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بيان مشترك حول زيارة الوفد القضائي األوروبي:
احترام السيادة القضائية يترجم بمالحقة المتورِّطين ومحاسبتهم

املايل  امللف  يف  التحقيقات  مسار  يف  الفتًا  تطّورًا  لبنان  إىل  امُلرتقبة  األورويب  القضايئ  الوفد  زيارة  لت  شكَّ
من  عددًا  خاللها  سيستجوب  والتي  وتهريبها،  األموال  بتبييض  فيه  املشتبه  سالمة  رياض  لبنان  مرصف  لحاكم 
املسؤولني املاليني واملرصفيني واإلداريني يف مصارف كربى يف لبنان. إّن دخول القضاء األورويب عىل خّط 
املالية  باألزمة  طني  املتورِّ ومحاسبة  مالحقة  مسألة  الواجهة  إىل  يعيد  اللبنانية،  املالية  امللفات  يف  التحقيق 
القضاء  أمام  العالقة  الدعاوى  وكّل  املحّل  التحقيق  ملسار  امُلمنهج  التعطيل  ظل  يف  البالد،  تشهدها  التي 

اللبناين.

ز عىل عملّيات تبييض األموال التي مّرت عرب املصارف األوروبية،  عىل الرغم من أن تحقيقات الوفد سوف تركِّ
للشعب  سيسمح  املسار  هذا  أن  إاّل  األخرية،  السنوات  يف  والنقدية  املالية  اإلدارة  إىل  التطّرق  دون  ومن 
اعُتمدت  التي  املرشوعة  غري  املالية  بالعمليات  املرتبط  الجزء  سّيام  وال  الحقيقة،  من  جزء  بكشف  اللبناين 

لتهريب األموال إىل الخارج يف السنوات األخرية وفاقمت األزمة املالية واالقتصادية.

بة  إّن تكّتم الجهات القضائية والسياسية عن نرش تفاصيل االتفاق مع الوفد القضايئ وتضارب املعلومات امُلرسَّ
امللف.  هذا  مع  التعامل  يف  والسياسية  القضائية  السلطات  تواجهها  التي  اإلرباك  حالة  يؤّكدان  اإلعالم،  إىل 
امُلنتظرة  التحقيقات  أن  إاّل  لوجستية،  ألسباب  امُلقبل  اإلثنني  يوم  حّتى  الوفد  زيارة  تأجيل  من  الرغم  وعىل 
الوفد  أن مهّمة  التعامل معها كمعطى سيايس وقضايئ جديد، ال سيام  الجميع  أمرًا واقعًا، ويتوّجب عىل  باتت 
سوف ترّكز عىل امللف املايل الخاص بحاكم مرصف لبنان رياض سالمة من دون اتخاذ أية إجراءات فورية قبل 

التحقيقات. استكامل 

اللبناين  بالقضاء  االختصاص  وحرص  اللبنانية  للدولة  القضائية  السيادة  احرتام  بوجوب  التذّرع  ُيعدُّ  ذلك،  إىل 
 2003 عام  املّتحدة  األمم  أقّرتها  التي  املعاهدة  إطار  يف  الوفد  مهّمة  تأيت  جهة،  فمن  باطل.  منه  ُيراد  حّقًا 
لكّل دولة تطلب املساعدة  التسهيالت  الفساد وتوفري  بالتعاون يف قضايا  2008 وتلزمه  لبنان عام  إليها  وانضّم 
التعطيل امُلمنهج لكّل املسارات  القضائية يف ظّل  السيادة  ثانية، تسقط ذريعة  القانونية والقضائية. ومن جهة 
التحقيقات يف انفجار بريوت، ودعاوى املودعني ضّد املصارف، وصواًل إىل مالحقة حاكم  القضائية بدءًا من 
مرصف لبنان واملقّربني منه واملتوّرطني يف عملّيات نقل األموال، وذلك من خالل الضغط والتدّخل السيايس 
ورفض توقيع مرسوم التشكيالت القضائية. عدا أن استمرار حاكم مرصف لبنان يف منصبه ليس إاّل تأكيدًا عىل 

مهامه ومنع مالحقته ومحاسبته. ليستمر يف  له  الغطاء  تأمني  السياسية عىل  السلطة  توافق 

يف الواقع، ال ميكن للمسار القضايئ األورويب أّن يشّكل بدياًل عن دور القضاء اللبناين يف مالحقة املسؤولني 
ومحاسبتهم، وعمليًا ال تتحّقق سيادة القضاء إال بتحريره من قيود السياسة وأصحاب النفوذ واملصالح، وتعبيد 
للبالد.  واالقتصادي  املايل  باالنهيار  الجنائيني  واملتوّرطني  السياسيني  املسؤولني  كّل  مالحقة  أمام  الطريق 
من  هو  للمتوّرطني،  السيايس  الغطاء  ويؤّمن  القضائية،  املسارات  ويعرقل  التحقيقات،  سري  مينع  من  لذلك، 

واملحاسبة. العدالة  مسار  ويعرقل  اللبنانية  للدولة  القضائية  السيادة  فعليًا  ينتهك 
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