فيلكس بوتستا
سناتور في جمهورية الدومينكان



يدّعى عليه باإلثراء الذاتي بالماليين من أموال الدولة
يبدو أن صالته السياسية جعلته غير قابل للمساءلة

غسيل أموال ،وإساءة استخدام السلطة ،مواربة ،وإثراء غير مشروع يصل إلى ماليين الدوالرات :تم اتهام السناتور فيلكس بوتستا من
جمهورية الدومينكان بها جميعا .1وهو ذو اتصاالت جيدة سياسيا .2وصلت الجهود لمالحقته قضائيا حتى اآلن إلى الصفر.3
بدأت القصة جميعها في التسعينات من القرن الماضي قبل أن يصبح سناتورا عندما عيّن في مناصب حكومية تتعلق باألشغال العامة،
وتقدم في المناصب حتى أصبح مدير مكتب اإلشراف الهندسي في األشغال العامة بعد عقد من تعيينه-منصب بقي به حتى العام .2010
عندما قارن ممثلو االدعاء العام التقرير الذي قدمه في إقرار ذمته المالية وما وصلت إلى حساباته البنكية خالل هذا الوقت ،أصبح واضحا
4
أن بوتستا كان يحشد ثروة تفوق كثيرا راتبه المتواضع البالغ  1245.2دوالرا أمريكيا شهريا يتقاضاه كموظف عام.
وفقا لتحقيقات موثقة جيدا قام بها مكتب النائب العام في البلد وأحيلت إلى المحكمة العليا في تشرين األول/أكتوبر  ،52014أسس بوتستا
شبكة من أكثر من  35شركة والتي كانت في نهاية المطاف بسيطرته .استعمل ،بدعم من شركاء مقربين ،هذه الشركات للحصول على
منفذ للعقود العامة التي يمنحها مكتب األشغال العامة الذي يرأسه في ذلك الوقت .6في إحدى الحاالت ،منح بوتستا سلسلة من مشاريع
األشغال العامة بقيمة تزيد عن  130مليون دوالر أمريكي 7لشركة أجنبية ،8ولكن بعض األموال ومسؤولية القيام ببعض األعمال التي تم
التعاقد عليها أساسا يدّعى بأنها نقلت إلى شركة مرتبطة ببوتستا.9
يدّعى بأن بوتستا حرك أمواله من خالل حسابات في بنوك في جمهورية الدومينكان وفي الخارج ،واكتسب مصالح في أكثر من  150من
الممتلكات المحلية – بما في ذلك شقق فارهة ،فلل ومصانع اسفلت- 10إضافة إلى طائرة نفاثة خاصة وعدة محطات راديو.11
استفادت قضية المدعي العام من دالئل مكثفة ،بما في ذلك كشوف الحسابات البنكية الخاصة ببوتستا وشركائه وإقرارات الضريبة،
ومعلومات من الشركات وسجالت الملكية ،وتفاصيل تسجيل الطائرات ،وتراخيص محطات الراديو ،إضافة إلى إفادات ووثائق أخرى .
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قاض في
بدت القضية ضده غير قابلة للهزيمة ،13ولكن في آذار/مارس  2015تم رفضها بسبب االفتقار للدليل الكافي 14بقرار من ٍ
المحكمة العليا عضو في نفس الحزب السياسي الذي يحتل فيه بوتستا مرتبة عليا .وقد تم االعتراض على ذلك من قبل قطاعات واسعة من
المجتمع وقاد ألوف الناس إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجا.15
وعلى الرغم من تقديم مكتب النائب العام الستئناف ،إال ّ أن المحكمة العليا في تشرين األول/أكتوبر  2015تمسكت بقرارها بأن بوتستا لن
يواجه تهما جنائية ،وبذلك بقي السناتور رجال طليقا.16
واجه بوتستا ادعاءات مثيلة في الماضي .في العام  2012تم اتهامه برشوة رئيس هاييتي ميشسل مارتللي من أجل الحصول على عقود
مضمونة 17ويتم التحقيق معه حاليا في بيرو حول مساهمات في حمالت غير قانونية محتملة لصالح رئيس بيرو السابق اليخاندرو
توليدو.18
طبقا لتقرير للبنك الدولي للعام  2014فإن الفقر المزمن في جمهورية الدومينكان شائع وحوالي ثلث السكان يبقى فقيرا على الرغم من
وجود المهارات والممتلكات الالزمة لتوليد دخل أعلى .إذا ما دام بوتستا يحول األموال العامة إلى جيوبه الخاصة كما يدّعي الكثيرون
جدا ،فإن هذا يخدم فقط في تكثيف دائرة الفقر هذه.
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