ريكاردو مارتنللي وأزالمه
رئيس بنما السابق وحلفاؤه المقربون
 مليون دوالر أمريكي من المواطنين100 يدّعى بأنه انتزع



انتهك حقوق اإلنسان األساسية الخاصة باألطفال



 قام ريكاردو مارتنللي ودائرته الداخلية كما يدّعى بتحويل ماليين الدوالرات،2014  حتى العام2009 خالل فترة رئاسته لبنما من العام
.1من األموال العامة إلى جيوبهم الخاصة
 بوجود، جارية من قبل المحكمة العليا في بنما في صفقات فاسدة مدّعاة حصلت خالل واليته2 عملية تحقيق200 هناك اآلن أكثر من
 وإساءة استخدام، واختالس األموال العامة،5 والرشاوي،4 تتراوح بين التداول من الداخل3 يواجه ادعاءات.مارتنللي نفسه في المركز منها
.6 والتصنت غير القانوني،السلطة
، مارتنللي وأزالمه متهمون بالتالعب بتخصيص الموارد الخاصة بأكبر خطة للرفاه االجتماعي في بنما،من بين مخططات أخرى
.7 من خالل مناقصات مزورة واستعمال شركات وهمية،ولبرنامج العون الوطني
.8 مليون دوالر أمريكي من األموال العامة يمكن أن تكون قد ضاعت نتيجة الفساد100  فإن أكثر من،وفقا ً لملخص تقارير تدقيق متوفرة
.9هذه األموال كما يدّعى استخدمت لشراء قصور ويخوت فارهة
 يعيشون على2012  من السكان في العام%26  حيث كان أكثر من،10يعرف هذا البلد بأنه من أكثر بلدان العالم من حيث عدم المساواة
 إن حدوث النهب العشوائي المدّعى على مثل هذا النطاق الواسع يعني أن مئات األلوف من األطفال.11 دوالرات أمريكية4 أقل من
.12والمحرومين من الكبار سيحرمون من حقهم في الخدمات األساسية
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2
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4
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7
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http://theprisma.co.uk/2015/01/25/the-scandalous-corruption-in-panama-under-ricardo-martinelli-ii/
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http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient
11
http://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.10TH.10/countries/PA?display=graph
12
http://www.prensa.com/locales/Comida-puso-riesgo-ninos_0_4278322254.html
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كذلك أظهرت التحقيقات الجارية في إيطاليا حاليا ً تورط مارتنللي في فضيحة فساد تشمل مقاول عسكري 13هناك يقال أن الرئيس البنمي
السابق ومسؤولين حكوميين آخرين قد استلموا منه أكثر من أكثر من  20مليون دوالر أمريكي كرشاوي لضمان الحصول على عقد ب
 250مليون دوالر أمريكي.14
وعلى الرغم من من وجود مجموعة االتهامات التي يمكن أن تدينه ،إال ّ أن مارتنللي قد تفادى المحاكمة في بنما ،وتفيد تقارير أنه ربما
يختبئ 15في مسكن مرفّه في ميامي ،16ويستعمل التويتر 17بكثافة للرد على االتهامات.
كذلك يخضع للتحقيقات العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين لمشاركتهم في مخططات الفساد خالل والية مارتنللي ،مع
وجود بعضهم حاليا ً في السجن ويردون على االتهامات من هناك.18
بصفته عضواً في برلمان أمريكا الوسطى 19ورئيس الحزب السياسي "التغيير الديمقراطي" ،20ولكونه يتمتع بمزايا قانونية 21وحصانات،
يمكن لهذه جميعا ً أن تؤخر المزيد من التحقيقات والمالحقة القضائية في نهاية المطاف ،األمر الذي يمكن عمله فقط إذا عاد إلى بنما ،البلد
الذي ال يسمح بالمقاضاة الغيابية.
ستكون هناك جلسة استماع في التنصت غير القانوني في كانون أول /ديسمبر  201522ولكن ليس مؤكداً فيما إذا كان مارتنللي سيظهر
فعليا ً أمام المحكمة .23أفاد شهود بأنهم تلقوا مكالمات من أناس مقربين من مارتنللي تجعلهم خائفين على أمنهم وسالمتهم الجسدية.24
وهناك أيضا ً مخاوف متعلقة باستقاللية السلطة القضائية في بنما .كما عرفت السلطة القضائية باستمرار بأنها عرضة للفساد وعدم
الكفاءة .25يفيد تقرير التنافسية العالمي  262014 -2013بأن استقاللية القضاء البنمي يعد من بين األضعف في أمريكا الالتينية.
الصورة Congreso de la República del Perú/CC-BY-2.0/ :معدّلة عن األصل.
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http://www.parlacen.int/Funcionamiento/Diputados2011-2016.aspx
20
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21وفقا ً للقانون فإن أعضاء لجان اإلدارة في األحزاب السياسية لهم حصانة ضد المالحقة القضائية ويمكن مالحقتهم فقط إذا نزعت الحصانة
بواسطة المحكمة العليا .إضافة إلى ذلك هناك قيود ضيقة على التحقيقات تنطبق على أعضاء البرلمان ،بما في ذلك برلمان أمريكا الوسطى،
طبقا ً لما يسمى "قانون الدرع" ،الذي أقره مارتنللي في  .2012هذا يعني أن المحكمة العليا لديها فقط شهران إلجراء تحقيقات في قضايا
تشمل أعضاء برلمان .لقد تم التصدي لدستورية هذا القانون في مناسبات عدة ،وفي كانون األول /ديسمبر  2015قررت المحكمة العليا أن
القانون ينتهك الدستور ويعزز التهرب من المالحقة.

http://www.prensa.com/judiciales/Ley-conducia-impunidad-Corte-Suprema_0_4361563966.html
22
http://www.thepanamanews.com/2015/10/diaz-moves-to-try-martinelli-asks-for-21-year-sentence/
23
http://www.thepanamanews.com/2015/11/december-11-court-date-for-ricardo-martinelli/
24
;http://www.prensa.com/in_english/witnesses_21_4363273630.html
http://www.prensa.com/in_english/supreme-court_21_4364023562.html
25
;https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/panama
;http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/U4/2014-03.pdf
http://m.state.gov/md191215.htm
26
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

