
هة إليه رياض سالمة يرد   على تهمة االختالس الموج   

 شهيرمجهول بتهمة الت   باإلثراء غير المشروع ، بشكوى ضد   به هشتبالم ،في لبنان تقد م محافظ المصرف المركزي   

 لبنانحاكم مصرف  بذلي ي فرنسا وألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ ...ف وتجميد أصول ،المداهماتمن سلسلة و، ةحقيقات جنائي  ت

في حزيران/يونيو الفائت  شكوى، قصارى جهده الستعادة الس يطرة، إذ تقد م ب، المتخب ط في عاصفة قضائي ة منذ أشهرةرياض سالم

شكل من أشكال الحياة االقتصادي ة في وب". على القضاءالش روع في االحتيال "، و"االفتراءليون ضد  مجهول بتهمة "مدينة أمام محكمة 

من دون توق ف. وفي حين  1993عاًما، المؤس سة المالي ة في بيروت منذ عام  72الل بناني  البالغ -الش رق األوسط، يرأس هذا الفرنسي  

يرزح البلد تحت أزمة ال نظير لها، يرى نفسه موضع ات هام باإلثراء غير المشروع. إذ تقد مت في فرنسا منظ متان غير حكومي تان 

 خفاء المسروقات واالحتيال.إأمام مكتب المد عي العام المالي ، ال سي ما بتهمة تبييض األموال، و 2021ضد ه عام  شكوىب

ا  )كريستال اإلئتماني ة( شركة كريستال غروب إنترناشيونال 2016شعل تقرير أصدرته عام أو  في مدينة ليون لها المت خذة مقرًّ

ب محتواه المؤل ف من إذ تفج رت الفضيحة والمتخص صة في الت حري ات االقتصادي ة، الش رارة األولى.  صفحة إلى  12عندما تسر 

بين منه، على اتُّهم رياض سالمه باختالس أكثر من مليارْي دوالر لمصلحته الش خصي ة، وو .2020الص حافة الل بناني ة عام  لبعض المقر 

غم من غياب أي دليل قطعي  في المستندات المرفقة بالوثيقة. لكن  األكثر ذهوالً لم ياِت بعد. فبعد مضي  أي ام على نشر تلك الر  

ح كيفين ريفاتون، وبشكل علني   دحض رئيس مجموعة كريستالالمعلومات الُمراد منها أن تكون ناسفة، ي ، أن يكون الفاعل. ثم  صر 

في  أي عالقة في  ليس لي أو أليقائالًّ: "  ".الت قرير المنشور على مواقع الت واصل االجتماعي  في لبنان كتابةمن موظ 

يقد م نفسه بصفته موظ ف في وتأتي اليوم شهادة خطي ة ُمشار إليها في شكوى رياض سالمة لتؤج ج االضطراب. وتنبع من شخص 

بعة رجال إلى مقر  الش ركة بهدف تمويل تحقيق. وأعربوا عن ، تقد م أر2016مجموعة كريستال. ويروي أن ه، وفي مستهل  عام 

ف على أحدهم، وكان أعرب عن منهم االختالسات المالي ة ال تي تستهدف الحاكم. ت مك ن شاهد على أكيد ت  الرغبتهم في  من الت عر 

. ناني ةاستعداده لوضع نفسه في خدمة العدالة، بصفته مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالي ة الل ب ، معروف بعداوته تجاه المصرفي 

في أكثر من  صحيفة األحدوبرهن الجميع عن إصرار للحصول على نتيجة سريعة. ولم يستجب كيفين ريفاتون، حت ى بعد التماس 

 مناسبة.

دة بقيمة   مليون يورو 120أصول مجم 

ر فتح ه رجا بضعة أسابيع يأخ تطل ب األمر احتجازيستهدف رياض سالمة؛ و تحقيق غير أن ه جرى االحتفاظ بهذا الت قرير كعنصر يبر 

بيع قبل  ًدا. وفي فرنسا، وسويسرا، خلف القضبان في الر  اآلن، شكوك الكثير  تؤج ج هذه الص فحات، غير المعروفةاإلفراج عنه مجد 

وتعاونية ضحايا  جمعي ة شيربا قد مت، يسفي بارو. الخاص ة تحقيقاتهامن المنظ مات غير الحكومي ة ال تي تضيف إليها نتيجة 

أخيه،  ممتلكات، والحاكم ممتلكات تفص الن في شكواهماو . مكتب المد عي العام المالي  دعوى لدى الممارسات االحتيالي ة والجرمي ة 

مبلغ الماليين من اليورو، وهو "رتفع المجموع إلى عشرات وي: أسهم، وأمالك عقاري ة في باريس وفي أنتيب، عاوناتهوابنه، وواحدة م

سمي ةمع رياض سالمة ال تي تقاضاها جور األال يتناسب مع  بحسب تقديرهما. وقد شرح هذا األخير أن ه، وعند تعيينه "، ومرت باته الر 

 منذ ذلك الحين. قام باستثمارهامليار دوالر،  23بلغت قيمتها  ، كان يملك ثروة شخصي ة1993على رأس البنك المركزي  عام 

مليون يورو تقريبًا. وتشمل، في باريس،  120تجميد األصول بمبلغ إجمالي  يبلغ المختلفة ال تي بدأت في أوروبا إلى  الت حقيقاتأد ت 

ا مليون يورو.  46مليون يورو. واستُهدفت أيًضا حسابات مصرفي ة في فرنسا وموناكو بمبلغ وقدره  16مجموعتْين عقاري تْين بقيمة  أم 

. وطعن محامي رياض رغولوكسمبمصارف في مليون يورو  11في بروكسل، فمبنى، وممتلكات ثالث في ميونيخ وهامبورغ، و

 ، بيار أوليفييه سور، في هذه الت دابير.ةسالم

ة الد ور ال ذي ويتجل ى ب. ضحي ة صراعات بين الل بناني ينينكر الحاكم اقترافه جناية. وهو، بحسب محيطه،  عون، ة تؤد يه القاضية غادقو 

ئيس الل بناني  المعادي لرياض سالمة. وفي نيسان/أبريل، اس بة من عشيرة الر  ة  تهدفتالمفترض أن تكون مقر  قاضية الص لح المدعو 

، ر حرفوشعم)ات حاد الوسط( ناتالي غوليه مع رجل األعمال الل بناني  عضو مجلس الش يوخ  ، ال تي  نظ متهاحول الفسادإلى الن دوة 

، ابنة بلدها على القناة ال . وكشفت الص حافة للت و في بيروت عن نتائج عملي ة ت لفزيوني ة الت ابعة لمجلس الش يوخ الفرنسي  وبشكل علني 

إلى  2015( ال تي تناولت حسابات مصرف لبنان من عام KPMGالت دقيق في حسابات شركة الخدمات االستشاري ة كاي بي أم جي )
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