بتروبراز
شركة البترول العمالقة التي تملكها الحكومة



ب  2بليون دوالر أمريكي
رشاوي ِ



أموال الرشاوى تذهب إلى سياسيين



تم فقدان عشرات اآلالف من الوظائف

شركة البترول العمالقة التي تملكها الحكومة (بتروبراز) 1في مركز أكبر فضيحة فساد في تاريخ البالد .حيث تضمن ما تم كشفه
رشاوي ،وعموالت ،وغسيل أموال تقدر بأكثر من  2بليون دوالر أمريكي .2ما تم كشفه هز القيادة السياسية في البرازيل وأوقع
البالد في أزمة سياسية كبرى.
يواجه أكثر من  50سياسيا ً حاليين و 18شركة 3على عالقة بالفضيحة تحقيقات ،بما في ذلك شركات بناء برازيلية 4يدّعى بأنها دفعت
رشاوي للحصول على عمل مع بتروبراز ،كما أن بعضهم معروف بتصدير ممارسات فساد إلى بلدان أخرى .ومنذ أيلول /سبتمبر
هذا العام تمت إدانة  50فرداً بالفساد ،أو غسيل األموال ،أو بما يتعلق بجرائم مرتبطة عملية غسيل السيارات -5عملية تحقيق أوسع
في ممارسات تعاقد مدعاة في البرازيل.
ويتم التحقيق كذلك مع مجموعة رولز-رويس الهندسية في المملكة المتحدة حول ادعاءات بأنها دفعت رشاوي لمسؤولين تنفيذيين في
بتروبراز مقابل عقود.6
يعتقد أن مسؤولين تنفيذيين من أكثر من  20شركة هندسية 7قد قاموا بتضخيم قيمة عقود الخدمة لبتروبراز ،وقاموا بتوجيه األموال
إلى حسابات مسؤولين تنفيذيين في بتروبراز 8وفي حسابات مسؤولين في أحزاب سياسية ،بما فيها حزب العمال الحاكم وحزب
9
الحركة البرازيلية الديمقراطية ،حزب الوسط القوي الذي أرسى التحالف الحاكم.
وفي بداية العام الحالي قام ممثلو النيابة العامة البرازيليون برفع دعاوى قانونية 10ضد بعض هذه الشركات يطالبون فيها بأكثر من
بليون دوالر أمريكي مقابل خسائر ناتجة عن الرشاوى والتالعب بالعقود والعموالت السياسية.
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لقد تم الحكم بالسجن  15عاما ً على مسؤول المالية والتخطيط (أمين صندوق) الحزب الحاكم جاوو فاكاري لدوره في الفضيحة،11
بينما حكم بالسجن  20عاما ً بتهمة الفساد على المدير السابق لخدمات الشركة ريناتو دوق.12
وقام ممثلو النيابة العامة باتهام المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونها بالفساد وغسيل األموال ،13بينما يواجه
الرئيس البرازيلي السابق فرناندو كولور دا مالو ،الذي عزل من منصبه في العام  1992وهو حاليا ً عضو مجلس الشيوخ اتهاماً،
حول تورطه المزعوم بالفساد.14
تلقي الفضيحة بنتائجها على سوق العمل في البالد ،15وقد تمت خسارة عشرات اآلالف من الوظائف حتى اآلن أغلبها وظائف
بمهارات متدنية .يعتقد أن خسائر أكثر ستلحق 16مع تناقص العقود االقتصادية وتناقص أرباح بتروبراز.
البرازيليون غاضبون جداً ألن نخبهم السياسية ومؤسسات األعمال الكبيرة قد سمحت لنمو ثقافة الفساد ،فقد خرج أكثر من مليون
من الناس إلى الشوارع لالحتجاج على هذا .ما يحتاجه الجمهور اآلن هو المساءلة والتأكيد بأن جميع أولئك المتورطين في هذه
الفضيحة سيجلبون إلى العدالة.
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