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شهـد االقتصـاد العراقي يف بـداية
عقــد التــسعيـنيــات من القـرن
العشـريـن اختالاًل كبـريًا يف بنيـة
مكـونـاتـه املختلفـة )اإلنتـاجيـة
واخلــدميـة والـبنــى التحـتيـة(
وسيـاق عـملهـا، وقـد جــاء ذلك
كنـتيجة للتـداعيات الـيت خلفتها
حــاليت احلــرب واحلصــار التـان
تعــرض هلمـا العـراق، فـضاًل عن
سـوء اإلدارة االقتصاديـة مما أعاد
هـيكليـة االقتصـاد العـراقي وفق
صـيغ جــديــدة قــائـمــة علــى
اسـتخــدام الـبـــدائل احمللـيــة يف
تـشكيل خمـرجـات النـاتج احمللي

اإلمجالي.
ونظرًا العـتماد العـراق يف متويل
أنفــــاقه العـــام )االسـتـثـمـــاري
واالنتاجي( على وارداته النفطية
بـشكل رئيـس فقـد كـان إليقـاف
تـصــديــر الـنفـط أثــر كـبري يف
تنـاقـص احتيـاطـات العـراق من
العملة األجـنبية يف مقـابل تزايد
احلاجـة إىل تلك االحتيـاطات من
أجـل إعادة بناء مـا دمرته احلرب
من الـبنى االرتكازيـة يف االقتصاد
العــراقي فـضاًل عـن متــطلبـات
اإلنفـــاق العــام مـن أجل إدامــة
احلياة االقتصـادية واالجتماعية،
وقد متت مواجهـة تلك املتطلبات
عـن طريق التمـويل بالعجـز، مما
أدى إىل اختـالل السـوق النقـديـة
وارتفـــاع معـــدالت الفــائـض يف
مسـتوى عـرض النـقد وبـالتـالي
ارتفـاع معـدل التـضخم، ولـذلك
من الـطـبيـعي أن يـرتاجع سعــر
صرف الدينار العراقي ففي نهاية
عام 1995 كان هذا السعر يف السوق
املــــوازي يقــــارب 3000 ديـنــــار

ظاهرة الدولرة واحتماالتها املستقبلية
باسم عبد اهلادي حسن

يقل عن 1500 دينار للدوالر طيلة
األشهـر املاضـية عـلى الـرغم من
الـزيادة الكبـرية يف حجم الرواتب
املصـروفـة والـسمـاح بــاالسترياد

بدون أية قيود.
-حتسن الثقة بـالدينار العراقي ال
سيمـا بعد تغيري العملـة العراقية
بـأوراق جـديـدة ذات مـواصفـات
فنيـة عاليـة األمر الـذي قلل من
خمـاطـر العملـة املـزيفـة إىل حـد
كبـري وبالـتالـي إزالة املخـاوف من
العملـة احملليـة ومعاودة الـتعامل

بها يف املعامالت التجارية.
-اخنفاض حـجم ظاهرة املـضاربة
نتـيجــة لـتحـسـن العالقــة بني
العـراق واألمـم املتحــدة وتالشي
ظــاهــرة األزمــات الــسيـــاسيــة
املـتكـــررة اليت كـــانت سـببــًا يف
التقلبات الشديدة يف سعر الصرف
ممـا شجع على القـيام مبضـاربات
نقـدية لالسـتفادة من الفـروقات
يف األسعـار واليت كـانت حتـدث يف
بعــض األحيــان خالل ســاعــات

فقط.
-إصــدار فئـات عــاليــة القـيمـة
)مخـسـة وعـشــرون ألف دينـار(
األمر الذي يـسهل عملية الدفع يف
حــالــة الـصفقـــات ذات األقيــام
الكبرية كـبديل للعـملة األجنـبية

أي كوسيلة للتبادل.
-بيع الــدوالر من خالل املـزاد يف
البنك املـركزي األمر الذي يساهم

يف استقرار سعر صرف الدينار.
-زيــادة الـطـلب اخلــارجـي علــى
العملـة احملليـة ال سيمـا من قبل
املضـاربني الذين يتوقعون حتسن

سعر صرفها يف املستقبل.

االستقـرار االقـتصـادي النـاجم
عـن الفــراغ األمـين من جــانب
آخر، إال إننا وعلى الرغم من كل
ذلك نـستـطيع أن نـسجـل بعض
املـؤشرات اليت تسـاهم يف حتديد
اجتاهات الدولرة يف العراق واليت
هلا توجه إجيـابي يف حتجيم هذه

الظاهرة وهي:
-اخنفـاض سعـر صـرف الـدينـار
العراقي واستقراره عند مستوى

فـإن هـذه الظـاهـرة كـانت تعـزى
ألسباب سياسية تتمثل يف احلصار
االقـتصـادي الـذي فـرض عـليه،
ولكـن بعد أن مت رفع احلـصار عن
العـراق فما هي اجتـاهات الـدولرة

للمرحلة املقبلة؟
إن اإلجابـة علـى السـؤال السـابق
رمبـا تكون مبـكرة بسبـب حداثة
القـرار وتأخـر ظهور آثـاره حتى
اآلن من جــانب واسـتمـرار عـدم

العراقي واخنفاضه املستمر.
إن ظـاهـرة الـدولـرة معـروفـة يف
الكـثري من الـدول اليت عـانت من
عــدم االسـتقــرار االقـتـصــادي
والتـضخـم حيـث تضـعف الثقـة
بالعملة احمللـية ويتجه األفراد إىل
اســتخـــــدام إحـــــدى العــمالت
األجنـبيـة )والـيت تتـسم غـالبـًا
بـاالستقـرار( عوضـًا عن العمـلة
احملـليـة. أمــا يف العـراق ونـظـرًا
لإلمكـانيات االقـتصاديـة الكبرية

للدوالر.
إن العـوامل السـابقة كـان هلا دور
كـبري يف بروز ظـاهرة الـدولرة يف
االقـتصـاد العــراقي والـيت تعين
استخـدام العمـلة األجـنبيـة بداًل
عـن أو إىل جانب العملـة احمللية يف
التـداول احمللـي، األمر الـذي أفرز
مجلــة من اآلثـار الـسلـبيـة كـان
أبـرزها انتـشار ظـاهرة املضـاربة
بــالعملـة األجـنبيـة ممـا زاد من
عدم استقرار سعر صرف الدينار

سناء النقاش
بع ما تـشاء يف السـوق فال حسيب
وال رقيب: مجلـة قاهلا أحـد باعة
األدوية لزميله الذي يناقشه على
رصيـف الشـارع يف سـوق احلـريـة
الشعيب وهما يـتداوالن أمر تغيري
مهنـتهمـا لبـيع سلع اسـتهالكيـة

أكثر رواجًا من احلوار!
نعــم.. كل شـيء يـبــــاع علــــى
األرصفـة: من األسلحـة اخلفيفـة
وأدوات املكيـاج والسكـاير وحـتى
حبـــوب األسربيـن واملنـشـطــات
الريـاضيـة.. فقـد بدأت ظـاهرة
بيع األدوية تـستشـري يف األسواق
الـشعـبيــة وتـكثــر وبكل أنــواع
املاركـات واملصادر فيما تشح أنواع
كثرية يف املـستشفـيات احلكـومية

والصيدليات الكبرية واملعروفة.
ســألنـا الــدكتــور عبـد الــرمحن
األنباري )اختصاصي صيدلة( عن

هذه الظاهرة فأجاب:
-هلــذه الظـاهـرة أضــرار صحيـة
بـالغة، فـتعرض األدويـة إىل أشعة
الـشمس احلارقة يفسـدها كما إنها
تـتعـــرض لألتــربــة واألوســاخ
والعـرض غـري املنـظم ممــا يقلل
من كفاءتهـا العالجية بل وأحيانًا
حيوهلـا إىل مسوم، لـذا ال أنصح أي
مـريض بشـراء أي دواء مهمـا كان
بـسيطـًا من علـى األرصفـة، إذ أن
لـلدواء شروط خـزن صحية جيب

استطالع
أرصفة تتحول إىل صيدليات لألودية املسروقة

زيت الـسمك بسعر 200 دينار لكل
عـشر حبات يف حـني أن سعرها يف
الـصيــدليــات مــا بني 400 - 450
دينـارًا. أمــا حبــوب منـع احلمل
وهـي متنـوعـة، منهـا األمـريكي
والـبــاكــسـتــــــــانـي واهلـنــدي
واإليـراني فـترتاوح أسعـارهـا مـا
بــــــــني 250 إىل 1000 ديـــنـــــــار
لـلشـريط الـواحـد احملـدد لـشهـر
كــــــامل يف حــني أن سعـــــره يف
الصيـدليـات يرتاوح مـا بني 1500
دينــار إىل 2000 دينـار للـشــريط
الـواحد. أمـا سيـدة احلبـوب اليت
يقـتنـيهــا اجلمـيع فهـي حبــوب
الباراسيتول فيبـاع سعر الشريط
الـواحد منهـا بسعـر 125 دينارًا يف
حني أن سعـره الــرمسي هـو 250
دينـارًا وسعر علبة الفيتامينات 3
آالف دينـار وسعرها األصلي أربعة
آالف ديـنــــار وهـكــــذا إىل أبــــر
احلساسـية والبنسلـني واملنشطات

وغريها..
يف سـاحــة امليــدان رفض بـاعـة
األدويـة احلـديـث معنــا ولكـنهم
مجيعـًا يؤكدون بـأن هذه األدوية
ليست منـتهية الصـالحية، وأشار
بـاعة األدوية يف مـدينة الثورة إىل
أنهــا مسـروقـة من املـذاخـر ومت
حفـظها هلـذه املدة الطـويلة وهي
تبـاع بأخبـس األمثان.. فـأين هي

الرقابة يا وزارة الصحة.؟

دائـــرة اقتـصــاديــة معــروفــة
ومشـروعـة هــذا فيمـا إذا كـانت
مـشرتاة ومببـالغ حمـدودة، ولكن
يغلـب الـظـن أن هـــذه األدويـــة
مـســروقـــة من املــستـشـفيــات
واملذاخـر وإال كيف نفـسر رخص
مثنهـا إذ تصل أسعـار العديـد من
هـذه األدويـة إىل نـصف أسعـارهـا
السائـدة يف الصيدليات؟! ويف ذلك
إغراء لـبعض الناس اجلهـلة، وهنا
تقع الطامة الكربى فالبائع جاهل
واملشرتي أجهل منه فماذا ستكون

النتيجة؟!
يف رصـدنا ألسعار أدويـة الرصيف
وجـدنا أن أسـعار املـقويـات منـها

أن تـتــوفــر لـيـبقــى صــاحلــًا
لالستعمال.

أمــا الــدكتــور خــالــد الـعمــري
)اختصاص اقتصـاد( فقد أكد لنا
أن هلـــذه الــظـــاهـــرة أضـــرارًا
اقتصـاديـة بـالغـة فهـذه األدويـة
تـستـورد بال ضـوابط وال رقـابـة
ومنـاشأهـا يف أغلب األحيـان غري
معـروفة وقـد تؤدي بـاملريض إىل
نتـائـج وخيمـة، ويف ذلك أضـرار
علــى الفــرد واجملتـمع وهــدر يف
األمـوال.. هذه األمـوال اليت ميكن
أن تـوجه بـشكل صحـيح وحتقق
أربـاحًا يف أعـمال مشـروعة ضمن

بدأ يف األردن أمس برنامج تأهيل
كــوادر مـن القـطــاع املـصــريف يف
العراق لتعـزيز تطويـر املؤسسات
املصرفية ومساعدتها على تذليل
الصعـاب لـتحقيق إعـادة بنـاء مـا
دمـــرته سـنـــوات مـن احلـــروب
واحلصار. وتقـوم بتنفيذ الربامج
التـدريبيـة األكادميـية الـعربـية
بـالتعـاون مع مـؤسسـة التمـويل

الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال باسل محـوي كبري مسؤولي
االستـثمـار مبـؤسـسـة الـتمـويل
الدوليـة يف الشرق األوسط ومشال
أفــريقيـا، إن املـؤسـسـة تـسعـى
ملسـاعدة القطاع املـصريف العراقي
مـن خالل مــســاعــدات فـنـيــة
تتـضمـن التــدريب وبـرنـاجمـًا
خاصًا لتمويل املصارف وباألخص
اخلاصـة منهـا بقيمـة 110 ماليني

دوالر.
واضاف محوي يف مـؤمتر صحايف،
أن املــؤسسـة ستـوفـر 50 مليـون
دوالر من املبلغ والـباقـي ستتربع
به دول ماحنـة للنهوض بـالقطاع
املـصريف العـراقي. ورحـب محوي
بـوجود بنـوك أجنبيـة يف العراق
وذلك بـسبب اخلـربة اليت تتـمتع

مالكات من القطاع املصريف العراقي
يتلقون تدريبًا يف األردن

بها.
وقــال أن اهلــدف مـن الـربنـــامج
الـتــــدريـيب هــــو )الــتعــــريف
باملـمارسـات املصـرفيـة احلديـثة
واملسـاعـدة يف اإلسـراع بـالبـدء يف
عملـية الـتغيري الـيت سوف تـعزز
تطوير مؤسسـاتهم املصرفية من
حيـث احلجم والــرحبيـة واألثـر

التنموي(.
وميثل املـشـاركـون 19 مـصـرفـًا
عــراقيـًا معـظمهـم من الـقطـاع
اخلـاص. وإضـافــة إىل التــدريب
سيقـوم حـوالـي 50 من مـديـري
املصـارف العــراقيــة مبنـاقـشـة
احـتـيــاجـــاتهـم الـتــدريـبـيــة
والصـعوبـات اليت تـواجه عـملهم
وذلك يف سياق اجلهـود اليت تبذل
ملـسـاعــدة قطــاع املصـارف علـى

جتاوز العقبات اليت يواجهها.
ويقـــوم األردن بتـــدريب كــوادر
عــراقيـة يف عـدة جمــاالت منهـا
الشـرطة واجليش والكهـرباء. كما
أعلن األسبـوع املاضي عن برنامج
لتـأهيل العـراقيني يف جمـال املياه
وذلك لـلمـســـاهمـــة يف عمـليــة

اإلعمار.

يـشــارك احتــاد رجــال األعمــال
العـراقي  يف الرابع والعـشرين من
الشهـر اجلاري يف املـؤمتر الـسنوي
الـعاشـر لالسـتثمـار وأسواق رأس
املــال العــربـيــة الــذي تقـيـمه
جممـوعـة االقـتصــاد واألعمـال
بالتـعاون مع مجعيـة املصارف يف
لبنـان ومؤسسة التـمويل الدولية
يف العاصمة اللبنانية بريوت وملدة

العراق يشارك يف املؤمتر العاشر لالستثمار وأسواق رأس املال
علـى اقـتصــاد املنـطقــة ومنـاخ

االستثمار.
ويـشارك الـعراق بـوفد كـبري من
الـوزراء ورجال األعمال ليـناقشوا
يف جلسة خاصة الـقضايا املتعلقة
بـإعمار العـراق وبوجـود ممثلني
عن عـدد من الـشركـات العربـية

والدولية العاملة يف العراق.

وخـرباء اقـتــصـــاديـني عـــرب
وأجانب.

ويتناول املؤمتر قضايا اقتصادية
مهمـة فـيمــا خيص الـشـراكـات
االقتـصـاديـة والـتجـارة احلـرة
ومتـطلبــات تطـويــر صنـاعـة
النفـط والغـاز للـدول العــربيـة
املـنـتجـــة للـنفــوط واملـتغـريات
الدوليـة واإلقليميـة وانعكاسـاتها

ثالثة أيام.
ويعــد هــذا املــؤمتــر مـن أكـرب
امللـتقيـات االقـتصـاديـة واملـاليـة
على الصعيـد االقتصادي العربي،
ويـشارك فيه أكثر من ألف قيادي
يف القطـاعني اخلـاص والعـام مبـا
فيـهم عـــدد من رؤســاء الــدول
ووزراء االقتـصــاد ورجــال املــال
وحمــافظـي مصـارف مـركـزيـة

راحت الشـركات اإليطالية تنقل
عمـلها إىل اخلـارج، وكان تقـرير
العــام 2002 الصـادر عـن املعهـد
الـتقين العـالـي يف ميالنـو يـشري
إىل أّن 5202 مـستـثمــر إيطــالي
يقـومون بـأنشـطة صـناعـية يف
اخلارج، وأشارت صحيفة )سولي
فينيت كواتـروري( اإليطالية إىل
أّن عــدد هــؤالء املــستـثمــرين

أصبح اليوم ستة آالف.
ومـن بني هـؤالء املـستـثمــرين
السـتة آالف، نـقل ألفا مـستثـمر
األنشطة اإلنتاجية، أو جزءًا من
األنـشطة اإلنـتاجيـة إىل اخلارج.
ويــشـري األسـتـــاذ سـريجـيـــو
ماريوتي يف املـعهد التقين العالي
يف مـيالنـــو  إىل أّن حـــواىل 800
مـــسـتـثـمــــر )يــصـبــــون إىل

شركات إيطالية تنقل أنشطتها إىل اخلارج
وتراقب احلكومة أيضًا عن كثب
هـذه الظاهرة، فقـد أشار أدولفو
أورســو وكـيل وزارة األنـشـطــة
اإلنــتـــــاجــيــــــة إىل أّنه )مــن
الـضــروري، مع نقل جــزء من
األنشـطة إىل اخلارج، اإلبقاء على
قلب الشركة وعقلها يف إيطاليا(.
وشهــدت إيطــاليـا يف الـسنـوات
األخرية ظاهـرة جديـدة تتمّثل
يف اإليطـالـيني الـذين يقـّررون
مبـاشـرة افـتتـاح شـركـات يف
اخلـارج مـن غري أن يكـونـوا قـد
عملوا يف هـذا اجملال يف إيطـاليا،
وغـــالبــًا مــا تكــون وجـهتـهم
املفضلة بلدان املتوسط، وأوروبا
الشـرقية، أّمـا قطاعـات اإلنتاج
فتـتمـّثل يف صنـاعـة األنـسجـة

واملالبس، واجللد.

الــصـنـــاعــــات الغـــذائـيـــة،
وامليكانيكية، وصناعة املالبس.
وتسعـى هذه الـشركـات، بنـقلها
أنـظمـتهــا اإلنتــاجيـة خـارج
إيطـاليــا، لالستفـادة مـن اليـد
العاملـة الرخيصـة، لكّن اإلنتاج
يف هـذه احلـالـة قـد يـتعـّرض
ملنـافسـة املنتجـات احملليـة، لذا
راحت عـّدة شـركـات إيطـاليـة
تعـــّزز وجـــودهـــا يف األســـواق
اخلــارجيـة عـرب  االستـثمـار يف
جمــــال الـتــــوزيع، وحتـــسـني

منتجاتها. 
وغالـبًا مـا تكـون عمليـة النقل
هـذه ناجحـة، فتـشري الشـركات
اإليـطـــاليــة إىل أّن عالقــاتهــا
بـالـشـركــات يف البلـد املـضيف،
ومبـؤسـسـات الـدولــة ممتـازة.

إسرتاتيجيـة على املـدى الطويل
جتـمع بـني تقـليــص التـكلفــة،
واالنــتـــــشــــــار يف األســــــواق
اخلارجية(، فيما تعمد الشركات
األخــرى إىل نقل أنـشـطـتهـا إىل
اخلارج رغـبة مـنها يف احلـّد من
النفقات الـيت تقع على عـاتقها،
وغالبًا ما تكون شركات صغرية.
وأشـار األستـاذ مـاريـوتي إىل أّن
املنـطقة اجلغرافية اليت جتتذب
هذه االستثـمارات اإليطـالية مل
تعــد حمصــورة فقط يف أوروبـا
الشـرقيـة بل تعـّدتهـا لتـشمل
أسـواق مشـال إفــريقيــا، وآسيـا
الوسـطى، والـشرقـية أي اهلـند

والصني بشكل أساسي.
أّمـا اجملـاالت الـيت ترتّكــز فيهـا
األنــشـطــة اإليـطــالـيـــة فهـي

قال وزير املالية املصري مدحت
حــســـانـني إن مـصـــر جتـــري
حمـادثـات مـع مسـتثمـرين قـد
يشرتون حصص الدولة يف بعض
البـنوك املـشرتكـة، وهي خـطوة
من شـأنها أن تـدفع بالـبالد حنو
خصخصـة أوسع للبنـوك. وقال
حسـانني كـذلك للصـحفيني إن
احلكومـة ماضيـة قدمـًا خبطط
خلفــض عـــدد الـتعــــريفـــات
الكمـركيـة وتقلـيص الـروتني
للمـسـاعـدة يف حتــسني كفـاءة
الشركات املصـرية، وتقول مصر
منذ فـرتة طويلة إنها تعتزم بيع
حـصـص األقـليـــة اليت متـلكهــا
الـدولة من خالل بنـوك القطاع

العام يف البنوك املشرتكة.
إال أن التقـدم يف هذا اجملـال اتسم
بـالـبطء ودفع الـبعض للـشك يف
مدى الـتزام مصـر باخلـصخصة
األوسع نـطــاقــًا لـلمــؤسـســات

اململوكة للدولة.
إال أن اآلونـــة األخــرية شهـــدت
بعـض التحـرك يف هــذا الصـدد،
فـفي آذار بــات بـنك بــاركـليــز
املـالك الـوحيـد لـبنك القـاهـرة
بـاركليـز بعـد أن اشـرتى حصـة

بنك القاهرة اململوك للدولة.
وقال حـسانني إن بـيع احلصص
الـيت متلكهـا الـدولــة يف البنـوك
املــشرتكــة علـى راس أولـويـات

مصر تسعى خلصخصة البنوك املشرتكة
الـشركـات اململوكـة للدولـة على
اختـــاذ قـــرارات تقـــوم علـــى

احتياجات السوق.
إصالح التعرفة اجلمركية

وفـيمـا خيـص إصالح التعـرفـة
اجلمــركيـة قـال حـســانني إن
احلكـومـة تعتــزم خفض عـدد
أنـواع التعـريفـات اجلمــــركيـة
من 26 حـاليـًا إىل تـسعـة ثم إىل
أربـعة يف نهـاية األمـر لكـنه قال
إن سـرعة التـنفيذ تتـوقف على
مــدى ســرعــة إقــرار جملـس

الشعب )الربملان( هلذه اخلطة.
واضــاف إن اإلصـالح اجلمــركي
يتضمن خفض فرتات التأخري يف
التخليـص على الـسلع يف منـافذ
الـدخول إىل البالد، وتابع أن هذا
مـن شـــأنه أن خيفـض تـكلفــة
مناولـة البضائع كما سيساعد يف
عدم حتميل أي تكـاليف إضافية
علــــى املـــسـتـهلـك وخفــض
الـبـريوقـــراطـيـــة. وقـــال إن
املقرتحـات اخلـاصـة بـاإلصالح
اجلمــركي الـيت ستـشمـل أيضـًا
إعـادة هيـكلة ضـريبـة املبـيعات
من املـرجح أن تقــدم إىل جملس
الـشـعب يف دورته القـادمـة اليت
تبدأ يف تشرين الثاني. ومل يذكر
تفـاصـيل خبصــوص التغـيري يف

ضريبة املبيعات.

عـمليــة اخلصـخصـة يف الــوقت
الـراهن، وأضــاف للصحـفيني يف
اجـتماع لبعض وزراء املـالية من
أوروبا ومنطقـة البحر املتوسط

يف االسكندرية:
إن املـطلـوب هـو الـعثــور علـى
املـستثمـر االسرتاتيجي املـناسب
وأنه جيـري التفـاوض مع بعض
املستثـمرين مـن هذه النـوعية،
ومل يـذكـر تفـاصـيل خبصـوص
املفاوضـات مكتفيًا بقوله إن من
بني األطــراف املهـتمــة بنـوك

أجنبية.
أهم البنوك املشرتكة يف مصر

ومـن بني الـبنـوك املـشرتكـة يف
مصـر البـنك التجـاري الـدولي
والـبـنك املـصــري األمـــريكـي
والـبـنـك األهلـي ســـوسـيـتـيه
جـنـــرال، ويف إطـــار خــطــط
لتـنظيـم هيئـات الدولـة تعمل
مصر أيضًا على حتويل عدد من
هيئات القطاع العام مثل املوانئ
واملطــارات واخلطـوط اجلـويـة
املمـلوكـة للـدولة إىل شـركات يف
خطوات يقول املسؤولون إنها قد
تؤدي يف النهـاية إىل اخلصـخصة

الكاملة.
وقـال حـســانني إن اهلــدف من
حتــويل اهلـيئــات العــامــة إىل
شـركات هو زيـادة كفاءة االنفاق
العـام مـضيفـًا أن هـذا سيـشجع

اعـرتفـت شـــركــــة شل عـمالق
صنـاعـة الـنفـط أن انـشـطـتهـا
الـنفطيـة يف نيجـرييا أدت بـشكل
غـري متـعمــد إىل زيــادة الفـســاد
والفقر والنـزاعات هنـاك. وقالت
شل أنه كــان من الـصعـب العـمل
بنـزاهـة يف منـاطق النـزاع مثل

النيجر.
وقـال اميـانـويل ايتـومي مـديـر
إدارة تـنـمـيـــة اجملـتـمـع يف شل
)يـتعـني أن تــأخـــذ احلكــومــة
واجملـتمعات احملليـة املبادرة. حنن
علـى استعداد للمسـاعدة بوصفنا
جـزءًا من الصـناعـة اليت تسـاهم

بشكل غري متعمد يف املشكلة(.
وقررت شل إجراء تقرير مستقل
يف عام 2003 للمساعدة يف أن تفهم
بشـكل أفضل إىل أي مـدى تتـأثـر
انشطتها بالنزاعات وكيف تساهم

بشكل غري متعمد فيها.
وتقـول شل يف التقـريـر أن جمـال
العمل يـوضح مدى الصعوبة اليت

)شـــل (
تعرتف بزيادة الفساد

تواجههـا لتنفيـذ أنشطتهـا بشكل
آمن )وإىل أي مــدى تــؤدي هــذه
األنـشـطــة أحيــانــًا إىل تغــذيــة
الصـراع من خالل طـريقـة منح
العقــود والــوصـــول إىل األراضي

والتعامل مع ممثلي اجملتمع(.
وتعتمـد شل علـى الـنفط والغـاز
النيجريي يف حنـو عشرة باملئة من

انتاجها احلالي.
وكان حنـو ثلـث الرتاجع األخري يف

االحتياطات يف نيجرييا.
وتـضـررت صــورة شل بـشـدة يف
األعــوام األخرية وبــرغم اجلهـود
اليت تبذهلا إال أن كثريين يرون أن
الشـركــة تضـر البـيئـة وتـدعم

أنظمة فاسدة.
وجيـري اإلعـداد إلقـامـة دعـوى
قـضــائيـة مجــاعيــة يف األشهـر
الـقادمـة ستتهـم الشـركة بـدعم
الـعمـليــات العــسكـريــة يف دلتـا
الـنيجــر منــذ اكثــر من عـشـرة

أعوام.
واتهمـت منظمـات غري حكـومية
ومجــاعـــات دوليــة أخــرى شل
بـالبـطء الشـديد يف تـطهري البقع

النفطية.
ويف بيان يتعلق بهذه القضية قال
كريس فيناليسون رئيس شركات
شل يف نـيجـرييـــا )نعـرتف بـــان
أنشطتنا التنموية يف املاضي كانت

اقل من املثالية(.

جرت يف جزيرة هاينان، يف جنوب
الصني حمـاكمة أشخـاص متهمني
بـاالحـتيــال واحلــــــصـول علـى
مـبلغ 3.15 مليـار دوالر بطـريقـة

غري شرعية.
ويقـال أن هذه الـقضيـة تعـد من
أكرب قضايا االحتـيال منذ وصول
الـشيـوعيـني إىل احلكم يف الـصني

عام 1949. 
ويـبــــدو أن مـعجــــزة الــصـني
االقـتصـاديـة كــانت مـصحـوبـة
بــزيــادة يف جـــرائم االحـتيــال
والكـسب غري املـشروع، سـواء تلك
اليت يـرتكبها األشخـاص العاديون

أو املسؤولون احلكوميون.
لـكن مقـدار األمــوال املنهـوبـة يف

حماكمة يف قضية احتيال مبليارات الدوالرات 
تبدأ يف الصني

واملتهـم الرئيـس يف هذه القـضية
هو مسـسار البورصـة السابق، سي
زو، الـــذي أدار قـبـل ذلك عـــدة
شركـات، من بينـها شركـة داليان
سيـكيــوريـتيــز الـيت أغلقـتهــا

السلطات الصينية قبل عامني.
ووفقًا ملـا جاء يف تقاريـر إخبارية
صينية رمسية يف وسائل اإلعالم،
فـإن زو وعددًا آخر من املسؤولني
يف عدة شركات للسمسرة متهمون
بـاالستيالء علـى أموال حكـومية

وبإصدار عقود مزيفة.
وهم متهمون خبداع املستثمرين،
واالحتيال عليهم حبيث حيصلون
مـنهم على أموال دفعـوها بغرض
شـراء أذونـات خـزانـة حكـوميـة
بـضـمــانــات واهـيــة، وكـــذلك
املشاركة يف عمـليات تبادل انتهت

نهاية سيئة.
وجترى احملكمـة، اليت من املتوقع
أن تـستمر ملـدة أسبوع، يف مـدينة
هـايكو، عـاصمة جـزيرة هـاينان

يف جنوب الصني.
ولكن هـذه القـضيـة ليـسـت هي
األكرب مـن نوعها يف تاريخ الصني،
فـفي عــام 2001، مت الكـشـف عن
جــرميــة اسـتغـالل لتــسهـيالت
حــوميــة لـلتـــصـــديــر، وكــان
حـجمهــا 3.9 مليـار دوالر، وكـان
ذلك يف مدينـة شانتـو يف اجلنوب

الصيين.

هذه الـقضية ال تزال كبرية، حتى
بالنسبة للمستويات املذهلة للنمو

االقتصادي يف الصني.
وقــال إنــزيــو فــون بـفيـل، من
االقتصاديات التجـارية اآلسيوية،
لـيب بـي سـي إن أربـــــاح رؤوس
األمـوال الضخمـة ال ختضع دائـمًا

لرقابة السلطات الصينية.
وقـال: )األمــر ببـسـاطـة هـو أن
الـكثـري من املــال يعـين أنه البــد

للجرمية من دور(.
كمـا أن احملــاكمـة تعـد ظـاهـرة
بـالـنظـر إىل اجلهـود القـانـونيـة
املبــذولــة فـيهــا، فقــد اسـتعــان
املتهمـون بواحد واربعـني حماميًا

للدفاع عنهم يف هذه القضية.

.


