
 هل نفوز يف معركة مكافحة الفساد؟
رئيس مجموعة البنك الدويل جيم يونغ كيم

منذ أصبحُت رئيسا ملجموعة البنك الدويل، التقيت بكثري من الناس الذين يهتمون اهتامما كبريا 
بالتنمية وتحسني الظروف املعيشية للفقراء. وغالبا ما يسألونني هل سنفوز يف معركة مكافحة 

الفساد، وأجيبهم دامئا “نعم”. 

ومن لطف األقدار أنَّ لديَّ من األسباب ما يجعلني متفائال بشأن صورة العامل. فأصوات املواطنني 
ما زالت عامال قويا يف مكافحة الفساد. ويف بلدان، مثل الربازيل والصني وروسيا ونيجرييا، عىل 
سبيل املثال ال الحرص، بدأت الشفافية يف االزدهار. ويف بلدان أخرى، قمنا بتمويل مرشوعات 

ناجحة لتمكني املواطنني من استخدام هواتفهم املحمولة يف مراقبة كيف تنفق حكومات بالدهم 
فعال األموال العامة. وباملثل، أدَّت مساندتنا ملبادرات الشفافية تحت شعار “انرش ما تدفعه” 

إىل تسهيل الرقابة عىل قطاعي اإلنشاءات والصناعات االستخراجية اللذين كانا فيام مىض عرضة 
ملخاطر االحتيال والفساد.

وأخربنا الرؤساء التنفيذيون لرشكات كربى أن تنقية أعاملهم مام يشوبها يزيد من هوامش أرباحهم. 
واآلن، يقوم الكثري من رشكات القطاع الخاص بفحص قامئة البنك الدويل للكيانات املحظور التعامل 

معها وذلك يف إطار إجراءاتهم املعتادة لتوخِّي العناية الواجبة والتحري عن معلومات األعامل. 
وحينام تقر رشكات دولية كربى، مثل سيمنز وألستوم ومطبعة جامعة أكسفورد وإس. إن. يس 
الفالني، بارتكاب أخطاء وينتهي األمر بتوقيع عقوبات عليها أو إضافتها إىل قامئة البنك الدويل 

للكيانات املحظور التعامل معها، فإن ذلك يكون مبثابة جرس إنذار للرشكات األخرى من أن رفض 
العمل حسب القواعد الصحيحة ستكون له عواقب سلبية وخيمة. ولعل ما هو أفضل من ذلك، 

أن الكثري من الرشكات املدرجة عىل قامئة الحرمان من التعامل مع البنك الدويل تعلن عىل رؤوس 
األشهاد اآلن أنها مل تعد تتورط يف مامرسات الفساد وتُبلِغ عن رشكات أخرى تفعل ذلك.

ومع ذلك، فإنه عندما نرشت منظمة الشفافية الدولية مقياسها للفساد يف وقت سابق من هذا 
العام، كان ذلك رسالة تذكري صارخة مبا نواجهه. فقد قال أكرث من واحد من كل أربعة مجيبني يف 
مسح استقصايئ إنهم دفعوا رشوة يف االثنى عرش شهرا السابقة خالل تعامالتهم مع مؤسسات أو 

خدمات عامة. وخلص املسح أيضا إىل أن أغلبية الناس ال يرون أن حكومتهم تتخذ خطوات فعالة 
ملكافحة الفساد، وأن الفساد يف بلدانهم يتفاقم ويزداد سوءا. 

ح بجالء أن مجموعة البنك  وبصفتي رئيسا ملؤسسة يرتبط وجودها بثقة الناس، فإنني أود أن أوضِّ
الدويل ال تتسامح مطلقا مع الفساد. ونحن ملتزمون مبساندة الجهود الرامية إىل بسط اإلدارة 

الرشيدة يف كل مكان يف العامل. وال ينبغي التهوين من قيمة رضب املثل والقدوة يف مكافحة الفساد 
عىل أعىل املستويات، والتعامل برصاحة مع املشكالت عند ظهورها. والبلدان التي لها سجل حافل 

يف مكافحة الفساد لديها زعامء أشداء ومؤسسات راسخة أكرث قدرة عىل منع املامرسات املخالفة 
قبل حدوثها. ويف ستة تحقيقات أجريت يف اآلونة األخرية بشأن االحتيال والفساد يف مرشوعات 

متولها مجموعة البنك الدويل، أتت نقطة التحوُّل حينام أصبح الرؤساء التنفيذيون يشاركون شخصيا 
يف معالجة املشكالت التي أثرناها. 



ح بجالء أن مجموعة البنك الدويل ال تتسامح   “ إنني أود أن أوضِّ
مطلقا مع الفساد”.

 \ Dominic chavez 

وسياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد تبدو صارمة بكل معنى الكلمة ألنها بالفعل صارمة. 
وهي أيضا راسخة الجذور يف واقع يزخر باملخاطر املالية والسياسية، والبد أن تنشأ فيه املشكالت. 

ويف هذا السياق الحافل بالصعاب والتحديات، وضعت مجموعة البنك الدويل هدفا طموحا لها 
هو إنهاء الفقر املدقع بحلول عام 2030. ويرى البعض أن الجهود الصارمة للقضاء عىل االحتيال 

والفساد قد تُقوِّض التجارة، وتُبطئ النمو االقتصادي، ويف نهاية املطاف قد تزيد من صعوبة بلوغ 
هدفنا الخاص بإنهاء الفقر. وأنا اختلف متاما يف الرأي مع هذا الفريق. ويف حقيقة األمر، فإين ال 

أظن أنه ميكننا إنهاء الفقر إذا مل تكن لدينا قواعد واضحة ونزيهة وتحظى بتطبيق جيد لتحسني 
الظروف املعيشية للفقراء. 

ال يف مكافحة الفساد، وأين نواجه عقبات،  وحان الوقت اآلن إلجراء تقييم صادق ملا هو فعَّ
وكيف ميكننا إرشاك فئات جديدة يف هذا املسعى. وهناك فئة يجب علينا إرشاكها هي الشباب. 

فنصف سكان العامل، اليوم، تقل أعامرهم عن 25 عاما. ويف شتَّى أنحاء العامل، يتمتع الشباب 
برغبة عارمة يف مكافحة الفساد ألنهم يف الغالب األعم الطرف الخارس يف هذه العملية. وباالعتامد 

عىل املعنويات املتحمسة للشباب واملساعدة الثابتة املقدمة من األكرب سنا والحكامء، ميكننا، يف 
اعتقادي، إنهاء ما تبقَّى من ثقافة الالمباالة املرتبطة بالفساد. وبهذا، سنخطو خطوة كبرية نحو 

بلوغ أهدافنا املتصلة بإنهاء الفقر وبناء الرخاء املشرتك للجميع.


