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رأت �حيفة "نيو�ورك تايمز" األمر�كية أن �سييس م�ح مؤشر ممارسة أ�شطة األعمال السنوي "دو�نج ب��نيس" ُ�عد بمثابة 

االقتصادية للص�ن ع�� المؤسسات متعددة األطراف و��� المدى الذي ستذهب إليھ تلك مؤشر ع�� كيفية تأث�� القوة 

 المؤسسات لكسب ود ا�ح�ومة الصينية.

وأو�حت ال�حيفة، �� تقر�ر �شرتھ ع�� موقعها اإللك��و�ي اليوم السبت، أنھ إذا ما �حبت الص�ن اع��اضها ع�� مزاعم 

جيفا ع�� الموظف�ن عندما �انت مسؤولة بالبنك الدو�� من أجل التالعب �� ضغط مديرة الصندوق الدو�� كريستالينا جور 

 تقر�ر ��دف إرضاء بك�ن، فسوف تفقد مؤسسات دولية مثل البنك الدو�� مصداقي��ا.

ونفت مديرة صندوق النقد الدو�� كريستالينا جوروجيفا، �� بيان صادر عن الصندوق أمس ا�جمعة، ما خلص إليھ تحقيق 

أ��ا خالل عملها السابق كرئيسة تنفيذية للبنك الدو�� �� ذلك الوقت ضغطت ع�� موظف�ن لتعديل تقر�ر سعيا مستقل من 

 لتجنب إغضاب الص�ن، و�عديل ترتيب بك�ن �� التقر�ر.

وقالت جورجيفا "لم أضغط �� هذه ا�حالة وال قبلها أو �عدها ع�� الموظف�ن للتالعب بالبيانات. أنا دائما ما أطلب من 

الموظف�ن التحقق من البيانات والتحقق مجدًدا ومرة ثالثة، لك��ا ال تتغ�� أبًدا وال أتالعب قط بالبيانات"، مؤكدة بقولها "ألن�ي 

سهم �� التوصل إ�� توصيات �شأن السياسات لصا�ح الدول األعضاء".
ُ
 أؤمن �شدة بقيمة البيانات والتحليالت الموثوقة ال�ي �

الدو��، ال�ي أجر��ا شركة ا�حاماة "و�لمر هال" األمر�كية بناًء ع�� طلب �جنة األخالقيات بالبنك، فقد  ووفًقا لتحقيقات البنك

قلق�ن �شأن المفاوضات مع األعضاء �شأن ز�ادة رأس المال و�عرضوا لضغوط لعدم إغضاب  2017�ان المسؤولون �� عام 

 .2018لعام و�ان من المقرر أن ت��اجع أك�� من ذلك �� تقر�ر �� قائمة البلدان �� ذلك ا 78الص�ن ال�ي احتلت المرتبة 

وقال البنك الدو�� يوم ا�خميس إنھ أوقف تقر�ره السنوي "دو�نج بين�س" الذي استخدمتھ الدول النامية لسنوات من أجل 

 افها.استكش جذب االستثمار األجن�ي ومن قبل المستثمر�ن الدولي�ن الذين يتخذون قرارات �شأن األسواق ال�ي يجب

ومن جانبھ، قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدو�� إنھ �شعر بخيبة أمل شديدة لما حدث تحت إشراف أسالفھ و�عهد بتوف�� 

 ثقافة �حية �� المؤسسة.

وأضاف "إنھ لمن المث�� للقلق شعور العديد من الموظف�ن أن إثارة ا�خاوف سي�ون لھ عواقب سلبية ع�� رفاهي��م وحيا��م 

 لمهنية"، منوًها بأن "التخو�ف واالنتقام والتسلط أمر غ�� مقبول"، و�عهد كذلك بالتصدي لمثل هذا السلوك أينما وجد.ا

وعلقت وزارة ا�خزانة األمر�كية ع�� نتائج التحقيق بقولها إنھ توصل إ�� استنتاجات خط��ة، وأكدت �� الوقت ذاتھ أ��ا بصدد 

�خط عدد من النواب األمر�كي�ن ع�� كيفية إدارة المؤسسات متعددة األطراف (وخاصة  تحليل تلك اإلدعاءات ال�ي زادت من

 صندوق النقد الدو��) ومدى تأث�� الص�ن ع�� تلك المؤسسات.



وقال إسوار براساد، رئيس قسم الص�ن السابق �� صندوق النقد الدو��، "من الوا�ح أن الص�ن حر�صة ع�� التحكم �� 

 اقتصادها وخيارات سياسة ح�وم��ا".الرواية الدولية حول 


