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مقابلة

جورج شاهني

التحقيق الجنائي من أين ينطلق وما هو الهدف؟
عبود :األجدى القيام بالتدقيق التشريحي مباشرة

يف غمرة االنشغال بنتائج انفجار املرفأ واملساعي الجارية لتشكيل حكومة املهمة بعد تكليف السفري مصطفى اديب مهمة
التأليف ،بقي موضوع التحقيق الجنايئ يف مقدم الخطوات املقررة عىل طريق االصالح االداري واملايل
وقع وزير املال يف حكومة ترصيف االعامل
غازي وزين يف مطلع ايلول املايض ،ثالثة عقود
تتعلق بالتدقيق الجنايئ مع رشكة Alvarez
 & Marsalوالتدقيق املايل والحسايب مع
رشكتي  Oliver Wymanو KPMGانفاذا
لقرار مجلس الوزراء املتخذ يف  28متوز
.2020
للتعريف بالتحقيق الجنايئ وما ميكن ان
يحققه ،التقت «االمن العام» النقيب
السابق لخرباء املحاسبة يف لبنان ،املتخصص
يف التحقيق الجنايئ ،اييل عبود الذي متنى
لو جرى التدقيق يف االنفاق العام بدال
من حسابات مرصف لبنان .واعترب ان لدى
املحققني اآلليات التي تحول دون خرق
قانوين النقد والتسليف والرسية املرصفية،
الفتا اىل ان من بني اللبنانيني من ميتلك
خربات مهمة لو كلفوا مثل هذه املهمة توفريا
للامل العام وتحقيقا للهدف املنشود.
■ بداية ،ما هي اهمية هذه الخطوة يف مثل
الظروف التي يعيشها لبنان يف ظل االنهيار
املايل والنقدي الذي نعيش فصوال منه؟
□ تكمن اهمية الخطوة يف اتجاه التحقيق
الجنايئ كونها جاءت يف وقت نبحث فيه
عن آلية النهاء اللغط الحاصل حول حجم
الخسائر الفعلية التي تكبدها مرصف لبنان
والناجمة عن جزءين :الهندسات املالية
وعمليات السواب مع املصارف ،ونتيجة
السعي اىل حامية سعر رصف اللرية اللبنانية
وتثبيته لسنوات خلت .لكن يف الوقت عينه،
وان كان هذا ما هو مطلوب ،مل يكن مناسبا
اللجوء اىل هذه اآللية او هذا العنوان ،ألن
مثل هذا الهدف مل يكن يستدعي اللجوء
اىل التحقيق الجنايئ .السياسة املحاسبية
املعتمدة يف مرصف لبنان الظهار هذه

الخسائر قالت برتحيلها اىل سنوات عدة
مقبلة ،وتسجيلها عىل انها من املوجودات
املرصفية تحت عنوان موجودات اخرى.
وهي سياسة تتعارض مع املعايري الدولية
املعتمدة يف اعداد البيانات املالية املسامة
املعايري الدولية للتقارير املالية .اضافة اىل
ذلك ،ان حسابات مرصف لبنان تخضع
للتدقيق املشرتك من رشكتي ارنست اند يونغ
وديلويت اند توش ،وهام تضعان سلسلة
تقارير سنوية تحفظت خاللها عن السياسة
املحاسبية املعتمدة من املرصف لتعارضها مع
متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية.
■ ما هو التحقيق الجنايئ الذي سيعتمد
للتدقيق يف حسابات مرصف لبنان؟ وهل
هي التجربة االوىل يف القطاع العام؟
□ من االسباب الجوهرية التي تستدعي
اللجوء اىل التحقيق الجنايئ ان تتوافر الشكوك
يف وجود حاالت غش او اختالس اموال ،او
تالعب بالحسابات والبيانات املالية ،من
اجل تحديد مكان وجودها وتحديد املبالغ
املختلسة .كام تتضمن ايضا تحديد اماكن
رصف النفوذ ومواقع السلطة ان استخدمت
من املعنيني ،وقد استفادوا ماديا او عينيا
بطريقة مبارشة او غري مبارشة.
حتى اليوم مل تلجأ السلطة اىل مثل هذه
االجراء يف اي من املؤسسات العامة ،بعدما
كانت هناك محاولة مل تكتمل لوضع مرشوع
قانون يف عهد الرئيس االسبق العامد اميل
لحود اعدته الحكومة التي كان يرأسها
الرئيس فؤاد السنيورة من اجل اخضاع جميع
املؤسسات الرسمية للتدقيق من رشكات
دولية واعتامد معايري التطبيق الدولية.
وهي معايري ليست جديدة ،بل معتمدة
من مدققي الحسابات يف املنشآت والرشكات

الخاصة ،ويقوم بها خرباء املحاسبة املجازون.
■ ما الذي مييز التحقيق الجنايئ الترشيحي
عن التحقيق املايل املحاسبي يف الشكل
واملضمون والهدف؟
□ من الواجب التمييز بني التحقيق الجنايئ
او الترشيحي والتدقيق املايل او املحاسبي.
وكام جرى يف الرشكات واملؤسسات الخاصة،
فقد اعتمد الترشيحي لكشف حاالت الغش
واالحتيال والتثبت من رصف النفوذ واساءة
استخدام السلطة من اجل تحقيق مكاسب
مالية او عينية .بينام التحقيق املايل او
املحاسبي الذي يقوم به مدقق مايل هو
للتأكد من صحة االرقام وتصوير الوضع
املايل الصحيح للمنشاة .وهو االجراء عينه
الذي يتخذ اكان يف القطاع العام او الخاص.
بناء عىل هذه الفوارق ،لكل من التحقيقني
اجراءات مختلفة عن االخر ،ففي التدقيق
املايل املحاسبي تعتمد االجراءات التي
تقول بها معايري التدقيق الدولية للتأكد من
االرصدة من العميل اىل املورد .اما يف حال
التحقيق الجنايئ او الترشيحي ،فيقتيض
التحقق مام اذا كان هناك تالعب او استغالل
للنفوذ لتحقق مكاسب وارباح غري رشعية
من اموال منقولة او غري منقولة .عىل سبيل
املثال ،عندما يكون املدقق ساعيا اىل اجراء
التدقيق املايل املحاسبي من اجل التحقق
من صحة املبالغ املستحقة ملورد ما ،يقوم
بارسال كتاب تأكيد للرصيد املستحق من
اجل مطابقته .وسيكون عىل املدقق الجنايئ
التحقق ما اذا كان مدير املشرتيات او املدير
العامل للرشكة قد استفاد من عمولة او نسب
ارباح ما من هذا املورد .وبالتايل فان عىل
املدقق يف هذا الحالة ان يقوم بجمع االدلة
من خالل الرجوع اىل الكومبيوتر او الهاتف

النقيب السابق لخرباء املحاسبة يف لبنان املتخصص يف التحقيق الجنايئ اييل عبود.

او الرسائل االلكرتونية لالطالع عىل الداتا
الكاملة .اي ان عليه التثبت من كل ما ميكن
ان يقود اىل الهدف املنشود وبكل الوسائل
التي ميكن استخدامها.

التدقيق الجنائي
لتحديد خسائر املالية
والتثبت من استفادة
■ ما هي املجاالت التي سيشملها التحقيق اشخاص او مؤسسات

يف حسابات املرصف املركزي وبدءا من اي
مرحلة؟ وما هو املتوقع منه؟
□ عندما اطلعت عىل العقد املوقع مع الرشكة
الدولية الفاريس اند مارشال ،اكتشفت ان ما
هو مطلوب هو التحقق من الخسائر الناجمة
عن سعر الرصف والهندسات املالية وكيفية
معالجتها محاسبيا كام تسجيلها للخسائر
او ترحيلها اىل السنوات الالحقة من ضمن
املوجودات ،ومقارنة هذه السياسة املحاسبية
املعتمدة من املصارف املركزية الرائدة يف
العامل .ومبا انها ال تتطابق مع املعايري الدولية
للتقارير املالية واالجراءات االخرى املتبقية،
فانها مضيعة للوقت .فالعقد املوقع ال يجب
تسميته بالتحقيق الجنايئ ،سواء يف شكله او
مضمونه ،خصوصا وان هناك عقدين آخرين
مع كل من  Oliver Wymanو KPMGمن
ضمن نطاق املهمة للتحقق ما ذكر اعاله،
وكام هو متفق عليه .كان يجب ان تتخذ
االجراءات املتفق عليها ،لذلك فانا ارى ان ما

يجري مجرد عروضات اعالمية وهدر للامل
العام كان يجب توفريه ليستخدم يف اماكن
وقطاعات اخرى اكرث اهمية.
■ هناك من يعتقد ان التحقيق الجنايئ
سيصطدم يف مكان ما مبضمون قانوين النقد
والتسليف والرسية املرصفية وكيف ميكن
تجاوز اي صدام اذا حصل؟
□ ال اكشف رسا اذا قلنا ان قانون النقد
والتسليف قد نص عىل رسية املعلومات
التي يلتزمها موظفوه ان يف الشؤون
االدارية او املحاسبية واملرصفية .وهو يف
مواده من  42اىل  45اعطى الحق ملفوض
الحكومة لدى املرصف املركزي يف االطالع
عىل كل العقود املحاسبية والدفاتر .وان
من مسؤولية مرصف لبنان ان يزود وزارة

املال بها ،وبالتقارير الدورية التي تصدر
عنه .لكن االمر يختلف عندما يتصل االمر
بالحسابات الشخصية التي تتمتع برسية
كاملة ،ويحول القانون دون الوصول
اليها .اذا كان الهدف من التحقيق الجنايئ
الوصول اىل هذه املعلومات الشخصية،
فان لدى املدققني من ضمن نطاق املهمة
التي اوكلت اليهم وسائل اخرى تغني عن
طلب الحسابات املرصفية الشخصية او
تلك العائدة اىل الرشكات واملؤسسات.
فريق عمل الفاريس يف امكانه التحقق من
كل املدفوعات التي قام بها مرصف لبنان
والعائدة اىل القطاع العام .عىل الرغم من
ذلك ،يف رأيي الشخيص واملهني ،ليس هناك
اي جدوى من القيام بهذا االجراء .السبب
يعود اىل انه ومبوجب قانون املحاسبة
العمومية ،وعند بلوغ مرحلة التثبت مام
جناه املستفيد ،هناك آلية معتمدة انطلقت
من وزارة املال حيث عقدت النفقة اوال،
سواء كانت نتيجة مناقصة عمومية او عقد
اتفاق بالرتايض اىل حني الوصول اىل مرحلة
املوافقة عىل رصفها من محتسب وزارة
املال .وبالتايل ،فان ما هو مطلوب من
الوثائق واملستندات الثبوتية الخاصة ميكن
جمعها من هذه املراحل .لذلك ،اعتقد انه
كان االجدى القيام بالتدقيق الترشيحي
مبارشة عىل االنفاق العام يف كل الوزارات
واملؤسسات والصناديق العامة .وعىل سبيل
املثال ال الحرص ،فاي عقد يربم لبناء جرس
مثال بكلفة  10ماليني دوالر فيام كلفته
الحقيقية  3ماليني دوالر ،ميكن التثبت من
الفارق يف الكلفة بالعودة اىل عقد املقاولة
الذي ابرمه املقاول من الباطن الثبات ان
هامش الربح كان كبريا .وهو ما ميكن اعتباره
هدرا للامل العام ،وفيه مبا يكفي للتثبت من
وجود استفادة كبرية غري مرشوعة من مال
مهدور من اصحاب النفوذ واملراكز .يتوجب
عندها القيام بالتحقيق الترشيحي لحركة
اموال املعنيني بامللف وحسابات االشخاص
والرشكات املتعهدة بالعقد ،للتثبت من مصري
هذه االموال وهو ما تثبته حركة التحويالت
من الجميع بدءا من املتعهد االسايس ومعه
املساهمني يف حال وجدوا ،وكشف
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الرسية املرصفية عن حساباتهم وبالتايل
عن التحويالت من املساهمني ورشكائهم اىل
االشخاص املستهدفني املستفيدين من هذا
املال.
■ هل يعني ذلك ان االنتقادات لفعالية
العقد املوقع مع  Alvarez & marsalتتمتع
بيشء من الصدقية ،وملاذا؟
□ اعتقد صادقا انه وبحسب االجراءات التي
تحدث عنها العقد مع هذه الرشكة ،فان
طبيعتها ال تؤدي اىل كشف عمليات الغش
اذا وجدت او االحتيال ،السيام ان الهدف
االسايس منه القيام باالجراءات التي تحدد
القيمة الفعلية للخسائر التي تكبدها مرصف
لبنان وكيفية تسجيلها .وبالتايل ،فان تسمية
هذا العقد بالتدقيق الجنايئ او الترشيحي
ليس هو اال تدقيقا ترشيحيا اعالميا لئال اقول
انه وهمي.
■ ما الذي تعنيه بذلك وما هي املخالفات
املرتكبة بالتحديد وما الذي يربر موقفك
هذا؟ وهل هناك من سبل للمراجعة ام ان
ما كتب قد كتب؟
□ اعتقد انه مل نكن يف حاجة اىل كل هذا
الضجيج الذي رافق هذه العملية والحديث
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عن انجازات منتظرة يف االصالح ومكافحة
الفساد ،السيام ان تثبيت سعر الدوالر
الذي قام به مرصف لبنان طيلة السنوات
املاضية كان سياسة معتمدة وتنفيذا لقرارات
حكومية وبتغطية من السلطة الترشيعية.
مل يكن خافيا انها كانت سياسة تهدف اىل
االستقرار االجتامعي .اما لناحية الهندسات
املالية وعىل الرغم مام قيل فيها ،فقد سدت
ثغرة واسعة يف ميزان املدفوعات الناجمة
عن الوضع السيايس يف املنطقة وعدم
االستقرار التي نتجت منه عىل الرغم من
وجود سلبيات تتمثل مبا حققته من مكاسب
وارباح مالية مرتفعة من بعض املصارف
اللبنانية.
■ هل ميكن ان يتوسع التحقيق ليشمل
مؤسسات رسمية اخرى عندما يرتبط

من الواجب التمييز
بني التحقيق الجنائي
والتحقيق املالي

لدى املدققني وسائل اخرى تجنبا لخرق قانوين النقد والتسليف والرسية املرصفية.
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املوضوع بالبحث عن املال املنهوب او
املوهوب؟
□ الشعب اللبناين باكمله يطالب بالتحقيق
الجنايئ عىل االنفاق العام من الطائف اىل
اليوم .وهو امر ميكن ان تقوم به مؤسسات
وطنية متخصصة بالتدقيق املحاسبي منتسبة
افرادا ومؤسسات اىل نقابة خرباء املحاسبة
املجازين واالستعانة بخربات لبنانية يف
قطاعات التكنولوجيا واملعلوماتية والجوانب
القانونية واملالية .ميكن ان يقسموا اليمني
امام مجلس القضاء االعىل لتحال تقاريرهم
اليه الجراء املقتىض القانوين .كام ميكن من
خالل هذه اآللية اذا اعتمدت من ضمن
مرشوع قانون واضح ،تحديد مكامن الهدر
واالختالسات من املال العام ،وميكن بالنتيجة
تحديد االموال املنهوبة واملوهوبة او
املرصوفة من دون وجه حق.
■ يع ّول البعض عىل التدقيق الجنايئ
الترشيحي كونه فرصة جديدة للتموضع عىل
سكة االصالح ويخىش اخرون من العكس،
فمن تشارك انت وألي سبب؟
□ صحيح ان التدقيق الجنايئ يف حال اعتمد
ميكن ان يكون املدخل اىل تحديد الخسائر
التي تكبدتها املالية العامة ،سواء استفاد منها
اشخاص او مؤسسات من اصحاب النفوذ،
واستعادتها اىل املالية العامة النها حق من
حقوق الشعب اللبناين وهو موضوع ال
يخضع للنقاش .لكن ويا لالسف ،مل نجد حتى
اليوم سوى املزايدات السياسية ومشاريع
قوانني متعددة ال تلبي ما هو مطلوب
واعتامد اجراءات فعالة وآلية واضحة ضمن
مهلة محددة للكشف عن مصري االموال
املنهوبة ،وبالتايل فان اقرتاح مرشوع قانون
يكلف مدققي حسابات لبنانيني للتدقيق
الترشيحي عىل االنفاق الحكومي يف مختلف
املؤسسات الرسمية يف محله بعد ضامن
استقالليتهم وحصاناتهم مبا يضمن تنفيذ
املهمة ،واالستعانة مبا يضمن تنفيذ مهامتهم
مبا فيها هيئة التحقيق الخاصة للولوج اىل
العمليات املرصفية املشبوهة حتى ولو كانت
خارج البالد ،وهي الطريق االقرص والبديل
املمكن من كل ما يجري اليوم.
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