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مقالإقتصاد
التدقيق الجنائي... دعاية سياسّية

يعيش لبنان ازمة اقتصادية ومالية ونقدية واحواال معيشية تكاد تقطع االنفاس، يف ظل 
وضع سيايس مقلق وغامض يبرش باالنهيار التام، وعدم توصل االفرقاء اللبنانيني اىل اتفاق 

لتشكيل حكومة جديدة.
االزمة الخانقة التي يعيشها لبنان مل تأت من عدم. املواطنون وضعوا اموالهم يف املصارف، 
واالخرية وظفتها يف سندات خزينة لدى مرصف لبنان. لذا من الرضوري معرفة مصري هذه 
االموال، وخصوصا وان هناك الكثري من الشكوك حول السياسات النقدية التي اتبعت من 
املرصف املركزي واملصارف، وحتى من وزارة املال والتي اوصلتنا اىل هذه النتيجة، فكانت 
املطالبة بالتدقيق الجنايئ كمدخل للكشف عن االسباب التي ادت اىل انهيار الوضع املايل 
يف البالد. تعد هذه الخطوة ايضا استجابة ملطلب صندوق النقد الدويل والدول املانحة 

التي قد تساعد لبنان مستقبال النقاذه من محنته املالية.
والتزوير،  والغش،  الرشعية،  غري  العمليات  اكتشاف  اىل  الجنايئ  التدقيق  يهدف 
محاولة  يف  البالد  خارج  اىل  القانونية  غري  والتحويالت  العامة،  االموال  واختالس 
الستعادة ما امكن من االموال املنهوبة وسوق الجناة اىل القضاء.  كذلك يشكل نقطة 

انطالق محورية للنهوض بالوطن.
يرص خرباء االقتصاد عىل جملة معطيات ليك ينجح التحقيق الجنايئ، لذلك يفرتض اوال ان 
تتوافر عنارص عدة، منها: تحديد الهدف من التحقيق، تحديد ما يجب العمل عليه ملعرفة 
اذا ما كان هناك من تجاوزات، من ثم تحديد الفرتة الذي يستوجب الرجوع اليه لجمع 
كل االدلة، ومن غري ذلك ال ميكن اي عملية تحقيق جنايئ مايل ان تصل اىل اهدافها، وان 

تحقق النتائج املرجوة منها.
السؤال املطروح: هل ميكن ان يكشف التحقيق الجنايئ عن الجهات التي اوصلت لبنان 

اىل االنهيار؟ 
العارفون ببواطن االمور يؤكدون انه ال ميكن لهذا التدقيق ان يكشف الحقائق املخفية 
واملخالفات املرتكبة باملال العام، لذا علينا انتظار البدء بتنفيذه بعد املراحل السلبية التي 

مر فيها ملعرفة نتائجه من اجل الحكم عىل مدى فاعليته.
تشري التطورات املتعلقة بهذا املوضوع اىل ان التدقيق الجنايئ دخل يف دائرة املعارك 
السياسية التي تدور رحاها عىل الساحة الوطنية. وقد متثلت بالنص الذي اقره مجلس 
النواب واملتعلق برفع الرسية املرصفية والذي ال يعترب قانونا عىل ما يقوله الحقوقيون، 
النه بكل بساطة عبارة عن جواب عىل رسالة رئيس الجمهورية اىل املجلس النيايب. هذا 
هذا النص مل "ينطلق عرب مبادرة ترشيعية تتقدم بها الحكومة او النواب كام تفرضه 
االصول الدستورية. وبالتايل لن يتم ارساله اىل رئيس الجمهورية ليك يصدره ويطلب 
نرشه يف الجريدة الرسمية، بحيث انه مجرد توصية تعكس اماين النواب وال قوة ملزمة 
لها". انطالقا من هذه النقطة، ميكن ان يتجاهله حاكم مرصف لبنان بكل بساطة، اذ ال 
ميكن املحاكم تطبيقه السيام القضاء االداري، كونه ال يدخل يف االنتظام القانوين العام 

للدولة اللبنانية.
كذلك ميكن اعتبار مكافحة الفساد عبارة عن وهم يضاف اىل اوهام االصالح يف نظام 
االمراء، وهو يف حقيقة االمر مجرد دعاية سياسية. فيام سيبقى املودع اللبناين وحده 
يدفع امواله مثنا للفساد والهدر املسترشي يف مختلف مؤسسات الدولة، اىل ان يقيض 

الله امرا كان مفعوال.

عصام شلهوب
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رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق املكّلفني: 
قانون السرّية املصرفّية يحمل متفّجرات 

ميثل التدقيق الجنايئ مطلبا خارجيا من املجتمع الدويل املانح قبل ان يكون رغبة داخلية. الهدف من هذا التدقيق هو 
الوصول اىل معرفة اسباب انهيار الوضع املايل يف لبنان، الن التدقيق الجنايئ بحسب تعريفه يذهب بعيدا يف التحقيق يف 

عمليات اختالس املال العام وعمليات الفساد والتحويالت غري القانونية اىل الخارج

املركزي  اىل  الدخول  وامكان  لبنان  ومرصف 
واالتصال باملديرين. هذه النقاط تحفظ عنها 
اي  فقط  يرفض  ال  انه  مبعنى  لبنان،  مرصف 
ميكن  التي  املعلومات  عىل  للحصول  مجال 
املركزي،  زبائن  او  العمالء  عرب  اليها  الوصول 
بالحوكمة  يتعلق  ما  كل  عن  ايضا  ويتحفظ 
التواصل املبارش مع الرشكة  داخل املركزي او 
ان  لعلة  الجنايئ  التدقيق  مبهمة  املنوطة 
العقد ويتمتع  املركزي ليس طرفا يف  املرصف 

باالستقاللية املالية واالدارية.

■ هل تتعلق املشكلة بالحساب 36؟
□ املشكلة مل تكن تتعلق به بل ترتبط مبارشة 

سيستغرق  الجنايئ  التدقيق  ان  املؤكد  من 
سنوات، خصوصا بعد ضم كل ادارات الدولة 
والبلديات، بعدما كان محصورا مبرصف لبنان، 
الرسية  لرفع  املعطاة  السنة  مهلة  ان  يف حني 
املرصفية للتمكن من التدقيق، قصرية جدا. من 
هنا، فان الشكوك يف تنفيذ التدقيق مرشوعة، 

الن صفارة انطالقه عمليا مل تطلق بعد.
"االمن العام" التقت رئيس الجمعية اللبنانية 
ضاهر،  كريم  املحامي  املكلفني  لحقوق 
املرصفية  الرسية  قانون  حول  وحاورته 

والتدقيق الجنايئ. 

■ ملاذا اعترب مرصف لبنان ان حسابات الدولة 
للرسية  تخضع  حقوقيني،  بحسب  املكشوفة 

املرصفية تلقائيا عندما تدخل اليه؟
□ مرصف لبنان مل يكن واضحا يف كل ما قاله 
تحت  هي  الدولة  حسابات  ان  اكد  ويقوله. 
عىل  يطلع  الحكومة  مفوض  الن  ترصفها، 
لكنه   .36 الحساب  خصوصا  الحسابات  كل 
يتذرع  كان  الجنايئ،  التدقيق  عىل  اعرتاضا 
باملادة 151 من قانون النقد والتسليف الذي 
معتربا  املرصفية،  الرسية  قانون  عىل  عطفها 
يف  والتدخل  الجنايئ  التدقيق  يتم  عندما  انه 
الدخول  سيتم  املالية،  والهندسات  الحسابات 
وهم  املركزي،  زبائن  حسابات  اىل  حكام 
لكن  املالية.  واملؤسسات  التجارية  املصارف 
انه  اىل  لفتت  واالستشارات  الترشيع  هيئة 
مارسال"  اند  "الفاريز  مع  املوقع  للعقد  وفقا 
يجب اعداد دراسة للهندسات املالية واصدار 
اىل  اضافة  املركزي،  بها  قام  التي  السندات 
شوائب  وجود  عدم  من  للتأكد  الحوكمة 
الرشكة  بني  املبارش  والتواصل  بها،  تتعلق 

املدققة  للرشكة  ان  علام  الدولة،  بحسابات 
رأي  ان  تريد.  ساعة  عليها  االطالع  يف  الحق 
االول  ردها  يف  واالستشارات  الترشيع  لجنة 
ما  ان كل  ليؤكد  املال، جاء  وزارة  كتاب  عىل 
يتعلق باملال العام ال يدخل ضمن نطاق قانون 
باجتهادات  معللة  السباب  املرصفية،  الرسية 
هذا  يف  اعترب  وقد  وخارجية.  محلية  قانونية، 
املرصفية  الرسية  موجب حفظ  ان  الخصوص 
يسقط  عمومي  صالح  هو  والذي  واملهنية 
الجرائم، وهو صالح  عن  االبالغ  امام موجب 
هذا  رفض  لبنان  مرصف  لكن  عام.  عمومي 
استعمل  هنا  قامئا.  التجاذب  واستمر  الرأي 
رئيس الجمهورية حقه يف تطبيق املادة 53 من 
الدستور الفقرة 10، وكتب اىل مجلس النواب 
التخاذ ما يلزم يف شأن الرسية املرصفية منعا 
للتجاذب القائم. ثم اقر مجلس النواب قانون 
طياته  يف  يحمل  الذي  املرصفية  الرسية  رفع 
وتم حرص  بالتوازي،  بكلمة  تتمثل  متفجرات 
ثانية  مرة  طلب  عندما  واحدة.  بسنة  املدة 
باملوضوع،  واالستشارات  الترشيع  هيئة  رأي 
اعتربت ان كلمة التوازي او املوازاة كام وردت 
رفع  اقر  الذي   2020/200 القانون  نص  يف 
اجراء  يكون  ان  تعني  ال  املرصفية،  الرسية 
علام  مرتابطني،  او  نفسه  بالتوقيت  التدقيقني 
التصاريح  من  العديد  خالل  من  تبني  قد  انه 
اذا كانت هنالك نية مبيتة عند بعض االطراف 
لالطاحة بالتدقيق مع التظاهر بدعمه، بدليل 
اي  االدارات،  بقية  مع  بالتوازي  كلمة  وضع 
مرصف  يشمل  ان  يجب  الجنايئ  التدقيق  ان 
يعلم  الجميع  فيام  االدارات،  وبقية  لبنان 
الواسعة  التدقيق  عملية  النهاء  امكان  ال  ان 

والشاملة خالل فرتة سنة.

■ اىل ماذا تهدف كلمة باملوازاة؟
الحسابات  لربط  التوازي  كلمة  اعتمدت   □
بعضها ببعض بهدف عرقلة املوضوع، وتطوير 
املال الضافة عمليات  القائم مع وزارة  العقد 
تدقيق يف بقية االدارات وبكلفة جديدة. هذا 
التدقيق  كلفة  لتحديد  مفاوضات  اىل  يحتاج 
لبنان  عىل مرصف  العقد  تطبيق  اما  االضايف. 

االتفاق  فقط  ويكفي  قامئا،  يزال  ال  فهو 

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق املكلفني املحامي كريم ضاهر.

املصرفيون كانوا على 
معرفة بحصول االنهيار

الزعامات السياسية 
استفادت من كل ما جرى
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ويتم  العقد  تفعيل  املال العادة  وزارة  مع 
التنفيذ خالل عرشة اسابيع، مع امكان متديد 
املهلة فقط. هذا االمر ال يحتاج اىل قرار من 
مجلس  من  قانون  اىل  وال  الوزراء  مجلس 
والزام  املال  وزارة  من  ارادة  اىل  بل  النواب، 
اقصاء  طائلة  تحت  التعاون،  لبنان  مرصف 
وعدم  التلكؤ  حال  يف  مركزه  من  الحاكم 

التجاوب. 

■ ويف حال عدم التعاون؟  
تسيري  يف  فادح  خطأ  ارتكاب  يعني  هذا   □
االعامل كام هو وارد يف قانون النقد والتسليف. 
املادة 19 تسمح باقصاء الحاكم يف حال ارتكاب 
بواجبات وظيفته. عدم  او الخالل  فادح  خطأ 
التجاوب مع التدقيق الجنايئ هو من االخطاء 
بهذا  قانون  صدور  من  الرغم  عىل  الفادحة، 
هو  مبا  دراية  عىل  الحاكم  ان  ومن  الشأن، 
مطلوب. لكن التأخري هو لكسب الوقت، اذ ان 
تعديل العقد مع الرشكة لشمول التدقيق كل 
املؤسسات والبلديات هو فخ جديد، الن العقد 
السابق ال يشمل هذه النقطة والتعديل يعني 
تغيري االعتامد املرفق، اي ان الرشكة ستطالب 
بزيادة قيمة العقد مبا يتناسب وعملها الجديد، 
دوالر  الف  و100  مليونني  سيتخطى  انه  اي 
من  ميكن  مام   ،2020 موازنة  يف  املرصودة 
االنتهاء من التدقيق يف ما خص مرصف لبنان 
بعد  الدولة  عىل  لزاما  بات  لذا  منه.  واالنتهاء 
ومؤسسات  ادارات  وشمول  التوسيع  عملية 
االعتامد  تأمني  العقد،  قيمة  وزيادة  جديدة 
الدستوري  املجلس  ان  نذكر  موازنة 2021.  يف 
اعتامد  اي  اقرار  امكان  عدم   2017 عام  اكد 
قبل اقرار املوازنة العامة التي تسمح باالنفاق، 
وهذا سيسبب خالفا حول هذا املوضوع. لذلك 
كل  عند  جاهزة  التعطيل  طريق  خريطة  فان 
مفرق قانوين لتمرير فرتة السنة، منعا لحصول 

التدقيق الجنايئ. 

■ هل سيشمل التدقيق املصارف التجارية؟  
تطبق  مل  ملاذا  نفسه:  يطرح  الذي  السؤال   □
القوانني عىل املصارف املفلسة او التي يقتيض 

وضع اليد عليها لغاية اليوم؟  

■ هل هناك مصارف متعرثة او مفلسة؟  
ميكنها  وضع  يف  تعد  مل  وواقعيا  عمليا    □
القانون  تعريف  وفق  اعاملها  متابعة  من 
اذا مل  القليل جدا منها.  رقم 91/110 ما عدا 
تكن لدى مرصف لبنان ارادة باعالن افالسها، 
اقله يجب وضع اليد عليها وتغيري ادارتها. يف 
هذه الحالة، ميكن تنقية العالقة مع املودعني 
املبادرة  ميكن  كذلك  االستنسابية.  من  والحد 
اسس  عىل  املرصيف  القطاع  هيكلة  العادة 
املودعني  تحميل  لظاهرة  حد  ووضع  سليمة 
لدى  املرتاكمة  الخسائر  عبء  مبفردهم 

املصارف واملركزي والخزينة.

الدفاع  ■ ماذا عن دور اصحاب املصارف يف 
عن مؤسساتهم؟  

□ من املحتمل ان املرصفيني املشاركني يف كل 
تحويل  من  متكنوا  املركزي  املرصف  عمليات 
عىل  كانوا  النهم  الخارج،  اىل  الخاصة  اموالهم 
 .2016 عام  منذ  االنهيار  بحصول  تامة  معرفة 
مل  ومن  الصورة،  امامه  تتضح  االرقام  يقرأ  من 
يكون  قد  املرتفعة.  بالفوائد  يطمع  كان  يفهم 
 17 قبل  الخارج  اىل  اموالهم  حولوا  املرصفيون 
يطبق  مل  لبنان  مرصف  ولكن  وبعده،  ترشين 
القانون 91/110 اي وضع اليد، والقانون 67/2 
يسمحان  القانونان  املصارف.  بافالس  املتعلق 
اعضاء  من  اململوكة  االصول  كل  عىل  بالحجز 
الرئيسيني  واملساهمني  االدارات  مجالس 
ومفويض املراقبة وكل من فّوض بالتوقيع ورفع 

لغايات  وخارجيا،  داخليا  املرصفية،  الرسية 
املخالفات  اثبات  وتم  طبقت  فلو  التحقيق. 
النافذة وهي عديدة، منها عىل  للقوانني  وفقا 
للمعلومات  الشخيص  االستغالل  الذكر  سبيل 
املميزة )Insider trading( عمال بالقانون رقم 
املهربة  االموال  اعادة  ميكن  كان   ،2011/160
الهندسات  من  املحققة  واالموال  الخارج،  اىل 
املالية من دون وجه حق. لكن ما حصل هو 
املشمولني  املسؤولني  ارصدة  عىل  الحجز  عدم 
التدقيق  تعطيل  مشكلة  تكمن  هنا  بالقانون. 
هذا  املذكورة.  القوانني  تطبيق  وعدم  الجنايئ 
خطأ فادح اخر للحاكم ونوابه او اخالل بواجبات 
الوظيفة، ومن حق الرأي العام معرفة الحقيقة.

مهمة  الجنايئ  التدقيق  ان  يعني  هذا   ■
مستحيلة؟  

□ ليس مستحيلة اذا كان هناك ارادة حقيقية يف 
اجرائه، لكن يجب ان يتحرك الناس ويضغطون 
يف اتجاه تنفيذه. عندما يخرس اي عسكري او 
موظف يف القطاع العام 75 يف املئة من قيمة 
بلغه،  الذي  الواقع  لن يسكت عن هذا  راتبه، 
الضغط  مطلوب  اظن.  ال  اسكاته؟  سيتم  فهل 
الهادف اىل اظهار الحقيقة واملعالجة واالبتعاد 
من الطائفية، والتأكد من ان الزعامات السياسية 

هي ايضا قد استفادت مام جرى.

■ ما هي نتائج عدم التحرك؟ 
واملحافظة  الشعب  الفقار  املجال  افساح   □
الحكم  مبفاصل  املتحكمني  اموال  عىل 
حّملوا  قد  يكونوا  ان  بعد  مجددا،  وعودتهم 

املواطنني كل الخسائر من اموالهم الخاصة.

■ هل ستضيع نهائيا اموال املواطنني يف املصارف؟ 
□ املواطن لن يحصل عىل امواله اال اذا دارت 
اذا  اال  يتحرك  لن  واالقتصاد  االقتصاد،  عجلة 
املنظومة  تغيري  اىل  تحتاج  التي  الثقة  عادت 
هدفه  ومتجانس،  شفاف  مرتفع  عمل  بفريق 
واملذهبية  الطائفية  دائرة  خارج  البلد  اصالح 
وتأخرت  جدا،  دقيقة  العملية  والحزبية. 

بسبب املساومات التي متت.
ع.ش.

التدقيق الجنائي 
ليس مهمة مستحيلة اذا 

وجدت االرادة الحقيقية

مطلوب الضغط الهادف
الى اظهار الحقيقة 

واالبتعاد من الطائفية

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً


