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احلوكمة على الطريقة اللبنانية
A&M مراجعة عقد التدقيق مع

توطئة

ميــّر لبنــان بأزمــة اقتصاديــة خانقــة ارتــّدت تداعياهتــا علــى كل مرافــق احليــاة يف ظــل االنكمــاش 
بــن فراغــات رئاســية ونيابيــة وحكوميــة، وبــن تســويات سياســية  السياســي املتعثــر تباعــاً 
وحكومــات حماصصــة كان آخرهــا تشــكيل حكومــة مــا لبثــت أن تعرضــت للتعطيــل مــن 
داخلها، ما عّرى تكوينها السياسي القائم على التقاسم احلزيب واملذهيب. وفـََعَل االنكماش 
السياســي فعلــه املدمــّر لالقتصــاد واملــال، فشــهدت اللــرة اللبنانيــة اهنيــاراً غــر مســبوق مقابــل 
الــدوالر، مــا أرخــى بتداعيــات معيشــية علــى كل طبقــات الشــعب اللبنــاين الــذي واجــه يف 
ثورة ١٧ تشــرين األول/أكتوبر من العام ٢٠١٩ وبعدها، املنظومة السياســية اليت حكمت 
البــالد يف الســنوات األخــرة. يضــاف اىل املشــهد اخلانــق تــردي العالقــات مــع دول اخلليــج 
يف ســابقة غــر مألوفــة يف عالقــات لبنــان الديبلوماســية، مــا حــّول وطــن االنفتــاح والتعدديــة 

اىل مساحة معزولة يف حميطه.

أمــام هــذا الواقــع الداكــن، نظّــم “بيــت املســتقبل” بالشــراكة مــع مؤسســة كونــراد آدينــاور 
مؤمتــراً شــاركت فيــه خنــب مــن اجملتمــع املــدين وكــوادره، وبعضهــم مــن عمــل يف ادارات الدولــة 
ومراكــز القــرار فيهــا، خاصــة علــى مســتوى القــرار املــايل، مــا أغــى املؤمتــر ببعديــن علمــي 
وقــدرات  عليــا  أكادمييــة  ثقافــة  عــن  ناجتــاً  للمنتديــن  العلمــي  واذا كان البعــد  وعملــي. 
متخصصــة، فالبعــد العملــي لديهــم منبثــق مــن جتــارب شــخصية واكتســاب خــرات طويلــة 
يف السياســة املاليــة، مبــا يســمح باســتعراض الواقــع احلقيقــي للشــأن العــام يف ضــوء الرتاكمــات 
السياســية واالقتصاديــة واملاليــة، وأداء العهــود واحلكومــات املتعاقبــة، وسياســات مصــرف 
لبنــان طــوال الســنوات املاضيــة، مــا جعــل مــن لبنان-الدولــة بيئــة غــر صديقــة للحوكمــة 
الرشــيدة )القســم األول(. وتــوىل املنتــدون خــالل جلســات املناقشــة الثــالث تشــريح العقــد 
املوقــع بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة “الفاريــز ومارســال” A&M بغــرض التدقيــق اجلنائــي 



يف حســابات مصــرف لبنــان، مبــا أوحــى بالشــكل فقــط بــأن الدولــة اللبنانيــة جــادة يف وضــع 
حّد ملكامن اهلدر والفساد يف مؤسساهتا وترتيب املسؤوليات )القسم الثاين(.
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ال بــّد بدايــة مــن التوضيــح أن هــذا املؤمتــر غــر خمصــص للتطــرق ملفهــوم الســيادة املفقــودة 
ســواء بفعل ممارســات حزب هللا املتســلل من خالل نفوذه العســكري اىل مؤسســات الدولة 
وإداراهتــا، أو بفعــل اجلــزر األمنيــة الــيت تقــّوض مفهــوم ســيادة الدولــة علــى أرضهــا، كمــا هــي 
احلــال داخــل املخيمــات الفلســطينية. وبالتــايل احنصــرت مناقشــاته باألســباب الكامنــة وراء 

سوء احلوكمة )أواًل(، واستعراض نتائجها )ثانياً(.

أواًل- يف أسباب سوء احلوكمة
جيــب االعــرتاف بــأن لبنــان يعــاين مــن ســوء احلوكمــة، وهــذا كالم ملطــف لواقــع لبنــان املمتنــع 
عــن فــرض القانــون واحملاســبة وجتــرمي املرتكبــن، خاصــة مرتكــيب اجلرائــم املاليــة، مــع حالــة 

انكفاء واضحة يف اجلسم القضائي وأجهزة الرقابة.
ويف مســار نشــأة الدولة، حتّول لبنان من بلد واعد جداً يف الســتينيات كدولة ذات حوكمة 
رشــيدة واقتصــاد واعــد، اىل البلــد األكثــر مديونيــة، واألكثــر فســاداً، حبيــث صــار الفســاد 
مبثابــة منفعــة شــبه مشــروعة يف ممارســة احلكــم. ويتحمــل املواطــن عــن غــر قصــد بعــض 
مســؤولية وبعــض تواطــؤ يف قيــام هــذه األوليغرشــية، بفعــل صمتــه عــن احلالــة الشــاذة الــيت 
فرضــت ســيطرهتا علــى لبنــان طــوال عقــود، حيــث أن حــراك الشــارع تأخــر حصولــه إىل ١٧ 

تشرين األول/أكتوبر من العام ٢٠١٩.

وبن األسباب الكامنة وراء سوء احلوكمة وهدر املال العام املستشري على كل املستويات، 
أســباب داخليــة تتعلــق مبمارســة احلكــم )١(، وأســباب خارجيــة تتعلــق بربــط لبنــان باالقليــم 

.)٢(

١- يف األسباب الداخلية
ثبــت ان املمارســة السياســية يف لبنــان ال تتــورع عــن انتهــاك الدســتور، يكفــي كعّينــات علــى 

القسم األول
يف البيئة غري الصديقة للحوكمة



مــدى  الدولــة علــى  الرئاســي والفــراغ احلكومــي وتســير  الفــراغ  املثــال واالســتئناس  ســبيل 
ســنوات دون اقــرار أي موازنــة تضبــط االنفــاق العــام، مــا جيعــل أســباب ســوء احلوكمــة تتــدرج 

كالتايل:

أ- غيــاب الســيادة ومعهــا الســلوكيات لــدى بعــض قــادة البــالد، مــا أوصــل لبنــان اىل قيــام 
دولة أو باألحرى دويلة رديفة للدولة بسالحها وجيشها ونظامها املايل واملصريف وعالقاهتا 

اخلارجية، وهذا سبب أساسي يف االهنيار الذي أصاب لبنان يف عمقه.

ب- غيــاب مبــدأ الرقابــة الرملانيــة علــى احلكومــة، واالطاحــة مببــدأ فصــل الســلطات وذلــك 
النبثــاق جملــس الــوزراء مبحاصصــة حزبيــة ومذهبيــة متمثلــة يف جملــس النــواب، مــا جعــل 
احلكومــة صيغــة رديفــة مصغــرة اختزلــت جملــس النــواب وجملــس الــوزراء معــاً يف خلطــة عجيبــة 

انتهكت كل أصول الدميقراطية وقواعدها، عطّلت دور اجمللس النيايب الرقايب بالكامل.
ج- غيــاب الرقابــة القضائيــة علــى متــويل أعمــال الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة، خاصــة 
وراء  احملتمــن  والنــواب  سياســياً كالرؤســاء والــوزراء  املعّرضــن  األشــخاص  مالحقــة  جلهــة 
حصاناهتــم، حيــث ال يســوّغ واقعــاً للتفتيــش املركــزي ولديــوان احملاســبة وللنيابــات العامــة 
مالحقتهــم. وأصــدق دليــل علــى ذلــك مــا يشــهده ملــف التحقيــق يف انفجــار مرفــأ بــروت 
مــن اســتخدام كل الوســائل لتفريــق رابطــة الــدم الــيت جتمــع ذوي الضحايــا، وحــرف التحقيــق 
وتعطيلــه مــن خــالل تغيــر احملقــق العــديل األول، وحماولــة “قبــع” الثــاين، واال جتزئــة التحقيــق 
بــن حتقيــق عــديل عــادي وبــن حتقيــق سياســي يتــواله اجمللــس األعلــى حملاكمــة الرؤســاء 
والــوزراء، مــع مــا يعــي ذلــك مــن ركــوب املوجــة الســائدة يف لبنــان بتجهيــل الفاعــل يف اجلرائــم 
السياســية واجلرائــم الكــرى. واذا صــار التســليم جــداًل وقانونــاً بصالحيــة اجمللــس األعلــى 
حملاكمــة الرؤســاء والــوزراء، اال أن اجمللــس تعصــف بــه االعتبــارات السياســية، مــا يقــّوض 
العدالــة ويشــي باســتمرار سياســة االفــالت مــن العقــاب. وتعتمــد الطبقــة السياســية علــى 
تســييس القضــاء مــن خــالل الرتغيــب مبكافــآت تغــدق علــى القضــاة ســواء برتفيعهــم إىل 
مناصــب قضائيــة حساســة، أو بتوزيرهــم يف اللحظــة السياســية املناســبة، أو مــن خــالل 
ترهيبهــم بنقلهــم اىل مناصــب هامشــية، مــا يســتدعي اقــرار قانــون اســتقاللية القضــاء كســلطة 

دستورية عماًل بنص الدستور.
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د- الرتاتبيــة واهلرميــة السياســية املانعــة واملمانعــة ملأسســة االدارة، مــن منطلــق أن املأسســة 
تُفقــد املرجعيــات السياســية نفوذهــا علــى العامــة وخدماهتــا الشــعبية، وتنقــل الدولــة مــن منطــق 

الزبائنية اىل ثقافة املواطنة.

هـــ- قيــام تــالزم بــن القطــاع املصــريف وأهــل السياســة مــن ناحيــة، وبــن االختالســات املاليــة 
االوليغرشــية وســالح حــزب هللا مــن ناحيــة مقابلــة، مــا مســح جلهــات غــر حكوميــة بــأن 

تصبح ذات قدرات تفوق قدرات الدولة. 

و- غياب املوازنات وقطع احلسابات وانتظام الصرف على القاعدة االثي عشرية. 

ز- نظــام الســرية املصرفيــة الــذي يشــكل محايــة للضالعــن يف الفســاد وذريعــة حتتمــي وراءه 
املؤسســات حلجــب املعلومــات املطلوبــة، مثــل حجــب مصــرف لبنــان تفاصيــل ســندات 
اخلزينــة واليوروبونــدز عــن وزيــر املاليــة، وكذلــك بالنســبة لشــهادات اإليــداع والتحويــالت، 
باإلضافــة إىل أن تطبيــق نظــام الســرية املصرفيــة يــدار بشــكل عشــوائي مغلفــاً بالغمــوض غــر 
البنّــاء، مــا أدى اىل جتهيــل حقيقــة األرقــام املاليــة واخلســائر وحجــم االحتياطــي لــدى مصــرف 
لبنــان. وهــذا التجهيــل جعــل مــن املتعــذر اختــاذ القــرارات الصحيحــة املتصلــة بدعــم األمــن 
الغذائــي والدوائــي واالستشــفائي للبنانيــن. كمــا شــكّل عائقــاً أمــام املفاوضــات مــع صنــدوق 

النقد الدويل.

٢- يف األسباب اخلارجية

ال شــّك أن موقــع لبنــان وحجمــه وتركيبتــه الداخليــة جعلــت منــه خاصــرة رخــوة يف منطقــة 
تعــج باملخاطــر. وميكــن تعــداد األســباب اخلارجيــة الــيت غــّزت ســوء احلوكمــة يف الداخــل 

كالتايل:

أ- خضــوع لبنــان حلقبــة طويلــة مــن تارخيــه لســلطات الوصايــة، كان آخرهــا املشــهد الســوري 
بالنظــام  املمســك  العســكري  الســامي  املنــدوب  بشــخص  مركزيــاً  حكمــاً  مــارس  الــذي 



السياسي يف لبنان.

ب- التحــول مــن وصايــة خارجيــة مباشــرة اىل وصايــة داخليــة تعمــل حلســاب اخلــارج ويف 
خدمة مشــروعه االقليمي، وتتمثل باســتباحة حزب هللا الســيادة اللبنانية بدفع ايراين ثابت. 
ومــا ينطبــق علــى ايــران يف هــذه املرحلــة، انســحب ســابقاً علــى النفــوذ الفلســطيي ومــن مث 

السوري على بعض اجلماعات اللبنانية.

ج- االســتخدام اخلارجي حلالة الطائفية واملذهبية مبا جعل اخلارج يؤســس ألدوات وعمالة 
لــه يف الداخــل، مــا غــذى ثقافــة االفــالت مــن املســاءلة، وتوظيــف هــذا املفهــوم لتغييــب 

الوالء، وتغذية الزبائنية على حساب املواطنة.

د- اســتخدام اخلــارج االعــالم اللبنــاين وترغيبــه وترهيبــه يف حماولــة لتدجينــه ومنعــه مــن اخلــروج 
عن “شــرعية” ســلطة الوصاية و “مشــروعيتها”، ما جعل االعالم قاصراً لفرتة طويلة عن 
لعــب دوره كامــاًل يف كشــف احلقائــق وفضــح املرتكبــن، مبــا جيعــل الشــرفاء خيشــون واجملرمــن 

يطمئنون اليه.

هـــ- الرهــان اخلاطــىء علــى جنــاح مؤمتــر اوســلو للســالم الــذي أوهــم املراهنــن علــى جناحــه 
بأنــه ســيصنع الســالم الشــامل، مــا محــل لبنــان علــى االســتدانة اجلشــعة لضمــان جاهزيتــه 

البنيوية يف مرحلة السالم املفقود.

ثانيًا- يف نتائج سوء احلوكمة

أســفر ســوء احلوكمــة عــن سلســلة تداعيــات ضربــت املرافــق اللبنانيــة علــى اختالفهــا، وتركــت 
أثراً بالغ اخلطورة خاصة على املستوى السياسي)1(، وعلى املستوى املايل )٢(.
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صفحة

١- يف األثر السياسي
إن سياســات لبنــان املتعاقبــة حالــت دون بنــاء دولــة قــادرة ومواطنــة لبنانيــة، حتــت ذرائــع شــى 

بينها:

أ- الطائفيــة يف الداخــل، وصــراع النفــوذ يف املنطقــة، وهــذا مــا جعــل لبنــان يف وضــع ال 
مستقر، وهو سيبقى قائماً طاملا الطوائف تبحث عن جهات خارجية حامية.

ب- جتــاوز الغطــاء الطائفــي احلــدود الدينيــة اىل الدنيويــة وصــار املســاس برمــز يف الدولــة 
مساساً بالطائفة واملذهب، ما محى حالة الفساد وزادها تفاقماً.

ج- انســحاب الدولــة قســراً أو طوعــاً لصــاحل دويلــة تعمــل حلســاب دولــة أجنبيــة تتكفــل 
بتمويلهــا وتســليحها، حــّول لبنــان مرغمــاً اىل بيئــة حاضنــة للســالح غــر الشــرعي املختبــئ 
وراء ذريعــة مواجهــة االحتــالل االســرائيلي. وواقــع حــزب هللا اليــوم مل يعــد يشــكل قــوة موازيــة 
فحســب، بــل بنيــة حتتيــة سياســية وعســكرية وأمنيــة وماليــة ومصرفيــة أمّنــت للحــزب دميومــة 

فضلى يف ظل اهنيار الدولة ومؤسساهتا. 

واذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار كل هــذه املخاطــر، تصبــح حاجــة لبنــان ملحــة لقيــام ترتيــب 
اقليمــي جديــد برعايــة دوليــة يعيــد االســتقرار اىل لبنــان، وينتشــله مــن االهنيــار، ويعينــه يف 
عجــزه عــن ســداد ديونــه اخلارجيــة، وحيــرره مــن حاجتــه اضطــراراً اىل القبــول بتســويات دوليــة 

مبوضوع الالجئن الفلسطينين والنازحن السورين.

٢– يف األثر املايل

تراكمــت عوامــل وأســباب عــدة متفرعــة عــن غيــاب احلوكمــة اجليــدة وأدت اىل االهنيــار املــايل 
واضطــرار حكومــة الرئيــس حســان ديــاب اىل اختــاذ قــرار التمنــع عــن ســداد الديــون الســيادية. 

وتأيت يف مقدمة هذه األسباب:



الــيت تدعمهــا سياســات ماليــة ونقديــة، وغيــاب تطويــر  أ- غيــاب السياســة االقتصاديــة 
القطاعــات املنتجــة علــى أســاس دراســة جــدوى السياســة االقتصاديــة الــيت تســتند اىل موقــع 

لبنان وميزاته التفاضلية وقدراته التنافسية. 

للتذكــر بــأن خطــة ماكنــزي اإلصالحيــة واإلمنائيــة رمســت سياســة اقتصاديــة للبنــان مــن خــالل 
حتديــد القطاعــات التميزيــة واســتثمارها كطبيعــة منطقــة البقــاع، ونوعيــة تربتهــا الصاحلــة لزراعــة 
قطــاع  يف  تعمــل  اجلنســيات  متعــددة  شــركات  مــن  وبيعهــا  الطبيــة  واألعشــاب  احلشــيش 

املستحضرات الصيدالنية وتدّر دخاًل وافراً على لبنان.

ب- اهلندســات املاليــة ملصــرف لبنــان الــيت بــددت الفائــض الكبــر يف الســيولة )32 مليــار 
دوالر( املتكــّون مــن عاملــن: خــروج اجليــش الســوري مــن لبنــان، واعــادة اللبنانيــن أمواهلــم 

اىل املصارف اللبنانية. 

اجملازفــة  رأمســال  يف  االســتثمارات  ضمــان  اىل  النقــدي  دوره  لبنــان  مصــرف  جتــاوز  ج- 
Venture Capital، واالســتثمار يف الشــركات الناشــئة، وهــذا دور احلكومــة وليــس 

دور البنك املركزي.

د- اعتمــاد ثالثيــة غريبــة وخمالفــة للطبيعــة تشــكل هرطقــة باملفهــوم املــايل واالقتصــادي، 
وتكريســها كقاعــدة ذهبيــة منــذ العــام ١٩٩٧ تقــوم علــى: )١( حركــة حــرة لــرؤوس األمــوال، 
)٢ سياســة نقديــة مســتقلة، )٣( ســعر صــرف ثابــت للعملــة الوطنيــة مقابــل الــدوالر. )ميكــن 

اعتماد عنصرين من ثالثة وليس تالزم الثالثة معاً(.

يف ختــام معاينــة اإلطــار العــام للدولــة الــذي أدى اىل االهنيــار، ال بــّد مــن طــرح عــدد مــن 
التساؤالت، لعل أبرزها:

١- من قرر اقفال القطاع املصريف يف تشرين األول/أكتوبر من العام ٢٠١٩ وملاذا؟



٢- ملــاذا جتاهــل واقعــة أن املصــارف كانــت متــارس التقنــن يف صــرف الــدوالرات وتســييلها 
منــذ شــهر نيســان/أبريل ٢٠١٨، أي منــذ مــا قبــل الثــورة؟ هــذا يعــي أن العملــة اخلضــراء 
كانــت مفقــودة مــن الســوق منــذ مــا قبــل الثــورة بفعــل سياســات املصــرف املركــزي وخســائره 
الــيت كانــت ختفــي حقيقــة األرقــام، وبفعــل تغطيــة هندســاته وارتكاباتــه برفــض اقــرتاح التخلــف 

عن الدفع على الرغم من بدء نفاد االحتياطي االلزامي لديه بالعملة الصعبة.

٣- ملاذا التأخر يف إعادة هيكلة الوضع املصريف واإلبقاء فقط على املصارف املليئة؟

بشــركة  واســتبداهلا  اجلنائــي  التدقيــق  يف  املتخصصــة  شــركة “كــرول”  اســتبعاد  ملــاذا   -٤
“الفاريــز ومارســال” املتخصصــة يف اعــادة هيكلــة الشــركات التجاريــة، واحملــدودة اخلــرة يف 
جمــال التدقيــق اجلنائــي؟ وملــاذا االصــرار علــى توقيــع عقــد التدقيــق اجلنائــي مــع شــركة “الفاريــز 
ومارســال” الشــرق األوســط، املســجلة يف ديب- اإلمــارات، وهــي شــركة اماراتيــة شــقيقة 
للشــركة األصــل األمركيــة، وملــاذا مل يتــّم توقيــع العقــد مــع الشــركة األم املســجلة يف الواليــات 

املتحدة األمركية؟

٥- ملــاذا العمــل علــى توزيــع اخلســائر بــدل التفكــر بتعويــض اخلســائر؟ يف احلالــة األوىل 
نكــون أمــام عمليــة حماســبية بالسياســة حبيــث تــوزع اخلســائر بــن الدولــة ومصــرف لبنــان 
واملصــارف واملودعــن، ويف احلالــة الثانيــة نكــون أمــام مالحقــات قضائيــة ضــّد كل مــن تثبــت 

مسؤوليته يف هدر املال العام ويف الفساد.

٦- هــل القضــاء اللبنــاين جاهــز وقــادر علــى النظــر يف الدعــاوى الناشــئة عــن التدقيــق وفــرض 
عقوبــات علــى األشــخاص أصحــاب النفــوذ يف الدولــة ويف مقدمهــم األشــخاص املعرضــون 
سياســياً PEPs، هــذا علــى افــرتاض توصــل التدقيــق اىل حتديــد هويــة الضالعــن باهلــدر 

القسم الثاين- يف مسّمى عقد التدقيق 
اجلنائي



والفســاد؟ ومــا حيصــل يف احملاكمــة يف تفجــر 4 آب، وتدّخــل الســلطة الســافر هــو أفضــل 
دليل على حماولتها تدجن القضاء.

يف أي حــال، إن هــذه التســاؤالت وســواها ال بــد مــن االضــاءة عليهــا لــدى التصــدي لعقــد 
التدقيق اجلنائي يف القسم الثاين أدناه.

يقتضــي إلجــراء حتليــل صحيــح لعقــد التدقيــق اجلنائــي املوقــع بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة
 A&M، حتديــد الفــوارق بينــه وبــن التدقيــق املــايل )أواًل(، واجــراء مناقشــة يف ضــوء ذلــك 

يف ماهية العقد ومضمونه )ثانياً(.

أواًل- يف التمييز بني التدقيق املايل والتدقيق اجلنائي

يقــوم التدقيــق اجلنائــي Forensic Audit علــى تشــريح مــايل مفصــل يتجــاوز جمــرد 
التحقــق مــن تطابــق األرقــام علــى املوجــودات واملطلوبــات، اىل التوغــل بعمــق يف األرقــام 
والعمليــات والتأكــد مــن قانونيتهــا وصحتهــا. ونظــراً لآلليــات واملنهجيــة الــيت يتبعهــا، يكــون 
 ،Financial Audit التدقيــق اجلنائــي، واحلــال هــذه، أعمــق بكثــر مــن التدقيــق املــايل
ويســتمر لفــرتات طويلــة قــد متتــد لســنوات بغــرض التوصــل اىل اكتشــاف الغــش، والتزويــر، 
وهــدر املــال العــام، واختــالس األمــوال العامــة، والتحويــالت غــر القانونيــة إىل خــارج البــالد، 
وكل أوجــه الفســاد ومتفرعاتــه. وكقاعــدة عامــة، جيــب أن يســبق التدقيــَق اجلنائــي تدقيــٌق 
مــايل. ومتاشــياً مــع نتائــج التحقيــق اجلنائــي، ويف حــال أفضــى اىل ثبــوت الشــبهات، يتكــّون 

ملف قضائي جزائي يصبح مبثابة حق عام.

١- يف مفاوضات التدقيق

ويف الواقــع، جــاء توقيــع عقــد التدقيــق بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة A&M بعــد مفاوضــات 
حصلــت مــع شــركة Kroll املصّنفــة أوىل عامليــاً يف عمليــات التدقيــق اجلنائــي، انتهــت 
باســتبعاد هــذه األخــرة لرفضهــا االنصيــاع لشــروط الدولــة اللبنانيــة الــيت حرصــت منــذ البدايــة 
علــى تفــادي وصــول التدقيــق اىل بعــض القطاعــات واجلهــات. فاجتهــدت يف صــوغ العقــد 
بطريقــة حتــول دون توصــل التحقيــق اىل ادانــة جهــات نافــذة يف الدولــة مــن خــالل تضمينــه 
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مفــردات وبنــوداً وقائيــة وحاميــة. فالقاعــدة الذهبيــة املعمــول هبــا يف لبنــان تفــرتض أّن مــا مــن 
مســؤول سياســي أو إقتصــادي أو مــايل يقبــل بتدقيــق جنائــي أو حــى حماســيب يســتهدفه 
ويدينــه، وإال كانــت لعبــة “دومينــو” جيــّر فيهــا املســؤول األدىن املســؤولن األعلــى، مــا جيعــل 

فرص بلوغ التدقيق اجلنائي خواتيمه حمدودة للغاية.

٢- يف السبب الصوري للمفاضلة 

يف ضــوء رفــض Kroll االنصيــاع لشــروط الدولــة اللبنانيــة، مت اختيــار A&M األكثــر 
ليونــة ومرونــة والــيت قبلــت مــا رفضتــه “كــرول”، علمــاً أهنــا متخصصــة أساســاً يف اعــادة 
التدقيــق اجلنائــي ال تعــود اىل أكثــر مــن عامــن  التجاريــة، وخرهتــا يف  هيكلــة الشــركات 
ونصــف العــام، وبالتــايل فــإن التدقيــق اجلنائــي ليــس مــن اختصاصهــا، والدولــة اللبنانيــة كانــت 
تــدرك جيــداً هــذا األمــر منــذ أن وقــع االختيــار علــى هــذه الشــركة املطواعــة. ويقتضــي أن 
نشــر هنــا اىل أن كلفــة العقــد مــع شــركة “كــرول” صاحبــة االختصــاص كانــت أقــل مــن 
قيمــة األتعــاب املعقــودة لشــركة “الفاريــز ومارســال”. أمــا الســبب الصــوري الــذي اعتمدتــه 
الدولــة اللبنانيــة رمسيــاً الســتبعاد “كــرول” فــكان اســتنادها اىل تقريــر أمــي يفــي بالغــرض يف 
دولــة كلبنــان، ويفيــد بوجــود ممثــل للشــركة يف إســرائيل، وبالتــايل عــدم جــواز توقيــع عقــد 
معهــا. كان هــذا جمــرد استنســاخ لنظريــة املؤامــرة الــيت اعتــاد عليهــا اللبنانيــون، وجمــرد ادعــاء 
كاذب حتــت شــعار مناهضــة إســرائيل. ان حمــاكاة الســبب اإلســرائيلي فضحتهــا هيكليــة 
شــركة Deloitte اليت تدقق يف حســابات مصرف لبنان منذ ســنوات، حيث تبن وجود 

مكتب متثيلي هلا يف إسرائيل.  

ويف الواقــع، ليــس مــن مصلحــة الطبقــة السياســية أن يفتــح مصــرف لبنــان “علبــة بانــدورا” 
الــيت ترتــد علــى كبــار العاملــن فيــه وعلــى املســؤولن احلكوميــن بالســوء، وهــم مســتفيدون مــن 
اهلــدر احلاصــل. وهــذا مــا يتبــدى مــن الثغــرات املتعــددة الــيت جندهــا يف العقــد املّوقــع مــع شــركة 
A&M الشــرق األوســط، وكأهنــا ُدّســت قصــداً بالشــكل الــواردة فيــه كــي ال يصــل التدقيــق 

إىل أي نتيجة.
A&M ثانيًا- يف ماهية العقد املوقع بني الدولة اللبنانية وشركة



إن الغمــوض الــذي يلــّف العقــد املوقــع بــن الدولــة اللبنانيــة وشــركة A&M كشــف واقعــه 
أويل  تدقيــق  بــل  جــرى تســويقه،  جنائــي كمــا  تدقيــق  عقــد  ليــس  أنــه  وهــو  احلقيقــي، 
Preliminary Forensic Audit Report إىل جانــب التدقيــق الكالســيكي 

.Oliver Wyman و KPMG يف حسابات مصرف لبنان الذي جتريه شركة

وبتتبــع مســار املفاوضــات، يتبــن أن العقــد األول مــع A&M وقــّع بتاريــخ ٣١ آب/
أغســطس مــن العــام ٢٠٢٠، مث أحلــق بالتوقيــع علــى عقــد ثــان يف ٢٤ آب / أغســطس 
٢٠٢١. وارتفعــت األتعــاب بشــكل غــر مفهــوم، رمبــا لزيــادة اخلدمــات املطلوبــة. والعقــد 
الثــاين النافــذ ال عنــوان لــه، وهــو مــن نــوع العقــود غــر املســماة اخلــارج عــن أي مفهــوم قانــوين 
وعــن أي تصنيــف حمــدد يف فئــة االتفاقيــات، ”Sui Generis“. وبالتــايل فــان هــذا 
العقــد الــذي هــو مبثابــة ســر غــور أويل حبســب التعريــف اخلــاص بــه، هــو عقــد يلحــظ بالنــص 
تدقيقــاً مؤجــل احلصــول اىل مرحلــة الحقــة، مــا يفــرتض توقيــع عقــد جديــد يف ضــوء صــدور 
العقــد األويل، وهــذا يســتدعي التقــاء اراديت الطرفــن جمــدداً، الدولــة اللبنانيــة وشــركة التدقيــق، 
واالتفــاق علــى خدمــة جديــدة وأتعــاب جديــدة. وهــذا يعــي أيضــاً أن العقــد احلاضــر ليــس 
ســوى عقــد “تقــدمي خدمــات” حمــددة حصــراً يف متنــه، ولذلــك جــاء العقــد دون تســمية، 
وقــد أجــاد املســؤولون يف زرع بــذور العقــم فيــه، مــا جعلــه عقــداً ومهيــاً عــن ســابق تصــّور 
وتصميــم، كمــا ســيصار بيانــه لــدى دراســة موضــوع العقــد )١(، وحتديــد مســؤولية كل طــرف 

.)٢(

١- يف موضوع العقد

إن موضــوع العقــد يف التدقيــق اجلنائــي هــو حتديــد حــاالت االبتــزاز واالحتيــال وســوء اإلدارة، 
يف حــن أن موضــوع العقــد املوقّــع بــن الدولــة اللبنانيــة وA&M ينــص علــى تقــدمي الشــركة 
 Provide Consulting and استشــارية”.  “خدمــات  اللبنانيــة  للدولــة 
 Forensic Audit بينما الدولة تّدعي وتسّمي العقد .Advisory Services

حــى أنــه يف مالحــق العقــد، ال ذكــر ملوجــب النتيجــة أي التدقيــق اجلنائــي، علمــاً أنــه يف 



13

A&M الحوكمة على الطريقة اللبنانية  مراجعة عقد التدقيق مع

صفحة

القانــون، ال يصــّح اســتخدام كلمــة “جنائــي” مــن دون دالئــل مثبتــة أو قرائــن مرجحــة. 
ولــدى دراســة العقــد يف ضــوء القانــون املقــارن، فــإن أيــاً مــن املتطلبــات والبنــود الــيت جيــب 
توافرهــا حكمــاً يف عقــد التدقيــق اجلنائــي هــي غــر موجــودة يف العقــد مــع A&M بــدءاً مــن 
وقــوع االختيــار علــى هــذه الشــركة احلاصــل مــن خــارج أي اســتدراج عــروض، وبغيــاب أي 
دفــرت شــروط حيفــظ حقــوق العاقــد ويضمــن ســالمة النتائــج. ومبراجعــة املوقــع االلكــرتوين 
العائــد للشــركة األصــل يف الواليــات املتحــدة األمركيــة وللشــركة الفــرع االماراتيــة، يتبــن أن ال 
ذكــر الختصــاص التدقيــق اجلنائــي أو التدقيــق العــادي يف تعــداد اختصاصــات الشــركتن، بــل 
يقتصــر اختصاصهمــا علــى هيكلــة الشــركات التجاريــة، وادارة املخاطــر واحملافــظ املاليــة، 

وحتسن اداء الشركات...

هــذه الوقائــع جتعــل الدولــة اللبنانيــة أمــام عقــد مغشــوش وومهــي شــاركت يف صياغتــه عــن 
ســابق معرفة، خاصة وأن الدولة كانت تدرك ســلفاً عدم جاهزيتها لتقدمي دفاتر مؤسســاهتا 
للتدقيــق بــدءاً مبصــرف لبنــان، وعــدم التوصــل اىل حتديــد أرقــام اخلســائر للخــالف عليهــا 

وعلى كيفية احتساهبا بن وزارة املالية ومصرف لبنان ومجعية املصارف.

 A&M ويف الواقــع، ورد يف مــن العقــد أن الزبــون أي الدولــة اللبنانيــة تعــرتف بــأن مهمــة
الشــركة  ال تشــّكل تدقيقــاً “not constitute an audit does”، وال ختضــع 
مبوجــب العقــد ألي التــزام حــى باحلــدود الدنيــا للســلوكيات وآداب املهنــة الــيت يلتــزم هبــا 
املعهــد األمركــي للمحاســبن املعتمديــن أو االجهــزة الرقابيــة الناظمــة لألنظمــة، مــا جعــل 
الشــركة تصــّر علــى عــدم اســتخدام التقريــر املفــرتض صــدوره عنهــا بوجــه أي جهــة ثالثــة. 
وبالفعــل ورد يف مــن العقــد أنــه ال حيــق للدولــة اللبنانيــة االعتــداد بالتقريــر املفــرتض صــدوره 
عــن الشــركة أو ابــرازه أمــام الغــر مبــا فيــه القضــاء، وال اإلعــالن عنــه كتقريــر صــادر عــن 
A&M، إال بــإذن مســبق وموافقــة صرحيــة مــن A&M مــع احتفــاظ األخــرة حبقهــا 
احلصــري يف تعديــل التقريــر أو توفــر نســخة حتفــظ الســريّة املهنيــة، مــا حيّولــه اىل تقريــر لقيــط، 

جمهول املصدر، وبالتايل ال ميكن االستناد اليه لرتتيب املسؤوليات:

 the client is required to disclose the Preliminary  …“



 Forensic Audit Report in court proceedings against any
 individual or party implicated by the Preliminary
 Forensic Audit Report, … it shall …first seek A&M’s
 approval… provided that in such event A&M may, in its
 sole discretion, )i( provide a revised or redacted report
 for the purposes of such proceedings or )ii( provide the
 Preliminary Forensic Audit Report not marked as
 A&M’s work product and without any further references
 to A&M as part of the Preliminary Forensic Audit
.”…Report

يف ضــوء هــذه املعطيــات، يُطــرح الســؤال: هــل هــو تقاطــع مصــاحل: ماليــة للشــركة، وسياســية 
للدولــة اللبنانيــة حبيــث ختجــل الشــركة مــن نوعيــة عملهــا، وختشــى الدولــة مــن نتائــج تقريــر 

جدي وشفاف؟

٢- يف موجبات طريف العقد

إن املوجــب املفــروض علــى الدولــة اللبنانيــة والــذي قبلــت بــه A&M ورفضتــه Kroll هــو 
موجــب أقــل مــا يقــال فيــه إنــه غــر صــارم وغــر منتــج، حبيــث اكتفــى بــأن تلتــزم الدولــة بتســليم 
املعلومــات وبــذل أفضــل اجلهــود لتحقيــق هــذا اهلــدف، وهــذه الثغــرة املقصــودة مسحــت 
يف  والتــأين  أو املماطلــة  املطلوبــة،  واملعلومــات  املســتندات  تســليم  بعــدم  لبنــان  ملصــرف 
تســليمها. وميكــن ألي جهــة يُطلــب منهــا مســتندات أن تدعــي أهنــا بذلــت قصــارى جهدهــا 
وفتشــت يف األرشــيف ومل جتــد املســتند املطلــوب، أو ارتــأت عــدم جــواز تســليمه، مــا جيعــل 
الدولــة يف وضــع اختيــاري: تقــّدم املســتندات غــر املهمــة وختفــي املســتندات املثبتــة للهــدر 
والصفقــات. إنــه فــن التمييــع واألوليغارشــية السياســية الــذي امتهنتــه مؤسســات الدولــة. كمــا 
أقــرت الدولــة اللبنانيــة مبوجبــات مكلفــة واقعــة علــى طابقهــا مثــل التأمــن املهــي والتأمــن 
الصحــي، والتأمــن علــى الســالمة اجلســدية ضــد أعمــال القتــل واخلطــف وســوى ذلــك مــن 



15

A&M الحوكمة على الطريقة اللبنانية  مراجعة عقد التدقيق مع

صفحة

خماطر قد يتعرض هلا أفراد الشركة املتعاقدة.

أمــا املوجــب امللقــى علــى عاتــق شــركة A&M فهــو التعميــة والتعميــم مــن خــالل النــص 
 provide consulting and اخلدمــات”  “تقــدمي  بـــ  تفيــد  عامــة  عبــارة  علــى 
أويل  تقريــر  تقــدمي  بــل  اجلنائــي،  التدقيــق  ذكــر  دون  مــن   “advisory services“

. ”preliminary report“

باالضافــة اىل ذلــك، منــح العقــد شــركة التدقيــق A&M الشــرق األوســط اإلماراتيــة احلــق 
املســبق واملطلــق بإســقاط أي مســؤولية تضامنيــة عــن كاهــل الشــركة األم األمركيــة وترئــة 
ذمتهــا وذمــة املســامهن فيهــا. وينــص العقــد علــى اعفــاءات ضريبيــة مشــروطة مبــا خيالــف 
القوانــن، كمــا وخمالفــة املــادة ١٤٧ مــن قانــون احملاســبة العموميــة الــيت متنــع دفــع قيمــة الصفقــة 
إال بعــد تنفيذهــا، مــع الســماح لوزيــر املاليــة بإعطــاء ســلفات ال تتعــدى ٢٥% مــن قيمــة 
الصفقــة لقــاء ضمانــات، إال اذا قــرر جملــس الــوزراء خــالف ذلــك، األمــر الــذي مل حيصــل. 
كمــا تنّصــل طرفــا العقــد مــن أحــكام القانــون اللبنــاين رقــم ٢٠١٨/٢٨ الــذي ينــص علــى 
وجــوب نشــر أي عقــد تتجــاوز قيمتــه الـــخمسة ماليــن لــرة علــى املوقــع االلكــرتوين للــوزارة 

املعنية.

خامتة
إن شــعار حماربــة الفســاد بقــي عنوانــاً نظريــاً للحكومــات املتعاقبــة وبروباغنــدا سياســية ال 
أكثــر، خاصــة بــن مرحلتــن: مرحلــة مــا بعــد حــراك ١٧ تشــرين ٢٠١٩، ومرحلــة مــا قبــل 
االنتخابــات النيابيــة يف ربيــع العــام ٢٠٢٢. حاولــت الســلطة ماضيــاً احتــواء الثــورة مــن 
خــالل طلــب التدقيــق اجلنائــي الومهــي وتبييــض صفحتهــا زوراً أمــام الــرأي العــام، وحتــاول 
مســتقباًل بيــع الــرأي العــام صــورة املؤسســة املصممــة علــى وضــع حــّد للفســاد وهــدر املــال 

العام من خالل التدقيق اجلنائي املفرتض.
يف احملصلــة، ومبعــزل عــن الواقــع املأســوي الــذي يلــّف البــالد، تبقــى احلاجــة القصــوى ملحــة 

اىل حتقيق التايل:



*احلاجــة اىل تدقيــق فعلــي ال ومهــي، تدقيــق جنائــي يتجــاوز حســابات مصــرف لبنــان ليشــمل 
أيضــاً الــوزارات واالدارات واجملالــس والصناديــق والعقــود العامــة وكشــف املســتفيدين مــن املــال 
الــذي جوبــه بالســريّة املصرفيــة احلاجبــة. بينمــا مــن املألــوف أن حســابات  العــام، األمــر 
اإلدارات العامــة ال ختضــع ملبــدأ الســرية املصرفيــة. فهــي أمــوال عامــة. هــي احلاجــة اىل تدقيــق 

جنائي فعلي وليس اىل تقرير أويل جرى تقدميه على غر حقيقته.

*احلاجــة اىل قيــام دولــة مدنيــة وصــوغ عقــد اجتماعــي ونظــام اقتصــادي جديديــن، ال إىل 
ترقيــع النتــوءات وترميــم التصــدع يف هيــكل املؤسســات، مــا يضمــن ســيادة غــر منقوصــة، 

وعدالة كاملة، وتنمية اجتماعية متكافئة.

*اعادة ترميم الثقة بالنظام املصريف.

*اســتلحاق قــرار التخلــف عــن الدفــع بوضــع خطــة تعــايف واعــادة هيكلــة الديــن العــام، األمــر 
الــذي كان جيــب أن يعقــب مباشــرة قــرار التوقــف عــن الدفــع، مــا جعــل القــرار اجملــرد مــن أي 

خطة تعايف مبثابة افالس للدولة.

بــادر مصــرف لبنــان وجلنــة الرقابــة علــى  لــو  الــذي   *اســتلحاق هيكلــة القطــاع املصــريف 
لتــّم انقــاذ ودائــع صغــار احلســابات مــن احتمــال أن يطاهلــا  املصــارف إىل إجرائــه مبكــراً 

اهلركات.

*اطــالق الثــورة القضائيــة يف لبنــان مــع احلاجــة اىل تعديــل دســتوري ينهــي احملاكــم االســتثنائية 
واخلاصة مبا فيها العســكرية، والروحية، والشــرعية، واجمللس العديل، واجمللس األعلى حملاكمة 
الرؤســاء والــوزراء، وإخضــاع اجلميــع لســلطة القضــاء العــديل، ووضــع حواجــز منيعــة بــن 

السلطات الثالث عماًل مببدأ فصل السلطات. 
حمــاوالت  جنــاح  دون  حتــول  ذاتيــة  بقــدرات  وحتصينهــا  )الثــورة(  املضــادة  القــوى  *توحيــد 

تدجينها. 


