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 حّطمنا الرقم العالمي في االحتيال المالي

 
 غسان العياش

العالمية، اكتُـشف في الواليات المّتحدة ما اّتفق على اعتباره أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ. فقد تمّكن  #األزمة المالية قبل خمس عشرة سنة، وفي غمرة
ية بفضل #االحتيال مليار دوالر، بّددها في استثمارات مشبوهة ومجهولة إلى أن اكُتشفت عملياته 65ورنس مادوف من جمع رجل المال اليهودي البارز برنارد ل
 ت.انهيار األسواق المالية في ذلك الوق

 
ّكنت من استرجاع بذلت السلطات القضائية األميركية جهودًا مضنية وبال كلل، فالحقت مادوف والذين استفادوا من عملياته االحتيالية، حتى بحسن نّية، فتم

 مليارات دوالر، هي الخسائر الفعلية الباقية التي تحّملها المستثمرون في شركة مادوف. 4مليارات الدوالرات باستثناء 
 

مليار دوالر من أموال المودعين، أي أكثر مّما جمعه مادوف  80ية الرقم القياسي العالمي في االحتيال المالي، إذ جمعت حوالي #لبنانحّطمت السلطات ال
وكالهما استقطب األموال عن طريق البونزي سكيم، الطريقة االحتيالية الكالسيكية، وهي دفع فوائد فاحشة الستقطاب ودائع جديدة مليار دوالر.  15بمبلغ 

فقًا مليارات دوالر، فيما الخسائر في لبنان، و  4ُتستخدم في تسديد الفوائد للمودعين الحاليين. لكن الفرق يكمن في أن القضاء األميركي قّلص الخسائر إلى 
 مليار دوالر. 72لتقدير الحكومة، تبلغ 

اللبناني تتجاوز كثيرًا أكبر العمليات االحتيالية في تاريخ  #النظام المالي وبذلك، نستطيع القول بكل راحة إن العملية االحتيالية التي تعّرض لها المودعون في
 العالم.

يطة طريق لمعالجة رغم الكالم الكثير عن خسارة الناس لودائعهم في المصارف، لم نشهد بعد مرور ثالث سنوات على االنهيار مشروعًا جّديًا للحكومة يرسم خر 
 تؤّد فقط إلى إلحاق الضرر الفادح باألفراد والشركات والنقابات بل قبعت االقتصاد اللبناني من جذوره.هذه المشكلة الخطيرة، التي لم 

 
ومقنعة كيفية صحيح أن الحكومة أرسلت إلى مجلس النّواب ما سّمته "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي" لكن هذه االستراتيجية لم توضح بصورة محسوسة 

عادة الودائع إلى أصحابها. أمطرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المجلس النيابي بسلسلة من تحويل األهداف "العريض ة" إلى وقائع تتمّثل بردم الخسائر وا 
المودعين  ة لتهدئة خواطرالخطط المتالحقة و"المتحّورة"، وكلها ال تقّدم طريقًا واضحًا ومطمئنًا إلى استعادة الودائع، وكأن هدف الخطط هو إطالق شعارات رّنان

 وجعلهم ينامون على حرير الوعود الوهمّية لتمرير الوقت.
ائر بشكل يعيد الثقة بدأت اللجان النيابية أمس درس اقتراح قانون يّدعي أنه يسعى إلى "إعادة التوازن إلى النظام المالي"، وأنه إطار قانوني لمعالجة الخس

هذا االقتراح المقّدم من وزير الصناعة وزميل له في المجلس النيابي، فاالقتراح يشبه في بعض فقراته  بالنظام المصرفي. وُيشتبه في أن الحكومة تقف وراء
ة فأحاله على نصوصًا وردت في استراتيجية الحكومة ويتقاطع معها. ومن أسباب هذا االشتباه أن نائب رئيس مجلس النّواب تعامل مع االقتراح بصورة جّدي

ة. ولو أن نائب الرئيس يعرف أن لدى الحكومة مشروعًا آخر لمعالجة خسائر النظام المالي وفقدان الودائع، النتظر مشروع الحكومة بكل اللجان النيابية للمناقش
 نهيار.لحظة االتأكيد ولم يسارع إلى هدر وقت اللجان النيابية بمناقشات إضافية تضاف إلى سلسلة المناقشات العديمة الجدوى التي يشهدها البرلمان منذ 
الوصول إليها. إنه هذا المقترح النيابي يجب سحبه من التداول على الفور وعدم إضاعة الوقت في دراسته، فهو يرسم أهدافًا كبيرة لكنه ال يدّلنا على طريق 

عني "بالعربي الدارج" شطب ديون يتحّدث عن معالجة الفجوة المالية من خالل خفض قيمة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية، وهذا ي
 مصرف لبنان للمصارف، وبالتوازي شطب ودائع المودعين.

 60مليار دوالر، فيما خسائر مصرف لبنان تصل، باعتراف األوراق الحكومية، إلى  2.5وينّص المقترح على توّلي الدولة إعادة رسملة مصرف لبنان بمبلغ 
تي تكّررت حول استعادة حقوق المودعين عن طريق استعادة األموال المتأتية عن جرائم الفساد، أو لمطالبة أصحاب مليار دوالر. وينتقل إلى زرع األوهام ال

 الودائع المؤهلة في المصارف اللبنانية القابلة لالستمرار الذين حّولوا هذه الودائع الى الخارج.
 

ية الفاشلة والقاصرة عن حّل مشكلة الودائع. وهو، باستثناء الوعود واألفكار الوهمية، ال يقّدم حاّلً اقتراح القانون المشار إليه هو تكراٌر مملٌّ لنفس الخطط الحكوم
 عين.عمليًا لردم الفجوة في ميزانية القطاع المالي باستثناء شطب الودائع و/أو تحويلها إلى الليرة اللبنانية بشروط ال تراعي مصالح المود
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