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امل�صارف يف �سورية ..قطاع �صامد بعد خم�س �سنوات حرب
مل يكن م�ستغرباً �أن ت�شهد كربى
ال�صحف واملجالت االقت�صادية
الأم�يرك��ي��ة وغ�يره��ا؛ مبتانة
القطاع امل�صريف ال�سوري حديث الن�ش�أة،
ومبرونة الإدارة امل�صرفية خالل احلرب.
ف ��أزم��ات ال�سيولة ،والأزم����ات االئتمانية،
�ضربت �أك�بر الأنظمة امل�صرفية يف العامل
جراء تداول �إ�شاعات �أو ت�سريبات �صحفية
ع��ن جت���اوزات يف القطاع امل���ايل� ،أو ج��راء
تقلبات غري متوقعة يف بيئة االقت�صاد الكلي،
�سرعان ما مت امت�صا�صها و�إع��ادة االقت�صاد
�إىل م�ساره الطبيعي� ،أو ب�سبب ا�ضطرابات
�سيا�سية �أو ع�سكرية حمدودة� ،أو بعد �أ�شهر
من اندالع احلروب الأهلية �أو ال�صراعات بني
الدول ..فكيف �إذ ًا بحرب �شر�سة م�ستعرة منذ
خم�س �سنوات ،هزّت بتداعياتها وعقوباتها
و�شائعاتها كياناً م�صرفياً حديث الن�ش�أة
ن�سبياً ،و�سوقاً مالية بدائية ،من دون �إعالن
�إفال�س لأي بنك� ،أو ح��دوث موجات �سحب
ل�ل�إي��داع��ات� ..أو حتى �إيقاف للتعامالت يف
ال�سوق امل��ايل ول��و ل�ساعة واح��دة �سوى يف

العطل الر�سمية ..ف�صمود كهذا ي�ستحق
�أن يو�صف بـ«العجيب» كما حتدثت بع�ض
الو�سائل الإعالمية الأجنبية!
�أحد �أكرث القامات امل�صرفية العتيقة خرب ًة يف
عاملنا العربي �سئل عن �سبب بقائه يف �سورية،
واحل��رب م�ستعرة منذ �سنوات ،وامل�ستقبل
غام�ض ،وخا�ص ًة �أن الوقت حان لي�سرتيح
وميتع نف�سه مبا �أجنزه يف حياته بعد جتاوزه
ال�سبعني ع��ام �اً ..ف ��أج��اب« :ي��ح��ق يل بعد
�سنوات العمر التي ق�ضيتها يف العمل امل�صريف
مبختلف دول العامل �أن �أمتع نف�سي قليالً ،لكن
املتعة بالن�سبة يل لي�ست ما ًال �أو ن�سا ًء بعد هذا
العمر ،بل خربة فريدة ال تتكرر وال تقدر بثمن
�أكت�سبها و�أنا يف هذا العمر و�أمار�س عملي يف
الإدارة امل�صرفية بظرف ا�ستثنائي كاحلرب
على �سورية ،من دون �إخفاق �أو �إفال�س ،فال
نزال �صامدين ،متفائلني ب�أن امل�ستقبل �أف�ضل
بكثري ،وه��ا ه��ي نتائج �أع��م��ال امل�صارف،
وا�ستمرار العمل و�سط دم�شق ويف �أكرث من
حمافظة خري دليل على ذلك».
�أمام هذا الواقع ،املثبت بالأرقام والبيانات

املحا�سبية ،ب��دق��ة متناهية� ،أ���ص��ب��ح من
ال�����ض��روري ف��رد �أوراق ه��ذا القطاع �أم��ام
ال��ر�أي العام ،لك�شف نقاط القوة والفر�ص،
والبحث يف �سبل تقويتها وا�ستثمارها بال�شكل
الأمثل� ،إىل جانب احلديث عن نقاط ال�ضعف
والتهديدات وكلف ال�صمود الباهظة على
املواطن واالقت�صاد والقطاع املايل وامل�صريف،
علّها تكون عرب ًا يف الإدارة للأيام القادمة.
م��ن هنا ج��اء ق��رارن��ا يف �صحيفة «ال��وط��ن»
لإطالق ملحق خا�ص بامل�صارف ،ي�ستعر�ض
يف عدده احلايل �أ�سباب متا�سك القطاع امل�صريف
كركن رئي�سي يف ال�سوق املالية ،ويناق�ش نقاط
القوة والفر�ص والتهديدات وكلف ال�صمود
مع �أ�صحاب ال�ش�أن املعنيني ب�شكل مبا�شر
ب��الإدارة امل�صرفية وال�سوق املالية �إ�ضافة
�إىل م�شاركة اخل�براء والأكادمييني بالر�أي
واملقرتحات ،واخرتنا عنواناً «امل�صارف..
قطاع �صامد بعد خم�س �سنوات حرب» من
�صميم الواقع ليكون ر�سالة لكل من يقر�أ ب�أننا
مازلنا هنا� ،صامدين ،و�سنبقى مدى احلرب،
و�أبعد بكثري.

