
ملحق امل�صارف

امل�سارف يف �سورية.. قطاع �سامد بعد خم�س �سنوات حرب
مل يكن م�شتغرباً �أن ت�شهد كربى 

�ل�شحف و�ملجالت �القت�شادية 

مبتانة  وغ��ره��ا؛  الأم��رك��ي��ة 

�لن�شاأة،  حديث  �ل�شوري  �مل�شريف  �لقطاع 

ومبرونة �الإد�رة �مل�شرفية خالل �حلرب.

�الئتمانية،  و�الأزم����ات  �ل�شيولة،  ف��اأزم��ات 

�لعامل  يف  امل�صرفية  الأنظمة  اأك��ر  �صربت 

�شحفية  ت�شريبات  �أو  �إ�شاعات  تد�ول  جر�ء 

ج��ر�ء  �أو  �مل���ايل،  �لقطاع  يف  جت���اوز�ت  ع��ن 

تقلبات غري متوقعة يف بيئة �القت�شاد �لكلي، 

�القت�شاد  و�إع��ادة  �مت�شا�شها  مت  ما  �شرعان 

��شطر�بات  ب�شبب  �أو  �لطبيعي،  م�شاره  �إىل 

�أ�شهر  �أو بعد  �أو ع�شكرية حمدودة،  �شيا�شية 

من �ندالع �حلروب �الأهلية �أو �ل�شر�عات بني 

�لدول.. فكيف �إذً� بحرب �شر�شة م�شتعرة منذ 

وعقوباتها  بتد�عياتها  هّزت  �شنو�ت،  خم�س 

�لن�شاأة  حديث  م�شرفياً  كياناً  و�شائعاتها 

�إعالن  دون  من  بد�ئية،  مالية  و�شوقاً  ن�شبياً، 

�شحب  موجات  ح��دوث  �أو  بنك،  الأي  �إفال�س 

يف  للتعامالت  �إيقاف  حتى  �أو  ل��الإي��د�ع��ات.. 

يف  �شوى  و�ح��دة  ل�شاعة  ول��و  �مل��ايل  �ل�شوق 

ي�شتحق  كهذ�  ف�شمود  �لر�شمية..  �لعطل 

بع�س  حتدثت  كما  ب�»�لعجيب«  يو�شف  �أن 

�لو�شائل �الإعالمية �الأجنبية!

�أحد �أكرث �لقامات �مل�شرفية �لعتيقة خربًة يف 

عاملنا �لعربي �شئل عن �شبب بقائه يف �شورية، 

و�مل�شتقبل  �شنو�ت،  منذ  م�شتعرة  و�حل��رب 

لي�شرتيح  حان  �لوقت  �أن  وخا�شًة  غام�س، 

وميتع نف�شه مبا �أجنزه يف حياته بعد جتاوزه 

بعد  يل  »ي��ح��ق  ف��اأج��اب:  ع��ام��اً..  �ل�شبعني 

�شنو�ت �لعمر �لتي ق�شيتها يف �لعمل �مل�شريف 

مبختلف دول �لعامل �أن �أمتع نف�شي قلياًل، لكن 

�ملتعة بالن�شبة يل لي�شت مااًل �أو ن�شاًء بعد هذ� 

�لعمر، بل خربة فريدة ال تتكرر وال تقدر بثمن 

�لعمر و�أمار�س عملي يف  �أكت�شبها و�أنا يف هذ� 

كاحلرب  ��شتثنائي  بظرف  �مل�شرفية  �الإد�رة 

فال  �إفال�س،  �أو  �إخفاق  دون  من  �شورية،  على 

�أف�شل  نز�ل �شامدين، متفائلني باأن �مل�شتقبل 

�مل�شارف،  �أع��م��ال  نتائج  ه��ي  وه��ا  بكثر، 

من  �أكرث  ويف  دم�شق  و�شط  �لعمل  و��شتمر�ر 

حمافظة خري دليل على ذلك«.

و�لبيانات  باالأرقام  �ملثبت  �لو�قع،  هذ�  �أمام 

من  �أ���ش��ب��ح  متناهية،  ب��دق��ة  �ملحا�شبية، 

�أم��ام  �لقطاع  ه��ذ�  �أور�ق  ف��رد  �ل�����ش��روري 

و�لفر�س،  �لقوة  نقاط  لك�شف  �لعام،  �ل��ر�أي 

و�لبحث يف �شبل تقويتها و��شتثمارها بال�شكل 

�الأمثل، �إىل جانب �حلديث عن نقاط �ل�شعف 

على  �لباهظة  �ل�شمود  وكلف  و�لتهديد�ت 

�ملو�طن و�القت�شاد و�لقطاع �ملايل و�مل�شريف، 

عّلها تكون عربً� يف �الإد�رة لالأيام �لقادمة.

»�ل��وط��ن«  �شحيفة  يف  ق��ر�رن��ا  ج��اء  هنا  م��ن 

ي�شتعر�س  بامل�شارف،  خا�س  ملحق  الإطالق 

يف عدده �حلايل �أ�شباب متا�شك �لقطاع �مل�شريف 

كركن رئي�شي يف �ل�شوق �ملالية، ويناق�س نقاط 

�ل�شمود  وكلف  و�لتهديد�ت  و�لفر�س  �لقوة 

مبا�شر  ب�شكل  �ملعنيني  �ل�شاأن  �أ�شحاب  مع 

�إ�شافة  �ملالية  و�ل�شوق  �مل�شرفية  ب��االإد�رة 

بالر�أي  و�الأكادمييني  �خل��رب�ء  م�شاركة  �إىل 

»�مل�شارف..  عنو�ناً  و�خرتنا  و�ملقرتحات، 

من  حرب«  �شنو�ت  خم�س  بعد  �شامد  قطاع 

�شميم �لو�قع ليكون ر�شالة لكل من يقر�أ باأننا 

مازلنا هنا، �شامدين، و�شنبقى مدى �حلرب، 

و�أبعد بكثري.
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