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تحقيق

تعر�شت  �شورية  اأن  بينّ  ف�شلية  عابد  الدكتور  والأكادميي  امل�شريف  اخلبري 

حلروب على كافة اجلبهات منها احلروب على اجلبهة القت�شادية واملالية 

وامل�شارف كانت اأحد اأهداف اأعداء �شورية من اخلارج، اإل اأن نتائج احلرب 

ال�شوري كان لديه نوع من  على امل�شارف كانت حمدودة جدًا، لأن املواطن 

الوعي واحلر�ص، فلم يتهافت على �شحب الإيداعات، ومل يتفاعل مع التاأثري 

ال�شغوطات  حتت  يرزح  ومل  الوطن  اأعداء  اأطلقها  التي  للإ�شاعات  ال�شلبي 

امل�شارف  يف  الإيداعات  من  الأكــر  الكم  بقاء  اإىل  اأدى  ما  اخلــوف،  وم�شاعر 

متو�شطة، وذلك  اأو  الإيداعات �شغرية  كانت هذه  �شواء  �شورية،  العاملة يف 

رغم معرفة املواطن اأن بقاء مدخراته يف احل�شاب امل�شريف يعر�شه خل�شارة 

يف قيمتها.

م�شريًا اإىل اأن ن�شبة مهمة من الإيداعات يف امل�شارف العاملة يف �شورية تعود 

جلهات حكومية وموؤ�ش�شات ونقابات مهنية، يهمها احلفاظ على املتانة املالية 

وقد  مرتفعة.  �شيولة  ن�شبة  على  واحلفاظ  للم�شارف  الئتمانية  واجلــدارة 

تنق�ص  اأن  من  بدًل  ملمو�ص  ب�شكل  زادت  امل�شارف  لدى  ال�شيولة  اأن  لوحظ 

كما كان متوقعاً من قبل الكثريين، وقد جتاوزت ن�شبها لدى بع�ص مل�شارف 

للمعاير واملحددات الدولية التي يعتمدها م�شرف  الن�شبة امل�شموح بها وفقاً 

�شورية املركزي.

القطاع  �شمود  يف  �شاهمت  التي  الأ�شا�شية  العوامل  من  اأن  ف�شلية  ويذكر 

امل�شريف ال�شوري بعد خم�ص �شنوات حرب، اجتاه امل�شارف اخلا�شة والعامة 

للدخول يف حالة من ال�شكون، مبعنى اأنها جمدت عملها واأن�شطتها بن�شبة 90 

امل�شارف  وخا�شًة  الأدنى  حده  اإىل  امل�شريف  الن�شاط  وو�شل  تقريباً،  باملئة 

بتحريك  ذلك  بعد  لتبداأ  الأزمــة،  منت�شف  فرتة  يف  خا�ص  وب�شكل  اخلا�شة، 

اعتبارها  ميكن  والتي  الت�شليفية  الأن�شطة  لبع�ص  ب�شيطة  حدود  يف  اأن�شطتها 

م�شمونة.

كذلك الأمر بالن�شبة للم�شارف العامة، اإذ قامت مبنح بع�ص اأنواع القرو�ص 

الآمــن  و�شعها  على  املحافظة  وا�شتطاعت  املــحــدود،  الدخل  لأ�شحاب 

وامل�شتقر.

املطلوب من »املركزي«

اأو�شح  فاعل  ن�شاط  اإىل  للعودة  امل�شارف  اتباعها من  املمكن  وعن اخلطوات 

ونف�ص  الآلية  ونف�ص  الوترية  بنف�ص  ال�شابق  الن�شاط  اإىل  العودة  اأن  ف�شلية 

الظروف  الأزمة تختلف عن  لأن ظروف  الأن�شطة غري ممكن  الطبيعة ونف�ص 

�شيا�شات  ت�شع  اأن  ت�شتطيع  ل  وحدها  وامل�شارف  الأزمــة،  خلل  ال�شائدة 

مع  بالتن�شيق  ذلك  ت�شتطيع  واإمنــا  م�شتقلة  م�شرفية  اإقرا�شية  ت�شليفية 

تكافل  هناك  يكون  اأن  يجب  اأنه  اعتبار  على  بينها،  وفيما  املركزي،  امل�شرف 

بي امل�شارف من اأجل احلفاظ على ن�شبة معينة من ال�شيولة وعلى موثوقية 

للو�شع املايل، لذلك يجب على امل�شرف املركزي اأن يكون حا�شرًا يف الأن�شطة 

نتيجة  اهتزازات  لأي  احتياطاً  لها  داعماً  ليكون  والعامة  اخلا�شة  امل�شرفية 

الظروف الأزمة.

باآلية  ولكن  الت�شليفية  امل�شرفية  الأن�شطة  من  جزء  يعاد  اأن  ف�شلية  واقرتح 

اإنتاجية  تنموية  تكون  بحيث  �شبق،  عما  خمتلفة،  جديدة  واأبعاد  وفل�شفة 

واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اإىل  القرو�ص  توجه  اأن  ويجب  ت�شغيلة، 

لتنتج �شلعاً لزمة و�شرورية للمجتمع ال�شوري. كما يجب اأن يكون امل�شرف 

املركزي �شمن منظومة العمل امل�شريف كداعم وخمطط خلف امل�شارف العامة 

عليها  التفاق  يتم  لأن�شطة  اإنتاجية  ت�شغيلية  �شيا�شات  وو�شع  واخلا�شة، 

لتحريك عجلة الإنتاج ال�شروري، بديلة لل�شترياد، من اأجل تخفي�ص ال�شغط 

على القطع الأجنبي بالتن�شيق مع احلكومة.

حول ال�سيا�سة النقدية

من جهته بي امل�شريف والأكادميي الدكتور دريد �شرغام اأن امل�شارف يف بداية 

الأزمة �شهدت �شحوبات متزايدة، ومن ثم مت ا�شتقرارها يف النهاية ن�شبياً يف 

امل�شارف اخلا�شة والعامة )رغم تزايد الكتلة النقدية والت�شخم( ما ي�شتدعي 

)وخا�شة  التقليدية  بوظائفه  ال�شوري  النقد  قيام  حقيقة  حول  اأعمق  حتليًل 

الدفع والدخار( والتاأكد من مقومات وحقيقة الدولرة يف القت�شاد ال�شوري.

وكما يلحظ ونتيجة لل�شيا�شة النقدية احلالية وارتفاع �شعر الدولر )من اأقل 

من 47 قبل الأزمة اإىل 310 لرية للدولر حالياً( فاإن معظم امل�شارف العامة 

�شت�شبح القيمة الفعلية لراأ�ص مال كل منها اأقل من راأ�شمال اأي م�شرف خا�ص 

لكونه ي�شتفيد من ميزة الحتفاظ مبركز قطع يحميه من تقلبات �شعر ال�شرف.

الرقابة  فيها  مبا  الروتينية  للإجراءات  تفرغها  النقدية  ال�شيا�شة  يف  ويلحظ 

مكاتب  اأو  فروع  اأو  م�شارف  ــداث  واإح امل�شارف  يف  اليومية  الأعمال  على 

اأهداف  مع  املتناغمة  النت�شار  خريطة  تو�شح  روؤيــة  وجود  )دون  جديدة 

التنمية املن�شودة(، منوهاً اإىل اعتقاد البع�ص باأن ال�شيا�شة احلكومية احلالية 

مقبولة ب�شبب �شغوط احلرب ويعتر اأن احتفاظ اللرية بع�شرين باملئة من 

قيمتها اأمرًا مميزًا.

واأ�شار درغام اإىل وجود اإ�شكالية يف التوا�شل بي احلكومة والقطاع امل�شريف 

)واأي�شاً باقي اجلهات ذات الفوائ�ص عموماً(، فل احلكومة ترغب بالقرتا�ص 

منهم خوفاً من تزايد اأعباء الفوائد عليها، ول امل�شارف اخلا�شة )اأكرث من 

لأ�شباب  املطلوبة  باحلجوم  خزينة  �شندات  على  بالكتتاب  ترغب  العامة( 

ذلك بح�شب  الأم. ويوؤدي  الداخلية و�شيا�شة م�شارفها  ب�شيا�شاتها  مرتبطة 

متزايد  اإهمال  مع  اجلارية  النفقات  اإدارة  يف  احلكومة  ا�شتمرار  اإىل  درغام 

للنفقات ال�شتثمارية ال�شرورية لتدعيم مقومات جناح اقت�شاد اأي حرب.

)التي راكموها يف  ال�شوريي وثرواتهم  اإن كانت مدخرات  وي�شيف درغام: 

نفقات  �شغط  ا�شتمرار  فاإن  ال�شمود،  عوامل  بتمويل  �شمحت  قد  املا�شي( 

ال�شافية  ال�شتثمارات  )تراجع  ــرثوات  ال ترميم  عوامل  وغياب  احلــرب 

وتعطيل الر�شاميل اأو تدمريها جزئياً اأو كلياً( يعني خماطر اإ�شافية، تتطلب 

البحث عن حلول جذرية من غري املفيد تاأجيلها.

اإجراءات احلرب

وي�شري اإىل اأنه يف احلروب الكرى تتخذ الدول اإجراءات خا�شة، فمثًل ركزت 

الوليات املتحدة على القطاعات املحورية وكان للإعلم دور مهم يف اقتناع 

اجلمهور وامل�شارف بقرارات احلكومة فكان الكتتاب على �شندات احلكومة 

وكانت  ال�شرائب؛  زيــادة  رغم  احلــرب  نفقات  لدعم  التلقائي  والرت�شيد 

احلرب.  متطلبات  لتلبية  اخلا�شة  الإنتاجية  البنى  معظم  حتول  النتيجة 

انتهاكها معاهدة فر�شاي فقد ا�شتطاعت ا�شتخدام اقت�شاد  اأملانيا ورغم  اأما 

احلرب لتحقيق تنمية اقت�شادية غري م�شبوقة )اأمنت ازدهارًا وفر�ص عمل 

الوقت الذي جند  ولكنها باملقابل رتبت ديوناً مرتفعة على احلكومة(. ويف 

فيه معظم الدول تقرت�ص بكثافة يف اأوقات احلرب جند اأن ال�شيا�شة النقدية 

من  بكثري  اأكرث  متوازنة  موازنة  اإىل  بالو�شول  مهتمة  �شورية  يف  واملالية 

اهتمامها بتغيري وجهة دفة القت�شاد ومراجعة الأن�شطة املوروثة من اأزمنة 

�شابقة. لذلك ي�شتغرب يف ال�شيا�شة احلالية للحكومة ا�شتمرار التق�شف غري 

املجدي وجتنبها القرتا�ص الطبيعي )وتركيزها على القرتا�ص »ال�شهل« 

وفورات  عنها  ينتج  ل  جمالت  يف  املكثف  وتق�شفها  املركزي(  امل�شرف  من 

حقيقية.

لذا يرى درغام اأن املطلوب اليوم هو تغيريات جذرية و�شريعة يظهر مفعولها 

اأيام  عدة  )ي�شتغرق  يدوي  من  التقا�ص  حتويل  ومنها  ممكن  وقت  باأ�شرع 

-15 بحدود  للتنفيذ  )قابل  موؤمتت  اإىل  املحلية(  العملة  اإل  ي�شمل  ول  حالياً 

من  اأقل  خلل  املهمة  هذه  تنفيذ  مقومات  �شنوات  منذ  وتتوافر  دقيقة(.   30

النقدية  الأوراق  من  كبرية  ن�شبة  عن  ال�شتغناء  يعني  وتنفيذها  عامي. 

وجتنب اإجرائيات مكلفة لكل من التجار واحلكومة وامل�شارف )مبا فيها النقل 

وال�شيانة والعدادات والتاأمي...(. وهذا التقا�ص ميكن له اأن ي�شمل العملت 

عن  فيها  املقا�شة  باإجراءات  حالية  ال�شورية  امل�شارف  تقوم  التي  الأجنبية 

طريق امل�شارف الأجنبية!

اإ�شافة اإىل اعتماد الدفع باجلوال بطرق ت�شديد �شهلة وفعالة، فلن ينجح اأي 

يف  ال�شريبي  والتهرب  الف�شاد  بظروف  لأنه  »البائع«  به  يتحكم  فوترة  نظام 

لذا ل بد من بنية دفع  الورقية.  النقود  الفاتورة و�شيف�شل  �شورية لن مينح 

اأو رف�شها وتتيح »للم�شرتي« الت�شديد ب�شهولة عر  ل ميكن للبائع تعطيلها 

ربط رقم ح�شابه امل�شريف لرقم جواله. اأما البائع )مطعم، مكتب، طبيب...( 

ورقم  بجواله  مرتبطاً  ويكون  ظاهر  مكان  يف  يو�شع  مميز  برقم  فيخ�ش�ص 

يتجاوز مبلغها  �شراء ل  اأي عملية  ت�شديد  لكل �شخ�ص  ح�شابه. عندها ميكن 

10-20 األف لرية مثًل )النموذج الأويل موجود منذ 5 �شنوات(. اأما العمليات 

�شنتي  خلل  �شريع  م�شريف  حتويل  منظومة  عر  اإجراوؤها  فيمكن  الكبرية 

عر  الرواتب  جتربة  عن  جذرياً  خمتلفة  منظومة  )وهي  متوا�شعة  بتكلفة 

ال�شرافات التي ي�شتكي كرث منها(. وبذلك ل يكون هناك حاجة ل�شحب الراتب 

التحويل  وكذلك  اليومية  املدفوعات  اأنواع  جلميع  الت�شديد  بالإمكان  دام  ما 

على  مقبولة  �شريبة  ن�شبة  بفر�ص  ذلك  و�شي�شمح  والأ�شدقاء،  الأقارب  بي 

ال�شابقة  ال�شريبة  اأو  اجلديدة  )احل�شيلة  الفوري  للتح�شيل  قابلة  املبيعات 

تذمر  ت�شبب  التي  املكلفة  الأخــرى  ال�شرائب  باملقابل  وتلغى  اأعلى(  اأيهما 

املعنيي من طريقة التقدير والتح�شيل. وميهد ذلك ل�شيا�شة �شريبية ونقدية 

اأ�شهل واأرخ�ص واأو�شح واأكرث فاعلية جتاه اأن�شطة اقت�شاد الظل.

مواقف ومقترحات األكاديميين
فضلية: على املصرف املركزي أن يكون داعمًا لألنشطة املصرفية 

درغام: مطلوب تحليل عميق حول قيام النقد بوظائفه التقليدية 
للم�شرفيي الأكادمييي موقفهم من متا�شك القطاع امل�شريف يف �شورية، ل يختلف 

عما حتدثت به الإدارات امل�شرفية العامة واخلا�شة وما �شهدت به ال�شحف 

واملجلت العاملية، لكن ما مييزهم هو املراجعة النقدية لبع�ص ال�شيا�شات، 

وعر�شهم جلملة من املقرتحات التي من �شاأنها تعزيز نقاط القوة وتخفيف �شغط 

نقاط ال�شعف، والذي يعتر اأمرًا ملحاً للفرتة القادمة، التي عنوانها الإعمار 

والبناء، حيث ي�شطلع القطاع امل�شريف بدور رئي�شي يف توفري اللزم للم�شاريع 

املحركة للقت�شاد برمته، لذا يجب النظر اإىل نقاط بعي ثاقبة، واإدارتها بعقلية 

اإبداعية منفتحة، قادرة على تقدمي احللول املنا�شبة ملتطلبات املرحلة، وهذا 

موجود بقوة على ال�شاحة امل�شرفية اليوم، ول عرة مبا نحن عليه اليوم بعد 

خم�ص �شنوات من عمر احلرب.


