
في اليوم األول 
بعد الحرب

كما ال�شم�س ال ميكن حجبها بغربال؛ كذلك ال ميكن حجب حقيقة 

متا�شك امل�شارف العاملة يف �شورية على مدى خم�س �شنوات من 

احلرب، الأ�شباب حقيقية، تبداأ باالإدارة امل�رصفية والرقابة عليها، 

دون  م��ن  اجلميع  حتّملها  باهظة  وبكلف  ب��امل��واط��ن.  تنتهي  وال 

ا�شتثناء.

لذا، وبعد هذا االإجناز؛ اأ�شبح لزاماً علينا اأن ن�شاأل ب�شفافية: ماذا 

بعد؟ هل نخت�رص الغبطة بالوقوف اأمام م�شهد ال�شمود، ومن�شي 

�شباح  ف�شياأتي  الليل،  يطل  فمهما  وت�شفيقاً؟..  م��دح��اً  االأي���ام 

اليوم االأول بعد احلرب، ليبداأ اجلميع بال�شوؤال، ومن باب احلق؛ 

الواجب  ب��اب  من  وال��وط��ن،  املواطن  لتعوي�س  فاعلون  نحن  م��اذا 

وامل�شوؤولية؟.

من هنا، وعلى اأعتاب عملية البناء واالإعمار، حري باإدارتنا املالية 

وامل�رصفية، اال�شتفادة من درو�س احلرب، وما ك�شفته من نقاط 

�شعف وتهديدات، اأ�شا�شها غياب التخطيط االإ�شرتاتيجي ال�شليم، 

بالتخطيط  ال��وق��ت،  ال�شتثمار  ال��ع��ل��م��ي..  االق��ت�����ش��ادي  وال��ت��ن��ب��وؤ 

وفق  والطموحات،  واحلاجات  االإمكانات  اأ�شا�س  على  مل�شتقبلنا، 

جداول زمنية قابلة للتطبيق، تاأخذ على عاتقها نقل اأحالم االإعمار 

اإىل واقع، ينتظر اللحظة احلا�شمة لبدء التنفيذ بالتمويل.

فاال�شتعداد االإ�شرتاتيجي املايل الإعادة االإعمار مطلوب ب�شكل ملّح 

امل�شارف  كما  بدقة  املهمة  بهذه  يقوم  اأن  الأح��د  ميكن  وال  اليوم، 

البلد. وذلك ل�شمان م�شاهمة فّعالة يف متويل م�شاريع  العاملة يف 

جناح  ل�شمان  والنقدي  امل��ايل  ال�شوق  يف  املرنة  وامل�شاركة  البناء، 

بعد  وخا�شة  التحتية،  البنى  مل�شاريع  احلكومية  التمويل  ط��رق 

الدين  اأع��ب��اء  تخفيف  يكفل  ما  ال�شوري،  ال�شندات  �شوق  اإط��الق 

اخلارجي وكلفه على املواطن والوطن.

معظم  لدى  ال�شيولة  يف  كبري  فائ�س  توافر  االأم��ر  هذا  يف  وي�شاعد 

ن�شباً  �شجل  وال��ذي  �شواء،  حّد  على  واخلا�شة  العامة  م�شارفنا، 

الوقت يخدمنا، فاحلاجة  لذا مل يعد  امل�شارف.  قيا�شية؛ يف بع�س 

ما�شة اليوم لبدء التخطيط االئتماين، لتمويل م�شاريع البناء وبدء 

االإعالن عنها والتوا�شل مع اأ�شحاب االأفكار اأو ال�رصكات الراغبة 

كفيلة  خالقة،  م�شاريع  لطرح  كلياً،  املحررة  املناطق  يف  العمل  يف 

والطلب.  الت�شغيل  م�شتوى  وزي���ادة  االقت�شاد،  عجلة  بتحريك 

املعنية  اجلهات  مع  بالتوا�شل  ب��داأت  امل�شارف،  بع�س  اأن  ويبدو 

باال�شتثمار يف البلد لالتفاق على متويل م�شاريع حمددة يف مرحلة 

البناء، لكنها قليلة جداً، لالأ�شف، لذا نطلب من جميع اأركان ال�شوق 

املايل، مبا فيها امل�شارف، اللحاق بركب اال�شتثمار يف االإعمار من 

دون تاأخري.

م�شاريع  متويل  ب��اب  لفتح  عاجلة  قانونية  بنية  اإع���داد  ون��ق��رتح 

البناء والبدء بها يف املناطق املحررة كلياً ال�شتثمار الوقت، وجلب 

امل�شتقبل اإىل احلا�رص، ولي�س انتظاره بال�شكوى والتمني.

االإب��داع��ي��ة،  وال��ف��ك��ري��ة  الب�رصية  االإم��ك��ان��ات  اأن  ف��ي��ه،  �شك  ال  مم��ا 

احلرب  �رصبته  �شامد  قطاع  اأمام  اليوم  وقوفنا  ولعل  موجودة، 

بتداعياتها و�شائعاتها وعقوباتها وخماطرها طوال خم�س �شنوات، 

اأو اإفال�س.. خري دليل على ذلك، فاليوم االأول بعد  من دون عجز 

االأم��ل والتفاوؤل والثقة  ق��ادم ال حم��ال، وال يحكمه �شوى  احل��رب 

بنه�شة البلد، واالأمثلة على ذلك كثرية، ولي�س اآخرها بولندا.
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املكاتب يف املحافظات

ــال مـــنـــازع.. حــتــى يف  ــارة ب �ــشــوريــة بــلــد احلــ�ــش

بالزراعة  برعت  اإذ  ب�شمتها،  لها  كان  القت�شاد؛ 

برعت  كما  ال�شنني،  مئات  منذ  والتجارة  ــري  وال

خّرجت  فقد  ال�شنني،  ع�شرات  منذ  املالية  بالأعمال 

لها  م�شهودًا  مالية  وقامات  خربات م�شرفية عريقة 

ا�شتفادت  العربية  البالد  العاملية، ومعظم  باخلربة 

تاأ�شي�س  يف  الــ�ــشــوريــة  امل�شرفية  ـــربات  اخل مــن 

قطاعاتها املالية.

يف  م�شرف  اأول  تاأ�ش�س  الــتــاريــخ؛  حــديــث  ويف 

1888 ميالدي با�شم  الوطن العربي يف �شورية عام 

 1919 عــام  ويف  الــ�ــشــوري«.  الــزراعــي  »امل�شرف 

�شركة  عن  عبارة  وكــان  �شورية  م�شرف  تاأ�ش�س 

ت�شمية  اأعيدت   1924 عام  ويف  فرن�شية.  م�شاهمة 

ولبنان،  �شورية  م�شرف  لي�شبح  �شورية  م�شرف 

�شورية  دولــة  بــني  الإداري  الف�شل  بعيد  وذلــك 

نتيجة قرار غورو، وقد حاز هذا امل�شرف  ولبنان، 

ولبنان  �شورية  يف  النقدية  الأوراق  اإ�شدار  امتياز 

منح  واأعيد   -1939 عام  لغاية  -اأي  عاماً   15 ملدة 

امتياز الإ�شدار نهاية املدة ليحظى بالإ�شدار حتى 

25 عاماً.

كان عام 1919 عاماً لتاأ�شي�س امل�شارف يف �شورية، 

ومنها  واأجنبية،  عربية  وتخ�ش�شية،  جتــاريــة 

وم�شرف  �شورية  الــعــقــاري  الت�شليف  م�شرف 

امل�شارف  اأما  رومــا.  وم�شرف  الزراعي  الت�شليف 

التجارية فكان هناك م�شرف يف دم�شق با�شم مرقدة 

و�شارة وم�شرف جتاري يف مدينة حلب با�شم اأ�شود 

و�شفرا، اإ�شافة اإىل بع�س مكاتب ال�شرافة.

بالفرنك  مرتبطاً  �شورية  يف  النقد  ــدار  اإ�ــش كــان 

حيث   1946 ــام  ع يف  ال�شتقالل  حتى  الفرن�شي 

قدمت �شلطات احلكومة ال�شورية طلب انت�شاب اإىل 

النقد املحلي بالدولر؛  الدويل لربط  النقد  �شندوق 

املربوط بالذهب، وكان رد الفرن�شيني جتميد ودائع 

النت�شاب  واأدى  الفرن�شية.  البنوك  يف  لل�شوريني 

ال�شورية  اللرية  انف�شال  اإىل  الدويل  النقد  ل�شندوق 

عن اللبنانية.

�شورية  يف  القطع  مكتب  اإن�شاء  مت   1948 عام  ويف 

ملراقبة القطع )جمل�س القطع( وطرحت اأ�شعار عدة 

للقطع الأجنبي )�شعر ر�شمي حكومي و�شعر خا�س 

بال�شترياد والت�شدير(.

الفرن�شية  احلكومة  و�شلت   1949 عام  نهاية  ويف 

ال�شيا�شة  ل�شتقالل  ال�شورية  احلكومة  مع  لتفاق 

النقدية. ويف عام 1950 �شدر قانون النقد ال�شوري، 

الإ�شدار  امتياز  ال�شورية  احلكومة  اأخذت  وبذلك 

النقدي عرب اإن�شاء موؤ�ش�شة اإ�شدار النقد ال�شوري، 

عام  يف  املوؤ�ش�شة  با�شم  طبعة  اأول  اأ�شدرت  والتي 

�شورية  متثل  ال�شورية  اللرية  فاأ�شبحت   ،1953

ب�شكل حقيقي، مبا يتبع لها من �شيا�شة ربط بالذهب 

النقد  جمل�س  ــداث  لإح مر�شوم  و�شدر  والـــدولر. 

والت�شليف وم�شرف �شورية املركزي يف عام 1956، 

1957، ومت نقل ودائع الدولة  ومت افتتاحه يف عام 

ال�شورية اإىل م�شرف �شورية املركزي.

امل�شارف  وجدت  عاماً؛   127 ومنذ  التاريخ،  عرب 

م�شرفية  ــربات  خ خــّرجــت  ف�شورية  �شورية،  يف 

يف  امل�شارف  تاأ�شي�س  يف  كبري  دور  لها  كان  وطنية 

الكثري  وجــود  اإىل  اإ�شافة  العربية،  ــدول  ال معظم 

يف  كا�شت�شاريني  ال�شورية  امل�شرفية  اخلربات  من 

م�شارف عريقة متلكها الدول الأوروبية.

م�شرفية  خــربات  وجــود  على  القاطع  الدليل  اإن 

ال�شورية  امل�شارف  اأن  هو  لها؛  م�شهود  �شورية 

عام  فرن�شا  من  م�شرفية  عقوبة  لأول  تعر�شت 

1946، ورغم ذلك ا�شتمر العمل امل�شريف يف �شورية، 

تتوقف  ومل  بالدوران،  القت�شاد  عجلة  وا�شتمرت 

العقوبات على امل�شارف ال�شورية، منذ ذلك التاريخ 

اخلربات  كانت  مرة  كل  ويف  احلا�شر،  وقتنا  حتى 

امل�شرفية ال�شورية اخلالقة باأفكارها تدعم ا�شتمرار 

العمل امل�شريف يف متويل القت�شاد ال�شوري.

يف عام 1963 مت تاأميم امل�شارف يف �شورية، وقامت 

امل�شارف  بدمج  ال�شورية  امل�شرفية  اخلـــربات 

تاريخنا  حتى  تزال  ل  التي  مب�شمياتها  وت�شميتها 

احلا�شر، واأهمها امل�شرف التجاري ال�شوري الذي 

امل�شرفية  ال�شوق  يف  ال�شخمة  امل�شارف  من  يعترب 

وطنية  بخربات  امل�شرف  هذا  وا�شتطاع  العربية. 

�شورية اأن يحافظ على دوران العجلة القت�شادية 

ورغم  والعقوبات،  املقاطعات  كل  رغم  ال�شورية 

ذلك متّكن امل�شرف من متويل م�شاريع تعجز عنها 

مدار�س–  م�شاف–  )�شدود–  اخلا�شة  امل�شارف 

مطارات– طرقات– معامل - م�شايف نفط– متويل 

كل ما حتتاجه �شورية من مواد م�شتوردة(.

يف  كبري  دور  ال�شوري  التجاري  للم�شرف  كان  كما 

ت�شكيل احتياطي القطع الأجنبي، اإ�شافة اإىل املوارد 

علماً  الدولة.  خزينة  بها  رفد  التي  ال�شخمة  املالية 

ال�شوري تعر�س  التجاري  اأن  يذكر  التاريخ مل  باأن 

لأي اإع�شارات يف ديونه اأو اأي عجز يف ال�شيولة.

ويف بداية القرن احلايل دخلت امل�شارف اخلا�شة اإىل 

ال�شوق ال�شورية من جديد، لت�شبح رديفاً للم�شارف 

ال�شورية،  القت�شادية  ال�شوق  متويل  يف  العامة 

كما  اقت�شادياً،  �شر�شة  حرب  �شنوات  خم�س  وبعد 

واأمنياً، ورغم العقوبات اجلائرة على  هي ع�شكرياً 

العاملة  امل�شارف  جنحت  احليوي،  القطاع  هذا 

هزات  اأي  دون  من  والتما�شك  بال�شمود  �شورية  يف 

تذكر. ورغم تكلفة ال�شمود، اإل اأن املرونة يف اإدارة 

الأزمة ح�شنت القطاع �شد اأي �شربات وارتدادات 

كفيلة باإفال�شه.

املصارف.. 127 عامًا وال تزال يافعًة
إليا�س �ضهدا عامر ا

حممد منار حميجو

ت�سهد الأيام احلالية عدة اجتماعات بني امل�ؤ�س�سات 

)العامة واخلا�سة(  امل�سارف  الق�سائية وم�س�ؤويل 

يعقد  ما  ومنها  معلن  ه�  ما  منها  البلد،  يف  العاملة 

وراء الك�الي�س، ما يثري الت�ساوؤلت عن ماهية هذه 

الجتماعات والت�قيت الذي جتري فيه، اإ�سافة اإىل 

وهل  الطرفني،  على  �ستع�د  التي  الفائدة  ذل��ك  كل 

�سيك�ن للم�ؤ�س�سة الق�سائية اليد الط�ىل يف متابعة 

ملف امل�سارف خالل الأزمة وما بعدها؟ باعتبار اأن 

الظروف اأ�سبحت م�اتية لتحقيق هذا الهدف الذي 

ي�سعى اإليه امل�س�ؤول�ن الق�سائي�ن منذ زمن.

اإن قرار حت�يل جميع خمالفات امل�سارف اإىل قا�سي 

التحقيق املايل، وقبل ذلك اإحداث هذا املن�سب، اإمنا 

على  يدخل  بداأ  الق�ساء  اأن  على  وا�سح  ب�سكل  يدل 

خط امل�سارف، بعد �سبه قطيعة كاملة معها، نتيجة 

قان�ن  وج���د  وع��دم  املالية،  القان�نية  امل����اد  قلة 

عملها.  وتنظيم  امل�سارف  جم��ال  يف  يخت�س  م�حد 

خا�سة  ق�انني  يحدث  مل  ال�س�ري  امل�رشع  اإن  اإذ 

الق�انني  م�اكبة  ع��دم  اأن  ا�ست�سعاره  بعد  اإل  بها 

الق�سائية  امل�ؤ�س�سة  يف  وخلاًل  نق�سًا  يعد  احلديثة 

الق�انني احلالية قدمية و�سعت  اأن معظم  وخا�سة 

منذ خم�سينيات القرن املا�سي.

اإن ه��ذا ال��ق��رار ال���ذي واف���ق عليه امل�����س���ؤول���ن يف 

العدل  وزارة  تعميم  على  بناء  امل��رك��زي  امل�����رشف 

اأي �سخ�س.  دع���ى حترك اجت��اه  ب��اأي  جعله طرفا 

اأي مبعنى اآخر؛ ل يج�ز حتريك اإجراءات الدع�ى 

اإل بعد تبليغه من قا�سي التحقيق الأول، ول ميكن 

اإذا مل ي�افق امل�رشف  ا�ستكمال اإجراءات الدع�ى 

املركزي  فامل�رشف  املخالف.  بحق  حتريكها  على 

ما  هذا  الق�سائي،  القرار  �سناعة  يف  �رشيكًا  اأ�سبح 

ل�سمان  مهمة  خط�ة  املخت�سني  من  الكثري  اعتربه 

اإ�سدار حكم �سليم، يف املخالفات امل�رشفية، وخا�سة 

بعد دخ�ل املخت�سني ملتابعة اإجراءات الدع�ى.

هذه  يف  احل��د  ه��ذا  عند  تقف  الأم�����ر مل  اأن  وي��ب��دو 

الق�سائية، بل  امل�سارف وامل�ؤ�س�سة  الت�ساركية بني 

تخطى ذلك باإحداث غرفة جنائية خا�سة باجلرائم 

ذلك  وقبل  امل�سارف،  وخمالفات  وامل�رشفية  املالية 

بني  باملنازعات  اخلا�سة  امل�رشفية  املحكمة  اإحداث 

البداية  حمكمة  كانت  بعدما  وعمالئهم،  امل�سارف 

املدنية التجارية خمت�سة بهذه املنازعات.

اإن اإ�رشاف الق�ساء على جميع خمالفات امل�سارف 

ومنحها هي الأخرى فر�سة لتمثيل نف�سها يف الق�ساء 

الق�سائية خط�ة  القرارات  للنظر يف  عرب خمت�سني 

يف الجتاه ال�سحيح نح� اإكمال هذه الت�ساركية التي 

بداأت يف عام 2013 وت�سحيح امل�سار الذي خرج عن 

�سكته احلقيقة.

املصارف والقضاء على طرق التشاركية

4 ت�شرين الأول 2015


