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يافعة
ً
املصارف 127 ..عاماً وال تزال
عامر � إليا�س �شهدا
���س��وري��ة ب��ل��د احل�����ض��ارة ب�لا م���ن���ازع ..ح��ت��ى يف
االقت�صاد؛ كان لها ب�صمتها� ،إذ برعت بالزراعة
وال��ري والتجارة منذ مئات ال�سنني ،كما برعت
بالأعمال املالية منذ ع�شرات ال�سنني ،فقد خرّجت
خربات م�صرفية عريقة وقامات مالية م�شهود ًا لها
باخلربة العاملية ،ومعظم البالد العربية ا�ستفادت
م��ن اخل�ب�رات امل�صرفية ال�����س��وري��ة يف ت�أ�سي�س
قطاعاتها املالية.
ويف ح��دي��ث ال��ت��اري��خ؛ ت�أ�س�س �أول م�صرف يف
الوطن العربي يف �سورية عام  1888ميالدي با�سم
«امل�صرف ال��زراع��ي ال�����س��وري» .ويف ع��ام 1919
ت�أ�س�س م�صرف �سورية وك��ان عبارة عن �شركة
م�ساهمة فرن�سية .ويف عام � 1924أعيدت ت�سمية
م�صرف �سورية لي�صبح م�صرف �سورية ولبنان،
وذل��ك بعيد الف�صل الإداري ب�ين دول��ة �سورية
ولبنان ،نتيجة قرار غورو ،وقد حاز هذا امل�صرف
امتياز �إ�صدار الأوراق النقدية يف �سورية ولبنان
ملدة  15عاماً �-أي لغاية عام  -1939و�أعيد منح
امتياز الإ�صدار نهاية املدة ليحظى بالإ�صدار حتى
 25عاماً.
كان عام  1919عاماً لت�أ�سي�س امل�صارف يف �سورية،
جت��اري��ة وتخ�ص�صية ،عربية و�أجنبية ،ومنها
م�صرف الت�سليف ال��ع��ق��اري �سورية وم�صرف
الت�سليف الزراعي وم�صرف روم��ا� .أما امل�صارف
التجارية فكان هناك م�صرف يف دم�شق با�سم مرقدة
و�سارة وم�صرف جتاري يف مدينة حلب با�سم �أ�سود
و�صفرا� ،إ�ضافة �إىل بع�ض مكاتب ال�صرافة.
ك��ان �إ���ص��دار النقد يف �سورية مرتبطاً بالفرنك
الفرن�سي حتى اال�ستقالل يف ع��ام  1946حيث
قدمت �سلطات احلكومة ال�سورية طلب انت�ساب �إىل
�صندوق النقد الدويل لربط النقد املحلي بالدوالر؛
املربوط بالذهب ،وكان رد الفرن�سيني جتميد ودائع
لل�سوريني يف البنوك الفرن�سية .و�أدى االنت�ساب
ل�صندوق النقد الدويل �إىل انف�صال اللرية ال�سورية
عن اللبنانية.

ويف عام  1948مت �إن�شاء مكتب القطع يف �سورية
ملراقبة القطع (جمل�س القطع) وطرحت �أ�سعار عدة
للقطع الأجنبي (�سعر ر�سمي حكومي و�سعر خا�ص
باال�سترياد والت�صدير).
ويف نهاية عام  1949و�صلت احلكومة الفرن�سية
التفاق مع احلكومة ال�سورية ال�ستقالل ال�سيا�سة
النقدية .ويف عام � 1950صدر قانون النقد ال�سوري،
وبذلك �أخذت احلكومة ال�سورية امتياز الإ�صدار
النقدي عرب �إن�شاء م�ؤ�س�سة �إ�صدار النقد ال�سوري،
والتي �أ�صدرت �أول طبعة با�سم امل�ؤ�س�سة يف عام
 ،1953ف�أ�صبحت اللرية ال�سورية متثل �سورية
ب�شكل حقيقي ،مبا يتبع لها من �سيا�سة ربط بالذهب
وال���دوالر .و�صدر مر�سوم لإح��داث جمل�س النقد
والت�سليف وم�صرف �سورية املركزي يف عام ،1956
ومت افتتاحه يف عام  ،1957ومت نقل ودائع الدولة
ال�سورية �إىل م�صرف �سورية املركزي.
عرب التاريخ ،ومنذ  127عاماً؛ وجدت امل�صارف
يف �سورية ،ف�سورية خ�� ّرج��ت خ�برات م�صرفية
وطنية كان لها دور كبري يف ت�أ�سي�س امل�صارف يف
معظم ال��دول العربية� ،إ�ضافة �إىل وج��ود الكثري

من اخلربات امل�صرفية ال�سورية كا�ست�شاريني يف
م�صارف عريقة متلكها الدول الأوروبية.
�إن الدليل القاطع على وج��ود خ�برات م�صرفية
�سورية م�شهود لها؛ هو �أن امل�صارف ال�سورية
تعر�ضت لأول عقوبة م�صرفية من فرن�سا عام
 ،1946ورغم ذلك ا�ستمر العمل امل�صريف يف �سورية،
وا�ستمرت عجلة االقت�صاد بالدوران ،ومل تتوقف
العقوبات على امل�صارف ال�سورية ،منذ ذلك التاريخ
حتى وقتنا احلا�ضر ،ويف كل مرة كانت اخلربات
امل�صرفية ال�سورية اخلالقة ب�أفكارها تدعم ا�ستمرار
العمل امل�صريف يف متويل االقت�صاد ال�سوري.
يف عام  1963مت ت�أميم امل�صارف يف �سورية ،وقامت
اخل�ب�رات امل�صرفية ال�سورية بدمج امل�صارف
وت�سميتها مب�سمياتها التي ال تزال حتى تاريخنا
احلا�ضر ،و�أهمها امل�صرف التجاري ال�سوري الذي
يعترب من امل�صارف ال�ضخمة يف ال�سوق امل�صرفية
العربية .وا�ستطاع هذا امل�صرف بخربات وطنية
�سورية �أن يحافظ على دوران العجلة االقت�صادية
ال�سورية رغم كل املقاطعات والعقوبات ،ورغم
ذلك متكّن امل�صرف من متويل م�شاريع تعجز عنها
امل�صارف اخلا�صة (�سدود– م�شاف– مدار�س–
مطارات– طرقات– معامل  -م�صايف نفط– متويل
كل ما حتتاجه �سورية من مواد م�ستوردة).
كما كان للم�صرف التجاري ال�سوري دور كبري يف
ت�شكيل احتياطي القطع الأجنبي� ،إ�ضافة �إىل املوارد
املالية ال�ضخمة التي رفد بها خزينة الدولة .علماً
ب�أن التاريخ مل يذكر �أن التجاري ال�سوري تعر�ض
لأي �إع�سارات يف ديونه �أو �أي عجز يف ال�سيولة.
ويف بداية القرن احلايل دخلت امل�صارف اخلا�صة �إىل
ال�سوق ال�سورية من جديد ،لت�صبح رديفاً للم�صارف
العامة يف متويل ال�سوق االقت�صادية ال�سورية،
وبعد خم�س �سنوات حرب �شر�سة اقت�صادياً ،كما
هي ع�سكرياً و�أمنياً ،ورغم العقوبات اجلائرة على
هذا القطاع احليوي ،جنحت امل�صارف العاملة
يف �سورية بال�صمود والتما�سك من دون �أي هزات
تذكر .ورغم تكلفة ال�صمود� ،إال �أن املرونة يف �إدارة
الأزمة ح�صنت القطاع �ضد �أي �ضربات وارتدادات
كفيلة ب�إفال�سه.

املصارف والقضاء على طرق التشاركية
حممد منار حميجو
ت�شهد الأيام احلالية عدة اجتماعات بني امل�ؤ�س�سات
الق�ضائية وم�س�ؤويل امل�صارف (العامة واخلا�صة)
العاملة يف البلد ،منها ما هو معلن ومنها ما يعقد
وراء الكوالي�س ،ما يثري الت�سا�ؤالت عن ماهية هذه
االجتماعات والتوقيت الذي جتري فيه� ،إ�ضافة �إىل
كل ذل��ك الفائدة التي �ستعود على الطرفني ،وهل
�سيكون للم�ؤ�س�سة الق�ضائية اليد الطوىل يف متابعة
ملف امل�صارف خالل الأزمة وما بعدها؟ باعتبار �أن
الظروف �أ�صبحت مواتية لتحقيق هذا الهدف الذي
ي�سعى �إليه امل�س�ؤولون الق�ضائيون منذ زمن.
�إن قرار حتويل جميع خمالفات امل�صارف �إىل قا�ضي
التحقيق املايل ،وقبل ذلك �إحداث هذا املن�صب� ،إمنا
يدل ب�شكل وا�ضح على �أن الق�ضاء بد�أ يدخل على
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خط امل�صارف ،بعد �شبه قطيعة كاملة معها ،نتيجة
قلة امل��واد القانونية املالية ،وع��دم وج��ود قانون
موحد يخت�ص يف جم��ال امل�صارف وتنظيم عملها.
�إذ �إن امل�رشع ال�سوري مل يحدث قوانني خا�صة
بها �إال بعد ا�ست�شعاره �أن ع��دم مواكبة القوانني
احلديثة يعد نق�ص ًا وخل ًال يف امل�ؤ�س�سة الق�ضائية
وخا�صة �أن معظم القوانني احلالية قدمية و�ضعت
منذ خم�سينيات القرن املا�ضي.
�إن ه��ذا ال �ق��رار ال ��ذي واف ��ق عليه امل���س��ؤول��ون يف
امل���صرف امل��رك��زي بناء على تعميم وزارة العدل
جعله طرفا ب��أي دع��وى حترك اجت��اه �أي �شخ�ص.
�أي مبعنى �آخر؛ ال يجوز حتريك �إجراءات الدعوى
�إال بعد تبليغه من قا�ضي التحقيق الأول ،وال ميكن
ا�ستكمال �إجراءات الدعوى �إذا مل يوافق امل�رصف
على حتريكها بحق املخالف .فامل�رصف املركزي
�أ�صبح �رشيك ًا يف �صناعة القرار الق�ضائي ،هذا ما

اعتربه الكثري من املخت�صني خطوة مهمة ل�ضمان
�إ�صدار حكم �سليم ،يف املخالفات امل�رصفية ،وخا�صة
بعد دخول املخت�صني ملتابعة �إجراءات الدعوى.
وي�ب��دو �أن الأم ��ور مل تقف عند ه��ذا احل��د يف هذه
الت�شاركية بني امل�صارف وامل�ؤ�س�سة الق�ضائية ،بل
تخطى ذلك ب�إحداث غرفة جنائية خا�صة باجلرائم
املالية وامل�رصفية وخمالفات امل�صارف ،وقبل ذلك
�إحداث املحكمة امل�رصفية اخلا�صة باملنازعات بني
امل�صارف وعمالئهم ،بعدما كانت حمكمة البداية
املدنية التجارية خمت�صة بهذه املنازعات.
�إن �إ�رشاف الق�ضاء على جميع خمالفات امل�صارف
ومنحها هي الأخرى فر�صة لتمثيل نف�سها يف الق�ضاء
عرب خمت�صني للنظر يف القرارات الق�ضائية خطوة
يف االجتاه ال�صحيح نحو �إكمال هذه الت�شاركية التي
بد�أت يف عام  2013وت�صحيح امل�سار الذي خرج عن
�سكته احلقيقة.
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في اليوم األول
بعد الحرب
علي نزار ال آغا
كما ال�شم�س ال ميكن حجبها بغربال؛ كذلك ال ميكن حجب حقيقة
متا�سك امل�صارف العاملة يف �سورية على مدى خم�س �سنوات من
احلرب ،لأ�سباب حقيقية ،تبد�أ بالإدارة امل�رصفية والرقابة عليها،
وال تنتهي ب��امل��واط��ن .وبكلف باهظة حتمّلها اجلميع م��ن دون
ا�ستثناء.
لذا ،وبعد هذا الإجناز؛ �أ�صبح لزاما ً علينا �أن ن�س�أل ب�شفافية :ماذا
بعد؟ هل نخت�رص الغبطة بالوقوف �أمام م�شهد ال�صمود ،ومن�ضي
الأي ��ام م��دح�ا ً وت�صفيقا ً؟ ..فمهما يطل الليل ،ف�سي�أتي �صباح
اليوم الأول بعد احلرب ،ليبد�أ اجلميع بال�س�ؤال ،ومن باب احلق؛
م��اذا نحن فاعلون لتعوي�ض املواطن وال��وط��ن ،من ب��اب الواجب
وامل�س�ؤولية؟.
من هنا ،وعلى �أعتاب عملية البناء والإعمار ،حري ب�إدارتنا املالية
وامل�رصفية ،اال�ستفادة من درو�س احلرب ،وما ك�شفته من نقاط
�ضعف وتهديدات� ،أ�سا�سها غياب التخطيط الإ�سرتاتيجي ال�سليم،
وال�ت�ن�ب��ؤ االق�ت���ص��ادي ال�ع�ل�م��ي ..ال�ستثمار ال��وق��ت ،بالتخطيط
مل�ستقبلنا ،على �أ�سا�س الإمكانات واحلاجات والطموحات ،وفق
جداول زمنية قابلة للتطبيق ،ت�أخذ على عاتقها نقل �أحالم الإعمار
�إىل واقع ،ينتظر اللحظة احلا�سمة لبدء التنفيذ بالتمويل.
فاال�ستعداد الإ�سرتاتيجي املايل لإعادة الإعمار مطلوب ب�شكل مل ّح
اليوم ،وال ميكن لأح��د �أن يقوم بهذه املهمة بدقة كما امل�صارف
العاملة يف البلد .وذلك ل�ضمان م�ساهمة فعّالة يف متويل م�شاريع
البناء ،وامل�شاركة املرنة يف ال�سوق امل��ايل والنقدي ل�ضمان جناح
ط��رق التمويل احلكومية مل�شاريع البنى التحتية ،وخا�صة بعد
�إط�لاق �سوق ال�سندات ال�سوري ،ما يكفل تخفيف �أع�ب��اء الدين
اخلارجي وكلفه على املواطن والوطن.
وي�ساعد يف هذا الأم��ر توافر فائ�ض كبري يف ال�سيولة لدى معظم
م�صارفنا ،العامة واخلا�صة على ح ّد �سواء ،وال��ذي �سجل ن�سبا ً
قيا�سية؛ يف بع�ض امل�صارف .لذا مل يعد الوقت يخدمنا ،فاحلاجة
ما�سة اليوم لبدء التخطيط االئتماين ،لتمويل م�شاريع البناء وبدء
الإعالن عنها والتوا�صل مع �أ�صحاب الأفكار �أو ال�رشكات الراغبة
يف العمل يف املناطق املحررة كليا ً ،لطرح م�شاريع خالقة ،كفيلة
بتحريك عجلة االقت�صاد ،وزي��ادة م�ستوى الت�شغيل والطلب.
ويبدو �أن بع�ض امل�صارف ،ب��د�أت بالتوا�صل مع اجلهات املعنية
باال�ستثمار يف البلد لالتفاق على متويل م�شاريع حمددة يف مرحلة
البناء ،لكنها قليلة جدا ً ،للأ�سف ،لذا نطلب من جميع �أركان ال�سوق
املايل ،مبا فيها امل�صارف ،اللحاق بركب اال�ستثمار يف الإعمار من
دون ت�أخري.
ون�ق�ترح �إع ��داد بنية قانونية عاجلة لفتح ب��اب متويل م�شاريع
البناء والبدء بها يف املناطق املحررة كليا ً ال�ستثمار الوقت ،وجلب
امل�ستقبل �إىل احلا�رض ،ولي�س انتظاره بال�شكوى والتمني.
مم��ا ال �شك ف�ي��ه� ،أن الإم �ك��ان��ات الب�رشية وال�ف�ك��ري��ة الإب��داع �ي��ة،
موجودة ،ولعل وقوفنا اليوم �أمام قطاع �صامد �رضبته احلرب
بتداعياتها و�شائعاتها وعقوباتها وخماطرها طوال خم�س �سنوات،
من دون عجز �أو �إفال�س ..خري دليل على ذلك ،فاليوم الأول بعد
احل��رب ق��ادم ال حم��ال ،وال يحكمه �سوى الأم��ل والتفا�ؤل والثقة
بنه�ضة البلد ،والأمثلة على ذلك كثرية ،ولي�س �آخرها بولندا.
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