نرشة الهجرة القرسية 58

االقتصادات

يونيو/حزيران 2018

29
www.fmreview.org/ar/economies

االقتصادات السورية :أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟

أحمد العجالن

استفاد بعض النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات ال ِّنزاع يف محافظة الرقة يف سوريا يف
الوقت الذي يحتاج فيه نازحون آخرون إىل الدعم عل ًام أن نوع الدعم وطبيعته يختلفان باختالف
الظروف.

عندمــا اندلعــت الحــرب األهليــة يف عــام  ،2011مل تكــن أريــاف الرقــة عــى وجــه الخصــوص ،مــن زوال تلــك العوائــق
الرقــة يف شــال رشق ســوريا ضمــن املناطــق التــي شــاركت فبنــوا بيوتهــم ومتاجرهــم.
مبــارشة بالنِّــزاع ،ولذلــك الذ إىل حامهــا كثــر مــن الســوريني
مــن املحافظــات األخــرى مثــل ديــر الــزور ،وحمــص ،وحــاة .وكــا َّأن هنــاك رابحــن فهنــاك خــارسون يف الجانــب اآلخــر،
واســتقر هــؤالء النّازحــون يف محافظــة الرقــة التــي كانــت تــؤوي إذ فقــد كثــر مــن األشــخاص مصــدر دخلهــم بســبب الحــرب،
قبــل الحــرب حــوايل  220ألف ـاً ولكــنَّ هــذا العــدد ازداد مرتــن ومنهــم األشــخاص الذيــن اشــتغلوا بالتجــارة بــن املناطــق
تقريب ـاً يف عــام  2012مــع تدفــق النَّازحــن داخلي ـاً .وأدى ذلــك الريفيــة واملدينــة ،واألشــخاص الذيــن كانــوا يعتمــدون عــى
إىل فــرض ضغــوط هائلــة عــى البنيــة التحتيــة َّ
الهشــة يف الرقــة تأجــر األرايض والعقــارات يف الوقــت الــذي اضطــر فيــه أالف
ولك َّنــه أيضـاً ســاهم يف إيجــاد فــرص العمــل لكثــر مــن النــاس .األشــخاص إىل الف ـرار مــن الرقــة تاركــن خلفهــم كل مــا لديهــم
وعندمــا اســتولت مــا يســمى بجامعــة الدولــة اإلســامية-داعش تقريبـاً باســتثناء بعــض األشــياء القليلــة جــداً عــدا عــن مالبســهم
عــى محافظــة الرقــة يف عــام  ،2014شــهدت املحافظــة طفــرة التــي ارتدوهــا .ومل يتلــقَ أمثــال هــؤالء ســوى نــذر يســر مــن
هائلــة يف النشــاط التجــاري ملــدة قصــرة ويرجــع ذلك إىل ســببني املســاعدة .فلــم َت َت َلــقَّ أرس النَّازحــن يف الجرينــة ويف مــدن أخــرى
اثنــن أوالهــا َّأن الرقــة أصبحــت عاصمــة منطقــة كبــرة جــداً يف محافظــة الرقــة إال قليــ ًا مــن الدعــم املــايل مرتــن فقــط
مــن ســوريا والعـراق خضعــت تحــت ســيطرة داعــش ،وثانيهــا يف الســنة .ونتيجــة لذلــك ،اضطــر األطفــال يف هــذه األرس إىل
َّ
ألن داعــش مل تفــرض أســعاراً محــددة للبضائــع ومل تفــرض دفــع بيــع الخــروات والخبــز يف الشــوارع .أمــا النِّســاء الــايئ فقــدن
ً
أزواجهــن فهــنَّ أكــر الفئــات تأثـرا ألنهــنَّ فقــدن معيــل األرسة،
أي رضائــب (باســتثناء الــزكاة).
فاضطــرت كثــر مــن األرامــل إىل الــزواج مــرة ثانيــة.
لكــنَّ هــذا االنتعــاش االقتصــادي مل يــدم طويــ ًا َّ
ألن الغــارات
الجويــة املتزايــدة أجــرت كث ـراً مــن املدنيــن عــى الف ـرار مــن ومنــذ انســحاب داعــش مــن الرقــة يف أواخــر عــام  ،2017انتهــى
الرقــة إذ فــ َّر بعضهــم إىل لبنــان أو تركيــا يف حــن فــ َّر كثــ ٌر االنتعــاش االقتصــادي املؤقــت الــذي شــهدته بعــض املــدن
غريهــم إىل املــدن والقــرى املجــاورة لالســتقرار مــع أقربائهــم .وتغــرت األحــوال وتبدلــت للجميــع .ولعــل أكــر خطــأ ارتكبــه
وبــدأت بعــض املــدن مثــل املنصــورة ،والرشــيد ،والقحطانيــة ،املجتمــع الــدويل إزاء الوضــع اإلنســاين يف الرقــة يتمثــل يف َّأن
والجرينــة تتــوىل األدوار االقتصاديــة ذاتهــا التــي ســبق أن املســاعدة املقدمــة اقتــرت عــى الغــذاء واملبالــغ البســيطة
تولتهــا مدينــة الرقــة .فـزاد عــدد ســكان هــذه املــدن ،وانتــرت مــن املــال .وهــذا النــوع مــن املســاعدات ُيســتَه َلك برسعــة.
األســواق الشــعبية (البــازارات) وحققــت املتاجــر الصغــرة وكان األَ ْو َل أن يركــز الدعــم عــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة
زيــادة يف املبيعــات و ُب ِن َيــت متاجــر جديــدة .و ُف ِت َحـ ْ
ـت أبــواب كالطــرق ،وأنظمــة الــري ،واملستشــفيات ،واملــدارس (ثــم
جديــدة للدخــل لبعــض األرس مــن خــال تأجــر الغــرف إليــواء إزالــة األلغــام التــي زرعتهــا داعــش يف مدينــة الرقــة) فعندهــا
النازحــن.
ســيتمكن األشــخاص مــن إنتــاج مــا يحتاجــون إليــه وسريســخون
ســبل كســب أرزاقهــم بــدالً مــن االعتــاد كليـاً عــى املســاعدات
فــإىل جانــب الفــرص االقتصاديــة الجديــدة التــي تأ َّتــت مــن الخارجيــة.
خــال وجــود النازحــن ،اســتفاد النــاس أيضــاً مــن غيــاب
الســلطة يف املنطقــة .فطــوال عقــود عــدة ،كان بنــاء متجــ ٍر أحمد العجالن ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de
صغــر يســتلزم الحصــول عــى ترصيــح مــن الحكومــة املركزيــة من محافظة الرقة سابقاً ،وهو حالياً باحث يف معهد البحوث
يف دمشــق ومل يكــن الحصــول عــى هــذا الترصيــح أو الرتخيــص متعدد التخصصات حول النزاع والعنف ،جامعة بيلفيلد
باألمــر الهــن وال الرخيــص .وقــد اســتفاد النــاس ،ومنهــم أهــايل www.uni-bielefeld.de/ikg
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