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االقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجالن 

الرقة يف سوريا يف  النِّزاع يف محافظة  النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات  استفاد بعض 
باختالف  يختلفان  وطبيعته  الدعم  نوع  أن  علاًم  الدعم  إىل  آخرون  نازحون  فيه  يحتاج  الذي  الوقت 

الظروف.

تكــن  مل   ،2011 عــام  يف  األهليــة  الحــرب  اندلعــت  عندمــا 
ــاركت  ــي ش ــق الت ــن املناط ــوريا ضم ــامل رشق س ــة يف ش الرق
ــوريني  ــن الس ــري م ــا كث ــك الذ إىل حامه ــزاع، ولذل ــارشة بالنِّ مب
ــزور، وحمــص، وحــامة.  ــر ال ــل دي مــن املحافظــات األخــرى مث
واســتقر هــؤالء الّنازحــون يف محافظــة الرقــة التــي كانــت تــؤوي 
قبــل الحــرب حــوايل 220 ألفــاً ولكــنَّ هــذا العــدد ازداد مرتــني 
تقريبــاً يف عــام 2012 مــع تدفــق النَّازحــني داخليــاً. وأدى ذلــك 
ــة يف الرقــة  إىل فــرض ضغــوط هائلــة عــىل البنيــة التحتيــة الهشَّ
ــه أيضــاً ســاهم يف إيجــاد فــرص العمــل لكثــري مــن النــاس.  ولكنَّ
وعندمــا اســتولت مــا يســمى بجامعــة الدولــة اإلســالمية-داعش 
عــىل محافظــة الرقــة يف عــام 2014، شــهدت املحافظــة طفــرة 
هائلــة يف النشــاط التجــاري ملــدة قصــرية ويرجــع ذلك إىل ســببني 
اثنــني أوالهــام أنَّ الرقــة أصبحــت عاصمــة منطقــة كبــرية جــداً 
مــن ســوريا والعــراق خضعــت تحــت ســيطرة داعــش، وثانيهــام 
ألنَّ داعــش مل تفــرض أســعاراً محــددة للبضائــع ومل تفــرض دفــع 

ــزكاة(.  أي رضائــب )باســتثناء ال

ــارات  ــاًل ألنَّ الغ ــدم طوي ــادي مل ي ــاش االقتص ــذا االنتع ــنَّ ه لك
الجويــة املتزايــدة أجــربت كثــرياً مــن املدنيــني عــىل الفــرار مــن 
ــرٌي  ــرَّ كث ــني ف ــا يف ح ــان أو تركي ــم إىل لبن ــرَّ بعضه ــة إذ ف الرق
ــم.  غريهــم إىل املــدن والقــرى املجــاورة لالســتقرار مــع أقربائه
ــة،  ــل املنصــورة، والرشــيد، والقحطاني ــدن مث ــدأت بعــض امل وب
التــي ســبق أن  تتــوىل األدوار االقتصاديــة ذاتهــا  والجرينــة 
تولتهــا مدينــة الرقــة. فــزاد عــدد ســكان هــذه املــدن، وانتــرشت 
األســواق الشــعبية )البــازارات( وحققــت املتاجــر الصغــرية 
ــواب  ــْت أب ــدة. وُفِتَح ــت متاجــر جدي ــات وُبِنَي ــادة يف املبيع زي
جديــدة للدخــل لبعــض األرس مــن خــالل تأجــري الغــرف إليــواء 

ــني.  النازح

ــن  ــت م ــي تأتَّ ــدة الت ــة الجدي ــرص االقتصادي ــب الف ــإىل جان ف
خــالل وجــود النازحــني، اســتفاد النــاس أيضــاً مــن غيــاب 
الســلطة يف املنطقــة. فطــوال عقــود عــدة، كان بنــاء متجــٍر 
صغــري يســتلزم الحصــول عــىل ترصيــح مــن الحكومــة املركزيــة 
يف دمشــق ومل يكــن الحصــول عــىل هــذا الترصيــح أو الرتخيــص 
باألمــر الهــني وال الرخيــص. وقــد اســتفاد النــاس، ومنهــم أهــايل 

ــق  ــك العوائ ــن زوال تل ــة عــىل وجــه الخصــوص، م ــاف الرق أري
ــم. ــم ومتاجره ــوا بيوته فبن

ــر،  ــب اآلخ ــارسون يف الجان ــاك خ ــني فهن ــاك رابح ــام أنَّ هن وك
ــم بســبب الحــرب،  ــري مــن األشــخاص مصــدر دخله ــد كث إذ فق
بالتجــارة بــني املناطــق  الذيــن اشــتغلوا  ومنهــم األشــخاص 
ــىل  ــدون ع ــوا يعتم ــن كان ــخاص الذي ــة، واألش ــة واملدين الريفي
ــه أالف  ــر في ــذي اضط ــت ال ــارات يف الوق ــري األرايض والعق تأج
األشــخاص إىل الفــرار مــن الرقــة تاركــني خلفهــم كل مــا لديهــم 
تقريبــاً باســتثناء بعــض األشــياء القليلــة جــداً عــدا عــن مالبســهم 
ــذر يســري مــن  ــال هــؤالء ســوى ن ــَق أمث ــي ارتدوهــا. ومل يتل الت
املســاعدة. فلــم َتَتَلــقَّ أرس النَّازحــني يف الجرينــة ويف مــدن أخــرى 
ــط  ــني فق ــايل مرت ــم امل ــن الدع ــاًل م ــة إال قلي ــة الرق يف محافظ
ــذه األرس إىل  ــال يف ه ــر األطف ــك، اضط ــة لذل ــنة. ونتيج يف الس
بيــع الخــرضوات والخبــز يف الشــوارع. أمــا النِّســاء الــاليئ فقــدن 
أزواجهــن فهــنَّ أكــرث الفئــات تأثــراً ألنهــنَّ فقــدن معيــل األرسة، 

ــة.  ــرة ثاني ــزواج م ــل إىل ال ــن األرام ــري م فاضطــرت كث

ومنــذ انســحاب داعــش مــن الرقــة يف أواخــر عــام 2017، انتهــى 
االنتعــاش االقتصــادي املؤقــت الــذي شــهدته بعــض املــدن 
وتغــريت األحــوال وتبدلــت للجميــع. ولعــل أكــرب خطــأ ارتكبــه 
ــل يف أنَّ  ــة يتمث ــاين يف الرق ــع اإلنس ــدويل إزاء الوض ــع ال املجتم
ــيطة  ــغ البس ــذاء واملبال ــىل الغ ــرصت ع ــة اقت ــاعدة املقدم املس
ــة.  ــَتهَلك برسع ــاعدات ُيس ــن املس ــوع م ــذا الن ــال. وه ــن امل م
ــة  ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــىل إع ــم ع ــز الدع وكان األَْوىَل أن يرك
)ثــم  واملــدارس  واملستشــفيات،  الــري،  وأنظمــة  كالطــرق، 
ــة الرقــة( فعندهــا  ــي زرعتهــا داعــش يف مدين ــة األلغــام الت إزال
ســيتمكن األشــخاص مــن إنتــاج مــا يحتاجــون إليــه وسريســخون 
ســبل كســب أرزاقهــم بــدالً مــن االعتــامد كليــاً عــىل املســاعدات 

ــة.  الخارجي
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