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تــمــهــيــد
ِح َرف امعادن ي حلب
أي َخلَف ؟
ُيهدي امؤلفون هذا الكتاب
رفيي حلب
إى ِح ّ
حلب بشكلٍ خاص ،ضمن ُمح َرفات كانت
ترمي دراستنا إى مقارنة خصائص تعدين ال ُنحاس ،و الرونز ،و الحديد و امعادن النفيسة ،ي ٍ
ا تزال ناشطة قبل عام  ،2012مع اأنشطة عينها ي عصو ٍر سابقة ،كانت قد شهدتها أوساط مدينية ،كتلك التي تعود إى العر الرونزي
(حواي  1200ق.م) ،ي أوغاريت (رأس شمرا) قرب الّاذقية عى سبيل امثال .إن التوصيف الدقيق للحار من شأنه أن يجعلنا نفهم اماي
ٍ
عى نح ٍو أفضل ،من دون أن نزعم ،مع ذلك ،أننا نطمح إى تبيان ِ
ألفيات من السنن .وإما عمدنا
صات قُرى مبارة كانت قد مت عى م ّر
باأحرى إى البحث عن ٍ
صات فيـا بن أساليب عمل أو وسائل ُو ِجدَتْ ي عصو ٍر مختلف ٍة ي أوساط طبيعية و ثقافية متقاربة .و قد انبثقت
ٍ
لقاءات غر ذات طابع رسمي ُع ِقدَتْ ي «بيت الرق و حوض امتوسط» ي مدينة ليون ،و جمعت بن باحثن ينتـمون
هذه الفكرة من
ٍ
أساك معرف ّي ٍة كعلم إنسان (محب شانه ساز) ،و آثار التعدين (إيلا داردايون) ،و الجغرافيا (جان-كلود دافيد) ،و ُهم جميعاً عملوا ي
إى
سوريا و لبنان .1
كل ما
ما ت ّم نره هنا هو الجزء اأول من بحثنا الذي أُنجِز فعاً ،و قد تناول اأنشطة التقليدية امعارة .و قد استثنينا من النر ّ
خاص ًة ي حلب ،كا التحقيقات العديدة امك ّملة ِ
ٍ
للح َرف العر التي اخرناها لهذه امرحلة .كا
قمنا به من
أبحاث عن امعادن النفيسةّ ،
لحرفيي امعادن ي حلب ،حمص ،حاه و دمشق.
قسا من ملف الصور الشمسية الضخم التي التقطناها
تركنا جانبًا ً
ّ
من امفرض أن يشكّل الجزء الثاي من هذه الدراسة موضو ًعا مؤل ٍ
َـف آخر ،قوامه امقارنة بن الحار و اماي القريب و بن معطيات
مكتشفة ي الحفريات اأثرية عن التعدين  :و نتطلّع أن تلهمنا مقاربتنا لأنشطة امعارة ي إحسان التع ّرف إى ما يرتبط بالتعدين،
الذي يصعب تحليله ي امواقع اأثرية مثل أوغاريت ي العر الرونزي القريب ،و ذلك بتناول الظاهرات ي مجملها ،ليس بالوقوف فقط
 1نعرب عن شكرنا مختر أركيوأوريان  URM 5133-ArchéOrientراعي مروع الدراسة هذا منذ بدايته .أخذ امختران أركيوأوريان  UMR, ArchéOrientو غ ِر ّمو
 )Gremmo )UMR 5195عى عاتقها مويل مختلف بعثات امروع .و نتوجه بالشكر إى كل من أوليفيه أورانش عى نصائحه و دعمه و عى مراجعاته امتتالية للنص ؛
مورييل جرار التي رافقتنا [داڤيد و داردايون] ي بعض التحقيقات و زودتنا بخرائط توزّع اأنشطة ي سوق ال َن ّحاسن الخاصة بها ؛ الدكتور محمود حريتاي الذي أفادنا
[داڤيد و داردايون] معرفته بالسوق و بحقل أنشطة التعدين الحرف ّية ؛ مى سمعان التي كانت مرجمتنا [داڤيد و داردايون] ي العديد من امقابات مع الحرفين ؛ عليا
فركوح التي ساهمت ي ترجمة [بعض مصطلحات] امِرد-الدليل إى العربية.

عى ب ّينة من امعرفة بام ُح َرف ،و مجاله الخاص ،و بنائه ،أو عى ب ّينة من تأثر امؤسسة الدينية ،إما أيضً ا من امعرفة بالسستام السياي،
امجتـمعي ،فضاً عن الحيّز امكاي مجمل امدينة و امنطقة ،و ذلك ما يكفي و مكّننا من التع ّرف عى تلك الظاهرات.
و الثقاي ،و
ّ
يتو ّجب التفكر ،عى سبيل امثال ،ي موقع أنشطة الصنع ي الح ّيز امديني ،مع اأخذ بااعتبار أهم ّية امعادن الرائجة أو النفيسة
ٍ
تفر إدماج اأنشطة ي مركز (قلب) امدينة و التحكّم بها من قبل السلطة .كانت
كرمو ٍز أو
أدوات للسلطة ،تلك اأهم ّية التي مكن لها أن ّ
امتخصصة ،امك ّرسة لأنشطة ااقتصادية – أسواقاً أو “مدناً صناعية” – ،تتشكّل تدريج ًيا ي امدينة ،مقدار ما كان كل ٍ
نشاط ِح َري
اأرجاء
ّ
يتح ّول إى مهنة ،تب ًعا للتطورات التي كانت ت ِ
ُدخل تغي ًرا ،و لو جزئ ًيا ي اانتظام السياي و امجتـمعي السابق .لكن عى ال َرغم من ذلك،
فإن وجود الرسانة امهمة [“دار الصناعة” العسكرية ،تُلفظ  arsenalبالفرنسية و هي تحوير للتسمية عربية اأصل “دار الصناعة” بحسب
ما تر ّجح امصادر]  ،2التي أسسها اأمر نور الدين (النزي) ي مركز امدينة العربية و ااسامية ي قر اأمراء (الزنكين و اأيوبين) ي قلعة
حلب ،ي القرن الثاي عر و القرن الثالث عر ميادي ،كان قد حافظ عى دمومة هذه امارسة القدمة ي التحكّم امبار من ِق َبل اأمر
عى اأدوات العسكرية للسلطة ،تلك امارسة التي ُوجدت قبل ألفي أو ثاثة آاف سنة.
نفر ندرة الشواهد اأثرية ي أوغاريت ،ا أن هذه ام ُحرَفات كانت قامة
كذلك ،أتاحت لنا معاينة امشاغل و ام ُحرَفات الحديثة أن ّ
عى أطراف أو خارج امدينة ،بل أنها كانت تستخدم موا ًدا قابلة للتلف ،وأدوات عمل غال ًبا ما تكون أقرب [ي طبيعتها] من امواد الخام،
و ذلك ما ًما كا ا يزال يفعل الحرفيّون حتى يومنا هذا  .تُو ِجب هذه امواد إذن ،التي يَص ُعب التع ُرف إليها خال التنقيب اأثري ،عماً
تأويلياً لأثر الذي تخلّفه عليها أساليب و طرائق العمل.
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بنا ًء عى ما تق ّدم ،اعتـمدنا برنام ًجا للبحث الحقي ي حلب و ي مدن أخرى (دمشق ،حاه ،حمص) .و سعينا لتنظيم معرفتنا بأنشطة
التعدين التقليدية الراهنة إنطاقًا من فكرة مفادها أن هذه اأنشطة تشكّل سستام من العنار امتفاعلة ي امدينة .آملن الوقوف عى
ب ّينة من التقاطعات ما بن اأبعاد التقنية (عمليات الصنع) و الوظيفية (تنظيم العمل ي امجال الداخي لل ُمح َرف و الوضعيات الجسدية
خال العمل) ،بدون إغفال التنظيم العام للح ّيز امديني بعاقته مع اإعتبارات الثقافية و امجتـمعية و ااقتصادية ،فضاً عن دور مرجعيات
السلطة .تشكّل هذه السساتيم امتادخلة و امتفاعلة ي العر الحديث إرث ًا من الحقبة العثانية ،عى وجه الخصوص ،ما قبل القرن الثامن
توسع امدن.
عر ،إضافة اى أنها نِتاج التح ّوات الجارية الناجمة عن العومة و عن مو امجتـمع ااستهاي و ّ
أجريت التحقيقات ي حلب بن العامن  2004و : 2009
أجرى محب شانه ساز (باحث ي علم اإنسان ،الجامعة اللبنانية – أصبح أستاذ مساعد منذ  ،2005و هو باحث مشارك ي ArchéOri-
 )entي شهر ترين الثاي من عام  2004تحقيقات أولية اقامة صات تواصل مع امع ِرفن و تحديد مواعيد مع الحرف ّين معاينتهم خال عملهم.
أُرسلت بعثة ،ي شهر أيلول  ،2005جمعت محب شانه ساز و إيلا داردايون (عامة آثار ،باحثة مشاركة ي  )ArchéOrientو من
ثم إيلا و جان -كلود دافيد (عام جغرافيا و باحث مشارك ي  Gremmoو .3 )ArchéOrient
أجرى محب شانه ساز تحقيقًا جدي ًدا ي نيسان  ،2007تاه ي ترين الثاي  2007تحقيق آخر أجراه جان -كلود دافيد و إيلا
داردايون.
وأخ ًرا ،أثناء القيام ببعثات ضمن برامج [بحثية] أخرى مكّنا من العودة بالتحديد اى حقلنا الخاص بالتعدين ي مدينة حلب،
بخاص ٍة ي العام .2009

 2اإضافات ضمن إشارة التدخل [ ]...هي من وضع امرجم.
 ArchéOrient 3و  Gremmoها مختران ي امركز الوطني لأبحاث العلمية ( )CNRSينضويان ضمن بيت الرق و البحر امتوسط ( )MOMي مدينة ليون الفرنسية.

أجرينا خال الزيارات مقابات ي ام ُح َرفات ،و قمنا معاينة و توثيق العمل و مجاله امكاي بالصور ( 1500صورة ي أقل تقدير)
و بالرسومات الح ّرة .و قد قمنا قدر امستطاع بتدوين امصطلحات التقنية امحكية الخاصة ِ
بالح َرف.
تقع مختلف مهن ُمعالَجة امعادن ،التي نوليها اهتـامنا ،ي اأحياء القدمة عى العموم ،و أحيانًا ي اأحياء الحديثة أيـضً ا ،كا
ي الضواحي ،أو حتى عى هوامش النسيج امديني .يتواجد ي امدينة القدمة و ي محيطها ،الح ّدادون و امب ّيضون ي باب النر (ي
حاسة للدالة عى الحرفة ،ونَ ّح َاسة لل ُمح َرف،
سوق ال َن ّحاسن تحدي ًدا) و ي باب الحديد ،و حرفيو ال ُنحاس ي باب النر [سرد مصطلح نِ َ
و نُحاس ّيات لإشارة إى امنتجات أو إى اأنشطة بعمومها الخاصة بال ُنحاس ،أما ال َن ّحاس فهو ِ
الحري] ،أما صاغة الفضة و الذهب فيتواجدون
ي مواضع مختلفة من اأسواق امركزية كمنطقة ال ْج َد ِيده [الجديدة] و ي الحي امسيحي و الحي ااسامي الحديث ي منطقة محطة بغداد.
و تقع مشاغل الحديد و الفونت (الحديد الزهر) و الرونز ي ُمح َر ٍ
فات أخرى ،غال ًبا ما تكون أكر ي أحجامها ،تتـموضع خارج امدينة ،رقي
حلب مثل [منطقة] الشيخ خر ،و شااً ي امدينة الصناعية ي [منطقة] الشق ّيف .أما ي [منطقة] الشيخ سعيد ،التي تبعد  10كلم إى
الجنوب من حلب ،فتتواجد ُمح َرفات (غر رعية) يتم فيها ُمعالَجة الرصاص بالهواء الطلق جزئ ًيا ،التي قمنا باستطاعها من غر التـمكّن
من إجراء تحقيقات ممنهجة فيها و بصددها.
أفى بحثنا اأنروبولوجي و ااجتـاعي (السوسيولوجي) حول هذا الجانب من اقتصاد امدينة امعارة ،إى تشكيل باقة متناسقة بدا
لنا إمكانية نرها بشكلٍ مستقلٍ عن امقارنة مع معطياتنا اأثرية .و هذا ما قررنا القيام به عند بدء انداع الراع ي سوريا ،ي عام ،2011
كل أشكال البحوث عن امدينة القدمة ،و أنشطتها الشعبية ،و تراثها غر امادي ،امه ّدد بالتدمر أم ًرا مل ًحا .و قد تركنا جان ًبا
الذي جعل ّ
الجانب القديم و اأثري من البحث بغية توصيف اأنشطة التي ا زالت حيّة و مكّنا من معاينتها بشكلٍ أساي .أ ّما التحقيقات الحقلية
التي أجريناها ي حلب قبل عام  2011و الصور التي التقطناها ،فقد وث ّقت اأنشطة التي توقفت أو اندثرت راهناً ( )2016ي ام ُح َرفات
امتخـصصة بأشغال
الواقعة قرب خطوط امواجهة ،و التي نُهبَت و ُد ِم َرت و أصبحت مر ًحا للمعاركَ .ع ِملت ،با شك ،بعض هذه ام ُحرَفات
ِ
التعدين ام ُح ّدث ي صنع اأسلحة و الذخرة للمتـمردين ،بخاص ٍة أنشطة صهر امعدن و سكبه ي قوالب من رمل عى هيئة قنابل يدوية
و قذائف الهاون و القذائف امضادة للدروع التي تطلقها البنادق (« ِ
إينغا »).
ترتب اأفكار التي نستعرضها و نخلُص إليها عى معاينة اأنشطة التي كانت ا تزال ح ّية بالرغم من انحسارها .و قد تل ّمسنا التط ّورات
امخصصة للزبائن امدينين من اأحياء القدمة
بن عامي  1990و  ،2009من خال التح ّول الحاصل عى مستوى اأنشطة الحرفية ي اأسواق َ
و الشعبية ،و من خال مو أنشطة ام ُح َرفات الواقعة ي مناطق اأنشطة غر الرعية غال ًبا ،أو ي امناطق الصناعية الرعية .يبدو أن هذه
التح ّوات تحفّز شكاً من امؤسسات أكر دينامية من ام ُح َرفات-الحوانيت ي اأسواق ،مرتبطة بشبكات صناعية أكر اتسا ًعا و أحيانًا أكر
حداثة.
مع انتهاء القتال ي حلب ،عى ما يبدو ،و طرح التساؤات حول تدمر الراث و إعادة تأهيله ،نخرج بخاص ٍة أخرى نراها أساسية
مفادها أن  :الشهادات التي جمعناها قد أصبحت ذات قيـمة تراثية اليوم .غر أن ُمحرَفات و حوانيت سوق ال َن ّحاسن ي باب النر التي
كانت قيد الرميم ي العام  2000قد ت ّم تدمرها ،و ت ّم تريد الحرف ّين و عائاتهم ،ما فيهم من كان يرع ي تنـمية نشاطه ما يتناسب
و متطلّبات الزبائن ،اأجانب عى اأغلب ،من الهواة أو السيّاح .رما تعود هذه اأنشطة إى الحياة مجد ًدا ،لك ّننا ا نعلم حال السكّان
و قدراتهم عى ااستجابة ،و من الصعب علينا تص ّور الشكل الذي سيتخذه هذا اانبعاث.
و يتو ّجب التأكيد أولئك الذين يتساءلون حول مشاركة امرأة ي ام ُحرَفات ،بأنه سؤال ي غر موضعه .ففي الواقع ،ينتظم امجتـمع
ي الرق اأدى ،منذ ما قبل ظهور اإسام ،وفق تقسيم للمهام و اأرجاء بن العام امنزي و العائي النسوي بشكلٍ خاص ،و بن العام العام
الذكوري بشكلٍ خاص .و تجري انشغاات الرجال ي الحيز العام (اأسواق) أو ي اميادين امتصلة به مبارة (ام ُحرَفات و الدكاكن و اأماكن
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الدينية) .ي حن تجد انشغاات النساء امرتبطة بالعائلة و باأواد مبارة ح ّيزها ي امنازل .و قد تُوظَف النساء أحيانًا ي تأدية بعض أعال
اإنتاج امرتبط بااقتصاد العام ،و غالباً ما يكون ذلك ي ٍ
وسط ريفي يتّصل بالخارج عن طريق الرجال .تُسنثنى النساء من ُمحرَفات التعدين
تتوسل مشاركة نسائية ،بخاص ٍة
التي يتطلّب العمل فيها ق ّوة جسدية ،عى عكس حرفة امعادن النفيسة (صياغة الذهب و الفضة) التي قد ّ
عند امسيحين و اليهود.
كل ما مكن إعادة
تقع ُمح َرفات التعدين التقليدية الصغرة بخاصة ،ي ع ّدة أسواق ،عى خطوط امواجهة .و قد نُ ِه َبت و أُف ِرغَت من ّ
السكان اى مناطق أخرى ي سوريا ،أو اى الخارج
استخدامه .و ُد ِم َرت امباي بفعل أعال القصف و التفجرات .و نزح الحرفيون كغالبية ّ
و تع ّرضت منازلهم للتدمر أو للنهب .ا مكن اليوم العثور عى هؤاء الحرفين ،كا ا مكن معرفة اأماكن التي يوجدون فيها .بَ ْي َد أن هذا
الوضع ا يعني نهاية اأنشطة الحرفية .و ا بد من إعادة إحيائها و إعادة إعار الحيّز امديني مع العودة التدريجية لسكان هذه امناطق
و عودة الشعور بااستقرار.
إن الحوافز الرسمية الخاصة بالسلطات السورية و الحلبية ،و تلك الخاصة منظمة اأونيسكو ،ي هذه امنطقة امص ّنفة ضمن الراث
العامي ،كا اإسهامات الهادفة إى إعادة إحياء السوق ،ا تزال ي حا ٍل جنينية ؛ و سيكون من الُمجدي ،با أدى شك ،أن نُعاين ما سيحدث
بالفعل ،و كيف س ُيعاد تنظيم هذه ام ُح َرفات ي أماكنها السابقة أو ي غرها .و مها يكن من أمر ،فإن معايناتنا التي أجريت بن عامي
 2004و  2009و التي ننرها هنا تبقى مصد ًرا للمعرفة ا غنى عنه ،و سن ًدا ي إعادة اإعار.4
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