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ارتس َمت اإلجاب ُة عىل السؤال الذي طٌر َِح يف بداية هذه املقاربة،
حول قُدر ِة التجديد عىل التوغل يف ُمحرتَ ِ
الصغري ِة
فات التعدينِ ّ
التقليدية يف السوق ،من خالل أدروساتنا (مونوغرافياتنا) العرش
و التحقيقات األخرى التي أجريناها ،و هي تش ُري اىل حقيق ِة توقّف
ِ
تلك امل ُح َرت ِ
الحقبات الزمني ِة
فات عن التط ّور الذي كان الفتاً يف
السابقة  .1أ َّد ِت التغيرياتُ يف وسائل اإلنتاج الحاصلة يف مرحل ٍة
ِ
بهدف تحس ِني اإلنتاجي ِة و تلبي ِة الزياد ِة يف الطلب ،ال سيام
سابق ٍة،
يف نهاية الحقب ِة العثامني ِة و خالل االنتداب الفرنيس ،و العقود التي
ٍ
منتجات
 174تلت الحرب العاملية الثانية ،إىل من ٍّو معتد ٍل يف أنشط ِة صنعِ
بنيوي .لكن تلك التغيريات مل
متكيّف ٍة مع الطَّلب بدون إحداث تغيريٍ ّ
حقيقي يف املستوى ،ناهيك عن التصنيعِ غريِ القابلِ
تصل إىل ارتقا ٍء
ّ
للتحقُّق يف األسواق بدون شك  .2و مع ذلك ،كان لهذه امل ُحرتَفاتُ
تندرج يف سياقِ سياس ِة حامي ِة اإلقتصاد
منفع ًة مؤكدة ،و هي
ُ
بدائل عن املستوردات.
الوطني التي تنته ُجها الدولة ،لناحي ِة إنتا ِج َ
 1صياغة الذهب و الفضة هي قطاع من أنشطة التعدين التقليدية الدينامية
بشكلٍ خاص يف حلب ،مل تنكفئ عن التطور.
 2كان قد حصل يف حقب ٍة ماضية ،بني القرنني الخامس عرش و الثامن عرش ،أن
متوضعت حرف صنع الصابون ،و الدباغة ،و الصباغة ،و النسيج ،يف ُمحرتَ ٍ
فات
كبري ٍة عوضً ا عن امل ُح َرتفات الصغرية يف السوق  :شهدت املصابن الكبرية خالل
القرن الثامن عرش تجهي ًزا الفتًا لناحية عدد األحواض الخاصة بطبخ الصابون
كام لناحية أحجامها ،إذ يقدّر قطر الحوض بـ 3أمتار ؛ أشار تييرِ ي غراندان
( ،)Thierry Grandin 1984أن قطر الحوض "يقارب 2.50م" .كذلك شهدت
ٍ
مجموعات كبرية ،بينام تج ّمعت امل ُحرتَفات املستقلة
املصابغ من ًوا أحالها إىل
ٍ
باحات [صحون القيرصيات أو الخانات] كبرية
للدباغة والنسيج وتحلقت يف
منذ القرن السادس عرش .إال أن حرف املجوهرات ،و هي من القطاعات
الحيوية منذ ال ِقدَم يف حلب ،قد حافظت عىل أشكال ُمح َرتفاتها املعتمدة يف
السوق ،و لكنها انتقلت اىل املدينة محافظ ًة عىل طابعها العائيل و الحريف .و قد
شهد هذا القطاع أعادة تنظيم و من ًوا ملحوظًا ع ّزز معه موقع حلب يف البالد يف
املرتبة األوىل.

التقليدي يف
ث ُ َّم يف فرت ٍة الحقة ،تراج َع نشا ُط قطا ِع التَّعدين
ّ
األسواق ،بشكلٍ ملحوظ ،خالل العقدين السابقني للحرب الحالية :
و ك ّنا قد الحظنا خالل تحقيقاتنا أن الكث َري من امل ُح َرت ِ
فات يف سوق
ال ّن ّحاسني و سوق باب الحديد قد أُغلِقَت اغالقًا مؤقتًا أو نهائيًا،
أو ت ّم
تقليص نشاطها .فاإلجراءاتُ التنظيمي ُة للعمل كام عملياتُ
ُ
ِ
التصنيعِ مل تَ ُعد تتط ّور ،فضالً عن انعدام اإلقبا ِل عىل ِ
املنتجات
بعض
القدمي ِة من قبل الزبائن .3
ِ
كانت هذه املُحرتفاتُ توفّ ُر ،بشكلٍ
املستلزمات
تقليدي،
ٍّ
رش يف الحياة اليومية و العمل ِّي ِة للناس .و كان
امل ُستخ َدم َة بشكلٍ مبا ٍ
الزبائ ُن يقصدون هذه امل ُحرتَ ِ
كل
فات امل ُج َّمع ِة يف تلك األسواق ٌّ 4
 3اختف الجرن الربونزي املعروف الهاون ،الذي كان موجودًا يف كل املطابخ،
و عىل رفوف ُمحرتَفات السكّابني و ال ّن ّحاسني حتى سنوات  ،1990و هو أداة
ٍ
مكونات مختلف ٍة ت َدخُل يف إعداد املأكوالت التقليدية
ت َسحق بواسطته النسوة
ليحل محلها األدوات الكهربائية.
 4عديدة هي األواين و األدوات املصنوعة من األلومينيوم و املعدن املضاد للصدأ
و البالستيك التي حلّت محل ما كان يصنعه ال ّن ّحاسون بخاصة ،كاألدوات
ُخص َصة لالستعامل اليومي من صحون ،و أطباق ،و صواين،
املطبخية و تلك امل ّ
و صواين كبرية لالستعامل االستثنايئ -املناسبات املهنية و االحتفالية – و املقايل،
و القدور ،و املصايف ،و املغارف املثقّبة ،و أواين القهوة و الشاي ،و األباريق،
و ِ
الدالء ،و صناديق بعض املستلزمات [مثل الطاسات] التي يتم حملها اىل
الحم ّـام [العمومي] ،الخ .كان حرفيو سكب الربونز يف قوالب الرمل يستنسخون
و يصنعون أدوات أخرى معدة إلستعامل اليومي مثل أجران الهاون و مدقاتها
التي ال غنى عنها يف املطابخ قدميًا ،و مقابض للسكاكني و املقايل و أواين
مفصالت األبواب و الشبابيك و األثاث ،و الزخارف الربونزية
أخرى ،مسامري و ّ
التزيينية ،باإلضافة إىل أدوات مختلفة ،فضالً عن قطع غيار للتمديدات
السباكة ،الخ .بدورهم كان الحدّادون يصنعون أسياخ
و التجهيزات الصحية و ِّ
السكاكني ،و السواطري ،و عنارص خاصة باملناقل (املناقل من
شوي اللحوم ،و ّ
صنع السمكرية) ،و أدوات أخرى كمطارق ،و املناجل ،و الفؤوس و غريها،
ٍ
أدوات مستخدم ٍة يف ِح َر ٍف أخرى ،و قطع الزمة يف ِحرفة البناء
فضالً عن
و غريها ،و قط ٌع من شبك الحديد املشغول ذي األشكال الحلزونية.
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حي الجد ِ
َيدة القديم.
بوابة القصب مدخل ّ

املخصص ِة
حسب اهتام ِم ِه ،بخاص ٍة قاصدو األواين ال ُّنحاسي ِة املب َّيض ِة ّ
لالستعامل اليومي ،املرغوب ِة ،فيام مىض ،أكرثَ من أواين الفخار
و الخزف .إلاَّ أ ّن هذه األواين ال ُّنحاسي َة باهظ ُة الثمن ؛ و غال ًبا ما
أصبحت ت ُستَ ُ
بدل بأوانٍ من األلومينيوم[ ،ثم] من املعدن امل ُضا ِد
للصدأ و البالستيك ،املصنوعة يف ُمح َرت ٍ
خارج هذه األسواق.
فات تق ُع َ
عرض حرف ّيو املساكب و الح ّدادون يف ُمحرتَفاتهم،
يف يومنا الراهن ،يَ ُ
اىل جانب منتجاتهم ،مروح ًة واسع ًة من األدوات منزلية و املهنية
املستو َردة من تركيا ،و أوروبا الوسطى ،و الصني و جنوب رشق
ُ
اإلقبال عليها و ال َّرغب ُة فيها يف
آسيا ،الخ (الرسم  .)216فهل يُكم ُن
ِ
أقل
األدوات املستو َردة ُّ
مظهرها امل ُص ّنعِ غريِ الحر ّيف ؟ و هل ثمَ ُن هذه
ِ
من تلك املحل ّية ؟ عديد ٌة هي دواعي تفضيلِ
األدوات ،مستورد ًة
كانت أ ّم محل ّية عمو ًما  :و إمكاني ُة اإلختيار بينها أصبحت متوافر ًة
اآلن ،بينام كانت األدواتُ املحل ّي ُة غالب ًة يف السوق منذ خمسني
عا ًما .لكن َ
إقبال الزبائن التقليديني كان قد تراجع ،لصال ِح زبائ َن
آخرين (س ّياح ،هواة األعامل الفنية و التزيينية).
َّلب عىل امل ِ
ُنتجات
كيف سيح ُدثُ تطو ًرا ،إذا ما انتَك ََس الط ُ
اندثرت امل ُح َرت ِ
ِ
فات أو أصبحت تحت وطأ ِة إجرا ِء
التقليدية ،و
ٍ
تعديالت يف أرجائها الداخلية و موا ِق ِعها فضالً عن منتجاتها ؟
مثاني ٌة من بني امل ُح َرتفات التي ت ّم تسلي ُط الضوء عليها هنا،
176
للتوسعِ أم ٌر غاي ًة يف
هي جز ٌء من السوق .و قابلي ُة ُمحرتَ ِف السوق ُّ
الصعوبة نظ ًرا للتقسيم العقاري امل ُلزِم غيرِ القابلِ للتعديلِ يف التنظيم
القديم السائد للـ أوقاف  .5و ُ
الحال ،فلزياد ِة اإلنتاج ،ينبغي زياد ُة
كل ُمح َرتف ،أو يُع َمل عىل إضافة ُمح َرت ٍ
فات ملحق ٍة
املردودية يف ِّ
توسع سوق ال ّن ّحاسني ،رشقًا ،و هو لل ّن ّحاسني
بالّسوق .و هكذا ،فقد ّ
و الح ّدادين ،يف النصف األول للقرن العرشين ،عىل امتداد الشارع
الطوابق األرضي ِة للمساكن،
الذي يتواج ُد فيه السوق ،و قد ات ُِخذت
ُ
فات جديد ٍة ِ
مكانًا إلقام ِة ُمحترَ ٍ
حاسة ،االختصاصان
للحدادة و ال ِن َ
األساسيان املوجودان ،التي أضيفت إىل جانبهام حرف ُة السمكريّة
ِ
مواقد املازوت
[صنع املنتجات من الصفيح األبيض] ،و َصن َع ُة
ِ
[عجالت اآلليات]
[للتدفئة] ،ثم َصنع ُة إعاد ِة استعام ِل الدواليب
توس َع األسواق
لتشكيل األدوات (قفف ،مستوعبات ،الخ .).إلاَّ أن ّ
خلق أسواقٍ جديدة ،قريبة أو يف أماك َن أخرى من
هذا ،و كذلك َ
املدينة ،ناشط ٍة منذ أكرث من نصف قرن ،مل ي ُعد كاف ًيا اآلن ،عىل ما
يبدو ،لتحفي ِز زياد ِة اإلنتا ِج و تط ّورِه باستثناء أسواقِ املواد الغذائية
و االستهالك املنزيل ،و املجوهرات (بواسييرِ ،Boissière 2014
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ص 305 .اىل  .)317أضف إىل ذلك ،اإلجر ِ
اءات البلدي َة التي تَفر ُِض
َ
خارج
الصنع
عىل أنشطة ُّ
اإلنتقال إىل مناطق حرفية أو صناعية تق ُع َ
األحيا ِء القدمية  :املسألة التي تطرح نفسها حينها إذًا ،هي املحافظة
عىل هذه الحرف التقليدية و إظهار قيمتها يف أمكنتها األصلية.
يف الثامنينيات من القرن املايض ،ت َّم
افتتاح ُمح َرت ٍف لتجميعِ
ُ
ٍ
حافالت للنقل  6يف النواحي الحديثة من شارع السليامنية أو [حي]
7
امليدان يف حلب  ،و هو يُق ّدم مثالاً من املايض القريب ،با َء يف
خلف تطوي ٍر ملستوى اإلنتاجية أعىل
املحصل ِة بالفشل ،عن السعي َ
ِّ
ِ
صعوبات التك ّي ِف
من إنتاجية امل َحا ِل يف السوق .و هو ما يعبرّ ُ عن
ِ
ِ
التحديث يف قطاع التعدين الخاص [الغري
متطلبات الضخام ِة و
مع
رسمي] (ميكانيك و هياكل اآلليات السيارة) .أتت هذه املبادرةُ،
أرمني ٍ
بال ٍّ
مالك لرؤوس األموال و الخربة ،و قاد ٍر
شك ،من متع ِّه ٍد
ٍّ
الحي .مل يكُن
عىل بنا ِء فريقٍ من العماّ ل مليكانيك السيارات يف هذا ّ
لهذه الرشك ِة َرد َه ُة متكيّف ٌة مع هذا النشاط  :كانت مساح ُة العملِ
مؤلَّف ًة فقط من عد ٍد من املحا ِل الكبري ِة يف الطابق األريض من مبنى
سكني ،هي أك ُرب يف أحجامها من املحا ِل الصغرية ِ(الخاليا) يف السوق
ّ
محل يف داخله الجز َء األمامي للحافلة قيد
كل ٍّ
التقليدي .يأوي ُّ
الرصيف و ميت ُد حتى الشارع
التجميع ،بينام يتجاو ُز امل ُتبقّي منها
َ
األساس الذي يت ّم العمل
(الفسيح ،الذي تقل فيه حركة املرور) .كان
ُ
ِ
ٍ
ُحركات املستو َردة،
مجموعات من الهياكلِ و امل
عليه يتألّف من
العمل األسايس يف تفصيلِ
ُ
من العالمة التجارية ْسكانيا .و يتمث ُّل
و تجميعِ البدن الخارجي و التجميع الداخيل ،لخمس ٍة أو لست ٍة من
هذه الهياكلِ بشكلٍ متوا ٍز و متفاوت ،إىل هذا الح ِّد أو ذاك ،كام
ٍ
هو ُ
حاالت أخرى و أكرث ِقد ًما ،كان يت ُّم
الحال يف خ ّط التجميع .يف
ٍ
(لحافالت شعبية هوب-هوب) تُج َّهز
ُصن ُع الهياكلِ بذاتها محل ًيا
مبح ِّر ٍك مستو َرد  .8كان اإلندثا ُر ،بعد سن ٍني عديد ٍة من العمل ،هو
ٍ
حافالت كامل ٍة
مص ُري هذه امل ُح َرتفات الحلب ّية ،عندما أصبح استرياد
جديد ٍة أو مستعملة ،باألمر اليسري مبوجب القانون رقم  ،10بال

	6مثة أنشطة مامثلة يف مدن أخرى ،دون شك ،بخاص ٍة يف دمشق ؟
أساسا خالل االنتداب الفرنيس ،و قد تكثّفت بإنشاء املباين
 7بنيت هذه األحياء ً
العالية بعد الحرب العاملية الثانية.
 8كانت صناعة حافلة النقل الصغرية ،ثالثية العجالت ،املجهزة بخاص ٍة باملحرك
األملاين ساش املستورد ،املعروفة بالـ ِ
«ط ْر ِط َره» يف املصطلح الشعبي ،مهمة جدَا
يف حلب و يف مدن أخرى .كان يتم منع هذه الحافالت أحيانًا لكن عىل العموم
كان يسمح بها من جديد .و قد نافستها أيضً ا مركبات النقل الصغرية آسيوية
الصنع املستوردة [املعروفة بالـ سوزوكايِه نسبة للسوزويك و بالـ هوندايِه نسبة
للهوندا اليابانيتني].
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مشهد عام  :لحدّادين يطرقان عىل سندان يف محرتفهام القائم يف سوق باب الحديد ؛
و تبدو منتجات عديدة مستوردة معروضة للبيع (معاولَ ،مذار ،شواكيش ،مطارق  )...إىل جانب منتجات امل ُحرتَف.
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شارع يف سوق ال ّن ّحاسني.

ٍ
مثال منوذجي ،عن ُمحرتَ ٍ
شك  .9يف ما تق ّدمٌ ،
للصنع املحليّ ّ مل
فات ُّ
تتح ّول إىل صناع ٍة حديثة ،إنمّ ا إندثرت ببساطة .10

ُ
السوق
اإلنتقال من أنشطة التعدين التقليدية الخفيفة يف ّ
تغيٍ يف
اىل املُح َرتفات املتوسطة نصف  -الصناعية  :هو أك ُرث من رّ
املكان ،بل ت ُّغريٍ يف الطبيعة

 9القانون رقم ( 10س ّن يف  4آيار  )1991يلعب دو ًرا ها ًما يف النمو االقتصادي
(بواسييرِ  ،Boissière 2014ص .)355
 10يف حني كانت معظم االستثامرات الكبرية يف سنوات  1970تصب يف أنشطة
التعدين الثقيل ،وفق الخطة الخسية الرابعة ،املتعلقة بحامه ،و االذقية و مدن
أخرى ،أنشئ يف حلب مصنع للج ّرارات الزراعية أخذ بالنمو بالتوازي مع
التحديث يف القطاع الزراعي بخاص ٍة يف حلب .و بحسب تقرير أعد يف العام
 ،2010من ِقبل مؤسسة كندية ،فإن رشكة الفرات لصناعة الج ّرارات يف حلب،
التابعة للدولة بلغ إنتاجها السنوي  1420ج ّرا ًرا يف العام  ،2003و  2000ج ّرار يف
العام  ،2006و وضعت لنفسها هدف إنتاج  3000ج ّرار يف العام  .2007تغطّي
الفرات  65%من احتياجات السوق السوري ( :اإلسرتاد كان ضعيفًا يف العام
 2006إذ بلغ  1093ج ّرارا ً).

كان من شأن انتقال ُمحرتَفات السوق اىل مساحات عملٍ أك ُرث
رحاب ًة أن يدف َع بات ّجا ِه تط ّورها ،و بلو ِغها مستوى آخر بخروجها من
املدينة القدمية املزدحمة .إلاّ أن هكذا أنتقا ٍل يبدو خياليًا ،باملعنى
الحر ِّيف للكلمة ،ألن حرفيي السوق هم ورث ٌة ألهلِهم و لحاراتِهم،
و ألماكِن عملِهم .و قد ُعرِفوا و ذا َع سيطُ ُهم من خالل ِح َرفيتهم
ٍ
ملنتجات
العالي ِة يف اختصاصهم ،و بعضُ هم اشتهر بصنعته املك ّمل ِة
السوق عينه (ك ِنصال السكاكني و مقابض الخشب عىل
أخرى يف ّ
سبيل املثال) .يَخىش هؤالء الحرف ّيون التغيريات التي ت ُف ِقدهم
مؤهالتِهم [أوراقهم الرابحة] الرئيسية  :املتمثل َة باملعرفة بهم كأهلٍ

فصل بينها و بني
للثقة ،و مبيز ِة مواقعهم البارز ِة للعيان التي ال َ
حرت ِ
فات الجديدةَ ،التي أسميناها أنشط َة
السوق  .11يف الواقع ،إن ُامل َ
تعدينٍ متوسطة نصف  -صناعية ،و تناولنا منها ِمثالَني يف الوصف
– امل َسكبان الواقعان خارج السوق و بعي ًدا عن املدينة القدمية –
ِ
االحتياجات املبارش ِة للسكان،
يف مناطق حرفية و صناعية ،ال تل ّبي
يفعل حرفيّو السوق .وج َدت هذه امل ُحرتَفاتُ مكانها يف
كام كان ُ
يتمفصل
ُ
النظام االقتصادي العام الجديد للمدينة و البلد ،الذي
ٍ
مع
مستويات أخرى من االقتصا ِد السائ ِر يف وجهة التصنيع ،و تَعينّ َ
ٍ
رشكات كربى .تُن ِت ُج
يعمل لصال ِح
فرعي أو ُم َو ِّر ٍد ُ
دو ُرها ك ُمقاو ٍل
ٍّ
ِ
التقنيات عي ِنها (قوالب الرمل) املعمول
هذه امل ُحرتَفاتُ  ،معتمد ًة
بها يف ُمح َرتفات السوق ،قط ًعا أكرب حجماً و أكرث عد ًدا من معدن
الفونت (الحديد الزهر) و الفوالذ ،و ناد ًرا من الربونز ،مخصص ًة يف
ٍ
قطاعات
عمومها للتجميع امليكانييك (محركات ،آالت) يف أنشطة
أخرى .و هي جز ٌء من الصناعات الصغرية و ليس من ِ
الح َرف .إلاّ
أنّها تحاف ُظ عىل عالق ٍة ِح َرفي ٍة يف العمل ،و لكن بعد ٍد من العماّ ل ،يف
ٍ
أضعاف عدد العاملني يف ُمحرتَف
كل ُمحرتَ ٍف ،يفوق بثالث ِة أو أربع ِة
ِّ
السوق أو يف ُمح َرتف ال ّن ّحاسني يف القيرصية .وغال ًبا ما تقوم عىل
متزج ما بني التقنيات القدمية
بني ٍة عائلي ٍة أو محلّية ،و عىل مامرس ٍة ُ
و الحديثة ،و تحاف ُظ عىل ِ
بعض املامرسات التقليدية يف تنظيم
ِمساحة العمل ( ُمحرتَفات ج 1و ج 2يف دراستنا).
إن اعتام َد َمسكَب ِة الفوالذ ،تجهيز ِ
ات حديث ِة متمثل ِة مبِصهرين
كهرو-مغنطسيني و رافع ٍة سيّارة ،جعل ُمحرتَ َف/مصنع االتحاد،
ندرج ضمن فئ ٍة أخرى من املؤسسات،
الذي شمله تحقيقُنا ،يَ ُ
سكب السبائك،
األساليب القدمية فيه عند
عىل ال َّرغم من سيادة
ِ
ِ
جلوسا عىل
و تجهيز قوالب الرمل بواسطة أيدي عماّ ٍل يعملون
ً
األرض كام يفعل حرفيّو سوق ال ّن ّحاسني .ال يزال الجزء األسايس من
العمل ،يف هذه امل َسكبة ،يعتم ُد عىل الطاق ِة العضل ّي ِة لالنسان بدونِ
مساعد ٍة آلية .فاألمتت ُة غائب ٌة ؛ و األدواتُ الحديث ُة للتعدين (مخارط
و آالت بالتحكم الرقمي) مل تجد طريقًها إىل هذا امل ُح َرتف  :عىل
خالف املعمو ِل به يف معامل النسيج بخاص ٍة ،و يف معامل أخرى،
ٍ
مبستويات تكنولوجي ٍة عالي ٍة
حيث يت ُّم العمل بأكمله بكبس ِة ز ّر ،و
مل تندرج ضمنها بعد أنشط ُة التعدينِ الخفيفة و املتوسطة.
تمَ ثَّل املستوى الصناعي للتعدين يف حلب ،يف سبعينيات القرن
املايض ،مبصنعٍ تابع للدولة لتجميع الج ّرارات الزراعية ،عىل وجه
الخصوص ،الذي كان قد تأسس ضم َن الخط ِة الخمسي ٍة الرابعة
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(انظر هامش  11ص .)23 .ع ِم َل هذا املصنع و شه َد من ًوا قبل العام
 2011؛ و اعتزم عىل صناعة  3000ج ّرار عام  ،2007ما يقارب ثالث َة
ِ
أضعاف الج ّرارات املستوردة اىل سوريا يف ذلك الوقت .و هكذا،
ِ
خالفًا لصناعة النسيج التي أحدثت من ًوا َ
مستويات
مختلف
طال
َ
ٍ
مؤسسات صغري ٍة أو
أنشطتها ،اقترص التعدي ُن الحلبي عىل
متوسطة ،و مل يوجِد له سوى القليلِ ج ًدا من املؤسسات الصناعية.
ِ
املؤسسات الصغرية و املتوسطة للتعدين
و مع ذلك ،يبدو أن هذه
حارض ٌة بقو ٍة يف حلب أكرثَ من أماكن أخرى يف البلد ،أو يف البلدان
األكرث من ًوا .و قد كانت ظاهر ًة للعيان أكرث ،عىل أي حال ،بفعل
املتخصصة الواقعة يف املناطق
ت َج ّم ِعها يف السوق ،و يف األحياء
ِّ
السكنية غري القانونية بشكلٍ خاص .من الالفت للنظر ،األهمية
ِ
املؤسسات غري الرسمية
التي يحتلُّها العمل غري القانوين ،عىل صعيد
و اقتصا ِد السوقِ السوداء ،سوا ُء يف األحياء العشوائية أو خارجها.
الشعبي يف اآلن عينه ،بحيوي ٍة شعبيٍة عالية،
صف هذا االقتصا ُد
يتّ ُ
ّ
توس ِط املحسوب ّي ِة
كام مبقدا ٍر من التأ ُّخر التكنولوجي ،و برضور ِة ُّ
ِ
املساومات التي أضحت ُمأمسس ًة  ،12لكنها ت ُشك ُِّل بداي َة
و إجرا ِء
حل ملشكلة البِطالة املتفشية .إن تنامي هذه امل ُح َرتفات هو ،بال
ٍّ
جانب مجتمعٍ َمديني ،يُنا ِه ُز الثالثة ماليني نسمة،
شك ،ر ُّد فعلٍ من ِ
يعمل عىل تنمي ِة أنشط ٍة إقتصادي ٍة كانت قد ُولدت عىل
يستأنف و ُ
ُ
179 13
ِ
مقياس املدين ِة القدمي ِة التي تض ُّم مئ ًة و خمسني ألفًا من السكان .
يُشك ُِّل التعدي ُن املتوسط قطا ًعا حيويًا ،يف التصنيف الجديد
ملستويات النشاط يف م.ح (املناطق الحرفية أو املناطق ذات
النشاط الحريف) ،و هو بال شكُ ،من ِت ٌج و ُمك ِّو ٌن لأليدي العاملة ،بينام
الصعيد .فهل تقوى
يبقى مصن ُع الج ّرارات الكبريِ استثنائيًّا عىل هذا َّ
أنشط ُة التعدينِ التقليديّ ِة الخفيف ِة يف األسواق مبا تتمتّع به من
ٍ
شاهد
وشعبي
خاصي ٍة غريِ قابل ٍة لإلختزال ،عىل البقاء كقطا ٍع ثقا ٍّيف
ّ
ٍّ
اإلنتاجي القديم ،اىل جانب قطا َع ّي الصناع ِة املعدني ِة
عىل النشاط
ِّ
و أنشط ِة التعدينِ املتوسط ِة الجديدة األكرثَ انتاجي ٍة و األفضل
اندما ًجا ؟

 12هل نحن إزاء وضعٍ من «التنمية ُاملعاقة» التي يتكلّم عنها جيلبري األشقر
يف كتابه مؤخ ًرا الشعب ُيريد [الطبعة بالفرنسية ،Gilbert Achcar 2013
والطبعة بالعربية  ،]2013حيث يصبح غري الرسمي جزئيًا نتيجة لهذه اإلعاقة
يف النمو املرتتبة عىل فساد النظام و أتباعه ؟
ٍ
عمليات
 13انظر كورناند  1984و  )Cornand 1984 et 1994( 1994بصدد
موازي ٍة النشاء رشكات يف قطاع النسيج.
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صحن خان أوج خان ،يوجد مصبنة عند آخره.

أنشط ُة التعدين التقليد ّي ُة الخفيف ُة ،قيم ٌة ثقافي ٌة و تراثية ؟
يرتاج ُع هذا الجز ُء من الرتاث املديني ،امل ُتمثِّلِ بأنشطة التعدين
التقليدي يف األحياء القدمية.
الخفيفة ،بالتزامن مع اندثار املجتمع
ّ
فهل بإمكانِ القيم ِة الثقاف ّي ِة و الرتاثي ِة لهذه األنشطة أن تُشك َِّل
عامالً يف إعادة ا ِإلحياء ؟ قبل  ،2011غالباً ما كان يتواج ُد يف ُمحرتَفات
عامل ياف ٌع ُمد ّر ٌب أو يف
التعدين الصغرية يف السوق حر ٌّيف بال ٌغ و ٌ
طور التكوين ،يكون عاد ًة هو االب ُن أو املتد ِّرب ؛ يف ٍ
وقت كانت
بعض امل ُح َرت ِ
البعض اآلخر يتط ّور
ُقفل أبوابها و تختفي ،كان
فات ت ُ
ُ
ُ
سعيًا لتب ُّوى ِء مكان ٍة جديد ٍة يف املدينة و يف االقتصاد العام ؛ هذه
هي ُ
حاسة ،الخاص ِة مبصطفى
حال املؤسس ِة الصغري ِة ملزاولة ال ِن َ
ن ّحاس املهندس ،املؤلَّفة من ثالثة أماك َن للعمل (أ1أ ،أ1ب ،أ1ت)
السعي ،قبل الحرب الجارية،
ّضح أن
قمنا بتحليلها ،حيث أت َ
َ
ٍ
قنوات تجاري ٍة جديد ٍة نافذ ٍة عىل
كان حثيثًا إليجاد مكانٍ ضم َن
التصدير ،و عىل زبائ َن من الس ّياح و الهواة من اإلمارات العربية
يف الخليج ،و هي قنواتٌ مت ُّر غالبًا بالعاصمة دمشق .يَفخ ُر هؤالء
الحرف ّيون ،من ح ّدادين ،و ن ّحاسني و غريهم ،بعملهم و يح ّبون
استعراضَ ه و املبادرة إىل رشح ِغناه .يُعا ِد ُل انحسا َر أنشط ِة هؤالء
الحرف ّيني فقدانهم لألمل.
خالل العقدين املاضيني ،و يف حني كانت امل َكنن ُة و التحديثُ
ٍ
صاعد يف القطاعات املختلفة ألنشط ِة النسي ِج
و األمتتةُ ،يف من ٍو
الجديدة ،كان حرفيو أنشط ِة التعدينِ الخفيفة ،يف ُمحرتَفات السوق
و يف املناطق الحرفية ،املؤهلني تأهيالً عال ًيا ،يمُ سكون و يُك ّيفون
تكنولوجيا بسيط ًة بظاهرها ،قريب ًة من الجسد ،بعيد ًة عن امل َكننة،
ُمن ِتج ًة لفرص العمل ،كام هو ُ
الحال يف مناطق أخرى فيام يُس ّمى
العامل الثالث ،مامرسني ملهنتهم عىل صورة فنونٍ شخصيّ ٍة و جامعيّ ٍة
داخل امل ُح َرتفات .يف هذه املامرسة القدمية للعمل ،التي تُفضّ ُل
َ
ِ
يعمل عىل هيئ ِة صور ٍة
التقنيات السابق َة عىل املكننة ،كان الجس ُد ُ
مسبق ٍة لآللة .ففي األودروسات (املونوغرافيات) التي أجريناها،
األسايس
يُلح ُظ أن الق ّو َة العضليّ َة اإلنساني َة تبقى هي امل ُح ِّر ُك
ُّ
تلعب الكتل ُة الجسديّة دو َر الهيكلِ الحاملِ لها :
لألدوات ،و
ُ
فاملكنن ُة املقرون ُة بعد ٍد من املحاور امل ُح ِّركة لآللة-األداة ،ث َّم اعتام ُد
ِ
الجسد ،ال سبيل لها يف هذه امل ُح َرتفات،
قمي و إِبعا ُد
التحك ُِّم ال ّر ّ
تظل غريب ًة عىل هذا األمنوذ ِج من اإلنتاج.
و ُّ
خالل إجرائنا تحقيقاتنا ،يف السنوات  ،2005-2009قبل الحرب
تناول مكان ِة الرت ِ
الحالية بقليل ،كان ُ
اث الثقا ّيف كمسأل ٍة ،يتعارض مع
وجه ٍة لتقييم الرت ِ
صب املعامرية
الفني ،مأخوذ ٍة بال ُن ِ
اث العمرا ِّين و ّ
أعامل ِ
و التذكارية .أ ّدت ُ
كشف الحدو ِد الغربي ِة لسو ِر املدين ِة الذي

باب إنطاكية (ذو الهندسة
يعود إىل القرون الوسطى ،حيث يق ُع ُ
املعامرية األيوبيّة) و العدي ُد من األبراج ،اىل بد ِء عملي ِة نزوح
هدم
أنشط ٍة يعود استقرارها إىل قرونٍ َخلَت عند السور ،و إىل ِ
هذه األمكن ِة التي ت َّم اعتبارها مبثابة طفيليات .و هي قراراتٌ
تتعارض مع املقاييس التي أوىص بها املهندس املعامري و املخطّط
ُ
امل ُ ُدين ستيفانو بيانكا يف  ،14 1980-1982الذي دعا إىل الحفاظ
الكشف عن الرتاث
عىل األنشطة اإلنسانية يف املقام األول ،و ليس
ُ
املادي عىل حساب الرتاث الحي .أ ّدت عمليّاتُ التطهريِ هذه إىل
ّ
اندثار العرش ِ
ات من الحرفيني الذين يعملون يف الحوانيت (ح ّدادين
وغريهم) أو الحرفيني الّذين يتّخذون من األرصف ِة مكانًا لعملهم
متخصصني يف تصليح األحذية مع
(أسواق يف الهواء الطلق لسكّافني
ّ
آالت الخياطة خاصتهم) .كام انتقل الح ّدادون إىل املناطق الحرفيّ ِة
أغفل الطاب َع
املحيطة ،و فقًا لقرا ٍر أَ َخذ فائدت َهم باإلعتبار و لك ّنه َ
الجذب الشعبي ِة و السياحي ِة ألنشطتهم
الترُ ا ّيث و الثقا ّيف و قيم َة
ِ
باملحصلةَ .ر َمت هذه اإلجراءاتُ  ،التي تعود إىل زمن ليس ببعيد
ّ
ِ
الصنعِ إىل خارج األحياء املأهولة و القدمية
ج ًدا ،إىل نقل ِّ
كل أنشطة ُّ
منها بخاصة .فيام يتعل ُّق بهذا القطاع ،كانت اإلدارة البلديّة قد
دعت،
بدعم من منظمة التعاون األملانيّة  15إىل املحافظة عىل
ٍ
األنشطة االقتصاديّة ال سيام ِ
الح َرف ،ضمن إطار “مرشوع املدينة
181
ُ
يتناول األجزا َء األساسية من األحياء القدمية .لكن يف
القدمية” ،الذي
للرتميم يَ ِ
هد ُف إىل إظها ِر العامرة املرئ ّية
برنامج
الوقت عينه ،ظه َر
ِ
ٌ
(الواجهات يف الحيّز العام) للمباين الواقعة عىل ضفاف سوق
ال ّن ّحاسني ،مع األخذ باالعتبار وجو َد هؤالء الحرفيني ،ليس لحاميتهم
بالذات كرت ٍ
ِ
اث ،بل بفعلِ استمرا ِر أنشط ِتهم املص َّنف ِة [رسميًا] منذ
16
مثانينيات القرن املايض .
 14بيانكا  ،1980بعثة األونيسكو[ ،هو معامري و مؤرخ  ،و ُمخطِّط مدنٍ سويرسي،
أمىض معظم حياته و ما زال يف العامل اإلسالمي].
 15هي وكالة أملانية للتعاون (Deutsche Gesellschaft Für Technische
 )Zusammenarbeitتتبع للوزارة األملان ّية للتعاون االقتصادي و التنمية.
أصدرت منشو ًرا عام  ،2004بالتعاون مع إدارة املدينة القدمية :إعادة إحياء
مدينة حلب القدمية .The Rehabilitation of the Old City of Aleppo
تعاونت هذه املنظمة ،منذ العام  1993و حتى العام  ،2007مع إدارة املدينة
القدمية لتحضري تصميم و املحافظة عىل األحياء القدمية يف إطار التنظيامت
املناسبة.
 16تعبرّ إعادة الرتميم املعامرية لقبو الن ّجارين يف سوق باب الحديد عن وجهة
النظر الجديدة هذه ،التي تم وضعها قيد التنفيذ بطريق ٍة مريب ٍة مبا أن شبكة
من األنابيب بأقطا ٍر كبري ٍة (ما يقارب الخمسني سنمرتا ً) تم وضعها تحت
القنطرة التي تعود إىل الحقبة اململوكية املغطاة بطبق ٍة طينية ،لتجميع الدخان
من امل ُحرتَفات و إخراجه.
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ٌ
منزل يف باب القصب.

الحرب الحالي ُة وضع هذه الربام ِج املعمو ِل بها قيد
تُعي ُد
ُ
املساءلة .فالدما ُر مل يقترص عىل سوق الح ّدادين و ال ّن ّحاسني
املجتمعي ،املجتم َع
املادي و اإلنسا ّين و
اب
ّ
فحسب ،بل ل َِحق ،الخر ُ
ّ
الحرب ،التي ال
رس ِه الذي ت َّم تفكيكُه و إبادتُه اليوم .إلاّ أ ّن نهاي َة
ِ
بأ ِ
افق مع إعاد ِة اإلعامِر التي ال بُ َّد أن تكون يف
تحص َل ،سترت ُ
بُ َّد و أن ُ
ٍ
ِ
عالقات
اكتشاف و ابتكا ِر
الوقت عي ِنه عود ًة إىل الذاكرة ،و إعاد َة
جديد ٍة مع املايض ت ُشك ُِّل إثرا ًء للحارض.
الجسدُ اإلنسا ُّين كآلة  -أداة ؟ التكنولوجيا و الوضع ّيات
الجسديّة و مساحات العمل يف ُمحرتَفات التعدين التقليديّة يف
حلب

إبعا ُد الجسد عن ،أو إدما ُجه يف ،الجهاز التقني (أنظر
الفصل السادس)
الحرب
قبل
العمل ،ما َ
يبدو أن تح ّوالً آخ َر أساس ًّيا كان قد شهده ُ
ِ
الحاليّة ،يَتمث َُّل يف تط ّور وضعيات العمل الجسدية مع االختفا ِء
جلوسا عىل األرض لصال ِح العملِ وقوفًا
التدريجي للعمل
ّ
التقليدي ً
ّ
جلوسا عىل مقعد .هذا التح ّو ُل امل ُفع ُم بالداللة هو غ ُري منفصلٍ
أو ً
عن مجموع ٍة من التغيرّ ات عىل مستوى امل ُح َرتف كام عىل مستوى
املدينة ،و هو مرتتّب عىل التق ّدم الحاصلِ بفعل العوملة ،من خال ِل
رش اقتصا ٍد استهاليكٍّ و السعي خلف الربح ّية .إن هذا التغيري
ن ِ
هو عىل قد ٍر من الشمول ،إلاّ أنه يتعل ُّق بصور ٍة أساسي ٍة بالشكل
ِ
بعض
املعامري
الخاص بالح ِّيز املأهو ِل مع إدخال املفروشاتُ .
ّ
ُمحرتَ ِ
خاص ًة املالبس ،األقل أمتت ًة يف القطاعَ ،سوا ُء
فات ال َّنسي ِج و ّ
بعض العماّ ل ،أ ّم َر ٍ
كانت ُمح َرت ٍ
دهات كبري ًة تض ُّم
فات صغري ًة تض ُّم َ
العرش ِ
ات من مواقع العمل ،أصبحت اليوم ت َعت َم ُد جمي َعها ،تقريبًا،
18
مواق َع للعملِ
كريس “عادي”  ،أمام آالت الخياط ِة
ً
جلوسا عىل ٍّ
و غريها من اآلالت املستو َردة ،أو العمل وقوفًا.

ِ
مل ترتاجعِ األهمي ُة القدمي ُة
للجس ِد التي تشه ُدها ُمح َرتفاتُ
السوق ،و هي مل تندث ْر كليًا خالل الحقب ِة
التعدينِ الصغري ُة يف ّ
بعض امل ُح َرتفات الكبرية :
الحال ّي ِة للمكنن ِة الجزئية التي طالت َ
لسكب املعادن يف املناطق
يف امل ُحرتَفني الّلذين ق ّدمناهام هنا،
ِ
الصناعية ،حيث تز ُ
اول أنشط َة تعدينٍ متوسطة شب ِه صناعية ،يبقى
رضا ،و لو بشكلٍ جز ٍّيئ ،لنقلِ املعدنِ املنصه ِر
العمل
ُ
ُّ
اليدوي حا ً
و سكبِه بخاص ٍة عىل ال َّرغم من الرافعة الس ّيار ِة املساعدة ؛ كام
لسكب “السبائك” أيضً ا
القوالب الرمليّ ِة امل ُع َّد ِة
التعامل مع
ُ
و يُذكّ ُر
ِ
ِ
بحقب ِة صناع ٍة قدمي ٍة يف أوروبا و الواليات املتحدة األمريك ّية بقيت
تعتم ُد عىل الق ّو ِة الجسديّة بشكلٍ كبري .17فبواسط ِة العملِ
اليدوي
ّ
القوالب ومعالج ِتها.
تشكيل
ُ
يَت ُّم
ِ
العمل عىل املخرط ِة يف ُمحرتَ ٍ
عمل
فات أخرى هو ٌ
ُ
باملقابلِ ،
يت ُّم وقوفًا ،حتى عىل اآلالت التي يبقى التح ّك ُم فيها يدويًا و التي
ِ
ُ
بخالف العملِ
االتصال بالجسد محدو ًدا ج ًدا ؛ و هذا
يبقى فيها
ِ
يلعب الجس ُد دو َر املح ِّر ِك
القوس التقليديّة حيث
عىل مخرط ِة
ُ
و الهيكلِ لآللة ،مبا يف ذلك القدمان اللّتان تلعبان دو ًرا ها ًما .أ ّما
املصان ُع الكبري ُة امل ُش َّيد ُة مؤخ ًرا بالعرشات إلعدا ِد األقمش ِة و النسي ِج
و الصباغ ِة و صنع امللبوسات ،امل ُد ّمر ِة و املنهوب ِة بفعلِ الحرب
الحال ّية ،فهي عىل العكس من ذلك كانت مؤمتت ًة بالكامل و قد
ٍ
لعالقات مختلفة ،مباعد ًة للغاية بني جسد العامل و بني
ّأسست
اآللة.

حلب و يف مجمل البالد عمو ًما ،أن تتم ّي َز
يمُ ِك ُن للمؤسسات ،يف ٍ
ِ
الخاص بها و مصد ِر أموالِها  :و األمنا ُط
نظام االستثام ِر
من خال ِل ِ
تتواصل فيام
ُ
املختلف ُة امل ُق ّدم ُة هنا تتواج ُد إىل جانب بعضها و
تصنيف
تنفصل كُليّاً الواحد َة عن األخرى .هكذا ،ميك ُن
ُ
بينها ،أو
ُ
مؤسسات التعدينِ نظريًّا اىل ع ّد ِة ٍ
ِ
فئات بحسب أشكال االستثامرات
تسمح لها بالتشكّل  :امل ُحرتَفاتُ التقليدي ُة ألنشطة التعدين
التي
ُ
ِ
املتوسطة و شبه
السوقُ ،مح َرتفاتُ أنشط ِة التّعدينِ
ّ
الخفيف يف ّ
الصناعية ،املؤسساتُ الكربى الحديثة امل ُنب ِثق ُة عن استثام ِر رؤوس
األموال ،و أخ ًريا مؤسساتُ الدولة .كام تتم ُّي ُز املؤسساتُ أيضً ا بشكلٍ
بتنظيم العمل يف امل ُحرتَف و الوضعيّ ِ
ات
خاص بعمليات اإلنتاج ،و
ِ
ٍّ
تشتغل أنشط ُة التّعدينِ الخفيفة التقليدية
ُ
الجسدية خالل العمل.
املتوسط ُة شب ُه الصناعيّة ،باستثامر ٍ
ات ميك ُن
السوق ،و امل ُحرتَفاتُ
ّ
يف ّ
وصفُها أيضً ا بالتقليدية أو الشعبية ،ت َّم تكوينها يف األحياء من

حرتف االتحاد
 17السكب يف القنوات [األثالم] الرمل ّية لقولبة السبائك ،املعتمد يف ُم َ
يف حلب ال يزال راه ًنا يف مساكب الفوالذ يف أوروبا (أنظر ص.)163-162 .

جلوسا عىل
 18ال تزال آالت الخياطة اليدوية ،نوع سنجر ،املستقدمة للعمل
ً
وسادة عىل األرض أو عىل مقعد ،متواجدة يف املنازل ،للخياطة العائليّة أو
لبعض أعامل الخياطة أو التطريز لقاء أجر ،إال أنها اختفت من املحرتفات منذ
ٍ
وقت طويل.

حصة األنظمة املالية
حص ُة صغار املستثمرين العائل ّية أو َّ
َّ
حصة كبار املستثمرين املرتبطني بالنظام
الهرم ّية (هرم بونزي) و َّ
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بوابة الدخول إىل خان أوج خان [عرب قوس مدبّب نُ ِقش عند جانبيه بالزخارف الهندسية و النباتية الدقيقة].

رص ِف
الجريان و من العائالت الذين يجهلون أو يرفضون مبدأَ امل ِ
اكم رؤوس
و االقرتاض .و قد القت هذه
النامذج من دورانِ و تر ِ
ُ
األموا ِل من ًوا و انفتا ًحا يف األنظمة الهرمية التي شهدتها حلب بني
األعوام  1980و  2009تحدي ًدا.
ِ
التعايش ما بني املساكِن و أنشط ِة التصنيع
أسلوب
يستم ُر
ُ
أسلوب يَظهر يف خريط ِة املناطقِ الحرف ّي ِة
يف إدامة نفسه ،و هو
ٌ
تنبثق األنشط ُة
و الصناعي ِة املتناثر ِة عىل جز ٍء كبريٍ من املدينةُ .
داخل األحيا ِء الشعبي ِة و غريِ الرسمي ِة
االقتصادية املتمركز ُة غال ًبا َ
أنفسهم
السكان مبارش ًة الّذين مي ّولون َ
و عىل هوامشها ،عن ّ
ِ
ِ
بأنفسهم جز ًءا من الوظائف املطلوبة من
بأنفسهم ،و يخلِقون
الخاص
ِقبلهِم ،املتناسب ِة مع مستوا ِهم ،و داخل الوسط املعييش
ِّ
تتجس ُد هذه الدينامي ُة يف امل ُح َرت ِ
فات الصغري ِة املوجود ِة يف
بهم.
ّ
السوق ،كام يف غريها الكثري ،من بينها امل ُح َرتفاتُ املوجود ُة يف أحياء
ّ

الكالّس ِة و الشيخ مقصود و الشيخ خرض ،و هي غال ًبا ُمح َرتفاتٌ غيرُ
مثل ُمح َرت ِ
فات
قانوني ٍة و هامش ّية ،و أحيانًا خارج ًة عن القانونَ ،
غري القانوين .حيث
اإلسكاف ّيني (الرتكامن واألكراد) يف [حي] ال ِهلُّك ِ 19
فالسك ُن و األنشط ُة
ال تؤخ ُذ مشكالتُ التل ّو ِث بع ِني االعتبار ّ :
ِ
ٍ
إداري
تحديد
الرغم من وجو ِد
الحرِف ّي ِة و التجاري ِة متداخلة عىل ِ
ٍّ
يجب ألاّ ن ِ
للمناطقِ عىل خر ِ
تيح
ُخط َئ الفَهم  :يُ ُ
ائط البلدية .إلاّ أنّنا ُ
ٍ
َ
سلوكيات لها تربيرات ُها،
املجال أمام
هذا التنظي ُم غ ُري القانو ِّين أيضً ا
الخاص ُة امل ُض َمرة ،و رضورات ُها التي يمُ ك ُن اعتبا ُرها سابق ًة
و قواع ُدها
ّ
عىل القانون بدالً من خارج ٍة عن القانون ،و التي قد تكون إحدى
ِ
املوروثات األغنى من املدين ِة القدمية (أنظر َسكّال .)Sakkal 2014

 19بواسييرِ  ،Boissière 2014ص 297 .إىل ص ،317 .و داڤيد .David 2014a

للسكنِ أو
ت ُشكّل األحيا ُء غ ُري القانونيّة ،سوا َء كانت ُم ّ
خصص ًة َّ
لألنشط ِة االقتصاديّ ِة أو ملزي ٍج من االثنني م ًعا ،نتيج ًة مرن ًة و قابل ًة
للتط ّور لعملِ املر ّوج َني غريِ الرشعيني ،أو بعبار ٍة أخرى امل ُخطّطني
الشعبيني الّذين عىل ال َّرغم من قصورِهم يقومون جزئ ًيا بدو ِر
الدول ِة والبلدي ِة (التي تدعهم يعملون ،إىل ٍ
حد ما ،واعي ًة نسبيًّا
غياب االقرت ِ
اض
بقصورِهم)  .20تمَ ُّر العمل ّياتُ االستثامريّة ،يف ِّ
ظل ِ
ِ
محل أو ُمحرتَف ،من
بهدف تشييد ِمنز ٍل أو ٍّ
املرص ّيف ،سوا َء كانت
خال ِل التضامنِ العائيل ،و التضامنِ فيام بني األجيال .و يستلز ُم
تنفي ُذ املرشو ِع سنوات ،بحسب و تري ِة إعاد ِة التشكُّلِ
اكم
الدوري لرت ِ
ِّ
ِ
رأس املا ِل املتاح .21
شكل آخ ُر من االستشام ِر يف السنوات  1980و حتى
ظَه َر ٌ
ِ
ِ
الخاصة ما قبل العام ،2005
املصارف
شبكات
غياب
 2009يف ِّ
ظل ِ
ّ
عدم الثّق ِة التي يوحي بها النظا ُم املرص ُّيف امل ُأ ّمم .يقو ُم
و بسبب ِ
ات ِ
بهذا العمل جامعو األموا ِل الذي َن جذبوا م ّدخر ِ
آالف ِ
الناس
خاص يف حلب ،عرب َع ِ
رض و َدفعِ أربا ٍح كبري ٍة
إىل مكاتِبهم ،بشكلٍ ّ
يف بداية العمل ّية ،و ذلك ضم َن آلي ِة ُمضارب ٍة صافي ٍة تنتمي إىل
لغرض االستثام ِر يف الشرّ ِ
األنظم ِة املالي ِة الهرمية ،أو ِ
الصناعيّ ِة أو
كات ّ
التّجاريّ َة الحديثة .و تُباع ُد هذه األنظم ُة يف الفرت ِة ال ّزمن ّي ِة بني دفعِ
ِ
رأس املا ِل و بني توفّ ِر األرباح .مل تتوق ّْف هذه املامرساتُ الطوباويّ ُة
عبي يف الحقيقة عىل عائل ٍة أو عىل ح ّي ٍز يف املدينة،
لالقتصا ِد الشّ ِّ
رص
سوا َء كان حيَّا غ َري قانو ٍّين أو حيًّا مجاو ًرا للسوق ،كام أنّها مل تقت ْ
ِ
السوق ،و لك ّنها وسيل ٌة
عىل األُسرَ ِ ال ّنافذ ِة الرأسامل ّي ِة
كبعض ت ّجا ِر ّ
متاح ٌة للجميعِ لتحقيقِ َرغب ِتهم يف االستثام ِر و تشغيلِ أموالِهم
 20يُحافظ املر ّوج غري الرشعي ،عادة ،عىل قطعة أرض كبرية يف املوقع األفضل
لتشييد مسجد .كام يتم االحتفاظ بقطعٍ أخرى يف مواقع جيدة ،مع احرتام
الربنامج الخاص بالخرائط اإلدارية للبلديّة ،لتشييد املدارس و الحدائق العامة.
 21حول النسيج خالل تسعين ّيات القرن املايض و االنفتاح االقتصادي يف سوريا،
أنظر جوسلني كورنارد .1997 ،1994 ،1986 Jocelyne Cornand

من خالل فر ٍد ٍ
واحد يض ُع املستثمرون ثقتَهم به ،و يقو ُم ِ
بنفسه
املؤس ِ
بتشغيلِ أموالِهم .و قد ت َّم ُ
سات املاليّ ِة ،طيلَ َة
تناول هذه ّ
ِ
روايات نجا ٍح منوذج ّي ٍة ملعنى األعام ِل الحلبية .لقد كان
سنوات ،كـ
إفالس هؤال ِء املرصفيّ َني الهوا ِة نتيج ًة لته ّورِهم .و قد كانوا مو َّجه َني
ُ
السلط ِة ،التي بعد إدراكِها ألهم ّي ِة هذا ِ
الرأس
بشكلٍ جز ٍّيئ من ِق َبلِ ّ
الناضب و املستح َو ِذ عليه ،س َع ْت ،بال شك ،للقضا ِء عىل هؤال ِء
املال
ِ
22
املنافس َني من خالل إعاد ِة من ِح الق ّو ِة للقانون  .يف هذا الوقت،
مفاعيل الّليبرياليّ ِة الجديدة لِبشار األسد ،آخذ ًة بالظهور.
ُ
كانت
ٍ
ُ
قدم
تحديث
االنتقال إىل
و
حقيقي لالقتصا ِد امل ُنتج جا ٍر عىل ٍ
ٍّ
و ساق يف سوريا بفضلِ مظا َهر متعدد ٍة من ريادة األعامل .و قد
ح ّف َز النظا ُم تنفي َذ مشاري َع كربى و دع َم تلك الدينام ّي ِة العا ّمة ،و
قد اختا َر من ُذ ما يزيد عن ٍ
هو كان ِ
عيق التّنمي َة
عقد من الزمن ألاّ يُ َ
حلب و يف املدنِ األخرى ،مع املحافظ ِة عىل فكر ِة
و األنشط َة يف َ
عدم ِ
ترك هذا ال ّرب ِح يف متناو ِل جامعي األموا ِل أو
إيجا ِد مصلح ِته و ِ
صغا ِر املستثمرين.
لقد د ّم ِ
جمل االقتصا ِد يف حلب ،سوا َء
الحرب الحاليّ ُة ُم َ
رت
ُ
رشكات كبري ًة أو ُمح َرت ٍ
ٍ
فات صغرية .و قد
القانو َّين أو غريِ القانو ّين،
البعض من هذه االستثامر ِ
كان
ُ
ات املنتج ِة الشعب ّية يعو ُد بالنفعِ
األقل َحظو ٍة من املجتمع ،و املتوا َجد يف األحيا ِء
القسم ِّ
عىل
ِ
185
جنوب املدينة ،التي شغلها املتم ّردون
الّشامليّ ِة كام يف رشقِ و
ِ
حتى العام َ .2016وجدَتْ هذه األحيا ُء يف االقتصا ِد املص ّغ ِر غريِ
ِ
للعيش و ملواصل ِة
خاص يف حلب ،وسائ َط
القانو ّين ،املتنامي بشكلٍ ّ
ٍ
صل القضايا املطروح ُة
اتيجيات أرسيّ ٍة للتق ُّدم أو التد ّرج .و تتّ ُ
اسرت
ِ
حول هذا الترّ ِ
اث غريِ
املشكالت
املادي ،بشكلٍ وثيق ،مبجمو ِع
ّ
الخاص ِة بإعاد ِة تأهيلِ املدينة.
امل ُستعصي ِة
ّ

 22بواسييرِ و أندرسون  ،Boissière et Anderson 2014ص.368-350 .
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ٌ
زقاق يف املْدي ِنه (وسط املدينة القدمية) مجاور لـ دار َح اّمد حيث مقر املعهد الفرنيس للرشق األدىن  ifpoيف حلب.
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ُمحرتَف مصطفى ن ّحاس ِ
مهندس .من اليسار إىل اليمني  :جان-كلود داڤيد ،نبيل ُسماّ قيَّة و محمود حريتاين.
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مدخل أحد األسواق املؤدية إىل باب الحديد

