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الملّخ�س التنفيذي

تشّكل الحرب تهديداً حقيقيّاً للتراث غير الماّدّي متمثاّلً بالصناعات التقليديّة، 

ومنها: صناعة األغباني، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الصناعة قائمًة في مدينة 

دمشق حتّى اآلن، إاّل أّن ظروف إنتاجه قد تبّدلت؛ بسبب النزوح، وتدمير البيئة 

السوق  وتحّديات  األّوليّة،  والمواد  البشريّة،  الموارد  ونقص  للصناعة،  المكانيّة 

والتسويق.

يتناول البحث السؤال عّما إذا تشّكل لدى العاملين/ات في صناعة األغباني 

من  االندثار، وهل  من  الصناعة  َصْون  في  تْسِهم  وحلوٍل  آلياٍت  إليجاد  الدوافع 

الممكن أن تكون التحّديات الناشئة قد أْسهمت في تعزيز القيمة التراثيّة لديهم، 

لَِكون الصناعة جزءاً من تراثهم الثقافّي غير الماّدّي الذي يُعّد انعكاساً لهويّتهم 

الثقافيّة، وهل يمكن أن تُصّنف هذه الدوافع تحت مفهوم المقاومة الثقافيّة؟

تأتي أهميّة البحث من كونه من األبحاث القلّة التي تناولت صناعة األغباني 

عموماً، وفي الفترة ما بين 2011-2018 خصوصاً، فهو يسعى إلى سّد ثغرٍة معرفيٍّة 

عن تاريخ الصناعة، وأحوالها، وتحليلها، والمشاركة من خالل الدراسة الميدانيّة في 

أنفسهم؛  الفاعلين/ات  الحلول والتوصيات، من  مدينة دمشق نموذجاً الستقصاء 

لَِصون الصناعة.
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يركّز البحث على رْصد تأثير الحرب على دوافع العاملين/ات، والمعنيّين/ات 

في الصناعة، لالستمرار في العمل واإلنتاج، ورْصد استجابات المؤّسسات المعنيّة، 

الحكوميّة وغير الحكوميّة، والحلول المستحدثة لتجاوز العقبات والمخاطر التي 

قبْل  وتطّورها  الصناعة  بتاريخ  يُْعنى  توثيقيٍّ  هدٍف  إلى  إضافًة  الصناعة،  تهّدد 

2011 وبعدها.

لجْمع  المعّمقة،  المنظّمة  شبه  والمقابلة  الكيفيّة،  المنهجيّة  البحث  يتّبع 

المعلومات من تّجار وِحرَفيّي/ات الصناعة ضمن مدينة دمشق؛ أّما عيّنة البحث، 

األغباني من  بالعاملين/ات في صناعة  فهي عيّنٌة غير عشوائيّة، غرضيّة، ممثّلة 

والموارد  الوقت  مع  يتوافق  بما  المقابالت  عدد  واْختيَر  وِحرَفيّين/ات،  تّجار 

المتاحة، باالعتماد على عالقاٍت اجتماعيٍّة معرفيٍّة سابقة. بلغت مّدة المقابالت 

قُرابة الساعة، سبقتها جولٌة استكشافيٌّة، واستقصاٌء أّوليٌّ لمجتمع البحث.

باستجابات  المتعلّقة  المعلومات  من  مجموعٍة  استخالص  البحث  استطاع 

في  المتّخذة  اإلجراءات  فعاليّة  ومدى  الحكوميّة،  وغير  الحكوميّة،  المؤّسسات 

عمليّة تطّور مجتمع الصناعة، وتوّصل البحث إلى أّن دوافع األفراد، وتمّسكهم 

بالصناعة الرتباطها بهويّتهم هو شكٌل من أشكال المقاومة الثقافيّة؛ حيث أبْدوا 

مرونًة في التأقلم مع المتغيّرات لضمان َصون تراثهم غير الماّدّي، وتناقله إلى 

األجيال القادمة.
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المقّدمة

العوامل،  وتصبح  الحرب،  زمن  في  واالنتماء  الهويّة  عن  البحث  يتعّزز 

ويالت  لمواجهة  ملّحًة  حاجًة  االرتباط  هذا  ترّسخ  التي  واألدوات،  والظروف، 

الموت اليومّي، لذلك تبرز أهميّة الِحرَف التقليديّة والتراث في زمن الحروب؛ 

ألنّها أحد العوامل واألدوات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالهويّة والذاكرة الجمعيّة 

السابقة على زمن الحرب، تناقلتها األجيال حتّى الزمن الحاضر، على الرغم من 

الصراعات والمتغيّرات التاريخيّة، لتبقى دليالً على النجاة والقدرة على االستمرار 

في الحياة.

يُستهدف التراث غير الماّدّي في الحرب كَونه مرتبطاً بالمجتمع المنتج له، 

تنظيم  وإعادة  االضطرابات،  استيعاب  على  المجتمع  هذا  بقدرة  مصيره  يرتبط 

التراث إلى  نفسه ليهيّئ بيئًة موائمًة لتناقل المهارات والخبرات المتعلّقة بهذا 

األجيال القادمة، وعلى ذلك، َصْون التراث غير الماّدّي من االندثار. 

بدأت االحتجاجات الشعبيّة في سوريا في عام 2011، وتحّولت إلى صراٍع 

عسكريٍّ تركّز في األغلب في مدن الريف، التي كانت حاضنًة للحراك السلمّي، 

ثّم حاضنًة للمنشّقين من الجيش، حتّى سيطرت عليها فصائل ُسّميت بالمعارضة 

العسكريّة، فُفرض عليها حصاٌر من ِقبَل الحكومة دام سنواٍت، ما سبّب ارتفاعاً 
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حاّداً في األسعار، وتدهوراً عاّماً في الصّحة؛ لقلّة الغذاء، والمواد الطبّيّة، وغير 

ذلك من المواد اليوميّة الضروريّة. إحدى هذه المدن هي مدينة دوما، التي تقع 

في محافظة دمشق، ويبلغ تعدادها السّكانّي ألَفْي نَسمة، وتبعد عن دمشق نحو 

أربعة عشر كيلومتر)1(. وكانت من أولى المناطق التي شاركت في االحتجاجات 

في  المدينة  على  الحكومة  سيطرة  بإعادة  حصارها  وانتهى   ،2011 عام  في 

)2( بعد حملٍة عسكريٍّة تسبّبت في َمقتل ونزوح الكثير من 
نيسان/ أبريل 2018 

أهلها، وتشّكل مدينة دوما مع مدن: عربين، وسقبا، وحمورية، وزملكا، وحرستا، 

ومنطقة المرج، إضافًة إلى عشرات القرى والبلدات، ما يُعرف بغوطة دمشق 

الشرقيّة، التي تتّصل جغرافيّاً، ومباشرًة بالعاصمة دمشق)3(، وتشتهر نساء دوما 

المكّملة  الِحرَف  في  رجالها  يعمل  كان  بينما  األغباني،  بتطريز  )الدومانيّات( 

تاريخيّاً  الصناعة  ترتبط  التطريز)4(.  لماكينات  وصيانٍة  طباعٍة،  من  للصناعة؛ 

بمدينة دمشق، التي تُعّد موقعاً لتصريف المنتجات، ولتمركز بعض الِحرَفيّين/

ات العاملين/ات في هذه الصناعة، وبذلك تكون هاتان المدينتان كما ورد في 

الكثير من المصادر مركزين رئيَسيْن لصناعة وتسويق األغباني)5( الذي يُصّنف 

]مرجع  السامة”،  وبالغازات  بالحصار  المستهدفة  الغوطة  عروس  “دوما..  ]د.ك[،   )1(

تاريخ   ،https://bit.ly/2CSXqpN الرابط:  على  الجزيرة،  موسوعة  موقع  إلكتروني[، 

النشر: 2018/04/07، تاريخ المعاينة: 2019/01/24.

موقع  إلكتروني[،  ]مرجع  لإلبادة«  تتعرض  سورية  منطقة  الشرقية..  »الغوطة  ]د.ك[،   )2(

النشر: 2018/02/21،  الرابط: https://goo.gl/Er45Bu، تاريخ  على  الجزيرة،  موسوعة 

تاريخ المعاينة: 2018/08/02.

)3( ]د.ك[، »الغوطة الشرقية.. منطقة سورية تتعرض لإلبادة«، سبق ذكره.

التقليدية،  الحرفية  بالفنون  المرتبطة  المهارات   - الالمادي  الثقافي  طالل، التراث  معال   )4(

الجزء األول، وزارة الثقافة، األمانة السورية للتنمية، دمشق، 2014، ص 62.

،https://goo.gl/r9USJ :5( راجع الموقع الرسمي لألمانة السورية للتنمية على الرابط(

الثقافة،  وزارة  الدمشقية،  والصناعات  الفنون  في  شامية  مآثر  منير،  كيّال  أيضاً:  راجع 

دمشق، 2007- 2006، ص80.



11

عنصراً من عناصر التراث غير الماّدّي السوري)1(. )انظر الصورة رقم -1(.

صورة 1: شكل من أشكال تطريز األغباني - نقشة كف ووردة - خيوط األمل- أغباني)2(

قطنيٍّ  نسيٍج  من  “مهاٌد  الكيّال-  منير  كتاب  في  ورد  ما  -حْسب  واألغباني 

بمواصفاٍت خاّصٍة، توشيه وتطّرزه زخارف بخيوٍط من حريٍر، أو قصٍب، ويُعّد هذا 

النسيج من مفاخر منسوجات دمشق”)3(، وصناعته ِحرْفٌة ُعرفت أّواًل في حلب، 

تبدأ  التي  الصناعة  الكيّال في وصف مراحل  ويُكمل  إلى دمشق)4(،  انتقلت  ثّم 

)1( معال طالل، التراث الثقافي الالمادي - المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، سبق 

ذكره، ص 60.

)2( من صفحة »خيوط األمل – أغباني« على موقع فيسبوك من خالل الرابط:

https://goo.gl/D2Mx1o

)3( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 

دمشق، 1985، ص 80.

)4( معال طالل، التراث الثقافي الالمادي - المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، سبق 

ذكره، ص 61.
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بتحضير الخيوط قبل نْسجها، ثّم صبغها باأللوان المطلوبة من ِقبَل )المزايكي()1(، 

للحائك  الخيوط  يُهيّئ  الذي  )الملقي()2(  إلى  إرسالها  ثّم  بالنشاء،  تصميغها  ثّم 
)انظر صورة رقم 2(، ليباشر الحائك النسيج على النول.)3(

صورة 2: خيوط الحرير- من صفحة Facebook- خيوط األمل- األغباني)4(

وتأتي بعدها عمليّة طبْع الزخارف على القماش، وتكون الرسومات عبارًة عن 

أشكال رسوٍم نباتيٍّة، وزخارف عربيٍّة محفورٍة على قوالب خشبيٍّة خاّصٍة تسّمى 

تقل  ال  صباغتها،  بعد  الحرير  شقف  عليها  ويعلق  حديد  من  أٔوتاداً  “المزايكي”  يضع   )1(

تحمل  ثم  انقطع  ما  ويوصل  ويصلحها  ويضبطها  يأخذها  حيث  ذراعاً   21 عن  الشقفة 

إلى الملقى - من معجم المهن القديمة والحديثة حتى أبواب القرن الحادي والعشرين 

https://goo.gl/bVbVaw. :القسم األول: عربي عربي، موجود على الرابط

)2( الملقي: مهنة دمشقية قديمة حيث يقوم »الملقي« بتهيئة الخيوط وتسليمها إلى الحايك 

- من معجم المهن القديمة والحديثة حتى أبواب القرن الحادي والعشرين القسم األول: 

https://goo.gl/bVbVaw. :عربي عربي، موجود على الرابط

)3( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، سبق ذكره، ص80.

،https://goo.gl/D2Mx1o :4( من صفحة “خيوط األمل – أغباني” على موقع فيسبوك(
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الرسومات  من  وغيرها  القاع،  ووقف  الحجب،  وأبو  والّضامة،  والطلْس،  بالرّش، 

)انظر صورة رقم-3()1(.

صورة 3: طباع األغباني- ماهر المونس- دمشق- 2018

يطبع الطبّاع الرسومات عّدة مرّاٍت على قطعة النسيج، ثّم يُرسل القماش إلى 

“الشّغاالت” )انظر صورة رقم 4( ليُقْمَن بعمليّة التطريز بأسلوب الغّل؛ إْذ يُشدُّ 

القماش على طارٍة خشبيٍّة دائريٍّة، ثّم يْشَرْعَن في تنفيذ الرسم باستعمال خيطاٍن 

من حريٍر، وإبٍر خاّصٍة، ومع تطّور عمليّة اإلنتاج استُبدلت ماكينة تشبه ماكينة 

الخياطة المنزليّة)2( بالطارة الخشبيّة.

تمّر صناعة األغباني بعّدة مراحل: الطباعة، والتطريز، والتنظيف من عالمات 

القوالب، والَكْي، والبيع في أسواق مدينة دمشق، وهي صناعٌة دمشقيٌّة قديمٌة، 

وتتّم أغلب عمليّات التطريز في مدينة دوما في الغوطة الشرقيّة لدمشق منذ 

أكثر من مئة سنة، من ِقبَل نساٍء عامالٍت من المدينة. 

)1( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، سبق ذكره، ص80.

)2( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، سبق ذكره، ص80.
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صورة 4: الشغالة أثناء عملية التطريز- من صفحة Facebook-  خيوط األمل - أغباني)1(

األغباني  وصناعة  عاّمًة،  التقليديّة  الصناعات  -على  الحرب  ظروف  فرضت 

خاّصًة، مع تعرّض مدينة دوما للحصار، والقتل، والتهجير- مجموعًة من التحّديات، 

الصناعة  زالت  ما  ذلك  من  الرغم  وعلى  الصناعة،  مجتمع  على  مباشرًة  أثّر  ما 

قائمًة حتّى اآلن في مدينة دمشق، إاّل أّن ظروف اإلنتاج تغيّرت بسبب مجموعٍة 

من العوامل: االجتماعيّة، واالقتصاديّة، والّلوجستيّة، من أهّمها العوامل المتعلّقة 

بالعمليّة اإلنتاجيّة، مثل: نزوح العامالت، ونقص الموارد البشريّة، والمواد األّوليّة، 

وتحّديات السوق والتسويق.

يتناول البحث السؤال عّما إذا تشّكل لدى العاملين/ات في صناعة األغباني 

الدافع إليجاد آليّاٍت وحلوٍل تُْسهم في َصون الصناعة من االندثار، وهل أْسهمت 

األغباني  أّن صناعة  باعتبار  التراثيّة لديهم،  القيمة  تعزيز  الناشئة في  التحّديات 

تُعّد جزءاً من تراثهم الثقافّي غير الماّدّي، وعلى ذلك انعكاساً لهويّتهم الثقافيّة؟

،https://goo.gl/D2Mx1o 1( من صفحة »خيوط األمل – أغباني« على موقع فيسبوك(
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الحرب من  به  تسبّبت  ما  اإلضاءة على  المساهمة في  البحث  يحاول هذا 

قتٍل ونزوٍح لسّكان مدينة دوما، وتدميٍر للحياة المدنيّة، وإعاقٍة للنمّو االقتصادّي 

انتقال الصناعة إلى األجيال القادمة)1(. كذلك يسعى إلى  فيها، وأثره في عرقلة 

هذه  في  الفاعلين/ات  على  ثقلها  ألقت  التي  التحّديات  رصد  في  المساهمة 

الصناعة التقليديّة، سواء النازحين إلى دمشق أم المتمركزين أصوالً فيها، وكيفيّة 

الجهات  ِقبَل  ومن  ِقبَلهم  من  الُمستحدثة  والحلول  التحّديات  لهذه  استجابتهم 

المعنيّة، الحكوميّة وغير الحكوميّة؛ لتجاوز المخاطر التي تهّدد الصناعة، وبذلك 

يسعى البحث إلى سّد جزٍء من نقص المعرفة المتعلّقة بالتراث غير الماّدّي في 

سوريا، وتحديداً صناعة األغباني، بجمع المعلومات عن تاريخ الصناعة، وأحوالها، 

نموذجاً  دمشق  مدينة  في  الميدانيّة  الدراسة  خالل  من  والمشاركة  وتحليلها، 

الستقصاء الحلول والتوصيات، من الفاعلين/ات أنفسهم؛ لَصون الصناعة.  

يعتمد البحث على المنهجيّة الكيفيّة، التي تقوم على جمع المعلومات من 

تّجار وِحرَفيّي/ات الصناعة، باالستناد إلى نظريّاٍت داعمٍة لَسيْر العمل، ما يمّكننا 

بحْسب )Natasha Mack)2 من اكتساب فْهٍم ثقيٍل ومعّقٍد لسياٍق اجتماعيٍّ معيٍّن، 

الناس ضمن  تجربة  كيفيٍّ عن  تقديم وصٍف  القدرة على  أو ظاهرٍة، من خالل 

اإلنسانّي من  الجانب  توفّر معلوماٍت حول  أنّها  المدروسة، كما  البحث  مشكلة 

قضيٍّة ما، بما فيها السلوكيّات، والمعتقدات، واآلراء، والعواطف، والعالقات بين 

األفراد، المتناقضة في كثيٍر من األحيان، وعلى ذلك فْهم سياق صناعة األغباني 

من خالل المقابالت مع الفاعلين/ات قبل عام 2011 حتّى وقت إنجاز البحث في 

)1( Ahamad, F, & Yasmin, E, Impact of turmoil on the handicrafts sector 
of Jammu and Kashmir: An economic analysis, Department of Eco-

nomics, University of Kashmir Srinagar, India, International NGO Journal 
Vol. 7)5(, 2012, pp. 78-83.

)2( Mack, N, et all, Qualitative Research Methods: A Data Collector’s 
Field Guide, Family Health International, 2005, page 1. 
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عام 2018. من منظور وتجارب أفراد مجتمع الصناعة، إضافًة إلى جمع معلوماٍت 

لفْهم البُعد اإلنسانّي واالجتماعّي للظاهرة التي قد ال تتوفّر في بعض المراجع، ما 

يُْسهم في سّد فجوة المعلومات، ونُدرة التوثيق لهذه الصناعة.

واستعمال  المعّمقة،  المنظّمة  شبه  المقابلة  على  الدراسة  هذه  اعتمدت 

األسئلة المفتوحة الَمرنة )راجع الملحق رقم 1( التي اْستلهمت عبْر االستكشاف 

األّولّي، وسؤال أصحاب المشاريع التجاريّة الُمنتجة والمسّوقة لصناعة األغباني 

ضمن مدينة دمشق؛ أّما عيّنة البحث، فهي عيّنٌة غير عشوائيٍّة، غرضيّة، ممثّلة 

ستُّ  أُْجريَْت  إْذ  وِحرَفيّين/ات؛  تّجار  من  األغباني  صناعة  في  بالعاملين/ات 

مع  التواصل  جرى  سابقة.  معرفٍة  عالقات  على  باالعتماد  معّمقة،  مقابالٍت 

تاجَريْن، ُهما: أصحاب مشاريع لتصنيع األغباني وتسويقه، ومديرة فنيّة كانت 

مطّرزًة سابقاً في مشروٍع يصنع ويبيع األغباني، وعن طريق هؤالء جرى التواصل 

مع ِحرَفيّين آخرين، مثل: الطبّاع، وُمصلح آالت التطريز، والمطرِّز. امتّدت كّل 

واستقصاٌء  استكشافيٌّة  جولٌة  وسبقتها  الواحدة،  الساعة  يقارب  ما  إلى  مقابلٍة 

أّوليٌّ لمجتمع البحث، ومن الجدير بالّذكْر وجود تضارٍب في بعض المعلومات 

قبْل  الصناعة  ونشاط  النشأة،  بتاريخ  يتعلّق  فيما  العيّنة  أفراد  بها  أْدلى  التي 

وبعد 2011، كما ال بّد من التنويه إلى أنّنا لْن نستعمل األسماء الكاملة لهؤالء 

األشخاص، بْل سنعرف عنهم خالل البحث وفقاً أللقابهم، أو صفاتهم المهنيّة؛ 

على  األشخاص  هؤالء  وتحفُّظ  المقّدمة،  المعلومات  حساسيّة  بسبب  ذلك 

اإلفصاح عن أسمائهم الكاملة.

كما رُِجع إلى مجموعٍة من المراجع والكتب لجمع معلوماٍت توثيقيٍّة عن 

والصناعات  الفنون  في  شاميّة  )مآثر  كتاب  مثل:  الصناعة،  نشأة  ومكان  تاريخ 

قّصاب  لـ)نجاة  دمشقي(  )حديث  وكتاب  الكيّال()1(،  لـ)منير  الدمشقيّة( 

)1( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، سبق ذكره.
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كان  الفيّاض()2(، كما  لـ)محمد  التقليديّة في سوريا(  )الِحرَف  حسن()1(، وكتاب 

القليلة التي  الماّدّي)3( أحد المصادر  الثقافّي غير  التراث  كتاب طالل معاّل عن 

وثّقت وْضع الصناعة في الوقت الراهن. من ناحيٍة أُخرى اعتمدنا على مقاالٍت 

أكاديميٍّة توّضح النظريّات التي تدور حول التراث غير الماّدّي، وارتباطه بهويّة 

 ،Garciela G. Singer)4( مقال  مثل:  َصْونه،  وآليّات  له،  المنتجة  المجتمعات 

و)Federico Lenzerini)5 والمقاالت األكاديميّة التي تركّز على نظريّات المقاومة 

والمرونة الثقافيّة باستعمال الفنون والصناعات اليدويّة في زمن الصراع، مثل: 

مقالة )6(Patricia Leavy، و)Helmut Heißenbüttel)7، إضافًة إلى العودة إلى 

بعض المقاالت الصحفيّة المتوفّرة على شبكة اإلنترنت، التي ساعدت في تقّصي 

)1( قصاب حسن نجاة، حديث دمشقي 1884-1983- المذكرات »1«، دار طالس، دمشق، 

.1988

الثقافة  مكتب  للحرفيين،  العام  االتحاد  سوريا،  في  التقليدية  الحرف  محمد،  الفياض   )2(

واإلعالم، دمشق، 2011.

التقليدية،  الحرفية  بالفنون  المرتبطة  المهارات   - الالمادي  الثقافي  طالل، التراث  معال   )3(

ص61، 62.

)4( غارسيال غوستوسو سينغر Garciela G. Singer هي مؤرخة في الشرق األدنى، في قضايا 

تتعلق بتاريخ وعلم اآلثار من العصر البرونزي مصر وشرق المتوسط

االتحاد  وقانون  الدولي  القانون  أستاذ  هو   Federico Lenzerini لينزيرني  فيديريكو   )5(

األوروبي لكلية الحقوق في جامعة سيينا. وهو مستشار لليونسكو إلدارة حماية التراث 

الثقافي والمستشار القانوني لوزارة الخارجية إلجراء مفاوضات دولية فيما يتعلق بحماية 

الممتلكات الثقافية.

)6( باتريشيا ليفي Patricia Leavy هي باحثة رائدة ومؤلفة ومتحدثة عامة.

)7( درس هاسسينبوتل Helmut Heißenbüttel األدب وتاريخ الفن. يقوم منذ عام 1996 

بإعداد برامج إذاعية حول موسيقى الجاز والموسيقى المرتجلة في فرنسا، ويعمل أيًضا 

المعاصر  والفن  العولمة  مواضيع  في  المتخصصة  والمجالت  الصحف  من  العديد  في 

معهد  في  مدرّس  أيضاً  هو  النقل.  وسياسة  المعمارية  والهندسة  الجديدة  والموسيقى 

تاريخ الفنون في جامعة شتوتغارت منذ عام 2008.
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أدوار الجهات الفاعلة، الحكوميّة وغير الحكوميّة، في فتراٍت مختلفٍة، وتحليل 

ما ورد في  بحْسب  العاملين/ات وتصنيفها  فعل  فاعليّتها، وتحديد ردود  مدى 

نظريّات المقاومة، والمرونة الثقافيّة المذكورة سابقاً.

من  مجموعٍة  تحديد  من خالل  النظريّة  المرجعيّة  باستعراض  البحث  يبدأ 

المفاهيم المتعلّقة بالمقاومة الثقافيّة، والهويّة الثقافيّة في زمن الحرب، وأهميّة 

الحفاظ  في  تأثيٍر  من  لها  وما  اليدويّة،  الصناعات  خالل  من  الثقافيّة  المقاومة 

على التراث غير الماّدّي، إضافًة إلى مناقشة حالة النقص المعرفّي حول صناعة 

األغباني من خالل البحث في المراجع الموجودة، التي تضّمنت معلوماٍت عن 

الصناعة ذاتها قبل 2011. 

منذ  األغباني  لصناعة  التاريخّي  السيّاق  البحث  من  األّول  القسم  يتناول 

المنشأ، باالستعانة بالمعلومات المجّمعة من أفراد العيّنة، والمعلومات المتوفّرة 

الثاني،  القسم  أّما  الصناعة؛  وتطّور  المنشأ  لفْهم  والمراجع،  الكتب  بعض  في 

فهو تحليل آليّات استجابة كلٍّ من المؤّسسات الرسميّة، وغير الرسميّة، واتّحاد 

الِحرَفيّين، واليونسكو والعاملين/ات في الصناعة من خالل تحليل المقابالت مع 

أفراد العيّنة، والعودة إلى المقاالت المتوفّرة على شبكة اإلنترنت، كما يقترح 

البحث أخيراً مجموعًة من التوصيات التي تهدف إلى دْعم وتمكين العاملين/

غير  ثقافيّاً  موروثاً  بصفتها  عليها  والحفاظ  وتطويرها،  الصناعة،  هذه  في  ات 

ماّدّي.

من الصعوبات التي واجهتنا اضطرارنا إلى تحديد مجتمع البحث في مدينة 

دمشق؛ وذلك لعدم إمكانيّة إجراء أيّة مقابالٍت في مدينة دوما، بسبب الظروف 

األمنيّة التي زامنت إجراء البحث)1(، والتي أّدت إلى تدمير المدينة، ونزوح أغلبيّة 

)1( تم إجراء البحث في الفترة ما بين شهر شباط/ فبراير وشهر أيار/ مايو 2018.
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السّكان داخليّاً إلى مدينة دمشق، أو إلى مدينة إدلب)1(، إضافًة إلى قلّة األبحاث 

التي استطعنا الوصول إليها، والتي تبحث في صناعة األغباني خالل فترة الحرب، 

التي اهتّمت باألغباني، وهي مراجع اقتصرت على  المراجع  القليل من  والعدد 

السرد التوصيفّي، الشخصّي، غير الموثّق، أو السرد التاريخّي للصناعات اليدويّة 

توفّر  عدم  إلى  إضافًة  سوريا،  في  األغباني  صناعة  باقتضاٍب  تصف  التي  عاّمًة، 

مقاالٍت رسميٍّة متخّصصٍة بصناعة األغباني تحديداً، بْل تتناول الصناعات الِحرَفيّة 

والمرونة  المقاومة،  موضوَعْي:  تتناول  التي  والدراسات  المراجع  وقلّة  أجمعها، 

تتعلّق  معرفيٍّة  ثغرٍة  سّد  إلى  يسعى  الذي  البحث  أهميّة  تأتي  وهنا  الثقافيّة، 

بتاريخ صناعة األغباني، ومقارنة وضع الصناعة قبْل وبعد عام 2011 من حيث 

التغيير في ديناميكيّة اإلنتاج، ومن حيث تحليل دوافع العاملين/ات في االستمرار 

في صناعة األغباني، وإمكانيّة تصنيف هذه الدوافع تحت ما يسّمى بالمقاومة 

الثقافيّة، وتحليل استجابات الجهات المعنيّة، وأثرها على الصناعة باالعتماد على 

نظريّات َصْون التراث غير الماّدّي.

)1( ]د.ك[، »نزوح جماعي عن دوما وآالف يهجرون من الغوطة إلدلب«، ]مرجع إلكتروني[، 

 ،2018/03/26 النشر:  تاريخ   ،https://goo.gl/RTF9tL الرابط:  على   ،48 عرب  موقع 

تاريخ المعاينة: 05/23/.2018
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تعاريف وم�صطلحات

سنعتمد في هذا البحث مجموعًة من التسميات االصطالحيّة التي تُستعمل 

في مجال صناعة األغباني، كما تُستعمل على أرض الواقع، وفي ظّل خصوصيّة 

هذه المصطلحات، كونها أقرب إلى الّلغة العاميّة منها إلى الفصحى في بعض 

األحيان، كان ال بّد من التعريف بهذه المصطلحات، وتحديدها قبْل الخوض في 

فصول الدراسة.

الطبّاع: هو من يقوم بطباعة أشكاٍل وزخرفاٍت نباتيٍّة على القماش قبْل عمليّة 

التطريز، باستعمال قوالب خشبيّة.

مدينة  نساء  واشتهرت  النساء،  من  التطريز  في  العامالت  وُهّن  الشّغاالت: 

دوما بهذه المهنة.)1( 

إنتاج مواد، أو من يقّدم مواد خدميّة، معتمداً  الِحرَفّي: هو من يعمل في 

على جهده الشخصّي، وخبرته المهنيّة بصورٍة أساسيّة.

الصانع: هو األجير الذي أتقن ِحرْفته، إاّل أنّه ما زال في حاجٍة إلى وقٍت يتقن 

فيه صنعته تماماً، فيعمل مع معلّم الصنعة بعد االتّفاق على مّدة العمل واألُْجر)2(.

)1( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، سبق ذكره، ص 82-80.

)2( دندشلي مصطفى، »الدكتور عبد الكريم رافق - مظاهر التنظيم الحرفي في بالد الشام 

في العهد العثماني-«، ]مرجع إلكتروني[، المركز الثقافي للبحوث والتوثيق – صيدا، =
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للذكر،  )الدومانّي(  والمفرد  )الدوامنة(،  دوما  أهل  على  يُطلق  الدومانيّة: 

و)الدومانيّة( لألنثى)1( ويُستعمل هذا المصطلح في أوساط العاملين في صناعة 

األغباني؛ لوْصف نساء مدينة دوما من العامالت في الصناعة.

ماكينة التطريز: هي اآللة التي تستعملها “الشّغاالت” في التطريز إّما يدويّاً، 

وإّما إلكترونيّاً)2( .

المخرطة: آلة تصّنع قطع الغيار المعدنيّة، التي تُستعمل في صيانة اآلالت 

الصناعيّة.

تنسيقيّة: هيئات تنظيميّة شعبيّة ظهرت في المناطق المنتفضة في سوريا 

في عام 2011، وارتبطت أسماؤها بأسماء المناطق، وهي مجموعة صغيرة من 

وعملها،  سيْرها،  وتنسيق  المظاهرات،  وتحريك  تنظيم  عن  المسؤولين  الشباب 

وشعاراتها، وتأمين الدعم الّلوجستي واإلعالمي لها)3(.

لجنة حماية المستهلك: هيئة تتبع لوزارة الداخليّة، ودورها تحديد ومراقبة 

األسعار في السوق، وفقاً للتكلفة من أجل حماية مصالح المستهلك)4(.

المعاينة:  تاريخ   ،1981/04/01 النشر:  https://bit.ly/2v4gq0i، تاريخ  الرابط:  على   =
.2018/09/15

)1( السعو صابرين، »مدينة دوما في سوريا«، ]مرجع الكتروني[، موقع موضوع، على الرابط: 

https://goo.gl/sgYsTM، تاريخ النشر: 2017/04/04، تاريخ المعاينة: 2018/08/12.

في  األغباني  صناعة  حول  مستعار(  )اسم  الدومانية  مع  مقابلة  )معّدة(،  مرادني  النا   )2(

دمشق، ]د.ن[، دمشق، 2018/28/4.
]مرجع  نموذجاً«،  التنسيقيات  السورية  الثورة  في  اإلبداعية  »األشكال  عمر،  األسعد   )3(

 ،https://goo.gl/jyYqEz الرابط:  على  موجود   ،  BlabelMed:موقع على  إلكتروني[، 

تاريخ النشر: 2012/06/20، تاريخ المعاينة: 2019/01/25. 
)4( الجمهورية العربية السورية: رئاسة مجلس الوزراء، القانون رقم /14/ لعام 2015 حول 

التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ]مرجع إلكتروني[، من موقع رئاسة مجلس الوزراء 

في الجمهورية العربية السورية، موجود على الرابط: https://goo.gl/u6B4uq، تاريخ 

المعاينة: 2019/4/3.
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المراجعة الأدبّية

اعتمدناها  التي  والدراسات  المراجع  نعرض  البحث  من  القْسم  هذا  في 

أساساً نظريّاً لهذا البحث سواء تلك الموثّقة لصناعة األغباني أم تلك التي تناقش 

بثقافة  المتعلّقة  والمفاهيم  الظواهر  بعض  تفسير  في  التي ساعدت  النظريّات 

على  النظريّات  هذه  موجودات  تطابق  ومدى  الماّدّي،  غير  والتراث  المقاومة 

الوضع السورّي عاّمًة، وصناعة األغباني خاّصًة. 

الفنون  في  شاميّة  )مآثر  كتاب  البحث  عليها  اعتمد  التي  المراجع  من 

دراسًة  ُعّد  الذي   )2020 -1931( الكيّال  منير  للمؤّرخ  الدمشقية()1(  والصناعات 

توثيقيًّة ميدانيًّة برعاية وزارة الثقافة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة)2(.

الذي يتضّمن سرداً تاريخيّاً للصناعات التقليديّة من الناحية التقنيّة، وعمليّة 

التصنيع، إضافًة إلى معلوماٍت عن المصدر والنشأة. يُولي المؤّرخ في هذا الكتاب 

باباً عن صناعة األغباني بأسلوب السرد الوصفّي التاريخّي لنوع األقمشة، وأنواع 

وصوالً  الخيط  تحضير  من  التصنيع،  خطوات  توثيق  إلى  إضافًة  التطريز،  رسوم 

إلى عمليّة الطباعة على القماش وإرسال القماش إلى التطريز عند »الشّغاالت«، 

ويُشير الكيّال إلى شهرة نساء مدينة دوما الواقعة في ريف دمشق، في عمليّة 

)1( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، سبق ذكره.

)2( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، سبق ذكره.
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التطريز)1(، ويُصّرح منير الكيّال في مقابلٍة له مع موقع esyria اإللكتروني حول 

كتاباته بأّن: »البيئة والناس ُهما مصدري األّول في الحصول على المعلومات«)2( 

محمد  المؤرّخين،  شيخ  لنصيحة  امتثاالً  الوصف  أسلوب  على  اعتماده  مؤكّداً 

من  الرغم  وعلى  والمصادر،  المخطوطات  بعض  على  اعتماده  كذلك  دهمان، 

معلوماتها  في  تستند  ال  أنّها  إاّل  الدمشقيّة،  الصناعات  توثيق  في  الكاتب  دافع 

ِذكْر األرقام من  الكاتب إلى  المثال: يْعمد  ؛ فعلى سبيل  أّي إسناٍد إحصائيٍّ إلى 

دون التوثيق لمصدر المعلومات، فيقول: إنّه يُصرّف 90٪ من إنتاج األغباني إلى 

األسواق الخارجيّة)3( من دون ِذكْر مرجعيٍّة للرقم المذكور، ما ال يمّكننا من التأكّد 

كانت  كتاباته  بعض  فإّن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  وداللته،  الرقم  هذا  صّحة  من 

مرجعيّة في مجاّلٍت رسميٍّة ومراجع أُخرى)4(.

كتاب  السورّي،  الثقافّي  للتراث  والصور  بالكتابة  وثّقت  التي  المراجع  ومن 

السوريّة  اليدويّة  والصناعات  الفّن   -The Arts and Crafts of Syria
استعمال  وِذكْر  لألزياء،  التاريخّي  السرد  يقتصر على  أنّه  إالّ  كاتلر)5(،  لجوهانس 

األغباني فيها، إلبراز المنزلة االجتماعيّة في عصر السلطنة العثمانيّة.

المهارات   – الالماّدي  الثقافّي  )التراث  معاّل  كتاب طالل  اعتُمد على  كذلك 

)1( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية سبق ذكره، ص 82-80.

)2( النجم إسماعيل، “منير كيال.. دائرة معارف موثقة وفاًء للمدينة: 20 كتاباً تحكي تفاصيل 

 ،https://goo.gl/HVGcKh :على الرابط ،esyria.sy الشام”، ]مرجع إلكتروني[، من موقع

تاريخ النشر: 2014/11/20، تاريخ المعاينة: 2018/05/23.

)3( كيّال منير، فنون وصناعات دمشقية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 1985، ص 

.113

)4( عدرة هشام، »الحرف اليدوية في سوريا والمعارف التقليدية مهددة بالضياع«، ]مرجع 

إلكتروني[، جريدة الشرق األوسط، على الرابط:  تاريخ https://goo.gl/F95Lgj، تاريخ 

النشر: 2015/2/3، تاريخ المعاينة: 2018/06/28.
)5( Kalter, et all, The Arts and Crafts of Syria, Thames and Hudson, p. 

233, 499
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بوْصفها  األغباني  صناعة  يصّنف  الذي  التقليديّة(،  الِحرَفيّة  بالفنون  المرتبطة 

واحدًة من مئة عنصٍر من عناصر التراث الثقافّي غير الماّدّي السوري)1(. نشأت 

الصناعة في حلب، ثّم انتقلت إلى دمشق، تقوم بعمليّة تطريز األغباني النساء 

الذكور على طباعة  يعمل  بينما  مثل: مدينة دوما،  الريفيّة،  المناطق  في بعض 

ضمن  تتناقل  كلّها  مراحلها  في  األغباني  صناعة  أّن  الكتاب  يورد  كما  القماش، 

ويستفيض  األبناء)2(،  إلى  اآلباء  ومن  البنات،  إلى  األّمهات  من  الواحدة  العائلة 

األّوليّة  المواد  إنتاج  تراجع  مثل:  للصنعة،  المهّددة  المخاطر  ِذكْر مجموعة  في 

محلّيّاً، وتراجع االهتمام بين الشباب لتعلّم الصناعة، أو المهن الِحرَفيّة المرتبطة 

بها، وعدم وجود توثيق ممنهج لمراحل العمل، ما أّدى إلى تراجع عدد العارفين 

بأصول كّل مرحلٍة من المراحل، وأخيراً تناقص عدد المحترفين في صناعة قوالب 

الطباعة والخشب. 

وعلى الرغم من أهميّة الكتاب، الصادر في عام 2014، إاّل أنّه ال يعطي تصّوراً 

واضحاً عن المخاطر المعاصرة المهّددة والمترتّبة عن تراجع الوضع األمنّي في 

مدينتَْي: دمشق، ودوما، بْل يكتفى بَعدِّ مجموعٍة من األسباب والظروف المهّددة 

للصناعة ما قبْل الحرب. 

كما اعتمد البحث على اتّفاقيّة اليونسكو الخاّصة بَصون التراث غير الماّدي)3(، 

التي صادقت عليها الحكومة السوريّة، ما يجعلها ملزمًة ببنودها بصفتها مرجعيًّة 

حّقاً  بصفته  الماّدّي  غير  التراث  َصون  أهميّة  على  تؤكّد  عالميّاً،  عليها  ُمصادقاً 

التقليدية،  الحرفية  بالفنون  المرتبطة  المهارات   - الالمادي  الثقافي  طالل، التراث  معال   )1(

الجزء األول، وزارة الثقافة، األمانة السورية للتنمية، دمشق، 2014، ص 61،62.

)2( معال طالل، التراث الثقافي الالمادي - المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، سبق 

ذكره، ص 63. 

)3( اليونسكو )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – UNESCO(، اتفاقية حماية 

التراث الثقافي الالمادي، المادة رقم 2، باريس، 2003، متوافر على الرابط:

،https://bit.ly/2OKUobK
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الماّدّي  غير  والتراث  بالثقافة  الضرر  إلحاق  مسألة  وَعّد  اإلنسان،  حقوق  من 

ألحد الشعوب ضرراً يلحق بالتراث الثقافّي لإلنسانيّة جمعاء)1(، ويسعى البحث 

إلى اإلضاءة على دور منظمة اليونسكو في الصراع الدائر في سوريا من خالل 

وإلزام  اآلثار،  هذه  لتخفيف  بها  قامت  التي  والمبادرات  التصريحات  مجموعة 

األطراف المتنازعة بالمعاهدات الدوليّة.

أّن  تؤكّد  التي  النظريّات  على  نقاشه  في  البحث  يركّز  آخر،  صعيٍد  وعلى 

غير  بالعوامل  بْل  نفسه،  األغباني  تطريز  بالُمنتج،  يرتبط  ال  الماّدّي  غير  التراث 

الماّديّة المرتبطة بالمجتمع الذي تتّم فيه عمليّة التصنيع نفسه، مثل: المعرفة، 

قيمٍة  من  التناقل  هذا  عن  ينتج  وما  آخر،  إلى  جيٍل  من  تتناقل  التي  والمهارة 

اجتماعيٍّة واقتصاديٍّة مهّمٍة لتطّور المجتمع)2(، كما تتمثّل العوامل التأسيسيّة لهذا 

لمبدعيها  الثقافيّة  للهويّة  أساسيّاً  عنصراً  بصفته  له  الذاتي  التحديد  في  التراث 

للتطّور  استجابًة  خلقه  إعادة  في  االستمرار  إلى  يدفعهم  جهة،  من  وحامليها 

وارتباطهم  إليها،  ينتمون  التي  والمجموعات  للمجتمعات  واالجتماعّي  التاريخّي 

المتأّصلة  عالقته  ويؤكّد  أصالته،  يعكس  ما  أُخرى،  جهٍة  من  الثقافيّة  بهويّتها 

بحقوق اإلنسان)3(، وهذا ما يشّكل جوهر المجموعات، وتميّزها عن الجماعات 

األُخرى، ما يضفي التنّوع بين الثقافات المختلفة، ويشّكل أساساً لتبادلها المعرفة، 

ون دعت إليه مواثيق  والتطّور، واإلبداع، وهو أمٌر حيويٌّ لإلنسانيّة، ومدعاٌة للصَّ

مسلّح،  نزاع  حالة  في  الثقافية  الممتلكات  لحماية  الهاي  اتفاقية  منيسوتا،  جامعة   )1(

 ،https://bit.ly/2GnnMRZ الرابط:  على  مينسوتا،  جامعة  موقع  إلكتروني[،  ]مرجع 

1954/5/14، تاريخ المعاينة: 2018/5/23.
)2( Singer, G, The Importance of the Intangible Cultural Heritage, Pontifi-

cal Catholic University of Argentina, Article in: Terrae Antiqvae, January 
5, 2011, online: University & Heritage - Unesco World Heritage Centre.

)3( Lenzerini F, Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peo-

ples, The European Journal of International Law, Vol 22, No 1, 2011, p101–
10.
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اليونسكو)1( ، وحسب سينغر أيضاً، ال يأخذ التراث غير الماّدّي صيغته إالّ باعتراف 

الجماعات التي تعمل على إنتاجه باستمراٍر، وتناقله، وال تستطيع أيّة جهٍة أُخرى 

للذاكرة  حماًة  كونهم  يُقّدروا  أن  يجب  ولذلك  عنهم،  ذلك  تقرير  الدولة  حتّى 

الجمعيّة)2(، التي عرّفها موريس هالبواش )Maurice Halbwachs)3 بأنّها: “كيفيّة 

عمل عقول األفراد معاً في المجتمع، التي تتحّدد وتنتظم بمجموعٍة من الترتيبات 

وآن   Chiara De Cesari سيزاري  دي  كيارا  بحسب  مساهمة  االجتماعيّة”)4(، 

ريغني )Ann Rigney)5 في تشكيل هويّة األفراد بانتمائهم إلى المجتمع وإلى 

المكان،  وذاكرة  المشترك،  الماضي  تتضّمن  التي  الذاكرة  هذه  واحدة)6(.  ذاكرٍة 

الذي  الماّدّي  الماّدّي وغير  الثقافّي  بالتراث  المرتبطة به، وما يسّمى  واألحداث 

يعكس مميّزاتهم الثقافيّة، لذلك يؤكّد لينزيرني على ضرورة قيام الدولة بدورها 

التداول،  بُحّريّة  يتمتّعون  ومجتمعاٍت  أفراٍد  من  هؤالء،  استمراريّة  ضمان  في 
واإلدارة لتراثهم غير الماّدّي بوصفه جزءاً ال يتجزّأ من حقوقهم.)7(

)1( اليونسكو )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – UNESCO(، اتفاقية حماية 

التراث الثقافي غير المادي، سبق ذكره.
)2( Singer, G, The Importance of the Intangible Cultural Heritage, previ-

ously mentioned.
معروف  فرنسي  اجتماع  وعالم  فيلسوف   :Maurice Halbwachs هالبواش  موريس   )3(

بتطوير مفهوم الذاكرة الجماعية.
)4( Halbwachs, M, On Collective Memory. Trans. and ed. Lewis A. Coser. 

Chicago: University of Chicago Press, 1992, p.38.
في  ومساعدة  األنثروبولوجيا  علم  في  أستاذة   Chiara De Cesari سيزاري  دي  كيارا   )5(

Ann Ri-  للدراسات األوروبية وفي الدراسات الثقافية في جامعة أمستردام. وآن ريغني

gney: حازت  بكالوريوس وماجستير بمرتبة الشرف األولى من جامعة كلية دبلن؛ ودرجة 

الدكتوراه من جامعة تورنتو، رئيسة قسم األدب المقارن في جامعة أوتريخت.
)6( De Cesari, C, & Rigney, A, Transnational Memory, Circulation, Articu-

lation, Scales, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2014, p. 2.
)7( Lenzerini F, Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peo-

ples, previously mentioned, p.101–103
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الفاعلين/ات في صناعة األغباني في  البحث تحديد شكل استجابة  يحاول 

مدينة دمشق، والتغييرات في الدوافع والوعي، الستكشاف إذا ما كانت تندرج 

المقاومة  مفاهيم  في  مبدئيّاً  البحث  خالل  من  الثقافيّة،  المقاومة  إطار  تحت 

 :Rachel L. Einwohner)1(و  Jocelyn A. Hollander بحسب  وهي  عاّمًة، 

“فعٌل جماعيٌّ يشّكل تحّدياً مباشراً ألنظمة القوى”)2(، والمقاومة الثقافيّة خاّصًة 

ها آليًّة يمكن من خاللها صياغة حلول أخرى للمشكالت والمعضالت، كونها  بَعدِّ

.Simon Sweeney)4( حْسب تعريف )مستودع الخيال الاّلزم للتغيير)3

 Cultural وخالل البحث عن مقاالٍت ودراساٍت متعلّقٍة بالمقاومة الثقافيّة

 Cultural resiliance جرى التوّصل إلى أّن مصطلح  المرونة الثقافيّة ،Resistance

)Stephanie J. Rotarangi and Janet Stephenson)5 هو  من  كلٌّ  عرّفه  كما 

على  والمجتمعات  األفراد  قدرة  في  تبحث  التي  الدراسات  في  استعماالً  األكثر 

 ، ثقافيٍّ أو   ، مجتمعيٍّ نظاٍم  لدى  تتولّد  التي  بالقدرات  والتفاؤل  األمل،  تسخير 

جامعة  من  اللغويات  في  بكالوريوس   :Jocelyn A. Hollander هوالندر  جوسلين   )1(
ستامفورد عام 1987. حصلت على درجة الماجستير في عام 1991 وحصلت على درجة 
الدكتوراه في عام 1997 من جامعة واشنطن. انضمت إلى هيئة التدريس بجامعة والية 

أوريغون في عام 1997.
)2( Jocelyn A. Hollander & Rachel L. Einwohner, Sociological Forum, Vol. 

19, No. 4, Springer, 2004, pp. 533-554., p.538
)3( Sweeney, S, Reconstructing Spain: cultural heritage and memory after 

civil war, International Journal of Heritage Studies, 17:6, 2011, pp. 629-
631.

السياسي  االقتصاد  في  إنجليزي  ومحاضر  مؤلف   :Simon Sweeney سويني  سيمون   )4(

الدولي واألعمال التجارية في جامعة يورك.
فبراير  منذ شباط/  االستدامة  )5( جانيت ستيفانون Janet Stephenson: هي مديرة مركز 
البشرية.  والجغرافيا  والتخطيط  االجتماع  علم  في  األكاديمية  خلفيتها  وتتمثل   .2011
انضمت إلى المركز بصفة زميل أبحاث أول في نهاية عام 2008، بعد أن درست في قسم 
الجغرافيا في جامعة أوتاجو في الفترة من 2002-2008. تترأس المعهد الوطني لبحوث 

الطاقة في نيوزيلندا.
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ليصبح قادراً على استيعاب االضطراب، وإعادة التنظيم في أثناء عمليّة التغيير، 

للحفاظ على نحٍو أساسيٍّ على العناصر األساسيّة الاّلزمة للتنظيم والهويّة)1( التي 

تبلور المميّزات الخاّصة بهذا المجتمع، إضافًة إلى اعتماد البحث على النظريّات 

التي تؤكّد على رمزيّة استعمال الصناعات اليدويّة والنسيجيّة، والتي تعّد بحسب 

المقاومة االجتماعيّة  الفنون شكالً من أشكال  أنواع  Clive Edwards نوعاً من 

والسياسيّة، تؤيّدها نظريّة ليفي التي تعدُّ هذه األنواع من الفنون تقديماً لتاريٍخ 

مختلٍف عن الحرب)2(. وأخيراً، نظريّة هاسسينبوتل الذي يعدُّ أّن فّن الصناعات 

اليدويّة يقّدم في حاالت الصراع والحروب سرديّاٍت شخصيًّة تتجلّى فيها مظاهُر 

أكثر إنسانيًّة عن الحرب، فيها مقاومٌة للموت، وطْمٌس للهويّات، واندثاٌر للتراث)3(.

المقاالت  من  عدٍد  على  اعتمد  البحث  أّن  إلى  أخيراً  نشير  أْن  من  بّد  وال 

وهي  تشرين،  وصحيفة  الين،  أون  الثورة  مثل:  مواقع،  عبْر  المنشورة  الرسميّة 

للحكومة  الداخليّة  للسيّاسات  االنتقادات  بعض  تعكس  ولكّنها  رسميٌّة،  ُصحٌف 

الماّدّي،  غير  التراث  لَصون  للحرب  استجابًة  اتِّخذت  التي  واإلجراءات  السوريّة، 

أو االستمرار في تأمين بعض عناصر صناعة األغباني، مثل: القماش، إضافًة إلى 

مقاالٍت إخباريٍّة من مواقع عربيٍّة، وأجنبيٍّة، مثل جريدة األخبار، وموقع الجزيرة، 

وموقع الجمهوريّة، والبي بي سي... إلخ.

)1( Rotarangi. S, & Stephenson, J, Resilience Pivots Stability and Identity in 
a Social-Ecological-Cultural System, Ecology and Society, Vol. 19, No. 1 
)Mar 2014(, Published by: Resilience Alliance Inc, on the link: 
https://goo.gl/uWek8P.

)2( Leavy, P, Method meets art: Arts-based research practice. Guilford Pub-
lications, 2015, p 216.

)3( Heissenbüttel, D, Art in Conflict: Interventions in War and Crisis, Glob-
al activism, 2014, P 4.
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اأّوًل: ال�صياق التاريخّي ل�صناعة 
الأغباني، وتغّير ديناميكّية العمل فيها 

بعد عام 2011

يقّدم البحث في هذا القسم سرداً لبعض المعلومات التي تحّدد بعض مالمح 

نشأة صناعة األغباني، بالعودة إلى المراجع والمعلومات التي ُجمعت من أفراد 

ومجموعة  عام 2011  قبْل  الصناعة  في  العمل  ألوضاع  تلخيصاً  وبعدئٍذ  العيّنة، 

التغييرات التي طرأت عليها نتيجة الحرب. 

1- تاريخ المنشأ:

اتّفق األشخاص الذين قوِبلوا )انظر جدول رقم -1( على أّن صناعة األغباني 

انتقال الصناعة إلى مدٍن  تركّزت في مدينة دوما، إاّل أّن آراءهم تضاربت حول 

أُخرى مجاورٍة للمدينة، حيث يعتقد كلٌّ من التاجر أبي بّسام، والتاجر أبي سامر، 

دوما؛  لمدينة  المجاورة  حرستا  مدينة  إلى  انتقلت  الصنعة  أّن  اآلالت،  ومصلح 

بسبب المصاهرة، بينما أكّدت الدومانيّة على أّن انتقال الصنعة اقتصر على القرى 

المجاورة، مثل:  المدن  إلى  الوصول  مثل: مسرابا، من دون  بالمدينة،  المحيطة 

 – دمشق  ريف  خريطة  )راجع  جسرين  مدينة  إلى  انتقالها  واحتماليّة  حرستا، 
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الصورة رقم 1()1( وتؤكّد الدومانيّة أّن الصناعة كانت جزءاً من العادات والتقاليد، 

خصوصاً عند الشرائح الدنيا في مدينٍة من الفاّلحين، بينما كانت العائالت الكبيرة 

الفتاة،  قْدر  من  ينقص  أي:  )عيب(؛  ألنّه  األغباني؛  في  بناتها  تعمل  أن  ترفض 

تأمين حاجات  القدرة على  العائلة، وعدم  وقد يكون ذلك ألنّه داللٌة على فقر 

الفتيات، ما يضطّرهّن إلى العمل والـ)ضوجة( وذلك نسبًة إلى صوت آالت تطريز 

األغباني المرتفع، ولّما كان من عادات الزواج في المدينة أْن يجّهز أهل العروس 

بناتهم عند زواجها بجهاٍز يتضّمن بعض األثاث المنزلّي، وأدوات المطبخ، وثياب 

العروس)2(، ما يتطلّب مبلغاً ضخماً من المال، كانت األّمهات في العائالت الفقيرة 

تبدأن بتعليم بناتهّن صنعة األغباني منذ صغرهّن، -في عمر ثماني سنوات تقريباً- 

تزويجهّن،  العرس عندما يحين موعد  المال من أجل شراء جهاز  البنات  لتّدخر 

النمط  من  “جزءاً  األغباني  صناعة  تصبح  أْن  إلى  الدومانيّة  رأي  في  هذا  فأّدى 

الثقافّي والتراثّي للمنطقة؛ حيث من النادر أْن تجد منزالً ال يحوي ماكينة أغباني، 

وجميع نساء دوما تقريباً يُتقّن هذا النمط من التطريز«)3(، وهذا ما يتّفق مع ما 

ورد في المراجع عن اشتهار نساء مدينة دوما بتطريز األغباني. 

)1( راجع خريطة ريف دمشق لمعرفة مواقع المدن المذكورة من خالل الرابط:

https://goo.gl/iWBtN2. 

الثقافة  وزارة  نعيسة،  علي  ترجمة:  العشرين،  القرن  مطلع  في  دمشق  أحمد،  العالف   )2(

واإلرشاد القومي، دمشق، 1976، ص119-118.

)اسم  الدومانية  مع  مقابلة  دمشق”،  في  األغباني  صناعة  “عن  )معّدة(،  النا  )3( مرادني 

مستعار(، سبق ذكره.
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الوظيفة
الفئة 

العمرية

مدة العمل يف 

الصنعة

عدد األجيال العاملة 

يف الصناعة

هل يعمل 

أبناؤك يف 

الصناعة؟

التاجر أبو بسام 

)لقب(

 65 – 50

عاماً

أكرث من 40 

عاماً
3 أجيال

هو فقط، حاول 

األبناء العمل 

معه ومل يستمروا

التاجر أبو سامر 

)لقب(

 50 – 40

عاماً

أكرث من 30 

عاماً
3 أجيال

يعمل هو 

وإخوته وأبناء 

عمومته

الطبّاع أبو عبدو 

)لقب(

 50 – 40

عاماً

أكرث من 20 

عاماً
هو فقطجيل واحد

املطّرز أبو محمد 

)لقب(

 40 – 30

عاماً

أكرث من 20 

عاماً
هو فقطجيل واحد

مصلح اآلالت أبو 

سعيد )لقب(

 65 – 50

عاماً

أكرث من 40 

عاماً

3 أجيال - افتتح 

والده محالً لتصليح 

ماكينات التطريز 

يف عام 1936 يف 

مدينة دوما بتشجيع 

العائلة

هو فقط

الدومانية )اسم 

مستعار( - مديرة 

فنية/ مطرزة

 65 – 50

عاماً

أكرث من 30 

عاماً
3 أجيال

هي فقط/ ال 

أوالد لديها

جدول رقم )1(: معلومات عن أفراد العينة 



34

صورة رقم 1

النقوش  أّن  يُعتقد  إْذ  بالصناعة؛  حلب  عالقة  عن  اإلجابات  بعض  تطابقت 

المستعملة في تطريز األغباني مصدرها مدينة حلب، حيث وصلت أولى قوالب 

الطباعة الخشبيّة من هناك، ولكْن يُعتقد أّن أصول هذه النقوش والزخرفات تعود 

إلى شرق آسيا، وإلى الهند تحديداً، ويتطابق هذا مع ما ورد في كتاب منير الكيّال 

في  حديثه عن األغباني حيث يقول: »كان أّول األمر تقليداً للزنّار الهندّي، وقد 

ُوجد في مدينة حلب، وكان فيها 717 معمالً«)1(، ولكّن العبارة نفسها توحي أّن 

التطريز الهندّي كان ينتج في معامل حلب، وهذا مناقٌض لما ورد في مصدٍر آخر 

على أّن التطريز عاّمًة كان من المهن العائليّة التي تعمل بها النساء منذ 1750 

مدينة  في  المحلّّي  اإلنتاجّي  النظام  تحديث  بوادُر  تُْدَخْل  لم  أنّه  كما  ميالديّة، 

حلب، من معّداٍت، وتقنيّاٍت جديدٍة طُوِّرْت في الغرب، مثل: المحرّك البخاري، 

)1( كيّال منير، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، ص 80.
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اصطناعيّة...  وخيوط  والطباعة،  للصباغة،  صناعيّة  ومواد  الفرديّة،  الحياكة  وآلة 

الكيّال  أّن مرجع منير  التاسع عشر. نستنتج مّما سبق  القرن  بداية  إاّل مع  إلخ، 

ألّن  وأصوله؛  بحلب  األغباني  تطريز  بخصوص عالقة  دقيقًة  معلوماٍت  يقّدم  لْم 

مهنة التطريز هي أقدم من وجود المعامل في حلب، وإْن تكن قد أثّرت بطريقٍة 

التاسع عشر، حْسب  القرن  قبْل  التطريز في دمشق، فذلك حتماً  ما على عمل 

المعلومات التي وردتنا من األشخاص الذين قوبلوا، مثل: التاجر أبي بّسام، الذي 

لْم  »ولكّنهم  حلب،  مدينة  إلى  األغباني  صناعة  التّجار  بعض  نقل  محاولة  أكّد 

المطبوعة  واألقمشة  الحرير  أّن  من  الرغم  على  التطريز،  رداءة  بسبب  يوفّقوا 
كانت تنقل من دمشق«.)1(

وحين طرحنا السؤال عن أصول نشأة الصناعة على أفراد العيّنة، اّدعى التاجر 

أبو سامر أنّها ُوجدت بسبب جّده الذي أحضر ماكيناٍت فرنسيًّة )30 ماكينة(، في 

بدايات القرن العشرين، وتحديداً في عام 1910، ووزّعها على نساء الفاّلحين في 

أراضيه الزراعيّة في دوما ليُقْمن بالعمل عليها في فصل الشتاء، وبعد أْن اعتْدن 

العمل عليها قام بإحضار المزيد، لتنتشر هذه الصناعة، وتصبح جزءاً مهّماً من 

النمط الثقافّي المتوارث للمدينة)2(.

أصول  حول  سامر  أبي  التاجر  معلومات  مع  الدومانيّة  معلومات  تضاربت 

 ،1910 عام  قبل  دوما  مدينة  إلى  إدخالها  احتماليّة  رّجحت  إْذ  األغباني؛  نشأة 

وأكّدت على أّن العديد من نساء عائلتها كّن يُتقّن صناعة األغباني، حيث تقول: 

»الصناعة قديمٌة منذ زمن العثمانيّين، فجّدتي كانت تعلّمني طَّي البقج)3( التي 

بسام  أبي  التاجر  مع  مقابلة  دمشق«،  في  األغباني  صناعة  »عن  )معّدة(،  النا  مرادني   )1(

)لقب(، ]د.ن[، دمشق، 2018/3/3.

)2( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع التاجر سامر النقطة، 

]د.ن[، دمشق، 2018/4/21.

)3( البقج: مفردها بقجة وتعني الصرّة.
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طّرزتها بنفسها منذ السفر برلك)1( حيث كانت تعمل في الصناعة قبل زواجها، 

تقوم  الذي  األغباني  تطريز  أّن  جازمًة  وتتابع  عام 1900”)2(،  قبْل  مولودة  وهي 

بالمتاجرة  رجالها  قام  التي  العائالت  بعض  ثراء  في  المدينة هو سبٌب  نساء  به 

بالمطّرزات: »أخت جّدي لْم تتزّوج، وربّت أخواتها، وكانت تشتغل في األغباني 

أغنياء  من  إقطاعيّاً  فأصبح جّدي  لبيعه،  أنتجته  ما  أخواتها  الّليل، وتعطي  طول 

دوما في زمن السفر برلك«)3( وبحساب األجيال التي تنتمي إليها السيّدات الّلواتي 

ورد ِذكرهّن في رواية الدومانيّة، فإّن صناعة األغباني تعود إلى أكثر من أربعة 

أجياٍل؛ أي: إلى عام 1827تقريباً.

إلى  البحث  يتوّصل  فلم  والتاريخيّة،  النظريّة  المراجع  إلى  بالنسبة  كذلك 

من  مجموعٌة  توفّرت  بْل  الصناعة،  نشوء  ومكان  تاريخ  عن  دقيقٍة  معلومٍة 

تحديداً  دمشق  ومدينة  سوريا،  في  االجتماعيّة  الحياة  توثّق  التي  المعلومات 

حيث كان األغباني يدخل في تفاصيلها اليوميّة، مثل: األزياء، والمنزلة االجتماعيّة، 

 The Arts and Crafts of والتنظيم الِحرَفّي، فعلى سبيل المثال: يوثّق كتاب

Syria استعمال األغباني ضمن أزياء الرجال في اإلمبراطوريّة العثمانيّة، إضافًة 

إلى فستان العروس، ويعرض صور األزياء في سوريا مؤرّخًة بـ 1870 و1880 بينما 

لْم توثّق صور األزياء التي طُّرزت باألغباني بأّي تاريخ)4( )انظر صورة 5 و6(. كما 

ذُكِر األغباني في كتاب حديث دمشقي، وهو كتاب مذكّرات بقلم نجاة قّصاب 

من  الكثير  أجبر  1918، حيث   –  1914 األولى  العالمية  الحرب  فترة  برلك: هي  السفر   )1(

الرجال في بالد الشام على االنضمام إلى الجيش العثماني بالسخرة والقتال في صفوفه.

)اسم  الدومانية  مع  مقابلة  دمشق«،  في  األغباني  صناعة  »عن  )معّدة(،  النا  مرادني   )2(

مستعار(، سبق ذكره.

)3( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع الدومانية، سبق ذكره.
)4( Kalter, et all, The Arts and Crafts of Syria, Thames and Hudson, 1992, 

p. 233, 499.
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حسن )1920-1997()1( في الفترة الواقعة بين 1884 وبين 1983، ففي حديثه 

عن التنظيم الِحرَفّي القديم يقول: “الصانع ال يستقّل إاّل متى أِذَن له شيُخ الكار 

بذلك، بعد فحٍص يرى فيه مدى براعته وقدرته على االستقالل، وعندها يلبسه 

م  عمامة األغباني دليل اكتمال قدرته؛ أي: إنّه يحمل شهادًة مرئيًّة على رأسه تُقدَّ

له في احتفال«)2(، بعدها يتابع الكاتب سرْد رواية والده الذي اضطّّر إلى تحّمل 

مسؤوليّة عائلته بعد وفاة والده، وقد تاَل حادثة الوفاة بمّدٍة قصيرٍة السفر برلك. 

فيه  تُتَناقَُل  العثماني،  الزمن  في  ِحرَفيٍّ  نظاٍم  وجود  على  آخُر  دليٌل  هذا  وفي 

الِحرَف ضمن تراتبيّة: األجير- الصانع- المعلّم- شيخ الكار. يعود منشأ هذا النظام 

إلى مجموعة القوانين التي جلبها السلطان سليمان القانوني 1520-1566 ضمن 

القرن  في  التي تطّورت داخليّاً  األوروبيّة،  الِمهن  أنظمة  المقتبسة من  القوانين 

السادس عشر، فاكتسبت تنظيمها العام، وتدرّجها الِحرَفي)3(.

تاريخيٍّ  بحٍث  إلى  ويحتاج  معّقداً،  أمراً  بدقّة  المنشأ  تاريخ  تحديد  يبقى 

معّمٍق، ولكْن ما نستطيع تأكيده هو أّن الصناعة ظهرت في القرن الثامن عشر، 

هذه  أصول  فْهم  محاولة  هو  هنا  يهّمنا  وما  العشرين،  القرن  بداية  في  وليس 

الصناعة، وعالقتها مع مدينة دمشق وريفها في الفترة القريبة لِما قبْل عام 2011، 

وهذا ما سنستعرضه في الفقرة التالية.

)1( قصاب حسن نجاة، حديث دمشقي 1884-1983- المذكرات »1«، سبق ذكره، ص 260.

)2( قصاب حسن نجاة، حديث دمشقي 1884-1983- المذكرات “1”، سبق ذكره، ص 260.

)3( نصار عبد العظيم، 2016، التنظيمات الحرفية والصناعات المحلية في العهد العثماني، 

]مرجع إلكتروني[، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 43، على الرابط:

https://bit.ly/2HYCiCG، تاريخ النشر 2016، تاريخ المعاينة 2019/4/4، ص240-195.
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صورة 5-6: أزياء تبدو مشغولة بتطريز يشبه تطريز األغباني لم يوضح المصدر عن ماهيته 

أو تاريخه)1(

2- األغباني قبل عام 2011:

كانت صناعة األغباني عامرًة في الماضي في المدينة؛ حيث يُسمع صوت 

“الشّغاالت”  السيّدات  بين  يتّم  العمل  كان  بها.  المرور  عند  األحياء  في  اآلالت 

وبين التاجر من خالل تنسيق المشرفة التي كانت توزّع العمل على “الشّغاالت”، 

الكبيرة  والقطع  للمتدّربات،  الصغيرة  فالقطع  العمل،  في  مهارتها  حسب  كلٌّ 

للنساء األكثر مهارًة، وعندما كان صاحب التجارة يأتي من دمشق، كانت المدينة 

تضّج بالحركة؛ إْذ تبدأ “الشّغاالت” بالتوافد إلى أحد البيوت لتسلّم كلٌّ منهّن ما 

طّرزته للمشرفة التي تعاينه بدورها، وتّقيم األْجَر حسب عدد القطع، وتُرجع إلى 

“الشّغالة” ما يلزم إصالحه.

)1( Kalter, et all, The Arts and Crafts of Syria, previously mentioned, p. 233, 
499.
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إاّل أّن نسبة العامالت في دوما بحسب الدومانيّة قد قّل في السنوات السابقة 

لعام 2011؛ حيث كانت تسمع صوت الماكينات، وهي تدور في أثناء المشي في 

حارات دوما، ولكّن العمل في هذه الصنعة قبْل ذلك أصبح  نادراً)1(، وقد يعود 

انخفاض العمل في صنعة األغباني في آخر عشرين سنة إلى عّدة أسباٍب يمكن 

تلخيص بعضها بالتالي:

ابتعاد النساء عن الصناعة، والعمل في أعماٍل يدويٍّة أُخرى. . 1

التحّول في النظام السكنّي من البيوت العربيّة إلى األدوار، ما أّدى إلى . 2

انزعاج الجيران من صوت اآلالت المرتفع. 

مبّكرٍة . 3 سنٍّ  في  يتفّرْغن  كّن  الاّلتي  الفتيات  بين  التعليم  نسبة  زيادة 

للعمل في التطريز.

صارت النساء تعملْن في أعماٍل يدويٍّة أُخرى تنافس صنعة األغباني، مثل: 

شّك الخرز، والصناعات اليدويّة الجلديّة، والقصب الملّون؛ حيث تجلس النساء 

مع جاراتهّن ليعملَْن معاً في جلسات دردشة.

أُخرى  أعماٍل  في  الِحرَفيّين  واشتغال  التقليديّة،  الِحرَف  تراجع  يُعزى  وقد 

حْسب رأي المبحوثين/ات إلى مجموعٍة من التحّديات التي: “تمثلت في فتح 

األسواق لمنتجاٍت صناعيٍّة مستوردة”)2( التي نافست في السوق بسبب انخفاض 

الرسوم  وارتفاع  التسويق،  وصعوبة  اإلنتاج،  تكاليف  ارتفاع  أّن  كما  أسعارها، 

والضرائب، وكثرتها بالمقارنة مع المدخول االقتصادي للِحرَفيّين، إضافًة إلى عدم 

األّوليّة،  المواد  التمويل، واستيراد  الحكوميّة صعوبات  الضرائب والرسوم  مراعاة 

بعض  محاولة  عن  ناتجة  ِسعراً،  أرخص  بديلة  منتجات  ووجود  اآللة،  ومنافسة 

)1( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع الدومانية، سبق ذكره.

 )2( الحجلي بشار وآخرون، “الحـرف والصنـاعات التقليــدية.. ذاكرة وطن.. فكيف نعيد األلـق 

 ،https://goo.gl/7nPGqx :الرابط الثورة أون الين، على  الكتروني[،  إليهــا؟”، ]مصدر 

تاريخ النشر: 2012/12/22  تاريخ المعاينة: 2018/09/7.
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الداخليّة  األسواق  في  وبيعها  استنساخها  خالل  من  الِحرَف  بعض  سرقة  الدول 

ح بعض النقاط عن  والعالميّة، ما يُسيء إلى سمعة الصناعة المحلّيّة)1(، وستُوضَّ

دور اتّحاد الِحرَفيّين في االستجابة للمخاطر التي تواجهها الِحرَف عاّمًة في القسم 

انزعاج  إلى  األدوار  إلى  العربّي  البيت  من  البناء  نظام  تحّول  أّدى  كما  الثاني، 

الجيران من صوت آلة تطريز األغباني، وشكوى الجيران ضّد »الشّغاالت«، بينما 

استمّر العمل في البيوت العربيّة.

دوما  لمدينة  العمرانّي  التطّور  واقع  تعكس  مصادر  عن  البحث  أثناء  في 

قبل عام 2011، ُعثر على مجموعة مقاالت في جريدة تشرين التابعة للحكومة 

السوريّة)2(، وموقع سيريا نيوز)3(، ومنتدى البلديّة الرشيدة والمسترشدة)4( تناقش 

مسألة التنظيم العمراني في المساحات المحيطة بدمشق، ومن ضمنها الغوطة 

التي تقع مدينة دوما في شرقها، وأجمعت هذه المقاالت على َعّد المّد العمرانّي 

العشوائّي، الذي يعني: “مجموعة المناطق السكنيّة التي تضّم أبنيًة ُمشادًة من 

]مصدر  المقلّدة؟!”،  نظيرتها  ومخاطر  التقليدية  الحرفية  “صناعتنا  بسام،  المصطفى   )1(

تاريخ   ،https://goo.gl/ATjGpg الرابط:  على  موجود  األزمنة،  موقع  من  الكتروني[، 

النشر: 2012/12/20، تاريخ المعاينة: 2018/08/29.

أربعة  التهم  دمشق  غوطة  في  العمراني  التوسع  العالمي  البيئة  يوم  “بمناسبة  ]د.ك[،   )2(

آالف هكتار من األراضي الزراعية”، تشرين،]مصدر الكتروني[، من موقع جريدة تشرين، 

تاريخ   ،2006/6/7 النشر:  تاريخ   ،https://goo.gl/ov73MN الرابط:  على  موجود 

المعاينة: 2018/05/10.

موقع  من  الكتروني[،  ]مصدر  العمراني”،  والخراب  دمشق  “محيط  حسن،  خلوف   )3(

 ،2011/1/6 النشر:  تاريخ   ،https://goo.gl/V2EV9L الرابط:  على  موجود  سيريانيوز، 

تاريخ المعاينة: 2018/09/7.

الريف  تراجيديا  االستراتيجية،  الرؤية  أحالم  بين  دمشق  مدينة  “توسع  حسام،  صفدي   )4(

الرشيدة  البلدية  منتدى  من  الكتروني[،  ]مصدر  اليابانية”،  الدراسة  ووقائع  المتاخم 

والمسترشدة، موجود على الرابط: https://goo.gl/g8v16V، تاريخ النشر: 2011/02/27، 

تاريخ المعاينة: 2018/07/15.
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دون ترخيٍص، وإْن كان في نشأتها مخالفة للصفة العمرانيّة للمناطق التي قامت 

عليها، والمحّددة في المخطّط التنظيمي العام لمدينة دمشق عام 1968 وما قبله، 

ظهرت  حيث  صناعيّة(«)1(.  مناطق  خضراء،  مناطق  زراعيّة،  )مناطق  تكون  كأن 

في منطقة الغوطة )المنطقة الخضراء التقليديّة()2( ظاهرٌة خطيرٌة، “حيث الْتهم 
السكن العشوائّي 4000 هكتاٍر منها بين عاَمْي: 1965 ـ 1994 /7800هـ/”.)3(

دمشق  ومحافظة  البلديّات  في  والفّنيّين  اإلداريّين  المقاالت  هذه  اتّهمت 

إْذ كتب حسن  المباشرة عن تفّشي هذه الظاهرة؛  المباشرة وغير  بمسؤوليّتهم 

التي  االستثناءات  »إّن  العمراني«:  والخراب  دمشق  »محيط  مقالته  في  خلّوف 

وقّعها محافظون سابقون}...{ مقابل مبالغ من الرشاوى الكبرى، هي التي أْسهمت 

في تخريب غوطة دمشق«)4(.

السكن  ظاهرة  ُعّدْت  »إْذ  نفسها؛  المسألَة  مستقلٌّة  أُخرى  مصادُر  تناولت 

العشوائّي رشوًة اجتماعيًّة؛ بسبب عدم امتالك نظام األسد الوسائل الماديّة ليمّول 

إداريّاً،  يتساهل  جعله  ما  القوّي«)5(  البعث  زمن  في  الحال  كان  مثلما  السكن 

السكنيّة  الخدمات  ظروف  بتحسين  وعوٍد  مع  العشوائّي،  البناء  عن  فيتغاضى 

)1( مصري عدنان، تأثر حركة نقل الركاب بالتوسع العمراني في مدينة دمشق، دراسة أعدت 

والعلوم  اآلداب  كلية  دمشق،  جامعة  االقتصادية،  الجغرافية  في  الدكتوراه  درجة  لنيل 

https://goo.gl/M2FPwc. :اإلنسانية، قسم الجغرافية، 2014-2015، موجود على الرابط

الريف  تراجيديا  االستراتيجية،  الرؤية  أحالم  بين  دمشق  مدينة  “توسع  حسام،  صفدي   )2(

المتاخم ووقائع الدراسة اليابانية«، سبق ذكره.

أربعة  التهم  العمراني في غوطة دمشق  التوسع  العالمي،  البيئة  يوم  ]د.ك[، »بمناسبة   )3(

آالف هكتار من األراضي الزراعية«، سبق ذكره.

)4( خلوف حسن، »محيط دمشق والخراب العمراني«، سبق ذكره.

]مصدر  السورية”،  العاصمة  دمشق،  البعث:  مراقبة  تحت  “مدينة  فابريس،  باالنش   )5(

إلكتروني[، من موقع الجمهورية، موجود على الرابط: https://goo.gl/RWpWf9، تاريخ 

النشر: 2012/06/14، تاريخ المعاينة: 2018/05/27.
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السيّئة من كهرباء وماء، من دون أن تتحّقق هذه الوعود حتّى اندالع أحداث العام 

أّن محافظ مدينة دمشق وطاقمها قد استفادوا  أُخرى  2011، وصرّحت مصادُر 

ماّديّاً من َصرْف النظر، أو مْنح الرَُّخص للبناء الذي استشرى على حساب األراضي 

الزراعيّة في منطقة الغوطة، إضافًة إلى “االستمالك الواسع ألراضي الغوطة من 

ِقبَل الحكومات المتعاقبة لبناء مباٍن حكوميٍّة، ومساكَن، ومرافَق، وخدمات” من 

دون تعويض أصحاب األراضي المستملكة)1(.

جهاٍت  من  صدرت  مقاالٍت  من  سواء  المراجع،  هذه  معظم  اتّفاق  نلْحظ 

حكوميٍّة رسميٍّة أم من مقاالٍت تابعٍة لجهات مستقلّة، على أّن ظاهرة العمران 

العشوائّي قد تفّشت في زمن ُحكم األسد االبن؛ بسبب الفساد اإلدارّي في قلب 

الحّد من  العمل على  بلديّاٍت ومحافظاٍت، من دون  الحكوميّة من  المؤّسسات 

هذه الظاهرة، على الرغم من المشاريع الموعودة بالتنظيم العمرانّي، والحفاظ 

على الغطاء األخضر، وتحسين الخدمات. صبّت المقاالت حديثها عن الغوطة من 

دون تخصيٍص لمدينة دوما الواقعة في شرقها، كما لْم نجد أّي مقاٍل أو مرجعٍ 

يتناول أثر ظاهرة العمران في الغوطة على تغييرات في تقاليد المدن، وعاداتها، 

وطرائق كْسبها العيش من خالل توارثها لصناعاٍت تراثيٍّة، مثل: صناعة األغباني، 

بسبب  دوما؛  منطقة  في  القاطنين  السّكان  معيشة  صعوبة  المصادر  بيّنت  بل 

سوء الخدمات السكنيّة من ماٍء وكهرباء، ناهيك عن احتمال تجريد بعضهم من 

ممتلكاته الزراعيّة لصالح بناء مرافق حكوميّة.

العمل في الصناعة فهو زيادة نسبة  الثالث في انخفاض نسبة  أّما السبب 

التعليم عند الفتيات في المدينة؛ حيث كانت الفتيات تُْمَنْعَن من إكمال الّدراسة 

)1( كعكرلي سامر، “أورينت نت تحقق باألرقام: كيف دمر األسد غوطة دمشق؟”، ]مصدر 

الكتروني[، من موقع أورينت نت، موجود على الرابط: https://goo.gl/AQuqtj، تاريخ 

النشر: 2014/09/08 تاريخ المعاينة: 2018/06/06.
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الصغر،  أّمهاتهّن منذ  يتعلّْمنها من  ليعملْن في صنعٍة  معيّناً  ُعْمراً  تبْلُْغَن  عندما 

وتغيّرت األحوال، فزادت نسبة الفتيات المتعلّمات، وقلّت نسبة الفتيات الّلواتي 

يْعملن في الصنعة.

للحكومة  جهوٍد  على  تدّل  مراجَع  أو  توثيٍق،  إلى  التوّصل  من  نتمّكن  ال 

وصناعة  عاّمًة،  الماّدّي  غير  والتراث  الثقافة  لدعم  الفترة  تلك  في  السوريّة 

دوما  مدينة  وْضع  عليها  اطُّلَِع  التي  المقاالت  تخّصص  ال  كما  خاّصًة،  األغباني 

التي تسبق عام 2011. على  السنوات  فيها، خاّصًة في  التعليم  تحديداً، وتطوُّر 

سبيل المثال: تتحّدث إحدى المقاالت عن ظاهرة تسرّب األطفال من المدارس 

اإللزامّي حتّى  التعليم  قانون  ويُذكر وجود  للمناطق،  تحديٍد  إجماالً، ومن دون 

ُعمر 15 عاماً، وفرْض غرامٍة ماليٍّة، وسْجٍن ألولياء األمور لمّدٍة تصل إلى شهر في 

حال منعوا أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة، ويورد التقرير أّن نسبة التسرّب 

عند اإلناث مرتفعٌة بسبب الزواج المبّكر)1(، وفي مقاٍل آخر حمل عنوان “إنفاق 

132 مليار ل.س)2( على التعليم في سوريا”، يذكر ارتفاع نسبة االلتحاق بالتعليم 

أّي  أو  الذكور واإلناث،  إلى 77٪ في عام 2008 من دون تفصيل نسبة  الثانوّي 

تفصيٍل يتعلّق بالمناطق السوريّة سواء كانت ريفيًّة أم حضريّة، ما يجعل قدرة 

البحث على التأكّد من معلوماٍت متعلّقٍة بارتفاع نسبة التعليم لإلناث في مدينة 

دوما غير متوفّرٍة بدقّة، خاّصًة في ظّل استحالة الوصول إلى أيّة مستنداٍت، أو 

الحاليّة  األوضاع  بسبب  تؤكّدها  أو  المعلومات،  هذه  توضح  رسميٍّة  إحصاءاٍت 

للبالد، وصعوبة التواصل مع هذه الجهات، أو حتّى ضياع الكثير من المستندات 

في أثناء األحداث الجارية.

)1( محمد عفراء، “تسرب التالميذ في سوريا - ظاهرة يفاقمها الفقر والعادات وغياب تفعيل 

القانون”، ]مصدر الكتروني[، موقع أكاديمية DW، موجود على الرابط:

https://goo.gl/tuZn1t، تاريخ النشر: 2010/2/21، تاريخ المعاينة: 2018/06/07.

)2( أي ما يعادل 614382 ألف دوالر أمريكي. 
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التّجار والِحرفيّين العمل في تصنيع وتسويق منتجات األغباني  ورث بعض 

من آبائهم، بينما تعلّم بعضهم الِحرَف المرتبطة بالصناعة، إّما من الصغر حْسب 

العادات بإرسال األطفال للتعلّم من شيخ الكار)1(، وإّما بسبب رغبٍة شخصيٍّة بْحتة، 

وكان التسويق يتّم بتصدير المنتجات إلى عدٍد من الدول العربيّة، مثل: الكويت، 
والمغرب، وعدد من الدول األوربيّة، مثل: فرنسا.)2(

في المحّصلة: لْم يؤدِّ نقص عدد النساء “الشّغاالت” إلى تغيٍّر كبيٍر في نظام 

عمل التّجار، بْل إّن بعض “الشّغاالت” صارت تسلّم األعمال المطّرزة في محالّهم 

في دمشق عوضاً عن ذهابهم إلى مدينة دوما كما في السابق، وكانوا يبيعون 

يتغيّر نظام  لم  الجزء اآلخر في مستودعاتهم، كما  البضائع، ويخزّنون  من  جزءاً 

حينها  اندلعت  التي  االحتجاجات  ولكّن   ،2011 عام  قبل  الِحرفيّين  عند  العمل 

في مدينة دوما والغوطة عموماً، وما تبعها من حصاٍر، وتهجيٍر، وتدميٍر، تركت 

أثرها على مختلف القطاعات الحياتيّة، ومنها بالضرورة صناعة األغباني، وهذا ما 

سنستعرضه في الفقرة التالية.

3- تأثير الحرب على الصناعة:

السلمّي في  الحراك  التي شاركت في  المدن  أوائل  كانت مدينة دوما من 

وصارت  السوريّة،  الحكومة  سيطرة  عن  خرجت  التي  المدن  ومن   ،2011 عام 

الحراك  في  النساء  شاركت  الدومانيّة)4(،  وحسب  المعارضة)3(.  سيطرة  تحت 

)1( قصاب حسن نجاة، حديث دمشقي 1884-1983- المذكرات »1«، سبق ذكره، ص 259.

)2( كيّال منير، فنون وصناعات دمشقية، سبق ذكره، ص 113.

حكاية  موقع  من  الكتروني[،  ]مصدر  فيدرالية”،  الال  جمعة  في  تنتفض  “دوما  ]د.ك[،   )3(

  ، ما انحكت، موجود على الرابط: https://goo.gl/wRhMXA، تاريخ النشر: 2016/4/1

تاريخ المعاينة: 2018/5/3.

)4( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع الدومانية، سبق ذكره.
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الحراك  واتّجاه  األحداث،  تطّور  مع  ولكْن  المدنيّة،  والنشاطات  بالمظاهرات، 

نحو التسلّح، خسرت الكثير من النساء ُمعيليهّن؛ بسبب الموت، أو االعتقال، أو 

المسلّحة. هذه األسباب كانت  المعارضة  المقاتلة ضمن  القّوات  إلى  االنضمام 

العمل  إلى  العودة  بعضهّن  على  فاقترحت  عمل)1(،  عن  النساء  لتبحث  ملّحًة 

في صناعة األغباني، وبسبب انقطاعهّن عن الصناعة لفترٍة طويلٍة، لقيت منهّن 

مهّمتها  كانت  بحيث  األدوار،  -معاً-  ورتّبْن  بالفكرة  اقتنعَن  أنهّن  إاّل  استهجاناً، 

تقول  إْذ  التطريز؛  دورهّن  ليكون  وخيوٍط  قماٍش  من  الاّلزمة  المواد  تأمين 

الدومانيّة: »استهجنت النساء فكرة العودة للعمل في تطريز األغباني، إاّل أنّي 

أصررْت عليهّن أْن يُعْدن تأهيل ماكينات التطريز بنقعها بالكاز ليحّل الصدأ، على 

أْن أجلب لهّن المواد الاّلزمة«)2(.

قامت مجموعاٌت بالعمل مع النساء ضمن مشاريع داعمة لمساعدة النساء 

الّلواتي فقْدن ُمعيلهّن على العمل وتأمين قوت يومهّن، وقد ركّزت هذه المشاريع 

على الموارد والصناعات الموجودة في المناطق ذاتها، مثل: صناعة األغباني. يؤكّد 

زياد غصن في مقالته )هكذا أحيت نساء دوما تراث سوريا( على أّن: »حال دوما 

في الحرب، وصعوبة إيجاد بديٍل لعامالت التطريز، من العوامل التي أّدت إلى 

توقّف الصناعة في السنة األولى منذ 2011 بسبب زخم الحوادث في المدينة، 

ومشاركة النساء في الحراك السلمّي، وتعّذر وصولهّن إلى المواد األّوليّة الاّلزمة 

للتطريز«)3(، إالّ أّن ذلك يتعارض مع المعلومات التي أْدلت بها الدومانيّة مؤكّدًة 

موقع  من  الكتروني[،  ]مصدر  النبض،  وتحدي”،  معاناة  السورية  “المرأة  رشا،  صالح   )1(

النبض، موجود على الرابط: https://goo.gl/kyNxdA، تاريخ النشر: 2017/4/19، تاريخ 

المعاينة: 2018/05/26.

)2( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع الدومانية، سبق ذكره.

)3( غصن زياد، »هكذا أحيت نساء دوما تراث سوريا«، ]مصدر إلكتروني[، جريدة األخبار، 

تاريخ   ،2017/05/22 النشر:  تاريخ   ،https://goo.gl/s8EFaM الرابط:  على  موجود 

المعاينة: 2018/05/23. 
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أّن صناعة األغباني قد تقلّصت قبل عام 2011 بحوالي 15 عاماً، لعّدة أسباٍب ذُكِر 

بعضها في الفقرة السابقة)1( ، ولكن الحاجة الُملّحة إلى العمل، ووجود مبادراٍت 

الناشطين/ات المدنيّين/ات ُعنيت بالتراث المرتبط بالهويّة،  ِقبَل  مجتمعيٍّة من 

ساعدت الصناعة في االنتعاش على الرغم من الصعوبات السابقة، أو الناتجة عن 

الحرب، التي يمكن تلخيصها بعوامل محّددة، مثل: صعوبة توفير المواد األوليّة، 

وانخفاض اليد العاملة، وتحّديات التسويق والبيع، وهذا ما سنستعرضه بالتفصيل 

في الفقرات التالية. 

أ( توفير المواد األّولّية:

تعتمد صناعة األغباني على توفّر المواد األّوليّة من: خيوٍط، وقماٍش، وآالٍت، 

ما  مرحلة  في  القماش  على  للطباعة  الاّلزمة  المواد  إلى  إضافًة  لآلالت،  وزيٍت 

قبل التطريز، وعلى الرغم من انقطاع الكهرباء واإلنترنت عن مدينة دوما، إاّل أّن 

الماكينات  باستعمال  األغباني  تطريز  في  العمل  في  االستمرار  استطْعن  النساء 

من دون كهرباء، كما أنّهّن استعّن بمخزوٍن قديٍم للخيوط والقماش، بينما استمّر 

التّجار بالحصول على القماش من المخزون الذي تحتفظ به الدولة في معاملها، 

حيث إّن أجود أنواع القماش هو ذاك الذي كان يُصّنع سابقاً في معامل القطاع 

العام، مثل: الشركة الخماسيّة، والشركة العاّمة للمغازل والمناسج/القابون، وشركة 

الدبس/صحنايا، التي تقع معظمها في مناطق ساخنة، وبسبب ذلك توقّفت عن 

العمل لسنوات، إاّل أّن المخزون ما زال يكفي الطلب.

أّن:  للمغازل  العاّمة  الشركة  عن  الرسميّة  تشرين  جريدة  في  مقالٌة  تؤكّد 

»تعرّض الشركة لالستهداف بقذائف اإلرهاب يوميّاً دفع بالشركة إلى التوقّف« إاّل 

أّن الشركة عادت لإلنتاج حسب عنوان المقالة نفسها بتاريخ 27 تشرين األول/ 

)1( راجع المقطع الثاني من الجزء األول »األغباني قبل 2011« ص38.
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أكتوبر 2016،)1( في حين تورد أّن مبيعات الشركة العاّمة للمغازل قد بلغت عام 

2014 :480 مليون ليرة سوريّة؛ أي: مايعادل تقريباً 2 مليون و 234 ألف دوالر 

أمريكّي، وعام 2015 نحو 400 مليون ليرة؛ أي: ما يعادل تقريباً مليوناً و861 ألف 

دوالر أمريكّي، وحتّى تاريخ كتابة المقال بلغت مبيعات الشركة 375 مليون ليرة؛ 

مليوناً و745 ألف دوالر أمريكّي، وهذه معلومٌة تضاربت  أي: ما يعادل تقريباً 

أيضاً مع معلوماٍت وردت من أفراد عيّنة البحث، التي تؤكّد عدم تشغيل المعامل 

حتّى تاريخ إجراء المقابالت، حيث صّرح أحد أفراد العيّنة بضرورة دْعم الدولة 

الضغوطات  من  امتعاضه  وأبدى  القماش،  لتأمين  المعامل  تشغيل  بإعادة  لهم 

المستهلك  وحماية شؤون  الداخليّة،  وزارة  عمل  من خالل  عليهم  تفرضها  التي 

التي »تراقب أسعار السلع في السوق، وتلزم كّل مستورٍد، أو منتٍج، وكّل تاجٍر، 

السلع  أو سلعٍة من  ماّدٍة،  أّي  أو من حاز  التجارة،  أو  الصناعة،  أو مشتغٍل في 

حيث  يحوزها«)2(،  التي  األساسيّة  والسلع  المواد  عن  تصريٍح  بتقديم  األساسيّة؛ 

تدقّق تكلفة كّل قطعٍة من دون مراعاة التغيير المستمّر في السوق من حيث 

بين  األغباني  قطعة  إنتاج  كلفة  وتغيير  أسعارها،  وتغيير  األّوليّة،  المواد  توفّر 

شّغالٍة وأُخرى، كما ذُكر في سياق المقابالت عن وجود فروقاٍت في تسعير السلع 

الُمنتجة في السوق، وتلك التي تُسّوق من ِقبَل بعض المشاريع، أو المؤّسسات 

الرسميّة، أو شبه الرسميّة، التي سنأتي على ِذكرها بالتفصيل في الجزء الثاني من 

البحث، حيث تباع البضائع بأسعاٍر خياليٍّة ال تتوافق مع سعر التكلفة، وال تتدّخل 

لجنة حماية المستهلك التابعة لوزارة الداخليّة للحّد من ذلك. 

)1( هناوي معدى، “بخبرات عمالها وجهودهـا الذاتية.. الشركة العامة للمغازل تعود لإلنتاج”، 

]مصدر الكتروني[، جريدة تشرين، موجود على الرابط: https://goo.gl/pQ41zb، تاريخ 

النشر: 2018/09/17،  تاريخ المعاينة: 2018/06/07.

)2( الجمهورية العربية السورية: رئاسة مجلس الوزراء، القانون رقم /14/ لعام 2015 حول 

التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سبق ذكره.
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أّما بالنسبة إلى الخيوط ظّل استيرادها ممكناً، إاّل أّن مصدر االستيراد تغيّر 

بسبب العقوبات، ومقاطعة أوروبا، وأمريكا، و بعض الدول العربيّة، للتعامالت 

التجاريّة مع سوريا، ما أّدى إلى تراجع التجارة الخارجيّة، وارتفاع األسعار حسب 

مقالة بتول عبدو في جريدة الثورة الرسميّة )الصادرات السورية(... سيناريوهات 

من  األوليّة  المواد  مصادر  اختالف   )2( رقم  الجدول  ويوضح  وآثارها)1(.  األزمة 

من  معلوماٍت  على  باالعتماد   2011 بعد  وما   ،2011 قبل  فيما  وقماٍش  خيوٍط 

التّجار، ومن أفراد العيّنة.

ما بعد 2011 ما قبل 2011املادة

الخيط 

استرياد ياباين، ورشق أورويب، 

ومخزونات أمريكيّة متوفرة يف 

السوق املحلّيّة.

استرياد صيني وهندي متوفّر يف 

السوق املحلّيّة

بقايا مخزون معامل الدولة.معامل الدولة.القامش

جدول رقم )2(

الثمن؛  مرتفعة  أصبحت  ولكّنها  متوفّرة،  ظلّت  للطباعة  الاّلزمة  المواد  أّما 

أّما المشكلة الحقيقيّة، فتعلّقت بتوفّر قوالب الطباعة، حيث لْم يعد هناك من 

يعمل بالحفر على الخشب لصناعتها. أخبرنا الطبّاع أنّه يحتفظ بطقٍم كامٍل من 

قوالب النقشات الاّلزمة للعمل احتياطاً في حال احتاج إليهم مستقبالً، ولم يجد 

من يشتريهم منه)2(. )انظر صورة رقم 7( وكذلك الحال بالنسبة إلى قطع تبديل 

الكتروني[،  ]مصدر  وآثارها«،  األزمة  سيناريوهات   ... السورية  »الصادرات  بتول،  عبدو   )1(

النشر:  تاريخ   ،https://goo.gl/iYpmBE الرابط:  على  موجود  الثورة،  جريدة 

2012/03/20، تاريخ المعاينة: 2018/06/06.
عبدو  أبي  الطباع  مع  مقابلة  دمشق«،  في  األغباني  صناعة  »عن  )معّدة(،  النا  مرادني   )2(

)لقب(، ]د.ن[، دمشق، 2018/3/23.
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آالت التطريز التي ارتفع سعرها إْن توفّرت، كما ارتفعت أسعار الزيوت الاّلزمة 

لآلالت)1(.

صورة 7: شكل من أشكال تطريز األغباني - نقشة الضامة - من مشروع خيوط األمل - 
أغباني)2(

ب( اليد العاملة:

يُصنع األغباني على مراحل: يأتي في مقّدمتها تجهيز وطباعة القماش، ثّم 

التطريز، وأخيراً بيع المنتج النهائي في األسواق. في بداية عام 2011 فُقد التواصل 

بين تّجار األغباني وبين معظم »الشّغاالت« نهائيّاً؛ بسبب خوف الطرفين من 

التواصل ألسباٍب أمنيٍّة؛ حيث كانت تشهد مدينة دوما حراكاً ومظاهراٍت شبه 

المسلّحة  المعارضة  السوريّة، تطّور إلى قتاٍل مسلٍّح بين  الحكومة  يوميٍّة ضّد 

أبي  اآلالت  مقابلة مع مصلح  األغباني في دمشق«،  )معّدة(، »عن صناعة  )1( مرادني النا 

سعيد )لقب(، ]د.ن[، دمشق، 2018/23/4.

)2( من صفحة خيوط األمل - أغباني على فيسبوك، موجود على الرابط:

https://goo.gl/7BwM3i 
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وبين الحكومة التي رّدت على المظاهرات بالقصف والدبّابات، ما سبّب نزوح 

عدٍد كبيٍر من أهالي دوما إلى دمشق. عندها قامت مجموعٌة من »الشّغاالت« 

في  العمل  عليهم  ليعرْضن  التّجار  مع  بالتواصل  دمشق  إلى  نزْحن  الّلواتي 

التطريز.

رؤوسهّن،  على  بقجة)1(  في  الماكينات  حْمل  “الشّغاالت”  بعض  استطاعت 

نساٌء  تستطع  لم  بينما  أوالدها«)2(،  من  »أهّم  فهي  القصف،  تحت  بها  وخرْجن 

البديل هو االعتماد على  النزوح، وكان  الماكينات عند  أُْخريات إحضار  شّغاالت 

بقطع  تَُمدُّ  التي  مدينة دمشق،  في  الموجودة  المستعملة  الفرنسيّة  الماكينات 

الغيار عند الحاجة، ما أضاف صعوبات جّمة على بعض »الشّغاالت«، تتمثّل في 

مدينة  في  شقق  الستئجار  أمنيّة)3(  موافقة  على  الحصول  حين  األمنّي  التضييق 

دمشق، وفي شكوى الجيران من صوت اآلالت، وهو ما كان يؤّدي أحياناً إلى طرد 

العائلة كاملًة من المنزل)4(.

في حين استمّر التّجار في العمل باالعتماد على مخزون منتوجات األغباني 

العمل  متابعتهم  إلى  إضافًة  به في مستودعات محالّهم،  يحتفظون  كانوا  الذي 

مع عدٍد قليٍل من »الشّغاالت« الّلواتي نزْحن إلى دمشق، وما سّهل استمراريّة 

العمل واإلنتاج -ولو على نحٍو محدوٍد- هو توفّر الخدمات من: طباعٍة، وغسيٍل، 

وكّي، من ِقبَل بعض الِحرفيّين الّلذين استمّروا في العمل على الرغم من انخفاض 

حاجة السوق)5(.

)1( البقجة وتعني الُصرّة.

)2( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع التاجر سامر النقطة، 

سبق ذكره.

)3( صالح رشا، “المرأة السورية معاناة وتحدي”، سبق ذكره.

)4( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع الدومانية، سبق ذكره.

)5( توقف الطبّاع سنتين والمطرز أربع سنوات.
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تعكس التجربة التي عاشها مصلح آالت التطريز، وهو أحد أفراد عيّنة البحث 

مثالً لتجارب النزوح التي عاشها بعض العاملين والعامالت، فهو من مدينة دوما، 

السوريّة  الحكومة  الذي فرضته  الحصار  بقي فيها حتّى غادرها بعد سنتين من 

أواخر عام )1(2013، توقّف عن العمل في دوما عندما طُلب إليه العمل في مجال 

صناعة األسلحة وصيانتها، إلى أْن استطاع النزوح إلى دمشق. اضطّر إلى البقاء 

في المنزل لمّدٍة؛ لرعاية زوِجه المريضة، ثّم عاد إلى العمل في صنعته من جديد 

أجيراً عند أحد تالمذة والده القدامى، حتّى استطاع الحصول على قرٍْض من إحدى 

الجمعيّات غير الحكوميّة، فافتتح ورشته الخاّصة من جديد.

أّما صّناع القوالب، فقد باتوا قلّة في دمشق، حتّى إنّنا لْم نتمّكن من مقابلة 

صانع القوالب الوحيد الذي دلّنا عليه سائر أفراد العيّنة، الذي كان يعمل في مهنة 

حْفر القوالب الخشبيّة للتسلية؛ حيث كان يملك وكالة تلفزيونات. ولكْن جرى 

التوّصل إلى معلوماٍت عن القوالب التي قال بعضهم: إنّها تبقى صالحًة لالستعمال 

لسنتين، أو ثالث، بينما قال آخرون: إنّها تبقى لعشر سنوات، ثّم تباع قطعاً عاديًّة 

للسيّاح األجانب. )أنظر صورة رقم 8(

)1( جبور سالفة، “غوطة دمشق الشرقية.. مائة يوم من الحصار” ]مصدر الكتروني[، من موقع 

الجزيرة، موجود على الرابط: https://goo.gl/gcphsR، تاريخ النشر: 2014/1/12 تاريخ 

المعاينة: 2018/06/1.
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صورة رقم 8: قوالب طباعة زخارف األغباني، خيوط األمل- أغباني)1(

ج( تسويق المنتجات في األسواق الداخلّية والخارجّية:

تُصرّف منتوجات األغباني على نحٍو أساسيٍّ في األسواق الداخليّة؛ حيث ال 

األغباني،  منتجات  9( من  رقم  الصورة  )انظر  الدمشقيّة  البيوت  بيٌت من  يخلو 

تواجه  األغباني كانت  الخارجيّة، لكّن صناعة  التصريف في األسواق  إلى  إضافًة 

أْن قّل  المستوردة قبل عام 2011، وبعد  المنتوجات  ِقبَل  تحّديات منافسة من 

المنتوجات  بَقْدٍر كبيٍر جّداً بسبب ظروف الحرب، صارت منافسة هذه  الطلب 

أكبر، واقتصرت األسواق على تصريف المنتجات داخليّاً على شكل هدايا تقّدمها 

ومؤّخراً،  للتفاوض،  البلد  إلى  القادمة  الدبلوماسيّة  الوفود  إلى  الصناعة  غرفة 

وبسبب الوجود الروسّي في سوريا، صار البيع للجالية الروسيّة مصدراً للتسويق 

التسويق  على  الخارج  في  المقيمون  السوريّون  ساعد  كما  المنتوجات،  وبيع 

والبيع، إضافًة إلى المشاركة في معارض تقام في الخليج على الرغم من قلّتها.

،https://goo.gl/V6JbeM :1( من صفحة خيوط األمل - أغباني على فيسبوك(
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صورة رقم 9: تاجر األغباني داخل محله - تصوير ماهر المونس- دمشق- 2018

وذلك  السورّي،  اليدوّي  المنتج  بجودة  الناس  ثقة  في  كثيراً  الحرب  أثّرت 

بسبب محاولة بعض الدول استنساخ المنتوجات التقليديّة، وبيعها في األسواق 

العالميّة على أنّها جزٌء من تاريخها، مثل: الصين، وبلغاريا، وبعض دول الخليج 

العربي، ودول الجوار)1(؛ حيث يشرح المطّرز تجربته في افتتاح ورشٍة في الجزائر 

شراء  على  إصرارهم  بسبب  الزبائن  مع  الثقة  نيل  في  صعوباٍت  واجهت  التي 

البضاعة التي ُصنعْت في سوريا، وكُتب عليها تحديداً Made in Syria لثقتهم 

بالجودة والذوق)2( ، كما أّن “غياب العالمة التجاريّة، وعدم قيام الحكومة السوريّة 

يمنع من تطوير هذه  التقليديّة بوصفها منتوجاٍت وطنيًّة  المنتوجات  بتسجيل 

الِحرَف من خالل االستفادة من معايير العمل على المستوى العالمي”)3( إضافًة 

إلى أّن عدم توثيقه وفق األسس الحديثة عبْر وْضع استراتيجيٍّة هادفٍة للنهوض به 

)1( المصطفى بسام، “صناعتنا الحرفية التقليدية ومخاطر نظيرتها المقلّدة؟!”، سبق ذكره.

)2( النا مرداني )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع المطّرز أبي محمد 

)لقب(، ]د.ن[، دمشق، 2018/4/23.

)3( المصطفى بسام، “صناعتنا الحرفية التقليدية ومخاطر نظيرتها المقلّدة؟!”، سبق ذكره.
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يُّسهل عمليّة التزوير والسرقة من ِقبَل دول، أو أفراد، وعلى سبيل المثال: صفحة 

 )1(Aghabani - L’atelier de على شبكة التواصل االجتماعيّة، الفيس بوك، تُدعى

broderie التي تستعمل االسم لتعرض مجموعًة من المنتجات التجاريّة المطّرزة 

بتطريٍز ال يمّت لألغباني بِصلة.

عرض هذا القسم بعض التغييرات في ظروف الصناعة نتيجًة للحرب، التي 

عام  بعد  األغباني  إجماليًّة عن وضع صناعة  وليس صورًة  المالمح،  بعض  تقّدم 

المعنيّين/ات  استجابات  الضوء على جوانب مختلفة من  أنّها تسلّط  إاّل   ،2011

بهذه الظروف، سواء من ِقبَل العاملين/ات والتّجار أم من ِقبَل الحكومة السوريّة 

التالي  للجزء  يمّهد  أُخرى مستقلّة، وهذا  أو  لها،  تابعٍة  أهليٍّة  أو جهاٍت  نفسها، 

لمعرفٍة أوسع عن الوضع الحالي  الذي يتعّمق أكثر في هذه االستجابات سْعياً 

لصناعة األغباني من مبدأ التوثيق، ومعرفة دوافع العاملين/ات والمعنيين/ات، 

ومدى تأثّرها بهذه الظروف. 

)1( Aghabani - L’atelier de broderie on the link: https://goo.gl/PKQG1y،
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ثانيًا: اآلّيات ال�صتجابة لمخاطر 
والتحّديات التي تواجهها �صناعة 

الأغباني

الحرب،  بسبب  بالصناعة؛  المحيطة  المخاطر  مجموعة  القسم  هذا  يلّخص 

تتّمًة لمحاولة توثيق وضع الصناعة وتطّورها بعد عام 2011، كما يعرض ويناقش 

مجموعة استجاباٍت للجهات المعنيّة بالصناعة، مثل: المؤّسسات الحكوميّة وغير 

لهذه  مقاومٍة  حلوٍل  إليجاد  الصناعة؛  في  والعاملين/ات  واليونسكو،  الحكوميّة، 

الظروف والمخاطر، ورصد تأثير الحرب على دوافع العاملين/ات والمعنيين/ات 

ل أخيراً إلى مجموعٍة من التوصيات تعرض في نهاية البحث  في الصناعة، والتوصُّ

لمساعدة مجتمع صناعة األغباني على االستمرار في العمل واإلنتاج. 

وال بّد من التنويه إلى أّن مجموعة المخاطر التي يعرضها البحث فيما يلي 

تراكماٍت  إلى  إضافًة  الحرب،  بسبب  الطارئة  للتغيّرات  حتميًّة  نتيجًة  تكون  قد 

لظروٍف مجتمعيٍّة، وسياساٍت غير داعمٍة للصناعة من قبل عام 2011 وما بعده، 

فِحرفة تصنيع القوالب مثالً مهّددٌة على نحٍو حقيقيٍّ باالندثار؛ إْذ علمنا من بعض 

أفراد العيّنة أّن مصّنع القوالب الوحيد في دمشق قد شاخ، وأنّه مريٌض، حتّى إنّنا 

كلّما حاولنا زيارة محلّه كّنا نجده مغلقاً، وال توجد معلوماٌت عن وجود ُمصّنع 

قوالب آَخر يمكن أن ينقل الصنعة إلى أجياٍل قادمة، وال إمكانيّة الستبدال تقنيٍّة 
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القوالب  وتخزين  العائلة،  ضمن  القوالب  توارث  الحّل  فكان  بالقوالب،  حديثٍة 

االحتياطيّة في عليّة المنازل، حتّى إّن الطبّاع أبدى رغبته في تعلّم صناعة حْفر 

القوالب إْن لزم األمر.

الحّفارين،  عشرات  سنويّاً  تخّرج  الجميلة  الفنون  كلّيّة  أّن  من  الرغم  وعلى 

إاّل أنّه ال يوجد فيها التشجيع واالهتمام على رفد الصناعات التقليديّة بالكوادر 

المتعلّمة، كما أّن الشباب، كما يّصرح الُمطرز؛ عازفين عن تعلّم هذه الصناعات، 

ال  سنوات  عشر  من  أكثر  »منذ  يقول:  إْذ  حقيقيّة،  مشكلًة  المسألة  هذه  وعدَّ 

يوجد وجه شاب جديد في عالم الصنعة«)1( ومن ناحيٍة أُخرى يُعّد نْقل الصناعة 

إلى األجيال القادمة مهّدداً، ولو جزئيّاً، حيث إّن نصف العيّنة من تّجار وِحرفيّين 

قد نقلوا الصنعة إلى أوالدهم، بينما لْم يستطع النصف اآلخر ذلك بسبب عدم 

اهتمام األوالد بذلك، أو بسبب ظروف الموت، أو السفر إلى خارج البالد، فالتاجر 

وأوالد  إخوته،  من  عائلته  أفراد  معظم  مع  الصناعة  هذه  في  يعمل  بّسام  أبو 

فتركوها  الصناعة،  في  بالعمل  سامر  أبي  التاجر  أوالد  يهتّم  لْم  بينما  عمومته، 

بأنّه ال يرغب  )الطبّاع(  الِحرفيّين  ليعمل والدهم وْحده فيها)2(، كما أعرب أحد 

في أْن يعمل ابنه في الصناعة؛ حيث ال يقّدر اآلخرون قيمتها، ويفّضلون تطريز 

أّما  منتوجاتها)3(؛  أسعار  ورخص  سرعتها،  بسبب  اليدويّة؛  على  الحديثة  اآلالت 

مصلّح اآلالت، فسيعمل ابنه معه في المخرطة بعد أن يتخّرج من كليّة الهندسة 

الميكانيكيّة حتّى يطّور العمل بدمج العلم مع الخبرة بالتوارث)4( ، ويُعدُّ ارتفاع 

ْوق  نسبة سفر الشباب السورّي في سّن التجنيد إلى الدول المجاورة خشية السَّ

)1( مرداني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع المطّرز، سبق ذكره.
)2( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع التاجر سامر النقطة، 

سبق ذكره.
)3( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع الطباع، سبق ذكره.

)4( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع مصلح اآلالت، سبق 
ذكره.
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إلى الخدمة العسكريّة سبباً من األسباب الجوهريّة التي تؤّدي إلى انخفاض عدد 

في  إليه  أشير  الِحرفيّة،  الصناعات  بتعلّم  والمهتّمين  العمل،  سوق  في  الذكور 

التقارير الصحافيّة، مثل: مقالة الشرق األوسط التي تؤكّد على بدء  العديد من 

“موجة فرار جديدة في صفوف الشباب المطلوبين للتجنيد في سوريا، تزامنت 

إلى  مدنيّين  شباٍب  من  تبّقى  ما  لَسْوق  حْملًة جديدًة  السورّي  النظام  شّن  مع 
التجنيد اإللزامّي واالحتياطي”.)1(

حديثًة  تقنيّاٍت  تستعمل  التي  اآلالت  منافسة  تشّكل  سبق،  ما  إلى  إضافًة 

خطراً مهّدداً مع غياب سياساٍت للحماية، خاّصًة ألنّها توفّر وقت اإلنتاج وتكاليفه، 

فسابقاً كان السائح يستطيع تمييز المنتج اليدوّي عن اآللّي من العيوب الموجودة 

فيه، فاآللة ال تخطئ، وبناًء عليه كان يشتري المنتج اليدوّي باألخطاء التي فيه 

مهما َغال ثمنه؛ أّما اآلن، فالمستهلك يبحث عن وظيفة المنتج، وليس جماليّته، 

أرخص،  بثمٍن  بالغرض،  يفي  أنّه  طالما  اآللّي  المنتج  لشراء  مستعدٌّ  فهو  لذلك 

بمعنى آخر: »يريد الزبون ما يستره ليس ما يتفّرج عليه«)2( حسب رأي مصلح 

الماكينات، وانخفاض القدرة الشرائيّة للمستهلك السورّي تؤّدي إلى عزوفه عن 

شراء المنتجات اليدويّة التقليديّة لَِعّدها كماليّات.

لْم تؤدِّ هذه الصعوبات بطبيعة الحال إلى زوال الصناعة، بل استمرّت بعض 

العمل  محاوالت  في  والفرديّة،  الرسميّة،  وغير  الرسميّة،  والمبادرات  المشاريع، 

والحفاظ على الصناعة من االندثار تبعاً لعّدة عوامَل وأسباٍب مختلفٍة بين جهٍة 

وأُخرى، ووفقاً لسياساتها ومصالحها، ولعبت عّدة جهاٍت دوراً في هذا المجال. 

ونقابات  الرسميّة،  وغير  الرسميّة،  بالمؤّسسات  الجهات  هذه  تلخيص  يمكن 

]مرجع  الهجرة«،  إلى  بهم  تدفع  سوريا  شباب  من  تبقى  لمن  تجنيد  »حملة  ]د.ك[،   )1(

 ،https://goo.gl/fcQA4A الرابط:  على  موجود  األوسط،  الشرق  جريدة  الكتروني[، 

تاريخ النشر: 2016/12/21، تاريخ المعاينة: 2018/5/3.

)2( مرداني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع المطّرز، سبق ذكره.
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دور  باستعراض  وسنقوم  الصناعة،  في  والعاملين  اليونسكو،  ومنظمة  المهنيّين، 

كلٍّ من هذه الجهات بالتفصيل في الفقرات التالية.

1 - دور المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية:

المتّحدة  األمم  منظّمة  اتّفاقيّة  على  عام 2005  السوريّة  الحكومة  صادقت 

للتربية، والعلوم، والثقافة “اليونسكو” لَِصون التراث غير الماّدّي عام 2003، وقد 

تطرّق البحث في قسمه األّول )األغباني قبل عام 2011( إلى عرْض بعض أسباب 

انخفاض العمل في صناعة األغباني في آخر عشرين سنة قبل 2011، وغياب دور 

الحكومة في حماية التراث غير الماّدّي، الذي أّدى إلى تراجع الِحرَف، واشتغال 

أُخرى لعّدة عوامل، منها: فتْح األسواق لمنتجاٍت صناعيٍّة  بأعماٍل  الِحرفيّين/ات 

مستوردٍة ومنافسٍة في السوق النخفاض أسعارها، وفرْض ضرائب ال تتناسب مع 

المدخول االقتصادّي للِحرفيّين الذي واجهوا تحّدياٍت أُخرى تتعلّق بارتفاع تكاليف 

اإلنتاج، وصعوبة التسويق، وعدم وجود قوانين حماية للصناعة المحليّة، والِحرَف 

التقليديّة، ما أّدى إلى استنساخها من ِقبَل دوٍل أُخرى، وبيعها بأسعاٍر منافسٍة في 

األسواق الداخليّة والعالميّة، إضافًة إلى دور الحكومة في تفّشي ظاهرة العمران 

التي  العربيّة،  بالبيوت  المتمثّل  القديم  العمرانّي  النمط  العشوائّي على حساب 

الذي  اإلدارّي،  الفساد  بسبب  واحدة)1(  عائلٌة  تسكنهما  َدْوَريْن  من  غالباً  تتكّون 

قد يكون قد لعب دوراً في الحّد من العمل في صناعة األغباني؛ بسبب تقارب 

البيوت، وانزعاج الجيران من ضجيج اآلالت، وشكواهم ضّد النساء العامالت في 

التطريز. وأخيراً، عدم توّصل البحث إلى المعلومات الحكوميّة، أو األكاديميّة التي 

توضح استجابة الحكومة للمتغيّرات االجتماعيّة التي تؤثّر بشكٍل، أو بآخر، على 

)1( جاني ياسمين، »مكانة البيوت العربية القديمة لدى السوريين«، ]مرجع الكتروني[، موقع 

زيتون، موجود على الرابط: https://bit.ly/2UjfPHa، تاريخ النشر: 2017/07/22، تاريخ 

المعاينة: 2018/08/12.
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التراث غير الماّدّي في مدينة دوما، مثل: مسألة نقص عدد “الشّغاالت”؛ بسبب 

ارتفاع نسبة التعليم في مدينة دوما خاّصًة، أو المدن السوريّة الكبرى والصغرى 

ومناطق األرياف. 

في هذا الوقت نشأت األمانة السوريّة العاّمة للتنمية في عام 2007، التي 

تترأسها أسماء األسد زوج الرئيس السورّي، وتُعرّف األمانة عن نفسها على موقعها 

اإللكترونّي بأنّها: “مؤّسسٌة تنمويٌّة ميدانيٌّة رائدٌة في مجال التغيير االجتماعّي في 

سوريا، تعمل بناًء على اتّفاقيّاٍت وشراكاٍت مع المؤّسسات الحكوميّة، والمنظّمات 

الوطنيّة والدوليّة”)1(، وتُعّد أحد أهّم الفاعلين في مجال َصون التراث غير الماّدّي 

السورّي؛ إْذ أطلقت عام 2013 الشركة السوريّة للِحرَف ضمن برامجها، وأشارت 

التي  االجتماعيّة  المؤّسسات  “أولى  أنّها:  إلى  اإللكترونّي  موقعها  في  األخيرة 

تعمل على توثيق وترويج التراث الثقافّي غير الماّدّي، مع الحرص على تحسين 

ظروف الِحرفيّين والُمجتمعات المحليّة، وتسعى إلى إضفاء الطابع المؤّسساتي 

على ممارساتهم، من أجل ضمان استدامة التراث السورّي واستمراريّته على نحٍو 

فّعال”)2(، وأطلقت الشركة السوريّة للِحرَف عالمتها التجاريّة األولى، األبهة، وهي 

أّول عالمٍة مسّجلٍة من المنتجات اليدويّة المصّنعة.

عام  في دمشق  أُْجِريَت  التقليديّة  الصناعات  واقع  َحْول  عمٍل  ورشة  خالل 

2016، يشيد وزير السياحة السورّي، بشر يازجي، بدور األمانة السوريّة للتنمية 

افتتحت   ،2015 عام  ففي  الِحرَفيّة)3(،  للصناعة  المهّددة  للمخاطر  التصّدي  في 

)1( من الموقع الرسمي لألمانة السورية للتنمية، موجود على الرابط:
https://bit.ly/2OOMsq4، تاريخ المعاينة: 2019/4/5.

)2( من الموقع الرسمي للشركة السورية للحرف، موجود على الرابط: 
https://bit.ly/2UiFsrB، تاريخ المعاينة: 2019/4/5.

التقليدية”، ]مصدر الكتروني[، سانا، موجود  )3( ]د.ك[، “ورشة عمل حول واقع الصناعات 
المعاينة:  تاريخ   ،2016/08/17 النشر:  تاريخ   ،https://goo.gl/yuBc31 الرابط:  على 

.2018/05/3
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وبيع  لتصنيع  أبهة  لها- مشروع  التابعة  للِحرَف  السوريّة  الشركة  -ومعها  األمانة 

المنتجات الِحرفيّة التقليديّة وعْصرنتها لـ“دعم الِحرفيّين المتضّررين خالل األزمة، 

وخلْق فرص عمٍل جديدٍة لهم”)1(، إْذ استطاع المشروع “تفعيل 14 ِحرفًة، استفاد 

من ذلك 142 ِحرفيّاً، صنَّعوا 222 ألف منتٍج، كانت حصيلتها في عام 2015 أكثر 

أمريكيّاً)2(، ولكْن لم تتوفّر  من 42.5 مليون ليرة”؛ أي: ما يعادل 9550.5 دوالراً 

المدخول  توزيع  كيفيّة  أو  البيع،  أو  العمل،  آليّة  المقالة عن  أيّة معلوماٍت في 

على الِحرفيّين/ات، كما ال تتوفّر على الصفحة الرسميّة لمشروع أبهة على موقع 

أسعار  عن  معلوماٍت  أيّة  الرسمّي  اإللكترونّي  الموقع  أو  االجتماعّي،  التواصل 

)انظر  السليمانيّة  التكية  في  المحاّل  من  عدداً  األبهة  “اختارت  التي  المنتجات 

اتّفاقيٍّة مع وزارة السياحة”)3( بينما  صورة رقم 10(، لعرض منتجاتها، من خالل 

ورد في مقاٍل في موقع العربي الجديد، بقلم عبد الرزاق دياب، عنوانه: )التكية 

السليمانيّة في دمشق( أّن األبهة: “رّممت المحالَّ بتمويٍل من أصحابها، وفرضت 

غراماٍت، ورسوم ترميٍم، وإضافة مبالغ كبيرٍة عليهم في إيجارات المحاّل، التي ال 

يستطيعون دفعها؛ بسبب تراجع مبيعاتهم، ما اضطّر بعضهم إلى مغادرة السوق، 
والسفر خارج البالد”.)4(

]مصدر  السليمانية”،  التكية  في  السورية  اليدوية  للمهن  الحياة  تعيد  “أبهة..  ]د.ك[،   )1(

تاريخ   ،https://goo.gl/TfKcfB الرابط:  على  موجود  البوصلة،  موقع  من  الكتروني[، 

النشر: 2015/10/22، تاريخ المعاينة: 2018/06/07.

الكتروني[،  مليوناً”، ]مصدر  بإيرادات 84  “تفعيل 14 حرفة وإفادة 142 حرفياً  ]د.ك[،   )2(

النشر:  https://goo.gl/1vQXem، تاريخ  الرابط:  على  موجود  البعث،  جريدة 

2016/08/29، تاريخ المعاينة: 2018/05/10.

)3( ]د.ك[، »أبهة.. تعيد الحياة للمهن اليدوية السورية في التكية السليمانية«، سبق ذكره.

العربي  موقع  الكتروني[،  ]مصدر  دمشق”،  في  السليمانية  “التكية  الرزاق،  عبد  دياب   )4(

 ،2018/2/27 النشر:  https://goo.gl/Zb737V، تاريخ  الرابط:  على  موجود  الجديد، 

تاريخ المعاينة: 2018/09/7.
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)1(
صورة رقم 10: محالت أبهة في التكية السليمانية -صفحة الفيس بوك - دمشق- 2018 

كتاب  من  األّول  الجزء  للتنمية  السوريّة  األمانة  أصدرت   ،2014 عام  في 

التراث الثقافّي غير الماّدّي السورّي)2( الذي يوثّق مئة عنصٍر من عناصر التراث 

الثقافّي غير الماّدّي، واإلصدار جاء بالتعاون مع وزارة الثقافة، والّلجنة الوطنيّة 

المئة من  العناصر  الكتاب لصناعة األغباني)3(، واحدة من هذه  لليونسكو. وثّق 

ال  التي  للصنعة  المهّددة  المخاطر  ومجموعة  التصنيع،  ومراحل  المنشأ،  حيث 

تتضّمن أيّة معلوماٍت عن تراجع الوضع األمنّي في مدينتَْي: دمشق، ودوما، بْل 

اكْتُفَي بالقول: “إّن ارتباط شكل العمل في الصناعة بالورشات يجعل القدرة على 

في  عنيفٍة  تغييراٍت  ناتجًة عن  تحّدياٍت محتملٍة،  وْجه  والصمود في  االستمرار، 

السوق، وخصوصاً في غياب أُطُر قانونيٍّة لتعريف المهنة وحمايتها، وغياب العالقة 

https://goo.gl/kk6kJ :1( من الصفحة الرسمية ألبهة على موقع فيس بوك(

)2( معال طالل، التراث الثقافي غير المادي - المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، 

سبق ذكره. ص 16، 63.

)3( معال طالل، التراث الثقافي غير المادي - المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، 

سبق ذكره. ص 61،62.
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العضويّة مع البحث التقنّي، واإلدارّي، واالقتصادّي”)1(، التي تشّكل مهّدداٍت فعليًّة 

للصناعة؛ إْذ تسير عمليّة التصنيع بمراحل متقطّعٍة من خالل ورشات عمٍل، أو 

أفراٍد متفرّقين ومتوزّعين بين مدينة دمشق وبين الريف، وتحديداً مدينة دوما، 

الذي توجد فيه، وعلى  بالمكان  الورشات واألفراد مرتبطاً  ما يجعل مصير هذه 

معظم  اضطّر  التي  دوما  مدينة  بالّذكْر  ونخّص  عليه،  الطارئة  بالتغييرات  ذلك، 

أهلها إلى النزوح، وعلى ذلك، ال يمكن التكّهن بمصير عدٍد كبيٍر من العاملين/ات 

بالصناعة، الباقين فيها، أو حتّى النازحين/ات إلى دمشق، أو إدلب، وتكون عبارة: 

“تغييرات عنيفة” التي وردت في النّص الُمقتبس من الكتاب، الدالَّ الوحيَد على 

احتماليّة وجود عامٍل مغيٍّر لألوضاع، مولٍّد لتحّدياٍت قد ال تتمّكن نمطيّة التصنيع 

الدائر منذ عام 2011،  ِذكٍْر للصراع  أيُّ  يَرِد  التعامل معها، وال  الورشات من  في 

من  واقتالعهم  للسوريّين،  القْسري  التهجير  وإلى  اآلالف،  مقتل  إلى  أّدى  الذي 

مجتمعاتهم حسب مقالة سكاي نيوز دوما.. فصٌل جديٌد من التهجير القسرّي في 

سوريا)2(، وعلى ذلك، يستثني الكتاب مجموعة المخاطر الناتجة عن حالة الحرب 

والتهجير لمجتمع صناعة األغباني.

في  الماّدّي  غير  التراث  حماية  مسألة  السوريّة  الحكومة  تضع  حين  وفي 

اآلثار  من  للتخفيف  اإلجراءات؛  من  مجموعًة  أجلها  من  تقترح  التي  أولويّاتها 

المنعكسة على قطاع الصناعات التقليديّة، تبقى ظروف عودة سّكان مدينة دوما 

مسألًة غير محسومٍة، قد تتعلّق بأبعاٍد سياسيٍّة، وعلى ذلك، إّما الخضوع لسياسات 

فعاليّة  بمدى  التكّهن  يمكن  وال  سلطتها،  حدود  خارج  البقاء  وإّما  الحكومة، 

)1( معال طالل، التراث الثقافي غير المادي - المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، 

سبق ذكره. ص 63.

)2( ]د.ك[، “دوما.. فصل جديد من التهجير القسري في سوريا”، ]مرجع الكتروني[، سكاي 

نيوز، موجود على الرابط: https://bit.ly/2OSyYcN، تاريخ النشر: 2018/04/09، تاريخ 

المعاينة: 2018/09/15.
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استهدفت  التي  حكوميٍّة،  غير  أو  حكوميٌّة،  مؤّسساٌت  اتّخذتها  التي  المبادرات 

أُخرى  تأهيليّة  ودورات  األغباني،  تطريز  على  أُخرى  مدٍن  من  سيّداٍت  تدريب 

إلدارة المشاريع، لتحصل السيّدة على ماكينٍة، ثّم تتوقّف الجمعيّة عن التدّخل 

بعد ذلك)1(، حسب التساؤل الذي يطرحه زياد غصن في مقالته)2(، حيث واجهت 

المنزل، كذلك ال  العمل خارج  منعهّن من  مثل:  اجتماعيًّة،  »الشّغاالت« عوائق 

يمكن معرفة مدى ِحرفيّة عمل المتدّربات، وِحرصهّن على الحفاظ على جماليّة 

الُمنتج، فلْم يْجِر التوّصل إلى أيّة معلوماٍت تفيد بوجود خطّة متابعٍة واضحٍة من 

ِقبَل هذه المؤّسسات؛ أّما »الشّغاالت« الدومانيّات، فال يمكن في الوقت الحالي 

التكّهن بمصيرهّن، وما إذا كّن سيخترَْن العودة إلى دوما بعد أْن انتهى الحصار، 

وعادت المدينة إلى سيطرة الحكومة السوريّة.

التي  األسعار،  وتحديد  والبيع،  الدعم،  آليّات  إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك   

الحاضن  المجتمع  مع  مباشرًة  التعامل  دون  من  المؤّسسات  هذه  اتّخذتها 

الكاتب  ما يطرحه  يتعارض مع  ما  الحلول بمشاركته، وهذا  للصناعة، واستنباط 

سينغر)3(، الذي يؤكّد أنّه ال يمكن َعّد التراث غير الماّدّي تراثاً من دون األخذ بعين 

االعتبار األفراد والمجتمعات التي خلقته، وحافظت عليه، ونقلته. من المحتمل 

لطات السوريّة  جّداً أْن يتأثّر واقع األغباني بوْصفه تراثاً غير ماّديٍّ إذا بقيت السُّ

إلى  العودة  بممارساٍت من دون  تقوم  بقيت  أي:  ذاتها؛  بالطريقة  معه  تتعامل 

مدينة  أهل  من  والِحرفيّين/ات  “الشّغاالت”  يتضّمن  بما  له،  المصّنع  المجتمع 

يؤكّد  ما  وهذا  دمشق،  مدينة  في  القاطنين/ات  والتّجار  والِحرفيّين/ات  دوما، 

)1( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع مصلح اآلالت، سبق 

ذكره.

)2( غصن زياد، “هكذا أحيت نساء دوما تراث سوريا”، سبق ذكره.
)3( Singer, G, The Importance of the Intangible Cultural Heritage, previ-

ously mentioned.
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عليه أيضاً أحد أفراد العيّنة، فبتأمين ظروف الحياة الموائمة للِحرفيّين/ات الذين 

العمل  الصناعة من  الفاعلين/ات في  أُْجِبروا على ترْك مدينتهم، سيتمّكن سائر 

ِبَعدِّ »الريف يغذي المدينة، وهو الرئة التي يتنّفس منها البلد«)1(.

يُصّرح أحد التّجار أّن إحدى المشكالت التي يعاني منها التّجار والِحرفيّون 

اليوم في الصناعة، ترتبط بعمل وزارة التجارة الداخليّة، ولجنة حماية المستهلك، 

فمسؤولو التموين يقومون بالتدقيق على نحٍو غير منطقيٍّ على تكلفة المنتجات 

اليدويّة التي يصعب تقديرها في ظروف الحرب التي قد تترتّب خاللها تكاليَف 

إضافيًّة غير متوقّعة، على سبيل المثال: تصعب متابعة “الشّغاالت”؛ حيث تستهلك 

بعضهّن كّميّة قماٍش أكثر مّما تفعل “الشّغاالت” األُْخريات، كما يتطلّب البحث 

عن قماٍش معيٍّن جهداً إضافيّاً؛ بسبب ندرة توفّره في السوق، بينما كان مصدره 

المرهق  “من  إنّه:  العيّنة  أفراد  أحد  ويقول  الحكوميّة)2(،  النسيج  شركات  سابقاً 

االستجابة لطلبات الدقّة في حساب التكلفة، وأنت ترى بضاعتك نفسها تباع في 

مكاٍن آخر بأسعاٍر خياليٍّة من دون أْن يُبدي مسؤولو التموين أّي اعتراٍض”)3( ، وقد 

يكون ذلك لضعف الثقة بشفافيّة تطبيق إجراءات لجان حماية المستهلك، وغلبة 

المحسوبيّة عليها. 

اّدعاءات  يازجي، على  بشر  السورّي،  السياحة  يرّد وزير  آخر،  وعلى صعيٍد 

الِحرفيّين وتظلّمهم، بلومهم لعدم مساهمتهم في خزينة الدولة، وال بدوالٍر واحٍد، 

وَعّدِه الضرائَب والرسوَم الواجبة عليهم لوزارة الماليّة “تكاد ال تُذكر، وحتّى مجرّد 

ِذكْر الرقم ُمخجل”)4(، كما أنّه اشتكى من “عدم تجاوب الِحرفيّين -مثاًل- في سوق 

سامر،  أبي  التاجر  مع  مقابلة  في دمشق«،  األغباني  »عن صناعة  )معّدة(،  النا  مرادني   )1(
سبق ذكره.

)2( دياب عبد الرزاق، “التكية السليمانية في دمشق”، سبق ذكره.
)3( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع التاجر أبي سامر، سبق 

ذكره. 
)4( ]د.ك[، “تفعيل 14 حرفة وإفادة 142 حرفياً بإيرادات 84 مليوناً”، سبق ذكره.
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المهن التراثيّة بالتكيّة السليمانيّة، الذي ال يتجاوز بدل االستئجار الشهرّي للمحّل 

الواحد فيه عشرة آالف ليرٍة؛ أي: ما يعادل اثنين وعشرين دوالراً أمريكيّاً)1(؛ حيث 

رفض الِحرفيّون فيه إصالح لوحة الواجهة للسوق”)2(، وهذا يطرح سؤااًل عن مدى 

قدرة الِحرفيّين المتزامنة مع البحث، وخالل سنوات الحرب، على االلتزام بدفع 

الضرائب، وأُْجرة المحاّل، مع انخفاض القدرة الشرائيّة، والطلب على المنتجات 

التقليديّة التي تُباع في السوق.

والجدير بالّذكْر أّن مجموعًة من المبادرات المحليّة األهليّة نشأت منذ عام 

2012، مثل: مشروع خيوط األمل- أغباني، بهدف حماية الصناعة، بينما عملت 

للسيّدات  األغباني  مكنات  تأمين  على  المبرّة،  جمعيّة  مثل:  أُخرى،  جمعيّاٌت 

النازحات، ووصلهّن مع المشاريع التجاريّة كوسيلٍة لمساعدتهّن في كْسب رزقهّن. 

عليه،  الحفاظ  لتعزيز  استراتيجيًّة  يتطلّب  الماّدّي  غير  التراث  َصون  وألّن 

على  يتوّجب  وحامليه،  لُمبدعيه  الثقافّي  التطّور  مع  الدائم  تكيّفه  وضمان 

الماّدّي؛  غير  التراث  تطّور  لعمليّة  المناسبة  الظروف  خلْق  السوريّة  الحكومة 

بحيث تعمل على الحّد من قّوة المؤثّرات الداخليّة للقطاعات المهيمنة، ومنعها 

من التأثير على عفويّة هذه العمليّة)3(، وعليه فإّن من المرّجح أّن االستراتيجيّة 

الحاليّة المتّبعة من ِقبَل الحكومة السوريّة، والمؤّسسات التابعة لها، مثل: األمانة 

السوريّة، والمنظّمات التي تتحّكم بَسيْر العمليّة التطّوريّة لصناعة األغباني من 

منذ  الصنعة  فيها  نشأت  الذي  المكان  تشمل  ال  التي  والحلول  التدّخالت  خالل 

عهد اإلمبراطوريّة العثمانيّة من جهة، وال بمشاركة مجتمع المدينة الذي تشرذم 

في أماكن عديدٍة من األرض السوريّة وفي المهجر من جهٍة أُخرى، وذلك يؤّدي 

)1( سعر الصرف 1 دوالر أمريكي = 445 ليرة سورية بتاريخ الخامس من آب/ أغسطس، 2018.

)2( ]د.ك[، »تفعيل 14 حرفة وإفادة 142 حرفياً بإيرادات 84 مليوناً«، سبق ذكره.
)3( Lenzerini F, Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peo-

ples, previously mentioned, p.101-103.
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في رأي لنزيريني)1( إلى ضياع أصالة التراث غير الماّدّي؛ بسبب ترتيب أولويّاته 

حسب مصالح خارجة عن رغبة ُمبدعيه وحامليه، وبناًء على ذلك فإّن َصون أصالة 

واألفراد  للجماعات  الثقافيّة  الهويّة  مع  مواءمتها  يتطلّب  الماّدّي  غير  الميراث 

للتطّور الثقافّي واالجتماعّي  المعنيّين بها من خالل إعادة خلق نفسها انعكاساً 

لتلك الجماعات واألفراد.

ولمعرفٍة أقرب لدور المؤّسسات والتنظيمات التابعة للحكومة السوريّة في 

مجتمع  دعم  في  للِحرفيّين  العام  االتّحاد  دور  يلي  فيما  نعرض  المسألة،  هذه 

ظروف  ضمن  وتمثيلهم  الصناعة،  في  العاملين/ات  دعم  خالل  من  الصناعة 

الحرب، وما قبلها. 

2- دور النقابات من خالل االتّحاد العام للِحرفّيين:

تأّسس االتّحاد العام للِحرفيّين في عام 1969 بهدف “إشراك الِحرفيّين في 

بناء المجتمع العربّي االشتراكّي بتنظيم اإلنتاج والخدمات، والعمل على زيادتهما 

والمعنويّة،  الماّديّة،  الِحرفيّين  مصالح  ورعاية  نوعيّتهما،  وتحسين  وتطويرهما، 

والصّحيّة، والثقافيّة، واالجتماعيّة، ورفع مستوى معيشتهم ]...[، وتحريرهم من 

كفاية  والعمل على رفع  والتسويق،  التحويل  ]...[، وتسهيل عمليات  االستغالل، 

الِحرفيّين، وزيادة إنتاجيّة العمل، وإعداد اليَد الفنيّة الماهرة، وتنمية المواهب 
والكفاءات الِحرفيّة وتشجيعها”.)2(

وعلى الرغم من تأسيس االتّحاد بناًء على المبادئ السابقة، إاّل أّن الصناعات 

الِحرفيّة عاّمًة تعاني من العديد من المعوقات التي تدفعها إلى التراجع واالندثار، 

)1( Lenzerini F, Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peo-

ples, previously mentioned.

)2( النهار عمار، دراسة عن كتاب الحرف التقليدية في سورية، مجلة دوائر اإلبداع، العدد 

الثالث، جامعة دمشق، 2015.
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ومجموعة المراسيم والقوانين التي توّصف عمل الِحرفيّين، ومهاّم االتّحاد التي لم 

تأخذ حيّز التنفيذ، خطط وإجراءات تصون الِحرَف كونها ترتبط بالتراث والذاكرة، 

وتشّكل جزءاً من الهويّة يمكن من خالل تطويرها ودعمها أْن تْسهم في تنمية 

 .. التقليديّة  )الِحرف والصناعات  المقال  الوارد في  تواجه -حسب  بْل  االقتصاد، 

ذاكرة وطن.. فكيف نعيد األلق إليها(-)1( سياسات بيروقراطيًّة وفاسدة)2(. الجدير 

مثل:  الرسميّة،  اإللكترونيّة  الصحف  في  الصادرة  المقاالت  نُدرة  بالمالحظة هو 

بعض  بينما صدرت  الحكوميّة،  المؤّسسات  جهود  تنتقد  التي  الين،  أون  الثورة 

المقاالت في عامي 2011 و2012 التي تزامنت مع بداية الحراك في سوريا، ما 

ساعد على التوّصل إلى بعض المعلومات التي تعكس واقع الِحرَف عاّمًة، والقدرة 

على التحليل ولو جزئيّاً لوضع الِحرَفيّين/ات حتّى تلك الفترة. 

وعلى صعيٍد آَخر، يشيد محمد الفيّاض، مؤلّف موسوعة “الِحرف التقليديّة 

لتقديمه  الِحرفيّين  اتّحاد  بعمل  حمود؛  هاشم  ماجد  مع  بالتعاون  سوريا”،  في 

، إلنجاز موسوعة الِحرف التقليديّة في  التسهيالت من معلوماٍت، وتيسيٍر لوجستيٍّ

سوريا، الصادرة عن االتّحاد نفسه، التي َعّدها إحدى الوسائل المهّمة في توثيق 

التراث الِحرَفّي، والمحافظة عليه من االندثار، إضافًة إلى دعمها بالصور المتعلّقة 

بمختلف الِحرَف اليدويّة كما ورد في مقال على الموقع االلكتروني esyria بقلم 

الحماية)3(،  بهدف  توثيق  التقليديّة...  الِحرَف  موسوعة  بعنوان:  طلفاح،  فادي 

في  نشأ  الذي  الِحرَفّي  التنظيم  بدور  تشيد  أنّها  نجد  الموسوعة  على  وباالطاّلع 

نعيد  فكيف  وطن..  ذاكرة  التقليــدية..  والصنـاعات  »الحـرف  وآخرون،  بشار  الحجلي   )1(

األلـق إليهــا؟«، سبق ذكره.

نعيد  فكيف  وطن..  ذاكرة  التقليــدية..  والصنـاعات  »الحـرف  وآخرون،  بشار  الحجلي   )2(

األلـق إليهــا؟«، سبق ذكره.

)3( طلفاح فادي، »موسوعة الحرف التقليدية... توثيق بهدف الحماية«، ]مرجع الكتروني[، 

موقع esyria، موجود على الرابط: https://goo.gl/BtQdjj، تاريخ النشر: 2012/06/11، 

تاريخ المعاينة: 2018/09/7.
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سوريا عام 1970 ضمن عمليّة التحّول االشتراكّي، التي انتهجته ما تسّمى بثورة 

الثامن من آذار )1(1963. وتورد الموسوعة تاريخ تطّور التنظيم الِحرفّي، و مهاّم 

االتّحاد العام للفاّلحين من دون أن تتطرّق إلى فترة ما بعد عام 2011 مستعملًة 

لغًة ومصطلحاٍت قديمًة، على سبيل المثال: )تأهيل المرأة، المعوقين()2(، وتقتصر 

النسب المقّدمة واألرقام على فتراٍت تاريخيٍّة قديمٍة)3( من دون مواكبة التغييرات 

الجارية، ما يشّكك بفاعليّة معلوماتها، ومدى القدرة على تطبيقها. وعلى صعيٍد 

التي جرت  المقابالت  العيّنة خالل  أفراد  ِقبَل  من  الموسوعة  ِذكْر  يَرِْد  لْم  آخر، 

معهم، ما يثير السؤال عّما إذا كانت تعدُّ مرجعيًّة لعمل المنظّمات الفاعلة حاليّاً 

)اتّحاد  بعنوان:  الين  أون  الثورة  في  آخر  مقاٌل  يؤكّد   2016 وفي  األرض.  على 

الِحرفيّين: اعتمد شعاراً خاّصاً بالصناعات الِحرفيّة المرغوبة عالميّاً()4( أّن االتّحاد 

معنيٌّ بالِحرَف كلّها، لكّن الظروف تستدعي أْن يُولي االتّحاد بعضها، مثل: البروكار 

واألغباني أولويًّة دون غيرها، ويرى رئيس االتّحاد العام للجمعيّات الِحرفيّة، ياسين 

السيد حسن، أّن الخطوة األمثل للحفاظ على الصناعة هي تدريب ِحرفيّين ُجدد 

على يد شيخ الكار)5(، ونقلها إلى أجياٍل جديدة. تأتي هذه اإلجراءات استجابًة 

ويؤكّد  األُخرى،  القطاعات  من  كغيره  الِحرَفّي  القطاع  على  أثّرت  التي  لألزمة 

السيد حسن أّن االتّحاد قد أْسهم في فتح أسواٍق جديدٍة لدى الدول الصديقة، 

)1( الفياض محمد، الحرف التقليدية في سوريا، سبق ذكره، ص 395-391.

)2( الفياض محمد، الحرف التقليدية في سوريا، سبق ذكره، ص 413-412.

)3( الفياض محمد، الحرف التقليدية في سوريا، سبق ذكره، ص 411.  

)4( ]د.ك[، “اتحاد الحرفيين: اعتمد شعاراً خاصاً بالصناعات الحرفية المرغوبة عالمياً”، ]مرجع 

النشر:  https://bit.ly/2KLQtgB، تاريخ  الرابط:  على  الين،  أون  الثورة  الكتروني[، 

2016/12/12  تاريخ المعاينة: 2018/09/7.

القديمة على عميد  القديمة وحلب  يطلق في دمشق  كان  قديم  الكار: مصطلح  )5( شيخ 

الذي يمثلهم أمام المهن األخرى  أصحاب مهنة أو حرفة واحدة، هو أخبرهم وكبيرهم 

وأمام الدولة وأمام شيخ مشايخ الكار.
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مثل: الصين، وروسيا، وتأمين أراٍض إلقامة مناطَق ِحرفيٍّة  يعمل فيها الِحرفيّون 

النازحون من المناطق الساخنة.

ولْم يتمّكن البحث من معرفة وفْهم التنظيم الِحرَفّي، ومؤّسساته، واختالف 

وظائفها وأدوارها، مثل: اتّحاد الجمعيّات الِحرَفيّة، وال مدى فاعليّة عمل االتّحاد 

العام للِحرفيّين، أو معرفة جدوى الخطوات المتّخذة استجابًة لآلثار الناجمة عن 

الحرب، والحفاظ على الصناعات الِحرَفيّة؛ وذلك لصعوبة رْصد هذه المعلومات، 

وعدم إدراج مجموعٍة من األسئلة المناسبة في نموذج المقابالت مع أفراد العيّنة 

التي تدور َحْول عالقتهم باالتّحاد العام للِحرَفيّين، ودوره في دعمهم من حيث 

المواد األّوليّة، وأسواق التصريف، وتوسيع الخبرات، علماً بأّن “الشّغاالت” لْسن 

وُمصلحي  الطبّاعين،  من  الِحرَفيّين  على  ذلك  يقتصر  بْل  االتّحاد،  في  مسّجالت 

الماكينات، والتّجار، إْذ االنتساب إليه ليس إلزاميّاً، بْل مسألة اختياريّة حسب مقال 

التقليــديّة.. ذاكرة وطن.. فكيف نعيد األلـق إليهــا؟()1(،  )الِحـرَف والصنـاعات 

في  الِحرَفيّة  الصناعات  مجتمعات  تُْشرَُك  هل  للبحث:  مفتوحاً  السؤال  ويبقى 

اتّخاذ القرارات سواء كانت متعلّقًة بتوفير البيئات المالئمة لتطّورها أم متعلّقًة 

دوناً  أّوالً  باالنطالق من مصلحتها  القادمة  األجيال  إلى  لنقلها  األْجدى  بالوسائل 

لطة؟ ولمحاولة اإلجابة عن هذا السؤال، وغيره من األسئلة التي  عن مصلحة السُّ

تسعى لتقّصي األدوار والمسؤوليّات التي يجب القيام بها لحماية التراث الثقافّي 

غير الماّدّي عاّمًة، وصناعة األغباني خاّصًة، يعرض البحث في الفقرة التالية بعض 

التي  للمهّددات  واستجابتها  اليونسكو،  منظمة  دور  حول  تتمحور  التي  النقاط 
تُْحدق بالتراث غير الماّدّي السورّي، وخاّصًة أنّها تعدُّ َصونه من أولويّاتها.)2(

نعيد  فكيف  وطن..  ذاكرة  التقليــدية..  والصنـاعات  “الحـرف  وآخرون،  بشار  الحجلي   )1(

األلـق إليهــا؟”، سبق ذكره. 

)2( ]د.ك[، »التراث الثقافي غير المادي«، ]مرجع إلكتروني[، من موقع اليونسكو – مكتب 

القاهرة، موجود على الرابط: https://goo.gl/abeafB، ]د.ت[، تاريخ المعاينة 2019/4/3.
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3- دور منظمة اليونسكو:

نستعرض في هذه الفقرة بعض النقاط الرئيسة التّفاقيّة اليونسكو الخاّصة 

السوريّة، ما يجعلها  الحكومة  التي صادقت عليها  الماّدّي)1(،  التراث غير  بَصون 

َصون  أهميّة  على  تؤكّد  عالميّاً،  عليها  ُمصادقاً  مرجعيًّة  بوْصفها  ببنودها  ملزمًة 

الضَرر  إلحاق  مسألة  وَعّد  اإلنسان،  من حقوق  حّقاً  بصفته  الماّدّي  غير  التراث 

بالثقافة والتراث غير الماّدّي ألحد الشعوب ضرراً يلحق بالتراث الثقافّي لإلنسانيّة 

جمعاء، وانطالقاً من ذلك، سنحاول اإلضاءة على دور منظمة اليونسكو في الصراع 

ثّم  العسكرّي،  الصراع  أثر  مراقبة  على  المبنيّة  وتصريحاتها  سوريا،  في  الدائر 

التطرّق إلى بعض المبادرات التي قامت بها منظمة اليونسكو لالستجابة للخطر، 

التراث  َصْون  مرَصد  بإنشاء  العمل  عنه  نتج  الذي  التراث”،  برنامج “صون  مثل: 

بالمعاهدات  المتنازعة  األطراف  وإلزام  اآلثار،  هذه  لتخفيف  سعياً  الثقافّي)2( 

اليونسكو  منظمة  عالقة  مناقشة  خالل  من  الدور  هذا  تحليل  وأخيراً  الدوليّة، 

مع الحكومة السوريّة، ومدى تطبيقها لدور القائم على ُسبل استجابة الحكومة 

للتحّديات التي تواجه التراث غير الماّدّي بسبب الحرب. 

عرّفت منظمة اليونسكو التراث غير الماّدّي بأنّه: “الممارسات، والتصّورات، 

وقطع،  آالٍت،  من  بها  يرتبط  وما  والمهارات،  والمعارف،  التعبير،  وأشكال 

ومصنوعات، وأماكن ثقافيّة، التي تعّدها الجماعات والمجموعات، وأحياناً األفراد، 

جزءاً من تراثهم الثقافّي، وهذا التراث الثقافّي غير الماّدّي، المتوارث جيالً عن 

)1( UNESCO, Text of the Convention for the Safeguarding of the Intan-

gible Cultural Heritage – Article 2, ]E-Reference[, UNESCO website, On 
the link: https://bit.ly/2OKUobK, Paris, 17/10/2003, Review Date: 3/4/2019.

)2( ]د.ك[، “سوريا: اليونسكو تنشئ مرصداً لصون التراث الثقافي”، ]مرجع الكتروني[، موقع 

النشر:  https://goo.gl/yBPT5e، تاريخ  الرابط:  على  موجود  المتحدة،  األمم  أخبار 

2014/5/29، تاريخ المعاينة: 2019/4/3.
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جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورٍة مستمرٍّة، بما يتّفق مع 

بهويّتها،  اإلحساس  لديها  يُنمي  وهو  وتاريخها،  الطبيعة،  مع  وتفاعالتها  بيئتها، 

والشعور باستمراريّتها، ويعّزز –بعدئٍذ- احترام التنّوع الثقافّي، والقدرة اإلبداعيّة 

الماّدّي، وضمان تطّوره، يعّززان  التراث غير  البشريّة”)1(، على ذلك، فإّن حماية 

تنمية االرتباط، واإلحساس بالهويّة الثقافيّة التي عرّفتها Susan Healey)2( سوزان 

متنّوعًة  االجتماعيّة، وتمتلك مجموعًة  العلوم  الحاصلة على شهادٍة في  هايلي، 

من الخبرات الدوليّة في تطوير السياسات، والتخطيط، وإدارة المشاريع، وتقييم 

البرامج، والتغيير التنظيمّي، على أنّها “الشعور باالنتماء الذي يستمّد من أصوٍل، 

أو مميّزاٍت مشتركٍة، وتتضّمن األصول أْن يكون األفراد أوالداً لألبَويْن نفسهما، أو 

أْن يكونوا أفراداً قد ولدوا في المنطقة الجغرافيّة نفسها، وحسب التعريف، فثّمة 

مميزات مشتركة توضح أنّها: الّلغة المشتركة، وُسبُل العيش، والعناصر التي تتولّد 

أّن “التراث  اليونسكو على  غالباً، وليس دائماً، بسبب األصل والمنشأ”)3(وأكّدت 

غير الماّدّي أساسيٌّ لضمان التنّوع الثقافّي، واإلبداع اإلنسانّي، ومطلب حمايته 

ينسجم مع الصكوك الدوليّة المتعلّقة بحقوق اإلنسان العالميّة، التي تؤكّد على 

أنّه  كما  واألفراد،  والمجموعات،  المجتمعات،  بين  المتبادل  االحترام  مقتضيات 

ضرورٌة لتحقيق التنمية المستدامة”)4( .

)1( UNESCO, Text of the Convention for the Safeguarding of the Intan-

gible Cultural Heritage – Article 2, Previously mentioned.

العلوم االجتماعية وتمتلك  التخصصات حاصلة على شهادة في  )2( سوزان هايلي متعددة 

مجموعة متنوعة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والتخطيط وإدارة المشاريع 

وتقييم البرامج والتغيير التنظيمي.
)3( Healey, H, Cultural Resilience, Identity and the Restructuring if Politi-

cal Power in Bolivia، University of Guelph, Canada, 2006, P.4.
)4( UNESCO, Text of the Convention for the Safeguarding of the Intan-

gible Cultural Heritage – Article 2, Previously mentioned.
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إلى  الهادفة  اإلجراءات  “مجموعة  بأنّها:  “َصون”  كلمة  االتّفاقيّة  عرّفت 

استدامة التراث الثقافّي غير الماّدّي، بما في ذلك تحديد هذا التراث، وتوثيقه، 

وإجراء البحوث بشأنه، والمحافظة عليه، وحمايته، وتعزيزه، وإبرازه ونقله، ال 

سيّما عن طريق التعليم النظامّي، وغير النظامّي، وإحياء مختلف جوانب هذا 

التراث”)1(، وبناًء عليه تلزم االتفاقيّة الحكومة السوريّة المصاِدقة عليها، باتّخاذ 

دون  من  األجيال  بين  تناقله  وضمان  الماّدّي،  غير  التراث  لَصون  كلّها  السبل 

عوائق. 

 Irina Bokova وّجهت منظمة اليونسكو نداءاٍت متكّررًة، وناشدت مديرتها

انتخابها عام  وأُعيد  لليونسكو منذ عام 2009،  العاّمة  المديرة  بوكوفا،  إيرينا   -

2013، األطراف المتنازعة في سوريا جميعها: “لَِصون التراث الثقافّي في البلد، 

في  ورد  كما  الدمار”)2(،  من  المزيد  وقوع  لمْنع  كلّها  الممكنة  التدابير  واتّخاذ 

تقريٍر لليونسكو بعنوان: )التراث غير الماّدّي( أّن النزاع قد أثّر في أوُجه التراث 

الثقافّي كافًّة؛ حيث “كانت له نتائج وخيمة على المؤتمنين على أشكال التعبير 

التراثّي الثقافّي غير الماّدّي وممارسيه، وعلى قابليّتها للحياة، وتناقل الممارسات 

والدراية المتعلّقة بالتراث الحّي األساسّي، للحفاظ على التنّوع الثقافّي، وعلى 

تأثير  أّن  نفسه  التقرير  ويورد  الطوائف”)3(،  بين  والحوار  االجتماعّي،  االنصهار 

الصراع على اإلنتاج الِحرَفّي اتّسع ليصل إلى مدينة دمشق على الرغم من أنّه لم 

)1( UNESCO, Text of the Convention for the Safeguarding of the Intan-

gible Cultural Heritage – Article 2, Previously mentioned.

)2( ]د.ك[، “مناشدة من المديرة العامة لليونسكو: أوقفوا الدمار!”، ]مرجع الكتروني[، من 

موقع اليونسكو، موجود على الرابط: https://goo.gl/52sF3z، تاريخ النشر: 2013/8/29، 

تاريخ المعاينة: 2019/4/4.

)3( ]د.ك[، »التراث غير المادي«، ]مرجع إلكتروني[، مرصد التراث الثقافي السوري، موجود 

على الرابط: https://goo.gl/3b8Uog، ]د.ت[، تاريخ المعاينة: 2019/4/4.



73

يطَلها النزاع مباشرًة مقارنًة بالمدن المحيطة بها، مثل: مدينة دوما، أو البعيدة، 

مثل: مدينة حلب.

انطلق  اليونسكو،  منظمة  مع  والتعاون  األوروبّي،  االتّحاد  من  وبتمويٍل 

قام  الذي   ،2014 عام  في  السورّي  الماّدّي  غير  للتراث  العاجل  الصون  مشروع 

واالستقرار،  االجتماعّي،  االنصهار  إعادة  في  “المساهمة  إلى  تهدف  بمبادراٍت 

والتنمية المستدامة، من خالل حماية التراث الثقافّي السورّي، وَصونه من أعمال 

الدمار المستمرّة، والخسائر المتزايدة، التي تطال تراث سوريا الغنّي”)1(، وتقّرر 

وفقه إنشاء مرصٍد لرْصد التراث المبنّي، والمنقول، وغير الماّدّي في سوريا، “الذي 

عن  وممثلين   ،}...{ بلداً   22 من  خبيراً،   120 من  ألكثر  دوليٍّ  اجتماٍع  بعد  تّم 

المنظّمات السوريّة غير الحكوميّة”)2(، الذي ُعقد في اليونسكو من 26 إلى 28 

يتعرّض ألضرار  في سوريا  الماّدّي  غير  “التراث  أّن  أقّر  2014؛ حيث  مايو  أيار/ 

جسيمة بسبب ظواهر التشتّت االجتماعّي، وعوامل النزوح والهجرة، ففي مدينة 

حلب القديمة التي تعرّضت ألقسى أشكال التدمير، فقد الِحرَفيّون هناك عدداً 

كبيراً من ورش عملهم، وأدواتهم، والمواد التي يستعملونها، كما توقّفت األنشطة 

المرتبطة بنقل مهاراتهم”)3(.

ومن جهٍة أُخرى تشيد اليونسكو بدور الحكومة السوريّة الذي نشهد تفاعله 

في السنوات األخيرة لحماية التراث غير الماّدّي؛ إْذ قامت بترشيح دمشق مدينة 

مبدعة لدى يونسكو، وعيّنت األمانة السوريّة التي تترأسها السيّدة األولى أسماء 

األسد، ُمحّكماً دوليّاً في لجنة تقييم عناصر التراث الثقافّي غير الماّدّي العالمّي 

مرصد  إلكتروني[،  ]مرجع  السوري”،  الثقافي  للتراث  العاجل  الصون  “مشروع  ]د.ك[،   )1(

التراث الثقافي السوري، موجود على الرابط: https://goo.gl/HjdcUH، ]د،ت[، تاريخ 

المعاينة: 2019/4/6.

)2( ]د.ك[، “سوريا: اليونسكو تنشئ مرصداً لصون التراث الثقافي”، سبق ذكره.

)3( ]د.ك[، “سوريا: اليونسكو تنشئ مرصداً لصون التراث الثقافي”، سبق ذكره.
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)1(، ما يبرز بعض التناقض في دور اليونسكو، وعالقتها مع 
عن دورة 2016-2014 

وتتحّمل  نزاٍع،  طرف  األولى  كون  للتنمية،  السوريّة  واألمانة  السوريّة،  الحكومة 

جزءاً كبيراً من مسؤوليّة َصون التراث الثقافّي، كما ورد في مقالة: )ال بشر وال 

إلى  إضافًة  زينو)2(،  باسيليوس  بقلم  اآلثار(  على  الحرب  وسرديّات  تدمر  حجر.. 

مسؤوليّتها في نزوح اآلالف من سّكان مدينة دوما إلى مدينة دمشق، أو مدينة 

)نزوح جماعي عن دوما، وآالف  بعنوان:  إدلب، كما ورد في مقالة محمد وتد 

يُهّجرون من الغوطة إلى إدلب()3(، وفي ابتعاد الثانية عن الحياد لتحّول  بعض 

مقالة  بحسب  العسكرّي  الطابع  تحمل  برامج  إلى  عام 2011  بعد  برامجها  من 

الجمهوريّة)4(، “كالتعاون مع الحكومة السوريّة لتخصيص 10 مليار ليرة سوريّة 

لمشروع جريح الوطن”)5(، الذي يشمل “شهداء وجرحى القّوات الرديفة، وكل من 

حمل السالح إلى جانب الجيش” بحسب مقالة )Syriasteps)6 و“برنامج إكليل 

)1( UNESCO, Report by a non-govermental Organization Accredited to 
Act in an Advisory Capacity to the Commitee on its Contribution to the 
Implementation of the Convention, previously mentioned.

)2( زينو باسيليوس، »ال بشر وال حجر.. تدمر وسرديات الحرب على اآلثار«، ]مرجع الكتروني[، 

جريدة األخبار، على الرابط: https://goo.gl/ffcyJn، تاريخ النشر: 2015/06/01، تاريخ 

المعاينة: 2018/06/03.
)3( ]د،ك[، »نزوح جماعي عن دوما وآالف يهجرون من الغوطة إلدلب«، ]مرجع الكتروني[، 

 ،2018/03/26 النشر:  تاريخ   ،https://goo.gl/RTF9tL الرابط:  على   ،48 عرب  موقع 

تاريخ المعاينة: 2018/05/23.
)4( منصور كرم، “األمانة السورية للتنمية، من الوجه المدني إلى البزة العسكرية”، ]مرجع 

النشر:  https://goo.gl/ESWfwM، تاريخ  الرابط:  على  الجمهورية،  موقع  الكتروني[، 

2017/08/14، تاريخ المعاينة: 2018/06/25.

)5( ]د.ك[، »الحكومة خصصت بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية 10 مليار ليرة لمشروع 

جريح الوطن«، ]مرجع إلكتروني[، موقع Syria Steps، على الرابط:

 https://bit.ly/2WWuhBG، ]د.ت[، تاريخ المعاينة: 2018/06/25.

)6( ]د.ك[، “الحكومة خصصت بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية 10 مليار ليرة لمشروع 

جريح الوطن”، سبق ذكره.
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الغار لدعم 100 طالب من خّريجي الشهادة الثانويّة من ذوي شهداء وجرحى 

الجيش والقّوات المسلّحة بما فيها قوى األمن الداخلّي والشرطة”)1(، يوضح مدى 

خطابها)2(،  وحتّى  برامجها،  تصميم  في  السوريّة  الحكومة  بسياسيات  ارتباطها 

وعلى ذلك، انحيازها إلى أحد أطراف الصراع المسبّبة للدمار الذي لحق بالتراث 

المادي وغير الماّدّي.

وهذا يطرح سؤاالً جوهريّاً َحْول آليّات منظمة اليونسكو لمراقبة الحكومات 

والمؤّسسات الفاعلة في َصون التراث غير الماّدّي، ومدى تحقيقها لمبادئ الحياديّة، 

والشفافيّة، والمساواة، وهل تنطلق في تصميم برامجها وتحديد استجاباتها مع 

سياسيٍّة  ألجنداٍت  وفقاً  أم  ومصلحته،  أولويّاته  من  التقليديّة  الصناعات  مجتمع 

تفرضها الدول الكبرى المسيطرة، وبناًء على ذلك، ماهي المعايير التي تعتمدها 

اليونسكو لتقييم دور الحكومات، أو في تعيين مؤّسسٍة ما ُمحّكماً دوليّاً في لجنة 

تقييم عناصر التراث الثقافّي غير الماّدّي العالمي؟ وكم تتوافق هذه المعايير مع 

العاملين/ات فيها، وخاّصًة في ظروف الحرب،  الصناعة، ودعم  مصلحة مجتمع 

وماتحمله من صعوباٍت ومخاطر؟

الكتروني[،  ]مرجع  الغار«،  إكليل  مشروع  للتنمية  السورية  األمانة  »أطلقت  ]د.ك[،   )1(

المعاينة:  تاريخ  الرابط: https://goo.gl/K65chx، ]د.ت[،  على  تشرين،  موقع جامعة 

 .2018/5/3

)2( في فيديو على اليوتيوب نشاهد خطاب السيدة األولى أسماء األسد رئيسة األمانة السورية 

لمصلحة  والعمل  الحوار  قيم  على  تشجع  للتنمية  السورية  الكوادر  لقائها  في  للتنمية 

أطياف الشعب السوري جميعها من دون تمييز ثم تشيد في فيديو آخر بعنوان »ضفائر 

النار« بالنساء اللواتي التحقن بالجيش الحكومي للقتال. لالطالع على الفيديوهات على 

الرابط:  على  األسد،  أسماء  األولى  السيدة  الياسمين  سيدة  النار:  يوتيوب: ضفائر  موقع 

https://goo.gl/5D86y، تاريخ النشر: 2018/3/22، تاريخ المعاينة: 2018/5/3. 

كلمة السيدة أسماء األسد خالل لقائها كوادر األمانة السورية للتنمية، على الرابط:

https://goo.gl/83cb7Y، تاريخ النشر: 2017/7/22، تاريخ المعاينة: 2018/5/3.
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لفْهم وضع العاملين/ات في صناعة األغباني، تقّدم الفقرة التالية من البحث، 

عرضاً لردود أفعالهم واستجاباتهم تجاه ما استجّد على صناعة األغباني في سنوات 

الحرب السبع، وذلك استكماالً لغاية البحث بتحليل هذه الدوافع وتصنيفها تحت 

بند المقاومة الثقافيّة.

4- دور العاملين في الصناعة:

وبمواجهة ما سبق كلّه، يطرح البحث سؤاله عن التغيير الحاصل في وْعي 

وردود أفعال العاملين/ات في الصناعة تجاه التحّديات التي تواجه الصناعة، وهل 

الصناعة  بها  تمّر  التي  المتغيّرات  لمواجهة  حلوٍل  إليجاد  الدافع  لديهم  ولّدت 

من  مجموعًة  ويناقش  القسم  هذا  ليعرض  الثقافيّة؟  المرونة  مبدأ  من  انطالقاً 

صناعة  لمجتمع  نموذجاً  تُعّد  والتي  البحث،  عيّنة  بها  أْدلت  التي  المعلومات 

واقتراح  للصناعة،  الحالّي  الوضع  صورة  الستكمال  دمشق،  مدينة  في  األغباني 

الحكوميّة،  المؤّسسات  ِقبَل  من  عليها  العمل  من  بّد  ال  توصياٍت  مجموعة 

والجمعيّات التابعة لها، والمؤّسسات الثقافيّة المستقلّة، وكّل فاعٍل في الصناعة.

من الجدير بالّذكْر إجماع أفراد العيّنة من دون استثناٍء على رغبتهم باالستمرار 

في الصناعة، والعمل بها، الرتباطهم بها بوصفها ِحرفًة إبداعيًّة تراثيًّة، متحّدين 

القسم  هذا  وسيورد  وحصاٍر،  موٍت  من  الحرب  خلّفتها  التي  المختلفة  العوامل 

هؤالء،  عاشها  التي  الظروف  توضح  التي  المعلومات  من  مجموعًة  البحث  من 

ومجموعة من االقتباسات ألقوالهم التي توضح مواقفهم تُجاه الصناعة.

يؤكّد تاريخ تطّور الصناعة على قدرة األفراد ومجتمع صناعة األغباني على 

بلّفة  ابتداًء  المنتجات،  في  أكبر  تنّوعاً  لتشمل  استعمالها،  وتوسيع  تطويرها، 

الزمن  في  والحقائب  األزياء  إلى  وصوالً  العثمانيّة،  لطنة  السُّ زمان  على  الرأس 

الحاضر، وهذه داللة إبداٍع وتصميٍم في رأي أحد أفراد العيّنة، مؤكّداً على قدرة 

األشخاص العاملين/ات في الصناعة على اجتراح المعجزات بقوله: “في البداية 
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في  وتستمّر  الجاّلبيّة،  ثّم  الطاولة،  مفرش  ثّم  الزنانير،  ثّم  الّلّفة،  يصنعون  كانوا 

التجّدد واإلبداع، فنحن نصنع المعجزات”)1( )انظر صورة رقم 10(. وعلى ذلك، 

فإّن الظروف الحاليّة التي فرضتها الحرب ال تثنيهم عن االستمرار، وعلى الرغم 

التّجار  مدينة دوما، وفقدان  “الشّغاالت” من  بنزوح  تتمثّل  التي  التحّديات  من 

الداخليّة  األسواق  في  المنتجات  تصريف  تحّديات  إلى  إضافًة  معهم،  التواصل 

من  االستمرار ستمّكنهم  في  الصناعة  في  العاملين/ات  دافع  أّن  إاّل  والخارجيّة، 

الحفاظ عليها، كما يؤكّد التاجر أبو بّسام في حديثه: »العوامل السلبيّة متعلّقة 

بظروف نزوح اليَد العاملة، وعدم وجود أسواق تصريف؛ أّما الجوانب اإليجابيّة، 
فلها عالقة بإصرارنا على الحفاظ على هذا التراث«.)2(

صورة 11: صورة ألحد منتجات مشروع خيوط األمل - أغباني)3(

)1( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع مصلح اآلالت، سبق ذكره.

)2( مرادني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع التاجر أبي سامر، سبق 

ذكره.
،https://goo.gl/7BwM3i :3( من صفحة خيوط األمل – أغباني على فيسبوك(
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الكثير من  لعودة  األساسّي  الدافع  الحرب  الناتجة عن  الظروف  كانت  وقد 

“الشّغاالت” إلى صناعة األغباني بعد انقطاٍع عنها كما سبق ِذكْره في الصفحة 

)22(. كانت اآلالت قد أُهِملت لوقٍت طويٍل من الزمن حتّى صدئت، ولّما قّررت 

بعض النساء العودة إلى العمل في صناعة األغباني، نقْعَن اآلالت بزيت الكاز، 

وبدأَن بتجارب لتطريز مفارش للطاوالت، فتحّمست جاراتهّن للفكرة، وانضمْمن 

إليهّن، لتتوّسع المبادرات )انظر صورة رقم 12(؛ كما كانت دافعاً  لعودة الِحرَفيّين 

الذين ترتبط ِحرَفهم وأعمالهم بالصناعة إلى العمل بعدما اضطروا إلى االنقطاع 

لزيادٍة نسبيٍّة  أيضاً  عنه لفترة من الزمن ففتحوا محالهم لصيانة اآلالت؛ ودافعاً 

في عمل التّجار من بائعي القماش والخيوط؛ إْذ تقول الدومانيّة: »لّما كّنا نشتري 

حرير لْم يكن تاجر الحرير يصّدق حقيقة وجود عمل، ولّما صرنا نؤّمن ماكينات 

»للشّغاالت« الّلواتي انضمْمن إلى المشروع فتح صاحب المخرطة المحّل، وعاد 

إلى العمل«)1( مؤكّدًة بذلك على أّن العديد من األفراد العاملين/ات عادوا إلى 

العمل بعد انقطاع، وتحديداً »الشّغاالت« الّلواتي تركْن الصناعة لسنوات، واستمّر 

هؤالء في العمل منذ عام 2012 حتّى حصار المدينة في أواخر عام 2013، حيث 

لْم يعد ممكناً إيصال المواد األّوليّة إليهم، أو تسلّم المنتجات منهم لتسويقها في 

دمشق، أو في دوٍل أُخرى.

النساء  مع  دمشق  مدينة  في  لتتركّز  المبادرات  انتقلت  الحصار،  بعد 

تقوم  حيث  يومهّن؛  قوت  تأمين  في  لمساعدتهّن  نزْحن؛  الّلواتي  “الشّغاالت” 

التي  المنطقة  خارج  الحركة  تتجّنبْن  وغالباً  منازلهّن،  في  بالتطريز  “الشّغاالت” 

أجبر  ما  األمنيّة،  الحواجز  على  االعتقال  أو  المساءلة،  من  خوفاً  فيها،  تقطن 

بعض أصحاب العمل على االنتقال أحياناً بين المنازل لجمع المنتجات من أجل 

في  كما  محالّهم  في  المنتجات  يتسلّمون  اآلخر  بعضهم  بقي  بينما  تسويقها، 

)1( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع الدومانية، سبق ذكره.
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السابق، كما أْسهم التّجار إلى جانب المنظّمات األهليّة في مساعدة “الشّغاالت” 

على تأمين آالت التطريز، والمواد األّوليّة الاّلزمة، إضافًة إلى مساعدة الِحرفيّين 

في الحصول على قرٍض يساعدهم في تأمين ما يلزم لمزاولة مهنتهم من جديد، 

كما هو حال مصلح اآلالت؛ إْذ يؤكّد عودته إلى العمل بعد نزوحه من دوما إلى 

دمشق: »ولكْن منذ سنتين، وعندما خرجُت من الحصار، واستطعُت أْن أتجاوز 

مشكالتي الشخصيّة، ُعدُت إلى العمل في مهنتي التي أحّب«)1(، وكذلك الحال 

مع التاجر أبي بّسام الذي عبّر عن محبّته لعمله، ورغبته في الحفاظ على هذا 

التراث، على الرغم من ظروف الحرب متعلّقاً باألمل، وطموحه في عودة األحوال 

إلى سابق عهدها)2(.

لْم تقتصر العالقة بين الِحرَفيّين، أو التّجار في الصناعة على اإلرث، أو المهنة، 

ارتباطهم بها منذ أن تعلّموها، وشّكلت جزءاً من هويّتهم؛  بْل هي منبثقٌة من 

لكونها المساحة التي تمّكنهم من الخلق واإلبداع، فلْم يبيعوا اآلالت على الرغم 

من حاجتهم الماّسة إلى المال، بْل عاودوا العمل فيها عندما تحّسنت الظروف، 

وتوفّر الطلب، ولو اضطّّروا إلى العمل كّل يوٍم بيومه. على الرغم من الظروف 

التي مّر بها مصلح اآلالت، إاّل أنّه يؤكّد قائالً: »الحرب جعلت هذه الصناعة تتخلّى 

عّني عوضاً عن أْن أتخلّى عنها، توقّف العمل تماماً لسنتين ونصف تقريباً، ولكّني 

بقيت متمّسكاً بها«)3(؛ إْذ حصل على قرٍض من إحدى الجمعيّات األهليّة لشراء 

مخرطٍة، والعمل لحسابه. 

أصبح األغباني بمنزلة عزاٍء لبعض السيّدات، بعدما فقْدن أحد أفراد عائالتهّن 

)1( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع مصلح اآلالت، سبق 

ذكره.

بسام،  أبي  التاجر  مع  مقابلة  دمشق«،  في  األغباني  »عن صناعة  )معّدة(،  النا  مرادني   )2(

سبق ذكره.

)3( مرداني النا )معّدة(، “عن صناعة األغباني في دمشق”، مقابلة مع المطّرز، سبق ذكره.
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بسبب الحرب، أو االعتقال، كما أصبح مصدراً لألمل، بينما غالََب التّجار ظروف 

ورفضوا  الطلب،  قلّة  من  الرغم  على  والتجارة  التصنيع  في  فاستمّروا  الحرب، 

تغيير تجارتهم، والعمل في بيع منتوجاٍت أُخرى، أو السفر، أو غيّروها لمّدٍة، ثّم 

عادوا إليها، يقول الطبّاع: “خالل سنوات الحرب السبعة، كان كّل واحٍد من أبناء 

المصلحة )يلقط رزقه( بطريقة، أو بأُخرى، وأنا منهم، ولكْن ما إْن جاءت الفرصة 

بها، وخبّأتها،  التي كنت قد احتفظت  ألعود من جديد حتّى أخرجُت ماكيناتي 

العمل  إلى  ثمنها، وعدت  إلى  الماّسة  الرغم من حاجتي  ببيعها، على  أقم  ولْم 

من جديد، فالعمل اليدوّي يشّكل لصاحبه حالًة من اإلدمان”)1(. إّن تعلّق بعض 

العاملين/ات بالتراث، وإحساس بعضهم اآلخر بالمسؤوليّة تجاه إرث العائلة، هو 

ما يدفعهم لالستمرار في الصناعة، آملين في عودتها إلى سابق عهدها)2(، حيث 

ما زالت األيدي العاملة متوفّرًة، وما زال باإلمكان تأمين بدائل عن المواد األّوليّة، 

مستفيدين من فتح قنوات تسويٍق جديدٍة في التجارة الخارجيّة، وبعض الفرص 

في التسويق داخليّاً.

يحيلنا هذا الدور الذي يلعبه العاملون/ات في الصناعة إلى َعّدِه شكالً من 

الحاضر  للعنف  والسياسيّة، في مواجهٍة  واالجتماعيّة،  الثقافيّة،  المقاومة  أشكال 

كّل يوٍم)3( بدافع الحفاظ على الهويّة والوجود)4(؛ إْذ تسعى هذه المقاومة حسب 

باتريشيا ليفي إلى مواجهة االضطّرابات من خالل التغيير في الوظائف، واألنظمة، 

والمردودات، لَِكْوَن هذا النوع من الصناعات نوعاً من الممارسات الفنيّة البديلة، 

)1( مرادني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع الطباع، سبق ذكره.

بّسام،  أبي  التاجر  مع  مقابلة  دمشق«،  في  األغباني  »عن صناعة  )معّدة(،  النا  مرادني   )2(

سبق ذكره.
)3( Leavy, P, Method meets art: Arts-based research practice. Previously 

mentioned, p.216.
)4( Al- Ani Jananne and others, Art and Conflict, Royal College of Art, UK, 

2014, on the link: https://bit.ly/2ZrikWS, p.10.
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والمستبّدة  المهيمنة  القّوة  لهجاء  مباشرًة  يُستعمل  ال  الفنون  من  النوع  فهذا 

كما هي الحال في الفنون األُخرى: )مسرح، فنون بصريّة(، بْل ينظر إلى تجارب 

الحرب، ويقترح تاريخاً مختلفاً من السرديّات الشخصيّة لألشخاص الفاعلين/ات 

في الصناعات اليدويّة في سوريا)1(، لتقّدم وجهاً آخَر عن الحرب أكثر إنسانيًّة، 

بحسب  التراث،  واندثار  الهويّات،  الموت، وطْمس  لمقاومة  فيه مظاهر  تتجلّى 

رأي هاسسينبوتل)2(، ويتمثّل ذلك في إصرار أفراد العيّنة على التمّسك بالصناعة، 

والنزوح  الحصار  بسبب  عنها  االنقطاع  من  الرغم  على  بها  العمل  إلى  والعودة 

الرغبة في  اإلصرار من  ويأتي هذا  والطبّاع،  والمطّرز،  الماكينات،  كلٌّ  كما فعل 

الحفاظ على التراث، واألمل بعودة الصناعة إلى سابق عهدها، كما صّرح التاجران 

عديدٌة؛  فصوٌل  فلها  األغباني،  صناعة  مع  الدومانيّة  قّصة  أّما  العيّنة؛  أفراد  من 

حيث تعلّمته من دون ِعلم أهلها، واعتمدت عليه لدفع تكاليف إتمام دراستها 

في الجامعة، على الرغم من معارضة والدها الذي منع عنها المصروف، واليوم 

يشغلها العمل عن التفكير بولديها الّلذيْن قُتال في الحرب.

من ناحيٍة أُخرى، كانت صناعة األغباني مصدراً للرزق للكثير من السيّدات 

الّلواتي فقْدن ُمعيلهّن لمشاركتهم في الحراك السلمّي، أو لحملهم السالح ضمن 

صفوف الفصائل المعارضة، إضافًة إلى كونه شكالً من أشكال المقاومة السلميّة 

في أثناء الحراك في مدينة دوما، وقد يكون حتّى اآلن لبعض النساء دون غيرهّن. 

تمثّل هذه المقاومة تحّدياً إنسانيّاً يقوم به الناس لمقاومة مظاهر الموت اليومّي 

حسب تعبير إدوار سعيد: “اإلنسانيّة هي الشكل الوحيد واألخير للمقاومة التي 

نملكها في وجه الممارسات غير اإلنسانيّة، وغير العادلة”.

في نهاية هذا الجزء من البحث، يمكننا القول بأّن الحرب قد بلَْورت عالقة 

)1( Heissenbüttel, D, Art in Conflict: Interventions in War and Crisis, previ-
ously mentioned, P4.

)2( مرداني النا )معّدة(، »عن صناعة األغباني في دمشق«، مقابلة مع الدومانية، سبق ذكره.
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ومقاومتهم  بالهويّة،  ارتباطهم  خاللها  من  رّسخوا  إْذ  الصناعة؛  مع  العيّنة  أفراد 

توارثها  تقليديٍّة  صناعٍة  في  العمل  في  باالستمرار  والتهجير  الموت  لمظاهر 

بعضهم من آبائهم، أو تعلّموها منذ الصغر، أو شّكلت لهم مخرجاً لعوائق ناتجٍة 

إصرار  أّن  إاّل  الصناعة،  مجتمع  تشرذم  من  الرغم  وعلى  اجتماعيٍّة،  عن ضغوٍط 

األفراد على المحافظة عليها يُعّد عامالً أساسيّاً في صونها من االندثار، وقد يفيد 

تضافر الجهات المعنيّة جميعها في تحقيق الظروف األمثل التي تسمح بتطّور 

تجاه  العاملين/ات  أفعال  ردود  إدراَج  كلّه-  سبق  -مّما  البحث  يقترح  الصناعة. 

نوٍع  خالل  من  الثقافيّة،  والمقاومة  بالمرونة  يسّمى  ما  تحت  األغباني  صناعة 

من الفنون التقليديّة، يخلقون من خالله سرديّاتهم الخاّصة التي نوصي بتوثيقها 

مدينتَْي:  في  البحث  مجتمع  واقع  وخاّصًة  الصناعة،  واقع  َحْول  الفْهم  لتوسيع 

دوما، ودمشق.
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الخاتمة

أو  األفراد،  دوافع  في  التغيير  رْصد  في  المساهمة  البحث  هذا  حاول 

الجماعات الفاعلة في صناعة األغباني، وما ينتج عن ذلك من أفعاٍل تتحّدى آثار 

الحرب ومخاطرها على الصناعة، من خالل طرح تساؤٍل عن تشّكل الدوافع لدى 

العاملين/ات في صناعة األغباني، إليجاد حلوٍل وآليّاٍت تْسهم في االستمرار في 

الصناعة، وَصونها من االندثار، انطالقاً من القيمة التراثيّة للصناعة لديهم، وَعّدها 

منعكساً لهويّتهم الثقافيّة، ومنطلقاً لمقاومتهم ثقافيّاً لظروف الحرب، والتحّديات 

المترتّبة عليها.

اعتمد البحث المنهجيّة الكيفيّة، ما أْسهم في اإلضاءة على السياق االجتماعّي 

والديناميكّي لصناعة األغباني قبل عام 2011 حتّى  نهاية العام 2018، من خالل 

المقابالت شبه المنظّمة المعّمقة مع أفراد العيّنة غير العشوائيّة الغرضيّة، الذين 

اختيروا من مجتمع البحث؛ أي: مجتمع صناعة األغباني، وتحديداً من الفاعلين/

ات فيها.

توّصل البحث بدايًة إلى مجموعٍة من المعلومات التوثيقيّة المتعلّقة بنشأة 

الصناعة التي تعود إلى بواكر العهد العثمانّي، حيث كانت عمامة األغباني، شهادة 

السلطان  قوانينه  جلَب  ِحرَفيٍّ  نظاٍم  ضمن  بها  معترفاً  لِحرْفته)1(؛  الصانع  إتقان 

)1( قصاب حسن نجاة، حديث دمشقي 1884-1983- المذكرات »1«، سبق ذكره، ص 260.
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سليمان القانوني في القرن الخامس عشر)1(، وفي حين افترض البحث في البداية 

االندثار،  لمخاطر  وتعرّضت  الحرب،  بسبب  سلْباً  تأثّرت  قد  األغباني  صناعة  أّن 

إاّل أنّه تبيّن أّن الصناعة قد انتعشت بسبب عودة نساء مدينة دوما إلى العمل 

وسيلًة لكْسب الرزق، بعد أْن فقْدن أزواجهّن وأوالدهّن في ِخضمِّ األحداث. 

كما ناقش البحث أحوال الصناعة قبل الـ 2011، فتوّصل إلى مجموعٍة من 

من خالل  الصناعة،  أسباب  تقويض  في  بآخر  أو  بشكٍل،  أْسهمت  التي  العوامل 

التعليم  نسبة  ارتفاع  بسبب  العامالت؛  بالعمران، ونقص عدد  متعلّقٍة  معطياٍت 

عند اإلناث، إضافًة إلى إهمال السياسات الحكوميّة الصناعات التراثيّة عاّمًة قبل 

2011، إاّل أّن المؤّسسات الحكوميّة، وغير الحكوميّة، مثل: اتّحاد الِحرفيّين، واألمانة 

للتنمية قامت بعد عام 2011 بمجموعٍة من اإلجراءات، مثل: تدريب  السوريّة 

الصديقة:  الدول  أسواق  في  وبيعها  لتسويقها  المنتجات  وشراء  الِحرَفيّين/ات، 

إالّ  النازحون)2(،  الِحرَفيّون  فيها  يعمل  ِحرَفيّة  مناطق  وتأمين  والصين(،  )روسيا، 

أّن السؤال الذي يبقى معلّقاً هو مدى تأثير هذه اإلجراءات على عمليّة التطّور 

على  يؤثّر  يُعدُّ خطراً  الذي  خاّصًة،  واألغباني  عاّمًة،  الِحرَفيّة  للصناعات  العفوّي 

ديناميكيّة تطّور الصناعة، لْم تعترض عليه اليونسكو، بْل أشادت بدور الحكومة 

السوريّة، واألمانة السوريّة للتنمية، في حماية التراث غير الماّدّي السورّي)3(، تزامناً 

)1( نصار عبد العظيم، 2016، التنظيمات الحرفية والصناعات المحلية في العهد العثماني، 

سبق ذكره.

)2( ]د.ك[، »اتحاد الحرفيين: اعتمد شعاراً خاصاً بالصناعات الحرفية المرغوبة عالمياً«، سبق 

ذكره.

 UNESCO, Report by a non-govermental Organization Accredited :3( راجع(
 to Act in an Advisory Capacity to the Commitee on its Contribution to

.the Implementation of the Convention, previously mentioned
والموقع الرسمي لألمانة السورية للتنمية: التراث الثقافي غير المادي من خالل الرابط: 

 ،https://goo.gl/r9USJX
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مع الوقت الذي تْسهم فيه اآللة العسكريّة التي تشّكل فيها الحكومة السوريّة 

الفاعل األكبر، في تدمير البيئة للمجتمع الحاضن للصناعة، وموت وتهجير أفراده، 

وهذا  األجيال)1(،  بين  للصناعة  الماّدّي  غير  التراث  تناقل  عرقلة  إلى  يؤّدي  ما 

يطرح مجموعًة من التساؤالت التي يجُدر البحث فيها، والتي تتعلّق بآليّة عمل 

اليونسكو، ومعايير تقييمها ألداء الدول والمؤّسسات التابعة لها في َصون التراث 

غير الماّدّي، وقدرتها على تطبيقها بمعزٍل عن االعتبارات السياسيّة.

توّصل البحث إلى أّن دوافع األفراد وتمّسكهم بالصناعة الرتباطها بهويّتهم هو 

شكٌل من أشكال المقاومة الثقافيّة)2( لتحّديات الحرب، والموت، والتشريد، وبيّن 

أّن ارتباط الهويّة هذا كان مّولداً للمرونة الثقافيّة)3( التي تدفعهم إلى التأقلم مع 

المتغيّرات لضمان َصون تراثهم غير الماّدّي، وتناقله إلى األجيال القادمة، لَِكْون 

سرديّاٍت شخصيٍّة  في خلق  تْسهم  التي  الفنون  أنواع  من  نوعاً  األغباني  صناعة 

تقّدم قراءاٍت أُخرى للحرب)4( ، وجزءاً من ممارسٍة إنسانيٍّة في وجه الممارسات 

تدّخل  من  بّد  ال  ذلك،  من  الرغم  على  ولكْن  يعيشونها)5(،  التي  اإلنسانيّة  غير 

الجهات المعنيّة لضمان اشتراك مجتمع صناعة األغباني في كيفيّة تطوير الصناعة 

في  تغييٍر  إلى  تؤّدي  قد  خارجيٍّة  تدّخالٍت  دون  من  الحاليّة)6(،  الظروف  لتُوائَم 

)1( ]د.ك[، »سوريا: اليونسكو تنشئ مرصداً لصون التراث الثقافي«، سبق ذكره.
)2( Leavy, P, Method meets art: Arts-based research practice, previously 

mentioned, p.216. And: J, A, Hollander, & R,l L, Einwohner, Conceptualis-

ing Resistance, previously mentioned, p 533-554.
)3( Stephanie, J, R, & Stephenson, J, Resilience Pivots Stability and Identity 

in a Social-Ecological-Cultural System, Ecology and Society, Vol 19, No 1, 
Resilience Alliance, Mar 2014, on the link: https://goo.gl/uWek8P.

)4( Heissenbüttel, D, Art in Conflict: Interventions in War and Crisis, previ-
ously mentioned. P4. 

)5( Said Edward. Humanism and democratic criticism. 1st ed. New York: 
Columbia University Press, 2004, p 26.

)6( Singer G, The Importance of the Intangible Cultural Heritage, previ-
ously mentioned.
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الموّجهة  التوصيات  من  البحث مجموعًة  اقترح  وعليه  المجتمع،  أولويّات هذا 

إلى الباحثين/ات، والمؤّسسات، والمبادرات الثقافيّة، والمعنيّين بصناعة األغباني، 

التي ال بّد من العمل بها لمساعدة مجتمع صناعة األغباني على النجاح في مهّمته 

لَِصون تراثه غير الماّدّي:

• الصنعة، 	 بتاريخ  الخاّصة  المعلومات  وتوثيق  البحث،  في  العمل  متابعة 

والدراسة المعّمقة ألسباب التراجع في الصناعة قبل عام 2011، وظروف 

العمل بعده، سواء من ِقبَل المجتمع الحاضن للصناعة أم الجهات المعنيّة 

التابعة للحكومة السوريّة، مثل: األمانة السوريّة للتنمية، أو المؤّسسات 

األُخرى غير الحكوميّة.

• تأمين قاعدة معلومات يمكن أْن تعتمد عليها السياسات الثقافيّة الخاّصة 	

القريب  المستقبل  في  بالُمجمل  التراثيّة  والصناعات  األغباني،  بصناعة 

والبعيد؛ حيث ال يوجد دراسات كافية عن الصناعة، وال عن تاريخها، وال 

عن تطّورها.

• الذاكرة 	 من  جزءاً  لتكون  الصناعة؛  في  العاملين  الناس  قصص  توثيق 

السوريّة الثقافيّة، ومثاالً حيّاً على المقاومة الثقافيّة، وعلى أشكال تحّدي 

الناس للحصار والموت من خالل استمرارهم في صناعة األغباني خاّصًة، 

والصناعات اليدويّة كافًّة عموماً.

• البحث في آليّة عمل منظّمة اليونسكو مع الحكومات والمؤّسسات التابعة 	

لها، وممارسة الضغط عبر المؤّسسات، أو المبادرات الثقافيّة عليها؛ لتقوم 

المعنيّة  والجهات  السوريّة،  الحكومة  عمل  آليّة  على  فاعلٍة  رقابٍة  بدور 

الحكوميّة، إليجاد وسائل  غير  األُخرى  والمؤّسسات  لها،  التابعة  جميعها 

السترجاع البيئة الحاضنة للصناعة في موطنها األصلّي، مثل: مدينة دوما، 

وضمان تناقلهم للصناعة بعمليٍّة عفويٍّة من دون التدّخالت الخارجيّة.
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• اليونسكو والحكومة 	 الثقافيّة على  المبادرات  أْن تضغط المؤّسسات، أو 

السوريّة؛ لوْضع معايير عمٍل لَصون سمعة المنتج اليدوّي عاّمًة، واألغباني 

خاّصًة، لتسجيل الصناعة، وَصونها من منافسة المنتجات المستوردة، ومن 

السرقة، واالستنساخ من ِقبل دوٍل أُخرى، والتعاون مع الِحرفيّين إليجاد 

حلوٍل لمشكالت الصناعة الحاليّة، من نقص الموارد األّوليّة، مثل: إعادة 

تشغيل معامل الدولة لصناعة القماش، وتشرذم “الشّغاالت” والِحرفيّين، 

ومسألة التسويق لتصريف المنتجات داخليّاً وخارجيّاً، وحماية المستهلك 

تُطبّق  المحليّة  للمنتجات  التكلفة  منطقيٍّة لحساب سْعر  بوضع ضوابط 

على الجميع، آخذًة بعين االعتبار ظروف الحرب، وتأثيراتها المختلفة.

• خلْق آليّة رقابة لضمان استفادة الِحرفيّين ومجتمع الصناعة من عائدات 	

االستغالل، ومشاركتهم  األولى، وحماية جهودهم من  بالدرجة  التسويق 

في عمليّة تطوير الصناعة، وعْصرنة المنتجات.

• تشجيع الشابّات والشبّان على تعلّم الِحرَف المرتبطة بالصناعة من خالل 	

إعادة وتطوير نظام “شيخ الكار” لضمان الجودة، وتناقل الِحرفة على نحٍو 

عالي المستوى يخضع المتحاٍن، إضافًة إلى االستفادة من العلم الحديث 

على  وتحافظ  اآلليّات،  تطوير  من  تمّكن  التي  الِحرف  بعض  تطوير  في 

جماليّة المنتج اليدوّي، مثل: ِحرفة تصليح آالت التطريز.

• دعم المبادرات المدنيّة الساعية إلى دعم المجتمع الحاضن للصناعة.	

أخيراً، يؤكّد البحث على ضرورة التوّسع في أبحاٍث مستقبليٍّة تفّند أدوار كلٍّ 

من الحكومة السوريّة ومؤّسساتها، مثل: االتّحاد العام للِحرفيّين، واتّحاد الجمعيّات 

الِحرفيّة، والمؤّسسات التابعة لها، مثل: األمانة السوريّة للتنمية، والشركة العاّمة 

للِحرف، إضافًة إلى دور المنظّمات الدوليّة المعنيّة في َصون التراث غير الماّدّي 

عاّمًة، وصناعة األغباني خاّصًة، ومتابعة التحّري عن مصير “الشّغاالت” والِحرفيّين 



88

النازحين من مدينة دوما، بعد عودتها إلى كنف الحكومة السوريّة، وديناميكيّة 

تطّور صناعة األغباني، والتحّديات الناجمة عن ذلك، وآليّات المقاومة المستحدثة 

لدى العاملين/ات فيها في كلٍّ من مدينتَْي: دوما، ودمشق.
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الملحق 1: 

نموذج عن أسئلة المقابالت التي أُجريت مع عّينة البحث

معلومات شخصية:

- االسم 

- العمر 

- ما وظيفتك ضمن المشروع التجارّي/ المؤّسسة؟

- متى بدأت العمل في صناعة األغباني؟ 

أسئلة متعلّقة بالبحث:

حّدثنا عن صناعة األغباني؟ تاريخها، ومكان نشوئها، وتطّورها.. 1

لماذا تعمل في األغباني؟ ماذا تعني هذه الصناعة بالنسبة إليك؟. 2

منذ كم جيل تعمل عائلتك في هذه الصناعة؟. 3

من يعمل اليوم من أفراد عائلتك في صناعة األغباني؟ . 4

في . 5 الحرب  أثّرت  و كيف  العمل؟  بهذا  تقوم  التي جعلتك  الدوافع  ما 

كان  الصناعة؟ كيف  العمل في هذه  إلى  تدفعك  التي  األسباب  تغيير 

ذلك؟
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العمليّة . 6 مسار  ناحية  من  عملكم؟:  مسار  على  الحرب  أثّرت  كيف 

اإلنتاجيّة

=< توفّر اليَد العاملة / نزوح اليد العاملة.

=< توفير المواد األوليّة. 

=< تسويق وبيع المنتجات في األسواق الداخليّة والخارجيّة. 

العمليّة . 7 مسار  ناحية  من  عملكم؟:  مسار  على  الحرب  أثّرت  كيف 

التسويقية

ما الدول التي امتّد إليها العمل قبل الحرب؟ وما الدول التي امتّد إليها . 8

العمل اليوم؟

ما الحلول التي أْوِجَدْت بما يخّص المشكالت المتعلّقة بـ:. 9

=< اليَد العاملة.

=< المواد األّوليّة.

=< تسويق والمبيعات. 

هل من الممكن تحديد العوامل السلبيّة واإليجابيّة الناتجة عن ظروف . 10

الحرب على صناعة األغباني؟

إذا كنت تعتقد بأنّه قد طُوِّرْت بعض نواحي اإلنتاج والتسويق الخاّصيْن . 11

بهذه الصناعة نتيجة التفكير في طرائق بديلة، فيُرجى توضيح ذلك.

تجد . 12 لْم  والتي  الحالي،  الوقت  في  بالصناعة  تُحيق  التي  المخاطر  ما 

حلوالً لها بعد؟

ما نقاط قّوة المشروع/ التجارة؟. 13

ما نقاط ضعف المشروع/ التجارة؟. 14
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ما الفاعل، أو العنصر األكثر تأثيراً على صناعته:. 15

- المؤّسسات الحكوميّة.

- السوق.

- األمن. 

- المجتمع المدني. 

الثقافيّة . 16 المؤّسسات  على  تقترحها  التي  والمقترحات  التوصيات  ما 

المعنيّة بالصناعات التراثيّة؟

هل تعتقد أّن صناعة األغباني موجودٌة، أو كانت موجودًة في مدينٍة . 17

أُخرى غير مدينة دوما؟

لماذا تعتقد أّن مدينة دوما وْحدها اختّصت بهذه الصناعة؟. 18

من أين كنت تشتري المواد األّوليّة التالية؟. 19

ما بعد 2011ما قبل 2011 املادة 

الخيط 

القم

الطباعة 

اشرح ديناميكيّة العمل قبل 2011.. 20
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