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تقرير

َ
هكذا أحيت نساء دوما تراث سوريا!
إص ــاح ـي ــة بـ ـض ــرورة الـ ـع ــودة إلــى
لغة الحوار والهدوء بدل التصعيد
فــي ال ـشــارع .هــذه التجربة عاشها
أنصار السيد إبراهيم رئيسي يوم
إعالن النتائج ،لكن االنضباط لدى
قــاعــدتــه الشعبية كــان أكـبــر ،وفهم
الجميع بــأن هـنــاك قانونًا ورقــابــة
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،الـ ـت ــي سـبـقـهــا
وعد من املرشد األعلى السيد علي
خــام ـن ـئــي أكـ ــد ف ـيــه أنـ ــه ل ــن ُيـسـمــح
ألحد بمصادرة رأي الشعب ،األمر
الـ ـ ـ ــذي شـ ـك ــل ضـ ـم ــان ــة ل ـل ـج ـم ـهــور
املحافظ.
ب ـنــاء عـلــى مــا س ـبــق ،يـمـكــن وصــف
ن ـت ـي ـجــة ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات بــأنـهــا
طبيعية ،فرغم أن الشارع اإليراني
كــان يتململ مــن األداء الحكومي،
وي ـن ـت ـقــد ال ـح ـك ــوم ــة م ـت ـه ـمــا إي ــاه ــا
ب ــأنـ ـه ــا ل ـ ــم ت ـن ـف ــذ وع ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ،ل ـكــن
الناخب ّ
تحرك وفق العقل الجمعي
ال ــذي ي ـقــول إن الــرئـيــس غـيــر قــادر
ع ـلــى تـنـفـيــذ ك ــل وعـ ـ ــوده ف ــي أرب ــع
سـنــوات ،بــل هــو بحاجة إلــى دورة
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل مــع
الــرئـيــس الـســابــق مـحـمــود أحـمــدي
نجاد ،الذي ّ
تعرض لكثير من النقد
ف ــي الـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى ،ل ـك ـنــه حـصــد
أصواتًا أكثر في دورته الثانية.
من هناّ ،
توجه العقل الجمعي ،هذه
ّ
امل ــرة ،إلــى الشخصية الـتــي جربها
وأراد إعطاءها فرصة على حساب
شـخـصـيــات مـجـهــولــة لــديــة إداري ــا،
فرفض الــدخــول فــي املـجــازفــة .وفي
هــذا امل ـجــال ،تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن
األصــوات املمنوحة للرئيس حسن
روح ــان ــي ل ـي ـســت ك ـل ـهــا م ــن ال ـت ـيــار
اإلص ـ ــاح ـ ــي ال ـ ـ ــذي ح ـش ــد فـ ــي ع ــام
 2013ك ــل ق ــدرات ــه خـلـفــه ب ــدع ــم من
رفسنجاني ،وأوصله بفارق بسيط
مـ ــن الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ف ـق ــد صـ ّـبــت
أصـ ـ ــوات ال ــرم ــادي ــن أو امل ـت ــرددي ــن
واملـحــافـظــن املعتدلني كلها اليوم
ملصلحة روحاني ،مانحة إياه فوزًا
بنسبة  ،%57بموازاة وصول نسبة
التصويت إلى .%73

على مدى عشرات السنين،
كانت نساء مدينة دوما ُيبدعن
في تقديم أقمشة مزينة
برسوم استهوت قلوب
الكثيرين حول العالم .واليوم،
تبحث هذه الصناعة عن
عامالتها «بالسراج والفتيلة»
كي ال تموت .فالحرب لم
تستثن من ضحاياها نساء دوما
ِ
العامالت في مهنة التطريز،
وال صناعة األغباني التراثية
دمشق ــ زياد غصن
ربما ال يعلم كثيرون أن آالف منسوجات
«األغ ـبــانــي» الـشـهـيــرة ،الـتــي تـ ّ
ـزيــن مـنــازل
ال ـعــديــد مــن الـسـيــاسـيــن والــدبـلــومــاسـيــن
ُ
والسياح حول العالم ،شغلت بأيدي نساء
مــديـنــة دوم ــا؛ املــديـنــة الـتــي كــانــت توصف
اج ـت ـمــاع ـيــا ق ـبــل األزم ـ ــة بــأن ـهــا ُمـحــاف ـظــة،
رغ ــم ازده ــاره ــا االق ـت ـصــادي والـعـمــرانــي،
وأصبحت خالل الحرب بمنزلة «إمارة» أو
«عاصمة» للحركات والفصائل اإلسالمية
املسلحة.
حـكــايــة «األغ ـبــانــي» مــع مــديـنــة دوم ــا فيها
الكثير من املفارقات قبل الحرب وخاللها،
إذ كيف يمكن تصديق أن املهنة التراثية
األعــرق في ســوريــا ،والتي يعود تاريخها
إل ــى مــا قـبــل  500ع ــام ،ت ـقــوم عـلــى إب ــداع
و«حرفنة» نساء ،تفرض عليهن العادات
والتقاليد االجتماعية لباسًا معينًا ،وتقييدًا
في الحركة والتواصل مع البيئة املحيطة.
وكـيــف يمكن تـصــديــق أن هــذه املدينة
ال ـتــي ح ـمــت مـهـنــة تــراث ـيــة يـفـتـخــر بها
الـســوريــون ،أصبحت فــي زمــن الحرب
تضم سجنًا ُيحتجز فيه آالف املدنيني
األبـ ـ ــريـ ـ ــاء ،وت ـل ـص ــق ب ـب ـع ــض أب ـن ــائ ـه ــا
ج ــرائ ــم م ــروع ــة ،كـتـلــك ال ـت ــي شـهــدتـهــا
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.2014

آالف العائالت
ّ
أكثر من ستة آالف فتاة وسيدة ،معظمهن
مــن مدينة دومــا ،كـ َّـن قبل الـحــرب يشكلن
الحلقة الرئيسية في إنتاج أقمشة األغباني،
ال بــل إن أم هــانــي حمدالله ،املــوجــودة إلى
اليوم في سوق املهن اليدوية وسط دمشق،
تؤكد أن عدد الفتيات والسيدات اللواتي َّ
كن
في دوما يعملن في «تطريز» األغباني أكبر
من ذلك بكثير ،إلى درجــة أن إنــاث العائلة
جميعًا ،أو معظمهن على األقلَّ ،
كن يعملن
فــي هــذه املهنة ،مــن ربــة املـنــزل إلــى بناتها
فأخواتها وزوجات أبنائها وغيرهن.
وت ـض ـيــف ف ــي حــدي ـث ـهــا إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»:
حلقات العمل في صناعة أقمشة األغباني
«تـ ـب ــدأ ب ـقــص ال ـق ـم ــاش امل ـن ـتــج مـحـلـيــا أو
املستورد وفق األشكال املطلوبة ،ثم ترسل
قطع القماش تلك إلى املطبعة ،حيث تطبع
الرسوم الرائجة واملطلوبة ،وذلك عبر قوالب
خشبية خــاصــة ،بعد ذلــك يجمع القماش
ويرسل مع الخيوط ومستلزمات التطريز
إلـ ــى ورش ـ ــات ال ـع ـمــل امل ـنــزل ـيــة امل ـن ـت ـشــرة
فــي دوم ــا ،وبـعــض مـنــاطــق ري ــف دمـشــق،
لتطريز الــرســوم بخيوط متعددة األلــوان،
حريرية ومقصبة ،وباستخدام ماكينات
تطريز خاصة» .ورغــم أن تكلفة التطريز
ّ
ت ـشــكــل ن ـحــو  %50م ــن تـكـلـفــة صـنــاعــة
ّ
القطعة الواحدة ،إل أن الوقت الطويل الذي
يحتاج إليه تطريز القطعة الواحدة واألجور
املـنـخـفـضــة ،جـعــا دخ ــل املـشـتـغــات في
ً
التطريز يبدو قليال بالقياس إلى مستوى
امل ـع ـي ـشــة وال ـع ـم ــل امل ـن ـج ــز ،ل ـك ــن ال ــوض ــع
االجتماعي الحاكم لحياة كثير من نساء
ّ
دوما غطى على سلبية الدخل.
في محله الكائن في ســوق الخياطني في
دم ـشــق ،يــذكــر ســامــر الـنـقـطــة ،وه ــو أحــد
القالئل الذين ال يزالون يعملون في صناعة
األغباني وتجارتها ،أن جده ،وهو صاحب
فكرة إهداء ملكة بريطانيا ثوبًا مصنوعًا
مــن الـبــروكــار الدمشقي ،وبغية املحافظة

على استمرارية صناعة األغباني ،اشترى
قبل عقود عــدة مــا يقرب مــن  32ماكينة
تطريز ،ووزعها مجانًا على بعض منازل
القرويني في دوما.
ويضيف فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» :قبل
ال ـحــرب ك ــان يـتــوجــه أسـبــوعـيــا إل ــى دومــا
ً
حامال معه قطع القماش التي تحتاج إلى
تطريز ،يسلمها إلى سيدات يشرفن على
عدة ورشُ ،ويعلمهن بما يريد ،ثم يتسلم
منهن ما أنجز بعد تسديد أجرته ويعود
أدراج ــه إلــى مـحـلــه ،وأحـيــانــا كــان يضطر
إلــى الذهاب مرتني في األسـبــوع ،فاإلقبال
على شراء األغباني كان جيدًا من السياح
والدبلوماسيني العرب واألجانب.

نزوح التراث
دخـ ـل ــت م ــديـ ـن ــة دومـ ـ ـ ــا بـ ــاك ـ ـرًا فـ ــي أتـ ــون
ال ـت ـظــاهــرات واالع ـت ـصــامــات ،والح ـقــا في
ّ
العمل املسلح ،وهــو تطور أثــر سلبًا على
عمل املشتغالت بــاألغـبــانــي ،الـلــواتــي بنت
تــدري ـج ـيــا ع ــاط ــات م ــن ال ـع ـمــل م ــع تـعــذر
إيصال أقمشة األغباني إليهن من دمشق،
ثــم مــع فـقــد بعضهن ملــاكـيـنــات الـتـطــريــز،
وذلــك نتيجة اضطرارهن وعائالتهن إلى
النزوح والـخــروج من مناطق االشتباكات
واملـ ـع ــارك إل ــى مـنــاطــق أخ ــرى أك ـثــر أمـنــا.
وحسب ما تذكر أم هاني حمدالله ،فإن «ما
آل إليه حال دوما في ظل الحرب ،وصعوبة

إي ـجــاد بــديــل لـعــامــات الـتـطــريــز ،ي ـهــددان
اليوم بانهيار كامل لصناعة األغباني».
وهذا أيضًا ما خلصت إليه الدراسة التي
أجرتها مؤخرًا الجمعية السورية للثقافة
واملعرفة ،ورصدت من خاللها مئة عنصر
من التراث الالمادي السوري؛ فقد أكدت
الدراسة أن «بعض املحاوالت جرت لنقل
ّ
الصناعة خارج سورية ،إل أنها لم تنجح،
لذلك يحاول بعض التجار التواصل مع
املـشـتـغــات فــي الـتـطــريــز الــاتــي نجحن
ف ــي ال ـخ ــروج م ــن مـنــاطـقـهــن املـحــاصــرة
وتــوفـيــر آالت حياكة لـهــن ،لكن النشاط
محدود والعدد الكلي للمشتغالت أقل من
عـشــريــن» .كــذلــك كــانــت هـنــاك مـحــاوالت
لالستفادة من خبرة املشتغالت اللواتي
خرجن من دوما لتدريب غيرهن ،لكن لم
تنجح أيضًا تلك الخطوة ،والسبب وفق ما
يكشف أحدهم يعود إلى رفض عائالت
املشتغالت السماح لهن بــاالنـخــراط في
عمليات التدريب ألسباب اجتماعية ،رغم
أن بـعـضـهــن ع ــدن إل ــى ال ـع ـمــل .وحـســب
مــا يــؤكــد ســامــر الـنـقـطــة ،فــإنــه اسـتـطــاع
التواصل مع بعض العائالت التي نزحت
من دومــا ،وعــادت إلــى العمل في تطريز
األغباني ،وهذ ّأمن عودة بعض منتجات
األغباني إلــى رفــوف متجره ،لكنه يعود
ليؤكد أن املشكلة ال ت ــزال قائمة ،ســواء
لجهة الـعــدد امل ـحــدود ج ـدًا لـلـعــامــات ،أو
لقدرتهن على تطريز جميع الرسوم ،إذ
إن هـنــاك أقمشة بــرســوم معينة لــم تعد
مــوجــودة لصعوبة تطريزها ،وحاجتها
إلى مهارة وخبرة فائقتني.
وال ــاف ــت فــي حــديــث الـنـقـطــة ،أن األم ــر لم
ي ـعــد يـتـعـلــق بـمـهـنــة األغـ ـب ــان ــي ،فــال ـحــرب
هن وصناعات
قضت أو أوقفت نشاط ِم ٍ
تــراثـيــة كـثـيــرة ،كــانــت تعتمد عـلــى مـهــارة
وخ ـبــرة مـنــاطــق معينة فــي ري ــف دمـشــق،
وبالتالي فإن استعادة تلك املناطق ألمنها
واستقرارها من شأنها إحياء إنتاج تلك
املـهــن العريقة واملحافظة عليها ،وتوفير
م ـص ــدر دخـ ــل آلالف ال ـع ــائ ــات الـفـقـيــرة
واملحتاجة.

تقرير

وأبو ظبي
أص ــاب ــت ال ـه ــدف بــدقــة عــال ـيــة» ،وذل ــك
بعد ساعات من إطالق «أنصار الله»
صــاروخــا باليسيتيا نحو األراض ــي
الـسـعــوديــةّ ،إدع ــت قـيــادة «التحالف»
أنها إعترضتهّ .
وردًا على الباليستي،
اع ـت ـبــر وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي حـكــومــة
هــادي عبد املـلــك املـخــافــي ،إن إطــاق
«أنـصــار الله» للصاروخ يــوم وصول
ت ــرام ــب «م ــؤش ــر واض ـ ــح إلـ ــى أن ـه ــا ال
تسعى للسالم وال تؤمن به» ،زاعمًا أن
«الحوثيني يحاصرون املــدن اليمنية
ويعتدون على السعودية ،ويهددون
امل ـ ــاح ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ــاب املـ ـن ــدب
وجنوب البحر األحمر».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،وف ــي وق ــت تــواصــل
السعودية حصارها الجوي والبحري
وال ـب ــري عـلــى ال ـي ـمــن ،أعـلـنــت منظمة
«أط ـبــاء بــا ح ــدود» أن ع ــدد الـحــاالت
املـشـتـبــه بــإصــابـتـهــا ب ــوب ــاء الـكــولـيــرا
تخطت  23500حــالــة ،حتى يــوم الــ19
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«الـكــولـيــرا يـتــزايــد بـســرعــة كـبـيــرة في
أنحاء اليمن ،وتــم تشخيصه بالفعل
في  18محافظة من أصل  22محافظة
يمنية».
(األخبار)

حمص تطوي مرحلة العنف :الوعر يفتح أبوابه
مرح ماشي
بـ ـ ـ ــدا الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــروب فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ح ـمــص
السورية مختلفًا أمس .طوت ساعات
ال ـن ـهــار خـلـفـهــا مــامــح آخ ــر مسلحي
املـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ال ـ ــذي ـ ــن م ـ ـض ـ ــوا م ـ ــن آخـ ــر
أحيائها املتمردة :الوعر .مع انطالق
الحافلة الرقم  12من الدفعة األخيرة
للمسلحني الخارجني من الحي ،برفقة
عائالتهم ،انفرجت أسارير الكثير من
الحمصيني؛ فبني بدايات  2012وهذا
الـيــوم العديد مــن الــذكــريــات الحزينة
التي أحالت نهارات املدينة إلى ظالم
املوت والعنف.
املسلحون وعــائــاتـهــم غ ــادروا الحي
ال ــواق ــع إل ــى ال ـغ ــرب م ــن مــركــز مــديـنــة
ح ـ ـمـ ــص ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـف ـص ـل ــه عـ ــن بـقـيــة
أح ـيــائ ـهــا م ـج ــرى ن ـهــر ال ـع ــاص ــي ،ما
يجعله مدينة خــارج املدينة ،بمثابة
حمص جديدة .ينفي مسؤولو املدينة
كل املخاوف حول تغيير ديموغرافيا
الحي ،بفعل مغادرة بضعة آالف نحو
ريف إدلب وجرابلس الحدودية ،إذ إن
أبناء الحي ،إضافة
عشرات اآلالف من ّ
إلــى نــازحــن إلـيــه ،فــضـلــوا الـبـقــاء في
الـ ــوعـ ــر ،ف ــي انـ ـتـ ـظ ــار عـ ـ ــودة خ ــدم ــات

الــدولــة الـســوريــة إلـيــه .وي ــرى محافظ
ح ـمــص ،ط ــال الـ ـب ــرازي ،أن اتـهــامــات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ب ــال ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـسـ ـك ــان ــي غ ـيــر
صحيحة ،في ظل استقباله  4دفعات
لـلـعــائــديــن إل ــى ال ـح ــي ،رغ ــم تحركهم
م ـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــن مـ ـن ــه نـ ـح ــو م ــدي ـن ــة
جرابلس .آخر تلك الدفعات ّ
ضمت 11
عائلة ،بينهم أطـفــال ونـســاء ورج ــال،
وســط تسهيالت حكومية للعائدين
وتـشـجـيـعـهــم .يـمـثــل الـ ـب ــرازي صــوت
الدولة السورية في احتضان الراغبني
فــي ال ـعــودة إلـيـهــا ،وتـقــديــم الخدمات
لــأح ـيــاء ال ـتــي ت ـعــود إل ــى سيطرتها
تـ ـب ــاع ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـف ــادة 140
مسلحًا مــن مــرســوم الـعـفــو الــرئــاســي
خالل األسابيع الثالثة املاضية فقط.
ي ــأت ــي ذلـ ــك وسـ ــط انـ ـتـ ـق ــادات يـنــالـهــا
الــرجــل بــن الـحــن واآلخ ــر ،وال سيما
أن مـ ـل ــف املـ ـفـ ـق ــودي ــن والـ ـكـ ـش ــف عــن
مصيرهم ما زال عالقًا ،على الرغم من
ّ
طي صفحة العنف في حمص أخيرًا.
ورش امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة بـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـت ــرح ـي ــل
األن ـق ــاض وإزال ـ ــة ال ـســواتــر الـتــرابـيــة،
ت ـم ـه ـي ـدًا لـ ـع ــودة الـ ـح ــي إل ـ ــى ال ـح ـيــاة
الجديدة ،فيما تقوم اللجان الحكومية
بـتـقـيـيــم األض ـ ـ ــرار ف ــي الـ ـح ــي ،بـهــدف

وض ـ ــع خ ـط ــة الحـ ـق ــة إلعـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
املواقع املتضررة .وكان وزير الداخلية
اللواء محمد الشعار قد زار الحي ،قبل
أيام ،وتفقد وحدات الشرطة املتمركزة
على أطرافه.
وب ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــروج ال ـ ــدف ـ ـع ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ــن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــات ،ع ـ ـبـ ــر مـ ـعـ ـب ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
الـفـنـيــة ،وال ـتــي تـضــم  1050شخصًا،
بينهم  380مسلحًا وجهتهم مدينة
جرابلس ،و 1100شخص ،بينهم 360
مسلحًا وجهتهم إدلــب ،يكون قد بلغ
ع ــدد حملة ال ـســاح امل ـغــادريــن للحي
ما يقارب  5آالف شخص ،إضافة إلى
ع ــائ ــات ـه ــم ،وسـ ــط ت ـق ــدي ــرات رسـمـيــة
لـعــدد سـكــان الـحــي اإلجـمــالــي ،والــذي
ي ـصــل إلـ ــى  50ألـ ــف ن ـس ـمــة ،ف ــي حني
حصل قــرابــة  1000مــن حملة السالح
على وثيقة «كــف بـحــث» ،مستفيدين
مــن مــرســوم العفو الــرئــاســي لتسوية
أوضاعهم والبقاء فــي ّ
حيهم .وبذلك
يفتح باب الحي أخيرًا أمام الكثير من
أبـنــائــه الــذيــن ط ــووا صفحة غربتهم
عــن ّ
حيهم ،واستكملوا ّالتحضيرات
للعودة إلى منازلهم وتفقد أمالكهم،
ُ
بـعــدمــا ه ـ ّـج ــروا منها مــع ب ــدء خــروج
الحي عن سيطرة الدولة قبل  4أعوام.

ّ
يتقدم
الجيش
في البادية
واصل الجيش السوري ّ
تقدمه في ريف السويداء
الشرقي على الحدود مع األردن ،ليصل إلى بادية
ّ
ريف دمشق ،وذلك بعد تمكنه من السيطرة على
«ســد الــزلــف» في ريــف محافظة الـســويــداء ،بعد
م ـعــارك مــع «ج ـيــش الـعـشــائــر» امل ـح ـســوب على
عمان وواشـنـطــن .كذلك سيطر على «ظـهــرة أم
السالسل» و«العيثة» ،لتتوسع مساحة سيطرته
في بادية السويداء .وفي السياقّ ،
تقدمت وحدات
الـجـيــش ج ـنــوب حــاجــز «ال ـظ ــاظ ــا» ف ــي ال ـبــاديــة،
لتسيطر على مركز «البحوث العلمية» ،ولتكون
على بعد  44كيلومترًا عن النقاط املحررة حديثًا
من محور السويداء.
أم ــا ف ــي ري ــف حـلــب ال ـشــرقــي ،فــواص ـلــت ق ــوات
الجيش الـســوري تقدمها جنوب مطار الجراح،
لتصل إلى «تل فضة» ( 10كلم جنوب املطار)،
ولتصبح على بعد  8كلم من مدينة مسكنة ،آخر
معاقل تنظيم «داعش» في املنطقة.
(األخبار)

