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محمد األرناؤوط

في كّل رمضان، تنهمك شركات اإلنتاج منذ عدة 
عقود في تصوير مسلسالت تستعيد البيئة الشامية 

بمسميات مختلفة من "باب الحارة" إلى "حارة 
القبة"، وهي تتلّون بالتعامل مع السلطات الحاكمة 
)العثمانية ثم الفرنسية( بتقّلب العالقات مع تركيا 

األردوغانية وفرنسا الشيراكية أو الماكرونية.

َمع عليه هو تنميط املراأة الدم�شقية  لكّن ما هو م�شيء ومجُ
�شم���ن �ش���ورة م�شّطحة ال تاأخ���ذ بعني االعتب���ار تطّورات 
للحك���م  االأخ���رة  ال�شن���وات  يف  االأر����ض  عل���ى  الو�ش���ع 
العثماين ثم �شنوات احلكوم���ة العربية )1920-1918(، 
الت���ي متّر كاأّنها مل تك���ن ومل ترتك اأّي اأث���ر على الرغم مما 

اأجنزته وما يذّكر بها اإىل االآن.
مّت���ر هذه امل�شل�شالت وكاأّنا مل يكن هناك اإعالن ال�شتقالل 
اآذار 1920،  "اململك���ة العربية ال�شوري���ة" يف 8 مار�ض/ 
الأّن ه���ذا اليوم يجُغّيب متام���ًا ل�شالح 8 مار�ض/ اآذار 1963 
)و�شول "البعث" اإىل احلكم( اأو كاأّنا مل تكن هناك حركة 
ن�شائية نا�شط���ة جنحت يف جعل �شورية من اأوائل الدول 
يف العامل الت���ي تناق�ض يف م�ش���روع د�شتورها يف 1920 

منح املراأة احلق يف االنتخاب.
ه���ذا الزخ���م املفاجئ يف ذل���ك الوقت ع���ّ�ت عن���ه الكاتبة 
والنا�شط���ة الن�شائية نازك العاب���د )1887-1959(، التي 
مل تاأخ���ذ حقها يف اهتمام املوؤرخ���ني ال�شوريني وال يوجد 
الي���وم من�ش���اأة اأو موؤ�ش�ش���ة حتمل ا�شمه���ا يف دم�شق رغم 
اإ�شهاماته���ا املبك���رة يف احلي���اة ال�شيا�شي���ة وال�شحافي���ة 
و�ش���واًل اإىل معرك���ة مي�شل���ون، ث���م تابع���ت ن�شاطه���ا يف 
ب���روت بعدم���ا تع���اون اب���ن عمها حمم���د عل���ي العابد مع 
االنتداب الفرن�شي )وزيرًا للمالية خالل 1922 و1925 ثم 
رئي�ش���ًا للجمهورية 1932-1936(. وم���ن املفارقة هنا اأن 
ن - التي در�شت  تكون املوؤرخة االأمركية اإليزابيث توم�شجُ
يف دم�ش���ق وت�شتغل على التاريخ ال�شوري احلديث - اأول 
من ك�شفت عن دورها )باال�شتناد اإىل م�شادرها( يف كتابها 
ث���م يف كتابها ال�شادر  "مواطن���و امل�شتعمرات" )1999( 
حديث���ًا "كي���ف �ش���رق الغ���ربجُ الدميقراطي���ة م���ن الع���رب: 
املوؤمتر ال�ش���وري يف 1920 وتدم���ر التحالف التاريخي 
اللي�ايل- االإ�شالمي فيه" )2020(، الذي ناأمل اأن ي�شدر 

برتجمة عربية قريبًا.
لدت نازك العابد يف دم�شق عام 1887 يف اأ�شرة �شاعدة  وجُ
بق���وة يف التاريخ العثماين- ال�ش���وري جاءت من ال�شمال 
)نواح���ي املعّرة( اإىل جن���وب دم�شق )حّي امليدان( حوايل 
ع���ام 1700 لتعم���ل يف جتارة احلب���وب، ف����ز موؤ�ّش�شها 
احلقيق���ي عمر اآغا العاب���د يف مطلع الق���رن التا�شع ع�شر. 
وكان م���ن اأوالده حمي الدين هولو با�شا )1895-1824( 
ال���ذي ب���رز يف االإدارة العثمانية احلديث���ة لي�شبح ع�شوًا 
ث���م رئي�شًا ملجل�ض اإدارة والي���ة ال�شام. وقد برز من اأوالده 
اثن���ان عل���ى امل�شتوى العثم���اين- ال�ش���وري: االأول اأحمد 
ع���زت با�ش���ا العابد الذي ارتق���ى ليك���ون ال�شكرتر الثاين 
لل�شلط���ان عب���د احلميد، الذي اأ�شبح ابن���ه حممد علي اأول 
رئي�ض للجمهوري���ة ال�شوري���ة )1932- 1936(، والثاين 
م�شطف���ى با�شا العابد )والد نازك( الذي كان مت�شّرفًا على 
���زل ال�شلطان عبد احلميد  الك���رك ثم على املو�شل اإىل اأن عجُ
يف 1909 وتعّر�ش���ت العائل���ة للنفي اإىل غ���رب االأنا�شول 

)اإزمر(.

يف ه���ذه الظروف، ولدت نازك وح�شل���ت على تعليم جيد 
وق���د �شغفت بتعّل���م اللغات، وا�شتفادت م���ن وجود العائلة 
يف اإزم���ر لتلتح���ق باملدر�ش���ة االأمركي���ة هن���اك وتتعل���م 
الت�شوي���ر والر�شم. ويبدو اأّن تط���ورات احلركة الوطنية 
يف تركي���ا اجلديدة بقيادة م�شطفى كمال، التي برزت اإىل 
جانب���ه الكاتبة وال�شحافي���ة خالدة اأدي���ب، كانت نوذجًا 
ملهمًا لنازك العابد، التي انخرطت بعد عودتها اإىل دم�شق 
ف���ورًا يف احلرك���ة الوطني���ة الت���ي تطال���ب بدول���ة عربية 
م�شتقلة يف بالد ال�شام ويف احلركة الن�شائية التي تطالب 

بحقوق املراأة.
كان ه���ذا الزخ���م اجلديد يف ب���الد ال�ش���ام يف ربيع 1919 
نتيجة للمعركة الدبلوما�شية التي قادها االأمر في�شل يف 
موؤمت���ر ال�شل���ح وتعاطف معه الرئي����ض االأمركي وودرو 
ول�ش���ون ال���ذي طالب باإر�ش���ال جلنة حتقي���ق دولية با�شم 
موؤمتر ال�شلح للتحقق من رغبات ال�شوريني باال�شتقالل. 
وكان���ت له���ذا الق���رار تداعيات���ه، اإذ دع���ا االأم���ر في�ش���ل 
ال�شوري���ني اإىل انتخاب موؤمتر �ش���وري يعّ� عن رغباتهم 

اأواًل ويقوم بو�شع د�شتور للدولة املن�شودة.
و�شل���ت ه���ذه اللجن���ة )التي حتّول���ت اإىل اأمركي���ة بعدما 
رف�شت فرن�شا وبريطانيا ت�شمية ممثلني لهما يف اللجنة( 
اإىل فل�شط���ني اأواًل ومنه���ا جال���ت يف بالد ال�ش���ام لت�شتمع 
اإىل وف���د املوؤمتر ال�ش���وري يف دم�شق والوف���ود ال�شعبية 
االأخ���رى التي ج���اءت خ�شي�شًا الإ�شماع �شوته���ا. كان كّل 
اأع�ش���اء هذه الوفود من الرجال، لك���ّن املفاجاأة كانت حني 
ق���ادت ن���ازك العاب���د وف���دًا ن�شائي���ًا اإىل مق���ّر اللجنة حيث 
ك�شف���ت عن وجهه���ا بجراأة لتنق���ل الأع�ش���اء اللجنة �شوت 
ال�شوري���ات اأي�ش���ًا، مم���ا كان ل���ه �شدى ل���دى اللجنة ويف 

املجتمع ال�شوري املحافظ.
اللحظ���ة  ه���ذه  يف  حما�ش���ة  تّتق���د  العاب���د  ن���ازك  كان���ت 
التاريخية، وهو ما بدا يف كتاباتها ويف مبادراتها اجلّمة 
الت���ي مل تزل تنتظ���ر الكتابة عنها باالعتم���اد على امل�شادر 
ولي�ض باالإن�شاء فقط. كانت ماري عجمي )1965-1888( 
الرائ���دة يف احلركة الن�شائية ال�شوري���ة قد اأ�شدرت ملة 
التي ن�ش���رت فيها  ع���ام 1910،  "العرو����ض" يف حم����ض 
العابد اأول مقاالتها. لكن، مع اإعالن االأمر في�شل تاأ�شي�ض 
احلكومة العربية يف دم�شق عام 1918 بادرت نازك العابد 
يف 14 مار����ض/اآذار 1919 اإىل تاأ�شي����ض "جمعي���ة ن���ور 
الفيح���اء" التي تعن���ى بتعليم البنات، ث���م اأ�شدرت جريدة 
�شهري���ة ن�شائي���ة يف بداي���ة 1920 با�شم "ن���ور الفيحاء". 
يف غ�ش���ون ذلك كان���ت العابد ق���د اأ�ّش�ش���ت "مدر�شة بنات 
�ض لها اأر�شًا  ال�شهداء" بدعم م���ن االأمر في�شل الذي خ�شّ

منا�شب���ة يف ال�شاحلية، ولذلك، حني �شدر العدد االأول من 
"مل���ة نور الفيحاء" جاء يف اآخ���ره اأّن "اإدارة املجلة يف 

مدر�شة بنات ال�شهداء«.
ت�شتح���ق اأع���داد ه���ذه املجل���ة درا�شة ج���ادة للتع���رف على 
كتاب���ات ن���ازك العاب���د الوطني���ة والن�شوي���ة املطالب���ة معًا 
باال�شتق���الل وحترير املراأة من اجلهل والتخلف، وعلى ما 
كانت تن�شره من مقاالت خمتارة بدقة لت�شاهم يف ذلك، كما 
كانت املجلة تن�شر مقاالت لكّتاب وكاتبات، ت�شاهم بدورها 
يف ه���ذه الر�شالة الوطني���ة والتحررية للم���راأة ال�شورية. 
فق���د كان���ت املجلة تجُفتت���ح بركن "�شه���رات الن�ش���اء" لكي 
تنّور امل���راأة ال�شورية باأ�شماء كان له���ا دورها يف التاريخ 
العربي واالإ�شالمي والعامل���ي. وهكذا عندما اختارت لهذا 
الرك���ن ال�شيدة �شكين���ة بنت احل�شني، اأب���رزت اأّنها "كانت 
�شيدة ن�ش���اء ع�شرها ومن اأجملهن واأطرفهن" و"اأوفرهن 
ذكاء وعق���اًل واأدبًا، فالتّف حوله���ا ال�شعراء واالأدباء وكان 
له���ا تاأثر �شدي���د يف جميع اأهل ع�شرها، حت���ى اأّنها كانت 
تخ���رتع االأزياء، فه���ي وا�شعة الط���ّرة ال�شكينية املعروفة 
با�شمه���ا ب���ني الن�ش���اء". ويف اأعداد اأخرى كان���ت تعّرف ب� 

العامل" اإلخ. يف  امراأة  حربية" و"اأقوى  مرا�شلة  "اأول 
ويف م���ا يتعل���ق بدوره���ا يف ن�ش���ر ال���روح الوطني���ة بني 
ال�شوريات وربط التحرر من احلكم العثماين بالتحّرر من 
فقد حر�شت  التقاليد والعادات"،  ال�شامة من  "احل�شرات 
على ن�شر املقاالت التي تفتح االأذهان كما يف مقالتها "فتاة 
الوط���ن اأين اأن���ت؟" املن�شورة يف الع���دد اخلام�ض للمجلة 
)مايو/اأي���ار 1920(، التي حت�ض فيه���ا بنات جن�شها على 
انتهاز هذه الفر�شة )اال�شتقالل( للتحّرر من التخلف الذي 

�شيطر عليهن طوياًل.
مع افتت���اح املوؤمتر ال�شوري يف �شيف 1919، الذي اأنهى 
مهمته االأوىل يف تقدمي مطالب ال�شعب ال�شوري اإىل جلنة 
التحقي���ق الدولي���ة وحت���ّول اإىل و�شع د�شت���ور ل�"اململكة 
العربي���ة ال�شوري���ة" الت���ي اأعلن���ت ا�شتقالله���ا يف الثام���ن 
من مار����ض/اآذار 1920، كانت ن���ازك العابد حري�شة على 
الرتدد على مق���ّر املوؤمتر الذي كان يف "بناية العابد" رمز 
اأجُ�شرتها التي كانت تطّل عل���ى "�شاحة ال�شهداء" )املرجة(، 
حي���ث تعّرفت هناك على ممث���ل بروت، حممد جميل بيهم 
العيت���اين، املع���روف بلق���ب "ن�ش���ر امل���راأة"، وتزوجت���ه 
الحقًا. يف هذا ال�شياق، كانت العابد حري�شة على ح�شور 
جل�ش���ة املوؤمت���ر احلامية التي دار فيه���ا النقا�ض حول حق 
امل���راأة يف امل�شارك���ة يف االنتخاب���ات االأوىل بعدم���ا ح�شم 

املوؤمتر نظام احلكم اجلديد باأنه "ملكي مدين نيابي«.
لك���ّن تطّورات االأو�شاع املت�شارع���ة التي قادت اإىل معركة 

مي�شل���ون و�شق���وط "اململك���ة العربي���ة ال�شوري���ة" يف 24 
يوليو/مت���وز 1920 جعلت من نازك العابد كتلة ن�شاط ال 
تهداأ. فق���د اأ�ّش�شت بعد اإعالن اال�شتق���الل "جمعية النجمة 
احلمراء" )التي �شبقت جمعية الهالل االأحمر( لكي تتوىل 
العناي���ة بامل�شاب���ني م���ن احل���رب. وم���ع اق���رتاب القوات 
الفرن�شي���ة م���ن دم�شق منحه���ا امللك في�ش���ل رتبة نقيب يف 
اجلي����ض، فجال���ت ببدلته���ا الع�شكري���ة ب���دون حج���اب يف 
�شوارع دم�شق مع اجلنود املتوجهني اإىل مي�شلون لتح�ّض 
الدم�شقيني على التطّوع وامل�شاركة يف الدفاع عن الوطن، 
ث���م لتذهب بنف�شه���ا اإىل مي�شل���ون با�شم "جمعي���ة النجمة 

احلمراء" للعناية بامل�شابني يف املعركة.
كانت نازك العابد م�شابة يف روحها بعد املعركة و�شقوط 
"اململك���ة العربي���ة ال�شوري���ة" وتقّدم جي���ل خم�شرم من 
ال�شا�ش���ة ال�شوري���ني للتع���اون ف���ورًا مع �شلط���ة االنتداب 
الفرن�ش���ي، ال���ذي جاء با�ش���م "ع�شب���ة االأمم" ليغطي على 
تنفيذ معاه���دة �شايك�ض- بيكو املعدل���ة يف 1919، ومنهم 
اب���ن عمه���ا حمم���د علي العاب���د ال���ذي �شغل من�ش���ب وزير 
املالي���ة ما ب���ني 1922 و1925 بعد فار����ض اخلوري. ومع 
ذل���ك بقي���ت ملِهم���ة بريادته���ا وكفاحه���ا، حت���ى اأّن الكاتبة 
ال�يطاني���ة املعروف���ة روزيت���ا فورب����ض )1967-1890( 
الت���ي جالت ال�شرق اآن���ذاك ا�شتلهمته���ا يف روايتها "ق�شة 

اآن" التي �شدرت يف لندن عام 1922.
انتقلت نازك العابد اإىل بروت لتتزوج من "ن�شر املراأة" 
ال�شيا�ش���ي وامل���وؤرخ حمم���د جميل بيه���م )1978-1887( 
فتعاون���ا معًا يف كثر من الق�شايا الحقًا. عام 1931 اأقّرت 
ال�شلطات االنتدابية "قانون البغ���اء" الذي �شّرع ممار�شة 
الدع���ارة يف من�ش���اآت عام���ة، ورّدت العابد م���ع زوجها يف 
1933 م���ن خ���الل تاأ�شي�ض "جمعي���ة مكافح���ة البغاء" يف 
حت���ّد ل�شلطات االنتداب. ويف 1948، عاي�شت العابد نكبة 
فل�شط���ني و�شارعت اإىل تاأ�شي�ض "جمعي���ة تاأمني الالجئ" 
وانتجُخب���ت رئي�ش���ة ملجل����ض اإدارتها، لت�شاه���م بدورها يف 

تقدمي امل�شاعدات لالجئني الفل�شطينيني.
ن���ازك العاب���د ت�شتحق اأن تك���ون لها مكانته���ا يف �شفحات 
التاري���خ ال�ش���وري احلديث الذي مل يكت���ب بعد، ومن ذلك 
جم���ع اأعداد ملتها "ن���ور الفيحاء" وو�شعه���ا اإلكرتونيًا 
يف خدمة الباحث���ني للتعّرف على فرتة مهمة بني احلكمني 

العثماين والفرن�شي لبالد ال�شام.
عن العربي اجلديد

نازك العابد.. منسيًة من المؤرخين وصّناع الدراما
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فريد الحبوب   

مما يوؤ�شف له اأن الث���ورات التي انتف�شت �شد اال�شتعمار 
يف ه���ذا الق���رن، عل���ى وجه اخل�شو����ض، والت���ي اأجنزت 
اخلال����ض لل�شع���وب لتدفعهم يف غياه���ب ا�شتعمار داخلي 
مل تذك���ر الكث���ر ع���ن م�شارك���ة الن�ش���اء يف اإ�شع���ال له���ب 
الث���ورات واإذكاءها ل���روح التحرر. ومل ي�ش���ر للدور الذي 
لعبت���ه يف و�شائل االإعالم وقاعات احلك���م واأماكن العمل، 
كامل�شت�شفي���ات واملدار����ض وامل�شان���ع وموؤ�ش�ش���ات قانون 
وهيئات تعليم ومنظمات مدنية وحقوقية ومراكز �شلطة. 
وم���ا يوؤ�ش���ف له من باب اأخ���ر وي�شج���رين اأن اأجد العديد 
م���ن الدرا�شات والكتب واملوؤ�ش�ش���ات ت�شج باالإح�شائيات 
الت���ي تتن���اول املراأة �شحي���ة م�شلوبة احلي���اة ومعنفة من 
�شلوك الرجل التع�شفي وتع���اين اأالغت�شاب واالعتداءات 
اجلن�شي���ة بل تنا�شى الكتاب و"الي�شاريون" على اأالأخ�ض 
الكثر ممن دافعن عن احلريات واحلقوق واذرفن الغايل 
والنفي����ض لني���ل �شعوبهن كرامة احلي���اة. وهذا غنب كبر 
ل�شي���دات م���ررن عل���ى من���اخ الث���ورات اأث���رن ب���كل �شيء، 
مبج���رى التفكر وال�شلوك والعمل مثلم���ا فعل الرجل يف 
خما����ض الث���ورات، اأال اأننا حتت نقمة املجتم���ع األذكوري 
ميحى لهن كل اأثر وال�شيما هنا يف بلداننا العربية نرتدي 
اأغل���ظ اأ�ش���كال التنكر حل���ق امل���راأة. فهنا ي�شي���ع كل �شيء 
لالإن�شان فكي���ف اإذا كان حق اأمراءه عا�شت اأعنى تع�شفات 
موجات الفكر حتت وطاءه ثقافة انتقامية وت�شلطية جتلد 
ذكر الن�شاء بالعار وت�شلخ حقوقهن كما لو اأنهن من جن�ض 

اأخر اأدنى جن�ض اأالإن�شان.
ومل يخط���ر يف بايل اأن اأحتدث عن �شيدة �شورية انحدرت 
من اأحدى بيوت دم�شق الغنية واملعروفة. ومرت مبو�شل 
الع���راق لتعي�ض فرتة لي�شت بالق�شرة على اأثر حكم اأبيها 
للمدينة كوال يف اأواخر فرتة العثمانيني. ماتت وما تزال 
حي���ة، اأحنت عمرها يف �شبيل �شعبه���ا واهتاجت بحما�شة 
�شدي���دة لتكاف���ح وتنا�شل م���ن اأجل �شوري���ا. كتبت الكثر 
يف حت���رر املراأة وحقوقه���ا امل�شلوبة ورف�ش���ت كل اأ�شكال 
اخلن���ق حلريته���ا واأغن���ت املج���الت مبق���االت حتوالته���ا 

وخلع���ت احلجاب واعت�ته �شيء من الكذب وال وجود له 
يف الدين. لقد �شرق النفي والبعد الكثر من �شنني حياتها 
ورغم التدهور الكبر يف �شحتها يف تلك الفرتة ا�شتمرت 
باأحالمه���ا امل�شنوعة من ن�شيج الواق���ع وحمنة الظروف، 
وطرح���ت بزخم وقوة االأفكار يف ذل���ك احلني التي حركت 
احل���ارات واأدت اإىل اإ�شع���ال ح���وادث ناه�ش���ت اأالحتالل 
الفرن�ش���ي، نفيت عل���ى اأث���ر ن�شاطها الث���وري والتنويري 
اإىل االأردن وا�شطنب���ول ويف ه���ذا التنق���ل وتغيبها لوقت 
طوي���ل ورغ���م الع�ش���ر وامل�شق���ة واأذى القلق ال���ذي الزمها 
ط���وال عمرها مل ت�شجر وترتك البالد حلظة. كانت تر�شل 
مقاالته���ا وكلماته���ا اإىل كل مكان وبقي���ت حتى ماتت وهي 
تنق����ض على ر�شي���ف الوطن �شع���ارات التحرر.وما اأحوج 
�شوري���ا و�شعبه���ا اإىل ن���ازك العاب���د اليوم حي���ث احل�شود 
الفائ���رة �ش���د ك���در احلي���اة يف ظل ب���كاء البي���وت ب�شمت 

وارجتاف اجلدران خوفًا من ق�شوة...
ويل رغب���ة اأن اأق���ارن ب���ني ن���ازك العابد ال�شوري���ة ونازك 
املالئك���ة العراقي���ة وال اأود اإن اأ�شف���ي وق���ار واخلع وقار، 
وال اأغن���ي واأفق���ر فكلتاهما م���ن عائلت���ني اأر�شتقراطيتني، 
واالثنت���ان بلورتا نف�شيهما بالق���راءات وبالفكر، فالبيتان 
كانا متخم���ني بالثقاف���ة واملعرف���ة. يتحدث���ان االنكليزية، 
اأديبت���ان فوق الع���ادة وف�شيحتان اإىل حد م���ا، الغريب اأن 
وال���د ن���ازك املالئكة �شمها به���ذا اأال�شم حبًا لن���ازك العابد، 

واالثنت���ان يال���ل ال�شدف���ة مات���ا خ���ارج بلديهم���ا، لك���ن 
اأالأوىل عا�ش���ت ومات���ت متورمة العين���ني وهي ت�شتعر 

حب���ًا لوطنها والقت عذاب���ا لي�ض له ح���دود، وحتملت 
اأعباء النفي وال�شج���ن والت�شريد ويف اأالأخر جثت 

روحه���ا م���ن اأعلى جب���ال لبنان على ت���راب وطنها، 
ونازكن���ا ما م���ر بها الوط���ن وال ق�شاي���ا املجتمع 
ومل يوجعه���ا ج���وع و�شقاء العراقي���ني بل كانت 

ولالأ�شف �شاعرة فقط، حملت عزلتها واأحالمها 
ال�شخ�شية خ���ارج الع���راق واأفرطت بالفراغ 

ال���ذي اأ�شيب بهي قلبها م���ن العراق، ونازك 
العاب���د ٌتنف���ى ملوقفها م���ن الفرن�شيني ومل 
تكتم اأنفا�شه���ا وينتابها العجز وترى يف 

البعد اأ�شب���اب حلتمية ت�شكتها وتق�شيها عن 
العمل يف �شبيل وطنها وحقوق النا�ض، ونازك املالئكة 

ث���م  للكوي���ت  وم�شر ذهب���ت  الأمريكا 
لتدر�ض هناك فقط دون 

ومل  بينن���ا،  له���ا  اأث���ر 
ت�شغ���ل باله���ا هموم 

املنهم���رة  الوط���ن 
ح���دب  كل  م���ن 

انطفاأ  و�شوب، 
ن���ازك  ال���ق 

ي  ل�شع���ر ا
ب���ي  د الأ ا و

بقي���ت  و
م  ال الآ اأ

ق  تط���ر

اأالأجي���ال تلو اأالأجي���ال، فيما حتولت العاب���د ل�شماد اأهاب 
حتى نازك املالئكة وهي تقول لو اأن اأالم�ض يعود لتمنيت 

اأن اأكون نازك العابد.
عن احلوار املتمدن

الرج���ل ي�شن���ع التاري���خ واملراأة ه���ي التاري���خ، ونازك 
العابد ه���ي املراة التي �شاغت ج���زءا مهما من تاريخنا 
ون�شيناها،نازك العابد �شطرت اأروع البطوالت، وكانت 
�شجاع���ة، منا�شلة، وطني���ة، جمعت املجد م���ن اأطرافة، 
اجلمعي���ات  واأ�ش�ش���ت   ، الفرن�ش���ي  امل�شتعم���ر  قاتل���ت 
الن�شائي���ة ، واأ�ش�ش���ت مل���ة ن���ور الفيح���اء ، و�شاركت 
يف تاأ�شي�ض اله���الل االأحمر و... ونفيت من البالد الأنها 

امراأة ت�شنع التاريخ..
ت���رى ل���و طرحن���ا ال�ش���وؤال التايل عل���ى ن�ش���اء �شورية 
بالدرج���ة االأوىل وم���ن ث���م �شاألنا الرجال م���ن هي نازك 
العاب���د ؟ واخت�ش���ر االإح���راج عل���ى االإجاب���ة عل���ى هذا 

ال�شوؤال الأقول:
اإنه���ا ام���راأة وال كل الن�ش���اء ، جميلة كيا�شم���ني بالدي ، 
مم�شوق���ة كرمح روم���اين، �شلبه ك�شي���ف دم�شقي ، اإنها 
مبول���ة من الك�ي���اء والعلم وحمبة الوط���ن ، قارعت 
بن���ادق امل�شتعم���ر ، واأ�ش�ش���ت اجلمعي���ات ،واملج���الت، 
و�شاعدت الثوار ، وقاتلة بالكلمة كما قاتلت بالبندقية.

حياته���ا ق�ش���ة حافل���ة بالن�ش���ال والع���ذاب، عل���ىدرب 
الوطني���ة واخل���ر ، مليئة بكل غري���ب وعجيب ، طريق 
طويل���ة �شاق���ة تنقلت فيه���ا بني اأكرث م���ن عا�شمة عربية 

منفية ومطاردة اإال اأن حطت الرحال يف بروت.
ن���ازك العاب���د )ن���ازك كلم���ة تركي���ة تعن���ي – اللطيف���ة- 
اأو- الرقيق���ة( الفت���اة الدم�شقية ال�شجاع���ة التي حتّدت 
ولقب���ت  الفرن�ش���ي،  واالنت���داب  العثم���اين  اال�شتب���داد 
ب�)ج���ان دارك ال�ش���رق( تيمن���ًا بالبطل���ة الفرن�شية التي 
قاوم���ت االإنكليز ،. نازك العابد اجلميل���ة ال�شقراء التي 

حاربت يف مي�شلون مع يو�شف العظمة.
ن���ازك العابد ولدت عام 1887 من ا�شرة دم�شقية عريقة 
، والده���ا م�شطفى با�شا العابد م���ن اأعيان دم�شق توىل 
مت�شرفّي���ة الك���رك ووالي���ة املو�ش���ل يف اأواخ���ر العه���د 
ثم���اين ، والدته���ا فريدة اجلالد ، اأتقن���ت الفرن�شية ،  العجُ
واالإنكليزي���ة ، واالأملاني���ة، اإ�شافة للعربي���ة التي اأتقنت 
�شحره���ا ،واتخ���ذت م���ن ملت���ي العرو�ض )وه���ي اأول 
مل���ة �ش���درت يف �شوري���ة ل�شاحبته���ا م���اري عجمي( 
واحلار�ض من�ا الآرائها واأفكارها املتنورة التي �شبقت 
ع�شره���ا �شاركت يف املوؤمترات الن�شائية والوطنية يف 
كل من �شوريا وم�شر ولبنان كما �شاركت يف العديد من 

املوؤمترات الن�شائية الدولية.
اأ�ش�ش���ت وتراأ�ش���ت عقب الثورة العربي���ة الك�ى التي 
قاده���ا ال�شري���ف ح�ش���ني ع���ام 1916 �ش���د االأت���راك ، 
جمعي���ة ن���ور الفيحاء مل�شاع���دة �شحايا ه���ذه الثورة ، 
واأ�شدرت عام 1920 ملة نور الفيحاء التي �شخرتها 
به���دف النهو�ض باملراأة ال�شورية ، ث���م اأ�ش�شت النادي 

الن�شائ���ي ال�شام���ي ال���ذي �ش���م نخب���ة �شي���دات ال�شام 
املتن���ورات ، منحت رتبة نقي���ب يف اجلي�ض زمن امللك 
في�ش���ل نتيج���ة مواقفه���ا البطولي���ة ، وكان���ت ب�شحبة 
وزي���ر الدف���اع ال�ش���وري البط���ل يو�ش���ف العظمة حني 
خط���ا اإىل مي�شل���ون لي�شط���ر اأروع مالح���م البطول���ة ، 
وير�ش���م اإلياذت���ه اخلال���دة يف حب الوط���ن ، ويقال ان 
ه���ذا البطل ح���ني اأ�شيب يف ملحمة مي�شل���ون ، وا�شلم 
ال���روح الطاه���رة ، كان ب���ني ي���دي ن���ازك العاب���د التي 
كان���ت تتفقد اجلنود بلبا�شها الع�شك���ري، وبعد دخول 
امل�شتعم���ر الفرن�شي اإىل دم�شق مل ي���ر بد من نفيها عن 
الوطن نتيجة مواقفها الوطنية وم�شاركتها يف معركة 
مي�شلون ، فاأبعدت اإىل ا�شتنبول ملدة عامني )1920 – 
1922( ومل مت����ض �شنوات اإال وع���اد امل�شتعمر لنفيها 
م���رة اأخرى اإىل االأردن، وحني تعهدت بعدم ممار�شتها 
للعمل ال�شيا�شي ، �شمح لها بالعودة ثانية اإىل دم�شق ، 
فاختارت غوطتها الإقامتها فاختلطت بالفالحني فكانت 
ت�شاعده���م يف العمل الزراعي وحت�شه���م على الثورة 
�ش���د امل�شتعمر ، ون�شبت الث���ورة ال�شورية عام 1925 
فكانت احد ثواره���ا تعمل ب�شمت وخفاء متنكرة بزي 

الرجال.
و�شاء القدر اأن جتتمع باملفكر اللبناين حممد جميل بيهم 
املندوب الذي اختاره البروتيون لتمثيلهم يف املوؤمتر 
ال�ش���وري )وهو اأول برمل���ان عربي يف بالد ال�شام( �شنة 
1919م، وكان بيه���م يك���ن له���ا كل االإعج���اب والتقدي���ر 
لوطنيته���ا وت�شحياته���ا ، فوافقت عل���ى الزواج منه يف 
�شن���ة 1929م، وانتقل���ت لالإقام���ة يف ب���روت فاأ�ش�شت 

يف لبن���ان عدة جمعي���ات منها جمعي���ة امل���راأة العاملة ، 
و جمعي���ة ت�شع���ى لتاأمني العمل لالجئ���ي فل�شطني ، كما 
اأ�ش�ش���ت ميتم لبنات �شهداء لبن���ان ، ومدر�شة لتعليمهن 
الدرا�شة واملهن. ويف عام 1957 اأ�ش�شت جلنة لالأمهات 
تعمل عل���ى رفع م�شتوى االأم اللبنانية يف كافة ماالت 
احلي���اة، و يف عام 1959 انتخبت ن���ازك العابد رئي�شة 
له���ا وق���د اأقيم به���ذه املنا�شب���ة اأول عيد ل���الم يجري يف 

لبنان على ال�شعيد الوطني.
املكافح���ة  العربي���ة  امل���راأة  اإىل  الق���در  ي���د  وامت���دت 
 1959 ع���ام  ب���روت  يف  العاب���د  ن���ازك  واملنا�شل���ة 
ع���ن عم���ر يناه���ز ال 72 عام���ا ق�شته���ا يف �شبيل عزة 
و�ش���ون بالده���ا ودفن���ت يف ب���روت ، واأقام���ت له���ا 
اجلمعي���ات الن�شائي���ة لبنانية حينها حف���ل تاأبني كبر 
، ح�شرة االأدب���اء وال�شيا�شيون رجاال ون�شاء ، وتكلم 
اخلطباء عن هذه الوردة الدم�شقية التي زرعت احلب 
والت�شحي���ة م���ا بني دم�شق وب���روت ، واأ�ش���ادوا مبا 

قدمته من ت�شحيات خالل عمرها املديد.
في���ا دم�شق م���اذا قدمتي البنت���ك البارة ن���ازك العابد؟ 
البنتك الت���ي ردت االأذى عنك ، ودافعت عن انوثتك يا 
دم�ش���ق التي حتط���م على اأبوابها األف األ���ف غاز ، ماذا 
قدم���ت لوردتك الدم�شقية ، التي ن���ت وترعرعت بني 
اأزقتك وحاراتك العتيقة وفاح طيبها يف �شماء العرب، 
و م���ات بني يديها اأروع الرج���ال واأعظم وزراء الدفاع 
يف الع���امل يا دم�شق يا جنه الله على االأر�ض اإنها نازك 

العابد ال�شيف الدم�شقي املن�شي فاأعطها حقها.
عن احلوار املتمدن

نازك العابد السيف الدمشقي المنسي
شمس الدين العجالني

نازك العابد.. نازك المالئكة
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محمد فاروق اإلمام

صفحة ناصعة وشعلة مضيئة في تاريخ المرأة العربية 
الحديث والمعاصر، قيل عنها أنها "السيف الدمشقي 

المنسي"، وأطلقت عليها بعض الصحف األوروبية 
لقب "جان دارك العرب«.

اإنه���ا ن���ازك العاب���د الت���ي حت���دث عنه���ا ال�شيد عب���د الغني 
العط���ري يف مقال حمل عنوان: »حكاية ام���راأة منا�شلة«: 
»مل ي�شه���د تاريخنا احلديث مثياًل لن���ازك العابد يف �شدق 
الوطني���ة والكفاح املتوا�ش���ل وال�شجاعة التي قل نظرها 

يف التاريخ«.
ينح���در »اآل العاب���د« م���ن ع�شرة امل���وايل ا�شتوطن جدهم 
حمم���د ب���ن االأم���ر قان�ض يف ح���ي املي���دان بدم�ش���ق عام 
1700، عم���ل اأف���راد االأ�شرة بتجارة احلب���وب واملوا�شي، 

واأ�شبح لهم نفوذ وا�شع يف حي امليدان.
انت�شر ذكر اآل العابد يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر، عندما 
اأج���ار عمر اآغا العابد "م�شيحيي حي باب م�شلى" واأوقف 
بنف���وذه م�شاركة �ش���كان امليدان باأعم���ال ال�شغب يف متوز 
1860، وخ���الل تل���ك الف���رتة كان الآل العاب���د دور مهم يف 

ال�شيا�شة يف اإقليم �شورية.
يف خ�ش���م اأح���داث تل���ك الف���رتة وقف���ت ثل���ة م���ن الن�شوة 
ال�شوري���ات اإىل جان���ب الرج���ل، منا�ش���الت مكافحات يف 
�شبي���ل احلري���ة، وعلى الرغم م���ن حمدودي���ة امل�شاركة اإال 
اأن املراأة ال�شوري���ة �شقت طريقها بعنفوان وحتدي، حيث 
وقف���ت مموع���ة م���ن الرائ���دات الالت���ي اقتحم���ن احلياة 
العام���ة عن���وة، ونا�شل���ن يف �شبيل ع���زة ورق���ي الوطن. 
وبالرغ���م من متو�شع ن�شاطه���ن االأ�شا�شي يف ال�شالونات 
االأدبية واملجالت الن�شائي���ة، اإال اأن م�شاركتهن يف الهموم 
العامة واحلياة ال�شيا�شية للوطن تركت ب�شمة وا�شحة ال 
ميكن اإنكاره���ا، وهنا كانت ال�شيدة نازك العابد يف مقدمة 

تلك الن�شاء.
اأب�ش���رت نازك العابد النور ع���ام 1887، والدها م�شطفى 
با�ش���ا العاب���د م���ن اأعي���ان دم�شق، ت���وىل حمافظ���ة الكرك، 
ووالية املو�شل يف اأواخر الفرتة العثمانية، واأمها فريدة 
اجلالد، من النخبة املتنورة من ن�شاء املجتمع الدم�شقي.  

وعليه ن�ش���اأت نازك العابد يف بيئ���ة النخبة تعلمت مبادئ 
اللغ���ات العربي���ة والرتكي���ة يف املدر�شت���ني الر�شيديت���ني 
الدم�شقي���ة واملو�شلي���ة ودر�ش���ت الفرن�شي���ة يف مدر�ش���ة 
الراهب���ات يف ال�شاحلي���ة بدم�ش���ق، كذل���ك تعلم���ت مبادئ 
االإنكليزية واالأملانية، نفيت مع عائلتها يف احلرب العاملية 
االأوىل اإىل »اأزم���ر« فدخلت مدر�ش���ة الفردو�ض للمر�شلني 
االأمري���كان. لتتابع فيما بع���د حت�شيلها العلمي يف املعاهد 
اخلا�شة للتعلي���م، واهتمام جلي باالإملام بعلمي التمري�ض 

واال�شعاف.
بداأت ن�شاطها مبجرد عودتها من املنفى يف اأواخر 1918، 
بالكتاب���ة فكتب���ت يف بع����ض ال�شح���ف ك�"ل�ش���ان العرب" 
واتخذت من ملتي "العرو�ض" )وهي اأول ملة �شدرت 
يف �شوري���ة ل�شاحبتها "ماري عجم���ي"( وملة احلار�ض 
من�ًا الآرائها واأفكارها امل�شتنرة اجلريئة، كذلك �شاركت 
يف املوؤمت���رات الن�شائي���ة الوطني���ة والدولي���ة يف م�ش���ر 
ولبن���ان، اأ�ش�ش���ت وتراأ�شت عقب الث���ورة العربية الك�ى 
ع���ام 1916 جمعي���ة "ن���ور الفيح���اء" مل�شاع���دة �شحاي���ا 
الث���ورة، نا�ش���رت يف كتاباته���ا ح���ق امل���راأة يف االنتخاب 

ال�شيا�شي عندما طرح يف املوؤمتر ال�شوري 1919.
وحتدث���ت بل�ش���ان اجلمعي���ة وا�شتكتب���ت �شي���دات دم�شق 
العرائ����ض الالزم���ة لتاأييد اال�شتقالل اأثن���اء وجود "جلنة 
كراي���ن االأمركية" ال�شتفتاء ال�شوري���ني يف االنتداب عام 
1919، و قادت تظاهرت ن�شاء املعار�شة، مما اأثار اإعجاب 

م�ش���رت كراي���ن بذكائها وق���وة حجتها، ف���كان ا�شمها �شمن 
اأبرز االأ�شماء يف اأوراقه وخواطره.  وقبل اأن يغادر البالد 
طل���ب منه���ا اأن تختار عددًا م���ن الطالبات، لينف���ق من ماله 

على تعليمهن يف الكلية االأمركية للبنات.
عينه���ا امللك "في�شل بن احل�ش���ني" رئي�شة جلمعية النجمة 
احلم���راء عام 1920، لت�ش���در يف اأول �شباط 1920 ملة 
"ن���ور الفيح���اء" وه���ي مل���ة اأدبي���ة اجتماعي���ة، بهدف 
النهو����ض بامل���راأة، كذل���ك اأ�شهم���ت يف تاأ�شي����ض "الن���ادي 
الن�شائ���ي ال�شام���ي" ال���ذي �ش���م نخب���ة �شي���دات ال�ش���ام، 
ومدر�شة بنات ال�شهداء ومكتبتها، كذلك اأ�شهمت يف اإن�شاء 
م�شن���ع لل�شج���اد -كان يخ�ش����ض ري���ع املبيع���ات ل�شال���ح 
االأيتام-، منحت رتبة ع�شكرية فخرية "نقيب" يف اجلي�ض 

زمن امللك في�شل نتيجة ملواقفها البطولية والوطنية.
�شارك���ت نازك، بوع���ي وب�شعور بامل�شوؤولي���ة، يف احلياة 
مرموق���ة  اجتماعي���ة  مكان���ة  عل���ى  فح���ازت  ال�شيا�شي���ة، 
وا�شتحق���ت ثقة امللك في�شل وتقدي���ر حكومته، ف�شدر اأمر 
ملك���ي مبنح، هذه الوطنية املثالي���ة، رتبة ع�شكرية فخرية 

)نقيب(.
ن�شالها �ش���د اال�شتعمار: ومع �شروع الفرن�شيني بالتمهيد 
للغ���زو واإنذار املل���ك في�شل باملغ���ادرة، وا�شتعداد اجلي�ض 
العرب���ي ل�شد العدوان الفرن�ش���ي 1920 بادرت اإىل اإن�شاء 
م�شت�شف���ى للجرح���ى وهياأت���ه يف ب�شعة اأي���ام. ومع خيبة 
االأم���ل ك�شفت نازك اللثام ع���ن �شجاعة قل نظرها لتم�شي 
بلبا�شه���ا الع�شك���ري خمرتق���ة �شفوف الث���وار مدافعة عن 
الوط���ن واحلري���ة حتفز الهم���م وتوقد حما�ش���ة املدافعني، 
  وب�شحب���ة وزي���ر احلربي���ة يو�شف العظم���ة يف مي�شلون 
24 متوز1920 تفقدت اجلند، ويقال اأنها هرعت اإليه بعد 

اأ�شابته يف املعركة وباأنه اأ�شلم الروح بني يديها.
 وبدخ���ول الق���وات الفرن�شي���ة اأر����ض الوطن، ب���داأت نازك 
العاب���د ن�شاله���ا �ش���د امل�شتعم���ر لتق���ف مع حرائ���ر دم�شق 
يف االحتج���اج عن���وة عل���ى االنت���داب الفرن�ش���ي؛ وذل���ك 
االحت���الل،  ق���وات  برحي���ل  تطال���ب  مظاه���رات  بتنظي���م 
واال�شتق���الل واحلري���ة، وعلي���ه ب���داأت نازك كفاحه���ا �شرًا 
وجه���رًا ب���كل الو�شائ���ل املتاح���ة، ف�شاقت اأع���ني االنتداب 
الفرن�ش���ي بن�شاطه���ا، ور�شدته���ا �شرطت���ه، فاأغلقت املجلة 
واملدر�ش���ة، ومنعته���ا من عق���د ندوات خا�ش���ة وعامة، فما 
كان منها اإال االلتحاق يف �شفوف املقاومة ال�شرية ملقارعة 

امل�شتعمرين.
نفي���ت ع���ن الوطن بع���د دخ���ول امل�شتعم���ر الفرن�ش���ي اإىل 
دم�ش���ق نتيجة مواقفه���ا الوطنية، فاأبع���دت اإىل ا�شطنبول 
ر�ش���د  عودته���ا  وعن���د   )1922  –  1920( عام���ني  مل���دة 
الفرن�شي���ون حتركاته���ا الإدراكهم مدى خط���ورة ن�شاطها، 
تعر�شت نازك العابد ب�شبب �شجاعتها واإقدامها ون�شاطها 
الوطن���ي، مل�شايق���ات �شت���ى، ا�شطرتها للج���وء اإىل �شرق 
االأردن، حي���ث اأ�شيب���ت بخيبات مل تك���ن تتوقعها، فراحت 
تلتم����ض لق�شية بالده���ا اآفاقًا خارج ح���دود الوطن؛ تن�شر 
فيه���ا اأخبار الثورة العربي���ة واأ�شبابها ومالب�شاتها، وحق 
بالده���ا يف احلري���ة واال�شتق���الل.. و�شاعدته���ا �شجاعتها 
وي�شارة عي�شها على التجوال يف اأمركا وعوا�شم الغرب 
�شارحة واقع بالدها ومطالب قومها الوطنية، على زعماء 
باالإعج���اب والتقدي���ر،  ال�شيا�ش���ة وال�شحاف���ة، فحظي���ت 
فنوهت ال�شح���ف الغربية عن جراأته���ا وبطولتها ولقبتها 
ب�"جان دارك العرب" وجعلت الرحالة والكاتبة االنكليزية 
"روزيتا فوري�ض" من مواقف نازك العابد حبكة لروايتها 

.1922 عام  ن�شرتها  "�شوؤال" التي 
ط���ال جت���وال نازك بعيدة ع���ن اأهلها ووطنه���ا، فعادت اإىل 
الوط���ن بع���د تعهده���ا بع���دم امل�شارك���ة يف اأي عم���ل مي�ض 
�شلطة االحتالل، فر�شت عليه���ا ال�شلطة االإقامة االإجبارية 
يف مزرعتها اخلا�شة يف �شواحي دم�شق، فراحت ت�شتغل 
يف الزراع���ة، وهن���اك تعاي�شت مع اأه���ل الغوطة ال�شرقية، 
ف�شاعدتهم يف تطوير العمل الزراعي، واأوقدت فيهم روح 
الث���ورة على امل�شتعم���ر، فكان���ت اأحد ثوار ث���ورة 1925، 
حيث عملت ب�شمت وخفاء متنكرة بزي الرجال. غر اآبهة 

باالأخطار والعواقب.
 تق���دم خلطبتها ع���ام 1929 حمم���د جميل بيه���م الذي مثل 
ب���روت يف املوؤمتر ال�شوري االأول الذي انعقد يف دم�شق 
ع���ام 1920 فتزوج���ت ن���ازك من���ه وانتقل���ت لالإقام���ة يف 
ب���روت. اإال اأن وجوده���ا يف بروت مل يث���ن من عزميتها 
ب���ل ازدادت ن�شاطًا يف العمل من اأجل النفع العام فاأ�ش�شت 
جمعي���ات اجتماعي���ة ع���دة منه���ا: جمعي���ة امل���راأة العاملة، 
وميتم تربية بنات �شهداء لبنان عام 1957. ويف ال�شبعني 
م���ن عمرها اأ�ش�شت جلنة مهمتها تثقي���ف االأم اللبنانية يف 
ماالت احلياة كاف���ة. انتخبت عام 1959رئي�شة لها، وقد 

اأقيم بهذه املنا�شبة اأول احتفال بعيد االأم يف لبنان.
توفيت نازك العابد يف العام نف�شه 1959م عن عمر يناهز 
72 عاًما، ق�شتها يف الن�شال يف �شبيل عزة بالدها و�شون 
كرامته���ا، ودفنت يف مق����ة العائلة يف باب االآ�ض يف حي 
املي���دان يف دم�شق، ويف حف���ل تاأبينها ال���ذي اأقيم برعاية 
اجلمعي���ات الن�شائي���ة اللبنانية تكلم املفك���رون واخلطباء 
ع���ن االأديب���ة واملنا�شل���ة ال�شورية التي �شاغ���ت مبواقفها 

البطولية جزًءا مهًما من تاريخ �شوريا الوطني.

نازك العابد وصفحات مجهولة من حياة المرأة
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سنان ساتيك

دّوت المدافع الفرنسية وتطاير التراب، تسير نازك 
العابد بين الجرحى والقذائف تنهمر قربها، تتنقل 
لتطمئن عليهم وتداويهم وتشرف على مسعفي 

"النجمة الحمراء" وهي تراقب سير المعركة محاولة 
منع الفرنسيين من دخول دمشق، فلم تعلم أنه بعد 
سنين قليلة من هذه المعركة سُتغادر دمشق ولن 

تعود إليها إال بعد االستقالل.

فتاة مل تر�َض الفرجة على الواقع املزري الذي ترزح حتته 
ل���دت عام 1898 �شليلة عائل���ة ثرية، فوالدها  امل���راأة، فقد وجُ
م�شطف���ى العاب���د، وه���و اأر�شتقراط���ي مكل���ف بال�ش���وؤون 
نّي مبعوثا  االإداري���ة يف كريك )و�شط تركيا حالي���ا(، ثم عجُ
للمو�شل يف عه���د ال�شلطان العثماين عبد احلميد الثاين؛ 
ل���ذا تلقت تعليم���ا جيدا بعدة لغ���ات يف املدار����ض الرتكية 
واالأمريكي���ة والفرن�شية، واأتيح لها الدرا�شة يف اجلامعة، 
يف خ���رق متمعي ومترد عليه، وال���ذي كان يطّوق املراأة 
داخ���ل جدران بيته���ا وال ي�شمح له���ا بامل�شاركة يف احلياة 

اخلارجية.
تعلم���ت ن���ازك اللغت���ني العربي���ة والرتكي���ة يف املدر�شتني 
يف  كان���ت  حي���ث  واملو�شلي���ة،  الدم�شقي���ة  الر�شيديت���ني 
املو�ش���ل �شاب���ة يافع���ة راأت متيي���زا م���ن بع����ض املعلمني، 
فنظم���ت احتجاج���ا جماعيا لطردهم، لك���ن النتيجة جاءت 

عك�شية بطردها من املدر�شة.
كم���ا در�شت نازك اللغة الفرن�شية يف مدر�شة الراهبات يف 
ال�شاحلية بدم�ش���ق، وتعلمت مبادئ اللغت���ني االإجنليزية 
واالأملاني���ة بجهودها اخلا�شة، واهتم���ت بفنون الت�شوير 
واملو�شيق���ى )البيان���و( والتمري�ض واالإ�شع���اف، ودافعت 

عن احلريات املدنية.
حتت ا�شم م�شتعار كتبت نازك مقاالت تدعو اإىل منح املراأة 
ح���ق الت�شويت، ونا�شلت يف �شبيل ذلك للم�شارعة يف فّك 
القي���ود عنه���ا، ون�شرته���ا يف م���الت عديدة منه���ا "ل�شان 
العرب"، وملة �شديقتها ماري عجمي "العرو�ض"، ويف 
كلتيهما تطرقت نازك اإىل املراأة وحتررها، وذلك كي تكون 

�شيدة متمع مثقفة تقدر على اإدراك ما يجول حولها.
اأن�ش���اأت ن���ازك م���ع م���اري عجمي مدر�ش���ة بن���ات ال�شهداء 
�شنة 1920 لالهتم���ام باأبنائهم، ومعها وم���ع فاطمة مردم 
و�شل���وى الغزي اأ�ش�ش���ت جمعية "يقظة امل���راأة ال�شامية"، 
وجمعية "نور الفيحاء" وناديها وملتها، فاأ�شبحت اأول 
منظم���ة ن�شائية ت�شم نخبة ن�شاء دم�شق، والتي تدعو اإىل 
نهو�ض املراأة وتثقيفها، وهي منظمة ذات هدف اجتماعي 
ترب���وي لتعلي���م ال�شوريني ورعاي���ة ال�شباب، اأم���اًل يف اأن 
ّك���ن هذه اجلهود االآخرين من ت���ويل االأعمال ال�شيا�شية  متجُ
نعت منه���ا، كمل قدم���ت دورات اللغ���ة االإجنليزية  الت���ي مجُ
واخلياط���ة للفتيات اليتيمات من �شحايا احلرب، ونظمت 
ور�ش���ات مهنية له���ن لتعليمهن ال�شناع���ات اليدوية ومهنًا 

يعتا�شون منها.
ا�شتم���ر ن�ش���اط ه���ذه اجلمعي���ة والفرن�شيون ي���رون فيها 

ناِف�ش���ة ل�امه���م الثقافي���ة  -بع���د احتالله���م �شوري���ا- مجُ
عل���ى  يعمل���ون  كان���وا  اإذ  واالجتماعي���ة،  واالقت�شادي���ة 
"فرن�شة" �شوريا، وذلك كي تكون �شوقا ملنتوجاتهم يخدم 

برامهم و�شيا�شاتهم اال�شتعمارية.
ت�شببت نازك بالكثر من اال�شطرابات يف دم�شق بن�شالها 
ومطالبته���ا بحق���وق امل���راأة لتك���ون ذات دور يف املجتمع، 
ل���ذا نجُفيت مرات عدي���دة، فبعد اجلامعة ب���داأت بالدفاع عن 
حقوق املراأة بتاأ�شي�ض مموع���ة تتبنى ق�شيتها وحتاول 
منحه���ا حقوقها يف ع���ام 1914، وحثتها على اأن تنال حق 
االق���رتاع والتعلي���م االأف�شل واال�شتقالل ع���ن العثمانيني، 
فنفوه���ا اإىل القاه���رة )النف���ي االأول(، حي���ث بقي���ت حتى 

انهيار الدولة العثمانية عام
�شارك���ت نازك العاب���د يف تاأ�شي����ض فرع لل�شلي���ب االأحمر 
ال���دويل يف �شوري���ا با�ش���م جمعي���ة "النجم���ة احلمراء"، 
والت���ي حتول���ت اإىل الهالل االأحم���ر ال�ش���وري. والحظت 
احلكوم���ة جهدها امل�شتمر والدوؤوب فاأ�شن���دت اإليها اإدارة 
ملجاأ اليتامى، كما و�شعت حجر االأ�شا�ض مل�شفى ي�شم مئة 

�شرير، وراحت تختار اأطباءه وممر�شيه وموظفيه.
ي  عندم���ا ج���اءت جلن���ة "كينغ كراي���ن" اإىل �شوري���ا لتق�شّ
احلقائ���ق ب�ش���اأن و�شع االنت���داب الفرن�ش���ي؛ قابلت نازك 
الدبلوما�شيني االأمريكيني من دون حجاب، وذلك لالإ�شارة 
اإىل نيته���ا وج���ود حك���م علم���اين يف �شوري���ا، ول���الإدالء 
ب�شهادته���ا �ش���د االنت���داب الفرن�ش���ي، وقد كان���ت متزعمة 
وف���دا ن�شائيا ليجُعّ� عن رغبته���ن يف �شوريا اأكرث لي�الية 

وعلمانية.
كم���ا اأ�شح���ت ن���ازك اأول ام���راأة �شوري���ة تجُ�ش���ّور بال���زي 
الع�شك���ري ومن دون حجاب، لكنها عادت اإىل ارتدائه بعد 
احتجاج���ات م���ن املحافظني الذين ا�شطدم���ت معهم مرات 

عدة، ال �شيما حني دعت اإىل منح املراأة حق الت�شويت.

ثورة على الفرنسيين
�شمح امللك في�شل لنازك العابد بالعودة بعد توليه عر�ض 
�شوريا، و�شارت م�شت�شارة غر ر�شمية له، وبعد تخّليه 
عن عر�ض �شوريا وا�شتع����داد الفرن�شيني لدخول دم�شق 
رف�ش����ت ت�شليمه����ا م����ن دون قت����ال، فخرج����ت م����ع وزير 

احلربية يو�شف العظمة اإىل مي�شلون.
ح�شلت ن����ازك على رتب����ة ع�شكرية فخري����ة، حيث كانت 
برتبة نقيب �شرف ف�شارت اأول امراأة �شورية تنال رتبة 
ع�شكري����ة. وو�شفتها املق����االت بعد املعرك����ة باأنها �شيف 

دم�ش����ق وج����ان دارك ال�شوري����ة. وكان للنجمة احلمراء 
)جمعيته����ا( اإ�شه����ام يف م����داواة اجلرح����ى يف معرك����ة 
مي�شل����ون يف يوليو/مت����وز 1920، واأ�شبح����ت �شي����دة 

فخرية للجي�ض ال�شوري بعد القتال يف املعركة.
ث����م ق����ادت ن����ازك املظاه����رات املطالب����ة برحي����ل ق����وات 
االحت����الل، و�شرع����ت يف التحري�����ض للث����ورة والدعوة 
اإىل اال�شتق����الل واحلري����ة ل�شوريا، فاأغل����ق الفرن�شيون 

جمعيتها وناديها وملتها.

نفي متكرر
نظ����ر الفرن�شي����ون اإىل نازك عل����ى اأنها خط����ر يتهددهم، 
وباأنه����ا �شوف تعرقل م�شاريعه����م اال�شتعمارية، فنفوها 
)النف����ي الثاين( ومل ي�شمحوا له����ا بالعودة اإال اإذا تخّلت 
عن ال�شيا�شة، فعفوا عنها عام 1921 وعادت اإىل �شوريا 

�شريطة اأن تتجنبها.
حول����ت نازك جهودها ل�شمان احلري����ات املدنية للجميع 
مدين����ة  ع����ن  فابتع����دت  ال�شيا�ش����ة،  اجتن����اب  وحاول����ت 
دم�ش����ق واأقامت يف غوطتها، متبني����ة الفتيات لتعليمهن 

وتهيئتهن ليكن �شيدات فاعالت يف املجتمع.
قي����ام الث����ورة ال�شوري����ة الك�����ى وكون الغوط����ة معقاًل 
اأ�شا�شي����ًا للث����وار؛ دفع����ا "ج����ان دارك �شوري����ا" للع����ودة 
اإىل ن�شاطاته����ا ال�شابق����ة، فا�شرتك����ت يف دعمهم وتقدمي 
املعون����ة له����م، و�شاع����دت يف تهري����ب امل����واد الغذائي����ة 
والذخرة اإليهم، كما اهتم����ت برعاية اجلرحى، فا�شتاء 
الفرن�شي����ون منه����ا وه����ددوا باعتقاله����ا، وم����ا لبث����وا اأن 
اأ�ش����دروا اأم����رًا بذلك فهرب����ت اإىل لبنان )النف����ي الثالث( 
ع����ام 1922، حيث التقت وتزوجت املثق����ف وال�شيا�شي 

العربي حممد جميل بيهم.

استمرار النضال
يف ع����ام 1929 �شاف����رت ن����ازك م����ع زوجه����ا اإىل اأوروبا 
لتغي����ر ال�ش����ورة النمطي����ة الت����ي اعتمدته����ا ع����ن العامل 
العرب����ي، ف�شاهمت يف �شرح النه�ش����ة الن�شائية العربية 
ال �شيم����ا يف �شوريا ولبنان، وذلك بك�شرها التقليد الذي 
كان �شائدًا يف املجتمع الغربي يف االأو�شاط التي زارتها 
و�شرح����ت فيها ق�شيته����ا، واأن املراأة ال�شرقي����ة لها ريادة 

�شتمكنها الحقًا من اأداء دور حموري يف املجتمع.
يف لبن����ان مل تتوق����ف نازك ع����ن ن�شاطها لتحري����ر املراأة 
والدع����وة اإىل اأخذ ريادة م�شتحقة يف املجتمع، فاأن�شاأت 

جمعية امل����راأة العاملة، والتي عملت عل����ى ق�شايا العمل 
مل�شلحة املراأة، ودعت اإىل منحها احلق يف اأيام االإجازة 
املر�شية واإجازة االأموم����ة واالأجر املت�شاوي للعامالت، 
واإىل التح����رر االقت�ش����ادي و�شيل����ة للتحري����ر ال�شيا�شي 
للمراأة، كما اأ�ش�شت ميتما لرتبية بنات �شهداء لبنان عام 

1957، وذلك قبل وفاتها عام 1959.
اأن�ش����اأت ن����ازك جلن����ة مهمته����ا تثقي����ف االأم اللبنانية يف 
ماالت احلياة كاف����ة، وانتخبت عام 1959 رئي�شة لها، 
وقد اأقيم بهذه املنا�شبة اأول احتفال بعيد االأم يف لبنان.
ا�شتم����رت نازك تق����اوم الفرن�شي����ني هن����اك، فاأن�شاأت مع 
زوجها جمعية مكافحة البغاء عام 1933، وذلك ردًا على 
الت�شريع����ات والقوانني التي ح����اول االحتالل الفرن�شي 

فر�شها.

دعم فلسطين
اندلع����ت الثورة الفل�شطينية الك�����ى على ال�يطانيني 
على يد عز الدين الق�شام نتيجة ال�شيا�شات اال�شتعمارية 
ومتك����ني ال�شهاينة م����ن ال�شيطرة على االأر�����ض، والتي 
ا�شتم����رت من 1936 حت����ى 1939، فكانت ثورة تعاطف 
معه����ا الع����رب جميع����ا ودعموه����ا، ل����ذا �شارك����ت "�شيف 
دم�شق" يف املوؤمتر الن�شائي العربي يف القاهرة يف 12 
ق����د لدعم الق�شية  اأكتوبر/ت�شري����ن االأول 1938 ال����ذي عجُ

الفل�شطينية والثورة الك�ى.
يف ه����ذا املوؤمتر عّرت ن����ازك خطر ال�شهيوني����ة العاملية 
على كيان����ات املنطقة واقت�شاداتها، وحتدثت عن تهويد 
فل�شط����ني، كم����ا حتدثت عن ال����دور ال�يط����اين يف دعم 

احلركة ال�شهيونية.
وبع����د النكب����ة اأ�ش�شت ن����ازك جمعية مل�شاع����دة الالجئني 
الفل�شطيني����ني وتقدمي املعونة له����م يف التهجر الذي مل 

ينته.

آمال تحققت
بع���د اال�شتق���الل ع���ادت ن���ازك اإىل �شوريا وكان���ت الن�شاء 
حينه���ا ين�شمم���ن للق���وى العاملة، ويخرج���ن يف االأماكن 
العام���ة وحدهن ويك�شفن عن وجوهه���ن. لي�ض االأمر على 

اإطالقه، لكنهن كن باديات يف ال�شارع.
عق���د من الزمان ميّر، فتبداأ امل���راأة باالنتخاب يف ال�ملان، 
وبذلك تتحقق جهوده ن���ازك الن�شالية التي ا�شتمرت فيها 

عقودًا تدافع عن املراأة وتن�شر ق�شاياها

نازك العابد.. جان دارك سوريا وأول عسكرية في الجيش
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ال نعرف كيف حصلت جامعة هارفارد األمريكية 
العريقة على أعداد نادرة جدًا من مجّلة "نور الفيحاء"، 

تلك المطبوعة النسائية الشهرية التي كانت تصدر 
في دمشق سنة 1920.

املجّل���ة مفق���ودة، ولي�ض لها اأع���داد تجُباع يف �ش���وق الكتب 
القدمي���ة بدم�شق، وه���ي غر متوفرة يف ك����ى جامعات 
ال�ش���رق االأو�شط. له���ذه االأ�شب���اب، ياأت���ي املوؤرخون على 
ذكره���ا ع���ادة ب�ش���كل مقت�ش���ب وعاب���ر، عن���د احلديث عن 
منجزات الرائدة ال�شورية ن���ازك العابد )1959-1887(، 

�شة مّلة "نور الفيحاء«. موؤ�شِّ
كان���ت نازك العاب���د �شليلة اأ�ش���رة دم�شقية عريق���ة من حّي 
امليدان، وكان والدها، م�شطفى با�شا العابد، مت�شرفًا على 
املو�ش���ل يف عهد ال�شلط���ان عبد احلميد الث���اين، اأّما عمها 
اأحم���د عزت با�ش���ا العابد، فه���و اأ�شه���ر ال�شيا�شيني العرب 
يف العهد احلميدي، وال���ذي كان كبر اأمناء ال�شلطان عبد 
احلمي���د، و�شاحب عدة م�شاريع ريادي���ة يف �شورية، مثل 
اخلط احلدي���دي احلجازي، وله يع���ود الف�شل يف اإدخال 

الكهرباء على مدينة دم�شق �شنة 1907.
ول���دت ن���ازك العاب���د بدم�شق �شن���ة 1887، حي���ث در�شت 
اللغتني االأملانية والفرن�شية على يد مدر�شني خ�شو�شيني، 
قب���ل اأن تلتح���ق مبدر�شة خا�شة يف حّي �ش���وق �شاروجا، 
كان���ت متلكه���ا وتديره���ا �شي���دة اأمريكي���ة تجُدع���ى مي����ض 

اأثينبرغ.
اأ�ش�ش���ت ن���ازك جمعية "ن���ور الفيح���اء" يف زم���ن احلرب 
العاملي���ة االأوىل، وكان الهدف منه���ا متكني املراأة ال�شورية 
اقت�شاديًا يف ظّل غياب عدد كبر من الرجال خلف خطوط 
الن���ار العثمانية، وبعد انتهاء احلرب �شنة 1918، اأرفقتها 
مبجّل���ة �شهري���ة كان���ت حتمل نف����ض اال�ش���م. كم���ا اأ�ش�شت 
مدر�ش���ة لبن���ات ال�شه���داء يف طري���ق ال�شاحلي���ة، قجُدم���ت 
اأر�شها مانًا من قبل امللك في�شل االأول، الذي توىّل عر�ض 
�شورية �شنة 1920، وخ�ش�ض لها معونة �شهرية مقدارها 
75 دين���ار. وللعاب���د الف�ش���ل اأي�ش���ًا يف اإن�ش���اء جمعي���ة 
"النجمة احلمراء"، التي �شبقت منظمة الهالل االأحمر يف 
�شورية، وكانت معنية بجرحى احلرب ومرتبطة مبنظمة 

ال�شليب االأحمر الدولية يف جينيف.
يف اأر�شي���ف جامع���ة هارفارد جن���د ثالثة اأع���داد من "نور 
الفيح���اء" )اأي���ار – مت���وز 1920(، وفيه���ا الكث���ر الكثر 
ع���ن فكر نازك العابد املتن���ور وال�شابق لع�شرها وزمانها. 
غ���الف املجّلة يجُ�شر اإىل اأنها مطبوع���ة "ن�شائية، اأخالقية، 
اأدبي���ة"، اتخذت م���ن مدر�شة بن���ات ال�شهداء مق���رًا اإداريًا 
لعمله���ا. ولك���ون عدد �شهر اأي���ار 1920 هو خام����ض اأعداد 
املجّلة، فذلك يعني اأن عددها االأول �شدر يف كانون الثاين 
1920، اأي قب���ل �شهرين فقط من تتوي���ج في�شل ملكًا على 
�شوري���ة يف 8 اآذار 1920. وت�ش���ر املجّل���ة اإىل اأن قيم���ة 
اال�ش���رتاك باأعداده���ا هي 50 قر�شًا م�شري���ًا داخل �شورية 
و60 قر�ش���ًا يف اخل���ارج )وكان اجلني���ه امل�ش���ري متداول 
يف �شورية بعد �شق���وط احلكم العثماين وقبل �شك العملة 

الوطني���ة، ومنها ج���اءت عبارة "م�ش���اري" الدارجة حتى 
اليوم يف املجتمع ال�شوري(.

وكانت "نور الفيحاء"، بح�ش���ب �شورة غالفها، تجُطبع يف 
مطبع���ة الرتقي بح���ّي القيمرية، الت���ي كان ميلكها النا�شر 
ال�ش���وري �شالح احلي���الين، ومن املع���روف اأن احليالين 
كان يف تل���ك الف���رتة يطبع مّل���ة "ممع اللغ���ة العربية" 
بدم�ش���ق، وجريدة "األف باء" اليومي���ة التي كان ي�شدرها 
ال�شحفي الفل�شطيني يو�شف العي�شى. وقد ح�شلت مّلة 
"ن���ور الفيحاء" على معون���ات مادية من بع�ض الوجهاء 
ال�شوري���ني املوؤمن���ني بق�شية امل���راأة، مث���ل م�شطفى با�شا 
العاب���د والقا�ش���ي را�شد مردم ب���ك )والد زوج���ة الرئي�ض 

خالد العظم االأوىل(.
اأم���ا عن حمت���وى املجل���ة )وكان���ت ال تقل ع���ن 50 �شفحة 
�شهريًا( فكان متنوعًا ما بني الدرا�شات االأدبية والتاريخية 
واالأخبار الن�شائية، مع قليل من الطرائف والفكاهات. يف 
بداي���ة كل عدد جند ب���اب بعنوان »�شهي���دات الن�شاء«، فيه 
�ش���ر ن�شاء رائ���دات ق�شوا حياته���ن يف الدفاع عن موقف 
اأو فك���رة )ومل يكونوا �شهيدات بال�شرورة(، مثل زوجات 
الر�ش���ول خديج���ة وحف�ش���ة واأم حبيب���ة )رملة بن���ت اأبي 

�شفيان(، وابنت���ه فاطمة الزهراء و�شكين���ة بنت احل�شني، 
حفي���دة علي ب���ن اأبي طال���ب. وم���ن امللفت وج���ود درا�شة 
عن حي���اة نور جهان، ال�شاعرة واالأم���رة يف دولة املغول 
الهندي���ة وزوج���ة االإم�اط���ور جهانكيز. يت�ش���ح للقارئ 
املعا�ش���ر اأن جه���دًا كب���رًا قد ب���ذل يف جم���ع وحتقيق تلك 

ال�شر، حتديدًا غر العربية منها وغر امل�شلمة.
اأ�ش�ش���ت ن���ازك جمعية "ن���ور الفيح���اء" يف زم���ن احلرب 
العاملي���ة االأوىل، وكان الهدف منه���ا متكني املراأة ال�شورية 
اقت�شاديًا يف ظّل غياب عدد كبر من الرجال خلف خطوط 

النار العثمانية.
وبعده���ا يظهر مقال حما�شي عن امل���راأة، كانت تكتبه نازك 
العاب���د بنف�شها )وهي التي تدربت عل���ى الكتابة يف ملة 
"العرو�ض" التي كانت ت�شدرها ماري عجمي يف حم�ض 
من���ذ �شن���ة 1910(. اإحدى مق���االت العابد حمل���ت عنوان: 
اأنت يا فتاة  اأي���ن  اأنت"، وفيه تقول:  اأي���ن  "فت���اة الوطن 

الوطن؟ عليك نفت�ض والأجل فقدك نبكي وننوح«.
ثم تاأتي �شل�شلة من التحقيقات ال�شحفية، عن حاملة اأثقال 
اأمريكي���ة مث���اًل، اأو مرا�شل���ة حربي���ة يف اأوروب���ا، وبعدها 
درا�ش���ة تاريخية عن ن�شاء عاملي���ات، مثل رائدة التمري�ض 

فلورن����ض نايتنغي���ل اأو الكاتبة ال�يطاني���ة جني اأو�شنت. 
ه���ذا البن���د كان خم�ش�ش���ًا للن�ش���اء غ���ر العربي���ات وغر 
امل�شلمات، وفيه اأي�شًا يظهر جهد كبر وتوثيق دقيق لتلك 
ال�شخ�شيات التي مل يكن املجتمع الدم�شقي مطلعًا عليها.

يلي هذه االأب���واب اجلدية باب خفيف ن�شبيًا عن "التدبر 
املنزيل"، وب���اب اآخر عن "تربي���ة االأوالد"، وتختم املجّلة 
باأخب���ار عن �شي���دات دم�ش���ق، وحتدي���دًا العام���الت منهن 
يف اأ�ش���رة حتري���ر مّلة ن���ور الفيح���اء اأو يف جمعية نور 
الفيح���اء. نرى مثاًل خ���� زواج االأن�شة نعمة العمري على 
مرافق امللك في�ش���ل، ال�شابط ال�شاب جميل االإل�شي )الذي 
اأ�شب���ح رئي�ض وزراء �شورية �شنة 1943(. فقد زارها وفد 
م���ن طالبات مدر�شة بنات ال�شهداء يوم عر�شها وقدموا لها 
باقة زه���ور، فردت بت�ع ل�شالح �شندوق اجلمعية، قدرة 

12 فرنكًا فرن�شيًا.
وم���ن األط���ف االأخبار، خ� احلف���ل الذي اأقامت���ه اجلمعية 
مبنا�شب���ة عي���د املولد النب���وي يف 4 اأي���ار 1919، ح�شره 
االأم���ر زيد ب���ن احل�شني، نيابة عن �شقيق���ه االأمر في�شل، 
وكان يف ا�شتقبال���ه مموع���ة م���ن طالب���ات مدر�شة بنات 
ال�شهداء، على جي���د كل واحدة منها حرف من اأحرف ا�شم 
ال�شريف ح�شني بن علي(،  "ح�ش���ني" )ن�شبة ال�شم والده 
م�شنوعة من زهر القرنفل، وخلفهن وقفت مموعة ثانية 
من الطالبات يلب�شن اأحرف ا�شم "في�شل" على �شدورهن. 

وكّلما تقدمت واحد منهن خاطبت االأمر زيد �شعرًا:
فر�ض علينًا اأواًل... اأن نحمي في�شاًل
يا رب نوله الذي... ي�شعى له موالنا

�شنه اإىل ا�شتقاللنا... فغره لن نقبال
ال زال في�شل ظافرًا... ونال ما قد اأمل

وق���د خطبت م���اري عجمي يف ذكرى املول���د النبوي )على 
الرغ���م م���ن كونه���ا م�شيحي���ة( وتلته���ا على املن���� كل من 
رئي�ض اجلمعية ن���ازك العابد، ونائبة الرئي�ض فطمة مردم 
ب���ك. جميع هوؤالء الن�ش���اء كانوا من اأ�ش���د الداعمني للملك 
في�شل، وقد رفعوا ل���ه املعرو�شات مطالبني باإعطاء املراأة 
ال�شورية حقها باالنتخ���اب والرت�شح اإىل ع�شوية مل�ض 

النواب )املعروف يومها باملوؤمتر ال�شوري العام(.
وقد اأثار هذه املو�شوع عند عر�شه على ال�شلطة الت�شريعية 
زوبع���ة م���ن االنتقاد م���ن قب���ل امل�شّرع���ني املحافظني ومن 
رجال الدين، وقرر املجل�ض تاأجيل البّت فيه اإىل تاريخ يتم 
حتدي���ده الحق���ًا. ولكن هذا االأمر مل يح���دث ب�شبب �شقوط 
احلك���م الفي�شلي وخل���ع امللك في�شل عن عر����ض ال�ّشام يف 
24 مت���وز 1920، اإب���ان معرك���ة مي�شل���ون ال�شه���رة التي 

فر�ض اإثرها نظام االنتداب الفرن�شي على �شو

نهاية المجلة
واملعروف جي���دًا اأن نازك العابد خرج���ت اإىل تلك املعركة 
م���ع وزي���ر احلربية يو�ش���ف العظم���ة، ب�شفته���ا امل�شوؤولة 
ع���ن جمعية "النجمة احلم���راء"، املعنية بجرحى احلرب. 
جال���ت �ش���وارع العا�شم���ة م���ع اجلن���ود ال�شوري���ني ويف 
يده���ا البندقي���ة، رافعة املندي���ل عن وجهه���ا، وهي ترتدي 
ب���ّذة ع�شكرية.وق���د �شبهه���ا النا����ض يومه���ا بخول���ة بن���ت 
االأزور،وكان اآخ���ر قرار للملك في�ش���ل قبل مغادرته دم�شق 
اإط���الق لقب "ج���رال فخري" عليها، بالرغ���م من معار�شة 
الكث���ر من رجال الدين، الذين قال���وا اإنها عر�شت مفاتنها 
على النا�ض، وكان اأنف���ع لها اأن تبقى يف دارها وال تتدخل 
يف �ش���وؤون حربية لي�ش���ت من اخت�شا����ض الن�شاء. بررت 
خروجها من املنزل يومها وقالت اإنها ح�شلت على موافقة 
م���ن اأبيها، واأ�شافت اأنها اتخذت ق���دوة من زوجات النبي 
اللوات���ي �شاركن���ه يف ن�ش���ر ر�شال���ة االإ�ش���الم ويف معارك 

امل�شلمني االأوائل.
ويف مذكرات رئي�ض وزراء �شورية االأ�شبق ح�شن احلكيم، 
يرد حدي���ث دار بني نازك العاب���د والدبلوما�شي االأمريكي 
�ش���ارل كراي���ن، عن���د زيارت���ه دم�ش���ق يف ني�ش���ان 1922. 
تق���ول له العابد اإن �شلطة االنتداب الفرن�شي قامت باإغالق 
مدر�ش���ة بن���ات ال�شه���داء، الأن مديرته���ا، �شبحي���ة التنّر، 
رف�ش���ت اأن تعمل خم����ة ل�شال���ح املخاب���رات الفرن�شية، 
وبذل���ك، من املمكن جدًا اأن تك���ون مّلة "نور الفيحاء" قد 

اأغلقت يومها، لكونها موجودة داخل حرم املدر�شة.
عن موقع ر�صيف االلكرتوين

بعد 100 عام على غيابها...
مجلة نور الفيحاء الدمشقية في جامعة هارفارد
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ألقاب عديدة وصفت بها هذه المرأة الدمشقية... 
جان دارك الشرق.. نجمة ميسلون.. الوردة 

الدمشقية.. السيف الدمشقي المنسي... ورائدة تحرر 
المرأة السورية.

ويف احلقيق���ة فاإن كل ه���ذه االألقاب تليق به���ذه ال�شيدة، 
التي حت���دت زمنها ومتمعها وخرجت ع���ن اأعراف ذلك 
الزمان، ومل تر�ض باأن تبقى حبي�شة جدران البيوت، فلم 

ي�شتوعب اأفعالها اأبناء جيلها...
ومثلم���ا يق���ال باأن ل���كل خط���وة روادها ، فق���د كانت هذه 
ال�شي���دة رائ���دة حت���رر امل���راأة يف �شوري���ا... كان���ت اول 
�شوري���ة تنزع احلجاب وتدع���و اىل حترر املراأة ، وتفتح 
االأب���واب عل���ى م�شارعيه���ا اأم���ام ن�ش���اء �شوري���ا، ليك���ن 

بدورهن من رائدات حترر املراأة العربية.
ه���ي ن���ازك العاب���د، ابن���ة البا�ش���اوات، وقائ���دة النه�شة 
الن�شوية ، املقاتلة ، والكاتبة ، والثائرة.... �شاحبة الهم 

املجتمعي وال�شيا�شي والثقايف؟
رائدة من رواد فكرة املجتمع املدين واالأهلي يف �شوريا، 
وواح���دة م���ن اأوائ���ل اأ�شح���اب اجلمعي���ات واملنظمات ، 

واحدى امل�شاركني يف تاأ�شي�ض الهالل االحمر..
قاتل���ت امل�شتعمر بالكلمة وال�ش���الح.. ف�شاركت يف �شنع 

تاريخ بلدها.
ول���دت ن���ازك العاب���د يف دم�ش���ق ع���ام 1887 م���ن اأ�ش���رة 
دم�شقي���ة عريقة، والدها م�شطف���ى با�شا العابد من ك�اء 
دم�شق، مت�شرف الكرك، ووايل املو�شل يف اواخر العهد 

العثماين، ووالدتها ال�شيدة فريدة اجلالد.
عا�ش���ت نازك حي���اة رفاهية وغن���ى، ال توحي ب���اأي دافع 
الأي ث���ورة اأو مترد من اأي نوع.. ولكنها رغم ذلك ف�شلت 

االنحياز اىل معاناة �شعبها والعمل من اأجله.
واالأملاني���ة  كالفرن�شي���ة  االوروبي���ة  اللغ���ات  تعلم���ت 
واالإنكليزي���ة، وكتب���ت يف م���الت عربية رائ���دة كمجلة 
العرو����ض )ل�شاحبتها ماري عجم���ي(، وملة احلار�ض، 
مق���االت ن�شرت فيه���ا اأفكاره���ا التنويري���ة ودعواتها اىل 

حترر املراأة.
اأرقه���ا ال�شاأن االجتماعي العام ، و�شغل بالها و�شع املراأة 
يف زمانها، ولكن فوق كل هذا عذبها ان ترى روؤية بلدها 

يرزح حتت االحتالل.
اأرادت ان يك���ون له���ا دور يف مري���ات الث���ورة العربية 
الك�ى التي قاده���ا ال�شريف ح�شني �شد العثمانيني عام 
1916 فاأ�ش�ش���ت جمعي���ة ن���ور الفيحاء مل�شاع���دة �شحايا 

الثورة..
ثم اأ�شدرت ملة ن�شائية حتمل ا�شم اجلمعية خ�ش�شتها 
للدع���وة اىل نهو�ض املراأة وتثقيفه���ا ، وبعد ذلك اأ�ش�شت 
النادي الن�شائي ال�شامي الذي �شم نخبة �شيدات دم�شق..

منحه���ا املل���ك في�ش���ل ملك �شوري���ا رتبة نقي���ب يف جي�ض 
اململك���ة، لرتتدي البذل���ة الع�شكرية وت�ش���ارك يف معركة 
مي�شل���ون وتنقذ الكث���ر من م�شابي املعرك���ة من رفاقها، 
ولتكون �شاهدة على حلظة ا�شت�شهاد وزير الدفاع البطل 

يو�شف العظمة اثناء حماوالتها اإنقاذه.
بع���د انته���اء معرك���ة مي�شلون اأ�ش���در الفرن�شي���ون قرارا 
بنف���ي ن���ازك العاب���د اإىل ا�شطنب���ول مل���دة عام���ني، ولدى 

عودته���ا ا�شتاأنفت عمله���ا الن�شايل، فنفاه���ا الفرن�شيون 
م���رة اخرى ولكن اىل االردن هذه املرة، ومل ي�شمحوا لها 
بالعودة اال بعد تعهدها باعتزال العمل ال�شيا�شي، وهكذا 
عادت واأقامت يف الغوطة، لتختلط بالفالحني وحت�شهم 

على الثورة �شد امل�شتعمر الفرن�شي.
عام 1925 وعندما اندلع���ت الثورة ال�شورية كانت نازك 
اح���د ثواره���ا ، قدمت الكث���ر للثورة وه���ي متنكرة بزي 
الرج���ال ، و�شاعدت ثوار الغوطة كونها كانت خبرة يف 

جغرافية املنطقة التي كانت تقيم فيها.
ع���ام 1929 تزوجت م���ن الوجيه اللبن���اين حممد جميل 
بيهم وعا�شت معه يف ب���روت، وكان بيهم ممثل بروت 
يف املوؤمت���ر ال�ش���وري االأول الذي انعق���د يف دم�شق عام 
1920 حني اأعلن���ت اململكة ال�شورية ون�شب امللك في�شل 

ملكًا عليها..
يف ب���روت مل يتوقف همها االجتماعي، فاأ�ش�شت جمعية 

املراأة العاملة، وميتما لرتبية بنات �شهداء لبنان..
وبع���د نكب���ة فل�شط���ني ع���ام 1948 اأ�ش�شت ن���ازك جمعية 

مل�شاعدة الالجئني الفل�شطينيني.
م���ن  ال�شبع���ني  اأ�شبح���ت يف  ع���ام 1957. وعندم���ا  يف 
عمره���ا اأ�ش�شت جلن���ة لالأمهات تعمل عل���ى رفع م�شتوى 
االأم اللبناني���ة يف كافة م���االت احلياة. ويف عام 1959 

انتخبت نازك رئي�شة لها.
يف الع���ام نف�شه توفيت نازك العابد يف بروت عن اثنني 
و�شبع���ني عامًا ق�شته���ا يف الن�شال والدف���اع عن الوطن، 
ورف���ع �شاأن املراأة وحماولة فتح عي���ون بنات جيلها على 
احلي���اة والثقاف���ة وال�شع���ي اىل امل�ش���اواة م���ع الرجل.. 

فكانت قائدة احلركة الن�شوية يف �شوريا.

نازك العابد.. مناضلة بالسالح والقلم



ألقاب عديدة وصفت بها هذه المرأة الدمشقية.. 
نجمة ميسلون.. الوردة الدمشقية.. السيف 

الدمشقي المنسي، الياسمينة المنسية، ورائدة 
تحرر المرأة السورية.

ويف احلقيق���ة ف���اإن كل هذه االألقاب تلي���ق بهذه ال�شيدة 
التي حتدت زمنه���ا ومتمعها وخرجت عن اأعراف ذلك 
الزمان ومل تر�ض باأن تبقى حبي�شة جدران البيوت، فلم 

ي�شتوعب اأفعالها اأبناء جيلها…
ومثلم���ا يق���ال باأن ل���كل خط���وة روادها فق���د كانت هذه 
ال�شي���دة رائ���دة حترر امل���راأة يف �شوري���ا… كانت اول 
�شوري���ة تدعو اىل حت���رر املراأة ، وتفت���ح االأبواب على 
م�شراعيه���ا اأم���ام ن�ش���اء �شوري���ا، ليك���ن بدوره���ن م���ن 

رائدات حترر املراأة العربية.
ه���ي ن���ازك العابد، ابن���ة البا�ش���اوات، وقائ���دة النه�شة 
الن�شوية املقاتلة، والكاتب���ة والثائرة…. �شاحبة الهم 

املجتمعي وال�شيا�شي والثقايف.
رائ���دة م���ن رواد فك���رة املجتم���ع امل���دين واالأهل���ي يف 
اجلمعي���ات  اأ�شح���اب  اأوائ���ل  م���ن  وواح���دة  �شوري���ا، 
واملنظم���ات ، واح���دى امل�شارك���ني يف تاأ�شي����ض اله���الل 

االحمر..
ول���دت ن���ازك العاب���د يف دم�شق ع���ام 1887 م���ن اأ�شرة 
دم�شقية عريقة، والدها م�شطفى با�شا العابد من ك�اء 
دم�ش���ق، مت�ش���رف الك���رك، ووايل املو�ش���ل يف اواخر 

العهد العثماين، ووالدتها ال�شيدة فريدة اجلالد.
نفيت مع عائلتها يف احلرب العاملية االأوىل اإىل "اأزمر" 
فدخلت مدر�ش���ة الفردو�ض للمر�شلني االأمركان. لتتابع 
اخلا�ش���ة  املعاه���د  يف  العلم���ي  حت�شيله���ا  بع���د  فيم���ا 
للتعلي���م باالإ�شافة اإىل تعلم فن���ون الت�شوير واملو�شيقا 
)البيان���و(، واهتم���ام جل���ي باالإمل���ام بعلم���ي التمري�ض 

واال�شعاف.
واالأملاني���ة  كالفرن�شي���ة  االوروبي���ة  اللغ���ات  تعلم���ت 
واالإنكليزي���ة، وكتب���ت يف مالت عربي���ة رائدة كمجلة 
العرو����ض )ل�شاحبتها ماري عجمي(، وملة احلار�ض، 
مق���االت ن�شرت فيه���ا اأفكارها التنويري���ة ودعواتها اىل 

حترر املراأة.
اأرادت ان يك���ون له���ا دور يف مريات الث���ورة العربية 
الك�ى التي قادها ال�شريف ح�شني �شد العثمانيني عام 
1916، فاأ�ش�ش���ت جمعية ن���ور الفيحاء مل�شاعدة �شحايا 
الثورة، وحتدثت بل�شان اجلمعي���ة وا�شتكتبت �شيدات 
دم�ش���ق العرائ����ض الالزمة لتاأيي���د اال�شتق���الل، وقادت 

تظاهرت ن�شاء املعار�شة.
عينه���ا امللك "في�شل بن ال�شريف ح�شني رئي�شة جلمعية 
النجم���ة احلم���راء ع���ام 1920، لت�ش���در يف اأول �شباط 
/1920/ مل���ة "ن���ور الفيح���اء" وه���ي مل���ة اأدبي���ة 
اجتماعي���ة، به���دف النهو�ض باملراأة، كذل���ك اأ�شهمت يف 

تاأ�شي����ض "النادي الن�شائ���ي ال�شامي" ال���ذي �شم نخبة 
�شيدات ال�شام، ومدر�شة بنات ال�شهداء ومكتبتها، كذلك 
اأ�شهم���ت يف اإن�شاء م�شن���ع لل�شجاد -كان يخ�ش�ض ريع 
املبيع���ات ل�شالح االأيتام-، منحت رتبة ع�شكرية فخرية 
امللك في�شل نتيجة ملواقفها  "نقي���ب" يف اجلي�ض زمن 

البطولية والوطنية.
منحه���ا امللك في�شل مل���ك �شوريا رتب���ة نقيب يف جي�ض 
اململك���ة، لرتتدي البذلة الع�شكري���ة وت�شارك يف معركة 
مي�شل���ون وتنقذ الكثر من م�شاب���ي املعركة من رفاقها، 

ولتك���ون �شاه���دة على حلظ���ة ا�شت�شه���اد وزي���ر الدفاع 
البطل يو�شف العظمة اثناء حماوالتها اإنقاذه.

بع���د انته���اء معركة مي�شل���ون منحها املل���ك في�شل رتبة 
جرال فخرية يف اجلي�ض ال�شوري.

وبدخول الق���وات الفرن�شية اأر�ض الوطن، بداأت "نازك 
العاب���د" ن�شالها �شد امل�شتعمر لتق���ف مع حرائر دم�شق 
يف االإحتج���اج عن���وة على االنت���داب الفرن�ش���ي؛ وذلك 
بتنظي���م مظاه���رات تطال���ب برحي���ل ق���وات االحتالل، 
واال�شتق���الل واحلري���ة، وعليه ب���داأت "ن���ازك" جهادها 

االأك���� �ش���رًا وجه���رًا ب���كل الو�شائ���ل املتاح���ة، ف�شاقت 
اأعني االنتداب الفرن�ش���ي بن�شاطها، ور�شدتها �شرطته، 
فاأغلق���ت املجل���ة واملدر�ش���ة، ومنعته���ا من عق���د ندوات 
خا�ش���ة وعامة، فم���ا كان منه���ا اإال االلتحاق يف �شفوف 

املقاومة ال�شرية ملقارعة امل�شتعمرين.
اإىل  العاب���د  ن���ازك  بنف���ي  ق���رارا  الفرن�شي���ون  اأ�ش���در 
ا�شطنب���ول  اإىل  فاأبع���دت  عام���ني،  مل���دة  ا�شطنب���ول 
مل���دة عام���ني )1920 – 1922( وعن���د عودته���ا ر�ش���د 
الفرن�شيون حتركاته���ا الإدراكهم مدى خطورة ن�شاطها، 
العاب���د ب�شب���ب �شجاعته���ا واإقدامه���ا  ن���ازك  تعر�ش���ت 
ا�شطرته���ا  �شت���ى،  مل�شايق���ات  الوطن���ي،  ون�شاطه���ا 
للج���وء اإىل �ش���رق االأردن، حي���ث اأ�شيب���ت بخيب���ات مل 
تك���ن تتوقعه���ا، فراح���ت تلتم����ض لق�شي���ة بالده���ا اآفاقًا 
وا�شع���ة، تن�ش���ر فيها اأخب���ار الثورة العربي���ة واأ�شبابها 
ومالب�شاته���ا، وحق بالده���ا يف احلري���ة واال�شتقالل.. 
و�شاعدتها �شجاعته���ا وي�شارة عي�شها على التجوال يف 
اأمركا وعوا�شم الغ���رب �شارحة واقع بالدها ومطالب 
قومه���ا الوطني���ة، عل���ى زعم���اء ال�شيا�ش���ة وال�شحافة، 
فحظيت باالعجاب والتقدير، فنوهت ال�شحف الغربية 
ع���ن جراأته���ا وبطولتها ولقبته���ا ب�»ج���ان دارك العرب« 
وجعلت الرحالة والكاتبة االنكليزية »روزيتا فوري�ض« 
م���ن مواقف نازك العاب���د حبكة لروايته���ا »�شوؤال« التي 

ن�شرتها عام 1922.
ط���ال جت���وال نازك بعي���دة عن اأهله���ا ووطنه���ا، فعادت 
اإىل الوط���ن بع���د تعهده���ا بع���دم امل�شارك���ة يف اأي عمل 
مي�ض �شلطة االحتالل، وفر�ش���ت عليها ال�شلطة االإقامة 
االإجباري���ة يف مزرعتها اخلا�ش���ة يف �شواحي دم�شق، 
فراح���ت ت�شتغ���ل يف الزراع���ة، وهن���اك تعاي�ش���ت م���ع 
اأه���ل الغوط���ة ال�شرقي���ة، ف�شاعدتهم يف تطوي���ر العمل 
عل���ى  الث���ورة  روح  اإزكاء  يف  الزراعي،وا�شتم���رت 
امل�شتعم���ر، ويف ع���ام 1925 وعندم���ا اندلع���ت الث���ورة 
ال�شوري���ة الك����ى، كان���ت نازك اح���د ثواره���ا ، قدمت 
الكث���ر للثورة وه���ي متنكرة بزي الرج���ال ، و�شاعدت 
ث���وار الغوطة كونها كانت خب���رة يف جغرافية املنطقة 

التي كانت تقيم فيها.
ع���ام 1929 تزوج���ت م���ن العاّلمة امل���وؤرخ حممد جميل 
الفكري���ة  النه�ش���ة  رواد  اأح���د   ،)1978-1887( بيه���م 
وال�شيا�شي���ة، ومنا�شري ف�شايا حت���رر املراأة، وعا�شت 
مع���ه يف ب���روت، اإذ كان ق���د تع���رف بها، عندم���ا �شارك 
كممث���ل بروت يف املوؤمتر ال�ش���وري االأول الذي انعقد 
يف دم�ش���ق ع���ام 1920 ح���ني اأعلن���ت اململك���ة ال�شورية 

ون�شب امللك في�شل ملكًا عليها..
يف عام 1929، �شافرت برفقة زوجها اإىل اأوروبا لن�شر 

الدعاية للنه�شة الن�شائية اللبنانية والعربية.
وعن���د عودتهم اأ�ش�شت جمعي���ة املراأة العامل���ة، وميتما 

لرتبية بنات �شهداء لبنان..
واأ�ش�ش���ت م���ع زوجه���ا حمم���د جمي���ل بيهم ع���ام 1933 
"جمعي���ة مكافحة البغ���اء"، متحدين �شلطات االنتداب 
الفرن�ش���ي الت���ي �شّجع���ت عل���ى اآف���ة البغ���اء يف لبن���ان 

بوا�شطة الت�شريعات والقوانني التي كانت ت�شدرها.
وبع���د نكب���ة فل�شطني ع���ام 1948 اأ�ش�شت ن���ازك جمعية 

مل�شاعدة الالجئني الفل�شطينيني.
يف ع���ام 1957. وعندم���ا اأ�شبح���ت يف ال�شبع���ني م���ن 
عمره���ا اأ�ش�شت جلنة لالأمهات تعم���ل على رفع م�شتوى 
االأم اللبنانية يف كافة ماالت احلياة. ويف عام 1959 

انتخبت نازك رئي�شة لها.
ويف �شه���ر اآب من الع���ام نف�شه توفيت ن���ازك العابد يف 
بروت ع���ن اثن���ني و�شبعني عام���ًا ق�شته���ا يف الن�شال 
والدف���اع عن الوطن، ورف���ع �شاأن امل���راأة وحماولة فتح 
عي���ون بنات جيله���ا على احلياة والثقاف���ة وال�شعي اىل 
امل�شاواة مع الرجل.. فكانت قائدة احلركة الن�شوية يف 

�شوريا، ورائدة حترر املراأة ال�شورية.
عن موقع " البو�صلة"

الوردة الدمشقية، نازك العابد..
رائدة تحرر المرأة السورية


