
دستورها  في مشروع  تناقش  التي  العالم 
ــرأة الــحــق فــي االنــتــخــاب. فــي 1920 مــنــح املــ

هــذا الــزخــم املــفــاجــئ فــي ذلــك الــوقــت عّبرت 
ــازك  عــنــه الــكــاتــبــة والــنــاشــطــة الــنــســائــيــة نـ
حقها  تأخذ  لم  التي   ،)1959-1887( العابد 
فــي اهتمام املــؤرخــن الــســوريــن وال يوجد 
اليوم منشأة أو مؤسسة تحمل اسمها في 
الحياة  في  املبكرة  إسهاماتها  رغــم  دمشق 
السياسية والصحافية وصواًل إلى معركة 
مــيــســلــون، ثــم تــابــعــت نــشــاطــهــا فــي بــيــروت 
بعدما تعاون ابن عمها محمد علي العابد 
مع االنتداب الفرنسي )وزيرًا للمالية خالل 
للجمهورية 1932- رئيسًا  ثم  1922 و1925 

املؤرخة  أن تكون  املفارقة هنا  1936(. ومــن 
درست  التي   - تومُسن  إليزابيث  األميركية 
السوري  التاريخ  في دمشق وتشتغل على 
عـــــن دورهــــــا  كـــشـــفـــت  مـــــن  أول   - ــديــــث  ــحــ الــ
)بـــاالســـتـــنـــاد إلــــى مـــصـــادرهـــا( فـــي كــتــابــهــا 
فــي  ثــــم   )1999( املـــســـتـــعـــمـــرات«  »مـــواطـــنـــو 
الغرُب  »كيف ســرق  الصادر حديثًا  كتابها 
الــســوري  املــؤتــمــر  الــعــرب:  مــن  الديمقراطية 
الــتــاريــخــي  الـــتـــحـــالـــف  ــيـــر  فــــي 1920 وتـــدمـ
الــذي  فــيــه« )2020(،  الــلــيــبــرالــي- اإلســـالمـــي 

نأمل أن يصدر بترجمة عربية قريبًا.
ُولــدت نــازك العابد في دمشق عــام 1887 في 

أســرة صــاعــدة بقوة فــي الــتــاريــخ العثماني- 
املعّرة(  )نواحي  الشمال  من  جــاءت  السوري 
إلــــى جـــنـــوب دمـــشـــق )حـــــّي املــــيــــدان( حــوالــي 
الحبوب، فبرز  تــجــارة  فــي  عــام 1700 لتعمل 
مؤّسسها الحقيقي عمر آغا العابد في مطلع 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وكـــان مــن أوالده محي 
الدين هولو باشا )1824-1895( الذي برز في 
اإلدارة العثمانية الحديثة ليصبح عضوًا ثم 
برز  وقــد  الــشــام.  إدارة واليـــة  رئيسًا ملجلس 
العثماني-  املــســتــوى  عــلــى  اثــنــان  أوالده  مــن 
السوري: األول أحمد عزت باشا العابد الذي 
ارتـــقـــى لــيــكــون الــســكــرتــيــر الــثــانــي للسلطان 
ابــنــه محمد علي  الـــذي أصــبــح  عبد الحميد، 
 -1932( الـــســـوريـــة  لــلــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس  أول 
1936(، والثاني مصطفى باشا العابد )والد 
نازك( الذي كان متصّرفًا على الكرك ثم على 
الحميد  السلطان عبد  ُعـــزل  أن  إلــى  املــوصــل 
في 1909 وتعّرضت العائلة للنفي إلى غرب 

األناضول )إزمير(.
ــــازك وحــصــلــت  ــــدت نـ فـــي هــــذه الــــظــــروف، ولـ
م اللغات، 

ّ
على تعليم جيد وقد شغفت بتعل

ــود الــعــائــلــة فـــي إزمــيــر  واســـتـــفـــادت مـــن وجــ
األميركية هناك وتتعلم  باملدرسة  لتلتحق 
ــطـــورات   تـ

ّ
ــبــــدو أن ــم. ويــ ــ ــرسـ ــ الـــتـــصـــويـــر والـ

الحركة الوطنية في تركيا الجديدة بقيادة 
مــصــطــفــى كـــمـــال، الـــتـــي بـــــرزت إلــــى جــانــبــه 
الــكــاتــبــة والــصــحــافــيــة خــالــدة أديــــب، كانت 
نموذجًا ملهمًا لنازك العابد، التي انخرطت 
بعد عــودتــهــا إلــى دمــشــق فـــورًا فــي الحركة 
الوطنية التي تطالب بدولة عربية مستقلة 
في بالد الشام وفي الحركة النسائية التي 

تطالب بحقوق املرأة.
كــان هــذا الزخم الجديد في بــالد الشام في 
الدبلوماسية  للمعركة  نتيجة   1919 ربيع 
التي قادها األمير فيصل في مؤتمر الصلح 
وتــعــاطــف مــعــه الــرئــيــس األمــيــركــي وودرو 
بــإرســال لجنة تحقيق  الــذي طالب  ولسون 
دولــيــة بــاســم مــؤتــمــر الــصــلــح للتحقق من 
ــات الــــســــوريــــن بـــاالســـتـــقـــالل. وكـــانـــت  ــبــ رغــ
القرار تداعياته، إذ دعا األمير فيصل  لهذا 
السورين إلى انتخاب مؤتمر سوري يعّبر 
عـــن رغــبــاتــهــم أواًل ويـــقـــوم بــوضــع دســتــور 

للدولة املنشودة.
وصـــلـــت هــــذه الــلــجــنــة )الـــتـــي تـــحـــّولـــت إلــى 
وبريطانيا  فرنسا  رفضت  بعدما  أميركية 
ـــي الـــلـــجـــنـــة( إلـــى  تــســمــيــة مــمــثــلــن لــهــمــا فـ
الشام  بــالد  أواًل ومنها جالت في  فلسطن 
ــد املـــؤتـــمـــر الــــســــوري فــي  ــ ــــى وفـ لــتــســتــمــع إلـ
دمـــشـــق والــــوفــــود الــشــعــبــيــة األخــــــرى الــتــي 
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 رمـــضـــان، تــنــهــمــك شــركــات 
ّ

ــل فـــي كــ
اإلنتاج منذ عدة عقود في تصوير 
مسلسالت تستعيد البيئة الشامية 
إلى  الــحــارة«  »بــاب  بمسميات مختلفة مــن 
»حــــارة الــقــبــة«، وهـــي تــتــلــّون بالتعامل مع 
السلطات الحاكمة )العثمانية ثم الفرنسية( 
ــب الـــعـــالقـــات مـــع تــركــيــا األردوغـــانـــيـــة 

ّ
بــتــقــل

وفرنسا الشيراكية أو املاكرونية. 
 ما هو مسيء وُمجَمع عليه هو تنميط 

ّ
لكن

ــحــة 
ّ
املــــــرأة الــدمــشــقــيــة ضــمــن صـــــورة مــســط

ال تــأخــذ بــعــن االعــتــبــار تـــطـــّورات الــوضــع 
الــســنــوات األخــيــرة للحكم  على األرض فــي 
الــعــثــمــانــي ثـــم ســـنـــوات الــحــكــومــة الــعــربــيــة 
ولم  تكن  لم  ها 

ّ
كأن تمّر  التي   ،)1920-1918(

تــتــرك أّي أثــر على الــرغــم مما أنــجــزتــه وما 
يذّكر بها إلى اآلن. 

لم يكن هناك  ما 
ّ
املسلسالت وكأن تّمر هــذه 

إعالن الستقالل »اململكة العربية السورية« 
الــيــوم  هــــذا   

ّ
ألن  ،1920 آذار  مـــــارس/   8 فـــي 

 1963 آذار  مـــارس/   8 لصالح  تمامًا  ُيغّيب 
لم  ما 

ّ
كأن أو  الحكم(  إلــى  »البعث«  )وصـــول 

تــكــن هــنــاك حــركــة نسائية نــاشــطــة نجحت 
ــــن أوائـــــــــل الـــــــــدول فــي  ــة مـ ــ ــــوريـ ــل سـ ــعـ ــــي جـ فـ

شوقي بن حسن

حن رحلت الكاتبة املصرية نوال السعداوي 
)1931 - 2021( في مارس/ آذار املاضي، كانت 
االستعادات الرصينة ملنجزها قليلة للغاية. 
ــنــســب بــشــكــل بــديــهــي 

ُ
ــا بـــاتـــت ت ــهـ ـ

ّ
صــحــيــح أن

 من 
ّ
)ربما روتيني( إلى الحركة النسوية لكن

النادر أن ُيستعاد الجانب الفكري منها إذ لم 
م )وكذلك تقّدم نفسها( إلى الجمهور  قدَّ

ُ
تكن ت

الواسع إاّل عبر سجاالتها، وهل للسجاالت أن 
 فكريًا جيدًا لوصول أطروحات 

ً
تكون مدخال

الفكر النسوي إلى أوسع مدى؟
لقد كان رحيل صاحبة »الوجه العاري للمرأة 
مــا يحدث  كــي نقف على  الــعــربــيــة« مناسبة 
مع الفكر النسوي إذا ما اقتحم تلك الحدود 
الــديــنــيــة والسياسية  ــط 

َ
ــل الــسُّ املــرســومــة مــن 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. انــشــغــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــــتــــمــــاعــــي أليـــــــــام بــــســــجــــاالت مــعــظــمــهــا 
تقييمات - معادية أو ممّجدة - ال تعود إلى 
سند أي رأي ببرهان، ناهيك 

ُ
النصوص وال ت

يوم  بمصيرها  والتكّهن  التكفير  موجة  عن 
العنف نفهم بعض  الِحساب. حن نرى ذلك 
الــراديــكــالــيــة الــتــي اتــســمــت بــهــا أعــمــال نــوال 
 األمـــر ال 

ّ
الــســعــداوي، وقـــد ننسى أحــيــانــًا أن

يعدو أن يكون راديكالية مضادة للراديكالية 
املـــحـــافـــظـــة، ومــــا الــثــقــافــة الــعــربــيــة مـــن هــذه 
الزاوية إاّل دائرة مغلقة من الفعل ورّد الفعل 

 إمكانية للبناء. 
َّ

هِدُر كل
ُ
ت

ولنا أن ننظر في حال الكتابة النسوية العربية 
ــلـــت مــقــوالتــهــا  ــأّصـ ــقــــود، فـــهـــل تـ عـــلـــى مـــــدى عــ

نازك العابد 
وسيرتها المنسية

على  باالعتماد  عنها  يكتب  من  تنتظر  السورية  النسائية  والمناضلة  الكاتبة  زالت  ما 
المصادر وليس باإلنشاء فقط، وذلك بالعودة أوًال إلى كتاباتها المتناثرة في أرشيفات 

الصحف والمجالت أو بإعادة النظر في تاريخ سورية الذي بقي الكثير منه غير مكتوب 
ما يجعله عرضة للتزييفات المغرضة أو التبسيطات المخلّة

كثيرًا ما يجري ربط 
إشكاليات تأصيل 

الفكر النسوي عربيًا 
برواسب المعتقدات 

الدينية والشعبية، 
لكّن البيئة الثقافية 
ذاتها ال تخلو من 

أسباب إجهاضه

سلوى روضة 
شقير، نحت 
وتنصيب 16 × 16 × 
16 سم

مصائر الحركة النسوية فوق أرضية مهتّزة

خارج اهتمامات المؤرخين وصنّاع الدراما

جمعت بين الدفاع عن 
حقوق المرأة وهواجس 

الحركة الوطنية

نازك العابد في 
بورتريه لـ أنس عوض 

)العربي الجديد(

نشأت في تركيا حيث 
تأثّرت بصعود الحركة 

النسائية هناك

لها  تــكــون  أن  الــعــابــد  نـــازك  تستحق 
السوري  التاريخ  صفحات  في  مكانتها 
ليس  بــعــد،  يكتب  ــم  ل الـــذي  الــحــديــث 
بحقوق  المطالبة  حركة   تاريخ  فقط 
السياسي  التاريخ  ضمن  أيضًا  بل  المرأة، 
بــادرت  التي  وهــي  الصحافة،  وتــاريــخ 
بداية  نسائية في  بإصدار جريدة شهرية 
وتفترض  الفيحاء«.  »نــور  باسم   1920
جمع  على  العمَل  اليوَم  استعادُتها 
أعداد مجلّتها »نور الفيحاء« )الصورة: 
إلكترونيًا  غالف العدد األول( وتوفيرها 

لخدمة الباحثين.

صاحبة »نور الفيحاء«

2425
ثقافة

باسم النبريص

زرت املسجد األقصى مع أم صبحي. ففي مثل ظروفنا، ال بّد لك من رفقة 
املسجد،  الشرطة. حني وصلنا مدخل  تكون في مأمن من عيون  امــرأة كي 

أفهمتني أم صبحي بضرورة التقيد ببعض التعليمات:
1 - عدم النظر ناحية الحاجز.

2 - التصّرف بطبيعية حني تقترب منهم.
3 - إذا وقعت الفاس في الراس وسألوك إبراز بطاقة هويتك، فتشاغل بالبحث 

عنها في جيوبك، وحني ال تجدها، قل لهم نسيتها في الدار.
ك غزاوي.

ّ
4 - التكلم بلهجة مقدسية، فالويل لك إن عرفوا أن

لك  السماح  الــحــال، هــو عــدم  هــذه  فــي  مــا يستطيعون فعله،  وعليه، فأقصى 
بدخول ساحة الحرم.

ذت تعليمات أم صبحي بحذافيرها، ونفدت بجلدي، فكسبت التسوق 
ّ
وقد نف

بأمان، وكسبت الزيارة املشتهاة.
فصدق من قائل: ال يأتي بها غير نسائها!

وتركت املرأة تدخل لتصلي مع النساء، بعد اتفاقي معها على االنتظار عند 
ساحة باب الناظر، حتى نعود معًا.

نزلت الدرجات املؤدية إلى املسجد األقصى، متباطئًا مستمتعًا، وتجولت في 
أرجائه، أتأّمل سقفه وأعمدته ومنبره، حيث وقف هنا ذات يوم القائد صالح 
الــديــن. أدهــشــنــي صــغــر مــســاحــة املــســجــد، بمقرنصاته ونــقــوشــه، وتــواضــع 
حجمه. وقفت بجوار املنبر، وهناك سألني أحد الحراس إذا كنت تركيًا؟ قلت: 

من غزة، فأفاض في املديح والدعاء »للمحاصرين املرابطني«.
رني الرجل بالزيارة القديمة جدًا للمسجد، قبل ربع قرن، حني سألني أيضًا 

ّ
ذك

أحد الحراس إن كنت إسبانيًا؟ ما الخطب! أال أشبه العرب!
 وأدور، ثم أنزل درجات عدة فأدخل األقصى القديم في األسفل. ال أمكث 

ّ
ألف

، فما هو إال رواق صخري طويل، ال يحوي شيئًا. وأخرج ألتجّول في 
ً
طويال

ق أريج شجر السرو العتيق واألرضية 
ّ

الباحات الواسعة للحرم، فأرى وأتنش
الصخرية امللساء، وقد غمرهما نور ما بعد صالة الظهر، السابغ. نور برتقالي 

على أصفر، أشد بريقًا من لون الذهب.
»يا ألله« ما أشهى الهواء هنا وما أعذب النور!

الــزرقــاء  ببّزاتهم  املنطقة،  فــي  تجول  اإلسرائيلية  الشرطة  مــن  مجموعات  ثمة 
وعصّيهم الغليظة وأسلحتهم، ومن يشتبهون به يأخذونه. أدخل املسجد ألبحث 
عن أم صبحي، فأخجل من البحث عنها وسط آالف النساء. أقول ال بأس، فهي 
تعرف طريق العودة جيدًا، وال خطر عليها بصفتها امرأة. أجول تحت القبة. أنزل 
درجات قليلة، وفي الكهف، حيث الصخرة التي يقال إّن النبي محمدًا أسرى منها 
 أوروبيًا يصلي بخشوع، وحوله زوجان شابان يصليان 

ً
إلى السماء، أرى رجال

ويلمسان النتوء الصخري الضخم، على سبيل التبرك. القبة من الداخل تحفة 
الــزيــارة، في طــور ترميم جديد، حيث السقاالت  أثناء  معمارية ال أروع، وكانت 
أرى  املـــِرح.  اللعب  كنوع من  الفتيان يصعدونها  املصلني من  مرفوعة، وبعض 
أيضًا عشرات النساء القادمات من مدن وقرى الضفة بتصريح. فحتى فالحات 
ــارة الــقــدس األقــــرب، يحتجن إلـــى تــصــريــح، كــي يبعن فواكههن  بــيــت لــحــم، جـ
ُن للعصر، فأشعر بالجوع، وأخرج. أما أم صبحي، 

ّ
وخضارهن في القدس. ُيؤذ

ها نسيتني.
ّ
ها اآلن منسجمة في الحديث مع امرأة مقدسية، واألغلب أن

ّ
فأكيد أن

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، 
والنّص من يومياته في القدس املحتلة عام 2009(

في األقصى مع أم صبحي

استعادة

فعاليات

ــاءت خــصــيــصــًا إلســــمــــاع صـــوتـــهـــا. كـــان  ــ جــ
 
ّ
 أعــضــاء هـــذه الـــوفـــود مــن الـــرجـــال، لكن

ّ
كـــل

املفاجأة كانت حن قادت نازك العابد وفدًا 
عن  حــيــث كشفت  اللجنة  مــقــّر  إلـــى  نسائيًا 
وجهها بجرأة لتنقل ألعضاء اللجنة صوت 
الــســوريــات أيــضــًا، مــمــا كـــان لــه صـــدى لــدى 

اللجنة وفي املجتمع السوري املحافظ.
ــقــد حــمــاســة فــي هــذه 

ّ
كــانــت نـــازك الــعــابــد تــت

اللحظة التاريخية، وهو ما بدا في كتاباتها 
التي لم تــزل تنتظر  وفــي مبادراتها الجّمة 
الـــكـــتـــابـــة عــنــهــا بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى املـــصـــادر 
مــاري عجمي  بــاإلنــشــاء فقط. كانت  وليس 
النسائية  الحركة  في  الرائدة   )1965-1888(
السورية قد أصــدرت مجلة »الــعــروس« في 
حمص عام 1910، التي نشرت فيها العابد 
أول مقاالتها. لكن، مع إعالن األمير فيصل 
عام  دمشق  في  العربية  الحكومة  تأسيس 
1918 بادرت نازك العابد في 14 مارس/آذار 
الفيحاء«  نــور  إلــى تأسيس »جمعية   1919
الـــتـــي تــعــنــى بــتــعــلــيــم الـــبـــنـــات، ثـــم أصــــدرت 
جـــريـــدة شــهــريــة نــســائــيــة فـــي بـــدايـــة 1920 
باسم »نور الفيحاء«. في غضون ذلك كانت 

في  تتمظهر  بحيث  ونظرياتها  ومفاهيمها 
الـــدراســـة  ــّررات  ــ ــقـ ــ الــفــكــر واألدب والـــفـــنـــون ومـ
نجاح  أن  وهــل  اليومية؟  الــحــيــاة  وسلوكيات 
النساء  تكون  أن  على  يقتصر  النسوي  الفكر 
كاتبات ومفّكرات وفنانات؟ أليس أولى من ذلك 
أن تتغّير قواعد اللعبة االجتماعية والثقافية 
بــمــا يــخــلــق مــنــاخــًا يــحــمــي املـــــرأة مـــن الــنــظــام 
املضاد  الفكر  تعّصب  من  البطريركي، وحتى 
له؟ في ثقافتنا العربية، نرى طريقًا مقطوعًا 
 تأصيل لفكر نسوي رصن، وال نجد 

ّ
أمام كل

ــذا الــحــقــل  ــر لــلــتــراكــم املـــعـــرفـــي ضــمــن هــ أّي أثــ
فات 

ِّ
الفكري، فال نجد اليوم من الباحثات واملؤل

نوال  مشروع  تواصل  ها 
ّ
إن القول  يمكننا  من 

الــســعــداوي أو غــيــرهــا مــن مــعــاِصــراتــهــا. على 
أقصى تقدير، ثمة من يواصلن نفس املعارك 
 
ّ
أن الــوجــيــه أن نتبّن  املــشــروع نفسه. ومـــن  ال 

 أيضًا 
ّ
لــم يكن الــســعــداوي ومعاصراتها  نــوال 

مواصالت للمشاريع النسوية األّولى في غير 
بلد عربي )نبوية موسى، نازك العابد، بشيرة 
ــــذي كـــان مــنــدمــجــًا فـــي الــرؤيــة  بـــن مـــــــراد...( والـ

الوطنية الجامعة.
الجانبية في  ُيهِدُر الضجيُج واملعارُك  هكذا 
ــم مــشــعــل مـــن جــيــل إلــى 

ّ
 مـــرة فــرصــة تــســل

ّ
كـــل

آخــر. ليس الفكر النسوي إاّل نموذجًا لحالة 
عربية معّممة، إذ يضيع معظم ما هو رصن 
 

ِّ
أمــاَم كل قطع الطريق 

ُ
في الجلبة والغبار وت

ــُب بفهم هذه 
َ

ــخ
ُ
الــن مــشــروع. ومــا لــم تنشغل 

 
ّ
ــــات وتـــبـــدأ فـــي تــغــيــيــر أنــفــســهــا، فـــإن ــدّوامـ ــ الـ

مــنــاســبــات كــثــيــرة تـــعـــّري الـــوجـــوه الــكــريــهــة 
للثقافة العربية.

الشهداء«  العابد قد أّسست »مدرسة بنات 
بدعم مــن األمــيــر فيصل الــذي خّصص لها 
أرضــًا مناسبة في الصالحية، ولذلك، حن 
صدر العدد األول من »مجلة نور الفيحاء« 
 »إدارة املجلة في مدرسة 

ّ
أن جــاء في آخــره 

بنات الشهداء«.
ــة جـــادة  تــســتــحــق أعـــــداد هـــذه املــجــلــة دراســـ
للتعرف على كتابات نازك العابد الوطنية 
ــًا بـــاالســـتـــقـــالل  ــبــــة مــــعــ ــالــ ــة املــــطــ ــويــ ــســ ــنــ والــ
الجهل والتخلف، وعلى  املــرأة من  وتحرير 
مــقــاالت مختارة بدقة  مــا كانت تنشره مــن 
ــك، كــمــا كــانــت املــجــلــة تنشر  لتساهم فــي ذلـ
ــاب وكــاتــبــات، تــســاهــم بــدورهــا 

ّ
مــقــاالت لــكــت

في هذه الرسالة الوطنية والتحررية للمرأة 
ــفــتــتــح بــركــن 

ُ
الـــســـوريـــة. فــقــد كــانــت املــجــلــة ت

»شهيرات النساء« لكي تنّور املرأة السورية 
بأسماء كان لها دورها في التاريخ العربي 
واإلسالمي والعاملي. وهكذا عندما اختارت 
الــســيــدة سكينة بنت الحسن،  الــركــن  لــهــذا 
ها »كانت سيدة نساء عصرها ومن 

ّ
أبرزت أن

 
ً
ذكاء وعقال أجملهن وأطرفهن« و»أوفرهن 

 حولها الشعراء واألدباء وكان 
ّ

وأدبًا، فالتف

أهــل عصرها،  فــي جميع  تأثير شــديــد  لها 
ــا كـــانـــت تـــخـــتـــرع األزيــــــــــاء، فــهــي  ــهــ ــ

ّ
حـــتـــى أن

باسمها  املعروفة  السكينية  الطّرة  واضعة 
بن النساء«. وفي أعداد أخرى كانت تعّرف 
بـــ »أول مراسلة حربية« و»أقـــوى امـــرأة في 

العالم« إلخ.
ــروح  ــا يــتــعــلــق بــــدورهــــا فـــي نــشــر الــ وفــــي مـ
من  التحرر  وربــط  السوريات  بن  الوطنية 
»الــحــشــرات  مــن  بــالــتــحــّرر  العثماني  الحكم 
الــــســــامــــة مــــن الـــتـــقـــالـــيـــد والــــــــعــــــــادات«، فــقــد 
حـــرصـــت عـــلـــى نـــشـــر املــــقــــاالت الـــتـــي تــفــتــح 
أين  الوطن  األذهــان كما في مقالتها »فتاة 
أنت؟« املنشورة في العدد الخامس للمجلة 
فــيــهــا  تـــحـــض  الــــتــــي   ،)1920 )مـــــايـــــو/أيـــــار 
بــنــات جــنــســهــا عــلــى انــتــهــاز هـــذه الــفــرصــة 
ــقــــالل( لــلــتــحــّرر مـــن الــتــخــلــف الـــذي  ــتــ )االســ

.
ً
سيطر عليهن طويال

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطاللة
تصويب

ــابـــد مــرحــلــة  ــعـ عـــاشـــت نــــــازك الـ
ما  الــســوريــة«  العربية  »اململكة 
جعل  وقـــد  و1920.   1918 بــني 
مــنــهــا الـــصـــراع ضـــد االحـــتـــالل 
ــة نـــــشـــــاط ال  ــلــ ــتــ ــــي كــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
تــهــدأ. فــقــد أّســســت بــعــد إعــالن 
االســـتـــقـــالل »جــمــعــيــة الــنــجــمــة 
جمعية  سبقت  )التي  الحمراء« 
ــهــــالل األحــــمــــر( لـــكـــي تــتــولــى  ــ ال

العناية باملصابني من الحرب. 
الفرنسية  الــقــوات  اقــتــراب  ومـــع 
من دمشق، منحها امللك فيصل 
فجالت  الجيش  فــي  نقيب  رتبة 
دون  مــن  العسكرية  بدلتها  فــي 
حــجــاب فــي شـــوارع دمــشــق مع 
الجنود املتوجهني إلى ميسلون 
لتحّض الدمشقيني على التطّوع 
واملشاركة في الدفاع عن الوطن، 
ثم لتذهب بنفسها إلى ميسلون 
باسم »جمعية النجمة الحمراء« 

للعناية باملصابني في املعركة.
في  مصابة  العابد  نــازك  كانت 
روحــهــا بــعــد املــعــركــة وســقــوط 
»املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة« 
ــيــــل مــــخــــضــــرم مــن  وتــــــقــــــّدم جــ
ــوريـــني لــلــتــعــاون  الـــســـاســـة الـــسـ
ــة االنــــــتــــــداب  ــطــ ــلــ فــــــــــورًا مــــــع ســ
الـــفـــرنـــســـي الـــــــذي جــــــاء بـــاســـم 
ــم« لــيــغــطــي عــلــى  ــ ــ »عـــصـــبـــة األمـ
بيكو  سايكس-  معاهدة  تنفيذ 
املــعــدلــة فــي 1919، ومــنــهــم ابــن 
الــذي  الــعــابــد  علي  محمد  عمها 
شــغــل منصب وزيـــر املــالــيــة ما 
فــارس  بعد  و1925   1922 بــني 

الخوري. 
وكانت العابد قد أّسست أيضًا 
»جــمــعــيــة نــــور الـــفـــيـــحـــاء« الــتــي 
و»مدرسة  البنات  بتعليم  تعنى 
ـــدرت  ــم أصـ بـــنـــات الـــشـــهـــداء«، ثـ
ــدة شـــهـــريـــة نــســائــيــة فــي  ــريــ جــ
»نــــــور  بـــــاســـــم   1920 بــــــدايــــــة 

الفيحاء«. 
محمد...

حتى الثامن من أغسطس/ آب المقبل، يتواصل في »متحف بيرغروين« ببرلين معرض الوجه العاري للثقافة العربية
نساء الجزائر الذي يفتتح الجمعة المقبل ويضّم سلسلة أعمال الفنان اإلسباني بابلو 
بيكاسو )1881ـ1973(. تضّم السلسلة خمس عشرة لوحة زيتية وأكثر من مائة رسم 

من التخطيطات التي سعى من خالل إلى هدم المنظور اإلكزوتيكي للشرق.

مساجد  معرض  بالقاهرة  طاز«  األمير  »قصر  في  المقبل  الخميس  حتى  يتواصل 
على  المعرض  يشتمل  الماضي.  الخميس  مساء  انطلق  الذي  الخديوية  القاهرة 
صور توثّق ما بُني من مساجد خالل عهد أسرة محمد علي باشا بين عامي 1805 
باشا،  فاضل  وجامع  الرفاعي،  مسجد  ومنها  المصرية،  العاصمة  في  و1952 

ومسجد القائد إبراهيم.

الواحدة  عند  بالدوحة  اإلسالمي«  الفن  »متحف  في  العربي  الكتاب  نادي  ينّظم 
موسوعة  والنصف من بعد ظهر بعد غد األربعاء لقاًء افتراضيًا لمناقشة كتاب 
العثمانية  الخالفة  سقوط  وحتى  اإلســالم  ظهور  قبل  من  اإلسالمي:  التاريخ 
سبقت  التي  والسياسية  االجتماعية  السياقات  الكتاب  يتناول  بدر.  مصطفى  للباحث 

الدعوة المحمدية وآليات الحكم وإدارة المجتمع في ثالثة عشر قرنًا.

من  الخامسة  الــدورة  فعاليات  األربعاء  غٍد  بعد  مساء  من  التاسعة  عند  تنطلق 
الوطني  » المركز  من  بتنظيم  أيام  لثالثة  يتواصل  الذي  الصالحية  ليالي  مهرجان 
السطمبالي  لفن  حفًال  المهرجان  يتضّمن  العاصمة.  تونس  في  الثقافي«  لالتصال 

بقيادة الفنان رياض الزاوش، وعرض »طروق« )الصورة( للفنان إبراهيم بهلول.
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