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ل من القرن العشرين ة السورية في النصف األوَّ حافة النسائيَّ الصَّ

فاطمة عبود)1) 

مهيد
َّ
: الت

ً
أواًل

	املرأة	السورية	في	مواكبة	حركات	
َ
ل	لظهور	الصحافة	النسائية	في	مطلع	القرن	العشرين	رغبة كان	املنطلق	األوَّ

بدأ	 فقد	 مجتمعها،	 قيود	 من	 االنعتاق	 إلى	 ودفعها	 وتوعيتها،	 السورية،	 باملرأة	 والنهوض	 العالم،	 في	 املرأة	 ر	 تحرُّ
املرأة	 على	 يفرض	 الذي	 الذكوري	 املنطق	 عليها	 يسيطر	 مغلقة	 اجتماعية	 بيئة	 بالظهور	ضمن	 النسوي	 الحراك	
ها	تابعة	لسلطته	األبوية	الصارمة،	وبناء	 قيود	العادات	والتقاليد،	فيحجبها	مرغمة	داخل	البيت،	ويعاملها	على	أنَّ
نشئت	لبث	الوعي	بين	النساء	

ُ
على	ذلك	كانت	انطالقة	الصحافة	النسائية	من	بين	جدران	الصالونات	األدبية	التي	أ

لتسير	 املرأة	 بيد	 في	األخذ	 آنذاك	 في	بعض	طبقات	املجتمع	 رة	 املتحّرِ السياسية	 البيئة	 السوريات،	وقد	ساعدت	
خطوتها	األولى	في	سبيل	حريتها	وتحقيق	وجودها.

املرأة	يمكن	 رت	عن	 إنشاء	مجالت	عبَّ ض	عنه	 ثقافي	تمخَّ 	نشاط	 لهنَّ اللواتي	كان	 الناشطات	السوريات	 ومن	
1910م	 )العروس(	عام	 أنشأت	مجلة	 التي	 - 1965م(	  1888( املثال	ال	الحصر:	ماري	عجمي	 أن	نذكر	على	سبيل	
ل	مجلة	نسائية	تصدر	في	سورية،	 	هذه	املجلة	أوَّ 	أصبحت	تصدر	في	دمشق،	وتعدُّ طبع	في	حمص،	ثمَّ

ُ
التي	كانت	ت

	تلتها	نازك	العابد	)1887 - 1959م(	املناضلة	الثورية	 اء،	ثمَّ وأكثر	املجالت	مقاومة	لصعوبات	النشر	وتأثيًرا	في	القرَّ
ا	نديمة	املنقاري	)1904- ري،	أمَّ التي	أنشأت	مجلة	)نور	الفيحاء(	عام	1920م	متأثرة	بماري	عجمي	وفكرها	التحرُّ
1991م(	فقد	أصدرت	مجلتها	)املرأة(	عام	1930م،	وتأتي	في	املرتبة	الثانية	بعد	مجلة	)العروس(	من	حيث	اهتمامها	

بقضايا	املرأة	وشؤونها.

	املجتمع	السوري	 لم	تقتصر	هذه	املجالت	على	تناول	القضايا	النسائية،	بل	تناولت	موضوعات	مختلفة	تخصُّ
وما	يدور	فيه	من	أحداث	تاريخية	ومجتمعية	وثقافية،	وأفردت	هذه	املجالت	صفحات	لألدب	والتربية	والفكاهة	
رين	واألدباء	مثل	جبران	خليل	جبران	وأحمد	شوقي	 ِ

ّ
والنوادر،	وقد	أسهم	في	أعداد	هذه	املجالت	نخبة	من	املفك

س	ووداد	السكاكيني	وغيرهم. وفاتح	املدّرِ

العشرين(	 القرن	 )النصف	األول	من	 الحقبة	 تلك	 في	 النسائية	 البحث	تسليط	الضوء	على	الصحافة	 يحاول	
رحت	على	يدي	كاتبات	نسويات،	ومدى	تأثيرها	في	املجتمع	السوري	

ُ
ومعرفة	أهم	املوضوعات	الصحافية	التي	ط

عامة،	وفي	املرأة	بصورة	خاصة.	

)1)		أكاديمية	وناقدة	سورية.
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ثانًيا: مشكلة البحث

من	 األول	 النصف	 في	 في	سورية	 النسائية	 الصحافة	 نشوء	 إلى	 ت	 أدَّ التي	 باألحوال	 يحيط	 أن	 البحث	 يحاول	
	عدد	من	القيود	 القرن	العشرين،	ومعرفة	األوضاع	االجتماعية	التي	انبثقت	منها	هذه	الفاعلية	النسائية	في	ظّلِ
بة	التي	انعكست	 ِ

ّ
	من	نشاطها	وحريتها،	ويسعى	البحث	ملعرفة	األحداث	السياسية	املتقل االجتماعية	التي	كانت	تحدُّ

التي	 ج	البحث	على	املوضوعات	 النسائية	في	سورية	وانتشارها،	ويعّرِ ر	الصحافة	 آثارها	بصورة	مباشرة	في	تطوُّ
كانت	تطرحها	تلك	الصحف	في	زمن	كانت	فيه	الحركة	النسائية	العاملية	في	أوج	انطالقها،	ما	جعل	جهد	رائدات	

الحركة	النسوية	في	سورية	ينضممن	إلى	الحراك	العام	للحركة	النسوية	في	العالم	ويصرن	جزًءا	منه.

في	 أثرت	 التي	 والسياسية	 االجتماعية	 األوضاع	 ما	 اآلتي:	 املشكل	 السؤال	 البحث	عن	 يجيب	 أن	 يمكن	 لذلك	
ر	الحركة	النسوية	 نشوء	الصحافة	النسائية	في	سورية	في	النصف	األول	من	القرن	العشرين،	وما	دورها	في	تطوُّ

في	سورية؟

ا: منهجية البحث
ً
ثالث

حاولنا	في	هذا	البحث	أن	نستخدم	املنهج	التاريخي	للعودة	األحداث	التاريخية	في	املدة	الزمنية	املحددة،	وهي	
	استخدمنا	املنهج	الوصفي	التحليلي	لتحليل	املعلومات	التاريخية	والوصول	 النصف	األول	من	القرن	العشرين،	ثمَّ

ة	من	خالل	التفسيرات	املختلفة	لتلك	األحداث. إلى	النتائج	املرجوَّ

رابًعا: أهمية البحث

النسائي	 الصحافي	 العمل	 ثقافية	مهمة	وهي	 فاعلية	نسائية	 الضوء	على	 ط	 ِ
ّ
يسل إلى	كونه	 البحث	 أهمية	 ترجع	

نشاطها	 واتساع	 الصحافة	 نشوء	 في	 كبير	 تأثير	 ذات	 فيها	 والسياسية	 االجتماعية	 التحوالت	 كانت	 زمنية	 مدة	 في	
ا	
ً
أو	تعثرها	في	بعض	األحيان،	إذ	برزت	أسماء	لبعض	الصحف	النسائية	التي	ارتبطت	موضوعاتها	باملرأة	ارتباط

مباشًرا،	وأثرت	في	بدء	فاعلية	الحركة	النسوية	في	سورية.

خامًسا: أهداف البحث

يسعى	البحث	إلى	تحقيق	مجموعة	من	األهداف	نذكر	منها:

1.	معرفة	البنية	الذهنية	االجتماعية	التي	انبثقت	منها	الصحافة	النسائية	في	سورية.

2.	اإلحاطة	باألحداث	السياسية	غير	املستقرة	التي	ضارعت	نشوء	الصحافة	النسائية.

	املوضوعات	التي	تناولتها	الصحافة	النسائية. 3.	االطالع	على	أهّمِ
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ف	على	دور	الصحافة	النسائية	في	فاعلية	الحركة	النسوية	في	سورية. 4.	التعرُّ

سادًسا: األوضاع ااًلجتماعية والصحافة النسائية 

م	املجتمعات	أو	تراجعها	عن	مواكبة	العصرنة	العاملية	املنزلة	التي	تحظى	بها	املرأة	 	ما	يشير	إلى	تقدُّ 	من	أهّمِ
إنَّ

ا	على	حيوية	 ًرا	حيًّ ِ
ّ
	األدوار	االجتماعية	والثقافية	والسياسية	التي	تقوم	بها	املرأة	مؤش عدُّ

ُ
في	تلك	املجتمعات،	إذ	ت

	هذه	 املنظومة	الذهنية	التي	تمتلكها	تلك	املجتمعات،	فاملرأة	لها	منزلتها	في	املجتمع،	وال	يستطيع	أحٌد	غيرها	سدَّ
	دور	 مه،	))إنَّ ما	ينعكس	مدى	فاعليتها	في	مجتمعها	وازدهاره	وتقدُّ 	ذلك	في	مصلحتها	فحسب،	وإنَّ الفجوة،	وال	يصبُّ
ه	يصبح	من	الضروري	إدماجها	في	جهود	تنمية	املجتمع	حتى	تنجح	هذه	 	فإنَّ املرأة	أسا�سي	في	حياة	املجتمع	ومن	ثمَّ
ق	كامل	أهدافها	إال	بمشاركة	املرأة،	وبالتالي	يصبح	الهدف	التنموي	في	مجال	املرأة	 التنمية،	والتي	ال	يمكن	أن	تحّقِ
هو	زيادة	الدور	االجتماعي	للمرأة	في	املجتمع	–	أو	ما	يعني	تمكين	املرأة	–	وبنفس	املعنى	رفع	املكانة	االجتماعية	
	هذه	القضية	الجندرية	لم	يكن	ينظر	إليها	بالعين	ذاتها	كما	هي	في	أيامنا	هذه،	ولم	تكن	 للمرأة(()2)،	ومن	املعروف	أنَّ
فة	جهًدا	مضاعًفا	لتثبت	وجودها	في	 ر	العاملية	معروفة	في	البلدان	العربية،	لذلك	حملت	املرأة	املثقَّ حركات	التحرُّ
املجاالت	كافة،	ومنها	عملها	في	مجال	الصحافة	)السلطة	الرابعة(،	لتكون	الصحافة	منبًرا	تسطيع	املرأة	السورية	
ر	عن	رأيها	في	القضايا	الراهنة،	فتنشر	فكرها	جنًبا	إلى	جنب	مع	الرجل،	وتصنع	لنفسها	موقًفا	 من	خالله	أن	تعّبِ
	إلى	 	إلى	دفعهنَّ

ً
،	ووصوال 	وتوعيتهنَّ 	داخل	املنزل،	مروًرا	بتثقيفهنَّ من	خالل	تنوير	فكر	بنات	جيلها	بدًءا	من	حياتهنَّ

	في	املعترك	السيا�سي. ممارسة	دورهنَّ

في	سورية	 الذهنية	 املنظومة	 على	 التي	سيطرت	 االجتماعية	 بالبنية	 نحيط	 أن	 ينبغي	 األفكار	 على	هذه	 وبناء	
ملدة	نصف	قرن	من	الزمن؛	أي	النصف	األول	من	القرن	العشرين،	ونعرف	ما	مدى	تأثيرها	في	نشوء	الصحافة	
واستاتيكيتها؛	 ديناميتها	 في	 السياسية	 البنية	 مع	 تتماثل	 ال	 املنظومة	 تلك	 	 أنَّ العلم	 مع	 الوقت،	 ذلك	 في	 النسائية	
الحاصلة	 التبدالت	 لكي	نستطيع	مالحظة	 إلى	زمن	أطول	 تغييرها	 بالثبات	والديمومة،	ويحتاج	 تتسم	 األولى	 	 ألنَّ
ل	املجتمع	إطاًرا	حًيا	له،	بينما	تبقى	البنية	 ِ

ّ
	داخل	النسق	االجتماعي	الذي	يشك فيها،	وذلك	تبًعا	للتفاعالت	التي	تتمُّ

ر	البنية	السياسية	جذرًيا	أو	 السياسية	خاضعة	للتحوالت	الكبيرة	والجذرية	التي	ال	تلتزم	بمدة	زمنية	معينة،	فتغّيِ
ث	بعض	النواحي	فيها. تحّدِ

لم	تكن	املرأة	السورية	في	ذلك	الوقت	تحظى	بمنزلة	الئقة	تستطيع	بواسطتها	أن	ترسم	صورتها	املشرقة	بسبب	
ة	منزل،	 ا	وربَّ النمط	الذكوري	املهيمن	والذي	كان	يفرض	عليها	قيوًدا	كثيرة،	ويحصر	وجودها	بالبيت	بوصفها	أمًّ
	منه	أو	معه،	

ً
مة	بدال 	لغيره	ليكون	في	املقّدِ

ً
ر	الذي	لم	يكن	يتيح	مجاال

َ
ك
َّ
ف	في	الدرجة	الثانية	بعد	الذ صنَّ

ُ
فكانت	ت

دة	 محدَّ فئة	 على	 يقتصر	 كان	 الذكوري	 التنميط	 عن	 للخروج	 املرأة	 محاوالت	 أولى	 	 أنَّ نالحظ	 أن	 يمكننا	 لذلك	
املجتمع	 في	 املخملية	 الطبقة	 إلى	 ينتمين	 اللواتي	 النساء	 أي	 املجتمع؛	 دة	من	طبقات	 النساء،	وعلى	طبقة	محدَّ من	
	يحملن	ألقاًبا	لعائالت	 	على	ذلك	األسماء	التي	كانت	متداولة	آنذاك	في	املجال	الثقافي،	فمعظمهنَّ السوري،	ويدلُّ
	االجتماعي	ومن	 	من	داخل	وسطهنَّ ي	ثقافتهنَّ 	ذلك	في	تلّقِ اش،	عجمي،	العابد...(،	وقد	ساعدهنَّ عريقة	وثرية:	)مرَّ
املدارس	التعليمية	الراقية	واملعروفة	آنذاك،	وقد	لجأت	بعض	الكاتبات	في	البداية	إلى	استخدام	أسماء	مستعارة	

)2)		سعد	طه	عالم،	التنمية	واملجتمع،	)القاهرة:	مكتبة	مدبولي	2021(،	ص205.
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ذلك	 	 يعدُّ كان	 والذي	 	، بهنَّ املحيط	 االجتماعي	 الوسط	 ة	فعل	 ردَّ ا	من	
ً
الصحافية	خوف 	 مقاالتهنَّ يكتبن	 	 كنَّ حين	

ت	عنه	بعد	أن	
َّ
عة	باسم	)ليلى(	الذي	ما	لبثت	أن	تخل

َّ
خروًجا	عن	النسق،	فكانت	ماري	عجمي	تكتب	مقاالتها	موق

ا	مهًما	في	مسيرتها	األدبية.
ً
قت	شوط حقَّ

وقد	كانت	أولى	املظاهر	االجتماعية	والثقافية	التي	خطت	املرأة	السورية	باتجاهها	إنشاء	الصالونات	األدبية	
	هذه	الصالونات	ملتقى	لألدباء	 	حاضنة	مهمة	من	الحواضن	التي	انطلقت	منها	باتجاه	العمل	الصحافي،	وتعدُّ التي	تعدُّ
واملفكرين	الذين	كانوا	يتناقشون	ويتحاورون	في	شؤون	األدب	ونقده	والقضايا	السياسية	واملستجدات	الثقافية،	
ل	عربية	سورية	كتبت	 فتتالقى	األفكار	أو	تتعارض،	وقد	كانت	مريانا	مّراش	)1848 - 1919م(	ابنة	مدينة	حلب	))أوَّ
ه	من	أوائل	الصالونات	األدبية	من	 في	الصحف(()3)	قد	جعلت	من	بيتها	صالوًنا	أدبًيا	))حيث	ُعرف	عن	صالونها	أنَّ
ها	 نوعه	في	الشرق	العربي	بمفهومه	الحديث،	وعلى	الرغم	من	اختناق	الحياة	االجتماعية	أيام	الحكم	العثماني،	إال	أنَّ
اد	الصالون	فكانوا	من	أدباء	حلب	ومثقفيها	آنذاك،	أمثال	رزق	 	مي	زيادة،	أما	روَّ سبقت	بصالونها	هذا	عديدات	منهنَّ
ر	التربوي	عبد	الرحمن	الكواكبي،	هؤالء	املثقفون	كانوا	يجتمعون	 ِ

ّ
اللـه	حسون،	األديب	قسطاكي	حم�سي،	املفك

لقد	 الفكرية،	ومطالعة	كتب	األدب	والتراث(()4)،	 نتاجاتهم	 النقدية،	واستعراض	آخر	 لتبادل	اآلراء	 في	صالونها	
	العادات	والتقاليد	السائدة	في	سورية	من	 استطاعت	مريانا	وغيرها	أمثال	ماري	العجمي	وألفة	اإلدلبي	أن	يواجهنَّ
ًيا	ربحت	فيه	املرأة	جولتها	األولى	 ،	فكانت	الصالونات	األدبية	تحّدِ خالل	كسر	الطوق	املفروض	على	بنات	جيلهنَّ

رها	وكسب	حقوقها. على	طريق	تحرُّ

نة	إلى	 ل	تلك	املناقشات	غير	املدوَّ وقد	انبثق	عن	هذه	االجتماعات	الثقافية	والفكرية	رغبة	املرأة	في	أن	تحّوِ
ق	فيها	أيًضا	انعتاقها	من	قيود	املجتمع،	فكانت	املقاالت	تناقش	وضع	 ِ

ّ
ر	فيها	عن	رأيها	في	قضايا	عدة،	وتوث مقاالت	تعّبِ

الواقع	االجتماعي	لم	 	 أنَّ التهميش،	ومن	هنا	نجد	 ر	واالنفتاح	ورفض	 التنوُّ إلى	 السورية	من	خالل	دعوتها	 املرأة	
بت	بها	التغيرات	السياسية	التي	 سات	التي	تسبَّ يكن	موائًما	تماًما	لطموح	املرأة	الصحافية	إال	من	خالل	بعض	املتنفَّ
ث	 ص	في	الحرية	لها	ولبلدها	سورية،	وهذا	ما	سنتحدَّ استطاعت	املرأة	استغاللها	لصالح	تحقيق	أهدافها	التي	تتلخَّ

عنه	اآلن	في	الفقرة	اآلتية.

سابًعا: الحاضنة السياسية لظهور الصحافة النسائية

كانت	 وقد	 والقوانين،	 األنظمة	 في	 تحوالت	 من	 يصاحبها	 وما	 السياسية	 باألحداث	 الصحافة	 ازدهار	 يرتبط	
سورية	حتى	مطلع	القرن	العشرين	تخضع	لسلطة	الدولة	العثمانية	التي	كانت	تتداعى،	أو	لنقل	كانت	تشهد	املرحلة	
األخيرة	من	وجودها	على	األرا�سي	السورية،	وفي	تلك	الفترة	))حـدث	تطوٌر	كبيٌر	في	مجال	الصحافة	وحرية	التعبير	
وعدد	الصحف،	فقد	ارتفع	عدد	الصحف	في	دمشق	وحلب	من	صحيفة	واحدة	غير	رسمية	وصحيفتين	رسميتين،	
ما	خمدت(()5)،	 الحركة	اإلعالمية،	سرعان	 وتلـك	 التعبير	 	ظـاهرة	حرية	 لكـنَّ اثنتين	وستين	صحيفة	ومجلة.	 إلى	
وذلك	ألسباب	عدة	تعود	إلى	سوء	األحوال	االقتصادية،	فما	عادت	الصحف	معظمها	قادرة	على	إصدار	مزيد	من	

)3)		د.م،	مجلة	شؤون	عربية	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	ع:101،	)آذار/	مارس	2000(،	ص105.

https://alwatan.sy/archives/209899	.)2019-08-27(	،الوطن	صحيفة	موقع	التاريخ”،	عبر	واألفكار	للفنون	حواضن	النسائية	األدبية	”الصالونات	الغالييني،	هللا	هبة		4)(

)5)		فتحي	حسين	عامر،	تاريخ	الصحافة	العربية،	ط1،	)القاهرة:	العربي	للنشر	والتوزيع،	2014(،	ص104.

https://alwatan.sy/archives/209899
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	الحرب	العاملية	األولى	كانت	قد	زادت	 األعداد	لنقص	التمويل	وغياب	اإلعالنات	أو	بسبب	أزمة	الورق،	إضافة	إلى	أنَّ
ا	رئيًسا	فيها،	وقد	عمدت	من	أجل	ذلك	إلى	إصدار	

ً
	الدولة	العثمانية	كانت	طرف من	صعوبة	األوضاع،	ال	سيما	أنَّ

	 	من	حرية	التعبير،	حيث	فرضت	الدولة	العثمانية	رقابة	شديدة	على	الصحافة،	فكلُّ قوانين	رقابية	صارمة	تحدُّ
ما	ُينشر	في	الصحف	كان	يخضع	للتدقيق	والتمحيص	خاصة	في	زمن	الحرب	العاملية	األولى؛	ألّن	الدولة	العثمانية	
د	الصحف	لتكسب	 ها	قد	ال	تخدم	مصلحتها،	لذلك	راحت	تجّنِ 	معلومات	عسكرية	تخصُّ كانت	تخ�سى	من	تسرب	أّيِ
ها،	وذلك	ملا	لإلعالم	من	تأثير	قوي	سلًبا	وإيجاًبا.	وقد	اضطر	بسبب	تلك	األجواء	املضطربة	 الرأي	العام	إلى	صّفِ
كثير	من	))الرواد	املتنورين	إلى	الهجرة	خارج	البالد،	ورحل	عدد	منهم	إلى	مصر،	حيث	ساد	جو	نسبي	من	الحرية،	
لم	تعرفه	الشام،	وهناك	فتحت	الصحف	املصرية	املجال	واسًعا	لألقالم	النسائية	أو	لتلك	التي	دافعت	عن	قضايا	
املرأة(()6)،	وكان	لذلك	دوره	في	تطور	الصحافة	النسائية	في	سورية،	وفرصة	لالطالع	على	أجواء	ثقافية	مختلفة	

تسودها	الحرية	واالنفتاح.

ى	 	انقطعت	عن	الصدور	حتَّ وفي	تلك	املدة	كانت	ماري	عجمي	قد	أصدرت	مجلتها	)العروس(	)1910-1914(،	ثمَّ
1918،	بسبب	األوضاع	السياسية	التي	ترافقت	مع	الحرب	العاملية	األولى،	وقد	كانت	ماري	عجمي	تحررها	 عام	
بنفسها،	وتصدرها	على	نفقتها	الخاصة،	وقد	تأتيها	بعض	األموال	الداعمة	من	األصدقاء	من	أجل	استمرار	صدور	
ف	مقاالتها	املناهضة	للظلم	واالستبداد	الذي	كان	يمارسه	

َّ
مجلتها،	وفي	زمن	انقطاع	مجلتها	عن	الصدور	لم	تتوق

سياسيات	 ت	 أدَّ وقد	 1916م،	 عام	 أيار	 من	 السادس	 شهداء	 أعدم	 الذي	 باشا	 جمال	 وبالتحديد	 العثمانيون،	
العثمانيين	 	خروج	 وتمَّ الشريف	حسين،	 قادها	 التي	 الكبرى	 العربية	 الثورة	 قيام	 إلى	 القمعية	 العثمانية	 الدولة	
من	سورية	وقيام	حكومة	عربية	في	دمشق	بقيادة	امللك	فيصل	بن	الحسين،	وقد	استشعرت	الصحف	في	العهد	
	العهود	وأخصبها	للصحافة	وللحركة	 ما	كان	هذا	العهد	من	أجّلِ

الفيصلي	))بعض	الحرية	فيما	تكتب	وتنشر،	وربَّ
األدبية	والعلمية	في	دمشق،	لم	تَر	مثله	منذ	مئات	السنين(()7)،	فعاودت	ماري	عجمي	إصدار	مجلتها	في	عام	1918 
بعد	معركة	ميسلون	 عليها	 انتدابها	 وأعلنت	 إلى	سورية،	 كثيًرا	حين	دخلت	فرنسا	 يدم	 لم	 الوطني	 الحكم	 	 أنَّ 	

َّ
إال

السورية،	 الصحافة	 م	 تقدُّ ة	 قوَّ 	 بكّلِ ))يعرقون	 	
ً
إجماال الفرنسيون	 وكان	 العابد،	 نازك	 فيها	 التي	شاركت	 	1920

	رغبة	في	التطور	ومحاذاة	الصحافة	العربية	 ويقفون	بوجه	رقيها	وأخذها	بأسباب	النهضة،	مثبطين	عن	قصد	كلَّ
األخرى(()8)،	فكانت	ماري	تهاجم	االنتداب	الفرن�سي	في	مجلتها،	وتطالب	بإنهائه،	وتحقيق	الحرية	لبالدها،	وتعمل	
	عن	مهاجمتهم	في	مجلة	”العروس”	 ِ

ّ
على	نشر	التوعية	فـ	))راح	الفرنسيون	يراودونها،	ويحاولون	إقناعها	بالكف

ما	رفض،	وزادتها	املحاوالت	عناًدا	وتصلًبا،	وحدة	 ها	رفضت	أيَّ وسواها،	مقابل	مبالغ	ضخمة	من	املال	تدفع	لها،	لكنَّ
وا	عليها	بتعطيل	املجلة	نهائًيا(()9)،	 في	املهاجمة...	وعندما	أقضت	مضاجع	الفرنسيين	بمقاالتها	الثورية	الالهبة	ردُّ
ر	عن	املرأة	في	ثقافتها	ونضالها	 	صورة	تعّبِ وكان	ذلك	في	عام	1926،	لتنتهي	مسيرة	)مجلة	العروس(	التي	كانت	بحّقِ
لت	ماري	 وتحررها،	وأثبتت	قدرتها	على	مقاومة	األحداث	السياسية	الصعبة	وما	رافقتها	من	ضغوطات،	وقد	تحمَّ

عجمي	في	سبيل	ذلك	أعباء	كثيرة	لتكون	مجلتها	املجلة	النسائية	األولى	في	سورية	آنذاك	.

)6)		مية	الرحبي،	النسوية	مفاهيم	وقضايا،	ط1	)دمشق:	الرحبة	للنشر	والتوزيع،	2014(،	ص52.

)7)		شمس	الدين	الرفاعي،	تاريخ	الصحافة	السورية	واللبنانية	من	العهد	العثماني	حتى	االستقالل	1800- 1947،	)باريس:	منشورات	إسمار،	2006(،	ص12.

)8)		أديب	مروة،	الصحافة	العربية	نشأتها	وتطورها،	)بيروت:	منشورات	دار	مكتبة	الحياة	1961(،	ص301.	

)9)		ماري	عجمي،	ديوان	ماري	عجمي،	عي�سى	فتوح	)جامًعا	ومحقًقا(،	)دمشق:	منشورات	الهيئة	العامة	السورية	للكتاب/	وزارة	الثقافة،	2016(،	ص11.
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 1920 عام	 الفيحاء(	 )نور	 صحيفة	 العابد	 نازك	 أصدرت	 البالد	 على	 العصيبة	 السياسية	 املرحلة	 هذه	 وفي	
عنى	

ُ
ت املجلة	 هذه	 وكانت	 الكبرى،	 العربية	 الثورة	 ملساعدة	ضحايا	 نفسه	 االسم	 تحمل	 تأسيس	جمعية	 في	عقب	

	نازك	العابد	كانت	ضمن	َمْن	 	هذه	املجلة	لم	تدم	ملدة	طويلة،	وذلك	ألنَّ 	أنَّ
َّ
بالقضايا	االجتماعية	وقضايا	املرأة،	إال

وقفوا	احتجاًجا	على	االنتداب	الفرن�سي،	فشاركت	في	تظاهرات	تطالب	برحيل	الفرنسيين،	ما	جعلهم	يترصدونها،	
ويغلقون	مجلتها	بعد	أقل	من	سنة	من	ظهورها،	ويصدرون	قراًرا	بنفيها	إلى	إسطنبول	ملدة	عامين	1920 - 1922،	

دت	باالبتعاد	عن	النشاط	السيا�سي	املناهض	لسلطة	االنتداب	الفرن�سي. ولم	تعد	إال	بعد	أن	تعهَّ

	صدورها	ملدة	عام	واحد	 1930	أصدرت	نديمة	املنقاري	مجلة	)املرأة(	في	مدينة	حماة،	وقد	استمرَّ 	وفي	عام	
فقط،	))وكانت	تحت	شعار:	”املرأة	مربية	الرضيع	ومعلمة	اليافع	ودليل	الشاب	ورفيق	الرجل”	لتكون	بذلك	ثاني	
عنى	بشؤون	تحرر	املرأة،	بعد	مجلة	”العروس”	التي	أصدرتها	األديبة	ماري	العجمي(()10)،	وكذلك	

ُ
مجلة	سورية	ت

إلى	الصدور	بعد	 في	بعض	موضوعاتها،	وعادت	املجلة	 تناهضهم	 ها	كانت	 الفرنسيين	ألنَّ ِقَبل	 إيقافها	من	 	 تمَّ فقد	
ة	جديدة.

َّ
االستقالل	عام	1947م	من	جديد	بحل

عنى	بقضايا	النساء	التي	لم	ُيكتب	لها	االستمرار	والنجاح،	مثل	
ُ
يضاف	إلى	ما	سبق	عدد	من	املجالت	التي	كانت	ت

مجلة	)دوحة	امليماس(	التي	أصدرتها	ماري	شقرا	في	حمص	عام	1928،	ومجلة	)الربيع(	التي	أصدرتها	ماري	إبراهيم	
1935،	)صوت	املرأة	 	مثل	)فتاة	امليدان(	

ً
ر	طويال تعّمِ التي	لم	 1935م،	وبعض	املجالت	املدرسية	 في	دمشق	عام	

د	 ِ
ّ
	وجودها	يؤك 	أنَّ

َّ
الحر(	1946،	)هي(	1948،	)الدوحة(	)11)1949،	وعلى	الرغم	من	عدم	استمرار	هذه	املجالت	إال

ل	فيه	أولى	وسائله	 ِ
ّ
	مسموًعا	عن	طريق	اإلعالم	الذي	كانت	الصحف	تمث محاوالت	النساء	الدؤوبة	ليكون	صوتهنَّ

قوة	وحضوًرا	في	املجال	االجتماعي	والثقافي	والسيا�سي.

ا: موضوعات الصحافة النسائية وقضاياها
ً
ثامن

كانت	املرأة	هي	املحور	الذي	تدور	حوله	الصحف	واملجالت	النسائية	التي	نشأت	في	سورية	في	النصف	األول	
من	القرن	العشرين،	وكانت	موضوعاتها	تتناول	مشاغل	املرأة	وهمومها،	فتحملها	على	تحسين	وضعها،	ونسف	
التقاليد	الجامدة	التي	تهيمن	على	املجتمع	الذي	نشأت	فيه،	وكانت	تسعى	إلى	وضع	أسس	ألنماط	فكرية	وأيديولوجية	
تتناسب	مع	الحياة	الديمقراطية	التي	كان	السوريون	يحلمون	بها	طيلة	نصف	قرن	من	الزمن،	باإلضافة	إلى	تلك	
الثقافة	واألدب	 أعالم	 بأقالم	 ثقافية	سياسية	 أدبية	 م	موضوعات	متنوعة	 تقّدِ املجالت	 كانت	هذه	 املوضوعات	

الذين	سطع	نجمهم	في	ذلك	الوقت	ومن	الجنسين	كليهما.

ثالثة	 إلى	 عجمي	 ماري	 وقسمتها	 شتى،	 مجاالت	 في	 متنوعة	 مقاالت	 تيها	
َّ
دف بين	 )العروس(	 مجلة	 ت	 ضمَّ وقد	

مخصص	 وقسم	 واألم،	 بالطفل	 والعناية	 األسرة	 بشؤون	 يهتم	 وقسم	 واألدب،	 بالتاريخ	 خاص	 قسم	 أقسام؛	
	تضاعف	عدد	صفحاتها	إلى	 للنوادر	والقصص	التهذيبية،	وكان	عدد	صفحاتها	في	بداية	صدورها	32	صفحة،	ثمَّ
	على	تطورها،	واتساع	نطاق	شهرتها،	وكثرة	األقالم	التي	كانت	ترغب	بالكتابة	في	أعدادها	 64	صفحة،	وهذا	يدلُّ

https://2u.pw/kh2ba (2020/07/07(	،التاريخية	الرقمية	الوثائق	دار	موقع	املنقاري”،	نديمة	السيدة	لصاحبتها	ممتاز	عدد	1948	املرأة	”مجلة	السيد،	عالء		10)(

)11)		ينظر:	إسماعيل	إبراهيم،	الصحافة	النسائية	في	الوطن	العربي،	ط1،	)القاهرة:	الدار	الدولية	للنشر	والتوزيع،	1996(،	ص72- 73.

https://2u.pw/kh2ba
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إلى	الهدف	األسا�سي	الذي	 الشهرية،	وقد	افتتحت	ماري	عجمي	العدد	األول	من	مجلة	)العروس(	بمقدمة	تشير	
رة	 أنشئت	من	أجله	هذه	املجلة،	وهو	التوعية	العامة	للمجتمع	من	أجل	املرأة	إضافة	إلى	توعية	املرأة	نفسها،	مصّوِ
	في	 قها	املرأة	إذا	وجدت	من	يؤمن	بتلك	القدرات،	تقول:	))إلى	الذين	يؤمنون	أنَّ القدرات	الهائلة	التي	يمكن	أن	تحّقِ
	في	فمها	عزاء	يخفض	 ق	غياهب	االستبداد،	وأنَّ 	في	يدها	سالًحا	يمّزِ ميت	جراثيم	الفساد،	وأنَّ

ُ
ة	ت نفس	املرأة	قوَّ

أيديهم	إلنقاذ	بنات	جنسهم	من	مهاوي	 ون	 الذين	يمدُّ إلى	 الغيرة	والحمية،	 الذين	لهم	 إلى	 البشـري،	 وطأة	الشقاء	
مها	املجلة	للمرأة	بالغة	التعقيد	في	 ولم	تكن	املوضوعات	التي	كانت	تقّدِ م	مجلتي(()12)،  ه...	أقّدِ هذا	الوسط	املشوَّ
	بيت،	ومن	املوضوعات	التي	تناولتها	املجلة	مقال	يحمل	 	امرأة	في	كّلِ

	كلَّ ها	موضوعات	تهمُّ مضمونها	أو	أسلوبها؛	ألنَّ
	 لجعلهنَّ البلوغ،	 	 سّنِ إلى	 يصلن	 اللواتي	 	 ببناتهنَّ االهتمام	 على	 األمهات	 الكاتبة	 فيه	 	

ُّ
تحث األنوثة(	 )قصة	 عنوان	

	عن	تأثير	الهرمونات	األنثوية	في	 ،	فتشرح	لهنَّ يتجنبن	املشكالت	النفسية	والجسدية	التي	يمكن	أن	تحصل	معهنَّ
،	وذلك	لترتقي	األنثى	بغريزتها	 ها	السبب	الذي	يؤدي	إلى	التغيرات	البيولوجية	التي	تظهر	في	أجسامهنَّ ،	وأنَّ جسدهنَّ
	 عطى	لها	في	سّنِ

ُ
ت	الفتاة	هذه	التعليمات	األولية	التي	ت هها	توجيًها	إيجابًيا،	وتقول	في	نهاية	املقال:	))إذا	ما	تلقَّ وتوّجِ

،	حسن	النتائج(()13)،	
ً

ا	يسيًرا	كامال
ً
	املراهقة	يم�سي	تعليمها	حفظ	الصحة	في	املراهقة	أمًرا	بسيط الصغر	وفي	سّنِ

	أغلبها	في	مجال	تقويم	حياة	املرأة	السورية	وسلوكها	 وتناولت	مجلة	)العروس(	موضوعات	نسائية	متنوعة	تصبُّ
ها	بهذا	النوع	من	التوعية	والتثقيف	ترسم	صورة	املرأة	السورية	املشرقة	التي	ينبغي	 وتسعى	لرقيها	ونهضتها،	وكأنَّ

أن	تكون	عليها	في	املستقبل.

به	 الذي	سُتعنى	 املجال	 على	 	من	عنوانها	 نستدلَّ أن	 فيمكننا	 املنقاري	 نديمة	 التي	أصدرتها	 )املرأة(	 أما	مجلة	
هذه	املجلة،	وستجعله	في	صلب	اهتماماتها،	وهو	شؤون	املرأة	في	نواحيها	جميعها،	لذلك	لم	تتناول	املجلة	األمور	
السياسية،	واقتصرت	على	األمور	االجتماعية	والثقافية،	وكانت	مجلة	)املرأة(،	تصدر	شهرًيا،	وبلغ	عدد	صفحاتها	
32	صفحة	من	القطع	الصغير،	وقد	كانت	موضوعاتها	متنوعة	شملت	املوضوعات	األدبية	واالجتماعية	والثقافية	
ا	مجهودي	 كالطب	واملوسيقا	وغيرها	من	املوضوعات	ذات	املشارب	املختلفة،	وجاء	في	افتتاحية	عددها	األول:	))أمَّ
ا	بغيتي،	فركون	إلى	الحياة	الحرة	بالعمل	على	رفع	مستوى	املرأة(()14)،	 فتضحية	ثمرتها	املرجوة	نشر	الثقافة،	وأمَّ
الثانية	بعد	 تأتي	في	املرتبة	 ر،	ما	جعلها	 بالجدية	والرصانة	والتحرُّ وقد	اتسمت	موضوعات	املجلة	بصورة	عامة	

مجلة	)العروس(	ملا	كانت	تحظى	به	من	إقبال	وأهمية.

وفي	أحد	املوضوعات	التي	نجدها	في	مجلة	)املرأة(	في	نسخة	قديمة	تعود	إلى	عام	1948م	نشرتها	دار	الوثائق	
ف	الذي	يخيم	على	كثير	من	

ُّ
س”	عن	أسباب	التخل ث	إحدى	الكاتبات	واسمها	”نزاهة	املدّرِ الرقمية	التاريخية	تتحدَّ

ي	حال	 ان،	فتتساءل	عن	سبب	ترّدِ ر	البيت	بالسجن	الذي	يديره	سجَّ البيوت	السورية	في	ذلك	الوقت،	حين	تصّوِ
ها	وجدتها،	ولم	 م	كيف	تدير	بيتها	وتربي	أوالدها	من	أّمِ

َّ
	للمرأة	الجاهلة	التي	اكتفت	في	أن	تتعل

ً
األسرة،	وتعيده	أوال

ا	من	غروره	
ً
	ويتعالى	على	أهل	بيته	انطالق 	تعيده	ثانًيا	إلى	الزوج	الذي	يستبدُّ تتثقف،	ولم	تدرس	في	مدرسة،	ثمَّ

	السبب	كالهما	في	آن	مًعا،	وبعد	ذلك	تعرض	الصورة	املشرقة	للبيت	الذي	تديره	املرأة	املتعلمة	 	تجد	أنَّ وجهله،	ثمَّ
ها	كائن	حي،	عليها	 ره	بأجمل	العبارات	قائلة:	))ملا	أخذت	املرأة	بأسباب	العلم	والتثقيف،	وشعرت	بأنَّ املثقفة،	وتصّوِ

)12)		إسماعيل	إبراهيم،	الصحافة	النسائية	في	الوطن	العربي،	ص69- 70.

)13)		أميرة	أومري،	املرأة	الدمشقية	املؤلفة:	ماري	عجمي	ومساهمتها	في	بيولوجيا	األسرة،	)جامعة	دمشق،	رسالة	غير	مطبوعة،	2008(،	ص400.

)14)		إسماعيل	إبراهيم،	الصحافة	النسائية	في	الوطن	العربي،	ص71.



ملف العددالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

48

م	شأنها،	حتى	 ِ
ّ
واجبات	هامة	ال	يقوم	بها	غيرها،	قامت	إلى	بيتها،	تخدم	زوجها،	وترعي	أطفالها،	وتدير	خدمها،	وتنظ

	كالدمى،	تغمرهم	جميع	أسباب	الصحة	ومظاهر	النظافة،	مرحون	في	غرف	من	
ً
أصبحت	ترى	إلى	جانبها	أطفاال

	املرأة	أخذت	تسير	في	سبيل	نهضة	 رت	فيها	شروط	الحياة	وأسباب	الراحة	والسعادة.	يدلنا	هذا	على	أنَّ
َّ
املنزل	توف

عامة	شاملة،	ظهرت	طالئعها	في	املنزل،	واملنزل	أول	ساحة	من	ساحات	نهضتها	املنتظرة(()15).

اء،	ملا	احتوت	عليه	من	قضايا	إشكالية	من	مثل	عمل	 وقد	جذبت	هذه	املوضوعات	التثقيفية	التوعوية	القرَّ
الحين	قضايا	 في	ذلك	 التي	كانت	 السفور	والحجاب	وغيرها	من	املوضوعات	 الرجل	وقضية	 املرأة	واملساواة	مع	

جدلية	كثرت	فيها	اآلراء	واملواقف.

تاسًعا: دور الصحافة النسائية في فاعلية الحركة النسوية

كانت	املرأة	السورية	خالل	النصف	األول	من	القرن	العشرين	تعاني	نتيجة	البنية	الذهنية	املجتمعية	القائمة	
د	 د	فاعلية	املرأة	باالنفعال	ال	الفعل،	وحدَّ على	التمييز	القائم	على	أساس	الجندر	في	املجتمع	الذكوري	الذي	حدَّ
مكانه	في	املركز	ومكانها	في	الهامش،	ولعب	دور	الوسيط	بين	ذاتيتها	والعالم،	وبذلك	لم	تتمكن	املرأة	لسنوات	طويلة	
ق	ذاتها	ووجودها	إال	بطريقه	ومن	خالله،	إضافة	إلى	معاناتها	من	جراء	االضطرابات	السياسية	املتالحقة	 أن	تحّقِ
الحياة	االجتماعية	 في	 السياسية	 تأثير	األحداث	 ة	 لقوَّ مها	وتحررها،	وذلك	 تقدُّ في	مسيرة	 تأثير	كبير	 لها	 كان	 التي	

رها. رها	أو	تغيُّ بصورة	عامة،	ودورها	في	تطوُّ

	 ،	وجعلتهنَّ سن	الصحف	النسائية	معظمها	خلفية	ثقافية	قوية	بلورت	شخصياتهنَّ لقد	كان	للنساء	اللواتي	أسَّ
	النسائية،	ففي	 	جمعيات	انبثقت	عنها	صحفهنَّ ل	أعباء	املسؤولية	والقيادة،	فقد	أنشأ	معظمهنَّ قادرات	على	تحمُّ
اع	النادي	األدبي	النسائي	مع	نخبة	من	السيدات	السوريات،	 عام	1920	أسست	ماري	عجمي	في	دمشق	في	حي	القصَّ
	يجتمعن،	ويستمعن	ألحاديث	 وال	يخفى	على	أحد	ما	لتلك	الفاعليات	من	تأثير	في	حياة	النساء	السوريات،	فقد	كنَّ
وعن	 عليها،	 يحصلن	 أن	 ينبغي	 التي	 	 حقوقهنَّ عن	 قبل	 من	 يعرفنها	 لم	 بأسرار	 	 وتعرفهنَّ 	، حياتهنَّ مغاليق	 تفتح	
	وأفضل	الطرق	لتأديتها.	تقول	كوليت	الخوري	في	مقدمة	ديوان	ماري	عجمي	عن	تلك	املرأة:	))حملت	 واجباتهنَّ
ا	مجلة	)العروس(،	فقد	كانت	 ”ماري”	راية	نهضة	نسائية	وعلمية	شاملة،	وكانت	أستاذة	ألجيال	عديدة(()16)،	أمَّ
عت	املجلة	 ر	في	شخصية	املرأة	السورية،	فقد	))شرَّ ب	وتطوَّ

َّ
املنبر	الذي	من	خالله	نستطيع	أن	نرى	صدى	ما	تهذ

،	وإبراز	الصوت	األنثوي	ورأيه	بما	حوله،	فكتبت	فيها	ثلة	 ا	في	داخلهنَّ 	حاضرات	ويحكين	عمَّ اآلفاق	للنسوة	ليكنَّ
نس	بركات	وزينب	فواز	وأديل	عجمي	وسلمى	كساب	ونازك	العابد	وعفيفة	صعب	

ُ
من	السيدات	مثل	روز	شحفة	وأ

(()17)،	وقد	كانت	ماري	عجمي	املرأة	املثالية	التي	أعجبت	بها	نازك	العابد،	فكانت	تسير	على	خطاها،	ولم	 وغيرهنَّ
	عنها	شأًنا	في	دعواتها	إلى	تحرير	املرأة	من	خالل	مقاالتها	التي	كانت	تنشرها	في	املجالت	الشائعة	آنذاك،	 تكن	تقلُّ
وكان	لنازك	العابد	أيًضا	نشاط	ثوري	في	الثورة	العربية	الكبرى	ومنصب	قيادي	عسكري	مهم	)نقيب	في	الجيش(	
وأنشأت	 واستقالل	سورية،	 االنتداب	 بإنهاء	 للمطالبة	 النسائية	 التظاهرات	 أيًضا	 وقادت	 امللك	فيصل،	 زمن	 في	

)15)		نديمة	املنقاري،	مجلة	املرأة،	ع1،	)1948(،	ص7.	

)16)		ماري	عجمي،	ديوان	ماري	عجمي،	ص25.

https://2u.pw/RHlHV	،)2019	يوليو	تموز/	)2	الوثائقية،	الجزيرة	موقع	األنوثة”،	قضايا	في	ونبش	نسائية	مجلة	أول	صاحبة	عجمي..	”ماري	ساتيك،	سنان		17)(

https://2u.pw/RHlHV
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	عدًدا	من	سيدات	الشام،	))وساعدتها	شجاعتها	ويسارة	عيشها	على	التجوال	في	 النادي	النسائي	الشامي	الذي	ضمَّ
أميركا	وعواصم	الغرب	شارحة	واقع	بالدها	ومطالب	قومها	الوطنية،	على	زعماء	السياسة	والصحافة،	فحظيت	
الة	 بتها	بـ”جان	دارك	العرب”	وجعلت	الرحَّ هت	الصحف	الغربية	عن	جرأتها	وبطولتها	ولقَّ باإلعجاب	والتقدير،	فنوَّ
والكاتبة	اإلنكليزية	”روزيتا	فوريس”	من	مواقف	نازك	العابد	حبكة	لروايتها	”سؤال”	التي	نشرتها	عام	1922م(()18)،	
	 سات	املجالت	النسوية	جعلت	تلك	املجالت	تحظى	بالشهرة	ذاتها،	ال	سيما	أنَّ هذه	املنزلة	التي	كانت	تحظى	بها	مؤّسِ

ا	تحمله	من	أفكار	تحررية	وتنويرية. 	كانت	تسعى	لجعل	مجلتها	نسخة	مختصرة	عمَّ 	منهنَّ
ً

كال

وفي	زمن	كانت	فيه	النسوية	العاملية	في	موجتها	األولى	تعمل	على	توعية	املرأة،	وتدفعها	للحصول	على	استقاللها	
الذي	 والعنف	 والحضانة	 الطالق	 مثل	 قضايا	 وكانت	 وجودها،	 لتحقيق	 العمل	 أهمية	 لها	 وتبين	 االقتصادي،	
س	 تتلمَّ تزال	 السورية	ما	 املرأة	 العالم؛	كانت	 في	 القضايا	شيوًعا	 أكثر	 في	االنتخاب	من	 املرأة	والحق	 له	 ض	 تتعرَّ
ا	 	قضيتها	مسًّ طرح	من	خالل	الصحافة	النسائية	موضوعات	تمسُّ

ُ
طريق	تحررها،	لذلك	كانت	املوضوعات	التي	ت

جامعة	 عليه	 الفيحاء(	حصلت	 )نور	 ملجلة	 نادر	 عدد	 ففي	 النساء،	 بين	 السيا�سي	 الوعي	 انتشار	 بدء	 مع	 مباشًرا،	
السورية	 املرأة	 فيه	 أنت(	تستنهض	 أين	 الوطن	 )فتاة	 	يحمل	عنوان	

ً
العابد	مقاال نازك	 األميركية	كتبت	 هارفارد	

إليه	حالة	بالدك	من	الخراب	والدمار،	ال	 ي	من	صومعتك،	وانظري	ملا	آلت	 ِ
ّ
يا	فتاة	الوطن،	طل قائلة:	))أين	أنت	

ه	ليس	ألمة	من	 تقولي	إنني	شرقية	ويلزمني	الوقت	الطويل	ألقدر	على	القيام	بهذه	الواجبات	الخطيرة،	فاعلمي	أنَّ
فة	عبر	التاريخ،	 	منجزات	مشّرِ تها	سيًرا	لحياة	نساء	كان	لهنَّ

َّ
م	في	مجل األمم	روح	مستيقظة	كروحك(()19).	وكانت	تقّدِ

،	مثل	سيرة	الشاعرة	واألميرة	الفارسية	 	قدوات	صالحات	يجب	على	املرأة	السورية	أن	تسير	على	نهجهنَّ بوصفهنَّ
	تحت	عنوان	)شهيرات	النساء(،	وهي	زاوية	 )نور	جهان(،	أو	سيرة	السيدة	)سكينة(	ابنة	اإلمام	الحسين	وغيرهنَّ

تكاد	تكون	ثابتة	في	املجلة.

وقد	كان	شيوع	أجواء	الحرية	سبًبا	في	ظهور	مجالت	ترتبط	بمدارس	الثانوية	للبنات،	وهذا	دليل	على	مدى	
ثانوية	 طالبات	 أصدرتها	 التي	 امليدان(	 )فتاة	 مجلة	 مثل	 السورية،	 للمرأة	 النسوية	 الحركة	 في	 الصحافة	 تأثير	
زت	

َّ
امليدان	في	دمشق	عام	1935،	ومجلة	)الدوحة(	التي	أصدرتها	معاهد	دوحة	األدب	سنة	1949م	في	دمشق،	ورك

)20)،	وعلى	الرغم	من	 	وأمورهنَّ ،	ومعظم	موضوعاتها	يعالج	مشكالتهنَّ ابها	منهنَّ اهتمامها	على	النساء،	ومعظم	كتَّ
ها	تحمل	في	داخلها	بذور	الحرية	النسائية	التي	كانت	املرأة	السورية	 	أنَّ

َّ
عدم	استمرار	هذه	املجالت	ملدة	طويلة،	إال

تسعى	إلى	تحقيقها.

ث	من	وجهة	نظره	عن	حركات	التحرر	 وقد	أفسحت	الصحافة	النسائية	املجال	للجنس	األخر	)الذكر(	ليتحدَّ
املنقاري(	 )الربيع	 لألستاذ	 	

ً
مقاال نقرأ	 )املرأة(	 مجلة	 ففي	 العربية،	 البالد	 في	 تظهر	 طالئعها	 بدأت	 التي	 النسوية	

ر	وانفتاح،	معتبًرا	نهضة	 ه	وعدم	االنبهار	بما	وصلت	إليه	املرأة	الغربية	من	تحرُّ 	فيها	املرأة	العربية	على	التنبُّ
ُّ
يحث

الحركات	النسوية	الغربية	التي	تتبع	املرأة	في	الشرق	خطاها	نهضة	واهمة	وطائشة	ال	تصل	إلى	العمق،	وتبقى	في	
ني	ال	أتسامح	مع	املرأة	السورية	في	تقليدها	الغربية،	إذا	 حدود	القشور	املدنية	الزائفة،	ويختم	مقاله	بقوله:	))إنَّ
ر	ملاضيها	وتاريخها،	بل	أرغب	لها	أن	تبتني	نهضتها	الحديثة	على	الدعائم	التي	

ُّ
كان	في	ذلك	إعراض	عن	قوميتها	وتنك

https://2u.pw/nZWxw	،)2015	،نوفمبر	الثاني/	تشرين	)25	العرب،	ديوان	موقع	السورية”،	املرأة	تحرر	رائدة	..	العابد	نازك	الدمشقية،	”الوردة	د.م،		18)(

)19)		نازك	العابد،	مجلة	نور	الفيحاء،	ع5،	)31	أيار/	مايو،	1920(،	ص117.	

)20)		ينظر:	إسماعيل	إبراهيم،	الصحافة	النسائية	في	الوطن	العربي،	ص72.

https://2u.pw/nZWxw
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ع	الذي	كان	ُيطرح	في	الصحف	 	هذا	التنوُّ قامت	عليها	نهضة	أمها	العربية	السالفة	في	عصورها	الزاهرة(()21)،	إنَّ
في	 تظهر	بوضوح	 الوعي	 تجليات	 فكانت	 املرأة،	 مها	 تتنسَّ كانت	 التي	 الحرية	 أجواء	 إلى	 يشير	 ما	 إنَّ آنذاك	 النسائية	

سلوكها	ونشاطها	وصوتها	الذي	انسجم	مع	أصوات	حركات	التحرر	النسوية	في	العالم.

عاشًرا: خاتمة البحث ونتائجه

1.	لم	يكن	من	السهل	ظهور	صحف	نسائية	على	يد	نسويات	سوريات،	وذلك	بسبب	البنية	الذهنية	التي	كانت	
تقوم	على	النمط	الذكوري،	لذلك	فقد	خرجت	الصحافة	النسوية	في	سورية	من	عباءة	الصالونات	األدبية	التي	
كانت	تقيمها	نساء	املجتمع	الراقي،	فيجتمع	في	تلك	الصالونات	األدباء	واملفكرون	ليتناقشوا	في	مجاالت	متنوعة	
نشر	في	املجالت	

ُ
نة	ت 	تحولت	تلك	املناقشات	إلى	مقاالت	مدوَّ تشمل	األدب	والتاريخ	والفكر	والسياسة	والثقافة،	ثمَّ

النسائية	التي	انبثقت	عنها.

2.	وقع	على	عاتق	الصحافة	النسائية	التي	ظهرت	في	النصف	األول	من	القرن	العشرين	مسؤوليات	مضاعفة،	
	الحركات	التي	كانت	تدعو	إلى	تحرر	املرأة	لم	تكن	شائعة	الظهور	في	البالد	العربية	وفي	سورية	بالتحديد،	 وذلك	ألنَّ
املجتمع،	فكانت	 بناء	 في	 أهمية	دورها	 لها	 السورية	حقوقها،	وتشرح	 للمرأة	 ح	 توّضِ أن	 تلك	الصحف	 فكان	على	

الصحافة	منبًرا	حًيا	ملخاطبة	املرأة	السورية	وتوعيتها.

	فيها	البالد	في	 بة	التي	كانت	تمرُّ ِ
ّ
لت	الصحف	النسائية	كما	الصحف	األخرى	األوضاع	السياسية	املتقل 3.	تحمَّ

ذلك	الوقت،	منها	ضعف	التمويل	نتيجة	سوء	األحوال	االقتصادية	العامة	في	أثناء	قيام	الحرب	العاملية	األولى،	
ا	في	عهد	امللك	فيصل	فقد	 والتضييق،	والرقابة	التي	فرضتها	الحكومة	العثمانية	في	أواخر	أيامها	على	الصحافة،	أمَّ
ت	رياح	التغيير	 مت	الصحافة	النسائية	أجواء	الحرية	الصحافية،	فنشطت،	وازدهرت،	ولكن	سرعان	ما	هبَّ تنسَّ
ر	كتم	 تجبُّ ما	استطاع	من	 	 بكّلِ الذي	كان	يحاول	 الفرن�سي	على	سورية	 االنتداب	 نتيجة	 	أجواء	االضطراب	 لتعمَّ
ة	تمردها	 الحريات،	واستمالة	املجالت	وأصحابها	باملال،	وعندما	فشلت	مساعيه	أغلق	هذه	الصحف	نهائًيا	بحجَّ

وعدم	التزامها	بالقوانين،	كما	حدث	في	مجلة	)العروس(	و)نور	الفيحاء(	و)املرأة(.

جلها،	سواء	 النسائية	 الصحف	 في	 املنشورة	 املوضوعات	 تدور	حوله	 الذي	 األول	 املحور	 هي	 املرأة	 كانت	 	.4
ى	للنساء	السوريات	جميعهن	 ا	وواضًحا	ليتسنَّ

ً
كتبت	بأقالم	النساء	أم	الرجال،	وكان	أسلوب	تلك	املقاالت	بسيط

ا	مضمون	تلك	املقاالت	فكان	يالمس	حياة	 لعن	عليها،	أمَّ
َّ
الراغبات	في	التحرر	واالنفتاح	على	النهضة	النسائية	أن	يط

ث	املقاالت	عن	أمور	بيتية	حياتية	تثقيفية،	وتعرض	لنماذج	من	 ،	فتتحدَّ
ً
ا	ومربية 	وأمًّ

ً
املرأة	في	بيتها،	بوصفها	زوجة

	قدوة	للمرأة	السورية،	إضافة	إلى	كثير	من	القصص	والحكايات	التي	تحمل	جانًبا	 نساء	بارزات	عبر	التاريخ،	ليكنَّ
	مرحلة	من	مراحل	حياتها. توعوًيا	لألنثى	في	كّلِ

ذاتها	 تثبت	 أن	 تستطيع	 قته	 حقَّ ما	 بفضل	 وصارت	 الفاعل،	 الى	 املنفعل	 من	 املرأة	 دور	 الصحافة	 لت	 حوَّ 	.5
ووجودها	بعيًدا	عن	الرجل	وإنجازاته،	وذلك	بسبب	قوة	الخلفية	الثقافية	التي	جاءت	منها	رائدات	الصحافة	في	

)21)		نديمة	املنقاري،	مجلة	املرأة،	ع1،	)1948(،	ص10.
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	الصحافي،	 	قائدات	ناجحات	في	عملهنَّ 	قادرات	على	أن	يكنَّ 	ينتمين	إلى	عائالت	مثقفة،	ما	جعلهنَّ سورية،	فأغلبهنَّ
	النسائي	الثقافي	واالجتماعي	الواسع	خارج	مجال	الصحافة. ويدل	على	ذلك	نشاطهنَّ

م	 	تقدُّ مته	النساء	الرائدات	في	النصف	األول	من	القرن	العشرين	القاعدة	األساس	لكّلِ 6.	شكل	الجهد	الذي	قدَّ
	نظام	سيا�سي،	وال	سيما	نظام	البعث،	 	ألّيِ

حققته	املرأة	السورية	الحًقا	في	مجال	الصحافة	وغيره.	ومن	ثم	ال	يحقُّ
عت	املرأة،	ويسرت	حضورها	في	الحياة	العامة	سياسًيا	واجتماعًيا	وثقافًيا. ه	أول	جهة	شجَّ االدعاء	بأنَّ
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