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أوراق عن عائلة العابد
خبطِّ املؤرِّخ الدمشقي عميد األسرة

أ.د مفيد رائف العابد)1(

)1( أستاذ التاريخ سابقاً في جامعة دمشق، أستاذ الدراسات العليا حالياً في جامعة ميشيغن األمريكية. 
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ص البحث ملخَّ
يشــكل هــذا البحــث أمهيــة كبــرة تتعلــق بعائلــة دمشــقية عريقــة، كان هلــا أدوار مهمــة يف تاريــخ دمشــق، 
وهــو يأخــذ شــكل وثيقــة كتبهــا عميــد أســرة آل العابــد، فمــرَّ بنــا بنســب هــذه العائلــة، ثــم أهــم أعامهــا، 

وأهــم أعماهلــم وآثارهــم)2(.
مراعــاة للحياديــة املفرتضــة يف البحــث التارخيــي، الــذي يُفــرتض فيــه أن ينشــد الكمــال، تقتضــي قواعــد 
البحــث أال يقــوم فــرد مــن أبنــاء عائلــة مــا بالكتابــة عنهــا، ومــع أنــي متنَّيــت علــى صديقــي)3( األســتاذ الدكتــور 
ــن بلباقتــه  ــه متكَّ عمــار النهــار أن يُكلِّــف واحــدًا مــن زمائنــا األفاضــل املختصــن يف التاريــخ احلديــث، إال أنَّ
أن يُغلِّــب عنــدي اإلحســاس بــأن مثــل هــذه احملاولــة قــد تكــون هاديًــا ألحبــاث مقبلــة أوســع، يكتبهــا باحــث 

ال عاقــة لــه بــآل العابــد.
وكانــت حجــة عمــار )حبفــظ األلقــاب( هــو أنــي ســأكون قــادرًا أكثــر مــن غــري علــى اإلحاطــة بأمــور عــن 
ــرة يف املكتبــات العامــة واخلاصــة؛ وأيًضــا الوصــول إىل التواريــخ  العائلــة، مل تــأتِ علــى ذكرهــا الوثائــق املتوفِّ
الشــفوية والســر الذاتيــة ألفــراد مــن هــذه العائلــة شــغلوا مناصــب يف احليــاة العامــة يف بــاد الشــام أو يف 

دمشــق. 
وكانــت احلجــة الثانيــة هــي ثقــة إدارة جملــة تاريــخ دمشــق مبــا أمتيَّــز بــه، وهــو صداقــي للمرحــوم األســتاذ 
الدكتــور قيصــر فــرح )جامعــة إنديانــا األمريكيــة(، الــذي كتــب أفضــل تاريــخ عــن الســلطان عبــد احلميــد 
ــة  ــا بشــكل خمطــوط يف جامع ــر عليه ــي عث ــد، ال ــى مذكــرات أمحــد عــزت باشــا العاب ــي، اعتمــادًا عل الثان

توبنجــن األملانيــة. 
ــز حبثــي هــذا بقــدر مــا أعــدُّه مــن شــرف احملاولــة  وعلــى الرغــم مــن كل هــذه املعطيــات فلــن أزعــم بتميُّ
ــا بكلمــة اســتهل فيهــا أحــد أســاتذتي، وهــو  ــه باحثــي املســتقبل يف هــذا امليــدان، مقتديً الــي يُمكــن أن تُوجِّ

.»To my best Critic« )ــي ــن ينتقدن ــه: )إىل أفضــل م ــر يف مقدمت ــا ذك ــه حينم »W.W.Tarn«، كتاب
وأعتقــد _ كمــا بعــض املؤرخــن والنسَّــابن _ أن قبيلــة املــوايل)4( اكتســبت امسهــا مــن أهنــا يف مــدة تكوينهــا 
ــم علــى وجــه التحديــد ملــاذا اكتســب الفخــذ  والــت اإلمــام موســى الكاظــم رضــي اهلل عنــه، يف حــن ال يُعل
ــزوا يف مضارهبــم  الــذي محــل اســم املشــارقة هــذا االســم بعــد أن التحــق بــه )آل العابــد(، وإن كانــوا قــد تركَّ

يف املثلــث الكائــن بــن معــرة النعمــان مشــال غــرب وتدمــر شــرًقا ومحــاة جنوبًــا حتــى اليــوم. 
وحــدث أثنــاء تدريســي يف ثانويــة أبــي العــاء املعــري يف مدينــة معــرة النعمــان ســنة 1966 أن تعرفــت علــى 
طالــب يف املرحلــة اإلعداديــة، يُدعــى أمحــد العابــد، عرَّفــي بــدوره علــى آل العابــد املــوايل الذيــن دعونــي إىل 

مضارهبم شــتاء ســنة 1966/1965.
)2( أسرة المجلة. 

)3( أشكر تواضع أستاذي الدكتور مفيد بجعلي صديقًا له، فغاية الشرف عندي أنِّي تلميذه (المدير ورئيس التحرير(. 
)4( قبيلة الموالي العربية استوطنت بادية الشام منذ العصر العباسي، وهي ذات أصول عريقة تعود إلى قبيلة بكر بن وائل العربية. 
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تتفــق الروايــات الــي احتفــظ هبــا أفــرادُ القبيلــة، وكذلــك 
الذيــن نزحــوا منهــم إىل بعــض املــدن الســورية كدمشــق 
وحلــب ومحــص ومحــاة، علــى نســبة أصــول القبيلــة إىل 

املــوايل واملشــارقة)5(. 
وقــد تقاســم آل العابــد وآل أبــو ريشــة )الذيــن منهــم 
الشــاعر الكبــر عمــر أبــو ريشــة( مشــيخة املوايل واملشــارقة 

ألجيــال عــدة.
وبالعــودة إىل آل العابــد، فمــا زال قســم كبــر منهــم يعيش 
ــت  ــداوة، وقــد زرتُ مضارهبــم ســنة 1966 عندمــا عمل الب

بالتدريــس يف ثانويــة أبــي العــاء املعــري. 
أمــا القســم اآلخــر فتكوَّنــوا مــن أحفــاد شــابٍّ مــن املــوايل، 
يُدعــى عمــر بــن قانــص العابــد، تفــرَّد ببعــض األعمــال 
حينهــا  فارتــأت  العثمانيــة،  الدولــة  إدارة  أزعجــت  الــي 
بعــد تكــرار هــذه األعمــال حنــو ســنة 1700-1701 وضعَــه 
حتــت اإلقامــة اجلريــة يف دمشــق الشــام، بعــد منحــه بعــض 
اإلقطاعــات الزراعيــة لتدبــر أمــور عيشــه، كمــا مُنــح لقــب 

)اآلغــا(، واختــار عمــر إلقامتــه حــي امليــدان الدمشــقي، وجنــح يف تكويــن شــعبيته بــن ســكان احلــي، لدرجــة 
أنَّ ســكان احلــي رشَّــحوه لتمثيلهــم يف مقابلــة إبراهيــم باشــا يف بدايــة محلتــه عــام 1830 ضــد الدولــة 

العثمانيــة. 
وقــام عمــر آغــا العابــد بدعــوة إبراهيــم باشــا إىل مأدبــة عشــاء، وتذكــر الروايــات أنــه متَّ خاهلــا حضــور 
أحــد رجــاالت عمــر آغــا ليبشــر زعيمــه بــوالدة ابــن لــه، حينهــا طلــب املضيــف مــن ضيفــه تســمية املولــود، 
فأشــار بــأن يُســمَّى )أبــو اهلــول(، وفعــاً أصبــح امسـًـا للمولــود، ومــع تطــور الزمــن حتــرَّف االســمُ إىل »هولــو«. 
ــت االســم، وأطلقتــه علــى بعــض أبنائهــا فيمــا بعــد، ومنهــا أســرة  ويبــدو أن بعــض األســر الدمشــقية أحبَّ

بوظــو والعظــم ومــردم بــك وغرهــا.
عمــل معظــم أوالد عمــر آغــا يف اإلشــراف علــى أراضيهــم اجملــاورة _ يف معظمهــا _ حلــي امليــدان، 

وبعضهــا يف منطقــة الكســوة؛ إضافــة إىل جتــارة املواشــي واحلبــوب. 
وارتبــط اســم مؤســس هــذه العائلــة حبمايــة األســر املســيحية يف منطقــة »التيامنــة« بــاب مصلــى )امليدان(، 
ــمِّي فيمــا بعــد بـــ »طوشــة النصــارى« عــام 1860، واشــرتك مــع الشــيخ ســليم العطــار  الــي عانــت ممــا سُ
وســعيد آغــا النــوري واألمــر عبــد القــادر اجلزائــري يف منطقــة الســويقة )امليــدان التحتانــي( يف إيــواء عــدد 

)5( عشيرة المشارفة إحدى فروع قبيلة الموالي العربية. 

أمحد عزت العابد
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كبــر مــن األســر املســيحية، مثــل آل خــوري، وآل ســلوم، وآل 
عفلــق وغرهــم حتــى هنايــة األزمــة.

أبنــاء  أشــهر  أحــد  باشــا 1895-1824(  ويُعَــدُّ )هولــو 
مؤســس األســرة العابديــة، وقــد عُيِّــن )قائمقــام( يف ســهل 
البقــاع، ثــم متصرًِّفــا علــى عــدد مــن األلويــة التابعــة لواليــة 
ــا يف تطويــر اإلدارة احملليــة بريــف  دمشــق، وأدَّى دورًا مهمًّ
دمشــق، وخاصــة منطقــي الزبدانــي وســرغايا، وانتخــب 
عضــوًا يف جملــس إدارة واليــة بــاد الشــام ســنة 1879، ثــم 
ــا كبــرًا يف القضــاء  ــق جناحً ــا هلــا ســنة 1890، وحقَّ رئيسً
علــى الفوضــى اإلداريــة الــي ســادت يف مــدة ســابقة لتولِّيــه 

هــذا املنصــب.
كمــا ارتبــط بامســه إشــادة الــدار املعروفــة بامســه يف 
حــي ســوق ســاروجه، وكان مــن أرقــى أحيــاء دمشــق، ويُطلَق 
ــدار واســعة  ــت ال ــرى«، وكان ــا »إســتنبول الصغ ــه أحياًن علي
لدرجــة أهنــا امتــدت مــن حــارة قــويل إىل حــارة املفــي، 
وتذكــر األحــداث أن حفيــده )حممــد علــي( عندمــا انتُخــب 
ــا للجمهوريــة ســنة 1932 جعــل قســمًا مــن دار جــده  رئيسً

مقــرًا مؤقًتــا للرئاســة عــدة أشــهر، قبــل انتقالــه إىل قصــر ابــن عمــه مصطفــى باشــا يف آخــر حــي املهاجريــن. 

ويف مــدة متأخــرة اشــرتى البيــت يف ســوق ســاروجه األســتاذ ســليم اليازجــي، وحوَّلــه إىل مدرســة ثانويــة 
خاصــة. 

ــم يف  ــدان بدمشــق، وتعلَّ ــده يف حــي املي ــا وال ــد كم ــو باشــا، ووُل ــاء هول ــرز أبن ــدُّ أمحــد عــزت باشــا أب يُعَ
ــا يف جملــس  ــن كاتبً كتاتيبهــا، وتابــع حتصيلــه يف املدرســة البطريركيــة يف بــروت، وعنــد خترُّجــه منهــا عُيِّ

ــة الســورية.  ــة الرمسي ــر اجملل ــا لتحري ــا رئيسً ــة التجــارة بدمشــق، ومنه ــا حملكم ــم رئيسً ــة، ث إدارة الوالي
ويف ســنة 1878 أصــدر جريــدة أطلــق عليهــا اســم )جملــة دمشــق(، وعمــل رئيــس حتريــر هلــا، ولكنــه 
ــان، وأخــرًا  ــا ملدينــة ســالونيك يف مشــال اليون ــا لعدليــة دمشــق، ومنهــا مُفتِّشً ــن مُفتِّشً غادرهــا عندمــا عُيِّ
ــا للمحاكــم التجاريــة املختلطــة املركزيــة يف إســتانبول، وهــي احملاكــم الــي تقضــي يف النزاعــات بــن  رئيسً

ــة وجتــار مــن العــامل.  ــة العثماني جتــار حمليــن يف الدول

وذاع صيــت أمحــد عــزت باشــا لدرجــة أنَّ الســلطان عبــد احلميــد الثانــي عيَّنــه عضــوًا يف جملــس شــورى 
الدولــة الــذي أسَّســه، وعهــد إليــه مبنصــِب ثانــي أمنــاء الدولــة العليــة.

ويُعــزى إىل أمحــد عــزت باشــا الفضــُل يف إقنــاع الســلطان عبــد احلميــد الثانــي بأمهيــة اخلــط احلديــدي 

هولو باشا العابد
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احلجــازي مــن الناحيــة االقتصاديــة واألمنيــة والعســكرية. 
كمــا قــام بتذليــل العقبــة املاليــة بــأن عــرض علــى الســلطان 
عبــد احلميــد مشــاركة مســلمي العــامل يف نفقــات املشــروع، 
ولشــدة إعجابــه بالفكــرة أمــر الســلطان بتكليــف أمحــد 
عــزت بتنفيــذ املشــروع الــذي كانــت انطاقتُــه مــن دمشــق 
يف ســاحة احلجــاز مــن البنــاء الــذي عُــرف بامســه )ســاحة 

احلجــاز(، والــذي ال يوجــد أمجــل منــه يف أبنيــة دمشــق.
ويُعــزى إىل أمحــد عــزت باشــا أيًضــا ترخيصــه لشــركة 
بلجيكيــة بإنشــاء خــط تــرام يربــط وســط دمشــق ببعــض 
أحيائهــا، وهــي )املهاجريــن- ميــدان - قصــاع(، وخــط آخــر 
لربــط مركــز املدينــة ببعــض ضواحيهــا )حرســتا – دومــا(. 
دار  املرجــة  ســاحة  يف  باشــا  عــزت  أمحــد  واشــرتى 
احلكومــة القديــم، لبنــاء أضخــم فنــادق دمشــق، وأطلــق 
عليــه اســم )املنــزل( أو )النُّــزُل(، الــذي شــهد صالونــه الكبر 
ســنة 1919 والدة املؤمتــر الســوري العــام األول )الرملــان(، 

ــوزي باشــا العظــم.  ــد ف برئاســة حمم
وقــام رئيــس وزراء ســورية، املكلــف مــن قبــل امللــك فيصــل، بتشــكيل الــوزارة الســورية األوىل، باســتئجار 
ــا للمؤمتــر الســوري العــام، قبــل اســتكمال بنائــه الدائــم )أول طريــق الصاحليــة(. البنــاء وجعلــه مقــرًّا دائمً

ــيِّدت علــى أعمــدة خشــبية  والافــت يف بنــاء املنــزل، الــذي يُعــرف اآلن )بنايــة العابــد(، بــأن أساســاته شُ
بــدل دعائــم اإلمسنــت، إذ إن موقــع البنــاء علــى ضفــة هنــر بــردى امتــأل عــر الســنن بامليــاه الــي مل تســمح 
بصــب أي نــوع مــن اإلمسنــت، ممــا اضطــر املهندســن لــزرع جمموعــة مــن األشــجار اخلشــية الصنوبريــة 

فائقــة املتانــة. 
وليســت هنــاك معلومــات مؤكــدة علــى أن )املنــزل( )النــزل( اســتُخدم فندًقــا يف أي مــدة مــن مُــدد بنائــه، 

ــط لــه. ويبــدو أن احلربــن العامليتــن حالتــا دون إمكانيــة اســتثماره فندًقــا كمــا خُطِّ
ويُعَــدُّ حممــد علــي )1863-1939( أبــرز أبنــاء أمحــد عــزت باشــا، وقــد انتســب إىل مدرســة )جاالتــا 

ســراي( لتحصيــل شــهادة التعليــم الثانــوي.
ســافر حممــد علــي بعــد ذلــك إىل فرنســا، والتحــق بكليــة احلقــوق يف جامعــة الســوربون، ممــا أهَّلــه لتعيينــه 

ســفر الدولة العثمانية يف واشــنطن )1908-1905(. 
وإثــر هزميــة الدولــة العثمانيــة يف احلــرب العامليــة األوىل عــاد أمحــد عــزت إىل دمشــق، يف وقــت كان امللــك 

نازك العابد
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ــس أوَل حكومــة ســورية، وعهــد  فيصــل يُؤسِّ
إليــه بــوزارة املاليــة الــي مل تُعمِّــر طويــاً بعــد 
معركــة ميســلون، وخُضــوع ســورية لانتــداب 
الفرنســي الــذي قاومــه الســوريون مقاومــة 
الثــورات،  مــن  عــدد  يف  جتلــت  مســتمرّة 
تغيــر فرنســا ملوقفهــا مــن  وأســفرت عــن 
إىل  العســكري  الســامي  املنــدوب  تعيــن 
اســتبداله بآخــر مدنــي، ومسحــت بإقامــة 
ــى يف الدعــوة  نظــام برملانــي دميقراطــي جتلَّ
إلجــراء انتخابــات جلمعيــة تأسيســية تضــع 
دســتورًا للبــاد ســنة 1928، ركــز علــى وحدة 
ســورية الطبيعيــة وعلــى النظــام اجلمهــوري 

الرملانــي. 
تســمية  يف  اجلمعيــة  فشــلت  وعندمــا 
مرشــح لرئاســة اجلمهورية، نظرًا النقسامها 
حــول تأييــد مرشــح تؤيــده حكومــة االنتــداب، 
وآخــر يدعمــه الوطنيــون؛ اتفــق اجلميــع علــى 
مرشــح تفاوضــي مقبــول مــن اجلميــع خــارج 

اجلمعيــة التأسيســية، وكان هــذا املرشــح هــو حممــد علــي العابــد الــذي حكــم كأول رئيــس مجهوريــة لســورية 
ملــدة أربــع ســنن )1936-1932(.

وأذكــر هنــا نقطــة مهمــة تتعلــق بالتاريــخ الشــفوي لعائلتنــا، إذ أخرنــي والــدي وعمــي _ رمحهمــا اهلل _ 
أنــه يف هنايــة مــدة رئاســته األوىل )أي حممــد علــي العابــد( جــاء زعمــاء الكتــل الرملانيــة إىل الرئيــس طالبــن 
منــه ســحب اســتقالته مــن منصبــه بانتهــاء املــدة، وأن يُمــدِّد رئاســته أربــع ســنن أخــرى حبكــم الدســتور، فــرد 
ــا فليدفــع مثنهــا  ــا فلْيهنــأ هبــا اجلميــع، وإذا كانــت ُغرمً عليهــم بقولــه: »إذا كانــت رئاســة اجلمهوريــة مَغنمً

اجلميــع«، وأصــرَّ علــى موقفــه، وســافر إىل فرنســا، وفيهــا تــويف رمحــه اهلل. 
ويُؤثـَـر عنــه أنــه خــال مــدة رئاســته مل يتقــاضَ أي مبلــغ مــن رواتبه، بــل كان يُحوِّهلا للجمعيات واملؤسســات 

اخلرية.
وتعــد الســيدة نــازك العابــد )1887-1959( واحــدة مــن أبــرز الشــخصيات النســائية يف ســورية مــن آل 
العابــد، وهــي ابنــة مصطفــى باشــا وايل املوصــل يف عهــد الســلطان عبــد احلميــد الثانــي، وهــي الــي شــاركت 

يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة منــذ بدايــة وعيهــا. 

الرئيس حممد علي العابد
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وافتتحــت نــازك العابــد عــددًا مــن املــدارس هبــدف واضــح هــو حتريــر املــرأة مــن األميــة واجلهــل وتقاليــد 
اجملتمــع املُقيِّــد حلريــة املــرأة. 

ــرًا مبقاالهتــا، الــي نشــرهتا يف جملــة  وقــد عيَّنهــا امللــك فيصــل بعــد عودهتــا مــن القاهــرة مستشــارة لــه مُتأثِّ
لســان العــرب وجملــة العــروس، ودعــت فيهــا إىل منــح املــرأة حــق التصويــت يف االنتخابــات. 

وكانــت نــازك العابــد، قبــل عملهــا مستشــارة للملــك فيصــل، قــد بــدأت العمــل علــى إنشــاء أول مجعيــة 
نســائية ســورية عــام 1914، إىل جانــب أول مدرســة يف العــامل العربــي لبنــات الشــهداء مــع صديقتهــا مــاري 

عجمــي. 
وأسَّست دعمًا ملواقفها سنة 1920 أوََّل جملة نسائية أدبية اجتماعية، صدر منها تسعة أعداد. 

وعلــى الصعيــد الــدويل حصلــت علــى موافقــة الصليــب األمحــر العاملــي إلنشــاء فــرع للصليــب األمحــر، 
وترأســته قبــل مشــاركتها الشــهيد يوســف العظمــة يف معركــة ميســلون، ممــا دفــع امللــك فيصــل إىل منحهــا 

رتبــة نقيــب فخريــة يف اجليــش الســوري. 
وإثــر انتقاهلــا إىل بــروت مــع زوجهــا حممــد مجيــل بيهــم أسَّســت عصبــة املــرأة العاملة يف بروت، وترأســتها 

طــوال حياهتــا حتــى وفاهتا ســنة 1859.
ــد األســتاذ  ــور برهــان العاب ــخ املعاصــر: املرحــوم الدكت ــة يف التاري ــن أشــهر رجــاالت هــذه العائل ــل م ولع
بكليــة الطــب جبامعــة دمشــق، واملرحــوم األســتاذ احملامــي ريــاض العابــد عضــو جملــس الشــعب الســوري 
لعــدة دورات، والكابــن مأمــون العابــد الطيــار يف خطــوط الطــران الســوري ورئيــس الطياريــن الســورين يف 

اخلطــوط نفســها.
ــام أقــول: هــذه بعــض أوراق اســتذكرهتا، وحصلــت عليهــا مــن شــخصيات مــن آل العابــد، هــي  ويف اخلت
منطلــق حنــو دراســات وثائقيــة تفصيليــة أعمــق عــن هــذه األســرة، أضعهــا بــن أيــدي الباحثــن علَّهــم 

يســتفيدون منهــا أو يبنــون عليهــا أحباثهــم.
والعذر إن حدث تقصر، فهذا ما أسعفتي به صحي، وما مسح يل به سنِّي. 
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