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1لصبيحة الشيخ داودأول الطريق   
 

 
 

مطابع  -في بغداد  1958عام ود في آذارلصبيحة الشيخ دا "أول الطريق في النھضة النسوية في العراق "صدر كتاب
رائدة النھضة  ) 1975-1915ؤلفة صبيحة الشيخ احمد داود (الم إن أول كتاب نسوي في العراق. ھو يعدو  -الرابطة

ل محامية أو كذلكو جامعة بغدادبحقوق الية في كل تدرس أول طالبة كما أنھا لمة في العراقمس ةيجامع طالبة أولو العراقية 
سنة إصدار ذلك  حتى تطورھاو التاسع عشر القرن أواخر ھابدايات ھذه النھضة منذالمؤلفة  تحلل عراقية.  في ھذا الكتاب

.1958عام الكتاب   
ا وزير كان حمد داودالشيخ أ الدھاوف :مؤثرة في تاريخ العراق ة مھمة ويعائلأصول  حمد داود منأ صبيحة الشيختنحدر  

 العراق اYستعمار البريطاني علىلعب دورا بارزا في مناھضة  كما أنه البرلمان العراقي ا فيعضوو 1928لUوقاف عام 
 الشيخ يوسف السويديك عراقيةشخصيات Yمعة في الحركة الوطنية ال صفوف . أنضم إلىأثناء مشاركته في ثورة العشرين

 أسسن يوإحدى النساء اللوات بارزة شخصية  فھي نعيمة سلطان حميدة والدتھا السيد محمد الصدر. أمافر ابو التمن وجعو
 أول جمعية نسوية عراقية.

 
 أستاذاً  لعراقي كما أنهلمجمع العلمي ال اً رئيسو  معارفلل اً سابقاً وزير منير القاضي الذي كان لUستاذالكتاب بمقدمة  يبتدأ 

 تقدممشاركة المرأة في ثورة العشرين و ةعشر السبعة الكتاب فصولعبر  صبيحة استعرضت للمؤلفة في كلية الحقوق.
من ثم ، و تھتم بمكافحة اhميةما تgھا من تأسيس جمعيات نسائية و العملوالثقافة و مجال التعليم  في النساء العراقيات

ما تمخض عنه ذلك من المطالبة بالحصول تمرات القومية العربية وبالمؤ النسوية  جمعيات السياسيةالمات ومشاركة المنظ
  على كامل الحقوق السياسية للمرأة العربية.

ار المعلمين عميد د من بدعوة،   1956آذار  19لقائھا محاضرة يوم ثر إإ عند صبيحة "أول الطريق" اختمرت فكرة تأليف
كتابة  محاضرتھا ضرورةبالجمھور  اھتمامأدركت من خgل . "مgمح من النھضة النسوية"بعنوان  ي ،السابق خالد الھاشم

يستلھم  ھذا التاريخ وحتى ىكي Y ينسعلى يد إحدى ممثgتھا والشاھدات عليھا  لنھضة النسوية وتسجيل مgمحھاتاريخ ل
المستقبل.  الناشطون فيو المؤرخونو الباحثونمنھا   

 
 

 
في ثورة العشرين العراقية  

مرأة العراقية في ثورة العشرين وأكدت أن النساء سواء كن من المدينيات أو من بتناول دور ال ھاكتاباستھلت المؤلفة 
الرجال. فذكرت أن النساء  ضرورات اYستقgل بشكل Y يقل عما أبداهتعن بوعي وفھم اhھداف الوطنية وقد تم الريفيات

تأتيھم بالزاد و و أمتعتھم تحمل  "من مساعدة المقاتلين  :مراحله كافة ستعمرين البريطانيين فيالنضال ضد المشاركن  في 
في القتال. ، وحتى أنھا شاركت 2"أھازيج الھوساتو ثير النخوة في نفوسھم بالزغاريد وتستنفرھم إلى القتال و ت المال ،  

كما تشير أول مظاھرة سارت فيھا  "الجھاد"اركة التامة بالمشداء العباءات لم تمنع العراقيات من توأكدت صبيحة أن ار
عدد  . فشارك1920النجار، المعروف باhخرس عام  استشھاد عبد الكريمراقية للتعبيرعن اتجاھاتھا الوطنية إثرالمرأة الع
ات أصواتھن رافعرات وجوھھن وراء الحجب الثقيلة وساتالنساء في التشييع وھن مرتديات للعباءات السوداء و كبير من

ليز.بالھتافات الوطنية المناھضة لsنج  
 زوجھارة بني عارض في الرميثة  التي حارب امرأة من عشي وھي  من نساء اhرياف المؤلفة بنموذج خاص تاستشھد

ھي تصرخ مشجعة كذلك زوجھا فوقفت في وسط المعركة ناثرة شعرھا وأوYدھا وقتل اثنان من  ثم أوYدھا الثgثةو
:3فلما قتل ولدھا اhكبر جلست تلثم جروحه و تقول على القتال.ين المحارب  

 عفية اولدي شيال راسي          ردتك ترد ذوله الجواسي             وبموتتك كويت باسي
أن يحتل  تزوج منذ سبعة أيام فقط ،عشرة المو ھو في الثامنة ،  نجيدة من بني حجيم التي أصرت على ولدھاوكذلك  ذكرت 

ليز.اzنجركة بين الثوار ون أبيه بين المقاتلين بعد استشھاده في معمكا  
من التي قادت احتجاجات لسيدات عراقيات قدمشاركة نساء المدينة في الثورة وعن والدتھا خاصة ثم تحدثت صبيحة عن 

من ضمنھم الشيخ احمد ومن السياسيين الوطنيين عدد ل ةمجھول لمس بل مذكرة تدين اYعتقال والتھجير القسري إلى أمكنة
 داود والد المؤلفة. 
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 التعليم النسوي
دخول المرأة مجال التعليم العالي و تزايد عدد الخريجات. ور التعليم النسوي منذ بروزه حتىتناولت صبيحة تط  

 ."دية مكتبيإناث رش"دعاھا و  1899ر الوالي نامق باشا عام متوسطة للبنات بقرائية وبتدافتحدثت عن إنشاء أول مدرسة إ
من مجلس فالشاعر المشھور كان من ض ":رواية طريفة"تحكي المؤلفة عن جميل صدقي الزھاوي   في ھذا السياق

 رجاYبيتھم علماء وكان غال نه الذيمع أعضاء في بغداد شارك في نقاش حول افتتاح ھذه المدرسةالمعارف في تلك الفترة و
تعددت و لھم فطال جد " الصالح الذي يمكن أن يكون مقرا لمدرسة اzناث ، حول البناء متدينين. فقد بدأوا يتناقشون

 ) أن 2Yمجاورة مشرفة عليھا ) أن Y تكون إحدى الدور ال1 :كان رأيھم أن تتصف بما يلي  إذ شروطھم في تلك الدار،
الوقت  طوال صمت الزھاوي ف 4.")  أن Y يكون في الدور المجاورة لھا أشجار عالية3 تكون شبابيكھا مطلة على الشارع 

لغزل التي ھي مطالب أصحاب المجلس ھو منارة سوق اية أن المكان الوحيد الذي يناسب بعدما سكت الجميع قال بسخرو
فg يسمع صوتھن ن و ليس له شبابيك. ثم إذا تكلم يصعدن سgلمه دون أن يراھن أحد،ثم أن الفتيات " أعلى مكان في بغداد،

 تلميذة 90 دان الجديدة وسجلتالواقعة في محلة الميى إحدى الدورعل اتفقوا أخيراو." ضحك الجميعلي وفضحك الوا !أحد 
 فيھا.

تأسيس المدرسة الخاتونية للبنات في  حكمت سليمان عند مسؤول المعارف جھھااي والمؤلفة عن الصعوبات التولقد تحدثت 
تلميذة من  1000 تضمالتي زيارته مدرسة اYلينس للبنات  ثر. فقد تشجع على إنشاء ھذه المدرسة إ1917غداد عام ب

مدرسة للبنات المسلمات.تأسيس أكثر إصرارا على  أصبحاhسر اليھودية بتعليم بناتھم و الفتيات اليھوديات. فتأثر باھتمام  
 40ت ضم،  1918عام  - خضر شقيقة اhستاذ عبد الرحمن - ھي زھراء خضر على يد امرأة و تحفتن أول مدرسة لsناث تإ

بعض الفنون المنزلية.القرآن والرياضيات و عن على ثgثة صفوف درسن فيھاتلميذة توز  
 1920نون الثاني كا في في الجادة الكبرى في الميدان مع افتتاح مدرسة المس كيلي لsناثفي بغداد التعليم النسوي  تقدم بدأ

بقرار من  1928عام فقد افتتحت   أول دار للمعلمات ماأ. 1935في النجف عام  لsناث مدرسة و بعد ذلك افتتحت أول
يم النسوي في إطار تقدم التعل فيومؤيدي التعليم النسوي. برز ساطع الحصري وزير المعارف في تلك الفترة ومن أ

.الذي دافع بشدة في كتاباته عن تعليم اzناث مساھمة اhستاذ جعفر حسين النجفي Y بد من ذكر الثgثينيات  
تزايد ملفت في عدد المدارس مما أدى إلى  على صعيد العراق تعشجالتعليم النسوي روجت فكرة ضرورة وھكذا 

مدارس لsناث في السنة  تلميذة توزعن على ثgث 462من  المرحلة اYبتدائية ارتفع عدد التلميذات فيف  :التلميذاتو
لى صل العدد إثم و 1936 - 1935 الدراسية سنةسة في الدرم 121 تلميذة توزعن على 17765إلى  1921-1920 الدراسية

حدى عشرة  فبلغ عددھن إ اzعدادية .أما تلميذات المرحلة1957-1956مدرسة لsناث عام  329تلميذة في  111208
 50كثر من توزعن على أ 12885وأصبح عددھن  1930-1929في السنة الدراسية  اhولى في المدرسة الوحيدة  تلميذة

كل سنة. يزداد مئة عدد طالباتھا ل محافظات العراق والتي كانفي ك المعلمات افتتحت دور. كما 1957-1956سنة مدرسة   
   

 
قد تحدثت المؤلفة عن تجربتھا كأول طالبة جامعية مسلمة في العراق دخلت كلية القانون في ف لتعليم العاليأما بالنسبة ل 

كانت على البنات في العراق اللواتي ينوين  . قبل ذلكطالب 180دة بين وكانت المرأة الوحي 1936جامعة بغداد عام 
 في العراق أي الجامعة حمد داود على دخول ابنتهلشيخ أر والد المؤلفة ا. أصالدراسة الجامعية أن يسافرن إلى خارج بلدھن

لسفر للخارج فليس لدى جميعھن ار لدخول الجامعة وعدم اYضطر جميع الفتيات العراقياتل مع الطgب الذكور حتى يتسنى
بالنسبة لي Y تھمني تكاليف التعليم في الخارج! فان " :g لجامعة قائحمس لدخولھا ات. فحسب المؤلفة اzمكانية المادية لذلك

العالي لتعليم ذا تعمل الفتيات الفقيرات الgتي Y تمكنھن أحوالھن المادية من تحصيل ااهللا قد وسع علينا في الرزق، و لكن م
الكليات  قانون يحظر على الفتيات اYنتساب إلىعليھن بالحرمان من نعمة العلم! ثم ھل من  في الخارج؟ ھل يقضى

 كانت تنزعه لدىوا ھالبرقع اhسود على وجھمباني الكلية وھي ترتدي العباءة وتضع  حةترقت صبي. فاخ5"المختلطة؟
الذكور الذين كانوا الطgب عن معاناتھا مع ل الخامس من الكتاب طويg في الفص تحدثت  وصولھا إلى باب الكلية. 

في  :"حسب قولھا  المنفرد كالسجينة "اللوج"السنة اhولى كلھا في  قضتوجودھا و بعض اhساتذة رواستنك ھامن يسخرون
قابعة في  سجن Y أتحدث مع احد، و Y يتحدث معي إY قليل منھم، و كنت اجلس فوق مقعدي أربع ساعات كل يوم

. 6"عباءتي.  
لتعليم العالي للفتيات طريق اصفوف الكلية فقد فتحت وجودھا في  ھميةواعيين تماما h أسرتھاو تلك الفترة كانت صبيحة في

أفكار المسلمين في العراق. وبالفعل تقول بنت عالم ديني معروف صاحب وھو ذو أثر عميق على ضمير و ونھاالعراقيات ك
فتتحت أبواب الكليات من العراقيين وا تخرجھا منھا تحولت مواقف كثيرو 1936جامعة عام دخولھا إلى الصبيحة أن ما بين 

. 1956 سنة خريجة 250ىال 1940 سنةواحدة في ال خريجة ت التعليم العالي منللفتيات العراقيات. فازداد عدد خريجا  
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  نادي النھضة النسائية
شقيقة الشاعر المشھور -أسماء الزھاوي  كانتھو أول ناد للمرأة العراقية وو 19237تأسس نادي النھضة النسائية عام  

-  ة كان متأثرا العراقي ةالنسائيباقي اhنشطة المؤلفة إلى أن تأسيس النادي ك أول رئيسة له. أشارت -جميل صدقي الزھاوي
تشرين الثاني  24في  النادي ھذا إنشاء ستندالسورية والمصرية. اكية وبالحركات النسائية التر -في بداية العشرينياتخاصة 
:و ھي خيرية و مجتمعية إلى أھداف 1923  

دورة لتعليم اhميات افتتاح -  
خياطة المgبس للفقيرات -     

تعليم عدد من اليتيماتتربية و -  
 على صعيد العراق مھمين و مسؤولين شقيقات لسياسيين : انتمت شخصيات عراقيات بارزات إلى النادي منذ تأسيسه فمنھن

نعيمة سلطان  أيضاالذي كان رئيسا للوزراء يومذاك ونعيمة نوري السعيد ، وعقيلة السيد جعفر العسكري في تلك الفترة ك
. -مجلة ليلى صاحبة-ا�نسة بولينا حسون ا�نسة حسيبة جعفر بك و، و -لفةوالدة المؤ-حميدة   

سية كان جمعية كما يظھر في أھدافه التأسيات النسائية في العراق والجمعيأوائل  منفكان نادي النھضة العراقية أما 
وجه تأسيسه منذ  النادي الواضح أنمن  لفتيات اليتيمات.وتربية وتعليم ا اhميةمحو مساعدة الفقراء وإلى  مجتمعية  تسعى

في مضمون التعليم روج  قدف .من منطلق وطني يالمجتمع العراق حضرية تعمل على تحديثأعمال إصgحية ونشاطاته إلى 
الشامية  ية العربية كما ھو الحال بالنسبة للنھضةمبادئ النھضة الوطنالتعليمية hفكار ولدورات التربوية واالنادي من خgل  
النسوي  ملتعليوكذلك االعربي  المشروع اzصgحي النھضوي ت جزءا كبيرا مناhمية كان. فمكافحة الجھل والمصريةو

تقبل ابرز المفكرين المعاصرين يس افكريو اأدبي يانادالنھضة النسائية  ينادم نظلنسائية. إضافة إلى ذلك ومحو اhمية ا
ناقش فيه أھم إشكاليات وقضايا العصر.تو  
  
أنصار النھضة النسوية في العراق ھمأ  

 gمن اكرست المؤلفة فص gبطريقة عبرت راقية وصل في النھضة النسوية العمساھمة الملك فيللحديث عن  لكتابكام
ة أن الملك فذكرت صبيح ."فيصل نصير المرأة" والذي تطلق عليه لقب لعراقأول ملك لب اعجابھوصريحة عن إمباشرة 

على أن وأكدت   .ا لهليكون مقر 1924م عا لنادي بيتات نادي النھضة النسائية وقد أھدى امن عضوااستقبل في قصره وفدا 
صافة إلى مدرسة لتعليم فتيات قد افتتح ، إف قضايا المرأة العراقية النسوي وور التعليم الملك كان حريصا جدا على تط

كذلك فرقة رياضية نسائية في قصره. لsناث و،  مدرسة للتمريض  اhسرة المالكة  
 

ي دعا المجتھد النجفي الذ"تذكر فيه  "مفكرون أنتصروا للمرأة" بعنوانفصg كامg أيضا  خصصت صبيحة الشيخ داود 
الشخصيات النھضوية  المشھورة  مساھمة  النائيني. وذكرت أيضا الشيخ محمد حسين عgمةال ھوو "تعليم المرأة إلى

.رفائيل بطيو ساطع الحصريو جميل صدقي الزھاويو معروف الرصافيك  
قضية "مواقفه إزاء ما وYسي حداثة فكره و ) Yنفتاحه1936-1860( لقد مدحت طويg صبيحة العgمة محمد حسين النائيني

كي يدافع عن التعليم  "مسلمةو العلم فريضة على كل مسلم " :الحديث بمرارا د . فذكرت أن العgمة النائيني استشھ"المرأة
 التي وجھھا كثير من من اYنتقادات الشديدة رغمند علماء النجف في مواقفه التقدمية بالقد ترك اhثر الكبير عالنسوي. و

تصدر في  التي كانتيديرھا  اhستاذ جعفر الخليلي و التي كان ، الفجر الصادقجريدة   تضمنتة التقليديين. علماء الشيع
الدعوة للنھضة النسوية.   من خgلھا  نتشرت، رساYت النائيني وا النجف في الثgثينيات  

ة المرأة  حريل صريحة  الداعمةومواقفه القوية وال )1945-1875( ثم ذكرت الشاعر الكبير المشھور معروف الرصافي
 شه المرأة العربية ي تعيتدين الظلم الذعن حقوق المرأة و بعض قصائده التي تدافعبمساواة بين الجنسين. فاستشھدت وال
:"اhمھاتالتربية و"أبيات القصيدة  فعلى سبيل المثال قاليد العرفية.تالباسم الدين وعموما المسلمة و  
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و                  مصيبتنا بجھل المؤمناتأأم المؤمنين إليك نشك  
شرعة اzسgم تقضي        بتفضيل (اللذين) على (اللواتي) :و قالوا   
نياتاإن معنى العلم شيء          تضيق به صدور الغ :و قالوا   
الجاھgت أعف نفسا         عن الفحشا من المتعلمات :و قالوا   

تزول الشم منه مزلزYت       لقد كذبوا على اzسgم كذبا        
ھذا  يدين أساسات وقصيرد على واصفي النساء بالنا في ديوان الرصافي "النسائيات"وفي قصيدة أخرى من مجموعة 

: 8الموقف  
إن النساء نواقص       ويدلون فيما ھم يقولون بسمع :يقولون لي   

البدع العقل شاھدي      وما أنا في إنكار ذلك بما قالوه وفأنكرت   
 إذا النخلة العيطاء أصبح طلعھا       صعيفا فليس اللوم عندي على الطلع

 ولكن على الجذع الذي ھو نابت     بمنبت سوء فالنقيصة في الجذع
 

 "الحريةشاعر الفكر و"ھو حسب قولھا و )1936-1863( وبعد ذلك ذكرت الشخصية المعروفة جميل صدقي الزھاوي
ضرورة صافي كان يدافع عن حرية المرأة ويلح على ومثل الر اء المرأة.لدينية إزف السلطة اقدي تشدد مواقتومن أھم من

في المؤھgت  افرقY يرى ن يدافع عن المساواة والقراءات الدينية المتطرفة التي تظلمھا. وكاتخلصھا من  عبء التقاليد و
: المشھورة ن كما تشير أبياته ا�تيةءات العقلية بين الجنسين و يعد المرأة رمز التقدم والعمراالكفاو  

مرء             سواء في الجدارهلالمرأة وا إنما  
 علموا المرأة فالمر             أة عنوان الحضارة

: 9ھابسبب تكبر الزوج علي ظلم المرأةوفي اhبيات التالية يتناول مشكلة الزواج و  
رور غير محتفلمھما به احتفلت بعد الزواج          تلقى سوى ذي غ  

 تراه زوجا على إرغامه بطg        وفي سوى ذاك ليس الزوج بالبطل
 قامت بخدمته جھد استطاعتھا      تريد منه لھا ميg فلم يمل

 
تقارن دوره في العالم ) و1968-1880وھو ساطع الحصري (من رواد النھضة العربية ثم تحدثت صبيحة عمن تعده 

حسب قولھا. فتشير إلى أن الحصري  "قائد الحركة الفكرية في الشرق الحديث"دين اhفغاني بالذي لعبه جمال الالعربي 
برز كان من أ هؤكد أنتعندما قرر افتتاح دار المعلمات و Yسيماكما أوردنا و المرأة في العراق لعب دورا مھما في تعليم 
  مشجعي التعليم النسوي.

  
 كفاح في توثيق ) 1956-1898تحدثت المؤلفة عن مساھمة رفائيل بطي ( فقد دبياhو لميدان الصحفي أخيرا فبالنسبة لو 

تي عرفت قضية المرأة القيمة الحب المؤلفات الملفتة وصا كانالبgد   صحيفة مؤسسف. المرأة العراقية منذ  ثورة العشرين
تطور النھضة  بعةادته لمتفحة كاملة للمرأة في جريص ھو أول صحفي كرسعنھا ، و دفاعالأصرت على العراقية  و

.قضاياھاأھم مواضيعھا و معالجةللعراقية والنسوية ا  
 

  "معركة العراقية مع الحجاب "و  " قضية سوق عكاظ "  :مظھر المرأة العراقية ظھور و
ركة المؤلفة ھي مشا. و"الفضيحة"ما سماه البعض في ذلك الوقت ع "قضية سوق عكاظ"فصل بعنوان في  تحدثت صبيحة

والذي  1924فبراير  24في "سوق عكاظ"المسمى ب  10من عمرھا في أول مھرجان أدبي في بغداد ثامنةما كانت في العند
لتلعب  11على صبيحة لتفوقھا في المدرسة اYختيارالثقافة في العراق. وقع شارك فيه أبرز الشعراء واhدباء ورجال الفكر و

. "ف  تشارك بالمھرجانأمرأة سافرة سو"أعلن أن انتشر الخبر سريعا و أمام الحشود.لتتلو إحدى قصائدھا دور الخنساء و
ھددت الحكومة من قبل بعض الشخصيات لمنع مشاركة ھذه و  التي ستحدث في المھرجان "الفضيحة"فبدأ الجدل حول 

بنته عن ازل اكة أبنتھا الصغيرة في المھرجان ورفض الشيخ داود تنعلى مشارأصرت . ولكن أسرة الشيخ داود "اhمرأة"
ابنة الشيخ داود   وفي النھاية شاركت.12" القوة و الضغط "الحكومة العراقية باستخدام على الرغم من تھديدات  دورھا

ھي ترتدي وألقت قصائدھا وھي تعتلي ناقة و خنساء أمام ألوف من سكان بغداد واhقاليمالوبموافقة الملك فيصل ولعبت دور 
 المgبس العربية الطويلة.

حتى لو كانت فتاة - مجتمع العراق في العشرينيات ظھور المرأة  من خgل تجربتھا ھذه صعوبة تقبل تناولت صبيحة
. ثم أفردت فصg أنوثتھاالعريض الذي يحجب كل عgمات وفي الحياة العامة رغم ارتدائھا اللباس التقليدي الطويل  -صغيرة

ناول فيه الجدل حول لباس المرأة الذي دار في العراق في العشرينيات تت "معركة العراقية مع الحجاب"سمته  من الكتاب

                                                 
8 133- 132ص.   

  136ص. 9
 في الكرخ على الساحة التي يقع فيھا اليوم المتحف العراقي الجديد 10

95حسب قولھا ص.    11  
113ص.  12  
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لم يكن ھناك مثقف أو مفكر أو مسؤول عند جميع أفراد الطبقة المثقفة والسياسية  وصدى Yقت المسألة ف الثgثينيات.و
للبعض اب" الذي عنى مفھوم "الحجحول  أختلف فيھا اقف كانت متعددة وسياسي لم يتخذ موقفا  حول "الحجاب". والمو

لحجاب الذي يوضع فوق الرأس. س فوق المgبس أو ابطي الوجه أو العباءة التي تل"البرقع" أي الحجاب اhسود الذي يغ
للسفور والحجاب. د ل الكتاب فليس ھناك تعريف واضح ومحدالحجاب في كام يمعارضبأنصار وستشھادات المؤلفة وقي ا

حول الموضوع ، فمن مناصري الحجاب كان ھناك من الشخصيات مقاYت كثيرة  لحسين الرحال الصحيفة فورد في 
شعر""مودة كص الالعراقية المعروفة المطرب محمد القبانجي الذي أصدر أغنية تنتقد    

:13"عادة غربية" إذ يعدھا   
 إبنيه بنت البيت كصت شعرھا              عالمودة تمشي دلوع عافت سترھا

ياربي سترك        تحفظ جميع الناس منھا و مكرھاعالمودة تمشي دلوع   
 وأيضا:

 كص الشعر كل يوم عند المزين       والركبة ركبة شاب من ورة تبين
   لو للعلم تسعين يا بنتي أحسن         خلي الخgعة تروح للغرب أھلھا 

:14ومن أشد أنصار الحجاب استشھدت المؤلفة بالشاعر إبراھيم أدھم الزھاوي  
في النوم إبليسا فقلت له        جد الشياطين Y تبخل بتبيان رأيت  

 اعط الجواب لصب Y قرار له         كيف الوصول.................
وكان مختفيا ھن كل إنسان:جg بيتا أجاد به               فقال مرت  

سفوري عما تستشير به       إن السفوري من جندي وأعوانيسل ال  
 

وكذلك  ،15ستشھدت صبيحة بقصيدة حسين الظريفي بعنوان "خلوا احتجاب الغانيات و شأنه"قدي السفور اوأيضا من منت
كذلك وفيق الفكيكي وخليل أسماعيل والشخصيات المھمة في الحياة السياسية العراقية كوزراء المالية السابقين اhساتذة تب

 بمحمد بھجة اhثري.
 

عن ستند إلى كتابات قاسم أمين في دفاعه لي الذي اقدي الحجاب اhستاذ مصطفى عخر كان من  أبرز منتوعلى الجانب ا�
الذي  16رفعيه" لبسيم ذويباالقصيدة المشھورة " 1926سنة  الصحيفةنشرت السفور أي سفور الوجه كما عناه قاسم أمين. و

        :ا على حياة ھذا الشاعر الشاب. وقد أثارت ھذه القصيدة ضجة كبيرة وأثرت كثير17طاء الوجهينتقد فيھا البرقع أي غ
 ارفعيه
 مزقيه

 واطرحيه
 بين أحجار القبور

 وانھضي سافرة الوجه وغني
 ھكذا كان السفور.

 
 ليس عارا
 أو شنارا

 أن يجارى
 سير تيار الدھور

 فارفعي البرقع عنك و اطرحيه
 تحت نيران القدور.

 
 بل دعيه

 غسليه
 وادفنيه

 بين طيات التراب
 ثم Y تبكي و قولي بارتياح:

 ھكذا مات الحجاب.
 

 إن سألت:
 من دفنت؟

                                                 
97ص.  13  
98ص. 14  
98ص. 15  

 كان أنذك في السنة الثانية في كلية العسكرية الملكية 16
103ص. 17  
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 فأجبت:
 إنه نعش النقاب

 سيقولون: عليه رحمة هللا فصلي
 واقرئي أم الكتاب

 
 ظلموك
 سجنوك
 زوجوك

 شر زوج في الوجود
Yتخرج إ Y :زوجي gقائ 

 يوم تدعوھا للحود
 

 قد كفانا
 يا نسانا
 ما لقينا

 من خمول و جمود
كل قديم، Y نقلد فلندع  

 اننا لسنا (قرود).
 

راقية كما أوردنا معروف كثيرا بالنھضة النسوية الع ب الشاعرين المعروفين الذين أثراأھم منتقدي الحجاومن أبرز و
:مجلة الخدرألف اhبيات التالية إلى صاحبة  جميل صدقي الزھاوي. فاhولالرصافي و  

يعد ون تشديد الحجاب من الشرع  وأكبر ما أشكو من القوم أنھم           
وإسكاتھا فوق الغصون عن السجع     أفي الشرع إعدام الحمامة ريشھا   

لية الشرقيين إزاء المرأة:يدين الرصافي عقھنا و  
 ولقومنا في الشرق حال كلما           زدت افتكارا فيه زدت تعجبا

ا بالحجاب  تعصباتركوا النساء بحالة يرثى لھا                وقضوا عليھ  
 قل لUلى ضربوا الحجاب على النسا       أفتعلمون بما جرى تحت العبا

ليس من الدين :الحجاب الذي يعتبره من العادات وومن أبيات الزھاوي المشھورة عن   
منعھن أن يرين ضياء                      فتعودن عيشة الظلمات   

في قبور سود من الحجرات دفنوھن قبل موت صريح                    
 إن ھذا الحجاب في كل أرض              ضرر للفتيان و للفتيات

لم يكن وضعه من الدين شيئا            إنما قد أتى من العادات   
 وفتاة كزھرة الروض حسنا               زھرت و ھي في ربيع الحياة

 
 التي 18ة مسلمة "من كريمات اhسر في المدن"أول أمرأ - درجيؤوف الجاعقيلة ر-ماجدة الحيدري  وأشارت المؤلفة إلى

.1933 خرجت سافرة hول مرة عامر علنا ودافعت عن السفو  
 

السياسيةالجمعيات النسوية ا8جتماعية و  
ھي عبر المجلة التي أسستھا "ليلى" وينا حسون السياسية أطلقتھا بول مطالبة بحقوق المرأةلأول صيحة ل فإن حسب المؤلفة

بحصول المرأة على  1924آذار  15 في أول مجلة نسائية عراقية. فطالبت في مقالة نشرت في المجلة في العدد الصادر
 1932كامل حقوقھا السياسية بالمساواة مع الرجل. كررت مطالبتھا تلك خgل مؤتمر طھران النسوي الذي عقد أواخر عام 

 والذي ضم مندوبات نساء الدول الشرقية. 
السياسية أيضا المجتمعية وخيرية النسوية اللمنظمات اسياسية والجمعيات ال الثgثينيات عدد ملفت للنظر من في تأسس

 1933الذي تأسس عام  للھgل اYحمرأشھر الجمعيات التي تحدثت عنھا المؤلفة ھناك الفرع النسوي والدينية. ومن أبرز و
. 1937لي عام التي أسستھا سارة الجما جمعية مكافحة المسكراتبقا التي كانت تسمى سا جمعية مكافحة العلل اYجتماعية

تثقيف المجتمع. اقيات  في الرعاية اYجتماعية  ومساعدة الفقراء والمحتاجين وشاركت النساء العرمن خgل ھذه الجمعيات 
الذي افتتح عام ت العربي البينيين من خgل يين الفلسطئساھم النشاط النسوي في مساعدة الgجبعد ذلك في اYربعينيات 

و اhمية (من الرجال و النساء) إضافة إلى أعمالھا في مجال مح 1935التي تأسست عام جمعية بيوت اhمة كذلك و 1948
مساندة الفقراء.و  

                                                 
107ص.  18  
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 يرجمعية الرفق بالفقمن الجمعيات ذات الميول الدينية على سبيل المثال الجمعيات النسوية المسيحية كجمعيات الراھبات و 
اhخت  خوان المسلمين في العراقلجماعة اz الفرع النسائي كان ھناكاYنجيلية. و التابعة للكنيسة ا�ثورية اhمھاتجمعية و

. 19التحلل اhخgقي"عمل في مجال التربية اzسgمية و"مكافحة روح التفرنج وكانت تو 1951 عام تأسستالتي  المسلمة  
التي تأسست عام  الفاشيةو كافحة النازية مھي جمعية ة ذكرت صبيحة ثgث جمعيات وياسيسومن الجمعيات ذات الميول ال

. لھاتين 1944الذي تأسس بجھد مرغريت دراور عام  نادي أخوات الحرية ، وجمعية الرابطة النسوية أصبحت و 1942
ثقافية دات ورعاية خيرية والجمعيتين أھداف خيرية اجتماعية وسياسية فقد دافعت عن حرية وحقوق المرأة وقدمت مساع

أبرز جمعية  توقفت طويg عندأيضا. لكن المؤلفة  علميةو اhمية ومساعدة اhوYد المرضى وقدمت ندوات ثقافية ومثل مح
اzتحاد النسائي العراقي الذي تأسس إثر مؤتمر اYتحاد النسائي العربي الذي عقد بدعوة من ھدى سياسية مجتمعية وھي 

للدفاع عن حقوق المرأة اhسرية العربيات تضامن النساء العراقيات و . دعى اYتحاد إلى1945ھرة سنة شعراوي في القا
النسائي العراقي النساء العراقيات  اzتحادتحضره. مثل واYجتماعية والسياسية وأستھدف مساندة المجتمع العراقي وتثقيفه و

ى علھا المطالبات النسوية العراقية. ومن أھم المؤتمرات النسوية يفي المؤتمرات النسوية العربية والشرقية حيث حمل إل
 مثلت فيه المؤلفة العراق. فمن خgل ھذاو 1952أيار الصعيد العربي المؤتمر النسائي العربي الذي عقد في بغداد في 

في إطار مجتمعات  في مشروع الوطنية العربية المتضمن الدعوة إلى الوحدة العربيةالنشاط شاركت النساء العراقيات 
ك أھداف تتعلق بالحريات العامة كذلال من أجل القضية الفلسطينية ، وسياسية قومية كالنض امتقدمة تحقق أھدافوحديثة 

المطالبات الدعوة إلى إصgحات اجتماعية اقتصادية كالمطالبة بالعدالة اYجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة. فقد كانت و
جمعية اzصgح كما ھو الحال في الدول العربية عموما. فطالبات التيار اzصgحي في العراق ءا من مبحرية المرأة جز

وتمثل حسب المؤلفة أول منظمة سياسية أدرجت ضمن أھدافھا حرية  1936التي تأسست عام على سبيل المثال الشعبي 
يثة لتنظيم اhحوال الشخصية. ب) السعي لتحرير ھا : "ا)وضع قوانين توافق المدنية الحدوحقوق المرأة فكان من مطالب

  20المرأة مع اYحتفاظ بالنظام العائلي."
تطالب بالمساواة  1952حزيران  18رئيس مجلس اhعيان العراقي يوم لنسائي مذكرة إلى رئيس الوزراء ورفع اYتحاد ا

تشرين الثاني حين قدم مذكرة  6لبته بالمساواة في اYتحاد مطا كررواYجتماعية بين المرأة والرجل. واYقتصادية السياسية و
ونظم اYتحاد النسائي  لرئاسة الوزراء وقيادي اhحزاب السياسية تنشد تحقيق ھذا الھدف من خgل تعديل قانون اYنتخابات.

ت لصالح ولين الحكوميين لتعديل قانون اYنتخاباالمسؤللضغط على السياسيين و 1954ة" عام العراقي "أسبوع  المرأ
 المرأة. 

حقوق المرأة حين عرضت الحكومة العراقية تعديل الدستور المطالب بھا من قبل أنصار حرية و وقد تحققت اzصgحات
  تلك الخطوات  أخر ريف بالحقوق السياسية للمرأة". وكانتمن خgل إضافة "التع 1957كانون الثاني  25العراقي يوم 

منح المرأة العراقية كامل حقوقھا السياسية.  1958أيار  6رئيس الوزراء نوري السعيد يوم  تحقيق المساواة السياسية إعgنل  
 

رالفكالعراقية في ا:دب و  
أسماء عديدة hديبات ومفكرات باستشھدت و الفكرواhدب بارزات في مجال عراقيات صبيحة الشيخ داود استعرضت 
أعماY شعرية و أدبية  ھن جانب إصدار إلى ي السياسي العراقي شاط النسوشاركن في النمن ضمنھن كثيرات عراقيات و

 أمينة الرحال وقاتي ونعيمة نديم وآمال اhنقشبندي وسافرة  جميل وماھرة الاستشھدت ب الفكروال اhدب فكرية. ففي مجو
لمعان كتورة الدو  21يميالدكتورة  نزيھة الدلرؤوف و عفيفةم رفعة وعزة اYسترابادي وأديبة إبراھيو فتخار الوسواسي او

بيبي وصبيحة ومديحة الھاشمي  وفائقة وجيھة رضا الشي ونجية حمدي ولميعة اhورفھلي ووديعة جعفر الشبيبأمين ذكي و
رفيعة يدي وباكيزة أمين خاكي ووديعة طه النجم وبحياة الزالنقيب وفطمة الزيبق وسعاد الھاشمي ورزينة الزھاوي و

غيرھن كثيرات.من العراقيات البارزات و الخطيب وابتھاج عطا أمين  
ھما مجاYن الحب والغزل و في مواضيعسيما تعبير عن المشاعر وYالالشاعرة العراقية تنقصھا أن اhديبة و علىوركزت 
 دإلى حد ما. فنادرا ما نج منغلقيدل على أن المجتمع العراقي  عند المرأة العراقية عنھما التعبير نقصعند الرجل و واسعان
ھا تعده ھذا hنتتأسف المؤلفة لة عن عواطف ومشاعر الحب والغزل ومباشر ا لنساء عراقيات تتحدثقصص أو اقصائد

تتحدث عنه.المرأة أن تخرج من الحشمة و علىتعبيرا إنسانيا طبيعيا   
 

 ابنة وھي 1928رباب كاظمي التي ولدت عام  اhديبات العراقيات المھمات مثلبعض لمؤلفة عدة  فقرات لوكرست ا
zحي والشاعر الكبير اgستعمصgنكليزي عبد المحسن الكاظميالمعارض لYسيدة سلمى عبد الرزاق التي لل. وأيضا ار ا

 جھاامن عمرھا نتيجة زوة عشروھي قي الخامسة   أشھر الشاعرات العراقيات نازك المgئكة توأنجب 1908ولدت عام 
صائدھا عن القضية الفلسطينية. أما نازك لسياسي في العالم العربي كما في قوضع االعن رأيھا  ب قصائد تعبر . ألفتالمبكر

كبيرة الشاعرة الھي تلقت دراستھا العليا في أمريكة فووتخرجت من دار المعلمين العالية  1923لدت عام والتي المgئكة 
دواوين  لنازكصعيد العالم العربي. وعلى  دبيةاhمؤتمرات العديد من ال في تشاركالتي  المحاضرة باحثة والأيضا و

                                                 
183ص.  19  
148ص.  20  

1959أول وزيرة عربية في عام  21  
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التساؤYت حول شعورھا تشاؤم وبال بقصائدھا الوجودية المتميزة العالم العربي الذي تأثرأنحاء مطبوعة و منتشرة في جميع 
ت التالية :ابيكما تشير اh بالغربة  

 ماذا وراء الحياة ماذا                أي غموض و أي سر ؟
مضي ؟       يا زورقي أم hي بحر ؟و فيم جئنا ؟ و كيف ن  

يدفعك الموج كل يوم                أين ترى غاية المقر ؟   
 أجري كما ترسم المقادير لي إلى حيث لست أدري

 
وھاب النائب ، درست لعgمة عبد الوھي حفيدة  ا 1917لنائب ولدت عام سمھا الحقيقي فطينة حسين ااوصدوف العبيدية و
. ھاء الدين سعيدلشيخ با بن عمھاا كانت عقيلةو 1936ة تخرجت من دار المعلمات اYبتدائية سنزية وفي المدرسة المرك

ميز بعنوان "لھيب الروح" وت 1955عام ھا ل صدرت أول ديوانو ا بعد وفاة زوجھا عادت للدراسة في كلية الملكة عالية
ولھا : ير عن خلجات النفس والعواطف والمشاعرقوة التعبب شعرھا  

نني متفائلة حتى باليأس ، واثقة با� و عنايته ، حتى عندما أرى الدنيا ظgما ، و ا�مال حطاما.إ  
 أحب الحياة ككتاب لذيذ ، جدير بالقراءة ، كما أحب الموت ككتاب لم أقرأه بعد ، وإن أحسست أحيانا أنه بيدي :

شك قراءته.و اني علىو  
 

نشرت و نالصور بوفي  ا�دابمن كلية دكتوراه الدولة على  حصلتو 1924بي الخزرجي التي ولدت عام عاتكة وھ أما 
رح فيه ديوان العباس بن اhلفت وألفت مسرحية ا تشقدمت بحثو.  1939حف العربية منذ الص في ةسن مبكر شعرھا في

خرجت من دار التي ت لميعة عباس عمارةومن الشاعرات اhخريات  ."مجنون ليلى" نھجت فيھا نھج أحمد شوقي بعنوان
مقبولة الحلى التي تخرجت من ونظمت أول قصائدھا وھي في الخامسة عشرة من عمرھا. و 1950 المعلمين العالية عام

تميزت فيه بالنوع العاطفي ن والعرفاسيما  و نشرت شعرھا في جميع الصحف والمجgت وY 1955كلية الملكة عالية سنة 
التالية: "النداء" قصيدةأبيات  طفقت. نوردناأالنادر في تلك الفترة كما   

 إن حبي ليس كالحب : سفاھا و ادعاءا
 و منى مظلمة اللجة ... تھتز اشتھاءا

 إن حبي ، كرفيف الزھر ، طھرا و ازدھاءا
بالعشب إذا تشرب ماءا اhرضكابتسام   

دعاءاكصgة ا�من الداعي ابتھاY و  
 

كلية ا�داب  إلى 1943انتقلت عام لثانوية وا فيھا حيث درست 1925عام  د التي ولدت في بغدادوأما أميرة نور الدين الداو
. 1957سنة رسالة ماجستير تتناول "الشعر الشعبي في منطقة الفرات اYوسط" قدمت و ھا تخرجت منفي جامعة القاھرة و

. 1950 من أھم أبحاثھا الشعرية دراستھا عن شعر محمد إقبال التي طبعتھا السفارة الباكستانية عامو  
  

 صحفيات عراقيات بارزات كسلوى زكو لء  و ذكرت بعض اhسما ةثم انتقلت المؤلفة إلى موضوع الصحافة النسائي
حمل عددھا اhول   يالتوأول مجلة نسائية ليلى   مجلتھابولينا حسون و و توقفت عند .الراويجميلة يوسف و شرقية و

صيات نھضوية تھا شخافي صفح . نشرسبيل نھضة المرأة العراقية" "فيالعنوان  1923تشرين اhول  15يوم الصادر 
صحف النسائية اhخرى  ھناك المن ولتحرير المرأة العراقية.  ةمناصرالعن أفكارھم  فيھا الزھاوي عبرواكالرصافي و

حسيبة تميزت بقلم  التيو 1936سنة  فتاة العراق  والتي غيرت أسمھا إلى ساھمت فيھا حميدة اhعرجي التي المرأة الحديثة
بالتعريف التالي "جريدة أدبية  1937ي صدر عددھا اhول عام التلمريم نرمة فتاة العرب  و ھناك أيضا  قاسم راجي. 

ات المادية. شھر بسبب نقص اzمكانا 6من لكن لم يستمر صدورھا أكثر و نسائية اجتماعية غايتھا خدمة الفتاة العراقية"
للدفاع عن حقوق صوت المرأة جريدة   1943ة للمرأة أصدرت جمعية تحرير المرأة عام كذلك من الصحافة المناصر

من قبل دائرة  ةذكرت صبيحة مجgت أخرى كفتاة الرافدين الصادروقفت عن الصدور بعد عددين فقط. وت لكنھا النساء و
للسيدة الرحاب ھناك أيضا و ت فقط.سنوا 3ت بعد فتوقو 1943العgقات العامة في القنصلية البريطانية في البصرة عام 

الطفل من قبل وفي السنة نفسھا صدرت مجلة اhم  و 1946عامين منذ لمجلة أدبية اجتماعية صدرت  ھيأقدس عبد الحميد و
في عام رئيسة الجمعية د آسيا توفيق وھبي وبجھفأصدرت مجلتھا جمعية اYتحاد النسائي  ماية اhطفال العراقية. أماجمعية ح

.1953 حتىو 1949  
 
 
 

 المرأة في ميدان العمل
 أن تصبح أمرأة عاملة بل كي تغير يقتصر على رغبتھالم  ميدان العمل على أن دخول المراة العراقية إلى تركز صبيحة

التي  المعلمة مھنةھي  شغلتھا أشارت إلى أن أول وظيفةه. وعgقتھا معتصورات الرجل عنھا وونظرة المجتمع إليھا 
لمحاماة ااhخرى من التمريض والطب والعمل  تمجاY إضافة إلى ، في العراق شيوعار المھن للنساء مازلت أكث
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كذلك محاميات في سنة وhول مرة  1938عام النساء طبيبات في العراق  أصبحت والتمثيل. والحسابات والصحافة و
في عام  لمدرس. وتبعتھا صبيحة منير او 1943 عاممذيعة عراقية  دخلت اzذاعة فكانت فكتوريا نعمان   أولأما   .1941
في مجال اzدارات  اتيت في الخمسيننساء العامgال تواجدتو .باحثة الثgثينات اYجتماعيتجاوز عدد الباحثات  1958

. ملفت للنظركبير وبشكل  المؤسسات الصناعية والحساباتالمحلية و  
 

 1942لسنة  36ون العمال رقم قانفي العراق ذكرت المحامية أن  Yجتماعيالضمان التشريع العمالي العراقي ول ةأما بالنسب
 الذياzناث بين الذكور ومشروع الضمان اYجتماعي  ساوال من حيث الحقوق العامة ونص على مساواة المرأة بالرج

اة في اhجور المساو المرأة العراقية على مكاسب من أھمھا : حصلت و  .1956 لعام 27ون رقم قانتأسس بموجب ال
. الحضانةوالوYدة و في حالة الحمل تازاى جانب تسھيgت في أوقات العمل واzجا العمالية إلكامل حقوقھ على حصولھاو
فتح فرص اYستخدام مع اYلتفات و النظر إلى طبيعة اhنوثة و ارة التالية "بفتصف صبيحة حقوق المرأة العاملة بالع 

.22"مراعاتھا  
 

ريفالعراقية في ال  
تقول في كثير من اhحيان ف منزلتھا المتدنيةأسفت لفي الريف و صبيحة شيخ داود الكتاب باستعراض وضع المرأة  اختتمت

ى الكلمة ، و ھبطت بھا إلى مستوى غير Yئق ، فضg عن أنه غير نو ما من شك في أن سيادة الرجل جعلتھا بضاعة بمع: "
كالزواج. و ھي توھب أو  الدنيوية،كلمة في تقرير مصيرھا ... و Y في أھم أمورھا عادل ... و حتى اليوم Y تملك لنفسھا 

تكرم و تستبدل بھا أخرى و تباع ... و أنا أعني ذلك ، hن ولي أمرھا يستأثر بمھرھا كله ، فتذھب إلى دار الزوجية خالية 
 الوضع الكارثي للنساء الريفيات ھا نسبت لكن .23"، بينما يصرف وليھا مھرھا في الوجوه و الشؤون الخاصة به الوفاض

ظاھرة تعدد  فانتشار. النساء إضافة إلى العقلية الذكورية المھيمنة على في الريفجتماعية اYقتصادية واY إلى الظروف
 .مشاريع محو اhمية غيابغياب المدارس و بسببمتخلفة العقليات ال سيطرةات في الريف نسبته إلى اللفقر الھائل والزوج

ع المستوى المعيشي وتوزيع مساعدات مالية العمل على رفام بواجبھا في المناطق الريفية ولقياالدولة صبيحة على  فاقترحت
مدارس للبنات. إنشاءر مشاريع محو اhمية ونشللفقراء وعينية و  
 

 صبيحة الشيخ داود : شاھدة على عصرھا
من "منظور" نسائي أو وع النسوية التي تركز على كتابة التاريخ ألفت في إطار مشر تيمن الكتابات الأول الطريق  إن 

وضعھا على و  الذكوري الذي تجاھل المرأة رىباhح تاريخ الرسمي أوالنسائي إلى ال التاريخ تطمح إلى إضافةو نسوي 
 صفة السيرة الذاتيةھا Y يختصر بفكتاب النھضة النسوية في العراق ھامش التاريخ . فساھمت صبيحة الشيخ داود في تسجيل

في عصر النھضة.    في تراث النسوية العربية حيزا يشغلبل   
 

علينا إدراك السياق التاريخي لظھور النھضة العراقية وخصوصا النھضة النسوية التي تصفھا  أول الطريقأثناء قراءة   
رضت بقوة اYنتداب اYنجليزي إلى جانب ابنة الشيخ داود. فأسرتھا السنية كانت من أسر النخبة السنية القليلة التي عا

المعارضة الشيعية الثائرة في النجف وكربgء والكاظمية وفي الجنوب العراقي والتي بلغت ذروتھا عند ثورة العشرين. 
 عن الھيمنة البريطانية على الدولة العراقية الجديدة ودافعت عنعربية  لم ترض فالمؤلفة تنتمي إلى أسرة ذات ميول قومية 

المشروع النھضوي الذي عمل على تحديث وتحضر المجتمع وإصgحه. فتأسست أول الجمعيات النسائية لدى وصول 
في تلك الفترة ازدواجية تدعم  الملك فيصل إلى السلطة في إطار اYنتداب اzنكليزي. فعاشت النخبة العراقية الحاكمة

م الذي فرضته بريطانية وسيطرت عليه كليا. لعل ھذه اzشكالية وكذلك تعمل مع النظا  مشروع القومية العربية من ناحية
ھي في الحقيقة إشكالية تشكل البلدان العربية إثر تفكك اYمبراطورية العثمانية ونشوء نخب متغربة وموالية للحكومات 

ية التي عدتھا الغربية. وكررت صبيحة خgل الكتاب مديحھا للملك فيصل وإعجابھا ببعض الشخصيات العراقية الحكوم
اYجتماعات  اية  وحضورھفي نادي النھضة النسائ مناصرة للنھضة النسوية.  وذكرت مشاركة جرترود بل ممثلة بريطانية

 و"حفgت الشاي" كما تحدثت عن وجود شخصيات سياسية بريطانية في مناسبات نظمتھا بعض الجمعيات النسائية. 
 

 . فمن الطبيعي أنالعراقية القيادية في الدولةو اhسر المثقفةو  لى الطبقة العلياإ تنتمي النھضة  شخصيات ممثل معظ صبيحة
Yخرى مثل الجمعيات اليسارية عن نشاطات النساء تتحدثhأن  تكتب مؤلفة  للنظام بل تعتبر مخالفةسرية و ي كانتتال ا
 فيف .ليزياYنتداب اYنجالحاكمة تحت  دةولة العراقية الجديقريب من قياديي الدال من منظورھا النخبوي "أول الطريق"

على الموافقة  ير من المجموعات النسائيةكث لم تحصلالثgثينيات كان على الجمعيات أن تطلب موافقة السلطة عند إنشائھا و
. فأغلقت مجلة العراقي بالحزب الشيوعي Yسيما المرتبطةاليسارية و الجمعيات حصل مع ھذا ماو سرياللعمل فاضطرت ل

مجgت المجموعات الشيوعية في  كما أوقفتعلى سبيل المثال  )يبالحزب الشيوعي العراقالمرتبطة ( رابطة المرأة العراقية

                                                 
218ص.  22  
224ص.  23  
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قليلة اhھمية  مقارنة مع ت اhخرى أو تعتبرھا ھامشية والنشاطاصبيحة تجھل  قد لنظام.ل ةخالفھا اعتبرت مhن اhربعينيات
ھذا أمر طبيعي جدا عند كتابة و عنه طويg في كتابھا ، تحدثالذي ت نسوية العراقيةالمعروف لنادي ال "الرسمي"النشاط 

النشاط ف إليھا ،نسبة بال مؤثراو ماما تعتبره ھافتتكلم صبيحة ع منظوره الخاص ،ث يتكلم من مكانه وفالمتحد :تاريخ ال
التي كانت متعلقة  جتماعيةومجموعتھا اY أسرتھا نشاط الذي يتعلق بھو ال جديرا بالتناولا للنظر والنسوي الذي تعتبره ملفت

.آنذاك بالنخبة الحاكمة  
 

 


