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م���ن نافل���ة الق���ول معرف���ة التط���ور املده����ش لدى 
راأت���ه احلركة الن�س���ائية يف الع���راق خالل االثنني 
واالربع���ني عاما املن�سرمة عن التي���ارات الزاخرة 
الت���ي كان���ت جت���ري يف ميادين الق���دم الخرى يف 
الب���الد، لكن النه�س���ة الن�سوية متي���زت عن غريها 
ب�سدوره���ا م���ن مع���ني ا�ستع���داد العراقي���ة( ذاتها 
لالنتق���ال م���ن ط���ور اىل ىخر ب���روح م���ن الوعي 
واالدراك التامني ومن ثم فقد كان من اميز خطوط 

النه�سة الن�سوية، قابليتها للتكيف والتدرج.
.. وم���ا كانت احلركة الن�سائي���ة يف العراق بهاتني 
الظاهرتني: اال�ستعداد والتدرج احلركات املماثلة 
التي قام���ت يف بلدان قريبة م���ن ال�سرق االو�سط، 
وابع���د يف نتاجها وبالتايل فل���م يقف امام خطاها 
املتئدة �س���يء من االنتكا�س���ات او الرجوعية التي 
ا�ساب���ت تل���ك احل���ركات بع���د �سن���وات قليل���ة من 

بروزها..
يف حزي���ران املا�سي كنت اتاب���ع ل�ساعات طويلة، 
وقائ���ع االحتف���ال باملتخرج���ني يف جامع���ة بغداد 
وق���د هز اعطاف نف�سي افواج م���ن فتياتنا يتقدمن 
بازيائه���ن اجلامعي���ة م���ع زمالئهن م���ن الطلبة يف 
خط���وات قوي���ة، تتاأل���ق يف افاقه���ن ملح���ات االمل 
وتلمع عل���ى وجوهه���ن ا�سراقة امل�ستقب���ل الزاهر 
وتخط���ر عل���ى مبا�سمه���ن �سحك���ة الغ���د ال�سعي���د 
وطلع���ة النور اجلديد. يف خ���الل ال�ساعات الثالث 
الت���ي �ساق التلفزيون العراقي فيها هذا امل�سهد يف 
اط���ار من الروع���ة اخلالبة، وازج���اه يف الوان من 
الرباعه ال�ساح���رة ا�ستطاع ان يحرك يف كل نف�ش 

�سورة جميلة من �سور االهتزاز واالكبار ال�سيمى 
االهداف التي كانت املراة العراقية تن�سدها منذ ان 

بزع فجر النه�سة اعلى هذا الوادي ال�سعيد.
ان���كاري  – ان اغال���ب دموع���ي وال  ومل ا�ستط���ع 
و�سط هذا التيار الدافق الذي كانت توحيه �سورة 
اجلامعي���ات العراقي���ات يف ذل���ك املوك���ب الباهر. 
مل ا�ستط���ع ان ا�سق���ط م���ن ح�ساب���ي مبل���غ اجله���د 
والن�س���ال الذي قدمته امل���راة العراقية وهي ت�سع 
قدمه���ا يف )اول الطري���ق( لتكتب خط���وط املعركة 
الت���ي خا�سته���ا وتتحمل يف �سبيل ذل���ك من العنت 

ما يهد اجلبال.
واع���ود ثانية فاأوكد بان اندف���اع النه�سة الن�سوية 
ال���ذي ن�سهد اثاره الي���وم يف كل مان كان نابعا من 
)ا�ستعداد( العراقية للعلم ولقبول مفاهيم التطور 
ال�سحيح���ة الت���ي ع���ززت خطواته���ا وقادته���ا اىل 

�ساطئ االمان.
ويخط���ر بب���ايل م�سداق���ا له���ذا اال�ستع���داد ال���ذي 
ا�س���رت الي���ه ان���ه م���ا كاد يعل���ن ع���ن فت���ح �سفوف 
ملكافح���ة االمي���ة قبل اكرث من 35 �سن���ة حتى كانت 
وال���دة ال�سي���د جني���ب الربيع���ي رئي����ش جمل����ش 
ال�سي���ادة وخالت���ه يف مقدم���ة اللوات���ي انخرط���ن 
يف ه���ذه ال�سف���وف، ومل تق���ف ظروفه���ن املنزلية 
وم�سوؤوليته���ن كاأمهات دون االقب���ال على التعليم 
وكان وج���ود هات���ني ال�سيدت���ني الفا�سلت���ني املثل 
الرائ���ع على قابلي���ة العراقي���ة وتهيئه���ا لقبول كل 
جدي���د يف ح���دود الر�سال���ة الت���ي توؤم���ن بها وهي 
ر�سال���ة اجتماعي���ة وثقافي���ة وان�ساني���ة يف وق���ت 

واحد.
ومم���ا تعيه الذاكرة من اي���ام تلك احلقبة ما يت�سل 
باملدر�س���ة املركزي���ة للبن���ات وه���و بع���د قطع���ا من 
االح���داث الب���ارزة يف تاري���خ التعلي���م الن�س���وي 
باعتباره���ا اوىل املدار�ش الت���ي ان�سئت يف بداية 
احلكم االهلي. وبغ�ش النظر عن الظروف القا�سية 
الت���ي احاطت باملدر�سة وبتعليم العدد املحدود من 
الطالبات اللواتي كانت ت�سمهن فال منا�ش من ان 
اذك���ر االن بان العادة املتبعة ول�سنوات عديدة بعد 
ان�س���اء املدر�سة املذكورة كان���ت تق�سي بان ترافق 
التلمي���ذة والدته���ا او �سقيقتها او اح���دى قريباتها 

كل يوم قبل ابتداء الدرو�ش وبعد انتهائها.
وكان اولي���اء الطالبة ي�سرون عل���ى ان )ي�سلموا( 
بناتهم اىل االدارة او املدر�سة املراقبة يدا بيد ومل 
يك���ن يجوز مطلق���ا بحكم ذلك النظ���ام الذي ا�ستنه 
اولي���اء الطالبات ان تغادر الطالب���ة بناية املدر�سة 
اال بع���د ان تتاأك���د االدارة م���ن و�س���ول والدتها او 

�سقيقتها او امل�سوؤولني عنها.
كان���ت ال�سلة ب���ني املدر�س���ة وب���ني ذوي الطالبات 
قوي���ة اىل ابعد احل���دود. وكانت اي���ة تغيريات او 
ا�سالح���ات يقت�سيها و�س���ع املدر�س���ة وتطويرها 
العلم���ي تثري غ�س���ب الكثريين من ا�س���ر الطالبات 
حت���ى انه���ا ادت يف احي���ان كثرية اىل ج���ر اولئك 
نح���و اتخاذ قرارات حا�سمة قطعت نهائيا كل �سلة 
بني فتياته���م وبني املدر�س���ة وا�سطرتهن فعال اىل 
االن�سراف نهائيا عن طلب العلم. ويخطر يف بايل 
اي�س���ا الثورة العا�سف���ة التي مالأت قل���وب اولياء 
الطالب���ات يف تل���ك احلقبة الت���ي كان تعليم االناث 
يقط���ع خطوات���ه االوىل. كان���ت وزارة املعارف قد 
كلفت احد االطباء ترافقه ممر�سة بزيارة املدر�سة 
للقي���ام بالفحو����ش الطبي���ة والتاأك���د م���ن �سالم���ة 
الطالب���ات م���ن الرتاخوم���ا ومل يفتقر ذل���ك امل�سهد 
العجي���ب اىل �س���يء م���ن الطرافة املت�سنع���ة. كان 
كل �س���يء طبيعيا. الطالب���ات يرتدين حجابا كامال 

�سبيه���ا باحلج���اب ال���ذي ترتدي���ه امل���راة اليمانية 
الي���وم وال يظهر من وجوههن غري ن�سخة �سغرية 
تطل منها عيونهن القلقة.. والطبيب وقف مكتوفا 
مل تتح���رك يف وجه���ة ع�سل���ة واح���دة بينما كانت 

حبات العرق تتجمع بغزارة على جبينه.
و�سمع اولياء الطالب���ات بزيارة الطبيب للمدر�سة 
فبادروا فورا اىل ار�س���ال االحتجاجات ال�سارخة 
حت���ى ا�سط���ر الطبيب يف االخ���ري اىل التخلي عن 
معاجل���ة الطالبات وتكلي���ف املمر�س���ة التي كانت 

ت�ساعده القيام بهذه املهمة وحدها.
ومم���ا تعي���ه الذاك���رة اي�س���ا ان اولي���اء الطالبات 
ث���اروا مرة اخ���رى عندما ق���ررت املدر�س���ة ادخال 
بع�ش االلعاب الريا�سية ومنها كرة ال�سلة وبع�ش 

االلعاب التي تتالءم وطبيعة املراأة.
وجوبه���ت ادارة املدر�سة باحتجاج���ات ال تقل يف 
الق�سوة والعن���وف عن �سابقتها وقد ح�سب اولياء 
الطالبات يوم���ذاك ان الريا�س���ة البدنية ملهاة من 
�سانه���ا تعلي���م فتياته���م الرق����ش واخل���روج عل���ى 

ا�سباب احل�سمة.
له���ذه العا�سف���ة  واحن���ت ادارة املدر�س���ة را�سه���ا 
الريا�س���ة  ممار�س���ة  باعتباره���ا  ق���رارا  فاتخ���ذت 
البدني���ة اختياري���ة ولي�س���ت وجوبي���ة .. ومن ثم 
كان���ت النتيج���ة ان ع�س���ر طالب���ات فقط ق���د وافقن 
م���ن  اذك���ر  الريا�سي���ة  الف���رق  الدخ���ول يف  عل���ى 
بينهن كرميات �سقيق���ة ال�سيد نوري فتاح وبديعة 

الفالحي وناهدة ال�سابندر..

ج . االيام/ تموز 1962

مقال نادر لصبيحة الشيخ داود

اعداد / عراقيون

االستاذة صبيحة الشيخ 
داود، من رائدات النهضة 
النسوية في عراقنا الحديث 
وقد اسهمت بالكثير من 
الجهود في سبيل توال المرأة 
العراقية لما هي جديرة به من 
الحياة الكريمة الحرة. ولقد 
سبق ان اودعت في كتابها 
الفذ )اول الطريق( الكثير من 
الذكريات الطريفة عن جهاد 
المراة العراقية ولقد طلبت 
)االيام( من الحقوقية االولى 
اتحافها ببعض ما لم ينشر 
من فصول كتابه السالف 
الذكر، فاتحفتنا بهذه الكلمة 
المعبرة ننشرها شاكرين. 
واليك نص المقال :
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كان �سال���ون �سبيح���ة ال�سيخ داود عام���ر برواده 
وزواره م���ن خمتل���ف الطبقات من قب���ل كال ح�سب 
زمان���ه والوق���ت ال���ذي وج���د في���ه م���ن ال���وزراء 
والعلم���اء امث���ال من���ري القا�س���ي وزي���ر املع���ارف 
ال�ساب���ق واحد ا�ساتذتها ومن زمالئها امثال را�سم 
عب���د احلمي���د، والدكت���ور م�سطف���ى كام���ل يا�سني 
ال���ذي كان ي�ساهيها يف احل�سول على االولية يف 
كل �سنينه يف كلية احلقوق، ومن ح�سار �سالونها 
املحام���ي  امث���ال  االق���الم  املحام���ني وحمل���ة  م���ن 
ال�سح���ايف االديب احلاج نعم���ان العاين، �ساحب 
جريدة العرب، وتوفيق ال�سمعاين �ساحب جريدة 
الزم���ان، وعب���د املجي���د لطف���ي، والدكت���ور �سفاء 
خلو�س���ي، وفي�س���ل ح�س���ون، و�سبي���ح الغافق���ي 
�ساح���ب جري���دة احلار����ش، والدكت���ور ا�سماعيل 
ناج���ي، والدكت���ور خال���د ناجي، وقا�س���م حمودي 
�ساح���ب جريدة احلرية وزميله���ا يف الدرا�سة يف 

احلقوق.
وم���ن ال�سف���راء الذي���ن كان���وا ي���زورون �سبيح���ة 
بك���رثة كان خليل مردم ب���ك، وكان كاظ���م ال�سلح، 
وكان و�سف���ي التل، والدكتور عبد الهادي التازي، 
وحممد النا�سري وه�سام خليل، وكثريا ما حت�سر 
ال�سي���دات مع ازواجه���ن ويف بع�ش االحيان تزيد 

ن�سبة الن�ساء على الرجال يف احل�سور.
وكان هذا ال�سالون يجمع بني املتناق�سات فكثريا 
م���ا يح�س���ره اع�ساء من اح���زاب خمتلف���ة في�سود 
بينه���م ال�سف���اء يف ه���ذا املجل����ش امث���ال ح�س���ني 
ال�سامرائ���ي، وقا�س���م حم���ودي،  جمي���ل، وفائ���ق 
وفائ���ق توفي���ق، وكل ه���ذه اال�سم���اء ن�سوقها على 

�سبيل املثال ال احل�سر.
ومل تك���ن زيارة �سبيح���ة يف الغالب مقت�سرة على 
الزي���ارة وحده���ا اذ كثريا ما تنته���ي بدعوة ع�ساء 
ال�سيم���ا اذا كان هناك زائر م���ن البلدان العربية قد 
ورد بغ���داد حديثا فيقوم اجلمي���ع ومن دعي منهم 
ومن �س���ادف ح�سوره م�سادف���ة اىل مائدة يح�ش 
كل م���ن يقوم اليها بك���رم �سبيح���ة و�سخائها فيما 
يتف���ن طباخه���ا بطب���خ االل���وان ويف قل���ب املائدة 
ياخ���ذ حمل���ه )ال�سم���ك امل�سق���وف( ال���ذي مل تخ���ل 
من���ه مائدة �سبيح���ة يف اية وليم���ة تقيمها، وعلى 

االخ�ش اذا كان املدعوون من خارج العراق.
وكما ي�س���م �سالون �سبيحة خمتلف االجنا�ش من 
النا�ش رجاال ون�ساء فان االحاديث التي جتري يف 
�سالونها تتن���اول خمتلف املوا�سي���ع من احاديث 
�سيا�سي���ة وتعليق���ات عل���ى االخب���ار، ومناق�س���ات 
ادبي���ة، وطرائ���ف عام���ة وخا�س���ة، كم���ا ان ه���ذا 
املجل����ش ال يخلو احيانا من التواف���ه والزبد الذي 
يذه���ب جف���اء وكثريا م���ا ينتقل املفي���د مما يجري 
يف ه���ذا ال�سال���ون اىل ال�سح���ف وعل���ى االخ�ش 
�سحيف���ة )احلار�ش( التي انتدب���ت خ�سي�سا لنقل 
االخب���ار االدبي���ة واملناق�سات الت���ي جتري يف كل 
يوم خمي�ش، كذلك كانت جريدة )الزمان( كثريا ما 

تعك�ش اخبار هذا ال�سالون وما يجري فيه.
وذات م���رة بل���غ الب���الط امللك���ي ان بع����ش ح�سار 
�سال���ون �سبيح���ة ال�سيخ داود قد تن���اول الو�سي 
عب���د االله ب�س���يء من النق���د. وكان ان ابل���غ �ساكر 
الوادي وكان حينذاك وزيرا لل�سوؤون االجتماعية 
�سبيح���ة ال�سيخ داود ا�ستنكار الب���الد و�سخطه ملا 
ج���رى او يج���ري يف �سالونها وطل���ب منها تنزيه 
م���ا يدور يف هذا ال�سالون يف مثل هذه التقوالت، 
االمر الذي دعا �سبيحة ان تت�سل باالمرية �سقيقة 
عب���د االله م�ستنك���رة وم�ستغربة مث���ل هذا احلجر 
عل���ى احلري���ات اخلا�س���ة، وك���م كان غريب���ا ح���ني 
وج���دت االمرية نف�سها توؤي���د �سبيحة فيما ترتئي 

وتلوم اخاها على مثل هذا التدخل ب�سوؤون النا�ش 
الداخلية.

وج���اء يف جري���دة احلار����ش يف �سن���ة 1953 ان 
جعف���ر اخلليلي قد اث���ار يف اح���دى جل�سات ندوة 
االدب  مو�س���وع  احلقوقي���ني  وبع����ش  �سبيح���ة 
ووجوب افرازه عن املوا�سيع االخرى التي تدور 
يف هذا ال�سالون وذلك بتعيني يوم خا�ش باالدباء 
يقت�س���ر عليه���م دون غريه���م وقد رحب���ت �سبيحة 
بهذا االق���رتاح، واق���رتح منري القا�س���ي ان يكون 
اخلمي����ش م���ن كل ا�سبوع هو الي���وم املعني لالدب 
واالدباء كم���ا اقرتح ان تكون جري���دة )احلار�ش( 
منربا الخب���ار هذا اليوم فتن�س���ر خال�سة ما يدور 

فيه.
وبالفع���ل طال���ت االي���ام االدبية يف بي���ت �سبيحة 
جري���دة  نقلته���ا  الت���ي  واالراء  االق���وال  وك���رثت 
احلار����ش عنه ورب���ام تناقلتها �سح���ف اخرى عن 

)احلار�ش( .
وكان لعب���د املجي���د لطف���ي ال���ذي الزم ه���ذا اليوم 
االدبي مقال طريف عن ه���ذا اليوم يف )احلار�ش( 
وكان���ت �سبيحة قد اه���دت ح�سني عل���ي االعظمي 
م�سبح���ة جميل���ة ج���اءت بها معه���ا من لبن���ان وقد 
اعجب���ت احلا�سري���ن مداعب���ة االعظم���ي خلرزات 
هذه ال�سبحة وطقطقاته���ا املو�سيقية، فتناول عبد 
املجيد لطفي هذه امل�سبحة يف احدى مقاالته وقال 
ان لطقطق���ة هذه اخلرزات رن���ة ونغمة تقوم مقامل 
التفاعي���ل يف موازين ال�سعر، ولعله���ا هي ال�سبب 
يف جع���ل هذه املو�سيقى اخلالبة ال�ساحرة تفي�ش 
من �سعر االعظمي اكرث م���ن التفاعيل التي تعلمها 
م���ن عل���م العرو����ش، وقد هاج ه���ذا املق���ال قريحة 
ال�ساع���ر ح�سني علي االعظم���ي فجاءنا يف الندوة 
التالي���ة من اخلمي����ش بق�سيدته الرائع���ة عن هذه 
امل�سبح���ة و�سنعته���ا وقد�سيته���ا وكل ه���ذا كان قد 
نوق����ش يف اجلل�س���ة التي كت���ب عنها عب���د املجيد 
ملقال، وق���د قرئت الق�سي���دة ون�سره���ا )احلار�ش( 
وتناقلته���ا بع�ش ال�سحف عن احلار�ش وهي التي 

اوردها هنا:
جاءت ايّل ب�سبحة من ادمع

او �سبحة من اكبد وقلوب
من جيد راهبة ت�سبح بزحلة

وخلعت يف بغداد ثوب ذنوبي
وعكفت يف حمراب قلبي خا�سعا

النال يف حمرابه مطلوبي
متعلقا بالله جل جالله

مت�سفعا بحبيبه وحبيبي
متو�سال، متاأمال، مت�سرعا
متطلعا يف لوحه املكتوب

لتدور بي �سم�ش بدون غروب
وت�سري يف بحر الوجود �سفينتي

ب�سراع روحي او بخار لهيبي

وتطوف حول حبيبها هيمانة
بجماله من غري عني رقيب
فهو القريب لهائم يف قربه
وملن جفا وناأى فغري قريب

وهو املجيب لعا�سقيه �سوؤالهم
وملن طغى يف االر�ش غري جميب

ان���ه والل���ه من العق���وق املر ان نن�س���ى ح�سني علي 
االعظمي الذي طاملا ا�س���دى لوطنه املعروف وهو 
وكيل ومع���اون لعميد كلية احلقوق، وقد تخرجت 
عل���ى يدي���ه املئات م���ن احلقوقي���ني الذي���ن ال يزال 
الكثري منهم اليوم ق�ساء، وحكاما وحمامني، ومن 
العقوق ان نتنا�سى �ساع���را كان املجلي يف الكثري 
من املنا�سب���ات التاريخية والوطنية والغريب اننا 
مل نعد نذكره حتى ا�سطرتدا وعر�سا حني مير ذكر 
الذي���ن ا�سمهموا يف خدم���ة كلية احلقوق او الذين 

مير ذكرهم ك�سعراء يف هذه الفرتة من الزمن.
ومما ذكر يف ي���وم اخلمي�ش الذي خ�سته �سبيحة 
باه���ل االدب وال�سعر واحلق���وق ان مناق�سة جرت 
بين���ي وب���ني اال�ست���اذ من���رب القا�س���ي. واال�ست���اذ 
من���رب القا�سي عامل مع���روف وفقيه �سهري وقع يف 
ا�ستب���اه او �سه���و ولكن ذلك اال�ستب���اه وال�سهو لن 
يقل���ل م���ن قيمته كعامل جلي���ل، فق���د روى ذات ليلة 

فيم���ا روى بيتا م���ن ال�سعر رواه عل���ى هذا النحو 
م�ست�سهدا به:

واين راأيت النا�ش فيما راأيتهم
ظواهرهم لي�ست كالبواطن.

وكان قد  روى يل يف جمل�ش من جمال�ش �سبيحة 
ال�سي���خ داود بيت���ا اآخ���ر من ال�سع���ر كان هو االخر 
خارج���ا على ال���وزن وكان���ت يل معه وقف���ة، فقلت 
ل���ه ان ه���ذا البيت غ���ري م���وزون، والب���د ان يكون 
العجز مثال )ظواهرهم لي�س���ت كما يف البواطن(، 
او يكون مث���ال )ظواهرهم غري التي يف البواطن( 
او يك���ون غري هذا فقال انا متاكد ان البيت قد ورد 
عل���ى ه���ذه ال�س���ورة فقل���ت م���ن اجلائ���ز ان يكون 
اخلط���اأ م���ن الطب���ع اذا كان الن����ش مطبوعا، ومن 
النا�س���خ اذا كان الن����ش خمطوط���ا او ان يك���ون 
البي���ت من حمفوظ���ات ال�سغر، اذ كث���ريا ما يعلق 
ال�س���يء بذه���ن املرء م���ن �سغره وهو خط���اأ فيظل 
مرت�سم���ا يف الذهن حتى ولو بع���د ان يتمكن املرء 

من اللغة والنحو وال�سرف والعرو�ش.
وب���دا يل ان )القا�سي( مل يرت�ش بقويل، ومل يجر 
بن���ا النقا�ش اىل اكرث من هذا فالرجل كبري ال�ساأن، 
وحم���رتم، وعامل بحق، وكف���اين اين كتبت البيت 
يف مذكرت���ي، ثم ن�سيت���ه، وقد بحثت عن اليوم يف 
ع���دد من املذكرات اجليبية حني جاء ذكر ال�سالون 
حت���ى وجدت���ه، و�سار عن���دي من اليق���ني ان العلم 
وح���ده او عل���م العرو�ش وح���ده ال يكف���ي ل�سبط 
ال���وزن عن���د العلم���اء م���ا مل تك���ن ال�سليق���ة الفنية 

�سليمة عند هوؤالء العلماء.
وج���رى مرة يف هذه الندوة من يوم اخلمي�ش ذكر 
الط���الق وم���ا اذا كان يج���وز للم���راة ان متنح حق 
الط���الق، وكانت املناق�سة عنيف���ة، وكانت �سبيحة 
ت���رى وجوب تعديل )االح���وال ال�سخ�سية( ومنح 
املراأة هذا احل���ق، وكان منري القا�سي يخالف هذا 
الراأي ويرى فيه خروجا على ال�سريعة اال�سالمية.

فقل���ت ان ال���ذي اعرفه ع���ن املذه���ب اجلعفري وال 
ادري م���ا اذا كانت املذاهب اال�سالمية هي االخرى 
ت���رى مثل هذا الراأي ام ال، هو ان بامكان املراأة ان 
تطل���ق زوجه���ا اذا جرى مثل ه���ذا ال�سرط يف عقد 
الزواج، كان يتنازل الزوج عن حقه هذا لها ويعهد 
ب���ه اليه���ا. ال اذكر ما كان رد من ح�س���ر من الفقهاء 
على هذا الراأي، ولكني اذكر ان منري القا�سي اراد  
ميزح فقال: لو اردنا ان جنعل الطالق بيد املراأة ملا 
غنب احد غريي يف عامل الرجال النني �ساكون اول 
من تطلقه زوجه وذلك النعدام املزايا التي تتطلبها 
الزوجة يف زوجها يف �سخ�سي، ف�سحك اجلميع، 
وا�ستغفر بع�سهم ملا يعرف���ون لل�سيخ القا�سي من 
املزاي���ا الفائقة من حيث دماث���ة اخللق واالن�سانية 

ف�سال عن علمه وادبه.

عن كتاب )هكذا عرفتهم( الجزء الخامس

صالون صبيحة الش��يخ داود..
جعفر الخليلي
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يف عام 1936 ؛وبذات اجلراأة ؛ التحقت �سبيحة 
بكلية احلقوق فكان���ت الفتاة االوىل التي انتمت 
اىل ه���ذا ال�سرح العلم���ي ؛ لتجل����ش على مقاعد 
الدر�ش بني زمالئها الرجال ؛وبحمايتهم ورعاية 
اال�ستاذ العميد منري القا�سي ؛ وحينما تخرجت 
ع���ام 1940عمل���ت يف نط���اق وزارة املع���ارف ؛ 
كمفت�س���ة تربوي���ة ث���م مدر�س���ة يف دار املعلم���ات 
حتى عام 1956؛ حيث عينت ع�سوا يف حمكمة 
االحداث وبقي���ت يف من�سبها الق�سائي هذا مدة 
14 عاما ؛ جتول ب���ني ق�سايا اجتماعية ونف�سية 

يتغلب على اكرثها عن�سر العادات والتقاليد .
كانت وه���ي تنظر يف ق�سيا املحال���ني من �سغار 
ال�سن ؛ ت�سرتجع كل ما قراأته او مار�سته تربويا 
؛ فيخف���ق فوؤاده���ا بالراأف���ة والرعاي���ة ؛ ومتي���ل 
اىل  ال  ؛  واال�س���الح  والرحم���ة  االن�س���اف  اىل 
الت�س���دد والق�سوة والعقاب . لق���د حدثني ق�ساة 
وحمام���ون ك���رث ع���ن ا�سلوبه���ا املتمي���ز بدرا�سة 
فاأ�س���ادوا  ؛  متاأني���ة وروؤوف���ة  ب���روح  الق�ساي���ا 
بكفاآءته���ا القانوني���ة؛ وقدرته���ا عل���ى التحلي���ل 
النف�س���ي وا�ستيعاب كل ق�سية من خالل ظروفها 
ووقائعه���ا وارتباطها بالبيئة التي حدثت فيهااو 
اأث���رت يف ا�سبابها وجمرياته���ا وطبقا لن�سو�ش 

القان���ون �ساري املفعول . . كما ذكر يل ال�سحفي 
الكب���ري املرح���وم �سبي���ح الغافقي ه���ذه احلادثة 
قائ���ال )عر�س���ت م���رة عل���ى اال�ست���اذة �سبيح���ة 
ق�سيت���ان مت�سابهت���ان يف الوقائ���ع ل�سبي���ني يف 
ذات ال�س���ن ؛ واحد م���ن الوزيري���ة ؛ واالآخر من 
حمل���ة الت�سابيل قرب باب ال�سيخ ؛فلما دققت يف 
االوراق التحقيقية ات�سح لها بان هناك فرقا بينا 
يف بيئت���ي كل منهما ؛ من حيث الرعاية اال�سرية 
وال�سلوك الرتبوي والعادات والتقاليد ؛ فاأخذت 
ذل���ك بنظ���ر االعتب���ار عن���د حتديده���ا للتكيي���ف 
القان���وين م���ن خالل اأ�سب���اب ودواف���ع كل منهما 
القرتاف اجلرمية ( وهكذا يكون منظور العدالة 
عن���د ال�سخ�سي���ة القانونية الت���ي تت�سدى للفعل 
االجرام���ي وتدر�س���ه م���ن خمتلف جوانب���ه طبقا 
للزمن الذي حدث فيه ؛ ولبيئة املكان الذي دارت 

وقائعه على م�سرحه .
لعبت الراحل���ة �سبيحة ال�سيخ داود دورا رياديا 
اجتماعي���ا يف النه�س���ة الن�سوي���ة العراقية ؛ فقد 
�سارك���ت يف خمتلف اجلمعيات اخلريية كالهالل 
؛  الن�سائ���ي  واالحت���اد  والطف���ل  واالم  االحم���ر 
و�ساهم���ت يف كث���ري م���ن املوؤمت���رات الن�سوي���ة 
واالن�ساني���ة داخ���ل الع���راق وخارج���ه ؛ فكان���ت 

�سوت���ا امين���ا دل���ل عل���ى رفع���ة امل���راأة وتقدمه���ا 
و�سدق كفاحها من اج���ل امل�ساواة ا يف احلقوق 
والواجب���ات . ولق���د ن�س���رت ع�س���رات املق���االت 
والبح���وث والق���ت كثريا م���ن املحا�س���رات ؛ ثم 
ا�س���درت كتاب���ني راآئدي���ن هم���ا ؛) اول الطريق( 
وهو عن جتربتهااحلياتية والن�سوية ؛ والثاين 
) جتربتي يف ق�ساء االحداث ( ؛ وهو عن عملها 
املوؤ�س���ل يف تلك املحكم���ة الق�سائية االجتماعية 
وم���ن يطلع على هذين املوؤلف���ني ؛ ينبهر باالفكار 
العربي���ة  وباللغ���ة  ؛  طرحته���ا  الت���ي  احلديث���ة 
الف�سيحة امل�سرق���ة التي ا�ستعملتها دومنا تكلف 
او ت�سن���ع .ا�ساف���ة اىلتطعيم كل ذل���ك باالمثال 
واحلك���م التي ارتكزت عليه���ا يف تو�سيح اآرائها 
الت���ي ج���اءت به���ا يف �سفحاته���ا امل�سرق���ة الت���ي 
اعتم���دت عل���ى ن�سوع البي���ان االدب���ي و�سال�سة 

البالغة املنتقاة ال�سافية .
لق����د ح�س����رت كث����ريا م����ن جمال�سه����ا االدبية يف 
�سالونه����ا االني����ق م����ن بيته����ا العام����ر يف اب����ي 
نوؤا�����ش املط����ل عل����ى نه����ر دجل����ة اخلال����د ؛ فكان 
ذلك املجل�����ش حاف����ال بال�سخ�سي����ات البارزة يف 
القان����ون واالدب والدبلوما�سية والفن ؛ ت�سدح 
يف جوانبه ق�سائد ال�سعر ؛ وحكايات الذكريات 

واملو�سيق����ى العذب����ة والطرائ����ف الرتاثي����ة التي 
كان ي�سوقها ا�سبوعي����ا جهابذة االدب والتاريخ 
كم�سطف����ى ج����واد وجعف����ر اخلليل����ي وال�سي����خ 
ج����الل احلنف����ي وف����وؤاد عبا�����ش وحاف����ظ جميل 
وكوركي�����ش ع����واد وابراهيم الوائل����ي ويو�سف 
يعق����وب م�سك����وين وعب����د اله����ادي الت����ازي ... 
ال����خ . وكانت �سبيح����ة ال�سي����خ داود ت�سفي من 
�سخ�سيته����ا املتعف�ف����ة الكرمي���ة املتوا�سعة على 
احلا�سرين رقة يف احلدي����ث ودماثة يف اخللق 
. وعليه؛ مل يك����ن غريبا ان يذكرا�ستاذها العميد 
القا�سي يف مقدمتة لكتابها) اول الطرق (حينما 
اورد العب����ارة ال�سادق����ة التالي����ة :) وق����د دفعني 
اىل كتاب����ة ه����ذه املقدم����ة قي����ام ال�سل����ة الوثيق����ة 
بينن����ا ؛ �سل����ة ا�ستاذ خمل�ش م����ع تلميذة جنيبة 
وفي����ة ؛ فق����د ق�سي����ت يف تدري�سه����ا م����ع زمالئها 
اأرب����ع �سنوات يف كلي����ة احلقوق ؛ وه����ي الفتاة 
الوحي����دة ب����ني نح����و ال����ف طال����ب يحرتمونه����ا 
وحترتمهم ويق����درون ن�ساطها و�سعيها ؛ وتقدر 
ادبهم وح�سن �سريهم معه����ا على وجه امل�ساواة 

واحلرمة املتبادلة ..(.

عن كتاب ) ادب القضاة (

صبيحة الشيخ داود.. المحامية والناشطة النسوية

خالص عزمي

في صبيحة يوم من شباط عام 
1922 فوجيءالشعب العراقي 
وهو في قمة دفاعه عن 
الحجاب ؛ بصبية في الثانية 
عشرة من عمرها تركب الجمل 
وتمثل الخنساء في مهرجان 
) سوق عكاظ( تحت رعاية 
الملك فيصل االول ؛ ولم 
تكن تلك الصغيرة اال صبيحة 
الشيخ احمد الداود ابنة احد 
شخصيات الدين الكبار الذي 
اصبح فيما بعد وزيرا لالوقاف 
. حينما وقفت صبيحة سافرة 
وهي تلقي شعر الخنساء ؛ 
لم تتهيب مقام الملك ؛ ولم 
يرتج عليها بسبب ذلك الحشد 
الكبير وصعوبة لغة القصيدة 
الفصيحة ؛ بل راحت تثير 
االعجاب بحسن االداء وقوة 
الحافظة واالندماج بتمثيل 
الشخصية . اذن هكذا كانت 
البداية الجريئة .
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يف ع���ام 1912م ولدت �سبيحه ال�سيخ داود، يف 
بغداد م���ن عائلة بغدادي���ة متن���ورة، كان والدها 
ال�سي���خ اأحم���د ال�سي���خ داود، م���ن رواد احلرك���ة 
الفكري���ة يف بغ���داد واح���د م���ن وزراء ال���وزارة 
ال�سعدونية الثاني���ة 1928-1929 اذ كان وزيرا 
لالوقاف فيها، التحقت املرحومة �سبيحه ال�سيخ 
داود يف اأول مدر�س���ة اأهلي���ة للبن���ات فتح���ت يف 
بغ���داد وكان ذل���ك ع���ام 1919م، ب���دات ال�سي���خ 
داود ن�ساطه���ا الفك���ري مبك���را، ففي ع���ام 1922 
وبالتحدي���د يف 24/�سباط اأقي���م مهرجان �سوق 
عكاظ يف بغداد برعاي���ة امللك في�سل االول وهنا 
اذ مثل���ت  للمرحوم���ة �سبيح���ه دورا مهم���ا  كان 
دور اخلن�س���اء يف م�سه���د متثيل���ي وه���ي تركب 
جم���ال وتن�سد �سع���را للخن�ساء ن���ال اعجاب امللك 
في�س���ل االول الذي اأجل�سها بجانبه وهي مل تبلغ 
العا�س���رة م���ن عمره���ا . ف���كان لذلك املوق���ف اثرا 

ايجابيا يف �سفر حياتها .
كتابه���ا  يف  مه���دي  اإنع���ام  الدكت���ورة  تتح���دث 
حفري���ات يف الذاكرة العراقية وهي تتناول جزء 
م���ن حي���اة �سبيح���ه ال�سي���خ داود فتق���ول تعد " 
�سبيح���ة ال�سيخ داود من اوائل الفتيات اللواتي 
حتدي���ن التقاليد فتج�سد ذل���ك باكمالها لدرا�ستها 
االبتدائية واملتو�سطة،ث���م دخلولها دار املعلمات 
االبتدائي���ة وتخرجت منه���ا، وكانت م���ن الطلبة 
املتفوق���ني الذي���ن حظ���وا برعاي���ة املل���ك في�س���ل 

االول، الذي خ�س�ش لهوؤالء جوائز للتفوق.
بع���د اكماله���ا لدرا�ستها اأبدى املل���ك في�سل االول 
رغبة بار�سالها اىل الوالي���ات املتحدة االمريكية 
الكمال درا�ستها الكنها رف�ست، ومل تقدم �سبيحة 
ال�سي���خ داود، فيما بعد م���ربرا لرف�سها هذا، كما 
تقول الدكتورة اإنعام، واختارت اكمال درا�ستها 
يف الع���راق، اذ ق���ررت دخول كلي���ة احلقوق عام 
1936 فكان���ت اول فت���اة م�سلم���ة تدخ���ل الكلية، 
با�ستثناء فتات���ني م�سلمتني دخلتا كلية الطب يف 
العام نف�سه هما �سانحة امني زكي ونورة زيتون 
الرم�س���اين. وقد كان���ت جتربة �سبيح���ة ال�سيخ 

داود متميزة و�سعبة يف الوقت ذاته".
كت���اب ]اول الطري���ق اىل النه�س���ة الن�سوي���ة يف 
العراق[ هو واحد من موؤلفات املرحومة �سبيحة 
ال�سيخ داود، حتدثت فيه عن جتربتها ال�سخ�سية 
يف جم���ال التعليم وهي تخرتق الطرق للو�سول 
جمتم���ع  يف  والثق���ايف  العلم���ي  مبتغاه���ا  اىل 
ذك���وري، يقد�ش الذك���ر، ويقلل من �س���ان االنثى 
ب���كل م���ا اوت���ي م���ن ق���وة وا�س���رار، حتدثت يف 
كتابها اأع���اله الذي طبعته ع���ام 1958 عن بداية 
جتربتها اجلامعية وهي تدخل كلية احلقوق عام 
1936 م فتق���ول " عن���د قب���ويل يف كلية احلقوق 
اخذتن���ي والدت���ي يف ال�سي���ارة واو�سلتني اىل 
مدخ���ل الكلية وانا ارتدي العب���اءة وعلى وجهي 
الربق���ع اال�س���ود، فلما بلغن���ا باب الكلي���ة وجدنا 
الطالب متجمهرين عل���ى جانب الطريق وتاملت 
والدت���ي الطلب���ة فالحظن���ا على وج���وه بع�سهم 
دالئ���ل اال�ستن���كار وعل���ى وجوه البع����ش االخر 
دالئ���ل الر�س���ا والقناع���ة، فدفعتني بيده���ا قائلة 
اذهب���ي وحافظي على ه���دوء اأع�سابك. انرتعت 
الربق���ع ع���ن وجه���ي وبقي���ت امت�س���ك بالعب���اءة 

وا�س���د عليها بيدي بقوة على الرغم من اين كنت 
ارتدي مالب�ش حمافظة جدا جعلت هيئتي اقرب 
اىل هيئة راهبة، اكم���ام طويلة ومالب�ش �سوداء 
وعباءة �س���وداء ثم تكمل حديثها ع���ن تلك االيام 
ب���ان والدتها بع���د ان حثتها عل���ى التقدم وجهت 
كالمها اىل الطلبة املتجمهرين قائلة  " اعتقد انكم 
�ستعاملون اختكم معاملة طيبة فانا اتركها امانة 
لديك���م واعتقد انها �ستكون عند ح�سن ظنكم ولن 
ترتكوه���ا ان �ساء الله تندم عل���ى هذه التجربة " 
. وكان له���ذه الكلم���ات كما تذك���ر �سبيحة ال�سيخ 
داود اث���ر طيب لدى الطلب���ة ورد بع�سهم بكلمات 

طيبة وحما�سية ".
ان املوق���ف اعاله هو بحد ذاته ث���ورة اجتماعية 
ونف�سي���ة واجتماعية كبرية قام���ت بها املرحومة 
�سبيحة �س���د معامل الرتاجع والتخلف وتقدي�ش 
الذك���ور، فقدمت للمجتمع العراقي �سلوك انثوي 
ُيقتدي به واثبت���ت للمجتمع ان االنثى ان�سان له 
ماللذك���ور من خ�سائ�ش وامني���ات وعليه ماعلى 
الذكور م���ن واجبات جت���اه الوط���ن واالن�سانية 

ب�سكل عام على حد �سواء.

ام�������رأة ت��ق��ت��ح��م وك������را ل��ل��رج��ال

  كان للذكور واألناث الذين جاهدوا من اجل الحصول على تعليم عالي في العراق مطلع العشرينيات 
والثالثينيات ومابعده���ا دورا كبيرا بتطوير البلد قبل ان يتراجع في عقد الثمانينات نتيجة للحروب 
التي مر بها. ومن هنا فقد أش���ارت المصادر الى ان النس���اء قد قادن حركة نس���وية نشطة للحصول 
على حريتهن ومس���اواتهن بالرجال من ناحية التعليم، الذي كان حكرا على الرجال فقط قبل عقود 
من االن، ومن بين تلك النس���اء الكثيرات والنش���طات والمتمكنات كانت المحامية القديرة صبيحه 
الش���يخ داوود، التي دخلت كلية الحقوق عام 1936م  وهي بمثاب���ة وكر للرجال اذا لم تدخلها انثى 

حتى تلك السنه التي بلغ عدد طالبها حواي المائتي طالب.

د. علي العكيدي
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مع ن�سوب احلرب العاملية االأوىل، جاءت والدتها. 
وكان املجتم���ع العراق���ي منذ مطل���ع القرن احلايل 
ميوج بتي���ارات واجتاهات �سيا�سي���ة واجتماعية 
)املجددي���ن(  ب���ني  وال�س���راع  خمتلف���ة.  وفكري���ة 
و)املحافظ���ني( عل���ى اأ�س���ده. واتخذ ه���ذا ال�سراع 
وجوه متع���ددة منها ق�سية )ال�سف���ور واحلجاب( 
الت���ي �سغل���ت النا����ش ردح���ا م���ن الزم���ن، والت���ي 
عا�سه���ا النا����ش وتابعوها على �سفح���ات اجلرائد 

واملجالت.
يكون���وا  مل  والتجدي���د  التغي���ري  دع���اة  اأن  وم���ع 
بالق���وة التي كان عليه���ا دعاة املحافظ���ة، فاإن تيار 
التغيري ا�ستط���اع اأن يكت�سح اأمامه كل ال�سعوبات 
والعراقي���ل الأن حرك���ة التاري���خ كان���ت م���ع الذين 

حر�سوا على تبديل �سورة جمتمعهم.
وعا�س���ت �سبيح���ة ال�سي���خ داود و�س���ط هذا اجلو 
ال�ساخ���ب من ال�س���راع االجتماع���ي والفكري، بل 

وكانت اإحدى امل�ساهمات يف هذا ال�سراع.
تتح���دث ه���ذه امل���راأة عن تل���ك االأي���ام فتق���ول: اإن 
امل���راة العراقية نا�سلت يف �سبي���ل اأهداف حيوية 
ق���د ال يح����ش بقيمته���ا اجلي���ل اجلدي���د، كال�سفور 
واحلج���اب، والتعلي���م الن�س���وي واأ�سغ���ال امل���راأة 
لوظائف الدولة وغري ذلك، وقد يكون من حق هذا 
اجلي���ل اأن ال يح����ش بذل���ك. ولكن علي���ه لالإن�ساف 
خا�ست���ه  ال���ذي  املري���ر  الكف���اح  م���دى  يتذك���ر  اأن 
امل���راأة لت�س���ل اإىل مان���راه الي���وم يف اأك���رث حقول 
املعرفة والعي����ش. اإن �سبيح���ة ال�سيخ داود حتدد 
نهو����ش املراأة اجلدي���دة بعاملي الث���ورة العراقية 
اأنه���ا  ه���ذا  يعن���ي  وال  التعلي���م.  وحرك���ة   ،1920
تتج���اوز دور امل���راة نف�سها ومكانته���ا يف االأ�سرة 
ب���كل ذلك، ولك���ن الذي���ن "ي�سايعون ه���ذه النه�سة 
البا�سق���ة ال يده�س���ون القرتانها بالث���ورة وارتفاع 

�سيحته���ا يف �سبيل حرية الوط���ن و�سيادته، ففي 
اأيام الث���ورة �س���ارت اأول مظاهرة للم���راأة، وفيها 
ب���داأت اأول عملية اكتتاب لغر����ش وطني، وقدمت 
اأول احتج���اج، ويف الث���ورة مل تب���ال امل���راة ب���كل 

ت�سحية."
ث���م تاأت���ي ق�س���ة اقتح���ام امل���راأة ملي���دان التعلي���م 
الن�س���وي، فرتوي �سبيحة ال�سي���خ داود ذكرياتها 
ع���ن مدر�سة االإن���اث التي افتتح���ت يف بغداد يوم 
6 يناير/كان���ون الث���اين 1920 والت���ي كانت هي 
م���ن اأوىل التلميذات املنت�سبات اإليه���ا. فقالت "اإن 
خرب اإن�ساء املدر�سة خل���ق ردود فعل متباينة. فقد 
اهتزت )اأو�س���اط( من الفزع واجل���زع، واعتربت 
هذه الدعوة ت�سلياًل وخروجا بالفتاة عن الطريق 
ال�س���وي. وله���ذه االأ�سب���اب كلها كان ح���ظ والدي 
واأ�سراب���ه وفريا م���ن ال�سباب امل���ر وال�ستم املقذع 
والتجري���ح املنكر و�سه���د منزلنا كم���ا �سهدت دور 
االآخرين من الذي���ن نا�سروا الدعوة لتعليم الفتاة 

الكثري من العنت واالإرهاق وفداحة االأحكام."
وبالرغم م���ن ذلك �سق تعليم االإن���اث طريقه اآنذاك 

يف بطء ظاهر، ويف وجه مقاومة �سارية.
وعندم���ا مثلت �سبيحة ال�سيخ داود دور اخلن�ساء 
يف مهرجان �سوق عكاظ الذي اأقامه املعهد العلمي 
ببغ���داد يف فرباير/�سب���اط 1922 ت���ربم بع����ش 
وكادت  املوق���ف  به���ذا  واملتزمت���ني  "اجلامدي���ن 
حت���دث اأزمة وزارية حينم���ا اعرت�ش عبدالرحمن 

الكي���الين رئي����ش ال���وزراء عل���ى ظه���ور �سبيحة 
ال�سي���خ داود )وعمره���ا اآن���ذاك مل ي���زد على ثماين 

�سنوات( "�سافرة وتخطب على جمل".
وتعل���ق �سبيحة ال�سيخ داود عل���ى الق�سة يف اأول 
مهرج���ان يف العراق فتقول "لقد دوى يف مهرجان 
كب���ري �س���وت امل���راأة ممث���اًل يف �سبيح���ة فك���ربت 
الكلم���ة. وك���ربت الفك���رة. وتقدم���ت امل���راأة ت�سق 
طريقه���ا يف كل جم���ال، حت���ى لتبدو تل���ك الق�سية 

برمتها نكتة من نكات الزمن اليوم."
ثم جاءت مرحلة التعلي���م العايل، لتخطو �سبيحة 
خطوة ثاني���ة يف اأول الطريق. فحتى �سنة 1936 
كان جم���رد التفكري يف دخول الفتاة اإىل معهد عال 
يعد مغام���رة خطرية ت�سطدم بكث���ري من العرثات 
والعوائ���ق. ولكن التجرب���ة االأوىل تنجح وتدخل 
اأول فت���اة التعلي���م الع���ايل م���ن اأبواب���ه الوا�سعة، 

الفتاة الوحيدة بني زهاء 180 طالبًا.
لق���د قال���ت وال���دة �سبيح���ة ال�سي���خ داود للط���الب 
اأح���د  يف  احلق���وق  كلي���ة  ب���اب  يف  املتجمهري���ن 
اأي���ام اأكتوبر/ت�سري���ن االأول 1936 "اأعتق���د اإنكم 
�ستعامل���ون اأختكم معاملة طيب���ة فاأنا اأتركها اأمانة 
لديكم واأعتقد اأنه���ا �ستكون عند ح�سن ظنكم، ولن 
ترتكوه���ا اإن �ساء الله تندم على ه���ذه التجربة."، 
وكان لهذه الكلمات وقع ال�سحر على الطالب، ورد 

بع�سهم بكلمات طيبة وحما�سية.
�سارك���ت �سبيح���ة يف نه�س���ة ال�سحاف���ة العراقية 

كذل���ك، فكتبت مق���االت عديدة يف بع����ش ال�سحف 
بداي���ة  من���ذ  ت�س���در  كان���ت  الت���ي  واملج���الت 
الع�سرينيات، ولعل مقاالتها يف جملة "ليلى" التي 
�سدر عدده���ا االأول يف 15 اأكتوبر/ت�سرين االأول 

1923، من اأقدم ما كتب.
كما اأ�سهم���ت يف اإن�ساء بع�ش اجلمعيات الن�سائية 
فكان���ت �سكرت���رية جلمعية حماي���ة االأطف���ال التي 
ت�سكل���ت يف 12 مار����ش/اآذار 1945 وع�س���وا يف 
الهيئ���ة االإدارية جلمعي���ة الهالل االأحم���ر يف �سنة 
1958، وا�سرتك���ت يف بع�ش املوؤمترات الن�سائية 

العربية.
ويف املوؤمتر الن�سائي العربي الذي عقد يف بغداد 
بني 5 �9 مار�ش/اآذار 1952 كانت �سوتا م�سموعا 
يف الدف���اع عن امل���راأة العربي���ة وجهودها يف بناء 
املجتمع العربي اجلديد، وح�سرت موؤمتر االحتاد 
العرب���ي الن�سائي يف بريوت ب���ني 15 � 18 مايو/

اآيار 1949 ممثلة لن�سوة العراق.
وحر�س���ت �سبيح���ة ال�سي���خ داود عل���ى ت�سجي���ل 
اأحداث ووقائ���ع ن�سال امل���راأة العراقية يف كتابها 
النه�س���ة  اإىل  طري���ق  "اأول  عن���وان  حم���ل  ال���ذي 
الن�سوي���ة يف العراق"، ون�سر ببغداد �سنة 1958، 
رغبة منها يف اإطالع اجليل اجلديد على "تطورات 

ق�سية املراأة اجلديدة يف العراق.
تق���ول يف مقدمة الكتاب "كان لزاما علي اأن اأ�سجل 
ه���ذه املرحلة. وال�سك يف اأنني كن���ت اأعد م�سوؤولة 
اإىل ح���د كب���ري لو مل ا�سطل���ع بهذا الع���بء بكوين 
واحدة ممن ما�س���ني النه�سة، و�ساهمن يف اإر�ساء 
قواعده���ا واأ�سولها، بني اأول دفع���ة من الطالبات، 
واأول طليع���ة م���ن املعلم���ات ث���م يف اأول مرحل���ة 

للتعليم املختلط يف هذه البالد..."
و�سبيح���ة ال�سيخ داود مل تكن من اأوائل الطالبات 
واملربي���ات فح�سب، ب���ل كانت اأقدم اأديب���ة عراقية 
معا�س���رة، واأول حقوقي���ة واأول قا�سي���ة عربي���ة، 
واأول م���ن اأقام���ت �سالون���ا اأ�سبوعي���ا ينتظ���م فيه 

اأعالم الفكر واالأدب وال�سيا�سة يف العراق.
اإن ق�سته���ا � بح���ق � لي�س���ت اإال �سفح���ة خال���دة من 

�سفحات ن�سال املراأة العراقية املعا�سرة.

صبيحة الشيخ داود والنهضة النسائية بالعراق

د. إبراهيم خليل العالف

قد ال أكون مخطئا إذا قلت إن الكثير من أبناء الجيل الجديد ال يعرف إال القليل عن رائدة النهضة النس���ائية في العراق صبيحة الش���يخ 
داود )1914 � 1975( هذه المرأة التي قامت بدور ال يقل عن الدور الذي أدته هدى شعراوي زعيمة الحركة النسائية في مصر. فَمن هي 

صبيحة الشيخ داود؟ وما دورها في تاريخ المرأة العراقية ونضالها من أجل التحرر والتقدم؟
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اأه���م م���ا وجدت���ه يف كت���اب )اأول الطري���ق( ه���و ذاك 
ال�سج���ال املخفي بني جيل���ني من الن�س���وة العراقيات، 
جي���ل الرائ���دات ال���ذي متثل���ه �سبيح���ة ال�سي���خ داود 
)1975-1912(، وجي���ل الثائرات املدون���ة اأ�سماوؤهن 
يف �سج���ل "رابط���ة الدف���اع ع���ن حق���وق امل���راأة" التي 
تاأ�س�س���ت عام 1952. ويب���دو اأن احلاف���ز االأكرب الذي 
دفع ال�سي���دة �سبيحة اإىل تاأليف ه���ذه ال�سرية للحركة 
الن�سوية هو ا�ست�سعاره���ا اأن اجليل اجلديد، املتعّجل 
للمزيد من احلق���وق، والغائر بروح الثورية الي�سارية 
ال�سائ���دة يف اخلم�سيني���ات، ال ي���درك اأن���ه ن�س���اأ جراء 
ونتيج���ة  امللكي���ة،  احلقب���ة  يف  التنويري���ة  االأج���واء 
ا�ستثمار الرائدات يف احلركة الن�سوية لهذه االأجواء.
وكانت ال�ست �سبيحة ع�سوة يف حمكمة االأحداث عند 
ن�سرها هذا الكتاب، واأو�سحت اأن ما دفعها اإىل الكتابة 
ه���و اأن "اجلي���ل اجلديد ي���كاد يكون بعي���دا عن معرفة 
تط���ورات ق�سي���ة امل���راأة اجلدي���دة يف العراق...وق���د 
تك���ون مواق���ف امل���راأة وكفاحها يف املا�س���ي يف �سبيل 
اأه���داف حيوي���ة �ساحل���ة الي���وم للتن���در ... كال�سفور 
واحلجاب، والتعليم املختلط، واإ�سغال املراأة لوظائف 
الدول���ة وغري ذلك. وق���د يكون من حق ه���ذا اجليل اأن 
ي�سخ���ر، ولكن علي���ه لالن�ساف اأن يتذكر م���دى الكفاح 
املرير الذي خا�سته املراأة لت�سل اإىل ما نراه اليوم يف 
اأك���رث حقول املعرفة والعي����ش. واإين الأ�سجل يف )اأول 
الطريق( تلك البداية املرة: مزيج من اجلمود والعنف، 
وال�سيطرة البيتي���ة الكاملة، ثم روح الت�سدي البا�سلة 

يف املراأة ملواجهة متطلبات احلياة وحاجاتها.
وت�س���ري ال�سيدة �سبيحة اإىل التح���والت الكبرية التي 
العراق���ي يف غ�س���ون ثالث���ني  ح�سل���ت يف املجتم���ع 
عام���ا من خالل �س���رد بع����ش املالحظ���ات القيمة حول 
عقلي���ة "القرب وال املدر�سة" الت���ي كانت ت�سود املجتمع 

املحافظ، وكيف مت العمل على تغيريها.
على �سبيل املثال:

"ويذك���ر يل اأحد وزراء املعارف ال�سابقني اإنه فوجئ 
ب�سخ�سي���ة معروف���ة مبكانته���ا العلمي���ة والديني���ة يف 
النج���ف ت���زوره قب���ل ب�سع���ة اأع���وام لتطالب���ه بتذليل 
بع����ش العقب���ات القائم���ة يف طريق اإيف���اد كرميته اإىل 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكية �سم���ن البعث���ة العلمية. 
وما اأعظم هذا التط���ور العجيب بالقيا�ش اإىل املقاومة 
التي اأبداه���ا النجفيون حتى �سنة 1933 لفتح مدر�سة 
لالإن���اث، فا�سط���ر قائممق���ام املدين���ة اىل اأن يفتحته���ا 
بع���د اأن يق�س���م باأغل���ط االإمي���ان اإنها لبن���ات املوظفني 

وحدهن!"
وكانت �سبيحة ال�سيخ داود ثاين امراأة تخو�ش غمار 
التعلي���م العايل يف الع���راق، وما �ساع���ف من �سعوبة 
االأم���ر اأنه���ا كانت تنت�س���ب اإىل عائل���ة م�سلم���ة. اإذ كان 
االأمر �سعبا حتى على اإمراأة م�سيحية، وهي الدكتورة 
)الحقا( نزهت رزوق غنام، يف اأن تكون اأول طالبة يف 
كلية الطب ببغداد، مم���ا كان يعني اأن العقلية ال�سائدة 
اآن���ذاك كانت مقفلة �س���د فكرة قبول ام���راأة م�سلمة يف 
اإحدى الكلي���ات املهنية. ولكن اإ�س���رار والدها، ال�سيخ 
اأحم���د ال���داود الع���اين النق�سبن���دي )1948-1871(، 
واإ�س���رار والدته���ا اأي�سا، ه���و ما جعل وزي���ر املعارف 
اآن���ذاك �سادق الب�سام ير�سخ، حت���ى واإن كان متخوفا 
م���ن ردة فع���ل ال���راأي الع���ام. وهن���ا ت�سرد لن���ا ال�سيدة 
�سبيح���ة اأح���داث يومها االأول يف الكلي���ة �سنة 1936، 
وكيف نزع���ت الربقع االأ�سود عن وجهه���ا يف ال�سيارة 

قبي���ل "الرتج���ل"، وكي���ف ا�سطحبته���ا والدته���ا التي 
واجهت جموع الطلبة املتجمهرين، واملذهولني، قائلة 
له���م: "اأعتقد اأنك���م �ستعامل���ون اأختكم معامل���ة طبية. 
فاأن���ا اأتركه���ا اأمان���ة لديكم. واأعتق���د اأنه���ا �ستكون عند 
ح�س���ن ظنك���م، ول���ن ترتكوها اإن �س���اء الله تن���دم على 
هذه التجربة". وهك���ذا اأ�سبحت ال�سيدة �سبيحة اأول 
طالب���ة يف كلية احلقوق من بني 180 طالبا، وتكمل لنا 
م���اذا ح�سل لها الحقا م���ن م�سايقات، وكلم���ات نابية، 
وا�سته���زاء من ط���رف زمالئها الطالب. وهن���ا ال بد اأن 
نتوقف عند اأ�سرتها، الأنها من دون اإ�سرار اأبيها واأمها 
م���ا كان���ت �ست�ستطي���ع اأن ت�س���رع يف ه���ذه االنتقال���ة. 
والده���ا كان رج���ل دي���ن وواعظ���ا، واإداري���ا اأي�سا يف 
ال�سل���ك احلكوم���ي العثماين، وانتدب نائب���ا عن والية 
بغ���داد اإىل جمل����ش العموم���ي با�سطنب���ول، وال بد اأن 
ازدهار االأفكار الليربالية هن���اك، والتي متتد بداياتها 
اإىل اأوا�س���ط الق���رن التا�س���ع ع�س���ر، ق���د اأث���رت علي���ه. 
وبع���د تاأ�سي�ش الدولة العراقي���ة، ا�سطلع اأحمد الداود 
بالكثري من املهام االإداري���ة وال�سيا�سية، وكان من بني 
ه���وؤالء الذين نفوهم االإنكلي���ز اإىل جزيرة هنجام اإبان 
ث���ورة الع�سري���ن. ويبدو اأي�س���ا اأن �سخ�سي���ة والدتها 
كانت قوي���ة اأي�سا، فالكتاب مه���دى اإليها، وت�سجل فيه 
ال�سيدة �سبيح���ة العديد من املاآثر عنها، مثال، ت�سديها 
للمف���رزة الربيطاني���ة التي ج���اءت لتفت����ش بيتهم على 
اأثر اعتقال زوجه���ا. وثم ت�سديها ل� امل�ش جرترود بيل 
بكالم مفاده "اأن ن�ساء هذا البلد يتحلني باأ�سياء كثرية 
قوامه���ا الف�سيل���ة والوطني���ة ال�سادق���ة واعتزازه���ن 
بقوميتهن. اأما العلم فيمكن حت�سيله يف ع�سر �سنوات 
اأو ع�سري���ن. ولكن املع�سلة يا م�ش بل هي اإن االأخالق 
والروحي���ات والتم�س���ك بالتقالي���د ال ميكن ل���كل االأمم 
اإن حت�س���ل عليها، الأنه���ا غرائز يهبها الل���ه ملن يختاره 
م���ن االأمم، ونح���ن ال نخج���ل م���ن ه���ذا، بل نعت���ز بهذا 
ال���رتاث الكبري، و�سنقي���م حياتنا عل���ى اأركانه." ولكن 
م���ن املفارقات اأن h�سم والدته���ا ال�سريح مل ياأت ذكره 
يف الكت���اب، فل���م يت�سن لنا معرفة كيفي���ة تكّون البيئة 

العائلية التي �سنعت �سخ�سية الوالدة.
وه���ذا احل�ش املناه�ش لالإنكلي���ز موجود وبقوة يف 
ثناي���ا الكت���اب، وق���د اأوردت ف�سل���ه االأول بعن���وان 
"العراقي���ة يف ث���ورة الع�سري���ن"، وهو دليل على 
اأن ج���زءا من النخب���ة العراقي���ة يف احلقبة امللكية 
كانت ترى نف�سها امتدادا لتلك الثورة "الوطنية" 
�س���د االإنكليز، يف تناق����ش مع الروؤي���ة ال�سعبية 
ال�سائ���دة اآن���ذاك ع���ن النخب���ة احلاكم���ة اإجماال. 
وهن���اك ع���دة اإ�س���ارات اأخ���رى اإىل امل����ش بيل، 
وكاأن النخب���ة الن�سوي���ة "الوطنية" كانت ترى 
م���ن واجبه���ا اأن جتابه ه���ذه امل���راأة االأجنبية 
املتطفل���ة على �سناع���ة البلد اجلدي���د، ولكننا 
جند بع����ش التناق�س���ات يف ه���ذه ال�سردية، 
فمن جانب تظهر امل�ش بيل وكاأنها ممتع�سة 
من املطالبات بحقوق امل���راأة العراقية، مثل 
وال���دة ال�سي���دة �سبيحة، وم���ن جانب اآخر 
ن�ستق���رئ م���ا ب���ني ال�سط���ور اأن امل�ش بيل 
كانت تدفع يف اجتاه ا�ستح�سال احلقوق 
الدرا�سي���ة للفت���اة العراقي���ة وتخ�سي�ش 
حكومي���ة  مدار����ش  الإن�س���اء  املوازن���ة 
لالإن���اث، وكانت ال�سي���د �سبيحة اإحدى 

امل�ستفيدات من ذلك.
وم������ا مي����ّي����ز ه������ذه ال���ن�������س���خ���ة م��ن 
�سارع  يف  وجدتها  وال��ت��ي  ال��ك��ت��اب، 
امل��ت��ن��ب��ي، ه���ي ك��ون��ه��ا م���ه���داة اإىل 
االأم����رية  ���س��م��و  ال��ع��زي��زة  "اأختي 

يف  ذك��ره��ا  ج���اء  وق���د  بديعة...1958-4-4"، 
وذلك  ال�سعب"،  مع  "اأمريتان  بند  حتت  الكتاب  منت 
االأم��رية  و�سقيقتها  بديعة  االأم��رية  اأن  اإىل  اإ�سارة  يف 

املركزية وهذا على  املدر�سة  تدر�سان يف  كانتا  جليلة 
املالكة،  االأ���س��رة  بقية  قبل  م��ن  املتبعة  ال��ع��ادة  عك�ش 
اأفرادها ذكورا واإناثا يدر�سون مع معلمني  حيث كان 
هما  واالأم���ريت���ان  امل��ل��ك��ي.  الق�سر  يف  خ�سو�سيني 
احلجاز  ملوك  اآخ��ر  احل�سني،  ب��ن  علي  امللك  كرميتا 
قبيل احتاللها من قبل طالئع اآل �سعود. وهنا علينا اأن 
احلكم،  يف  اال�ستمرار  علي  للملك  قي�ش  لو  نت�ساءل: 
ولو كان على نف�ش النزعة التي دفعته كي ير�سل بناته 
اإىل الدرا�سة مع "العامة" من الفتيات، ولكن هذه املرة 
يف مدار�ش احلجاز لالإناث، لو ُكتب له تاأ�سي�سها، هل 
ال�سماح  قبيل  الزمن  من  قرن  اإىل  �سيطول  االأم��ر  كان 

للمراأة بقيادة ال�سيارة ما بني �سعاب مكة؟
علم���ا ب���اأن اأول مدر�س���ة �سعودية لالإن���اث تاأ�س�ست يف 
ج���ّدة �سن���ة 1955. وبعده���ا بثالث �سن���وات، اندلعت 
اأح���داث م���ا يع���رف بث���ورة 14 مت���وز، والت���ي طال���ت 
اأق���ارب االأم���رية بديع���ة وراح �سحيتها اب���ن �سقيقتها 
امللك في�سل الثاين و�سقيقها و�سي العر�ش االأمري عبد 
االإله. فالذت االأمرية بديعة مببنى ال�سفارة ال�سعودية 
ببغ���داد، الت���ي اأمنت له���ا ال�سفر اإىل القاه���رة وثم اإىل 
حي���اة املن���ايف. وال اأدري كي���ف انتقل ه���ذا الكتاب من 

رفوف منزل االأمرية اإىل دهاليز �سارع املتنبي.
من بع���د قيام���ي برقمن���ة الكت���اب، ويف االأ�سه���ر التي 
�سبق���ت وفات���ه، اأودع���ت ه���ذه الن�سخة ل���دى الدكتور 
اأحم���د اجللبي كي يحيله���ا اإىل �سديق���ه ال�سريف علي 
ب���ن احل�سني، اب���ن االأم���رية بديعة. و�س���اءت ال�سدف 
والتقي���ت بال�سري���ف عل���ي م���ن بع���د وف���اة اجللب���ي، 
و�ساألت���ه، ه���ل و�سلك الكت���اب كي تعي���ده اإىل والدتك؟ 

ولكنه مل يكن يعلم عماذا كنت اأحتدث.

عن موقع الكاتب بالفيسبوك

صبيحة الشيخ داود واول كتاب يناقش 
تحوالت المجتمع العراقي

نبراس الكاظمي



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إع����الم وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

فضيحة ) سوق عكاظ ( ...!
حتدثت �سبيحة يف ف�سل بعنوان »ق�سية �سوق عكاظ« 
عم���ا �سماه البع����ش يف ذلك الوق���ت »الف�سيحة« وهي 
م�ساركة املوؤلفة عندما كانت يف الثامنة من عمرها يف 
اول مهرجان ادب���ي يف بغداد امل�سمى ب� »�سوق عكاظ« 
يف 24 فرباي���ر 1924 والذي �س���رك فيه ابرز ال�سعراء 
واالدب���اء ورج���ال الفك���ر والثقاف���ة يف الع���راق. وقع 
االختي���ار عل���ى �سبيحة لتفوقه���ا يف املدر�سة!! لتلعب 
دور اخلن�ساء ولتتلو احدى ق�سائدها امام احل�سور. 
انت�س���ر اخلرب �سريعا واعلن ان »ام���راة �سافرة �سوف 
ت�س���ارك باملهرج���ات«. فب���دا اجلدل ح���ول »الف�سيحة« 
الت���ي �ستح���دث يف املهرج���ان وه���ددت احلكوم���ة من 
قب���ل بع�ش ال�سخ�سيات ملنع م�سارك���ة هذه »االمراأة«. 
ولك���ن ا�سرة ال�سيخ داود ا�سرت عل���ى م�ساركة ابنتها 
ال�سغ���رية يف املهرج���ان ورف����ش ال�سي���خ داود تنازل 
ابنت���ه ع���ن دورها على الرغ���م من تهدي���دات احلكومة 
العراقي���ة با�ستخدام »القوة وال�سغ���ط«. ويف النهاية 
�سارك���ت ابن���ة ال�سي���خ داود ومبوافق���ة املل���ك في�س���ل 
ولعب���ت دور اخلن�س���اء ام���ام ال���وف من �س���كان بغداد 
واالقالي���م والق���ت ق�سائدها وه���ي تعتل���ي ناقة وهي 

ترتدي املالب�ش العربية الطويلة.
تناول���ت �سبيح���ة من خ���الل جتربته���ا ه���ذه �سعوبة 
تقب���ل جمتم���ع الع���راق يف الع�سرينيات ظه���ور املراأة 
– حت���ى ل���و كانت فتاة �سغرية – يف احلياة العامة 
رغ���م ارتدائه���ا اللبا����ش التقليدي الطوي���ل والعري�ش 

ال���ذي يحجب كل عالمات انوثتها. ثم افردت ف�سال من 
الكت���اب �سمته »معركة العراقية م���ع احلجاب« تتناول 
فيه اجلدل حول لبا����ش املراأة الذي دار يف العراق يف 
الع�سرينيات والثالثينيات. فامل�ساألة  القت �سدى عند 
جمي���ع افراد الطبقة املثقفة وال�سيا�سية ومل يكن هناك 
مثق���ف او مفك���ر او م�س���وؤول �سيا�س���ي مل يتخذ موقفا 
ح���ول »احلجاب«. واملواق���ف كانت متع���ددة واختلف 
فيه���ا ح���ول مفه���وم »احلج���اب« ال���ذي عن���ى للبع����ش 
»الربق���ع« اي احلج���اب اال�س���ود ال���ذي يغط���ي الوجه 
او العب���اءة الت���ي تلب����ش ف���وق املالب����ش او احلجاب 
الذي يو�سع ف���وق الراأ�ش. ويف ا�ست�سه���ادات املوؤلفة 
بان�س���ار ومعار�سي احلجاب يف كام���ل الكتاب فلي�ش 
هن���اك تعري���ف وا�س���ح وحم���دد لل�سف���ور واحلجاب. 
ف���ورد يف ال�سحيف���ة حل�س���ني الرحال مق���االت كثرية 
حول املو�سوع، فمن منا�سري احلجاب كان هناك من 
ال�سخ�سيات العراقية املعروفة املطب حممد القباجني 
الذي ا�سدر اغنية تنتقد )مودة ك�ش ال�سعر( اذ يعدها 

)عادة غريبة(:
ابنيه بنت البيت ك�ست �سعرها

عاملودة مت�سي دلوع عافت �سرتها
عاملودة مت�سي دلوع ياربي �سرتك
حتفظ جميع النا�ش منها ومكرها

واي�سا:
ك�ش ال�سعر كل يوم عند املزين

والركبة ركبة �ساب من ورة تبني

لو للعلم ت�سعني يا بنتي اح�سن
خلي اخلالعة تروح للغرب اهلها

ومن ا�سد ان�سار احلجاب ا�ست�سهدت املوؤلفة بال�ساعر 
ابراهيم ادهم الزهاوي:

رايت يف النوم ابلي�سا فقلت له
جد ال�سياطني ال تبخل بتبيان
اعط اجلواب ل�سب ال قرار له

كيف الو�سوف .........
فقال مرجتال بيتا اجاد به

وكان خمتفيا هن كل ان�سان:
�سل ال�سفوري عما ت�ست�سري به

ان ل�سفوري من جندي واعواين

فتاة جامعية جريئة
حدثت املوؤلفة عن جتربتها كاول طالبة جامعية م�سلمة 
يف الع���راق دخلت كلية القان���ون يف جامعة بغداد عام 
1936 وكانت املراأة الوحيدة بني 180 طالب. قبل ذلك 
كان���ت على البنات يف العراق اللواتي ينوين الدرا�سة 
اجلامعي���ة ان ي�ساف���رن اىل خارج بلده���ن. ا�سر والد 
املوؤلف���ة ال�سيخ احمد داود على دخ���ول ابنته اجلامعة 
يف العراق اي مع الطالب الذكور حتى يت�سنى جلميع 
الفتي���ات العراقيات دخول اجلامع���ة وعدم اال�سطرار 
لل�سفر للخ���ارج فلي�ش لدى جميعه���ن االمكانية املادية 
لذلك. فح�سب املوؤلف���ة حت�سن لدخولها اجلامعة قائال: 

»بالن�سب���ة يل ال تهمن���ي تكاليف التعلي���م يف اخلارج! 
ف���ان الل���ه قد و�سع علين���ا يف الرزق، ولك���ن ماذا تعمل 
الفتي���ات الفقريات الالتي ال متكنه���ن احوالهن املادية 
م���ن حت�سيل التعلي���م العايل يف اخل���ارج؟ هل يق�سى 
عليه���ن باحلرم���ان من نعم���ة العلم! ثم هل م���ن قانون 
يحظر على الفتيات االنت�ساب اىل الكليات املختلطة؟«. 
فاخرتقت �سبيحة مب���اين الكلية وهي ترتدي العباءة 
وت�س���ع الربقع اال�سود على وجهها وكانت تنزعه لدى 
و�سوله���ا اىل ب���اب الكلية. حتدثت طوي���ال يف الف�سل 
اخلام����ش من الكتاب عن معاناته���ا مع الطالب الذكور 
الذي���ن كانوا ي�سخرون منها وا�ستنكر بع�ش اال�ساتذة 
وجوده���ا وق�س���ت ال�سن���ة االوىل كله���ا يف »الل���وج« 
املنف���رد كال�سجينة ح�سب قوله���ا: يف �سجن ال احتدث 
مع احد، وال يتحدث معي اال قليل منهم، وكنت اجل�ش 
فوق مقعدي اربع �ساعات كل يوم قابعة يف عباءتي . 
يف تل���ك الف���رتة كان���ت �سبيح���ة وا�سرته���ا واعي���ني 
متام���ا الهمية وجوده���ا يف �سفوف الكلي���ة قد فتحت 
طري���ق التعليم العايل للفتي���ات العراقيات كونها بنت 
ع���امل ديني مع���روف �ساحب وهو ذو اث���ر عميق على 
�سمري واف���كار امل�سلم���ني يف الع���راق. وبالفعل تقول 
�سبيح���ة ان ما ب���ني دخولها اىل اجلامع���ة عام 1936 
وتخرجه���ا منها حتول���ت مواقف كثري م���ن العراقيني 
افتتحت ابواب الكليات للفتيات العراقيات فازداد عدد 
خريجات التعليم العايل من خريجة واحدة يف ال�سنة 

1940 اىل 250 خريجة �سنة 1956.

صبيحة الشيخ داود تتحدى وتنتصر 

يعد ) اول الطريق (اول كتاب  عن بدايات الحركة النسوية وانبثاقها في العراق الحديث ، ومؤلفته صبيحة 
الشيخ احمد داود )1915-1975( رائدة النهضة العراقية واول طالبة جامعية مسلمة في العراق ،  كما انها اول 

طالبة تدرس في كلية الحقوق بجامعة بغداد وكذلك اول محامية عراقية. في هذا الكتاب تحلل المؤلفة 
هذه النهضة منذ بداياتها اواخر القرن التاسع عشر وتطورها حتى سنة اصدار ذلك الكتاب عام 1958. ومن 

هذا الكتاب الرائد :

م��ع كت��اب )أول الطري��ق(


