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ي الثورة الصينية 
نصف السماء فف

 

اع النصف الخر ف إن النساء نصف السماء وعليهن انتز

ماو تسي تونغ 

يحملن عل أكتافهن: "يعتتا ماو تسي تونغ أن النساء أكتر عرضة للضطهاد والستغلل، فقد قال عنهن أنهن 
ط الضDDDطهاد أكDDDتر مDDDن الرجDDDال، إذ بينمDDDا يDDDواجه هDDDؤلء ثلثDDDة جبDDDال مDDDن السDDDتغلل، تDDDواجه النسDDDاء أربعDDDة، لن عDDDبا

".الرجال يستغلونهن أيضا

ت، الرجDDل والمDDDرأة متسDDاويان، فمDDا يمكDDن أن ينجDDDزه الرجDDل يمكDDن أن تنجDDزه المDDرأة"ويقDDول أيضDDا  DDة تغترDDأن الزمن
".أيضا

ف جديDDدة شDDيوعية بDDدون مشDDاركة النسDDاء، خاصDDة وأن النسDDاء قDDد لقDDد أدرك مDDاو تسيDD تونDDغ أنDDه ل يمكDDن بنDDاء صDDير
يDD هDذه الثDDورة

ف وواقعهDن، فDانخرطن انخراطDا كليDا فف أبانت منذ انطلق الثورة، عن استعدادهن لتغيترDD واقDDع الصDDير
يDD جميDDع مراحلهDDا ومسDDاراتها، بDDل إن النسDDاء الصDDينيات أبDDانت عDDن قDDدرات تضDDاهي الرجDDال، إن لDDم نقDDل يتفDDوقن

فف
عليهDDم، وهDDذا مDDا جعDDل مDDاو يعتDDتا أن المDDرأة عمومDDا تتمتDDع بطاقDDة ثوريDDة هائلDDة، وبالتDDDالي عل الثDDورة أن تهتDDم بهDDن

.وتحررهن

ى تعDDDDDد أحسDDDDDن مثDDDDDال يمكDDDDDن تقDDDDDديمه، للوقDDDDDوف عل الDDDDDدور البDDDDDالغ الDDDDDذي كDDDDDان للنسDDDDDاء ة الطويلDDDDDة الكDDDDDتا إن المسDDDDDتر
يDDD هDDDذه الثDDDورة، وإذ اكDDDان مDDDاو قDDDد أدرك مDDDا يمكDDDن أن تقDDDدمه 

، وبDDDأن" نصDDDف السDDDماء"الصDDDينيات فف ف للنسDDDاء وللصDDDير
اع النصDف الخDDر، فDإن النسDاء أيضDا أدركDDن أنDه ل يمكDDن أن يخرجهDDن مDDن وضDDعية قDرون وسDDط دامDDت ف عليهن انDDتز

ي وضDDDعت فيهDDDا المDDDرأة الصDDDينية عDDDتا ف إل ثDDDورة شDDDيوعية تقلDDDب كDDDل الهياكDDDل وتنسDDDف كDDDل القDDDوالب الDDDبز آلف السDDDنير
ف .آلف السنير

ي هذه المقالة بمناسبة الذكرى 
.لنتصار الثورة الصينية العظيمة 68وهذا ما سنحاول إبرازه فف

ت، وأن الرجDDل والمDDرأة متسDDاويان، وأن مDDا يمكDDن أن ينجDDزه الرجDDل يمكDDن أن DDة تغترDDغ أن الزمنDDتون DDاو تسيDDول مDDبق
ة السDDDابقة، لكDDDن ذلDDDك التعDDDبتر كDDDان لDDDه لهجDDDة أكDDDتر يDDD الفDDDتز

ف بالتقDDDدم الDDDذي تحقDDDق فف تنجDDDزه المDDDرأة أيضDDDا، فهDDDو يعDDDتز
ف مDDن أجDDل وضDDع  ا، وهDDو أنDDه يجDDب بصDDفة مطلقDDة تغيترDD عقليDDات مجمDDوع نسDاء الصDDير هDDذه" نصDDف السDDماء"تعDDبتر

ي الثورة الصينية
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ي يمكDDن أن تلعبهDا عل قدم المساواة مع الرجال، وقد أدرك ماو تسيDD تونDDغ والحDDزب الشDيوعي مبكDDر، الهميDDة الDDبز
، الذي يطمح إليه- النساء – كل النساء اكي ي المجتمع الشتز

ي مجتمع الديموقراطية الجديدة وفف
.فف

ي منDDذ يDD المجتمDDDع الصDDيبف
لقDDد رأى مDDاو أن النسDDاء هDDن ضDDDحايا اضDDDطهاد البنيDDات القطاعيDDDة التقليديDDة، الراسDDDخة فف

يDD النشDDطة السياسDDية والقتصDDادية والعسDDكرية، إذ يجDDب أن يتحملDDن
، ورأى أهميDDة إدمDDاج النسDDاء فف ف آلف السDDنير

يDD مختلDDف الجبهDDات، لقDDد أدرك مDDاو تسيDD تونDDغ أهميDDة دور
ي كDDان يتقلDDدها الرجDDال والنضDDال فف مسDDؤولية المهDDام الDDبز

يDDDDD جميDDDDDع أطDDDDDوار
يDDDDD الثDDDDDورة الديموقراطيDDDDDة الشDDDDDعبية، وخاصDDDDDة الفلحDDDDDات منهDDDDDن، وهDDDDذا مDDDDا ظهDDDDDر وتجل فف

النسDDDDDاء فف
ي بDدأت سDDنة ى الDDبز ة الطويلDة الكDDتا يDD المسDتر

ي أن نأخDذ كمثDال تجربDDة الثDورة الصDDينية فف
ومسارات هذه الثورة، ويكفف

ي نجاح الثورة 1934
هنة عل الدور الذي لعبته المرأة الصينية فف . واستمرت سنة، للتا

ة الطويلDDة، أي قDDدرات وأي نضDDال وأي نكDDران للDDذات أبDDانت عنDDه هDDذه المDDرأة الصDDينية، يDD هDDذه المسDDتر
لقDDد تأكDDد فف

ي كDDانت تعيDDش كDDل ظDDروف السDDتعباد والقهDDر والضDDطهاد والسDDتغلل، فنهضDDن مDDن أجDDل تكسDDتر كDDل قيDDودهن الDDبز
.وأغللهن

يDDD سDDDنة 
ة بDDDرزت نسDDDاء شDDDجاعات ومقDDDاتلت ل يشDDDق لهDDDن غبDDDار، ففف يDDD مجDDDرى أحDDDداث هDDDذه المسDDDتر

، أثنDDDاء1934فف
ي إل اتخDDDDاذ قDDDDرار إطلق ي أدت بمDDDDاو تسيDDDD تونDDDDغ والحDDDDزب الشDDDDيوعي الصDDDDيبف هجومDDDDات قDDDDوات الكيومنتDDDDانغ، والDDDDبز
، انضDDمت النسDDاء ي ي وعل الحDDزب الشDDيوعي الصDDيبف ى، حفاظDDا عل الجيDDش الحمDDر الصDDيبف ة الطويلDDة الكDDتا المسDDتر
فDDD مDDDن كDDDل الفDDDاق، ففيهDDDن الشDDDابات والطالبDDDات ات، لقDDDد أتير DDDوى العشرDDDان آن سDDDن إل يDDDل منهDDDم يصDDDات، ولDDDبالمئ
، وبينهن رفيقات مDDن هDDن زوجDDة ة، أو هربن من زوج متجتا قاسي وجات رافقن أزواجهن خلل المستر ف ونساء متز
يDD التنظيDDم والوظDDائف

ة الطويلDDة فف مDDاو، وبنDDات مDDدن متعلمDDات وأيضDDا فلحDDات أميDDات، وقDDد شDDاركن خلل المسDDتر
يDD القDDرى،

ف فف ف جDDدد، وتقلDDدن مهمDDة التصDDال بDDالفلحير يDD تجنيDDد مناضDDلير
فDD دورا أساسDDيا فف اليومية للمخيمDDات، ولعيا

ف المعيDDDDش اليDDDDومي ة، ومDDDDن أجDDDDل إثDDDDارة تعDDDDاطفهم ومسDDDDاندتهم، اشDDDDتغلن بالعمDDDDل عل تحسDDDDير ي تقطعهDDDDا المسDDDDتر الDDDDبز
وهDDDDذا يمكنهDDDDن مDDDDن نشرDDDD الفكDDDDار وبرنامDDDDج الحDDDDزب، لقDDDDد قمDDDDن بدعايDDDDة، )تعليDDDDم، علجDDDDات طبيDDDDة(لهDDDDؤلء السDDDDكان 

ي تقلدنها مكملة لمهام الجنود، وكان هذا التكامل مهمDDا أيضDDا بالنسDDبة. حقيقية للحزب الشيوعي كانت المهام البز
يDD نفDس الDوقت قلDDق الحDDرب ونقDDص الغDذاء واللDDم الجسDDدي، كمDا هDو الحDال بالنسDDبة

لشخصيتهن، فقد تحملن فف
ضDDها أنDDوثتهن  ي تفتز الحيDDDض، الحمDDل، الDDولدة، الجهDDاض،(لي رجDDل جنDDدي، لكDDDن تحملDDن أيضDDا الصDDعوبات الDDبز

).هجر الطفال والحياة الزوجية

ة لنفDDس يDD المسDDتر
من جهة أخرى، فرغم اختلف أصولهن والمسارات الشخصDDية لهDDؤلء النسDDاء، فقDد انخرطDDن فف

السDDبب، أل وهDDو اليمDDان أكDDتر مDDن الرجDDال، أن الثDDورة الصDDينية سDDتغتر وضDDعهن وتخلصDDهن مDDن الضDDطهاد، لDDذلك
ة. فقDDDد. كن نساءا شجاعات ومقاتلت لقد تجلت أنوثتهن وإنسانيتهن تجاه الساكنة المحلية عل طول المستر

، ي انتصارها بشكل نفسي ورمزي أكDDتر
ي تحقيقها وفف

ة، ولكن ساهمن أيضا فف ي المستر
ف إذن دورا ماديا وعمليا فف لعيا

ة الطويلة ي المستر
ي جاءت عل لسان بعض النساء المجندات فف .وكل هذا تؤكده القوال البز

ي الثورة الصينية
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ي تابع للجيش الحمر آن تشو وانغتقول 
: قائدة فوج نسائط

يDD بكDDل شDDجاعة لمحاربDDة"
يDD لDDم أكDDن خائفDDة، بDDل كنDDت أقDDود زميلئز ، إل أنبف DDي كنDDت أحDDس بالرصDDاص يمDDر بDDالقرب مبف

..."العداء 

:وتقول أيضا 

"DDي
ي غاية الشجاعة والبسالة، حيث قصصDDن شDDعرهن وتنكDDرن كالرجDDال، وشDDاركن فف

كانت المجندات أثناء القتال فف
ة كافية كن يستخدمن الحجDDار لرميDD العDDداء بهDDا... المعارك غتر مباليات بالموت والتضحية  "وإذا لم تكن الذختر

.

ة الطويلة يوي  تيان ليووتقول  ي الجيش الحمر أثناء المستر
:وهي أيضا إحدى المجندات فف

به، وبDDهذا السDDDلوب كنDDDا" ية لعداد حساء نشر إذا اشتد بنا الجوع، كنا نجمع بعض العشاب أو جدور النباتات التا
." نتغلب عل المجاعة

: قوة دينغ وانغوتقول مجندة أخرى وهي 

، وكنDDا عل اسDDتعداد للتضDDحية بأرواحنDDا، لDDم ي طريق الثورة تحت قيادة الحDDزب الشDDيوعي
عقدنا العزم عل الستر فف

ى، بDDDل واجهنDDDا كDDDل هDDDذه نطDDDأطط رؤوسDDDنا أمDDDام المشDDDاكل والصDDDعوبات أثنDDDاء عبDDDور الجبDDDال الشDDDاهقة والنهDDDار الكDDDتا
ي المبهجة والمفرحة وبنضالنا وصمودنا

."الصعوبات بالغائف

ي وتحرير أكتر من نصDDفه إنه حقا التفاؤل الثوري، فالثوريون دائما متفائلون، أليس الهدف تحرير الشعب الصيبف
المضطهد والمستغل والمستعبد أل وهن النساء؟

ولفهDDم بعDDض مDDن تاريDDDDخ تحDDرر المDDرأة الصDDينية، نقDدم لمحDDة عDن أوضDDاع المDDرأة الصDDينية مDا قبDل الثDDورة ومDا جDاءت
.به الثورة لصالح النساء الصينيات

ي المجتمع إل أقص درجDDة،
ف القديمة شبه الستعمارية وشبه القطاعية دائما مضطهدة فف ي الصير

كانت المرأة فف

ي يDD القDDدم الDDبز
ي فDDوق هDDذه الرض الموغلDDة فف ين، قDDاد الحDDزب الشDDيوعي الصDDيبف DDرن العشرDDن القDDف الول مDDالنص DDي

ففف
يDDDة واسDDDعة لتحريDDDر المDDDرأة، ي أعلDDDن خللهDDDا عDDDن حركDDDة جماهتر ، أعظDDDم ثDDDورة وطنيDDDة وديموقراطيDDDة، الDDDبز ف هيDDD الصDDDير
ف أثDDDDارت اهتمDDDDام العDDDDالم وبDDDDذلك حصDDDDلت المDDDDرأة الصDDDDينية عل تحررهDDDDا الDDDDذي يعDDDDد الهDDDDم عل طDDDDول تاريDDDDخ الصDDDDير

.أجمع

يDD جميDDع
ف يسDDتغل المDDرأة بشDDكل فظيDDع، واضDDطهدها فف كDDان النظDDام الباطريDDاركي القطDDاعي الDDذي عمDDر آلف السDDنير

يD وضDDعية
ميادين الحياة السياسية والقتصادية والثقافية والجتماعية والجنسية والشية، فقDد وجDدت المDرأة فف

يDD عDDدة مظDDاهر أساسDDية، فسياسDيا حرمDDت المDرأة الصDDينية مDDن كDDل حقوقهDا،
اللمساواة مع الرجل، ويتجل ذلك فف

فقد كانت خارج الحياة السياسية والجتماعية وتابعة اقتصDاديا للرجDDل، فلDم يكDDن لهDا حDق الملكيDDة وليDس لهDا أن

ي الثورة الصينية
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ات العائلDDDة، ولDDDم تكDDDن تتDDDوفر عل أي مDDDورد عيDDDش يخصDDDها، وجعلهDDDا وضDDDعها الجتمDDDاعي خاضDDDعة للب DDDرث خترDDDت
يDD النشDDطة الجتماعيDDة، وعل

وللDDزوج بعDDد الDDزواج، كمDDا كDDانت محرومDDة مDDن الحصDDDول عل التعليDDم والمسDDاهمة فف
يDD اختيDDار زوجهDDا، ويكDDون عقDDد

ة عل طاعDDة أوامDDر والDDديها فف صDDعيد الDDزواج لDDم تكDDن لهDDا أي حريDDة، فقDDد كDDانت مجDDتا
يDD الDزواج مDن بعDده، مضDطهدة روحيDا، حيDDث كDDانت

ي زوجها فليس لها الحDDق فف
زواجها عن طريق وسيط، وإذا توفف

يDDDDع الدعارة .ضحية لتعدد الزوجات وتشر

ي ف لمنDDDDDع نموهمDDDDDا، هDDDDDذه الممارسDDDDDة الDDDDDبز ات عل تضDDDDDميد القDDDDDدمير مDDDDDن جهDDDDDة أخDDDDDرى فDDDDDإن غالبيDDDDDة النسDDDDDاء كDDDDDن مجDDDDDتا
، جعلDDDDDDت مDDDDDDن  ف ف المضDDDDDDمدة"اسDDDDDDتمرت مئDDDDDDات السDDDDDDنير اللقDDDDDDب الDDDDDDذي يطلDDDDDDق عل النسDDDDDDاء" النسDDDDDDاء ذوات القDDDDDDدمير

ف من طرف القوى الستعمارية بعد حرب الفيون . الصينيات بDDؤس المDرأة 1840وقد أجج الغزو المتتالي للصير
يDD سDDنة 

ف فف ي 30فقDDط قتDDل أكDDتر مDDن  1937الصDDينيية، وخلل الحDDرب العدوانيDDة اليابانيDDة عل الصDDير مليDDون صDDيبف
ي لمدينDDة نDDانجينغ مDDن طDDرف الجيDDش

أغلبهDDم مDDن النسDDاء والطفDDال، وخلل شDDهر فقDDط الDDذي تل الحتلل اليابDDائف
ة آلف اغتصاب ، ارتكب المحتلون حوالي عشر ي

.اليابائف

وقراطيDDة ياليDDة والقطاعيDDة والرأسDDمالية البتر ي مDDن طDرف المتا ف للشDDعب الصDيبف إن الضطهاد والستغلل البشDعير
ي نفس الوقت دفعا المرأة إل هاوية من اللم ل قرار لها

ف إل حافة الدمار، وفف .المتواطئة دفعا الصير

ف شDDDDDنت النسDDDDاء الصDDDDDينيات نضDDDDDالت مختلفDDDDDة، وسDDDDDتنطلق حركDDDDDات متواليDDDDDة مDDDDDن أجDDDDDل عل امتDDDDDداد مئDDDDDات السDDDDDنير
ف وضDDDDعية المDDDDرأة، مDDDDن قبيDDDDل منDDDDع تضDDDDميد أقDDDDدام النسDDDDاء، وتشDDDDييد مؤسسDDDDات تعليميDDDDة للنسDDDDاء، وتحقيDDDDق تحسDDDDير

فDDD الرجDDDال والنسDDDاء، وهيDDD ثDDDورة ديموقراطيDDDة بورجوازيDDDة قادهDDDا  ي لحDDDزبصن يات صنالمسDDDاواة بير
 الزعيDDDم التDDDاريخف

فDD الرجDDال والنسDDاء، وقDDد1911الكيومنتDDانغ، فثDDورة  ، أطلقDDت حملDDة نسDDائية هDDدفها الساسيDD تحقيDDق المسDDاواة بير
يD يقظDDة المDDرأة الصDDينية، لكDDن دون تغيترDD جDDدري للقDدر الDDبئيس للمDDرأة الصDDينية

ساهمت مختلف هDذه الحركDDات فف
.المضطهدة والمستعبدة

DDف ي صDDوب، كواحDDد مDDن أهDDدافه، تحقيDDق تحDDرر المDDرأة والمسDDاواة بير لكDDن منDDذ أن تأسDDس الحDDزب الشDDيوعي الصDDيبف
الرجDDال والنسDDاء، فتحDDت قيDDادة الحDDزب الشDDيوعي تعبDDأت النسDDاء بشDDكل واسDDع وتنظمDDن، مكونDDات جبهDDة واسDDعة
موحدة، مكونهDا الساسيDD العDDاملت والفلحDات، بالتضDDامن مDDع نسDDاء كDDل الوسDDاط الخDDرى والنتمDاءات العرقيDDة

ية من أجل تحرير النساء مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثورة الصينية ي البلد، حركات جماهتر
.فف

يDD أكتDDوبر 
ف مDDن التاريDDDDخ، حيDDث كDDانت 1949لقد وضع تأسيس الجمهورية الشDDعبية الصDDينية فف نهايDDة للف السDDنير

.النساء الصينيات مضطهدات ومستعبدات من طرف القطاع، ومضطهدات من طرف المعتدين الجانب

ف الجديDDDدة يDD. تحركهDDDن عقليDDDة جديDDDدة كDDDل الجDDDدة، فقDDDد انتصDDDبت النسDDاء الصDDDينيات، وأصDDDبحن سDDيدات الصDDDير
ففف

يDD مدينDDة 1949سDDنة 
يDD أول دورة لDDه فف

سDDنة انتصDDار الثDDورة، عقDDد المDDؤتمر الستشDDاري السياسيDD جلسDDته العامDDة، فف
فDDDD بمشDDDDاركة  يDDDD إطDDDDار بنDDDاء %10,4امDDDDرأة، أي بنسDDDDبة  96بكير

، وقDDDد ناقشDDDن مDDDDع الرجDDDال مشDDDاريDDDDع فف ف مDDDن المنDDDDدوبير

ي الثورة الصينية
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ف الجديDDDDDدة، وبDDهDDDDDذه المناسDDDDDبة انتخبDDDDDت السDDDDDيدة   النائبDDDDDة الرئيسDDDDDية للحكومDDDDDة الشDDDDDعبيةسDDDDونغ شDDDDينغ لينDDDDDغالصDDDDDير
ي ليانغ و لي ديكان المركزية، وترقت كل من 

ي الحكومةسر
.إل مناصب قيادية فف

نامج العام للدستور"وقد أعلن  ، الDذي" التا المDؤقت، والDذي لDDه صDDلحية قانونيDDة، رسDميا إلغDاء النظDDام القطDDاعي

Dي
ي لDدى الرجDDال فف فDD يتمتعDن بنفDDس الحقDDوق الDبز كانت فيDه النسDاء مضDDطهدات، وأصDDبحت النسDاء منDذ ذلDك الحير

بوية والجتماعية .جميع مجالت الحياة، السياسية والقتصادية والثقافية والتز

ف وهكذا ولد عهد جديد لتحرر المرأة، من أجل تحويل الحالة السياسDDية والثقافيDDة المتDDأخرة الموروثDDة عDن الصDDير
ف والضطهاد الذي أنزلته بهن النظمDDة والعDDادات القديمDDة، القديمة بشكل سيDDDDع، وتخليص النساء من نتر التميتر
ء الDDDذي سDDDمح بتغيترDDD جDDDدري لموقDDDع النسDDDاء DDDي

يDDDة، السر يDDD البلد كلهDDDا وعل نطDDDاق واسDDDع حركDDDة جماهتر
وأطلقDDDت فف

ي عدة مجالت نذكر منها 
:ووضعهن الجتماعي فف

 - DDDلح الزراعيDDDكلون : الصDDDراء يشDDDون الجDDDراء والفلحDDDالفق DDDف مDDDن السDDDاكنة الفلحيDDDة، فلDDDم %70رغDDDم أن الفلحير
ف القديمDDة إل  يDD الصDDير

، أمDDا النسDDاء فلDDم يكDDن لهDDن حDDبز حDDق الملكيDDة، وغDDداة %10يكونDDوا يملكDDون فف DDي
مDDن الراضف

يDDD المنDDDاطق الفلحيDDDة، وحسDDDب مبDDDدأ
ف الجديDDDدة، انطلقDDDت موجDDDة شاسDDDعة مDDDن الصDDDلح الزراعيDDD فف تأسDDDيس الصDDDير

ي لكDDل فDرد مDDن السDDكان"
يD مثDDل الرجDال، وبDDذلك تDم القضDاء عل عDدم" توزيDDDDع الراضف

حصDDلت النسDDاء عل الراضف
ف الرجال والنساء .المساواة بير

اع العام -  ي الجمهورية الشعبية الصينية، الذي صدر سنة : القتز
، عل أن النسDDاء1953نص قانون النتخاب فف

 DDDف يDDD أن ينتخيا
فDDD ) فتDDDح الخDDDاء( لهDDDن نفDDDس الحDDDق فف يDDD شDDDهر دجنDDDتا مDDDن نفDDDس) كش الخDDDاء(وينتخيا

مثDDDل الرجDDDال، وفف
يDD تاريDDDDخ

اع عDام فف ي مجموع البلد، ويتعلق المر هنا بأول اقتز
ي المجالت الساسية فف

السنة، نظمت النتخابات فف
، صDDDوتت فيDDDه أكDDDتر مDDDن  ف ، %17مDDDن النسDDاء،  %90الصDDDير ي يDDD المجلDDس الشDDDعبا

فDDD كممثلت للشDDDعب فف منهDDDن انتخيا
يDD تDDدبتر شDDؤون الدولDDة والشDDؤون

ف الجديDDدة، شDDاركت النسDDاء الصDDينيات فف ء الصDDير DDي هن عل أنDDه منDDذ مخا وهDDذا يDDتا
ف مDDDDدى التبDDDDاين الصDDDDارخ مDDDDع ي كمDDDDا عل مسDDDDتوى الوقDDDDائع الفعليDDDDة، وهDDDDذا يDDDDبير

الجتماعيDDDDة، عل المسDDDDتوى القDDDDانوئف
ين، DDرن العشرDDDالق DDDي

بعDDDض البلDDDدان الغربيDDDة، حيDDDث أن قDDDانون النتخDDDاب فيهDDDا لDDDم يمنDDDح للنسDDDاء حDDDق النتخDDDاب إل فف
يDD منDDح هDDذا الحDDق للنسDDاء إضDDافة إل

يDD أكتDDوبر بروسDDيا قصDDب السDDبق فف
اكية فف خاصDDة بعDDد أن حققDDت الثDDورة الشDDتز

.حقوق أخرى

يDD النشDDطة المنتجDDة - 
يDD جميDDع أنحDDاء البلد، خرجDDت النسDDاء مDDن داخDDل: المشDDاركة فف

مDDع نمDDو القتصDDاد وتطDDوره فف
يD سDDنة 

ي النشطة المنتجDDة، ففف
يD النتDاج %70شDDاركت حDDوالي  1957جدران بيوتهن للمشاركة فف

مDن الفلحDDات فف
ي المدن تم إحصاء 

، وفف ، وول إل غتر1949DDمرة أكتر من سنة  5,5عاملة ومستخدمة، أي  3286000الزراعي
فDD تمكDDن مDDن ف القديمDDة مقصDDيات مDDن النتDDاج، ومنDDذ ذلDDك الحير يDD الصDDير

رجعDDة ذلDDك الزمDDن، حيDDث كDDانت النسDDاء فف
. ضمان مواردهن القتصادية الخاصة بهن

ي الثورة الصينية
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ف القديمة : القضاء عل المية -  ي الصير
مDن نسDاء الصDDينيات أميDات، ومDن أجDDل الرفDDع مDDن المسDDتوى %90كان فف

DDي تها بشDDكل منهخا ي تمت مباسر ف الجديدة حركة واسعة لمحو المية، والبز ، أطلقت الصير ف ي لمجموع الصير
الثقافف

ي هذا الموضوع . وخاضع للتخطيط
ات تطور تم تسجيلها فف ،1958، 1956، 1952سنوات : وهناك ثلث فتز

يDDD دروس ابتدائيDDDDة،
ى، وتعلمDDDDت اللف مDDDن النسDDDاء القDDDDراءة والكتابDDDDة ، فف يDDD المDDDدن الكDDDDتا

حيDDDDث أطلقDDDDت حملت فف
ي سDDنة 

، تشتغل خارج أوقات العمل، وفف ف ي مدارس للعمال والمستخدمير
، أصDDبحت1958ودروس مسائية، أو فف

مليDDDDون امDDDDرأة، كDDDDن لحDDDDد هDDDDذا التاريDDDDخ أميDDDDات، بإمكDDDDانهن القDDDDراءة والكتابDDDDة، وهكDDDDذا تDDDDم تحقيDDDDق النتائDDDDج الول 16
. لوضع نهاية للجهل والحالة المتأخرة للنساء

، أول قDDDانون للجمهوريDDDة1950شDDDكل قDDDانون الDDDزواج الDDDذي صDDDدر سDDDنة : الدعاية للقانون حول الDDزواج وتطDDبيقه - 
، الDDذي يمجDDد الزيجDDات المرتبDDة الشDDعبية الصDDينية، وينDDص هDDذا القDDانون صاحة عل إلغDDاء نظDDام الDDزواج القطDDاعي
ام الرجDDال واحتقDDار النسDDاء، وإهمDDال مصDDالح الطفDDال، وهكDDذا تDDم إنشDاء نظDDام زواج سDDلفا والDDزواج القشي، واحDDتز
فD الرجDDل والمDرأة، بالضDDافة ، والDزواج الحDادي والمسDDاواة بير Dف جديد يشدد عل زواج نابع مDن اختيDDار حDDر للزوجير
وعة للنسDDDDاء والطفDDDDال، ولقDDDDد كDDDDان هDDDDذا القDDDDانون التحDDDDول العمDDDDق، الDDDDذي DDDDالب المشرDDDDوق والمطDDDDة الحقDDDDإل حماي

ف ي منذ آلف السنير ي الحياة الزوجية والسية للمجتمع الصيبف
.حصل فف

ه وتطDDبيقه، وبفضDDل DDل نشرDDن أجDDوع البلد مDDمجم DDي
يDDة واسDDعة فف منDDذ صDDدور هDDذا القDDانون تDDم إطلق حركDDة جماهتر

، وتقلصDDDت بشعة ظDDDواهر إهانDDDة المDDDرأة، فالختيDDDار ذلDDDك، تDDDوقفت العديDDDد مDDDن الخطوبDDDات عل النمDDDط القطDDDاعي
وبعDDد سDDنوات. الحDDر للDDزوج والزوجDDة، والDDزواج المؤسDDس عل العاطفDDة والحDDب أصDDبح ممارسDDة جDDاري بهDDا العمDDل

ف تحطDDم مDDن الجهDDود الشDاقة، فDDإن النترDD الDذي فرضDDه نظDDام الDDزواج القDDديم، والDDذي يرجDDع لمئDDات بDDل للف السDDنير
ف ي معظمها بالصير

.إل البد، وتحققت حرية الزواج فف

يDDD :حظDDDر الDDDدعارة - 
ة المتوارثDDDة عDDDن المجتمDDDع القDDDديم كأقDDDدم حرفDDDة فف DDDواهر الحقترDDDن الظDDDدة مDDDدعارة واحDDDتا الDDDتعت

ف الجديDDدة، اتخDDذت إجDDراءات قويDDDة مDDن أجDDل حظرهDDا ة بعDDد تأسDDيس الصDDير DDخ، ومباسرDDDDنة. التاريDDن سDDتا مDDنون DDي
وفف

ي تDDم تبنيهDا1949 فD مبDDادرة منDDع الDدعارة، وحسDDب القDرارات الDDبز ي بكير
، اتخذت الجمعية الشعبية البلدية الثانية فف

ي كانت مفتوحة، وتDDم تجميDDع العDDاهرات، مDDن أجDDل اتبDDاع خلل الجتماع المنعقد، فقد تم إغلق دور الدعارة البز
إعادة تربية إيديولوجية، ومعالجة أمراضهن الجنسية، وبفضل مساعدة الحكومة، استطاعت هؤلء البئيسDDات

ف ومDDدن متوسDDطة أخDDرى. إعادة بناء حيDDاة عاديDDة ويعشDDن بعملهDDن الخDDاص وقDد اتبعDDت كDDل مDDن شDDنغهاي وتيDDانجير
DDDف ي تهير ف الجديDDDدة، هDDDذه الظDDDاهرة الDDDبز يDDD الصDDDير

ة، فف يDDD مDDDدة قصDDDتر
، واختفDDDت نهائيDDDا، وفف DDDف نفDDDس إجDDDراءات مدينDDDة بكير

ي المجتمع القديم، لقد
ي لم يتم التمكن من حظرها فف ، والبز النساء وتحتقرهن عل المستوى الجسدي والنفسي

ي ي المجتمع الصيبف
. زرعت عقلية جديدة فف

ي الثورة الصينية
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ي تركهDDDا المجتمDDDع ف عDDDتا هDDDذه الحركDDDات الواسDDDعة النطDDDاق، مDDDن اجتثDDDات كDDDل هDDDذه القDDDذارات الDDDبز لقDDDد نجحDDDت الصDDDير
يDDDDD كDDDDDل الميDDDDDادين السياسDDDDDية والقتصDDDDDادية

، وحDDDDDرر النسDDDDاء بشDDDDDكل جDDDDدري، فف ف ، الDDDDذي عمDDDDDر آلف السDDDDDنير القطDDDDDاعي
.والثقافية والجتماعية والسية

ف الشDDيوعية، ومDDن جهDDة ، حقDDق مDDن جهDDة، الفخDDر للصDDير ف يDD تطDDور التاريDDDDخ الحDDديث للصDDير
إن هDDذا التغترDD العميDDق فف

ي الحركة العالمية لتحرر النساء
ة فف .أخرى أئز بمساهمة كبتر

ي سDDنة ، قDد انطلقDDت بالفعDDل مDDع تأسDيس الحDDزب الشDDيوعي الصDDيبف ف يDD الصDDير
وهكذا، إذا كانت حركة تحرر النسDاء فف

ي اسDDDDتمرت إل حDDDDدود سDDDDنة 1921 يDDDD هDDDDذه1954، وشDDDDكلت مرحلDDDDة الثDDDDورة الديموقراطيDDDDة الجديDDDDدة، الDDDDبز
،قفDDDDزة فف

اكية بعد ذلك قامت بتعميق النجازات الثورية لصDDالح المDDرأة الصDDينية عمومDDا، والمDDرأة الحركة، فإن الثورة الشتز
وليتارية العظيمة .العاملة والفلحة خصوصا، وقد عرفت هذه النجازات أوجها إبان الثورة الثقافية التا

اع النصDDDف الخDDDر" ف كمDDDا يقDDDول زعيDDDم الثDDDورة الصDDDينية العظيمDDDة مDDDاو تسيDDD" إن النسDDDاء نصDDDف السDDDماء، وعليهDDDن انDDDتز
ات الثDDوري للثDDورة الصDDينية، فDDإن ء الDDذكر، متنكDDرة لكDDل الDDتر DDا السيDDامت بانقلبهDDد قDDة قDDانت التحريفيDDغ، وإذا كDDتون

ع النصف الخر من السماء وتقود ثورات داخل الثورة ف وليتارية المقبلة، عليها أن تنتز .الثورات التا

28 – 9 – 2017

جميلة صابر

ي الثورة الصينية
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