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  لهم البنون؟ألكم البنات و: الصين

  

   *شوقي إسماعيل

  
  

نسان في كتابة األفكار المنافحة للتمييز ضد قافة حقوق اإلثتخدم منذ بزوغ فجر بحر من المداد يس
 الى جنب مع وقد أفلح الناشطون جنباً.  العرق أو اللون،أي كائن بشري على أساس الجنس

اسب واضحة تجني ثمارها أعداد مقدرة من هذه الفـئات الناشطات في هذه القضايا من تحقيق مك
 خالها جمع ىمجتمعات البشرية منذ أمد سحيق حتالمكتوية بنار تلك التميزات التي تجذرت في ال

قضية التمييز على أساس . غفير من الناس أنها من المسلمات منتفعين بها كانوا أم متضررين
هدم  تتضافر في محاربة ذلك التمييز وما زالتالنوع البشري سلطت عليها جهود تضافرت و

 اإلرث التليد الذي شرع إلقصاء المرأة من كافة األنشطة التي كانت وما يزال الكثير منها حكراً
  ولكن أردت،ال أريد بالطبع في هذا المقام الخوض في هذا الجانب من القضية. على الرجل

والتي تصدر  " سقنيفيكانس"ت في مجلة استخدامها كتقديم ضروري لعرض جانب من ورقة نشر
عند دراسة التفاوتات الصحية على  أعتبره مهماً ال سيما ،عن الجمعية اإلحصائية الملكية ببريطانيا

: الورقة للكاتبة ثيريز هيسكث في مقالها الذي يمكن ترجمت عنوانه كاآلتي. ساس النوع البشريأ
 1."تالمسببات و التبعا: عدد كبير للذكور بالصين"
  

الجانب الذي أريد تناوله من الورقة أعاله في هذا العرض المصحوب ببعض اإلضافات التي 
 تكمن أهميته في أنه انتقل من حالة وصف بعض المجتمعات بالتمييز ضد المرأة ،أراها ضرورية

اة أو بإقصائها من دورها الطبيعي في المجتمع إلى التلميح بمحاولة سلب المرأة من حقها في الحي
ن إق أهون من كفر التصفية الجسدية وسلب الحقو الذي يجعل ذنوباً مثل التمييز و الشئ،نفسها

تناسب المختل بين أعداد الذكور واإلناث في  تعاملت الورقة مع قضية ال،كمدخل لها. كان مستتراً
ايد أن النمو المتزترى هيسكث . الي خمس سكان العالمالتي يمثل سكانها حوالصين الشعبية و

                                      
1 Significance, March 2009, volume 6, Issue 1, P9.  
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ضت قدماً في البحث عن المسببات  م ومن ثم، يثير االنزعاجاًللذكور على حساب اإلناث بات شأن
 فهذه تحتاج لبحث كبير ال تسعه جنبات ،ال تهمني هنا التبعات. التكهن ببعض التبعات المحتملةو

  .هذا العرض البسيط بقدر ما يهمني عرض الفعل والتي تأتي هذه التبعات كنتيجة له
  

الدراسة موضوع االستعراض قُصد به الهوة  في التناسب بين الجنسين المشار إليهالختالل في ا
تساع منذ ثمانينات القرن الماضي بين أعداد اإلناث بمختلف فئاتهن العمرية التي بدأت في اال

للمواليد  العدد الكلي .ية إذا ما قورنت ِمثْالًِ بمثْلوأعداد  الذكورالمدرجة تحت نفس الفئات العمر
 لكن ينظر لهذا ، ال يجب أن يكون مناصفة بين الجنسين بالضرورة، الشهر أو العام،في اليوم

نود بتسجيالت المواليد الرسمية والدراسات السكانية المس في المدي المتوقع والعدد بأن يكون واقعاً
كان هنالك إذا .  ذكر107 الى 103 يوجد ى أنث100 تقول في معظمها إنه مقابل كل والتي

 قد ب المذكور أعاله فهو أرضية لمبحثانحرافاً الفتاً عن هذه النزعة أحدث اختالالً في التناس
 وهذا ما قامت به ثيريز هيسكث في ،يكون شيقاً للتحقق من األسباب التي تقف وراء هذا االختالل

التناسب  (106ان  ك1979تقول الورقة إن عدد الذكور في الصين في عام . مقالها المذكور أعاله
 ثم 1990 في 111 إرتفع هذا العدد إلى ،)ىدة بعدد الذكور المقابل لمئة أنثبين الجنسين يحسب عا

ن أ يمكن القول ،لتوضيح الصورة أكثر.  2005 في العام 120 إلى  وصوال2001ً في 117إلى 
في عدد الذكور قدرها أحدث زيادة ، 2005 للعام تحديداً و،غير في التناسب المذكور أعالههذا التَ
هنا تأتي مالحظة هيسكث الثاقبة والتي تقول .  مليون في الصين للذين هم تحت سن العشرين33

قد تزامن هذا مع  و، في أعداد الذكور بدأت في أوائل الثمانيناتن هذه الزيادات الكبيرة جداًأ
 وهنا يأتي .راً ممكناًَانتشار تقنية الموجات الصوتية والتي أصبح تحديد نوع الجنين معها أم

الصين من الممكن استنتاج السيدة هسكث بأن توفر هذه التقنية مع السماح بعمليات اإلجهاض في 
ي الجنين  إلى اتجاه الشريحة المعنية باإلنجاب إلجراء عمليات إجهاض انتقائية تُبقىأن يكونٌ قد أد

لطات الصينية لعمليات اإلجهاض االنتقائية تحريم الس. ىتذر الجنين األنث الالذكر على قيد الحياة و
فصل لكن من الصعب في هذه الحاالت ال و،على أساس جنس الجنين قد تدفع بعيداً بهذا االتهام

  خصوصاً،اإلجهاض الناتج عن المعرفة المسبقة لنوع الجنينبين اإلجهاض ألسباب مشروعة و
) الشرق اآلسيويالجنوب و(من العالم تلك األرجاء إذا استصحبنا العقلية المفضلة للذكور في 

  الصينيين لتحديد نوع الجنين قديمة أشهرها الجدولمحاوالت. ناطق كثيرة أخرى بالطبعوم
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فكرة الجدول هي تحديد نوع . الذي يعود تاريخه لسبعمائة عامالمعروف بجدول الوالدة الصيني و
ذا حبلت امرأة ما  فمثال إ،عند الوالدةعمر المرأة  يتم فيه الحمل والجنين بالنظر إلى الشهر الذي

مبينة باللون  (ى فستكون النتيجة طفلة أنث عاما21ًعمرها عند الوالدة هو في شهر أبريل و
  .على حسب الجزء المقتطف من الجدول أدناه) األحمر

  

  
 العام ى العالمي حتعدل للمكور واإلناث في الصين كان طائعاًلتناسب بين الذلى أن ااألرقام إير تش

 وما الجدول أعاله إال دليل على اهتمام شعب الصين ؛األنثى التفضيل التقليدي للذكر علىرغم ، 1989
 ذلك االهتمام الذي يثير الفضول لمعرفة الدافع من وراء هذه ،بتحديد نوع الجنين منذ سبعة قرون

م أ كان تخزينها ثم استخدامها في التكهن بنوع الجنين ذكراًد المبكر من جمع المعلومات والجه
ربطت هيسكث هذه المشكلة بسياسة الطفل الواحد التي فرضتها الحكومة الصينية رسمياً في . ىأنث

 والتي حدت من عدد األطفال بمعدل طفل واحد لكل زوج وزوجة في مناطق الصين 1979العام 
و أذا كان المولود األول معاقاً إا التقييد منها على سبيل المثال هناك استثناءات لهذ. ةالحضري

        2.ىأنث
  

 المسنودة بثقافة التفضيل الذكوري ألسباب ربما اقتصادية تحت ضغط سياسة تنظيم األسرة
لغلبة ه ان وأداً لألجنة قد يكون وراء هذألى تغليب المخاوف من إسكث  اتجهت هي،واجتماعية
 بصحة  ولكن ال يمكن الجزم كلياً،حصاءات المتوفرة تدعم هذه المخاوفربما تكون اإل. الذكورية

ن يكون هذا أنه من الممكن أ إذ ، ال سيما إذا أخذنا في االعتبار سياسة الطفل الواحد،هذه األرقام

                                      
2 http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy      يمكن االستعانة بهذا الرابط     السياسة من التفاصيل عن هذهللمزيد
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ها في سجالت  بعدم تسجيلى مثل إخفاء األسرة للمولود األنثىخرأحرف ألسباب التناسب قد ان
ن تفسر هذه الزيادة الكبيرة في أعداد أحتماالت العديدة التي يمكن  هذا واحد من اال،المواليد مثالً

وجب التنويه إلى أن حكومة الصين تعي هذه المشكلة جيداً  .الذكور تحت سن العشرين في الصين
استقرار مجتمعها ور ألمن و المهولة في أعداد الذكو تُبدي انزعاجها علناً من تهديد هذه الزيادة

  .كما جاء في ورقة السيدة  هيسكث
  

التطبيق بصرامة ) 1: علي سبيل المثال ال الحصر من الحلول التي قدمتها الورقة للحد من هذه المعضلة،
 الرقابة اللصيقة لعمليات اإلجهاض و التأكد) 2الصين و التي تمنع الوأد  للقوانين الموجودة أصال في

حملة  ك،رأةـالمالتمييــز ضد  ثقافةلحمالت العاملة على القضاء على دعم ا) 3 انتقائياً بأنها التتم
Care for girls.  

  

 نحن نستقبل يوم المرأة العالميو حاولتُ في هذه العجالة إلقاء الضوء علي هذا المقال الذي أعتبره مهماً
كال التمييز ضد المرأة والتي تم صنعها كافة أش  لمواصلة الجهد الدؤوب الرامي إلزالة تحفيزاًللمرأة،

  .اجتماعياً
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