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رشيد بن بيه
2050 دميوغرافيا املغرب يف أفق عام
هيئة التحرير
 نقمة أم نعمة؟:تزايد سكّان العامل

مجد أبو عامر
 استرشاف مستقبل:دميوغرافيا الرصاع
2050 الفلسطينيني عام
نصار
ّ يارا
ول
والتح
الدميوغرافية
ات
املؤش
ّ
ُّ
أي عالقة؟
ُّ :الدميقراطي

عبد اللطيف املتدين
السياسات السكانية بني نظرية مالتوس
ونظريات املؤامرة

تقديم
يقع السؤال الدميوغرايف ،مبعناه الواسع ،يف قلب ّ
جل القضايا االجتامعية املعارصة الرئيسة :املوارد،
واملناخ ،والنزاعات ،والهجرة ،والتمدين ،والنمو ،والتعليم ،والتوظيف ،والتقاعد ،والصحة ،والدمقرطة
التغيات الدميوغرافية الكربى التي شهدها العامل يف
وغريها .وتزداد ح ّدة هذا السؤال بالنظر إىل ّ
العقود األخرية املاضية ،والتي من شأنها أن تستمر خالل العقود املقبلة.
يحجب املشهد الدميوغرايف العاملي تباينات كبرية بني فئتني متاميزتني من البلدان :القوى العجوزة
تغيات
من جهة ،والبلدان األكرث شبا ًبا من جه ٍة أخرى ،ومن ضمنها البلدان العربية التي بدأت تشهد ّ
دميوغرافية كربى يف العقود األخرية .فبعد أن مت ّيز العامل العريب فرتة طويلة من بقية العامل (باستثناء
أفريقيا جنوب الصحراء) بامتالكه أحد أعىل معدالت النمو والخصوبة يف العامل ،دخلت بلدانه ،عىل
اختالفات يف التوقيت والح ّدة والرسعة ،مرحلة "االنتقال الدميوغرايف"؛ ما ّ
يدل عىل مسا ٍر يتسم
بالسيطرة عىل معدالت الوفيات والخصوبة والح ّد منها.
يذهب كثريون إىل ربط هذه التح ّوالت بعملية التحديث يف املجتمعات العربية ،يف التعليم ،والخصوبة،
ُعجل بالتحوالت السياسية يف
والزواج ،والتمدين ،وردم الفجوة بني الجنسني ،وغريها ،عا ّدين أنها ت ّ
هذه البلدان ،من خالل ترسيع سقوط األنظمة التسلطية وقيام الدميقراطية .يف حني يؤ ّكد البعض
اآلخر ،من دون إقامة عالقة آلية بني التحوالت الدميوغرافية ونتائجها السياسية ،أنّ الرتكيبة السكانية
متثّل ً
رشطا مسب ًقا أو محف ًزا للتح ّول السيايس ،من دون أن تكون محدد ًة له عىل نحو كامل؛ وهو
ّ
وتظل النقطة املركزية
ما تؤ ّكده العديد من االنتفاضات العربية املعارصة (تونس ،وليبيا ،ومرص).
يف هذه املقاربات التأكيد عىل دور ُبعد "فائض الشباب" أو "طفرة الشباب" يف هذا التحول ،وتزايد
الطلب عىل التغيري السيايس .وقد كانت هذه التطورات بالتأكيد من بني األسباب الجذرية للثورات
العربية املعارصة ،إىل جانب تح ّوالت النمط التقليدي لألرسة التي ساهمت (وال تزال) يف زعزعة أسس
أمناط الحكم السلطوية السائدة ،والقامئة عىل منوذج "مجتمع الوصاية" ،أو "املجتمع البطريريك" ،أو
ثم ،هناك أهمية للنظر يف هذه التحوالت الدميوغرافية واسترشاف
"خطاطة الشيخ واملريد" .ومن ّ
رهاناتها املستقبلية بالنسبة إىل البلدان العربية.

وينطبق األمر ذاته عىل أبعاد أخرى مرتبطة بالتحوالت الدميوغرافية يف البالد العربية ،من قبيل مشكلة
املياه ،وتدهور املوارد الطبيعية ،والتلوث ،والتغريات املناخية ،وتزايد الضغوطات عىل أسواق العمل
العربية املحدودة بنامذج االقتصادات الريعية والتنمية املعاقة ،وتفاقم عدم املساواة يف التنمية عىل
مستويات وطنية ودولية ،ما يؤدي إىل احتقان األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية الداخلية،
وتنامي الهجرة الدولية ،وغريها من القضايا الشائكة التي ستزداد ح ّدتها يف املستقبل.
يأيت الكتاب السنوي الخامس لـ استرشاف للنظر يف مختلف هذه القضايا املرتبطة بالتحوالت
الدميوغرافية يف البلدان العربية ،وتحليل تأثرياتها املتع ّددة ،وعىل ّ
كل املستويات ،يف مستقبل هذه
البلدان .ويقرأ نقد ًيا التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة يف أفق عام  ،2100ومستقبل االنتقال
الدميوغرايف للعامل العريب ،وآثار ال ّتحوالت الدميوغرافية يف استدامة املوارد الطبيعية يف املنطقة
العربية ،والتحوالت الدميوغرافية يف البالد العربية واتجاهات الهجرة إىل أوروبا ،وواقع اختالل الرتكيبة
السكانية يف دولة قطر ومستقبالته ،والهبة الدميوغرافية واملشيخ يف سلطنة عامن ،وشيخوخة السكان
يف الجزائر واتجاهاتها املستقبلية ،والقطيعـة الدميوغرافيـة وآفـاق حركيـة السـكـان يف سوريـة،
والتوقعات املستقبلية للسكان يف األرايض الفلسطينية واحتياجاتهم التنموية ،واسرتاتيجيات السكان
والتنمية يف لبنان.
هيئة التحرير
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يوسف كرباج

ثالث مراحل لالنتقال الدميوغرايف للعامل العريب
Three Stages of the Demographic Transition of the Arab World
 تعيد هذه الدراسة النظر يف ما بات يعترب ترسيامت، عىل عكس الرؤى السائدة:ملخص
ً تتأسس عىل ثالث مراحل
بدل من مرحلتني
 من خالل أطروحة،دميوغرافية يف املجتمعات العربية
ّ
ريا مرحلة
ً  وأخ، ثم مرحلة االنتقال الدميوغرايف العكيس، مرحلة االنتقال الدميوغرايف:فحسب
 أو،أن مرحلة ركود االنتقال الدميوغرايف
ّ  وإذ تعترب الدراسة.العودة إىل االنتقال الدميوغرايف
 مثلام، ليس من شأنها أن تبرش بالخري يف البلدان العربية،حتى االنتقال الدميوغرايف املضاد
تشدد عىل التأثريات االقتصادية واالجتامعية الكارثية لجائحة فريوس كورونا املستجد
أنها
ّ
 فإنها تدعو إىل حشد املجتمع العلمي الدميوغرايف العريب إلنشاء مناذج إسقاط،)19-(كوفيد
، وتتجاوز السيناريوهات الحالية،املستجدة
 تأخذ يف االعتبار هذه اآلثار الدميوغرافية،مناسبة
ّ
.سواء تلك الخاصة بالدول أو باملنظامت الدولية التي عفا عليها الزمن
 االنتقال الدميوغرايف، االنتقال الدميوغرايف، العامل العريب، دميوغرافية:كلامت مفتاحية
.19- كوفيد،العكيس
Abstract: Contrary to prevailing views of Arab society demographics, this study posits
a thesis based on three stages instead of just two stages: demographic transition stage,
then reverse demographic transition, and finally the return to demographic transition.
While the study considers that the stagnant stage of the demographic transition, or
even the demographic counter-transition, does not bode well for Arab countries, just as
it stresses the disastrous economic and social impacts of the Coronavirus pandemic, it
calls for mobilizing the Arab scientific demographic community to create appropriate
projection models that take account of new demographic effects and go beyond the
current outdated scenarios, whether of states or international organizations.
Keywords: Demography, Arab World, Demographic Transition, Demographic CounterTransition, Covid-19.

.* باحث يف املعهد الوطني الفرنيس للدراسات السكان ّية بباريس
Researcher at the National Institute of Demographic Studies (INED) in Paris.
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الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

مقدمة
طي الزمن برسعة بسبب االضطرابات غري املتوقعة يف األشهر األخرية .فالعامل
قد يصبح هذا النص يف ّ
العريب مل يسلم من وباء فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-الذي اب ُتيل به العامل بأرسه ،عىل الرغم
من أنّ ش ّدته الوبائية (تأثريات اإلصابة بالعدوى ،والوفيات ،وما إىل ذلك) هي أبعد من الوصول إىل
املستويات العالية ج ًدا التي بلغتها يف أماكن أخرى من العامل ،يف أمريكا وأوروبا عىل وجه الخصوص.
إضاف ًة إىل ذلك ،فإنّ الدول العربية موسومة بتنوع كبري؛ إذ إنها مل تعان الوباء بالش ّدة نفسها ،وبعضها
سلم أكرث من البعض اآلخر ،وذلك ألسباب مل يجر توضيحها سوى عىل نح ٍو جزيئ فقط.
ولكن إذا كان ّ
معتدلي نسب ًيا يف العامل العريب ،فإنّ عواقبهام االقتصادية
تفش هذا الوباء ونسبة الوفيات
ْ
واالجتامعية والسياسية ستكون مد ّمرة؛ ومام ال شك فيه أنها ستكون أش ّد يف هذه املنطقة مام ستكون
عليه يف البلدان املتقدمة .ولذلك سيكون من املناسب ،عندما ستكون لدينا خلفية كافية للنظر،
دراسة تأثريات الدميوغرافيا يف املجتمعات العربية من خالل ثالث مراحل ً
بدل من مرحلتني فحسب:
مرحلة االنتقال الدميوغرايف ،ثم مرحلة االنتقال الدميوغرايف العكيس ،وأخ ًريا مرحلة العودة إىل االنتقال
الدميوغرايف ،ولكنه هذه املرة انتقال دميوغرايف يقوده الفقر (.)Poverty-led transition

أولً  :االنتقال الدميوغرايف يف العامل العريب
إنّ فكرة وجود عالقات متبادلة بني الرتكيبة السكانية والتطورات السياسية ليست جديدة .لكن مام
ال شك فيه أنها اكتست أهمي ًة منذ أن قام عامل السياسة األمرييك الشهري ،صموئيل هنتنغتون ،بنرش
مفهوم "رصاع الحضارات"(((؛ خاص ًة أنه وضعه منذ البداية يف سياق رص ٍاع وليس ّأي رصاع ،وهو الرصاع
الذي من شأنه أن يعارض الغرب املسيحي واإلسالم العريب إىل ح ٍّد ما .فالدميوغرافيا من شأنها أن تكون
يف هذا الرصاع هي الورقة الرابحة .وكام يعلن عن ذلك هنتنغتون" ،لقد متّت تغذية انبعاث اإلسالم
مبعدالت خيالية للنمو السكاين"(((؛ وهو يعزو هذه النهضة إىل منوها السكاين القوي .فالدميوغرافيا
املتفجرة للمسلمني والعرب من شأنها أن تجعل منهم "فصيلة خسيسة" عىل حدة ،مختلف ًة عن بقية
ّ
البرشية .وغال ًبا ما تلوح هنا العنرصية يف األفق ،عىل غرار الصحافية اإليطالية الالمعة ،أوريانا فاالتيش،
التي تعترب أنّ املسلمني يتناسلون "مثل الجرذان"(((.
1 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (London: Simon & Schuster, 1996).
2 Ibid., p. 116.
3 Oriana Fallaci, La rage et l'orgueil (Paris: Plon, 2002).
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إنّ الدميوغرافيا تجعل من املمكن الحكم عىل الوقائع والقرائن ،بعي ًدا عن األفكار الجاهزة((( .كام
يسمح هذا االختصاص ،الذي قد يبدو جا ًّفا بأرقامه وأشكاله ومنحنياته ،بالذهاب إىل ُعمق السلوك
البرشي وقراره ،وبقياسه بأكرب موضوعية ممكنة ،منذ الوالدة حتى الوفاة ،وبالنظر فيام إذا كانت هناك
اختالفات جوهرية بني املجموعات البرشية ،وإدراك االختالفات أو التقاربات يف ما بينها.
وقد تكون الخصوبة املعيار الدميوغرايف الذي من شأنه أن يربز الفروق بني املجموعات عىل النحو األمثل،
وال س ّيام بني املسلمني واملسيحيني ،وبني العرب والغربيني .وتُظهر خريطة العامل اختالفات هائلة؛ فإذا
كانت املرأة يف منطقة الساحل األفريقي ال تزال تلد ما يقرب من  7أطفال يف املتوسط خالل حياتها
الخصبة ،فإنها تكتفي يف الرشق األقىص بـ  0.9طفل ،كام هو الحال يف تايوان أو يف كوريا الجنوبية .وقد
تنزع وجهة النظر التبسيطية إىل وضع املسلمني والعرب بضفة تلقائية يف أعىل درجة من س ّلم الخصوبة.
غري أننا نجد أنه إذا كان لدى مسلمي النيجر  7أطفال لكل امرأة يف املتوسط ،فإنّ مسلمي إيران يكتفون
– عىل الرغم من كونها جمهورية إسالمية – بـ  1.7طفل لكل امرأة يف املتوسط ،بنسب ٍة ّ
أقل من بعض
الدول األوروبية((( .كام أنّ الخصوبة يف العامل العريب ليست متجانسة ،بل هي تختلف اختال ًفا كب ًريا من
بل ٍد إىل آخر((( .ولذا علينا مراجعة األفكار املانوية؛ إذ ال توجد ّ
قط فجوة ال ميكن تذليلها بني الحضارات،
املسلمة واملسيحية عىل وجه الخصوص.
إنّ االنتقال الدميوغرايف حقيقة ثابتة يف العامل العريب .فمنذ سبعينيات القرن املايض ،تشهد الخصوبة
انخفاضً ا كب ًريا .وهي ثورة دميوغرافية نابعة من ثورات أخرى :ثقافية ،وذهنية ،وصحية  ...إلخ ،شهدها
العامل ،يف أوروبا ً
ثم انترشت يف جميع أنحاء العامل ،لتصل
أول ،منذ مارتن لوثر يف القرن السادس عرشّ ،
إىل العامل العريب ،من املغرب إىل سلطنة عامن ،قبل نصف قرن .و ُيربز الشكل ( )1قوة هذا االنتقال.
صحيح أنه انتقال متأخر ،ولكنه انتقال صاعق ،إذا حكمنا عليه من خالل متوسطعدد األطفال قبل فرتة
ٌ
االنتقال الدميوغرايف ،ويف الفرتة املمت ّدة حواىل  . 2010-2005واآلثار املرتتبة عىل هذا التح ّول يف الوجهة،
وال سيام السياسية منها ،متع ّددة .وسنورد عنها ً
مثال واح ًدا من بني أمثل ٍة أخرى .فقد رشح علامء سياسة،
يف إطار اتجاه هنتنغتون ،العنف السيايس ،أي العنف يف العامل العريب ،بعامل شباب السكان ،أو "الطفرة
سن ما بني
الدميوغرافية" للشباب :فعندما ترتفع نسبة الشباب يف فئة األعامر "الصعبة املراس" ،لنقل يف ٍّ
 15و 24سنة ،يف الهرم العمري ،فإنّ العنف السيايس ينحو إىل الزيادة .ويوضح الشكل ( )2هذه الظاهرة
4 Youssef Courbage & Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations, Collection "La république des idées" (Paris:
Seuil, 2007).
5 Cf. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, Volume II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019).
6 Ibid.
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الشكل ()1
مؤرشات الخصوبة يف الدول العربية قبل االنتقال الدميوغرايف ويف فجر الربيع العريب
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املصدر :من إعداد الباحث ،بنا ًء عىل اإلحصاءات الوطنية للبلدان وبيانات شعبة السكان لألمم املتحدة لعام 2019
( )World Population Prospects 2019ولألعوام السابقة ،يف،https://bit.ly/348N1TX :
ومكتب تعداد الواليات املتحدة ،شوهد يف  ،2020/9/30يفhttps://bit.ly/3lSYBcL :

يف املغرب العريب ويف املرشق العريب .إذ نجد أنّ نسبة الشباب تزداد يف بعض الحاالت من  18-15يف املئة
يف عام  1965إىل  24-22يف املئة يف عام  .2005بيد أنّ تفسري العنف السيايس من خالل النمو السكاين
رسعان ما ينضب معينه مبجرد أن ننظر إىل الجزء اآلخر من املنحنى ،حيث ميكننا أن نلمح انهيار هذه
الطفرة الدميوغرافية للشباب بني عامي  2005و .2050فهل هذا يعني اختفاء العنف السيايس؟
تحسنٍ جوهري للظروف املعيشية يف ضوء هذه الدميوغرافية الجديدة التي
كان ميكننا إ ًذا أن نراهن عىل ّ
كانت تلوح يف األفق .فقد تلت معدالت النمو الطبيعي غري املستدامة التي كانت تزيد عىل  3يف املئة
ً
اعتدال .وجرى الحديث عن "النافذة الدميوغرافية للفرص" ،أو بقليل من املبالغة،
سنو ًيا ،معدالت أكرث
عن "املعجزة الدميوغرافية" ،أو بأكرث تواض ًعا ،عن "العائد الدميوغرايف" .فالتباطؤ الدميوغرايف يسهم
بالفعل يف زيادة املدخرات الوطنية ،واالستثامرات – ومن بينها استثامرات ُيقال إنها "اقتصادية" نسب ًة
ثم تحدث زيادة يف الناتج املحيل اإلجاميل ويف فرص العمل .ومع
إىل االستثامرات "الدميوغرافية" – ومن ّ
ضغوط ّ
أقل من الشباب الباحثني عن عمل ،كان من الواقعي تصور انخفاض االضطرابات االجتامعية
والعنف السيايس .ويوضح الشكل ( ،)3يف حالة املغرب ،كيف تتطور املدخالت اإلجاملية وصايف الدخول
يف سوق العمل بني عامي  2005و ،2030وهو مثال ميكن نقله إىل البلدان العربية األخرى.
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الشكل ()2
طفرة الشباب يف املغرب العريب واملرشق العريب ()2050-1965
املغرب العريب

اﳌﻐﺮب
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ

املرشق العريب

ﺳﻮرﻳﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻓﻠﺴﻄني
ﻣﴫ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻌﺮاق
اﻷردن

املصدر :املرجع نفسه.
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الشكل ()3
إجاميل وصايف املدخالت يف سوق العمل املغريب ()2030-2005
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املصدر :حسابات الباحث بنا ًء عىل:
Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc, Recensements de 2004 et 2014 & Enquêtes nationales
sur l'emploi, Rabat, diverses années.

مع ضغوط ّ
يتحسن.
أقل للدخول يف سوق العمل ،مل يكن ميكن لوضع املرأة يف القوى العاملة سوى أن ّ
كن يف الغالب
وهن الاليئ ّ
فعىل اعتبار أنّ املنافسة أقل رشاسة ،كان يف إمكان النساء ،من حيث املبدأّ ،
منزويات يف املهامت املنزلية ورعاية األطفال ،أن يجدن عىل نح ٍو أسهل مكان ًة خارج بيت الزوجية؛ إال
عندما تعارض ذلك األسباب الثقافية الراسخة.
كانت هذه الدميوغرافيا الجديدة أيضً ا فرص ًة للدول العربية لتعويض تأخرها من حيث التمدرس
ومحاولة الوصول إىل أرقام بعض البلدان السائرة يف طريق النمو ساب ًقا (مثل كوريا الجنوبية) ،حيث
معدل التمدرس يف التعليم الجامعي أضحى يناهز  70يف املئة((( .والحال هذه ،عانت الدول العربية أم ًدا
طويل النمو الهائل لألطفال يف سن االلتحاق باملدارس ،بنسبة  4يف املئة سنو ًيا كام يف الجزائر ً
ً
مثل(((؛ ما
نجم عنه فجوة مالية هائلة ،من حيث نسبة قطاع التعليم املئوية من الناتج املحيل اإلجاميل.
7 OECD/ Education GPS, "Korea: Overview of the education system (EAG 2020)," accessed on 30/9/2020, at:
https://bit.ly/3jffAFy
 8البنك الدويل" ،الجزائر :التعليم االبتدايئ ،التالميذ" ،شوهد يف  ،2020/9/30يفhttps://bit.ly/3kUC5zK :
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كام ساهم االنتقال الدميوغرايف يف الح ّد من ح ّدة التفاوتات يف البلدان التي بلغت فيها هذه التفاوتات
ذروتها .وقد يبدو هذا األمر مفاجئًا .ومع ذلك ،قبل االنتقاالت الدميوغرافية ،لنقل قبل سبعينيات القرن
املايض ،مل تكن الفئات الفقرية من املجتمع تتل ّقى سوى الحد األدىن من الدخل القومي ،وهذا أمر
ً
وفضل عن ذلكّ ،
ٌ
ومم كان يؤ ّدي إىل تفاقم عدم املساواة ،هو أنه كان عىل هذه الفئات
معروف متا ًما.
توزيع هذا الجزء اليسري من الدخل القومي عىل عد ٍد كبري من األفراد يف ّ
كل أرسة .ذلك أنّ عدد األطفال
لكل أرسة كان أعىل بكثري لدى الفئات الفقرية من عددهم يف الفئات الغنية بسبب نسب خصوبة
شديدة التباين بينهام؛ أما الفئات الوسطى ،فكانت يف منزل ٍة بني املنزلتني .وقد أتاح االنتقال الدميوغرايف،
من خالل انتشاره يف املجتمع بأرسه ،إمكانية تسوية الخصوبة ،مام أدى إىل تقليل الفروق الصارخة بني
متوسطعدد األطفال لدى مختلف الرشائح االجتامعية .وإن كانت أوجه عدم املساواة ال تزال منترش ًة
يف جميع بلدان املنطقة ،فإنها قد كان من شأنها أن تصبح أش ّد ح ّدة لو مل يطرأ االنتقال الدميوغرايف.
لقد استعاد العامل العريب ،يف وقت متأخر بالتأكيد ،هذه السريورة الكونية التي تنطلق من ارتفاع مستوى
تعليم الساكنة .فمن خالل تعميم الوصول إىل قراءة الكتاب املقدس لجميع الساكنة ،ال شك يف أنّ
ّ
مستهل هذه االضطرابات ،التي كان أحد آثارها األقل توق ًعا هو علمنة العقول،
الربوتستانتية كانت يف
والتي سوف تسمح بتعميم وسائل منع الحمل .كام أنّ ارتفاع املستوى التعليمي كان يحمل يف ثناياه
احتدا ًما ثور ًيا ،مثلام حدث يف إنكلرتا يف عهد كرومويل ( )1658-1599يف القرن السابع عرش ،ويف فرنسا
يف عهد ماكسيميليان دي روبسبري ( )1794-1758يف القرن الثامن عرش .واليوم ،يذ ّكر الربيع العريب لعام
 2011وحراك عام  2019بكونية هذه السريورة.
لقد أدى الوصول إىل املدرسة االبتدائية ،وهي ظاهرة أصبحت اعتيادي ًة ج ًدا ،إىل ترسيع عملية التغيري.
وضع جيد .فالشباب الذين تراوح أعامرهم بني  15و 24سنة
ويف هذا الصدد ،يوجد العامل العريب اليوم يف ٍ
يعرفون القراءة والكتابة عمل ًيا يف كل مكان وبغض النظر عن جنسهم .ويربز الشكل ( )4ذلك بوضوح،
لكنه يربز أيضً ا أنّ بعض البلدان متخلفة عن الركب ،وهي عىل التوايل وبحسب مستوى ح ّدة التأخر،
اليمن ،وموريتانيا ،واملغرب ،والسودان.
إنّ التعليم يفيض إىل عقولٍ  ،لنقل" ،سيكوالرية" .حينئذ ،يصبح اإلنجاب ً
فعل اختيار ًيا يعود قراره إىل
الزوجني ،من دون أن متليه السلطة ،أو القبيلة ،أو "األجداد" (الضغوط األرسية وغريها).
كام أنّ االنتقال الدميوغرايف مي ّر عرب انخفاض معدل الوفيات ،ومن دونه ال ميكن أن تنخفض الخصوبة
عىل أساس دائم .وهكذا ،تضاعف تقري ًبا متوسطالعمر املتوقع يف العامل العريب منذ خمسينيات القرن
املايض ،ليناهز اليوم الـ  80عا ًما بالنسبة إىل النساء يف بعض البلدان .ومن بني فوائده األخرى أنّ
االنخفاض يف معدل الوفيات قد ساهم بالتأكيد يف تراجع الرضوخ للحتمية القدرية التي كانت تقليد ًيا
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الشكل ()4
النسبة املئوية للشباب (من  15إىل  24عا ًما) بحسب الجنس الذين يعرفون القراءة والكتابة ،يف مطلع الربيع العريب
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املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل إحصاءات وطنية ،إضافة إىل:
Unesco Institute of Statistics, "Literacy Rates of 15-24 Years Old, Both Sexes, Percentage (2015)," accessed
on 15/10/2020, at: https://bit.ly/3dt27ru

الطب عىل وجه الخصوص ،كان الفرد العريب فقط أدا ًة بني يدي
شائع ًة يف العامل العريب .فقبل تقدم ّ
"القدر" .وكان ّ
كل يشء "مكتو ًبا" :املرض ،واألوبئة ،والحوادث ،واملوت يف نهاية املطاف .ومع ارتفاع
متوسطالعمر املتوقع اليوم ،أصبح لدينا شعور بـ "الخلود" ،فحتى لو كان ذلك مج ّرد وهم ،فإنّ له ميزة
تحفيز الروح املعنوية للفرد.
لقد دخلت التسلسالت الهرمية التقليدية يف أزمة .ففي املجتمع األبوي الذي ساد حتى ذلك الحني،
وحتى زمنٍ ليس ببعيد ،كان األب يسيطر عىل أبنائه ويرعبهم ،وال سيام البنات منهم .فبوصفه مصد ًرا
متعلم ً
ً
تعليم ضعي ًفا يف مواجهة أطفالٍ
للقلق وعدم االرتياح ،كان األب يف كثري من األحيان أم ًيا أو
متعلمني عىل نح ٍو متزايد .وكان الزوج ُييل رغباته ونزواته عىل زوجته ،التي كانت يف الغالب أمي ًة أو
متدنية التعليم .وعىل املنوال نفسه ،كانت األخت تدين ألخيها بالطاعة.
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ٍ
مساءالت متعاقبة داخل األرسة .بيد أنّ األرسة ليست سوى الس ّلم
ومن خالل انتشاره ،أثار التعليم
ويتوسع عىل املستوى "الكيل" ( ،)macroأي املجتمع .ومل يكن
"الجزيئ" ( )microالذي ينعكس تح ّوله
ّ
ميكن ّ
قط للتطورات املعتدلة (ّ )mezzo voceأل تجد لها صدى يف املجتمع .فالشخص الذي يسائل
رئيسا ،غال ًبا عىل مدى الحياة).
سلطة األب ،لن يتواىن عن مسائلة سلطة "أب" األمة (مل ًكا كان أو ً
إنّ االنتقال الدميوغرايف ،بكل مكوناته وخصوصياته وعمومياته ،ليس مسا ًرا هاد ًئا من دون مط ّبات أو
دوامات .ويف حالة الدول العربية ،إنه ليس كذلك بالتأكيد .وإن كانت وسائل منع الحمل ،التي أصبحت
اليوم مع ّمم ًة تقري ًبا ،بأشكالها الحديثة أو التقليدية ،مفيد ًة إىل ح ٍد كبري ألنها تتيح للزوجني اختيار عدد
أطفالهام وف ًقا إلمكانياتهام املادية ،فإنها ،من خالل إتاحتها تَح ّرر جسد الزوجة ،تتيح لها التف ّلت من
قبضة الزوج؛ األمر الذي ال يخلو من إثار ٍة للمخاوف التي تجاوزت أحيانًا الزوج نفسه وامت ّدت إىل أرسته.
وال تجري اإلشارة ّإل ً
قليل إىل العالقة املحتملة بني االنتقال الدميوغرايف الذي يفرتض جرع ًة معينة
من التمكني واالستقاللية ،أو حتى نسبة من تحرير املرأة ،وال سيام عىل مستوى املسألة الجنسية،
واالضطرابات االجتامعية والسياسية التي ميكن أن تنجم عن ذلك .ففي العامل العريبُ ،وجد شكل معني
من التطرف ،خاصة بني الشباب ،له عالقة له باالنتقال الدميوغرايف وبافرتاضاته املسبقة ،وال سيام منها
ظهور العزوبة القرسية .فقد و ّلد جرع ًة معينة من اإلحباط الجنيس كان ميكن استثامرها يف أحسن
األحوال يف شكلٍ من أشكال العودة إىل املايض ،أي يف السلفية ،أو يف أسوأ األحوال يف التطرف السيايس.
وهذه ظاهرة ليست بالرضورة عربية أو إسالمية ،كام تظهر ذلك حالة إيرلندا الكاثوليكية حيث تغ ّذت
الحركات املتطرفة ("الشني فني" و"اإليرا") عىل إحباطات الشباب.
ولكن ال ينبغي املبالغة يف هذه املواقف والسلوكيات املاضوية أو الراديكالية .فنموذج األرسة الجديد،
ترسخ إىل ح ٍّد
مع األب واألم وعدد محدو ٍد عىل نح ٍو متزايد من األطفال ،وهو منوذج "األرسة النواة" ،قد ّ
كبري .وميكننا أن نذهب إىل أبعد من ذلك لنؤ ّكد أن األرسة الكبرية والهرمية يف املايض كانت تتوافق مع
ثم ،يبدو أنّ االنتقال إىل عائلة محدودة هو رشط رضوري ،وإن مل يكن كاف ًيا،
نظام سيايس سلطوي .ومن ّ
للخروج من السلطوية.
ومن الشائع ،عىل غرار ما يحدث يف أوروبا أو أمريكا الشاملية ،التلويح بفزاعة الشيخوخة الدميوغرافية؛
وهو تأث ٌري ناجم عن االنتقال نحو مستويات خصوب ٍة أكرث انخفاضً ا .ويف حالة الدول العربية ،فإنّ هذا
الخطر مبالغ فيه إىل ح ٍد كبري ألسباب عديدة منها نسبية مفهوم الشيخوخة؛ مبعنى يف ّأي عم ٍر ميكن
السن"؟ وفوق ّ
كل يشء ،ال ترتك خصائص األرسة العربية وقوة الروابط بني
تصنيف
ٍ
شخص عىل أنه "كبري ّ
فرص ضئيلة الحتامل ّ
السن.
األجيال سوى ٍ
التخل عن كبار ّ
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حتى السنوات التي سبقت الربيع العريب ،كانت حصيلة االنتقال الدميوغرايف إيجابي ًة إىل حد كبري.
فاملكاسب كانت تتجاوز الخسائر عىل نح ٍو كبري .فالح ّد من عدد األطفال يعني رعايتهم ،وإطعامهم،
وتعليمهم ،وحتى متدرسهم يف الجامعة ،عىل نح ٍو أفضل ،واإلعراب عن املزيد من املودة لهم .كام أنّ
األرسة الصغرية تسمح بعالقات أكرث مساواة بني الزوج والزوجة ،وبني الوالدين وأبنائهم .وينبغي أيضً ا
التأكيد عىل التحول الذي تشهده مؤسسة الزواج التي مل تعد واج ًبا
مقدسا كام كانت عليه منذ زمنٍ
ً
ليس ببعيد ،مع تصاعد العزوبة لدى الذكور وخاصة لدى اإلناث ،واالنخفاض الحاد يف ما يسمى بالزواج
"العريب" ،مبعنى اإلكراه أو التوصية القوية بالزواج بني األقارب ،ويفضّ ل أن يكون بني أبناء العمومة،
ّ
وإل غري ذلك من األقارب ،لتوحيد العشرية .ففي املغرب ،عىل سبيل املثال ،انخفضت نسبة الزيجات
االنكفائية بني األقارب عىل نح ٍو ملموس منذ عام  .(((1995ويع ّزز الزواج االنبعادي خارج دائرة األقارب
امتزاج الساكنة؛ وهو أم ٌر رضوري لربوز دولة  -أمة حقيقية .فهو يحفز انفتاح الفئات االجتامعية بعضها
ّ
ويستحث الحداثة.
تجاه بعض
وقد كانت الرتجمة السياسية لصعود املرأة يف املجتمع واضح ًة يف فجر الربيع العريب .فمن درعا إىل
كن بارزات ج ًدا يف
صنعاء ،أظهرت النساء أنهن قد انعتقن من
دونيتهن التي استم ّرت لقرون .وقد ّ
ّ
املظاهرات ،وليس فقط يف تونس أو يف مرص ،ولكن حتى يف اليمن النايئ ،حيث احتللن الشوارع متا ًما مثل
كن أكرث حضو ًرا من
الرجال .ومع حراك عام  ،2019وقبل أن ته ّده جائحة فريوس كورونا (كوفيدّ ،)19-
الخرطوم إىل البرصة مرو ًرا ببريوت .وأحد األسباب الرئيسة لوجود النساء هو التحاق الفتيات بالجامعة
حيث أضحني غالبية .ويوضح الشكل ( )5أنّ معدالت التحاق الفتيات ،يف سن  24-18سنة ،بالتعليم
العايل تتجاوز يف بعض األحيان كث ًريا معدالت التحاق الذكور يف غالبية الدول العربية.
خضم الحامسة التي أثارها الربيع العريب ساذجة ،إذا
قد كان ميكن أن تبدو هذه املالحظات – املتفائلة – يف ّ
حكمنا عليها من خالل االنتكاسات السياسية التي أعقبت يف ّ
كل مكانٍ تقري ًبا بعد الربيع العريب؛ حيث رأينا
األحزاب اإلسالمية أو االستبدادية تتوىل القيادة بصفة دامئة أو مؤقتة ،كام هو الحال يف تونس أو مرص ،أو
حيث رأيناهم يغرقون يف حرب أهلية ،كام يف سورية أو اليمن .ليس من السهل تفسري هذه الر ّدات ،لكن
من املؤكد أن التقدم املجتمعي مل يجد له أصدا ًء مواتية يف املنتدى السيايس ،حيث غال ًبا ما كانت املعارضة
لألنظمة القامئة تنهار يف غبار الجامعات الصغرية .وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أنّ العرب مل يعرفوا من األحزاب
العلامنية أو "السيكوالرية" سوى أكرث جوانبها إثار ًة لالشمئزاز كاالستبداد ،والقمع ،والفساد.
"9 Cf. Jalal Talbi et al., "Etude de la consanguinité dans la population marocaine: Impact sur le profil de la santé,
Antropo, vol. 15, no. 1 (2007), pp. 1-11.
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الشكل ()5
النسبة املئوية للشباب الذين تراوح أعامرهم بني  18و 24عا ًما بحسب الجنس،
والذين كانوا يرتادون الجامعة يف بداية الربيع العريب
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املصدر :املرجع نفسه.

ثانيًا :تحوالت االنتقال الدميوغرايف للعامل العريب واتجاهاته
هل كان هناك انعكاس يف االتجاه بعد هذه املرحلة الحميدة؟ وهل انتكست البلدان العربية عىل
املستوى الدميوغرايف ،ويف أثره عىل املستوى السيايس؟ وهل ميكن أن نقول اليوم ،ونحن نستعد لالحتفال
بالذكرى العارشة للربيع العريب (كانون األول /ديسمرب  ،2010يف تونس) ،إنّ التطورات ح ّققت التوقعات؟
يرجح املتخصصون مؤرش الخصوبة ً
مؤش ٍ
بدل من ّ
ات أخرى ،للوفيات،
لقياس مسار االنتقال الدميوغرايفّ ،
أو للزواج ،أو لالقرتان (سواء كان بني األقارب أم ال)  ...إلخ .ومن املؤكد أنّ الخصوبة هي املؤرش الذي
مجتمع وتطلعاته؛ وهو نوع من التحليل النفيس الجامعي.
يعكس عىل نح ٍو أفضل حالة
ٍ
وبعد هذا التقارب امللحوظ بني العامل العريب والغرب ،هل شهدت السنوات القليلة املاضية ركو ًدا أو
انعكاسا يف االتجاهات ،سيكون غن ًيا باآلثار؟ وهل ُيع ّد هذا االستئناف للخصوبة عالمة مب ّكرة عىل
حتى
ً
تغي يف الذهنيات ،وتحولٍ بشأن األشياء األساسية للحياة؟
ٍّ
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الشكل ()6
االنخفاض ثم االرتفاع يف معدل املواليد الخام يف مرص (باآلالف) ()2012-2000

املصدر:
Unicef, Children in Egypt 2014: A Statistical Digest (Cairo: UNICEF Egypt, 2014), p. 8, accessed on
15/10/2020, at: https://uni.cf/3j2bjEu

وارتفاع يف مؤرش الخصوبة لديها ،بعد أن شهدت
تتوزّع البلدان التي مت ّر بانتقالٍ دميوغرايف معاكس،
ٍ
انخفاضً ا كب ًريا ،عىل جميع ربوع العامل العريب .ولذلك يجدر بنا أن من ّيز النظر فيها عىل حدة ،نظ ًرا إىل
التباين الكبري يف السياقات.
دعونا نبدأ مع مرص ("أ ّم الدنيا" كام تل ّقب) ،وهي األكرث س ّكانًا واألكرث تأث ًريا من بني البلدان العربية .فمع
أكرث من  102مليون نسمة من املقيمني وغريهم من املنترشين يف جميع أنحاء العامل ،تع ّد مرص واحدة
من البلدان ذات الكثافة األعىل يف العامل حني ال نأخذ يف االعتبار سوى األسطح غري الصحراوية؛ مبا يقرب
من  1540نسمة ّ
لكل كيلومرت مربع(.((1
عىل مدى قرنٍ أو يزيد ،وبوصفها مشبع ًة بالنزعة الحداثية ،كانت سلطات الدولة (السياسية أو حتى
امللحة إىل الح ّد من الخصوبة هناك .لكن
الدينية) قلق ًة بشأن النمو الدميوغرايف القوي ،ومدرك ًة للحاجة ّ
ً
ووصول إىل امللك فاروق .فقط جامل عبد النارص بكاريزمته
نجاح كبري؛ سواء يف العهد الخديوي
من دون ٍ
نجح يف استهالل برنامج تنظيم األرسة وإقناع املرصيني بإنجاب عد ٍد ّ
أقل من األطفال .ولكن منذ وفاته
10

"السكان يف مرص" ،فنك ( 28متوز /يوليو  10 -آب /أغسطس  ،)2020شوهد يف  ،2020/9/30يفhttps://bit.ly/36hVTsP :
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السابقة ألوانها يف عام  ،1970كانت النتائج يف هذا املجال تكاد ال تالحظ .وهو ما تربزه الزيادات يف
ّ
ومؤش الخصوبة .ومن املفارقات أنّ الربيع املرصي عىل وجه الخصوص أبطأ من
معدالت املواليد
انخفاض الخصوبة .ففي عام  ،2015تجاوز مؤرش الخصوبة  3.28أطفال لكل امرأة (وف ًقا لشعبة األمم
املتحدة للسكان)(.((1
الشكل ()7
االرتفاع الذي ال يقاوم يف مؤرش الخصوبة يف الجزائر ()2013-2000

2.93

3.02
2.87 2.87

2.84

2.81

2.4

املصدر:
Office National des Statistique, "Démographie algérienne 2019, no. 809, Evolution des principaux
indicateurs," p. 5, accessed on 8/10/2020, at: https://bit.ly/3dcPaSG

أما الجزائر ،وهي ثاين دولة عربية من حيث عدد السكان ،فالخصوبة فيها يف ازديا ٍد مستمر ،سواء
بوجود الربيع العريب أم بعدم وجوده .فقد ارتفع مؤرش الخصوبة من  2.38يف نهاية الحرب األهلية
( )2005-2000إىل  3.05يف الفرتة .((1(2020-2015
أما بالنسبة إىل تونس التي كانت منذ الحبيب بورقيبة "النموذج الجميل" ،وبطلة االنتقال الدميوغرايف
يف املنطقة ،والس ّباقة إىل الربيع العريب ،فقد انطلقت الخصوبة من مستوى "أورويب" قدره  2.02طفل
يف عام  ،2005إىل  2.27يف عام  ،2010و 2.47يف عام 2014؛ وهو ما دفع صحاف ًيا من تونس إىل القول:
11 World Population Prospects 2019, p. 486.
12 Ibid., p. 215.
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"أنقذونا ،لقد عادت الخصوبة إىل االرتفاع"( ،((1وأذهل الدميوغرافيني يف البالد ،وكأنّ استئناف الخصوبة
نذير شؤم للربيع التونيس .ومع ذلك ،فقد بدأت الحركة منذ عام  2014يف االنحدار مر ًة أخرى .ولكن مع
وجود  2.17طفل يف عام  ،2018فإنّ الخصوبة هي أعىل مام كانت عليه قبل  10سنوات.
الشكل ()8
تقلبات معدالت الخصوبة يف تونس ()2013-2008
2.5

2.4

2.3

2.3

2.2

2.2
2.15

2.12

2.06
2.05

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2.1

2.0

املصدر:
Institut National de la Statistique (Tunisie), "Indice synthétique de fécondité," accessed on 15/10/2020, at:
https://bit.ly/3drQnpj

يبقى املغرب هو البلد الوحيد يف منطقة شامل أفريقيا الذي واصل انتقاله الدميوغرايف ،مع ّ
مؤش
خصوبة قدره  2.21طفل ّ
لكل امرأة يف عام  .((1(2014لكن هذه النتيجة ال تحظى باإلجامع يف ضوء مسح
ٍ
مستويات أعىل؛ وال مي ّر ذلك من دون إثارة بعض القلق يف هذا البلد ،حيث ندرك جي ًدا
حديث يضعه يف
الروابط الوثيقة بني الخصوبة والحداثة.
سيكون من اململ مراجعة جميع الدول العربية لقياس حقيقة انتقالها الدميوغرايف يف أعقاب الربيع
انعكاسا
العريب .ويبدو من التحليل األويل أنّ  10بلدان من بينها قد واصلت انتقالها ،وشهدت  6بلدان
ً
ٍ
حاالت أش ّد تعقي ًدا مع فرتات صعود وهبوط ،ودولة
أو نهاي ًة لعملية االنتقال ،بينام يواجه بلدان اثنان
وضع ضبايب ّ
كل .لذلك من شأن غالبي ٍة من الدول العربية أن تكون ال تزال يف طور
واحدة (ليبيا) يف ٍ
13 Khémaies Krimi, "Tunisie: Au secours, le taux de fécondité revient à la hausse," Kapitalis, 29/9/2018, accessed on
30/9/2020, at: https://bit.ly/3jgQEND
14 World Population Prospects 2019, p. 820.
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التحديث ،كام يشهد بذلك االنتقال الدميوغرايف .وللمفارقة ،غال ًبا ما تكون الدول التي تبدو ظاهر ًيا
األقل ً
ّ
ميل إىل الحداثة الدميوغرافية ،حيث يستم ّر االنتقال ،مثل اململكة العربية السعودية أو اإلمارات
الخليجية الصغرية :اإلمارات العربية املتحدة ،والكويت ،وقطر ،وعامن ،والبحرين (ولبنان كاستثناء) .فقد
استمرت خصوبة املواطنني واألجانب يف االنخفاض عىل الرغم من ثروات هذه البلدان التي ال مثيل لها،
وسياساتها لصالح العائالت (الوطنية) الكبرية ،ورغبتها يف استبدال السكان األجانب الكثريين مبواطنني.
أما سورية (قبل الربيع العريب) ،فقد كانت قد حافظت عىل معدالت خصوبة عالية ،خاصة بالنسبة إىل
أغلبيتها السنية ،بينام استمرت األقليات الدينية يف جني مثار االنتقال .وال يزال اليمن والعراق (باستثناء
كردستان التي تحظى باستقالل ذايت) يتمتعان بخصوبة عالية .ويبلغ مؤرش الخصوبة أكرث من  4يف
البلدين يف عام  ،2015وأكرث من  3يف سورية( ،((1عىل الرغم من عملية تفقري متسارعة .فقد بدا أنّ
الحروب تح ّفز الخصوبة ً
بدل من تقليلها .وحتى وقت قريب ج ًدا ،حافظ كل من األردن وفلسطني،
ألسباب غال ًبا سياسية ومرتبطة بعدم تجانس سكانهام وبالتنافسات التي يثريها ،عىل معدالت خصوبة
أعىل بكثري من تلك التي كانت ستنتج من مستويات تعليم عالي ٍة نسب ًيا .ففي األردن ،يتعايش األردنيون
"األصليون" بسال ٍم إىل ح ٍد ما مع الفلسطينيني املنحدرين من هجرة حريب  1948و1967؛ وهو ما ال
يستبعد االختالفات يف سلوك الخصوبة .وعىل العكس من ذلك ،يف دولة فلسطني ،يتعايش الفلسطينيون
– عىل نح ٍو سيئ – مع املستوطنني اإلرسائيليني الذين يبلغ عددهم أكرث من  700ألف يستوطنون
تم ضمها .وتتجاوز خصوبتهم مثيلتها يف أفريقيا جنوب
رسا يف الضفة الغربية والقدس الرشقية التي ّ
ق ً
الصحراء؛ كام أنّ خصوبة السكان اليهود يف إرسائيل تزداد بانتظام؛ ما سيسمح لها يف غضون فرت ٍة وجيزة
مبضاهاة خصوبة الفلسطينيني يف إرسائيل وقري ًبا يف الضفة الغربية إن مل يكن بتجاوزها.
ً
بدل من النظر يف البلدان ،من األفضل النظر يف ساكناتها .والنتيجة ستكون مختلفة متا ًما؛ ألنّ الدول التي
تشهد ً
"عطل" يف االنتقال الدميوغرايف مثل مرص والجزائر والعراق وسورية  ...إلخ لها وزن كبري بسبب
حجمها الدميوغرايف؛ ولذا فمن شأن تسوية مرص الفائقة الحجم والبحرين املتناهية الصغر يف الحجم أن
يكون ً
ثم فمن شأن أقلية من الساكنة العربية ،بنسبة  40يف املئة تقري ًبا ،أن تستم ّر باألحرى
مضلل .ومن ّ
يف االستفادة من االنتقال الدميوغرايف.
يخص
قد تبدو هذه املالحظة عىل االنتقاالت الدميوغرافية العربية قاسي ًة وتوحي بخطو ٍة إىل الوراء يف ما ّ
نكوص نحو األرسة التقليدية ،والبنى االجتامعية الجامدة ،ويف نهاية املطاف ،نحو األنظمة
التحديث ،مع
ٍ
التس ّلطية .بيد أنّ اإلرصار عىل الخصوبة ،بوصفها معيا ًرا ممي ًزا للتحديث ،يخاطر بتجاهل املعايري األخرى
التي استمرت يف التقدم ،مثل معدل وفيات األطفال والنساء يف سن اإلنجاب ،والبالغني ،وكبار السن؛ مع
15 Ibid., pp. 650, 1085, 1202.
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ارتفاع مستمر يف متوسطالعمر املتوقع .كام يجب أن نأخذ يف الحسبان تحول الزواج ،ومتوسطعمره،
وقرابة الدم فيه ،والطالق ،وهي جميعها معايري يعكس تطورها ً
شكل معي ًنا من أشكال التحديث .ينبغي
لنا إ ًذا أن نأخذ يف االعتبار "أثر منع الرتاجع" ( ،)Ratchet effectالعزيز عىل االقتصاديني ،الذي يفرتض أنّ
ظاهر ًة مثل االنتقال الدميقراطي ميكن أن تستمر حتى لو كان أحد األسباب األولية لالنتقال الدميوغرايف
ً
معطل (عىل نح ٍو مؤقت).
إذا كان هناك انعكاس لالتجاهات ،أو حتى انتقال دميوغرايف مضاد ،فإنّ أسبابه معقدة .وقد أوردنا
صحيح أنه يف املغرب ،عىل سبيل املثال،
عامل "عودة اإلسالم" بوصفه أحد أسباب ارتفاع الخصوبة.
ٌ
أوىص وزير أول إسالمي مر ًة برضورة عودة ربة البيت إىل بيتها؛ أو قري ًبا من عاملنا العريب ،يف تركيا ،ناشد
بلد معا ٍد رسم ًيا للوالدة،
أردوغان املرأة الرتكية أن تنجب  4أطفال عىل األقل .وبالعودة إىل مرص ،وهي ٌ
ولكن حيث زادت الخصوبة بشكلٍ حاد ،تُدهشنا حقيقة أنّ الثقافة الشعبية ،عىل العكس من ذلك ،هي
مؤيدة للوالدة ،وأنّ الرغبة يف العديد من األطفال هي واضحة ج ًدا(.((1
ولكن من دون استبعاد التفسريات املتعلقة بالذهنية أو ّ
باللوعي الجامعي متا ًما ،ينبغي لنا أيضً ا أن
نأخذ يف االعتبار الحقائق املادية التي ميكن أن تق ّوس منحنى الخصوبة يف اتجا ٍه أو آخر؛ يف مرص ،وأيضً ا
يف الدول العربية األخرى .فسوق العمل الذي انفتح عىل النساء ،املتعلامت عىل نح ٍو متزايد ،والراغبات
يف الخروج من حضن األرسة ،أصبح مييل نحو االنغالق .وبالنسبة إىل النساء املرصيات األكرث ً
تعليم ،فقد
انهار متا ًما معدل التوظيف ،سواء بالنسبة إىل الاليئ التحقن بالجامعة ،أو أولئك الاليئ التحقن باملدرسة
(وهن جزء صغري
منهن ،وأولئك الاليئ مل يلتحقن سوى باملدرسة االبتدائية
ّ
الثانوية .وبالنسبة إىل األميات ّ
من الساكنة املعنية) ،فقد بقيت معدالت التوظيف عند مستوى منخفض ج ًّدا .وترجمة ذلك من حيث
الخصوبة هي فورية :العودة إىل البيت ،والتخيل عن الحياة املهنية؛ ما يشجع استئناف الخصوبة ،عىل
اعتبار أنّ النشاط األنثوي ،جن ًبا إىل جنب مع التعليم ،ورمبا أكرث منه ،هو العامل األكرث نجاع ًة يف تحديد
وتهم هذه الثغرة الدميوغرافية ،وحتى الحضارية ،العامل العريب بأرسه؛ حيث يتف ّلت سوق العمل
النسلّ .
من تحت أقدام النساء أكرث فأكرث .ويوضح الشكل ( )9بوضوح أنه عىل املستوى العاملي ،يتخلف العامل
العريب عن باقي مناطق العامل.
 16يتجىل ذلك ،عىل سبيل املثال ،مع املطرب املرصي الشهري الشيخ إمام الذي احتفل يف أغنيته "صباح الخري" ،من شعر الشاعر أحمد
فؤاد نجم ،بإنجابية املرأة املرصية ،التي تسمح لشمسها باالستمرار يف اإلرشاق عىل ح ّد قول األغنية (سالمتك يا ّمة يا ُمهرة ** يـــــا ح ّبالة
سـت ّ
الكل يا طاهرة ** سالمتك من آالم الحيض من الحرمان من القهرة ** سالمة نهدك املرضع سالمة بطنك الخرضا ** هنايك
يا ّولدة يا ّ
وفرحة الوالدة تضمي الولد يا والدة ** يصونهم لك ويحميهم ّ
يكثهم يخ ّليهم ** يجمع شــملهم بييك يت ّمم فرحتك بيهم) .وقد كان الشيخ
وعلامنيي ،ولكن منارصتهام لإلنجاب تضاهي منارصة اإلخوان املسلمني لها.
يساريي
إمام وأحمد فؤاد نجم
ْ
ْ

جابرك فسوي

25

ثالث مراحل لالنتقال الدميوغرايف للعامل العريب

الشكل ()9
معدالت التوظيف بحسب الجنس يف مختلف مناطق العامل
ذﻛﻮر
إﻧﺎث

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﻣريﻛﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة ﺟﻨﻮب اﻟﴩق
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﴍق آﺳﻴﺎ اﻷﻗﴡ

ﴍق
أوروﺑﺎ

اﻟﺪول
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

املصدر:
"?International Labour Organization, "The Gender Gap in Employment, what's Holding Women Back
December 2017, accessed on 28/9/2020, at: https://bit.ly/3371HDt

وإذا كانت معدالت توظيف الرجال متامثل ًة إىل حد ما ،مع اختالفات طفيفة ،فإنّ معدل توظيف النساء
ينخفض كث ًريا إىل ما يقرب من  20يف املئة فقط .وعىل سبيل املثال ،يبلغ هذا املعدل نحو  70يف املئة يف
الرشق األقىص ،وأكرث من  60يف املئة يف أفريقيا جنوب الصحراء .وحتى شبه القارة الهندية ،بنسبة  30يف املئة،
هي أفضل ً
حال .وينبغي التوضيح هنا أنّ هذه مشكلة عربية وليست إسالمية؛ إذ تتمتع دول مثل إندونيسيا
الضخمة ً
مثل ،واملسلمة بنسبة  90يف املئة ،مبعدالت توظيف أعىل بأكرث من م ّرتني من تلك املوجودة يف
الدول العربية ،وهي تفرس إىل ح ٍّد كبري انتقالها الدميوغرايف وأداءها االقتصادي الذي تُحسد عليه.
يف نهاية هذا املسار الدميوغرايف وارتباطاته االجتامعية واالقتصادية والسياسية ملا بعد الربيع العريب ،ال
ميكن أن تكون الخالصة إال متباينة .فركود االنتقال الدميوغرايف ،أو حتى االنتقال الدميوغرايف املضاد،
ليس من شأنه أن يبرش بالخري .بل إنه يجري ذكر "الشتاء" الذي قد يكون قد أعقب "الربيع" العريب؛
فهل هذا نذير الغروب؟
سيكون عام  2020بالتأكيد "العام الفظيع" ( )Annus horribilisللعامل العريب؛ ورمبا عىل نح ٍو ّ
أقل مام
هو عليه يف بقية العامل بالنسبة إىل جائحة (كوفيد ،)19-مع  43حالة وفاة لكل مليون نسمة ،مقارن ًة
بـ  119وفاة لكل مليون نسمة يف العامل ك ّله( .((1لكن هذه األرقام ال تغطي سوى بضعة أشهر.
17 "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University
(JHU)," accessed on 30/9/2020, at: https://bit.ly/36ktIte
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الجدول ()1
الدول العربية (مصنفة بحسب الحجم) ،الوفيات الناجمة عن فريوس كورونا يف الفرتة  13أيار /مايو  13 -أيلول /سبتمرب ،2020
ومعدل الوفيات الناجمة عن فريوس كورونا ّ
(لكل مليون نسمة)
الوفيات

الوفيات

2020/5/13

2020/9/13

2020/5/13

مرص

544

5627

5.3

55.0

الجزائر

515

1606

11.7

36.6

43.9

السودان

80

834

1.8

19.0

43.8

العراق

112

804

2.8

20.0

40.2

املغرب

188

1578

5.1

42.8

36.9

السعودية

264

4268

7.6

122.6

34.8

اليمن

10

583

0.3

19.6

29.8

سورية

3

150

0.2

8.6

17.5

الصومال

52

98

3.3

6.2

15.9

تونس

45

107

3.8

9.1

11.8

األردن

9

24

0.9

2.4

10.2

اإلمارات

203

399

20.1

39.5

10.1

ليبيا

3

362

0.4

52.5

6.9

لبنان

26

241

3.8

35.4

6.8

فلسطني

2

224

0.4

43.1

5.2

عامن

17

780

3.3

152.9

5.1

موريتانيا

1

161

0.2

35.0

4.6

الكويت

75

560

17.4

130.2

4.3

قطر

14

205

4.8

70.7

2.9

البحرين

9

212

5.3

124.7

1.7

جيبويت

3

61

2.7

55.5

1.1

جزر القمر

0

7

0.0

7.8

0.9

املجموع

2175

18891

5.0

43.3

436.7

البلد

الوفيات بالنسبة إىل مليون نسمة

الساكنة

2020/9/13

(باملاليني)
102.3

املصدر:
John Hopkins Coronavirus Resource Center, "Cases by Country/Region/Sovereignty," accessed on 13/9/2020, at:
https://bit.ly/3lGNnZ0 & United Nations, World Population Prospects.
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الشكل ()10
الوفيات بسبب فريوس كورونا حتى  13أيلول /سبتمرب ( 2020بالنسبة إىل مليون نسمة)

ﻣﴫ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻌﺮاق
اﳌﻐﺮب
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻴﻤﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن
اﻹﻣﺎرات
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻓﻠﺴﻄني
ُﻋامن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺟﻴﺒﻮيت
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
اﳌﺠﻤﻮع

املصدر.Ibid :

واضحا متا ًما عدم تجانس البلدان العربية املتأثرة بهذا الوباء .فشبه الجزيرة العربية واململكة
يبدو
ً
العربية السعودية وإمارات الخليج هي األكرث ترضّ ًرا .يف حني أنّ منطقة شامل أفريقيا والرشق األوسط
العريب هي ّ
األقل تأث ًرا.
لكن ،انطال ًقا من هذه املالحظات بشأن جائحة فريوس كورونا ،ومدى تأثريها ،والوفيات الزائدة التي
يسببها الوباء ،قد يبدو من املبالغ فيه ادعاء استنتاج تأثريها يف الزواج :عزوبة الرجل واملرأة ،ومتوسط
العمر ،والطالق ،واالنفصال ،وخاصة الخصوبة؛ هذا املؤرش الدميوغرايف املميز ملصري املجتمعات.
وألسباب معقدة ،فإن الدول العربية ال تشمل سوى الجزء األدىن من حواىل مليون حالة وفاة طرأت
حتى اآلن عىل املستوى العاملي .ورمبا هذه نقطة رضاء صغرية ،ألنّ األرضار االقتصادية واالجتامعية ،من
ً
استفحال عىل نح ٍو متزايد .وهناك حول
العراق إىل املغرب ،هي هائلة حتى اآلن ،وسوف تزداد بالتأكيد
هذه النقطة إجامع يف الجامعة العلمية.

خامتة
ال يسعنا إال أن نكون متشامئني بالنظر إىل التوقعات االقتصادية القامتة .إذ سينخفض الناتج املحيل
اإلجاميل ،واملدخرات الوطنية ،واالستثامرات (خاصة ما يسمى باالستثامرات االقتصادية ،وليس
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االستثامرات الدميوغرافية) ،بشكلٍ حاد لعدة أشهر مقبلة ،إن مل يكن لعدة سنوات .وسيتقلص النشاط
االقتصادي يف جميع طبقات املجتمع ،وسترضب البطالة بش ّدة .كام أنّ السياحة ،وهي مصدر رئيس
للوظائف ،ستظل واهن ًة لفرت ٍة طويلة .وسيجد العديد من العامل املهاجرين ،يف دول الخليج أو يف أوروبا،
صعوب ًة يف إعادة مدخراتهم التي ستكون قد تب ّددت .وستصبح هذه الدول الغنية أ ّقل ّ
فأقل من مانحي
أمس الحاجة إليها.
املساعدات االقتصادية للدول العربية التي ستكون يف ّ
وهكذا ستبدأ مرحلة ثالثة من االنتقال الدميوغرايف العريب ،ليست حافل ًة كسابقتها ،وهي مرحلة االنتقال
الدميوغرايف الذي يقوده الفقر .إذ سينخفض عدد األطفال عىل نح ٍو متزايد ألنّ الشباب سيكونون ّ
أقل
حرصا عندما يتعلق األمر بإنجاب األطفال.
قدرة عىل الزواج ،وسيتعني عليهم التفكري بطريقة أكرث ً
لذلك من الرضوري ،من اآلن فصاع ًدا ،حشد مجتمع الدميوغرافيني العرب ،والعمل يف مجموعات وليس
فرادى ،إلنشاء مناذج إسقاط مناسبة تأخذ يف االعتبار اآلثار الدميوغرافية :معدل الوفيات (يف تزايد)،
والخصوبة (يف تناقص) ،والهجرة الدولية (يف انخفاض) .ذلك أنّ السيناريوهات الحالية ،سواء تلك
الخاصة بالدول أو باملنظامت الدولية ،قد طواها الزمن بالفعل.
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التحوالت الدميوغرافية يف البالد العربية
واتجاهات الهجرة إىل أوروبا
Demographic Shifts in the Arab Countries
and Migration Trends to Europe
 تشهد املنطقة العربية أحد أرسع معدالت منو السكان يف العامل؛ إذ تضاعفت ساكنتها:ملخص
 عىل نحوٍ أرسع بكثري من املتوسط العاملي للنمو،ثالث مرات خالل العقود الخمسة السابقة
 ونظ ًرا إىل ضغط ضعف البنى االقتصادية وعجز هذه الدول عن إيجاد فرص كافية لتوظيف.السكاين
 وبخاصة يف، تدفع هذه الطفرة السكانية الشباب العريب إىل الهجرة واللجوء،قدرات العمل
 تبحث هذه الدراسة يف الرتابط.حادا
ً اتجاه بلدان االتحاد األورويب التي تعاين عجزًا دميوغراف ًيا
 وتتناول بالدرس،بني الضغوطات السكانية يف املنطقة العربية وتدفقات الهجرة إىل أوروبا
.والتحليل آفاقها يف ظل تناقضات السياسة األوروبية يف مجال الهجرة
. سوق العمل، االتحاد األورويب، الهجرة، الخصوبة، الدميوغرافيا العربية:كلامت مفتاحية
Abstract: The Arab region is experiencing one of the fastest rates of population growth
in the world, much faster than the global average of population growth. Its population
has tripled over the past five decades. Weak economic structures and the inability of
these countries to create adequate work opportunities is pushing Arab youth to migrate
and seek asylum, mainly towards European Union countries that suffer from severe
demographic deficits. This study examines the interrelationship between population
pressures in the Arab region and migration flows to Europe and analyzes prospects
considering the contradictions in European policy in the field of migration.
Keywords: Arab Demography, Fertility, Immigration, European Union, Labor Market.

. ورئيس الجمعية املغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة،جامعة محمد الخامس بالرباط،* أستاذ التعليم العايل
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مقدمة
يؤكد تاريخ البرشية قاعد ًة مفادها أن اإلنسان منذ وجوده عىل هذه البسيطة يتنقل بح ًثا عن ظروف
عيش أفضل .ولعل هذا ما يزيك يف النهاية الفكرة التي تقول "كلنا مهاجرون وإن الفرق هو وقت الوصول".
ويؤكد فرنان بروديل ( ،)1902-1985رائد مدرسة الحوليات لعلم التاريخ ،أنّ منطقة حوض البحر األبيض
املتوسط كانت دو ًما "حوضً ا للحركية"((( .وهي منطقة تقليدية للنزاعات ،ولكن للتبادالت واالختالط بني
األعراق والثقافات ،أيضً ا .فقد شكلت الفتوحات الفينيقية واليونانية والرومانية والبيزنطية والعربية والرتكية،
عىل سبيل املثال ال الحرص ،هذه الخلطات عىل التوايل ،ومتيزت بختمها تزاوج العنرص البرشي يف املنطقة.
بيد أنه إذا كانت الشعوب األمريكية تعرتف بأنّ الهجرة جزء أسايس يف تك ّونها ومرجع رئيس يف تاريخها،
فإنّ املواقف تظل مغاير ًة يف القارة العجوز (أوروبا)؛ ففي فرنسا ،عىل سبيل املثال ،وهي من أهم الدول
املستقبلة للهجرة يف أوروبا ،هناك الكثري من األشخاص من أصول مهاجرة ،إذ إنّ واح ًدا من كل أربعة
فرنسيني له سلف أجنبي؛ "ولكن هذا التاريخ ال ُيحىك"((( .ومن بني هؤالء الفرنسيني من أصول مهاجرة،
هناك الكثري من أصول عربية؛ بيد أنهم ال يعتربون ذلك من صميم تاريخهم ،وإن كانت الفتوحات العربية
وصلت إىل قلب فرنسا ،بل تكونت يف فرتات محدودة إمارات عربية يف الجنوب الفرنيس .ويف إسبانيا ،تكاد
كتب التاريخ والثقافة الشعبية ،عىل نح ٍو عام ،تتجاهل إىل ح ٍّد ما الوجود العريب ما يقارب مثانية قرون ،عىل
الرغم من اإلرث الذي تركته الحضارة األندلسية يف هذا البلد((( .ويف إيطاليا ،ال يكاد يشار إىل الوجود العريب
يف جزيرة صقلية مدة ما ينيف عىل أربعة قرون وما تركه هذا الوجود يف الثقافة املحلية.
وقد أخذ الحضور العريب يف أوروبا ُبع ًدا آخر يف العقد الثاين من القرن العرشين والعقود األوىل من
القرن الحايل ،وكان من أسبابه الرئيسة العجز الحاصل يف أسواق الشغل الذي يعود سببه إىل الرتاجع
الدميوغرايف الناتج من حروب الهيمنة ابتدا ًء من الحروب النابوليونية لسنوات  1815-1803التي أدت
إىل وفاة أكرث من مليون فرنيس؛ يضاف إىل ذلك خسائر الحرب العاملية األوىل لسنوات  ،1918-1914التي
أ ّدت إىل نحو  10ماليني قتيل يف أوروبا ،والحرب العاملية الثانية التي قتلت ما يزيد عىل  60مليون شخص
ما بني جنود ومدنيني .أمام هذا العجز الدميوغرايف الذي أصبح يتفاقم بفعل تراجع معدالت الخصوبة،
رئيسا يف املعادلة من أجل مواجهة هذا الواقع ،وتلبية
اعترب الكثري من املسؤولني األوروبيني الهجرة طر ًفا ً
 1فكرة بلورها الكاتب يف كثري من مؤلفاته ،منها:
Fernand Braudel, La Méditerranée: l'espace et l'histoire (Paris: Flammarion, 1985); Fernand Braudel, La Méditerranée et
le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 5ème édition, vol. 2 (Paris : Éd. Armand Colin, 1982).
2 "Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden," in: Pascal Boniface, Les intellectuels intègres (Paris: Jean-Claude
Gawsewitch Éditeur, 2013), p. 361.
3 Mohamed Khachani, "Commentaire de l'ouvrage 'Islam y mundo arabe: Guia didactica para profesores y
formadores'," Sous la direction du professeure Gema Martin Munoz, Libération, no. 2294 (23 Juillet 1998).
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متطلبات سوق العمل من أجل الحفاظ عىل وترية التنمية .وألسباب تاريخية وجغرافية ودميوغرافية،
رئيسا لتدفقات الهجرة يف اتجاه البلدان األوروبية.
تشكل الدول العربية مصد ًرا ً

ومستقبل
ً
رضا
ً
أول :التحوالت الدميوغرافية يف البالد العربية حا ً
تعرف املنطقة العربية أحد أرسع معدالت منو السكان يف العامل .فقد ازداد مجموع السكان يف املنطقة
أكرث من ثالثة أضعاف؛ حيث انتقل من  123.5مليونًا يف عام  3.3( 1970يف املئة من مجموع سكان
العامل) ،إىل ما يزيد عىل  284مليونًا عام  4.6( 2000يف املئة من مجموع سكان العامل) ،إٕىل نحو 400
مليون يف عام  ،2017وهو ما ميثل نحو  5.5يف املئة من سكان العامل(((.
وقد واكب هذا االزدياد الكبري يف حجم السكان يف املنطقة العربية تباطؤ يف املعدل السنوي للنمو السكاين،
ً
منتقل من  2.82يف املئة يف الفرتة  ،2000-1970إىل  2.28يف املئة يف الفرتة ّ .2015-2000
وظل هذا النمو
أرسع من املتوسط العاملي 1.7 :يف املئة يف الفرتة  ،1970-2000و 1.23يف املئة يف الفرتة .2015-2000
ومن املنتظر بحسب املعطيات املتوقعة للفرتة  2050-2015أن تستمر هذه االتجاهات الدميوغرافية.
فبحلول عام  ،2030سيتجاوز عدد سكان املنطقة  520.7مليونًا ،ويصل إىل  676.4مليونًا بحلول عام .2050
وسيحدث هذا النمو بنسبة تقارب  1.52يف املئة سنو ًيا ،أي بوترية أبطأ من معدل النمو السكاين يف الفرتة
 ،2015-1970وأرسع من املتوسط العاملي الذي يتوقع أن يبلغ  0.8يف املئة .ونتيج ًة لذلك ،من املرتقب أن
تبلغ نسبة سكان املنطقة من مجموع سكان العامل  6.9يف املئة بحلول عام .(((2050
وسيعرف هذا النمو السكاين معدالت متفاوتة بحسب البلدان .ويعزى هذا التباين إىل اختالف ظروف
التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وانعدام االستقرار والنزاعات املسلحة والهجرة الدولية واللجوء .وسينجم
عن ذلك فرق كبري بني البلدان يف حجم السكان؛ فبحلول عام  ،2050ستبقى مرص أكرب بلد عريب من
حيث عدد السكان يف املنطقة ( 153.4مليونًا) ،يليها العراق ( 81.5مليونًا) ،والسودان ( 80.4مليونًا)،
والجزائر ( 57.4مليونًا) واليمن ( 48.3مليونًا)(((.
إنّ املؤرش الرئيس الذي يفرس هذا التطور الدميوغرايف هو معدل الخصوبة الذي يقيس عدد املواليد
األحياء املتوقع للمرأة خالل حياتها اإلنجابية .وقد سجلت يف املنطقة العربية مستويات مرتفعة
أساسا عىل :اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا /اإلسكوا ،تقرير السكان والتنمية
 4اعتمدنا فيام يخص املعطيات الدميوغرافية ً
العدد الثامن :الشيخوخة بكرامة يف املنطقة العربية ،رمز الوثيقة( 3/E/ESCWA/SDD/2017 :نيويورك :األمم املتحدة.)2018 ،
 5املرجع نفسه.
 6املرجع نفسه.

ناشخلا دمحم

33

التحوالت الدميوغرافية يف البالد العربية واتجاهات الهجرة إىل أوروبا

للخصوبة يف املايض ،لكنها يف انخفاض مطرد منذ الثامنينيات يف جميع البلدان ما عدا الصومال .وسرنكز
أساسا عىل الدول املصدرة للهجرة واللجوء إىل دول االتحاد األورويب ،مخضعني ذلك
يف الجدول (ً )1
ملقارنات بالعامل والدول املرتفعة الدخل واملنخفضة الدخل.
الجدول ()1
تطور معدالت الخصوبة يف املنطقة العربية 2050-1970
املنطقة

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2020

2030

2050

العامل

4.7

3.7

3.2

2.7

2.5

2.5

2.5

2.4

2.2

الدول املرتفعة
الدخل

2.5

2.0

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.8

1.8

الدول املنخفضة
الدخل

6.6

6.6

6.3

5.9

5.2

4.8

4.4

3.8

3.0

املنطقة العربية

6.9

6.3

5.2

3.9

3.5

3.4

3.2

2.8

2.4

املغرب

6.6

5.7

4.1

2.8

2.6

2.5

2.4

2.1

1.9

تونس

6.7

5.2

3.5

2.2

2.1

2.2

2.1

2.0

1.9

الجزائر

7.6

6.7

4.7

2.6

2.8

2.8

2.5

2.2

2.0

سورية

7.6

7.0

5.3

4.1

3.2

3.0

2.7

2.4

1.9

لبنان

4.9

4.0

3.0

2.2

1.6

1.7

1.7

1.7

1.7

مرص

6.2

5.6

4.6

3.3

3.2

3.3

3.1

2.7

2.3

العراق

4.1

6.6

5.9

4.9

4.6

4.4

7.3

3.7

3.0

املصدر :حسابات اإلسكوا ،تقرير السكان والتنمية العدد الثامن :الشيخوخة بكرامة يف املنطقة العربية ،رمز الوثيقة:
( E/ESCWA/SDD/2017/3نيويورك :األمم املتحدة ،)2018 ،باالستناد إىل:
United Nations/DESA, Population Division, World Population Prospects: The 2017 Revision
(New York: United Nations, 2017).

تظل معدالت الخصوبة مرتفع ًة يف جزر القمر والسودان والصومال والعراق ودولة فلسطني وموريتانيا واليمن،
حيث فاقت  4أطفال لكل امرأة يف عام  .2015يف حني تعرف دول أخرى معدالت خصوبة دون مستوى
اإلحالل خالل العقود القادمة؛ وسيكون هذا هو حال دول املغرب والجزائر وتونس ،وكذا لبنان .يف ضوء هذه
املعطيات ،سيعرف العامل العريب معدالت منو سكاين يف انخفاض مطرد ،ولكن سيظل هذا املعدل أعىل من
املعدل املتوقع عىل مستوى العامل ،وسيفوق أكرث املعدالت املرتقبة يف الدول األكرث من ًوا ،ومنها الدول األوروبية،
كام نالحظ يف الجدول (.)2
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الجدول ()2
معدل النمو السكاين يف العامل العريب
السنوات

1980-1970

1990-1980

2000-1990

2010-2000

2015-2010

2020-2015

2030-2020

2040-2030

2050-2040

املنطقة العربية

3.07

3.01

2.37

2.30

2.24

1.95

1.73

1.43

1.21

العامل

1.88

1.80

1.43

1.25

1.19

1.09

0.93

0.75

0.59

الدول األكرث من ًوا

0.72

0.56

0.37

0.37

0.29

0.26

0.16

0.06

00

املصدر :املرجع نفسه.

تختلف النسب حول هذه املعدالت بحسب البلدان .فإذا أخذنا الفرتة الحالية  ،2020-2015فإننا نالحظ أنّ
أكرث نسبة سجلت انخفاضً ا هي تلك املسجلة يف سورية بسبب الحرب ( 0.20يف املئة) ،يليها لبنان ( 0.57يف
املئة) ،ثم تونس ( 1.09يف املئة) ،فاملغرب ( 1.27يف املئة) .ومن الدول املصدرة للهجرة التي تسجل معدالت
مرتفعة ،نجد الصومال ( 2.98يف املئة) ،والعراق ( 2.82يف املئة) ،وفلسطني ( 2.68يف املئة) ،والسودان ( 2.41يف
املئة) .يف ضوء هذه املعطيات ،سيتطور حجم السكان يف املنطقة العربية عىل النحو الذي يوضحه الجدول (.)3
الجدول ()3
تطور حجم السكان يف املنطقة العربية ()2050-1970
السنوات
العامل

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2020

2030

2040

2050

9,771823 9,210,337 8,551199 7,795,482 7,383009 6,918169 6,154007 5,330943 4,458412 3,700578

املنطقة العربية 676,350 599,984 520,776 438,899 398,546 356,765 284,133 224,858 167,199 123,523

نسبة الساكنة
العربية من
سكان العامل
(يف املئة)

3.3

3.8

4.2

4.6

5.1

5.4

5.6

6.1

6.5

6.9

املصدر :املرجع نفسه.

تسجل املنطقة العربية تصاع ًدا ب ّي ًنا يف حجم
سواء بالنظر إىل مستوى الوترية أو إىل زيادة حجم السكانّ ،

السكان ،بحيث إنها متثل  5.6يف املئة من سكان العامل يف عام  2020بعد أن كانت هذه النسبة ال تتعدى
 3.3يف املئة عام  .1970ومن املنتظر ،كام أسلفنا ،بحسب إسقاطات األمم املتحدة ،أن تصل هذه النسبة
إىل  6.9يف املئة يف أفق عام .2050
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بيد أنّ هذه الطفرة السكانية ،عوض أن ّ
توظف يف تنمية البالد العربية ،فإنها تدفع بالشباب ،تحت ضغط
أساسا ضعف البنى االقتصادية ،وعجز هذه الدول عن إيجاد فرص كافية لتوظيف
عدة أسباب منها ً
قدرات العمل ،إىل الهجرة واللجوء .فافتقار هذه البنى إىل التنويع االقتصادي ،وغياب اإلصالحات الهيكلية
لالقتصاديات يف هذه الدول ،وعدم فاعلية سياسات سوق العمل ،عوامل تحول دون تحقيق تقدم يف
معظم البلدان ،يف حني يفتقر القطاع الخاص إىل املؤهالت التي متكنه من ريادة قاطرة التنمية .ففي
املنطقة ،ال تزال الزراعة تشكل القطاع الرئيس يف الكثري من الدول العربية ،وهو قطاع يفتقر إىل سياسات
فاعلة لتنشيطه وزيادة إنتاجيته ،مع أنه من القطاعات التي تستوعب أعدا ًدا كبرية من القوى العاملة.
وقد شهدت املنطقة ،تب ًعا لذلك ،معدالت مرتفعة للبطالة بلغت بحسب معطيات املكتب الدويل
للشغل  10.3يف املئة عام  ،(((2016وهو أعىل معدل يف العامل ،ويربو كث ًريا عن املتوسط العاملي ( 5.9يف
املئة) .وتتوزع البطالة عىل نح ٍو غري متسا ٍو بحسب النوع االجتامعي والفئات العمرية؛ إذ بلغ إجاميل
معدل البطالة بني النساء  18.9يف املئة عام  ،2017مقابل  7.6يف املئة للرجال .كام سجلت بطالة الشباب
يف املنطقة املعدل األعىل يف العام نفسه ،حيث بلغت  26.1يف املئة ،أي أكرث من ضعف املتوسط العاملي
البالغ  12.6يف املئة .وهنا أيضً ا تش ّكل الشابات الفئة األكرث عرضة للبطالة ،إذ بلغ معدل البطالة يف
صفوفهن  39.3يف املئة عام  ،2017مقابل  22.3يف املئة للشبان؛ وهو ما يرشح التطور الذي عرفته
الهجرة النسوية خاصة يف بعض الدول العربية مثل املغرب.
إضاف ًة إىل هذا ،تشري التقديرات يف العديد من البلدان إىل أنّ  80يف املئة من الشباب يعملون يف
القطاع غري النظامي؛ إذ إنهم يرت ّكزون يف أعامل متدنية النوعية قليلة اإلنتاجية مقابل دخل غري منتظم
وغري آمن وال يستفيدون من الضامن االجتامعي .وهذا الواقع يعيشه الكثري من الشباب العرب الذين
يصنفون ضمن من تجري تسميتهم "الفقراء العاملون" ( ،)Working poorوالذين يعتربون الهجرة
وسيل ًة لتحسني أوضاعهم االقتصادية.

ثانيًا :واقع الهجرات العربية واتجاهاتها
 .1واقع واقع للهجرات العربية وبلدان املقصد

يصعب تحديد حجم الهجرات العربية نظ ًرا إىل وجود حاالت متباينة للمهاجرين (مزدوجو الجنسية ،وغري
املسجلني يف املراكز القنصلية ،واملهاجرون غري النظاميني) ،مع اختالف ّبي يف إحصائيات الدول املستقبلة والدول
7
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املوفدة((( .ففيام يخص تدفقات الهجرة من الدول العربية يف اتجاه دول االتحاد األورويب ،توفر لنا املعطيات
التي تنرشها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ً
تقييم تقريب ًيا لهذه التدفقات يف الفرتة .2017-2004
الجدول ()4
تدفقات الهجرة من الدول العربية يف اتجاه دول االتحاد األورويب( 2017-2004 :باآلالف)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

192.8

180.5

184.5

187.2

191.7

164.4

149.5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

137.3

141.2

167.2

238.5

550.6

476.8

306.4

املصدر :من إنجاز الباحث اعتامدًا عىل بيانات دول االتحاد األورويب الواردة يف تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
OCDE, Perspectives des migrations internationales 2016 (Paris: OCDE, 2016); OCDE, Perspectives des migrations
internationales 2019 (Paris: OCDE, 2019), at: https://bit.ly/34teGQK

تربز هذه األرقام بجالء أهمية هذه التدفقات التي عرفت يف السنوات األخرية من ًوا متمي ًزا ،خاصة يف ظل
االضطرابات السياسية واالجتامعية التي تشهدها الكثري من الدول العربية .كام يضاف إىل ذلك مؤرش آخر،
هو وجود ثالث دول عربية من بني أهم العرشين دولة املصدرة للهجرة يف العامل ،هي :سورية ،بـ 6.9
ماليني مهاجر ،وتأيت يف الرتبة  ،6وفلسطني ،بـ  3.8ماليني مهاجر ،وتأيت يف الرتبة  ،16ومرص بـ  3.4ماليني
مهاجر ،وتأيت يف الرتبة ً ،(((19
علم أنّ املصادر الرسمية املغربية تق ّدر عدد املهاجرين املغاربة بحواىل 5
ماليني مهاجر مع األخذ يف االعتبار املجنسني والهجرة غري النظامية ،بحيث ميثل هذا العدد أكرث من  14يف
املئة من سكان البالد(((1؛ وهذا يزيك ما قلناه ساب ًقا حول اختالف املعطيات الرقمية بحسب املصادر.
عىل مستوى الحجم ،يق ّدر عدد املهاجرين من البلدان العربية عام  2017بـ  23,125,900مهاج ًرا ،بعد
شخصا عام  ،2013وهو ما يناهز ضعف العدد املسجل عام  ،1990أي
أن كان يصل إىل ً 21,974,881
 12,091.398مهاج ًرا .ويتوزع املهاجرون العرب عىل مختلف القارات كام ييل يف الجدول (.)5
 8يعترب مشكل التحديد الكمي لحجم الهجرة عىل العموم من أشد اإلكراهات التي تواجه الباحثني يف مجال الدميوغرافيا والهجرة ،وتظل
اإلحصائيات املتوافرة يف الغالب مجرد تقديرات تقريبية.
9 United Nations/Department of Economic and Social Affairs, International Migration Report 2017 (New York:
United Nations, 2017), p. 13.
10 Mohamed Khachani, La question migratoire au Maroc (Rabat: Publications de l'Association Marocaine d'Études et
de Recherches sur les Migrations, 2019), p. 30.
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الجدول ()5
مناطق املقصد للمهاجرين والالجئني من املنطقة العربية عام 2017
املنطقة العربية
املجموع

453,871 1,404,218 3,760,596 6,149,2615 11,303,858

100.00 23,125,900 54,092

النسبة ()%

أوروبا

عدد املهاجرين
والالجئني من
املرشق العريب

442,846 1,036,496 3,525,558 1,310,723 11,187,232

17,526,517 23,662

75.8

عدد املهاجرين
والالجئني من
املغرب العريب

البلدان
اآلسيوية غري
العربية

أمريكا الشاملية
والالتينية

أوقيانوسيا

البلدان
األفريقية غري
العربية

املجموع

النسبة ()%

367,722

11,025

30,430

5,599,383

24.2

235,038 4,838,542 116,626

48.87

26.59

16.26

6.07

1.96

0.02

100.00

100.00

املصدر :اإلسكوا واملنظمة الدولية للهجرة ،تقرير حالة الهجرة الدولية لعام  :2019االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية يف سياق املنطقة العربية (نيويورك :األمم املتحدة ،)2020 ،ص  ،55 ،49شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/34IxB9h :

يتوزع هؤالء املهاجرون عام  2017عىل  48.87يف املئة يف املنطقة العربية ،وتأيت أوروبا يف املرتبة الثانية
بـ  26.59يف املئة ،بينام يتوزع ما تبقى بني  16.26يف املئة يف البلدان اآلسيوية غري العربية ،و 6.07يف
املئة يف أمريكا الشاملية والالتينية ،و 1.96يف املئة يف أوقيانوسيا ونسبة ضئيلة  0.02يف املئة يف البلدان
األفريقية غري العربية .وإذا اعتربنا أهم الدول العربية املصدرة للهجرة ،فنجد تباي ًنا بني دول املغرب
العريب واملرشق العريب .ففيام يخص املرشق العريب ،يبلغ عدد املهاجرين  17,526,517عام  ،2017وهو
أساسا يف املنطقة العربية بنسبة  64يف املئة ،وال
ما ميثل  75.8يف املئة من حجم الهجرة العربية يرتكزون ً
تتعدى أوروبا نسبة  7.5يف املئة من هذا التوزيع .لكن الرغبة يف الهجرة إىل أوروبا يف ازدياد مطرد؛ إذ
أصبحت القارة العجوز الوجهة املفضلة لبعض دول املرشق العريب يف ّ
ظل األزمات التي تجتاح املنطقة
ويف ظل السياسات التقنينية التي تفرضها دول الخليج عىل الهجرة إليها من الدول العربية .ويتوزع
باقي املهاجرين من املرشق العريب بني  20يف املئة يف البلدان اآلسيوية غري العربية ،و 6يف املئة يف القارة
األمريكية وبنسب قليلة بني أوقيانوسيا والبلدان األفريقية غري العربية(.((1
وفيام يخص املغرب العريب ،وصل عدد املهاجرين عام  2017إىل أكرث من  5.6ماليني شخص ،أي نحو
 24يف املئة من جميع املهاجرين والالجئني من املنطقة العربية .ويأيت املغرب يف طليعة بلدان املنشأ
 11اإلسكوا واملنظمة الدولية للهجرة ،تقرير حالة الهجرة الدولية لعام  :2019االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية
يف سياق املنطقة العربية (نيويورك :األمم املتحدة ،)2020 ،ص  ،48شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/34IxB9h :
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يف املنطقة؛ إذ يقدر عدد املهاجرين منه نحو  2.9مليون مهاجر ،تليه الجزائر بـ  1.8مليون مهاجر ،ثم
تونس مبا يزيد عىل  750,000مهاجر؛ يف حني بلغ عدد املهاجرين والالجئني من ليبيا  155,000شخص.
أما موريتانيا ،فيقدر عدد املهاجرين منها بـ  116,000شخص(.((1
وقد بلغت نسبة املهاجرين والالجئني من املغرب العريب  5.9يف املئة من مجموع سكان هذه املنطقة
عام  ،2017وارتفعت هذه النسبة مقارن ًة بعام  1990حيث كانت تبلغ  4.8يف املئة .وسجلت ليبيا
أدىن نسبة من املواطنني املقيمني يف الخارج مقارنة مبجموع املواطنني القاطنني يف البلد بـ  1.7يف املئة
سجل املغرب أعىل نسبة من املواطنني املقيمني
عام  ،1990و 2.5يف املئة يف عام  .2017ويف املقابلّ ،
(((1
يف الخارج ،راوحت بني  6.4يف املئة يف عام  ،1990و 8.1يف املئة يف عام  . 2017ويظل هذا التقدير
بالنسبة إىل املغرب دون التقديرات املحلية التي تعترب حجم الهجرة املغربية إىل الخارج حال ًيا بحواىل 5
ماليني شخص ،أي ما يعادل نحو  14يف املئة من سكان البلد .ويتوزع املهاجرون يف املنطقة العربية وف ًقا
للتقديرات السابقة بني  57.3يف املئة من الذكور و 42.7يف املئة من اإلناث؛ وهي نسبة أدىن من متوسط
نسبة هجرة النساء يف العامل ،التي تصل إىل  48يف املئة(.((1
أما فيام يخص بلدان املقصد ،فقد كانت أوروبا عام  ،2017منطقة املقصد البارزة؛ إذ استضافت أكرث
من  86يف املئة من املهاجرين والالجئني من املغرب العريب .وألسباب تاريخية وثقافية وجغرافية ،تظل
بعض الدول األوروبية املقصد الرئيس للدول املغاربية .ويربز الجدول ( )6أهم بلدان املقصد األوروبية
بالنسبة إىل بلدان املغرب العريب(.((1
الجدول ()6
بلدان املقصد الرئيسة للمهاجرين والالجئني من املغرب العريب عام 2017
بلدان املقصد

فرنسا

إسبانيا

إيطاليا

عدد املهاجرين
والالجئني

الواليات املتحدة
األمريكية

دول عربية

بلدان أخرى

2,789,853

766,823

602,008

220,330

116,626

1,103,743

املصدر :املرجع نفسه.

يربز الجدول ( )6أنّ فرنسا وحدها استضافت عام  2017حواىل  50يف املئة من املهاجرين من املغرب
العريب .وقد أصبحت إسبانيا وإيطاليا خالل العقود األخرية من الوجهات املفضلة كذلك.
12
13
14
15

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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وعىل مستوى الجنس االجتامعي ،بلغت نسبة النساء ضمن املهاجرين املغاربيني  45.8يف املئة ،مبا يفوق
 2.5مليون امرأة .وقد كان املغرب بلد املنشأ للعدد األكرب من املهاجرات ( ،)1,350,929تليه الجزائر
( ،)816,509وتونس ( ،)330,806وليبيا (.)73,593
وتظل أوروبا املقصد الثالث للدول العربية األقل من ًوا ،والتي يصنف ضمنها كل من موريتانيا والسودان
والصومال وجيبويت وجزر القمر واليمن ،إذ يبلغ عدد الوافدين من هذه البلدان  439,400مهاجر
شخصا) ،وتأيت بعدها
والجئ .وتُع ّد املنطقة العربية املقصد األول ملهاجري هذه البلدان (ً 2,368,937
الدول األفريقية غري العربية ( 2,276,908أشخاص)(.((1
معلوم أنه يف ظل الظروف السياسية الراهنةّ ،
تظل تدفقات الهجرة بشكلٍ كبري بطرق غري قانونية وعرب
املسارات الثالثة املعروفة :مسار رشق متوسطي عرب تركيا يف اتجاه اليونان ،ومسار الوسط متوسطي
عرب ليبيا وتونس يف اتجاه الجزر اإليطالية ،ومسار غرب متوسطي عرب املغرب يف اتجاه إسبانيا .ويتغري
عدد املهاجرين الذين ميرون عرب هذه املسارات اعتبا ًرا للسياق السيايس اإلقليمي وتدابري الرقابة التي
تتخذها سلطات البلدان املعنية .وقد ارتفعت هذه التدفقات نحو أوروبا من  215,770يف عام 2014
إىل  1,015,848يف عام  ،2015لتنخفض إىل  363,048يف عام  ،2016و 171,191يف عام  ،2017ثم
 117,000يف عام  .2018وهكذا ،بعد ذروة عام  ،2015التي شهدت مغادرة املهاجرين والالجئني ،وال
سيام السوريني والعراقيني إىل اليونان فأوروبا ،انخفض هذا العدد بعد توقيع االتفاقية بني تركيا واالتحاد
األورويب يف  18آذار /مارس  .2016وتهدف هذه االتفاقية إىل الح ّد من الهجرة إىل أوروبا عرب تركيا،
مام أدى إىل تحول تدفقات الهجرة من املسار الرشقي إىل املسار األوسط الذي كان يفضل استخدامه
ً
وصول إىل املسار الغريب الذي زاد استخدامه يف عام  .2018وبني عامي 2017
يف عامي  2016و،2017
و ،2018انخفض عبور املسار األوسط بنسبة  80يف املئة ،وارتفع عبور املسار الرشقي بنسبة  10يف املئة،
وتزايد عبور املسار الغريب بأكرث من الضعف بزيادة نسبتها  158يف املئة .وقد كان معظم املهاجرين
والالجئني الذين عربوا البحر األبيض املتوسط يف عام  2018من البلدان العربية ( 44يف املئة) ،يليهم
املهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء ( 42يف املئة) .ومن بني بلدان املنشأ العرشة األوىل للوافدين ب ًّرا
وبح ًرا عرب البحر األبيض املتوسط يف عام  ،2018نجد خمس دول عربية ،وهي :املغرب ( 11يف املئة)،
وسورية ( 9يف املئة) ،والعراق ( 7يف املئة) ،والجزائر ( 6يف املئة) ،وتونس ( 5يف املئة) .ومن بني جميع
املهاجرين والالجئني الذين عربوا البحر األبيض املتوسط يف عام  ،2018كان  64يف املئة من الذكور
البالغني ،و 15يف املئة من اإلناث البالغات ،و 21يف املئة من القارصين(.((1
 16املرجع نفسه ،ص .63
 17املرجع نفسه ،ص .47-46
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يف هذه الظروف ،تبدو الهجرة كظاهرة مجتمعية بارزة يف البلدان العربية ،وتحت ضغط األسباب
الدافعة والجاذبة يبقى حلم الكثري من الشباب العرب الهجرة إىل الخارج.
 .2الهجرة العربية االحتاملية :الرغبة يف الهجرة

استطالع رأي عامل ًيا عن الهجرة يف  152دولة ،وذلك
أجرت مؤسسة غالوب ،يف الفرتة ،2017-2015
َ
شخصا بالغًا .وقد أفاد هذا االستطالع بأنّ قرابة
استنا ًدا إىل مقابالت مبارشة أو عرب الهاتف مع ً 453,122
عبوا عن رغبتهم يف الهجرة .ومن بني هذه الدول سورية .وأغلب
نصف البالغني يف 17دولة يف العامل ّ
هذه الدول يف أفريقيا وأمريكا الجنوبية والكاريبي .وقد بلغت نسبة السوريني البالغني الذين يسعون
للهجرة إذا سنحت لهم الفرصة  46يف املئة( .((1وح ّلت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف املرتبة
نسب من حيث البالغني الراغبني يف الهجرة ،وذلك بعد
الثالثة من بني مناطق العامل التي سجلت أعىل ٍ
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية والكاريبي؛ إذ رصح ربع البالغني يف املنطقة العربية
( 24يف املئة) بأنهم يريدون الهجرة .وقد تنامت هذه النسبة بعد أن كانت يف حدود  22يف املئة يف
الفرتة  ،2016-2013و 19يف املئة يف الفرتة .((1(2012-2010
ومن املنتظر أن يزداد معدل النزوح إىل الهجرة بسبب األزمات االقتصادية التي تعانيها املنطقة العربية إثر انتشار
جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-؛ خاص ًة أنّ املنطقة يتزايد فيها معدل الفقر املدقع الذي أصبح خطره
يحدق بفئات كثرية من الشباب والعاطلني عن العمل ،والعاملني يف القطاع غري النظامي .وبسبب هذا الوباء ،من
املنتظر أن ينضم  14.3مليون شخص إىل صفوف الفقراء يف املنطقة؛ مام سريفع عددهم اإلجاميل إىل  115مليون
نسمة .إضاف ًة إىل ذلك ،ينتظر عىل املستوى االقتصادي ّ
الكل أن ينخفض الناتج املحيل اإلجاميل للمنطقة العربية
بنحو  152مليار دوالر ،نتيج ًة النكامش يف النمو نسبته  5.7يف املئة ،توقعته الدراسات بني عامي  2019و.((2(2020
ّ
وتزك هذه الرغبة يف النزوح الدراسات امليدانية التي أجريت يف بعض الدول العربية ،كتلك التي أجراها
املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف تونس( ،((2والبحث الذي أجراه املركز القومي
18 Neli Esipova, Anita Pugliese & Julie Ray, "More Than 750 Million Worldwide Would Migrate If They Could," Galup
News, 10/12/2018, accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/30EVgWH
تزامن إجراء االستطالع مع فرتة طغت فيها أزمة اللجوء يف القارة األوروبية؛ إذ تدفق عرشات اآلالف من املهاجرين وطالبي اللجوء إىل البحر
األبيض املتوسط ً
أمل يف بلوغ األرايض األوروبية.
 19بناء عىل عدة مصادر إلكرتونية ،من بينها" :هجرة الشباب العريب ..قراءة يف استطالعات الرأي" ،عامل اآلراء ،شوهد يف ،2020/10/5
يفhttps://bit.ly/30DcpA5 :
 20األمم املتحدة" ،كوفيد 19-واملنطقة العربية :فرصة إلعادة البناء عىل نحو أفضل" ،2020/7/23 ،ص  ،14 ،8شوهد يف ،2020/10/5
يفhttps://bit.ly/36z99cF :
 21املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،الشباب والهجرة غري النظامية يف تونس :دراسة ميدانية للتمثالت االجتامعية
واملامرسات واالنتظارات (تونس :املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية.)2016 ،
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للبحوث االجتامعية والجنائية يف مرص( ،((2أو ذاك الذي أجرته الجمعية املغربية للدراسات واألبحاث
حول الهجرة يف املغرب( ،((2أو الدراسة التي أجرتها املندوبية السامية للتخطيط حول "الهجرة الدولية يف
عبوا عن رغبتهم يف
املغرب  ،"2019-2018والتي كان من أبرز نتائجها أنّ  23.3يف املئة من املستجيبني ّ
إلحاحا بني الشباب الذين تراوح أعامرهم بني 15
الهجرة .وتظل الرغبة يف الهجرة ،وف ًقا لهذا البحث ،أشد ً
و 29عا ًما ( 40.3يف املئة) ،بينام ال يتجاوز املعدل  10.3يف املئة بالنسبة إىل الذين تراوح أعامرهم بني 45
و 59عا ًما .فيام يخص الوجهةّ ،
تظل دول االتحاد األورويب الوجهة الرئيسة التي يفكر هؤالء املهاجرون
االحتامليون يف الذهاب إليها بنسبة تفوق  81يف املئة .ومهام كان املستوى الدرايس أو الوضع املهني،
فإنّ الوجهات املفضلة تظل الدول الثالث :فرنسا ،وإسبانيا ،وإيطاليا(.((2
ومل تعد هذه األفضلية حك ًرا عىل دول املغرب العريب ،بل أصبحت أيضً ا اختيا ًرا لشباب املرشق العريب بعد
األزمات السياسية التي أصبحت تعيشها هذه البلدان .ولعل اختيار االتحاد األورويب بوصفه وجه ًة مفضلة
له أسباب موضوعية؛ فحركة العاملة يف البالد العربية ّ
تظل أسري ًة للتقلبات السياسية بني هذه الدول ،والتي
كانت لها أحيانًا توابع مدمرة عىل مصالح املهاجرين؛ كام حدث عند طرد املهاجرين املغاربة من الجزائر ،أو
طرد املرصيني والتونسيني من ليبيا ،أو اليمنيني من اململكة العربية السعودية ،أو الفلسطينيني من الكويت.
إضاف ًة إىل هذاّ ،
يظل االتجاه السائد يف دول الخليج هو انخفاض نسبة املهاجرين العرب وتعويضهم
باليد العاملة املحلية أو اآلسيوية ّ
األقل تكلفة .فطب ًقا للبيانات التي جمعها أندريه كابيسفرييك ،انخفضت
نسبة "الوافدين" العرب من السكان يف مجموع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست من
 72يف املئة عام  1975إىل  29-25يف املئة عام ((2(2002؛ وقد تق ّوى هذا االتجاه بعد حرب الخليج.
يف غياب زوال أسباب الهجرة يف هذه البلدان ،يطرح هذا الواقع مشكل املتن ّفس الجديد الذي ميكن أن يعوض
دول الخليج والدول العربية األخرى كمجالٍ الستقبال الشباب العرب الراغبني يف الهجرة .وهنا تربز بعض
الدول األوروبية وجهات متميزة مثل اليونان يف رشق املتوسط ،وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا يف غربه ،إضاف ًة إىل
التدفقات املهمة التي تعرفها أملانيا بالنسبة إىل الالجئني السوريني ،وكذا بعض الدول اإلسكندنافية مثل السويد.
" 22بحث الهجرة غري الرشعية للشباب يف املجتمع املرصي :ملخص تنفيذي" ،إرشاف نرسين البغدادي ،املجلس القومي لحقوق اإلنسان
واملركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية.2016 ،
 23محمد الخشاين" ،هجرة الشباب العرب إىل دول االتحاد األورويب :قراءة نقدية يف السياسة األوروبية للهجرة" ،يف :مجموعة مؤلفني،
ملاذا يهاجر الشباب العريب؟ بحوث يف إشكاليات الهجرة واملستقبل ،تحرير وتقديم مراد دياين (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2019 ،ص .171-143
24 Haut-Commissariat au Plan, La migration internationale au Maroc: Résultats de l'enquête nationale sur la
migration internationale 2018-2019 (Rabat : HCP, 2020), p. 121.
 25أندريه كابيسفرييك" ،هجرة العمل العربية إىل دول مجلس التعاون الخليجي" ،ورقة مقدمة يف املؤمتر اإلقليمي عن الهجرة العربية
يف ظل العوملة ،القاهرة 4-2 ،أیلول /سبتمرب .2003
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تطرح تدفقات الهجرة العربية نحو أوروبا أسئلة كربى ،ال سيام بالنظر إىل تأثرياتها يف الوضع الدميوغرايف
وسوق العمل يف الدول األوروبية املستقبلة ،وبالنظر أيضً ا إىل اتجاهاتها املستقبلية يف ّ
ظل تزايد قوى
اليمني املتطرف ومعاداة املهاجرين.

ثالثًا :العجز الدميوغرايف يف بلدان االتحاد األورويب
وإشكالية الهجرة العربية إليها
 .1مساهمة الهجرة يف تقليص العجز الدميوغرايف
يف دول االتحاد األورويب

سنحاول توضيح مدى مساهمة الهجرة يف مواجهة احتامالت العجز الدميوغرايف يف البلدان األوروبية التي
تعاين تزايد شيخوخة تركيبتها السكانية .بداية ،يجب التذكري أنّ الرصاعني العامليني األول والثاين قد تس ّببا
يف خللٍ وظيفي دميوغرايف مل يخ ّفف من حدته إال تدفق املهاجرين الوافدين من مختلف أنحاء العامل،
مبا فيها العامل العريب .ويظل تقهقر معدل الخصوبة من أسباب تفاقم العجز السكاين والعجز الكبري يف
العاملة الذي ستواجهه القارة األوروبية يف السنوات القادمة.
انخفض معدل الخصوبة اإلجاميل ،يف دول االتحاد األورويب ،الذي كان ال يتعدى  1.57يف عام  ،1990إىل 1.46
ارتفاع طفيف يف عام  ،2002ويف عام ،)1.61( 2010
يف عام 1996؛ وظل عند هذا املستوى يف عام  ،1998مع ٍ
وانخفاض عام  ،)1.55( 2013ثم ارتفاع طفيف عام  .)1.60( 2017وقد انخفض مؤرش الخصوبة هذا إىل
مستويات أدىن يف دول جنوب أوروبا ورشقها .ففي إيطاليا ،انتقل هذا املعدل من  2.43عام  1970إىل 1.29
عام  .2018ويف اليونان ،انخفض هذا املعدل خالل الفرتة نفسها من  2.40إىل  .1.35ويف إسبانيا ،انخفض من
 2.88إىل  ،1.26وبعض البلدان يف أوروبا الرشقية التي تعاين معدالت منخفضة مثل بولندا ( ،)1.46ورومانيا
( ،)1.76وسلوفينيا ( ،)1.64وسلوفاكيا ( ،)1.54ورصبيا ( .((2()1.43هذه املعدالت هي من بني أدىن املعدالت
يف العامل ،ومن ثم ال تسمح بتجديد األجيال املحدد عند مستوى  2.1طفل لكل امرأة(.((2
عىل مستوى االتحاد األورويب ،سجل عام  5.1 ،2015ماليني والدة ،بينام تويف  5.2ماليني شخص؛ مام يعني
أن االتحاد األورويب شهد تغ ًريا طبيع ًيا سلب ًيا يف عدد سكانه أول مرة .يتوافق التغيري الدميوغرايف (اإليجايب)
املتبقي بشكل أسايس مع مساهمة صايف الهجرة .ويف بداية كانون الثاين /يناير ُ ،2019قدر عدد سكان
26 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019).
 27لتعويض الزوجني عند وفاتهام .أما  0.1الباقية ،فهي لتعويض بعض األرضار مثل الوالدات غري الحية.
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االتحاد األورويب بنحو  513.5مليون نسمة ،مقارنة بـ  512.4مليون يف بداية كانون الثاين /يناير  .2018وقد
ً
اكتظاظا
أصبح  448مليون نسمة بعد خروج اململكة املتحدة من االتحاد األورويب .وتعترب أملانيا الدولة األكرث
حيث بلغ عدد سكانها يف بداية كانون الثاين /يناير  83.2 ،2020مليون نسمة وهو ما ميثل  18.6يف املئة من
إجاميل سكان االتحاد األورويب ،تليها فرنسا بـ  67مليون نسمة ،بنسبة  15.0يف املئة ،فإيطاليا بـ  60.2مليون
(بنسبة  13.5يف املئة) ،ثم إسبانيا  47.3مليون (بنسبة  10.6يف املئة) فبولندا بـ  38.0مليون( ،أي  8.5يف
املئة) .ويف ما تبقى من دول االتحاد ،يف أربع عرشة دولة عض ًوا يوجد ما بني  1و 5يف املئة من إجاميل سكان
االتحاد األورويب ،يف حني أنّ مثاين دول لديها حصة أقل من  1يف املئة(.((2
وال بد من التذكري أنّ التغيري الطبيعي يف سكان االتحاد األورويب بقي سلب ًيا ،حيث سجلت الوفيات أكرث من الوالدات
املسجلة عام  5.3( 2018ماليني حالة وفاة مقابل  5.0ماليني حالة والدة) ،ويف عام  4.7( 2019ماليني حالة وفاة
مقابل  4.2ماليني حالة والدة)؛ وهذا يعني أنّ االختالف الدميوغرايف اإليجايب يرجع إىل مساهمة صايف الهجرة(.((2
يبي الجدول ( )7أن يف عام  ،2019سجلت إحدى عرشة دولة عض ًوا يف االتحاد األورويب تغ ًريا طبيع ًيا
ّ
إيجاب ًيا وسجلت خمس عرشة دولة عض ًوا تغ ًريا طبيع ًيا سلب ًيا .هذه الدول التي فاق فيها عدد الوفيات
عدد املواليد هي :بلغاريا ( 6.7-يف املئة) ،تليها التفيا ( 4.7-يف املئة) ،وليتوانيا واليونان وكرواتيا ( 3.9-يف
املئة لكل منها) ،واملجر ورومانيا ( 3.8-يف املئة لكل منهام) ،وإيطاليا ( 3.6-يف املئة) ،والربتغال ( 2.5-يف
املئة) ،وأملانيا ( 1.9-يف املئة) ،وفنلندا ( 1.5-يف املئة) ،والتفيا وإسبانيا ( 1.2-يف املئة) ،وإستونيا ( 1.0-يف
املئة) ،وبولندا ( 0.9-يف املئة) ،وسلوفينيا ( 0.6-يف املئة) ،إضافة إىل جمهورية التشيك التي حققت
تقري ًبا نو ًعا من التوازن بني الوالدات والوفيات(.((3
كام نالحظ ،لن تكون بلدان أوروبا الرشقية التي انضمت إىل االتحاد األورويب ،بسبب شيخوخة سكانها،
قادر ًة عىل تعويض العجز الدميوغرايف ويف مجال سوق العمل لبلدان االتحاد .وستحتاج هذه الدول
نفسها إىل القوى العاملة لتلبية احتياجاتها .ومن املتوقع أن تزداد هذه االحتياجات مع تحسن اقتصاداتها
وإعادة هيكلتها يف إطار برامج اإلعانات األوروبية .كام أنّ بعض هذه البلدان (بولندا واملجر والجمهورية
التشيكية وسلوفاكيا وإستونيا وسلوفينيا) أصبح صايف هجرتها إيجاب ًيا ،وتحولت إىل بلدان مضيفة للهجرة
تأتيها اليد العاملة مام كان ساب ًقا يسمى اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية ،وكذا من الدول
ً
متحفظا بشأن توزيع الالجئني ،خاصة السوريني منهم.
اآلسيوية .ولكن هذه الدول تتخذ موق ًفا
28 Eurostat, "Communiqué de presse 111/2020," 10/7/2020.
29 Ibid.
30 Ibid.

الكتـاب الخامس 2020 -

44

تاسارد

الجدول ()7
التغريات الطبيعية للسكان يف دول االتحاد األورويب عام ( 2019باآلالف)
الدولة

الوالدات الحية

الوفيات

التغري الطبيعي

االتحاد األورويب
بلجيكا
بلغاريا
التشيك
الدمنارك
أملانيا
إستونيا
إيرلندا
اليونان
إسبانيا
فرنسا
كرواتيا
إيطاليا
قربص
التفيا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
املجر
مالطا
هولندا
النمسا
بولندا
الربتغال
رومانيا
سلوفينيا
سلوفاكيا
فنلندا
السويد

4.151.9
116.1
61.5
112.2
61.2
778.1
14.1
59.8
83.7
357.9
753.6
36.1
420.2
9.6
18.8
27.4
6.2
93.1
4.4
169.1
85.0
375.0
86.6
185.7
19.3
57.1
45.6
114.5

4.650.1
108.8
108.1
112.4
54.0
939.5
15.4
31.3
125.0
415.1
612.1
51.8
634.4
6.0
27.7
38.3
4.3
129.9
3.7
151.8
83.4
409.7
111.8
259.3
20.6
53.2
53.9
88.8

498.3
7.3
46.5
0.1
7.2
161.4
1.3
28.7
41.3
57.1
141.5
15.7
214.3
3.6
8.9
10.9
1.9
36.8
0.7
17.2
1.6
34.8
25.2
73.6
1.3
3.8
8.3
25.8

املصدر:
Eurostat, "Communiqué de presse 111/2020," 10/7/2020.
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رئيسا
بالنظر إىل االنخفاض الحاد يف الخصوبة املسجل يف دول االتحاد األورويب" ،أصبحت الهجرة مكونًا ً
للنمو السكاين" ،كام يشري إىل ذلك تقرير للمجلس األورويب( .((3ومعلوم أنّ للهجرة ،إضاف ًة إىل توفري اليد
العاملة الرضورية ،آثا ًرا دميوغرافية إيجابية ج ًدا بسبب البنية بحسب العمر والجنس للوافدين ،ومن
ثم إمكانية تزايد الوالدات وانخفاض الوفيات .ذلك أنّ معدل الخصوبة الكيل للعديد من مجموعات
املهاجرين الجدد له تأثري إضايف يف عدد املواليد ،وللهجرة عىل املدى القصري واملتوسط تأثري يف تشبيب
ثم ،فالهجرة تساعد يف عدد كبري من الدول األوروبية عىل تقليص
البنية العمرية وتأخري الشيخوخة .ومن ّ
العجز الدميوغرايف .فعىل سبيل املثال ،أنجبت النساء املهاجرات يف فرنسا  18.8يف املئة من األطفال
املولودين عام ً ،2017
علم أنّ املهاجرات ميثلن فقط  12يف املئة من النساء يف سن اإلنجاب.
عىل مستوى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،كانت الزيادة يف عدد السكان املولودين خارج بلدان
املنظمة يف الفرتة  2018-2000مسؤول ًة عن حواىل ثالثة أرباع النمو السكاين اإلجاميل لبلدان املنظمة،
ونحو  40يف املئة يف الواليات املتحدة األمريكية(.((3
قد يشري النمو الدميوغرايف املتاميز بني ضفتي البحر األبيض املتوسطإىل سيناريو افرتايض ،حيث يتم سد
العجز من حيث عدد السكان النشطني يف الضفة الشاملية جزئ ًيا يف العقود القادمة من خالل تدفقات
الهجرة من الجنوب(((3؛ وهذا هو أحد أهم األسئلة للمستقبل الدميوغرايف ألوروبا .ومع ذلك ،ال يزال هذا
ً
مرتبطا بعدة عوامل ،مبا يف ذلك آفاق النمو االقتصادي يف الدول العربية املوفدة ،والتغريات
السيناريو
التكنولوجية يف الشاملً ،
فضل عن حالة جزء حساس ج ًّدا من الرأي العام يف دول االتحاد األورويب الذي
يخىش "غزو الجنوب".
ّ
تظل هناك عدة إكراهات تسري يف هذا االتجاه ،أي لصالح تدفقات الهجرة لس ّد العجز الدميوغرايف،
ً
مشكل شائ ًكا ،حيث تطرح الشيخوخة مشكل تقاسم
خاص ًة أنّ أوروبا تواجه يف ظل السيناريو الحايل
الرثوة الوطنية نتيجة لتناقص عدد النشطني الكفيلني لضامن دخل إجاميل للسكان .فعىل مدى العقود
القادمة ،ستزداد نسبة كبار السن من إجاميل السكان بشكل كبري يف دول االتحاد األورويب ،مام سيطرح
سلسلة من التحديات املرتبطة مبجتمع الشيخوخة ،التي ستؤثر يف العديد من املجاالت ،مبا يف ذلك
أسواق العمل واملعاشات وخدمات الرعاية الصحية واإلسكان والخدمات االجتامعية.
31 Werner Haug, Paul Compton & Youssef Courbage, Les caractéristiques démographiques des populations
immigrées, Série Etudes démographiques no. 38 (Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2003).
32 OCDE, Perspectives des migrations internationales 2019 (Paris : OCDE, 2019), p. 19.
33 "L'immigration, prochain stimulant de la croissance," Le Monde, 20/6/2000; La Banque Mondiale, "Les migrations
internationales atteignent un niveau record," 18/12/2015, accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/34o6IqO
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ومن املتوقع أن يتباطأ حجم السكان يف االتحاد األورويب عند نحو  500مليون نسمة ،أ ّما عدد السكان
فسينخفض

يف سن العمل ،أي الذين تراوح أعامرهم بني  15و 64عا ًما ،والذي يصل حال ًيا إىل  223مليونًا،
مبقدار  49مليون شخص بحلول عام  ،2050خاصة يف بعض البلدان مثل أملانيا ،حيث سيبلغ هذا
االنخفاض  11مليون شخص( .((3وسيطرح هذا النقص بحدة مشكل اإلعالة العمرية؛ ففي عام ،2014
بلغ إجاميل معدل اإلعالة العمرية يف دول االتحاد ،والذي يحدد كنسبة األشخاص املعالني ،الصغار
والكبار ،مقارن ًة باألشخاص املعيلني الذين تراوح أعامرهم بني  15و 64عا ًما ،بنسبة  51.8يف املئة؛ وهذا
يعني وجود شخصني معيلني أي يف سن العمل ملعال واحد .وقد لوحظ يف هذا العام أدىن معدل إجاميل
لإلعالة العمرية بني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب يف سلوفاكيا ( 40.6يف املئة) ،وأعىل معدل يف
فرنسا ( 57.6يف املئة)(.((3
يعتقد خرباء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،شأنهم شأن الدميوغرافيني يف األمم املتحدة ،أنّ الهجرة
ميكن أن تساعد يف تقليل هذه االختالالت .ويتميز اللجوء إىل الهجرة بأنّ له تأث ًريا فور ًيا وكب ًريا نسب ًيا يف
حجم السكان النشطني بسبب سن القادمني الجدد .ويف هذا الشأن ،حذرت املفوضة األوروبية للشؤون
الداخلية من أنّ "قضية التبعية ستكون تحد ًيا ألوروبا" ،وذ ّكرت بأنّ "من دون هجرة جديدة ،سينخفض
عدد السكان يف سن العمل األوروبية بنسبة  12يف املئة يف أفق عام  ،2030وسيضطر القطاع الصحي
ملواجهة شيخوخة السكان إىل توظيف مليوين شخص ولن يجدهم"(.((3
رئيسا للتوقعات
ووف ًقا لدراس ٍة حديثة أجرتها املفوضية األوروبية ،تع ّد الهجرة الدولية مكونًا ضمن ًيا ً
متوسط

الدميوغرافية عىل املدى الطويل .ويتوقع املكتب اإلحصايئ لالتحاد األورويب  Eurostatأن يبلغ
صايف الهجرة السنوية إىل االتحاد األورويب حواىل مليون شخص .وتقدر الدراسة أنه "يف غياب تدفقات
الهجرة ،سينخفض عدد سكان االتحاد األورويب يف أفق  2060بـ  75مليونًا ،أي بنسبة  14يف املئة ،وعدد
السكان يف سن العمل بنسبة  20يف املئة"(.((3
تجدر اإلشارة إىل أنّ هذه السلوكيات متيل إىل التوافق حتى يف بلدان املنشأ ،مع بعض التفاوت ،لكن
التأثري التنظيمي يف سوق العمل سيظل قامئًا طاملا استمرت أسباب الهجرة نفسها يف إحداث التأثريات
34 Le Monde, 19/11/2019.
35 Eurostat/ Statistics explained, "Structure et vieillissement de la population," (Juin 2015).
36 Jean Pierre Stroobants, "Immigration: la funeste myopie européenne," Le Monde, 14/5/2014.
37 Ignazio Mongelli & Juan-Carlos Ciscar Martinez, "Economic Consequences of Zero International Migration in the
EU: An Assessment for Europe Based on the Eurostat Population Projections," European Commission, Joint Research
Centre (2018), accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/33wJJL2
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واملس ّببات نفسها .وبذلك سيظل املهاجرون يؤ ّدون دو ًرا ً
معدل ،سواء عىل املستوى الدميوغرايف أو عىل
مستوى سوق العمل.
 .2تأثري الهجرة يف سوق العمل يف بلدان االتحاد األورويب

وف ًقا للتقديرات الجديدة التي أصدرتها األمم املتحدة ،بلغ عدد املهاجرين الدوليني يف العامل  272مليونًا
عام  ،2019بزيادة قدرها  51مليونًا مقارنة بعام  .2010وميثل املهاجرون الدوليون حال ًيا  3.5يف املئة من
سكان العامل ،مقابل  2.8يف املئة يف عام  .2000ووف ًقا للتوزيع اإلقليمي ،تستقبل أوروبا عام  2019أكرب
عدد من املهاجرين الدوليني ( 82مليون) ،تليها أمريكا الشاملية ( 59مليون) .وعىل املستوى القطري،
يقيم حواىل نصف املهاجرين الدوليني يف  10دول فقط ،منها  5دول أوروبية .وتستضيف الواليات
املتحدة أكرب عدد من املهاجرين الدوليني ( 51مليونًا) ،أو حواىل  19يف املئة من اإلجاميل العاملي.
وتستضيف أملانيا واململكة العربية السعودية ثاين وثالث أكرب عدد من املهاجرين ( 13مليون لكل
منهام) ،تليهام روسيا ( 12مليون) ،واململكة املتحدة ( 10ماليني) ،واإلمارات العربية املتحدة ( 9ماليني)،
وفرنسا وكندا وأسرتاليا (حواىل  8ماليني لكل منها) ،وإيطاليا ( 6ماليني)(.((3
وبحسب معطيات املركز اإلحصايئ األورويب ( ،)Eurostatيبلغ عدد املواطنني غري األوروبيني يف االتحاد
األورويب يف بداية كانون الثاين /يناير  21.7 ،2019مليون شخص ،أي  4.9يف املئة من سكانه البالغ
عددهم هذا العام حواىل  447مليون نسمة .وميكن أن يضاف إىل األجانب يف االتحاد  13.3مليون شخص
مقيم يف إحدى دول االتحاد األورويب السبع والعرشين م ّمن يحملون جنسية دولة عضو أخرى .وبذلك،
يكون مجموع املهاجرين يف االتحاد األورويب نحو  35مليون شخص؛ جز ٌء كبري منهم (سواء كانوا مواطنني
أوروبيني أم ال) يقيمون يف أملانيا ( 10.1ماليني) ،يف حني سجلت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ما بني
 4.5و 6.5ماليني مهاجر.
واملالحظ أن عدد الوافدين إىل دول االتحاد األورويب السبع والعرشين يف ّ
كل عام يكون أكرب من عدد
املغادرين .وهكذا بلغ صايف الهجرة يف عام  ،2018أي الفرق بني عدد األشخاص الذين يدخلون والذين
يغادرون خالل العام 1.2 ،مليون شخص .وهذا يرشح كيف يزداد عدد سكان االتحاد األورويب رغم
الزيادة السلبية (الفرق بني الوفيات والوالدات) الحاصلة يف االتحاد .وبذلك ،يظل صايف الهجرة العامل
الرئيس يف النمو الدميوغرايف األورويب منذ أوائل تسعينيات القرن املايض(.((3
38 European Migration Law, "Le nombre de migrants internationaux atteint 272 millions en 2019," Actualités,
17/9/2019, accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/3nkiVpd
39 Barthélémy Gaillard, "Asile et migrations dans l'Union européenne," Synthèse, Toute l'Europe, 21/9/2020, accessed
on 6/10/2020, at: https://bit.ly/3d0o3tV
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وتختلف نسبة األجانب يف إجاميل السكان من دولة إىل أخرى؛ إذ تسجل لوكسمبورغ أعىل نسبة من
األجانب يف عدد سكانها ( 45.3يف املئة) .تزيد هذه النسبة عىل  10يف املئة يف البلدان التالية :قربص
( 19.5يف املئة) ،والتفيا ( 15.2يف املئة) ،وإستونيا ( 14.9يف املئة) ،والنمسا ( 12.5يف املئة) ،وإيرلندا
( 11.8يف املئة) ،وبلجيكا ( 11.3يف املئة) ،وإسبانيا ( 10.1يف املئة) .يف حني أن خمس دول لديها معدالت
أقل من  1يف املئة :بولندا ورومانيا وكرواتيا وليتوانيا وبلغاريا.
ميكن أن نضيف إىل الجدول ( )8الذي يربز األهمية التي متثلها الهجرة بالنسبة إىل دميوغرافيا دول
االتحاد األورويب بعض الدول األوروبية األخرى املستقبلة غري العضو يف االتحاد ،مثل سويرسا التي ميثل
فيها املهاجرون  25يف املئة من ساكنتها ،وكذا الرنويج التي تصل هذه النسبة فيها إىل  10.7يف املئة(.((4
ويجب اإلشارة إىل أن هذه املعطيات الرقمية ال تأخذ يف االعتبار املهاجرين املتجنسني الذين أصبحت
أعدادهم تتزايد بوترية عالية خالل السنوات األخرية .يف بعض البلدان مثل فرنسا أو اململكة املتحدة ،فإن
معظم املتلقني للجنسية ينحدرون من املستعمرات السابقة .عام  ،2016منحت فرنسا الجنسية بشكل
أسايس للمغاربة ( 14.9يف املئة) ،والجزائريني ( 14.8يف املئة) ،والتونسيني ( 6.4يف املئة) .ويعترب املغاربة
حصول عىل الجنسية يف دول االتحاد األورويب .ففي عام ً 2017
ً
مثل ومن أصل 825,000
من أكرث املهاجرين
شخص حصلوا عىل جنسية دولة عضو يف االتحاد األورويب ش ّكل املغاربة أكرب مجموعة من املواطنني الجدد
يف االتحاد ( 67,900شخص) 83 ،يف املئة منهم اكتسبوا الجنسية الفرنسية أو اإليطالية أو اإلسبانية(.((4
وهذه األهمية التي اكتسبتها العاملة األجنبية ،سواء كانت مج ّنسة أم ال ،لها رواسب تاريخية .فقد
عرفت الدول الصناعية يف أعقاب الحرب العاملية الثانية ،وحتى أوائل سبعينيات القرن املايض ،عج ًزا كب ًريا
يف سوق العمل؛ إذ أصبح استخدام العاملة األجنبية رضور ًة حتمية القتصاديات هذه البالد ،مام أدى إىل
قفزة كمية حقيقية يف تدفقات الهجرة .ففي فرنسا ،عىل سبيل املثال ،تضاعف عدد املهاجرين بأعداد
مطلقة يف الفرتة  1975-1954ليصل إىل  3,868,000شخص.
ويحتاج سوق العمل يف دول االتحاد األورويب إىل أصناف متباينة من املهاجرين ،سواء كانوا من ذوي
الكفاءات العليا أو من الذين يشتغلون يف قطاعات ال تتطلب كفاءات مهنية؛ وعادة ما يشتغل الصنف
األخري يف وظائف شاقة وذات أجور منخفضة( .((4ففي فرنسا ،عىل سبيل املثال ،يحجم العاطلون الوطنيون
عن هذه الوظائف التي تعترب محفوفة باملخاطر وقليلة األجر وتتطلب فرتات نقل طويلة .ومن املؤكد
40 Ibid.
41 Eurostat, "Communiqué de presse 41/2019," 6/3/2019.
 42هذه الوظائف التي توصف عمو ًما بأنها "غري مرغوب فيها" ،كقطاعات التنظيف والبناء والتعدين والحرف اليدوية وتجارة القرب
الصغرية واملساعدة الشخصية والعمل املوسمي ،يتميز أغلبها باملرونة والتأهيل املتواضع ،وهي عمو ًما أشغال ينبذها السكان األصليون ،وتقع
هذه الوظائف خارج نطاق السلم االجتامعي.
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أنّ املهاجرين الوافدين حدي ًثا يقبلون دون تر ّدد القيام بها .وهكذا ،تشري بعض املصادر يف هذا البلد،
إىل وجود عروض عمل مل تج ِر تلبيتها ،وقد قدرت هذه الوظائف الشاغرة بـ  350,000وظيفة بحسب
فرانسوا ريبسامن ،وزير العمل ،و 400,000وظيفة وف ًقا لفدرالية رجال األعامل الفرنسيني (،)MEDEF
و 500,000وظيفة بحسب تقديرات الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي خالل الحملة الرئاسية لعام .((4(2012
الجدول ()8
نسبة الساكنة األجنبية يف دول االتحاد األورويب (يف بداية كانون الثاين /يناير )2018
الدولة
بلجيكا
بلغاريا
التشيك
الدمنارك
أملانيا
إستونيا
إيرلندا
اليونان
إسبانيا
فرنسا
كرواتيا
إيطاليا
قربص
التفيا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
املجر
مالطا
هولندا
النمسا
بولندا
الربتغال
رومانيا
سلوفينيا
سلوفاكيا
فنلندا
السويد
اململكة املتحدة

عدد املهاجرين (باآلالف)
1,366,1
85,9
515,4
505,9
9,678,9
197,2
578,8
816,1
4,563,0
4687,4
52,0
5,144,4
149,2
272,5
27,3
288,0
161,5
67,1
991,4
1,385,8
239,2
421,7
111,4
121,9
72,9
247,8
885,8
6,286,0

يف املئة من السكان
12.0
1.2
4.9
8.8
11.7
14.9
12.0
7.6
9.8
7.0
1.3
8.5
17.3
14.1
1.0
47.8
1.7
14.1
5.8
15.7
0.6
4.1
0.6
5.9
1.3
4.5
8.8
9.5

املصدر :املركز اإلحصايئ األورويب.
43 Sandrine Foulon & Vincent Grimault, "Offres d'emploi non pourvues: La machine à fantasme," Alternatives
économiques, 2/9/2014.
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إنّ هذا ما أكده املؤرخ فرنان بروديل مذك ًرا بأنّ العاملة األجنبية يف فرنسا كانت تاريخ ًيا ترتكز يف
القطاعات األقل جاذبي ًة للمواطنني ،والتي "ينبذها تسعة فرنسيني من أصل عرشة" .فالهجرة ،بوصفها
مصد ًرا للوظائف البخسة األجر ،هي خاصية لكل مجتمع رأساميل( .((4وقد اعرتف جورج ماوكو يف عام
 1977بأنّ املهاجرين يف فرنسا بنوا "ما يعادل ً
منزل من أصل منزلني ،و 90يف املئة من الطرق الرسيعة
يف البالد ،وآلة من أصل سبع"(.((4
ويف إسبانيا ،بعد أن أصبحت دولة لالستقبال ،يشري أنطونيو إيزكيريدو إىل االعتامد الواضح لبعض قطاعات
ً
مشغل أساس ًيا
االقتصاد اإلسباين عىل العاملة املهاجرة ،إضاف ًة إىل قطاع الخدمات ،إذ تش ّكل الفالحة

منوذجا يف هذا املجال؛ حيث تعتمد الزراعة
لليد العاملة األجنبية .فمنطقة اإلخيدو ( )El Ejidoتعترب
ً
املسببة لالحتباس الحراري عىل نح ٍو بعيد عىل هذه القوة العاملة( .((4وهكذا أصبحت هذه املنطقة
التي كانت من أفقر املناطق اإلسبانية يف ستينيات القرن املايض واحد ًة من أغناها حال ًيا .وهذا ينطبق
عىل الكثري من البلدان يف أوروبا ،حيث تعتمد الكثري من املشاريع عىل العامل املهاجرين النظاميني أو
حتى غري النظاميني.
ثم زيادة
كام تجدر اإلشارة إىل أنّ الهجرة غري النظامية قد ساهمت يف خفض تكلفة العاملة ،ومن ّ
ربحية الرشكات .وهذا ما ميكن القطاع غري الرسمي (حواىل  25يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف
بلدان القوس الالتيني) من جني فوائد مالية واجتامعية كبرية من هذه القوة العاملة "الرسية" التي
يلجأ إليها أصحاب العمل ،مستغلني "الهشاشة القانونية" لهؤالء املهاجرين .ويواكب هذا التمييز اإليجايب
يف الحصول عىل وظائف صعبة متيي ٌز سلبي يف ظروف العمل (األجر ،وطبيعة العمل ،وتوقيت العمل
ومدته ،وغري ذلك) .ويف هذه الظروف ،يشكل هؤالء املهاجرون "جيش االحتياط الصناعي" بحسب
املفهوم املاركيس .وتضطر الكثري من الدول األوروبية إىل أن تعرتف بهذه الحقيقة ،من خالل عمليات
التسوية الجامعية (إسبانيا وإيطاليا ،وغريهام) أو تسوية الحاالت الفردية (فرنسا وأملانيا ،وغريهام).

وهكذا ،بعد املساهمة يف إعادة بناء أوروبا خالل فرتة "الثالثينيات املجيدة" التي أعقبت الحرب
العاملية الثانية ،تظل العاملة املهاجرة رضوري ًة للحفاظ عىل منو االقتصادات الغربية وازدهارها .ويزيك
ذلك تقرير للمندوبية السامية للتخطيط يف فرنسا صدر يف ترشين األول /أكتوبر  ،2002وهو يؤكد أنّ
44 Fernand Braudel, L'identité de la France (Paris: Flammarion, 1986), p. 209.
45 Mohan Khellil, L'intégration des Maghrébins en France (Paris: PUF, 1991), pp. 10-16.
46 Antonio Izquierdo Escribano, "Semejanzas y diferencias en el perfil demográfico y laboral de los marroquíes que
solicitaron la regularización en 1985 y en 1991," in: Atlas de la inmigración magrebí en España (UA Editions, 2000), p. 82.
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"العديد من قطاعات النشاط االقتصادي ال ميكن أن تعمل من دون مساهمة املهاجرين .إنّ فرنسا يف
حاجة إىل الهجرة"(.((4
بيد أنّ هذه الحاجة إىل الهجرة ال تزال تواجه تناقضات عميقة عىل مستوى السياسة األوروبية يف هذا
املجال وعىل مستوى ردود الفعل االجتامعية(.((4

عا :الهجرة العربية إىل بلدان االتحاد األورويب
راب ً
يف مواجهة تناقضاتها
 .1تناقضات السياسة األوروبية يف مجال الهجرة

عىل املستوى السيايس ،ميكن اعتبار اتفاقية شنغن التي وقعت يف  14حزيران /يونيو  1985منطلق
السياسة األوروبية يف مجال الهجرة .وتهدف هذه االتفاقية إىل إزالة املراقبة عىل الحدود املشرتكة بني
دول االتحاد األورويب .والجدير بالذكر أنّ االتحاد األورويب قد اعتمد العديد من اآلليات التنظيمية يف
مختلف قممه ،نذكر من أهمها :معاهدة ماسرتيخت ( ،)1992ومعاهدة أمسرتدام ( ،)1997وقمة
تامبريي ( ،)1999وقمة إشبيلية ( ،)2002وبرنامج الهاي ( ،)2004الذي ّ
حل محله برنامج ستوكهومل يف
أواخر عام  .2009كام اعتمد الربملان األورويب "امليثاق األورويب حول الهجرة واللجوء" ،وتب ّنى نص "توجيه
العودة" ( )La Directive du retourيف  18حزيران /يونيو  ،2008والذي ميثل يف اآلن ذاته تهدي ًدا
وانتكاسة يف حامية الحقوق األساسية داخل االتحاد األورويب(.((4
ويف أعقاب العديد من املآيس يف حوض املتوسط ،التي راح ضحيتها املئات من املهاجرين وطالبي
اللجوء يف عا َمي  2014و ،2015اتخذ االتحاد األورويب تدابري جديدة لتعزيز مراقبة الحدود ،مبا يف ذلك
مراقبة الطرق الجديدة املستخدمة من جانب املهاجرين ،والزيادة يف املوارد املخصصة لعمليات مراقبة
الحدود .وهنا ال بد من التذكري أنّ املجلس األورويب قد أنشأ منذ  26ترشين األول /أكتوبر  2004وكالة
مراقبة الحدود األوروبية ( )Frontexمن أجل محاربة الهجرة غري النظامية .وتقوم هذه الوكالة بتنسيق
التعاون بني الدول األعضاء فيام يتعلق بإدارة الحدود الخارجية ،خاصة يف الحاالت التي تتطلب املزيد
47 Commissariat Général du Plan, Immigration, marché du travail, intégration, Rapport du séminaire présidé par
François Héran (Octobre 2002), p. 12, accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/2SCx02V
 48الخشاين.
49 Francisco Padilla, "La 'Directive retour': Analyse critique sous l'angle du respect des droits fondamentaux et des
droits de l'enfant," Journal du droit des jeunes, vol. 5, no. 285 (2009), pp. 51-54.
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من املساعدة ملراقبة هذه الحدود ،وكذا يف تنظيم عمليات العودة املشرتكة ،وتدريب حراس الحدود
الوطنية .ونظ ًرا إىل تدفقات الهجرة التي عرفتها الشواطئ األوروبية يف السنوات األخرية ،فقد تق ّرر زيادة
قوات الوكالة ومضاعفة ميزانيتها ،لتنتقل من  114مليون يورو عام  ،2015إىل  320مليون يورو عام
 ،2018إىل  460مليون دوالر عام .((5(2020
ً
إجامل ،تب ّنت هذه السياسات ما يسمى بـ "املقاربة الشاملة" التي تتمحور حول أربعة أهداف :محاربة
الهجرة غري النظامية ،وإدماج املهاجرين يف وضعية قانونية ،والتعاون االقتصادي مع الدول املوفدة،
وتب ّني سياسة موحدة بشأن اللجوء .ولكن ما نالحظه من خالل تطبيق هذه السياسات أنّ الرتكيز
أساسا عىل الهدف األول والتعبئة الشاملة من أجل محاربة الهجرة غري النظامية .وتظل حصيلة
كان ً
هذه السياسات هزيلة ج ًدا حيث متخضت عن نتائج عكسية ،فعوض الحد من الهجرة غري النظامية
أدت هذه السياسة إىل تأجيج تدفقات املهاجرين غري النظاميني كام تطلعنا عىل ذلك باستمرار وسائل
اإلعالم .فسياسة التشديد ّ
تظل غري منتجة؛ ويذكر هذا مبقولة املؤرخ والفيلسوف اإلغريقي توسيديدس
(" :)Thucydidesسمك الجدار هو أضعف من إرادة اخرتاقه" ،أو ما قاله أحد الشباب املرشّ حني للهجرة
يف مدينة طنجة" :والله لو بنوا جدا ًرا حتى السامء ،سأجد طريقة للمرور إىل الضفة األخرى" .ففي
الواقع ،عىل الرغم من كرثة هذه النصوص والتدابري املتخذة ،فإن توحيد السياسة األوروبية يف مجال
الهجرة واللجوء ظل تواجهه عدة إكراهات وتناقضات ،وتطغى عليه الخالفات بني الرشكاء األوروبيني.
ويتجىل هذا االرتباك كذلك من خالل إعادة تب ّني مواقف سابقة دون القيام بتقييم حصيلة مختلف
القمم املتعاقبة ،وكذا يف رفض بعض الدول لحل تقسيم الالجئني بني دول االتحاد ،ولجوء هؤالء إىل حلول
قمعية يف مواجهة هذه التدفقات.
وقد رافق هذه اإلجراءات التنظيمية إرادة من االتحاد األورويب لـ "تصدير تدبري تدفقات الهجرة خارج
ثم عمل عىل دفع حدوده ونقل سياسته الخاصة بالهجرةً ،
محول الضفة الجنوبية للحوض
االتحاد" ،ومن ّ
املتوسطي إىل منطقة يحدد فيها مصري املهاجرين( .((5وقد استعمل االتحاد األورويب من أجل ذلك
سن القوانني املقيدة لحركة األشخاص يف أراضيها (املغرب وتونس عام
الضغوط عىل الحكومات من أجل ّ
 ،2003والجزائر عام  ،2008وليبيا عام  ،2010ومرص عام  ،)2016ومن أجل إبرام اتفاقيات إعادة القبول
وتقوية التعاون بني األجهزة األمنية (املساعدة التقنية ،والقيام بدوريات مشرتكة  ...إلخ) ،مع استخدام
تكنولوجيا متطورة عىل نح ٍو متزايد من أجل التحكم يف تدفقات املهاجرين.
50 Frontex, "Budget 2020 VOBU," 1/1/2020, accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/3ljnQVq
51 Delphine Perrin, "La gestion des frontières en Libye: Notes d'analyses et de Synthèses – Module juridique," Robert
Schuman Centre for Advanced Studies, CARIM –AS /31 (2009), accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/33AHhmw
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وتركز املفوضية األوروبية يف عالقاتها بالدول العربية جنوب املتوسط عىل "التكامل التام لقضية الهجرة
يف العالقات بني االتحاد األورويب القامئة واملستقبلية مع هذه البلدان" .وتطالب "بتقوية القدرات عىل
الحدود الجنوبية لالتحاد األورويب" مع وعود مبنح مساعدات لـ "البلدان التي تظهر استعدا ًدا للوفاء
بالتزاماتها"؛ وذلك باستبدال رشوط احرتام الدميقراطية ،بالوفاء بهذه االلتزامات املرتبطة بالهجرة.
 .2املواقف الرافضة للهجرة :التيارات اليمينية املتطرفة

تق ّوت هذه التيارات يف العقود األخرية إىل درجة أنّ أحزا ًبا منبثقة منها شاركت أو تشارك يف االئتالفات

الحكومية يف بعض البلدان ،مثل "الحزب الشعبي" يف الدمنارك ،أو "حزب الفنلنديني الحقيقيني" يف
فنلندا ،و"ائتالف فيديز" يف املجر ،و"حزب الوطنيون املتحدون" يف بلغاريا ،وحزب "اإلغريق املستقلون"
يف اليونان ،و"الحزب الوطني السلوفايك" يف سلوفاكيا ،وحزب "التحالف الفالماين الجديد" يف بلجيكا،
و"رابطة الشامل" التي غريت اسمها إىل "حزب الرابطة" الستقطاب الناخبني يف الجنوب ،والتي تظل من
أقوى األحزاب يف إيطاليا .أما يف النمسا ،فقد استطاع ممثل "حزب الحرية" الوصول إىل الدور الثاين يف
االنتخابات الرئاسية األخرية (أيار /مايو  .)2016وميكن أن نضيف إىل الالئحة أحزا ًبا مامثلة مثل "حزب
التجمع الوطني" يف فرنسا ،واألحزاب األخرى التي تق ّوت يف السنني األخرية مثل "البديل من أجل أملانيا"،

و"حزب الحرية" يف هولندا الذي يتزعمه خريت فيلدرز ،وخارج االتحاد األورويب" ،حزب التقدم" يف
الرنويج ،و"حزب االتحاد الدميقراطي املركزي" يف سويرسا.
من بني القواسم املشرتكة الرئيسة لهذه التيارات مناهضتها للهجرة ،واعتبارها خط ًرا عىل بلدانها،
كام تجىل ذلك يف رفض استقبال الالجئني واملهاجرين يف إطار ما سمته املندوبية األوروبية بتقاسم
املسؤوليات .لكن ما يثري القلق يف هذا الشأن هو أنّ اليمني التقليدي أصبح يتب ّنى ألسباب انتخابية
طروحات هذه األحزاب يف مجال سياسة الهجرة ،ويضطر إىل مالءمة مواقفه مع مواقف اليمني املتطرف.
 .3التمييز يف املجال االجتامعي :العنرصية

من املؤكد أنّ العنرصية تشكل أحد العوائق التي لها تأثري سلبي ج ًدا يف اندماج املهاجرين .وقد تربز
هذه املواقف الرافضة للهجرة عىل نح ٍو جيل يف البلدان التي أصبحت مؤخ ًرا دول استقبال ،مثل إيطاليا
وإسبانيا .ففي هذا البلد ،عىل سبيل املثال ،يشكل املغاربة الفئة األكرث استهدا ًفا بالعنرصية واألحكام
املسبقة والقوالب النمطية الثقافية اإلثنية؛ إذ يطلق عليهم العتبارات تاريخية وبنكهة دونية اسم
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ٍ
صعوبات كربى يف العثور عىل عمل أو سكن .ويف إيطاليا،
"موروس" ()Los moros؛ ما يجعلهم يجدون
يلقبون بالنكهة الدونية نفسها "ماروكينو" (.((5()Marrocchino
ً
وإجامل ،كان لهذا اإلنتاج الفكري تأثري كبري ليس فقط يف الرأي العام األورويب ،ولكن أيضً ا يف الجهات
الفاعلة يف الدعاية لكراهية اإلسالم ،خاصة يف وسائل اإلعالم .وقد عملت الكثري من وسائل اإلعالم
الغربية عىل تزويد املخيال الجامعي بالسامت املميزة لإلسالم املتطرف الذي يعتمد البلورة الكلية للبعد
الديني ( )Homo Islamicusوالوجود البنيوي للبعد الجامعي كعائق أمام اندماج الفئات املسلمة يف
املجتمعات األوروبية .وقد شهدت فرنسا يف هذا الشأن أطول حملة صحفية وأهمها بشأن ما سمي
بقضية الحجاب ،وارتداء الرموز الدينية يف املدارس .وتؤدي هذه الحمالت التي يشنها "صانعو الرأي"
دو ًرا متمي ًزا يف نرش اإلسالموفوبيا ،وتضفي الرشعية عىل تكريس الالمساواة ،وتجعل من الجامعات
املسلمة "أقلية دينية رجعية" .ويف ظل هذه الظروف ،يصبح املهاجرون املسلمون ،وهم جزء من الطبقة
العاملة يعانون التمييز عىل مستويني :بوصفهم مهاجرين (من أصل أجنبي) ،وبصفتهم مسلمني.

خامتة
مام ال شك فيه أنّ للدميوغرافيا دو ًرا كب ًريا يف صناعة التاريخ .فكام يقول االقتصادي الهندي أمارتيا سني،
"استفادت الحضارات [ ]...تاريخ ًيا بشكل كبري من الهجرة ،سواء هجرة البرش أو هجرة األفكار"(.((5
فأوروبا التي أصبحت تنعت منذ مدة بالقارة العجوز أصبحت تواجه إكر ًاها كب ًريا سيتفاقم خالل العقود
املقبلة ،يتجىل يف عجزها عن إعادة إنتاج األجيال لكون معدل الخصوبة فيها يقل عن 2.1؛ ولذلك لكون
ٍ
تفاوت بحسب البلدان) .ويف ظل هذا
معدل النمو الدميوغرايف الطبيعي أصبح سال ًبا منذ ( 2015مع
العجز الدميوغرايف وانعكاساته يف سوق العمل ،توافر وعي برضورة البحث عن الحلول .ويزيك هذا الرأي
ما قاله ماسيمو داليام ،الرئيس السابق ملجلس الوزراء اإليطايل ورئيس املؤسسة األوروبية للدراسات
التقدمية فيام يخص حاجة أوروبا إىل الهجرة "لضامن مستوى تنميتها"( .((5ونجد الفكرة نفسها يف
وعب عن ذلك
إسبانيا عند خوسيه لويس إسكريفا ،وزير الضامن االجتامعي واإلدماج والهجرة اإلسباينّ ،
 52عىل سبيل املثال ،قال زعيم الرابطة الشاملية آنذاك أمربتو بويس يف أحد ترصيحاته إنه ضد "مغربة إيطاليا":
Franco Pittau et al., "Le cas italien dans le contexte européen," Migration et société, no. 64-65 (Juillet-Octobre 1999),
pp. 141-142.
كام تجدر اإلشارة إىل أنّ هذه املواقف الرافضة لإلسالم واملسلمني قد غ ّذت بدورها "خيال الغزو" يف اإلنتاج الفكري واألديب؛ من قبيل بعض
أعامل رينو كامو  Renaud Camusوميشيل ويلبيك  Michel Houellebecqيف فرنسا ،عىل سبيل املثال ال الحرص.
53 Amartya Sen, "Il ballo in maschera dell'Occidente," La Repubblica, 30/6/2006.
54 Le Monde, 10/5/2011.
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يف منتدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول الهجرة يف باريس ،مؤك ًدا أنّ املسار الدميوغرايف للبالد
مقلق ج ًّدا إىل درجة أننا "سنحتاج إىل  8أو  9ماليني شخص فقط إلبقاء قوتنا العاملة يف نفس املستوى"،
مضي ًفا أنّ "املسارات الدميوغرافية أصبحت واق ًعا ،وسوف تحدث ،وستفرض نفسها علينا" ،وأنه "ينبغي
أن نكون مستعدين إلدماج أعداد إضافية من املهاجرين يف مجتمعاتنا إذا أردنا الحفاظ عىل مستويات
ً
اختالطا" ،ما يقتيض أن "نع ّد املجتمعات لذلك ،ونرشح لهم ملاذا
االزدهار عندنا ،وسيكون سكاننا أكرث
(((5
هذا جيد لهم وألطفالهم ولألجيال القادمة" .
معنى هذا أنه يجب أن تتغري نظرة املجتمعات األوروبية إىل الهجرة ،وأال ُينظر إىل املهاجر بعد اآلن
عىل أنه "اآلخر" ،واألجنبي ،ولكن أيضً ا بوصفه ً
عامل ساهم وما زال يساهم يف تنمية البلدان املضيفة
وازدهارها ،وكذا بصفته إنسانًا له خصوصياته الثقافية .فمن الخطري أن نتب ّنى موقف رفض اآلخر ،ألن
هذا يرقى يف النهاية إىل نفي نفسه ،ذلك أنّ ّ
كل فرد هو يف نهاية املطاف اآلخر بالنسبة إىل اآلخرين.
يف الحصيلة ،من الواضح أنه ال ميكن أن "نقتل أيديولوجيا بنبذها" ،ألنّ املعركة الحقيقية تبقى اجتامعية؛
فالنبذ يو ّلد االنطواء الثقايف والتطرف .من أجل فهم الغريية كعالقة والعيش املشرتك مع "اآلخر"،
"املختلف" ،من الرضوري أن نعيش ونطور التواصل والتبادل والحوار دون أي حدود (ال ثقافية وال
وطنية وال دينية) يف ظروف تسود فيها الحرية واملساواة .يف املجتمعات املتعددة األعراق والثقافات،
يجب ّأل ُينظر إىل األجانب عىل أنهم مشكلة يجب ح ّلها ،بل عىل أنهم فرصة يجب االستفادة منها.
أما بلداننا العربية فمن الواضح أنها ال تزال غري مستعدة النتهاز فرصة النافذة الدميوغرافية وتحقيق
العائد الدميوغرايف التنموي ،يف ّ
ظل استمرار األوضاع املرت ّدية املؤذنة بنزيف الطاقات البرشية واألدمغة
إىل الضفة األخرى من البحر املتوسط(.((5

55 "L'Espagne aura besoin de 'millions et de millions de migrants', dans les prochaines années, estime un ministre
espagnol," France info, AFP, 16/1/2020, accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/34sgw3d
ُ 56ينظر يف ذلك :يوسف كرباج" ،ثالث مراحل لالنتقال الدميوغرايف للعامل العريب" ،ضمن هذا العدد.
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الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف سياق املنطقة العربية (نيويورك :األمم املتحدة .)2020 ،يف:
https://bit.ly/34IxB9h
األمم املتحدة" .كوفيد 19-واملنطقة العربية :فرصة إلعادة البناء عىل نحو أفضل" .2020/7/23 .يف:
https://bit.ly/36z99cF
كابيسفرييك ،أندريه" .هجرة العمل العربية إىل دول مجلس التعاون الخليجي" .ورقة مقدمة يف
املؤمتر اإلقليمي عن الهجرة العربية يف ظل العوملة .القاهرة 4-2 ،أیلول /سبتمرب .2003
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إبراهيم املرشيد

آثـار الضغـوط الدميوغرافيـة يف اسـتدامة املـوارد
 تحليـل مـن منظـور:الطبيعيـة يف املنطقـة العربيـة
بين األجيـال-اإلنصـاف ما
The Effects of Demographic Pressures on the Sustainability of
Natural Resources in the Arab Region: An Intergenerational
Equity Analysis
 تبحث هذه الدراسة يف إشكالية العالقة بني دينامية التحوالت الدميوغرافية واستنزاف:ملخص
ً
بأن التّحوالت
 وتقدم،بني األجيال-املوارد الطبيعية من منظور اإلنصاف ما
ّ دليل لدعم الرأي القائل
العقود القليلة املاضية خلقت
ُ الدميوغرافية العميقة التي شهدتها املنطقة العربية خالل
ً
 واألهمية الحيوية لتطور املجتمع،شديدا عىل املوارد الطبيعية ذات ال ُبعد االسرتاتيجي
ضغطا
ً
مدعوة أكرث من أي وقت مىض
العربية
الدول
أن
إىل
الدراسة
وتخلص
.والطاقة
املياه
وخاصة
ّ
ّ
 بالتأكيد رصاحة عىل حقوق األجيال املقبلة،إىل تجاوز نقائص النّامذج التنموية املعتمدة
 اعتامد مقاربة شمولية، من بني أمور أخرى، ويتطلب ذلك.ووضع آليات عملية وعاجلة لضامنها
 وتأخذ يف االعتبار التّجارب الدولية،واسترشافية تستحرض األبعاد االقتصادية والبيئية والقانونية
.أيضا
ً  وخصوصيات املجتمع العريب،النّاجحة
بني- اإلنصاف ما، املنطقة العربية، املوارد الطبيعية، التحوالت الدميوغرافية:كلامت مفتاحية
. االستدامة والولوج املنصف،األجيال
Abstract: This study, from an intergenerational equity perspective, focuses on the
problematic relationship between the dynamics of demographic transformations and
natural resources depletion. Profound demographic shifts in the Arab region during recent
decades have exerted great pressure on strategic natural resources of vital importance for
the development of society, especially water and energy. Arab countries are called more
than ever to overcome the deficiencies of the adopted development models, by explicitly
affirming the rights of future generations and establishing practical and urgent mechanisms
to guarantee them. This requires the adoption of a holistic and forward-looking approach
that evokes the economic, environmental and legal dimensions, and considers successful
international experiences, as well as the particularities of Arab society as well.
Keywords: Demographic Transition, Natural Resources, The Arab Region, Intergenerational
Equity, Sustainability and Equitable Access.
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مقدمة
منذ بداية سبعينيات القرن العرشين ،اقرتن االستغالل املتزايد للموارد الطبيعية يف املنطقة العربية بنوعني
من ّ
الظواهر؛ فمن ناحيةَ ،تراجع املخزون إىل مستويات ُمقلقة وغري قابلة لالسرتجاع؛ ومن ناحية أخرى ،تم
تسجيل زيادة غري مسبوقة يف انبعاثات الغازات الدفيئة ،ويف مقدمتها غاز ثاين أوكسيد الكربون .وقد ساهمت
التحوالت الدميوغرافية التي شهدتها املجتمعات العربية ،مبا فيها النمو السكاين املطرد ،وكذا انعدام رؤية
السليمة.
سياسية شاملة ترتكز عىل التنمية املستدامة واحرتام حقوق األجيال املقبلة ،يف هذه الوضعية غري ّ
ومن هذا املنطلق ،كان لِزا ًما طرح إشكالية ال ّنظر يف مدى وجود تقاطعات أو ترابطات بني دينامية
وحركية ال ّتحوالت الدميوغرافية يف املنطقة العربية ،وزيادة الضّ غوط واإلكراهات عىل املوارد ّ
الطبيعية
من جهة ،وإشكالية ضامن االستدامة الجيلية((( ،وخلق مرونة يف انتقال هذه املوارد التي تتحمل التغريات
يف اإلجهاد مع بقائها منتجة من جهة أخرى؛ إضاف ًة إىل ال ّتشديد عىل مقاربة املدى البعيد((( يف تدبري
ثم تحويل جسامة املخاطر
وإدارة االستدامة كمتالزمة أساسية ألجل استمرار حياة العنرص البرشي ،ومن ّ
املحدقة بتدهور واندثار املوارد الطبيعية إىل فرص وإمكانات حقيقية قابلة لل ّتحقق.
ومن شأن فشل تحقيق مرشوع االستدامة وتفعيل مقاربة املدى البعيد للموارد الطبيعية إثار ُة مخاوف
وتوجساته بشأن مصريه يف سياق وجود تغريات حادة يف املناخ (الجفاف ،الفيضانات ،األعاصري،
اإلنسان ّ
التلوث ،موجات الح ّر الشّ ديد) ،وردود فعل مستجدة يف ّ
الطبيعة (املجاعة ،الفريوسات  ...إلخ) .فأفعال
اإلنسان يف ّ
الطبيعة لها تأثريات مبارشة وقد تكون ُمدمرة للمحيط الحيوي ،كفقدان التنوع البيولوجي،
وتراجع مخزون املوارد الطبيعية ،وانتشار التصحر ،واختالل حياة ال ّنبات والوحيش .فاالستدامة ال تنطلق
ثم
من الحارض ،بل هي ال ّرابط وال ّناظم للعالقات بني األجيال يف املايض والحارض واملستقبل البعيد؛ ومن ّ
ُيطرح سؤال محركات هذا ال ّرابط (اإلنساين) بني األجيال.
التابطات /أو التقاطعات ليس جدي ًدا يف حقل العلوم االجتامعية بصفة
صحيح أنّ البحث يف هذه ّ
عامة؛ حيث نالت املسألة الدميوغرافية وارتباطها باملوارد الطبيعية اهتام ًما كب ًريا لدى ال ّدارسني املهتمني
 1تستهدف االستدامة "ضامن حاجات الجيل الحايل ،دون اإلرضار بحاجات األجيال القادمة .وهذا يتضمن بالرضورة تأكيدًا ملبدأ اإلنصاف بني
األجيال .واملقصود بتتابع احتياجات األجيال وتداخلها بصورة متوازنة ومستمرة ال ينحرص يف إطار ما ينقل من تراكم الرثوات اإلنتاجية ،إمنا يشري
كذلك إىل مستوى معني من التنمية البرشية ،فاملستهدف من االستدامة هو فرص الناس املتضمنة حرية مامرساتهم قدراتهم األساسية"ُ .ينظر :باسل
البستاين ،جدلية نهج التنمية البرشية املستدامة :منابع التكوين وموانع التمكني (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص .67-66
 2انطال ًقا من مقاربة املدى البعيد ،يوجه بعض الباحثني نقدًا إىل التمثيلية السياسية التي ترتكز عىل املدى القصري؛ فالبرشية يجب أن
تنتقل إىل االهتامم بالقضايا البيئية التي تتميز بخصائص ترتبط بالفضاء واملجال وليست قضايا محلية ،وعدم مرئيتها كطبقة األوزون ،وفقدان
التنوع البيولوجي ،كام تتميز بالفجائيةُ .ينظر:
Dominique Bourg & Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique: Le citoyen, le savant et le politique (Paris:
Seuil, 2010), pp. 10-13.
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بالعلوم القانونية والعلوم االقتصادية والجغرافيا وعلم السكان وما إىل ذلك ،غري أنّ معظم األبحاث
املنجزة استندت إىل مقاربات أحادية ال ّتخصص .ومن هنا ،ارتأينا من خالل هذه الدراسة االعتامد عىل
مقاربة اإلنصاف ما-بني األجيال ( ،((()Intergenerational Equityيف إطا ٍر تكاميل بني ما هو قانوين
وما هو اقتصادي.
تبي من خالل هذا املنظور أنّ استدامة املوارد الطبيعية يف خطر داهم ،وأنّ للنمو االقتصادي حدو ًدا
وقد ّ
ال ميكن ّ
تخطيها أو تجاوزها بغية تلبية احتياجات األجيال املقبلة .وانسجا ًما مع منظور اإلنصاف ما-بني
األجيال ،برزت أهمية ال ّرقابة عىل ال ّتلوث وحامية املوارد ّ
الطبيعية من ال ّدمار واالستنزاف ،ومحاولة الح ّد
من الالمساواة وال ّتمييز يف الولوج إليها؛ فال ّتفاوت يف الولوج إىل املوارد الطبيعية ع ّمق وضع عدم األمن
الغذايئ وفاقم الفقر والهشاشة والعوز؛ ما أ ّدى إىل ظهور نزاعات من نوع "جديد" ألجل السيطرة عليها.
تم ال ّتشديد عىل عنرصي القدرة وال ّتمكني قصد تقليص الفوارق املجالية والوصول إىل
وإزاء هذا الوضعّ ،
املوارد بإنصاف (بني املنتفعني).
بيد أنّ ال ّتفاوتات تبقى حاسمة يف املنطقة العربية عند األخذ يف االعتبار مستويات االستدامة البيئية،
ومدى خطورة ذلك عىل االستهالك والهدر الغذايئ .ولذلك تقرتح الدراسة أهمية االنتقال إىل االستدامة
املجتمعية لتحليل ال ّتفاعالت (الحقيقية) بني البيئة واالقتصاد واملجتمع.
تتح ّدد اإلشكالية األساسية للدراسة يف تحليل تأثري التقاطعات /الرتابطات املوجودة بني دينامية الضغوط
الدميوغرافية املتسارعة ،ومستويات استدامة املوارد الطبيعية يف املنطقة العربية من منظور اإلنصاف
ما-بني األجيال .وألجل معالجة هذه اإلشكالية ،اعتمدنا عىل املنهج ال ّتحلييل املقارن الذي يهتم بتفكيك
ّ
الظاهرة ودراسة أجزائها املختلفة ،والبحث عن أسبابها وتجلياتها.
وقد قمنا بتنظيم ورقتنا البحثية ال ّتحليلية يف مبحثني متكاملني يف املضمون .يتناول املبحث األول
استدامة الحياة اآلمنة لألجيال املقبلة يف ّ
ظل الضغوط الدميوغرافية والضّ غط عىل املوارد الطبيعية.
وخصص املبحث الثاين للتحوالت الدميوغرافية والحفاظ عىل املوارد الطبيعية لفائدة األجيال العربية
املقبلة .ويف األخري ،تناقش الخامتة أبعاد النتائج املنبثقة من الدراسة ،وتقدم مقرتحات لغرض صياغة
اسرتاتيجيات أكرث مالمئة مت ّكن الدول العربية من استغالل أمثل ملواردها ّ
الطبيعية.
 3تتجاذب نظرية اإلنصاف ما-بني األجيال مقاربات متعددة كاملقاربة االشرتاكية واملقاربة الليربالية واملقاربة الدينية؛ ويرتبط مفهوم
اإلنصاف بالفلسفة والدين وعلم االجتامع والفلسفة والقانون واألخالق واالقتصاد وعلم السياسة وحقوق اإلنسان  ...إلخ .وتتعدد املسؤوليات
واالسرتاتيجيات والفاعلون يف تناول مفهوم اإلنصاف وارتباط ذلك بالدراسات املستقبلية وقضايا االستدامة والعقد االجتامعي .للتفصيلُ ،ينظر:
الحسني شكراين ،حقوق األجيال املقبلة باإلشارة إىل األوضاع العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2018 ،
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ظل التّحوالت
أول :استدامة الحياة اآلمنة لألجيال املقبلة يف ّ
ً
الدميوغرافية والضّ غط عىل املوارد الطبيعية
 .1أوجه العالقة بني التحوالت الدميوغرافية واستدامة املوارد الطبيعية
أ -زيادة الضغط عىل استغالل املوارد الطبيعية

ي ّتفق العديد من الفالسفة واملفكرين االقتصاديني عىل أنه كلام زاد معدل النمو السكاين يف دولة ما،
زادت نسبة استهالك املوارد الطبيعية ،وتقلص النمو االقتصادي املستدام؛ أي إنّ نصيب األجيال املقبلة
من هذه املوارد ،وخاصة يف شكلها الناضب ،سيتأثر عىل نح ٍو سلبي .وقد نوقشت هذه الفكرة أول
م ّرة يف كتابات الفالسفة القدامى الذين ح ّذروا من أنّ عدم توسيع املساحات املزروعة بوترية مت ّكن من
مواكبة النمو السكاين الرسيع قد يؤدي إىل اكتظاظ سكاين كبري وارتفاع مستوى الفقر((( .كام أنّ املذاهب
فست انتشار الفقر واملعاناة
املسيحية يف القرون الوسطى ،بغض النظر عن نظرتها األخالقية إىل األمورّ ،
يف بعض املجتمعات بالنمو املفرط للسكان ،وش ّددت عىل أنّ آليات الطبيعة من شأنها إعادة ال ّتوازن بني
السكان واملوارد من خالل الحروب واملجاعات وانتشار األوبئة(((.
ويف القرن الثامن عرش ،ساهم بعض االقتصاديني املنتمني إىل املدرسة التجارية ،من أمثال ريتشارد
كانتيلون ( ،)1734-1680أو املدرسة الكالسيكية ،من أمثال توماس مالتوس ( ،)1834-1766يف ال ّنقاش
الدائر بشأن العالقة بني السكان واستغالل املوارد .ففي كتابه بحث يف طبيعة التجارة بصفة عامة
الصادر سنة  ،(((1755يرى كانتيلون أنّ قدرة ّأي بلد عىل احتامل عدد معني من السكان تتوقف عىل
مدى إنتاجية األرايض ،وأنّ أسباب الحروب التي تحدث من وقت آلخر ترجع باألساس إىل الضغط
السكاين عىل املوارد ،حيث تساعد عىل إعادة التناسب بني عدد السكان ورضورات الحياة((( .ويف نظريته
ال ّتشاؤمية حول التكاثر السكاين ،يرى مالتوس يف كتابه مقالة عن مبدأ السكان الصادر سنة  (((1798أنّ
تتم وفق متوالية هندسية ،يف الوقت الذي تتم فيه قدرة ازدياد موارد العيش
ُقدرة السكان عىل التكاثر ّ
 4منظمة األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،تقرير موجز عن رصد السكان يف عام  :2001السكان والبيئة والتنمية
(نيويورك ،)2001/4/6-2 :ص .61
 5املرجع نفسه.
6 Richard Cantillon, An Essay on Economic Theory (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2010 [1755]).
 7رمزي زيك ،املشكلة السكانية وخرافة املالتوسية الجديدة ،سلسلة عامل املعرفة ( 84الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،)1984ص .22
8 Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, Geoffery Gilbert (ed. & intro.) (New York: Oxford
University Press, 1993 [1798]).
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وفق متوالية حسابية .وعىل هذا األساس ،فإنّ أعداد السكان ستتضاعف كل  25سنة ،وستستمر بالزيادة
إىل ما ال نهاية ما مل تتدخل موانع تدفع إىل التقليل من نسبة التزايد السكاين لتعادل نسبة إنتاج املوارد
املعيشية((( .وقد خلص مالتوس إىل أنّ "مشكالت الجوع والبطالة والفقر وسوء أحوال الصحة العامة
وانتشار ال ّرذيلة وفساد األخالق إمنا هي مشكالت حتمية ال ذنب ألحد فيها؛ فهي ترجع إىل مفعول هذا
القانون األبدي الذي يعمل يف كل زمان ومكان ويف كل ّ
الظروف التي ميكن أن يعيش فيها اإلنسان"(.((1
وقد ساهم انتشار املجاعة وسوء التغذية يف بعض مناطق العامل يف ستينيات القرن املايض يف إحياء
الفكر املالتويس من خالل الرتكيز عىل خطر "االنفجار السكاين" وصعوبة توفري املوارد الغذائية لس ّد
احتياجات السكان .و ُيص َّنف "نادي روما" الذي أنشئ سنة  1968عىل أنه أحد تجليات هذا الفكر
املالتويس الجديد .ففي أول تقرير له تحت عنوان "حدود النمو" ،دافع هذا ال ّنادي الذي يهتم بقضايا
التنمية عن فكرة مفادها أنّ النمو االقتصادي ال ميكن أن يستمر إىل أجل غري مسمى بسبب نفاد املوارد
الطبيعة املتاحة الناتج من ضغط الزيادة السكانية .وللحيلولة دون ذلك ،اقرتح مع ّدو هذا التقرير
إبطاء النمو السكاين من خالل وضع إجراءات وترشيعات سكانية من شأنها أن تعيد التوازن بني منو
السكان وتدهور املوارد(.((1
مقال ً
ويف االتجاه نفسه ،نرش الباحث األمرييك جاك غولدستون سنة ً 2010
مهم استعاد عنوان الكتاب
الشهري للبيولوجي بول إيرليش القنبلة السكانية الصادر سنة  ،((1(1968وعنوانه "القنبلة السكانية
ستغي وجه العامل"( ،((1وأكد فيه أنّ األمن الغذايئ العاملي يف
الجديدة :التحوالت األربعة الرئيسة التي ّ
املستقبل لن يرتبط بحجم سكان العامل فحسب ،وإمنا بالرتكيبة السكانية أيضً ا .ومن بني التغريات التي
ش ّدد عليها الباحث الزيادة يف نسبة الساكنة الحرضية يف املناطق األكرث فق ًرا يف العامل ،مع ما يرتتّب عىل
ذلك من مشكالت عمرانية واجتامعية وبيئية( .((1ويف الوقت نفسه ،أ ّكد الباحث أنّ العامل استطاع تجاوز
صدمات املجاعة املرتبطة باالنفجار الدميوغرايف ،التي تن ّبأ بها بعض الباحثني بفضل الثورة الخرضاء وما
رافقها من زيادة يف اإلنتاجية الزراعية(.((1
9 Thomas R. Malthus, "An Essay on the Principle of Population [1798]," in: E. A. Wrigley & David Souden (eds.), The
Works of Thomas Robert Malthus (London: Pickering/ Chatto Publishers, 1986).
 10مذكور يف :زيك ،ص .26
11 Donella Meadows et al., The Limits to Growth (New York: Universe books, 1972).
12 Paul R. Ehrlich, The Population Bomb (New York: Ballantine Books, 1968).
13 Jack A. Goldstone, "The New Population Bomb: The Four Megatrends that Will Change the World," Foreign
Affairs, vol. 89, no. 1 (January/ February 2010).
14 Ibid., pp. 28-29.
15 Ibid., pp. 31-39.
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ويرى أنصار املدرسة املؤسسية ،مثل كوتز رشيرب وكيفن كليفر ،أنّ النمو السكاين الرسيع يف العديد من
املؤسسات غري الرسمية ،وأعاق تطور حقوق امللكية الحديثة التي من شأنها
مناطق العامل أ ّثر سلب ًيا يف ّ
رفع اإلنتاج الزراعي؛ كام أ ّثر سلب ًيا يف التوازنات اإليكولوجية الهشة يف ظل عدم التحديد املحكم مللكية
األرايض( .((1ويف االتجاه نفسه تقري ًبا ،يرى أمارتيا سن أنّ النمو السكاين يعترب ً
عامل مساع ًدا يف التدهور
يتم حرمان غالبية
البيئي ،مع العلم أنّ السبب الرئيس هو طبيعة الهيكل املؤسيس للمجتمع ،حيث ّ
السكان من بعض حقوقهم األساسية(.((1
ب -التّمييز والالمساواة يف الولوج إىل املوارد الطبيعية

ُسع عوملة االقتصاد االعتامد املتبادل لألنظمة اإليكولوجية العاملية؛ وهو ما يطرح إشكاالت استعامل
تَ ّ
املوارد العامة الكونية .ولذلك يطرح موضوع تنظيم الولوج إىل املوارد واستعاملها ملصلحة الجيل الحايل
والساكنة (املحلية) املعنية بهذه املوارد .ذلك أنّ ال ّتفاوتات يف الولوج
واملقبل ،وألجل إرشاك الدول ّ
إىل املوارد (األرض ،واملاء ،والشّ غل  ...إلخ) تُعيد إنتاج عدم األمن الغذايئ والفقر؛ وتع ّزز هذه القضايا
(وغريها) الهشاشة واإلقصاء ،وتؤدي إىل بروز نزاعات من نوع جديد( .((1يف حني أنه من املمكن تفادي
اندثار املوارد ّ
الطبيعية عن طريق تطوير اسرتاتيجيات اقتصادية تنموية ناجعة ،تضمن االستدامة من
دون اإلرضار بالبيئة وبرفاهية األجيال املقبلة .فالتنمية يجب أن تكون كمية مبعنى تعزيز اإلنتاج
االقتصادي ،وأن تكون نوعي ًة بتحسني ّ
الظروف املعيشية مع صيانة البيئة( .((1لكن نرى أهمية ال ّتوازي
بني التنمية الكمية والنوعية؛ وضامن الولوج العادل إىل املوارد وتقليص الفجوة املجالية فـي توزيعها.
فحاالت اإلجهاد البيئي تنشأ من عدم ال ّتوازن بني ما يستهلكه الناس وما ميكن لل ّنظم الطبيعية أن توفره.
أساسا يف االستخدام وال َهدر(((2؛ إذ إنّ  20فــي املئة من سكان
ويتمثل تأثري البرش يف املحيط الحيوي ً
العامل يستهلكون  80فـــي املئة من املوارد الطبيعية .وبتعبري آخر ،يساهم  20فـي املئة من سكان العامل
فـــي ال ّتدهور املستدام للموارد الطبيعية (.((2()Sustainable Degrowth
16 Kevin Cleaver & Gotz Schreiber, Reversing the Spiral: The Population, Agriculture and Environment Nexus in
Sub-Saharan Africa (Washington D.C.: World Bank, 1994).
17 Amartya Sen, Un nouveau modèle économique: Développement, justice, liberté, 2ème ed. (Paris: Ed. Odile Jacob, 2003).
18 Said Alhayane, "Sécurité alimentaire et politique agricole au Maroc," Doctorat en Droit Public et Sciences Politiques,
Université Cadi Ayyad de Marrakech (2017), p. 14.
19 Mohamed Rabie, A Theory of Sustainable Sociocultural and Economic Development (Verlag: Palgrave Macmillan,
2016), pp. 7-8.
 20لجنة إدارة شؤون املجتمع العاملي ،جريان يف عامل واحد ،ترجمة مجموعة من املرتجمني ،مراجعة عبد السالم رضوان ،سلسلة عامل
املعرفة ( 201الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1995 ،ص .165
21 Rabie, p. 22.
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وألجل تجاوز التمييز يف الولوج إىل املوارد ،مع الحرص عىل ضامن عدم مفاقمة ولوج فئات جديدة إلجهاد
املوارد الطبيعية ،ينبغي البدء من حيث إدماج مفهوم االستدامة املجتمعية ،وليس فقط مفهوم االستدامة
ضمن منظور السياسات العامة .لذلك يركز الفهم السوسيولوجـــي عىل االستدامة االجتامعية( ((2الذي
يتطلب تحليل التفاعالت القامئة بني املستويات الثالثة :البيئة ،واالقتصاد ،واملجتمع .فلصياغة مفهوم
إجرايئ لالستدامة االجتامعية ،ال يجب االهتامم بآثار الخيارات االقتصادية عىل املستوى االجتامعي
فحسب ،بل النظر أيضً ا يف الخيارات االجتامعية وتداعياتها عىل مستوى البناء االجتامعي للمجتمع ك ّله.
 .2مقاربات اإلنصاف ما-بني األجيال يف عالقتها باالستدامة
أ -املقاربة الفلسفية

ال تستند مقاربات اإلنصاف إىل األخالق والعدالة فقط(((2؛ فاإلنصاف هو انعكاس ملفاهيم العدالة
ّ
والشعية أيضً ا( .((2واستنزاف املوارد ال ّناضبة ،وتلويث األرض ،فيهام ظلم لألجيال املقبلة وخطر محتوم
منقوصا ما مل يشمل ُبعد "تحقيق العدالة بني األجيال"؛
يف العيش الكريم( .((2ولذلك يبقى مفهوم العدالة
ً
بتغي املناخ؛ إذ تتجىل أزمة اإلنسان
ومن أوضح األمثلة عىل اإلخالل بهذا البعد من العدالة ما يتعلق ّ
بالطبيعة فـي مدى ّ
ّ
الظلم الذي من شأنه أن يلحق األجيال املقبلة ،وفــي إمكانية ضياع ح ّقها من املوارد
الطبيعية والبيئية املحدودة( .((2ولذا فإنّ الخطاب البيئي ينتقد فلسفة الفعل الفردي الليربالية ّ
والطاغية
ويؤسس لواجب الفعل بصفته مسؤولية مشرتكة لألفراد والجامعات.
فــي العقالنية ال ّربحيةّ ،
وبحسب محبوب الحق ،إنّ ما يجب استدامته هو الحياة اإلنسانية ،والبيئة الطبيعية هي وسيلة
لالستدامة وليست غاية( .((2لذلك عىل ّ
كل جيل مقابلة احتياجاته من دون أن يرتتّب عليها ديون
ال يستطيع الوفاء مبقابلتها؛ مبعنى تفادي تراكم ال ّديون البيئية (تل ّوث البيئة واستنفاد املوارد الطبيعية)،
 22عبد الله القرطبي" ،فـي سبيل الفهم السوسيولوجي لألسس العلمية والرهانات املجتمعية للتنمية املستدامة" ،يف :أحمد عيل سامل
[وآخرون] ،شكراين الحسني وعبد الرحيم خالص (إرشاف وتنسيق) ،اإلنسان والبيئة :مقاربات فكرية واجتامعية واقتصادية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)2017 ،ص .137-136
23 Daniel Bodansky, Jutta Brunnée & Ellen Hey (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law
(Oxford and New York: Oxford University Press, 2007), p. 662.
24 Thomas Schoenbaum, "Fairness in International Law and Institutions," The Cambridge Law Journal, vol. 58, no. 1
(March 1999), p. 229.
 25الظلم يف العامل العريب والطريق إىل العدل (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2018 ،ص .50
 26عبد الحميد العبيدي" ،محاولة يف فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع مسار نقد الحداثة" ،عمران ،مج  ،8العدد ( 31شتاء  ،)2020ص .118
 27عيل عبد القادر عيل" ،مالحظات استكشافية حول النمو املستدام والتنمية فـي الدول العربية" ،عمران ،مج  ،1العدد ( 1صيف
 ،)2012ص .26
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وال ّديون املالية (االقرتاض غري ال ّرشيد) ،وال ّديون االجتامعية (إهامل االستثامر فـي اإلنسان) ،وال ّديون
الدميوغرافية (النمو السكاين غري ّ
املنظم ومعدالت ال ّتحرض العالية) عىل األجيال املقبلة.
توجد إ ًذا حاجة إىل حامية املوارد الطبيعية ملنفعة األجيال املقبلة تجسي ًدا لإلنصاف الجييل( .((2فمن
تم
ّ
الصعب نفي العالقة الجدلية بني تضاعف عدد السكان ،وال سيام منذ سنة  ،1968واملوارد؛ إذ ّ
(((2
منذئ ٍذ تسجيل تدهور كبري للموارد والبيئة  .فبحسب بول إيرليش وآن إيرليش ،تؤدي مضاعفة
السكان املرتافقة باستهالكٍ متزايد للموارد إىل تزايد الضّ غوط عىل البيئة العاملية وتؤ ّثر سلب ًيا يف التنمية
االقتصادية( .((3وألجل الح ّد من املشكالت اإليكولوجية ،يقرتح الباحثانً :
أول ،ضامن استقرار النمو
السكاين العاملي يف مستويات تتطابق مع قدرة وإمكانات األرض؛ ثان ًيا ،تعويض التكنولوجيا امللوثة
بتكنولوجيا تحرتم البيئة؛ ثال ًثا ،تعويض النمو االقتصادي بال ّتوازن االقتصادي؛ عالو ًة عىل مستويات
اإلنتاج الغذايئ ،ونقص املياه ،وتدهور املوارد ،ومساهمة السكان يف اإلنتاج(.((3
وترى دينا شيلتون ،أنه يوجد ارتباط بني مبدأ ال ّتضامن ومقاربة األجيال املقبلة عىل ثالثة مستويات:
كل جيلٍ صيانة تنوع قاعدة املوارد ّ
öعىل ّ
الطبيعية والثّقافية واالقتصادية ،وهذا ال يقيد الخيارات
املتاحة لألجيال املقبلة يف تلبية احتياجاتهم.
öعىل الجيل الحايل الح ّد من استعامل املوارد الطبيعية ألجل األجيال املقبلة.
öيجب أن يصان املوروث الثّقافـي والطبيعي للجيل املايض والحارض ألجل متكني األجيال املقبلة
من الولوج املنصف(.((3
تم التفكري املعمق فــي اإلنصاف فـي سياق صيانة واستعامل املوارد فـــي آن
كام تؤ ّكد شيلتون أنه ّ
واحد( .((3لكن القضية تبدو أكرث تعقي ًدا وتشبي ًكا؛ إذ يصعب صيانة املوارد واستعاملها إىل أبعد ح ّد
ميس بامليزانيات واألمن والخدمات ،وانتقال ّ
الثوة ما-بني األجيال
ممكن .فاإلنصاف ما-بني األجيال ّ
وحامية املوارد ،وتتضمن هذه القضية إعادة النظر فـــي الحاجة إىل إصالح الالعدالة التاريخية
28 Philippe Sands et al., Principles of International Environmental Law, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University
Press, 2003), p. 253.
"29 Paul R. Ehrlich & Anne H. Ehrlich, "Population, Resources, and the Faith-Based Economy: The Situation in 2016,
BioPhysical Economics and Resource Quality, vol. 1, no. 1 (2016), p. 1.
30 Ibid.
31 Colin Hickey, Travis N. Rieder & Jake Earl, "Population Engineering and the Fight against Climate Change," Social
Theory and Practice, vol. 42, no. 4 (October 2016), p. 647.
32 Dinah Shelton, "Intergenerational Equity and the Sustainable Development Goals," in: Dinah Shelton (ed.), The
Oxford Handbook of International Human Rights Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 341.
33 Ibid., p. 131.
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وانعكاساتها الحالية .وتتأسس هذه القضايا بحسب شيلتون عىل املدى البعيد ،وخلخلة السياسات
أساسا من املايض(.((3
(العامة)؛ فبناء املستقبل ال يتأسس عىل الحارض فقط ،بل ينتج ً
السلس للموارد الطبيعية ال يبدأ من الجيل الحارض؛ ولذلك نجد أنّ الدول النامية تدافع عن
إنّ االنتقال ّ
مسؤولية الغرب املصنع التاريخية عن االحتباس الحراري .فالحارض ال ينفصل عن املايض واملستقبل ،وال
ميكن فهم تدهور املوارد الطبيعية إال بتتبع مسلسل االندثار منذ الثورة الصناعية األوىل.
ب -املقاربة االقتصادية

م ّهدت ال ّنظرة ال ّتشاؤمية إزاء الضّ غط السكاين ،وكذا رفع مستوى الوعي بقضايا التغري املناخي ،الطريق
إلنتاج أفكار اقتصادية جديدة تعكس روح العدالة واإلنصاف بني األجيال .ويتفق العديد من املفكرين
السيع والنمو
االقتصاديني املعارصين (املدرسة اإليكولوجية) عىل أنّ اختالل ال ّتوازن بني النمو السكاين ّ
االقتصادي املستدام يؤثر سلب ًيا يف نصيب األجيال املقبلة من املوارد الناضبة .ويف هذا الصدد ،اعترب

هارولد هوتيليغ أنّ آليات السوق قادرة عىل معالجة هذا االختالل؛ إذ إنّ لكل مورد طبيعي غري
متجدد رزنامة مثىل لالستغالل ،ويتحقق ذلك تلقائ ًيا بفعل قوى السوق (العرض والطلب)( .((3وعىل هذا
األساس ،ميكن تحديد الكميات التي ستستفيد منها األجيال املقبلة عىل مدى السنني املقبلة.
وقد ّبي روبرت سولو ،يف إطار منوذج النمو االقتصادي مع وجود موارد طبيعية ،أنّ استدامة هذا النمو
قابلة للتحقيق ودون أي تكاليف لالستخراج؛ ولكن هذا االرتباط رهني بتحقق مرونة استبدال متكافئة
صحيحا)( .((3ويرى سولو أنه يف حالة فشل آليات السوق ،أي
بني رأس املال واملوارد (مرونة تساوي واح ًدا
ً
ضعف تنظيم حقوق امللكية عىل املوارد الطبيعية ،فإنّ النمو الرسيع للسكان ميكن أن يؤدي إىل تسارع
التدهور البيئي الناتج من استغالل املوارد الطبيعية ذات الطابع املجاين .ومن هذا الجانب ،ميكن القول
إنّ التحكم يف النمو السكاين الرسيع أمر مرغوب فيه(.((3
34 Ibid.
35 Harold Hotelling, "The Economics of Exhaustible Resources," Journal of Political Economy, vol. 39, no. 2. (April
1931), pp. 137-175.
36 Robert Solow, "Intergenerational Equity and Exhaustible Resources," Review of Economic Studies, vol. 41, no. 5
(1974), pp. 29-45.
37 Ibid.
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وبغرض إضفاء نوع من الرشعية عىل آلية ال ّتحويالت بني األجيال ،اقرتح كلود هرني إدخال األخالق يف
القرارات االقتصادية من خالل مبدأ امللكية املشرتكة( .((3ووف ًقا لهذا املبدأ ،فإنّ جيلني متعاقبني لهام
الحقوق نفسها يف وجود البيئة الطبيعية؛ إذ ال ميكن أن يستغل الجيل األول املوارد ّ
الطبيعية بصفة
غري قابلة لالسرتجاع ( ،)Irreversibiltyإال إذا استطاع أن يوفر مبالغ أو موارد محددة وكافية لتعويض
األجيال املقبلة( .((3ويستند هذا املبدأ إىل آليات مؤسسية خاصة بإعادة التوزيع؛ ولذا فإعادة التوزيع
بني األجيال تؤ ّدي دو ًرا ً
مهم يف تحقيق االستدامة ،فهي ال تساهم يف تحديد ال ّتخصيص األمثل للموارد
ّ
الطبيعية يف االقتصاد فحسب ،بل تحدد أيضً ا معدل الخصم االجتامعي األنسب(.((4
ومن منظور اقتصادي رصف ،غال ًبا ما تتم االستعانة بنامذج وأساليب تحليلية كمية ملعالجة قضية
اإلنصاف بني األجيال ألجل تطبيق معدل الخصم االجتامعي؛ أي النسبة التي تتناقص بها عىل م ّر الزمن
القيمة التي يعطيها املجتمع للمنافع املستقبلية املرتبطة باملوارد الطبيعية أي تكلفة االستدانة؛ وهي
نسبة تعكس معدل العائد املتوقع الحصول عليه نظري استغالل مورد طبيعي معني .وغال ًبا ما ُيستعمل
هذا املعدل مؤرشًا لقياس مدى تقديراتنا لرفاهية األجيال املقبلة مقارن ًة برفاهية جيلنا.
تبدو عملية تحديد معدل الخصم االجتامعي املناسب صعبة؛ إذ إنها أثارت ً
جدل يف أوساط علامء
االقتصاد ،بسبب تداخل ع ّدة متغريات ذات طابع تقني (إجراء عمليات حسابية دقيقة) ،وأخالقي
(طريقة تقدير الحياة بعي ًدا عن حياتنا يف الزمكانية) ،وسلويك (األهمية الذاتية التي يوليها كل فرد
للمستقبل) .كام أنّ حالة عدم اليقني ( )Uncertaintyبشأن مستقبل املوارد وتفضيالت األجيال املقبلة
تع ّقد عملية االختيار .وباختصار ،يأيت معدل الخصم املرتفع واملستخدم يف حسابات ّأي مرشوع استغالل
يف صالح االستثامرات الحالية؛ والعكس صحيح.
و ُيع ّد فرانك رامزي من بني االقتصاديني األوائل الذين اهتموا بهذا املوضوع؛ إذ اقرتح سنة  1928قاعد ًة
الحتساب معدل خصم عادل تعتمد عىل ثالثة متغريات :صايف معدل ال ّتفضيل الزمني ( ،)δومعدل النمو
ويتم الحصول عىل
االقتصادي ( ،)gوال ّنفور النسبي من عدم املساواة يف االستهالك بني األجيال (ّ .((4()γ
معدل الخصم املناسب من خالل القاعدة التالية:
r=δ+g*γ
38 Claude Henry, "Efficacité économique et impératifs éthiques: L'environnement en copropriété," Revue économique,
vol. 41, no. 2 (Mars 1990), pp. 195-214.
39 Ibid.
"40 Richard B. Howarth & Richard B. Norgaard, "Intergenerational Resource Rights, Efficiency and Social Optimality,
Land Economics, vol. 66, no. 1 (February 1990), pp. 1-11.
41 Frank Ramsey, "A Mathematical Theory of Savings," Economic journal, vol. 38, no. 152 (December 1928), pp. 543-559.
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ومن جانبه ،أوضح مارتن فايتسامن أنّ عدم اليقني املرتبط مبعدالت النمو عىل املدى الطويل ،الناجم عن
عدم اليقني بشأن التقدم التقني عىل سبيل املثال ،ينبغي أن يفيض إىل معدالت خصم متناقصة .وغال ًبا ما
تم تحديده مبدئ ًيا ،وال تأخذ يف االعتبار صايف معدل التفضيل
ترتبط هذه املعدالت باألفق الزمني الذي ّ
الزمني يف األمد القريب فحسب ،بل أيضً ا حقوق امللكية بني األجيال عىل املدى البعيد( .((4وقد دافع
كرستيان غولييه عن هذه الفكرة مع االعتامد عىل ما أسامه "معدل الخصم اإليكولوجي" ،الذي يحيل
مصححا  -أخ ًذا يف االعتبار تأثريات األسعار النسبية ،وعدم اليقني الخاص
إىل معدل الخصم العادي -
ً
باستغالل املوارد الطبيعية(.((4
ج -املقاربة القانونية

يرى أربور والفايل أنّ استغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة سيؤدي إىل نضوب املوارد؛ فكل لرت من
البنزين املستهلك حال ًيا هو لرت سنحرم منه األجيال املقبلة( .((4فنفث ثاين أوكسيد الكربون يساهم يف
الغازات ال ّدفيئة؛ ومن املحتمل أن تعيش األجيال املقبلة يف مناخ حا ّر مقارنة باملناخ الذي نعيش فيه.
ويضيف الباحثان أنّ مجتمعاتنا تنتج سنو ًيا آالف األطنان من النفايات النووية التي ستظل تأثرياتها
سؤال إيتيق ًيا حا ًّدا؛ ألنّ رفاهية الجيل الحايل تشكل خط ًرا ً
لسنني مقبلة( .((4ولذلك فإنه يطرح ً
داهم عىل
األجيال املقبلة التي يجب أن تضمن سالمة ومراقبة املواقع النووية.
ومن أهم املدافعني عن نظرية اإلنصاف نذكر إديث فايس ،التي تناولت قضايا اإلنصاف ما-بني األجيال
والواجبات الكونية والحقوق الكونية ،واسرتاتيجيات تطبيق اإلنصاف ما-بني األجيال والنفايات النووية
واملوارد البيولوجية واملوارد املتجددة واملوارد الثقافية ومعرفة األنظمة الطبيعية( .((4وش ّددت فايس
عىل عدة عنارص جوهرية :اندثار املوارد ،وتدهور جودة البيئة ،والتمييز يف الولوج واستعامل املوارد(.((4
فاملوارد تتعرض ،بحسب فايس ،إىل نشاطات ُمدمرة من الجيل الحايل ،وال سيام بالنظر إىل ما ييل:
42 Martin L. Weitzman, "Why the Far-distant Future Should be Discounted at its Lowest Possible Rate," Journal of
Environmental Economics and Management, vol. 36, no. 3 (November 1998), pp. 201-208.
43 Christian Gollier, "Ecological Discounting," Journal of Economic Theory, vol. 145, no. 2 (March 2010), pp. 812-829.
44 Jean-Maurice Arbour et al., Droit international de l'environnement, 3 ème ed. (Montréal: Editions Yvon Blais,
2016), p. 28.
45 Ibid.
وتجدر اإلشارة إىل أنه عندما نتحدث عن املجتمعات يجب أن نفكر يف األنرتوبوسان  ،The Anthropoceneأي تحول اإلنسان إىل قوة
جيولوجية عدائية قادرة عىل إنهاك الكون .لكن املفروض هو تعويض كلمة األنرتوبوسان بالرأساملية الجيولوجية ،The Capitalocene
مبعنى أنّ اندثار الطبيعة ومواردها سببه الحتمي منطق التطور االقتصادي للرأساملية.
46 Edith Brown Weiss, Justice pour les générations futures (Paris: UNU Press/ Unesco/ Sang de la Terre, 1993).
ُ 47ينظر :الحسني شكراين" ،مقاربة إديث براون ويس يف شأن العدالة الجيلية" ،املستقبل العريب ،العدد ( 458نيسان /أبريل  ،)2017ص .132-116
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ُ öيلقي استهالك املوارد (ذات القيمة العالية) بكثافة بظالله عىل األجيال املقبلة.
öاستهالك املوارد التي مل يكشف ال ّنقاب بعد عن قيمتها من قبل الجيل الحايل.
öاندثار املوارد يؤدي إىل نقصها الحاد(.((4
أما نظرية اإلنصاف ما-بني األجيال( ،((4فتجد مصدرها يف القانون الدويل ،وديباجة اإلعالن العاملي
تم االعرتاف بــ "توريث /أو انتقال" الكرامة واملساواة والحقّ يف األرسة اإلنسانية
لحقوق اإلنسان ،حني ّ
والسلـم؛ إضافة إىل مجموعة من الوثائق الدولية كميثاق األمم
بصفتها قاعدة أساسية للحرية والعـدالة ّ
املتحدة ،والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،واالتفاقية الدولية ّ
للطفل .وتتمحور نظرية اإلنصاف
حول امتالكنا البيئة الكونية املشرتكة يف املايض والحارض واألجيال املقبلة ،وإمكانات استعاملها ملنفعتنا،
مع واجبات صيانتها؛ فاإلنصاف يشكل معيا ًرا ر ً
ابطا بني األجيال الحالية واملقبلة(.((5

ثان ًيا :التحوالت الدميوغرافية والحفاظ عىل املوارد الطبيعية
لفائدة األجيال العربية املقبلة
 .1التحوالت الدميوغرافية يف البلدان العربية
أ -الدينامية السكانية يف املنطقة العربية

شهدت املنطقة العربية خالل العقود الستة املاضية تحوالت دميوغرافية رسيعة ومنتظمة نتجت منها
زيادات كبرية يف أعداد السكان ،وتغريات مهمة يف خصائصهم وبنيتهم الهيكلية .فاعتام ًدا عىل البيانات
اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة ،يتضح أنّ عدد سكان املنطقة العربية تضاعف
تقري ًبا أربع مرات منذ بداية العقد السابع من القرن العرشين؛ إذ بلغ  429مليون نسمة سنة ُ 2019مقابل
 123مليون نسمة سنة ( 1970الشكل )1؛ ويزداد هذا العدد مبعدل سنوي يزيد عىل  6ماليني نسمة(.((5
48 Weiss, p. 4.
49 Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment," The American
Journal of International Law, vol. 84, no. 1 (January 1990), pp. 200-201.
50 Edith Brown Weiss, "The Changing Structure of International Law," in: Michel Prieur, Claude Lambrechts
& Alexandre Charles Kiss, Les hommes et l'environnement: Quels droits pour le vingt-et-unième siècle? Études en
hommage à Alexander Kiss [Mankind and the Environment: What Rights for the Twenty-first Century? Studies in
Honour of Alexandre Kiss] (Paris: Frison-Roche, 1998), pp. 9-10.
51 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects
2019 (New York: August 2019), accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/333eSFP

الحسني شكراين وإبراهيم املرشيد
آثار الضغوط الدميوغرافية يف استدامة املوارد الطبيعية يف املنطقة العربية:
تحليل من منظور اإلنصاف ما-بني األجيال

71

الشكل ()1
تطور حجم سكان العامل العريب (مليون نسمة)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population
Prospects 2019 (New York: August 2019), accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/333eSFP

وتتميز كل الدول العربية بنسب عالية من النمو السكاين ،بلغت يف معدلها السنوي  2.58يف املئة بني
سنتي  1970و ،2019وهو معدل مرتفع يعادل تقري ًبا ما هو عليه يف دول القارة األفريقية ( 2.6يف املئة)،
ويف منطقة أمريكا الالتينية ( 2.67يف املئة)( ،((5ويفوق معدالت القارة اآلسيوية ( 1.5يف املئة).
وعىل الرغم من هذه الزيادة املطردة يف حجم سكان املنطقة العربية ،فإن معدل التزايد عرف انخفاضً ا
مستم ًرا خاصة خالل العرشية األخرية ،إذ انتقل من  34.96يف املئة ،بني سنتي  1970و 1980إىل 26.90
يف املئة بني سنتي  2000و 2010قبل أن يرتاجع إىل  20.50يف املئة خالل الفرتة .((5(2019-2010

وتُخفي هذه البيانات نو ًعا من التفاوت بني مختلف املناطق املتجانسة املكونة للمنطقة العربية .فدول
املرشق العريب تضم وحدها  42يف املئة من مجموع سكان الوطن العريب ،تليها دول املغرب العريب بنسبة
 23يف املئة ،ثم مجموعة الدول العربية ّ
األقل من ًوا بنسبة  22يف املئة ،وأخ ًريا دول الخليج العريب بنسبة
 13يف املئة فقط(.((5
52

من حساب الباحثني اعتامدًا عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة.Ibid :

54

حساب الباحثني اعتامدًا عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة.Ibid :

53 Ibid.
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سجلت دول الخليج العريب أرسع معدالت النمو السكاين يف املنطقة العربية
وكام يبني الشكل ( ،)2فقد ّ
بنسب تراوح بني  3.6يف املئة يف الكويت ،و 7.9يف املئة يف اإلمارات العربية املتحدة .وقد جاءت هذه
املعدالت أعىل بنحو مرتني من نظريتها املسجلة يف دول املغرب العريب .وباستثناء األردن وجيبويت ،سجلت
بقية الدول العربية نسب منو معتدلة راوحت بــني  2و 3يف املئة ،لكنها تبقى مع ذلك مرتفعة(.((5
الشكل ()2
املتوسط السنوي ملعدل النمو السكاين يف العامل العريب خالل الفرتة 2019-1970

دول املغرب العريب

دول الخليج العريب

دول املرشق العريب

بقية الدول العربية

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل املرجع نفسه.

ومعلوم أنّ الزيادات السكانية مرتبطة بعاملني أساسيني؛ األول طبيعي وهو ناتج من الفرق بني معدل
املواليد ومعدل الوفيات؛ والثاين ناجم عن الهجرة الخارجية .وقد أ ّدى هذان العامالن دو ًرا بارزًا يف النمو
الدميوغرايف ّ
سجلت نسبة املواليد انخفاضً ا
املطرد الذي عرفه العامل العريب .وكام يبني الشكل ( ،)3فقد ّ
 55يعود ارتفاع معدل النمو السكاين يف األردن ( 3.7يف املئة) إىل تدفق الالجئني السوريني .أما يف جيبويت ،فيعزى معدل النمو السكاين
املرتفع ( 3.75يف املئة) إىل ارتفاع معدل الخصوبة وتوافد املهاجرين القادمني من القرن األفريقي ،وخاصة الصومال.Ibid :
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الشكل ()3
تطور معدل املواليد ومعدل الوفيات يف العامل العريب خالل الفرتة 2018-1970

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/20يف:
World Bank, "Taux de naissance, brut (pour 1000 personnes) - Arab World," accessed on 8/10/2020, at:
https://bit.ly/303r9bl; World Bank, "Taux de mortalité, brut (pour 1000 personnes) - Arab World," accessed
on 8/10/2020, at: https://bit.ly/3mQbLZq

ً
منتظم منذ  ،1970يقابلها انخفاض مامثل يف نسبة الوفيات .وبلغت نسبة املواليد  2.51يف املئة سنة
 ،2018مقابل  4.48يف املئة سنة  ،1970وهو ما ميثل انخفاضً ا بنحو النصف عىل مدى  48سنة .أما نسبة
الوفيات ،فقد استقرت يف  0.54يف املئة سنة  2018مقابل  1.56يف املئة سنة  ،1970أي مبعدل انخفاض
يقارب الثلثني .وعىل هذا األساس ،فإنّ نسبة النمو السكاين ّ
الطبيعي يف العامل العريب (املواليد ناقص []-
الوفيات) تبقى عمو ًما مرتفعة نظ ًرا إىل التوازن الجزيئ الذي يتحقق بني املتغريين.
وإذا أخذنا يف االعتبار عامل الهجرة الخارجية ،ومن دون اعتبار الحالة السورية نظ ًرا إىل طابعها
االستثنايئ؛ نجد أنّ املنطقة العربية سجلت صايف هجرة (الوافدون ناقص [ ]-املغادرين) ناهز مليون
شخص خالل الفرتة .((5(2020-2015
تخفي النتائج تباي ًنا واس ًعا بني مختلف الدول العربية نظ ًرا إىل ارتباطها مبؤرشات التنمية ،وكذا التطور
التاريخي لكل بلد .وتب ًعا لذلك ،تظهر البيانات اإلحصائية ملنظمة األمم املتحدة أنّ متوسط معدل
املواليد ومعدل الوفيات منخفضان عىل نح ٍو واضح يف بلدان الخليج ،مقارنة مبتوسط ما هو عليه الوضع
يف املنطقة العربية ك ّلها .فقد بلغ معدل املواليد يف قطرً ،
مثلّ ،
أقل من واحد يف املئة سنة  2018بعدما
56 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects
2019, accessed on 22/4/2020, at: https://bit.ly/33THoZz
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ناهز  4يف املئة يف بداية سبعينيات القرن املايض( .((5أما معدل الوفيات ،فلم يتجاوز  0.12يف املئة ،مقابل
 0.52يف املئة خالل الفرتة نفسها(.((5
وتأيت الدول املغاربية وبعض دول املرشق العريب (األردن ،ولبنان) يف املرتبة الثانية مبعدل مواليد ومعدل
وفيات أقل بقليل من املتوسط العريب ( 2.5-2.0يف املئة سنو ًيا بالنسبة إىل املواليد و 0.54-0.4املئة
بالنسبة إىل الوفيات) ،وهي متر مبرحلة انتقالية مهمة نحو تحسني أوضاعها االقتصادية واالجتامعية .أما
بقية الدول العربية ،فسجلت معدالت مرتفعة تجاوزت املتوسط العريب؛ ما يعني أنها فشلت إىل حد ما
يف تقليص مشكالتها ذات الطابع الدميوغرايف.
ب -التحول يف البنية العمرية للسكان

تُع ّد البنية العمرية للسكان من أكرث املحاور أهمي ًة يف مجال علم السكان ،إذ إنها تق ّدم صور ًة مسهبة
للمجتمع السكاين بحسب فئات العمر ،مع ما يرتتب عىل ذلك من تأثريات يف معدل اإلعالة وإمكانية
تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة.
ومن خالل قراءة الشكل (ُ ،)4يالحظ أنّ الرتكيبة العمرية يف املنطقة العربية شهدت تغريات مهمة خالل
الخمسني سنة األخرية؛ إذ تراجعت نسبة فئة صغار السن (األفراد الذين ّ
تقل أعامرهم عن  15سنة) من
 44.82يف املئة سنة  1970إىل  32.56يف املئة سنة  ،2020يف حني ظ ّلت نسبة السكان من الفئة العمرية
الشابة (األفراد الذين تراوح أعامرهم بني  15و 24سنة) شبه ثابتة .ويف املقابل ،ازدادت نسبة السكان
ممن هم يف سن العمل (من  25إىل  64سنة) بوتري ٍة أرسع مقارن ًة ببقية الفئات العمرية ،إذ انتقلت من
 33.28يف املئة سنة  1970إىل  45.79يف املئة سنة  .2020وأخ ًريا ،وعىل الرغم من الدينامية الدميوغرافية
تسجل نسبة كبار السن (ممن تصل أعامرهم إىل  65سنة
وتطور األنظمة الصحية يف الدول العربية ،مل ّ
ارتفاع ضئيل ُق ّدر بنقطة مئوية واحدة خالل الفرتة نفسها ( 4.76يف املئة سنة ،2020
فام فوق) سوى
ٍ
مقابل  3.64يف املئة سنة .((5()1970
وقد كان من نتائج هذه التحوالت يف البنية العمرية لسكان املنطقة العربية أن تآكلت قاعدة الهرم
السكاين ً
قليل ،مقابل اتساع وسطه نتيجة النمو املتسارع لعدد األفراد الذين تراوح أعامرهم بني 25
و 64سنة ،القادرين فعل ًيا عىل املساهمة يف اإلنتاج (الشكل  .)5ومن املعلوم أنّ الزيادة النسبية يف عدد
 57البنك الدويل" ،معدل املواليد ،إجاميل (لكل  1000شخص)  ،"Qatar -شوهد يف  ،2020/10/5يفhttps://bit.ly/34aSMAz :
 58البنك الدويل" ،معدل الوفيات األويل (لكل  1000شخص)  ،"Qatar -شوهد يف  ،2020/10/5يفhttps://bit.ly/3nknOP6 :
 59حساب الباحثني اعتامدًا عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
United Nations, World Population Prospects 2019.
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الشكل ()4
توزيع سكان العامل العريب بحسب الفئات العمرية الرئيسة خالل الفرتة 2020-1970

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population
Prospects 2019, accessed on 23/4/2020, at: https://bit.ly/2FZpDjr

سن العمل متثل فرص ًة واعدة للنمو االقتصادي ّ
املطرد .فمن جهة ،ينتج من هذه الزيادة
السكان البالغني ّ
رفع عرض قوة العمل عىل نح ٍو تلقايئ ،وهذا من شأنه خلق الظروف املناسبة لإلنتاج .ومن جهة ثانية،
تساعد هذه الحالة عىل انخفاض معدل اإلعالة األرسية واإلنفاق العام (انفتاح النافذة الدميوغرافية)،
مع ما يرتتب عىل ذلك من ارتفاع مستوى االدخار الرضوري لتمويل االستثامر(.((6
غال ًبا ما ُيصطلح اقتصاد ًيا عىل هذه الظاهرة "الهبة الدميوغرافية" ( )Demographic Giftأو "العائد
الدميوغرايف" ( .)Demographic Dividendوطب ًقا للتعريف الذي تبنته منظمة األمم املتحدة ،فإن
بروز "الهبة الدميوغرافية" يتطلب استيفاء رشطني أساسيني ،وهام أن ّ
تقل نسبة السكان دون سن
 15سنة عن  30يف املئةّ ،
وأل تزيد نسبة كبار السن ( 65سنة فأكرث) عىل  15يف املئة من إجاميل عدد
السكان(((6؛ وهذان الرشطان ال يتوافرن حال ًيا سوى يف تسع دول عربية مرتبة بحسب األفضلية ،هي:
قطر ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،والكويت ،وسلطنة عامن ،والسعودية ،وتونس ،واملغرب.

أمنوذجا" ،عمران ،مج  ،6العدد ( 21صيف
 60إبراهيم املرشيد" ،الهبة الدميوغرافية يف العامل العريب :نعمة أم قنبلة موقوتة؟ املغرب
ً
 ،)2017ص .58
61 Ian Pool, "Demographic Turbulence in the Arab World: Implications for Development Policy," Journal of
Peacebuilding & Development, vol. 7, no. 1 (May 2012), p. 45.
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الشكل ()5
الهرم السكاين العريب لعام 2020

اﻹﻧﺎث

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
;United Nations, World Population Prospects 2019, accessed on 23/4/2020, at: https://bit.ly/3kLgWs0
https://bit.ly/3iYkbvG

ومبا أنّ مسلسل انخفاض معدل الخصوبة مستمر يف مختلف الدول العربية ،وإن عىل درجات
انفتاحا أكرب لل ّنافذة الدميوغرافية؛ ما يتطلب استعدا ًدا
ومستويات مختلفة ،فإنّ العقود املقبلة ستشهد
ً
جي ًدا لل ّدخول يف هذه املرحلة املهمة التي ال تتكرر إال مرة واحدة وملدة زمنية محددة .بيد أنّ الهبة
الدميوغرافية ال تضمن مكاسب اقتصادية بشكل تلقايئ؛ إذ يش ّكل االستثامر يف رأس املال البرشي من
خالل االرتقاء بالخدمات الصحية األولية واالهتامم بجودة التعليم ،وكذا اعتامد سياسات اقتصادية
ناجعةً ،
رشطا رضور ًيا لالستفادة من هذه الفرصة التاريخية املؤقتة(.((6
السيع
ج -التمدّن
ّ

تُع ّد ظاهرة التمدن واحدة من تجليات االنفجار الدميوغرايف الذي تشهده املنطقة العربية .فالساكنة
الحرضية التي كانت تشكل  31.2يف املئة سنة  1960انتقلت إىل  53يف املئة سنة  ،2000قبل أن تستق ّر
62
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الشكل ()6
تطور سكان املناطق الحرضية يف العامل العريب (النسبة املئوية من إجاميل عدد السكان)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/27يف:
La Banque Mondiale, "Population urbaine (% du total) - Arab World," accessed on 5/10/2020, at:
https://bit.ly/3j4FHig

عند نسبة  59.2يف املئة سنة ( 2019الشكل  .)6وبنا ًء عىل هذه األرقام ،يتضح أنّ نسبة التم ّدن يف
سجل معدل
املنطقة العربية تضاعفت يف مدة زمنية قياسية ال تتجاوز ستة عقود .وعىل الرغم من ذلكّ ،
محسوسا عىل مدى العقود الستة املاضية ،إذ انتقل من  5يف املئة سنة
النمو السكاين العام انخفاضً ا
ً
 1960إىل  2.4يف املئة سنة .((6(2019
وكان لغياب التخطيط الحرضي يف بناء السياسات الحكومية يف مختلف الدول العربية خالل السنوات
األوىل لبداية االستقالل أث ٌر واضح يف تحديد مالمح تطور التوزيع املجايل للسكان .فمن جهة ،ساهمت
ظاهرة الهجرة الداخلية مبختلف أشكالها (الهجرة الريفية ،والهجرة من املدن الصغرية نحو املدن الكربى)،
أساسا دول الخليج ،يف رسم خريطة الحوارض العربية الكربى.
والهجرة الخارجية الوافدة التي َه ّمت ً
ً
ملحوظا؛ إذ تحتضن وحدها
وهكذا شهدت املدن التي يبلغ تعداد سكانها أكرث من مليون نسمة تطو ًرا
ما يزيد عىل ربع سكان املنطقة العربية ( 26.6يف املئة سنة  )2019بعدما كانت هذه النسبة ال تتجاوز
63 La Banque Mondiale, "Croissance de la population urbaine (% annuel) - Arab World," accessed on 15/10/2020, at:
https://bit.ly/3dBRJxF
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 14.4يف املئة يف بداية ستينيات القرن املايض (الشكل  .)7ومن جهة ثانية ،أدى التطور الطبيعي والرسيع
لكثري من القرى والبلدات الريفية يف املنطقة العربية إىل ظهور مدن صغرية تنعدم فيها املواصفات
الوظيفية للمدن السليمة من تجهيزات أساسية وشبكة رصف صحي.
السيع عدة تحديات ،من أهمها التحدي البيئي؛ ذلك أنّ التوسع العمراين
وتطرح ظاهرة التمدن ّ
يشكل ً
اض زراعية وغطاء غا ٍّيب ومياه صالحة ّ
للشب.
ضغطا كب ًريا عىل استغالل املوارد الطبيعية من أر ٍ
كام يش ّكل عبئًا ً
ثقيل عىل األنظمة البيئية من حيث إنتاج النفايات ،ومخلفات الرصف الصحي ،وانبعاث
الغازات السامة الناجمة عن الحركة الصناعية ووسائل النقل .وقد ساعد مسلسل تشكيل معظم املدن
السيع بربوز مجموعة من الشّ وائب ،من
العربية الكربى عىل تفاقم هذه املخاطر .فقد ارتبط التمدن ّ
أهمها إنشاء مناطق صناعية غري منظمة ،وتع ّقد ال ّنظم الحرضية والتع ّدي عىل جاملية األحياء العتيقة
وتوسع األحياء السكنية عىل نح ٍو أخطبوطي مع ظهور أحزمة هامشية أو صفيحية.

الشكل ()7
تعداد السكان يف التجمعات الحرضية العربية أكرث من مليون
(النسبة املئوية من إجاميل تعداد السكان)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل ،ينظر :البنك الدويل" ،تعداد السكان يف التجمعات
الحرضية أكرث من  1مليون ( %من إجاميل تعداد السكان)  ،"Arab World -شوهد يف  ،2020/4/27يف:
https://bit.ly/3kIPJWB
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 .2تجليات فشل استدامة املوارد الطبيعية يف املنطقة العربية
أ -ترسيع استنزاف املوارد الطبيعية

بحسب بيانات منظمة األمم املتحدة ،من املتوقع ارتفاع عدد سكان املنطقة العربية بحلول  2050إىل
حواىل  671مليون نسمة ،مقابل  429مليون نسمة سنة  .((6(2020ويف ضوء هذا النمو السكاين الرسيع،
ستجد الدول العربية نفسها أمام تحديات كربى ،كندرة بعض املوارد االسرتاتيجية ،مثل املياه والطاقة
واملرياث البيئي املشرتك ،أو نضوبها.
يف ما يخص املوارد املائية ،تتمتع املنطقة العربية بأقل من اثنني يف املئة من املياه العذبة العاملية ،بينام
ميثل سكانها حواىل  5.5يف املئة من سكان املعمورة .وال يتجاوز نصيب الفرد العريب من مجموع املوارد
املائية العذبة املتجددة  575مرتًا مكع ًبا يف السنة؛ وهي كمية أقل بكثري من "خط الفقر املايئ" الذي
يعادل  1000مرت مكعب للفرد ،وأكرث بقليل من "خط الفقر املايئ املدقع" املحدد عند مستوى  500مرت
مكعب سنو ًيا( .((6وكام يوضح الشكل ( ،)8باستثناء العراق ،وبنسب ٍة ّ
أقل السودان ومرص واملغرب ،تعاين
بقية الدول العربية الثامين عرشة ندرة املياه؛ بينام ال تحصل الدول الواقعة يف شبه الجزيرة العربية عىل
أكرث من  200مرت مكعب للفرد يف السنة.
وتشهد بلدان شبه الجزيرة العربية ً
ضغطا كب ًريا عىل موارد املياه املتجددة من خالل اتساع الفجوة بني
إمدادات العرض والطلب .فاإلمارات العربيةً ،
مثل ،تستخدم  1708يف املئة من احتياطي املياه املتجددة
لديها ،مقابل  833يف املئة يف السعودية ،و 432يف املئة يف قطر(.((6
وعىل الرغم من هذا العجز املهول ،يسري معدل نُضوب موارد املياه يف أغلب الدول العربية بوترية أكرب من
إعادة تغذيتها؛ إذ تعاين بعض أجزاء املنطقة العربية وتحدي ًدا شبه الجزيرة العربية إجها ًدا مائ ًّيا شدي ًدا،
مع العلم أنّ بقية الدول العربية ليست أحسن ً
حال مقارنة باملتوسط العاملي (الشكل  .)9وتجد هذه
الحالة تفسريها يف تناقض املعادلة املائية العربية .فمن جهة ،نُالحظ تراج ًعا كب ًريا يف مستوى ال ّتساقطات
ونقصا
املطرية ،واستنزا ًفا حا ًّدا ملخزون املياه الجوفية ،وبطئًا شدي ًدا يف تعبئة املياه العادمة واستخدامهاً ،
للحدود ،ومن جه ٍة أخرى ،نُالحظ زيادة مطردة يف مستوى استهالك
متزاي ًدا يف تد ّفق مياه األنهار العابرة ُ
السيع ،وضعف ترشيد االستعامل املنزيل ،وعدم
املوارد املائية نتيجة زيادة التضخم السكاين ،وال ّتمدن ّ
كفاءة استخدام املياه يف الزراعة.
64 United Nations, World Population Prospects 2019.
 65املجلس العريب للمياه ،تقرير املنتدى العريب الثالث للمياه (القاهرة ،)2014/12/11-9 :ص .4
 66منظمة األغذية والزراعة التابعة ملنظمة األمم املتحدة" ،نظام املعلومات العاملي بشأن املياه والزراعة ( ،")AQUASTATشوهد يف
 ،2020/5/4يفhttps://bit.ly/33SWLBC :
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الشكل ()8
نصيب الفرد الواحد من مجموع املوارد املائية املتجددة (مرت مكعب للفرد يف السنة)

اﻷردن

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لنظام املعلومات العاملي ملنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم
املتحدة (الفاو) بشأن املياه والزراعة يف:
FAO, "AQUASTAT," accessed on 4/5/2020, at: https://bit.ly/3iZZaAt

الشكل ()9
اإلجهاد املايئ يف بعض الدول العربية

اﻷردن

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية نظام املعلومات العاملي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
(الفاو) بشأن املياه والزراعة ( ،)AQUASTATشوهد يف  ،2020/5/4يفhttps://bit.ly/33SWLBC :
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وعىل نقيض املوارد املائية ،تتمتع املنطقة العربية مبوارد طاقية مه ّمة ،وال سيام الوقود األحفوري
(النفط والغاز)؛ إذ يبلغ مجموع احتياطي الدول العربية من الهيدروكربونات (النفط والغاز) ما يزيد
عىل تريليون برميل مكافئ من النفط( ،((6وهو ما يخولها احتالل املرتبة األوىل عامل ًيا مبعدل  42.4يف املئة
و 41.6يف املئة من االحتياطي العاملي للنفط والغاز عىل التوايل(.((6
وخالل العرشين سنة املاضيةَ ،س ّجل االحتياطي العريب املؤكد من النفط من ًوا ضعي ًفا ( 0.7يف املئة
سنو ًيا) مقارن ًة بالنمو العاملي ( 1.6يف املئة سنو ًيا)؛ إذ انتقل من  604.19ألف مليون برميل سنة 1990
إىل  746.12ألف مليون برميل سنة  ،2018يف حني انتقل االحتياطي العاملي من  1099.8ألف مليون
برميل إىل  1729.7سنة  .((6(2018وترتكز االحتياطات العربية يف أربعة بلدان ،هي السعودية بـ 297.7
ألف مليون برميل ،والعراق  174.2ألف مليون برميل ،والكويت بـ  101.5ألف مليون برميل ،واإلمارات
العربية بـ  97.8ألف مليون برميل(.((7
تنطبق املالحظة نفسها تقري ًبا عىل الغاز الطبيعي؛ إذ منا االحتياطي العريب بحواىل  1.3يف املئة سنو ًيا
سجل فيه النمو العاملي نسبة  2يف املئة (الشكل  .)11ومتتلك
بني سنتي  2000و ،2018يف الوقت الذي ّ
(((7
قطر وحدها ثالث أكرب احتياطي عاملي مبقدار  24.7تريليون مرت مك ّعب ،تليها السعودية والجزائر .
والواضح أنّ منو االحتياطات العربية من املوارد الطاقية التقليدية (النفط والغاز) مل يوا ِز مستوى
النمو الذي سجله الحجم السكاين خالل الفرتة نفسها واملق ّدر بـ  2.3يف املئة .ومن شأن هذا التفاوت
ثم إمكانية تأمني استغاللهام
أن يؤ ّثر سلب ًيا يف العمر االفرتايض لهذين املوردين االسرتاتيجيني ،ومن ّ
من األجيال املقبلة.
إضاف ًة إىل ذلكَ ،س ّجلت وترية استخدام ّ
الطاقة من ًوا رسي ًعا مقارن ًة بالنمو العاملي (الشكل  .((7()12فقد
انتقل معدل االستخدام من  408كغم مكافئ نفط لكل فرد سنة  1971إىل  1964كغم مكافئ نفط
لكل فرد سنة  ،2015يف الوقت الذي انتقل فيه املعدل العاملي من  1337كغم مكافئ نفط لكل
فرد إىل  1924كغم مكافئ نفط لكل فرد خالل الفرتة نفسها .وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّ
 67جامعة الدول العربية ،االسرتاتيجية العربية للطاقة املستدامة ( 2030بريوت :كانون الثاين /يناير  ،)2019ص  ،32شوهد يف
 ،2020/5/18يفhttps://bit.ly/3iMOGo0 :
68 BP, BP Statistical Review of World Energy, 68th ed. (June 2019), accessed on 20/5/2020, at: https://on.bp.com/2FSvnel
69 Ibid., p. 14.
70 Ibid.
 71املرجع نفسه.
 72بحسب قاعدة بيانات البنك الدويل ،يشري استخدام الطاقة إىل استهالك الطاقة األولية قبل تحويلها إىل أنواع وقود املستخدم النهايئ
يتم
األخرى؛ وهو ما يعادل اإلنتاج األصيل مضا ًفا إليه الواردات والتغريات عىل املخزونات ،ومقتط ًعا منه الصادرات وكميات الوقود التي ّ
توريدها إىل السفن والطائرات التي تشتغل بنشاطات النقل الدولية.
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الشكل ()10
تطور االحتياطي العريب املؤكد من النفط (ألف مليون برميل)
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املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل قاعدة:
BP, BP Statistical Review of World Energy, 68th ed. (June 2019), accessed on 19/5/2020, at:
https://on.bp.com/2FSvnel

الشكل ()11
تطور االحتياطي العريب املؤكد من الغاز الطبيعي (تريليون مرت مكعب)
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املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل املرجع نفسه.
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الشكل ()12
استخدام الطاقة يف املنطقة العربية (كغم مكافئ نفط لكل فرد)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،يف" :استخدام الطاقة
(كغم مكافئ نفط لكل فرد)  ،"Arab World -شوهد يف  ،2020/5/14يفhttps://bit.ly/3cu1BZQ :

الشكل ()13
استهالك الطاقة الكهربائية يف بعض الدول العربية (متوسط نصيب الفرد من االستهالك بالكيلوواط ساعة)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،يف" :استهالك الطاقة
الكهربائية (متوسط نصيب الفرد من االستهالك بالكيلو وات ساعة)  ،"Arab World -شوهد يف  ،2020/5/19يف:
https://bit.ly/3kJwlc7
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سنة ُ 2014ت َع ّد نقطة تحول رئيسة؛ إذ تجاوز املعدل العريب أول مرة املعدل العاملي ،مام يعكس الضّ غط
ثم تقويض الجهود املبذولة لتحقيق اسرتاتيجية مستدامة ّ
للطاقة يف املد َيني
املتزايد عىل االستغالل ،ومن ّ
املتوسط والبعيد .ومقارن ًة باملعدل العاملي ،ال يزال نصيب الفرد العريب من استهالك ّ
الطاقة ضعي ًفا نسب ًيا
تم
(الشكل )13؛ إال أن هذا الضّ عف ُيخفي تباي ًنا كب ًريا بني مختلف البلدان املكونة للمنطقة العربية ،إذ ّ
تسجيل معدالت استهالك عالية ج ًدا يف دول الخليج.
وميكن إرجاع االستهالك املفرط إىل هيمنة العمليات ذات الكثافة املرتفعة للطاقة ،كالصناعات
البرتوكياموية ،وتحلية املياه ،ووسائل النقل مبختلف أنواعها ،وارتفاع طلب ُ
األ َس واإلدارات نتيجة
ّ
الصعبة ّ
وتدن األسعار.
الظروف املناخية ّ
وليست وضعية بقية املوارد الطبيعية أحسن ً
ونخص
حال من املوارد الطاقية التقليدية (النفط والغاز)؛
ّ
بالذكر منها بقية املوارد املعدنية كالفوسفات والحديد واملوارد البيئية .وإذا أخذنا مساحة املناطق
املحمية الربية والبحرية يف املنطقة العربية ً
مثل ،فإننا نالحظ أنّ مساحتها ضيقة ج ًدا ،إذ مل تتجاوز
 5يف املئة من إجاميل املساحة اإلقليمية سنة  ،2018يف حني أنّ املعدل العاملي ناهز  15يف املئة يف
السنة نفسها( .((7ويع ّد املغرب واإلمارات العربية من أكرث البلدان العربية اهتام ًما بالتنوع البيولوجي
وال ّنظم البيئية ،حيث بلغت املساحة املخصصة لحامية هذا املرياث  18.5و 15يف املئة عىل التوايل من
مجموع املساحة العامة.
ب -صعوبة االنتقال نحو املوارد البديلة

وع ًيا منها بالضغط املستمر املامرس عىل املوارد الطبيعية وخاصة النابضة منها ،يف إطار التزاماتها الدولية
املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،التجأت العديد من الدول العربية إىل االستثامر يف املوارد
البديلة .ففي املجال املايئّ ،تم تدريج ًيا إدخال تقنية تحلية مياه البحر .وقد قطعت دول الخليج ً
أشواطا مهمة
يف هذه العملية؛ إذ اعتمدت منذ عدة سنوات عىل املياه املحالة لس ّد جز ٍء كبري من احتياجاتها ،والتحقت
بها مؤخ ًرا – ولو عىل نح ٍو محتشم – دول أخرى تعرف إجها ًدا مائ ًيا ّ
أقل ،مثل مرص واملغرب وتونس.
صحيح أنّ هذا املورد البديل ساهم مساهمة كبرية يف َس ّد العجز املايئ ،غري أنّ التكنولوجيا التي تستعملها
معظم املحطات (التحلية الحرارية) تبقى ُمك ّلفة وتستهلك كميات معتربة من الطاقة ،كام أنّ أرضارها
73 World Bank, "Zones protégées à l'échelle nationale (% du territoire total) - Arab World," accessed on 15/5/2020, at:
https://bit.ly/306o1vg; World Bank, "Zones protégées à l'échelle nationale (% du territoire total) – World," accessed on
15/5/2020, at: https://bit.ly/2Ev14u9
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البيئية مرتفعة نظ ًرا إىل املخلفات الشديدة امللوحة التي تُرمى يف البحر ،مع ما يرتتب عىل ذلك من
تلوث الحياة البحرية ،مبا فيها األسامك والطحالب.
ويف املجال الطاقي ،ما زالت معظم الدول العربية تعتمد عىل املوارد التقليدية (الطاقات األحفورية) مقارن ًة
بالطاقات املتجددة .فإضافة إىل طابعها ال ّناضب ،تتسم هذه املوارد بتأثريها املبارش والشديد يف البيئة.
فرضورة استدامة املوارد وانتقالها املنصف بني األجيال ُيطرحان بحدة؛ كام أنّ "تحقيق العدالة أيضً ا يتطلب
مراعاة مصالح أجيال الغد حامية لها من تبعات ما يقوم به جيل اليوم أو ميتنع عنه .ففي استنزاف املوارد
الناضبة وتلويث كوكب األرض ظلم عىل األجيال املقبلة وخطر محتوم يه ّدد فرصها يف العيش الكريم"(.((7
أساسا
وعىل الرغم من أنّ املنطقة العربية تستحوذ عىل إمكانيات واعدة من الطاقات املتجددة مكونة ً
ً
من الطاقة الشمسية وال ّريحية والنووية ،ونسبة من الطاقة الكهرومائية ،فإنّ استغاللها ّ
محتشم.
ظل
وبحسب بيانات البنك الدويل ،بلغت نسبة استخدام هذه املوارد الطاقية البديلة يف املنطقة العربية 0.4
يف املئة سنة  ،2015مقابل معدل عاملي يزيد بقليل عىل  13يف املئة (الشكل  .)14ويف سنة  ،2018بلغ
مجموع اإلنتاج العريب من الطاقات املتجددة  23.3ترياواط ساعة ،وهو ما ميثل أقل من واحد يف املئة
من اإلنتاج العاملي املقدر بـ  2408.4ترياواط ساعة( .((7وعىل هذا األساس ،ميكن القول إنّ الدول العربية
مل تستطع بعد تحقيق االنتقال الطاقي واستدامة املوارد لألجيال املقبلة ،رغم االستثامر يف هذا املجال.
وتختلف االسرتاتيجيات املتبعة باختالف اإلمكانات اإلنتاجية من املوارد الطاقية التقليدية التي تتوفر
عليها كل دولة .فالدول املنتجة للنفط والغاز ما زالت تؤمن مبحورية تصدير الطاقات األحفورية ألجل
التطور االقتصادي؛ فهي تعتمد موازنات مبنية عىل واردات التصدير.
وعىل الرغـم من األهمية االقتصادية والبيئية ملصادر الطاقة املتجددة بوصفها خيا ًرا مستقبل ًيا للتنمية ،فإن
عملية التحول من مصادر الطاقة الناضبة (البرتول والغاز الطبيعي) إىل املصادر غري الناضبة (الطاقات املتجددة)
ليست باألمر السهل اقتصاد ًيا ،ومال ًيا وتكنولوج ًيا وحتى سياس ًيا بالنسبة إىل بعض الدول(((7؛ "[من] ناحية
إيرادات النفط ،متثّل الخلل اإلنتاجي بعدم استعامل أغلبية هذه اإليرادات النفطية كرأسامل عام يستثمر
كرثوة عامة يف أنشطة إنتاجية متنوعة لتتكاثر قيمة هذه الرثوة بناء عىل مبدأ تراكم رأس املال العام"(.((7
ّ
الظلم يف العامل العريب ،ص .50

74
75 BP, p. 52.
76 Ibid., p. 88.
 77عمر هشام الشهايب ،تصدير الرثوة واغرتاب اإلنسان :تاريخ الخلل اإلنتاجي يف دول الخليج العربية ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2019 ،ص .461
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الشكل ()14
الطاقة املتجددة يف املنطقة العربية (النسبة املئوية من إجاميل استخدام الطاقة)

املصدر:
La Banque Mondiale, "Énergie alternative et nucléaire (% de l'utilisation totale d'énergie)," accessed
on 15/10/2020, at: https://bit.ly/3lPz1p9; La Banque Mondiale, "Énergie alternative et nucléaire (% de
l'utilisation totale d'énergie) - Arab World," accessed on 15/10/2020, at: https://bit.ly/33Z9Bzg

ُعمو ًما ،يبدو االنتقال الطاقي مرت َكزا قا ًمئا بذاته لالنتقال البيئيً ،
أساسا لالستدامة
فضل عن كونه ً
االقتصادية واالجتامعية( .((7ولذا فهو مركز اهتامم صانعي السياسات العامة لوضع منوذج طاقي أكرث
تنو ًعا وتوازنًا وتشاركية .وقد أصبح مفهوم االنتقال ّ
السنوات القليلة املاضية يأخذ تدريج ًّيا
الطاقي خالل ّ
الحيز الذي كان يشغله موضوع االحتباس الحراري .لكن السؤال ّ
مطروحا يف املنطقة العربية :هل
يظل
ً
تستطيع دولها االنتقال من الطاقات األحفورية إىل االقتصاد األخرض الذي يتطلب إحداث قفزة نوعية
ّ
و"التخل" عن اقتصاديات الريع؟ فاألمر يتطلب إرساء رشوط الخروج من منوذج النمو
يف أمناط العيش،
القائم ،لتحويل االقتصادات الخليجية ً
مثل من اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع
والتوزيع ،إىل اقتصادات تعتمد عىل العمل واإلنتاج ،وتنويع النشاطات والصادرات ،وتحويل املوارد
الطبيعية الناضبة إىل أصول يتو ّلد منها النمو املستدام(.((7
أما بالنسبة إىل الدول العربية غري النفطية ،فاألمر يزداد تعقي ًدا بسبب "ضعف" املوارد "وتعدد"
األولويات املرصودة يف امليزانية؛ كام أنّ االنفتاح عىل القطاع الخاص يف إطار ما ُيعرف بالرشاكة بني
 78رشيد البزيم" ،استرشاف مستقبل االنتقال الطاقي يف العامل العريب :دراسة حالة النموذج املغريب" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية،
العدد ( 3الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .155
 79خالد بن راشد الخاطر" ،استرشاف آفاق التنويع االقتصادي واالستدامة يف االقتصادات الخليجية يف ضوء تحديات انهيار أسعار النفط"،
يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد ( 3الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .53
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القطاعني العام والخاص ( ،)Public-Private Partnership, PPPلن تكون نتائجه مع ّممة ،بل يستخدم
املصالح الضيقة للخواص .لذلك تطرح إشكالية متويل الطاقات املتجددة ومدى استجابتها للمنفعة
العامة ،أي سؤال دور الدولة يف هذه التمويالت يف سياق موجة العوملة والنيوليربالية.
ومن املعلوم أنه منذ نهاية الثامنينيات من القرن املايض ،شهدت دول جنوب املتوسط بروزًا وتعزي ًزا
لدور الفاعلني الخواص ذوي العالقة مع الرأساملية الدولية ،عىل حساب التنظيامت التي تنتمي إىل
الدولة( .((8وقد أدت رشعية إزالة الضوابط عن السوق يف سياق التنافس يف الولوج إىل املوارد "دينامية"
وتم تربير ذلك بتخفيض النفقات العمومية ،وبحجة
يف سيطرة القطاع الخاص عىل املوارد وتحويلها؛ ّ
تعزيز الفاعلية االقتصادية ،أو خلق ُف َرص العمل؛ ما و ّلد تركي ًزا للموارد والرثوة.
وبصفة عامة ،توجد رغبة يف االنتقال والبحث عن موارد بديلة ،إال أنّ هذه الرغبة غري واضحة عمل ًيا
يف سياق األنظمة الليربالية؛ إذ يالحظ بطء يف مسلسل االنتقال .ففي املغرب ً
مثل ،يوجد مرشوع كبري
ّ
(محطة نور) التي تسحب كميات هائلة من املياه من سد منصور
يف مدينة ورزازات للطاقة الشمسية
(((8
الذهبي بورزازات؛ ما حرم الساكنة املتاخمة للمرشوع من املياه واالهتامم بالفالحة  .كام عجز املغرب
عن مواجهة الطلب عىل الطاقة؛ فهو ينتظر أن يتضاعف الطلب عىل الطاقة بحلول سنة  .2020هذا
مع العلم أنّ املغرب ق ّدم نسخة ُمح ّينة من املساهمة التي ينوي االلتزام بها أمام املنتظم الدويل
(أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC؛ وبناء عليه ،التزم املغرب بتخفيض
االستهالك الطاقي (األحفوري) بــ  15يف املئة يف أفق .((8(2030
ج -تعرث مسلسل استدامة املدن

تضم اليوم حواىل  60يف املئة
ّ
سجلت املدن العربية من ًوا رسي ًعا خالل العقود الستة املاضية؛ إذ أضحت ّ
من الساكنة العربية( .((8وبحكم طبيعة تشكلها ،فهي تستهلك قد ًرا كب ًريا من املوارد الطبيعية ،خاصة
80 Tarik Dahou, Mohamed Elloumi & François Molle, "Appropriations et conflits autour des régimes d'accès
aux ressources renouvelables: introduction," Études rurales, Appropriations des ressources naturelles au sud de la
Méditerranée, no. 192 (Juillet-Décembre 2013), p. 12.
 81صالح الدين عابر" ،محطة 'نور' ورزازات ..الطاقة الشمسية عىل حساب املاء والفالحة؟" ،اليوم  ،2019/12/3 ،24شوهد يف
 ،2020/5/13يفhttps://bit.ly/33B8pRm :
 82بصفة عامة ،يوجد التزام طوعي والتزام مرشوط بشأن الغازات الدفيئة ،فقد التزم املغرب طوع ًيا بإنقاص غازات الدفيئة بــ  17يف
املئة يف أفق 2030؛ أما التزامه املرشوط فيتمثل يف إنقاص غازات الدفيئة  42-25يف املئة ،يف حالة حصوله عىل الدعم الدويل من أجل متويل
مشاريعه واملقدّر عمل ًيا بـ  50مليار دوالر أمرييك خالل الفرتة :2030-2010
Royaume du Maroc, NDC Maroc, Contribution déterminée au niveau national dans le cadre de La CCNUCC
(Rabat: Septembre 2016), pp. 10-11, accessed on 19/5/2020, at: https://bit.ly/2ScCoJS
83 World Bank, "Population urbain (% du total)-Arab World," accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3jdDi57
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رئيسا لالنبعاثات الدفيئة .ومن شأن هذه الضغوط
الطاقة واملياه والغذاء والهواء؛ وتش ّكل أيضً ا مصد ًرا ً
أن تثري مخاطر هائلة عىل مستقبل األجيال العربية املقبلة.
وبهدف معالجة هذه الشّ وائب وغريها ،انخرطت الدول العربية بدرجات مختلفة ويف فرتات زمنية
مختلفة يف وضع سياسات عمومية خاصة بالتوسع الحرضي املستدام والشامل للجميع وتنفيذها .وقد
شملت هذه السياسات الجانب الترشيعي واملؤسيس والتحسييس؛ كام متّت مراجعتها بانتظام بغرض
تجويدها ومواءمتها لاللتزامات الدولية ،وال سيام أهداف التنمية املستدامة التي اعتمدتها منظمة األمم
املتحدة يف سنة .2015
وبالرغم من املجهودات املبذولة ،مل تستطع الدول العربية االلتحاق بالركب العاملي الستدامة املدن.
وبحسب مؤرش مؤسسة أركاديز ( )ARCADISاملتخصصة يف التصميم والبناء لعام  ،2018غابت املدن
العربية عن الئحة املئة مدينة األكرث استدامة عامل ًيا(((8؛ مع العلم أنّ خمس مدن عربية احتلت مراكز
محرتمة يف مؤرش  ،2015هي :ديب ،وأبوظبي ،والدوحة ،وجدة ،والرياض( .((8أما مؤرش املدن املتحركة
( )Cities in Motion Indexلقياس استدامة املدن جودة حياة األفراد( ،((8فقد وضع  11مدينة عربية
يف مؤخرة الئحة تضم  174مدينة عاملية شملها التصنيف (الشكل .)15
وقد حصلت  10مدن عربية من أصل  11املمثلة يف العينة عىل نقط ّ
تقل عن املعدل ،أي  50نقطة ،بينام
حصلت مدينة ديب عىل نقطة متوسطة قدرها  .((8(52.92وإذا اعتمدنا املؤرش الفرعي املتعلق باحرتام
املعايري البيئية ،وباستثناء العاصمة التونسية (املرتبة  ،)76فبقية املدن العربية املعنية ،جاءت يف مراتب
متدنية الستدامة املدن .وهكذا احتلت الرياض املرتبة ( 173ما قبل األخرية) مبارشة بعد القاهرة (املرتبة
 ،)170وأبوظبي (املرتبة  ،)169واملنامة (املرتبة  .((8()167وميكن القول إنّ األسباب الكامنة وراء تعرث
مسلسل االنتقال نحو املدن املستدامة يف املنطقة العربية ترجع باألساس إىل إهامل أو تأخر يف إنجاز
الربامج املتعلقة باحرتام املعايري الدولية ،مبا يف ذلك حصة الطاقات املتجددة ،وإدارة النفايات ،وتلوث
الهواء ،واملناطق الخرضاء ،ومعالجة الرصف الصحي والتنقلية ،والتعرض للكوارث الطبيعية ،وانبعاثات
غازات الدفيئة .وتتباين هذه األسباب بحسب طبيعة الظروف املناخية واإلمكانات املادية املتاحة.
84 ARCADIS, Citizen Centric Cities: The Sustainable Cities Index 2018, accessed on 22/5/2020, at: https://bit.ly/35SZMUW
85 Ibid.
 86والذي يعتمد عىل  9مؤرشات فرعية مكونة من  96متغ ًريا تتعلق بـ :االقتصاد ،واملوارد البرشية ،واالتساق االجتامعي ،والبيئة،
والحوكمة ،والتخطيط الحرضي ،والتوعية الدولية ،والتكنولوجيا ،والنقل والتنقلية.
 87تتقدم لندن الرتتيب العاملي بـ  100نقطة ،بينام تتذيله كراتيش الباكستانية بـ  4.57نقطة:
Cities in Motion, "IESE Cities in Motion Index 2019," IESE, 10/5/2019, accessed on 19/9/2020, at: https://bit.ly/32J9Spk
88 Ibid.
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الشكل ()15
أداء أهم املدن العربية بحسب مؤرش املدن املتحركة

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات:
ARCADIS, "Citizen Centric Cities: The Sustainable Cities Index 2018," accessed on 22/5/2020, at:
ttps://bit.ly/35SZMUW

فمدن الخليج العريبً ،
مثل ،تعاين قسوة الطبيعة .وبالرغم من املوارد املالية الهائلة ،فقد سجلت تأخ ًرا
يف االنتقال إىل مصاف املدن املستدامة .وما زالت هذه املدن تعاين ارتفا ًعا ً
مهول يف معدالت استهالك
الطاقة األحفورية مع ما ينتج من ذلك من تسارع معدل منو االنبعاثات .فمتوسط الفرد من انبعاثات
غاز ثاين أوكسيد الكربون يف اإلمارات العربية والسعوديةً ،
مثل ،يفوق  20ط ًنا مرت ًيا؛ بينام ال يتجاوز
املعدل العاملي  5أطنان مرتية( .((8كام أنّ النظام اإليكولوجي البحري يعاين ظاهرة التلوث الناجمة
أساسا عن التدفقات النفطية نتيجة مرور ناقالت النفط ،وكذا مخلفات محطات تحلية املياه .وقد
ً
تعرضت شواطئ كثري من املدن لتعديات جسيمة نتيجة مرشوعات التنمية العقارية والفندقية واألعامل
املنظمة لردم الخليج(.((9
صحيح أنّ حكومات دول الخليج قامت باستثامرات هائلة يف ُأفق َس ّد العجز املتعلق باستدامة املدن،
سواء من خالل مشاريع تحويل املدن القدمية إىل مدن ذكية (املنامة والرياض ً
مثل) أو إنشاء مدن
 89البنك الدويل" ،انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن املرتي)" ،شوهد يف  ،2020/5/22يف:
https://bit.ly/3cEy9k5
 90عيل عبد الرؤوف عيل" ،اإلسالم والعروبة :مأزق الهوية وفخ العوملة :تحديات وتحوالت عامرة وعمران املدينة الخليجية املعارصة"،
مجلة لونارد ،العدد ( 3آذار /مارس  ،)2001ص .11
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جديدة (مصدر يف أبوظبي ،واملدينة املستدامة يف ديب ،ومشريب يف قطر ،ومرشوع نيوم يف السعودية)،
إال أن هذه االستثامرات تتطلب وق ًتا ً
طويل ومهارات متخصصة وتحوالت عميقة يف االقتصاد واملجتمع.
أساسا مشكالت تنظيمية كالحركية الحرضية واالنتشار الواسع
أما مدن شامل أفريقيا ،فهي تُعاين ً
لوسائل نقل شديدة ال ّتلويث ،وصعوبة التخلص من النفايات املنزلية وضعف شبكات الرصف الصحي؛
عالوة عىل غياب ضوابط ال ّتوسع العمراين الذي غال ًبا ما يتم عىل حساب األرايض الزراعية الخصبة،
وضعف ال ّنجاعة ّ
الطاقية ،وتبذير املياه املرتبط بالنشاطات السياحية (القاهرة ،ومراكش ،ورشم الشّ يخ،
والحاممات  ...إلخ).
ويف كثري من األحيان ،تح ّول مفهوم املدن املستدامة يف شامل أفريقيا إىل مجرد شعار تسويقي أو
إعالن حسن نية ،يف غياب الرشوط املادية وزيادة الصعوبات التقنية (محدودية املهارات والكفاءات)
والسياسية (قوة نفوذ أصحاب املصالح) .وعىل هذا األساس ،ميكن القول إنّ غالبية املدن املوجودة يف
هذه املنطقة لن تستطيع مواكبة الوترية املتسارعة للنمو الدميوغرايف وتوفري بيئـة عمرانية آمنة ونظيفة،
مبا يضمن استمراريتها لألجيال املقبلة.

خامتة
تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل قضايا استدامة املوارد الطبيعية لألجيال العربية املقبلة ،يف سياق
دينامية الضغوط الدميوغرافية ،وزيادة الضّ غوط عىل الرثوات املتوافرة واستنزاف الكثري منها .وألجل
التابط الحاصل بني ال ّتحوالت الدميوغرافية ومستويات استنزاف
توضيح عنارص الدراسة ،حاولنا تبيان ّ
املوارد الطبيعية وقضايا الالمساواة يف الولوج إىل هذه املوارد من جهة ،وتحديد اإلطار ال ّنظري املحدد
ملدى حامية واستدامة املوارد الطبيعية من منظورات الفلسفة واالقتصاد والقانون من جهة أخرى.
وقد بينت الدراسة أنّ التحوالت الدميوغرافية املتسارعة التي تشهدها املنطقة العربية ،مبا فيها ارتفاع
معدل النمو السكاين وحدوث تغريات يف البنية العمرية واتساع نطاق ال ّتمدن املتسارع ،كان لها آثار
ثم حامية الحقوق الرشعية لألجيال املقبلة .ومل تغفل
سلبية يف وترية استغالل املوارد الطبيعية ،ومن ّ
الدراسة مناقشة بعض تجليات هذه اآلثار ،وخاصة تراجع املوارد املائية ،وتوسع املدن عىل حساب
األرايض الزراعية ،واالستخدام املفرط للموارد الطاقية التقليدية ،والفقدان املستمر للتنوع البيولوجي.
تم التطرق إىل ال ّتفاوت يف مستويات االستدامة البيئية يف املنطقة العربية؛ وميكن أن يكون هذا
كام ّ
ً
حاسم يف املستقبل املنظور ،إذا جرى تغييب املدى البعيد يف سياسات تدبري املوارد الطبيعية
ال ّتفاوت
وصيانتها .وميكن استخالص أربعة دروس من هذه الوضعية غري السليمة:
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ً
أول :نؤكد أنّ التحدي الكبري الذي يواجهه الوطن العريب يف بداية هذا القرن يتمثل يف ربح معركة التنمية
املستدامة .وألجل رفع هذا التحدي ،ينبغي االهتامم مبوضوع اإلنصاف ما-بني األجيال وف ًقا ملقاربة
شمولية تستحرض البعد الفلسفي واالقتصادي والقانوين ،واالنفتاح عىل التجارب الدولية الناجحة مع
مراعاة خصوصيات املجتمع العريب.
ثان ًيا :إننا واعون بأنه كان يف إمكان الدول العربية ،وإن بدرجات مختلفة ،االستفادة من ال ّتحوالت
الدميوغرافية من خالل تثمني العنرص البرشي ،وجعله قاد ًرا عىل إنتاج ّ
عب اإلبداع املعريف
الثوة ْ
يتم استغاللها عىل نح ٍو أفضل ،كام هو الحال يف معظم دول
واملسؤول .غري أنّ هذه الفرصة التنموية مل ّ
جنوب رشق آسيا ،نظ ًرا إىل اعتامد سياسات اقتصادية غري مجدية.
ثال ًثا :ميكن أن تساعد منهجية ال ّذكاء االقتصادي عىل التحكم املعقلن يف املوارد الطبيعية العربية املتاحة،
عرب إنشاء خاليا علمية عىل صعيد ّ
كل بلد تهتم بجمع املعطيات التقنية وتحويلها إىل معلومات مفيدة
الصائبة .ومن شأن مثل هذه ال ّتدابري
تتم معالجتها قصد إنتاج معارف تساعد عىل اتخاذ القرارات ّ
ّ
وغريها إزالة األحكام املسبقة ملخاطر تدبري املوارد الطبيعية وحاميتها من االستغالل غري العادل.
راب ًعا :سيم ّكن تجاوز املنظور النيوليربايل  -ال محالة  -من حامية املوارد الطبيعية لألجيال العربية املقبلة؛
فاملنظور النيوليربايل يحتكم إىل آليات السوق ألجل تسعري ّ
الطبيعة ومواردها باعتبارها موارد اقتصادية
محضة والمحدودة يف مخزونها ،وهو ما يتناىف مع املقاربة اإليتيقية التي تضع حدو ًدا آلليات السوق
باعتبار أنّ املوارد الطبيعية موارد اجتامعية بالدرجة األوىل.
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هيئة التحرير

التوقعـات الدميوغرافيـة لألمـم املتحـدة يف أفـق
2100 عـام
"2019 قراءة نقدية يف تقرير "التوقعات السكانية العاملية

UN Population Projections to 2100

A Critical Reading of the World Population Prospects 2019 Report

 لتقرير التوقعات السكانية العاملية هي النسخة السادسة2019  مراجعة عام:ملخص
 وتقدم التقديرات السكانية.والعرشون للتقديرات واإلسقاطات السكانية ملنظمة األمم املتحدة
 دولة أو235  لـ،2100-2020  واإلسقاطات الدميوغرافية للفرتة، إىل الوقت الحارض1950 من عام
ريا خالل العقود القليلة
 أن عدد السكان سريتفع2019  وتُربز نتائج التقرير لعام.منطقة
ً
ً ارتفاعا كب
قدم
اتجاه جا ٍر منذ عقود عىل
وهو
، عىل الرغم من توقع انخفاض الخصوبة العاملية،املقبلة
ٍ
ٌ
 تتناول هذه الدراسة أهم معامل هذه اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة عىل.وساق
 وتسلط الضوء عىل نحوٍ خاص عىل التوقعات السكانية العاملية للدول العربية،الصعيد الدويل
.تقدم قراءةً نقدية ملنهجية األمم املتحدة لإلسقاطات الدميوغرافية
ورهاناتها؛ كام
ّ
 مستقبل، منهجية األمم املتحدة، اإلسقاطات السكانية، األمم املتحدة:كلامت مفتاحية
.الدميوغرافيا العربية
Abstract: The World Population Prospects: The 2019 Revision is the 26th Edition of the
United Nations population estimates and projections. It provides population estimates
from 1950 to the present, and population projections for the period 2020-2100, for 235
countries or regions. The findings of World Population Prospects 2019 show that despite
the expectation of declining global fertility, a trend that has been under way for decades,
the population will rise dramatically over the next few decades. This paper examines
the most important features of these UN demographic projections at an international
level, and highlights in particular the UN demographic projections and stakes for Arab
countries. It also provides a critical reading of the UN methodology of demographic
projections.
Keywords: United Nations, Population Projections, UN Methodology, Future Arab
Demography.
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مقدمة
تع ّد منظومة األمم املتحدة أحد أهم مصادر الدراسات والبحوث واإلحصاءات واإلسقاطات املتعلقة
بالقضايا الدميوغرافية حول العامل ،وال سيام من خالل عمل شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتامعية لألمم املتحدة .وتش ّكل التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة مجموع ًة شاملة
من البيانات الدميوغرافية لتقييم االتجاهات السكانية عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية،
يتم استخدامها يف حساب العديد من مؤرشات التنمية الرئيسة ملنظومة األمم املتحدة ،كام تستخدمها
ّ
الهيئات الدولية والوطنية واملحلية .وتعترب األمم املتحدة أنّ فهم االتجاهات السكانية العاملية وتوقع
التغريات الدميوغرافية املقبلة أمران حاسامن لتحقيق جدول أعاملها للتنمية املستدامة.
ومع مرور الزمن ،أصبحت تو ّقعات شعبة السكان ملنظمة األمم املتحدة مع ّقد ًة عىل نح ٍو هائل .وهي
مع ذلك ّ
معي يعتمد عىل تطوراته السابقة
تظل تح ّبذ فرضية التشابه التي تجعل النمو الدميوغرايف لبل ٍد ّ
وعىل التطورات التي عرفتها جميع البلدان األكرث تقد ًما منه يف طريق "االنتقال الدميوغرايف"((( .تقدم
هذه املنهجية بالتأكيد ميزة القدرة عىل تطبيقها عىل ّ
كل بل ٍد يجري فيه التح ّكم يف الخصوبة إىل ح ٍّد
ما ،ولكنها تبقى مع ذلك قابل ًة للتحسني ،عىل اعتبار أنّ املستقبالت الدميوغرافية التي تسمح بصياغتها
ٌ
موضوعة من دون أخذ الوقائع املحلية يف االعتبار ،ومن دون االهتامم بأوضاع إنجازها.
مراجعة عام  2019لـ التوقعات السكانية العاملية((( هي النسخة السادسة والعرشون للتقديرات
واإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة ،التي بدأت يف إعدادها وإصدارها منذ عام  1951شعبة السكان
بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة .وتُبنى مراجعة عام  2019عىل املراجعات
السابقة ،وعىل دمج النتائج املح ّينة للتعدادات السكانية الوطنية ،وتقدم التقديرات السكانية من عام
 1950إىل الوقت الحارض ،واإلسقاطات الدميوغرافية للفرتة  ،2100-2020لـ  235دولة أو منطقة ،التي
تم تطويرها من خالل التحليالت الخاصة بكل بلد.
ّ
" 1االنتقال الدميوغرايف"  Demographic Transitionهو العملية التاريخية التي ينتقل من خاللها السكان من نظام دميوغرايف يتميز
ثم انخفاض معدل املواليد .وقد لوحظ هذا النوع
مبعدل وفيات مرتفع ومعدل والدة مرتفع إىل نظام جديد يتميز بانخفاض معدل الوفياتّ ،
من التحول الدميوغرايف يف دول أوروبا الغربية منذ نهاية القرن الثامن عرش ،ثم يف جميع البلدان األخرى خالل القرون الثالثة التالية ،وف ًقا
لوترية تطورها االجتامعي واالقتصادي .ينظر يف ذلك ً
مثل:
Jean-Claude Chesnais, The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic Implications, Elizabeth Kreager
"& Philip Kreager (trans.) (Oxford: Oxford University Press, 1993); Dudley Kirk, "The Demographic Transition,
Population Studies, vol. 50, no. 3 (1996), pp. 361-387; Oded Galor, "The Demographic Transition," in: New Palgrave
Dictionary of Economics, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2008).
2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019).
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تستعرض الدراسة أهم اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة إىل أفق عام  ،2100عىل املستوى العاملي،
ثم تنتقل إىل تسليط
بالنسبة إىل منو السكان ،والخصوبة ،والوفيات ،والهجرة ،وتوزيعها جغراف ًيا ،واجتامع ًياّ .
الضوء عىل البلدان العربية؛ لتناقش مستقبل الدميوغرافيا العربية يف توقعات األمم املتحدة ورهاناتها؛
ثم تتناول يف املحور الثالث بالدرس والتحليل النقدي منهجية األمم املتحدة لإلسقاطات الدميوغرافية.

أول :التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة يف العامل
ً
()2100-2020
تُربز نتائج تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019أن عدد السكان سريتفع ارتفا ًعا كب ًريا خالل
العقود القليلة املقبلة ،عىل الرغم من توقع انخفاض الخصوبة العاملية ،وهو اتجا ٌه جا ٍر منذ عقود
ّ
سيظل عدد سكان العامل يف تزايد ،فإنّ بعض البلدان ستشهد انخفاضً ا يف
عىل قدم وساق .ويف حني
إجاميل سكانها .كام ستشهد تقري ًبا جميع البلدان شيخوخة السكان ،مع ما يرتتّب عىل ذلك من
إشكاالت اقتصادية واجتامعية(((.
وميكن تلخيص النتائج الرئيسة لتقرير التوقعات السكانية العاملية  ،2019عىل املستوى العاملي،
عىل النحو التايل:
öيواصل سكان العامل النمو ،وإن كان بوترية أبطأ من السابق((( ،وذلك بسبب انخفاض مستويات
الخصوبة .فقد بلغ عدد سكان العامل  7.7مليارات نسمة يف منتصف عام  ،2019بعد أن
أضيف مليار نسمة منذ عام  ،2007وملياران منذ عام  .1994ومنذ ذلك الحني ،تباطأت وترية
النمو السكاين العاملي مبقدار النصف ،حيث انخفضت إىل أقل من  1.1يف املئة سنو ًيا يف الفرتة
 ،2020-2015ومن املتوقع أن تستمر يف التباطؤ حتى نهاية هذا القرن .ويؤ ّكد التقرير أنه من
املتوقع أن يصل عدد سكان العامل إىل  8.5مليارات يف عام  ،2030و 9.7مليارات يف عام ،2050
املتغي املتوسط ،مفرتضً ا انخفاض الخصوبة يف
و 10.9مليارات يف عام  ،2100وف ًقا إلسقاط
ّ
البلدان التي ال تزال تنترش فيها األرس الكبرية ،وزيادة طفيفة يف الخصوبة يف العديد من البلدان
حيث يكون لدى النساء ّ
أقل من والدتني عىل قيد الحياة يف املتوسطعىل مدى العمر ،واستمرار
انخفاض الوفيات يف جميع األعامر.
ُ 3ينظر يف ذلك :آالن باران" ،سكان العامل يف أفق  :2050-2030النمو والشيخوخة" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد 2
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .278-258
 4بلغ معدل منو سكان العامل ذروته يف الفرتة  ،1970-1965عندما كان يزيد بنسبة  2.1يف املئة سنو ًيا ،يف املتوسط.
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الشكل ()1
عدد سكان العامل يف الفرتة  ،2020-1950واإلسقاطات السكانية حتى أفق عام 2100

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), p. 2.

الشكل ()2
متوسط املعدل السنوي للتغري السكاين يف الفرتة  ،2020-1950وإسقاطاته حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid :
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öمع زياد ٍة متوقعة بأكرث من مليار شخص ،ميكن أن تستأثر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بأكرث
من نصف منو سكان العامل بني عامي  2019و ،2050ومن املتوقع أن يستم ّر منو سكان املنطقة
حتى نهاية القرن الحادي والعرشين .فمن عام  1950إىل عام  ،2015كان النمو الدميوغرايف هو
األرسع عىل نح ٍو ج ّ
يل يف أفريقيا :بزيادة  420يف املئة (يف مقابل زيادة  275يف املئة يف أمريكا
الالتينية والكاريبي ،وزيادة  215يف املئة يف آسيا ،وزيادة  210يف املئة يف أوقيانوسيا ،وزيادة
 110يف املئة يف أمريكا الشاملية ،وزيادة  35يف املئة يف أوروبا) ،لتبلغ ساكنة أفريقيا ،وف ًقا إلسقاط
املتغي املتوسط ،نحو  2.5مليار نسمة يف أفق عام  ،2050وأكرث من  4مليارات نسمة يف أفق عام
ّ
التغيات الدميوغرافية تحديات متزايدة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء،
 .2100وستو ّلد هذه ّ
من حيث توفري التعليم والرعاية الصحية ألعداد متزايدة من األطفال ،وضامن توفري فرص
العمل ألعداد متزايدة من الشباب .وعىل النقيض من ذلك ،من املتوقع أن يصل عدد السكان
يف رشق آسيا وجنوب رشقها ووسطها وجنوبها وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا
وأمريكا الشاملية إىل ذروة حجم السكان ،ليبدأ يف االنخفاض قبل نهاية هذا القرن.
سيتم دفع ثل َثي النمو املتوقع لسكان العامل حتى عام  2050من خالل البنى العمرية الحالية،
ّ ö
وسيطرأ هذا النمو ح ّتى لو انخفض اإلنجاب يف البلدان ذات الخصوبة العالية اليوم إىل نحو
والدتني ّ
لكل امرأة عىل مدى العمر .وهذا صحيح ألنّ العدد الكبري من األطفال والشباب يف
هذه البلدان الذين سيبلغون سن اإلنجاب ،عىل مدى العقود القليلة املقبلة ،سيبدؤون بدورهم
يف إنجاب أطفالهم.
öانخفض إجاميل الخصوبة عىل نحو ملحوظ خالل العقود األخرية يف العديد من البلدان ،بحيث
يعيش اليوم ما يقرب من نصف ساكنة العامل يف بل ٍد أو منطق ٍة ّ
تقل فيها الخصوبة مدى
حي لكل امرأة ،وهو تقري ًبا املستوى املطلوب للمجتمعات ذات معدل
الحياة عن  2.1مولود ٍّ
الوفيات املنخفض من أجل الحصول عىل معدل من ٍّو صفري عىل املدى الطويل((( .ويف عام ،2019
 5يجري قياس تعويض األجيال بالنسبة إىل النساء وليس بالنسبة إىل الرجال .ويتمثّل هذا اإلجراء يف مقارنة أحجام ساكن ٍة معينة من
النساء بأحجام ساكنة البنات الاليئ ُولدن من هؤالء النساء .وبأخذ مجموع األطفال املولودين أحياء من طرف ساكنة معينة من النساء
يف االعتبار ،ينبغي بد ًءا عزل عدد البنات ،ثم األخذ يف االعتبار مسألة أنّ ساكنة النساء يجري احتسابها ابتدا ًء من سن البلوغ ،بينام يجري
احتساب ساكنة البنات لدى الوالدة ،مع العلم أنّ كلتا الساكنتني تخضع لقوانني الوفيات والهجرة بحسب األعامر ،وهي قوانني معروفة
إىل ح ٍّد ما بالنسبة إىل ساكنة النساء ،وليس بالنسبة إىل ساكنة البنات .ومن أجل تفادي صياغة فرضيات بشأن النمو املستقبيل للوفيات
ثم يجري إخضاع هذا الجيل الوهمي
وللهجرات ،يجري إعداد جيل وهمي من النساء ويجري تت ّبعهنّ من الوالدة حتى نهاية فرتة خصوبتهنّ ّ ،
ألوضاع الوفيات والخصوبة لسنة املالحظة .وتعطينا نسبة عدد مواليد البنات الاليت ُولدن أحيا ًء بالنسبة إىل عدد النساء قيد الحياة النسبة
الصافية للتكاثر .فإذا كانت النسبة تساوي  ،1فذلك يعني أنّ تعويض جيل النساء مضمون عدد ًيا .وإذا كانت النسبة ّ
أقل من  ،1فذلك يعني
أنّ البنات أقل عددًا من األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية تنحو نحو االنخفاض ،وأنّ هذا االتجاه يف إمكانه أن يكون زائدًا عرب الهجرة من
متناقصا ،إن مل يكن مع ّوضً ا تعويضً ا مضاع ًفا عرب الهجرة إىل الخارج .وإذا كانت النسبة تفوق  ،1فذلك يعني أنّ عدد البنات يفوق
الخارج ،أو
ً
عدد األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية من شأنها أن تشهد من ًّوا ،تحت طائلة تد ّفقات الهجرة .ينظر يف ذلك :باران ،ص .264
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الشكل ()3
سكان أفريقيا حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid., p. 81 :

الشكل ()4
معدل الخصوبة يف الفرتة  ،2020-1950وإسقاطاته حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid., p. 4 :
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الشكل ()5
السكان بحسب املناطق الرئيسة :تقديرات الفرتة  ،2020-1950وإسقاطات الفرتة 2100-2020
للمتغي املتوسط
وف ًقا
ّ

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019: Highlights (New York: United Nations, 2019), p. 7.
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يربز تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019أنّ الخصوبة ال تزال أعىل من هذا املستوى،
يف املتوسط ،يف أفريقيا جنوب الصحراء ( 4.6مواليد أحياء لكل امرأة) ،وأوقيانوسيا ،باستثناء
أسرتاليا ونيوزيلندا ( ،)3.4وشامل أفريقيا وغرب آسيا ( ،)2.9ووسط وجنوب آسيا (.)2.4
öال تزال بعض البلدان ،مبا يف ذلك بلدان عديدة يف أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية ،تعاين
مستويات عالية من خصوبة املراهقني ،ما يحتمل أن تكون لها عواقب صحية واجتامعية ضارة
عىل الشابات وأطفالهن .فام بني عامي  2015و ،2020سيولد ما يقدر بنحو  62مليون طفل
أعامرهن بني  15و 19سنة يف جميع أنحاء العامل.
ألمهات تراوح
ّ
öبلغ متوسطالعمر املتوقع عند الوالدة لسكان العامل  72.3سنة يف الفرتة 69.9( 2020–2015
سنة بالنسبة إىل الذكور ،و 74.7سنة بالنسبة إىل اإلناث) ،وهو تحسن بأكرث من  8سنوات منذ
عام  .1990ومن املتوقع أن تؤدي التحسينات األخرى يف ظروف الحياة إىل متوسطعمر عىل
مستوى العامل يبلغ  76.8سنة يف الفرتة  74.5( 2050–2045سنة بالنسبة إىل الذكور ،و79.1
سنة بالنسبة إىل اإلناث) ،و 81.7سنة يف الفرتة  79.8( 2100–2095سنة بالنسبة إىل الذكور،
ّ
متوسط عمر الذكور
و 83.7سنة بالنسبة إىل اإلناث).
متوسط عمر اإلناث أعىل من ّ
ويظل ّ
بفارق مستقر.
öلقد ُأحرز تقدم كبري نحو درء فرق طول العمر بني البلدان ،ولكن الفجوات ال تزال واسعة.
فمتوسطالعمر املتوقع يف أقل البلدان من ًوا متأخر بـ  7.4سنوات عن املتوسطالعاملي؛ ويرجع
ذلك إىل ح ٍّد بعيد إىل استمرار ارتفاع معدالت وفيات األطفال واألمهات ،ويف بعض البلدان ،إىل
العنف والرصاعات ،أو استمرار تأثري وباء نقص املناعة البرشية "اإليدز".

öميثل النمو السكاين الرسيع املستمر عقب ًة أمام التنمية املستدامة .إذ تع ّد الـ  47دول ًة األقل من ًوا
اقتصاد ًيا من بني البلدان األرسع من ًوا دميوغراف ًيا يف العامل ،ومن املتوقع أن يتضاعف سكان عدد
منها بني عامي  2019و2050؛ ما يضغط عىل املوارد املستنزفة ً
أصل ويفاقم آثار التغري املناخي.
öسيرت ّكز أكرث من نصف الزيادة املتوقعة يف عدد ساكنة العامل حتى عام  2050يف  9بلدان
فقط ،هي :الكونغو ،ومرص ،وإثيوبيا ،والهند ،وإندونيسيا ،ونيجرييا ،وباكستان ،وتنزانيا املتحدة،
والواليات املتحدة األمريكية .وستعيد معدالت النمو السكاين املتفاوتة بني أكرب دول العامل ترتيب
تصنيفها بحسب الحجم .فعىل سبيل املثال ،من املتوقع أن تتجاوز الهند الصني بوصفها أكرب
دولة يف العامل من حيث عدد السكان منذ نحو عام .2027
öمن املتوقع أن ينخفضعدد سكان  55دولة أو منطقة بنسبة  1يف املئة أو أكرث بني عامي 2019
و 2050بسبب استمرار انخفاض معدالت الخصوبة ،ويف بعض املناطق ،بسبب ارتفاع معدالت
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الشكل ()6
العمر املتوقع عند الوالدة بحسب الجنس يف الفرتة 2100-1950

املصدر.World Population Prospects 2019, vol. II: Demographic Profiles, p. 4 :

الشكل ()7
نسبة الفئات العمرية الواسعة يف الفرتة  ،2020-1950وإسقاطاتها حتى أفق عام 2100

املصدر.Ibid., p. 10 :
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الهجرة إىل الخارج .ومن املتوقع حدوث أكرب انخفاضات نسبية يف حجم السكان خالل تلك
الفرتة ،مع خسائر تبلغ نحو  20يف املئة أو أكرث ،يف بلغاريا والتفيا وليتوانيا وأوكرانيا.
öيف معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،وكذلك يف أجزاء من آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،تعني التخفيضات األخرية يف الخصوبة أنّ عدد السكان يف سن العمل (من  25إىل
 64سنة) ينمو من ًوا أرسع من الفئات العمرية األخرى؛ ما يو ّفر فرص ًة لـ "العائد الدميوغرايف"(((.
öيف عام  ،2018وأول مرة يف التاريخ ،تجاوز عدد األشخاص الذين بلغوا  65عا ًما أو أكرث يف جميع
أنحاء العامل عدد األطفال دون سن الخامسة .وتشري التوقعات إىل أنه بحلول عام  ،2050سيمثّل
األطفال دون سن الخامسة أكرث من ضعف عدد األشخاص فوق  65عا ًما .وبحلول عام 2050
كذلك ،سيتجاوز عدد األشخاص الذين يبلغون  65عا ًما أو أكرث عىل مستوى العامل عدد املراهقني
والشباب الذين تراوح أعامرهم بني  15و 24عا ًما.
التغي السكاين .فام بني عامي
öأصبحت الهجرة الدولية ،يف بعض أنحاء العامل،
ً
رئيسا يف ّ
عنرصا ً
 2010و ،2020شهدت و /أو تشهد  36دولة أو منطقة تد ّف ًقا صاف ًيا ألكرث من  200ألف مهاجر؛

ويف  14منها ،من املتوقع أن يتجاوز إجاميل التدفق الصايف مليون مهاجر عىل مدى العقد.

وبالنسبة إىل العديد من البلدان ،مبا يف ذلك األردن ولبنان وتركيا ،كانت الزيادات الكبرية يف عدد
املهاجرين الدوليني مدفوع ًة يف الغالب بتحركات الالجئني ،وال سيام من سورية .وبالنسبة إىل
نزوح هائل للسكان ،ما
الكثري من البلدان ،أ ّدت الظروف االقتصادية وانعدام األمن والرصاع إىل ٍ
تُرجم إىل خسائر سكانية كربى ،إذ بلغ ً
مثل صايف التدفقات الخارجة خالل العقد 2020-2010
يف سورية ( 7.5-ماليني) ،ويف بنغالديش ( 4.2-ماليني) ،ويف فنزويال ( 3.7-ماليني) ،ويف نيبال
( 1.8-مليون) ،ويف ميامنار ( 1.3-مليون) ،ويف الفلبني ( 1.2-مليون).
öستشهد مناطق العامل من ًوا سكان ًيا غري متساوٍ .ففي الفرتة  ،2100-2020سيكون النمو يف األعداد
متفاوتًا ج ًدا وف ًقا للمناطق الجغرافية ،وستتسع الفجوة بني أفريقيا وبقية العاملّ ،
بغض النظر
ُ 6يشري "العائد الدميوغرايف"  Demographic Dividendإىل "إمكانات النمو االقتصادي التي ميكن أن تنتج من التحوالت يف الرتكيبة
العمرية للسكان ،خاصة عندما تكون نسبة السكان يف سنّ العمل (من  15إىل  64سنة) أكرب من نسبة السكان يف غري سنّ العمل (أقل من
 14سنة ،أو أكرث من  65سنة)" ،ينظر:
United Nations Population Fund, "Demographic Dividend," accessed on 19/6/2020, at: https://bit.ly/37OFGu8
و ُيرتجم "العائد الدميوغرايف" إىل نسب ٍة عالية من السكان ذوي اإلنتاجية العالية ،القادرين عىل ضامن إنتاج اقتصادي مرتفع ،مع القليل من
ثم مع الكثري من االدخار املمكن .ويرتهن تحقيق هذا النمو االقتصادي بوجود بنى اقتصادية
التحويالت الالزمة لألطفال واملسنّني ،ومن ّ
إنتاجية ،وبسياسات عامة فعالة ،مبا يف ذلك سياسات إدماجية للنساء يف القوى العاملة ،وببيئ ٍة اقتصادية مح ّفزة.
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املتغي الذي سيؤخذ يف االعتبار .فحتى يف املتغري املنخفض ،ينخفض عدد سكان العامل يف
عن
ّ
أفق عام  2100مبا قدره  473-مليون نسمة ،بينام يزداد يف أفريقيا مبقدار  1.69مليار نسمة.
املتغي األعىل ،يزداد عدد السكان يف كل مكان ،لكن أفريقيا ستستحوذ عىل  58يف املئة من
ويف ّ
النمو السكاين العاملي.

ثان ًيا :التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة بالنسبة
إىل الوطن العريب ()2100-2020
وخصوصا الخصوبة العالية .ومن
ألم ٍد طويل ،شهد الوطن العريب من ًوا دميوغراف ًيا قو ًيا ،بسبب الزواج املب ّكر،
ً
املس ّلم به أنّ التحوالت االجتامعية والدميوغرافية والصحية يف املنطقة بدأت يف ٍ
وقت متأخر عن سواها من
البلدان ،ولكنها كانت رسيع ًة عىل وجه العموم .وإن كان "االنفجار الدميوغرايف" يف املنطقة قد انتهى ،فإنّ
تغي النظام الدميوغرايف مستمر ،ومل يكتمل بعد .فقد دخلت الغالبية العظمى من الدول العربية يف نظام
ّ
ٍ
وزواج متأخر ،وغريها.
مختلف متا ًما ،يتميز بانخفاض معدل الوفيات ،وخصوب ٍة متح ّك ٍم فيها،
دميوغرايف
ٍ
ٍ
ٍ
وإسقاطات تفصيلية لكل
بتوقعات
وتحظى البلدان العربية يف تقرير التوقعات السكانية العاملية 2019
ٍ
تباينات كبري ًة يف ما بينها .إحدى الخالصات األساسية للتقرير
واحدة منها عىل حدة ،نلحظ من خاللها
تفيد بأنّ تو ّقعات التزايد السكاين اإلجاميل لساكنة البالد العربية ،التي بلغت يف تقديرات عام 2020
نسبة  5.6يف املئة من ساكنة العامل ( 437مليون نسمة ،من أصل  7مليارات و 795مليون نسمة) ،سرتاوح
بني بلدان تتضاعف فيها توقعات عام  2100نسب ًة إىل ما هي عليه اليوم تقري ًبا  5مرات (الصومال،
من  15مليون نسمة إىل  75مليونًا) ،أو  4مرات (موريتانيا ،من  4ماليني نسمة إىل  17مليونًا) ،أو 3
مرات (السودان ،من  43مليون نسمة إىل  142مليونًا) ،أو أكرث من ضعفني (مرص ،والعراق ،وسورية،
وفلسطني)؛ يف حني من شأن ساكنة دولٍ أخرى أن تتزايد مبستويات ّ
أقل(((.
كام تُلحظ ديناميات دميوغرافية متباينة بني اآلفاق الزمنية إلسقاطات األمم املتحدة ،وال س ّيام بالنسبة
إىل محطة عام  2075التي ستشهد استمرار دينامية النمو السكاين بالنسبة إىل بعض الدول العربية،
وعكسها بالنسبة إىل أخرى .ويربز الجدول ( )1والشكل ( )8هذه التوقعات بالنسبة إىل محطات أعوام
 ،2020و ،2030و ،2050و ،2075و.2100
تجانس داخل البلدان نفسها ،وال س ّيام بني العاملني
 7من املهم تأكيد أنّ عدم تجانس التحوالت الدميوغرافية يف املنطقة يرتافق مع عدم
ٍ
الحرضي والقروي (الذي ال يزال ً
مهم يف بعضها) .وإن كانت هذه التحوالت الدميوغرافية تنجم يف جز ٍء منها عن مثل هذه التفاوتات
االجتامعية واملجالية ،فإنها تُسهم يف تكريسها وتزايد حدّتها.
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الجدول ()1
التزايد السكاين للبلدان العربية يف الفرتة ( 2100-2020باآلالف)
مرص
الجزائر
السودان
العراق
املغرب
السعودية
اليمن
سورية
الصومال
تونس
األردن
اإلمارات
لبنان
ليبيا
(((
فلسطني
ُعامن
الكويت
موريتانيا
قطر
البحرين
جيبويت
جزر القمر

2020
102334
43851
43849
40223
37508
34814
29826
17501
15893
11819
10203
9890
6825
6871
5101
5107
4271
4650
2881
1702
988
870

2050
159957
60923
81193
70940
47150
44562
48080
33129
34922
13797
12932
10425
6528
8525
8816
6915
5393
9025
3851
2316
1295
1472

2030
120832
50361
55254
50194
41624
39322
36407
26677
21191
12756
10655
10661
6195
7606
6342
5936
4747
5967
3327
2013
1117
1063

2075
200233
68227
114708
93512
48804
44601
54874
36324
55965
13736
14121
11305
6358
8496
11214
7479
5726
13194
4115
2412
1365
1919

2100
224735
70705
142342
107711
46092
42231
53171
36103
75716
12972
13644
12910
5707
8012
12268
7268
6189
17065
4162
2252
1332
2187

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), pp. 213-1204.

نلحظ يف تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019أيضً ا أنّ عد ًدا متزاي ًدا من الدول العربية ستشهد
مثل) ،أو حتى انخفاضً ا (لبنان ً
استقرا ًرا يف حجم السكان (تونس ً
مثل) .ويرجع ذلك إىل استمرار انخفاض
معدالت الخصوبة ،ويف بعض األماكن ،إىل ارتفاع معدالت الهجرة.
 8تجدر اإلشارة إىل أنّ تقديرات األمم املتحدة الدميوغرافية بالنسبة إىل فلسطني ال تأخذ يف االعتبار سوى قطاع غزة والضفة الغربية (مبا
ثم ،كام أوضح ذلك يوسف كرباج ،يصعب تقدير مستقبل
فيها القدس الرشقية) ،وتُقيص فلسطينيي الداخل والالجئني الفلسطينيني .ومن ّ
الدميوغرافيا الفلسطينية من خالل تغييب هجرة عودة الشتات الفلسطيني .ينظر:
Youssef Courbage, "La population de Palestine," Population, vol. 49, no. 1 (1994), pp. 232-248.
و ُينظر يف ذلك أيضً ا :يوسف كرباج وحال نوفل ،الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2020 ،
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الشكل ()8
التزايد السكاين للبلدان العربية يف الفرتة ( 2100-2020باآلالف)

املصدر :من إعداد هيئة التحرير ،بنا ًء عىل.Ibid., pp. 213-1204 :

ويف بعض أجزاء الوطن العريب ،ال تزال البنية السكانية موسوم ًة بغلبة فئة الشباب .ويف بلدان أخرى،
ينمو عدد األشخاص يف سن العمل عىل نحو أرسع من الفئات العمرية األخرى؛ ما يخلق نافذ ًة من
الفرص للنمو االقتصادي الرسيع املعروف باسم "العائد الدميوغرايف" .بيد أنه لضامن تح ّقق الفرص
السانحة للنمو االقتصادي املتسارع الذي يوفره العائد الدميوغرايف ،مثة رشوط أساسية ُمسبقة ال تتوافر
بالرضورة يف البلدان العربية التي ال تزال تشهد تزاي ًدا ّ
مطر ًدا لفئة الشباب العمرية :االستقرار السيايس
واالجتامعي ،والسياسات االقتصادية واالجتامعية املدمجة واملنصفة ،وفرص العمل املوسعة (عىل سبيل
املثال ،قدرة االقتصاد عىل استيعاب الداخلني الجدد إىل سوق العمل)(((.
تكتيس هذه اإلسقاطات الدميوغرافية أهمي ًة كربى بالنسبة إىل البلدان العربية ومستقبالتها املمكنة ،إذ
يقع السؤال الدميوغرايف ،مبعناه الواسع ،يف قلب ّ
جل القضايا االجتامعية املعارصة الرئيسة :املوارد ،واملناخ،
والنزاعات ،والهجرة ،والتمدين ،والنمو ،والتعليم ،والتوظيف ،والتقاعد ،والصحة ،والدمقرطة ،وغريها.
ومن بني هذه األبعاد الدميوغرافية ،يكتيس ُبعد "فائض الشباب" أو "طفرة الشباب" Youth Bulge
أهمي ًة خاصة ،كام ُيربز ذلك الشكل ( ،)9من حيث تأثرياته املمكنة الهائلة ،إنْ عىل نح ٍو إيجايب أو
9 United Nations Development Programme, Asia-Pacific Human Development Report: Shaping the Future: How
Changing Demographics can Power Human Development (New York: UNDP, 2016); The World Bank, Global Monitoring
Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change (Washington, DC: World Bank, 2016).
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سلبي( ،((1ال س ّيام فيام يتع ّلق بتوفري فرص العمل واملجال العام املفتوح واملرخّ ص لهذه الفئة
العمرية بتحقيق الذات.
وإن كانت "طفرة الشباب" مرحل ًة عابرة ،وغالبية البلدان العربية قد تجاوزت ذروتها ،فإنها تشهد العديد
من االختالفات يف ما بني بلدان املرشق العريب وبلدان املغرب العريب ،كام يربز ذلك الشكالن ( )9و(.)10
الشكل ()9
"طفرة الشباب" يف الدول العربية :إجاميل عدد السكان يف دول عربية مختارة( ((1بحسب العمر والجنس يف الفرتة
2020-1960

املصدرMiddle East's Demographic Earthquake: The Generation Fuelling Protests," Financial Times, 10/2/2020," :
accessed on 14/6/2020, at: https://on.ft.com/2XY48Wm
10 Sohail Inayatullah, "Youth Bulge: Demographic Dividend, Time Bomb, and other Futures," Journal of Futures
Studies, vol. 21, no. 2 (2016), pp. 21-34.
وعامن ،وقطر ،والسعودية،
 11الجزائر ،والبحرين ،ومرص ،والعراق ،وفلسطني ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،وموريتانيا ،واملغربُ ،
والسودان ،وسورية ،وتونس ،واإلمارات ،واليمن ،إضافة إىل إيران.
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)1-10( الشكل
) (باملاليني2050-1965 "طفرة الشباب" ومستقبلها يف بلدان الرشق األوسط يف الفرتة

:املصدر
Youssef Courbage, "The Political Dimensions of Fertility Decrease and Family Transformation in the Arab
Context," Seminar on Impact of Changing Population Dynamics on the Arab Family, Doha International
Family Institute, 2-3/12/2013, Doha, Qatar, p. 28, accessed on 15/6/2020, at: https://bit.ly/3iGCYMd

)2-10( الشكل
) (باملاليني2050-1965 "طفرة الشباب" ومستقبلها يف بلدان املغرب يف الفرتة

.Ibid., p. 27 :املصدر
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ّ
يظل ،إ ًذا ،محور ًيا بالنسبة إىل البالد العربية تأكيد دور "طفرة الشباب" يف تح ّوالتها الجارية واملستقبلية،
الصدد ،تشري بعض الدراسات إىل أنّ
وال س ّيام من جهة تزايد الطلب عىل التغيري السيايس .ويف هذا ّ

مؤش ّ
معي ،معترب ًة أنّ الدولة التي ّ
يقل
دال عىل التطور السيايس لبلد ّ
"العمر الوسيط" ُيع ّد أهم ّ ٍ

العمر الوسيط فيها عن  25.5عا ًما ليس لديها سوى "فرص ضئيلة" ألن تصبح نظا ًما ح ًرا (أي دميقراطية
ليربالية)(((1؛ عىل النحو الذي يربزه الشكل (.)11

الشكل ()11
التحوالت الدميوغرافية وفرص التحول إىل دميقراطيات

املصدر:
Richard Cincotta, "8 Rules of Political Demography that Help Forecast Tomorrow's World," New Security
Beat, 12/6/2017, accessed on 11/10/2019, at: https://bit.ly/347aF1d

واملختصني إىل ربط هذه التح ّوالت بعملية التحديث يف املجتمعات
ويف حني يذهب الكثري من الباحثني
ّ
العربية ،يف التعليم ،والخصوبة ،والزواج ،والتمدين ،وردم الفجوة بني الجنسني ،وغريها ،معتربين
ُعجل بالتحوالت السياسية يف هذه البلدان ،من خالل ترسيع سقوط األنظمة التسلطية وقيام
أنها ت ّ
الدميقراطية( ،((1يؤ ّكد آخرون ،من دون إقامة عالقة ميكانيكية بني التحوالت الدميوغرافية ونتائجها
12 Richard Cincotta, "8 Rules of Political Demography that Help Forecast Tomorrow's World," New Security Beat,
12/6/2017, accessed on 11/10/2019, at: https://bit.ly/347aF1d
مع العلم أنّ العالقة ّ
وضوحا بالنسبة إىل الدول "الصغرية" (أقل من  5ماليني نسمة).
أقل
ً
 13يوسف كرباج" ،هل تؤدي الثورة الدميوغرافية إىل ثورة دميقراطية؟ منوذجا الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،عمران ،العدد ( 3شتاء
 ،)2013ص .21

ريرحتلا ةئيه
التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة يف أفق عام :2100
قراءة نقدية يف تقرير "التوقعات السكانية العاملية "2019

113

السياسية ،أنّ الرتكيبة السكانية متثّل ً
رشطا مسب ًقا أو محف ًزا للتح ّول السيايس ،من دون أن تكون محدد ًة
له عىل نح ٍو كامل(((1؛ وهو ما أ ّكدته العديد من االنتفاضات العربية املعارصة (تونس ،وليبيا ،ومرص).
ً
مستقبل
يف الحصيلة ،ينبغي النظر إىل إسقاطات األمم املتحدة ملستقبل السكان يف املنطقة العربية
ً
ً
ٍ
لتغي اتجاهات
يتم تعديلها صعو ًدا أو
محتمل من بني
مستقبالت أخرى؛ إذ من ّ
املرجح أنّ ّ
هبوطا تب ًعا ّ
الخصوبة ،واتجاهات الهجرة يف السنوات املقبلة ،إضافة إىل التغريات الهائلة التي من شأن االنتقاالت
وتغي مكانة الدين يف املجتمع .كام أنّ مثل
الدميقراطية إحداثها ،من قبيل تحسني القدرة الرشائية لألرس ّ
هذه اإلسقاطات ،عىل الرغم من هامش الخطأ الذي تتضمنه ،ال توفر أيضً ا مساح ًة كافية لوزن الضغوط
ً
مستقبل(.((1
البرشية عىل النظم البيئية ،وال س ّيام عىل مورد املاء ،الذي ميثّل تحد ًيا كب ًريا لتدبريه يف املنطقة

ثالثًا :منهجية التوقعات الدميوغرافية لألمم املتحدة
وحدودها
يتم تحديد االتجاهات السكانية املستقبلية ،إضافة إىل البنية
وفق شعبة السكان يف األمم املتحدةّ ،
بحسب الجنس والعمر ،من خالل ثالثة عوامل ،هي :الخصوبة ،والوفيات ،والهجرة:
öالخصوبة :يتم تقييم الخصوبة من خالل ّ
املؤش الرتكيبي للخصوبة أو متوسط عدد األطفال
املولودين عىل قيد الحياة الذين ستلدهم املرأة ،إذا عرفت ،خالل حياتها الخصبة بأكملها،
ظروف خصوبة الوقت الراهن نفسها .واملتغريات الثالثة لتط ّور الخصوبة هي كام ييل:
(املتغي املنخفض) 1.7 :طفل ّ
لكل امرأة يف الفرتة ،2050-2045
öاالنخفاض الرسيع
ّ
و 1.5طفل ما بني عامي  2095و ،2100أي تق ّلص بنسبة  30يف املئة بحلول عام ،2050
و 41يف املئة بحلول عام .2100
öانخفاض أكرث محدودية (املتغري املتوسط) 2.2 :طفل ّ
لكل امرأة يف الفرتة ،2050-2045
و 1.9طفل ما بني عامي  2095و ،2100أي انكامش بنسبة  10يف املئة بحلول عام
 ،2050و 22يف املئة بحلول عام .2100
14 David Reher & Miguel Requena, "Un profil démographique du monde arabe," Afkar/ Idées (Eté 2011), pp. 28-31.
عب عنه يوسف كرباج بالقول إنّ "الثورة الدميوغرافية" قد أنتجت بال ّ
شك خمرية "الثورة الدميقراطية":
ما ُي ّ
Youssef Courbage, "Où en est la transition démographique dans le monde arabe?" Institut de Recherche et d'Études
Méditerranée Moyen-Orient, Analyses, accessed on 9/4/2019, at: https://bit.ly/2lSJHcR
15 Dominique Tabutin & Bruno Schoumaker, "La démographie du monde arabe et du Moyen-Orient des années
1950 aux années 2000: Synthèse des changements et bilan statistique," Population, vol. 60, no. 5-6 (2005), pp. 611-724.
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öتج ّدد إىل ما يقارب  2.8طفل يف املتوسط ّ
لكل امرأة يف الفرتة  ،2040-2025قبل العودة
تقري ًبا إىل مستوى  2020-2015يف نهاية القرن (املتغري املرتفع).

öنسبة الوفيات :يجري تو ّقعها باستخدام "جداول التعمري" التي تصف طريقة حدوث الوفيات
متناسب مع التقدم يف العمر .ويجري بناء جدول التعمري انطال ًقا من معامالت
عىل نح ٍو
ٍ
الوفيات بالنسبة إىل عم ٍر أو مجموعات عمرية ،التي تقيس احتامالت أن تطرأ الوفاة لدى
معي قبل عيد امليالد الالحق .ومن معامالت الوفيات هذه ،يجري استنباط متتالية
عيد ميالد ّ
الباقني عىل قيد الحياة لدى ّ
كل عيد ميالد ،بتطبيق احتامليات الوفاة لدى كل عمر عىل مجموع
املواليد األحياء (ويتم التعبري عنه مبعامل  .((1()10ويجري تلخيص بيانات جدول التعمري عرب
مأمول العمر لدى الوالدة أو معدل الحياة ،وهو معدل عدد السنوات التي تعيشها الساكنة
التي ينطبق عليها جدول الوفيات .وجداول الوفيات لألمم املتحدة هي جداول آنية؛ فبوصفها
أقل من  90ألف ساكن ،ولفرتات ّ
ُوضعت للبلدان أو املناطق الجغرافية التي تحوي ّ
كل 5
سنوات (بغرض الح ّد من التق ّلبات و"الشَّ ْو َشات" اإلحصائية) ،فإنها ليست إال تو ّقعات ،مع
الحفاظ عىل ّ
املتغيات األخرى ثابتة ،وهي مع ذلك توضح بعض اتجاهات تطور الوفيات
كل
ّ
عىل املدى الطويل .وتفرتض مراجعة  2019أنّ البلدان التي شهدت تباطؤًا أو انتكاسة حديثة
يف متوسطالعمر املتوقع (بسبب التأثري الدميوغرايف لوباء "اإليدز" عىل سبيل املثال) ،ستشهد
تقد ًما أبطأ للسنوات الخمس إىل العرش املقبلة ،وبعد ذلك ستستأنف مسا ًرا "طبيع ًيا" للتقدم
يف متوسطالعمر املتوقع.
öتدفقات الهجرة :يتم تقديرها من خالل معدالت الهجرة الصافية ("املهاجرون الدوليون
إىل الخارج"  International Immigrantsناقص [" ]-املهاجرين الدوليني من الخارج"
 .((1()International Emigrantsوقد افرتضت مراجعة  2019أنّ الهجرة الدولية من عام 2050
ّ
ستظل ثابت ًة عند املستوى املتوقع يف الفرتة  .2050-2045ويف
إىل نهاية القرن الحادي والعرشين
تم افرتاض أنّ الهجرة الدولية ستصل بحلول أعوام 2100-2095
املراجعة السابقة لعام ّ ،2017
إىل نصف املستوى املتوقع للفرتة .((1(2050-2045
 16باران ،ص .262
" 17وف ًقا للتعريف الذي أوصت به األمم املتحدة منذ عام  ،1998ونقله عنها االتحاد األورويب ،من بني آخرين يف  ،2007املهاجر الدويل
'شخص يسافر إىل بل ٍد آخر غري بلد إقامته املعتادة فرتة  12شه ًرا عىل األقل ،بحيث إنّ البلد املقصد يصبح فعل ًّيا بلد إقامته املعتادة'"،
هو
ٌ
باران ،ص .277
18 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects:
The 2017 Revision (New York: United Nations, 2017).
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املتغيات ،وعىل عكس االعتقاد الشائعّ ،
تظل أوجه عدم اليقني
عىل الرغم من الضبط الصارم لهذه
ّ
يف هذه اإلسقاطات عديدة ،مبا يف ذلك تلك املتع ّلقة بأفق عام  2050الذي يع ّد قري ًبا نسب ًيا وأكرث
موثوقي ًة بكثري من أفق عام  .2100فالعديد من العوامل البيئية غري املتوقعة أو املناخية أو االجتامعية
أو االقتصادية أو السياسية ،أو التغيريات غري املتوقعة يف السلوك التناسيل ،أو الهجرة ،أو األوبئة ،أو
الحروب ،أو الكوارث الكربى مثل كارثة تشرينوبيل أو كارثة فوكوشيام ،وهوامش الخطأ يف بيانات الدول
غري الدميقراطية ،ميكنها جمي ًعا أن تؤ ّثر يف هذه التوقعات واالتجاهات(.((1
فلتح ّقق هذه التوقعات ،تفرتض شعبة السكان يف األمم املتحدة أنّ البلدان النامية ستنخرط ً
حتم يف
مسار "االنتقال الدميوغرايف" .ونتيج ًة لذلك ،ال ميكن الخصوبة يف جميع مناطق العامل حيث هي مرتفعة
سوى أن تنخفض .والحال هذه ،ال تزال الخصوبة عالي ًة يف بعض البلدان األفريقية؛ ما يجعل هذه
سن
الفرضية القوية لألمم املتحدة موضع تساؤل .ففي غرب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،ال يكاد يرتاجع ّ
ظل ّ
الزواج األول الذي ّ
أقل من  20عا ًما .كام أنّ الحفاظ عىل البنى األرسية البطريركية ،وال سيام يف
املناطق الريفية ،ال ُيرخّ ص بالتح ّول الرسيع ملعدل الخصوبةُ .يضاف إىل ذلك أنّ معدالت انتشار وسائل
منع الحمل تظل منخفضة؛ إذ تبلغ ً
مثل ّ
أقل من  30يف املئة من النساء اللوايت تراوح أعامرهن بني 15
و 49عا ًما يف غرب أفريقيا.
وعىل خلفية هجر ٍة دولية قيد االرتفاع ،فإنّ األمم املتحدة تتوقع ،ضمن توقعاتها لسكان العامل (املتغري
الوسيط) ،انخفاض ميزان الهجرة لجميع املناطق الرئيسة يف العامل .ومن دون الحكم مسب ًقا بالتطورات
املستقبلية (الزيادة ،أو االستقرار ،أو االنخفاض) ألعداد املهاجرين الدوليني إىل الخارج واملهاجرين
الدوليني من الخارج يف املناطق الكربى وفيام بينها ،فإنّ مثل هذه الفرضية تقتيض أنّ املناطق ذات ميزان
تسجل عىل املدى الطويل أعداد دخولٍ ّ
أقل نسب ًيا من أعداد املغادرين؛
الهجرة الدولية اإليجايب سوف ّ
والعكس صحيح بالنسبة إىل املناطق ذات ميزان الهجرة الدولية السلبي تقليد ًيا .وألسباب مختلفة ،عىل
املستوى الدميوغرايف (الحفاظ عىل وتائر منو متباين ٍة ج ًّدا ،بني أفريقيا وأوروبا عىل سبيل املثال ،وأقدمية
بعض تدفقات الهجرة) ،وعىل املستوى االقتصادي (ثبات فوارق نسبية قوية يف الدخل ،وتط ّور املناطق
األكرث فق ًرا) ،وعىل املستوى السيايس (عدم االستقرار ،والفساد ،ورضوب التمييز ،والنزاعات) ،وعىل
املستوى البيئي (الكوارث الطبيعية ،واالحتباس الحراري) ،ال تعدو هذه الفرضية أن تندرج تحت طائل
دراسة حالة منطية بسيطة.
 19ينبغي التذكري يف هذ الصدد بأنّ األمر يتع ّلق هنا بـ "إسقاطات دميوغرافية"  ،Demographic Projectionsوهي تقديرات كمية
للبيانات املستقبلية ،تختلف عن "االسترشاف الدميوغرايف"  Demographic Forecastذي الطبيعة الكيفية باألساس ،والذي يستند إىل
اإلسقاطات الدميوغرافية ،ويهدف عىل نحو خاص إىل إعداد االستثامرات املادية للمستقبل (البنية التحتية ،والسكن  ...إلخ) وغري املادية
(التعليم ،والتدريب ،والرتسانة القانونية  ...إلخ) من جانب الدول واملجتمعات.

116

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

وبحلول عام  ،2050يفرتض تقرير التوقعات السكانية العاملية  2019انخفاضً ا إجامل ًيا يف الهجرة وتثبيت
عدد املهاجرين الصايف بحسب املناطق الجغرافية الرئيسة .ووف ًقا العرتاف شعبة السكان يف األمم
املتحدة نفسها ،تبدو هذه الفرضية غري واقعية ،ولكنها تعتمدها نظ ًرا إىل الصعوبة الشديدة يف توقع
فصحيح أنّ الهجرة تؤ ّدي دو ًرا أصغر يف دميوغرافية
تحركات السكان الدولية يف مثل هذا األفق البعيد.
ٌ
البلد ،مقارن ًة بالخصوبة والوفيات ،ولكن فرضية االستقرار هذه يجب ّأل تحجب الواقع ،وتبدو مشكو ًكا
فيها(((2؛ إذ ميكننا بالفعل أن نشك يف أنّ أوروبا التي فقدت  12يف املئة من سكانها ،والتي تبلغ أعامر
 30.5يف املئة من ساكنتها  65عا ًما أو أكرث ،ستكون قادر ًة عىل التعايش يف أفق عام  2050مع قارة شابة
جنوبها شهدت زياد ًة بنسبة  70يف املئة يف القوى العاملة فيها(.((2
وتفرتض شعبة السكان يف األمم املتحدة أيضً ا مدى عمر ًيا يتزايد باستمرار يف جميع أنحاء العامل .ومع
ذلك ،ال ميكن استبعاد احتامل حدوث زيادة يف معدل الوفيات يف بلدان الجنوب ،عىل سبيل املثال ،األكرث
التغي املناخي ،والتي ستشهد صعوبات متزايدة يف مواجهة هذه اآلثار ،ويف تلبية احتياجات
تع ّرضً ا آلثار ّ
تحسن النظم الصحية يف البلدان
الزيادة السكانية .ويف هذا الصدد ،تتوقع شعبة السكان يف األمم املتحدة ّ
ّ
األقل من ًوا ،سواء من خالل انخفاض معدل الوفيات يف األعامر األوىل من الحياة ،عرب مكافحة األمراض
املعدية عىل نح ٍو خاص ،أو من خالل البدء يف مكافحة أمراض النصف الثاين من الحياة (أمراض القلب
واألوعية الدموية ،واألورام ،واألمراض التن ّكسية)( .((2ويفرتض هذا املسار النهوض بالبنى الصحية وباملوارد
البرشية العاملة فيها عىل نحو بعيد؛ وهو ما يستدعي حكامة جيدة ،واستثامرات مهمة ،وسياسات عامة
متسقة؛ وهي رشوط ال يشء يف الوقت الحارض ّ
يؤش إىل إمكانية تح ّققها يف هذه البلدان.
وينبغي أيضً ا التذكري بأنّ األمم املتحدة قد افرتضت أول مرة يف عقد التسعينيات من القرن املايض
والعقد األول من األلفية الثالثة ،ملا بلغت ساكنة العامل  6مليارات نسمة يف عام  ،1999أنّ ساكنة
العامل ميكن أن تستق ّر يف نهاية القرن الحادي والعرشين يف نحو  9مليارات نسمة ،قبل أن تراجع إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة منذ عام  2011افرتاضاتها واستنتاجاتها بشأن هذه
"20 "La population mondiale à l'horizon 2100: Critique des dernières projections des Nations unies," "Repères
Futuribles, no. 434 (Janvier-février 2020), p. 69.
 21إذ إنه مع هذا التزايد الدميوغرايف ّ
املطرد ،تشهد أفريقيا اليوم ً
فشل واس ًعا يف الحكامة ،وتعاين تأث ًريا سلب ًيا بشدّة لظاهرة االحتباس
الحراري املتوقع أن تزداد سو ًءا (فيضانات شديدة يف املناطق الساحلية ،ونُدرة ميا ٍه شديدة يف املناطق الواقعة جنوب الصحراء) ،كام تعرف
وتوسعه .ومن شأن هذه املشاكل أن تتفاقم عىل نحو بعيد
تزايد عملية التمد ُين برتكي ٍز وكثافة متزايدين ،واتّسامه بكرثة السكن العشوايئ ّ
يف املستقبل يف ّ
ظل انسداد آفاق النهوض االقتصادي والسيايس يف هذه البلدان بفرضية استدامة سيادة االنسداد السيايس ،وأن تتزايد
حدّة الفوارق مع أوروبا الغنية ،مش ّكل ًة ضغوطات متزايدة عليها .ينظر يف ذلك :جوليان دامون" ،املجتمعات وأمناط العيش يف العامل:
االتجاهات الكربى للتطور يف أفق  ،"2050-2030يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .257-239
22 "La population mondiale à l'horizon 2100," p. 70.
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اإلسقاطات الدميوغرافية يف منحى تصاعدي عىل نحو ملحوظ .ويعود ذلك إىل أنّ انخفاض خصوبة
اإلناث يف البلدان األكرث فق ًرا كان ّ
أقل رسع ًة مام كان متوق ًعا؛ كام أنّ العديد من البلدان املتقدمة (مبا
ٍ
والدات أكرب مام توقعه معظم
يف ذلك الواليات املتحدة والدمنارك واململكة املتحدة) شهدت نسب
الدميوغرافيني .ويضاف إىل ذلك أنّ العديد من األوبئة (فريوس "اإليدز" ،وال سيام يف بعض املناطق
األفريقية ويف جنوب رشق آسيا) كانت لها آثار دميوغرافية ّ
أقل مام توقعه علامء األوبئة ،ولو من دون
ٍ
لقاحات لها.
السيطرة عليها كل ًيا ،ومن دون تطوير أدويةٍ/
ويف الحصيلة ،تستند توقعات األمم املتحدة إىل "بارادايم االنتقال الدميوغرايف" الذي أصبح التفسري
املعياري للتنبؤات السكانية .وبرصف النظر عن التغريات األساسية املح ّددة للتغريات الدميوغرافية،
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،فإن ّمثة العديد من العوامل األخرى التي من شأنها التأثري يف هذه
التغريات وتغيري مسارها أو الحياد به عن املسار الخطي .فاألبعاد السياسية أو األيديولوجية املح ّددة
متأصل ًة وغري قابلة للتغيري يف النظم
للنظم القامئة ،من تحرير التبادالت ،أو تدخل الدولة ،يجري اعتبارها ّ
يغي
االقتصادية واالجتامعية .ومن ّ
تغي النظم االقتصادية واالجتامعية والثقافية من شأنه أن ّ
ثم ،فإنّ ّ
عىل نح ٍو بعيد من هذه التوقعات الدميوغرافية .ويوضح يوسف كرباج أنّ أحد االفرتاضات التي تقوم
موح ًدا( .((2فإن
عليها هذه التوقعات الدميوغرافية هو أنّ الخصوبة والوفيات يف كل بلد تتبعان
ً
اتجاها ّ
بأي حالٍ من األحوال توقعات الوفيات ،التي تكون آثارها يف السكان أقل بكثري
كان هذا النهج ال يبطل ّ
من تلك التي تتعلق بالخصوبة ،فإنّ تجاهل الفروق يف الخصوبة داخل الدولة الواحدة من شأنه أن يق ّلل
ثم من رسعة االنتقال(.((2
من التغريات يف السلوك ،ومن ّ

مالحظات ختامية
تظل التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة ،عمو ًما ،موثوق ًة ومرجعيةّ ،
ّ
ويظل خرباء الدميوغرافيا
يف شعبة السكان يف األمم املتحدة ،عمو ًما ،دقيقني يف توقعاتهم؛ كام كانوا كذلك عقو ًدا عديدة ،حتى
23 Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean Region, Collection Cahiers 142 (Paris:
INED, 1999), p. 11.
 24لالطالع بتفصيل عىل انتقادات التوقعات السكانية لألمم املتحدةُ .ينظر:
Shunichi Inoue & Y.C Yu, "United Nations New Population Projections And Analysis of Ex Post Facto Errors," Paper
presented at the Annual Meeting Population Association of America, April 1979, Philadelphia; Mike Stoto, "The
;Accuracy of Population Projections," Journal of the American Statistical Association, vol. 78, no. 381 (1983), pp. 13-20
National Research Council, Beyond Six Billion: Forecasting the World's Population (Washington, DC: The National
Academies Press, 2000); Nico Keilman, "Data Quality and Accuracy of United Nations Population Projections,
1950-95," Population Studies, vol. 55, no. 2 (July 2001), pp. 149-164; Courbage, New Demographic Scenarios.
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قبل أن تصبح النمذجة الحاسوبية الحديثة ممكنة .بيد أنّ جودة التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم
املتحدة تتو ّقف عىل جمع بيانات دميوغرافية موثوقة ويف الوقت املناسب ،مبا يف ذلك من خالل نظم
التسجيل املدين ،وتعدادات السكان ،وسجالت السكان ،حيثام وجدت ،والدراسات االستقصائية لألرس.
وهو ما ال يتوافر بد ّق ٍة وموثوقية يف العديد من البلدان ذات النظم السياسية السلطوية ،والتي يحكمها
الهاجس األمني ،وتع ّد اإلحصاءات الدقيقة حك ًرا عليها ومسألة حياة أو موت بالنسبة إىل استدامتها.
كام ّ
تظل االتجاهات السكانية العاملية لشعبة السكان يف األمم املتحدة مدفوعة إىل حد بعيد باتجاهات
الخصوبة ،وال سيام بالنسبة إىل متوسط عدد املواليد األحياء لكل امرأة عىل مدى العمر ،الذي انخفض
عىل نحو ملحوظ خالل العقود األخرية يف العديد من البلدان ،ولكن ليس عىل النحو الذي كان
مق ّد ًرا من قبل.
ُيضاف إىل ذلك اإلشكاالت املنهجية العديدة التي أرشنا إليها ،والتي تجعل إسقاطات األمم املتحدة
وتقديراتها افرتاضية ج ًّدا يف غياب دراسات كيفية تكميلية.
ينبغي إ ًذا ،يف الختام ،التأكيد أنّ هذا عمل إسقاط دميوغرايف ،وهو بالتأكيد مفيد ،ولكنه ليس استرشا ًفا
يتم
دميوغراف ًيا؛ فاملتغريات ليست سيناريوهات ،بل إنها تنتج ميكانيك ًيا من الفرضيات املختارة التي مل ّ
تقييم احتامالت حدوثها ،والتي تفرتض أنّ "جميع العوامل األخرى ثابتة"  ،Ceteris Paribusمبا يف ذلك
عدم وجود قطائع كربى.
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مدى رشيقي

القطيعة الدميوغرافية وآفاق حركية السكان يف سورية
Demographic rupture and prospects of population dynamics
in Syria
 شهدت الدميوغرافيا السورية سريورة تحوالت تدريجية عرب عقود ما بعد االستقالل منذ:ملخص
ّ
فإن املسارات العامة للتحول كانت
،وتعث حينًا آخر
 ومع ما اعرتاها من استمرارية حينًا.1946 عام
ّ
ً
 وتزايد مستمر يف العمر املتوقع،إجامل
تسمح بالتنبؤ بارتفاع يف مستوى مؤرشات التنمية
 وتناقص تدريجي يف مؤرشات املولودية،عند الوالدة وتراجع يف وفيات الصغار واألمهات
 انقلبت سريورة التحول،2011  وبحلول عام، لكن.نسبي
 ومنو سكاين يف تباطؤ،والخصوبة
ّ
الدميوغرايف يف سورية؛ فشكّ لت بداية األزمة السورية قطيعة باملعنى الدقيق للكلمة عىل
 ال تنفصل عن مجمل االختالل الذي أصاب بنية املجتمع السوري بفعل،املستوى الدميوغرايف
ًّ  وترتافق بقطيعة أخرى عىل مستوى املعرفة بالواقع الدميوغرايف،سنوات الرصاع
.كم وكيفً ا
ً
محاول من خاللها رسم صورة أولية عن
،يسعى هذا البحث إىل تقديم إجابات عن هذه األسئلة
.املرجحة لحركية السكان يف سورية خالل العقد املقبل
التحوالت
ّ
 اإلسقاطات، األزمة السورية، القطيعـة الدميوغرافيـة، الدميوغرافيا السورية:كلامت مفتاحية
.الدميوغرافية
Abstract: Syrian demography has witnessed a process of gradual transformation
throughout the post-independence decades since 1946. Between continuity and rupture,
the general path of transformation allowed for overall prediction of rising levels of
development indicators as a whole, continuous increase in life expectancy at birth and
decline in maternal and infant deaths, and a gradual decline in births and fertility, and
relative slowdown of population growth. However, by 2011, the demographic transition
process in Syria had reversed; the onset of the Syrian crisis constituted a rupture in a
strict demographic sense, inseparable from the overall imbalance afflicting the structure
of Syrian society due to nearly ten years of conflict, and accompanied by another break
in the quantity and quality of knowledge of demographic facts. This research seeks to
provide answers to questions arising from these disruptions to draw a preliminary picture
of likely changes in population dynamics in Syria over the next decade.
Keywords: Syrian Demography, Demographic Breakdown, Syrian Crisis, Demographic
Projections.
. سورية، الالذقية،* باحثة سورية يف الدميوغرافيا وأستاذة يف جامعة ترشين

Syrian Researcher in Demography and Professor at Tishreen University, Latakia, Syria.
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مقـدمـة
ال يخفى عىل أحد أنّ للحروب والرصاعات ،الداخلية والخارجية ،تأثري ٍ
ات حتمي ًة يف مختلف البنى
االقتصادية واالجتامعية والسياسية للبلدان املعنية بها؛ ومنها تتولد أزمات عىل جميع املستويات ،بعضها
تدريجا فتظهر تأثرياته شيئًا فشيئًا
ظاهر للعيان وملموس مبارشة يف املدى القصري ،وبعضها اآلخر يرتاكم
ً
يف املدى الطويل .فرسعان ما تقود هذه األزمات املبارشة وغري املبارشة إىل اختالالت كربى يف سريورة
تطور املجتمع يف كليته ،وتنحرف اتجاهات التنمية عن مساراتها بانهيار املنظومة الحاملة لها ،أو عىل
األقل بضعفها وتهالكها ،وتبدأ األزمات االقتصادية واالجتامعية يف الظهور؛ فنلحظ برسعة ازدياد معدالت
الفقر والبطالة وتراجع التعليم وتآكل املنظومة الصحية والخدمية ،عىل سبيل املثال ال الحرص.
الصف عن هذا اإلطار العام ،بل يندرج ضمنه متا ًما .فمؤرشات حركية
ال يخرج املعطى الدميوغرايف ّ
السكان الرئيسة الثالثة ،الوالدات والوفيات والهجرة ،تخرج بدورها عن مساراتها االعتيادية ،وتخالف
بذلك كل معرفتنا بها ،وتوقعاتنا عن تطورها ،وتضع املختصني يف توصيف وتحليل واسترشاف البيانات
الدميوغرافية أمام تح ٍّد مزدوج .فمن جهة ،تتولد قطيعة يف مسارات هذه املؤرشات تستلزم قراءات
مستجدة لها ،ومن جهة أخرى يحدث فقد كبري يف ما هو متاح من بيانات ومعطيات ،وخلل يف مستوى
تغطيتها ودرجة جودتها؛ ما يحول دون إمكان توظيفها بشكل منضبط يف البحث العلمي.
تخترص هذه الصورة إىل ح ٍّد بعيد واقع الحال السوري منذ عام  .2011إذ ما عاد باإلمكان الركون إىل
نجزة يف املايض لفهم سريورة حركية سكان املجتمع السوري اليوم وتوقع آفاقها املستقبلية؛
اإلسقاطات ا ُمل َ
ذلك أنّ القطيعة الدميوغرافية الحاصلة تُخلخل استمرارية الفرضيات التي قامت عليها تلك اإلسقاطات.
وفوق ذلك ،متس القطيعة بدورها مصادر البيانات السكانية التي تراجعت جودتها ًّ
كم ونو ًعا؛ فلم تعد
تسمح بتصوير دقيق وكامل للتحوالت الطارئة الحادثة يف املجتمع السوري ،ما يزيد من صعوبة استنتاج
آفاق الدميوغرافيا املستقبلية السورية.
لكن ،وألنّ درجة كبرية من التأثري املتبادل تقوم بني مختلف العوامل املؤثرة يف حركية السكان ،فإنّ
انعكاسا لحش ٍد من الظواهر
بعضً ا من مالمح التغريات املستقبلية يف عنارص حركية السكان ميكن اعتباره
ً
التي ال تقع بالرضورة ضمن النطاق الضيق للمؤرشات الدميوغرافية .ومن هنا ،فإننا نسعى يف بحثنا
هذا إىل رسم تصور أ ّويل التجاهات تغري هذه العنارص الثالثة لحركية السكان خالل العقد املقبل ،يف
ضوء فهمنا للمنظومة االجتامعية والثقافية السورية ،ومعايشتنا لتغريات املجتمع السوري خالل سنوات
الحرب التسع املاضية ،وباالستعانة مبوضعة التجربة السورية ضمن إطار تجارب الرصاعات املتعددة
التي سبق وعاشتها مجتمعات برشية عدة عىل مر التاريخ .فعندما تكون األرقام يف ح ّد ذاتها غري قادرة
عىل أن تختزل كم ًّيا وبدقة آفاق التحوالت الدميوغرافية املستقبلية بحكم التعقيد الذي يفرضه ويتس ّبب
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فيه وضع استثنايئ كحال األزمة السورية ،فإننا نستطيع أن نع ّول عىل ديناميكية العالقة بني املؤرشات
الدميوغرافية وتفاعلها مع عنارص املحيط ،لنتل ّمس باالستناد إليها فرص التطورات املستقبلية.
فكيف حدثت القطيعة الدميوغرافية خالل العقد املايض يف سورية؟ وكيف أثرت يف العنارص الرئيسة
لحركية السكان؟ وما أبعادها امللموسة عىل مستوى املجتمع اليوم؟ وما اآلفاق املستقبلية لحركية
السكان التي بإمكاننا استقراؤها باالنطالق من التغريات الراهنة يف الحالة السورية ،ومن موضعة التجربة
السورية يف خصوصيتها ضمن اإلطار األكرث عمومية آلثار األزمات والحروب يف الرتكيب الدميوغرايف؟
ً
محاول من خاللها رسم صورة أولية عن
يسعى هذا البحث إىل تقديم إجابات عن هذه األسئلة،
املرجحة لحركية السكان يف سورية خالل العقد املقبل؛ تحوالت هي نتاج تفاعل معطيات
التحوالت ّ
السنوات التي مضت من عمر األزمة وما هو ٍ
آت من عمرها يف آن.

أول .يف مصادر البيانات وانقطاعها
ً
سنلقي بادئ ذي بدء نظر ًة عامة عىل أهم املصادر الحديثة للبيانات السكانية يف البالد بغرض موضعة
اللحظة التاريخية لحدوث القطيعة يف املصدر ،كل ًّيا أو جزئ ًّيا .ويع ّد التعداد العام للسكان املصدر األول
واألهم للبيانات الدميوغرافية .وتاريخ التعداد يف سورية حديث نسب ًّيا؛ إذ ترجع أقدم عمليات الع ّد إىل
ثم
زمن االحتالل العثامين حني أنجزت عمليات ع ّد سنة ( 1854لع ّد الذكور القادرين عىل حمل السالح)ّ ،
يف عا َم ْي  1885و( 1905لجميع السكان من الذكور)((( .واستمرت عمليات الع ّد يف حالة من عدم االنتظام
إ ّبان االحتالل الفرنيس ،ثم انتظمت التعدادات العامة لسكان سورية بعد االستقالل بد ًءا من عام 1947
وبفروقات زمنية تساوي أو تتجاوز ً
قليل السنوات العرش (.)2004 - 1994 - 1981 - 1970 - 1960
وعىل الرغم من العيوب اإلجرائية والتنظيمية التي عانتها التعدادات يف سورية ،فإنها نجحت عرب الزمن
يف التوسع واالنتظام ،وباتت أكرث دقة وشمولية .وأمكن العمل عىل التعدادات املتتالية ،ولحظ تجاوز
الكثري من األخطاء والنواقص يف إنجاز العملية ،وإن بقيت مشكلة التأخري يف نرش نتائج التعدادات حارضة
عرب السنوات ،إذ احتاج األمر فرتات تراوح بني أربع ومثاين سنوات لنرش نتائج كل واحد منها ،ما ترك يف
حينه آثا ًرا مهمة يف إمكانية االستفادة من نتائجها يف الوقت املناسب .أضف إىل ذلك ما تتسم به هذه
 1ينظر ملزيد من التفصيل:
Mouna Liliane Samman, "La population de la Syrie: Étude géo-démographique," Travaux et documents de
l'O.R.S.T.O.M (Paris), no. 89 (1978), p. 114.
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التعدادات من انقطاعات متكررة يف سالسل املعطيات املتاحة؛ إذ يجري عرض بيانات تغطي موضو ًعا ما
يف أحد التعدادات ،وإلغاؤها يف التايل ،أو إحالل غريها محلها؛ ما يحول دون انتظام العمل التحلييل(((.
املفتض لعام  2014مل
وقد بلغت مشكلة االنقطاع يف البيانات هذه ذروتها يف ظروف األزمة؛ فالتعداد َ
ألي
نجز بطبيعة الحال ،ومضت اليوم منذ عام  2004ست عرشة سنة من تاريخ البالد يف ٍ
غياب تام ّ
ُي َ
تعداد شامل ،ويف خسار ٍة للمصدر األول واألكرث أهمية يف املعرفة عن السكان والتنبؤ بحركيتهم .وهنا
يكمن التحدي األول الذي يواجه العمل البحثي الدميوغرايف.
وباملثل ،ترجع أوىل تسجيالت السجل املدين يف سورية إىل زمن االحتالل العثامين .وتؤكد الشواهد
التاريخية أنه ،ومع بدايات القرن العرشين ،جعل قانون السجل املدين لزا ًما عىل جميع سكان
وتأسست شبكة من
اإلمرباطورية [العثامنية] التي كانت سورية جز ًءا منها ،تسجيل الوالدات والوفياتّ ،
مراكز التسجيل املدين يف املقاطعات واملدن الرئيسة للواليات والسناجق .اتسم هذا التسجيل األول الذي
يعود إىل عام  1902بشموليته ملختلف فئات املجتمع ،خال ًفا ملا سبقه من قوانني؛ فحتى عام  ،1881مل
يكن الترصيح باملواليد اإلناث مطلو ًبا(((.
لكن إنشاء السجل املدين باملعنى الحديث يعود فعل ًّيا إىل عام  1922زمن االحتالل الفرنيس ،وهو ّ
سجل
نواقص يف تسجيل السوريني يف الداخل
بقي عقو ًدا طويلة حتى ما بعد استقالل البالد عام  1946يعاين
َ
والخارج؛ إذ تط ّلب األمر االنتظار حتى عام  1970ليك تصل تغطية التسجيل إىل  93يف املئة من سكان
ُسجل دامئًا يف املدة الصحيحة؛ ما ترك أثره يف ّ
كل من بيانات الحركة
البالد .بيد أنّ الوقائع مل تكن ت َّ
(((
الطبيعية للسكان وتحديد األعامر .
تجدر اإلشارة إىل أنه ومنذ االستقالل ،بدأت الهيئات الرسمية السورية (وبوجه خاص املكتب املركزي
عرض لبيانات السجل
لإلحصاء منذ إنشائه عام  )1969يف إصدار مجموعات إحصائية سنوية تشتمل عىل ٍ
املدين .واستمرت املجموعات يف الصدور سنو ًّيا ومن دون انقطاع ،وبحيث تغطي مختلف محاور حركية
السكان ،حتى عام  .2011ثم توقف اإلصدار متا ًما مع بدء األزمة السورية ومل ُتعد املجموعات اإلحصائية
إىل الصدور إال بحلول منتصف عام  ،2018حني نرش املكتب املركزي لإلحصاء جميع نسخ املجموعات
لتشمل كل سنوات االنقطاع((( .بيد أنها جاءت تعاين ثالث مشكالت كربى؛ تتمثل األوىل يف الفقد الهائل
 2مدى رشيقي ،تطور الخصوبة السكانية يف سورية منذ االستقالل (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2015 ،
ص .250-249
3 Samman, "La population de la Syrie…," p. 112.
4 Cf. Mouna Liliane Samman, "La situation démographique de la Syrie," Population, vol. 31, no. 6 (1976), p. 1257.
 5الجمهورية العربية السورية ،وزارة التخطيط ،املجموعة اإلحصائية السنوية السورية لألعوام ( 2019-2011دمشق :املكتب املركزي
لإلحصاء ،)2018 ،شوهد يف  ،2020/9/22يفhttp://cbssyr.sy/ :
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وتخص
ميس محافظات كاملة (مبا فيها محافظة حلب ذات الوزن الدميوغرايف الكبري)؛
ّ
يف البيانات ،والذي ّ
الثانية بناء الكثري من البيانات يف املجموعات الجديدة باالستناد إىل فرضية استمرارية أوضاع ما قبل
الحرب ،وهي فرضية فقدت مصداقيتها بفعل األوضاع الطارئة ،ما يعني أنها ستقود ً
حتم إىل بيانات
تبتعد عن توصيف الحقائق القامئة بدقة؛ وأخ ًريا ،فعند عدم توافر ّأي مصدر ملعلومة أو مؤرش ما ،تلجأ
املجموعات الجديدة إىل االكتفاء بوضع الرقم اإلحصايئ لسنة قدمية سابقة عىل الحرب .ومتثّل مجمل
هذه املشكالت تحد ًيا ثان ًيا أمام العمل البحثي الدميوغرايف اليوم.
أما عىل مستوى املصدر الرئيس الثالث للبيانات ،فقد شهدت سورية عد ًدا من املسوح الدميوغرافية الرسمية
الكربى منذ سبعينيات القرن العرشين .غري أنّ العقود الخمسة املمتدة من السبعينيات حتى وقتنا الحارض
سجلت انقطاعني رئيسني يف املسوح؛ حدث أولهام خالل عقد الثامنينيات الذي توقفت فيه املسوح الدميوغرافية
ّ
متا ًما بعد انطالقة قوية يف السبعينيات ،وحدث الثاين بطبيعة الحال بعد بدء األزمة الراهنة منذ عام .2011
ونشري أخ ًريا إىل إسهام عدد من الهيئات منذ مطلع القرن الحادي والعرشين ،أي خالل العقد األخري
السابق عىل األزمة ،يف تزويد املعرفة الدميوغرافية السورية بتقارير ودراسات ش ّكلت نقل ًة حقيقية يف
معرفتنا عن السكان يف املايض والحارض واملستقبل؛ ويأيت يف مقدمتها تقري َرا حالة سكان سورية لعامي
 2008و ،2010واملرشوع االسترشايف سورية  2025الذي صدر عام .(((2007
ليس مفاجئًا بطبيعة الحال أن تكون عجلة هذه الحركة املعرفية يف شأن الدميوغرافيا السورية قد توقفت خالل
سنوات األزمة املاضية .وحتى املسوح القليلة التي أجراها ويجريها املكتب املركزي لإلحصاء مل تعد قادرة عىل
التعبري بعينات مالمئة عن خصائص مختلف رشائح املجتمع السوري وفئاته ومناطقه ،وهي يف أكرثيتها تتوجه
نحو مسائل كقوة العمل ومؤرشات األسعار والغذاء ،وإن تناول بعضها مؤخ ًرا عد ًدا من املؤرشات الدميوغرافية(((.
إىل جانب ّ
انقسام حاد يف مصادر البيانات
كل هذه االنقطاعات والتخلخالت يف األرقام الرسمية ،حدث
ٌ
الثانوية من بحوث وتقارير دميوغرافية ،بالتزامن مع االنقسام القائم بني السوريني أنفسهم؛ فباتت
رؤى ،بل حتى تقديرات إحصائية عددية تتباين بشدة تب ًعا للتوجهات املتعارضة للجهات املعنية
تقدم ً
بإصدارها داخل البلد وخارجه .وليس هذا االنقسام والتباين يف املصدر والرقم اإلحصايئ وليد األزمة
الحالية بطبيعة الحال ،لكنه بات اليوم أش ّد حضو ًرا مام كان عليه يف ما مىض.
 6محمد جامل باروت (رئيس الفريق واملؤلف الرئيس) ،حالة سكان سورية :التقرير الوطني األول (دمشق :الهيئة السورية لشؤون
األرسة وصندوق األمم املتحدة للسكان)2008 ،؛ محمد جامل باروت (رئيس الفريق واملؤلف الرئيس) ،حالة سكان سورية :التقرير الوطني
الثاين :انفتاح النافذة الدميوغرافية ...تحديات وفرص (دمشق :الهيئة السورية لشؤون األرسة وصندوق األمم املتحدة للسكان)2010 ،؛
محمد جامل باروت (مدير املرشوع ومؤلفه الرئيس) وآخرون ،التقرير الوطني االسترشايف األسايس األول ملرشوع سورية ( 2025دمشق:
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة.)2007 ،
 7ملزيد من التفصيل ،يراجع موقع املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية ،يفhttp://cbssyr.sy/ :
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ثان ًيا :يف القطيعة :كيف تخلخل األزمات سريورة حركية
السكان ومعرفتنا بها؟
يعب عن " ...حالة من الخلل
نود اإلشارة بادئ ذي بدء إىل أنّ مفهوم "األزمة" الذي نتبناه هنا إمنا ِّ
الوظيفي يف نظا ٍم ما ،بات غري قاد ٍر عىل أداء وظائفه ،أكان ذلك بفعل تغريات يف الظروف املحيطة ،أم
بتأث ٍري من خصائصه الداخلية يف ح ِّد ذاتها"((( .والحقيقة أنّ هذا التوصيف ينطبق عىل مختلف جوانب
الخلل القائم يف الحالة السورية منذ  ،2011وال تتناقض هذه التسمية برأينا مع ما تقرتن به هذه األزمة
من سامت الحرب (أكانت عىل شكل اقتتال داخيل أم مناوشات حدودية).
وال شك يف أنّ لكل أزمة يعيشها مجتمع من املجتمعات ،أكانت اقتصادية أم اجتامعية أم سياسية أم
أمنية أم سواها ،خصوصيتها واستثنائية تأثرياتها يف املدى القصري والطويل ،وهي خصوصية تقرتن بطبيعة
املجتمع يف ذاته وانبنائه سياس ًيا واقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا وثقاف ًّيا عىل م ّر التاريخ .لكن ويف املقابل ،ميكن
ّ
نستشف من التاريخ وتجاربه عنارص عامة تسمح بالوصول إىل فهم أفضل لوقائع اليوم .وبناء
دامئًا أن
عليه ،فإنّ الحروب العديدة التي شهدتها املجتمعات البرشية تق ِّدم أمثلة ترثي فهمنا آلثار األزمات يف
السكان .ولنئ تباينت اآلثار تب ًعا لشدة النزاعات ،فإنّ بعض النتائج تبدو شائعة ،كالفقد الحاصل يف
الشباب من الذكور ،واختالل نسبة النوع ،وتزايد أعداد األرامل واأليتام؛ غري أنّ الحروب ترتافق كذلك
باضطراب يف األحوال العامة غال ًبا ما ترافقه أشكال أخرى من املعاناة كانتشار األوبئة ً
متس
مثل ،والتي ّ
بشكل خاص الفئات األكرث ضع ًفا وحرمانًا(((.
منوذجا أول ًّيا يسهم يف اإلضاءة
ميكن اعتبار االنعكاسات الدميوغرافية للحربني العامليتني األوىل والثانية
ً
الصدد ،يشري أوليفيه فارون إىل أنّ الحرب العاملية األوىل
عىل جوانب عدة من هذه املسألة .ويف هذا ّ
شكلت نزي ًفا برش ًّيا استثنائ ًّيا يف خطورته ترك آثا ًرا ب ّينة يف الهرم السكاين األورويب لعقود تالية ،ومثّل
لحظة قطيعة يف السلوك واملامرسات الفردية؛ إذ مل يقترص األثر عىل مقتل ما يقارب تسعة ماليني من
الشبان الذكور ،نصفهم ترك وراءه أرملة لها من األطفال اثنني وسط ًّيا ،بل تع ّداه إىل ارتفاع يف معدالت
املراضة الناتجة من إصابات الحرب .فوق ذلك ،نتعلم من تجربة الحرب العاملية األوىل كيف تكشف
ثم،
الرصاعات بأفضل ما ميكن عن االنشقاقات الداخلية ،الدينية والعرقية عىل وجه الخصوص( .((1ومن ّ
8 Natacha Ordioni, "Le concept de crise: Un paradigme explicatif obsolète? Une Approche sexospécifique," Mondes
en développement, vol. 2, no. 154 (2011), p. 139.
9 Faron Olivier, "Guerre(s) et démographie historique," Annales de démographie historique, vol. 1, no. 103 (2002), p. 5.
ميس السود أكرث من البيض ،ما يدل عىل تفاعل
 10عىل سبيل املثال ،كان الطلب عىل االلتحاق بالخدمة العسكرية يف الواليات املتحدة ّ
املسألة العرقية يف قلب الرصاع:
Ibid., pp. 5-7.
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نستطيع أن نفهم أنّ تر ّكز املعارك بذاتها أو تر ّكز نسب االلتحاق العسكري يف مناطق بعينها ،ميكن أن
يرتك آثا ًرا يف الرتكيبة الدميوغرافية العامة للمجتمع كام يف خصوصية كل منطقة ،ليس يف املدى القصري
فحسب ،بل عرب عقود الحقة كذلك.
ويف املقابل ،اتسمت الحرب العاملية الثانية بأنّ آثارها تعدت املقاتلني يف املعارك لتصيب باملوت ماليني
املدنيني ،وتتس ّبب يف مقتل  39مليونًا من البرش يف أوروبا وحدها ،ما يجعلها تعب ًريا عن إحدى أكرب
القطيعات الدميوغرافية يف التاريخ ونقطة تحول كربى يف القرن العرشين ،ال سيام عىل مستوى التغري
الحاصل يف نسبة النوع وتوازن األعداد بني الجنسني .ففي أملانيا ً
مثل ،انخفضت نسبة النوع من 0.98
من الرجال لكل مئة من النساء البالغات من العمر  15إىل  45عا ًما يف عام  1939إىل  0.72فقط بعد
الحرب بحلول عام .((1(1946
يسجل كريستيان تيبون ً
مثال عن القطيعة الدميوغرافية يف بوروندي يف
خارج حدود القارة األوروبيةّ ،
الفرتة بني  .1944-1943ويرى أنه وبحسب توصيفات تلك املرحلة ،مل تكن الحرب يف ح ّد ذاتها مصدر
القطيعة ،بل الفاقة واملجاعة املقرتنة بها من جهة ،والدور الذي أ ّدته عوامل مناخية من جهة أخرى.
وسجلت املرحلة املذكورة تراج ًعا يف الوالدات وأعداد الحمول يف مقابل ارتفاع كبري يف أعداد الوفيات
بقيت مالمحه قامئة حتى عام .((1(1947
ويف مثالني أقرب إلينا زمان ًّيا ومكان ًّيا ،يشري هاشم نعمة فياض إىل أنّ الحرب العراقية  -اإليرانية
( )1988-1980أدت إىل انخفاض معدل النمو السكاين ،وإن يكن من الصعب حساب نسبة االنخفاض
التي ساهمت بها الخسائر البرشية الناجمة عن الحرب( .((1ثم يتوقف ببعض التفصيل عند تأثريات
حرب الخليج الثانية ( )1991-1990يف املولودية ،فيقول" :تشري األرقام الرسمية بوضوح إىل انخفاض
العدد املطلق للوالدات الحية من  660أل ًفا و 385مولو ًدا عام  1990إىل  482أل ًفا و 290مولو ًدا عام
 ،1991وإىل  471أل ًفا و 886مولو ًدا عام  .2000هذا االنخفاض كان حا ًدا يف الحقيقة ،وهذه الظاهرة
ُفس بالحركة العسكرية العامة [ ،]...إذ عندما يكون الكثري من العسكريني بعيدين عن
ميكن أن ت َّ
بيوتهم ،ينخفض عدد النساء الحوامل"( .((1ويف املقابل ،ب ّينت دراسة أثر الحرب اللبنانية يف الخصوبة أنّ
نقص املساكن يف بريوت فرتة الحرب كان قد أدى بالرضورة إىل تأجيل زيجات ،كام تس ّبب يف مغادرة
11 Iris Kesternich et al., "The Effects of World War II on Economic and Health Outcomes across Europe," IZA
Discussion Papers, Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA), no. 6296 (2012), pp. 5, 16, accessed on 22/9/2020, at:
https://bit.ly/3mI3B5y
12 Christian Thibon, Histoire démographique du Burundi (Paris: Éditions Karthala, 2004), pp. 83-91.
 13هاشم نعمة فياض" ،الخصوبة السكانية يف العراق :تطورها والعوامل املؤثرة فيها" ،عمران ،العدد  ،3مج ( 2شتاء  ،)2013ص .44
 14املرجع نفسه ،ص .45
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املتزوجني الجدد لبريوت؛ فرتاجع الدعم االجتامعي ملن حولهم يف مرحلة بدء تكوين أرسهم ،لكن يبقى
من الصعب تأكيد حدوث انخفاض ذي داللة يف الخصوبة اللبنانية بفعل الحرب األهلية(.((1
لن نستفيض يف مناقشة املزيد من األمثلة عن تأثريات الحروب واألزمات يف السكان ،فام أردناه من هذا
العرض املوجز هو تسليط الضوء ً
أول وقبل كل يشء عىل مدى تع ّقد التأثريات وتداخلها ،وعىل عدم
وجود صيغة واحدة جامعة الستجابة املجتمعات .ومن املؤكد أنّ النتائج األكرث شيو ًعا واألوضح للعيان
تخص ارتفاع معدالت الوفيات بشكل عام أ ًّيا تكن طبيعة األزمة القامئة ،وارتفاع معدالت
هي تلك التي ّ
وفيات الذكور من الشبان املنخرطني يف املعارك ال سيام يف أوقات الحروب؛ وهذا الشكل األخري من
مستوى ثانٍ من التأثريات ،يؤدي اضطراب
اختالل الوفيات سيقود بدوره إىل خلل يف نسبة النوع .ويف
ً
ً
إجامل إىل تأجيل زيجات يصعب عقدها ألسباب أمنية أو اقتصادية ،ويؤدي التباعد املكاين بني
األوضاع
الزوجني يف الزيجات القامئة بالفعل دو ًرا يف خفض املواليد؛ وهو تباعد مكاين قد ينتج من مشاركة الزوج
يف املعارك أو من تأثريات النزوح ،وما يرافقه من افرتاق.
فهل سيكرث املوت إ ًذا وتقل الوالدات؟ يبدو األمر كذلك يف املدى القصري .أما يف املدى الطويل ،فال دالئل
يف تجارب املجتمعات البرشية عىل استمرارية مطلقة لهذه األحوال ،ال بل يظهر بشكل عام أنّ "حاالت
الرتاجع هذه ظاهرية أكرث منها حقيقية ،ألنه ومع نهاية األعامل العدوانية ،يعود التوازن إىل حاله عىل
مستوى "سوق الزواج ّية" ،والوالدات التي كانت قد ُأعيقت ما تلبث أن تحدث متأخّ ر ًة؛ نتحدث إ ًذا عن
"التعويض"(.((1
يبدو إ ًذا السؤال اإلشكايل األهم يف هذا الصدد هو املتعلق بآليات تعويض الوالدات هذه ،ورسعة حدوثها
ّ
يستغل فرتات االستقرار العابرة) ،ومستوياتها ،ومدى
زمان ًّيا (هل ينتظر التعويض انتهاء األزمة متا ًما أم
إمكانية تعميمها عىل املجتمعات باختالف بناها .إذ ال شك يف أنّ املجتمعات املختلفة تستجيب لألزمات
وضوحا يف املجتمعات ذات البنى التقليدية،
بردود فعل متباينة ،وغال ًبا ما تكون آليات التعويض أشد
ً
حيث تحتفظ األرسة مبركزيتها كمؤسسة اجتامعية ،ويبقى دور املرأة اإلنتاجي محدو ًدا ودورها اإلنجايب
محور ًيا .يف مثل هذه الحاالت ،يؤدي ارتفاع املخاطر الناتج من الحروب واألزمات إىل التأثري يف الرتكيب
العمري للخصوبة بطرائق ثالث" :أ ّو ًل ميكن أن تبدأ النساء بإنجاب األطفال مب ّك ًرا أكرث من املعتاد؛ ثان ًيا:
ميكن أن تستمر النساء يف إنجاب األطفال الح ًقا يف حياتهن؛ وأخ ًريا قد ينجنب األطفال بفرتات فاصلة أكرث
15 Myriam Khlat, Mary Deeb & Youssef Courbage, "Fertility levels and Differentials in Beirut During Wartime: An
Indirect Estimation Based on Maternity Registers," Population Studies, vol. 51, no. 1 (1994), p. 85.
16 Patrick Festy, "Effets et répercussions de la première guerre mondiale sur la fécondité française," Population, 39ème
année, no. 6 (1984), p. 977.
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تقار ًبا ( .)...يضاف إىل ما سبق أثر آخر مرتبط بالعمر وهو احتامل 'تعويض' الخصوبة الح ًقا .فالنساء
ميكنهن تعويض اآلثار السلبية يف الخصوبة يف عمر أكرب"(.((1
وهن شابات صغريات
ّ
اللوايت تع ّرضن لصدمة ّ
غني عن القول يف الختام إنّ مجمل هذه التغريات يف عنارص حركية السكان تحدث يف ّ
ظل انتقال
ّ
ملجموعات برشية من أماكن إىل أخرى هر ًبا من املعارك أو بح ًثا عن فرص عيش أفضل بعد فقدان
مورد الرزق بفعل األزمة ،أكانت كارثة طبيعية أم حر ًبا أم سواها .ويؤدي انتقال البرش داخل حدود
البلد املعني وخارجها إىل إضافة عنرص جديد إىل مجمل عنارص القطيعة السابقة ،وهو عنرص االختالل
السكاين-املجايل الذي يقوم عىل تك ّدس مجموعات من السكان يف مناطق بعينها مع ما يرافقه من ضغط
عىل املوارد والخدمات الضعيفة ً
أصل بفعل األزمة بذاتها ،وتك ّدس مجموعات أخرى من السكان ،األقل
ًّ
حظا إن جاز التعبري ،يف مخيامت النزوح التي افتقرت وتفتقر عىل م ّر تاريخ البرشية إىل الحد األدىن

ثم تصري هي بسكانها موض ًعا لتغريات
من مقومات الحياة الكرمية وإىل البنى التنموية املالمئة؛ ومن ّ
دميوغرافية قد تخرج يف حد ذاتها عن السياق العام ملا يحدث يف أوساط بقية السكان األكرث استقرا ًرا.

ثالثًا :سورية األزمة :حركية السكان منذ  2011وآفاقها املستقبلية
نتوصل من هذه النظرة الكلية إىل أنّ املعرفة بحارض حركية السكان يف سورية ومستقبلها محكومة يف
اللحظة الراهنة مبسألتني ينبغي أخذهام م ًعا يف االعتبار :انقطاع بعض مصادر البيانات الرئيسة ،وتخلخل
بعضها اآلخر من جهة؛ والقطيعة الدميوغرافية التي ال ب ّد من أن تنعكس يف مسار عنارص حركية السكان،
فتخرج بها عن السريورة التي كانت قامئة قبل  ،2011من جهة أخرى.
وسنستعرض يف ما ييل بعضً ا من مؤرشات حركية السكان منذ  ،2010العام السابق مبارشة عىل األزمة،
باالستناد إىل الرقم اإلحصايئ الرسمي السوري ،إىل جانب مناذج من بيانات إصدارات أخرى متنوعة؛
بعض من مالمحها املستقبلية ،لكن من دون أن
محاولني من خالل هذا العرض وبواسطته استرشاف ٍ
ننىس أنّ لالسترشاف يف سياق القطيعة خصوصيته .ولنتذكر هنا مع هوغ دو جوفنيل أنّ "الحارض
ما هو إال لحظة خاطفة بني املايض واملستقبل ،وأنّ هذا األخري ال ينبثق من العدم .وإحدى املهامت
ألي مامرسة لالسترشاف ،هي إ ًذا محاولة متثّلنا للوضع الحايل من خالل ديناميكيته
األساسية ،واملسبقة ّ
17 Claus C. Pörtner, Gone with the Wind? Hurricane Risk, Fertility, and Education (Seattle/Washington: Department
of Economics: Albers School of Business and Economics, Seattle University; Center for Studies in Demography and
Ecology, University of Washington, 2014), p. 20.
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الزمنية الطويلة ومجموع أبعاده"( .((1ولننتبه من خالل هذه الفكرة إىل أنّ هذا بالذات هو ما تحول
القطيعة دون حدوثه؛ فبوقوعها نفقد الديناميكية الزمنية الطويلة ،وتتفكك أبعاد الحارض ،ويصري لزا ًما
علينا إعادة تجميعها وفق نظرة كلية تأخذ يف االعتبار تداخل معطيات عدة يف رسم مالمح كل واحد
من هذه األبعاد.
 .1انعكاسات األزمة يف الوفيات :املستقبل يف ضوء الحارض

سبق أن ب ّينا يف ما أوردناه من أمثلة عن القطيعات الدميوغرافية أنّ األزمات بأنواعها تزيد من األعداد
املطلقة للوفيات .وإذا ما انطلقنا من نظرة عامة أولية ،فسنعرف عىل الفور أنّ الواقع السوري منذ
 2011ال يش ّذ عن هذه القاعدة .وتتأكد هذه النظرة العامة األولية مبالحظات أوردها عدد من الدراسات
التي تناولت الشأن السوري .فنقرأ منذ عام  2014يف تقرير هدر اإلنسانية الصادر عن املركز السوري
لبحوث السياسات أنّ خسارة األرواح تعترب "أكرث جوانب النزاع مأساوية مع ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة
األزمة [ .]...ومع نهاية عام  ،2013بلغ عدد الوفيات يف سورية نتيجة األزمة حوايل  130ألف شخص
مرتف ًعا من  100ألف حتى نهاية الربع الثاين من نفس العام [ .]...ميكن القول إنه ومع نهاية عام 2013
فإن  3يف املئة من السكان تقري ًبا قد تعرضوا للقتل أو اإلصابة أو التشوه نتيجة األزمة"( .((1ويف تقري ٍر
الحق ،تشري املعطيات الصادرة عن املركز أنّه من املتوقع أن يصل معدل الوفيات إىل  10يف األلف مع
نهاية عام .((2(2015
ويف سياق مامثل ،يشري محمد أكرم القش إىل ارتفاع مؤرشات الوفيات نتيجة تدهور الوضع الصحي
خالل سنوات األزمة .فبعد انخفاض معدل الوفيات الخام ومعدالت وفيات األمهات والرضع بشكل
ملحوظ بني منتصف تسعينيات القرن العرشين والعقد األول من القرن الحادي والعرشين ،عاودت
هذه املؤرشات ارتفاعها يف سنوات األزمة .وكان معدل وفيات الرضع قد وصل إىل  18يف األلف سنة
 ،2009ومعدل وفيات األمهات بلغ  52وفاة لكل مئة ألف والدة حية للعام ذاته ،لرتتفع هذه القيم
وليسجل معدل وفيات الرضع ما يزيد عىل  23يف األلف ومعدل وفيات األمهات  65وفاة لكل
مؤخّ ًرا
ّ
(((2
مئة ألف والدة حية خالل سنوات األزمة حتى عام . 2017
 18هوغ دو جوفنيل" ،االسترشاف والسياسة" يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب األول (الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2016 ،ص .16
 19سورية :هدر اإلنسانية ،تقرير يرصد الظروف االقتصادية واالجتامعية يف سورية – تقرير الربعني الثالث والرابع (متوز-كانون األول
( )2013دمشق :املركز السوري لبحوث السياسات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واألونروا ،)2014 ،ص .48
 20سورية :مواجهة التشظي ،تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام ( 2015دمشق :املركز السوري لبحوث السياسات بدعم من
املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2016 ،ص .8
 21محمد أكرم القش ،املسألة السكانية يف سورية ،سلسلة قضايا التنمية البرشية يف سورية ،العدد الخامس (دمشق :مركز دمشق
لألبحاث والدراسات (مداد) ،)2019 ،ص .24-23
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ال يسمح الرقم الرسمي السوري الصادر عن املكتب املركزي لإلحصاء يف مجموعاته السنوية بتأكيد
مستوى قيم معدل الوفيات الخام الواردة يف التقديرات املذكورة .ويرجع السبب يف ذلك بشكل رئيس
إىل الفقد الحاصل يف البيانات .فالوفيات وأعداد السكان الواردة يف الرقم الرسمي السوري تفتقر إىل
محافظة حمص لعا َمي  2011و ،2012ثم تعود حمص للظهور يف البيانات بد ًءا من عام  ،2013لكننا
نخرس يف املقابل محافظات أربع هي حلب وإدلب ودير الزور والرقة والتي تبقى بياناتها غائبة حتى
آخر مجموعة إحصائية صدرت عام 2019؛ وتغيب الحسكة معها عام  .2017ومع ذلك ،قمنا بحساب
معدالت الوفيات الخام بحسب الجنس للسنوات من  2010إىل ( 2016لبيانات املجموعات اإلحصائية
املأخوذة عن السجالت املدنية) ،وللسنوات من  2010إىل ( 2018للبيانات املأخوذة عن تقديرات
التعداد( ،((2بغرض التحقق مام إذا كانت تعكس ،بالرغم من النواقص ،حقيقة الفروقات يف الوفيات بني
الجنسني .ونعرض النتائج يف الشكلني ( )1و(.((2()2
قبل مناقشة الشكلني ( )1و( ،)2ال بد من اإلشارة إىل أنّ معدل الوفيات الخام هو معدل كيل يتأثر
إىل ح ّد بعيد بالرتكيب العمري للسكان؛ أي إنه قابل لالرتفاع مع ازدياد نسبة كبار السن يف املجتمع
وال يستخدم يف حالته الخام للمقارنات املتعلقة باملستويات الصحية والتنموية .لكن بالنظر إىل أنّ
املرحلة التي نتناولها قصرية األمد ميكن القبول به كمؤرش مقارنة ،عىل اعتبار أنّ نسبة كبار السن يف
املجتمع تحتاج إىل مراحل زمنية طويلة نسب ًيا لتتغري بشكل مؤثر.
يف الشكلني ( )1و( ،)2ال تعكس األرقام الرسمية االرتفاع يف معدل الوفيات الخام الذي ترصده املصادر
غري الرسمية؛ ويرجع األمر بطبيعة الحال إىل النقص الشديد يف البيانات وعدم شموليتها لجميع السكان.
لكن بالرغم من هذا النقص ،يظهر جل ًّيا اتساع الفارق يف الوفيات الخام بني الذكور واإلناث عرب سنوات
األزمة .فبعد أن كان ّ
أقل من  1يف األلف سنة  ،2010ويف كال املصدرين ،ارتفع إىل حدود تقارب  2يف
األلف يف سنوات ما بعد  .2016نستطيع إ ًذا التأكيد باالنطالق من هذه البيانات ورغم ما يعرتيها من
نواقص عىل أنّ األزمة متس بشكلٍ رئيس وفيات الذكور .وهو ما أشارت إليه تقارير بينت أنّ نسبة
الوفيات يف صفوف الذكور متثّل  82.2يف املئة من إجاميل الوفيات املرتبطة بالنزاع يف سورية ،وغالبيتهم
كانوا ً
رجال يف عمر العمل؛ وهذا انعكاس لالنخراط املبارش للرجال يف القتال الدائر(.((2
 22ليس ما تطلق عليه املجموعة اإلحصائية تسمية "بيانات التعداد" سوى تقدير ال عالقة له بالتعداد العام والشامل للسكان؛ فهذا
األخري توقف بطبيعة الحال منذ آخر تعداد سابق عىل األزمة (عام .)2004
ُ 23ينظر تفصيل القيم يف الجدول ( )1من امللحق.
ُ 24ينظر :سورية :العدالة لتجاوز النزاع ،تقرير آثار النزاع السوري ( 2019-2016دمشق :املركز السوري لبحوث السياسات بدعم من
املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2020 ،ص .87
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الشكل ()1
معدل الوفيات الخام يف األلف بحسب الجنس (بيانات التعداد) سورية 2018-2010
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املصدر.Ibid., p. 4 :

الشكل ()2
معدل الوفيات الخام يف األلف بحسب الجنس (بيانات السجل املدين) سورية 2016-2010
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املصدر :من إعداد الباحثة ،باالستناد إىل بيانات :الجمهورية العربية السورية ،وزارة التخطيط،
املجموعة اإلحصائية السنوية السورية لألعوام  2011إىل .2019
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وينعكس هذا التأثري املبارش لألزمة يف ارتفاع معدالت الوفيات عمو ًما ،ووفيات الذكور بخاصة ،بشكل
مبارش يف قيم العمر املتوقع عند الوالدة .فهذا املؤرش شديد الحساسية للتغريات اآلنية يف مسببات
ثم فمن غري املفاجئ أن يسجل
الوفيات (أكانت معارك أم تدهو ًرا يف األوضاع الصحية والخدمات)؛ ومن ّ
ً
ملحوظا خالل سنوات األزمة األوىل األشد دموية ،إذ ُيق ّدر أنه انخفض من  70.5سنة عام 2010
انخفاضً ا
(((2
(((2
إىل نحو  55.4سنة عام  ، 2015وإن يكن قد عاود ارتفاعه الح ًقا ليبلغ  62.9لعام  ، 2019مع بقائه
اليوم بعي ًدا متا ًما من القيمة املسجلة قبل األزمة ،فالخسارة يف العمر املتوقع عند الوالدة تتجاوز سبع
سنوات يف غضون أقل من عقد واحد.
الشكل ()3
العمر املتوقع عند الوالدة بحسب الجنس ()2019–2010

املصدر :سورية :العدالة لتجاوز النزاع ،تقرير آثار النزاع السوري ( 2019-2016دمشق :املركز السوري لبحوث السياسات بدعم
من املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2020 ،ص .87

تدريجا بد ًءا من عام
باالستعانة بالشكل ( ،)3نالحظ أنّ قيم العمر املتوقع عند الوالدة أخذت يف االرتفاع
ً
لكن الهوة الفاصلة بني وفيات الذكور واإلناث تبقى واضحة متا ًما؛ وكانت قد بلغت أش ّدها عام
ّ .2017
 2014بفارق يتجاوز ست عرشة سنة ُس ّجل عام  ،2014ثم تراجع إىل حدود السنوات السبع عام 2019
(إذ بلغ العمر املتوقع عند الوالدة  59.4سنة للرجال و 66.9للنساء)(.((2
 25سورية :مواجهة التشظي ،ص .8
ُ 26ينظر :سورية :العدالة لتجاوز النزاع ،ص .78
 27املرجع نفسه ،ص .87
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واضحا من الشكلني ( )1و( )2استمرارية ارتفاع
كيف نقرأ املستقبل يف ضوء هذه املؤرشات؟ يبدو
ً
معدالت الوفيات الخام واتساع الفارق بني الذكور واإلناث يف أعداد الوفيات منسوب ًة إىل مجمل السكان.
وكذلك أوردنا أمثلة عن معدالت وفيات األمهات والرضع تعكس بارتفاعها تراجع قدرة املنظومة الصحية
عىل تقديم خدماتها للجميع .ونرى يف الشكل ( ،)3يف املقابل ،ارتفا ًعا تدريج ًّيا يف العمر املتوقع عند
الوالدة ّ
يدل عىل تغري إيجايب لحظي – سن ًة وراء سنة – يف األوضاع الصحية واألمنية العامة؛ األمر الذي
ينعكس إيجا ًبا يف احتامل الحياة لألجيال الجديدة.
تحسنٍ مبقدار ما هو تعبري عن تذبذب يف مستويات
نحن ال نعترب هذا االرتفاع اللحظي مؤرشًا عىل ّ
الوفيات العامة والعمر املتوقع عند الوالدة .ومن املرجح أن يستمر هذا التذبذب ،ليس خالل العقد
املقبل فحسب ،بل ما دامت األزمة السورية مل تصل إىل نهايتها بعد .فبالنظر إىل األحوال العامة القامئة
يف مختلف مناطق البالد – أكانت تحت سيطرة الدولة السورية أم مل تكن – نعرف أنّ االستقرار الذي
قد تشهده بعض السنوات ،أو بعض األشهر ضمن سنة بعينها ،ليس سوى استقرار مرحيل .فاألزمة
مستمرة ومل ت ّ
ثم هش تخلخله ّأي خروقات لالتفاقات األمنية ،أو حوادث
ُحل ،واالستقرار هو من ّ
واضطرابات مفاجئة .وضمن هذه الظروف ،ال يعني ارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة اليوم بالرضورة
استمرارية الرتفاعه يف السنوات املقبلة؛ فام إن تشتعل املعارك يف إحدى الجبهات حتى يعود املوت
إىل الواجهة ليحصد بالدرجة األوىل أرواح املزيد من الشبان املقاتلني ،ومتت ّد آثاره إىل املدنيني فرتتفع
الوفيات يف صفوفهم أيضً ا .فوق ذلك ،تؤدي املعارك عىل الدوام إىل املزيد من النزوح ،وما يرافقه من
تردي األوضاع الصحية ،ونقص الغذاء والخدمات؛ والتي تقود جميعها وبشكل مبارش إىل ارتفاع معدالت
وفيات األمهات والرضع بشكل خاص.
أما يف املناطق األكرث استقرا ًرا من البالد ،فيبقى الضغط السكاين الهائل املتولد عن موجات النزوح من
املدن املترضرة حارضًا بثقله عىل البنى التحتية الخدمية يف املجال الصحي .وهو ضغط يضاف إىل حجم
الخسائر الكبري ً
أصل الذي شهدته املنظومة الصحية خالل سنوات الحرب الطويلة .ونذكر عىل سبيل
املثال أنّ معطيات دراسة مدى صالحية املستشفيات واملراكز الصحية العامة للقيام بوظائفها كانت
قد أظهرت أنه وبحلول نهاية أيلول /سبتمرب " ،2018من بني  111مستشفى عا ًّما خضع للتقويم57 ،
منها كانت عاملة بالكامل ( 51يف املئة) ،و 28مستشفى منها كانت عاملة جزئ ًّيا وتعاين من نقص يف
املوظفني أو املعدات أو األدوية وأرضار يف املباين ( 25يف املئة) ،يف حني كانت  26مستشفى منها غري
عاملة ( 24يف املئة)"(.((2
28
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ويصبح هذا الترضّر الذي عانته املنظومة الصحية الرسمية أش ّد تأث ًريا وخطورة يف الوقت الراهن،
مع تردي الوضع االقتصادي لرشائح واسعة من السوريني منذ الربع األخري من العام املنرصم بخاصة،
واشتداده يف الوقت الراهن .فرتاجع القدرة الرشائية ،واالرتفاع الحاد يف معدالت الفقر( ،((2وارتفاع
تكاليف العالج يف القطاع الصحي الخاص ،سيزيد بالرضورة من الضغط الكمي يف الطلب عىل خدمات
املؤسسات الصحية الحكومية .وإن كانت هذه املؤسسات ال تخلو من كوادر طبية مؤهلة تبذل جه ًدا
مضاع ًفا لتقديم ما أمكن من رعاية ،فإنّ النيات الحسنة ال تنفع وحدها يف مواجهة النقص الحاد يف
اإلمكانات املادية والتجهيزات .ولذا تجتمع كل هذه العوامل م ًعا فتؤدي إىل تراجع يف الوضع الصحي
ثم إىل حدوث وفيات كان باإلمكان تجنبها.
العام ،ومن ّ
تجدر اإلشارة أخ ًريا إىل أنّه من املتوقع أن ترتك املستجدات التي يفرضها وباء فريوس كورونا املستجد
(كوفيد )19-عامل ًيا آثارها يف الحالة السورية .فإذا كان انتشار املرض قد أربك منظومات صحية من بني
األقوى عامل ًيا بسبب عجز املؤسسات الصحية عن تأمني كامل الرعاية لألعداد الهائلة من املرىض ،فإنّ
بدء انتشار الوباء مؤخّ ًرا يف الداخل السوري يضيف خط ًرا جدي ًدا إىل مجمل املخاطر التي من شأنها رفع
معدالت الوفيات ،وإن يكن هذه املرة يف أوساط فئات أكرب س ًّنا ً
قليل .ويكمن الخطر األكرب لتسارع وترية
االنتشار مؤخ ًرا يف إلقاء مزي ٍد من األعباء عىل منظومة صحية تعاين مسب ًقا التخلخل ،ومزيد من األعباء
ٍ
صعوبات اقتصادي ًة هائلة.
عىل أفراد يعانون مسب ًقا
إ ًذا ،تسري الوفيات العامة والعمرية يف سورية خالل السنوات املقبلة إىل مزيد من التذبذب ،وتقع تحت
رحمة التقلبات األمنية واالقتصادية والخدمية .وإذا كان بإمكاننا اليوم أن نأمل بأنّ السنوات األش ّد ً
قتل
وتدم ًريا قد مضت ،فإنّ الوفيات تظل مع ذلك عرضة الرتفاعات مفاجئة وحادة أحيانًا ،ما دام الرصاع قامئًا،
واملعارك قابلة لالشتعال يف أي لحظة ،وإن يف مساحات ّ
أقل اتسا ًعا مام كانت عليه يف سنوات الحرب األوىل.
عىل م ّر التاريخ ،اقرتن انخفاض الوفيات بتطور األدوات الصحية يف املجتمعات املتقدمة؛ وكذلك الح ًقا
يف املجتمعات النامية .ولذلك أمكن التنبؤ بأنّ التوسع يف تقديم الخدمات الصحية سيؤدي إىل استمرارية
لكن التصور الخطي هذا غري ممكن يف الحاالت االستثنائية التي ترتفع
يف انخفاض الوفيات باإلجاملّ .
ٍ
وفيات آخذة يف
معها الوفيات ،وهنا اإلشكال األهم .فإذا كان من اليسري التنبؤ باستمرارية انخفاض
الرتاجع مسب ًقا ،بتطبيق استكامل خطي ريايض ً
مثل مع افرتاض ثبات الظروف القامئة ،فإنه من الصعوبة
مبكان التنبؤ بالوفيات عند حدوث قطيعات هيكلية .فمع معرفتنا بأنّ الوفيات اليوم يف سورية آخذة
سن التجنيد) ،فإنه من غري املعقول افرتاض
يف االرتفاع يف أوساط معينة (ال سيام الشباب الذكور يف ّ
 29ال يتسع املجال هنا لالستفاضة يف الحديث عن مؤرشات الفقر الذي بات ميس الغالبية العظمى من السوريني .ملزيد من التفصيل،
ميكن مراجعة تقرير :سورية :العدالة لتجاوز النزاع ،ال سيام الصفحات .97-92
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ثم استمرارية
استمرارية خطية لهذا التزايد .ما نستطيع افرتاضه هو إما استمرار اشتعال املعارك ،ومن ّ
شبه مستقرة ملستويات وفيات الحرب ،أو توقف تام للمعارك يرافقه تراجع لوفيات الشباب إىل حدود
ما قبل الحرب .وطاملا مل يحسم أحد الخيارين بعد (فاملعارك تتوقف حي ًنا وتشتعل بشدة حي ًنا آخر)،
فسيظل تذبذب مستويات وفيات الشبان الذكور ،ومستويات الوفيات باإلجامل ،هو القائم.
 .2انعكاسات األزمة يف املسألة اإلنجابية ،وأبعادها املستقبلية

من اليسري اإلجامع ،حتى مع تباين املعطيات اإلحصائية واختالف املصادر وما يعرتيها من نواقص ،عىل
سن الشباب بشكل خاص يف ظل األوضاع القامئة
ارتفاع معدالت الوفيات بشكلٍ عام ووفيات الذكور يف ّ
يف سورية اليوم .ولقد الحظنا بالفعل أنّ النتائج املتحصلة من مختلف املصادر تنتهي إىل خالصة واحدة،
املعبة عنها .يف املقابل ،يبدو من الصعوبة مبكان الوصول إىل قراءة موحدة للمسألة
وإن اختلفت القيم ِّ
اإلنجابية( ((3يف سورية خالل سنوات األزمة؛ وأكرث من ذلك ،محاولة التنبؤ مبساراتها املستقبلية.
بالعودة إىل ما كان متوق ًعا قبل األزمة السورية ،نجد أنّ إسقاطات املكتب املركزي لإلحصاء كانت تتوقع عودة
سريورة انخفاض الخصوبة ومعدالت املواليد الخام رغم االرتفاع الطارئ الذي سجلته مطلع األلفية (خالل
العقد األول من األلفية ارتفع معدل املواليد الخام بحسب بعض التقديرات من  27.6يف األلف عام  2004إىل
 34يف األلف عام  .((3()2010وكان التصور القائم هو أن يراوح مؤرش الخصوبة عام  2025بني  2.3من األطفال
للمرأة الواحدة (وفق الفرض املنخفض) و( 3وفق الفرض املرتفع) .أما معدل املواليد الخام ،فوضِ عت حدود
لقيمه للعام نفسه تراوح بني  20.3و 23.6للفرضني املنخفض واملرتفع عىل التوايل( .((3ويف العموم ،وأ ًّيا تكن
الفرضيات املعتمدة فقد كان من املتوقع للخصوبة السورية إما أن تستقر عند الحدود التي وصلت إليها (أي
يف حدود  3.5من األطفال للمرأة الواحدة وسط ًّيا) ،مع تعرث التحول الدميوغرايف وتباطئه خالل العقد األول من
األلفية ،أو أن تتجاوز هذا التعرث بعد انقضاء هذا العقد ،فتوايل سريورة التحول الدميوغرايف وتسجل املزيد من
انخفاض الخصوبة لتقارب معدل اإلحالل ( 2.1من األطفال للمرأة الواحدة) .ونجد يف تقديرات األمم املتحدة
ً
ً
ومعدل للمواليد
مثل تقدي ًرا للخصوبة الكلية يف حدود  2.6من األطفال للمرأة الواحدة للفرتة ،2025-2020
(((3
الخام يبلغ  21.3يف األلف للفرتة ذاتها (مبا يتوافق مع التقديرات الرسمية السورية).
 30نتحدث عن املولودية (تكرار الوالدات منسوب ًة إىل مجمل السكان) ،وعن الخصوبة (معدل الخصوبة الكيل أي عدد الوالدات منسو ًبا
إىل النساء يف سن الحمل واإلنجاب) ،تب ًعا لتوافر البيانات عن أحد املؤرشين أو كليهام.
ُ 31ينظر :القش ،ص .21
 32الجمهورية العربية السورية ،رئاسة مجلس الوزراء ،دراسة اإلسقاطات السكانية ( 2025-2005دمشق :املكتب املركزي لإلحصاء،
[د .ت ،)].ص .17-15
33 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects 2019, Population
Division 2019, accessed on 22/9/2020, at: https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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يف األحوال االعتيادية ،ويف غياب أي حالة طارئة ،ميكن اعتامد سريورة عامة ذات معقولية تسري عربها
العملية اإلنجابية يف املجتمع .فإذا انخفضت الخصوبة يف مجتمع ما إىل حدود معدل اإلحالل ً
مثل،
ال نتوقع ارتفاع القيمة إىل  7أو  8بني ليلة وضحاها .قد تخرج بعض املجتمعات عن املسارات املتوقعة
لها أحيانًا ،فرتتفع معدالت املواليد الخام بعد انخفاضها ،لكن من دون أن يأخذ األمر شكل انقالب حاسم
وجذري يف االتجاهات .أما عندما تغزو املجتمع أحوال طارئة معممة ،فإنّ إمكانية معرفة املستقبل تصري
محكومة مبعرفة – منقوصة يف ح ّد ذاتها – عن الحارض.
هكذا نجد يف البحوث والتقارير عن املولودية والخصوبة يف سورية تباي ًنا يف تقديرات الباحثني الكمية
كام يف تحليالتهم الكيفية ملا حدث خالل العقد املايض .ويقود هذا التباين بالرضورة إىل اختالف يف
الرؤية والتصور املستقبيل؛ إذ يف العموم ،ولتوخي الدقة ،تُجرى اإلسقاطات السكانية كم ًّيا عىل امتداد
مراحل زمنية طويلة ج ًّدا لضبط أثر األحوال االستثنائية من حروب وكوارث وأوبئة ،وهو أمر غري ممكن
بعد يف الحالة السورية التي ما تزال اليوم يف خضم األزمةّ .
جل ما نستطيع فعله يف هذه الحالة هو
انعكاسا لتداخل عنارص متعددة ،وغري
محاولة رؤية مستقبل مؤرشات الخصوبة واملولودية باعتبارها
ً
حتمية ،يف تطورها.
يف مثال أول ،نجد أنّ دليل التنمية البرشية يؤكد عىل خسارة سورية لسبع وعرشين مرتبة بني عامي
 2012و ،2017وعىل انتقال البالد من مجموعة البلدان ذات التنمية املتوسطة إىل مجموعة التنمية
املنخفضة .ومع ذلك ،يوايل معدل الخصوبة الكيل ،وف ًقا لهذا التقرير ،انخفاضه وإن ببطء نسب ًّيا؛ فيرتاجع
من  3.4من األطفال للمرأة الواحدة للفرتة  2010-2005إىل  2.8للفرتة  .((3(2020-2015من جانبها تشري
التقديرات الصادرة عن املركز السوري لبحوث السياسات يف تقريرين حديثني إىل انخفاض املولودية
برتاجع معدالت املواليد الخام من  38.8يف األلف عام  2010إىل  28.5يف األلف عام  ،((3(2014ثم إىل
 25.4يف األلف عام  .((3(2019ويف املقابل ،نجد يف دراسة ملحمد أكرم القش صادرة عن مركز دمشق
للدراسات واألبحاث تقدي ًرا مغاي ًرا متا ًما ملعدل املواليد الخام ،حيث نقرأ" :ومن املرجح أنّ هذا املعدل
استمر باالرتفاع طوال سنوات األزمة إىل حدود ( )38باأللف بسبب التغريات السلبية التي طالت
املهجرة قرس ًّيا"(((3؛ وتتوافق هذه الرؤية بطبيعة
محددات السلوك اإلنجايب لعدد كبري من األرس وال سيام ّ
(((3
الحال مع توقع ارتفاع معدل الخصوبة الكيل إىل حدود  4.1من األطفال للمرأة الواحدة .
 34األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،أدلة التنمية البرشية ومؤرشاتها :التحديث اإلحصايئ لعام ( 2018نيويورك :برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ،)2018 ،ص  ،46 ،4-2شوهد يف  ،2020/9/22يفhttps://bit.ly/32Ti5HI :
 35التشتت القرسي :حالة اإلنسان يف سورية – التقرير الدميغرايف (دمشق :املركز السوري لبحوث السياسات ،)2016 ،ص .10
 36سورية :العدالة لتجاوز النزاع ،ص .70
 37القش ،ص .22-21
 38املرجع نفسه.
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تتعلق إحدى أهم نقاط الخالف يف تقديرات املولودية والخصوبة بالتصور الخاص باإلنجاب يف أوساط
النازحني واملهجرين ،حيث يسود االعتقاد بارتفاع املولودية بفعل تراجع العوامل الداعمة لخفض
الخصوبة وعىل رأسها توافر خدمات الصحة اإلنجابية وتعليم املرأة ،يف مقابل تعزيز املحددات التي
تؤدي إىل زيادة الخصوبة كالزواج املبكر ،وارتفاع وفيات الرضع واألطفال .يف املقابل تنفي بيانات املركز
السوري لبحوث السياسات وجود فروق دالة بني املهجرين واملستقرين من السكان ،حيث جرى تقدير
معدل املواليد الخام عام  2014لدى السكان املستقرين مكان ًّيا بـ  28.4يف األلف ،ولدى النازحني بـ 27.6
يف األلف ،مبا يناقض ،وفق تقديرات املركز ،العديد من النتائج التي تعترب أنّ معدالت الخصوبة ازدادت
خالل األزمة خاصة لدى النازحني(.((3
املسجلة يف السجل املدين حقيقة املولودية مطل ًقا.
ال تحسم األرقام الرسمية السورية ألعداد الوالدات
ّ
فاملجموعات اإلحصائية ال تعطي سوى أرقام منقوصة للغاية عن الظاهرة (متا ًما كام رأينا يف شأن
نقصا كب ًريا ج ًّدا يف التسجيل ،ال سيام
الوفيات) ،تقترص عىل عدد قليل من املحافظات ،وتعاين عىل األرجح ً
مع ارتفاع أعداد املغادرين تحت وطأة املعارك ومن دون أي تسجيل رسمي يف ّ
سجل الدولة السورية،
والذين من الواضح أنّ بيانات أطفالهم مل تعد تظهر يف الرقم اإلحصايئ الصادر عن املكتب املركزي
ويبي الشكل ( )4حجم النقص يف التسجيل الرسمي للوالدات ،وتعذر حساب معدل للمواليد
لإلحصاءّ .
الخام باالستناد إىل بيانات السجل املدين.
تتجاذب جملة من املحددات املتناقضة حارض املسألة اإلنجابية ومستقبلها يف ظل األزمة السورية،
واختالف النظرة إىل الواقع الحايل واالنعكاسات املستقبلية مفهوم متا ًما يف ظل هذا التجاذب الذي نجد
تعب ًريا عنه يف دراسة أجريت عىل عينة من  323أرسة يف دمشق .إذ أشارت النتائج ،عىل سبيل املثال،
إىل تراجع العمر عند الزواج األول للنساء يف العينة من  22.9قبل األزمة إىل  24.7بعدها (محدد داعم
إلنجابية أعىل) ،وإىل ارتفاع نسبة األرس التي أنجبت بسبب الرغبة يف االطمئنان عىل عدد ٍ
كاف من
األطفال من  8.7يف املئة قبل األزمة إىل  19.5يف املئة أثناءها (استجابة الرتفاع معدالت الوفيات ،محدد
داعم إلنجابية أعىل) .لكنها وجدت ،يف الوقت ذاته ،أن السلوك اإلنجايب ترافق عكس ًّيا مع تغري الظروف
االقتصادية األرسية نحو األسوأ ،حيث أنجب  10يف املئة من األرس أقل من ثالثة أوالد مقابل  1يف املئة
أنجب  8-6من األبناء (وهذا بالعكس محدد مث ّبط للمولودية)(.((4
 39التشتت القرسي ،ص .10
 40جمعة أحمد حجازي" ،محددات الخصوبة يف سورية يف ضوء األزمة :دراسة ميدانية عىل عينة من األرس الزواجية يف مدينة دمشق"،
مجلة جامعة البعث ،املجلد  ،39العدد  ،)2017( 26ص .121-116
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الشكل ()4
األعداد املطلقة للمواليد ()2018-2010

بيانات الشكل :عام  :2010جميع املحافظات 2011 .و :2012ما عدا حمص 2013 .إىل  :2018ما عدا حلب وإدلب والرقة ودير
الزور (باستثناء  ،2017حيث تضاف محافظة الحسكة إىل املحافظات األربع املفقودة).
املصدر :من إعداد الباحثة ،باالستناد إىل بيانات :الجمهورية العربية السورية ،وزارة التخطيط،
املجموعة اإلحصائية السنوية السورية لألعوام  2011إىل .2019

من جديد ،كيف نقرأ املستقبل يف ضوء هذه املؤرشات؟ بالنظر إىل تعذر التوافق يف تقدير املولودية
والخصوبة يف سورية اليوم ،فإنّ التصور األكرث معقولية للمستقبل يقوم ً
أول عىل االستفادة مام سجلناه
من مالحظات عن طبيعة استجابات املجتمعات لألزمات والحروب يف هذا الصدد ،مع أخذ خصوصية
تسجل يف هذا املجال بني
املجتمع السوري يف االعتبار؛ ويقوم ثان ًيا عىل االنتباه إىل الفروقات التي قد ّ
ُسجل يف
املرجح أن ت َّ
االستجابات املالحظة يف املدى القصري أثناء سريورة الرصاع ،وبني تلك التي من ّ
املدى الطويل .فاآلثار الظاهرة اليوم تحتاج إىل أن تُفهم يف سياق ك ّ
يل يأخذ يف االعتبار بنية املجتمع يف
املايض والحارض وخصوصية تركيبته االجتامعية واالقتصادية والثقافية ليك نتمكن من التنبؤ بتحوالتها
يف املستقبل القريب ،والبعيد.
ونحن منيل إىل االعتقاد بأنّ آلية التعويض تحكم يف الحقيقة الخصوبة واملولودية يف سورية اليوم ،وسيزداد
وقعها يف املقبل من السنوات .لكن يجب أن ننتبه إىل أنّ آلية التعويض نفسها ليست "آلي ًة" متا ًما؛ فهي
محكومة يف كل مرحلة بغلبة العوامل املح ّفزة للمولودية أو بالعكس ،برتاجعها وغلبة العوامل املث ِّبطة.
ال شك يف أنّ السنوات األوىل األشد اضطرا ًبا ودموية يف األزمة السورية تركت آثا ًرا من شأنها تحفيز
العوامل املث ّبطة للمولودية ،أكان ذلك بقرار إرادي يتخذه األفراد أنفسهم ،أم بحكم ما يفرضه األمر الواقع.
فانخراط أعداد كبرية من الشبان يف املعارك أ ّدى دو ًرا يف تعطيل زيجات (ووالدات تالية عليها) .كام أسهم
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تباعد قد يكون
التباعد املكاين بني الزوجني يف التقليل من فرص اإلنجاب يف األزواج القامئة مسب ًقا؛ وهو ٌ
ناتجا من مشاركة الزوج يف القتال ،أو مغادرته البالد لتجنب هذه املشاركة ،أو للبحث عن فرصة عمل بعد
ً
فقدان مورد الرزق .أما بالنسبة إىل الحراك الجغرايف القرسي ،فتأثرياته مرتبطة بالرشط االقتصادي بشكل
رئيس ،فالسكان الذين انتقلوا داخل ًّيا ومتكنوا من االستقرار يف رشوط معقولة يف املحافظات اآلمنة مل يكونوا
عرض ًة لتأثريات النزوح كأولئك الذين اضطروا إىل التجمع يف مخيامت داخل البالد أو يف بلدان الجوار.
ويف املقابل ،تحمل جملة هذه العوامل املث ّبطة يف ثناياها بذور عوامل مح ّفزة آللية تعويضية تفرض
نفسها كلام سنحت الفرصة يف املدى القصري؛ ونعتقد أنها ستربز بوضوح أكرب يف املدى الطويل يف حال
استقرت األحوال األمنية ضمن إطار وحدود ما هي عليه اليوم .فالزيجات املؤجلة تنعقد برسعة كلام
سنحت األحوال وهدأت املعارك ،وكث ًريا ما يجري التخطيط إلنجاب طفل جديد يف فرتات الهدوء سواء
أطالت أم قرصت .وينطوي التعويض عىل بعد يسعى إىل مواجهة كرثة املوت بعوامل استمرارية عن
طريق اإلنجاب رغم قسوة الظرف االقتصاد والحيايت أحيانًا .وال يتعلق األمر بتعويض لوفيات الرضع
سن الرشد كام هو الحال يف البنى
واألطفال فحسب ،أي مبحاولة ضامن بقاء عدد من األطفال أحياء حتى ّ
املجتمعية السابقة عىل التحول ،بل بتعويض وفيات الشباب املنخرطني يف املعارك بشكل رئيس ،وهذه
النقطة األخرية ملموسة متا ًما يف الداخل السوري لدى رشائح واسعة من املجتمع تكرر عبارة "ميوت
أبناؤنا كث ًريا ،يجب أن ننجب الكثري ليك نبقى ونستمر" .مثل هذا الشكل من التعبري يحمل يف طياته
عوامل التعويض املحفزة للمولودية والتي نعتقد أنها ستتعزز يف املقبل من األيام.
املالحظة يف سورية اليوم تدعم
أضف إىل ما سبق حقيقة أنّ املحددات االجتامعية والثقافية للخصوبة َ
يف الحقيقة تصورنا عن فرص غلبة تدريجية للعوامل املح ّفزة للمولودية .إذ تؤ ّكد املشاهدات أنّ األزمة
سن زواج الفتيات لدى رشائح واسعة من املترضرين بش ّدة ،ويف أوساط مخيامت
تس ّببت يف تراجع يف ّ
تغيا أ ّول ًّيا
النزوح خاصة .األمر الذي يستتبع ،يف ارتباطه مع تراجع التحاق الفتيات الصغريات بالتعليمً ّ ،
سن بدء اإلنجاب الذي سيصبح مب ّك ًرا أكرث( ،((4وسيرتك آثاره بال ريب يف مستويات الخصوبة التي متيل
يف ّ
نحو االرتفاع كلام زادت نسبة اإلناث األقل ً
تعليم ضمن مجمل النساء يف سن الحمل واإلنجاب ً
أول،
وكلام انخفض متوسط العمر عند الزواج األول ثان ًيا .فوق هذا وذاك ،يؤدي تراجع املكانة االجتامعية
للمرأة يف هذه األحوال ،واعتامديتها اجتامع ًّيا واقتصاد ًّيا عىل الرجل ،إىل إعادة العملية اإلنجابية إىل
الصدارة باعتبارها الوظيفة الرئيسة للمرأة التي متنحها املكانة اجتامع ًّيا ،وتؤمن لها الحد األدىن من
الضامن االقتصادي وضامن الشيخوخة ،إما بعمل الصغار ،أو عىل األقل باالحتفاظ مبكانتها يف عائلة
الزوج عند فقده باملوت أو باملغادرة؛ ما يزيد من فرص تعزيز آليات التعويض عند استقرار األوضاع ولو
 41ناقشنا هذه الفكرة ببعض التفصيل يف :مدى رشيقي" ،غريزة البقاء أم نزوع الضبط الواعي :كيف ينجب البرش يف ظل األزمات" ،موقع
األوان ،2019/2/2 ،شوهد يف  ،2020/9/22يفhttps://bit.ly/360UZAS :
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جزئ ًّيا؛ سواء أخذ هذا االستقرار شكل هدوء نسبي تعيشه املدن والقرى ،أم أنه مل يتع ّد حدود السكن يف
خيمة بعد فرتة من التنقل والهروب .وتتعزز فرص التعويض هذه من خالل الرتاجع الكبري يف خدمات
الصحة اإلنجابية ،سواء عىل مستوى تقديم املشورة والتوعية ،أو تأمني وسائل مالمئة ملنع الحمل ،أو
حتى تقديم ما يلزم من رعاية للح ّد من وفيات الرضع التي تقود بدورها ،وكلام ازدادت معدالتها ،إىل
املزيد من اإلنجاب التعوييض.
 .3كيف نقرأ اتجاهات العدد الكيل للسكان والحراك الجغرايف؟

نسري يف املقبل من السنوات نحو معادلة موت أكرث ووالدات أكرث .يبدو األمر إ ًذا وكأننا نعود إىل مرحلة
ما قبل التحول؛ إن نحن حاولنا موضعة األمر ضمن إطار نظرية التحول الدميوغرايف .وفق هذا املنظور،
ال يتو ّقع أن تزداد أعداد السكان السوريني املقيمني يف الداخل بشدة خالل العقود املقبلة ما دام اشتعال
املعارك وار ًدا يف أي لحظة ،وما دامت األزمة العامة ،وما يستتبعها من أزمات جزئية ،قامئ ًة .فاالرتفاع
يف الخصوبة ستمتصه الوفيات املتزايدة ليس بفعل الحرب فحسب ،بل بفعل تراجع العملية التنموية
وضعف البنى الخدمية معها ،والتي ستؤثر بشكل مبارش يف وفيات النساء واألطفال عىل وجه الخصوص،
حتى يف مراحل الهدوء التي تتخلل الرصاع ،أو بعد حسمه نهائ ًّيا.
لن نستفيض يف هذه الفقرة الختامية يف عرض تطور أعداد السكان؛ فالعدد الكيل لسكان سورية
وللسكان السوريني بات اليوم – حاله كحال مجمل ّ
مؤشات البالد – موضع خالف ووجهات نظر ،يف
غياب ّأي ع ّد شامل للسكان مع توقف التعداد العام ،ويف ظل النواقص الهائلة يف بيانات التسجيل املدين
التي تقدمها املجموعات اإلحصائية .نحن ال منيل إ ًذا يف قراءتنا هذه إىل تقديم تقدير كمي حاسم ،بقدر
ما نسعى إىل رسم تصور كيفي عام بنا ًء عىل ما تتيحه مالحظة املعطيات املتوافرة.
ّ
السجل املدين خالل السنوات القليلة
يظهر الشكل ( ((4()5حجم الفقد الهائل يف البيانات املأخوذة عن
واضحا أن تقديرات "التعداد" الواردة تسري وفق فرضية االستمرارية من دون أخذ سنوات
املتاحة .ويبدو ً
تعب عن حقيقة األعداد املوجودة داخل األرايض السورية ،وال تأخذ يف
الحرب يف االعتبار؛ وهي ،من ّثم ،ال ّ
االعتبار موجات الهجرة اإلرادية أو القرسية التي شهدتها البالد بدرجات متفاوتة ،خالل السنوات املاضية.
نذكر هنا ً
مثل أنّ الساعة السكانية عىل موقع املكتب املركزي لإلحصاء تعلن عن عدد لسكان سورية بتاريخ
 23متوز /يوليو  2019يبلغ  ،26301447وهي قيمة تتجاوز اإلسقاطات الرسمية السابقة عىل األزمة ،والتي
كانت تتوقع (وفق أعىل الفروض) وصول عدد سكان سورية إىل  25.9مليونًا بحلول عام .((4(2020
42
43

تفصيل البيانات يف امللحق (الجدول .)2
دراسة اإلسقاطات السكانية ،...ص .15
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الشكل ()5
عدد السكان الكيل (سجل مدين بداية العام) وعدد السكان املوجودين يف سورية (تعداد سكان منتصف العام)
باآلالف  ،2019-2010والفرق بني القيمتني 2016-2010

املصدر :من إعداد الباحثة ،باالستناد إىل بيانات :الجمهورية العربية السورية ،وزارة التخطيط،
املجموعة اإلحصائية السنوية السورية لألعوام  2011إىل .2019

وباملثل ،نلحظ تفاوتًا يف تقدير األعداد الحقيقية لالجئني يف دول الجوار ،وللمهاجرين يف مختلف أنحاء
العامل .والحال أنّ املعرفة بحركات الهجرة السورية مل تكن يو ًما منضبطة إحصائ ًّيا متا ًما عىل مستوى الرقم
الرسمي ،وال ريب يف أنّ مشكلة عدم الضبط هذه ستزداد وتتعمق يف السنوات املقبلة .ففي مثالني
منفصلني يف هذا الصددُ ،يق ِّدر القش عدد حاالت اللجوء الرتاكمي الفعيل حتى منتصف عام 2017
بحدود  3.5إىل  4ماليني نسمة(((4؛ ويشري تقدير أحدث عه ًدا إىل أنّ عدد النازحني بلغ  6.1ماليني نسمة
بحلول شهر آب /أغسطس  .2019وال يبدو أنّ تراجع حدة النزاع يؤدي دو ًرا يف انخفاض أعداد النازحني
التي تتسم بثبات نسبي مؤخّ ًرا ،مرتبط برت ّكز النزاع يف العامني املاضيني يف مناطق بعينها من البالد(.((4
يصعب كث ًريا تقديم تصور ملا سيؤول إليه الحراك الجغرايف للسوريني يف الداخل والخارج؛ فموجات
تتغي بشدة بني سنة
الهجرة أو النزوح ليست محكومة بعوامل ومحددات واضحة متا ًما ،وهي قابلة ألن ّ
وأخرى ،ال بل وشهر وآخر ،وذلك الرتباطها الشديد باعتبارات سياسية وأمنية ،وبقرارات فتح الحدود
وإغالقها ،والتي قد تتغري بني يوم وآخر .ولذا يتأ ّثر الحراك الجغرايف للسكان بجملة من العوامل الداخلية،
وعىل رأسها درجة االستقرار األمني يف بعض املناطق ،وحدة املعارك ودميومتها ،والطلب إىل الخدمة
 44القش ،ص .26
 45سورية :العدالة لتجاوز النزاع ،ص .73
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اإللزامية أو طلب االحتياط العسكري لخدم ٍة متتد سنوات طويلة ال تُعرف لها نهاية؛ وكلها عوامل طاردة
خصوصا ،وألرس بر ّمتها عمو ًما؛ ً
فضل عن العامل االقتصادي والخدمي.
ألعداد هائلة من الشبان الذكور
ً
فالرتاجع يف مستوى الخدمات الحياتية العامة (ماء وكهرباء وصحة وتعليم ...إلخ) ،وتر ّدي املستوى
املعييش ،هي بدورها عوامل طاردة قد تدفع بالكثريين ،حتى بعد استقرار األحوال األمنية نسب ًّيا ،إىل
السعي ملغادرة البالد .لكن ،ويف املقابل ،ال تقترص قرارات املغادرة عىل األفراد الراغبني ،بل تحكمها كذلك
رشوط الدول املستق ِبلة التي ميكن أن تغلق يف أي لحظة أبوابها يف وجه موجات جديدة من النازحني
أو من املهاجرين طو ًعا.
يضاف إىل ما سبق أنّ التنبؤ بالحراك الجغرايف داخل البالد وخارجه يحتاج إىل أن نعرف مبدئ ًّيا من
"ينوي" املغادرة (أو حتى العودة بالنسبة إىل أولئك الذين غادروا خالل السنوات األكرث دموي ًة) .تنطوي
هذه املعرفة بالنيات يف ح ّد ذاتها عىل صعوبات ج ّمة؛ ففي مناخ كالقائم يف أوساط السوريني أينام
حلوا اليوم ،قد تتكتم نسب كبرية من السكان عىل هذه النيات بسبب انعدام اإلحساس باألمان أو عدم
الوثوق بالجهات املستطلِعة ،ما يزيد من صعوبة التنبؤ.
توجد إ ًذا ،بشكل عام ،درجة عالية من عدم اليقني تحوط استرشاف حركات الهجرة يف الحاالت االعتيادية،
وتزداد شدتها بطبيعة الحال لدى محاولة استرشافها يف ظل األزمات .وغال ًبا ما يتطلب األمر انتظار
سنوات طويلة مبا يكفي لتجاوز الظروف االستثنائية ورسم تصور عام عن الحراك الجغرايف للسكان ،ومن
ثم ،إمكان استرشافه .واملشكلة يف الحالة السورية هي أنّ االستثناء (الرصاع) ما زال هو القاعدة اليوم
رغم تراجع حدة املعارك عىل األرض .ولذا سيبقى الحراك الجغرايف محكو ًما بالرشط اللحظي ما دامت
الحرب قامئة ،وما دامت األزمات األمنية واالقتصادية واالجتامعية والخدمية املنبثقة منها تلقي بآثارها
السلبية عىل حياة السوريني اليومية.

خامتة
ال ب ّد ألي محاول ٍة لفهم حارض مؤرشات حركية السكان وسريورتها املستقبلية من أن تنطلق من النظر
انعكاسا مبارشًا لبنية املجتمع ورشطه االقتصادي واالجتامعي والسيايس .هكذا يندرج
إليها باعتبارها
ً
الواقع الدميوغرايف السوري اليوم ،يف اضطرابه وعدم انتظامه وعدم انتظام حتى مصادر املعرفة عنه،
ضمن الصورة الكلية لالضطراب الذي تعانيه البالد ككل.
لقد طالت القطيعة الناتجة من األزمة السورية مؤرشات حركية السكان جمي ًعا ومعرفتنا بها .ومن نافلة
القول إنّ رسم تصور مستقبيل للدميوغرافيا السورية ما عاد ممك ًنا باالستناد إىل مسارات املايض ،بل صار
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لزا ًما علينا تناول هذه املسارات يف ضوء معطيات أزمة عميقة ما زالت مستمرة حتى اللحظة الراهنة.
وألنها كذلك ،أي ألنّ التنبؤ يجري اليوم مع استمرارية األزمة وتبعاتها ،فإنه من الرضورة مبكان تجنب
إطالق تعميامت مترسعة تفرتض استمرارية حتمية ملجمل عنارص حركية السكان املالحظة يف اللحظة
الراهنة ،أو افرتاض أنّ كل ما تفعله أزمة يف مجتمع سيتكرر بالرضورة يف غريه.
بالنظر إىل خصوصية الحالة السورية ،ميكن تأكيد حدوث انقطاع لسريورة التحول الدميوغرايف الذي كان
شهد مسب ًقا بعض ّ
التعث .إذ يبدو جل ًّيا أن الوفيات ارتفعت وستستمر ،أكان عىل مستوى وفيات الشبان
املنخرطني يف املعارك ،أو عىل مستوى الوفيات بعامة التي تتأثر ّ
بتعطل العملية التنموية وتراجع الخدمات
خصوصا .ويف املقابل ،تشهد الوالدات انخفاضات وقتي ًة تحت وطأة عوامل مثبطة
العامة الصحية والتعليمية
ً
للمولودية ،لكننا ال نعتقد بإمكان استمراريتها .فنحن إن أخذنا يف االعتبار خصوصية املجتمع السوري
الثقافية واالجتامعية والبنيوية ،ميكننا أن نتو ّقع أن التغيريات املؤقتة التي قد تحدث يف شدة الظاهرة (تراجع
اإلنجاب) ،ستع ّوض الح ًقا من خالل تعديل التقويم الزمني للمولودية يف املدى الطويل ،فيحدث تبدل يف
توقيت اإلنجاب أحيانًا بانتظار بعض استقرا ٍر يسمح ببدء حمول ُأ ِّجلت ً
لكن هذه التغيريات لن تقود
قليلّ .
بنظرنا إىل من ٍو سكاين مرتفع داخل سوريةً ،
أول بسبب امتصاص الوفيات العالية للوالدات املتزايدة ،وثان ًيا
بسبب حركات النزوح الخارجي والهجرة التي لن تتوقف عىل األرجح ما مل تستقر األوضاع الداخلية متا ًما.

مالحـــق
الجدول ()1
معدالت الوفيات الخام بحسب الجنس
األعوام
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

معدل وفيات
(ذكور تعداد)
4.84
3.97
2.92
2.92
2.73
2.76
2.69
2.68
4.02

معدل وفيات
(إناث تعداد)
4.06
3.26
2.05
1.86
1.68
1.70
1.65
1.70
1.99

معدل وفيات ذكور
(سجل)
4.29
3.48
2.56
2.55
4.41
4.36
4.90
-

معدل وفيات إناث
(سجل)
3.47
2.76
1.72
1.58
2.62
2.59
2.91
-
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مالحظات

öعام  :2010جميع املحافظات .عاما  2011و :2012ما عدا حمص .من  2013إىل  :2018ما عدا
حلب وإدلب والرقة ودير الزور (باستثناء  ،2017حيث تضاف محافظة الحسكة إىل املحافظات
األربع املفقودة).
öأدمجت يف حساب املعدل وفيات السنة الجارية والوفيات املكتومة ،لتعذر وضع فرضية لتوزعها
يف ظل األحوال الخاصة القامئة ً
أول ،وألنّ املدة التي تغطيها البيانات قصرية نسب ًيا ال تستلزم
إعادة توزيع بالرضورة ثان ًيا.
öحسبت املعدالت التي تنسب الوفيات إىل عدد السكان يف السجالت املدنية بنسب الوفيات إىل
عدد السكان يف بداية السنة لعدم وجود فروقات كبرية بني سنة وأخرى ،الحساب منسو ًبا إىل
متوسط مطلع سنتني متتاليتني مل يعطِ أي فروق دالة يف املعدل.
الجدول ()2
أعداد السكان وفق السجل املدين وتقديرات تعداد السكان
األعوام
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

عدد السكان باآلالف (سجل)
23695
24504
25198
25738
14299
14992
13325

عدد السكان باآلالف (تعداد)
20619
21124
21639
22169
22712
23268
23839
24422
25021
25634
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شيخوخة السكان يف الجزائر

األوضاع الراهنة واالتجاهات املستقبلية
Population Aging in Algeria

Current Situation and Future Trends

ً  تهدف هذه الورقة البحثية:ملخص
أول إىل تتبع مختلف مراحل التحول الدميوغرايف يف الجزائر
ورصد أهم معامل التشيخ السكاين املقبل للمجتمع الجزائري بوصفه عينة للواقع الدميوغرايف
 إضافةً إىل عرض بعض اإلسقاطات والسيناريوهات املستقبلية لشيخوخة،يف املجتمعات العربية
 فيتمثل يف دراسة بعض مالمح السكان املسنني يف الجزائر، أما الهدف الثاين.السكان
 وأهم التحديات واملشكالت التي،وخصائصهم قصد تقييم الحاجات املستقبلية لهذه الرشيحة
سيام مواءمة السياسات االجتامعية والصحية واالقتصادية
ّ  وال،تواجهها وطرق التكفل بتلبيتها
 خاصة فيام يتعلق بالضامن االجتامعي والخدمات الصحية يف ظل تراجع نظام،لشيخوخة سكانها
الدور التقليدي لألرسة التي تشكل الدعم الرئيس لكبار السن يف مجتمعنا ويف املجتمعات
.العربية عامة
. الجزائر، االتجاهات الدميوغرافية، البنية السكانية، الشيخوخة:كلامت مفتاحية
Abstract: This research paper aims first to track the various stages of the demographic
transition in Algeria and to monitor the most important features of the future demographic
fabric of Algerian society as a sample of the demographic reality of Arab societies, in
addition to surveying projections and future scenarios for an aging population. Secondly,
we study some features and characteristics of the elderly population in Algeria in order to
assess their future needs and most important challenges and to identify ways of ensuring
social security and health service needs of the aging population are met, given the decline
of the role of the traditional family system constituting the mainstay of support for the
elderly in our society and in Arab societies in general.
Keywords: Aging, Population Structure, Demographic Trends, Algeria.
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مقدمة
عرفت الجزائر مثل بقية دول العامل العريب تغريات عميقة عىل مستوى البنى العمرية وتركيبة سكانها،
وأضحت شيخوخة السكان أم ًرا مؤك ًدا عىل املدى الطويل ،وزيادة أعداد املسنني بني مجموع السكان
حقيقة واقعة .فوف ًقا لتوقعات الديوان الوطني لإلحصائيات ،ينتظر أن تفوق نسبة السكان البالغني
 60سنة وأكرث نسبة السكان األقل من  20سنة يف آفاق سنة (((2040؛ فالتغريات الدميوغرافية املالحظة
خالل العرشين سنة املاضية من انخفاض الخصوبة بأكرث من  4أطفال لكل امرأة وارتفاع أمل الحياة عند
الوالدة بأكرث من ثالث عرشة سنة ،تنبئ بزحف ظاهرة تشيخ السكان.
يف مثانينيات القرن املايض ،كان املجتمع الجزائري من أكرث سكان العامل شبا ًبا(((؛ غري أنّ التطورات الحالية
واملستقبلية للخصوبة والوفيات سوف تقود إىل مستوى تشيخ سكاين أكرب من املتوسط .وهكذا فإنّ
السكان املسنني البالغني  60سنة وأكرث ،والذين ميثلون حال ًيا ما يعادل نسبة  9.3يف املئة من إجاميل
السكان((( ،سوف يتضاعفون خالل سنوات ( )2050-2030مع وصول أجيال ( ،)1980-1970أي أجيال
االنفجار السكاين ،إىل سن التقاعد .كام تشري اإلسقاطات الدميوغرافية املستقبلية إىل أنّ السكان املسنني
يف الجزائر سوف ميثلون  14.7يف املئة من مجموع سكان الجزائر سنة  ،2030وستصل نسبتهم إىل  22يف
املئة سنة  ،2050وأنّ عدد السكان البالغني  60سنة وأكرث الذي كان يقدر بـ  2.2مليون مسن خالل سنة
 ،2002ثم  2.8مليون مسن سنة  ،2010ثم  3.8ماليني مسن سنة  ،2017سوف يبلغ  4.3ماليني شخص
مسن سنة  ،2020وسيصل إىل 6.7ماليني مسن سنة .(((2030
تعب كل هذه األرقام عن حراكٍ دميوغرايف هادئ ،ذي نتائج بعيدة املدى يصعب التنبؤ بها؛ ّ
فكل
ّ
تغي الواقع االجتامعي
هذه التحوالت يف الرتكيبة العمرية للمجتمع الجزائري املستقبيل ،باملوازاة مع ّ
واالقتصادي والثقايف ،تضعه أمام تح ٍّد جديد وإضايف(((؛ إذ ستواجه الجزائر مهمة مواءمة سياساتها
االجتامعية والصحية واالقتصادية لشيخوخة سكانها ،وال سيام فيام يتعلق بالضامن االجتامعي والخدمات
1 Office National des Statistiques (ONS), Projections de populations à l'horizon 2030, Collection statistiques, Séries S:
Statistiques Sociales, no. 106 (Alger: Office National des Statistiques, 2004).
2 Jean Vézina & Jacques Palard (sous la dir.), Vieillissement: santé et société; Défis et perspectives, 3ème ed. (Québec:
Presses de l'université Laval, 2007), p. 23.
3 Office National des Statistiques, L'Algérie en quelques chiffres, no. 47, Collection série statistiques ordonnée / série
temporelle / distribution statistique (Alger: ONS, 2018).
4 Office National des Statistiques, Projections de populations à l'horizon 2030.
 5كرمية بوعزيز" ،الحالة الصحية والظروف املعيشية للسكان املسنني يف الجزائر وعالقتهام ببعض العوامل الدميغرافية واالجتامعية
واالقتصادية" ،رسالة دكتوراه يف العلوم تخصص الدميغرافيا ،جامعة الجزائر  ،)2014( 2ص .2
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الصحية ،خاصة مع تراجع وقصور نظام الدور التقليدي لألرسة التي تش ّكل الدعم الرئيس لكبار السن
يف املجتمع الجزائري ،ويف املجتمعات العربية عامة.
سنحاول استعراض السياق السوسيودميوغرايف والصحي لظاهرة الشيخوخة يف الجزائر .وقد جرت
االستعانة يف هذا العمل التحلييل للتحول الدميوغرايف وبوادر الشيخوخة يف الجزائر مبصادر عدة
للبيانات واملعطيات ،وكان أهمها منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات ،والتعدادات السكانية،
وبعض املسوح الوطنية.
وعليه ،ترمي هذه الدراسة إىل املساهمة يف إثراء الحقل املعريف حول موضوع الشيخوخة يف املجتمعات
منوذجا للحراك
العربية والجزائر خاصة ،ورسم معامل ظاهرة الشيخوخة السكانية يف الجزائر بصفتها
ً
الدميوغرايف يف املجتمعات العربية ،والتعرف إىل أهم املالمح الدميوغرافية واالجتامعية والصحية
املميزة للسكان املسنني يف مجتمعنا ،وإلقاء الضوء عىل أهم املشكالت التي تواجه األشخاص يف مرحلة
الشيخوخة وواقع التكفل باحتياجاتهم.

أولً  :األوضاع الدميوغرافية والتحديات السكانية الجديدة يف الجزائر
 .1نظرة عامة إىل الدميوغرافية الجزائرية

تتميز بنية السكان يف الجزائر بسيطرة فئة الشباب عىل باقي الفئات العمرية .فلطاملا ش ّكلت فئة
السكان البالغني أقل من  20سنة أكرث من نصف إجاميل السكان ،وهذا قبل سنة  58( 1995يف املئة سنة
 ،1977و 55يف املئة سنة  ،1987و 50.5يف املئة سنة  .)1995وبعد دخول الجزائر يف املرحلة الثانية من
مراحل االنتقال الدميوغرايف ،أي ابتداء من سنة  ،1986تقلصت نسبة هذه الفئة لتصل إىل  38.84يف
ً
أطفال
املئة سنة  .2009وقد متيزت تركيبة السكان يف الجزائر بانخفاض كبري لفئة السكان أو املصنفني
دون  15سنة من العمر ،إذ تراجعت نسبتهم من  47.2يف املئة إىل  28.0يف املئة ما بني سنتي 1966
و(((2008؛ ما يعني تراجع معدالت اإلعالة بينام عرفت نسبة السكان يف سن النشاط االقتصادي (أي
ً
متواصل بني هذين التاريخني ،إذ ارتفعت من  46.1يف املئة إىل  64.4يف
البالغني  59-15سنة) ارتفا ًعا
املئة ( ُينظر الجدول  )1ما يعني زيادة يف حجم القوة البرشية ومن ضمنها حجم قوة العمل .أما فيام
يخص فئة السكان البالغني  60سنة فأكرث ،فقد ارتفعت نسبهم ابتدا ًء من سنة 1987؛ إذ انتقلت من 5.7
 6أجرت الجزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا خمسة تعدادات عامة للسكان والسكن خالل سنوات .2008 ،1998 ،1987 ،1977 ،1966
يتم القيام بالتعداد السادس خالل سنة  ،2018غري أن هذه العملية اإلحصائية االسرتاتيجية تأجلت إىل السدايس الثاين
وكان من املفرتض أن ّ
من سنة  ،2020وذلك بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)19-
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مسن سنة ،(((2019
يف املئة إىل  7.6يف املئة سنة 2008؛ وبلغ بذلك حجم هذه الفئة  4139000شخص ّ
أي ما يعادل نسبة  9.5يف املئة من مجموع السكان.
الجدول ()1
البنية العمرية للسكان بحسب فئات السن املجمعة (بالنسبة املئوية)
الفئات العمرية
أقل من  5سنوات
من  5إىل  14سنة
أقل من  15سنة
من  15إىل  59سنة
 60سنة وأكرث
املجموع

تعداد 1966
19.4
27.8
47.2
46.1
6.6
100.0

تعداد 1977
18.8
29.1
47.9
46.2
5.8
100.0

تعداد 1987
18.8
27.5
46.3
50.2
5.7
100.0

تعداد 1998
11.1
25.3
36.4
57.1
6.6
100.0

تعداد 2008
10.0
18.0
28.0
64.4
7.6
100.0

املصدر :مؤرشات من إعداد الباحثة اعتامدًا عىل منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات (.)ONS

تشري اإلحصائيات الدميوغرافية حول الجزائر إىل أنّ عدد السكان سوف يرتفع بـ  10ماليني شخص يف مدة
 20سنة ،وهو ما يعنى نسبة ارتفاع تقدر بنسبة  33يف املئة خالل الفرتة  ،2020-2000ومعدل منو سنوي
يقدر بنسبة  1.4يف املئة؛ وعليه ،سوف يرتفع عدد السكان من حواىل  30مليون نسمة سنة  ،2000إىل ما
يفوق  43مليون نسمة بحلول سنة  .(((2020ويتسم التحول الدميوغرايف بحلول عام  2020بالخصائص اآلتية:
األقل من  15سنةّ ،
(األقل من  5سنواتّ ،
ّ
األقل من  20سنة).
öانخفاض نسب الفئات الشابة
öارتفاع نسبة الفئات النشطة ( 59-20سنة).
öارتفاع عدد األشخاص املسنني ( 60سنة وأكرث).
تعكس هذه التوقعات السكانية النتائج املبارشة لالنتقال الدميوغرايف املتسارع وتأثرياته يف البنية العمرية
للسكان ،مع انخفاض محسوس لنسبة الشباب ،وارتفاع محسوس للفئات العمرية النشطة (50-15
سنة) .كام أنه من املنتظر انخفاض محسوس لفئة األقل من  5سنوات يف مجموع السكان ،الذي سينتقل
من  11يف املئة سنة  ،2000إىل  8.67يف املئة سنة 2020؛ أي بنسبة انخفاض تقدر بحواىل  2.5يف املئة.
أما نسبة األقل من  15سنة ،فستعرف هي األخرى انخفاضً ا بـ  12نقطة خالل العرشين سنة املقبلة
(من  36يف املئة سنة  2000إىل  24يف املئة سنة  ،)2020مع عدد سيستقر يف حدود  10ماليني نسمة.
7 Office National des Statistiques, Démographie Algérienne, no. 890, Collection série statistiques ordonnée (Alger:
ONS, 2019).
 8وف ًقا لتقديرات الديوان الوطني لإلحصائيات ،وباالعتامد عىل معطيات الحالة املدنية ،بلغ عدد سكان الجزائر ،بتاريخ ،2020/1/1
 43.9مليون نسمة.
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Office National des Statistiques (ONS), Projections de populations à l'horizon 2030, Collection statistiques,
Séries S: Statistiques Sociales, no. 106 (Alger: Office National des Statistiques, 2004).

)2( الجدول
)2050-1960( تطور بعض املؤرشات الدميوغرافية الخاصة بالشيخوخة
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United Nations/Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World Population Prospects:
The 2004 Revision, vol. 1: Comprehensive table Medium Variant (New York: United Nations, 2004), p. 90.
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فيام يخص فئة األقل من  20سنة ،الذين كانوا ميثلون نسبة  58يف املئة سنة  ،1977و 46.12يف املئة
سنة  ،2000فإنهم لن ميثّلوا سوى نسبة  31.65يف املئة سنة  ،2020أي مبعدل انخفاض قدر بـ 14.5
نقطة خالل العرشين سنة املقبلة .ووف ًقا إلسقاطات الديوان الوطني لإلحصاء ،سيسجل ارتفاع لعدد
أفراد الفئة العمرية ( 59-20سنة) من  14.320مليون نسمة ،أي ما يعادل نسبة  47.1يف املئة من
مجموع السكان سنة  ،2000إىل  23.559مليون نسمة سنة 2020؛ أي ما يعادل نسبة  58.1يف املئة.
تجانسا بني مختلف فئات األعامر ،وانخفاض هائل للفئات األكرث شبا ًبا .كام
وهو ما يعلن عن توزيع أكرث
ً
تشري اإلسقاطات إىل ارتفاع عدد كبار السن البالغني  60سنة أو أكرث إىل  1.5مليون شخص ،أي بزيادة
مبقدار +3.5يف املئة سنة 2020؛ وهذا ما يعلن عن شيخوخة السكان الزاحفة.
 .2تطور مؤرشات الشيخوخة الدميوغرافية بني تعدادي  1966و2008

عرفت األعداد املطلقة لألشخاص املسنني ارتفا ًعا متزاي ًدا منذ االستقالل إىل يومنا هذا (ينظر الجدول )3؛
إذ انتقلت من  793000نسمة سنة  ،1966إىل  911161سنة  ،1977لتصل إىل  1298083سنة ،1987
شخصا مس ًنا سنة  2008من مجموع
ثم إىل  1920731سنة  ،1998ولتبلغ أخ ًريا ما يعادل ً 2531128
السكان يف الجزائر .من جهة أخرى ،يظهر من الجدول ( )3أنّ مختلف مؤرشات شيخوخة السكان يف
الجزائر عرفت تغريات عميقة ،نسته ّلها مبعامل اإلعالة اإلجاميل أو نسبة اإلعالة العمرية التي متثل نسبة
األشخاص املعالني الذين ّ
تقل أعامرهم عن  16سنة وأكرب من  60سنة إىل السكان يف سن العمل من
ويتم عرض البيانات كنسبة املعالني إىل كل مئة شخص من السكان يف
الرشيحة العمرية  59-16عا ًماّ .
سن العمل .وتشري املعطيات إىل أنّ هذه النسبة انتقلت من  116.7يف املئة سنة  1966إىل  99.3يف
املئة سنة  ،1987لتواصل انخفاضها إىل نسبة  55يف املئة خالل آخر تعداد عام للسكان والسن ،أي سنة
دل هذا االنخفاض عىل يشء فإمنا ّ
 .2008وإن ّ
يدل عىل تراجع الفئات الشابة يف مجموع السكان .كام
ّ
تدل البيانات أيضً ا عىل تراجع نسب اإلعالة للشباب منذ سنة  1966إىل سنة 2008؛ إذ انتقلت من نسبة
 102.4يف املئة إىل  43.5يف املئة عىل التوايل .وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذه النسبة متثل النسبة املئوية
لغري العاملني من الفئة العمرية ( 15-0سنة) إىل مجموع الفئة السكانية العاملة ( 59-16سنة)؛ وهذا
ما ّ
يدل عىل تزايد الفئات السكانية يف سن النشاط باملوازاة مع تراجع نسب األطفال.
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الجدول ()3
تطور حصة السكان املسنني ( 60سنة وأكرث) خالل مختلف التعدادات
سنة التعداد

األعداد

النسب املئوية

1966

793000

6.6

1977

911161

7.5

1987

1298083

5.9

1998

1920731

6.8

2008

2531128

7.5

املصدر :بيانات مجمعة من منشورات الديوان الوطني لإلحصاء بالجزائر.

من جهة أخرى ،نالحظ أنّ نسبة اإلعالة للشيوخ التي متثل نسبة أعداد املتقاعدين من السكان إىل الفئة
العاملة عرفت هي األخرى تراج ًعا يبدو طفي ًفا أو بطيئًا مقارن ًة باملعامالت األخرى لتستقر يف حدود 11
يف املئة خالل العرشيتني األخريتني.
الجدول ()4
تطور مؤرشات الشيخوخة الدميوغرافية يف الجزائر (بالنسبة املئوية)
املؤرشات

تعداد 1966

تعداد 1977

تعداد 1987

تعداد 1998

تعداد 2008

معامل اإلعالة اإلجاميل

116.7

116.2

99.3

75.1

55.0

نسبة اإلعالة للشباب

102.4

103.7

87.9

63.6

43.5

نسبة اإلعالة للشيوخ

14.3

12.6

11.4

11.5

11.5

معامل الشيخوخة

14.0

12.1

13.0

18.1

26.3

املصدر :حسابات الباحثة اعتامدًا عىل منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات.

وميكن تفسري هذه األرقام بأنه غداة االستقالل كانت نسب البالغني أكرب من  60سنة أكرب من تلك التي
سجلت يف سبعينيات القرن املايض ،نظ ًرا إىل ظروف الحرب التي أ ّثرت يف الرتكيبة العمرية للسكان ،لتعود
هيمنة الشباب بعد ذلك ،واالرتفاع البطيء لنسب املس ّنني .يأيت أخ ًريا مؤرش معامل الشيخوخة الذي يحسب
بنسبة أعداد السكان املسنني البالغني  60سنة وأكرث إىل السكان البالغني أقل من  15سنة ( ُينظر الجدول
)4؛ ويظهر جل ًيا كيف أنّ هذا املؤرش عرف ارتفا ًعا كب ًريا خالل العرشية األخرية التي متيزت برتاجع أعداد
الفئات الشابة ،مقارن ًة بالفئات املسنة؛ إذ أنه شهد ارتفا ًعا منذ منتصف مثانينيات القرن املايض حيث
دخلت الجزائر املرحلة الثانية من االنتقال الدميوغرايف الذي متيزت برتاجع الخصوبة وارتفاع أمل الحياة.
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 .3التحديات السكانية الجديدة

ّ
مم سبق ،نستنتج أنّ الجزائر عىل أعتاب مرحلة من التحوالت الدميوغرافية العميقة ،والتي ستصاحبها
طب ًعا تحديات مجتمعية وخدماتية واقتصادية جديدة .والستكامل الصورة الفوتوغرافية لهذه التغريات
السكانية ،نقرتح فيام ييل عرضً ا للسيناريوهات املستقبلية لرتكيبة السكان يف الجزائر .وقد ارتأينا أن نقدم
اإلسقاطات السكانية املنتقاة من تقرير الديوان الوطني لإلحصائيات ،وذلك وف ًقا للفرضيات املعتمدة(((.
بالنسبة إىل نسب املسنني يف مجموع السكان ،يظهر أنه خالل الثالثني السنة املقبلة (بالنسبة إىل سنة )2000
ستتضاعف لتنتقل من  6.80يف املئة إىل  14.70يف املئة وف ًقا للفرضية املحتملة التي يعتمدها عادة الديوان
يتم اعتبار الدخول املؤكد للمجتمعات مرحلة الشيخوخة
الوطني لإلحصائيات يف تقاريره .ومن املعلوم أنه ّ
(((1
السكانية ببلوغ نسب البالغني  60سنة وأكرث بني  10يف املئة و 12يف املئة من مجموع السكان  .ويف املقابل،
تشري اإلحصائيات إىل الرتاجع الكبري لنسب الفئات الشابة من مجموع السكان؛ إذ سينتقل من حواىل 46
دل عىل يشء فإمنا ّ
يف املئة إىل  29.64يف املئة سنة  ،2030دامئًا وف ًقا للفرضية املحتملة .وهذا إن ّ
يدل عىل
حقيقة الواقع الدميوغرايف املستقبيل لسكان الجزائر الذي ستطغى عليه الفئات النشطة والفئات املس ّنة.
الجدول ()5
إسقاطات مستقبلية ألهم مؤرشات شيخوخة السكان يف الجزائر ()2030-2000
املؤرشات ( يف املئة)

سنة 2000

سنة 2030

نسبة التطور

معامل اإلعالة اإلجاميل

76.2

63.0

 17.3 -يف املئة

معامل اإلعالة للفئة العمرية  15-0سنة

64.2

39.0

 39.3 -يف املئة

معامل اإلعالة للفئة العمرية  60سنة وأكرث

12.0

24.0

 100يف املئة

طريقة القراءة:
شخصا بالغًا ما بني  15-0سنة و 60سنة وأكرث.
 لكل  100شخص بالغ  59-16سنة يوجد ً 76شخصا يبلغ  60سنة وأكرث.
 -لكل  100شخص بالغ  59-15سنة يوجد ً 12

املصدر :حسابات الباحثة انطال ًقا من املعطيات الخام للديوان الوطني لإلحصائيات.

 9تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذه اإلسقاطات كانت قد أعدّت سنة  2004انطال ًقا من معطيات سنة  .2000وقد تم اعتامد فرضيات محددة
تم اقرتاح ثالث فرضيات ،وهي:
حول املركبات الثالثة لحركة السكان ،وهي الخصوبة ،والوفاة ،وحاصل الهجرة .بالنسبة إىل الخصوبةّ ،
الفرضية املحتملة (مبؤرش تركيبي للخصوبة  ISFيساوي  2.10طفل لكل امرأة) ،والفرضية العليا (مبؤرش تركيبي للخصوبة  ISFيساوي 2.26
طفل لكل امرأة) ،والفرضية الدنيا (مبؤرش تركيبي للخصوبة  ISFيساوي  1.82طفل لكل امرأة) .وفيام يخص الوفاة ،فقد اعتمدت فرضية
واحدة ،وهي انخفاض معدالت وفيات األطفال الرضع بنسبة  25يف املئة يف آفاق سنة  .2030أما حاصل الهجرة ،وعىل الرغم من أهمية
ظاهرة الهجرة الدولية يف تقدير عدد السكان ،فقد افرتض أنه منعدم طول مدة الدراسة ،نظ ًرا إىل صعوبة تقدير هذه الظاهرة الدميوغرافية.
10 Bruno Schoumaker, "Le vieillissement en Afrique subsaharienne," Espace, Populations, Sociétés, no. 3 (2000),
pp. 380-381.
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من جهة أخرى ،يظهر من بيانات الجدول ( )5أنّ معامل اإلعالة اإلجاميل سوف يعرف تراج ًعا بحواىل  17نقطة
مقارن ًة بسنة  ،2000وسوف يعرف معامل اإلعالة للفئة العمرية  15-0سنة هو اآلخر تراج ًعا أكرث ح ّدة بحواىل
 39نقطة .متكننا هاتان النتيجتان من استنتاج تراجع وزن الفئات العمرية الشابة داخل املجتمع الجزائري
لحساب الفئات النشيطة العاملة .أما فيام يخص معامل اإلعالة للفئة العمرية  60سنة وأكرث ،فهو الوحيد من
بني املؤرشات املعروضة الذي سيعرف ارتفا ًعا أو تزاي ًدا ،وذلك بنسبة  100يف املئة؛ وهو ما يجعلنا نستخلص
االرتفاع املحسوس لفئة كبار السن بني املجموعات العمرية األخرى من املجتمع الجزائري.

ثانيًا :املؤرشات السوسيودميوغرافية لظاهرة شيخوخة
السكان يف الجزائر
نتطرق يف هذا املبحث الثاين من النتائج إىل الواقع السوسيودميوغرايف والصحي للمسنني عىل املستوى
الوطني من أجل وصف عام وشامل للخصائص الدميوغرافية واالجتامعية والصحية للمسنني يف املجتمع
تم استغالل املعطيات الخام ٍّ
لكل من التعداد العام للسكان والسكن لسنة ،2008
الجزائري .وقد ّ
و"املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة .)EASF 2002( 2002
 .1الرتكيبة العمرية لألشخاص املسنني بحسب الجنس

شخصا مس ًنا يبلغ من العمر 60
خالل التعداد العام للسكان والسكن لسنة ّ ،2008تم إحصاء ً 2531128
سنة وأكرث ،أي ما يعادل نسبة  7.5يف املئة من املجموع الكيل للسكان( .((1ومن خالل الجدول ( ،)6يتبني
أنه ال يوجد فرق كبري لرتكيبة املسنني بحسب الجنس .فالنسب متقاربة ( 49.6يف املئة للرجال و 50.4يف
املئة للنساء)؛ وهو ما نالحظه أيضً ا يف التوزيع العام للسكان بحسب الجنس ،غري أنّ التفوق للرجال( .((1من
يبي معامل الذكورة البالغ ً 98.4
رجل مسن لكل  100امرأة مس ّنة هيمنة النساء يف السكان
جهة أخرىّ ،
املس ّنني ،وخاصة الهرمني ،أي الذين يبلغون  85سنة وأكرث ،حيث وصل معامل الذكورة إىل ً 88.4
رجل مس ًنا
لكل امرأة ،وميكن إرجاع هذه الهيمنة النسوية يف فئة السكان املسنني إىل تأثري ارتفاع معدالت الوفاة لدى
الرجالّ .
ويدل التوزيع العمري لكبار السن بحسب الفئات الخامسية عىل وجود تباينات واضحة .فبالفعل،
تالحظ النسبة األكرث ارتفا ًعا ( 28.1يف املئة) عىل مستوى الفئة العمرية  64-60سنة ،متبوع ًة بفئة 69-65
سنة التي متثل  24.9يف املئة من مجموع املسنني .تأيت فيام بعد فئة  74-70سنة بنسبة  19.9يف املئة؛
وعليه ،يالحظ أنّ نسب املسنني تتقلص مع التقدم يف السن ،وأنّ نسب النساء أكرث ارتفا ًعا يف كل األعامر.
 11بلغ عدد السكان يف الجزائر خالل آخر تعداد عام للسكان والسكن سنة  2008حواىل  34مليون نسمة.
 12بحسب آخر تعداد للسكان لسنة  ،2008يتكون املجتمع الجزائري من  50.6يف املئة من الرجال ،و 49.4يف املئة من النساء.
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الجدول ()6
توزيع كبار السن بحسب فئات العمر الكربى والجنس

ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

معامل
الذكورة
( يف املئة)

 64-60سنة

354694

356788

711482

14.0

14.1

28.1

99.4

 69-65سنة

314958

316345

631303

12.4

12.5

24.9

99.6

 74-70سنة

248672

256254

504926

9.8

10.1

19.9

97.0

 79-75سنة

181478

182364

363843

7.2

7.2

14.4

99.5

 85-80سنة

93472

93657

187130

3.4

3.7

7.4

99.8

 85سنة و+

62141

70304

132445

2.5

2.8

5.2

88.4

املجموع

1255416

1275712

2531128

49.6

50.4

100.0

98.4

فئات العمر

النسب ( يف املئة)

األعداد

املصدر :حسابات الباحثة انطال ًقا من املعطيات الخام للتعداد العام للسكان والسكن .2008

يبي توزيع األشخاص املسنني بحسب الحقبتني الثالثة والرابعة من العمر تباينات مهمة .فبالفعل،
ّ
ميثّل األشخاص البالغون  79-60سنة يف هذه املجموعة السكانية ،أي الحقبة الثالثة من العمر ،األغلبية
الساحقة بنسبة تقدر بـ  87.4يف املئة ،مقابل  12.6يف املئة لفئة الحقبة الرابعة ،أي البالغني  80سنة
يبي توزيع كبار السن بحسب حقب َتي العمر (الثالثة
وأكرث من العمر ( ُينظر الجدول  .)6من جهة أخرىّ ،
والرابعة) والجنس أنّ هناك اختال ًفا؛ إذ يتضح من معطيات الجدول ( )7أنه بالنسبة إىل الرجال ،ميثّل
األشخاص البالغون  79-60سنة  87.6يف املئة ،مقابل  12.4يف املئة بالنسبة إىل البالغني  80سنة وأكرث.
هن نسب ًيا أكرث حضو ًرا ،بنسبة  13.2يف املئة.
أما بالنسبة إىل النساء ،فالبالغات الحقبة الرابعة من العمر ّ
الجدول ()7
توزيع كبار السن بحسب حقبتي العمر الثالث والرابع والجنس
الجنس

الحقبة الثالثة من العمر

الحقبة الرابعة من العمر

املجموع

ذكور

87.6

12.4

100.0

إناث

86.8

13.2

100.0

املجموع

87.4

12.6

100.0

املصدر :املرجع نفسه.
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 .2توزيع األشخاص املسنني بحسب مكان اإلقامة

يتبني من خالل الجدول ( )8أنّ معظم األشخاص املسنني يوجدون باملناطق الحرضية؛ أي إنّ شخصني
من أصل ّ
كل ثالثة مس ّنني يقطنون يف املناطق الحرضية ( 66.6يف املئة) ،مقابل  33.4يف املئة من املس ّنني
يقيمون باملناطق الريفية؛ وهذا ما ميكن تفسريه بظاهرة التحرض التي يعرفها املجتمع الجزائري.
الجدول ()8
توزيع كبار السن بحسب فئات العمر الكربى والجنس ومكان اإلقامة
الجنس
ذكور
إناث
املجموع

الحقبة الثالثة من العمر

املجموع

الحقبة الرابعة من العمر

حرض

ريف

املجموع

حرض

ريف

املجموع

حرض

ريف

املجموع

57.9
57.8
57.2

29.7
29.0
29.0

87.6
86.8
86.2

7.8
8.9
8.2

4.6
4.3
5.9

12.4
13.2
12.6

65.8
66.7
66.6

34.2
33.3
33.4

100.0
100.0
100.0

املصدر :املرجع نفسه.

تبي املعطيات يف الجدول ( )8أنّ فئة الحقبة الرابعة من العمر املقيمة بالحرض
واعتبا ًرا لفئات العمرّ ،
متثّل  8.2يف املئة ،مقابل  5.9يف املئة مقيمة يف الريف .أما بالنسبة إىل فئة الحقبة الثالثة ،فأكرث من نصف
املسنني ( 75.2يف املئة) يقيمون باملناطق الحرضية ،مقابل  29يف املئة منهم يقيمون يف املناطق الريفية.
أما بالنسبة إىل التوزيع بحسب الجنس ،فيتضح أنّ  65.8يف املئة من الرجال املسنني يقيمون باملناطق الحرضية،
مقابل  66.7يف املئة من النساء .وإذا أخذنا التوزيع بحسب الفئات العمرية ،فإنّ النسب تتقارب بني الرجال
والنساء من الحقبة الثالثة الذين يقيمون باملناطق الحرضية ( 57.9يف املئة مقابل  57.8يف املئة) .واليشء نفسه
بالنسبة إىل املناطق الريفية ( 29.7يف املئة و 29.0يف املئة) .أما األشخاص من فئة الحقبة الرابعة ،فهم قليلون
ويقيمون يف األغلب بالحرض ،سواء كانوا ً
رجال أو نسا ًء ( 7.8يف املئة للرجال و 8.9يف املئة للنساء).
فيام ييل نعرض التوزيع النسبي للسكان املسنني بحسب التقسيم الجهوي للرتاب الوطني.
الجدول ()9
توزيع كبار السن بحسب الجهات الجغرافية
الجهات
الوسط
الرشق
الغرب
الجنوب
املجموع

األعداد
908533
766079
614422
242094
2531128
املصدر :املرجع نفسه.

النسبة املئوية
35.9
30.3
24.3
9.5
100.0
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يتضح من خالل الجدول ( )9أنّ أعداد املسنني تتوزع بصورة غري متساوية بحسب الجهات الخمس
تضم جهة الوسط أكرث من ثلث املسنني ( 35.9يف املئة) ،متبوع ًة بجهة الرشق ( 30.3يف املئة)،
للجزائر؛ إذ ّ
تليها منطقة الغرب بنسبة  24.3يف املئة ،بينام ال يضم الجنوب إال نسبة ضئيلة من املسنني ( 9.5يف املئة).

ثالثًا :الوضع االجتامعي والصحي للمسنني يف الجزائر
واتجاهاته املستقبلية
 .1الحالة الزواجية للمسنني

متثل الحالة الزواجية متغ ًريا ً
مهم يسمح بتقييم الحالة الصحية لكبار السن خاصة الهرمني منهم ،ملا
مييز هذه الفئة العمرية من انعزال وانطواء عندما يفقد أحد الزوجني طرفه اآلخر الذي ميثل دعامته
األساسية يف مواجهة الشيخوخة .وفيام ييل نعرض الحالة الزواجية للسكان املسنني يف الجزائر بحسب
الجنس ،ومكان اإلقامة ،والفئة العمرية التي ينتمون إليها.
الجدول ()10
الحالة الزواجية لكبار السن بحسب الجنس
الحالة الزواجية
أعزب /عزباء
متزوج (ة)
مطلق (ة)
أرمل (ة)
غري مرصح
املجموع
النسب اإلجاملية

األعداد
10013
1177778
6316
61011
298
1255416

ذكور

49.6

النسب
0.8
93.8
0.5
4.9
0.0
100.0

األعداد
15635
654829
27998
575307
1943
1275712

إناث

50.4

النسب
1.2
51.3
2.2
45.1
0.2
100.0

املجموع

األعداد
25648
1832607
34314
636318
2241
2531128

النسب
1.0
72.4
1.4
25.1
0.1
100.0

100.0

املصدر :املرجع نفسه.

يوضح فحص املعطيات حول الحالة الزواجية لكبار السن أنّ الحالتني الزواجيتني املهيمنتني هام الزواج
والرتمل (خاصة عند النساء) .ونالحظ أنّ  72.4يف املئة من املسنني متزوجون ،وأنّ  25.1يف املئة منهم
بنسب ضئيلة ج ًدا بني مجموع املسنني؛ إذ ميثالن عىل التوايل
أرامل .أما العزوبية والطالق ،فيظهران
ٍ
 1.0يف املئة و 1.4يف املئة .وفيام يخص توزيع الحالة الزواجية للمسنني بحسب الجنس ،يظهر جل ًيا أنّ
النساء أكرث املصابات بالرتمل بنسبة  45.1يف املئة ،مقابل  4.9يف املئة فقط عند الرجال ،يف حني تظهر
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الحالة الزواجية للرجال أنّ  93.8يف املئة منهم متزوجون ،مقابل  51.3يف املئة عند النساء .ترجع هذه
االختالفات يف األوضاع الزواجية إىل اختالف مستويات الوفاة بني الجنسني حيث إنّ أمل الحياة للنساء
أكرب منه لدى الرجال ،وأنّ إعادة الزواج يف هذه األعامر تقترص عىل الرجال يف مجتمعنا(.((1
تتغري الحالة الزواجية لكبار السن بحسب الفئات العمرية .إذ ّ
تدل املعطيات بالفعل عىل أنّ من بني أفراد
الحقبة الثالثة 75.7 ،يف املئة منهم متزوجون ،و 21.8يف املئة منهم أرامل ،بينام ميثّل العزاب واملطلقون
 1.0يف املئة و 1.4يف املئة عىل التوايل .كام نالحظ أنّ الرتمل أكرث انتشا ًرا بني أفراد الحقبة الرابعة من العمر
( 48.4يف املئة) ،إىل جانب املسنني املتزوجني الذين ميثلون نسبة متقاربة ( 49.6يف املئة).
الجدول ()11
الحالة الزواجية لكبار السن بحسب فئات األعامر
الجنس
أعزب /عزباء
متزوج (ة)
مطلق (ة)

العمر الثالث
1.0
75.7
1.4

العمر الرابع
0.9
49.6
0.9

املجموع
1.0
72.4
1.4

أرمل (ة)

21.8

48.4

25.1

غري مرصح
املجموع

0.1
100.0

0.2
100.0

0.1
100.0

املصدر :املرجع نفسه.

 .2املستوى التعليمي لألشخاص املسنني

مم للمستوى التعليمي من أهمية ،بوصفه ً
عىل الرغم ّ
عامل مح ّد ًدا للسلوك الصحي لألفراد وعافيتهم
واستعاملهم للموارد واملصالح الصحية ،فإنّ نتائج تعداد  2008أثبتت أنّ الغالبية العظمى من األشخاص
تم إحصاؤهم ،فقط  430290منهم لهم
املسنني يف الجزائر أميون .فمن بني 2531128
ً
شخصا مس ًنا ّ
مستوى تعليمي؛ أي ما يعادل  14يف املئة مقابل  86يف املئة ليس لهم ّأي مستوى تعليمي أي أميني.
هؤالء املسنون هم أطفال سنوات الثالثينيات وشباب األربعينيات والخمسينيات من القرن املايض ،أي
إنهم عايشوا فرتة االستعامر الفرنيس حني كان التعليم والتكوين حك ًرا عىل فئة معينة من املجتمع.
13 Karima Bouaziz, "Inégalités devant la vieillesse en Algérie: Étude des inégalités dans la qualité de vie et en matière
de santé chez les personnes âgées," in: Girard Chantal, Pennec Sophie & Sanderson Jean-Paul (eds.), Trajectoires et âges
de la vie (Paris: Association internationale des démographes de langue française, 2016).
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الشكل ()4
توزيع املسنني بحسب املستوى التعليمي وفئات العمر
100

93.30%
83.60%

80

60

40

13%

6%

0.70%

20

3.40%

اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

0

اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ وأﻛرث

أﻣﻲ

ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ  -اﺑﺘﺪايئ

املصدر :من إعداد الباحثة اعتامدًا عىل معطيات التعداد العام للسكان والسكن (.)2008

الشكل ()5
توزيع املسنني بحسب املستوى التعليمي والجنس
100

94.10%
83.40%
72.50%

80

60

40

21.70%
13%
3.60%

1.40%

اﳌﺠﻤﻮع

5.80%

4.50%

ﻧﺴﺎء
ﻣﺘﻮﺳﻂ وأﻛرث

20

0

رﺟﺎل
ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ  -اﺑﺘﺪايئ

املصدر :املرجع نفسه.
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ّ
تدل املعطيات حول توزيع كبار السن ،بحسب الفئات العمرية ،عىل أنه كلام ارتفع السن انخفض
ويبي الشكل البياين ( )4أنّ مس ّني العمر الثالث الذين لهم مستوى تعليمي ابتدايئ
املستوى التعليميّ .
أو يعرفون القراءة والكتابة ميثلون نسبة  13يف املئة مقابل  6يف املئة عند مسني الحقبة الرابعة الذين
أغلبهم أميون ( 93.3يف املئة) .وعىل الرغم من وجود نسبة عالية من األمية أيضً ا عند مسني الحقبة
الرابعة ،فإننا أحصينا بعضً ا من هذه الفئة العمرية من له مستوى تعليمي متوسط وأكرث.
ميثل متغري الجنس ً
عامل للتفرقة بالنسبة إىل التعليم؛ فقد جرت العادة يف كثري من الدول النامية ،ومن
تعليم أقل من الرجال ،وخاصة عند األجيال املسنة .ويتوضّ ح من
بينها الجزائر ،أن تتحصل النساء عىل
ٍ
أقل ً
املعطيات اإلحصائية أنّ النساء املس ّنات ّ
تعليم من نظرائهن الرجال .إذ نجد بالفعل أنّ  94.1يف املئة
منهن أميات ومن دون أي مستوى تعليمي ،مقابل  72.5يف املئة من الرجال املسنني .من جهة أخرى،
ّ
نالحظ الفرق الواضح بني الرجال والنساء املسنني القادرين عىل القراءة والكتابة أو لهم مستوى ابتدايئ
( 21.7يف املئة عند الرجال ،و 4.5يف املئة فقط للنساء).
 .3الحالة الصحية للسكان املسنني

ألجل تقييم الوضع الصحي العام للسكان املسنني يف الجزائر ،ونظ ًرا إىل قلة املعطيات اإلحصائية حول
تم ،أول مرة يف تاريخ املسوح
املوضوع ،اعتمدنا عىل معطيات "املسح الجزائري حول صحة األرسة"( .((1وقد ّ
الجزائرية ،تخصيص استامرة استبيان حول كبار السن بهدف تقييم أوضاعهم االجتامعية واملعيشية
والصحية( .((1ويع ّد هذا املسح املصدر اإلحصايئ الوحيد املتوافر إىل حد اآلن واملتخصص بفئة املس ّنني يف
يتم
الجزائر؛ إذ كان من املق ّرر إجراء مسح آخر سنة  2012تحت وصاية وزارة التضامن الوطني ،غري أنه مل ّ
إنجاز هذا املرشوع .وقد استغللنا ملف املعطيات الخام للمسح باستخدام نظام الرزم اإلحصائية (،)SPSS
وقمنا باستخراج الجداول وخلق بعض املتغريات التي تصف الوضع الصحي لكبار السن.
تم تقييم الصحة املتصورة لكبار السن يف "املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة  2002عن طريق
ّ
طرح السؤال التايل" :بصورة عامة ،هل تجد أنّ صحتك :حسنة ،مقبولة أو سيئة" (الشكل  .)6ومن خالل
تبي أنّ معظمهم يجدون أنّ حالتهم الصحية مقبولة ( 49.0يف املئة) ،وأنّ  37.7يف
أجوبة كبار السنّ ،
املئة يجدونها سيئة ،وأنّ  13.3يف املئة فقط يقيمونها بأنها حسنة.
 14قام الديوان الوطني لإلحصائيات ،مبشاركة وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ،بتنفيذ
املسح الجزائري حول صحة األرسة خالل سنة  .2002وشمل عين ًة بلغ حجمها  21411أرسة معيشية موزعة عىل كامل الرتاب الجزائري .ويع ّد
املسح الوحيد منذ االستقالل وإىل يومنا هذا الذي تضمن استامرة بيانات خاصة باألشخاص املسنني البالغني  60سنة وأكرث؛ وقد
املسح
هذا ُ
َ
شخصا مسنًا ميثلون عينة الدراسة.
بلغ عددهم ً 4242
 15الديوان الوطني لإلحصائيات ،النتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األرسة ( 2002الجزائر :الديوان الوطني لإلحصائيات ،)2003 ،ص .43
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الشكل ()6
توزيع كبار السن بحسب الصحة املتصورة

13.3%

49%

37.7%

ﺣﺴﻨﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﺳﻴﺌﺔ

املصدر :من إعداد الباحثة اعتامدًا عىل معطيات "املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة .)EASF 2002( 2002

 .4الصحة الجسدية واألمراض املرصح بها

متثل األمراض املزمنة السبب الرئيس للمراضة والوفاة لدى السكان البالغني؛ إذ ترتفع شدة انتشار
الكثري منها مع السن( .((1والهدف هنا ليس وضع قامئة شاملة لكل األمراض واألعراض التي ميكن أن
تصيب كبار السن ،ولكن تقديم املشكالت الصحية التي يعانيها املسنون يوم ًيا .وقد جرى تقدير انتشار
اإلصابات املزمنة هنا انطال ًقا من ترصيحات األشخاص املسنني املستجيبني يف "املسح الجزائري حول صحة
األرسة" عىل أساس قامئة من  27مرضً ا( .((1ومع أنّ نسبة كبرية من املسنني اعتربوا أنّ حالتهم الصحية
حسنة نسب ًيا أو مقبولة ،فإنّ الكثري منهم مصابون بأمراض مزمنة جرى تشخيصها .ونالحظ أنّ األمراض
األساسية التي رصح بها كبار السن يف الجزائر هي عىل الرتتيب التايل :الضغط الرشياين ( 43.3يف املئة)،
واألمراض املفصلية ( 36.5يف املئة) ،وأمراض املعدة ( 19.2يف املئة) ،وداء السكري ( 16.9يف املئة) ،وآالم
الظهر ( 14.6يف املئة) ،واألمراض الوعائية القلبية ( 12.0يف املئة) ،وزرقة العني ( 11.5يف املئة) ،والصداع
النصفي ( 11.4يف املئة) .كام تجدر اإلشارة إىل إمكانية إصابة الشخص بعدة أمراض يف الوقت نفسه
( ُينظر الشكل .)7
16 Francine Bernèche, Linda Cazale & Valeriu Dumitru, "Les maladies chroniques: Des facteurs multiples, des liens
complexes," chapitre 3, in: Institut de la statistique du Québec, Portrait social du Québec: Données et analyse (Québec:
Institut de la statistique du Québec, 2010), pp. 60-76.
 17من أهمها :الضغط الرشياين ،داء السكري ،مشاكل املعدة ،األمراض الوعائية القلبية ،الرسطانات بكل أنواعها ،األورام ،أمراض الكىل،
أمراض الكبد ،األمراض املفصلية ،السل ،الصداع النصفي ،إصابات املخ.
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الشكل ()7
التوزيع النسبي لألمراض املنترشة بني األشخاص املسنني
ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﻟﴩﻳﺎين

43%

داء اﻟﺴﻜﺮي

17%

آﻻم اﳌﻌﺪة

19.20%

أﻣﺮاض ﻗﻠﺒﻴﺔ

12%

أﻣﺮاض ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ

36.50%
11.40%

اﻟﺼﺪاع اﻟﻨﺼﻔﻲ
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اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ
آﻻم اﻟﻈﻬﺮ

14.60%

أﻣﺮاض ﻋﺼﺒﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ
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املصدر :املرجع نفسه.

يوضح الجدول ( )12أن مع التقدم يف العمر ،تتضاعف املشكالت الصحية وتصبح ذات طبيعة مزمنة.
هن
ذلك أنّ ثلثي املسنني املستجيبني يرصحون بإصابتهم مبرض مزمن؛ كام تجدر اإلشارة إىل أنّ النساء ّ
ترصيحا ّ
بكل أنواع األمراض.
األكرث
ً
الجدول ()12
أهم األمراض املرصح بها من كبار السن بحسب الجنس والعمر
طبيعة األمراض
ارتفاع الضغط الرشياين
داء السكري
آالم املعدة
أمراض قلبية
أمراض مفصلية
الصداع النصفي
القرنية
آالم الظهر
أمراض عصبية ونفسية

الجنس
رجال

نساء

35.1
16.4
17.1
11.4
28.6
8.3
13.5
13.4
35.1

49.7
17.3
20.7
12.5
42.6
13.7
10.0
15.5
49.7

64-60
سنة
40.5
18.0
19.3
9.7
33.9
12.0
7.5
14.9
40.5

فئات األعامر
74-70
69-65
سنة
سنة
45.4
41.9
14.6
21.2
17.5
18.9
11.5
10.0
37.2
35.3
9.7
11.6
12.5
7.7
13.4
11.7
45.4
41.9

 75سنة
وأكرث
46.2
12.9
20.5
16.9
40.0
11.7
19.0
18.2
46.2

املصدر :حسابات الباحثة انطال ًقا من املعطيات الخام لـ "املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة .2002

املجموع
43.3
16.9
19.2
12.0
36.5
11.4
11.5
14.6
7.0
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تشري معطيات الجدول ( )13إىل أنّ مشكالت الصحة البدنية واملشكالت املحددة لنشاطات الحياة
اليومية تشت ّد مع التقدم يف العمر؛ وهي األش ّد عند النساء .فالرجال البالغون  60سنة وأكرث يعانون
اإلعاقة الجسدية أكرث من النساء ( 62.3يف املئة مقابل  37.7يف املئة) ،وتؤ ّثر هذه املشكالت الصحية
البدنية يف استهالك العالج واألدوية .فـ  49.2يف املئة من كبار السن يرصحون باستهالكهم لألدوية؛
وترتفع هذه النسبة عند النساء ( 57يف املئة مقابل  41.3يف املئة للرجال) .كذلك يتناول  50.3يف املئة
من النساء أكرث من ثالثة أدوية يف اليوم ،مقابل  48.1يف املئة من الرجال؛ ويزداد هذا االستهالك املتعدد
لألدوية يف األعامر املتقدمة حيث تنترش األمراض املزمنة وحاالت اإلعاقة.
الجدول ()13
املشكالت الصحية الجسدية واستهالك األدوية لدى املسنني بحسب الجنس والسن
املتغريات

يعاين ً
مرضا أو
ً
مشكل صح ًيا

رجال
نساء

58.9
74.7

 64-60سنة
 69-65سنة
 74-70سنة
 75سنة و+
املجموع

57.4
66.6
69.4
78.4
66.9

مشكل صحي يحدد يعاين إعاقة
جسدية
النشاطات اليومية
الجنس
62.3
25.9
37.7
27.0
الفئات العمرية
21.3
15.8
21.3
20.4
15.7
26.6
41.6
48.5
7.7
26.5

استهالك األدوية

استهالك متعدد
لألدوية

41.3
57.0

48.1
50.3

43.4
47.8
51.3
57.0
49.2

44.9
48.8
48.5
55.4
49.4

املصدر :املرجع نفسه.

 .5الحالة الصحية الوظيفية

تتحدد نوعية الحياة لدى األشخاص املسنني بالقدرة عىل الحفاظ عىل استقالليتهم واكتفائهم ،إضافة
إىل العيش يف بيئتهم الطبيعية ،والحصول عىل مساعدة خارجية( .((1وتقاس الحالة الصحية الوظيفية
بالقدرة عىل أداء الوظائف االعتيادية واألساسية التي تسمح للفرد بالبقاء يف بيئته( .((1ونأخذ يف االعتبار
يف تحليلنا هذا التحديدات الوظيفية التي تتعلق باملشكالت السمعية والجسدية أو العقلية؛ وقد تم
قياسها يف "املسح الجزائري حول صحة األرسة" من خالل أسئلة حول إمكانية وجود صعوبات يف الرؤية،
18 Organisation Mondiale de la Santé, Vieillir en restant actif: Cadre d'orientation (Genève: OMS, 2002), p. 2.
19 Kaare Christensen et al., "Ageing Populations: The Challenges Ahead," The Lancet, vol. 374, no. 9696 (2009),
pp. 1178-1198.
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يف السمع ،يف التنقل ،يف االتصال ...إلخ .تح ّدد هذه التحديدات الوظيفية الصحة الوظيفية للفرد ،بصورة
مستقلة عن بيئته ومحيطه أو عن املساعدات التقنية املوجودة واملقدمة له ،وتعرضه لخطر مواجهة
صعوبات أداء نشاطاته(.((2
ترصيحا من جانب كبار السن العجز عن الحركات ( 47.8يف املئة)؛
وقد كانت التحديدات الوظيفية األكرث
ً
ومن بني التحديدات األخرى نجد تحديدات النظر ( 41.2يف املئة) ،متبوع ًة بتحديدات السمع ( 24.8يف املئة).
الشكل ()8
التحديدات الوظيفية عند الرجال

60

 64-60ﺳﻨﺔ
 74-70ﺳﻨﺔ

37.6%

41.2%

 75ﺳﻨﺔ وأﻛرث
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺟﺎل

30

20

3.1%

8.2%
5.3%
6.1%

8.2%

6.3%

7.7%

9.4%

13.6%
14.1%

10

13.8%
12%
13.5%
11.9%

15.4%
18.5%

20%

20%

24.9%

27.7%

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺗﺼﺎل

40

38.5%
40.8%

42.9%
46.2%
47.6%

49.2%

49.2%
52.3%

 69-65ﺳﻨﺔ

50

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺴﻤﻊ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺮؤﻳﺔ

0

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()9
التحديدات الوظيفية عند النساء

60

61%

 64-60ﺳﻨﺔ

70

46.5%

44.8%
43.8%
47.9%

37.5%

37.5%

24%

27.9%

9.3%
2.4%
10.3%
5%
5.9%

13.8%
17.6%

17.1%

3.6%

11.4%

13.8%
7.3%

9.3%
14.6%
6.9%
11.3%
12.7%

20.9%

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺗﺼﺎل

31.7%

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ

40

44.8%

 74-70ﺳﻨﺔ
 75ﺳﻨﺔ وأﻛرث

53.4%

 69-65ﺳﻨﺔ

50

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺴﻤﻊ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺮؤﻳﺔ

30
20
10
0

املصدر :املرجع نفسه.
20 William B. Applegate, John P. Blass & T. Franklin Williams, "Current Concepts: Instruments for the Functional
Assessment of Older Patients," New England Journal of Medicine, vol. 322, no. 17 (1990), pp. 1207-1215.
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ميكن أن تؤدي التحديدات الوظيفية إىل تحديدات يف النشاطات الوظيفية التي متثل الصعوبات لتحقيق
االستقاللية الوظيفية يف الحياة اليومية (األكل ،الغسيل ،ارتداء املالبس ...إلخ)؛ وكلام اشتد العجز وكان
خط ًريا وكثري االنتشار ،زاد احتامل حدوث التحديدات يف النشاطات ،ويف أقىص ح ٍّد حدوث التبعية
لآلخرين( .((2هذه التحديدات والقيود هي ُبعد مهم لتقييم الحالة الصحية للشخص ،وكذلك الحال
بالنسبة إىل املسنني؛ فالعجز الوظيفي ميكن أن يقود إىل التبعية لآلخرين واملحيط يف الحياة اليومية.
ترصيحا من جانب األشخاص املسنني هي
تشري بيانات الجدول ( )14إىل أنّ تحديدات النشاطات األكرث
ً
ما يتعلق باستعامل السالمل (الصعود والنزول) بنسبة  20.8يف املئة ،ثم تحديدات امليش ( 17.2يف املئة)،
متبوع ًة بالعجز عن االنحناء ( 16.5يف املئة) ،واالستحامم ( 15.8يف املئة).
الجدول ()14
تحديدات النشاطات اليومية املرصح بها من جانب كبار السن
تحديدات النشاطات

النسب املئوية

استعامل املرحاض
االستحامم
ارتداء املالبس
التنقل يف الداخل
األكل
امليش مسافة 400-350م
استعامل السالمل
االنحناء لحمل األشياء
مسك األشياء

9.0
15.8
9.8
8.8
4.5
17.2
20.8
16.5
9.8
املصدر :املرجع نفسه.

 .6التكفل االجتامعي والصحي باألشخاص املسنني يف الجزائر

تعرف الجزائر تحوالت متواصلة فيام يخص الناحية الدميوغرافية .وكام رأينا ذلك ساب ًقا فإن هذه التغريات
تنبئ بقدوم الشيخوخة الدميوغرافية بوصفها ظاهر ًة ستم ّيز سكان الجزائر يف العرشيات املقبلة .ونتيج ًة
لهذا ،سوف يرتفع عدد األشخاص املسنني ،مول ًدا احتياجات خاصة يف مجال الصحة والعالج والتكفل
االجتامعي والخدمايت لهذه الرشيحة السكانية؛ وسيكون عىل املؤسسات الصحية يف البالد التكيف
"21 Karima Bouaziz, "La santé de la population âgée de 60 ans et plus en Algérie: Caractéristiques et déterminants,
Sciences de l'Homme et de la Société, Université Mohamed khider Biskra, no. 7 (2013), pp. 45-78.
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خاصا .ومع التقدم يف
مع نوعية األمراض الجديدة املتميزة بالهشاشة والضعف ،مام يتطلب تك ّف ًل ً
السن ،تصبح أمراض الشيخوخة املصدر الرئيس للمراضة والعجز والوفيات؛ وهذه األمراض مكلفة ج ًدا
لألشخاص وللعائالت ومليزانية الدولة .وباملوازاة لذلك ،هناك إمكانية تج ّنب هذه املشكالت الصحية أو
تأخري ظهورها ،والتي إذا مل يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية والتحكم يف تطور هذه األمراض ،فإنها
وستمتص الكثري من املوارد التي ميكن أن تسخّ ر يف
ستو ّلد تكاليف إنسانية واجتامعية باهظة ج ًدا،
ّ
معالجة املشكالت الصحية لدى فئات عمرية أخرى من املجتمع.
يف مقابل هذا االرتفاع التدريجي واملالحظ للسكان املس ّنني يف مجموع السكان ،وباملوازاة مع تغري الواقع
السوسيو  -اقتصادي والثقايف واإليبيدميولوجي للمجتمع الجزائري ،تبقى أساليب التك ّفل بهذه الرشيحة
السكانية وأشكال مرافقتها تطرح نفسها تحد ًيا كب ًريا يف ترقية الخدمة الصحية ،ويف املجال الخدمايت
واالجتامعي ،والتي ّ
تظل إىل يومنا هذا دون املستوى.
يف الوقت الحايل ،يجمع التك ّفل باألشخاص املسنني يف الوقت نفسه التضامن األرسي ،عن طريق املساعدة
التي يقدمها األقارب ،والتضامن الخارجي (املجتمع املدين ،الوزارات ،الجمعيات ...إلخ) ،عن طريق
تقديم بعض الخدمات .فكبار السن لهم الحقّ يف العالج املجاين عىل مستوى املصالح الصحية العمومية
(مراكز العالج القاعدية ،واملستشفيات العمومية ،واملراكز االستشفائية الجامعية)؛ غري أنّ الكثري من
املشكالت تعيق استفادتهم من نوعية جيدة للخدمات من بينها طول مدة االنتظار للحصول عىل
العالج ،وعدم احرتافية مقدمي الخدمات فيام يخص التعامل مع هذه الرشيحة الحساسة من املجتمع،
متخصص يف مجال طب الشيخوخة يأخذ يف االعتبار خصوصية
وعدم وجود مؤسسات طبية وطاقم طبي
ّ
ثم
األمراض املتعلقة بفرتة الشيخوخة ،وال يعتربها حتمية ال بد من وجودها مع التقدم يف السن ،ومن ّ
عدم التدخل الفعال للتقليل من حدة انتشارها ومن ثقل آثارها(.((2
يتم التكفل بهم
وفيام يتعلق بكبار السن املصابني مبرض مزمن واملحرومني من تأمني اجتامعي ،فإنه ّ
للحصول عىل األدوية مجانًا يف إطار اتفاقية مع الصندوق الوطني للتضامن ( .)CNASكام يستفيد
الفقراء واملحرومون من املسنني مبجانية أو تخفيض يف أسعار وسائل النقل الربية والبحرية والجوية ،مبا
فيها التنقل للخارج من أجل العالج .ويبقى املشكل مع كل هذه اإلجراءات املقرتحة من أجل التكفل
الصحي والطبي بكبار السن هو التطبيق الفعيل لها بال إقصاء أو تفضيل أو محسوبية.
إن تطور الوحدة العائلية وتغري الظروف االقتصادية والصحية يجعالن من الشيخوخة حال ًة اجتامعية
ومركبة دميوغرافية ّ
تحث عىل اعتبار مسألة التبعية ،والعجز ،ومواءمة إمكانيات األرسة ،مسأل ًة حيوية
22 Karima Bouaziz, "Structures d'accueil pour personnes âgées en Algérie et dispositifs de soutien aux aînés démunis," in:
Valérie Golaz & Muriel Sajoux (dir.), Politiques publiques et vieillesses dans les Suds (Marseille: LPED, 2018), pp. 170-193, p. 190.
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لضامن تك ّفلٍ جيد بكبار السن .فاملس ّنون يعتمدون بالفعل يف املجتمع الجزائري يف حالة فقدان
ثم فاألرسة يجب أن تكون حارض ًة لتلبية حاجياتهم،
االستقاللية عىل النظام العائيل عىل نح ٍو أسايس؛ ومن ّ
وتش ّكل راد ًعا أو حاج ًزا ضد اإلقصاء والعزلة واإلهامل .غري أنّ أدوار كبار السن ومكانتهم يف البنية
االجتامعية والعائلية الحديثة يف الجزائر كغريها يف باقي دول العامل العريب عامة عرفت تغريات عميقة؛
فقد "كانت الشيخوخة يف املجتمعات التقليدية مجرد مسألة فردية وعائلية ،أما حال ًيا ،سواء يف الدول
املتقدمة أو يف الدول النامية ،فأضحت الشيخوخة تستقطب املجتمع كله؛ مل يعد األمر يتعلق مبسألة

فردية وإمنا أصبحت مسألة جامعية"(.((2
وألجل مساعدة األرس الجزائرية ودعمها للقيام بواجباتها يف التكفل بكبار السن ،ولتشجيع إدماج هذه
الرشيحة يف الوسط األرسي واالجتامعي ،فقد قامت وزارة التضامن الوطني واألرسة بوضع واقرتاح عدة
خدمات جديدة ،تهدف إىل إبقاء املسن يف وسطه األرسي الطبيعي وتشمل منح التضامن ،والقروض
املصغرة ،وتوفري العالج والوسائل واإلمكانات ،واملتابعة الطبية والخدمات الصحية املنزلية(:((2
öاملساعدة املنزلية :يقدم هذا اإلجراء خدمات منزلية ذات طبيعة طبية واجتامعية ونفسية،
تخ ّفف عىل األرس األعباء وتج ّنبها امللل والتعب من التك ّفل بذويها من املسنني ،وخاصة املرىض
منهم ،وتسمح لكبار السن يف الوقت نفسه باملكوث مع أفراد أرسهم ،وتج ّنبهم الحرمان
العاطفي األرسي .ويقوم طاقم متخصص يعمل مبراكز إيواء العجزة بضامن هذه الخدمات
وتقدميها بيد أنّ هذه الخدمة ّ
تظل قليلة االنتشار يف الجزائر ،وسارية املفعول فقط يف بعض
ّ
وتظل رشيحة واسعة من األرس الجزائرية املحرومة خاصة مقصا ًة وملغا ًة من
املدن الكربى،
هذه الخدمات .وقد بلغ عدد املسنني الذين أحصتهم وزارة التضامن الوطني املحتاجني إىل
إعانة منزلية سنة  2011حواىل  120000شخص مسن.
öاإليواء يف أرس مستقبلة :يتمثّل هذا النوع من التك ّفل يف إدماج ووضع املسنني من دون روابط
أرسية ضمن أرس خارجية ترغب يف استقبالهم وإيوائهم ،مقابل دعم تقدمه الدولة لهذه األرس
املستقبلة فيام يخص املتابعة الطبية والنفسية .غري أنّ هذا اإلجراء ّ
يظل بدوره محدو ًدا ج ًدا،
23 Lassaad Labidi, Vieillesse et société en Tunisie: Analyse de l'intégration des personnes âgées dans la société
tunisienne (Tunis: Edition MIP, 2003), p. 108.
24 Ministère de la solidarité sociale et de la famille, Direction chargée de la protection des personnes âgées, "Projet
de décret exécutif fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l'organisation et le fonctionnement des
établissements spécialisés et des structures d'accueil des personnes âgées," (Document non publié) (2010), p. 12.

170

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

ففي السدايس األول من سنة  ،2019مل يجر إدماج سوى  78مس ًنا يف أرسهم الطبيعية؛ ويف
تم إيواء  134مس ًنا ضمن أرس مستقبلة(.((2
املقابلّ ،
öالدعم واملساعدة لصالح األرس املحرومة :تستفيد األرس التي تتكفل بكبار السن وال متلك
املوارد املادية الالزمة ألجل ذلك من مساعدة مادية ومالية تقدمها مؤسسات متخصصة ،كوزارة
التضامن الوطني واألرسة وإدارات الفعل االجتامعي ( ،)DASووكاالت التنمية االجتامعية
( ،)ADSعن طريق إمدادهم وتزويدهم باألدوية ،والعالج املجاين ،واملنح وبعض املؤن (الطعام،
املواد األساسية ،اللباس ،الحفاظات ...إلخ).
يتم إدماج كبار السن البالغني  60سنة
öاملساعدة الشخصية عن طريق منحة التضامن (ّ :)AFS
ثم من منحة
وأكرث بال موارد أو دخل أو معاشات ضمن الشبكة االجتامعية ،ويستفيدون من ّ
التضامن التي يجب ّأل ّ
تقل عن ثلثي الدخل الوطني األدىن ،وذلك وفق القرار رقم 336-94
خصيصا لألشخاص
الصادر بتاريخ  24ترشين األول /أكتوبر  .1994وقد وضعت هذه املنحة
ً
املسنني واألشخاص املعاقني املسؤولني عن أرسهم وليس لهم دخل منتظم؛ وامتدت سنة 2001
إىل األشخاص املسنني املعاقني حرك ًيا ،واملصابني مبرض مزمن ،واألشخاص املصابني بالعمى ،كام أنّ
تقدميها مل يعد ً
املسن رب األرسة .وكانت قيمة املنحة  1000دينار جزائري
مرتبطا بكون الشخص ّ
يف الشهر (ما يعادل – بقيمة عام  15.5 – 2008دوال ًرا أمريك ًيا) ،ليتم مراجعتها سنة 2008
وزيادتها لتصل إىل  3000دينار جزائري يف الشهر (ما يعادل – بقيمة عام  46.5 – 2008دوال ًرا
أمريك ًيا( ،((2مع مبلغ إضايف يق ّدر بـ  120دينا ًرا جزائر ًيا عن كل شخص تحت كفالة املستفيد (ما
يعادل – بقيمة عام  1.9 – 2008دوال ًرا أمريك ًيا) ،عىل أن ال يتجاوز عددهم ثالثة أشخاص(((2؛
شخصا،
وقد بلغ عدد األشخاص املسنني الذين استفادوا من املنحة الجزافية للتضامن ً 315145
أي بنسبة  33يف املئة من مجموع املستفيدين من هذا الرتتيب خالل سنة  .2018ومتثّل النساء
نسبة  55يف املئة من عدد املستفيدين من هذه املنحة(.((2
öالقرض املصغر :ميكن كبار السن الذين ليس لهم دخل أو دخولهم ضعيفة ،والذين ال يسمح لهم
وضعهم االقتصادي بالحصول عىل القروض التقليدية ،االستفادة من قروض بحسب ما ميلكونه
من معارف يف أحد ميادين الحياة كالفالحة والحرف .ومنذ اعتامد هذا اإلجراء سنة ،2004
 25وزارة التضامن الوطني واألرسة وقضايا املرأة ،مصلحة حامية األشخاص املسنني" ،حصيلة الرتاتيب االجتامعية للمقيمني بدور املسنني"
(الجزائر ،السدايس األول ( .)2019وثيقة داخلية غري منشورة).
 26عىل اعتبار أنّ سعر الرصف سنة  2008كان  1دوال ًرا =  64.58دينا ًرا جزائر ًيا.
 27وزارة التضامن الوطني واألرسة وقضايا املرأة" ،برامج املسـاعـدة والتنميـة االجتـامعيـة  -املنحة الجزافية للتضامن" ،شوهد يف
 ،2020/10/14يفhttps://bit.ly/37uBNfs :
 28وزارة التضامن الوطني واألرسة وقضايا املرأة ،مصلحة حامية األشخاص املسنني (الجزائر( .)2019 ،وثيقة داخلية غري منشورة).
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استفاد  6472مس ًّنا من بني مجموع  173642مستفي ًدا من هذا القرض ،أي بنسبة  3يف املئة من
املجموع الكيل للمستفيدين .ويف سنة  ،2010بلغ عدد املستفيدين  1621مس ًّنا مستفي ًدا ،من
بينهم  973امرأة مسنة .ليصل عددهم إىل  37337مس ًنا مستفي ًدا من القرض خالل السدايس
األول من سنة  2020أي ما يعادل نسبة  4يف املئة من إجاميل املستفيدين( .((2ورغم رمزية
ثم إبعادهم عن العزلة
هذه املشاريع ،فإنها تساهم يف إدماج املسنني يف الحياة العملية ،ومن ّ
والخمول اللذين يؤ ّديان دو ًرا كب ًريا يف تدهور حالتهم الصحية.
 .7الخدمات واإلجراءات املستقبلية الجديدة املقرتحة يف إطار
التوجيهات الجديدة للسياسة الصحية

تم اعتامد مرشوع قانون جديد لحامية كبار السن املقرتح سنة  ،2010وذلك قصد تحفيز وتشجيع
ّ
إبقاء املسنني يف وسطهم الطبيعي العائيل ،وذلك بوضع عدة إجراءات للمرافقة واملساعدة املتخصصة
لصالح األشخاص املسنني يف وضعية الحرمان والهشاشة االجتامعية .ويويص هذا املرشوع ببناء مؤسسات
استقبال نهارية وتهيئتها ،واستقبالٍ مؤقت واستقبالٍ لييل لكبار السن ،يف إطار تنويع التك ّفل املعدل
وتدعيم حامية املسنني من التهميش واإلقصاء:
öاالستقبال النهاري لكبار السن :تستقبل مراكز إيواء نهارية األشخاص البالغني  60سنة وأكرث
الذين يعيشون يف بيوتهم ،والذين يحتاجون إىل مساعدة ومرافقة اجتامعية ونفسية مناسبة
خالل اليوم ،وخالل غياب أرسهم .ويسمح هذا اإلجراء لألرس بالحصول عىل متن ّف ٍس من
املساعدة التي يقدمونها لذويهم من املسنني ،كام يسمح لكبار السن بالحفاظ عىل عالقات
اجتامعية أو خلقها بالخروج من املنزل ومن عزلتهم ،ويحفزهم إىل الحفاظ عىل قدراتهم
الوظيفية يف حياتهم اليومية؛ وذلك باستفادتهم من مساعدة فردية وعالج متكيف مع حاالتهم.
öاالستقبال املؤقت :يسمح هذا اإلجراء باستقبال كبار السن يف مركز لإليواء للمسنني فرتة قصرية
وذلك ملناوبة األرسة مؤق ًتا ،وخاصة بالنسبة إىل األرس التي تضطرها الظروف العملية ً
مثل إىل
الغياب أو التنقل فرتة محدودة.
يتم استقبال كبار السن يف هذه املؤسسات يف الفرتة الليلية فقط من اليوم
öاالستقبال اللييلّ :
وعالجا رضور ًيا طوال الليل.
عندما يستلزم األمر مساعدة
ً
 29الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر " ،ANGEMالقروض املمنوحة  -حصيلة الخدمات املالية إىل غاية  30حزيران /يونيو ،"2020
شوهد يف  ،2020/10/14يفhttps://bit.ly/3dz94Yc :
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خامتة
أضحت ظاهرة تشيخ السكان يف املجتمع الجزائري أم ًرا مؤك ًدا عىل املدى الطويل .فرتكيبة السكان
وتوزيع الفئات العمرية ما فتئا يتغريان منذ دخول الجزائر مرحلة االنتقال الدميوغرايف منتصف
مثانينيات القرن املايض.
ثم ،جاء عملنا هذا بغية إثراء الحقل املعريف حول واقع الشيخوخة يف املجتمع الجزائري واسترشاف
ومن ّ
آفاق العناية بها .وقد ب ّينا أنّ األشخاص املسنني ليسوا مجموعة متجانسة ،وإمنا تختلف أوضاعهم
املعيشية بحسب اختالف خصائصهم الدميوغرافية واالجتامعية والصحية؛ كام تُظهر اإلحصائيات ضعف
مؤهالت املسنني عمو ًما من حيث الوضعية االجتامعية ،كانخفاض املستوى التعليمي ،ومن حيث
الوضعية الصحية ،كانتشار األمراض املزمنة والتحديدات الوظيفية؛ مام يضعهم أمام مشكالت عدة
للتأقلم مع هذه املرحلة العمرية ومتطلباتها.
كام س ّلطنا الضوء عىل مجموعة من القوانني والتدابري التي من شأنها الح ّد من آثار ظاهرة تشيخ
ً
ومستقبل .غري أنّ تنزيلها عىل أرض الواقع وتعميمها ّ
يظلن تحد ًيا
السكان يف املجتمع الجزائري ،حارضًا
كب ًريا ينتظر رفعه.
وعليه ،يظهر أنه من األسايس والرضوري إعداد السياسات العامة االجتامعية والصحية وتكييفها مع
التحوالت الدميوغرافية املستقبلية من خالل:
öتعزيز وتحفيز االهتامم بقضايا الشيخوخة عىل مختلف املستويات وعديد التخصصات.
öتكثيف الدراسات املتخصصة ،وخاصة الطولية منها ،حول مرحلة الشيخوخة يف مجتمعنا ،من
أجل اإلحاطة مبختلف جوانبها ،والتكفل األمثل باحتياجات املسنني.
öعند إعداد الربامج االجتامعية والصحية ،أخذ الفوارق والتباينات يف مرحلة الشيخوخة يف
االعتبار .ففئة األشخاص املسنني هي مجموعة غري متجانسة من حيث الظروف املعيشية ومنط
التشيخ والحالة الصحية املرافقة له ،وصحة املسن ونشاطه وظروفه املعيشية إمنا هي خالصة
ونتيجة ما م ّر به من تجارب ،وحصيلة ما قام به من أعامل يف مراحل حياته املختلفة.
öتحسني الظروف املعيشية للفئات املسنة ،من خالل خلق برامج اجتامعية خدماتية متنوعة ،وبلورة
اسرتاتيجيات داعمة لكبار السن ،وإنشاء مصالح متخصصة باملشكالت الصحية يف مرحلة الشيخوخة.

öتجديد آليات شبكة الدعم القرايب يف املجتمع ،وتحسني نوعية املساعدة املقدمة لألرس
املحدودة الدخل خاصة ،واملتكفلة باألشخاص املسنني من أجل ضامن العيش بأمان وبكرامة
يف املحيط األرسي.
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öتوسيع شبكة الدعم املؤسسايت من أجل التكفل باحتياجات األشخاص املسنني بحسب خصائصهم
االجتامعية واالقتصادية والصحية ،مع إرشاك خدمات القطاع الخاص لتقديم الرعاية املنزلية.
öتشجيع ثقافة مامرسة النشاطات التطوعية بني املسنني وتعزيزها ،واالستفادة من مؤهالتهم
وخرباتهم يف مجال تخصصاتهم ،بغية التقليل من حدة املشكالت النفسية للتك ّيف مع فرتة
التقاعد والتشجيع عىل التشيخ النشط.
öترسيخ مبدأ التضامن والدعم والرعاية بني األجيال وتنميته ،وخلق منوذج خدمايت تباديل بني
املسنني ومحيطهم.
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اسرتاتيجيات السكان والتنمية يف لبنان

الفرص الضائعة والفرص املرتقبة

Population and Development Strategies in Lebanon
Missed Opportunities and Potential Opportunities

 يستعرض البحث تطور األوضاع الدميوغرافية والتوجهات االقتصادية واالجتامعية والبيئية:ملخص
 ويعالج مضمون أبرز السياسات واالسرتاتيجيات والربامج التي،خالل العقود األربعة املنرصمة
 ساع ًيا إىل تبيان كيفية تفويت،"وضعت ملعالجة موضوع "السكان والتنمية االقتصادية والبيئة
الفرص التي أتيحت لتحقيق أهدافها التي تندرج يف إطار التزام لبنان تحقيق برنامج عمل مؤمتر
 ليخلص،2030  وأهداف التنمية املستدامة، واألهداف اإلمنائية لأللفية،القاهرة للسكان والتنمية
 ويسلط البحث الضوء.إىل الفرص املرتقبة والتوجهات املستقبلية السرتاتيجيات السكان والتنمية
عىل الفرص املرتقبة يف وضع إطار شامل للتنمية املستدامة يدمج األبعاد املختلفة للتنمية
. وتنضوي تحته االسرتاتيجيات والسياسات والخطط القطاعية،2030 التي يدعو إليها جدول أعامل
 اسرتاتيجيات، السكان والتنمية االقتصادية والبيئة، الدميوغرافيا اللبنانية، لبنان:كلامت مفتاحية
. التنمية املستدامة،السكان والتنمية
Abstract: This research reviews the evolution of demographic conditions and economic,
social and environmental trends over the past four decades, and addresses the content
of the most prominent policies, strategies and programs developed to address the
topic of "Population, Economic Development and Environment," seeking to show how
opportunities were missed for achieving goals that fall within the framework of Lebanon's
commitment for realizing the Cairo Conference on Population and Development Program
of Action, the Millennium Development Goals, and the 2030 Sustainable Development
Goals, and viewing prospective opportunities and future directions for population and
development strategies. The paper concludes by spotlighting anticipated opportunities
to develop a comprehensive framework for sustainable development that integrates the
various dimensions of development called for by the 2030 Agenda, from which follow
sectoral strategies, policies and plans.
Keywords: Lebanon, Lebanese Demography Population, Economic Development and the
Environment, Population and Development Strategies, Sustainable Development.

.* أستاذة الدميوغرافيا والدراسات السكانية يف معهد العلوم االجتامعية بالجامعة اللبنانية

Professor of Demography and Population Studies at the Institute of Social Sciences at the Lebanese
University.

فون الح
اسرتاتيجيات السكان والتنمية يف لبنان :الفرص الضائعة والفرص املرتقبة

177

مقدمة
يندرج هذا البحث يف إطار التزام لبنان تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي عقد
يف القاهرة يف عام  ،1994والذي أوىص مبجموعة من األهداف والغايات املرتابطة ملعالجة قضايا السكان
والتنمية((( ،وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية((( ،وأهداف التنمية املستدامة((( .وقد تركزت الجهود
الرسمية واملوارد البرشية واملادية خالل العقود األربعة املاضية عىل إنشاء اآلليات املؤسسية املطلوبة
ملعالجة العوامل السكانية ،وإدماج االهتاممات السكانية يف االسرتاتيجيات اإلمنائية والخطط القطاعية،
وعىل جمع املعطيات اإلحصائية عن األوضاع الدميوغرافية واالجتامعية والصحية واالقتصادية والبيئية،
ً
فضل عن تنفيذ الدراسات واألبحاث حول الكثري من القضايا السكانية والتنموية؛ ما أتاح وضع سياسات
واسرتاتيجيات وصياغة برامج يف قطاعات ع ّدة بالتعاون مع منظامت األمم املتحدة وغريها من الجهات
املانحةً ،
دعم للتنمية االقتصادية واالجتامعية وتحقي ًقا للتنمية املستدامة.
بناء عليه ،ينطلق هذا البحث من األسئلة التالية :هل حققت هذه السياسات واالسرتاتيجيات والربامج
التي وضعت ملعالجة قضايا السكان والتنمية يف لبنان أهدافها؟ وكيف ف ّوت لبنان الفرص التي أتيحت له
منذ تسعينيات القرن املايض ملعالجة القضايا املتعلقة بالسكان والتنميةً ،
علم أنّ البلد يعاين حال ًيا أزم ًة
اقتصادية ومالية متفاقمة ُيتوقع أن تؤدي إىل زيادة ّ
مطردة لعدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر
ويف وضع فقر مدقع؟ وما الفرص املرتقبة والتوجهات املستقبلية السرتاتيجيات السكان والتنمية يف لبنان؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ،يستعرض البحث تطور األوضاع الدميوغرافية والتوجهات االقتصادية
واالجتامعية والبيئية خالل العقود األربعة املنرصمة ،ويعالج مضمون أبرز السياسات واالسرتاتيجيات
والربامج التي وضعت ملعالجة موضوع "السكان والتنمية االقتصادية والبيئة" عىل وجه الخصوص،
منذ تسعينيات القرن املايض ،ساع ًيا إىل تبيان كيفية تفويت الفرص التي أتيحت لتحقيق أهدافها
التي تندرج يف إطار التزام لبنان تحقيق برنامج عمل مؤمتر القاهرة للسكان والتنمية ،واألهداف
 1متثل هدف مؤمتر القاهرة الرئيس بتحسني نوعية حياة السكان وضامن رفاهية اإلنسان وتعزيز التنمية البرشية ،وذلك من خالل اعتامد سياسات
وبرامج سكانية وإمنائية مناسبة تهدف إىل اجتثاث الفقر وتحقيق النمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية املستدامة واألمناط املستدامة لالستهالك
واإلنتاج وتنمية املوارد البرشية وضامن حقوق اإلنسان" .كام أوىص بتبنّي مجموعة من األهداف السكانية واإلمنائية املهمة ،مبا يف ذلك غايات نوعية
وكمية متكافلة وذات أهمية حاسمة لتلك األهداف ،ومنها :النمو االقتصادي املطرد يف سياق التنمية املستدامة ،والتعليم ،وبخاصة تعليم البنات،
واإلنصاف واملساواة بني الجنسني ،وخفض معدل وفيات الرضع واألطفال واألمهات ،وتوفري إمكان حصول الجميع عىل خدمات الصحة اإلنجابية،
مبا يف ذلك تنظيم األرسة والصحة الجنسيةُ .ينظر :األمم املتحدة ،تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية (القاهرة :األمم املتحدة ،)1994 ،ص .20 ،6
 2يف أيلول /سبتمرب  ،2000التزم قادة العامل بتحقيق "األهداف اإلمنائية لأللفية" بحلول  2015ملكافحة الفقر والجوع واملرض واألمية
والتمييز ضد املرأة وتدهور البيئة.
 3متثل خطة التنمية املستدامة لعام  2030الشاملة واملتكاملة والتحويلية برنامج عمل ألجل الناس ،والكوكب ،واالزدهار ،والسالم،
والرشاكة .وقد اعتمد خطة  ،2030يف أيلول /سبتمرب  ،2015جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بهدف القضاء عىل الفقر ،ومكافحة عدم
املساواة وتغري املناخ عىل مدى السنوات الـ  15املقبلة.
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اإلمنائية لأللفية ،وأهداف التنمية املستدامة  ،2030ليخلص إىل الفرص املرتقبة والتوجهات املستقبلية
السرتاتيجيات السكان والتنمية.

أولً  :تطور األوضاع الدميوغرافية يف لبنان
تطور عدد السكان املقيمني يف لبنان من حواىل  3112000نسمة عام  ،(((1996إىل نحو 3755034
نسمة يف عام  ،(((2004ليقدر بـ  4800000نسمة يف منتصف عام  ،(((2018مبعدل منو سنوي قدره 0.95
يف املئة خالل املدة  .2018-2004وقد مثّلت اإلناث أكرث من نصف املجتمع؛ إذ بلغت نسبتهن نحو
 51.6يف املئة من مجموع السكان يف منتصف عام  .2018وعىل صعيد النمو الطبيعي للسكان ،شهد
ً
َ
ملحوظا عىل مدى العقود املاضية؛ إذ انخفض املعدل األول
معدل الوالدات والوفيات الخام انخفاضً ا
من نحو  24.5يف األلف عام  ،(((1996إىل  18.6خالل املدة  ،2005-2000ثم إىل  17.6يف األلف خالل
املدة  ،(((2020-2015وانخفض املعدل الثاين من  7.7يف األلف عام  ،(((1996إىل  5يف األلف خالل املدة
 ،2005-2000ثم  4.3يف األلف خالل املدة  .((1(2020-2015كام انخفض َ
معدل وفيات الرضع واألطفال،
ً
منتظم عىل مدى العقود املاضية ،من 71.4
ما انعكس عىل تو ّقع الحياة عند الوالدة الذي شهد ارتفا ًعا
(((1
سنة ( 70.4سنة للذكور و 72.2سنة لإلناث) عام  ، 1996إىل  75.71سنة ( 73.91للذكور و77.44
لإلناث) خالل املدة  ،2005-2000ووصل إىل  78.8سنة ( 77.02للذكور و 80.77لإلناث) خالل املدة
( ،((1()2020-2015متجاوزًا بكثري الهدف األدىن الذي كان يتعني تحقيقه عام  2005تب ًعا لربنامج عمل
مؤمتر القاهرة للسكان والتنمية ،وهو  70سنة.
 4وزارة الشؤون االجتامعية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان ،مسح املعطيات اإلحصائية للسكان واملساكن ( .)1996يستثنى
من عدد السكان املقدر املقيمون يف املخيامت الفلسطينية.
 5إدارة اإلحصاء املركزي /الجمهورية اللبنانية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس ( ،)2004ص .26
6 Lebanese Republic, Central Administration of Statistics, International Labor Organization, European Union,
Household Living Conditions Survey 2018-2019 Lebanon (Beirut: Lebanese Republic Central Administration of Statistics,
International Labour Organization, European Union, 2020), p. 17, accessed on 24/11/2020, at: https://bit.ly/39dQgNQ
 7حال نوفل رزق الله ،الوضع السكاين يف لبنان (بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،)2003 ،ص ( 94الفرضية الوسطية).
8 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects 2019, Fertility Data,
accessed on 24/11/2020, at: https://bit.ly/39bAYJG
 9نوفل رزق الله ،ص ( 94الفرضية الوسطية).
10 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects 2019, Mortality Data,
accessed on 24/11/2020, at: https://bit.ly/3pXy8hi
 11نوفل رزق الله ،ص .39
12 World Population Prospects 2019, Mortality Data.
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وتشري املعطيات املتوافرة عن الخصوبة يف لبنان إىل اتجاهها نحو االنخفاض منذ ستينيات القرن املايض.
وقد تدنّت مستوياتها كث ًريا خالل العقود املاضية ،بحيث أشارت آخر التقديرات الوطنية املتوافرة إىل
تم تقديره
بلوغ معدل الخصوبة الكلية  1.7مولود للمرأة الواحدة خالل املدة  ،((1(2003-2001يف حني ّ
بـ  2.65خالل املدة  2005-2000وبـ  2.09خالل املدة  2020-2015بحسب مصادر األمم املتحدة(.((1
ويعترب هذا املعدل من أدىن املعدالت يف املنطقة العربية ،ويضع لبنان يف مرحلة متقدمة ج ًدا من
التحول الدميوغرايف .إال أنّ النساء يف مختلف املناطق اللبنانية ال يتميزن باملستوى نفسه للخصوبة؛ إذ
أظهرت آخر البيانات الوطنية املتاحة أنّ معدل الخصوبة الكلية بلغ أعىل مستوى له يف الشامل (3.4
مولود للمرأة الواحدة) ،وأدىن مستوى له يف بريوت وجبل لبنان ( 1.7و 2مولود للمرأة الواحدة عىل
التوايل)( .((1ويتأثر مستوى الخصوبة باملستوى التعليمي للمرأة؛ فينخفض األول كلام ارتفع الثاين :من
 3.2للمرأة األمية ،ينخفض إىل  1.4للمرأة الحاصلة عىل مستوى ثانوي وأكرث(.((1
ويعترب العمر عند الزواج األول للمرأة أحد أهم محددات مستوى الخصوبة يف لبنان ،وهو يعكس
أثر العوامل االجتامعية واالقتصادية ،ومنها املستوى التعليمي ،ومكان اإلقامة واإلسهام يف النشاط
االقتصادي .وقد شهدت زواجية اإلناث تطو ًرا بارزًا خالل العقود املاضية نتيجة التغريات التي شهدتها
هذه العوامل ،والذي تجىل يف ارتفاع العمر عند الزواج األول للمرأة من  27.5سنة عام  ،((1(1996إىل
 28.8سنة عام  .2004وقد شمل هذا االرتفاع كل املحافظات يف لبنان(.((1
وانعكس التحول الدميوغرايف يف لبنان عىل البنية العمرية للسكان؛ فتدنت نسب ًيا نسبة صغار السن
(صفر )14-من  27.3يف املئة عام  ((1(2004إىل  24يف املئة عام  ،((2(2018وارتفعت نسب ًيا نسبة كبار السن
( 65وأكرث) من  7.4يف املئة إىل  12.5يف املئة خالل املدة نفسها ،نتيجة انخفاض الخصوبة واإلنجازات التي
تحققت يف تخفيض معدل وفيات األطفال وتراجع األمراض املعدية ،ما أدى إىل ارتفاع احتامالت البقاء عىل
 13جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون االجتامعية) ،وزارة الشؤون االجتامعية ،إدارة اإلحصاء املركزي /الجمهورية اللبنانية ،املسح
اللبناين لصحة األرسة  ،2004التقرير الرئييس ،تحرير مرال توتليان ،مريانا الخياط ،أحمد عبد املنعم (بريوت :املرشوع العريب لصحة األرسة،
 ،)2006ص  ،58شوهد يف  ،2020/11/24يفhttps://bit.ly/3nSj0Qg :
14 World Population Prospects 2019, Fertility Data.
 15جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون االجتامعية) ،وزارة الشؤون االجتامعية ،إدارة اإلحصاء املركزي /الجمهورية اللبنانية ،املسح
اللبناين لصحة األرسة ( .2004بيانات غري منشورة)
 16املرجع نفسه.
 17وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية /الجمهورية اللبنانية ،جامعة الدول العربية ،املسح اللبناين لصحة األم والطفل،
التقرير النهايئ (بريوت :وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية /الجمهورية اللبنانية ،جامعة الدول العربية ،)1996 ،ص .147
 18املسح اللبناين لصحة األرسة  ،2004التقرير الرئييس ،ص .50
 19املرجع نفسه ،ص .13
20 Household Living Conditions Survey 2018-2019, pp. 25-26.
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قيد الحياة يف كل األعامر وزيادة عدد كبار السن ونسبتهم بني السكان .كام انخفضت أيضً ا نسبة الشباب
( 24-15سنة) من  19.9يف املئة عام  2004إىل  17.5يف املئة يف عام  ((2(2018نتيجة الهجرة الخارجية؛
وترتتب عىل هذه التغيريات يف البنية العمرية نتائج مهمة عىل الصعد االقتصادية واالجتامعية والصحية.
ويستعرض الجدول ( )1أحدث التقديرات املتاحة ملؤرشات دميوغرافية مختارة يف لبنان.
الجدول ()1
املؤرشات الدميوغرافية يف لبنان بحسب السنة
املؤرش /السنة
عدد السكان
معدل النمو السنوي (يف املئة)
معدل الوالدات الخام (يف األلف)
معدل الوفيات الخام (يف األلف)
توقع الحياة عند الوالدة (للجنسني
م ًعا)
ذكور
إناث
معدل الخصوبة الكلية
متوسط العمر عند الزواج األول
لبنان
بريوت
جبل لبنان
الشامل
البقاع
الجنوب
النبطية
البنية العمرية (يف املئة)
 14-0سنة
24-15
64-25
65+

*)2005-2000( 18.6
*)2005-2000( 5.0

2018
4800000
)2018-2004( 0.95
*)2020-2015( 17.6
*)2020-2015( 4.3

2004
3755034

*)2005-2000( 75.71
73.91
77.44

*)2020-2015( 78.8
77.02
80.77

)2003-2001( 1.7
*)2005-2000( 2.65
إناث
ذكور
28.8
32.8
28.4
32.6
28.2
32.5
29.0
33.6
29.0
32.7
30.4
32.2
29.3
32.1

*)2020-2015( 2.09

27.2
19.9
45.2
7.7

24.0
17.5
46.0
12.5

املصادر :جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون االجتامعية) ،وزارة الشؤون االجتامعية ،إدارة اإلحصاء املركزي /الجمهورية اللبنانية ،املسح
اللبناين لصحة األرسة  ،2004التقرير الرئييس ،تحرير مرال توتليان ،مريانا الخياط ،أحمد عبد املنعم (بريوت :املرشوع العريب لصحة األرسة،
 ،)2006شوهد يف  ،2020/11/24يفhttps://bit.ly/3nSj0Qg :
Lebanese Republic, Central Administration of Statistics, International Labor Organization, European Union, Household
Living Conditions Survey 2018-2019 Lebanon (Beirut: Lebanese Republic Central Administration of Statistics,
International Labour Organization, European Union, 2020), accessed on 24/11/2020, at: https://bit.ly/39dQgNQ
* Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World
Population Prospects 2019 Revision, accessed on 2/12/2020, at: https://bit.ly/2JkQiZY
21 Ibid.
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الشكل ()1
الهرم السكاين يف لبنان 2019

املصدر:
United Nations/Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World Population
Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), p. 718.

أما عىل صعيد أحد أبرز العنارص املحددة لنمو السكان ،واملتمثل بالهجرة الدولية ،لوحظ استمرار
هجرة اللبنانيني إىل خارج البالد خالل العقود الثالثة املاضية ،والتي شملت الشباب والشابات عىل وجه
الخصوص .وقد ب ّينت نتائج الدراسة التي قامت بها الجامعة اليسوعية حول "هجرة الشباب اللبنانيني
ومشاريعهم املستقبلية" يف حزيران /يونيو  2008أنّ  45يف املئة من األرس املقيمة يف لبنان لديها فرد
واحد عىل األقل غادر البالد يف املدة  .2007-1992وقد ق ّدرت هذه الدراسة نفسها عدد املهاجرين
خالل تلك املدة بنحو  466000عىل األقل( .((2ويف حني ُسجلت حركة عودة إىل البالد بني صفوف
الشباب نتيجة الضغوط التضخمية العاملية املتفاقمة وتداعياتها عىل الوضع االقتصادي للبلدان التي
قصدها املهاجرون ،فإنّ األوضاع السياسية واالقتصادية السائدة يف البالد ش ّكلت دوافع قوية للهجرة
أساسا بحركة التجارة الخارجية ،وبنية االقتصاد اللبناين ،وسوق العمل فيه.
منها .وترتبط الهجرة الدولية ً
وقد أوردت دراسة اقتصادية حكومية أنّ  16000مواطن يهاجرون شهر ًيا من لبنان ،بينام ال يتعدى
22 Université Saint Joseph, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, L'Emigration des jeunes Libanais et leurs
projets d'avenir (2009).
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عدد املواليد أحياء  ،8000ما يعني أنّ لبنان يفقد سنو ًيا حواىل  100000من مواطنيه ،يف مقابل وفود
أي ٍد عاملة أجنبية ق ّدرت بنحو  ،400000أي أكرث من  10يف املئة من اللبنانيني( .((2ويواجه لبنان هجرة
الشباب ذوي الكفاءات املهنية والتعليمية املتخصصة ،وتفوق أعداد املغادرين مثيلتها للعائدين.
ويبدو أثر الهجرة جل ًيا عىل الهرم السكاينً ،
علم أنها شملت الذكور أكرث من اإلناث ،وعىل وجه التحديد
الفئات العمرية التي تنتمي إىل القوى العاملة (بني  25و 50سنة).
وقد شكلت تيارات الهجرة الوافدة منذ القدم ،وحركية السكان الداخلية نتيجة الضغوط االقتصادية
وتدين األوضاع املعيشية ،واألحداث الداخلية التي شهدها لبنان خالل املدة  ،1990-1975والتي ترافقت
مع عمليات تهجري واسع للسكان ،عوامل حاسمة يف رسم معامل خارطة التوزيع الجغرايف للسكان املقيمني
يف لبنان .تضاف إىل تلك العوامل الخصائص الطبيعية والجغرافية املتنوعة بني الساحل والجبل والداخل،
وضعف السياسات التنموية التي تتعلق باملناطق األقل من ًوا واملحرومة.
وعىل الرغم من االختالالت البارزة يف التوزيعات السكانية يف املناطق املختلفة يف لبنان ،والتي تعكس
التفاوت الكبري يف توزيع الخدمات وفرص العمل بني املناطق الساحلية واملدن الكربى من جهة ،ومناطق
الداخل واألطراف من جهة أخرى ،ال تتوافر سياسة أو اسرتاتيجية وطنية تتناول ظاهرة التمدين والهجرة
الداخلية .كام ال توجد مؤسسة تعنى بهاتني الظاهرتني البارزتني .يبقى أنّ موضوع الهجرة الداخلية
والتوزيع الجغرايف للسكان ش ّكل محور الفصل الرابع يف الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية يف لبنان(.((2
وتضم محافظة جبل لبنان أكرب نسبة من املقيمني ،تليها الشامل ،ثم البقاع ،فالجنوب ،وبريوت ،وأخ ًريا
النبطية .ويالحظ االرتفاع النسبي لرتكز السكان يف جبل لبنان ،واالنخفاض النسبي لرتكزهم يف البقاع،
والثبات النسبي للرتكز يف الجنوب خالل املدة .2018-1997

 23جريدة النهار ( 22شباط /فرباير  .)2012وتجدر اإلشارة إىل عدم توافر إحصاءات رسمية دقيقة عن الهجرات الدولية من لبنان التي
تتم فرتة زمنية طويلة .وإذا كانت سجالت األمن العام تتضمن حركة الخروج والدخول عرب الحدود أو عرب البحر والجو ،فهي ال متيز بني أمناط
هذه الحركات من حيث هي يومية أو موقتة أو نهائية .لكن قد يقرتب صايف حركات الدخول والخروج ،يف حال حسابه عىل فرتة طويلة
(سنة عىل األقل) من صايف الهجرات التي تتم فرتة طويلة.
 24الجمهورية اللبنانية ،وزارة الشؤون االجتامعية ،اللجنة الوطنية الدامئة للسكان ،الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية يف لبنان (وزارة
الشؤون االجتامعية.)2001 ،
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الجدول ()2
توزع السكان املقيمني يف لبنان بحسب املحافظة والسنة
املحافظة
بريوت
جبل لبنان
الشامل
البقاع
الجنوب
النبطية
لبنان

1997
10.1
37.6
20.2
13.5
11.8
6.9
100.0

2004
10.4
40.0
20.5
12.5
10.7
5.9
100.0

2018
7.9
44.4
17.5
10.6
11.7
7.9
100.0

املصدر :إدارة اإلحصاء املركزي /الجمهورية اللبنانية" ،األوضاع املعيشية لألرس يف عام  ،"1997دراسات إحصائية ،العدد ( 9شباط /فرباير
)1998؛ وزارة الشؤون االجتامعية ،إدارة اإلحصاء املركزي /الجمهورية اللبنانية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،الدراسة الوطنية لألوضاع
املعيشية لألرس ( 2004بريوت.)2006 :
Lebanese Republic, Central Administration of Statistics, International Labor Organization, European Union, Household
Living Conditions Survey 2018-2019 Lebanon (Beirut: Lebanese Republic Central Administration of Statistics,
International Labour Organization, European Union, 2020), pp. 18-19, accessed on 24/11/2020, at: https://bit.ly/39dQgNQ

ثان ًيا :التوجهات االقتصادية واالجتامعية
شهدت التنمية االقتصادية يف لبنان منذ أوائل تسعينيات القرن املايض من ًوا اقتصاد ًيا متواض ًعا وتزايد
البطالة وعدم كفاية فرص العمل ،عىل الرغم من التوسع يف اإلنفاق الحكومي واملساعدة الدولية الكبرية.
وقد أ ّثر تدهور البيئة االقتصادية وحرب متوز /يوليو  2006سلب ًيا يف الظروف املعيشية والفرص للفئات
ذات الدخل املنخفض؛ وتفاقمت مشاكل لبنان االقتصادية ،التي هي هيكلية أكرث منها دورية ،بسبب
األزمة السياسية التي بدأت يف أوائل التسعينيات .ولكن هذه املشاكل االقتصادية ليست ذات طابع
أساسا .فالناتج املحيل اإلجاميل وهياكل العاملة مل تتغري فعل ًيا عىل مدى أكرث من ثالثة عقود.
سيايس ً
وكانت النتيجة ركود اإلنتاجية ،ومل ينجح االقتصاد اللبناين ،مع انفتاحه وثروته املالية ،يف تحقيق النمو
املستدام املتوقع وفرص العمل .والجدير بالذكر أنّ النمو االقتصادي كان دامئًا أقل من أداء التنمية
البرشية؛ األمر الذي يعزز الحاجة القوية إىل املبادرات والعمل اإلصالحي.
وقد حقق لبنان تقد ًما يف مجال التنمية البرشية خالل املدة  .2014-2004فقد بلغ مؤرش التنمية البرشية
 0.765يف عام  ،2013واحتل لبنان املرتبة  65بني بلدان العامل ( )187بحسب تقرير التنمية البرشية لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ عام ((2(2014؛ بعد أن كان هذا املؤرش قدره  0.741يف عام  ،2005ما يعني زيادة
مبقدار  2.3يف املئة أو متوسط زيادة سنوية بلغت  4.0يف املئة( .((2غري أنّ أداء التنمية البرشية يف لبنان
25 UNDP, Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building
Resilience (New York: United Nations Development Programme, 2014), p. 165.
26 Ibid.
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ما زال متقد ًما عىل أدائه االقتصادي (بلغ مؤرش عدم املساواة يف الدخل املع ّدل  0.57يف عام  ،)2012مع
اإلشارة إىل ارتفاع مستوى التنمية البرشية يف محافظتي بريوت وجبل لبنان عن سائر املحافظات األخرى.
ق ّدر معدل النشاط االقتصادي بني السكان الذين ينتمون إىل القوى العاملة ( 64-15سنة) بنسبة  48.8يف
املئة يف عام  ،((2(2018بعدما كان  47.1يف املئة يف عام  .((2(2004ويعود هذا املستوى املنخفض نسب ًيا يف
املشاركة االقتصادية إىل انخفاض إسهام النساء فيها ،وإىل النقص يف عدد الذكور القادرين عىل العمل .ويف
عام  ،2004وصل هذا املعدل إىل أقصاه يف بريوت ،حيث مشاركة املرأة تبلغ ذروتها ( 36يف املئة) ووصل إىل
أدناه يف البقاع حيث مشاركة املرأة هي األدىن ( 11يف املئة)( ،((2مع اإلشارة إىل ارتفاع احتامل سوء تقدير
نسبة النساء العامالت يف املجتمعات الريفية .وق ّدر معدل البطالة بـ  11.4يف املئة يف الفئة العمرية ()64-15
يف عام  ،2018بعدما كان  8يف املئة يف عام  ،((3(2004مع تفاوت بني الذكور ( 10يف املئة) واإلناث ( 14.3يف
املئة) يف عام  .((3(2018ويالحظ ارتفاع هذا املعدل يف فئة الشباب ( ،)24-15حيث بلغ  39.1يف املئة يف عام
 2018بعدما كان  17.3يف املئة عام  .((3(2004وتتميز غالبية العاطلني من العمل الشباب مبستويات تعليمية
عالية ،وترتبط البطالة عند الشباب بعوامل عدة منها تحديات الوضع االقتصادي ونقص فرص العمل.
وتعترب حال ًيا الظروف املعيشية يف لبنان صعب ًة ج ًدا بالنسبة إىل جزء كبري من املجتمع؛ ويشكل الفقر
مشكلة خطرة عىل الرغم من بعض التحسن الذي سجل خالل املدة  .2014-2004وبالفعل ،أظهرت
الدراسة املقارنة ألحوال املعيشة يف لبنان ،يف املدة  ،2004-1995أنّ نسبة األفراد املحرومني انخفضت
من حواىل  34يف املئة عام ( 1995منهم نحو  7يف املئة يعيشون يف مستوى معيشة منخفض ج ًدا) ،إىل
 25يف املئة يف عام ( 2004منهم حواىل  4يف املئة يعيشون يف مستوى معيشة منخفض ج ًدا) .عىل صعيد
التفاوت املناطقي ،بلغت نسبة األرس املحرومة يف عام  2004أقصاها يف النبطية ( 46يف املئة) ،يليها
البقاع ( 38يف املئة) ،فالجنوب ( 37يف املئة) ،ثم الشامل ( 31يف املئة) ،وجبل لبنان ( 16يف املئة) ،وأخ ًريا
بريوت ( 9يف املئة) .وقد كانت هذه النسب أكرث ارتفا ًعا يف عام  1995باستثناء الجنوب(.((3
 28الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس  ،2004ص .51
 29املرجع نفسه ،ص .52
 30املرجع نفسه ،ص .58

27 Household Living Conditions Survey 2018-2019, p. 50.

31 Household Living Conditions Survey 2018-2019, p. 50.

 32الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس  ،2004ص .58
 33وزارة الشؤون االجتامعية /الجمهورية اللبنانية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تطور خارطة أحوال املعيشة يف لبنان بني عامي
 .)2007( 2004-1995اعتمدت هذه الدراسة منهجية الحاجات األساسية غري املشبعة  UBNودليل أحوال املعيشة ،واستبقت عىل أربعة
مجاالت من الحاجات األساسية جرى قياسها بواسطة  11مؤرشًا ،وهي التالية .1 :اإلسكان (عدد الغرف لكل فرد ،املساحة املبنية للفرد ،أبرز
وسائل التدفئة)؛  .2املياه والرصف (الربط بشبكة املياه ،وسائل الرصف الصحي)؛  .3التعليم (التحصيل العلمي ،املستوى التعليمي)؛ و.4
املؤرشات املرتبطة بالدخل (عدد السيارات الخاصة ،معدل التبعية ،املهنة الرئيسة) .باالستناد إىل هذا الدليل ،جرى تصنيف األرس واألفراد
ضمن خمس فئات من األوضاع املعيشية :مستوى إشباع متدنٍ جدًا ،متدنٍ  ،متوسط ،مرتفع ،ومرتفع جدًا.

فون الح

185

اسرتاتيجيات السكان والتنمية يف لبنان :الفرص الضائعة والفرص املرتقبة

ال يزال الفقر االقتصادي املتمثل بتدين الدخل وعدم توافر فرص العمل الوجه األهم للفقر والحرمان يف
لبنان .ومقارنة بعام  ،1995ازدادت أهمية هذا البعد من حيث حجمها املطلق والنسبي؛ إذ إنّ ما يزيد
عىل نصف األرس اللبنانية يعترب محرو ًما يف هذا امليدان ،الذي انفردت مؤرشاته بالرتاجع مقارنة بامليادين
األخرى التي تحسنت كلها خالل املدة نفسها ،وإن بنسب متفاوتة .يعني ذلك ،من جهة أوىل ،أنّ
مستويات النمو االقتصادي غري كافية ،ومن جهة ثانية أنّ عائد النمو االقتصادي املحقق ال يتوزع قطاع ًيا
ومناطق ًيا وعىل الفئات االجتامعية مبا يؤدي إىل تحسني متوازن يف مستوى معيشة األرس .كام يعني أنّ
الرتابط بني النمو االقتصادي ومكافحة الفقر من خالل العمل املنتج هو أحد املحاور األهم التي يجب
أن تعطى أولوية يف االسرتاتيجيات االقتصادية واالجتامعية عىل حد سواء.
وعىل صعيد فقر الدخل ،تشري املعطيات إىل أنّ نحو  8يف املئة من سكان لبنان كانوا يعيشون يف عام
 2005تحت خط الفقر األدىن ( 2.4دوال ًرا أمريك ًيا للفرد الواحد يف اليوم الواحد) ،و 28.5يف املئة تحت
خط الفقر األعىل ( 4دوالرات أمريكية للفرد الواحد يف اليوم الواحد) .وقد انخفض مؤرش الفقر املدقع
من  10يف املئة عام  ،1997إىل  8يف املئة للفرتة  ،2005-2004نتيجة النمو الحقيقي يف متوسط نصيب
الفرد من االستهالك ،وارتفع ليصل إىل  8.4يف املئة عام  2007نتيجة األثر االنكاميش لحرب متوز /يوليو
 2006يف نصيب الفرد من االستهالك يف األرسة ،والذي يفرتض أنه انخفض مع تباطؤ النمو االقتصادي.
ويالحظ تفاوت ملحوظ يف التوزع الجغرايف للفقر؛ إذ يبلغ معدل الفقر املدقع أعىل مستوى له يف
مناطق الهرمل وبعلبك وعكار ،وتنترش ظاهرة الفقر املديني يف ضواحي بريوت وطرابلس وصيدا(.((3
الجدول ()3
مؤرشات الفقر يف لبنان
املؤرش (يف املئة)
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر األدىن ( 2.4دوال ًرا يف اليوم)
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر األعىل ( 4دوالرات يف اليوم)
نسبة السكان الذين يعيشون يف مستوى منخفض جدًا
نسبة السكان الذين يعيشون يف مستوى منخفض

1995
10.1
()1997
33.7
()1997
6.6
34.0

2004

*2015

8

4

28.6

10.3

4.2
25.5

3.3
17.0

املصدر:
UNDP/Millennium Development Goals Reports & The Lebanese Republic, Lebanon Millennium Development Goals
Report 2013-2014 (Beirut: UNDP/Millennium Development Goals Reports & The Lebanese Republic, 2013), p. 23.
* الغاية بحسب األهداف اإلمنائية لأللفية :تصنيف نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف املدة .2015-1990
34

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،وزارة الشؤون االجتامعية ،الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان (آب /أغسطس .)2008

186

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

اعتمدت منهجية الدراسة عىل دليل الحرمان الحرضي املتعدد األبعاد( ،((3وبينت نتائجها أنّ  60يف
املئة من األرس فيها محرومة ،يعاين نصفها تقري ًبا حرمانًا مدق ًعا .وأظهر دليل الحرمان الحرضي ترك ًزا
وسجلت منطقة
عال ًيا للفقر يف أحياء محددة داخل املدينة ،يرافقه تفاوت واسع بني األحياء األخرىّ .
التبانة أعىل نسبة من الحرمان بلغت  87يف املئة من األرس ،أكرث من  52يف املئة منها تعيش يف حالة
حرمان مدقع .و ُقدرت نسبة األرس املحرومة يف جبل محسن بـ  66يف املئة ،مقابل  15يف املئة من أرس
منطقة البساتني .وقد سجلت املؤرشات االقتصادية درجات حرمان أعىل ،ما يعكس مستويات عالية
ثم يؤكد
من فقر الدخل .ولكن الحرمان يف ميادين الصحة والتعليم والسكن مرتفع ج ًدا كذلك ،ومن ّ
رضورة التعامل مع مشكلة الفقر عىل مستوى املدينة من منظور متعدد األبعاد ،وليس فقط بالنظر
إىل فقر الدخل(.((3
عىل صعيد آخر ،يتمركز أكرث من مليون نازح سوري يف املناطق األشد حرمانًا ،ما يفرض ً
ضغطا عىل سبل
العيش والخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ،يف بل ٍد يعاين ً
أصل اختالالت يف الخدمات
املتوافرة ،ويعمق الفقر ويزيد عدم املساواة والتفاوت الجغرايف .وتبني "دراسات التقويم الرسيع"
الصعوبات التي يواجهها النازحون السوريون واملجتمعات املضيفة اللبنانية األشد فق ًرا .فقد زاد اإلنفاق
االستهاليك لألرس السورية واللبنانية عىل السواء ،بينام انخفض الدخل إىل مستويات غري كافية ،ما ساهم
يف زيادة الفقر بحسب املقاييس النقدية .وزاد إنفاق األرس يف املجتمعات املضيفة نتيجة التضخم يف
أسعار السلع الغذائية ،وخاصة يف املناطق الطرفية يف الشامل (طرابلس وضواحيها) والبقاع ،حيث
تسجل نسبة مرتفعة من النازحني .أما النازحون السوريون ،فهم يواجهون ارتفاع تكاليف املعيشة يف
لبنان بالقياس إىل بلدهم وسط توافر محدود ج ًدا لفرص العمل وبأجور منخفضة للغاية ،واستنزاف
للمدخرات واالقرتاض لرشاء املواد الغذائية ودفع اإليجارات(.((3
عىل الصعيد االجتامعي ،ال تتناسب املؤرشات االجتامعية يف لبنان مع مستوى اإلنفاق ،الذي يوازي
ما هو عليه يف البلدان املتطورة .ففي عام  ،2004بلغ اإلنفاق عىل القطاعات االجتامعية (العام والخاص)
 21يف املئة من الناتج املحيل (ما عدا املعاشات التقاعدية) .ويف عام  ،2005شكل اإلنفاق العام عىل
الخدمات االجتامعية  42يف املئة تقري ًبا من مجموع اإلنفاق األويل يف املوازنة ،و 27يف املئة من اإلنفاق
اإلجاميل ،و 8يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل .وعىل الرغم من أنّ حجم اإلنفاق االجتامعي عالٍ
 35يقيم دليل الحرمان الحرضي املتعدد األبعاد الحرمان االجتامعي واالقتصادي األساس لألرسة يف ميادين التعليم ،والصحة ،والسكن،
والظروف االقتصادية.
36 UNDP/Millennium Development Goals Reports & The Lebanese Republic, Lebanon Millennium Development
Goals Report 2013-2014 (Beirut: UNDP/Millennium Development Goals Reports & The Lebanese Republic, 2013), p. 25.
37 Ibid., pp. 28-29.
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نسب ًيا (عىل الصحة والتعليم) ،تبقى املؤرشات االجتامعية غري مرضية .عىل صعيد التعليم ،تعترب نسب
الرسوب والترسب عالية نسب ًيا؛ إذ راوحت بني  22يف املئة و 23يف املئة عىل التوايل .وعىل الصعيد
الصحي ،ق ّدر معدل وفيات الرضع بـ  18.6لكل ألف والدة حية ،ومعدل وفيات األمهات بـ  86.3لكل
مئة ألف والدة حية(.((3
ويعيش  25يف املئة من السكان يف مستوى معييش منخفض ،و 4يف املئة يف حالة فقر مدقع .لكن هناك
تفاوتات مناطقية كبرية يف نسبة الفقر؛ إذ تعاين املناطق النائية والحدودية واملناطق املدينية ذات
الكثافة السكانية املرتفعة النسب العالية من الفقر املدقع(.((3
وبناء عليه ،تضمن برنامج الحكومة اإلصالحي الذي عرض يف مؤمتر باريس الثالث مكونًا اجتامع ًيا متثل
بـ "خطة العمل االجتامعي" .وتضمنت هذه الخطة هذه األهداف :الحد من الفقر ،وتحسني مؤرشات
الصحة والتعليم ،وزيادة كفاءة اإلنفاق العام مع الحفاظ عىل مخصصات امليزانية يف مستوى مناسب،
والح ّد من التباينات املناطقية .وجرى تخصيص مبلغ  76مليون دوالر سنو ًيا لتدخالت محددة يف املدى
القصري الستهداف الفئات األكرث حاجة إىل جانب عدد من التدابري املؤسسية للحد من الفقر والتباينات
املناطقية .أما هدف الخطة عىل املدى الطويل ،فهو تطبيق السياسات اإلصالحية يف القطاعات االجتامعية
وقطاعي التعليم والصحة.

ثالثًا :التوجهات البيئية
تعترب االستدامة البيئية (الهدف السابع من األهداف اإلمنائية لأللفية) ركيز ًة أساسية من ركائز التنمية
املستدامة .وتتلخص املشاكل البيئية األساسية يف لبنان يف تدهور املوارد املائية ،وتلوث الهواء ،والرصف
الصحي ،والنفايات الصلبة ،والنفايات الصناعية ونفايات املستشفيات ،واملقالع والكسارات التي تستثمر
عشوائ ًيا ،ما أعاق تأهيلها كمساحة خرضاء ،واملبيدات الزراعية ،وانجراف الرتبة وتدهورها ،وعشوائية
استعامل األرايض ،وفقدان التنوع البيولوجي .وقد سجل لبنان نتيجة  ،100/47.35وفق مؤرش األداء
ً
مسجل .ويستند
البيئي لجامعة ييل األمريكية لعام  ،2012وجاء يف املرتبة  94من أصل  132بل ًدا
املؤرش إىل  25مؤرش أداء يجري تق ّفي أثرها عرب عدة فئات سياسات تغطي مجاالت البيئة والصحة
وحيوية النظم البيئية.
 38رئاسة مجلس الوزراء /الجمهورية اللبنانية ،املؤمتر الدويل لدعم لبنان ،باريس( 3-كانون الثاين /يناير .)2007
 39املرجع نفسه.
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خالل العقد األول الذي تال "قمة األرض" عام  ،1992مل يكن لبنان يتمتع بالعديد من الترشيعات
البيئية ،ولكنه استطاع معالجة بعض املشاكل البيئية عرب القرارات الوزارية .ولكن منذ عام  ،2002شهد
قفزة نوعية من حيث القوانني واألنظمة البيئية الرئيسة املتعددة األطراف .وقد انضم أو أبرم أكرث من
 12اتفاقية ومعاهدة ذات صلة بالبيئة (اتفاقيات التنوع البيولوجي ،التغري املناخي ،مكافحة التصحر،
ستوكهومل ،وغريها) .من حيث الترشيعات الوطنية ،صدر قانون حامية البيئة رقم ( 444تاريخ 29
متوز /يوليو  )2002الذي حدد  11مبدأ لحامية البيئة وإدارتها ،ويرتكز العديد منها عىل مبادئ مؤمتر
ريو و /أو جدول أعامل القرن الحادي والعرشين.
وتشري معطيات الجدول ( )4الذي يعرض بعض مؤرشات االستدامة البيئية واألهداف اإلمنائية لأللفية
إىل انخفاض نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه شفة مأمونة يف املدة  ،2004-1996يف حني ارتفعت
نسبة السكان الذين يحصلون عىل خدمات الرصف الصحي املناسبة يف املدة  2009-1996ويف ما يختص
بالتخلص من النفايات الصلبة ،انخفضت نسبة مطامر النفايات ،وارتفعت ً
قليل نسبة إعادة التدوير
خالل املدة .2009-1999
الجدول ()4
مؤرشات االستدامة البيئية
املؤرش (يف املئة)

1999

نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه شفة مأمونة*

)1996( 79.3

67

نسبة السكان الذين يحصلون عىل خدمات الرصف
الصحي املناسبة

)1996( 37

67.4

نسبة سكان الحرض الذين يقطنون األحياء الفقرية**
نسبة التخلص من النفايات الصلبة

2001

2004

2009

66.9

45
مطامر النفايات:
82.8
التحويل5.1 :
إعادة التدوير5.3 :

مطامر النفايات77 :
أسمدة12.48 :
إعادة تدوير7.67 :

املصدر:
UNDP/ Millennium Development Goals Reports & The Lebanese Republic, Millennium Development Goals: Lebanon
Report 2008, Second Millennium Development Goals Report (Beirut: UNDP/Millennium Development Goals Reports
& The Lebanese Republic, 2013), p. 66; Lebanon Millennium Development Goals Report 2013-2014, p. 69.
الغاية بحسب األهداف اإلمنائية لأللفية:
* تصنيف نسبة السكان الذين يفتقدون الوصول إىل مياه شفة مأمونة.
** الوصول إىل تحقيق تحسني ملموس يف ظروف معيشة ما ال يقل عن مليون نسمة يقيمون يف أحزمة الفقر بحلول عام .2020
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خصوصا تلك التي تستضيف النازحني السوريني ،زياد ًة يف الطلب عىل إمدادات
تشهد املناطق اللبنانية،
ً
املياه وخدمات الرصف الصحي .يتطلب هذا العبء اإلضايف عىل نظام قارص موارد مالية وتقنية لتحسني
وضع إمدادات املياه والخدمات ونوعيتها .تتحمل العائالت اللبنانية التي ترزح تحت ضغط الطلب
املتزايد ،تكاليف اللجوء إىل البدائل من القطاع الخاص .ومن املتوقع أن يخلف الضغط يف الطلب عىل
خدمات املياه والرصف الصحي تأثريات صحية وبيئية عالية .فقد تضاعف إنتاج النفايات الصلبة يف
مناطق عدة ،ما ساهم يف تلوث املياه الجوفية وموارد املياه ،وانتشار األمراض التي تنتقل عن طريق
املياه ،خاصة أنّ البلديات تفتقر إىل املوارد الالزمة إلدارة مثل هذا الحمل الزائد من النفايات.
وتتحدى ظروف إقامة وسكن النازحني السوريني يف لبنان األهداف اإلمنائية لتحسني البيئة واملسكن.
عىل الرغم من أنّ غالبية النازحني السوريني املسجلني يقيمون يف شقق وبيوت مستأجرة ،يضطر عدد
ّ
ومحال تجارية ،وخيام .يشكل عدم وجود إمدادات
متزايد إىل العيش يف منازل غري مكتملة البناء،
كافية من املياه والرصف الصحي يف أماكن سكن النازحني العشوائية مصد َر قلق ً
مهم ،ويزيد من
خطر اإلصابة باألمراض(.((4

عا :السياسات واالسرتاتيجيات والخطط والربامج
راب ً
حاولت الجهات املعنية بقضايا السكان والتنمية وضع سياسات واسرتاتيجيات وخطط وبرامج عىل مدى
امللحة وذات األولوية ،سنكتفي بإلقاء الضوء عىل أبرزها.
العقود املنرصمة ملعالجة بعض القضايا ّ
 .1الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية يف لبنان

أعدت هذه الوثيقة اللجنة الوطنية الدامئة للسكان يف وزارة الشؤون االجتامعية يف إطار دعم صندوق
األمم املتحدة للسكان للربنامج الفرعي السرتاتيجيات السكان والتنمية خالل الدورة األوىل للربنامج
ونصت مقدمة الوثيقة عىل أنها تش ّكل اإلطار العام للمبادئ والسياسات
الوطني للسكان (ّ )2001-1997
ً
سيتم إعدادها وتطبيقها بالتعاون
السكانية يف لبنان،
ومدخل للخطة التنفيذية للسياسة السكانية التي ّ
مع /وبني الوزارات واإلدارات الرسمية والهيئات األهلية والدولية املعنية بالقضايا السكانية يف لبنان.
وتضمنت الوثيقة عد ًدا من الغايات واألهداف ،مر ّكز ًة عىل الهجرة الخارجية التي تشمل عىل وجه
الخصوص الفئات الشابة من السكان ،والفوارق املناطقية يف مستويات الخصوبة ،وتأثري املستويات
املرتفعة للخصوبة ،وتقارب الوالدات يف صحة األم والطفل ،والنتائج املرتتبة عىل التحول الدميوغرايف يف
40 Lebanon Millennium…, p. 71.
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لبنان لجهة ارتفاع نسبة املس ّنني ،وتطور املضمون الحقيقي لنسبة اإلعالة بسبب طول مدة الدراسة وطول
العمر .ومتثلت أولويات السياسة السكانية بتأكيد اتساق اتجاهات املتغريات الدميوغرافية مع أهداف
التنمية املستدامة ،وإدماج البعد السكاين يف كل نواحي التخطيط مبا يضمن تفعيل دور املرأة يف املجتمع
وزيادة مشاركتها يف الدورة االقتصادية والسياسية ،وتحسني مستوى الصحة اإلنجابية خاصة يف املناطق
األقل من ًوا وتقديم الرعاية والحامية الالزمتني لألمهات واألطفال ،وخفض نسبة البطالة خاصة بني الشباب
وإعطائهم الدعم الالزم للحد من هجرتهم إىل الخارج .ومن أولويات السياسة السكانية أيضً ا أن تسعى
من خالل الخطط القطاعية إىل االهتامم برفاه املسنني ومشاركتهم ،وتوفري التدريب والبيئة االجتامعية
والعمرانية املالمئة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،وكذلك عقلنة الهجرة من الريف إىل املدن(.((4
مل ُيصدق مجلس الوزراء عىل وثيقة السياسة السكانية ،بل اكتفى بأخذ العلم بها يف اجتامعه بتاريخ
 16آب /أغسطس  2001لتصبح وثيق ًة رسمية ُيفرتض أن تش ّكل اإلطار العام للمبادئ والسياسات
السكانية يف لبنان؛ ما أدى إىل عدم إتاحة وضع خطة تنفيذية إلدماج أهداف الوثيقة الوطنية للسياسة
السكانية يف التخطيط التنموي عىل املستويني الكيل والقطاعي.
 .2الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية

وضع مجلس اإلمناء واإلعامر بالتعاون مع املديرية العامة للتنظيم املدين هذه الخطة يف عام  ،2005وقد
وافق عليها مجلس الوزراء عام  .2009انطلقت هذه الخطة من مجموعة أهداف يتمثل أهمها باإلمناء
املتوازن للمناطق ،وترشيد استغالل املوارد الطبيعية ،وزيادة معدل النمو االقتصادي ،وتحسني األوضاع
املعيشية ،واملحافظة عىل البيئة .كام تناولت الخطة مواضيع بالغة األهمية كالبيئة واملوارد الطبيعية،
والنمو السكاين والتطور العمراين ،ووسائل النقل ،واملشاريع الخدماتية واإلنشاءات الكربى ،واألرايض
الزراعية ،واملناطق الصناعية ،وعنارص الرتاث الثقايف والتاريخي ،وغريها.
كان من املفرتض أن تعالج هذه الخطة املواضيع آنفة الذكر ضمن خطة اسرتاتيجية شاملة ً
وصول إىل بلورة
رؤية متكاملة ملستقبل أرايض الوطن عىل املدى الطويل(((4؛ إال أنّ هذه الخطة مل تبرص النور إىل اليوم.
 .3االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية االجتامعية

ُوضعت اسرتاتيجيتان للتنمية االجتامعية؛ أع ّد األوىل ،يف عام  ،2004صندوق التنمية االقتصادية
واالجتامعية ،بالتعاون مع مجلس اإلمناء واإلعامر واالتحاد األورويب .وقد اعتمدت لتحديد مناطق
 41وزارة الشؤون االجتامعية ،اللجنة الوطنية الدامئة للسكان /الجمهورية اللبنانية ،الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية يف لبنان ،رمز
الوثيقة .2001/8/16 ،1/POP/01
 42مجلس اإلمناء واإلعامر /الجمهورية اللبنانية ،الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية ،التقرير النهايئ (ترشين الثاين /نوفمرب .)2005

فون الح
اسرتاتيجيات السكان والتنمية يف لبنان :الفرص الضائعة والفرص املرتقبة

191

التدخل يف العمل التنموي من خالل مكون التنمية املحلية(((4؛ وأع ّدت الثانية وزارة الشؤون االجتامعية
يف عام  2011تلبي ًة اللتزام الحكومة اللبنانية يف إطار خطة العمل االجتامعية التي ُق ّدمت يف مؤمتر
باريس الثالث (كانون الثاين /يناير  )2007للجهات املانحة .ح ّددت االسرتاتيجية ستة عنارص أولوية
صحة أفضل ،وتعزيز آليات الحامية االجتامعية ،واالرتقاء بنوعية
يندرج تحتها  53هد ًفا ،وهي :تحقيق ّ
التعليم ،وتعزيز فرص العمل املتكافئة واآلمنة ،وتنشيط املجتمعات وتعزيز تنمية رأس املال االجتامعي،
وتشجيع التنمية االقتصادية-االجتامعية(.((4
يتم تحديد النشاطات املطلوبة مع الفرتة
ثم مل ّ
مل يتم وضع خطة تنفيذية لهاتني االسرتاتيجيتني ،ومن ّ
الزمنية للتنفيذ ،واملخرجات واملؤرشات القابلة للقياس من أجل تقويم األثر يف السكان ،وعليه ،التأكد
من تحقيق األهداف.
 .4الربنامج الوطني لدعم األرس األكرث فق ًرا ()2013-2008

بدأ العمل عىل اإلعداد لهذا الربنامج يف أيلول /سبتمرب 2007؛ وتم إنشاؤه استجابة لسلسلة األولويات
امللحوظة يف "خطة العمل االجتامعي" التي قدمتها الحكومة اللبنانية إىل "مؤمتر باريس الثالث".
وتهدف الخطة التنفيذية للربنامج إىل بناء قاعدة بيانات وطنية لألرس األكرث فق ًرا ضمن نظام معلومايت
متخصص وعىل أسس ومعايري علمية لتوفري املساعدة لهذه األرس عرب إعادة صياغة النظام الوطني
للحامية االجتامعية استنا ًدا إىل مبادئ الشفافية واملوضوعية والكفاءة .وتتشارك الحكومة اللبنانية
والبنك الدويل والحكومة اإليطالية والحكومة الكندية يف متويل الربنامج؛ وقد جهزت وزارة الشؤون
االجتامعية لذلك  96مرك ًزا من مراكز الخدمات اإلمنائية موزعة يف جميع املناطق الستقبال طلبات
املواطنني ،وخصص مجلس الوزراء سلفة مالية مقدارها  28مليونًا و 200ألف دوالر رصي ًدا أول ًيا لهذا
الربنامج وإلعداد سلة املساعدات.
يطمح الربنامج إىل استهداف  80ألف أرسة تحت خط الفقر (أي حواىل  400ألف لبناين) ،بعدما تتقدم
بطلباتها إىل مراكز الشؤون االجتامعية املعنية واملوزعة يف املناطق كافة( .((4وعىل الرغم من فاعلية هذا
الربنامج يف تعزيز املساعدة االجتامعية للفئات األشد ضع ًفا ،فإنه ال يندرج ضمن اسرتاتيجية شاملة
للقضاء عىل الفقر.
 43مجلس اإلمناء واإلعامر /الجمهورية اللبنانية ،تقرير تقدم العمل ( 2011ترشين األول /أكتوبر  ،)2011ص .52
44 Ministry of Social Affairs/ Republic of Lebanon, The National Social Development Strategy of Lebanon (2011).
" 45الربنامج الوطني لدعم األرس األكرث فق ًرا يستهدف نحو  400ألف مواطن /ة" ،بوابة لبنان للتنمية واملعرفة ،2011/12/5 ،شوهد يف
 ،2020/11/24يفhttps://bit.ly/3o3Vpwn :
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 .5برنامج عمل وزارة البيئة ()2013-2011

يقوم الربنامج عىل ثالثة أسس ،أولها تفعيل دورها من خالل تعزيز قدراتها البرشية واملالية واملادية
وإمكاناتها للتواصل مع املواطنني وسائر اإلصالحات الالزمة وتفعيل االلتزام البيئي؛ وثانيها التشدد يف
الحفاظ عىل ثروات لبنان الطبيعية وما يتضمنه من تطبيق صارم للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات،
وعالجا وما تتضمنه
وتفعيل االسرتاتيجية الوطنية إلدارة حرائق الغابات؛ وثالثها إدارة املخاطر البيئية وقاية ً
من تنفيذ السياسات والخطط املقررة املتعلقة بالنفايات الصلبة املنزلية ودعم مشاريع الرصف الصحي.
ثم بقيت املخاطر البيئية عىل حالها دون تنفيذ اإلصالحات
مل ترتجم هذه األسس إىل آليات للتنفيذ ،ومن ّ
الالزمة للحفاظ عىل الرثوات الطبيعية ومعالجة املشاكل املتعلقة بالنفايات الصلبة والرصف الصحي.
 .6خطة العمل لإلصالح االقتصادي واالجتامعي ()2015-2012

وضعت هذه الخطة متاش ًيا مع الركائز األساسية لالسرتاتيجية الوطنية للتنمية االجتامعية (.)2011
وتهدف الخطة إىل تحقيق االستقرار يف مستويات الدين العام ومتابعة اإلصالح املايل ،وتعزيز دور
القطاع الخاص ،وتطوير البنية التحتية ،ال سيام توفري الخدمات األساسية لجميع األرس مثل املياه
والرصف الصحي ،ويف الوقت ذاته إيقاف التدهور البيئي .وتستهدف أيضً ا تعزيز التامسك والتضامن
يتم
االجتامعي عرب تحسني فرص الحصول عىل التعليم ،والرعاية الصحية ،والحامية االجتامعية ،بينام ّ
العمل عىل تحسني آليات تصميم الربامج االجتامعية وتنفيذها لضامن حصول جميع الفئات االجتامعية
عىل الخدمات بشكل عادل .يتم أيضً ا السعي من خالل الخطة إىل إدخال إصالحات عىل نظام التقاعد
والحامية االجتامعية للفئات املستهدفة .وتشمل ركيزة أخرى من الخطة هي تطوير اسرتاتيجية
ّ
للحث عىل منو
للتنمية االقتصادية واالجتامعية املناطق اللبنانية كافة ،وتتخطى القطاعات التقليدية
مولد لفرص العمل(.((4
مل يتم تنفيذ هذه الخطة كام مل يتم تطوير اسرتاتيجية للتنمية االقتصادية واالجتامعية تشمل املناطق
اللبنانية كافة وتضع خطة تنفيذية لها.
 .7برنامج السكان والتنمية

وضع هذا الربنامج ضمن إطار دورة برنامج التعاون املو ّقع مع صندوق األمم املتحدة للسكان والحكومة
اللبنانية للفرتة ( .)2014-2010وينفذ هذا الربنامج بالرشاكة بني وزارة الشؤون االجتامعية وصندوق
األمم املتحدة للسكان يف لبنان ،ويهدف إىل اإلسهام يف الوصول إىل "تقوية السياسات واإلطار املؤسيس
46 Lebanon Millennium…, pp. 15-16.
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لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات تسهم يف الحد من الفقر وتحقيق التطور االقتصادي العادل" .أما الهدف
األسايس للربنامج ،فقد متثل بـ "متكني قدرات وزارة الشؤون االجتامعية يف مجال إدماج األبعاد السكانية
يف الربامج والخطط التنموية عىل املست َو َيني الوطني واملحيل"(.((4
وخصوصا انعكاسات الحرب يف
وقد حالت األزمتان السياسية واالقتصادية التي سادت خالل تلك املدة،
ً
سورية عىل لبنانً ،
فضل عن أزمة النفايات دون ترجمة األهداف إىل نشاطات قابلة للتنفيذ.
 .8اسرتاتيجية النهوض بالقطاع الزراعي ،برنامج عمل 2014-2010

يتألف برنامج العمل من مقدمة وثالثة أجزاء .تعالج املقدمة األبعاد الثالثة لتنمية القطاع الزراعي
(االقتصادي والبيئي واالجتامعي)؛ ويتناول الجزء األول واقع القطاع الزراعي يف لبنان ،ويستعرض الجزء
الثاين املفاصل األساسية السرتاتيجية النهوض بالقطاع الزراعي؛ يف حني يتضمن الجزء الثالث برامج العمل
لتنفيذ املحاور األساسية لالسرتاتيجية.
ثم مل تتحقق معالجة األبعاد الثالثة آنفة
مل يتم تنفيذ ّأي مكونٍ من برنامج عمل هذه االسرتاتيجية ،ومن ّ
الذكر لتنمية القطاع الزراعي الذي يعاين مشاكل عدة ،أبرزها ضعف دعم الدولة ،والصعوبات املتعلقة
باإلنتاج والترصيف ،وغري ذلك.
ويتمثل العائق الرئيس الذي يحول دون إمكان وضع سياسات واسرتاتيجيات تستهدف القضايا امللحة
واألساسية للسكان يف لبنان بغياب قاعدة معلومات شاملة عن مختلف خصائصهم .إذ تعترب التعدادات
السكانية الدورية املصدر الرئيس الذي يوفر معلومات شاملة ومفصلة عن الخصائص الدميوغرافية
واالجتامعية والسكنية واالقتصادية للسكان يف أي بلد .ويف حني يعود إنجاز التعداد األول والوحيد عن
السكان يف لبنان إىل عام  ،1932شكلت االستقصاءات بالعينة ،مع مصادر أخرىً ،
بديل من تعدادات
السكان عىل مدى العقود املاضية .وقد وفرت هذه االستقصاءات يف الكثري من األحيان املعلومات
الرضورية لتحليل الوضع السكاين الذي تنطلق منه أي سياسة أو خطة أو اسرتاتيجية ،إال أنّ غياب
الدورية يف عملية تنفيذ هذه العمليات اإلحصائية حال دون بناء االسرتاتيجيات والسياسات والربامج
عىل معطيات موثوقة تعكس الوضع الفعيل للقضايا التي تعالجهاً ،
فضل عن صعوبة ترجمتها إىل خطط
تنفيذية تتضمن النشاطات املطلوبة واملخرجات واملؤرشات الرضورية لقياس مدى تحقق أهدافها.
 47وزارة الشؤون االجتامعية ،برنامج السكان والتنمية /الجمهورية اللبنانية ،التقرير السنوي للعام ( 2013بريوت :وزارة الشؤون
االجتامعية.)2013 ،
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أما العامل األهم الذي يعيق تنفيذ ّأي عملٍ تنموي يف لبنان ،والكامن أيضً ا وراء عدم إجراء تعدادات
ثم غياب املساءلة والشفافية(.((4
سكانية ،فيتمثل باملحاصصة والزبائنية ،ومن ّ

خامسا :الفرص املرتقبة والتوجهات املستقبلية
ً
السرتاتيجيات السكان والتنمية يف لبنان
تم
يف وقت يواجه فيه لبنان أزمات اقتصادية ومالية واجتامعية متفاقمة( ،((4تبدو الفرص متاحة يف حال ّ
تنفيذ إصالحات جذرية عىل املستويني السيايس واالقتصادي والسعي إىل إعادة التوازن بني االحتياجات
السكانية املتنامية واملوارد االقتصادية واالجتامعية يف إطار التنمية املستدامة.
لقد سعت الحكومات املتعاقبة املاضية إىل التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتامعية من خالل
خصوصا
وضع اسرتاتيجيات واعتامد سياسات وصياغة خطط قطاعية .ولقد سبق استعراض أهمها،
ً
تلك املتعلقة مبوضوع "السكان والتنمية االقتصادية والبيئة" ،وتوضيح أهم العوائق التي حالت دون
ثم تحقيق أهدافها.
تنفيذها ،ومن ّ
وخالل العقود املاضية ،شهد لبنان تحوالت مهمة يف أوضاعه الدميوغرافية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية
أدت إىل تزايد إدراك العالقات املتبادلة بني قضايا السكان والتنمية املستدامة؛ يف حني ّتم تحقيق تقدم
واضح يف تخفيض مستوى الوفاة وزيادة توقع الحياة ،ورفع مستوى التعليم ،وتحسني الوضعني التعليمي
واالقتصادي للمرأة ،وتوفري الرعاية الصحية ،وخفض مستوى الخصوبة ومعدل وفيات األمهات ،وغري ذلك(.((5
تربز حال ًيا وأكرث من ّأي ٍ
وقت مىض تحديات سكانية وتنموية كثرية يتعني مواجهتها عىل املديني القريب
والبعيد من أجل تحسني نوعية حياة السكان وتحقيق التنمية املتوازنة .وعىل الرغم من تغري املواقف
 48تتعايش يف لبنان حتى اآلن  18طائفة .وقد جرى التفاهم وفق امليثاق الوطني الذي اعتمد مع استقالل لبنان يف عام  1943عىل أن
مسلم سن ًيا ،ورئيس الربملان ً
يكون رئيس الجمهورية مسيح ًيا مارون ًيا ،ورئيس الحكومة ً
مسلم شيع ًيا .وبعد  15عا ًما من حرب أهلية مدمرة،
تم التوصل إليه يف عام  ،1989ووضع حدًّا الح ًقا للحرب عىل إلغاء الطائفية السياسية ،لكن كث ًريا من التسويات
ّ
نص اتفاق الطائف الذي ّ
ونص االتفاق عىل إنشاء مجلس شيوخ ميثل الطوائف؛ لكن هذا
الطائفيني.
الزعامء
نفوذ
خت
رس
الفعلية،
املامرسة
التي تضمنها ،إضافة إىل
ّ
ّ
نص عىل املناصفة يف املجلس النيايب بني املسيحيني واملسلمني ،عمل ًيا الطائفية
املجلس مل يبرص النور بعد .وع ّمق تنفيذ اتفاق الطائف الذي ّ
منصب عال أو اتخاذ أي قرار ال يحظى
يف توزيع املناصب ،وأصبح ينطبق عىل كل الوظائف يف الدولة .ومل يعد ممكنًا تعيني ّأي موظف يف
ٍ
مبوافقة ممثيل املكونات الطائفية الرئيسة .وأدت الصيغة التوافقية إىل شلل الدولة؛ وباتت كل انتخابات رئاسية أو تشكيل حكومة مصدر أزمة
سياسية جديدة ،لرضورة التوافق عىل االسم بني كل القوى السياسية املمثلة للطوائف يف تسويات سياسية هشّ ة اعتادت عليها البالدُ .ينظر:
"نظام املحاصصة الطائفية ..نقطة سوداء يف سجل تنوع لبنان" ،يورونيوز ،2020/9/1 ،شوهد يف  ،2020/11/24يفhttps://bit.ly/35Wbdef :
 49ملزيد من التفاصيلُ ،ينظر :جورج قرم" ،االقتصاد اللبناين :معامل األزمة ،مالمح الحل" ،الدفاع الوطني اللبناين ،العدد ( 47كانون
الثاين /يناير  ،)2004شوهد يف  ،2020/11/22يفhttps://bit.ly/3fqNje5 :
ً
علم أنّ هذه اإلنجازات مهددة بالرتاجع يف ظل تفاقم األوضاع االقتصادية واملالية وتدهور القيمة الرشائية وارتفاع سعر الدوالر.
50
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الرسمية حيال مقاربة قضايا السكان والتنمية ،نتيجة التزام لبنان تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية الذي عقد يف القاهرة عام  ،((5(1994فإن ذلك مل يرتجم باملستوى الكايف يف صياغة
االسرتاتيجيات والخطط القطاعية خالل العقود املاضية .وقد يتيح اعتامد برنامج عمل مؤمتر القاهرة
إطا ًرا ملراجعة االسرتاتيجيات السابقة وتقوميها ،وصياغة السياسات واالسرتاتيجيات والخطط والربامج
للسنوات املقبلة .وتشكل األهداف السكانية واإلمنائية والغايات الكمية والنوعية ملؤمتر القاهرة مرتك ًزا
يف سياق البحث عن مكامن القوة والضعف يف املوارد البرشية واملادية املتاحة واملمكنة لتحقيق التوازن
بني املوارد واالحتياجات السكانية املتنامية تحقي ًقا للتنمية املستدامة.
وتوفر مجموعة املبادئ الـ  15التي يرتكز عليها برنامج عمل مؤمتر القاهرة توازنًا دقي ًقا بني االعرتاف
بالحقوق اإلنسانية لألفراد وحق األمم يف التنمية؛ كام يجري التسليم بأنّ تنفيذ التوصيات الواردة
يف برنامج العمل أمر يرجع إىل الحق السيادي لكل بلد ،مبا يتفق وقوانينه اإلمنائية ،مع االحرتام
الكامل ملختلف القيم الدينية واألخالقية والخلفيات الثقافية لشعبه ،ومبا يتفق مع حقوق اإلنسان
املعرتف بها دول ًيا.
وإذ يطرح برنامج عمل مؤمتر القاهرة قضايا السكان والتنمية يف فصول عدة ،نخترص يف ما ييل أهم
اإلجراءات التي وردت يف مجال السكان والنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة(:((5
öإدماج قضايا السكان يف رسم جميع السياسات والربامج املتصلة بالتنمية املستدامة
ورصدها وتقوميها.
öإنشاء اآلليات املؤسسية الداخلية املطلوبة وتعزيز االلتزام السيايس (برامج التثقيف واإلعالم،
وزيادة املوارد ،وبناء القدرات.)...
öالعمل عىل الحد من األمناط غري املستدامة لإلنتاج واالستهالك وتشجيع السياسات
الدميوغرافية املالمئة.
öإعطاء األولوية لالستثامر يف تنمية املوارد البرشية ،وزيادة فرص التعليم والعمل ،وتنمية
املهارات والخدمات الصحية العامة.
أساس سليم بيئ ًيا.
öإنشاء وظائف والتوسع يف التجارة واالستثامرات عىل ٍ
ً
فضل عن مؤمترات املتابعة له ،واالجتامعات واملؤمترات العربية املعنية بالسكان والتنمية ،وآخرها املؤمتر اإلقليمي للسكان والتنمية
51
يف الدول العربية (برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ما بعد عام  ،)2014تحت عنوان "تحديات التنمية والتحوالت السكانية يف
عامل عريب متغري" ( 26-24حزيران /يونيو  ،)2013و"إعالن القاهرة" الذي صدر عنه.
 52األمم املتحدة ،تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،القاهرة 13-5 ،أيلول /سبتمرب( 1994نيويورك :األمم املتحدة،)1995 ،
ص  ،19-13شوهد يف  ،2020/11/22يفhttps://bit.ly/2V8P6Lz :

196

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

öإدماج العوامل الدميوغرافية يف تقويم اآلثار البيئية وغريها من عمليات التخطيط وصنع القرار.
öاتخاذ تدابري للقضاء عىل الفقر (اسرتاتيجيات توليد الدخل والتوظيف املوجهة نحو الفقراء يف
املناطق الريفية).
öتغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك غري القابلة لالستدامة.
öتنفيذ سياسات ملواجهة اآلثار اإليكولوجية املرتتبة عىل زيادات السكان والتغريات يف معدالت
تركزهم وتوزعهم.
وتشكل أجندة التنمية املستدامة  2030التي التزم لبنان تحقيقها أيضً ا إطا ًرا ً
شامل لوضع االسرتاتيجيات
والخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها استنا ًدا إىل املؤرشات التي تتضمنها لقياس أداء تلك االسرتاتيجيات
والخطط وتقوميه .ولهذه األجندة جذور يف برنامج عمل مؤمتر القاهرة  ،1994عندما دفع القلق عىل
مظاهر تدهور البيئة يف ما يخص أصول مواردها ،إىل تعاظم الحديث عن ديناميات السكان والدميوغرافيا
وعالقتها بالتنمية املستدامة يف عقد التسعينيات من القرن املايض ،وتتوج هذا بصدور قرارات وتوصيات
تضمنها برنامج عمل لعقدين من الزمن جاء يف ً 16
فصل صدر عن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف
القاهرة يف عام  ،1994والذي التزمت دول العامل تنفيذه(.((5

خامتة
خالل العقود األربعة املاضية ،شهد لبنان تحوالت مهمة يف أوضاعه الدميوغرافية واالقتصادية واالجتامعية
تم تحقيق
والبيئية ،أدت إىل تزايد إدراك العالقات املتبادلة بني قضايا السكان والتنمية املستدامة .ويف حني ّ
تحسن واضح يف املؤرشات الدميوغرافية األساسية ،ورفع مستوى التعليم ،وتحسني الوضعني التعليمي
ّ
واالقتصادي للمرأة ،وتوفري الرعاية الصحية ،تبدو هذه اإلنجازات مهددة عىل املديني القريب واملتوسط
بسبب تدهور األوضاع االقتصادية واملالية واالجتامعية الحالية وانعكاساته عىل مختلف الصعد.
ثم ،تربز حال ًيا تحديات سكانية وتنموية عدة يتعني مواجهتها من أجل تلبية حاجات السكان
ومن ّ
وتحسني نوعية حياتهم وتحقيق التنمية املتوازنة .ويتمثل أهم هذه التحديات بوقف االنهيار االقتصادي
واملايل ،وتحفيز النمو االقتصادي من خالل دعم القطاعات االقتصادية وتطويرها ،والتصدي للبطالة بني
الشباب من خالل خلق فرص عمل ،ومواجهة التدهور البيئي .وعىل الرغم من تغري املواقف الرسمية
حيال مقاربة قضايا السكان والتنمية ،نتيجة التزام لبنان تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
 53صندوق األمم املتحدة للسكان ،مكتب الدول العربية واملعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية" ،دليل املتابعة واإلبالغ عن
مؤرشات التنمية املستدامة املستندة إىل برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف اإلقليم العريب" ،إعداد عيىس املصاروه (حزيران /يونيو
 ،)2019شوهد يف  ،2020/12/15يفhttps://bit.ly/34gjisT :
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والتنمية الذي عقد يف القاهرة عام  ،1994فإنّ ذلك مل يرتجم باملستوى الكايف يف صياغة االسرتاتيجيات
والخطط القطاعية خالل العقود املنرصمة .كام أدت الظروف السياسية واألمنية خالل العقد املايض إىل
تقييد وضع االسرتاتيجيات وصنع السياسات.
وقد يتيح اعتامد برنامج عمل مؤمتر القاهرة للسكان والتنمية بوصفه إطا ًرا ملراجعة االسرتاتيجيات
السابقة وتقوميها ،صياغة السياسات واالسرتاتيجيات والخطط والربامج املرتقبة للسنوات املقبلة .ومتثّل
األهداف السكانية واإلمنائية والغايات الكمية والنوعية ملؤمتر القاهرة مرتك ًزا يف سياق البحث عن مكامن
القوة والضعف يف املوارد البرشية واملادية املتاحة واملمكنة لتحقيق التوازن بني املوارد واالحتياجات
السكانية املتنامية تحقي ًقا للتنمية املستدامة.
ويف عام  ،2017صادقت الحكومة اللبنانية عىل ميزانية ،وهي األوىل منذ  12سنة .ويعكس برنامج
(تم تقدميها إىل املجتمع
االستثامر الرأساميل املرتقب مع "رؤية الحكومة لالستقرار والنمو والتوظيف" ّ
الدويل خالل مؤمتر سيدر ( ((5ومشاريعها األساسية ،بداية مرحلة جديدة يتعني أن تدعم أهداف التنمية
االقتصادية للبالد وتوجهها نحو التنمية املستدامة .ويف حني تتضمن االسرتاتيجيات والخطط القطاعية يف
لبنان بعض أهداف التنمية املستدامة دون تسميتها بالرضورة ،أدى إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بأهداف
(((5
التنمية املستدامة ،وعملية إعداد "التقرير الوطني الطوعي حول مراجعة أهداف التنمية املستدامة"
إىل زيادة تركيز الوزارات عىل أهمية دمج أهداف التنمية املستدامة ومبادئ جدول أعامل  2030يف
االسرتاتيجيات والخطط والربامج املستقبلية .بيد أنها قليلة هي الوزارات التي حققت بالفعل تقد ًما
يف هذا االتجاه مثل وز َ
ارت الصحة العامة والصناعة .ومع ذلك ،تحتاج معظم االسرتاتيجيات والخطط
إىل أن تتكيف مع مستوى أهداف التنمية املستدامة التي هي أكرث تحدي ًدا وقابلي ًة للقياس ،ولتعكس
تم التصدي لالختالالت االقتصادية
الروابط بني األبعاد االجتامعية واالقتصادية والبيئية للتنمية .ويف حال ّ
واملالية وتنفيذ اإلصالحات السياسية واالقتصادية املطلوبة ،تكمن الفرص املرتقبة يف وضع إطار شامل
للتنمية املستدامة يدمج األبعاد املختلفة للتنمية التي يدعو إليها جدول أعامل  ،2030وتنضوي تحته
االسرتاتيجيات والسياسات والخطط القطاعية.
ُ 54يع ّد "مؤمتر سيدر" الدويل الذي انعقد يف  6نيسان /أبريل  2018يف العاصمة الفرنسية باريس ،محاولة استنهاض جديدة للبنان بعد
خصوصا مع األزمة السياسية اللبنانية ،وتأثرها بالحرب
مؤمترات دولية متعددة أبرزها باريس  1و 2و ،3والتي مل تكن يف مستوى التوقعات،
ً
السورية ونزوح السوريني ،وغريها من العوامل التي ساهمت يف فشلها" :مؤمتر 'سيدر' ...لبنان ما له وما عليه من التزامات وحقوق"،
سبوتنيك عريب ،2019/3/11 ،شوهد يف  ،2020/11/22يفhttps://bit.ly/35U5pC3 :
55 Lebanon Voluntary National Review of Sustainable Development Goals, 2018, United Nations/ Sustainable
Development Goals, accessed on 24/11/2020, at: https://bit.ly/3m1m7ov
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محمد دريدي

السكان الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية
التوقعات املستقبلية واالحتياجات التنموية

Palestinian Population in the Palestinian Territories

Future Expectations and Developmental Needs

 إن الفهم العميق لواقع السكان يف فلسطني واحتياجاتهم يشكل استجابةً ذات أهمية:ملخص
 خاصة تلك املرتبطة بالتوزيع الدميوغرايف،عالية إىل فهم التكوينات السكانية وتفسريها
وتحوالته وتغرياته؛ إذ متتاز األرايض الفلسطينية بأمناط فريدة للمكونات السكانية نتاج الواقع
 يوفر التحول. وما رافق هذا السياق من تهجريات قرسية،السيايس الذي تعيشه فلسطني
الدميوغرايف وما يقرتن به من انخفاض يف معدالت اإلنجاب وزيادة نسبة األفراد يف سن العمل
 تدرس هذه الدراسة وتحلل.للدول فرصة سانحة ميكن االستفادة منها لتحقيق عائد دميوغرايف
 وتبحث يف التحديات،التوقعات الدميوغرافية املستقبلية واالحتياجات التنموية املتصلة بها
والفرص املمكنة بالنسبة إىل صناع الخطط والسياسات التنموية يف فلسطني لالستفادة من
.العائد الدميوغرايف وبذل االستثامرات ووضع الخطط املناسبة الستغالل هذا العائد بصورة مثىل
، العائد الدميوغرايف، الدميوغرافيا الفلسطينية، االحتالل اإلرسائييل، فلسطني:كلامت مفتاحية
.التنمية
Abstract: Understanding the facts and needs of population in Palestine is critical to
understanding and interpreting demographic developments, especially those related
to demographic distribution and transformation. The Palestinian territories are
distinguished by unique component types of population due to Palestine's political
realities and the context of forced displacements. Demographic transformation and
the associated decrease in fertility rates and the increase in the percentage of working
age individuals of provide an opportunity to achieve a demographic dividend. This
paper undertakes the study and analysis of future demographic expectations and
development needs, examining potential challenges and opportunities for policy makers
and development planners in Palestine to benefit optimally from this dividend, make
investments, and institute appropriate planning.
Keywords: Palestine, Israeli occupation, Palestinian Demography, Demographic Dividend,
Development.
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مقدمة
تعترب الدراسات واألبحاث التي تتناول الحراك الدميوغرايف للشعب الفلسطيني من الدراسات املهمة
والصعبة؛ نظ ًرا إىل ارتباطها بالوضع السيايس الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني لإلبادة والتهجري ،وتب ًعا
أساسا يف املحاوالت الحثيثة لخلق وجود يهودي قرسي فيها.
لألطامع اليهودية يف فلسطني ،والتي تركزت ً
لذلك شهد التطور الدميوغرايف واالجتامعي للشعب الفلسطيني اتجاهات غري طبيعية؛ إذ كان لعامل الهجرة
اليهودية إىل فلسطني ،وطرد العرب أصحاب األرض األصليني من وطنهم ،أث ٌر مبارش يف تلك التطورات.
يش ّكل الفهم العميق لواقع السكان يف فلسطني واحتياجاتهم استجاب ًة ذات أهمية بالغة يف فهم التكوينات
السكانية وتفسريها ،خاصة تلك املرتبطة بالتوزيع الدميوغرايف وتحوالته وتغرياته؛ إذ تتسم األرايض
الفلسطينية بأمناط فريدة للمكونات السكانية نتاج الواقع السيايس الذي تعيشه فلسطني ،وما رافق هذا
السياق من عمليات التهجري القرسي ،جعلت أكرث من نصف مكونات الشعب الفلسطيني يعيش خارج
ً
مرتبطا بارتفاع معدل الخصوبة مقارن ًة ببقية
رئيسا
فلسطني .كام أن التحول الدميوغرايف ما زال مكونًا ً
الدول العربية ،ما أدى إىل بقاء معدالت منو السكان مرتفعة؛ إذ بلغ عام  2020نحو  2.4يف املئة ،مع
العلم أنّ العامل ينمو مبعدل ال يتجاوز  1.1يف املئة سنو ًيا((( .وعىل الرغم من أهمية اإلشارة إىل االنخفاض
البسيط يف هذا املعدل عرب العقدين املاضيني ،فإنه من املتوقع أن يتضاعف عدد السكان يف األرايض
الفلسطينية بعد حواىل  34عا ًما فقط.
ويف الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان عىل نح ٍو متسارع يف األرايض الفلسطينية ،تبقى املساحة
محدودة ج ًداً ،
فضل عن القيود املشددة عىل استخدامات األرايض؛ إذ تزداد قبضة االحتالل اإلرسائييل،
وسيطرة املستوطنات اإلرسائيلية عىل مساحات شاسعة من الضفة الغربية ،خاصة يف تلك املناطق
املصنفة "ج" ،والتي تزيد نسبتها عن  60يف املئة من إجاميل مساحة الضفة الغربية ،إضافة إىل خطة
الضم اإلرسائيلية ألجزاء واسعة من الضفة الغربية .وال يختلف الحال يف قطاع غزة؛ بسبب الحصار
املفروض واملقيد لحركة قاطنيه.

أول :سكان فلسطني التاريخية :نظرة تاريخية
ً
أجرى عدد من الباحثني والدارسني واملهتمني بالتاريخ الفلسطيني يف فلسطني التاريخية دراسة للحجم
والرتكيب الدميوغرايف واالجتامعي للفلسطينيني وتتبعه عرب الزمن .ويجمع معظم هؤالء الباحثني عىل أن
1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), p. 1060.
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الدولة العثامنية مل يكن لها اهتامم بجمع البيانات واإلحصاءات الخاصة بالسكان يف فلسطني يف أثناء فرتة
حكمها لهم؛ وقد انحرص اهتاممها بهم يف هذا املجال يف أغراض التجنيد فقط .فلم تكن الدولة العثامنية
تب ّوب البيانات التي تجمعها يف جداول منظمة ،كام أنها مل تكن يف أغلب األحيان تنرشها .ولذا ،فقد لجأ
الباحثون ألجل دراسة الواقع السكاين لفلسطني التاريخية ،خالل فرتة الحكم العثامين ،إىل دفاتر وسجالت
تسجيل السكان التي كانت الحكومة العثامنية تعمل عليها يف ذلك الوقت .وبنا ًء عليه ،فقد ق ّدر عدد
سكان فلسطني التاريخية يف أواخر القرن السادس عرش بـنحو  206آالف نسمة((( .وتشري الدراسات إىل أن
عامل سقوط األمطار وتوافر املياه للرشب والزراعة كان العامل األهم املؤثر يف توزيع السكان يف فلسطني.
وقد لوحظ أنّ عدد سكان فلسطني قد شهد من ًوا متزاي ًدا حتى منتصف القرن السادس عرش ،ثم بدأ يف
الرتاجع حتى بدايات القرن املايض التي شهدت فيها فلسطني التاريخية من ًوا سكان ًيا من جديد((( .وتشري
التقديرات إىل أنّ عدد سكان فلسطني التاريخية قد بلغ  640ألف نسمة عام  ،1896لريتفع إىل  689ألف
نسمة عام  .(((1919ويعود هذا النمو السكاين إىل الزيادة الطبيعية ً
أول ،ثم إىل الهجرة اليهودية التي
بدأت تتدفق عىل فلسطني يف ذلك الوقت .وتشري التقديرات إىل أنّ عدد اليهود يف فلسطني التاريخية
قد بلغ يف أواخر القرن التاسع عرش  50ألف يهودي((( .وقد ُأجري أول تعداد رسمي للسكان يف فلسطني
التاريخية يف  22ترشين األول /أكتوبر  ،1922وقد بلغ عدد سكان فلسطني آنذاك  757أل ًفا ،منهم  84ألف
يهودي ،أي بنسبة  11.1يف املئة من مجموع السكان .يف حني بلغ عدد السكان املسلمني واملسيحيني نحو
 664أل ًفا ،أي ما نسبته  87.6يف املئة من إجاميل سكان فلسطني التاريخية آنذاك.
الجدول ()1
عدد السكان يف فلسطني بحسب الديانة ()1922/10/22
الديانة
املسلمون
املسيحيون
اليهود
آخرون
املجموع

العدد
590890
73024
83794
9474
757182

النسبة
78.0
9.6
11.1
1.3
100

املصدر:
Census of Palestine 1931, vol. I. Palestine Part I, Report (Alexandria: 1933).
الحكم العثامين" ،شوهد يف
 2مركز املعلومات الوطني فلسطيني (وفا)" ،الوضع الدميغرايف منذ القرن السادس عرش وحتى أواخر ُ
 ،2020/11/13يفhttps://bit.ly/2IuiDfr :
 3املرجع نفسه.
 4املرجع نفسه.
 5حسن عبد القادر" ،األوضاع الدميوغرافية يف فلسطني" ،يف :املوسوعة الفلسطينية ،القسم الثاين :الدراسات الخاصة ،مج  .1الدراسات
الجغرافية (بريوت :هيئة املوسوعة الفلسطينية.)1990 ،
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تم إجراء تعداد سكاين رسمي ثانٍ بلغ فيه عدد سكان فلسطني 1.04
ويف  18ترشين الثاين /نوفمرب ّ ،1931
مليون نسمة ،منهم  175ألف يهودي ،ميثلون  16.9يف املئة من مجموع السكان .يف حني بلغ عدد السكان
املسلمني واملسيحيني نحو  851أل ًفا ،أي ما نسبته  82.1يف املئة من إجاميل سكان فلسطني التاريخية آنذاك.
الجدول ()2
عدد السكان يف فلسطني بحسب الديانة ()1931/10/18
الديانة
املسلمون
املسيحيون
اليهود
آخرون
املجموع

النسبة
73.3
8.8
16.9
1.0
100

العدد
759712
91398
174610
10101
1035821
املصدر.Ibid :

وتشري تقديرات أخرى للسكان بتاريخ  31آذار /مارس  1947إىل أنّ عدد سكان فلسطني التاريخية قد
وصل إىل  1.98مليون نسمة ،منهم  614ألف يهودي ميثلون  31.1يف املئة من مجموع السكان .يف حني
بلغ عدد السكان املسلمني واملسيحيني نحو  1.35مليون نسمة ،أي ما نسبته  68.1يف املئة من إجاميل
سكان فلسطني التاريخية آنذاك.
الجدول ()3
أعداد سكان فلسطني التاريخية يف الفرتة 1948-1914
املصدر
تقديرات الحكومة العثامنية *1914
تعداد ** 1922
تعداد ** 1931
تقديرات حكومة االنتداب 1944
(الربيطانية) ***
تقديرات حكومة االنتداب 1947
(الربيطانية)***
تقديرات عام **** 1948

السكان العرب
النسبة
العدد
92.0
634633
88.9
673388
84.0
861211

السكان اليهود
النسبة
العدد
8.0
55142
11.0
83794
16.0
174610

1210922

69.6

528702

30.4

1363387

69.0

614239

31.0

1415000

68.5

650000

31.5

املصادر:
*Harry Charles Luke & Edward Keith-Roach, The handbook of Palestine and Trans-Jordan (London:
Macmillan,1930).
** Census of Palestine 1931, vol. I. Palestine Part I, Report (Alexandria: 1933).
*** حسن عبد القادر ،جغرافية فلسطني (بريوت :د .ن.)1996 ،.
**** موىس سمحة ،التغيريات السكانية يف فلسطني دراسة يف النمو السكاين والرصاع الدميوغرايف (عامن :الجامعة األردنية – قسم
الدراسات السكانية.)1984 ،
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نتيج ًة لالحتالل إرسائييل ملناطق ُ ،1948ألحقت الضفة الغربية باململكة األردنية الهاشميةُ ،وألحق قطاع
غزة بجمهورية مرص العربية .وقد قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ،خالل فرتة إدارتها للضفة
الغربية  ،1967-1948بإجراء تعدادين للسكان عا َمي  1952و .1961وأظهرت نتائج تعداد عام 1952
أنّ عدد السكان يف الضفة الغربية قد بلغ نحو  667ألف نسمة ،يف حني ارتفع عددهم وف ًقا لتعداد
عام  1961إىل نحو  805آالف .أما يف قطاع غزة ،فلم يكن هناك نشاط إحصايئ حقيقي ،حيث ال تتوافر
معلومات إحصائية مو ّثقة عن أعداد السكان يف القطاع خالل فرتة اإلدارة املرصية.

ثانيًا :تعداد سكان األرايض الفلسطينية خالل فرتة
االحتالل اإلرسائييل

 .1تقديرات أعداد الفلسطينيني واإلرسائيليني يف فلسطني التاريخية

ً
أشكال
اتسم الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل بخصوصيته وتف ّرده؛ فهو رصاع عىل الوجود اتخذ
وصو ًرا عدة .وقد اعتربت "إرسائيل" منذ إعالن قيامها أنّ الفلسطينيني يش ّكلون خط ًرا دميوغراف ًيا عىل
وجودها ،لذلك استمرت محاوالت الجانب اإلرسائييل يف التفوق الدميوغرايف عىل الجانب الفلسطيني،
من خالل عمليات تكثيف موجات الهجرة وجذب يهود العامل إىل إرسائيل ،ملواجهة ارتفاع نسبة
السكان الفلسطينيني املتزايدة.
ب َعيد االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،1967أجرت سلطات االحتالل اإلرسائييل
تعدا ًدا سكان ًيا للسكان يف املناطق التي احتلتها وذلك يف أيلول /سبتمرب من العام نفسه .وقد جاء هذا
التعداد لخدمة األهداف اإلرسائيلية وتكريس احتالل تلك املناطق؛ إذ بلغ عدد السكان يف الضفة الغربية
نحو  603آالف نسمة ،وبلغ عدد سكان قطاع غزة وشامل سيناء نحو  394أل ًفا((( .وبقي االعتامد عىل
نتائج هذا التعداد سار ًيا ،ومل ين ّفذ يف الضفة الغربية وقطاع غزة ّأي تعداد أو مسح شامل ،باستثناء
بعض الدراسات واملسوح املتخصصة الصغرية التي قام بها بعض الباحثني ومؤسسات الدراسات؛ إذ قامت
السلطات اإلرسائيلية بتقدير أعداد السكان الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية بناء عىل تعداد عام
 1967باستخدام الوقائع الحيوية والهجرة ،عىل الرغم من القصور املتوقع يف تلك الوقائع .وتشري تلك
 6مركز اإلحصاء الفلسطيني ،دميغرافية الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،سلسلة تقارير الوضع الراهن رقم 1
(رام الله – فلسطني :مركز اإلحصاء الفلسطيني.)1994 ،
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التقديرات إىل ارتفاع عدد السكان من نحو مليون نسمة يف نهاية عام  1967إىل نحو مليونني تقري ًبا يف
نهاية عام .(((1992
öومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية يف بداية العقد األخري من القرن املايض ،كان هناك
اهتامم بالغ برضورة تنفيذ تعداد فلسطيني ملناطق الضفة الغربية وقطاع غزة يف أقرب فرصة
تم تأسيس الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عام  1993الذي أخذ عىل
ممكنة؛ ولذا فقد ّ
عاتقه توفري الرقم اإلحصايئ الفلسطيني وتنفيذ التعداد الفلسطيني األول وإجراء التحضريات
الالزمة .فاتخذ الجهاز كل الوسائل واإلجراءات الكفيلة بإنجاح هذا العمل الوطني الضخم
لخدمة األغراض اإلدارية واالقتصادية الفلسطينية ،بصفته إحدى خطوات االستقالل الوطني
الفلسطيني .وقد تحقق هذا األمر يف نهاية عام  1997بتنفيذ التعداد الفلسطيني األول ،الذي
أشارت نتائجه النهائية إىل أن عدد السكان الكيل يف  10كانون األول /ديسمرب  1997يف األرايض
الفلسطينية بلغ نحو  2.9مليون نسمة ،بواقع  1.9مليون يف الضفة الغربية ،ونحو املليون
فلسطيني يف قطاع غزة(((.
بعد عرش سنوات من تنفيذ التعداد األول ،شهدت نهاية عام  2007تنفيذ التعداد الفلسطيني الثاين.
وقد سخّ ر الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني كل الجهود املمكنة إلنجاحه ،عىل الرغم من الصعوبات
التي واجهت الجهاز يف تلك الفرتة ،والتي متثلت يف الحصار اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية ،وخاصة قطاع
غزة ،إضافة إىل الظروف السياسية الداخلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وأشارت النتائج النهائية إىل
أنّ عدد السكان الكيل يف األرايض الفلسطينية ،يف  1كانون األول /ديسمرب  ،2007بلغ نحو  3.8ماليني،
بواقع  2.4مليون يف الضفة الغربية ،ونحو  1.4مليون يف قطاع غزة .ويف عام  ،2017جرى تنفيذ التعداد
الفلسطيني الثالث ،وأشارت نتائجه إىل أنّ عدد السكان يف األرايض الفلسطينية قد بلغ نحو  4.8ماليني،
منهم  2.9مليون يف الضفة الغربية مقابل نحو  1.9مليون يف قطاع غزة(((.
واعتام ًدا عىل تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ودائرة اإلحصاء املركزية اإلرسائيلية ،تشري
املعطيات املتوافرة من اإلحصاء الفلسطيني إىل أنّ عدد السكان الفلسطينيني املقدر يف فلسطني
التاريخية قد بلغ حواىل  6.7ماليني منتصف عام  ،2020منهم نحو  5.1ماليني يف األرايض الفلسطينية
(الضفة الغربية وقطاع غزة) ،ونحو  1.6مليون يف مناطق  .1948يف حني بلغ عدد اإلرسائيليني 6.66
 7املرجع نفسه.
 8الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،نرشة خاصة مبناسبة بلوغ العامل املليار السابع (رام الله ،فلسطني :الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني.)2011 ،
 9الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت ( 2017رام الله ،فلسطني :الجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2018 ،
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ماليني إرسائييل وف ًقا لتقديرات دائرة اإلحصاءات املركزية اإلرسائيلية نهاية عام  ،2018ومن املتوقع أن
يبلغ عددهم  6.8ماليني مع منتصف عام  .2020وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيني واإلرسائيليني مع
نهاية عام  ،2022وسيصبح عدد الفلسطينيني واإلرسائيليني حواىل  7.1ماليني لكليهام( .((1يف حني سيبلغ
عدد الفلسطينيني يف فلسطني التاريخية نحو  8.7ماليني فلسطيني عام  ،2030يف مقابل نحو  8.2ماليني
يهودي ،أي ستصبح نسبة الفلسطينيني نحو  51.5يف املئة من إجاميل السكان الفلسطينيني واليهود
املتوقع لعام .2030
الشكل ()1
عدد الفلسطينيني واإلرسائيليني املقدّر يف فلسطني التاريخية يف نهاية العام (سنوات مختارة)
10

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن
8.663
8.159

8.456
8.022

8.253
7.888

8.056
7.756

7.675
7.499

7.491
7.374

7.312
7.25

7.137
7.129

6.966
7.01

6.799
6.893

6

4

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن

6.636
6.778

7.863
7.627

اﻟﻴﻬﻮد

8

2

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2019 2020 2021

0

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفلسطينيون يف نهاية عام ( 2019رام الله ،فلسطني :الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني.)2019 ،

 .2الالجئون الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية

ش ّكلت أحداث نكبة فلسطني وما تالها من تهجري مأساة كربى للشعب الفلسطيني ،ملا مثّلته وما زالت
متثّله هذه النكبة من تطهري عرقي؛ إذ جرى تدمري شعب بكامله وطرده ،وإحالل جامعات وأفراد من
شتى بقاع العامل مكانه ،وترشيد ما يربو عىل  800ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم ،من أصل 1.4
مليون فلسطيني كانوا يقيمون يف فلسطني التاريخية عام  1948يف  1300قرية ومدينة فلسطينية(.((1
 10تعتمد بيانات السكان الفلسطينيني عىل تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،يف حني أنّ تقديرات أعداد اإلرسائيليني تعتمد
عىل تقديرات دائرة اإلحصاء املركزية اإلرسائيلية لعام .2019
 11الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،يف الذكرى الـ  72للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيني  9مرات" ،2020/5/13 ،شوهد يف
 ،2020/12/13يفhttps://bit.ly/382qOZk :
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الشكل ()2
أعداد املخيامت الفلسطينية الرسمية التي تعرتف بها وكالة األونروا (بحسب دولة اإلقامة)
19
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8

ﻋﺪد اﳌﺨﻴامت
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ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
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ﺳﻮرﻳﺔ

اﻷردن

ﻟﺒﻨﺎن

املصدر :وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (.)UNRWA

وقد صدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد الالجئني الفلسطينيني نتيجة لحرب عام  1948من مصادر
مختلفة .ووف ًقا لتقديرات منظمة األمم املتحدة لعام  ،1950بلغ عدد الالجئني الفلسطينيني  957ألف
الجئ يف حينه .وأشارت سجالت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا)
إىل أنّ عدد الالجئني املسجلني ،كام هو يف األول من كانون األول /ديسمرب  ،2020يق ّدر بحواىل  6.3ماليني
الجئ فلسطيني ،يعيش نحو  28.4يف املئة منهم يف ً 58
مخيم رسم ًيا تاب ًعا لوكالة األونروا ،تتوزع بواقع
مخيم يف لبنان ،وً 19
 10مخيامت يف األردن ،و 9مخيامت يف سورية ،وً 12
مخيم يف الضفة الغربية ،و8
مخيامت يف قطاع غزة .ومتثل هذه التقديرات الحد األدىن لعدد الالجئني الفلسطينيني باعتبار وجود
تم ترشيدهم من الفلسطينيني بعد عام  1949وحتى
الجئني غري مسجلني؛ إذ ال يشمل هذا العدد من ّ
عشية حرب حزيران /يونيو ( 1967بحسب تعريف األونروا) ،وال يشمل أيضً ا الفلسطينيني الذين ُر ِّحلوا
تم ترحيلهم عام  1967عىل خلفية الحرب ،والذين مل يكونوا الجئني ً
أصل( .((1ويقيم من مجمل هؤالء
أو ّ
الالجئني الفلسطينيني نحو  2.2مليون يف األرايض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ،ميثّلون نحو
 43يف املئة من إجاميل سكان األرايض الفلسطينية وف ًقا لتقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
و ُيالحظ ثبات هذه النسبة بني التعدادات الفلسطينية الثالثة لألعوام  1997و 2007و .2017وعليه،
يتم ّ
حل
فإنه من غري املتوقع تغري هذه النسبة ،سواء باالرتفاع أو االنخفاض يف السنوات املقبلة ،إذا مل ّ
قضية لجوئهم وحقهم يف العودة إىل ديارهم وف ًقا لقرارات األمم املتحدة ذات العالقة .وعليه ،فإنّ عدد
12

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيني (.)UNRWA
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الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف األرايض الفلسطينية سريتفع من نحو  2.2مليون عام  ،2020إىل نحو
 2.8مليون عام  ،2030وإىل نحو  4.1ماليني عام 2050؛ مع العلم أنّ نسبة الالجئني ستبقى أيضً ا ثابت ًة
عىل مستوى املنطقة (الضفة الغربية ،وقطاع غزة) ،والبالغة نحو  27يف املئة يف الضفة الغربية ،ونحو 66
يف املئة يف قطاع غزة ،وف ًقا لنتائج التعدادات السكانية يف األرايض الفلسطينية.
الشكل ()3
التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيني بحسب دولة اإلقامة (منتصف عام )2020

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفلسطينيون يف نهاية عام .2019

 .3أعداد الفلسطينيني يف العامل

يوجد الفلسطينيون يف مختلف دول العامل ،وتشري تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إىل أنّ
عدد الفلسطينيني املق ّدر يف دول العامل منتصف عام  2020بنحو  13.5مليون فلسطيني ،نصفهم تقري ًبا
يعيشون خارج فلسطني التاريخية ،ويرتكز وجودهم يف األردن وسورية ولبنان .ويتوزع الفلسطينيون
بحسب دولة اإلقامة ،بواقع  5.1ماليني فـي األرايض الفلسطينية ،أي ما نسبته  37.8يف املئة من إجاميل
عدد الفلسطينيني يف العامل ،وحواىل  1.6مليون فلسطيني يف أرايض مناطق  ،1948أي بنسبة  12.0يف
املئة ،وبلغ عدد الفلسطينيني املق ّدر يف الدول العربية بحواىل  6.1ماليني فلسطيني ،أي بنسبة  44.8يف
املئة ،يف حني بلغ عدد الفلسطينيني املق ّدر يف الدول األجنبية بحواىل  730أل ًفا ،أي ما نسبته  5.5يف املئة
من إجاميل عدد الفلسطينيني يف العامل؛ كام يتوقع أن يبلغ عددهم نحو  17مليونًا عام  ،2030ونحو 25
مليونًا عام .((1(2050
13

وف ًقا لتقديرات الباحث ،وبناء عىل املعطيات الخاصة مبعدالت منو السكان الفلسطينيني يف دول اإلقامة.
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ثالثًا :التوقعات املستقبلية للسكان الفلسطينيني يف
(((1
األرايض الفلسطينية
ازداد االهتامم يف اآلونة األخرية بالتوقعات املستقبلية ،ألهميتها يف دراسة االحتياجات املستقبلية للدول؛
إذ يحتاج املخططون التنمويون يف الدول إىل اإلسقاطات أو التوقعات السكانية لوضع االسرتاتيجيات
املناسبة ،لتقديم خدمات متنوعة عىل املد َي ْي القصري والبعيد .وقد وفر التعداد العام للسكان واملساكن
واملنشآت الذي ُأنجز نهاية عام  2017عدد السكان لسنة األساس يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،مع األخذ
يف االعتبار نسبة عدم الشمول بناء عىل نتائج الدراسة البعدية للتعداد .كام وفر التعداد معلومات حول
وتم وضع اإلسقاطات
الرتكيب العمري والنوعي للسكان يف سنة األساس لسكان األرايض الفلسطينيةّ .
السكانية حول سكان األرايض الفلسطينية باستخدام طريقة مكونـات األجيال؛ إذ يجري يف هذه الطريقة
وضع فرضيات تتعلق باملسار املستقبيل لكل عنرص من عنارص النمو السكاين ،واملتمثلة يف الخصوبة
وتم وضع تقدير بتتبع كل جيل من السكان طوال فرتة حياته ،وذلك بإخضاع هذا
والوفيات والهجرةّ .
تم اعتبار عام  2017سن َة أساس لهذه
التقدير إىل املعدالت املفرتضة للوفيات والخصوبة والهجرة؛ وقد ّ
اإلسقاطات ،وذلك وف ًقا للمعطيات والفرضيات التالية:
 .1فرضيات اإلسقاطات السكانية

يتطلب إجراء اإلسقاطات السكانية وضع فرضيات مستقبلية حول االتجاهات املستقبلية للخصوبة
تم االستناد إىل البيانات املتوافرة من املسوح والتعدادات التي نفذها الجهاز
والوفيات والهجرة ،لذا فقد ّ
حول الوفيات والهجرة والخصوبة لدراسة تلك املؤرشات ،وافرتاض االتجاه املتوقع ملعدالت عنارص النمو
السكاين .وميكن أيضً ا إعداد عدة سالسل من اإلسقاطات مبنية عىل فرضيات مستقبلية لالتجاهات
تم اعتامد سيناريو متوسط واحد للفرتة املقبلة حتى عام  ،2050وف ًقا ملا ييل:
املتوقعة للخصوبة؛ لكن ّ
öافرتاض أنه سيطرأ انخفاض عىل معدل الخصوبة الكلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 33
يف املئة خالل الفرتة .2050-2017
öافرتاض انخفاض معدل وفيات الرضّ ع مبقدار  50يف املئة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
خالل الفرتة .2025-2017
öافرتاض صايف هجرة سالب يتوافق مع نتائج املسوح وصايف الهجرة بني تعدا َدي عامي 2007
و 2017حتى عام  ،2017وافرتاض صايف هجرة يساوي صف ًرا لبقية سنوات التقدير.
 14تعتمد التقديرات السكانية لعام  2020عىل ما نرشه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أما بقية التقديرات فهي من حسابات
الباحث ،لعدم توافرها حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة.
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 .2تطور عدد السكان يف األرايض الفلسطينية للسنوات املقبلة

أظهرت نتائج التوقعات السكانية التي أع ّدت لألرايض الفلسطينية ،وف ًقا للفرضيات املذكورة حول
اتجاهات الوفيات واملواليد والهجرة ،أنّ عدد السكان املتوقع خالل الفرتة  2050-2017سريتفع يف
األرايض الفلسطينية من نحو  5.1ماليني عام  2020إىل حواىل  6.4ماليني يف منتصف عام 2030؛ أي
بزيادة قدرها  26يف املئة عن تقديرات السكان لعام  .2020ووف ًقا للتوقعات نفسها ،سيصل عدد
السكان يف األرايض الفلسطينية يف منتصف عام  2040إىل  7.9ماليني؛ أي بزيادة قدرها  55يف املئة عن
عدد السكان املتوقع يف منتصف عام  ،2020وأن يبلغ عدد السكان يف األرايض الفلسطينية عام 2050
نحو  9.4ماليني؛ أي بزيادة قدرها  90يف املئة عىل عام  .2020وتنسجم هذه التوقعات حتى عام 2030
متا ًما مع ما تقوم بنرشه شعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة ،وذلك الستخدامهم بيانات التعداد الفلسطيني
لعام  2017بصفته سن َة األساس إلعداد التوقعات السكانية لألرايض الفلسطينية ،وكذلك استخدام األمم
املتحدة فرضيات مشابهة متا ًما التجاهات الوفيات واملواليد والهجرة حتى عام 2030؛ ذلك أن اإلحصاء
الفلسطيني قام بتوفريه لشعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة .وبناء عىل التوقعات السكانية وف ًقا لشعبة
اإلحصاء يف األمم املتحدة ،بلغ عدد سكان األرايض الفلسطينية عام  2020نحو  5.1ماليني ولعام 2030
نحو  6.34ماليني ،يف حني استخدمت شعبة اإلحصاء لألمم املتحدة سيناريوهات مختلفة تفرتض صايف
هجرة سال ًبا من عام  2030وحتى عام  ،2050إضاف ًة إىل سيناريو متفائل ج ًّدا النخفاض معدالت اإلنجاب
يف األرايض الفلسطينية بعد عام  2030وحتى  .((1(2050ويبدو هذا غري متوقع ،من وجهة نظرنا ،يف ظل
القيود املتوقعة عىل الهجرة الدولية للسنوات املقبلة ،واتجاهات الخصوبة التي يبدو أنها تتخذ ً
منطا
فري ًدا مقارن ًة بدول العامل بعامة ،والدول العربية بخاصة ،بالنظر إىل الواقع الفلسطيني .ومن املعلوم أنّ
هذه التوقعات ألعداد السكان وتركيباتهم املختلفة تراجعها بصفة دورية الجهات ذات العالقة ،سواء
اإلحصاء الفلسطيني أو شعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة ،كلام توافرت معطيات جديدة ميكن أن تؤثر يف
دقة هذه التوقعات .وعليه ،فإنه من املتوقع إعادة النظر يف هذه التوقعات عام  ،2027وهو العام الذي
يخطط فيه اإلحصاء الفلسطيني لتنفيذ التعداد السكاين املقبل.
وعىل مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة ،يتوقع أن يرتفع عدد سكان الضفة الغربية من نحو  3.1ماليني
عام  2020إىل نحو  3.8ماليني عام  ،2030وإىل نحو  4.5ماليني عام 2040؛ وسيصل إىل نحو  5.2ماليني
عام  ،2050أي بزيادة  70يف املئة عىل عام  .2020أما يف قطاع غزة ،فيتوقع أن يرتفع عدد السكان من
نحو  2.0مليون عام  2020إىل نحو  2.7مليون عام  ،2030وإىل نحو  3.4ماليني عام  ،2040وسيصل إىل
نحو  4.2ماليني عام  ،2050أي بزيادة قدرها  110يف املئة .ومن الجدير ذكره هنا أنّ عدد سكان األرايض
15 World Population Prospects 2019.
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الفلسطينية سيحتاج إىل أربعة وثالثني عا ًما ليتضاعف ،أما عدد السكان يف قطاع غزة ،فيحتاج إىل ّ
أقل
من  30عا ًما ليتضاعف ،بينام يحتاج عدد السكان يف الضفة الغربية إىل نحو  39عا ًما ليتضاعف.
ويعزى االنخفاض املتوقع ملعدل الزيادة يف عدد السكان خالل الفرتة  ،2050-2020مقارن ًة بالسنوات
السابقة (خالل العقدين األول والثاين من القرن الحايل) ،بدرجة أساس إىل انخفاض معدالت الخصوبة
املتوقع؛ فمن املتوقع أن يرتاجع معدل الخصوبة الكلية من  4.1مواليد عام  ،2012إىل نحو  3.3مواليد
عام  ،2030ومن املتوقع أن يصل إىل نحو  2.6مولود عام .2050
 .3الرتكيب العمري للسكان

تعترب تقديرات توزيع السكان بحسب العمر رضورية للتخطيط؛ إذ إنّ الرتكيب العمري للسكان مهم
ألغراض عديدة ،مبا فيها اإلسقاطات حول عدد امللتحقني باملدارس وقياس مدى توافر العاملة والتخطيط
للخدمات العامة ،إضاف ًة إىل قياس اإلعالة االقتصادية والتحليل الدميوغرايف .ووف ًقا للنتائج ،فإنّ سكان
األرايض الفلسطينية سيصبحون أكرب س ًنا عام  2050مام هم عليه يف الوقت الراهن ،فتظهر بيانات العمر
الوسيط لكل السكان أنه سريتفع من  21إىل  23سنة يف الفرتة  ،2030-2020كام سيبلغ العمر الوسيط
للسكان نحو  25سنة عام  ،2040و 27سنة عام .2050
وتشري كذلك االتجاهات املتوقعة يف العمر الوسيط إىل أنّ سكان قطاع غزة سيبقون أصغر س ًنا من
سكان الضفة الغربية خالل الفرتة 2050-2020؛ أي إنّ العمر الوسيط لسكان قطاع غزة سيبقى دون 25
عا ًما يف منتصف 2050؛ إذ سريتفع من نحو  19سنة عام  2020إىل نحو  25سنة عام  .2050أما بالنسبة
إىل سكان الضفة الغربية ،فمن املتوقع أن يصل العمر الوسيط إىل نحو  29سنة يف منتصف  ،2050إذ
سريتفع العمر الوسيط للضفة الغربية من  22سنة عام  ،2020ليصل إىل  26سنة عام  ،2040ثم يستمر
يف االرتفاع ليصل إىل  29سنة عام .2050
ويعود هذا االرتفاع يف العمر الوسيط للسكان إىل أنه من املتوقع أن تأخذ معدالت الخصوبة الكلية يف األرايض
الفلسطينية يف االنخفاض التدريجي يف الفرتة التي شملتها اإلسقاطات السكانية من ناحية ،ومن ناحية أخرى،
سريافقها يف الوقت نفسه ارتفاع ملحوظ يف معدالت البقاء عىل قيد الحياة .ومن ّثم ،فإن العمر الوسيط للسكان
يف األرايض الفلسطينية سريتفع تدريج ًيا يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العقود الثالثة املقبلة.
 .4نسبة اإلعالة

تشري نسبة اإلعالة إىل عدد املعالني األطفال الذين أعامرهم ( )14-0سنة ،مضا ًفا إليهم كبار السن الذين
تزيد أعامرهم عىل  65سنة لكل مئة شخص ممن هم يف سن العمل ،أي ممن أعامرهم ( )64-15سنة.
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وتستخدم هذه النسبة إلبراز مدى الدعم الذي ينبغي للبالغني (املنتجني) تقدميه للمعالني يف املجتمع؛
ثم فإنّ لها تأثريات مهمة يف الرفاه االقتصادي للسكان عىل املستوى الكيل.
ومن ّ
وتشري النتائج بوضوح إىل أنّ نسبة اإلعالة يف األرايض الفلسطينية ستنخفض عن مستواها الحايل الذي
يبلغ  71عام  ،2020ليصل إىل  57بحلول عام  .2050ويعزى هذا االنخفاض الكبري املتوقع يف نسبة اإلعالة
إىل انخفاض مستوى الخصوبة الكيل ومعدل املواليد الخام عن مستو َي ْيهام الحاليني .كام أنه من املتوقع
أن تنخفض نسبة اإلعالة اإلجاملية بقطاع غزة من  79عام  2020لتصل إىل  60عام  .2050ويف املقابل،
سيكون االنخفاض يف نسبة اإلعالة اإلجاملية للضفة الغربية أكرث حدة؛ إذ يتوقع أن تنخفض من  66عام
 2020إىل  54عام .2050
 .5الفئات العمرية التفصيلية

يظهر الهرم السكاين لألرايض الفلسطينية أنّ املجتمع الفلسطيني املقيم يف األرايض الفلسطينية ما زال
مجتم ًعا ياف ًعا ،إذ تتسع قاعدة الهرم السكاين املتمثلة باألفراد صغار السن دون الخامسة عرشة من
العمر ،والذين يش ّكلون نسب ًة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى؛ فالرتكيب العمري للسكان يف
األرايض الفلسطينية عام  2020يشري إىل أنّ نسبة األفراد يف الرشيحة ( )14-0سنة قد بلغت  38يف املئة
من مجمل سكان األرايض الفلسطينية .وتش ّكل فئتا األطفال والشباب (األفراد دون سن  30عا ًما) ما
يزيد عىل ثلثي حجم السكان يف األرايض الفلسطينية ( 67يف املئة) ،يف حني ال تش ّكل فئة كبار السن (65
سنة فأكرث) سوى نسبة بسيطة ال تتجاوز  3يف املئة فقط من إجاميل سكان األرايض الفلسطينية لعام
 .2020وبالنظر إىل التصنيف الكالسييك للسكان وف ًقا لفئات العمر ّ
أقل من  15سنة والفئة ( )64-15سنة
وكبار السن ،يظهر أنّ التحول الدميوغرايف يف فلسطني عىل مدى العقود السابقة أدى إىل ارتفاع نسبة
األفراد ّ
أقل من  15سنة من إجاميل السكان ،وأنّه كان هناك تراجع طفيف يف هذه النسب عرب السنوات
السابقة؛ إذ مل يؤ ّثر ذلك يف قاعدة الهرم السكاين بصفة مرئية وواضحة ،عىل الرغم من انخفاض معدالت
اإلنجاب منذ بداية العقد األخري من القرن املايض ،إضاف ًة إىل االنخفاض الكبري يف مستويات الوفيات،
وخاصة األطفال واألطفال الرضع ووفيات األمهات.
وتشري اإلسقاطات السكانية إىل أنّ نسبة األفراد ّ
أقل من  15سنة يف األرايض الفلسطينية عام  2030ستبلغ
 35يف املئة من مجمل السكان املتوقع لعام  ،2030يف حني ستصل نسبتهم عام  2040إىل نحو  32يف املئة
وإىل نحو  30يف املئة عام  .2050ومن املتوقع أن تبلغ نسبة األفراد دون  30سنة عام  2030نحو  62يف
املئة ،وتنخفض إىل نحو  59يف املئة عام  2040وإىل  55يف املئة عام  .2050يف حني ستبلغ نسبة كبار السن
( 65سنة فأكرث) عام  2030نحو  6يف املئة ،وترتفع عام  2050لتصل إىل نحو  7يف املئة.
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الشكل ()4
الهرم السكاين يف فلسطني (منتصف عام )2020
عدد السكان باآلالف
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تقديرات منقحة مبنية عىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن
واملنشآت ( 2017رام الله ،فلسطني.)2020 :

وعىل مستوى قطاع غزة ،يشري الرتكيب العمري للسكان إىل أنّ نسبة األفراد ( )14-0سنة قد بلغت 41
يف املئة من مجمل سكان القطاع لعام  ،2020يف حني بلغت نسبة كبار السن ( 65سنة فأكرث) نحو  3يف
املئة فقط .كام يشري الرتكيب العمري للسكان يف الضفة الغربية لعام  2020إىل أنّ نسبة األفراد ()14-0
سنة قد بلغت  36يف املئة من مجمل سكان الضفة الغربية ،يف حني بلغت نسبة كبار السن ( 65سنة
فأكرث) نحو  4يف املئة.
وعىل مستوى املنطقة تشري اإلسقاطات السكانية إىل أنّ نسبة األفراد ّ
أقل من  15سنة يف قطاع غزة عام
 2030ستبلغ  38يف املئة ،يف حني ستصل إىل نحو  35يف املئة عام  ،2040وإىل نحو  32يف املئة عام .2050
سن  65سنة فأكرث لعام  2020نحو  3يف املئة ،وترتفع لتصل إىل  5يف املئة عام
كام ستبلغ نسبة األفراد يف ّ
 .2050ويف الضفة الغربية ،من املتوقع أن تبلغ نسبة األفراد ّ
أقل من  15سنة نحو  33يف املئة عام ،2030
يف حني ستصل إىل نحو  30يف املئة عام  ،2040وإىل نحو  27يف املئة عام  .2050كام ستبلغ نسبة األفراد
( 65سنة فأكرث) لعام  2030نحو  5يف املئة ،وستصل إىل نحو  8يف املئة عام .2050
وعليه ،إنّ ما يستدعي االنتباه هو أنّ الرتكيب العمري األكرث بروزًا يف الرتكيبة السكانية الفلسطينية
هو ارتفاع نسبة األفراد األطفال ّ
(أقل من  15سنة)؛ إذ ينعكس هذا االرتفاع عىل معدالت اإلعالة
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كونهن سيقمن بالرعاية والكفالة وتوفري
والرعاية ،وزيادة العبء الذي يتحمله املعيلون ،وخاصة النساء؛
ّ
االحتياجات غري املادية حتى بلوغهم مرحلة القدرة يف االعتامد عىل الذات .كام ينعكس ذلك عىل ضعف
إمكانية زيادة نسب املشاركة النسوية االقتصادية واالجتامعية ،خاصة يف ظل ارتفاع معدالت البطالة.
وكذلك تشهد أعداد كبار السن زيادة بصورة ملحوظة ،عىل الرغم من بقاء نسبهم منخفضة ،خاصة
اإلناث منهم ،وهو ما يستدعي أن يأخذه يف االعتبار واضعو السياسات والخطط والربامج املتعلقة بتوفري
خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية لكبار السن ،والتي يبدو أنها ليست ضمن أولويات خطط صناع
القرار خالل هذه الفرتة.
 .6الكثافة السكانية

الكثافة السكانية لألرايض الفلسطينية مرتفعة بعامة ،ويف قطاع غزة بخاصة .ويعود ذلك إىل تركز حواىل
 2.0مليون شخص يف مساحة ال تتجاوز  365كم ،2معظمهم من الالجئني الفلسطينيني الذين هجروا
من قراهم وبلداتهم التي اح ُتلت عام  .1948و ُيضاف إىل ذلك الزيادة الطبيعية املرتفعة التي يتسم
بها املجتمع الفلسطيني املقيم يف األرايض الفلسطينية؛ إذ بلغت الكثافة السكانية املقدرة لعام 2020
نحو  847فر ًدا /كم 2يف األرايض الفلسطينية ،بواقع  540فر ًدا /كم 2يف الضفة الغربية ،مقابل 5611
فر ًدا /كم 2يف قطاع غزة .ويتوقع أن تصل الكثافة السكانية وف ًقا للتقديرات إىل نحو  1570فر ًدا /كم 2يف
األرايض الفلسطينية ،ويف القطاع إىل أكرث من  11500فرد /كم ،2مع العلم أنّ  45.5يف املئة من مساحة
الضفة الغربية و 24.0يف املئة من مساحة قطاع غزة ُينع الفلسطينيون من الوصول إليها؛ نظ ًرا إىل بناء
املستوطنات اإلرسائيلية وإقامة القواعد العسكرية عليها أو حرصها وعزلها نتيجة لبناء جدار الضم
والتوسع أو مناطق أمنية إرسائيلية(.((1
 .7التوقعات السكانية للمحافظات يف األرايض الفلسطينية

وف ًقا للتقسيامت اإلدارية ،يف األرايض الفلسطينية  16محافظة فلسطينية ،بواقع  11محافظة يف
الضفة الغربية ،و 5محافظات يف قطاع غزة .وبالنظر إىل توزيع السكان الفلسطينيني عىل املحافظات،
تشري البيانات إىل أنّ محافظة الخليل تحتل املرتبة األوىل من حيث عدد السكان؛ إذ بلغ عدد سكانها
وف ًقا لتقديرات عام  2020نحو  762ألف نسمة ،ميثلون  14.9يف املئة من إجاميل السكان يف األرايض
الفلسطينية ،تليها محافظة غزة التي بلغ عدد سكانها نحو  696ألف فلسطيني ،مبا نسبته  13.6يف املئة،
يف حني بلغت نسبة السكان يف محافظة القدس  9.1يف املئة .كام تشري البيانات إىل أنّ محافظة أريحا
16

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،نرشة خاصة مبناسبة بلوغ العامل املليار السابع.
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الشكل ()5
الكثافة السكانية (فرد /كم )2يف األرايض الفلسطينية تقديرات (منتصف عام ،وسنوات مختارة)
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املصدر :املرجع نفسه؛ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تقديرات منقحة بنا ًء عىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان
واملساكن واملنشآت .2017 ،بيانات السنوات الالحقة :من حسابات الباحث.

الشكل ()6
التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيني يف دولة فلسطني بحسب املحافظة ،منتصف عام 2020
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واألغوار سجلت ّ
أقل عدد من السكان وف ًقا للتقديرات؛ إذ بلغ نحو  52ألف فلسطيني فقط ،مبا نسبته
نحو  1.0يف املئة فقط من إجاميل السكان يف األرايض الفلسطينية لعام .2020
ووف ًقا للتوقعات السكانية لعام  ،2030من غري املتوقع أن يتغري ترتيب املحافظات الفلسطينية من
حيث عدد السكان؛ إذ ستبقى محافظة الخليل يف املرتبة األوىل بنحو  976ألف فلسطيني ،ميثلون 15.1
يف املئة من سكان األرايض الفلسطينية؛ ثم محافظة غزة بنحو  883ألف فلسطيني بنسبة  13.7يف
املئة؛ وسيصل عدد سكان محافظة القدس إىل نحو  567ألف فلسطيني ،بنسبة  8.8يف املئة من إجاميل
سكان األرايض الفلسطينية.

عا :التحول الدميوغرايف يف األرايض الفلسطينية
راب ً
واالحتياجات يف ظل هذه الزيادة املتوقعة
ال يزال التحول الدميوغرايف يف األرايض الفلسطينية متأخ ًرا ويسري ببطء مقارن ًة بدول عديدة عربية وآسيوية؛
وذلك أنّ املكون الخاص بالخصوبة مرتفع مقارن ًة بالدول العربية كاألردن ومرص وتونس واملغرب وغريها،
عىل الرغم من وجود بعض مؤرشات التنمية املواتية ،كانخفاض مستويات األمية وارتفاع نسبة األفراد
املتعلمني وحملة الشهادات الجامعية ونسب االلتحاق بالتعليم ،وسهولة الوصول إىل الخدمات الصحية،
وذلك عىل الرغم من االنخفاض يف معدالت الخصوبة من مستوياتها السابقة يف املايض ،والذي انعكس
بدوره عىل ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية ،والتي بلغت نحو  2.5يف املئة عام  .2020كام أنّ معدالت
الوفيات ،وخاصة الرضع واألطفال ،يف انخفاض مستمر ،وتكاد تكون أفضل من عدة دول عربية ،وهو
األمر الذي انعكس بدوره عىل ارتفاع معدالت البقاء عىل قيد الحياة الذي بلغ نحو  74سنة عام .2020
 .1الزيادة السكانية املتوقعة وأثرها يف سوق العمل

تعترب املشاركة يف القوى العاملة مؤرشًا أساس ًيا ملدى نشاط سوق العمل وفاعليته يف توفري فرص العمل.
وقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إىل أنّ نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف فلسطني بلغت 44
يف املئة من إجاميل القوة البرشية (األفراد الذين أعامرهم  15سنة فأكرث) خالل عام  ،2019بواقع 46
يف املئة يف الضفة الغربية ،و 41يف املئة يف قطاع غزة .كام تعترب نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة
متدنية مقارنة بالذكور عىل الرغم من ارتفاعها خالل السنوات املاضية؛ إذ تصل نسبة مشاركة اإلناث إىل
 18يف املئة بواقع  17يف املئة يف الضفة الغربية و 19يف املئة يف قطاع غزة ،وبلغت هذه النسبة  70يف
املئة بني الذكور ،بواقع  74يف املئة يف الضفة الغربية ،و 62يف املئة يف قطاع غزة .وتشري البيانات إىل أنّ
معدل البطالة من املشاركني يف القوى العاملة عام  2019بلغ  25يف املئة يف فلسطني ،بواقع  15يف املئة
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يف الضفة الغربية و 45يف املئة يف قطاع غزة .كام وصل معدل البطالة يف فلسطني بني اإلناث املشاركات
يف القوى العاملة إىل  41يف املئة مقابل  21يف املئة بني الذكور املشاركني يف القوى العاملة(.((1
الشكل ()7
معدل البطالة املنقح بني املشاركني يف القوى العاملة لألفراد يف فلسطني ( 15سنة فأكرث) (بحسب املنطقة)2019-2015 ،
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التقرير السنوي ملسح القوة العاملة ،النتائج األساسية (رام الله ،فلسطني.)2020 :

وبنا ًء عىل نتائج اإلسقاطات ،من املتوقع أن يرتفع حجم القوة العاملة يف األرايض الفلسطينية من نحو
 1.3مليون عام  2020إىل نحو  1.9عام  ،2030وإىل  3.3ماليني عام  ،2050وذلك يف ظل توقع ارتفاع نسبة
املشاركة يف سوق العمل خاصة بالنسبة إىل اإلناث؛ إذ يتوقع أن يرتفع عدد الوافدين الجدد إىل سوق
العمل سنو ًيا من نحو  55أل ًفا سنو ًيا خالل الفرتة  2030-2020إىل نحو  70أل ًفا خالل الفرتة .2040-2030
 .2الزيادة السكانية املتوقعة وأثرها يف قطاع التعليم

تشري بيانات عام  2019إىل أنّ معدل األمية بني األفراد الذين أعامرهم  15سنة فأكرث يف فلسطني بلغ 2.6
يف املئة .وتفاوت هذا املعدل عىل نح ٍو بعيد بني الذكور واإلناث ،فبلغ بني الذكور  1.2يف املئة ،يف حني بلغ
بني اإلناث  4.1يف املئة .كام أظهرت بيانات عام  2019أنّ نسبة األفراد ( 15سنة فأكرث) الذين أنهوا مرحلة
التعليم الجامعي (بكالوريوس فأعىل) قد بلغت حواىل  16يف املئة ،ونسبة االلتحاق بالتعليم االبتدايئ
نحو  98يف املئة ونسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املرحلة الدنيا (الصف العارش) نحو  86يف املئة(.((1
 17الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التقرير السنوي ملسح القوة العاملة ،النتائج األساسية (رام الله ،فلسطني.)2020 :
 18الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان يف فلسطني مبناسبة اليوم العاملي للسكان،
 ،2020/7/9 ،"2020/7/11شوهد يف  ،2020/12/14يفhttps://bit.ly/3oSNeTZ :
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ُيتوقع أن يرتفع عدد السكان يف سن املدرسة يف األرايض الفلسطينية تب ًعا للزيادة السكانية والتحسن
يف معدالت االلتحاق بالتعليم يف مختلف املراحل بد ًءا من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة الجامعية،
وذلك للذكور واإلناث عىل حد سواء؛ إذ سيزداد عدد السكان يف سن ( )17-5من نحو  1.6مليون عام
 2020إىل نحو  1.9مليون عام 2030؛ وسيصل عددهم عام  2050إىل نحو  2.3مليون بنسبة زيادة
تقدر بنحو  45يف املئة عىل عددهم عام  .2020وهي بذلك ّ
أقل من نسبة النمو للسكان بعامة؛ نظ ًرا
إىل االنخفاض املتوقع يف معدالت الخصوبة خالل الفرتة  .2040-2030وهذه الزيادة املتوقعة يف عدد
الطلبة سرتافقها زيادة يف أعداد املدارس واملعلمني واملرافق التعليمية ،خاصة يف ظل سعي الحكومات
إىل تحسني جودة التعليم يف مختلف مراحله .وعليه ،من املتوقع زيادة عدد املدارس من نحو 3074
مدرسة للعام الدرايس  ،2020 / 2019إىل نحو  3800مدرسة عام  ،2030وارتفاع عدد املعلمني من نحو
 58500معلم إىل نحو  77ألف معلم.
 .3الزيادة السكانية املتوقعة وأثرها يف الخدمات الصحية

ينبغي أن يرافق التغري يف الرتكيبة السكانية املتوقعة لسكان األرايض الفلسطينية تغريات يف نوع الخدمات
الصحية وتوزيعها للسنوات املقبلة ،وخاصة للفئات األكرث هشاشة يف املجتمع ،كاألطفال والنساء وكبار
السن .وعىل الرغم من انخفاض نسبة األفراد صغار السن عرب سنوات اإلسقاطات ،فإنّ أعدادهم يف
ارتفاع متزايد ،ولكن بوترية ّ
أقل حدة مقارنة بالسنوات السابقة؛ ما يستدعي تحسني الخدمة املقدمة
لألطفال وزيادة رقعة انتشارها ،واالستثامر األمثل يف مجاالت تغذية األطفال ،والتطعيم ،والخدمات
النفسية واالجتامعية ،والفحص الوقايئ .أما كبار السن ،فإنّ أعدادهم ستتضاعف بصورة غري مسبوقة؛
ما يستدعي مزي ًدا من االهتامم بالخدمات املقدمة لهذه الفئة ،خاصة يف ظل ارتفاع نسب إصابتهم
باألمراض املزمنة كالضغط والسكري والرسطانات ،وكذلك انتشار اإلعاقات والحاجة إىل االستشارات
وخدمات صحية مستمرة تكون يف أغلب األحيان مرتفعة التكاليف .يف حني أنه من املتوقع أن تحافظ
سن الحمل واإلنجاب ( )49-15سنة عىل نسبة ثابتة تقري ًبا من إجاميل السكان تقارب نحو
اإلناث يف ّ
الربع؛ وهذا يعني بالرضورة الحاجة إىل ضامن وصول الخدمات الصحية الالزمة لهن وذات جودة مالمئة.
ويبدو ،من خالل دراسة املؤرشات الصحية املتعلقة بحجم الكوادر الصحية يف األرايض الفلسطينية
مقارنة بعدد السكان ،أنها جيدة نسب ًيا؛ إذ تشري البيانات إىل أنّ هناك نحو  750مركز رعاية أولية و85
مستشفى وف ًقا للتقرير السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية لعام  .2019كام أنّ هناك نحو  13500طبيب
مبعدل  2.6لكل ألف ساكن ،وهناك نحو  19أل ًفا من كوادر التمريض وف ًقا لسجالت نقابة املهن الطبية
يف األرايض الفلسطينية(.((1
 19الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطني اإلحصايئ السنوي( 2020 ،رام الله ،فلسطني :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2020 ،
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وف ًقا لإلسقاطات السكانية ،وحتى تتمكن األرايض الفلسطينية من التدبر يف ظل الزيادة السكانية
املتوقعة وكذلك االحتياجات الناشئة للخدمات الصحية لعام  ،2030فسيكون هناك حاجة إىل نحو 20
مستشفى و 350مركز رعاية صحية أولية ،إضافة إىل ما هو موجود بالفعل عام  .2020كام أنّ هناك
حاجة إىل زيادة طاقم التمريض ليصل إىل نحو  25ألف كادر مترييض ،وزيادة عدد األطباء إىل نحو
 17ألف طبيب.

خامتة :التحديات والفرص املمكنة
ال تزال األرايض الفلسطينية يف مرحلة مبكرة ج ًّدا من التحول الدميوغرايف الذي ُيتوقع أن يستمر حتى
منتصف القرن الحايل .ولذا من الرضوري أن يأخذ صناع وراسمو الخطط والسياسات التنموية يف فلسطني
هذا العائد الدميوغرايف يف االعتبار ،وأن يبذلوا االستثامرات وأن يضعوا الخطط املناسبة لالستفادة من
هذا العائد بصورة مثىل .ذلك أنه ما تزال نسب الزواج املبكر لإلناث مرتفعة يف األرايض الفلسطينية،
وخاصة يف قطاع غزة ،ويتعني إقرار قانون مينع الزواج قبل سن  18سنة للجنسني ،والذي ُأصدر مع بداية
عام  2020يعترب إنجازًا ً
مهم للقضاء عىل ظاهرة الزواج املبكر .كام أن حواىل نصف اإلناث املتزوجات
ويف سن اإلنجاب يستخدمن وسائل تنظيم األرسة حديثة ،وهي نسبة يف حاجة إىل مزيد من الجهد من
ذوي العالقة ،خاصة أنّ نحو  11يف املئة من السيدات املتزوجات أفدن بأنّ لديهن حاجة غري مل ّباة إىل
تنظيم األرسة .كام أن نحو  100يف املئة من النساء ينجنب تحت إرشاف كادر طبي مؤهل ،وهي نسبة
عالية؛ ما أدى إىل انخفاض معدل وفيات األمهات إىل ّ
أقل من  20وفاة لكل  100ألف والدة حية .كام
أنّ معدل وفيات األطفال والرضع يف انخفاض مستمر ،منذ العقد األخري من القرن املايض ،ليصل إىل نحو
 11وفاة لكل  1000والدة حية ،وهي بذلك تعترب من أفضل البلدان العربية بعد دول الخليج العريب(.((2
وتشري االتجاهات إىل أنه إن استمر معدل النمو السائد حال ًيا ،فسيتضاعف عدد السكان يف فلسطني
بعد نحو  34عا ًما؛ ويحتاج عدد سكان الضفة الغربية إىل  39عا ًما ليتضاعف ،يف حني سيحتاج عدد
سكان قطاع غزة ليتضاعف إىل ّ
أقل من  30عا ًما .ويعني ذلك رضورة انتباه املخططني وصناع القرار،
ووعيهم بالرضورات واالحتياجات املستقبلية للسكان ملختلف القطاعات ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة
بعدم تفاقم األوضاع املعيشية واالجتامعية واالقتصادية للسكان ،وعىل وجه الخصوص قطاع غزة ،يف
ظل ضيق املساحة وارتفاع الكثافة السكانية ،وفهم تلك الحالة يف الضفة الغربية نتيجة ضيق السيطرة
عىل األرايض ،خاصة يف املنطقة "ج" ،مع العلم أنّ الحكومة الفلسطينية مل تتخذ أي سياسة سكانية
20

املرجع نفسه.

يديرد دمحم
السكان الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية :التوقعات املستقبلية واالحتياجات التنموية

221

معلنة رغم دعمها برامج ونشاطات تهدف إىل توفري خدمات صحية وإنجابية ،ميكن أن تساهم يف خفض
معدالت اإلنجاب والنمو السكاين املستقبيل.
تعاين األرايض الفلسطينية العديد من التحديات التي تعيق التنمية واالستفادة من مواردها البرشية
الهائلة ،وخاصة فئة الشباب املتعلم ،كارتفاع معدالت البطالة خاصة بني الشباب (الذكور واإلناث) يف
قطاع غزة ،وارتفاع معدالت الفقر بصورة غري مسبوقة يف األرايض الفلسطينية .لذلك فإنّ متكني الشباب
وتعزيز دورهم ،وال سيام الفتيات والفتيان يف سن املراهقة ،وتحسني جودة التعليم ،وتعزيز اسرتاتيجيات
تشغيل الشباب وتحفيزهم إىل العمل الريادي ،عوامل من شأنها أن تق ّلل من وطأة تلك التحديات
والصعوبات .كام أنّ هناك حاجة ذات أهمية بالغة إىل تعزيز النساء ومتكينهن من الوصول إىل املساواة
بني الجنسني؛ مبا يشمل القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وتحسني
جودة الخدمات الصحية واإلنجابية ،وتلبية الحاجة غري املل ّباة من الخدمات الصحية.
ويف الحصيلة ،يوفر التحول الدميوغرايف وما يرافقه من انخفاض يف معدالت اإلنجاب ،وزيادة نسبة
األفراد يف سن العمل ،للدول فرصة سانحة ميكن االستفادة منها لتحقيق عائد دميوغرايف .ولكن يف الحالة
الفلسطينية ،ال ميكن تجاهل الواقع الفلسطيني الصعب؛ فاالحتالل يك ّبل االقتصاد الفلسطيني ،ويجعله
اقتصا ًدا مه ّمشً ا وتاب ًعا .كام إنّ سيطرة االحتالل عىل معظم املوارد الطبيعية الفلسطينية ،والتحكم يف
حركة السكان من األرايض الفلسطينية وإليها وداخل حدودها ،واإلجراءات اإلرسائيلية املتواصلة من
حصار وتجويع ومصادرة أراض ،وآخرها خطة الضم التي أعلنت إرسائيل مبوجبها ضم مناطق واسعة من
بضم ما يصل إىل  30يف املئة من الضفة الغربية ،معظمها أراض
الضفة الغربية ،التي تسمح إلرسائيل ّ
وأقل ً
ثم ضم أكرب مساحة أرض ممكنة من الضفة الغربية ّ
حجم للسكان ،عىل الرغم من
زراعية ،ومن ّ
تعرض هذه الخطة النتقادات شديدة سواء عىل املستوى الداخيل أو الدويل ،كلها عوامل من شأنها أن
وأي مساع للتنمية.
تق ّوض قيام ّأي دولة فلسطينية مستقبلية ّ
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واقع اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر ومستقبالته
التداعيات والحلول

The Reality of the Demographic Imbalance in the State of
Qatar and its Futures
Implications and Solutions

 عىل الرغم من دوره اإليجايب يف تحقيق النهضة التنموية الشاملة وتحريك عجلة:ملخص
فإن استقدام أعداد كبرية من
،الصعد
ُ  وال تزال تشهده عىل مختلف،التقدم الذي شهدته قطر
ّ
العاملة الوافدة لتلبية احتياجات املشاريع التنموية املختلفة يف العقود األخرية ساهم يف
ً
عم تنتجه هذه املعادلة السكانية غري
،إحداث خللٍ عميق يف الرتكيبة السكانية للدولة
ّ فضل
 تسعى هذه الدراسة إىل الوقوف عىل.أيضا
ً املتوازنة من تداعيات ومشكالت اجتامعية وثقافية
 وعرض مؤرشات الخلل الحاصل يف الرتكيبة السكانية،أسباب الزيادة السكانية يف دولة قطر
للحد
 ووضع الحلول املمكنة، وبيان اآلثار املختلفة الختالل الرتكيبة السكانية،نتيجة هذه الزيادة
ّ
. مبا يخدم أهداف التنمية االسرتاتيجية الوطنية،منه وتداعياته املختلفة
 التوازن، النمو الدميوغرايف، العاملة الوافدة، الرتكيبة السكانية لدولة قطر:كلامت مفتاحية
. اإلسقاطات السكانية،الدميوغرايف
Abstract: Despite its positive role in achieving the comprehensive development
renaissance witnessed in Qatar at various levels, the recruitment of large numbers
of expatriate workers in recent decades to meet needs of development projects has
contributed to profoundly disrupt the state's demographics, engendering an unbalanced
demographic structure along with social and cultural repercussions and problems. This
study seeks to identify the causes of population increase in the State of Qatar, present
key indicators of imbalance in the population structure resulting from this increase and
clarify different effects of the imbalance on the demographic structure. Finally, it suggests
possible solutions that could be developed to reduce the demographic imbalance in a
way serving the objectives of national strategic development.
Keywords: Demographics of Qatar, Migrant Workers, Demographic Growth, Demographic
Balance, Population Projections.
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مقدمة
أضحت املسألة السكانية يف دولة قطر موضو ًعا مطرو ًقا وخاصة منذ النصف الثاين من القرن العرشين؛
ُفأنتجت العديد من الدراسات واألبحاث بهدف معرفة الحراك اإلنساين وظاهرة التغري الدميوغرايف
الحاصل يف الدولة ،ومحاولة تفسريه ببيان األسباب التي أثرت فيه ،والتداعيات التي أحدثها ،وكيفية
معالجة االختالالت الحاصلة يف الرتكيبة السكانية.
شهدت دولة قطر يف السبعينيات نهضة تنموية شاملة دفعتها إىل استقدام عاملة وافدة من مختلف
الجنسيات ،بأعداد كبرية ،إلنجاز البنية التحتية من أجل مواكبة عملية النمو االقتصادي الرسيع الذي
فاق كل التوقعات ،حيث ارتفع مستوى معيشة الفرد مبعدالت عالية ،وتوافرت الخدمات الصحية
والتعليمية وغريها من الخدمات الحديثة التي وصلت إىل كل مواطن؛ ما م ّكنها من اللحاق بالدول ذات
التنمية البرشية املرتفعة ج ًّدا .فبحسب آخر تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عام ،2019
احتلت دولة قطر املرتبة  41عامل ًيا من بني  189دولة شملها التقرير املذكور ،مبؤرش تنمية برشية بلغت
قيمته .(((0.848
وبعد اكتشاف النفط والغاز فيها ،واجهت قطر ثنائية بالغة التعقيد والخطورة؛ فمن جهة كانت الدولة
يف حاجة إىل إحداث نهضة تنموية شاملة ،ومن جهة أخرى كان املجتمع القطري قليل العدد ،وغري قادر
عىل تزويد سوق العمل القطري الناشئ بالكوادر البرشية املطلوبةًّ ،
كم ونو ًعا ،لتنفيذ املشاريع التنموية
العمالقة .ولهذا ،مل يكن أمام أصحاب الشأن خيار آخر سوى االنتصار للنهضة التنموية الشاملة من دون
التفريط يف البعد السكاين لهذه النهضة ،وهو ما أكدته رؤية قطر الوطنية  2030التي تهدف إىل تحويل
قطر بحلول عام  2030إىل دولة متقدمة قادرة عىل تحقيق التنمية املستدامة ،وعىل تأمني استمرار
العيش الكريم لشعبها ً
جيل بعد جيل(((.
وقد ترتّب عىل ذلك استقدام أعداد كبرية من العاملة الوافدة لتلبية احتياجات املشاريع التنموية
املختلفة يف العقود األخرية ،مبا يف ذلك مشاريع استضافة قطر لكأس العامل  .2022وعىل الرغم من أن
االستقدام املذكور للعاملة الوافدة قد أدى دو ًرا إيجاب ًيا يف تحقيق النهضة التنموية الشاملة وتحريك
الصعد ،فإنّ أعدادها الكبرية ساهمت
عجلة التقدم الذي شهدته قطر ،وال تزال تشهده عىل مختلف ُ
يف إحداث خللٍ عميق يف الرتكيبة السكانية للدولة ،إىل ح ٍّد أصبح فيه املواطنون القطريون أقلي ًة يف
1 The United Nations Development Programme, Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond
Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in the 21st Century (New York: UNDP, 2019), p. 300.
 2لتفصيل الرؤية ،ينظر :دولة قطر ،األمانة العامة للتخطيط التنموي" ،رؤية قطر الوطنية  ،"2030جهاز التخطيط واإلحصاء (متوز /يوليو
 ،)2008شوهد يف  ،2020/6/14يفhttps://bit.ly/2Y03M1D :
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بلدهم .وال تتوقف املسألة عند الجانب العددي الصغري للسكان القطريني مقارن ًة باألعداد املرتفعة لغري
القطريني فحسب ،بل مبا تنتجه هذه املعادلة السكانية غري املتوازنة من تداعيات ومشكالت اجتامعية
وثقافية أيضً ا .ولعلنا ال نبالغ إن قلنا إنّ الهوية الثقافية للمجتمع القطري ميكن أن تكون الضحية األوىل
للتزايد السكاين غري الطبيعي .وهنا تكمن املشكلة يف أن هذا األمر يجعلنا أمام تحديات كبرية تفرض
علي َنا التفكري يف اتجاهني متكاملني .يتمثل االتجاه األول يف السعي ملواجهة اآلثار املرتتبة عىل اختالل
الرتكيبة السكانية ،يف حني يتجسد الثاين يف التفكري املتعلق بآليات محددة تسهم ،عىل املدى البعيد ،يف
إصالح اختالل الرتكيبة السكانية الذي يعد الهدف االسرتاتيجي األهم للقيادة القطرية الرشيدة.
ثم ،تُع ّد الدراسات املرتبطة بالرتكيبة السكانية وما توفره من معرفة علمية حول حجم السكان
ومن ّ
وتوزيعهم وتركيبهم العمري والنوعي من األمور املهمة ج ًّدا للمجتمع القطري؛ من أجل التخطيط
السليم للربامج واألنشطة االجتامعية واالقتصادية والعمرانية املختلفة ،واملساهمة يف وضع اسرتاتيجية
سكانية مبنية عىل أسس علمية دقيقة.
ويف هذا السياق ،تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية :ما األسباب الحقيقية للزيادة
السكانية يف قطر؟ وما مؤرشات الخلل الحاصل يف الرتكيبة السكانية نتيجة الزيادة السكانية؟ وما
التداعيات املختلفة الختالل الرتكيبة السكانية؟ وكيف ميكن إصالح اختالل الرتكيبة السكانية والحد من
تداعيات هذا االختالل؟ وما االسرتاتيجية الوطنية املناسبة للتغلب عىل ظاهرة اختالل الرتكيبة السكانية
يف دولة قطر؟
تهدف هذه الدراسة ،من خالل اإلجابة عن هذه األسئلة ،إىل الوقوف عىل أسباب الزيادة السكانية
يف دولة قطر ،وعرض مؤرشات االختالل الحاصل يف الرتكيبة السكانية نتيجة هذه الزيادة ،وبيان آثاره
املختلفة ،ووضع الحلول املمكنة للحد منه وتداعياته املختلفة ،مبا فيها تنمية اسرتاتيجية وطنية ملعالجة
هذا االختالل .كام تهدف  -من خالل ذلك  -إىل توفري مرجعية معلوماتية تتعلق بالوضع السكاين
للمجتمع القطري ،مبا يعطي صورة واقعية عن خصائص السكان وتركيبتهم العمرية واتجاهات النمو
ومعدالت املواليد والوفيات وحجم العاملة الوافدة ،وتركز عىل املفاهيم األساسية واملقاييس واملؤرشات
املهمة ،كام تربز البيانات اإلحصائية التي توضح التطور التاريخي لنمو السكان خالل الفرتة املاضية
مهم لعملية التخطيط والتنمية املستقبلية.
وإسقاطاتها املستقبلية ،مبا يجعلها مصد ًرا ًّ
أساسا عىل جمع البيانات اإلحصائية املتعلقة بالواقع السكاين يف دولة قطر ،وتحليلها
تقوم هذه الدراسة ً
يف إطار املنهج الوصفي التحلييل؛ عىل نحو وصفي تارة ومعمق تارة أخرى ،مبا يسهم يف الكشف
عن األسباب الحقيقية للزيادة السكانية ومعها اختالل الرتكيبة السكانية واآلثار الناجمة عن ذلك،
إضافة إىل وضع تصور للحلول املمكنة ملعالجة هذا االختالل وتداعياته املختلفة .ومن أجل مناقشة
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مستقبالت الرتكيبة السكانية يف دولة قطر ،سنعتمد عىل اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة التي
تخص اإلسقاطات السكانية اإلجاملية ،ومتوسط املعدل
متنحنا تقديرات سكانية تفصيلية لدولة قطر ّ
السنوي للتغري السكاين ،والسكان بحسب الفئات العمرية ،والهرم السكاين ،ومعدالت املواليد والوفيات،
سن الخامسة ،ومتوسط العمر املتوقع
ومتوسط الوالدات والوفيات ،وإجاميل الخصوبة ،والوفيات تحت ّ
اإلجاميل بحسب الجنس .وأخ ًريا ،سنعتمد عىل دراسة ميدانية لنا((( ملناقشة إشكالية اختالل الرتكيبة
السكانية يف دولة قطر ،واقرتاح حلولٍ للح ّد منها.

أولً  :اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر وآثاره
بات موضوع الرتكيبة السكانية يف دولة قطر يحتل مكان ًة مهمة يف اهتاممها ،نظ ًرا إىل كونها من أكرث
وخصوصا للعمل فيها ،حتى بات عدد الوافدين يفوق عدد
الدول يف العامل التي يقصدها الوافدون،
ً
املواطنني بفارق كبري .وال ميكن تجاهل ما أحدثه وجود عدد كبري من الوافدين يف تركيبة املجتمع
حتى صار هذا املوضوع حديث الساعة بآثاره وسلبياته وإيجابياته .غري أنّ وجهات النظر ما زالت
متباينة إىل حد ما يف املسألة؛ فالبعض ما يزال يراها ّ
أقل ضخامة مام تعرض به ،بينام يرى آخرون أنها
مسألة جوهرية وبالغة الخطورة إىل ح ّد أن تصل إىل كونها مشكلة أمنية واجتامعية واقتصادية وثقافية
وبيئية  ...وغريها.
وقد تناولت العديد من األبحاث والدراسات هذا املوضوع .غري أنّ بعضها ُأنجز قبل سنوات طويلة ،ومل
تعد املعطيات السكانية التي تتوافر فيها صالح ًة لتحليل الوضع الذي يعيشه البلد اليوم .ومن بني أهم
هذه الدراسات ،ميكن اإلشارة إىل دراسة عيل خليفة الكواري((( ،التي تناولت حجم السكان وتركيبتهم،
وحجم قوة العمل وتركيبتها ،وكذلك قوة العمل املواطنة وقوة العمل الوافدة .وقد الحظ الباحث تركيز
قوة العمل املواطنة عىل املجال الحكومي ،وهي اإلشكالية نفسها التي ال تزال مطروحة حتى اليوم .كام
وخصوصا
الحظ الباحث ،من خالل األرقام واملعطيات التي قدمها ،االرتفاع الرسيع ج ًّدا للعاملة الوافدة،
ً
من دول آسيا ،وعرض الجهود املبذولة من دولة قطر إليجاد نوع من التوازن يف الرتكيبة السكانية يف
الدولة يف تلك الفرتة.
 3لتفصيل الدراسة امليدانية ،ينظر :عبد الهادي صالح الشاوي املري" ،اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر :التداعيات والحلول" ،رسالة
ماجستري ،كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،الدوحة ،قطر( .2020 ،غري منشورة)
 4عيل خليفة الكواري" ،عودة إىل أسباب الخلل السكاين (حالة قطر)" ،مجلة شؤون اجتامعية (جمعية االجتامعيني يف الشارقة) ،مج
 ،12العدد .)1995( 47
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 .1تطور منو عدد السكان يف دولة قطر

ً
ملحوظا؛ إذ يالحظ املتت ّبع لوترية تزايد
تطور منو عدد السكان يف دولة قطر خالل العقود املاضية تطو ًرا
السكان يف قطر منذ خمسينيات القرن املايض الزيادة الرسيعة للسكان الوافدين يف مقابل تراجع عدد
السكان األصليني للبلد .وقد تصاعد عدد السكان يف قطر منذ أن بدأ تصدير النفط فيها ،فبلغ تقديرهم
نحو  50ألف نسمة عام  ،1957بعد أن هبط العدد إىل  16ألف نسمة عام  .1945ويف أول إحصاء للسكان
يف قطر عام  ،1970بلغ عددهم  111ألف نسمة ،ثم تصاعد إىل  369نسمة عام  .1986ومنذ عام ،1986
وخصوصا من شبه القارة الهندية
واصلت وترية االرتفاع نتيجة تدفق الهجرة من الدول املكتظة بالسكان،
ً
وجنوب رشق آسيا .ويف عام  ،1993كان عدد سكان قطر  559ألف نسمة ،وكان القطريون منهم  126ألف
نسمة ،والعرب  106آالف نسمة ،واألجانب  327ألف نسمة .ثم مع نهاية العقد الثاين من القرن الحادي
والعرشين ،ارتفعت وترية زيادة الوافدين ،وتغري مشهد الرتكيبة السكانية يف قطر .ففي آخر اإلحصائيات
الصادرة عن جهاز التخطيط واإلحصاء (آذار /مارس  ،)2020بلغ إجاميل السكان يف الدولة 2795484
نسمة ،وقد كان عدد الذكور منهم  2037419نسمة ،بينام عدد اإلناث  758065نسمة((( .وهكذا نرى أنّ
يبي الشكل (.)1
عدد سكان قطر قد تضاعف خالل نحو خمسة عقود  25مر ًة تقري ًبا ،كام ّ
الشكل ()1
تطور عدد السكان يف دولة قطر خالل الفرتة ( 2019-1970باملاليني)
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املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،الباب األول :اإلحصاءات السكانية واالجتامعية ،الفصل األول :السكان" ( ،)2018واإلحصاءات
الشهرية الصادرة عن الجهاز ،شوهد يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/33PCAGi :

 5جهاز التخطيط واإلحصاء" ،الباب األول :اإلحصاءات السكانية واالجتامعية ،الفصل األول :السكان" ( ،)2018شوهد يف  ،2020/8/7يف:
https://bit.ly/33PCAGi؛ اإلحصاءات الشهرية الصادرة عن الجهاز.
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الشكل ()2
معدل النمو السنوي للسكان يف قطر خالل الفرتة ( 2019–2008يف املئة)
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املصدر :املرجع نفسه.

وعىل الرغم من الزيادة املطلقة يف العدد الكيل للسكان خالل الفرتة  ،2019-2006فإن معدل النمو
السنوي شهد تذبذ ًبا خالل الفرتة  .2014-2008غري أنّ هذا املعدل بدأ مييل نحو الرتاجع عىل نحو
ملحوظ منذ عام  ،2014كام يوضح الشكل (.)2
 .2عنارص الزيادة السكانية يف دولة قطر

تحصل الزيادة السكانية بفعل حركية السكان الطبيعية (الوالدات والوفيات) ،وغري الطبيعية (الهجرة/
العاملة الوافدة) .وكغريها من بلدان الخليج العريب املختلفة ،ومن أجل إعطاء صورة دقيقة عن الزيادة
السكانية يف دولة قطر ،سنحاول فيام ييل استعراض دور كل عنرص من العنارص املذكورة يف هذه الزيادة.
أ .معدل املواليد الخام ومعدل الخصوبة الكليّة

تُعد ظاهرة الوالدة أحد املحددات التقليدية لتفسري مستوى الزيادة الطبيعية للسكان يف املجتمع .ويتم
التعبري عن هذه الظاهرة بعدة مؤرشات ،أهمها معدل املواليد الخام((( ،ومعدل الخصوبة الكلية للمرأة.
ويف ما ييل سيتم التفصيل فيهام لفهم دور هذه الظاهرة يف تحديد مستوى الزيادة الطبيعية لدى القطريني.
6

معدل املواليد الخام ،هو عدد املواليد األحياء لكل ألف من السكان يف سنة معينة.
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öانخفاض معدل املواليد الخام
شهد هذا املعدل انخفاضً ا من  13.6مولو ًدا ح ًّيا لكل  1000من السكان يف قطر عام  2006إىل نحو 10.2
عام  .2018أما بالنسبة إىل القطريني ،فقد انخفض معدل املواليد الخام بوترية أقل من املستوى العام،
حيث انخفض من  31.9مولو ًدا ح ًّيا لكل ألف من السكان القطريني عام  2006إىل  25.3عام .(((2018
ويبني الشكل ( )3معدل املواليد الخام لدى السكان عمو ًما ،ولدى القطريني خالل الفرتة .2018-2006
الشكل ()3
معدل املواليد الخام خالل الفرتة 2018-2006
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املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،املواليد والوفيات يف دولة قطر  :2018عرض وتحليل" (كانون األول /ديسمرب  ،)2019شوهد
يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/3kIRe8i :

öانخفاض معدل الخصوبة الكلية
يرتبط معدل الوالدات يف املجتمع مبعدالت الخصوبة ،وال سيام معدل الخصوبة الكلية((( .وقد بدأ هذا
املعدل يشهد انخفاضً ا يف اآلونة األخرية ،وكام يشري الشكل ( ،)4تراجع معدل الخصوبة الكلية بالنسبة
إىل القطريات من  3.9والدات حية عام  2008إىل  2.8عام .(((2018
 7جهاز التخطيط واإلحصاء" ،املواليد والوفيات يف دولة قطر  :2018عرض وتحليل" (كانون األول /ديسمرب  ،)2019شوهد يف ،2020/8/7
يفhttps://bit.ly/3kIRe8i :
 8معدل الخصوبة الكلية هو متوسط عدد املواليد األحياء الذين ميكن أن تنجبهم املرأة يف حياتها.
 9جهاز التخطيط واإلحصاء" ،املواليد والوفيات يف دولة قطر ."2018
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الشكل ()4
معدل الخصوبة الكلية ومعدل اإلحالل اإلجاميل للقطريات يف السنوات  2008و 2013و2018
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املصدر :املرجع نفسه.

ويف سياقٍ متصل ،يشري الشكل ( )4إىل أنّ معدل اإلحالل اإلجاميل( ،((1قد انخفض بدوره من  1.9بنت
إىل  1.4بنت خالل الفرتة نفسها .ومن املعروف أنّ ارتفاع املستوى التعليمي للمرأة وانخراطها يف سوق
ثم إىل تراجع معدالت الخصوبة الكلية
العمل يؤديان إىل ارتفاع متوسط عمرها عند اإلنجاب ،ومن ّ
ومعدل اإلحالل اإلجاميل .كام تعود أسباب هذا االنخفاض إىل ارتفاع مستوى املعيشة ،وأسلوب الحياة
الحرضية ،وإقبال املرأة املتزايد عىل التعليم والعمل ،واتجاه األجيال الشابة نحو تكوين األرسة الصغرية،
إضافة إىل قدوم أعداد كبرية من الوافدين العزاب ،وال سيام من الذكور خالل السنوات األخرية لتلبية
احتياجات التنمية َّ
الطموح للدولة.
ب .الوفيات

قد ال يبالغ املرء حينام يؤكد الدور املهم لظاهرة الوفيات يف تحديد مستوى الزيادة الطبيعية للسكان،
فرغم أهمية ظاهرة الوالدات يف تحديد هذا املستوى ،فإنّ االنخفاض املستمر يف الوفيات يع ّد أيضً ا سب ًبا
ويتم التعبري عن هذه الظاهرة بعدة مؤرشات ،أهمها :معدل الوفيات
رئيسا يف النمو الطبيعي للسكانّ .
ً
(((1
الخام  ،الذي يعطي صور ًة عامة عن مستوى املعيشة والرفاه يف املجتمع ،إضاف ًة إىل أنه يسهم يف
معرفة التغري يف الوضع الصحي لبل ٍد ما.
 10معدل اإلحالل اإلجاميل ،هو متوسط ما تنجبه املرأة من اإلناث خالل حياتها اإلنجابية ،وهو املقياس املستخدم لتقدير أمهات املستقبل.
 11معدل الوفيات الخام ،هو العدد اإلجاميل لحاالت الوفاة خالل عام معني ،منسو ًبا إىل عدد السكان يف العام نفسه ،ومرضو ًبا يف .1000
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ويف هذا السياق ،نجحت دولة قطر خالل العقود املاضية يف السيطرة عىل معظم األمراض الفتاكة
ومس ّبباتها ،األمر الذي انعكس إيجاب ًّيا عىل قيم هذا املؤرش؛ إذ انخفض معدل الوفيات الخام يف قطر من
نحو  1.7لكل  1000من السكان عام  2006إىل نحو  0.9عام ((1(2018؛ كام يوضح الشكل (.)5
الشكل ()5
معدل الوفيات الخام خالل الفرتة 2018–2006
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املصدر :املرجع نفسه.
ج .العاملة الوافدة

إذا كان الحراك الطبيعي للسكان (الوالدات والوفيات) السبب الالزم لتفسري زيادة عدد السكان ،فإن
الحراك غري الطبيعي للسكان (العاملة الوافدة) هو السبب الكايف الذي يفرس هذه الزيادة يف عدد
السكان ،ويف ما ييل نعرض خصائصها يف دولة قطر.
öحجم العاملة الوافدة
بحسب مسح القوى العاملة بالعينة (الربع الثالث  )2019 -لعام  2018الصادر عن جهاز التخطيط
واإلحصاء ،تزايد عدد السكان النشطني اقتصاد ًيا من  444133عام  2004إىل  2057219عام ،((1(2019
وذلك نتيجة للحاجة املتزايدة إىل العاملة التي تتط ّلبها خطط التنمية الطموح للدولة .يف حني ظلت
يبي الشكل ( )6ذلك.
نسبة القطريني نحو  5يف املئة من مجموع النشطني اقتصاد ًيا( ،((1كام ّ
 12جهاز التخطيط واإلحصاء" ،املواليد والوفيات يف دولة قطر ."2018
 13بحسب املسح املذكور ،ارتفع عدد السكان النشطني اقتصاد ًيا يف الربع الثالث من عام  2019بنحو  6آالف فرد ،بنسبة  0.3يف املئة ،عىل أساس
فصيل مقارنة بالربع الثاين من عام  ،2019حيث زاد عدد السكان القطريني النشطني اقتصاد ًيا خالل الربع الثالث من عام  2019قرابة  187فردًا،
بنسبة  0.2يف املئة عىل الربع الثاين من عام  ،2019بينام ارتفع عدد األفراد غري القطريني بنسبة  0.3يف املئة ،مقارنة بالربع الثاين من عام  ،2019ينظر:
جهاز التخطيط واإلحصاء" ،مسح القوى العاملة بالعينة :الربع الثالث (يوليو  -سبتمرب  ،")2019شوهد يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/2DX9B8g :
 14املرجع نفسه.
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الشكل ()6
النسبة املئوية للنشطني اقتصاد ًيا بحسب النوع والجنسية لعام 2019
96.1

94.7

ﻗﻄﺮﻳﻮن

100

85.8
80

ﻏري ﻗﻄﺮﻳني

60

40

20

14.2
5.3

3.9

اﳌﺠﻤﻮع

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

0

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،مسح القوى العاملة بالعينة :الربع الثالث (يوليو  -سبتمرب  ،")2019شوهد يف  ،2020/8/7يف:
https://bit.ly/2DX9B8g

öارتفاع نسبة العاملة املاهرة والعالية املهارة
يشري الشكل ( )7إىل أنّ نسبة العاملة العالية املهارة (املرشعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون،
واالختصاصيون ،والفنيون واالختصاصيون املساعدون) ،والعاملة املاهرة (الكتبة ،والعاملون يف الخدمات
والباعة يف املحالت التجارية واألسواق ،والعامل املهرة يف الزراعة وصيد األسامك) ارتفعت من  23يف املئة
عام  2010من مجموع العاملني غري القطريني إىل  31يف املئة عام  ،2018ومن  28يف املئة إىل  34يف املئة
من مجموع العاملني القطريني وغري القطريني(.((1
من خالل عرضنا السابق لدور كل واحد من عنارص الزيادة السكانية الكبرية الحاصلة يف دولة قطر،
نستنتج أنّ معدالت الوالدة والوفيات هي العنارص األساسية املفرسة لزيادة عدد السكان يف بل ٍد ما؛ إذ
كلام زادت الوالدات وانخفضت الوفيات زاد عدد السكان ،وهو ما يطلق عليه بالزيادة الطبيعية للسكان.
غري أنّ هذه العنارص مل تؤ ِّد دو ًرا ً
حاسم يف زيادة عدد سكان دولة قطر ،فرغم تراجع معدالت الوفيات

فيها بصورة ملحوظة نتيجة التحسن الكبري الحاصل يف الوضع الصحي والسيطرة عىل معظم األمراض
الفتاكة ،فإن معدالت الوالدات والخصوبة يف تراجع مستمر ،وذلك نتيجة للعوامل املشار إليها ساب ًقا.

 15جهاز التخطيط واإلحصاء" ،الباب األول :اإلحصاءات السكانية واالجتامعية" ،شوهد يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/3alTptx :؛
"مسح القوى العاملة بالعينة  ،"2018شوهد يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/3fR1iYV :
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الشكل ()7
التوزع النسبي للعاملة العالية املهارة واملاهرة بحسب الجنسية يف عامي  2010و2018
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املصدر :تم احتساب النسب استنادًا إىل بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر ،ينظر :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،الباب
األول :اإلحصاءات السكانية واالجتامعية" ،شوهد يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/3alTptx :؛ جهاز التخطيط واإلحصاء" ،مسح
القوى العاملة بالعينة  ،"2018شوهد يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/3fR1iYV :

كام نستخلص أنّ العامل الحاسم يف الزيادة السكانية الحاصلة يف دولة قطر هو تدفق أعداد كبرية من
العاملة الوافدة للعمل فيها؛ إذ ال ميكن تفسري تضاعف عدد سكان قطر يف نحو خمسة عقود  25مر ًة،
تقري ًبا ،بعنارص الزيادة الطبيعية فقط ،بل ً
أول ،وقبل كل يشء ،بالحراك غري الطبيعي املذكور؛ فـ "قد

حدث تدفق تيار من الهجرة الوافدة للعمل عشية اكتشاف النفط وب ْدء إنتاجه بكميات ضخمة منذ
عدة عقود؛ وتصاعد حجم هذا التيار وتنوعت مصادره بصورة كبرية بداي ًة من منتصف سبعينيات

القرن العرشين ،عندما بدأت عمليات التنمية الشاملة بسبب الطفرة املالية .ونتيج ًة للحركة االقتصادية
والعمرانية واإلنشائية للبنية التحتية واملشاريع اإلنتاجية يف مختلف القطاعات ،احتاجت دولة قطر إىل
مزيد من العاملة وخاصة العاملة غري العربية"(.((1
 .3اآلثار الناجمة عن الزيادة السكانية

تركت الزيادة السكانية الكبرية يف دولة قطر الناجمة ،بالدرجة األوىل ،عن استقدام أعداد ضخمة من
العاملة الوافدة آثا ًرا مختلفة ،نجملها يف ما ييل:
 16نظام عبد الكريم الشافعي" ،تطور األحجام السكانية والقوى العاملة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف العقد األول
من القرن الحادي والعرشين" ،عمران ،مج  ،4العدد ( 16ربيع  ،)2016ص .103

رملا يواشلا حلاص يداهلا دبع
واقع اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر ومستقبالته :التداعيات والحلول

235

أ .آثار إيجابية

أ ّدت العاملة الوافدة دو ًرا ً
مهم يف النهضة التنموية الشاملة التي شهدها البلد ،وال يزال يشهدها؛
وذلك ألنّ نحو  85يف املئة من سكان الدولة هم من القوة اإلنتاجية للسكان ،أي الفئة العمرية النشطة
اقتصاد ًيا (ما بني  15و 64عا ًما) التي تتشكل يف معظمها من العاملة الوافدة(.((1
وقد تأكد الدور اإليجايب للعاملة الوافدة ،ومعها العاملة الوطنية ،من خالل تحقيق إنجازات متعددة،
غيت من واقع الدولة ،وساهمت يف دخولها عهد الحداثة االقتصادية والعمرانية من
ويف شتى املجاالتّ ،

جهة ،وارتقاء مكانتها بني األمم من خالل تحقيق معدالت مرتفعة يف التنمية البرشية من جهة أخرى.

ومن أكرث املؤرشات استخدا ًما لقياس مستوى التنمية التي تحققت يف دولة ما مقارن ًة بدولة أخرى :العمر
املتوقع عند الوالدة ،ومتوسط سنوات الدراسة ،ونصيب الفرد من الدخل القومي .وهو ما سنحاول فيام
ييل معرفته بالنسبة إىل دولة قطر.
öالعمر املتوقع عند الوالدة
ً
ارتباطا وثي ًقا بأمناط الوفيات السائدة ،فكلام انخفضت معدالت
يرتبط العمر املتوقع عند الوالدة
الوفيات وتحسنت الحالة الصحية يف املجتمع ،ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة .فبحسب التقديرات
الواردة يف تقارير التنمية البرشية الصادرة عن األمم املتحدة يف أعوام مختلفة ،ارتفع العمر املتوقع عند
الوالدة يف قطر من  71.9سنة عام  ،1998إىل  75.5سنة عام  ،2007ثم إىل  80.1سنة عام .2018
öمتوسط سنوات الدراسة وعددها املتوقع
لعل من بني أهم نتائج رعاية الدولة لقطاع التعليم يف السنوات األخرية هو االرتفاع املتواصل يف العدد
املتوقع لسنوات الدراسة وملتوسط سنوات الدراسة يف السنوات األخرية.
öنصيب الفرد من إجاميل الدخل القومي
سجل نصيب الفرد يف دولة قطر من إجاميل الدخل القومي
بحسب تقرير التنمية البرشية لعام ّ ،2019

 110489دوال ًرا أمريك ًيا عام  .((1(2018ويوضح الجدول ( )1اإلنجاز التنموي الذي حققته دولة قطر
مقارن ًة بأول وآخر دول ٍة مص ّنفة يف التقرير.

 17جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر" ،التعدادات ،نرشة اإلحصاءات السكانية" (نيسان /أبريل .)2018
18 Human Development Report 2019, p. 300.
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الجدول ()1
مؤرش التنمية البرشية وعنارصه لعام  2018لدولة قطر
عنارص املؤرش لعام 2018
نصيب الفرد من
الرتتيب بحسب
مؤرش التنمية الدولة قيمة مؤرش العمر املتوقع
العدد املتوقع
الدخل القومي
متوسط سنوات
التنمية البرشية عند الوالدة
لسنوات
اإلجاميل
البرشية
الدراسة
(بالسنوات)
الدراسة
(مبعادل القوة الرشائية
بالدوالر )2011
1

الرنويج

0.954

82.3

12.6

18.1

68.059

41

قطر

0.848

80.1

9.7

12.2

110.489

189

النيجر

0.377

62.0

2.0

6.5

912

املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية لعام  :2019ما وراء الدخل واملتوسط والحارض :أوجه عدم املساواة يف
القرن الحادي والعرشين (نيويورك :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2019 ،ص .303-300
ب .آثار سلبية

مل ترتك الزيادة السكانية الكبرية يف دولة قطر ،الناجمة عىل نحو أسايس عن تدفق العاملة الوافدة بأعداد
كبرية كام أوضحنا ساب ًقا ،آثا ًرا إيجابية فقط ،بل تركت أيضً ا آثا ًرا سلبية متثلت ً
أول ،وقبل كل يشء ،بالخلل
الذي أصاب الرتكيبة السكانية للمجتمع القطري ،ما نتج منه عدة اختالالت ،من بينها ما ييل:
öتضخم فئات أعامر العمل
هناك اختالل واضح يف الرتكيبة العمرية لسكان دولة قطر ،يبينه الشكل ( )8الذي يشري إىل تضخم فئة
أعامر العمل ( 64-15عا ًما) ،التي بلغت نسبتها نحو  85يف املئة ،وهي نسبة عالية ج ًّدا مقارنة مبثيلتها
لدى السكان القطريني التي مل تتجاوز  58.7يف املئة(.((1

من خالل ما تق ّدم ،نخلص إىل الحديث عام يسمى "معدل اإلعالة العمرية" ،أي نسبة السكان الذين
تقل أعامرهم عن  15عا ًما وتزيد عىل  65عا ًما إىل عدد السكان الذين هم يف سن العمل ( 64-15عا ًما).

فبحسب آخر اإلحصاءات ،بلغت نسبة اإلعالة العمرية العامة يف قطر عام  2018نحو  17.8يف املئة(.((2
 19جهاز التخطيط واإلحصاء" ،التعدادات ،نرشة اإلحصاءات السكانية" (نيسان /أبريل .)2018
 20جهاز التخطيط واإلحصاء" ،املرأة والرجل يف دولة قطر ،صورة إحصائية" (كانون األول /ديسمرب .)2018
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الشكل ()8
الفئات العمرية لسكان دولة قطر بحسب السنوات
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املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،التعدادات ،نرشة اإلحصاءات السكانية" (.)2019

الشكل ()9
نسبة اإلعالة يف قطر خالل الفرتة 2018–2010
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املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،املرأة والرجل يف دولة قطر ،صورة إحصائية" (كانون األول /ديسمرب .)2018
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وبذلك ،تعد نسبة اإلعالة العمرية يف قطر من أكرث نسب اإلعالة انخفاضً ا يف بلدان ومناطق العامل
املختلفة( ،((2كام هو موضح يف الشكل (.)9
يف هذا السياق ،ال بد من تأكيد أن السبب الحقيقي النخفاض معدل اإلعالة العمرية ليس مر ّده
انخفاض معدالت الخصوبة ،وال تناقص أعداد كبار السن ( 65سنة فأكرث) ،بل تدفق أعداد كبرية من
العاملة الوافدة التي يتألف معظم أفرادها من الفئات العمرية ( 64-15سنة) ،وهي الفئات العمرية
القادرة عىل العمل.
öنسبة النوع أعىل من املعدالت الطبيعية
ً
إجامل ،يتمثل بعدم التوازن يف نسبة النوع التي بلغت عام  2018نحو
هناك اختالل يف الرتكيبة السكانية
(((2
288؛ أي إنه مقابل كل  100أنثى هناك نحو  288ذك ًرا  ،وهي نسبة عالية ج ًّدا تزيد عىل مثيلتها لدى
السكان القطريني بقرابة ثالثة أضعاف ،كام يبني الشكل (.)10
الشكل ()10
نسبة النوع (الذكور لكل مئة أنثى) بحسب الجنسية لعام 2018
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املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،اإلحصاءات السكانية واالجتامعية" (.)2019

 21يع ّد انخفاض معدل اإلعالة بوجه عام مؤرشًا إيجاب ًيا ،لكن يف حالة دول الخليج العربية ،ومنها دولة قطر ،ال ينخفض املعدل نتيج ًة
الرتفاع معدالت املشاركة االقتصادية للمواطنني ،بل بسبب زيادة نسبة الوافدين يف أعامر العمل؛ ما يجعل هذا املؤرش سلب ًيا نظ ًرا إىل اعتامد
اقتصاد الدولة عىل غري املواطنني بالدرجة األوىل.
 22جهاز التخطيط واإلحصاء" ،اإلحصاءات السكانية واالجتامعية" (.)2019
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öارتفاع نسبة العزوبة
نظ ًرا إىل متطلبات التنمية الرسيعة والعمل يف املرشوعات التنموية التي تحتاج إليها الدولة ،زاد الطلب
عىل استقدام العاملة يف السنوات األخرية التي يرتكز أغلبها يف املرشوعات اإلنشائية ،األمر الذي دعا
الرشكات إىل استخدام عاملة شابة ،وبأقل التكاليف ،إذ إن جلهم إما من العزاب (الذين مل يسبق لهم
الزواج) ،وإما من املتزوجني الذين تركوا أفراد أرسهم يف بلدانهم األصلية.
مام سبق ،يتضح  -من دون شك  -أن الزيادة السكانية الكبرية يف دولة قطر ساهمت ،إىل حد بعيد ،يف
خلق خلل عميق يف الرتكيبة السكانية للدولة ،أدى بدوره إىل تداعيات مختلفة.
ج .آثار اقتصادية

تُح ّول العاملة الوافدة مليارات الدوالرات كل عام إىل بلدانها؛ إذ ارتفعت هذه التحويالت من 10
مليارات و 255مليون دوالر أمرييك يف عام  2012إىل  12مليار و 700مليون دوالر يف عام  ،2017كام
يوضح الشكل (.)11
من املفرتض أنّ التحويالت النقدية إىل الخارج تؤثر سلب ًّيا يف ميزان املدفوعات ،وتحرم االقتصاد من
االنتفاع من هذه األموال التي كان يف اإلمكان ضخها يف االقتصاد الوطني وتوليد قيمة مضافة.
الشكل ()11
تحويالت العاملة الوافدة بحسب السنوات (بآالف الدوالرات)
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املصدر :مرصف قطر املركزي ،قطاع استقرار النظام املايل واإلحصاء ،التقرير السنوي األربعون (الدوحة ،)2016 :شوهد يف
 ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/2PEesOq :؛ مرصف قطر املركزي ،قطاع استقرار النظام املايل واإلحصاء ،التقرير السنوي الثالث
واألربعون (الدوحة ،)2019 :شوهد يف  ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/35YrNKI :
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د .آثار اجتامعية  -ثقافية

öتهديد الهوية الثقافية
ميكن أن يكون التنوع الثقايف الذي متتاز به دولة قطر مصدر غنى للشخصية الثقافية القطرية ،غري أنّ
االنطباع األويل القائم عىل استقراء الواقع يدفع إىل الخشية من أن يؤثر هذا التنوع الثقايف يف الهوية
العربية اإلسالمية للمجتمع القطري ،ال سيام مع الرتاجع الحاصل يف استخدام مفردات اللغة العربية
للتعبري عن الذات يف الكثري من مناحي الحياة اليومية ألفراد األرسة القطرية.
öالتأثري السلبي يف العادات والتقاليد
مل تنعكس آثار الخلل الحاصل يف الرتكيبة السكانية سلب ًّيا يف اللغة العربية فحسب ،بل تع ّدتها إىل القيم
والعادات والتقاليد ،املستمدة من الرتاث العريب اإلسالمي ،التي أدت دو ًرا كب ًريا يف صون األمن الثقايف
للمجتمع القطري وحاميته .ومن تجليات اآلثار السلبية للخلل الحاصل يف تركيبة املجتمع القطري
السكانية حقيقة أن العاملة الوافدة ،وال سيام العاملة املنزلية ،قد دخلت إىل بيوت القطريني وجلبت
معها قيمها وعاداتها وتقاليدها ومامرساتها التي يخىش أن تؤثر سلب ًّيا يف العادات والتقاليد القطرية ،ويف
كل تفاصيل الحياة اليومية بالنسبة إىل الفرد واألرسة واملجتمع.
öتراجع دور األرسة االجتامعي
أدى تنازل أرباب بعض األرس القطرية عن وظيفة التنشئة االجتامعية لصالح املربيات األجنبيات
إىل تشوهات يف الرتكيبة النفسية لألطفال ،وإىل تراجع يف قيم العمل وإذكاء الروح االتكالية ،إضافة
إىل بعض االنحرافات واملامرسات غري املنضبطة( ((2التي ال تتوافق إطال ًقا مع أصالة املجتمع القطري
وهويته العربية اإلسالمية.
هـ .آثار أمنية

تفيد اإلحصاءات أن عدد القضايا (قضايا املرور ،واالحتيال ،والرسقة ،وإصدار شيكات من دون رصيد ،وقضايا
جرائم الحاسب اآليل ،وقضايا الخمور والقامر  ...إلخ) املرفوعة يف محاكم الدولة قد ارتفع من  39810قضايا
مبي يف الشكل (.)12
عام  2014إىل  49201من القضايا عام  2017لكل مئة ألف من السكان ،كام هو ّ
 23أشارت دراسة أجرتها عام  2006بتول محي الدين خليفة ،أستاذة الصحة النفسية املساعدة يف كلية الرتبية بجامعة قطر ،إىل أن  41.3يف املئة
من الخادمات يقمن مبعاقبة األطفال بنسب متفاوتة عند إزعاج الطفل لهنّ أثناء قيامهنّ بالخدمة املنزلية ،وأن أساليب العقاب الذي تستخدمه
الخادمات (املربيات) تراوح ما بني رضب الطفل ( %3.5يف املئة) ،أو تهديده ،أو حرمانه من يشء يحبه ( 14.2يف املئة) ،أو يقمن بإخباره بأن هناك
"ج ّن ّية" ستعمل له أشياء ال يحبها إذا ما أزعجهن ( 15.7يف املئة) ،أو يلجأن إىل استخدام الدواء لتنويم األطفال ( 1.2يف املئة) ،أو يرصخن عىل الطفل يك
يأوي إىل الفراش ( 6.8يف املئة) ،أو يدفعنه إىل النوم وهو مكره ( 27.5يف املئة) ،ينظر :بتول محي الدين خليفة ،االتجاهات نحو الخادمات (املربيات)
وأثره عىل أساليب التنشئة األرسية والتوافق النفيس لألبناء بدولة قطر (دراسة تحليلية تشخيصية) (الدوحة :املجلس األعىل لشؤون األرسة.)2006 ،
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الشكل ()12
عدد القضايا املسجلة لكل مئة ألف من السكان يف دولة قطر خالل الفرتة 2017-2014
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املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل :جهاز التخطيط واإلحصاء" ،الفصل السابع :خدمات األمن والقضاء" ( ،)2017شوهد يف
 ،2020/8/7يفhttps://bit.ly/2PDYlAy :

وال يؤ ّثر ارتفاع عدد القضايا املذكورة وغريها من السلوكيات املخلة باألمن يف االستقرار يف الدولة
فحسب ،بل يخلق ،أيضً ا ،تعقيدات أمنية كبرية للجهات املعنية ،ويكلف خزينة الدولة ً
أموال طائلة يك
تتمكن من ضبط ومتابعة ومالحقة املخلني بالنظام العام يف ظل وجود عدد كبري من الجاليات األجنبية.
و .آثار بيئية

ترتافق زيادة السكان مع تحديات بيئية جمة تلقي بظاللها عىل مختلف مجاالت الحياة؛ األمر الذي
يحتاج إىل بذل املزيد من الجهود الهادفة إىل تحسني جودة حياة الناس من خالل تلبية احتياجاتهم
املتنامية ،رشط عدم إلحاق األذى مبحيطهم الطبيعي الذي يزودهم مبقومات وجودهم األساسية.

ثان ًيا :خالصات الدراسة امليدانية بشأن واقع اختالل الرتكيبة
السكانية يف دولة قطر
وفق دراسة ميدانية لنا( ،((2أمكننا استخالص خمسة محاور رئيسة الستشعار املستجيبني يف الدراسة
إلشكاالت اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر.
24

من أجل تفاصيل الدراسة ،ينظر :املري.
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 .1العاملة الوافدة بني حتمية التنمية والحاجة إىل ضبط اختالل
الرتكيبة السكانية

أكدت إجابات املستجيبني يف العديد من األسئلة الجدل األكادميي والسياسايت حول أهمية العاملة
الصعد ،وبني ما أفرزته من خلل
رئيسا يف دولة قطر ملجاالت التنمية عىل كافة ُّ
الوافدة بوصفها مقو ًما ً
هيكيل يف الرتكيبة السكانية ،وهو ما يحتاج إىل معالجات متعددة.
راوحت إجابات املستجيبني حول النسبة املثىل للوافدين من عدد السكان؛ فهناك من ق َّلل من أهمية
ً
مستقبل بعد انتهاء املرشوعات اإلنشائية الكربى ،وأن الرتكيز يجب أن
هذه النسب ورأى أنها ستتغري
يكون عىل زيادة نسب الخصوبة عند القطريات .وهناك من اعترب أن النسبة املئوية املقبولة للوافدين
يجب أال تزيد عىل  30يف املئة من إجاميل السكان .وبني هذا وذاك ،راوحت إجابات املستجيبني حول
نسب العاملة الوطنية املقبولة بني  65-50يف املئة من إجاميل عدد السكان.
ويف ما ييل نجمل تحليل إجابات املستجيبني املتعلقة بآليات تصحيح اختالل الرتكيبة السكانية وزيادة
عدد القطريني وضوابط ترشيد العاملة الوافدة باحتياجات التنمية:
أ .منظومة مؤسسة الزواج واألرسة ونسب الخصوبة بني القطريني

شغلت مسألة تراجع نسب الزواج ومعدالت الخصوبة بني القطريني ،جان ًبا كب ًريا من اهتامم املستجيبني،
وتعددت توصياتهم يف هذا الصدد ما بني رضورة رفع مستويات اإلنجاب عن طريق حوافز تشجيعية
لإلنجاب وتخصيص رواتب رمزية لألبناء ،وتحفيز الشباب عىل الزواج وتفعيل صندوق الزواج ،والتوعية
سن الزواج وارتفاع نسب العزوبة والعنوسة ،ورضورة تقليل تكاليف الزواج
املجتمعية بخطورة تأخر ّ
ومعالجة املغاالة يف املهور وتكاليف األعراس ،وكذلك تقديم حزمة من سياسات التوازن بني العمل
واألرسة؛ مثل توفري دور حضانة بأماكن العمل ،وزيادة إجازات األمومة ،وذلك لدعم املرأة يف القيام
بدورها اإلنجايب والرتبوي.
ب .مراجعة وتحديث الترشيعات والقوانني القامئة

أبدى كذلك العديد من املستجيبني اهتام ًما برضورة العمل عىل مراجعة الترشيعات املتعلقة بالعمل،
والنظر يف إمكانية تعديل بعض ُ
األطر القانونية بإقامة الوافدين وتجنيس مواليد قطر وأبناء القطريات
باعتبارها إحدى آليات معالجة اختالل الرتكيبة السكانية .فعىل سبيل املثال ،أورد عدد من املستجيبني
ما ييل" :منح اإلقامة الدامئة ثم الجنسية القطرية لفئات معينة مثل مواليد قطر ،واملتخصصني والخرباء
الذين تحتاج إليهم الدولة ،وال سيام من الجنسيات العربية التي تتالءم ثقافاتها مع ثقافة املجتمع
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القطري"" ،تشجيع زواج القطريني وتوطني عدد من الوافدين الذين قدموا خدمات مشهودة وزيادة
مشاركة املرأة يف سوق العمل".
ج .معالجة الخلل يف بنية العمل

أوردت إجابات املستجيبني العديد من اآلليات التي ميكن للدولة والجهات املعنية النظر إليها ملعالجة
الخلل يف بنية العمل ،حيث يرتكز القطريون يف القطاع العام ،يف حني أن هناك شبه اعتامدية كلية يف
القطاع الخاص عىل العاملة الوافدة .وضمن روافد الخلل يف بنية العمل كذلك النسب الكبرية للعاملة غري
املاهرة من إجاميل قوة العمل يف قطر .وميكن اقتباس بعض من إجابات املستجيبني يف هذا الصدد عىل
النحو التايل" :الحد من استخدام العاملة والتخلص من العاملة الفائضةً ،
فضل عن إرساء قاعدة لتوزيع
متوازن للجنسيات يف مختلف املؤسسات بالدولة والقطاع الخاص"" ،تعزيز دور الكوادر الوطنية ،وتنمية
رأس املال البرشي القطري الذي يتكون منه املجتمع لتحقيق التنمية"" ،التحقق من االحتياجات الفعلية
من العاملة ،وتغليظ العقوبات عىل الرشكات غري امللتزمة ،وتصنيف العاملة الوافدة :إىل هامشية ج ًّدا،
هامشية ،شبه ماهرة ،ماهرة ،ماهرة ج ًّدا،وذلك بهدف تحديد مدى إمكانية إحالل العاملة الوطنية"،
"تشجيع القطريني عىل العمل يف بعض القطاعات التي يستنكفون عن العمل فيها يف الوقت الحارض"،
"تقنني نوعيات العاملة الوافدة التي يتم استقدامها من الخارج وقرصها عىل املهن الفنية التخصصية،
وتعزيز سوق العمل من العاملة الوطنية"" ،إقرار القوانني املتعلقة بعمل القطريني يف القطاع الخاص
وضبط عملية االستقدام وتشجيع استخدام التكنولوجيا".
 .2جدلية الحفاظ عىل الهوية الوطنية واستيعاب تعددية الثقافات

رأى عدد من املستجيبني أن الخلل يف الرتكيبة السكانية بدأ يظهر جل ًّيا يف املجتمع ،كتأثر الثقافة املحلية
والهوية الوطنية بثقافات أخرى ،موضحني أن املخاطر الثقافية الناتجة من ذلك الخلل تتمثل يف التأثري
السلبي لثقافات الوافدين يف الثقافة املحلية ،وتأثري ذلك يف األطفال والنشء ،وتأثر اللغة العربية ببعض
الكلامت واأللفاظ اآلسيوية عىل سبيل املثال ال الحرص ،ألن الهوية الثقافية هي التي تؤكد الخصوصية
وتحمي اإلرث الثقايف التاريخي لتحديد معامل الشخصية القطرية .وكذلك التشديد عىل رضورة تقوية
الرصيد الثقايف الوطني من خالل تربية املجتمع عىل التقاليد والعادات والثقافة الوطنية من جهة،
وزيادة نسبة الوافدين العرب من الدول التي تقيم معها قطر عالقات مودة وصداقة من جهة أخرى.
وذلك يرسي حتى عىل الوظائف واألعامل اليدوية الدنيا؛ حيث شدد أحد املستجيبني عىل "بث روح
األصالة اإلسالمية يف املناهج الدراسية ،وتنظيم الفعاليات التي تركز عىل أهمية التواصل بني الثقافات
املختلفة" يف حني شدد آخرون عىل "بناء الشخصية والهوية القطرية الحقيقية إعالم ًّيا ،وتعزيز التواصل
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بني الثقافات بالدورات التدريبية والندوات التثقيفية" ،ومثة َمن رأى أنه ينبغي "تشجيع الوافدين
عىل حضور الفعاليات الثقافية املختلفة ذات الطابع العريب اإلسالمي عرب الدعوات املجانية ملثل هذه
الفعاليات ،ويف املقابل تشجيع القطريني عىل حضور الفعاليات الثقافية ملختلف الجنسيات".
 .3االستعانة بالعاملة املاهرة والحد من العاملة الفائضة ضمن

مقتضيات التحول إىل اقتصاد املعرفة

يقرتح املستجيبون رضورة االعتامد عىل العاملة املاهرة من خالل توجهات االقتصاد الرقمي التي
تستدعي إجراءات الستقطاب عاملة عالية املهارة واتباع سياسة توظيف تشمل أبعاد رأس املال البرشي،
واستبعاد العاملة غري املهمة وغري الرضورية يف األعامل اإلنشائية والصناعية ،من خالل خضوع العاملة
املوجودة لتدريب مهاري وعمل اختبارات اجتياز للحصول عىل األفضل منها.
ومنهم من يرى أنّ التنوع يف الرتكيبة السكانية ال ميثل ذلك الخطر ،خاصة أن هذا األمر ال يعني دولة
قطر فقط ،بل أغلب الدول ،ولكن قد تكون االستعانة بجنسية بعينها هي األمر الذي ميثل خط ًرا عىل
الرتكيبة السكانية .لذا ،يرون أن التنوع ظاهرة صحية عىل أغلب تقدير ،ويجب االستفادة من أصحاب
الخربات واملهارات ،ومن تأثريها اجتامع ًيا؛ إذ قال عدد منهم إن العاملة ال تؤثر يف الحياة االجتامعية،
بل هي التي تتأثر بنمط الحياة القطري املحصن بالدين والعادات والتقاليد ،ولكن من املهم أن يتعرف
كل من يدخل أرض الدولة إىل عادات وتقاليد الدولة حتى ال يخرج عن سياقها .فهنا ،نوجز اقتباسات
لبعض اآلراء حول هذه املسألة" :العاملة الفائضة يجب ترتيب أوضاعها قانون ًيا ،وإذا انتفت الحاجة
إليها ميكن إعادتها إىل بلدانها ،أما العاملة املنزلية فيمكن إلزام ا ُملستخدمني بأقل عدد"" ،تشجيع العمل
يف القطاعات الخدمية والحرفية التي تتميز بها العاملة الوافدة ،وتحقيق رشوط األمن اإلنساين وحفظ
حقوق اإلنسان وف ًقا لالتفاقيات الدولية التي ص ّدقت عليها الدولة"" ،حث املجتمع عىل مراعاة الدقة
يف االحتياجات من اليد العاملة املنزلية ونهج سلوك عقالين لرتشيد قدوم هذه العاملة ،ومنح امتيازات
للعاملة املاهرة مثل (توفري إقامة دامئة يف البلد ،إمكانية امتالكهم عقا ًرا أو سك ًنا  ...إلخ)"" ،الحد من
املشاريع التي تحتاج إىل عاملة يدوية وعاملة غري ماهرة ،والتشدد يف االستقدام بحيث يتم التأكد من
مهارات املستقدمني ،واالحتفاظ بالوافدين املوجودين بالفعل يف الدولة من أصحاب املهارات املناسبة".
 .4املنظومة الثقافية لتنميط نظرة املجتمع إىل العمل املهني
والقطاع الخاص :هل من سبيل إىل تغيري التعليم؟

نظ ًرا إىل أهمية التعليم يف التنمية ،باعتباره إحدى الدعائم األساسية للتنمية والتقدم ،إضاف ًة إىل صلة
التحصيل التعليمي الوثيقة بالتفاوتات بني البلدان يف مستويات الخصوبة والوفيات ،ودوره الرئيس يف
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التحول املطلوب إىل مجتمع أكرث توازنًا ،وبالتنسيق مع مبادرات الحكومة ومبادرات املجتمع املدين
والقطاع الخاص؛ إذ يف استطاعته صياغة القيم ووجهات النظر ،واملساهمة أيضً ا يف تنمية وتطوير
املهارات واملفاهيم واآلليات التي ميكن أن تستخدم يف بناء مجتمع سليم ،من خالل تغيري اتجاهات
القطريني نحو العمل املهني ،وتعزيز قيم احرتام جميع أنواع العمل مبا فيها العمل يف القطاع الخاص
واألعامل املهنية ،فإن جل املستجيبني يشددون عىل رضورة إعطاء التعليم األولوية التي يستحقها؛ من
أجل تثقيف األجيال ،وتوسيع مداركهم ،وتنويع هواياتهم ،وتحقيق التوعية لدعم ثقافة القطريني،
انطال ًقا من املدارس والجامعات والنوادي ووسائل اإلعالم الحديثة ووسائل التواصل االجتامعي .ويؤكد
املستجيبون أن الدراسات الحديثة قد ب ّينت العائد االجتامعي للتعليم؛ إذ إن هناك عالقة إيجابية مهمة
بني التعليم والنمو االقتصادي .فمن املستجيبني من شدد عىل "تب ّني برامج توعوية تُعيل من قيمة العمل
املهني واليدوي ،واالهتامم بالتعليم املهني وإعطاء حوافز لاللتحاق به" ،يف حني شدد آخرون عىل "غرس
الواجب الوطني يف نفوس الشباب تجاه العمل املهني وإبراز أهمية هذا العمل ،وإصدار أو تعديل
ترشيعات قامئة تضمن حقوق املوظف يف القطاع املهني والخاص؛ مثل التقاعد ،والضامن الصحي،
وغريهام" ،واقرتح آخرون "االهتامم بتغيري ثقافة الطالب واملعلمني ،والرتويج للقيم املطلوبة كاحرتام
جميع أنواع العمل ،ونبذ العادات القدمية".
 .5أدوار األطر االسرتاتيجية والسياساتية الوطنية يف معالجة اختالل
الرتكيبة السكانية

أشار املستجيبون إىل أن مرشوعات التنمية التي تنفذها دولة قطر يف مختلف املجاالت االقتصادية
واالجتامعية والصحية والتعليمية تحتاج إىل مزيد من العاملة ،األمر الذي أطال فرتة معالجة االختالل
الحاصل يف الرتكيبة السكانية ،مضيفني أن من املهم وضع اسرتاتيجية طويلة املدى ملعالجة املشكلة من
جذورها ،من خالل االرتكاز عىل مجموعة من املحاور األساسية ،يأيت عىل رأسها إصالح سوق العمل،
وتشجيع معدل النمو الطبيعي للسكان من املواطنني ،منوهني بأن مشكلة عدم التوازن يف الرتكيبة
السكانية تهدد مبشكالت اجتامعية ال حرص لها ،خاصة أن االختالل يكون أيضً ا يف الرتكيب النوعي
والعمري للسكان ،ذلك أنّ غالبية سكان الدولة من الرجال ،ومن فئة الشباب تحدي ًدا ،مؤكدين أن دولة
قطر ،مثلها مثل باقي دول الخليج ،تستعني بالقوى العاملة الوافدة؛ ألن العاملة الوطنية الالزمة ال تكفي
إلنجاز املرشوعات التنموية.
وبالنظر إىل الدور املهم لالسرتاتيجيات والخطط التنموية يف عملية إصالح الخلل الحاصل يف الرتكيبة
السكانية ،نورد عد ًدا من اقتباسات املستجيبني .ويف هذا السياق منهم من ذكر أنّ "االعتامد عىل منط
تنموي متوازن يتسم بالتنوع االقتصادي ،واالعتامد عىلالعاملة املاهرة والتكنولوجيا الحديثة يف دورتها
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ً
فرصا للمواطنني ،ويلبيان احتياجاتهم
اإلنتاجية،
وصول إىل اقتصاد وطني قائم عىل املعرفة ،يوفران ً
التنموية" ،بينام قال آخرون" :يجب أن يتبع السياسة خطط تنفيذية تحدد الجهات املسؤولة عن
تنفيذ كل برنامج ومرشوع وتدمج يف خططها التنفيذية"" ،زيادة عدد املواطنني ،ودعم التوجه نحو
اقتصاد املعرفة ،والحد من استقدام العاملة ،والتخلص من العاملة الفائضة"" ،إدراج برامج منذ املرحلة
مقدسا بغض النظر عن طبيعته"،
االبتدائية للمهن اليدوية ،حتى يصبح العمل لدى الناشئة شيئًا
ً
"التوازن بني املواطنني والعاملة الوافدة واالهتامم بالنمو الحرضي ،وبتنمية قدرات الشباب من خالل
التعليم والتدريب ،وتحسني مستوى الصحة العامة والصحة اإلنجابية ،ودمج كبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة يف املجتمع".
ويف الحصيلة ،ميكن القول إنّ اختالل الرتكيبة السكانية موجود منذ فرتة طويلة ،وهو مشكلة تعانيها
معظم الدول املتطورة ذات النمو الرسيع ،ألنها تقوم عىل مشاريع ضخمة تحتاج إىل أي ٍد عاملة
للمساهمة يف إنجازها وإمتامها .وهذه الدول املتقدمة التي لديها طفرة عمرانية وتسري عىل خطى
التنمية املستقبلية ،وليس لها كوادر وطنية كافية ،يتحتم عليها االستعانة بقوى برشية عاملة يف مختلف
املهن والتخصصات ومختلف الجنسيات من الوافدين ،ومن هذا املنطلق بدأت تظهر مالمح اختالل
الرتكيبة السكانية يف أغلب الدول املستقبلة للعاملة الوافدة.
وملعالجة هذا االختالل ،يتح ّتم وضع خطط وسياسات مح ّددة تهدف إىل زيادة معدالت النمو الطبيعي
للمواطنني ،أو املحافظة عليها عىل األقل ،وتحقيق التوازن يف النمو السكاين العام ،وتصحيح اختالل
الرتكيبة السكانية ،مبا يؤدي إىل زيادة نسبة عدد املواطنني بني مجموع السكان ،إىل جانب زيادة
مساهمة القطريني يف النشاط االقتصادي ،وخفض نسبة البطالة بينهم ،ومن ثم تخفيف عدم التوازن
يف سوق العمل .ويتبع ذلك تنفيذ اإلجراءات التي تسهم يف زيادة املعدالت الحالية للنمو السكاين
سن الزواج ،والحد
الطبيعي للمواطنني عن طريق تشجيع الشباب عىل الزواج ،والح ّد من مشكالت تأخر ّ
من ارتفاع نسبة الطالق ،ورعاية الصحة اإلنجابية ،ورضورة استقطاب الكفاءات من الدول الشقيقة
بالكم.
والصديقة وانتقائها بعناية ،مع االهتامم بالكيف ،وليس ّ
ملحة تح ّتم وضع اسرتاتيجية طويلة املدى ملعالجته من جذوره،
إنّ تصحيح االختالل السكاين رضور ٌة ّ
عن طريق إصالح سوق العمل بوضع سياسة لالستقدام تضمن االلتزام باالحتياجات الفعلية لخطط
التنمية ،والحد من استقدام العاملة الفائضة عن الحاجة ،والعمل مع الجهات املعنية عىل ضبط عمليات
استقدام الوافدين ،والتأكد من التزام جميع الرشكات واملؤسسات بالسياسات واألنظمة املتعلقة بذلك،
إىل جانب متابعة التوجه التنموي الجديد القائم عىل اقتصاد املعرفة ،والعمل عىل إدماج القطاع الخاص
يف تنفيذ سياسات القوى العاملة ،وغريها من اإلجراءات التي تسهم يف معالجة هذا االختالل ،سع ًيا إىل
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تحقيق التوازن بني النمو السكاين ومتطلبات التنمية املستدامة؛ مبا يضمن حياة كرمية لسكان دولة قطر،
ويرتقي بقدراتهم ،ويوسع خياراتهم ،ويرفع من مستويات مشاركتهم يف تقدم املجتمع القطري ورفعته.
ومن أجل بلورة الحلول الناجعة ملعالجة إشكاالت اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر عىل نح ٍو
املهم النظر أيضً ا يف توقعات تغرياتها يف املستقبل (القريب واملتوسط والبعيد) وتداعياتها،
أفضل ،من ّ
يف آما ٍد زمنية معقولة .وسننظر يف هذا الصدد يف التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة ،عىل الرغم
ّ
تحفظنا بشأن بعض جوانبها املنهجية ،وأيضً ا بشأن اآلماد الزمنية غري الواعية يف نظرنا إلسقاطاتها،
من
والتي تصل إىل غاية عام  ،2100عىل اعتبار أنها ّ
تظل األهم عىل املستوى الدويل .وسنحرص النظر فيها يف
حدود إسقاطاتها إىل أفق عام  ،2050من أجل االستئناس بها يف املحور الرابع ،حيث نق ّدم ً
حلول مقرتحة
للح ّد من اختالل الرتكيبة السكانية بدولة قطر.

تغي الرتكيبة السكانية لدولة قطر وفق
ثالثًا :مستقبالت
ّ
توقعات األمم املتحدة
أهم مصادر الدراسات
تُع ّد شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة أحد ّ
والبحوث واإلحصاءات واإلسقاطات املتعلقة بالقضايا الدميوغرافية ،إىل جانب اإلحصاءات الوطنية التي
ّ
األهم .ومنذ عام  ،1951تُصدر شعبة السكان يف األمم املتحدة التوقعات السكانية العاملية التي
تظل ّ
تق ّدم التقديرات السكانية للزمن الحارض ،واإلسقاطات الدميوغرافية يف آفاق زمنية مستقبلية.
وقد قدمت النسخة السادسة والعرشون التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة ،التوقعات
السكانية العاملية :مراجعة عام  ،((2(2019وهي تشتمل عىل التقديرات السكانية لدولة قطر من عام
 1950إىل الوقت الحارض ،إضافة إىل اإلسقاطات الدميوغرافية للفرتة  ،2100-2020مع تقديرات تفصيلية
خصت اإلسقاطات السكانية اإلجاملية ،ومتوسط املعدل السنوي للتغري السكاين ،والسكان بحسب
ّ
الفئات العمرية ،والهرم السكاين ،ومعدالت املواليد والوفيات ،ومتوسط الوالدات والوفيات ،وإجاميل
سن الخامسة ،ومتوسط العمر املتوقع اإلجاميل بحسب الجنس.
الخصوبة ،والوفيات تحت ّ
وسنتو ّقف يف النظر يف هذه اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة بالنسبة إىل دولة قطر عند أفق
عام  ،2050عىل اعتبار المعقولية اآلفاق الزمنية املمتدة وراء ذلك ،والتي ال تخدم مقاصدنا التحليلية
يف هذه الدراسة.
25 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019).
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)13( الشكل
اإلسقاطات السكانية لألمم املتحدة بالنسبة إىل ساكنة دولة قطر

:املصدر
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), p. 935.

)14( الشكل
توقعات األمم املتحدة لساكنة دولة قطر وفق الفئات العمرية

Ibid. :املصدر
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وبحسب هذه التوقعات ،ستستمر ساكنة دولة قطر يف التزايد ،وفق املتغري املتوسط ،من  2.881مليون
نسمة يف عام  ،2020إىل  3.327ماليني نسمة يف أفق عام  ،2030و 3.851ماليني نسمة يف أفق عام .((2(2050
وكام يوضح ذلك الشكل ( ،)14سترتافق هذه الزيادة بتزاي ٍد مهم للفئة العمرية ( 64-25عا ًما) التي
يقوم عليها "العائد الدميوغرايف"( ،((2والتي من شأنها أن تنتقل من  2.096مليون نسمة يف عام ،2020
إىل  2.369مليون نسمة يف أفق عام  ،2030و 2.540مليون نسمة يف أفق عام  .((2(2050ويرتافق هذا
االنخفاض مع تزايد ظاهرة الشيخوخة الدميوغرافية؛ إذ سرتتفع الفئة العمرية  65سنة فام فوق من 49
ألف نسمة يف عام  2020إىل  157ألف نسمة يف أفق عام  ،2030و 546ألف نسمة يف أفق عام .((2(2050
تقوم توقعات األمم املتحدة الدميوغرافية لدولة قطر عىل استمرار االنحسار "اللني" ملتوسط املعدل
السنوي للتغري السكاين ،ثم استقراره يف ما بعد .وكام يوضح ذلك الشكل ( ،)15فبعد أن شهد متوسط
ً
املعدل السنوي للتغري السكاين ارتفا ًعا ً
منتقل من  2.9يف املئة
هائل يف العقد األول من األلفية الثالثة،
يف الفرتة  ،2000-1995إىل  7.6يف املئة يف الفرتة  ،2005-2000و 15.3يف املئة يف الفرتة ،2010-2005
بدأ يف االنخفاض يف العقد الثاين من األلفية ليبلغ  6.5يف املئة يف الفرتة  ،2015-2010و 2.3يف املئة يف
الفرتة  .2020-2015ومن املتوقع ،بحسب إسقاطات األمم املتحدة ،أن ينحرس إىل  1.3يف املئة يف الفرتة
 ،2030-2025لتشهد بعد ذلك دولة قطر استقرا ًرا سكان ًيا مع معدالت سنوية للتغري السكاين يف حدود
 0.6يف املئة يف الفرتة  ،((3(2050-2045وهو ما يتوافق مع ما ذكرناه ساب ًقا بشأن اختالل البنية السكانية
لدولة قطر منذ بدء األلفية الثالثة ،ال س ّيام مع تدفق الهجرة من شبه القارة الهندية وجنوب رشق آسيا.
تتع ّلق هذه التغريات السكانية مبعدل املواليد الخام ومعدل الوفيات الخام .وكام يربز ذلك الشكل (،)16
انخفض معدل املواليد الخام انخفاضً ا كب ًريا خالل العقود األخرية ،ما ًّرا من ( 47.5بالنسبة إىل  1000نسمة)
يف الفرتة  ،1955-1950إىل  18يف الفرتة  ،2005-2000ثم إىل  9.7يف الفرتة  .2020-2015ومن املتوقع ،وف ًقا
لبيانات األمم املتحدة ،أن يستم ّر يف االنخفاض عىل نحو طفيف يف العقود القادمة ،ليصل إىل  8.1يف الفرتة
26 Ibid., p. 938.
يتم تحفيز "العائد الدميوغرايف" من خالل تح ّول الهيكل العمري للسكان الذي يتّسم بانخفاض معدالت الوفيات والخصوبة .فمع
27
ّ
أقل من الوالدات ّ
عدد ّ
كل عام ،ينمو عدد السكان الشباب املعالني يف بل ٍد ما مقارن ًة بالسكان يف سنّ العمل .وهذه هي الفرتة التي ميكن أن
يتحقق فيها "العائد الدميوغرايف"؛ فالحصة املتزايدة من السكان يف سنّ العمل مقارن ًة بالفئات العمرية األخرى (عىل سبيل املثال ،األطفال
ثم املزيد من الدخل املتاح ،وهو ما ميكن أن يؤدي إىل
وكبار السن) ترتك كل شخص يف سن العمل مع عدد أقل من املعالني للدعم ،ومن ّ
زيادة االستهالك واإلنتاج واالستثامر؛ ما يؤدي إىل ترسيع النمو والرثوة املشرتكة.
28 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profile. p. 938.
29 Ibid.
30 Ibid.
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الشكل ()15
متوسط املعدل السنوي للتغري السكاين لدولة قطر

املصدرIbid. :

الشكل ()16
معدل املواليد الخام ومعدل الوفيات الخام لدولة قطر

املصدر.Ibid., p. 937 :

رملا يواشلا حلاص يداهلا دبع
واقع اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر ومستقبالته :التداعيات والحلول

251

 2030-2025و 7.1يف الفرتة  .2050-2045أما معدل الوفيات الخام ،فقد انخفض أيضً ا انخفاضً ا كب ًريا ،ما ًّرا من
( 13.5بالنسبة إىل  1000نسمة) يف الفرتة  ،1955-1950إىل  1.2يف الفرتة  .2020-2015ومن املتوقع أن يبدأ
من جديد يف االرتفاع بد ًءا من العقد القادم ،ليبلغ  1.9يف الفرتة  ،2030-2025و 4.7يف الفرتة .((3(2050-2045
سن الخامسة التي شهدت انخفاضً ا حا ًّدا
الصدد النظر أيضً ا إىل الوفيات تحت ّ
املهم يف هذا ّ
ومن ّ
أيضً ا ،من  163حالة وفاة (بالنسبة إىل  1000والدة حية) يف الفرتة  1955-1950إىل  8حاالت يف الفرتة
 .2020-2015ومن املتوقع ،وفق إسقاطات األمم املتحدة ،أن تنخفض عىل نحو طفيف ج ًّدا خالل
ٍ
ٍ
وفيات يف الفرتة .((3(2050-2045
وفيات يف الفرتة  ،2030-2025و4
العقود القادمة ،لتبلغ 6
بالنسبة إىل العمر املتوقع عند الوالدة ،سيواصل ارتفاعه املطرد يف دولة قطر ،وفق توقعات شعبة
السكان يف األمم املتحدة ،كام يوضّ ح ذلك الشكل ( ،)18ما ًّرا من  55.3سنة فقط ( 52.8سنة بالنسبة إىل
الذكور و 58سنة بالنسبة إىل اإلناث) يف الفرتة  1955-1950إىل  80سنة يف الفرتة 78.9( 2020-2015
سنة بالنسبة إىل الذكور و 81.8سنة بالنسبة إىل اإلناث) .ومن املتوقع أن يبلغ  81.5سنة يف الفرتة
 80.7( 2030-2025سنة بالنسبة إىل الذكور و 83.2سنة بالنسبة إىل اإلناث) ،و 84.4سنة يف الفرتة
 84.0( 2050-2045سنة بالنسبة إىل الذكور و 85.6سنة بالنسبة إىل اإلناث)(.((3
ّ
يظل معدل الخصوبة أحد أهم العوامل املح ّددة لهذه التغريات الدميوغرافية .ووفق بيانات األمم
سن الحمل) يف دولة قطر انخفاضً ا حا ًّدا
املتحدة ،شهدت الخصوبة الكلية (املواليد األحياء لكل امرأة يف ّ
خالل العقود األخرية .فبعد أن كان  6.97يف الفرتة  ،1955-1950ما فتئ ينخفض عىل نحو حا ٍّد حتى
وصل إىل  1.88يف الفرتة  .2020-2015ومن املتوقع أن يشهد انخفاضً ا طفي ًفا خالل العقود القادمة،
ليصل إىل  1.69يف الفرتة  ،2030-2025ويستق ّر يف هذه الحدود بعد ذلك(.((3
ستنعكس هذه التغريات الدميوغرافية عىل الهرم السكاين لدولة قطر الذي سيشهد تحوالت مهمة
يف توزيع السكان بحسب فئاتهم العمرية ونوعها االجتامعي .ومن املعلوم أنّ شكل الهرم السكاين
يعتمد عىل ثالثة عوامل رئيسة :الخصوبة ،والوفيات (مبا يف ذلك تأثريات األوبئة والحروب) ،والهجرة.
وقد تضافرت هذه العوامل الثالثة يف دولة قطر تدريج ًيا لجعل الهرم السكاين يتجه إىل شكل "الفطر"
( )Mushroomذي القاعدة املتوسطة ،بيد أنه شكل غري قيايس ()Atypical؛ إذ إنّ الهجرة الدولية القوية
أساسا ،أحدث نتو ًءا حا ًّدا يف املد ّرج التكراري للذكور.
خالل العقدين املاضيني ،ذات الطبيعة الذكورية ً
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

31
32
33
34
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الشكل ()17
الوفيات تحت سن الخامسة يف دولة قطر

املصدرIbid. :

الشكل ()18
العمر املتوقع عند الوالدة يف دولة قطر
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الشكل ()19
الخصوبة الكلية يف دولة قطر

املصدرIbid. :

ووف ًقا لتوقعات األمم املتحدة ،سيبدأ هذا النتوء يف االنحسار تدريج ًيا بفعل تراجع الهجرة الدولية الذي
بدأ يف العقد الثاين من األلفية الثالثة .فبعد أن شهدت الهجرة الدولية إىل دولة قطر مستويات قياسية يف
العقد األول من األلفية ،فإنها بلغت  214أل ًفا يف الفرتة  ،2005-2000و 915أل ًفا يف الفرتة ،2010-2005
وهي فرتة الذروة يف النهوض االقتصادي القطري ،وقد بدأت يف الرتاجع تدريج ًيا لتبلغ  605آالف يف الفرتة
 ،2015-2010و 200ألف يف الفرتة  .2020-2015ومن املتوقع أن تنخفض وفق بيانات األمم املتحدة إىل
 105آالف يف الفرتة  ،2030-2025لتستق ّر يف حدود  60أل ًفا يف الفرتة  .2050-2045كام ُيالحظ أنّ الهرم
التوسع يف قاعدته العليا بفعل تزايد الفئة العمرية  65سنة فام فوق(.((3
السكاين يبدأ يف ّ
يف الحصيلةّ ،
تظل توقعات األمم املتحدة الدميوغرافية وسيل ًة حيوية لقياس التغري السكاين للمجموعات
الكربى :عىل الصعيد العاملي والقا ّري واإلقليمي؛ ذلك أنّ الشاغل الرئيس لألمم املتحدة والرشعي هو تت ّبع
تظل ّ
االتجاهات السكانية يف مناطق العامل .غري أنّ توقعاتها ّ
أقل قيمة يف ما يتعلق بالكيانات الوطنية(،((3
35 Ibid.
 36حني نقارن اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدةً ،
ٍ
تباينات واسعة،
مثل ،باإلسقاطات الدميوغرافية لوكالة االستخبارات األمريكية ،نجد
تصل إىل  437ألف نسمة يف تقدير ساكنة دولة قطر يف عام  2.881( 2020مليون نسمة بالنسبة إىل األمم املتحدة ،مقابل  2.444مليون
نسمة بالنسبة إىل وكالة االستخبارات األمريكية) ،ينظر:
The Central Intelligence Agency, "The World Factbook: Qatar," 17/3/2020, accessed on 12/5/2020, at:
https://bit.ly/2LmlDZF
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ألنها ال تستوعب دامئًا الخصائص الوطنية ،ورمبا تغفل التقديرات األحدث .كذلكّ ،مثة العديد من العوامل
األخرى ،برصف النظر عن التغريات األساسية املح ّددة للتغريات الدميوغرافية ،االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،التي من شأنها التأثري يف هذه التغريات ،وتغيري مسارها ،أو الحياد به عن املسار الخطي .ومن
يغي عىل نح ٍو كبري من هذه التوقعات
ّ
تغي النظم االقتصادية واالجتامعية والثقافية من شأنه أن ّ
ثم ،فإنّ ّ
الدميوغرافية .ولذلك ،سرن ّكز عىل الحلول التي نقرتحها للح ّد من اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر عىل
أساسا ،والتي ك ّنا قد عرضنا أله ّمها من قبل.
اإلحصاءات الوطنية التي يقدمها جهاز التخطيط واإلحصاءً ،

الشكل ()20
الهرم السكاين لدولة قطر

املصدر.Ibid., p. 936 :
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عا :حلول مقرتحة للح ّد من اختالل الرتكيبة السكانية
راب ً
 .1تعدّد املواقف بشأن اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر

خصوصا؛ ذلك أنّ أغلب
تع ّددت املواقف بشأن الرتكيبة السكانية يف الدول الخليجية عمو ًما ،ويف قطر
ً
هذه الدول انقلبت فيها املوازين ليصبح املواطنون أقلية داخل بلدانهم ،وأكرث هذه املواقف اتسم
بالتشاؤم والخوف عىل مستقبل اإلنسان واملجتمع من مغ ّبة االنعزال والتق ّلص إىل درجة التحذير
من الذوبان شبه الكيل ،بحيث تصبح نسبة املواطنني من جملة السكان ّ
أقل من  5يف املئة يف بعض
دول الخليج العربية(.((3
أما البعض اآلخر ،وهم قلة ،فاتخذوا موق ًفا أكرث موضوعية وواقعية؛ إذ يدعو أصحاب هذا املوقف
إىل دراسة املوضوع من خالل عمل جامعي يضطلع به املختصون والخرباء ،ويتلخص يف صياغة علمية
لطبيعة القضية وأبعادها وآثارها ،واقرتاح املقاربة واملنهج والسياسة الواقعية لعالجها .إال أنّ معظم
املواقف املعلنة حتى اآلن ،وإن اختلفت يف حدتها ،ويف درجة ما تعلنه من احتجاج أو نقد ،تستند إىل
أدلة وظواهر آنية وتبقى يف معظمها تعميامت تشوبها املبالغة والتهويل .وهكذا ،يظل الحديث عن
الرتكيبة السكانية مستم ًرا ،ولكنه يشتد حي ًنا ويخبو يف معظم األحيان ،ويبقى محصو ًرا يف التعليق العام
عىل األرقام الخاصة باملواطنني ونسبتهم إىل جملة املقيمني من غري املواطنني.
وبوجه عام ،ميكن تسجيل ملخصات نتائج الدراسات والتوصيات املتعلقة بالسكان يف دول الخليج
العربية ،وهي تتشابه  -إىل حد بعيد – عرب النقاط التالية(:((3
öالواقع السكاين الحايل يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يح ّتم عليها رسم وتب ّني
سياسات سكانية واضحة عىل املستوى الخليجي عمو ًما ،وعىل املستوى ال ُقطري أو الوطني
خصوصا؛ ما يزيد من أهمية قوة تحقق تلك التوقعات املستقبلية ،حتى املتفائلة منها.
ً
öاالستعانة باملواطنني الخرباء واملقيمني املتخصصني يف إجراء املزيد من الدراسات العلمية
املتعمقة عن الظاهرة السكانية يف دول مجلس التعاون ،فهم أكرث ً
فهم للمشكلة ولخصوصيات
الوضع الثقايف والسيايس واالجتامعي واالقتصادي للمنطقة.
" 37سياسات وآليات ملواجهة الخلل السكاين املتفاقم يف دول مجلس التعاون الخليجي" ،ملخص الندوة العلم ّية التي ُعقدت يف الكويت
( 8-7شباط /فرباير  ،)2013صحيفة االتحاد.2013/2/10 ،
 38نظام عبد الكريم الشافعي" ،مفهوم السياسات السكانية ومدى حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إليها" ،سلسلة دراسات سكانية،
اللجنة الدامئة للسكان ،الدوحة ( ،)2008ص .24-23
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öوضع السياسات واالسرتاتيجيات السكانية والخطط والربامج التنفيذية املرحلية يف ضوئها،
متضمن ًة األهداف القريبة والبعيدة.
öيجب أن تتسم املنهجية واألدوات والوسائل التي تتضمنها السياسات السكانية مبراعاة الواقع،
وأن تكون متدرجة يف التطبيق ،مع أخذ أهمية الزمن يف تحقيق األهداف يف االعتبار.
öاالهتامم بصورة أكرب بالبيانات السكانية من حيث جمعها عىل نحو دوري ،وتنظيمها وتبويبها
عىل أسس علمية صحيحة مبعايري دولية.
إن إعداد سياسة سكانية شاملة لجميع األبعاد واملتغريات بتأثرياتها املتبادلة وتداعياتها املتعددة يتطلب
توافر دراسات علمية تحليلية كمية ونوعية ومقارنة بني الواقع الراهن والوضع املنشود .فعىل سبيل
املثال ،ال الحرص ،يجب أن يتوافر لدينا وصف شامل للمشاريع واألعامل اإلنتاجية يف جميع القطاعات،
وبيان لنوعية التنمية وخصائصها ،واالستثامرات البرشية واملالية القامئة ،ولسوق العمل ،وأعداد العاملة
املوجودة وخصائصها  ...إلخ .ويف املقابل ،يجب أن تتوفر لنا تقديرات أو توقعات علمية الحتياجات
سوق العمل من العاملة املؤهلة واملدربة عىل امتداد سنوات قادمة ،بحسب التخصصات واملصدر ،سواء
أكان مصدرها وطن ًيا يتم توفريه عرب مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب الوطنية مبستوياتها املختلفة،
أم يتم استقدامها من مصادر خارجية مدروسة من حيث تكلفتها االقتصادية املعقولة وخصائصها
وقيمها االجتامعية والثقافية املتسقة مع الهوية والقيم والتقاليد العربية اإلسالمية.
 .2سبل مواجهة اختالل الرتكيبة السكانية

إن الحديث عن إصالح اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر قد يكون صع ًبا عىل املدى املنظور،
غري أن ذلك يجب َّأل يعفينا من التفكري يف حلول قد تطول نتائجها ،لكنها ميكن أن تكون ناجعة
حتى لو أتت بعد عقد من الزمن أو أكرث .فإصالح اختالل الرتكيبة السكانية ،والتداعيات التي أفرزها،
يتطلب وقفة حازمة ،وإرادة جادةً ،
وفهم عمي ًقا ،للوقوف عىل تقييم الوضع الراهن وإيجاد أفضل
السبل للتعامل معه.
öدعم التوجه نحو اقتصاد املعرفة
اعتمد منط منو االقتصاد القطري بصورة أساسية عىل منو عوامل اإلنتاج ،فقد اعتمد منو العمل عىل
استقدام عاملة ذات تكلفة منخفضة نسب ًيا ،ذلك أنّ الطلب والعرض يف سوق العمل القطري ال يتحددان
وفق مفهوم طبيعة املوارد البرشية ومبدأ الندرة االقتصادية اللذين يحددان مستوى األجور وأنواع
النشاطات االقتصادية املناسبة للبلد ،بل يتحددان مبا يحدث يف أسواق العمل الخارجية التي يتم
استقدام العاملة منها .ومثل هذه الظروف تفرز آثا ًرا اقتصادية سلبية يف إنتاجية املجتمع وتنافسيته،
وال سيام عىل املدى الطويل .وبنا ًء عليه ،فإن التحدي الحقيقي هو إعادة هيكلة سوق العمل والخروج

رملا يواشلا حلاص يداهلا دبع
واقع اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر ومستقبالته :التداعيات والحلول

257

من منوذج النمو الحايل والتحول إىل منوذج النمو الذي يعتمد عىل اقتصاد املعرفة القائم عىل تكنولوجيا
املعلومات والرقمنة واالتصال واالبتكار.
الشكل ()21
مقرتح للتعامل مع الزيادة السكانية يف دولة قطر

املصدر :من إعداد الباحث.

öالحد من استقدام العاملة ،والتخلص من العاملة الفائضة عن الحاجة
شهدت الرتكيبة السكانية لدولة قطر خالل السنوات املاضية مجموعة من التحوالت التي أثرت يف
مختلف مكونات املجتمع .ولعل أهم هذه التحوالت كان متعل ًقا باالرتفاع املتواتر ملعدالت النمو
السكاين الناجمة عن استقدام أعداد كبرية من األيدي العاملة األجنبية ،بغية تلبية احتياجات خطط
التنمية الطموح للدولة ،إال أن هذه األعداد الكبرية من الوافدين الذين أسهموا يف تنفيذ خطط التنمية
االقتصادية واالجتامعية ،أوجدت أيضً ا جملة من اإلشكاليات السكانية واالجتامعية التي خلفت
انعكاسات وتداعيات عديدة عىل الواقع السكاين ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر يف عملية استقدام
هذه العاملة وترشيدها من دون اإلرضار بالنهضة التنموية التي يشهدها البلد.
öزيادة نسبة املواطنني بني مجموع السكان
ترافقت مسألة قلة عدد السكان القطريني مع مجموعة من التحديات األخرى املتمثلة بظواهر
دميوغرافية فرضتها التحوالت االجتامعية واالقتصادية التي شهدها البلد ،وال يزال يشهدها ،كانخفاض

258

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

معدل اإلنجاب الكيل ،وتراجع معدل الوالدات الخام ،وتأخر سن الزواج  ...إلخ .وتعود أسباب هذه
الظواهر إىل ارتفاع مستوى معيشة القطريني ،وإقبال املرأة القطرية املتزايد عىل التعليم والعمل ،واتجاه
األجيال الشابة نحو تكوين األرسة النووية ً
بدل من األرسة املمتدة  ...إلخ.
بنا ًء عليه ،فإن التوجه املنطقي واملمكن بالنسبة إىل اختالل الرتكيبة السكانية هو العمل عىل زيادة
املعدالت الحالية بالنسبة إىل النمو السكاين الطبيعي للمواطنني ،أو املحافظة عليها عىل األقل .وميكن
لهذه السياسة أن تسهم  -وإن كان ذلك عىل املدى البعيد  -يف إصالح اختالل الرتكيبة السكانية للدولة.
بصورة عامة ،تساعد هذه الحلول املطروحة يف الحد من اختالل الرتكيبة السكانية لدولة قطر ،إذا
ترافقت بحزمة ُأخرى من الحلول الهادفة إىل مواجهة التداعيات واآلثار املرتتبة عىل هذا االختالل؛ مثل
رفع القدرة االستيعابية للقطاعات ،وتحسني جودتها ،وتخفيف الضغط عىل املوارد الطبيعية ،وتعزيز
األمن االجتامعي ،والحفاظ عىل الهوية الثقافية للمجتمع القطري.
 .3املالمح األساسية لالسرتاتيجية الوطنية ملعالجة اختالل الرتكيبة السكانية

ملواكبة الدورة التخطيطية التنموية يف دولة قطر واسرتاتيجيات التنمية الوطنية املتعاقبة ،وباألخص
اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تغطي الفرتة  ،2022-2018والتي تشدد عىل التوجيهات
التطويرية يف سبيل قيادة الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات دولة قطر نحو تنمية مستدامة وعيش
كريم ملواطنيها واملقيمني عىل أرضها ،ولتحقيق التوازن بني متطلبات التنمية وزيادة عدد السكان ،من
الرضوري االعتامد عىل منط تنموي متوازن يتسم بالتنوع االقتصادي واالعتامد عىل العاملة املاهرة
ً
فرصا
والتكنولوجيا الحديثة يف دورته اإلنتاجية،
وصول إىل اقتصاد وطني قائم عىل املعرفة يوفر ً
للمواطنني ويلبي احتياجاتهم التنموية وف ًقا لتوجيهات القيادة التي جعلت املواطن محو ًرا للتنمية
وهد ًفا لها ،مع الرتكيز عىل الربامج التي تحقق التوازن يف الرتكيبة السكانية ،والتي تشتمل عىل التوازن
بني املواطنني والعاملة ،واالهتامم بالنمو الحرضي ،والبيئة ،إضاف ًة إىل االهتامم بتنمية قدرات الشباب من
خالل التعليم والتدريب ،وتحسني مستوى الصحة العامة والصحة اإلنجابية ،ودمج كبار السن واألشخاص
ذوي اإلعاقة يف املجتمع ،والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم عىل املعرفة.
من خالل آراء املستجيبني الذين أجرينا مقابالت معهم ،ومن خالل تحليل إجاباتهم ،واستنا ًدا إىل النظرة
السابقة عىل البيانات الدالة عىل التغريات التي أسهمت يف اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر ،نقرتح
منوذجا السرتاتيجية سكانية تهدف إىل تحقيق التوازن بني متطلبات التنمية والزيادة السكانية ،وتحدد
ً
فيها األولويات واألهداف املستقبلية واإلجراءات املتعلقة بالرتكيبة السكانية ،وتحديد املشاريع والربامج
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املطلوب تنفيذها يف املرحلة القادمة؛ من أجل تلبية الطموحات وتحقيق التطلعات ،عىل أن يتناول ذلك
ويغطيه كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص واملشرتك.
ومن أجل اسرتاتيجية سكانية محددة فيها النتائج واألهداف واملشاريع والجهات املالكة ،نقرتح التايل:
الجدول ()2
معالجة اختالل الرتكيبة السكانية يف دولة قطر والح ّد من تداعياته
األهداف املحددة
النتائج الوسيطة
•التشدد يف االستقدام والتأكد من
ترشيد استقدام
مهارات املتقدمني
العاملة الوافدة عىل •االحتفاظ بالوافدين املوجودين من
نحو ال يؤثر يف تلبية أصحاب املهارات والخربات
احتياجات التنمية •التوجه التدريجي نحو اقتصاد
املعرفة

املشاريع
•حث الرشكات عىل تنويع جنسيات
العاملة
•إعطاء األولوية يف االستقدام للعاملة
العربية
•توجيه الرشكات إىل استخدام
التكنولوجيا

الجهات املالكة
•وزارة االقتصاد والتجارة
•وزارة الداخلية
•هيئة األشغال العامة
•جهاز التخطيط واإلحصاء

•وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون
االجتامعية
•إعداد مبادرات لتخفيض املهور
•الحث عىل الزواج
•وزارة العدل
•التوسع يف بناء قاعات األفراح
•الحد من التقاعد املبكر
•تبني مرشوع يهدف إىل منح املواليد •وزارة املالية
•تقديم منح مالية للمواليد
•وزارة الداخلية
زيادة عدد املواطنني •زيادة إجازة األمومة املدفوعة األجر مبالغ مالية
•تطبيق نظام العمل املنزيل والعمل •جهاز التخطيط واإلحصاء
•إتاحة فرص العمل الجزيئ
•الهيئة العامة للتقاعد
عن ُبعد
•الحد من الحوادث املرورية
والتأمينات االجتامعية
•املؤسسات التعليمية
•وزارة التنمية اإلدارية
•إنشاء لجان وطنية تعنى بتوفري
•إنشاء مدن تستوعب الزيادة
والعمل والشؤون
املساكن
توفري السكن املالئم السكانية
االجتامعية
•تطوير املدن الحالية
لهذه
الحديثة
التحتية
البنية
للمواطنني واملقيمني •توفري
•تشجيع السكان عىل العمل واإلقامة •هيئة األشغال العامة
املدن
•األجهزة اإلعالمية
خارج الدوحة
•وزارة التعليم والتعليم
•توسيع
العايل
مشاركة الشباب من الجنسني •تدريب الخريجني مهن ًّيا
املجتمع
يف
•وزارة التنمية اإلدارية
•بناء قاعدة تقنية ومعلوماتية
التعليمية
املنظامت
كفاءة
رفع
•
االرتقاء النوعي
والعمل والشؤون
ملختلف املراحل
والتدريبية
والتدريب
بالتعليم
االجتامعية
•تقييم اإلرشاد املهني ووضع الربامج •توعية الطالب نحو التخصصات
•وزارة الثقافة والرياضة
املرتبطة باقتصاد املعرفة
الخاصة به
•املؤسسات التعليمية
•التوعية بطرق التعامل مع الحاالت
•التوسع يف إنشاء املستشفيات
واملراكز الصحية يف كافة املناطق
املرضيةخطة لتشجيع القطاع الخاص •وزارة الصحة العامة
االرتقاء بالخدمات •إقامة مراكز صحية داخل املجمعات •إيجاد
•هيئة األشغال العامة
الصحة
يف
االستثامر
عىل
العاملية
الصحية املقدمة
إنشاء املزيد من املعاهد والكليات •وزارة املالية
•
يف
الخاصة
املؤسسات
توجيه
•
للمجتمع
الطبية ،وحث الطلبة عىل االلتحاق •وزارة البلدية والبيئة
االستثامر يف القطاع الصحي
مبهنة الطب
•زيادة الكوادر املتخصصة واملؤهلة
املصدر :من إعداد الباحث.
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خامتة
حاولت هذه الدراسة تل ّمس بعض الحلول املمكنة ملعادلة بالغة التعقيد ،هي :كيفية الحد من الزيادة
السكانية ،ومن ثم اختالل الرتكيبة السكانية ،رشط االستمرار يف النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها
وال تزال تشهدها دولة قطر ،بوصفها بل ًدا ميتلك القدرات املادية الالزمة والكافية لذلك ،مع األخذ يف
االعتبار أنها  -بسبب قلة عدد سكانها  -غري قادرة عىل تزويد سوق العمل القطرية بالكوادر البرشية
املطلوبة كمًّ ونو ًعا لتنفيذ املشاريع التنموية العمالقة ،وهو ما يتط ّلب استقدام أعداد غري قليلة من
العاملة الوافدة التي أدت دو ًرا أساس ًيا يف هذا االختالل.
تبي أن هناك مجموعة من العوامل أثرت ،عىل نحو مبارش ،يف تطور األحجام السكانية
أثناء التحليلّ ،
يف دولة قطر خالل العقود املاضية؛ مثل أسعار النفط ومساهمتها يف العملية االقتصادية واإلنتاجية
التي دعت إىل الحاجة إىل مساهمة العنرص البرشي يف مسرية التنمية ،ومتطلبات التنمية التي شهدتها
الدولة ،والتي أدت إىل استقطاب العديد من العاملة الوافدة من أجل املساهمة يف التطور والبناء
والتشييد؛ ما انعكس تأثريها عىل متغريات املجتمع االجتامعية والثقافية واالستهالكية ،وأدى إىل تغيري
منط تكوين األرسة.
إن التوجهات املقرتحة للحد من اختالل الرتكيبة السكانية للدولة وتداعيات هذا االختالل مل تُطرح
بصيغة إما إرجاء املرشوعات التنموية وإيقاف العمل بها ،وإما بقاء وضع الرتكيبة عىل ما هو عليه من
اختالل ،بل عىل العكس متا ًما؛ فمن غري املعقول وقف عجلة التنمية ألي سبب كان ،وال سيام أنه من
املتوقع أن تبدأ الرتكيبة السكانية لدولة قطر بالتعايف ً
قليل ،ليبدأ التفكري الجدي يف عدد السكان املرغوب
فيه ،والقادر عىل تحقيق املزيد من اإلنجازات التنموية من جهة ،واستمرار عجلة االقتصاد يف الدوران
من جهة أخرى ،ذلك أنّ جدوى أي مرشوع تنموي يقاس بعدد مستهلكيه املفرتضني .ومن دون ذلك،
سيتحول إىل عبء اقتصادي عىل أصحابه.

رملا يواشلا حلاص يداهلا دبع
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التحـول الدميوغـرايف والسياسـات االجتامعيـة يف
عمان
ُ سـلطنة
2020 عامن
ُ قراءة يف سيناريوهات اإلسقاطات السكانية يف رؤية

Between Demographic Surge and Aging

A Reading on Demographic Shifts and Social Policies in Omani Society

 تبتغي هذه الدراسة النظر يف موضوع التحوالت الدميوغرافية املتوقعة يف بنية:ملخص
 الذي يتميز بأنه مجتمع شاب يقرتب من الوصول إىل ما يعرف بالنافذة،العامين
ُ املجتمع
" و"اإلسقاطات السكانية2040  من واقع سيناريوهات "اإلسقاطات السكانية ُعامن،الدميوغرافية
 ومدى قدرة، من أجل البحث يف سيناريوهات تأثريها يف السياسات االجتامعية،"2050 ُعامن
 كام هو الحال يف "اسرتاتيجية، والسياسات املتوسطة املدى،السياسات االجتامعية الراهنة
،"2040  والسياسات الوطنية البعيدة املدى املنبثقة من "رؤية عامن،"2025 العمل االجتامعي
 وتؤطر الدراسة ثالثة.يف استيعاب هذه التحوالت وتأطري النامذج الناجعة للتعامل معها
 سيناريو "اإلسقاط:سيناريوهات ملستقبل السياسات االجتامعية من واقع اإلسقاطات السكانية
 وسيناريو "اإلسقاط السكاين،" وسيناريو "اإلسقاط السكاين املتوسط،"السكاين املرتفع
،أيضا اجرتاح معامل السيناريوهات الثالثة واألمناط االجتامعية الناشئة عنها
ً  وتحاول."املنخفض
.التي تفرتض تبدل منط السياسات االجتامعية أو ثباتها
 سيناريوهات، النافذة الدميوغرافية، التحوالت الدميوغرافية، سلطنة عامن:كلامت مفتاحية
. السياسات االجتامعية،"2040  "رؤية ُعامن،اإلسقاطات السكانية
Abstract: This paper considers expected demographic shifts in the structure of Omani
society, a young society approaching what is known as "the demographic window," as
they are set forth in Population Projections, Oman 2040 and Population Projections Oman
2050, to study scenarios impacting social policies, and the ability of current medium-term
social policies, policies, such as Social Action Strategy 2025 and long-term national
policies emanating from Oman Vision 2040, to accommodate these transformations
and frame effective models for dealing with them. The paper outlines three scenarios
for the future of social policies based on the facts considered in population projections:
the "high population projection" scenario; The "medium population projection" scenario;
and the "low population projection" scenario. The paper explores the features of these
three scenarios and the social patterns associated with them, depending on change or
continuity in the type of social policy.
Keywords: Sultanate of Oman, Demographic Shifts, Demographic Window, Population
Projection Scenarios, "Oman Vision 2040", Social policies.
.عامين
ُ * باحث يف األمانة العامة ملجلس الشورى ال
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مقدمة
العامين ،الذي
تبتغي هذه الدراسة النظر يف موضوع التحوالت الدميوغرافية املتوقعة يف بنية املجتمع ُ
يتميز بأنه مجتمع شاب يقرتب من الوصول إىل ما يعرف بالنافذة الدميوغرافية ،من واقع سيناريوهات
"اإلسقاطات السكانية ُعامن  "2040و"اإلسقاطات السكانية ُعامن  ،"2050من أجل البحث يف سيناريوهات
تأثريها يف السياسات االجتامعية ،ومدى قدرة السياسات االجتامعية الراهنة ،والسياسات املتوسطة
املدى ،كام هو الحال يف "اسرتاتيجية العمل االجتامعي  ،"2025والسياسات الوطنية البعيدة املدى
املنبثقة من "رؤية عامن  ،"2040يف استيعاب هذه التحوالت وتأطري النامذج الناجعة للتعامل معها.
وتؤطر الدراسة ،يف هذا الصدد ،ثالثة سيناريوهات ملستقبل السياسات االجتامعية من واقع اإلسقاطات
السكانية(((؛ فهناك سيناريو "اإلسقاط السكاين املرتفع" ،ويقابله يف أمنوذج السياسات االجتامعية (تحول
جذري يف منط دولة الرفاه والرعاية االجتامعية) ،وهناك سيناريو "اإلسقاط السكاين املتوسط" ،ويقابله
أمنوذج السياسات االجتامعية التي تنتهج مقاربات جزئية يف تسليع الخدمة والرعاية االجتامعية ،وهناك
سيناريو "اإلسقاط السكاين املنخفض" ،ويقابله مواصلة الدولة تبني األمنوذج الراهن ذاته يف سياساتها
االجتامعية .وتحاول الدراسة أيضً ا اجرتاح معامل السيناريوهات الثالثة واألمناط االجتامعية الناشئة عنها،
التي تفرتض تبدل منط السياسات االجتامعية أو ثباتها.
تظهر نتائج اإلسقاطات السكانية أن إجاميل عدد سكان سلطنة عامن سيتجاوز  4.9ماليني نسمة عام
 2020وف ًقا لسيناريو الخصوبة املرتفعة ،وسيبلغ  4.95ماليني نسمة وف ًقا لسيناريو الخصوبة املتوسطة،
و 4.93ماليني نسمة يف حالة سيناريو الخصوبة املنخفضة ،وذلك بافرتاض ثبات نسبة الوافدين عند نسبة
 44.5يف املئة((( .وتشري اإلسقاطات السكانية إىل أنّ عدد سكان السلطنة سوف يتخطى حاجز  8ماليني
نسمة يف عام  2040يف حالة ثبات نسبة الوافدين عند نسبة  44.5يف املئة وافرتاض سيناريو الزيادة
املرتفعة ،وهو ما يعني زيادة صافية يف عدد السكان تصل إىل  4ماليني نسمة .أما يف حالة سيناريو
الزيادة املتوسطة ،فمن املتوقع أن يصل عدد السكان إىل  7.66ماليني نسمة ،و 7.21ماليني نسمة يف
يتم وضع سيناريوهات النمو السكاين عىل أساس َ
عامل معدل الخصوبة (متوسط عدد األطفال الذين تنجبهم املرأة طوال حياتها
1
ّ
اإلنجابية) ،والهجرة الخارجية (نسبة الوافدين من عدد السكان) .ويشري سيناريو الزيادة املرتفعة إىل حدوث اتجاه عكيس ملعدالت الخصوبة،
ثم ،هناك احتاملية أن معدالت الخصوبة سوف ترتفع يف املستقبل
وهو ما حدث فعل ًيا يف سلطنة عامن بد ًءا من عا َمي  2013و2015؛ ومن ّ
من  4.0مواليد لكل امرأة يف عام  ،2015إىل  4.5مواليد عام  .2040ويشري سيناريو الزيادة املتوسطة إىل حدوث تراجع طفيف يف معدالت
الخصوبة لدى املرأة العامنية عن مستواها الحايل .وهو ما ميكن تسميته سيناريو الرتاجع الطفيف .ويفرتض سيناريو الزيادة املنخفضة،
نتيجة عوامل عدة ،مثل مشاركة املرأة يف سوق العمل ،واالرتفاع املستمر يف معدالت مشاركة اإلناث يف التعليم ،وجوانب التحرض ،انخفاض
معدالت الخصوبة .و ُيعرف هذا السيناريو بسيناريو الرتاجع الكبريُ .ينظر يف ذلك :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،اإلسقاطات السكانية
( 2040-2020مسقط :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،)2017 ،ص  .21وعاد ًة ما يتم ترجيح االفرتاض املتوسط باعتباره يتامىش مع
معدالت الخصوبة السائدة وقت تقدير اإلسقاطات السكانية ،مع مراعاة املعطيات األخرى كالنمو االقتصادي ،وانتشار التعليم ،وتطورات
سوق العمل ،وغريها من العوامل ذات الصلة.
 2املرجع نفسه ،ص .27

نادمحلا سيمخ كرابم
التحول الدميوغرايف والسياسات االجتامعية يف سلطنة عُامن
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حالة سيناريو الزيادة املنخفضة .وتشري تقديرات النمو السكاين يف حالة انخفاض نسبة الوافدين إىل أن
عدد سكان السلطنة يف عام  2040سوف يصل إىل  6.86ماليني نسمة وف ًقا الفرتاض الخصوبة العالية،
و 6.34ماليني نسمة وف ًقا الفرتاض الخصوبة املتوسطة ،و 5.97ماليني نسمة وف ًقا الفرتاض الخصوبة
املنخفضة((( .من املتوقع ،إ ًذا ،أن يزيد سكان السلطنة حواىل  2.71مليون نسمة خالل العرشين سنة
القادمة يف الفرتة  ،2040-2020منهم  1.49مليون نسمة عامين ،و 1.22مليون نسمة وافد ،وذلك بحسب
سيناريو الخصوبة املتوسطة وثبات نسبة الوافدين(((.
العامنية والتغريات االقتصادية واالجتامعية الطارئة واملتوقعة
ويف إطار معطيات التحول يف بنية األرسة ُ
يف املجتمع ،مبا يف ذلك التحدي االجتامعي للعاملة الوافدة ،عوضً ا عن تباطؤ آفاق تنويع مصادر الدخل
الوطني ،تربز مجموعة أخرى خارجية ضاغطة من العوامل التي تستدعي النظر إىل راهن السياسات
االجتامعية ،منها املتغريات يف دول اإلقليم عوضً ا عن خطة التنمية املستدامة  2030ومتطلبات إنفاذها
وإنجازها؛ ما يفرض نقل ًة نوعي ًة ملواجهة تحديات التنمية االجتامعية يف ضوء هذا التحول الدميوغرايف،
وتبني أمنوذج جديد للتعامل مع فلسفة السياسات االجتامعية.
تشري الدراسات التشخيصية ،سواء تلك التي أجراها البنك الدويل ملصلحة وزارة التنمية االجتامعية يف
سلطنة ُعامن ،أو الدراسة التشخيصية السابقة إلعداد اسرتاتيجية العمل االجتامعي ( ،)2025-2016أو
مجمل الدراسات التي نوقشت يف الندوة الوطنية حول السياسة االجتامعية يف ُعامن يف إطار االنطالق
االقتصادي ،إىل نتائج من بينها "تحسن التغطية الفاعلة لربنامج نظام الضامن االجتامعي لكن النظام
ما زال يحتاج املزيد من التوحيد والتنسيق وإيجاد مظلة تنظيمية موحدة ومساواة يف املزايا وآليات
امللحة إىل تأهيل كوادر برشية متخصصة عاملة يف حقل العمل االجتامعي
املساهمة"((( ،مع الحاجة ّ
احتياجا ،واالنتقال من نظام العالج إىل نظام
عمو ًما ،ورضورة استغالل فرص التمكني للفئات األكرث
ً
وخصوصا القضايا
الوقاية فيام يتعلق بآليات العمل مع القضايا والظواهر واملشكالت االجتامعية،
ً
املتصاعدة ،مثل اإلدمان والعنف املنزيل واإلساءة إىل األطفال ،عوضً ا عن البطالة ومهددات الطبقة
الوسطى يف املجتمع ومشكالت الترسيح من العمل.
استنا ًدا إىل ما تقدم ،تركز الدراسة الراهنة تحليلها لبنية التحوالت الدميوغرافية يف عالقتها بكفاءة السياسات
توسع رشيحة السكان يف سن العمل ( 64-15سنة) وتداعياتها
االجتامعية يف ضوء محددين رئيسنيّ .1 :
توسع رشيحة كبار السن ومنوها والحاجات التي تستدعي التدخل السياسايت والترشيعي.
املتوقعةّ .2 ،
 3املرجع نفسه ،ص .28
 4املرجع نفسه ،ص .29
 5وزارة التنمية االجتامعية ،وثيقة اسرتاتيجية العمل االجتامعي ( 2025-2016مسقط :وزارة التنمية االجتامعية.)2016 ،
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منهجا تحليل ًيا يقوم عىل مراجعة األدبيات والتقارير الرسمية الدولية واإلقليمية
وهي يف ضوء ذلك تتخذ ً
واملحلية ،ورصد أبرز ما تتنبأ به يف سياق موضوع الدراسة ،وتطبق عينة مراجعة آراء الخرباء عن
طريق مجموعة النقاش البؤرية ملجموعة من خرباء السياسات االجتامعية يف ُعامن قوامها  22خب ًريا
مقسمني مجموعتني ،من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة اآلتية :ما أبرز التحديات الراهنة التي تواجه
السياسات االجتامعية يف سلطنة ُعامن داخل ًيا وخارج ًيا؟ وكيف ستؤثر التحوالت الدميوغرافية املسترشفة
العامنية ،والرشائح االجتامعية العمرية املختلفة،
عرب وثائق اإلسقاطات السكانية يف كل من األرسة ُ
احتياجا يف املجتمع؟ وما مدى فاعلية منط السياسات االجتامعية الراهنة للتعامل مع
والفئات األكرث
ً
العامين؟ وما التدخالت السياسية والترشيعية املطلوبة
التحوالت الدميوغرافية املتوقعة يف بنية املجتمع ُ
العامين؟
يف بنية السياسات االجتامعية الستيعاب التحوالت الدميوغرافية املتوقعة يف بنية املجتمع ُ
ويف مقاربتها النظرية ،تسرتشد الدراسة مبدخلني نظر َّيني لفهم سياق تسلسل مناقشاتها وتأطري خالصاتها
ومناقشتها .فاملدخل األول هو مدخل طبيعة الدولة ودورها يف عملية التنمية ،الذي يركز عىل "دور
الدولة االقتصادي واالجتامعي وأهميته بالنسبة إىل عملية التنمية؛ إذ تقوم الدولة بدور مهم حتى يف
أعتى االقتصادات الرأساملية ،بل إن التجارب العاملية املقارنة تؤكد أنّ اقتصاد السوق ال يعمل بكفاءة
إال يف إطار دولة قوية ،ال دولة تسلطية .الدولة القوية هي دولة قانون ومؤسسات ،تحظى بالرشعية
من مجتمعها ،وتتمتع باستقاللية حقيقية عن النظام الحاكم الذي ميارس سلطة الدولة يف إطار الدستور
والقانون من دون أن ميتلكها ،وتحتكر حق االستخدام املرشوع للقوة"((( .وتتجسد أهمية استخدام هذا
وفهم لدور الدولة يف ُعامن بوصفها املرشع /راسم السياسة /املنفذ /املراقب/
املدخل يف محاول ِة مقارب ٍة ٍ
املق ّيم ،يف إطار منظومة إدارة العائد من التحول الدميوغرايف ،واستثامر نافذة الفرصة الدميوغرافية،
وإىل أي مدى يتجسد هذا الدور يف تأطري مقاربة شمولية ترتجم إىل سياسات تنموية ناجزة تستوعب
هذا التحول وتؤطره لخدمة التنمية االجتامعية واالقتصاديةً ،
بدل من أن يكون عبئًا عليها .أما املدخل
الثاين ،فهو املدخل الذي تب ّناه غرام هوغو ،وهو مدخل يدور يف فلك فهم الظروف االقتصادية التي
تالزم مسائل التحول الدميوغرافية((( .يلمح هوغو من خالل هذه املقاربة إىل أنّ التحول الدميوغرايف مبا
يصاحبه من عمليات تنموية قد يؤثر بطريقة مبارشة يف قيم املجتمع كام يؤثر يف مصالحه ،إال أنّ الدور
ً
مرتبطا مبدى استجابات األفراد الدميوغرافية ،وهو يركز عىل هذه القضية بوصفها
الحاسم قد يكون
مؤث ًرا ً
فاعل يف عمليات التنبؤ واإلسقاطات السكانية ،مش ًريا إىل أنّ العملية دامئًا ما تكون محفوفة
 6حسنني توفيق إبراهيم عيل" ،األبعاد السياسية ألزمة التنمية اإلنسانية يف الوطن العريب (دراسة يف تأثريات التسلطية السياسية يف عملية
التنمية)" ،يف :النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف الدول العربية :األبعاد السياسية واالجتامعية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .125-21
7 Graeme Hugo, "Intergenerational wealth flows and the elderly in Indonesia," in: Gavin W. Jones et al. (eds.), The
Continuing Demographic Transition (New York: Oxford University Press, 1997).
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باعتبارات وعوامل متداخلة منها عوامل الثقافة والسلوك الفردي((( .وميكن إسقاط هذه املقاربة عىل
موقف الدراسة الراهنة يف أنّ جز ًءا أساس ًيا من محاوالتها يف الفهم والتقيص إمنا ينبش يف طبيعة هذه
االستجابة الفردية للتحول الدميوغرايف من خالل العوامل الثقافية املؤثرة يف مسائل الخصوبة واإلنجاب
واإلعالة وغريها ،وهي تواكب عملية إدارة العائد من التحول الدميوغرايف أو استثامر نافذة الفرصة
الدميوغرافية عىل مستوى الدولة واملجتمع.

أول :مفاتيح الدراسة البحثية
ً
تؤطر الدراسة ثالثة اجرتاحات بحثية رئيسة ،هي "التحوالت الدميوغرافية" ،وتقابلها "السياسات
االجتامعية" ،وينجم عنها ما يعرف بـ "إدارة التحول الدميوغرايف لتحقيق العائد الدميوغرايف" .ويف
ضوء هذه االجرتاحات ،ن ّقبت الدراسة يف ما أنجز من دراسات مثيلة يف الحقل ،محاول ًة فهم أوجه
التقاطع واالتصال ،والتن ّبه إىل املفاتيح البحثية التي ترفد بها الدراسات السابقة العمل الحايل ،عوضً ا
عن االستعانة بها يف فهم وتفسري النتائج التي سيتم التوصل إليها الح ًقا من خالل تطبيقات أدوات
الدراسة ومنهجها املزعوم.
ويف سبيل ذلك ،وقفنا عىل دراسة بو مالبورغ ولينا سومستاد التي اتخذت منظو ًرا نقد ًيا لبعض نظريات
التغري الدميوغرايف التقليدية؛ إذ تفيد الدراسة أنّ منوذج التحول الدميوغرايف ركز يف املقام األول عىل
التغريات الطويلة املدى يف معدالت الوفيات ،ومعدالت الخصوبة ،ومعدالت النمو السكاين .ومع
ذلك ،فإنّ التحول يف الهيكل العمري الذي يولده التحول هو ذو أهمية متساوية ،أو رمبا أكرب((( .أما
دراسة محمد املقداد ،فقد ذهبت إىل تناول النمو السكاين يف سلطنة عامن وأثره يف توزيعهم الجغرايف
وتراكيبهم العمرية والنوعية واملهنية ،ووقفت عىل عنارص النمو السكاين بفرعيه الطبيعي وامليكانييك،
وحللت النمو الطبيعي املرتفع للسكان العامنيني ،مقارن ًة بالدول املتقدمة وبعض الدول النامية ،وأثر
ذلك يف تراكيب السكان ،ودراسة الهجرة وأثرها يف السكان وتراكيبهم( .((1وبدورها ،حللت دراسة دعاء
مصطفى الخصائص الدميوغرافية لسكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وكشفت عن أنّ
أكرث الفئات العمرية تزاي ًدا يف مجتمعات الخليج العربية خالل السنوات السابقة هي ( 4-0سنوات)،
( 9-5سنوات) 14-10( ،سنة) ،وهو ما ُّ
يدل عىل كرب قاعدة الهرم السكاين بدول مجلس التعاون ،ووجود
8 Ibid., pp. 111-134.
9 Bo Malmberg & Lena Sommestad, "Four Phases in the Demographic Transition: Implications for Economic and
Social Development in Sweden 1820-2000," paper presented at the SSHA meeting, Pittsburgh (October 2000).
 10محمد املقداد" ،النمو الدميوغرايف وأثره يف السكان يف سلطنة عامن ما بني عامي  1993و ،"2003مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم
اإلنسانية ،العدد  ،)2007( 2ص .223-193
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هرم يتسم بالشباب .كام كشفت الدراسة عن أنّ سلطنة ُعامن واململكة العربية السعودية هام أقل
دول الخليج يف عدد املواطنني العاملني بالقطاع الحكومي ،وأنّ السلطنة أقل دول الخليج يف إجاميل
أعداد الطالب يف مؤسسات التعليم العايل الحكومية( .((1أما دراسة مهيمنل كبري وشفيقر رحمن ،فقد
استرشفت انعكاس اإلسقاطات السكانية يف ُعامن عىل سيناريوهات التنمية املتوقعة؛ إذ أشارت إىل أنّ
التنمية االجتامعية واالقتصادية الرسيعة وزيادة متكني املرأة ستؤديان إىل خلق نظرة مستقبلية وأفكار
جديدة حول أمناط الحياة؛ ما يؤدي إىل انخفاض الخصوبة(.((1
من جهتها ،تناولت دراسة نورة الكواري موضوع ظاهرة الهجرة إىل منطقة الخليج العريب والتغيريات
الجذرية التي أحدثتها يف الرتكيبة السكانية ،ونبهت إىل أنّ خطر الهجرة إىل دول مجلس التعاون يشتد
أثره يف اختالل تركيبة القوى العاملة ،واختالل ميزان القوى لصالح العاملة الوافدة .وكشفت عن أنّ
نسبة مشاركة العاملة الوافدة تزداد ازديا ًدا كب ًريا يف ثالث دول ،هي :اإلمارات ،وقطر ،والكويت؛ إذ
تصل إىل أكرث من  80يف املئة من جملة القوى العاملة فيها طوال أكرث من ثالثة عقود( .((1من جهة
أخرى ،قدمت دراسة منترص عبد الغني وطالل العويض مقاربات منهجية مختلفة لقياس مسألة "التباين
املكاين ملستويات الحرمان يف سلطنة عامن" يف ضوء اقرتاب الباحثني من مجموعة من املؤرشات املهمة
التي تطورت يف هذا السياق مثل مؤرش جارمان ( ،)Jarmanومؤرش تاونسيند ( ،)Townsendومؤرش
كارستايرز ( .((1()Carstairsويف سياق متصل ،تناولت دراسة عبد الوهاب الحايس نوعية الحياة لدى
سكان املناطق الصحراوية يف سلطنة عامن "من خالل وقوفها عىل مفهوم نوعية الحياة ،وتطويرها لبعض
املؤرشات الواقعية لقياسه يف ضوء األدبيات النظرية .وأسقطت من خالل املنهج الوصفي واعتام ًدا عىل
املسح االجتامعي والجامعات البؤرية تحليالتها عىل سكان مناطق امتياز النفط بسلطنة ُعامن"(.((1
وحللت دراسة شكرية كريم الرتكيب النوعي والعمري لسكان سلطنة عامن من خالل الكشف عن
خصائص املجتمع الدميوغرافية للذكور واإلناث ،وبحسب رشائح املجتمع من العامنيني وغري العامنيني.
ومن أبرز ما لفتت االنتباه إليه أنّ محافظة الوسطى حصلت عىل أعىل نسبة نوع تصل إىل  316.2ذك ًرا
 11دعاء مصطفى" ،الخصائص الدميوغرافية لسكان دول مجلس التعاون :دراسة جغرافيا السكان" ،مجلة املشكاة يف االقتصاد والتنمية
والقانون ،مج  ،)2016( 1ص .267-237
12 M. Kabir & M.S. Rahman, "Population Projection of Oman: Implications for Future Development," Education,
Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, vol. 5, no. 3 (2012), pp. 163-170.
 13نورة الكواري" ،الهجرة الدولية وآثارها الدميوغرافية يف دول مجلس التعاون الخليجي دراسة جغرافية تحليلية" ،مجلة كلية اآلداب،
جامعة طنطا ،العدد  ،)2016( 29ص .726-673
 14منترص عبد الغني وطالل العويض" ،التباين املكاين ملستويات الحرمان يف سلطنة عامن" ،مجلة اآلداب والعلوم االجتامعية ،جامعة
السلطان قابوس ،العدد  ،)2016( 1ص .60-27
 15عبد الوهاب الحايس" ،نوعية الحياة لدى سكان املناطق الصحراوية يف سلطنة عامن :مدخل لتفعيل املواطنة النشطة" ،مجلة العلوم
االجتامعية ،جامعة الكويت ،العدد  ،)2016( 1ص .117-74
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لكل مئة أنثى ،يف حني احتلت محافظة الرشقية (بحسب التسمية اإلدارية السابقة) املرتبة األخرية
بنسبة نوع بلغت  118.1ذك ًرا لكل مئة أنثى( .((1يف حني وقفت دراسة منري كرداشة عىل مسألة توقعات
عمر املرأة املأمول أو املتوقع أن تعيشه منذ الوالدة بحسب تنوع املجتمعات( .((1ويف دراسة أخرى
للباحث نفسه ،استعرضت الدراسة "سيناريوهات اإلسقاطات السكانية للمجتمع العامين" ،وركزت
من خالل التحليل الوصفي عىل ما تناولته وثائق اإلسقاطات السكانية للمجتمع العامين من واقع
بيانات التعدادات السكانية يف السلطنة الصادرة عن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات( .((1وتعرضت
دراسة أحمد الريعاين لـ "درجة معرفة طلبة التعليم ما بعد األسايس مبؤرشات البعد االجتامعي للتنمية
املستدامة"؛ إذ كشفت الدراسة عن أنّ درجة معرفة الطلبة مبؤرشات البعد االجتامعي للتنمية املستدامة
كانت متدنية ،مع وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري النوع لصالح اإلناث( .((1أما أحدث
الدراسات املنجزة حول املوضوع ،فهي دراسة محمد إسالم ،وقد توقفت عىل التنبه إىل مسألة االنخفاض
الحاد يف معدالت الخصوبة والوفيات يف عامن يف اآلونة األخرية ،محاول ًة فحص خصائص التغريات
الدميوغرافية والنوافذ الناشئة للفرص والتحديات التي تواجه ُعامن ،وخيارات السياسة املستقبلية(.((2
ميكن القول إنّ مجمل الدراسات الراهنة إما أنها ركزت عىل جزئيات خالصة يف مسألة التحول الدميوغرايف،
وإما أنها تناولت بالدراسة العالقة بني هذا التحول وبني محاور محددة يف األوضاع /السياسات /الظواهر
االجتامعية .غري أنّ دراستنا الراهنة تتحرك يف إطار فهم عام للسياسة االجتامعية الكلية يف عالئقها
بالتحوالت الدميوغرافية ،محاول ًة تأسيس مداخل (إضاءات) للتحديات ذات الحساسية القصوى التي
تفرضها التحوالت الدميوغرافية يف ضوء اإلسقاطات السكانية عىل نحو أكرث ً
حسم مع مسار السياسة
االجتامعية يف ُعامن ونتاجها خالل خمسة عقود ،منذ ب ْدء املقاربة الحديثة للدولة يف ُعامن عام .1970
تتقاطع الدراسة يف كثري من أجندتها مع دراسة محمد إسالم( ،((2غري أنها تضيف إىل ما توصلت إليه
الدراسة تحدي ًدا دقي ًقا للتدخالت السياسية املطلوبة ،سواء عىل مستوى الترشيعات الكلية ،أو مستوى
 16شكرية كريم" ،الرتكيب النوعي والعمري لسكان سلطنة عامن حسب تعداد  ،"2010مجلة أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانية ،العدد
 ،)2017( 4ص .328-229
 17منري كرداشة" ،معدالت تعمري اإلناث والعوامل املؤثرة فيها :دراسة كمية تحليلية" ،مجلة اآلداب والعلوم االجتامعية ،جامعة السلطان
قابوس ،العدد  ،)2017( 2ص .107-91
 18منري كرداشة [وآخرون]" ،سيناريوهات اإلسقاطات السكانية للمجتمع العامين من واقع بيانات التعدادات السكانية يف السلطنة"،
مجلة العلوم االجتامعية ،جامعة الكويت ،العدد  ،)2017( 3ص .90-57
 19أحمد الربعاين" ،درجة معرفة طلبة التعليم ما بعد األسايس مبؤرشات البعد االجتامعي للتنمية املستدامة" ،مجلة اتحاد الجامعات
العربية وعلم النفس ،العدد  ،)2019( 2ص .38-15
20 M. Mazharul Islam, "Demographic Transition in Sultanate of Oman: Emerging Demographic Dividend and
Challenges," Middle East Fertility Society Journal, no. 25 (2020), pp. 1-14.
21 Ibid.
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السياسات االجتامعية الكلية ،أو مستوى الربامج والخطط التنفيذية ،مع تحديد أوجه املسؤولية
واملساءلة والحكامة ،وتبيان عدد من السيناريوهات (بقاء الوضع الراهن للسياسات االجتامعية
عىل حاله ،أو تدهوره من دون وجود إدارة فاعلة لتحقيق العائد الدميوغرايف الناتج من التحوالت
الدميوغرافية) .كام تستفيد الدراسة الراهنة مام توصلت إليه دراسة عبد الغني والعويض يف جدولة
سؤال بحثي مل يكن ضمن خطتها األولية ،وهو ٌ
سؤال يبحث يف عالقة املركزية اإلدارية بتصاعد مستويات
الحرمان االجتامعي ،وكيف ميكن تحقيق إدارة ناجعة للعائد الدميوغرايف مع تقليص مستويات الحرمان
االجتامعي يف مختلف محافظات السلطنة.
وتسرتشد الدراسة كذلك باإلملاحات التي قدمتها دراسة نورة الكواري يف االشتباك مع محور مهم
من محاور الدراسة ،وهو تأثري التحوالت الدميوغرافية يف مستوى ارتفاع نسبة فئة "الشباب يف سن
خصوصا أنّ الدراسة املذكورة ناقشت ُبع ًدا ً
مهم يف ضغط الهجرة يف أسواق العمل الخليجية
العمل"،
ً
عىل فرص العمل ،ورتبت الدول من ناحية شدة هذا الضغط وتأثرياته .وتضع الدراسة ضمن أجندتها
مسائل الوعي واملعرفة وإذكاء الوعي التنموي التي تناولتها دراسة الريعاين بوصفها إحدى األجندات
خصوصا يف ضوء أنها تتحرك يف مساحة تقيص املنجز من أهداف
األساسية يف السياسات املقرتحة،
ً
التنمية املستدامة  2030يف ُعامن ،والرضورات الالزمة إلذكاء هذا الوعي بوصفه حاف ًزا لتأطري املنظومة
املجتمعية نحو تحقيق األهداف.
كام تسرتشد الدراسة ببقية الدراسات من ناحية بنائها املنهجي ،وتسلسلها يف مناقشة مشكالتها
واستفهاماتها البحثية ،عوضً ا عن املقارنة الالحقة يف تحليل نتائج الدراسة ملسألة مدى االتساق
واالختالف بني ما يرد يف نتائج هذه الدراسة ،وما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة عرب مترحلها
الزمني ،وباختالف منهجياتها يف التناول والتأطري.

ثانيًا :يف التحوالت الدميوغرافية الدولية والعربية
تلخص نظرية التحول الدميوغرافية مشهد التغريات الدميوغرافية الرئيسة يف العامل ،حيث تشري إىل
مرور املجتمعات بثالث مراحل تاريخية من املراحل الدميوغرافية .فاملرحلة األوىل هي مرحلة سابقة
للتحول الدميوغرايف ،ميكن تسميتها "النظام الدميوغرايف التقليدي" ،وهي تتميز مبعدالت وفيات ووالدات
مرتفعة؛ ما يؤدي إىل منو السكان عىل نحو بطيء ج ًّدا .وتأيت بعدها مرحلة انتقالية تُعرف مبرحلة
"التحول الدميوغرايف" ،وهي تتميز يف بدايتها بانخفاض معدل الوفيات ،وبقاء معدل الوالدات مرتف ًعا ،ثم
ً
ملحوظا للسكان .أما املرحلة الثالثة ،فتعرف
ال يلبث هذا املعدل أن ينخفض بعد أن يشهد املجتمع من ًوا
بـ "النظام الدميوغرايف الحديث" ،وهي تتميز مبستويات وفيات ووالدات منخفضة ج ًّدا .وتدور يف فلك
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هذه املراحل الثالث العديد من األسئلة ،سواء عىل املستوى االقتصادي ،أو عىل املستوى السيايس ،أو
عىل املستوى االجتامعي ،يف ما يخص طبيعة إدارة مجموعة الساكنة ،وتختلف درجة هذه التحوالت
ورسعة التحول وطريقة التمرحل واملؤثرات والعوامل الداخلة فيه من مجتمع إىل آخر طب ًقا لعدد من
االستعدادات واآلليات االجتامعية ،األمر الذي قد يفيض بدوره إىل تبدل أمناط الحكم والتحكم ،أو
االلتفات  -يف أقل األحوال  -إىل رضورة انتهاج أمناط جديدة يف إدارة االقتصاد واألسواق ،ورسم السياسات
االجتامعية ،وتأطري منظومة الخدمات ،إضافة إىل التدخالت الثقافية التي تستهدف إذكاء الوعي مبراحل
التحول الدميوغرايف ،وتعديل السلوك اإلنساين نحو اتجاهات بعينها تضمن استقرار النسق ،والحد من
التأثريات العكسية لهذه التحوالت يف نسيج املجتمعات وبناها الداخلية وعالئقها الخارجية(.((2
لقد شهد النظام الدميوغرايف التقليدي مجموع ًة من السامت الرئيسة التي سيطرت عىل كافة الشعوب
يف كل القرون ،تحكم فيها مسائل من قبيل ثبات البيئة وعجز اإلنسان عن تأمني املوارد التي تستجيب
لقدرته عىل التوالد ،وقد كان من بني خصائص هذا النظام وجود معدالت وفيات مرتفعة ج ًّدا ( 35و40
يف األلف) ،وعمر متوقع أثناء الوالدة يراوح بني  30إىل  33سنة ،إضاف ًة إىل سيطرة الكوارث القامئة مثل
املجاعات واألوبئة والحروب ،عوضً ا عن ثبات الخصوبة ( 6-5أطفال لكل امرأة) ،وهو ما ميكن تلخيصه
بأنّ خصيصة هذا النظام الرئيسة هي الثبات املهدد الدائم والخضوع للتقلبات .ومع انتقال العامل إىل
منتصف القرن الثامن عرش ،بدأ الهبوط املستمر واملنتظم تقري ًبا ملعدالت الوفيات يف أوروبا تحدي ًدا
(من  38.5يف األلف عام  ،1740إىل  27.1يف األلف عام  ،1880ثم إىل  18يف األلف عام  ،)1900عوضً ا
عن ارتفاع العمر املتوقع أثناء الوالدة (من  26سنة عام  ،1727إىل  33سنة عام  ،1796ثم إىل  38سنة
عام  ،1820و 52سنة يف نهاية القرن التاسع عرش) .وقد أ ّدت عدة عوامل دو ًرا يف هذا السياق الجديد،
منها االكتشافات العلمية والطبية ،وتح ّول وسائل اإلنتاج الزراعي ،وقدرة اإلنسان عىل إنتاج الغذاء
والرضوريات األساسية األخرى( .((2ومع نهاية ستينيات القرن املايض وبداية سبعينياته ،بدأ انخفاض
معدل الخصوبة يف بعض بلدان رشق آسيا ومجتمعات تنتمي إىل جز ٍر صغرية يف العامل .وبحلول عقد
التسعينيات ،طاول انخفاض الخصوبة كل أجزاء العامل تقري ًبا ،مبا فيها مناطق تتسم مبستويات مرتفعة
ج ًّدا كام هو الشأن يف جنوب آسيا ،مع بعض االستثناءات بالنسبة إىل القارة األفريقية.
وعىل مستوى املنطقة العربية ،كان األطفال دون  15سنة من العمر يف املنطقة العربية يشكلون 40.2
يف املئة من مجموع السكان يف املنطقة العربية يف عام  ،1950وكان الشباب يف الفئة العمرية 24-15
سنة يشكلون  19.4يف املئة ،يف حني اقترصت نسبة كبار السن ( 65سنة فأكرث) عىل  3.3يف املئة .ويتضح
 22األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ،تقرير السكان والتنمية :النافذة الدميغرافية فرصة للتنمية يف البلدان
العربية ،العدد ( 2نيويورك.)2005 :
 23املرجع نفسه.
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من بيانات عائدة إىل سنة  2010أنّ الرتكيبة العمرية يف املنطقة العربية ال تزال شابة نسب ًيا؛ غري أنّ
بعض التغريات املهمة طرأت عليها ،مثل ّ
تدن معدالت الخصوبة إىل انخفاض نسبة السكان دون 15
سنة إىل  33.3يف املئة من مجموع السكان ،إضافة إىل تزايد رسيع يف حجم القوى العاملة؛ إذ ارتفعت
نسبة السكان يف سن العمل ( 64-25سنة) من  37.2يف املئة إىل  42.7يف املئة من مجموع السكان بني
عا َمي  1950و .2010يف حني سجلت نسبة كبار السن ( 65سنة فأكرث) ارتفا ًعا طفي ًفا من  3.3يف املئة إىل
 4.1يف املئة يف الفرتة نفسها .وتشري اإلسقاطات السكانية يف املنطقة العربية لعام  2050إىل أنّ الهيكل
العمري سوف يشهد املزيد من التغريات ،منها انخفاض نسبة السكان دون  15سنة إىل  23.2يف املئة،
وارتفاع نسبة السكان يف سن العمل ( 64-25سنة) إىل  50.4يف املئة ،وارتفاع نسبة السكان من الفئة
العمرية  65سنة فأكرث إىل  11.7يف املئة( .((2وميكن تلخيص السامت الخاصة بالتحول الدميوغرايف يف
الدول العربية كام ييل:
öترتبط السمة األوىل بالوضع الدميوغرايف قبل مرحلة التحول؛ إذ تبني املعطيات القليلة املتوافرة
عن املنطقة العربية أنّ مستويات الوفيات والوالدات كانت أكرث ارتفا ًعا فيها مقارن ًة مبا كانت
عليه يف البلدان الغربية.
öتعود السمة الثانية إىل الطابع املتأخر والرسيع للتحول؛ فقد بدأت مستويات الوفيات تنخفض
يف تواريخ مختلفة ،وغال ًبا بعد الحرب العاملية األوىل ،وأحيانًا بعد الحرب العاملية الثانية ،وكان
التطور مفاجئًا بوجه عام.
öتتعلق السمة الثالثة بوترية النمو الدميوغرايف؛ إذ بلغت معدالت النمو ً
قيم تفوق مرتني أو ثالث
مرات القيم املالحظة يف البلدان الغربية يف مرحلة التحول.
öتتمثل السمة الرابعة يف عدم انخراط التحول الدميوغرايف يف البلدان العربية يف سياق تطور
شامل ّ
وكل ،أي تطور املستويات االقتصادية واالجتامعية والثقافية كافة ،بل إنه كان حصيلة
تحسن الظروف الصحية العامة ،وانخفاض معدالت وفيات الرضع واألطفال ،والتقدم الذي
حققه الطب يف البلدان الغربية خالل القرن العرشين(.((2
تطرح هذه الخصائص استفها ًما قد يكون حارضًا ضمن ًيا يف مسار الدراسة الراهنة ،هو :أكان التحول
نتاجا محضً ا لعمليات التنمية يف أبعادها املختلفة (االقتصادية
الدميوغرايف يف ُعامن ،عىل نحو أسايسً ،
واالجتامعية والثقافية) ،أم أنه عىل غرار الدول العربية األخرى حصيلة طبيعية لتطور األدوات الحضارية
مبا فيها ظروف الصحة العامة ،ومستويات الرعاية الصحية ،والطب الوقايئ؟
 24األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ،تقرير السكان والتنمية :آثار التحوالت يف الهيكل العمري للسكان عىل
السياسات التنموية يف البلدان العربية ،العدد ( 6نيويورك.)2013 :
 25املرجع نفسه.
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يتدرج حضور هذا االستفهام يف األدبيات التي تناقش مسائل التحول الدميوغرايف وخصوصيته من خالل
التنقيب يف االتجاهات الثقافية الحاكمة لهذا التحول .فعىل سبيل املثال ،هل ساهم التعليم يف تغيري
االتجاهات املتعلقة بالخصوبة؟ وإىل أي مدى تحولت األمناط الثقافية املرتبطة بالتحوالت الدميوغرافية
من قبيل عدد األطفال املرغوب يف إنجابهم ،وتنظيم مسائل اإلنجاب بالتوازن مع املستوى االقتصادي
ألرباب األرس ،والقدرة والكفاءة االقتصاديتني والثقافيتني واالجتامعيتني عىل اإلعالة ،واملباعدة بني
الوالدات ،واملفاهيم الدينية والعادات والتقاليد التي يؤمن بها الفرد بوصفها مقوالت لتحديد مسائل
اإلنجاب وسواه؟ تطرح كل هذه األسئلة قضية التأطري السياقي العام لفهم التحوالت الدميوغرافية
واملؤثرات الفعلية فيه ،وما إذا كان ً
مترحل طبيع ًيا عفو ًيا أو تكامل ًيا (اقتصاد ًيا وسياس ًيا وثقاف ًيا واجتامع ًيا).
ومن خالل العودة إىل نظرية التحول الدميوغرايف التي تفرس املراحل التي م ّر بها العامل يف تحوالته
الدميوغرافية ،يطرح هذا التمرحل التاريخي ً
سؤال ،هو :إىل أين يتجه العامل يف تحوالته الدميوغرافية؟
ذلك أن التحول الدميوغرايف "إنجاز أسايس يف السياسات االجتامعية والصحية .فعىل الصعيد العاملي ،أخذ
معدل النمو السكاين يف التباطؤ ،ولكن الزيادة املتوقعة مبا يزيد عىل مليا َري شخص يف العقود األربعة
القادمة ال تزال متثل تحد ًيا كب ًريا .ويتزايد عدد السكان البالغني من العمر  60سنة فام فوق بوترية أرسع،

من أي مجموعة عمرية أخرى ،وسيتضاعف مبا يقارب ثالثة أضعاف سنة  .2050وعىل الصعيد العاملي،

سيكون عدد الناس البالغني  60سنة فام فوق بحلول سنة  2030أكرب من عدد األطفال دون سن 10
سنوات ،وستكون نسبة  73يف املئة من سكان العامل املسنني موجودة يف البلدان النامية .ويكاد ال يستفيد
سوى واحد من كل خمسة أشخاص مسنني يف العامل اليوم عىل املعاش التقاعدي األسايس ،وقد أصبحت
االستدامة املالية والتوازن الدميغرايف يف النظم القامئة معرضة للخطر".

(((2

يتلخص املشهد التاريخي يف الرصاع بني البرشية ،بوصفه نظا ًما اجتامع ًيا واجتام ًعا سياس ًيا ،وبني القوى

املؤثرة يف التغريات االجتامعية؛ إذ "تعيش البرشية يف رصاع مع قوى التغريات الدميوغرافية ،وتكمن

أبرز هذه التغريات يف رسعة النمو السكاين يف بعض االقتصاديات النامية وتح ّول نسبة املراهقني الشباب
الراشدين يف اقتصاديات أخرى ،وتزايد طول األعامر وشيخوخة السكان يف أنحاء العامل والتوسع الحرضي

والهجرة الدولية"(.((2
 26مكتب العمل الدويل ،تقرير العاملة والحامية االجتامعية يف السياق الدميوغرايف الجديد ،التقرير  ،4تقرير مقدم يف مؤمتر العمل
الدويل ،الدورة ( 102جنيف.)2013 :
 27ديفيد بلوم" ،طفرة دميغرافية" ،مجلة التمويل والتنمية (آذار /مارس  ،)2016ص .11-6
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ثالثًا :يف العالئق الحارضة بني التحوالت الدميوغرافية
والسياسات االجتامعية
فرصا أوسع للعمل واإلنتاج
"للتغريات السكانية عالقة وثيقة بالتنمية الشاملة يف املجتمع؛ فهي تفتح ً
واالدخار واالستثامر ،والتنمية االقتصادية ،وزيادة معدالت التحرضً ،
فضل عن منو الخصائص السكانية
التي تنعكس إيجا ًبا عىل املستوى االجتامعي والثقايف للمجتمع .كام أنها تؤثر يف التنمية الشاملة من
خالل ثالث عمليات مهمة :عرض العمل ،واالدخار ،وتنمية رأس املال البرشي"( .((2وتجعل هذه العالقة،
مبختلف تجسيداتها وروابطهاَ ،
تناول مسألة استيعاب السياسيات االجتامعية للتحوالت الدميوغرافية يف
مختلف املجتمعات أم ًرا رضور ًيا .وتتحدد طبيعة العالقة بني التحوالت الدميوغرافية واآلثار املرتتبة عىل
السياسات االجتامعية يف عدة جوانب ،من أهمها آثار هذه التحوالت يف نظم الحامية االجتامعية ،سواء
تلك املوجهة إىل األطفال ،أو الشباب ،أو السكان يف سن العمل ،أو كبار السن ،أو آثارها بوجه عام يف
مستوى شيخوخة السكان والرتتيبات السياسية أو السياسات االجتامعية املتصلة بها ،إضافة إىل القضية
الدامئة والجدلية حول كفاءة متويل نظم الحامية االجتامعية ودميومتها.
ويتم الرتكيز عىل نح ٍو رئيس يف ما يتعلق بالتحوالت الدميوغرافية وكفاءة السياسات االجتامعية يف
ّ
استيعابها ،وهو محور هذا البحث القائم عىل تعزيز أرضية الحامية االجتامعية للفئات األكرث عرضةً
للتأثر بهذه التحوالت وما ينجم عنها من أمناط وانعكاسات اقتصادية متس منظومة األمان االجتامعي
واالقتصادي والثقايف بالنسبة إىل األفراد؛ إذ يجب أن يكون إصالح نظم الحامية االجتامعية الفعالة
واملنصفة واملستدامة نتيج ًة ملراجعة شاملة لنظام الضامن االجتامعي القائم ،مع مراعاة القدرات
اإلدارية واملؤسسية .وينبغي اتباع نهج شامل ،تدريجي  -يف اآلن نفسه  -يحظى بالقبول االجتامعي.
وأفضل السبل إىل تحقيق هذه النتيجة هي الحوار االجتامعي ً
شامل بعض املبادئ األساسية التي ينبغي
أن تستند إليها سياسات الضامن االجتامعي عىل نحو التغطية الشاملة ،واالستدامة ،وكفاية املستحقات،
والتدرج ،واإلدارة الشفافة واملسؤولة ،ونهج الحقوق ،والرتكيز عىل النتائج(.((2
ً
ارتباطا وثي ًقا بدورة الحياة؛ بحيث تختلف سبلهم يف االستهالك
ويرتبط السلوك االقتصادي للناس
واالدخار يف مراحل العمر املختلفة ،وبنا ًء عىل ذلك تؤثر الرتكيبة العمرية املتغرية تأث ًريا كب ًريا يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية .وتتحدد بعض التبعات الناجمة عن التحوالت الدميوغرافية يف عموم مراحلها
التاريخية يف التأثري كذلك يف أسواق العمل وأمناطه ،ويف الهجرات ،ويف كفاءة القوى العاملة .فعىل سبيل
 28أحمد املغازي" ،بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية :السياسة واالقتصاد يف ّ
ظل املتغريات اإلقليمية والدولية والواقع السكاين
ومتطلبات التنمية" ،يف :بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية :التحديات االجتامعية واالقتصادية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .161-97
 29األمم املتحدة ،تقرير السكان والتنمية :النافذة الدميغرافية.
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املثال ،تسبب شيخوخة السكان تأثريات مبارشة يف املهارات واالحتياجات والقدرات والكفاءات والخربات
يف سوق العمل .كام تنعكس بصورة مبارشة عىل نُظم الرعاية الصحية الطويلة املدى وأنظمة الضامن
ثم تغدو مسألة فهم الشبكة املتكاملة لتأثري التحوالت الدميوغرافية يف السياسات
االجتامعي ،ومن ّ
االجتامعية ،وف ًقا ملبادئ تكاملية وتداخلية بني السياسات املختلفة ،مسأل ًة يف غاية األهمية.

عا :يف إدارة العائد الدميوغرايف وجني مثاره
راب ً
يتم الحديث عن مفهوم الهبة الدميوغرافية بوصفها تحول يف حالة السكان ينتج من انخفاض معدالت
الخصوبة؛ بحيث تصبح غالبية أفراد املجتمع من فئة السكان يف سن العمل واإلنتاج ،وتتوسع معه
تدريج ًيا مقدمة "رأس الهرم السكاين" ووسطه .أي إنّ معدل منو السكان النشطني اقتصاد ًيا يف الفئة
( 64-15سنة) سنة يتجاوز معدل منو الفئات السكانية األخرى (الفئات املعالة) ،وهم صغار السن (دون
 15سنة) ،وكبار السن ( 65سنة فأكرث)( .((3كام أنّ هذا املفهوم يشري إىل الكيفية التي ميكن بواسطتها
املجتمعات النامية أن تجعل منها نقطة تحول إىل مرحلة جديدة تتسم بضبط مسارات التنمية عن
طريق اإلدارة الجيدة للموارد البرشية وتنميتها بالرتكيز عىل التعليم املبكر ،وترقية أنظمة التعليم
والتدريب والتأهيل ،واالستفادة من إمكانات الشباب ،وتطويع الفرص ،وتخليق أسواق العمل ،وخلق
تحسن نوعي يف حياة
اتجاهات ثقافية جديدة يف شؤون املجتمع واألرسة والشأن العام؛ ما يقابله ُّ
املواطنني ،ومواجهة مبارشة ملشكلة البطالة عرب حلول استباقية ،وعرب تحرير قطاعات العمل الحكومي
واالقتصادات الريعية من أعبائها املركزية ،وعرب التحكم يف األرسة ومحاولة تحجيم بنيانها مبا يتناسب
واملعطى الدميوغرايف ،وما يفرضه من استتباعات طارئة عىل شؤون االقتصاد والسياسة واملجتمع.
ميكن القول إنّ الفرصة الدميوغرافية ال تؤيت ُأ ُكلها بنفسها ،وإمنا تحتاج إىل استجابات نحوها يف سياق
السياسات االجتامعية واالقتصادية .وهي تبدأ يف الظهور عندما يبدأ السكان ممن هم يف سن العمل يف
التزايد ،ويحدث االنخفاض الكايف يف معدل الخصوبة عىل نحو يؤدي إىل انخفاض عدد األطفال املعالني.
وتبدأ نافذة الفرصة باالنغالق عندما تبدأ نسبة السكان ممن هم يف سن العمل يف االنخفاض مر ًة أخرى،
السن بني السكان(.((3
بسبب معدالت الخصوبة املنخفضة عىل نحو متواصل ،وحدوث تزايد يف نسبة كبار ّ
 30حسني أحمد سعد الشديدي" ،التوظيف األمثل لفرصة التحول الدميوغرايف (الهبة الدميوغرافية)" ،مجلة املخطط والتنمية ،العدد 30
( ،)2014ص .146-139
 31صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ،قسم البيانات واألبحاث والسياسات ،جيل  ،2030منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا :االستثامر يف األطفال والشباب اليوم لتأمني منطقة مزدهرة يف املستقبل (نيسان /أبريل  ،)2019شوهد يف  ،2020/12/3يف:
https://uni.cf/2JyFmaW
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ولذلك ،يربز الحديث اليوم عن مسألة إدارة العائد الدميوغرايف يف أدبيات التنمية من خالل االستثامر
األمثل يف نافذة الفرصة الدميوغرافية( .((3ولتحقيق املكاسب املحتملة ،سيتعني عىل البلدان تنفيذ
سياسات اقتصادية واجتامعية من شأنها متكني العاملني الجدد من العثور عىل وظائف منتجة .وقد
يؤدي عدم القدرة عىل خ ْفض معدالت الخصوبة أو توفري وظائف للعاملني الجدد إىل زيادة رسيعة
ثم إىل تداعيات اجتامعية واقتصادية حادة محتملة .ويف الواقع ،عانت عدة
يف معدالت البطالة ،ومن ّ
ارتفاع معدالت البطالة يف ظل التحول الدميوغرايف؛ ما يؤكد صعوبة تنفيذ املزيج املالئم من
بلدان
َ
(((3
السياسات االقتصادية واالجتامعية .
تربز عدة معيقات تحول دون تحقيق العائد الدميوغرايف وتؤثر يف تقديم الخدمات ،ومنها معيقات
متعلقة باالستقرار السيايس واالجتامعي ،مثل النزاع ،والعنف ،وانعدام املشاركة ،ومعيقات متعلقة
بوضع سياسات اقتصادية واجتامعية دامجة ومنصفة ،مثل اإلقصاء ،وعدم اإلنصاف القامئني عىل الفقر،
وتهميش األطفال الالجئني واليافعني والشباب ،ومعيقات مرتبطة بتوسيع فرص العمل ،مثل تردي جودة
التعليم ،وعدم التوافق بني املهارات ومتطلبات سوق العمل ،وانعدام توفر الوظائف .وهناك أيضً ا
تبعات مرتتبة عىل توفري الخدمات األساسية ،مثل توفري الخدمات الصحية ،وتوفري خدمات التعليم،
ومشكالت االنتقال من املدرسة إىل العمل(.((3
وتشري األدبيات التي تناقش مسألة إدارة العائد الدميوغرايف أو االستفادة من نافذة الفرصة الدميوغرافية
عاد ًة إىل بلدان رشق آسيا ،وإىل أنها حققت مكاسب دميوغرافية أكرب بفضل تطبيق سياسات أكرث مالءمة
األزواج عىل إنجاب
شجع تنظيم األرسة
َ
للتحول الدميوغرايف ،منها توافر مزيد من خدمات التعليم .وقد ّ
عدد أقل من األطفال ،وزيادة االستثامرات يف رأس املال البرشي ودورها يف رفع مستوى مهارات القوى
العاملة املتنامية وإنتاجيتها ،وزيادة الرتكيز عىل أنشطة الصناعة التحويلية التي ساهمت يف رفع متوسط
مستوى اإلنتاجية يف االقتصاد ك ّله ،واالندماج يف التجارة العاملية ،وتعزيز االستثامرات األجنبية وانتقال
التكنولوجيا ،ومرونة سياسات سوق العمل التي ساهمت يف كفاءة انتقال العاملني إىل قطاع الصناعة
التحويلية الكثيف االستخدام للعاملة واألكرث إنتاجية؛ ما ساعد عىل التحول االقتصادي .ومع تزايد أعداد
العاملني ،أتاح التطور املايل ضخ الزيادة يف املدخرات إىل قطاع االستثامر(.((3
ميكن القول إنّ نهج إدارة العائد الدميوغرايف يختلف من مجتمع آلخر ،كام أنّ التحديات واملعيقات
الناشئة التي قد تحول دون االستثامر األمثل يف نافذة الفرصة الدميوغرافية تختلف بحسب موقع الدولة
32
33
34
35

لالستزادة بشأن فرص االستثامر األمثل للنافذة الدميوغرافيةُ ،ينظر :األمم املتحدة ،تقرير السكان والتنمية :النافذة الدميغرافية.
األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ،نرشة التنمية االجتامعية :االستفادة من العائد الدميغرايف ،مج  ،6العدد .)2017( 2
صندوق األمم املتحدة للطفولة.
األمم املتحدة ،نرشة التنمية االجتامعية.
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من التمرحل الدميوغرايف بالنسبة إىل نافذة الفرصة الدميوغرافية ،وما إذا كانت يف مرحلة ما قبل العائد
الدميوغرايف ،أو يف مرحلة العائد الدميوغرايف املبكر ،أو يف مرحلة العائد الدميوغرايف املتأخر ،أو يف مرحلة
ما بعد العائد الدميوغرايف .وبالنسبة إىل سلطنة عامن ،فإنها تصنف ضمن إطار مرحلة العائد الدميوغرايف
املبكر الذي يعرب عن الدول التي شهدت زياد ًة نسبية يف عدد السكان ممن هم يف سن العمل ،ومعدل
خصوبة أقل من أربع والدات لكل امرأة عام .2015

خامسا :يف راهن السكان ومؤرشات التحول الدميوغرايف
ً
كان عدد السكان يف سلطنة ُعامن عام  ،1993مع انطالق أول تجربة إحصائية حقيقية للسلطنة يف
العامنيون منهم  1483226نسمة ،يف حني يشكل
تعدادها األول ،قد بلغ  2018074نسمة ،يش ّكل ُ
العامنيني يف عام  2003ليصل إىل  1781558نسمة ،ومنه إىل
الوافدون  534848نسمة .وزاد عدد ُ
 1957336نسمة يف عام  .2010يف حني زاد عدد الوافدين ليصل إىل  559257نسمة يف عام  ،2003ومنه
إىل  816143نسمة يف عام  .2010وبحلول منتصف عام  ،2019بلغ عدد سكان السلطنة 4617927
نسمة ،منهم ُ 2655144عامن ًيا ،وقرابة  1962783من الوافدين ،يف حني بلغت الزيادة يف عدد السكان
العامنيني خالل الفرتة
بالسلطنة بني عا َمي  2014و 2019قرابة  625ألف نسمة ،بتغري سنوي للسكان ُ
نفسها يقدر بـ  3.5يف املئة ،يف حني يقدر التغري السنوي للسكان الوافدين خالل الفرتة نفسها أيضً ا
بـ  2.7يف املئة(.((3
للعامنيني يف محافظتي مسقط ومسندم إىل نحو  25سنة،
العمري ُ
يصل أعىل معدل راهن للوسيط ُ
وينخفض هذا املعدل يف محافظ َتي الوسطى وشامل الرشقية ليصل إىل  20سنة ،يف حني بلغ معدل
العمرية
العمري للوافدين يف السلطنة  35سنة ،يف الوقت الذي تبلغ فيه معدالت اإلعالة ُ
الوسيط ُ
العمرية لصغار السن  65.2فر ًدا ،أ ّما معدل اإلعالة
للعامنيني  72.2فر ًدا ويبلغ معدل اإلعالة ُ
الراهنة ُ
(((3
العمرية لكبار السن فهو يبلغ  7أفراد .
العمرية بـ  5.5أفراد ،وتُقدر اإلعالة العمرية لصغار السن بـ 4.9
بالنسبة إىل الوافدين ،يقدر معدل اإلعالة ُ
العامنيون  57.5يف املئة من إجاميل
العمرية لكبار السن بـ  0.6أفراد .ويشكل ُ
أفراد ،يف حني تقدر اإلعالة ُ
العامنيات من إجاميل السكان حواىل  29يف املئة،
السكان يف منتصف عام 2019؛ إذ بلغت نسبة اإلناث ُ
(((3
العامنيني  101ذكر لكل  100أنثى .
العامنيني ،وتبلغ نسبة النوع لدى السكان ُ
و 49.6يف املئة من إجاميل ُ
36
37
38

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،إحصاءات السكان (مسقط.)2019 :
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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الشكل ()1
تطور اإلسقاطات السكانية لسكان السلطنة حتى عام ( 2100باملاليني)

املصدر:
"Oman population 1800 to 2100," Our World in Data, accessed on 12/8/2020, at: https://bit.ly/3eEDoB8

الشكل ()2
تطور نسب اإلعالة يف ُعامن منذ عام 1990

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﺷﺒﺎب ) %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻣﺴﻨﻮن ) %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ(
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املصدر :البنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/15يفhttps://bit.ly/3eD6KzH :
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الشكل ()3
تطور نسب السكان الذكور مقارنة بنسب السكان اإلناث من إجاميل السكان يف ُعامن منذ عام 1991
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املصدر :البنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/15يفhttps://bit.ly/3eD6KzH :

للعامنيات إىل  4أطفال لكل امرأة يف عام
بالنظر إىل معدالت الخصوبة ،ارتفع معدل الخصوبة الكيل ُ
 ،2016وذلك بعد ثبات للمعدل طوال عدة سنوات سابقة عند  3.7أطفال لكل امرأة؛ ما يشري إىل اتجاه
العامنيني ،يقاربه انخفاض يف معدالت الوفيات؛ إذ بلغ معدل
تصاعدي للزيادة الطبيعية يف مواليد ُ
الوفيات الخام يف عام  2016حواىل  3حاالت لكل ألف من السكان ،واستمرار ارتفاع العمر عند امليالد
ليصل إىل  76.9سنة يف بيانات عام .((3(2016
للعامنيني بحسب النوع وف ًقا لبيانات منتصف عام 2019؛ إذ بلغت نسبة
يتساوى توزيع الهرم السكاين ُ
الذكور  50.4يف املئة واإلناث  49.6يف املئة .ومتثل فئ َتا الشباب واألطفال (من  29سنة فأقل) الرشيحة
العامنيني بنسبة  64يف املئة .يف حني متثل فئة
العامنيني؛ فهي تشكل حواىل ثل َثي السكان ُ
األكرب بني ُ
األطفال (أقل من  5سنوات) أكرب الفئات؛ إذ بلغت وحدها نسبة  15يف املئة .وتنخفض نسبة النوع لدى
العمرية ( 65سنة فأكرث) لتصل إىل حواىل  92ذك ًرا لكل  100أنثى .وتتقارب بفارق
العامنيني يف الفئة ُ
ُ
العمرية ( 64-15سنة) سنة لتصل إىل حواىل  101ذكر لكل  100أنثى(.((4
بسيط يف الفئة ُ

39
40

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،اإلسقاطات السكانية .2040-2020
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،إحصاءات السكان.
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الشكل ()4
تطور نسب السكان يف الفئات العمرية أقل من  65سنة يف عامن منذ عام 1991

املصدر :البنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/15يفhttps://bit.ly/3eD6KzH :

الشكل ()5
الهرم السكاين للوافدين يف ُعامن (منتصف )2019

املصدر :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،إحصاءات السكان (مسقط :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.)2019 ،
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الشكل ()6
للعامنيني (منتصف )2019
الهرم السكاين ُ

املصدر :املرجع نفسه.

تشري البيانات إىل أن أكرث من  5أضعاف الوافدين هم من الذكور ،حيث بلغت نسبة الوافدين الذكور
حواىل  82يف املئة من إجاميل الوافدين يف السلطنة ،ويرتكز أغلبهم يف سن العمل ( 64-15سنة) حيث
بلغت نسبتهم يف هذه الرشيحة  95يف املئة مقابل  5يف املئة فقط لبقية الفئات.

سادسا :يف سيناريوهات اإلسقاطات السكانية ورشطيات
ً

التنمية املستدامة

أطرت السلطنة اإلسقاطات السكانية عام  2016مستند ًة إىل بيانات أساس تعود إىل عام  .2015وقد تم
للعامنيني .وتستند هذه
استخدام الطريقة الرتكيبية ،وهي الطريقة املتبعة يف إعداد اإلسقاطات السكانية ُ
الطريقة إىل املكونات أو األفواج؛ إذ تأخذ يف االعتبار مكونات وعنارص التغري السكاين ،كاملواليد والوفيات
والهجرة لكال الجنسني .ومتّت دراسة مجموعة عوامل لوضع اإلسقاطات السكانية؛ إذ يعتمد الجانب
العامنية،
األول من اإلسقاطات عىل عدة عوامل (الرتكيب العمري للسكان ،ومعدالت الخصوبة للمرأة ُ
ومعدالت الوفاة ،ونسبة الوافدين إىل إجاميل السكان) .أما الجانب الثاين ،فقد ركز عىل النمو السكاين،
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واعتمد عىل عوامل من قبيل الهجرات الخارجية ،واألحوال االقتصادية والتنموية للسلطنة وللمنطقة
ولدول العامل .وقد وضعت سيناريوهات اإلسقاطات السكانية ثالثة سيناريوهات أساسية ،هي:
العامنيات  4.5مواليد لكل امرأة ،وهو سيناريو
öسيناريو الخصوبة املرتفعة :تكون خصوبة ُ
الزيادة النسبية؛ إذ يحدث اتجاه عكيس ملعدالت الخصوبة ،وهو ما حدث فعل ًيا بد ًءا من
ثم ،فإنّ هناك احتاملية أنّ معدالت الخصوبة سوف ترتفع يف
العا َمني  2013و .2015ومن ّ
املستقبل من  4مواليد لكل امرأة يف عام  ،2015إىل  4.5مواليد لكل امرأة يف عام .2040
العامنيات  3.3مواليد لكل امرأة ،وهو أم ٌر يشري
öسيناريو الخصوبة املتوسطة :تكون خصوبة ُ
العامنية عن مستواها الحايل ،وميكن
إىل حدوث تراجع طفيف يف معدالت الخصوبة للمرأة ُ
تسميته سيناريو الرتاجع الطفيف.
العامنيات  2.5مولود لكل امرأة .ويفرتض هذا
öسيناريو الخصوبة املنخفضة :تكون خصوبة ُ
السيناريو نتيج ًة لعدة عوامل مثل مشاركة املرأة يف سوق العمل ،واالرتفاع املستمر يف معدالت
مشاركة اإلناث يف التعليم ،وجوانب التحرض ،وكلها عوامل تقود إىل انخفاض معدالت الخصوبة،
وهو ما يسمى سيناريو الرتاجع الكبري.
بالنسبة إىل الوافدين ،تم وضع افرتاضني؛ أولهام بقاء نسبة الوافدين عند مستواها يف سنة األساس 44.5
يف املئة ،بافرتاض بقاء أمناط النمو االقتصادي الحايل عىل حالها ،أ ّما ثانيهام فهو عند تب ّني سياسة لخفض
نسبة الوافدين إىل  33يف املئة من السكان بحلول عام  .2040وتشري نتائج اإلسقاطات السكانية إىل
أنّ عدد السكان سوف يتخطى حاجز  8ماليني نسمة يف عام  2040يف حال ثبات نسبة الوافدين عند
 44.5يف املئة ،وافرتاض سيناريو الزيادة املرتفعة ،وهو ما يعني زيادة صافية يف عدد السكان تصل إىل 4
ماليني نسمة .أما يف حالة سيناريو الزيادة املتوسطة ،فمن املتوقع أن يصل عدد السكان إىل  7.66ماليني
نسمة ،و 7.21ماليني يف حالة سيناريو الزيادة املنخفضة .وعىل جانب آخر ،تشري تقديرات النمو السكاين
يف حالة انخفاض نسبة الوافدين إىل أنّ عدد سكان السلطنة يف عام  2040سوف يصل إىل  6.86ماليني
نسمة ،وف ًقا الفرتاض الخصوبة العالية ،و 6.34ماليني نسمة ،وف ًقا الفرتاض الخصوبة املتوسطة ،و5.97
ماليني نسمة ،وف ًقا الفرتاض الخصوبة املنخفضة(.((4
بالنسبة إىل ما يتصل بتوزيع السكان يف املحافظات ،مقارن ًة بني الوضع الراهن بحسب بيانات منتصف
عام  ،2019وما تتوقعه سيناريوهات اإلسقاطات السكانية (بافرتاض السيناريو املتوسط) ،وثبات نسبة
العامنيني والوافدين .وحيث إنّ التوزيع
الوافدين ،يبني الجدول ( )1توزيع السكان املتوقع بحسب ُ
يبقى يف حدوده الراهنة واملعتدلة بنا ًء عىل وضع السياسات االقتصادية واإلمنائية بصيغها وتواترها
41

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،اإلسقاطات السكانية .2040-2020

نادمحلا سيمخ كرابم

283

التحول الدميوغرايف والسياسات االجتامعية يف سلطنة عُامن
قراءة يف سيناريوهات اإلسقاطات السكانية يف رؤية عُامن 2020

الحايل ،فإنّ املسألة تتطلب تركيز املزيد من الجهد إليجاد سياسات سكانية توازي السياسات اإلمنائية
وتستهدف املحافظات األكرث عرضة للحرمان االجتامعي ،وأال تكون املقاربة مبنية عىل األرقام املحضة
ملؤرشات السكان فحسب ،وإمنا تقيص منظومة الكفاية االجتامعية واالقتصادية ،وتغري االتجاهات
الثقافية واالقتصادية واالجتامعية للسكان يف مختلف املحافظات ،عوضً ا عن معرفة البدائل التنموية
التي تتناسب مع السياق االجتامعي العام يف كل محافظة ،ومداخل التغيري االقتصادي التي من شأنها
أن تتامس بطريقة مبارشة مع تحسني القدرة االقتصادية للسكان واالرتقاء باملستوى املعييش ،وتلبية
االحتياجات العمومية من االقتصاد والتنمية والثقافة وشؤون املجتمع .ويف هذا السياق يؤمل أن يساهم
استحداث نظام مكتوب ومؤطر للمحافظات صدر مؤخ ًرا يف مسألة إحداث نقلة نوعية نحو الالمركزية
اإلدارية والسياسية ،تتبعها المركزية الحقة يف تسيري التنمية وتحريك االقتصاد ،وتأطري املقاربات الناجعة
لتنمية املحافظات بنا ًء عىل خصائصها ومقوماتها العامة.
الجدول ()1
أعداد السكان يف املحافظات من واقع اإلسقاطات السكانية 2040
الوافدون

العامنيون
ُ
املحافظة

منتصف 2019

مقدار االنحراف عام قدرته
اإلسقاطات السكانية (سنة
األساس  )2015لعام 2020

2040

مقدار الزيادة

منتصف 2019

مقدار االنحراف عام قدرته
اإلسقاطات السكانية (سنة
األساس  )2015لعام 2020

2040

مقدار الزيادة

مسقط

560011

1959

849328

289317

861398

169621

1602214

740816

ظفار

223615

5152

348974

125359

228579

27053

379346

150767

مسندم

30114

281

45946

15832

15287

2845

28206

12919

الربميي

58097

3025

96755

38658

57579

7039

100433

42854

الداخلية

364241

20328

615960

251719

121082

490

187462

66380

شامل الباطنة

519660

22642

837883

318223

262847

16629

434331

171484

جنوب الباطنة

316491

12303

507597

191106

121327

2406

192311

70984

جنوب الرشقية

213805

7919

435788

221983

106981

7908

178570

71589

شامل الرشقية

183495

8418

299309

115814

100569

907895

168595

68026

الظاهرة

160346

5257

242171

81825

63042

1016

99594

36552

الوسطى

25287

1525

41768

16481

24092

1706

34806

10714

اإلجاميل

2655162

88809

4321479

1666317

1962783

1144608

3405868

1443085

املصدر :من إعداد الباحث ،بنا ًء عىل :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،اإلسقاطات السكانية ( 2040-2020مسقط :املركز الوطني
لإلحصاء واملعلومات)2017 ،؛ املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،إحصاءات السكان (مسقط :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.)2019 ،
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عا :سيناريوهات اإلسقاطات السكانية واالحتياجات التنموية
ساب ً
حاولنا يف سياق هذه الجزئية تلخيص ما ورد يف "سيناريوهات النمو السكاين ومتطلبات التنمية املستدامة
حتى عام  ،((4("2040من تحليل تن ُّبئي لالحتياجات التنموية بالنسبة إىل سلطنة ُعامن حتى عام ،2040
بافرتاض سيناريو الخصوبة املتوسطة يف النمو السكاين ( 3.3مواليد لكل امرأة):
الجدول ()2
االحتياجات التنموية للسلطنة حتى عام  2040وف ًقا لسيناريو الخصوبة املتوسطة
افرتاض ثبات نسبة افرتاض انخفاض
الوافدين عند  44.5نسبة الوافدين إىل
البيان
 33يف املئة
يف املئة
 7.49ماليني نسمة  6.20ماليني نسمة
عدد سكان السلطنة 2040
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل حتى عام  2040بافرتاض  25.6مليار ريـال  15.3مليار ريـال
ثبات نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل عند ً 7863
ُعامين
ُعامين
ريال
 195مليار ريـال
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل الناتج املحيل اإلجاميل حتى عام  2040بافرتاض  243مليار ريـال
زيادة نصيب الفرد تدريج ًيا من الناتج املحيل اإلجاميل إىل ً 37545
ُعامين
ُعامين
ريال
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل الوحدات السكنية
 285ألف وحدة
 477ألف وحدة
حتى عام 2040
 5504آالف
 9203آالف
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل استهالك الكهرباء املنزلية حتى عام 2040
غيغاواط /ساعة
غيغاواط /ساعة
 278مليون ريـال  166مليون ريـال
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل اإلنفاق عىل الكهرباء املنزلية حتى عام 2040
ُعامين
ُعامين
 52.8مليار غالون  31.6مليار غالون
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل االستهالك املنزيل للمياه حتى عام 2040
 312.1مليون ريـال  186.7مليون ريـال
سيناريوهات الزيادة املطلوبة إضافتها إىل اإلنفاق عىل املياه املنزلية حتى عام 2040
ُعامين
ُعامين
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل األطباء حتى عام 2040
 6493طبي ًبا
 10854طبي ًبا
(لتحسني مؤرشات القطاع)
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل األطباء حتى عام 2040
 4264طبي ًبا
 7128طبي ًبا
(لإلبقاء عىل الوضع الحايل للقطاع)
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل الصيادلة حتى عام 2040
 1062صيدل ًيا
 1776صيدل ًيا
(لتحسني مؤرشات القطاع)
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل الصيادلة حتى عام 2040
 900صيديل
 1504صيادلة
(لإلبقاء عىل الوضع الحايل للقطاع)
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل املمرضني حتى عام 2040
 12788ممرضً ا
 21379ممرضً ا
(لتحسني مؤرشات القطاع)
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل املمرضني حتى عام 2040
 8480ممرضً ا
 14176ممرضً ا
(لإلبقاء عىل الوضع الحايل للقطاع)
 627.9مليون ريـال  375.6مليون ريـال
سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل اإلنفاق الصحي
ُعامين
ُعامين
حتى عام 2040
املصدر :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،سيناريوهات النمو السكاين ومتطلبات التنمية املستدامة حتى عام ( 2040مسقط.)2016 :
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الجدول ()3
ً
املستجدون يف سوق العمل حتى عام  2040وفقا لسيناريو الخصوبة املتوسطة
تقدير أعداد املستجدين يف سوق العمل حتى عام  2040وف ًقا
الفرتاضات النمو السكاين

 549ألف مستجد

تقدير أعداد املستجدين يف سوق العمل حتى عام  2040وف ًقا
الفرتاضات النمو السكاين والنوع

 360ألف مستجد من  188ألف مستجدة من
اإلناث
الذكور

املصدر :املرجع نفسه.

الجدول ()4
ً
أوضاع النظام التعليمي حتى عام  2040وفقا لسيناريو الخصوبة املتوسطة
سيناريوهات الطالب وامللتحقني الجدد بالتعليم املدريس حتى عام
2040

 1949ألف طالب
(اإلجاميل الرتاكمي
للملتحقني الجدد)

 974ألف طالب
(إجاميل الطالب)

سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل املعلمني والفصول الدراسية
حتى عام 2040

ً 45770
معلم

ً 15529
فصل دراس ًيا

سيناريوهات الزيادة املطلوب إضافتها إىل اإلنفاق عىل التعليم املدريس
حتى عام 2040

 1009ماليني ريـال ُعامين

املصدر :املرجع نفسه.

يبقى السؤال املطروح من الناحية السوسيولوجية بعي ًدا عن مقاربة اإلسقاطات رقم ًياّ :أي السيناريوهات
العامنية ،وبنية
السابقة هو األكرث
ترشيحا للحضور خالل العرشين عا ًما املقبلة ،يف ضوء تركيبة األرسة ُ
ً
الثقافة ،والسلوك االجتامعي يف الوقت الراهن؟ يبدو طرح هذا السؤال ،إىل ح ٍّد ما ،مجازف ًة يف مجتمع
يفتقد الحديث عن التوجهات العامة ورصدها ،وتوافر الرتاث النظري واألدبيات الناجزة حول تطور
الثقافة واملجتمع واتجاهات السكان عىل نحو مي ّكن الباحث من إطالق ُحكم وتقدير موقف ،خاصة يف
العامنية يف عام  2000 /1999كان حواىل  8.5أفراد ،ثم
هذه القضية .ولكن ميكن القول إنّ حجم األرسة ُ
تح ّول يف عام  2011 /2010إىل  8أفراد ،بنسبة تغري بلغت  5.9-يف املئة .وبحسب بيانات آخر مسح أرسي
العامنية ال يزال يراوح عند  7.4أفراد( .((4نستكشف من ذلك أنّ التغري يف حجم
شامل ،فإنّ حجم األرسة ُ
األرسة املعيشية ال يزال بطيئًا ،وأنّ حجم التغري الطارئ عليها ال يزال محدو ًدا ،كام أنّ الزيادة الطبيعية
العامنيني مرتفعة؛ إذ يبلغ معدل هذه الزيادة بالنسبة إليهم  2.76يف املئة ،مقارن ًة باملعدل العاملي
بني ُ
( 1.1يف املئة) ،ومعدل الدول النامية ( 1.4يف املئة) ،ومعدل الدول األقل تطو ًرا ( 2.6يف املئة) .كام تجدر
43
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اإلشارة إىل أنّ معدل املواليد الخام الحايل يف السلطنة يبلغ  ،30.3مقارن ًة باملعدل العاملي ( ،)19ومعدل
الدول النامية ( ،)20ومعدل الدول األقل تطو ًرا (.((4()33
يف الواقع ،ال ميكن تحديد إجابة دقيقة يف مجتمع ال يزال يعتمد عىل األرسة بوصفها وحدة أساسية
يف تكوينه االجتامعي ،وتشكيل سلوك أفراده وقيمهم ومعتقداتهم ،من دون الرجوع إىل نظام الشبكة
االجتامعية الحاكمة لتغري هذه األرسة وتطورها ،وهي ترتكز يف األساس عىل عدة عوامل ،من أهمها ما ييل:
öالعامل االقتصادي :يتمثّل يف عوامل اإلنتاج والدخل واإلنفاق والكفاية االقتصادية ،واملؤثرات
الكلية يف اقتصاد األرسة مبختلف مكوناته ،وانعكاسها عىل طبيعة تكوين األرسة وموجهاتها.
öالعامل الثقايف واالجتامعي :يتمثّل يف أثر التعليم ،ومصادر املعرفة ،وسلطة املفاهيم التقليدية
الحاكمة ،وأمناط الرتبية ،ومستويات التعرض لوسائل اإلعالم والتقانة ،والقدرة عىل التواصل
واالحتكاك الثقايف.
öالعامل السيايس والحقوقي :يتمثّل يف أمناط التمكني واملشاركة والحريات العامة ،وموضع املرأة
يف املجتمع ،ومستوى التوقعات السياسية ،والبيئة الترشيعية والتنظيمية املوجهة إىل األرسة
وحركتها وحركة مكوناتها.
öعامل التحرض :يشري ،بحسب أحد التعريفات ،إىل عملية من عمليات التغري االجتامعي متمثّلة
يف انتقال الريفيني إىل املدن واكتسابهم تدريج ًيا القيم الحرضية ،وما يرتبط بها من أمناط
السلوك الحرضي ،إىل أن تنتهي هذه العملية إىل ما يسمى التكيف االجتامعي.
öعامل تطور وسائل اإلعالم واالتصال :يتمثّل يف قدرتها عىل إذكاء مفاهيم جديدة أو تحقيق صيغ
جديدة للتواصل األرسي والتواصل االجتامعي والتواصل الخارجي ،وهو ما يؤدي  -بطريقة أو
ثم تغري األمناط الثقافية.
بأخرى – إىل تالقح املفاهيم ،ومن ّ
öالعامل الدميوغرايف :هو العامل الذي نتحدث عنه يف مجمل ما سبق ،ونلفت االنتباه إىل أنه
ال ميكن أن يكون مؤث ًرا بطريقة مبارشة من دون اتصاله ببقية مكونات شبكة العوامل املرسودة
آن ًفا( .((4وبنا ًء عليه ،واتسا ًقا مع طبيعة املجتمع وعموم عملية بطء التحول الدميوغرايف ،وبحكم
أنّ السلطنة تشهد  -كغريها من الدول العربية ً -
تحول دميوغراف ًيا بطيئًا عائ ًدا إىل انخفاض
الخصوبة ،وارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة ،وأن توقع الحياة عند الوالدة يرتفع حتى يصل إىل
 44املرجع نفسه.
 45راشدي خرضة" ،االنتقالية الدميوغرافية والتحوالت السوسيودميوغرافية لألرسة الجزائرية :دراسة تحليلية" ،أطروحة دكتوراه ،كلية
العلوم االجتامعية ،جامعة وهران ،الجزائر (.)2013
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 82.2سنة بالنسبة إىل اإلناث ،و 77.76سنة بالنسبة إىل الذكور ،مع حلول عام  ،((4(2040إضاف ًة
إىل البطء يف تراجع نسبة الوفيات ،فإنّ أقرب السيناريوهات التي ميكن التسليم بها من الناحية
السوسيولوجية هو السيناريو املتوسط ،مع عدم ثبات معدالت منو السكان أو استقرارها ،أو
االتساق العام مع املراحل الطبيعية لعمليات التحول الدميوغرايف.
الشكل ()7
شبكة العوامل املؤثرة يف األرسة واالنتقال الدميوغرايف

املصدر :راشدي خرضة" ،االنتقالية الدميوغرافية والتحوالت السوسيودميوغرافية لألرسة الجزائرية :دراسة تحليلية" ،أطروحة
دكتوراه ،كلية العلوم االجتامعية ،جامعة وهران ،الجزائر (.)2013
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ثام ًنا :يف فاعلية السياسات االجتامعية يف استيعاب
عامين
التحوالت الدميوغرافية يف املجتمع ال ُ
بحلول عام  2020تنتهي مسارات "رؤية ُعامن  ،"2020وهي رؤية اقتصادية تنموية استرشافية استهدفت
الصعد،
التنويع االقتصادي والنهوض بالجوانب التنموية .وعىل الرغم من اإلنجازات املحققة عىل مختلف ُ
مبا فيها تضاعف الناتج املحيل اإلجاميل أكرث من  6مرات ،وارتفاع نصيب الفرد منه من ً 2491
ريال عامن ًيا
(حواىل  6400دوالر أمرييك) عام  ،1995إىل ً 7876
ريال عامن ًيا (حواىل  20400دوالر أمرييك) يف نهاية عام
 ،2014فإنّ مثة جوانب قصور مل تُو ّفق فيها الرؤية ،منها أنّ النمو يف اإلنفاق الحكومي عند املستويات
الحالية غري قابل لالستمرار ،كام أنّ الدور الرئيس يف مجال اإلنتاج ال يزال تقوم به الحكومة .وقد أدى
عدم وجود قطاع خاص دينامييك إىل الحد من توفري فرص العمل ،ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
وكان للضعف يف تنمية القطاع الخاص تداعيات سلبية عىل اتجاهات العاملة؛ فالعاملة الوطنية تفضل
املناصب الحكومية التي تقدم امتيازات أكرب ،ومل تنجح السياسات حتى اآلن يف ج ْعل وظائف القطاع
الخاص أكرث جاذبية .وتتفاقم صعوبة توظيف املواطنني يف القطاع الخاص من خالل فجوة املهارات بني
املواطنني الباحثني عن عمل ومتطلبات سوق العمل(.((4
تؤسس "رؤية ُعامن  ،"2040التي سترتجم عرب مجموعة من الخطط الخمسية التنموية التنفيذية ،لسياق
َعد الرؤية ضمن محاورها ،يف ما يتصل بالسياسات االجتامعية،
جديد يف مراحل التنمية يف ُعامن؛ إذ ت ُّ
محور "اإلنسان واملجتمع" أولوية "الرفاه والحامية االجتامعية" التي تتضمن مجموعة من األهداف ذات
العالقة ،ومنها الوصول إىل "مجتمع مغطى تأمين ًيا من خالل شبكة أمان اجتامعية فاعلة ومستدامة
واع متامسك مم ّكن اجتامع ًّيا واقتصاد ًّيا ،خاصة املرأة والطفل
وعادلة" ،مستهدف ًة الوصول إىل "مجتمع ٍ
احتياجا ،مصحوبة بتوفري خدمات وبرامج اجتامعية متطورة
والشباب وذوي اإلعاقة والفئات األكرث
ً
ملبية الحتياجات املجتمع" ،إضاف ًة إىل تأطري نظام وطني للحامية االجتامعية يستهدف الوصول إىل
احتياجا؛ لتمكينها من االعتامد عىل الذات ،واملساهمة
"حامية اجتامعية متكاملة موجهة للفئات األكرث
ً
يف االقتصاد الوطني"(.((4
يف أثناء ذلك ،تواجه سلطنة ُعامن مأزق التحول من منوذج الدولة التي يحددها جياكومو لوشياين بأنها
الدولة التي يشكل الدخل الريعي ما ال يقل عن  40يف املئة من دخلها ،والتي يشكل إنفاق الدولة جز ًءا
ً
مهم من ناتجها املحيل اإلجاميل(.((4
 47يوسف بن حمد البلويش" ،تحديات الرؤية املستقبلية 'عامن  '2020وآفاقها :قراءة تحليلية" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية،
العدد ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2017 ،
ُ 48ينظر" :رؤية ُعامن  ،"2040شوهد يف  ،2020/12/3يفhttps://bit.ly/39GodXM :
49 Giacomo Luciani (ed.), The Arab State (London: Routledge, 2015).
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ً
استقالل ماد ًيا معت ًربا لها ،ويعفيها من الحاجة
وهي كذلك حالة الدولة التي مينح تدفق الريع الخارجي
إىل اكتساب رشعيتها من خالل صناديق االقرتاع .ويف إطار ذلك ،تسعى الدولة إىل فرض رشعيتها من خالل
اإلنفاق املبارش عىل األفراد واملشاريع والخدمات العامة( ،((5وليس من خالل أدائها.
ويف الحالة ال ُعامنية ،تشكل مسألة تنويع مصادر الدخل واالتجاه نحو سياسات السوق َّ
املحك الفعيل لالقتصاد
ومنظومة الخدمات الراهنة .وحيث إنّ جهود التنويع االقتصادي ال تزال تسري ببطء ومل تحقق رؤية ُعامن 2020
املستهدفات الفعلية يف سبيل ذلك ،ومع عوارض املشكالت االقتصادية واملالية املرتبطة بتدهور أسعار النفط،
وسياقات الرصاع اإلقليمي والدويل ،ومع تزايد الضغط عىل الخدمات العامة ،مبا فيها الخدمات االجتامعية بتزايد
أعداد السكان وعدم قدرة االقتصاد عىل االستيعاب ّ
الكل لحاجات املجتمع ،تجد دولة ُعامن نفسها مضطر ًة إىل التوجه
نحو سياسات السوق؛ األمر الذي يفتح بدوره كث ًريا من اإلضاءات عىل االعتبارات الالزمة تحققها يف هذا التحول،
عىل نحو ال يؤثر مبارش ًة يف مسارات التنمية االجتامعية ،أو ّ
يخل مبسار التوازن االجتامعي والتامسك املجتمعي.
الجدول ()5
تصورات رؤية عامن  2020وواقع مساهمتها
القطاع
قطاع النفط والغاز
القطاعات غري النفطية
القطاع الصناعي
الزراعة والرثوة السمكية
الخدمات

املساهمة يف إجاميل الناتج
املحيل ()1995
(النسبة املئوية)
35
65
10.9
4.1
50

واقع املساهمة يف إجاميل
الناتج املحيل ()2014
(النسبة املئوية)
47.5
59.9
17.5
1.3
41.1

تصورات الرؤية املستقبلية
(( )2020النسبة املئوية)
19
81
29
5.1
46.9

املصدر :يوسف بن حمد البلويش" ،تحديات الرؤية املستقبلية 'عامن  '2020وآفاقها :قراءة تحليلية" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية،
العدد ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .99

عىل الدولة املنتجة أن تسعى حثي ًثا لنمو االقتصاد املحيل ،ويتأىت هذا األمر بانخراط املجتمع كله يف عملية
اإلنتاج التي تد ّر بدورها ً
دخل محل ًيا ُي ّكن الدولة من فرض الرضيبة وإنفاق عوائدها عىل مؤسسات إدارة
الدولة والدفاع والخدمات العامة وإعادة توزيع الدخل بني األفراد( .((5وهذه املقاربة هي املقاربة التي ينبغي
لدولة ُعامن  -يف تقديرنا – انتهاجها؛ لتجاوز مأزق الدولة الريعية ،واألهم هو تعديل االتجاهات الناشئة من
خالل ِف ْكر الدولة الريعية الذي ُنِّط عليه املجتمع وتأسست عليه قيمه ومفاهيمه ،مبا يف ذلك قيم ومفاهيم
اإلنتاج التي مل تكن قامئة يف أساسها عىل الجهد أو العمل أو االبتكار بقدر ما كانت قامئة ،يف جزء كبري منها ،عىل
التعاقد واملكافأة والتوزيع الصوري للرثوة وتنمية العالقة الزبائنية مع الدولة للحصول عىل أكرب قدر من الريع.
 50إبراهيم عيل.
 51املرجع نفسه.
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ومع ما يفرضه التحول يف شكل الهرم السكاين عىل مدى العقدين القادمني ،مبا يف ذلك تزايد نسبة السكان
العامين ،تربز قضية استيعاب السياسات االجتامعية لهذه
يف سن العمل لتصل إىل مستوى ثل َثي املجتمع ُ
التحوالت ،مبا يف ذلك قضية تنظيم أسواق الشغل ،وأرضية الحامية االجتامعية ،والسياسات املوجهة إىل الفئات
احتياجا .وترنو الدراسة يف بعدها التطبيقي إىل الرتكيز عىل قضيتني مستقبليتني ستنجامن عن التحول
األكرث
ً
توسع رشيحة السكان يف سن العمل ( 64-15سنة)
الدميوغرايف من واقع وثائق اإلسقاطات السكانية؛ هام قضي َتا ّ
وتوسع رشيحة كبار السن ومنوها والحاجات التي تستدعي التدخل السياسايت والترشيعي.
وتداعياتها املتوقعةّ ،
أمنوذجا لقضايا السياسات االجتامعية ومدى كفاءتها يف إدارة التحول
وتتخذ الدراسة هاتني القضيتني
ً
الدميوغرايف ،وتحقيق االستثامر األمثل للعائد الدميوغرايف .ويف ضوء ذلك ،طبقت الدراسة أداة املجموعة
البؤرية ( )Focus groupعىل عينة من خرباء السياسة االجتامعية ،وذلك بغرض تطوير تشخيص تحلييل
( )Analytical diagnosisللقضيتني املذكورتَني يف ضوء األدبيات السابقة التي تم تناولها.
وهكذا جرى تنفيذ املقابالت الجامعية مع خرباء السياسة االجتامعية بحسب مجموعتني ،يف أربعة اجتامعات.
فضمن املجموعة األوىل ،تناول  5أشخاص تطوير التشخيص التحلييل للقضية األوىل ،يف حني ضمت املجموعة
الثانية  5أشخاص تناولوا تطوير التشخيص التحلييل للقضية الثانية .ويف االجتامع الثالث ،راجعت املجموعة
األوىل مخرج العمل للمجموعة الثانية .أ ّما يف االجتامع الرابع ،فقد راجعت املجموعة الثانية مخرج العمل
يف املجموعة األوىل؛ من أجل الوصول إىل تطوير استامرة التشخيص التي تشكل مسار السياسات املقرتحة.
طبقت الدراسة منهجية "املخترب االجتامعي" ( )Social labsلتطوير الخالصات املتعلقة بالسياسات
االجتامعية ،وكانت االجتامعات تعتمد عىل طرح أسئلة تصويت وتقييم "كمية" ،إضافة إىل مساحات
النقاش املحددة باإلطار املرجعي للمجموعة البؤرية (االستامرة) املطورة للوصول إىل مستهدفاتها.
الجدول ()6
توصيف عينة املجموعة البؤرية
العدد
2
1
4
3

الصفة
أكادميي يف حقل العلوم االجتامعية
مشتغل يف حقل السياسات االجتامعية
باحث اجتامعي
مشتغل يف املؤسسات االجتامعية
املصدر :من إعداد الباحث.

ثم تحديد أهمية القضايا الناشئة يف
جرى ،بداي ًة ،عرض املؤرشات والسياق العام املرتبط بالقضية ،ومن ّ
صلب السياسات االجتامعية حول مساق القضية ،وتشخيص أهم التدخالت السياسياتية املتطلبة ،مع
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رسم سيناريوهات "يف حالة بقاء وضع السياسات االجتامعية الراهن" ،و"يف حالة تحقيق االستجابات
السياسية الالزمة إلدارة العائد الدميوغرايف".
الجدول ()7
استجابات املجموعة البؤرية ملحاور تشخيص قضية توسع رشيحة السكان يف سن العمل
توسع رشيحة السكان يف سن العمل ( 64-15سنة) وتداعياتها املتوقعة

السياق العام للقضية
ومؤرشاتها الراهنة

العامنيني (أقل من  15سنة) من  35يف املئة (عام  )2010إىل  27.4يف
•تناقص نسبة السكان ُ
املئة (عام .)2040
العامين بحلول عام ( 2040وثيقة
•تزايد نسبة السكان يف سن العمل لتمثل ثلثَي املجتمع ُ
اسرتاتيجية العمل االجتامعي .)2016 ،2025-2016
العامنيني.
• 80يف املئة من القوى العاملة يف ُعامن من غري ُ
•يشكل الشباب يف الفئة العمرية ( 29-15سنة) ما نسبته  76يف املئة من الباحثني عن عمل.

مستويات بطالة مرتفعة ،وأعداد متزايدة من الداخلني إىل سوق العمل ،مع تباطؤ يف االستثامر يف
القضية ()1
رأس املال البرشي وانخفاض يف اإلنتاجية للمشتغلني الحاليني.

املكونات الفرعية للقضية يف السياسات االجتامعية الراهنة

وجود فرص عمل يف القطاع الخاص ،إال أن تفضيل نسب كبرية للعمل يف القطاع العام بني الشباب
القضية ()2
نظري االمتيازات واألمان الوظيفي.
القضية ( )3أنظمة تأمينات اجتامعية مبزايا محدودة ،ومهددة بعدم االستدامة.
القضية ( )4غياب نظام واضح ومؤسس إلعانات البطالة.
وخصوصا مع ارتفاع مستوى املعرفة.
القضية ( )5ارتفاع يف مستوى الطموح االجتامعي والسيايس للشباب
ً
القضية ( )6مؤسسات سياسية ومدنية غري جاذبة ،وبنية تحتية متواضعة لخدمة الشباب.
القضية ( )7أعداد وافدين متزايدة يف الضغط عىل الوظائف العامة ،والضغط عىل الخدمات العامة.
القضية ( )8ثقافة غري متأسسة كل ًيا يف التوجه نحو تأسيس املرشوعات الذاتية.
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العامنيني ضمن سوق العمل إىل  50يف املئة مع
•وضع مستهدف وطني للوصول بنسبة العامل ُ
نهاية عام  2040عىل أن تحدد القطاعات ذات االستيعاب ،وتسقط النسبة بالتوازي يف تدرج
الخطط الخمسية حتى عام .2040
•وضع نظام واضح للمهارات الوطنية ،وتحديد إطار اسرتاتيجي لوظائف /مهارات املستقبل،
بحيث يسرتشد به يف مختلف مراحل التعليم ،لتقليص املفقود من املهارات يف مرحلة االنتقال
من التعليم إىل أسواق التشغيل.
•مراجعة كلية ملنظومة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وربط متويلها بصناديق املسؤولية
االجتامعية للرشكات ،بحيث ال تكون عبئًا عىل مصاريف اإلنفاق الحكومي ،مع أهمية تحديد
منصة ألولويات هذه املرشوعات ،وقدراتها التنافسية والتشغيلية يف استيعاب الباحثني عن عمل.
•توحيد املظلة التأمينية والتقاعدية ،مع توحيد مزاياها وف ًقا لقانون واحد ،بحيث تتقلص
الفوارق التفضيلية نسب ًيا بني القطاعني العام والخاص والعسكري ،وتصبح بذات املستوى من
الجاذبية واملزايا ،مام يتيح للشباب التوجه نحو القطاع الخاص.
•تأطري برنامج وطني للتدريب املقرتن مبارشة بالتشغيل ،بحيث يستوعب الربنامج نسبة  10يف
املئة من الباحثني عن عمل سنو ًيا ،ويحدد إطار التدريب بني القطاعات املختلفة بحيث ال يتجاوز
سنة كاملة ،يلتحق بعدها املتدرب يف حالة استيفاء رشوط الجدارة والكفاءة بالوظيفة مبارشة.

سيناريو بقاء الوضع
الراهن (عدم وجود
تدخالت يف بنية السياسات
االجتامعية)

تزايد موجات ترسيح العاملة ،وفقدان التعليم لقيمته االجتامعية سواء الرمزية أو محوريته يف
بناء رأس املال االجتامعي ،مع تزايد االتجاهات السالبة من الشباب تجاه الدولة نتيجة عدم الوفاء
مبسألة عالج مشكلة البطالة ،وتزايد معدالت هجرة الشباب الخارجية ،وافتقار أسواق العمل
والتشغيل املختلفة ملقومات اإلنتاجية

سيناريو إحداث أدىن
مستويات التدخل
السياسايت املقرتح يف بنية
السياسات االجتامعية

سوق عمل أكرث كفاءة قائم عىل معيار اإلنتاجية وجودة املهارات ،مجاالت عمل تعتمد بالدرجة
األساسية عىل مهارات الثورات الصناعية املتالحقة ،وتحول إىل أمناط العمل الحر والعمل املرن ،مع
بروز مشاريع ريادية باملعنى الريادي للشباب ،وخفض الضغوط عىل مؤسسات القطاع العام يف
مسائل التشغيل وحلحلة قضايا التوظيف

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،اإلسقاطات السكانية ( 2040-2020مسقط :املركز
الوطني لإلحصاء واملعلومات)2017 ،؛ البنك الدويل" ،تطور مؤرشات البطالة يف ُعامن منذ عام  ،"1991شوهد يف  ،2020/4/15يف:
https://bit.ly/3eD6KzH؛ البنك الدويل" ،تطور مؤرشات العاملني بأجر ورواتب يف ُعامن منذ عام  ،"1991شوهد يف  ،2020/4/15يف:
https://bit.ly/3eD6KzH؛ البنك الدويل" ،تطور مؤرشات العاملني لحسابهم الخاص يف ُعامن منذ عام  ،"1991شوهد يف  ،2020/4/15يف:
https://bit.ly/3eD6KzH
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الجدول ()8
استجابات املجموعة البؤرية ملحاور تشخيص قضية توسع رشيحة كبار السن

السياق العام للقضية
ومؤرشاتها الراهنة

توسع رشيحة كبار السن ومنوها والحاجات التي تستدعي التدخل السياسايت والترشيعي
•كبار السن الذين تراوح أعامرهم من  60سنة فأكرث بلغ عددهم  101145نسمة بحسب تعداد عام
 .2010يشكلون ما نسبته  5.2يف املئة من التعداد السكاين للمواطنني يف السلطنة .ومن املتوقع أن تصل
النسبة إىل  9.8يف املئة من عدد السكان بحسب السيناريو املتوسط لإلسقاطات السكانية (عام .)2040
•فئة الشيخوخة أعىل الفئات التي تستفيد بشكل مبارش من دعم برنامج الضامن االجتامعي بواقع
 32013حالة بحسب بيانات عام .2019
•اتساع الفوارق يف معدالت الرتمل لدى الجنسني لصالح اإلناث وزيادة معدل التعمري.

القضية ( )1مستويات إعالة عالية يف مقابل تذبذب يف األوضاع املعيشية ،ويف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل.
املكونات الفرعية للقضية يف السياسات االجتامعية الراهنة

الحاجة إىل مستويات إنفاق عالية واستدامة ألنظمة الحامية االجتامعية واإلعانات الحكومية املقدمة
القضية ()2
لكبار السن.
ظهور بعض األمناط االجتامعية الطارئة عىل املجتمع نتيجة تغري املفاهيم ومنظومات القيم ،والتوجه
القضية ( )3نحو العائلة النووية نتيجة تغري أمناط الزواج ،واستقالل األرس الصغرية عن األرس الكبرية ،وتوجه الشباب
نحو السكن بعيدًا عن األهل والهجرة إىل املدن.
القضية ( )4الحاجة إىل أمناط مستحدثة من طب الشيخوخة.
القضية ()5
القضية ()6
القضية ()7
القضية ()8

أهم  5تدخالت من التدخالت السياساتية املطلوبة إلدارة العائد
الدميوغرايف

غياب املدن الصديقة املتكاملة لكبار السن ،ويتوازى ذلك مع تبدل أمناط التواصل األرسي واملجتمعي التقليدية؛
ما قد يدفع بهذه الفئة إىل العزلة واالغرتاب ويؤثر يف جودة حياتها وكفاءتها النفسية واالجتامعية.
الحاجة إىل التحول يف أنظمة الرعاية االجتامعية القامئة ومفاهيمها من مفهوم الرعاية بالعطاء النقدي
املبارش إىل مفهوم التكييف والتمكني االجتامعي لفئة كبار السن.
قضية الكوادر املتخصصة يف خدمة كبار السن يف املؤسسات االجتامعية ،ومخاطر االعتامد عىل العاملة
الوافدة يف ذلك يف ضوء التحول الثقايف لألرسة يف التزاماتها الرعائية.
غياب وصلة االستفادة من كبار السن كمعطى خربايت وتوثيق إرث الحياة لدعم التنمية املستدامة ،مبا
يف ذلك دعم وتقديم املشورة يف املجاالت ذات االهتامم.
•الحاجة إىل وضع نص ترشيعي ضامن لحقوق كبار السن يف ضوء التحوالت االجتامعية والثقافية الراهنة،
وتبدل أدوار املؤسسات االجتامعية التقليدية ،بحيث ينظم النص أدوار املؤسسات والتزاماتها ،ويوفر حامية
متييزية لهذه الفئة قامئة عىل مبدأ حقوق اإلنسان والصكوك واإلعالنات الدولية املؤطرة يف هذا الصدد.
•الدفع بالقطاع الخاص من خالل برامج مسؤوليته االجتامعية إىل تنفيذ املدن /البنى الصديقة لكبار السن،
عىل أن تكون هذه املدن /البنى متصلة عىل نحو مبارش باألحياء االجتامعية والسكنية ونشاط الحياة العامة
وغري منفصلة عنها ،عدا أن ميزتها توفري أجواء مالمئة وأنشطة وخدمات مستدامة ومتوامئة مع هذه الفئة.
•الرتكيز عىل مسائل إرشاك كبار السن يف مشهد صنع السياسات العامة باعتبارهم ذوي خربات ،سواء
كان ذلك مستندًا إىل مجاالتهم الوظيفية الرسمية التي كانوا ينتمون إليها ،أو نشاطهم العام وخربتهم
املجتمعية التاريخية؛ بحيث تكون هذه االستفادة مؤسسة ومبنية عىل أطر محددة وواضحة.
•تأهيل كوادر وذوي خربات وطنية للعناية بكبار السن ،يف مختلف املستويات يف املؤسسات االجتامعية،
وميكن البدء بربنامج متكامل للتأهيل عىل مدار عامني للتدريب عىل املهارات األساسية يف ذلك؛ بحيث
يستهدف تهيئة ( 200-100كادر) مبدئ ًيا يف هذا املجال ،ومن ثم ميكن تحويل الخدمة إىل السوق
من خالل دفع بعض املرشوعات الصغرية واملتوسطة إىل تقديم هذه الخدمة بدعم أويل من الدولة.
•رفع قدرات املجتمع املدين ومتكينه من التعامل مع قضايا الشيخوخة ،وإسناد بعض الخدمات التي تقدمها
وزارة التنمية االجتامعية إىل هذه الجمعيات ودعمها لتقديم الخدمات وتطوير القدرات العاملة يف هذا املجال.
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سيناريو بقاء الوضع الراهن (انعدام
التدخالت يف بنية السياسات االجتامعية)

تزايد الضغوطات عىل مؤسسات التنمية االجتامعية يف تقديم الخدمات لفئة كبار السن ،مع
تزايد اغرتاب هذه الفئة يف محيطها االجتامعي ،والتأثري يف جودة الحياة والكفاءة النفسية لديها،
وفقدان مقدرتها عىل خدمة املجتمع من الناحية الخرباتية ،والضغوط عىل شبكات ونظم الحامية
االجتامعية يف ما يتصل بتقديم إعانات الشيخوخة ،مع بروز بعض الظواهر االجتامعية غري املألوفة
إزاء هذه الفئة مثل العنف واإلهامل واإلساءة.

سيناريو إحداث أدىن مستويات التدخل
السياسايت املقرتح يف بنية السياسات
االجتامعية

تحسني جودة الحياة الراهنة لهذه الفئة ،مع تخفيف الضغوط عىل شبكات األمان والرعاية
االجتامعية املوجهة إىل خدمة هذه الفئة ،ودور أكرب لكل من املجتمع املدين والقطاع الخاص يف
تخفيف العبء عن مؤسسات الدولة يف تناول مسائل الشيخوخة وحاميتها ،وتقليل نسب الوافدين
املعنيني بخدمة هذه الفئة ورعايتها

املصدر :من إعداد الباحث بنا ًء عىل :البنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية :تطور نسبة السكان فوق  65سنة من إجاميل السكان يف
السلطنة باملقارنة مع الزيادة السكانية منذ عام  ،"1990شوهد يف  ،2020/4/15يفhttps://bit.ly/3eD6KzH :

خامتة
حاولت الدراسة الراهنة اإلشارة إىل بعض القضايا املركزية يف صلب السياسة االجتامعية ،يف محاولة
تحقيق االستثامر األمثل يف العائد الدميوغرايف .فعىل الرغم من أنّ السلطنة ال تزال يف مرحلة العائد
الدميوغرايف املبكر بحسب األدبيات املشخصة للمسألة ،بدأت معامل هذا العائد يف الظهور والتأثري
وخصوصا
املبارش يف منظومة املجتمع والسياسات االجتامعية .من هنا تبدو قضية الوعي التنموي،
ً
الوعي باألبعاد االجتامعية للتنمية املستدامة التي أشار إليها أحمد الربعاين يف دراسته بشأن مسألة
استثامر العائد الدميوغرايف(((5؛ كون هذه األبعاد تتصل عىل نح ٍو مبارش مبسائل البعد الثقايف واالجتامعي
للخصوبة ،مبا يف ذلك قضايا تنظيم األرسة واإلنجاب والزواج ،وهي عنارص حاسمة يف إدارة العائد
الدميوغرايف ،يف مجتمعات تتأسس عىل بنى ومفاهيم تقليدية وكالسيكية وعصية عىل التحول الرسيع
مثل مجتمعات الخليج.
52
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واضحا بشكلٍ
ويبدو هاجس الهجرات والعاملة الوافدة الذي تناولته باستطراد دراسة نورة الكواري
ً
العامين( ،((5إال أنّ تأثرياته الثقافية واالجتامعية ال تزال
أسايس يف ش ّقه االقتصادي يف الواقع الدميوغرايف ُ
محدودة .وهو ما مينح ُعامنَ فرص ًة يف ظل تحولها لتبني رؤية تنموية  2040إىل انتهاج سياسات أكرث
جرأة يف مسائل تعمني الوظائف وحلحلتها ،وانتهاج مقاربات هيكيلية أكرث شمولية يف النظر إىل قضية
البطالة ،أكرث من املقاربات املج َّزأة واآلنية التي تم التعامل بها خالل السنوات السابقة.
يف الوقت ذاته ،تبدو دراستنا الراهنة متقاربة يف هواجسها مع ما ذهبت إليه دراسة محمد إسالم ،وقد
يكون هذا التقارب عائ ًدا إىل تقارب الفرتة الزمنية إلجراء الدراستني .وتستلهم الدراسة الراهنة من بعض
وخصوصا دراس َتي الحايس وعبد الغني ،اقرتاح بعض األجندات البحثية
الدراسات التي استعرضتها،
ً
ذات الصلة مبوضوعها ،وال سيام يف ما يتعلق برضورة البحث يف مسألة التحوالت الدميوغرافية وتأثريها
يف ع ّدة مستويات (جودة الحياة ،وخط الكفاية أو خط الكفاف ،وتحوالت أوضاع األرسة املعيشية يف
ُعامن) ،إضافة إىل أنها تطرح مسألة التحول إىل تبني نظام املحافظات اجرتاح البحث يف قضايا من
قبيل تأثري التحوالت الدميوغرافية عىل مستويات الحرمان االجتامعي ،وتفاوت املحافظات يف مستويات
الحرمان االجتامعي ،والرضورات التنموية الستيعاب التحوالت الدميوغرافية يف إطار املكنة التنموية
لكل محافظة .وأخ ًريا ،تؤكد الدراسة تأثري البنى الثقافية واالجتامعية واملفاهيم الدارجة يف مسائل إدارة
العائد الدميوغرايف ،وأدوار الدولة يف سياق تعديل االتجاهات الدميوغرافية لدى األفراد.
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املراجع
العربية

األمم املتحدة .اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا .تقرير السكان والتنمية :النافذة الدميغرافية
فرصة للتنمية يف البلدان العربية .العدد ( 2نيويورك.)2005 :
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سهيل عناية الله

 هيئة التحرير:ترجمة

طفرة الشباب

 ومستقبالت أخرى، وقنبلة زمنية،مكسب دميوغرايف
مع إشارة خاصة إىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
Youth Bulge

Demographic Dividend, Time Bomb, and other Futures, with Reference
to the MENA*

) تعريف طفرة الشباب؛1( : تقدم هذه الدراسة ملحةً شاملة عن مستقبل الشباب من خالل:ملخص
 والعاطلون عن العمل،) استعراض أربعة سيناريوهات ملستقبل الشباب (االبتكار والتطبيقات2(
) تحديد التأثريات يف منطقة الرشق األوسط3(  والعامل املتحول)؛، واللقاء االفرتايض،والضعفاء
. والبعيد، واملتوسط،وشامل أفريقيا يف املدى القريب
 الرشق األوسط، مستقبل الشباب، طفرة الشباب، الهجرة، الدميوغرافيا:كلامت مفتاحية
.وشامل أفريقيا
Abstract: Taking a global view of the futures of youth, this article: (1) defines the youth
bulge, (2) articulates four scenarios for the futures of youth (innovation and apps;
unemployed and disempowered; virtual retreat; and transformed world), and (3) Short,
medium, and long term implications for the MENA (Middle-East and North Africa) region
are outlined.
Keywords: Demography, Migration, Youth Spike, Youth Futures, MENA region.

* Sohail Inayatullah, “Youth Bulge: Demographic Dividend, Time Bomb, and other Futures,” Journal
of Futures Studies, vol. 21, no. 2 (December 2016), pp. 21-34.
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أول :من الدميوغرافيا إىل طريقة الرؤية
ً
مفهوم
تشري "طفرة الشباب" ( )Youth Bulgeإىل ارتفاع نسبة األطفال والشباب بني السكان((( .وهو
ٌ
حاسم يف التفكري باملستقبل؛ ألنّ معرفة الفئات العمرية من شأنها أن تساعدنا يف فهم األمناط الناشئة(((.
فالفئات العمرية تعيش واق ًعا مشرت ًكا قا ًمئا عىل أساس الظروف االقتصادية والسياسية التي نشأت فيها؛
ومنها ،عىل سبيل املثال ،أن تنشأ يف سياقٍ لندرة الوظائف أو املوارد((( .ولكون الدراسات الحديثة تشري
إىل أنّ طفرة الشباب ميكن أن تؤدي إىل رص ٍاع أهيل ،فإنّ تهيئة ظروف اجتامعية تضمن توظيفهم أو
إرشاكهم يف برنامج وطني أو عاملي هادف لبناء السالم أو يف برنامج إمنايئ أم ٌر بالغ األهمية((( .بيد

أنّ طفرة الشباب ليست مجرد "اتجاه دميوغرايف سائد" ( ،)Demographic Trendبل إنها جز ٌء من

طريقة بديلة لرؤية املستقبل؛ أي تلك الطريقة البديلة لرؤية املستقبل من وجهة نظر الشباب(((،
واحتياجاتهم املتغرية ،واستخدامهم التكنولوجيات الرقمية الجديدة بوصفهم "أبناء العرص الرقمي"
( ،((()Digital Nativesوآرائهم بشأن املستقبل .وعالو ًة عىل ذلك ،ميكننا أن نطرح سؤال :أتكون طفرة
ٍ
مستقبالت أو مسارات أخرى محتملة؟
الشباب قامئة بوصفها تعري ًفا ملشكلة اجتامعية ،أم أنّ هناك

ثان ًيا :عائد دميوغرايف أم رصاع أهيل؟
من أفضل توصيفات طفرة الشباب من منظور دميوغرايف ما كتبه جسنت لني ،االقتصادي البارز السابق يف
البنك الدويل((( .فهو يكتب" :طفرة الشباب هي ظاهرة شائعة يف العديد من البلدان النامية ،وال سيام يف
1 Justin Y. Lin, "Youth Bulge: A Demographic Dividend or a Demographic Bomb in Developing Countries?" World
Bank Blogs, 5/1/2012, accessed on 24/7/2014, at: https://bit.ly/2VdQFIb
2 Sohail Inayatullah, Questioning the Future (Tamsui, Taiwan: Tamkang University Press, 2007).
3 Jim Dator, "Age-Cohort Analysis," University of Hawaii, Hawaii Research Centre for Futures Studies (2009), accessed
on 23/7/2014, at: https://bit.ly/3dDyQZO
4 Lionel Beehner, "The Effects of 'Youth Bulge' on Civil Conflicts," Council of Foreign Relations, 27/4/2007, accessed
on 23/7/2014, at: https://on.cfr.org/2NpTDoZ
5 Jennifer Gidley & Sohail Inayatullah (eds.), Youth Futures: Comparative Research and Transformative Visions
(Westport, CT: Praeger, 2002); Sohail Inayatullah, Understanding Sarkar (Leiden: Brill, 2002).
 6مارك برينسيك ( )Mark Prenskyهو من نحت هذا املصطلحُ .ينظر:
Marc Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants," On the Horizon, vol. 9, no. 5 (October 2001), accessed on
15/7/2020, at: https://bit.ly/2WmRkYC
7 Lin.

هللا ةيانع ليهس
طفرة الشباب :مكسب دميوغرايف ،وقنبلة زمنية ،ومستقبالت أخرى
مع إشارة خاصة إىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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البلدان ّ
نجاحا يف تخفيض وفيات الرضع،
األقل من ًوا .وهي تنجم غال ًبا عن مرحلة تنمية يح ّقق فيها ٌ
بلد ً
بينام ال تزال معدالت الخصوبة عالية بني األمهات"(((؛ "وهو منوذج حاسم ،وغري منتظم" ،يضيف لني(((.

ويبي الشكالن (-1أ) و(-1ب) بعض األمثلة التوضيحية .فتقسيم العامل إىل بلدان متطورة وبلدان نامية
ّ
(وف ًقا لتعريف األمم املتحدة) يكشف عن اختالف كبري يف التوزيع العمري للسكان .فنصيب الفئة
العمرية  29-15عا ًما يف العامل األقل تطو ًرا أعىل بنحو  7نقاط مئوية منه يف املناطق األكرث تطو ًرا .ويف

سن الـ  ،15وقرابة
أفريقيا (جنوب الصحراء وشامل أفريقيا) ،نرى أنّ قرابة  40يف املئة من السكان دون ّ
سن الـ ( 30الشكل -1أ) .وخالل عق ٍد من الزمان ،قد تصل نسبة الفئة العمرية 29-15
 70يف املئة دون ّ
عا ًما يف أفريقيا إىل  28يف املئة من سكانها .ويف بعض البلدان التي تشهد "أوضا ًعا هشّ ة" (بحسب
سن الـ ّ ( 30مثة أمثلة عنها يف الشكل -1ب)،
تعريف البنك الدويل) ،هناك قرابة ثالثة أرباع السكان دون ّ
وستستمر هذه النسبة الكبرية ألفراد الفئة العمرية  29-15عقو ًدا (الشكالن -1ج و-1د)(.((1
لكن األمر الحاسم ،مع ذلك ،هو أنّ الدميوغرافيا ليست مص ًريا محتو ًما .فتاريخ ًيا ،كانت مثة بدائل.
فالبلدان اآلسيوية ً
مثل ،كوريا الجنوبية ،واليوم الصني ،ح ّولت طفرة الشباب إىل "عائ ٍد دميوغرايف"(.((1

وازدهرت هذه البلدان عرب إيجاد بيئات تنظيمية حيث( :أ) تستطيع الرشكات الصغرى االزدهار،
(ب) تضاءلت قوة النخبة من ّ
ملك األرايض عىل نحو بعيد ،ما سمح بالحركية االجتامعية( ،ج) أمكن
ثم إىل نقل التكنولوجيا وبناء رشكات
االستثامر األجنبي أن يؤدي يف البداية إىل إيجاد الوظائف ،ومن ّ
"وطنية" متعددة الجنسيات تدعمها الدولة( ،د) كانت توجد رؤية وطنية واضحة بعيدة املدى .وعالو ًة
عىل ذلك ،فقد نجحوا يف االنتقال من اقتصاد عامده الزراعة إىل الصناعة ،ويف اآلونة األخرية إىل الخدمات.

وبالفعل ،يف اقتصاد الخدمات ،بدؤوا يف االبتكار ،خاصة يف قطاع األلعاب(.((1
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
" 11العائد الدميوغرايف" ( )Demographic Dividendهو النمو االقتصادي الذي قد ينتج من التغيريات يف الرتكيبة العمرية لبل ٍد ما،
بسبب التح ّول من ساكن ٍة تعيش حيا ًة قصرية ،ولديها عائالت كبرية ،إىل منطٍ اجتامعي موسو ٍم بطول أمد حياة واألرس الصغرية .وبسبب هذا
التغيري يف التوزيع العمري للساكنةّ ،مثة حاجة إىل استثامرات ّ
ثم يف اإلمكان تحرير املوارد
أقل لتلبية احتياجات الفئات العمرية األصغر ،ومن ّ
املحدودة ملا يسمى "الهبة االقتصادية" ( .)Economic Giftوهذا يعني بدوره أنّ القوة العاملة يف البلد تنمو برسعة أكرب من الساكنة التي
تعتمد عليها ،ما يخلق نافذة لنمو اقتصادي متسارع ورفاهية أكرب لألرس( .املرتجم)
 12تصل قيمة قطاع األلعاب حال ًيا يف كوريا الجنوبية إىل  9مليارات دوالر أمرييك .ينظر:
"Size of the Gaming Market in South Korea from 2006 to 2021, (in trillion South Korean won)," Statista, accessed
on 6/10/2016, at: https://bit.ly/2ViFL43
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الشكل ( 1أ ،ب ،ج ،د)
توزيع السكان بحسب العمر ،اإلجاميل وبأمثل ٍة عن البلدان (بالنسب املئوية)
)أ( وﻓﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟامﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن
ﰲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب2010 ،

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺪول
اﻷﻗﻞ من ًﻮا

اﻟﺪول
اﻷﻛرث ﺗﻄﻮ ًرا

)ج( اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌني
ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،29-15اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺟامﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﺸامل(

اﻟﺪول
اﻷﻗﻞ من ًﻮا

اﻟﺪول
اﻷﻛرث ﺗﻄﻮ ًرا

)ب( أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ "اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻬﺸﺔ" :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن
ﰲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب2010 ،

اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

أﻧﻐﻮﻻ

)د( اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ :أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺒﻠﺪان ،اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌني
ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 29-15

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

أﻧﻐﻮﻻ

اﻟﺼﻮﻣﺎل

ويف أجزاء أخرى من العامل ،كمنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أ ّدت طفرة الشباب إىل اضطرابات
ثم ،فقد كان لهم تأثري يف زعزعة االستقرار ،سواء باالنضامم
مدنية ألنّ الشباب مل يجدوا وظائف؛ ومن ّ
إىل جامعات متطرفة أو بالتحول إىل بطالة دامئة أو جزئية.
وهذا ليس بجديد؛ إذ يؤكد كثريون أنّ النزاعات املسلحة ميكن تاريخ ًيا تفسريها جزئ ًيا بوجود نسبة
مفرطة وغري متناسبة من الشباب ،سواء يف أمريكا الالتينية يف مثانينيات القرن العرشين ،أو يف اليابان يف
ثالثينياته .وإذا مضينا إىل أبعد من ذلك ،فإننا نجد بول كينيدي يؤكد أنّ الثورات تحدث بوترية أعىل يف
البلدان التي يوجد فيها أعداد كبرية من "الشباب النشيطني واملح َبطني"(.((1
13 Paul Kennedy, Preparing for the Twenty-First Century (New York: Random House, 1993).
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واألمر الحاسم هو أن نرى أنه عند وجود تطلعات غري مل ّباة مع تراجع يف الفرص ،فإنّ التغيري يصبح أكرث
ً
احتامل .وقد كتب إدوارد ساير وسامانثا كونستانت عن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا" :طريقة أخرى
لقياس تآكل الفرص هي مقارنة معدالت البطالة بني الشباب والفئات األكرب عم ًرا .وهذا 'الحرمان النسبي'
ج ٌّ
يل يف مرص واألردن وسورية ،حيث معدل البطالة بني الشباب أعىل أربع مرات من معدلها بني األشخاص
فوق الثالثني ([باملقارنة] ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،يبلغ معدل البطالة ملن هم دون سن  30عا ًما ضعفي
معدلها بني العامل األكرب عم ًرا) .ويف مرص ،يش ّكل الشباب  80يف املئة من إجاميل العاطلني ،وهناك  95يف
املئة من الشباب العاطلني حاصلون عىل الشهادة الثانوية عىل األقل .وأولئك الذين يجدون وظائف غال ًبا
ما يحصلون عىل دخل هزيل ،وعدم استقرار يف العمل ،وظروف عمل سيئة ،ونقص يف الحامية االجتامعية.
والنتيجة ،عىل الصعيد السيايس ،حارقةٌ :
جيل من
ً (((1
الشباب أكرث ً
الشكل ()2
تعليم من آبائهم لكنهم أسوأ حال" .
عىل ّأي حال ،إنّ هذا األمر حاسم ،بيد أنّ
موجات التغيري ليست متشابهة .ويف ذلك ،يقول
ساير وكونستانت" :تشري التقديرات إىل أنّ نسبة
سن الـ  30يف البحرين واألردن
السكان دون ّ
ٍ
سنوات عدة .أما يف بلدان مثل
ستواصل الزيادة
مرص وتونس وإيران ،فإ ّما أنّ طفرة الشباب قد
بلغت الذروة وإما هي عىل وشك أن تصلها .وهذا
يعني أنّ الطلب عىل التغيري يف صفوف هذا الجيل
قد يكون يف طريقه إىل الذروة"(.((1
ويوضح الشكل ( )2املشاكل التي ستواجه
منطقة الرشق األوسط وشامل أفریقیا بالنظر
إىل طفرة الشباب.
كام يوضح الشكل ( )3العالقة بني الدميوغرافيا
والرصاع األهيل( .((1وهو يفيد أنّ احتامل الرصاع

زلزال الشباب

املصدر :األمم املتحدة ،التوقعات السكانية يف العامل ،قاعدة
البيانات ملكتب اإلحصاء األمرييك.

14 Samantha Constant & Edward Sayre, "The Whole World is Watching: Why the Middle East's Youth Bulge is Key to
the Region's Economic and Political Stability," National Journal, 21/2/2011, pp. 54-55.
15 Ibid.
"16 Elizabeth Leahy Madsen, Beatrice Daumerie & Karen Hardee, "The Effects of Age Structure on Development,
Population Action International (2010), accessed on 24/7/2014, at: https://bit.ly/30dtVKl
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الشكل ()3
احتامل نشوب رصاع أهيل بحسب منط البنية العمرية ()2007-1970

يتناقص مع تقدم املجتمع يف العمر(((1؛ بيد أنه ال ميكن النظر إىل املجتمعات الشابة مبعزل عن غريها .ففي
اقتصا ٍد معومل ،تعيش هذه املجتمعات يف بيئة اقتصادات أكرب عم ًرا هي التي تضع يف الغالب القواعد.

ثالثًا :عوامل التغيري
املتغري الحاسم يف نشوء طفرة الشباب هو النجاح يف الح ّد من وفيات الرضع ،يف سياق ال تزال فيه
معدالت الخصوبة بني األمهات مرتفعة؛ وهكذا ،تتش ّكل طفرة الشباب .ويتق ّدم العلم والتكنولوجيا
ويبنيان مجتم ًعا أفضل صح ًة (التطعيم ،والرصف الصحي ،والفحوصات املبكرة وف ًقا لنموذج الوقاية).
ّ
ويظل عدد األطفال يف األرس كب ًريا .ومع تق ّدم هذا األخري أيضً ا،
ومع ذلك ،ال تتغري البنية االجتامعية،
الذي يعني أنّ النساء يتوقفن عن إنجاب الكثري من األطفال؛ ألنّ الدولة توفر الحامية االجتامعية ،وألنّ
هناك مزي ًدا من املساواة بني الجنسني ،تبدأ طفرة الشباب يف االختفاء.
تتوقف آثار طفرة الشباب عىل مقاومة التغيري من جانب الجيل األكرب س ًنا يف السلطة؛ ما يؤ ّدي إىل
قنبلة دميوغرافية أو إىل حشد موارد الشباب لخلق عائد دميوغرايف .وتطرأ القنبلة الدميوغرافية؛ ألنّ
17 Richard Cincotta & Elizabeth Leahy, Population Age Structure and its Relation to Civil Conflict: A Graphic Metric,
Wilson Center, ECSP Report, no. 12 (2006-2007), accessed on 24/7/2014, at: https://bit.ly/2A5hhUI
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الشباب يعيشون يف عامل معومل ،تسمح تكنولوجياته الرقمية باالخرتاق الثقايف املتبادل والرغبة يف تحدي
االفرتاضات األساسية ألي دولة .فالواقع ال يعترب معطى مس ّل ًم به ،بل مخلو ًقا؛ وعىل هذا النحو فهم
يتح ّدون التقاليد .وتؤ ّدي القنبلة الدميوغرافية إىل التطرف واإلرهاب ،إذا توافرت ثالثة محركات فرعية
أخرىً :
ثم ،ليس عدد
أول ،وجود حاالت ظلم ظاهرة بحق اآلخرين ،وهو شعو ٌر باالغرتاب(((1؛ ومن ّ
الشباب هو املهم هنا فقط ،بل اغرتابهم عن النظام القائم؛ وثان ًيا ،إذا توافرت أسلحة ميكن استخدامها
نصوصا
للتظاهر ضد حاالت الظلم هذه؛ وثال ًثا ،وجود قادة يص ّممون السلوك املتطرف ويستخدمون
ً
من التقاليد املحلية لتربير العنف.
وليك تصبح طفرة الشباب عائ ًدا دميوغراف ًيا ،تُشرتط تغيريات بنيوية وتغيريات يف النظرة إىل العامل .وهي
تشمل تغيريات ترشيعية تسمح للشباب بأن يصبحوا رواد أعامل يف مجاالت التكنولوجيا واملجتمع
واالقتصاد (أي إجراءات بريوقراطية أو نافذة واحدة للتعلم والكسب) ،واستعداد القادة السياسيني ملنح
الشباب فرصة املشاركة يف صنع القرار (الدميقراطية العميقة) ،والقادة الراغبني يف أداء دور القدوة يف
السلوك السلمي واملنتج ،والوصول إىل التكنولوجيات الجديدة.

عا :سيناريوهات عام 2050
راب ً
تتوقف طريقة متظهر هذا االتجاه يف املستقبل بالتأكيد عىل تركيبة السكانً .
فمثل ،سيتقدم الشباب يف
السن ،ويصبحون جز ًءا من الحركة العاملية نحو مجتمع متقدم يف السن .ولكن هناك جوانب عدم يقني
ّ
مهمة ج ًدا يف هذا املسار؛ فعىل سبيل املثال ،إذا ُطلب من الشباب املساهمة يف تح ّمل املسؤولية .ومع
عدد متزايد من املناصب العليا بي ِد أشخاص تزيد أعامرهم عىل 65
تقدم املجتمع يف العمر ،سيبقى ٌ
عا ًما .فإذا اعتقد الشباب أنّ آفاق املستقبل مغلقة متا ًما أمامهم ،فمن املرجح أن يبحثوا عن مسارات
بديلة ،وأحيانًا أكرث عن ًفا.
الصدد ،تعترب طفرة الشباب أحد األسباب الرئيسة للربيع العريب .وكام كتب املعلق االجتامعي
ويف هذا ّ
فريد زكريا" :إنّ السمة املركزية التي مهدت ألزمة الرشق األوسط هي طفرة الشباب .فقرابة  60يف املئة
من سكان املنطقة دون سن الثالثني؛ وهذه املاليني من الشباب لديها تطلعات ينبغي تلبيتها ،واألنظمة
القامئة حال ًيا ال تُظهر سوى قدرة ضئيلة عىل تحقيق ذلك"( .((1ويف ذلك يقول خالد كامل ،وهو طالب
مرصي" :ال يهمني من الذي يدير البالد يف النهاية ،طاملا لدي القدرة عىل تغيريه إذا مل يعجبني" .وبينام
18 Beehner.
19 Fareed Zakaria, "Why it's Different this Time," Time, 28/2/2011, p. 18.
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تظهر عىل املديني القريب واملتوسط تأرجحات بني األنظمة املحافظة والتقدمية ،كام يقول املستقبيل
اإليراين وحيد مطلق ( ،)Vahid Motlaghفإنه عىل املدى البعيد "انفجر السد ،ومل تعد ّأي كمية من
الدعائم قادرة عىل وقف تدفق املياه"( .((2وهذا ال يقترص عىل الشباب فقط ،بل عىل النوع االجتامعي
أيضً ا .فقد أ ّدت النساء دو ًرا محور ًيا يف الربيع العريب .لكن لألسف ،كام تقول كارال باورُ ،يطلب من

النساء اليوم "العودة إىل املنزل"( .((2بيد أنه يف املدى البعيد ،لن يسفر استمرار الالمساواة بني الجنسني
تهريجا طرف ًيا (،)Terminal Buffoonery
إال عن تأخري التغيري؛ ما يؤدي إىل ما تسميه الكاتبة مي مياين
ً
ّ
وشيخوخة
منحطة (.((2()Decadent Gerontocracy
والتغي املناخي ،التي
ومع ذلك ،فإنّ هناك عوامل ال تقل أهمية عن املحركات املذكورة ساب ًقا ،مثل البطالة
ّ
تؤثر يف أسعار املواد الغذائية( .((2ومن العوامل الحاسمة خلف الربيع العريب بالقدر نفسه نجد األزمة

ثم يف إرسال التحويالت املالية إىل الوطن)؛
املالية العاملية التي أرضّت بإمكانية العمل يف الخارج (ومن ّ
وأخ ًريا رأساملية املحاباة ( )Crony capitalismالتي تح ّد من انتشار الرثوة (إال عرب هِ بات الدولة).
وحني ننظر إىل املدى املتوسط ،مع حلول عام  ،2025نالحظ أنه يف حني أن الغرب بلغ مرحلة الشيخوخة
بالفعل ،وأنّ منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تشهد حال ًيا طفرة الشباب ،فإن أفريقيا جنوب

الصحراء( ((2ستشهد طفرة الشباب املوضحة يف الشكل (.)4

مثة أربعة سيناريوهات ملستقبل طفرة الشباب .ويف جميع التوقعات ،من املتوقع حصول تغيري كبري.
والجوانب الرئيسة لعدم اليقني هي القدرات االجتامعية ،ومستوى الفتوحات التكنولوجية .ونستخدم
لذلك منوذج التحليل السببي متعدد املستويات ( )Causal Layered Analysis Model, CLAالقائم عىل
أربعة عنارص :الرواية الرسمية ،والنظام (السببية االجتامعية) ،والنظرة إىل العامل ،واألسطورة /االستعارة(.((2
 20تواصل شخيص عرب فيسبوك (نيسان /أبريل .)2011
21 Carla Power, "Thanks for the Revolution: Now go Home," Time, 4/4/2011, p. 32.
22 Mai Yamani, "Saudi Arabia's Old Regime Grows Older," Project Syndicate, 25/10/2011, accessed on 31/10/2016,
at: https://bit.ly/3853sSM
23 Sarah Johnstone & Jeffrey Mazo, "Global Warming and the Arab Spring," Survival, vol. 53, no. 2 (2011), pp. 11-17.
 24لالطالع ً
مثل عىل دراسة حالة عن طفرة الشباب بأوغندا ،ينظر:
Beatrice Daumerie & Elizabeth Leahy Madsen, "The Effects of a Very Young Age Structure in Uganda: Country
Case Study," Population Action International, The Shape of Things to Come, Series (2010), accessed on 24/7/2014,
at: https://bit.ly/2Yx1SWD
25 Sohail Inayatullah & Ivana Milojević, CLA 2.0: Transformative Research in Theory and Practice (Tamsui, Taiwan:
Tamkang University Press, 2015).
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الشكل ()4
الرتكيبة العمرية يف العامل يف عام  ،2005واملتوقعة يف عام 2025

نسبة السكان
دون سن الثالثني
 60سنة أو أكرث
 45إىل  59سنة
 30إىل  44سنة
أقل من  30سنة
ال يوجد بيانات

املصدر:
The University of Texas at Austin Libraries, "World Age Structure, 2005 and Projected 2025," accessed on
24/7/2014, at: https://bit.ly/3i1PJ3G
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 .1السيناريو األول :االبتكار والتطبيقات

ويتم إيجاد تكنولوجيات جديدة صديقة
يف هذا املسار ،تصبح طفرة الشباب عائ ًدا دميوغراف ًياّ .
للشباب ،وبنيات اجتامعية جديدة ،من خالل اقتصاد املشاركة بني األقران (دميقراطية اقتصادية،
وتعاونيات سيربانية) ،تقود إىل مساهمة الشباب يف ضامن عاملٍ أكرث عدالة ً
وسلم وازدها ًرا .وتتأقلم
مؤسسات التعليم وتع ّلم الناس وتد ّربهم عىل الوظائف الجديدة للمستقبل .ومتارس النساء وظائف
ترضّرهن بنيو ًيا .وتؤدي طفرة الشباب
مساوية لوظائف الرجال .وتضمن التكنولوجيات الرقمية عدم
ّ
إىل االبتكار التكنولوجي ،كام نرى اليوم يف مناطق مثل جنوب كاليفورنيا أو "سافانا السيليكون"
( ((2()Silicon Savannaيف كينيا( ،((2حيث يبتكر الشباب "تطبيقات" جديدة لبيانات الجينوم والروبوتات
والبيانات الضخمة ،ولعوامل النظري - للنظري الجديدة ( .)Peer-to-peer Transformed Worldsويتوىل
الشباب توجيه املس ّنني ،ويتوىل املس ّنون توجيه الشباب .وتو ّفر املؤسسات التعليمية ،من الجامعة حتى
املدرسة االبتدائية ،مسارات تح ّقق هذا التوجيه .وتط ّبق االبتكارات عىل أرض الواقع ،مثل الدميقراطية
املبارشة عرب استفتاءات اإلنرتنت (كام يحدث بالفعل يف فنلندا اليوم)( ((2بحيث ال يسيطر املس ّنون عىل
العمل السيايس .واالفرتاض الرئيس وراء هذا التوقع هو أنّ الحكومة والثقافة تعمالن حال ًيا عىل خلق
هذا املستقبل؛ وتعمل االسرتاتيجية ي ًدا بيد مع التغيري الثقايف.
الجدول ()1
التحليل السببي املتعدد املستويات يف االبتكار والتطبيقات
الرواية الرسمية

طفرة الشباب كسب دميوغرايف

النظام

دميقراطية اقتصادية ،نظام النظري - للنظري ،االبتكار وتوليد الرثوة ،املساواة بني الجنسني

النظرة إىل العامل

تقودها التكنولوجيا

األسطورة /االستعارة

الشباب يصنعون املستقبل

وبالنظر إىل انخفاض تكاليف الهواتف الذكية وغريها من التكنولوجيات الشخصية ،واتساع الفرص يف
العامل ،ال تزال إمكانات ّ
تخطي الغرب من جانب بعض املناطق األكرث فق ًرا قامئة.
 26نسب ًة إىل "وادي السيليكون" ( )Silicon valleyيف والية كاليفورنيا األمريكية ،التي أصبحت مشهور ًة يف البداية بسبب وجود عدد
مهم من رشكات التكنولوجيا الفائقة يف العامل ً
قسم ً
تضم ً
(مثل:
ثم أضحت ّ
كبري من مط ّوري الرشائح أو الرقاقات "السيليكونية" ومنتجيهاّ ،
 ،)Apple, Facebook, Google, HP, Intel, Adobeإىل درجة أنّها أصبحت ترمز اليوم عىل املستوى العاملي إىل التكنولوجيا الفائقة
واالبتكار( .املرتجم)
27 "Kenyans Start to Roam Silicon Savannah," The Financial Times, 27/4/2016, accessed on 6/10/2016, at:
https://on.ft.com/38azNaV
28 Good Practice in Youth Information (Aġenzija Żgħażagħ, Malta: ERYICA, 2012), accessed on 24/7/2016, at:
https://bit.ly/2BDgJpv
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ويف الوقت نفسه ،بقدر ما تصبح الرشكات أكرب ("أمازون" ،و"غوغل" ،و"فيسبوك" ،و"أبل") مع اقرتاب
األرباح من الصفر ،فإن الحجم والسيطرة عىل املشهد التكنولوجي هام اللذان يصنعان الفرق .وعىل
األرجح ،فإنّ بعض األجزاء من العامل والشباب الذين يسكنون هناك سيصبحون مطورين للمحتوى
ثم ،فإنّ توسيع الفارق الدقيق
والتصاميم ،يف حني ستكون أجزاء أخرى من العامل مجرد مستهلِكة .ومن ّ
املرجح
يف فهم "الشباب" بصيغة الجمع وبني فهمهم بصيغة الفرد مطلوب .وعالو ًة عىل ذلك ،من غري ّ
أن يتخىل املس ّنون والسائرون نحو الشيخوخة عن السلطة.
 .2السيناريو الثاين :العاطلون عن العمل والضعفاء

يف السيناريو الثاين ،ال يكون الشباب عاطلني عن العمل فحسب ،بل إنهم يشعرون أنهم ال حول لهم
وال قوة؛ وتط ّلعاتهم نحو عامل أفضل ال تل َّبى .و ُيع ّد تغيري الوظائف التقليدية ،أو نهايتها يف الحقيقة،
بسبب "األمتتة" (ً )Automation
عامل ً
مهم؛ إذ يتوقع املنتدى االقتصادي العاملي يف تقريره "مستقبل
الوظائف" أن تختفي خمسة ماليني وظيفة بسبب األمتتة( .((2ولن تترضّر وظائف املصانع فقط ،بل أيضً ا
وظائف العاملني يف املكاتب ،وكذلك أخصائيي القانون واملحاسبة .وتؤكد رشكة "مكنزي آند كومباين"
أنّ  45يف املئة من "نشاطات العمل يف عني املكان ميكن أن تؤديها الروبوتات"( .((3وتقول لجنة التنمية
االقتصادية يف أسرتاليا إنّ  60يف املئة من جميع الوظائف يف املناطق الريفية واإلقليمية يف أسرتاليا
معرضة للخطر بحلول عام  .((3(2030وتتوقع منظمة العمل الدولية أنه مع قيام رشكة "أديداس" بإعادة
إنتاج األحذية الرياضية إىل أملانيا (كون الروبوتات باتت من حيث التكلفة أكرث تنافسية بكثري من العمل
البرشي) ،فإنّ قرابة  90يف املئة من عامل جنوب رشق آسيا قد يواجهون البطالة بسبب األمتتة(.((3
وإذا واصلت املؤسسات الحالية التعليم والتدريب عىل وظائف مل تعد موجودة ،ومل يعد يف إمكانها
الوجود ،فمن املحتمل أن يلجأ الشباب إىل السالح ،أو عىل نحو أكرث جدية إىل السالح السيرباين .وعندما
يصبح املجتمع أش ّد تعقي ًدا يف التكنولوجيا ("إنرتنت األشياء" ،و"إنرتنت األشخاص" ،و"إنرتنت البيانات")،
تصبح الحرب السيربانية املسار األسايس للتمرد .فقد طفح كيل الشباب من جيل ما بعد الحرب العاملية
الثانية يف الدول الغربية ،ومل يتقاعد جيل ما بعد االستعامر يف الدول غري الغربية ،واستمر يف السلطة إىل
29 The Future of Jobs, The World Economic Forum (January 2016), accessed on 2/4/2016, at: https://bit.ly/2Ywp2MI
30 Bryan Dean Wright, "Terminated: Beware of Job-killing Robots, The Sydney Morning-Herald 30/3/2016, accessed
on 4/4/2016, at: https://bit.ly/3i80EsG
31 "Australia must Prepare for Massive Job Losses due to Automation," The Conversation, 16/6/2015, accessed on
2/4/2016, at: https://bit.ly/380X3b8
32 Tansy Hoskins, "Robot Factories Could Threaten Jobs of Millions of Garment Workers," The Guardian, 16/7/2016,
accessed on 20/9/2016, at: https://bit.ly/3i3vXVh
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مرحلة متقدمة يف التسعينيات من القرن املايض .ويتزايد باستمرار ميل الشباب إىل الشغب والتدمري.
ً
مسن م ّيت" .ويحدث
وبدل من شعار "احرتموا املس ّنني" ،يفضل الشباب مقولة
"املسن الجيد الوحيد هو ٌّ
ّ
هذا التحول ألنّ املسنني يستهلكون املوارد الصحية يك يعيشوا فرت ًة أطول ،وهذا ال يق ّلل الخيارات
السياسية واالقتصادية لـ "طفرة" الشباب فحسب ،بل خياراتهم الصحية أيضً ا.
الجدول ()2
التحليل السببي املتعدد املستويات للعاطلني عن العمل والضعفاء
الرواية الرسمية

الدميوغرافيا هي َقدَر

النظام

نقص التغيري النظامي يقود إىل التمرد والعنف

النظرة إىل العامل

تدفعها التطلعات غري املل ّباة

األسطورة /االستعارة

املسن الجيد الوحيد هو مسنٌّ م ّيت

الفرضية الرئيسة وراء هذا التوقع هي أنّ التغيريات يف الحكامة قليلة ج ًدا ،ومتأخّ رة ج ًدا؛ وتصبح
مطلوب رسدية عكسية جذرية .ويف الوقت الحارض،
الدميوغرافيا حينئ ٍذ ق َد ًرا .ولتحسني هذا املستقبل،
ٌ
يتم تأطري اإلرهاب والرصاعات األخرى ضمن مصطلحات الرواية الرسمية ،أي الرشور املرتبطة بأيديولوجيا
ّ
معينة .لكن ً
بدل من ذلك ،يجب أن تصبح العوامل املس ّببة األكرث عم ًقا (التغري املناخي ،والالمساواة،
وطفرة الشباب) هي العوامل املح ّددة .فبمجرد إعادة صياغة املشكلة واستكشاف أسباب بديلة ،ميكن
أن تظهر حلول جديدة.
 .3السيناريو الثالث :اللقاء االفرتايض

يف السيناريو الثالث ،ال يستطيع الشباب اكتساب نصيبهم العادل املفرتض من السلطة السياسية وخلق
عوامل مصطنعة خاصة بهم ،فينسحبون إىل هذا الواقع املح ّور .وضمن هذا العامل ،ينشئون عمالتهم
الخاصة (البيتكوين اليوم ،عىل سبيل املثال) ،وهوياتهم الخاصة (الشخصيات االفرتاضية  ،Avatarsعىل
سبيل املثال) .ويشبه هذا ،عىل نح ٍو ما ،واقع العديد من الدول النامية حيث يعيش بعض الشباب يف
مجتمع زراعي تقليدي ،ويعيش آخرون يف محيطٍ متنام للطبقة الوسطى الحرضية ،وآخرون يف جيوب
متأ ّثرة بالغرب يف مدن رأساملية وتجارية ولها صالت مبارشة بالشباب من جميع أنحاء العامل .ويف هذا
املستقبل املش ّتت ،تصبح الروابط بني األجيال معطوبة ،مع اختفاء األرس املمتدة يف الدول النامية بحيث
ال يجمعها م ًعا ،إن اجتمعت ،سوى أسباب اقتصادية .وال يكون أبناء العرص الرقمي يف رصاع مع كبار
السن؛ فهم يعيشون يف عوامل مختلفة.
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الفرضية الرئيسة وراء هذا املستقبل هو أنّ التكنولوجيات الجديدة تسمح بإنشاء عوامل بديلة .إذ ير ّكز
التعليم والتدريب عىل فضاءات رقمية منفصلة عن أجزاء االقتصاد األخرى .وميكن الجامعات أن توجد
يف فضاءات مادية متشابهة ،ولكن مع فضاءات تكنولوجية  -نفسية مختلفة ً
(مثل الغرباء يف الليل
االفرتايض ،وبعضهم يسعى خلف "بوكيمون غو"( ،((3وآخرون  ...إلخ).
الجدول ()3
التحليل السببي متعدد املستويات للقاء االفرتايض
الرواية الرسمية

انسحاب إىل الواقع االفرتايض

النظام

تكنولوجيات جديدة متناقضة مع الثقافة تخلق جيو ًبا تكنولوجية  -نفسية

النظرة إىل العامل

تقودها التكنولوجيا املزعزعة للواقع ()Disruptive Technology

األسطورة /االستعارة

الغرباء يف الليل االفرتايض

القضية األعمق يف هذا السيناريو هي مستوى اختالف عقول الشباب بعد عقود من اآلن .فهل سيغري
اللعب نطاق االنتباه ،وأمناط النوم ،ووجهات النظر إىل الواقع (حيث يكون االفرتايض واملادي مش ّوشني
عىل الدوام) ،بحيث ال يقترص األمر عىل غرباء يف ليلٍ افرتايض ،بل إنّ بعضهم غرباء ،وبعضهم أشباح
جائعة ،وكثريين منهم مضطربون عقل ًيا؛ ويف العمق ،هذه ليست مجرد مسألة تكنولوجيات جديدة ،بل
إنها قضية رفاه ،وتحولٍ محتمل إىل نوع جديد من املعرفة.
ول
 .4السيناريو الرابع :عامل متح ّ

يف السيناريو الرابع بعيد املدى لعام  ،2050يحصل ٌ
تحول يف طبيعة االقتصاد العاملي يجعل قضايا الشباب
والشيخوخة ّ
أقل أهمي ًة بكثري .فكام ذكرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مؤخ ًرا ،من املرجح أن
تنتهي الرأساملية بحلول عام  .((3(2060ومن غري املؤكد إن كان ذلك سيحدث بسبب تكنولوجيات
تشاركية جديدة ،أو عرب تطورات يف الطباعة ثالثية األبعاد وثورات التصنيع األخرى منخفضة التكلفة،
أو عرب البيانات الضخمة ومجتمع املعلومات امل ّتسم ك ّل ًّيا بالشفافية .وبوجود احتامل قوي لوجود دخل
مضمون إقليم ًيا وعامل ًيا ،سيجري فصل العمل عن الدخل؛ ما يسمح للشباب باتباع شغفهمً ،
بدل من
االلتزام بقواعد املس ّنني .وليس من الواضح يف الوقت الحارض أب ًدا كيف سيتطور ذلك .لكن ما هو واضح
مخصصة للهواتف املحمولة ،تسمح ملستخدميها
" 33بوكيمون غو" ( )Pokémon Goهي لعبة "واقع مع ّزز" (ّ )Augmented Reality
رواجا ً
هائل عرب أرجاء
بالتقاط كائنات افرتاضية تدعى "البوكيمون" وقتالها وتدريبها .وقد القت اللعبة فور طرحها أوائل متوز /يوليو ً 2016
العامل( .املرتجم)
"34 Paul Mason, "The Best of Capitalism is over for Rich Countries – and for the Poor Ones it will be over by 2060,
The Guardian, 7/7/2014, accessed on 24/7/2014, at: https://bit.ly/2ZdXfzY
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أقل ح ّدة بكثري؛ ألنّ الوظائف تصبح أقل ً
هو أنه يف هذا املستقبل ،تصبح طفرة الشباب ّ
ارتباطا بكث ٍري مع
الرثوة .ويف مجتمع ما بعد رأساميل ،حيث تسمح التكنولوجيا بالبقاء للجميع ،يصبح الرصاع عىل املوارد
النادرة مسأل ًة قليلة األهمية ،ويصبح إيجاد املعنى واالنخراط يف النشاط السيايس وخلق مصادر جديدة
للرثوة واالستكشاف أكرث أهمية .ومع الفصل بني الوظائف والهوية والوظائف والبقاء ،تصبح القضية
الحقيقية من هي املجتمعات التي تستطيع خلق االنسجام والهوية.
بعمق االقتصاد الرأساميل
والفرضية وراء هذا التوقع هي أنّ التغيري التكنولوجي واالجتامعي يزعزع
ٍ
العاملي ذا الـ  500عام .وسيصبح هدف التعليم والتدريب هو الناس ،والكوكب ،واالزدهار ،واملغزى.
الجدول ()4
التحليل السببي متعدد املستويات لعامل متحول
الرواية الرسمية

الدميوغرافيا ليست مهمة

النظام

املعنى والفعل السيايس والهوية واالستكشاف هي ما سيق ّرر

النظرة إىل العامل

نهاية الرأساملية

األسطورة /االستعارة

عامل ما بعد الوظائف

وعىل أي حال ،وبرصف النظر عن املسار السببي للسيناريو الذي يتطور ،ستواصل طفرة الشباب مامرسة
تأث ٍري جسيم يف املستقبل ،مح ّقق ًة عائ ًدا دميوغراف ًيا إذا كانت السياسات سليمة ،وقنبل ًة دميوغرافية
إذا كانت هذه السياسات غري سليمة .لكن ،إليجاد سياسات مناسبة كتلك املحددة ساب ًقا ،ينبغي
خصوصا يف
يصح
ً
تغيري الرسدية الحالية بأنّ الشباب هم املشكلة ،لتصبح الشباب هم الرثوة؛ وهذا ّ
املناطق التي تشهد طفرة الشباب .وإذا مل يحدث هذا االنتقال ،فإنّ العنف مرجح ج ًدا كام رأينا يف
أعقاب الربيع العريب.

خامسا :اآلثار العاملية لطفرة الشباب ،مع الرتكيز عىل
ً
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
(عائد دميوغرايف أم
عىل الصعيد العاملي ،ونظ ًرا إىل اختالف اتجاهات املسارات املرتبطة بطفرة الشباب ٌ
رصاع أهيل) ،من الرضوري أن تبادر املؤسسات املالية واألمنية والتجارية والجهات املانحة العاملية إىل
إيجاد فرص عمل وريادة أعامل يف مناطق طفرة الشباب .ومن املهم بالقدر نفسه أن ندرك أنّ طفرة
الشباب ،مع أنها تحدث يف بلدان معينة ،فإنها ليست لها حدود وطنية .فالرصاع األهيل قد يعرب الحدود
ً
متحول إىل نزاع عاملي .ويف املقابل ،ميكن أن يؤدي العائد الدميوغرايف إىل من ٍو اقتصادي عاملي ،حيث
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يخلق الشباب يف منطقة ما ابتكارات تحفز االبتكار يف مناطق أخرى .وبتعب ٍري آخر ،ميكن أن ُينظر إىل
فريوسا سلب ًيا (نزاع).
فريوسا إيجاب ًيا (فرصة) أو
طفرة الشباب بوصفها
ً
ً
وألنّ طفرة الشباب حقيقة دميوغرافية واقعة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ميكننا أن نتوقع
يف املدى القصري ،حتى مع وجود وظائف للشباب ،وبسبب استمرار العوملة والتكنولوجيا الرقمية ،أن
ثم ،ليس املطلوب فقط هو زيادة الوظائف ،بل أيضً ا
يكون للشباب تطلعات مختلفة عن آبائهم .ومن ّ
توسيع الدميقراطية والشفافية يف الحكم ،وزيادة الحقوق ،مبا فيها الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة
من الجيل الجديد لإلنرتنت ( )Web 2.0إىل ما بعده ،مبا يف ذك التطويرات ثالثية األبعاد ( .)3Dوإضافة
ّ
ستظل
إىل ما سبق ،سيكون لألجيال الجديدة نظرة مختلفة متا ًما عن كبار السن بخصوص البيئة؛ إذ
خاص يف املدى املتوسط.
التغي املناخي قضي ًة حاسمة ورصخ ًة مد ّوية يف املدى القريب ،وعىل نح ٍو ّ
مسألة ّ
وسيطالب الشباب الحايل واملستقبيل أيضً ا مبقعد عىل الطاولة ،إذ إنّ التشاور مع الشباب ،واالستفادة
من تجاربهم ،وإيجاد مواقع مسؤولية لهم ،كلها عوامل حاسمة لالنتقال إىل مجتمع أكرب عم ًرا .وهنا
يخطر يف البال مثال الغرب يف ستينيات القرن العرشين .فبطريق ٍة ما ،مت ّر منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا بسريورة مشابهة (انفجار يف املثالية ُينضجه واقع السباق السيايس إىل السلطة) .وسيكون من
نجاحا يف الواليات املتحدة يف الستينيات ،مثل "فرق
املفيد توجيه طاقة الشباب إىل برامج سجلت ً
السالم" ( .)Peace Corpsوضامن قدرة الشباب عىل التعبري عن خصائصهم القتالية من خالل حفظ
السالم ،وبناء السالم ،وتحويل السالم ،ستكون أمو ًرا حاسمة .كام أنّ وجود برامج تع ّلم الشباب الوساطة
بني األقران والبدائل االجتامعية للرصاع خطو ٌة مهمة يف التخفيف من ح ّدة الرصاعات يف املستقبل.

سادسا :احتامالت املدى القريب واملتوسط والبعيد
ً
عىل أي حال ،يتمظهر ما سبق عىل نح ٍو مختلف وبآفاق مختلفة؛ عىل املدى القريب ،واملتوسط،
صحيحا .ويف املدى املتوسط ،ميكننا ،يف ضوء التجربة
والبعيد .ففي املدى القريب ،يبقى التحليل السابق
ً
الغربية ،أن نتوقع عودة التغيري ّ
املطرد عندما يتقدم جيل "طفرة الشباب" يف العمر ،ويصبح شباب
الجيل التايل أكرث محافظة اجتامع ًيا ،وير ّكزون عىل االحتفاظ بوظائفهم ووضعياتهم ،مع نضوج منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا دميوغراف ًيا واقتصاد ًيا .ويف املثال السابق ،ستصبح مؤسسات مثل "فرق
السالم" أكرث انتشا ًرا ،وكذلك الربامج املتعلقة بإدارة الرصاع .وسوف تأيت الضغوط من أفريقيا جنوب
ثم ،يفرتض
الصحراء الكربى التي ستصبح يف غضون  15-10سنة من اآلن يف خضم طفرة الشباب .ومن ّ
املدى املتوسطعود ًة إىل املايض ،مع تركيز الشباب عىل التوظيف (حتى يف عامل رقمي متغري عىل نحو
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متسارع تصبح "الوظيفة" فيه إشكالية) ،وعىل الهيبة الوطنية ،وعىل الحيازة املادية ،والقيم املحافظة
التقليدية .فبعد أن شاهدوا كبار السن مي ّرون بتغيري جذري ،فإنهم يرغبون يف مزيد من االستقرار.
ويف املدى البعيد ،ميكننا أن نتوقع تحوالت جسيمة ،مع انتقال جيل طفرة الشباب خالل ثالثني عا ًما إىل
مواقع املسؤولية االقتصادية والسياسية واالجتامعية والبيئية ،وبعد أن تتحقق اآلثار الكاملة للثورات
التكنولوجية الرئيسة (الرقمية ،والجينومية ،والتصنيع ،والطاقة).
ماذا يعني هذا؟ ً
أول ،قد يعني سياس ًة عاملية تقدمية ّ
أقل تركي ًزا بكثري عىل القومية ،وأكرث تركي ًزا عىل
القيم والهويات العاملية .وسيأخذ هذا ،عىل األرجح ،شكل قاد ٍة شباب سابقني (من الربيع العريب يف
مصاغ بالتعاون مع االتحاد األورويب واالتحاد الناشئ
بداية عقد  ،)2010يعملون م ًعا إلنشاء اتحاد عريب ٍ
يف رشق آسيا بقيادة الصني .وثان ًيا ،بعد أن نشأنا يف الثقافة الرقمية ،يجب أن نتوقع أنّ االقتصاد
ستتم رقمنته بالكامل ("إنرتنت األشياء" ،و"إنرتنت األشخاص" ،و"إنرتنت البيانات") ،مع توافر معلومات
ّ
آنية عن الطاقة والعرض /الطلب ،والصحة ،واألسواق ،لكل مواطن .وثال ًثا ،يجب أن نتوقع االنتقال
إىل اقتصادات تعاونية وتشاركية تتحدى الرأساملية التقليدية؛ وهو ما أطلق عليه جريميي ريفكني
"الثورة الصناعية الثالثة"( ،((3وما سامه الفيلسوف الهندي برابهات ساركار "عرص اإلنسانية الجديدة"
( .((3()Age of Neohumanismفبالنسبة إىل ريفكني ،هذا يعني مجتمعات تتحول من "كيانات غري
مستدامة ومصممة وميكانيك ًيا ،إىل بيئة مستدامة بيئ ًيا ،وموزعة اقتصاد ًيا ،ومرتابطة اجتامع ًيا"(.((3
وبالنسبة إىل ساركار ،إىل جانب التحول إىل اقتصاد تعاوين ،هناك تحول إىل رؤية عاملية جديدة تتحول
فيها الهوية من كونها دولة  -أمة وعشرية ودي ًنا (أمتي ،قبيلتي ،ديني) ،إىل إنسانية جديدة ،الهوية فيها
األرض األم (مواطنو الكوكب)( .((3فبالفعل ،من شأن اإلدماج االجتامعي أن يزيد اإلنتاجية عىل نحو
(((3
رئيسا يف تحقيق نهاية
بعيد ،ألنه يعزز املشاركة والغاية  .وراب ًعا ،من املرجح أن يؤ ّدي الشباب دو ًرا ً
ً
انتقال سلم ًيا ،يؤكد ساركار أنه
الرأساملية .ففي حني تفرتض العوامل املحددة ساب ًقا لنهاية الرأساملية
مع ضعف املؤسسات الدميقراطية ،وزيادة قبضة العسكر والرشطة ،أي مع إخضاع الشباب بالقوة ،فإنّ
35 Jeremy Rifkin, The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is transforming Energy, The Economy, and The
World (New York: Palgrave Macmillan, 2011).
36 Inayatullah, Understanding Sarkar.
37 Michael McAllum, "Making Sense of Rifkin's Third Industrial Revolution: Towards a Collaborative Age," PhD.
Thesis, The University of the Sunshine Coast, Sippy Downs, Australia, 2016, p. 12.
38 Prabhat R. Sarkar, The Liberation of Intellect: Neohumanism (Tiljila, India: Ananda Marga Publications, 1982).
39 Esuna Dugarova, "Social Inclusion, Poverty Eradication and the 2030 Agenda for Sustainable Development," The
United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Working Paper, no. 14 (October 2015), accessed
on 31/10/2016, at: https://bit.ly/3evbAhR
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االضطرابات العنيفة متوقعة بالقدر نفسه( .((4فإما أن يساعدوا يف تحقيق انتقال سلمي إىل مجتمع
ما بعد الرأساملية ،وإما ستحدث ردود فعل عنيفة كام نرى يف تحول الربيع العريب إىل شتاء عريب؛ ما
يؤدي يف املدى البعيد إىل زيادة زعزعة االستقرار.
ويف حني توجد أمامنا بالتأكيد رضوب عدم يقني عديدة ،ميكننا القول بثق ٍة إنّ الشباب سيؤ ّثرون تأث ًريا
وباألخص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فكيف سيكون عليه
كب ًريا يف مستقبل الكرة األرضية،
ّ
ٌ
عائد دميوغرايف أم ٌ
ٌ
يأس اقتصادي؟
مشاركة أم إقصاء؛
قنبلة دميوغرافية؛
الحالٌ :
انتعاش اقتصادي أم ٌ

40 Sarkar.
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العوامل املادية الدميوغرافية واالقتصادية
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
Demographic and Economic Material Factors in the MENA
Region*
تحو ًل سياس ًيا
تعد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا واحدةً من أرسع مناطق العامل
:ملخص
ّ
ّ
،واقتصاد ًيا ودميوغراف ًيا وبيئ ًيا؛ إذ عىل الرغم من االنخفاض الكبري يف معدالت الخصوبة اإلجاملية
فإن زخم منو عدد السكان املطلق سيجعل املنطقة تفوق الصني يف عدد السكان بحلول عام
أيضا يف التنمية
ً  وسيؤثر تدهور األرايض واستنزاف املياه واتجاهات التحرض بدرجة كبرية.2090
، وملواجهة التحوالت االجتامعية والبيئية واملناخية املحتملة.املستقبلية لهذه املنطقة
سيتعي عىل واضعي السياسات فيها العمل بطريقة فعالة لفهم الديناميات متعددة األوجه
ّ
 تعرض هذه الدراسة االتجاهات والتحوالت الدميوغرافية.أيضا
ً  والتقاط الفرص،لهذه التحديات
. وتدرس آثارها املحتملة،واالقتصادية الرئيسة الجارية يف بلدان املنطقة
 التحوالت، التحوالت الدميوغرافية، منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا:كلامت مفتاحية
. التنمية،االقتصادية
Abstract: The Middle East and North Africa is one of the world's most rapidly transforming
regions, politically, economically, demographically and environmentally. Despite largely
declining total fertility rates, the momentum of population growth will lead the region
to surpass China in total population by 2090. Land degradation, water stress and
urbanisation trends will also have significant impact upon the future development of this
region. In contending with the looming social, ecological and climatic transformations,
MENA policymakers will need to work effectively to both comprehend the multifaceted dynamics of these challenges and seize opportunities. This study outlines the
key demographic and economic trends and transformations underway across MENA
countries, and examines the possible implications.
Keywords: MENA, Demographic Transitions, Economic Transitions, Development.

* Musa McKee et al., "Demographic and Economic Material Factors in the MENA Region," Middle
East and North Africa Regional Architecture/ MENARA Working Papers, no. 3 (October 2017).
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مقدمة
تتميز منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا باتساعها ورسعة تح ّوالتها وعدم تجانسها .وشهدت منذ
عام  2011اندالع رصاعات يف أقطار عربية عدة ،حيث أفىض ما ُس ّمي "الربيع العريب" إىل سلسلة من
الحروب والنزاعات يف بلدان عدة ،مثل سورية والعراق وليبيا واليمن .وأسفرت الرصاعات الداخلية
ً
تحليل للمخاطر والفرص
والتدخالت األجنبية عن "دول فاشلة" يف أنحاء املنطقة((( .يقدم تقريرنا هذا
املادية األساسية التي ساهمت يف االنتفاضات العربية .و ُيشار هنا إىل اثنتني من القضايا الرئيسة كانتا
والتغي الدميوغرايف .وعىل الرغم من السامت
وما زالتا تواجهان بلدان املنطقة :العوامل االقتصادية،
ّ
املشرتكة الكثرية بني بلدان املنطقة ،فإنّ التكامل اإلقليمي أو تنسيق السياسات يف القضايا االقتصادية
والدميوغرافية املشرتكة يف املنطقة ضئيل نسب ًيا ،مقارنة مبناطق أخرى عدة.
يلقي التقرير نظرة عامة عىل العوامل املادية الدميوغرافية واالقتصادية واالتجاهات الناشئة يف املنطقة؛
إذ ُيس ّلط الضوء ً
أول عىل اإلحصاءات السكانية الرئيسة لتقديم ملحة عامة عن النمو السكاين الحاد
ً
تحليل لالتجاهات السكانية املستقبلية يف املنطقة حتى عام
وأمناط الهجرة يف املنطقة ،ما ُيغ ّذي
 2100يعطي صورة أوضح باالستناد إىل تطور معدل الخصوبة اإلجاميل والديناميات السكانية املرافقة.
ُوأقر منذ زمن طويل بالدور الحاسم للديناميات السكانية واملوارد الطبيعية ،لذلك ،فإن تغري األمناط
الدميوغرافية واملقتضيات االقتصادية ُيوجِ د بيئات جديدة للتنمية واألمن ،مع تحديات وفرص جديدة
لسكان املنطقة وصانعي السياسات.
يورد القسم االقتصادي من التقرير ً
تحليل للمؤرشات االقتصادية وتطور سوق العمل يف املنطقة وتطور
العوملة وأمناط السوق .و ُي ّبي أن التطورات السكانية متثّل تحد ًيا أساس ًيا لعملية صنع القرار االقتصادي يف
املنطقة .إن النموذج االقتصادي الحايل يفتقر إىل مشاركة دينامية للقطاع الخاص يف إيجاد فرص العمل؛
ما ُيسبب استمرار الجمود االقتصادي يف املنطقة.
باختصار ،تُح ّدد الدراسة نقاط االختناق الدميوغرافية واالقتصادية األساسية ،ألجل تقديم توصيات
للتدخالت املستقبلية لالتحاد األورويب ودوله األعضاء ،لضامن استقرار سيايس واقتصادي ملليار نسمة
سيعيشون يف جوار حدوده الجنوبية والجنوبية الرشقية بحلول عام .2100
هناك تعريفات متفاوتة ملصطلح منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ وليس من الواضح دامئًا أي
بلدان تنضوي إليها .فأحيانًا ،تضم موريتانيا وتركيا ً
مثل ،وأحيانًا ال تضمهام؛ لذلك من املهم تقديم
1 Ruth Müller, Stephan Sievert & Reiner Klingholz, "Krisenregion Mena," Berin Institute, 2016, accessed on 9/7/2020,
at: https://bit.ly/2C0OFwJ; Jeremy Kinsman, "From Failed States to a Failed Region: The Middle East in Crisis," Policy
Magazine, vol. 4, no. 2 (April 2016), pp. 30-32, at: https://bit.ly/2OfwYvR
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الشكل ()1
خريطة عامة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املصدر :البنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/15يفhttps://bit.ly/3eD6KzH :

بعض التوضيحات الجغرافية .تغطي املنطقة وفق ما حددها مرشوع "منارة" (Middle East and
 )North Africa Regional Architecture, MENARAمساح ًة واسعة ،تشمل موريتانيا واملغرب
وعامن واليمن واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
والجزائر وليبيا وتونس ومرص ُ
وقطر والبحرين والكويت والعراق وإيران والسودان وسورية واألردن ولبنان واألرايض الفلسطينية
املحتلة وإرسائيل وتركيا ( ُينظر الشكل .)1
ُح ّددت ،لغايات خاصة باملرشوع ،مناطق فرعية هي بلدان املغرب يف شامل أفريقيا ،وبلدان املرشق/
الرشق ،إضافة إىل تركيا ،وبلدان الخليج ،إضافة إىل إيران يف غرب آسيا ،ومرص والسودان .فمنطقة الدراسة
الخاصة باملنارة هي الجوار الجنويب والجنويب الرشقي ألوروبا ،وهي مجال أسايس لصنع السياسات
الخارجية الراهنة واملستقبلية؛ بسبب دورها الجيوسيايس املهم إسرتاتيج ًيا يف العامل وآفاقها الدميوغرافية
واالقتصادية .وميكن فهم ذلك بسهولة من الرسائل الجوهرية العرش التي نلخّ صها يف هذه الدراسة.
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اإلطار ()1
ُْ
عش رسائل أساسية عن اآلفاق الدميوغرافية واالقتصادية للمنطقة

1.سيصبح عدد سكان املنطقة ضعف عدد سكان أوروبا بحلول عام  ،2100فيتجاوز مليار نسمة.
2.سيفوق عدد سكان املنطقة عدد سكان الصني بحلول عام .2100
3.تتجه املنطقة سكان ًيا بالتدرج نحو مجتمع مع ِّمر.
4.غالبية بلدان املنطقة فقرية املوارد مع وفرة يف قوة العمل.
5.تشكل بطالة الشباب أحد التحديات االقتصادية األساسية يف املنطقة.
6.ال تزال اقتصادات املنطقة غري منوعة بالقدر الكايف.
7.ينطوي االبتعاد عن استغالل النفط والغاز نحو التنمية الصناعية عىل فرص كبرية.
8.تتفاقم مستويات الدين العام يف اقتصادات فقرية باملوارد ووفرية بقوة العمل.
9.تحتاج اقتصادات املنطقة إىل استثامرات أكرب يف مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات إلعداد الجيل اليافع ملتطلبات سوق العمل.
	 10.ميثّل املشهد العام الدميوغرايف واالقتصادي للمنطقة تحد ًيا ،غري أن هناك أيضً ا "عائ ًدا
دميوغراف ًيا" ،إذا ركزت السياسات عىل إرشاك جيل الشباب.

أولً  :العوامل الدميوغرافية
اتجاهات ناشئة

منذ خمسينيات القرن املايض ،اتّبعت دول عدة يف املنطقة منوذج التنمية بقيادة الدولة ،مدعوم ًة باستثامرات
عامة كبرية وسياسات اجتامعية شعبوية غال ًبا((( .وأفادت جهود الدولة لتوسيع نطاق تدابري الرعاية االجتامعية،
تحسن نسب األطباء ومتوسط عمر الفرد املتوقع وانخفاض مع ّدالت وفيات األمهات والرضّ ع ،يف تحقق
مع ّ
زيادة رسيعة لعدد السكان يف نصف قرن .وشهدت دول أخرى ،مثل إرسائيل ودول الخليج ،معدالت رسيعة
من الهجرة من داخل املنطقة ومن أوروبا وأمريكا الشاملية ورشق آسيا .لكن مرت غالبية بلدان املنطقة ،منذ
منتصف الستينيات ،مبرحلة "انتقال دميوغرايف"((( ،حيث بدأ معدل الخصوبة اإلجاميل باالنخفاض؛ ويعود
وتغي أمناط الهجرة.
ذلك جزئ ًيا إىل ارتفاع مستويات التعليم وتنظيم األرسة ودرجة التحرض ّ
2 Melani Cammett et al., A Political Economy of the Middle East, 4th ed. (Boulder: Westview Press, 2015).
3 John R Gillis, Louise A. Tilly & David Levine (eds.), The European Experience of Declining Fertility 1850-1970 the
Quiet Revolution (Cambridge: Blackwell publishers, 1992).
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أ -عدد السكان املطلق

ازداد إجاميل عدد سكان املنطقة منذ الخمسينيات خمسة أضعاف ،من أقل من  110ماليني يف عام
 1950إىل  569مليونًا يف عام  .(((2017وعىل الرغم من انخفاض معدالت الخصوبة عمو ًما (املناقشة
أدناه) ،يتوقع زيادة العدد املطلق للسكان إىل نحو مليار نسمة بحلول عام  2100بحسب توقعات
املتغري املتوسط (الشكل  .)2وبحلول نهاية القرن ،سيتجاوز عدد سكان املنطقة عدد سكان الصني الذي
يتو َّقع أن يواصل تق ّلصه إىل ما يزيد عىل مليار نسمة بقليل ،وعدد سكان أوروبا أيضً ا الذي يتوقع
تراجعه بنحو  10يف املئة بحلول عام ُ ( 2100ينظر الشكل .)2
تسجل أكرب مساهمة يف زيادة عدد السكان املطلق يف املنطقة يف بلدان تشهد ً
أصل
من املتوقع أن ّ
تحوالت دميوغرافية بدرجات متفاوتة .فمرص والعراق والسودان ،ستبقى مراكز سكانية بارزة يف املنطقة،
عىل الرغم من انخفاض معدل الخصوبة اإلجاميل (الشكل  .)3وسبب هذه النتيجة (زيادة عدد السكان
املطلق عىل الرغم من انخفاض معدالت الخصوبة) هو الزخم السكاين املتو ّلد من ارتفاع نسبة النساء
يف سن اإلنجاب ،حتى مع انخفاض عدد الوالدات لكل امرأة انخفاضً ا كب ًرياً .
فمثل ،عىل الرغم من اعتبار
سياسات تنظيم األرسة ناجحة عمو ًما يف مرص (انخفض معدل والدات كل امرأة من خمسة مواليد يف
عام  ،1982إىل ما يزيد ً
قليل عىل ثالثة يف عام  ،)2002فإن الزخم السكاين يعني أنّ إجاميل سكان مرص
واصل ارتفاعه ّ
باطراد ،وبدأ مع ّدل الخصوبة اإلجاميل يف االرتفاع مرة أخرى منذ عام  .2000فعدد سكان
ً
اكتظاظا بالسكان يف املنطقة يف عام  2050مع
مرص اليوم يتجاوز  97مليون نسمة ،وستبقى البلد األش ّد
 154مليون نسمة(((.
تب ًعا لذلك ،ستصبح مرص والعراق والسودان ،يف درجة متزايدة ،مراكز سكانية بارزة يف املنطقة ،مقارن ًة
برتكيا وإيران واملغرب ً
مثل ،التي تتميز مبعدالت خصوبة أقل ،أو ببلدان أصغر مثل موريتانيا واليمن
اللذين لديهام حال ًيا أعىل معدالت خصوبة يف املنطقة (الشكل  .)4ومن املتوقع أن تضم مرص والعراق
والسودان  49يف املئة من إجاميل عدد سكان املنطقة بحلول عام  ،2100أي  199مليون نسمة و156
مليونًا و 137مليونًا عىل التوايل ،مقارنة مبا يزيد ً
قليل عىل  31يف املئة حال ًيا((( .وإضافة إىل سورية وتركيا،
سيعتمد أكرث من  60يف املئة من سكان املنطقة عىل أحواض النيل والفرات ودجلة بحلول عام ،2100
مقارن ًة بـ  48يف املئة اليوم .وسينجم عن هذا االعتامد املتزايد عىل األنهار الدولية ،وغال ًبا يف الدول
املتشاطئة عند املصب ،تأثريات كبرية يف قدرة دعم الزيادات املحتملة يف الطلب عىل املياه الزراعية
4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), World Population Prospects: The 2017
Revision, accessed 15/7/2020, at: https://population.un.org/wpp
5 Ibid.
6 Ibid.
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الشكل ()2
إجاميل سكان أوروبا (باستثناء روسيا) ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), World Population Prospects: The
2017 Revision, accessed on 15/7/2020, at: https://population.un.org/wpp

الشكل ()3
إجاميل عدد السكان (كال الجنسني) لبلدان مختارة (( )2100-1950باآلالف)

املصدرIbid. :
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وس ُبل العيش يف الريف واألمن الغذايئ اإلقليمي.
والصناعية والبلدية؛ ما يؤثر يف إدارتها بني الدول ُ
ويف إطار هذه االرتفاعات املطلقة يف عدد السكان ،يتوقع أيضً ا حدوث تح ّوالت يف نسب الجنس
والنسب الخاصة بالعمر؛ ما سيؤثر أيضً ا يف تداعيات هذه االرتفاعات.
ب -نسبة الجنسني

يتبي من سرب عدد السكان اإلجاميل ،بحسب الجنس ،أنّ عدد اإلناث كان  54مليونًا يف عام  ،1950وارتفع إىل 277
ّ
مليونًا يف نهاية عام  ،2017ويتوقع أن يصبح  504ماليني بحلول عام  .2100وارتفع عدد الذكور من  55مليونًا يف
عام  1950إىل  292مليونًا يف نهاية عام  ،2017ليبلغ  514مليونًا بحلول عام ( 2100ينظر امللحق  .)3وهكذا فإن
عدد الذكور أعىل بدرجة طفيفة من املعدالت الطبيعية (نسبة الذكور تقارب  51يف املئة واإلناث  49يف املئة).
و ُي ّبي الشكل ( )4زيادة عامة يف نسبة الذكور لكل  100أنثى يف بلدان الخليج العريب .وكان للهجرة االقتصادية
إىل دول الخليج املنتجة للنفط أث ٌر ملحوظ يف النسب بني الجنسني فيها ،وال سيام منذ أواخر سبعينيات القرن
املايض ،مع زيادة كبرية يف أثر الطفرة النفطية يف العقد األول من القرن الحايل .كام اعتربت هجرة العائدين من
خارج املنطقة ً
ً
مساهم بهذا االتجاه عىل األرجح .فإضافة إىل الفرص االقتصادية للطفرة النفطية يف العقد
عامل
األول من القرن الحايل ،أسفر تشديد القيود عىل السفر إىل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عقب
هجامت  11سبتمرب  2001عىل مركز التجارة العاملي يف نيويورك ،عن عودة أبناء منطقة الرشق األوسط وشامل
الشكل ()4
نسبة الجنسني (ذكر لكل  100امرأة) يف مجموعة من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدرIbid. :
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أفريقيا إىل بلدانهم((( ،لكن التوقعات بعد عام  2017تشري إىل تناقص رجحان كفة الذكور بني عامي 2010
و2100؛ فمن املتوقع أن تتباطأ الهجرة نحو الداخل للقوى العاملة من الذكور املغرتبني((( .ميكن جزئ ًيا فهم هذا
الرتاجع يف عدد العامل الذكور الوافدين إىل دول الخليج العربية وأثره يف نسبة الجنس ،بأنه نتيجة النخفاض
أسعار النفط وآثاره االقتصادية .كام ُيتوقع أن تؤدي زيادة مساعي تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون ،بعي ًدا
عن قطاعات البرتوكيامويات والصناعة يف اتجاه الخدمات ،وكذلك الربامج الوطنية التي تركز عىل تشجيع منو
القوى العاملة املحلية ،إىل زيادة تراجع معدالت الهجرة نحو الداخل(((.
عىل الرغم من هذه النسب العالية يف معظم بلدان الخليج ،فإن معدالت املواليد من اإلناث والذكور يف
املنطقة ككل بني عامي  1950و 2016عكست معدالت املواليد إلجاميل السكان .واستمرت نسبة الباقني
عىل قيد الحياة الذكور إىل اإلناث فوق سن التقاعد يف املنطقة يف االنخفاض منذ عام  ،1980وأفضت
جزئ ًيا إىل ارتفاع عدد القتىل من الذكور يف الحرب اإليرانية  -العراقية بني عامي  1980و ،1988وحرب
الخليج األوىل وغريها من النزاعات يف جميع أنحاء املنطقة .ومع أنّ النسب العمرية تبدو مستقرة نسب ًيا
دون الخامسة والعرشين ،فإنها تختلف اختال ًفا حا ًّدا يف الفئات العمرية التي تزيد عىل  69عا ًما (إدارة
َ
انخفاض متوسط
األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية  .)2017وشهد الرصاع األخري يف سورية
العمر املتوقع للرجال مثاين سنوات ،يف مقابل ما يزيد ً
قليل عىل عام واحد للنساء( .((1ويعني هذا االتجاه
قياسا عىل النساء ،احتامل زيادة عدد النساء األرامل
املتمثل يف انخفاض عدد الرجال بعمر الشيخوخةً ،
(((1
قياسا عىل الرجال .
أو اللوايت لديهن مستويات أعىل من اإلعالة بني الفئات املس ّنة ً
ج -املعدالت العمرية

تو ّفر املعدالت العمرية إضاءات مهمة لالتجاهات الحالية واملستقبلية للتحوالت الدميوغرافية يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ حيث توضح اتجاهات البنية العمرية يف املنطقة أنه عىل الرغم من النمو
السكاين املطلق ،فإنها متر مبرحلة تح ّول يف البنية العمرية مامثل لباقي مناطق العامل (ينظر امللحق،
الجدول  .)1صحيح أنّ نسب َتي الفئتني العمريتني  24-0سنة و 64-24سنة تش ّكالن اليوم  95يف املئة من
7 Prem C. Saxena, "Demographic Profile of the Arab Countries: Analysis of the Ageing Phenomenon," UN ESCWA,
2013, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2On6EzY
8 UNDESA, World Population Prospects.
9 Philip L. Martin & Froilan Malit, "A New Era for Labour Migration in the GCC?" Migration Letters, vol. 14, no. 1
(2017), pp. 113-126.
10 E. Loichinger, A. Goujon & D. Weber, "Demographic Profile of the Arab Region: Realizing the Demographic
Dividend," Technical Paper 3, UNESCWA, 23/9/2016, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2ZrWZyp
11 UNDESA, World Population Prospects.
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الشكل ()5
تح ّوالت البنية العمرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدر :امللحق .2

إجاميل سكان املنطقة ،إال أن هذه الصورة ستتحول بدرجة كبرية يف العقود املقبلة .فالفئة األرسع من ًّوا
هي الفئة التي يتجاوز عمرها أربعة وستني عا ًما (الشكل  .)5وتوضح هذه األرقام التح ّوالت يف نسب
األطفال ا ُملعالني وأولئك الذين هم يف سن العمل واألمناط الصاعدة لشيخوخة السكان.
مع تقدم سكان املنطقة يف السن ،تتحول حاجاتهم االجتامعية ومساهامتهم االقتصادية املحتملة(.((1
وت ّ
ُدل التحوالت الحالية يف البنية العمرية لبلدان املنطقة بطبيعة السياسات الحكومية والتخطيط
العام والتامسك االجتامعي وفعاليتها .وتتحدد مفاعيل هذه التحوالت الدميوغرافية جزئ ًيا عرب املطاوعة
النسبية لحكومات املنطقة يف االستجابة لنمو متط ّلبات توسع املجتمعات وأولوياته .ويف هذا السياق،
مزدوجا :رضورة توسيع الخدمات املقدمة إىل الشباب
تواجه أنظمة الحامية االجتامعية يف املنطقة عبئًا
ً
(((1
يف سن العمل وتحسينها ،وإعداد هذه األنظمة لتلبية الحاجات املتنامية للسكان املس ّنني  .لكن
املنطقة تشهد ،عىل املدى القصري ،ازديا ًدا يف عدد الشباب يتط ّلب سياسات خاصة.
طفرة الشباب وأسواق العمل

شهدت املنطقة ،مع االزدياد الرسيع يف عدد السكان منذ خمسينيات القرن املايض" ،طفرة شبابية"
استثنائية .ونتيجة النخفاض الخصوبة ،بلغت هذه الطفرة ذروتها يف شامل أفريقيا يف سبعينيات القرن
12 Loichinger et al.
13 Ibid.
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املايض ويف الرشق األوسط يف تسعينياته( ،((1وستبقى نسبة الشباب من إجاميل السكان مرتفع ًة يف املدى
املنظور .وخُ صص تقرير التنمية البرشية العربية لعام  2016لدور الشباب يف املجتمعات العربية
ً
تحصيل علم ًيا ،ونسبة
الحالية ،وخلص إىل أنّ فئة الشباب الحالية هي "األكرب عد ًدا بني السكان ،واألفضل
التحرض بينهم هي األعىل يف تاريخ املنطقة العربية"(((1؛ وكان قرابة نصف مجموع السكان يف عام 2015
تحت سن الرابعة والعرشين (الشكل  ،)5وأكرث من  60يف املئة تحت سن الثالثني( .((1لكن أ ًّيا تكن درجة
هذا النزوع ،ميثّل العدد الكبري للشباب بني السكان تحديات ،خاصة يف البلدان النامية .و ُدر َِست العالقة
وخصوصا يف البلدان النامية ،حيث القدرة
بني مع ّدالت بطالة الشباب والرصاعات واالضطرابات املدنية،
ً
ُحسن معدالت التعليم
محدودة عىل توليد فرص تعليم وفرص عمل ُ
وس ُبل للمشاركة السياسية؛ إذ ت ّ
إمكان مشاركة الشباب يف نشاطات سوق العمل "الرشعية" ،و"تُضعف" احتامل انخراطهم يف نشاطات
سنفصله أكرث يف املباحث اآلتية .لكن بني الشباب دون سن الثالثني ممن شاركوا
غري قانونية( .((1وهذا ما
ّ
تحصيل علم ًيا منهم أكرث ً
ً
ميل
يف االنتفاضات العربية التي اجتاحت املنطقة يف عام  ،2011كان األفضل
إىل املشاركة يف احتجاجات العاطلني من العمل ،نظ ًرا إىل مشاعر اإلحباط النسبي التي كانت سائدة،
وح ّددت البطالة بني الشباب ،والطفرة الشبابية،
ً
وخصوصا عند هذه الفئة الفرعية من السكان(ُ .((1
(((1
َ
ومستوى التعليم ،بصفتها
عوامل حاسمة يف حدوث االنتفاضات العربية  .ومن املتوقع استمرار وجود
عدد كبري من الشباب يف بلدان املنطقة التي تشهد نزاعات ،مثل اليمن وسورية( .((2ويف املقابل ،ستشهد
إيران وتركيا وتونس ولبنان والسعودية ومرص انخفاضً ا يف معدالت منو نسبة الشباب من مجموع
السكان؛ ألسباب ليس أقلها تسارع شيخوخة السكان(.((2
املرجح أن يؤدي ضعف أداء أسواق العمل وغياب الفرص االقتصادية القانونية إىل جعل النشاطات
من ّ
االقتصادية غري املرشوعة وغري املنظمة أكرث جاذبية .صحيح أن معدالت البطالة بني الشباب أعىل عمو ًما
من مع ّدلها الوسطي يف الكثري من مناطق العامل ،لكن مع ّدالت البطالة بني الشباب يف املنطقة أعىل،
14 Cammett et al.
15 United Nations Development Program (UNDP), Arab Human Development Report 2016. Youth and
the Prospects for Human Development in a Changing Reality (New York: 2016), accessed on 14/7/2020, at:
http://hdr.undp.org/en/2016-report
16 Ibid.
17 Jeff Grogger, "Market Wages and Youth Crime," Journal of labor Economics, vol. 16, no. 4 (1998), pp. 756-791.
"18 Kari Paasonen & Henrik Urdal, "Youth Bulges, Exclusion and Instability: The Role of Youth in the Arab Spring,
Peace Research Institute Oslo, 2017, accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/3fuWDwJ
19 UNDESA, World Population Prospects.
20 Ibid.
21 Ibid.
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ً
مساهم إيجاب ًيا يف احتامالت التوظيف يف مختلف
وتتوسع يف الواقع .وباملثل ،يف حني يعترب التعليم
أنحاء العامل ،تتميز هذه املنطقة بأن الحاصلني عىل مستويات أعىل من التعليم يواجهون مستويات
ً
تعليم( .((2وتشكل التعبئة الفعالة لهذا الكم املتزايد
بطالة مامثلة ملستوياتها لدى األشخاص األقل
ً
حاسم يف تحديد اآلثار االجتامعية األوسع للنمو السكاين يف
عنرصا
من القوة العاملة رسيعة النمو
ً
جميع أنحاء املنطقة ،واالستفادة من املكاسب الدميوغرافية املحتملة( .((2وتؤثر مشكالت البطالة بني
الشباب أيضً ا ،بدرجة أكرب ،يف بلدان تعاين ً
أصل رصاعات اجتامعية .إنّ ما يحدد طبيعة انتقال الشباب
من التعليم إىل العمل ،ومن ُمعالِني إىل أرباب أرس ،هو قدرات الحكومات عىل توفري خدمات جيدة
ومالمئة يف مجال التعليم والتدريب املهني والصحة العامة واإلنجابية ،وما ينتج من الحامية االجتامعية
مثل برامج التأمني ضد البطالة ودعم الدخول( .((2ومع بداية انخفاض نسب الشباب يف مختلف أنحاء
املنطقة ،ستكون مشاركتهم بنجاح يف العمل املربح ذات أهمية متزايدة يف اإلعداد لشيخوخة السكان.
شيخوخة السكان

أ ّدت التحسينات يف تدابري الرعاية الطبية والصحة العامة ،يف النصف الثاين من القرن العرشين ،إىل
ارتفاعات رسيعة يف متوسط العمر املتوقع ،وال سيام يف البلدان النامية .ومن أبرز الحاالت ما شهده لبنان
ً
مثل من ارتفاع هذا املتوسط من  67عا ًما إىل نحو  80بني عامي  1990و .((2(2015ويعود جانب من قصة

التحسن الكبري يف خدمات الرعاية الصحية،
النجاح هذه إىل انتهاء الحرب األهلية اللبنانية .كام ساهم
ّ
وإمكان الوصول إىل التكنولوجيا الطبية الحديثة أيضً ا ،بهذا التطور الهائل يف متوسط العمر املتوقع يف
املرجح أن يؤثر ذلك عىل نح ٍو متزايد يف
لبنان ويف عموم منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا( .((2ومن ّ
املجتمعات يف املنطقة .وأ ّدى االتجاه العام املتناقص يف معدل الخصوبة اإلجاميل (يناقش ً
كامل الح ًقا)
22 International Labor Organization (ILO), Global Employment Trends for Youth 2015. Scaling up Investments in
Decent Jobs for Youth (Geneva: 2015), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3qNEI9B
 23ذكر رونالد يل وأندرو ماسون يف أثناء مناقشتهام العائد الدميوغرايف" :تنخفض معدالت الخصوبة يف مرحلة مبكرة من هذا التحول
الدميوغرايف؛ ما يؤدي إىل تناقص عدد صغار العمر املحتاجني إىل الرعاية .ويف الوقت نفسه ،تنمو قوة العمل مرحل ًيا برسعة أكرب من رسعة منو
السكان املعتمدين عليها؛ ما يؤدي إىل تحرير املوارد الالزمة لالستثامر يف التنمية االقتصادية ورعاية األرسة .ويف ظل تساوي األمور األخرى،
فإن نصيب الفرد يف الدخل ينمو برسعة أكرب أيضً ا":
Ronald Lee & Andrew Mason, "What Is the Demographic Dividend?" Finance and Development, vol. 43, no. 3
(September 2006), pp. 16-17.
24 UN ESCWA, "Age-Structural Transitions and Sustainable Development in the Arab Region," (Beirut: 2017),
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2OtxkPM
25 Ibid.
26 Ibid.
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إىل انخفاض نسبي يف عدد األطفال ا ُملعالني نسبة إىل إجاميل عدد السكان .وأسفرت العالقة املتبادلة بني
انخفاض َ
معدل الخصوبة والوفيات إىل زيادة شيخوخة السكان (الشكل .)6
الشكل ()6
نسب الفئة العمرية  65عا ًما فأكرث من إجاميل السكان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ككل

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2017.

لقد أ ّدت هذه التحوالت باالشرتاك مع عوامل أخرى ،مثل املهاجرين العائدين من مناطق أخرى وهجرة
السكان يف سن العمل ،إىل زيادة إضافية يف نسبة املس ّنني املعالني( .((2ومتثل هذه النسبة عب َء اإلعالة
عىل الفئات العمرية الناشطة اقتصاد ًيا ،وتعني نسبة من بلغوا خمسة وستني عا ًما وما فوق إىل من
هم يف سن العمل ( 64-15عا ًما) .يوضح الشكل ( )7التحوالت يف مستويات اإلعالة يف بلدان املنطقة يف
الفرتة  ،2015-1950والتوقعات حتى عام  .((2(2100يف عام  ،2015سجلت إرسائيل وتونس وتركيا ولبنان
أعىل املعدالت يف نسبة السكان فوق  65عا ًما إىل السكان يف عمر العمل (امللحق  .)2ويتوقع أن تشهد
وعامن ،بد ًءا من عام  ،2050أعىل زيادة يف عبء إعالة املس ّنني يف املنطقة .ويتوقع
إيران وتركيا ولبنان ُ
أن يزداد هذا العبء يف تونس ً
مثل من  6.9يف املئة يف عام  1980إىل  15يف املئة بحلول عام  ،2025ثم
إىل  54يف املئة بحلول عام .2100
27 Saxena.
 28استنادًا إىل إسقاطات املتغري املتوسط إلدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتامعية.)2017 ،
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الشكل ()7
نسب املسنّني املعالني يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

املصدر :امللحق .1

التحسن اإلضايف يف مع ّدالت الخصوبة والوفاة،
من املتوقع أن تشهد بلدان الخليج الستة ،عىل الرغم من
ّ

مستويات شيخوخة متباطئة عىل الغالب؛ بسبب ارتفاع مستويات الهجرة يف سن العمل ،عىل الرغم من
الرتاجعات املتوقعة يف معدالت الهجرة .ومن املتوقع أن تشهد قطر ،التي تعرف مستويات عالية من
العامل املهاجرين ،تزاي ًدا هامش ًيا يف نسبة ا ُملعالني لديها من  2.1يف املئة يف عام  1980إىل  2.9يف املئة

فقط بحلول عام  .2025وكام يف دول الخليج مثل قطر واإلمارات والكويت ،سيكون تزايد نسب املس ّنني

املعالني يف اليمن والصومال بطيئًا ،لكن ألسباب مختلفة .فيتوقع أن تنخفض املعدالت فيهام بسبب
تزايد معدالت الخصوبة والوفاة ،وهام حتى اآلن عامالن أساسيان يف منو السكان .لكن ،عىل الرغم من
تباين معدالت تحول البنية العمرية ومساراتها بني بلدان املنطقة ،يتوقع أن يخضع جميع هذه البلدان
لتحوالت كربى بد ًءا من عام 2025؛ حيث يصبح من هم فوق  64عا ًما أكرب فئة عمرية بحلول عام .2050
إن تزايد عدد السكان يف سن العمل ( 64-15عا ًما) يعني اتساع الرشيحة العمرية القادرة عىل املشاركة يف
النشاط االقتصادي ،ومن ّثم تكسب الدخل وتوفر ،ورمبا تو ّلد ،إيرادات رضيبية لدعم إعالة الفئات العمرية
األخرى ،مثل األطفال واملسنني فوق  65عا ًما .وترد الح ًقا مناقشة لآلثار االجتامعية لهذه التحوالت؛ حيث تؤثر
بطرائق مختلفة يف سكان الريف والحرض ،ويف الوصول إىل شبكات ضامن املتقاعدين ،ويف الرجال والنساء.
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ول
تحليل التح ّ

من املهم أن ندرك أنّ املنطقة تخضع لتحوالت سكانية كربى ج ًدا .وتختلف ديناميات هذا التحول
من بلد إىل آخر ،وذلك جزئ ًيا بسبب تغري مؤرشات الخصوبة والوفيات والهجرة التي بدورها تتأثر
جميعها بنطاق العوامل االجتامعية التي نوقشت يف هذا املبحث.
أ -تحوالت الخصوبة

كنا ذكرنا ساب ًقا ،عىل الرغم من النمو املتواصل يف عدد السكان املطلق ،فإن عدد املواليد لكل امرأة بدأ
يتناقص فعل ًيا منذ منتصف القرن العرشين .وتُظهر األشكال (بني  8و )11هذا االتجاه املتناقص الذي
شهدته مناطق فرعية مختلفة يف املنطقة .لكن ال يزال العراق وفلسطني والسودان واليمن وموريتانيا
تسجل معدالت خصوبة عالية ،مقارن ًة ببقية دول املنطقة .فهناك عوامل اجتامعية عدة وراء تفاوت
(وخصوصا للنساء)،
معدالت الخصوبة يف املنطقة .ومن أهم هذه العوامل إمكان الحصول عىل التعليم
ً
ووسائل منع الحمل والتحرض .وتؤدي زيادة املساواة يف فرص تعليم املرأة إىل انخفاض معدالت الخصوبة،
بسبب تأخري سن الزواج باطراد ،ما ُيخ ّفض عدد سنوات اإلنجاب وإجاميل الوالدات(.((2
من املعروف تاريخ ًيا أن زيادة التعليم والوعي بقضايا الصحة اإلنجابية ومنع الحملُ ،أعيقت يف جميع
أنحاء املنطقة بسبب تردد الحكومات يف التدخل بتنظيم األرسة ،والتع ّلل باملحرمات والقيم االجتامعية(.((3
وأ ّثر نجاح ص ّناع السياسات املح ّليني بدرجات متفاوتة يف معالجة القضايا العامة عرب التوعية املجتمعية
انفتاحا أكرب تجاه
والحوار العام يف معدالت التحول الدميوغرايف يف بلدان املنطقة .فتونس ،التي أظهرت
ً
تقديم خدمات تنظيم األرسة إىل رشيكني غري متزوجني ،تختلف عن حالة إيران ومرص(.((3
إضاف ًة إىل حمالت تنظيم األرسة ،كان لزيادة الوعي العام بالصحة اإلنجابية ومعدالت اإلصابة باألمراض
املعدية تأث ٌري أيضً ا يف معدالت الخصوبة يف بلدان املنطقة .ففي إيران ودول الخليج األخرى (الشكل ،)12
ساعد مرض اإليدز الذي بدأ منذ عام  2001يؤثر عىل نح ٍو متزايد يف مختلف بلدان املنطقة يف تغيري
29 Hoda Rashad, Magued Osman & Farzaneh Roudi-Fahimi, "Marriage in the Arab World," PRB, 1/12/2005, accessed
on 14/7/2020, at: https://bit.ly/32otqzF
30 A. G. Zohry, "Population Policies and Family Planning Program in Egypt: Evolution and Performance," CDC 26th
Annual Seminar on Population Issues in the Middle East, Africa, and Asia, Cairo Demographic Center (Cairo, 1997),
pp. 194-211, at: https://bit.ly/2Oqp5DX
31 Amy Ong Tsui, "Population Policies, Family Planning Programs, and Fertility: The Record," Population and
Development Review, vol. 27 (2011), pp. 184, 204.
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تقبل الجمهور قضايا الصحة اإلنجابية املطروحة يف السياسات العامة(( ((3برنامج األمم املتحدة املشرتك
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز .)2011
الشكل ()8
معدالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف املنطقة الفرعية املرشق

املصدر:
World Bank, World Bank Data (2017), accessed on 12/10/2020, at: https://data.worldbank.org

رافق هذه التحوالت ازدياد نجاح املنظامت الدولية يف تقديم خدمات الدعم والتدريب وتنظيم األرسة بطريقة
فعالة يف جميع أنحاء املنطقة .فمع زيادة دعم العاملني يف مجال توعية النساء ومتويلهم وتحديد النسل وعيادات
الصحة الريفية والتعليم ،استمرت معدالت الخصوبة يف التباطؤ يف جميع املراكز السكانية الرئيسة يف املنطقة(.((3
إعادة منو معدالت الخصوبة

تأثرت عودة معدالت الخصوبة إىل االرتفاع يف عدد من بلدان املنطقة بعوامل متباينة .ففي مرص ،أ ّدى
االلتزام القوي بتوسيع خدمات تنظيم األرسة يف املناطق الريفية وبرامج التوعية بالصحة اإلنجابية إىل
انخفاض كبري يف معدالت الخصوبة ،من خمسة أطفال لكل امرأة يف عام  1982إىل  3.5يف التسعينيات،
وإىل أكرث من ثالثة بقليل بحلول عام ( 2002الشكل  .)9لكن بعد عام  ،2005ارتفعت هذه املعدالت
لتتجاوز  3.5يف عام ((3(2016؛ بسبب تر ّدي مساعي تنظيم األرسة التي شهدتها مرص يف التسعينيات .أما
32 UN Program on HIV/ AIDS (UNAIDS), Middle East and North Africa: Regional Report on AIDS 2011 (Cairo:
2011), accessed on 13/7/2020, at: https://bit.ly/3dCgHNf
33 Rashad; Loichinger.
34 Central Intelligence Agency (CIA), "The World Factbook: Total Fertility Rate," (2016), accessed on 14/7/2020, at:
https://bit.ly/3h3woxB
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الشكل ()9
معدّالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف مرص والسودان

املصدرIbid. :

الشكل ()10
معدالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف منطقة الخليج

املصدرIbid. :
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الشكل ()11
معدالت الخصوبة اإلجاملية بني عامي  1960و 2015يف املغرب العريب

املصدرIbid. :

الشكل ()12
التغري يف التقديرات السنوية لعدد اإلصابات الجديدة بفريوس اإليدز يف مناطق العامل ()2012-2001

املصدر:
UNAIDS/UN Programme on HIV/AIDS, Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic
2013 (Geneva: 2013), at: https://bit.ly/2GWKbt4
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يف إرسائيل ،فدعمت الحكومة النمو السكاين منذ فرتة طويلة ،ليس عرب تشجيع هجرة اليهود وإعادة
توطينهم يف إرسائيل وتقديم إعانات حكومية إىل األمهات ،مثل التعليم املجاين وعالوات األطفال فقط،
بل أيضً ا عرب متويل مكثف لعالج مشكالت الخصوبة .وتأثر هذا الدعم بأمور عدة ،منها النقاشات
بشأن األحكام الدينية واملخاوف من ارتفاع معدالت الخصوبة بني السكان العرب( .((3وتعمل إيران
وتركيا بنشاط أيضً ا عىل تشجيع السياسات الداعمة لزيادة الوالدات ،بعد إقرارهام باآلثار املستقبلية
لالنخفاض الكبري يف مع ّدالت الخصوبة يف شيخوخة السكان وتق ّلص سوق العمل املتاح لدعمهم ،بيد أن
هذه السياسات مل تؤثر حتى اآلن يف معدل الخصوبة الوطني .أما تزايد العدد املطلق للسكان يف لبنان
تغي معدالت الخصوبة .ويف
واألردن ،فهو نتيجة للهجرة القرسية بسبب الرصاع اإلقليمي ،وليس بسبب ّ
اليمن وفلسطني ،بدأ مع ّدل الخصوبة يف االنخفاض يف وقت متأخر عن باقي بلدان املنطقة ،ومبعدالت
تشبه معدالت املنطقة عمو ًما بعد عام .1950
ب -الهجرة والرصاعات

مثة تحول دميوغرايف آخر مهم شهدته املنطقة يتعلق بالهجرة .وكنا قد رشحنا ساب ًقا أن الهجرة تساهم
إيجاب ًيا أو سلب ًيا يف نسب املس ّنني املعالني .ففي السنوات العرش املاضية ،زاد عدد املهاجرين يف املنطقة
أكرث من الضعف ،وأصبح سكانها النازحون واملهاجرون األرسع من ًّوا يف العامل( .((3وأ ّدت الهجرة ،لرضورات
اقتصادية أو بح ًثا عن مالذ آمن من النزاعات اإلقليمية أو االحتالل ،إىل زيادة مجتمعات املهاجرين
يف املنطقة بنسبة  120يف املئة ،وإىل ما مجموعه  54مليونًا ،أو  13يف املئة من إجاميل السكان(.((3
وتختلف الديناميات الدميوغرافية لهذه التجمعات السكانية الناشئة ،وكذلك اآلثار املرتتبة عليها اختال ًفا
كب ًريا من بلد إىل آخر .فعندما تكون الهجرة عالية بني فئات عمرية وجندرية محددة ،تتأثر نسب
املعالني والنسب بني الجنسني تب ًعا لذلك .ويف دول الخليج ،تتشكل غالبية السكان (نحو  88يف املئة يف
اإلمارات ،و 75يف املئة يف قطر ،و 74يف املئة يف الكويت) ،من عامل أجانب مهاجرين .والسعودية هي
األكرث يف املنطقة جذ ًبا لهؤالء العامل املهاجرين (نحو  33يف املئة) .كام تُش ّوه قوة العمل املهاجرة ،التي
النسب املحلية بني الجنسني ،وأرقا َم املشاركة يف سوق العمل ،وإحصاءات
يطغى الذكور عىل تركيبها،
َ
مع ّدل املواليد الوطنية.
35 Tova Cohen & Steven Scheer, "Israel's Soaring Population: Promised Land Running out of Room?" Reuters,
25/9/2015, accessed on 14/7/2020, at: https://reut.rs/3j55c3o
36 Phillip Connor, Middle East's Migrant Population More Than Doubles Since 2005, Pew Research Center Reports,
18/10/2016, accessed on 14/7/2020, at: https://pewrsr.ch/2CjlG7n
37 Ibid.
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استوعبت إرسائيل  6.5يف املئة من املهاجرين غري النازحني يف غرب آسيا ،واستقبلت قرابة نصف
مليون شخص بني عامي  1990و .1995كام آوت بلدان أصغر يف املنطقة عد ًدا كب ًريا من املهاجرين
النازحني وأرسهم ،مثل األردن ( 41يف املئة) ولبنان ( 34يف املئة) (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتامعية .)2015 ،واعتبا ًرا من عام  ،2015يشكل السوريون والعراقيون أكرث من نصف املهاجرين
النازحني يف الرشق األوسط (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية .)2015 ،وال يزال
يتعي تحديد اآلثار املحتملة بعيدة املدى لهذه الرصاعات وأمناط الهجرة يف التنمية اإلقليمية والعوامل
ّ
الدميوغرافية .لكن أسفر انخفاض أسعار النفط واالنكامش االقتصادي ،بسبب النزاعات ،عن انخفاض
تحويالت املهاجرين الخارجية وارتفاع معدالت البطالة يف صفوفهم( .((3وعىل نحو متصل ،تُقاس
سجلت
اإلحصاءات الوطنية عن الهجرة الداخلية غال ًبا بنا ًء عىل عدد املهاجرين من املحافظات التي ّ
والدتهم فيها .وهذا قد يطمس أرقام الهجرة االقتصادية الداخلية؛ حيث تبقى العائالت يف القرى ،بينام
يهاجر املعيل (غال ًبا من الرجال) إىل املدن أو املناطق الصناعية لشهور عدة يف الكثري من األحيانً .
فمثل،
انخفضت معدالت الهجرة االقتصادية الخارجية يف بلدان مثل مرص بدرجة ملحوظة بعد حرب الخليج
األوىل وعقب هجامت  11سبتمرب (من  564000بني عامي  1975و 1980إىل  68000فقط بني عامي
 2000و .)2005وانخفضت أيضً ا الهجرة الداخلية للعمل يف تلك الفرتة من  10يف املئة يف عام  1980إىل
 6يف املئة يف عام  .((3(2010كام أن للهجرة االقتصادية الداخلية وازدياد التحرض (املناقش أدناه) تأث ًريا
يف أفراد األرسة املسنني الباقني يف الريف .وقد تُق ّلل الهجرة االقتصادية الرصفة عدد العاملني املحليني
فرصا لتوليد تحويالت مالية ،والح ًقا نقل معارف
املتوافرين وكفاءاتهم التعليمية .وميكنها أيضً ا أن متنح ً
لدعم اقتصادي أكرب ملجتمعات هامشية ومعالني .بلغت التحويالت املالية يف الصومال ً
مثل  1.4مليار
دوالر يف عام ( 2016نحو  23يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل) ،يف حني بلغت االستثامرات األجنبية
املبارشة ،ومعظمها لصوماليني يف الشتات 21 ،يف املئة يف العام نفسه( .((4ومع تقدم السكان يف العمر،
ستزداد أهمية قدرة البلدان عىل اجتذاب مغرتبني يف سن العمل وتوفري فرص عمل مربح .وتُقلل القدرة
عىل دمجهم يف االقتصادات الوطنية آثار االنكامش النسبي يف توافر قوى العمل وآثار تزايد نسبة املس ّنني
املعالني؛ نتيجة انخفاض معدالت الخصوبة والوفيات .وقد تؤدي هجرة كبار السن من الريف إىل املدينة
38 Hari Kumar, "Thousands of Indian Workers Are Stuck in Saudi Arabia as Kingdom's Economy Sags," The New
York Times, 1/8/2016, accessed on 14/7/2020, at: https://nyti.ms/2DKhfmt
39 Santiago Herrera & Karim Badr, "Internal Migration in Egypt. Levels, Determinants, Wages, and Likelihood
of Employment," World Bank Policy Research Working Papers, no. 6166, WB (8/ 2012) accessed on: 13/7/2020, at:
https://bit.ly/2B2s963
40 International Monetary Fund (IMF), Somalia: 2016 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and
Statement by the Executive Director for Somalia, MF Country Reports, no. 17/61 (2017), accessed on 13/7/2020, at:
https://bit.ly/2Wp4uV7
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إىل زيادة التهميش االجتامعي؛ بسبب فقدان األوارص االجتامعية الريفية واألرس التي تقدم الدعم ،وهذا
ما تناقشه الفقرة التالية.
ج -الرعاية االجتامعية واالندماج

يتط ّلب التكيف مع تحول العوامل الدميوغرافية املرتابطة خدمات حامية اجتامعية هادفة أكرث اتسا ًعا،
تسعى لتقديم دعم ناجع إىل الفئات األكرث ضع ًفا يف املجتمع ،من الشباب العاطلني من العمل ،أو
العامل املهاجرين ،أو املتقاعدين ،أو يف مشاركة أكرب للنساء يف سوق العمل .لكن مع وصول مع ّدل
الخصوبة إىل الذروة ومواجهة السكان التحول الدميوغرايف ،ستتحول أيضً ا قضايا اجتامعية ناشئة .فمن
املرجح عىل مدار القرن الحايل ،تح ّول املخاوف من قضايا تخص "طفرة الشباب" وبطالة الشباب إىل
ّ
املرجح أن تتحول بدرجة
أخرى متعلقة بالسكان املسنني والحاجة إىل تغطية نفقات التقاعد .وباملثل من ّ
املرجح
ملحوظة أيضً ا مامرسات عدم املساواة ،وأولويات االستثامر ،ومتلقي املعونات الحكومية .ومن ّ
ُ
ثم
أن يزيد
السكان املسنون األعبا َء املالية العامة والخاصة لزيادة تكاليف الرعاية االجتامعية ،ومن ّ
يفاقمون التفاوت .كام أن لتمويل التقاعد أيضً ا مضاعفات عىل امل ّدخرات الوطنية وصناديق االستثامر.
سيتواصل أيضً ا تزايد مخاوف الرعاية الصحية وتكاليفها التي تؤثر يف فئات عمرية مختلفة ،يف ظروف
التح ّوالت الحالية يف البنية العمرية يف املنطقة بأكملها .ففي بلدان ،مثل اليمن والصومال والعراق
وموريتانيا ،هناك نسب مرتفعة من سكانها تحت سن الخامسة ،لذلك تشتد مخاوفها بشأن التغذية
خصوصا ،ومخاوف األمن الغذايئ والتعليم .أما يف بلدان ،مثل مرص
عمو ًما ،وملن هم يف مقتبل العمر
ً
وسورية واألردن ولبنان وتونس ،فإن تخصيص اعتامدات للرعاية الصحية الوقائية لصغار السن يخفض
التكاليف املرتبطة بأمراض كبار السن .وبالنسبة إىل بلدان تعاين ارتفا ًعا رسي ًعا يف مع ّدل املعمرين،
املرجح أن يزداد باطراد انتشار أمراض الشيخوخة ،مثل السكري
مثل املغرب الذي ذكرناه أعاله ،فمن ّ
والرسطان وباركنسون وأمراض القلب ،طوال العقد املقبل.
التحض
د-
ّ

ُيع ّد التحرض ً
عامل آخر يساهم يف انخفاض معدل الخصوبة؛ ففي حني يوفر ارتفاع عدد أطفال األرسة
يف الريف قوة عاملة تساعدها يف الزراعة ،ومصاعبها أقل يف املأوى وتكاليف رعاية األطفال ،فإن هذه
التبعات االقتصادية يف املدن تساهم يف خفض معدالت الخصوبة .ويكتسب التحرض مزي ًدا من الزخم يف
جميع أرجاء املنطقة ،حيث يتجاوز إجاميل سكان املدن عدد املقيمني يف الريف منذ عام  1990تقري ًبا.
وسيحصل  90يف املئة من من ّو عدد السكان املطلق يف املنطقة يف املناطق الحرضية بحلول عام .2050
وبحساب صايف الهجرة بني الريف واملدينة ،فإنّ  70يف املئة تقري ًبا من سكان املنطقة سيعيشون يف
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الشكل ()13
تقديرات نسب السكان الحرض يف املنطقة العربية

املصدر:
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2017.

مناطق حرضية بحلول عام ( 2050الشكل  .)13غري أن عملية التحرض ستختلف اختال ًفا كب ًريا بني املناطق
الفرعية .فلدى منطقة الخليجً ،
أصل ،نسبة عالية ج ًدا من التحرض (أكرث من  80يف املئة يف الكويت،
وقرابة  100يف املئة يف قطر) .أما بلدان املرشق والبلدان األقل تطو ًرا يف املنطقة ،مثل موريتانيا والسودان
واليمن ،فلديها معدالت ّ
تحض أقل بكثري ،عىل الرغم من استمرار توقع ازدياد سكان املدن برسعة أكرب
ّ
للتحض تداعيات أيضً ا عىل
من سكان الريف ،ليشكلوا أغلبية السكان بحلول عام  .2050وقد يكون
السكان املسنني ،حيث هياكل دعم األرسة أقل متاس ًكا عادة منها يف املناطق الريفية ،ومن ثم زيادة
العبء عىل أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية .وباملثل ،قد يؤثر انخفاض عدد سكان الريف يف نسب
االعتامد عىل املستوردات الزراعية وما يثريه ذلك من مخاوف عىل السيادة الغذائية واألمن الغذايئ.
التحض واألمن الغذايئ
ّ

نظ ًرا إىل محدودية األرايض الصالحة للزراعة وموارد املياه املتاحة يف األساس ،وإىل ضخامة مشكالت
املرجح أن يواصل منو السكان املتوقع تشكيل تح ٍد كب ٍري للبلدان يف توفري فرص
التنويع االقتصادي ،فمن ّ
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العمل واألمن الغذايئ .فمن الواضح عىل نح ٍو خاص أن أحواض األنهار الرئيسة الثالثة الالزمة إلنتاج
األغذية محل ًيا وإقليم ًيا ستشهد من ًوا سكان ًيا ً
هائل ،وال سيام َ
حوض النيل والفرات .بيد أن حوض األردن
سيشهد تغيريات أكرث درامية؛ نظ ًرا إىل صغر مساحته وق ّلة ثرواته الطبيعية .إضافة إىل ما سبق ،وعىل
الرغم من وجود مجال كبري لتحسني الزراعة وإنتاجية املياه يف جميع أنحاء املنطقة ،فإن منو السكان وما
يرافقه من توسع املدن وازدياد الطلب عىل املساكن سيؤدي إىل الزحف الحرضي.
يرتافق تزايد سكان املدن مع تزايد استهالك الربوتني الحيواين واألطعمة الجاهزة يف السوق ،وارتفاع
مستويات الدهون وامللح والسكر .وغال ًبا ما يؤدي الرتاجع املرافق يف النشاط الجسامين إىل "عدم توافق
بني البيولوجيا البرشية واملجتمع الحديث"(( ((4وتزايد خطر اإلصابة بالسمنة ونقص العنارص الغذائية
النادرة وأمراض غري معدية أخرى؛ وهو ما بات شائ ًعا عىل نح ٍو متزايد يف بلدان عدة من املنطقة.
وتشكل أمناط استهالك الغذاء بني سكان املدن واالعتامد املتزايد عىل أسواق الغذاءً ،
بدل من اإلنتاج
الريفي املرتاجع نسب ًيا ،تح ّد ًيا متنام ًيا لحكومات املنطقة وللنظام الغذايئ عمو ًما( .((4فاملنطقة بالفعل
املرجح
اآلن أكرب مستورد للمواد الغذائية األساسية التي متثل ثلث إجاميل مستوردات الغذاء .ومن ّ
أن يؤدي االعتامد املتزايد عىل استرياد الغذاء لتلبية حاجات التزايد السكاين إىل تفاقم اختالل امليزان
ّ
ويتجل هذا
التجاري والعجز أمام تق ّلب أسعار الغذاء العاملية والقيود املفروضة عىل الصادرات.
خصوصا يف البلدان التي تعاين عج ًزا تجار ًيا أو محدودي ًة شديد ًة يف األرايض واملياه ووسائل
الضعف
ً
زيادة اإلنتاجية الزراعية.
خالصات

ً
ضغوطا إضافية
يؤثر تزايد السكان ،عىل الرغم من انخفاض نسبته ،يف بلدان عدة يف املنطقة؛ إذ يفرض
عىل البنية التحتية والتوزيع املكاين للسكان .وتعني الحاجة إىل السكن ،وزيادة الضغط عىل البنية
التحتية الحرضية واملستشفيات وأنظمة التعليم وخطوط النقل يف املدن ،أن املنطقة تتط ّلب استثامرات
كربى ملواجهة التحديات وتنمية الفرص .وتكافح حكومات عدة يف املنطقة ،مع ازدياد عدد سكان املدن،
تحت وطأة ضامن الحاجات األساسية لهؤالء السكان ،مثل البنية التحتية والرصف الصحي واإلسكان
وخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل ومكافحة الالمساواة والفقر.
41 Barry M .Popkin, Linda S. Adair & Shu Wen Ng, "Global Nutrition Transition and the Pandemic of Obesity in
Developing Countries," Nutrition Reviews, vol. 70, no. 1 (Jan 2012), pp. 3-21.
 42يشمل النظام الغذايئ توفري املستلزمات واإلنتاج واملعالجة والنقل وبيع التجزئة واالستهالك .ولقابلية هذا النظام يف االستمرار،
واستجابته للمقتضيات والظروف املتغرية ،دو ٌر رئيس يف معالجة اتجاهات إقليمية متنامية لسوء التغذية والسمنة واالستدامة .ينظر :منظمة
األغذية والزراعة.2013 ،
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تتأثر االتجاهات الدميوغرافية العامة التي متت مناقشتها أعاله بانخفاض مع ّد َل الوفيات والخصوبة،
وبأمناط الهجرة .وتؤثر عوامل أخرى ،مثل مع ّدالت التحرض والتعليم وأمناط الهجرة من الريف إىل
املدينة والتوظيف ،يف معدالت هذه التحوالت الدميوغرافية وطابعها؛ حيث يتط ّلب عدد السكان الكبري
ووضع نظم مجدية وفعالة لألمن الغذايئ
قد ًرا مكافئًا من املوارد ،وقدر ًة عىل تنسيق الفرص االقتصادية،
َ
والبيئي واالجتامعي .ويف غياب نظم فعالة بالقدر الكايف ،يصبح تأمني املوارد الطبيعية متزايدة الندرة
والسيطرة عىل أمناط الخصوبة والهجرة من رضورات التنمية اإلقليمية.
تُعترب إدارة التوسع العمراين يف املنطقة غال ًبا من مقتضيات األمن واالستقرار اإلقليمي ،إىل جانب أمناط من
فرصا
الرصاعات والهجرة اإلقليمية والعابرة للحدود .ويف املقابل ،متثل التح ّوالت الدميوغرافية الخاصة الجارية ً
لنمو اقتصادي إقليمي ،عرب إيجاد فرص عمل للشباب يف الوقت املناسب ،واستثامر يف البنية التحتية العامة،
والتحضري لشيخوخة السكان .وس ُتد َرس هذه املسائل املرتكزة حول اقتصادات بلدان املنطقة يف الفقرة التالية.

ثانيًا :العوامل االقتصادية
 .1نظرة عامة إىل املنطقة

نظ ًرا إىل التغري الكبري الناجم عن النمو السكاين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فإن أحد
إلحاحا أمام صناع السياسات الداخلية والخارجية هو االهتامم بالفرص ومواجهة
التحديات األش ّد
ً
املخاطر االقتصادية .وتوصف التحديات االقتصادية يف املنطقة بأنها مليئة بـ "األرقام القياسية"؛ ألن
"قوة العمل فيها منت بأرسع معدل سنوي يف العامل ( 2.7يف املئة يف السنوات العرش املاضية)" وبطالة
بني الشباب هي األعىل أيضً ا يف العامل ،وتبلغ "نحو  25يف املئة من السكان"(.((4
بفضل قرن من استثامر املوارد الهيدروكربونية بصفتها أصولها األساسية ،شهدت املنطقة من ًّوا اقتصاد ًيا
واس ًعا .لكن يف الوقت نفسه ،قادت تلك املوارد إىل منوذج اقتصاد "الدولة الريعية" يف أجزاء كربى من
املنطقة .ويستند هذا النموذج يف الغالب إىل الريع الخارجي ،مثل عائدات النفط والغاز ،وليس عىل
قطاع منتج محيل قوي .ومثة ميزة أخرى هي عدم لزوم سوى عدد قليل من السكان العاملني لتوليد
الريع .وتؤدي الحكومة الدور الرئيس يف توزيع الريع الخارجي ،مع السامح بحيز ضئيل لنمو القطاع
الخاص( .((4وتستخدم الريوع املتحصلة من صادرات الطاقة يف تقديم إعانات غذائية وطاقة وخدمات
43 Rola Dashti, "Regional Challenges: Middle East & North Africa," WEF/ World Economic Forum, Outlook on the
Global Agenda 2015 (Geneva: World Economic Forum, 2015), accessed on 13/7/2020, at: https://bit.ly/3fyWFDR
44 Hazem Beblawi & Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State (London: Croom Helm, 1987).
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وعامن واإلمارات
طبية بدرجات متفاوتة يف جميع أنحاء املنطقة .والدول الريعية الرئيسة هي السعودية ُ
والكويت والعراق وقطر والبحرين وليبيا والجزائر ،ألنها متلك أكرب موارد هيدروكربونية .لكن حتى يف
البلدان التي ليس لديها الكثري من هذه املوارد ،مثل سورية أو مرص أو لبنان ،فإن تأثري الدول الريعية
ملموسا بسبب التحويالت املالية .ويؤثر هذا النموذج أيضً ا يف دينامية االقتصادات التي
الخليجية كان
ً
يديرها الجيل األكرب س ًنا بفعالية ،نظ ًرا إىل عدم رضورة وجود سوى عدد قليل من األشخاص يف االقتصاد
للحفاظ عىل هذا النظام( .((4ونتيجة لذلك ،ينخفض إرشاك الشباب يف النشاط االقتصادي والسيايس،
وهذا أحد أهم التحديات يف املنطقة(.((4
يتضمن هذا القسم أ) تصنيف دول املنطقة وف ًقا ملواردها وعوامل قوة العمل؛ ب) اتجاهات الناتج
املحيل اإلجاميل الحالية؛ ج) اتجاهات البطالة مع تركيز خاص عىل جيل الشباب؛ د) الدين العام واإلنفاق؛
ه) بيانات االسترياد والتصدير لفهم كيف تبيل املنطقة يف االقتصاد املعومل .وس ُيؤخذ التحليل االقتصادي
بعد ذلك ماد ًة ملناقشة فرص املنطقة يف االقتصاد العاملي يف السنوات املقبلة.
أ -تصنيف البلدان

ال ميكن تصنيف بلدان املنطقة من النواحي االقتصادية ،بسهولة .لكن هذه الدراسة تستخدم تعريف
البنك الدويل( ،((4وتُع ّدله لتصنيف املنطقة يف أربع مجموعات( :((4أ) فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة؛
ب) فقرية املوارد وفقرية القوى العاملة؛ ج) وفرية املوارد ووفرية القوى العاملة؛ د) وفرية املوارد وفقرية
القوى العاملة .أما البنك الدويل ،فيص ّنف التنوع االقتصادي يف املنطقة يف ثالث مجموعات (موارد فقرية/
قوى عاملة وفرية ،موارد غنية /قوى عاملة فقرية ،موارد وفرية /قوى عاملة وفرية) .وألن مرشوع منارة
ُيدخِ ل إرسائيل أيضً ا يف تحليله ،يلزم وجود مجموعة رابعة للتحليل (موارد فقرية /قوى عاملة فقرية).
ُي ّبي الشكل ( )14كيف نضع بلدان املنطقة ضمن تصنيف البنك الدويل )1 .تشمل تونس ومرص ولبنان
والسودان واملغرب واألردن وتركيا واليمن وسورية واألرايض الفلسطينية املحتلة وموريتانيا؛ ولدى
هذه البلدان موارد هيدروكربونية قليلة أو معدومة ،لكن القوى العاملة وفرية ،وإن بدرجات متفاوتة.
 )2العراق وإيران والجزائر؛ لديها موارد هيدروكربونية وفرية والحصول عىل قوة عمل متاح بسهولة
45 Hafed Al-Ghwell, "Changing Oil from a Curse into a Blessing for the Arab World," Atlantic Council, 5/3/2015,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2DNB0K2
46 United Nations Development Program (UNDP).
47 Cammett et al.
48 Ndiame Diop, Daniela Marotta & Jaime de Melo (eds.), Natural Resource Abundance, Growth, and Diversification
in the Middle East and North Africa: The Effects of Natural Resources and the Role of Policies (Washington: World Bank,
2012), pp. 199, 201, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3j9b5wE

الكتـاب الخامس 2020 -

344

امجرت

أيضً ا؛  )3بلدان املربع السفيل عىل اليمني غنية بالهيدروكربونات ،لكنها تستورد القوى العاملة ،وأغلبيتها
تقع يف منطقة الخليج ،وليبيا هي البلد الوحيد من شامل أفريقيا يف هذه الفئة .وشهدت منطقة الخليج
طوال السنوات الستني املاضية ،وبسبب مواردها الهيدروكربونية تحدي ًدا ،مسار تنمية يختلف عن
البلدان العربية األخرى ،وحصلت فيها تنمية اقتصادية أقوى .كام سمحت أيضً ا بتحويالت مالية منها
إىل بلدان أخرى ،ما ساعد يف االستقرار املايل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .يف حني تسببت
حاجتهم إىل القوى العاملة يف استنزاف العقول واملواهب من بلدان عربية أخرى )4 .البلد الوحيد فقري
املوارد وفقري القوى العاملة هو إرسائيل التي تستورد القوى العاملة ،عىل الرغم من مواردها الطبيعية
املحدودة املتاحة .ومع ذلك ،ونظ ًرا إىل مت ّيزها بالتنوع االقتصادي والتنمية العالية ،تشغل مكانة فريدة
يف املنطقة (ينظر الشكل .)14
الشكل ()14
تصنيف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا حتى عام 2017

املصدر :من إعداد الباحثني.
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يتغري أيضً ا مع الزمن تصنيف بلدان املنطقة يف املربعات املوضحة يف الشكل ( .)14ففي حني ص ّنف
كاميت وآخرون( ((4اليمن ضمن االقتصادات وفرية املوارد ووفرية القوى العاملة حتى عام  ،2011حيث
بلغت إيرادات موارده الطبيعية ذروتها مع إنتاج  440000برميل يوم ًيا يف عام  ،2001لكنها انخفضت
منذ ذلك الحني بالتد ّرج .كام ترضر اليمن من النزاع منذ عام 2011؛ ما تسبب يف انخفاض استخراج
النفط بدرجة كبرية( .((5لذلك ُوضع اليمن يف مربع املوارد الفقرية والقوى العاملة الوفرية .وتأثرت سورية
باتجاهات مامثلة ،مبا فيها الرصاع؛ إذ عىل الرغم من أن ثلثي مواقع إنتاج النفط فيها حال ًيا (تاريخ
ملموسا منذ أكرث
كتابة البحث) تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،فإنها سجلت تراج ًعا
ً
من  15عا ًما( .((5بلغ إنتاج النفط يف سورية ذروته يف عام  2001عند  700000برميل يوم ًيا ،وانخفض
إىل  400000برميل يوم ًيا يف عام  ،2010وإىل  50000يوم ًيا يف عام  .((5(2014لذلك وضعت أيضً ا يف
مربع املوارد الفقرية والقوى العاملة الوفرية .أما ليبيا ،فعىل الرغم من احتياطياتها النفطية الكبرية،
فإنها ُص ّنفت ،بحسب كاميت وآخرين ( ،((5()2015مع البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة للفرتة
بعد عام  2011التي شهدت اضطرابات محلية كربى ،لكنها عاودت مؤخ ًرا إنتاج  700ألف برميل يوم ًيا؛
ما يعني العودة إىل مستويات قبل عام  .((5(2011لكن عدد سكانها البالغ  7ماليني نسمة يعني أنها
أكرث وفرة يف املوارد منها يف القوى العاملة .أما املغرب ،فهو أكرب بلد مص ّدر للفوسفات يف العامل ( 75يف
املئة من احتياطيات العامل) .ومثل دول االستخراج األخرى ،تشييل وبريو وجنوب أفريقيا ،ميثل قطاع
املناجم قرابة  6يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل( .((5وعىل الرغم من أن هذه النسبة كبرية ،فإنها ال
تقارن بالدور األكرث هيمنة لقطاع النفط يف البلدان الغنية مبوارده يف املنطقة ،حيث تبلغ  40يف املئة.
ولهذا السبب ُيص ّنف املغرب يف هذه الدراسة بأنه بلد فقري املوارد ووفري القوى العاملة .وينطبق األمر
نفسه عىل تركيا التي لديها موارد كبرية من األرايض الخصبة واملياه وف ًقا ملعايري املنطقة ،وتُص ّنف ضمن
أكرب عرشة اقتصادات زراعية يف العامل .ومع ذلك ،فإن حصة القطاع الزراعي يف الناتج املحيل اإلجاميل
49 Cammett et al.
50 Bernard Haykel, "The State of Yemen's Oil and Gas Resources," NOREF Policy Briefs (May 2013).
51 Nabih Bulos, "How Does Islamic State Make Money off Oil Fields in Syria and Iraq," Los Angeles Times, 6/12/2015,
accessed on 15/7/2020, at: https://lat.ms/3j7nEZh
52 International Energy Agency (IEA), Statistics: Syrian Arab Republic (2017), accessed on 12/7/2020, at:
https://bit.ly/33CbUrM
53 Cammett et al.
54 Salma El Wardany, "Libya Oil Output Rebounds as Sharara, Feel Fields Restarted," Bloomberg, 30/4/2017, accessed
on 16/7/2020, at: https://bloom.bg/38ZT1jE
55 Eckart Woertz, "Mining Strategies in the Middle East and North Africa," Third World Quarterly, vol. 35, no. 6,
pp. 939-957 (2014).
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والصادرات بعيدة كل البعد عن نسب النفط والغاز يف بلدان املنطقة وفرية املوارد وفقرية القوى العاملة
وبلدان وفرية املوارد والقوى العاملة.
هذا التصنيف ليس ثاب ًتا ،وقد يتغري مع مرور الوقتً .
ُغي اكتشافات موارد طبيعية جديدة
فمثل قد ت ّ
املشه َد االقتصادي يف املنطقة .وقد يؤثر هذا خاصة يف دول رشق املتوسط ،مثل مرص ولبنان وإرسائيل،
التي اكتشفت احتياطيات وفرية من الغاز قبالة سواحلها( .((5غري أن إرسائيل هي الوحيدة التي تستغل
حال ًيا مواردها من الغاز الطبيعي يف البحر ،حيث أنتجت كمية قليلة منه ،قدرها  7.9مليارات مرت
أساسا لالستهالك املحيل( .((5مل تستغل البلدان
مكعب من الغاز الطبيعي الجاف يف عام  ،2014خُ ّصصت ً
مرص ولبنانَ ضمن البلدان
العربية املجاورة إلرسائيل هذه املوارد الطبيعية بعد ،لذلك ص ّنفت الدراسة َ
فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة ،وإرسائيل بأنها فقرية املوارد والقوى العاملة.
يف الوقت الحارض ،ولغرض تحليل العوامل االقتصادية الحاليةُ ،يظهر الشكل ( )14املنطقة وفق التصنيف
املرشوح أعاله .و ُيستخدم هذا التصنيف لتحليل الناتج املحيل اإلجاميل والبطالة والديون والتجارة
يف الفقرات اآلتية.
ب -الناتج املحيل اإلجاميل التاريخي والحايل يف املنطقة

تبدو الصورة يف املنطقة من ّوعة ،من ناحية الناتج املحيل اإلجاميل؛ إذ تضم بعض أغنى بلدان العامل يف
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل .ويقع معظم هذه البلدان يف منطقة الخليج .وتحظى قطر
وعامن والسعودية
بأعىل نصيب يف العامل .ومن البلدان األخرى ذات الدخل املرتفع البحرين واإلمارات ُ
والكويت وإرسائيل( .((5أما بلدان الدخل املتوسط املنخفض ،فهي سورية واملغرب وموريتانيا ومرص
واليمن وفلسطني والسودان وتونس واألردن .وتُع ّد تركيا ولبنان والجزائر وإيران والعراق وليبيا بلدانًا
ذات دخل متوسط مرتفع .ويقع بعض أفقر بلدان الدخل املتوسط املنخفض يف املنطقة ،مثل اليمن
وموريتانيا والسودان (ينظر الشكل  .)14غري أن هذه األرقام تتأثر كث ًريا بالعوامل املحلية ،مثل الرصاع
والتمييز عىل أسس دون وطنية .وعىل الرغم من الفقر الشديد يف الريف املغريب ،فإن نصيب الفرد من
الناتج املحيل اإلجاميل ال يزال يبلغ مستويات املعدل األعىل يف البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض.
56 Michael Ratner, Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean, CRS Reports, no. R44591, 15/8/2016,
accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3lnQapM
57 Energy Information Administration (EIA), "Israel's Key Energy Statistics," (2016), accessed on 15/7/2020, at:
https://bit.ly/2ZzouGw
 58يستخدم التقرير طريقة أطلس التي يستخدمها البنك الدويل :بلدان الدخل املنخفض (نصيب الفرد فيها من الدخل القومي اإلجاميل
 1005دوالرات أو أقل يف عام  ،)2016واقتصادات الدخل املتوسط املنخفض (بني  1006و 3955دوال ًرا) ،واقتصادات الدخل املتوسط املرتفع
(بني  3956و 12235دوال ًرا) ،واقتصادات الدخل املرتفع ( 12236دوال ًرا أو أكرث).
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يقع السودان وموريتانيا يف نطاق متوسط لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى .وشهدت اليمن وسورية انخفاضً ا كب ًريا يف الناتج املحيل اإلجاميل إىل نحو  2000دوالر
للفرد؛ ما يجعلهام من ضمن أفقر بلدان املنطقة .وأهم أسباب انخفاض مستويات املعيشة يف البلدين
الحرب الجارية يف كل منهام.
ليست معدالت التفاوت يف بلدان املنطقة أعىل من نظرياتها يف باقي بلدان العامل( .((5لكن ال تتوافر
تحليل ً
بيانات تذكر عن حصص الدخول األعىل يف اقتصادات املنطقة ،لذا ،فإن ً
كامل للتفاوت يف الدخول
ً
مستحيل .لكن الالفت أكرث هو أن امليزة االقتصادية األساسية القتصادات املنطقة هي التفاوت
يكاد يكون
(((6
الكبري يف الدخل بني بلدانها .وهذا بدوره أثر كث ًريا يف تراكم الرثوة يف أنحاء املنطقة  .وأحد حلول هذا
التفاوت كان هجرة القوى العاملة املاهرة إىل دول الخليج ،حيث أ ّدت الرواتب العالية فيها ،مقارنة
بباقي بلدان املنطقة ،إىل جعلها جاذبة بشدة للمهنيني الشباب من تلك البلدانً .
فمثل ،يعمل  1.4مليون
مرصي يف االقتصادات الخليجية لتقديم خدمات أساسية يف مجاالت الهندسة والتجارة والتعليم والطب
وغريها( .((6وكانت هجرة األدمغة هذه موضع انتقاد طوال زمن طويل بسبب أثرها السلبي يف التنمية
االقتصادية يف البلدان األصلية للمواهب .وأرسلت بلدان مثل لبنان واألرايض الفلسطينية املحتلة ومرص
وسورية عىل الخصوص ً
أجيال من العامل الشباب املهرة إىل بلدان الخليج ،ما ع ّوق اقتصاداتها املحلية،
(((6
مفتاحا لفهم التفاوت بني بلدان املنطقة .وهو ما
ألن أفضل املواهب هاجرت  .وتُع ّد أسواق العمل
ً
يقودنا إىل تحليل أسواق العمل ،وهي مشكلة حا ّدة ج ًدا يف القسم العريب من املنطقة.
 .2أسواق العمل يف املنطقة

ميكن تعريف أسواق العمل يف املنطقة عىل أكمل وجه عرب التمييز بني أسواق قطر والكويت واإلمارات
والبحرين من ناحية ،وباقي املنطقة من ناحية أخرى ،ففي حني أن اقتصادات دول الخليج العربية
(باستثناء ُعامن والسعودية) هي استثناءات بارزة ،مع انخفاض معدالت البطالة ،عمو ًما وبني الشباب،
تشرتك أسواق العمل يف البلدان األخرى جمي ًعا يف أن معدل بطالة الشباب يقارب ضعف معدلها بني
باقي السكان .تتميز أسواق العمل العربية بالخصوص (باستثناء ما سبق ذكره) بخصائص مميزة عدة:
ً
أول :فجوة متنامية بني سوق العمل املنظمة وسوق العمل غري املنظمة؛ ثان ًيا :اعتامد شديد عىل
59 Facundo Alverado & Thomas Piketty, "Measuring Top Incomes and Inequality in the Middle East: Data
Limitations and Illustration with the Case of Egypt," ERF, Working Papers, no. 832 (May 2014), accessed on 15/7/2020,
at: https://bit.ly/2WnRsHq
60 Ibid.
61 Mohamed A. J. Althani, The Arab Spring and the Gulf States: Time to Embrace Change (London: Profile Books, 2012).
62 Ibid.
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القطاع العام يف تأمني الوظائف يف سوق العمل املنظم؛ ما أدى إىل قطاع عام متضخم .ثال ًثا :بطالة
خامسا :معدالت منخفضة وراكدة ملشاركة النساء يف قوة
عالية بني الشباب .راب ًعا :قطاع خاص ضعيف.
ً
سادسا" :تحصيل تعليمي ينمو برسعة لكن بطريقة مش ّوهة ج ًدا" ،مع ضعف تخصصات العلوم
العملً .
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بني الخريجني( .((6الوظائف املرغوب فيها يف املنطقة هي التي توفر
الحامية واالستقرار الوظيفي أو الدخل املرتفع .لكن حصول الباحثني عن عمل عىل وظائف كهذه ال
يعكس جه ًدا أو جدارة (لجهة التعليم والخربة ً
مثل) ،بل يعكس ظرو ًفا ال يتحكم فيها الباحثون عن
وع ّرفت البطالة
عمل .وهذه الظروف هي نوع الجنس واملوقع والروابط العائلية وتعليم األبوين(ُ .((6
الناتجة من هذه الالمساواتية املؤسسية بأنها "قضية شائكة" يف املنطقة ككل(.((6

الشكل ()15
معدّالت البطالة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – جميع األعامر

املصدر:
).World Bank, World Bank Data (2017

& 63 Ragui Assaaad, "Making Sense of Arab Labor Markets: The Enduring Legacy of Dualism," IZA Journal of Labor
Development, vol. 3, no. 6 (2014), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3eO1w2Q
64 Roberta Gatti, et al., Jobs for Shared Prosperity. Time for Action in the Middle East and North Africa (Washington:
World Bank, 2013), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/392s52H
65 Simeon Kerr, "Qatar Scheme to Tackle Youth Unemployment," The Financial Times (3/6/2008), accessed on
16/7/2020, at: https://on.ft.com/3fzFjGV; Soraya Lennie, "Iranian Youth Struggle with Unemployment," Aljazeera,
13/6/2013, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2CFo0pi
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بلغ متوسط معدل البطالة بني جميع الفئات العمرية يف بلدان املنطقة  14.5يف املئة يف عام .((6(2016
ومثة تن ّوع يف أشكال البطالة ،كام هي حال التنوع يف الناتج املحيل اإلجاميل .فهي ً
أول تختلف بني
ويبي
الفئات العمرية ،وتعطي معدالتها بني تلك الفئات صورة أكرث
إيضاحا عن اتجاهات البطالةّ .
ً
الشكل ( )15معدالت البطالة بني جميع الفئات العمرية .تستخدم منظمة العمل الدولية سن  15عا ًما
فام فوق لتحديد السكان يف سن العمل ،وهي السن الدنيا املستخدمة يف بلدان عدة .ويبلغ متوسط
معدل البطالة بني السكان الذين تزيد أعامرهم عىل 15عا ًما  10.6يف املئة ،بينام يصل بني الشباب
إىل  25يف املئة .ويف معظم بلدان املنطقة ،تكون البطالة بني الشباب أعىل بكثري منها بني البالغني (أي
ثم نقص الفرص املتاحة للشباب
فوق  25سنة) .ويعاين معظم بلدان املنطقة َ
نقص فرص العمل ،ومن ّ
(ينظر الشكل )17؛ إذ تخ َّلف إيجاد فرص العمل عن النمو السكاين طوال السنوات الثالثني املاضية؛
وهو اتجاه مقلق.
الفئة األكرث بطالة بني الشباب يف البلدان العربية يف املنطقة هي الذكور تحت سن  25عا ًما .ولدى
الشباب العرب عادة ثالثة خيارات )1 :انتظار فرصة يف القطاع العام املحيل الذي أصبح أقل جاذبية
(أساسا نحو أوروبا وأمريكا الشاملية) ،أو ضمن املنطقة
بسبب ركود األجور؛  )2الهجرة إىل خارج املنطقة
ً
إىل بلدان الخليج؛  )3العمل يف القطاع غري املنظم الذي ال يوفر ّإل القليل من األمن والحامية ،أو ال
يوفرهام إطال ًقا ،ويدفع غال ًبا رواتب هزيلة .يقتيض الخيار األول غال ًبا شبكة عالقات شخصية للحصول
عىل عمل .لكن ،ال يزال القطاع العام يدفع أعىل األجور عىل الرغم من ركودها؛ ما يزيد من فاتورة
األجور( .((6ويتط ّلب الخيار الثاين مهارات محددة ،مثل الهندسة أو الطب ،لجعل الشباب أكرث جاذبية يف
نظر أصحاب العمل الغربيني .تستورد االقتصادات الخليجية القوى العاملة لوظائف القطاع الخاص التي
تتط ّلب مهارات عالية ،لكن حتى اآلن ال يوجد أي مشاركة سياسية لغري املواطنني الذين تبقى حقوقهم
محدودة ،مقارن ًة باملواطنني( .((6وهذا يعني أن ليس لدى ّ
العمل األجانب أي حامية تسمح بالبقاء يف
بلدان الخليج ،إذا فقدوا وظائفهم .الخيار الثالث هو األقل حامية؛ ألن القطاع غري املنظم بطبيعته ال
يوفر الحامية .لذلك ،وكام أشار مالك وعوض الله( ،((6فإن القطاع العام "هو السبيل الرئيس إليجاد فرص
العمل" .وال يزال واقع قوة العمل ك ّله تقري ًبا بيد القطاع العام الذي يعجز عن التعامل مع الضغوط
الدميوغرافية يف مختلف أنحاء املنطقة(.((7
66 International Labor Organization (ILO), "ILO Labor Statistics," (2017), accessed on 16/7/2020, at: https://bit.ly/2OISJEN
67 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Youth in the MENA Region How to Bring
Them In (Paris: 2016), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/2Oy0n4I
68 Dashti.
69 Adeel Malik & Bassem Awadallah, "The Economics of the Arab Spring," World Development, vol. 45 (May 2013), p. 296.
70 Ibid.
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الشكل ()16
القوى النسائية العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف عامي  1990و2016

املصدر.Ibid :

من املعروف أن مشاركة اإلناث يف سوق العمل ضعيفة ج ًدا يف أغلبية البلدان .وإرسائيل ،فحسب،
لديها قوة عمل متوازنة نسب ًيا ،حيث متثل النساء  47يف املئة منها .وتبلغ حصة اإلناث يف تركيا والكويت
نحو  30يف املئة من القوى العاملة (ينظر الشكل  .)16أما يف االقتصادات األخرى ،فهي أقل بكثري من
اتجاها نحو زيادة إرشاك املرأة بالتد ّرج يف
لكن ،يف الوقت نفسه ،هناك
 30يف املئة (ينظر الشكل ّ .)16
ً
ً
ملحوظا يف مضاعفة نسبة النساء تقري ًبا يف القوى
نجاحا
قوة العمل .وحققت فلسطني بصورة خاصة ً
العاملة من  11.6يف املئة يف عام  ،1990إىل  20.3يف املئة يف عام  .2016أما مرص وسورية ،فشهدتا
تراج ًعا يف مشاركة اإلناث يف سوق العمل (من  26.3إىل  23.1يف املئة يف مرص ،ومن  17.5إىل 14.7
يف املئة يف سورية) ،مع أن لكل منهام أسبابها الخاصة .ففي حني تأثرت سوق العمل يف سورية سلب ًيا
تجسد التمييز ضد املرأة املرصية يف ضعف فرص التعليم وارتفاع معدالت األمية
بالحرب الدائرة اآلنّ ،
( 37يف املئة) ،والظروف االجتامعية واالقتصادية الناشئة بعد الثورة املرصية يف عام .((7(2011
يؤثر انخفاض مشاركة املرأة تأث ًريا سلب ًيا يف التنمية االقتصادية يف املنطقة .وتتأثر زيادة تشغيل النساء
بعوامل عدة ،منها إمكان التحصيل الجامعي وزيادة التحرض اللذين يجعالن املشاركة يف قوة العمل أكرث
71 Safiaa Mounir, "Will New Egyptian Employment Law Help Its Women Lean In?" Al-Monitor, 3/11/2015, accessed
on 15/7/2020, at https://bit.ly/3fFwEmc
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جاذبية ألصحاب العمل وأكرث سهولة لألمهات العامالت .وزيادة مشاركتهن يف أسواق العمل بطريقة أكرث
إنصا ًفا تؤدي إىل تخفيف آثار شيخوخة السكان بطريقة أخرى ،حيث تتيح مستويات أعىل من التشغيل
وزيادة املوارد لتمويل التقاعد .كام ميكن أن تساعد زيادة املشاركة يف معالجة أمناط دميوغرافية متغرية
عرب التعويض عن انخفاض نسبة الشباب ،مقارن ًة بنسبة السكان يف سن التقاعد .لكن ،تعني ،عىل
األرجح ،زيادة مشاركة النساء يف القوى العاملة من دون تحوالت مهمة يف تنظيم االقتصادات الوطنية
وتشغيلها ،زيادة عدد األشخاص الذين يتشاركون عىل قدم املساواة عرضً ا غري ٍ
كاف لفرص العمل .ويف
املقابل ،فإن ضامن متانة االقتصادات اإلقليمية وإنصافها واستدامتها يف املد َيني املبارش والطويل سيساعد
يف زيادة حصة املرأة يف سوق العمل ،والتكافؤ يف الحصول عىل فرص عمل ،ويف األجور واملعاملة يف مكان
العمل .وسيتط ّلب ذلك توليد فرص اقتصادية جديدة .كام أن تعبئة عدد كبري من الشباب ،وزيادة نسب
القوى العاملة بني اإلناث وكبار السن ،سيساعدان أيضً ا يف االستفادة من املزايا االقتصادية لـ "العائد
الدميوغرايف" ،كام هو موضح يف املبحث األول أعاله(.((7
يتمثل التحدي األخري الذي يواجه سوق العمل يف املنطقة يف دور التعليم؛ إذ باستثناء إرسائيل ولبنان
وتركيا ،فإن أنظمة التعليم يف املنطقة منخفضة الجودة عمو ًما .وتوجد يف الوقت نفسه فجوة يف
املهارات بني املناهج الدراسية ومتط ّلبات سوق العمل(ً .((7
فمثل ،يكمل  63يف املئة من طالب الجامعات
السعودية تخصصات جامعية عليها طلب قليل نسب ًيا يف القطاع الخاص ،مثل العلوم الزراعية وخدمات
التعليم والعلوم اإلنسانية والفنون .لكن ،عىل الرغم من هذه التحديات ،فإن مثة أخبا ًرا إيجابية،
حيث زادت حكومات املنطقة إنفاقها عىل التعليم إىل  5.3من الناتج املحيل اإلجاميل وسط ًيا .وتتفوق
الفتيات يف املدارس عىل الفتيان يف مواضيع مثل الرياضيات ،ويف الوقت نفسه ،زادت معدالت االلتحاق
الصافية باملدارس إىل نحو  92يف املئة يف أنحاء املنطقة عمو ًما .ومع ذلك ،تحتاج املنطقة إىل استثامر
أكرب يف موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلعداد الطالب للوظائف التي يتط ّلبها
قطاع خاص متغري.
ُوصفت الصورة الناتجة من أسواق العمل بأنها "عقد اجتامعي لصفقة سلطوية" بني األنظمة واملجتمعات
لتهدئة شعوب املنطقة سياس ًيا( .((7ولن ينجح مثل هذا العقدّ ،إل إذا كان القطاع العام ميلك الوسائل
املالية الالزمة لالستثامر يف إيجاد فرص العمل .وتلقي الفقرة اآلتية الضوء عىل دور املوارد املالية العامة.
"72 Gabo El-Khoury, "Demographic Trends and Age Structural Change in Arab Countries: Selected Indicators,
Contemporary Arab Affairs, vol. 9, no. 2 (2016), pp. 340-345.
73 Arne Hoel, "Education in the Middle East and North Africa," World Bank, 27/1/2014, accessed on 16/7/2020, at:
https://www.worldbank.org/404_response.htm
74 Assaaad.
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الشكل ()17
البطالة بني الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف عام 2016

املصدرIbid. :

 .3الديون الحكومية يف بلدان املنطقة

بالنظر إىل االعتامد عىل القطاع العام يف توفري الوظائف يف املنطقة ،تؤثر موازنة األجور تأث ًريا بالغًا يف
وتبي أن
املوارد املالية العامة ،ومن ثم يف الدين العام .توضح هذه الفقرة الحالة املالية للقطاع العامّ ،
العقد االجتامعي الحايل يف املنطقة غري قابل لالستمرار .وازداد االهتامم بالدين العام باعتباره مؤرشًا
وخصوصا بعد تك ّفل الدول يف الغرب بالديون الخاصة بعد األزمة املالية يف عامي 2008
لالقتصاد الكيل،
ً
و .((7(2009وتختلف الديون الحكومية بني فئات البلدان األربعة؛ إذ تواجه البلدان وفرية املوارد ووفرية
القوى العاملة والبلدان فقرية املوارد وفقرية القوى العاملة مشكالت قليلة ،أو ليست لها مشكالت ذات
أهمية مع الدين الحكومي؛ ألنه منخفض أو يف حدود عتبة  60يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل التي
تعترب عىل نطاق واسع مهمة لالستقرار املايل عىل املدى الطويل ،وتستخدم واحدة من ثالثة معايري
استقرار ملعاهدة ماسرتيخت يف منطقة اليورو .وشهدت بلدان الفئتني السابقتني كلها انخفاضً ا يف الدين
العام منذ تسعينيات القرن املايض ،مع توقع تعايف نسبي يف السنوات املقبلة (ينظر الشكالن  18و.)19
أما يف البلدان غنية املوارد وفقرية القوى العاملة ،فريتبط الدين العام بإيرادات النفط واألحداث
السياسية .وكان مرتف ًعا يف تسعينيات القرن املايض حني كانت أسعار النفط منخفضة ،ثم انخفض
 75قاعدة بيانات الديون العامة التاريخية لصندوق النقد الدويل هي أكرث بيانات الديون ً
شمول املتاحة حال ًيا ،التي تتضمن نسب الدين
العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل لجميع البلدان األعضاء يف صندوق النقد الدويل تقري ًبا ،لفرتة طويلة من الزمن .ويف هذا القسم ،تُستخدم قاعدة
البيانات هذه لتحليل االتجاهات التي لوحظت يف أرقام نسبة الدين يف بلدان املنطقة ألطول فرتة تتوافر فيها البيانات ملعظم هذه الدول.

رخآو يّكام ىسوم
العوامل املادية الدميوغرافية واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

353

بدرجة كربى إىل مستويات أقل من  40يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف العقد األول من القرن الحايل
ملا ارتفعت أسعار النفط ،باستثناء البحرين التي بلغت نسبة ديونها  62يف املئة يف عام  ،2015بسبب
ضعف اقتصادها املتمثل يف ق ّلة اال ّدخار وزيادة االقرتاض وتدين االحتياطي النقدي( .((7و ُيتوقع أن تشهد
البحرين أيضً ا زيادات أخرى يف الديون الخارجية إىل  83يف املئة يف عام  .2016وبدأت الحكومة بتدابري
التعايف املايل عرب كبح اإلنفاق وخفض الدعم وزيادة الرضائب( .((7ويجعل االعتامد األحادي الجانب
عىل عائدات النفط ،اقتصادات املنطقة عرض ًة للصدمات الخارجية وتجدد ارتفاع املديونية العامة؛ إذ
اقرتضت الكويت والسعودية وليبيا عىل نطاق واسع حينام واجهت أزمات سياسية مثل حرب الخليج
يف عام  ،1991وتغيري النظام الليبي يف عام  .2011لكن مستويات ديونها عادت إىل أقل من  40يف
املئة ،ويتوقع لها االرتفاع؛ ألن انخفاض أسعار النفط منذ عام  2014سبب عج ًزا كب ًريا يف املوازنة (ينظر
الشكالن  18و.)19
الشكل ()18
الدين الحكومي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحسب تصنيف البنك الدويل

املصدرIbid. :
76 Lili Mottaghi, "Whither Oil Prices?" MENA Quarterly Economic Briefs, no. 7 (July 2016), p. 24, accessed on
15/7/2020, at: https://bit.ly/30oWtk3
77 Ibid.
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تنتمي البلدان األكرث مديونية إىل فئة البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة .وال تتوافر بيانات عن
سورية (ينظر الشكل  .)18وعىل الرغم من انخفاضه منذ تسعينيات القرن املايض ،فإن الدين الحكومي
يف البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة ،يتجاوز بدرجة كربى عتبة  60يف املئة ،مع استثناء ملحوظ
لتونس ،حيث يبلغ  53يف املئة (ينظر الشكل  .)18ويتص ّدر لبنان القامئة ،حيث يحتل املرتبة الرابعة يف
العامل يف ارتفاع حجم الدين الذي يصل إىل  139يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل (بعد اليابان وزميبابوي
وإيطاليا) .ويعترب االقتصاد األكرث مديونية يف املنطقة( .((7كان الدين العام اللبناين مدفو ًعا بتدابري إعادة
البناء بعد الحرب األهلية ،التي كانت ُت ّول إىل ح ٍد كبري بوساطة االقرتاض الخارجي والداخيل( .((7أما
نسب الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األردن ومرص وموريتانيا ،فأقل ً
قليل من  100يف املئة من الناتج
املحيل اإلجاميل؛ األمر الذي يثري مخاوف مامثلة بشأن التعايف املايل للموارد العامة(.((8
خالصة القول البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة هي األكرث هشاشة ،وهي ال تواجه تحديات
بسبب الحاجة إىل إيجاد فرص عمل ملعالجة البطالة بني الشباب فحسب ،بل تواجه عقودها االجتامعية
أيضً ا تحديات كربى بسبب ارتفاع الدين الحكومي .وصدرت دعوات متكررة التخاذ تدابري ألجل معالجة
تزايد الدين العام يف هذه البلدان لتج ّنب إفالس الحكومة .وتشمل التدابري املقرتحة اإلصالح الرضيبي
وخصخصة رشكات القطاع العام وخفض دعم الوقود والغذاء والرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف
االستثامر يف البنية التحتية وزيادة الضوابط املالية للحكومات( .((8ومع ذلك ،أق ّر صندوق النقد الدويل
املرجح يف السنوات املقبلة
برضورة دعم الحكومات للتعامل مع أزمة الالجئني يف املنطقة( .((8ومن غري ّ
اعتامد "الحل اليوناين" الذي يتضمن إجراءات تقشف لتج ّنب التخ ّلف عن السداد ،ما دامت اقتصادات
بلدان مثل لبنان واألردن ،وبدرجة أقل مرص ،تؤدي هذا الدور الفعال يف التخفيف من أزمة الالجئني يف
املنطقة .ودعا صندوق النقد الدويل ،يف الوقت الحارض ،إىل تقديم منح وقروض مرشوطة إىل البلدان
املع ّرضة لتدفقات كثيفة من الالجئني .لكن االقرتاض بضامنة أصول ،إىل جانب تدابري طويلة األجل
عاجل أم ً
لتعزيز منو وظائف القطاع الخاص ،أم ٌر ال مف ّر منه ً
آجل .يقودنا هذا إىل املبحث األخري بشأن
التجارة والعوملة ،الذي يس ّلط الضوء عىل كيفية استغالل املنطقة للفرص (أو عدم استغاللها) يف التجارة
الدولية واالقتصاد العاملي ،وكيف يساهم االعتامد عىل النفط يف آفاق التنمية طويلة األجل.
78 Credit Libanais, "Dissecting the Lebanese Public Debt: Debt Dynamics & Reform Measures," (Beirut: July 2016),
accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/3j3MWY6
79 Ibid.
80 Kirk H. Sowell, "Jordan is Sliding toward Insolvency," Sada, 17/3/2016, accessed 15/7/2020, at: https://bit.ly/391uNFG
81 Credit Libanais.
82 Björn Rother et al., "The Economic Impact of Conflicts and the Refugee Crisis in the Middle East and North
Africa," IMF Staff Discussion Notes, no. 16/08 (September 2016), accessed on 18/7/2020, at: https://bit.ly/2CNzAyJ
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الشكل ()19
من ّو الدين الحكومي بحسب تصنيف البنك الدويل

املصدرIbid. :

 .4التجارة يف بلدان املنطقة

قدمت الفقرات السابقة ً
تحليل للتحديات يف املنطقة ،حيث تح ّدد الزخم السكاين والبطالة بني الشباب
وتصاعد الدين العام بوصفها اختناقات اقتصادية رئيسة للتنمية املستقبلية .وستواجه اقتصادات البلدان
فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة ،عىل وجه الخصوص ،التحدي األكرب .ويستكشف املبحث األخري هذه
الفرص االقتصادية عرب إجراء تحليل ملق ّومات التجارة يف بلدان املنطقة ،لرشح مستوى أداء املنطقة يف
االقتصاد املعومل( .((8ما األمناط التجارية الحالية؟ وما قطاعات االسترياد والتصدير الرئيسة؟ وما القطاعات
التي ميكن توسيعها للسامح بحصة تجارية أكرب يف االقتصاد العاملي لتحقيق النمو االقتصادي وإيجاد
فرص عمل يف القطاع الخاص يف اقتصادات املنطقة؟ سنُلقي ً
أول نظرة عىل مستويات االسترياد الحالية
لتقديم صورة عن كيفية اعتامد املنطقة عىل السوق العاملية.
 83لتقديم مقارنة متسقة للمنتجات املتداولة يف البلدان املختلفة ،س ُيستخدم التصنيف املوحد للتجارة الدولية ،وهو تصنيف إحصايئ
للسلع التي تدخل يف التجارة الخارجية .ويقسم اإلصدار الحايل من التصنيف (النسخة  )3املنتجات املتداولة عرش مجموعات .وترد يف
الجدول ( )1قامئة باملجموعات املصنفة برموز من ( )0إىل ( .)9وتناقش الفقرات الفرعية التالية اتجاهات بيانات االسترياد والتصدير
ومكوناتها يف بلدان املنطقة ،استنادًا إىل املجموعات الفرعية املحددة أعاله .إضافة إىل ذلك ،س ُيعرض فهم عام ملق ّومات التجارة يف بلدان
املنطقة بنا ًء عىل مستوى تنميتها من خالل عرض متوسط حصة مجموعات املنتجات من الدخل اإلجاميل يف كل مجموعة فرعية من البلدان.
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تعترب اقتصادات املنطقة غري منفتحة مبا يكفي للعوملة( ،((8وأداؤها أقل من إمكاناتها من ناحية التقاط
الفرص يف املستوردات والصادرات العاملية؛ بسبب الرصاعات املستمرة والسياسات الحامئية التي ت ّتبعها
حكومات املنطقة .أما االستثامر األجنبي املبارش يف املنطقة ،فانخفض إىل أدىن مستوى له عىل اإلطالق
( 1يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام  .)2015وتسببت النزاعات الجارية يف سورية واليمن،
والتحول السيايس بعد انتفاضات مرص وتونس ،يف انخفاض االستثامر األجنبي املبارش بنسبة  50يف املئة،
بعد أن انخفض ً
أصل بنسبة  50يف املئة منذ عام .((8(2009
أ -اتجاهات االسترياد والتصدير

انخفضت حصة املنطقة من الصادرات العاملية من  2.3يف املئة يف عام  1990إىل  1.8يف املئة يف عام .2008
وال تزال سلع التصدير الرئيسة هي النفط والغاز .وليس من املستغرب أن تقود البلدان غنية املوارد ووفرية
القوى العاملة والبلدان غنية املوارد وفقرية القوى العاملة هذا االتجاه (ينظر الشكالن  20و .)21مع ذلك،
أ ّدت صادرات النفط والغاز يف اقتصادات مرص واليمن والسودان ،من فئة البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى
العاملة ،دو ًرا ً
مهم ج ًدا .من ناحية أخرى ،تتميز تركيا وإرسائيل ،وهام من البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى
العاملة والبلدان فقرية املوارد وفقرية القوى العاملة عىل التوايل ،بأنهام من أكرث االقتصادات تن ّو ًعا؛ ما ينعكس
يف وضعهام يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .وتُع ّد اقتصادات املنطقة مستوردة رئيسة لآلالت والسلع
املص ّنعة واألغذية يف العامل .ويف حني ميكن تفسري مستوردات املواد الغذائية بافتقار املنطقة إىل مصادر متاحة
مبارشة لألرايض واملياهُ ،يظهر بروز اآلالت والسلع املصنعة ضعف التنويع االقتصادي واالعتامد الشديد عىل
تجميع السلع الوسيطة يف حالة تركيا .إن االعتامد الشديد عىل النفط ،وضآلة الرتكيز عىل اقتصادات ذات أسس
اقتصادية أوسع ،مثل اإلنتاج الصناعي القوي والصناعات الخدمية ،يزيدان من حدة تحدي بطالة الشباب.
تتخ ّلف بلدان املنطقة عن الركب العاملي من ناحي َتي التكامل التجاري وتد ّفق االستثامر .وأشار كليمنت
هرني وروبرت سربينغبورغ( ((8إىل أنّ املنطقة تخ ّلفت عن باقي مناطق العامل يف عرص العوملة ،وال سيام
األسواق الناشئة يف آسيا ،بل أيضً ا عن أمريكا الالتينية( .((8وينسجم هذا التقييم مع تقييم أدبيات لعنة املوارد
84 Alberto Behar & Caroline Freund, "The Trade Performance of the Middle East and North Africa," World Bank
Middle East and North Africa Working Paper Series, no. 35 (July 2011), accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3jbmhJ3
85 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Strengthening Governance and
Competitiveness in the MENA Region for Stronger and More Inclusive Growth (Paris: 2016), accessed on 14/7/2020, at:
https://bit.ly/3h88QHQ
86 Clement M. Henry & Robert Springborg, Globalization and the Politics of Development in the Middle East, 2nd ed.
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
87 Marcus Noland & Howard Pack, The Arab Economies in a Changing World (Washington: Peterson Institute for
International Economics, 2007).
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الطبيعية؛ إذ ال متيل اقتصادات البلدان وفرية املوارد إىل الرتكيز عىل السلع غري القابلة للتداول يف األسواق
نتيج ًة للمرض الهولندي وزيادة الفعلية يف أسعار الرصف فحسب ،بل تُنشئ كذلك بنى سياسية تعرقل
التنمية االقتصادية ،مثل استئثار النخب باملوارد والفساد والسعي نحو الريع والقصور يف مجال التعليم.
يكشف تحليل منط التجارة بالفعل عن تركيز شديد عىل صادرات النفط والغاز يف بلدان عدة يف املنطقة،
بينام تهيمن السلع املص ّنعة يف املستوردات .ومع ذلك ،هناك بعض الفوارق املدهشة ،وكذلك أد ّلة عىل
التنويع أيضً ا ،حيث أنشأت بلدان خليجية ،مثل السعودية واإلمارات وقطر ،صناعات ثقيلة مزدهرة
يف البرتوكيامويات واألملنيوم( .((8وقامت ديب بدور رائد يف التنويع يف التجارة والخدمات اللوجستية
والخدمات والسياحة ،كام ألهمت مشاريع محاكاة يف بلدان خليجية أخرى ،وحتى يف أماكن غري متوقعة،
مثل إقليم كردستان العراق واملغرب .ولدى املغرب أكرب احتياطي عاملي من الفوسفات .وباملثل ،تقدمت
صناعة البرتوكيامويات يف دول الخليج أكرث يف سلسلة القيمة ،عرب االستثامر يف إنتاج األسمدة وصناعات
كياموية أخرى .وتوجد يف املغرب وتونس ومرص ،واألهم يف تركيا ،صناعات خفيفة مهمة ،تراوح بني
صناعة السيارات ومستلزمات السيارات ،إضافة إىل املنسوجات والصناعات الغذائية.
الجدول ()1
املوحد ورموزها
الدويل
مجموعات منتجات التصنيف
َّ
الرمز
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

مجموعة املنتجات
الغذاء والحيوانات الح ّية
املرشوبات والتبغ
مواد خام ،غري صالحة لألكل ،باستثناء الوقود
وقود أحفوري ومواد تشحيم وما يتصل بها
زيوت ودهون وشمع من مصادر حيوانية ونباتية
منتجات كياموية وما يتصل بها
سلع مصنعة
آليات ومعدات النقل
مواد مصنعة متعددة
السلع التجارية واملعامالت
املصدر:

United Nations/International Trade Statistics, "Standard International Trade Classification Revision 3," Series M
34 rev. 3 (1986), accessed on 17/10/2020, at: https://bit.ly/31hbRjJ
88 Giacomo Lucuani, GCC Refining and Petrochemical Sectors in Global Perspective: Resources Blessed.
Diversification and the Gulf Development Model (Berlin: Gerlach Press, 2012), pp.183-212.
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الشكل ()20
اتجاهات االسترياد بحسب التصنيف االقتصادي للبنك الدويل

املصدرWorld Bank, World Bank Data (2017), at: https://data.worldbank.org :

الشكل ()21
اتجاهات التصدير بحسب التصنيف االقتصادي للبنك الدويل

املصدرIbid. :
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استنتاجات وآفاق املستقبل

تشهد املنطقة تح ّو ًل دميوغراف ًيا ً
مهم ،وستفوق أوروبا يف عدد السكان يف عام 2020؛ ما يجعلها منطقة
رسيعة النمو ج ًدا يف جوار جغرايف قريب إىل أوروبا .والتحديات الرئيسة لنمو السكان فيها ذات طبيعة
اقتصادية؛ إذ أ ّثرت مستويات البطالة املرتفعة واملزمنة يف الشباب يف املنطقة تأث ًريا بالغًا ،وباستثناء بعض
اقتصادات دول الخليج ،مثل قطر واإلمارات والبحرين والكويت ،فإن بطالة الشباب ثابتة عند معدالت
مرعبة .واألسباب الرئيسة لذلك هي ضعف التنويع االقتصادي واالعتامد املتواصل عىل القطاع العام
إليجاد فرص عمل آمنة .ويصبح هذا النموذج االقتصادي غري قابل لالستمرار أكرث فأكرث بسبب ارتفاع
وخصوصا يف البلدان فقرية املوارد ووفرية القوى العاملة.
الدين الحكومي،
ً
ال بد من تغيري يشء ما ،فإذا كانت بلدان املنطقة تريد توفري سبل معيشة آمنة وأفضل ً
حال لسكانها،
فعليها إعادة التفكري يف منوذجها االقتصادي .وستكون إحدى القضايا الرئيسة ضامن حصول السكان
الذين يتزايد عددهم وتقدمهم يف السن أيضً ا عىل التعليم واملهارات يف السنوات والعقود املقبلةً .
فمثل،
سيوفر التعلم مدى الحياة ،للرجال والنساء عىل حد سواء ،فرص ًة مهم ًة إلعادة تطوير مهارات السكان.
وتشكل هذه الصورة من التغيري الدميوغرايف واالقتصادي تحد ًيا .لكنها ،يف املقابل ،فرصة أيضً ا :فبحلول
ثم بعدد املستهلكني .وإيجاد الفرص ،ما يعترب
عام  2100ستتجاوز املنطقة الصني بعدد السكان ،ومن ّ
عبئًا يف الغالب ،كالنمو السكاين ،هو عمل ميكن أن يصبح االتحاد األورويب فيه رشي ًكا ً
ً
ومهتم.
ناشطا
ٌ
وسوق لها.
ينبغي أال ننىس أن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي أقرب منطقة مجاورة ألوروبا
وتصحيح األوضاع فيها ميكن أن يؤدي إىل ازدهار طويل األمد ألوروبا واملنطقة عىل حد سواء.
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امللحق ()1
توزيع السكان بحسب الجنس (عدد الذكور لكل  100نسمة) يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

البلد

التقديرات

الجزائر

102 102 102 103 103 103 102 102 101 101 101 101 102 104

مرص

102 102 102 101 101 101 101 102 102 103 103 103 102 102

ليبيا

102 104 107 108 110 112 114 110 108 107 106 105 105 107

املغرب

104 104 105 104 104 105 106 108 107 110 108 107 104 98.5

السودان

99.8 99.5 101 101 101 101 101 100 100 100 99.9 99.8 99.7 99.8

تونس

97.7 98.4 99.2 101 102 101 101 101 101 101 101 99.4 99 98.7

موريتانيا

101 101 100 99.9 99.3 99.4 99.3 99.3 99.2 99.1 98.8 98.1 97.1 95.8

إيران

101 102 104 103 103 104 104 106 106 106 106 105 105 104

البحرين

161 166 151 135 136 136 133 141 127 118 121 115 114 116

العراق

102 102 102 102 102 102 102 104 104 104 103 101 100 99.5

إرسائيل

98.4 97.6 97.4 97.2 97.6 99.6 99.9 99.7 101 102 102 103 103 106

األردن

103 104 107 108 110 110 111 109 107 108 109 110 109 108

الكويت

135 137 144 141 139 132 130 134 119 129 160 180 159 148

لبنان

101 104 103 98.5 98.3 97.3 97.8 98.3 102 102 102 101 101 101

ُعامن

184 152 130 128 146 126 118 111 102 96.6 96.6 98.1 100 103

قطر

307 314 208 188 193 203 202 170 198 176 156 130 119 103

السعودية

131 128 126 120 125 127 122 116 108 104 102 101 102 103

فلسطني

103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 103 104 106 108

سورية

102 102 104 102 102 102 102 102 102 103 103 105 106 109

تركيا

96.8 96.7 96.9 97 97.3 97.6 97.8 98.4 98.7 98.7 98.9 99.4 100 101

اإلمارات

272 292 236 208 198 191 186 229 227 173 142 100 101 103

اليمن

102 102 102 102 103 98.2 97 95.8 94.8 97.2 99.4 100 101 102
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2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

البلد

التوقعات (متوسط متغري الخصوبة)

الجزائر

103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

مرص

102 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102

ليبيا

99.1 98.6 98.2 97.8 97.4 97 96.7 96.6 96.8 97.2 97.8 98.4 99.1 99.8 100 101 102

املغرب

102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 102 102 102 103 103 104 104

السودان

97.7 97.9 98.1 98.3 98.6 98.9 99.1 99.4 99.6 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100

تونس

103 103 102 102 102 101 101 99.9 99.2 98.7 98.2 97.9 97.8 97.7 97.8 97.8 97.7

موريتانيا

98.1 98.5 98.8 99.2 99.6 99.9 100 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102

إيران

103 103 103 102 102 101 101 100 99.9 99.8 99.9 100 100 100 101 101 101

البحرين

141 145 147 149 151 152 154 155 157 159 161 164 166 170 175 179 180

العراق

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103

إرسائيل

103 103 103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 101 101 100 99.7 99.1

األردن

103 103 103 103 103 103 102 103 103 103 103 103 104 104 104 103 103

الكويت

117 117 118 118 119 119 120 120 121 122 123 125 127 129 131 133 135

لبنان

102 101 101 99.8 99.1 98.6 98.4 98.4 98.8 99.4 100 101 101 102 102 102 101

ُعامن

127 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 171 176 182 188 193 199

قطر

172 177 183 188 193 198 202 208 214 220 228 236 246 256 266 279 293

السعودية

110 110 111 112 113 114 114 116 117 119 121 123 126 129 131 133 135

فلسطني

103 103 103 103 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103

سورية

98.9 99.2 99.5 99.8 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

تركيا

98.2 98.1 98.1 98.1 98.1 98 97.9 97.7 97.6 97.4 97.2 97 96.9 96.8 96.8 97 97.3

اإلمارات

143 147 150 154 157 160 164 167 172 177 183 190 198 208 219 233 250

اليمن

96 96.3 96.6 97.1 97.5 98 98.5 99.1 99.6 100 101 101 101 102 102 102 102
املصدر:
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2017.
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امللحق ()2
تحول الرتكيب العمري يف بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2100-1950
التقديرات
البلد

1980

1950

2015

2000

 64-25 24-0بعد  64-25 24-0 65بعد  64-25 24-0 65بعد  64-25 24-0 65بعد 65

الجزائر

60

36

3.5

67

30

3.4

57

39

4.3

45

49

5.9

مرص

58

39

3

60

36

4.5

57

38

4.9

51

44

5.1

ليبيا

57

38

5.2

65

32

2.8

56

40

3.8

46

50

4.3

املغرب

62

35

2.9

65

32

3.3

54

40

5.3

45

49

6.4

السودان

62

34

3.4

66

31

2.9

64

33

3.1

62

35

3.5

تونس

58

38

4.5

63

34

3.9

50

43

6.7

39

53

7.6

موريتانيا

64

35

1.4

65

32

2.9

63

34

3.2

60

37

3.1

إيران

56

39

5.3

63

34

3

59

37

4.2

40

55

5

البحرين

62

36

2.9

57

41

2.1

47

51

2.5

34

64

2.3

العراق

55

42

2.8

65

31

4.1

64

33

3.5

60

37

3.1

إرسائيل

49

47

3.9

50

41

8.7

45

45

10

43

46

11

األردن

63

32

4.8

69

28

3.2

61

36

3.1

55

41

3.8

الكويت

58

39

2.9

58

40

1.6

45

54

1.6

32

66

2.1

لبنان

53

39

7.3

60

35

5.4

48

45

7.1

44

48

8.1

ُعامن

61

36

3

63

35

2.7

59

39

2.4

37

61

2.3

قطر

61

36

3.4

54

45

1.6

40

59

1.7

28

71

1.1

السعودية

60

36

3.3

61

36

3

56

41

3

42

56

3.1

فلسطني

63

32

4.8

69

29

2.3

67

30

2.3

62

35

3

سورية

59

37

4.5

69

28

3

63

33

3.3

58

38

4

تركيا

60

37

3

59

36

4.7

50

44

6.1

42

50

7.8

اإلمارات

61

36

3.4

46

53

1.4

42

57

1.1

24

75

1

اليمن

61

35

3.9

68

30

2.8

69

28

2.8

63

35

2.9
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التوقعات
البلد

2050

2100

2080

24-0

64-25

بعد 65

24-0

64-25

بعد 65

24-0

64-25

بعد 65

الجزائر

33

51

17

27

48

25

26

45

29

مرص

41

49

11

33

50

17

29

49

22

ليبيا

31

53

17

27

50

24

26

47

27

املغرب

31

51

18

26

47

27

24

44

32

السودان

50

45

5.6

41

49

10

37

50

13

تونس

29

51

20

26

48

26

25

45

30

موريتانيا

50

45

5.7

42

49

9.1

38

50

12

إيران

24

53

23

23

45

33

23

44

33

البحرين

24

63

13

21

51

28

21

48

31

العراق

50

43

6.2

42

48

10

37

49

14

إرسائيل

36

47

17

30

47

23

27

45

27

األردن

39

50

11

30

51

19

27

48

25

الكويت

29

56

16

27

53

20

26

51

23

لبنان

25

51

23

23

44

34

23

42

35

ُعامن

25

61

14

22

48

30

22

45

33

قطر

21

66

13

20

55

25

21

52

28

السعودية

29

55

17

25

51

24

24

47

29

فلسطني

46

47

7.1

35

50

15

31

49

21

سورية

37

52

12

28

50

23

25

47

28

تركيا

29

51

21

24

46

30

24

44

33

اإلمارات

21

65

14

21

55

24

22

52

26

اليمن

43

51

6

31

55

14

27

53

20

املصدرIbid. :
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امللحق ()3
نسبة إعالة املسنّني (نسبة الذين عمرهم  65عا ًما فأكرث لكل  100نسمة بعمر  46-15عا ًما) ،الرشق األوسط وشامل أفريقيا
()2100-1950

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

البلد

التقديرات

الجزائر

6.3

6.2

6.2

7.3

7.1

7.2

6.8

6.6

6.3

6.4

7.1

7.5

8.1

9

مرص

5.2

6.2

7.2

7.6

7.9

8.1

8.1

8.2

8.3

8.5

8.4

7.9

7.6

8.2

ليبيا

9.3

8.2

7.1

6.5

6

5.8

5.6

5.4

5.6

5.8

6

6.1

6.2

6.4

املغرب

5.1

4.8

5

5.3

5.6

5.8

5.8

5.6

5.8

6

6.3

6.3

6.4

6.7

السودان

6.3

6.3

6.2

6

5.9

5.9

5.9

5.8

5.7

5.7

5.8

5.8

6.1

6.3

تونس

8

7.2

7.1

7

6.8

7

7.2

7.9

8.4

9.2

11

11

11

11

موريتانيا

2.6

3.1

3.6

4.2

4.8

5.2

5.5

5.8

6

6

5.9

5.7

5.6

5.5

إيران

9

8.4

7.5

6.8

6.3

5.9

5.6

5.7

6.5

7

6.9

7.1

6.9

7.1

البحرين

5.2

5.2

5.4

3.5

4.7

4.1

3.3

4.1

3.4

3.6

3.6

3.1

2.7

3

العراق

4.7

4.6

5.6

6.9

7.8

8.4

8.3

8.1

7.6

6.9

6.5

6.2

6

5.5

إرسائيل

6.1

7

7.9

9.4

11

13

15

15

15

16

16

16

17

18

األردن

9.7

8.9

8.2

7.3

6.4

6.1

6.7

7.2

6.3

5.2

5.3

5.7

6.2

6.2

الكويت

4.8

4.4

3.1

2.8

3.4

3.3

2.8

2.2

2.1

2

2.2

3

2.7

2.7

لبنان

12

12

11

10

9.5

8.9

9.7

8.9

9.9

10

11

12

12

12

ُعامن

5.5

5.5

5.6

6

6.3

6

5.2

4.7

4.4

3.5

4

4

3.8

3.1

قطر

6.3

5.6

5.3

4.1

3.2

3.3

2.4

1.8

1.8

1.9

2.3

1.6

1.2

1.3

السعودية

6.1

6.5

6.8

6.8

6.6

6.2

5.6

4.7

5.1

5.3

5.1

4.7

4.4

4.3

فلسطني

9.7

8.8

8.1

6.9

6

5.4

4.7

4.4

4.3

4.3

4.6

4.8

5

5.2

سورية

7.9

8.1

8.1

7.6

6.9

6.4

6.2

6

6.1

6

6

5.9

5.8

7

تركيا

5.2

5.7

5.8

6.9

7.3

8.1

8.5

7.7

7.7

8.4

9.6

10

11

12

اإلمارات

6.3

6.5

6.6

3.9

2.3

2.1

2

1.8

1.8

1.5

1.5

1.1

0.9

1.2

اليمن

7.3

6.9

6.3

5.9

5.8

6

5.9

5.7

5.4

6.5

5.8

5.3

4.9

5.1
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2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

البلد

التوقعات (متوسط متغري الخصوبة)

الجزائر

52 51 49 46 42 37 34 35 34 31 27 22 19 16 14 12 11

مرص

35 33 31 29 26 23 21 20 20 19 17 14 12 11 10 9.5 8.7

ليبيا

46 45 44 42 39 36 33 32 31 29 26 21 17 12 9.1 7.5 6.8

املغرب

49 47 45 42 39 36 34 32 29 26 23 20 17 15 13 11 8.2

السودان

21 19 18 17 15 14 13 12 10 9.4 8.8 8.3 7.9 7.5 7.1 6.7 6.5

تونس

53 52 51 48 45 41 40 40 39 36 32 27 24 22 19 16 13

موريتانيا

18 17 16 15 14 13 12 11 11 9.8 9.1 8.4 7.7 7 6.5 6 5.6

إيران

62 64 65 64 61 56 54 54 54 48 37 26 20 17 14 11 8.9

البحرين

55 54 54 52 47 41 35 28 23 20 18 15 13 9.8 7.3 5.3 3.4

العراق

6 5.8 5.9

23 21 19 18 16 15 14 13 12 11 10 9.1 8.1 7

إرسائيل

48 46 44 41 39 35 33 32 30 30 28 27 25 24 23 22 21

األردن

42 39 37 34 31 27 25 23 21 19 17 15 13 10 8.3 7 6.4

الكويت

38 37 36 34 31 29 27 26 24 24 23 21 18 13

9 6.4 4

لبنان

69 67 64 62 63 65 66 63 55 45 37 31 27 25 21 16 13

ُعامن

59 60 60 57 52 46 42 38 33 26 19 14 11 7.7 5.8 4.3 3.3

قطر

47 45 44 42 40 37 34 30 25 20 17 14 12 8.9 5.6 3.4 2.1

السعودية

50 49 47 44 40 37 35 34 33 29 25 21 17 12 9.2 6.8 5.2

فلسطني

33 31 29 26 23 21 19 17 15 13 11 9.7 8.5 7.5 6.6 5.8 5.4

سورية

49 46 43 41 38 34 29 25 22 20 17 15 13 11 9.6 8.4 8

تركيا

61 60 58 56 53 50 47 44 40 37 33 29 25 21 18 15 13

اإلمارات

43 42 41 40 38 35 31 27 24 21 19 16 12 8.2 5.3 2.9 1.6

اليمن

32 29 26 24 21 19 17 15 13 11 8.7 7.1 6 5.6 5.4 5.3 5.2
املصدرIbid. :
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مقدمة
ُتنجِ ز املندوبية السامية للتخطيط يف املغرب ،دور ًيا ،دراسات دميوغرافية استرشافية ،تكتيس أهمي ًة
باعتبارها تكشف عن التحديات والفرص املستقبلية االقتصادية واالجتامعية ،بل السياسية أيضً ا التي
ُيس ّببها التطور السكاين ،كام تو ّفر لص ّناع القرار ومتتبعي السياسات واالسرتاتيجيات العمومية ُمعطيات
مثينة ُت ّكنهم من تقويم هذه االسرتاتيجيات واملطالبة بتعديلها ،وال س ّيام أنّ خطط الدولة يف القطاعات
كلها تُن ّفذ عىل أمد زمني بعيد(((ُ ،يعادل تقري ًبا األمد الذي ت ّ
ُغطيه االسترشافات الدميوغرافية.
الصدد ،دراسة مهمة يف عام  ،2017بعنوان إسقاطات
أصدرت املندوبية السامية للتخطيط ،يف هذا ّ
السكان واألرس  ،(((2050-2014تكتيس أهمي ًة بالغة ،باعتبارها آخر دراسة استرشافية ُينجِ ُزها املغرب
من جهة ،وستساعد من جهة أخرى ،يف تو ّقع ،عىل نحو موضوعي ،الحلول للمشكالت املستقبلية.
نسعى من خالل القراءة التحليلية لهذه الدراسة إىل الكشف عن مدى اهتامم االسترشاف الدميوغرايف
يف املغرب مبستقبل املشكالت السكانية الجديدة املطروحةً ،
بدل من االقتصار عىل مشكالت الدميوغرافيا
الوصفية اإلحصائية التقليدية .ولن يكون مرا ُمنا تلخيص مضامني هذه الدراسة ،كام وردت مرتب ًة
يف ثناياها ،بقدر ما سيكون الرتكيز عىل القراءة التحليلية التجاهات التطور الدميوغرايف اإلجاملية
واملوضوعاتية ،التي تر ّكز عىل جوانب مهمة ،حرصناها يف ثالثة موضوعات :التطور اإلجاميل للسكان
خصوصا الفئات ا ُمل َعالة ّ
(أقل من  15عا ًما،
املغاربة يف أفق عام  ،2050وتط ّور بعض الفئات االجتامعية،
ً
ُفس
و 65عا ًما وما فوق) ،والفئات يف مرحلة البحث عن العمل (الفئة العمرية  24-18عا ًما) ،وذلك ألنها ت ّ
ديناميات االحتجاج االجتامعي .وسنهتم عقب ذلك مبوضوع "الهبة الدميوغرافية" التي مي ّر بها املغرب،
ثم نُح ّلل انعكاسات اتجاهات التطور الدميوغرايف يف املغرب،
ويصمت عنها التقرير موضوع هذه القراءةّ ،
االقتصادية واالجتامعية .وبتعب ٍري آخر ،سنحاول قراءة ا ُملعطيات الدميوغرافية االسترشافية يف ضوء بعض
األبحاث النظرية التي تربط نوعية التطور الدميوغرايف بتح ّوالت اقتصادية واجتامعية وسياسية مح ّددة،
ثم سنسعى ،أخ ًريا ،إىل تحديد الجوانب التي يجب أن تواكبها الدراسات الدميوغرافية االسترشافية ،من
أجل تجاوز منطية مؤرشاتها الدميوغرافية التقليدية ،كام نفرتض ذلك ،والدفع بالدراسات الدميوغرافية يف
املغرب إىل االنفتاح عىل مشكالت مستج ّدة ،تساهم يف مقاربتها أصناف الدميوغرافيا كلها.
 1نالحظ تطاب ًقا بني مدة االسترشافات الدميوغرافية والخطط الحكومية ،نذكر من بينها ،عىل سبيل املثال ،تطابق املدة الزمنية لدراسة
املندوبية املوسومة مستقبلية مغرب  :2030أية دميغرافية؟ والخطة االسرتاتيجية إلصالح التعليم ُ .2015-2030ينظر :املندوبية السامية
للتخطيط ،مستقبلية مغرب  :2030أية دميغرافية؟ (الرباط :املندوبية السامية للتخطيط.)2007 ،
2 Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques, Haut-commissariat au Plan, Projections de la population et des
ménages 2014-2050 (Rabat: Haut-commissariat au Plan, 2017).
يتك ّون تقرير إسقاطات السكان واألرس  2050-2014من جزأين :األول" ،استرشافات السكان  ،"2050-2014ص 56-1؛ والثاين" ،استرشافات
األرس  ،"2050-2014ص .71-57
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أول :االتجاهات العامة لتطور املغرب الدميوغرايف يف أفق
ً
عام 2050
نقدم يف هذا املحور املؤرشات الدميوغرافية األساسية لسكان املغرب عند مطلع عام  ،2050كام
ُيربزها التقرير موضوع الدراسة ،ممثّل ًة باسترشاف تطور عدد السكان اإلجاميل ،بشموله عدد الريفيني
والحرضيني ،ومتغريات هذا التطور التفسريية ،مثل مع ّدالت الوالدات والوفيات ومؤرش الخصوبة ودور
الهجرة يف تطور عدد السكان.
 .1تطور عدد السكان اإلجاميل يف أفق عام 2050

وف ًقا للتقرير ،سيزيد عدد سكان املغرب من  33.8مليون نسمة يف عام  ،2014إىل  43.6مليون نسمة يف
تغي متوسط؛ أي بزياد ٍة مبعدل  272ألف شخص سنو ًيا .وسيواصل معدل منو
عام  ،2050وفق فرضية ّ
السكان انخفاضه املسجل منذ مثانينيات القرن املايض(((؛ إذ ستنقص نسبته من  1.05يف املئة يف عام ،2014
إىل ما يقارب  0.3يف املئة يف عام 2050؛ ما يعني أنّ املغرب تجاوز طفرة املواليد وما تطرحه من تحديات.
ستعرف الساكنة الحرضية تزاي ًدا كب ًريا أكرث من نظريتها القروية ،نظ ًرا إىل تسارع وترية التمدين والهجرة
القروية؛ إذ تتوقع الدراسة تضاعف الساكنة الحرضية بنسبة  1.6يف املئة ،سرتتفع من  20.4مليون
شخص إىل  32.1مليون شخص خالل الفرتة  ،2050-2014كام ستحضن املدن املغربية يف عام  2050ما
يقارب  73.6يف املئة من ساكنة البلدً ،
بدل من  60.3يف املئة املسجلة يف عام .(((2014
يف املقابل ،سوف ينخفض عدد الساكنة القروية ،نسب ًيا ،من  13.4مليون شخص يف عام  ،2014إىل
ويتبي هنا أنّ دراسة املندوبية السامية للتخطيط مل تسترشف
 11.5مليون شخص يف عام .2050
ّ
(((
االنعكاسات املستقبلية لتوسع الساكنة الحرضية ،استنا ًدا إىل "نظريات الكثافات السكانية" األساسية
ٌ
انتقال
يف الدميوغرافيا الحرضية و"نظرية االنتقال الحرضي"((( ،ألنّ التطور الدميوغرايف املستقبيل يرافقه
حرضي ،مثلام يرافق االنتقال الدميوغرايفً ،
مثل ،انتقال هجروي ،كام أشارت إىل ذلك هذه الدراسة(((.
واستندت إليه ،من دون نقد ،لبناء استرشافات يف مجال الهجرة ،كام سن ُّبي الح ًقا.
3 Projections de la population et des ménages 2014-2050, p. 16.
4 Ibid.
 5ينظر ،عىل سبيل املثال ،االستعانة بنظريات تطور الكثافات السكانية يف :فتحي محمد مصيلحي" ،املدينة العربية وتحديات التمدين
يف مجتمعات متحولة :القاهرة الكربى ً
مثال" ،عمران ،مج  ،5العدد ( 20ربيع  ،)2017ص .23
6 Jacques Vallin & Guillaume Wunsch, Démographie: Analyse et synthèse IV: Les déterminants de la migration (Paris:
Institut national des études démographiques, 2003), pp. 55-78.
7 Projections de la population et des ménages 2014-2050, p. 13.
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هكذا تو ّفر هذه الدراسة دميوغرافيا إحصائية بشأن مستقبل الساكنة املغربية ،يصعب استثامرها ،من
خصوصا بالنسبة إىل الساكنة الحرضية ،مثل متغريات الكثافة السكانية،
دون تفصيلها مبتغريات أخرى،
ً
وخصوصا أنّ املدينة املغربية أضحت مرسح السريورات االقتصادية واالجتامعية والسياسية كلها التي
ً
تتحكم يف مستقبل البلد.
 .2تطور معدالت الوالدات والوفيات ومؤرش الخصوبة يف أفق عام 2050

فس تطور عدد سكان املغرب اإلجاميل يف مطلع عام  2050مبتغريات ،منها تراجع نسبة الوالدات وتط ّور
ُي َّ
مع ّدل الوفيات وتراجع معدل الخصوبة .وتتوقع استرشافات املندوبية السامية للتخطيط يف املغرب
انخفاض مع ّدل الوالدات الخام انخفاضً ا ً
مهم يف مطلع عام 2050؛ إذ سينتقل هذا املعدل من  17.8يف
األلف يف عامي  ،2015-2014إىل  11.7يف األلف يف عام  .2050وسيشهد معدل الوفيات الخام ارتفا ًعا
بفعل شيخوخة الساكنة ،وسينتقل من  5.6يف األلف يف عامي  ،2015-2014إىل  8.6يف األلف يف مطلع
عام (((2050؛ ما يجعل مع ّدل النمو الطبيعي ينخفض من  12.2يف األلف يف عامي  ،2015-2014إىل 3.0
يف األلف يف عام  .2050-2049كام سيبلغ معدل أمد الحياة يف عام  78.6 :2050عا ًما بالنسبة إىل الرجال،
و 82.3عا ًما بالنسبة إىل النساء ،أي بزيادة نحو  4.8أعوام .وسيقفز الفرق بني الرجال والنساء يف معدل
أمد الحياة من  3.2أعوام ،إىل  3.7أعوام يف عام .(((2050
إنّ الخصوبة تُع ّد "يف معظم الحاالت املقرر األول لنمو السكان وتركيبهم [ ]...وال ميثّل فهمها فهم
جزء رئيس من السلوك الدميوغرايف فحسب ،بل هي عنرص أساس يف فهم البنية االجتامعية والظروف
البرشية"( .((1ولعل ما ُي ّبي أهمية هذا املؤرش كون الدراسات الدميوغرافية قامت باسترشاف تطور
عدد سكان املغرب يف مطلع عام  ،2050بنا ًء عىل تطور معدل الخصوبة ،وف ًقا لثالثة متغريات (مرتفع،
متوسط ،منخفض)؛ ألن من الصعب توقع السلوك اإلنجايب بدقة.
يف بداية ستينيات القرن املايض (وتحدي ًدا يف عام  ،)1962كان معدل الخصوبة الرتكيبي اإلجاميل (حرضي
وقروي)  7.2أطفال لكل امرأة ،ثم انخفض يف الثامنينيات (وتحدي ًدا يف عام  )1982إىل  5.25أطفال،
ثم إىل  3.28أطفال يف عام  ،1994قبل أن يبلغ معدل اإلحالل يف الوسط الحرضي يف عام  2004نحو
ّ
طفلني ّ
لكل امرأة.
8 Ibid., p. 28.
9 Ibid., p. 7.
 10هاشم نعمة فياض" ،نظرية التحول الدميغرايف :املفهوم والتطبيق" ،عامل الفكر (املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب -الكويت)،
مج  ،41العدد  ،)2012( 1ص .231
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ووف ًقا للتقرير ،سيواصل مؤرش الخصوبة انخفاضه عىل نحو طفيف بسبب البنى العائلية واملوقف
الديني( ،((1ليصل معدلها الرتكيبي اإلجاميل (قروي وحرضي) إىل نحو  1.95طفل لكل امرأة يف عام ،2030
و 1.84يف عام  .2040وبعد هذه الفرتة ،لن يشهد هذا املؤرش سوى انخفاض طفيف ،مستق ًرا عند معدل
 1.8طفل لكل امرأة يف عام .2050
ً
إجامل (قروي وحرضي) ،ومل
يالحظ أنّ ُمع ّدي الدراسة عمدوا إىل استرشاف تط ّور مع ّدل الخصوبة
يسترشفوا تطور هذا املعدل عىل الصعيدين القروي والحرضي ّ
كل عىل حدة ،عىل الرغم من ح ّدة
االختالف يف السلوك اإلنجايب بني هذين الوسطني ،وسيادة ثقافة إنجابية قروية مختلفة نسب ًيا عن
نظريتها الحرضية .واكتفت الدراسة يف بناء استرشافاتها يف هذا الجانب مبا ييل" :تقود املؤرشات كلها إىل
االعتقاد أنّ مستويات الخصوبة الحرضية والقروية ستتساوى يف األعوام املقبلة ،ألنّ الفرق يف معدل
الخصوبة بني املجال القروي واملجال الحرضي ،الذي كان يعادل  3.1أطفال يف عام  ،1987ليس سوى 0.5
يف عام ((1("2014؛ ما يعني أنّ الدراسة وضعت االسترشافات الدميوغرافية يف مجال الخصوبة األسايس
بنا ًء عىل استرش ٍ
خصوصا أنّ تساوي مع ّدل الخصوبة يف الوسطني
اف وليس عىل ُمعطيات متحققة،
ً
صعب التح ّقق؛ ما يعني أنه ال ميكن االطمئنان إىل مثل هذه التوقعات التي
الحرضي والقروي يبدو
َ
تزيل االختالف بني املجالني الحرضي والقروي ،واالستناد إليها لبناء سياسات التنمية القروية والنهوض
بالتعليم والصحة يف األرياف املغربية.
لعل تط ّور معدل الخصوبة اإلجاميل (حرضي وقروي) يف هذا االتجاه املنخفض هو املسؤول عن التح ّوالت
التي تلحق البنية السكانية؛ إذ ستتق ّلص الفئة العمرية ّ
أقل من  15عا ًما ،بني عامي  2014و2020؛ ويف
املقابل ،ستتطور الفئة العمرية أكرث من  60عا ًما ،وستزداد شيخوخة الساكنة يف مطلع عام .2050
 .3الهجرة يف أفق عام 2050

ال تساهم الهجرة ،كام يف بلدان أخرى ،يف تطور عدد السكان اإلجاميل يف املغرب ،كام ُي ّبي ذلك الفرق
بني معدل التطور اإلجاميل للساكنة ومعدل النمو الطبيعي ،الذي يصل إىل  60500مهاجر سنو ًيا .وتعترب
الدراسة هذا الرقم واقع ًيا نظ ًرا إىل سياسات الهجرة األوروبية االنتقائية واملتش ّددة ،وسياسات محاربة
"الهجرة الرسية" .كام وضعت املندوبية السامية للتخطيط توقعات الهجرة يف مطلع عام  2050عىل
أساس معدل صايف الهجرة "سلبي" يق ّدر بـ  -1.8يف األلف(.((1
11 Projections de la population et des ménages 2014-2050, p. 9.
12 Ibid., p. 8.
13 Ibid., p. 5.
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ترى الدراسة ،اعتام ًدا عىل نظرية االنتقال الهجري ،أنه "بقدر ما يتق ّلص مع ّدل الخصوبة تحت عتبة
تج ّدد األجيال ،تنخفض الهجرة ،بل تنقلب اتجاهات الهجرة"(((1؛ أي ستصبح البلدان ا ُملص ّدرة للهجرة،
ً
مثل ،مستقبل ًة لها .لكن اعتامد التقرير عىل هذه النظرية ،من دون النظر يف سياقاتها والظروف
االقتصادية يف املغرب ،يجعل االستناد إليها غري م ّربرً ،
علم أنّ دراسات نظرية مقارنة تؤكد أنّ العامل
منطق واسرتاتيجية .فعىل الرغم من تشديد سياسات
يعيش عرص الهجرة( ،((1وتخضع الهجرة ألكرث من
ٍ
يغيون اتجاهات الهجرة يف األعوام األخرية؛ ما يجعل ،يف نظرنا ،توقعات
الهجرة يف أوروبا ،فإن املغاربة ّ
الدراسة يف شأن انخفاض معدل الهجرة وانتقاله من  -1.8يف األلف (معدل املغادرين أكرب من عدد
الوافدين) يف عام  2014إىل  0يف عام ( 2050تساوي عدد املغادرين مع عدد الوافدين) يف عام 2050
يصعب االطمئنان إليه ،ألنّ ظاهرة الهجرة مل تتوقف يو ًما ،ومل تخضع الهجرة يف ّأي بل ٍد ملثل هذا التوازن
(تساوي عدد املغادرين مع عدد الوافدين) .كام تصمت الدراسة عن عدد املهاجرين من دول الساحل
وجنوب الصحراء ،وما إذا جرى دمجهم يف توقعات الهجرة أم ال؛ ألنّ بعض دراسات الهجرة تؤكد تح ّول
جزء كبري من هؤالء املهاجرين من عابرين إىل أوروبا ،إىل مستق ّرين دامئني يف املغرب(.((1

ور الدميوغرايف الفئوي يف املغرب
ثان ًيا :اتجاهات التط ّ
يف أفق عام 2050
يكتيس تتبع التطور الدميوغرايف لفئات الهرم السكاين أهمي ًة كربى نظ ًرا إىل التحديات التي تطرحها بعض
خصوصا الفئات ا ُمل َعالة (أقل من  15عا ًما ،و 60عا ًما فام فوق) ،والفئات
الفئات املجتمعية عىل املغرب،
ً
يف مرحلة الولوج إىل سوق العمل (الفئة العمرية  24-18عا ًما).
ما يف أفق عام 2050
ور الفئات غري النشطة أقل من  15عا ً
 .1تط ّ

وف ًقا للتقرير ،سوف ينخفض عدد األطفال الذين تقل أعامرهم عن سنة؛ إذ سينتقل هذا العدد من 1.4
مليون طفل يف عام  ،2014إىل ما يقارب مليون يف عام 2050؛ أي بانخفاض قدره  30يف املئة(((1؛ ما يعني
أنّ املغرب تجاوز بكث ٍري مرحلة طفرة املواليد وما تطرحه من مشكالت صحية .كام يكشف عن التح ّول
العميق يف سلوك املغاربة اإلنجايب الذي يخضع ملنطق دنيوي أكرث مام هو ديني.
15

14 Ibid., p. 13.

ينظر :ستيفن كاستلز ومارك ميللر ،عرص الهجرة ،ترجمة منى الدرويب (القاهرة :املركز القومي للرتجمة.)2013 ،
16 Michel Peraldi (dir.), D'une Afrique à l'autre. Migrations subsahariennes au Maroc (Paris: Karthala, 2011).
17 Ibid., p. 18.
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كام ستنخفض الفئة العمرية  11-6عا ًما (مرحلة التمدرس االبتدايئ) أيضً ا بـ  14يف املئة يف مطلع
عام  ،2050من  3.64ماليني يف عام  2014إىل  3.15ماليني يف عام ((1(2050؛ ما من شأنه جعل الدولة
تستفيد من هذا االنخفاض املكلف لإلنفاق الحكومي يف مجال دعم التعليم األسايس .كام ستتق ّلص الفئة
بانخفاض قدره
العمرية  14-12عا ًما ،من  1.84مليون يف عام  2014إىل  1.61مليون يف عام  ،2050أي
ٍ
 13يف املئة(((1؛ ما يعني تخفيف الضغط عن موارد الدولة املخصصة للتعليم اإلعدادي.
ما يف أفق عام 2050
 .2تطور الفئة النشطة  59-15عا ً

سوف تعرف هذه الفئة ،وف ًقا للتقرير ،تزاي ًدا مبعدل  0.6يف املئة بني عامي  2014و2050؛ من 21.1
مليون شخص يف عام  2014إىل  25.7مليون شخص يف عام 2050؛ أي مبعدل ارتفاع ُيعادل  128ألف
شخص سنو ًيا( .((2وسيتق ّلص عدد الفئة العمرية  17-15عا ًما ،التي تكون يف مرحلة الولوج ا ُملبكر إىل
سوق العمل ،أو يف متابعة الدراسة الثانوية ،بـ  18يف املئة يف عام ((2(2050؛ ما س ُيخ ّفف العبء عن
مؤسسات الدولة يف مجايل التعليم الثانوي والتكوين املهني.
تُع ّد الفئة العمرية  24-18عا ًما أهم فئة؛ باعتبارها الفئة الباحثة عن فرص العمل ،وسوف تعرف ارتفا ًعا حتى
حدود عام  ،2032لتشهد بعدها انخفاضً ا ً
بسيطا ،وتصل إىل  3.8ماليني نسمة يف عام  ،2050أي بانخفاض
نسبته  10يف املئة( .((2وف ّكرت الدولة يف استيعاب هذه الفئة التي متثّل وقود االحتجاجات عن طريق الخدمة
تهم الفئة العمرية  25-19عا ًما ،والتي صدر بشأنها قانون رقم  44.18يف عام .2019
العسكرية التي ّ
ما فام فوق يف أفق عام 2050
 .3فئة  60عا ً

وف ًقا للتقرير ،ت ّتجه الساكنة املغربية حتى مطلع عام  2050إىل الشيخوخة؛ إذ "سيعرف عدد املسنني
تزاي ًدا مطر ًدا مبعدل  3.3يف املئة سنو ًيا ،بني عامي  2014و .2050وسينتقل عددهم من  3.17ماليني
نسمة يف عام  ،2014إىل ما يقرب من  10.1ماليني يف عام  ،2050حيث ستمثّل نسبتهم  23.2يف املئة
من إجاميل السكان ،بينام مل تكن هذه النسبة سوى  4يف املئة يف عام  ،1960و 7يف املئة يف عام 1994
و 9.4يف املئة يف عام  .((2("2014وسيع ّقد هذا الوضع مستقبل صناديق التقاعد التي بدأت الدولة تواجه
Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 22.
Ibid., p. 17.
Ibid., p. 23.
Ibid., p. 28.
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السن القانونية
عجزها منذ بداية عام  2000بإجراءات تقنية مثل الزيادة يف نسبة االشرتاكات وزيادة ّ
للتقاعد يف الوظيفة العمومية(.((2
 .4تزايد عدد األرس وتآكل منوذج األرسة البطريركية

يقصد باألرسة يف دراسة املندوبية السامية للتخطيط االسترشافية "مجموع األفراد الذين يعيشون تحت
ٍ
سقف واحد ويقيمون فيه إقام ًة رئيسة"( .((2وتختلف األرسة عن العائلة؛ إذ ميكن أن تتك ّون من عوائل
عدة ،أو من عائلة وأشخاص آخرين من خارجها ،أو من أشخاص من خارج العائلة.
خالل الفرتة  ،2050-2014تتو ّقع املندوبية السامية للتخطيط أنّ يزيد عدد األرس مبعدل  177ألف أرسة
سنو ًيا ،وسيصل هذا العدد يف عام  2050إىل ما يعادل  13.7مليون أرسة؛ أي بزيادة تقارب ضعف ()1.9
سجل يف عام  2014الذي يعادل  7.3ماليني( .((2كام سيبلغ عدد األرس الحرضية  10.6ماليني ،يف
العدد ا ُمل ّ
مقابل  4.8ماليني يف الوسط القروي(.((2
يصل عدد األرس التي ُيعيلها الرجال إىل  4أرس من 5؛ وسوف يرتفع عدد األرس التي تُعيلها النساء من
نسبة  16.2يف املئة يف عام  2004إىل  21.0يف املئة يف عام  .2050وستبلغ نسبة النساء اللوايت ُيعلن أرس ًة
يف الوسط الحرضي ما يقارب  23.8يف املئة يف عام ً ،2050
بدل من  18.6يف املئة يف عام ((2(2014؛ بينام
فس ارتفاع عدد األرس
ستنخفض يف الوسط القروي انخفاضً ا طفي ًفا من  11.6يف املئة إىل  11.3يف املئة .و ُي َّ
التي تُعيلها املرأة ،بحسب الدراسة ،بوفاة الزوج أو غيابه بسبب الهجرة أو الطالق أو ارتفاع نسبة النساء
غري املتزوجات اللوايت يعشن مبفردهن .كام سينخفض متوسط حجم األرسة ،من  4.61أفراد يف عام 2014
فس ذلك بانخفاض معدل الخصوبة(.((2
إىل  3.18أفراد يف عام 2050؛ و ُي َّ
ال يشري التقرير إىل االنعكاسات املستقبلية للتغيري يف عدد األرس وحجمها وجنس رب األرسة ،كام هو
الشأن بالنسبة إىل بعض املؤرشات الدميوغرافية ،رمبا ألنها من طبيعة سوسيولوجية؛ ما يجعل هذه
املعطيات متثّل منطل ًقا للقيام بدراسات بشأن تآكل النظام البطريريك يف املغرب ،حيث بدأ املجتمع يتقبل
 24ينظر :رشيد بن بيه ،أنظمة الحامية االجتامعية باملغرب :التحديات واآلفاق (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق.)2013 ،
Projections de la population et des ménages 2014-2050, p. 57.
Ibid., p. 62.
Ibid., p. 63.
Ibid.
Ibid., p. 64.
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استقاللية املرأة وعيشها مبفردها بعي ًدا عن سلطة األب أو األخ أو الرجل ،وإرشافها عىل تدبري األرسة من
دون الرجل ،وهكذا لن يعود "يف مقدور البنى والعقليات البطريركية مقاومة التغيري الدميوغرايف"(.((3

ثالثًا :الهبة الدميوغرافية واتّساع وسط الهرم السكاين
يصمت تقرير االسترشافات الدميوغرافية عن موضوع "الهبة الدميوغرافية" التي تعني "مجموعة من
معي وتصاحبها [ ]...وتحدث هذه
التح ّوالت اإليجابية التي تنتج من التح ّوالت الدميوغرافية يف بلد ّ
الظاهرة بصف ٍة استثنائية عندما يبدأ منو الرشيحة العمرية القادرة عىل العمل (األفراد البالغون بني 15
و 65عا ًما) بالتفوق عىل نحو واضح عىل من ّو فئة األفراد املعالني (األطفال وكبار السن)"(((3؛ أي أن ّ
تقل
نسبة السكان دون  15عا ًما عن  30يف املئةّ ،
وأل تزيد نسبة الكبار ( 65عا ًما وأكرث) عىل  15يف املئة
ويتبي أنّ أهم ما ُي ّيز الفرتة املشمولة باإلسقاطات الدميوغرافية  2050-2017هو
من إجاميل السكانّ .
مرور املغرب يف مرحلة "الهبة الدميوغرافية" التي بدأ التمهيد لها منذ عام 2004؛ إذ انتقلت نسبة الفئة
ّ
أقل من  15عا ًما من  31يف املئة بالنسبة إىل إجاميل السكان يف عام  2004إىل  28.1للساكنة الحرضية،
و 34.6للساكنة القروية؛ وستواصل انخفاضها لتصل يف عام  2050إىل ما يعادل  17.9يف املئة من مجموع
السكان 2014؛  16.8يف املئة منها يف الوسط الحرضي ،و 21.0يف الوسط القروي .بينام ستواصل نسبة
البالغني من العمر  60عا ًما فام فوق ارتفاعها ،من  9.4يف املئة يف عام  2014إىل  15.5يف املئة يف عام
 2030و 23.2يف املئة يف عام .2050
هكذا يتبني أنّ املغرب دخل أوىل مراحل الهبة الدميوغرافية منذ عام  ،2004وسيصل إليها يف عام 2030؛
اتساع وسطه ،يف مقابل تآكل قاعدته .ومن اآلثار اإليجابية للهبة الدميوغرافية
إذ سيعرف هرم السكان
َ
تراجع معدل اإلعالة ا ُملكلف للدولة واألرس .وقد كانت نسبة اإلعالة تعادل  102.8يف املئة يف عام ،1971
ومع تراجع معدل الخصوبة ،انخفض هذا املعدل منذ عام  ،1982ليبلغ  85.5يف املئة ،و 78.9يف املئة يف
عام  ،1994و 60.3يف املئة يف عام  ،2014ليصل إىل  58.6يف املئة يف عام  ،2029ولريتفع من جديد بفعل
معدل الشيخوخة يف عام  2050إىل  69.7يف املئة(((3؛ وهو مع ّد ٌل أعىل مام كان عليه األمر يف تسعينيات
القرن املايض ،ما يعني أنّ الهبة السكانية فرصة لرفع مستويات اال ّدخار القومي وقوة العمل اإلجاملية
 30يوسف كرباج" ،هل تؤدي الثورة الدميوغرافية إىل ثورة دميقراطية :منوذجا الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،عمران ،مج  ،1العدد 3
(شتاء  ،)2013ص .7
أمنوذجا" ،عمران ،مج  ،6العدد ( 21صيف
 31إبراهيم املرشيد" ،الهبة الدميوغرافية يف العامل العريب :نعمة أم قنبلة موقوتة؟ املغرب
ً
 ،)2017ص .57
32 Projections de la population et des ménages 2014-2050, p. 34.
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ومستويات االستهالك والتضامن بني األجيال؛ وهي الجوانب التي مل ُي ِش إليها التقرير ،عىل الرغم من
ارتباطها املبارش بالتح ّوالت الدميوغرافية التي كشف عنها.
يكشف تحليل عدد السكان املتوقع يف مطلع عام  ،2050اعتام ًدا عىل حساب نسبتي الفئتني العمريتني
ا ُملعالة والنشطة( ،((3أنّ نسبة ما دون  15عا ًما تعادل  17.93يف املئة ،وتقرتب من نسبة الفئة العمرية
 65عا ًما فام فوق التي تبلغ  17.16يف املئة .وهكذا متثل الفئة ا ُملعالة نسبة  35.09يف املئة ،بينام ستبلغ
نسبة القادرين عىل العمل  64.92يف املئة؛ ما يعني أنّ املغرب سيستمر حتى مطلع عام  2050يف
مرحلة الهبة الدميوغرافية ،ما دامت نسبة الفئات املعالة ّ
أقل من  45يف املئة .وسواء تعلق األمر بفرضية
التطور الدميوغرايف الرسيع أم املتوسط أم البطيء ،فإنّ معدل الشباب سوف يتقلص مبعدل الثلث بني
عامي  2014و .((3( 2050ويف املقابل ،سيتطور معدل الشيوخ أكرث من  60عا ًما بنسبة  23.6يف املئة،
وفق فرضية تح ّولٍ منخفضة ،وبنسبة  23.2يف املئة ،وفق فرضية متوسطة( ،((3من دون أن يعني ذلك أنّ
املغرب سيتجاوز يف مطلع عام  2050مرحلة الهبة الدميوغرافية ،بل سيكون يف بداية نهايتها.
ثم ،يكشف الصمت عن "الهبة الدميوغرافية" يف هذا التقرير عن أن الدميوغرافيا اع ُتربت يف املغرب،
من ّ
يتم الحديث يف التقرير ّإل عن تحديات التطور
عىل الدوام ،نقم ًة وليست من مق ّومات قوة الدول؛ إذ ال ّ
الدميوغرايف ،من دون وجود إشارات إىل أهمية هذا التط ّور الدميوغرايف املستقبيل بالنسبة إىل البلد ،وهو
التطور الذي ال يحدث تلقائ ًيا ،إمنا بفعل التخطيط لالستفادة من هذه املرحلة .وهكذا ُيويل التقرير أهمية
للفئات العمرية املتمدرسة واملستفيدة من الخدمات الصحية والفئات املتقاعدة ،ويف مرحلة الولوج إىل
سوق العمل ،أكرث من موضوع الهبة الدميوغرافية ،بالنظر إىل التحديات املطروحة يف هذا الباب.
كام أ ّدى الصمت عن موضوع الهبة الدميوغرافية إىل غياب استرشاف فرص التطور الدميوغرايف ،مثل
اال ّدخار ورأس املال البرشي وتعبئة قوى العمل قصد اإلقالع االقتصادي؛ ما يعني أنّه ال يزال ُينظر إىل
الهبة الدميوغرافية يف البلدان العربية باعتبارها نقم ًة.

عا :استرشاف آثار التطور الدميوغرايف
راب ً
يتبي أنّ االسترشافات الدميوغرافية يف املغرب تحكمت فيها إكراهات توفري التعليم والصحة والعمل
ّ
والحامية االجتامعيةّ .
ويدل عىل ذلك توزيع استرشاف التطور الدميوغرايف وفق مراحل التعليم املختلفة
33 Ibid., p. 45.
34 Ibid., p. 38.
35 Ibid.
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وسنوات تلقي العالجات األساسية والولوج إىل سوق العمل؛ ما يعني أنها مل تأخذ مبتغريات أخرى مثل
االدخار واالستهالك والكثافة السكانية وقوى العمل التي تو ّفرها الهبة الدميوغرافية .و ُي ّبي هذا أنّ
اإلسقاطات الدميوغرافية املغربية حتى مطلع  2050لن تسمح لنا ّإل باسترشاف بعض اآلثار االجتامعية
حرصا باملجالني االجتامعي واملايل ،دون االقتصادي والسيايس ،كام سن ُّبي.
التي ترتبط ً
يرى التقرير أنّ املغرب سيواجه تحديات هذا التحول ،كام سيستفيد من بعض جوانب التح ّول
الدميوغرايف حتى مطلع عام  ،2050وال يجري الرتكيز عليها مبا فيه الكفاية ،ومن أهمها:
öانخفاض عدد الفئة املتمدرسة :وسيسمح ذلك بتعميم التعليم واالنتقال من الكمي إىل الكيفي؛
غري أنه ال يشء يف سياسة الدولة يؤرش إىل ذلك ،ما دام اإللغاء التدرجي ملجانية التعليم ميثّل أحد
رهانات الدولة منذ تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف عام  2000إىل تب ّني قانون إطار
 17-51يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي يف عام .2019
öتجاوز طفرة املواليد :مبا يعني تخفيف الضغط عىل الخدمات الصحية املجانية ،لكن لوحظ
ّ
استغل االسترشافات الدميوغرافية قبل أوانها ،ورشع ،منذ مدة ،يف تقليص املوارد
أنّ املغرب
املوجهة إىل القطاع استجاب ًة لضغط املؤسسات الدولية.
تتع ّلق االستفادة االقتصادية من هذه االسترشافات الدميوغرافية التي مل ُيرثها التقرير ،مبرور املغرب يف
ُعتب فرص ًة مواتية لإلقالع االقتصادي؛ "فمن جهة ،تؤدي الزيادة يف عرض القوى
الهبة الدميوغرافية التي ت َ
العاملة إىل رفع مقدار اإلنتاج؛ ومن جهة أخرىُ ،يساهم تراجع نسبة اإلعالة يف تخفيف الضغط عىل
اإلنفاق األرسي والحكومي ،وبالتايل رفع مستوى اال ّدخار الداخيل الرضوري لرتاكم رأس املال"(((3؛ وهي
القضايا التي كان متوق ًعا أن تتط ّرق إليها دراسة االسترشاف الدميوغرايف يف مطلع عام  ،2050لكنها مل
تستند إىل مؤرشات إضافية تتامىش واملرحلة الدميوغرافية ا ُملس َترشفة.
ُعتب يف املغرب نقم ًة،
أما الجوانب التي متثل تح ّد ًيا للمغرب ،والتي ّ
تبي أنّ الهبة الدميوغرافية ت َ
فرتتبط بالعنارص التالية:
öالضغط عىل سوق العمل :ألنّ تقرير املندوبية السامية للتخطيط اعترب زيادة عدد الفئات
النشطة  59-15عا ًما من  21.1مليون نسمة يف عام  2014إىل  25.6مليون نسمة يف عام
 ،((3(2015مبتوسط تطو ٍر سنوي يعادل  0.6يف املئة ( 128000شخص سنو ًيا) تحد ًيا لسوق العمل
املغربية ،ومل يعتربه مق ّو ًما من مقومات النهوض االقتصادي الذي تسمح به الهبة الدميوغرافية.
36

املرشيد ،ص .56

37 Projections de la population et des ménages 2014-2050, p. 40.
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öالضغط املتزايد عىل أنظمة الحامية االجتامعية :حيث ستنتقل الفئة يف مرحلة االستعداد
للتقاعد  59-50عا ًما من  21.1مليون نسمة إىل  25.7مليون بني عامي  2014و .2050ودخل
املغرب منذ عام  2014مرحلة االرتفاع املطرد للبالغني من عمر  60عا ًما فام فوق ،مبعدل  3.3يف
املئة سنو ًيا ،وسيزيد عددهم من  3.17ماليني شخص يف عام  2014إىل  10.1ماليني يف عام 2050
 (32.2يف املئة من مجموع الساكنة)( .((3وتطرح شيخوخة الساكنة يف املغرب تحديات مرتبطة
يف األساس باستدامة أنظمة التقاعد وتوفري الرعاية الصحية لفئات املسنني.
öاملشكلة الحرضية :وتتمثل تحدي ًدا يف تضاعف الساكنة الحرضية مبضاعف قدره 1.6؛ إذ
ستنتقل من  20.4مليون نسمة إىل  32.1مليون نسمة بني عامي  ،2014 2050وهكذا ستحتضن
املدن املغربية  73.6يف املئة من ساكنة البلد يف عام  ،2050عوضً ا عن  60.3يف املئة يف عام
 ،((3( 2014مع ما سيفرزه ذلك من إشكاالت حرضية ترتبط مبدى قدرة هذه املدن عىل توفري
الخدمات األساسية.
يتبي من خالل تحليل آثار االسترشافات الدميوغرافية أنها ترتبط بالجانب االجتامعي (التعليم والصحة
ّ
والبطالة والحامية االجتامعية) واملايل (تكاليف الخدمات االجتامعية) ،ومل تضع مؤرش ٍ
ات السترشاف
جوانب أخرى ،مثل االدخار وتراكم رأس املال وتطور قوى العمل واإلشكاالت املرتبطة باالنتقال الحرضي
الذي يرافق التطور الدميوغرايف؛ كام مل تأخذ الدراسة يف االعتبار ظاهرة الكثافة السكانية ،ومل ترش إىل
اآلثار السياسية للتح ّوالت الدميوغرافية( ((4التي أثبتتها دراسات الدميوغرافيا السياسية .وهو ما يعني
يف نهاية املطاف بقاء االسترشافات الدميوغرافية يف املغرب حبيسة نزعتها اإلحصائية الوصفية ،وعدم
استفادتها من باقي أنواع الدميوغرافيا السياسية واالقتصادية والحرضية  ...إلخ.

عىل سبيل الخامتة
يالحظ من خالل تحليل دراسة املندوبية السامية للتخطيط حول استرشافات سكان املغرب حتى مطلع
عام  2050االقتصار عىل منظور الدميوغرافيا الوصفية اإلحصائية ومؤرشاتها الكالسيكية .وعىل الرغم من
أهمية هذا املنظور املؤكدة ،فإنه ال ب ّد من أن ُيس َند بدميوغرافيا اقتصادية وحرضية وسياسية ،تعتمد
38 Ibid., p. 28.
39 Ibid., p. 16.
 40ينظر :كرباج ،حيث ط ّبق يف دراسته الدميوغرافيا السياسية يف تحليله دور الدميوغرافيا يف إطالق الثورات العربية يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا.
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مؤرشات إضافيةُ ،ت ّكن من توقع املشكالت التي يطرحها التطور الدميوغرايف للمغرب حتى عام ،2050
وتتامىش مع تعقد الظواهر االجتامعية واالقتصادية والسياسية املستقبلية.
حاولت الدراسة ،من دون شك ،توظيف نظريات لتفسري بعض الظواهر ،مثل الهجرةّ ،إل أنّ توظيفها،
ً
مثل ،نظرية االنتقال الهجري مل يكن نقد ًيا؛ ما جعلها تتحدث عن توازنٍ هجروي مستقبيل يف املغرب،
أي تساوي بني ع َددي الوافدين واملغادرين .وهو التوازن الذي مل يتحقق يف ّأي دولة؛ إذ يكون معدل
صايف الهجرة إما سلب ًيا وإما إيجاب ًيا.
فس الصمت عن موضوع الهبة الدميوغرافية باعتبار التزايد السكاين يف البلدان النامية ،ومنها املغرب
ُي َّ
والبلدان املغاربية والعربية ،عىل الدوام نقم ًة ،ومل ُينظر إليه بعدُ بوصفه مق ّو ًما من مقومات اإلقالع
االقتصادي وزيادة مق ّدرات األمة والرفع من قوى العمل وتحقيق اال ّدخار وتراكم الرساميل  ...إلخ.
محكوم بالتحديات
يتبي أنّ إعداد االسترشافات الدميوغرافية يف املغرب حتى أفق عام 2050
هكذا إ ًذاّ ،
ٌ
املطروحة يف مجاالت التعليم والعمل والصحة والحامية االجتامعية ،ومل يتجاوزه إىل استرشاف الفرص
التي يوفرها التزايد السكاين من أجل اإلقالع االقتصادي ورفع قدرات األمة وتعزيز التضامن بني األجيال؛ ما
فس ،من بني أبعاد أخرى ،الصمت عن موضوع الهبة الدميوغرافية يف التقرير موضوع القراءة والتحليل.
ُي ّ
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مقدمة
كان نرش توماس مالتوس كتاب مقالة عن مبدأ السكان يف عام  (((1798إيذانًا مبيالد تيا ٍر ُينذر بخطر من ٍو
سكاين رسيع ،من شأنه أن يه ّدد مستقبل البرشية .وبعد مرور أكرث من قرنني ،يبقى السؤال" :هل نحن
أكرث ّ
مطروحا بإلحاح؛ إذ ال يزال الت ّيار املتشائم يف املسألة الدميوغرافية يع ّد
مم يلزم عىل كوكب األرض؟"
ً
ً
مسؤول عن كل اآلفات واألسقام ،و ُيع ّرض البرشية باستمرا ٍر للخطر ،وال س ّيام يف بلدان
التزايد السكاين
ثم رضورة استقرار
الجنوب ،و ُي ّ
رص عىل الرضورة ّ
امللحة للتدخل ألجل الح ّد من التزايد السكاين ،ومن ّ
يتغي
سكان األرض يف أرسع وقت ممكن ،أو حتى انخفاضه؛ إذ إن بازدياد سكان العامل ،من هذا املنظورّ ،
املناخ ويزداد التلوث وتستم ّر إزالة الغابات ،وتصبح األرايض الخصبة نادر ًة بسبب الزحف الحرضي،
وتصبح الكوارث الطبيعية أش ّد حد ًة وأكرث توات ًرا من ذي قبل((( .ويف مقابل ذلك ،يحتفظ املتفائلون
بإميانٍ راسخ بأنّ الدميوغرافيا ليست هي املشكلة "بح ّد ذاتها"  ،Per Seوأنّ املشكل يكمن ،باألحرى،
أكرث يف أمناط التنمية واإلنتاج واالستهالك والرتاكم والتوزيع الحالية ،غري املستدامة وغري املتكافئة ،التي
ينبغي مراجعتها جذر ًيا.
منذ صدور كتاب مالتوس ،وطوال القرنني املاضيني ،التاسع عرش والعرشين ،كانت االهتاممات
أساسا بالقدرة عىل إطعام برشي ٍة تنمو برسعة كبرية ( 1.6مليار يف عام ،1900
الدميوغرافية تتعلق ً
و 6مليارات يف عام  ،2000ومن شأنها أن ترتفع إىل  10مليارات شخص بحلول عام  ،(((2050وضامن
ٍ
ظروف معيشية مناسب ٍة لهاُ .وأضيفت إىل هذه االهتاممات يف العقود القليلة املاضية مخاوف جديدة
ذات طبيعة بيئية؛ فتلبية حاجات البرشية املتنامية تعني ،يف الكثري من املجاالت ،استمرار الضغط عىل
وخصوصا أنّ النمو الدميوغرايف مصحوب بزيادة يف نسبة سكان الحرض؛
البيئات املع ّرضة للرضر البرشي،
ً
إذ تُق ّدر نسبة عدد سكان العامل يف املدن بـ  54يف املئة يف عام  ،2015وتق ّدر إسقاطاتها بنسبة  66يف
املئة بحلول عام ( 2050زاد السكان الحرضيون يف العامل من  746مليون نسمة يف عام  1950إىل 3.9
مليارات نسمة يف عام 2015؛ وقد يصبح عدد الحرض  6مليارات نسمة يف عام  .((()2045كام ي ّتصف
وتوسعه .وق ّدرت األمم
التمد ُين العاملي الحايل برتكي ٍز وكثافة متزايدين ،وي ّتسم بكرثة السكن العشوايئ ّ
1 Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, Edited and with an introduction, Gilbert, G.
(New York, NY: Oxford University Press, [1798] 1993).
 2هي الخالصات التي خرج بها مؤمتر السكان يف القاهرة يف عام ُ .1994ينظر :األمم املتحدة ،تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،
القاهرة 13-5 ،أيلول /سبتمرب ( 1994نيويورك :األمم املتحدة ،)1995 ،شوهد يف  ،2020/10/11يفhttps://bit.ly/3nIS5Hz :
3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, Volume II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), p. 5.
 4جوليان دامون" ،املجتمعات وأمناط العيش يف العامل :االتجاهات الكربى للتطور يف أفق  ،"2050 – 2030يف :استرشاف للدراسات
املستقبلية ،العدد ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.250-249 ،)2017 ،
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املتحدة أنّ عدد األشخاص الذين يقطنون السكن العشوايئ تجاوز مليار نسمة يف عام  ،2007وأعلنت
املرجح أن يتجاوز  1.4مليار شخص يف عام  ،2020وأنهم سيتجاوز مليارين يف عام  .(((2050ويف
أنّ من ّ
عدد متزايد من الدول يتساءل عن شيخوختها وتدهورها الدميوغرايف الحايل أو
الوقت نفسه ،أصبح ٌ
املستقبيل((( .وهذا ما جعل السؤال الدميوغرايف ،بعد فرت ٍة طويلة من تجاهله((( ،من جديد ،يف مركز
االهتامم عىل مستوى العامل ّ
ككل .بيد أنّ هذه األسئلة الدميوغرافية تُطرح عىل نح ٍو مختلف ،وفق ما إذا
ك ّنا موجودين يف النصف الشاميل أو الجنويب من الكرة األرضية؛ إذ إنّ املتغري الدميوغرايف غال ًبا ما ُيق ّدم
بوصفه تهدي ًدا يف البلدان ّ
األقل من ًوا يف الجنوب ،ومصد ًرا للقلق الشديد ،بينام يجري اعتباره عمو ًما يف
بلدان الشامل رصي ًدا وضامنًا للحفاظ عىل استمرارية منوذج الرتاكم والنمو القائم ،عىل الرغم من تأثريات
التغي املناخي والهجرة الدولية ،إضافة إىل األسئلة املتعلقة بشيخوخة السكان ومتويل
سلبية متعددةّ :
املعاشات التقاعدية عىل سبيل املثال.
من هنا تأيت أهمية كتاب الدميوغرايف املتخصص يف العالقة بني السكان والبيئة والتنمية ،جاك فريون،
الذي بني أيدينا :هل ينبغي أن نخاف من سكان العامل؟((( والذي يطرح هذه األسئلة وغريها ويناقشها.
ويؤكد فريون فيه أنّ الزيادة املستمرة يف عدد سكان العامل كانت دو ًما موضع اتهام بتعريض البرشية
للخطر ،ولتج ّنب األسوأ ،كث ًريا ما تجري التوصية باستقرار عدد سكان العامل ،بل أكرث من ذلك ،برضورة
انخفاضه .ويسوق فريون حجج هذا الرأي الذي يربط التغري املناخي واشتداد التلوث واستمرار إزالة
الغابات واألرايض الخصبة ،التي تصبح يو ًما بعد يوم شحيحة بسبب الزحف العمراين والكوارث الطبيعية
التي أصبحت أكرث حد ًة وأكرث توات ًرا من ذي قبل ،والنمو الدميوغرايف غري املسبوق عىل مدى أكرث من
قرن عىل نطاق الكوكب األريض بأرسه .ويذكر فريون أيضً ا أنّ هذا االستنفار بشأن النمو السكاين ُوجد
منذ ما يقرب من خمسني عا ًما حينام نُرش كتابه القنبلة السكانية((( ،وظهر تقرير نادي روما حول حدود
النمو( .((1كام ال يغيب عن الباحث عرض حجج التيار املتفائل القامئة يف األساس عىل إميان ال يتزعزع
بقدرة العلم والتكنولوجيا عىل حل أي مشكلة عند ظهورها .ويطرح يف األخري السؤال عام إذا كان ال
يوجد حل وسط بني التشاؤم الراديكايل والتفاؤل السعيد.
 5املرجع نفسه ،ص .251
 6آالن باران" ،سكان العامل يف أفق  :2050-2030النمو والشيخوخة" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد ( 2الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .259
7 Martha Campbell, "Why the Silence on Population?" Population and Environment, no. 28 (2007), pp. 237-246.
8 Jacques Véron, Faut-il avoir peur de la population mondiale? (Paris: Seuil, 2020).
9 Paul R. Ehrlich, The Population Bomb (London: Pan Books Ltd, 1968).
10 Donella H. Meadows et al., The Limits to Growth (Washington: A Potomac Associates Book, 1972).
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تعب عن مدى تعقيد املسألة الدميوغرافية ،ويربط بني
يطرح جاك فريون يف هذا الكتاب أسئل ًة كربىّ ،
األيديولوجيات السائدة وقضايا البيئة والتنمية ،ويقرتح ،استنا ًدا إىل الكثري من املقاربات املم ّيزة ،مثل
مقاربات ماسيمو ليفي-باتيش( ((1أو أمارتيا صن( ،((1مقارب ًة تدفع يف اتجاه هذا الربط .لذا ،تتمثّل القيمة
املضافة األساسية لهذا الكتاب يف تجسري األسئلة الدميوغرافية مع قضايا التنمية واالستدامة؛ ما يجعل
رأي بشأن إمكانات التوفيق بني
الكتاب مفي ًدا للباحثني ولجمهور املهتمني بهذه القضايا بغرض تكوين ٍ
السكان والبيئة والتنمية االقتصادية ،والتفكري يف رهانات التغري السكاين يف املستقبل.

أول :املستقبل الدميوغرايف للعامل
ً
حينام نرش القس توماس روبرت مالتوس أول مرة مقالة عن مبدأ السكان يف عام  ،((1(1798أطلق
النقاش بشأن العدد الحقيقي للسكان يف بريطانيا ويف العامل .ورسعان ما ستجذب أطروحته التي تفرتض
النمو السكاين بشكلٍ هنديس ،يف مقابل منو املوارد بشكلٍ حسايب ،أنصا ًرا ش ّكلوا تيا ًرا ال يزال قو ًيا إىل
موضع انتقادات حادة ،وال س ّيام بالنظر إىل مثال مالتوس عن "املأدبة الكبرية
اليوم؛ مثلام أصبحت
َ
للطبيعة"  ،Great Banquet of Natureحيث ال يوجد لجميع الضيوف (س ّكان األرض) مكانًا (عىل
البسيطة) .وما مل تتم مالحظته عىل نح ٍو ٍ
كاف يف هذه املقاربات هو أنّ املنطق املالتويس مدفوع يف
املقام األول مبنطق "اإلمكانات" ،وأنّ اإلمكانات االقتصادية ستتطور خالل القرنني املواليني أكرث بكثري مام
تطورت اإلمكانات الدميوغرافية.
بلغة األرقام ،تضاعف عدد سكان الكوكب األريض أكرث من  7مرات ما بني عام  1800واليوم ،حيث بلغ
 7.7مليارات نسمة يف منتصف عام  ،2019بعد أن ُأضيف مليار نسم ٍة منذ عام  ،2007وملياران منذ عام
 .((1(1994ومن املتوقع أن يصل عدد سكان العامل إىل  8.5مليارات نسمة يف عام  ،2030و 9.7مليارات
املتغي املتوسط( ،((1مفرتضً ا انخفاض الخصوبة
يف عام  ،2050و 10.9مليارات يف عام  ،2100وف ًقا إلسقاط ّ
يف البلدان التي ال تزال تنترش فيها األرس الكبرية ،وزيادة طفيفة يف الخصوبة يف الكثري من البلدان ،حيث
يكون لدى النساء ّ
أقل من والدتني عىل قيد الحياة يف املتوسط عىل مدى العمر ،واستمرار انخفاض
الوفيات يف جميع األعامر ،كام يوضح الشكل (:)1
11 Massimo Livi Bacci, Our Shrinking Planet (Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press, 2017).
12 Amartya Sen, "Il n'y a pas de bombe démographique," Esprit (Novembre 1995), pp. 118-147.
ً
وصول إىل الطبعة السادسة واألخرية من الكتاب التي نُرشت يف عام ،1826
 13سينرش مالتوس بعد ذلك الكثري من املراجعات للكتاب،
والتي ستؤ ّثر بشدة يف تشارلز داروين وألفريد راسل واالس يف بلورة فهمهام وصوغهام النظرية التطورية القامئة عىل آلية "االنتقاء الطبيعي".
14 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, p. 5.
15 Ibid.
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)1( الشكل
2100-1800  املايض والحارض واملستقبل:سكان العامل

:املصدر
Worldometer, "World Population: Past, Present, and Future," Elaboration of data by United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2019
Revision (Medium-fertility variant), accessed on 5/7/2020, at: https://bit.ly/3irns6G

)2( الشكل
) (بالنسبة املئوية2100-1950 معدل النمو السنوي

Worldometer :املصدر
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الشكل ()3
سكان أفريقيا حتى أفق عام 2100

املصدر:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population
Prospects 2019, Volume II, p. 81.

ويواصل سكان العامل النمو ،وإن كان بوترية أبطأ من السابق ،ومن املتوقع أن تستمر بالتباطؤ حتى نهاية
القرن الحايل ،وذلك بسبب انخفاض مستويات الخصوبة(.((1
تتمحور النقاشات الدائرة بشأن الزيادة املتوقعة لسكان العامل حول دول الجنوب يف األساس ،وبدرج ٍة
كبرية حول أفريقيا .فمع تزاي ٍد متوقع بأكرث من مليار شخص ،كام يوضّ ح الشكل (ُ ،)3يتو ّقع أن تستأثر
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بأكرث من نصف منو سكان العامل بني عامي  2019و ،2050وأن يستم ّر من ّو
املتغي املتوسط،
سكان املنطقة حتى نهاية القرن الحادي والعرشين ،لتبلغ ساكنة أفريقيا ،وف ًقا إلسقاط ّ
نحو مليارين ونصف املليار نسمة يف أفق عام  ،2050وأكرث من أربعة مليارات نسمة يف أفق عام .2100
التغيات الدميوغرافية تحديات متزايدة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،من حيث توفري
وستو ّلد هذه ّ
التعليم والرعاية الصحية لعدد متزايد من األطفال ،وضامن توفري فرص العمل لعدد متزايد من الشباب.
ً
ضغوطا قوية للهجرة نحو الضفة الشاملية من البحر األبيض املتوسط.
كام ستولد
16

بلغ معدل منو سكان العامل ذروته يف الفرتة  ،1970-1965حينام كان يزيد بنسبة  2.1يف املئة سنو ًيا ،يف املتوسط.
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ُيذ ّكر فريون بهذه التطورات يف ساكنة العامل ،كام ُيذ ّكر بنظريات مالتوس ،ويعود إىل أهم اإلسهامات
يف املوضوع ،من جوليان هكسيل( ،((1إىل غاستون بوثول( ((1وبول إرليتش( ((1وتقرير ميدوز( ((2وألربت
ً
جاكار( ((2وباري كومونر( ((2وديفيد الم( ((2وألفريد سويف(،((2
وصول إىل أمارتيا صن( ((2الذي ساهم ،عىل
نح ٍو كبري ،يف تغيري املنظور الدميوغرايف األحادي واالختزايل إىل منظو ٍر دميوغرايف إدماجي لل ُبعد التنموي.

ثان ًيا :معضالت املستقبل الدميوغرايف للعامل
من خالل تناوله إسقاطات املستقبل الدميوغرايف للعامل ،يتص ّدى فريون ،عىل مدى فصول الكتاب ،ألهم
ّ
ويستهل هذه النقاشات بطرح
املعضالت التي تطرحها ،وللسياسات الدميوغرافية والتنموية املتعلقة بها.
معضلة البيئة واالستدامة البيئية .و ُيربز أنّ الخطابات بشأن قدرة األرض عىل إطعام  10إىل  12مليار
شخص تستند إىل توقعات النمو يف اإلنتاج الزراعي للفرد .لكن التكلفة البيئية لزيادة اإلنتاجية الزراعية
بعيدة كل البعد عن أن تؤخذ يف الحسبان عىل نح ٍو منهجي؛ إذ ال ميكننا أن نتخيل أن جميع املناطق
املوجودة فوق سطح البحر مزروعة ،عىل اعتبار أنّ الكثري منها غري مالئم للزراعة (الصحاري ،والجبال)؛
بينام تحتاج مناطق أخرى إىل الحامية من تح ّولها إىل مناطق زراعية ،ويف مقدمها غابات األمازون
املطرية .وينبغي التنويه هنا إىل أنّ الحديث عن األمن الغذايئ ،وعن كمية السعرات الحرارية الالزمة
لكل فرد ليعيش عىل نح ٍو الئق (من لدن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة – الفاوً ،
مثل) ،ال
يخوض يف تفصيالت ما يعنيه ذلك بالنسبة إىل البلدان الفقرية ،وإىل االستدامة البيئية ،كام ال يتع ّرض
للضغوط املالية وإكراهات العوملة والرتابط االقتصادي املتزايد بني الدول.
17 Julian Huxley, "World Population," in: Thomas Malthus, Julian Huxley & Frederick Osborn, Three Essays on
Population (New York: A Mentor Book, 1960), p. 66.
18 Gaston Bouthoul, La Surpopulation dans le monde. La mutation démographique, les équilibres démo-économiques,
l'ère de la surpopulation (Paris: Payot, 1958); Gaston Bouthoul, La Surpopulation. L'inflation démographique, Collection:
Petite Bibliothèque Payot, no. 61 (Paris: Payot, 1964).
19 Ehrlich.
20 Meadows et al.
21 Albert Jacquard, "Préface," in: Gilles Pison, Atlas de la population mondiale (Paris: Autrement, 2009); Albert
Jacquard, Cinq milliards d'hommes dans un vaisseau (Paris: Seuil, 1987).
22 Barry Commoner, The Closing Circle. Nature, Man and Technology (New York: Alfred A. Knopf, 1971).
23 David Lam, "How the World survived the Population Bomb: Lessons from 50 Years of Extraordinary Demographic
History," Demography, no. 48 (2011), pp. 1231-1262.
24 Alfred Sauvy, "Le 'faux problème' de la population mondiale," Population, no. 3 (1949), p. 448.
25 Sen.
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يف ما يتعلق مبسألة التغري املناخي ،يؤكد فريون أنه ينبغي مراعاة نظام األرض ككل يف تفاعالته املتعددة مع
األنظمة الدميوغرافية (منو سكان العامل وتوزيعه) واألنظمة االقتصادية (أمناط الحياة ومناذج اإلنتاج) واألنظمة
االجتامعية (عدم املساواة ،التمييز) واألنظمة السياسية (دور الدول أو املواطنني يف التنظيم ،القوانني السارية)
يف مختلف دول العامل ،ويذكر ،تجسي ًدا لهذا الرأي ،مشكلة الكائنات املع ّدلة وراث ًيا (Genetically Modified
 )Organismsبإشكاالتها املر ّكبة( .((2كام يستشهد أيضً ا بقضية املياه ،املرتبطة جزئ ًيا بالتغري املناخي ،وكذلك
الهدر بأنواعه كلها وتلوث األنهار  ...إلخ ،ومبسألة الطاقة ذات األهمية القصوى يف املستقبل أيضً ا(.((2
تهم السياسات العامة يف البلدان
كام يعرض فريون إلشكالية الشيخوخة التي تُع ّد مشكل ًة أساسية ّ
املتقدمة يف الشامل ،ومن شأنها أن تصبح كذلك بالنسبة إىل دول الجنوب يف املستقبل القريب؛ وهي
قضية جرى تسليط الضوء عليها مع أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف عام .((2(2020
فشيخوخة السكان هي نتيجة تزايد أمد الحياة ،لكن جزئ ًيا فقط؛ إذ هي أيضً ا نتيجة الحفاظ عىل
تم السعي لحدوث انخفاض دميوغرايف ،أو ما إذا كان يحدث عىل نح ٍو مستقل
خصوب ٍة منخفضة .وسواء ّ
إىل حد ما ،كام هو الحال يف حالة "التحول الدميوغرايف الثاين" (الحفاظ عىل الخصوبة عند مستوى
منخفض مستدام) ،فإنّ شيخوخة السكان أمر ال مف ّر منه؛ واألمر مطروح أمام جميع البلدان لتدبريه
واجرتاح حلول مناسبة ومستدامة له( .((2كام تطرح إشكالي ُة العيش فرت ًة أطول إشكالي َة متويل أنظمة
التقاعد ومخاطر تزايد معاناة أمراض الشيخوخة املع ّوقة التي تؤدي إىل فقدان االستقاللية ،وإىل حالة
من "التبعية" إزاء األرسة أو الدولة أو إزاءهام م ًعا ،وتطرح إشكاالت عويصة للتمويل.
يعرض املؤلف أيضً ا ملسألة الهجرة الدولية بوصفها قضية دميوغرافية وسياسية حقيقية( ،((3ويصف
(((3
عنارص الجدل األيديولوجي حول هذا املوضوع ،الذي يربزً ،
مثل ،من خالل نظرية "االستبدال العظيم"
الرائجة يف هذه األيام ،مع تزايد نعرات الشعبوية والعداء لألجانب واالنكفاء عىل الذات وطمس الوقائع
 26تتع ّلق إحدى هذه اإلشكاالت املستجدة باللقاحات املطورة يف نهاية عام  2020ملواجهة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-من لدُ ن رشكتي
الدواء األمريكيتني فايزر  Pfizerوموديرنا Moderna؛ وهي لقاحات حمض الريبونوكليك املرسال  ،mRNAالتي مل تُج ّرب من قبل عىل الجنس
البرشي ،ومن شأنها أن تؤثر يف شيفرته الجينية وتجعل منه بدوره "كائنًا معد ًّل وراث ًيا" ،مع ما يفرتضه ذلك من إشكاالت مع ّقدة يف املستقبل.
 27لالطالع عىل الرهانات الطاقية يف املستقبل وتحدياتها ،ينظر :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد ( 3الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،املخصص ملوضوع "استرشاف مستقبل الطاقة".
ُ 28كتب هذا الكتاب قبل أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-ونُرش يف حزيران /يونيو  .2020لكن األسئلة التي يطرحها
هي نفسها التي أثارتها هذه األزمة ،ومنها مشكالت الصحة والشيخوخة والعيش عم ًرا ً
طويل بصحة جيدة ،وإشكالية الحجم املثايل لساكنة
العامل والتحكم يف معدالت التزايد السكاين وتأثريات العلوم والتكنولوجيا وأمناط العيش فيها.
 29عىل سبيل املثال ،تحاول الصني اآلن الخروج من هذه املعضلة بالسامح لألزواج ،منذ بداية عام  ،2016بإنجاب أكرث من طفلٍ واحد
من أجل إبطاء الشيخوخة يف املستقبل.
 30يستحرض املؤلف أيضً ا الهجرات البيئيةُ ،مربزًا االتجاه التزايدي يف املستقبل للنزوح بسبب التغري املناخي ،من غري أن يفرتض أن هذه
الظاهرة ستتخذ شكل "انفجار".
31 Renaud Camus, L'abécédaire de l'in-nocence (Paris: Reinharc David, 2010).
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وإرباك حقيقة أن الهجرة الدولية لعبة مبحصلة إيجابية يف األساس وليست لعبة رابح  -خارس .وال ّ
شك يف
ً
ارتباطا وثي ًقا مبسألة تزايد شيخوخة الرتكيبة السكانية يف املستقبل؛
أنّ موضوع الهجرات الدولية مرتبط
يتم
عىل اعتبار أنّ لتزايد الشيخوخة الدميوغرافية تأث ًريا يف زيادة العبء عىل فئة السكان الناشطني (التي ّ
تحديدها عىل نح ٍو عام بني  15و 64عا ًما) .ولذلك يبدو من البدهي أن من شأن زيادة السكان العاملني
من خالل الهجرة الدولية أن يساهم يف درء اختالل البنية السكانية للدول املستق ِبلة.
يناقش فريون أيضً ا إشكالية التمدين املتسارع يف العامل برتابط مع النمو الدميوغرايف ،عىل اعتبار أنه،
سواء استمر عدد السكان عىل األرض بالنمو أو االستقرار أو بدأ باالنخفاض مبرور الوقت ،فإن السؤال
الحرضي سيبقى بال شك مركز ًيا ،حيث يعيش أكرث من نصف سكان العامل بالفعل يف املدن ،ويستمر
معدل التحرض يف النمو باطراد .ويعيش الناس يف املدن يف البلدان املتقدمة أكرث منه يف البلدان النامية؛
ومن املفارقات أن األغلبية العظمى من سكان الحرض ترتكز يف البلدان النامية .وسواء يف البلدان املتقدمة
أو يف البلدان األقل من ًوا ،ال تضمن املدن االزدهار لجميع سكانها .ويعرض فريون أخ ًريا لرهانات التزايد

السكاين مبناقشة القضية البيئية واستدامة النموذج الحرضي /الصناعي ،ويطرح أسئلة كربى بشأن تحول
املدن الكربى إىل مدنٍ "خرضاء" ،وبشأن إمكان استمرار العامل الريفي يف تأدية دو ٍر أسايس يف إطعام
سكان العامل ،مع استمرار ضعف تنميته ،مقارن ًة بالعامل الحرضي ،وإشكالية تك ّيف أمناط حياة الريفيني

مع أمناط حياة سكان املدن (نوع الطعام أو االستهالك ،استخدام السيارة  ...إلخ) ،وبشأن ّأي منوذج منها
ميكن أن يكون مستدا ًما.

يناقش فريون أيضً ا سؤال العوملةّ ،
عم إذا كان اإلفراط يف العوملة ال يساهم يف اضطراب العامل ،وما إذا
كان منط التجارة الحرة القامئة عليه يتغ ّذى عىل حاالت عدم املساواة بني البلدان .فأحد الدوافع األساسية
للعوملة ،يف شكلها الحايل ،هو التفاوت الشديد بني سكان العامل ،يف الدخل وظروف املعيشة والقوى
التفاوضية ،سواء االقتصادية أو السياسية أو العسكرية .وينبغي إعادة التذكري بأنّ رشوط التنافسية التي
يقوم عليها النموذج االقتصادي النيوكالسييك املهيمن تبقى طوباوي ًة ومتهافت ًة يف آنٍ م ًعا ،وال تساهم
سوى يف استدامة العوملة غري املتكافئة بوصفها تجسي ًدا للسياسات النيوليربالية القامئة.
يختتم فريون هذا العرض املستفيض مبديح "القرب" ،معت ًربا أنّ أحد األشكال املتناقضة للحداثة هو
إعادة اكتشاف فضائل "القرب" ،سواء عىل مستوى الربط املبارش بني اإلنتاج واالستهالك ،أو عىل مستوى
العالقات االجتامعية وحميم ّيتها .ويعرض لعدد من األمثلة عن ذلك لزارعة القرب يف نيويورك وباريس.
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ثالثًا :مشكلة سكان أم مشكلة تنمية؟ السكان والبيئة والحق
يف التنمية
كام أرشنا إىل ذلك أعاله ،من أبرز اإلضافات التي يأيت بها الكتاب أنه ال ُيدين النمو الدميوغرايف بوصفه
سبب اآلفات التي يشهدها العامل ،بل عىل العكس من ذلك .فإذا كان استنزاف املوارد موضو ًعا ال ينبغي
َ
ً
ارتباطا وثي ًقا ،و ُيذ ّكر بتقرير "ليس
إنكاره ،فإنّ فريون ال يعزل املوضوع عن قضايا التنمية املرتبطة به
أرض واحدة" لرينيه دوبوس وباربرا وارد الذي نُرش يف عام ((3(1972؛ كام ُيذ ّكر بق ّمة ريو
لدينا سوى ٍ
يف عام  ((3(1992وتقرير بروندتالند يف عام  .((3(1987و ُيربز تعقيد نظام األرض وتفاعالته املتع ّددة:
الدميوغرافيا واالقتصاد واملجتمع وسياسات البلدان املختلفة .و ُيح ّذر فريون أيضً ا من مخاطر املنطق
يخص املسائل البيئية ،أو التقدم العلمي.
التبسيطي ،والغايئ يف األيديولوجيا ،سواء فيام ّ
يذ ّكر فريون مببدأ "الحق يف التنمية" الذي اعرتف به املجتمع الدويل منذ عام  ،1986وأرسته األمم
املتحدة يف عام  2000من خالل "األهداف اإلمنائية لأللفية"( ،((3وبتعريف "التنمية املستدامة" أيضً ا يف
تقرير بروندتالند( .((3و ُيعطي حصيلة متباينة فيام يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية :حصل تقدم ،لكن
غري ٍ
يخص املساواة بني الجنسني ،واملساواة بني األجيال.
كاف فيام ّ
هل ما مييل بعض الناس إىل رؤيته باعتباره مشكلة سكانية ليس يف نهاية املطاف سوى مشكلة تنمية؟
هذه هي الفكرة التي يدافع عنها أمارتيا صن؛ إذ ال يؤمن االقتصادي الهندي الحائز جائزة نوبل يف
االقتصاد بوجود "قنبلة دميوغرافية" ،ويعترب أنّ السؤال الدميوغرايف ال يستحق أن ُيعامل مبعزلٍ عن
األسئلة األخرى ،وكسبب مسبق لجميع اآلفات الحالية( ،((3حيث لن يكون لتخصيص متويالت مهمة ،عىل
سبيل املثال ،لتنظيم األرسة ،عىل حساب التعليم والصحة ،وف ًقا لصن ،ما ي ّربره ّإل إذا كان التشخيص
32 René Dubos & Barbara Ward, Nous n'avons qu'une terre (Paris: Denoël, 1972).
33 "Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement – Principes de gestion des forêts – Sommet planète
terre," Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro (3-14/6/1992), accessed
on 11/11/2020, at: https://bit.ly/3kAIjnT
34 Gro Harlem Brundtland, Notre avenir à tous - Rapport Brundtland, Rapport de la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement de l'ONU (Avril 1987).
" 35األهداف اإلمنائية لأللفية"  Millennium Development Goals, MDGsهي مثانية أهداف ،جرى تبنّيها يف عام  2000مع "إعالن
األلفية لألمم املتحدة" من  193دول ًة عض ًوا يف األمم املتحدة ،و 23منظمة دولية عىل األقلّ ،
وتغطي التحديات اإلنسانية الرئيسة :الحد من
الفقر املدقع ووفيات الرضع ،ومكافحة الكثري من األوبئة ،وال س ّيام وباء السيدا ،والحصول عىل التعليم ،واملساواة بني الجنسني وتطبيق
التنمية املستدامة .ويف عام  ،2015نُرشت "أهداف التنمية املستدامة"  ،Sustainable Development Goals, SDGsيف استمرارية هذه
الحزمة من األهداف ،إىل غاية عام .2030
36 Brundtland, p. 82.
37 Sen.
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صحيحا .بيد أنّ صن ال يعتقد أنّ هذا التشخيص خاطئ
القائل إنّ النمو السكاين هو أصل معظم العلل
ً
فحسب ،بل ليس من شأن تقليل اإلنفاق عىل الصحة والتعليم لتمويل تنظيم األرسة أن يؤدي ّإل إىل
نتائج عكسية .فمن دون تنمية اقتصادية واجتامعية حقيقية ،قد يشهد معدل املواليد الركود يف البلدان،
حيث يبقى مرتف ًعا ،أي يف أفقر بلدان العامل .وعىل العكس من ذلك ،إذا شهد بلد ذو خصوب ٍة مرتفعة
نسب ًيا تط ّو ًرا كب ًريا ،يف مجاالت الصحة والتعليم والعمل ،فيمكن أن نتوقع انخفاض معدل املواليد من
تلقاء نفسه .لذلك يدعو صن إىل تجاوز "النظرة االنعزالية إىل النمو السكاين" التي تتمثل يف فصل قضايا
السكان عن قضايا التنمية ،يف حني أنهام مرتابطتان عىل نح ٍو وثيق.
عىل النحو ذاته ،يسعى فريون عىل نح ٍو حثيث ،يف هذا الكتاب وغريه( ،((3للنظر يف العالقات بني السكان
والبيئة والتنمية يف إطار منظومة متكاملة ،تأخذ يف الحسبان األبعاد املختلفة للتغريات الدميوغرافية
واالقتصادية واالجتامعية (الخصوبة والوفيات والهجرة والسكان والتعليم والصحة والتمد ُين وما إىل
ذلك) ،وتستعيض بالتعقيد عن الرؤى األحادية االختزالية.
يف الحصيلة ،يف حني ال يزال كثريون يجادلون يف أنّ النمو السكاين كان وسيبقى ميثل مشكلة ،ألنّ املزيد
من ساكنة العامل يستخدم ً
ثم تقليل النمو
حتم املزيد من املوارد املحدودة ا ُملتاحة عىل األرض ،ومن ّ
(((3
املحتمل عىل املدى الطويل  ،مستندين يف ذلك إىل النظرية املالتوسية التبسيطية القائلة بالنظر
إىل وجود كمية ثابتة من املوارد ،ما يعني أن النمو السكاين ،س ُيق ّلل ،يف نهاية املطاف ،من حجم
املوارد التي ميكن لكل فرد استهالكها ،ويؤدي بالنتيجة إىل املرض واملجاعة والحرب ،فإنّ هذه األطروحة
ثم
املالتوسية تبقى متهافت ًة إىل ح ٍّد كبري؛ ذلك أنّ مالتوس ومن ساروا عىل دربه مل يتنبؤوا بالتقدم التقني ّ
التكنولوجي الذي رفع اإلنتاجية ،وق ّلل عدد األمراض ا ُملع ِد َية؛ وهي التطورات التي م ّكنت سكان العامل
من النمو من مليار نسمة يف عام  1798إىل  7.4مليارات نسمة اليوم.
عندما تنخفض معدالت الخصوبة خالل فرتة زمنية مستدامة ،تزداد نسبة السكان يف سن العمل (أي
أكرث من  15عا ًما) ،مقارن ًة بالسكان ا ُملعالني اقتصاد ًيا .ويوجد هذا التغيري يف الرتكيب العمري نافذ ًة من
الفرص ،ميكن من خاللها رفع مستوى امل ّدخرات واالستثامرات؛ وهي الظاهرة التي تعرف باسم "العائد
الدميوغرايف" .ودفعت هذه النتيجة إىل إعادة النظر الح ًقا يف األهمية املحتملة للح ّد من الخصوبة يف
السعي لتحقيق النمو؛ ما يعني أنّ فرص التنمية ّ
تظل هائلة بالنسبة إىل دول الجنوب ،مبا فيها من
رجح أن تتباطأ وترية
إمكانات دميوغرافية هائلة ،رشط اإلعداد لها وتوفري رشوط تبلورها وتنميتها .كام ُي ّ
38 Jacques Véron, "Population et développement: théories partielles ou théories partiales?" in: Hubert Gérard (dir.),
Intégrer population et développement, Actes de la chaire Quételet, 1990 (Louvain-la-Neuve: Academia-Erasme; Paris:
L'Harmattan, 1993), pp. 117-124.
39 Eugene Linden, "Remember the Population Bomb? It's still Ticking," New York Times: Sunday Review (June 2017), p. 4.
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النمو االقتصادي يف الدول ذات الدخل املرتفع يف السنوات املقبلة عىل نحو جزيئ؛ بسبب التباطؤ الكبري
للنمو السكاين يف هذه البلدان(.((4
من هذا املنظور ،من غري املمكن إفراد املتغري السكاين ّ
بكل علل العامل وآفاته؛ إذ كانت األولوية املطلقة
لتنظيم املواليد يف أفقر البلدان ،التي طالبت بها الدول األكرث ثرا ًء خالل بعض املؤمترات السابقة ،كانت
يف الكثري من األحيان مجرد القناع الذي ُأخفيت خلفه مخاوف املركزية الغربية األفضل ً
حال ومصالحها.
وإن مل تكن هناك وصفة واحدة ذات نطاقٍ كوين ،فإنّ تحديات التنمية الحالية واملستقبلية تتط ّلب
ُعب عن تضامن الجميع يف مواجهة عوملة املشكالت
اليوم ،ال محالة ،التعاون بني الشامل والجنوب ،ألنها ت ّ
ثم جاءت أهمية
املشرتكة :البيئة واملوارد املحدودة والتوظيف والهجرة واالستبعاد االجتامعي .ومن ّ
ابتداع منوذج جديد للتنمية ال ميكن اختزاله يف االستهالك املفرط  ،Consumerismويجعل من املمكن
تحديد روابط جديدة داخل البلدان وفيام بينها.

عا :السؤال املالتويس القديم  -الجديد
راب ً
ُيعيد الكتاب طرح السؤال املالتويس يف العرص الحديث ،نظ ًرا إىل أنّ إشكالية إضافي ًة ُأضيفت إىل مسألة
التوازن بني السكان والغذاء ،وهي مسألة االستدامة البيئية للنم ّو الدميوغرايف ،التي من شأن إسقاطاتها
املستقبلية أن تُعيد إحياء القلق املالتويس( .((4ففي بحث نُرش يف عام  ،1968أنشأ عالِم األحياء بول
إرليتش ر ً
ابطا مبارشًا بني السكان واألزمة البيئية؛ إذ نقرأ يف كتابه ذائع الصيت الذي اختار له عنوانًا
بليغًا ،القنبلة السكانية" :ميكن بسهولة تت ّبع سلسلة التدهور السببية إىل مصادرها؛ سيارات أكرث من
الالزم بكثري ،ومصانع أكرث من الالزم بكثري ،ومبيدات أكرث من الالزم بكثري .وليس هناك ما يكفي من
املاء ،وثاين أكسيد الكربون أكرث من الالزم بكثري .وكل ذلك ميكن أن ُيعزى إىل سبب واحد :هناك من
الناس عىل األرض أكرث من الالزم بكثري"( .((4ويضيف إرليتش" :يف هذا الوقت املتأخر ،ال ميكن ليش ٍء أن
مينع حدوث زياد ٍة كبري ٍة يف معدل الوفيات العاملي [ ]...ففي سبعينيات هذا القرن [القرن العرشين]
سوف يتع ّرض العامل ملجاعات؛ ومئات املاليني من العائالت سوف تتض َّور جو ًعا حتى املوت [ ]...ال بد من
ُ
الضغط السكاين بكوكبنا دما ًرا
أن ن ّتخذ إجرا ًء من أجل إدراك التدهور الذي لحق ببيئتنا قبل أن ُيلحِ ق
ال ميكن مواجهته .ال بد من إحداث توازنٍ بني معدل املواليد ومعدل الوفياتّ ،
وإل فسيذهب الجنس
40 Paul R. Krugman, Dean Baker & J. Bradford DeLong, "Asset Returns and Economic Growth," Brookings Papers
on Economic Activity, no. 1 (2005), pp. 289-330.
41 Living Planet Report 2016: Risk and Resilience in a New Era, WWF Report 2016, Gland, Switzerland: WWW
International, 2016.
42 Ehrlich.
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البرشي يف طي النسيان"( .((4وجاءت متوافق ًة مع روح العرص يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث كانت
جامعات الضغط املؤثرة نفسها تؤكد منذ خمسينيات القرن املايض ،وتناضل من أجل سياسات سكانية
ملزمة يف بلدان الجنوب( ،((4وهو ما دافع عنه أيضً ا غاريت هاردن الذي اعترب أنّ املوارد الطبيعية
ثم مه ّددة باإلرهاق ،عىل اعتبار أنه يشء من
خريات مشرتكة ُمتاحة للجميع ،لكنها محدودة ،ومن ّ
شأنه أن يح ّد من اإلنتاج عندما تكون التكاليف جامعية واألرباح فردية(((4؛ ليخلص إىل أنّ خصخصة
املوارد الطبيعية هي اإلدارة الرشيدة واملستدامة املثىل ،بقدر ما هي اإلدارة املق ّيدة للسكان( .((4يف هذا
السياق أيضً ا ،أىت التقرير الشهري لنادي روما يف عام ( 1972أو تقرير ميدوز)( ((4الذي طرح مسألة عدم
االستدامة البيئية للنمو الدميوغرايف واالقتصادي عىل املدى الطويل ،من حيث مخاطر استنفاد املوارد،
بصيغة سؤال :كيف ميكن أن ينمو اإلنتاج بال حدود يف عامل محدود؟ وكان لهذا التقرير تأث ٌري بالغ الح ًقا؛
ما ميهد الطريق ملفهوم التنمية املستدامةُ .وأعطي لهذا االتجاه تعريف "رسمي" يف تقرير بروندتالند
ً
معتدل؛
لعام  .((4(1987ومن هذا املنظور ،إذا كان من املمكن استمرار النم ّو االقتصادي ،فيجب أن يظل
ً
مضبوطا للسكان للح ّد من االستهالك واإلنتاج للفرد ،إضافة إىل عمليات استهالك
ما يعني ضمن ًيا تطو ًرا
املوارد الطبيعية وترصيفها.
من املهم يف هذا الصدد اإلشارة إىل أنّ إشكالية الكتاب الرئيسة تناولتها أعامل بارزة أخرى يف بداية
سبعينيات القرن املايض( ،((4وأعامل الحقة أخرى( ،((5ش ّككت بقوة يف اإلنتاج الصناعي الشامل وتقنياته
اإلنتاجية ،وستشهد اهتام ًما متج ّد ًدا مع األزمة الصحية لجائحة (كوفيد )19-يف عام  2020وما أثارته من
أسئلة جوهرية بشأن منط إنتاج النظام الرأساميل واستهالكه وصعوبة تقنينه ومسألة استدامته ،ومن
حاج ٍة إىل التفكري م ًعا يف "التأثري السكاين" و"تأثري منط الحياة" ،بوصف أحدهام مضاع ًفا لآلخر .ففي
43 Ibid.
 44يف مقالة نُرشت يف عام  ،2009راجع بول إرليتش وآن إرليتش عملهام الرائد الذي بيع منه أكرث من مليوين نسخة .وهام يعتقدان أنّ
الخطأ الرئيس يف الكتاب هو "عنوانه" الذي اختاره النارش ألغراض تسويقية ،لكنه أ ّدى إىل الرتكيز شبه الحرصي عىل عدد سكان العامل وإزاحة
االهتامم عن أهم ما يف الكتاب ،ينظر:
Paul R. Ehrlich & Anne H. Ehrlich, "The Population Bomb Revisited," Electronic Journal of Sustainable Development,
vol. 1 (2009), pp. 63-71.
45 Garett Hardin, "The Tragedy of the Commons," Science, vol. 162, no. 3859 (13/12/1968), pp. 1243-1248
46 Ibid.
47 Meadows et al.
48 Brundtland.
49 Ansley J. Coale, The Growth and Structure of Human Populations: A Mathematical Investigation (Princeton:
Princeton University Press, 1972); Commoner; Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic
Process (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).
50 Serge Latouche, Petit traité de la décroissance sereine (Paris: Mille et une nuits, 2007).
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مقارب ٍة مميزة لهذه القضاياُ ،يجادل جيورجوس كاليس ض ّد فكرة القائلة بأن البيئة يشء ينبغي تدبريه،
سواء من خالل االقتصاد أو اإلرادة السياسية ،أو وف ًقا للتوصيات العلمية( .((5وعىل العكس من ذلك،
يدافع كاليس عن أنّنا نحتاج من أجل معالجة املخاوف البيئية إىل تركيز إشباع الناس من خالل التقييد
الذايت لألفراد ،ومن خالل الدميقراطية املبارشةً ،
بديل من النمو الالمحدود واالستهالك املفرط .ومن
الواضح أنّ التأثريات البيئية ملختلف السكان غاية يف التباين .فوف ًقا آلخر التقديرات ،سيلزم  4.8كواكب
إذا انترشتً ،
مثل ،طريقة حياة األسرتاليني يف عام  2013عىل جميع سكان العامل(.((5
إن كان التاريخ االقتصادي للقرنني املاضيني قد أظهر أنّ التقدم التقني ،ثم التقدم التكنولوجي ،جعال
من املمكن التف ّلت من "الفخ املالتويس"؛ إذ سمحا بالتحسني املستمر يف ظروف املعيشة ،يبقى السؤال
ً
مستقبل قاد ًرا عىل مواجهة الزيادة املتوقعة يف عدد سكان العامل من دون
قامئًا إن كان التقدم املمكن
اإلرضار بالكوكب األريض .فقد سمحت الثورات الخرضاء بزيادة املحاصيل الزراعية؛ ما جعل من املمكن
القضاء عىل املجاعة وسوء التغذية يف أرجاء عدة من العامل .فبفضل البذور الجديدة واستخدام األسمدة
الري ،منا اإلنتاج الزراعي من ًوا كب ًريا يف البلدان التي واجهت من ًّوا سكان ًيا
ومبيدات األعشاب وأنظمة ّ
مرتف ًعا .بيد أنّ هذه التطورات الزراعية مل تكن خالي ًة من األرضار ،ومل يعد من املمكن تجاهل التكلفة
البيئية للثورات الخرضاء؛ فاالستخدام املفرط لألسمدة واملبيدات يشكل خط ًرا عىل صحة اإلنسان ،ويح ّد
الريً ،
فضل عن أنّ "الكائنات املع ّدلة وراث ًيا" هي أبعد
جفاف األنهار واملياه الجوفية من إمكانات ّ
ما تكون عن أن تحظى باإلجامع .وبتعبري آخر ،ال ّ
تنفك هذه األسئلة تنبئ عن تغيريات عميقة يف
أمناط اإلنتاج واالستهالك.

عىل سبيل الختم
ما وراء سمة املركزية الغربية التي تسمه ،واالنكفاء عىل نح ٍو كبري عىل النموذج الفرنيس ،فإنّ كتاب هل
ً
ومستقبل.
ثري باإلفادات بشأن رهانات تزايد س ّكان العامل حارضًا
ينبغي أن نخاف من سكان العامل؟ ّ
فهو ليس مجرد كتاب دميوغرايف يناقش القضايا الدميوغرافية من منظو ٍر ض ّيق ،بل يخرتقه – عىل نح ٍو
تكاميل – الكثري من القضايا واملقاربات السياسية واالجتامعية والتاريخية والبيئية واالقتصادية .وبعي ًدا

51 Giorgos Kallis, Degrowth: The Economy: Key Ideas (Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing, 2018); Giorgos Kallis,
Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care (Stanford: Stanford University Press, 2019).
52 Charlotte McDonald, "How many Earths do we Need?" BBC News, 15/6/2015, accessed on 6/11/2020, at:
https://bbc.in/3fkkFeF
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تغي املناخ والهجرة التي تركز االنتباه عىل السؤال الدميوغرايف اليوم ،فإن القضايا الحقيقية
عن مسائل ّ
لهذا السؤال هي قضايا تنموية بامتياز.
أ ّكدنا يف هذه القراءة النقدية للكتاب هذا البعد التنموي املركزي ،مربزين ،بدرج ٍة أساس ،إمكانات
القس
التنمية التي تشملها الدميوغرافيا والنمو الدميوغرايف ،بد ًءا من االفرتاض أنه ال ينبغي اعتبار ّ
واالقتصادي توماس مالتوس األب املؤسس للمقاربة السلبية للسؤال الدميوغرايف ،بل باألحرى القانوين
والفيلسوف واالقتصادي جون بودان ،حينام كتب" :ما من ثرو ٍة أو من قو ٍة ّإل باإلنسان"( .((5مبعنى أنّ
تزايد سكان العامل هو دو ًما نعمة وليس نقمةّ ،إل حني تأيت السياسات والتدابري وأمناط العيش واإلنتاج
واالستهالك غري م ّتسقة؛ كام هو الحال مع النسق الرأساميل الحايل املهني الذي س ّلطت أزمة جائحة
(كوفيد )19-الضوء عىل وصوله إىل الباب املسدود ورضورة إعادة تشكيله بالكامل.

53 Jean Bodin, Les six livres de la république, Livre V (Paris: Fayard, 1986 [1576]), Chapitre II.
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مقدمة
يتموقع كتاب الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية يف حقل الدراسات الدميوغرافية الفلسطينية،
التي اختلفت يف مقارباتها واهتامماتها باملجتمعات الفلسطينية املختلفة داخل فلسطني وخارجها،
ً
ارتباطا
تتطلب مزي ًدا من السرب والبحث امليداين ،الرتباط املسألة الدميوغرافية الفلسطينية
والتي
ُ
وثي ًقا بالتح ّوالت والحلول السياسية ا ُملمكنة؛ وكون أنه "ال ُيطرح ّأي حل أو تسوية جيوسياسية بني
عنرصا
الفلسطينيني واإلرسائيليني إال إذا شمل ا ُملركب الدميوغرايف (عدد السكان وانتشارهم) بوصفه
ً
صائغًا و ُمش ِّك ًل للحل"(((.
عد ،من جهة ،دراسة دميوغرافية بحتة ،وهي األوىل من
ما ُي ّيز الكتاب من الدراسات السابقة أنّه ُي ُّ
حرصا) ،والهتاممها
نوعها عىل مستوى ُمعالجة الدميوغرافيا الفلسطينية (تتناول الجوانب الدميوغرافية ً
بفلسطينيي الشتات إىل جانب فلسطينيي الداخل ،خال ًفا للدراسات املمتدة عىل مدار العقدين األخريين
إسهام نوعي بوضع حجر األساس ملرشوع بحث
التي أهملت الشتات .ومن جه ٍة أخرى ،للدراسة
ٌ
دميوغرايف شامل للفلسطينيني يف ش ّتى أماكن وجودهم ،إضاف ًة إىل اعتبارها امتدا ًدا ملرشوع الباحثني،
يوسف كرباج((( وحال نوفل((( ،حول الدميوغرافيا الفلسطينية الذي يعود إىل عقدين من الزمن.
يسعى الكتاب إىل رص ِد توزيع الفلسطينيني الذين يعيشون يف  200دولة تقري ًبا ،سواء داخل حدود
األرايض الفلسطينية لعام  1967أو  ،1948أو يف الشتات العريب والعاملي ،وذلك من خالل ُمعالجة
نرصا أساس ًيا يغ ّي ُب بحثه بدقة يف الدراسات السابقة ،رغم أنه ا ُملعطى
أوضاعهم الدميوغرافية ،بوصفها ُع ً
ُ
يهدف الكتاب إىل دراسة
الذي ُي ّكن من التنبؤ باملستقبل الدميوغرايف للفلسطينيني ومصريهم .كام
املجتمعات الفلسطينية ا ُملهاجرة قبل عام  1948وبعدهُ ،معتم ًدا عىل مقاربة تاريخية ترصدُ تيارات
 1راسم خامييس" ،الدميوغرافيا يف القدس :الواقع والتحوالت واالسترشاف" ،سياسات عربية ،مج  ،7العدد  ،)2019( 39ص .8
 2ينظر :يوسف كرباج" ،إعادة خلط األوراق السكانية يف الرشق األوسط :املستقبل الدميوغرايف ملنطقة فلسطني /إرسائيل" ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،مج  ،10العدد  ،)1999( 38ص 75-56؛ يوسف كرباج" ،الرهان الدميوغرايف يف الرصاع عىل الهوية الفلسطينية" ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،مج  ،16العدد  ،)2005( 63ص 91-68؛ يوسف كرباج" ،الدميوغرافيا والرصاعات يف سياق إرسائيل /فلسطني :توقعات
للمستقبل" ،عمران ،مج  ،2العدد  ،)2014( 8ص 50-35؛
"Youssef Courbage, "Les Députés israéliens et leurs enfants: Une étude démographique de La Knesset de 1996,
Revue d'études palestiniennes, no. 21 (1999), pp. 58-81; Youssef Courbage, "La Démographie des palestiniens,
l'invraisemblable légèreté des chiffres," in: Farouk Mardam-Bey & Elias Sanbar, Le Droit au retour: Le Problème des
réfugiés palestiniens (Paris: Sindbad-Actes Sud, 2002), pp. 177-206; Youssef Courbage, "Gaza: An Ever Rebellious
Demography?" in: Mehrene Larudee (ed.), Gaza - Palestine: Out of the Margins (Birzeit: Ibrahim Abu-Lughod
& Institute of International Studies - Birzeit University, 2011), pp. 112-125; Youssef Courbage, Basam Abu-Hamad
Adel Zagha, Palestine 2030: Demographic Change, Opportunity for Development, Charmaine Seitz (ed.) (Gaza/
Ramallah: United Nations Population Fund; Prime Minister's Office - State of Palestine, 2016).
 3ينظر :حال نوفل رزق الله ،الفلسطينيون يف لبنان وسورية :دراسة دميوغرافية مقارنة (( )1995-1948بريوت :دار الجديد.)1998 ،
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الهجرة ا ُملختلفة ،بقصد استرشاف ُمستقبل الفلسطينيني الدميوغرايف بحلول عام  .2050وقد أتاح منهج
دراسة الحالة ا ُمل ّتبع يف الدراسة َ
بحث خصوصية كل مجتمع من املجتمعات الفلسطينية يف  23بل ًدا ُتثّل
حاالت الدراسة (ص .)20-17
ولحظ املؤلفان أهمية ورضورة أن تعتني األبحاث الالحقة حول الفلسطينيني يف الخارج ،يف أوروبا عىل
نحو خاص ،وإضافة إىل البلدان القليلة التي شملتها هذه الدراسة :البلدان الثالثة يف أوروبا الغربية
والبلدان الخمسة يف أوروبا الشاملية ،بامليض قد ًما يف دراسة الوجود الفلسطيني يف بلدان أخرى يف
املنطقة األوروبية نفسها؛ بلجيكا وهولندا ،وبلدان جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ،أو أوروبا
الرشقية مثل روسيا.
أ ّما بالنسبة إىل عينة الدراسة ،فتشمل كل الفلسطينيني ،سواء كانوا الجئني أم َحملة الجنسية /تصاريح
اإلقامة الفلسطينية ،أم َحملة جنسيات الدول ا ُملضيفة (ص  .)22ونظ ًرا إىل عدم شمولية الدراسات
واألبحاث واملعطيات اإلحصائية حول الفلسطينيني يف البلدان ّ
محل الدراسة من جهة ،وقِد ِم معلوماتها
من جه ٍة أخرى ،اعتم َدت الدراسة يف مصدر معلوماتها عىل البحث الدميوغرايف ا ُملنطوي عىل املقابالت
الشخصية ،وزيارات ملراكز بحوث وبعض السفارات والقنصليات الفلسطينية (ص .)23-21
ُ
يقع الكتاب يف ً 12
يبحث الفصل األول األوضاع الدميوغرافية للفلسطينيني داخل فلسطني التي
فصل.
ُ
تشهدُ ُمنافسة دميوغرافية فلسطينية  -إرسائيلية .ثم ُ
ينتقل الفصل الثاين إىل دراسة الفلسطينيني داخل
يذهب الفصل الثالث إىل الض ّفة األخرى
إرسائيل ،الذين ُيعترب تزايدهم ُمعجز ًة دميوغرافية .يف حني
ُ
للمعالجة الدميوغرافية للفلسطينيني يف األردن ،ناف ًيا مزاعم "فلسطنة" األردن بوصفه وط ًنا ً
بديل
ُ
ويدرس الفصل الرابع الفلسطينيني يف سورية الذين تك ّرر شتاتهم مع انزالق البالد يف
للفلسطينيني.
ُ
أتون حرب أهلية بعد حركة االحتجاجات الواسعة والثورة التي اندلعت عام  .2011أ ّما الفصل الخامس
فيبحث أوضاع الفلسطينيني يف لبنان ا ُملتأثرين برصاعاته السياسية ،الذين مل يتبقّ أمامهم سوى املطالبة
بالحق يف الهجرة .بينام يس ّلط الفصل السادس الضوء عىل الفلسطينيني ا ُمله ّمشني يف مرص .ثم يتتبع
الفصل السابع تش ّكل الشتات الفلسطيني يف العراق الذي بدأ يف التاليش بعد الغزو األمرييك له عام
 .2003ويرصدُ الفصل الثامن الوجود الفلسطيني يف بلدان الخليج العربية الس ّتة الذي بدأ ُ
منذ قرابة
قرن ،وتأ ّثرهم بالتقلبات السياسية واالقتصادية للمنطقة .يف حني ي ّتجه الفصل التاسع نحو استعراض
طبيعة الوجود الفلسطيني يف فرنسا واململكة املتحدة وأملانيا ،ويف الفصل العارش يستعرض وجودهم يف
يقطع الكتاب ا ُملحيط نحو
بلدان شامل أوروبا (السويد والدمنارك والرنويج وآيسلندا وفنلندا) .وختا ًماُ ،
األمريكتني يف الفصلني الحادي عرش والثاين عرش ،ليدرس األوضاع الدميوغرافية للفلسطينيني يف الواليات
املتحدة األمريكية وتشييل.
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أول :الفلسطينيون داخل فلسطني املحتلة :معركة الخصوبة
ً
ُتثّل ا ُملعطيات الدميوغرافية مصدر قوة للحفاظ عىل الشعب الفلسطيني الذي يبلغُ تعداده  13مليون
نسمة .وعىل الرغم من أنّ  5ماليني فلسطيني املقيمني يف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الرشقية
ال ميثلون األغلبية ،فإنهم قد يصبحون كذلك؛ فمعركة الفلسطينيني منذ الهجرة اليهودية إىل فلسطني
ارتفع عدد الفلسطينيني داخل فلسطني املحتلة من  900ألف عام
هي معركة أرقام (ص  .)28-27فقد َ
 1960إىل  5ماليني نسمة عام  ،2017أي مبعدل منو  2.5يف املئة ،مع وجود خصوصية لقطاع غ ّزة مقارن ًة
بالضفة الغربية ،حيث ّمثة فارق منو كبري ُ
يصل إىل  21يف املئة بني قطاع غ ّزة ( 4.53أطفال لكل امرأة)،
والضفة الغربية ( 3.74أطفال لكل امرأة) ،ليصل عدد سكان قطاع غزة إىل مليوين نسمة عام ،2016
ويكون معدل النمو فيه أعىل من الضفة الغربية وإرسائيل ُمبعدل  3.1يف املئة سنو ًيا (ص .)38-35
وكانت القدس تتش ّك ُل دميوغراف ًيا عام  2015من  339000فلسطيني ( 32يف املئة) ُمقابل 1058000
يهودي ( 67يف املئة) .وقد اعتمدت إرسائيل عىل املستوطنات عىل نحو أسايس لزيادة النمو الدميوغرايف
لليهود يف القدس ،حيث تضاعف عدد املستوطنني يف الفرتة  2016-1977نحو  15مرة ،أي من  40أل ًفا
إىل  604آالف مستوطن (ص .)43-39
أ ّما داخل "دولة إرسائيل" الناشئة بعد نكبة  ،1948فلم يتبقّ فيها سوى  156ألف فلسطيني ،الذين
تضاعف عددهم أكرث من  9م ّرات خالل  68عا ًما .وقد ُمنح هؤالء الجنسية اإلرسائيلية ،لكن يف املقابل
صودرت آالف الهكتارات من أراضيهم ،واتّبعت السلطات اإلرسائيلية سياسات الطرد املنهجي يف حقهم
(ص )62-60؛ إذ تتعامل إرسائيل مع الدميوغرافيا الفلسطينية بوصفها موضو ًعا سياس ًيا أمن ًيا .وقد
وضعت العديد من السياسات محاول ًة الحتوائها ُمنذ منحة بن غوريون لكل مولود عارش لتشجيع
اإلرسائيليات عىل الوالدة؛ "لجنة بييك" ( ،)1967و"مشاريع تنظيم األرسة" ( ،)1980وليس انتها ًء بقانون
" ّمل الشمل" ( )2003الذي ُيق ّيد الزواج بني الفلسطينيني من داخل إرسائيل والضفة الغربية((( .وبعد أن
كان معدل خصوبة النساء العربيات أكرث مام مياثله لدى النساء اليهوديات داخل إرسائيل ،بواقع 4.3
أطفال مقابل  2.6لكل امرأة عام  ،2000ازداد املعدل لدى اليهوديات مع انخفاضه لدى العربيات،
ليبلغن املستوى نفسه؛  3.13أطفال لكل امرأة عام ( 2015ص .)59
ُ
يسترشف املؤلفان مستقبل فلسطني الدميوغرايف بحلول عام  ،2050بنا ًء عىل مستوى الخصوبة وبافرتاض
ثبات الوضع السيايس الراهن؛ إذ يريان أنّ عدد الفلسطينيني داخل فلسطني املحتلة سيصبح أكرث من
 4مريم هواري" ،هكذا ق ّلصت 'إرسائيل' معدّالت الوالدة الفلسطين ّية" ،مرتاس ،2020/2/23 ،شوهد يف ،2020/8/31 :يف:
https://bit.ly/31HRpt5
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اليهود بفعل الجمود الدميوغرايف((( للفلسطينيني ( 56يف املئة من الفلسطينيني مقابل  44يف املئة من
اليهود) ،وذلك بافرتاض استمرار الوضع السيايس الراهن؛ إذ سيصل عدد سكان الضفة الغربية والقدس
الرشقية وقطاع غزة من  4700000عام  2015إىل  9500000نسمة ،وسيزداد عدد فلسطينيي أرايض
 1948من  1427000عام  2016إىل  2400000نسمة عام ( 2050ص .)50-47
تخضع للتط ّورات السياسية؛ فإذا قامت دولة واحدة عىل
ومن نافل القول إنّ التغيريات الدميوغرافية
ُ
حدود فلسطني التاريخية ،سيتح ّول اليهود إىل أقلية تحكمها أغلبية فلسطينية .أ ّما ّ
"حل الدولتني"،
فس ُيق ّلص مساحة إرسائيل إىل حدود ما قبل عام  ،1967ما يعني أغلبية يهودية ُتثّل  80يف املئة من
إجاميل الس ّكان بحلول عام  .2048وإذا استمرت حركة النمو يف مستوطنات الضفة الغربية كام هي،
السكان مبا ُيعادل  1.19مليون بحلول عام  .2050ويف ِّ
ظل الضامن األمرييك
س ُيمثّل املستوطنون ثلث ُّ
ستضم إرسائيل قرابة  50-40يف املئة من مساحة الضفة الغربية
بعدم العودة إىل حدود عام ،1967
ُّ
ُ
سيجعل التجمعات السكانية الفلسطينية – ال املستوطنات – هي التي
ومن ضمنها املنطقة "ج" ،ما
تبدو بوصفها مناطق معزولة بعضها عن بعض .كام سيؤدي ارتفاع عدد املستوطنني إىل أكرث من  20يف
املئة داخل إرسائيل إىل تعزيز القاعدة الدميوغرافية لليمني ا ُملتطرف .وفلسطين ًياُ ،يحتمل "انتقال ال مف ّر
منه للكتلة الدميوغرافية من الضفة الغربية إىل قطاع غزة ،عىل الرغم من الضغط السكاين املفرط عىل
القطاع" (ص .)55-51

ثانيًا :الشتات الفلسطيني يف بلدان الطوق العربية :أسئلة
املواطنة والهجرة
بدأ الشتات الفلسطيني يف التش ّكل يف األردن قبل إنشاء إمارة رشق األردن عام  .1921وبلغ عدد
الفلسطينيني يف األردن  634ألف نسمة عام 2015؛ ما ُيعادل  6.6يف املئة من مجموع الس ّكان (9.5
ماليني) ،إضاف ًة إىل الفلسطينيني من حملة الجنسية األردنية الذين تُق ّدر نسبتهم بنحو  42يف املئة من
إجاميل عدد السكان .وإضاف ًة إىل تد ّفق الهجرة الفلسطينية من األردن وإليه بفعل الظروف السياسية
واالقتصادية ،يؤدي النمو الطبيعي دو ًرا يف أعداد الفلسطينيني يف األردن ،عىل الرغم من أنّ الخصوبة
الفلسطينية أقل من مثيلتها لدى الس ّكان من أصل أردين ،بسبب ارتفاع نسبة التعليم لدى الفلسطينيني
وانخراط الفلسطينيات يف األنشطة االقتصادية (ص  .)105-85وفيام يتع ّلقُ باإلسقاطات الدميوغرافية
للفلسطينيني من حملة الجنسية األردنية ،يتوقع املؤلفان انخفاض نسبتهم بحلول عام  2050إىل 39.9
5

ُيقصد بالجمود الدميوغرايف  Population Momentumهنا ،بقاء ُمعدل منو الس ّكان مرتف ًعا ،حتى يف حال انخفاض الخصوبة (ص .)44
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يف املئة ( 4700000مقابل  6700000من األردنيني) ،ما يب ّدد ادعاءات "فلسطنة" األردن .أ ّما بالنسبة إىل
الـ  634ألف فلسطيني غري ا ُملج ّنسني يف األردن ،فسيزداد عددهم إىل  938أل ًفا بحلول عام  .2050ويف
الس ّكان (ص .)111-108
كل األحوال ،سيبقى األردنيون (األصل) ميثّلون غالبية ُ
أ ّما يف سورية ،فكان الفلسطينيون ميثّلون  2.6يف املئة من س ّكان سورية بنحو  600ألف نسمة عام
 ،2011ويتمتعون بحقوقٍ مدنية مساوية للمواطنني السوريني ،من دون ّأي حقوق سياسية مع
احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية؛ وقد ُمنحوا عام  1963وثائق سفر سورية تُتيح لهم العودة إىل سورية
من دون الحاجة إىل تأشرية عودةّ .إل أنه يف إثر الرصاع املستمر منذ عام  ،2011اضطر الفلسطينيون
يف سورية ،كام السوريني ،إىل الهجرة القرسية ،إذ تم اجتياح املخيامت الفلسطينية وتدمري  5من
أصل ً 14
مخيم توزّع فيها الفلسطينيون ،إضاف ًة إىل تجمعات أخرى يف دمشق وريفها ودرعا وريفها،
ضم قبل حصاره عام  2013أكرث من  144ألف
وأكرب هذه التجمعات مخيم الريموك يف دمشق الذي ّ
فلسطيني (ص  .)125-124 ،119-115فإىل جانب التهجري الداخيل لنحو  350ألف فلسطيني يف الفرتة
ُ ،2016-2011ه ّجر خارج سورية نحو  142ألف الجئ فلسطيني ح ّتى منتصف عام  .2016ويتو ّقع
املؤلفان أن يزيد عدد فلسطينيي سورية الالجئني إىل الدول األوروبية نظ ًرا إىل التسهيالت التي تُق ّدمها
قوانني اللجوء يف دول االتحاد األورويب التي تعتربهم معدومي الجنسية  ،Statelessnessوأن يزداد عدد
الفلسطينيني يف سورية من  418000إىل نحو  1200000بحلول عام ( 2050ص .)131-126
وقد تأ ّثرت الدميوغرافيا الفلسطينية يف لبنان بحوادثه ورصاعاته منذ سبعينيات القرن املايض ،إضاف ًة إىل
القيود القانونية املفروضة عليهم ،وعدم وجود تعريف ّللجئ الفلسطيني ،وال متتعه بأي حقوق مدنية
أو اجتامعية (ص  .)136-135و ُيق ّدر املؤلفان عدد الفلسطينيني يف لبنان – مبن فيهم حملة الجنسية
الفلسطينية – بنحو  340ألف فلسطيني عام  ،2017أي  5.5يف املئة من إجاميل الس ّكان (6136243
نسمة) (ص  .)141-137ويتوزّع نحو  63يف املئة من الفلسطينيني يف لبنان يف ً 12
مخيم و 58تجم ًعا،
وقد أ ّثرت الهجرة عىل نحو رئيس يف عددهم ،إضاف ًة إىل انخفاض الخصوبة من  6.6أطفال للمرأة
الواحدة عام  ،1980إىل  2.8يف الفرتة 2011-2009؛ وذلك بسبب قلة النساء املتزوجات وانتشار وسائل
ّ
ستظل كام
تنظيم األرسة (ص  .)151-147ويعتقد املؤلفان أنّ أوضاع الفلسطينيني املأساوية يف لبنان
هي نظ ًرا إىل أوضاعه السياسية والطائفية" ،إىل حني إيجاد حل ملشكلة الالجئني يف إطار التسوية الشاملة
يف املنطقة" ،ولذلك مل يتبقَ أمامهم سوى الهجرة (ص .)153-151
عدد من الفلسطينيني عام  ،1947بعد صدور قرار تقسيم فلسطني (قرار الجمعية العامة
وقد ُه ّج َر ٌ
لألمم املتحدة رقم  )181واندالع املواجهات بني اليهود والعرب ،إىل مرص ونقلوا إىل معسكر القنطرة
ليضم  12ألف الجئ فلسطيني ،الذين ُر ّحلوا إىل مخيم املغازي يف قطاع غ ّزة
يف مدينة القنطرة رشق َّ
بعد توقيع اتفاقية الهدنة بني مرص وإرسائيل عام  .1949ووصل عدد الالجئني الفلسطينيني يف مرص إىل
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 33ألف نسمة عام 1969؛ إال أنّ التوترات السياسية بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد ( )1978أ ّثرت يف
أوضاعهم .وعا َد إىل قطاع غ ّزة نحو  80-70ألف فلسطيني بعد اتفاق أوسلو ،لينخفض عدد الفلسطينيني
يف مرص إىل  50أل ًفا ،ويتزايد فيام بعد مع عودة الفلسطينيني من دول الخليج العربية؛ وتتفاوت
املصادر يف تقديره ما بني  100-30ألف يف الفرتة ( 2017-2014ص  .)162-157ومن الناحية الجغرافية،
يتوزّع الفلسطينيون يف كافة أرجاء مرص ،وينخرطون يف املجتمع املرصي ثقاف ًيا واجتامع ًيا ومهن ًيا .وقد
حصل عدد قليل منهم عىل الجنسية املرصية؛ وسيزدا ُد العدد يف إثر تعديل قانون الجنسية عام 2004
الذي مينح الجنسية املرصية ملواليد الزيجات املرصية  -الفلسطينية .ويتوقع املؤلفان أن ينخفض عدد
الفلسطينيني يف مرص ،خاص ًة مع ارتفاع الهجرة نحو الخليج وكندا ووفيات كبار السن (ص .)167-162

معضلة
ثالثًا :الشتات الفلسطيني يف الخليج العريبُ :
التقلُّبات السياسية  -االقتصادية
بدأ الوجود الفلسطيني يف منطقة الخليج العريب منذ قرابة قرن .وقد جذبت اململكة العربية السعودية
والكويت  90يف املئة من القوى العاملة الفلسطينية يف الخليج قبل حرب الخليج الثانية ( ،)1990لتنتقل
بعدها إىل قطر واإلمارات العربية املتحدة؛ إذ انخفض عدد الفلسطينيني يف الكويت بعد الحرب من
 400ألف إىل  30ألف فلسطيني((( .ويتمثل عامل النمو الدميوغرايف الرئيس للفلسطينيني يف دول الخليج
يف الهجرة الدولية ،وتُش ُري التقديرات السابقة عىل حرب الخليج الثانية إىل أنّ معدالت منو الفلسطينيني
سنو ًيا كانت تزيدُ عىل  10يف املئة يف الكويت .أ ّما الخصوبة فكانت أقل من مثيلتها لفلسطينيات
األرايض ا ُملحتلة؛  4.5أطفال مقابل  7.2لكل امرأة .ويف اململكة العربية السعودية ،بلغ مستوى خصوبة
الفلسطينيات  5.8أطفال لكل امرأة قبل عام  ،1990لكن هجرة الفلسطينيني إليها شه َد انخفاضً ا،
وكذلك األمر يف اإلمارات العربية ا ُملتحدة بسبب منافسة العاملة اآلسيوية .أ ّما مستوى الخصوبة لدى
الفلسطينيات يف اإلمارات فيامثل نظريه لدى الفلسطينيات يف الكويت .ويف قطر ،مثّل الفلسطينيون
واألردنيون من أصل فلسطيني ما يعادل  9.4يف املئة من إجاميل الس ّكان قبل عام ّ ،1990إل أنّ هجرة
الفلسطينيني من قطر كانت أكرث من املهاجرين إليها .ويف البحرين ،كان عدد الفلسطينيني ُيقارب ألفي
نسمة قبل عام  ،1990وتُشري التقديرات الحديثة إىل  5آالف نسمة ،رغم وجودهم فيها منذ قرن،
ومستوى الخصوبة لدى الفلسطينيات فيها ُيشابه مثيله لدى الفلسطينيات يف الكويت .أ ّما يف سلطنة
ُعامن ،فعدد الفلسطينيني ومن ّوهم قليالن بسبب ا ُملنافسة اآلسيوية (ص .)187-179
 6للمزيد حول أوضاع الفلسطينيني وتش ّكل الشتات الفلسطيني يف الكويت منذ النكبة حتّى حرب الخليج الثانية ،ينظر :شفيق الغربا،
النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2018 ،
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يتو ّقع املؤلفان أنّ الفلسطينيني سيتأثرون سلب ًيا بتقلبات الظروف السياسية واالقتصادية والسياسات
الخارجية الخليجية ،وأنّ عددهم يف دول الخليج العربية بحلول عام  2050سيبلغ  1096000نسمة،
بواقع  57أل ًفا يف الكويت ،و 414أل ًفا يف اململكة العربية السعودية ،و 517أل ًفا يف اإلمارات العربية
ا ُملتحدة ،و 86أل ًفا يف قطر ،و 9آالف يف البحرين ،و 14أل ًفا يف سلطنة ُعامن (ص .)191-187
ويف العراق ،وصل عدد الالجئني الفلسطينيني إىل  4آالف شخص عام  ،1949ليزداد مع "الطفرة النفطية"
أمام تد ّفق ّ
العمل ،ليصل إىل  34أل ًفا عام  ،2003وينخفض إىل  10آالف – ورمبا أقل – بحلول عام
 ،2010إثر االضطرابات السياسية .ومل ّ
تتول وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
"األونروا" إدارة شؤون الالجئني الفلسطينيني يف العراق ،وبذلك مل يحصلوا عىل صفة الجئ .لكن مع
تغي مع
تحسنت أوضاعهم مثل نظرائهم يف سوريةّ ،إل أنّ ذلك ّ
تق ّلد صدام حسني الرئاسة عام ّ ،1979
سقوط نظام صدام ،ليدفع الفلسطينيون مثن املعاملة التفضيلية تلك ،و ُيعلن النظام ذو األغلبية الشيعية
نيته يف طردهم ،مع عدم وجود دول عربية مفتوحة أمامهم ،ويظل جزء كبري منهم عال ًقا عىل الحدود
العراقية  -األردنية ،ويهاجر جزء آخر نحو األردن وسورية وباقي دول العامل .وبناء عليه ،يتوقع املؤلفان
أن ينقرض املجتمع الفلسطيني يف العراق بحلول عام ( 2050ص .)175-171

عا :الفلسطينيون يف أوروبا واألمريكتني :أهمية رمزية
راب ً
لدميوغرافيا قدمية نامية
ثم يف عامي
تعو ُد هجرة الفلسطينيني بأعداد قليلة نحو فرنسا إىل بدايات القرن العرشين ،ومن ّ
ُ
ويحمل غالبيتهم الجنسية الفرنسية ،و ُيراوح عددهم بني
 1948و ،1967ويف عام  1975من لبنان.
 2000و 3000شخص ،وال يتمتعون بق ّوة اقتصادية (ص  .)200-195أ ّما يف اململكة املتحدة ،فقد بدأ
الوجود الفلسطيني قبل النكبة ،وكانوا من الطالب أو العاملني يف هيئة اإلذاعة الربيطانية أو يف الخدمة
املدنية .ويتم ّيز املجتمع الفلسطيني يف بريطانيا مبشاركته يف الحياة السياسية وبروز شخصيات فلسطينية
يف مجاالت متعددة .و ُيق ّدر املؤلفان أنّ عدد الفلسطينيني يف بريطانيا ُ
يصل إىل  60ألف نسمة عام
 ،2017ويتوقعان أن يصل عددهم بحلول عام  2050إىل  90ألف نسمة (ص  .)206-201ويف أملانيا،
ُيقيم العدد األكرب من الفلسطينيني يف أوروبا ،إذ ُيق ّدر عدد الفلسطينيني غري املجنسني يف أملانيا بقرابة
 14ألف فلسطيني؛ أ ّما إذا أخذنا عدد الفلسطينيني مع األردنيني (وغالبيتهم من أصل فلسطيني)،
وأصحاب الجنسيات اإلرسائيلية (ونسبة صغرية منهم من الفلسطينيني) ،ف ُيق ّدر بـ  200ألف نسمة عام
 .2017ويتوقع املؤلفان أن يصل عدد الفلسطينيني مع حلول عام  2050إىل نحو  200ألف فلسطيني
(ص .)221-207
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وقد وصلت أوىل املجموعات الفلسطينية إىل السويد عام  ،1962وض ّمت طالب دراسات عليا ،لتصل
املجموعات األخرى إثر الحروب املختلفة يف الرشق األوسط .و ُيق ّدر املؤلفان عدد الفلسطينيني يف السويد
– مبن فيهم حملة الجنسية األردنية حيث غالبيتهم من الفلسطينيني – بنحو  10آالف فلسطيني عام
شخصا
( 2015ص  .)229-225ويف الدمنارك ،وصل عدد املهاجرين الفلسطينيني عام  1978إىل ً 2694
غالبيتهم من لبنان ،ويقرتب عددهم من  15أل ًفا يف بداية القرن الحايل (ص  .)231-229أ ّما يف الرنويج،
ف ُيق ّدر عددهم بنحو ( 3825ص  .)233-232و ُيقيم يف آيسلندا بضع عرشات من الفلسطينيني ،وال يوجد
فتوجه إليها قرابة  100فلسطيني بعد النكبة ،و ُيق ّدر
تعداد رسمي لهم (ص  .)235-234أ ّما فنلنداّ ،
املؤلفان عددهم بنحو  3500عام  .2016ويتوقعان تضاعف عدد الفلسطينيني يف هذه الدول الخمس
بحلول عام ( 2050ص .)238-235
وتتفاوت تقديرات عدد الفلسطينيني يف الواليات املتحدة األمريكية ما بني  72أل ًفا و 179أل ًفاّ ،إل أنّ
شخصا عام  .2005وبنا ًء عىل حساب ُمع ّدل النمو ( 2.3يف املئة)،
املؤلفني ُيق ّدران العدد بنحو 236
ً
فإنهام ُيقدران العدد بنحو  310آالف نسمة عام  .2017وتعو ُد هجرة الفلسطينيني إىل الواليات املتحدة
بدافع اقتصادي .ويتو ّقع املؤلفان
مع هجرة التجار العرب السوريني واللبنانيني التي بدأت عام 1893
ٍ
أن يصل عدد الفلسطينيني يف الواليات املتحدة إىل  344ألف نسمة عام  ،2025و 441أل ًفا عام 2050
(ص .)251-243
ُ
يكتنف الغموض تقديرات عدد الفلسطينيني بسبب ض ّمهم مع مجتمعات
ويف بلدان أمريكا الالتينية،
أخرى تحت مس ّمى "العرب" .ومع ذلكُ ،يق ّدر عدد الفلسطينيني يف كلٍ من تشييل وهندوراس والربازيل
بنحو  700ألف نسمة ،وهم يحظون بأهمية سياسية ورمزية ،إىل جانب امليزة االقتصادية والدميوغرافية.
وتعود هجرة الفلسطينيني إىل تشييل إىل خمسينيات القرن التاسع عرش مع حرب القرم ()1856-1853
وهيمن عليهم املسيحيون بسبب استفادتهم من شبكات التضامن.
خصوصا ،وكانت غالبيتهم من التجار،
َ
ً
وقد اختار الفلسطينيون الوجهة التشيلية للنأي بأنفسهم عن التنافس مع مهاجري بالد الشام الذين
اتجهوا إىل البلدان الالتينية األخرى .ويق ّدر املؤلفان عدد الفلسطينيني يف تشييل بنحو  205آالف عام
 ،2017ويتوقعان وصوله إىل  235أل ًفا عام ( 2050ص .)270-255

خامتة :يف النضال الدميوغرايف الفلسطيني
سعى الكتاب ببحثه األوضاع الدميوغرافية للفلسطينيني يف  23بل ًدا إىل الخروج باسترشاف حول مآل
الكتلة الدميوغرافية الفلسطينية يف العامل ،مع محاولة اإلشارة إىل خصوصية كل مجتمع من هذه
املجتمعات .والخط الناظم للكتاب هو محاولة تحديد عدد الفلسطينيني يف الحاالت املدروسة ومستوى

    |    رماع وبأ دجمرماع وبأ دجم

413

دميوغرافيا الرصاع :استرشاف مستقبل الفلسطينيني عام 2050
مراجعة كتاب الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية

الخصوبة لديهم ،ومستقبلهم بحلول عام  ،2050مع اإلشارة إىل اختالف مستوى الد ّقة يف كل حالة.
ٍ
تخرج
خرج املؤلفان
بإسقاطات دميوغرافية لكل حالةّ ،إل أنّ الكتاب ينقصه خامتة تحليلية ُمقارنة ُ
وقد َ
ٍ
بتعميامت دميوغرافية .و ُيجمل الجدول أبرز النتائج التي وصل إليها املؤلفان يف كتابهام.
جدول بعدد الفلسطينيني يف العامل بحلول عام  2050وفق تقديرات املؤلفني
الدولة
فلسطني
إرسائيل
األردن
سورية
لبنان
مرص
العراق
الكويت
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
قطر
البحرين
سلطنة ُعامن
فرنسا
اململكة املتحدة
أملانيا
السويد
الدمنارك
الرنويج
آيسلندا
فنلندا
الواليات املتحدة األمريكية
تشييل

عدد الس ّكان الفلسطينيني (بحسب
تقديرات )2017-2015
4700000
1427000
634000
418000
340000
100000-30000
أقل من 10000
43000
280000
350000
56000
6000
10000
3000-2000
60000
10000
15000
3825
عرشات
3500
310000
205000

عدد الس ّكان الفلسطينيني عام 2050
9500000
2400000
938000
1200000
انخفاض
انقراض
57000
414000
517000
86000
9000
14000
90000
200000
ارتفاع
ارتفاع
ارتفاع
ارتفاع
ارتفاع
441000
235000

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل بيانات الكتاب.

وبناء عليهُ ،يالحظ أنّ عدد الفلسطينيني ٌ
يخضع لعوامل
آخذ يف االرتفاع يف معظم الحاالت – وهو ما
ُ
يقرتب من
النمو الطبيعي عىل نحو رئيس ،إضاف ًة إىل عامل الهجرة – مع اختالف ُمعدل النمو الذي
ُ
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يصعب القيام بإسقاطات
الضعف يف بعض الحاالت .بيد أنه بالنظر إىل التفاوت الكبري بني ُمعدالت النمو،
ُ
دميوغرافية لعدد الفلسطينيني – وتُشري التقديرات إىل أنّ عددهم يبلغُ  13مليونًا((( – بحلول عام .2050
من نافل القول إنّ الدميوغرافيا الفلسطينية تؤ ّدي دو ًرا ً
مهم يف تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية .ومبا
أنّ التوقعات تُشري إىل أنّه يف عام  ،2050سيصل عدد الفلسطينيني يف الضفة الغربية والقدس الرشقية
وقطاع غ ّزة وفلسطينيي  1948إىل نحو  10724000فلسطينيُ ،مقابل  9212000من الس ّكان اليهود
داخل إرسائيل((( ،فإنّ شكل ّ
حل الرصاع هو الذي ُيف ّعل أهمية الكتلة الدميوغرافية أو ُيهمشها ،ويختلف
من ّ
حل الدولة الواحدة إىل حل الدولتني ،وكذلك مبسألة فصل قطاع غ ّزة .ومن البديهي القول إنّ
أسايس لبقائهم؛ لكن هل الحديث عن "معركة أرقام /حرب ُمهود" هو
الوزن الدميوغرايف للفلسطينيني
ٌ
تحكم الرهان عىل النضال الدميوغرايف؟
الجوهري يف املسألة الفلسطينية؟ وما السياقات التي
ُ
وتزدا ُد أهمية األرقام يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل يف حال تح ّول اسرتاتيجية النضال الفلسطينية
نحو الدولة الدميقراطية العلامنية الواحدة ،وهو ما تخشاه إرسائيل .ويف حال ُأقيمت دولة واحدة
ينضم إليهم يف نضالهم تجاه
َ
واندمج فلسطينيو الض ّفة الغربية مع فلسطينيي الداخل ،من ا ُملمكن أن َّ
ثم ينتقلون
املساواة يف خطوة أوىل
ٌ
جامعات مه ّمشة أخرى كحركات اليهود الرشقيني واإلثيوبيني؛ ومن ّ
من البناء عىل الدميوغرافيا إىل تطوير األيديولوجيا عىل مستوى العمل السيايس .أ ّما يف حال الذهاب
نحو ّ
حل الدولتني ،فإنّ األرقام تكون غري ذات معنى ،ألنّ املنافسة الدميوغرافية بني الفلسطينيني
ضم املستوطنات إىل إرسائيل .ففي حال االنفصال ،ستسعى كل دولة إىل
واملستوطنني ستزول مع ّ
ُ
تستحيل مسألة الدميوغرافيا الفلسطينية إىل التش ّبث باملكان ال القضاء
الحفاظ عىل قوميتها؛ وبذلك
عىل الصهيونية ونظامها االستعامري.
أ ّما بالنسبة إىل فلسطينيي الخارج والشتات ،فإنّ القول بوجود هوية وطنية فلسطينية واحدة يتجاهل
ُ
ويفرتض وحدة وطنية غري موجودة((( ،كونه مع اتفاقية
ال ّتنوع وال ّتعدد الحاصل من ج ّراء الشّ تات،
ضع َف تأثري الجامعات الفلسطينية يف الخارج بعد
أوسلو وتهميش دور ُمنظمة التحرير الفلسطينيةُ ،
ُ
ويعمل عىل تثوير الداخل .وبناء عليه ،إذا مل ُتعِد منظمة التحرير
أن كان النضال الفلسطيني يرتك ُز فيه
صياغة املرشوع الوطني الفلسطيني لتشمل فلسطينيي الشتات والخارج – و ُيصبح يف إثر ذلك ّ
كل
ُ 7ينظر" :حوايل  13مليون فلسطيني يف فلسطني التاريخية والشتات" ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2019/7/11 ،شوهد يف
 ،2020/10/26يفhttps://bit.ly/37I76DG :
 8كرباج" ،الدميوغرافيا والرصاعات يف سياق إرسائيل /فلسطني" ،ص .41-40
 9روزماري صايغ" ،تجسيد ال ُهوية يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني :نظرة جديدة إىل ّ
'املحل' و'الوطني'" ،يف :آري نودسن وساري حنفي
(محرران) ،الالجئون الفلسطينيون يف املرشق العريب :الهوية والفضاء واملكان ،ترجمة دميا الرشيف ،مراجعة وتقديم جابر سليامن (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .126-119

    |    رماع وبأ دجمرماع وبأ دجم
دميوغرافيا الرصاع :استرشاف مستقبل الفلسطينيني عام 2050
مراجعة كتاب الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية
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ترسب الالجئني من دول الطوق
الفلسطينيني فلسطينيني مبوجب التعريف وأوراق الثبوتية – سيزداد ّ
إىل بلدان الهجرة البعيدة هر ًبا من األوضاع املأساوية التي يعيشونها ،ألنّ وجودهم يف املخيامت مبعناه
املقاوم سيتالىش ،أو إنه قد بدأ بذلك منذ سنوات باألحرى.
وليك تُساهم الدميوغرافيا الفلسطينية املوزعة يف كا ّفة أنحاء العامل ،يجب استحداث ُسبل للنضال
الفلسطيني ا ُملشرتك بني فلسطينيي الداخل والخارج ،ومنها تفعيل آليات التضامن االقتصادي .فقد كان
دعم مادي ملنظمة التحرير الفلسطينية
الفلسطينيون يف بلدان الخليج العربية وأمريكا الالتينية مصدر ٍ
من خالل اقتطاع جزء من رواتبهم ( 5يف املئة) والت ّربع بها لصندوق ا ُملنظمة( ،((1ويجب أن تعود هذه
اآللية التي تقو ُم عىل تب ّني فلسطيني يف الخارج لرشيكه يف الداخل ،لكن يسبقها رضورة إعادة بناء
الثقة بني ا ُملنظمة والفلسطينيني؛ ولوال ذلك ستبقى جامعات ُمشتتة غري فاعلة ،بل يزداد انفكاكها عن
الهوية الفلسطينية الجامعة ،كون ّمثة هويات فرعية بدأت يف التش ّكل منذ فرتة طويلة ،إذ باتت كل
ُعب عن هويتها من ُمنطلق همومها وأولوياتها( .((1وتتفاقم هذه املخاوف مع احتامل
جامعة فلسطينية ت ّ
"الشتات املتك ّرر" للكثري من الجامعات الفلسطينية مثل العراق ولبنان وسورية ،كون تك ّرر تجربة
الشتات تُقلل من فاعلية الشّ بكة االجتامعية يف الحفاظ عىل الهوية ،ما يجعل الفلسطينيني ينخرطون يف
اندماجا شبه كامل يزدا ُد مع الجيل
ينتج
الشبكات االجتامعية الجديدة للمجتمع ا ُملضيف؛ األمر الذي ُ
ً
الثاين /مواليد الخارج(.((1
ختا ًماُ ،يعترب كتاب الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية ،مرج ًعا ً
مهم ألخذ نظرة بانورامية عىل
ً
وصول
األحوال الدميوغرافية للفلسطينيني يف مناطق مختلفة يوجدون بها من فلسطني ومن العامل،

للخوض يف مغامرة تصويب تقديرات أعداد الفلسطينيني يف ع ّدة أماكن،
إىل تشييل .كام أنّه محاولة
ِ
تفتح هذه الدراسة الباب أمام املزيد من األبحاث
وتو ّقع مستقبلهم بحلول عام  .2050وبطبيعة الحالُ ،
ا ُملستقبلية الرضورية للتع ّرف إىل تجربة ُّ
تشكل كل مجتمع من مجتمعات الفلسطينيني يف الخارج،
باستخدام األدوات الدميوغرافية والسوسيولوجية.

 10عىل سبيل املثال ،ح ّولت اللجنة الشعبية ملساعدة مجاهدي فلسطني يف اململكة العربية السعودية ُقرابة  6.2ماليني دوالر أمرييك
ُجمعت عىل نحو رئيس من خالل اقتطاع نسبة  5يف املئة من رواتب املوظفني الفلسطينيني العاملني يف اململكة .ينظر :يوميات ووثائق
الوحدة العربية ( 1995بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1996 ،ص .36
ُ 11ينظر :مجدي املاليك" ،التحول يف الهوية الفلسطينية وتجلياتها يف ضوء ترشذم املجتمع الفلسطيني منذ عام  ،"1948يف :قضية
فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ج  :1يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2015 ،ص .172-166
 12مجد أبو عامر" ،الشتات ا ُملتك ّررُ :معضلة االندماج والحفاظ عىل الهوية (الالجئون الفلسطينيون عام  1948من غ ّزة إىل قطر :دراسة
حالة)" ،ورقة ُمقدمة يف منتدى مراكز البحوث يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا "الهجرة والشتات" ،مركز دراسات الرشق األوسط (أورسام)،
أنقرة.2019/7/10-9 ،
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أبو عامر ،مجد" .الشتات ا ُملتك ّررُ :معضلة االندماج والحفاظ عىل الهوية (الالجئون الفلسطينيون
عام  1948من غ ّزة إىل قطر :دراسة حالة)" .ورقة ُمقدمة يف منتدى مراكز البحوث يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا "الهجرة والشتات" .مركز دراسات الرشق األوسط (أورسام) .أنقرة.2019/7/10-9 ،
خامييس ،راسم" .الدميوغرافيا يف القدس :الواقع والتحوالت واالسترشاف" .سياسات عربية .مج ،7
العدد .)2019( 39
رزق الله ،حال نوفل .الفلسطينيون يف لبنان وسورية :دراسة دميوغرافية مقارنة (.)1995-1948
بريوت :دار الجديد.1998 ،
الغربا ،شفيق .النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت .الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.2018 ،
قضية فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ج  :1يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل.
الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2015 ،
كرباج ،يوسف" .إعادة خلط األوراق السكانية يف الرشق األوسط :املستقبل الدميوغرايف ملنطقة
فلسطني /إرسائيل" .مجلة الدراسات الفلسطينية .مج  ،10العدد .)1999( 38
___________" .الرهان الدميوغرايف يف الرصاع عىل الهوية الفلسطينية" .مجلة الدراسات
الفلسطينية .مج  ،16العدد .)2005( 63
___________" .الدميوغرافيا والرصاعات يف سياق إرسائيل /فلسطني :توقعات للمستقبل" .عمران.
مج  ،2العدد .)2014( 8
نودسن ،آري وساري حنفي (محرران) .الالجئون الفلسطينيون يف املرشق العريب :الهوية والفضاء
واملكان .ترجمة دميا الرشيف .مراجعة وتقديم جابر سليامن .الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.2015 ،
يوميات ووثائق الوحدة العربية  .1995بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1996 ،
األجنبية

Courbage, Youssef. "Les Députés israéliens et leurs enfants: Une étude démographique
de La Knesset de 1996." Revue d'études palestiniennes. no. 21 (1999).
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Demography and Democracy: Transitions in the Middle East
and North Africa
(Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 280 pages.
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Assistant Researcher at the Gulf Studies Center and the Arab Center for Research and Policy Studies.

    |    راّصن اراي راّصن اراي
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مق ّدمة
ُ
يندرج كتاب الدميوغرافيا والدميقراطية :التح ُّوالت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف إطار دراسات
ُ
ُ
التغيات الدميوغرافية يف قضايا التنمية والتح ُّول الدميقراطي
الدميوغرافيا السياسية ،التي
تبحث أثر ُّ
وا ُملشاركة السياسية واألمن البرشي .وتجد ُر اإلشارة يف هذا السياق إىل بعض ر ّواد الحقل الذين ر ّكزت
أعاملهم عىل ُمعالجة العالقة بني التح ّول الدميوغرايف والتح ّول الدميقراطي .فقد كان من أوائل من م ّهد
لظهور هذا الحقل لورانس ستون ،بربطه بني التعليم والثورات السياسية(((ُ ،ث ّم تبعته ُ�ث ّلة من الباحثني
الذين تناولوا التح ُّوالت الدميوغرافية بوصفها ُمه ِّددات لالستقرار االجتامعي والسيايس ،وبحثوا دور الشباب
يف تحقيق أو عرقلة التح ُّول الدميقراطي((( ،مثل ريتشارد شينكوتا الذي أ ّكد أنّ البلدان التي تنطوي عىل
ً
سن العمل أو "تضخُّ م الشباب" هي ّ
احتامل أن تُح ِّقق دميقراطية ليربالية
أقل
نسبة كبرية من الشباب يف ّ
ُضجاّ ،إل يف حال استمرت الخصوبة يف االنخفاض
ُمستق ّرة مقارن ًة بالبلدان ذات الهيكل ُ
العمري األكرث ن ً
واستمر الهيكل العمري يف النضوج((( .كام تجدر اإلشارة إىل تيم دايزن الذي جادل بأنّ النم ّو الرسيع يف عدد
الشباب ُيكن أن ُيثري ُص ٍ
عوبات تتع ّلق ب ُفرص العمل ،وهو ما يؤدي إىل قلقلة االستقرار االجتامعي((( ،وهانز
ُ
تستحيل إىل الدكتاتورية
فيرب الذي رأى أنّ الدول الدميقراطية التي تنطوي عىل نسب ٍة كبرية من الشباب قد
تضم نسبة ّ
أقل من الشباب ،وافرتض وجود عالقة سببية بني الدميوغرافيا
باحتاملٍ أكرث من ا ُملجتمعات التي ُّ
والدميقراطية ،ألنّ الشباب يتز ّعمون األعامل السياسية العنيفة والتط ُّرف السيايس؛ ما ُيه ِّدد الدميقراطية(((.
1 Lawrence Stone, "Literacy and Education in England 1640-1900," Past and Present, vol. 42, no. 1 (1969).
وسبل االستثامر يف العائد الدميوغرايف للشباب العربُ ،ينظر :بسمة
 2بخصوص املسألة الجيلية يف التح ُّول الدميوغرايف يف البلدان العربيةُ ،
ٔ
املومني ،فجر العرب :شبابه وعائده الدميوغرايف ،ترجمة فادي ملحم (الدوحة /بريوت :املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
3 Richard P. Cincotta, "Half a Chance: Youth Bulges and Transitions to Liberal Democracy," Environmental Change
and Security Program Report, no. 13 (2008-2009), p. 10; Richard P. Cincotta, "How Democracies Grow Up," Foreign
Policy, no. 165 (2008), pp. 80-82; Richard P. Cincotta, "Life Begins after 25: Demography and the Societal Timing of the
Arab Spring," Foreign Policy Research Institute, 27/1/2012, accessed on 11/10/2020, at: https://bit.ly/2GRJ9yG; Richard
P. Cincotta, "Who's Next? Age Structure and the Prospects of Democracy and Conflict in North Africa and the Middle
East," in: Koenraad Matthijs et al. (eds.), Population Change in Europe, the Middle-East and North Africa: Beyond the
Demographic Divide (London: Routledge, 2015), pp. 167-202.
4 Tim Dyson, "On Demographic and Democratic Transitions," Population and Development Review, vol. 38 (2012),
;)p. 83; Tim Dyson, Population and Development: The Demographic Transition (London/ New York: Zed Books, 2010
Ben Wilson & Tim Dyson, "Democracy and the Demographic Transition," Democratization, vol. 24, no. 4 (2017),
pp. 594-612; Tim Dyson, "The Role of the Demographic Transition in the Process of Urbanization," Population and
Development Review, vol. 37 (2011), pp. 34-54.
5 Hannes Weber, "Demography and Democracy: The Impact of Youth Cohort Size on Democratic Stability in the
World," Democratization, vol. 20, no. 2 (2012), p. 335.
التغيات الك ّمية فقط ،إنّ ا هو "عبارة عن دورة تاريخية تتلخّ ص يف ارتفاع نسبة الذكور القادرين
يجدر التأكيد هنا أنّ التح ُّول الدميوغرايف ال ينطوي عىل ُّ
عىل القراءة والكتابة ،ومن ّثم ارتفاع نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث ،وهو ما يؤ ّدي إىل انخفاض نسبة الخصوبة بسبب استعامل وسائل
منع الحمل وارتفاع سنّ الزواج"ُ .ينظر :يوسف كرباج" ،هل تؤدي الثورة الدميوغرافية إىل ثورة دميقراطية؟" ،عمران ،مج  ،1العدد  ،)2013( 3ص .7
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ُ
يبحث كتاب الدميوغرافيا والدميقراطية :التح ُّوالت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أثر التح ُّوالت
الدميوغرافية يف "التاءات الثالثة" (التنمية ،التغيري الدميوغرايف ،والتح ُّول الدميقراطي) ،وكيفية تشكيلها
للمشهد االجتامعي والسيايس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (أو اختصا ًرا" ،مينا" ،)MENA
التغيات الدميوغرافية اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ضمن سياقاتها
وضع ُّ
سع ًيا إىل ِ
االجتامعية والسياسية والثقافية واالقتصادية ،وذلك باالنطالق من رفض املنظور الغريب الذي ُيح ّتم
للمجتمعات الرشق أوسطية،
الوصول إىل العلمنة عن طريق التحديث ،وذلك ألنّ الدين ُيثّل ُمك ّونًا مهمًّ ُ
وألنّ
املؤسسات الدينية تو ّفر للمواطنني حاضنة لإلصالح وتعزيز الدميقراطية وتنمية الشعور بالهوية
ّ
التخصصات ،من أجل تحليل ُمتع ِّدد
االجتامعية والسياسية .ومنهج ًّيا ،يتب ّنى الكتاب إطا ًرا نظر ًيا ُمتداخل
ُّ
للتغيات والتح ُّوالت االجتامعية ا ُملعارصة يف منطقة الرشق األوسط
ا ُملستويات (ماكرو – ميسو  -ميكرو) ُّ
وشامل أفريقيا ،من خالل مناذج ُمختارة ُتثّل حاالت الدراسة ،استعان ًة ببيانات اجتامعية واقتصادية
ثمُ ،يجيب الكتاب عن سؤالٍ رئيس :متى وتحت ّأي
ودميوغرافية تاريخية وجندرية وسياسية .ومن ّ
ظروف تؤ ّدي التنمية االجتامعية واالقتصادية إىل التح ُّول الدميقراطي والتنمية السياسية؟ (ص .)xi-2
ُ
يبحث الفصل األ ّول نظر ًيا التأثري ا ُملع ّقد
يقع الكتاب يف خمسة فصول ،إضافة إىل ُمق ّدمة وخامتة.
وا ُملتضارب للعوملة والتنمية والتصنيع والتحديث يف عملية التح ُّول الدميقراطي ،والعالقة السببية بني
التنمية والدميقراطية ،مع التط ُّرق إىل خصوصية منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .أ ّما الفصل الثاين،
والتغيات الدميوغرافية والتح ُّوالت الدميقراطية .ويتناول الفصل
فيدرس الدينام ّيات ا ُملع ّقدة للتنمية
ُّ
والتغي الدميوغرايف يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مع
الثالث عواقب التنمية االقتصادية
ُّ
اهتام ٍم خاص بالعالقة بني الرثوة النفطية يف منطقة الخليج وهجرة اليد العاملة إليها .و ُير ّكز الفصل
التغيات الدميوغرافية والتط ُّورات ا ُملتع ّلقة بالنوع االجتامعي
الرابع عىل التح ُّوالت السياسية الناشئة عن ُّ
ُ
يبحث الفصل الخامس الدينام ّيات
والجنسانية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وأخ ًريا،
التاريخية واالجتامعية واالقتصادية ،وأبعاد السياسة وا ُملجتمع يف حاالت الدراسة األربع :اليمن وقطر
وأوجه االختالف.
وتونس وإيران ،إلبراز األبعاد ا ُملتشابهة وإظها ِر األمناط والتح ّديات ُ

أولً  :التحول الدميوغرايف والتنمية والدميقراطية
درست إلهام هاجيجات يف هذا الكتاب العالقة بني التنمية والدميقراطية ،وتعتقد أنّها ُمع ّقدة .فمن أجل
يجب أن يو ّفر الرشعية ملواطنيه ،التي تتح ّقق عاد ًة من خالل التنمية
بقاء ّأي نظام دميقراطي وازدهارهُ ،
االقتصادية ا ُملستم ّرة والفاعلية وا ُملساءلة .وإن كانت التنمية السياسية عملية ،فإنّ التغيري واالستمرارية
ُهام ُمفتاح هذه العملية .وتُجادل املؤ ّلفة بأنّ التنمية االقتصادية والتحديث ُيس ّهالن عملية الدمقرطة
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فتقدم ا ُملجتمعات الحديثة اقتصاد ًّيا وصناع ًّيا يجعلها أكرث ُعرضة لحقوق اإلنسان
والتنمية السياسيةُّ .
توسع ا ُملجتمع املدين ،تُصبح الحقوق واالمتيازات ا ُملتساوية ّ
محط تركيز ،و ُيشارك
ُ
والح ّريات ،ومع ُّ
املواطنون بنشاطٍ يف تحسني حياتهم و ُمجتمعاتهم (ص .)25
مطروحا منها الهجرة من مكانٍ
وتع ّد هاجيجات الوالدة والوفاة وصايف الهجرة (الهجرة إىل مكانٍ ما
ً
تغيات أساسية للتح ُّول الدميوغرايف (ص  .)46-45 ،41وتش ُري إىل أنّ االختالف بني التح ُّول
آخر) ثالثة ُم ّ
ُ
يحدث بوتري ٍة أبطأ
الدميوغرايف يف العامل الغريب عن مثيله يف البلدان النامية يتمث ُّل يف نقطتني :أ ّو ًل،
بكثري ،بحيث استغرق فارق الزمن بني انخفاض الخصوبة وانخفاض ُمع ّدل الوف ّيات أكرث من  100عام
يف ا ُملجتمعات األوروبية ،بينام استغرق هذا االنتقال يف أجزا ٍء ُأخرى من العامل ّ
أقل من  20عا ًما؛ ثان ًّيا،
جرى انخفاض ُمع ّدالت الخصوبة يف العامل ا ُملتق ّدم من دون تدخُّ ل ُمبارش من الدولة أو الجهات الدولية،
بينام حدث يف العامل النامي عن طريق التدخُّ ل ا ُملبارش أو غري ا ُملبارش لربامج تنظيم األرسة؛ وقد أ ّثر
هذان االختالفان تأث ًريا ُمبارشًا يف التنمية والتح ُّول الدميقراطي (ص  ،)51-50حيث تو ّفر ُمعظم دول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا إمكاني َة الوصول ا ُملبارش إىل خدمات تنظيم األرسة ،والتي نجح ُمعظمها يف
العقود املاضيةّ ،إل أنّ تداعيات الخصوبة ا ُملرتفعة وانخفاض ُمع ّدل
خفض ُمع ّدالت الخصوبة عىل مدى ُ
الوفيات ما زالت ُمتمثلة يف انفجا ٍر س ّكاين ّ
يتجل يف تضخُّ م الشباب (ص .)74
ُ
تحتل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أعىل ُمع ّدل بطالة يف العامل للرجال والنساء ،وذلك نتيجة
ضعف القطاع االقتصادي الذي ال يدعم "تضخُّ م الشباب" وحاجتهم إىل العمل .وملّا كان من ا ُملفرتض أن
تؤ ّدي التنمية االقتصادية إىل تحسني حياة املواطنني وإمكانية وصولهم إىل املوارد ا ُملجتمعية ،مثل التعليم
الصحية ،فإنّ االستثامر الكبري يف التعليم مبنطقة الرشق األوسط وشامل
والتوظيف وخدمات اإلنجاب ّ
أفريقيا مل ِ
يؤت مثاره .فباستثناء حاالت قليلة ،مل يساهم التعليم يف النم ّو االقتصادي يف املنطقة (ص .)73-72
و ُتراوح أعامر  90يف املئة من ا ُملتع ّلمني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بني الخامسة عرشة
والرابعة والعرشين؛ مع وجود فجوة بني الذكور واإلناث لصالح الذكور (ص  .)61-60وكذلك األمر بالنسبة
إىل ُمع ّدالت التوظيف والبطالة ،التي تأيت لصالح الذكور أيضً ا (ص  .)66ويف جميع أنحاء منطقة الرشق
العمر ا ُملتو ّقع للذكور واإلناث عىل ح ٍد سواء (ص .)84
متوسط ُ
تحس ًنا يف ّ
األوسط وشامل أفريقيا ،نجدُ ُّ
وتُجادل هاجيجات بأنّ التنمية االقتصادية والتحديث ُيس ّهالن عملية الدمقرطة والتنمية السياسية
(ص  ،)25مع نفي التطابق بني الحداثة و"الغربنة" ،كون عملية التحديث يف الغرب اتّبعت سيا ًقا ُمختل ًفا
عم اختربه (وما زال) العامل غري الغريبً .
ّ
فمثلُ ،يش ّكل الدينُ السياسة إىل ح ٍد بعيد يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،ما يتطلب تناول عملية التحديث عىل أنّها ُ
تعمل بالتنسيق مع الدين ،ال ض ّده
(ص  .)18 ،15فقد جاءت حركات اإلحياء الديني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا بوصفها ر َّد فعلٍ عىل
مؤسسات ا ُملجتمع املدين غال ًبا ،وتُساهم يف
التغريب؛ وهي حركات إصالحية غري متطرفة تعمل يف إطار ّ
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األعامل الخريية وبرامج محو ُ
الصحية ،ما ُيح ِّقق توازنًا ُمقابل الهياكل االقتصادية
األ ّمية وخدمات الرعاية ّ
واالجتامعية والسياسية القمعية والفاسدة يف ُمجتمعات املنطقة .كام أنّ حركات اإلحياء الديني تو ّفر
مساح ًة ُملشاركة النساء الفاعلة يف التغيري من خِ الل انخراطهن يف العمل االجتامعي ،وذلك ضمن بنية
أبوية وذكورية ُمهيمنة (ص .)29-27 ،21
وبالنسبة إىل التن ُّوع اإلثني وال ُّلغوي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ترى املؤلفة أنّ الهويات اإلثنية
املؤسسات
غري ا ُملتجانسة ق ّوضت جان ًبا مهمًّ للدميقراطية ،وهو الشعور بالوحدة واالندماج ،ما أضعف ّ
السياسية واالجتامعية يف الدول التي تُعاين رص ٍ
اعات إثنية (ص  .)31وعىل العكس من ذلك ،تنفي بعض
الدراسات تأثري عدم التجانُس االجتامعي يف الدميقراطية(((؛ مبعنى أنّ الرصاعات ُتثّل عائ ًقا بالرضورة أمام
ٍ
حاالت كثرية من دون وجود تجانُس هويايت /اجتامعي.
ترتسخ الدميقراطيات يف
مسار الدمقرطة ،وإنّ ا ّ

ثانيًا :الرثوة النفطية والهجرة
ارتفع ُمعدل الخصوبة بني مواطني بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع ارتفاع ُمستوى
َ
ُ
املعيشة لديهم ،ونتج من ذلك نشوء جيل صغري السن .ومن ناحي ٍة أخرى ،أ ّدت املوارد البرتولية الهائلة
إىل ترسيع االنتقال من ا ُملجتمعات ّ
تقد ًما خالل فرتة زمنية قصرية ج ًّدا.
األقل من ًّوا إىل ا ُملجتمعات األكرث ُّ
العمر ا ُملتو ّقع ،وانخفاض ُمع ّدالت الوفيات والخصوبة ،وتحسني ن ُُظم
توسط ُ
وكذلك ،كانت زيادة ُم ّ
والصحية ،وتحسني التعليم عىل جميع ا ُملستويات ،وانخفاض ُمع ّدالت البطالة ،عمو ًما،
الرعاية اإلنجابية
ّ
نتائج إيجابية (ص .)109-108
َ
العقود األخرية مبنطقة الرشق
وتُجادل هاجيجات هنا بأنّ الهجرة بني الدول العربية هي النمط السائد يف ُ
األوسط وشامل أفريقيا اليوم؛ إذ تظهر الهجرة املؤ ّقتة إىل دول مجلس التعاون ثابت ًة تقري ًبا ،بسبب
العالقة بني التحديث الرسيع والرثوة النفطية الهائلة والحاجة غري العادية إىل العاملة ا ُملهاجرة املؤ ّقتة
غيت الرثوة البرتولية املشهد السيايس واالقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
(ص  .)98فقد ّ
بخلقها اقتصا ًدا سياس ًّيا ريع ًّيا يف املنطقة .كام أ ّدت إىل ظهور أمناط جديدة للهجرة من املنطقة وإليها،
أصبح مبوجبها ا ُملهاجرون ُجز ًءا مهمًّ من املشهد االقتصادي لدول الخليج العربية ،بعد أن كانوا ُمج ّرد
الع ّمل ا ُملهاجرين؛ األمريكيني واألوروبيني والباكستانيني والسودانيني واملرصيني
مجموعات صغرية من ُ
والفلسطينيني (ص .)103-100
6 Michael Steven Fish & Robin S. Brooks, "Does Diversity Hurt Democracy?" Journal of Democracy, vol. 15, no. 1
(2004), pp. 154-166.
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الع ّمل ا ُملهاجرين اليوم يف بلدان الخليج العربية من دول جنوب ورشق آسيا ،ثم من
وينحدر غالبية ُ
الع ّمل عىل حساب العرب،
دول أفريقية ُأخرى؛ وذلك بسبب اتّباع سياسات "أَ ْس َينة" (ُ )Asian-ization
الع ّمل ا ُملهاجرين اآلسيويني واألفارقة أكرث انصيا ًعا ،إضاف ًة إىل أنّها اسرتاتيجية سياسية متنع ّأي
العتبار ُ
(((
الع ّمل ا ُملهاجرون
ُمطالبات بالتجنيس واالستيعاب من ِق َبلِ ا ُملهاجرين العرب كالفلسطينيني  .وما زال ُ
الحكومات
يتع ّرضون للتهميش يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،و ُيشار إليهم من ِق َبلِ ُ
واملواطنني يف دول الخليج عىل أنّهم "ق ّوة برشية ُمغرتبة" أو ُ"ع ّمل وافدون" ،لتعزيز وضعهم املؤ ّقت،
إضاف ًة إىل نظام الكفالة الذي يزيد تعقيد وضع ا ُملهاجرين .ومن ناحي ٍة ُأخرى ،ساهم وجود العاملة
ا ُملهاجرة يف غياب طبقة عاملة مح ّلية قوية و ُمتم ّكنة يف دول الخليج (ص  .)106-104كام أنّ تد ُّفق
املوارد البرتولية تس ّب َب بإشكاليات اجتامعية وثقافية عميقة( :أ) خلقت االسرتاتيجية السياسية ا ُملتمثّلة
ٍ
جتمعات شديدة االنقسام واالغرتاب والتفرقة بني املواطنني وغري املواطنني؛ (ب) عىل
يف "األَ ْس َينة" ُم
الرغم من أنّ ُمع ّدالت البطالة ُمنخفضة نسب ًّيا ،فإنّ ُمستويات البطالة ا ُملرتفعة بني املواطنني((( خلقت
بعض االحتكاكات مع غري املواطنني ،عىل الرغم من أنّ املواطنني ّ
أقل استعدا ًدا لتأدية األعامل التي
يؤ ّديها ا ُملهاجرون؛ (ج) أ ّدى التح ُّول الرسيع يف االقتصاد العاملي إثر الطفرة النفطية إىل عالق ٍة ُمف ّككة بني
الدولة ومواطنيها من حيث الدين والهياكل القبلية واألرسية واألبوية .فبينام التنمية االقتصادية ف ّعالة،
تعسة؛ (د) زادت انتهاكات حقوق اإلنسان،
ّإل أنّ صعوبة بناء ّ
املؤسسات ب ّي َنت أن التنمية السياسية ُم ّ
مبا يف ذلك االتجار بالبرش ،فيام يتع ّلق بطريقة دخول ا ُملهاجرين إىل دول مجلس التعاون ،وظروف
معيشتهم وعملهم وتجاربهم (ص .)113 ،110

ثالثًا :الفاعلية والعالئقية :النوع االجتامعي والجنسانية
كام أنّ بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تس ُري يف مسا ٍر فريد نحو التحديث ،فإنّ النسوية
ُ
تختلف بطبيعتها كذلك .وال يعني عدم توافق النسوية الغربية مع اإلسالم والرشيعة عد َم وجود
فيها
نسويات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (ص ّ ،)114إل أنّ اإلدماج السيايس للمرأة ال يزال
الع ّمل ا ُملهاجرين يف بلدان الخليج العربية إشكالية االندماج؛ إذ ال يتق ّبلهم ا ُملجتمع ا ُملضيف إال
 7واجه الفلسطينيون مثل غريهم من ُ
عىل نحو ضعيف ،إضاف ًة إىل استحالة الحصول عىل الجنسية وتفضيل املواطنني عىل ا ُملقيمني يف كا ّفة املجاالتُ .ينظر :يوسف كرباج وحال
نوفل ،الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .184-183
 8مل تُحدِّد املؤلفة ّأي دولة من دول الخليج العريب تنطوي عىل مستوى ُمرتفع من البطالة .فبحسب بيانات البنك الدويلُ ،معدّل البطالة
من إجاميل القوى العاملة لعام ( 2018عام إصدار الكتاب) يف دول الخليج العربية هو كاآليت :اململكة العربية السعودية ( 6.04يف املئة)،
سلطنة ُعامن ( 2.864يف املئة) ،اإلمارات العربية ا ُملتّحدة ( 2.229يف املئة) ،الكويت ( 2.076يف املئة) ،البحرين ( 0.65يف املئة) ،قطر (0.11
يف املئة)؛ وهي نسب ُمنخفضةُ .ينظر:
"Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) - United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar,
Kuwait, Bahrain, Oman," World Bank, accessed on 12/10/2020, at: https://bit.ly/2GYW01L
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ُعد فاعلية املرأة و ُمشاركتها يف القوى العاملة ُمنخفضة ،عىل الرغم من أنّ العديد
ُمتأخِّ ًرا يف املنطقة؛ إذ ت ُّ
نت يضعن اسرتاتيجيات نحو التمكني واإلصالح
من بلدان املنطقة م ّرت بعملية تحديث وتطويرّ ،إل أنّهن ب َ
والتغيري يف ُمجتمعاتهن (ص .)117
تقرتح
السلطة واملوارد والعالقات يف سياق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
ُ
ولفهم العالقة بني ُ
هاجيجات تناول مفهوم الفاعلية التي تعني "قدرة الفرد عىل اتّخاذ خيارات ف ّعالة ،وتحويل تلك
االختيارات إىل نتائج مرج ّوة" ،كون جوهر عدم ا ُملساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يتمثّل يف عدم ا ُملساواة يف القدرة عىل ُمامرسة الفاعلية .وترى هاجيجات أنّ ّمثة روابط وثيقة بني
الفاعلية بوصفها عملية ،والعالئقية التي تنظر إىل الفرد بوصفه كيانًا ُ
أشخاص ُ
يعيش بينهم.
يعمل وسط
ٍ
وعليه ،فإنّ القرارات ليست قامئة عىل أساس فرديّ ،
وإنا عالئقي .وال يعتمد ُصنع القرار للرجال والنساء
يرتبط بوصفه قرا ًرا سياق ًيا بالعالقات ُ
عىل كيانهم الفردي ومصلحتهم الذاتية ،بل ُ
األرسية وعالقات القرابة؛
شك يف أنّ دينام ّية ُ
وال ّ
األرسة يف ُمجتمعات الرشق األوسط وشامل أفريقيا أبوية وعالئقية (ص .)132-131
ُّ
والتحكم يف أجساد النساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
وتتفاقم السيطرة عىل الهويات الجنسية
حسبام ترى املؤلفة ،بسبب صعود األصولية اإلسالمية ،التي فرضت السيطرة من خالل إعادة تفسري وفرض
موجهة نحو تنظيم السلوك الجنيس عىل النحو الذي ح ّدده األصوليون.
ال ِق َيم األخالقية ،والتي غال ًبا ما تكون ّ
باملؤسسات السياسية
الحقوق الجنسية مسأل ًة ّ
ومن ّثم ،مل ُتعد ُ
خاصة ،بل قضية مشحونة سياس ًّيا و ُمرتبطة ّ
واألبوية .وعليه ،أصبحت قضايا النوع االجتامعي والحقوق الجنسية تتح ّدى عىل نحو أسايس النظام األبوي
الك ّل .وعوضً ا عن ذلك ،فإنّ السبب الجذري ُ
املؤسيس عىل ا ُملستوى ُ
للظلم ليس اإلسالم ،وإنّ ا طريقة
ّ
التالعب باإلسالم من أجل القمع ،وتصوير اإلسالم عىل أنّه ُمعا ٍد للدميقراطية ،يرضُّ با ُملقاومة والحركات
ُ
اإلصالحية السياسية املوجودة يف املنطقة (ص  .)138-136فقد ُأعيد تفسري اإلسالم والرشيعة اإلسالمية
واستخدامهام أدا ًة من ِق َبلِ النخبة للحفاظ عىل التقاليد غري الغربية يف مكانها (ص .)142-141

ُ
سؤال التنمية :اليمن وقطر وتونس وإيران
عا:
راب ً
تعكس حاالت الدراسة ا ُملختارة ،بوصفها محاول ًة لتغطية التبا ُينات يف دول الرشق األوسط
ُ
ٍ
ستويات ُمختلف ًة من التح ُّوالت الدميوغرافية والدميقراطية ،وعمليات ُمختلفة
وشامل أفريقياُ ،م
للتحديث االقتصادي والسيايس.
عد اليمن الدولة ّ
األقل من ًّوا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وال ُيح ِر ُز ُمستوى ج ّي ًدا يف ٍّأي
و ُي ُّ
العمر ا ُملتو ّقع ،والتعليم،
توسط ُ
من األبعاد الدميوغرافية والتنموية ،مثل ُمع ّدل الوفيات ،والخصوبة ،و ُم ّ

    |    راّصن اراي راّصن اراي
أي عالقة؟
ّ
ول الدميقراطيُّ :
املؤشات الدميوغرافية والتح ُّ
والت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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والتوظيف .كام أنّ اليمن دولة هشّ ة وتتخ ّلله أزمة رشعية كبرية ،إذ تستحوذ الدولة عىل جز ٍء من
رئيسا عىل ا ُملستوى
السلطة ،بينام تؤ ّدي الشبكات الرسمية وغري الرسمية ل ُزعامء القبائل والنخب دو ًرا ً
دون الوطني .عالو ًة عىل ذلك ،فإنّ وجود فجوة واسعة بني النخبة والطبقة الوسطى – إضاف ًة إىل انتشار
الفقر – أوجد ً
زخم للتغيري السيايس ُرغم بطئه الشديد ،ليتمث َّل أخ ًريا يف اندالع انتفاضة عام  ،2011التي
لرفض ُعقو ٍد من قمع النخبة الحاكمة (ص .)146-145
جاءت ِ
وباالنتقال إىل قطر ،تُثبت ّ
قصة نجاح عىل
املؤشات الدميوغرافية واالقتصادية للتنمية أنّ قطر ُتثّل ّ
ُمستويي الرشق األوسط وشامل أفريقيا وا ُملجتمع الدويل ،من حيث ارتفاع ُمستوى التعليم والتوظيف،
وانخفاض ُمع ّدل الوفيات والخصوبة والبطالة .فقد اس ُتثمرت الرثوة الريعية يف قطر لتطوير وتنويع
اقتصادها و ُمجتمعها ،كام أنّ ُمستويات املعيشة والوصول إىل املوارد ُمرتفعة للمواطنني القطريني.
العقود املاضية بسبب الهجرة الجامعية ،واالنخفاض التدريجي
وقد منا عدد الس ّكان من ًوا كب ًريا خِ الل ُ
للخصوبة ،واالنخفاض الحاد يف ُمع ّدل الوفيات بني املواطنني (ص  .)173وبينام عانت بعض البلدان
الرص َاع بني ال ِق َيم التقليدية والتح ُّول الحديث ،فإنّ قطر مت ّكنت من الحفاظ عىل العديد من تقاليدها
مع إدخال التحديث إىل اقتصادها وا ُملشاركة السياسية عىل ا ُملستوى الدويل (ص  .)178-177وقد أجرت
قطر تحسينات عديدة عىل نظام الكفالة.
أ ّما تونس ،فإنّها تس ُري عىل طريق ُمجتمع أكرث دميقراطية ،بوجود طبقة وسطى حرضية و ُمتع ّلمة واسعة،
وحركات وأحزاب سياسية علامنية و ُمعتدلة ،ونقابات ُع ّملية و ُم ّ
نظامت ُمجتمع مدين قوية ،تساهم
جميعها يف التحديث السيايس لتونس؛ مع اإلشارة إىل أنّ النشاط السيايس كان ُجز ًءا من الثقافة قبل
انتفاضة عام  ،2011وما زال .وترى هاجيجات أنّه ُيكن تطبيق منظور الحداثة ا ُملتع ِّددة عىل حالة
تونس ،حيث ُيثّل الدين ُجز ًءا ُمهمًّ من هوية الناس ونظام ال ِق َيم ،وال يتالىش مع التحديث .ففي الواقع،
أصبح الدين أكرث أهمي ًة يف ُمجتمعهم وسياساتهم ا ُملعارصة (ص )184؛ وما زال التحديث االقتصادي
َ
والسيايس مييض إىل األمام جن ًبا إىل جنب مع التح ُّوالت الدميوغرافية يف تونس (ص .)195
وبخصوص إيران ،فقد تح ّققت تحسينات هائلة يف ّ
العمر ا ُملتو ّقع،
توسط ُ
مؤشاتها الدميوغرافية ،مثل ُم ّ
والوفيات وانخفاض الخصوبة ،و ُمستوى معرفة القراءة والكتابة والتحصيل التعليمي لجميع مواطنيها،
ّإل أنّها تشهدُ ارتفا ًعا يف ُمع ّدل البطالة ُلك ٍّل من النساء والشباب .وفيام يتع ّلق بالهوية ،فإنّ إيران
اليوم وهويتها السياسية ليستا ُمج ّرد نتاج لإلسالم ،بل نتاج قرون عديدة من التح ُّوالت الجيوسياسية
واالجتامعية والدميوغرافية والثقافية ا ُملع ّقدة ،فنظامها هجني ،وهو مزيج من إرادة الله ا ُملن ّفذة من
واملؤسسات السياسية واالجتامعية الحديثة التي تُشبه نظا ًما دميقراط ًّيا ،لك ّنها
خالل ا ُملرشد األعىل،
ّ
الحكم ا ُملطلق .وهنُاك ُط ُرق يستطيع املواطنون من خِ اللها التعبري عن مظاملهم ودفع اإلصالح
ُ
أقرب إىل ُ
لكن القرارات النهائية بشأن اإلصالحات االجتامعية والقانونية تقع يف يد ا ُملرشد األعىل
االجتامعيّ ،
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ُ
الصحية والتعليم
(ص  .)195ويف جميع األحوال ،كان أحد مجاالت الرتكيز ا ُمله ّمة
يتمثل يف توفري الرعاية ّ
وتطوير البنية التحتية يف ا ُملدُ ن الصغرية واملناطق الريفية ،وليس فقط يف املناطق الحرضية (ص .)209

ول الدميوغرايف:
ول الدميقراطي والتح ُّ
خامتة :التح ُّ
أي عالقة؟
ّ
يأيت كتاب هاجيجات لي ّتخذ مسا ًرا ُمغاي ًرا عن غالبية الدراسات الكالسيكية يف حقل الدميوغرافيا
السياسية ،التي بحثت دور التح ُّوالت الدميوغرافية يف عرقلة التح ُّول الدميقراطي .ويف اآلن نفسه ،ال
ُيكن اإلقرار بأنّ كتاب هاجيجات جاء بجدي ٍد يف حقل الدميوغرافيا السياسية ،إذ نجده ُيق ّدم مجموع ًة
ثرية من اإلحصاءات ،لك ّنه ال يتجاوز االستعراض الوصفي ،مع االفتقار إىل التحليل .وإضافة إىل ذلك،
فإنّ األفكار الرئيسة التي نوقِشت اعتمدت اعتام ًدا كب ًريا عىل أفكا ٍر ُطرحت ساب ًقاً ،
مثل يف الربط بني
واضحا أنّها ك ّررت عىل نحو كبري ما خَ ُلص إليه عمل يوسف كرباج،
الدميوغرافيا والدميقراطية .ويبدو
ً
خاصة فيام يتعلق بالتطبيقات عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(((.
ّ
تغيات يف العالقة بني التح ُّوالت الدميوغرافية
يف الواقع ،وعىل الرغم من استعراض املؤلفة للكث ِري من ا ُمل ّ
وتعزيز الدميقراطية ،فإنها مل تُناقش العالقة بني الدميوغرافيا والدميقراطية ُمبارش ًة ،بل َعرضت األبعاد
ا ُملختلفة التي تنطوي عليها .ويف هذا الصدد ،يبدو أنّ املؤلفة فقدت بوصلتها يف كث ٍري من املواضع،
وتف ّرعت بالحديث إىل الح ِّد الذي تناولت فيه بعض النظريات أو املفاهيم من دون أن تُض ّمنها يف
التحليل ،مثل نظرية الن ُُظم العاملية .ومن ناحي ٍة منهجية ،وعىل الرغم من تط ُّرق الكتاب إىل زوايا
ُمختلفة ،فإنّ كرثة االستعانة بحقول معرفية ونظرية أ ّثرت يف جودة التحليل.
أيضً ا ،ق ّدمت املؤلفة – أثناء دراسة الحاالت األربع – استعراضً ا تاريخ ًّيا غري ُمفيد يف سياق البحث ،إذ مل
ُيكن ُم ً
بأي من التح ُّوالت الدميوغرافية أو االنتقال الدميقراطي .فبينام تحتوي كل دراسة حالة عىل
رتبطا ٍّ
معلومات ق ّيمة حول البلدان األربعة من حيث التاريخ السيايس والجغرافيا والدميوغرافيا واالقتصادّ ،إل
أنّ هاجيجات مل توضّ ح كيف يؤ ّثر التح ُّول الدميوغرايف يف دراسات الحالة يف التح ُّول الدميقراطي؛ إذ مل
تُق ّدم أدلة إمربيقية كافية عىل اآلليات السببية لإلجابة عن سؤال :كيف تؤ ّدي التنمية والدميوغرافيا إىل
التحول الدميقراطي؟ واكتفت برشح كيف يحدث التح ُّول الدميوغرايف واالجتامعي واالقتصادي ،من خالل
ُّ
زيادة ُمع ّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ،وانخفاض ُمع ّدالت الخصوبة ،وبروز املرأة يف عملية التح ُّول
ثم ،فهي تقوم برشح التح ُّول الدميقراطي يف ّ
مؤشات مل تحدُ ث ومل تتح ّقق بعد .ولرمبا
الدميقراطي .ومن ّ
9

ُينظر ً
مثل :كرباج.

    |    راّصن اراي راّصن اراي
أي عالقة؟
ّ
ول الدميقراطيُّ :
املؤشات الدميوغرافية والتح ُّ
والت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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تتحسن املقاييس االجتامعية واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف ا ُملستقبل ،لكن
ّ
ّ
هذه التح ُّوالت قد ال تؤ ّدي بالرضورة إىل الدميقراطية .وبينام جادلت املؤلفة بأنّها تُجري دراسات حالة
نفصل وال ُيق ّدم ً
اض ُمقارنةّ ،إل أنّ الكتاب ُيناقش الحاالت األربع نقاشً ا ُم ً
للمقارنة.
ألغر ٍ
فصل ختام ًّيا ُ
ومن جانب آخر ،تختلف الحاالت الدراسية اختال ًفا كب ًرياّ ،إل أنّ الكاتبة مل تُق ِّرر معايري ا ُملقارنة التي
اختارت عىل أساسها هذه الحاالت ،بل اكتفت بالنظر إىل ا ُملخرجات السياسية والتنموية ،وبناء افرتاضات
تاريخية إثر ذلك.
وقد وقعت املؤلفة يف فخِّ التعميم عىل نحو كبري عىل طول الكتاب ،وبالتحديد يف الفصول التي كانت
تتح ّدث فيها عن ّ
املؤشات الدميوغرافية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،إذ مل تُح ِّدد خصوصية
كل دولة يف هذه املنطقة ،واختالف ّ
مؤشاتها ،وما يستتبع ذلك من اختالف يف ا ُملخرجات السياسية.
وعىل الرغم من أنّ املؤلفة تناولت وعا ًء بنائ ًّيا يف تطبيق النظريات ،كأن تقول إنّ الحداثة يف العامل
الغريب تختلف عن الحداثة يف سياقات ُأخرى ،أي ّمثة حداثات ال حداثة واحدة ،فإنّها اتّخذت هذه
ني غربية ً
بدل من تبيئتها يف سياق منطقة الرشق
النظرية كام أتت يف السياق الغريب ،ودرستها بع ٍ
األوسط وشامل أفريقيا.
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اعت َقد توماس مالتوس ( )1834-1766أنّ عدد سكان األرض يتزايد مبتوالية هندسية رسيعة ،يف حني
تتزايد املوارد الغذائية مبتوالية عددية بطيئة ،معت ًربا التزايد السكاين معضل ًة تؤدي إىل تناقص الغذاء،
ً
مستقبل .وتقوم رؤيته ّ
لحل مشكلة
نظ ًرا إىل عدم قدرة األرض عىل إنتاج ما يكفي إلطعام مليارات البرش
تزايد السكان عىل رضورة تدخّ ل عوامل خارجية إلحداث توازن بني قدرات الطبيعة وحاجات اإلنسان،
مش ًريا إىل دور الحروب واملجاعات واألوبئة يف تقليص عدد السكان ،باعتبارها "موانع إيجابية"((( .ويف
هذا اإلطار ،اتّجهت دول كربى منذ الحرب العاملية الثانية إىل صوغ سياسات تهدف إىل الح ّد من الزيادة
السكانية من خالل الح ّد من النسل والتحكم يف أسعار الغذاء.
ُيدرج كتاب ناجي الهتاش السياسة الدولية وزيادة السكان :بني نبوءة مالثوس القدمية وحلول
ً
محاول إثبات مسؤولية الدول الغنية عن املشكالت املرتتبة عىل
املالثوسية الجديدة يف هذا السياق،
تزايد السكان ،إىل جانب مسؤولية الدول الفقرية .و ُيقسم الكتاب أربعة أقسام ،تتوزّع بني تحديد
املفاهيم ومناقشة السياسات الدولية يف مواجهة معضلة الزيادة السكانية ،والبحث عن حلول لهاُ ،مربزًا
أنّ املشكلة السكانية تكمن يف ارتفاع عدد السكان يف املناطق قليلة املوارد ،وانخفاضه يف املناطق كثرية
املوارد؛ كام ترتبط مبدى قدرة الحكومات يف هذه الدول عىل تدبري املوارد ا ُملتاحة لتلبية حاجات السكان،
ّ
بغض النظر عن وفرة هذه املوارد أو ق ّلتها (ص .)53
يعتقد املالتوسيون الجدد ،أمثال إيدوين كانان  Edwin cannanصاحب كتاب الرثوة ( ،)1914ووليام
فوغ  William Vogtصاحب كتاب الطريق إىل النجاة ( ،)1948وبول إيرليش Paul R. Ehrlich
ثم إىل
صاحب كتاب القنبلة السكانية ( ،)1968أنّ الزيادة السكانية تؤدي إىل تناقص الغذاء ،ومن ّ
الجوع والتخ ّلف ،ورمبا يؤدي التكاثر السكاين غري املرغوب فيه إىل زيادة االحتجاجات الشعبية ض ّد
تل ّوث البيئة ونضوب املوارد .ويعتقدون أيضً ا أنّ الحروب واألوبئة تساهم يف الحد من الزيادة السكانية،
إىل جانب وسائل أخرى ،مثل عقم النساء والرجال وإباحة اإلجهاض .وملا انترش هذا الفكر بعد الحرب
العاملية الثانية ،بادرت دول عدة إىل اتّخاذ خطوات للح ّد من النسل((( .ويف السياق ذاته ،أبدى نادي روما
يف تقريره حدود التنمية الصادر يف عام  1972تشاؤ ًما بوقوع كارثة قد تؤدي إىل انهيار النظام العاملي
يف حال استمرار النمو السكاين بوترية أكرب من قدرة األرض عىل إنتاج الغذاء ،وطالب التقرير بالح ّد من
 1مل يستند مالتوس يف نظريته إىل دراسة إحصائية شاملة لعدد السكان ،إمنا بنى أفكاره عىل تقديرات افرتاضية بني عامي  1798و .1803ينظر:
Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population (London: J. Johnson, 1798), accessed on 1/10/2020,
at: https://bit.ly/2HFpGBH
2 Pierre Desrochers & Christine Hoffbauer, "The Post War Intellectual Roots of the Population Bomb. Fairfield
Osborn's 'Our Plundered Planet' and William Vogt's 'Road to Survival' in Retrospect," The Electronic Journal of
Sustainable Development, vol. 3, no. 1 (2009), accessed on 3/10/2020, at: https://bit.ly/35yE0nI; Edwin Cannan, Wealth:
A Brief Explanation of the Causes of Economic Welfare, 3rd ed. (London: Staples Press, 1948), p. 45, accessed on 3/10/202,
at: https://bit.ly/3oGCbxU
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النسل لتاليف الكارثة((( .وعىل العكس من ذلك ،صدرت تقارير عن جهات اقتصادية أخرى ،تؤكد قدرة
األرض عىل إنتاج الغذاء لعدد من السكان قد يصل إىل  9أو  12أو حتى  15مليار نسمة ،يف ظروف
اقتصادية وسياسية مالمئة (ص .)71
ويجدر التنويه هنا إىل أنّ تزايد عدد سكان العامل بوترية رسيعة ألهب توقعات الباحثني يف هذا املجال،
حيث ذكر تقرير التنمية البرشية ،الصادر عن األمم املتحدة يف عام  2009أنّ عدد سكان العامل بلغ يف
عام  1990نحو  5مليارات و 290مليون نسمة ،وارتفع يف عام  2007إىل  6مليارات و 670مليون نسمة(((.
وذهبت تقديرات وسطية إىل أنّ عدد سكان العامل سيصل بحلول عام  2030إىل  8.5مليارات نسمة ،يف
حني توقعت تقديرات عالية أن العدد سيصل إىل  10مليارات نسمة((( .وال شك يف أنّ هذه الزيادات
السكانية ستمثّل عبئًا ً
ثقيل عىل مع ّدل النمو االقتصادي ومستويات التنمية يف الدول الفقرية التي تعرف
مع ّدالت مرتفعة من نسبة الخصوبة(((.
يبقى السؤال الرئيس يف هذا النقاش :هل زيادة السكان تؤدي إىل انتشار الفقر وتل ّوث البيئة وضعف
النمو وق ّلة الغذاء ،أم أنّ هذه املشكالت أحداث طبيعية ال تتأثر بالرضورة بازدياد عدد السكان؟ ويف
هذا الصددُ ،يربز اله ّتاش أنّ اآلراء يف معالجة هذه املشكلة ُقسِ َمت بني مالتوسيني متشامئني واقتصاديني
خصوصا مشكلة
أساسا للكثري من املشكالت االقتصادية،
ً
متفائلني؛ إذ يجد املتشامئون يف الزيادة السكانية ً
تناقص الغذاء ،ما استدعى اهتامم منظامت دولية باألمر وأخذه مأخذ الجد ،حيث راحت ترى يف التزايد
السكاين مشكل ًة حقيقية تستدعي عقد املؤمترات ونرش الدراسات بشأنها لزيادة الوعي مبخاطرها،
فزيادة الفقر يف الدول النامية تُع ّمق الفجوة االقتصادية بينها وبني الدول الصناعية الغنية ،وتزيد من
احتامل عدم االستقرار يف النظام الدويل بسبب االضطرابات التي قد تطرأ فيها .كام ميكن أن يؤدي فشل
الدول النامية يف إقامة تنمية ناجحة ومستدامة تنهض بواقع شعوبها إىل األفضل ،إىل هجرة األطر املدربة
أساسا ،إىل تفاقم املشكلة
واستنزاف اإلمكانات االقتصادية وتفاقم الديون .وهناك من يعزو هذا الفشلً ،
 3ينظر :تقرير نادي روما:
Donella H. Meadows et al., The Limits to Growth: A Report for the Club Rome's Project on the Predicament of
Mankind, 5th ed. (New York: Universe Books, 1972), accessed on 3/10/202, at: https://bit.ly/3jxQqBh
 4ينظر :تقرير التنمية البرشية لسنة  ،2009يف:
Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development (New York: United
Nations Development Programme, 2009), accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/2TypmHk
5 Ibid.
 6ينظر بعض التقديرات يف:
E. Moyou, "Nombre d'habitants sur Terre entre 1950 et 2030 (en milliards)," Statista, 182019/7/, accessed on
"?6/10/2020, at: https://bit.ly/2HOsjBx; Henri Leridon, "Population mondiale: Vers une explosion ou une implosion
Population & Sociétés, vol. 1, no. 573 (2020), pp. 1-4, accessed on 5/10/2020, at: https://bit.ly/3kABYK2
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السكانية ،ما ينذر بحدوث نقص يف الغذاء ومجاعات ورصاع حول املياه ،عىل الرغم من زيادة إنتاج
ً
حفاظا عىل هامش مرتفع من األرباح .كام
الغذاء يف الدول املصنعة التي ما فتئت تتحكم يف أسعاره
ُينذر أيضً ا من تداعيات أزمة الغذاء واملياه وارتفاع عدد السكان يف الدول الفقرية إقبال فئات الشباب
عىل الهجرة غري القانونية إىل الدول الغنية التي يسيطر فيها ربع سكان العامل عىل  80يف املئة من
ثرواته ،مع ما يستتبع ذلك من هيمنة اقتصادية وسياسية وعسكرية عىل دول ضعيفة ال متلك إطعام
سكانها (ص  .)74ويف املقابل ،يساهم تزايد النشاط الصناعي واالقتصادي يف الدول املتقدمة عىل نح ٍو
ملموس يف تفاقم املشكالت البيئية التي يعانيها كوكب األرض ،مثل االحتباس الحراري وارتفاع منسوب
خصوصا يف الدول الفقرية،
مياه البحر وازدياد العواصف واألعاصري املدمرة وانتشار األمراض واألوبئة،
ً
إضافة إىل أنّ الفرد يف الدول املتقدمة يخ ِّلف من النفايات غري الصناعية أكرث بأضعاف مام ُيخ ّلفه الفرد
يف الدول الفقرية ،بسبب انتشار ثقافة االستهالك واإلرساف يف الغذاء (ص  .)60كام أ ّدى تحويل الغذاء
يف الدول الغنية إىل وقود حيوي إىل زيادة أسعار بعض املنتوجات ،مثل القمح والذرة وقصب السكر.
وأ ّدت الحاجة إىل مضاعفة اإلنتاج يف هذه الدول إىل استخدام طرائق حديثة يف تعديل املحصوالت
خصوصا أن كميات كربى منها تُص ّدر إىل الدول الفقرية من أجل
وراث ًيا ،ما قد يشكل خط ًرا عىل الصحة،
ً
سد حاجاتها من الغذاء املنخفض الثمن .كام يرى أصحاب هذا الرأي أن من غري ا ُملنصف املساواة يف
االستهالك املرضّ بالبيئة بني سكان الدول الغنية والفقرية؛ إذ إنّ متوسط عمر اإلنسان يف األوىل أكرث منه
يف الثانية ،ما يعني أن استنزاف املوارد الطبيعية يجري بوترية أرسع يف الدول الغنية (ص  .)62وقد تزيد
النسبة إذا أخذنا يف الحسبان حياة الرفاهية والبذخ التي تعيشها فئات عريضة من سكان الدول الغنية،
مقارنة بالدول الفقرية ،ما يعني ذلك من زيادة حجم النفايات الضارة بالبيئة وتلويث الهواء واملياه
واملساهمة يف زيادة مستوى االحتباس الحراري ومخاطر وقوع فيضانات وأعاصري تصيب الدول الغنية
والفقرية عىل السواء.
أما بالنسبة إىل االتجاه املتفائل ،فيلحظ اله ّتاش أنّ أصحابه يؤكدون ازدياد قدرة األرض عىل إنتاج الطعام،
عىل الرغم من ازدياد عدد السكان؛ لذا فإنّ التداعيات ليست بالطريقة التي يص ّورها املالتوسيون.
وهناك حقائق كثرية تدعم هذا التفاؤل ،منها ارتفاع إنتاج الغذاء بنسبة أعىل من نسبة ارتفاع عدد
السكان ،وتضاعف اإلنتاج الصناعي منذ الثورة الصناعية عرشات املرات ،يف حني مل يتضاعف عدد السكان
سوى مرات محدودة .ومعنى هذا أنّ نظرية مالتوس ،بحسب هذا الرأي ،مل يكن لها أساس استقرايئ
خصوصا يف ا ّدعائها أن الحاجة إىل الغذاء تزيد مبتوالية هندسية .ويرى املتفائلون أنّ زيادة
صائب،
ً
السكان ال تعني بالرضورة انتشار الفقر واملجاعة .ففي بعض الدول ،مثل الصني والواليات املتحدة ،أ ّدت
هذه الزيادة إىل تحقيق من ٍّو اقتصادي كبري ،استفادت منه فئات عريضة من السكان ،يف حني قد ينترش
الفقر واملجاعة يف دول قليلة العدد ،مثل الصومال .كام تُساهم بعض الدول املنتجة للغذاء يف تكريس
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هذه املشكلة من خالل إتالف كميات من الفائضً ،
حفاظا عىل مستوى مرتفع من األسعار .ويف املقابل،
ميكن أن تُساهم عملية استصالح األرايض واستخدام التكنولوجيا الحديثة يف الزراعة ،عىل نحو جيد ،يف
التقليل من مشكلة الغذاء يف الدول الفقرية (ص .)72
ومن الخالصات املهمة التي يخرج بها اله ّتاش يف هذا الكتاب أنه يجب النظر إىل تأثري الزيادة السكانية
يف البيئة من زاوية نوعية السكان ومستوى العيش لديهم ،عىل اعتبار أنّ الزيادة السكانية تبقى مرتفع ًة
يف الدول الغنية حتى لو ذكرت اإلحصاءات انخفاضها إىل ما دون  2يف املئة ،ألنّ مواطني الدول الغنية
يرتفع لديهم متوسط العمر املتوقع عند الوالدة مقارن ًة بالدول الفقرية .كام أنّ الدول الغنية أكرث
استهال ًكا ملوارد الطبيعة واستنزا ًفا ملصادر الطاقة وتلوي ًثا للبيئة؛ إذ يعيش العدد القليل من سكان الدول
الغنية أكرث ويستهلك أكرث و ُيل ّوث أكرث من العدد الكبري لسكان الدول الفقرية (ص .)79
ب ْيد أنّ القول بوجود مشكلة سكانية يف الدول الفقرية ال يعني أنّ مصدر املشكالت االقتصادية يكمن
بالرضورة يف هذه الدول .وذهب الباحث يف هذه الدراسة إىل أن الدول املتقدمة تتحمل ً
قسطا كب ًريا من
املسؤولية عن تدهور األوضاع االقتصادية يف الدول الفقرية ،من خالل استنزاف ثرواتها والتسبب بانبعاث
وتصحر وارتفاع منسوب املياه
مفرط لغازات الدفيئة نتيجة أنشطتها الصناعية ،ينتج منه احتباس حراري
ّ
يف البحار بسبب ذوبان ثلوج ال ُقطبني .إضافة إىل ذلك ،تتع ّرض الدول الفقرية لضغوط وإغراءات من أجل
استقبال النفايات الصناعية من الدول الغنية لدفنها يف أراضيها أو إعادة تدويرها ،وهي نفايات ضا ّرة
بالبيئة ،قد ينتج منها تل ّوث املياه الجوفية وانتشار األمراض .وعىل الرغم من أن عد ًدا من االتفاقات
الدولية مينع تصدير هذه النفايات ،فإن بعض الرشكات العاملة يف هذا املجال تقدم رشاوى ملوظفني يف
الجامرك للسامح مبرورها.
كام ُيربز اله ّتاش أنّ الدول الفقرية لجأت يف العقود األخرية ،إدرا ًكا منها أن تناقص عدد السكان قد يؤدي
إىل تقليص الضغط عىل املوارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات العامة ،إىل برامج تنظيم النسل.
ً
ملحوظا يف مستوى الخصوبة لدى
وأبانت تقارير التنمية البرشية الصادرة عن األمم املتحدة تراج ًعا
املرأة يف هذه الدول ،من  6.7أطفال لكل امرأة ،بني عامي  1990و ،1995إىل  4.6أطفال بني عامي 2010
و2015؛ كام تناقص عدد سكان الكثري من الدول الفقرية بسبب انتشار املجاعات والحروب واألمراض
واألوبئة((( .كام يطرح الباحث مقرتحات قد تساهم يف التقليل من تداعيات زيادة السكان ،مثل التوسع
موجه
يف إقامة مشاريع الطاقة املتجددة وتدوير النفايات واستصالح األرايض واستغاللها يف إنتاج غذاء ّ
إىل االستعامل البرشي ،وعدم هدر الغذاء يف استخراج الوقود الحيوي (ص .)117
ُ 7ينظر :تقرير التنمية البرشية لسنة :2015
Human Development Report 2015: Work for Human Development (New York: United Nations Development
Programme, 2015), accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/35Ij7GR
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كام يرى الباحث أن عدم تدخّ ل مجلس األمن والدول الكربى إليقاف الحروب يف دول العامل الثالث
بعد الحرب العاملية الثانية ،أو منع اندالعها ،سياسة مقصودة من أجل تقليص عدد السكان يف هذه
الدول .ولذلك مل يتم اتخاذ قرار من األمم املتحدة بوقف الحرب العراقية  -اإليرانية (ّ )1988-1980إل
بعد ميض ست سنوات عليها ،ومل تتوقف الحرب األهلية يف الكونغو (ّ )1999-1997إل بعد أن أودت
بحياة ما يزيد عىل خمسة ماليني شخص .كام أ ّدت الحروب األمريكية يف العراق ،باسم تحرير الشعب
العراقي ،إىل مقتل مئات اآلالف من األشخاص (ص  .)92وكانت الواليات املتحدة منذ العقد السابع من
القرن املايض تنظر إىل التزايد السكاين يف الدول النامية باعتباره تهدي ًدا قد يحرمها من االستفادة من
ُشجع برامج الح ّد من النسل يف هذه الدول ،وقد تستخدم الغذاء
املوارد الطبيعية يف تلك الدول ،لذا ،ت ّ
سالحا لفرض هذه السياسة .ويف سعيها لحامية مصالحها االقتصادية وفرض هيمنتها االسرتاتيجية ،ترفض
ً
الواليات املتحدة االلتزام بالكثري من املعاهدات الدولية املتعلقة بالح ّد من انبعاث الغازات املسببة
للتل ّوث البيئي واالحتباس الحراري.
ال يغيب عن الباحث يف هذا الصدد اإلشارة أيضً ا إىل انتقادات املالتوسية الجديدة بأنّ صنع الفريوسات
ونرشها يدخالن أيضً ا يف إطار مساعي الح ّد من تكاثر السكان؛ إذ تداولت بحوث أمريكية وروسية وأملانية
ما ُيشاع عن مسؤولية برنامج الفريوسات األمرييك يف صنع فريوس املناعة املكتسبة (اإليدز) ونرشه منذ
سالحا بيولوج ًيا ميكن استخدامه من الجيش األمرييك الذي مل يتو ّرع عن
عام  ،1969وإعداده ليكون ً
استخدام أسلحة وغازات سامة يف حروبه يف فيتنام والعراق وأفغانستان .كام أ ّدى استخدام الواليات
املتحدة اليورانيوم املخضب يف حرب الخليج الثانية إىل انتشار أمراض رسطانية بني فئات السكان يف
املناطق املل ّوثة باليورانيوم ،إضافة إىل ارتفاع عدد الوالدات املش ّوهة .وعىل الرغم من تطعيم الجنود
األمريكيني ضد تأثري الغازات السامة ،فإن ذلك مل مينع من إصابتهم بأمراض مختلفة .وعىل الرغم أيضً ا من
انتشار اإليدز يف الواليات املتحدة ،فإنه انترش بطريقة أكرب يف الدول األفريقية الفقرية ذات العدد السكاين
املرتفع ،حيث تويف يف هذه الدول ما يفوق عىل  70يف املئة من مجموع ضحايا هذا املرض يف العامل(((.
ال يخفى أيضً ا أنّ السياسات التي يدافع عنها املالتوسيون الجدد ،باختالف مواقعهم يف دوائر السلطة،
رسية تا ّمة من دائرة صغرى من الفاعلني الذين
تتخذ عند بعضهم صفة "املؤامرة" ،باعتبارها تُحاك يف ّ
يصعب كشفهم .ومع انتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف عام  ،2020عاد صدى هذه
"املؤامرة" بقوة إىل التحذير من سياسات غامضة تهدف إىل تقليص عدد سكان العامل .و َغ َّذت املؤامرات
َ
شكوك كثريين من الناس اليوم بشأن إمكان وجود مؤامرة أخرى وراء ظهور فريوس
التي ُكشف عنها
 8تجدر اإلشارة إىل أنّ فريوسات أخرى مثل إيبوال وإنفلونزا الخنازير والطيور انترشت يف بعض الدول األفريقية واآلسيوية ،ما يعزز
نظرية املالتوسيني الجدد ،و ُيربك حسابات منتقديهم .بيد أنّ الكاتب مل يعالج هذه النقطة مبا فيه الكفاية ،واقترص عىل اإلشارة إىل مخاطر
فريوس اإليدز.
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كورونا املستجد وانتشاره؛ إذ هناك من يعتقد أن هذا الفريوس ُصنع يف مخترب صيني يف مدينة ووهان
 ،Wuhan P4 labوأن عدد اإلصابات والوفيات املعلن عنه من الحكومات ال يعكس حقيقة الجائحة،
خصوصا بعد صدور ترصيحات مؤيدة لذلك عن باحثني مرموقني يف هذا املجال ،مثل الفرنيس لوك
ً
مونتانيي  Luc montagnierمكتشف فريوس اإليدز يف عام  1983والحائز عىل جائزة نوبل يف الطب
يف عام  .(((2008كام انترشت ترصيحات يف بعض وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي مفادها
أرباحا طائلة من بيع األدوية
أن رشكات األدوية الكربى قد تكون وراء انتشار الفريوس ،كونها ستحقق ً
واللقاحات .وملا تأخرت اللقاحات ،هناك من ظن أن الهدف امل َب َّيت من الفريوس هو التخ ّلص من العدد
خصوصا من كبار السن الذين أصبحوا ميثّلون عبئًا اقتصاد ًيا يف بعض الدول .وعىل
املتزايد من السكان،
ً
الرغم من ال َك ِّم الهائل من األموال التي ضُ خّ ت إليجاد لقاح للفريوس ،فإن شكو ًكا ال تزال تحوم اليوم
حول وجود ن ّيات مب ّيتة إلصدار لقاح يتسبب مبقتل فئات عريضة من السكان ،بهدف التخفيف من
فس انتشار دعوات كثرية يف وسائل التواصل االجتامعي
الوطأة االقتصادية للزيادة السكانية ،وهذا ما ُي ّ
إىل عدم الخضوع للتلقيح .غري أن من الصعب تص ّور وجود مؤامرة دولية تشرتك فيها مؤسسات( ((1أو
حكومات العامل لقتل املواطنني وجعلهم مرىض من أجل أن تحقق رشكات األدوية عوائد مادية طائلة ،أو
أن تتم ّكن الحكومات من تقليص عدد السكان بهذه الطريقة غري األخالقية.
يف الحصيلة ،ونظ ًرا إىل وجود ساكنة عاملية كثرية ج ًدا اليوم ،وألنّ ردات الفعل الدولية كانت رسيع ًة
ج ًدا ،وعىل مستويات غري مسبوقة ،لن يكون يف الغالب لجائحة كوفيد 19-سوى تأثري محدود يف
النوع البرشي ،من حيث الوفيات املتوقعة عىل نح ٍو إجاميل ،ومقارنة ببداية القرن املايضً ،
مثل ،حني
كان ميكن أن يتس ّبب وباء كبري واحد بانخفاض عدد السكان عىل املستوى العاملي( ،((1ولكن ما عادت
غي هذه الجائحة عىل نحو كبري حجم تحركات السكان
هذه هي الحال اليوم .لكن ،يف املقابل ،س ُت ّ
والهجرة الدولية ووجهاتها ،ما يعني أنّ السياسات السكانية ستبقى تراوح بني نبوءة مالتوس القدمية
وحلول املالتوسية الجديدة.
9 William Audureau, "Le coronavirus, fabriqué à partir du virus du sida? La thèse très contestée du professeur
Montagnier, Le monde, 17/4/2020, accessed on 9/10/2020, at: https://bit.ly/34v3Qtm; "Vidéo – Pr. Luc Montagnier lâche
une bombe: 'Le Covid-19 a été fabriqué au laboratoire avec du VIH'" L'Observateur, 17/4/2020, accessed on 9/10/2020,
at: https://bit.ly/3kARcyF
 10استهدفت بعض أهم هذه النظريات التي انترشت عىل نطاق واسع خالل جائحة كوفيد 19-يف عام  2020مؤسسة بيل ومليندا غيتس
 Bill & Melinda Gates Foundationالتي م ّولت يف السنوات األخرية الكثري من برامج البحوث الطبية ،واستثمرت ،عىل سبيل املثال ،يف
خصوصا يف أفريقيا .ومن هنا جاءت نظريات املؤامرة القائلة إن هذه
مجال البحث والتطوير للحصول عىل اللقاحات يف أنحاء العامل كلها،
ً
السياسات لتعميم اللقاحات هي أحد مفاتيح خفض مستويات سكان العامل.
 11ناهز عدد ضحايا اإلنفلونزا اإلسبانية يف عامي  1918و 1919نحو  50مليون ضحية ،ورمبا يصل إىل  100مليون وف ًقا لبعض عمليات
إعادة التقييم الحديثة ،ما ميثّل  5-2.5يف املئة من سكان العامل يف تلك الفرتة.
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تـأليف :غسان الكحلوت

العمل اإلنساين
الواقع والتحديات
صـدر عـن املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات كتـاب غسـان الكحلـوت العمل
اإلنسـاين :الواقـع والتحديـات ،وهـو كتـاب تأسـييس يف العمـل اإلنسـاين لِتَبْيئَـة
هـذا الحقـل األكادميي الجديد عرب ًّيا ،واملسـاعدة يف تكوين باحثني عرب وفهمهم
املوضوعـات املختلفـة يف هـذا املجال ،وتنميـة كفاءاتهم وخرباتهـم الالزمة يف
إعـداد بحـوث يف املجـال اإلنسـاين ودراسـاته .ويتألـف الكتـاب ( 352صفحـة بالقطع
ومفهرسـا) من مثانيـة فصول.
الوسـط ،موثقًـا
ً

استرشاف للدراسات املستقبل ّية
مجلة استرشاف دورية علمية مح ّكمة يصدرها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف شكل كتاب
سنويً ،
آمل أن يس ّد بها أحد أبرز الفراغات يف املكتبة العلمية العربية ،واملتمثل يف االفتقار إىل مجلة
علمية مح ّكمة يف مجال استرشاف صور الغد ودراسة مشاهد املستقبل .وينطوي إصدار هذه الدورية عىل
استجابة علمية لتسديد دراسات االسترشاف يف محيطنا العريب وتطويرها ،والتي انطلقت عمل ًّيا منذ عقود،
متحيصا ونق ًدا ومراجع ًة ملزي ٍد
وعرفت فرتات م ّد وجزر سمحت برتاكم علمي وك ّمي نسبي يتيح البناء عليه
ً
من الدقة العلمية والعمق املنهجي والتناول الرصني ،خدم ًة ملشاريع النهوض بالوطن العريب وإدراك عنارصه
ً
ومحيطا.
املح ّركة وتياراته الغالبة ذاتًا
موسعة ،محدودة العددُ ،قطرية وإقليمية ،وعىل فرت ٍ
ات متباينة ،تندرج
لقد عرف وطننا العريب دراسات ّ
ضمن بحوث االسترشاف ودراسات املستقبل العلمية ،مت ّكن اليوم عرب مساءلة أفقها الذي ح ّددت ومشاهدها
التي أق ّرت ،من أن تق ّدم زا ًدا ثر ًّيا يتيح حسن املراجعة ،ويساهم يف إثراء عمليات التطوير التي يهدف
مرشوع دورية استرشاف الواعد ،إىل تهيئة مناخها والتشجيع عليها .فقد سمحت هذه املشاريع وغريها
اكم معريف متثّل يف اشتغال الجامعة
من األعامل القطاعية أو الجهود الفردية ملتخصصني وأكادمييني عرب برت ٍ
العلمية العربية املعن ّية بأسئلة العالقة بني التنمية واالسترشاف واملستقبل ،وإنتاج بعضها در ٍ
اسات مم ّيزة
يف هذا املجال ،وكذلك يف إدماج الدراسات املستقبلية يف بعض بنود جوائز البحث العلمي العريب الرصينة،
ويف بعض األقسام واالختصاصات الجامعية ،وتشكيل مجموعة من املراكز للبحوث املستقبلية تتفاوت
مستويات نشاطها وج ّديتها وفاعليتها ،مبا يؤ ّكد وجود البيئة املالمئة الستقبال مرشوع مجلة استرشاف،
وإمكانية تخصيبها بجهود الخرباء والباحثني النشطني ألرضية علوم املستقبل وفنونها يف وطننا العريب،
وإثرائها عمليات النقد واملراجعة والتطوير للبحوث العلمية واألدوات املنهجية الخادمة لفنون االسترشاف
ومناهج الدراسات املستقبلية.
كام تبني مجلة استرشاف عىل الرتاكم الرثي الذي ح ّققه علم االسترشاف الذي ك ّون يف عمره القصري
العديد من مح ّدداته ،لك ّنه يبقى شأنه شأن سائر العلوم االجتامعية ً
علم يف طور التك ّون ودائم التط ّور.
ات نوعية كبرية فيه بسبب حداثتهَ ،
ولربا هو أحدث العلوم االجتامعية القابلة لتط ّور ٍ
وط ْرقه مبك ًرا
ّ
ّ
إسرتاتيجية املنهجية التكاملية املركبة العابرة لالختصاصات  Interdisciplinaryوخصوصية اشتغاله التي
تدفع بطبيعتها لالبتكار واالجتهاد وإذكاء الحدس والذكاء والتفكري يف اإلنسان وإعامل الفكر النقدي .ولقد

اعتمدت أبرز تط ّورات هذا العلم يف ضوء عبور االختصاصات عىل الدمج بني التقانات الوصفية الك ّمية
والنوعية .وقد ال يختلف علم االسترشاف يف ذلك عن سائر العلوم االجتامعية واإلنسانية األخرى .لكن
اختالفه النسبي يتح ّدد يف كون التقانات الوصفية الك ّمية التي اعتمدها ،وإن كانت مست ّمدة من العلوم
األخرى ،فهو يعيد إىل ح ٍّد كبري ص ْوغ وظائفها ،ويط ّور يف إطارها تقانات مرنة أخرى هي صلبة من ناحية
بنائها .وهو ما يثري أسئلة بشأن كيفية استخدام هذه التقاناتّ ،
وعم تعنيه بالنسبة إىل واضعي الخطط
تهتم الدورية بتقييم التجارب االسترشافية املرشوعاتية العربية
ومسترشيف املستقبل .ويف إطار هذا اإلدراكّ ،
علم ًّيا ،لإلفادة النقدية من هذا التقييم ،وهو ما ميثّل أحد أبرز مجاالت اهتاممها؛ وهو جزء من اهتاممها
املركزي النظري والتطبيقي بتلك التجارب واملشاريع.
ثم ،تهدف دورية استرشاف إىل إتاحة من ٍرب علمي رصني مح ّكم للباحثني واملف ّكرين العرب الذين
ومن ّ
يهتمون مبسائل االسترشاف واملستقبل ،يضمن استمرارية هذا االهتامم ،ويط ّوره بانضامم أجيالٍ جديدة من
الباحثني العرب الشبان إليه ،ويطرح االسترشاف بوصفه مدر ًكا أساس ًّيا يف صلب جهاز مفاهيم الفكر العريب
الحديث ،ويغرس مفهوم االسترشاف يف صلب مفاهيم عملية التنمية ،وال س ّيام يف مجال تطوير مدركات
املخططني وص ّناع القرار وصائغي اإلسرتاتيجيات وواضعي السياسات؛ إلعادة بناء منظوماتهم ،وإدماج
استرشاف املستقبل ،بطريقة رصينة يف صلب مدركاتهم .كام تهدف يف الوقت نفسه إىل التطوير املؤسيس
ً
وصول إىل تأسيس مجمع عريب للدراسات
لبعض الروابط والجمعيات العربية املعن ّية بدراسات املستقبل،
ترتسخ تقلي ًدا علم ًّيا سنو ًّيا.
املستقبلية ،وعقد مؤمترات علمية سنوية بخصوص قضايا مستقبل الوطن العريب ّ
وتشت ّد الحاجة العربية إىل دور دورية استرشاف يف ضوء ما ييل:
öتأصيل املساهامت العربية يف هذا املجال وتطويرها ،والدفع باتّجاه تكوين أجيال علمية جديدة
تواصلها وتبني عليها لتتجاوزها ،مع ما يصاحب ذلك من االستثامر املعريف يف تطوير مناهج دراسات
املستقبل وتنوير الوعي العا ّم والخاص بأهمية االسترشاف وأولويته.
öمرحلة التح ّوالت االجتامعية الكربى التي مي ّر بها الوطن العريب ،والتي تشري إىل أزمة بنيوية تتم ّيز
بخاصية فريدة ،وهي طرح أسئلة املستقبل .وإذ يلتزم املركز العريب بدعم جهود ترشيد عملية
التح ّول تلك يف ضوء منظورها التاريخي عىل املدى الطويل ،فإنّه يش ّدد عىل التزامه العلمي
مبقاربتها وطرح قضاياها وأسئلتها من منطلق علمي ووف ًقا للضوابط العلمية؛ فغري ٍ
خاف أنّ
التغي االجتامعي ،وأنّ من أجل غايات هذه العلوم –ويف
من ّ
أهم موضوعات العلوم االجتامعية ّ
عدادها علم االسترشاف– إتاحة الحرية وترسيخها.
öإنّ األزمة البنيوية الكربى التي تواجه املجتمعات العربية اليوم تحتاج إىل هذا التأصيل والتطوير؛
فلقد ُولد علم االسترشاف يف أحضان علم االجتامع الحديث ً
ًّ
مستقل عن النبوءات والتقديرات
علم

والفروض الحدسية البسيطة يف ّ
ظل األزمة املالية  -االقتصادية العاملية الكربى عام  1929بالنسبة
إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وبالنسبة إىل فرنسا بعد االحتالل النازي لها.
التغي االجتامعي الكربى التي مي ّر بها الوطن العريب أسئل ًة جذرية عن مناذج التنمية
öتطرح مرحلة ّ
السابقة ،مع توالد أفكار وتقديم فرضيات ودراسة إشكاليات بخصوص مناذج تنموية بديلة تفرتض
تطوير التفكري يف املستقبل وتفعيله ،من خالل إمعان التفكري يف البدائل املحتملة واملمكنة.
من هذا املنطلق ،تتط ّلع الدورية إىل تجذير االسترشاف منهج ًّيا ،وتكريس اختبار تقاناته ،مولي ًة البعد
خاصا ،ليك يستق ّر الشعور لدى الباحثني
التقني واملنهجي يف الدراسات املستقبلية أو االسترشافية اهتام ًما ًّ
فيام بعد برضورة اعتامد هذه التقنيات (أو ما ينبثق منها) عند إعداد الدراسات ،والرتكيز عىل الدراسات
التي ّ
توظف هذه التقانات يف تكوين "فرق بحث" وليس الباحث الواحد؛ نظ ًرا إىل طبيعة هذه الدراسات
التي تعتمد عىل التكامل املنهجي العابر لالختصاصات وصعوبة إنتاج دراسات استرشافية بجه ٍد فردي.
وبوصفها مجلة /كتا ًبا سنو ًيا ،تطمح دورية استرشاف إىل أن تكون مرشو ًعا تثري األسئلة الشائكة يف مجال
عملية التنمية ،عن طبيعة العالقة بني االسترشاف والتخطيط العام والتخطيط الطويل املدى والخطة
واإلسرتاتيجية والسياسات .وهي أسئلة أثريت بالفعل يف التجارب االسترشافية العربية كافة .كام أثريت يف
أدبيات االسترشاف العاملية ،وال س ّيام الفرنسية منها التي تنتمي إىل فضاء مدرسة االسترشاف اإلسرتاتيجي.

امللحق 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع
الكتب

الصفحة.
اسم املؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ
öنبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
öكيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج
إسامعيل (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
و ُيستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
مثل :ناش ،ص .117
مخترصا:
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117
و ُيستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:
öناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج
إسامعيل .بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر
أو املرشف عىل تجميع املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة
öالسيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
öياسنيّ ،
ّ
العربية.1991 ،

الدوريات

الصفحة .مثال:
اسم املؤ ّلف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املج ّلة ،املج ّلد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)1 (2009ص .129
öمحمد حسن" ،األمن
ّ
أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد  ،)1 (2009ص .135-120
öحسن ،محمد" .األمن
ّ
مقاالت الجرائد

تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:
يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح ّ
öإيان بالك" ،األسد ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
.17/2/2009
املنشورات اإللكرتونية

عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم
املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد) ،شوهد يف  ،2016/8/9يف......http://www :
ويتعني ذكر الرابط ً
ختص الروابط  Bitlyأو  .Google Shortnerمثل:
كامل ،أو يكتب
مخترصا باالعتامد عىل ُم ِ
ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يف:
http://bit.ly/2bAw2OB
"öمعارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،10/8/2016 ،شوهد يف  ،18/8/2016يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

امللحق 2

أخالقيات النرش يف مجلة استرشاف
1.تعتمد مجلة استرشاف قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث والقراء
(املح ّكمني) عىل ح ّد سواء ،وتُحيل كل بحث قابل للتحكيم عىل قارئني معتمد ْين لديها من ذوي
الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم
مرجح آخر.
بني القراء ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ ّ
2.تعتمد مجلة استرشاف ُقراء موثوقِني ومج ّر ِبني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.
ً
تنظيم داخل ًيا دقي ًقا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز
3.تعتمد مجلة استرشاف
التحرير ومراتبه الوظيفية.
4.ال يجوز للمح ّررين والقراء ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء عىل ّأي
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّأي
ٍ
الرسية ،وال يجوز استعامل ٍّأي
معلوم ٍة متم ّيزة أو ٍ
رأي جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهام الستفاد ٍة شخصية.
5.تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير القراء خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي
األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6.تلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء
عىل ما يرد يف تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسباب االعتذار.
7.تلتزم مجلة استرشاف بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية
التي تقدمها للبحث.
8.احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع
مراعاة مبدأ عدم التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل من أشكال التمييز األخرى ،عدا االلتزام بقواعد ومناهج ولغة
التفكري العلمي يف عرض وتقديم األفكار واالتجاهات واملوضوعات ومناقشتها أو تحليلها.

9.احرتام قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
املؤسسات
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّأي مؤ ّلف من املؤ ّلفني ،أو الرشكات ،أو ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
	10.تتقيد مجلة استرشاف بعدم جواز استخدام ّأي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة
التي يتضمنها البحث ا ُملحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.
	11.حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية
بالنسبة إىل املقاالت املنشورة يف مجالته العلمية املح ّكمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو ك ّل ًيا،
سوا ٌء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
	12.تتقيد مجلة استرشاف يف نرشها ملقاالت مرتجمة تق ّي ًدا ً
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية
النارشة ،وباحرتام حقوق امللكية الفكرية.
مبجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤ ّلفني من جميع رسوم النرش.
	13.املجانية :تلتزم مجلة استرشاف ّ

ö

ö

John Vidal, "Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says,"
The Guardian, 27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw
Policy Analysis Unit-ACRPS, "President Trump: An Attempt to Understand
the Background," Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy
Studies, accessed on 10/11/2016, at: http://bit.ly/2j36v5S
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is known to be social change, and among the noblest aims of these sciences—
including future studies—is the provision and consolidation of freedom.
ö

ö

Future studies was born out of modern social science as a discipline independent
from forecasting, assessments, and simple intuitive hypotheses in the aftermath
of the major world financial and economic crisis of 1926 for the United States
and after the Nazi occupation for France. The major structural crisis facing Arab
societies today dictates the consolidation of this discipline.
The stage of major social transformation currently experienced by the Arab world
raises radical questions about previous development models. It also generates
ideas, puts forward hypotheses, and demands the study of problems about
alternative development models to be developed and implemented in future by
scrutinizing potential and possible alternatives.

From this starting point, Istishraf aspires to give future studies methodological roots
and establish and test its techniques, giving this dimension of future studies the
required attention it deserves. Researchers will also grasp the importance of adopting
these techniques in their work, of concentrating on studies that use these techniques
and of forming interdisciplinary research teams. As an annual publication, Istishraf
aspires to raise thorny questions in the area of the development process, the nature of
the relationship between forecasting and general and long-term planning, and between
planning, strategy, and policy.

Like the rest of the social sciences, forecasting remains a discipline constantly in
formation and under development. Because of its newness, its early adoption of a
synthetic, integrative, and interdisciplinary methodological strategy, and its tendency
for innovation, future studies is perhaps the newest discipline within the social sciences.
The major developments in this field have thus depended on the synthesis between
descriptive, quantitative, and qualitative techniques. In this respect, futurology may be
no different to the other social and human sciences. Its relative difference, however, is
demarcated in the quantitative descriptive techniques it has adopted—even if derived
from other disciplines—having been reformulated, and in the other flexible techniques it
has developed. This raises questions concerning how to use these techniques, and what
they mean for planners and future forecasters – a key concern of this journal.

Ishtishraf thus aspires to provide a serious, adjudicated, academic platform for Arab
researchers and thinkers interested in questions of forecasting and future studies that
ensures the continuity of this interest and develops it by bringing in new generations of
young Arab researchers. Through this journal, the ACRPS aims to instill the concept of
forecasting at the heart of the region's development process by heightening the awareness
of planners, decision makers, strategy formulators, and policymakers in the importance
of future studies. In parallel, it aims at the institutional development of Arab associations
and societies interested in this field, leading to the foundation of an Arab Academy for
Future Studies, and the convening of annual academic conferences on issues pertaining
to the future of the Arab homeland.
In publishing a journal on future studies the ACRPS took into account the following factors:
ö

ö

The need to consolidate and develop Arab contributions to this field, and work
to create new academic generations to continue and build upon this, together
with knowledge investment to develop curricula for future studies and enlighten
public and private awareness of the importance of forecasting.
The ACRPS's commitment to support efforts of transformation in light of its long
term vision of advancing Arab states. The main driver behind the social sciences

Istishraf for Future Studies
Istishraf is an annual peer-reviewed journal produced by the Arab Center for Research
and Policy Studies (ACRPS). This latest addition to the ACRPS periodical series aspires
to fill a major gap in Arab knowledge production represented by the need for a peerreviewed Arab journal in the field of future studies. Although forecasting and future
studies have existed in the Arab region for decades, the corpus of material already
published in this field calls for a critical, methodical approach to improve the quality
of output. In addition to its academic function, Istishraf will further serve to promote
development in the Arab states and strive toward a better understanding of factors and
trends affecting Arab development.
Only a handful of widescale future studies from the Arab world – be they national or
regional – can be classified as academic future studies. Today, by means of an interrogation
of the horizon they defined and scenarios they set out, it is possible to build on the wealth
of existing material and to contribute to improve the processes of development in the
field of future studies. Past projects and sectorial programs along with individual efforts
by Arab specialists and academics have led to an accumulation of knowledge in this field.
This can be seen in the collective academic endeavors to address the relationship between
development and forecasting in the region; the production of excellent studies in this
field and the incorporation of future studies as a category for serious Arab academic
research prizes; its inclusion within some university departments and disciplines in the
region and the formation of a group of centers for futurological research of varying
scope, seriousness and effectiveness. These accomplishments confirm the existence of
an environment receptive towards the goals of this journal, and the potential to enrich
the field of futurology with concerted efforts from experts and researchers active in
the Arab world.

The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals and
specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the
Arab nation. It works towards the advancement of the
latter based on the understanding that development
cannot contradict a people's culture and identity, and
that the development of any society remains impossible
if pursued without an awareness of its historical and
cultural context, reflecting its language(s) and its
interactions with other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line
with this vision, the Center conducts various academic
activities to achieve fundamental goals. In addition to
producing research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and convenes
conferences, workshops, training sessions, and seminars
oriented to specialists as well as to Arab public opinion.
It publishes peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and English to
reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010
with a publishing office in Beirut, has since opened three
additional branches in Tunis, Washington and Paris,
and founded both the Doha Historical Dictionary of
Arabic and the Doha Institute for Graduate Studies. The
ACRPS employs resident researchers and administrative
staff in addition to hosting visiting researchers, and
offering sabbaticals to pursue full time academic
research. Additionally, it appoints external researchers
to conduct research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the
main concerns and challenges facing the Arab nation
and citizen today.

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 انطال ًقا من فهم أنّ التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته،مجتمع بعينه
 بل إنّ تط ّور،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
ٍ
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ثم
ّ ومن
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤ ّثرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
 فهو ينتج أبحا ًثا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر، ويصدر كت ًبا مح ّكم ًة ودوريات علمي ًة،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب،وموجهة إىل املختصني
،االجتامعية واإلنسانية
ّ
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.املركز جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية،للدراسات العليا
.ومجلس أمناء مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ
 ضمن، ويك ّلف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية،العلمي
.أهدافه ومجاالت اهتاممه

The Doha Institute for Graduate Studies (DI) is an

independent institute for learning and research

in the fields of Social Sciences, Humanities, Public
Administration and Development Economics in
Doha.

Through its academic programs and the research
activities of its professors, the DI aims to achieve

its mission of contributing to the formation of a

new generation of academics and intellectually

independent researchers who are proficient in

أكادميية
مؤسسة
معهد الدوحة للدراسات العليا
ّ
ّ
مستقلّة للتعليم العايل واألبحاث يف العلوم
العامة واقتصاديات
االجتامعية واإلنسانية واإلدارة
ّ
.التنمية
يهدف املعهد من خالل برامجه األكادميية ونشاطات
أساتذته البحثية إىل تحقيق رسالته املتمثلة يف
ٍ
جديد من األكادمييني
ٍاملساهمة يف تكوين جيل
والباحثني املستقلني فكر ًّيا واملتمكّ نني من املعايري

international scholarship standards and modern

العاملية واألدوات البحثية املنهجية الحديثة
العلمية
ّ

tools, and leading professionals who can advance

املهنيني القادرين عىل الدفع قُ ُد ًما باملعرفة

interdisciplinary research methodologies and
human knowledge and respond to the needs of

the Arab region, resulting in social, cultural and
intellectual development.

The institute seeks to establish an intellectual hub

that will benefit the Arab region in particular. The
Institute supports academic research that deals

with Arab issues, in an atmosphere of institutional
and intellectual freedom.

 ومن القادة،القامئة عىل مبدأ تداخل التخصصات
اإلنسانية واالستجابة إىل حاجات املنطقة العربية
.التطور الفكري واالجتامعي واملهني
يف سبيل
ّ
ويسعى املعهد لتأسيس نواة لرصح فكري يفيد
 ويدعم املعهد.العامل العريب عىل نحو خاص
جو
ّ  يف،البحوث العلمية التي تهتم بالقضايا العربية
.من الحرية املؤسسية والفكرية

The Institute works in cooperation with the Arab

يعمل املعهد بالتعاون مع املركز العريب لألبحاث

Doha Historical Dictionary of Arabic Language

العربية عىل فتح املجال لطلبته وأعضاء هيئته

Center for Research and Policy Studies and the
to facilitate its students and faculty members
in their research of the most important current
issues related to the Arab world and the wider
international community. The involvement of

students in the most important research projects
is at the heart of the Institute's interests.

The Institute adopts Arabic as its official and
primary language for education and research.

English serves as an accompaniment to Arabic,
with both languages used in presenting and
research.

ودراسة السياسات ومعجم الدوحة التاريخي للغة
التدريسية للبحث يف أهم القضايا الراهنة التي
 ويعترب.تتعلق بالعامل العريب واملجتمع الدويل
إرشاك الطلبة يف أهم املشاريع البحثية يف صلب
.اهتاممات املعهد
،يعتمد املعهد اللغة العربية أداةً للبحث العلمي
 ولغةً أساسية،ولغةً رسمية يف الخطاب العام
ُعد اللغة اإلنكليزية لغةً مرافقة
ّ  وت.للتعليم والبحث
 وتستعمل اللغتان يف.يف التعلّم والبحث العلمي
.طرح املواضيع املختلفة ودراستها

دعوة إىل الكتابة
يدعو الكتاب السنوي "استرشاف" األكادمييني والباحثني وسائر الكتّاب املهتمني بحقل

االسترشاف والدراسات املستقبلية إىل الكتابة يف صفحاته .وهو يقبل األبحاث النظرية
أيضا للرتجامت وملراجعات الكتب .تخضع كلّ
والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية ،ويفتح صفحاته ً

املواد التي تصل إىل "استرشاف" لتحكيم أكادمييني مختصني .ولذلك يتوخّ ى الكتاب السنوي

ً
جادا
الدولية املتعارف عليها .ويضمن هذا االلتزام
"استرشاف" التزام املعايري
تراكم علم ًيا ً
ّ
طيع
وجودة املادة التي تصل إىل القراء .ويهدف الكتاب السنوي "استرشاف" إىل أن يكون ّ

الفهم لدى املختصني وغري املختصني من القراء ،دون التضحية برصانة املضمون.
ترسل كل األوراق املوجهة إىل النرش باسم رئيس التحرير
عىل العنوان اإللكرتوين الخاص بالكتاب:

istishraf@dohainstitute.org

رشوط النرش
ينرش الكتاب السنوي "استرشاف" البحوث األصيلة التي مل يسبق نرشها جزئ ًيا أو كل ًيا ،والتي تعتمد األصول
ُقدم البحوث باللغة العربية وفق رشوط النرش يف املجلة ،ويراوح حجم األبحاث بني
العلمية املتعارف عليها .وت ّ
 6000و 8000كلمة ،مبا فيها املراجع والجداول واملالحق .وتحتفظ هيئة التحرير بحقّ ها يف قبول بعض األوراق
ٍ
حاالت استثنائية.
التي تتجاوز هذا الحجم يف
تصب يف حقل االسترشاف والدراسات املستقبلية ،كام تقبل عروض
تقبل املجلّة ترجامت ملواد علمية أو تقارير
ّ
بحجم أكرب إن كانت دراسات نقديةً  ،من  2500إىل  3000كلمة،
الكتب من  1000إىل  1200كلمة ،ومراجعات الكتب
ٍ
مير عىل صدور الكتاب أكرث من ثالث سنوات ،وأن يجري االتفاق بشأنها مسبقً ا مع هيئة التحرير.
عىل ّ
أل ّ
تخضع املواد املرسلة كلّها لتقييم محكّ مني من ذوي االختصاص والخربة .ويف حال قبولها ،ترسل
املالحظات املقرتحة للكاتب لتعديل ورقته يف ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهايئ ونرشها.
ُيرفق البحث بسرية ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص للبحث بنحو  250-200كلمة ،إضافةً إىل كلامت مفتاحية .ويف
مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي نُفِّ ذت بها
حال وجود
ّ
برنامجي "إكسيل" أو "وورد" .وال تُقبل األشكال والرسوم والجداول التي ترسل يف هيئة صور.
يف األصل ،بحسب
َ

Invitation to Submit Papers
The editors of Istishraf invite scholars interested in the field of forecasting and futures studies to
submit papers for consideration in upcoming editions of the journal. Istishraf publishes theoretical
and applied research across all the disciplines and specializations, in Arabic. The journal also features
critical essays and book reviews. All submitted manuscripts are subject to the same rigorous peerreview process. The journal aims to advance forecasting and futures studies for diverse audiences
of specialists and non-specialists alike while continuing to uphold its high academic standards.
All manuscripts submitted for publication should be addressed to
the Editor-in-Chief by email to: istishraf@dohainstitute.org

istishraf@dohainstitute.org

Guidelines
Only original work submitted exclusively for publication by Istishraf can be accepted. All
submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive of a bibliography,
footnotes, appendices and the caption texts for images. The editors retain the right to publish
longer pieces at their discretion.
Book reviews of between 1,000 and 3,000 words in length will be considered for submission to the
journal, provided that the book covers a topic which falls within the scope of the journal and has
been published in the previous three years.
All submissions are subject to evaluation by professional and experienced referees. Once accepted,
any proposed changes are sent to the author to amend his or her paper, prior to final editing and
publishing.
All submissions must include an abstract, ranging between 100 and 150 words in length as well as
a list of keywords. All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format compatible
with either Microsoft Excel or Word, alongside high-resolution images.

