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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.

378

الكتـاب الخامس 2020 -
تاعجارم

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.

    |    هيب نب ديشر  هيب نب ديشر
دميوغرافيا املغرب يف أفق عام  :2050قراءة تحليلية يف تقرير "إسقاطات السكان واألرس"2050- 2014
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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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