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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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