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مدني بالطبع ،أي ال ب َُّد له من االجتماع
اإلنسان
ٌّ
الذي هوَ المدني َُّة في اصطالحهم ُ
الع ْمران.
وهوَ معنى ُ
ابن خلدون

تعب آراء ُ
الك َّتاب بالرضورة عن جَّاتاهات يتب َّناها "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" أو "جملة عمران للعلوم االجتامعية واإلنسانية"
ال رِّ

االج ِت اَم ِع اإلِن َْس يِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ رَ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع ىَل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب رَ ِ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب رَ ُ
ش ِبأَ ْع اَملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث يِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب رَ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت اَم ُع ا ِإلن َْس يِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
َوالأْ َ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد ُأخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت اَم ُع اإلِن َْس يِ ُّ
ان رَضُور ٌِّيَ .و ُي َع رِّ ُب ا ْل ُح َك اَم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :اإلِن َْس ُان
ْ
َ
َم َد يِ ٌّن ِب َّ
اص ِط اَل ِحه ِْم
االج ِت اَم ِع ا َّل ِذي ُه َو املَ َد ِن َّي ُة يِف ْ
الط ْب ِع" ،أ ْي لاَ ُب َّد لَ ُه ِمن ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك اَم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت اَم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب رَ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
اَفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ اَم يِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى لاَ َي ِص َل أَ َح ٌد إِ ىَل َغ رْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف اَل ِس َف ُة َع ىَل َه َذا ا ْل رُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه لاَ ُب َّد لِ ْل َب رَ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه لاَ ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب رَ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ يِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب رَ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم مِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ رْ ِي إِ ْن َكا ٍر َولاَ َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك اَم ِء َغ رْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك اَم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب رَ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك مِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع ىَل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع ىَل َجا َّد ِت ِه.
ابن خلدون ،املقدّمة
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يوسف كرباج *

هل تؤدي الثورة الديموغرافية
إلى ثورة ديمقراطية؟
نموذجا الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ما هي األوارص التي جتمع بني الديموغرافيا والديمقراطية؟ املؤرخ الربيطاين لورنس ستون
أكد يف مقال صدر له يف العام  1969وجود عالقة سببية بني التعليم والثورة .فاالضطرابات
السياسية برأيه تبدأ حني تبلغ نسبة املتعلمني من الذكور  50يف املئة من السكان .فهل اخلالصة
توصل إليها ستون قبل أكثر من أربعة عقود يمكن سحبها عىل االنتفاضات العربية التي
التي ّ
هبت عىل املنطقة يف مطلع العام 2011؟
ّ

هناك الكثري من العنارص املتشاهبة التي حصلت يف العامل يف ستينيات القرن املايض وما حيصل
يف العامل العريب يف العقد الثاين من القرن اجلاري ،وحتديدً ا يف جمايل ارتفاع نسبة التعليم وظاهرة
الطفرة الشبابية .فهذه العوامل الديموغرافية – الرتبوية سامهت يف دفع العالقات االجتامعية إىل
نوع من الالاستقرار السيايس الناتج أصلاً من الالتوازن الديموغرايف – االقتصادي.

مقدمة
ِّ

()1
سيبي هذا البحث اً
هلو ظاهرة كونية ،تشمل
أول كيف أن
نّ
التحول الديموغرايف ،بمعناه األوسع َ ،
ّ
اّ
اآلن العامل العريب (والعامل اإلسالمي) .إل أن القصد من هذه الورقة جتاوز الديموغرافية الوصفية
ليشتمل عىل السياسة ،وبخاصة يف ما يتعلق باالنتفاضات العربية اجلارية حالي ًا .إن هذا النوع من الربط بني
التعليم والديموغرافيا والسياسة ليس اكتشا ًفا جديدً ا ،فقد أوجد املؤرخ الربيطاين لورنس ستون ()L. Stone
مؤخرا صلة بني التعليم والثورة يف مناخ آخر( )2يف مقال نرش( ،)3باملصادفة ،بعد عام من ثورة أيار  /مايو .1968
ً

* مدير أبحاث يف املعهد الوطني للدراسات الديموغرافية .باريس.
تتلخص يف ارتفاع نسبة الذكور القادرين عىل القراءة والكتابة ،ومن ثم ارتفاع نسبة
1
التحول الديموغرايف هو عبارة عن دورة تارخيية ّ
ّ
اإلملام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث ،وهو ما يؤدي إىل انخفاض نسبة اخلصوبة بسبب استعامل وسائل منع احلمل وارتفاع سن الزواج.
يضمن العوامل الديموغرافية يف حتليله.
 2درس ستون الثورة التي أدت إىل إعدام امللك تشارلز األول عام  ،1649ولكن ستون مل ّ

3 Lawrence Stone, “Literacy and Education in England, 1640-1800”, Past and Present, no. 42 (February 1969), p.
61-139.
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الشبان  50يف املئة
كان استنتاجه األسايس فيه أن القالقل السياسية تبدأ ما إن تبلغ نسبة املتعلمني يف صفوف ّ
من إمجايل السكان.

وعليه ،فإن هذا االتجّ اه نحو زيادة التعليم كان وال يزال ويبقى اً
التمزق االجتامعي ،بخاصة
عامل من عوامل
ّ
حني يكون الشباب هم الفئة الديموغرافية الطاغية يف املجتمع ،كام هي احلال من املغرب إىل ُعامن .يناقش اجلزء
الثاين من البحث ظاهرة «النمو يف أعداد الشباب» ،ولكن هذا االختالل لن يدوم إىل األبد ،فمن املمكن توقّع
مستقبل أهدأ ،وفق ًا للمؤرشات الديموغرافية.
فقد دخلت مجيع هذه الدول اليوم يف مرحلة من التقارب مع العامل املتقدم ،وهو ما يعني أن «النمو يف أعداد
تقدم هذه الديموغرافيا
الشباب» سيبدأ باالنخفاض من دون أن يرتافق ذلك مع ارتفاع كبري يف نسبة املس ّننيّ .
فرصا هائلة للعامل العريب وللمنطقة ،وبخاصة من الناحية االقتصادية .وقد يكون األثر األسايس
اجلديدة ً
اقتصاد ًيا بامتياز ،ولكنه سيايس بالتأكيد ،يشمل اجلزء األخري من الورقة هذه التوقعات.

ً
أوال :من الثورة الديموغرافية إلى الثورة الديمقراطية
فوجئ اجلميع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا باالندالع الرسيع لألحداث يف كانون األول  /ديسمرب ،2010
ُ
توسع نطاقها .وصف هذه احلالة وزير الدفاع اإلرسائييل ،إهيود باراك ،الذي يتو َّقع منه
جراء ّ
وأصيبوا بالدهشة ّ
أن يكون من أقل االشخاص تعاط ًفا مع هذه التطورات ،بأهنا تسونامي ،يف حني ُ
اصطلح رسيع ًا عىل تسميتها
«انتفاضات».
كونية احلالة اإلنسانية ،إذ ليس ثمة فروق جوهرية بني البرش،
ولكن كان ال بد هلذه
ّ
التطورات أن حتدث ،نظر ًا إىل ّ
تطورهم .لذا ،كان وصول تلك االنتفاضات إىل البلدان العربية حتمي ًا ،بعد أن
وإنام الفروق تكمن يف درجة ّ
كانت قد انطلقت من إنكلرتا وأزهرت يف فرنسا قبل أن تنترش يف أرجاء أوروبا والعامل.
حتوالت ثقافية وديموغرافية
شهدت الدول العربية طوال العقود األربعة االخرية ،وبالتناسب مع درجة ّ
تقدمهاّ ،
وأنثروبولوجية وعائلية تشبه تلك التي عاشتها أوروبا منذ نشوب الثورة الربيطانية ( )1660 -1640والثورة
تدعيه النظريات اجلوهرية أو الثقافية ،ال ّ
يشكل العامل العريب استثنا ًء
الفرنسية ( .)1793 -1789وبعكس ما ّ
هلذه التطورات ،ويتناقض التفكري عكس ذلك جوهري ًا ،وفكرة التقدم البرشي ،أي ما يتعارض مع التاريخ
املعارص ،وهذا ما سنثبته الحقًا.
التحوالت الديموغرافية
 -1التعليم جذر
ّ

مرت هبا الدول العربية إىل انتشار التعليم بني الذكور اً
أول،
تعود عمليات
ّ
التحوالت الديموغرافية املتعددة التي ّ
تقريبا منذ بضعة عقود  -قادرة عىل الكتابة
ومن ثم بني اإلناث .باتت أغلبية الشباب – التي كانت ّأمية بالكامل ً
والقراءة عند بلوغها سن الـ  24 -20عا ًما ،وهي السن التي يبدأ معها الزواج واإلنجاب .باتت بعض نتائج
التحوالت معروفة ومدروسة جيدً ا (كالعالقة بني التعليم وانخفاض اخلصوبة) .ولكننا ال نزال نحتاج اىل
هذه
ّ
رؤية كلية متكاملة تربط بني املراحل املتعددة هلذه املراحل ،بدء ًا بانتشار التعليم ووصوالً اىل الثورة.
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الشكل رقم ()1
نسبة الشباب العريب بحسب اجلنس ( 19-15عا ًما) القادر عىل الكتابة والقراءة،
بحسب البلد2010 ،
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والتحول الديموغرايف ،من الرضوري تأكيد أن اكتساب مهارة القراءة ،والكتابة عىل
يف سياق عملية التحديث
ّ
()4
تفرد املرء واكتسابه استقالليته .
وجه أخصَ ،
هلو خطوة أساسية يف ّ
التحول الديموغرافي :الوفيات ،والخصوبة
-2
ّ

ّ
تشكل اخلصوبة العامل األهم واألكثر فعالية الذي يتأثر بالتعليم ،وإن كان التعليم يق ّلص ً
الوفيات.
أيضا نسبة ّ
التقدم يف جمال الطب يف خفض نسبة
يمكن ر ّد بداية
التحول الديموغرايف إىل القرن السابع عرش ،حني ساهم ّ
ّ
الوفيات يف أوروبا ،وهو رشط أسايس النخفاض اخلصوبة.

متأخر ،مل تكن اخلصوبة العربية لتتق ّلص لوال أن انخفاض نسبة الوفيات كان سابقًا
وعىل نحو مشابه ،وإن ّ
عليها ،األمر الذي رفع متوسط العمر املتوقع من  40عا ًما يف اخلمسينيات ليتجاوز اليوم الـ  75عا ًما .فكان
وكثريا ما تم
النخفاض معدل الوفيات هذا أثر عميق يف احلالة الديموغرافية ،بام يتجاوز املعايري الديموغرافية.
ً
كثريا ما تطلقه الشعوب العربية
توصيف الشعوب العربية –عىل عجالة -بأهنا شعوب َقدَ رية ،وهو توصيف ً
عىل نفسها ً
أيضا .قد يكون مر ّد ذلك إىل أن املجتمعات العربية اعتادت املوت الذي يأيت مفاج ًئا ومن دون إنذار.
هلذا السبب ،يشبه انخفاض معدل الوفيات ما يشبه الثورة الذهنية يف عقلية الشعوب إذ أبعدهتا عن القدَ رية.
وكام فعلت الشعوب القديمة يف أوروبا ،جلأت هذه املجتمعات حديث ًا اىل ضبط اخلصوبة ،وهي إجراءات
معدل اخلصوبة اليوم من  7.5أوالد للمرأة إىل أقل من 3
رضورية ملواجهة النمو السكاين؛ فقد انخفض ّ
معدل اإلحالل – أو التعويض-
أوالد يف الفرتة التي سبقت الفرتة االنتقالية؛ وقد اقرتب كثري من الدول من ّ

4 François Furet et Jacque Ozouf, Lire et Ecrire : l’Alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, éd. Par le
Centre de Recherches Historiques de l’EHESS, coll. « Le Sens Commun, » 2 vols. (Paris: Editions de Minuit, 1977).
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معدل اخلصوبة يف إيران اليوم ( )1.8ليميس
الديموغرايف ( )2.1أو بات أدنى منه .نتيج ًة لذلك ،انخفض ّ
فمعدل اخلصوبة فيه
املعدل يف اسكندنافياّ .أما يف لبنان ،وهو بلد  60يف املئة من سكانه مسلمون،
ّ
أدنى من ّ
معدل اخلصوبة يف كل من تونس ()2.05
معدل اخلصوبة يف بلجيكا ( .)1.8يف حني أن فرق ّ
( )1.6أدنى من ّ
واملغرب ( )2.19وتركيا ( ،)2.10مقارنة بمتوسط اخلصوبة يف النموذج الفرنيس اجلميل ،ال يتجاوز الفواصل
للتحول الديموغرايف ،أال وهو العلمنة (الشكل رقم (.))2
العرشية( .)5يتناول البحث الحق ًا رشط ًا آخر
ّ
الشكل رقم ()2
التحول الديموغرايف ،ويف العام 2010
معدالت اخلصوبة العامة يف البلدان العربية قبل مرحلة
ّ
ّ
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تسبب انتشار التعليم،
ال جمال هنا لتكرار ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮﺓ
ﺍﻟــم ّ
ُ
حددﺓ ﻟﻠﺨـﺼﻮﺑﺔ واملتداولة ً
عامليا؛ فقد ّ
وخاصة تعليم الفتيات ،يف تأجيل سن الزواج ،وانتشار وسائل منع احلمل – التي ال تتعارض مع الدِّ ين
بالنسبة إىل املسلمني وإىل قسم كبري من املسيحيني العرب – وهو ما أدى إىل انخفاض رسيع يف معدل اخلصوبة
املتوسط
ليقارب املعدل األورويب املنخفض ،أي ولدين .وهذا ما حصل يف املناطق األكثر تقد ًما يف حوض
ّ
والرشق األوسط كشامل أفريقيا ولبنان (ليس فقط بني املسيحيني ،ولكن ً
أيضا بني املسلمني ،س ّن ًة وشيعة())6
وتركيا وإيران.
 -3الزواج ،زواج األقارب/الزواج من خارج العائلة  ،والمجتمع األبوي ،وأدوار الجنسين

مقد ًسا مثلام كان يف املايض .وليست احلالة املغربية سوى مثال لذلك؛ إذ
دينيا
واجتامعيا ّ
ً
مل يعد الزواج التزا ًما ً
ال يزال  42يف املئة من الرجال و 33يف املئة من النساء – عام  – 2010الذين يرتاوح عمرهم بني  30و34
ّ
التحول الديموغرايف يف البلدان العربية واالسالمية ،انظرYoussef Courbage and Emmanuel :
لالطالع عىل دراسة مفصلة عن
5
ّ
Todd, A Convergence of Civilizations: The Transformations of Muslim Societies Around the World, Translated by George
.Holoch (New York: Columbia University Press, 2011), p. 134
 6للمقارنة بني املؤرشات الديموغرافية للمسيحيني واملسلمني يف الرشق األوسط وتركيا ،انظرYoussef Courbage and Philippe :
.Fargues, Christians and Jews under Islam, Translated by Judy Mabro (London; New York: Tauris, 1997), p. 245
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عا ًما ،عازبني أو من دون زواج ،يعود ذلك ،لدى البعض ،إىل اخليار الشخيصّ .أما يف اجلزائر وتونس ولبنان،
فيقارب اليوم متوسط العمر للزواج  30عا ًما أو قد يفوقه ،وهو تقريب ًا ضعف ما كان عليه يف الستينيات.

معدل الزواج فحسب ،بل تغيرّ ت طبيعته ً
أيضا .انخفض زواج األقارب  -أو ما كان ُيعرف بالزواج
مل ينخفض ّ
اً
العريب -إىل النصف ،وكان يعني اً
وإقفال عىل الروابط االجتامعية ،وهو ما أ ّدى إىل مؤسسات
املمتدة
ختم للعائلة
ّ
متص ّلبة .جتدر اإلشارة ،بعيدً ا عن احلسابات الديموغرافية البحتة ،إىل أن إمكانية املجتمع لالنفتاح تتزايد مع
ازدياد حاالت الزواج من خارج العائلة (أو زواج األباعد) كام يف املغرب ،حيث انخفضت نسبة الزواج بني
األقارب من  30يف املئة إىل  15يف املئة بني عامي  1995و  .2010بل يمكن القول إن هذا االنفتاح االجتامعي
تقريبا يف مجيع أنحاء
الشعب طغاة مستبدون ،وهي احلال
ممهدً ا للثورة ،خاص ًة حني حيكم
قد يكون
ً
َ
عنرصا ّ
ً
عدة (انتشار التعليم ،وانخفاض الوفيات ،واخليار
املنطقة العربية .من هنا ،قد يفسرّ تضافر عوامل ديموغرافية ّ
أسباب االنتفاضات التي تندلع ضد األوضاع املعيشية القاسية
الشخيص يف مسائل الزواج واخلصوبة وغريها)
َ
احلرية.
وغياب
ّ

مل ت َُعد البنى والعقليات البطريركية قادرة عىل مقاومة التغيري الديموغرايف؛ ففي املغرب وتونس ولبنان وإيران
معدل اخلصوبة
وتركيا وبعض مناطق سورية (املحافظات التي يسكنها العلويون والدروز واإلسامعيليون) ،بات ّ
ويبي الشكل أدناه ،أن احتامالت عدم إنجاب مولود ذكر تتزايد ّ
باطراد
اليوم يقارب
الولدين  ،أو دون ذلك .نّ
ْ
اً
مع انخفاض نسبة اخلصوبة .ويف حني أن هذا االحتامل يبقى ضئيل مع معدل عام للخصوبة يتجاوز األربعة
أوالد ،وتتزايد بشكل كبري حني يقارب معدل اخلصوبة الولدين ،وهو ما يعني أن  25يف املئة من األزواج يف
املغرب ولبنان وتركيا وإيران واملناطق الساحلية واجلبلية يف سورية يرتضون بأن ُيرزقوا بابنتني فقط ،من دون
البطريركية التقليدية
وريث ذكر .وهذا قد يتعارض وتعاليم اإلسالم وربام ،قد يتناقض بشكل أعمق ،واألفكار
ّ
املتجذرة يف املجتمع منذ أزمان غابرة (الشكل رقم (.))3
الشكل رقم ()3
النسبة املئوية الحتامالت عدم إنجاب أبناء ذكور بحسب عدد األوالد
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مقترصا عىل اإلنجاب والعمل املنزيل ،اقتحمت النساء
ويف ما يتعلق بـ أدوار اجلنسني ،فبعد أن كان دور املرأة
ً
أيضا) املشهد السيايس منذ األحداث األخرية بدء ًا بالدار البيضاء مرور ًا بدرعا ،وصوالً
العربيات (واإليرانيات ً
إىل صنعاء البعيدة.
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التحوالت الديموغرافية والتعليمية الناجحة التي أعادت
فقد انتهى عرص «عزل» النساء يف إثر جمموعة من
ّ
واضحا يف نسب وصول اإلناث إىل
وهيأهتا لظهور دور املرأة فيها .وهذا ما يظهر
ً
تشكيل املجتمعات العربية ّ
التعليم الثانوي واجلامعي والشهادات العليا التي حتوزها النساء اليوم (الشكل رقم ( .))4ففي التعليم الثانوي،
معدل االلتحاق باملدارس لدى الفتيات عن مثيلته لدى الذكور يف أغلبية الدول العربية ،بدء ًا باجلزائر
يزيد صايف ّ
( )65/68مرور ًا بفلسطني ( ،)82/87وصوالً إىل شبه اجلزيرة العربية بام فيها الكويت (.)88/92

هن اكثر تعلي ًام من نظرائهم الذكور يف كل
ويبدو التحصيل العلمي اجلامعي للنساء الف ًتا ،إذ نّ
يتبي أن الفتيات ّ
مكان باستثناء اليمن .بنا ًء عىل هذه املعطيات ،ليس من الصعب عىل الباحث ان يتوقّع كيف يمكن هلذه األرقام
عمليا يف جماالت التوظيف والسياسة وغريها (اإلعالم).
أن ترتجم
ً
الشكل رقم 4
معدل االلتحاق باجلامعات ( 24-18عا ًما) بحسب اجلنس والبلد (حوايل عام )2010
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 -4اآلثار المتضاربة للتعليم ولوسائل منع الحمل

خفيا؛ فالتعليم يف حد ذاته واستخدام وسائل منع احلمل ،الناجم عن التعليمّ ،
اّإل أن للتعليم ً
يشكالن
أيضا ً
وجها ً
مع ًا عاملني متضاربني ،بمعنى أن نتائجهام قد تكون إجيابية وسلبية يف الوقت نفسه.
يؤدي اكتساب التعليم لدى اإلناث والذكور عىل حد سواء ،إىل انخفاض معدل اخلصوبة ،وهو رضوري
لتحقيق التقدم االقتصادي .ومل ُيلحظ سوى هذا اجلانب اإلجيايب ،منذ عرص التنوير وصوالً إىل إميل دوركهايم.

شددوا عىل اجلانب املظلم لعملية التحديث ،مثل زيادة
غري أن املفكرين ،يف هناية القرن التاسع عرشّ ،
معدالت االنتحار كنتاج ثانوي هلا .ولألسباب نفسها ،جعل تعلم القراءة والكتابة األفراد والشعوب أكثر
وعيا؛ فقد يؤدي التقدم الثقايف يف بداياته إىل اضطراب فكري ،وهذا ما نشهده اً
فعل يف املجتمع العريب مرتافقًا
ً
مع انتشار التعليم:
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• يستطيع االبن أن يقرأ ويكتبّ ،أما أبوه فال يستطيع ،عل ًام إنه هو الذي يمسك بالسلطة املطلقة يف املجتمعات
البطريركية؛
• تبلغ األخوات املستوى التعليمي ذاته الذي يبلغه إخوهتن (وربام يصلن إىل مستوى أعىل)؛

• تصل الزوجات إىل املستوى التعليمي نفسه الذي وصل إليه أزواجهن (وأحيانًا مستوى أعىل)؛

يقوض انتشار وسائل منع احلمل  -وهو ظاهرة تنتج من التعليم -اهليمنة التقليدية للرجل عىل املرأة.
• ّ

هيددها بشكل غري
وهكذا ،فقد يزعزع تعميم التعليم عالقات السلطة داخل العائلة ،يف حني أن منع احلمل ّ
مبارش .وقد تؤدي هذه االختالالت إىل اضطراب ذهني يف املجتمع.

قدرا أكرب من
فمنع احلمل هو تطور مرحب به ألن احلد من عدد األوالد يتيح لألهل أن يولوا كل طفل عىل حدة ً
االهتامم ،فيحظى الطفل بالتايل بتغذية وتعليم ورعاية صحية أفضل ،ويتلقّى حنانًا أكرب .وتكون مهمة الوالدين
يف عائلة صغرية احلجم ،بخاصة يف ما يتعلق بالتفاعل بني األب واألم ،أكثر ديمقراطية وحرية – وهو ما قد يرتك
إجيابيا يف املجتمع واحلوكمة بشكل عام .يف املقابل ،قد تو ّلد عائلة يسيطر عليها أب ّأمي ويامرس سلطته عىل
أثرا
ً
ً
سيام يف املجتمعات البطريركية – خليط ًا قابل لالنفجار.
أوالد حيظون بمستوى تعليمي مل ُيتح آلبائهم – وال ّ
قد يكون تعليم النساء يف بدايته عامل اضطراب؛ إذ حني تلجأ النساء إىل وسائل منع احلمل ،كام يفعل نحو ثلثي
النساء يف شامل أفريقيا ،فام الذي يضمن ألزواجهن اّأل خي ّنهم؟ جيب عدم التقليل من أمهية هذا التوتر النفيس،
البطريركية.
خاصة يف جمتمعات تقليدية مل ختتف منها متا ًما بقايا
ّ

للتحول الديموغرافي؟
 -5العلمنة :شرط مسبق
ّ

ُيظهر لنا التاريخ أن علمنة األفراد يف املجتمع كانت تأيت ،عادةً ،بعد اخرتاق التعليم خمتلف الرشائح االجتامعية
يف املجتمعات األوروبية ،وإن حدث ذلك بدرجات خمتلفة.

السباقة يف ذلك؛ إذ بدأت اخلصوبة تنخفض منذ النصف الثاين للقرن الثامن عرش حني قامت
كانت فرنسا ّ
النساء الفرنسيات بمخالفة رصحية لتعاليم الكنيسة للحد من خصوبتهن ،فلجأن إىل اجلامع الناقص أو استخدام
واقيات ذكرية بدائية مصنوعة من أمعاء املوايش .يف تلك الفرتة ،اشتكى كاهن فرنيس من منطقة إيل دي فرنس
مرت بقية بلدان أوروبا بعملية العلمنة نفسها ،ولكن بفارق قرن،
من أن «خداع الطبيعة وصل إىل الريف» .ثم ّ
بمعدالت يف اإلملام بالقراءة
أخر
وهو ما ّ
التحول الديموغرايف عىل الرغم من أن أغلبية هذه البلدان كانت تتم ّتع ّ
ّ
والكتابة أعىل ّمما هي عليه يف فرنسا.

استثنائيا رسيع ًا يف اخلصوبة عىل الرغم من مجيع الصعوبات ،فهي
حتو اًل
ّأما املجتمعات العربية التي ّ
سجلت ّ
ً
تعيش بالتأكيد عملية العلمنة هذه نفسها ،ولكن يصعب قياسها ،إذ تبقى استطالعات الرأي بشأن املوقف
املحرمات .اّإل أن املغرب استثناء يف هذا املجال،
نوعا من
من العلمنة نادرة يف املنطقة؛ فال يزال املوضوع ُيعترب ً
ّ
إذ يمكن أن يجُ رى فيه هذا النوع من االستطالعات .صحيح أن املغرب هو ،رسمي ًا ،من أكثر البلدان العربية
الديني ،حيث إن امللك هو ً
أيضا «أمري املؤمنني» ،إال أن االستطالعات فيه تشري إىل أن املامرسة
حمافظة يف املجال ّ
يدعي  47يف املئة فقط من الشباب املغريب
الدينية ترتاجع بني األجيال
الشابة بخالف الصورة النمطية الشائعةّ :
ّ
ّ
أنه حيافظ عىل عقلية دينية 36 ،يف املئة من الذكور و  59يف املئة من اإلناث.
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احلد الطوعي لعدد األطفال؛ إذ يشري منع احلمل إىل أن اجلميع  -سوا ًء تعلق األمر باملسيحيني
هلذا أثر ملحوظ يف ّ
يف أوروبا أو باملسلمني العرب -بدأوا يشعرون بأهنم وحدهم مسؤولون عن خياراهتم اإلنجابية .وعليه مل يعد
«التدخل اإلهلي» هو سبب اإلنجاب ،وبات األفراد يفهمون أن منح احلياة هو مسؤوليتهم الفردية ،وأنه قرار
ّ
جيب اّأل تتحكم فيه العائلة أو القبيلة أو أي سلطة سياسية أو دينية.

تشري البيانات التجريبية ،عىل حمدوديتها ،إىل هذا التطور العميق يف املفاهيم .فمنذ نحو أربعني عام ًاُ ،أجري أول
استطالعات الرأي بشأن املوقف من اإلنجاب يف العامل العريب .كان أحد االسئلة التي ُطرحت يف االستطالع:
«ما هو العدد املثايل لألوالد بالنسبة إليك؟» ،فأجابت نسبة كبرية من النساء عرب ردود غري رقمية؛ فبدالً من
بجمل من نوع «إهنا مشيئة اهلل»« ،أنا ال
القول إهنن يرغبن يف طفلني أو ثالثة أو عرشة ،كانت كثريات منهن جيبن ُ
أؤمن باملباعدة بني الوالدات ،إن اهلل هو من خيتار» ،وغريها من العبارات التي ال تتضمن أي إشارة إىل أرقام.
ّأما اليوم ،فقد اختفت هذه اإلجابات غري املحددة بشكل شبه كامل من استطالعات الرأي.

ّ
املحذرين من
ترتك العلمنة أيض ًا عميق األثر يف العالقات بني خمتلف الثقافات املختلفة؛ فبخالف ادعاءات
«رصاع احلضارات» ،يشهد العامل العريب واإلسالمي ،وبخاصة يف شامل أفريقيا ،حالي ًا عملية علمنة .جيدر
علامنيا بالكامل يف سلوكه
التوضيح هنا أن العلمنة ال توازي اإلحلاد أو الالأدرية ،ولكنها تعني أن الفرد أصبح
ً
اليومي ،وبخاصة يف املجال االكثر أمهية أال وهو القدرة عىل منح احلياة .وهذا ال يتناقض بشكل جوهري مع
استمرار الفرد يف الذهاب إىل الكنيسة أو اجلامع أو املعبد .تشهد املجتمعات العربية اليوم ما أسامه ماكس فيرب
ظاهرة «التخلص من األوهام السائدة يف العامل» ،وهو ما جرى يف الغرب منذ قرنني من الزمن.

وبعكس ادعاءات النظريات اجلوهرية ،يمر العامل العريب اليوم بتحول ديموغرايف ناجم ً
أيضا عن زيادة العلمنة.
غريبا وربام استفزاز ًيا احلديث عن علمنة املجتمع العريب يف زمن تراكم فيه األحزاب اإلسالمية
قد يبدو
ً
النجاحات يف االنتخابات الواحد تلو اآلخر (أيار /مايو  ،)2012بدء ًا بالنهضة يف تونس ،مرور ًا بحزب
العدالة والديمقراطية يف املغرب ،وصوالً اىل اإلخوان املسلمني والسلفيني يف مرص وظهورهم يف دول أخرى
(ليبيا وسورية واليمن).

غري أن نجاحات األحزاب االسالمية هذه ،تعكس جبن األحزاب اليسارية والليربالية واستهتارها ،بعد أن
ٍ
متعددة متناهية الصغر ،أكثر ّمما تشري إىل جاذبية اإلسالم يف حد ذاته .إضافة إىل ذلك،
ترشذمت
جمموعات ّ
حرصا إىل اجلانب األسوأ للقوى العلامنية ،طغاة ومستبدين :حزبا البعث العراقي
التعرف
ً
تس ّنى ألغلبية العرب ّ
والسوري ،وبصورة ّ
أخف بن عيل يف تونس والقذايف يف ليبيا ومبارك يف مرص وعيل عبد اهلل صالح يف اليمن.

 -6الديمقراطية أم الفوضى اإلسالمية؟

ال توجد رضورة لتعليل العنف الذي تفرزه املجتمعات العربية للحكم عىل نوع خاص من اإلسالم .يكفي
التحول الديموغرايف يف تلك البلدان املتمثّل يف انخفاض معدل اخلصوبة العام من 7.5
أن نتذكر رسعة
ّ
إىل أقل من  3و  2خالل أربعة عقود ،وهي عملية استغرقت قرونًا يف أوروبا .لذلك ،ال تزال املجتمعات
العربية تعيش يف حالة من االرتباك؛ إذ إهنا متر بتغريات رسيعة وفجائية يف أنامط التفكري ،مرفق ًة بانتشار التعليم
وبنسق يشبه ما مرت به أوروبا :معرفة الذكور بالقراءة والكتابة ،ومعرفة اإلناث بالقراءة والكتابة ،وانتشار منع
احلمل وانخفاض اخلصوبة .إضافة إىل ذلك ،يشهد ً
أيضا كثري من املجتمعات غري اإلسالمية التي تعيش هذه

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
هل تؤدي الثورة الديموغرافية إلى ثورة ديمقراطية؟

التحوالت (من انتشار التعليم ووسائل منع احلمل) ،تق ّلبات سياسية حا ّدة :رواندا ،وكينيا ،وساحل العاج،
ّ
ورسي النكا ،وهايتي ،عىل سبيل املثال.

خيطئ كثري من الباحثني يف الشامل واجلنوب ،إضافة إىل اإلعالم ،حني يعتربون أن هذه األزمات هي عبارة عن
ظواهر انكفائية ،يف حني أهنا أزمات انتقالية جتري خالهلا عملية حتديث تربك الشعوب وختلخل األنظمة السياسية.

التطورات الديموغرافية العربية ،ونتناسى االجتاهات
وعليه ،جيب اّأل نركز فقط عىل العوامل السلبية يف
ّ
مؤخرا بعض الدراسات بني الديموغرافيا يف العامل العريب
اإلجيابية واملشجعة .ويف هذا املجال ،ربطت
ً
أعده جنراالت متقاعدون
واإلسالمي والتطرف وعدم االستقرار .ومن بني هذه الدراسات ،تقرير اسرتاتيجي ّ
ومسؤولون رفيعو املستوى يف منظمة حلف شامل األطليس ،أو الناتو ،محل عنوان« :نحو اسرتاتيجية شاملة
لعامل غري مستقر»(.)7

استقرارا يف العامل ،وحتديدً ا بسبب «النمو يف
يشري التقرير إىل الدول العربية واإلسالمية عىل أهنا أقل املناطق
ً
ويشجع
يعزز عوامل االضطراب وااللتباس
أعداد الشباب» فيها ،األمر الذي ،بحسب ّ
معدي التقريرّ ،
ّ
التعصب السيايس واإلسالم املتطرف – الذي قد ّ
يغذيه «االنفجار الديموغرايف».
ّ

 -7من منظور النمو في أعداد الشباب

«النمو يف أعداد الشباب» مفهوم صاغه علامء السياسة الثالثة غونار هاينسوهن ( )8()G. Heinsohnوغاري
فولر ( )9()G. Fullerوجاك غولدستون ( .)J. Goldstoneوهو مفهوم ّ
يدل عىل ارتفاع نسبة من هم يف الفئة
قياسا بإمجايل عدد السكان .هناك مقياس آخر يقارن من هم يف الفئة العمرية 24-15
العمرية  24 -15عا ًما ً
()10
عا ًما بالفئة «الناضجة» من السكان ،أي تلك التي ترتاوح س ّنها بني  25و 64عا ًما  .هذا تأثري آيل فحسب ينتج
التحول الديموغرايف ،حني تنخفض الوفيات وتبقى اخلصوبة عىل مستواها (أو ترتفع
من جممل مراحل عملية
ّ
أحيانًا) ثم تنخفض ،وتساهم ك ّلها يف إعادة تشكيل البنية العمرية بشكل جذري.

التحول الديموغرايف ،وحصة الفئة األكثر شغب ًا يف املجتمع فيه ،أال وهي الشباب.
ففي مرحلة أوىل يزيد حجم
ّ
وفق ًا ألدبيات املفهوم اجلديد هذا ،فإن طفرة أعداد الشباب الذكور يف املجتمع تؤدي إىل اضطرابات اجتامعية
فيربر
وإىل احلرب واإلرهاب ،وذلك بسبب «االبن الثالث والرابع» الذي ال جيد لنفسه ً
موقعا حمرت ًما يف املجتمعّ ،
اندفاعه للتنافس االجتامعي من باب الدِّ ين والعقيدة السياسية.

ولدى العودة إىل املايض البعيد ،إىل زمن احلروب اليونانية ،يمكن مالحظة تطابق قوي بني وترية اندالع العنف –
من حرب إىل إرهاب –ونسبة الشباب الذكور يف املجتمع مقارنة بالفئة «الناضجة» منه .لقد قام هاينسوهن بدراسة

7 Klaus Naumann, [et. Al.], Towards a Grand Strategy for an Uncertain World: Renewing Transatlantic Partnership,
(Lunteren: Noaber Foundation, 2007), p.157.
8 Gunnar Heinsohn, “Demography and War », (A City Forum Defence Round Table: Defence Training, How will
training be delivered to 2020? National Liberal Club, Monday 20 November, 2007), and “Islamism and War: The
Demographics of Rage”, (Open Democracy, 16 July 2007); Jonas Attenhoffer, “Youth Bulge’ Violence”, The Jerusalem
Post, 10/4/ 2007; Lionel Beehner, “The Effects of Youth Bulge on Civil Conflicts”, (Council of Foreign Relations, 27
April 2007) and “Middle East Youth Bulge: Challenge or Opportunity?,” Washington, DC: Brookings Institution, 22
May 2009).
9 Graham Fuller, “The Demographic Backdrop to Ethnic Conflict: A Geographical Overview”, (Washington: 1995); and
The Youth Factor: The New Demographics of the Middle East and the Implications for U.S. Policy, Analysis Paper; no.
3 (Washington, DC: Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, 2003).
10 Youssef Courbage, “The Demographic Factor in Ireland’s Movement Towards Partition (1607-1921),” Population:
An English Selection, vol. 9 (1997).
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آثارا جانبية للنمو يف أعداد الشباب :االستعامر األورويب،
أغلبية فرتات القالقل التارخيية وعمليات اإلبادة بوصفها ً
ومؤخرا النزاعات الدائرة يف دارفور ،وأفغانستان ،وفلسطني /إرسائيل .هلذا ،يقول هربرت مولر
والفاشية،
ً
()11
ِ
(« :)H. Mollerجيب النظر إىل الفئات العمرية للسكان عىل أهنا ُمعامل أسايس يف نشوء السلوك العنفي» .

وبالنسبة إىل صامويل هنتنغتونّ ،
تشكل الديموغرافيا اً
وخصوصا
أساسيا يف رصاع احلضارات(،)12
حمد ًدا
عامل ّ
ً
ً
احلضارات اإلسالمية واحلضارات غري اإلسالمية« :إن نمو السكان يف البلدان اإلسالمية ،وبخاصة تزايد الفئة
ويشجع التمرد واهلجرة؛ فالنمو االقتصادي
العمرية بني  24 -15عا ًما ،يوفّر االستقطاب للتيارات األصولية
ّ
()13
هيدد احلكومات اإلسالمية واملجتمعات غري اإلسالمية» .
يعزز حكومات آسيا ،يف حني أن النمو الديموغرايف ّ
ّ
وهناك عالقة مبارشة يف ارتفاع مستوى التعليم« :يضم الناشطون اإلسالميون يف صفوفهم نسبة عالية جدً ا وغري
متناسبة من أفضل الشباب تعلي ًام وأكثرهم ذكاء يف جمتمعاهتم ،بمن فيهم أطباء وحمامون ومهندسون وعلامء»(.)14
ُ
عدة لتفسري نزوع الشباب ،من العرب أو من غري العرب( ،)15إىل العنف مقارن ًة بالفئة السكانية
وطرحت نظريات ّ
تطورا من نظريه لدى املتقدمني يف السن ،وقد يعود ذلك إىل
نضجا .يبدو أن مفهوم املوت لدى الشباب أقل
األكثر ً
ً
نموه قبل سن النضج.
سبب بيولوجي :إن الفص اجلبهي من الدماغ الذي ّ
حيد من الترصفات املتهورة ال يكتمل ّ
ومن الناحية اإلحصائية ،يرتكب الشباب جرائم القتل واالعتداءات عىل األمالك أكثر ّمما يرتكبها املس ّنون.

دورا يف هذه النزعة :ففي العائالت األكرب اً
حجم ،حيث الشباب بأعداد وافرة ،يسود
وتؤدي الديموغرافيا العائلية ً
العنف عادة أكثر ّمما هو عليه يف العائالت الصغرية .هلذا ،من السهل القفز إىل االستنتاج بأن اإلرهاب والعمليات
ً
ارتباطا وثيقًا ،وبالتايل ،باملجموعات السكانية التي تسود فيها فئة الشباب.
االنتحارية ظواهر مرتبطة بالشباب
قد جتد طبقة الشباب «املعدمني» -التائهني يف الشوارع من دون عمل بسبب البطالة املرتفعة -نفسها وقد
وتتسبب العزوبية وتأخر سن الزواج حالة من الكبت
انجرت بسهولة إىل أعامل الشغب والعنف والتطرف.
ّ
ّ
اجلنيس وبخاصة يف املجتمعات املحافظة ،كاملجتمعات العربية واإلسالمية .ولكن ظاهرة املشاركة يف األعامل
يبي مثال إيرلندا يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.
العنفية ليست مقترصة عىل هذه املجتمعات ،كام نّ
ّ

تكمن املشكلة األساسية لدى هذه املدرسة الفكرية – التي تعتمد منظور النمو يف أعداد الشباب -يف أهنا
تصور الواقع املتغيرّ برسعة يف هذه املجتمعات عىل أهنا حالة ثابتة ،وتُرجع تلك الظاهرة العابرة إىل عوامل
ّ
تصور العرب واملسلمني بأهنم معادون للحداثة وبأن سلوكهم
األدبيات،
هذه
بحسب
وهي،
ودينية.
حضارية
ّ
وإما
الديموغرايف ثابت ّ
حمدد إىل األبد .تفسرّ ظاهرة النمو يف أعداد الشباب  -وهي نتيجة ّإما خصوبة مرتفعة ّ
للتقدم؛ إذ إن هذه األدبيات ترفض
ازدياد اخلصوبة -بأهنا مرتسخة يف الذهن ،وبأن نفسيات هؤالء غري قابلة
ّ
حرصا عىل ديانتهم املشرتكة.
بالتنوع العميق بني املجتمعات العربية ،فتحلل سلوك املسلمني باالعتامد
االعرتاف
ً
ّ
11 Herbert Moller, “Youth as a Force in the Modern World”, Comparative Studies in Society and History, vol. 10, no.
3 (April 1968).

 12جتدر اإلشارة هنا إىل أن مفهوم «رصاع احلضارات» صاغه برنارد لويس يف مقالة عنواهنا «جذور الغضب اإلسالمي» نرشت يف جملة

أتالنتك الشهرية عام  ،1990قبل أن خي ّلد هنتنغتون املفهوم يف كتابه الشهري .انظرBernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage,” :
Atlantic (September 1990).
13 Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, (New York: Simon and Shuster,
1996), p. 103.
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املتطرف يميني ًا هو
الوطنية
اجلبهة
حزب
أن
2011
مايو)
/
أيارأبريل
/
نيسان
يف
الفرنسية
االنتخابات
سبق
 15أظهر استطالع للرأي
ّ
احلزب األكثر شعبية بني الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 24عا ًما.
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وعىل النقيض من ذلك ،وكام نرى يف الشكل رقم ( )5والشكل رقم ( ،)6فإن اختالفات كبرية كانت وال تزال
ّ
ويشكل النمو يف أعداد الشباب
تعرتي الدول العربية وغري العربية يف املنطقة ،وستبقى كذلك يف املستقبل.
استقرارا تتبع مرحلة االضطراب
التحول الديموغرايف .وعليه ،ملاذا ال نتوقّع جمتمعات أكثر
مرحلة عابرة يف
ً
ّ
السيايس والتطرف االسالمي؟
الشكل رقم ()5
النمو يف أعداد الشباب ومستقبله يف املغرب العريب2050-1965 ،

املغرب
اجلزائر
تونس

ليبيا

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1955 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

25٫0
24٫0
23٫0
22٫0
21٫0
20٫0
19٫0
18٫0
17٫0
16٫5
15٫0
14٫0
13٫0
12٫0
11٫0
10٫0

الشكل رقم ()6
النمو يف أعداد الشباب ،ومستقبله يف الرشق األوسط2050-1965 ،

سورية
لبنان
فلسطني
مرص
اململكة العربية السعودية
اليمن
العراق
األردن
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1955 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

25٫0
24٫0
23٫0
22٫0
21٫0
20٫0
19٫0
18٫0
17٫0
16٫5
15٫0
14٫0
13٫0
12٫0
11٫0
10٫0
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بالنظر إىل ست دول عربية يف املرشق :مرص وسورية ولبنان وفلسطني والسعودية واليمن ،وإىل دولتني يف املغرب
ديموغرافيا سيتحقق بعد أربعة عقود بني هذه الدول والعامل املتقدم؛
يتبي أن تقار ًبا
العريب :املغرب واجلزائر( ،)16نّ
ً
تقدم ًا يف عام  2050شبيهة بتلك السائدة
إذ ستكون األوضاع الديموغرافية يف الدول العربية واالسالمية األكثر ّ
ّ
ستشكل فئة الشباب الذين ترتاوح س ّنهم بني
يف مناطق العامل املتقدم :أوروبا وأمريكا الشاملية وأسرتاليا ،حيث
 15و  24عا ًما نسبة  12.8يف املئة من إمجايل السكان ،وستوازي نسبة هؤالء إىل الفئة العمرية  64 -25عا ًما
نسبة  23.4يف املئة.
ينطبق ذلك عىل لبنان واملغرب واجلزائر وتركيا ،يف حني أن إيران ستكون أكثر تقد ًما عىل املسار الديموغرايف.
حادا يف أعداد الشباب ،وهي تنتمي إىل ما يمكن تسميته اجلانب
عىل الرغم من ذلك ،شهدت هذه الدول نمو ًا ًّ
«املظلم» لالنتقال الديموغرايف .هذه حقيقة ال شك فيها ،غري أن اخلطأ الذي ارتكبه أتباع برنارد لويس– الذي
صاغ مفهوم «رصاع احلضارات» قبل هنتنغتون – كمن يف اعتبار هذه املرحلة دائمة ،وأهنا انعكاس جلوهر
املسلمني وملعتقداهتم الدينية .ولكن األشكال الواردة ضمن النص تؤكّ د أن األسوأ قد مىض ،بعد اجتياز تلك
املراحل الصعبة.
لقد باتت ذروة الطفرة الشبابية من املايض يف أغلبية تلك الدول ،باستثناء فلسطني ( )2020واليمن (:)2010

املغرب 2000؛ اجلزائر 2000؛ سورية 2005؛ لبنان 1985؛ فلسطني 2020؛ مرص 2005؛ اململكة العربية
السعودية 2000؛ إيران 2005؛ تركيا 1995؛ اليمن 2010؛
املعدل2002.5 :
ّ -

كونية ،وهي دورة
وعليه ،نشهد ً
حاليا هناية مرحلة النمو يف أعداد الشباب؛ إذ نعيش يف خضم عملية حتديث ّ
طويلة ترتفع فيها معدالت التعليم والعلمنة ثم اخلصوبة املنخفضة ،وهو ما يؤدي بداية إىل تفاقم االختالفات
يف النمو الديموغرايف بني خمتلف املناطق ،ولكنه يؤدي يف النهاية إىل التقارب؛ فالعامل العريب واإلسالمي اليوم
هو يف قلب عملية االنتقال إىل احلداثة .وقد حلقت بعض هذه الدول بمعايري اخلصوبة املنخفضة السائدة يف
أوروبا ،مثل لبنان وتونس واملغرب وإيران ،يف حني أن بعضها اآلخر ال تزال عىل الطريق ،مثل اليمن وفلسطني
– اللتني ينخفض فيهام معدل اخلصوبة بتسارع ملحوظ .ونحن نتوقّع أن جيري خالل فرتة زمنية قصرية تقارب
مجيع هذه الدول ومناطق العامل املتقدم.
وعليه ،هناك ما يدعو إىل التفاؤل ،ليس يف املجال السكاين االقتصادي فحسب ،بل يف املجال السيايس ً
أيضا ،كام
الفزاعة التي
سيتبي الحقًا .يتيح
نّ
حاليا آفا ًقا جديدة ،يف حني أن النمو يف أعداد الشباب – ّ
ّ
التحول الديموغرايف ً
طاملا جلأ إليها منارصو «رصاع احلضارات» – قد بدأ باالنحسار.
الشبان بصورة ملحوظة .وستتناسب عملية
لذا ،سيتقلص منذ اآلن الضغط عىل سوق العاملة نتيجة تعاظم فئة ّ
وتوسع القطاع االقتصادي ،وسرتتفع
إعادة تشكيل الفئات العمرية النامجة عن انخفاض معدالت اخلصوبة،
ّ
النوعية.
الكمية إىل
التحول من
انتاجية العاملة مع
بالتايل
ّ
ّ
ّ
ّ

سيحد
وهبذا ،سيتمكن كل عامل من حتويل مساعدات نقدية وعينية أكرب ،يرسلها إىل أهله املس ّنني ،األمر الذي
ّ

 16مل يتم متثيل األردن والعراق وتونس لتفادي اإلثقال عىل األشكال بأرقام إضافية .وينطبق األمر نفسه عىل اإلمارات يف اخلليجُ :عامن
والكويت وقطر والبحرين واإلمارات العربية ،إذ ال يعود لألشكال معنى بسبب غلبة الكتلة السكانية املهاجرة يف هذه الدول.
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من أثر الشيخوخة ،وهي مسألة ستصبح أكثر أمهية يف الدول العربية ّمما هي عليه يف أوروبا ،بسبب الرسعة
والفجائية التي ستنمو هبا فئة املسنني ونسبتهم يف هذه الدول.

سيسمح تباطؤ «االستثامر الديموغرايف» يف مقابل صعود «االستثامر االقتصادي» للدولة ،كفاعل اقتصادي،
بأن تصب اهتاممها عىل القطاعات األكثر صلة مبارشة باإلنتاج وبتوليد الوظائف ،كام سيستفيد القطاع اخلاص
ً
أيضا من هذا التحول الديموغرايف .وسيؤدي التغيري الذي سيطرأ عىل الفئات العمرية إىل زيادة يف نسبة الكبار
إىل الصغار ،وهو ما يرفع بالتايل نسبة املنتجني اىل املستهلكني ،يف حني أن انخفاض معدل اخلصوبة سيزيد من
حجم الفئة العمرية التي متيل إىل االدخار ،اليشء الذي يرفع معدل االدخار القومي.
للتحول الديموغرايف وإن يكن خفي ًا ،أال وهو تضييق اهلوة يف توزيع الدخل .قبل بدء
وهناك أثر حقيقي إضايف
ّ
التحول الديموغرايف ،مل تكن احلصة األصغر من الدخل الوطني تذهب إىل العامل األشد فقر ًا فحسب ،بل كان
ّ
ّ
عىل هؤالء دعم عائالت أكرب .كانت االختالفات يف معدل اخلصوبة بني األغنياء والفقراء تشكل اً
عامل اً
مهم
ّ
ويشكل تقليص فجوة اخلصوبة
للتفاوت يف مستوى املعيشة بني خمتلف الطبقات االجتامعية يف البلدان العربية.
()17
مهمة للنهوض االقتصادي (كام يف جتربة نمور آسيا).
بني األغنياء والفقراء رافعة ّ
دفعا للطبقات الوسطى،
إن تقليص الفروق يف توزيع الثروة وانتشار أكثر عدالً للمعرفة مها عامالن يعطيان ً
والتحول الديمقراطي.
ويشجعان عىل التعددية .وعليه ،فإنه ليس من املبالغة املوازاة بني التحول الديموغرايف
ّ

ثان ًيا :جذور التحول الديمقراطي
قادرا عىل التنبؤ عىل نحو دقيق بموعد اندالع الثورات العربية؛ فاملسألة تشبه التنبؤ بحصول زلزال
مل يكن أحد ً
اً
مدمرا سيقع يف هذه املناطق ،ولكنهم
زلزال
يف كوبيه أو بورت أو برنس؛ إذ إن علامء الزالزل جيزمون بأن
ً
غري قادرين عىل التنبؤ بموعده .وينطبق ذلك عىل علامء االجتامع أو الديموغرافيا ،إذ إهنم قادرون عىل إطالق
توقعات بنا ًء عىل املؤرشات املتوافرة لدهيم :مستوى التعليم ،والتمدن ،واخلصوبة ،والزواج ،والزواج من
خارج العائلة ،والنمو يف أعداد الشباب ،والبطالة ،وغريها من املؤرشات .قد جيزم الديموغرافيون ،اعتام ًدا عىل
مترد ،أو اضطرابات – سيحصل يف هذه الدول ،ولكنهم غري قادرين عىل
هذه املعطيات ،بأن شي ًئا ما – ثورة ،أو ّ
حتديد متى وكيف.
مث ً
العامة يف مرص
ال ،ملاذا شقّت تونس الدرب أمام الثورة العربية األوىل وتبعتها مرص ،يف حني أن األوضاع
ّ
كثريا ّمما كانت عليه يف تونس؟ وملاذا ُأحلقت ليبيا واليمن بركب الثورات يف ما بعد؟ وكيف يمكن
كانت أسوأ ً
لألحداث يف سورية (والبحرين) أن تتطور يف ضوء االختالفات الديموغرافية املتميزة يف ما بينها؟

التحول
كام أكّ دنا أعاله ،يتيح التاريخ املقارن أن نفهم أننا يف قلب عملية انتقال كونية الطابع ،يشكل
ّ
الديموغرايف عنرصها األساس .هذه العملية تقود املجتمعات من التعليم إىل العلمنة ،ومنع احلمل ،وصوالً
اىل الثورة السياسية .فقد انطلقت هذه العملية التارخيية يف أوروبا ،وال يوجد سبب يمنعها من االنتشار يف العامل
العريب ،بل إن اكتامل هذه الدورة التارخيية خالل أقل من أربعة عقود يف العامل العريب هو مثال آخر عىل تسارع
الوترية التارخيية.

 17للمزيد من املعلومات عن اآلثار االقتصادية املتوقعة للتحول الديموغرايف العريب ،انظرYoussef Courbage, New Demographic :
Scenarios in the Mediterranean, (Paris: INED, 2003).
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فصل الديموغرايف
منذ  46عا ًما ،كان علامء االجتامع ينظرون إىل العامل االسالمي عىل أنه كوكب غريب .من هناّ ،
األمريكي الشهري دوديل كريك ( )D. Kirkجمموعة «قوانني» خاصة بالديموغرافيا اإلسالمية( .)18فاعترب كريك
أن اخلصوبة اإلسالمية متتاز بارتفاعها ،وأهنا ال تُظهر بوادر انخفاض ،وأهنا ستبقى أعىل من مثيالهتا لدى
أتباع الديانات االخرى .غري أن اهنيار معدل اخلصوبة يف املنطقة برهان قاطع عىل بطالن هذا املنطق .وحدهم
املفكرون اجلوهريون /الثقافيون رأوا أن العامل االسالمي ٍ
للتقدم وللحداثة.
معاد بطبيعته
ّ

وإذا ذهبنا أبعد من ذلك ،نستنتج أنه لو التزم العرب مجيع مراحل التحول الديموغرايف ،بام يف ذلك
()19
لتكبد مشقّة السري عىل الدرب الطويل للثورة السياسية
التعليم ومنع احلمل والعلمنة ،لباتوا جاهزين ّ
والتحول الديمقراطي.
ّ

للتحوالت العميقة عىل املستوى الفردي أن تتحقّق من دون إعادة تنظيم الرتاتبيات املتأصلة منذ
ال يمكن
ّ
ِ
القدم ،كمفهوم السلطة األبوية املطلقة التي يامرسها األب جتاه أوالده؛ إذ ال تعود هذه املفاهيم تالقي قبوالً يف
األمي .كام أن النساء اللوايت يصبحن أكثر
ظل تعايش مرتبك جيمع بني أوالد متعلمني يرزحون حتت نري أبيهم ّ
اً
تعلم من أزواجهن ،يصبحن أقل قابلية للخضوع املطلق إلرادة الزوج .وقد ينطبق ذلك عىل العالقة التقليدية
التي تربط األخ بأخواته اإلناث.

ُعد من الثوابت يف السابق.
تؤدي هذه العوامل بالتايل ،إىل إعادة النظر يف البنية التقليدية للعائلة ،التي كانت ت ّ
ولكن ما حيدث عىل املستوى الفردي والعائيل ال بد له أن ينعكس عىل املستوى االجتامعي ،ما دام املجتمع صورة
مكبرّ ة للعائلة الصغرية.

يتحدى سلطة والده لن
الصغري؛ إذ إن الفرد الذي
ّ
إن التشكيك يف السلطة ال يتوقف عند املستوى ُّ
خصوصا إذا كان «رئيس ًا مدى احلياة» كام هي احلال يف الدول العربية
برشعية الرئيس –
يلبث أن يشكك
ً
ّ
[باستثناء لبنان].
متعددة .وينجم أحد هذه املخاطر
غري أن التحول الديموغرايف ليس مرادف ًا للنعيم ،إذ تعرتيه عوائق وأخطار ّ
البطريركية والذكورية
املكونات
 وكنا أملحنا إليه أعاله بشكل غري مبارش -عن املقاومة الشديدة التي متارسها ّّ
حد للهيمنة الذكورية وصوالً اىل تفاعالت
يف املجتمع .وسيستغرق تغيري طبيعة العالقة بني اجلنسني ،لوضع ّ
سلمية هادئة ،أكثر من بضعة عقود.

يفسرّ التهديد التي تس ّلطه اهليمنة الذكورية عىل أغلبية رشائح املجتمع سبب حنني بعض فئات املجتمع إىل
املتخيل لبدايات اإلسالم .وقد باتت اليوم مرئية
طريقة التفكري السلفية ،وهي تعني العودة اىل املجتمع املثايل
ّ
ومسموعة يف املشهد العام أكثر من ذي قبل :احلجاب واللحية واملآذن املدوية .لكن بصورة عامة ،ويف ما يتعدى
يسجله التعليم ومنع احلمل.
احلجاب واللحية واملئذنة ،ال بد أن يالحظ املرء التقدم احلتمي الذي ّ
وبالنسبة إىل أغلبية السكان العظمى (غري السلفية) ،باتت القاعدة هي منع احلمل وسن الزواج املتأخر .ومع
تقلص حجم العائلة يف املجتمعات العربية ،بدأت العالقات بني األزواج وبني األهل واألبناء متيل اىل مزيد

Dudley Kirk, “Factors Affecting Muslim Natality », in Bernard Berelson, Family Planning and Population 18
Programs: a Review of World Developments (Chicago: University of Chicago Press, [1966]).

كثريا مما ُ
 19لقد كان حتصيل التعليم األساس عام ً
اصطلح عىل تسميته «التكنولوجيا اجلديدة» بام تشمله
ال
أساسيا للثورات العربية أكثر ً
ً
جمرد وسيلة لتعميم املعرفة والتبشري برضورة التغيري
كانت
التي
وتويرت،-
فيسبوك
–
االجتامعي
من شبكة عنكبوتية ومواقع التواصل
ّ
السيايس ،ولكنها مل تكن أساس احلراك .عىل أي حال ،ال قيمة للشبكة العنكبوتية يف غياب القدرة عىل الكتابة والقراءة.
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من املساواة والتكافؤ ،وباتت أقل توتر ًا بسبب انخفاض الضغط عىل موارد العائلة .مل نعد نجد نموذج «رب
العائلة» الذي حيكم بقبضة من حديد كي يفرض النظام عىل منزل مزدحم حيتوي عىل أكثر من دزينة من األوالد.

التحوالت أن تنتج تغيريات إجيابية عىل املستويني االجتامعي والسيايس ،اّإل أننا ال نسمع هذا التحليل
ال بد هلذه
ّ
كثريا  -وقد يعود ذلك إىل جتزئة العلوم االجتامعية؛ إذ إن الدراسات الديموغرافية تبحث يف املسائل
يرتدد ً
التحوالت
ونادرا ما يرد حتليل يرشح كيفية تأثري
السكانية ،يف حني أن الدراسات السياسية تتناول السياسيات،
ً
ّ
الفردية والعائلية يف السياسة ،مع أن فصل التغيرّ ات عىل املستوى الفردي والعائيل عن التغيرّ ات الكربى منهج
غري ٍ
جمد(.)20
تقدم ،ليس من املبالغة القول إن عىل الرغم من االستثناءات عىل املستويني العاملي والعريب ،هناك
بنا ًء عىل ما ّ
عالقة بني مرحلة التحول الديموغرايف ومرحلة الديمقراطية .بمعنى آخر ،إن املجتمعات التي يسود فيها حجم
حتول النظام الديموغرايف إىل نمط
العائلة التقليدي هي أكثر قابلية ألن يتحكم فيها مستبدون وطغاة .إ ًذا يبدو ّ
العائلة الصغرية ً
كافيا – للخروج من التس ّلط إىل الديمقراطية.
رشطا رضور ًيا – وان مل يكن ً

التحوالت الديموغرافية والسياسية؛ فتونس
مهام يكن من أمر ،هناك فجوات ال يمكن جت ّنبها قائمة بني وتائر
ّ
مث ً
تقد ًما يف املجاالت ك ّلها :التعليم ،واخلصوبة ،والزواج ،التحضرّ  ،وردم الفجوة بني
ال هي أكثر الدول العربية ّ
إثني ،اّإل أنه كان عىل تونس أن تنتظر
اجلنسني ،وغريها .صحيح أن املجتمع التونيس ينعم بتجانس طائفي و ّ
حتى كانون الثاين /يناير  2011لتطلق ثورة الياسمني .فلو جرى االعتامد عىل حتليل املؤرشات اإلجيابية يف
تونس ،وال سيام أن معدل اخلصوبة الكيل اقرتب من معدل  2منذ أكثر من عرشة أعوام ،لكان متوق ًّعا أن تتم
إطاحة النظام التس ّلطي يف زمن أبكر.

وعىل عكس ذلكّ ،
متكن اليمن ،وهو أكثر الدول ختل ًفا عىل القائمة ،بام يف ذلك أسوأ املؤرشات الديموغرافية
(معدل اخلصوبة الكيل  )5واالقتصادية -االجتامعية – وهو هبذه املعايري بعيد جدً ا عن تونس – من التخلص
من رئيس تس ّلطي حكم أكثر من ثالثة عقود ،وذلك بعد أشهر قليلة من [ثورة] تونس .وبني هذين املثالني
التحول الديموغرايف نفسها ،ولكنها تتبع مسارات سياسية
املتطرفني نجد أن مرص وليبيا وسورية متر بمرحلة
ّ
خمتلفة للغاية.

من مفارقات التاريخ أن السلطة السياسية هي التي تطلق عملية التحديث ،التي ستؤدي يف النهاية إىل زواهلا (أي
السلطة)؛ فقد زرع ّ
احلكام العرب الذين تقترص أهدافهم عىل البقاء عىل كريس احلكم– بشكل غري وا ٍع – بذور
اهنيار أنظمتهم.

وقد أدت عملية التحديث ،بام تشمله من إتاحة التعليم ومنع احلمل والعلمنة ،يف تونس– منذ عهد بورقيبة
متسك بموقع الرئاسة مدى احلياة قبل أن خيلعه مستبد آخر -ويف أغلبية الدول األخرى إىل
الذي كان أول من ّ
ترسيع سقوط الطغاة وقيام الديمقراطية .بينام كان البعض اآلخر من ّ
حذرا؛ ففي سورية
احلكام املستبدين أكثر ً
مث ً
الّ ،متت التضحية بمستوى التعليم بشكل إرادي ،وهو ما قىض ً
أيضا عىل دوره التحديثي .ولكن مل يتمكن أي
تارخييا ،من وقف هذا املطلب االجتامعي الذي يطلق عملية التحول الديموغرايف
بلد عريب ،مع استثناءات قليلة
ً
وهي تعلن ،بدورها ،احلكم باإلعدام عىل هذه األنظمة املستبدة.
 20تناول بحث مل ينرش بعد ،هذا املوضوع ،انظرJaak Valge, “Demographic Modernization of Societies and the Road to :
Democracy,” (Unpublished manuscript, Demographic Modernization of Societies, 2007).
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خاتمة
يمكن القول إنه قد ُأتيح يف مجيع بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التعليم ألغلبية الذكور اً
أول ،ثم
حلقه تعليم أغلبية اإلناث اللوايت أصبحن قادرات عىل القراءة والكتابة ً
أيضا ،األمر الذي رفع مستوى الوعي
لدى األفراد ومستوى فردانيتهم ،وهو ما أدى بدوره إىل علمنة العقلية .وقد تبع ذلك منع احلمل ،فانخفض
التحول الديمقراطي.
معدل اخلصوبة وتق ّلص حجم العائلة .هذه العوامل كلها هي رشوط مسبقة ّحتفز عملية
ّ

حتوهلا الديموغرايف الفجائي ،حتى يف الدول
ّأما العنرص املشرتك يف جتربة مجيع هذه الدول ،فيكمن يف رسعة ّ
األكثر ختل ًفا كاليمن ،حيث معدالت اخلصوبة احلالية التي ال تزال عالية جدً ا ( 5أوالد) هي أقل من نصف ما
كانت عليه عام  .1990وعليه ،ال يمكن للشعوب أن متسك بزمام قدرها الديموغرايف وأن تسمح لغريها تقرير
مستقبلها السيايس.
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هاشم نعمة فياض *

الخصوبة السكانية في العراق:
تطورها والعوامل المؤثرة فيها
ّ
تطور مستوى اخلصوبة السكانية يف حالة العراق ،فقام بتحليل التغيرّ ات التي
درس البحث ّ
حدثت يف هذا املستوى زمانًا ومكانًا خالل العقود األخرية ،وذلك بالنظر إىل التغيرّ ات
االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،وإىل احلروب الداخلية واخلارجية التي شهدها البلد طوال
بد هلا أن تؤثر يف سلوك اخلصوبة وتنعكس عىل التنمية ،مع البحث يف
هذه العقود ،فكان ال ّ
التوزيع اجلغرايف للخصوبة ،عىل مستوى احلرض والريف واملحافظات ،والبحث ً
أيضا يف
علل التباين يف هذا التوزيع ،إن أمكن ذلك ،ويف املتغيرّ ات املتبادلة التأثري التي حددت سلوك
اخلصوبة ،وهي :حجم األرسة ،وضعية املرأة ،التعليم ،املهنة ،الدِّ ين ،احلروب والسياسة
التحول الديموغرايف لالستفادة منها يف التحليل واالستنتاج.
السكانية .وقد اس ُتخدمت نظرية
ّ
وأجرى البحث مقارنات بني البلدان العربية والبلدان النامية والبلدان املتقدمة من أجل كشف
أوجه الشبه واالختالف يف تطور اخلصوبة ،والعوامل املؤثرة فيها ،وخرج يف النهاية بخالصة.

مقدمة
ِّ
ُيقصد باخلصوبة السكانية عدد املواليد األحياء يف أي جمتمع سكاين ،وهي أحد املكونات الثالثة
الرئيسة التي تقرر معدل النمو السكاين ،إىل جانب معديل الوفيات واهلجرة ،اّإل أهنا تكون يف معظم
احلاالت املقرر األول لنمو السكان وتركيبهم ،ومن ثم تؤثر يف جممل بنية السكان الديموغرافية واالقتصادية
واالجتامعية ويف هجرهتم وتوزيعهم اجلغرايف .والوالدة عامل بيولوجي أكثر تعقيدً ا وأصعب دراسة من عاميل
وتنوعها وتذبذهبا .وقد أصبح موضوعها اً
رحبا للدراسات
الوفيات واهلجرة ،وذلك بسبب تعقّد مؤثراهتا ّ
جمال ً
()1
الديموغرافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ،وينبغي التمييز بينها وبني القدرة الفسيولوجية عىل
اإلنجاب ،وهي القدرة التي ال يوجد هلا قياس مبارش يف حني تقاس اخلصوبة السكانية من إحصاءات املواليد.
* باحث عراقي ،ورئيس قسم اجلغرافيا ،اجلامعة احلرة ،الهاي (هولندا).
 1للمزيد انظر :فاضل األنصاري ،جغرافية السكان (دمشق :جامعة دمشق ،)1986 ،ص .189
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يكتيس بحث خصوبة املرأة العراقية أمهية خاصة يف الوقت احلارض ،نتيجة التغيريات االجتامعية واالقتصادية
تطور مستوى
والسياسية ،وما شهده العراق من حروب داخلية وخارجية ال ّ
بد أن تنعكس تأثرياهتا عىل ّ
ُالحظ قلة ،بل ندرة ما نُرش يف األعوام األخرية عىل وجه اخلصوص من أبحاث
وتوزّ عه .وت َ
اخلصوبة واجتاهه َ
معمقة تبحث يف العالقة بني تطور اخلصوبة واملتغيرّ ات املذكورة.
ودراسات أكاديمية َّ
هيدف البحث إىل رصد وحتليل التغيرّ ات التي حدثت يف مستوى اخلصوبة عىل صعيدي الزمان واملكان خالل
حددت سلوك اخلصوبة ،حيث سيتم الرتكيز عىل
العقود األخرية ،وإىل درس املتغيرّ ات املتبادلة التأثري التي َّ
املتغيرّ ات االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تندرج حتتها املتغيرّ ات الفرعية التالية :حجم األرسة؛ وضعية
املرأة؛ التعليم؛ املهنة؛ الدِّ ين؛ احلروب؛ السياسة السكانية.

اعتمد البحث يف مصادره ومراجعه عىل ما أصدرته وزارة التخطيط العراقية من مسوح وتقارير سكانية
ومعطيات إحصائية تشمل التعدادات السكانية العامة التي جترى مرة واحدة كل عرشة أعوام ،كان آخرها
التعداد يف العام  ،1997واملجموعات اإلحصائية السنوية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع
للوزارة نفسها ،والدوريات األكاديمية العراقية والعربية والعاملية الصادرة باللغة اإلنكليزية ،ومنشورات
األمم املتحدة  -قسم السكان ،وجلنة اإلسكوا التابعة لألمم املتحدة ،إضافة إىل مصادر ومراجع أخرى
باللغتني العربية واإلنكليزية.

اتّبعنا يف البحث املنهج التحلييل ،وباألخص أسلوب التحليل اإلحصائي ،لالستفادة منه يف االستنباط
واالستنتاج .واستندنا يف ذلك عىل اجلداول اإلحصائية التي رتّبناها وأجرينا حساب معطياهتا اإلحصائية ،أو
أخذناها من مصادرها األصلية ،وقمنا برسم أشكال بيانية لالستفادة منها يف التحليل واالستنتاج وإيضاح
املعطيات املبحوث فيها ،واتّبعنا ً
أيضا املنهج املقارن يف تناولنا الدول العربية والدول املجاورة هلا عالوة عىل
الدول النامية والدول املتقدمة ،لتبيان درجة تشابه أو اختالف تطور الظاهرة املدروسة واجتاهه ،واملتغيرّ ات
املتبادلة التأثري املؤثرة فيها.

فرضيات البحث
ترتكز فرضيات البحث عىل ثالث نقاط أساسية:

األوىل :انخفاض مستوى خصوبة املرأة العراقية يف العقود األخرية.
الثانية :تباين مستويات اخلصوبة عىل صعيدي الزمان واملكان.

الثالثة :التأثري الذي متارسه عىل اخلصوبة جمموعة من العوامل االجتامعية واالقتصادية والسياسية املتداخلة.

الدراسات السابقة
من أهم الدراسات السابقة التي عاجلت املوضوع هبذا القدر أو ذاك ،رغم ق ّلتها واقتضاهبا ،كتاب د .فاضل
خصص املؤلف فيه اً
فصل لدراسة حركة
األنصاري مشكلة السكان :نموذج القطر العراقي ( ،)1980الذي ّ
تطور اخلصوبة والعوامل املؤثرة فيها وهي الدِّ ين ،والبنية االجتامعية
الزيادة الطبيعية للسكان ،وح ّلل ضمنها ّ
تطرق يف كتابه اجلغرافية السكانية ()1986
واالقتصادية والديموغرافية وتوزيعها اجلغرايف .كام أن األنصاري ّ

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الخصوبة السكانية في العراق

بشكل مقتضب إىل دراسة الوالدات والعوامل املؤثرة فيها .يضاف إىل ذينك املؤ َّلفني ما صدر عن وزارة
التخطيط العراقية من مسوح وتقارير تناول جزء من مضامينها موضوع اخلصوبة .ويخُ ص بالذكر يف هذا املجال:

تطور اخلصوبة والعوامل
 «مسح األحوال املعيشية يف العراق  ،»2004وهو من ثالثة أجزاء عاجلت دراسة فيه ّمكونات السكان .وقد ُأنجز هذا املسح املهم ،بعد انقطاع يف الدراسات
املؤثرة فيها ،وذلك ضمن احلديث عن ّ
السكانية دام عرشة أعوام ،بالتعاون بني اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية ،وبرنامج
ميدانيا بطريقة سلسة رغم الظروف
وتم
ً
األمم املتحدة اإلنامئي ،ومعهد الدراسات التطبيقية النروجيي الدويلّ ،
الصعبة التي يمر هبا العراق ،وشمل مجيع املحافظات؛

تضمن معطيات عن اخلصوبة ،وجرى
 «املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق  »2007الذيّ
تنفيذه ضمن برنامج التعاون الفني بني وزارة التخطيط والبنك الدويل؛

 «العراق :التقرير الوطني حلال التنمية البرشية  »2008الصادر عن وزارة التخطيط بدعم من برنامج األممتطرق باقتضاب إىل معدالت اخلصوبة ،والعمر عند الزواج ،ووفيات األطفال ،واملخاطر
املتحدة اإلنامئي ،وقد ّ
التي هتدد صحة النساء واألطفال ،ومعدل توقّع العمر ،واملستوى التعليمي للنساء ،واهلجرة من الريف إىل
خصص اً
فصل لدراسة متكني املرأة؛
املدن ،واهلجرة القرسية يف الداخل وإىل اخلارج .كام أنه ّ

 «تقرير اآلثار االجتامعية واالقتصادية لعزوبية النساء يف العراق ( ،»)2008وهو من إعداد عبد الرزاق جاسمتطور معدالت العزوبة وأسباهبا؛
حسون الذي درس ّ

التطور السكاين يف العراق :الرتكيب النوعي والعمري،
 «تقرير حالة سكان العراق  »2010الذي بحث يفّ
التحول الديموغرايف :معدالت اخلصوبة والوفيات ،واهلجرة
معدالت النمو السكاين بني املحافظات ،ومراحل
ّ
يف الداخل واخلارج ،النافذة الديموغرافية يف العراق ،وسيناريوهات النمو وأثره يف التنمية .وهو صادر ً
أيضا
عن وزارة التخطيط بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان؛
 «املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية آذار /مارس  ،»2012الصادر عن وزارةالتخطيط ،وتم فيه درس التعليم ،واملساواة واألمن األرسي ،وإعداد الفتيات للدور اإلنجايب ،والصحة
اإلنجابية ،واخلصوبة ووسائل تنظيم األرسة ،ورعاية األمهات ،ومتكني املرأة ومحايتها من العنف.

تطرقت ضم ًنا إىل اخلصوبة ،بام يف ذلك رسائل وأطروحات للامجستري والدكتوراه،
إضافة إىل دراسات متناثرة ّ
ودراسات يف دوريات أكاديمية عراقية.

أو ً
ال :تطور مستوى الخصوبة
التحول الديموغرافي
 -1نظرية
ّ

ترشح هذه النظرية املشهورة العالقة بني معدل الوالدات اخلام ومعدل الوفيات اخلام .وقد اس ُتخدمت لتفسري
آلية معدالت النمو السكاين يف أوروبا الغربية ،بعد أن نرشها فرانك نوتيسني أول األمر يف عام  .1945طبقًا
التحول الديموغرايف(:)2
هلذه النظرية ،متر املجتمعات البرشية بأربع من مراحل
ّ
2 Onn Winckler, Arab Political Demography, Sussex Studies in Demographic Developments and Socioeconomic
Policies in the Middle East and North Africa (Brighton: Sussex Academic Press, 2005), pp. 34-35.
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تبدأ املرحلة األوىل بطيئة أو أقرب إىل الثبات ،بسبب املعدل املرتفع ٍّ
لكل من الوالدات والوفيات .وهي تتمثّل يف
املجتمعات الزراعية ذات البناء االجتامعي القبيل أو التقليدي املتخ ّلف ومل تنتقل بعدُ إىل احلياة العرصية ،وهذه
حاليا مناطق حمدودة من العامل.
تشمل ً
يف املرحلة الثانية تزداد رسعة النمو نتيجة هبوط معدالت الوفيات بصورة أرسع من هبوط الوالدات ،بسبب
صناعيا هبذه املرحلة التي استمرت
حتسن املستوى الصحي والتعليمي واالقتصادي .وقد مرت الدول املتقدمة
ً
ّ
تقريبا ،بينام دخلتها الدول النامية برسعة ،مستفيدة من التقدم احلاصل يف جمال الطب الوقائي
الزمن
من
ًا
قرن
ً
والعالجي ،وال يزال الكثري منها يمر هبذه املرحلة ،حيث يزيد معدل نمو السكان عىل  2يف املئة سنو ًيا.

ويف املرحلة الثالثة يبدأ النمو السكاين باهلبوط التدرجيي نتيجة هبوط الوالدات (يرتاوح معدل النمو السكاين
بني  1يف املئة و 2يف املئة سنو ًيا) .و ُيط َلق عىل هذه املرحلة اسم املرحلة االنتقالية.

ّأما املرحلة الرابعةِ ،
حاليا ُ
فيصل النمو فيها إىل الثبات َّ
دول أوروبا ،حيث
املرشح للتناقص .ومتر هبذه املرحلة ً
معدل النمو السكاين أقل من  1يف املئة سنو ًيا(.)3
التحول الديموغرايف إ ًذا صريورة يمر هبا خمتلف املجتمعات البرشية ،ويمكن أن تطول هذه الصريورة أو تقرص
ّ
بحسب درجة تطور البنية االجتامعية  -االقتصادية للمجتمعات.

تُشتق القوة التفسريية للنظرية من ربط املميزات العامة للتغري الديموغرايف بالتغيرّ االجتامعي واالقتصادي،
التحول الديموغرايف يف بعض
يلخص يف الغالب بـ «التحديث» .وعىل غرار نظرية احلداثة ،تُنكر نظرية
الذي َّ
ّ
املميزة للغرب .وبام أن
نسخها َّ
املعدلة العامل الثالث كتاريخ ،وتفرتض أن التقدم ّ
يتكون من إنجاز الظروف ّ
التحديث والغربنة انتقال إىل دول أخرى ،فإن سكاهنا سيواجهون مراحل التغيرّ الديموغرايف نفسها ،وهذا ما
عامليا(.)4
حيدث بالضبط حني أصبح ّ
حتول اخلصوبة نحو االنخفاض ً
من تطبيق هذه النظرية عىل الدول العربية ،وبحسب وينكلري ،تربز ثالث مالحظات رئيسة:

التحوالت االجتامعية  -االقتصادية والسياسية يف الدول
املالحظة األوىل هي أن من الواضح جدً ا أن أنامط
ّ
النامية كانت خالل النصف الثاين من القرن العرشين تشمل كلاًّ من الدول العربية النفطية وغري النفطية،
وكانت يف الغالب ،وبشكل مجاعي ،ختتلف عن تلك التي حتدث يف الدول الغربية املتقدمة .فعىل سبيل املثال،
كانت حالة االختالف كبرية يف نواح عدة ،منها دور املرأة يف احلياة االقتصادية والسياسية ،ومستوى التصنيع،
ومصادر الدخل احلكومي ،ومتوسط الدخل الفردي ،والبنية السياسية .وهلذه النواحي كلها تأثري كبري يف
السلوك الديموغرايف بشكل عام ،ويف أنامط اخلصوبة بشكل خاص.

املالحظة الثانية هي أن التطور االجتامعي واالقتصادي يف الدول الغربية املتقدمة كان يف جوانبه كافة ،وباألخص
التحول الديموغرايف لرشح االنخفاض احلاد يف
قدمته نظرية
ارتفاع املستوى املعييش ،العامل الرئيس الذي ّ
ّ
معدالت الوفيات اخلام ،ثم يف معدالت املواليد اخلام الحقًا .عىل العكس من ذلك ،جاء االنخفاض يف معدالت
الوفيات يف كثري من الدول النامية بتأثري من عوامل خارجية ،ويف مقدمتها استرياد التسهيالت الصحية احلديثة(.)5
 3األنصاري ،جغرافية السكان ،ص .125-123

4 Elspeth Graham, “What Kind of Theory for what Kind of Population Geography?,” International Journal of
Population Geography, vol. 6, no. 4 (July-August 2000), pp. 262-265.
5 Winckler, p. 39.
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للتحوالت التي شهدهتا البنية االجتامعية واالقتصادية،
دورا
وهنا ال أتفق مع الباحث وينكلري الذي مل يعط ً
ّ
وانعكست يف تطور القوى املنتجة وانتشار التعليم وارتفاع مستوى الثقافة والوعي؛ إذ يالحظ أن هناك اً
مثل
عالقة عكسية قوية بني تعليم اإلناث ومستوى اخلصوبة ،وعالقة عكسية ً
أيضا بني ارتفاع نسبة مشاركة النساء
يف فئة السكان النشيطني اقتصاد ًيا وتسارع عملية التمدن ،أي توسع املدن وزيادة نسبة السكان القاطنني فيها من
التحول الديموغرايف يف دول مثل دول املغرب
جمموع السكان .وهي َتع ّد من العوامل الرئيسة التي سامهت يف
ّ
العريب ،كام يذكر كيث سوتون( .)6ويف تقديرنا أن ليس يف اإلمكان أن يكون أثر استرياد التسهيالت الصحية هبذه
التحوالت .وهذا ما سنبحث يف تأثرياته خالل حتليل العوامل املؤثرة يف اخلصوبة ،رغم
الفعالية يف غياب هذه
ّ
التحوالت املذكورة مل تكن باملستوى الذي حيدث يف الدول املتقدمة ،وهو ما يمكن أن ينسحب عىل كثري من
أن
ّ
الدول النامية.

املالحظة الثالثة هي أن هذه النظرية مل تأخذ يف االعتبار ثالثة عوامل ذوات تأثري أسايس يف سلوك اخلصوبة:
عامل اهلجرة ،وعامل تأثري السياسة السكانية احلكومية يف مستويات اخلصوبة ،والعامل الثقايف -الديني الذي
كان موضع تغيري ليس فقط من جمتمع إىل آخر ،بل ً
أيضا داخل املجتمع الواحد بني اآلباء واألبناء ( .)7ويف رأينا
تأثريا باجتاه بقاء اخلصوبة مرتفعة ،فإن تأثريه يضعف عندما
أن عىل الرغم من أن العامل األخري يمكن أن يمتلك ً
ُ
رسا دينية تتب ّنى التخطيط العائيل.
تتعمق
التحوالت االجتامعية  -االقتصادية يف املجتمع ،وهلذا نرى أ ً
ّ
ّ

إطارا مفيدً ا لتحليل التغيرّ ات الديموغرافية من وجهة نظر
وبحسب وينكلري ،تظل نظرية
التحول االجتامعي ً
ّ
التحوالت الديموغرافية يف الدول
املوجه إىل هذه النظريةّ .أما إمكانية تطبيقها عىل
تارخيية ،رغم كل النقد
ّ
ّ
النامية ،فهي ليست جمرد نقاش أكاديمي ،بل هلا أمهية عملية كبرية بخصوص السياسة السكانية املالئمة التي
جيب تب ّنيها( .)8ومن وجهة نظرنا ،يمكن تطوير هذه النظرية لتأخذ يف االعتبار اإلطار العام لطبيعة البنية
االجتامعية واالقتصادية يف الدول النامية ،وهذه مسألة ُيفرتض أن تبقى مدار نقاش أكاديمي مثمر.
 -2تطور مستوى الخصوبة :حالة العراق

بد أن نشري إىل تطور هذا النمو.
املقررة للنمو السكاين ،فال ّ
بام أن اخلصوبة َتع ّد أهم املكونات ِّ

لقد ارتفع عدد سكان العراق من  3٫4مليون نسمة عام  1934إىل  33٫1مليون نسمة عام  ،2011بحسب
اجلهاز املركزي لإلحصاء .وكان قد ازداد العدد يف العام  2010إىل  31.7مليون نسمة بحسب األمم املتحدة،
ويالحظ أن ثمة تباي ًنا بني الرقمني األخريين (أنظر
و 32.5مليون نسمة بحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء،
َ
اجلدول رقم ( )1والشكل رقم ( ،))1اً
علم بأن أرقام اجلهاز املركزي لإلحصاء هي تقديرات يعتمد حساهبا
عىل معدل النمو السكاين بني تعدادي عامي  1987و ،1997وذلك بسبب عدم إجراء التعداد السكاين يف
موعده املقرر عام  .2007وارتفع معدل النمو السنوي للسكان وبلغ الذروة عام  3.8( 1977يف املئة) ثم بدأ
ينخفض ،مع بعض االرتفاعات البسيطة.
6 Keith Sutton, “Demographic Transition in the Maghreb,” Geography an International Journal, vol. 84, no. 2 (April
1999), pp. 111-116.

التحول الديموغرايف ،املفهوم والتطبيق :دراسة حتليلية مع إشارة خاصة إىل الدول العربية»،
وللمزيد انظر :هاشم نعمة فياض« ،نظرية
ّ
عامل الفكر ،السنة  ،41العدد ( 1متوز/يوليو -أيلول /سبتمرب ،)2012 ،ص .268-231
 8املصدر نفسه ،ص .40

7 Winckler, pp. 39-40.
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اجلدول رقم ()1
عدد السكان ومعدل النمو السنوي للسكان
2011-1934

العام
*1934
* 1947
* 1957
1960
* 1965
1970
1975
* 1977
1980
1985
* 1987
1990
1995
*1997
2000
2003
2004
2007
2009
2010
2011

عدد السكان ،باملاليني

اجلهاز املركزي
لإلحصاء
3٫380
4٫816
6٫299
8٫047
9٫440
11٫124
12٫000
13٫300
15٫585
16٫335
17٫890
20٫536
22٫046
24٫086
26٫340
27٫140
29٫682
31٫664
32٫481
33٫330

قسم السكان التابع
لألمم املتحدة
6٫847
7٫976
9٫356
11٫020
12٫962
15٫236
17٫341
20٫206
23٫224
24٫700
***31.672
-

معدل النمو السنوي ()%

اجلهاز املركزي
لإلحصاء
1٫8
2٫7
2٫7
3٫1
3٫2
3٫3
3٫8
3٫4
3٫2
2٫4
3٫0
2٫8
2٫99
2٫95
2٫97
2٫97
* * 3.1
-

قسم السكان التابع
لألمم املتحدة
3٫1
3٫2
3٫3
3٫2
3٫2
2٫6
3٫1
2٫8
2٫1
2.9
-

مالحظات:
* أعوام التعداد السكاين العام.
* * معدل النمو السنوي خالل الفرتة .2009-1997
*** التقدير املتوسط.
املصادر :العراق ،وزارة التخطيط :مسح األحوال املعيشية يف العراق( 2004 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2005 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص
42؛ املجموعة اإلحصائية السنوية لسنة ( 2004بغداد[ :الوزارة] ،)2005 ،ص 39؛ املجموعة اإلحصائية السنوية لسنة ( 2007بغداد:
[الوزارة] ،)2008 ،جدول 2/6؛ املجموعة اإلحصائية السنوية لسنة ( 2011-2010بغداد[ :الوزارة] ،)2012 ،جدول  ،2|1وحالة
سكان العراق( 2010 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2011 ،ص  ،20نفس الوزارة ولسنة  1978نق ً
ال عن :نرسين حممد محزة« ،وفرة القوى
العاملة البرشية يف العراق عام  »،1977جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،العدد  ،)1986( 17جدول رقم ( ،)1ص  ،195و United

Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision (New York:

United Nations, 2011), on the Web: <www.unpopulation.org>.
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الشكل رقم ()1
عدد السكان بحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء (باملاليني)
2011-1934
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املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)1

األمر َّ
مرتفعا ،كام أنه
ملموسا لكنه بقي
انخفاضا
ً
املؤكد هو أن معدل اخلصوبة يف العراق شهد يف األعوام األخرية
ً
ً
انخفض بشكل أساس يف مجيع البلدان العربية خالل العقدين املاضيني .لكن املقارنة تُظهر أن هذا االنخفاض
بدأ بعد عقدين من االنخفاض الذي حدث يف كثري من الدول النامية األخرى ،وكانت وتريته أبطأ( .)9غري أن
االنخفاض الذي حدث يف العراق كان أقل ،مقارن ًة بدول مثل لبنان وتونس واملغرب .وتكمن الصعوبة هنا يف
حتديد النسبة الدقيقة هلذا االنخفاض ،ومدى مسامهة خمتلف العوامل فيه ،كل عىل انفراد.

وبحسب التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة (أنظر اجلدول رقم ( )2والشكل رقم ( ،))2استمر انخفاض معدل
الوالدات اخلام من  53٫2يف األلف يف الفرتة  1955-1950إىل  36٫6يف األلف يف الفرتة ،2010-2005
مع مالحظة بعض االرتفاعات يف الفرتة ّ .1975-1960أما معدل الوفيات اخلام ،فقد استمر يف االنخفاض
من  25٫8يف األلف يف الفرتة  1955-1950ليعود إىل االرتفاع يف الفرتة  ،1985-1980وتبدو هنا تأثريات
ويالحظ
اخلسائر البرشية الكبرية التي نجمت عن احلرب العراقية – اإليرانية ،ثم ليستقر عند  6٫3يف األلف.
َ
أن التقديرات احلالية ختتلف عن تقديرات األمم املتحدة السابقة ،التي كانت تشري بوضوح إىل ارتفاع الوفيات
بعد عام  1990بسبب احلرب التي نتجت من احتالل الكويت وما تبع ذلك من فرض عقوبات اقتصادية
عىل العراق .وقد أشارت منظامت دولية عدة إىل هذا االرتفاع .وبسبب انخفاض الوفيات ،ظل معدل الزيادة
مرتفعا ،إذ راوح بني  2٫7يف املئة يف الفرتة  1955-19950و 3٫0يف املئة يف الفرتة .2010 -2005
الطبيعية
ً
كثريا عن تقديرات األمم املتحدة للفرتات اخلامسية األخرية منذ
ّأما املعطيات الرسمية املسجلة ،فهي تقل ً
 ،1990لكل من الوالدات والوفيات ،وبذلك انخفض معدل الزيادة الطبيعية بحسب هذه البيانات من 2٫3
يف املئة يف الفرتة 1995 -1990إىل  1٫3يف املئة يف الفرتة .2005 – 2000

9 Winckler, p. 141.
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اجلدول رقم ()2
التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة بشأن معدالت املواليد اخلام والوفيات اخلام والزيادة الطبيعية
2010-1950
معدل الزيادة الطبيعية ()٪
معدل الوفيات اخلام
معدل املواليد اخلام

1955-1950

53.2

25.8

2.7

1965-1960

43.3

4.15

2.8

42.6

1960-1955

46.5

1970-1965

43.6

1975-1970

41.2

1980-1975

1985-1980

39.1

1995-1990

38.2

38.8

1990-1985

9.37

2000-1995

37.5

2005-2000

36.6

2010 -2005

19.1
13٫1

2.3
3.3

11.1

3.2

12.6

2.6

5.6

3.3

9.8
8.0
5.4

5.6
6.3

3.1
3.1
3.2

3.2
3.0

املصدرUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision, :
on the Web: <www.unpopulation.org>.

معدل الزيادة الطبيعية من حساب الباحث.

الشكل رقم ()2
التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة بشأن معدالت املواليد اخلام والوفيات اخلام (يف األلف)
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نحن ال نميل هنا إىل هذه البيانات ،ألهنا مل ترتق إىل مستوى الدقة يف ما خيص تسجيل هذه املتغيرّ ات .هبذا يمكن
التحول الديموغرايف ،حيث إن معدل النمو السكاين أكثر
القول بشكل عام إن العراق يمر باملرحلة الثانية من
ّ
من  2يف املئة ،بحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء واألمم املتحدة.
وبحسب توقعات األمم املتحدة التي قامت عىل افرتاض االنخفاض الرسيع للخصوبة ،فقد انخفضت اخلصوبة
الكلية من 7٫30طفل لكل امرأة يف الفرتة  1955-1950إىل  4.86طفل يف الفرتة ( 2010-2005أنظر
اجلدول رقم ( )3والشكل رقم ( .))3وقد عززت نتائج مسح الوفيات لعام  1999مثل هذا االنخفاض ولكن
ليس بالرسعة املفرتَضة من جانب األمم املتحدة؛ فقد كان معدل اخلصوبة ،طبقًا هلذا املسح كام يف اجلدول رقم (.)4
اجلدول رقم ()3
تطور معدل اخلصوبة الكيل بحسب التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة
األعوام
1955-1950
1960-955
1965-1960
1970-965
1975-1970
1980-1975
1985-1980
1990-1985
1995-1990
2000-1995
2005-2000
2010-2005

األمم املتحدة
7.30
6.20
6.60
7.40
7.15
6.80
6.35
6.15
5.80
5.40
5.12
4.86

املصادرUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision, :
on the Web: <www.unpopulation.org>.

الفرتة  ،1975-1970عن :العراق ،وزارة التخطيط :مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .78

الشكل رقم ()3
تطور معدل اخلصوبة الكيل بحسب التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة
ّ

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0
5
5
0
5
0
5
0
5
0
96 196 197 197 198 198 199 199 200 200
1
55 960 965 970 975 980 985 990 995 000 005 010
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
19
55

9
-1

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)3

50

9
-1

32

العدد 3
شتاء 2013

اجلدول رقم ()4
معدل اخلصوبة الكيل طبقا ملسح الوفيات عام 1999
األعوام

معدل اخلصوبة الكلية

1979-1974

7٫14

1984-1979

7٫09

1989-1984

6٫59

1999-1989

5٫69

املصدرMohamed Ali, John J. Blacker and Gareth G. Jones, «Annual Mortality Rates and Excess Deaths of Children :
under Five in Iraq, 1991-98,» Population Studies, vol. 57, no. 2 (2003), p. 219.

َ
مسح األحوال املعيشية يف العراق عام 2004؛ إذ نّبي أن اخلصوبة يف الفرتة -1994
وقد أكد
انخفاض اخلصوبة ُ
انخفاضا عا ًما
ً
 1998كانت  4٫7طفل وانخفضت إىل  4٫0طفل يف الفرتة  ،2003-1999إضافة إىل أن هناك
خالل األعوام اخلمسة التي تشكل الفرتة املرجعية وما قبلها ،أي أن معدل اخلصوبة وصل إىل  3٫8طفل عام
 ،2003ولكن هذا املعدل كان  4٫2طفل يف احلرض و 6٫1طفل يف الريف بالنسبة إىل الفرتة األوىل ،و3٫7
طفل و 5٫2طفل عىل التوايل بالنسبة إىل الفرتة الثانية .وهناك انخفاض مبدئي يف قاعدة اهلرم السكاين ،حيث
إن الفئة العمرية  4-0بدأت تنخفض ولكنها مل تصبح بعدُ أقل من الفئة  .9-5لكن معطيات اجلهاز املركزي
لإلحصاء تشري إىل أن معدل اخلصوبة الكيل بلغ  4٫3طفل عام  ،)10(2006ويف مسح عام  2011بلغ متوسط
عدد املواليد األحياء لدى النساء يف الفئة العمرية  49 -45عا ًما  -كمقياس للخصوبة املكتملة  -حوايل 5
مواليد( ،)11وهذا يعني أن هذه األرقام ما زالت بعيدة عن الدقة.

وتقل تقديرات مسح األحوال املعيشية عن التقديرات السابقة التي تعتمد عىل نتائج التعداد السكاين لعام
 ،1997مع اإلشارة إىل أن هذه النتائج تعتمد عىل أسلوب السكان /معدل اخلصوبة الذي يصحح عدد املواليد
افرتاضيا يف العام الذي يسبق التعداد أو املسح .وال ينجح مثل هذا األسلوب بالرضورة يف حالة
غري املسجل
ً
()12
يتبي أن معدل
وجود انخفاض يف اخلصوبة  .ومقارنة بالبلدان العربية والدول املجاورة والدول الغربية ،نّ
مرتفعا (أنظر الشكل رقم  ،)4ومن املتوقع أن يستمر انخفاضه يف العقود املقبلة ،أكان
اخلصوبة يف العراق َيع ّد
ً
بحسب االفرتاض العايل أم املتوسط أم املنخفض ،ليصل إىل  2.96طفل ،بحسب االفرتاض األخري للفرتة
()13
نموا.
 ، 2050 – 2045وهذا يتفق مع االجتاه العام للخصوبة يف أقل البلدان ً
 10العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق( 2010 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2011 ،ص .24
 11العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية ،التقرير املوجز( »،بغداد ،آذار|مارس
 ،)2012ص .45
 12انظر :العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق( 2004 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2005 ،ج  :2التقرير التحلييل،
ص .48

13
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision
(New York: United Nations, 2011), on the Web: <www.unpopulation.org>.
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الشكل رقم ()4
معدل اخلصوبة الكيل التقدير املتوسط يف عدد من الدول للفرتة 2010-2005

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

فرنسا

بلجيكا

هولندا

تركيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

لبنان

اإلمارات العربية

قطر

ُعامن

السعودية

األردن

الكويت

سورية

العراق

مرص

البحرين

5
4٫5
4
3٫5
3
2٫5
2
1٫5
1
0٫5
0

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىلUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, :
World Population Prospects: The 2010 Revision, on the Web: <www.unpopulation.org>.

يسمى اهلبة أو النافذة الديموغرافية ،التي تنتج من انخفاض معدالت اإلنجاب
متى يدخل العراق نطاق ما ّ
يف املجتمع الذي يتشكل يف غالبيته من األطفال وصغار السن والعيال إىل جمتمع يشكل فيه السكان يف سن
العمل واالنتاج النسبة األكرب .أي إن معدل السكان النشيطني اقتصاد ًيا يف الفئة العمرية  64-15عا ًما يتجاوز
معدل النمو للفئات السكانية املَعيلة ،وهي صغار السن (دون سن  15عا ًما) وكبار السن ( 65عا ًما وأكثر)،
وانخفاض معدل اإلعالة يساعد عىل رفع معدل االدخار ،ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثامر املحيل
ومن ثم النمو والتشغيل .وهذا يتيح اغتنام الفرصة لتحسني نوعية حياة املواطنني ،وخفض معدالت البطالة،
نسبيا ،وبالتايل حتسني مستوى املواطنني املعييش ،وهو ما ينعكس إجيا ًبا عىل
والتمتع بمستويات من التنمية عالية ًّ
الوضع التعليمي والصحي.

ربام يكون لزيادة السكان يف سن العمل أثر إجيايب يف االستثامر والدخل من خالل التشغيل ،وربام يكون هلا أثر
سلبي بسبب عدم قدرة سوق العمل عىل استيعاب هذه الزيادة .وانخفاض معدل اخلصوبة يعطي النساء فرصة
أكرب للمسامهة يف القوة العاملة .ومن ناحية أخرى ،يتيح عدد األطفال األقل املزيد من االستثامر يف تعليمهم،
ويالحظ من املعطيات اإلحصائية أن العراق ما زال بعيدً ا عن الدخول يف
فيؤخر بالتايل دخوهلم سوق العمل.
َ
تلك املرحلة .لذلك ،إذا مل جي ِر تب ّني سياسة سكانية فعالة ،سيظل العراق خارج نطاق اهلبة حتى عام  .2013كام
أحسن استغالهلا ،اً
علم بأن هناك
إنه بحاجة إىل وقت أطول يمتد إىل عام  2020كي يتمتع بثامر هذه اهلبة إن هو
َ
بلدانًا عربية دخلت دائرة اهلبة الديموغرافية ،مثل لبنان وتونس واجلزائر والبحرين والكويت وقطر واإلمارات
العربية املتحدة(.)14

 14للمزيد ،انظر :العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق ،2010 ،ص  ،30وهبة أمحد نصار« ،التحول الديمجرايف والتشغيل
وهجرة العاملة يف دول املرشق( »،وثيقة ،اجتامع اخلرباء حول اهلجرة الدولية والتنمية يف املنطقة العربية :التحديات والفرص ،بريوت،
 17-15أيار /مايو  ،2006األمم املتحدة ،بريوت ،)2006 ،ص .3-2
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جغرافيا
ثان ًيا :تو ّزع الخصوبة
ًّ
يالحظ أن املعدل
بالنسبة إىل توزّ ع معدل اخلصوبة الكيل
جغرافيا بحسب املحافظات للفرتة َ ،2003-1999
ًّ
األقل الذي يراوح بني  3٫1طفل و  3٫2طفل هو يف بغداد فقطّ .أما بقية املحافظات ،فتنقسم إىل قسمني ،غريب
وعدد املحافظات فيه سبع حمافظات يتمثل فيها أعىل معدل ،إذ يراوح بني  4٫4طفل و 5٫5طفل ،ورشقي يراوح
معدل اخلصوبة يف حمافظاته بني  3٫3طفل و 4٫3طفل (أنظر الشكل رقم  .)5هذا التوزّ ع ال يعكس تفاوتات
حا ّدة بني املحافظات ،وتفسري ذلك هو أن انخفاضه يف بغداد راجع إىل أن بنيتها االجتامعية – االقتصادية أكثر
وتطور
تطورا كوهنا العاصمة التي تضم أغلب املؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية والصحية،
ً
ّ
هذه البنية عىل عالقة عكسية مع مستوى اخلصوبةّ .أما بقية املحافظات ،فليس من السهل تعليل تباين معدالهتا،
لكن ربام ساهم فيه انفتاح أغلب املحافظات الواقعة يف القسم الغريب عىل الصحراء ،ملا هلذا األمر من عالقة
باملد البدوي الذي جاء إىل العراق من جهة الغرب يف فرتات خمتلفة ،حيث حتبذ التقاليد البدوية اإلكثار من عدد
األطفال ،هذا إضافة إىل عوامل أخرى ال تتوافر املعطيات بصددها ملعرفة مدى تأثريها يف اخلصوبة.
الشكل رقم ()5
معدل اخلصوبة الكيل بحسب املحافظات*
2003-1999

معدل اخلصوبة الكيل 2003-1999
3.2 - 3.1
4.3 - 3.3
5.5 - 4.4

مالحظة * :يف املصادر الرسميةُ ،أعيد إىل حمافظة التأميم اسمها السابق ،كركوك.
املصدر :العراق ،وزارة التخطيط :مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :3األطلس االجتامعي – االقتصادي ،ص .15
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يف ما يتعلق بتوزّ ع اخلصوبة بني احلرض والريف ،وبحسب املحافظات ،يمكن مالحظته من نسبة األطفال الذين
يالحظ انخفاض هذه النسبة يف ريف املحافظات ،باستثناء نينوى
هم دون الـ  15عا ًما يف مسح  ،2007حيث َ
وذي قار (أنظر اجلدول رقم ( )5والشكل رقم ( .))6وبالنسبة إىل املحافظات منفردة ،فإن أقل نسبة هي يف
حرض ذي قار ( 49.4يف املئة) وأعىل نسبة هي يف حرض دياىل ( 61.6يف املئة) ،وتكون النسبة أعىل يف ريف
املحافظتني .ويمكن تعليل ذلك بعامل اهلجرة من الريف إىل احلرض ،وهو العامل الذي يزيد سكان احلرض
ويرفع نسبة شباهبم الذين هم يف سن الزواج ،إضافة إىل ما نتوقعه من ارتفاع معدل وفيات االطفال يف الريف
مقارن ًة باحلرض ،نتيجة خت ّلف بنية الريف االجتامعية واالقتصادية والصحية والثقافية.
اجلدول رقم ()5
نسب األطفال دون سن  15عا ًما من املجموع يف احلرض والريف يف مسح  ،2007وبحسب املحافظات
( يف املئة)
املحافظات

احلرض

الريف

املجموع

كركوك

60٫9

39٫1

35٫7

األنبار

56٫8

بابل

56٫6

43٫4

56٫5

43٫5

نينوى
دياىل

بغداد

49٫5

61٫6

59٫1

كربالء

54٫1

صالح الدين

55٫7

القادسية

55٫1

ذي قار

49٫4

البرصة

56٫6

أربيل

56٫4

واسط

النجف
املثنى

ميسان
دهوك

السليامنية
املجموع

54٫8

51٫1
51٫1

50٫5

38٫4

43٫2

40٫9
45٫9

44٫3

45٫2

44٫9
48٫9
50٫6
48٫9

43٫4

53٫4

46٫6

61٫5

38٫5

54٫9

43٫6
45٫1

45٫1

36٫6

40٫6

35٫5
40٫7

41٫4

39٫3

40٫9

43٫5

41٫3
44٫0
44٫5
47٫3

40٫8
43٫1

38٫6
34٫6

39٫8

املصدر :النسب من حساب الباحث استنا ًدا إىل :العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق2007 ،
(بغداد[ :الوزارة] ،)2008 ،ج  ،2ص .59
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الشكل رقم ()6
نسب األطفال دون سن  15عا ًما من املجموع يف احلرض والريف يف مسح  ،2007وبحسب املحافظات
( يف املئة)
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ً
ثالثا :العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية
تتيح التغيرّ ات الديموغرافية واالقتصادية التي شهدها العامل يف العقود األخرية االستنتاج بأن االنتقال التارخيي
من «االنفجار السكاين» إىل استقرار عدد السكان ليس عملية ذاتية الضبط ،بل تتوقف عىل عوامل اجتامعية –
اقتصادية؛ فالتطور االجتامعي -االقتصادي (احلداثة) رشط البد منه ألجل حتقق االنخفاض امللموس والدائم
التحول الديموغرايف؛ إذ إن السلوك الديموغرايف لإلنسان يتوقف عىل
لوتائر نمو السكان( ،)15بحسب نظرية
ّ
املحيط االجتامعي – االقتصادي الذي يعيش فيه .وهنا نجد أن هذا املحيط وما حيتويه من عوامل ومؤثرات
يشكالن األساس املوضوعي لنمو السكان ،وبالتايل التأثري يف مستوى خصوبتهم.
 -1حجم األسرة

تطورا أمهية مركزية يف حياة أغلب املجتمعات.
للروابط األرسية وروابط ال َّنسب والقرابة يف املناطق األقل
ً
وخصوصا األطفال منهم.
وهناك مدى واسع من النشاط يتضمن االعتامد املتبادل بني األشخاص األقرباء،
ً
يقيم
وأنظمة القرابة هذه تعطي بصورة عامة
ً
حتفيزا قو ًيا للخصوبة العالية ،حيث إن العدد األكرب من األطفال َّ
()16
بكونه يساهم يف تقوية اجلامعة اقتصاد ًيا وعسكر ًيا ويف تأكيد استمرارها  .هذا الكالم ينطبق بدرجة كبرية عىل
 15كنيا جينسكايا ،نمو السكان واملشكلة الغذائية يف البلدان النامية (موسكو :دار التقدم ،)1983 ،ص 162.

16 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The Determinants and Consequences of Population
Trends: New Summary of Findings of Interaction of Demographic, Economic and Social Factors, United Nations; ST/
SOA/SER. A/50-[Add. 1]: Population Studies; no. 50, 2 vols. (New York: United Nations, 1973-1978), vol. 1, pp. 92-93.
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املناطق الريفية يف العراق ،وبدرجة أقل عىل املدن ،ألن البنية االجتامعية واالقتصادية احلرضية ابتعدت عن تلك
العائدة إىل الريف ،رغم أهنا تستمر فرتة غري قليلة يف محل رواسب القيم االجتامعية الريفية.

لألرسة الكبرية اعتبار اجتامعي مهم يف الريف العراقي .وقد انتقل هذا االعتبار إىل املدن بفعل اهلجرة الريفية –
احلرضية؛ إذ بلغ املتوسط العام حلجم األرسة املعيشية  7٫14ويف احلرض  6٫94والريف  7٫65يف تعداد عام
 ،)17(1987وانخفض إىل  6٫9و 6٫6و 7٫6عىل التوايل يف مسح عام  .2007كام تؤثر النظرة االجتامعية يف
تفضيل املواليد الذكور يف اإلقبال عىل اإلنجاب يف حالة تكرار والدات اإلناث ،وينطبق هذا عىل املدن بدرجة أقل.

املكونة للمحافظات ،نأخذ حمافظة واسط اً
مثال ،فنالحظ أن هيمنة االجتاه الريفي
عىل مستوى الوحدات اإلدارية ِّ
عىل خصائص سكان حرض قضاء بدرة يف املحافظة ،وتدنيّ املستوى التعليمي والثقايف واالجتامعي فيه ،وامليل
نحو إكثار عدد األبناء وتعميم الزواج ،ونبذ العزوبية ،والزواج املبكر ،اً
فضل عن تفضيل الذكور ،والضغوط
االجتامعية والثقافية ،والشعور بإثبات الرجولة ،وخشية النساء من عدم اإلنجاب أو تأخره بعد الزواج ألنه
مصدر قلق للزوجة والزوج ،بل لألرسة كلها .ويؤكد ذلك حقيقة أن حجم األرسة من األفراد يف حرض القضاء
بلغ  ،7٫2وكانت نسبة اخللفية الريفية للزوج والزوجة  37يف املئة و 48يف املئة عىل التوايل .وكان حجم األرسة
يف حرض األقضية التي ترتفع فيها نسبة املتزوجني من الذكور واإلناث ذوي اخللفية احلرضية أقل ّمما كان عليه
يف قضاء بدرة ،حيث بلغ يف ٍّ
كل من الكوت والصويرة واحلي  6٫3و 6٫1و ،6٫8عىل التوايل ،وكانت نسبة
الذكور ذوي اخللفية احلرضية  92٫5يف املئة و 92٫8يف املئة و 87٫5يف املئة عىل التوايل ،وكذلك احلال بالنسبة
إىل اإلناث املتزوجات 86 :يف املئة يف حرض احلي و  86٫8يف املئة يف حرض الكوت(.)18

وخصوصا يف املناطق الريفية،
ويؤدي احلافز االقتصادي لزيادة عدد األوالد إىل اإلقبال عىل الزواج املبكر،
ً
قياسا
حيث إن ثمن العمل الذي يوفره األوالد هنا ُي َع ّد
ً
رخيصا ،السيام أن تكلفة تربية األطفال َتع ّد زهيدة جدً ا ً
()19
بظروف املعيشة السائدة ،إضافة إىل الفائدة التي تعود عىل الزوج من مشاركة الزوجة يف العمل طوال النهار .
كل هذه العوامل تساهم يف تكبري حجم األرسة ،باألخص يف املناطق الريفية.

 -2وضع المرأة

التحسن الذي طرأ عىل وضع املرأة العراقية يف سوق العمل والتعليم يف سبعينيات القرن املايض ،حصلت
بعد
ّ
هلا نكسات عدة خالل األعوام املاضية؛ فقد أعاق األسلوب التقليدي يف التعامل مع قضايا النوع االجتامعي
مسرية حقوق املرأة ،وتدنّى خالل هذه الفرتة مستوى التعليم وسط النساء .وبحسب ٍّ
كل من براون ورومانو،
حتولت عقب احلرب العراقية  -اإليرانية ملصلحة نظام املجتمع األبوي
فقد ُهضمت احلقوق القانونية للمرأة أو ّ
األكثر ً
حتفظا وتقليدً ا ،وتراجعت حقوق املرأة بشكل أكرب بعد غزو الكويت عام 1990؛ إذ أظهرت دراسة
حديثة للمحافظات اجلنوبية أن نصف املستفتني اتفق عىل وجود أسباب تقف وراء تقليص فرص املرأة يف
التعليم والعمل يف ذلك الوقت .واليوم يبدو أن املشكالت األمنية هي العقبة األساسية أمام حرية املرأة يف حياهتا
خصوصا يف املناطق اجلنوبية والوسطى من البالد( .)20فبسبب العجز عن توفري األمن الشخيص واحلامية
اليومية،
ً
 17األمم املتحدة ،اإلسكوا ،املرأة العربية  :1995اجتاهات وإحصاءات ومؤرشات (نيويورك :اإلسكوا ،)1998 ،ص .23
 18ناجي سهم رسن« ،حجم األرسة يف حرض حمافظة واسط (دراسة يف جغرافية السكان) »،آداب الكوفة ،السنة  ،1العدد ،)2008( 2
ص .117
 19فاضل األنصاري ،مشكلة السكان :نموذج القطر العراقي (دمشق :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،)1980 ،ص .91-90
 20العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .107-106
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ختليا عن مكتسبات احلداثة
القانونية ،تلوذ املرأة باحلامية الطائفية والعشرية ،بعيدً ا عن الدولة املدنية ،وهذا يعني ً
التي سعت إليها الدولة العراقية منذ ما يقارب قرنًا من الزمن .وطوال عقود احلروب والنزاعات املستمرة،
تتغاىض الدولة ،أو هتمل عن قصد أو عن غري قصد ،التمييز ضد النساء ،فتقع املرأة فريسة ممارسات إدارية أو
جمتمعية تقليدية من دون محاية أو رعاية .وهذا يعني ختيل الدولة عن التزاماهتا وواجباهتا الدستورية واملدنية جتاه
متكني املرأة يف التعليم والتدريب والصحة وضامن األمن واحلقوق القانونية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية.
لذلك بات متكني املرأة رضورة ال حتتمل التأجيل(.)21

ت َُع ّد مشاركة املرأة يف القرارات التي ختصها وختص أرسهتا ومشاركتها املجتمعية والسياسية من اخلطوات املهمة
يف متكينها .وقد أظهرت البيانات أن سبع سيدات من كل عرش يف سن  54-15عا ًما مل يكملن التحصيل العلمي
مخسا منهن
الذي يرغبن فيه ،وأرجعت ثالث
تقريبا من السيدات السبع السبب إىل عدم سامح أرسهن ،كام أن ً
ً
متييزا داخل
أرجعن السبب إىل عدم القدرة عىل مواصلة التعليم .وقد ذكرت قرابة  24يف املئة من النساء أن هناك ً
أرسهن ملصلحة الذكور يف ما خيص املشاركة يف القرارات داخل األرسة ،وترتفع هذه النسبة إىل حواىل  26يف
املئة يف بقية املحافظات يف مقابل  12٫7يف املئة يف إقليم كردستان .أما املشاركة يف منتدى أو ناد اجتامعي أو نقابة
أو مراكز شبابية أو أحزاب أو مجعيات إنسانية ،فقد بلغت نسبتها  3٫5يف املئة فقط( ،)22وهذا دليل عىل أن وضع
نسبيا مقارنة بالسابق .ويف رأينا إن تراجع دور املرأة يف كل هذه النواحي يعني أن
املرأة مل حيقق تقد ًما بل تراجع ً
حتديد عدد األطفال املرغوب يف إنجاهبم سيعتمد أكثر عىل قرار الزوج ،وال بد أن يكون له دور مها يف الغالب
مرتفعا رغم تراجعه ،وذلك يف حالة بقاء العوامل األخرى ثابتة.
باجتاه بقاء معدل اخلصوبة
ً
إن املكانة األعىل للمرأة ترتبط بعالقة عكسية مع معدل اخلصوبة .لذلك ،فإن مكانة املرأة يف املجتمع حتدد
الرسعة التي حيدث هبا التغيري الديموغرايف استجابة ألشكال أخرى من التحديث تشمل التطور االجتامعي
واالقتصادي ،وانتشار التعليم الواسع ،وتب ّني برامج التخطيط العائيل.

حاليا عىل نطاق واسع أن يف وسع التعليم ووضعية العمل فقط أن يوفرا اً
جزئيا ملكانة املرأة يف
تقييم
ً
من املعروف ً
()23
جليا من حتليلهام أدناه.
املجتمع والعائلة ،وذلك بسبب توافر املعطيات املتعلقة هبذين املؤرشين  ،وهذا ما يظهر ً
 -3التعليم

عكسيا يف مستوى اخلصوبة ،ولكن ليس بشكل شامل؛ فقد ِ
وخصوصا
وجد يف الدول،
تأثريا
ً
يامرس التعليم ً
ً
تلك التي تص َّنف أفقر الدول يف جمال التنمية ،أن الزيادة املتواضعة يف التعليم الرسمي ترفع اخلصوبة بشكل
طفيف ،لكن هذا املؤرش ال ُي َع ّد ذا تأثري طويل األمد بل كمرحلة انتقالية من األنامط التقليدية إىل األنامط احلديثة.
تقدم املجتمع يف عملية التنمية أو التطور تصبح العالقة عكسية بشكل نّبي ،حيث تنخفض اخلصوبة
وك ّلام ّ
ّ
باطراد مع ارتفاع مستوى التعليم ،وعند املستويات العليا من التطور تضعف العالقة مرة أخرى بني انتشار
التعليم ومعدل اخلصوبة ،إذ يصبح سلوك اخلصوبة وسط املجموعات املتعلمة غري منتظم بشكل واضح.

تكيف تأثري التعليم املدريس
وقد لوحظ أن من شأن مميزات املجتمع أو اجلامعة واملستوى العام للتعليم أن ّ
تأثريا أقوى عىل سلوك
الشخيص يف اخلصوبة .نَّ
وبي كالدويل أن مستوى تعليم املجتمع يستطيع أن يامرس ً
 21العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية( 2008 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2009 ،ص .156
 22العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية »،ص .52

23 Women’s Education and Fertility Behaviour: Recent Evidence from the Demographic and Health Surveys (New
York: United Nations, 1995), pp. 21-22.
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اخلصوبة الشخيص ،مقارنة باملميزات الشخصية .وطبقًا لتيندا ،فإن املناخ االجتامعي الذي تتخذ فيه النساء
القرارات املتعلقة بحجم العائلة يضع احلدود عىل مدى خيارات اخلصوبة املالئمة ،ويؤثر يف سلوكها .وقد قاد
التعمق يف هذا املوضوع  -اً
مثل -إىل التأكيد بأن تأثري التعليم يف اخلصوبة ال يعتمد فقط عىل التطور االجتامعي-
ّ
ً
خصوصا نظام
القرابة،
ونظام
االجتامعي،
والتنظيم
للمجتمع،
الثقايف
اإلرث
عىل
ا
أيض
يعتمد
وإنام
االقتصادي
ً
التصنيف اجلنيس السائد يف املجتمع(.)24

تزداد فعالية العامل االجتامعي يف تقدير األرسة الكبرية يف العراق بني الفئات الفقرية عمو ًما ،ولدى األفراد
األميني أو األدنى مستوى من حيث التعليم .يف عام  1974قدِّ ر متوسط عدد املواليد للنساء املتزوجات بـ
 4٫2وللنساء األميات  5٫0و للنساء ذوات التحصيل العلمي العايل  2٫2يف سن  49 -15عا ًما( .)25وحديثًا
عكسيا مع مستوى التعليم؛ ففي الفرتة ِ 2003-1999
ً
وجد أن اخلصوبة
ارتباطا
أظهرت معدالت اخلصوبة
ً
الكلية وسط النساء احلاصالت عىل تعليم أعىل تنخفض بمقدار  2٫2عن غري املتعلامت (أنظر اجلدول رقم ()6
والشكل رقم (.))7

إن انخفاض اخلصوبة مع ارتفاع مستوى التعليم يعني أن النساء املتعلامت يبدأن اإلنجاب يف سن أكرب ويتوقفن
عنه يف سن أصغر( .)26و ُيظهر حتليل الفارق بني الفرتتني  1998-1994و 2003-1999أن أكرب انخفاض
مطلق يف اخلصوبة حدث وسط النساء غري املتعلامت ،بينام ُيظهر انخفاض أقل بالنسبة إىل النساء ذوات التعليم
العايل يف ٍّ
كل من األرقام النسبية واملطلقة( .)27يف رأينا يعود هذا إىل أن معدل اخلصوبة وسط غري املتعلامت
مرتفعا ،وهناك إمكانية النخفاضه ،يف حني أنه اقرتب وسط املتمتعات بتعليم عال من معدل اإلحالل،
ما زال
ً
وسيكون انخفاضه يف املستقبل أبطأ.
اجلدول رقم ()6
معدالت اخلصوبة الكلية خالل الفرتتني  1998 -1994و 2003-1999بحسب مستوى التعليم
مستوى التعليم

الفرتة

1998-1994

2003-1999

مطلق

5.0

4٫4

0٫62

12

0٫37

9

مل تلتحق باملدرسة قط

5٫5

االبتدائية

4٫9

مل تكمل االبتدائية
املتوسطة

اإلعدادية

التعليم العايل (اجلامعة) *

الفارق

4٫0

3٫5

2٫9

4٫8
4٫3
3٫6
2٫9

2٫6

0٫73

0٫65
0٫62

0٫26

األويل ،كام نعتقد.
* وضعنا الكلمة بني قوسني لإلشارة إىل أن املقصود بالتعليم العايل هو التعليم اجلامعي ّ
املصدر :العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .50-48
24
25
26
27

املصدر نفسه ،ص .24-23
األنصاري ،مشكلة السكان ،ص .90
العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص . 50-48
املصدر نفسه ،ص .48

نسبة
13

13
18
9
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الشكل رقم ()7
معدالت اخلصوبة الكلية للفرتتني  1998-1994و 2003-1999بحسب مستوى التعليم
6
5
4
3

2003-1999
1998-1994

2
1
اجلامعة

اإلعدادية

املتوسطة

االبتدائية

مل يكمل
االبتدائية

مل يلتحق
باملدرسة
قط

0

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)6

ويصبح التعليم أكثر أمهية لدى املتمتعات بمستوى تعليم يتيح هلن مهنة .حيث إن النساء احلاصالت عىل
واملدرسات يملن إىل الزواج يف السن املتأخرة مقارنة باحلاصالت عىل شهاديت التعليم االبتدائي
التعليم اجلامعي
ّ
وغالبا ما متيل املجموعة األوىل إىل استعامل موانع احلمل .ومن الواضح أن التعليم يؤثر يف مستوى
والثانوي.
ً
()28
اخلصوبة من خالل تفاعله مع متغريات وسطية ،مثل السن عند الزواج والتخطيط العائيل .

مل ُيعد تعليم النساء وحده اً
مؤثرا يف اخلصوبة ،وإنام هناك ً
أيضا طموحات الوالدين جتاه تعليم أطفاهلم؛
عامل ً
حيث إن التعليم الواسع يغيرّ دور األطفال من منتجني إىل معالني .وملّا كان االلتحاق باملدرسة يرفع
التكاليف املبارشة لرتبية األطفال ،إضافة إىل الطموحات الكبرية لتعليمهم ،فإن هذين العاملني يمكن أن
مهمني للخصوبة العالية .ويناقش كالدويل بأن التعليم املؤسسايت يفرز ا ُملثُل الثقافية التي
يعمال كمحددين ّ
()29
ترتافق مع قيم الطبقة الوسطى التي تشمل قيم احلجم الصغري للعائلة  ،وهذا يمكن أن ينطبق إىل حد ما
كثريا يف العقود األخرية بسبب التطورات
عىل الطبقة الوسطى العراقية التي صغر حجمها وتراجع دورها ً
السياسية التي مر هبا العراق.
قارصا عن
إن مؤرشات التعليم يف العراق ال تزال متدنية ،وهو ما يؤكد أن التعليم كأداة للتمكني ال يزال
ً
()30
مواجهة مشكالت األمية ،والترسب من التعليم ،وحتقيق املساواة بني الرجال والنساء يف اكتساب التعليم .

 28هاشم نعمة فياض« ،اخلصوبة السكانية :مستواها ،تطورها ،والعوامل املؤثرة فيها دراسة حالة أفريقيا( »،بحث مقبول للنرش) ،جملة
جامعة السابع من أبريل (ليبيا) ( ،)1995ص .15-14

29 Women’s Education and Fertility Behaviour, p. 24.

 30العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية ،2008 ،ص .143
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وبحسب مسح ُأجري عام  ،2007بلغت نسبة األمية وسط اإلناث  23٫1يف املئة والذكور  12٫1يف املئة(،)31
يف حني أن صايف االلتحاق بالتعليم لإلناث مقارنة بالذكور يف العراق أخذ ينخفض باالنتقال من مرحلة التعليم
االبتدائي إىل املرحلة الثانوية؛ فقد بلغ صايف نسبة التحاق البنات يف املرحلة األوىل  80٫4يف املئة عام ،2006
وشكلت نسبة البنات إىل البنني  88٫0يف املئة ،يف حني انخفضت نسبة البنات يف التعليم الثانوي إىل 34٫3
يف املئة ،وشكلت نسبتهن إىل البنني  75يف املئة( ،)32ويف عام ً 2007
أيضا بلغت نسبة احلاصلني عىل شهادة
البكالوريوس وما فوق  2٫3يف املئة و 4٫0يف املئة عىل التوايل(.)33

وعىل مستوى احلرض والريف واملحافظات ،هناك تباين يف مستوى التعليم؛ فقد أصبحت فجوة النوع االجتامعي
كثريا يف املناطق الريفية .ويف تقديرنا إذا ما استمر هذا التباين بني املحافظات فرتة أطول ،فال بد أن يرتك أثره
أكرب ً
يف تباين معدالت اخلصوبة عىل هذا املستوى.

 -4المهنة

حديثًا ظهرت عالقة واضحة ومتوقّعة بني اخلصوبة ومسامهة النساء يف القوى العاملة العراقية؛ إذ بلغ معدل
اخلصوبة الكليّ لدى النساء املسامهات يف القوى العاملة  ،2٫9بينام بلغ  4٫3لدى غري املسامهات يف القوى
العاملة يف الفرتة .)34(2003-1999

تُعترب املهنة من العوامل التي تؤثر بشكل واضح يف تباين حجم األرسة؛ فبعض املهن تتطلب اً
عمل ساعات
كثرية خالل اليوم ،كام هي حال النساء العامالت يف القطاع الصحي ،كالطبيبات اً
مثل ،إذ يتحتم عليهن البقاء
خارج املنزل فرتة طويلة ،وهذا ما جعل التفكري يف األرسة الصغرية من األمور املقبولة .ومن دراسة ميدانية عام
 2007يتضح أن الوحدات اإلدارية ملحافظة واسط ،التي ترتفع فيها نسبة األرس الصغرية ،ترتفع فيها نسبة
النساء العامالت ،بينام ترتفع نسبة األرس الكبرية يف الوحدات اإلدارية التي تنخفض فيها نسبة العامالت(.)35

تقل بشكل ملحوظ معدالت مسامهة اإلناث يف القوى العاملة عن مسامهة الذكور؛ فهناك  5٫6ماليني رجل
( 69يف املئة) يف مقابل  1٫1مليون امرأة فقط ( 13يف املئة) .ويف احلرض يبلغ املعدل  68يف املئة و 12يف املئة،
ويف الريف  72يف املئة و 18يف املئة عىل التوايل .ويشبه هذا الوضع بشكل كبري ما هو قائم يف الدول املجاورة،
ويبي األثر الكبري للنوع االجتامعي يف سوق العمل يف العراق عام  .2004وتغلب عىل الدول املكتفية بالعاملة
نّ
والغنية باملوارد ،مثل العراق واجلزائر وإيران ،نسب مسامهة منخفضة للمرأة يف القوى العاملة أكثر من الدول
الفقرية باملوارد ،مثل مرص واألردن ولبنان واملغرب وتونس( .)36وتعني هذه املسامهة املنخفضة للنساء يف القوى
العاملة حمدودية تأثري العمل يف اخلصوبة يف العراق والدول املشاهبة أوضاعها لوضعه.
()37
متدنيا مقارنة بالرجال .وعىل مستوى املحافظات ،هناك تباينات
ما زال معدل النشاط االقتصادي للنساء
ً
مهمة ،فأقل معدل للنساء (  4.2يف املئة) يوجد يف نينوى ،وأعىل معدل ( 23٫3يف املئة) يف بابل بحسب

31
32
33
34
35
36
37

العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق( 2007 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2008 ،ج  ،2ص .56
العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية ،2008 ،ص .25
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رسن ،ص.116- 114
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41

42

العدد 3
شتاء 2013

مسح عام ( 2007أنظر اجلدول رقم ( )7والشكل رقم ( ،))8رغم إننا نتح ّفظ عىل بعض األرقام الواردة
يف اجلدول الرقم ( ،)7حيث ُيفرتض أن يكون معدل بغداد هو األعىل .ويفسرّ هذا التباين التفاوت يف تطور
البنية االجتامعية واالقتصادية والثقافية بني املحافظات ،ويمكن املقارنة يف هذا املجال بني معدل دهوك وأربيل
علم بأن املحافظات الثالث ّ
نسبيا ،اً
تشكل إقليم كردستان .ويمكن أن
املنخفض مقارنة بمعدل السليامنية املرتفع ً
جزئيا ،عىل األقل ،تطور البنية املشار إليها بالنسبة إىل السليامنية .وقد ساهم صعود اإلسالم السيايس
يفسرّ هذا
ً
بعد احتالل العراق  2003وتغيري النظام وما رافقه من تراجع يف دور املرأة ،خاصة يف املحافظات التي شهدت
فرتة من الزمن ضعف األمن وتصاعد نفوذ امليليشيات املسلحة التي مارست العنف جتاه متتع املرأة بحقوقها،
ساهم كل ذلك يف تراجع معدل النشاط االقتصادي للمرأة ،الذي يؤثر بدوره باجتاه بقاء اخلصوبة مرتفعة.
اجلدول رقم ()7
املعدل املئوي للنشاط االقتصادي للسكان يف سن  15عا ًما فأكثر ،بحسب املحافظة واجلنس
(مسح عام )2007

املحافظات

ذكور

كركوك

74.6

األنبار

71.1

بابل

76.0

نينوى
دياىل

بغداد

74.6

صالح الدين

77.8

القادسية

78.0

ذي قار

74.9

البرصة

77.4

املثنى

ميسان

إقليم كردستان
دهوك
أربيل

السليامنية

20.3

45.7

65.8

16.3

كربالء

النجف

10.4

42.8

72.6

4.2

80.6

واسط

إناث

املجموع

76.1
82.3
79.7
84.2

12.2

23.3

12.1
12.2
17.1
15.3
21.4

13.0
10.6
6.5

8.9

64.8

8.6

74.4

17.3

67.2

10.4

37.4

41.0

43.0

49.3

45.6
43.5
47.6
47.8
48.9

44.6
42.0
44.9

42.7
36.2
37.5

44.6
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الشكل رقم ()8
املعدل املئوي للنشاط االقتصادي للسكان يف سن  15سنة فأكثر ،بحسب املحافظة واجلنس
(مسح عام )2007
90
80
70
60

ذكور

50

إناث

40

املجموع

30
20
10
نينوى
كركوك
دياىل
األنبار
بغداد
بابل
كدبالء
واسط
صالح الدين
النجف
القادسية
املثنى
ذي قار
ميسان
البرصة
دهوك
أربيل
السليامنية

0

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)7

ال تزال نسبة النساء املتفرغات لألعامل املنزلية مرتفعة ،إذ بلغت يف مسح عام  2007عمو ًما  46٫0يف املئة،
ويالحظ هنا انخفاضها يف الريف مقارنة باحلرض .ويف
وللحرض  46٫5يف املئة ،وللريف  44٫8يف املئة(،)38
َ
تقديرنا يمكن أن يكون عمل النساء يف القطاع الزراعي قد ساهم يف هذا االنخفاض ،أو أنه عائد إىل نسبة اخلطأ
العينة .فاستنا ًدا إىل املسح ذاته ،بلغ معدل البطالة  35٫7يف املئة للنساء يف الفئة العمرية  24-20بينام للرجال
يف ّ
()39
 16٫9يف املئة يف الفئة نفسها  ،وهذه الفئة العمرية أكثر إنجا ًبا.
خصوصا الاليت يعملن يف
ويشري عدد من الدراسات يف الدول النامية إىل أن الكثري من النساء العامالت،
ً
املشاريع العائلية واألعامل الزراعية واالقتصاد غري الرسمي ،يكسبن القليل ،وليس هلن سيطرة عىل املوارد
املتأتية من العمل .وهذا يدل عىل أن املشاركة يف قوة العمل بذاهتا يمكن اّأل تكون مهمة جدً ا يف التأثري يف
اخلصوبة( ،)40وينطبق هذا عىل العراق ،وباألخص يف املناطق الريفية.
الدين
ِّ -5

يعتقد عدد من الك ّتاب إن املسلمني يمكن أن ُيبدوا مقاومة أكرب لفكرة خفض اخلصوبة مقارنة بمجموعات
معينة
سكانية أخرى .ومن بني األسباب التي يستشهدون هبا ،نذكر أن العقيدة اإلسالمية ال متنع بصورة ّ
تنظيم األرسة (املباعدة بني الوالدات) ،لكن ضغوطات العرف االجتامعي القوية تدعم إنجاب عدد أكرب من
 38العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق ،2007 ،ج  ،2ص .57
 39املصدر نفسه ،ج  ،1ص .44

40 Women’s Education and Fertility Behaviour, p. 2.
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خصوصا من الذكور( ،)41ويف رأينا إذا رافق ذلك خت ّلف يف البنية االجتامعية-االقتصادية والثقافية،
األطفال،
ً
وهذا ما شهده العراق يف العقود األخرية بسبب النهج السيايس اخلاطئ ،واحلروب وما تركته من تداعيات
اجتامعية واقتصادية وثقافية وانخفاض يف املستوى التعليمي ،إضافة إىل الفهم اخلاطئ لتعاليم اإلسالم لدى
الفئات االجتامعية ذات املستوى التعليمي والثقايف املنخفض .وما يؤكد ذلك إصدار جلنة الفتوى يف األزهر
فتوى جاء فيها« :استعامل دواء ملنع احلمل مؤق ًتا ،ال حيرم  ...وبه تفتي اللجنة ،ملا فيه من التيسري عىل الناس
ودفع احلرج ،السيام إذا خيف من كثرة احلمل»( .)42وسعى مفتي األردن إىل تأييد منحى تنظيم األرسة ،منطلقًا
معتربا أن تأخري
نكاحا حتى يغنيهم اهلل من فضله﴾ (سورة النور،)32 :
من اآلية ﴿وليستعفف الذين ال جيدون ً
ً
()43
الزواج طريقة من طرق تقليل زيادة النسل أو حتديده ،وهو بالتايل شكل من أشكال تنظيم األرسة .

يف كثري من الدول النامية يمكن أن يساعد الدِّ ين يف بقاء اخلصوبة مرتفعة ،رغم غياب اإلرشادات والتوجيهات
الدينية التي متنع بصورة مبارشة طرق حتديد حجم األرسة .وكانت الكنيسة الكاثوليكية تشجب بقوة وسائل منع
عدلت موقفها بصورة تدرجيية ووافقت عىل التنظيم املتعقل للخصوبة()44؛ إذ أعلن الفاتيكان عام
احلمل ،لكنها ّ
()45
 1962أنه من اآلن حيق للزوجني حتديد عدد األوالد الذين يرغبون يف إنجاهبم ،وبشكل مستقل  .ويف تقديرنا
التحوالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية يف املجتمع ضعف دور الدِّ ين يف التأثري يف اخلصوبة.
ك ّلام تعمقت
ّ

 -6الحروب

تؤثر احلروب يف سلوك اخلصوبة ،وهذا ينطبق عىل العراق وغريه من الدول التي مرت بنزاعات عسكرية؛ فقد
تعرض العراق حلروب داخلية معلنة وأخرى غري معلنة ،إضافة إىل احلروب اخلارجية عىل نطاق واسع.

تشري مجيع التقديرات إىل انخفاض معدل النمو السكاين خالل احلرب العراقية  -اإليرانية (.)1988-1980
وتُظهر املعطيات الرسمية انخفاض هذا املعدل من  3٫8يف املئة عام  1977إىل  2٫4يف املئة عام ( 1987أنظر
اجلدول رقم ( . ))1ومن الصعب حساب نسبة االنخفاض التي سامهت هبا اخلسائر البرشية النامجة عن احلرب.
وليس هناك إمجاع عىل األرقام املتعلقة بالعراقيني الذين ُقتلوا خالل هذه احلرب؛ إذ تتباين التقديرات بني 100
ألف و 800ألف شخص .وكان من املفرتض أن يستقر النمو السكاين خالل تلك الفرتة لوال احلرب .ويمكن
حساب الرقم الضمني لعدد املفقودين باالعتامد عىل عدد السكان خالل الفرتة  ،1987 -1985طبقًا لتقديرات
اجلهاز املركزي لإلحصاء ومكتب التعداد األمريكي ،وعىل عدد السكان خالل الفرتة  1990-1985طبقًا
لتقديرات األمم املتحدة .وهبذا يكون عدد املفقودين  155أل ًفا و 247أل ًفا و 484أل ًفا ،عىل التوايل(.)46

وهناك معطيات أخرى تشري إىل أن بني بداية احلرب عام  1980وعام  1987الذي أجري فيه التعداد السكاين،
فقد العراق يف املعارك بني  250أل ًفا و 500ألف رجل ،ويبدو أن الرقم األخري هو االحتامل األكرب ،إضافة إىل
 50أل ًفا –  150أل ًفا هم خسائر برشية مبارشة وغري مبارشة نتيجة حرب اخلليج الثانية عام  ،1991واالنتفاضة
يف اجلنوب وكردستان يف آذار /مارس – نيسان /أبريل من العام نفسه .وهكذا ،فإن هذا العدد من القتىل يف أقل
41 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The Determinants and Consequences of Population
Trends, p. 93.

 42األنصاري ،جغرافية السكان ،ص .218
 43عبد اهلادي يموت ،النمو السكاين والتنمية االقتصادية واالجتامعية العربية (بريوت :معهد االنامء العريب ،)1988 ،ص .20

44 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The Determinants and Consequences of Population
Trends, p. 93.
45 Winckler, p. 118.

 46العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .42-41
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من سبعة أعوام ( )1997-1991يمثل رضبة مروعة ألي بلد ،دع عنك بلدً ا قليل السكان مثل العراق( )47ومن
ثم ال بد أن تكون له تأثريات يف معدل اخلصوبة.

وقد قدرت منظمة السالم األخرض أن  70أل ًفا –  115أل ًفا من القوات العراقية ،إضافة إىل  72أل ًفا – 83
ألف مدين ُقتلوا خالل حرب اخلليج الثانية .وقد سقط عدد قليل من األفراد بسبب استخدام األسلحة بشكل
مبارش ،يف حني أن العدد األكرب من الضحايا سقط بشكل ثابت بسبب استمرار عقوبات األمم املتحدة وتدمري
خصوصا خمازن األغذية وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكة توزيعها ومعاجلة املياه
قوات احللفاء للبنى التحتية،
ً
والرصف الصحي()48؛ إذ أدت هذه كلها إىل تراجع اإلنتاج الصناعي واخلدمات ،وانخفاص املستوى املعييش،
وارتفاع عدد الوفيات.

وعانت كردستان الكثري من عمليات األنفال يف الفرتة 1988-1987؛ فطبقًا للمصادر الكردية ،جرى قتل
قرسا من كردستان ،وتدمري ثالثة آالف قرية .واستنا ًدا إىل مصادر أخرى،
 180ألف شخص بعد ترحيلهم ً
ُدمر أكثر من  1200قرية ،ونزح يف هناية العمليات املشار إليها  300ألف شخص .واس ُتخدمت األسلحة
الكيمياوية يف مدينة حلبجة يف ربيع  1988فقُ تل  5000شخص وغادر املدينة آالف من السكان ،وكانت
عواقب هذه األسلحة كبرية عىل من بقوا أحياء من أشخاص ُ
وأرس( .)49ويف كانون األول /ديسمرب 1991
ور ِّحل  50ألف
وكانون الثاين /يناير  ،1992عندما حتركت القوات العراقية يف اجلنوبُ ،دمرت  70قرية ُ
شخص ،وأدى جتفيف األهوار يف ما بعد إىل نزوح ما ال يقل عن  200ألف شخص( .)50ويف اإلمجالُ ،أجرب
 26يف املئة من سكان كردستان عىل تغيري أماكن إقامتهم بسبب احلرب ،يف حني كانت النسبة  3يف املئة ٍّ
لكل من
بغداد واملنطقة الوسطى ،و 2يف املئة للمنطقة اجلنوبية(.)51
تشري األرقام الرسمية بوضوح إىل انخفاض العدد املطلق للوالدات احلية من  660أل ًفا و 385مولو ًدا عام
 1990إىل  482أل ًفا و 290مولو ًدا عام  1991وإىل  471أل ًفا و 886مولو ًدا عام  .)52(2000هذا االنخفاض
كان حا ًدا يف احلقيقة ،وهذه الظاهرة يمكن أن تفرس باحلركة العسكرية العامة (حيث كان  1٫4 - 1٫2مليون
رجل حيملون السالح بني آب /أغسطس  1990ونيسان /أبريل  ،) 1991وكارثة احلرب واندالع االنتفاضة
يف العام نفسه ،إذ عندما يكون الكثري من العسكريني بعيدين عن بيوهتم ،ينخفض عدد النساء احلوامل .وكان
انخفاض معدل الوالدات اخلام خالل احلرب العراقية – اإليرانية قد دفع احلكومة إىل تقديم حوافز لزيادة النمو
السكاين ،لكن تأثري ذلك غري واضح(.)53

يمكن اقرتاح ثالثة أسباب النخفاض اخلصوبة :يتمثّل األول يف حقيقة أن الكثري من الرجال ،وبشكل رئيس بني
سن  18وسن  45اللتني يتزوج فيهام معظم األشخاص وينجبون األطفالُ ،قتلوا يف احلرب العراقية -اإليرانية.
ارتفاع املستوى التعليمي للنساء
ويتمثّل الثاين يف العقوبات االقتصادية ،ويتمثّل الثالث ،كام يحُ تمل ،يف أن يكون
َ
الشابات( ،)54وقد سبق أن حللنا هذه العالقة يف متغيرّ التعليم.
47 Amatzia Baram, “The Effect of Iraqi Sanctions: Statistical Pitfalls and Responsibility,» Middle East Journal, vol.
54, no. 2 (Spring 2000), p. 199.
48 Derek Gregory, The Colonial Present: Afghanistan, Palestine, and Iraq (Oxford: Blackwell, 2004), pp. 168-175.

49
50
51
52

املصدر نفسه ،ص .155-153
املصدر نفسه ،ص .175-168
العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :1تقرير اجلداول ،ص .27
انظر :نرشة اإلحصاءات احليوية يف منطقة اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (نيويورك :األمم املتحدة ،)2003 ،ص .5

 54املصدر نفسه ،ص .198-197

53 Baram, p. 199.
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وسامهت احلروب يف ارتفاع نسبة النساء األرامل؛ فبحسب مسح عام  ،2004كانت نسبة األرامل  2يف املئة
للفئة العمرية  ،34 -30و 4يف املئة للفئة  ،39 -35و 8يف املئة للفئة  ،44 -40و 13يف املئة للفئة ،49 -45
و 18يف املئة للفئة  ،54 -50و 25يف املئة للفئة  ،59 -55و 37يف املئة للفئة  ،64 - 60و 49يف املئة للفئة
 .)55(69 - 65وبلغت النسبة العامة لألرامل يف العراق  6يف املئة بحسب مسح عام  .)56(2007ومن مقارنة
يالحظ ارتفاع يف نسبة األرامل بـنسبة  12.5يف املئة يف املسح األخري ،وهذا ما تفرسه الظروف األمنية
املسحني َ
التي مرت هبا البالد خالل األعوام األخرية( .)57وارتفعت النسبة إىل  9٫3يف املئة للنساء يف سن  15عا ًما فأكثر،
استنا ًدا إىل مسح عام  .)58(2011وكانت نساء كل هذه الفئات العمرية قد عايشن احلروب وهن يف مرحلة
العينة ممن
عينة ألرامل احلرب شملت الفئة العمرية  ،49 – 35حيث معظم وحدات ّ
اإلنجاب .ومن بحث ّ
فقدن أزواجهن يف احلرب مع إيران ،مع وجود حاالت قليلة لنساء فقدن أزواجهن يف أثناء حرب اخلليج الثانية،
تبي النتائج أن نسبة كبرية من هذه الفئة مهيأة للزواج جمد ًدا من الناحية البيولوجية ،لكن من الفئة الغالبة من
نّ
أرامل احلرب  90٫5يف املئة مل يتزوجن ثانية و 9٫5يف املئة أتيحت هلن فرصة الزواج جمد ًدا.
العينة فكرة الزواج الثاين ،بينام تؤيدها  23يف املئةّ .أما األسباب ،فهي وجود األبناء،
وترفض نسبة  77يف املئة من ّ
والرغبة يف التفرغ لرتبيتهم ،واخلوف من اإلساءة التي تلحق هبم من جراء زواج األم ،اً
فضل عن نظرة املجتمع
والتصنيفات االجتامعية( )59غري اإلجيابية هلذا النوع من الزواج .إن عدم زواج هذه النسبة املرتفعة من أرامل احلرب
ثانية يعني إخراج أعداد كبرية منهن من عملية اإلنجاب ،وهذا بالتأكيد يساهم يف خفض معدل اخلصوبة.

ُي َع ّد عدد الذين ُقتلوا يف حرب  2003من املدنيني والعسكريني أحد األرقام املختلف يف شأهنا؛ فمسح عام 2004
يشري إىل وجود  24ألف حالة وفاة ،وبنسبة ثقة  95يف املئة ،أي ستكون حدود العدد  18أل ًفا –  29أل ًفا (أنظر
ويقدر موقع إلكرتوين العدد
ويقدر مصدر آخر (روبرتس وآخرون) عدد الوفيات بـ  98أل ًفاّ ،
اجلدول رقم (ّ .))8
()60
بـام بني  14أل ًفا و 619و 16أل ًفا و 804بني بداية عام  2003و 7كانون األول/ديسمرب  ، 2004إضافة إىل
تقريبا واستمرار العنف.
يوميا بسبب غياب األمن ً
اإلعداد الكبرية من القتىل الذين يسقطون ً

وبحسب مسح عام  ،2007تُعزى  4٫9يف املئة من االصابات خالل الشهر السابق عىل إجراء مقابلة املسح
بشكل مبارش إىل االضطرابات املدنية املسلحة .وإن نسبة اإلعاقة ( 14.3يف املئة) التي سببتها احلرب
املنضب أعىل اً
قليل من نسبة
واالضطرابات املدنية املسلحة واأللغام األرضية والرضبة الكيمياوية واليورانيوم ّ
اإلعاقة التي تسببها أمراض ال تتعلق بالعمل( .)61هذه الوفيات ال بد أن تساهم هي األخرى يف خفض معدل
نسبيا
حتسن الوضع األمني ً
اخلصوبة من خالل تأثريها يف البنية النوعية والعمرية للسكان .مع مالحظة نتيجة ّ
إجيابيا ،أكان عىل صعيد العودة من اخلارج أم عىل
اجتاها
منذ بداية عام  ،2008بدأت عودة الالجئني تأخذ
ً
ً
صعيد العودة من مناطق النزوح الداخيل؛ اً
فمثل بلغ عدد األرس العائدة من النزوح إىل حمافظة بغداد 5685
أرسة لغاية النصف األول من عام .)62(2008
55
56
57
58
59
60
61
62

العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :1تقرير اجلداول ،ص .24
العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق ،2007 ،ج  ،2ص .56
العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق ،2010 ،ص .53
العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية »،ص .37
أسامء مجيل« ،مشكلة أرامل احلرب »،جملة الثقافة اجلديدة ،العدد  ،)2005( 314ص.37- 25
العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .54
العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق ،2007 ،ج  ،1تقرير اجلداول ،ص .44
العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية ،2008 ،ص .71
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اجلدول رقم ()8
عدد الوفيات املرتبط بحرب  2003حسب املنطقة

نسبة الثقة  95يف املئة

اإلقليم

الرقم

اجلنوب

12044

8007

الشامل

466

-

الوسط
بغداد

املجموع

3686
7547

23743

الرقم األعىل

الرقم األدنى

2046

5326

4173

10920

18187

املصدر :العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .54

16081
1173

29299

 -7السياسة السكانية

مل تكن احلكومات العراقية السابقة (قبل االحتالل) تتب ّنى برامج للسيطرة عىل املواليد من أجل حتديد النمو
السكاين ،بل كانت يف احلقيقة تشجع الزواج املبكر واألرسة الكبرية .ومن املعلوم أن انخفاض املستوى املعييش
وخصوصا وفيات
يصاحبه تراجع يف مستوى اخلدمات الصحية ،وهو ما يؤدي إىل ارتفاع معدل الوفيات،
ً
األطفال الرضع واألمهات احلوامل .لذا ،استهدفت خطة التنمية القومية للفرتة  1980-1976رفع معدل
النمو السكاين ،وذلك بزيادة دخل الفرد بنسبة  13٫3يف املئة ،وحتسني املستوى الصحي( .)63وتدخلت احلكومة
بشكل مبارش لتقييد الوصول إىل وسائل منع احلمل ،السيام يف الثامنينيات من القرن املايض ،وهذا واضح من
انخفاض نسبة النساء املتزوجات املستخدمات لوسائل منع احلمل؛ إذ وصلت ،بحسب املسح الذي ُأجري
عام  ،1974إىل  14٫5يف املئة جلميع الطرق و 12٫9يف املئة للطرق احلديثة( ،)64وتراجعت إىل  13٫7يف املئة
و 10٫4يف املئة عىل التوايل يف مسح عام  .)65(1989و ُيعزى هذا املوقف إىل اخلسائر البرشية الكبرية التي تعرض
هلا العراق جراء احلرب العراقية -اإليرانية .وارتفعت النسبة إىل  49٫8يف املئة جلميع الطرق عام  2006للنساء
اللوايت راوحت سنهن بني 15عا ًما و 49عا ًما( ،)66رغم أن مسح عام  2011يشري إىل أن أربع سيدات من كل
تقريبا
عرش يف سن  49 - 15عا ًما ّ
كن متزوجات إبان املسح ويستخدمن وسائل تنظيم األرسة ،وثالث سيدات ً
()67
ً
مؤرشا
من كل أربع يستخدمن وسائل حديثة  ،وهذه متثّل قفزة كبرية مقارنة بالنسب السابقة املتدنية ،وتُعترب
قو ًيا عىل ولوج العراق سياسة التخطيط العائيل ،وال بد أن تساهم يف خفض اخلصوبة .ومع هذا ،فإن هذه
النسب أقل ،مقارنة بدول عربية عدة وبرتكيا وإيران.
 63نرسين حممد محزة« ،وفرة القوى العاملة البرشية يف العراق عام  »،1977جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،العدد ،)1986( 17
ص ..196

64 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Levels and Trends of Contraceptive Use (New York:
United Nations, 2000), p. 23.
65 World Contraceptive Use (New York: United Nations, 2005), on the web: <www.unpopulation.org>.
66 World Contraceptive Use (New York: United Nations, 2010), on the Web: <www.un.org/esa/population/publications>.

 67العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية »،ص .46
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ويزداد معدل استعامل وسائل منع احلمل يف احلرض ( 53يف املئة) عن معدله الريف ( 44يف املئة) ،وترتفع
معدالت االستعامل مع ارتفاع املستوى التعليمي للمتزوجات .وهناك عالقة طردية بني معدل االستعامل احلايل
وسن املتزوجات؛ فمع تقدم األمهات يف السن ،تزداد نسبة مستعمالت املوانع احلديثة عىل نحو خاص .وترتفع
نسبة االستعامل مع تزايد عدد األطفال يف األرسة ،إذ ترتفع من  34يف املئة لدى األرس ذات الطفل الواحد إىل
 65يف املئة لدى األرس التي لدهيا أربعة أطفال(.)68

حتوالت املجتمع االقتصادية واالجتامعية بشكل كبري ،غري أن السياسات
تؤثر السياسة السكانية يف مسار ّ
قدرا حمدو ًدا من األمهية للمشكلة السكانية .من هنا رضورة تب ّني سياسات سكانية
الوطنية يف العراق ال تويل اّإل ً
واضحة خلفض اخلصوبة إىل حد أدنى( .)69ويف رأينا لو أن احلكومات العراقية تب ّنت سياسة سكانية تدعم تنظيم
األرسة وأنفقت املزيد عىل التعليم والصحة واخلدمات االجتامعية بام يرفع من مستواها النوعي ،وسامهت يف
توفري فرص العمل ،وباألخص للنساء ،وجتنبت احلروب الداخلية واخلارجية ،لكان من املمكن أن تنخفض
اخلصوبة إىل أدنى من مستواها احلايل ،ولساهم ذلك يف النهاية يف دعم عملية التنمية االجتامعية – االقتصادية،
اً
علم بأن احلكومة احلالية ال تتدخل يف حتديد مستوى اخلصوبة ،أي إهنا ال تتبنى سياسة التخطيط العائيل بشكلها
املتكامل ،لكنها تدعم بشكل مبارش الوصول إىل وسائل منع احلمل (أنظر اجلدول رقم (.))9
اجلدول رقم ()9
وجهة نظر احلكومة العراقية وسياستها جتاه مستوى اخلصوبة والتخطيط العائيل

اخلصوبة
والتخطيط العائيل

1976

1986

1996

2009

وجهة النظر يف
مستوى اخلصوبة

ٍ
مرض

منخفض جدً ا

منخفض جدً ا

ٍ
مرض

السياسة جتاه
مستواها

اإلبقاء عىل
مستواها

زيادة املستوى

زيادة املستوى

تدخل
ال ُّ

الوصول إىل
وسائل منع احلمل

دعم مبارش

خفض

ال دعم

دعم مبارش

املصدرUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Policies, 2009 (New York: :
United Nations, 2010), p. 163.

خالصة

مرتفعا .وقد بدأ هذا
تطور خصوبة املرأة العراقية يشري إىل انخفاضها يف العقود األخرية ،رغم بقاء معدهلا
ً
إن ّ
االنخفاض يف سبعينيات القرن املايض رغم اختالف التقديرات التي ختصه .وهذا االجتاه يتامثل مع ما حيدث
زمنيا بني تلك البلدان يف دخول مراحل انخفاض اخلصوبة .وقد
يف الدول النامية ،رغم االختالف النسبي ً
سامهت عوامل عدة يف هذا االجتاه :اجتامعية  -اقتصادية وسياسية ،واندرجت حتتها املؤثرات الفرعية التالية:

 68العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق ،2010 ،ص .54
 69العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية ،2008 ،ص .56

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الخصوبة السكانية في العراق

حجم األرسة؛ وضعية املرأة؛ التعليم؛ املهنة؛ الدِّ ين؛ احلروب؛ السياسة السكانية .كام أن مؤثر احلروب أضاف
تعقيدً ا آخر لدراسة تطور اخلصوبة ،بسبب التباين الكبري يف تقديرات عدد الذين ُقتلوا بصورة مبارشة أو غري
مبارشة جراء احلروب الداخلية واخلارجية ،وما أعقبها من حصار اقتصادي عىل العراق ،ومن ثم أثر هذا املتغري
يف اخلصوبة .ولوال احلروب الداخلية واخلارجية التي شهدها العراق يف العقود املاضية ،القرتبت اجتاهات
اخلصوبة ومؤثراهتا من تلك العائدة إىل دول الرشق األوسط ،وباألخص العربية منها ،مع بعض التباينات يف أثر
هذا أو ذاك من املتغيرّ ات يف اخلصوبة .وتشري توقّعات اخلصوبة الكلية إىل استمرار انخفاضها يف العقود املقبلة،
ليصل معدهلا إىل  2٫19طفل لكل امرأة ،بحسب فرضية املعدل الوسطي يف الفرتة  2050 -2045واستنا ًدا
إىل األمم املتحدة ،علام بأنه لو تب ّنت احلكومات العراقية سياسة التخطيط العائيل لوصل العراق إىل هذا املعدل
قبل هذا التاريخ بفرتة .لذلك ،بات رضور ًيا تب ّني سياسات سكانية واضحة خلفض اخلصوبة إىل حد أدنى ،بغية
التخفيف من املشكلة السكانية ،ومن ثم دعم عملية التنمية االجتامعية – االقتصادية.

ينتج من انخفاض معدل اخلصوبة انخفاض يف معدل النمو السكاين ونسبة صغار السن .وترتفع نسبة السكان
يف سن العمل ( ،)64-15وينخفض معدل اإلعالة العمري ،لكن املهم انخفاض معدل اإلعالة احلقيقي أو
مرتفعا يف العراق ،ويف حالة انخفاضه يرتفع معدل االدخار ،الذي يوفر بدوره فرصة
االقتصادي ،الذي مازال
ً
لدعم االستثامر املحيل.

ويشري التوزيع اجلغرايف ملعدل اخلصوبة الكيل بحسب املحافظات للفرتة  2003-1999إىل عدم وجود درجات
حادة من التفاوت بينها ،إذ إن أقل معدل للخصوبة الكلية ِ
وجد يف بغداد ،أما املحافظات األخرى فتنقسم إىل
قسمني ،رشقي وغريب ،يتميز آخرمها بأعىل املعدالت .وبالنسبة إىل توزيع نسب األطفال الذين تقل سنهم عن
يالحظ انخفاضها يف ريف املحافظات مقارنة بحرضها ،باستثناء نينوى
 15عا ًما ،بحسب مسح عام َ ،2007
وذي قار ،مع وجود تفاوت عىل مستوى احلرض والريف بني املحافظات.
جزئيا لتفسري
التحول الديموغرايف ،فإن يف اإلمكان االستفادة منها ولو
ورغم االنتقادات املوجهة إىل نظرية
ّ
ً
اجتاه انخفاض خصوبة املرأة العراقية واخلصوبة يف الدول النامية؛ فطبقًا هلذه النظرية ،اعتربنا أن العراق يمر
التحول الديموغرايف ،حيث إن عنارص التحديث التي افرتضتها هذه النظرية النخفاض
باملرحلة الثانية من
ّ
ُ
وخصوصا يف جمال الطب الوقائي
اخلصوبة أخذت طريقًا يف هذه الدول ،مستفيدة ّمما أنجز يف الدول املتقدمة،
ً
التحوالت التي حدثت يف البنية االجتامعية واالقتصادية مقارنة بعقود مضت ،والتي
والعالجي ،إضافة إىل
ّ
لوالها ملا انخفضت اخلصوبة إىل هذا املستوى .ومع هذا ،حتتاج النظرية إىل تطوير كي تدخل يف بنائها خصوصية
التطور االجتامعي واالقتصادي هلذه الدول.

إننا نجد أن فرضيات البحث األساسية ،املتعلقة بانخفاض خصوبة املرأة العراقية يف العقود األخرية ،وتباين
ومكانيا ،ووجود جمموعة من العوامل االجتامعية واالقتصادية والسياسية املتبادلة التأثري قد
زمانيا
مستوياهتا
ً
ً
ساهم بعضها يف انخفاض اخلصوبة ،وساهم بعضها اآلخر يف تأخري هذا االنخفاض.

ونرى أن متغيرّ اخلصوبة بحاجة إىل مزيد من البحث عىل املستوى الوطني واملناطقي وعىل مستوى املحافظات،
نظرا إىل شح األبحاث والدراسات املعمقة التي تناولته .و ُيفرتض باجلغرافيني السكانيني أن تكون هلم
ً
ويفضل أن تكون هلم أبحاث مشرتكة يف عدد من املجاالت مع الباحثني
مسامهة متميزة يف هذا اجلهد البحثي،
ّ
نظرا إىل تقارب دائرة اهتامم اجلانبني ،وأن تكون هذه األبحاث عىل مستوى اجلامعات ومراكز
الديموغرافينيً ،
البحث العلمي والوزارات ،وباألخص وزارة التخطيط.
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مدى شريقي *

ّ
التحول الديموغرافي
تعثر
قراءة في
ّ
في سورية
التحول الديموغرايف يف اجلمهورية العربية السورية بتأخر حدوثه زماني ًا (إذ مل تظهر
ي ّتسم
ّ
مالحمه األوىل حتى سبعينيات القرن العرشين) ،وي ّتسم ً
التحول عند
ايضا بشدة حدوث هذا
ّ
حتققه فعلي ًا (بعد منتصف الثامنينيات) ،ثم «تعثره» رسيع ًا منذ التسعينيات ،بتباطؤ مساره أولاً
ريا.
ثم بتوقفه أخ ً

التحول اعتام ًدا عىل معدالت الزيادة الطبيعية للسكان ومعدالت اخلصوبة
بعد توصيف عام هلذا
ّ
وجهت مساره ،وذلك يف حمورين :املحور األول
الكلية ،تقرتح الدراسة حتليلاً لآلليات التي ّ
(خصوصا خالل العقود الثالثة األوىل
سياسايت ،يرتبط بطبيعة الفهم الرسمي للمسألة السكانية
ً
ملا بعد االستقالل) ،وباحليثيات التارخيية التي حكمت هذا الفهم ،وارتباط كل ذلك بـ«اهلوية»
الوطنية السورية ،وحماولة متكني وجود البالد ومحايتها وتنميتها عرب السؤال الديموغرايف
بالذات .واملحور الثاين تنموي ،يع ِرض لتفاعالت املنظور السكاين الرسمي ،وواقع النمو
السكاين الرسيع الذي استمر عقو ًدا طويلة ،مع سريورة العملية التنموية إجياب ًا (كام كان األمر يف
السبعينيات) ،أو سلب ًا (مثلام حدث الحق ًا).

التحول الديموغرايف السوري يرتبط مبارشة بفهم
إن فهم اللحظة الراهنة لتو ُّقف – أو تعثُّر –
ّ
جتاذبات هذين املحورين خالل العقود الستة املاضية ،وهي جتاذبات رسمت مايض الديموغرافيا
السورية وحارضها ،وستكون من دون شك ذات تأثري يف مستقبلها.

مقدمة
ّ
التحول
ما بني منتصف القرن العرشين واألعوام األوىل من القرن احلادي والعرشين ،بدا مسار
ّ
واضحا إىل حد كبري؛ إذ اتسم يف جممله باخلصائص العامة
الديموغرايف للجمهورية العربية السورية
ً
* أكاديمية سورية .
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التحول فيها إىل ما بعد منتصف
التحول الديموغرايف يف البلدان النامية ،وخاصة منها تلك التي تأخر بدء
لعملية
ّ
ّ
زمانيا ترافق مع عملية تنموية شاملة تسارعت عىل املستويات
متأخر
حتول ّ
ستينيات القرن العرشين :هو إ ًذا ّ
ً
االقتصادية واالجتامعية كافة ،وميزت سبعينيات القرن املايض خاصة ،وسامهت – بدرجات متفاوتة – يف
معدل اخلصوبة الك ّلية
تعزيز مسار هذا
بحدة هبوط ّ
حتول يتسم عىل األخص ّ
التحول .وهو إىل جانب ذلك ّ
ّ
للسكان ورسعته ،بد ًءا من منتصف ثامنينيات القرن العرشين.

التحول الديموغرايف
تتبع اجتاه
األولية العامة ،واالجتاه نحو مزيد من
غري أن جتاوز هذه النظرة ّ
ّ
ّ
التعمق يف ّ
هلذا البلدِّ ،
تلمس كثري من اخلصوصية التي متيز أطر التغيرّ ات الديموغرافية يف سورية ،مقارن ًة
يمكنان من ّ
وبالتحوالت
التحول الديموغرايف (يف قراءهتا الكالسيكية خاصة) من جهة،
بالسياق العام الذي تطرحه نظرية
ّ
ّ
تتجسد أكثر
الديموغرافية التي عرفها ويعرفها كثري من دول املنطقة العربية من جهة أخرى .هذه اخلصوصية
ّ
ما تتجسد يف سؤال انخفاض اخلصوبة (أو ختفيضها!) ،وهو الذي كان وال يزال ّ
يشكل قضية إشكالية تتجاذهبا
احلاجة التنموية من جانب ،واملوقف األيديولوجي والسياسايت من جانب آخر؛ فبعد عقود من النمو السكاين
املعزز بسياسات سكانية ذات نزعة مولودية واضحة (أعوام اخلمسينيات والستينيات خاصة)،
احلاد والرسيعّ ،
بدأ عبء هذا النمو ُيلقي بظالله االقتصادية والتنموية عىل املجتمع والدولة السوريني منذ ثامنينيات القرن
العرشين ،يف وقت مل يكن فيه من السهل عىل السلطة السياسية التخليّ عن سياسات سكانية داعمة للمولودية،
لطاملا تب ّنتها ضمن سياقات «معركة الوجود» و«السالح الديموغرايف» يف وجه التحديات اخلارجية عامة،
والصهيونية بخاصة ،األمر الذي أدى يف جممله إىل دخول مرحلة من غياب السياسات بد ًءا من سبعينيات القرن
العرشين ،تعايشت فيها عنارص السياسة السكانية السابقة (الداعمة للمولودية) مع إجراءات تبتعد – إىل هذا
احلد أو ذاك – عنها ،واستمرت حتى هناية العقد األول من القرن احلادي والعرشين.

إ ّ
ال أن اخلصوبة انخفضت يف سورية رغم التخبط السياسايت ،وكان من رسعة وحدة انخفاضها أن أمكن توقّع
استمراريته عىل املدى البعيد .ومل يكن من املمكن التنبؤ ،قبل بضعة أعوام ،بام حيدث اليوم عىل مستوى املولودية
ارتفاعا يف األعداد املطلقة للمواليد السوريني ،ويف معدالت
يف سورية؛ إذ شهدت األعوام 2010 -2008
ً
املواليد اخلام .ومل تتابع معدالت اخلصوبة الك ّلية للمرأة الواحدة انخفاضها بالشكل الذي كان متو َّق ًعا هلا،
()1
وما زالت سورية (بخصوبة تبلغ نحو  3.5من األطفال للمرأة الواحدة) بعيدة جدً ا عن معدل اإلحالل
ومتجاوزة خصوبة الكثري من الدول العربية املتقاربة معها تنمو ًيا.

()2
للتحول الديموغرايف يف سورية ،بنا ًء عىل مسار
انطال ًقا ّمما سبق ،تقرتح هذه الورقة قراءة للحظة الراهنة
ّ
معا :املحور
عنارصه الرئيسة منذ استقالل البالد عام  ،1946وذلك ضمن حمورين متقاطعني ومتعارضني يف آن ً
التنموي واملحور السياسايت.

التحول الديموغرايف تتط ّلب جماالً
اتساعا من حدود
بحثيا أكثر
غني عن القول إن مناقشة شاملة لعنارص
ً
ّ
ً
للتحول الديموغرايف يف البالد ،باالعتامد
دراستنا هذه .وما نسعى إليه إ ًذا إنام يتمثل يف تقديم توصيف عام
ّ
خاصة عىل دراسة ٍّ
كل من معدالت الزيادة الطبيعية للسكان ومعدالت اخلصوبة الكلية للمرأة الواحدة .ثم
معدل تعويض اجليل =  2.1من األطفال للمرأة الواحدة.
1
معدل اإلحالل أو ّ
ّ
 2تتوقف الدراسة عند عام  2010وال تدخل يف خصوصية الواقع السيايس (وبالتايل االقتصادي واالجتامعي) الراهن ،الذي سيفرز
مهمة وجذريةّ ،
موضوعا – بل موضوعات – بحثية مستقبلية.
تشكل بذاهتا
ً
وحده من دون شك تغريات ديموغرافية ّ
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التحول يف سياقاته التنموية والسياساتية ومن خالل ربطه ببعض املؤرشات الديموغرافية املتعلقة(،)3
حتليل هذا
ّ
وضوحا لتجاذبات هذين املحورين ،وأثر ذلك كله يف ما وصل إليه الواقع احلايل
يف حماولة لرسم صورة أكثر
ً
للديموغرافيا السورية .هذا وجتدر اإلشارة إىل أن البحث – ً
تعدد العنارص املؤثرة يف
آخذا يف عني االعتبار ّ
التحوالت ،أي اخلصوبة،
التحوالت الديموغرافية – سريكز بشكل رئيس عىل العنرص الفاعل األهم يف هذه
ّ
ّ
()4
«املع َلم الوحيد الذي سيؤثر جوهر ًيا عىل النمو السكاين عىل املدى املتوسط (حتى عام . »)2025
ّل
ث
مت
التي
ْ

أو ً
للتحول :معدالت الزيادة الطبيعية للسكان
ال :المسار العام
ّ
()2010 – 1946
التحول الديموغرايف يف قراءهتا الكالسيكية( )5توصي ًفا لسريورة انتقال املجتمعات البرشية من نظام
تقدم نظرية
ّ
ّ
التحول» يقوم توازنه عىل معدالت وفيات ووالدات مرتفعة ،إىل نظام حديث
ديموغرايف تقليدي «سابق عىل
ّ
التحول» يقوم توازنه عىل معدالت وفيات ووالدات منخفضة.
«الحق عىل
ّ

التحول األكثر عمومية ،تبدأ الوفيات باالنخفاض مع بقاء املولودية مرتفعة ،وهو ما يؤدي إىل
ووفقًا لنموذج
ّ
ارتفاع متواصل يف معدالت الزيادة الطبيعية للسكان .ثم يتسارع انخفاض معدالت الوفيات ويتبعه تراجع
معا إىل تناقص تدرجيي يف معدالت الزيادة الطبيعية للسكان – وهو ما يمثّل
تدرجيي يف مستوى املولودية يؤديان ً
«التحول الديموغرايف» – قبل أن ينتهي األمر هبذه األخرية إىل االستقرار
املرحلة الفعلية ملا ُيصطلح عىل تسميته
ّ
()6
التحول» .
عىل مستوى منخفض ناتج من معدالت والدات ووفيات منخفضة ،يف مرحلة «ما بعد
ّ
لقد ِ
وضعت أسس النظرية بنا ًء عىل دراسة تأرخيية وحتليلية ملا كان قد حدث بالفعل يف الدول الغربية يف هنايات
القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين .وانتهى ّ
أساسا للتنبؤ باملستقبل
منظروها إىل إمكان اعتامد مسارها
ً
التحول) .واحلقيقة أن «حتوالً » ما
الديموغرايف للدول النامية (التي مل تدخل بعدُ  ،أو بدأت للتو دخول مرحلة
ّ
تدرجييا يف ديموغرافيا معظم دول العامل النامي ،خاصة بني بدايات القرن العرشين ومنتصفه ،لكن
أخذ حيدث
ً
للتحول بل عن «نامذج» متعددة ،حتمل كل منها
رسعان ما اتضح أن من غري املمكن احلديث عن «نموذج»
ّ

ّ
ويشكل كل منها
 3تتعدد وتتشعب العنارص املؤثرة يف البنية الديموغرافية (الصحة ،التعليم ،العمل ،مكانة املرأة ،التمدن ...إلخ).
اً
مستقل بذاته .لذلك سنكتفي ببعض األمثلة املختارة بشأن بعض هذه العنارص بام خيدم موضوعنا .ملزيد من التفاصيل عن
موضوعا
ً
التحول الديموغرايف والبنى االقتصادية واالجتامعية السورية احلديثة ،يمكن الرجوع إىل:حممد مجال باروت (رئيس الفريق واملحرر)،
ّ
حالة سكان سورية :التقرير الوطني األول (دمشق :اهليئة السورية لشؤون األرسة وصندوق األمم املتحدة للسكان ،)2008 ،القسم
«التحول الديموغرايف» ،ص .146-53
الثاين،
ّ

4 Youssef Courbage, «Fin de l›«explosion» démographique en Méditerranée?,» Population, vol. 50, no. 1 (1995), p.
184.
 5التي أسس هلا اً
أول االقتصادي الفرنيس الندري ( )A. Landryعام  1934يف كتاب له بعنوان الثورة الديموغرافية ،قبل أن يطورها
«التحول الديموغرايف» .للتوسع .انظر ،عىل
تعبري
مرة
ألول
ا
م
مستخد
،1945
عام
)
F.
Notestien
(
نوتشتني
األمريكي
الديموغرايف
ً
ّ
سبيل املثالAdolphe Landry, La Révolution démographique: Etudes et essais sur les problèmes de la population (Paris: :
INED, 1982); Frank W. Notestein, «Population: The Long View,» in: Theodore W. Schultz, ed., Food for the World
(Chicago: University of Chicago Press, [1945]), pp. 36-58, and Frank W. Notestein, The Facts of Life,” Population, vol.
1, no. 4 (1946), pp. 615-622.
 6انظر ،عىل سبيل املثالCatherine Rollet-Echalier, Introduction à la démographie, publ. sous la dir. de François de :
Singly, 128: sociologie; 99 (Paris: Nathan, 1995), p. 30, et Georges-Photios Tapinos, Éléments de démographie: Analyse,
déterminants socio-économiques, et histoire des populations, Collection U. Série Sociologie (Paris: A. Colin, 1985), pp.
221.222.
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تتبدى يف تعدد واختالف منحنيات معدالت الزيادة
يف طياهتا خصوصيتها الزمانية واملكانية،
وتتبدى أكثر ما ّ
ّ
تعدد املجتمعات واختالفها(.)7
الطبيعية للسكان بقدر ّ

تتبع
بنا ًء عىل ما سبق ،سنحاول الوقوف عىل خصوصية مسار
ّ
التحول الديموغرايف يف سورية من خالل ّ
خطوطه العامة ،عرب دراسة منحنى معدل الزيادة الطبيعية للسكان منذ استقالل البالد (الشكل رقم (.)8())1
الشكل رقم ( :)1معدل الزيادة الطبيعية يف األلف ،سورية ()2008-1948
(متوسط متحرك 5/أعوام)

معدل الزيادة الطبيعية يف األلف
األعوام

انطال ًقا من آلية حسابه ،يتأثر معدل الزيادة الطبيعية للسكان ٍّ
معديل الوالدات والوفيات .ويف حالة
بكل من َّ
انعكاسا قو ًيا للمولودية ،ذلك أن معدالت الوفيات اخلام مل تعرف تغريات جذرية عرب
سورية ،يبدو هذا املعدل
ً
فتوة املجتمع السوري؛ إذ يتأثر معدل الوفيات اخلام بشدة بالرتكيب العمري للسكان ،وينخفض
األعوام بسبب ّ
بارتفاع نِسب صغار السن ،وهو ما يفرس بقاء نسبه منخفضة عىل مر األعوام ،مرتاوحة ما بني  4يف األلف و6
يف األلف(.)9
التحول الديموغرايف» ،انظرJean-Claude Chesnais, «L’Effet multiplicatif de la transition :
 7ملزيد من التفاصيل حول «أنامط
ّ
démographique,” Population, vol. 34, no. 6 (1979), pp. 1138-1144.

 8تم حساب مجيع املعدالت التي ُبني الرسم البياين عىل أساسها باالعتامد عىل بيانات املجموعات اإلحصائية السورية:
معدل املواليد اخلام للعام (( = )Xعدد الوالدات احلية  /متوسط عدد السكان للعام نفسه) × 1000
معدل الوفيات اخلام للعام (( = )Xعدد الوفيات  /متوسط عدد السكان للعام نفسه)× 1000
معدل الزيادة الطبيعية = معدل املواليد اخلام – معدل الوفيات اخلام.
جتدر اإلشارة إىل أن أعداد الوالدات والوفيات املعتمدة يف حساب املعدالت تشمل الوقائع احلديثة (التي حدثت ضمن العام وسجلت
فيه) ،مضا ًفا إليها الوقائع املكتومة (التي حدثت خالل األعوام السابقة عىل العام املدروس ولكنها ُسجلت خالله).
الشكل رقم ( )1يعرض ملعدالت الزيادة الطبيعية بعد حساب متوسط متحرك ( )moyenne mobileلكل مخسة أعوام بد ًءا من عام
 .1948ذلك أن املنحنى الرئيس (املعروض يف الشكل رقم (-1أ) يف امللحق)) يعاين تذبذبات كبرية .وبام أن هدفنا هنا هو احلصول عىل
فكرة عامة عن سريورة التغري عرب الزمن ،فإن املتوسط املتحرك يمثّل ا َ
خليار األكثر مالءمة؛ إذ يقلل من أثر التذبذبات السنوية ويتيح
قراءة أكثر دقة.
 9بنا ًء عىل حسابنا هلذا املعدل وفقًا لبيانات املجموعات اإلحصائية السورية (حيث تدخل قيمه بطبيعة احلال يف حساب معدالت الزيادة
الطبيعية للسكان كام سبق وذكرنا) .إ ّ
عرضا شام ً
ال هلذه املعدالت.
ال أن املجال ال يتسع وال يستلزم هنا مزيدً ا من التفصيل أو ً
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تتبع منحنى الزيادة الطبيعية للسكان هي ارتفاع قيمه بشدة بني هناية أربعينيات القرن
إن أول مالحظة يتيحها ّ
العرشين وبدايات سبعينياته؛ فبعد أن كانت يف حدود الـ 15يف األلف عشية االستقالل ،أخذت تزداد برسعة
كبرية ،لتتجاوز الـ 30يف األلف منذ منتصف الستينيات ،ثم لتصل إىل حدود تتجاوز الـ 45يف األلف يف بدايات
السبعينيات (بالتزامن مع معدالت مواليد خام تبلغ نحو الـ 40يف األلف ،ال بل تقرتب من الـ 50يف األلف
هلذه الفرتات).

االستثناء الوحيد يف خط السري هذا يظهر يف انخفاض معدل الزيادة الطبيعية لبضعة أعوام يف بداية الستينيات،
انعكاسا
قبل أن يعاود ارتفاعه الحقًا ،وحتى عام  ،1972من دون توقف .يمكن هلذا االنخفاض أن يكون
ً
للتذبذبات الكبرية يف قيم الظاهرة ،وهي التذبذبات التي تأخذ شكل ارتفاعات شديدة يف عام وانخفاضات
شديدة يف عام ٍ
تال (الشكل رقم ( -1أ ) ،يف امللحق) ،وتنتج من عدم دقة البيانات بوجه عام ،ومن ظاهرة
الوالدات والوفيات املكتومة بوجه خاص؛ فكثري من الوقائع احليوية ال يتم تسجيلها ضمن املدة الزمنية املحددة
تسجل وفقًا لتاريخ حدوثها ،بل وفقًا لتاريخ التسجيل(.)10
هلا
قانونيا ،واألسوأ من ذلك أن الوقائع املتأخرة ال َّ
ً
حدهتا عرب األعوام وتضاءلت آثارها
وهي مشكلة قديمة متجددة يف السجالت املدنية السورية ،تراجعت ّ
بشكل كبري مع بدايات تسعينيات القرن العرشين (من دون أن ختتفي متا ًما) .ومن هنا ،فإننا نرجح أن يكون
االنخفاض يف بداية الستينيات نتاج تركّ ز يف تسجيل الوالدات املكتومة يف بضعة أعوام سابقة والحقة .عىل
أي حال ،إن املنحى العام ملعدل الزيادة الطبيعية لسكان سورية بني عامي  1948و 1972هو من دون شك
منحى تزايد شديد ومتسارع .ويمكن القول إ ًذا إن سورية بقيت حتى هناية الستينيات يف مرحلة زيادة املولودية
التحول الديموغرايف يف سورية مل حيدث إ ّ
متأخرا جدً ا ،حيث مل تظهر معامله
ال
املستمرة ،واالستنتاج بالتايل بأن
ّ
ً
األوىل إال مع بداية سبعينيات القرن العرشين.

استمرت معدالت الزيادة الطبيعية مرتفعة جدً ا طوال السبعينيات وحتى النصف األول من الثامنينيات
(مرتاوحة بني  35و 45يف األلف) .اّإل أن هذا مل يمنع من تسجيل بدايات انخفاض يف قيمها ،فلم يعد املسار
التصاعدي الذي عرفته املراحل السابقة هو السائد ،بل ترك مكانه خلط سري متجه نحو االنخفاض .وهكذا،
«التحول الديموغرايف» القائم خاصة عىل انخفاض
فمع بداية السبعينيات ،بدأ دخول سورية املرتدد يف مرحلة
ّ
التحول احلقيقي مل حيدث اّإل الحقًا ،وتركّ ز بشكل رئيس بني منتصف الثامنينيات وبدايات
املولودية .لكن
ّ
التسعينيات .فتناقص معدل الزيادة الطبيعية للسكان برسعة غري مسبوقة ،ليخرس نحو  10يف األلف من قيمته
مرتاجعا من  40يف األلف إىل  29يف األلف بني عامي  1986و( 1992يف حني أنه
تقريبا،
خالل مخسة أعوام
ً
ً
كان قد احتاج نحو مخسة عرش عا ًما ليحقق نسبة االنخفاض ذاهتا بني بداية السبعينيات ومنتصف الثامنينيات).
التحول الديموغرايف بانخفاضها من قيم تتجاوز الـ45
وعكست معدالت املواليد اخلام دخول البالد يف مرحلة
ّ
يف األلف يف منتصف الثامنينات ،إىل حدود الـ 33يف األلف يف بداية التسعينيات ،قبل أن هتدأ حدة االنخفاض
متوقعا له.
التحول عماّ كان
و«ينحرف» مسار
ً
ّ

ً
رياضيا خلط سري املنحنى بعد منتصف الثامنينيات ،أو استرشا ًفا له وفقًا للقراءة النظرية
إسقاطا
وهكذا ،فإن
ً
للتحول الديموغرايف ما كان له أن يؤدي بنا إىل املنحنى الذي نراه عىل الشكل رقم ()1؛ إذ مل يكن من املفرتض
التحول هبذه الرسعة ،وعند قيم مرتفعة جدً ا ملعدل الزيادة الطبيعية (يف حدود الـ  29يف
أو املتو َّقع أن يتوقف
ّ
األلف) طوال التسعينيات.
 10انظر:

Mouna Liliane Samman, «La Situation démographique de la Syrie,» Population, vol. 31, no. 6 (1976), p. 1257.
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التحول الديموغرايف يف سورية إ ًذا مساره املتوقّع ملا بعد منتصف الثامنينيات ،بل «تعثّر» منذ التسعينيات.
مل يتابع
ّ
تقريبا بعد عام 2000؛ إذ إن معدالت الزيادة الطبيعية للسكان مل تكتف
ولعلنا نستطيع القول إنه توقف
ً
باالستقرار أو الثبات عند قيمها التي وصلت إليها يف التسعينيات ،بل ذهبت إىل أبعد من ذلك ،لتسجل ارتفاعات
– بطيئة وتدرجيية ولكنها حارضة بالفعل – منذ بدايات القرن احلادي والعرشين .وقد أدت هذه االرتفاعات يف
معدل الزيادة الطبيعية إىل قيم تتجاوز من جديد الـ 34يف األلف يف وقتنا احلارض .وعكست معدالت املواليد
مهمة خالل األعوام القليلة املاضية ،وصلت هبا إىل
اخلام توقف
التحول الديموغرايف هذا ،فسجلت ارتفاعات ّ
ّ
قيم تقرتب من الـ 40يف األلف ( 36.7يف األلف عام 2007؛  38.2يف األلف عام 2008؛  35.8يف األلف
وأخريا  42.2يف األلف عام  ،)2010وهي قيم تقارب مولودية بدايات الثامنينيات.
عام ،2009
ً

أخريا ،واستكامالً لقراءتنا السابقة ،إلقاء نظرة عامة عىل معدالت اخلصوبة الكلية للمرأة الواحدة
لعل من املفيد ً
يف سورية ،عرب أمثلة تلخص املراحل املذكورة:
اجلدول رقم ()1
معدل اخلصوبة الك ّلية للمرأة الواحدة (سورية – أعوام عدة يف الفرتة )2009 - 1960
األعوام

معدل اخلصوبة الك ّلية (طفل  /امرأة)

1965 -1960

7.13

1977

7.49

75/1970
1978
1979
1981
1991
1999
2001
2004
2009

()11

7.68
7.51
7.30
6.83
4.20
3.66
3.85
3.58
3.50

 11مصادر بيانات اجلدول رقم (:)1
 :1965-1960املجموعة اإلحصائية السورية لعام .1974
 :1975 -1970املجموعات اإلحصائية لألعوام .1978-1973
 :1977املجموعات اإلحصائية السورية للعامني  1979و )1980وفقًا لنتائج :املسح الديموغرايف املستمر :ثالثة أعوام.
 :1978املجموعات اإلحصائية لألعوام  ،1998-1984وفقًا لنتائج مسح اخلصوبة السورية .1978
 :1979املجموعات اإلحصائية لألعوام  ،1983-1981وفقًا لنتائج :املسح الديموغرايف املستمر :ثالثة أعوام.
 :1981تقديرات يف املجموعات اإلحصائية لألعوام .1978-1973
 :1991املجموعات اإلحصائية لألعوام  2002و.2003
 :1999املجموعات اإلحصائية لألعوام  2000و 2001وفقًا للمسح املتعدد األغراض.
 :2001املجموعة اإلحصائية لعام  :2002وفقًا ملسح اجلمهورية العربية السورية بشأن صحة األم والطفل لعام .2001
 :2004املجموعة اإلحصائية لعام  :2005وفقًا ملسح صحة األرسة لعام .2004
عام  :2009املجموعة اإلحصائية لعام  :2010وفقًا ملسح صحة األرسة عام .2009
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حتول اخلصوبة يف سورية ،إذ يسجل معدل اخلصوبة الك ّلية انخفاضات
تؤكد أرقام اجلدول السابق تأخر حدوث ّ
مرتفعا جدً ا حتى عام ( 1981بقيمة تبلغ  6.8من األطفال للمرأة الواحدة) .يف املقابلُ ،يظهر
متواضعة ،ويبقى
ً
()12
اجلدول شدة تراجع خصوبة املرأة السورية بني الثامنينيات وبداية التسعينيات ،بانخفاض يبلغ نحو  2.5من
وأخريا ،يتباطأ
األطفال للمرأة الواحدة (من  6.8من األطفال عام  1981إىل  4.2من األطفال عام .)1991
ً
انخفاض اخلصوبة ،فال ترتاجع قيمة معدل اخلصوبة الكلية بأكثر من  0.5من األطفال للمرأة الواحدة طوال
تقريبا عىل استقرا ٍر يف حدود  3.5من األطفال للمرأة الواحدة يف وقتنا احلارض.
عقد التسعينيات ،ليحافظ
ً

للتحول الديموغرافي؟
أي قراءة
ثان ًياّ :
ّ
«بين المنظور السياساتي والمنظور التنموي»
بنا ًء عىل ما سبق من عرض لتغيرّ ات مستويات الوالدات واخلصوبة وانعكاساهتا يف الزيادة الطبيعية للسكان،
التحول الديموغرايف يف سورية ،ضمن أطره التنموية والسياساتية ،من خالل
يمكن تقديم فهم أشمل الجتاه
ّ
التحول الديموغرايف
فعليا يف مرحلة
حماولة اإلجابة عن بضعة تساؤالت تتعلق بأسباب ّ
ّ
تأخر سورية عن الدخول ً
التحول بالشدة التي ظهر عليها
(إىل ما بعد سبعينيات القرن العرشين) من جهة ،وبعوامل وأسباب حدوث هذا
ّ
التحول يف أعوام التسعينيات ،قبل أن
بعد منتصف الثامنينيات من جهة ثانية ،ثم يف عوامل وأسباب تباطؤ هذا
ّ
يصل إىل حد إظهار عالمات خروج كامل عن املسار التقليدي للتحول اخلصويب ،خاصة بعد عام .2008
 -1مرحلة النمو السكاني السريع :منظومة سياساتية داعمة ،وتنمية إيجابية

فهم دقيقًا للبنية الديموغرافية ملجتمع من املجتمعات ال يمكن أن يتم إ ّ
إن اً
ال عرب وضعها يف أطرها التارخيية
فكثريا ما تكون احلالة الديموغرافية استجابة مبارشة هلذه األطر ،أو “رد فعل”
بعامة ،والسياسية منها بخاصة؛
ً
عىل متطلباهتا .كام إن «الكوارث التي تثري بشكل مفاجئ االضطراب يف حياة جمتمع ما ،تنعكس يف السلوكيات
الديموغرافية ويف تركيب السكان :فعىل سبيل املثال ،يمكن حلرب أن تغري مبارشة مشاريع اخلصوبة ،وأ ًيا تكن
آثارا بطيئة الزوال»(.)13
مدة استمراريتها ،فإهنا ترتك عىل اهلرم السكاين ً

ال خيرج تأريخ البنية السكانية السورية ملا بعد االستقالل عن هذا اإلطار العام؛ إذ إن تب ّني آليات نمو سكاين
ً
ارتباطا شديدً ا بالواقع السيايس لتلك املرحلة
رسيع عىل املستوى الرسمي يف سورية ما بعد االستقالل يرتبط
من جهة ،وبمعطيات سياسية وجيوسياسية سابقة عليها من جهة أخرى.
مرت سورية ما بعد احلرب العاملية األوىل بالكثري من األحداث التارخيية التي ّ
شكلت هتديدً ا لكياهنا؛ ففي
لقد ّ
منطقة ضعيفة االستقرار السيايس ،مل يكن سؤال احلفاظ عىل «الوجود» ثانو ًيا ،بل إن هذا «الوجود» نفسه مل
يتحدد بشكل هنائي إ ّ
ال بحلول عام  ،1939مع قرار السلطات الفرنسية ضم لواء إسكندرون – الذي تقطنه
غالبية عربية – إىل تركيا ،فأ ّدى بسورية إىل حدودها السياسية الراهنة( .)14وحني استقلت سورية ،بماليينها

 12ال تتوافر تقديرات ملعدل اخلصوبة الكلية للمرأة السورية يف منتصف الثامنينيات ،ويرجع ذلك بشكل رئيس إىل فقر سورية باملسوح
والدراسات الديموغرافية خالل الثامنينيات (والنصف األول منها بخاصة) ،مقارن ًة باملراحل الالحقة هبا والسابقة هلا.

13 Démographie et sociologie: Hommage à Alain Girard, homme et société; 11 (Paris: publications de la Sorbonne,
1986), p. 83.
 14انظرLa Syrie d›aujourd›hui, centre d’études et de recherches sur l’Orient arabe contemporain [de l’Université :
de Provence]; [rédigé] par A. M. Bianquis [et al.]; édité par André Raymond (Paris: Éditions du Centre national de la
recherche scientifique, 1980), p. 67.
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الثالثة ،بدت بلدً ا قليل السكان( )15بالنسبة إىل مواردها القائمة والكامنة ،وال سيام مع انطالق مؤرشات الثورة
الزراعية يف اجلزيرة السورية ،والتوسع يف مشاريع الري واستصالح األرايض القابلة للزراعة ،والنمو املتسارع
للصناعة التحويلية السورية .وهكذا ،رسعان ما تب ّنت السلطات السورية سياسات سكانية ذات نزعة مولودية
رصحية ،ومتسكت هبا عقو ًدا طويلة الحقة .ومن هنا ،فإن «دعم النمو السكاين يف سورية ،والذي ّ
تشكل نزعة
املولودية وجهه األهم ،له جذور عميقة جدً ا إىل احلد الذي جعل من غري املالئم ،لسنوات طويلة ،اختاذ أية
التحوالت اجليوسياسية (والديموغرافية)
رسميا .وهو يرجع ،يف جزء كبري منه ،إىل دفق
خطوات جلعل رفضه
ّ
ً
التي أعادت هيكلة الرشق األدنى بمجمله ،وسورية عىل األخص ،ما بني هناية احلرب العاملية األوىل ()1918
واحلروب مع إرسائيل (:)16(»)1982-1948
يمكن االنطالق من تعريف السياسات السكانية – عىل أهنا جمموعة من اإلجراءات التي تتخذها السلطات
الرسمية من أجل التأثري يف التطور الديموغرايف ،ضمن «إرادة قصدية» هادفة إىل تغيري مساره باجتاه زيادة النمو
()17
تتبع
السكاين أو احلد منه – ملحاولة فهم السياسات السكانية السورية عقو ًدا ما بعد االستقالل األوىل؛ إذ إن ّ
سري هذه السياسات ُيظهر بجالء شديد وجود هذه «اإلرادة القصدية» لدفع النمو السكاين نحو أقىص حدوده
املمكنة ،عىل األقل حتى السبعينيات.
يف اإلطار النظري ،تقوم نزعة املولودية ( )Natalismeعىل زيادة السكان من خالل تعزيز الوالدات بالذات،
تفضل العمل عىل خفض وفيات الرضع واألطفال،
يف مقابل السياسة السكانوية ( )Populationnismeالتي ّ
()18
بل الوفيات يف مجيع األعامر ،وأحيانًا فتح أبواب اهلجرة الوافدة ،من أجل دعم الزيادة السكانية  .انطال ًقا من
هذا التقسيم املفاهيمي ،يمكن القول إن السياسات السكانية السورية اتّسمت فع ً
ال خالل العقود الثالثة األوىل
ملا بعد االستقالل بنزعة مولودية جلية ومبارشة.
لعل أحد أول األمثلة وأكثرها أمهية يف هذا املجال إنام يتجسد يف مواد قانون العقوبات السوري أرقام 523
إىل  ،532التي تعود إىل العام  ،1949وتنص عىل معاقبة األشخاص املعنيني باستخدام أو تسهيل استخدام،
وجترم يف الوقت ذاته اللجوء إىل اإلجهاض
أو بتوزيع أو بيع وسائل منع احلمل ،بالسجن وبغرامة مالية،
ّ
املتعمد( .)19هذه النصوص القانونية بقيت منذ تاريخ إعالهنا وحتى يومنا هذا من دون تعديالت جذرية ،اً
علم
 15خاصة إذا ما قورن بدول كمرص ولبنان مث ً
ال :فمقابل املاليني السورية الثالثة ،بلغ عدد سكان مرص عام  1950نحو  21.5مليون
نسمة ،بكثافة سكانية تبلغ  21نسمة يف الكم .2أما عدد سكان لبنان ،فبالرغم من أنه مل يتجاوز املليون ونصف املليون يف العام نفسه،
فإن الكثافة السكانية فيه بلغت نحو  139نسمة يف الكم ،2يف حني مل تتجاوز الكثافة السكانية يف سورية الـ  18نسمة يف الكم ،2وهو ما
عزز الفكرة القائلة بقلة عدد سكان سورية ،وبقدرة البالد عىل استيعاب املزيد (البيانات وفقًا لتقديرات األمم املتحدة ،انظر«Word :
ّ

Population Prospects: The 2010 Revision,» (United Nations Department of Economic and Social Affaires, Population
Division). On the Web: <http://esa.un.org/wpp/unpp/p2k0data.asp>.
16 Youssef Courbage, «Evolution démographique et attitude politique en Syrie,» Population, vol. 49, no. 3 (1994), pp.
725-726.
 17انظر عىل سبيل املثالRoland Pressat, Dictionnaire de démographie (Paris: Presses universitaires de France, 1979), :
p. 151, et Paul Demeny, “Population Policy: A Concise Summary,” (Policy Research Division, Working Papers; 137,
Population Council, New York, 2003), p. 3, on the Web: <http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/173.pdf>.
 18انظرDémographie et politique: [Séminaire international, Amsterdam, octobre 1995], coordonné par Francis :
Ronsin, Hervé Le Bras et Élisabeth Zucker-Rouvillois (Dijon: EUD, Éd. universitaires de Dijon, 1997), pp. 85 et 95.

جيرم القانون املرأة التي أجهضت نفسها بإرادهتا ،وكل من ساعدها عىل ذلك ،ويشدد العقوبة عىل العاملني يف املجال الصحي الذين
ّ 19
ساعدوا يف هذه املامرسة ،اّإل أنه يعطي عذر اإلجهاض املتعمد يف حالة حفظ الرشف .ملزيد من تفاصيل النصوص القانونية يف هذا املجال،
ً
يمكن الرجوع ،عىل سبيل املثال ،إىل :ممدوح العطري ،قانون العقوبات :معدلاً
ومضبوطا عىل األصل حتى عام ( 2005دمشق :مؤسسة
النوري للطباعة والنرش ،)2005 ،ص .186 -183
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أن تطبيقها كان حمدو ًدا جدً ا يف املايض وأضحى معدو ًما يف احلارض ،ومل يتم تسجيل حاالت قامت فيها النيابة
العامة برفع قضايا من هذا النوع ،عىل األقل منذ ستينيات القرن املايض(.)20

كام عرفت مرحلة ما بعد االستقالل عالمة فارقة تتمثّل يف إصدار املرسوم الترشيعي رقم  171بتاريخ
 ،1952/3/15والقايض بإحداث وسام األرسة السورية بدرجاته اخلمس؛ حيث « ُيمنح الوسام من الدرجة
الرابعة لكل ٍّأم تنجب من ثالثة حتى مخسة أوالد أحياء ،والدرجة الثالثة لألم التي تنجب من ستة حتى ثامنية
أوالد ،والدرجة الثانية ملن تنجب من تسعة حتى أحد عرش ولدً ا ،والدرجة األوىل ملن تنجب من اثني عرش حتى
مخسة عرش ولدً ا ،ولقد خصصت الدرجة املمتازة لألم التي تنجب ستة عرش ولدً ا وما فوق ( .)...وتم منح
نساء الدرجة الرابعة أدنى التحفيزات يف استخدام وسائل النقل العامة بتعرفة منخفضة ،بينام منحت الدرجات
األخرى وبشكل تصاعدي ميزات إضافية»(.)21

إىل جانب هذه السياسات املعلنة ذات النزعة املولودية الرصحية ،تسجل األدبيات االقتصادية والسكانية مواقف
تؤكدها وتدعمها؛ ففي عام  ،1956اعترب يوسف حلباوي ،مدير التحليل االقتصادي يف وزارة التخطيط «أن
سياسة مالئمة هي تلك التي تعمل عىل تعزيز األرس الكبرية ،عىل األخص من خالل حماربة النزعات اجلديدة
ٍ
«حتديد للنسل ليس هلا من أسباب
املوروثة عن الغرب واهلادفة إىل حتديد إرادي لإلنجاب ،)...( ،إن سياسة
أتباعا»(.)22
وجود يف هذا البلد ،ولن يستطيع مالتوس أن جيد عندنا ً
بعد بضعة أعوام ،وحتديدً ا يف عام  ،1963يعود حلباوي إىل مناقشة املسألة من منظور اقتصادي ،فيتوصل إىل أن
ويعزز استنتاجه بمالحظات حول االستثامر االقتصادي املتاح يف هذا البلد،
سورية بلد قليل السكان باملجملّ ،
غنيا ،مل يتم استثامره ّ
جزئيا ،ومل يتم األمر اً
دائم بشكل عقالين .كام أهنا
فريى أن سورية «متتلك
إال ً
مدخرا اقتصاد ًيا ً
ً
متتلك ً
للتوسع الزراعي ،قابلة ألن تُضاعف مرتني ،بل ثالث مرات إنتاجها الغذائي احلايل.
أيضا إمكانات كبرية
ّ
إن مثل هذه التوقّعات تقود إىل النظر بتفاؤل إىل التوسع الديموغرايف املتوقّع .ولكن بالطبع رشيطة أن يتم ذلك
يف سياق وضع سياسة فعالة للتنمية»(.)23
ونجد هذه القراءة االقتصادية ذاهتا حارضة يف هناية ستينيات القرن العرشين ،حيث يشري االقتصادي السوري
رزق اهلل هيالن أن بالـ «نسبة إىل املوارد الطبيعية ،فإن البلد يبقى قليل السكان إىل حد كبري .لقد ُبدئ للتو
باستثامر الثروات الباطنية واملصادر اهليدروليكية اهلائلةّ ...أما بالنسبة لألرايض الصاحلة للزراعة ،فإن سورية
من أكثر الدول وفر ًة هبا.)24(»...

استمرت هذه النظرة اإلجيابية إىل النمو الديموغرايف يف عالقته بسريورة التنمية االقتصادية – واالجتامعية –
عقو ًدا طويلة .واحلقيقة أن املسار التنموي السوري طوال أعوام ما بعد االستقالل كان قد أتاح متكني هذه
النظرة؛ إذ شهدت أعوام الستينيات والسبعينيات حتس ًنا فاع ً
ال يف العملية التنموية عىل خمتلف الصعد .ومل يكن
لرسعة النمو السكاين يف ذلك الوقت أن تُستشعر كمشكلة أو كأزمة ،ال عىل املستوى الرسمي ،وال حتى عىل

 20انظر :عبد املالك األخرس [وآخرون] ،املؤمتر الدويل حول السكان ،التنمية وأمهية الرقم اإلحصائي ،عقد يف مدينة محص 27-25
ترشين األول /أكتوبر ( 1983دمشق :وزارة الثقافة ،)1985 ،ص .152
 21باروت ،حالة سكان سورية ،ص .65

22 Courbage, «Evolution démographique,» p. 731.
23 Youssef Helbaoui, «La Population et la population active en Syrie,» Population, vol. 18, no. 4 (1963), p. 708.
24 Courbage, «Evolution démographique,» p. 730.
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مرتفعا جدً ا ،ومتجاوزً ا النمو
املستوى الشعبي()25؛ فحتى ثامنينيات القرن العرشين ،كان نمو الدخل القومي
ً
السكاين بدرجات ،األمر الذي أدى إىل ارتفاع متوسط دخل الفرد بنسبة سنوية تبلغ  5.6يف املئة( .)26وقد
«أدت عملية التعبئة التنموية التوسعية الشاملة للموارد إىل أن يفوق متوسط معدل النمو االقتصادي السوري
الرسيع خالل فرتة ( )1980-1970الـ %10.5سنو ًيا .وهو أعىل معدل نمو اقتصادي رسيع بلغه االقتصاد
السوري يف تارخيه احلديث ،وأعىل من وسطي معدل النمو االقتصادي اإلمجايل يف الوطن العريب يف السبعينيات
الذي تراوح يف تلك الفرتة حول  %7.9سنو ًيا ،وأعىل من معدالت نمو السعودية ودول اخلليج العريب التي
تراوح متوسطها بني ( )%8و( )%9سنو ًيا .وكان معدل النمو االقتصادي السوري يف تلك الفرتة أعىل معدل
بتحسن ملحوظ يف املؤرشات االجتامعية،
نمو اقتصادي رسيع يف املنطقة العربية كلها»( .)27ترافق ذلك كله
ّ
فانخفضت نسبة األمية من نحو  53يف املئة عام  1970إىل  38يف املئة عام  ،1981وارتفعت يف املقابل نسبة من
أهنوا التعليم االبتدائي من  13إىل  21يف املئة بني هذين التارخيني(.)28

تتجسد كأفضل ما يكون يف انخفاض معدالت وفيات
وشهد القطاع الصحي بدوره حتقيق خطوات إجيابية،
ّ
الرضع واألطفال ،ويف االرتفاعات املتواترة للعمر املتوقّع عند الوالدة لدى اجلنسني؛ فوفقًا لتقديرات األمم
املتحدة ،بلغ معدل وفيات الرضع (أقل من سنة من العمر)  180يف األلف للفرتة  ،1955-1950متجاوزً ا
ك ً
ال من املعدل العاملي املسجل يف الفرتة نفسها ( 133يف األلف) ومعدل الدول النامية ( 151يف األلف) .لكنه
ً
منخفضا بذلك عن املعدل العاملي
ما لبث أن انخفض بشدة ،ليصل إىل  50يف األلف للفرتة ،1985-1980
( 71يف األلف) ،ومعدل الدول النامية ( 79يف األلف) ،مع بقائه بطبيعة احلال بعيدً ا عن املستوى املسجل يف
الدول املتقدمة لتلك الفرتة والبالغ  15يف األلف(ّ .)29أما معدل وفيات األطفال (أصغر من  5سنوات) ،فال
تتوافر بيانات كافية بشأنه لفرتة ما قبل التسعينيات ،إال أن بعض التقديرات تشري إىل أنه بلغ نحو  73يف األلف
عام  1976وانخفض إىل  42يف األلف عام .)30(1985

يف مقابل ذلك ،ارتفع العمر املتوقّع عند الوالدة من  48إىل  68عا ًما ما بني  1955-1950و،1985-1980
أيضا ك ً
ً
متجاوزً ا هنا ً
منخفضا
ال من العمر العاملي ( 62عا ًما) ،والعمر يف الدول النامية ( 60عا ًما) ،وإن بقي
مقارنة بالدول املتقدمة ( 73عا ًما)(.)31

إن مؤرشات وفيات األطفال والرضع ّ
فعليا عن حتسن األوضاع
تشكل
ً
انعكاسا للعملية التنموية ومعبرًّ ا ً
الصحية .وهي إذ تتكامل مع تطور العمر املتوقّع عند الوالدة تقدم بحد ذاهتا قراءة واضحة لنهوض صحي
(حتسن يف جماالت انتشار اللقاحات وتقديم اخلدمات الصحية والوعي الصحي بعامة ...إلخ).
واجتامعي ُّ
ولعل جممل النظرة التنموية هذه تفرس إىل حد كبري استمرار القبول الرسمي باالزدياد السكاين املتسارع حتى
مراحل متأخرة من تاريخ سورية احلديث ،واستمرار النظر إىل النمو السكاين كمصدر قوة سياسية؛ فعىل

 25كان عدد سكان سورية عشية االستقالل  3ماليني نسمة ،وارتفع إىل  6ماليني يف عام  1970ثم إىل  9ماليني يف عام  .1981وقد
بلغ وسطي معدل النمو السكاين هلذه الفرتة نحو  3.3يف املئة .انظر :باروت ،حالة سكان سورية ،ص .33-30
 26انظر :عصام خوري ومصطفى العبد اهلل الكفري ،قضايا حول السكان والتنمية يف الوطن العريب (دمشق :وزارة الثقافة،)1993 ،
ص .220
 27حممد مجال باروت [وآخرون] ،التقرير الوطني االسترشاقي األسايس األول ملرشوع سورية  :2025حمور االقتصاد واإلنتاجية
(دمشق :برنامج األمم املتحدة اإلنامئي بالتعاون مع هيئة ختطيط الدولة ،)2007 ،ص .93
 28انظر :املسح الديموغرايف املتكامل لعام  :1993الدراسات التحليلية (دمشق :املكتب املركزي لإلحصاء ،)1995 ،ص .104
 30املسح الديموغرايف املتكامل لعام  ،1993ص .254

29 «Word Population Prospects: The 2010 Revision».
31 «Word Population Prospects: The 2010 Revision».
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سبيل املثال ،يعيد الباحث الديموغرايف مصطفى العلواين يف بداية الثامنينيات التشديد عىل أن ارتفاع معدالت
اخلصوبة والنمو السكاين يف سورية ال ّ
يشكل عائقًا أمام النمو االقتصادي واالجتامعي ،وأن واجباتنا الدفاعية
والتزاماتنا نحو األمة العربية تفرض علينا ،فوق هذا وذاك ،امتالك عدد برشي قادر عىل تأمني هذا الدفاع(.)32

غري أن االعتبارات السابقة مجيعها مل متنع دخول سورية يف حلظة مفصلية من انخفاض حاد يف املولودية بد ًءا
من منتصف الثامنينيات (بتناقص معدالت املواليد اخلام من نحو  45يف األلف يف منتصف الثامنينيات إىل 34
ال( .))33واحلقيقة أن حدة االنخفاض يف الثامنينيات مل ِ
يف األلف عام  1990مث ً
تأت مفاجأة أو دفعة واحدة ،بل
تلمسه منذ النصف األول من السبعينيات ،وكان قد انعكس
حتول يف مستوى اخلصوبة يمكن ّ
سبقتها بدايات ّ
فع ً
ال يف بدء تناقص معدالت الزيادة الطبيعية للسكان ،بالتزامن مع تراجع معدالت اخلصوبة الك ّلية (من نحو
 8أطفال للمرأة الواحدة يف بداية السبعينيات إىل  6.8من األطفال عام  1981مث ً
ال ،كام سبق وذكرنا) .فعىل
الرغم من النمو االقتصادي وفاعلية خطط التنمية ،أخذ حفظ التوازن بني النمو السكاين والنمو االقتصادي
يصبح أكثر فأكثر صعوبة ،وكان أول من استشعر نتائج عدم التوازن هذا «عائالت الطبقة املتوسطة ،وخاصة
الزراعية منها ،والتي بدأت تلحظ بوضوح انخفاض املنفعة ،وارتفاع التكاليف كلام ازداد حجم األرسة»(.)34

إن إلقاء نظرة عىل معدالت اإلعالة( )35لتلك املراحل يلخص هذه املسألة؛ إذ ُيظهر اجلدول رقم ( )2ارتفاع هذه
املعدالت يف سورية يف عقدي الستينيات والسبعينيات ،إذا ما قورنت بمستوياهتا يف العامل ،أو يف الدول املتقدمة،
بل حتى يف الدول النامية .و ّمما ال شك فيه أن مثل هذه املعدالت ،املرتبطة مبارشة برسعة النمو السكاين ،لن
تكون من دون آثار مبارشة – يف املديني املتوسط والبعيد – يف كل من مستوى مستويات معيشة السكان من
جهة ،ومستوى النمو االقتصادي واالجتامعي وآفاقه من جهة أخرى.
اجلدول رقم ()2
معدالت اإلعالة الك ّلية للسكان (يف املئة) :عرض مقارن ملراحل خمتارة

()36

العام

العامل

1960

73

الدول
املتقدمة

1981/1980

75

58

الدول
النامية

سورية (تقديرات
األمم املتحدة)

70

56
52

83

107

116

2005/2004

55

48

89

93

1970

1995/1994
2010

62
52

49
48

81

99

77

109

57

75

65
53

 32انظر :األخرس [وآخرون] ،ص .138-137
 33وفقًا حلساباتنا باالعتامد عىل بيانات املجموعات اإلحصائية السورية.

سورية
(مصادر رسمية)

69

104
107
79
70

34 Courbage, «Evolution démographique,» p. 731.

 35نتحدث هنا عن معدالت اإلعالة الكلية للسكان= ((الصغار< 15سنة  +كبار السن >  65سنة) ( /البالغني  65-15سنة))× 100
 36مصادر بيانات اجلدول رقم ( :)2مجيع بيانات اجلدول مأخوذة من تقديرات األمم املتحدة (الفرض املتوسط) ،انظر«Word :

Population Prospects: The 2010 Revision».

ما عدا العمود األخري (مصادر رسمية) التي تم حساب قيمه باالعتامد عىل بيانات املجموعات اإلحصائية السورية.
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بقي رد الفعل السياسايت عىل هذا الواقع اجلديد بطي ًئا ،وإن تكن لغة احلديث عن النمو السكاين قد أخذت
اً
قليل؛ إذ تزايد احلديث عن رضورة الربط بني املتغريات السكانية والتنمية االقتصادية واالجتامعية.
يف التغيرّ
وأقرت اخلطة اخلمسية اخلامسة للتنمية االقتصادية واالجتامعية (للفرتة  )1985-1981برضورة أخذ العامل
ّ
السكاين يف عني االعتبار عند تقدير حاجات السكان اخلدمية ،كام توقفت عند أثر العامل السكاين يف التنمية،
وأكدت حجم التحديات يف مواجهة حاجات السكان املتزايدة ،وتأمني فرص العمل الالزمة لألعداد املتزايدة
من الداخلني إىل سوق العمل سنو ًيا(.)37

تدرجييا ،من دون أن حيل حملها شكل فعيل لسياسة
بحلول السبعينيات ،أخذت نزعة املولودية إ ًذا بالرتاجع
ً
سكانية مغايرة .فمواد القانون التي متنع استخدام وسائل منع احلمل بقيت يف النص وإن من دون تطبيق –
بالتزامن مع ارتفاع معدالت استخدام وسائل منع احلمل لدى املرأة السورية من  19.8يف املئة( )38عام 1978
()39
توسع دور املنظامت األهلية واهليئات احلكومية يف نرش املعرفة
إىل  39.6يف املئة عام  ،1990وبالتزامن مع ّ
والوسائل الالزمة ملنع احلمل .وتطلب األمر االنتظار حتى عام  1987ليتم التخليّ
أخريا عن إجراءات مكافأة
ً
األرس الكبرية العدد عن طريق ميدالية األرسة( ،)40وهو ما يعكس بجالء شديد مقاومة البنية السياساتية التي
جتذرت يف اهلوية الوطنية ذاهتا ودامت ما يزيد عىل ثالثة عقود ،بسبب تغيرّ ات الرشط التنموي وما يفرضه من
حتول ديموغرايف.
اجتاهات ّ

ّ
وتعثر التنمية
 -2ما بعد منتصف الثمانينيات :تخ ّبط السياسات
لعل أهم ما ِ
التخبط السياسايت التي تعكس بدء مرحلة
يسم النصف الثاين من ثامنينيات القرن العرشين هو حالة
ّ
انتقالية يف املنظور السكاين الرسمي للدولة السورية ،وتزامنت مع – ومل تسبق – انخفاض اخلصوبة عىل املستوى
تبي يف حتليلنا السابق ،إن خصوبة سكان سورية مل تنتظر ال تغري القوانني وال بلورة سياسة سكانية
الشعبي؛ فكام نّ
انعكاسا لصعوبات اقتصادية متزايدة ،أفسحت املجال لتغريات يف
لضبطها .لقد جاء انخفاضها بالدرجة األوىل
ً
املنظومة االجتامعية ويف طبيعة السلوكات اخلصوبية املتب ّناة.

مر هبا
إن العالمة الفارقة ملا بعد منتصف الثامنينيات تتمثّل إ ًذا يف «اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية اخلانقة التي ّ
االقتصاد السوري يف فرتة الثامنينات ،وتعقدت يف شكل أزمة اقتصادية – اجتامعية بنيوية شاملة يف النصف الثاين
منه بشكل خاص ،واستمرت آثارها الضاغطة حتى منتصف التسعينات عىل األقل ،حيث تراجع معدل النمو
تقريبا ،لوترية النمو االقتصادي يف السبعيناتّ ،مما
االقتصادي يف الثامنينات بوترية خطرية ،وعكسية مئة باملائة
ً
()41
)
أدى إىل بروز املشاكل السكانية – االجتامعية لــ (قنبلة املواليد يف السبعينات دفعة واحدة» .

لقد أدت األزمة االقتصادية إىل تراجع يف متوسط دخل الفرد خالل بدايات الثامنينيات ،من  5735لرية
سورية عام  1980إىل  5515لرية عام  ،1985أي بنسبة  4يف املئة خالل مخسة أعوام فقط .وفرض العامل
الديموغرايف نفسه يف جمال االستهالك ،إذ إن تلبية احلاجات االستهالكية هلذه األعداد املتزايدة من السكان مل
 37انظر :تقرير التقييم السكاين القطري يف اجلمهورية العربية السورية (دمشق[ :د .ن ،)2001 ،].ص .11-10

38 World Fertility Report, 2003 (New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
_Division, 2004), p. 334, on the web: <http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility/World_Fertility
Report.htm>.

 39باروت ،حالة سكان سورية ،ص .226

 40انظرYoussef Courbage, «Fertility Transition in Syria: From Implicit Population Policy to Explicit Economic :
Crisis,» International Family Planning Perspectives, vol. 20, no. 4 (December 1994), p. 142.

 41باروت ،حالة سكان سورية ،ص .75
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يكن له أن يتم اّإل عىل حساب االدخار الذي أخذ يف الرتاجع ،وعىل حساب تباطؤ مسار التنمية ذاته .42مل يعد
خافيا عىل أحد إ ًذا ،فنمو الناتج املحيل اإلمجايل السنوي
انعدام التوازن بني النمو السكاين والنمو االقتصادي ً
43
( )PIBيف الثامنينيات مل يتجاوز  2.5يف املئة يف مقابل نمو سكاين اقرتب من  3.5يف املئة « .وانخفض معدل
مسج ً
ال بذلك أدنى معدل نمو للناتج املحيل اإلمجايل
النمو االقتصادي إىل  % 0.4خالل الفرتة ّ 1990-1986
خالل الفرتة .)44(»2005-1970
هذه التغيرّ ات االقتصادية  -التنموية مل ُحتل دون استمرار املوقف الرسمي يف إعالن «رضاه» عن النمو السكاين
تدخل عىل املستوى
يف البالد وعن مستويات اخلصوبة
املسجلة فيها ،وبالتايل عن عدم نية السلطات القيام بأي ّ
َّ
التدخل هذا استمر هو ا ُملعلن – عىل املستوى
السياسايت إلحداث أي تغيري يف هذا املجال .بل إن موقف عدم
ّ
الدويل– عىل األقل حتى عام  ،2007عىل الرغم من بدء اإلقرار ،يف هذا العام بالذات ،بارتفاع مستويات
اخلصوبة والنمو السكاين ،وبالتايل عدم «الرضا» عنها(.)45

التدخل هذه مل يمنع يف واقع األمر اجلهات الرسمية السورية من اختاذ كثري من
إن استمرار إعالن سياسة عدم
ّ
()46
املوجهة ،بشكل مبارش ال ريب فيه ،نحو مزيد من خفض اخلصوبة وضبط معدالت النمو السكاين ،
اخلطوات ّ
من دون أن يقود ذلك بحال من األحوال إىل أن ُيع َلن رصاحة التخليّ عن البنية السياساتية التقليدية ،القائمة عىل
نظرية الكثرة العددية من أجل النمو والتنمية ،والكثرة العددية من أجل البقاء والدفاع.

إن الفاعل احلقيقي وراء اختاذ خطوات ضبط اخلصوبة – وإن يكن من دون إعالن األمر كسياسية سكانية – هو يف
التحول الديموغرايف ،الذي «فرض» عىل السلطات الرسمية السورية البدء باالنسحاب،
واقع األمر بدء التعثّر يف
ّ
تدرجييا وبال ضجيج إعالمي وإعالن دويل ،من سيطرة النزعة املولودية عىل قراءة املسألة الديموغرافية يف البالد.
ً
فسحا املجال أمام استقرار يف الظاهرة استمر
تباطأ
أن
لبث
ما
الثامنينيات
يف
املولودية
انخفاض
أن
ذلك
تدرجيياُ ،م ً
ً
حتى بدايات القرن احلادي والعرشين ،لكأنام استعادت املنظومة االجتامعية السورية كلمتها األوىل يف هذا املجال
بعدما هدأت حدة آثار األزمة االقتصادية؛ إذ مل تستمر اخلصوبة يف التناقص – بالشكل الذي قد يتوقّعه منها نموذج
التحول الديموغرايف التقليدي – فمن جهة« ،ما بني عامي  1991و ،2004تناقص عدد األطفال من  4.2إىل
ّ
 3.58فقط ،أي بنسبة  %1.2سنو ًيا ،مقابل  %5.8بني  1981و .)47(»1991ومن جهة أخرى ،بقي معدل النمو
تدرجييا؛ إذ سجل منذ مخسينيات القرن املايض وحتى الوقت احلارض
مرتفعا جدً ا بالرغم من تراجع قيمه
السكاين
ً
ً
املسجلة –للفرتات الزمنية عينها – عىل مستوى العامل ،والدول املتقدمة والدول النامية
معدالت تتجاوز املعدالت
َّ
عىل السواء .كام أن مقارنة بني قيمه يف سورية بام يقابلها يف دولتني عربيتني مها مرص واملغرب (عىل سبيل املثال ال
احلرص) ،تؤدي إىل اخلالصة ذاهتا (اجلدول رقم (.))3
 42انظر :خوري والكفري ،ص .221-220

 43انظر«Recommandation du Directeur exécutif: Assistance au gouvernement de la République Arabe Syrienne,» :
(appui à un programme global en matière de population, deuxième session ordinaire, Conseil d’administration du
programme des Nations Unies pour le développement et du Fond des Nations Unies pour la population, New York,
1996), p. 4.

 44باروت [وآخرون] ،ص .85

 45انظرWorld population policies 2007: Government views and policies – Syrian Arab Republic (New York: United :
Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2008), on the Web:<http://www.un.org/esa/
>population/publications/wpp2007/Publication_index.htm

 46سنناقش بعض هذه اإلجراءات بمزيد من التفصيل الحقًا يف هذه الورقة.

47 Baudouin Dupret [et al.], La Syrie au présent: Reflets d’une société, la bibliothèque arabe (Paris: ACTES SUD,
2007), p. 185.
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اجلدول رقم ()3
()48
معدالت النمو السكاين (يف املئة) :عرض مقارن ملراحل خمتارة
الفرتة
وسطي

العامل

الدول
املتقدمة

الدول
النامية

سورية
سورية
(األمم املتحدة) (مصادر رسمية)

مرص

املغرب

1.81

0.81

2.16

3.16

3.2

2.45 2.36

2000-1995

1.34

0.33

1.59

2.41

2.7

1.34 1.72

2005-2000

1.22

0.37

1.42

2.9

2.45

1.08 1.85

2010-2005

1.16

0.41

1.33

1.98

1995-1950

2.37
()2007-2006

1.78

1.0

إن حدود بحثنا ال تُفسح املجال للتوسع يف مقارنة النمو السكاين السوري بالنمو يف غريه من دول املنطقة
قدمه الباحث الديموغرايف يوسف كرباج يف دراسة حديثة بشأن
العربية .لذلك ،سنكتفي باالستعانة بمثال ّ
وموضحا ما ُيظهره إىل حد كبري بعض بيانات اجلدول السابق؛ فبعد أن يالحظ كرباج
شارحا
سكان سورية،
ً
ً
يقدم املقارنة التالية« :يمكننا عىل سبيل املثال مقارنة معدل
ابتعاد سورية عن مسار
التحول الديموغرايفّ ،
ّ
الوالدات فيها ]أي سورية[ بمقابله يف بلد عريب آخر :املغرب ،بني عامي  1975و( 2005باملثل ،كان من
املمكن استخدام ٍّ
كل من اجلزائر ،تونس ،لبنان أو تركيا كأمثلة مضادة) .عىل الرغم من أن املغرب كان قد راكم،
التحول الديموغرايف احلادة ،إال أنه نجح يف إقالعه الديموغرايف،
وما زال حيتفظ حتى اآلن ،بالعديد من عقبات
ّ
ً
ً
هبوطا هادئًا ،عىل العكس من سورية .إن معدل وفيات الرضع ،الذي
حمافظا عىل رسعة مساره وحمققًا بنجاح
يتجاوز الـ  48باأللف ،هو من بني عقبات املغرب األكثر بروزً ا ،وقيمته تبلغ ما يقارب ثالثة أضعاف املعدل
السوري ( 18باأللف) .ومع ذلك ،وبالرغم من أن النساء السوريات يمتلكن إمكانيات وضامنات لبقاء
أطفاهلن تتجاوز بكثري حالة املغربياتّ ،
إال أهنن ينجبن يف املتوسط طف ً
ال أكثر من املغربيات 3.58 :مقابل
( 2.47أي بنسبة زيادة تبلغ  .)%50حتى عام  ،1975وبمعدالت مواليد خام مرتفعة ترتاوح إمجاالً ما بني
كثريا .لكن املغرب بدأ يشهد منذ عام  1975انخفاض املولودية الذي تأكد
البلدان خيتلفان ً
 45و ،%50مل يكن َ
()49
وتسارع منذ ذلك التاريخّ .أما سورية ،فلم تشهد مثل هذا االنخفاض إ ّ
ال الحقًا ،عام  ، 1987بالرغم من
أفضليتها االجتامعية  -االقتصادية والثقافية»(.)50

التحول الديموغرايف يف سورية ،وهي املالمح التي ال
ُيظهر العرض السابق بمجمله املالمح األساسية لتعثّر
ّ
تخُ تزل يف حقيقتها إىل جمرد االرتفاعات الراهنة يف معدالت املواليد اخلام (الظاهرة عىل الشكل رقم (،))1
 48مصادر اجلدول رقم ( :)3مجيع بيانات اجلدول مأخوذة من تقديرات األمم املتحدة (الفرض الوسيط) انظر«Word Population :
Prospects: The 2010 Revision».

ما عدا تلك املوجودة يف العمود السادس (مصادر رسمية) مأخوذة من :حالة سكان سورية ،ص  .83هذا وجتدر اإلشارة إىل أن املجموعة
تقدر معدل النمو السكاين بـ  2.45يف املئة للفرتة الزمنية املمتدة بني عامي  2000و .2010
اإلحصائية السورية لعام ّ 2011
حتول مسار اخلصوبة يف سورية منذ السبعينيات؛ فاحلديث يف نص
بدايات
عن
ًا
ق
ساب
ذكرناه
وما
االستنتاج
 49ما من تعارض بني هذا
ّ
كرباج ال يتعلق بالعالمات األوىل النخفاض اخلصوبة (التي تعود بالفعل إىل أعوام السبعينيات) ،وإنام باالنخفاض األهم الذي ّ
يشكل
انعطا ًفا يف مسارها ،والذي مل حيدث يف الواقع إال بعد منتصف الثامنينيات .

50 Dupret [et al.], p. 183.

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
قراءة في ّ
تعثر التحوّ ل الديموغرافي في سورية

وحتول اخلصوبة خاصة – منذ
وإنام تُقرأ يف مراحل سابقة عىل ذلك ،وتتجسد يف تباطؤ مسار
التحول عامة – ّ
ّ
تسعينيات القرن املايض.
حدث ذلك ك ّله إ ًذا ،وما زال ،يف ظل غياب سياسة سكانية رسمية يف البالد؛ إذ منذ ُبدئ التخليّ
رسميا عن بعض
ً
ً
مرتبكا
مرتكزات السياسة ذات النزعة املولودية ،مل يتم الترصيح ببديل منها ،بل إن الترصيح بالتخليّ عنها ما زال
حتى يومنا هذا ،لكأنام يف مثل هذا الترصيح ٍ
ختل عن جزء من اهلوية الوطنية بحد ذاهتا ،أو كأنام هو ترصيح بالرتاجع
عن دور رسمته «سورية» لنفسها يف إطار كياهنا القومي العريب ،ويف سياقات الرصاع مع العدو الصهيوين .كانت
نزعة املولودية قد جتذرت إىل احلد الذي جعلها جز ًءا من املنظومة القيمية العليا للمجتمع والدولة السوريني عىل
السواء .وكام هي احلال بالنسبة إىل أي منظومة قيمية أخرى ،فإن مقاومة التغري هي عالمتها الفارقة.

«مقاومة التغري» هذه هي التي تُبقي عىل جتريم استخدام وسائل منع احلمل يف نص قانون العقوبات السوري(،)51
وهي – من بني عوامل أخرى – تفرس تأخر بلورة «مرشوع وضع سياسة سكانية سورية جديدة» ملا يقرب من
عقدين من الزمن ،منذ بدء العمل عىل تأسيسه بداية التسعينيات ،وحتى التوصل إىل صيغته النهائية عام .2011
ّ
التعثر« :سياسة تنموية» أم «سياسة سكانية»؟
 -3ما بعد

يرجع أول استخدام ملفهوم «السياسة السكانية» يف سورية – بعيدً ا عن نزعة املولودية – إىل بدايات تسعينيات
القرن املايض ،وحتديدً ا يف أثناء انعقاد مؤمتر القاهرة الدويل للسكان والتنمية يف أيلول /سبتمرب  ،1994حني
أشار رئيس الوفد السوري (وزير الدولة لشؤون التخطيط يف ذلك الوقت) إىل أن «سورية أعطت االعتبارات
االجتامعية أمهية كبرية إىل جانب االعتبارات االقتصادية يف خطط التنمية ،إضافة إىل زيادة االهتامم باملسألة
السكانية ،وأهنا قد بدأت منذ عام  1987باختاذ العديد من اإلجراءات لبلورة سياسة سكانية تتالءم واألوضاع
االقتصادية واالجتامعية والديموغرافية يف سورية ،وأنه تم األخذ بعدد من العوامل املساعدة لذلك ،واملتصلة
بنرش الوعي السكاين ونرش خدمات رعاية الطفولة واألمومة وتنظيم األرسة وتشجيع دخول املرأة إىل سوق
العمل وإدماجها يف عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية ،ورفع نسبة املتعلمني بني الذكور واإلناث عىل
السواء ( .)...كام أشار إىل اهتامم احلكومة باملسألة السكانية وسعيها لبلورة سياسة سكانية ( ،)...وإىل دور
التنمية والتقدم املنظم يف تنظيم األرسة وترشيد سلوك الشعوب يف جمال النمو السكاين ،مع املحافظة عىل كيان
األرسة وعىل القيم الروحية واألخالقية والثقافية لكل بلد»(.)52

ما من مواجهة مبارشة مع املنظومة القيمية إ ًذا ،بل حماولة بناء وتعزيز سلوكات جديدة ،لعلها تؤدي بذاهتا إىل
إحداث تغيري تدرجيي فيها ،وتقود بالتايل إىل التخفيف من حدة األعباء االقتصادية والصعوبات التنموية الناجتة
التحول.
تضخم سكاين كبري ،وخصوبة تقاوم
من ّ
ّ
ٍ
أساسا حلل املشكلة السكانية،
كانت النظرة الرسمية – وطوال عقد تال – ترى إ ًذا يف قيام عملية تنموية شاملة
ً
التي ستؤدي بدورها إىل تذليل العقبات التنموية .وبعبارة أخرى ،من املفرتض جتاوز العقبات التنموية من
خالل تنمية من نوع جديد :تنمية تأخذ يف عني االعتبار املشكلة السكانية ،من دون القول رصاحة ومبارشة إن
موجهة نحو خفض اخلصوبة.
املشكلة السكانية هي بالذات مشكلة زيادة سكان ،ومن دون طرح برامج زمنية َّ

 51من دون أن يمنع ذلك من استمرار ارتفاع نسبة النساء السوريات اللوايت يستخدمن إحدى هذه الوسائل ،لتصل إىل  47يف املئة من
معا) .ال بل أكثر من
النساء املتزوجات عام  ،2004ثم إىل  58يف املئة منهن عام ( 2006بالنسبة إىل جممل الوسائل احلديثة والتقليدية ً
ذلك ،إن  75يف املئة من ا ُملستخدمات عام  2004وما يقرب من  85يف املئة منهن عام  2006استخدمن وسائل منع محل حديثة – مقابل
 25يف املئة و 15يف املئة فقط للوسائل التقليدية يف هذين التارخيني ،انظر :حالة سكان سورية ،ص  .226وهي أرقام تُظهر بال لبس حالة
الفصام الكامل بني النص القانوين من جهة ،والواقع السلوكي الفردي واجلامعي ،الرسمي والشعبي من جهة أخرى.
 52تقرير التقييم السكاين القطري ،ص .7
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المنتظر منها ،عىل املستوى الرسمي ،حل
وإذا توقفنا عىل عجالة عند بعض مرتكزات هذه العملية التنموية ُ
املشكلة السكانية ،لوجدنا أن تقد ًما كان قد حتقق بالفعل يف بعض من أبعادها دون أخرى.
ّ
ذكورا وإنا ًثا ،حيث
تدرجييا نِسب التعليم لدى الكبار،
يشكل مثال التعليم أحد أمثلة التقدم اإلجيايب؛ إذ ارتفعت
ً
ً
تشمل يف عام  1979سوى  77يف املئة من الذكور السوريني و 46يف املئة من اإلناث السوريات( ،)53ثم
مل تكن َ
()54
وصلت يف عام  1993إىل  86يف املئة لدى الذكور و 63يف املئة لدى اإلناث  ،واستمرت يف االرتفاع لتبلغ
()55
أخريا يف عام
نحو  88يف املئة للذكور و 74يف املئة لإلناث ،وفقًا للتعداد العام للسكان عام  . 2004و ُق ّدرت ً
 2009بــ 91يف املئة للذكور و 80يف املئة لإلناث( ،)56وإن بقي التفاوت بني اجلنسني هو القاعدة ،بنسب أمية
لإلناث تبلغ نحو ضعفها لدى الذكور يف أحدث التقديرات.

ال تبدو الصورة هبذه الدرجة من اإلجيابية عندما يتعلق األمر بمشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية ،وهي مشاركة
ُينتظر منها أن تكون اً
رئيسا لتغيرّ اجتاهات اخلصوبة؛ إذ تُظهر
عامل يف زعزعة البنية التقليدية لألرسة ومولدً ا ً
()57
ِ
فعليا عرب الزمن .كام
األرقام ضعف نسب مشاركة املرأة السورية يف قوة العمل وعدم تطور هذه املشاركة ً
تعاين املرأة السورية ،إىل جانب ضعف وتذبذب مشاركتها يف قوة العمل ،بطالة تفوق ضعف بطالة الرجال،
وذلك منذ بداية الثامنينيات وحتى وقتنا احلارض(( )58اجلدول رقم (.))4
اجلدول رقم ()4
ال ِّنسب املئوية ملشاركة املرأة السورية يف قوة العمل ،ونِسب البطالة عند اجلنسني (أعوام خمتارة)
العام

()59

2011 2010-2009 2004 1998 1991/1989 1984 1978/1976

نِسب مشاركة املرأة يف
1
القوة العاملة

9.3

13.9

10.4

17.3 11.3

14.3

14.2

2

4.5

4.1

5.1

10.7 8.6

6.2

10.4

2

4.1

8.2

9.8

22

37.1

نسبة البطالة لدى الذكور

نسبة البطالة لدى اإلناث

10.5

22

 53دراسة اخلدمات املقدمة للطفل يف القطر العريب السوري (دمشق :املكتب املركزي لإلحصاء واليونيسيف ،)1979 ،ص .42
 54تقرير التقييم السكاين القطري ،ص .77
« 55أهم املؤرشات السكانية لعام ( »،2004نرشة عىل شكل بروشور ،أصدرها يف دمشق املكتب املركزي لإلحصاء بالتعاون مع
صندوق األمم املتحدة للسكان).
 56املسح الصحي األرسي يف اجلمهورية العربية السورية :2009 ،املحافظات السورية يف أرقام (األرس السورية) (دمشق :اجلمهورية
العربية السورية ،املكتب املركزي لإلحصاء وجامعة الدول العربية ،قطاع الشؤون االجتامعية ،)2011 ،ص .16
 57املقصود هنا نسبة مشاركة املرأة يف العمل املأجور ،حيث إن مسامهة املرأة السورية يف أنواع العمل غري املأجور (ضمن أطر األرسة
أو العائلة الكبرية خاصة) تبقى هي األساس ملسامهتها االقتصادية ،مقابل ضعف مسامهتها يف العمل املأجور ،كام تُظهر أرقام اجلدول.
 58جتدر اإلشارة إىل أن بعض االختالفات يف مثل هذا النوع من البيانات قد يرجع إىل اختالف املصادر واختالف الدقة بني مصدر
مطولة ليس جماهلا هنا.
وآخر ،وهو أمر يستحق بحد ذاته وقفة َّ
 59مصادر بيانات اجلدول رقم (:)4
 -1بني عامي  1976و :1984خوري والكفري ،ص224؛ عامي  1991و :1998تقرير التقييم السكاين القطري ،ص89؛ عام
« :2004أهم املؤرشات السكانية لعام »2004؛ عام  :2009املسح الصحي األرسي ،ص  ،18وعام  :2011استنا ًدا إىل بيانات مسح
قوة العمل الرسيع لعام  ،2011متوافر عىل املوقع اإللكرتوين للمكتب املركزي لإلحصاء يف سورية<www.cbssyr.org>. :
املصادر -2 .تم حساب القيم جلميع الفرتات الزمنية باالعتامد عىل بيانات املجموعات اإلحصائية .ما عدا عام  :1998تقرير التقييم
السكاين القطري ،ص90؛ عام “ :2004أهم املؤرشات السكانية لعام ”2004؛ وعام  :2011مسح قوة العمل الرسيع لعام ،2011
عىل املوقع اإللكرتوين<www.cbssyr.org>. :

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
قراءة في ّ
تعثر التحوّ ل الديموغرافي في سورية

توسع إىل حد ما انتشار خدمات الصحة اإلنجابية ،وعبرّ عنه ارتفاع طفيف يف نِسب تقديم
من جانب آخرّ ،
خدمات متكاملة يف جمال الصحة اإلنجابية من  12يف املئة يف بداية التسعينيات إىل  18يف املئة يف أواخرها(.)60
كام كان االرتفاع التدرجيي لنِسب استخدام النساء السوريات وسائل تنظيم األرسة أحد أوجهه ( 58يف املئة
عام  2006كام سبق وأرشنا) .باإلضافة إىل ذلك ،استمرت معدالت وفيات الرضع يف االنخفاض ،فرتاجعت
يسجل معدل وفيات األمهات
من  24يف األلف عام  1990إىل  18يف األلف عام  .2006يف مقابل ذلك ،مل ّ
مرتفعا رغم تراجعه من  143وفاة لكل مئة ألف والدة حية عام  1990إىل 71
االنخفاضات املرجوة منه ،فبقي
ً
()61
عام  ،1998ثم إىل  58عام . 2006

وهكذا ،حتققت منذ ترصيح مؤمتر القاهرة عام  1994خطوات إجيابية إىل حد ما يف جمال التنمية االجتامعية،
لكنها مل تؤد إىل حتقيق التغيرّ املنشود عىل املستوى السكاين ،ليس بالدرجة املأمولة منها عىل أي حال .يف الوقت
تسميه –«بلورة سياسة سكانية».
سمته – ومازالت ّ
نفسه ،كانت اجلهات الرسمية السورية تعمل عىل ما ّ
ومعلن ،فإن عنارصها الرئيسة
وبالرغم من أن الصيغة النهائية هلذه السياسة ملّا خترج إىل النور بشكل رسمي ُ
اتضحت وأضحت يف قيد التطبيق فع ً
ال.
مفصليا يف هذا املجال؛ ففي هذا العام تم إنشاء «اهليئة السورية
قد يكون من املالئم اعتبار عام  2003تار ًخيا
ً
لشؤون األرسة»( ،)62وهي هيئة رسمية مرتبطة مبارشة برئاسة جملس الوزراء .يقول موقعها الرسمي إن رسالتها
هي «العمل من أجل األرسة السورية بام يضمن محايتها وبناءها عىل أسس متكافئة بني أفرادها ،ومتكينها من
املشاركة الفاعلة يف عملية التنمية ،وبام يضمن توسيع العدالة االجتامعية ،وحتسني املستوى العام لألرسة عىل
الصعد كافة» .وحتدد لنفسها جمموعة من املهماّ ت ،من أبرزها «العمل عىل محاية األرسة وتعميق متاسكها
واحلفاظ عىل هويتها وقيمها ،وحتديث البيئة الترشيعية املتعلقة بشؤون األرسة وتطوير القوانني واقرتاح اجلديد
منها ،وتأمني قيادة نشطة وفاعلة يف جمال األرسة والسكان.»...

ال ترصح اهليئة إ ًذا ،كام هي حال اخلطاب الرسمي اً
دائم ،بسياسة عامة خلفض النمو السكاين .لكنها اختذت ،منذ
تاريخ إنشائها ،إجراءات وخطوات عدة تتبنى بشكل مبارش مثل هذه السياسة .ولعل أبرز مثال عىل ذلك يتجلىّ
إعالميا ،وهي محالت حتمل بال شك بصامت
وموسعة االنتشار
يف ما تب ّنته اهليئة من محالت إعالنية رسمية
ّ
ً
إرادة حقيقية خلفض حجم األرسة .ترجع احلملة األوىل إىل تاريخ  14كانون األول /ديسمرب  ،2006وكان
شعارها« :أرسة أصغر ،مستقبل أفضل» .واحلملة الثانية يف  9أيار /مايو ،2007ومحلت شعار« :أرسة أصغر،
أمومة أفضل» .متثّل هاتان احلملتان مثاالً
صارخا لتغري الرؤية الرسمية إىل املسألة السكانية ،ولتحرك فاعل
ً
باجتاه تدعيم منظور سكاين جديد يتجاوز الكثرة العددية وحياول طرح قضية النوع« :أرسة أفضل» كبديل من
الكم الذي ّ
شكل اهلدف طوال عقود خلت.

باإلضافة إىل دور اهليئة السورية لشؤون األرسة يف العمل عىل بث منظور سكاين جديد (والعمل يف الوقت
ذاته عىل التوسع يف برامج تنظيم األرسة وتنشيط هذه الربامج ودعمها)ّ ،
يشكل تعديل النص القانوين املتعلق
بإجازة األمومة ،الذي تم عام  ،2002عالمة فارقة لتغيرّ الفعل السياسايت الرسمي مع بدايات القرن احلادي
والعرشين ،وسريه باجتاه سياسة حد من النمو السكاين ،بشكل أكثر فأكثر رصاحة.

 60تقرير التقييم السكاين القطري ،ص .75
 61انظر :باروت ،حالة سكان سورية ،ص  ،220وتقرير التقييم السكاين القطري ،ص .76
 62تم إنشاؤها بالقانون رقم  42لعام  .2003ملزيد من املعلومات ،يمكن ّ
االطالع عىل املوقع الرسمي للهيئة عىل الرابط التايل:
<http://www.scfa.gov.sy/portal/home.php?lang=1>.
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ُمنحت إجازة األمومة للنساء السوريات العامالت يف القطاعني العام واخلاص ،بموجب املادة  57من قانون
املوظفني ،عام  .1968وكانت مدهتا شهرين اثنني براتب كامل ،وهي قابلة للتمديد إذا رغبت املوظفة يف ذلك،
عىل أ ّ
ال تزيد مدة التمديد عىل شهر واحد ،بنصف راتب(.)63

يرجع أول تعديل عرفه هذا النص القانوين إىل عام ( 1985القانون رقم  ،1املادة  ،)54وقد تم من خالله زيادة
وشهرا
شهرا آخر بأجر يبلغ  80يف املئة،
ً
مدة اإلجازة لتصبح مخسة وسبعني يو ًما بدالً من ستني ،قابلة للتمديد ً
تاليا له بال أجر( .)64وهو تعديل يسعى إىل تسهيل عمل املرأة بام ال يتعارض مع واجباهتا األمومية ،ويتامشى مع
ً
واقع بدايات اإلحساس بأزمة النمو السكاين يف منتصف الثامنينيات ،ومع االعتقاد السائد يف ذلك الوقت بأن
معاجلتها تبدأ بالتنمية االجتامعية ،بوجهيها الرئيسني ،ومها تعليم واملرأة وعاملتها.

جتدر اإلشارة هنا إىل أن إجازة األمومة منذ إنشائها ،كانت تمُ نح للمرأة أ ًيا يكن ترتيب مولودها .وقد استمر
األمر كذلك حتى عام  ،2002وهو ما نعتربه نقطة فاصلة؛ فبموجب املرسوم الترشيعي رقم  35هلذا العام ،تم
رفع مدة إجازة األمومة من جديد ،ولكن عىل أن يؤخذ يف احلسبان هذه املرة ترتيب املولود لدى األم« :تعدل
املادة  /54/من القانون األسايس للعاملني يف الدولة رقم  /1/لعام  1985وتصبح كام ييل  :متنح العاملة
(إجازة أمومة) بكامل األجر مدهتا  120يو ًما عن املولود األول 90 ،يو ًما عن املولود الثاين 75 ،يو ًما عن املولود
الثالث فقط ،)...( .متنح من ترغب من العامالت إجازة أمومة إضافية مدهتا شهر واحد بدون أجر»(.)65

متعمقة عند هذه التغيرّ ات األخرية تُظهر نزعة أكيدة لتشجيع النساء عىل العمل من جهة ،وعىل إنجاب
إن وقفة ّ
أطفال أقل من جهة أخرى .فزيادة مدة إجازة األمومة املدفوعة هي بال شك خطوة إجيابية يمكنها أن تشجع
نسا ًء عىل الدخول إىل احلياة العملية ،وتساعد أخريات عىل االحتفاظ بأعامهلن بعد إنجاب طفل ،رشيطة أال
يتجاوزن مرتبة األمومة الثالثة؛ إذ إن بد ًءا من عام  ،2002مل يعد إنجاب طفل رابع فام فوق يعطي املرأة احلق
يف إجازة األمومة.

إ ًذا ،بعيدً ا عن التساؤل عن وجود أو عدم وجود سياسة للحد من النمو السكاين( )66يف سورية ،ال يرتك هذا
املرسوم ًّ
شكا يف وجود حترك واضح للحد من الوالدات .ومل يعد املولود الرابع «مرغو ًبا فيه» عىل املستوى
الرسمي .بل إن كل مولود إضايف يقلل من امتيازات األم حتى يف املراتب األمومية السابقة عىل الرابعة .وهكذا،
تمُ نح األم أكرب التسهيالت لتتمكن من العمل ،أو االحتفاظ بالعمل ،عند والدة أول مولود هلا ( 120يو ًما بكامل
األجر) ،ثم تمُ نح امتيازات أقل عند والدة الثاين ( 90يو ًما) ،وتتقلص مدة اإلجازة مرة ثالثة مع املولود الثالث
( 75يو ًما فقط) .ويظهر املولود الرابع «زائدً ا» ،فيتوقف كل امتياز معه .وليس أوضح من هكذا مثال عىل وجود
«إرادة قصدية» لتعديل سري النمو السكاين ،هذه املرة يف اجتاه إبطائه.

مرشوعا يف طور الدراسة ،كام يبدو من الترصحيات الرسمية املتكررة ،وما زالت
لكن السياسة السكانية ما زالت
ً
مرشوعا قيد «البلورة» منذ بدء العمل عليه عام  .1994ومع ذلك ،يقدم التقرير األول بشأن حالة سكان سورية
ً

 63انظر :هناد حنبيل [وآخرون] ،أضواء عىل وضع املرأة يف اجلمهورية العربية السورية ،الدراسات االجتامعية؛ ( 44دمشق :املكتب
املركزي لإلحصاء ،)1972 ،ص .76
 64انظر :تقرير التقييم السكاين القطري ،ص .46
 65نُرش نص القانون اً
كامل عىل املوقع الرسمي لوزارة اإلعالم السورية.sy/ar> :ي/<http://www.moi.gov
كام يمكن االطالع عليه عىل املوقع موقع نساء سورية اإللكرتوين<http://www.nesasy.org/index.php/-79/89--35-----2002>.:
 66إن مثل هذه اإلجراءات يعكس من وجهة نظرنا إرادة للحد من النمو السكاين .وهي ،وإن تكن ال تشكل بالفعل سياسة سكانية
لضبط النسل ،إال أهنا متهد الطريق هلا ،عىل املستوى املجتمعي عىل األقل.

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
قراءة في ّ
تعثر التحوّ ل الديموغرافي في سورية

لعام  2008قراءة ال ختلو من عنارص رصحية – أكثر من أي وقت مىض – لسياسة سكانية «مالتوسية» ،لسياسة حد
من النمو السكاين؛ إذ يشدد عىل «املساندة السياسية لربنامج سكاين وطني يقوم عىل أرسة أصغر ،مستقبل أفضل
( ،)...وعىل وضع حوافز متعلقة بمستوى اإلنجاب ( )3-2أطفال تتوىل مؤسسات املجتمع األهيل واملحليات
تنفيذها ،ال سيام يف الريف ،من قبيل تطبيق منح أو قروض ألفضل أرسة يف املجتمع الريفي طبقًا ملعايري سكانية
(صحة إنجابية ،أرسة مثالية – مثقفة ...إلخ ،).ومنح مكافأة مادية ومعنوية للمرأة العاملة يف جمموعات املسار
البطيء واملغلق التي حتافظ عىل مستوى اإلنجاب بمعدل ( )3 – 2أطفال حتى اخلمسني من عمرها»(.)67

لتحول جذري يف املنظور السكاين الرسمي؛ فبعد عقود من مكافأة األرس
مهمة
تقدم هذه املقرتحات عالمات ّ
ّ
التخبط طوال ما يقرب من عرشين عا ًما تلت ،ها
الكثرية العدد بوسام األرسة ( ،)1987 – 1952وعقود من
ّ
نحن أمام اقرتاح معاكس هيدف إىل مكافأة األرس القليلة العدد .وهو يأيت متكام ً
ال مع ما كان قد ُبدئ بالفعل من
تقليل امتيازات كثرة اإلنجاب ،عرب إلغاء إجازة األمومة بعد الطفل الثالث.

انطال ًقا ّمما سبق ،يصبح يف اإلمكان القول إن سياسة سكانية سورية للحد من اإلنجاب كانت يف طور التطبيق،
قبل أن ينتهي صوغها وإعالهنا.؛ إذ ظلت ارتباطات النظرة القيمية املاضية تشد نحوها املنظور الرسمي ،وتعيق
الترصيح بأن املشكلة السكانية يف سورية هي بالفعل مشكلة زيادة يف السكان يتوجب احلد منها ،وخصوبة
حرفيا – العمل عىل خفضها ،وأبقت بالتايل عىل النظرة الكلية القائمة عىل اعتبار املشكلة السكانية
يتوجب –
ً
أحد أوجه املشكالت التنموية ،تُقرأ من خالهلا ويف تفاعلها معها ،وال تُعالج بذاهتا ولذاهتا.
تأخر هذه «البلورة» املنتظرة للسياسة السكانية السورية دفع الكثري من العاملني يف هذا املجال ،وخاصة
إن ُّ
أخريا وجود مشكلة سكانية حقيقية يف سورية .من
ضمن اهليئة السورية لشؤون األرسة ،إىل املطالبة بأن ُيع َلن ً
أوضح أمثلة ذلك ما كتبه مدير املعهد العايل للدراسات والبحوث السكانية يف دمشق ،وعضو اهليئة السورية
لشؤون األرسة ،حممد أكرم القش ،يف هذا السياق« :إذا كانت سورية يف ما مىض (خالل العقود اخلمسة املاضية)
استطاعت أن تستوعب الزيادة السنوية حلجم السكان فيها ومتتص املشكالت السكانية املرافقة هلذه الزيادة
متعذرا يف املرحلة القادمة يف حال
( ،)...فإن مجيع املؤرشات االقتصادية واالجتامعية تشري إىل أن ذلك سيكون
ً
استمرت االجتاهات احلالية لوتائر النمو السكاين وحمدداته دون تدخل أو ضبط فعال عرب جمموعة من اإلجراءات
الكمية والنوعية املتكاملة فيام بينها واملؤثرة يف اجتاهات النمو السكاين ويف نوعية اخلصائص السكانية ( .)...إن
أية مقاربة حالية للمسألة السكانية يف سورية بعالقتها مع التنمية ال بد أن تنطلق من االعرتاف ،أوالً  ،بأن سورية
تعاين من مشكلة نمو سكاين حتتاج إىل ضبط وحتكم»(.)68

تبدو الصورة السياساتية للديموغرافيا السورية اليوم إ ًذا عىل مفرتق طرق بني ٍ
ماض حيمل كل خصائص نزعة
وشعبيا (وما زالت حارضة يف نصوص القوانني السورية املانعة لوسائل منع احلمل ،كام يف
رسميا
املولودية املتب ّناة
ً
ً
التحول الديموغرايف
وترسخ
العثرات الكثرية التي حالت وحتول دون استمرارية انخفاض اخلصوبة السورية،
ُّ
ّ
ً
إدراكا
وحد من اخلصوبة ،تعكس
فيها) ،وحارض أخذ حيمل عا ًما بعد عام عالمات نزعة ضبط للنمو السكاين ّ
حلقيقة أن األوان قد آن إلعالن التخيل عن «هوية» ديموغرافية ارتبطت طوال عقود بـ «هوية» انتامء وطني
وقومي من جهة ،وعن منظور تنموي آمن طوي ً
ال بأن الكثرة العددية مصدر قوة ونامء من جهة أخرى.
التحول الديموغرايف السوري حمسو ًما ،ومع ارتفاعات الوالدات املطلقة
ما بني هذين الطريقني ،ال يبدو مسار
ّ

 67باروت ،حالة سكان سورية ،ص .141-140
 68حممد أكرم القش« ،املسألة السكانية يف سورية :من التحدي إىل املشكلة ورضورات الرشوع بسياسة سكانية( »،املعهد العايل للبحوث
والدراسات السكانية ،)2010 ،ص  ،2-1عىل املوقع اإللكرتوين<www.hidsr.edu.sy/index.php?page_id=119>. :
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ومعدالت املواليد اخلام األخرية ،كان ال بد من الوصول إىل تب ّني سياسة سكانية تعلن من بني أهدافها املبارشة
خفض اخلصوبة واحلد من النمو سكاين الذي تزداد ،عقدً ا بعد آخر ،صعوبات استيعابه تنمو ًيا .ولربام توجب
أخريا أن تقود هذه السياسة (التي تبلورت بشكلها النهائي عام  )69()2011إىل إعادة النظر يف القوانني املانعة
ً
لوسائل منع احلمل ،والتي تؤكد – ببقائها يف النص القانوين حتى يومنا هذا –أسبقية التغيرّ ات السلوكية عىل
تب ّني وإعالن التغري القيمي ،الذي تشكل الترشيعات القانونية أحد انعكاساته.

مالحظة ختامية

لو كنا بصدد إجراء هذه الدراسة منذ نحو عامني ،لربام كان من املالئم اختتامها بمحاولة استرشاف مستقبل
التحول الديموغرايف السوري يف ضوء السياسة السكانية الراهنة ،إ ّ
ال أن الظروف اخلاصة التي تعيشها البالد
ّ
مهمة يف البنية الديموغرافية (وكذلك يف البنى االقتصادية واالجتامعية) ،جتعل من
ات
تغ
شك
بال
ستفرز
يرّ
ّ
الصعوبة بمكان استكامل الصورة املستقبلية.

آثارا مبارشة عىل مستويات النمو السكاين املحتملة.
إن الرصاع القائم اليوم عىل األرض السورية ال بد أن يرتك ً
وستتأثر جممل مؤرشات حركية السكان الرئيسة (املولودية والوفيات واهلجرة) بشكل مبارش باألزمة التي
تفرض اليوم – وفرضت منذ بداياهتا – وقائع ديموغرافية جديدة ،األمر الذي قد يو ِّلد بحد ذاته حاجة مستقبلية
حيز التنفيذ فع ً
ال) ،بام يتامشى مع هذه الوقائع.
إىل إعادة بناء السياسة السكانية األخرية (التي مل تدخل ّ

وضوحا للعيان عند احلديث عن تغيرّ حركية السكان يف ظل
لعل ارتفاع حجم الوفيات يمثّل الظاهرة األكثر
ً
رصاع داخيل ،كالذي جيري يف سورية اليوم ،يليه يف ذلك ازدياد حركة اهلجرة الداخلية واخلارجية (إرادية كانت
كثريا من توازهنا،
أو قرسية) .إن هذين الشكلني من احلركية الديموغرافية ُيفقدان الرتكيبة السكانية القائمة ً
برتكز الوفيات يف فئات عمرية دون غريها ،أو يف مناطق جغرافية دون أخرى ،وكذلك باستقرار جمموعات
كثريا أو قلي ً
ال معها(.)70
اجتامعية – حتمل معها خصائصها الديموغرافية اخلاصة – يف مناطق أخرى تتشابه ً

فكثريا ما تنزع املجتمعات
يف املقابل ،يبدو استرشاف املولودية ومعدالت اخلصوبة أكثر تعقيدً ا وصعوبة؛
ً
البرشية – برد فعل طبيعي عىل زيادة الوفيات – إىل تعويض «كثرة املوت» بـ«كثرة الوالدات» ،وهو أمر عرفته
التحول» ،حيث تالزمت معدالت الوفيات املرتفعة
املجتمعات البرشية ،خاصة يف املراحل «السابقة عىل
ّ
بمعدالت والدات عالية ضمنت – عىل األقل – استقرار معدالت النمو السكاين ،إن مل يكن ارتفاعها.

أضف إىل هذا وذاك رضورة أن يؤخذ يف عني االعتبار حجم الدمار يف البنية التحتية ،وحجم فرص العمل
الضائعة نتيجة إغالق الكثري من املؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة ،عند استرشاف مستقبل القوة العاملة؛
ففي مقابل ارتفاع وفيات الشباب يف سن العمل (بسبب انخراط أعداد كبرية منهم يف العمليات العسكرية،
واهلجرة اخلارجية للبعض اآلخر) ،وبالتايل نقص قوة العمل املتاحة ،هناك تراجع يف فرص العمل بحد ذاهتا
يتطلب إعادة تقييم كال املعطيني ،البرشي واملادي ،يف العملية االقتصادية املستقبلية.

وأقرهتا اللجنة الوطنية العليا للسكان ،لكنها مل تع َلن عىل املستوى الرسمي واإلعالمي ،عىل
 69أنجزهتا اهليئة السورية لشؤون األرسةّ ،
األرجح بسبب الظروف الراهنة التي متر هبا البالد.
 70جتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن البنية الديموغرافية السورية تتسم بتنوع وتغاير كبري بحسب املناطق اجلغرافية ،ليس فقط وفقًا
للتقسيم التقليدي (ريف – مدينة) ،ولكن بني املدن واملحافظات املختلفة ً
أيضا .فعىل سبيل املثال ال احلرص ،ووفقًا لـ« :أهم املؤرشات
السكانية لعام ( »2004تاريخ آخر تعداد شامل للسكان) ،بلغ معدل النمو السنوي للسكان  1.7يف املئة يف السويداء مقابل  3.0يف املئة
يف درعا عىل سبيل املثال .وبلغت نسبة األطفال دون  15عا ًما  47يف املئة يف دير الزور مقابل  29.3يف املئة يف طرطوس .وبلغ معدل
اً
وصول إىل 5.5
اخلصوبة الكلية للمرأة الواحدة نحو  1.8من األطفال يف السويداء 2.1 ،يف الالذقية 2.5 ،يف دمشق 3.8 ،يف حلب،
مكانيا.
يف الرقة و 6.2يف دير الزور ،األمر الذي يشري بوضوح إىل تنوع األنامط الديموغرافية
ً
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حسن زكي *

اله َبة الديموغرافية في مصر
ِ
وفرص االستفادة منها
استهدفت الدراسة حتديد الفرتة الزمنية للهبة الديموغرافية ملرص والسياسات الالزمة لالستفادة
منها .وتأيت أمهية الدراسة مصاحبة لثورة  25كانون الثاين /يناير  2011التي بدأها الشباب،
وهم نتاج هذه اهلِ َبة.
ُ
التحول
يتكون البحث من ثالثة أقسام :األول يتناول مفهوم اهلِ َبة التي تُتاح من خالل عملية
ّ
ّ
التحول
الديموغرايف ،والفرصة التي تتيحها لدعم النمو االقتصادي .ويتناول القسم الثاين
ّ
الديموغرايف يف مرص وتوقيت اهلِ َبة ،ويعرض القسم الثالث بيئة السياسات املطلوبة لإلرساع
التحول الديموغرايف نحو اهلِ َبة الديموغرافية ،والسياسات املطلوبة إلعداد االقتصاد
بعملية
ّ
ملرحلة بعد انتهاء هذه الفرصة.
أظهرت النتائج أن اهلِ َبة الديموغرافية يف مرص هي ظاهرة مؤقتة تستمر فرتة تصل إىل حوايل 30
وبناء عىل املعايري املذكورة يف البحثُ ،يتو َّقع حدوث اهلِ َبة الديموغرافية
عا ًما فقط ،بأقىص تقديرً .
خالل الفرتة  2024- 2014عىل أقل تقدير (حيث يصل معدل اإلنجاب الكيل إىل  2.1بحلول
عام  ،)2017أو خالل الفرتة ( 2046 – 2015حيث يصل معدل اإلنجاب الكيل إىل  2.1بحلول
عام  )2022أو خالل الفرتة  2050- 2020عىل أقىص تقدير (إذ يصل معدل اإلنجاب الكيل إىل
 2.1بحلول عام  .)2032وقد تناول البحث السياسات املطلوبة لالستفادة منها يف مرص.

مقدمة
ِّ
التحول الديموغرايف،
ُي َع ّد «التغيرّ يف الرتكيب العمري للسكان» من التغيرّ ات التي ينطوي عليها
ّ
وهو األهم تأثري ًا يف النمو االقتصادي ،إذ يمكن التمييز بني ثالث فئات عمرية للسكان ،تتباين من
حيث سلوكها االقتصادي ،وأثر هذا السلوك يف فرص النمو االقتصادي .تتمثّل هذه الفئات الثالث يف :الفئة
العمرية الصغرية ،والفئة التي هي يف سن العمل ،وفئة كبار السن .تكون األوىل خارج قوة العمل ،وهي فئة
* أستاذ يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،ويف مركز البحوث االجتامعية ،اجلامعة األمريكية يف القاهرة.
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ِ
ُ
مواجهة حاجاهتا أن خيصص االقتصاد مزيدً ا من االستثامرات للقطاعات االجتامعية،
مستهلكة ،وتتطلب
كالصحة والتعليم .لذا ،فإن تأثريها يف النمو االقتصادي يكون سالب ًا ،وذلك عىل عكس الثانية التي هي يف
سن العمل ،ويكون أثرها يف النمو االقتصادي موجب ًا ،وذلك من خالل مسامهتها يف قوة العمل ،ويف زيادة
املدخرات .وتكون الثالثة كاألوىل ،من حيث إهنا خارج قوة العمل ،وتعتمد يف متويل إنفاقها
الدخل ،وتراكم ّ
املدخرات ،وحتتاج إىل ختصيص مزيد من االستثامرات يف قطاع اخلدمات الصحية.
عىل السحب من ّ

يف ضوء ذلك ،تستهدف هذه الدراسة حتديد الفرتة الزمنية للهبة الديموغرافية ملرص والسياسات الالزمة لالستفادة
منها .وتأيت أمهية الدراسة مصاحبة لثورة  25يناير التي بدأها الشباب الذين هم نتاج هذه اهلِ َبة الديموغرافية .وقد
بدأ يف عام  2006االهتامم يف مرص بمفهوم اهلِبة الديموغرافية وتوقيتها ،والسياسات املطلوبة لالستفادة منها،
خصيصا لدراسة اهلِبة الديموغرافية(. )1
عد
وذلك من خالل تقرير ُأ ّ
ً
تنقسم الدراسة بعد هذه املقدمة إىل ثالثة أقسام :يتناول األول منها مفهوم اهلِ َبة الديموغرافية التي تُتاح من
التحول
التحول الديموغرايف ،والفرصة التي تتيحها لدعم النمو االقتصادي .ويتناول الثاين
خالل عملية
ّ
ّ
الديموغرايف يف مرص وتوقيت اهلِ َبة الديموغرافية ،و يعرض الثالث بيئة السياسات املطلوبة لإلرساع بعملية
التحول الديموغرايف نحو اهلِ َبة الديموغرافية ،وإلعداد االقتصاد لالستفادة منها ،لكي تتحول الزيادة اهلائلة يف
ّ
قوة العمل إىل هبة ال إىل عبء ،والسياسات املطلوبة إلعداد االقتصاد للمرحلة بعد انتهاء هذه الفرصة.

ً
واله َبة الديموغرافية
التحول الديمغرافي
أوال :مراحل
ِ
ّ

بالتحول الديموغرايف االنتقال من معدالت اإلنجاب والوفيات املرتفعة إىل معدالت اإلنجاب والوفيات
ُيقصد
ّ
املنخفضة .وهو يمر بأربع مراحل:

يف األوىل يكون ٌّ
ً
منخفضا .ويف
كل من معدل الوفيات ومعدل اإلنجاب مرتفعني ،ويكون معدل النمو السكاين
الثانية ينخفض معدل الوفيات ،وبشكل خاص بني الرضع واألطفال دون اخلامسة ،بينام يستمر معدل اإلنجاب
مرتفع ًا يف البداية ،حيث يتجه إىل االنخفاض بعد فرتة من اجتاه معدل الوفيات إىل االنخفاض ،فريتفع معدل النمو
السكاين ،وترتفع نسبة فئات العمر الصغرية ،وتكون هناك زيادة كبرية يف أعداد السكان صغار السن .وعندما يصل
هذا العدد الكبري من صغار السن إىل سن اإلنجاب ،تتحقق فورة أخرى يف صغار السن .ويف الثالثة تنخفض نسبة
فئات العمر الصغرية .وترتفع نسبة السكان يف سن العمل .ويف الرابعة تنتقل الزيادة الكبرية يف السكان ،الذين كانوا
يف الفئة العمرية الصغرية يف املرحلة الثانية ويف سن العمل يف املرحلة السابقة ،إىل سن التقاعد.

ويتبني من املراحل األربع أن االقتصاد تُتاح له خالل املرحلة الثالثة فرصة لالستفادة من هذا التغيرّ يف اهليكل
العمري ،لدفع النمو دفعة كبرية .والفرصة هذه تُتاح فرتة زمنية حمدودة ،حيث يعمل عدد أكرب من السكان
معينة نتيجة تقدم هذه
الذين يعيلون عد ًدا أقل من صغار السن أو من كبار السن .لكن الفرصة ال تستمر اّإل فرتة ّ
جمد ًدا ،وإن تغيرّ تركيبهم العمري
الفئة يف السن ،ودخوهلا مرحلة التقاعد يف املرحلة الرابعة ،فيزداد عدد املعالني َّ
()2
عن املرحلة الثانية ،فيشكل كبار السن ،ال الفئات العمرية الصغرية ،النسبة األكرب منهم .
للتحول الديموغرايف فرص النمو
تدعم اهلِ َبة الديموغرافية ،التي تتيح لالقتصاد خالل املرحلة الثالثة
ّ
كبريا خالل املرحلة
االقتصادي ،من خالل ثالث آليات :األوىل هي آلية قوة العمل ،التي يزداد حجمها ازديا ًدا ً

1 Nassar, Zaky, and Abdel Mowla, 2006: Population Data, A.R.E 1.2006 Cairo.
2 David E. Bloom, David Canning and Jaypee Sevilla, The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic
Consequences of Population Change (Santa Monica, Calif.: Rand, 2003).
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الثالثة ،مع تغيرّ اهليكل العمري من هيكل يسيطر عليه صغار السن إىل هيكل عمري يشكل فيه السكان يف سن
العمل نسبة أكرب من السكان ،بينام يشكل ا ُملعالون من صغار السن ومن كبار السن نسبة أقل من السكان .ويف
اآللية الثانية ،وهي آلية اال ّدخار ،تؤدي الزيادة يف حجم قوة العمل ،مع انخفاض أعداد ا ُملعالني ،إىل ارتفاع
الدخول وانخفاض احلاجات ،وهو ما يؤدي إىل تصاعد امليل إىل اال ّدخار .ويدعم تراكم املدخرات بدوره قدرة
االقتصاد عىل متويل مزيد من االستثامرات.

ّأما يف اآللية الثالثة ،وهي آلية االستثامر يف رأس املال البرشي ،فيؤدي انخفاض معدل اإلنجاب إىل تكوين ُأرس
أصغر ،يكون لدهيا قدرة وحافز أكرب عىل مزيد من االستثامر ،األمر الذي يفيض إىل قوة عمل أعىل إنتاجية،
وأجور أعىل ،ومن ثم مستويات معيشة أعىل .وتدفع الزيادة يف إنتاجية قوة العمل النمو االقتصادي أكثر ّمما
حتققه الزيادة يف حجم قوة العمل.

واله َبة الديموغرافية في مصر
التحول الديموغرافي
ثان ًيا:
ِ
ّ
تزايد سكان مرص خالل القرن التاسع عرش بشكل تدرجيي وبانتظام .وتضاعف حجم السكان خالل مئات األعوام.
وكام هو موضح يف اجلدول رقم ( ،)1تسارع معدل النمو وتزايد السكان بأكثر من  800يف املئة خالل مئة عام.

كشف تعداد عام  1976تزايد عدد السكان برسعة ليصل إىل  36.6مليون نسمة ،ثم تزايد العدد بعد عام
 1976بمعدل سنوي قدره  2.8يف املئة فوصل عدد السكان إىل  47.7مليون نسمة عام  1986ثم إىل 58.8
مليون نسمة عام  ،1996أي بمعدل نمو سنوي قدره  2.1يف املئة خالل الفرتة  ،1996 – 1986كام هو
وأخريا كشف تعداد عام  2006تزايد حجم السكان الذي وصل إىل 72.7
موضح يف اجلدول رقم (.)1
ً
مليون نسمة ،وبمعدل نمو قدره  2.1يف املئة.

العام
1897
1907
1917
1927
1937
1947
1960
1966
1976
1986
1996
2006

اجلدول رقم ()1
السكان يف مرص يف الفرتة من 2006 -1897

حجم السكان ( 000نسمة)
9669
11190
12718
14178
15921
18967
26085
30076
36626
47751
58755
72798

الفرتة

1907-1897
1917-1907
1927-1917
1937-1927
1947-1937
1960-1947
1966-1960
1976-1966
1986-1976
1996-1986
2006-1996

معدل النمو (يف املئة)
1.46
1.28
1.09
1.16
1.75
2.34
2.52
1.92
2.75
2.08
2.10

78

العدد 3
شتاء 2013

للتحول يف ٍ
كل من الوفيات واإلنجاب خالل الفرتة  .2010 – 1920بنا ًء عىل هذا
كانت هذه الزيادة نتيجة
ّ
متيزت األوىل يف الفرتة 1945 – 1920
الشكل ،يمكن تقسيم ّ
حتول مرص الديموغرايف إىل ثالث مراحلّ :
بارتفاع اإلنجاب ،وارتفاع الوفيات .وشهدت الثانية ( )1985 – 1945ارتفاع اإلنجاب وانخفاض الوفيات
من  8يف األلف إىل حوايل  10يف األلف من السكان .ويف ناحية أخرى ،ظل معدل املواليد اخلام حول  40يف
األلف ،حيث إن معدل املواليد اخلام مر بمرحلة انخفاض خالل الفرتة  1973 - 1976نتيجة احلربّ .أما يف
املرحلة الثالثة ( ،)2010 – 1985فكانت الوفيات منخفضة وكذا اإلنجاب .واستمر معدل الوفيات اخلام يف
االنخفاض خالل تلك الفرتة إىل حوايل  6يف األلف .ويف الوقت نفسه (منتصف الثامنينيات) انخفض معدل
الرضع بشكل رسيع إىل حوايل النصف يف منتصف الثامنينيات .وبقي عند معدل مرتفع وصل
وفيات األطفال ّ
إىل  200لكل ألف مولود حي يف بداية اخلمسينيات من القرن العرشين كام انخفضت مرة أخرى إىل النصف
الرضع  38لكل ألف مولود حي بنا ًء عىل بيانات مسح
يف هناية التسعينيات .ويبلغ معدل وفيات األطفال ّ
املؤرشات السكانية الصحية – مرص  2003وحوايل  25لكل ألف مولود حي بنا ًء عىل بيانات املسح السكاين
الصحي – مرص .2008
تحول اإلنجاب في مصر
 -1ظروف
ّ

حتول اإلنجاب بشكل كبري داخل املجتمعات ويف ما بينها مثل كثري من الدول النامية .ومرص ختضع
يتباين ّ
حتوهلا اإلنجايب من مستويات عالية إىل مستويات منخفضة .وهناك يف نرص سبعة مسوح رئيسة للخصوبة
ملرحلة ّ
خالل الفرتة  ،2008 – 1980وهي  :مسح اخلصوبة املرصي عام 1980؛ املسح السكاين الصحي يف مصـر
لألعـوام  1988و 1992و  1995و  2000و2008؛ مسح متابعة املؤرشات السكانية الصحية مرص .2003
بنا ًء عىل تلك التقديرات وبعض التقديرات السابقة للخصوبة ،انخفض اإلنجاب يف مرص بصورة مستمرة
خالل العقدين األخريين من  5.3مواليد لكل سيدة وقت إجراء مسح اخلصوبة املرصي عام  1980إىل 3
مواليد لكل سيدة وقت إجراء املسح السكاين الصحي – مرص عام  ،2008وكان االنخفاض يف اإلنجاب
رسيعا يف فرتة منتصف الثامنينيات ومنتصف التسعينيات .ومل يكن هذا االنخفاض اً
مماثل خالل الزمن أو يف
ً
مناطق مرص خالل الفرتة  ،2008 – 1980وظهر االنخفاض يف احلرض أكثر بط ًئا وتذبذ ًبا عند التغري املالحظ
يف ريف اجلمهورية.
 -2اتجاهات اإلنجاب الك ّلي

وس ِّجل
ُقدِّ ر معدل اإلنجاب الكليّ يف مرص عام  2008بـ  3مواليد أحياء لكل سيدة يف عمرها اإلنجايبُ ،
أقل معدل إنجاب كليّ يف املحافظات احلرضية عام  ،)2.6( 2008تاله الوجه البحري ( ،)2.9ثم الوجه
القبيل (ّ .)3.4أما أعىل مستوى ملعدل اإلنجاب الكليّ  ،فكان يف ريف الوجه القبيل ( )3.6مقارنة بمعدالت
موضح يف اجلدول رقم (ّ .)2أما أقل انخفاض خالل العام نفسه ،فكان
اإلنجاب الكليّ يف باقي املناطق ،كام هو َّ
يف املحافظات احلرضية وحرض الوجه البحري ( )2.6مقارنة بباقي املناطق.
 -3أنماط الزواج

موضح يف اجلدول رقم ( ،)2وبالنظر إىل عام  ،2008نجد أن  64.5يف املئة من السيدات يف الفئة
كام هو َّ
كثريا خالل الفرتة  2008 – 1980بالرغم من ارتفاع
العمرية  49 - 25متزوجات ،ومل تتغري هذه النسبة ً
متوسط العمر عند الزواج األول بدرجة بسيطة.
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 -4اتجاهات استخدام وسائل تنظيم ُ
األسرة
ُي َع ّد استخدام وسائل تنظيم ُ
األرسة من أهم العوامل املؤثرة يف انخفاض اإلنجاب .ولقد حققت مرص تقد ًما
كبريا يف زيادة انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة خالل الفرتة  ،2008 – 1980إذ تزايد استخدام وسائل تنظيم
ً
ُ
حاليا من  24يف املئة عام  1980ليصل إىل  60.3يف املئة عام  ،2008كام هو
املتزوجات
السيدات
بني
رسة
األ
ً
مالحظ من اجلدول رقم (.)2
َ
 -5مناعة فترة ما بعد الوالدة

من الواضح أن مرص متر بفرتة انخفاض متوسط؛ فقد كان املتوسط حوايل  9شهور يف عام  1980لكنه انخفض
موضح يف اجلدول رقم (.)2
أكثر من  50يف املئة ليصل إىل حوايل  4شهور يف عام  ،2003كام هو َّ
اجلدول (:)2
حمددات اإلنجاب الوسيطة يف مرص يف الفرتة 2008 --1980
ّ

املنطقة

2008 2003 2000 1995 1992 1988 1980

املحافظات احلرضية
معدل اإلنجاب الكليّ
(مولود حي ،سيدة من )49 -15
نسبة املتزوجات
(سيدات ( 49 -15 ،يف املئة)

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25
معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة

( يف املئة)

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

2.89 2.82 2.69 3.01 3.84
59

59

64

63

**

2.3

2.6

**

**

**

22.6 24.0 21.7 21.5 21.1 21.1

44

56

59

58

63

69

65.2

6.7

5.0

4.5

3.7

3.8

**

**

حرض الوجه البحري
معدل اإلنجاب الكيل
(مولود حي ،سيدة من )49 -15

نسبة املتزوجات
(سيدات( )49 - 15 ،يف املئة)

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25

3.05 2.66 2.80 3.81 4.28
61
**

65

63

64

**

2.8

2.6

**

**

22.0 23.6 20.9 21.2 20.8 20.5
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املنطقة

2008 2003 2000 1995 1992 1988 1980

معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة
(يف املئة)

43

55

60

59

65

66

65.5

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

6.8

4.7

4.5

3.8

2.5

**

**

ريف الوجه البحري
معدل اإلنجاب الكيل
(مولود حي ،سيدة من )49-15

3.31 3.45 4.10 4.73 6.00

3.2

3

**

**

نسبة املتزوجات
( سيدات( ) 49-15 ،يف املئة(

67

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25

**

20.0 21.2 18.5 18.6 18.5 17.6

معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة
(يف املئة)

18

37

51

54

61

65

63.9

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

9.8

7.2

6.1

5.2

3.7

**

**

66

64

64

**

حرض الوجه القبيل
معدل اإلنجاب الكيل
(مولود حي ،سيدة من )49 -15

3.39 3.80 3.58 4.17 5.87

2.9

3

**

**

نسبة املتزوجات
(سيدات )49 -15 ،يف املئة(

67

متوسط العمر عند الزواج األول
بالسنوات (سيدة )49 -25

**

21.7 23.1 20.7 19.8 20.5 18.8

معدل انتشار وسائل تنظيم ُ
األرسة
(يف املئة)

25

42

48

50

55

60

62.4

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
(شهور)

8.6

6.3

5.8

4.4

3.4

**

**

64

62

66

**
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2008 2003 2000 1995 1992 1988 1980

املنطقة
ريف الوجه القبيل

3.6

4.2

**

**

4.66 5.19 5.97 6.15 6.31
**

70

73

72

18.3 20.4 17.4 16.9 17.2 16.4

معدل اإلنجاب الكيل
)49 -15  سيدة من،(مولود حي

74

نسبة املتزوجات
() يف املئة49 -15 ،(سيدات

**

متوسط العمر عند الزواج األول
)49 -25 بالسنوات (سيدة

ُ معدل انتشار وسائل تنظيم
األرسة
)(يف املئة

48.4

45

40

24

24

12

4

**

**

6.1

9.8

8.8

9.7

10.7

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
)(شهور

3

3.2

3.53 3.63 3.93 4.41 5.28

معدل اإلنجاب الكيل
)49 -15  سيدة من،(مولود حي

64.5

**

65

نسبة املتزوجات
)) يف املئة49 -15 ،(سيدات

20.6 22.1 19.5 19.3 19.2 18.5

**

متوسط العمر عند الزواج األول
)49 -25 بالسنوات (سيدة

60.3

60

56

48

47

38

24

ُ معدل انتشار وسائل تنظيم
األرسة
)(يف املئة

**

**

4.0

5.6

6.1

7.2

8.9

متوسط فرتة مناعة ما بعد الوالدة
)(شهور

63

65

65

65

:املصدر

Central Agency for Public Mobilisation and Statistics, The Egyptian Fertility Survey, 1980, 4 vols. (Cairo: The Agency,
1983); Hussein Abdel-Aziz Sayed [et al.], Egypt Demographic and Health Survey, 1988 (Cairo, Egypt: Egypt National
Population Council; Columbia, Md.: Institute for Resource Development/Macro Systems, [1989]); Fatma H. El-Zanaty
[et al.]: Egypt Demographic and Health Survey, 1992 (Cairo, Egypt: Egypt National Population Council, [1993]), and
Egypt Demographic and Health survey, 1995 (Cairo, Egypt: National Population Council; Calverton, Md., USA: Macro
International, [1996]), and Fatma H. El-Zanaty and Ann A. Way: Egypt Demographic and Health Survey, 2000 (Cairo,
Egypt: Ministry of Health and Population, National Population Council; Calverton, MD: ORC Macro, 2001), and Egypt
Interim Demographic and Health Survey, 2003 (Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population, National Population
Council; Calverton, MD: ORC Macro, 2004), and Special Tabulations.
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 -6المحيط االجتماعي والثقافي للتحول اإلنجابي

طبق َا لبيانات آخر مسح سكاين صحي عام  ،2008نجد أن  32.1يف املئة من السيدات مل يسبق هلن الزواج وال
الذهاب إىل املدرسة ،و 11.3يف املئة مل يستكملن التعليم االبتدائي ،و 4يف املئة استكملن االبتدائي ،و40.2
يف املئة أكملن عىل األقل التعليم الثانوي .ويف عام  ،1995كان هناك حوايل  44يف املئة مل يسبق هلن الذهاب
إىل املدرسة ،و 20يف املئة مل يكملن التعليم االبتدائي ،و 13يف املئة استكملن التعليم االبتدائي وبعض الثانوي،
و 24يف املئة أكملن عىل األقل التعليم الثانوي .كام هو موضح يف اجلدول رقم (.)3
تلك املكاسب يف جمال التعليم مل تقرتن بزيادة حقيقية يف جمال توظيف املرأة؛ فمن بني السيدات الاليت مل يسبق
هلن الزواج ،نجد أن  19يف املئة منهن فقط تم توظيفهن عام  1995مقارن ًة بحوايل  26.5يف املئة عام 2008
(اجلدول رقم (.))3

معينة عىل درجة استقاللية املرأة املرصية يف اختاذ
أ ّثرت هذه التغريات يف املحيط الثقايف الذي كان يتضمن حدو ًدا ّ
حاليا يف صنع
القرارات املصريية املتعلقة بحياهتا وحياة أطفاهلا .وبلغت نسبة السيدات املتزوجات املشاركات ً
القرارات املتعلقة ُ
باألرسة (سواء بمفردهن أو بمشاركة أزواجهن) نحو  17يف املئة فقط ،وذلك عام ،1995
وبلغت النسبة  31يف املئة عام .2008
اجلدول رقم ()3
املحيط االجتامعي الثقايف للتحول اإلنجايب2000-1995 ،

املنطقة

مستوى التعليم
مل يسبق هلا
الذهاب
للمدرسة

مل تستكمل
االبتدائية

(يف املئة)
استكملت
االبتدائية

استكملت
الثانوي فأعىل

حاليا
تعمل
ً
(يف املئة)

الرأي النهائي
يف كل القرارات
لوحدها أو
بمشاركة أحد
(يف املئة)

2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995
املحافظات احلرضية 26.4

17

40.6 20.3 19.4 20.4 56.0 35.5 6.0 19.4 8.0 18.6

حرض الوجه القبيل 40.6 24.5 21.9 25.7 57.5 39.0 10.5 16.6 7.6 21.0 21.0 23.5
ريف الوجه القبيل 33.5 12.7 9.4 21.1 21.8 17.9 10.6 9.8 10.1 20.4 54.4 51.8
حرض الوجه البحري 25.0 21.0 22.5 21.2 65.7 34.6 4.6 15.5 8.7 19.7 13.1 30.2
ريف الوجه البحري 9.3 19.3 34.2 66.5
مرص
املصدر:

8.0

3.4

19.3 13.2 15.4 10.2 44.2 6.2

31.2 16.9 16.4 18.9 44.8 23.6 4.0 13.0 8.4 19.7 32.1 43.7

El-Zanaty [et al.], Egypt Demographic and Health survey, 1995, and Fatma H. El-Zanaty and Ann A. Way, Egypt
;Demographic and Health Survey, 2000 (Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population, National Population Council
)Calverton, MD: ORC Macro, 2001). (2009
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اله َبة الديموغرافية في مصر
ِ -7

يتبي االنخفاض
يوضح اجلدول رقم ( )4التغيرّ ات يف الرتكيب العمري خالل الفرتة  ،1996 – 1947إذ نّ
النسبي لنسبة صغار املعالني كرد فعل عىل انخفاض يف اإلنجابّ .أما نسبة السكان يف الفئة العمرية التي أقل من
 15عا ًما ،فكانت تقريب َا  43يف املئة عام  ،1960ثم تناقصت بانتظام لتصل إىل حوايل  37يف املئة عام ،1996
طبق َا آلخر تعداد للسكان .وقد انعكس هذا االنخفاض يف نسبة صغار املعالني مبارشة عىل الفئة العمرية املنتجة
( ،)64 – 15إذ تزايدت نسبة مسامهة هذه الفئة يف سوق العمل من  54يف املئة عام  1960إىل  59يف املئة عام
 ،1996وهو ما أدى إىل انخفاض نسبة اإلعالة خالل الفرتة نفسها ( .)1996 – 1947وكنتيجة هلذه التغريات
يف الرتكيب العمري ،انخفضت نسبة اإلعالة ملصلحة من ُهم يف سن العمل ()64 – 15؛ ففي عام  ،1960كان
شخصا خارج سن العمل يعتمدون عىل  100شخص يف سن العمل .ولكن بنا ًء عىل تعداد السكان
حوايل 86
ً
شخصا لكل  100شخص يف
عام  ،1996حدث انفراج بنسبة  20يف املئة تقريب َا ،إذ وصلت هذه النسبة إىل 70
ً
سن العمل ،ووصلت إىل حوايل  50يف املئة عام .2006
اجلدول رقم ()4

نسبة توزيع السكان طبقا للعمر ومعدل اإلعالة يف الفرتة 2006 - 1974
العام

14-0

64-15

+65

معدل اإلعالة

42.7

53.8

3.5

85.9

1974

38.1

1976

40.0

1960

1986

1996

2006

39.9

37.7

23.1

58.8

56.3

56.2

58.9

48.2

3.1

3.6

3.3

3.4

1.5

70.0

77.4

76.9

69.8

51.0

متر مرص باهلِ َبة الديموغرافية منذ الستينيات ،عندما بدأ السكان يف سن العمل يف التزايد وبدأت وطأة اإلعالة يف
ّ
ِ
االنخفاض .ونجد أن من الصعب إيصال رسالة اهل َبة الديموغرافية إىل صانعي القرار السيايس بينام مازال هناك
حاجة إىل موارد واستثامرات إضافية ملواجهة هذا العدد املتزايد من املعالني .ولتحديد فرتة اهلِ َبة الديموغرافية
ستمر هبا مرص ،تقرتح الدراسة مؤرشات أخرى إضافية إىل جانب معدل اإلعالة .واملؤرشات املقرتحة هي
التي
ّ
كام ييل:
 -حجم الزيادة الطبيعية .

 حجم السكان يف الفئة العمرية األقل من  15عا ًما . -حجم السكان يف الفئة العمرية من  64 – 15عا ًما.

 -معدل اإلعالة.

ُعرف النقطة الزمنية لبداية اهلِ َبة الديموغرافية بأهنا النقطة التي ينخفض عندها ٌّ
كل من معدل اإلعالة وحجم
وت ّ
زيادة الطبيعية ،ويبدأ حجم السكان يف الفئة العمرية األقل من  15عا ًما يف االنخفاض ،ويتزايد حجم السكان
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يف سن العملّ .أما النقطة الزمنية لنهاية اهلِ َبة الديموغرافية فتحدد عندما يصل حجم السكان يف الفئة العمرية
 64 – 15إىل قيمته العظمى ،أو يبدأ معدل اإلعالة يف التزايد مرة أخرى ،أهيام حيدث أوالً .

وقد اعتمدت الدراسة عىل ثالثة إسقاطات سكانية حتى عام  ،2050وهي إسقاطات تتوافق مع تلك
التي تظهر يف دراسات سابقة( .)3وتم تطبيق املؤرشات السابقة عليها لتقدير بداية اهلِ َبة الديموغرافية وهنايتها.
وبالنظر إىل مرص ،حيث النمو السكاين يف ارتفاعُ ،يتو َّقع أن تبدأ اهلِ َبة الديموغرافية خالل فرتة ترتاوح تقريب َا بني
 15عا ًما و 20عا ًما بعد انخفاض ملحوظ يف اإلنجاب.
إن اهلِ َبة الديموغرافية يف مرص ظاهرة مؤقتة تستمر فرتة تصل إىل حوايل  30عا ًما فقط ،بأقىص تقدير .وبنا ًء
عىل املعايري املذكورة سابق َاُ ،يتو َّقع أن حتدث اهلِ َبة الديموغرافية خالل الفرتة  2024- 2014عىل أقل تقدير (إذ
يصل معدل اإلنجاب الكليّ إىل  2.1بحلول عام  ،)2017أو خالل الفرتة  2.1( 2046 – 2015بحلول
عام  ،)2022أو خالل الفرتة  2050 - 2020بأقىص تقدير ( 2.1بحلول عام  .)2032وخالل تلك الفرتات
الثالث ،ينخفض حجم الزيادة الطبيعية وحجم السكان يف الفئة العمرية أقل من  15عا ًما ،وتنخفض نسبة
اإلعالة ،يف حني يرتفع عدد السكان يف سن العمل .ويقدم اجلدول رقم ( )5توقيت اهلِ َبة الديموغرافية وفق َا
ألقل تقدير ،وباالعتامد عىل املؤرشات املذكورة سابق َا.
اجلدول رقم ()5
توقيت اهلِ َبة الديموغرافية يف مرص وف ًقا ألقل تقدير

العام

الزيادة الطبيعية
(باملليون)

معدل اإلعالة

السكان < 15
)باملليون)

السكان 64-15
)باملليون)

2010

1.30

0.55

24.74

51.64

2012

1.25

0.55

25.20

53.38

2011

2013

2014
.

.

.

1.28

1.21

1.18
.

.

0.55

0.54

0.54
.

.

.

.

25.12

25024

25.22
.

.

.

52.38

54.36

55.34
.

.

.

2040

0.28

0.40

18068

74.24

2042

0.19

0.40

18.00

74.48

2041

2043

0.24

0.16

0.40

0.40

18037

17.70

74.40

74.47

3 Nassar, Zaky, and Abdel Mowla, 2006: Population Data, A.R.E 1.1.2005 Cairo.

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الهبَة الديموغرافية في مصر وفرص االستفادة منها
ِ

ً
اله َبة الديموغرافية والسياسات االقتصادية في مصر
ثالثاِ :

التحول الديمغرايف الفرصة لدفع النمو االقتصادي ،ولكن االقتصاد ال ينتفع اً
فعل هبذه الفرصة التي تُتاح مرة
يتيح
ّ
واحدة .ويتوقف إمكان انتفاع االقتصاد بالفرصة ،وحتويلها إىل ِ
«هبة ديمغرافية» حقيقية ال إىل «عبء» عىل االقتصاد.

ويمكن التمييز بني ثالث جمموعات من السياسات ،التي ينبغي أن يستعد من خالهلا االقتصاد هلذه الفرصة ،وهي :

«اله َبة الديموغرافية»
 -1سياسات لإلسراع
بالتحول الديموغرافي ،والوصول إلى فترة ِ
ّ

أ -سياسات الصحة

التحول الديموغرايف يف اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية،
ينبغي أن تركّ ز سياسات الصحة لإلرساع بعملية
ّ
وذلك من خالل خفض احتامالت وفيات األطفال ،وتوفري خدمات الصحة اإلنجابية.
وقد حققت مرص من خالل هذه الشبكة تقد ًما يف توفري خدمات رعاية األمومة والطفولة ،وتنظيم ُ
األرسة،

متثّلت نتائجها يف:

( )1انخفاض معدل اإلنجاب من  5.3بني النساء ( 49-15عا ًما) يف عام  1980إىل  3.2يف عام  ،2003وإىل
 3.1يف عام  ،2005و 3يف عام .2008
( )2سبق استخدام  81يف املئة من النساء املتزوجات ( 49 -15عا ًما) لوسائل تنظيم ُ
األرسة طبقًا لنتائج املسح
السكاين الصحي عام  ،2008يف مقابل  70.4يف املئة فقط يف مسح عام .1995

( )3حصول  73.3يف املئة من النساء احلوامل عىل رعاية طبية قبل الوالدة وفق ًا ملسح عام  ،2008يف مقابل
حصول  68.6يف املئة وفق ًا ملسح عام  2003و  39.1يف املئة يف مسح عام ،1995

( )4حصول  80.8يف املئة عىل جرعة واحدة أو أكثر من الطعوم ضد التيتانوس عام  ،2008يف مقابل  78يف
املئة عام  ،2003و  69.5يف املئة عام .1995

(ّ )5متت  34.6يف املئة من الوالدات حتت رعاية طبية عام  ،1988وارتفعت النسبة إىل  46.3يف املئة عام
 ،1995ثم إىل  69.4يف املئة يف مسح عام  ،2003ثم بلغت  84.1يف املئة يف مسح عام .2008
شهرا) عىل الطعوم كلها ،و 90يف املئة يف مسح عام .2008
( )6حصل  87.5يف املئة من األطفال (ً 23-12

وبالرغم من التقدم املحقق ،مازال هناك كثري من املجاالت التي متثّل حتديات لسياسات القطاع الصحي الذي
عليه أن يعاجلها ،لدعم دور هذا القطاع يف اإلرساع بالتحول الديمغرايف .وتشمل هذه املجاالت:

 احلاجة إىل زيادة اإلنفاق العام عىل الصحة؛ -إعادة ختصيص اإلنفاق العام عىل الصحة؛

 استهداف الريف ،وباألخص ريف الوجه القبيل.ب -سياسات التعليم

يؤثر نرش التعليم وارتفاع مستوياته جوهري ًا يف معدالت اإلنجاب؛ إذ يتجه اآلباء األعىل تعلي ًام إىل تكوين ُأرس أصغر
وخصوصا غري املتعلامت ،فإن فرصتهن للحصول عىل
حج ًام .وبالنسبة إىل النساء األعىل تعلي ًام من بني سائر النساء،
ً
عمل واكتساب دخل أعىل هي أوفر ّمما لدى النساء غري املتعلامت .لذا ،ينبغي لسياسات التعليم يف مرص أن تركز
عىل اثنتني من املشكالت ،ومها :انتشار األمية ،وانخفاض معدالت االلتحاق بمراحل التعليم األعىل.
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ج  -سياسات حتسني وضع املرأة االقتصادي واالجتامعي

تشمل هذه السياسات توفري مزيد من فرص العمل ،والقضاء عىل أي ممارسات متييزية ،وذلك من خالل زيادة
معدل مسامهة اإلناث يف قوة العمل ،وهو ما يثري التساؤل عن الفجوة بني الذكور واإلناث يف فرص التعليم
والتشغيل يف مرص.

( )1يف التعليم :ال يزال أكثر من نصف النساء ( 15عا ًما فأكثر) يف مرص أميات ( 56يف املئة) .وتبلغ النسبة بني
الشابات ( 24-15عا ًما)  33يف املئة .ويترسب  11يف املئة من الفتيات من التعليم األسايس قبل استكامل هذه
املرحلة املهمة .وحتصل  23.5يف املئة فقط من اإلناث ( 15عا ًما فأكثر) عىل تعلىم ثانوي فأعىل.
( )2يف التشغيلُ :ي َع ّد معدل مسامهة اإلناث يف قوة العمل منخفض ًا للغاية مقارن ًة بمعدل مسامهة الذكور؛ فوفق ًا
للبيانات الرسمية ،يبلغ معدل مسامهة اإلناث يف قوة العمل  22.3يف املئة يف مقابل  73.9يف املئة بني الذكور.

«اله َبة الديموغرافية»
 -2سياسات لالستفادة من ِ
و»املدخرات» .وينبغي أن هييئ االقتصاد
تنطوي «اهلِ َبة الديموغرافية» عىل زيادة كبرية يف «حجم قوة العمل»
ّ
املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزيادة يف دفع النمو االقتصادي .ويتحدد إمكان استفادة
االقتصاد املرصي من اهلِ َبة الديموغرافية يف دفع النمو االقتصادي ،ويف القدرة عىل توفري فرص عمل منتجة
تستوعب الزيادة الكبرية يف قوة العمل ،التي تنطوي عليها «اهلِ َبة الديموغرافية» ،وهو ما يطرح التساؤل التايل:
ما هي السياسات املطلوبة لالستفادة هبا؟

أ -سياسات توسيع سوق العمل ،وزيادة مرونته
للتحول الديموغرايف ،مع وصول الزيادة الكبرية من
يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية خالل املرحلة الثالثة
ّ
دافعا النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة .ولكن هذه
صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن العمل يف هذه املرحلةً ،
تتحول إىل عبء ضخم عىل االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت
الزيادة بحد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك ،بل ربام ّ
من قبيل :البطالة ،والفقر ،وتدهور مستويات املعيشة...إلخ ،.وتتطلب توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزيادة
يف قوة العمل ،وإحداث تغيري يف سياسات االقتصاد الكيل .وما ييل هو بعض السياسات املتع ّلقة بسوق العمل:

( )1انفتاح االقتصاد عىل االقتصاد العاملي :حتتاج االقتصاديات النامية إىل استقطاب مزيد من تدفقات رؤوس
تسهل إعادة توزيع املوارد دولي ًا ،من خالل حترير حركة
األموال الدولية .وبشكل عام ،فإن السياسات التي ّ
ِ
دورا مهماًّ يف االستفادة من اهل َبة الديموغرافية ،يف جمموعة
السلع ورأس املال والعاملة بني دول العامل ،تؤدي ً
الدول التي متر باملرحلة الثالثة« ،فرتة اهلِ َبة الديموغرافية» ،وبالتكيف مع انتهاء هذه الفرتة يف تلك الدول التي
مرت اً
فعل هبذه املرحلة ،وانتقلت إىل املرحلة الرابعة.
املحددة لقدرة االقتصاد عىل جذب االستثامر لتوفري
( )2مزيد من املرونة يف سوق العمل :يتمثّل أحد العوامل
ّ
فرص عمل ،يف مدى مرونة سوق العمل ذاهتا ،اّإل أن السياسات التي جتعل سوق العمل أكثر مرونة جلذب
االستثامر الرضوري تلقى عاد ًة مقاومة من جانب «العاملة» ،ألهنا تؤثر يف استقرارهم.

املدخرات وحتفيز االستثامر
ب  -سياسات لتعبئة ّ
املدخرات،
تنطوي اهلِ َبة الديموغرافية ،ليس فقط عىل زيادة كبرية يف قوة العمل ،وإنام أيض ًا عىل زيادة كبرية يف ّ
كون هذه األخرية تتيح الفرصة لتمويل مزيد من االستثامرات التي تكون رضورية لتوفري مزيد من فرص
املدخرات ،فال يضمن بالرضورة تعبئة
العمل .اّإل أن تغيري اهليكل العمري ال يوفر فقط سوى فرصة لزيادة ّ
حتفيزا لالستثامر.
املدخرات أو
مزيد من ّ
ً

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الهبَة الديموغرافية في مصر وفرص االستفادة منها
ِ

يثري هذا التباين التساؤل حول االدخار واالستثامر يف مرص ،وما إذا كانا يتزايدان بام يكفي إعداد االقتصاد
لالستفادة باهلِ َبة الديموغرافية.
املهمة:
ولتحسني مناخ االستثامر يف مرص البد من التشديد عىل عدد من العنارص ّ

( )1استقرار االقتصادي الكل .وهناك عدد من املؤرشات االقتصادية التي تثري التساؤل حول درجة االستقرار
االقتصادي ،وحتتاج إىل االهتامم هبا لتحقيق هذا االستقرار.
وتؤكد هذه املؤرشات عىل استمرار اختالالت ال تزال تؤثر سلب ًا عىل االستقرار االقتصادي الكيل.
( )2نوعية املؤسسات ،ومرونة اإلجراءات؛ إذ ال تكفي احلوافز التي تمُ نح لالستثامر جلذب االستثمـار بشكل
عام ،واالستثامر األجنبي املبارش ،ذلك ألن لتوا ُفر أمهية ونوعية املؤسسات واإلجراءات احلكومية أكرب األثر.
( )3احلوكمة :وهي متثّل معايري احلكم اجليد الذي هو عنرص مهم يف إتاحة مناخ من الثقة جاذب للمستثمر يف
االقتصاد .لكن مؤرشات احلوكمة يف مرص أظهرت تراجع ًا بشكل عام خالل الفرتة .2004-1998

«اله َبة الديموغرافية»
 -3سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة ،بعد انتهاء فترة ِ
– مرحلة املجتمع املسن
تُتاح «اهلِ َبة الديموغرافية» لفرتة حمدودة من الزمن ،تنتهي بوصول الزيادة الكبرية يف الفئة العمرية الصغرية التي
حتديات
حتققت يف املرحلة الثانية ثم املرحلة الثالثة ،إىل سن التقاعد يف املرحلة الرابعة .ويفرض املجتمع املسن ّ
ينبغي أن يستعد هلا االقتصاد ،وذلك من خالل السياسات املناسبة التي تشمل :رفع سن التقاعد ،وإصالح نظام
املعاشات ،وتوفري اخلدمات الصحية واالجتامعية التي حيتاج كبار السن إليها.
يمكن القول بشكل عام إن االقتصاد املرصي مل يستعد بعدُ ملرحلة املجتمع املسن؛ فأهم نظام لدعم املسنني
يتمثّل يف نظام املعاشات ،الذي يعاين عد ًدا من أوجه القصور ،تتمثّل يف :انخفاض قيمة املعاش وتناقصها،
وارتفاع تكلفة املعيشة ،واخللل يف إدارة نظام الضامن االجتامعي ،وقصور املوارد ،والفئة املستهدفة.

خاتمة
التحول الديموغرايف ليست فقط تلك التي ترتتب عىل معدل النمو السكاين ،بل إهنا تنسحب ً
أيضا
إن تبعات
ّ
اً
واضحا هلذه التبعات .نتيجة لتغيرّ ات يف الوفيات واإلنجاب يف
عىل الرتكيبة السكانية ،وتُعترب مرص مثال
ً
األعوام اخلمسني األخرية ،بدأت مرص تغيريات يف الرتكيب العمري .ومن الواضح أن العالقة بني السكان يف
سن العمل والسكان خارج سن العمل آخذة يف التحسن ،أي انخفضت نسبة اإلعالة لصالح السكان يف سن
العمل  64-15عا ًما.
ِ
يسمى ظاهرة اهلبة الديموغرافية ،معتمدة يف الوصول إىل توقيت
أوضحت الدراسة أن مرص عىل أعتاب ما ّ
دخول مرص فرتة اهلِبة الديموغرافية عىل عدد من املؤرشات اإلحصائية ،منها نسبة اإلعالة ،ومؤرشات
ديموغرافية أخرى ،وكذلك عىل إسقاطات سكانية حتى عام  .2050هذه الفرصة السكانية ليست دائمة وال
تلقائية ،والعائد الديموغرايف منها ليس ضامنًا يف حد ذاته لتحقيق تنمية اقتصادية وإنسانية .لكنها متثّل جمرد
فرصة أو جمرد احتامل يمكن االستفادة منه إذا ما اتُّبعت سياسات مناسبة حول العاملة واالستثامر .وبالتايل،
حمددة لالستفادة من هذه الفرصة.
حتتاج احلكومة املرصية إىل النظر يف سياسات ّ
من املستحسن ً
التحول الديموغرايف ختتلف عرب املناطق يف مرص.
بالبعد اجلغرايف ،وبأن وترية
ّ
أيضا أن نعرتف ُ
ِ
لذلك ،من املتوقع أن تصل بعض املناطق ،مثل املناطق احلرضية مثل القاهرة والسويس ،إىل اهلبة الديموغرافية
عىل نحو أرسع من غريها :فهل هذه املناطق مستعدة لالستفادة من هذه الفرصة؟
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محمد فاوبار *

نحو سوسيولوجيا المسألة الديموغرافية
في الخطاب الثقافي المدرسي في المغرب
محاولة في تحليل عالقة الديموغرافيا بالتنمية
من خالل مضمون الخطاب الجغرافي السكاني ()2000 – 1985
مضمون هذه الدراسة حتليل سوسيولوجي دينامي ملحتوى اخلطاب الديمغرايف الوارد ضمن
أساسا
الكتاب املدريس ملادة اجلغرافيا ،الذي اعتمدته املدرسة املغربية كمتن معريف .وهو يرمي
ً
إىل حتقيق أهداف تربوية ومعرفية واجتامعية ،أملتها رضورة ترصيف خطاب ديموغرايف من
خالل التعليم ،وتوظيف املدرسة والرتبية املدرسية خلدمة اختيارات يف املجاالت الديموغرافية
واالقتصادية واالجتامعية ،يف سياق العقدين األخريين من القرن العرشين ،حني احتلت املسألة
الديموغرافية أولوية أساسية يف السياسات امل ّتبعة يف البلدان العربية ،ويف املغرب بشكل خاص،
ّ
التحكم يف الديموغرافيا أساس التنمية .وقد تبينّ من التحليل أن اخلطاب
من منطلق اعتبار
ّ
للتضخم السكاين ،وأنه
الديموغرايف املدروس يعتمد الطرح القائل إن التخ ّلف نتاج رئيس
عائق أساس أمام التنمية ،من دون أن يضع املسألة الديموغرافية يف إطارها الكليّ  ،أي يف عالقتها
باملقومات االقتصادية والثقافية واالجتامعية بشكل جيعل التنمية يف خدمة اإلنسان،
الواصلة
ّ
املتوخى من إدراج الرتبية
وهذه هي فرضية البحث .وبذلك مل يبلغ اخلطاب اهلدف الرئيس
ّ
السكانية يف املعرفة املدرسية ،أال وهو إعداد النشء وحتضريه ألجل اعتامد أدوار واعية ومسؤولة
إزاء اإلنجاب وآليات تكوين ُ
األرسة يف املجتمع.

تمهيد
املقررة يف الكتاب املدريس ملادة
هتتم هذه الدراسة بالتحليل السوسيولوجي ملضمون املعارف املدرسية َّ
اجلغرافيا يف التعليم الثانوي املغريب ،باعتباره يمثّل إحدى أهم القنوات إلمرار «الرتبية السكانية» عرب
* أستاذ  /باحث يف علم االجتامع ،ك ّلية اآلداب ،سايس ،فاس – املغرب.
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معي ًنا ،وقد ُأعد وفق مواصفات
حمددة ومستوى
الربنامج الدرايس( .)1هذا املؤ َّلف املدريس خيص مادة ّ
ً
دراسيا ّ
بيداغوجية وسوسيو -ثقافية ليتضمن الدروس والنصوص والتامرين والنشاط ،اهلادفة كلها إىل ترصيف وعي
حمدد أملته السياسات امل ّتبعة خالل العقدين األخريين من القرن العرشين .لذلك نتوسل من دراسة
ديموغرايف ّ
اخلطاب الديموغرايف التحقّق من فرضية البحث وأهدافه ،باعتامد مخسة كتب مدرسية ،وباستخدام منهج حتليل
املضمون .ويمكن حرص اجتاهات التحليل يف ثالثة عنارص أساسية هي عىل التوايل:

 دراسة متن اخلطاب املدريس املذكور آن ًفا ،من خالل الرتكيز عىل دروس السكان من حيث مضموهناتصورات وأنظمة قيم ومواقف
الظاهري ،وما ختفيه من رهانات رمزية وخلفيات أيديولوجية عرب ما تبثّه من ّ
واجتاهات سلوكية لتنشئة التالميذ عىل أساسها.
 ضبط األساليب احلجاجية والطرائق التعبريية واألساليب اللغوية التي يؤسس عربها اخلطاب أطروحاته،وتتبع اآلليات التي ينزع بواسطتها االعرتاف من املتلقّي
وحياول من خالهلا إنشاء التعاطف السيكولوجيّ ،
بصالحيته الفكرية والرتبوية.

صادرا عن
 ربط اخلطاب الديموغرايف املدريس بالسياق االجتامعي الذي يسنده ،كام يرشط حمتوياته باعتبارهً
جهاز إداري مدريس يمثّل الدولة وفق منظور سوسيو -معريف ال خيتزل اخلطاب يف التعبري عن أيديولوجيا
زائفة ،وإنام يف النظر إليه كمجال للرصاع الرمزي وكإطار جزئي للتوافق بني البنى الذهنية والبنى االجتامعية.

درسا متثّل بالفعل دروس
وتتحدد وحدات العينة يف الدروس التي ستخضع للدرس والتحليل وهي اثنا عرش ً
البعد السكاين بشكل رئيس .وهي دروس موزعة بني مخسة كتب مدرسية
مادة اجلغرافيا كافة ،التي حتتوي عىل ُ
مقررة يف ٍّ
توصلنا إىل عينة
كل من التعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي .وبذلك ،وباعتامد تقنية العدد العشوائيّ ،
ّ
متثيلية تتساوى يف وحداهتا مع خمتلف جوانب الظاهرة السكانية املدروسة.

ً
المكون الديموغرافي
أوال:
ّ

تبلور اخلطاب الديموغرايف املدريس يف املغرب يف سياق ظرفية سياسية وتارخيية اتّسمت بنهج سياسة التقويم
ّ
والتحكم
اهليكيل مع بداية ثامنينيات القرن العرشين .وهي استهدفت تقليص اإلنفاق يف القطاعات االجتامعية،
يف النمو االقتصادي وفق إمالءات صندوق النقد الدويل ،الذي كان يفرض عىل البلدان النامية تقليص النمو
الديموغرايف لتحقيق التنمية وخفض الديون .وإن الوضع االجتامعي واالقتصادي الذي ترتب عن ذلك اتّسم
بتفاقم الفروق الطبقية واملجالية ،كام أبرز أحادية السياسة الديموغرافية ،وهذا يتعارض مع ما ُذكر من دمج
()2
املتغيرّ الديموغرايف يف السياسات التنموية امل ّتبعة.
و ّمما ال شك فيه أن املغرب ولج املرحلة الثانية من االنتقال الديموغرايف نتيجة االنخفاض املزدوج يف اخلصوبة
والوفيات؛ إذ انتقل معدل نمو السكان املغاربة من  2.06يف املئة خالل الفرتة ما بني  1982و 1994إىل 1.04  يف
املئة خالل فرتة  .)3(2004 -1994ويظهر أن االنخفاض الديمغرايف امللموس ُيعزى إىل عوامل سوسيو -اقتصادية
تدخل تقنية (التخطيط العائيل) ولكنها أدركت حمدودية هذا
أكثر منها ثقافية ،بمعنى أن الدولة اعتمدت سياسة ّ

 1املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،الرتبية السكانية :مفهوم -حمتوى -منهج (مكناس ،املغرب :رشكة الطباعة صوت مكناس،)1986 ،
ص  .142كام أن املرجع نفسه يضع يف أهداف الرتبية السكانية« :محل التلميذ عىل حتسس األسباب والنتائج للظواهر السكانية ليتشبع
هبا ثم ينقلها إىل أفراد أرسته والوسط الذي يعيش فيه من أجل حتسني مستواه االقتصادي واالجتامعي» ،املصدر املذكور ،ص .141

2 «Démographie Marocaine: Tendances passées et perspectives d’avenir,” (Rapport thématique, centre des études et des
recherches demographiques, haut commissariat au plan, 2005), p. 9.

 3املصدر نفسه ،ص  11و.18

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
نحو سوسيولوجيا المسألة الديموغرافية في الخطاب الثقافي المدرسي في المغرب

التوجه ،فحاولت خالل العقدين األخريين من القرن العرشين اعتامد املدخل الثقايف عن طريق نظام التعليم ،بإيعاز
ّ
التحكم يف النمو الديموغرايف.
من اهليئات الدولية ،حماول ًة تكريس سياستها الديموغرافية القائمة عىل

مكونات اخلطاب الديموغرايف املدريس ،ومن خالله حتليل توجهات الدولة يف تلك
وقبل امليض يف حتليل ّ
املرحلة ،من املفيد تأكيد فرضية البحث ،وهي« :أن اخلطاب اجلغرايف يف ُبعده السكاين يغلب عليه الطابع
املالتويس برتكيزه عىل االنفجار الديموغرايف ،ومن ثم نجده ال يتناول املسألة السكانية يف سياق العالقة الواصلة
بني ما هو ديموغرايف وما هو اقتصادي واجتامعي وسيايس ،وبذلك فهو يتعارض مع األهداف املرسومة للرتبية
السكانية التي تنهض بمهامت دمج التلميذ يف املحيط السوسيو -اقتصادي واحلضاري العام».
 -1في الخطاب واأليقونة

ُيعترب التكرار األفقي والعمودي للخصائص األيقونية واخلطابية ابتداء من دروس العام األول إعدادي إىل
التوصل إىل األخذ الطوعي باألطروحات السكانية
دروس العام الثالث ثانوي (بكالوريا) ،آلية مهمة لضامن
ّ
ً
بسيطا للوسائط املذكورة آن ًفا
إحصائيا
للكتاب املدريس ،وللطرائق املختلفة التي تم هبا تقديمها .وإن جر ًدا
ً
العينة جعلنا نصل إىل أن عدد البيانات واملدرجات بلغ  ،29وعدد اجلداول  ،30وعدد اخلرائط
يف دروس ّ
 ،28وعدد النصوص  ،18وعدد األيقونات/الصور  .19فإذا مجعنا األشكال اهلندسية إىل الصور التي تتضمن
يتوخى
مجيعها خصائص أيقونية ،نحصل عىل نسبة مهمة هي  85.48يف املئةّ .أما ما يتعلق بالنصوص التي ّ
نموذجا ،فتبلغ نسبتها  14.51يف املئة ،فيام األيقونات/
وإما
اخلطاب من خالهلا تعزيز أطروحاته ّإما
ً
ً
مرجعا ّ
جزئيا .لذلك ،إذا كان ُس َّلم األيقونات يتأرجح بني حدوث
الصور تبلغ نسبة  15.32يف املئة وتفوق النصوص ً
تكرس هذا التشابه أكثر من اخلريطة أو البيان.
التشابه بني الدال واملرجع أو غيابه وضعفه ،فإن الصورة ّ

نوعا من االنتقال يف بناء املعارف املدرسية عىل أساس
يرتجم هذا االختيار عىل مستوى طبيعة اإلرسال ً
نظرا إىل أن األيقونة ال تتط ّلب عىل مستوى
وظيفي بتجاوز الرتكيز عىل امللفوظ واستحضار اإلدراك البرصيً ،
االستهالك واالستدخال ذلك اجلهد الذي يتطلبه تفكيك امللفوظ عمو ًما ،فهي بقدر ما ختاطب الشعور
تستدعي يقظة الالشعور ،ويقوى مفعوهلا ك ّلام كان املتلقّي مفتقدً ا لقواعد السنن التي تقوم عليها العالمات
املرئية .فاأليقونات /الصور التي يبثها املرسل يف متن اخلطاب اجلغرايف /املبحوث فيه ال تنفصل عن النصوص
تعزز مقصدية امللفوظ وتكمله وتوضحه .وهي صور غري معقدة بل بسيطة ،اّإل أهنا توحي للتلميذ
من حيث إهنا ّ
برؤية للعامل وبنموذج للحياة ،عىل أساسهام يتم استدماج توجهات أخالقية وسلوكية الشعورية هبدف اعتامد أو
انتقاص املراد من هذه الصور.

معينة يشابه مرجعها الواقع ،كالصورة
نالحظ طغيان الصور ذات الطبيعة االستعراضية التي تقدم تيامت ّ
الواردة يف درس سكان آسيا التي تظهر عنارص «درافيدية» من رسي النكا ،وصورة تتضمن اً
دراسيا يف
فصل
ً
بعض بوادي اهلند( ،)4توحي للمتلقّي بام ال يقوى اخلطاب عىل الترصيح به مبارشة عىل مستوى امللفوظ ،أي
التضخم السكاين يؤدي إىل عدم قدرة الدولة عىل االستجابة لطلبات التعليم والتجهيز املؤسسايت بالنسبة
إن
ّ
تعليم اً
اً
فعال
إىل مجيع األطفال البالغني سن التمدرس ،األمر الذي حي ّتم استخدام مجيع الوسائل التي لن حتقق
ومنها التدريس يف اهلواء الطلق ،كام هو األمر يف اهلند ،أو صور ماسحي األحذية يف بومباي التي توحي للمتلقّي
باملصري السلبي للقروي املهاجر إىل املدينة.
 4املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة الثامنة من التعليم األسايس (الدار البيضاء :دار الثقافة للنرش والتوزيع،)1994 ،
درس «سكان آسيا» ،ص ،70-66
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 -2مزايا النمو السكاني

العينة املخصصة للسكان أهنا تقوم يف سياقها العام عىل اختيار أسايس ،وهو
نّ
تبي لنا من خالل بحث دروس ّ
اعتامد السياسة السكانية التي تقوم عىل رضورة ّ
التضخم السكاين املتزايد ،من خالل ممارسة
حتكم الدولة يف
ّ
الرقابة الذاتية للمجتمع .من هنا ،تصبح وظيفة الربامج التعليمية يف التعليم الثانوي طبع التالميذ (وهم ساكنة
ذاتيا لضبط
عددها كبري) بمضامني تربوية سكانية ،وتنشئتهم عىل أساس وعي ديموغرايف حمدد يستدخلونه ً
سلوكهم اإلنجايب .لذا ،نقرأ يف مقدمة درس دينامية السكان ما ييل« :هتتم دينامية السكان بدراسة التغريات
العددية الناجتة عن اخلصوبة والوفاة واهلجرة ،ويتميز القرن العرشون بظاهرة االنفجار الديمغرايف أي الزيادة
الرسيعة والقوية حلجم السكان ،وقد ترتب عن هذه الظاهرة عدة مشاكل اجتامعية واقتصادية تعاين منها البلدان
النامية عىل اخلصوص مما حتم عليها وضع السياسة السكانية ضمن اهتامماهتا الرئيسية»(.)5

يوجه النص ذهن املتلقّي للرتكيز عىل االنفجار الديموغرايف يف البلدان النامية ،ذلك بأن  80يف املئة من سكان
العامل ينتمون إىل العامل الثالث .هذا التضخم السكاين الذي يعرفه املغرب وبقية البلدان املامثلة حيْدث تداعيات
اقتصادية واجتامعية تتطلب امليض يف ختطيط السياسة السكانية بنهج سياسة تنترص ملصلحة احلد من النسل.
تدخله يف احلياة اجلنسية يأخذ
لذا ،يغدو اخلطاب اجلغرايف غري حمايد ،وذلك ألن «التحديد من النسل عند ّ
بعني االعتبار مصلحة الدولة باألساس من حيث هو خطاب عقالين يرتكز عىل اإلحصاء والنسب .إن النشاط
جانبا ها ًما من مسلسل التنمية االقتصادية
اجلنيس ال يبقى جمرد ظاهرة تباح وحترم يف حدود الرشع ،وإنام يصبح ً
يتحول حتديد النسل يف منطق املالتوسية اجلديدة إىل رشط أسايس يف القضاء
واالجتامعية .أكثر من ذلك
ّ
عىل التخلف»(.)6
حقًا إن دروس السكان ال تنحرص يف اإلنجاب واحلد من النسل ،بل تستحرض ً
أيضا قضايا اهلجرة والتمدين
والتخ ّلف والبيئة ،لكن يبقى أن التضخم السكاين هو مصدر االختالالت املجتمعية كام يتصور هذا اخلطاب.
ذلك أن اإلحصاء يعكس التزايد الديموغرايف؛ إذ بلغ عدد سكان املغرب ،بحسب إحصاء عام :1994
تقدر الزيادة اإلمجالية للسكان بالقياس إىل إحصاء عام  1982بـ  27.2يف
 26.073.717نسمة ،وبذلك ّ
املئة ،أو بزيادة سنوية متوسطة تصل إىل  2.06يف املئة .كام ارتفع معدل التمدن من  4.27يف املئة عام 1982
إىل  51٫4يف املئة عام .)7(1994

فوت عليه فرصة إدراك مزايا التزايد الديموغرايف
إن متركز اخلطاب املدريس املبحوث فيه بشأن هذا املعطى ّ
خصوصا ،ومن ثم ُيراد ترسيخ الصورة املعيارية لدى
يف املسار التارخيي للبرشية ،ويف املجتمعات اإلسالمية
ً
العينة تتكرر متوالية من اجلمل
املتلقّي ،إذ يصبح معها تكثري سواد األمة عامل ضعف ال عامل قوة؛ ففي دروس ّ
رسيعا ،ويوصف هذا النمو السكاين
ديمغرافيا
نموا
ً
كام ييل« :يعرف سكان املغرب منذ مطلع القرن العرشين ً
ً
باالنفجار الديمغرايف ،ويعزى إىل ارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي الذي ينتج بدوره عن ارتفاع نسبة الوالدات
وانخفاض نسبة الوفيات»( .)8هكذا يصبح اخلطاب الديموغرايف أساس اخلطاب السكاين يف الدرس اجلغرايف،

 5املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة األوىل الثانوية (مجيع الشعب) (الدار البيضاء :مطبعة دار النجاح اجلديدة،)1994 ،
درس «دينامية السكان» ،ص .103
 6عبد الصمد الدياملي ،املرأة واجلنس يف املغرب :دراسة سوسيو-حتليلية (الدار البيضاء :دار النرش املغربية ،)1985 ،ص .106
نظرا إىل أنه يتزامن مع مرحلة إدخال الرتبية السكانية يف برامج التعليم .انظر :املغرب ،الوزارة
 7اعتمدنا إحصاء السكان لعام ً 1994
املكلفة باإلسكان ،إحصاء ( 1994الرباط :مديرية اإلحصاء ،)1995 ،ص.22
 8املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة السابعة من التعليم األسايس (الدار البيضاء :دار الثقافة للنرش والتوزيع،)1994 ،
درس «سكان املغرب» ،ص .26
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بام يتميز به من إحالة عىل احلارض واملستقبل ،وبالتايل غاب اخلطاب الذي يستحرض النمو الديموغرايف يف عالقته
بتطورات املجتمع واحلضارة يف إطار كليّ بشكل يتيح نشوء الذكاء املتعدد للتلميذ.
ّ
مغيبة يف اخلطاب اجلغرايف املبحوث فيه( ،)9من املفيد تقديم
للوقوف عىل مزايا النمو الديموغرايف التي ظ ّلت َّ
أطروحة ابن خلدون ،لوضع تقابل بني استجابة املجتمع واعتامد السلطة الرمزية املؤثرة القائمة عىل العدل
10
واإلنصاف مع الرعايا من جهة ،وازدهار العمران وهذين العاملني وإكثار التناسل من جهة أخرى.

يضع دوركهايم بدوره عالقة سببية بني النمو الديموغرايف وانتفاء التنظيم التجزيئي للمجتمع وتطور التقسيم
نظرا إىل سيادة التفاعل احلميمي
االجتامعي للعمل .كام أن التزايد الديموغرايف يعمل عىل تطوير الكثافة اخللقية ً
تصورها اّإل يف جمتمع املدينة الذي يضمن
بني األفراد واجلامعات ،وهو ما يقود إىل بناء احلضارة التي ال يمكن ّ
قيام الكثافة اخللقية واملادية بام يسمح باالنتقال من طور املجتمع الذي يسوده التضامن امليكانيكي إىل طور
()11
املجتمع القائم عىل التضامن العضوي.
وعىل خالف دوركهايم ،يثبت سريج موسكوفييس بدوره ،يف سياق نظريته اجلدلية للعالقات بني اإلنسان
والطبيعة والتقنية ،أن تقسيم العمل االجتامعي ساهم إىل حد كبري يف تطوير اإلنتاج وتنظيمه وختصصه ،حيث
يتوزع أعضاء املجتمع بحسب الوظائف اإلنتاجية والتجارية السياسية واإلدارية التي حيتلوهنا ،كام تتسلسل
بتطور الفنون والقدرات والكفاءات الفردية
السلطة بحسب مهامت التسيري والتنفيذ .وبذلك يسمح التقسيم ّ
واجلامعية ،وال يمثّل الفائض يف اإلنتاج عنده املصدر األسايس لظهور طبقة جديدة من املنتجني ،ألن وجود
مجاعة مستقلة ومتميزة يمكن أن يكون له مفعول مهم عىل بروز الفائض(.)12

ويبي موسكوفييس أن إنشاء ُش َعب جديدة يف اإلنتاج وتكوين أنواع جديدة من املنتجني يكونان تابعني إلقالع
نّ
ديموغرايف حقيقي يظهر يف بلدان وعصور متيزت باحتياطات مهمة من القوى العاملة .من هنا يستخلص
الباحث أن فرضية نمو عاملي للسكان تفرض نمو امللكات واملوارد املتخصصة ،وتفرض ً
أيضا توافقًا بني القوى
املادية البرشية والقوى املادية غري البرشية(.)13

 -3الوضع الديموغرافي
عالوة عىل آلية تكرار التيامت واملصطلحات السكانية عرب املقررات الدراسية يف امتدادها الزماين وترسيخها يف
العينة حول
وعي والوعي املتلقي ،من العام السابع أسايس إىل آخر مستوى درايس يف الثانوي ،تنتظم دروس ّ
آلية أخرى هي آلية التقابل بني الوضع السكاين املتخ ّلف (البلدان النامية) والوضع السكاين يف الغرب .ينهض
هذا التقابل عىل ما يشبه القطيعة بني نموذجني :نموذج سكاين يتسم بارتفاع معدالت اإلنجاب واخلصوبة
وعدم تكافؤ توزيع السكان يف مساحة األرض واملجتمع ،وكذا تيارات اهلجرة القروية ،ونموذج سكاين متميز
يرتجم اً
فعليا يف اخلصوبة والوالدات ،وتوزيع السكان ومسار اهلجرة .ومن أجل تعميق النظر يف النموذج
حتكم ً
األول ،ال بد من الوقوف عىل سامت الوضع الديموغرايف للبلدان النامية:
 9بلغ متوسط اخلصوبة لكل امرأة يف املغرب عام  5.52 1982أطفال وانخفضت اخلصوبة اىل 2.5خالل عام  . 2005انظر :
.«Démographie Marocaine,” p. 11
 10أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،املقدمة للعالمة ابن خلدون :اجلزء األول من كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب ،ط 4
(بريوت :دار القلم ،)1981 ،ص .301

11 Emile Durkheim, De la division du travail social, Quadrige; 84 (Paris: Presses universitaires de France, 1991), pp.
241-242.
12 Serge Moscovici, Essai sur l’histoire humaine de la nature, Champs; 10. Champ philosophique, Nouvelle éd. (Paris
: Flammarion, 1977), p. 146.

 13املصدر نفسه ،ص .162-147
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اجلدول رقم ()1
سامت الوضع الديمغرايف للبلدان النامية
النمو الديموغرايف الرسيع

التكرارات

النسبة املئوية

ارتفاع نسبة الوالدات

7

19 .44

تزايد التكاثر الطبيعي

14

انخفاض نسبة الوفيات

7

ارتفاع وفيات الرضع

4

فتوة البنية السكانيــة
ّ
املجموع

4

36

38,88

19 .44

11.12
11 .12
100

تكرارا يف اخلطاب هي تيمة تزايد التكاثر الطبيعي بنسبة  38.88يف املئة .يرمز
يتضح أن التيمة املعبرّ ة األكثر
ً
هذا التزايد إىل كونه خاصية بنيوية يف البنية الديموغرافية للبلدان النامية .والتقاء نسبتي الوالدات والوفيات
راجع إىل أن التيمة الثانية ال توجد يف مساحة اخلطاب بمعزل عن التيمة الثالثة (آلية التجاور)؛ فبينهام اً
دائم واو
العطف ،ألهنام يرتمجان الوضع الديموغرايف ال يف املغرب فقط وإنام يف البلدان النامية بشكل عام .يتميز هذا
تتكون بشكل عريض من األطفال والشباب.
الوضع باالنفجار ( ،)Baby-boomأي إن قاعدة اهلرم السكاين ّ
ويعزى ذلك ،أي «ارتفاع معدالت اخلصوبة يف أغلب الدول النامية ،إىل عوامل اجتامعية وثقافية تتمثّل يف
النموذج الثقايف االجتامعي التقليدي للخصوبة ،حيث يتقدم العمر املتوسط للزواج وتتدنّى نسبة العزوبة،
حيث يمثل األطفال بالنسبة لآلباء قوة عمل إضافية وتأمينا للشيخوخة [ ]...هذا اً
فضل عن القيم واملعتقدات
التي تشجع عىل اإلنجاب»(.)14

املتميز هو اآلخر بطابعه
تتزاحم يف هذا النص املعطيات بكثافة ،وهو مستقى من درس «دينامية السكان»
ّ
نظرا إىل حضور مفاهيم وقواعد أولية عدة يف علم الديموغرافيا ،منها معدل الوالدات اخلام ،ومعدل
املعريفً ،
وأخريا معدل أمل
اخلصوبة العام ،ومعدل اخلصوبة الكلية ،ومعدل وفيات الرضع ،ومعدل الوفيات العام،
ً
ويالحظ أن الدرس يعزو ارتفاع معدالت اخلصوبة يف معظم البلدان النامية إىل سيادة النموذج الثقايف/
احلياة.
َ
االجتامعي التقليدي للخصوبة .بمعنى أن منطق املجتمع التقليدي يقوم عىل أنثروبولوجيا اإلنجاب املتكاثر،
ّ
التحكم
وهو يتناىف مع األنثروبولوجيا اإلنجابية السائدة يف املجتمع العرصي/احلديث (الغرب)؛ حيث يعترب
تقدم
يف الوالدات أحد املداخل األساسية لبناء اإلنسان عىل مستوى الوظائف واألدوار واملهارات للمسامهة يف ّ
املجتمع وبناء حياة سليمة.
إن اخلطاب اجلغرايف املبحوث فيه حمق يف قوله بالنموذج االجتامعي /الثقايف للخصوبة يف البلدان النامية؛
فاملحرك الثقايف واالجتامعي يقوم عىل معطى تقديم سن الزواج بالنسبة إىل املرأة عىل اخلصوص ،واحلاجة إىل
األطفال يف العمل الزراعي ،واالستجابة للقيم واملعتقدات الدينية والطقوس املوروثة .لكن من املفيد التساؤل:
اً
عامل جوهر ًيا يف ارتفاع اخلصوبة يف البلدان
عالم يستند اخلطاب للقول بأن احلاجة إىل عمل األطفال ت َُع ّد
النامية؟ يظهر جون بدرسن يف بحث أنثروبولوجي مهم اختص بدراسة البناء االجتامعي للخصوبة يف جزر
 14املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة األوىل الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «دينامية السكان» ،ص .104
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ِ
سيشل أن أغلب النظريات احلديثة للخصوبة ترى أن هذه الظاهرة ليست بيولوجية فحسب بل اجتامعية أيضا،
ثقافيا .
واقعا معطى فقط بل بناء
فهي ليست ً
اجتامعياً /
ً

يستند بدرسن إىل كثري من الدراسات امليدانية ليتوصل إىل أن املسامهة اإلجيابية لعمل األطفال تفرتض أن
األطفال يبدأون العمل بعد والدهتم ،متا ًما كام يقومون بالعمل يف ما بعد .بعض الدراسات األخرى ينص عىل
أن العمل الكثري أو القليل يف املجتمعات التقليدية ال جيعل من عمل األطفال رضورة حاسمة( .)15وإذا كان
الفعل اإلنجايب يف املجتمعات الزراعية ،ويف األوساط القروية يف املجتمعات النامية هيدف اىل احلصول عىل
األطفال من أجل توفري القوى العاملة يف اجلامعات العائلية والقرابية ،فإن ذلك يندرج يف إطار حساب الفوائد
واملوارد يف اجلامعات التي يسود فيها منطق اجلامعة ال املجتمع ،بحسب تصنيف عالمِ االجتامع األملاين طونيز.
لكن ال يمكن تعميم احلاجة إىل األطفال كقاعدة حتدد سيادة النموذج التقليدي للخصوبة ،ولعل هذا ما انتبه
إليه اخلطاب بقوله «لكن هذا النموذج بدأ يرتاجع أمام انتشار النموذج الغريب للخصوبة وما رافقه من انتشار
نسبي ل ُ
ألرسة النووية املستقلة اقتصاد ًيا .وهكذا انخفضت معدالت اخلصوبة بني  1965و  1990يف الدول
النامية بنسبة .)16(»%36
التضخم السكاين كمعضلة أساسية يف البلدان
يوجه املتلقّي إىل إدراك
ّ
يبدو أن اخلطاب اجلغرايف املبحوث فيه ّ
النامية ،وذلك عىل أساس تيمة تكرارية مضاعفة هي التكاثر الطبيعي القوي للوالدات .هذه البلدان تعيش
حاليا وضعية انتقال ديموغرايف؛ ففي الكتاب املدريس( )17نجد أن بلدان اجلنوب «عاشت إىل حدود منتصف
ً
القرن ( )20يف نظام ديمغرايف تقليدي ،ثم عرفت يف فرتات متفاوتة املرحلة األوىل من االنتقال الديمغرايف ،إذ
انخفضت الوفيات برسعة بحيث أصبحت نسبة الوفيات يف اجلنوب تقارب اليوم نسبة الوفيات يف الشامل .ومل
ترافق يف حينها بانخفاض اخلصوبةّ ،مما أدى إىل زيادة رسيعة للسكان عرفت باالنفجار الديمغرايف [ ]...غري
أن نسبة اخلصوبة بعد أن ظلت لفرتة زمنية يف مستوى عال بدأت باالنخفاض منذ السبعينات ويرجع ذلك إىل
عدة عوامل أمهها تغيرّ وضعية النساء يف كثري من بلدان اجلنوب ،إذ أصبحن يلجن املدارس ويسامهن يف سوق
العمل ،باإلضافة إىل استلهام النموذج الغريب للخصوبة من حيث السلوك اإلنجايب».
هكذا يتموقع الوضع الديموغرايف للبلدان النامية يف املرحلة الثانية من االنتقال الديموغرايف التي جتاوزهتا
أوروبا .هذه النظرية املعتمدة يف دروس السكان ختتزل التاريخ السكاين يف املنظور الديموغرايف ،فهل ثمة نظرية
جتمع بني املنظور التارخيي واملنظور السوسيولوجي والسيكولوجي ،واالقتصادي ً
أيضا؟

يرى موسكوفييس أننا ال نزال نفتقر إىل دراسة تارخيية ملموسة معززة بنظرية سكانية ،تسمح بمعرفة الطرائق
التي اتّبعتها املجتمعات يف كل مرحلة من مراحل تارخيها ،ملواجهة حتديات الفائض الديموغرايف ،أو من أجل
وضع توازن فعيل بني إعادة اإلنتاج الطبيعي واإلنتاج االجتامعي(.)18

يشري الدرس اآلنف الذكر إىل أن تغيرّ الوضع الثقايف واالقتصادي للنساء يف البلدان النامية ساهم إىل حد كبري
يف انخفاض اخلصوبة .وبالفعل فإن تأخر سن الزواج لدى النساء يف هذه البلدان ،وهو ما تؤكده اإلحصاءات،
ناتج من تعليم املرأة وانخراطها يف كثري من املهن ،وتغيرّ مواقفها من اإلنجاب .لكن ال مندوحة من اإلشارة

15 Jon Pedersen, The Social Construction of Fertility: Population Processes on a Plantation in the Seychelles (Oslo,
Norway: Department of Social Anthropology, University of Oslo, 1985), p. 17.

 16املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة الثالثة الثانوية (مجيع الشعب) (الدار البيضاء :مكتبة املدارس،)1996 ،
درس «عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب» ،ص 10-9
 17انظر :املصدر نفسه ،ص .9

18 Moscovici, p. 161.
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إىل التفاوت احلاصل بني السكان الناشطني بحسب الرشائح االجتامعية وبحسب اجلنس الذي يؤثر يف السلوك
اإلنجايب ،ذلك أن ضعف متثيل النساء ،ودونية وضعهن القانوين واالجتامعي واالقتصادي ،والسيام النساء
الفقريات ،جيعالن من الصعب اعتامد النموذج الغريب للخصوبة كقناعة ذاتية ،لذا يغدو التحكم اإلنجايب ردة
فعل سيكولوجية عىل تر ّدي األوضاع االقتصادية واالجتامعية أكثر منه تبعية للنموذج الغريب.

يعزو اخلطاب اجلغرايف املدريس الفواصل القائمة بني الوضع الديموغرايف يف البلدان النامية والبلدان األوروبية
إىل تفاوت أوضاعها االقتصادية من دون وضعها يف منطق تعددية العوامل ،إذ يقول« :أدى تزامن االنتقال
الديمغرايف يف أوروبا وأمريكا الشاملية مع ما عرفته [عرفتاه] من نمو اقتصادي خالل القرنني  19و 20ببعض
الدارسني إىل افرتاض وجود عالقة طردية بني التطور االقتصادي واالنتقال الديمغرايف ،لذا كان من املنتظر أن
تنطبق هذه النظرية بشكل تام عىل البلدان النامية ،غري أن الواقع يشهد بغري ذلك ،فإذا كان النمو االقتصادي
كافيا النخفاض الوفيات فإنه ليس ً
ً
رشطا الز ًما ،فرتاجع الوفيات يف كثري من دول العامل النامي تم يف
رشطا ً

تدخل منظامت دولية للقضاء عىل
تطور ملموس لألوضاع االقتصادية هبا ،نتيجة عوامل خارجية تتمثّل يف ّ
غياب ّ
بعض األوبئة بواسطة محالت التلقيح ،أو للحد من انتشار املجاعات عن طريق تقديم املساعدات الغذائية»(.)19
فإذا كان هذا الدرس يشهد عىل أن تراجع الوفيات يف دول العامل النامي تم يف غياب تطور أوضاعها االقتصادية،
كتدخل املنظامت الدولية واملساعدات الغذائية من الغرب؟ فعالوة
فكيف يرد هذا األمر إىل عوامل خارجية
ّ
عىل ضعف احلجاج ،يوجه النص ذهنية املتلقّي وشعوره إىل اإلقرار املبطن بأن عالقات البلدان النامية بالبلدان
الصناعية تقوم فقط عىل التعاون واملساعدة ،وبذلك يتم تغييب دينامية املجتمع يف احلد بطرائقه اخلاصة من
تراجع الوفيات ،ومن ثم السكوت عىل التخلف بمقتىض التلويح بأولوية دينامية اخلارج (الغرب) .وقد أرشنا
ساب ًقا إىل التقابل الذي يضعه اخلطاب الديموغرايف بصدد الوضع الديموغرايف بني البلدان النامية والبلدان
الصناعية .وألجل إدراك هذا التقابل ال بد من تقديم هذه املعطيات املتعلقة بسامت الوضع السكاين يف البلدان
الصناعية الغربية كام ييل:
اجلدول رقم ()2
سامت الوضع السكاين يف البلدان الصناعية الغربية
التكرارات

النسبة املئوية

ضعف التزايد السكاين
انخفاض نسبة الوالدات

7

29.10

شيخوخة البنية السكانية

7

29.10

تناقص التكاثر الطبيعي

4

12.6

ثبات نسبة الوفيات وانخفاضها

3

16.60

ارتفاع نسبة الوفيات العامة

3

12.6

املجموع

24

100

 19املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة األوىل الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «دينامية السكان» ،ص .108-107
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تكرارا مها انخفاض نسبة الوالدات  29٫10يف املئة وشيخوخة البنية
يستفاد ّمما سبق أن التيمتني األكثر
ً
السكانية  29٫10يف املئة .ويتضح من ذلك أن من سامت الوضع الديموغرايف يف البلدان الغربية انخفاض
الوالدات والوفيات يف األطفال ،وارتفاع نسبة الوفيات العامة يف الكبار والشيوخ عىل األخص .فإذا كان التزايد
«نظرا لتحسن التغذية وظروف العيش ولتقدم الطب والوقاية
السكاين يف أوروبا
ً
مرتفعا يف القرن التاسع عرشً ،
()20
الصحيةّ ،مما أدى إىل انخفاض نسبة الوفيات يف الوقت الذي ظلت فيه نسبة الوالدات مرتفعة»  ،فإنه يتميز
نظرا إىل التطور املهم الذي عرفته أوضاع املرأة ،وحتررها من الذهنية اإلنجابية .يرد يف أحد
اليوم باالنحدار ً
الدروس« :وتكمن األسباب املبارشة هلذا االنخفاض يف االرتفاع املستمر ملتوسط سن الزواج ولنسبة العزوبة
ولتعميم استعامل موانع احلمل وانتشار اإلجهاض الذي أصبح القانون يسمح به يف جل الدول املتقدمة .ومل
يكن ذلك كله ممك ًنا اّإل يف إطار النموذج االجتامعي الثقايف الغريب للخصوبة والناتج عن ثورة يف عقلية وسلوك
األفراد رافقت وما زالت ترافق نمط احلياة العرصية»(.)21
يوجه التلميذ إىل اعتامد النموذج الغريب مع نقده ،ألن هذا النموذج
قد نفرتض أن اخلطاب الديموغرايف املدريس ّ
بالغ يف التحكم يف اإلنجاب ،حتى أصبح الرتاجع الديموغرايف عامل ضعف ال عامل قوة ،وأنه يدعو التلميذ
إىل بناء ديموغرافيا عرصية من دون أن يؤدي ذلك باملجتمع إىل الضعف السكاين والشيخوخة ،ولكنه ال يعرض
الدينامية التارخيية التي أفرزت البنية الديموغرافية للغرب (التصنيع ،التحرض ،قيام الدولة األمة ،وسياسات
النوع) بل يصف العمليات الديموغرافية بطريقة جتزيئية .نقرأ يف الدرس« :ونتج عن انخفاض نسبة الوالدات
أن أصبحت نسبة الشيوخ مرتفعة يف القارة األوروبية ،ويرتتب عن هذه الوضعية نتائج اجتامعية واقتصادية
من بينها تقلص فئة القادرين عىل العمل (سن  64/15سنة) وارتفاع نسبة اإلعالة [ ]...ومن أبرز نتائج هذه
الوضعية ما اضطرت إليه أوروبا خالل فرتة التوسع االقتصادي من جلب اليد العاملة األجنبية»(.)22

التصدي
ال يتجاهل اخلطاب اجلغرايف املبحوث فيه اإلحالة يف ثنايا الدروس عىل اآلليات املقْنعة من أجل
ّ
ّ
التحكم يف اإلنجاب ،تتضمن
للتضخم السكاين ،فإىل جانب األيقونة :الصورة واملرسلة اإلشهارية الداعية إىل
الدروس ً
أيضا اإلجراءات التي اختذهتا دول عدة ،كام هو األمر يف بلدان آسيا لتعليم النساء ،ومحالت التوعية
بالتخطيط العائيل ،والتعريف بوسائل منع احلمل ،بل واإلشارة إىل تطبيق وسائل قرسية للحد من الوالدات،
كام يف اهلند والصني.

تركز دروس اخلطاب عىل صعيد املغرب العريب كذلك عىل تثمني النموذج التونيس ،حيث جترأت تونس عىل
اعتامد سياسة واضحة لتحديد النسل ،من مرتكزاهتا« :الرفع من السن القانوين [القانونية] للزواج وتوعية السكان
نسبيا خاصة يف املراكز
برضورة تنظيم النسل وأمهية حتديد األطفال داخل األرسة ،وقد صادفت هذه السياسة ً
نجاحا ً
23
منهجا يف السلوك واحلياة..
أساسا من أجل اختاذها ً
احلرضية»  ،وهي إجراءات تقدم للمتلقّي املغريب التلميذ ً
 -4الهجرة

حتتل موضوعة التوزيع السكاين واهلجرة مكانة أساسية يف اخلطاب اجلغرايف؛ فاخلطاب ينتج عالقة سببية بني
التضخم الديموغرايف واحلراك اجلغرايف من البوادي إىل املدن ،ومن البلدان النامية إىل البلدان األوروبية .وإننا
 20املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة التاسعة من التعليم األسايس (الدار البيضاء :مطبعة املعارف اجلديدة،)1995 ،
درس «سكان أوربا» ،ص .17
 21املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة األوىل الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «دينامية السكان» ،ص .104
 22املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة التاسعة من التعليم األسايس ،درس «سكان أوربا» ،ص .18
 23املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة السابعة من التعليم األسايس ،درس «الوسط الطبيعي والبرشي لتونس» ،ص .81
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نرى ذلك يتكرر يف الدروس مجيعها ،إذ يضع اخلطاب املذكور تقابال بني البلدان النامية والبلدان الصناعية من
حيث التوزيع السكاين واهلجرة .وقبل طرح هذا التقابل ،من املفيد تقديم سامت التوزيع واحلراك السكاين يف
البلدان النامية:
اجلدول رقم ()3
سامت التوزيع واحلراك السكاين يف البلدان النامية

التكرارات

النسبة املئوية

احلراك السكاين
اهلجرة القروية نحو املدن

15

37٫5

العوامل الطبيعية واالقتصادية للتوزيع السكاين الالمتكافئ

15

37٫5

تعدد احلركات السكاين

7

17٫5

العوامل التارخيية للتوزيع السكاين

3

7٫5

املجموع

40

100

ثمة تطابق يف النسبة بني درجة تكرار تيمة اهلجرة القروية نحو املدن ( 37.5يف املئة) ،وتيمة العوامل الطبيعية
كبريا من لدن
واالقتصادية للتوزيع السكاين غري املتكافئ (الكثافة) ( )37.5يف املئة ،بمعنى أن هناك
ً
حرصا ً
اخلطاب يف جانبه السكاين حتديدً ا عىل توجيه ذهنية املتلقّي إىل الوعي هبذه الظاهرة املزدوجة؛ فاهلجرة القروية نحو
املدن ت َُع ّد من أدق املعضالت التي تعرتض خمططات التنمية يف البلدان النامية من منظور اخلطاب .لذا ،وجب احلد
من اهلجرة ودفع الساكنة القروية إىل التقليص من احلراك اجلغرايف نحو املدن عن طريق سن سياسة سكانية متعددة
اجلوانب ومرسومة األهداف ،ويغدو املقرر الدرايس اجلغرايف أحد الوسائط حينام يتوجه إىل التلميذ القروي يف هذا
اإلطارّ .أما التيمة الثانية ،فتنص عىل متركز السكان يف البلدان النامية يف املناطق املناخية والزراعية اخلصبة ،وهذه
خصوصية جغرافية ،إذ يتبني “أن توزيع السكان يتسم بالتفاوت حسب املناطق .ويالحظ أن  %55من السكان
يقطنون يف اجلهات الساحلية الواقعة بني بنزرت وصفاقس»( ،)24ولكن إىل جانب اخلصوصية اجلغرافية ،ال بد من
توضيح منطق العوامل التارخيية والسياسية يف متركز االقتصاد والثروة يف املدن الساحلية.

سعيا إىل حتديد أنواع احلركات السكانية داخل البلدان النامية (حركات موسمية  -حركات دائمة  -حركات
ً
“أما احلركات الدائمة ،فتتمثّل عىل اخلصوص يف اهلجرة القروية
اهلجرة إىل اخلارج) ،حيدد الدرس اهلجرة كام ييلّ :
نحو املدن ،وترجع أسباب هذا النوع من اهلجرات إىل ظروف خاصة باملهاجر ،مثل افتقاره إىل األرض الزراعية
أو عدم كفايتها لتوفري عيش أفراد األرسة .باإلضافة إىل عوامل اجلذب التي متثّلها املدينة بسبب توفر فرص
الشغل .وقد كان للهجرة القروية دور أسايس يف ظهور أحياء الصفيح التي تعمل الدولة عىل القضاء عليها»(.)25

وينص درس آخر عىل أن اهلجرة تقترص يف الدول النامية عىل اهلجرة القروية التي مهت ما يناهز  330مليون
نسمة بني  1950و .1975وتظل األسباب املؤدية للهجرة أسبا ًبا ديموغرافية واقتصادية باألساس ،فالبادية
مل تعد قادرة عىل استيعاب النمو السكاين ملا تعرفه من مشكالت مرتبطة بالتقنيات املستعملة وبتوزيع امللكية

 24املصدر نفسه ،درس «الوسط الطبيعي والبرشي لتونس» ،ص .81
 25املصدر نفسه ،ص .81
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فينجذب السكان والشباب عىل اخلصوص نحو املدن بحثًا عن العمل أو ظروف معيشة أفضل ،يضاف إىل هذا
ما تؤدي إليه بعض الكوارث واحلروب من هجرة قرسية(.)26

يستفاد من النص األول عرض وصفي لعوامل اهلجرة ،ومنها افتقار املهاجر إىل األرض الزراعية لكي يمكث
يف قريته ،أو عدم كفايتها لتوفري عيش أفراد األرسة .ويتم التطرق إىل وضعية املهاجر بصيغة املفرد وبنوع من
التجريد ،مع السكوت عىل انتامئه االجتامعي الذي يوجه حراكه اجلغرايف .ولعل الدرس يرمز إىل املفعول
السلبي للتزايد الديموغرايف ل ُ
ألرسة بموارد العيش املحدودة ،عالوة عىل اجلذب السيكولوجي الذي متارسه
حال وأسهل اً
نظرا إىل اعتقاده أن رشوط احلياة يف املدينة أيرس اً
منال من العيش يف عامل
املدينة عىل القرويً ،
القرية .لكن من الواضح أن طريقة عرض ظاهرة اهلجرة تتم بنوع من التفتيت بصورة يستحيل معها إدراك
املحرك للظاهرة.
املنطق
ِّ

إذا كانت اهلجرة القروية تفيض إىل ظهور أحياء الصفيح ،فإن الدرس ينص عىل أن البادية مل تعد قادرة عىل
استيعاب الكم الديموغرايف املتزايد يف العامل القروي؛ فالتوسع السكاين يقلص دور وسائل اإلنتاج يف حتقيق
احلاجات املتزايدة ،إضافة إىل قضية توزيع امل ْلكية التي ينص عليها النص الثاين من دون أن يؤطر وعي التلميذ
العينة فإننا نصل إىل
بسياقها السوسيو -اقتصادي يف البوادي ،لكن إذا نحن تتبعنا آلية تكرار التيامت يف دروس ّ
أن ما حيظى باألولوية يف حتديد اهلجرة ليس قضية امل ْلكية ،أو عالقات اإلنتاج وعالقات القوة ،أو السياسات
املجالية ،وإنام قضية البحث عن العمل بسبب الفقر ،من دون حتديد رشوط إنتاجه ،وذلك بنسبة  41.17يف
املئة .وتأيت األسباب السياسية يف الدرجة الثانية ،أو ما ختلفه الرصاعات االثنية من حراك وهتجري قرسي،
وتصل نسبة هذه األسباب إىل  23.52يف املئة .ومن ثم يصبح عدم التكافؤ االجتامعي من جانب امل ْلكية
واملعارف واخلربة اً
عامل أدنى وأقل فاعلية يف منظور اخلطاب ،يف مقابل البحث عن العمل بسبب الفقر ،وهو ما
يتبي يف اجلدول التايل الذي يبني أسباب اهلجرة يف البلدان النامية:
نّ
اجلدول رقم ()4
أسباب اهلجرة يف البلدان النامية

التكرارات

النسبة املئوية

التيامت
البحث عن العمل بسبب الفقر

7

41.17

األسباب السياسية

4

23.52

األسباب الديموغرافية

2

11,77

عوامل اجلذب يف املدينة

2

11.77

االفتقار إىل األرض الزراعية وعدم كفايتها

2

11.77

املجموع

17

100
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المكون السوسيو -اقتصادي
ثان ًيا:
ّ

املكون السوسيو -اقتصادي فئة حتليلية كربى يف اخلطاب ،ألنه يطرح العالقة الشائكة بني «االنفجار
ُيعترب
ّ
العينة
الديموغرايف» والتنمية يف إطار االستخدام املكثف للملفوظ املعزز باخلصائص األيقونية؛ إذ تقدم دروس ّ
عالقة النمو الديموغرايف بالتنمية يف سياق التقابل بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة .وكام يبدو ،فإن جممل
معي هلذه العالقة .ولفهم ذلك ال بد من تقديم جدول
تصور نّ
الصيغ اللغوية واحلجاجية متيل إىل إنتاج وتثبيت ّ
رئيسا للتخ ّلف وعائقًا أمام التنمية.
التيامت التي جيعل
ّ
سببا ً
التضخم الديموغرايف ً
اجلدول رقم ()5
ّ
رئيسا للتخ ّلف وعائ ًقا أمام التنمية
التيامت التي جتعل
التضخم الديموغرايف ً
سببا ً
التكرارات

النسبة املئوية

مفاعيل التضخم السكاين عىل األوضاع السوسيو -اقتصادية
سوء األوضاع الصحية وضعف التغذية

7

36.84

قلة نسبة السكان النشيطني املشتغلني

5

26.32

ضعف السكن والتمدرس

5

26.32

ضعف الدخل الفردي االمجايل

2

10.52

املجموع

19

100

ينطوي اجلدول رقم ( )5وال شك عىل معطيات مهمة ،فتيمة سوء األوضاع الصحية وضعف التغذية حتتل
مقدمة السامت ،أي  36.84يف املئة ،و ُيعزى ذلك إىل أن اخلطاب جيعل من التضخم السكاين ً
رشطا مسبقًا
للتخ ّلف ،أو أن التخ ّلف نتاج حتمي للتزايد السكاين الرسيع .ولعل التع ّلق الشديد للخطاب بمعضلة األمن
الغذائي مع التدهور الصحي دفعه إىل أن يضع هذه املوضوعة يف املقدمة ،عرب تكرارها كملفوظ إلثارة انتباه
املتلقي إليها وترسيخها يف ذهنه وطبعها يف إدراكه البرصي عرب األيقونة .وثمة تطابق يف نسبة تكرار تيمتني مها
قلة نسبة السكان النشيطني املشتغلني ( 26.32يف املئة) ،وموضوعة ضعف السكن والتمدرس ( 26.32يف
املئة) .ولتسليط الضوء عىل هاتني املوضوعتني ،تُربز الدروس أن تزايد السكان بشكل رسيع يؤدي إىل خلق بنية
سكانية شابة« ،ويطرح هذا الوضع عىل املغرب عدة صعوبات يف جمال التغذية والصحة والسكن والتمدرس
والتشغيل ،خاصة وأن وترية النمو االقتصادي ال تساير وترية النمو السكاين»(.)27

يطرح درس آسيا مضاعفات االنفجار الديموغرايف عىل الوضع التنموي لبلدان القارة ،إذ يرد فيه« :هذا
االرتفاع الذي يعرفه سكان القارة والذي يقدر بحوايل  58مليون نسمة كل سنة يعني مزيدً ا من الطلب عىل
السكن واخلدمات الصحية واملؤسسات التعليمية .ويتطلب توجيه جزء مهم من مداخيل القارة ملواجهة هذه
احلاجات عىل حساب قطاعات أخرى منتجة .كام يساهم يف تدهور األوضاع االجتامعية واالقتصادية لسكان
القارة الذين يعاين معظمهم من البؤس والفقر .نستثني من ذلك اليابان والدول املنتجة للبرتول»( .)28وخيلص
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الدرس إىل أن دول آسيا تنتمي إىل العامل النامي ،وهي تضم  56يف املئة من سكان العامل بينام ال يتعدى نصيبها
من الدخل العاملي اإلمجايل  9.5يف املئة.
 -1السكان والتنمية
استنا ًدا إىل اجلدول الرقم ( ،)5وإىل القول األول املتعلق باملغرب والثاين حول السكان يف آسيا ،يتم إنتاج عالقة
سلبا بعدد
أحادية بني التزايد الديموغرايف والنمو االقتصادي ،ذلك أن القطاعات االقتصادية واالجتامعية تتأثر ً
السكان املتزايد« :هذا االرتفاع الذي تعرفه القارة يعني مزيدً ا من الطلب عىل السكن واخلدمات الصحية.»...
وتطورها
فالدرس يتسم بالطابع الوصفي/الكمي لكونه ال يتعرض للمنطق املعريف واالجتامعي لقيام الظواهر
ّ
وترابطها الكيل ،بل غاية ما يقوم به هو تقديم جتميعي للمعطيات من دون بناء حجاجي ،ثم يتلو ذلك رسد
يميز بني النمو والتنمية ،ومن جهة أخرى يتصور اً
مثل أن
النتائج التي تتولد من هذه املعطيات .فهو من جهة ال ّ
النمو السكاين الرسيع يتمظهر يف أن أكثر من ثالثة أرباع مليار من السكان يعانون نقص التغذية ،وسيزداد هذا
اً
استفحال نتيجة التزايد السكاين ،عالوة عىل إقراره بعدم توافر فرص كافية للتمدرس ،ذلك «أن وصول
النقص
أعداد ضخمة من األطفال كل سنة إىل سن التمدرس جيعل التمدرس عب ًئا اً
ثقيل عىل كاهل كثري من دول العامل
النامي؛ إذ يستحوذ عىل نسبة مهمة من ميزانيتها قد تبلغ  .%40ورغم اجلهود التي بذلتها كل تلك الدول فإن
نسبة مهمة من األطفال ال جتد مقعدً ا هلا يف املدرسة»(.)29
فتوة املجتمعات أفرزت ارتفاع
ويستمر اخلطاب يف اعتامد املنطق التربيري عينه ليعلن يف جمال التشغيل أن تزايد ّ
معدل البطالة يف السكان النشيطني  56/15عا ًما ،واليشء نفسه ينطبق عىل اخلدمات الصحية ،وتدهور البيئة(.)30
من هذا املنطلق ،وبناء عىل الكيفية التي يدرك هبا اخلطاب موضوعة العالقة بني السكان والتنمية ،تندس نزعة
سببا يف تزايد الفقر؛ إذ ال وجود ملنظور لإلنسان يبنى يف إطار
مالتوسية جديدة بارزة املعامل ترى يف
ّ
التضخم السكاين ً
كلية الرتابط بني ما هو اقتصادي وما هو ديموغرايف وثقايف ،فبقدر ما يتم تغييب منطق الدولة والنخب االجتامعية
يف السلطة ونمط العالقة بالغرب (التبعية) ،يتضح أن النزعة املالتوسية تندرج يف األيديولوجيا اإلنامئية وما يتولد
وتضخمها وتدخلها يف
منها من تعاون دويل ،حيث استقطبت هذه األيديولوجيا «إنتلجنسيا كاملة تقوم بإثرائها
ّ
كافة قطاعات املجتمع ،وتتألف هذه اإلنتلجنسيا بصورة أساسية من خرباء األمم املتحدة والبنك العاملي [الدويل]
مؤخرا لتشمل الرشكات
ومؤسسات املساعدة وأساتذة اجلامعات واملوظفني الكبار يف العامل الثالث ،وتوسعت
ً
واملصاريف املتعددة اجلنسية»( .)31وبالفعل ،فهذه األيديولوجيا التي حياول اخلطاب اجلغرايف/السكاين إعطاءها
الطابع املغريب ال تضع املسألة الديموغرافية يف سياقها الكليّ  ،فبناء حداثة جنسية ومرشوع عقلنة االقتصاد واإلدارة
حتم القول إن االنفجار الديموغرايف سبب للتخلف ،فالكم الديموغرايف ال ّ
والثقافة (فيرب) ال يتضمنان اً
يشكل
معضلة فعلية اّإل يف إطار التخ ّلف االقتصادي والثقايف ،أي يف إطار ضعف إعداد رأس املال البرشي .ويرى
توسع البرشية وازديادها وانتشارها ال يرجع إىل أن أكرب حجم من املوارد خيدم اكتفاء سكان أكثر
موسكوفييس أن ّ
()32
عد ًدا ،ولكن ألن حضور عدد من القدرات املستثمرة يزيد يف حظوظ احلياة لكل فرد .

عامل ً
التضخم السكاين اً
مثبطا ملخططات التنمية عىل أسبقية التخطيط العائيل لكل تنمية يف ما أن
وينطوي اعتبار
ّ
التقدم الصناعي وال يمكن أن خيرج من التخلف بعبارة أخرى يشكل التب ّني العفوي
«التخطيط العائيل ال يسبق ّ

 29املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة األوىل الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «دينامية السكان» ،ص .110

 30مل تتعد التغطية الصحية للساكنة املغربية  15يف املئة سنة  .2005انظر.«Démographie Marocaine,” p. 11 :
 31جورج قرم ،التنمية املفقودة :دراسات يف األزمة احلضارية والتنموية العربية ،سلسلة السياسة واملجتمع (بريوت :دار الطليعة،
 ،)1981ص .116
32 Moscovici, p. 166.
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ً
مؤرشا عىل تقدم املجتمع»( .)33أي إن االعتامد العفوي والتحكم الطوعي يف اإلنجاب ،من لدن
للحد من النسل
اإلنسان املغريب أكثر أمهية من املشاريع الفوقية ،لذا ،ال شك يف أن متكني اإلنسان ( )Empowermentوحترير
الثقافة يسامهان يف بناء عالقة جديدة باإلنجاب واجلنس ٍّ
لكل من املرأة والرجل.

كام أنه ال وجود لرتابط متحقَّق منه بني األسالك الديموغرافية واألسالك املدرسية ،بمعنى أن التأثري موجود
لكنه ضعيف .وإلجراء فحص عميق للعالقات املعقدة بني جمموعتي املتغريات ،من الرضوري إدخال الدورات
ّ
التطورات الديموغرافية املدرسية ،بمعنى أن الكم الديموغرايف ليس له
تتحكم بال شك يف
االقتصادية التي
ّ
تأثري قوي يف تطور األعداد املدرسية ،ذلك أن مستوى تعليم السكان يؤثر بدوره يف اخلصوبة وسلوك ُ
األرس.34
وتوسع التمدرس؛ فثمة توسط هو الدورات
التضخم السكاين
وبالتايل ليس ثمة استمرارية مبارشة بني
ّ
ّ
االقتصادية والسياسية ،وهو ما يتم جتاهله يف اخلطاب اجلغرايف بقوله إن« :التمدرس ينمو بشكل ملحوظ
ومستمر يف كل بلدان اجلنوب ،لكنه مل يشمل بعدُ مجيع األطفال يف سن التمدرس كام هو احلال يف الشامل ،فأكثر
من  120مليون طفل ال جيد مقعدً ا [ال جيدون مقاعد هلم] يف املدرسة ،وثلث األطفال الذين يرتاوح [ترتاوح]
سنهم بني  12و 17سنة هم فقط الذين يلجون املدارس .و ُيعزى هذا التأخر إىل ارتفاع التكاليف املدرسية التي
مهم من ميزانيات بلدان اجلنوب املثقلة اً
قسم اً
متتص اً
أصل بمشاكل متعددة»(.)35
يعقد النص ً
ترابطا بني عدم تعميم التعليم االبتدائي وارتفاع التكاليف املدرسية التي تثقل كاهل ميزانيات البلدان
النامية .لكن ،كيف يمكن مواجهة التضخم السكاين إذا كان التمدرس ال يمس سوى  20يف املئة من فتيات العامل
القروي36؟ كام أن نسبة  64يف املئة من التالميذ املمدرسني يف التعليم األسايس يقابلها  29يف املئة من التالميذ
املمدرسني يف التعليم األسايس (الطور الثاين) والتعليم الثانوي يف املغرب؟ لذا ،من الصعب قبول اخلالصة التي
يتوصل إليها درس دينامية السكان ،وهي أنه «إذا كانت املشاكل التي يعاين منها العامل النامي ال ترجع إىل النمو
انصبت جهود
يضيع كل جمهود من أجل التنمية االقتصادية االجتامعية .لذا ّ
الديمغرايف الرسيع ،فإن هذا النمو ّ
دول العامل النامي عىل حل املشكلة الديموغرافية بنهج سياسة سكانية ترمي إىل احلد من النسل وتنظيم األرسة».37
عمو ًما تتمحور هذه اخلالصة حول لعبة النفي والتعميم يف منطوق اخلطاب ،الشأن الذي أفىض إىل اختالل
منطقه احلجاجي .فإذا كانت مشكالت العامل النامي كلها ال تُعزى إىل النمو الديمغرايف الرسيع ،فإن هذا النمو
يضيع كل جمهود من أجل التنمية إذا كان اإلنسان هو حمورها األساس ،بحيث ال يظل
عىل عكس ما طرح ،لن ّ
التضخم السكاين يتحول يف اخلطاب بطريقة بنائه وترصيفه
أسري الفقر واهلشاشة واإلقصاء .هكذا يتضح أن
ّ
كفعل إنجايب تناسيل ،إىل معضلة جمتمعية.

 -2التمدين

التمدين هو من أهم النتائج التي يفيض إليها التزايد السكاين «املهول» يف البلدان النامية ،بحسب اخلطاب اجلغرايف/
السكاين .والتمدين هو تطور املدن وانفجارها بالسكان ،وما يتولد من ذلك من ظواهر سكانية مشوهة ومظاهر
تلوث ،وغري ذلك .ومن أجل تصور دقيق لكيفية عرض اخلطاب املدريس للتمدين نورد هذا اجلدول:
 33الدياملي ،ص .115

34 Mohamed Cherkaoui, Sociologie de l’éducation, Que sais-je? (Paris: Presses universitaires de France, 1986).

 35املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة الثالثة الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب» ،ص .17

36 Azeddine Akesbi, «Introduction au débat,» dans: La Réforme de l’enseignement au Maroc: Une Contribution au
débat, Série «Tables-rondes»; 1 (Rabat: Groupe d’études et de recherches sur les ressources humaines, Association des
économistes marocains, 1995), p. 116.

 37املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة األوىل الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «دينامية السكان» ،ص .114
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اجلدول رقم ()6
اخلطاب املدريس للتمدين
مفاعيل التزايد السكاين عىل التمدين

التكرارات

النسبة املئوية

تزايد عدد احلرضيني بسبب اهلجرة

4

33.34

انتشار أحياء الصفيح

4

33.34

تدهور املرافق احليوية

2

16.66

تدهور البيئة

2

16.66

املجموع

12

100

يتبني من اجلدول رقم ( )6ارتفاع تكرار تيمة عدد احلرضيني بسبب اهلجرة ( 33.34يف املئة) ،وتيمة انتشار
قياسا بقلة تكرار تيمة تدهور املرافق احليوية ( 16.16يف املئة)،
أحياء الصفيح يف املدن ( 33.34يف املئة) ً
وتدهور البيئة ( 16.16يف املئة) .هذا التفاوت الكمي يف التكرار يرمز إىل أن اخلطاب اجلغرايف السكاين
يرتب س ّلم األولويات يف منظوره الديموغرايف للتمدين؛ فهو يوجه اهتامم التلميذ نحو التزايد السكاين يف
اهلم الكبري الذي يفرده اخلطاب هلذه املعضلة
املدن وانتشار أحياء الصفيح كنتيجتني
ّ
للتضخم السكاين .إن َّ
يقود اىل نوع من اهلوس أمام اإلنجاب والتناسل .هكذا نفهم أن تزايد األعداد البرشية يف املدن يفيض إىل
تصو ًرا بشأن
انتشار أحياء الصفيح وتدهور املرافق احليوية وتدهور البيئة .ولعل دروس السكان ال تؤلف ّ
التمدن وال ترصد مفهوم التمدين ،وإنام تقصد إثارة التلميذ القروي يف األساس حتى يدرك بامللموس
سلبيات اهلجرة القروية إىل املدينة.

التصور
وتضخمها يف العامل الثالث .وصحة هذا
تطور املدن يف الغرب ونشوء املدن
ّ
ّ
ويميز اخلطاب اجلغرايف بني ّ
ّ
ترجع إىل أن ال يشء يدل عىل أن املراحل التي قطعها التاريخ األورويب احلديث حتمية من حيث هي مراحل حمددة
تضخم املدن
تتطور املدن بفعل التصنيع وحركة اهلجرة الناجتة منها ،فيام نتج ّ
لكل جمتمع ناهض؛ ففي احلالة األوىلّ ،
يف الدول النامية من احلركة االستعامرية ،أوالً  ،ومن حركة اهلجرة القروية بعد استقالل هذه الدول يف ما بعد؛ ذلك
أن مر ّد النمو احلرضي يف اجلنوب إىل عاملني أساسني مها :التزايد الطبيعي الكبري واهلجرة القروية الشديدة.

وبالفعل ،إذا كان النمو احلرضي يف البلدان الغربية يرتبط بتقسيم العمل بني العامل احلرضي والعامل القروي يف
نظرا إىل التزايد السكاين
العرص احلديث ،واملختلف عن النمو احلرضي غري املتوازن للمدن يف البلدان املتخ ّلفةً ،
يقدم املقياس املوضوعي لتفسري هذا النمو .فعدم استحضار آليات
الرسيع واهلجرة القروية ،فإن اخلطاب ال ّ
سببا يف ما أهنا تكون يف الغالب نتيجة مجلة من
ّ
تكون الدولة واالقتصاد واملعامر والتصنيع يؤدي إىل حتويل اهلجرة ً
العوامل والرشوط املتداخلة .ثم إن املهاجرين القرويني يف حراكهم اجلغرايف حيملون معهم قيمهم االجتامعية
والثقافية ،وهو ما يفيض إىل ترييف املدينة وما ينجم عن ذلك من مشكالت التكييف االجتامعي والنفيس،
وتبعات ذلك عىل الوضع الديموغرايف.
هكذا ال يتحدد وضع املدينة بالتضخم السكاين وحده وإنام بالتقسيم االجتامعي للعمل ،وبالسكن واجلنس
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موضوعيا يف تلوث البيئة؛ إذ
والثقافة( .)38ثم إن حمصلة األوضاع املتفاقمة يف املدن يف العامل الثالث تتجىل
ً
أساسا من ُمشكل التلوث ،فإن مدن
أصبحت املدن «تعاين من عدة مشاكل ،فإذا كانت مدن الشامل تعاين
ً
اجلنوب تعاين من مشاكل مرتبطة بعدم كفاية البنيات التحتية وتفاقم مشاكل التنقل وانتشار البطالة ،هذا اً
فضل
اً
مستقبل بسبب عجز اجلنوب االقتصادي واملايل
عن تلوث املاء واهلواء  ...ومن املنتظر أن تتفاقم هذه املشاكل
لتنضاف إىل املشاكل االجتامعية التي يطرحها التخلف»( ،)39ومن هذه الناحية تصبح معضالت التنقّل والبطالة
بغض النظر عن انتامئه االجتامعي أو املجايل ،أكثر اً
تفاقم يف
وضعف البنى التحتية والتلوث التي متس اإلنسانّ ،
وماليا ،فهل يوحي اخلطاب بأن املجتمعات النامية ستظل
املستقبل .ويعلل النص ذلك بعجز اجلنوب اقتصاد ًيا
ً
سكانيا وستبقى متأخرة إىل األبد؟ هل التأخر قدر حمتوم أم وضع اقتصادي – سيايس تارخيي؟
تتزايد
ً
 -3التخلف والتنمية

الش َعب الدراسية
ُيعترب درس عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب ،وهو خمصص لقسم العام الثالث ثانوي يف ُّ
طرحا نظر ًيا لقضايا التخلف والتنمية يف البلدان النامية من زاوية الدمج
مجيعها ،من أهم الدروس ،ألنه ّ
يقدم ً
بني التفسري الديمغرايف والتفسري االقتصادي االجتامعي .ويبدو أن واضعي املقررات الدراسية أرادوا بذلك أن
تصورا نظر ًيا متكامال لبعض القضايا يف إطار التقابل املعروف بني البلدان
اختتاميا يعطي التلميذ
درسا
يكون ً
ً
ً
النامية والبلدان املتقدمة.
ويبدو أن اخلطاب اجلغرايف/السكاين يوحي ظاهر ًيا من خالل الدرس ،وعرب عنوانه العام« :عدم التكافؤ بني
ينصب عىل تفكيك اآلليات التي تتمظهر من خالهلا مظاهر الالمساواة
الشامل واجلنوب» ،بأن موضوعه سوف
ّ
بني العامل املتقدم والعامل املتخلف ،وسيتوسل لذلك عد ًدا من املفاهيم املركزية التي يتم التفكري بواسطتها يف
هذه الظاهرة العاملية ،وذلك وفق رؤية تعرب عن اجتاه نظري ما معلن عنه لتناوهلا .وللتحقّق من ذلك ال بد من
الوقوف عىل اهليكلة التالية للدرس:

أ -الشامل واجلنوب يف منظومة العامل
أساسا.
 يصنف الشامل واجلنوب عىل أساس املؤرشات االقتصاديةً
 -تتمحور منظومة الشامل حول قطب ثالثي.

ب -املظاهر الديموغرافية واالجتامعية لعدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب
 ينمو سكان اجلنوب برسعة مقارنة بسكان الشامل. تنمو مدن اجلنوب برسعة وبشكل عشوائي. يعاين اجلنوب مشكالت اجتامعية عدة.ج -املظاهر االقتصادية لعدم التكافؤ

سلبا عىل حجم اإلنتاج ونوعيته.
 يعرف اجلنوب ازدواجية اقتصادية تنعكس ً تقيم التجارة الدولية عالقة غري متكافئة بني الشامل واجلنوب. تُثقل املديونية اخلارجية كاهل اقتصادات دول اجلنوب. تتسم مساعدات الشامل للجنوب هبزاهلا. 38من إفرازات العالقة بني التضخم السكاين وتدهور وضعية السكن بالنسبة إىل الطبقات الشعبية يف املدن ما أثبته الباحث عبد الصمد
الدياملي من وجود استمرارية بني عدم ارتياح السكان (الفئات الدنيا واملتواضعة) إىل الوضعية السكنية وضعف اإلشباع اجلنيس انظر:
).Abdessamad Dialmy, Logement, sexualité et Islam: Essai (Casablanca, Maroc: EDDIF, 1995
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بعد اإلشارة إىل معياري التصنيف األيديو -سيايس والتصنيف السوسيو -اقتصادي للشامل واجلنوب ،واملصطلحات
الرائجة عن اجلنوب ،وحتديد املؤرشات اإلحصائية ،كالناتج الوطني اإلمجايل ( )PNBومؤرش التنمية البرشية واألقطاب
الثالثة (الواليات املتحدة ،اليابان وأوروبا) يف مواجهة العامل الثالث ،بادر واضعو الكتاب املدريس إىل ترتيب وحدات
الدرس وحماوره الرئيسة بوضع املظاهر الديموغرافية واالجتامعية يف القاعدة ،التي تقوم فوقها املظاهر االقتصادية لعدم
نتاجا للديموغرايف ،وهو ما
التكافؤ .إن أسبقية الديموغرافيا عىل االقتصاد اختيار أيديولوجي جيعل من االقتصادي ً
املميز للخطاب اجلغرايف السكاين
ّ
حول الدرس من املنظور الكليّ الذي أوحى به للقارئ إىل املنظور األحادي املالتويس ّ
ككل .من هنا يتضح أن ترتيب املظاهر الديموغرافية واالجتامعية لعدم التكافؤ قبل املظاهر االقتصادية ال خيلو من داللة
ّ
مبطنة يف كيفية رؤية اخلطاب للعالقة بينهام .وإذا أضفنا إىل هذا النظرة الكمية /الوصفية التي خترتق مفاصل الدرس،
فسوف يتحول عدم التكافؤ هذا من حمرك دينامي إىل آلية جامدة أو قدر حمتوم .وما يؤكد هذا األمر هو أننا قمنا بإحصاء
بسيط ملفاهيم ومصطلحات الدرس التي يكثف هبا رؤيته للواقع ،فتبني أن مصطلح اجلنوب يتكرر بقوة بشكل يسرتعي
االنتباه  105مراتّ ،أما مصطلح الشامل فيتكرر  71مرة ،ومها من أهم املصطلحات يف الدرس فيام ال يتجاوز تكرار
مصطلح عدم التكافؤ  11مرةّ .أما مفهوم اهليمنة ،فيرتدد  4مرات ،فيام ِّ
وظف مفهوم التبعية مرة واحدة فقط.

التصورات حول
انسجا ًما مع طريقة هيكلة الدرس وغموض استخدام املصطلحات ،ثمة تثبيت لنوع من
ّ
خصوصا إفراغ
حمددة تفتقر إىل القوة الداللية واملعرفية،
الظاهرة املدروسة من خالل الرتكيز عىل مصطلحات ّ
ً
عدم التكافؤ من حمتواه بتغييب مضمونه االقتصادي والثقايف والسيايس ،مع إقصاء شبه تام ملفهومي التبعية
واهليمنة ،واستحضار مكثّف ملفهومي الشامل واجلنوب ،وهو ما يربزه اجلدول رقم (:)7

الشامل

اجلدول رقم ()7
ترسيمة مقا ِرنة بني مفهومي الشامل واجلنوب

اجلنوب

سيادة نظام ديموغرايف حديث

حدوث االنفجار الديموغرايف

جتانس النمو احلرضي وارتباطه بالتصنيع

التزايد الديموغرايف واهلجرة مها سبب االنفجار احلرضي

متيز الشامل بأمن غذائي تام

طغيان الفقر وسوء التغذية

تطور اخلدمات الصحية

ضعف شديد يف اخلدمات الصحية واتساع األمية

توسيع التعليم والقضاء عىل األمية

ضعف التمدرس وعمق أشكال التفاوت االجتامعي

االنسجام الكامل بني القطاعات االقتصادية

غياب التمفصل بني القطاعات االقتصادية

متيز الفالحة بضخامة اإلنتاج وتنوعه

ازدواجية القطاع الفالحي وتبعيته للخارج

صناعة تكنولوجية

صناعات ضعيفة وتكنولوجيا ذات إرث استعامري

هيمنة الشامل عىل التبادل التجاري

تدهور التبادل التجاري وتبعية التجارة للشامل

مساعدات الشامل للجنوب عرب اتفاقيات أو عرب
املؤسسات املالية الدولية

ارتفاع املديونية اخلارجية
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ُيستشف من هذه الرتسيمة وجود تقابل منطقي يتأسس عىل أن فهم وضع الشامل يتوقف عىل ضبط أوضاع
اجلنوب ،فإدراك أحدمها يتوقف عىل إدراك اآلخر ،لكن ليس وفق طرح جديل بنائي يف صوغ هذه العالقة
ّ
التحكم يف التضخم السكاين
يقدم وكأن
يسوغ لبديل حمدد هو النموذج الغريب الذي َّ
وتكوينها .هذا التقابل ّ
يف القرن العرشين كان اً
سبيل لتقدمه (الغرب) .واألهم من هذا هو أن تقديم الظواهر والوقائع كام هو واضح
يتميز بأمن غذائي تام ،فكيف
يف اجلدول يتم كام لو أهنا نتاج ذاهتا ومل تتو ّلد من سياق حمدد .فإذا كان الشامل ّ
حتقق ذلك؟ وإذا كان اجلنوب يعاين طغيان الفقر وسوء التغذية ،فام رشوط إنتاجهام؟ وقس عىل ذلك ما
يتعلق بالتمدرس واخلدمات الصحية ،واالقتصاد واملديونية؟ ومن ثم ،فإن اخلطاب ال يتناول منطق إنتاج
التخ ّلف وعدم التكافؤ عىل الصعيد العاملي ،إذ ينقض أحد األهداف التي أعلنها ،وهو ربط التلميذ بالواقع
يقر الدرس بأن «التقابل بني الشامل
واملحيط .هكذا ،يف إطار طرح وصفي جامد ينفي املنطق االجتامعيّ ،
ديمغرافيا،
استقرارا
واجلنوب (يأخذ) معنى عدم التكافؤ بني شامل ثري يملك  5/4من ثرواته ويعرف
ً
ً
()40
ديمغرافيا قو ًيا»  .هبذا املنحى
وبني جنوب فقري ال يمتلك سوى  5/1من الثروات العاملية ويعرف تزايدً ا
ً
يعرج عىل خملفات االستعامر ليفرس هبا
ال جيهد الدرس عينه يف كشف مغزى هذه املفارقة ،وبالفعل نراه ّ
التخلف الراهن لدول اجلنوب لكنه ال يتناول الوضع االقتصادي واالجتامعي والثقايف احلايل هلذه الدول
يف إطار التطور غري املتكافئ وتقسيم العمل الدويل ،وما تتسم به النخب املحلية من نزوع نحو عدم فك
االرتباط بآليات التبعية .ثم إن اإلرث االستعامري ال يفرس وحده التخ ّلف ،ومن هذه الناحية ندرك ملاذا
نافيا عنها أهنا ٍّ
جتل من جت ّليات الرصاع الثقايف
ال يفهم الدرس العوملة كسلطة ثقافية وإعالمية نافذة للغربً ،
والتكنولوجي العاملي يف سياق تارخيي.

لغزا
كام أن الدرس يف
تلمسه التخ ّلف حياول أن يبث أطروحاته الرصحية واملضمرة بطريقة جتعل هذه املسألة ً
ّ
يصعب فكه؛ فمن طريق التقسيامت املصطنعة ،يقوم باحتواء الطروحات كلها ،بدافع االضطرار إىل االعرتاف
هبا انسجا ًما مع مبدأ املوضوعية كدرس تعليمي ّ
يتنكر ظاهر ًيا لكل منظور أيديولوجي مسبق ،وهو ما يفيض
به إىل إضعاف بنيته احلجاجية .يرد يف الدرس« :ويرى بعض الدارسني أن أسباب التخ ّلف تكمن بالعالقة
الالمتكافئة بني بلدان الشامل واجلنوب ،بينام يرى آخرون أن خت ّلف بلدان اجلنوب يرتبط بأسباب ذاتية تتمثّل
يف عدم مالءمة الظروف الطبيعية للنشاط البرشي يف بعض البلدان ،ويف االنفجار الديمغرايف الذي يرهن كل
جهود التنمية ،ويف التفاوتات الطبقية الصارخة التي جتعل نتائج التنمية غري معممة عىل اجلميع»(.)41

ُيستشف من هذا النص بالفعل حماولة لتحديد أسباب التخلف يف البلدان النامية ،لكن صيغة طرح هذه األسباب
وإما املقاربة املعقدة
ال تندرج يف إطار تقديم االجتاهات التي تعتمد ّإما الطرح التنموي أو املقاربة الرصاعيةّ ،
التي تقوم برتكيب عدد كبري من العوامل لتفسري الظواهر .فمن هم هؤالء الدارسون؟ إن غياب هذا التحديد
سيضاعف من مظاهر االلتباس لدى التلميذ ،وال سيام عند ذكر النص أشكال التفاوت االجتامعي التي اضطر
إىل تقديمها ،إذ نجده يسارع عرب آلية االختتام اجلزئي للوحدة الفرعية يف الدرس إىل نقضها بقوله «إن تعدد
اآلراء حول أسباب التخلف يوحي بأن ظاهرة التخ ّلف ظاهرة معقدة تتشابك فيها عدة عوامل تارخيية وسياسية
واقتصادية واجتامعية ،منها ما هو عام ومنها ما هو خاص .لكن مظاهرها تظل جلية يف عدم التكافؤ االجتامعي
واالقتصادي بني الشامل واجلنوب»(.)42
 40املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة الثالثة الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب» ،ص .5
 41املصدر نفسه ،درس «عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب» ،ص .8
 42املصدر نفسه ،درس «عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب» ،ص .8

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
نحو سوسيولوجيا المسألة الديموغرافية في الخطاب الثقافي المدرسي في المغرب

اً
وجمال لتعدد اآلراء ال الطروحات النظرية ،وهو ظاهرة معقدة تتشابك
عصيا عىل التحليل
هكذا ،يصبح التخ ّلف ً
فيها عوامل تارخيية وسياسية .وفيام مل يقدم الدرس هذه العوامل ،فهو يصف ما ينبغي أن يفرس ،ويستنتج ما
مل تتم الربهنة عليه .فكيف مل يصل الدرس إىل «حتديد سليم للتخ ّلف االقتصادي واالجتامعي كفقدان سيطرة
تطوره التقني واحلضاري ،خاصة يف ظل اهليمنة شبه املطلقة للدول الصناعية
املجتمع عىل بيئته الطبيعية وعىل ّ
()43
عىل التدفقات املالية والتجارية والتقنية العاملية» .

ومن ثم ،فإن التنمية احلقيقية ال تتكون اّإل باال ّدخار واإلبداع وحترير طاقات الفرد واجلامعة ملحاربة اقتصاد الريع
واالتكالية عىل الغري .ومن هذه الزاوية ،ال حيلل الدرس التخ ّلف انطال ًقا من سريورة داخلية شاملة تنطلق من
الدولة إىل الطبقات والفئات االجتامعية وطرائق اإلنتاج ،وتقسيم العمل لينتقل إىل العالقات بالغرب يف جانبيها
الداخيل واخلارجي .وبالتايل ،فهو مل يدرس أسباب التخ ّلف الصناعي ،ذلك أن بقدر ما يمثّل ارتباط الصناعة
باملناجم وطغيان اليد العاملة الكثيفة وضعف املستوى التكنولوجي أسبا ًبا ،فإن ذلك كله نتائج ومضاعفات ً
أيضا:
«فقد أصبح من احلقائق الراسخة متا ًما ،يقول جورج قرم ،اآلن أن املنجزات التكنولوجية األساسية كانت يف بداية
احلقبة الصناعية هي منجزات احلرفيني املهرة ،وليس منجزات العلامء باملعنى الدقيق للكلمة ،فلم حيدث اّإل من
تطور العلوم التطبيقية»(.)44
خالل القرن التاسع عرش أن أصبح ّ
التقدم التقني يف الصناعة والزراعة يعتمد حقًا عىل ّ

إن ما ينطبق عىل الصناعة ينطبق عىل التبادل التجاري العاملي/غري املتكافئ ،الذي ال يموضعه الدرس يف تقسيم
خصوصا متغيرّ ات العوملة وما يتعلق هبا ،كتوسع الغرب عرب
العمل الدويل وحتوالته االستقطابية الراهنة،
ً
يرسخ لدى
حتول قوة إنتاجية .كام ال يقدم مسألة املديونية يف السياق ذاته ،بل ّ
األسواق ،وهيمنة اإلعالم الذي ّ
نوعا من التمثّل احلدثي للظاهرة من حيث هي نتاج الصدمة البرتولية (. )1973
املتلقّي ً

وتقنيا؛
ماليا
ً
يتجلىّ البديل املطروح للخروج من التخ ّلف ،بحسب الدرس ،يف مساعدات الشامل للجنوب ً
«فمجموع مساعدات الشامل إىل اجلنوب ال ترقى إىل املستوى املطلوب ،فهي ّ
الدين
تشكل أقل من نصف خدمة َّ
غالبا يف امليادين املخصصة هلا.)45(»...
اخلارجي التي تقدر بـ  160مليار دوالر ،هذا باإلضافة إىل أهنا ال تُرصف ً
الدين اخلارجي للبلدان النامية ،فمن يساعد من؟ وكيف يمكن
وإذا كانت مساعدات الشامل تندرج يف خدمة َّ
معربا للخروج من التخلف؟ وملاذا ال يتم حترير
أن تكون اسرتاتيجية التعاون واسترياد التكنولوجيا اجلاهزة ً
اإلمكانات املحلية ودفعها نحو التطوير التكنولوجي ،ما تعلق منها بالبحث العلمي التنموي أو برشوط بناء
اقتصاد تنافيس وتراكمي عىل حد سواء؟
يشري الدرس يف خامتته إىل حوار جنوب/جنوب ،وهو اختيار فكري وسيايس ال ينسجم مع ما ُطرح من مساعدات
(. )46
الشامل للجنوب ،وال مع جممل الطرح غري اجلديل بني اجلانب الديموغرايف واجلانبني االقتصادي واالجتامعي

 43قرم ،ص .172-171
 44املصدر نفسه ،ص .189
 45املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة الثالثة الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب» ،ص .17
خصوصا يف الوسط القروي
 46كشفت الدراسات التقييمية أن الرتبية السكانية املدرسية كان هلا تأثري ضعيف يف السلوك الديمغرايف،
ً
انظرA. Dialmy, «L’Education sexuelle,» dans: Santé de reproduction: Facteurs démographiques et socio- culturels :

(Rabat, Maroc: Centre d’etudes et de recherches démographiques, 1998), p. 14.
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Dialmy, Abdessamad. Logement, sexualité et Islam: Essai. Casablanca, Maroc: EDDIF, 1995.
Durkheim, Emile. De la division du travail social. Paris: Presses universitaires de France,
1991. (Quadrige; 84)
Morin, Edgar. Le Paradigme perdu, la nature humaine. Paris : Éditions du Seuil, 1973.
_______. Sociologie. Paris: Fayard, 1994.
Moscovici, Serge. Essai sur l’histoire humaine de la nature. Nouvelle éd. Paris: Flammarion,
1977. (Champs; 10. Champ philosophique)
Pedersen, Jon. The Social Construction of Fertility: Population Processes on a Plantation
in the Seychelles. Oslo, Norway: Department of Social Anthropology, University
of Oslo, 1985.
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العمالة األجنبية وقضايا الهوية
في الخليج العربي
يذهب كثري من الدراسات إىل القول إن ضخامة الوجود العاميل األجنبي يف جمتمعات اخلليج
العريب ستقود يو ًما إىل ما ُيطلق عليه خطر انتفاء اهلوية؛ فالتجمعات السكانية األجنبية،
ونتيجة لكثرهتا العددية وتعدديتها اإلثنيةّ ،
تشكل يف واقع أمرها جمتمعات غري مرتبطة
باملحيط السيايس واالجتامعي والثقايف القائم ،بقدر ما هي مرتبطة بمجتمعاهتا األصلية
يف اهلند وباكستان وإيران والفليبني والدول العربية ،.....وهي جتمعات ،أصبحت ،بفعل
حضورها الكبري ،متثّل مجاعات تتاميز يف عاداهتا وتقاليدها ولغاهتا وثقافاهتا عن املجتمعات
املستقبِلة هلا يف اخلليج ،كام أهنا باتت يف بعض نشاطاهتا واستثامراهتا االقتصادية ،ويف
ً
ريا بمواطنها األصلية يف آسيا ويف مواقع كثرية من
حتويالهتا النقدية ،مرتبطة
ارتباطا كب ً
العامل .بل إن حماوالت منح بعض من اجلامعات العاملية املهاجرة جنسية البالد التي وفدوا
إليها يف دول جملس التعاون اخلليجي ،ونتيجة لغياب سياسات اجتامعية عىل املستوى العام،
مل تفلح يف إدماج هذه اجلامعات يف جمتمعات االستقبال ،فهي بقيت مرتبطة يف عمومها
بجامعاهتا اإلثنية املهاجرة وبدول املنشأ أكثر من ارتباطها باجلامعات السكانية املحلية يف
دول االستقبال ،أو إهنا تتجه نحو تشكيل «غيتواهتا اإلثنية» :اهلندية أو الفارسية أو العربية
أو الصينية يف جمتمعات االستقبال.

يذهب كثري من الدراسات إىل القول إن ضخامة الوجود العاميل األجنبي يف جمتمعات اخلليج العريب
ستقود يو ًما إىل ما ُيطلق عليه خطر انتفاء اهلوية؛ فالتجمعات السكانية األجنبية ،ونتيجة لكثرهتا
العددية وتعدديتها اإلثنيةّ ،
تشكل يف واقع أمرها جمتمعات غري مرتبطة باملحيط السيايس واالجتامعي والثقايف
القائم ،بقدر ما هي مرتبطة بمجتمعاهتا األصلية يف اهلند وباكستان وإيران والفليبني والدول العربية،.....
* أستاذ علم االجتامع ،جامعة البحرين.
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وهي جتمعات ،أصبحت ،بفعل حضورها الكبري ،متثّل مجاعات تتاميز يف عاداهتا وتقاليدها ولغاهتا وثقافاهتا
عن املجتمعات املستقبِلة هلا يف اخلليج ،كام أهنا باتت يف بعض نشاطاهتا واستثامراهتا االقتصادية ،ويف حتويالهتا
ً
كبريا بمواطنها األصلية يف آسيا ويف مواقع كثرية من العامل .بل إن حماوالت منح بعض
النقدية ،مرتبطة
ارتباطا ً
من اجلامعات العاملية املهاجرة جنسية البالد التي وفدوا إليها يف دول جملس التعاون اخلليجي ،ونتيجة لغياب
سياسات اجتامعية عىل املستوى العام ،مل تفلح يف إدماج هذه اجلامعات يف جمتمعات االستقبال ،فهي بقيت
مرتبطة يف عمومها بجامعاهتا اإلثنية املهاجرة وبدول املنشأ أكثر من ارتباطها باجلامعات السكانية املحلية يف
دول االستقبال ،أو إهنا تتجه نحو تشكيل «غيتواهتا اإلثنية» :اهلندية أو الفارسية أو العربية أو الصينية يف
جمتمعات االستقبال.
أصبحت هذه التجمعات متثّل ،بفعل كثرهتا العددية والقلة العددية املحلية ،احلالة الثقافية األكثر حضور ًا وتأثري ًا
تعززه فقط كثرهتا العددية التي يمثّل بعضها أكثر من عدد
يف حميط دول االستقبال اخلليجية ،وهو حضور مل ّ
السكان املحليني ،حيث إن بعضها بات يمثّل اجلامعة األكرب مقارنة باجلامعات املحلية والعربية األخرى ،وإنام
عززته ً
أيضا العاملة األجنبية التي أصبحت حتتل مواقع جوهرية يف أنامط التنمية القائمة يف املنطقة وعملياهتا ،بل
ّ
ّ
يتشكل يف ضوء حضورها ،ونتيجة متفصل أدوارها يف عمليات اإلنتاج وأنامطه ،مجيع أوجه النشاط
إنه أصبح
االقتصادي واالجتامعي ولربام الثقايف ،ويتأثر هبا كذلك بعض أنامط الفعل السيايس الداخيل.

ً
أوال :حديث في الهوية
ننطلق يف فهمنا مسألة اهلوية من حقيقة قائمة يف العلوم االجتامعية ،وهي أن اهلوية متثّل حالة ديناميكية ومتغيرّ ة،
وهي أطروحة تقف عىل خالف بعض التوظيفات السياسية للهوية التي ترى فيها حالة استاتيكية ثابتة ،بل
رسمدية دائمة من حيث مركّ بها وتكويناهتا .بمعنى آخر ،إن اهلوية هي ،بفعل ّ
تشكلها القيمي ،حالة ذات ثبات
املكونات االجتامعية
نسبي ،أي إهنا حالة يصيبها التغيرّ لكن ال يمكن أن يصيبها النسيان واالندثار .فاهلوية ،كام ّ
األخرى ،خاضعة للتغيري ،ولربام خيضع بعض مكوناهتا لالنتفاء ،وأحيانًا إلعادة اإلحياء(كنموذج إعادة إحياء
اللغة العربية ،أو إعادة إحياء بعض القوميات ،أو حتويل بعض اللغات من لغة ختاطب إىل أداة يف الكتابة).
مكون ثقايف واجتامعي وسيايس قابل للتغيرّ وإن يكن يف بعض حاالته غري قابل لالنتفاء .بمعنى آخر،
فاهلوية إذ ًا ّ
مكونات اهلوية ،كاللغة والدِّ ين والطائفة ،يمثّل الوعاء األسايس حلفظ اهلوية ،كام إنه اإلطار الذي
إن بعض ّ
()1
من خالله تستطيع أن تستمر ولربام تقاوم وتتكيف مع الكثري من عمليات التغي  .فإحساس األفراد باهلوية
ّ
يتشكل من خالل الرموز واملعاين املرتبطة ببعض خصائص السلوك وأشكاله ،واملامرسات التي تبقى يف بعضها
من خالل اللغة والدِّ ين قابلة لالستمرار ،عىل رغم التغيرّ ات التي قد تأيت عىل بيئة األفراد اخلارجية .وينزع كثري
من اجلامعات املهاجرة نحو تشكيل جمتمعاهتا املحلية ،يف بالد املهجر ،يف إطار سياقاهتا االجتامعية والثقافية
قريبا من خصائص املجتمعات املستقبِلة هلا .وهي يف هذا متثّل قناة اتصال
اخلاصة هبا دول االستقبال ،بعيدً ا أو ً
وجرسا أو قناة لإلدماج يف املجتمعات املستقبِلة من ناحية أخرى.
باملجتمعات املرسلة من ناحية،
ً
 1جوردون مارشال ،موسوعة علم االجتامع ،ترمجة حممد اجلوهري [وآخرون] (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2012 ،مج  ،3ص
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كمكون تبقى ممثّلة للصورة يف ك ّليتها ،التي يرى بعضنا اآلخر من خالهلا ،أي إهنا الصورة
ومع ذلك ،فإن اهلوية
ّ
السامت اخلاصة والعامة التي تعطي أفرا ًدا بعينهم جمموعة
نميز هبا اآلنا من اآلخر .وهي متثّل جمموعة من ِّ
التي ّ
متيزهم من اآلخرين .وهي سامت تتداخل فيها اللغة والدِّ ين والطائفة والعادات
من ِّ
السامت املشرتكة التي ّ
املكونات لتصل إىل احلي والقرية والبادية
والتقاليد والتاريخ والطبقة واجلامعة املهنية واملكان .وقد تصغر هذه ّ
والقبيلة والعشرية ُ
واألرسة والعائلة ،وهي عنارص تطبع أفرادها هبوية فرعية ضمن اهلوية الك ّلية للجامعة .وهي
يف عمومها تعبرّ عن احلالة الزمانية واملكانية التي ال ت ّ
ُشكل مزاج األفراد وقيمهم واجتاهاهتم فحسب ،وإنام
ت ّ
متيزهم من اآلخر املختلف.
ُشكل كذلك صورهتم الك ّلية التي ّ

متثّل اهلويات جمموعة دوائر ،أي هويات فرعية وأحيانًا هويات متناهية يف الصغر ،يتداخل  -ولربام يتامهى -
والتمدد وأزمنتها ،وينفصل بعضها عن البعض اآلخر يف فرتات
بعضها مع البعض اآلخر يف فرتات االسرتخاء
ّ
وتعزز السياقات الثقافية وحصص توزيع الثروة بني اجلامعات االجتامعية القائمة واملامرسة
الشدة والرصاع.
ّ
ّ
السياسية للحكم ،أي حكم ،ونزاع املصالح والدِّ ين والطائفة ،درجة التامهي والتداخل واالنفصال بني هذه
الدوائر املكونة للهوية العامة اجلامعة ،التي ربام تصغر ،بفعل هذا النزاع ،إىل دوائرها الصغرية التي تأخذ بعدً ا
نافيا
قبليا أو عشائر ًيا ...إلخ .بل إهنا تأخذ أحيانًا بعدً ا عنرص ًيا
قوميا أو
شوفينيا ً
ً
مذهبيا أو جهو ًيا أو ً
ً
عرقيا أو ً
ً
عرقيا ،كام هي يف مجيع احلروب األهلية التي شهدها لبنان ويوغسالفيا
أو
ا
مذهبي
أو
ا
ديني
املختلف
لآلخر
ً
ً
ً
والعراق ..وغريها .وتُرى اهلوية يف اختالفها عن اآلخر ال يف متاثلها معه ،بل إن ّ
تشكلها يأيت يف ضوء عالقة
االختالف مع اآلخر أو التامهي معه ،أو يف حماولة اآلخر استفزازها وتأكيد متايزه عنها(.)2

هوية األشخاص واجلامعات ال تندثر وال تمُ حى ،لكن قد تصغر وتتامهى يف اهلويات األكرب ،وقد تتوارى بعض
الوقت إىل أن ُيعاد إحياؤها أو استفزازها ،فتخرج إىل السطح معبرّ ة عن نفسها يف أشكال من الصور والتمثّالت
التي تأخذ شكل اختالف أو رصاع قد يكون عني ًفا ،ومد ِّم ًرا أحيانًا.

ومتثّل شبكة عالقات الفرد االجتامعية هوية الفرد أحيانًا أو ً
بعضا من مركّ باهتا ،وهي يف هذا متثّل جمموعة من
املرجعيات املتباينة ،ولربام املتضادة واملتصارعة ،وتعبرّ عن نفسها يف إطار اجلامعة ،وتربز عىل السطح إذا ما
شعرت بتهديد صادر عن فئة أو مجاعة أو دولة.

ّ
وتتشكل اهلوية ،كام أرشنا ،من مرجعيات تارخيية ودينية ،ومن أنساق قيمية وأصول عرقية ،ولربام انتامءات
مكونة دوائر جتمع
مكونات تتداخل يف ما بينهاّ ،
جغرافية ومراتب طبقية وقطاعات مهنية ...وغريها .وهي ّ
الفرد مع آخرين يف البلد نفسه أو يف بلدان أخرى .وقد يكون االلتقاء هذا عىل أساس عرقي أو قومي أو جهوي،
أو عىل أساس اللغة املشرتكة .وقد تتسع هذه اهلوية فتجمع الفرد مع آخرين من أعراق أخرى إذا ما كانت قائمة
مكونًا هلويات
املكون الديني كاإلسالم واملسيحية واليهودية ...إلخ .لكن قد يكون الدِّ ين يف بعض األحيان ّ
عىل ّ
أخرى صغرية أو متناهية يف الصغر إذا ما جاء معبرّ ا عن الطائفة الكبرية أو الطائفة الصغرية؛ فهناك اً
مثل املسلم
الس ّني يف مقابل املسلم الشيعي واملسلم اإلبايض واملسلم الدرزي واملسلم اإلسامعييل واملسلم العلوي واملسلم
الزيدي ...وغريها .وداخل هذه اجلامعات كلها ،هناك مجاعات ِ
وف َرق أخرى أصغر فأصغر تعبرّ عن نفسها يف
مذاهب فرعية أو مدارس فكرية أو زوايا أو حوزات ،بل وتعبرّ عن نفسها يف هذه األطر أحيانا بشكل عرقي

 2باقر سلامن النجار« ،الفئات واجلامعات :رصاع اهلوية واملواطنة يف اخلليج العريب »،يف :أمحد صدام عبد الصاحب الشبيبي [وآخرون]،
جملس التعاون لدول اخلليج العربية :قضايا الراهن وأسئلة املستقبل ،سلسلة كتب املستقبل العريب؛ ( 59بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2008 ،ص .48
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أو جهوي :فهناك الس ّنة العرب يف مقابل الس ّنة األعاجم ،وهناك الشيعة العرب يف مقابل الشيعة األعاجم،
وهناك العرب باختالفاهتم القبلية والدينية واملذهبية يف مقابل غري العرب باختالفاهتم اإلثنية .وهناك املسيحي
الكاثوليكي يف مقابل املسيحي الربوتستانتي ،واملسيحيون العرب يف مقابل األعاجم ،وهناك مجاعات مذهبية
أصغر تتفرع من داخل كل مذهب .فهناك الكاثوليك يف مقابل الربوتستانت ،وهناك الروم الكاثوليك يف مقابل
الروم األرثوذكس ،وهناك الكاثوليك الالتينيون يف مقابل الكاثوليك الكلدانيني والكاثوليك األقباط وغريهم.
وهؤالء ،كام يف األديان واجلامعات األخرى ،يمثّلون يف عمومهم دوائر كبرية تخُ رتق بالدوائر الصغرية القائمة
عىل االنتامءات العرقية واملذهبية واجلهوية.

فاهلويات تُدخل اجلامعة /اجلامعات يف هويات كربى جامعة وأخرى صغرية أو متناهية يف الصغر ،قائمة
ّ
وتشكل األديان واملذاهب واألعراق عنارص أساسية يف تشكيل اهلوية،
عىل اجلامعات األصغر فاألصغر.
وهي انتامءات ومرجعيات عابرة لألوطان ومخُترَ ِ قة لفضائها اجلغرايف والثقايف واالجتامعي والسيايس،
ّ
يسميه مانويل كاستلز املجتمعات أو الفضاءات العابرة للجنسية .وهي هويات نقلتها
مشكلة يف ذلك ما ّ
كونت هويات جديدة جتمع فيها
معها اجلامعات املهاجرة عرب التاريخ ،وبتفاعلها مع املجتمعات املستقبلةّ ،
تكونت معها يف جمتمعات االستقبال .وهي هويات
مكونات جاءت هبا من جمتمعات اإلرسال مع أخرى ّ
ّ
لاّ
مكوناهتا
ببعض
ذلك
يف
حمتفظة
تبقى
أهنا
إ
اإلرسال،
بمجتمعات
السيايس
ارتباطها
الزمن
مع
تفقد
قد
ّ
األصلية التي جاءت معها يف شبكة عالقاهتا االجتامعية ويف تعبرياهتا الثقافية املختلفة :يف األسامء التي حيملها
أفرادها ويف اللغة واألطعمة التي يتناولوهنا ويف الدِّ ين والطائفة  ...وغريها ،ولربام يف مواقفها السياسية،
مميزة هلا عن اجلامعات األخرى .وهي تعبريات قد تقف يف بعضها أمام اإلدماج الكامل لبعض هذه
كعالمة ّ
اجلامعات العاملية املهاجرة يف جيلها األول ولربام جيلها الثاين .وهي حالة قد ال تعكس يف بعضها سياسات
مناهضة لعملية اإلدماج عىل صعيد بعض دول االستقبال ،وإنام يف كون أن اجلامعات املهاجرة ذاهتا قد جتد
أن تيسري منافع أفرادها االقتصادية واالجتامعية وتقوية مواقعها التفاوضية ،قد ال يتم اّإل من خالل انغالقها
يسمى ظاهرة املجتمعات والفضاءات
جتمعاهتا املهاجرة ،األمر الذي يدفع ،كام أرشنا آن ًفا ،إىل بروز ما ّ
عىل ّ
()3
العابرة للحدود  .ويفسرّ هذا بروز األحياء اآلسيوية كاهلندية والصينية والرتكية والعربية والالتينية يف قلب
املدن األوروبية واألمريكية والكندية.
عمو ًما يرى كاستلز أن اهلوية يمكن أن تربز كنتيجة للمواقف الثالثة الرئيسة اآلتية:

 قد تأيت كنتيجة ملواجهة مؤثرات أو إجراءات تشعر اجلامعة بحاجتها إىل قدر من احلامية واالنعزال كتعبري عناستقالليتها الثقافية واالجتامعية أو الدينية؛

 قد تأيت دفاعية ،ووظيفتها أن متثّل بالنسبة إىل أعضائها ملجأ وفضاء للتساند والتعاضد يف مواجهة عامل اخلارج،ولربام أحيانًا الداخل ،املتوحش؛
 قد تأيت كتعبري عن قدر من البناء الثقايف الذي ينتظم فيه أفراد اجلامعة حول جمموعة من القيم ،يمثّل اعتقادومتيزها من اآلخر املختلف(.)4
أفراد املجموعة هبا وإيامهنم بمسلامهتا عالمة فارقة للتعبري عن الذات ّ

3 Caroline B. Brettell and James F. Hollifield, eds., Migration Theory: Talking Across Disciplines (New York: Routledge,
2000).
4 Manuel Castells, The power of Identity, Information Age; v. 2 (Malden, Mass. : Blackwell, 1997), p.65.
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المتعددة
ثان ًيا :العمالة األجنبية :مجتمع الهويات
ّ
مرت جمتمعات اخلليج العريب خالل العقود األربعة املاضية بتغريات ديمغرافية متسارعة وكبرية .بل إن
ّ
مرت ببعض دول املنطقة خالل األعوام الثامنية املاضية أو يزيد هي يف واقع
التي
الديموغرافية
الت
التحو
ّ
ّ
أمرها من التغيرّ ات التي ترقى إىل أن تكون جذرية ،وهي يف بعضها متثّل حاالت فريدة يف التاريخ املعارص
للمجتمعات البرشية؛ فعدد سكان املنطقة ازداد خالل األعوام اخلمسة املاضية حوايل ستة ماليني نسمة ،إذ
ارتفع من  31مليون نسمة عام  2003إىل  37مليون نسمة عام  2008وإىل  44٫6مليونًا يف عام ( 2010انظر
اجلدول) ،وما ربام يقرتب من  55مليونًا أو يفوق اً
قليل يف عام  .)5(2015ومل يكن لألزمة االقتصادية التي مر
هبا العامل منذ عام  2008وموجة الثورات العربية تأثري كبري يف نمو اجلسم السكاين املهاجر وإن تكن قد ق ّللتا
من معدالت الزيادة فيه.

تشري األرقام املتوافرة إىل أن معدل الزيادة يف السكان يف دول املنطقة خالل الفرتة املمتدة من عام  2003حتى
قدر بحوايل  18٫4يف املئة ،وإىل أن هناك مليونًا جديدً ا يضاف إىل سكان املنطقة كل عام ،ج ّله يأيت
عامّ 2010
بسبب زيادة الطلب عىل العاملة األجنبية .بل إن بعض دول املنطقة ارتفع عدد السكان فيها خالل الفرتة 2003
  2012من بضع مئات من اآلالف إىل ما يتجاوز املليون أو املليون ونصف املليون من السكان ،كام يف حالتيحتوالت مهمة عىل صعيد الفضاءات االجتامعية والثقافية
البحرين وقطر ،ومها احلالتان اللتان حتمالن يف طياهتام ّ
واالقتصادية والسياسية؛ إذ ارتفع عدد سكان قطر من  500ألف نسمة عام  2002إىل حوايل  1.8مليون
نسمة عام  ،2012كام ارتفع عدد سكان البحرين من حوايل  650ألف نسمة عام  2003إىل حواىل 1.250
مليون نسمة عام .2012

ومن املهم القول إن هذا االرتفاع يف السكان إن هو اّإل نتيجة لزيادة الطلب عىل العاملة األجنبية ،وهو ارتفاع
غري مرتبط بحاجات الناس واملجتمع الفعلية ،بقدر ما هو انعكاس حلاجات متضخمة فرضتها حالة االندماج
يف السوق العاملية؛ فإمجايل قوة العمل يف دول جملس التعاون ارتفع جلهة احلضور الرقمي من  11.501مليون
عامل عام  2003إىل  16.633مليون عامل عام  2008ثم إىل 18.316مليون عامل عام .(6) 2010
ويوضح اجلدول أن يف الوقت الذي ت ّ
ُشكل العاملة األجنبية ما نسبته  47٫3يف املئة من السكان ،فإن متثيلهام
يف سوق العمل يرتفع إىل  73يف املئة .كام يوضح اجلدول نفسه أن الزيادة األكرب يف الطلب عىل العاملة األجنبية
كبريا يف أسعار النفط،
جاءت يف الفرتة املمتدة بني عامي  2003و ،2008وهي الفرتة التي شهدت صعو ًدا ً
اً
كبريا يف املشاريع اإلنشائية يف املنطقة.
وبالتايل
تضخم ً

من ناحية أخرى ،تُعترب دول اخلليج العريب إحدى أهم املناطق يف املنطقة العربية والعامل جلهة ارتفاع حجم
العمل األجنبي فيها ،وموقعه يف السكان وسوق العمل .فالعاملة األجنبية متثّل ما ال يقل عن  29يف املئة من
إمجايل سكان سلطنة ُعامن ،وحواىل  39يف املئة من سكان اململكة العربية السعودية ،و 54يف املئة من سكان
البحرين ،غري أهنا متثّل غالبية السكان يف بقية دول جملس التعاون ،وقد تصل نسبتها يف بعضها إىل ما هو
أعىل من  80يف املئة من السكان ،وقد تقرتب النسبة من  90يف املئة يف بعض حاالت دول املنطقة .ونتيجة
لذلك ،يمثّل العامل األجانب القطاع األكرب الفاعل يف سوق العمل ،بام ال يقل عن  73.1يف املئة من إمجايل
 5باقر سلامن النجار «االحتياجات املستقبلية للعاملة ىف دول جملس التعاون »،ورقة قدمت إىل :املوارد البرشية والتنمية يف اخلليج العريب
(املؤمتر السنوي الرابع عرش ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبوظبي 4-2 ،شباط /فرباير .)2009
 6املصدر نفسه.
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قوة العمل ،وهو األمر الذي يرتفع يف بعض الدول إىل ما يقارب  90يف املئة أو ما قد يفوق ذلك .وحجم
متدنيا ،وج ّله متكدس يف القطاع
املسامهة املحلية يف قوة العمل يف بعض هذه الدول يبقى عىل وجه العموم
ً
احلكومي يف مقابل انخفاض كبري يف القطاع اخلاص ،وهذه النسبة مرجحة كذلك لالنخفاض مع كل زيادة
يف وترية االستقدام للعمل األجنبي( .)7اً
فمثل ،قد ال يتجاوز حجم مشاركة العاملة الوطنية يف القطاع اخلاص
الـ  1يف املئة كام يف حالة قطر واإلمارات العربية املتحدة ،وقد يرتفع يف بعضها اآلخر ليصل إىل حواىل  3يف
املئة كام يف احلالة الكويتية ،وإىل 16يف املئة يف سلطنة ُعامن وإىل  19٫1يف املئة و 19٫7يف املئة ،ومها األعىل،
يف احلالتني البحرينية والسعودية عىل التوايل(.)8

ً
ثالثا :الرتب والهويات في مجتمع الوافدين
ويقدر عدد جنسياهتا بام يتجاوز املئة واخلمسني جنسية ،ويقرتب يف ذلك
وتأيت العاملة األجنبية من بالد ش ّتىّ ،
املقدر بـــ  200دولة .ويأتون يف معظمهم من شبه القارة اهلندية :اهلند وباكستان وبنغالدش
من عدد دول العامل ّ
ورسي النكا ،ومن خمتلف البلدان العربية ومن بالد العامل األخرى يف آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشاملية
واملوحد من الناحية اإلثنية والثقافية والدينية.
وأمريكا الالتينية .واجلسم السكاين األجنبي ليس باجلسم املتامثل
َّ
وهو أقرب إىل موزاييك اجتامعي وإثني ،وينقسم بني مغرتبني عرب قد ال تتجاوز نسبتهم يف أحسن حاالهتا 10
يف املئة من إمجايل اجلسم السكاين املهاجر ،وأكثرية أجنبية من آسيا وأفريقيا وأوروبا .ولقد ّ
شكل ذلك اجلسم
السكاين األكرب من حيث احلجم والدور يف حالة الكويت واململكة العربية السعودية قبل االجتياح العراقي
للكويت عام  .1990ومنذ تسعينيات القرن املايض حتى اآلن ،غلب العنرص اآلسيوي عىل العنرص العريب يف
عموم املنطقة .والعرب ،كام األجانب ،يأتون من أقاليم خمتلفة ،ويتب ّنون توقّعات واتجّ اهات متباينة ،ويعملون
رتبا وطبقات اجتامعية خمتلفة) .9(8كام تتسم سوق العمل يف دول
يف مهن ،ويقومون بأدوار متعددة ،وحيتلون ً
اخلليج العريب بقدر من االنقسام اإلثني ،ال يف إطار تقسيمه بني وظائف عالية األجور وآمنة حتتلها العاملة املحلية
وجزء من العاملة املهاجرة العالية الكفاءة والتدريب يف مقابل أخرى منخفضة األجر وغري آمنة حتتلها العاملة
املهاجرة يف مستوياهتا الدنيا ،وإنام هو انقسام قائم عىل إثنية العاملة املهاجرة؛ فهناك أعامل بعينها تكاد حتتكرها
جرا .فاملستويات الدنيا واملتوسطة يف قطاع
مجاعات عاملية مهاجرة يف مقابل أعامل مجاعات أخرى  ..وهلم ًّ
البناء اً
مثل تكاد حتتكره العاملة اهلندية والبنغالية والباكستانية وبعض العاملة الفليبينية  .كام أن أعامل اخلياطة
وحياكة املالبس تكاد حتتكرها العاملة اهلندية والباكستانية والبنغالية ،وتكاد أعامل الورش والكراجات ،تكون
حكرا عىل العاملة اهلندية والبنغالية عىل رغم بعض االخرتاقات من جنسيات عربية وآسيوية أخرى .كام حتتكر
ً
وإما من الفليبني .ويف مقابل
اهلند
من
ا
إم
تأيت
عاملة
وهي
والسياحة،
الفندقي
القطاع
أعامل
اآلسيوية
العاملة
ّ
ّ
ذلك تكاد العاملة املرصية والفلسطينية والعربية األخرى حتتكر األعامل املكتبية والتعليمية والتطبيب واألعامل
املهنية األخرى يف القطاع احلكومي .وهي قطاعات ،أصبحت يف بعضها عصية عىل االخرتاق من ِقبل اجلامعات
اإلثنية األخرى ،نتيجة ّ
متكن العاملة العربية منها.
 7املصدر نفسه.
 8انظر اجلدول ،ص  122من هذه املقالة.
 9باقر سلامن النجار ،حلم اهلجرة للثروة :اهلجرة والعاملة املهاجرة يف اخلليج العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2001 ،
ص .164
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وبشكل عام ،تقع الكثرة الكثرية من العاملة اآلسيوية ،ورغم متتع بعضها بدخول عالية ،يف الرتب الطبقية الدنيا،
وأفرادها من العاملني يف القطاعات اإلنشائية ويف الورش والكراجات ويف اخلدمات الشخصية وخدم املنازل،
وهي الفئة التي تشكل ما بني  65يف املئة إىل  80يف املئة من إمجايل العاملة األجنبية يف اخلليج.

يف املقابل ،تتم ّتع العاملة األوروبية عاد ًة باألجور العالية ،وهي يف هذا حتتل املراكز اإلدارية القيادية يف القطاع
اخلاص ،ويف بعض القطاعات املشرتكة وبعض جماالت االستثامر العقاري واملصارف ،وبعض أجهزة الدولة،
وقد يشرتك معها بعض عنارص العاملة العربية واآلسيوية ذات التدريب والتعليم واخلربة العملية املتقدمة.
وتدخل ضمن أصحاب الدخول العليا اجلامعات الوافدة العاملة يف القطاع التجاري ،من فئة أصحاب األعامل
ُ
من العرب واآلسيويني ،وهي فئة ذات دخول عالية ،وتقطن يف الغالب ّإما يف مناطق اإلسكان اخلاص ،بعيدً ا
وإما يف املناطق السكنية املختلطة .وتتمتع مناطق سكناها
عن إسكان املواطنني من الطبقتني الوسطى والعلياّ ،
يف الغالب بوسائل ترفيهية متعددة ،كأحواض السباحة ومالعب التنس واألندية اخلاصة واملطاعم الفاخرة.
ّ
وتتشكل شبكة عالقاهتا ونشاطات أفرادها االجتامعية يف إطار اجلامعة اإلثنية أو اجلامعة املهنية التي ينتمون
إليها ،أو الطبقة االجتامعية التي حيتلوهنا ،وهي حالة قائمة يف ّ
جل اجلامعات املهاجرة يف دول جملس التعاون.
وقد أقام بعضهم ،وحتديدً ا الطبقة التجارية العربية واآلسيوية ،مشاريع اقتصادية إنتاجية أو طفيلية ،مع رشكاء
فعليني ،يف العلن أو يف الباطن ،من املواطنني .وهم يعيشون حياة اجتامعية مغلقة عىل مجاعاهتم املامثلة من الناحية
ً
خليطا غري متجانس تتصارع فيه أحيانًا النزعات والطموحات ،وقد جتمعه
العرقية والطبقية .وهي فئة متثّل
املصالح االقتصادية املشرتكة يف أحيان أخرى(.)10
وتستحرض العاملة املهاجرة معها هوياهتا الصغرى ،معبرّ ة عنها يف تشكيالهتا ويف شبكة عالقاهتا االجتامعية
واالقتصادية التي ّ
تشكلها يف دول االستقبال ،فالعاملة الفلسطينية واملرصية واهلندية والباكستانية والبنغالية،
وبدرجة أقل الفليبينية والصينية ،تتجه نحو السكن يف مناطق بعينها تنشأ فيها َمرافقها اخلاصة هبا وذات العالقة
املبارشة بجامعتها اإلثنية .بل إن هذه التجمعات قد تقام أحيانًا وفق القرية التي جاء منها أفراد اجلامعة ،أو
حتى وفق اجلامعة الدينية واملذهبية التي ينتمون إليها .فهوية املكان والقومية والدِّ ين توظف كمصادر للدعم
النفيس واالجتامعي واالقتصادي .واملهاجر العريب يسعى اً
دائم إىل توظيف هويته وانتامئه العريب يف دعم حضوره
ووضعه التفاويض يف مقابل اجلامعة القومية األخرى ،وأخرى توظف الدِّ ين اإلسالمي يف مقابل غري املسلمني،
التشيع ،ولربام االنتامء القبيل يف دعم مواقعها التفاوضية يف مقابل اآلخر.
وأحيانًا التس ّنن يف مقابل
ّ
ّأما األعامل الوسطية ،فتحتلها يف الغالب العاملة العربية واآلسيوية :اهلندية والفليبينية وبعض العاملة األوروبية
ً
ّ
اجتامعيا شديد التنوع ،تتصارع يف ما بينها هوياهتا الصغرية والكبرية .وتعمل العاملة
موزاييكا
لتشكل
الرشقية،
ً
العربية يف الغالب يف القطاع احلكومي اخلدمي :التعليم والصحة ،يف حني ُي ِّ
فضل القطاع اخلاص توظيف العاملة
اآلسيوية :الفليبينية واهلندية يف األعامل التي تتطلب املهارات الفنية ويف القطاع التجاري الذي يوظف بكثافة
ّ
وتشكل هذه الفئة ،باختالفاهتا اإلثنية ،عصب احلياة االجتامعية واالقتصادية والثقافية يف مجيع
عاملة آسيوية.
دول املنطقة .وهي فئة ساعدها االرتفاع النسبي لدخوهلا يف أن تكون هلا نشاطاهتا االجتامعية اخلاصة التي قد
تأيت بشكل ّ
منظم من خالل هيئات وجتمعات تقام هلذا الغرض ،كاألندية ومجعيات اجلوايل ،وهي جتمعات
مغلقة عىل مجاعاهتا اإلثنية ،أكان ذلك يف أوساط العمل العريب أم يف أوساط العمل األجنبي(.)11
10 Claude M. Steele, Whistling Vivaldi: And Other Clues to how Stereotypes Affect Us, Issues of Our Time (New York:
W.W. Norton & Company, 2010), p. 19.

 11النجار ،حلم اهلجرة للثروة ،ص .185-163
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بدت العاملة العربية يف حقبتها السابقة ّ
معينة يف هويات املنطقة ،إذ لعبت يف حقبة
مشكلة أو مؤكدة لعنارص ّ
ِّ
املشكل واملؤكد للهوية القومية ،كام أن مجاعاهتا ا ُملتأسلمة يف احلقبة
السبعينيات من القرن املايض الدور األساس
أدوارا بدت يف بعضها مؤكدة للهوية اإلسالمية ،مزامح ًة يف
املمتدة من ثامنينيات القرن املايض حتى اآلن أدت
ً
املكونات األخرى من اهلوية القومية .اّإل أن بعضها اآلخر ،ونتيجة ّ
ذلك ً
تشظي اهلويات يف املنطقة
بعضا من ّ
طائفيا أو َق َب ًليا .فبعضها بدا مؤكدً ا هوية اإلسالم يف مقابل أصحاب الديانات
العربية ،أخذ ُمكونّ هوياهتا منحى
ً
التشيع وأحيانًا مؤكدً ا اهلويات الصغرية األخرى
األخرى كاملسيحية وغريها ،وآخر بدا مؤكدً ا للتسنن يف مقابل
ّ
داخل هذه املذاهب ،كالشافعي واملالكي واحلنبيل واحلنفي ( )...وغريها ،أو مؤكدً ا انتامءاته ال َق َبلية أو ِّ
موظفا هلا
آتيا من بادية الشام واألردن.
إذا ما كان ً

ّأما عاملة الرتب الدنيا ،فهي التي تعمل يف الورش والكراجات ،ويف القطاع اإلنشائي واخلدمات املنزلية
والشخصية .وهي تأيت يف الغالب من شبة القارة اهلندية :اهلند وبنغالدش وباكستان والفليبني .والقليل منها
أوضاعا اجتامعية واقتصادية
يأيت من رسي النكا ومن البلدان العربية .وتعيش هذه الفئة من العاملة األجنبية
ً
متدنية جلهة السكن واملستوى املعيشة ،األمر الذي قادها يف األعوام األخرية إىل تنظيم احتجاجات وإرضابات
عن العمل واجهتها السلطات املحلية يف بعض احلاالت بيشء من الشدة( ،)12وكانت احتجاجات َّ
منظمة ّإما عىل
أساس عرقي ،عندما تكون العاملة خالصة من إحدى اجلنسيات اآلسيوية  -كاالحتجاجات التي نظمتها العاملة
تأخر تلقّيها أجورها
البنغالية العاملة يف قطاع النظافة يف الكويت خالل آب /أغسطس 2008
احتجاجا عىل ّ
ً
من أرباب العمل ،أو االحتجاجات التي ّ
نظمتها العاملة اهلندية يف البحرين وديب يف القطاع اإلنشائي للسبب
ذاته ،أو االحتجاجات التي ّ
نظمتها العاملة املرصية يف الكويت لسوء أوضاعها املعيشية ودخلت بفعلها يف صدام
وإما خمرتقة لعامل اجلنسية وممثِّلة لرشحية أوسع من العامل من جنسيات خمتلفة يعملون يف
مع اجلهات األمنية ّ -
الرشكة ذاهتا ،كاالحتجاجات التي قادهتا العاملة اآلسيوية ،بجنسياهتا املختلفة ،يف القطاع اإلنشائي يف إمارة ديب
تأخر دفعها ،أو لرت ّدي أوضاع العمل واملعيشة(.)13
نتيجة تدنيّ أجورها أو ُّ

يسهل انتامء هذه العاملة إىل جنسية واحدة ،كاهلندية والبنغالية واملرصية ،وإن تكن ذات انتامءات
بشكل عامّ ،
مصدرا للتعاضد
دينية خمتلفة ،عليها تنظيم إرضاباهتا العاملية؛ فاالنتامءات اإلثنية مثّلت عىل الدوام ال
ً
مصدرا مهماًّ لإلدراك االجتامعي والثقة؛ فاإلثنية بناء أسايس إلدراك الفروق والتمييز
والتساند فحسب ،بل
ً
االجتامعي يف مقابل اآلخر .كام إهنا أحد أهم مصادر التالحم االجتامعي يف مطالبة اجلامعات بحقوقها عىل
الصعد املختلفة .ومتثّل ً
جرسا للثقة بني أفراد اجلامعة اإلثنية الواحدة عىل مستوى الداخل واخلارج.
أيضا
ً
وتفسرّ شبكة العالقات التجارية القائمة وفق مصدر اإلثنية يف أوساط اجلامعة اآلسيوية املهاجرة حول العامل
يف أوساط الصينيني واهلنود وغريهم ،أن درجة الثقة هنا ُبنيت عىل أساس االنتامء اإلثني الذي يسبق يف بعضه
أي فعل مشرتك(..)14
ويالحظ أن درجة التعاطف مع هذه االضطرابات ختتلف باختالف الفضاء اإلثني السائد .ففي الوقت الذي
َ
بدت اجلرائد املحلية الناطقة باللغة اإلنكليزية ،وتعمل فيها يف الغالب العاملة اآلسيوية ،ذات درجة أعىل من
التعاطف مع إرضابات العاملة اآلسيوية ،بدت اجلرائد املحلية ،أو بعضها ،الناطقة باللغة العربية متعاطفة بدرجة

 12باقر سلامن النجار ،العاملة األجنبية يف اخلليج :عاملة الرتب الدنيا (بريوت :منظمة العمل الدولية.)2008 ،
 13أنظر كذلك حول إرضاب عامل الرشكات األمنية من املرصيني يف الكويت وردود الفعل الكويتية والسفارة املرصية يف الكويت،
اجلريدة (الكويت).2008/6/9 ،

14 Castells, p. 55.
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ِّ
وحمذرة من خماطر العاملة اآلسيوية عىل اهلوية السياسية والثقافية
أقل بفعل غلبة العنرص العريب العامل فيها،
لدول املنطقة.

وإما يف مساكن شعبية يف األحياء
وتسكن هذه الفئة ّإما يف مساكن ُأقيمت هلا يف مناطق العمل أو بعيدة عنهاّ ،
القديمة التي هجرها ساكنوها من املواطنني إىل مناطق اإلسكان اجلديدة .وهي مساكن تتسم يف غالبها
وغالبا ما تتعرض حلرائق يذهب ضحيتها عدد من العامل .وتكثر
باالكتظاظ ،وتتدنى وسائل السالمة فيها،
ً
يف أوساط هذه العاملة ،نتيجة أوضاعها االجتامعية واالقتصادية املتدنية ،جرائم االعتداءات اجلنسية والقتل
والرسقة ...وغريها(.)15

تفصل اللغة والدِّ ين ،ولربام الطائفة واملرتبة الطبقية كهويات فرعية ،ومناطق السكن واإلقامة ،بني هذه اجلنسيات
واملراتب االجتامعية املختلفة للعاملة األجنبية ،من ناحية ،وبينها وبني جمتمع املواطنني من ناحية أخرى .وتتجه
اجلامعات املختلفة للعاملة األجنبية يف عمومها نحو االنكفاء عىل أبناء جنسيتها من دون االنفتاح عىل اآلخرين
ّ
جتمعاهتا رض ًبا من رضوب الكانتونات
من اجلنسيات األخرى .بل إن هذه اجلنسيات تتجه نحو
التشكل يف ّ
اإلثنية – الطبقية ،أي إن ال ُّلحمة االجتامعية القائمة بينها ّإما أن تكون بناء عىل االنتامء إىل اجلنسية ذاهتا أو
وإما أن تكون قائمة عىل االنتامء الطبقي ذاته ،وقد جتمعهام أحيانًا املهنة ذاهتا واملنطقة
إىل اجلامعة اإلثنية ذاهتاّ ،
معينة من دول
السكنية .وتتجه اجلنسيات العاملية املختلفة ،ونتيجة أوضاعها االقتصادية ،للسكن يف مناطق ّ
االستقبال ،كاجتاه العاملة املرصية ذات الدخول املتدنّية إىل السكن يف املناطق اخلارجية األقل تكلفة ،كالفروانية
وغريها يف الكويت ،أو اجتاه العاملة الباكستانية والبنغالية واهلندية ذات األجور املتدنية للسكن يف البيوت العربية
القديمة التي قد يكون بعضها اً
معدة سل ًفا لسكناها ،كام هي
جتمعات سكنية خارجية تكون ّ
آيل للسقوط أو يف ّ
سكنى العاملة اآلسيوية يف األحياء القديمة من مدينتي املنامة واملحرق يف البحرين ،ويف بقايا األحياء القديمة يف
والتجمعات السكنية الشعبية يف الكويت.
نجمة وغريها يف قطر ،ويف حويل والنقرة واألحياء
ّ

وتتشكل العالقات االجتامعية يف ما بني العاملة األجنبية وفق معطى اجلنسية ،أي دولة املنشأ ،ووفق الرتبة
االجتامعية واملهنة ،ولربام مؤسسة العمل وأحيانًا وفق القرية أو احلي أو العائلة يف بلد املنشأ .وعىل رغم أن
بعضها ،وربام جلها ،ال يسكن يف مناطق بعينها ،اّإل أن شبكة عالقاهتا االجتامعية القائمة تعبرّ يف هذا عن هوياهتا
املختلفة ،ولربام أحيانًا املتصارعة؛ فالطريقة والقنوات التي تنسج هبا هذه اجلامعات عالقاهتا االجتامعية تقرتب
ّمما يمكن تسميته «الكنتنة االجتامعية»؛ فربام يكون بعض املناطق السكنية أحيانًا شبه مقصور عليها وعىل
األندية واجلمعيات االجتامعية اخلاصة بمناطقهام املحددة يف القرى وأطراف املدن يف دول اإلرسال .وال تؤكد
املطاعم التي يرتادها أفراد هذه اجلامعات ودور العبادة التي يقصدوهنا هوياهتم اخلاصة فحسب ،وإنام تؤكد
اً
ً
أشكال من التضامن االجتامعي أحيانًا ،يتم من خالهلا تبادل املعلومات واملعارف واملنافع
أيضا جتمعات ،وربام
والتعاضد وأساليب التعامل مع أرباب العمل واملؤسسات الرسمية يف دولة االستقبال .كام أهنا متثّل يف أحايني
أخرى عيون دول اإلرسال يف جمتمعات االستقبال .فعىل سبيل املثال كانت مدينتا حويل والنقرة يف الكويت
جتمع الفلسطينيني يف الكويت قبل النزوح ،وحتديدً ا عاملتهم التي حتتل رتبها
حتى عام  1990من أهم مراكز ّ
الوسطى والدنيا.

إن شبكة العالقات االجتامعية التي تنسجها العاملة األجنبية تعبرّ يف أحايني كثرية عن هوياهتا الكبرية أو الصغرية؛

 15باقر سلامن النجار ،سوسيولوجيا املجتمع يف اخلليج العريب :دراسات يف اشكالية التنمية والتحديث (بريوت :دار الكنوز األدبية،
.)1999
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فالعاملة العربية ال جتتمع اً
مثل كعاملة عربية وإنام يكون الرابط يف ما بينها يف الغالب متغري اجلنسية ،ويف أحايني كثرية
الطائفة أو الطبقة االجتامعية أو املهنة .فاملرصيون جتمعهم جنسيتهم ،وكذا الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون
والعراقيون ،واآلسيويون من اهلنود والباكستانيني والبنغاليني والرسي النكيني والفليبينيني ...وغريهم .بل إن
الرابطة التي جتمعهم ،أي اهلوية التي تعبرّ عنهم ،قد تتدنّى لتمثّل مناطق بعينها قد ينتمون إليها يف دول اإلرسال،
أو أهنا قد تعبرّ عن الطائفة التي ينتمون إليها ،أكان ذلك يف ما خيص العالقة بني العاملة العربية املسلمة واملسيحية
هويات صغرية أو متناهية الصغر يف دول االستقبال .وتبدو هذه واضحة يف
أم يف ما تعبرّ عنه طوائفهام وعن ّ
املجتمعات العربية التي تتصارع فيها الطوائف عىل عنارص القوة يف دول اإلرسال ،كمرص ولبنان والعراق ()...
وغريها؛ إذ إن رابطة االنتامء املذهبي والطائفي هي الرابطة التي تتشكل وفقها اهلويات الصغرية وتنسج عالقات
التحالف والرتابط يف دول االستقبال .فاملسيحيون واملسلمون من املهاجرين العرب ينزعون نحو أن يكون
عنرص االنتامء املذهبي والطائفي العنرص األول يف تشكيل شبكة عالقاهتم االجتامعية واالقتصادية ،وبالتايل
ا ُمل ّ
شكل األسايس ملركّ ب اهلوية .وقد يتدنّى ذلك إىل الدوائر األصغر داخل كل مجاعة مذهبية.

واملكونات اإلثنية للجامعة وغريها حواجز ال تفصل بني جمتمع املواطنني وجمتمع الوافدين
ومتثّل اللغة
ّ
فحسب ،بل هي متثّل عنارص تفصل بني اإلثنيات املختلفة داخل جمتمع الوافدين .فاللبنانيون ،شأهنم شأن
ويفرقهم الدِّ ين أو الطائفة أو اجلامعة السياسية...
العراقيني واهلنود والباكستانيني وغريهم ،جيمعهم الوطن األم ّ
متضخمة يف تشكيل اهلوية يف جمتمعاتنا الرشقية والعربية .وحتمل
وغريها ،وهي عنارص باتت متثّل مركّ بات
ّ
هذه اجلامعات لبعضها ً
بعضا اجتاهات ونوازع مصدرها االختالف يف ما بينها عىل سياسات دوهلا ،أو يف رصاع
ّ
التشظي والترشذم يف ما
مجاعاهتا االجتامعية واإلثنية عىل مركّ ب القوة يف دول املنشأ ،وهي أمور تزيد يف حالة
بينها .فالرصاع بني اجلوايل العربية عىل مصادر القوة وعنارصها يف دول االستقبال اخلليجية واضح للدارسني،
مؤخرا عنارص جديدة يف
وأكثره بروزً ا هو ذلك القائم بني اجلاليتني املرصية والفلسطينية ،وإن تكن قد دخلت
ً
الرصاع عىل القوة بني عنارص اجلوايل العراقية والسورية واألردنية واللبنانية ...وغريها ،أو بني هذه اجلامعات،
أو بعضها ،وبني عنارص اجلوايل اهلندية والباكستانية ...وغريها .فبعض هؤالء ّإما إنه يسيطر عىل اجلهاز اإلداري
وإما إنه يستوي عىل أجهزة التوظيف يف هذه الرشكات أو بعض املؤسسات الرسمية ،األمر
يف رشكات بعينهاّ ،
يسهل من خالله أمور توظيف أفراد مجاعته اإلثنية.
الذي ّ

رابعا :الجيل الثاني من المهاجرين :هويات مختلطة
ً
ارتباطا بمجتمع املنشأ ،جلهة اللغة والروابط ُ
ً
األرسية والدينية
إذا كانت هوية اجليل األول من املهاجرين أكثر
والثقافية ،فإن أوساط جيلهم الثاين باتت تشهد انتامءات وعالقات وهويات ترتبط أكثر بمجتمع االستقبال من
النواحي الثقافية واالجتامعية واالقتصادية ،وإن مل حيسب عىل دائرة املحليني من السكان .وتتصارع يف أوساط
ّ
متشكلة
هذا اجليل هويات ُو ِرثت من اجليل األول ،كاللغة وروابط القربى واإلثنية ،وهويات أخرى جديدة
بفعل النشأة والعيش يف السياقات االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتامعية والدينية لدول االستقبال.
فأنباء اجليل الثاين من املهاجرين العرب واألجانب يف اخلليج باتوا أكثر التصا ًقا بمجتمعات االستقبال منهم
بمجتمعات املنشأ ،ومل متنعهم االختالفات اللغوية واإلثنية وحياة «غيتوات» املهاجرين والعزلة االجتامعية من
تنمية هويات جديدة ارتبطت بصورة أكرب بمجتمعات االستقبال .اّإل أن حالة العزلة ،ولربام التهميش ،التي
يعيشها بعض قطاعاهتم تدفع نحو نمو اجتاهات يف أوساطهم تبدو أحيانًا سلبية ،إن مل تكن معادية لسياسات

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
العمالة األجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي

يسمى مجاعة “البدون” يف
دول االستقبال يف ما يتعلق بحقوق العاملة املهاجرة .ولربام تعكس ردود فعل ما ّ
الكويت ً
بعضا من اجتاهات هذه احلالة .فبعض مجاعات «البدون» يف اخلليج مثّلت اجليل الثالث من املهاجرين
الفاقدين هوية دول املنشأ ،اّإل أن حالة التهميش واإلقصاء االجتامعي التي تعيشها فئات ّ
شكلت يف أوساطها
اجتاهات بدت يف بعضها معادية لدول االستقبال ،وحتديدً ا نحو تلك الفئة من املحليني الرافضة للتوطني
والداعية إىل عودهتم إىل دول املنشأ .وقد ّ
شكلت ردود فعل قوى األمن الكويتية التي اتّسمت بالعنف ،نحو هذه
الفئة ،يف حوادث أواخر كانون األول /ديسمرب  2011وحوادث منتصف كانون الثاين/يناير ً ،2012
بعضا
من االجتاهات التي حتملها قطاعات من املحليني نحو األجيال اجلديدة من املهاجرين ،التي قد يتسم بعضها
بقدر من التعايل وعدم التمتع باخلدمات االجتامعية ذاهتا التي تقدمها الدولة ،كالتعليم والصحة وغريمها ،إىل
واجتامعيا واقتصاد ًيا عىل رغم تصنيفهم
ثقافيا
ً
قطاع مهم من السكان يعترب نفسه جز ًءا من جمتمعات االستقبال ً :
ضمن فئة غري املحليني(.)16
وعىل رغم أن بعض عنارص اجليل الثاين من املهاجرين يمتلك بعض خطوط التواصل مع أقرانه من الشباب يف
املجتمع املحيل ،فإن انتامءاته القائمة عىل جنسية دول املنشأ تدفعه نحو نسج عالقات اجتامعية وإقامة نشاطات
اجتامعية وترفيهية ،ولربام ثقافية ،مع اآلخرين من أبناء جلدته .وهي حالة ال ختص فئة بعينها من هذا اجليل،
وإنام تكاد تكون شاملة له بشكل عام.

خامسا :مخاوف الذوبان الثقافي
ً
إن تنامي جمتمع «األجانب» ،جلهة احلجم والدور يف مقابل جمتمع املحليني املتجه أكثر فأكثر نحو أن يكون
أقلية صغرية يف جمتمعه ،عىل رغم إمساكه بالنظام السيايس ،زاد من خماوف انتفاء اهلوية ،ال يف ُأطرها الثقافية
واالجتامعية فحسب ،بل باتت وترية املخاوف تزداد انطال ًقا من حقيقة أنه إذا ما ُسمح هلذه األعداد باالزدياد يف
إطار القوانني واالتفاقات الدولية اجلديدة التي قد تفرض مبدأ إعطاء هؤالء حقو ًقا سياسية وثقافية واقتصادية
تتساوى مع املواطنني ،فإن ذلك سيقود إىل طغيان اهلويات الوافدة عىل تلك املحلية .وإذا ما ُسمح لذلك
باالستمرار ،فإن هذه املجتمعات ستكون يو ًما امتدا ًدا ملجتمعات املنشأ؛ فالغلبة العددية وتق ّلص استخدام اللغة
العربية يف املؤسسات احلكومية كام يف القطاع اخلاص ،بل تواري استخدام هذه اللغة كأداة أساسية يف نظامنا
التعليمي اخلاص والعام ،وكذلك احلديث عن تأثري املر ِّبيات األجنبيات وخدم املنازل عىل األجيال اجلديدة
من جمتمعات اخلليج ،ال جلهة مستوى اللغة املستخدم ومدى قرهبا من اللغة العربية ُ
األم ،وإنام جلهة كوهنا قناة
النتقال القيم والتوجهات عند أجيال ُيفرتض أهنا ستكون املمسكة بأمور املستقبل يف هذه املنطقة ،كل ذلك
ّ
وتتشكل فيها جمموعة جديدة من اهلويات اهلجينة .بل
سيؤدي إىل أن تتوارى لدى هذه األجيال اهلوية القومية،
إن كبار املسؤولني باتوا يعتقدون أن عىل رغم الدور االقتصادي الكبري الذي تؤديه العاملة األجنبية يف اخلليج،
فإهنا «ال حتمل الكثري من مقومات الرشاكة مع املجتمعات املضيفة هلا»( .)17بل ّ
حيذر رصاحة يف موضع آخر من
أن منطقة اخلليج «قد تتعرض لتغيري ديموغرايف كبري هيدد هويتها الثقافية واالجتامعية إذا فرضت اتفاقيات عىل
 16القبس (الكويت).2011/12/22 ،
 17جميد ،العلوي« ،اهلوية واالنتامء الوطني يف اخلليج العريب »،ورقة قدمت إىل« :اهلوية يف اخلليج العريب ..التنوع ووحدة االنتامء»
(املؤمتر األول ملعهد البحرين للتنمية السياسية ،املنامة 16-15 ،نيسان /أبريل .)2009

119

120

العدد 3
شتاء 2013

املنطقة لتوطني العاملة األجنبية»( ،)18وال يبتعد حتذير قائد رشطة ديب الفريق ضاحي بن خلفان بقوله «أخشى
أننا نبني العامرات ونفقد اإلمارات»( )19عن املخاوف اخلليجية التي يعبرّ عنها بني الفينة واألخرى من أن
املجتمعات اخلليجية مستهدفة يف هويتها الثقافية واالجتامعية والسياسية بفعل هذا احلضور الكبري والواسع
واملتمفصل للعاملة األجنبية.

باإلضافة إىل ذلك ،من شأن سيطرة العاملة األجنبية ،بأشكاهلا ومستوياهتا املختلفة ،عىل مجيع إشكال النشاط
االقتصادي ،ولربام احلياة االجتامعية والفكرية ،أن تزيد من حالة التهميش التي يعيشها جمتمع املواطنني ،ال
من الناحية االقتصادية فحسب ،وإنام كذلك من الناحية الثقافية والسياسية .وهي حالة ،وإن تكن غري قريبة
احلدوث يف املدى املنظور ،فهي قابلة للتحقق يف ظل املعطيات العددية ومعطيات الدور واألوضاع الدولية
التي باتت متثّل قوة قادرة عىل اخرتاق سيادة الدول ملصلحة األطراف والقوى العاملية؛ إذ تشري إحدى الباحثات
«التخوف األكرب لدى دول منطقة اخلليج العريب ظهر بشكل جيل
والعامالت يف املجال العاميل الدويل إىل أن
ّ
مع تبلور اتفاقيات دولية تنص يف الكثري من األحيان عىل ضامن احلقوق املدنية والسياسية للعامل املهاجرين
التخوف األكرب من احلق يف التوطني والتملك ،وحق عائالت هؤالء العامل بااللتحاق هبم يف
والوافدين .وبرز
ّ
()20
دول املنطقة ،ما يعني حدوث خلل سكاين أكرب ملصلحة العاملة الوافدة» .

وقد يرى البعض أن احلل قد يكون يف توطني مزيد من العرب املهاجرين ،أو جلب املزيد منهم إىل الداخل
اً
مدخل نحو احلل كام هو يف بعض املواقع اخلليجية .بل إهنا حالة
اخلليجي .اّإل أن تب ّني ذلك مل جيده البعض
بعضا من «املناوشات» إذا ما ّ
أثارت ً
وظفت توظي ًفا
سياسيا يف عالقة النظام -الدولة ببعض القطاعات
ً
السكانية املحلية ،أي إذا ما جاءت خطوة توطني بعض العاملة األجنبية ،ال يف إطار إحداث توازن من الناحية
القومية بني العاملة األجنبية والسكان املحليني العرب ،وإنام يف إطار إحداث خلخلة سكانية تقود بالتايل إىل
خلخلة سياسية يف إطار رصاع الدولة واملجتمع أم يف إطار رصاعها مع أحد مكوناته ،فتأيت عملية التوطني
املكونات املحلية يف مقابل الدولة أو أحد أطرافها .وهي حالة ال تقُ ود اّإل نحو املزيد من
خللخلة بعض
ّ
يسمون يف بعض دول
يسمون مواطنني يف مقابل من َّ
التعقيد يف عالقة الدولة باملجتمع وإىل رصاع بني من َّ
املنطقة «املجنسني اجلدد» ،أي أن يقود بعض عمليات التوطني نحو مزيد من الرشذمة السياسية واإلثنية
الداخلية  ،وهي يف ذلك تطرح قدرة هذه املجتمعات ،ونتيجة صغر جسمها السكاين املحيل ،عىل استيعاب
اجلديد «املموطن» ،وهذه مسألة ال تبدو ،يف ظل غياب سياسات اجتامعية لإلدماج وضعف تغيري املواقف
والتوجهات القيمية للسكان املحليني ،قادرة عىل االستيعاب الرسيع هلؤالء ضمن ُ
األطر املحلية الصغرية أو
الكبرية ،األمر الذي يدفع ،من دون شك  ،إىل أن ّ
يشكل هؤالء «غيتوات» إثنية جديدة تضاف إىل الطبيعة
الفسيفسائية لبعض جمتمعات املنطقة(.)21

 18املصدر نفسه.
 19الرشق األوسط.2008/4/23 ،
 20خوله مطر« ،حماولة التخلص من االعتامد عىل العاملة الوافدة يف منطقة اخلليج »،يف :اخلليج بني املحافظة والتغيري (أبو ظبي :مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2008 ،ص .287

”21 Clive Holes, “Dialect and National Identity: The Cultural Politics of Self-Representation in Bahraini musalsalat,
in: Paul Dresch and James Piscatori, eds., Monarchies and Nations: Globalisation and Identity in the Arab States of the
Gulf (London; New York: I. B. Tauris, 2005), pp. 52-72.
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خاتمة
خالصة القول هي :أكان ما نتحدث عنه اً
ختيالت قد ال تقرتب من الواقع ،كام يعتقد الكثري
قابل للحدوث أم أنه ّ
من أصحاب القرار يف املنطقة ،فإن ما تطرحه العاملة األجنبية يف اخلليج من حتديات ال يمكن النظر إليه من
مدخل آثاره الثقافية واالجتامعية والسياسية فحسب؛ فتمفصل أدوار العاملة األجنبية يف أنامط اإلنتاج والتنمية
التي تبدو قائمة عىل احلضور املكثف والفائض هلا ،أكثر من أي إمكانات حمتملة يمكن أن تقوم هبا العاملة
املحلية ،يدفع نحو أن تفرض هذه العاملة حالتها الثقافية والسياسية عىل جمتمعات املنطقة .فاالنفجار العمراين
وبناء العامرات واملنتجعات احلديثة يف أطراف املدينة اخلليجية واملشاريع االقتصادية الضخمة تتطلب أيدي
عمن يقطنه من العاملة الوافدة من ذوي الدخول املرتفعة أو
عاملة أجنبية لتشييدها وإدارهتا ،وهو عمران يبحث ّ
اّ
الدخول املتوسطة ،وهي نشاطات يمكن أن تعود عىل البعض بمغانم كثرية ،إل أن مصاحباهتا عىل الوطن أكرب
وأعظم ،بل إن مصاحباهتا عىل السياق السيايس واألمني ِ
خطرة جدً ا(.)22

كبريا من مواطنيها عن طريق
وقد تتجه بعض دول املنطقة إىل تبديد هذه املخاوف التي جتتاح جز ًءا
صغريا أو ً
ً
معي
وضع س ّلم من املنافع االقتصادية والسياسية حيظى هبا املواطنون يف مقابل األجانب ،أو حيظى هبا قطاع نّ
يف مقابل جزء آخر من املحليني ،وهي حالة ال تدفع نحو إدماج أكرب وذي فعالية سياسية واجتامعية واقتصادية
سياسيا
نوعا من الرتاتبية االجتامعية التي تأخذ مع مرور الوقت منحى
داخل املجتمع .بل إن ذلك قد يحُ ْدث ً
ً
ِ
خط ًرا قد يقود نحو مزيد من الترشذم يف اهلوية الكلية.

ويف ظل هذه املخاوف وغريها ،فإن التفكري يف حتقيق حالة من اإلدماج االجتامعي يتلكأ يف طرحه عىل مستوى
الداخل ،أي عىل مستوى اجلسم السكاين املحيل ،فكيف له أن يطرح عىل مستوى اخلارج من السكان ،أي عىل
مستوى إدماج اجلامعات املتوطنة وا ُمل َموطنة ،وهي عملية تتجاوز مصفوفة اخلدمات االجتامعية املقدمة ،لتدخل
َ
املواطنة .بمعنى آخر ،من الصعب احلديث عن سياسات لإلدماج االجتامعي
التحول إىل جمتمع
يف صلب
ّ
والثقايف تتجاوز الدور االقتصادي للعاملة األجنبية ،أي إن هذا الدور ال تتزامن معه سياسات اجتامعية شاملة.
وإذا ما كانت مسالة نجاح إدماج العاملة املهاجرة ،يف املجتمعات الغربية تطرح أكثر من تساؤل ،بل إن حاالت
وجتمعات املهاجرين يف الغرب ،قد تعبرّ عن فشل أو تلكؤ عمليات
التمرد واالضطراب التي تسود أحيانًا أحياء ّ
رسميا بلسان املستشارة األملانية أنغيال مريكل ،عىل حساب مسارات العزل والتقوقع،
اإلدماج التي ُأعلنت
ً
فكيف لذلك أن يتم يف سياقاتنا السياسية واالجتامعية ،ولربام الدِّ ينية ،التي قد ال يستقيم بعضها مع احلالة
املؤسساتية احلداثية أو ما بعد احلداثية يف املجتمعات الغربية()23؛ ُّ
فتعطل اكتامل بناء الدولة احلديثة ،القائمة عىل
مكونات املجتمع املختلفة وسيادة القانون ،ال جيعل من عملية إدماج
رابطة املواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص بني ّ
معطلة فحسب ،وإنام هي كذلك َّ
القادم من اخلارج عملية َّ
معطلة يف ما يتعلق بإدماج مجيع قطاعات املجتمع
املحيل ضمن ُأطر الدولة احلديثة اجلامعة .بمعنى آخر ،من الصعب مقاربة احلالة األوروبية ،ولربام تلك القائمة
وتطورها وقدرهتا عىل حتقيق
يف بعض الدول اآلسيوية واألمريكية الالتينية ،باحلالة اخلليجية جلهة بناء الدولة
ّ
جمتمع املواطنة .ففي النهاية نجد أن رضوب االنحياز القائمة عىل االنتامء ألشكال التضامن القبيل والطائفي

 22عمر هشام الشهايب ،اقتالع اجلذور :املشاريع العقارية وتفاقم اخللل السكاين يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية.)2012 ،
23 Alisdair Rogers and Jean Tillie, eds., Multicultural Policies and Modes of Citizenship in European Cities, Research
in Migration and Ethnic Relations Series (Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate, 2001).
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حمددة ملواقع األفراد ومنافعهم يف املجتمع .بل إن تلك املنافع تعتمد يف بعضها أو ج ّلها عىل قرب الفرد أو اجلامعة
وكثريا ما وظفت هذه األشكال يف أي رصاع متجه نحو الداخل أو اخلارج.
من مركز السلطة يف املجتمع.
ً
ولربام نجد إجياز ًا لذلك يف احلالتني الكويتية والبحرينية ،عىل رغم تطور سياقاهتام االجتامعية والسياسية .أي إن
جمتمعاتنا ،وبفعل التلكؤ يف بناء الدولة احلديثة فيها من الناحية املؤسساتية واحلقوقية والدستورية ،تتلكأ فيها
عمليات الدمج االجتامعي عىل صعيد الداخل من السكان ،فكيف هلا أن تتم عىل صعيد اخلارج منه؟
اجلدول
حجم السكان والقوى العاملة وفق اجلنسية يف دول جملس التعاون لعام 2010
الدولة
الكويت
العربية

السعودية
مملكة البحرين
اإلمارات

العربية املتحدة

قطر
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غري املواطنني

املجموع
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1.234.571

139.347

457.694
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568.399
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250٫271
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5٫159٫355

254٫484
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71.076
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1.270.183

2.773.479

274٫027

740٫241

1٫014٫268

816.143

سلطنة عامن
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مليحة مسلماني

غرافيتي الثورة المصرية
تطور فن الغرافيتي خالل العقود القليلة الماضية بشكل ملحوظ في مختلف
ّ
َ
ليصبح مكو ًنا أساس ًيا في الثقافة البصرية السائدة ،سواء في العالم
بلدان العالم،
ً
شاهدة
العربي ،أو في العالم ككل .ومع اندالع الثورات العربية برزت الجدران لتكون
على ثورة أخرى موازية للثورة الشعبية ،وهي ما ُيمكن تسميته ثورة الغرافيتي
العربية ،بحيث يصبح هذا الفن أداة تعبير واحتجاج رئيسة في بلدان ما زالت تواصل
مسيرتها نحو التأسيس لمنظومة سياسية  -اقتصادية جديدة ،ولخطاب سياسي
أسس من الديمقراطية وحرية التعبير.
واجتماعي يقوم على
ٍ
عام ونصف
تروي هذه الدراسة ،بالنص والصورة ،أحداث الثورة المصرية على مدار
ٍ
شهري أيار/
العام ( 25كانون الثاني /يناير  ،2011وحتى إجراء انتخابات الرئاسة خالل
ْ
مايو وحزيران /يونيو .)2012
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عبد القادر لطرش *

وتحوالتها
واقع الهجرات المغاربية
ّ

عرفت اهلجرات املغاربية قفزة عددية يف مطلع العقد األول من القرن اجلاري ،بعد موجات
عرفتها البلدان املغربية يف هناية مخسينيات وبداية ستينيات القرن املايض .فاهلجرات التي
توسعت عن جماهلا التارخيي لتشمل أقاليم جغرافية وبلدان بعيدة
مترحلت عىل ثالث حمطات ّ
حتوالت بنيوية يف إطار طبيعة حمددات عالقة املهاجر مع بلده ودوره
وقريبة ،ما ساهم يف ترتيب ّ
يف املشاركة بتنمية املناطق متجاوزً ا يف ذلك مسألة التحويالت املالية.

حتوالت اهلجرة املغاربية يف العقود اخلمسة
حيرض عىل طرح أسئلة بشأن أبرز ّ
هذا التطور ّ
ّ
األخرية ،وطبيعة املحددات التي تتحكم يف تفعيلها ،ومدى تأثرها البنيوي والذايت بتحول
اقتصادات دول املغرب العريب والدول املستقبلة للمهاجرين من خالل تفعيل قدراهتا التضامنية
التقليدية التي تسمح بالتواصل املستمر مع جمتمعاهتا األصلية مهام تعددت األجيال.

التحوالت الكمية
مكونات اهلجرات العربية ،مجلة من
ّ
عرفت اهلجرات املغاربية ،التي ت َُع ّد أحد ّ
والبنيوية والذاتية غيرّ ت من طبيعة اهلجرات املغاربية وحجمها وخارطتها يف بداية العقد األول من
األلفية الثالثة .فال تنتقي اهلجرات هذه اليوم ،وعىل عكس واقعها يف مخسينيات القرن املايض ،فئات اجتامعية
ُ
معينة .بل العكس من ذلك
دون سواها ،وال ختتص بلدانًا أو وجهات حمددة ،وال تتحقق ضمن أطر قانونية ّ
كله؛ فاهلجرات املغاربية يف عرص عوملة( )1اهلجرات الدولية تشمل فئات اجتامعية متعددة ،من رجال ونساء
وأطفال وشباب ،لتجمع بني أوجه قديمة وأوجه جديدة .يضاف إىل ذلك أن اهلجرات املغاربية ال ختص الفئات
البسيطة من العاملة فحسب ،بل تشمل كذلك فئات اقتصادية جديدة من املؤهلني وحمَ َ لة الشهادات العليا من
* أكاديمي جزائري خمتص بقضايا الديموغرافيا واهلجرة.

1 Peter Stalker, Workers without Frontiers: The Impact of Globalization on International Migration (Boulder, Colo.:
Lynne Rienner Publishers; Geneva : ILO, 2002), and Gildas Simon, “Les migrations internationales,” Population et
Sociétés, no. 382 (Septembre 2002).
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املهندسني واألطباء والطلبة .وال تقترص اهلجرات املغاربية عىل وجهات تارخيية تقليدية ،وإنام نجد أن خارطة
اهلجرات املغاربية توسعت ففاضت عن جماهلا التارخيي لتشمل أقاليم وبلدانًا جغرافية جديدة ،أكانت بعيدة أم
حتول يف طبيعة عالقة املهاجر املغاريب ببلده ومنطقته ،ليتو ّلد عهد
قريبة .وترتّب عن هذه
التحوالت البنيوية ّ
ّ
متعددة تتجاوز التحويالت
فعال يف تنمية بلده من خالل مسامهات ّ
حتول فيه املهاجر املغاريب إىل عنرص ّ
جديد َّ
املحددات التي حتكم
حتوالت اهلجرات املغاربية يف العقود اخلمسة األخرية؟ وما هي طبيعة
ّ
املالية .فام هي أبرز ّ
وتتحكم يف تفعيل اهلجرات املغاربية؟ وما هو مستقبل اهلجرات الدولية املغاربية؟

بتحوالت جمتمعات
ّمما ال شك فيه أن تفعيل اهلجرات الدولية يرتبط بعوامل بنيوية وذاتية متعددة ،تتأثر
ّ
واقتصاديات دول املغرب العريب من جهة ،والدول املستقبِلة للمهاجرين من جهة أخرى ،أكان ذلك يف خمتلف
ً
مرتبطا بعوامل مؤسساتية ختص
الدول األوروبية أم يف أمريكا الشاملية .غري أن حجم اهلجرات املغاربية يبقى
حمددات الطرد ( )Pushواجلذب (.)Pull
ّ

ً
أوال :الهجرات الدولية في منطقة المغرب العربي
ّ
تشكل اهلجرات الدولية ظاهرة بارزة يف بلدان املغرب العريب ،وال يقترص واقعها اليوم يف خمتلف بلدان املغرب
العريب عىل وجه واحد من أوجه اهلجرات الدولية ،بل إنه جيمع ،وبمستويات متباينة ،بني األبعاد الثالثة
للهجرات الدولية :استقبال املهاجرين وإرساهلم وعبورهم ،لتربز دول مستقبِلة للمهاجرين مثل ليبيا ،التي
اع ُتربت عىل مدى عقود دولة مستقبِلة للعاملة العربية واألفريقيةّ .أما موريتانيا التي تبقى فيها اهلجرة الدولية
فتحولت يف األعوام االخرية ،وعىل نحو متزايد ،إىل بلد لعبور املهاجرين إىل أوروبا .وبالنسبة
ظاهرة هامشية،
ّ
تنوعا يف تركيبتها ،إذ إن هذه
إىل البلدان املغاربية األخرى (املغرب واجلزائر وتونس) ،فتعرف اهلجرات الدولية ً
الدول ،تعرف وبمستويات متباينة ،تعايشً ا ألوجه اهلجرات الدولية الثالثة ،اّإل أهنا تبقى بالدرجة األوىل اً
دول
ِ
مرسلة للمهاجرين.

وال يمكن اعتبار وجود األبعاد الثالثة للهجرات الدولية يف بلدان املغرب العريب ظاهرة جديدة ،بل بالعكس،
شكلت منذ ِ
القدَ م ،وبفعل موقعها املطل عىل البحر األبيض املتوسط اً
فهذه البلدان ّ
شامل واملنفتح عىل دول
املرشق العريب رش ًقا وعىل الدول األفريقية جنو ًبا ،منطقة تنقّل وحركة مستمرين لألفراد واجلامعات؛ حركة
تارخييا عىل تركيبة دول املغرب العريب السكانية واالجتامعية واالقتصادية ،بل حتى السياسية .غري أن واقع
أ ّثرت
ً
اهلجرات الدولية احلايل يف هذه البلدان يطغى عليه تنامي أعداد املهاجرين املغاربة إىل اخلارج.

ثان ًيا :تزايد أعداد المهاجرين المغاربة في الخارج
توسعا
عرفت اهلجرات املغاربية ،عىل الرغم من تضارب األرقام حوهلا وصعوبة حرص حجمها وخصائصها،
ً
يف العقود يف العقود األخرية؛ فمن بضعة آالف مهاجر مغاريب يف اخلارج غداة استقالل دول املغرب العريب
سجلت اهلجرات املغاربية قفزة عددية جتاوزت يف مطلع
يف هناية مخسينيات وبداية ستينيات القرن املايضّ ،
مست مستويات متباينة جدً ا لتيارات
العقد األول أكثر من ثالثة ماليني عرب خمتلف قارات العامل ،وهي زيادة ّ
خاصا .لكن
توسعا
اهلجرات املغربية واجلزائرية والتونسية ،ليعرف كل تيار مستويات نمو خاصة ،بل
جغرافيا ً
ً
ً

127

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
واقع الهجرات المغاربية وتحوّ التها

وسعا
مهام تعددت مسرية اهلجرات املغاربية يف العقود األخرية ،فإن حجم اهلجرات املغاربية وخارطتها اليوم ّ
خارطة املغرب العريب اإلدارية التقليدية ليصبح ،بحكم تزايد أعداد مهاجريه وتوزّ عهم اجلغرايف املمتد ،فضاء
بال حدود.
ويمكن التمييز بني ثالث مراحل أساسية يف تاريخ اهلجرات املغاربية:

املرحلة األوىل (املرحلة االستعامرية) :فتح االستعامر الفرنيس يف املغرب العريب الباب أمام أشكال متنوعة
من اهلجرات الدولية يف خمتلف البلدان املغاربية؛ ففي اجلزائر ترتّب عن الغزو الفرنيس جميء أعداد وافرة من
وخصوصا يف املجال
التحوالت االقتصادية،
الفرنسيني وغريهم من األوروبيني .يضاف إىل ذلك أنه نتج من
ً
ّ
توسع الطلب عىل العاملة ،وهو ما استدعى استقدام
الفالحي يف املدن الساحلية يف بداية القرن التاسع عرشّ ،
أعداد واسعة من العامل املوسميني .فعىل سبيل املثال ،يف عام  ،1930بلغ عدد العامل املوسميني املغاربة يف
اجلزائر حوايل  85ألف عامل .يضاف إىل ذلك بداية هجرة اجلزائريني إىل فرنساّ .أما يف املغرب ،فنتج من الفرتة
االستعامرية ( )1956 -1912نشوء اهلجرات املغاربية نحو فرنسا ،إذ تطلبت حاجات فرنسا االقتصادية يف
أثناء احلربني العامليتني األوىل والثانية استقدام آالف من الناشطني املغاربة للعمل يف خمتلف املنشآت واملناجم،
وحتى يف اجليش الفرنيس؛ إذ تم استقدام حوايل  40ألف عامل مغريب إبان احلرب العاملية األوىل  ،وأكثر من
 120أل ًفا خالل احلرب العاملية الثانية لتلبية حاجات اجليش الفرنيس العسكرية ،وهم عامل كانوا ُيستقدمون
أساسا بصفة مؤقتة .غري أن تدفّق العامل املوسميني ترتب عليه التوسع التدرجيي للمهاجرين املغاربة يف فرنسا،
ً
نموا قارب الـ  17يف املئة بني عامي  1946و.1962
وجودهم
فشهد
ً
اجلدول رقم ()1
تطور أعداد املهاجرين اجلزائريني واملغاربة والتونسيني يف فرنسا بني عامي  1946و1962
ّ
(أ) 1946

(ب) 1962

(ب) 1954

إمجايل االجانب

1٫743٫619

100

1٫765٫298

100

2٫169٫665

100

إمجايل املغاربة

40٫488

2.3

227٫209

12.9

410٫373

18.9

اجلزائريون

22٫114

1.3

211٫675

12.0

350٫484

16.2

املغاربة

16٫458

0.9

10٫734

0.61

33٫320

1.5

التونسيون

1٫916

0.1

4٫800

0.27

26٫569

1.2

املصدر :التعدادات السكانية الفرنسية.
أ  -هم السكان املقيمون يف أثناء التعداد.
ب -يف عامي  1954وُ 1962أحيص الفرنسيون املسلمون ،الذين ُيقصد هبم اجلزائريون ،ضمن األجانب.

متيزت هذه املرحلة املمتدة من بداية ستينيات القرن املايض إىل العقد املايض من األلفية الثانية
املرحلة الثانيةّ :
بتوسع جماالت حركة اهلجرات املغاربية لتتجاوز خارطة اهلجرات املغاربية املجاالت اجلغرافية املوروثة
ّ
توسعا جتاوز اهلجرات املغاربية -الفرنسية .وقد
عن احلقبة االستعامرية ،ولتعرف اهلجرات املغاربية بذلك
ً
حتقق ذلك من خالل سعي الدول املغاربية ،وخاصة املغرب ،إىل توفري أسواق عمل جديدة تتيح فرص عمل

128

العدد 3
شتاء 2013

للفئات النشيطة املحلية ،فيبز بذلك دور الدولة جمد ًدا يف إدارة اهلجرات الدولية يف املغرب العريب .فعىل
سبيل املثال ،عقد املغرب يف عام  1963اتفاقية مع أملانيا الغربية لتوظيف العامل املؤقتني املغاربة ،وعقد
يف عام  1964اتفاقية مع بلجيكا ،ويف عام  1969اتفاقية مع هولنداّ .أما اجلزائر ،فعقدت يف عام 1968
اتفاقية مع بلجيكا بشأن إدارة هجرة العامل اجلزائريني إىل بلجيكا ،يف حني متت يف عام  1968مراجعة قانون
دخول اجلزائريني إىل فرنسا وإقامتهم هبا .ويف ما يتع ّلق باهلجرات التونسية إىل اخلارج ،جرى توسيع نطاقها
من خالل سن معاهدات بني احلكومة التونسية وإيطاليا وأملانيا ،باإلضافة إىل االتفاقية مع فرنسا بخصوص
عمل التونسيني وإقامتهم هبا.

وتنوعها ،فهي ال تقترص عىل
املرحلة الثالثة :تتميز اهلجرات املغاربية اليوم بتعدد اجتاهات املهاجرين املغاربة ّ
وجهات تقليدية مثل فرنسا ،بل إن خارطة اهلجرات املغاربية تشمل وجهات خمتلفة ،منها الوجهات التقليدية،
خاصة األوروبية منها ،ووجهات جديدة  -قريبة كإسبانيا وإيطاليا اللتني تستقطبان أعدا ًدا غري منقطعة من
املهاجرين املغاربة .تُضاف إىل ذلك الوجهات البعيدة يف أمريكا الشاملية (كندا والواليات املتحدة األمريكية)
وأفريقيا .هذا وتشمل اهلجرات املغاربية هجرات تقليدية تتمثّل يف اهلجرات اجلوارية يف ما بني دول املغرب
نظرا إىل عدم توافر بيانات بشأن توزُّ ع
العريب ،أو املهاجر العربية ،وهذه األخرية التي تبقى صعبة عىل القياس ً
املهاجرين بحسب اجلنسيات.
اجلدول رقم ()2
توزيع املهاجرين اجلزائريني واملغاربة والتونسيني عرب العامل
اجلزائر

املغرب

تونس

جمموع املغاربة

منطقة اإلقامة
املجموعة األوروبية

790368

1895467

377780

3067812

بعض الدول العربية

23106

26461

11176

60743

دول أخرى

33846

67389

16921

118156

املجموع العام

847320

1989317

405877

3246711

املصدر :قاعدة بيانات املرصد األورومتوسطي للهجرات الدولية ،عىل املوقع اإللكرتوين  .<www.carim.org>.وختص هذه البيانات
املهاجرين املغاربة املقيمني بمناطق العامل أعوا ًما متعددة.

يميز اهلجرات املغاربية ،عىل غرار اهلجرات العربية يف ظل عوملة اهلجرات الدولية ،هو االرتفاع غري
ولعل ما ّ
2
املسبوق ألعداد املهاجرين العرب يف العامل؛ ففي العقد األخري غادر حوايل مليونني مواطن عريب أوطاهنم،
ليستقروا يف بلدان وأقاليم خمتلفة ،منها ما يمثّل وجهات جديدة للهجرات العربية كإسبانيا وإيطاليا وكندا،
ومنها ما ُيعترب وجهات تقليدية كالواليات املتحدة األمريكية وفرنسـا .هذا العمر اجلديد من اهلجرات العربية
يبي مدى مسامهة البلدان العربية يف النظام الدويل للهجرات الدولية ،ومدى تأثر املنطقة العربية بمالمح العوملة.
نّ
 2هذا العدد ال يشمل الالجئني.
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)3( اجلدول رقم
2008  و1998 توزيع املهاجرين العرب الذي استقروا يف بعض الدول بني عامي
كندا

****

املجموع

الواليات املتحدة
***
األمريكية

إيطاليا

إسبانيا

**

*

-2000
2006

-1998
2007

-1998
2008

-1998
2008

70809

16230

9419

3284

41876

اجلزائر

707776

14800

38469

77987

576520

املغرب

20319

3365

3867

11883

1204

تونس

2985

1085

1887

13

0

10560

270

2378

68

7980

موريتانيا

76371

6870

60250

7312

1939

مرص

40371

2990

37010

0

371

األردن

49602

11355

37898

168

181

لبنان

1565

1200

0

116

249

األرايض الفلسطينية املحتلة

31503

4455

25485

424

1139

سورية

49541

9985

38926

251

379

العراق

33962

6495

27365

102

-

اليمن

147668

12640

122388

12640

0

باقي البلدان العربية

1243032

91740

405342

114112

631838

ليبيا

* Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, 2008, on the web: <http://extranjeros.mtas.es>.

املجموع
:املصدر

** <http://www.istat.it>.
*** United States. Office of Immigration Statistics, Profiles on legal permanent residents ([Washington, D.C.] : U.S.
Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, [s. d.].
The Profiles on Legal Permanent Residents; Yearbook of Immigration Statistics, Fargues, 2002.
****<http://www.statcan.gc.ca/>.
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تعدد فئات المهاجرين المغاربة
-1
ّ

حتوهلا إىل ظاهرة جمتمعية ،إذ إهنا ال تقترص  -كام كانت حاهلا
يميز اهلجرات املغاربية اليوم هو ّ
لعل من أبرز ما ّ
معينة من املهاجرين ،وخاصة الرجال النشطني اقتصاد ًيا ،بل تشمل ً
أيضا فئات جمتمعية
يف املايض  -عىل فئات ّ
متعددة ،مثل النساء والشباب وأصحاب الكفاءات.
 -2تنامي مكانة المرأة في الهجرات المغاربية

حتول يف سياساهتا اجتاه
ترتّب عن األزمة االقتصادية يف البلدان الصناعية يف بداية سبعينيات القرن املايض ّ
حدا للهجرة إليها ،طاعنة بذلك يف
املهاجرين ،إذ إن غالبية هذه الدول اعتمدت إجراءات وقوانني تضع ًّ
االتفاقيات الثنائية ّ
املنظمة للهجرة .ورافق هذه التوجهات اجلديدة يف إدارة اهلجرات الدولية ميالد قوانني
كسن قوانني ِّمل الشمل ،أو التجمع ُ
األرسي .وسامهت
جديدة تسعى إىل توفري احلياة الكريمة للمهاجرين،
ِّ
ّ
اإلجراءات اإلدارية التي حتكم َّمل الشمل ،الذي ُيعترب أحد مرتكزات اإلعالن العاملي حلقوق االنسان بتاريخ 10
الداعي إىل حفظ حق كل شخص يف الزواج وتكوين ُأرسة ،وامليثاق االجتامعي
كانون األول /ديسمرب ّ 1948
األورويب بتاريخ  8ترشين األول /أكتوبر  1961الذي يدعو يف مادته التاسعة عرشة الدول األوروبية إىل تسهيل
ِّمل شمل ُأرس املهاجرين ،ومعاهدة اإلطار القانوين للعامل املهاجرين بتاريخ  24ترشين الثاين /نوفمرب 1977
وأخريا معاهدة األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل بتاريخ 26
التي تنص يف مادهتا الثانية عرشة عىل ّمل الشمل،
ً
ُ
حتول يف
كانون الثاين /يناير  1990التي حترص عىل محاية الطفل وتوفري احلياة األرسية له ،كل ذلك أفىض إىل ّ
تركيبة املهاجرين املغاربة من خالل تزايد أعداد األطفال والنساء بني اجلوايل املغاربية يف أوروبا ،وهو ما أحدث
بعض التوازنات يف تركيبة املهاجرين السكانية؛ فاجلوايل املغاربية مل ُتعد تقترص عىل العامل الرجال الذين يعيشون
وخصوصا النساء واألطفال .ففي
حتولت تركيبة املهاجرين املغاربة لتشمل فاعلني جد ًدا،
ً
عيشة العازبني ،بل ّ
فرنسا ،ويف الفرتة  1990 - 1982تراجعت نسبة الذكور عند اجلزائريني من  1.82عام  1982إىل  1.32عام
 ،1990وعند التونسيني من  1.47إىل  ،1.31وعند املغربيني من  1.5إىل  .1.25وتنامت نسبة األزواج بني
األرس املغربية والتونسية ،و 66يف املئة من ُ
األرس عام  ،1990فوصلت يف عام  1990إىل  71يف املئة من ُ
األرس
اجلزائرية املقيمة بفرنسا(.)3
 -3مكانة الشباب في الهجرات العربية المعاصرة

مكونات اهلجرات العربية ليؤكد وجوده يف مجيع التيارات الوطنية ويف الوجهات
أصبح الشباب العريب أحد ّ
كافة .وربام يكون وجود الشباب العريب ضمن تيارات اهلجرات العربية نتاج هجرات فردية ومستقلة ،أو نتاج
هجرات عائلية.

ترتاوح نسبة الشباب ضمن تيارات اهلجرات العربية بني  8يف املئة و 15يف املئة من إمجايل املهاجرين؛ ففي كندا،
يمثل الشباب أكثر من  15يف املئة من املهاجرين من املغرب العريب( ،)4يف حني يعرف وجود الشباب ضمن
تيارات اهلجرات العربية يف إسبانيا تباي ًنا يف مستوياته قد يعود إىل تركيبة كل تيار من اهلجرات العربية ومكانة
التكامل ُ
األرسي فيه .لكن هذا ال يقلل من مكانة اهلجرات الفردية ضمن كل تيار من تيارات اهلجرات العربية.
 3جامعة الدول العربية ،إدارة السياسات السكانية واهلجرة ،التقرير االقليمي هلجرة العمل العربية( 2006 ،القاهرة[ :اجلامعة،
 ،)]2006ص .35
« 4موجز السياسات االجتامعية :هجرة الشباب يف البلدان العربية( ”،أعد هذا املوجز قسم السكان والتنمية االجتامعية يف شعبة التنمية
االجتامعية يف اإلسكوا ،وبمسامهة من السيد عبد القادر لطرش ،)2009 ،ص .4
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اجلدول رقم ()4
نسبة الشباب بني املهاجرين العرب املقيمني بإسبانيا2008 ،
البلد األصيل
اجلزائر

مرص

املغرب

نسبة الشباب إىل إمجايل املهاجرين
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املصدرAnuario Estadístico del Ministerio del Interior, 2008, on the web: <http://extranjeros.mtas.es>. :

مكونات اهلجرات العربية اليوم ،هي نتاج عوامل بنيوية ،خاصة تلك
إن هجرة الشباب العريب ،التي متثّل أحد ّ
املتعلقة بمكانة الشباب يف السياسات التنموية ،وطبيعة التعاطي مع قضايا متكيني الشباب يف املنطقة.

وقد عرفت الدول العربية عىل اختالف توجهاهتا التنموية مجلة من السياسات التنموية العامة والقطاعية ،ركزت
كلها عىل حتسني الظروف املعيشية للسكان .هذه السياسات ،التي حددت أولوياهتا املشاريع التنموية الوطنية أو
التوجهات الدولية ،تعاملت مع قضايا التنمية يف شموليتها ،أي من دون الرتكيز عىل فئات اجتامعية أو سكانية
معينة .وهذا املنظور التقليدي يف توجيه أولويات العملية التنموية وإدارهتا ألغى ،ولزمن طويل ،التعاطي مع
ّ
مطالب وخصوصيات بعض الفئات السكانية واالجتامعية احلساسة ،كالشباب؛ فالشباب الذين يمثّلون فئة
يميزها عن باقي مكونات املجتمع مل حيظوا بالرعاية والعناية اللتني تطلبهام هاته الفئة
سكانية واجتامعية هلا ما ّ
وتنوع حاجاهتم ومتطلباهتم ،باستثناء الرتكيز
احلساسة ،وذلك عىل الرغم من نمو وزهنم يف الرتكيبة السكانية ّ
عىل تغطية بعض احلاجات كالتعليم العام .وتواصلت شمولية التعاطي مع القضايا التنموية يف دول املنطقة
حتول ديموغرافية عرفت ازديا ًدا يف وزن الشباب يف الرتكيبة السكانية .فعىل الرغم من
لتمتد كذلك إىل فرتات ّ
االزدياد املتواصل لوزن الشباب يف خمتلف الدول العربية ،مل تركز السياسات التنموية ثانية عىل خصوصيات
الشباب ومتطلباهتم ،لتبقى حاجاهتم الفئوية ضمن احلاجلت العامة.
ً
ضغوطا سكانية
ونتج من هذا املنظور العام إلدارة التنمية يف كثري من الدول العربية ،خاصة تلك التي تعرف
جراء اهلزات االقتصادية  ،شعور لدى الشباب بتغييبهم أو عدم العناية
مرتفعة أو
ً
تراجعا للسياسات العامة ّ
بمتطلباهتم اخلاصة ،لتصبح اهلجرة الدولية ،بمختلف أوجهها ،يف أعني كثري من شباب املنطقة حلاًّ ولو مؤق ًتا،
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يسعون من خالله إىل حتقيق مشاريعهم وضامن مكانة اجتامعية هلم .ففي غياب سياسات معلنة تعمل عىل تأهيل
الشباب ودجمهم يف النسيج االقتصادي واالجتامعي  ،أصبح هؤالء يف كثري من الدول العربية يعانون مشكالت
التهميش االجتامعي وعدم املشاركة يف صنع مصريهم .وبالتايل ،يكابد شباب املنطقة قلة الربامج املخصصة
يسجل هذا خالل
هلم ،وضعف اندماجهم االجتامعي ومشاركتهم يف التنمية ،األمر الذي يدفعهم إىل اهلجرةَّ .
وقت تعرف البلدان العربية فيه النافذة الديموغرافية ،التي تفتح االزدياد املتواصل لفئة الشباب فيها جماالت
متنوعة من الفرص يمكن ملختلف القطاعات احليوية االقتصادية واالجتامعية واخلدماتية االستفادة من غالبية
األفراد الذين هم يف قمة عطائهم اإلنتاجي.

ولعل من العنارص املؤثرة مبارشة يف مرشوع اهلجرة الدولية عامة ،وهجرة الشباب خاصة يف البلدان العربية،
تلك املرتبطة بالعوامل الداخلية الطاردة التي هلا عالقة مبارشة بالبنية االقتصادية والتعليمية ،أو بعوامل اجلذب
اخلارجي.
أ -العوامل الطاردة

( )1العوامل االقتصادية :سعت الدول العربية يف العقود األخرية إىل حتديث بنيتها االقتصادية ،وتوفري فرص
عمل تسمح بامتصاص األعداد اهلائلة من األجيال اجلديدة من الباحثني عن العمل أول مرة ،ومن العاطلني عن
التحوالت االقتصادية الرسيعة ،واهلزات املالية املتتالية ،وتراجع دور الدولة يف كثري من الدول
العمل .غري أن
ّ
تنوع النشاطات االقتصادية واإلنتاجية،
العربية ،والطبيعة التقليدية للقطاع اخلاص يف البلدان العربية ،وعدم ّ
كل ذلك قلل من فرص العمل لدى الشباب العريب .واليوم ،ت َُع ّد البلدان العربية من البلدان التي تشهد أعىل
شبحا يطارد الشباب ،الذين ال تقترص بطالتهم
مستويات البطالة ،وخاصة بطالة الشباب ،لتصبح البطالة فيها ً
عىل غري املتعلمني ،بل تشمل كذلك املتعلمني وحمَ َ لة الشهادات اجلامعية العليا .وتبدو هجرة الشباب يف البلدان
العربية يف حاالت كثرية ،خاصة يف البلدان العربية غري النفطية ،املسلك الوحيد للحصول عىل فرص عمل
تسمح بتحسني أوضاعهم االقتصادية وأوضاع ذوهيم.

واسعا سمح هلا باستيعاب
انفتاحا
( )2العوامل الرتبوية والتعليمية :عرفت املنظومة الرتبوية يف البلدان العربية
ً
ً
رشائح اجتامعية متعددة ،خاصة الفئتني االجتامعيتني املتوسطة والدنيا .فالتعليم العايل ،الذي كان ينحرص يف
توسع ليشمل مطالب فئات اجتامعية جديدة.
معينةّ ،
سبعينيات القرن املايض وثامنينياته عىل فئات اجتامعية ّ
لكن إذا كان التعليم العايل يف البلدان العربية قد نجح يف تغطية طلبات اجلمهور اجلديد من الطالب ،فإنه يبدو
يلبي حاجات أسواق العمل املحلية
غري مهيأ لتغطية املتطلبات اجلديدة ،من تعليم جامعي حديث ومتطور ّ
واإلقليمية يف املجاالت العلمية والتقنية اجلديدة .هلذا ،يضطر اآلالف من الشباب العريب إىل مغادرة أوطاهنم
للتعلم يف اخلارج بحثًا عن ختصصات علمية حديثة من جهة ،وللحصول عىل درجات علمية عليا من خمتلف
اجلامعات العاملية من جهة أخرى ،لتصبح بذلك اهلجرة اجلامعية أو اهلجرة للدراسة أحد أوجه هجرة الشباب
حتولت يف األعوام األخرية إىل إحدى
يف البلدان العربية .هذه اهلجرة التي ختص الشباب العريب ،إنا ًثا
ً
وذكورا ّ
املفضلة لدى الشباب العريب ملغادرة األوطان ،حيث إن كثريين من الطالب العرب مل يعودوا إىل
القنوات
َّ
بلداهنم بعد االنتهاء من دراستهم.
( )3العوامل السياسية :ت َُع ّد املنطقة العربية من بني املناطق التي شهدت يف العقود األخرية مجلة من األحداث
توترا يف العامل ،وبدا األفق
واالضطرابات السياسية ،كاحلروب والتوترات السياسية،
ّ
فتحولت إىل أكثر املناطق ً
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مسدو ًدا أمام ا رشائح جمتمعية متعددة ،خاصة الشباب منها .ألجل هذا ،يلجأ الشباب العريب يف كثري من البلدان
سعيا وراء حتقيق حياة هادئة .وهجرة الشباب العريب يف هذه
العربية إىل اهلجرة بطرقها الرشعية وغري الرشعيةً ،
األوضاع هي تعبري عن البحث عن بيئة آمنة تسمح هلم بتحقيق مشاريعهم احلياتية املرشوعة .يضاف إىل هذا
شعورا باإلقصاء والتهميش.
غياب مشاركة الشباب عىل الصعيد السيايس ،وهو ما يثري لدى عدد كبري منهم
ً

ب -العوامل اخلارجية (اجلاذبة)

املفعلة للهجرات الدولية ،بام فيها هجرة الشباب؛
تُعترب العوامل اخلارجية ،أو عوامل اجلذب ،من العوامل ّ
فالعوامل اخلارجية كانت ،وما زالت ،من العوامل املشجعة لكثري من تيارات اهلجرات الدولية يف املايض
واحلارض ،وترتبط عادة بمستويات النمو بني املناطق واألقاليم والبلدان .تُضاف إليها العوامل االقتصادية
املتمثّلة يف مستويات انفتاح كثري من أسواق العمل يف الدول املستقبِلة يف الشامل ،والطلب العاملي املفتوح
عىل العاملة ،خاصة العاملة املاهرة ،ومستويات األجور السائدة فيها .هذا وال يمكننا التقليل من دور العوملة،
وخاصة عوملة اهلجرات الدولية يف تفعيل اهلجرات العربية ،وخاصة هجرة الشباب.

تتعدد أسباب اهلجرات الدولية ،لكن العوامل
( )1النمو االقتصادي واالجتامعي املتباعد بني املناطق واألقاليمّ :
أساسا بالعوامل البنيوية املتع ّلقة بأنامط التنمية االقتصادية ومعدالت النمو
األساسية التي تنشطها تبقى مرتبطة
ً
االقتصادي ،ومستويات انفتاح أسواق العمل املحلية ،والرفاه االجتامعي بني األقاليم اجلغرافية والبلدان.
فاهلجرة الدولية هي انتقال األفراد نحو أنامط اقتصادية مفتوحة ونشيطة ومستقرة.

يميز اهلجرات الدولية ،بام فيها هجرة الشباب العريب ،هو أهنا تتجه اً
دائم نحو اقتصاديات وجمتمعات مسماّ ة
إن ما ّ
اً
دول متقدمة؛ فاهلجرة هي تعبري طبيعي عن الفروق يف مستويات التنمية بني املناطق واألقاليم .والتباين املتسارع
حدة هذه العالقة .وخارطة اهلجرات الدولية
يف مستويات التنمية بني األقاليم يف العقود األخرية ضاعف من ّ
تتميز بجلب الدول املتقدمة أكثر من  115مليون مهاجر ،وما يعادل  58مليونًا من املهاجرين
اليوم ،التي ّ
الدوليني( ، )5تؤكد طبيعة هذه العالقة بني األقاليم .واهلجرات العربية ،وخاصة هجرة الشباب غري مستثناة
املتتبعني للهجرات الدولية يف استمرارية جذب الدول الصناعية املتقدمة
من هذه العالقة .ويرى كثري من ّ
للمهاجرين من دول اجلنوب اً
دليل عىل التبعية املوجودة بني خمتلف األقاليم عرب العامل ،من جهة ،وهيمنة النمط
االقتصادي واالجتامعي الرأساميل ،من جهة أخرى.

والتطورات الديموغرافية ازدياد يف حركة
( )2تسارع نمو السوق العاملية للوظائف :ترتّب عىل عوملة اإلنتاج
ّ
األيدي العاملة ،وانتقال الوظائف عىل الصعيد العاملي بني خمتلف األقاليم اجلغرافية .هذا الواقع اجلديد الذي
ِ
يستثن أي إقليم جغرايف .واليوم ،تواجه كل األقاليم
نتج منه ازدياد يف حركة األفراد ورغبة العاملة يف اهلجرة مل
اجلغرافية ضغوط هجرة العاملة ،خاصة املناطق التي تعرف حتوالت ديموغرافية لينتج منها ارتفاع أعداد من ُهم
يف سن العمل  ،كام هي احلال يف كثري من البلدان العربية .وبالتايل ،فإن عوملة أسواق العمل وارتفاع الطلب
فرصا جديدة
العاملي عىل العاملة يف كثري من األقاليم ،بالتزامن مع النافذة الديموغرافية يف البلدان العربية ،أفرزا ً
هلجرة فئات نشيطة من خمتلف جمتمعات دول املنطقة العربية ،وخاصة الدول غري النفطية .وما تكا ُثر برامج
تنظيم اهلجرة التعاقدية يف املنطقة العربية ،كمرص واألردن واملغرب وتونس ،اّإل خري دليل عىل مسامهة دول
وخصوصا الشباب.
املنطقة يف السوق العاملية للوظائف ،وازدياد فرص اهلجرة الرشعية ملن ُهم يف سن اهلجرة ،
ً
5

شعبة األمم املتحدة للسكان ،قاعدة بيانات اهلجرات الدولية ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://esa.un.org/migration>. :
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إقليميا
هذه هي املشاريع التي ستساعد الدول غري النفطية عىل تغطية الطلب اخلارجي للوظائف ،أكان الطلب
ً
دوليا .وبالتايل ستطرح اهلجرة نفسها عىل دول املنطقة كوسيلة لالندماج يف النظام االقتصادي العاملي ،اً
فضل
أم ً
ُ
عن أهنا مصدر مهم للمسامهة يف احلد من معدالت البطالة يف املنطقة ،ويف زيادة دخول األرس وحتى دعم
االقتصاد الوطني .ومن املتوقّع أن ترتفع مشاركة دول املنطقة ،السيام الدول غري النفطية ،يف السوق العاملية
اً
مستقبل .وليس من املستبعد أن خيتص الطلب العاملي
للوظائف ،مع ارتفاع وزن الفئات النشيطة يف املنطقة
عىل العاملة ومشاركة الدول العربية فيه بالدرجة األوىل عىل شباب املنطقة ،وبصورة خاصة الشباب املؤهلني.

املتنوعة
وت َُع ّد األوضاع االقتصادية يف الدول الصناعية ،واملتمثّلة خاصة يف انفتاح أسواق عملها وحاجاهتا ّ
املرسعة للهجرات العربية ،بام فيها هجرة
واملتجددة إىل يد عاملة يف خمتلف املجاالت واملستويات ،أحد العوامل ّ
الشباب .هذا االنفتاح جيعل أسواق العمل يف الدول الصناعية عامل جذب مستمر لقوة العمل من خمتلف أنحاء
العامل؛ هذا اجلذب الذي خيص يف آن واحد الفئات النشيطة ،مؤهلني وغري مؤهلني ،ساهم يف تنشيط هجرة
الشباب العريب يف األعوام األخرية من خمتلف املستويات العلمية واملهنية .باإلضافة إىل هذا ،تُعترب مستويات
األجور من العوامل االقتصادية التي تساهم كذلك يف تفعيل هجرة الشباب ،وذلك يف كثري من النشاطات
االقتصادية ،وخاصة تلك التي كثر عليها الطلب العاملي ،مثل املهندسني واألطباء ،وتُعترب جماالت جذب يف
عدد كبري من البلدان العربية .ويضاف إىل هذا احلامية القانونية واخلدمات االجتامعية التي يتمتع هبا املهاجرون
يف دول صناعية عدة.
ج -هجرة الكفاءات

ُي َع ّد بروز فئات مهنية جديدة ،من اختصاصيني وفنيني من حمَ َ لة الشهادات اجلامعية العليا ،ضمن املهاجرين
تيارا دون سواه ،بل ختص مجيع تيارات
السامت البارزة للهجرات املغاربية .وال ختص هذه
التحوالت ً
ّ
املغاربة من ِّ
()6
اهلجرات العربية واملغاربية ،أكان ذلك يف الوجهات القديمة أم يف الوجهات اجلديدة للهجرات املغاربية .
ويتميز املهاجرون املغاربة بارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي ووجودهم يف فئات مهنية رفيعة املستوى ،لتعرف
اهلجرات املغاربية يف عرص العوملة والطلب املتزايد عىل الباحثني واملهندسني والفنيني يف أسواق العمل الدولية،
عمرا جديدً ا يتميز باحلضور املكثّف ألصحاب ذوي الكفاءات العليا واملؤهلني ،خاصة ضمن األفواج اجلديدة
ً
من املهاجرين الذين غادروا البلدان العربية منذ بداية تسعينيات القرن املايض للدراسة ،ومل يعودوا إىل أوطاهنم
األصلية بعد االنتهاء من دراساهتم اجلامعية ،السيام الدراسات اجلامعية العليا ،ليصبح عدم عودة احلاصلني عىل
توسع بقاء الكفاءات املغربية يف اخلارج(.)7
الدكتوراه إحدى قنوات ّ
يميز هجرة الكفاءات العربية واملغاربية هو تباين( )8تركيبتها وحجمها يف ما بني الوجهات القديمة
ولعل ما ّ
ليتميز املهاجرون املغاربة والعرب املقيمون بأمريكا الشاملية بوجودهم الواسع يف املهن
والوجهات اجلديدة،
ّ
العليا ،وذلك يف خمتلف النشاطاتّ .أما يف أوروبا ،فإن الكفاءات املغاربية يف تضاؤل .فهجرة الكفاءات التي

 6انظر قاعدة بيانات منظمة التنمية والتجارة والتعاون عىل املوقع اإللكرتوين<www.oecd.org>. :
”7 Abdelkader Latreche, “Les Etudes à l’étranger et l’exode des diplômés: Le cas des diplômés maghrébins en France,
(UNESCO Forum Occasional Paper; Series Paper no. 14, Restructuring and Differentiation of Patterns of Higher
Education in Arab States: Meeting the Challenges in the Present and the Future, Paris, France 6-7 October 2004), on the
Web: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001487/148797M.pdf>.
8 Abdelkader Latreche, « Les caractéristiques de la population active des immigrés originaires d’Afrique du Nord et du
Moyen Orient à travers le monde,» (CARIM Analytic and Synthetic Notes; 2006/02, Migration Policy Centre, 2006), on
the web: <http://www.iue.it/RSCAS/e-texts/CARIM-AS06_02-Latreche.pdf>.

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
واقع الهجرات المغاربية وتحوّ التها

ِ
وصفت بالنزيف يف بعض احلاالت أصبحت أحد مكونات اهلجرات املغاربية اليوم ،وخاصة هجرة املهندسني
توسع نطاق الكفاءات املغاربية يف اخلارج إىل عاملني أساسني ،يرتبط أحدمها
واألطباء والباحثني .ويعود ّ
وجتددها وانفتاحها عىل مهن جديدة،
توسع فرص العمل ّ
بواقع سوق العمل يف البلدان املستقبلة واملتمثّلة يف ّ
ويرتبط آخرمها برتاجع الدور املؤسسايت لبعض املهن التي كانت متثّل ركيزة التحديث املؤسسايت للدول العربية،
كاملهندسني واألطباء واألساتذة اجلامعيني ،ليصبح محلة الشهادت العليا يف املغرب العريب يف هذه املهن كذلك
عرضة للبطالة ،كبقية غري املتعلمني ،وهو ما جيعلهم يتوجهون نحو اهلجرة للحصول عىل وظائف ثابتة.
حتوالت أدوار املهاجرين املغاربة
دّ -

حتوالت تركيبة املهاجرين املغاربة يف العقود األخرية بروز أدوار ووظائف جديدة للمهاجرين؛ فاهلجرة
ترتّب عن ّ
اّ
مل ُتعد تعبرّ عن قطيعة بني املهاجر وجمتمعه ،أو تقترص إل عىل العالقات الرمزية املتمثّلة يف الزيارات الفردية أو
توسعت لتشمل وظائف جديدة
العائلية ،أو التحويالت النقدية ،بل إن عالقات املهاجرين املغاربة بأوطاهنم ّ
فتحت الباب لعالقات جديدة بني املهاجر املغاريب ووطنه ومنطقته ،وذلك من خالل مسامهات املهاجرين
املتعددة .وتو ّلدت األدوار اجلديدة للمهاجرين املغاربة من خالل تنامي العمل اجلمعوي ضمن اجلوايل املغاربية
املهاجرة يف شتى بلدان العامل؛ عمل مجعوي اختص يف كثري من احلاالت باملشاركة يف التنمية املحلية للمناطق
التي ينحدر منها املهاجرون أو آباؤهم .ومل يقترص العمل اجلمعوي عىل إقامة مشاريع تنموية يف املناطق الريفية أو
املسامهة يف توسيع املشاركة املجتمعية للفئات املحرومة  -مثل النساء يف الريف املغريب عىل سبيل املثال ،بل شمل
ً
أيضا جماالت اقتصادية وعلمية جديدة ،ليربز أول مرة يف تاريخ اهلجرات املغاربية ميالد اجلمعيات املهنية ،مثل
مجعية األطباء املغاربة ،التي تضم أكثر من ثالثة آالف طبيب وأخصائي ،ومجعيات املهندسني املغربيني ،ومجعية
املهندسني التونسيني ،وهي مجعيات اهتمت بنقل املعرفة إىل جمتمعاهتا ،أكان ذلك عرب مبادرات مؤسساتية أم
عرب مبادرات فردية أم ضمن اتفاقيات ثنائية بني املؤسسات املغربية ومؤسسات بلد اإلقامة .ولعل من أهم تلك
املبادرات ما قامت به مجعية األطباء املغاربة من خالل إرشاف بعض األطباء املغربيني املقيمني يف فرنسا عىل
عمليات جراحية يف البلدان املغاربية الثالثة ،أو إرشافهم عىل دورات تدريبية لألطباء الذين يتابعون تكوينهم
يف املغرب العريب .يضاف إىل ذلك مشاركة كثري من الباحثني واألساتذة اجلامعيني يف نقل املعرفة إىل جمتمعاهتم
عرب الرحالت العلمية القصرية املدى ،أكان ذلك للتدريس أم لإلرشاف عىل أبحاث جامعية .ومل يقترص العمل
معينة ،بل شمل كذلك أصحاب املهن احلرة ورجال األعامل .وشهدت األعوام
اجلمعوي عىل فئات مهنية ّ
تعدد مبادرات رجال األعامل املغربيني يف أوروبا وشامل أفريقيا لالستثامر واملسامهة يف التنمية املحلية
االخرية ّ
يف جماالت اقتصادية حيوية ترتّب عنها توفري فرص عمل متواضعة ،لكنها دائمة ،يف الصناعات التحويلية أو
التجارة أو اخلدمات أو النقل أو الزراعة .وتعددت ُأطر مسامهة املهاجرين يف بلداهنم األصلية كذلك لتشمل
مبادرات مجاعية ملهاجرين.
ً
خاصا
سلوكا
إذا كانت هذه املسامهات اجلديدة للمهاجرين قد أحدثت قطيعة يف وظائفهم  ،فإهنا ليست
ً
حتول
باملهاجرين املغاربة ،بل ت َُع ّد جز ًءا من الوظائف اجلديدة التي لوحظت يف كثري من مناطق العامل ،حيث ّ
املهاجرون إىل فاعلني يشاركون يف خمتلف املجاالت احليوية واملجتمعية ،بل حتى السياسية منها .وإذا كانت
مؤخرا إىل أدوار املهاجرين املغاربة اجلديدة يف خمتلف املجاالت
املؤسسات الوطنية أو حتى اإلقليمية قد فطنت
ً
التنموية واالقتصادية ،فإن الرشكات العاملية فطنت إىل ذلك من قبل ،وخاصة يف هناية ثامنينيات القرن املايض،
انفتاحا
حني قامت بتوظيف أو إرشاك املهاجرين يف كثري من نشاطاهتا يف دول املغرب العريب التي كانت تعرف
ً
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وطلبا متزايدً ا عىل كثري من املنتوجات اجلديدة ،أكان يف جمال اخلدمات أم يف جمال اإلعالم اآليل أو
اقتصاد ًيا،
ً
حتى الصحة والسيارات.

ّأما دول املغرب العريب ،التي حرصت عىل التوظيف الواسع لقدرات مهاجرهيا ،والتحكم فيهم ،فسعت إىل
إنشاء مؤسسات تُعنى بقضايا املهاجرين ،مثل وزارة املهاجريني املغربيني يف اخلارج ،أو وكالة الدولة املكلفة
باجلالية اجلزائرية يف اخلارج ،أو ديوان التونسيني يف اخلارج.

ً
ثالثا :مستقبل الهجرات الدولية في المغرب العربي
حتوالت متتالية غيرّ ت من خارطة حركة املهاجرين
عرفت اهلجرات املغاربية يف العقود األربعة األخرية ّ
وتركيبتهم وطبيعة عالقاهتم ببلداهنم األصلية ،لتؤكد اهلجرات املغاربية عىل حيوهتا ،بل عىل الطابع املتجدد
للهجرات الدولية .فأسواق العمل الدولية ،أكانت يف الدول الصناعية يف أوروبا أم يف أمريكا الشاملية أم أسرتاليا
أم آسيا أم حتى يف الدول العربية النفطية أو الدول األفريقية املتقدمة ،تبقى اً
دائم بحاجة إىل يد عاملة جديدة
تضمن سريورة العملية اإلنتاجية .هلذا ،فإن اهلجرة ،أو حلم اهلجرة يف خمتلف بلدان املغرب العريب سيستمر،
سواء من خالل اكتشاف أقطار جديدة أم أسواق قريبة أو أسواق بعيدة يف دول الشامل أو دول اجلنوب ،وسواء
توسعها ضمن
يف الدول العربية أو يف الدول األفريقية أو يف دول الشامل ،لكي تواصل اهلجرات املغاربية ّ
حاجزا
مستمرا .ولن متثّل األزمات االقتصادية أو القوانني االنتقائية للمهاجرين
توسعا
خارطة هجرات دولية
ً
ً
ً
ستحد منها ،لتبحث اهلجرات املغاربية عن أسواق عمل جديدة
ثاب ًتا أمام حركة األفراد ،لكن ال شك يف أهنا
ّ
تتيح هلا فرص عمل جديدة .ولعل ما سيساهم يف استمرار حركة األفراد واجلامعات يف بلدان املغرب العريب
متعددة تتوفّر عىل
هو دور اجلوايل املهاجرة يف تفعيل اهلجرات الدولية؛ فاجلوايل املغاربية التي تتوزع يف بلدان ّ
جتددها من خالل االستقدام املتواصل ملهاجرين جدد ،وذلك من خالل
قدرات وطاقات تسمح هلا بضامن ّ
تفعيل قدراهتا التضامنية التقليدية والعضوية؛ قدرات تسمح هلا بالتواصل الدائم واملستمر مع جمتمعاهتا األصلية
مهام تتعدد األجيال .ويتزايد دور اجلوايل املهاجرة ،سواء عرب العائلة أو عرب املؤسسات االقتصادية اجلامعية يف
فرتات الركود االقتصادي أو تنامي احلواجز اإلدارية أمام املهاجرين ،من خالل تأمني سبل اإلقامة بل حتى
العمل والكسب.

ولعل ما سيساهم كذلك يف استمرارية تدفق املهاجرين من بلدان املغرب العريب هو انكامش أسواق العمل
املحلية ،وخاصة عجزها عن توفري فرص عمل دائمة لألجيال اجلديدة من الذين يطرقون أبواب العمل
أول مرة ،أكانوا من خرجيي املنظومة التعليمية أم من أولئك الذين غادروها ،لريتبط مستقبل اهلجرات
املغاربية بعوامل طرد ختص واقع التنمية املحلية واإلقليمية .وال يمكن التقليل من تأثري بناء املغرب العريب
مفضلة
عىل مستويات اهلجرة الدولية يف املغرب العريب ،ليطرح بناء املغريب نفسه كمنطقة استقطاب وحركة َّ
نظرا إىل التقارب الثقايف واالجتامعي والقرب اجلغرايف بني خمتلف أطرافه ،ليمثّل املغرب العريب
للمغاربةً ،
املنشود أحد األفنية املستقبلية حلركة املغاربة؛ فضاء يقوم عىل حرية تنقّل األفراد واستقرارهم بعيدً ا عن
القيود اإلدارية التي حتكم حركة األفراد ،أكان ذلك بني اجلنوب والشامل أم بني دول اجلنوب نفسها ،بام يف
ذلك اهلجرات العربية – العربية.
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الهجرة النسائية والتنمية:
مهاجرات بلدان المغرب العربي
إلى أوروبا مثا ً
ال
ارتبط االهتامم العاملي بقضايا اهلجرة وما ينجم عنها من إشكاالت قانونية وغري قانونية
بمدى قيام املهاجرين بأدوار إجيابية يف خمتلف املجاالت االقتصادية واالجتامعية يف بلدان
املنشأ ،فض ً
ال عن تنامي التواصل احلضاري بني ثقافة املهاجر األصلية وثقافة املجتمعات
املستقبِلة له.

هذا االحتكاك أظهر بعض جوانب هجرة املرأة املغربية إىل أوروبا ومسارها الزمني
وأطوارها الطبيعية يف جماالت العمل والتنمية والدراسة ،ومدى حضورها يف مشهد
االستثامر االقتصادي يف الوطن األم ،بعد أن أشارت اإلحصاءات إىل تضاعف أعداد
املهاجرات من املغرب األقىص بمعدل  6٫6يف املئة بني عامي  .2002-1991فالنمو
الطردي يف نسبة املهاجرات طرح أسئلة بشأن التحويالت املالية وعدم االهتامم بتوظيفها يف
القطاعات املنتجة ،وتركها ّ
تتأكل يف جماالت االستهالك املعييش اليومي.

مقدمة
ِّ
تنامى يف األعوام األخرية االهتامم العاملي بقضايا اهلجرة وبمختلف إشكاالهتا مع تزايد أعداد
املهاجرين وتفاقم حركتهم بأشكاهلا القانونية وغري القانونية .ويرتبط ذلك االهتامم بمحاوالت
كثرية إلبراز أدوار املهاجرين (ذوي الوضعيات القانونية السوية خاصة) اإلجيابية والفاعلة يف خمتلف املجاالت
االقتصادية واالجتامعية يف بلدان املنشأ ،كام يف بلدان اهلجرة ،فض ً
ال عن تنامي احلديث عماّ يمكن أن ينجم عن
حركات اهلجرة الدولية من فرص تواصل حضاري وثقايف ب ّناء بني ثقافة املهاجر األصلية والثقافة املستقبِلة له.
* أستاذة علم االجتامع ،جامعة تونس – املنار.
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الكمي والنوعي من الدول النامية إىل الدول املتقدمة ،فال تزال هذه اهلجرة
تطور هجرة املرأة ّ
ولكن بالرغم من ّ
ظاهرة مفتقرة إىل البحث والتحليل ،إذ تبقى أوضاع املرأة العربية املهاجرة ،واملرأة املغاربية بشكل أخص،
وخصوصا يف
معادلة ق ّلام حتظى بام تستحق من اهتامم الباحثني والدارسني ،واهتامم صانعي سياسات اهلجرة،
ً
بلدان األصل.
الكمي لبعض جوانب ظاهرة هجرة املرأة من املغرب العريب نحو أوروبا ،مع
تقرتح هذه الورقة حماولة التط ّلع ّ
حماولة تقديم صورة إحصائية ألحجامها وخصائصها وأوضاعها يف مقام أول ،وذلك بالرغم من شبه غياب
اإلحصاءات الرسمية الدقيقة والشاملة بشأن النساء املهاجرات من مناطق املغرب العريب .وجتتهد الورقة
يف مقام ثان يف تناول مسار اهلجرة النسائية من املغرب العريب وأطوار هذا املسار ،مع حماولة استقصاء بعض
خصائص املهاجرات .وتتجه يف مقام ثالث نحو البحث عن طبيعة الروابط اجلامعة بني ثالوث املرأة واهلجرة
تطور جماالت الدراسة والبحث يف ذلك االجتاه ،خاصة يف منطقة املغرب العريب،
والتنمية ،واستكشاف مدى ّ
وتلمس جماالت مسامهة النساء املهاجرات يف ذلك عرب حماولة الكشف عن بعض خفايا حضور املرأة املهاجرة
ّ
من دول املغرب العريب يف مشهد االستثامر االقتصادي يف وطنها األم.

ً
أوال :هجرة المرأة من المغرب العربي :مقاربة كمية ونظرية
الكمي لهجرة المرأة المغاربية
التطور
-1
ّ
ّ

التحوالت الطارئة عىل ظاهرة اهلجرة ُيعترب باألمر اجلديد ،بل راح أغلب التقارير الدولية
مل َي ُعد احلديث عن
ّ
التحوالت الكمية والنوعية لظاهرة اهلجرة يف ُبعدهيا املحيل والدويل .ويبقى حضور النساء
يؤكد منذ فرتة مدى
ّ
التحول .وقد بلغت نسبة النساء
املتزايد ضمن موجات احلراك البرشي عىل نطاق دويل من أبرز مظاهر ذلك
ّ
يف حركة اهلجرة الدولية ما يقارب نصف عدد املهاجرين بحوايل  94.5مليون امرأة مهاجرة ،بحسب تقرير
ّ
مسجالت يف بلدان االستقبال ،ويعملن يف
للسكان» لعام  ،2005ومعظمهن غري
«صندوق األمم املتحدة
َّ
جمال التمريض والرتفيه واخلدمات الشخصية .ويف سياق العوملة هتاجر إىل اخلارج سنو ًيا مئة مليون امرأة
هلن وألرسهن العيش ،وهو ما أصبح يدفع باجتاه احلديث عن ظاهرة تأنيث
يؤمن ّ
بحثًا عن زوج أو عن عمل ّ
وحتول «صامت» يف خصائصها املعروفة .ويف هذا النسق نفسه ،شهدت هجرة املرأة
عاملي للهجرة الدوليةّ ،
ارتفاعا الف ًتا يف أغلب الدول العربية ،إذ تساوت هجرة النساء وهجرة الرجال يف بعض الدول العربية،
العربية
ً
كاألردن مث ً
ال ،وفاقت نسبة املهاجرات نسب املهاجرين يف عام  2005يف عدد من الدول األخرى ،كلبنان عىل
سبيل املثال.
()1

تطور اهلجرة النسائية يف
أما بالنسبة إىل دول املغرب العريب ،وبالرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة بشأن ّ
هذه الدول ،فإنّ بعض األرقام املتاحة يشري إىل اجتاهها نحو االرتفاع امللحوظ يف العقود األخرية .ويف حالة
املغرب األقىص عىل سبيل املثال ،تؤكّ د الدراسات أن اهلجرة النسائية احتلت مكانة أبرز ضمن األعداد العامة
تطورت أعداد املهاجرات منذ ذلك التاريخ بشكل الفت ،كام تزايدت
للمهاجرين منذ عام  ،1980حيث ّ
أعدادهن بشكل مكثف ،خاصة منذ العقد األول من األلفية الثالثة .وقد تضاعف عدد املهاجرات من املغرب
 1تقارير املنظمة العاملية للهجرة وصندوق األمم املتحدة للسكان.
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األقىص أكثر من  6.6أضعاف بني عامي  .2002-1992وسجلت نسبة النساء حوايل  78يف املئة من العدد
العام للمهاجرين من املغرب األقىص يف إيطاليا يف الفرتة نفسها ،ومثّلن  47يف املئة من العدد العام للمقيمني يف
كندا من املغرب األقىص( )2عام  .2006ويف موىف القرن العرشين ،مثّلت املرأة املغربية املهاجرة يف إسبانيا ثلث
العدد اإلمجايل للمهاجرين إىل ذلك البلد من املغرب األقىص ،وهو يعادل  32.9يف املئة .وأشارت اإلحصاءات
كن يمثلن  16.8يف املئة من جمموع العامل املهاجرين من املغرب األقىص واملقيمني يف إسبانيا يف
إىل أهنن ّ
الفرتة نفسها(.)3
وضوحا يف معدالت اهلجرة وضمن خمتلف رشائح
ّأما املرأة املهاجرة من اجلزائر،فأصبحت بدورها أكثر
ً
املهاجرين اجلزائريني نحو اخلارج .وقد قارب عدد حاالت النساء املهاجرات من اجلزائر إىل الكيبِك [يف كندا]
عىل سبيل املثال حوايل نصف عدد املهاجرين ،إذ بلغ حوايل  1008حاالت من جمموع  2500حالة دخول إىل
وتسجل نسبتهن يف فرنسا حوايل  42يف املئة من العدد العام للمهاجرين اجلزائريني
ذلك البلد عام .2000
ّ
املقيمني يف فرنسا( ،)4وقد فاق عددهن  10أضعاف عدد الرجال بحكم عدد من دخلوا فرنسا يف نطاق سياسات
التجميع العائيل بني عامي  1975و.)5(1982
ارتفاعا الف ًتا من  30.9يف املئة من املجموع
يسجل بدوره
ً
و ُيشار إىل أن عدد التونسيات املهاجرات إىل اخلارج ّ
()6
العام للمهاجرين عام  1975إىل  38.2يف املئةعام  ،1982ليصل إىل  41.1يف املئة عام  . 1990ويتأكد
ذلك النسق املرتفع بالرغم من أن بعض أرقام وزارة اخلارجية يشري إىل أن نسبة النساء من املجموع العام
مهاجرا) فقط يف مقابل  64يف املئة للذكور،
للمهاجرين وصلت عام  2008إىل  36يف املئة (377.991
ً
مهاجرا .ورغم الرتاجع الظاهر يف هذا الرقم بني عامي  1990و  ،2008ال يمكن أن
أي 679.8066
ً
نتحدث عن تراجع يف نسب هجرة النساء من تونس ،ألن ذلك واقع ال تؤكّ ده الدالئل املوضوعية التي
ّ
تشري إىل تزايد حاالت هجرة النساء من تونس بشكل فردي ،أو ضمن هجرة أرسية ،أكان يف حاالت اهلجرة
الرسية ،وهو ما تربزه مؤرشات أخرى ،مثل رخص اإلقامة املمنوحة
املنظمة واملراقبة أم يف حاالت اهلجرة ّ
يبينها لنا هذا اجلدول رقم ( )1والرسم البياين
للنساء اآلتيات من دول املغرب يف بعض دول االستقبال ،كام ّ
تطورت أعداد رخص اإلقامة املمنوحة للتونسيات اً
مثل من  3733رخصة عام 1992
رقم ( ،)1بحيث ّ
إىل  12٫814رخصة عام  ، 2002وتطورت تلك األرقام بالنسبة إىل املغربيات احلاصالت عىل رخص
إقامة يف الفرتة ذاهتا من  8180رخصة إىل  54٫140رخصة ،وبالنسبة إىل اجلزائريات من  540رخصة إىل
 2039رخصة.

2 Abdelali Naciri Bensaghir et Naima Aba, “Les Femmes migrantes dans les politiques de développement et de
”coopération au Maroc,” papier présenté à: “Genre, migration et développement socio-économique en Afrique,
(Symposium sur le genre 2010, Le Caire,Egypte, 24-26 Novembre 2010), p. 6.
3 Angeles Ramirez, Daniel Noin and Michelle Guillon, «La Valeur du travail: L’Insertion dans le marché du travail des
immigrées marocaines en Espagne,” Revue Européenne de Migrations Internationales, vol. 15, no. 2(1999), pp. 9-36.
4 PhilippeFargues, dir., Migrations méditerranéennes: Rapport 2005 = Mediterranean Migration: 2005 Report
(Florence: European University Institute, 2005), p. 65.
5 Mohamed Khachani, «La Femme marocaine immigrée dans l’espace économique des pays d’accueil, » dans: Women
and Money, 13th Book, 2008-2009 (Beirut: Lebanese Researchers Group, 2010), p. 165.
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اجلدول رقم ()1

تطور عدد رخص اإلقامة املمنوحة لنساء املغرب العريب يف إيطاليا
ّ
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ومن املفيد القول إن تباين رصد أعداد املهاجرين واملهاجرات من مصدر إىل آخر يعود إىل اختالف عمليات
التقدير وآليات احلرص اإلحصائي للمهاجرين .ويربز ذلك التباين بشكل واضح يف تقدير أعداد املهاجرين بني
املصادر اإلحصائية يف دول االستقبال ويف دول املصدر .وهي مسائل أثارها بعض التقارير الدولية حول ظاهرة
معقدة وغري دقيقة حتى يف حاالت الدول
اهلجرة ،التي نّبي بعضها( )7أن تأويل إحصاءات املهاجرين يبقى مسألة
ّ
التي جتتهد يف إنتاج إحصاءات متناهية الدقّة .وتتباين أعداد املهاجرين بحسب اختالف من جيري إحصاؤه
مهاجرا واجلهة التي تجُ ري اإلحصاء .وال يعود ذلك االختالف إىل عدم وجود تعاريف كونية للمهاجر
بصفته
ً
7 Fargues, dir.,p. 34.
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مت َفق عليها فحسب ،بل يعود كذلك إىل أن التعريف نفسه املعتمد قد يؤدي إىل أرقام خمتلفة بني حالة إحصاء
املهاجرين يف بلدهم األصل وإحصائهم يف بلد االستقبال.
 -2غياب الدراسات والمقاربات النظرية لهجرة المرأة

ارتبطت حركة اهلجرة الدولية من املغرب العريب إىل اخلارج ،وإىل أوروبا بشكل خاص ،بأسباب تارخيية
وسياسية تعود إىل احلقبة االستعامرية ومارافقها من سياسات استقدام اليد العاملة البسيطة من املستعمرات يف
أثناء فرتة االحتالل االستعامري وعقبها .وقد كان هلذا االرتباط التارخيي حلركة اهلجرة بدول املغرب العريب أثره
تطور حركة هجرة املرأة من هذه األقطار ،أكان يف شكل هجرة مرافقة أم يف إطار عمليات ّمل الشمل
املبارش يف ّ
العائيل يف بالد املهجر ،وفيام انبثق يف إثر ذلك من أشكال أخرى هلجرة املرأة ،خاصة يف العقدين األخريين.
وبالرغم من ِقدم حضور املرأة املغاربية يف مشهد اهلجرة الدولية املهاجرة ،ظ ّلت املرأة املهاجرة بشكل عام اً
رقم

شبه غائب عن جممل الدراسات العلمية يف خمتلف ختصصات العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،سواء يف الغرب
أو يف دول املغرب العريب .ومل حتظ ظاهرة هجرة املرأة باهتامم ُيذكر من طرف الباحثني والدارسني ،وأمهلت
أبحاث اهلجرة ودراستها لفرتة طويلة املسامهات االجتامعية واالقتصادية والتجارب املختلفة للمهاجرات .ومل
يربز احلديث عن املرأة املهاجرة يف أوروبا ّ
إال مع منتصف سبعينيات القرن العرشين (وهو التاريخ املتصل بفرتة
وقف الدول األوروبية حركة اهلجرة إليها ،وبروز حركة التجميع العائيل للمهاجرين) ،حيث بدأت الدراسات
تتحدث عن هجرهتا يف ضوء احلديث عن التحاق املرأة بزوجها املهاجر .وهبذا ارتبط ظهور املرأة يف مشهد
اهلجرة املغاربية يف أوروبا بصورة نمطية جعلتها منحرصة يف صورة الزوجة املرافقة للرجل املهاجر والكائن غري
النشط اقتصاد ًيا ،وهي ربة األرسة وصماّ م أماهنا االجتامعي يف ّ
ظل ثقافة املجتمعات الغربية.

ويف إطار تنزيل الرجل املهاجر ككائن اقتصادي مشارك يف املجال العام ،واحلديث عن املرأة املهاجرة ككائن
اجتامعي منحرص داخل املجال اخلاص ،وقع بالتايل تفسري هجرة الرجل بأسباب اقتصادية وتفسري هجرة املرأة
بأسباب اجتامعية .وقد اجتهت املقاربات التحليلية األوىل ،التي حاولت تفسري حركة السكان ضمن املدارس
الكالسيكية للتنمية (مدرستا التحديث والتبعية) ،يف االجتاه ذاته( )8متأثرة بتلك الصورة النمطية املتعلقة باملرأة
املهاجرة املنعدمة النشاط االقتصادي ،واملعتنية بأرسهتا يف حدود أسوار املجال اخلاص ،وهو ما جعل املرأة املهاجرة
تغيب عن الدراسات األوىل للهجرة .ورغم كثافة ما ُكتب حول الظاهرة ،خاصة من دول املغرب العريب ،ظ ّلت
املرأة متغيرً ا غائب الطرح عن دائرة اجلدل الفكري واألكاديمي بشأن ظاهرة اهلجرة وأبعادها املختلفة.

ولكن مع تصاعد تيارات اهلجرة النسائية املنفردة من دول املغرب العريب ،خاصة منذ مطلع الثامنينيات ،تزايد
االنتباه إىل إشكالية حضور املرأة يف مشهد اهلجرة نحو الدول الغربية ،وبرز بعض االجتاهات الداعية إىل مزيد
من االهتامم بدراسة ظاهرة اهلجرة النسائية بشكل مستقل عن ظاهرة اهلجرة يف عموميتها .وقد ترافق ذلك
ً
املنمطات التي سادت الساحة الفكرية
أيضا مع جهود جمموعة من األطراف واهلياكل الدولية سعت لكرس تلك ّ
بد من التشديد عىل أنه بالرغم
األوروبية ،ولتجعل من املرأة حارضً ا
اجتامعيا بارزً ا يف مشهد اهلجرة الدولية .وال ّ
ً
من بعض التقدم الفكري احلاصل يف التناول املستجد لدراسة ظاهرة اهلجرة النسائية ،فال يزال اإلنتاج املعريف
ومغاربيا قلي ً
ال ،وال يزال الرتاكم النظري ضعي ًفا ،ومل تتمكن العلوم
وعربيا
عامليا
ً
ً
والعلمي حول املرأة املهاجرة ً
متقدم لظاهرة اهلجرة النسائية حييط
اإلنسانية واالجتامعية من تطوير نامذج نظرية قادرة عىل حتليل فكري ّ
8 Fenneke Reysoo et Christine Verschuur, dirs., Genre, nouvelle division internationale du travail et migrations, Cahiers
genre et développement, no. 5 (Paris: l’Harmattan, 2005), p. 37.
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بمختلف مالبساهتا وحيثياهتا ،السيام فيام يتصل بأدوارها االقتصادية .وال يزال عدد من دراسات اهلجرة يتعامل
ملنمطات ذكورية اهلجرة.
مع اهلجرة كظاهرة حمايدة ملتغري النوع االجتامعي ،ويعيد بالتايل اإلنتاج غري الواعي ّ

ومن املهم القول إنه إىل جانب هذا النقص النظري يف دراسات اهلجرة النسائية ومقارباهتا ،ال تزال هذه الظاهرة
ً
إحصائيا دقيقًا .ويصطدم
واضحا يف رصدها رصدً ا
نقصا
أيضا تشهد – عىل مستوى منطقة املغرب العريب – ً
ً
ً
حمدثة
الباحث بصعوبات كثرية يف حماولة احلرص اإلحصائي للظاهرة ،وهو ما يضطره إىل اعتامد معطيات جمزأة وغري َّ
عند حماولة دراسة الظاهرة .ويغيب التصنيف اإلحصائي للهجرة بحسب متغيرّ النوع االجتامعي يف البلدان املغاربية
أعم ،وق ّلام تعتمد اإلحصاءات يف جمال اهلجرة جمهر النوع االجتامعي يف تصنيف البيانات العامة
والعربية بشكل ّ
املبوبة بحسب متغيرّ النوع االجتامعي ،تكاد
املتعلقة بحركة اهلجرة .وال ّ
بد من اإلشارة إىل أن ق ّلة إحصاءات اهلجرة ّ
املصدرة للهجرة أو املستقبلة هلا ،وذلك بالرغم من تسارع وترية
تكون حالة شبه عامة يف أغلب دول العامل ،سواء
ّ
حضور املرأة يف مشهد التدفقات الدولية للهجرة يف العقود األخرية ،كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.

وال ّ
شك يف أن األوضاع اهلشّ ة التي تعيشها أعداد كبرية من النساء املغاربيات والعربيات يف أسواق العمل يف
حد كبري يف عرقلة جهود
املهجر،وافتقارهن إىل احلامية يف الوظائف غري الرسمية واملخالفة للقانون يسامهان إىل ّ
املهم القول إن املناداة برضورة
الرصد اإلحصائي
ّ
هلجرهتن يف دول االستقبال ويف دول املصدر .ويبقى من ّ
التعاطي اإلحصائي والرسمي مع ظاهرة اهلجرة من منظور النوع االجتامعي سوف جيعل احلراك الدويل للمرأة
وضوحا للدارسني والباحثني وص ّناع القرار.
العربية واملغاربية أكثر بروزً ا وبيانًا ،وجيعل من أصنافهن أكثر
ً
ضدهن وبعض أوجه االستغالل املزدوج الذي قد يتعرضن له يف بلد اهلجرة
كام أن من شأنه أن ُيربز التحيز ّ
بوصفهن نساء أوالً
ثانيا.
ّ
ّ
وبوصفهن مهاجرات ً

ثان ًيا :أطوار الهجرة النسائية من المغرب العربي
وخصائص المهاجرات
التطور التاريخي للهجرة النسائية المغاربية وأصنافها
-1
ّ

تطورت حركة اهلجرة النسائية من املغرب العريب منذ النصف الثاين من القرن العرشين إىل اليوم بحيث أنتجت
ّ
خالل األعوام اخلمسني املاضية أصنا ًفا من النساء املهاجرات املتعددات الطبيعة واحلجم واخلصائص.

أ -نساء املغرب العريب وهجرة املرافقة

من املعلوم أن الدول املغاربية الثالث تونس واملغرب واجلزائر شهدت مبارشة بعد حصوهلا عىل االستقالل موجة
كبرية من التحرك السكاين خارج حدود البالد .وشملت هذه احلركة إىل جانب الفرنسيني أعدا ًدا كبرية من غري
الفرنسيني ،الذين ارتبطت مصاحلهم بشكل مبارش باحلضور الفرنيس يف دول املغرب العريب كاإليطاليني واملالطيني،
طوعا إىل أوروبا.
كبريا من املواطنني املغاربة ضم بعض املورسين من املسلمني واليهود الذين اختاروا الرحيل ً
وعد ًدا ً
وإىل جانب هؤالء اضطرت فئات عريضة من السكان العاطلني عن العمل واخلارجني عن دوائر االقتصاد الرسمي
إىل اهلجرة اخلارجية بحثًا عن موارد للرزق .وقد هاجر من تونس نحو فرنسا ،عىل سبيل املثال ،يف عام االستقالل
مهاجرا ،ووصل يف عام  1962إىل
ليسجل 6626
شخصا ،وارتفع العدد عام 1961
( )1956حوايل 9448
ً
ّ
ً
ومر عدد املغاربة يف فرنسا من  40ألف شخص عام  1946إىل  250أل ًفا عام  ،1954ليتجاوز
8946
ً
مهاجراّ .
الـ  600ألف يف عام  .1965ويف ظل تواصل الرغبة يف استقبال اليد العاملة املغربية ،عملت فرنسا عىل تنظيم
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هذه احلركة عرب إبرام االتفاقيات الثنا ّئـية لتصدير اليد العاملة( .)9وال ّبد من التذكري بأنه يف ظل تر ّدي األوضاع
االقتصادية واالجتامعية يف دول املغرب العريب عند خروج املستعمر ،ويف سياق قيام دول االستقالل وبناء الدولة،
برزت هجرة اليد العاملة الذكورية والبسيطة من دول املغرب العريب كحل سحري سوف تعمل احلكومات الوطنية
عىل استثامره ،هبدف امتصاص فوائض سوق الشغل من البطالني املرتاصني عىل أطراف املدن.

ومع الوقف الرسمي هلجرة العمل إىل أوروبا وفرنسا منذ عام  ،1974برزت سياسات التجميع العائيل
ّ
كحل سيايس واجتامعي أرادت من خالهلا السلطات األوروبية معاجلة بعض التأثريات اجلانبية
للمهاجرين
للهجرة .وقد سامهت تلك السياسات يف إعادة تشكيل واقع املهاجرين العرب واملغاربة وعائالهتم ورسمه
داخل احليز األورويب .ويف هذا السياق حتديدً ا دخلت أوىل أعداد النساء املغاربيات عىل خط اهلجرة إىل
أوروبا ،حيث مثّل التحاق الزوجة املغاربية األصل بزوجها املهاجر فرصة ذهبية للوطن والعائلة لالستزادة
من معني اهلجرة ،وزيادة تطوير سبل العيش ،كام مثّل ذلك اللحاق اسرتاتيجيا أوروبية لتحقيق بعض االستقرار
االجتامعي للمهاجر وللبلد الذي يستقبله .وقد ارتفعت أعداد النساء املغاربيات يف الدول األوروبية بفعل
سياسات التجميع العائيل ،فكانت نسبة املهاجرات من املغرب األقىص إىل فرنسا عىل سبيل املثال يف فرنسا
 26.7يف املئة عام  1975فارتفعت إىل  39يف املئة عام  .1982واختذت األرقام املنحى نفسه يف ّ
كل من بلجيكا
وهولندا وأملانيا .وأشارت اإلحصاءات إىل أن عدد اجلزائريات الاليت دخلن فرنسا يف الفرتة عينها جتاوز عرشة
أضعاف عدد الرجال .وارتفعت نسبة املهاجرات التونسيات بمقتىض التجميع العائيل من  30.9يف املئة عام
 1975إىل  38.2يف املئة عام  1982ليصل إىل  41.1يف املئة عام  .)10(1990و ُيذكر أن أغلب تلك النساء
املهاجرات يف البداية ينحدرن من أوساط ريفية وقروية ،بام أن اهلجرة الذكورية املغاربية نحو أوروبا شملت يف
بداياهتا بدرجة أساسية سكان املناطق الريفية والداخلية .ومثّلت اهلجرة اخلارجية امتدا ًدا لظواهر النزوح الريفي
نحو العواصم واملدن الكربى الناجم عن خم ّلفات احلقبة االستعامرية .وقد ظ ّلت هجرة هذا الصنف من النساء
يف جمملها متصلة بوظائفهن األرسية والرتبوية داخل الفضاء اخلاص.
وتشري اإلحصاءات الرسمية الفرنسية احلديثة إىل أن نسب التجميع العائيل استمرت بأنساق مرتفعة ،حيث
شملت عمو ًما خالل عام  2004نسبة  5يف املئة من الرجال و 40يف املئة من النساء و 55يف املئة من األطفال.
وتغيرّ ت تلك النسب عام  2010لتشمل  8يف املئة من الرجال ،و 58يف املئة من النساء و  34يف املئة فقط من
األطفال( ،)11وهو ما يعكس استمرار ارتفاع نسب املنتفعني من سياسات التجميع العائيل من النساء بعدما
تسجل لصالح األطفال يف السابق ،األمر الذي يؤكد اجتاهات ارتفاع نسب املهاجرات يف إطار نمط
كانت ّ
املؤمنة حلركة هجرة املرأة.
هجرة املرافقة ،واستمراره إىل اليوم بوصفه قناة من القنوات ّ

ب -نساء املغرب العريب وحركة اهلجرة املنفردة

برزت منذ ثامنينيات القرن العرشين حركة اهلجرة النسائية الفردية لتشمل عد ًدا من النساء اللوايت اخرتن اهلجرة
وإما لغرض مواصلة تعليمهن .ومتثّل املرأة
نحو أوروبا بشكل مستقل وبمحض إرادهتن ّإما ألسباب اقتصادية ّ

 9عائشة التايب« ،قانونية والقانونية اهلجرة التونسيني يف العهد البورقيبي »،يف :أعامل املؤمتر الرابع للدراسات البورقيبية حول :القضاء
والترشيع يف تونس البورقيبية ويف البالد العربية ،مجع وتقديم عبد اجلليل التميمي ،احلركة الوطنية التونسية واملغاربية؛ ( 10زغوان:
مؤسسة التميمي ،)2004 ،ص .57

10 Khachani, «La Femme marocaine,» p. 165.

« 11األرسة العربية املهاجرة بأوروبا :الواقع والتحوالت( »،ندوة نظمها مركز جامعة الدول العربية ،تونس 14 ،كانون األول/
ديسمرب .)2010
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تفرقت أسباب
ضمن هذه احلركة وحدة اقتصادية مستقلة بذاهتا وخمتلفة عن املرأة املرافقة للزوج املهاجر .ولئن ّ
اهلجرة بني أصناف املهاجرات ضمن هذه احلركة ،فإهنا جتتمع يف صفة املبادرة الفردية يف اهلجرة ويف إرادة
التحرر من الضغوط املختلفة ،ومن وضعيات البطالة وانعدام مواطن الشغل يف الوطن األصل.
املشاركة يف
ّ
وتُربز الدالئل امليدانية تنامي ظاهرة اهلجرة املنفردة للنساء من دول املغرب العريب نحو دول جنوب أوروبا
حتديدً ا ،وتشمل الظاهرة الفتيات العازبات واألرامل واملطلقات ،كام تشمل عد ًدا من النساء املتزوجات ممن
طلبا للرزق ومساهمَ ًة يف حتسني أوضاع األرسة ،تاركات األبناء والزوج يف البلد األصل.
هياجرن ً

ومن املفيد اإلشارة إىل أن هذا الصنف من احلراك الدويل للمرأة من أجل العمل ال يشمل املرأة املغاربية والعربية
فحسب ،بل إنه ينسحب ً
مهمة من نساء العامل اليوم .وهي ظاهرة عاملية شديدة االرتباط بسياق
أيضا عىل أعداد ّ
العوملة الذي أصبحت أسواق العمل به أكثر اجتذا ًبا لليد العاملة النسائية .وتقوم التمثالت االجتامعية الكونية
وعمليات إعادة إنتاج الرواسب الثقافية ،إىل جانب السياسات احلكومية لدول االستقبال وممارسات أرباب العمل،
معينة من الوظائف.
بدور كبرييف تأجيج حركة هجرة النساء عرب الطلب الغريب املتزايد
ّ
عليهن بغرض تأدية نوعيات ّ

ج -فتيات اجليلني الثاين والثالث للهجرة

مكونات مشهد هجرة املرأة املغاربية ال يمكن التغافل
مكونًا
رئيسيا من ّ
متثّل فتيات اجليلني الثاين والثالث ّ
ً
ِ
ِ
سن
عنه ،وهو يشمل
املنحدرات من األرس املغاربية املهاجرة الاليت ولدن يف أوروبا ونشأن فيها أو دخلنها يف ّ
مبكرة ،يف ّ
ظل عمليات التجميع العائيل .وحيمل عدد منهن جنسية مزدوجة ،األمر الذي ييسرّ هلن االنخراط يف
جمتمعات االستقبال بحكم إتقان اللغة واالندماج املبكر يف منظومة الرتبية والتعليم يف بلدان اهلجرة.

حتوالت
ومن املهم أن نؤكد يف هذا السياق ما شهدته اخلصائص العامة للجالية املغاربية املقيمة يف أوروبا من ّ
يف العقود األخرية ،إنْ جلهة ارتفاع نسبة أصحاب األعامل وعدد من يتولون مهامت سامية ووظائف عليا يف
بلدان املهجر ،أو جلهة ارتفاع مستوى املهاجرين التعليمي الذي نتج منه انخفاض نسبة األمية (انخفضت
بالنسبة إىل املهاجرين التونسيني ،عىل سبيل املثال ،من  60يف املئة عام  1960إىل  15يف املئة عام  ،)1990كام
ثم
انخفضت نسبة اليد العاملة البسيطة (كانت متثّل  3/4اليد العاملة املهاجرة من تونس يف بداية الثامنينيات َّ
التحوالت،
انخفضت إىل الثلث مع التسعينيات) .ومل تكن املرأة املغاربية املنحدرة من اهلجرة بمنأى عن هذه
ّ
إذ اختلفت فتيات اجليلني الثاين والثالث عن نساء اجليل األول من حيث مستويات التمدرس ،واالندماج
املهني ،وارتفاع نسق مشاركتهن االقتصادية ،واحتالل بعضهن مواقع مهمة يف احلياة االقتصادية واالجتامعية
لبلدان االستقبال .وبرزت من بينهن رشحية من الكفاءات املتميزة يف جماالت خمتلفة ،فأبدت قدرة عىل االنخراط
الفاعل يف املجتمعات الغربية والتفاعل اإلجيايب عرب القيام بأدوار الوساطة االجتامعية بني الثقافتني الغربية
والعربية اإلسالمية،التي تعترب تلك األجيال نفسها جز ًءا ال يتجزأ من كلتا الثقافتني.
ولكن جتدر اإلشارة إىل أن بالرغم من استقرار أوضاع بعضهن يف املهجر ،فإن عدد منهن يعشن  -بدرجات
متفاوتة -بعض مشكالت صعوبة االندماج الثقايف واالجتامعي من ناحية ،وصعوبة االندماج يف احلياة
االقتصادية واملهنية من ناحية أخرى .وقد نّبي عدد من الدراسات املنجزة يف فرنسا عىل وجه التخصيص حجم
(ذكورا وإنا ًثا) يف مستوى تفاوت نسب النفاذ إىل
التمييز الذي يتعرض له الشباب املنحدر من أصول مغاربية
ً
قدرت حظوظ احلصول عىل عمل بأكثر من  80يف
مواطن العمل بينهم وبني الشباب الفرنيس األصل .وقد ّ
املئة بالنسبة إىل الشباب الفرنيس ،ومل تتجاوز الـ  64يف املئة بالنسبة إىل ذوي األصول املغاربية .ومتثّل نسب
الفوارق يف حظوظ النفاذ إىل مواطن العمل بحوايل  15نقطة بالنسبة إىل الشباب الفرنيس األصل من الذكور،
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و 17نقطة بالنسبة إىل اإلناث( .)12كام ّبينت نتائج بعض الدراسات األخرى أن معدل التشغيل بني صفوف
الشباب الفرنيس من أصول مغاربية أقل بحوايل عرشين نقطة من معدل أبناء السكان املحليني ،أي بنسبة  56يف
املئة يف مقابل  74يف املئة للنساء ،وحوايل  65يف املئة يف مقابل  86يف املئة للرجال( .)13وتشري هذه الدراسات إىل
ّ
وحمل اإلقامة بني املجموعتني ال تفرس غري
واملؤهل العلمي والوضع العائيل
أن االختالفات يف اخلربة العلمية
ّ
ثلث ذلك الفارق ،يف حني يعود أهم أسباب صعوبة اندماج األجيال اجلديدة للهجرة يف الدورة االقتصادية إىل
مشكلة التمييز العرقي الذي يطرح نفسه بقوة يف سوق العمل الفرنسية.
ِّ
املشخصة لألوضاع احلياتية العامة للمرأة املغاربية املهاجرة
بالرغم من ندرة اإلحصاءات الدقيقة والدراسات
بشكل عام ،ولألجيال الشابة وفتيات اهلجرة بشكل خاص ،ومستويات اندماجهن يف جمتمعات اهلجرة ،يبقى
وتعرضها ملشكالت خمتلفة بوصفها امرأة أوالً
املتوافر
بشأهنامرج ًحا حقيقة تنامي امليز االجتامعي واملهني ّ
ِّ
ضدهاّ ،
ثانيا .وقد أضحى هذا االنطباع يتأكد بشكل واضح يف بعض التقارير والوثائق الرسمية
وبوصفها مهاجرة عربية ً
األوروبية ،إذ تزايد احلديث يف األعوام األخرية عن تغافل احلكومات األوروبية عن االهتامم باملرأة املهاجرة،
وأضحى بعض األدبيات الرسمية يف فرنسا عىل سبيل املثال يؤكد رضورة االنتباه إىل أن إدماج املرأة املهاجرة
واملنحدرة من اهلجرة يمثّل املفتاح الرئيس لنجاح عملية اندماج جمموع السكان املهاجرين .وانترش احلديث عقب
حوادث الضواحي الباريسية خاصة عن رضورة إيالء أمهية خاصة لوضع املرأة املهاجرة ،السيام املرأة املنحدرة من
أصول مغاربية ،وما تعيشه من صعوبات فعلية يف االندماج واحلضور والفعالية يف املجتمعات املستقبِلة هلا(.)14

وقد أشار بعض التقارير الرسمية الفرنسية( )15إىل غياب املرأة املغاربية املهاجرة عن الساحة املجتمعية ،وعدم
حضورها البارز يف هياكل التسيري القيادية يف اجلمعيات واألحزاب واهلياكل النقابية ،وذلك بالرغم من أمهية
وزهنا الديموغرايف يف املجتمع الفرنيس؛ إذ متثّل النساء ما يفوق نصف ( 50.3يف املئة) جمموع املهاجرين الذي
بلغ يف كانون الثاين /يناير  2004حوايل  4.5مليون مهاجر مقيم بفرنسا .هذا إىل جانب تأكيد تلك الوثائق
هشاشة وضع املهاجرات املغاربيات يف سوق العمل الفرنسية .وبالرغم من أهنن يمثلن  41يف املئة من جمموع
املهاجرين النشطني يف مقابل  35يف املئة عام ،1990فإهنن األكثر عرضة لإلقصاء من أسواق العمل .وال يؤ ّدي
النجاح املدريس الذي حترزه الفتاة املغاربية املنحدرة من اهلجرة يف الغالب إىل اندماج مهني مؤكد أو مأمون،
تسجل نسب العمل بالنسبة إىل الفتيات من أصول مغاربية سوى 65.8
مقارنة بنظرياهتا من الفرنسيات ،إذ ال ّ
يف املئة يف مقابل  79.5يف املئة بالنسبة إىل الفتيات اللوايت هن من أصل فرنيس .ومن بني ثامين وظائف أساسية
متخصصة ،وذلك مقابل ثالث وظائف فقط بالنسبة
حتتكرها النساء املهاجرات يف فرنسا سبع وظائف تُعترب غري
ّ
إىل ذوات األصول الفرنسية.
تنوع أصناف املرأة املغاربية املهاجرة ،واختالف جتربة اهلجرة وتفاصيلها
بناء عىل ما َّ
تقدم ،جيدر التشديد عىل ّ
من صنف إىل آخر ومن امرأة مهاجرة إىل أخرى .وهبذا جيوز القول إن تصنيف اهلجرة املغاربية وفق منظور
النوع االجتامعي ومتغريات السن وجتربة اهلجرة وطبيعة املامرسة االقتصادية واالنتامء االجتامعي للمرأة

12 Arnaud Dupray and Stéphanie Moullet, «L’Insertion des jeunes d’origine maghrébine en France: Des Différences
plus marquées dans l’accès à l’emploi qu’en matière salariale,» Net.Doc, no. 6(2004), on the Web: <www.cereq.fr>.

« 13األرسة العربية املهاجرة بأوروبا :الواقع والتحوالت».

14 Aicha tayeb, «Les Transformations actuelles de l’émigration féminine en Europe: Cas du Maghreb,» papier présenté
à:”Migration et développement des régions maghrébines et sub-sahariennes,» (Colloque international organisé par
le centre d’études des mouvements migratoires maghrébins, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc, 11-12
Novembre 2010).
15 République française, Ministère de la parité et de l’égalité professionnelle, «Femmes de l›émigration,»(7 mars 2005).
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املهاجرة ،يصبح رضورة منهجية ال غنى عنها من أجل فهم حقيقة هجرة املرأة من ناحية ،وال يمكن من دون
وربام يتوضح لنا
هذا التصنيف فهم حقيقة مسامهتها يف التنمية االقتصادية ألوطاهنا األصلية من ناحية أخرىّ .
بعض جوانب تلك املسامهة بعد النظر إىل اخلصائص العامة للمرأة املهاجرة من منطقة املغرب العريب.
 -2الخصائص العامة للمهاجرات من المغرب العربي

حتوالت هيكلية خمتلفة يف العقود األخرية شملت
شهدت اخلصائص العامة للمهاجرين من املغرب العريب ّ
التحوالت كذلك اخلصائص
مست تلك
ّ
بشكل رئيس املظاهر االجتامعية والديموغرافية والسوسيو مهنية .وقد ّ
اً
شكل ومضمونًا عن املرأة املهاجرة من املغرب العريب
العامة للمرأة املغاربية املهاجرة ،التي اختلفت مالحمها
ً
جغرافيا
حراكا
تقدم ،بوصفها
خالل الستينيات والسبعينيات .ولئن انطلقت هجرة املرأة من املغرب العريب ،كام ّ
ً
للمرأة املتزوجة غري النشطة اقتصاد ًيا وامللتحقة بزوجها املهاجر ألسباب عائلية واجتامعية رصفة ،فإن هذه
الصورة اليوم تغيرّ ت واختلفت مضامينها.

تطغى اليوم حالة املرأة املهاجرة بشكل فردي عىل مشهد هجرة املرأة املغاربية وإن تكن الدالئل تؤكد حضور
التحوالت الديموغرافية الطارئة
املرأة املتزوجة ضمن ذلك احلراك املنفرد للمرأة املغاربية املهاجرة .ومعلوم أن
ّ
تطور هذا الشكل املستجد من
مؤخرا عىل سكان املغرب العريب أصبحت تُعترب من بني العوامل املسامهة يف ّ
ً
سن الزواج ،وخاصة بالنسبة إىل
ر
تأخ
تؤكد
الديموغرافية
املؤرشات
وأضحت
اخلارجية.
النسائية
اهلجرة
ّ
ّ
،2007سجلت يف تونس عىل سبيل املثال الشابات
املرأة ،وارتفاع نسب الفتيات العازبات .ففي خالل عام
ّ
غري املتزوجات من الرشحية العمرية  29 -25عا ًما نسبة  55يف املئة .وارتفع عدد الفتيات غري املتزوجات ضمن
نسق اهلجرة النسائية املنظمة نحو دول اخلليج العريب عرب الوكالة التونسية للتعاون الف ّني من  118فتاة مهاجرة
تطو ًرا بارزً ا للهجرة النسائية
خالل عام  2000إىل  597فتاة مهاجرة عام  .2008ويشهد جنوب أوروبا اليوم ّ
الفردية من املغرب األقىص ،ممثَّلة يف عدد من الطالبات والفتيات غري املتزوجات ،إىل جانب عدد من األرامل
واملطلقات واملتزوجات الاليت هياجرن بحثًا عن مواطن الرزق ،تاركات ُأرسهن يف املغرب .وتُعترب  71.4يف
وإما مطلقات( ،)16وهي
املئة من النساء املهاجرات من املغرب األقىص إىل إيطاليا مهاجرات منفرداتّ ،إما أرامل ّ
نسبا
ظاهرة غدت أكثر بروزً ا بالنسبة إىل املهاجرات من املغرب األقىص منذ هناية التسعينيات ،حني تبني أن ً
عالية من املغربيات املقيامت خاصة بإيطاليا وإسبانيا مل يعدن هياجرن فقط كزوجات أو كأمهات ،وإنام كنساء
متحررات يف الغالب من الروابط األرسية .وتؤكد نتائج بعض الدراسات
يبحثن عن موقع يف سوق العمل،
ّ
انخفاض نسبة اخلصوبة عند العائالت املغاربية املهاجرة يف أوروبا ،وتأخر سن الزوج بالنسبة إىل فتيات اجليلني
الثاين والثالث املقيامت هبا ،حيث تعيش أكثر من  60يف املئة من الفتيات الشابات غري املتزوجات يف املهجر
مع أوليائهن ،وال ترتبط الفتاة املغربية باحلياة الزوجية يف الغالب إ ّ
ال بعد سن  35عا ًما( ،)17ويكون ذلك عادة
يف إطار زواج بقرين من العائلة أو من اجلنسية نفسها .وتوجد يف إسبانيا أكرب نسبة من املهاجرات املغربيات
غري املتزوجات.

وتنحدر املرأة املهاجرة من املغرب األقىص نحو إسبانيا يف الغالب من أوساط حرضية ،حيث ّبينت بعض النتائج
16 Nouria Ouali, «Les Marocaines en Europe: Diversification des profils migratoires,» Hommes et migrations, no.
1242(Mars- Avril 2003), p. 73.
17 AichaBelarbi, «Migration des femmes des pays MEDA vers l›Europe,»(Euromed migration II, Bruxelles, 6/4/2011),
on the web: <www.euromed-migration.eu>.
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انخفاض نسبة املنحدرات من وسط ريفي أو قروي ،ومل يتجاوز نسبة املهاجرات من وسط قروي الـ  6يف
املئة ضمن نتائج بعض األبحاث( ،)18يف حني ينحدر  94يف املئة منهن من وسط مديني مبارشة .وتُعترب 65
يف املئة منهن أصيالت إحدى املدن ،بينام تأيت  20يف املئة الباقية من مدن أخرى ،و 15يف املئة من قرى نزحن
منها إىل مدن قبل مرحلة اهلجرة إىل إسبانيا ،وهو ما يدحض الفكرة القائلة إن اهلجرة املغاربية تشمل املناطق
الداخلية والريفية يف األساس ،وهي مسألة غري مؤكدة يف ما يتعلق بحالة هجرة النساء من املغرب العريب ،عىل
أساسا ،إذ ّ
ترشح املدن نساءها
خالف اهلجرة الذكورية؛ فاهلجرة النسائية من املغرب العريب تبدو ظاهرة حرضية
ً
للهجرة اخلارجية أكثر ّمما تفعل األرياف والقرى ،وهي مسألة خمتلفة بالنسبة إىل الرجال ،حيث تكون البيئة
الريفية أكثر قابلية هلجرهتم .وقد ّبينت نتائج الدراسة نفسها أن انتامء نسبة الرجال املهاجرين إىل أوساط ريفية
مرتفعة بنسبة  40يف املئة من املهاجرين يف مقابل  6يف املئة فقط للنساء.

ّأما اخلصائص السوسيومهنية للمرأة املغاربية املهاجرة ،فتتنوع بدورها بني خمتلف أصناف املهاجرات .وإذا
أساسا ،كالنسيج وصناعة املالبس
توزّ ع عدد من املهاجرات األوائل عىل قطاع الصناعة والصناعات املعملية
ً
أساسا األعامل الزراعية واخلدمة
ورسي وغري منظم يامرسن
ً
وغريها ،فإن عد ًدا من املهاجرات بشكل فردي ّ
املنزلية ومهن الرعاية باألطفال وكبار السن .هذا مع العلم بأن املرأة املغاربية املهاجرة أصبحت أكثر بروزً ا يف
تتطور أكثر لدى فتيات اجليلني الثاين والثالث ،كام
احلرة واملشاريع اخلاصة ،وهي مسألة بدأت ّ
جمال األعامل ّ
شملت بدرجة أقل بعض النساء اللوايت دخلن أوروبا يف إطار سياسات التجميع العائيل أو البحث عن عمل.
وتشري إحصاءات ديوان التونسيني يف اخلارج مث ً
ال ،إىل أن نسبة النساء من الكوادر العليا وصاحبات املؤسسات
ارتفاعا بلغ  9يف املئة من جمموع الكفاءات التونسية يف اخلارج ،خاصة
واملهن احلرة سجلت خالل عام 2006
ً
يف أوروبا وأمريكا الشاملية .وبالرغم من أن النسب العامة للمرأة صاحبة املؤسسة أو املرأة املقاولة ،مقارنة
ِ
سبا آخذة يف
بمسامهة املرأة املغاربية يف قطاعات النشاط األخرى ،تبقى ضعيفة  ،فإهنا تُعترب عىل وجه العموم ن ً
حضورا أبرز يف املشهد السوسيواقتصادي يف إسبانيا وإيطاليا .كام
التطور .وتسجل املهاجرات من أصل مغاريب
ً
ّ
ّ
تشكل النساء املهاجرات ثلث عدد النشطني املغاربة املقيمني بفرنسا ( 33.37يف املئة) ،وترتفع نسبة النشاط
عند التونسيات املهاجرات إىل  36.7يف املئة ،تليهن اجلزائريات ( 36.6يف املئة) ،فاملغربيات ( 30.2يف املئة).
ً
وتطو ًرا بارزً ا يف األعوام األخرية ،خاصة عند
ملحوظا
ارتفاعا
وتسجل نسبة املام ِرسات لنشاط مهني بشكل عام
ً
ّ
اللوايت حصلن عىل اجلنسية الفرنسية.
وبشكل عام تبدو الفتاة الشابة املهاجرة واألكثر تع ّل اًم أقدر عىل االندماج يف املنظومات االقتصادية واالجتامعية
العامة ملجتمعات االستقبال ،يف حني يقترص توظيف املرأة املهاجرة كيد عاملة بسيطة وحمدودة املهارة واملستوى
التعليمي املتدين عىل مهن من قبيل االشتغال يف اخلدمة املنزلية ،والعمل يف قطاع اخلدمات (كنادالت ،)..وحتى
يف أسواق الدعارة ،وهي أعامل عادة ما تكون هشّ ة وغري مستقرة وسيئة الظروف ،وتتسم بانخفاض أجورها
وانعدام اخلدمات االجتامعية فيها.

ويتم النفاذ األول للعمل بالنسبة إىل نساء اهلجرة وفتياهتا يف الغالب األعم بصور هشّ ة وغري مستقرة ( عرب
ّ
املدة ،عمل مؤقت ،تعويض جزئي)...،؛ فتقتحم ،مث ً
ال ،نسبة  40يف املئة من نساء اهلجرة يف
د
حمد
عمل
عقد
ّ ّ
فرنسا ذوات التكوين العايل سوق العمل عرب عقود عمل بوقت جزئي ،وذلك يف مقابل  22يف املئة فقط مقارنة
بنظرياهتا من الفرنسيات ذوات التكوين عينه .وإذا كانت العقود املؤقتة تشمل  63يف املئة من جمموع العقود
18 Ramirez, Noin and Guillon, pp. 9-36.

148

العدد 3
شتاء 2013

املتخرج من اجلامعات واملامرس للعمل أول مرة ،فإن هذه النسبة ترتفع إىل 75
املعروضة عىل الشباب الفرنيس
ّ
يف املئة عند خرجيي اجلامعات الفرنسية من ذوي األصول املغاربية(.)19

تطور حركة هجرة املرأة املغاربية يف العقود األخرية ارتبط كذلك بوجهات هجرة جديدة،
من املهم التذكري بأن ّ
مثل بعض دول جنوب أوروبا كإيطاليا وإسبانيا .وقد ُق ّدر عدد النساء املهاجرات من املغرب األقىص واملقيامت
بإسبانيا يف عام  2005بحواىل  170أل ًفا و 498مهاجرة ،أي إنه يمثّل ثلث جمموع املهاجرين املغاربة املقيمني
بإسبانيا ،و ُق ّدرت النسبة نفسها بحواىل  24.1يف املئة للجزائر ،و 27.8يف املئة لتونس .وقد ارتبطت هذه
بتطور اختصاصات هجرية جديدة متصلة بظواهر تدويل أعامل الرعاية واخلدمة
الوجهات النسائية املستجدة ّ
املنزلية .وترد تلك التخصصات يف سياق االستجابة لتنامي طلب العائالت األوروبية املتزايد عىل تغطية جمال
النشاط النسائي املنزيل ،إذ إن حتسن األوضاع العامة ل ُ
ألرس وارتفاع نسب متدرس اإلناث ،وتصاعد وترية
ّ
دخوهلن أسواق العمل ودوائر النشاط املنتج خارج الفضاءات اخلاصة يف البلد األصل ،إىل جانب مجلة
التحوالت الديموغرافية وارتفاع نِسب اهلرم السكاين وأعداد العجزة وكبار السن يف عدد من دول جنوب
حتول نشاط الرعاية واخلدمة املنزلية إىل حمور بارز يف معادالت العرض
أوروبا ومدهنا الكربى ،كل ذلك أدى إىل ّ
والطلب عىل اليد العاملة يف أسواق العمل يف تلك البلدان ،وظ ّلت اليد العاملة النسائية املغاربية إحدى أهم
املحركة لذلك.
امليكانِزمات
ّ
وقد ُق ّدر عدد العاملني يف املنازل يف أوروبا باملليون شخص ،يعمل أغلبهم ،بحسب اإلحصاءات ،يف وضعيات
تنص عليه
غري قانونية ،وال يامرس غري عدد قليل منهم عمله يف ضوء التم ّتع الكامل باملستحقات وفق ما ّ
القوانني( .)20وبالرغم من سعي بعض الدول األوروبية ،كإيطاليا ،لتسهيل إجراءات الدخول املق ّنن لعامالت
وحث العائالت اإليطالية منذ عام  1990عىل التسوية القانونية الستخدامهن ،يبقى العدد األكرب يعمل
املنازل
ّ
يف ّ
الظل ،ويامرس نشاطه بشكل غري معلن ضمن قطاعات العمل املوازي .هذا مع العلم بأن  90يف املئة من
هن من النساء .وتتسم ظروف العمل يف هذا
األشخاص العاملني يف املنازل يف إيطاليا من املهاجرين عام ّ 2005
القطاع باألجور املتدنّية ،وساعات العمل الطويلة ،وانعدام التمتع بالعطل وأوقات الراحة ،وغياب التغطية
الصحي ،هذا إىل جانب ّ
كل ما يمكن أن تتعرض له املهاجرة من ضغط نفيس بسبب الوحدة
االجتامعية واألمان
ّ
واالنعزال االجتامعي ،وما يمكن أن تعانيه من مواقف عنرصية وحترش جنيس من طرف أرباب العمل .وجتد
حتمل املهانة بسبب وضعيتها اهلشّ ة وغري القانونية التي ال تسمح هلا
املهاجرة نفسها مكرهة عىل السكوت وعىل ّ
بالشكوى ضد أحد أو بمقاضاة أحد.

ِ
املستوعب لليد العاملة النسائية املهاجرة من املغرب
من املفيد اإلشارة إىل اتساع رقعة قطاع العمل املوازي
العريب يف دول جنوب أوروبا ،حيث اضطر عدد من املهاجرات اللوايت مل يستوعبهن قطاع الرعاية واخلدمة
املنزلية إىل امتهان مجلة من األعامل اهلامشية األخرى ،كالتجارة املوازية أو االجتار باملخدرات أو االنخراط يف
شبكات اجلريمة املنظمة وجتارة اجلنس .ورغم صعوبة إجراء حرص إحصائي دقيق ملثل هذه الظواهر ،فإن ّ
جل
الدراسات( )21أضحت تُربز انتشارها يف األحياء املعروفة بكثافة وجود املغرتبات املغربيات فيها.

19 Alain Frickey et Jean-Luc Primon, «Insertion professionnelle et discriminations: l’Accès à l’emploi des étudiants
issus de l’immigration en région Provence - Alpes - Côte d’Azur,» Cahier de l’URIMIS, nos. 10-11(Décembre 2006),
p. 65.
20 Ouali, p. 70.
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ً
ثالثا :الهجرة والتنمية ،أي مساهمة للنساء؟
 -1في طبيعة العالقة بين ثالوث الهجرة والمرأة والتنمية

ظ ّلت العالقة بني اهلجرة والتنمية حتى وقت قريب عالقة غري بارزة بالقدر الكايف يف أبحاث ودراسات اهلجرة،
ومل حتظ بام تستحق من التحليل والدراسات النظرية .كام مل ّ
حتتل صدارة االهتامم يف سياسات الدول ويف أجندات
الساسة وص ّناع القرار ،أكان لدى دول املنشأ أم لدى الدول املستقبِلة لتلك اليد العاملة .وال شك يف أن غياب
االهتامم بطبيعة العالقة اجلامعة بني اهلجرة والتنمية يف أبعادمها االجتامعية يعود إىل أسباب كثرية ،ربام من أمهها
الطابع اإلشكايل الذي يربط بني الظاهرتني منذ املنطلق ،وهو اعتبار اهلجرة مشكلة اقتصادية واجتامعية ناجتة
نموا،
من نقص يف التنمية وغياب هلا ،بالنظر إىل أن حراك األفراد اجلغرايف من أجل العمل تفرزه الدول األقل ًّ
بحيث ّ
يظل حركة بحث عن مصدر للرزق انعدم يف البلد األصل ،ونتيجة واقع تنموي ضعيف وغري قادر عىل
توفري رضوريات العيش للمهاجرين منه.

موقعا خمتل ًفا يف السياسات
ولكن ثنائية اهلجرة والتنمية وطبيعة العالقة بينهام أخذت يف األعوام األخرية حتتل
ً
كام يف الدراسات واألبحاث .وبرز احلديث عن الروابط اإلجيابية واألدوار الفاعلة التي يمكن للمهاجرين
االضطالع هبا يف جمال التنمية االقتصادية واالجتامعية يف دول املنشأ ودول االستقبال عىل حد سواء .وقد أصبح
النقاش العاملي حول اهلجرة ،يف األمم املتحدة أو يف غريها من اهلياكل األممية ،إىل جانب التقارير الوطنية والدولية
حول التنمية البرشية واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الثنائية حول اهلجرة ،يفرد اهتام ًما خاصا إلشكالية اهلجرة
والتنمية ،مع الرتكيز عىل األبعاد اإلجيابية لتلك الظاهرة يف التنمية .وأصبحت مسامهة املهاجرين ،وحتويالهتم،
احلد من الفقر ومعاضدة جهود التنمية يف أوطاهنم مدرجة يف اسرتاتيجيات
ومشاركتهم االقتصادية ،ودورهم يف ّ
دول املصدر واالستقبال وخططها التنموية.

تطور املقاربات الفكرية التي تتناول إشكالية مسامهة املرأة يف التنمية يف
و ّمما جتدر اإلشارة إليه أن عىل الرغم من ّ
العقود األخرية ،وظهور أطر حتليل خمتلفة انتقلت من مقاربة «املرأة يف التنمية» إىل مقاربة «املرأة والتنمية» ثم إىل
مقاربة «النوع االجتامعي والتنمية»( ، )22وعىل الرغم من التزايد الكمي للنساء يف مشهد اهلجرة الدولية ،ظ ّلت
النقاشات والدراسات حول اهلجرة والتنمية تتناول خمتلف املسائل بمنظور حمايد وشامل وال يتطرق إىل ُبعد
تم عرب ذلك الشمول تغييب مسامهة املرأة املهاجرة يف التنمية ،وطمس البحث يف األدوار
النوع االجتامعي .وقد ّ
التي تضطلع هبا يف ذلك السياق .ومعلوم أن املرأة املهاجرة كانت دو ًما مسامهة بأشكال خمتلفة ،إىل جانب
الرجل ،يف التنمية االقتصادية واالجتامعية ألوطاهنا وللدول املستقبِلة هلا ،ال عرب التحويالت النقدية والعينية
فقط وإنام ً
أيضا عرب تدشني مسار بعث املشاريع االقتصادية ،وتكوين اجلمعيات ،وحتويل اخلربة والتكنولوجيا
وغريها من أوجه النشاط التي أضحى عدد من النساء املهاجرات من املغرب العريب حيرص عىل االضطالع هبا
بشكل متزامن يف ٍّ
كل من دولة املنشأ ودولة اهلجرة.
وبالرغم من تزايد اهتامم دول املغرب العريب بعوائد هجرة مواطنيها إىل اخلارج ،حيث أصبحت تلك العوائد
ومسامهات املهاجرين يف التنمية تُعتمد كركيزة يف اخلطط الوطنية للتنمية ،واعتبار اهلجرة يف ّ
كل من تونس واملغرب

 22تبنت مقاربة «النوع االجتامعي والتنمية» معاجلة املسامهة يف العملية التنموية من منظور متكامل األبعاد ،حياول اإلحاطة بصريورة
توزُّ ع األدوار واملسؤوليات بني النساء والرجال .وقد اعترب هذا املنظور أن حتليل مسامهة املرأة يف العملية التنموية جيب اّأل هيمل كل ما
وشدد هذا الطرح عىل رضورة اعتبار اإلنتاج غري السلعي للمرأة ،كام
تبذله من جهود ومسامهات خمتلفة ،سواء داخل املنزل أو خارجهّ .
التوجه طبيعة تقسيم العمل بني املجال العام واملجال اخلاص الذي كان ُيستعمل يف الغالب لطمس أمهية األدوار اإلنتاجية
رفض هذا
ّ
للمرأة ومشاركتها يف عمليات التنمية .انظر :عائشة التايب ،النوع والعمل واملؤسسة (القاهرة :منظمة املرأة العربية ،)2011 ،ص .150
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أساسيا من مصادر متويل االقتصاد الوطني ،التي جيب تنميتها لصالح الدولة ولفائدة تعديل توازن ميزان
مصدرا
ً
ً
احلد من الفقر عرب حفز املهاجرين عىل االستثامر املبارش يف مناطقهم ،بالرغم من
املدفوعات واملسامهة يف جهود ّ
غائبا عن ذلك االهتامم ،إذ ال يكاد الدارس جيد ضالته من اإلحصاءات الراصدة
ذلك كله ،ظ ّلت املرأة املهاجرة رقماً ً
حلجم مسامهة املرأة املهاجرة ،أو ما يو ّثق لدورها ولنشاطها االقتصادي يف موطنها األصيل.
 -2تحويالت المهاجرين المغاربة وأهميتها

مرورا من
تضاعف يف العقود األخرية حجم حتويالت املهاجرين عىل نطاق دويل بمعدل فاق الثالثة أضعاف،
ً
 99مليا ردوالر أمريكي عام 2002ليصل إىل  308مليارات دوالر عام  ،2008األمر الذي جذب اهتامم كثري
من اجلهات الفاعلة عىل نطاق دويل بغرض البحث عن طرق استغالل أمثل لذلك الكم اهلائل من األموال من
طرف الدول املصدرة للمهاجرين .وبحسب جمموعة إحصاءات البنك الدويل لعام  ،2008أرسل املهاجرون
من حيث هم ،وعرب قنوات رسمية ،إىل أوطاهنم األصلية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا  28.5مليار
دوالر يف مقابل  12.9مليار دوالر لعام . 2000وتتمثّل الدول العربية التي استفادت من حتويل األموال عام
 2007يف مرص ( 5.9ملياردوالر) ،واملغرب ( 5.7مليار) ،ولبنان ( 5.5مليار) ،واألردن ( 2.9مليار)،
واجلزائر ( 2.9مليار دوالر) ،وتونس (1.7مليار) ،واليمن ( 1.3مليار) ،وسورية ( 0.8مليار) ،والضفة
الغربية وقطاع غزة ( 0.6مليار)( .)23هذا ومتثّل التحويالت املالية يف كثري من الدول املتوسطية املصدر الرئيس
استقرارا لتدفقات رأس املال ،ويف بعض احلاالت تتجاوز املوارد املالية االستثامر األجنبي املبارش
واألكثر
ً
واملساعدات الرسمية؛ فبالنسبة إىل املغرب عىل سبيل املثال ،سجلت حتويالت املهاجرين عام  2007حوايل
 63.7يف املئة من االستثامر األجنبي املبارش و 45.2يف املئة من املساعدات اإلنامئية الرسمية .ويف مرص ،مثّلت
 46.7يف املئة من االستثامر األجنبي املبارش ،و 22.5يف املئة من املساعدات اإلنامئية الرسمية .وتتمثّل الدول
العرشاألوىل املنتفعة من التحويالت املالية يف  2006بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلمجايل يف لبنان ( 22.8يف
املئة) واألردن ( 20.3يف املئة) والض ّفة الغربية وقطاع غزة ( 14.7يف املئة) ،واملغرب ( 9.5يف املئة) ،واليمن
( 6.7يف املئة) ،وتونس ( 5يف املئة) ،ومرص ( 5يف املئة) ،وجيبويت ( 3.8يف املئة) ،وسورية ( 2.3يف املئة)،
واجلزائر ( 2يف املئة)(.)24
موحدً ا يمكن أن يستويف مجيع املجاالت
ويبدو مفهوم التحويالت مفهو ًما
ضبابيا ً
نوعا ما ،إذ ال نجد له تعري ًفا ّ
ً
متر تلك التحويالت منها .ويمكن القول بإجياز إن حتويالت املهاجرين املغاربة متنوعة
والقنوات التي يمكن أن ّ
الشكل ومتعددة املصدر ومتفاوتة احلجم بني القنوات الرسمية وغري الرسمية .وتتمثّل التحويالت التي متر
عرب القنوات الرسمية يف جمموع التحويالت النقدية التي يرسلها املهاجر إىل عائلته أو إىل أقاربه املقيمني بالبلد
األصل ،ويمكن أن تشمل جمموعة احلواالت النقدية املرسلة عرب مراكز الربيد أو عرب املؤسسات البنكية ،كام يمكن
حيوله املهاجر من أموال يستجلبها معه بشكل مبارش عند زيارته ملوطنه.
للتحويالت النقدية أن تشمل خمتلف ما ّ

ّأما التحويالت غري الرسمية ،فيمكن أن تشمل خمتلف املعامالت النقدية التي ُيدخل بمقتضاها املهاجر أمواله
رسي عند عودته (من دون الترصيح بكميات النقد التي يستجلبها معه) ،أو بشكل
إىل البلد ،سواء بشكل ّ
غري مبارش عن طريق بعض األقارب من طالب وسياح ومرىض وغريهم ،ممن يتوىل املهاجر سداد بعض

« 23اهلجرة النسائية بني دول البحر املتوسط واالحتاد األورويب( »،دراسة ،يوروميد للهجرة  2بدعم من املفوضية األوروبية[ ،د .ت،)].
ص .257
 24املصدر نفسه ،ص .258
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مصاريفهم يف اخلارج بالعملة الصعبة ويتعهدون له بإرجاعها إىل ُأرسته يف البلد األصل بالعملة املحلية ،وهي
طريقة تُعتمد ملجاهبة انخفاض قيمة العملية املحلية أمام العملة األجنبية .كام أن التحويالت غري املبارشة تشمل
خمتلف التحويالت العينية غري النقدية التي يستجلبها املهاجر من اخلارج عند العودة املؤقتة ،من سلع وبضائع
خيصص بعضها لالستهالك
خمتلفة كالسيارات واألواين واآلالت املنزلية الكهربائية واملفروشات ،وهي مواد ّ
يسمى جتارة
الشخيص للمهاجر وأرسته ،ويستغل بعضها اآلخر للرتويج يف إطار نشاط التجارة املوازية أو ما ّ
«احلقيبة» التي متثّل مور ًدا اً
مهم للمهاجرين يف أثناء العطل والزيارات ،خاصة يف تونس واملغرب.
وجتدر اإلشارة إىل أنّه يف وقت تبقى فيه التحويالت النقدية عرب القنوات الرسمية قابلة للرصد واحلرص ،كام
يتقدم ،تكون التحويالت غري الرسمية والتحويالت العينية بعيدة عن التقدير والرصد اإلحصائي،
سوف ّ
مصدرا اً
مهم من مصادر التغ ّلب عىل مشقات احلياة بالنسبة إىل ُأرسة املهاجر واملهاجرة،
ولكنها رغم ذلك تبقى
ً
ومصدرا اً
مهم من مصادر حتقيق الرفاه واقتناء التجهيزات الكاملية والرضورية يف ّ
ظل ارتفاع أسعار تلك املواد يف
ً
مدركة باملالحظة املبارشة ،إذ خيتلف عادة مستوى املعيشة ونسق اقتناء التجهيزات
البلد األصل ،وهي مسائل َ
املنزلية لدى ُأرس املهاجرين يف املناطق املعروفة بكثافة عدد املهاجرين.

وقد أوردت دراسة لبنك االستثامر األورويب تقديرات لنِسب حتويالت املهاجرين غري الرسمية نحو البلدان
العربية لعام  ، 2004معتمدة عىل مسوح حمدودة جد ًا يف البلدان العربية املعنية خاصة بالتحويل من أوروبا.
حد كبري ،وكانت كاآليت 34 :يف املئة للمغرب ،و 20يف املئة لتونس ،و57
وجاءت مع ذلك التقديرات معبرّ ة إىل ّ
يف املئة للجزائر ،و 56يف املئة ملرص ،و 7يف املئة للبنان ،و 53يف املئة لألردن ،و 79يف املئة لسورية .وقد تصل
التقديرات إىل  60يف املئة بالنسبة إىل اليمن و 80يف املئة للسودان(.)25

ّأما بالنسبة إىل التحويالت الرسمية للمهاجرين املغاربة ،ف ُتعترب ّ
كل من املغرب وتونس من أكثر دول املغرب
العريب استقباالً هلا؛ إذ تتضاعف هذه التحويالت بشكل ملحوظ من عام إىل آخر ،خاصة يف العقد األخري.
التحوالت السياسية يف الغرب (حوادث  11أيلول/سبتمرب  2001يف الواليات املتحدة ،وتنامي
ويبدو أن
ّ
شعور اجلوايل العربية بعدم االستقرار وباخلوف) والتحوالت االقتصادية واملالية ،خاصة يف املنطقة األوروبية،
ومدخراهتم يف مناطقهم األصلية .وحتتل حتويالت
جعلت املهاجرين يلتجئون أكثر ّمما مىض إىل تأمني عوائدهم ّ
املهاجرين يف تونس املصدر الثالث للعملة بعد السياحة وقطاعي النسيج واجللد خالل الفرتة 2000– 1993؛
إذ بلغت عام  2008حوايل  2436مليون دينار تونيس ،أي ما يعادل  1.941مليون دوالر أمريكي .وقد مثّلت
حتويالت املهاجرين يف العام نفسه  5يف املئة من الناتج املحيل اخلام ،و 71.8يف املئة من عوائد السياحة ،و21.8
يف املئة من اال ّدخار الوطني .وخالل العرشيتني األخريتنيّ ،
غطت حتويالت املهاجرين التونسيني يف اخلارج ثلثي
عجز العمليات اجلارية للبالد ،يف حني أن نسبة تلك التغطية مل تكن يف السابق تتجاوز  50يف املئة.

ّأما يف املغرب األقىص ،فقد تضاعف حجم التحويالت الرسمية للمهاجرين يف الفرتة  2006 - 1970أكثر من
مليارا و 840مليون درهم ،واحتلت هذه التحويالت يف
 149.5ضع ًفا،
فتحول من  320مليون درهم إىل ً 47
ّ
عام  2005ما يقارب  8.9يف املئة من الناتج املحيل اخلامّ ،
وغطت نسبة  23.7يف املئة من الواردات ،ومثّلت
 18.4يف املئة من املداخيل اجلارية من ميزان املدفوعاتّ ،
وغطت  47يف املئة من العجز التجاري.
 25حممد األمني فارس« ،حتويالت العامل املهاجرين إىل املنطقة العربية :السامت واآلثار »،ورقة قدمت إىل :اجتامع اخلرباء حول اهلجرة
الدولية والتنمية يف املنطقة العربية :التحدیات والفرص ،بريوت 17 ،أیار/مایو  ،2006ص .14
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 -3المرأة المهاجرة :التحويالت واالستثمار

تساهم املرأة املهاجرة من املغرب العريب ،بمختلف أوضاعها وخمتلف مواقعها االقتصادية واالجتامعية يف
نظرا إىل شمولية األرقام الراصدة لتحويالت
بلد اهلجرة ،يف حركة حتويل األموال نحو بلدها األم .ولكن ً
املهاجرين وعدم تصنيفها بحسب متغري النوع االجتامعي ،ال جيد الدارس معطيات دقيقة حول حجم
املسامهة النسائية يف عمليات التحويل ،وهو ما حيول دون وجود معطيات كافية لرسم صورة حول طبيعة
سلوك املرأة املهاجرة يف حتويل األموال ،وحجم ذلك التحويل ومدى اختالفه عن سلوك الرجل املهاجر.
ترجح املعطيات الواقعية فرضية إرسال املرأة املهاجرة للامل بقدر أكرب من الرجل
ولكن رغم ذلكّ ،
قدر بعض املصادر يف اململكة املتحدة أن املرأة املهاجرة نحو هذا
أجرا أقل .وقد ّ
رغم أهنا تتقاىض عادة ً
البلد من املغرب األقىص حتتكر  65يف املئة (حواىل  1.5مليار درهم) من جمموع حتويالت املهاجرين
وتتدعم هذه الفرضية بدرجة أكرب إذا ما علمنا بأن
من املغرب األقىص والبالغ  2.5مليار درهم(.)26
ّ
العوامل االقتصادية ،من فقر وبطالة وبالتايل الرغبة يف حتسني األوضاع املعيشية لألرسة ،تقف يف الغالب
وراء هجرة النساء املنفردات من املغرب العريب ،السيام يف األعوام األخرية .ونرى من خالل هذا اجلدول
طغيان سبب اهلجرة من أجل العمل وسبب االلتحاق بالزوج عىل بقية األسباب األخرى يف حالة هجرة
اإلناث من البالد التونسية إىل اخلارج ،كام يبقى العمل السبب الرئيس هلجرة الذكور التونسيني إىل اخلارج،
إذ هياجر  79.2يف املئة منهم من أجل العمل.
اجلدول رقم ()2
توزُّ ع املهاجرين التونسيني بحسب اجلنس وأسباب اهلجرة عام 2004

أسباب اهلجرة

ذكور

الزواج

2.5

العمل

الدراسة

أسباب أخرى

إناث

79.2

27.2

14.1

20.3

4.2

36.3
16.4

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء ،التعداد العام للسكان.2004 ،

وقد أضحت مجلة من الدراسات يف مناطق خمتلفة من العامل النامي تؤكد ميل ُ
األرس إىل تشجيع هجرة الفتاة
بدافع التغ ّلب عىل الفقر وجماهبة صعوبات احلياة اليومية ،وهو ما يبقى أحد األسباب الرئيسة التي حتفز املهاجرة
عىل حتويل جزء كبري ّمما جتنيه من عملها يف اهلجرة لفائدة زوجها وأبنائها ،إن كانت متزوجة ،ولفائدة أبوهيا
وبينت بعض الدراسات املنجزة عام  2000أن نساء بنغالدش الاليت يعملن
وإخوهتا إن كانت غري متزوجةّ .
وتبي يف دراسة أخرى منجزة يف أمريكا
يف املرشق العريب يرسلن إىل ديارهن أكثر من  72يف املئة من ربحهن .نَّ
الالتينية عام  2001أن  87يف املئة من نساء نيكاراغوا املهاجرات إىل كوستاريكا يرسلن األموال إىل عائالهتن
يف مقابل  57يف املئة من الرجال.
وبشكل عام ،جيوز القول إن حجم ما ترسله املرأة املهاجرة عىل نطاق دويل ال يزال غري معروف بالقدر

26 Khachani, «La Femme marocaine,» p. 148.
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بد من
الكايف ،وال تتوافر بشأنه أي معطيات إحصائية ،ال من دول االستقبال وال من دول املنشأ .وال ّ
اإلشارة إىل أن النساء يلتجئن بدورهن – وربام أكثر من الرجال -إىل التحويل عرب القنوات املوازية
وغري الرسمية ملزيد من التوفري وجت ّنب املصاريف الباهظة للتحويل عرب البنوك ومراكز الربيد واملصارف
الدولية .ولكنهن حيرصن رغم ذلك عىل التحويل املنتظم واملستمر لألموال إىل ُأرسهن يف بلد املنشأ.
ً
جتدد من خالله املرأة املهاجرة ألرسهتا تأكيد نجاحها وحرصها عىل التوفري يف ظل
ويبقى ذلك
سلوكا ّ
هجرهتا وإقامتها بعيدً ا عن األهل.

املحولة من صنف إىل آخر ،ويرتبط
وبالنسبة إىل املهاجرات من املغرب العريب ،خيتلف سلوك التحويل واملبالغ
َّ
بطبيعة النشاط االقتصادي للمرأة املهاجرة وأمهية دخلها منه ،كام يرتبط بوضعيتها القانونية أو غري القانونية
ووضعيتها العائلية ،لكن يؤكد بعض الدراسات( )27تواضع القيمة املرسلة املرتاوحة ،بحسب بعض الدراسات
وخصوصا بالنسبة إىل النساء الاليت هاجرن يف إطار ّمل التجميع العائيل
امليدانية املحدودة ،بني  75و 90يورو،
ً
وهن نساء بال مصدر رزق مستقر ولكنهن حيرصن رغم ذلك عىل توفري بعض األموال
والتحقن بالزوجّ .
بد من التشديد عىل أن قيمة التحوبالت ترتبط من دون ّ
شك
وإرساهلا ملساعدة األرسة الباقية يف الوطن .وال ّ
ً
مرتبطا بذوات الدخول العالية
بقيمة مصدر الدخل الذي تتقاضاه املرأة املهاجرة ،حيث يبقى التحويل األكرب
تقدم يف ما يتع ّلق
يف بلدان االستقبال ،وبالتايل بذوات املستويات التعليمية األرفع .وقد رأينا من خالل ما ّ
احلرة وق ّلة الكوادر العليا ضمن
باخلصائص السوسيومهنية للمهاجرات املغاربيات ،ق ّلة صاحبات األعامل ّ
املهاجرات يف مقابل ارتفاع نسب اليد العاملة البسيطة يف قطاع اخلدمات والفالحة خاصة ،إىل جانب ارتفاع
عدد العامالت يف القطاعات اهلشّ ة واألعامل غري املنظمة وذات العائد اهلزيل وغري املستقر .ففي فرنسا عىل سبيل
وخصوصا
املثال ،تسجل األرقام أن  9من جمموع  10مهاجرات من املغرب األقىص يعملن يف القطاع الثالث،
ً
يف جمال اخلدمة املنزلية والفندقية ويف املطاعم .ويف هولندا تعمل  65يف املئة من املهاجرات من ذلك البلد يف
َ
وتتجسد هشاشة العمل الذي متارسه
األعامل املنزلية  67يف املئة منهن يف إسبانيا.
القطاع الثالث ،يف حني حتتكر
ّ
املهاجرات يف صور ش ّتى ،منها العمل اجلزئي واملوسمي ،والتشغيل عرب العقود املؤقتة واملحدودة املدة ،وهذا
األخري يشمل يف فرنسا عىل سبيل املثال  42يف املئة من النساء املهاجرات إىل ذلك البلد(.)28

ذكورا وإنا ًثا ،شبح البطالة يف الدول املستقبلة
يف الوقت ذاته ،يعاين عدد أكرب من املهاجرين العرب واملغاربة،
ً
مست بقوة عد ًدا من الدول
هلم ،وذلك نتيجة عوامل خمتلفة ،منها تداعيات األزمة االقتصادية العاملية التي ّ
الغربية املستقبِلة لليد العاملة املهاجرة يف األعوام األخرية .وقد أبرزت بعض الدراسات احلديثة أن نسبة
تقدر بام يفوق
البطالة يف صفوف املهاجرين يف خمتلف الدول املنتمية إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ّ
 20يف املئة ،أي أكثر من ثالثة أضعاف معدل البطالة للسكان األصليني يف هذه البلدان( .)29وجيد العماّ ل
العرب املهاجرون ،من ذوي االختصاص املحدود ،صعوبة كبرية يف النفاذ إىل سوق العمل نتيجة الرتاجع
احلاد يف طلبات الشغل ،باإلضافة إىل ما طرحه واقع املنافسة من طرف املهاجرين والعامل من دول أوروبا
الرشقية .وتسجل أعداد النشطني املشتغلني وغري النشطني من بني عموم التونسيني يف اخلارج ،عىل سبيل
الذكر ،نسبة  52يف املئة ،وتبلغ نسبة العاطلني عن العمل منهم  48يف املئة .وتصل نسبة العامل واألجراء من
« 27اهلجرة النسائية بني دول البحر املتوسط واالحتاد األورويب »،ص .259

28 Bensaghir et Aba, “Les Femmes migrantes».

« 29املرأة العربية املهاجرة يف أوروبا :واقعها ومستقبلها »،التقرير والتوصيات ،الندوة السنوية السادسة للهجرة العربية نظمها مركز
جامعة الدول العربية ،تونس ،2009/12/9 ،ص .14
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نسبا ضعيفة
احلرة والكوادر العليا عىل التوايل ً
بني عدد النشطني اإلمجايل  80يف املئة ،وتسجل كل من املهن ّ
تقدر بحواىل  11يف املئة و  9يف املئة.
ّ

متس يف فرنسا 22
ّأما بالنسبة إىل بطالة املرأة املهاجرة من املغرب العريب ،فنجد عىل سبيل املثال أن الظاهرة ّ
يف املئة من املغربيات الاليت ترتاوح س ّنهن بني  40و 50عا ًما ،ومتس بدرجة أكرب ( 46يف املئة) من س ّنهن 20
عا ًماّ .أما يف هولندا ،فتمس البطالة  30يف املئة من املغربيات( .)30وبحسب بعض تقارير منظمة اهلجرة الدولية،
ُق ّدرت نسبة ربات البيوت العربيات الاليت ال يامرسن عم ً
ال يف بلد اهلجرة بـ  75يف املئة من النساء العربيات يف
الدول األوروبية.

ِّ
وموضحة
بناء عىل ما سبق ،ويف غياب تقديرات إحصائية رسمية مص ّنفة بحسب متغيرّ النوع االجتامعي،
لصورة حتويالت املرأة املغاربية املهاجرة بشكل دقيق ،تبقى فرضية ضعف حجم حتويالت املرأة املهاجرة من
نظرا إىل طبيعة النشاط الذي يامرسنه يف بلد اهلجرة ،وال يتيح هلن ،بحكم هشاشته
املغرب العريب
ّ
مرجحة ّ
بقوةً ،
وضعف مردوده وعدم انتظامه يف ظل غالء مستوى املعيشة يف دول اهلجرة وارتفاع تكلفة احلياة ،مستويات
رفيعة من حتويل األموال بسبب انخفاض نسق التوفري.

يف ضوء ذلك ،كيف يبدو حضور املرأة املهاجرة يف مشهد االستثامر االقتصادي يف البلد األصل ويف الوطن؟

بصفة عامة ،جتمع أغلب دراسات اهلجرة واستخدام حتويالت املهاجرين عىل تشابه سلوك املهاجرين االستثامري
يتبي استخدام التحويالت بشكل أسايس يف تلبية احلاجات
بني أغلب الدول املصدرة لليد العاملة املهاجرة ،إذ نّ
االستهالكية اليومية ُ
لألرس املقيمة بالوطن .ويتجه ذلك االستخدام إىل تغطية بعض جماالت اإلنفاق الصحي
والتعليمي ،واقتناء بعض التجهيزات الرضورية والكاملية .ويرتافق ذلك مع سلوك اجتاه أغلب املهاجرين يف
خمتلف مناطق العامل إىل اقتناء األرايض الزراعية وبناء املساكن ،والتوجه يف بعض احلاالت نحو إقامة املهاجرين
بعض املشاريع االقتصادية اخلاصة التي تدر دخ ً
ال يف أوطاهنم.

وال ختتلف أمثلة السلوك االستثامري للمهاجرين من بلدان املغرب العريب وعموم البلدان العربية عن تلك
األمثلة والتوجهات العامة ملجاالت استثامر املهاجرين لتحويالهتم .وقد أبرزت بعض نتائج الدراسات امليدانية
اجلزئية( )31أن استخدام حتويالت املهاجرين العرب يتوزع عىل جماالت خمتلفة ،كالتايل:
 -مواجهة تكاليف احلياة اليومية :من  43يف املئة يف مرص إىل  74يف املئة يف األردن،

 -رسوم التعليم :من  12يف املئة يف مرص إىل  31يف املئة يف املغرب،

 -رشاء سكن أو حتسينه :من  4يف املئة يف بعض الدول إىل  34يف املئة يف تونس،

 -إقامة مرشوع إنتاجي أو استثامر :من  5يف املئة يف املغرب إىل  18يف املئة يف تونس،

 -جماالت استخدام أخرى :من  2يف املئة يف املغرب إىل  25يف املئة يف تونس.

متجها يف األساس نحو االستثامر يف
ويبقى االستخدام األهم بالنسبة إىل املهاجرين من تونس واملغرب األقىص
ً
السكن ،الذي يستحوذ عىل  83.7يف املئة من مجلة استثامراهتم يف املغرب األقىص ،عىل سبيل املثال.

وبالنسبة إىل التونسيني يف اخلارج ،يتولىّ بعض اهلياكل احلكومية ،مثل وكالة النهوض باالستثامرات الصناعية ووكالة
النهوض باالستثامرات الفالحية ،تشجيع حركة االستثامر وحفز عموم املستثمرين ،بمن فيهم التونسيون يف اخلارج.
30 Bensaghir et Aba, p. 10.
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املرصح هبا بني
وقد ّبينت إحصاءات وكالة النهوض باالستثامرات الصناعية أن عدد مشاريع التونسيني يف اخلارج ّ
عامي  1994و  2008ال يمثّل سوى  10يف املئة من جمموع املشاريع املصادق عليها من ِقبل الوكالة ،وال يمثّل
سوى قيمة  0.2يف املئة من جمموع االستثامرات ،كام أن تلك املشاريع مل تساهم بغري  2يف املئة من مواطن الشغل.

وهذا هو شأن مسامهة التونسيني يف اخلارج ً
أيضا بالنسبة إىل وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية .فرغم تطور
حجم تلك االستثامرات من مليوين دينار عام  2004إىل  9ماليني دينار خالل عام  ،2008فإهنا انحرصت بني
مرشوعا عام .)2008
 1يف املئة و  3يف املئة بالنسبة إىل جمموع املشاريع ( 100مرشوع خالل عام  2007و118
ً
وبالنسبة إىل مواطن الشغل املحدثة ،مل تتجاوز الـ  100موطن كمعدل عام منذ  ،1994وبلغت يف عام 2008
حواىل  164موطن شغل .وتتوزع تلك املشاريع عىل قطاعات النشاط االقتصادي كالتايل 9 :يف املئة للفالحة،
و 27يف املئة للصناعة ،و 64يف املئة للخدمات.

تبي من خالل الدراسة التي أنجزها ديوان التونسيني يف اخلارج خالل عام  )32(2003أن  35.5يف
ولكن نّ
مرشوعا
مرشوعا ال يتحقق منها غري 749
املئة فقط من تلك املشاريع يتم تنفيذها يف الواقع (من بني 2111
ً
ً
ويتقدم بطلبها املهاجرون فقط بغاية احلصول عىل بعض
ومهيا،
ّ
عىل أرض الواقع)؛ إذ يظل عدد من املشاريع ً
املوردة من اخلارج من
االمتيازات اجلمركية التي توفرها الوكالة للمستثمر ،مثل إعفاء عدد من التجهيزات ّ
وبينت نتائج تلك الدراسة أن توزع املشاريع املنجزة فع ً
ال ،بحسب قطاعات النشاط ،يكون
األداء اجلمركيّ .
بنسبة  47.4يف املئة من عدد املشاريع املصا َدق عليها يف جمال الفالحة ،و 46.4يف املئة من املشاريع املصا َدق
عليها يف الصناعة ،و 24.6يف املئة من املشاريع املصا َدق عليها يف قطاع اخلدمات .وبالرغم من أن قطاع
نظرا
اخلدمات حيتكر أكرب نسبة من املشاريع املصا َدق عليها ،فإنه ال يتحقق منها بالفعل إالً العدد القليل ،وذلك ً
إىل هامشية املشاريع وهشاشتها وارتباطها بميادين نشاط غري مستقر وخاضع للتقلبات ،كالفنادق واملطاعم
وحمالت الرياضة والرتفيه وغريها.

إذا كانت الدالئل اإلحصائية الرسمية بشأن حصة املرأة التونسية املهاجرة يف ذلك االستثامر غائبة ،فإن ذلك ال
ينفي حضورها يف املجال ،وإن بأشكال حمتشمة( .)33وبحسب دراسة أعدهتا الغرفة الوطنية للنساء صاحبات
تبي أن  70يف املئة منهن لسن
عينة من  96مؤسسة اقتصادية يف تونس ،نّ
املؤسسات عام  2010وتناولت فيها ّ
من النساء املهاجرات ،بينام قالت النساء األخريات إهنن سافرن إىل اخلارج لغرض واحد فقط هو الدراسة ،ثم
عدن إىل أرض الوطن.
وقد ّبينت الدراسة امليدانية التي قمنا بإنجازها مع  15امرأة تونسية يعشن جتربة اهلجرة أن االجتاه نحو
االستثامر عند املرأة املهاجرة خيتلف بحسب وجهة اهلجرة املرأة (أوروبا واخلليج العريب) ،وبحسب املستوى
التعليمي للمهاجرة .وقد أسفرت النتائج عن واقع أن املهاجرات التونسيات ذوات املستوى التعليمي العايل،
هن أقل مي ً
املدرة للدخل بعد انتهاء
واملهاجرات خاصة إىل اخلليج العريبّ ،
ال نحو إقامة املشاريع االقتصادية ّ
أساسا يف إطار التجربة و«كرس الروتني» و«تغيري املناخ».
فرتة اهلجرة .وقد عبرّ ن عن أن سبب اهلجرة كان
ً
لذلك ،يتوقف طموحهن عند بناء مسكن أو حتسني مسكن العائلة ،ورشاء سيارة من الطراز احلديث ،واقتناء
بعض احليل ولوازم العرس بالنسبة إىل غري املتزوجات ،والعودة إىل أرض الوطن .وبام أن هجرة الكفاءات
التونسية نحو دول اخلليج العريب تتحدد يف الغالب بمدة مخسة أعوام ،فإن مرشوعهن اهلجري يبقى يف حدود
32 Fargues, dir., p. 300.

 33وهو ما أكده لنا بعض أعوان وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية يف مقابلة ميدانية مجعتنا هبم بتاريخ  7كانون األول /ديسمرب ،
مع تأكيد اشتغال الوكالة عىل جتهيز إحصاءات حول نسب حضور املرأة التونسية املهاجرة يف مشاريع االستثامر الفالحي.
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تلك الطموحات ،وال حيبذن عادة خوض املشاريع اخلاصة املدرة للدخل ،السيام أهنن يعدن بعد مرحلة اهلجرة
عرب التعاقد إىل الوظائف األصلية يف القطاعات العمومية ،من صحة وتعليم وغريمها.
ّأما يف ما يتعلق بوضع النساء التونسيات املهاجرات نحو أوروبا ،فيختلف حضورهن يف مشهد االستثامر
ويتجسد عرب شكلني خمتلفني من السلوك االستثامري:
االقتصادي
ّ
 االستثامر الرشيك :وهو ذلك السلوك الذي ينترش عند املرأة املهاجرة مع زوجها ،أو التي التحقت به يفً
متوسطا
صغري أو
مرشوعا استثامر ًيا
إطار سياسات التجميع العائيل .ويتجسد يف إقامة الزوج املهاجر يف تونس
ً
ً
من حيث رأس املال وعدد العامل (فضاء جتاري ،حمل هاتف ،حمطة بنزين ،مطعم ،مقهى ،)...وتتوىل املرأة
املهاجرة إدارته بالنيابة عن الزوج املهاجر ،أو التناوب عىل اإلرشاف عليه حينام يقتيض األمر وجودها مع األرسة
خارج الوطن .وتعترب املرأة املهاجرة زوجة املهاجر املستثمر نفسها يف هذه احلالة عىل قدم املساواة مع زوجها
يف مرشوعهام ،وتتولىّ اإلرشاف عليه والسهر عىل نجاحه بوصفه مرشوع العائلة ال مرشوع الزوج ،مع تأكيدها
حتمل
أن نجاح املرشوع ،خاصة يف ظل غياب زوجها ،هو حتد جيب أن تربهن من خالله عىل أهنا يف مستوى ّ
تلك املسؤولية .وقد حتفظت بعض املستجوبات عىل تأكيد طبيعة تقاسم األرباح مع الزوج ،لكن ج ّلهن أكدن
االستفادة املادية املبارشة من أرباح املرشوع.
 االستثامر املبارش :وهو سلوك إقامة املهاجرات مشاريعهن االستثامرية برؤوس أمواهلن اخلاصة التي حتوهلن إىلعدن بشكل هنائي ،ومنهن من يرتددن عىل أرض الوطن بني احلني واحلني ملتابعة
أرض الوطن .ومن هؤالء من ْ
سري مشاريعهن .ويبقى الرجل حارضً ا كذلك بشكل مبارش يف هذه املشاريع ،ولو بصيغ خمتلفة عن الصنف
األول؛ إذ حييط باملرأة املهاجرة صاحبة املرشوع يف هذه الوضعية «وسط ساند» تدور يف فلكه صاحبة املرشوع.
وربام يبقى من العبث تصور أن ظاهرة إقامة املرأة مشاريع اقتصادية ظاهرة فريدة يف إمكاهنا النجاح بمعزل
عن الدعم واملؤثرات العائلية ،وبالتايل بمعزل عن الرجل( .)34ويعرف مشهد إدارة املرأة للمؤسسة وللمرشوع
حضورا مكث ًفا للرجل بصيغه املختلفة كأب وزوج وأخ وابن وجار وابن عم ..إلخ .وخيتلف شكل احلضور
ً
وقوة تأثريه يف املؤسسة ويف شخصية صاحبتها بحسب طبيعة الرابط بتلك األخرية ،وبحسب الدور الذي يتو ّ
اله
الرجل داخل املؤسسة وخارجها ،واملكانة التي حيتلها يف ذات صاحبة املؤسسة.

املهم القول إن مرحلة دخول املرأة عامل االستثامر االقتصادي املدر للدخل ال تكون يف كلتا احلالتني إ ّ
ال بعد
ومن ّ
ّ
متكنها من رشاء قطع األرض الصاحلة للبناء –يف أكثر من مكان واحد يف بعض األحيان -وتوفري املسكن الالئق
هلا ،ولألبناء أحيانًا ،والعمل عىل تأثيثه ،ثم التوجه بعد تلك املرحلة إىل إقامة املرشوع الصغري يف الوطن .ولكن
هذه املرحلة األخرية تظل بالنسبة إىل املرأة وإىل عموم املهاجرين التونسيني يف تراجع كبري ،كام سبق القول .وربام
ُ
وخصوصا
حركة تراجع عودة املهاجرين التونسيني من أوروبا إىل أرض الوطن بصفة هنائية،
تفسرّ ذلك يف رأينا
ً
تتصدر طليعة الدول املستقبِلة لليد العاملة التونسية املهاجرة بنسبة  54.6يف املئة،
عودهتم من فرنسا التي
َّ
تليها إيطاليا ( 13.4يف املئة) ،فأملانيا .هذا مع العلم بأن العدد اإلمجايل للتونسيني املقيمني باخلارج بلغ يف العام
تونسيا( .)35وحتتكر دول االحتاد األورويب غالبيتهم ( 82.8يف املئة) ،تليها الدول العربية
نفسه 1.057.797
ً
( 14.5يف املئة) ،وتتوزع البقية بني أمريكا وآسيا وأسرتاليا.

 34عائشة التايب« ،املرأة العربية صاحبة األعامل ،قراءة سوسيولوجية إلدارة املرأة للامل واألعامل »،يف :النساء واملال :الكتاب الثالث
عرش ،2009-2008 ،باحثات (بريوت :جتمع الباحثات اللبنانيات ،)2010 ،ص .220

35 European Commission, Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries:
Determinants and Effects, Occasional Papers; no. 60, 3 vols. (Brussels: European Commission,2010), vol. 2: National
Background Papers Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisia), p. 197.
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اجلدول رقم ()3
توزُّ ع املهاجرين التونسيني يف بعض دول االستقبال بحسب اجلنس عام 2009
ذكور

إناث

املجموع

البلد
فرنسا

360٫663

217٫335

577٫998

إيطاليا

96٫566

45٫3411

14٫1907

أملانيا

50٫289

32٫346

82٫635

ليبيا

65٫210

18٫423

83٫633

اجلزائر

83٫44

75٫54

15٫898

قطر

3784

2142

5926

الواليات املتحدة األمريكية

8748

4629

13٫377

املصدر :ديوان التونسيني باخلارج.2009 ،

ومن املفيد القول إن ضعف حركة العودة النهائية للمهاجرين واملهاجرات نحو أرض الوطن يرتبط بتحول
هيكيل يف طبيعة العالقة اجلامعة بني املهاجر واملهاجرة وفعل اهلجرة .ومعلوم أن فعل اهلجرة بالنسبة إىل املغرب
املدة الزمنية ،بحيث كان جيل املهاجرين األوائل
حمدد الوجهة وحمدود ّ
العريب كان يف البداية بمنزلة حراك مؤقت ّ
يتمثّل يف حركة اهلجرة بوصفها حركة مؤقتة ،جيمع خالهلا بعض األموال ليعود يف إثر ذلك إىل أرض الوطن
بصفة هنائية ،حيث يستثمر ما مجعه من مال خالل هجرته .ولذلك كانت حركة استثامر املهاجرين أكثر حيوية
ً
ونشاطا يف مسرية املهاجرّ .أما اليوم ،فقد تغيرّ ت تلك العالقة القديمة بني املهاجر وفعل اهلجرة بحيث أضحت

حتول مرشوع اهلجرة لدى املهاجر من مرشوع مؤقت إىل مرشوع دائم ،وهو ما
خمتلف الدالئل املوضوعية ّ
يقف وراء تناقص اجتاه املهاجر نحو حركة االستثامر يف أرض الوطن يف مقابل ارتفاع نسق ذلك االستثامر
يف بلد اهلجرة( .)36ومن خالل املسح الوطني للسكان لعام  ،2004نّبي املعهد الوطني لإلحصاء يف تونس أن
بمعدل سنوي قدره 3.553
أعداد العائدين من اخلارج بلغ  17.766عائدً ا خالل الفرتة  ،2004-1999أي ّ
عائدً ا .وتسجل بعض اجلهات الرسمية األخرى ،كالوكالة التونسية للتعاون الفني والصندوق الوطني للتضامن
االجتامعي ،عودة  5801من التونسيني املتعاقدين يف اخلارج بالنسبة إىل اجلهة األوىل عام  ،2006وعودة 5618
متقاعدً ا عن العمل من اخلارج بالنسبة إىل اجلهة الثانية .وهي أشكال عودة مفرتضة بالنسبة إىل املهاجر بحكم
حمدودية عقود العمل ،خاصة يف حالة املهاجرين عرب الوكالة التونسية للتعاون الف ّنيّ .أما نسق العودة الطوعية
والنهائية من الدول األوروبية ،فيبقى ضعي ًفا ،كام سبقت اإلشارة ،إذ سجلت أعىل نسبة عودة هنائية ()667
تسجل أي حالة عودة هنائية من فرنسا منذ عام  ،2006بحسب الوكالة الوطنية الستقبال
منذ عام  ،1985ومل ّ
األجانب واملهاجرين يف فرنسا.
حيز
 36تتنامى ،بحسب عديد الدراسات ،حركة استثامر املهاجرين واملهاجرات املغاربة يف أرض اهلجرة ،وخاصة يف فرنسا.وإذا كان ّ
هذا البحث ال يسمح بتناول تلك الظاهرة ،فإننا نكتفي يف هذا املقام باإلشارة إىل ذلك االرتفاع ،وإىل وجود بعض اإلحصاءات الدالة
عىل تصاعد نسق االستثامر االقتصادي واالجتامعي للمرأة املغاربية املهاجرة ،خاصة يف فرنسا.
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خاتمة
رغم ِكرب قيمة التحويالت املالية لعدد من املهاجرين واملهاجرات من املغرب العريب ،تؤكد الدراسات يف املقابل
ذكورا وإنا ًثا ،متجهة
توجه هؤالء نحو االستثامر املنتج .وتظل أغلبية استثامرات املهاجرين املغاربة،
ً
ضعف نسق ّ
نحو جماالت االستهالك املعييش اليومي ،حيث تتوجه ال ّنسب األهم من حتويل أموال املهاجر واملهاجرة يف
حتسني مستوى عيش ُ
األرس واألفراد يف املوطن األصيل.
وإذا كان من غري املمكن التشكيك يف القيمة االقتصادية واالجتامعية ،ويف العائد املبارش لذلك التوظيف عىل
االقتصاد والتنمية بأبعادمها املاكرو سوسيولوجية ،بحكم إنعاش تلك التحويالت املنتظمة ملداخيل الدولة
وتعديل ميزان املدفوعات واملسامهة يف ترفيع الناتج القومي اخلام ،وامليكرو سوسيولوجية يف مستوى املجتمع
املحليّ للمهاجر وأرسته  -حيث تتجىل بوضوح أمهية توظيف أموال املهاجرين يف حماربة الفقر وحتسني مستوى
املعيشة بام يكون له األثر املبارش يف بناء القدرات واملساعدة عىل توفري ظروف تعليم أفضل بالنسبة إىل أبناء
املهاجر واملهاجرة وإخوهتام ،وحتسني أوضاعهم الصحية وحتصينهم ضد الفقر واجلوع واملرض ،وتوفري حياة
استقرارا وأم ًنا قد تعجز الدولة عن توفريها ،خاصة يف املناطق الريفية والنائية ويف بعض أحزمة
اجتامعية أكثر
ً
الفقر حول املدن ،فإن ذلك كله ،عىل أمهيته ،جيب أ ّ
ال يعيق الدعوة إىل تضافر جهود خمتلف األطراف ،بغرض
البحث عن سبل أجدى وإمكانات توظيف أرحب لتحويالت املهاجرين واملهاجرات من املغرب العريب.

وتفرض تلك الدعوة نفسها بإحلاح عندما يقف الدارس عىل أمهية تلك التحويالت وأمهية أحجامها وقيمتها
(بالرغم من حمدودية أجور بعض فئات النساء املهاجرات) ،وغلبة نسق االستثامر امليت أو العقيم هلا يف بناء
املساكن واقتناء األرايض والتجهيزات وغريها .وهي وإنْ تكن تتعدى االجتاه األبرز لتوظيف أكرب نِسب
ّ
حتويالت املهاجرين ،فإهنا ّ
ومعطلة التنفيذ ،يف وقت
تظل جماالت استثامر غري منتج ،وجماالت توظيف مقبورة
بأمس احلاجة إىل مشاريع تنموية منتجة ومشغّ لة لليد العاملة ،وال تتطلب
تبقى فيه املجتمعات املحلية للمهاجر ّ
إمكانات مادية ولوجستية أكرب ّمما يوظفه املهاجرون يف بناء املساكن الفخمة واقتناء السيارات الفاخرة التي قد
ال يستعملوهنا إ ّ
الع َطل.
ال خالل أيام ُ

ولئن كانت النزعة نحو االستثامر املنتج ال تزال ضعيفة عند املهاجرين من اجلنسني يف عموم دول املغرب العريب،
كثريا عند املرأة املهاجرة التي قد ُحتول يف حاالت كثرية العوائق
ويف تونس بشكل أكثر
ً
وضوحا ،فإهنا تبقى أقل ً
ومدرة للدخل يف بلدها األصل رغم
السوسيوثقافية دوهنا ودون خوض مغامرة إقامة مشاريع اقتصادية منتجة
ّ
قدرهتا املادية واملعرفية ،ورغم حاجة االقتصاد الوطني إىل ذلك.

وتبقى نزعة املرأة املغاربية املهاجرة ،كام هي احلال بالنسبة إىل املهاجرات من خمتلف الدول العربية ،نحو االستثامر
املدرة للدخل بحاجة ماسة إىل التطوير والدعم ،وهو ما يتطلب يف رأينا شحذ جهود
االقتصادي وإقامة املشاريع ّ
خمتلف األطراف لتفعيل تلك النزعة يف نفس املهاجرة ،وحتريكها فيها من ناحية ،والعمل عىل توفري األرضية
املناسبة الستقطاب حركة استثامر نسائي للمهاجرات يف أرض الوطن من ناحية أخرى .وال يكون ذلك سوى
حتمل مسؤوليتها يف
بلفت انتباه املهاجرة إىل أمهية مسامهتها الفاعلة يف جهود التنمية يف وطنها ،وحفزها عىل ّ
ذلك بوصفها مواطنة كاملة احلقوق والواجبات ،وبوصفها فاع ً
قادرا عىل تقديم مسامهة
ال
اجتامعيا واقتصاد ًيا ً
ً
إجيابية ودفع مسارات التنمية ُقدُ ًما.
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تانيا علي فاعور *

تحديات التنمية البشرية المستدامة
ِّ
في المنطقة
التنمية البرشية املستدامة عملية هتدف إىل زيادة اخليارات املتاحة أمام الناس اليوم ،مع ضامن
بحريات أجيال املستقبل .وتتناول هذه الورقة حتديات التنمية البرشية املستدامة
عدم املساس ّ
يف املنطقة العربية ،وذلك ضمن الركائز االجتامعية واالقتصادية والبيئية للتنمية .يتمثّل أبرز
التحديات ضمن الركيزة االجتامعية يف متكني املرأة وتنمية الشباب وإدماج كبار السن؛
فاملنطقة تعاين عدم التكافؤ بني التقدم الذي أحرزته املرأة يف التعليم والصحة والتقدم الذي
أحرزته يف سوق العمل واحلياة العامة .كام أهنا تعاين بروز أعداد الشباب يف سياق من ارتفاع
معدالت البطالة واإلقصاء االجتامعي ،إضافة إىل التسارع التدرجيي لعملية الشيخوخة وما
ينجم عن هذا التسارع من حتديات اقتصادية واجتامعية وصحية .أ ّما الركيزة االقتصادية،
فتتمحور التحديات بشأهنا حول ختفيض معدالت البطالة ومكافحة الفقر يف بلدان عدة؛ إذ
نظرا إىل بنية سوق العمل وعدم
إن املنطقة تسجل أعىل معدالت بطالة بني املناطق الناميةً ،
تالؤم خمرجات النظام التعليمي مع حاجات سوق العمل ،وهو ما ينعكس يف نِ َسب مرتفعة
لفقر الدخل والفقر املتعدد األبعاد يف كثري من البلدان العربية .وتنطوي الركيزة البيئية عىل
أخطر حتديات التنمية الطويلة األجل ،كتغري املناخ ،واألمن املائي واألمن الغذائي؛ فقد شهدت
ً
وارتفاعا
ملحوظا يف درجات احلرارة ،كام أهنا تعاين أعىل نسبة جفاف يف العامل
ارتفاعا
املنطقة
ً
ً
حا ًّدا يف أسعار الغذاء .وختلص الورقة إىل رضورة االنتقال من «التخطيط التنموي التقليدي»
إىل «التخطيط التنموي اجلديد» الذي يتبنى نموذج االقتصاد األخرض لتدعيم الركائز الثالث
للتنمية ،وهو النموذج الذي يعي أمهية استهداف فئات سكانية معينة (مثل النساء والشباب
وكبار السن) يف اسرتاتيجيات خاصة هبا من أجل ضامن مشاركة مجيع السكان يف عملية التنمية
واستفادهتم من عوائدها.

* أستاذة مساعدة للدراسات السكانية يف اجلامعة اللبنانية .
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مقدمة
ِّ

رصح برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ( ،)UNDPيف أول تقرير للتنمية البرشية عام  ،1990بأن
ّ
«التنمية البرشية عملية هتدف إىل زيادة اخليارات املتاحة أمام الناس اليوم .ومن حيث املبدأ ،فإن هذه
اخليارات بال حدود ،وتتغري بمرور الوقتّ .أما من حيث التطبيق ،فقد تبني أن اخليارات األساسية عىل مجيع
مستويات التنمية ترتكّ ز يف ثالثة ،وهي أن حييا الناس حياة طويلة خالية من ِ
العلل ،وأن يكتسبوا املعرفة ،وأن
حيصلوا عىل املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كريمة .وما مل تكن هذه اخليارات األساسية مكفولة ،فإن
الكثري من الفرص األخرى سيظل بعيد املنال»( .)1ويركّ ز تعريف التنمية البرشية عىل فكرة أن اإلمكانات
املتاحة للناس يف املستقبل جيب أ ّ
ال ّ
تقل عن اإلمكانات املتاحة للناس اليوم.

عرف برنامج األمم املتحدة اإلنامئي «التنمية البرشية املستدامة» ،يف تقرير التنمية البرشية
يف هذا السياقُ ،ي ِّ
بحريات
لعام  ،2011بأهنا «توسيع احلريات احلقيقية للناس اليوم ،مع بذل جهود لدرء خطر املساس ّ
أجيال املستقبل»( .)2وقد أكدت املؤمترات واإلعالنات الدولية بشأن التنمية املستدامة (ستوكهومل ،1972
ريو دي جانريو  ،1992جوهانسربغ  ،2002ريو دي جانريو )2012 ،وجود ثالث ركائز للتنمية
املستدامة هي الركيزة االجتامعية والركيزة االقتصادية والركيزة البيئية.
تتناول هذه الورقة حتديات التنمية البرشية املستدامة يف املنطقة العربية ،وذلك ضمن هذه الركائز الثالث.
وتتمثّل أبرز التحديات التي تواجهها املنطقة ضمن الركيزة االجتامعية يف متكني املرأة وتنمية الشباب
وإدماج كبار السنّ .أما الركيزة االقتصادية ،فتتمحور التحديات بشأهنا حول ختفيض معدالت البطالة
ومكافحة الفقر يف كثري من بلدان املنطقة .وتنطوي الركيزة البيئية عىل أخطر حتديات التنمية الطويلة األجل
التي تواجهها املنطقة ،ونتناول يف هذه الورقة تغري املناخ واألمن املائي واألمن الغذائي .وختلص الورقة إىل
رضورة االنتقال من «التخطيط التنموي التقليدي» إىل «التخطيط التنموي اجلديد» الذي يتب ّنى نموذج االقتصاد
معينة
األخرض لتدعيم الركائز الثالث للتنمية املستدامة ،وهو النموذج الذي يعي أمهية استهداف فئات سكانية ّ
(مثل النساء والشباب وكبار السن) يف اسرتاتيجيات خاصة هبا من أجل ضامن مشاركة مجيع السكان يف عملية
التنمية واستفادهتم من عوائدها.

أو ً
ال :أبرز التحديات ضمن الركيزة االجتماعية للتنمية
نلقي يف ما ييل الضوء عىل ثالثة من أبرز التحديات التي تواجهها املنطقة العربية ضمن الركيزة االجتامعية
للتنمية البرشية املستدامة ،وهي تتمثّل يف متكني املرأة ،وتنمية الشباب ،وإدماج كبار السن.
 -1تمكين المرأة

إن «متكني املرأة» هو عملية اكتساهبا القدرة عىل اختاذ القرارات التي تتع ّلق بحياهتا .وتنطلق أي حماولة لتعريف
«متكني املرأة» من مفهوم «القدرة» والتمييز بني أربعة أشكال من القدرة:
 «القدرة عىل» ،وتتضمن عالقة «م ِسيطر/تابِع».
ُ
ّ
 1األمم املتحده ،برنامج األمم املتحده اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية لعام ( 1990القاهرة :وكالة األهرام لالعالن ،)1991 ،ص .21
 2األمم املتحده ،برنامج األمم املتحده اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية  :2011االستدامة واإلنصاف :مستقبل أفضل للجميع (واشنطن:
الربنامج ،)2011 ،ص .18
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 «القدرة لـ» ،وهي قدرة الفرد عىل اختاذ القرارات اخلاصة به ،وقدرته عىل إجياد احللول للصعوبات التيتواجهه ،وتأمني ما حيتاج إليه.
 «القدرة مع» ،وتعني تعاون األفراد للعمل باجتاه هدف مشرتك. «القدرة من الداخل» ،وتعني الثقة بالنفس وا َحلزم لدى الفرد.

األشكال األربعة ملفهوم «القدرة»
القدرة عىل
Power over

القدرة مع

Power with

القدرة
Power

القدرة لـ

Power to

القدرة من الداخل
Power within
املصدرZoë Oxaal and Sally Baden, “Gender and Empowerment: Definitions, Approaches and Implications for Policy,” :
(Briefing Prepared for the Swedish International, Development Cooperation Agency (Sida), Report; 40, Institute of
Development Studies, Brighton, October 1997).

إن متكني املرأة ال يبني عىل مفهوم «القدرة عىل» الرجل ،بل هيدف إىل زيادة ثقة املرأة بنفسها واكتساهبا القدرة
معا من عملية متكني املرأة ،ولكن ما
الالزمة الختاذ القرارات اخلاصة هبا .واحلقيقة أن الرجل خارس ورابح ً
مميز ضمن النظام األبوي هو ّ
أقل ّمما يربحه من مشاركة فاعلة ومتكاملة للمرأة يف خمتلف
خيرسه من موقع ّ
جماالت احلياة .وبالتايل ،إن متكني املرأة يؤدي ً
أيضا إىل متكني الرجل.
من هذا املنطلق ،إن متكني املرأة هو هدف يف حد ذاته ،إضافة إىل كونه وسيلة لبلوغ التنمية البرشية املستدامة.
ّ
تتخطى مستوى املرأة الفرد ،وتنعكس عىل عائلتها وعىل املجتمع الذي تعيش فيه،
وبالفعل ،إن فوائد متكني املرأة
وذلك كام ييل:

 عىل مستوى املرأة الفرد ،إن «حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والطفلة هي جزء من حقوق اإلنسان العاملية غريحق من حقوق املرأة األساسية
القابلة
للترصف وال الفصل وال التجزئة»( .)3إن التمكني هو بالدرجة األوىل ّ
ّ
إلعطائها القدرة عىل اختاذ القرارات اخلاصة هبا .فالتعليم مث ً
ويوسع اآلفاق املتاحة أمامها يف
ينمي معرفتها
ّ
ال ّ
جمال العمل ،وبالتايل قد يهَ ِبها االستقاللية االقتصادية.
األم ومستوى تعليم أوالدها ،كام أن عمل
 عىل مستوى العائلة ،نالحظ وجود عالقة وثيقة بني مستوى تعليم ّاألم بأجر ال يؤدي فقط إىل ارتفاع مستوى دخل األرسة ،بل يؤدي ً
يتم
ّ
أيضا إىل تغيرّ نمط إنفاق األرسة بحيث ّ
توجيه قسم أكرب من امليزانية نحو الغذاء والصحة وتعليم األوالد .وك ّلام زادت سيطرة املرأة عىل موارد األرسة،
املخصصة لألطفال.
زادت نسبة املوارد
ّ
 3برنامج األمم املتحدة اإلنامئي.1994 ،
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 عىل مستوى الوطن ،إن متكني املرأة هو املفتاح إلبطاء النمو السكاين وتفادي آثاره السلبية يف التنمية .والبلدانالتي تعمل عىل متكني املرأة يف التعليم والعمل واحلياة العامة هي البلدان التي ّ
تتمكن عىل املدى البعيد من
دفع عملية النمو االقتصادي ومكافحة الفقر وحتسني مناخ احلياة العامة ،وهو ما يساهم بدوره يف تضييق
الفجوة النوعية.

وبالتايل ،فإن متكني املرأة هو بالدرجة األوىل حق من حقوق املرأة األساسية إلعطائها القدرة عىل اختاذ القرارات
اخلاصة هبا .من ناحية أخرى ،إن حالة املرأة يف املجتمع هي من حمددات احلالة العامة هلذا املجتمع ،فمن دون
العدالة واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،تبقى النساء «ثروة مهدورة» وتواجه التنمية البرشية املستدامة عقبات
كثرية .وكام يورد برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف تقرير التنمية البرشية لعام  ،1995إن «التنمية البرشية ،إن مل
()4
ينص أحد األهداف اإلنامئية لأللفية عىل «تعزيز املساواة بني
يتم جتنيسها ،تصبح عرضة للخطر»  .وبالفعلّ ،
ّ
اجلنسني ومتكني املرأة»(.)5
املضاعف لتمكني املرأة يف عملية التنمية البرشية
التأثري
َ

التنمية البرشية

مستوى الوطن
مستوى العائلة

إن متكني املرأة واستقالهلا وحتسني مركزها السيايس
واالجتامعي واالقتصادي والصحي هو هدف بالغ
بحد ذاتته .وهو فض ً
أسايس
ال عن ذلك أمر
األمهية ّ
ّ
لتحقيق التنمية املستدامة.
ICPD 1994

مستوى املرأة الفرد

متكني املرأة

املصدر :تانيا فاعور« ،النوع االجتامعي والتنمية »،ورقة قدمت إىل :ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية
الفلسطينية  ،2013-2011من تنظيم املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية ( )AITRSوصندوق األمم املتحدة للسكان
( ،)UNFPAعماّ ن ،األردن 4-1 ،آب /أغسطس .2010

وبالنسبة إىل املرأة العربية ،فقد ّنبه تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ( 2002الصادر عن برنامج األمم املتحدة
اإلنامئي والصندوق العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي) إىل أن املنطقة العربية تعاين ثالث نواقص تعيق
 4األمم املتحده ،برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية لعام  :1995ثورة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني (القاهرة:
دار العامل العريب للطباعة.)1995 ،
« 5إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية( »،قرار اختذته اجلمعية العامة يف الدورة اخلامسة واخلمسني ،البند ( 60ب) من جدول األعامل،
األمم املتحدة ،اجلمعية العامة.)2000 ،
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عملية التنمية فيها ،وهي :نقص احلرية ونقص متكني املرأة ونقص القدرات اإلنسانية واملعرفة .وبالفعل ،أثبتت
الدراسات أن النقص يف متكني املرأة العربية ال جيحف بحقّها فحسب ،بل يعيق ً
أيضا عملية التنمية يف املنطقة.
ونعرض يف ما ييل إطار متكني املرأة يف املنطقة العربية وأدواته.

أ -إطار متكني املرأة
معي العادات والتقاليد االجتامعية التي حتدد أدوار النوع االجتامعي (اإلطار
يشمل إطار متكني املرأة يف بلد نّ
االجتامعي الثقايف) ،إضافة إىل القوانني والترشيعات املتعلقة باملرأة (اإلطار القانوين) .وحيدد إطار متكني املرأة
معادلة القوى بينها وبني الرجل يف املجتمع.
ٍ
نظرا إىل
بشكل عام ،يشكل اإلطار االجتامعي الثقايف يف املنطقة العربية أحد عوامل اخللل يف عملية متكني املرأةً ،
استمرار العادات والتقاليد ا ُملجحفة بحقّها .ففي مرحلة الطفولة ،ال تزال ظاهرة تفضيل األبناء الذكور عىل
نظرا إىل كون املولود
اإلناث موجودة يف املجتمع العريب (مع أهنا تراجعت ً
نسبيا مقارنة بالعقود املاضية) ،وذلك ً
يؤمن استمرارية اسم العائلة بينام حتمل البنت اسم عائلة زوجها ويحُ َسب أطفاهلا يف امتداد عائلة الزوج.
الذكر ّ
غالبا ما تكتسب املرأة العربية هويتها كـ «ابنة فالن» أو «زوجة فالن» ،وقلي ً
ُعرف
ويف مرحلة الرشدً ،
ال ما ت َ
لشخصها .ومتيل املرأة العربية أحيانًا إىل االهتامم ا ُملفرط بشكلها اخلارجي ،فتقييم املرأة جيري ربام عىل أساس
هذا الشكل بينام جيري تقييم الرجل عىل أساس شخصيته وفكره .وبالتايل ،فإن ِكبرَ السن بالنسبة إىل املرأة العربية
أمر «مرعب» ،إذ يرافقه الرتاجع يف الشكل اخلارجي ،وهذا ما جيعل بعض النساء يلجأن إىل اجلراحة التجميلية
إلخفاء عالمات التقدم يف السن.
حتسن قدرات «صبايا اليوم» مقارنة بـ «صبايا زمان» (من حيث التعليم بشكل خاص)،
وبالتايل ،بالرغم من ّ
التوسع النسبي يف الفرص املتاحة أمامهن (من حيث االلتحاق بسوق العمل واملشاركة يف احلياة
وبالرغم من
ّ
تنص عىل تبعية املرأة للرجل ما زالت موجودة يف املجتمع العريب ،وإنْ
العامة) ،فإن َقيم النظام األبوي التي ّ
بشكل ُمستحدَ ث .وبالفعل« ،لقد خرجت املرأة من القمقم لكنها مل خترج من السحر ،والسحر هلا وعليها
ً
راسخا يف أنامط احلياة االجتامعية
القيم األبوية الذي ال يزال
وهبا ،وهي ختضع
وتتمرد ولكن ضمن حدود نظام َ
ّ
()6
واالقتصادية والسياسية» .
ّأما بالنسبة إىل اإلطار القانوين لتمكني املرأة ،فال يزال بعض القوانني الوضعية وقوانني األحوال الشخصية يف
ِ
املهم يف هذا السياق اإلشارة إىل أن  19دولة عربية
البلدان العربية حتتوي عىل مواد جمحفة بحق املرأة .ومن ّ
(من جمموع  22دولة) دخلت طر ًفا يف «اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة» (سيدوا) .ونشري إىل
حيز النفاذ
أن اجلمعية ّ
العامة لألمم املتحدة كانت قد اعتمدت هذه االتفاقية عام ّ ،1979
ثم دخلت االتفاقية ّ
عام  .1981وقد صا َدقت عليها ح ّتى تارخيه  187دولة .وبموجب توقيع االتفاقية ،تلتزم هذه الدول اختاذ
جمموعة من التدابري واإلجراءات لوضع حد للتمييز ضد املرأة بجميع أشكاله .غري أن  17دولة عربية أبدت
التح ّفظات عىل بعض مواد االتفاقية ،وبالتحديد املواد التالية( :)7املادة  2املتعلقة بالترشيعات الوطنية؛ املادة 9
 6فهمية رشف الدين ،أصل واحد وصور كثرية :ثقافة العنف ضد املرأة يف لبنان (بريوت :دار الفارايب.)2002 ،
 7األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا)« ،إثنان وثالثون عا ًما من عمر اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة.)E/ESCWA/PI/2011/3، 2011( »،2011-1979 ،
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املتعلقة بقانون اجلنسية؛ املادة  15املتعلقة باملساواة أمام القانون؛ املادة  16املتعلقة بقانون األرسة (أي الزواج
والعالقات األسرَ ية ،بام فيها الطالق والوصاية عىل األطفال وحيازة اإلرث)؛ املادة  29يف ما يتعلق باإلحالة إىل
حمكمة العدل الدولية ّ
حلل اخلالفات التي قد تنشأ بني الدول األطراف حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها.

وعىل سبيل املثال ،وقّع لبنان هذه االتفاقية بموجب املرسوم رقم  96/572يف  24متوز /يوليو ،1996
ولكنه حت ّفظ عىل املادة املتعلقة بحق املرأة املتزوجة من أجنبي يف منح جنسيتها ألطفاهلا ،إضافة إىل املواد املتعلقة
باحلقوق املتساوية للزوج والزوجة يف أثناء الزواج وعند فسخه( .)8ويعود سبب حت ّفظ لبنان عىل هذه البنود،
بشكل أسايس ،إىل قوانني األحوال الشخصية اجلاري العمل هبا بالنسبة إىل الطوائف املختلفة ،إضافة إىل قانون
اجلنسية اللبناين.

ب -أدوات متكني املرأة

معي ك ً
ال من التعليم والنشاط االقتصادي واملشاركة يف احلياة العامة والصحة
تشمل أدوات متكني املرأة يف بلد نّ
ّ
وتشكل هذه املجاالت أدوات للتمكني ال حمددات للتمكني ،ألن املرأة التي متلك األداة قد ال
واملكانة يف األرسة.
تستخدمها بالرضورة لتمكني نفسها؛ فالعمل املدفوع األجر مث ً
ال هو أداة لتمكني املرأة ،ولكن املرأة قد ال تستخدم
هذه األداة لتمكني نفسها يف حال كان زوجها يستويل عىل راتبها بدالً من تركها تستخدمه لتحسني معيشتها.

ً
ملحوظا يف جمال التعليم؛ إذ ارتفع معدل القيد اإلمجايل للفتيات يف
وقد أحرزت املرأة العربية بشكل عام تقد ًما
التعليم االبتدائي إىل  85يف املئة يف أكثر من نصف الدول العربية ،وأكثر من  70يف املئة يف ثالثة أرباع الدول
العربية .وال تزال ثالث دول عربية فقط ،هي جيبويت واليمن والسودان ،تعاين حرمان أكثر من نصف الفتيات
من التعليم االبتدائي .ولكن من ناحية أخرى ،ترتاوح معدالت األمية لدى النساء يف البلدان العربية بني  16يف
املئة و 75يف املئة ،وتصل معدالت األمية بني النساء إىل ضعف مستوياهتا بني الرجال(.)9

حتسن يف صحة املرأة ،بحيث ارتفعت السن املتوقعة عند الوالدة ،وانخفضت مستويات التاميز يف جمايل
وبرز ّ
الرضع واألطفال الذي
املرض والوفيات عىل أساس النوع االجتامعي ،وباألخص يف ما يتع ّلق بمعدل وفيات ّ
هم دون اخلامسة.

والصحة مل يقابله تقدم مماثل يف مشاركتها يف النشاط
ولكن هذا التقدم الذي أحرزته املرأة يف جمايل التعليم
ّ
نظرا إىل العوامل االجتامعية والثقافية السائدة؛ فمعدل النشاط
االقتصادي ويف احلياة العامة والسياسية ،وذلك ً
االقتصادي لدى املرأة العربية ال يتعدى الثلث ( 33٫3يف املئة من النساء يف سن  15عا ًما وما فوق) ،بينام يصل
املعدل العاملي إىل  55٫6يف املئة( ،)10وما زالت املرأة متيل إىل ترك العمل عند زواجها ،وبالتحديد عند اإلنجاب،
للتفرغ لشؤون املنزل والعناية باألوالد .وتشغل املرأة يف أكثر األحيان الوظائف املتدنية واملتوسطة ،بينام تبقى
ّ
حكرا عىل الرجل .كام يربز بشكل عام التاميز بني النساء والرجال يف األجور ،وتبقى مشاركة
العليا
الوظائف
ً
املرأة يف احلياة العامة خجولة للغاية ،وبالتحديد يف جمال السياسة.
 8مجعية تنظيم األرسة يف لبنان ،من أجل القضاء عىل مجيع أشكل التمييز ضد املرأة (بريوت :اجلمعية.)1996 ،
نسق واحد ،أربعة
:2004
 9صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة (اليونيفم) ،املكتب اإلقليمي للدول العربية .تقدم املرأة العربية
َ
جماالت وأكثر من  140مليون إمرأة ([د .م :].اليونيفم.)2004 ،
 10األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،الصندوق العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي
وبرنامج اخلليج العريب لدعم منظامت األمم املتحدة اإلنامئية ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2005نحو هنوض املرأة يف الوطن
العريب (نيويورك :الربنامج .)2006

دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

وبالتايل ،تعاين املنطقة العربية اً
خلل يف عملية متكني املرأة يتمثّل يف عدم تكافؤ التقدم الذي أحرزته املرأة عىل
صعيد التعليم والصحة والتقدم الذي أحرزته عىل صعيد النشاط االقتصادي واملشاركة يف احلياة العامة.
 -2تنمية الشباب

وتتضمن هذه الفئة
تعرف األمم املتحدة «الشباب» بـ «األشخاص الذين ترتاوح س ّنهم بني  15و 24عا ًما».
ّ
ِّ
ك ًّ
ال من املراهقني ( 19 -15عا ًما) وصغار البالغني ( 24 -20عا ًما) .ونشري إىل أن هذا تعريف عمالين ،إذ
نظرا إىل أن توزيع السكان يف البيانات املتوافرة يف البلدان جيري عىل أساس الفئات
اع ُتمد ألسباب إحصائيةً ،
حتيز ضد التعاريف األخرى التي قد تعتمدها
العمرية اخلمسية .وبالتايل ،ال ينطوي هذا التعريف عىل أي ّ
موحد لتسهيل املقارنة بني البلدان ،واملقارنة ضمن البلد الواحد
البلدان ،ولكن من
َّ
املفضل اتّباع تعريف َّ
عرب الزمن(.)11

أ -أوضاع الشباب يف املنطقة العربية

يف عام ّ ،2005
شكل الشباب خمُ س السكان يف املنطقة العربية ( 21يف املئة) ،أي بعدد مطلق يبلغ  66مليون
فرصا لالستفادة من طاقات الشباب يف عملية التنمية ،ولكنه يفرض
شاب( .)12إن هذا الربوز الشبايب يوفّر ً
ً
يتم وضع السياسات املالئمة لتزويد هؤالء الشباب بـ فرص التعليم ،وااللتحاق بسوق
أيضا حتديات يف حال مل ّ
رصح شينكوتا وغريه من الباحثني بأن البلدان
العمل ،واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية .ويف هذا السياقّ ،
التي ّ
يشكل فيها السكان املرتاوحة س ّنهم بني  15و 29عا ًما نسبة  40يف املئة أو أكثر من جمموع البالغني (يف سن
 15عا ًما وما فوق) كانت يف تسعينيات القرن املايض أكثر من البلدان التي انخفضت فيها هذه النسبة من نسبة الـ
 40يف املئة عرضة الندالع التصادمات بمعدل ضعفني .واملالحظ أن غالبية البلدان التي تتميز بالربوز الشبايب
يصل فيها معدل البطالة لدى الشباب إىل ثالثة أو مخسة أضعاف معدل البطالة بني البالغني بشكل عام(.)13
وبالنسبة إىل املنطقة العربيةّ ،نبهت اإلسكوا ،منذ عام  ،2008إىل أن ارتفاع نسبة الشباب إىل  30- 20يف املئة من
جمموع السكان ،يف سياق من ارتفاع البطالة واإلقصاء االجتامعي واالقتصادي والسيايس للشباب ،قد يؤدي إىل
حترك هؤالء الشباب للمطالبة بتغيري الواقع ا ُمل ِ
جحف بحقّهم(.)14
ّ
وتبي اإلحصاءات أن بروز فئة الشباب يف املنطقة العربية فتح نافذة فرص ديموغرافية لزيادة معدالت االستثامر
نّ
(وخصوصا االستثامر يف رأس املال البرشي) ،وزيادة نصيب الفرد من الدخل ،وحتسني نوعية احلياة يف هناية
ً
الً
ّ
املطاف .وبالفعل ،انخفضت نسبة اإلعالة الكلية من ُ 92معا لكل  100شخص يف سن العمل عام 1980

 11األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكان والتنمية ،العدد الرابع :الشباب يف منطقة
اإلسكوا :دراسة للواقع واآلثار املرتتبة عىل سياسات التنمية (بريوت :اإلسكوا ،)2009 ،وتانيا فاعور« ،الشباب والتنمية »،ورقة
قدمت إىل :ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية الفلسطينية  ،2013-2011من تنظيم املعهد العريب للتدريب
والبحوث اإلحصائية ( )AITRSوصندوق األمم املتحدة للسكان ( ،)UNFPAعماّ ن ،األردن 4-1 ،آب  /أغسطس .2010
 12األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان ،التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام ( 2006نيويورك:
األمم املتحدة.)2007 ،

13 Richard P. Cincotta Robert Engelman and Daniele Anastasion, The Security Demographic: Population and Civil
Conflict after the Cold War (Washington, DC: Population Action International, 2003).

 14بتول شكوري« ،االستجابة لربنامج العمل العاملي للشباب وصياغة السياسات الوطنية للشباب »،ورقة قدمت إىل :ورشة عمل
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال االستجابة لربنامج العمل العاملي للشباب :التقارير الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات ،اإلسكوا،
بريوت 18-17 ،كانون األول /ديسمرب .2008
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إىل ُ 61معاالً عام  ،2010ويتوقّع أن تصل النسبة إىل ُ 55م اً
عال بحلول عام  .)15(2025وبالرغم من ذلك ،فإن
بروز فئة الشباب فرض ً
أيضا الكثري من التحديات ،وباألخص يف البلدان التي يعاين شباهبا اإلقصاء االجتامعي
حتركهم للمطالبة بحقهم يف املشاركة يف عملية التنمية واالستفادة
والبطالة واحلرمان ،وهو ما يؤدي
ً
تدرجييا إىل ّ
من عوائدها.

تبي إحصاءات اليونسكو أن عىل الرغم من التقدم الكبري يف معدالت االلتحاق
بالنسبة إىل تعليم الشباب ،نّ
شاب ّأمي يف منطقة اإلسكوا
بالتعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي واجلامعي ،فال يزال هناك أكثر من  6ماليني ّ
عام  ،2009أي  12يف املئة من جمموع الشباب ،ومتثّل الشابات  62يف املئة منهم( .)16من ناحية أخرى ،يف كثري
خمرجات النظام التعليمي مع متط ّلبات سوق العمل ،األمر الذي يؤدي إىل عدم قدرة
من األحيان ال تتطابق َ
خترجهم.
الشباب عىل إجياد فرص العمل املناسب بعد ّ

وبالنسبة إىل العمل ،تؤكّ د منظمة العمل الدولية يف عام  2012أن نسبة البطالة لدى الشباب هي  4أضعاف
النسبة املامثلة لدى البالغني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،حيث تتجاوز معدالت البطالة بني الشباب
 25يف املئة( .)17ويف عام ّ ،2010
شكل الشباب  45يف املئة من جمموع العاطلني عن العمل يف العراق ،و 50يف
املئة يف األردن .ويف ُعامن ،ترتفع هذه النسبة بني الشباب املواطنني إىل  64يف املئة(.)18
يتم اجلمع بني
ّأما مشاركة الشباب يف صنع القرار يف احلياة العامة والسياسية ،فإهنا ال تزال حمدودة،
ً
وكثريا ما ّ
قضايا الشباب وقضايا الرياضة واألرسة.

ب -مقاربة البلدان العربية لقضايا الشباب
يف سياق ثورات الشباب املتصاعدة يف بلدان عدة يف املنطقة ،يتزايد إدراك احلكومات ألمهية التخطيط القائم
عىل استهداف الشباب باعتبارهم فئة اجتامعية  -ديموغرافية حمددة ،هلا حاجات خاصة وتواجه حتديات خاصة
هبا .وأصبحت احلكومات العربية بشكل عام تدرك أمهية وضع سياسات وخطط عمل وطنية للشباب يف إطار
برنامج العمل العاملي للشباب ( )WPAYالذي اعتمدته األمم املتحدة عام  .1995ونشري إىل أن هذا الربنامج
إطارا للسياسة
ُيعتبرَ بمنزلة مبادرة غري مسبوقة من لدن املجتمع الدويل لالعرتاف بقيمة الشباب ،وهو يوفر ً
حاليا
العامة ومبادئ توجيهية للعمل الوطني والدعم الدويل لتحسني واقع الشباب.
ّ
يتضمن هذا الربنامج ً
مخس عرشة أولوية ضمن ثالث جمموعات (الشباب يف االقتصاد العاملي ،الشباب يف املجتمع املدين ،الشباب
ورفاهه) ،وذلك كام ييل:

 15األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان ،التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام ( 2010نيويورك:
األمم املتحدة.)2011 ،
 16األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكان والتنمية ،العدد اخلامس :إقصاء الشباب يف
منطقة اإلسكوا :العوامل الديموغرافية واالقتصادية والتعليمية والثقافية (بريوت :اإلسكوا.)2011 ،

17 International Labour Organization, Global Employment Trends 2012: Preventing a Deeper Jobs Crisis (Geneva:
ILO publication, 2012).
18 United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Integrated Social Policy: Labour
Markets and Labour Market Policy in the ESCWA Region: Report IV (Beirut: ESCWA, [2012]).
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برنامج العمل العاملي للشباب :املجموعات الثالث واألولويات اخلمس عرشة

جمموعة
«الشباب يف االقتصاد العاملي»

األولويات ضمن املجموعة:
 العوملة الفقر واجلوع التعليم -العاملة

جمموعة
«الشباب يف املجتمع املدين»

األولويات ضمن املجموعة:
 البيئة نشاط شغل وقت الفراغوالفعالة
 املشاركة الكاملةّ
للشباب يف حياة املجتمع ويف
صنع القرار
 القضايا املشرتكة بني األجيال تكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت

جمموعة
«الشباب ورفاهه»

األولويات ضمن املجموعة:
 الصحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
 إساءة استعامل املخدرات قضاء األحداث الفتيات والشابات -النزاعات املسلحة

املصدر« :برنامج العمل العاملي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها( ».قرار اجلمعية العامة؛  ،A/RES/50/81األمم املتحدة ،اجلمعية
العامة)1996 ،؛ «الغايات واألهداف املتعلقة برصد تقدم الشباب يف سياق االقتصاد العاملي( »،تقرير األمني العام ،إضافة؛ A/62/61/
 ،Add.1 – E/2007/7/Add.1الدورة الثانية والستون ،األمم املتحدة ،اجلمعية العامة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،)2007 ،واألمم

واملعوقات فيام يتعلق برفاه الشباب ودورهم يف
حرز
ّ
املتحدة ،اجلمعية العامة (« .)2008تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب :التقدم ا ُمل َ
املجتمع املدين( »،تقرير األمني العام؛  ، A/64/61 – E/2009/3الدورة الرابعة والس ّتون ،الدورة املوضوعية لعام ، ٢٠٠٩األمم املتحدة،
املجلس االقتصادي واالجتامعي.)2008/10/30 ،

ولكن ما زالت معظم البلدان العربية تواجه حتديات خمتلفة يف مقاربتها لقضايا الشباب وصوغها السياسات
إقليميا
وخطط العمل الوطنية للشباب .ونشري يف هذا السياق إىل أن اإلسكوا ن ّفذت يف عام  2008استقصاء
ً
تضمن استبيان االستقصاء أربعة
حول مدى استجابة البلدان األعضاء لربنامج العمل العاملي للشباب .وقد ّ
أقسام هي :اإلطار العام واإلطار البنيوي واإلطار املؤسيس واإلطار الظريف ،وذلك ملقاربة قضايا الشباب وصوغ
سياسة وطنية للشباب( .)19ومن أبرز نتائج هذا االستقصاء ،نذكر ما ييل:
 ضعف املعرفة باملنهجيات واملفاهيم احلديثة ملقاربة قضايا الشباب وإدماجهم يف التخطيط التنموي.ينسق اجلهود القطاعية (شؤون اجتامعية ،صحة ،عمل ..إلخ ).يف سياق تنمية
 ضعف اإلطار ّاملؤسيس الذي ّ
الشباب.
 املَ ْيل إىل اعتامد اسرتاتيجيات قائمة عىل النهج اإلمجايل بدالً من استهداف الشباب كفئة اجتامعية  -ديموغرافية.واملفصلة بحسب السن (مراهقني وصغار البالغني) ،والنوع االجتامعي
 نقص اإلحصاءات اخلاصة بالشبابّ
(ذكور وإناث) ،واخلصائص االجتامعية واالقتصادية ،والتوزيع اجلغرايف.
 نقص األبحاث التي حت ّلل أوضاع الشباب وأسباب إقصائهم عن عملية التنمية البرشية. -3إدماج كبار السن
تبي اإلحصاءات اختال ًفا بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف ما يتع ّلق بعملية الشيخوخة
عىل مستوى العامل ،نّ
ونِ َسب كبار السن من جمموع السكان .وقد ّ
شكلت فئة كبار السن عام  2000حوايل خمُ س السكان يف املناطق
املتقدمة ،ومن املتوقّع أن تصل إىل ثلث السكان بحلول عام  .2050ومل يتجاوز كبار السن عام  2000نسبة  8يف
املفصلة لنتائج االستقصاء اإلقليمي حول مدى استجابة البلدان األعضاء لربنامج العمل العاملي للشباب»،
« 19اجلداول اإلحصائية ّ
(األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا.)2008 ،
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املئة من جمموع السكان يف املناطق النامية ،غري أهنا سرتتفع إىل ما يقارب  20يف املئة بحلول عام  .2050وختتلف
ِسامت ظاهرة شيخوخة السكان يف البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة ،بحيث يمكننا مالحظة ما ييل:
كثريا من توسعها يف البلدان املتقدمة ،وهو ما يق ّلص
توسع ظاهرة الشيخوخة يف البلدان النامية بوترية أرسع ً
 ّالفرتة الزمنية املتاحة أمامها للتكيف مع هذه الظاهرة.
 حصول عملية الشيخوخة يف البلدان النامية يف ّكثريا ّمما كانت عليه
ظل أوضاع اقتصادية واجتامعية أصعب ً
البلدان املتقدمة.
وبالتايل ،من املتوقّع أن تواجه البلدان النامية حتديات اقتصادية واجتامعية وصحية كثرية ،نتيجة عملية
الشيخوخة فيها(.)20

أ -أوضاع كبار السن يف املنطقة العربية

حاليا يف أوىل مراحل شيخوخة السكان ،إذ ارتفعت نسبة كبار السن من  3.4يف املئة من
إن املنطقة العربية هي ً
جمموع السكان عام  5.8( 1980مليون مسن) إىل  4.1يف املئة عام  14.3( 2010مليون مسن) ،و ُيتوقّع أن
تصل هذه النسبة إىل  6يف املئة بحلول عام  26.6( 2025مليون مسن) .ونشري إىل بروز اختالفات بني البلدان
العربية يف وترية عملية الشيخوخة ،بحيث ترتفع نسبة كبار السن إىل أقصاها ( 10يف املئة من جمموع السكان
بحلول عام  )2025يف ّ
كل من لبنان وتونس( .)21من ناحية أخرى ،وضمن البلد الواحد ،تتسارع وترية عملية
الشيخوخة يف األرياف مقارنة باملدن ،وذلك نتيجة نزوح الشباب والسكان يف سن العمل من األرياف إىل املدن،
بحيث يبقى املسن يف الريف ،إضافة إىل ظاهرة عودة املسنني إىل أريافهم بعد تقاعدهم من العمل يف املدن.

ٍ
بشكل عام األمية وتدنيّ املستوى التعليمي ،وانتشار الفقر ،وق ّلة فرص
ويف املنطقة العربية ،تعاين فئة كبار السن
العمل املتاحة أمامها (يف حال اختارت العمل) ،عالوة عىل االفتقار إىل ضامنات الشيخوخة وشبكات األمان
االجتامعي .ويمكن مالحظة بعض ِ
السامت املشرتَكة لكبار السن يف البلدان العربية ،وذلك كام ييل:

( )1تأنيث الشيخوخة :كام هي احلال يف أغلب بلدان العامل ،ترتفع السن املتوقعة عند الوالدة لدى املرأة مقارنة
بالرجل يف البلدان العربية؛ ففي عام ّ ،2010
شكلت النساء حواىل  54يف املئة من كبار السن ( 65عا ًما وأكثر)
و 59يف املئة من األكرب س ًّنا ( 80عا ًما وأكثر) ،ومن املتو َّقع أن تصل هذه النِ َسب إىل  54يف املئة و 61يف املئة ،عىل
الرتمل وتر ّدي أوضاعها املادية،
التوايل ،بحلول عام .)22(2025
وغالبا ما تعيش املرأة املسنة بمفردها ،وتعاين ّ
ً
تلبي حاجاهتا األساسية.
األمر الذي ربام يدفعها يف بعض األحيان إىل العمل يف القطاع اهلاميش كي ّ
( )2إضافة أعوام إىل احلياة من دون إضافة حياة إىل األعوام :بالرغم من ارتفاع السن املتوقّعة عند الوالدة (أي
غالبا ما يعيش هذه األعوام ا ُملضافة يف ظروف صحية سيئة .ويف
إضافة أعوام إىل احلياة) ،فاملالحظ أن املسن ً
الكثري من األحيان ،تعود املشكالت الصحية يف فرتة الشيخوخة إىل ضعف الرعاية الصحية أو غياهبا يف مراحل
تتعرض يف دورة حياهتا ملخاطر صحية عدة نتيجة
مبكرة من احلياة .وينطبق ذلك عىل املرأة حتديدً ا ،لكوهنا ّ
املتكررة ،إضافة إىل التغذية غري السليمة .ويؤدي نمط حياهتا هذا إىل مضاعفات ترتاكم
ظروف احلمل والوالدة
ّ
تدرجييا لتظهر جلية يف مرحلة الشيخوخة .ونذكر من هذه األمراض ترقق العظام لدى املرأة ،بسبب التغذية غري
ً
السليمة وعدم ممارسة الرياضة بانتظام يف أثناء مرحلة الشباب(.)23

 20تانيا فاعور« ،كبار السن والتنمية »،ورقة قدمت إىل :ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية الفلسطينية
.2013-2011
 21األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان ،التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام .2010
 22املصدر نفسه.
صحة املرأة »،صحة األرسة العربية والسكان :السنة  ،4العدد .)2011( 10
دراسة
يف
احلياة
دورة
«هنج
فاعور،
وتانيا
فرح
 23عبد العزيز
ّ
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( )3تراجع دور األرسة يف رعاية كبار السن :تشهد البلدان العربية بشكل عام صعوبات متزايدة يف رعاية كبار
نظرا إىل االنتقال من نمط األرسة املمتدة إىل نمط األرسة النواتيةُ .يضاف
السن عىل مستوى األرسة ،وذلك ً
إىل ذلك كثافة اهلجرة اخلارجية للشباب للتع ّلم والعمل خارج بلداهنم ،بحيث يبقى أهلهم املسنون بال رعاية.

يف هذا السياق ،يفرض تسارع وترية عملية الشيخوخة يف املنطقة حتديات اجتامعية واقتصادية وصحية ،وبالتحديد
خاصة عىل مستوى األرسة
بالنسبة إىل البلدان التي هي يف األصل تعاين ق ّلة املوارد .تربز التحديات االجتامعية ّ
التي تتولىّ يف جمتمعنا رعاية املسن وتلبية حاجاته املادية واملعنويةّ .أما التحديات االقتصادية ،فيتمثّل أبرزها يف
وأخريا ،تتمثّل
ارتفاع معدالت إعالة كبار السن يف سياق ارتفاع نسبتهم إىل جمموع السكان يف سن العمل.
ً
وطب الشيخوخة ،وهي
التحديات الصحية يف بروز حاجات متزايدة للرعاية الصحية اخلاصة بكبار السن
ّ
رعاية باهظة التكاليف وغري متوافرة بشكل ٍ
كاف يف البلدان العربية.

ب -مقاربة البلدان العربية لقضايا كبار السن

إن بلدان املنطقة العربية ملتزمة عمو ًما بتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( ،)MIPAAالتي اعتمدها
ممثلو  159بلدً ا يف اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة التي عقدهتا األمم املتحدة يف مدريد عام ّ .2002
تشكل
هذه اخلطة اً
معلم بارزً ا يف اجلهود الدولية الرامية إىل التصدي لتحديات شيخوخة السكان ،وهي حتدد ثالثة
()24
يتضمن ّ
كل منها جمموعة قضايا ،وذلك كام ييل :
جماالت ذات أولوية بالنسبة إىل كبار السن،
ّ
خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة :املجاالت ذات األولوية والقضايا

املجال األول:
كبار السن والتنمية

املشاركة ِ
النشطة يف املجتمع ويف
التنمية.
العمل والشيخوخة وقوة العمل.
التنمية الريفية واهلجرة والتحضرّ .
الوصول إىل املعرفة والتعليم
والتدريب.
التضامن بني األجيال.
القضاء عىل الفقر.
تأمني الدخل واحلامية االجتامعية/
الضامن االجتامعي والوقاية من
الفقر.
حاالت الطوارئ.

املجال الثاين:
توفري اخلدمات الصحية والرفاه
يف سن الشيخوخة
تعزيز الصحة والرفاه طوال
احلياة.
توفري خدمات الرعاية الصحية
للجميع ،وعىل قدم املساواة.
كبار السن وفريوس نقص
املناعة البرشية/متالزمة نقص
املناعة املكتسب (اإليدز).
مقدمي الرعاية
تدريب
ّ
واملختصني الصحيني.
ّ
حاجات كبار السن يف جمال
الصحة العقلية.
كبار السن واإلعاقة.

املجال الثالث:
كفالة هتيئة بيئة متكينية وداعمة
السكن والبيئة املعيشية.
الرعاية ودعم مقدمي الرعاية.
اإلمهال وسوء املعاملة والعنف.
الصور املتعلقة بالشيخوخة.
َ

املصدر« :تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة ،مدريد 12-8 ،نيسان/أبريل ( »،٢٠٠٢وثيقة؛  ،A/CONF.197/9األمم املتحدة،
نيويورك.)2002 ،
« 24تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة ،مدريد 12-8 ،نيسان/أبريل ( »،٢٠٠٢وثيقة؛  ،9/A/CONF.197األمم املتحدة،
نيويورك.)2002 ،
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وبالرغم من التزام البلدان العربية ،بشكل عام ،تنفيذ هذه اخلطة ،فإهنا ما زالت تواجه ع َقبات مؤسسية وبنيوية
وظرفية تعيق عملية إدماج قضايا كبار السن يف التخطيط التنموي .ونذكر من هذه العقبات ما ييل(:)25

املخصص ملقاربة قضايا كبار السن وصوغ االسرتاتيجيات اخلاصة هبم وتنفيذها ومتابعتها
 ضعف التمويلَّ
وتقييمها.

 عدم اعتامد اسرتاتيجيا وطنية تستهدف كبار السن باعتبارهم فئة اجتامعية ديموغرافية ،وتناول قضاياكبار السن من خالل اخلطط القطاعية والعامة .ويف كثري من احلاالت ،تكون السياسات اخلاصة بكبار السن
موجهة إليهم بشكل مبارش ،بل تأيت ضمن ِحزمة ّ
تغطي الفقراء وذوي اإلعاقة واألرامل ،وغريها من
غري َّ
املهمشة.
الفئات ّ

غالبا ما يكون
 غياب اإلطار ّاملؤسيس املالئم ملقاربة قضايا كبار السن وصوغ االسرتاتيجيات اخلاصة هبم ،إذ ً
(صحة ،شؤون اجتامعية ،إلخ.)...
االهتامم بقضايا املسنني مش ّت ًتا بني خمتلف الوزارات القطاعية
ّ

 ضعف املعرفة باملنهجيات واملفاهيم احلديثة ملقاربة قضايا كبار السن ،وصوغ االسرتاتيجيات اخلاصة هبموتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

 اعتامد مقاربة رعائية بحتة لقضايا املسنني تقترص عىل تقديم املساعدة املادية أو اخلدمات الصحية ،وذلك من دوناعتامد مقاربة تنموية تسعى إىل متكني املسنني من املشاركة يف عملية التنمية واالستفادة من عوائدها.
ومفصلة
 عدم التوافر الكايف لقواعد بيانات خاصة باملسنني ،تكون دقيقة وموثوقة وآنية وقابلة للمقارنة،ّ
بحسب النوع االجتامعي والتوزيع اجلغرايف والفئات العمرية (لتوضيح الفارق ،من حيث احلاجات
والتحديات ،بني «صغار املسنني» ( 79 - 60عا ًما) و«املسنني األكرب» ( 80عا ًما وما فوق) ،والوضع االقتصادي
واالجتامعي واألسرَ ي.
التخصصات الطبية ،وال
طب املسنني ما زال غري منترش ضمن
ّ
 عدم كفاية الرعاية الصحية للمسنني ،إذ إن ّيوفر التأمني الصحي للمسنني تغطية شاملة.

ثان ًيا :أبرز التحديات ضمن الركيزة االقتصادية للتنمية
إن ختفيض معدالت البطالة ومكافحة الفقر مها أبرز حتديني تواجههام املنطقة العربية ضمن الركيزة االقتصادية
للتنمية البرشية املستدامة.
 -1تخفيض معدالت البطالة
تُظ ِهر اإلحصاءات أن املنطقة العربية ّ
متكنت خالل العقدين املاضيني من تسجيل أعىل معدل نمو للعاملة بني

املناطق النامية .وقد انخفض معدل البطالة الكليّ فيها من  12يف املئة عام  1990إىل  9.3يف املئة عام ،2010
إ ّ
تسجل أعىل معدل بطالة بني املناطق النامية .ويعود انخفاض معدل البطالة يف املنطقة
ال أن هذه املنطقة ما زالت ّ
العربية إىل االنخفاض الكبري ملعدالت البطالة يف بلدَ ْين بالتحديد مها اجلزائر واملغرب ،ولكن االنخفاض الكبري

 25األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،موجز السياسات االجتامعية ،العدد الرابع .تعزيز العدالة
االجتامعية :إدماج قضايا املسنني يف عملية التخطيط للتنمية يف منطقة اإلسكوا (بريوت :اإلسكوا ،)2011 ،و«تقريـر اجتامع املراجعة
األول /ديسمرب ( »،2011األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية
اإلقليمية الثانية خلطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ،بريوت 8-7 ،كانون ّ
واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) .)2012

دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

جراء دينامية اقتصادية إنتاجية ّ
متكنت من توفري فرص العمل املستدامة ،بل إنه
ملعدل البطالة فيهام مل يتحقق ّ
يعود يف ما يتعلق باجلزائر بشكل أسايس إىل الزيادة الكبرية يف فرص التشغيل التي تدعمها الدولة وال استدامة
تم توفريها يف اجلزائر يف قطاع
هلا من دون هذا الدعم .إضافة إىل ذلك ،انحرص جزء كبري من فرص العمل التي ّ
اخلدمات والقطاع غري ّ
املنظمّ .أما يف املغرب ،فيعود االنخفاض الكبري ملعدل البطالة إىل تنامي تيارات اهلجرة
غري الرشعية إىل إسبانيا وإيطاليا منذ عام  ،2000هر ًبا من االنخفاض الكبري لعدد فرص العمل املتوافرة يف
املغرب يف خمتلف القطاعات االقتصادية(.)26
ٍ
بشكل خاص ،وذلك كام ييل:
الشابة ولدى النساء
وترتفع معدالت البطالة لدى الفئات
ّ

أ -الشباب

عىل الرغم من تراجع معدل بطالة الشباب يف املنطقة العربية من  30يف املئة يف التسعينيات إىل  24يف املئة عام
ّ
ويشكل الشباب أكثر من
 ،2009فإنه ال يزال يمثّل أكثر من ضعف املعدل العاملي ،البالغ  11.9يف املئة،
نصف السكان العاطلني عن العمل يف معظم البلدان العربية .وينبغي التنبيه إىل كون االنخفاض يف معدل بطالة
أمرا مضل ً
ال إىل حد ما؛ فهو يعكس استعدا ًدا متزايدً ا لدى الشباب لقبول أي عمل (ح ّتى وإن مل يكن
الشباب ً
مناسبا لكفاءاهتم العلمية) ،كام أنه يعكس َم ْيل الشباب إىل التخليّ عن البحث عن عمل بال جدوى.
هذا العمل
ً

ب -النساء

إن املرأة العربية هي بشكل عام أكثر عرضة للبطالة والعمل اهلش ،مقارنة بالرجل .ومنذ عقد التسعينيات ،مل
حصة النساء العامالت من الوظائف غري الزراعية ،بحيث مل تتعد ا ُ
خلمس ( 20يف املئة) ،وهي األدنى
تتحسن ّ
ّ
بني املناطق النامية كلها.
ويعود ارتفاع معدالت البطالة يف املنطقة العربية إىل عوامل خمتلفة ،أبرزها ما ييل:

ِّ
ومركزة
 نوعية التعليم وعالقته بسوق العمل :بشكل عام ،ال تزال نوعية التعليم يف عدة بلدان عربية تقليديةعوضا عن تنمية قدرته عىل االستيعاب والتحليل .إضافة إىل
ً
عىل قدرة الطالب عىل احلفظ واالسرتجاع
ذلك ،نالحظ عدم التالؤم بني خمرجات النظام التعليمي (أي االختصاصات اجلامعية التي خيتارها الطالب)
التخصصات التي يطلبها أرباب العمل من الباحثني عن عمل).
ومتط ّلبات سوق العمل (أي
ّ

رئيسا يف جمال توفري فرص
 بنية سوق العمل والطلب عىل الوظائف :بشكل عام ،تواجه املنطقة العربية حتد ًيا ًالطلب املحدود عىل العاملة املتع ّلمة واملاهرة ،بام يرفع
العمل ،وتعاين سوق العمل يف كثري من البلدان العربية
َ
اخلرجيني اجلامعيني عنه لدى ذوي املستوى التعليمي املتدنيّ  .ويرتبط ذلك ببنية النمو
معدل البطالة لدى ّ
نسبيا يف املنطقة؛
واإلنتاج وعدم االستثامر الكايف يف رأس املال الثابت .ويف الواقع ،إن نسبة االستثامر متدنّية ً
فهي ال تتعدى يف املتوسط 20يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل ،وهو ما ّ
يدل عىل هذا العجز البنيوي يف سوق
العمل .ولكي تستطيع البلدان العربية (من غري األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي) ،بحلول عام ،2030
ِ
الكاملة ورفع مشاركة املرأة يف قوة العمل إىل  35يف املئة ،سوف يكون عليها أن توفر 92
الوصول إىل العاملة
استثامرا بمقدار  4٫4تريليون دوالر (باألسعار الثابتة لعام  ،)2005أي
مليون وظيفة جديدة ،وهو ما يتط ّلب
ً
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تقريبا من الناتج املحيل اإلمجايل هلذه البلدان عام
استثامرا سنو ًيا يبلغ  220مليار دوالر ،أو ما يوازي  50يف املئة
ً
ً
ّ
كثريا،
نموا بشكل خاص ،فإن املعدل املطلوب لالستثامر أعىل من ذلك ً
ّ .2009أما يف ما يتعلق بالبلدان األقل ً
()27
إذ يصل إىل حواىل  100يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل .
 -2مكافحة الفقر

ّ
يشكل «القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع» أحد األهداف اإلنامئية لأللفية التي اعتمدهتا األمم املتحدة عام 2000
وينبغي حتقيقها بحلول عام  .2015وتُعتبرَ مسألة تعريف «الفقر» وقياسه من أكثر املسائل تعقيدً ا .ويف ما يتعلق
بتعريف «الفقر» ،يمكن التمييز بني «فقر الدخل» و«الفقر املتعدد األبعاد».

أ -فقر الدخل

يشري فقر الدخل إىل نسبة السكان الذي يعيشون حتت ّ
علم بأنه يمكن تعريف ّ
خط الفقر ،اً
خط الفقر عىل أساس
ّ
ّ
(خط الفقر الوطني) .وبالفعل ،يوفر تقرير التنمية البرشية لعام 2011
(خط الفقر الدويل) أو نسبي
مط َلق
التالي نْي بالنسبة إىل فقر الدخل :األول نسبة السكان الذين
الصادر عن برنامج األمم املتحدة ()2011
َ
املقياس نْي َ
يعيشون حتت ّ
خط الفقر الدويل ا ُملحدد ّ
بأقل من  1٫25دوالر أمريكي يف اليوم (بمعادل القوة الرشائية) ،والثاين
علم بأن هذا األخري هو ّ
نسبة السكان الذين يعيشون حتت ّ
خط الفقر الوطني ،اً
اخلط الذي ت ّتخذه سلطات بلد
املرجحة عىل أساس جمموعات السكان
نّ
معي لقياس الفقر يف البلد .وتستند التقديرات الوطنية إىل التقديرات َّ
ُ
املستمدة من مسوح األرس املعيشية.

ب -الفقر املتعدد األبعاد

يوفر برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ( )2011ترتيب البلدان بحسب «دليل الفقر املتعدد األبعاد»
يتضمن ثالثة أبعاد وعرشة مؤرشات ،كام ييل:
( ،)Multidimensional Poverty Index- MPIالذي
ّ
َ
بمؤرشين مها التغذية ووفيات األطفال.
ُ -بعد الصحة ،و ُيقاس

َ
بمؤرش ْين مها أعوام الدراسة واألطفال امللتحقون بالدراسة.
ُ -بعد املعرفة ،و ُيقاس

 ُبعد مستوى املعيشة ،و ُيقاس بس ّتة مؤرشات تتعلق بوقود الطهو ،واملراحيض ،واملياه ،والكهرباء ،واألرض،واألصول.

لكل فرد جمموعة نقاط بحسب أوجه حرمان أرسته يف ّ
حيدد ّ
كل من هذه املؤرشات .وبرنامج األمم املتحدة
ّ
ِ
نظرا إىل تعدد املؤرشات الداخلة يف
اإلنامئي مل يتمكن من احتساب هذا الدليل بالنسبة إىل مجيع البلدان ،وذلك ً
احتسابه ،وإىل عدم توافرها يف بعض احلاالت ،فهو مث ً
ال غري متوافر بالنسبة إىل لبنان عام .2011
و ُيظهر اجلدول التايل توزيع البلدان العربية بحسب هذه املقاييس:
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دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط فقر الدخل،
ودليل الفقر املتعدد األبعاد يف البلدان العربية

البلد
األردن

نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط فقر الدخل

 1.25دوالر يف اليوم بمعادل القوة الرشائية
(بالنسبةاملئوية)
*2009-2000
0٫4
-

اإلمارات

-

اجلزائر

-

البحرين

السعودية

-

الصومال

-

الكويت

-

السودان
العراق

املغرب

اليمن

تونس

جيبويت
سورية

ُعامن

-

2009

0٫008

-

-

-

-

-

-

-

-

2003
-

-

-

0٫002
-

-

-

2006

0٫514

-

-

4٫0
2٫5

9٫0

2007

0٫048

2003

0٫010

-

0٫059

17٫5

34٫8

2006

18٫8

-

2006

0٫139

-

-

-

-

2٫6
1٫7

لبنان

-

مرص

2٫0

موريتانيا
جزر القُ ُمر

العام

القيمة**

22٫9

فلسطني

ليبيا

خط الفقر الوطني
(بالنسبة املئوية)
*2009-2000
13٫3

2006

-

قطر

دليل الفقر املتعدد األبعاد

-

-

21٫2

46٫1

3٫8
-

2006

0٫283

0٫021

21٫9

2007

0٫005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22٫0

2008

0٫024

44٫8

2000

0٫408

46٫3

2007

0٫352

مالحظات * :تشري البيانات إىل آخر عام متوافر خالل الفرتة ( 2009-2000استنا ًدا إىل بيانات البنك الدويل).
توخي احلذر يف املقارنة بني البلدان .ويف حاالت عدم توافر البياناتُ ،ر ّجحت
** مل تتوافر مجيع املؤرشات للبلدان كلها ،لذلك جيب ّ
قيمة املؤرشات عىل أساس جمموع  100يف املئة.
( )-البيانات غري متوافرة.
املصدر :األمم املتحده ،برنامج األمم املتحده اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية  :2011االستدامة واإلنصاف :مستقبل أفضل للجميع
(واشنطن :الربنامج.)2011 ،
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بالنسبة إىل ّ
ّ
نموا أعىل نِ َسب فقر ،إذ
سجلت البلدان العربية
خط الفقر الدويل ( 1٫25دوالر يف اليوم)ّ ،
األقل ًّ
ثم جيبويت ( 18٫8يف املئة) واليمن
وصلت إىل  46٫1يف املئة يف جزر القُ ُمر ،تليها موريتانيا ( 21٫2يف املئة) ّ
( 17٫5يف املئة) .كذلك احلال بالنسبة إىل ّ
سجلت جزر القُ ُمر أعىل نسبة ( 44.8يف
خط الفقر الوطني ،فقد ّ
املئة) ،تليها موريتانيا ( 46٫3يف املئة) .ونالحظ بالنسبة إىل هذا املؤرش أن البيانات متوافرة لدى فلسطني ،حيث
يمثّل الفقراء خمُ س السكان ( 21٫9يف املئة).
وباستثناء جزر القُ ُمر ،ترتفع نسب الفقر املحسوبة وفق اخلط الوطني مقارنة بتلك املحسوبة وفق اخلط الدويل،
والفارق شاسع للغاية بالنسبة إىل مرص ،حيث تبلغ نسبة الفقراء املحسوبة وفق اخلط الوطني عرشة أضعاف
تلك املحسوبة وفق اخلط الدويل ( 22٫0يف املئة مقارنة بـ 2٫0يف املئة) .وبالنسبة إىل اليمن ،نالحظ أن نسبة
عوضا عن ّ
الفقراء تتضاعف إذا اعتمدنا ّ
خط الفقر الدويل ( 34٫8يف املئة مقارنة بـ 17٫5
خط الفقر الوطني ً
يف املئة) .والفارق شاسع ً
أيضا يف العراق ( 22٫9يف املئة مقارنة بـ 4٫0يف املئة) ويف األردن ( 13٫3مقارنة
بـ  0٫4يف املئة).

ثم
ّأما دليل الفقر املتعدد األبعاد ،فهو يبلغ أعاله يف الصومال ( ،)0٫514تليها جزر القُ ُمر (ّ ،)0٫408
ّ
نموا .ونشري بالنسبة
موريتانيا ( )0٫352واليمن ( )0٫283وجيبويت ( ،)0٫139أي البلدان العربية
األقل ًّ
إىل هذا الدليل إىل كون برنامج األمم املتحدة اإلنامئي قد ّ
نظرا إىل عدم
حذر من إمكانية املقارنة بني البلدانً ،
توافر مجيع مؤرشات الدليل بالنسبة إىل البلدان كلها.

ً
ثالثا :أبرز التحديات ضمن الركيزة البيئية للتنمية
تتضمن الركيزة البيئية للتنمية أخطر حتديات التنمية الطويلة األجل التي تواجهها املنطقة العربية .ونتناول يف ما
ّ
ييل ثالثة حتديات تتمثّل يف جت ّنب تغيرّ املناخ وضامن األمن املائي وضامن األمن الغذائي.
 -1تج ّنب تغير المناخ

تأثرا بتغيرّ املناخ العاملي .وقد ارتفعت فيها درجة احلرارة عىل مدى
إن املنطقة العربية واحدة من أكثر املناطق ً
القرن املايض  0٫5درجة مئوية .وشهد بعض بلداهنا بشكل خاص (املغرب واجلزائر وتونس واململكة العربية
ً
ملحوظا يف درجات احلرارة تراوح بني  0.5درجة مئوية و 3درجات مئوية .إضافة إىل ذلك،
ارتفاعا
السعودية)
ً
سجل السودان يف العقود األخرية انخفاض معدل تساقط األمطار بنسبة  10يف املئة(.)28
ّ

يف هذا السياق ،يورد تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ()IPCC, 2007
التوقّعات التالية:
 إن ارتفاع درجات احلرارة يف املنطقة العربية قد يصل إىل درج َت نْي مئوي َت نْي بحلول عام  ،2030وإىل  4درجاتمئوية بحلول عام .2100
 ُيتو َّقع انخفاض املياه اجلارية بنسبة  20إىل  30يف املئة بحلول عام  ،2050بسبب ارتفاع درجات احلرارة.– ُيتو َّقع انخفاض تساقط األمطار وزيادة احتامالت حدوث اجلفاف.
 28برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.2011 ،

دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

إضافـة إىل ذلك ،توفر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ التوقّعات التالية ،بالنسبة ملرص
والبحرين بالتحديد:

 احتامل ارتفاع مستوى سطح البحر يف املناطق الساحلية للدلتا املرصية ،بحيث قد يؤدي ارتفاعه بمعدلنصف مرت إىل ترشيد مليون نَْي إىل أربعة ماليني نسمة بحلول عام .2050

 توجد خماطر هتدد سكان املناطق الساحلية األخرى ،بام فيها البحرين التي هي الدولة اجلزيرية الصغريةالوحيدة يف املنطقة.

هذه التغيرّ ات املناخية تنعكس بشكل سلبي عىل األمن املائي واألمن الغذائي ،وذلك لكوهنا تؤثر يف العنارص
األربعة التالية :التوافر؛ القدرة عىل احلصول أو النفاذ؛ االستخدام؛ االستقرار .إن التغيرّ املناخي هيدد بانحسار
التصحر واجلفاف والفيضانات .وبالتايلُ ،يتو َّقع حدوث انخفاض
مساحة األرايض املزروعة ،وزيادة احتامالت
ّ
ويقدر البعض أن املنطقة
يف متوسطات اإلنتاج الزراعي عىل املدى الطويل ،وخاصة يف مناطق الزراعة املطريةّ .
العربية ّ
انخفاضا يف املنتجات الزراعية بنسبة  21يف املئة من حيث القيمة،
ً
ككل قد تشهد بحلول عام 2080
()29
وقد تصل نسبة االنخفاض إىل  40يف املئة يف أجزاء من شامل أفريقيا  .وقد يؤدي انخفاض اإلنتاج الزراعي
بدوره إىل زيادة أسعار املواد الغذائية ،واحتامل زيادة معدالت الفقر يف املناطق الريفية.

إضافة إىل ذلك ،قد تنعكس التغيرّ ات املناخية يف تفاقم التنافس االجتامعي يف املوارد الشحيحة ،كام أهنا قد ّ
تشكل
ً
وتعرض أعدا ًدا كبرية من السكان خلطر
ضغوطا عىل الرفاه االجتامعي والصحة وشبكات األمان االجتامعيةّ ،
غياب األمن املائي واألمن الغذائي.

وبالتايل ،ينبغي للحكومات العربية إدراك أمهية التغيرّ ات املناخية والتهديدات التي تفرضها عىل أمنها القومي
واإلقليمي ،وإدراج قضايا التغيرّ املناخي يف ختطيطها التنموي ،واختاذ إجراءات وتدابري رسيعة من أجل خفض
انبعاث الغازات الدفيئة ،وزيادة موارد الطاقة املتجددة.

 -2ضمان األمن المائي

تعاين املنطقة العربية أعىل نسبة جفاف يف العامل؛ فهي حتصل عىل  0٫5يف املئة فقط من إمجايل موارد املياه املتجددة
ّ
ويشكل سكاهنا أكثر من  5يف املئة من جمموع
يف العامل ،بينام تشكل مساحتها  10يف املئة من املساحة الكلية للعامل،
سكان العامل .يف هذا السياق ،تشهد عدة بلدان عربية ندرة يف املياه ،وهي تعتمد عىل خزانات جوفية غري متجددة،
أو عىل موارد مياه عابرة للحدود .وتعاين ثامنية بلدان عربية (اليمن والبحرين واألردن وليبيا واململكة العربية
السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة والكويت) الندرة املطلقة يف املياه؛ إذ يبلغ نصيب الفرد من املياه ّ
أقل
3
3
مر الزمن ،انخفضت إمدادات موارد املياه املتجددة يف املنطقة العربية ّ
ككل من 3600م
من 165م  .وعىل ّ
سنو ًيا للفرد يف عام  1960إىل 1000م 3سنو ًيا للفرد يف عام  ،2000ومن املتوقع أن تنخفض إىل 500م 3سنو ًيا
املرجح أن يكون
بحلول عام  .2025ونشري إىل أن التوقّع لعام  2025مبني عىل الزيادة السكانية فقط ،ومن َّ
()30
الوضع أكثر سو ًءا إذا ما أخذنا يف االعتبار األنامط االستهالكية غري املستدامة ،وتأثريات تغري املناخ .
ويف ما ييل ،نلقي الضوء عىل واقع األمن املائي يف ّ
كل من اليمن وفلسطني.

 29برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.2011 ،
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أ -اليمن :ندرة تا ّمة للمياه

ّ
نموا ضمن جمموعة البلدان التي تعاين الندرة املطلقة يف املياه؛ فنصيب الفرد فيه من
إن اليمن هو البلد
األقل ًّ
3
ونظرا إىل غياب
املياه املتجددة ال يتعدى الـ 100م يف العام ،أي ما يمثّل أقل من  2يف املئة من املتوسط العاملي.
ً
ٍ
بشكل مفرط ،بحيث جيري استخراج
مصادر دائمة مهمة للمياه السطحية ،جلأ اليمن إىل استغالل املياه اجلوفية
املياه بمعدالت تزيد ثالث مرات عىل معدالت استعادهتا من مياه األمطار .ففي حوض صنعاء عىل سبيل املثال،
ينخفض منسوب املياه اجلوفية بمعدل  6إىل  8أمتار سنو ًيا ،وجيري استخدام ح ّفارات النفط الستخراجها .ويف
الوقت نفسه ،ازدادت زراعة القات التي تستهلك املياه بكثافة .ويف هذا السياق ،ارتفعت تكلفة احلصول عىل
املياه ،وأصبحت آالف األ يف اليمن ِ
تنفق حوايل ثلث دخلها لرشاء املياه(.)31
سرَ

ب -فلسطني :املياه والرصاع واالحتالل

إن مرور بلد ما بإطار من الرصاع واالحتالل يؤدي إىل تفاقم ندرة املياه فيه ،وهذا ما تشهده فلسطني يف إطار
االحتالل اإلرسائييل .وبالفعل ،تشري تقارير منظمة أوكسفام ) )OXFAMإىل معاناة معظم الفلسطينيني الذين
يعيشون يف املنطقة (ج) من الضفة الغربية ،ويعملون يف جمال الزراعة والرعي لتأمني معيشتهم« :فإذ تواصل
إرسائيل إحكام قبضتها العسكرية واملدنية عىل تلك املنطقةُ ،حتول القيود القانونية املفروضة عىل الفلسطينيني
دون وصوهلم إىل املصادر األساسية للمياه ،ويف الوقت نفسه ،متنعهم سلطات االحتالل من حفر آبار جديدة أو
إنشاء أحواض لتجميع املياه ،وتقوم بتدمري ما يتمكنون من إنشائه من بنى حتتية بسيطة»(.)32

 -3ضمان األمن الغذائي

مكرس يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  .1948وقد أكدت خطة عمل
إن حق احلصول عىل الغذاء َّ
مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،الذي عقدته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فاو) يف روما عام ،1996
أن «( )...األمن الغذائي يتحقق عندما يتم ّتع البرش كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول ،من الناحي َتني املادية
تلبي حاجاهتم التغذوية ،وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا
واالقتصادية ،عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية ّ
()34
حياة موفورة النشاط والصحة»( .)33ويقوم األمن الغذائي عىل ثالث ركائز  ،كام ييل:
 -توافر الغذاء بكميات كافية وبشكل مستمر.

تؤمن نظا ًما
 احلصـول عىل الغذاء ،وذلك من خالل اقتناء موارد كافية للحصول عىل أغذية مناسبة ّاً
مالئم.
غذائيا
ً

 استعامل الغذاء بشكل مناسب ،استنا ًدا إىل أسس التغذية والرعاية ،إضافة إىل احلصول عىل املياه والرصفالكافي نْي.
الصحي
ّ
َ

وتُضيف منظمة الفاو ركيزة رابعة هي االستقرار الغذائي ،أي احلصول عىل الغذاء الكايف يف مجيع األوقات.

 31برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،2011 ،و Joseph Logan, “Rampant Water “Pillage” Is
Sucking Yemen Dry,” (Reuters, 28/3/2012). On the Web: <http://www.reuters.com/article/2012/03/28/us-yemen-wateridUSBRE82R0RZ20120328> (Accessed 23/5/2012).

 32برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،2011 ،ص .54
 33خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فاو) ،روما.1996 ،

34 World Health Organization, “Food Security,” (2012), on the web: <http://www.who.int/trade/glossary/story028/
en/#> (accessed 23/5/ 2012).

دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

تعرض توافر الغذاء للخطر يف أثناء األزمات االقتصادية أو األزمات
ويعني ذلك ،عىل سبيل املثال ،عدم ّ
املناخية ،ولتأثريها يف املحاصيل(.)35

ويف املنطقة العربية ،كان تزايد أسعار األغذية قد بلغ اً
قياسيا يف عامي  2007و .2008ومنذ أواخر عام
رقم
ً
ٍ
بشكل أسايس إىل عدم
 ،2010بدأت هذه األسعار ترتفع جمد ًدا بشكل كبري .إن ارتفاع أسعار األغذية يعود
نظرا إىل ارتفاع
التوازن بني الطلب والعرض من الغذاء .بمعنى آخر ،إن الطلب عىل الغذاء يرتفع
ً
تدرجييا ً
معدالت الزيادة السكانية وارتفاع معدالت استهالك الفرد للغذاء ،ولكن العرض عىل الغذاء يعاين انحسار
مساحات األرايض الصاحلة للزراعة ،وتراجع كمية املياه املتجددة .ويمكن حتديد عوامل عدة كامنة وراء ارتفاع
أسعار األغذية ،منها عوامل اقتصادية إقليمية ودولية ،ومنها عوامل ترتبط بتغري املناخ والقيود البيئية ،ونذكر
منها ما ييل:
 االرتباطات القوية بني أسواق النفط وأسواق األغذية الدولية. زيادة الطلب عىل األغذية نتيجة الزيادة السكانية يف العامل ،وزيادة حصص اللحوم والبيض ومنتجات األلبانيف س ّلة الغذاء.
 موجات اجلفاف يف املناطق املنتِجة للحبوب. تنافس الوقود احليوي مع الغذاء من أجل املادة املدخلة واألرايض الصاحلة للزراعة.واملطبقة يف معظم البلدان النامية.
 السياسات الزراعية الضعيفة وغري املواتيةّ
 املضاربات التجارية يف السلع الزراعية.كميات املياه اجلوفية الصاحلة للري.
 انخفاض ّالتصحر.
 اتّساع رقعةّ
 انخفاض خصوبة الرتبة.وتعاين بلدان عربية عدة مشكلة اجلوع وسوء التغذية ،وهي مشكلة تعود بشكل أسايس إىل عدم الوصول إىل
والتجار،
املوارد اإلنتاجية مثل األرض واملياه ،إضافة إىل املامرسات املجحفة التي يقوم هبا أصحاب العمل
ّ
وعدم كفاية شبكات األمان االجتامعي املطلوبة لدعم الفقراء من السكان( .)36من ناحية أخرى ،مل ينعكس
ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف ارتفاع دخل صغار الف ّ
الحني ،بل تزايدت الضغوط املالية عليهم إزاء سعيهم إىل
تأمني سبل العيش.
ويف هذا السياق ،جلأت البلدان العربية إىل دعم الغذاء حلامية الفقراء من غياب األمن الغذائي .وضاعف معظمها
مقيسا بالعملة املحلية :بلغت زيادة الدعم  310يف
يف الفرتة املمتدة بني عامي  2005و 2008من دعم الغذاء ً
املئة يف تونس ،و 309يف املئة يف األردن ،و 205يف املئة يف املغرب ،و 75يف املئة يف مرص(.)37
نلقي يف ما ييل الضوء عىل العالقة بني األمن الغذائي والنزاع يف املنطقة العربية ،ونتناول حالتي األمن الغذائي
يف الصومال ومرص بشكل خاص.

 35األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،األمن الغذائي والنزاع يف منطقة اإلسكوا (نيويورك :األمم
املتحدة.)2010 ،

”36 Timothy A. Wise and Sophia Murphy, “Resolving the Food Crisis: Assessing Global Policy Reforms Since 2007,
(Global Development and Environment Institute at Tufts University, the Institute for Agriculture and Trade Policy
		(IATP), 18/1/2012).

 37برنامج األمم املتحدة ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.2011 ،
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أ -األمن الغذائي والنزاع

يورد إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي «أن البيئة السياسية واالجتامعية واالقتصادية املواتية التي يسودها
السالم واالستقرار هي الركيزة األساسية التي ّ
متكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي والستئصال
الفقر .كام أن الديمقراطية ،وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،بام فيها احلق يف التنمية ،واملشاركة
الكاملة واملتكافئة للرجال والنساء ،عوامل جوهرية لتحقيق األمن الغذائي للجميع» ،وأن «الغذاء ال ينبغي أن
ُيستخدَ م أداة للضغط السيايس واالقتصادي»( .)38وتعاين بلدان عربية عدة (منها فلسطني والعراق والسودان
واليمن ولبنان والصومال )...بيئة سياسية واجتامعية واقتصادية قد تشوهبا النزاعات ،وهو ما هيدد األمن
الغذائي فيها .يف العراق عىل سبيل املثال ،يعاين خمُ س األطفال دون اخلامسة ( 22يف املئة) سوء التغذية املزمن،
ويعاين  5يف املئة منهم سوء التغذية احلاد(.)39

ب -املجاعة يف الصومال

نظرا إىل عدم قدرة السكان عىل احلصول
يف عام  ،2011أعلنت األمم املتحدة املجاعة يف بعض مناطق الصومال ً
عىل الغذاء والرضوريات األساسية األخرى ،وإىل كون معدالت سوء التغذية احلاد بني األطفال قد جتاوزت
يوميا من بني ّ
كل عرشة آالف شخص .ويف بعض املناطق اجلنوبية
 30يف املئة ،مع تسجيل وفاة أكثر من
َ
شخص نْي ً
يوميا تسجيل أكثر من  6وفيات ّ
لكل عرشة آالف طفل دون سن اخلامسة .بمعنى آخر ،تويف
تم ً
من الصومالّ ،
عرشات اآلالف من الصوماليني نتيجة أسباب تتعلق بسوء التغذية ،ومعظمهم من األطفال ،وذلك وفقًا ملكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( .)40()OCHAويأيت إعالن املجاعة يف سياق موجات جفاف شديدة
اجتاحت الصومال (وهي األسوأ منذ عقود) ،ويف سياق النزاع املس ّلح الذي حيول (منذ عام  )2010دون ّ
متكن
ّ
منظامت اإلغاثة من الوصول إىل املناطق األكثر تأ ّث ًرا باجلفاف وانعدام األمن الغذائي ،وبالتحديد بعض املناطق
اجلنوبية من البالد التي تعاين أزمات غذاء ومياه نظيفة ومالجئ وخدمات صحية.

ج -األسعار يف مرص

جمرد انعكاس
يف عام ّ ،2008
سجلت مرص أكرب ارتفاع يف أسعار املواد الغذائية يف العامل .ومل يكن هذا االرتفاع ّ
حمليا فاق
الرتفاع أسعار الغذاء الدولية ،بل هناك ما يلفت االنتباه وهو أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية املن َتجة ً
وتم تسجيل أعىل زيادة يف أسعار من َتجات األلبان ( 82يف املئة) والفاكهة
ارتفاع أسعار املواد الغذائية
َ
املستوردةّ .
( 139يف املئة) واخلرضوات ( 102يف املئة) ،وهي املجموعات الغذائية الثالث التي كانت مرص قد حقّقت
توجه الفقراء بشكل خاص
ذاتيا فيها .ويف هذا السياق ،تأثرت تركيبة غذاء املرصيني بشكل كبري؛ فقد ّ
اكتفاء ً
إىل زيادة استهالكهم لألغذية املدعومة من الدولة والغنية بالسعرات احلرارية ولكنها ذات قيمة غذائية متدنّية
(اخلبز والسكر والزيت) .من ناحية أخرى ،أصبحت احلبوب متثّل  60يف املئة من إمدادات الطاقة اليومية يف
وخاصة بني النساء ،كام أن طف ً
ال من كل اثنني حتت
مرص .ونتيجة لذلك ،ارتفعت معدالت البدانة بني الكبار،
ّ
سن اخلامسة أصبح يعاين – وفقًا ملنظمة الصحة العاملية –األنيميا مع حدوث تزايد مقلق يف معدالت األطفال
الذين يولدون أقزاما بسبب سوء التغذية ِ
املزمن(.)41
ً

« 38إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي» ،الصادر عن :مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة – فاو،
روما.1996/11/17-13 ،
 39األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،األمن الغذائي والنزاع يف منطقة اإلسكوا.

40 “UN Declares Famine in Two Regions of Southern Somalia,” (UN News Centre, 20 July 2011), on the Web: <http://
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39086> (Accessed 24/5/2012.

 41مروان أيب سمرا وفاطمة هاشم« ،تأثري ارتفاع األسعار عىل طعام وتغذية وأمن األسرَ املعيشية يف مرص( »،ورقة خلفية ،برنامج األمم
املتحدة اإلنامئي ،)2011 ،و Heba El-Laithy, “Poverty in Egypt 2009,” (2011).
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دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

خاتمة

بغية دفع عجلة التنمية البرشية املستدامة ،ينبغي لبلدان املنطقة حتقيق انتقال فعيل من «التخطيط التنموي
التقليدي» إىل «التخطيط التنموي اجلديد»؛ فـ األول يسعى إىل زيادة النمو االقتصادي واملادي بشكل خاص،
وينظر إىل اإلنسان كمورد ووسيلة لتحقيق هذا النمو ،وهو يغ َفل عن ضامن اإلنصاف يف توزيع عوائد النمو
االقتصادي بني فئات املجتمع (الفاتورة االجتامعية) ،كام قد يؤدي إىل استنفاد املوارد الطبيعية أو تلويثها (الفاتورة
البيئية) .وبالفعلّ ،
معي يف بعض األحيان من حتقيق مستويات مرتفعة من النمو االقتصادي من
يتمكن بلد نّ
وكثريا ما يرتافق هذا النمو مع آثار سلبية يف البيئة ،إضافة إىل
دون أن يساهم ذلك يف توليد فرص العمل.
ً
عدم املساواة يف توزيع الدخل ،وتفاقم اخللل يف احلصول عىل اخلدمات االجتامعية بام فيها التعليم والصحة.
حتس ًنا يف نموها االقتصادي ،ولكنها ما زالت تشكو االستخدام غري املستدام
وبالفعل ،شهدت بلدان عربية عدة ّ
للطاقة واملوارد الطبيعية ،وارتفاع معدالت البطالة (وبالتحديد لدى الشباب) ،وعدم املواءمة بني خمرجات
النظام التعليمي وحاجات سوق العمل ،وعدم اإلنصاف االجتامعي ،وهتديد األمن الغذائي واألمن املائي،
التصحر.
وازدياد نسبة
ّ

التنمية االقتصادية

التنمية البيئية

• اعتامد نموذج االقتصاد األخرض لتدعيم الركائز الثالث للتنمية املستدامة.
ينطلق نموذج االقتصاد األخرض من مبدأ الرتابط بني االقتصاد
التنمية املستدامة
واملجتمع والبيئة (أي الركائز الثالث للتنمية املستدامة) ،وهو
يتم تنشيط
ّ
يتضمن ّ
حتو اًل يف أنامط اإلنتاج واالستهالك بحيث ّ
ا
ال تق
االقتصاد وتنويعه ،وخلق فرص العمل الالئق ،وتعزيز التجارة
صاد
املستدامة ،واحلد من الفقر ،وحتقيق اإلنصاف ،وحتسني توزيع
ا
الدخل .بمعنى آخر ،إن االقتصاد األخرض أداة لتحقيق التنمية
ألخ
رض
املستدامة ،وهو اقتصاد يؤدي إىل حتسني رفاه اإلنسان ،وتقليص
الفوارق االجتامعية عىل املدى الطويل ،والتخفيف من احتامالت
تعرض أجيال املستقبل ملخاطر تدهور النظم البيئية وندرة املوارد اإليكولوجية(.)42
ّ

التنمية االجتامعية

يتضمن ما ييل:
يتعي عىل البلدان العربية االنتقال إىل «التخطيط التنموي اجلديد» الذي
يف هذا السياق ،نّ
ّ

يتم طرح االقتصاد األخرض يف سياق االنتقال من الرتكيز عىل االعتبارات البيئية فقط عند تعريف التنمية
ّ
املستدامة إىل الرتكيز عىل الركائز الثالث للتنمية املستدامة (االجتامعية واالقتصادية والبيئية) ،وهو يتط ّلب
اعتبارا من املراحل
إدماج االعتبارات البيئية يف أي نموذج أو سياسة أو مرشوع للتنمية االقتصادية ،وذلك
ً
األوىل للتصميم واإلعداد .وبالتايل ،فإن نموذج االقتصاد األخرض رضوري حلامية البيئة ولتحويل االقتصاد إىل
نشاط يوفر فرص العمل ويشمل مجيع فئات املجتمع.

خاصة هبا ،من أجل ضامن
معينة (مثل النساء والشباب وكبار السن) يف اسرتاتيجيات ّ
• استهداف فئات سكانية ّ
مشاركة مجيع السكان يف عملية التنمية واستفادهتم من عوائدها.
إن صوغ االسرتاتيجيات الوطنية وتنفيذها للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واالسرتاتيجيات الوطنية

 42األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،نحو اقتصاد أخرض :مسارات إىل التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر  -مرجع لواضعي

السياسات ([نيويورك :األمم املتحدة] ،)2011 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.unep.org/greeneconomy> (access on 10/6/2012), :
and “Green Economy Report: A Preview,” (UNEP, 2010).
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للشباب واالسرتاتيجيات الوطنية لكبار السن ،كل ذلك يساعد يف ضامن مشاركة مجيع السكان يف عملية التنمية
واستفادهتم من عوائدها .ويف هذا السياق ،تربز أمهية مراعاة النقاط التالية:
 -السعي لضامن توافر امليزانية الكافية لصوغ هذه االسرتاتيجيات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

مؤسسة وطنية (عىل
 ضامن اإلطارّ
املؤسيس املالئم لصوغ هذه االسرتاتيجيات ،وذلك من خالل إنشاء ّ
سبيل املثال جملس أعىل للمرأة ،أو هيئة وطنية لشؤون املرأة ،وجملس أعىل للشباب ،وجملس أعىل للمسنني)
ترتبط برئاسة جملس الوزراء مبارشة ،وتتم ّتع بصفة استشارية وتنفيذية وتنسيقية بني خمتلف الوزارات القطاعية
(تعليم ،عمل ،صحة ،شؤون اجتامعية .. ،إلخ ).واهليئات احلكومية املعنية.

 تعاون خمتلف اجلهات الوطنية احلكومية وغري احلكومية ومنظامت املجتمع املدين املعنية عىل حتديد األولوياتالتي ينبغي تناوهلا يف هذه االسرتاتيجيات .وبالفعل ،إن تعاون هذه اجلهات يساعد يف ضامن تب ّنيها هذه
االسرتاتيجيات والتزامها بالعمل عىل تنفيذ أهدافها ،األمر الذي ّ
يمكنها من العمل كمجموعة ضاغطة قادرة
عىل إحداث تغيري ملموس.

املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ،وجامعة الدول
 تعاون اجلهات الوطنية مع اللجان اإلقليمية ،واهليئاتّ
العربية وغريها من اجلهات الدولية واإلقليمية املعنية ،التي تتمثّل إحدى مهامهتا يف تقديم الدعم الفني واملادي
إىل البلدان من أجل صوغ هذه االسرتاتيجيات.
 إرشاك املستفيدين أنفسهم يف صوغ هذه االسرتاتيجيات ،أي اعتامد هنج ينطلق من القاعدة؛ فبالنسبة إىلاملهم أن ّ
يتمكن الشباب املستفيدون من االسرتاتيجية من
االسرتاتيجية الوطنية للشباب عىل سبيل املثال ،من ّ
حتديد حاجاهتم وأولوياهتم.

تتضمن عدة فئات فرعية ذات حاجات خمتلفة .فعىل سبيل
 الوعي بأن الفئة املستهدَ فة ليست فئة متجانسة ،بلّ
املثال ،جيب أن تستهدف االسرتاتيجيا الوطنية لكبار السن خمتلف الفئات الفرعية للمسنني :الذكور واإلناث،
«صغار املسنني» ( 79 - 60عا ًما) وكبار املسنني ( 80عا ًما فام فوق) ،واملسنني الذين يعيشون ضمن أوضاع
اجتامعية واقتصادية وأسرَ ية خمتلفة  ..إلخ.

للمقارنة من أجل حتديد األولويات.
ومفصلة وقابلة
 االستناد إىل قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وموثوقةّ
َ

 االسرتشاد باالتفاقيات وبرامج العمل واخلطط الدولية ذات العالقة ،ونذكر منها اتفاقية القضاء عىل مجيعأشكال التمييز ضد املرأة ( ،)CEDAWومنهاج عمل بيجني  ،1995وبرنامج العمل العاملي للشباب
( ،)WPAYوخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( ..)MIPAAإلخ.

حمور ْين :بناء قدرات األفراد ،وتزويدهم بالفرص لالستفادة من قدراهتم .وعىل سبيل املثال ،ينبغي
 العمل عىل َعدم االكتفاء بتحسني تعليم املرأة وصحتها ،بل جيب ً
أيضا السعي لتزويدها بفرص العمل وفرص املشاركة يف
احلياة العامة والسياسية من أجل متكينها من املشاركة يف عملية التنمية واالستفادة من عوائدها.
 اعتامد مقاربة دورة احلياة التي تعي أن حاجات األفراد وحتدياهتم ختتلف بحسب مراحل العمر (طفولة،مراهقة وشباب ،بلوغ ،كبرَ السن) ،التي تعترب أن االستثامر يف تنمية األفراد منذ السن املبكرة تساعد عىل االرتقاء
صحة املرأة
بأوضاعهم يف مراحل العمر املتقدمة؛ فبالنسبة إىل املرأة بشكل خاص ،تعي هذه املقاربة أن اعتالل ّ
تتعرض هلا يف الطفولة والشباب ويف
املسنة ناجم يف الكثري من احلاالت عن سوء التغذية واملخاطر الصحية التي ّ
مراحل اإلنجاب.
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حرز
ّ
األمم املتحدة ،اجلمعية العامة« .تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب :التقدم ا ُمل َ
برفاه الشباب ودورهم يف املجتمع املدين( »،تقرير األمني العام؛  ، A/64/61 – E/2009/3الدورة
الرابعة والس ّتون ،الدورة املوضوعية لعام  ، ٢٠٠٩األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي،
.)2008/10/30

األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا)« .إثنان وثالثون عا ًما من عمر اتفاقية
القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.)E/ESCWA/PI/2011/3، 2011( »،2011-1979 ،

«برنامج العمل العاملي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها( ».قرار اجلمعية العامة؛  ،A/RES/50/81األمم
املتحدة ،اجلمعية العامة.)1996 ،
األول/
«تقريـر اجتامع املراجعة اإلقليمية الثانية خلطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ،بريوت 8-7 ،كانون ّ
ديسمرب ( ».2011األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) .)2012

تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة ،مدريد 12-8 ،نيسان/أبريل ( »،٢٠٠٢وثيقة؛ ،A/CONF.197/9
األمم املتحدة ،نيويورك.)2002 ،

املفصلة لنتائج االستقصاء اإلقليمي حول مدى استجابة البلدان األعضاء لربنامج العمل
«اجلداول اإلحصائية ّ
العاملي للشباب( »،األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا.)2008 ،

«الغايات واألهداف املتعلقة برصد تقدم الشباب يف سياق االقتصاد العاملي( »،تقرير األمني العام ،إضافة؛
 ،A/62/61/Add.1 – E/2007/7/Add.1الدورة الثانية والستون ،األمم املتحدة ،اجلمعية العامة،
املجلس االقتصادي واالجتامعي.)2007 ،

187

دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

ندوات ومؤتمرات

.)1994  سبتمرب/  أيلول13-5 ، القاهرة،املؤمتـر الدولـي للسكـان والتـنـمية (مؤمتر نظمته األمم املتحدة
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 من تنظيم املعهد،2013-2011 ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية الفلسطينية
،)UNFPA( ) وصندوق األمم املتحدة للسكانAITRS( العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية
.2010  أغسطس/ آب4-1 ، األردن،عماّ ن

 التقارير الوطنية:ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال االستجابة لربنامج العمل العاملي للشباب
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نايل أبو شقرا *

البنى السكانية في جبل لبنان  1250ـ :1850
تحوالت ونتائج
ّ
هيدف هذا البحث اىل التشكيك بمقولة «جبل لبنان ملجأ األق ّليات»؛ إذ إن هذه املقولة حتمل اليوم
تساؤالت عن أسباب املتغريات السكانية يف جبل لبنان :هل هي إرادية أم أهنا نتيجة ممارسات دينية
تم إظهارها كبدائل لفشل العالقات السياسية واالقتصادية بني السلطات احلاكمة واجلامعات
الدينية من ناحية واجلامعات يف ما بينها من ناحية أخرى .وقد عجزت هذه املتغيرّ ات عن أن تبلور
وحدة جمتمعية يتوافر فيها احلد األدنى من العدالة االجتامعية ورشوط التعايش.
إن مايض جبل لبنان ال يشجع عىل التفاؤل باملستقبل ،والسيام أن االنتامء الديني واملذهبي
جلامعات جبل لبنان التي كانت قد اختذت هذا اجلبل موطن ًا هلا بقي حمكو ًما بعقائدها الدينية.
ولذلك ،فإن املامرسات التي قامت هبا السلطة السياسية غري املنفصلة عن بيئتها األيديولوجية
هدفت اىل معاقبة هذه اجلامعات نتيجة مساراهتا السياسية اخلاطئة.
وعليه ،يثري هذا البحث مسألة اجتياح ناحية كرسوان يف جبل لبنان وهتجري أهله عىل خلفية
اهتامهم بمحاربة املسلمني والتعامل مع الفرنج .أ ّما عندما يتعلق األمر باإلنامء االقتصادي
للدولة ،فإن اجلامعات الطائفية كانت متارس حريتها يف االنتقال والتوطن أينام شاءت  ،إلاّ أن
هذا التوطن كان مرشوط ًا بإرادة األكثرية الطائفية التي استخدمت يف حالة جبل لبنان املوارنة
والتوسع الستحداث مناطق زراعية جديدة ،وعندما
بصفتهم قوى إنتاج يف إنامء ريعها العقاري
ّ
تتحول باجتاه
اخت ّلت التوازنات الديموغرافية واالقتصادية عند الدروز بدأت صيغة احلكم
ّ
رسم معامل سياسية جديدة للجبل حمورها املوارنة ،األمر الذي دفع الطائفتني الدرزية واملارونية
إىل مواقع رصاع .والسبب اجلوهري يف ذلك هو أن تأسيس الرشاكة بني الطائفتني قام ظاهري ًا
عىل أساس مصالح اقتصادية متبادلة كان خيفي املشهد الديني الذي كان حارض ًا يف ضمري كل
التحوالت احلتمية باجتاه األقوى ،كان
طائفة ،وعندما عجزت احللول السياسية عن تأمني
ّ
استثامر الدِّ ين مربر ًا الستعادة احلق الضائع.
* باحث لبناين .
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أو ً
ال :جبل لبنان المفهوم المتغير
تأثر جبل لبنان ،كغريه من بلدان املرشق العريب ،بالعوامل السياسية التي كانت قائمة يف عهد املامليك
()4
( 1250هـ1517 /م) ،فكانت حدوده طرابلس( )1إىل صيدا( )2جنو ًبا ،والبقاع( )3ووادي التيم
وبعلبك( )5رش ًقا ،والعاصمة بريوت( )6والبحر املتوسط غر ًبا .وقد ُأطلقت تسمية «جبل لبنان» عىل قسم من
جبل الشيخ( )7الذي يشكل سلسلة لبنان الرشقية ،وبعد عام 1516م انسلخ من جنوبه واستقل بتسمية هلا
رمزيتها ،وهي لبنان( ،)8فاكتسب هويتني جغرافيتني« :لبنان» ،إضافة إىل «جبل لبنان» ،يف حني متاهى الدِّ ين
يسمى «جبل الدروز» .وكانت ناحية
مع اجلغرافيا يف جنوبه ،فأضفى عىل اجلبل هوية طائفية ،وبات جنوبه ّ
كرسوان( ،)9التي سنتناوهلا يف هذه الورقة ،تقع يف الوسط اجلغرايف للبنان ،وكانت قبل القرن السادس عرش تابعة
جلبل لبنان حي ًنا ومنفصلة عنه حي ًنا آخر.
ويف عام  ،1842وحتت وطأة احلوادث الطائفية بني املوارنة والدروزُ ،قسم جبل لبنان إىل قائمقاميتني:
واحدة مسيحية يف شامله ،وأخرى درزية يف جنوبه ،ويفصل بينهام طريق بريوت – دمشق .إ ّ
ال أن تفاعل
احلوادث أدى يف العام  1842إىل نشوب حرب أهلية ( )1860 -1842بني الدروز واملوارنة ،أفضت
تدخل سيايس خارجي كان من نتائجه وضع نظام سيايس جلبل لبنان ُعرف بـ «نظام املترصفية» .وبعد
إىل ّ
ِ
ووضع لبنان حتت االنتداب الفرنيس عام 1920
دخول القوات الفرنسية إىل لبنانُ ،ألغي ذلك النظام
وأصبح مجهورية.

ثان ًيا :جماعات جبل لبنان
من املس َّلم به أن البحث يف احلوادث التارخيية يفرتض أن يكتسب مداه املعريف ،بعد أن دفع علم االجتامع
املفصلة إىل املستوى العلمي التحلييل اهلادف ،بحيث
بمصطلحات أخرجت علم التاريخ من الصياغة الرسدية ّ
إن هذا العلم بات وعلم االجتامع ُأ ّسني متكاملني يف بناء رسم احلادث التارخيي .وعليه ،فإن منطلقات البحث
عن احلقيقة املمكنة جيب أن تتخذ عدة مسارات متالزمة ،اجتامعية وسياسية واقتصادية ،بام يؤسس لقراءة
قارصا عن
البعد املجتمعي نراه
ً
إنسانية غري مؤدلجَ ة .من هنا كان توصيف سكان جبل لبنان بـ «اجلامعات»؛ إذ إن ُ
ويعزز هذه النظرية جاك لومبار ،الذي تناول يف نصوصه اجلامعة عىل
جالء احلقيقة التارخيية يف حالة جبل لبنانّ .
 1عاصمة لبنان الشاميل.
 2عاصمة لبنان اجلنويب.
 3يشكل اليوم إحدى املحافظات اللبنانية.
حاليا قضاء يتبع حمافظة البقاع.
4
ً
حاليا قضاء يتبع حمافظة البقاع.
5
ً
 6كانت بريوت يف عهد اإلمارة املعنية تابعة جلبل الدروز ،ويف العهد الشهايب تداوهلا العثامنيون واألمراء الشهابيون ،وأصبحت بعد عام
 1861والية حتى خروج العثامنيني عام . 1918
 7جبل الشيخ أو حرمون أو سنري ،اسم ُأطلق عىل القسم اجلنويب من سلسلة جبال لبنان الرشقية.
 8ايرونيموس دنديني ,رحلة األب ايرونيموس دنديني اىل لبنان سنة  ،1596عرهبا اخلوري يوسف يزبك يزبك (بيت شباب ،لبنان:
مطبعة جريدة العلم ،)1933 ،ص .35
 9أحد االقضية التابعة ملحافظة جبل لبنان .

دراسات
البنى السكانية في جبل لبنان  1250ـ 1850

أهنا( )10اجلامعات الصغرية احلجم ،وتربطها أوارص القرابة وتنظيامت تفتقد اخلصوصية السياسية ،كأن تكون
«مجاعة» قرابية ،أو تنظيامت فخذية وبطنية تقوم بالدرجة األوىل عىل التضامن والعصبية ،أو اجلامعات النسبية
التي تقوم عىل التضامن بني مجاعات قرابية ،و«اجلامعات» التي يتم االحتكاك بينها .وعندما يستخدم لومبار
مصطلح جمتمع وجمتمعية ،فهو يعني به حتديدً ا اجلامعة عند قوله« :الظاهرة املجتمعية هي ظاهرة مجاعية تستنفر
املجتمع بأرسه ال بعض اجلامعات فقط ،أي إهنا ظاهرة معنية بمختلف قطاعات الواقع املجتمعي» .واستخدم
مصطلح «املجتمع» باعتباره حالة ناجتة من مسامهة كل مؤسسة وكل مجاعة أو «سستام» جمتمعي يف احلفاظ عىل
استمرارية املجتمع .ولذلك فإن «اجلامعة» تقوم عىل صيغ اجتامعية قرابية وعصبية تتفاعل وتنمو ضمن شبكة
معقَّدة من العالئق لتشكل الطائفة ،وتسلتزم إراد ًيا رشوطها وعاداهتا وتقاليدها وأنامط عيشها .وعىل الس ّلم
التنوع ُّ
لتشكله من مجاعات عدة
التطوري ذاته ،ربام يرتقي املجتمع إىل ما فوق وضعية “اجلامعة” ،فيكتسب صفة ّ
تنضوي حتت نظام سيايس واحد يسمح هلا بانزياحات ثقافية قد تؤدي إىل التواصل أحيانًا أو إىل التصادم أحيانًا
أخرى .ولذلك مل يرت ّدد املؤرخ االجتامعي شوفاليه يف تب ّني ترمجة كلمة «طائفة» بمصطلح «اجلامعة الطائفية»
).)11()communauté confessionnelle

يرتقي باحثو اإلناسة البنيانية إىل املواقع الداللية املعاينة ،حيث يقدمون مصطلح اجلامعات كمرادف للطائفة.
والنصوص الدينية جتسد نامذج من هذا املصطلح؛ فاألسفار التوحيدية الدرزية تصف سكان «اجلبل األنور»
املوحدين»( .)12وأشار صاحب تاريخ بريوت( )13إىل
(جبل السامق) باجلامعة ،كام خوطب الدروز بـ«مجاعة
ِّ
()14
معينة ،و ُقصدت
«مجاعة وادي التيم» الدروز ،وهذه الشواهد تؤكد أن مصطلح اجلامعة ُقصد به أتباع ديانة ّ
بدرجة أقل املجتمعات التي ما زالت قائمة عىل محاية خصائصها املحكومة باحلفاظ عىل كينونتها ،مع العلم
يقدم الشواهد عىل متاسكه يف املجتمعات
أن رغم استخفاء مصطلح اجلامعة كمظهر وصفي نافر فإنه مل يزل ّ
دينيا
اإلسالمية .ومع هذه الدالالت املعبرّ ة ُيفهم ملاذا تأخذ حروب الطوائف سامهتا الدموية ،وكأن جها ًدا ً
مرشوعا يكمن يف وجه من وجوههاَ .أوليس هدف قتال الطوائف بعضها ضد بعض هو الذود عن األقدسني:
ً
ِ
الدِّ ين والعرض؟

ً
ثالثا :الجغرافيا الدينية في جبل لبنان
كان لالنشقاق الكبري الذي حدث بعد موت اإلمام السادس جعفر الصادق عام 148هـ أن انقسمت شيعته
وعرفت
إىل ِفرق كثرية ،أكربها وأشهرها اثنتانُ ،أوالمها جعلت اإلمامة يف موسى الكاظم بن جعفر الصادقُ ،
 10جاك لومبار ،مدخل إىل األثنولوجيا ،ترمجة حسن قبييس (بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1997 ،ص ،150 ،102 ،92 ،86 ،69
 226ـ  227و.236
 11دومينيك شوفاليه ،جمتمع جبل لبنان يف عرص الثورة الصناعية يف أوروبا ،ترمجة منى عبد اهلل عاقوري .وانظر يف الرتمجة أمحد بيضون:
دومينيك شوفاليه ،جمتمع جبل لبنان يف عرص الثورة الصناعية يف أوروبا ،نقلته عن الفرنسية منى عبداهلل عاقوري؛ نظر يف الرتمجة امحد
بيضون (بريوت :دار النهار ،)1994 ،ص .18
 12رسائل احلكمة ،ص . 834
 13صالح بن حيي ،من أرسة آل بحرت التنوخية التي سيطرت عىل منطقة الغرب من والية بريوت ،وقد أ ّلف تار ًخيا مجع فيه أخبار ُأرسته
من املستندات اخلطية والروايات الشفهية ،من أوائل عهدها يف إمارة الغرب إىل أيامه يف النصف األول من القرن التاسع اهلجري /
اخلامس عرش امليالدي .انظر :ابن صالح بن احلسني صالح بن حييى ،تاريخ بريوت ،وهو أخبار السلف من ذرية بحرت بن عيل أمري الغرب
ببريوت ،أرشف عىل حتقيقه فرنسيس هورس اليسوعي ،كامل سليامن الصليبي؛ باالشرتاك مع انطوان كوت [وآخرون] (بريوت :دار
املرشق ،)1986 ،مقدمة املحققني ،ص .4-3
 14رسائل احلكمة ،ص . 185
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بالشيعة االثني عرشية( ،)15وثانيتهام جعلت اإلمامة يف إسامعيل بن جعفر الصادق ثم يف ابنه حممد بن إسامعيل
فعرفت باإلسامعيلية ،واالسم الذي مجع أتباع املذهبني «الرافضة» .وعىل هذا االنقسام ترتب
وولده من بعدهُ ،
تاريخ ميلء بالرصاعات واحلوادث السياسية واألمنية؛ فبعد أقل من قرن واحد عىل هذا االنشقاق ،تبلور فكر
()16
كبريا مع خالفة املعز لدين اهلل الفاطمي .وتـشري النصوص التارخيية إىل أن اإلسامعيلية
إسامعييل بلغ ً
شأوا ً
()17
ُعرفت أحيانًا بـ «القرامطة» و«الباطنية» إىل غري ذلك من صفات ،وليس هناك ما يشري إىل أن القرامطة كان

ومقدسني ،أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم حممد القائم املهدي،
 15الشيعة االثني عرشية ،وهي التي تؤمن باثني عرش إما ًما معصومني
َّ
الشخصية التي تُدعى القائم بالقيامة ،القائم املنتظر ،حجة اهلل الرب ،غري املنظور هلذا الزمن ،اإلمام املستور املولود يف سامراء عام 255هـ
 869 /م .،وتعترب اإلمامية االثني عرشية أن مفهوم اإلمامة أرفع من مفهوم النبوة ،فالرسول وظيفته بيان اهلداية الترشيعية ،واإلمام
وظيفته بيان اهلداية التكوينية .كام أهنا تعترب أن اإلمامة من أصول الدِّ ين ،وأن اإلمام الثاين عرش(املهدي) سيظهر يف آخر الزمان ليمأل
األرض ً
قسطا وعدالً بعدما ُملئت اً
وجورا .واإلمامة كانت ،ومل تزل موضوع خالف جوهري بني الس ّنة والشيعة؛ ففي حني ينظر إليها
ظلم
ً
ظاهرا ،وحافظة للظاهر دون الباطن ،يرى فيها الشيعة
والعباد
البالد
إدارة
عىل
تقترص
ظاهرية
خالفة
أو
إمارة
أهنا
عىل
واجلامعة
أهل الس ّنة
ً
أهنا والية وسلطنة إهلية عىل العباد ،وهي تشمل الواليتني التكوينية والترشيعية التي منها اإلمارة واخلالفة الظاهرية .انظر :هنري كوربان،
الشيعة االثنا عرشية :يف اإلسالم اإليراين :جوانب روحية وفلسفية ،ترمجة ذوقان قرقوط ،ط ( 2القاهرة  :مكتبة مدبويل ،)1993 ،ص
 82و ،84وحممد مجيل محود ،الفوائد البهية يف رشح عقائد اإلمامية 2 ،مج (بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،)2001 ،ص ،10
 14-12و. 224
 16اإلسامعيلية :فرقة شيعية نُسبت إىل الغلو ،وقد اكتسبت اسمها من إسامعيل بن جعفر الصادق ،اإلمام السادس من العرتة النبوية.
وقد اعترب اإلسامعيليون أن إسامعيل هو أكرب أبناء الصادق واألحق باإلمامة بعد وفاة أبيه ،يف حني يعترب الشيعة االثني عرشية أن اإلمامة
وعرفت
كانت من حق موسى بن جعفر الصادق ،ألن إسامعيل كان قد تويف عام 14هـ 762 /م ،أي قبل وفاة أبيه بثالثة أعوامُ .
الشيعة اإلسامعيلية بـ «السبعية» ،العتقادها بسبعة أئمةّ ،أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم حممد بن إسامعيل املتمم للدور السادس.
رشعيا ،لذلك فهو ال يرد ضمن األئمة السبعة .هذا ومل تتوقف اإلمامة
وال تعترب اإلسامعيلية اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب إما ًما
ً
عند اإلسامعيلية ،بل استمرت منذ وفاة اإلمام السابع حممد بن إسامعيل بن جعفر عام 197هـ 824/م يف أربعة أئمة حتى عام 322هـ
949 /م ،ثم توالت يف اخللفاء الفاطميني حتى القضاء عىل اخلالفة الفاطمية وقطع اخلطبة للعاضد لدين اهلل عام 567هـ1171 /م،
ولكن تتابع األئمة اإلسامعيلية مل يتوقف؛ فبعد انقسام اإلسامعيلية عام 495هـ 1102 /م إىل نزارية تعتقد إمامة نزار الذي ُأقيص عن
نظرا إىل أهنا رأت صحة إمامة املستعيل ومن قام بعده من اخللفاء
اخلالفة نتيجة مؤامرة تصفها املصادر اإلسامعيلية بالدنيئة واملستعلويةً ،
يف مرص ،انتقلت اإلسامعيلية النزارية إىل آملوت يف اجلبال اجلنوبية ـ الرشقية لبحر قزوين ،حيث أطلقت عليها دراسة حديثة «اإلسامعيلية
اإليرانية» ،وهذه الفرقة مل ترتدد يف ترجيح امليزان ملصلحة احلقيقة الباطنية عىل حساب الرشيعة ،ومن ثم القول بتقدم مقام اإلمام عىل
مقام النبي ،وكان هذا هو القصد من إعالن القيامة الكربى (قيامة القيامة) يف آملوت يف  8آب /أغسطس 1164م ،التي وضعت هناية
لعرص الرشيعة .وبعد أقل من قرن ،وحتديدً ا عام 654هـ 1256 /م ،اجتاح املغول إيران ،ودمروا مجيع القالع اإلسامعيلية ،وقتلوا من
فيها ،فانتهى بذلك عهد األئمة اإلسامعيلية النزارية يف بالد آملوت لتستقر يف آذربيجان .واإلمامة اإلسامعيلية ،بحسب عقيدة هذه الفرقة،
ستستمر حتى يوم القيامة وظهور املهدي ،فتمأل األرض به عدالً
ً
ً
وخبطا .انظر :مصطفى غالب ،تاريخ الدعوة
جورا
وقسطا كام ملئت ً
االسامعيلية ،ط ( 3بريوت :دار األندلس ،)1979 ،ص  394و( 396اجلدول رقم )3؛ حممد حسن األعظمي ،احلقائق اخلفية عن الشيعة
الفاطمية واالثني عرشية (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للتأليف والنرش ،)1970 ،ص 131؛ أبو العباس أمحد بن عيل املقريزي ،اتعاظ
احلنفا بأخبار األئمة الفاطميني اخللفا ،حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2001 ،ج  ،2ص  162و،337
وهنري كوربان ،عن اإلسالم يف إيران :مشاهد روحية وفلسفية ،نقله إىل العربية وقدم له وحقق نصوصه نواف املوسوي (بريوت :دار
النهار ،)2000 ،ص .121
 17الباطنية :الباطن لغ ًة من أسامء اهلل ،ويف التنزيل :هو األول واآلخر ،والظاهر والباطن ،وهو بكل يشء عليم (سورة احلديد) .وعلوم
الباطن هي علوم عقائدية تقوم عىل التأويل .إن أهل الظاهر يرون أن كتاب اهلل جاء بلسان عريب نّبي ال رمز فيه وال لغز وال باطن وال إيامء
بيشء .ويرى أهل الباطن أن لكل ظاهر باط ًنا ولكل لفظ تأوي ً
ال ،وأن النصوص إشارات خفية إىل دقائق تنكشف عىل أرباب السلوك
ويمكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادة ،فهي من كامل اإليامن وحمض املعرفة .والباطنية كلقب ،وفا ًقا لوصف أبو حامد ،هي «الرابط
بني الناس ورهبم يف إعطاء الفيوضات الباطنية  ،»...ومل يقصد هبا «الصوفية التي ترى أن الكامل يف الدِّ ين يكمن يف البحث يف املعاين
الباطنية لألحكام ،باإلضافة إىل معانيها الظاهرية» .وهي باطنية ال ألهنا نافية الصفات حقيقة ،فاملعتزلة نافية للصفات ،إ ًذا هي ذات عقيدة
باطنية حادة .يقول الغزايل يف ألقاهبا« :هي عرشة :الباطنية (والقرامطة أو القرمطية ،واخلرمية أو اخلرمدينية ،واإلسامعيلية والسبعية،
والبابكية واملحمرة والتعليمية» .أما عقيدهتا ،كام أوضحها الغزايل ،هي «إنكار القيامة ِ
وقدَ م العامل وإنكار بعث األجساد ،وإنكار اجلنة
ّ
والنار»ّ .أما ابن قيم اجلوزية (ت 751هـ ) ،فقال عنها :ليس اهلل عندهم كالم أنزله إىل األرض بواسطة امللك .فإنه ما قال شيئًا وال يقول
تنزلت
وال جيوز عليه الكالم  ...ال مبدأ عندهم وال معاد ،وال صانع وال نبوة ،وال كتب نزلت من السامء تكلم اهلل هبا ،وال مالئكة ّ
بالوحي من اهلل تعاىل ،فالكتب املنزلة فيض فاض من العقل الفعال عىل النفس املستعدة الفاضلة الزكية »...ال يقرون بانفطار السموات
معارضا ،وهو ما تعتربه اهتامات ،فهي
ً
وقيامة األبدان ،وال يقرون بأن اهلل خلق السموات واألرض ....ولكن إلسامعيلية اليوم موق ًفا
صورها كثري من خصومها السياسيني والفقهاء ...وإنام هي صفحة نقية من اجتهاد أهل بيت النبي (ﷺ) .وأما االعتقاد يف اهلل
ليست كام ّ

=

دراسات
البنى السكانية في جبل لبنان  1250ـ 1850

أثرا مكتو ًبا باستثناء بعض املراسالت التي تشري إىل خالفهم مع اخلالفة الفاطمية.
هلم عقيدة مستقلة؛ إذ مل يرتكوا ً
ّ
شيدوا إمرباطورية مرتامية األطراف( .)18وكانت
وشكلت املرحلة الفاطمية «العرص الذهبي» لإلسامعيلية الذين ّ
هذه اخلالفة ،بام متلك من قدرات سياسية واقتصادية ،تدعم عقيدهتا اإلسامعيلية من خالل دعاة جابوا معظم
العامل اإلسالمي ،حيث متذهب أهل الشام والعراق بمذهبهم ،ومن بقي عىل مذهب الشيعة واكبهم يف السياسة
لالتقاء املصالحّ .أما الس ّنة ،فقد ضعف موقعهم السيايس ،وال سيام أن وزراء اخلليفة يف العراق كانوا من الشيعة.
وعىل مدى اخلالفة الفاطمية التي امتدت أكثر من قرن ونصف القرن ،كان هلا سيطرة كاملة عىل بالد الشام،
املقدرات السياسية واالقتصادية فيها .وقد بلغ من نفوذه
وكان جلناحها املتطرف (القرامطة) أن أمسك بجميع ّ
السيايس والعسكري أن فرض عىل اخلالفة الفاطمية إتاوة سنوية ،ومل خيرج من بالد الشام إ ّ
ال يف عام  367هـ
978/م ،بعد أن ساهم بشكل فاعل يف هتيئة األرضية الشعبية لدعوة التوحيد (الدروز)( .)19وخالل أقل من
حتصن هؤالء يف قسم كبري من
مخسة قرون ،وبفعل ضغوطات السلطات االسالمية املتعاقبة عىل اإلسامعيلينيّ ،
جبل لبنان (وسطه وجنوبه) ،حيث تقاطعت هويتهم السياسية مع الدروز الذين كانوا انشقوا عنهم خالل القرن
اخلامس هـ /احلادي عرش م .وقد رفض اإلسامعيلية والدروز االندماج يف املجتمع االسالمي؛ إذ كانوا يعتربون
سياسيا واحدً ا،
مهد ًدا ،وعىل خالف ذلك كانت عالقتهم باإلمامية االثني عرشية (الشيعة) تأخذ ُبعدً ا
وجودهم َّ
ً
وال سيام «أن الشيعة الفاطميني واالثني عرشيني كانوا متفقني فيام بينهم عىل املسائل العامة يف الفقه ،ألهنم يروون
مجيعا عن طريق أهل البيت فيام عدا أمرين أساسيني يقع فيهام اخلالف ومها :مواقيت الصالة وزواج املتعة.)20(»...
ً
=

املنزل عليه ،فليس بينهم وبني مجيع املسلمني يف ذلك أدنى خالف ،وإن اختلفوا يف تأويل
واإليامن بالنبوات ورسالة حممد (ﷺ) بالكتاب َ

بعض اآلي ،استنا ًدا إىل ما ورثوه عن آبائهم األولني من توجيه مأثور .انظر :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،فضائح الباطنية ،اعتنى
به وراجعه حممد عيل القطب (صيدا؛ بريوت :املكتبة العرصية ،)2000 ،ص  21و52؛ أبو احلسن عيل بن عثامن اهلجويري,
كشف املحجوب ،دراسة وترمجة وتعليق إسعاد عبد اهلادي قنديل؛ راجع الرتمجة أمني عبد املجيد بدوي (القاهرة :املجلس
األعىل للشئون اإلسالمية ،جلنة التعريف باإلسالم ،)1975-1974 ،ص 30؛ أبو عبد اهلل حممد بن ايب بكر بن قيم اجلوزية،
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،حققه وكتب هواشيه حممد حامد الفقي ،ط ( 3بريوت :دار الكتب العلمية ،)2004 ،ص
213-212؛ أبو الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين ،امللل والنحل ،حتقيق أمحد فهمي حممد ،ط ( 7بريوت :دار الكتب
العلمية ،)2004 ،ص  38و203؛ أبو يعقوب إسحق بن أمحد السجستاين ،الينابيع ،تقديم وحتقيق مصطفى غالب (بريوت:
املكتب التجاري ،)1965 ،ص 6؛ املوسوعة الفلسفية العربية ،رئيس التحرير معن زيادة 2 ،ج يف [( 3بريوت :معهد االنامء
العريب ،)]1997-1986 ،ص  ،177وعبد احلسني رشف الدين ،املراجعات ،حتقيق وتعليق الشيخ حممد مجيل محود ،ط 2
(بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،)2005 ،ص . 89

 18فرهاد دفرتي ،خمترص تاريخ اإلسامعيليني ،ترمجة سيف الدين القصري (دمشق :دار املدى للثقافة والنرش ،)2001 ،ص .13
 19دعوة التوحيد  :يقوم مسلك التوحيد (الدرزية) عىل أنه استمرار للنظرة العرفانية من املسالك التوحيدية القديمة ،وتطور لتلك
التوجهات العرفانية التي استبطنتها األديان التوحيدية عرب العصور .ولذلك ،يعتقد املوحدون أن التوحيد بدأ منذ ان بدأ اإلنسان
العاقل ...برز يف شكله األخري يف اإلسالم ،وترعرع يف الشيعة ،وتبلور يف اإلسامعيلية ،وامتازت معامله وبدت يف دعوة التوحيد يف الثلث
األول من القرن اخلامس اهلجري /احلادي عرش امليالدي ،بعد رصاع خفي بني ّ
منظري الدعوة اإلسامعيلية؛ ففي رسالة مباسم البشارات
يشري أمحد محيد الدين الكرماين (ت 411هـ 1020 /م) ،أحد مفكري الدعوة اإلسامعيلية ،إىل تق ّلب األحوال بالناس ،واضطراب
أحوال الذين آمنوابالدعوة الفاطمية ،فبعضهم غاىل يف رأيه ،والبعض اآلخر خرج عن عقيدته ،ذلك أن الدعوة اجلديدة تقول إن احلاكم
بأمر اهلل ما هو إ ّ
املوحدين الدروز ينفي ذلك ،ويقول« :الوحدة والعلم والرمحة يف نظر
ال ناسوت لإلله ،ولكن أحد مفكري طائفة
ِّ
املوحدين مرادفة بعضها لبعض لقوله تعاىل )إهلكم إله واحد ال إله اال هو الرمحن الرحيم (( البقرة ) ،)163عامل الغيب والشهادة هو
ِّ
جتليا من جتليات احلقيقة اإلهلية الواسعة املحيطة بكل يشء ...هذا هو اهلل
الرمحن الرحيم( (احلرش  ،)22هذه الرمحة التي ّ
يعدها ِّ
املوحدون ً
تنزه عن األسامء والصفات وعن األجناس ،وما عبرّ ت عنه اللغات،
املوحدين ،وهو ،كام يقول محزة بن عيل« ،العقل الكليّ »ّ ...
يف مفهوم ِّ
وتنزه عن مجيع االشياء باجلملة والتفصيل ،والعقل الكليّ هو يف جوهره يف معية الواحد األحد باستمرار ،فهو أمر اهلل وشأنه وإرادته...
ّ
وهو كذلك منتهى األشياء وغالبيتها« ،نقطة بيكار» مجيع املوجودات ،تبدأ منه وتنتهي إليه .إنه كامل النور والقوة ،كام يقول محزة بن عيل.
ّأما االسم الذي ُعرفت به هذه الفرقة (الدروز) ،فهو نسبة إىل نشتكني الدرزي ،الذي كان يف األصل أحد أقطاب الدعوة ثم ارتد عنها.
انظر :حممد كامل حسني ،طائفة الدروز :تارخيها وعقائدها ،ط ( 2القاهرة :دار املعارف ،)1960 ،ص  72و ،108واملوسوعة الفلسفية
العربية ،ص .569-566
 20األعظمي ،ص .16
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لقد شهد جبل لبنان أول حضور سكاين إىل أقايص شامله ،وذلك هبجرة املوارنة إىل مناطقه اجلردية الوعرة خالل
تقريبا عىل ّ
توطن املوارنة ،شهدت
النصف الثاين من القرن السابع امليالدي( .)21وبعد مرور قرن ونصف قرن
ً
ً
حراكا الف ًتا لدعاة القرامطة  -اإلسامعيلية التي انشقّت عن الشيعة.
بالد الشام

وتتحدث املصادر اإلسالمية عن بداية وجود القرامطة يف الشام( )22أواخر القرن الثالث هـ /التاسع م .ويف
أواخر القرن اخلامس هـ /احلادي عرش م ،تطورت احلوادث ،والسيام بعد دخول الفرنجة إىل لبنان ،واجتياح
املغول يف النصف الثاين من القرن السابع هـ /الثالث عرش م مناطق واسعة من بالد الشام والعراق .وتذكر
املراجع املتأخرة دخول املامليك إىل دير مار قزحيا يف بالد برشي( ،)23الرمز الديني للموارنة ،وعليه ،كانت
خريطة جبل لبنان السكانية عىل الشكل التايل :املوارنة يف الشامل ،اإلسامعيلية والدروز والشيعة يف الوسط
واجلنوب .ويقول شيخ الربوة (ت 725هـ 1325/م ) أحد مؤرخي القرن الثامن اهلجري  /الرابع عرش
()27
امليالدي «...ومن أعامل دمشق ...شوف امليادنة( ،)24رافضة( )25وشوف العدس( )26وشوف احليطي
()33
وشوف اخلروب( )28وشوف الشومر( )29وإقليم التفاح( )30وإقليم العيشية( )31وإقليم الظنية( )32وجبل عاملة
()35
حدد شيخ الربوة مذهب سكان هذه املواقع فقال« :كل هؤالء حاكمية
وجبل البقيعة( )34من صفد» .وقد ّ
 21فيليب ح ّتي ،تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التارخيية إىل عرصنا احلارض ،ترمجة أنيس فرحية؛ مراجعة نقوال زيادة؛ حترير
جربائيل جبور ،ط ( 3بريوت :دار الثقافة ،)1978 ،ص .303

 22عز الدين بن األثري ،الكامل يف التاريخ (بريوت :دار صادر ،)1982 ،مج  ،7ص . 511
 23اسطفان الدوهيي ،تاريخ األزمنة ،نرشه ألول مرة وع ّلق حواشيه بطرس فهد (جونيه ،لبنان :مطابع الكريم احلديثة  ،)1976ص
. 261
 24ال عالقة له بجزين التي اقرتن اسمها بـ «إقليم» ،وكان ُيعرف يف عام 694هـ 1295/م بـ «شوف بني امليداين» ،ومن قراه قيتويل.
انظر :علم الدين ابو القاسم بن حممد الربزايل ،املقتفى عىل كتاب الروضتني ،حتقيق عمر عبد السالم تدمري (صيدا ،لبنان؛ بريوت :املكتبة
العرصية ،)2006 ،ج  ،2ص .404
 25هو مصطلح ملتبس ،ويف أسبابه خالف ،وكان ُيطلق عىل اإلمامية االثني عرشية من ساللة العرتة النبوية ،إ ّ
ال أن إبن تيمية كان يقصد
به  :الشيعة و اإلسامعيلية والنصريية والقرامطة والباطنية والدروز .
 26مل نوفق يف حتديد موقعه.
 27هو القسم الرشقي من قضاء الشوف.
 28هو اليوم إقليم اخلروب ضمن قضاء الشوف .
 29هو ضمن ما ُيعرف اليوم بقضاءي صيدا والنبطية يف حمافظة اجلنوب.
 30هو ضمن ما ُيعرف اليوم بأقضية  :جزين وصيدا والنبطية.
 31هي إحدى قرى قضاء جزين يف حمافظة اجلنوب.
 32هناك احتامل كبري ألن يكون ُقصد به «جبل كرسوان» ألن مصدرين عىل األقل يوضحان تسميته الصفتية «جبل الظنيني» و«الضنيني».
انظر :بيربس املنصوري ،زبدة الفكرة يف تاريخ اهلجرة ،حتقيق دونالد س .ريتشاردز (بريوت :الرشكة املتحدة للنرش ،)1988 ،ص ،290
وعامد الدين اسامعيل بن عيل أبو الفداء ،تاريخ أيب الفداء ،املسمى ،املخترص يف أخبار البرش ،علق عليه حممود ديوب (بريوت :دار الكتب
العلمية ،)1997 ،ص . 392
حيده البحر األبيض املتوسط من الغرب ،ويرشف عليه من الرشق جبل حرمون عىل احلدود السورية ،وتقف حدوده شامالً عند هنر
ّ 33
وأما جنو ًبا فال تظهر حدوده الطبيعية ،وذلك أن نصفه اجلنويب ُيعترب ،بحسب اجلغرافيني ،جز ًءا من
الشوف.
عن
يفصله
الذي
األويل
ّ
ّ
ّ
األويل جيري شامل جزين ،وهذا
هنر
إن
إذ
تارخيية؛
إشكالية
تطرح
الشامل
من
عامل
جبل
حدود
أن
ال
إ
املحتلة)،
(فلسطني
األعىل
اجلليل
ّ
يعني أن جزين كانت ضمن جبل عامل ،مع العلم أن اإلدرييس (493ـ 560هـ 1100 /ـ 1165م) يعترب إقليم جزين من جبل لبنان.
انظر :صابرينا مريفان ،حركة اإلصالح الشيعي :علامء جبل عامل وأدباؤه من هناية الدولة العثامنية إىل بداية إستقالل لبنان ،ترمجه عن
الفرنسية هيثم األمني (بريوت :دار النهار للنرش ،)2000 ،ص  ،17وأبو عبد اهلل حممد بن حممد اإلدرييس ،كتاب نزهة املشتاق يف اخرتاق
اآلفاق ([بريوت :عامل الكتب] ،)1989 ،مج  ،1ص .370
 34يقول عنه شيخ الربوة  :جبل البقيعة من صفد ،وبه قرية يقال هلا البقيعة ،ص . 211
 35نسبة إىل احلاكم بأمر اهلل ،أبو عيل منصور بن العزيز باهلل أيب املنصور نزار بن املعز لدين اهلل أيب متيم معد الفاطمي ( 375ـ 411هـ
985/ـ 1020م ).

دراسات
البنى السكانية في جبل لبنان  1250ـ 1850

وآمرية( )36ودروز( )37وحلولية( )38وتناسخية( )39وحفظية( )40وزنادقة( )41وهم ك ّفار بالرشائع ومسلمون عىل
قدمها شيخ الربوة أن أهل املناطق السكنية التي كانت تابعة ملا
ما يزعمون»( .)42والواضح من التفاصيل التي ّ
ُيعرف اليوم بـ «جبل عامل» وبـ «قضاء الشوف الذي كانت حدوده اجلنوبية بلدة جزين»( )43وحدوده الشاملية
«هنر الصفا»( )44كانوا من املذهبني «اإلسامعييل والدرزي»ّ .أما جزين ،فقد أشار إليها شيخ الربوة بأهنا رافضة،
وإن مل تكن إشارته رصحية ،إ ّ
ال أن صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764هـ 1363 /م) يؤكد أهنا
«مأوى الرافضة» ،وهو ً
أيضا أمر مل يحُ سم ،ويظهر أن معظم سكان النواحي يف والية دمشق كانوا منذ أواخر
القرن الرابع هـ /العارش م من أتباع مذاهب فاطمية ،بدليل أن املقديس (ت 380هـ 390/م) يقول...« :
واليوم أكثر العمل عىل مذاهب الفاطمي»( ،)45وال نعرف ما إذا كان املقديس يقصد عم ً
معي ًنا يف إقليم دمشق
ال ّ
أو اإلقليم بمجمله.
هذه الفسيفساء املذهبية يف جبل لبنان ال نعرف عن شؤوهنا ما يقدم املعطى الديموغرايف حوهلا ،إ ّ
ال أن بعض
مستلزمات البحث تفرض سلة من التساؤالت ربام كان أمهها:
معينة يف ظل سلطة سياسية متسك
 هل اجلامعات الطائفية واملذهبية قادرة عىل التساكن ضمن جغرافيا دينية ّباألمن وجباية الرضائب ،من دون أن يكون هلذه السلطة القدرة عىل فرض مشيئتها الدينية ،بمعنى فرض
حتوالت عقائدية تتامشى مع بنيتها الدينية (اإلسالم الس ّني)؟

تنوع املذاهب يف جبل لبنان نتيجة ملناخات من حرية الرأي ،أم أنه نتيجة لرصاعات سياسية
 هل يمكن اعتبار ّضمن اخلالفة الفاطمية التي كانت يف نزعها األخري؟
 36نسبة إىل «اآلمر بأحكام اهلل ابو عيل املنصور بن املستعيل الفاطمي  490ـ  524هـ 1097 /ـ 1130م ،قتله النزارية اإلسامعيلية،
وهم مل يدينوا بالوالء ألواخر الفاطميني ،والسيام اخلليفة اآلمر الذي لقبهم بـ «احلشيشية» .انظر :برنارد لويس ،احلشيشية :االغتيال
الطقويس عند اإلسامعيلية النزارية ،ترمجه وزوده بمدخل تأرخيي لإلسامعيلية والقرامطة واخلالفة الفاطمية سهيل زكار ،ط ( 2دمشق؛
بريوت :دار قتيبة للطباعة والنرش والتوزيع ،)2006 ،ص 280؛ فرهاد دفرتي ،خرافات احلشاشني وأساطري اإلسامعيليني  :دراسة يف
أصول اخلرافات وتاريخ وضعها وتطورها منذ العصور الوسطى وحتى القرن التاسع عرش ،ترمجة سيف الدين القصري (دمشق  :دار املدى
للثقافة والنرش ،)1996 ،ص  ،107واملقريزي ،اتعاظ احلنفا ،ج  1و ،2ص  164و. 224
املعدل واحلديث جدً ا
 37فرقة مذهبية انشقّت عن اإلسامعيلية يف النصف األول من القرن اخلامس هـ  /احلادي عرش م ،تُعرف باسمها َّ
املوحدين الدروز» ،وتتوزع يف جبل لبنان ووادي التيم وجبل الدروز ،وهو ما ُيعرف اليوم بـ «جبل العرب» وعاصمته السويداء
«طائفة ِّ
يف اجلمهورية العربية السورية .وهناك ويف «جبل السامق» يف حمافظة حلب قرى عدة يقطنها الدروز .
 38يدل به الفالسفة عىل الصلة بني الروح والبدن ،أو بني العقل الفعال واإلنسان ،والصوفية يشريون به إىل الصلة بني الرب (الالهوت)
والعبد (الناسوت) ،ويقال للقائلني باحللول «حلولية» كغالة الشيعة والباطنية والدروز ...واحللولية عند غالبية رجال الدين املسلمني ـ
كفرة .انظر :حممود حممد حمفوظ [وآخرون] ،املوسوعة العربية امليرسة ،ط  2حمدثة (القاهرة :دار اجليل ،)2001 ،مج  ،2ص . 1016
التقمص أو االستحواذ أو اهليمنة ،ألن «الروح واحدة ال تتناسخ ،بل تولد من جديد أو تعود للتجسد» .انظر:
 39تناسخ األرواح أو ّ
املوسوعة الفلسفية العربية ،مج  ،2ص . 375
).عرف من تبعه بـ «اإلسامعيلية احلافظية» .انظر:
 40نسبة إىل احلافظ لدين اهلل أبو امليمون عبد املجيد الفاطمي ( 544 -467هـ ُ
املقريزي ،اتعاظ احلنفا ،ج  ،2ص  229و ،259ودفرتي ،ص . 433
 41ختتلف مصادر اللغة واملصطلحات يف حتديد أصل مرجعي واحد ملصطلح «زندقة» ،لكنها تلتقي كلها يف حتديد داللته املفهومية
التي تعبرّ عن موقف ّ
شكي ...وظاهرة الزندقة ـ اإلحلاد مالزمة متزامنة حمايثة لظاهرة الدِّ ين .»...انظر :املوسوعة الفلسفية العربية ،مج
 ،1ص  468و. 470
الً
ّ
آخرا (ت725هـ).
الربوة
بشيخ
ثم
أو
ني
حط
بشيخ
املعروف
الدين،
شمس
الصويف
األنصاري
طالب
أيب
بن
حممد
 42شيخ الربوة:
ً
انظر :شمس الدين ابو عبد اهلل حممد األنصاري الدمشقي ،نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،حتقيق أ .مهران (ليدن  :هرازوفتش،
 ،)]1923ص .200
 43انظر اهلامش رقم . 44
 44أحد أهنر لبنان ،وهو ّ
يشكل احلد الفاصل بني قضاءي الشوف وعاليه يف حمافظة جبل لبنان.
 45أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقديس ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم (ليدن :مطبعة بريل ،)1909 ،وط ( 2بريوت :دار صادر،
[د .ت ،)].ص .180
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إن واقع هذه اجلامعات االجتامعي ال يمكن إخراجه من واقع أعم وأشمل للريف الشامي ،حيث كان اهلدف
األسايس تأمني الغذاء الذي كان يف جانب كبري منه يتوافر باملاشية التي ال نعرف أنواعها عىل وجه الدقة ،ولكن
نظرا إىل طبيعة جبل لبنان احلرجيةّ .أما باقي املصادر الغذائية ،فقد أوحى شيخ الربوة
املاعز قد يكون يف ّ
مقدمتها ً
()48
()47
()46
بـأن النباتات كانت األساس فيها ،إذ ذكر اللوز واألهبل والقراصيا والزيزفون  ،وقال عن الفواكه
()49
جدا عىل الصعيد الغذائي و ُيصنع من ثمرها ،مع أنه
املهمة ًّ
إهنا «كثرية جدً ا بلبنان»  ،ومل يذكر شجرة الزيتون ّ
يعزز نفي وجود الزيتون
ذكرها عند حديثه عن «إقليم سامر» (سامرة) ومدينة نابلس (يف فلسطني) .وهناك ما ّ
نوعا من
يف جبل لبنان؛ ففي حديث قال ابن عباس :التني ،بالد الشام ،والزيتون بالد فلسطني( ،)50مع أن هناك ً
الزيتون يف بعض مناطق جبل لبنان ُيدعى الزيتون الروماين ،وهو معمر ،وقد أثبتت املعاينة امليدانية وجود شجرة
يقارب حميطها الثامنية أمتار.

 من الالفت أن القرى يف جبل لبنان ،وال سيام التي توصف اليوم بـ «اجلردية» كانت ّتشكل مواقع سكنية
للجامعات املذهبية ،وبينها الكثري من القرى التي ترتفع عن سطح البحر ما يزيد عىل  800مرت ،وهناك قرى
يتجاوز ارتفاعها األلف مرت ،ذكر منها صالح بن حييى يف حوادث القرنني السابع والثامن هـ /الثالث عرش
والرابع عرش م :عبيه ،بتاتر ،بتلون ،بيصور ،جزين ،عاليه ،عني زحلتا ،عني ماطور ،نيحا ،جمد لبعنا(.)51
وتذكر املصادر الفرنجية قرى بعذران وجباع واملعارص ومرسته وبكاسني( .)52والقرى األربع ُ
األول هي
حاليا يف قضاء الشوفُ ،
واألخر يف قضاء جزينّ .أما يف جبل لبنان الشاميل ،فتذكر مصادر قريبة من تلك
ً
()53
وجبة املنيطرة  ،وتذكر مصادر حملية قرى :ايطو ،ترشيش ،حدشيت ،حردين ،قاديشا،
املرحلة قرى برشّ ي ّ
()54
قنوبني ،كفرفو وغريها .

التجمعات السكنية يف جبل لبنان اجلنويب ،وتلك التي ّ
يشكلها املوارنة ،وبنسبة
وبالرغم من انعدام اجلوار بني
ّ
ً
ضئيلة اليعاقبة( ،)55يف شامله ،فإن تواصال ما حدث عىل خلفية املبادالت الربحية التجارية عرب الفرنجة عىل
الساحل ،وهذه بداية مل تؤسس لتواصل فعيل إ ّ
ال يف النصف األول من القرن السادس عرش م ،ذلك أن مجيع
نصان متقاربان يف الزمن ويعودان إىل صالح بن حييى وابن القالعي
اجلامعات الدينية كانت يف عزلة؛ إذ ال ّ
يقدم ّ
دالالت مستنهضة للقول بوجود عالقات ود بني اجلامعتني .لكن هذا الزخم لألسطول التجاري اإلهدين
نسبا مثله ،وليس يف الشام منه ،انظر :حممد بن عيسى بن كنان ،املواكب االسالمية
 46األهبل :مثل الرسو ،ولكنه كالشجر ال يكون ً
يف املاملك واملحاسن الشامية ،حتقيق ودراسة حكمت اسامعيل؛ مراجعة حممد املرصي ،وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،احياء الرتاث
العريب؛  2 ،93-92ق (دمشق  :وزارة الثقافة ،)1992 ،ق  ،2ص .334
 47قراصيا :له محض زائد ثم حيلو قلي ً
كثريا ،انظر :املصدر
هكذا
خيرج
والبندق
واللوز
وهو
دمشق،
ال ،وأول نباته من أرض األردن إىل
ً
نفسه ،ص .302
 48زهره أصفرِ ،
عطر الرائحة وشجره كبري ،انظر :املصدر نفسه ،ص . 235
 49الدمشقي ،نخبة الدهر ،ص .200
 50فضائل الشام ،حتقيق أيب عبد الرمحن عادل بن سعد (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2001 ،ص .241
 51ابن حييى ،تاريخ بريوت ،ص  78 ،56 ،51 ،48 ،43 ،40و.190
 52إلياس القطار ،لبنان يف القرون الوسطى ،ج :2 .عهد الفرنج الصليبيني ( 690-492هـ  1291-1099 /م) (بريوت [ :املؤلف]،
 ،)2008ص . 429
 53أبو العباس أمحد بن حييى بن فضل اهلل العمري ،التعريف باملصطلح الرشيف ،عني بتحقيقه وضبطه وتعليق حواشيه حممد حسني
شمس الدين (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1988 ،ص .236
 54زجليات جربائيل ابن القالعي ،دراسة وحتقيق بطرس اجلميل ،أصول ومراجع تارخيية؛ ( 2بريوت  :دار حلد خاطر للطباعة والنرش
والتوزيع ،)1982 ،ص  91 ،15 ،9 ،7و.101
 55أتباع أحد املذاهب املسيحية .
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(أربعني بغ ً
ال)( ،)56الذي كان ينقل إىل دمشق مواد خمتلفة نجهلها ويأيت بخالفها إىل قرى جبل لبنان الشاميل،
أمل يكن ألهايل جبل لبنان اجلنويب نصيب من حراكه؟ قد يكون هلذا التساؤل أبلغ اجلواب يف موقف لألمري
السيد مجال الدين عبد اهلل التنوخي (ت 884هـ 1479/م)« ،فإنه اختص من إحسانه وخريه فريقًا من نصارى
خريا
بلدة عبيه ،ومن هؤالء بيت رسكيس وبيت خازن (غري خازن كرسوان) من أفاضل األرس ،وأوىص هبم ً
وأسكنهم يف جواره ،وجعل دارهم مالصقة لداره»( ،)57وهذا مظهر ٍ
تالق كان قد أسس هلجرة مارونية مفرتضة
إىل جبل لبنان اجلنويب قبل أكثر من نصف قرن عىل وجود املعنيني كجباة للرضائب يف بالد الشوف .وهكذا،
فإن اهلجرات املارونية إىل بالد الدروز جاءت عىل خلفية اجتامعية متثّلت يف تعرض املوارنة ملامرسات تعسفية
يف جباية الرضائب هذا من جهة ،وتعاطفهم من جهة أخرى مع الكنيسة الرومانية وخضوعهم لسنن الكنيسة،
«فصار اضطهاد عظيم عىل امل ّلة املارونية ،فحبسوا كثريين منهم ّ
وعذبوهم وقتلوهم وحرقوا بيوهتم»(.)58
 -1اإلسماعيليون والدروز

منذ أواخر القرن الثالث هـ ،وحتديدً ا عندما أعلن أبو عبد اهلل الشيعي اإلمامة اإلسامعيلية يف شامل أفريقيا
(املغرب) ،بعد أن بايعته كتامة القبيلة املتمكنة عىل أن يدعو باسم إمامة املهدي املنتظر( ،)59قامت معارضة
قوية من اإلسامعيليني األوائل الذين اعرتفوا بسبعة أئمة فقط ،آخرهم حممد بن إسامعيل القائم املنتظر والناطق
السابع .وقد ُعرفت هذه احلركة بحركة قرامطة الشام ،وكان ذلك يف أواخر القرن الثالث هـ /التاسع م .لقد
كان لتنامي هذه احلركة يف البالد اإلسالمية ،والسيام يف بالد الشام ،أن استقطبت الكثري من القبائل العربية،
وتسمى الواحد منهام باإلمام
وكان الثنني من قادهتا البارزين ،حييى وحسني ولدا زكرويه ،اإلمامة يف الشام،
ّ
وا ّدعيا النسب اإلسامعييل( )60والباع الطويل يف احلضور القرمطي السيايس .هذا وقد متسك إسامعيليو ما قبل
نبيا أم
العهد الفاطمي بالتطبيق الشيعي األصيل ملصطلح
«حجة» ،واعتقدوا أن يف كل عرص ّ
ّ
حجة اهلل ،أكان ً
احلجة ً
أيضا لإلشارة إىل شخصية متثّل عندهم حدً ا من حدود الدِّ ين ،والسيام تلك
رسوالً أم إما ًما ،واستخدموا ّ
حجة اإلمام أن
قريبا من مريديه .وعىل هذا االعتقاد كان عىل ّ
التي من خالهلا يصبح املهدي املستور البعيد املنال ً
()61
يكون ممث ً
ال للقائم حممد بن إسامعيل خالل فرتة سرته .
وإذا كان االنشقاق األول للبنى اإلسامعيلية قد أفرز مجاعة ثائرة انترشت يف معظم العامل اإلسالمي ،فإن االنشقاق
توجهني فكريني ،أحدمها كشف املستور من
الثاين طاول إسامعيلية بالد الشام عىل خلفية رصاع عقائدي بني ّ
العقيدة اإلسامعيلية ،التي كان أخطر ما فيها إعالن الكشف والقيامة ،وال تعني القيامة هناية العامل ،بل كشف
مستورا يف الرشائع ،وإشهار باب التوحيد من خالل قائم الزمان
التوحيد عىل رؤوس األشهاد بعد أن كان
ً
«العقل الكليّ » .وهذا املنحى العقائدي مل يكن مفاج ًئا للمفكرين االسامعيليني؛ فهو كان جز ًءا من عقيدهتم،
ولكن اخلالف كان عىل التوقيت ،إذ مل يكن العالمِ اإلسامعييل أمحد محيد الدين الكرماين موافقًا عىل التعجيل يف

 56الدوهيي ،ص .356
 57عجاج نوهيض ،التنوخي االمري مجال الدين عبد اهلل والشيخ حممد أبو اهلالل املعروف بالشيخ الفاضل ،ط  2مزيدة ومنقحة (بريوت:
دار الصحافة ،)1963 ،ص .139
 58الدوهيي ،ص . 348
 59حممد كامل حسني ،طائفة اإلسامعيلية :تارخيها ،نظمها ،عقائدها ،املكتبة التارخيية؛ ( 4القاهرة :مكتبة النهضة املرصية،)1959 ،
ص . 23
 60فرهاد دفرتي ،اإلسامعيليون :تارخيهم عقائدهم ،ترمجة سيف الدين القصري (بريوت :دار الساقي ،)2012 ،ص .213 - 212
 61املصدر نفسه ،ص . 213-212
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افرتاقيا يف بالد الشام ،حيث انقسمت اإلسامعيلية عىل بعضها ،وكان من
الكشف( .)62هذا اخلالف اتخّ ذ منحى
ً
نتائجها ظهور مذهب التوحيد .وخالل هذا املخاض العسري حاول الداعي حممد بن إسامعيل (نشتكني) امللقب
بـ «الدرزي» ،وهو من فئة الباطنية ،كام تصفه إحدى الدراسات احلديثة( )63وجاء إىل وادي التيم إلبالغ الدعوة،
قريبا من احلاكم بأمر اهلل
أن يدعو لنفسه بصفته املزعومة «سيد اهلادين» ،التي اعتربها محزة  -وهو الذي كان ً
وأحد أقطاب الدعوة  -أعىل من قائم الزمان .وقد أدى هذا الرصاع ،عىل ما تُظهر األدبيات الدرزية ،إىل خنق
دعوة نشتكني .أما أتباعه الذين ُأطلق عليهم اسم «الدرزية» ،فيصفهم بعض مؤرخي القرن الثامن هـ /الرابع
عرش م بـ «التيامنة» نسبة إىل وادي التيم ،املنطقة التي انترشت فيها دعوة التوحيد ،وربام نزح بعض التيامنة
خاليا من السكان ،بل ربام كان فيها مجاعات إسامعيلية خمالفة باعتقادها
قفرا ً
إىل ناحية كرسوان التي مل تكن ً
للبحرتيني الدروز يف جبل الغرب من بالد بريوت ،الذين كانوا قد ّ
توطنوا هذا اجلبل يف أواخر القرن الرابع
وتقبلوا دعوة التوحيد خالل العقد األول من القرن اخلامس هـ /احلادي عرش م .وعىل
اهلجري /العارش م ّ
مدى القرن السادس والنصف األول من القرن السابع هـ /الثاين عرش والنصف األول من القرن الثالث عرش
م ،تسكت املصادر التارخيية عن أي حراك ألهل كرسوان ،األمر الذي ّ
يتعذر معه الكشف عن هويتهم الدينية
والسياسية .ومع بداية القرن الثامن هـ /الرابع عرش م ،أفرغ املؤرخون ما يف جعبهم من معلومات حول هذه
وهجرت الباقي.
اجلامعة ،بعد أن هامجت العساكر اململوكية ناحية كرسوان ،فقتلت الكثري من أهله ّ

مؤرخا من خارج جبل لبنان ،هلم أعامل منشورة .وأفصح معظمهم
وقد تناول حوادث كرسوان أربعة عرش
ً
وحدد ٌّ
كل منهم مذهب أهل كرسوان بحسب املعطى الذي توافر لديه .ولن ندخل يف
عن هوية الكرسوانينيّ ،
دونه هؤالء ،إذ يكفي أن نشري إىل مذهب الكرسوانيني بحسب قول كل منهم:
تفاصيل ما ّ
		
اسم املؤرخ

عام الوفاة

قوله يف هوية أهل كرسوان

()64
		
الربزايل

739هـ 1338 /م

روافض ونصريية

أبو الفداء(( )66تارخيه)

732هـ 1331 /م

نصريية وظنيني

()68
		
ابن كثري

774هـ 1372 /م

()65
		
ابن اجلزري

739هـ 1338 /م

()67
732هـ  1331 /م
		
أبو الفداء
					
(تقويم البلدان)

ــ

يصحح معلومته بعد أن يشري إىل وادي التيم
جبل الدرزية بقوله :والكرسوان ً
أيضا رشعتهم.

الرفض والتيامنة

 62أمحد محيد الدين الكرماين ،جمموعة رسائل الكرماين ،تقديم وحتقيق مصطفى غالب ،ط ( 2بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنرش والتوزيع ،)1987 ،ص .137-136
 63سايس ،ص . 202
 64الربزايل ،ج  ،3ص  284 ،103 ،101و. 293
 65شمس الدين ابراهيم بن أيب بكر اجلزري ،تاريخ حوادث الزمان وانبائه ووفيات األكابر واألعيان من أبنائه املعروف بتاريخ ابن
اجلزري .حتقيق عمر عبد السالم تدمري 3 ،ج (صيدا ،لبنان  :املكتبة العرصية ،)2006 ،ج  ،1ص . 111-110
 66أبو الفداء ،ج  ،2ص . 392
 67أبو الفداء ،ص . 229
 68أبو الفداء اسامعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية ،وثّقه وقابل خمطوطاته الشيخان حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود؛ وضع
حواشيه أمحد أبو ملحم وآخرين (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2001 ،مج « ،7السنوات  589ـ  ،»767ج  ،14ص . 35
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اسم املؤرخ

قوله يف هوية أهل كرسوان

عام الوفاة
749هـ  1348 /م

طائفة الدرزية

()70
		
ابن الوردي

749هـ 1348 /م

نصريية وظنيني

()71
		
النويري

737هـ 1336 /م

الدرزية

ابن فضل اهلل العمري

()69

ــ

الدواداري

()72

		

الدرزية

()73
		
املقريزي

845هـ 1441 /م

الدرزية

()74

726هـ 1325 /م

الدرزية

758هـ 1383 /م

رافضة

اليونيني
الذهبي

()75

ــ

العيني

()76

ابن قدامة املقديس

()77

القلقشندي

()78

()79
		
املطران تادروس العاقوري

		

أعظم غالة الرافضة والزنادقة

744هـ 1343 /م

روافض ونصريية

821هـ1418 /م

الدرزية

ــ

موارنة

 69ابن فضل اهلل العمري ،ص . 205-204
 70زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي ،تتمة املخترص يف أخبار البرش (القاهرة :مجعية املعارف ،)1868 ،ج  ،2ص  ،254اً
نقل
عن :الياس القطار ،نيابة طرابلس يف عهد املامليك 922 - 688 ،هـ 1515 - 1289 /م ،منشورات اجلامعة اللبنانية .قسم الدراسات
التارخيية؛ ( 43بريوت :اجلامعة اللبنانية.)1998 ،
 71أبو العباس أمحد بن عبد الوهاب النويري ،هناية األرب يف فنون األدب ،حتقيق الباز العريني؛ مراجعة عبد العزيز األهوايت (القاهرة:
اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)1992 ،ج « ،31حوادث 699هـ» ،ص .408
 72أبو بكر عبد اهلل بن أيبك الدواداري ،كنز الدرر وجامع الغرر (القاهرة :سامي اخلانجي ،)1982-1960 ،ج  :9الدر الفاخر يف
سرية امللك النارص ،حتقيق هانس روبرت رويمر ( ،)1960ص  ،17اً
نقل عن :القطار ،نيابة طرابلس ،ص .92
 73أبو العباس أمحد بن عيل املقريزي ،السلوك ملعرفة دول امللوك ،حتقيق حممد عبد القادر عطا (بريوت :دار الكتب العلمية،)1997 ،
ج  ،2ص .331
 74قطب الدين موسى بن حممد اليونيني ،ذيل مرآة الزمان ،تاريخ السنوات 697ـ 711هـ 1297/ت1311 -م ،حتقيق محزة عباس
(بريوت :جامعة القديس يوسف ،)1990 ،اً
نقل عن :القطار ،نيابة طرابلس ،ص .88
 75أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،من ذيول العرب ،حتقيق حممد رشاد عبد املطلب ؛ راجعه صالح الدين املنجد وعبد الستار أمحد
فراج ؛ بإرشاف جلنة فنية بوزارة اإلرشاد واإلنباء ،الرتاث العريب؛ ( 17الكويت :مطبعة حكومة الكويت[ ،د .ت ،)].ص  ،30اً
نقل عن:
القطار ،نيابة طرابلس ،ص .93
 76أبو حممد حممود بن أمحد العيني ،السيف املهند يف سرية امللك املؤيد «شيخ املحمودي» ،حققه وقدم له فهيم حممد شلتوت؛ راجعه
حممد مصطفى زيادة ،املكتبة العربية .الرتاث (القاهرة  :دار الكاتب العريب للطباعة والنرش ،)1967-1966 ،ص  81ـ ،83نق ً
ال عن:
القطار ،نيابة طرابلس ،ص .99
 77أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد اهلادي ،العقود الدرية من مناقب شيخ االسالم أمحد بن تيمية ،بتحقيق حممد حامد الفقي (صيدا،
لبنان؛ بريوت :املكتبة العرصية ،)2005 ،ص .153
 78أبو العباس أمحد بن عيل القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،رشحه وعلق عليه وقابل نصوصه حممد حسني شمس الدين،
 14ج (بريوت :دار الكتب العلمية[ ،د .ت ،)].ج  ،13ص .251
 79أنطوان ضو ،تاريخ األمراء اللمعيني (بريوت[ :د .ن ،)1990 ،].ص  ،41والقطار ،نيابة طرابلس ،ص .106
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يتضح من آراء الذين ّأرخوا حلوادث كرسوان خالل القرنني الرابع عرش واخلامس عرش ،أن واحدً ا منهم مل ُيبد
عدل رأيه ،فبعد أن كانوا يف نظره نصرييني وظنيني أصبحوا دروزً ا ،وبذلك
رأ ًيا يف مذهبهم ،وهو اجلزري ،وآخر ّ
مؤرخا وفا ًقا ملا ييل:
واقعا عىل مخسة عرش
ً
يصبح توزيع ال ِّنسب املئوية ً
دروز

 8من أصل 15

 53٫33يف املئة

ظنيون

 1من أصل 15

 6٫66يف املئة

نصريية

 3من أصل 15

 20٫22يف املئة

رافضة

 1من أصل 15

 6٫66يف املئة

غالة

 1من أصل 15

 6٫66يف املئة

موارنة

 1من أصل 15

 6٫66يف املئة

جمموع ال ِّنسب

 97٫99يف املئة

واضح من هذه ال ِّنسب أن الذين قالوا بأن أهل كرسوان «دروز» أو «تيامنة» ّ
شكلوا أكثر من نصف املؤرخني،
مؤرخا واحدً ا،
والذين قالوا بأهنم نصريية بلغوا خمُ س عدد املؤرخنيّ ،أما من اعتربهم من املؤرخني «رافضة» فكان
ً
وكذلك األمر بالنسبة إىل الغالة والظنيني واملوارنة .وإذا عدنا إىل فقه أهل الس ّنة واجلامعة ،وكذلك فقه الشيعة ،يمكن
القول إن الغالة ليسوا يف عداد اإلمامية االثني عرشية ألن «الغالية هم الذين غلوا يف حق أئمتهم حتى أخرجوهم من
حدود اخللقية وحكموا فيهم بأحكام اإلهلية»( .)80كام إن اسم «الظنيني» ليس مكانًا بل صفة ألهل كرسوان ،وهو
يعني عند علامء الس ّنة وفقهائهم أهنم «املرشكون» الذين ظنوا باهلل ظن السوء( .)81ومع ذلك ،فإن مصطلح الرافضة
هو اسم جامع يف مفهوم أهل الس ّنة واجلامعة لإلمامية االثني عرشية واإلسامعيلية والدروز والنصريية.

ومكانيا ،وهو صالح
زمانيا
قريبا من حوادث كرسوان
ً
ً
يف هذا السياق ،ال بد من الوقوف عىل نص مؤرخ عاش ً
بن حييى ،مؤرخ البحرتيني أمراء جبل الغرب من بالد بريوت ،وكان قد نشط يف النصف األول من القرن التاسع
هـ /النصف األول من القرن اخلامس عرش م .والالفت أن ابن حييى كان يف معظم نصوصه التأرخيية حلوادث
القرنني الثالث عرش والرابع عرش يرفد معلوماته بوثائق من أحد البيوتات البحرتية ،أو بروايات اً
نقل عن
مؤرخني مها الكتبي( )82والنويري ،ومل يضف شي ًئا
أمرائهم ،باستثناء حوادث كرسوان التي تناوهلا بالنقل عن ّ
مرب ًرا ،إذا ما علمنا أن البحرتيني
عىل أسالفه حول هوية «الكرسوانيني» ،وربام يكون هذا النأي عن احلوادث َّ
كانوا عىل متاس مع أهل كرسوان ،وبالتايل كانوا ملزمني بمعاضدة السلطة السياسية يف دمشق .ولكن ما مل يكن
مقبوالً هو استنسابيته التي جتسدت يف تغييب هوية الكرسوانيني.
توجه العساكر إىل جبال
ينقل ابن حييى عن النويري ما كتبه حول حوادث  691هــ  1291 /م التي ذكر فيها ّ
حدته،
كرسوان بقيادة بعض األمراء ،وفشل املهمة بسبب وجود من ثنى عزم األمري بدر الدين بيدرا وكرس ّ

 80أبو الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين ،امللل والنحل ،صححه وعلق عليه أمحد فهمي حممد ،ط ( 7بريوت :دار الكتب العلمية،
 ،)2007ص .176
 81ابن قيم اجلوزية ،ج  ،1ص .65
 82هو حممد بن شاكر الكتبي الداراين الدمشقي املؤرخ (ت 764هـ 1363 /م ) .من مؤلفاته عيون التواريخ الذي رتّبه عىل السنني،
فابتدأه بسرية النبي وانتهى إىل عام 760هـ1359 /م  .انظر :صالح الدين املنجد ،معجم املؤرخني الدمشقيني وآثارهم املخطوطة
واملطبوعة (بريوت :دار الكتاب اجلديد ،)1978 ،ص . 183
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فحصل الفتور يف شأهنم ،األمر الذي ّ
مكن الكرسوانيني من بعض العساكر ،فنالوا منهم اً
وهنبا ،واتهّ م
قتل ً
األمري بيدرا بأنه حصل عىل رشوة منهم( .)83هذا ما قاله النويري (بترصف) ونقله ابن حييى ،لكن عندما يأخذ
النويري بتفاصيل احلوادث وتعيني اجلامعات التي قاتلت عساكر املسلمني ،ينفر ابن حييى من نص النويري
وال يعود يقاربه ،ألن النويري ذكر الدروز يف حوادث  699هــ بقوله« :ثم توجه [االفرم] يف العرشين من
شوال إىل جبال كرسوان والدرزية ،وقصد استئصال شأفتهم لمِ ا عاملوا به العساكر اإلسالمية عند هزيمتهم ،من
السلب واألذى ،فالتزموا بر ِّد ما أخذوه من أقمشة العسكر ،ومحل ما ُر ّد إليهم وعاد إىل دمشق( ،)84وعىل خلفية
احلوادث املذكورة واهتام السلطات اململوكية للكرسوانيني «أهنم كثروا وطغوا واشتدت شوكتهم وامتدوا إىل
والعدة فكانوا يف
أذى العسكر عند اهنزامه من الترت ،وقتلوا من وجدوه وهنبوا ما بقي معهم من صيانة القامش
ّ
وقدم بنتيجتها رسالة إىل امللك
متام الشدة»(ّ .)85أما شيخ اإلسالم ابن تيمية( )86الذي واكب احلملة عىل كرسوان ّ
النارص حممد بن قالوون( ،)87سلطان املامليك؛ فقد أضاف إىل االهتامات ما ييل« :ملّا قدُ م التتار إىل البالد ،وفعلوا
بعسكر املسلمني ما ال يحُ ىص من الفساد ،وأرسلوا إىل أهل قربص ،فملكوا بعض الساحل ومحلوا راية الصليب،
ومحلوا إىل قربص من خيل املسلمني وسالحهم وأرساهم ما ال حييص عدده إ ّ
ال اهلل ،وأقام سوقهم بالساحل
عرشين يو ًما يبيعون فيه املسلمني واخليل والسالح إىل أهل قربص ،وفرحوا بمجيء التتار هم وسائر أهل هذا
املذهب امللعون ،مثل أهل جزين وما حواليها وجبل عامل ونواحيه»(.)88
اهتامات ابن تيمية ألهل كرسوان ،التي تُضاف إليها شهادات املؤرخني ،تؤكد موقفهم العدائي من السلطات
اإلسالمية عىل خلفية حماربتهم للمسلمني ،وهذا املوقف يف ميزان الرشع اإلسالمي يستوجب مقاتلتهم حتت
عنوان «جهاد املارقني ،بعد أن ُبذل هلم من العدل واإلنصاف ما مل يكونوا يطمعون بهّ .)89(»...أما هوية أهل
كرسوان ،ففيها نزاع بني الباحثني الذين تناولوها وإنْ ك ّنا نرى أهنم دروز منشقون عن دعوة التوحيد(.)90
هذه األسباب التي أوضحنا بعضها أعاله ،أوجبت عىل السلطات اإلسالمية اململوكية يف دمشق بتجريد محلة
وجرده أ ّدت إىل هتجريهم ،وكانوا ،بحسب صالح بن حييى ،أربعة آالف راجل(ّ .)91أما
عسكرية عىل كرسوان ُ
()92
املقريزي ،فيقول إن عدد الرماة منهم اثنا عرش ألف را ٍم  .وال شك يف أن تقدير ٍّ
كل من ابن حييى واملقريزي
حيمل الكثري من التساؤل؛ فبالرغم من أن املعطيات السكانية يف تلك احلقبة التارخيية معدومة ،فإن ما كان
يتعلق باجلوائح التي اقترصت إحصاءاهتا التقريبية عىل املدن الكبرية كدمشق وحلب( ،)93يعني تسليمنا بقول

 83ابن حييى ،تاريخ بريوت ،ص . 26
 84النويري ،ج  ،31ص .408
 85بيبريس املنصوري ،كتاب التحفة امللوكية ىف الدولة الرتكية :تاريخ دولة املامليك البحرية ىف الفرتة من  711-648هجرية ،نرشه
وقدم له ووضع فهارسه عبد احلميد صالح محدان (القاهرة :الدار املرصية اللبنانية ،)1987 ،ص .262
 86العالمة تقي الدين ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم احلراين661،ـ 728هـ 1262 /ـ1327م.
الشيخ اإلمام العامل العالمة املفرس الفقيه املجتهد احلافظ املحدِّ ث شيخ اإلسالم ،انظر :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،الوايف
بالوفيات ،حققه وع ّلق عليه أبو عبد اهلل جالل األسيوطي (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2010 ،ج  ،5ص  257و. 262
 87حممد بن قالوون بن عبد اهلل الصاحلي امللك النارص ابن املنصور( 684ـ 741هـ 1285 /ـ 1340م ) ،تولىّ سلطنة املامليك بتقطع
حتى وفاته ،انظر :شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،الدرر الكامنة يف اعيان املائة الثامنة ،حتقيق وتعليق أمحد فريد املزيدي
(بريوت :دار الكتب العلمية ،)1998 ،مج  ،2ج  ،4ص  90و.92
 88املقديس ،ص . 155
 89املصدر نفسه ،ص .157
 90نايل أبو شقرا ،تاريخ لبنان أزمة نص ومصطلح وهوية ،بريوت[ :املؤلف] ،)2004 ،ص .181-180
 91ابن حييى ،تاريخ بريوت ،ص .96
 92املقريزي ،السلوك ملعرفة دول امللوك ،ج  ،2ص .331
 93فادي الياس توا ،املناخ واألسعار واألمراض يف الشام يف بالد عهد املامليك (648ـ 922هـ1250 /ـ 1516م) (بريوت[ :د .ن،].
 ،)1998ص  377ـ .378
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يقدر بعرشين ألف نسمة ،وتسليمنا بمقولة املقريزي أن العدد
ابن حييى إن األربعة آالف راجل مع عائالهتم َّ
يقدر بستني ألف نسمة ،وهذان احلاصالن ناجتان من رضب عدد الرجالة أو الرماة بالعدد مخسة ،وهو
اإلمجايل ّ
()94
علم أن بعض الدارسني جيعل هذه العدد ستة اً
رقم اعتمده باحثون يف التاريخ العثامين  ،اً
بدل من مخسة .ويف
قرسا إىل
كلتا احلالتني ،فإن املشهد الذي تقدمه النصوص التارخيية يكشف عن مأساة أهل كرسوان الذين نُقلوا ً
جزين والبقاع وطرابلس .وهكذاُ ،أفرغت كرسوان من أهلها ،ونقلت السلطات اململوكية من حل حملهم من
اجلامعات الرتكامنية(.)95
 -2المسيحيون وإنماء بالد الدروز

إن حوادث القرن الرابع عرش كشفت عن مأزق تعاييش طوائفي يف ظل وجود قوى خارجية ّ
متكنت من
استدراج األقليات املذهبية ،كالشيعة واإلسامعيلية والنصريية والدروز ،وزاد يف تفاقمه أن ارتباط هؤالء
ً
بالسلطة اإلسالمية مل يكن إ ّ
سببا يف
ارتباطا
ال
اسميا؛ إذ إن عدم اندماجهم يف املجتمع األكثري اإلسالمي كان ً
ً
انعزاهلم مع املوارنة يف اجلبال العالية البعيدة عن املدن الساحلية ،التي مل تكن توفّر هلم سوى األمن اجلزئي .ومع
األخذ يف عني االعتبار سكوت املصادر التارخيية عن حراك اجتامعي يف جبل لبنان خالل القرن اخلامس عرش،
تبدل يف املشهد السكاين يف القرن السادس عرش ،حيث إن مجاعات من أهل الس ّنة
فإن يف اإلمكان التحدث عن ّ
توطنت كرسوان ،يف حني اختفت عن جبل لبنان اجلنويب ِ
واجلامعة والشيعة والدروز واملوارنة ّ
الفرق املذهبية
حتدث عنها شيخ الربوة( ،)96وكانت يف معظمها فاطمية العقيدة ،بام يف ذلك إقليم اخلروب عىل ساحل
التي ّ
حتول أهله إىل الس ّنة ،وأصبحت اخلريطة السكانية تقترص عىل ثالثة مذاهب يف جبل لبنان
قضاء الشوف ،حيث ّ
()98
()97
اجلنويب ،الدروز يف األشواف ،مع رصد وجود س ّني يف بعض القرى كالباروك وجمدل املعوش  ،والشيعة
يف إقليم جزين ،والس ّنة عىل ساحل الشوف بني صيدا والدامور.

يتقبلوا
تشري املصادر التارخيية إىل تغيرّ الفت يف البنية السكانية مع بدايات العهد العثامين؛ إذ يظهر أن الدروز مل ّ
احلكم العثامين اجلديد ،فقاموا بمحاوالت عدة تكشف عن تواطئهم مع املامليك الذين كانوا قد أزحيوا عن بالد
الشام بد ًءا من عام 922هـ1506/م .وتسجل احلوادث األمنية ثالث محالت عسكرية قام هبا العثامنيون ضد
املتن والشوف احليطيُ ،قتل بنتيجتها عدد من الدروز تم إحصاؤه بالرؤوس التي نُقلت عىل اجلامل إىل دمشق(.)99
ومع ذلك ،ال يمكن تغييب العامل االقتصادي املتمثّل يف عدم قيام بعض اجلامعات الدرزية بدفع الرضائب؛
ففي حكم سلطاين مرسل من الديوان اهلاميوين (السلطاين) إىل نائب الشام عام 973هـ 1565 /م ،أثريت
مسألة طائفة من الدروز يف إحدى قرى ناحية اجلرد ،حيث «رفعوا لواء العصيان ،وامتنعوا عن دفع ما يستحق
 94عصام خليفة ،نواحي لبنان يف القرن السادس عرش :التقسيامت االدارية -الديموغرافيا -األديان واملذاهب (بريوت[ :املؤلف]،
 ،)2004ص  ،11-10وشوفاليه ،ص .119
 95املقديس ،ص . 160
 96انظر اإلشارة إىل وادي التيم وجبل الشيخ ،ص .190
 97خليفة. 174 ،
 98نجم الدين حممد بن حممد الغزي ،الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة ،حققه وضبط نصه جربائيل سليامن جبور  ،ط ( 2بريوت:
دار اآلفاق اجلديدة ،)1979 ،ج  ،1ص  51وج  ،2ص  ،184وحممد بن عيل بن طولون ،مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان  :تاريخ مرص
والشام ،حققه وكتب له املقدمة واحلوايش والفهارس حممد مصطفى ،تراثنا 2 ،ج (القاهرة :املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة
والطباعة والنرش ،)1964-1962 ،القسم األول من . 359
 99حممد بن عيل بن طولون :اعالم الورى بمن ويل نائبا من االتراك بدمشق الشام الكربى ،حتقيق حممد امحد دمهان (دمشق :دار الفكر،
 ،)1983ص  ،257وحوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثامين للشام 951-926 ،هـ  :صفحات مفقودة تنرش للمرة االوىل من كتاب
مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان البن طولون الصاحلي الدمشقي ،حتقيق امحد ايبش ،اعادة استكشاف سورية؛ ( 1دمشق :دار األوائل،
 ،)2002ص .170
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عليهم من حقوق ورسوم»( .)100إن قراءة التاريخ املعني (1449هـ 1697 /م) بتجرد وموضوعية تنحو إىل
تسجيل ريادية ظاهرة للمسيحيني بشكل عام ،واملوارنة بشكل خاص ،يف مسألة نمو اقتصاد بالد الدروز التي
متدد الدروز عىل
عانت صعوبات بالغة خالل املرحلة التي سبقت بداية القرن السادس عرش ،وحالت دون ّ
مساحات إضافية خارج مواقعهم السكنية .وقد ترافق تسليم ُع َهد( )101جبل لبنان اجلنويب للعائلة املعنية الس ّنية
ّ
التوطن املسيحي يف جبل لبنان األوسط
املذهب( ،)102مع التقاء مصلحة املسيحيني مع مصلحة الدروز ،ذلك أن
واجلنويب أوجبته عوامل عدة ،أمهها اضطهاد موظفي والية طرابلس للموارنة ،حيث كانوا ُيرهقون األهايل
بالرضائب ،وحاجة الدروز إىل يد عاملة فاعلة يمكن أن حتقق هلم ً
يؤمن دفع الرضائب .وقد نجح
فائضا
إنتاجيا ّ
ً
املوارنة وامللكيون( )103يف إعادة إحياء األرض من خالل عقود رشاكة رشعية (املزارعة ،املساقاة ،الرشاكة عىل
ّ
نسبيا ال تتجاوز القرن ،إذ بدأت اهلجرات
األرض والشجر)؛ هذا
التوطن يف جبل لبنان جرى يف مرحلة قصرية ً
املسيحية يف النصف األول من القرن السادس عرش .ويفيد تقرير مرسل من األب إليانو ،أحد أفراد البعثة
البابوية إىل جبل لبنان ،مؤرخ عام 1578مّ ،
بتوطن موارنة يف بعض القرى الدرزية .يقول إليانو« :ويف بالد
()104
وتقدم املصادر التارخيية مالمح واضحة هلجرات
الدروز مخس أو ست قرى يسكنها قوم من املوارنةّ . »...
متددت خالل أواخر القرن السابع عرش صعو ًدا باجتاه املناطق اجلبلية .هذه
ملكية باجتاه ساحل جبل لبنانّ ،
وضوحا عىل صعيد التأريخ جلبل لبنان وبناه السكانية يف ظل ادارة عثامنية مركزية ناشطة،
املرحلة هي األكثر
ً
ولذلك ،فإن القرن السادس عرش شهد هجرات طوائفية إىل جبل لبنان األوسط واجلنويب ،سببها رغبة السلطان
سليم ( 927 – 918هـ1520 -1512 /م ) يف إعامر البلدان «حيث قدُ مت إليه الناس من كل جانب ،فقدُ م
برمانا ومزارع كرسوان ،وكذلك النصارى جاؤوا من بالد طرابلس»(،)105
املتاولة من بالد بعلبك ...وسكنوا يف ّ
فسكنوا يف عرامون وكفور الفتوح وغزير وب ّلونةّ .أما املنطقة اجلنوبية من جبل لبنان ،فكانت يف غالبيتها درزية
املذهب ،مع أقلية شيعية وس ّنية ومسيحية .ويتضح من اإلحصاءات العثامنية الرسمية أن اخلريطة السكانية جلبل
لبنان الشاميل واألوسط واجلنويب كان خالل النصف الثاين من القرن السادس عرش عىل الشكل التايل(:)106
 100بالد الشام يف األحكام السلطانية الواردة يف دفاتر املهمة ،إعداد وترمجة فاضل بيات ،منشورات جلنة تاريخ بالد الشام 3 ،ج (عامن:
جلنة تاريخ بالد الشام ،)2007-2005 ،ج  ،1ص  315و.316
 101العهدة نظام التزام الريع العقاري .
 102املعنيون الس ّنة :التاريخ جمموع وقائع املايض ،وهو ً
أيضا املعرفة املتعلقة هبذه الوقائع ،وهذا التعريف املزدوج ال يعني بطبيعة احلال
أن هناك تطابقًا الز ًما بني وقائع املايض واملعرفة التارخيية هبذه الوقائع .إن معظم حوادث تاريخ لبنان يف العرصين الوسيط واحلديث قد
معلم أركيولوجي ،أو وثيقة مكتوبة ،وهذا
تناولتها النصوص التارخيية بقالب روائي رسدي ،من دون أن يس َند احلادث إىل شاهد عيان أو ْ
ويعرضه للنقد ،والتاريخ املعني واحد من املحطات املهمة يف تاريخ لبنان الذي مل ّ
يشكل معه حتى صدور كتابنا
ُيضعف النص التارخيي ّ
تاريخ لبنان أزمة نص ومصطلح وهوية الذي تناولنا فيه تاريخ األرسة املعنيةّ ،
وشككنا يف درزيتها ،وأثبتنا أهنا س ّنية املذهب .إضافة إىل
معينة لرافيض ،أكان من الشيعة اإلسامعيلية أم من الدروز أو النصريية ،ألهنا
ذلك ،مل تصدر السلطات اململوكية تقليدً ا بإدارة شؤون ناحية ّ
مل تكن تأمتنهم عىل محاية الثغور وجباية األموال وحفظ بيضة اإلسالم ،وألهنم أظهر معاندة لس ّنة رسول اهلل (ﷺ)ورشائع دينه من سائر
أهل األهواء ،اً
علم أن أرسة املعنيني كانت حارضة يف النصوص التارخيية منذ عام 853هـ 1449 /م ،وأن أحد موفدي البابوية يف روما
قال يف تقريره عام 1578م ...« :هؤالء الدروز معروفون ببسالتهم ولطفهم ،ومعادون لألتراك ،وهم مع ذلك حمالفون لألمري العريب،
وهذا يعني أهنم معادون للمامليك ،ومع ذلك متعاونون مع ممثّل هذه السلطة يف ناحية الشوف» .انظر :املوسوعة الفلسفية العربية ،مج ،1
ص 216؛ أبو شقرا ،تاريخ لبنان ،ص  247وما بعدها؛ بطرس فهد ،عالقات الطائفة املارونية بالكريس الرسويل املقدس (جونية ،لبنان:
مطابع الكريم احلديثة[ ،د .ت ،)].ص  ،66وأبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموعة الفتاوى ،حتقيق خريي سعيد
(القاهرة :املكتبة التوفيقية ،)2000 ،مج  ،15ج .28
 103امللكيون أتباع أحد املذاهب املسيحية.
 104فهد ،ص . 66
 105الدوهيي ،ص  .392وهذه القرى كانت تابعة لناحية كرسوان واجلردين .
 106املك َّلف هو دافع الرضائب.
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قدمها د .عصام خليفة أخذت يف عني االعتبار صعوبة معرفة انتامء السكان الديني
ُيذكر أن القراءة التي ّ
ّ
نظرا إىل
واملذهبي ،وكذلك استحالة قراءة أسامء القرى واملك َّلفني .وعليه ،فإن حتليل املعلومات
متعذر ً
هذا االعتبار .ومع ذلك ،فإن التطور يف البنى السكانية قد تفعل ضمن جغرافية جبل لبنان األوسط
واجلنويب ،حيث شهد القرن السابع عرش هجرات متتالية للموارنة ّ
حطت رحاهلا يف املتن واجلرد والغرب
تقريرا يقول فيه:
قدم «ماشنجي» ،وهو أحد مبعوثي أمري توسكانا،
وشوف ابن معن؛ فقرابة عام ّ 1614
ً
()108
«يف هذه البالد عدد كبري من املسيحيني يتوسلون إىل سموك أن ترفقهم بعني العطف»  .ويذكر األب
توما فيتايل يف تقريره عن لبنان عام « 1643أن مقاطعة صيدا ...فيها املسلم واملاروين وامللكي واليهودي،
واحلقول املجاورة للمدينة يف أيدي املوارنة والدروز»( .)109ومل ُ
يطل الوقت عىل وجود املوارنة يف القرى
القريبة من صيدا واملعروفة بإقليم التفاح ،حتى بدأت هجرة النصارى امللكية إىل اإلقليم املذكور والشوفني
احليطي والشويزاين؛ ففي عام  1648زار البطريرك مكاريوس احللبي مدينة صيدا وعدة قرى يف ما ُيعرف
اليوم بقضاء الشوف ،وأخرى يف إقليم التفاح .وكان هدف الزيارة تفقّد رعيته يف هذه القرى( .)110وإذا

 107خليفة ،ص . 227-224
 108بولس قرأيل ،فخر الدين املعني الثاين :حاكم لبنان (بريوت :دار حلد خاطر ،)1992 ،ص .205
 109لبنان يف السنة 1643م اً
عربه وع ّلق عىل حواشيه اخلوري بولس قرأيل (طرابلس :مطبعة صدى الشامل،
نقل عن :تقرير االب فيتايلّ ،
 ،)1938ص . 12
 110تاريخ طائفة الروم امللكية والرهبانية املخلصية ،بقلم قسطنطني الباشا املخليص 2 ،ج (صيدا ،لبنان :مطبعة دير املخلص،)1938 ،
ج  ،1ص . 109-108

دراسات
البنى السكانية في جبل لبنان  1250ـ 1850

كانت اهلجرات املارونية إىل بالد الدروز مل حتصل قبل النصف األول من القرن السادس عرش ،بدليل
عدم وجود إشارات اسمية يف دفاتر اإلحصاء العثامنية تؤكد ّ
توطنهم ،عالوة عىل أن القرى التي ذكرها
تابعا
يعينها يف إقليم التفاح الذي كان ً
األرشيدياكون بولس حول سفرة والده املطران مكاريوس ،والذي ّ
()111
لإلمارة الدرزية ،وهي عىل وجه التحديد :كفر ملكة ،عربا ،بريت ،وادي الليمون ،كفربيت ،كفرح ّتا ،
ومل تُرش دفاتر اإلحصاء العثامين يف القرن السادس عرش إ ّ
ال إىل اثنتني منها مها كفرملكة وكفرح ّتا(،)112
فإن ذلك يؤكد عدم ّ
توطن مسيحيني يف هذه املناطق قبل أواخر القرن السادس عرش .وكان املعنيون،
مدوا نفوذهم خارج اإلمارة الدرزية ،بإجازة رشعية أحيانًا وبمنطق القوة أحيانًا
أمراء جبل لبنان ،قد ّ
أخرى .ويف وقت تركت السلطات العثامنية فيه عمليات اهلجرة املسيحية تأخذ مداها إىل بالد الدروز
خالل القرن السابع عرش ،كان هناك خروج للشيعة من جزين وبعض إقليم التفاح ،وهذا أمر ال يمكن
تفسريه اّإل يف سياق سيايس بقرار من السلطات العثامنية ،أو قد يكون نتيجة رصاع ديني مع الدروز .ومنذ
ذلك الوقت ،بدأت املعادلة السكانية متيل إىل املوارنة يف غياب نمو سكاين الفت للدروز بسبب ّ
حتكم
ثالثة أسباب معيقة هي :حتريم العقيدة الدرزية الزواج بأكثر من امرأة؛ النقص املتتايل يف عدد الذكور من
الدروز نتيجة العمليات القتالية؛ «وبوجه اخلصوص الطالق (وهو احلق القارص عىل الرجال) ،والعقم،
()113
و ُيعزى سببه إىل أن الدروز يتزوجون عادة يف سن مبكرة للغاية باملقارنة باملسيحيني»  .ومع تنصرّ
بعض األمراء الشهابيني ،والسيام الذين تو ّلوا حكم جبل لبنان ،أخذ الواقع السيايس املاروين يتمظهر
بوجه من النفوذ عىل مرسح سياسة اجلبل ،حيث كثرت األديرة التي ّ
مواقع استقطاب للموارنة،
شكلت
َ
ويف املفهوم اجلبائي عام ً
ال متفو ًقا آلليات اإلنتاج .وبرزت الكنيسة املارونية كحامل ملرشوع تغيريي كان
من أهدافه حتجيم اإلقطاع الدرزي والشيعي واملاروين عىل حد سواء ،فكان أحد مظاهره يف النصف
()114
الثاين من القرن الثامن عرش إزاحة الشيعة
جبة املنيطرة ووادي علامت وجبيل والبرتون والفتوح،
عن ّ
وهي قرى يف شامل ووسط جبل لبنان لصالح املوارنة ،وذلك عرب آليات السلطة السياسية التي بدأت عام
 .1771ويف املرحلة التارخيية ذاهتا ،وعىل خلفية الرصاع الرويس  -العثامين والرصاع اململوكي  -املرصي
تكبد الدروز ،نتيجة مواجهة حاكم عكا الشيخ ضاهر العمر الس ّني املذهب ،وكان يقاتل بشيعة
والعثامينّ ،
ً
مذهبيا مت ّلك أهل جبل لبنان من
سلوكا
صور وبالد بشارة يف معركة النبطية 1500 ،قتيل ،أضف إىل ذلك
ً
طوائف كلها ،وكان قد سامهت فيه السلطة السياسية يف الربع األول من القرن التاسع عرش ،وذلك من
خالل نفوذ الزعيم الدرزي بشري جنبالط واألمريين الشهابني يوسف وبشري.
تفوق يف االقتصاد الذي بات سمة بارزة من خالل ربط
هذا ومل يكن الشيخ بشري بعيدً ا عماّ وصل إليه املوارنة من ّ
نواحي جبل لبنان بشبكة من العالقات التجارية ّ
شكلت نواتهَ ا قرى دير القمر وجزين وزحله ومدن الساحل.
لذلك كانت رغبته يف استثامر احلوادث الطائفية يف منطقة حلب من الشامل السوري بني الس ّنة والدروز ،فعمل عىل
إقناع األمري بشري بنقل دروز اجلبل األعىل (جبل السامق) ،أو جبل األربعني كام ُيعرف اليوم ،فقرر األمري تسهيل
نقلهم إىل املناطق السكنية الدرزية يف اإلمارة الشهابية ،وقد كانوا  400عائلة ،مات منهم الكثري( .)115ولكن هذه
 111املصدر نفسه ،ج  ،1ص .108
 112خليفة ،ص .182
 113شوفاليه ،ص .130
 114خمترص تاريخ جبل لبنان ،تأليف انطونيوس أيب خطار العينطوريني؛ طبعة األب اغناطيوس طنوس اخلوري؛ نظر فيها وحققها
الياس قطار  ،مراجع وأصول تارخيية؛ ( 3بريوت :دار حلد خاطر للطباعة والنرش والتوزيع ،)1983 ،ص  ،70-69وأمحد حممود
سويدان« ،كرسوان وجبيل ما بني النزوح االسالم واهلجرة املارونية بني القرن الرابع عرش والثامن عرش »،إرشاف أنطوان عبد النور
(رسالة ماجستري ،اجلامعة اللبنانية ،قسم التاريخ ،)1980 ،ص . 109-108
 115حيدر أمحد الشهايب ،لبنان يف عهد األمراء الشهابيني :وهو اجلزء الثاين والثالث من كتاب الغرر احلسان يف أخبار أبناء الزمان ،عني
بضبطه ونرشه وتعليق حواشيه ووضع مقدمته وفهارسه أسد رستم وفؤاد افرام البستاين ،منشورات اجلامعة اللبنانية .قسم الدراسات
التارخيية؛ ( 1969بريوت :منشورات اجلامعة اللبنانية ،قسم الدراسات التارخيية ،)1969 ،ق  ،2ص .574
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احلموالت اإلضافية مل تغيرّ شي ًئا يف املعادلة السكانية ،إذ بقي املوارنة هم األكثر عد ًدا بني طوائف اجلبل.
لقد كان هناك أسباب وجيهة ومنطقية لزعزعة اإلقطاع ،والسيام وجهه الدرزي الذي كان يمسك بجميع
األوراق السياسية يف جبل لبنان حتى هناية الربع األول من القرن التاسع عرش ،بعد أن تراجع دخل الفقراء
من الطوائف كافة ،وانحرصت امل ْلكيات العقارية يف أيدي ٍ
قلة من أعيان اجلبل .وقد ترافق ذلك مع تعرض
الصيغة السياسية يف اجلبل لعوامل خارجية متثّلت يف ظهور حممد عيل باشا يف مرص ،وتبلور مرشوعه السيايس
يف السيطرة عىل بالد الشام عىل حساب السلطنة العثامنية ،وكان عليه لفتح بالد الشام هتيئة الظروف السياسية يف
جبل لبنان ،التي جتسدت بتحالفه مع حاكم اجلبل األمري بشري ،والتخلص من رشيكه القوي يف السلطة الشيخ
فتمت تصفيته جسد ًيا عام  ،1825وما لبث اجليش املرصي أن دخل بالد الشام ومعه مرشوع
بشري جنبالطّ ،
تفكيك العالقة بني الدروز واملوارنة ،الذي ساهم بشكل فاعل يف الرشخ الكبري بني الطائفتني ،وبخروج اجليش
املرصي نتيجة إخفاقه ،ألنه مل جيد يف بالد الشام السند الذي كان يطلبه( ،)116خرج معه حاكم لبنان األمري
مزقت هذه احلوادث جمتمع جبل لبنان بني دروز يسعون إىل إبقاء صيغة احلكم اإلقطاعي،
بشري الشهايب .وقد ّ
وموارنة يطمحون إىل االستقالل بكل مفاهيمه يف زمنها .ورغم اعتامد نظام يقسم اجلبل إىل قائمقاميتني يف
أشده بعد أن دخلت الدول
الفرتة  ،1858 -1842واحدة درزية وأخرى مسيحية ،فإن االنقسام كان قد بلغ ّ
الغربية بطموحاهتا السياسية يف تأدية دور عىل صعيد رضب اإلمرباطورية العثامنية« ،فقد تركت ثامين سنوات
من االحتالل املرصي ترا ًثا من الشك والريبة بني الفريقني مل يكن من السهل نسيانه»(.)117
املقومات السياسية واالقتصادية واالجتامعية كلها جاهزة عند املوارنة؛ ففي السياسة ّ
متكن املوارنة من
لقد كانت ّ
تفوقهم الف ًتا من خالل مت ّلكهم األرايض بالطرق
بناء عالقات وطيدة مع الغرب األورويب ،ويف االقتصاد كان ّ
()118
تفوقهم العددي عىل الدروز؛ فاستنا ًدا إىل دراسة
الرشعية عن طريق رشائها من الدروز  ،ويف االجتامع كان ّ
أجريت عام  1845يف مجيع املناطق ،اس ُتخلص أن « ...املسيحيني كانوا ّ
يشكلون يف جممل املناطق اخلاضعة سابقًا
حلكم األمري بشري ما يقارب  % 79املئة من السكان ،والدروز  % 12منهم ...حتى اجلنوب الدرزي تم اكتساحه،
ففي نطاق اجلبل التابع لوالية صيدا هناك ما يقارب  %73من املسيحيني مقابل  ،%21ويف نطاق املقاطعات
املختلفة هناك  %69من املسيحيني مقابل  %24من الدروز ،ويف نطاق األرايض املنسوبة إىل القائمقامية الدرزية
هناك  %60من املسيحيني مقابل  %32من الدروز(.»)119
تطور املوارنة عىل صعيد االنتقال التدرجيي من الزراعة إىل
هذا
التحول يف البنى السكانية ،الذي ترافق مع ّ
ّ
ومتزق اهليكلية
عمليات السوق املربحة ،وظهور الكنيسة املارونية كطرف أساس عىل ساحة جبل لبنانُّ ،
السياسية لإلقطاع بسبب تراجع مداخيل القطاع الزراعي ،بحيث أصبحت امل ْلكيات العقارية عب ًئا عىل أصحاهبا
وطورت معها رموزً ا مارونية ،كل هذا جعل
تطورت السوق التجارية ّ
نتيجة الرضائب املفروضة عليها ،يف حني ّ
من مشايخ اإلقطاع رهينة هلا ،عرب االستدانة منها .وكان للظروف السياسية التي ساهم فيها اخلارج من خالل
إزاحة األمراء الشهابيني املوارنة عن إمارة اجلبل ،وحماوالت اإلقطاع الدرزي إعادة اإلمساك بصيغته السياسية،
ورفض املوارنة هلذه الصيغة ،هذه األسباب جمتمعة أ ّدت إىل اصطدام املوارنة بالدروز عىل نحو ّ
متقطع منذ عام
هييأ للموارنة.
 1840حتى االنفجار الكبري عام  ،1860حني بدأ بعدها حكم اجلبل ،وبالتايل لبنانَّ ،
 116جورج أنطونيوس ،يقظة العرب :تاريخ حركة العرب القومية ،ترمجة نارص الدين األسد وإحسان عباس ،ط ( 7بريوت :دار العلم
للماليني ،)1982 ،ص .96
 117كامل الصليبي ،تاريخ لبنان احلديث ،ط ( 4بريوت :دار النهار للنرش ،)1978 ،ص . 80
 118نايل أبو شقرا ،التحوالت االقتصادية واالجتامعية يف جمتمع جبل لبنان :1900-1550 ،انموذج عامطور ،جزين-اقليم التفاح:
دراسة موثقة ،قدم له عصام خليفة وسليامن تقي الدين (لبنان :دار اشارات ،)1999 ،ص .250
 119شوفاليه ،ص .137-136
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عرش ».إرشاف أنطوان عبد النور (رسالة ماجستري ،اجلامعة اللبنانية ،قسم التاريخ.)1980 ،
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أسامة نجوم *

اقتصاد الظل في سورية:
حجمه ،أسبابه ،وآثاره
منذ العام  2005اختارت سورية االنتقال من نموذج التخطيط املركزي إىل اقتصاد السوق
االجتامعي ،الذي يعتمد سياسة االنفتاح وإعطاء مرونة آلليات القطاع اخلاص وتشجيعه عىل
االستثامر يف خمتلف النشاطات االقتصادية.

بسبب هذه املرحلة االنتقالية تفشت ظاهرة اقتصاد الظل وتغلغلت يف الشبكات الرسمية وغري
الرسمية نتيجة ضعف أنظمة املتابعة واملحاسبة واحلامية ،وقصور إمكانات االقتصاد الكيل
السابق وقلة خربته يف التوظيف يف جماالت االستثامر والعاملة واملالية العامة .وسامهت هذه
نسبيا حاالت االحتقان الشعبي واالمتعاض من
الفجوة يف بروز األزمة احلالية التي تعكس ً
نمو فئات انتهازية استفادت من الفجوات لرتاكم ثروات متنوعة املصادر ،اعتام ًدا عىل نشاطات
اقتصاد الظل البعيدة عن الرقابة والشفافية من جانب ،وبالتعاون والتواطؤ مع ممثيل القطاع
احلكومي من جانب آخر.

مقدمة
ّ
تشري األدبيات االقتصادية إىل أن نشاطات اقتصاد الظل موجودة بأشكال ودرجات خمتلفة يف مجيع
االقتصاديات ،بمختلف درجة نموها وتطورها ،وأن حجم هذه النشاطات أوسع يف الدول الفقرية
قياسا بالدول املتطورة التي تتميز بنظم وهياكل اقتصادية متطورة.
والنامية التي متر بمراحل انتقاليةً ،

وتُعترب سورية من الدول النامية التي تب ّنت منذ عام  2005االنتقال من نموذج التخطيط املركزي إىل نموذج
اقتصادي ليربايل ُيدعى «اقتصاد السوق االجتامعي» ،ويقوم عىل االنفتاح االقتصادي وإعطاء مرونة واسعة
آللية السوق ،مع االهتامم باجلوانب االجتامعية ،وذلك هبدف تنويع مصادر الدخل الوطني ،وتشجيع القطاع
* باحث سوري .
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اخلاص عىل توليّ دور أكرب يف النشاطات االقتصادية .لكن هناك من يعتقد أن قصور سياسات االقتصاد الكليّ يف
جمال االستثامرات والعاملة واملالية العامة ،مع ضعف أنظمة الرقابة واملتابعة واملحاسبة وضعف شبكات احلامية
االجتامعية ،كل ذلك هيأ املجال النتشار نشاطات اقتصاد الظل بأنواعها كافة ،الرسمي منها وغري الرسمي
ً
ملحوظا خالل األعوام األخرية؛ إذ انترشت مظاهر العاملة غري َّ
املنظمة،
انتشارا
(املرشوع منها وغري املرشوع)،
ً
والتهرب الرضيبي ،والرشوة والفساد .كام انترشت مظاهر إجرامية ،مثل هتريب البضائع والسلع ،واالجتار
باملخدرات ،وما إىل هنالك من دالالت ظاهرة اقتصاد الظل .وال شك يف أن مسببات نشاطات اقتصاد الظل
وخصوصا يف جمال سوق العمل ،وقصور شبكات احلامية االجتامعية،
(كضعف سياسات االقتصاد الكيل،
ً
وتشوه بيئة األعامل) وانعكاساهتا (كانتشار الفساد ،وتعاظم ثروات الفاسدين واملفسدين ،وانتشار الرشوة)،
حاليا من خالل تعميق حالة االحتقان الشعبي واالمتعاض من
سامهت يف بروز األزمة التي تشهدها سورية ً
نجاحا يف قنونة نشاطات اقتصاد
سياسات اللربلة االقتصادية التي اتُّبعت يف األعوام األخرية من دون أن حتقق
ً
الظل من جهة ،وال يف تلبية حاجات املواطنني من فرص عمل نظامية ودخل الئق وعيش كريم من جهة أخرى،
ٍ
ٍ
وفئات اقتصادية انتهازية حمدثة النعمة ،راحت تستفيد من
طبقات اجتامعية
بل عىل العكس من ذلك ،أفرزت
ُثغَ ر السياسات االقتصادية ومن غياب الرقابة والشفافية واملحاسبة ،وراكمت ثروات ودخوالً متنوعة املصدر
من خالل نشاطات اقتصاد الظل املخفية والبعيدة عن الرقابة ،وذلك بالتعاون والرشاكة مع ممثيل القطاع
احلكومي الرسمي.

هيدف هذا البحث إىل فهم أبعاد ظاهرة اقتصاد الظل ،ومعرفة أسباهبا االجتامعية واالقتصادية ،وحتديد آثارها
يتطرق إىل مصطلح
يف تركيبة االقتصاد السوري وهيكليته ويف طبيعة املجتمع السوري؛ فالقسم األول منه ّ
اقتصاد الظل ومؤرشاته ،يف حني أن القسم الثاين يعمد إىل تقدير حجم هذا االقتصاد يف سورية من خالل
استخدام طريقتني من الطرق غري املبارشة ،ومها طريقة حتديد حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم ،باستخدام
نتائج مسوحات القوة العاملة يف سورية ،وطريقة تقدير الفرق بني دخل األرسة وإنفاقها وفق مسوحات ميزانية
األرسة .ويتم يف القسم الثالث تشخيص أسباب هذه الظاهرة ،ويف القسم الرابع حتليل آلثارها .ونعرض يف
القسم اخلامس بعض التوصيات للحد من نشاطات اقتصاد الظل .ونختتم البحث بخالصة ألهم ما ورد فيه
من نقاط.

أو ً
ال :تعريف اقتصاد الظل ومؤشراته
تشعب أبعاده االقتصادية واالجتامعية والقانونية
نظرا إىل ّ
ُيعترب توصيف اقتصاد الظل من القضايا الشائكةً ،
موحد وشامل هلذه األبعاد كلها .وقد اس ُتخدمت
يصعب اإلتيان بمصطلح أو تعريف َّ
وتداخلها ،وهو ما ّ
مصطلحات ومفاهيم متنوعة للداللة عىل اقتصاد الظل ،منها :االقتصاد املخفي (اخلفي)؛ االقتصاد غري املنظم؛
االقتصاد غري الرسمي؛ االقتصاد غري القانوين؛ االقتصاد غري املسجل؛ االقتصاد حتت األرض ....
ونظرا إىل اعتقادنا أن كل ما سبق من تلك املصطلحات واملفاهيم ال يعكس األبعاد الكاملة للنشاطات
ً
املوازية لنشاطات االقتصاد الرسمي ،اعتمدنا مصطلح اقتصاد الظل كونه أشمل ،ويعبرّ بشكل أفضل عماّ
جيري يف طياته من نشاطات .ويف ما ييل عرض لبعض الدراسات التي قدمت تعاريف خمتلفة للداللة عىل
اقتصاد الظل.
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 ماهية اقتصاد الظل-1

َّ ) يف البدايات معيار العاملة يف القطاع غري1(تب ّنت تقارير منظمة العمل الدولية
املنظم (غري الرسمي) لإلشارة إىل
َّ  ثم تب ّنت مفهو ًما أوسع هو «العاملة غري،)2(اقتصاد الظل
 الذي يشري إىل مجيع األعامل،»)املنظمة (غري الرسمية
َّ املنظمة أو غري
َّ املنظمة يف قطاع املنشآت
َّ غري
.)3(حمددة
َّ  أو يف القطاع العائيل خالل فرتة زمنية،املنظمة

 هناك كثري من الدراسات التي اعتمدت معيار الصبغة القانونية (احلالة التنظيمية) للتمييز بني،يف املقابل
َّ نشاطات اقتصاد الظل ونشاطات االقتصاد الرسمي؛ إذ يندرج مجيع النشاطات غري القانونية (غري
،)املنظمة
 وعدم تطبيق القوانني الناظمة كتلك اخلاصة بحقوق، وعدم التسجيل الرسمي،التهرب الرضيبي
بام فيها
ّ
)4(
 فيام أشار آخرون إىل مفهوم أوسع، ضمن إطار اقتصاد الظل،العامل والضامن االجتامعي وعالقات امل ْلكية
َّ  إىل جانب ما سبق ذكره من النشاطات غري القانونية (غري- يتضمن
املنظمة)–النشاطات غري املرشوعة
، والتهريب والقامر، ومنها حيازة البضائع املرسوقة وزراعة املخدرات واالجتار هبا،)(النقدية وغري النقدية
.)5(وغري ذلك

يمكن ممّ ا تقدم التمييز يف اقتصاد الظل بني نشاطات مرشوعة (من حيث ديناميكية اإلنتاج والعرض والتقديم
َّ والتزويد والتشغيل واالستهالك) تتم ضمن وحدات عمل غري
 كعمل األطفال واألرس،)منظمة (غري رسمية
 ونشاطات غري مرشوعة تتم ضمن وحدات،يف قطاعات األعامل املنزلية والزراعية واحلرف والورش الصغرية
َّ منظمة (رسمية) كنشاطات التهرب الرضيبي وتشغيل عاملة غري
َّ عمل
) وحمرومة من مجيع حقوق العاملة6(منظمة

Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. Geneva: International : انظر، للمزيد من املعلومات1
Labour Organization, 2002. on the Web:<www.gdrc.org/informal/women.pdf>, and Decent Work And Informal
Economy:Sixth Item on the Agenda, Report / International Labour Conference; 90th session, 4 (Geneva: International
Labour Organization, 2002), on the Web: <www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf>.

رئيسا أو
ّ ) يشري هذا املصطلح إىل العاملة يف قطاع املنشآت غري املنظمة (غري الرسمية2
ً  ويف ما إذا كان،بغض النظر عن نوعية هذا العمل
َّ  و ُيقصد بقطاع املنشآت غري.ثانوي ًا خالل فرتة زمنية حمددة
املنظمة مجيع املنشآت اخلاصة العائدة إىل األفراد أو األرس التي ال تتمتع بصفة
. وال يوجد فصل قانوين بني نشاطاهتا ونشاطات مالكيها،املسامهة

3 Ralf Hussmanns, “Measuring the Informal Economy: From Employment in the Informal Sector to Informal
Employment,” (Working Paper; no. 53, Policy Integration Department, Bureau of Statistics, International Labour Office,
2004).
4 Hernando de Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, in Collaboration with the Instituto
Libertad y Democracia; Foreword by Mario Vargas Llosa; Translated by June Abbott (New York: Harper and Row,
1989); Friedrich Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies and Shadow Economy Labor Force
of 22 Transition and 21 OECD Countries: What Do We Really Know,” in: Boyan Belev, ed., The Informal Economy in
the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends, and Challenges to the Process of EU Enlargement (Sofia: Center for
the Study of Democracy, 2003), and Edgar L. Feige, “Defining and Estimating Underground and Informal Economies:
The New Institional Economics Approach,”World Development, vol. 18, no. 7 (1990), on the Web: <http://citeseerx.ist.
psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.7657&rep=rep1&type=pdf>.
5 Friedrich Schneider and Robert Klinglmair, “Shadow Economies around the World: What Do We Know?,”(Economics
Working Papers; 2004-03, Department of Economics, Johannes Kepler University Linz, Austria, April 2004); Martha
Alter Chen, “Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory
Environment,”(United Nations, Department of Economic and Social Affairs,DESA Working Paper; no. 46, New
York,July 2007), and Friedrich Schneider and DominikEnste, Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground
Economy, Economic Issues; 30 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2002), on the Web: <http://www.imf.
org/external/pubs/ft/issues/issues30/>.
A. Sivananthiran and C. S. VenkataRatnam, eds., Informal Economy: The Growing Challenge for Labour : انظر6
Administration (Geneva: International Labour Organization (ILO), 2005), on the Web: <http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_113917.pdf>.
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النظامية ،وتتلقى دخوالً منخفضة  ،ونشاطات غري مرشوعة تتم يف وحدات عمل غري منظمة (غري رسمية)
يغلب عليها الطابع اإلجرامي ،كنشاطات االجتار بالسلع والبضائع املحرمة مثل املخدرات والسالح ،واالجتار
بغض النظر عن الوسائل
بالبرش وباألعضاء البرشية ،وهي تتم بشكل خفي لتحقيق أرباح ومكاسب فاحشة ّ ،
واألدوات املستخدمة.
 -2مؤشرات اقتصاد الظل

لقد اس ُتخدمت ٌ
طرق إحصائية خمتلفة لتقدير حجم نشاطات اقتصاد الظل ،ومنها طريقة قياس الفرق بني
الدخل واإلنفاق عىل املستوى القومي ،كام يف دراسة ماكايف( )7التي خلصت إىل أن حجم نشاطات اقتصاد الظل
يف اململكة املتحدة بلغ  4يف املئة عام  ،1974وطريقة قياس الفرق بني دخل األرسة وإنفاقها كام استخدمها
ديلنوت وميلر( )8لقياس حجم القطاع غري َّ
املنظم يف اململكة املتحدة ،وقد بلغ حواىل  3يف املئة من الناتج القومي
قدر بيساريدس وويرب( )9أن حجم االقتصاد غري َّ
املنظم يف اململكة املتحدة يعادل
اإلمجايل عام  ،1977يف حني ّ
 5.5يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل ،وذلك من خالل استخدام دالة استهالك املواد الغذائية التي تقيس فائض
استهالك املواد الغذائية ،وهو الفائض الذي يعكس حجم الدخل غري املرصح به يف االقتصاد املدروس .وقد
()10
املرصح به يف تركيا ،فبلغ  21يف املئة ّمما هو
استخدم دفيوتيان الطريقة نفسها لقياس حجم الدخل املتاح وغري َّ
نظاميا .كام استخدم ستِنغوس( )11مسح نفقات األرسة عام  1993لقياس حجم نشاطات
ومسجل
مرصح به
َّ
َّ
ً
الظل ،حيث توصلت دراسته إىل أن حجم نشاطات االقتصاد األسود (اخلفي) لفئة العاملني حلساهبم يف اململكة
املتحدة يعادل  10.6يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل .وخلص تشارمز( )12إىل أن العاملة غري َّ
املنظمة يف أفريقيا
ّ
شكلت خالل فرتة التسعينيات  80يف املئة من العاملة غري الزراعية ،و 60يف املئة من العاملة احلرضية ،وأكثر من
 90يف املئة من األعامل اجلديدة.
وقد اتّبع ٌ
كل من كوفامن وكاليربدا( )13وجونسون( )14طريقة قياس الفرق بني نمو الكمية املستهلكة من الكهرباء
وحجم الناتج املحيل اإلمجايل ،لتقدير حجم مسامهة اقتصاد الظل يف اقتصاد جمموعة دول االحتاد السوفيايت
7 Kerric Macafee, “A Glimpse of the Hidden Economy in the National Account,” Economic Trends, vol. 316, no. 1
(1980).
8 A. Dilnot and C. N. Morris, “What Do We Know About the Black Economy? ,”Fiscal Studies, vol. 2, no. 1 (March
1981).
”9 Christopher A. Pissarides and Guglielmo Weber, “An Expenditure-Based Estimate of Britain’s Black Economy,
_Journal of Public Economics, vol. 39 (1989), on the Web: <http://darp.lse.ac.uk/papersdb/Pissarides-Weber
(JPubE89).pdf>.
10 Nurhan Davutyan, «Estimating the Size of Turkey›s Informal Sector: An Expenditure-Based Approach,” (Economic
Research Forum Working Paper Series; 403, Cairo, 2008), on the Web: <http://www.erf.org.eg/CMS/uploads/
pdf/1211433730_403.pdf/>.
11 Panayiota Lyssiotou, PanosPashardesand ThanasisStengos, “Estimates of the Black Economy Based on Consumer
Demand Approaches, ” Economic Journal, vol. 114, no. 497 (July 2004).
12 J. Charmes, «Progress in Measurement of the Informal Sector: Employment and Share of GDP,” in: Department of
Economic Affairs, Statistics Division, Household Accounting: Experience in Concepts and Compilation, 2 vols., Studies
in Methods. Series F; no. 75 (New York: United Nations, 2000), vol. 1: Household Sector Accounts.
13 Daniel Kaufmann and Aleksander Kaliberda, “Integrating the Unofficial Economy Into Dynamic of Past Socialist
Economies: A Framework of Analyses and Evidence,” in: Bartlomiej Kaminski, ed., Economic Transition in Russia and
the New States of Eurasia, International Politics of Eurasia; v. 8 (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1996).
14 Simon Johnson, Daniel Kaufmann and Andrei Shleifer, “The Unofficial Economy in Transition,” Brookings Papers
on Economic Activity, no. 2(1997).
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السابق وبعض دول أوروبا الرشقية خالل الفرتة  1995 -1989؛ حيث بلغ أدنى قيمة له  6.5يف املئة يف
()15
للعينة نفسها من
أوزبكستان ،و 62يف املئة يف كازاخستان ،يف حني توصل أليكسيف وبايل إىل نتائج خمتلفة ّ
الدول ،مستخد َمني الطريقة نفسها ،حيث بلغ أدنى قيمة القتصاد الظل  21.9يف املئة يف إستونيا ،وأعىل قيمة
 69.9يف املئة يف آذربيجان(.)16

وقد استخدم شنايدر( )17طريقة «املؤرشات -األسباب املتعددة الديناميكية» ( )18()DYMIMCلقياس حجم
نشاطات اقتصاد الظل يف جمموعة من الدول ،فتوصل إىل أن متوسط حجم نشاطات اقتصاد الظل نسبة إىل
الناتج املحيل اإلمجايل يف دول وسط أوروبا ورشقها ارتفع من  23.4يف املئة خالل الفرتة  1993-1990إىل
 29.2يف املئة خالل الفرتة  ،2001-2000كام ارتفع حجم اقتصاد الظل يف دول االحتاد السوفيايت السابق من
 32.9يف املئة خالل الفرتة  1993-1990إىل  44.8يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل خالل الفرتة -2000
ّ .2001أما بالنسبة إىل دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،فقد ارتفع حجم نشاطات اقتصاد الظل من
 13.2يف املئة خالل الفرتة  1990-1989إىل  16.7يف املئة خالل الفرتة .2002-2001

ويف دراسة أخرى استخدم شنايدر وكينغلمري( )19طر ًقا خمتلفة لقياس حجم ظاهرة اقتصاد الظل نسبة إىل الناتج
عينة من  110دول (خمتلفة يف درجة تطورها االقتصادي) خالل الفرتة -1999
املحيل اإلمجايل ،وذلك يف ّ
 .2000ومن تلك الطرق قياس نسبة ناتج الكهرباء إىل الناتج املحيل اإلمجايل ،والطلب عىل النقود ،وطريقة
 DYMIMCلقياس حجم اقتصاد الظل يف الدول النامية .وتوصال إىل أن حجم اقتصاد الظل هو  41يف املئة
يف الدول األفريقية وأمريكا الالتينية ،و 26يف املئة يف الدول اآلسيوية ،و 19.3يف املئة يف سوريةّ .أما بالنسبة إىل
الدول التي متر بمراحل انتقالية ،فإن نتائج طريقة  DYMIMCتشري إىل أن حجم اقتصاد الظل هو  38يف املئة
من الناتج املحيل اإلمجايل .كام ّبينت نتائج طريقتي الطلب عىل النقود وطريقة  DYMIMCأن حجم اقتصاد
الظل هو  18يف املئة يف الدول املتقدمة.
()20
عينة من  120دولة طريقة املؤرشات-
وخالل الفرتة  ،2006 – 1999استخدم شنايدر وبوين يف ّ
األسباب املتعددة ( )MIMICلقياس حجم نشاطات اقتصاد الظل نسبة إىل الناتج املحيل اإلمجايل ،وتوصال
إىل أن متوسط حجم اقتصاد الظل يف  67دولة نامية حافظ عىل مستواه بني عامي  2006-1999وهو
 34.9يف املئة.وقد سجلت بوليفيا أعىل متوسط ( 67.3يف املئة)  ،وسنغافورة أدنى متوسط ( 13.3يف
املئة) ،فيام بلغت قيمة املتوسط يف سورية  19.3يف املئةّ .أما بالنسبة إىل دول أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى

”15 Michael Alexeev and William Pyle, “A Note on Measuring the Unofficial Economy in the Former Soviet Republics,
(Middlebury College Working Paper Series; 0230, Middlebury College, Department of Economics, Vermont,July 2002),
on the Web:<http://sandcat.middlebury.edu/econ/repec/mdl/ancoec/0230.pdf>.

 16السبب يف ذلك هو أن نسبة القطاع غري َّ
املنظم يف عام األساس  1989مل تكن موحدة يف مجيع الدول املدروسة ( 12يف املئة من الناتج
املحيل اإلمجايل) كام افرتضت الدراسات األخرى ،وإنام ختتلف بني الدول املدروسة.

17 Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies”.
يسمى طريقة املتغري الكامنة ( ،)Latent-Variableعىل استخدام نامذج االقتصاد القيايس ،مثل نموذج
 18تقوم طريقة  ، DYMIMCأو ما ّ
اآلثار الثابتة )  ( Fixed effectsأو نموذج اآلثار العشوائية ( ،)Random–effectsلدراسة العالقة بني حجم االقتصاد غري َّ
املنظم (وهو

متغري كامن) وجمموعة من املتغريات املسببة له (متغريات ملحوظة) ،مثل العبء الرضيبي وأعباء القوانني ،وجمموعة من املتغريات النامجة
عنه (متغريات ملحوظة) ،مثل نمو املؤرشات النقدية ونمو سوق العمل ونمو سوق اإلنتاج.

19 Schneider and Klinglmair, “Shadow Economies around the World”.
20 Andreas Buehn and Friedrich Schneider, “Shadow Economies and Corruption All Over the World: Revised Estimates
for 120 Countries,” (Department of Economies, Johannes Kepler University of Linz, 2009), on the Web:<www.econ.jku.
at/.../ShadEconomyCorruption_rev_091009.pdf>.
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( 19دولة) ،فقد ارتفع متوسط حجم اقتصاد الظل من  35.8يف املئة عام  1999إىل  36.9يف املئة عام
 ،2006حيث سجلت جورجيا أعىل متوسط (  67.8يف املئة) وسلوفاكيا أدنى متوسط ( 17.2يف املئة).
وبالنسبة إىل دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( 25دولة) ،ارتفع املتوسط بشكل طفيف من 14.2
يف املئة إىل  15.8يف املئة بني عامي  ،2006 -1999حيث سجلت املكسيك أعىل القيم  31.5يف املئة،
وسجلت أمريكا أدناها ( 7يف املئة).

كام استخدم بريازي( )21طر ًقا عدة لقياس حجم اقتصاد الظل يف فنزويال ،حيث تشري نتائج طريقة الطلب عىل
النقود إىل أن حجم اقتصاد الظل بلغ  28.2يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل غري النفطي عام  ،2007وتشري
نتائج طريقة الطلب عىل الكهرباء إىل  21.9يف املئة ،وهي مقا ِربة لنتائج مسوحات اليد العاملة ( 21.5
يف املئة).

ثان ًيا :حجم اقتصاد الظل في سورية
هناك عدد من الدراسات التي تطرقت إىل ظاهرة اقتصاد الظل يف سورية ،منها دراسة أوغيل( )22التي هدفت إىل
إلقاء الضوء عىل ظاهرة القطاع غري َّ
املنظم يف سورية ،ورصد تطوره خالل النصف الثاين من عقد التسعينيات
من القرن املايض ،والتعرف عىل خصائصه وتأثريه يف االقتصاد السوري ،والبحث عن سبل إدماجه يف القطاع
احلديث املنظم .وقد انتهت الدراسة إىل أن القطاع غري َّ
املنظم يف سورية حيتل جزء ًا مهماًّ من حيث مسامهته يف
()23
تشغيل القوة العاملة ،لكنه يتميز بضعف اإلنتاجية .كام توصل سلامن إىل أن حجم اقتصاد الظل هو  45يف
خصوصا نشاطات
كثريا باالقتصاد الوطني،
ً
املئة من االقتصاد السوري ،وإىل أن النشاطات اإلجرامية ترض ً
هتريب البضائع والسلع .وخلصت الدراسة إىل رضورة تنظيم نشاطات اقتصاد الظل من خالل زيادة معدالت
النمو االقتصادي ،وتنظيم عمل املهن واحلرف الصغرية ،وحتسني الرواتب واألجور يف القطاع الرسمي بام
يضمن حتسني مستوى الدخل .كام ّبينت دراسة سكر( )24ارتفاع حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم يف سورية من
 23يف املئة إىل  37.5يف املئة من إمجايل حجم العاملة بني عامي .2006-1987
 -1تقدير حجم اقتصاد الظل في سورية

هناك نوعان من الطرق املتعارف عليها لتقدير حجم نشاطات اقتصاد الظل يف اقتصاد ما ،ومها الطريقة املبارشة
والطريقة غري املبارشة .تقوم الطريقة املبارشة عىل أسلوب مجع البيانات واملعلومات من خالل االستقصاءات
لعينات منتقاة من نشاطات اقتصاد الظل ،وهناك أسلوب آخر يعتمد عىل تدقيق احلسابات
واملسوحات ّ
21 Josefa Ramoni Perazzi, Giampaolo Orlandoni Merli and Laura Castillo Paredes, “The Size of the Informal Economy
in Venezuela,” El Norte - Finnish Journal of Latin American Studies, no. 5 (December 2010).

 22عصام الشيخ أوغيل ،عيل إبراهيم ،و عبد القادر ّنيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية :الواقع ومتطلبات االندماج يف االقتصاد املنظم»،
ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء االقتصادي اخلامسة عرش ،أعدهتا مجعية العلوم االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق،2001 ،
عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/ali/ali.htm> :
أعدهتا مجعية العلوم
 23حيان سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفي »،ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء االقتصادي العرشون1992،
االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق ،2006،عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.mafhoum.com/syr/articles_07/<:

suleiman.pdf>.

 24نبيل سكر« ،خيارات التعامل مع العاملة الفائضة يف سورية( »،دراسة ،مرشوع التطوير والتحديث املؤسسايت يف سورية،)2006 ،
عىل املوقع اإللكرتوين<http://ismf-eusy.org/ismf/ar/publicationsd.php?id=6>. :
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لعينة من املكلفني بالرضيبة ملعرفة الفجوة بني الدخل املرصح به للرضيبة والدخل احلقيقي للمكلفني.
الرضيبية ّ
يف املقابل ،هناك أساليب عدة غري مبارشة لتقدير حجم اقتصاد الظل ،منها تقدير حجم العاملة يف القطاع غري
َّ
املنظم من خالل حتليل نتائج مسوحات العمل ،ومنها تقدير الفرق بني جانب الدخل واإلنفاق عىل مستوى
األرسة أو االقتصاد القومي ،ومنها ً
أيضا تقدير الفرق بني معدل نمو استهالك الكهرباء ومعدل نمو الناتج
ومؤخرا اس ُتخدمت طريقة إحصائية قياسية اسمها طريقة «املؤرشات واألسباب املتعددة الديناميكية»،
القومي.
ً
مسببات اقتصاد الظل وآثاره من خالل دالة رياضية ،وتتطلب قاعدة بيانات واسعة قد ّ
يتعذر
وهي جتمع بني ّ
احلصول عليها يف كثري من األحيان .ومن أجل تقدير حجم نشاطات اقتصاد الظل يف سورية ،سنعتمد أسلوبني
من أساليب الطرق غري املبارشة ،ومها تقدير حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم وتقدير حجم الدخل غري املنظم
ميزانية األرسة ،وذلك باالعتامد عىل مسوحات القوة العاملة ومسوحات ميزانية األرسة التي جيرهيا املكتب
املركزي لإلحصاء.

أ -حجم العاملة يف القطاع غري املنظم

تشري نتائج مسوحات قوة العمل إىل أن حوايل ثلث العاملة يف سورية اشتغل يف القطاع غري َّ
املنظم خالل الفرتة
مبي يف الشكل رقم ( ،)1وأن القسم األكرب من هذه العاملة توزَّ ع بني من يعمل حلسابه
 ،2010 -2006كام هو نّ
ومن يعمل بأجر عىل حساب حجم فئة أرباب العمل والعاملني من دون أجر (الشكل رقم( ، ))2مع مالحظة
تفاوت النسب بني فئتي من يعمل حلسابه ومن يعمل بأجر خالل الفرتة املدروسة .يف كل األحوال ،يشري جمموع
الفئتني إىل أن غالبية العاملني يف القطاع غري َّ
املنظم هي ّممن يعمل يف املهن احلرة والورش الصغرية ،والسيام
ً
ً
ملحوظا خالل األعوام املدروسة (انظر الشكل رقم( ،))3وذلك
نشاطا
يف قطاع البناء والتشييد الذي شهد
استجابة للطلب الكبري الذي حصل نتيجة تب ّني سياسة االنفتاح االقتصادي ،وجذب االستثامرات اخلارجية
التي متركز معظمها يف استثامرات عقارية سياحية وجتارية وسكنية.
الشكل ( :)1توزيع العاملة بني القطاعني املنظم وغري املنظم
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الشكل ( :)2تركيبة العاملة يف القطاع غري املنظم
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الشكل ( :)3توزيع عاملة القطاع غري املنظم بحسب النشاط االقتصادي
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ب-حجم الدخل غري َّ
املنظم

املنظم،عمدنا إىل تقدير حجم القطاع غري َّ
إضافة إىل تقدير حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم بقياس حجم
يبي
الدخل غري املرصح به ،وهو يمثّل الفرق بني جانبي الدخل واإلنفاق يف مسوحات ميزانية األرسة؛ إذ نّ
الشكل رقم ( )4أن نسبة الدخل الشهري غري املرصح به (غري َّ
املنظم) بلغت  34يف املئة 35 -يف املئة من إمجايل
اإلنفاق الشهري (الدخل النظامي) يف عامي .)25( 2010- 2004
الشكل ( :)4قيمة الدخل غري املنظم
2010

2004

الدخل غري املرصح به (غري املنظم)
متوسط اإلنفاق الشهري لألرسة

30826

21048

متوسط الدخل الشهري لألرسة

20058

13948

10768

7100-

املصدر :مسوحات ميزانية األرسة ،املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية.

بالنتيجة ،نستطيع القول -وفقًا لنتائج حتليل مسوحات القوة العاملة وميزانية األرسة -أن حجم القطاع غري
مقيسا بنسبة العاملة غري َّ
َّ
املنظمة إىل إمجايل العاملة ،هو حوايل الثلث ،وأن
املنظم خالل الفرتة ً ،2010 -2006
حجم الدخل غري َّ
املنظم يف ميزانية األرسة هو أكثر من الثلث اً
يبي وجود ظاهرة اقتصاد
قليل ،وأن كال املؤرشين نّ
الظل يف سورية التي هلا مسبباهتا وهلا انعكاسات إجيابية وسلبية ،كام سنرى يف ما ييل من أقسام.

 -2عوامل ظهور اقتصاد الظل في سورية

يمكن حتديد جمموعتني أساسيتني من عوامل ظهور نشاطات اقتصاد الظل :عوامل اقتصادية وأخرى اجتامعية،
ٌّ
املمهدة لظهور نشاطات اقتصاد الظل
وكل من هاتني املجموعتني تتضمن بدورها جمموعة من األسباب
ّ
والدافعة هلا.
 25عندما احتسبنا قيمة الفجوة بني الدخل واإلنفاق وفق مسوحات ميزانية األرسة للعام  ، 2008-2007وجدنا أن هذه النسبة بلغت
 2يف املئة فقط ،وهذا يلقي بظالل من الشكوك حول دقة نتائج مسح ميزانية األرسة لذلك العام ،حيث إن نسبة الزيادة يف قيمة متوسط
قياسا بعام  ،2004هي  85.8يف املئة ،ونسبة الزيادة يف قيمة اإلنفاق االستهالكي  21.1يف املئة
الدخل الشهري لألرسة عام ً ،2007
فقط  ،وهذا ال يتامشى يف العموم مع النظريات االقتصادية حول عالقة االستهالك بالدخل ،كالنظرية الكينزية التي تشري إىل أن امليل
مرتفعا ،إذ ُينفق هؤالء األفراد القسم األكرب من
احلدي إىل اإلنفاق االستهالكي لدى األفراد يف املجتمعات ذات الدخل املتدنيّ يكون
ً
زيادة دخوهلم عىل السلع االستهالكية إلشباع حاجات استهالكية مل يسمح هلم مستوى دخلهم السابق باحلصول عليها.
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أ -العوامل االقتصادية

هناك عوامل اقتصادية عدة تدفع باألفراد نحو نشاطات اقتصاد الظل ،ومنها ما يتعلق بسياسات االقتصاد
الكليّ  ،مثل سياسات النمو وسوق العمل وسياسة األجور ونظم احلامية االجتامعية ،ومنها ما يتعلق بضعف
البيئة الناظمة لألعامل والنشاط االقتصادي ،والسيام ما يتعلق منها بالقوانني واألنظمة واإلجراءات.

( )1نمو اقتصادي حمدود وفائض عاملة متزايد

وفقًا لإلحصاءات الرسمية ،شهد االقتصاد السوري معدالت معقولة لنمو الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي خالل
الفرتة ( 2010-2004الشكل رقم( ،))5لكن بسبب النمو السكاين املرتفع ،كان معدل نمو نصيب الفرد من
متواضعا خالل الفرتة ،ومل يوفر فرص عمل كافية المتصاص األعداد الكبرية
الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي
ً
وتقدر بني  250أل ًفا و 300ألف فرد ،وهو ما أدى إىل معدالت بطالة مرتفعة
التي تفد سنو ًيا إىل سوق العمل َّ
رسميا؛ فكثري من
نسبيا (الشكل رقم ( .)26())5هنا نشري إىل قضية االختالف يف معدالت البطالة املعتمدة
ً
ً
التقديرات يشري إىل أن األرقام الرسمية ال تعكس حجم ظاهرة البطالة التي تصل ،وفق بعض التقديرات ،إىل
 20يف املئة( .)27ويف هذا الصدد ،نشري إىل ما توصل إليه تقرير «دراسة سوق العمل يف سورية »2010-2009
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي الذي اعتمد عىل مسوحات مشرتكة بالتعاون مع اهليئات احلكومية
السورية لرصد واقع سوق العمل .فقد خلص التقرير إىل أن معدل البطالة العام بلغ  13.4يف املئة عام ،2009
ومعدل بطالة الشباب  27يف املئة ،ومعدل اإلعالة  .4.4كام خلص إىل وجود نوع من العالقة اإلحصائية بني
معدالت البطالة يف املناطق السورية وتدهور احلالة املعيشية لألرسة فيها.
الشكل ( :)5معدالت النمو احلقيقي ومعدل البطالة
٪14
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املصدر :املجموعة اإلحصائية ومسوحات القوم العاملة ،املكتب املركزي لإلحصاء.
 26يعتمد املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل عن العمل ،وهو أنه اإلنسان الذي ليس لديه
وظيفة دائمة ،أو يبحث عن عمل ،أو مل يعمل قط خالل األسبوع الذي سبق تاريخ البحث .بالتايل ،فإن اعتامد تعريف خمتلف للعاطل
عن العامل سيؤدي إىل نتائج خمتلفة؛ إذ خلص تقرير هيئة ختطيط الدولة عام  2003بعنوان «مؤرشات البطالة والتشغيل يف سورية» إىل
أن معدل البطالة  16.2يف املئة من القوة العاملة ،إذ اع ُترب العاطل عن العمل من ليس لديه وظيفة مستمرة ومل يعمل ملدة يومني خالل
املرحلة املدروسة.
 27سكر« ،خيارات التعامل مع العاملة الفائضة يف سورية».

دراسات
اقتصاد الظل في سورية

بغض النظر عن اجلدل بشأن دقة اإلحصاءات املتعلقة بقضية البطالة ،هناك إشكالية أساسية تتعلق هبيكلية
ّ
االقتصاد السوري وقدرته عىل توفري فرص عمل كافية للوافدين اجلدد إىل سوق العمل ،يف ظل استمرار
وخصوصا فئة الشباب( ، )28إذ ُيتو َّقع خالل الفرتة  2015-2006أن يصل
معدالت النمو السكاين املرتفع،
ً
إمجايل عدد طالبي العمل خالل الفرتة  2015 – 2006إىل ثالثة ماليني ونصف مليون عامل ،وأن يكون يف
استطاعة احلكومة السورية استيعاب  2.2مليون عامل منهم فقط ،وفق معطيات االقتصاد السوري خالل فرتة
الدراسة .بالتايل ،فإن حجم فجوة سوق العمل سيبلغ  1.3مليون عامل( .)29هذا ،وتشري الدالئل إىل أن عىل
الرغم من بعض اجلهود التي قامت هبا احلكومة السورية يف جمال تصحيح اختالالت سوق العمل يف األعوام
األخرية( ،)30فإهنا مل توفر فرص عمل نظامية كافية،وهو ما اضطر فائض القوة العاملة إىل العمل يف نشاطات
املنظم منه وغري َّ
اقتصاد الظل بكافة أنواعهاَّ ،
املنظم.

( )2تنمية غري متوازنة وهجرة بحثًا عن األفضل

بد من اإلشارة إىل قضية اهلجرة وانعكاساهتا عىل القطاع غري َّ
املنظم والعاملة ،حيث إن عدم شمولية
هنا ال ّ
عملية التنمية أصقاع القطر كلها وعدم توازهنا بني املدن الكبرية والصغرية من جهة ومراكز املدن واألطراف
واألرياف من جهة أخرى ،أ ّديا إىل تفاقم حجم اهلجرة الداخلية إىل املدن الكبرية وإىل مراكز املدن الرئيسة .وقد
ساهم تدهور سوية النشاط الزراعي يف األماكن والقرى الريفية خالل األعوام األخرية ،نتيجة اجلفاف وقصور
السياسات الزراعية واملائية ،يف تفاقم حجم اهلجرة الداخلية إىل املدن الكبرية كدمشق وحلب ومحص ،وهو ما
ً
ضغوطا اقتصادية كبرية يف هذه املدن نتيجة زيادة الطلب عىل املرافق والبنية التحتية واخلدمات احلكومية
سبب
ّ
األخرى ،كالصحة والتعليم.

داخليا إىل املدن الرئيسة ،فض ً
ال
ونتيجـة عـدم وجـود سياسـات صحيحـة ومتكاملـة الستيعـاب املهاجرين
ً
عن قصور السياسات االقتصادية الك ّلية عن تأمني فرص عمل كافية جلميع الراغبني يف العمل ،انغمس اجلزء
املدربة  -يف نشاطات اقتصاد الظل داخل
األكرب من هؤالء املهاجرين  -الذين هم من العاملة غري َّ
املؤهلة وغري َّ
حدود القطر ،مثل النشاطات الزراعية كالقطاف واحلصاد واحلراسة ،ويف نشاطات البناء واحلرف واملهن
أيضا أن هناك اً
الصغرية .)31(...وال ننسى أن نذكر ً
املؤهل – قد
املؤهل وغري َّ
قسم من العاملة السورية -بنوعيها َّ
يبي تقرير حالة سكان سورية لعام  ،2010الصادر عن اهليئة السورية لشؤون األرسة ،أن عىل الرغم من انخفاض معدل النمو
 28نّ
السكاين من  3.3يف املئة خالل ثامنينيات القرن املايض إىل  2.38يف املئة عام  ،2010فإن حجم الزيادة السنوية يف السكان ارتفع من
حواىل  250أل ًفا إىل  450ألف فرد خالل الفرتة نفسها ،وهذه الزيادة مرشحة لالرتفاع خالل العقود األربعة املقبلة ،األمر الذي يعني
تضاعف عدد سكان سورية حتى عام  .2050كام أن القسم األكرب من هذه الزيادة سيكون يف الفئة العمرية  64-15سنة ،و ُيتوقَّع أن تبلغ
ً
ضغوطا كبرية عىل سوق العمل يف سورية.
سي ْحدث
نسبتها حوايل  65يف املئة من السكان عام  ،2050وهو ما ُ
29 Q. Zaman, “Quantifying the Excess Supply of Labour in the Syrian Economy,” (Electronic Paper, Social Science
Research Network (SSRN),January 2007), on the Web: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=95996>.

ً
إدراكا ألمهية مشكلة البطالة ،أنشأت احلكومة السورية هيئة البطالة عام  2002ثم غريت اسم اهليئة ونطاق عملها عام  2006إىل
30
مرشوعا إلنشاء قاعدة
2010
/
2009
عام
يف
والعمل
االجتامعية
الشؤون
وزارة
ّذت
ف
ن
وقد
املرشوعات.
وتنمية
للتشغيل
العامة
اهليئة
ً
بيانات شاملة لسياسات العمل والتشغيل يف سورية ،وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف سورية ،وبارشت بإنشاء الصندوق
الوطني للمعونة االجتامعية .لكن قصور سياسات االقتصاد الكليّ  ،وعدم جدية اإلجراءات احلكومية ملعاجلة ظاهرة البطالة بشكل جذري،
واخللل الذي أ ّمل بعمل صندوق املعونة ،كل ذلك ساهم يف إذكاء نار احلوادث األخرية من اضطرابات سياسية واجتامعية يف سورية خالل
خصوصا بني الشباب الذين خرج الكثريون منهم مطالبني بفرص عمل .وقد استجابت احلكومة هلذه املطالبات
العامني، 2012- 2011
ً
معينة من الزمن.
فرتة
خالل
العاملة
فائض
من
جزء
تشغيل
إىل
هيدف
الذي
الشباب،
تشغيل
جزئيا من خالل برنامج
ًّ
ّ
 31يف املقابل يعترب أوغيل وآخرون أن وجود نشاطات اقتصاد الظل ّ
يشكل عامل جذب وتشجيع للهجرة الداخلية يف سورية ،مستندين
يف ذلك إىل نتائج مسح اهلجرة الداخلية عام  ، 1987وهو املسح الذي أجراه املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية وأشار إىل أن نسب
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية».
البطالة بني املهاجرين أقل منها بني املقيمني يف املدن .انظر :أوغيل ،إبراهيمّ ،
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هاجر إىل خارج حدود الوطن بحثًا عن فرص عمل ومورد رزق ،ومن هؤالء من يعمل يف نشاطات رسمية
منظمة،ومن يعمل يف نشاطات غري رسمية وغري َّ
َّ
حتول الدخول النامجة عن عمل هذه الفئات إىل
منظمة ،حيث َّ
داخل الوطن ،ومنها ما ال جيري حرصه وتسجيله عرب القنوات الرسمية ،وهذا يشكل جز ًءا من الدخل غري
املرصح به (الدخل غري َّ
املنظم) الذي يصب يف هناية املطاف يف الدورة االقتصادية للقطر .حيث تشري إحصاءات
َّ
البنك الدويل إىل أن قيمة إمجايل حتويالت املهاجرين إىل سورية بلغت خالل الفرتة  2010-2000حوايل 10
مليارات دوالر أمريكي(.)32

( )3حمدودية الدخول وتفاقم الفقر

عىل الرغم من الزيادات املتتالية التي شهدهتا مستويات األجور االسمية يف األعوام األخرية ،فإن مستويات
الدخول احلقيقية بقيت عند مستويات ثابتة (انظر الشكل رقم (  ،))6وذلك نتيجة ارتفاع مستويات األسعار يف
خصوصا أسعار املشتقات النفطية والسلع الغذائية الرئيسة وقيم اإلجيارات ،وهو ما أضعف
األعوام األخرية،
ً
القدرة الرشائية احلقيقية لألفراد ،وربام دفع ببعض العاملني يف القطاع املنظم إىل العمل يف نشاطات اقتصاد الظل
سعيا وراء مصادر دخل إضافية(.)33
ً
الشكل ( :)6الفجوة بني متوسط األجور االسمية واألجور احلقيقية
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املصدر :حسابات الباحث استنا ًدا إىل مسوحات القوة العاملة واملجموعة اإلحصائية للمكتب املركزي لإلحصاء.

كام تبني إحصاءات الفقر يف سورية خالل الفرتة  2004-2003أن  11.4يف املئة من السكان (  2.02مليون
فرد) مل يتمكنوا من احلصول عىل حاجاهتم األساسية من املواد الغذائية وغري الغذائية (وفق معيار خط الفقر
األدنى) ،ويرتفع هذا الرقم إىل  30يف املئة ( 5.3مليون فرد) وفق معيار خط الفقر األعىل( .)34ويشري دليل الفقر
البرشي الصادر عن املكتب املركزي لإلحصاء عام  2007إىل أن  11.5يف املئة من السكان هم حتت خط الفقر،
 32انظر موقع البنك الدويل اخلاص بإحصاءات اهلجرة وحتويالت املهاجرين<http://www.worldbank.org/migration>. :
 33خلصت دراسة غرابوسكي ( )Grabowskiإىل أن غياب فرص العمل يف القطاع َّ
املنظم وانعدام أي مصدر مرشوع للدخل ،إضافة إىل
منظ اًم ،هي أهم دوافع العمل يف القطاع غري َّ
منظم هو أعىل منها فيام لو كان العمل َّ
أن مستوى الدخول النامجة عن كون العمل غري َّ
املنظم يف
املنظم وغري َّ
بولندا .بالتايل ،إن تقليص الفروق بني مستويات الدخول يف القطاعني َّ
املنظم من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض ملموس يف حجم
العمل يف القطاع غري َّ
املنظم .انظرM. H.Grabowski, “Informal Labor Market and Informal Economy during the Economic :

Transition: The Polish Perspective,” in: Belev, ed., The Informal Economy.

 34انظر :هبة الليثي وخالد أبو اسامعيل ،الفقر يف سورية ( 2004-1996دمشق :برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،وهيئة ختطيط الدولة
واملكتب املركزي لإلحصاء يف سورية.)2005 ،

دراسات
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وأن  11.5يف املئة منهم يعانون احلرمان من مستوى املعيشة الالئق( .)35كام ّبينت نتائج تقرير «دراسة سوق
العمل يف سورية  »2010-2009الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي أن  56.5يف املئة من العاملني
بأجر عام  2009حصلوا عىل أقل من املعدل املتوسط الشهري لألجور ( 11133لرية سورية) ،وأن  11يف املئة
منهم نالوا أقل من نصف هذا املعدل .بالنتيجة ،يمكننا القول إنه يف ظل انخفاض مستويات املعيشة وغياب
تشكل نشاطات اقتصاد الظل ً
شبكات احلامية االجتامعية املالئمةّ ،
منفذا لرشحية الفقراء وذوي الدخل املحدود
من أجل حتسني واقعهم املعييش واإليفاء بمتطلبات احلياة.

( )4ضعف البيئة الناظمة لألعامل

ّ
يشكل قصور البيئة الناظمة لألعامل اً
عامل حم ّف ًزا لنشاطات اقتصاد الظل ،حيث إن تقادم القوانني واألنظمة
ودوليا) يدفعان بنشاطات اقتصاد الظل إىل
(حمليا
وخت ّلفها عن مواكبة التطورات االقتصادية واالجتامعية
ً
ً
األمام؛ فعىل سبيل املثال ،يساهم عدم كفاءة القوانني الناظمة لسوق العمل وعالقاته التعاقدية وعدم مرونتها،
خصوصا يف جمال مستويات األجور وتناسقها مع مستويات األسعار ،يف انتشار ظاهرة العمل غري َّ
املنظم يف
ً
()36
اقتصاد الظل  .كام أن كثرة القوانني واألنظمة وتعقيد اإلجراءات اخلاصة بمنح الرتاخيص ومزاولة املهن
ودفع الرسوم والرضائب املستحقة وتسجيل العامل ،كل ذلك يدفع بأصحاب العمل إىل التهرب من تسجيل
رسميا،والعمل بشكل خفي بعيدً ا عن رقابة السلطات املعنية (وحدات عمل غري ّ
منظمة) ،وهو ما يؤدي
أعامهلم
ً
()37
إىل تعاظم نشاطات اقتصاد الظل .

وتشري التقارير اخلاصة بمؤرشات بيئة األعامل الصادرة عن البنك الدويل( )38إىل أن عىل الرغم من بعض
حماوالت حتسني بيئة األعامل يف سورية خالل األعوام األخرية ،فال تزال سورية حتتل مراتب متأخرة بني الدول
وفق مؤرش القيام باألعامل؛ إذ أتت سورية يف املرتبة  134من بني  183دولة ،وفق تقرير عام  ،)39(2012وذلك

 35ربيع نرص« ،الفقر يف سورية مفاهيم بديلة »،ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء االقتصادي الرابعة والعرشون،أعدهتا مجعية العلوم

االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق ،2011،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.mafhoum.com/syr/articles_11/12- :
nasr.pdf>.
 36انظرDecent Work and Informal Economy. :
 37انظرSoto, The Other Path; Víctor E. Tokman, ed., Beyond Regulation: The Informal Economy in Latin America :
(Boulder: Lynne Rienner, 1992); Johnson, Kaufmann and Shleifer, “The Unofficial Economy in Transition;” Simon
Johnson, Daniel Kaufmann and Pablo Zoido-Lobaton: “Regulatory Discretion and the Unofficial Economy,” American
Economic Review, vol. 88, no. 2 (May 1998), and “Corruption, Public Finances and the Unofficial Economy,” (Policy
Research Working Paper; 2169, World Bank, Washington, DC, 1999); Friedrich Schneider and Dominik H. Enste:
“Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences,” Journal of Economic Literature, vol. 38 (March 2000), on
the Web: <www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/JEL.pdf>, and Hiding in the Shadows: The Growth
of the Underground Economy, Economic Issues; 30 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2002), on the
Web:<http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/>, andNorman Loayza, “The Economics of the Informal
Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America,” (Policy Research Working Paper; 1727,
World Bank, Washington, DC, February 1997),on the web: <http://wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/
WDSP/IB/1997/02/01/000009265_3970619111006/Rendered/PDF/multi0page.pdf.

قياسا باملؤرشات األخرى كتلك التي يتضمنها تقرير التنافسية العاملي الذي
 38تُعترب هذه املؤرشات من أفضل مقاييس بيئة األعاملً ،
يصدر عن منتدى االقتصاد العاملي يف دافوس ،أو تقرير التنافسية الذي يصدر عن معهد التنمية اإلدارية يف سويرسا ،وذلك نتيجة
اعتامدها عىل استقصاءات تفصيلية ملجموعة موضوعات خاصة ببيئة العمل ،حيث يشمل االستبيان رشائح جمتمعية ذات عالقة مبارشة
ببيئة األعامل ،مثل فئة حمامي األعامل والرشكات واملحاسبني القانونني واملكاتب االستشارية ومكاتب اخلربة ،يف حني تقترص املؤرشات
خصوصا يف األنظمة غري الديمقراطية ،وذلك
األخرى عىل آراء فئة املديرين التنفيذيني الذين تكون يف الغالب ذات طابع دبلومايس،
ً
خو ًفا من تأثري إجاباهتم يف أعامهلم.
 39انظر املوقع اإللكرتوين<http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/syria>. :
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نتيجة الضعف امللحوظ يف مؤرشات القيام باألعامل .فعىل سبيل املثال ،إن تكلفة البدء باملرشوع كنسبة من
قياسا بمستواها يف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي (4.7
الدخل الفردي ( 17.1يف املئة) مرتفعة ً
يف املئة) ،كام أن نسبة احلد األدنى لرأس املال الالزم للبدء باملرشوع إىل متوسط الدخل الفردي تُعترب من أعىل
النسب يف العامل ( 127.7يف املئة يف مقابل  14.1يف املئة يف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي) .وعىل
الرغم من ختفيض إجراءات تسجيل امل ْلكية واستخراج الرتاخيص بشكل ملحوظ يف األعوام األخرية ،فإن
تكلفة هذه اإلجراءات ال تزال مرتفعة يف سورية؛ فتكلفة تسجيل امللكية تبلغ  27.9يف املئة من قيمة العقار
قياسا بـ  4.4يف
املسجل ،وتكلفة استخراج تراخيص اإلنشاء  504.1يف املئة من متوسط الدخل الفرديً ،
املئة  45.7 -يف املئة عىل التوايل يف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي.

( )5غياب املرونة الرضيبية

إن عدم مرونة األنظمة الرضيبية وارتفاع األعباء الرضيبية يتسببان يف زيادة حجم نشاطات اقتصاد الظل(.)40
تبي مؤرشات القيام باألعامل أن معدل الرضيبة عىل
كثريا بالنسبة إىل سورية ،حيث نّ
ونعتقد أن احلالة الختتلف ً
األرباح يف سورية ( 20يف املئة) أعىل من أمثاله يف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( 15.4يف املئة)
ودول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (  11.2يف املئة) ،كام أن الوقت الالزم إليفاء الرضيبة املستحقة
كثريا من مستواه يف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( 186ساعة) ومنطقة الرشق
(  336ساعة) أعىل ً
األوسط وشامل أفريقيا ( 188ساعة) .وهذا جيعلنا نستنتج أن تطوير النظام الرضيبي وحتديث آلياته يف سورية
سيسامهان بشكل فعال يف تقليص مظاهر نشاطات اقتصاد الظل.

( )6صعوبة احلصول عىل التمويل

نشري ً
وحتد من
أيضا إىل قضية احلصول عىل االئتامن ،وهي القضية التي متثّل مشكلة كبرية يف االقتصاد السوري ُّ
نشاط قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة ،وذلك نتيجة غياب قاعدة بيانات ائتامنية شفافة يمكن االعتامد عليها
متأخرا بني دول العامل،
مركزا
يف حتديد املالءة املالية للمقرتضني وقدرهتم عىل إيفاء القروض؛ حيث حتتل سورية
ً
ً
وفق مؤرش احلصول عىل االئتامن ( 174من أصل  .)183كام أن تكلفة إنفاذ العقود كنسبة من قيمة املطالبة
( 29.3يف املئة) أعىل ّمما هي عليه يف دول منظمة التنمية التعاون االقتصادي ( 19.7يف املئة) والرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( 23.6يف املئة).
بالنتيجة  ،فإن ضعف البيئة الناظمة لألعامل ،سواء من حيث تعقّد اإلجراءات والقوانني وتشابكها ،أم من
حيث صعوبة احلصول عىل التمويل أو قصور السياسات واألنظمة الرضيبية ،يساهم يف زيادة حجم اقتصاد
الظل يف سورية.

40 Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies;”Loayza, “The Economics of the Informal
Sector,” and Schneider andEnste, Hiding in the Shadows.

ُ
عينة من  120دولة خمتلفة يف مستويات نموها خالل الفرتة -1999
تؤكد هذه اخلالص َة
دراسة شنايدر وبوين ( ،)2009التي شملت ّ
 ،2006حيث توصلت إىل أن العامل الرئيس وراء ظهور نشاطات اقتصاد الظل يف هذه الدول هو أعباء الرضائب املرتفعة ،املبارشة
منها وغري املبارشة ،ونفقات التأمني االجتامعي.يف املقابل ،هناك الكثري من الدراسات التي توصلت إىل وجود عالقة ارتباطيه سببية بني
التهرب الرضيبي ونشاطات اقتصاد الظل ،مثلV. Tanzi, “The Underground Economy in the United States: Estimates and :

Implications,” Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, vol.135, no. 4 (December 1980), and G. M. Georgiou and
G. L. Syrichas, “The Underground Economy: An Overview and Estimates For Cyprus,” (Central Bank of Cyprus, 1994),
on the Web: <http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/PBRPE_UNDERGROUNDECONOMY.pdf.pdf>.
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ب -العوامل االجتامعية

هناك عدة عوامل اجتامعية الطابع تساهم يف بروز ظاهرة اقتصاد الظل ،منها منظومة العادات والتقاليد ،والرغبة
يف تغيري املستوى االجتامعي ،ومنظومة القيم واألخالق السائدة يف املجتمع واجتاهات تطورها ،والترسب من
التعليم.

( )1جمتمع ذكوري ال يرحب بعمل املرأة

نتيجة للعادات والتقاليد واألعراف السائدة ،تنظر املجتمعات العربية بتحفظ إىل عمل اإلناث ،وتعترب أن
عىل الذكور أن يكونوا مصدر اإلعالة والرزق ألرسهم وألنفسهم ،أكان من حيث تأمني تكاليف املعيشة أم
الزواج أم األبناء .ووفقًا لدراسة القش وخليفاوي( ،)41فإن اً
خصوصا
قسم اليستهان به من املجتمع السوري،
ً
يف األرياف ،ال يزال ينظر إىل املرأة نظرة دونية ويعترب أهنا ُخلقت فقط لإلنجاب والقيام باألعامل املنزلية ،وأن
الحاجة إىل تعليم املرأة كونه ُي َع ّد تر ًفا غري الزم .وبام أن أكثر من  41يف املئة من املجتمع السوري يعتقد أن
مستحب عىل اإلطالق ،وربع السكان فقط حيبذ عمل املرأة( ،)42فإنه يتوجب عىل الذكور
عمل املرأة غري
َ
حتمل أعباء إعالة األرسة وتأمني مصادر الدخل .ويف ظل عدم توافر فرص العمل النظامية
يف هذا املجتمع ّ
وخصوصا القوة غري املؤهلة (كام أرشنا سابقًا) ،سيعمد الذكور إىل العمل يف
الكافية الستيعاب القوة العاملة،
ً
نشاطات اقتصاد الظل ساعات طويلة وبعوائد حمدودة ،برصف النظر عن ظروف العمل ومتطلباته التي قد ال
تناسب أعامرهم وحالتهم االجتامعية ،كحاالت التسول ومسح األحذية واخلدمة يف املنازل والعمل الزراعي
أو يف ورش حرفية يف ظل ظروف عمل غري مناسبة()43؛ فاملهم بالنسبة إليهم أ ّ
ال ُينظر إليهم حميطهم وجمتمعهم
بوصفهم عالة اجتامعية.

( )2الرغبة يف تغيري الواقع االجتامعي و املعييش

تشجع األفراد عىل القيام
إن الرغبة يف تغيري الواقع االجتامعي من خالل حتسني مستوى الدخل واملعيشة ّ
بنشاطات موازية للنشاطات الرسمية ،التي قد تكون غري َّ
منظمة أو غري قانونية أحيانًا .فكثريون ممن يتجهون
بغض النظر عن
إىل العمل يف نشاطات اقتصاد الظل خيتارون فعل ذلك عمدً ا هبدف حتسني واقعهم االجتامعيّ ،
الوسائل امل ّتبعة لتحقيق هذه الغاية .وحيفزهم عىل ذلك تغيرّ أنامط االستهالك والرفاهية يف املجتمع نحو مزيد
من االستهالك والتفاخر والتبذير ،وهو ما يدفع باألفراد إىل اتّباع طرق متعددة للتاميش مع هذا التغري؛ فمنهم
من حياول إجياد مصادر دخل إضافية ملصدر دخله األسايس ،وذلك من خالل قنوات عدة ،منها العمل اإلضايف
()44
غالبا غري َّ
منظم( ،)45أو القيام بنشاطات غري مرشوعة وغري قانونية ،مثل التهرب
(الثانوي) الذي يكون ً

 41أكرم القش ورنا خليفاوي ،مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي يف سورية (دمشق :املكتب املركزي لإلحصاء،)2007 ،عىل املوقع
اإللكرتوين.<http://cbssyr.org/studies/st22.pdf> :
 42انظر :برنامج األمم املتحدة اإلنامئي“ ،دراسةسوق العمل يف سورية(”،2010-2009 ،مرشوع إنشاء قاعدة بيانات من أجل
سياسات شاملة للعاملة والتوظيف ،بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية والعمل واملكتب املركزي لإلحصاء ،دمشق ،)2011 ،عىل
املوقع اإللكرتوين<http://molsa.gov.sy/archive/docs/File/downloads/>. :
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية؛» سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفي »،وAlexandre Marc and
 43أوغيل ،إبراهيمّ ،
ZeynepKudatgobilik, “Poverty and Informality in Southeast Europe,” in: Belev, ed., The Informal Economy.

 44برنامج األمم املتحدة اإلنامئي« ،دراسة سوق العمل يف سورية .»2010-2009 ،فإن  17.5يف املئة من الرجال وأكثر من 34
يف املئة من النساء العاملني خالل الفرتة (  )2010 -2009لدهيم عمل ثانوي ،والدخل الناجم عن العمل الثانوي يعادل ثلثي الدخل
الناجم عن العمل الرئيس.
45 Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies”.
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الرضيبي وجني دخول غري قانونية عن طريق الرشاوى والعموالت والفساد الوظيفي واملشاركة يف نشاطات
جرمية( .)46ومنهم من يتكيف مع التغيرّ ات احلاصلة يف أنامط االستهالك واملعيشة ضمن الظروف املتوافرة هلم.

( )3تدهور منظومة القيم واألخالق السائدة

إن منظومة القيم واألخالق السائدة يف املجتمع تؤثر وتتأثر باحلالة االقتصادية هلذا املجتمع بشكل تباديل ،حيث
إن وجود منظومة قيم وأخالق متطورة وعرصية -تقوم عىل مبدأ حرية األفراد ومحاية حقوقهم وإتاحة الفرص
املتساوية أمام اجلميع من دون متييز أو انحياز ،وضمن ضوابط جمتمعية وقانونية ورقابية شفافة وعادلة تنظم
سريوة املجتمع وديناميكيته -سريافقه اً
حتم تطور اقتصادي تسوده نشاطات سليمة (رسمية ونظامية) ،وتنحرس
فيه النشاطات غري الرسمية بأنواعها كافة ( نشاطات اقتصاد الظل) .والعكس صحيح إىل درجة كبرية؛ فعندما
تنحدر منظومة القيم واألخالق -نحو االنتهازية وتغليب املصالح الشخصية الضيقة واللجوء إىل األساليب
امللتوية لتحقيق الغايات وإمهال حقوق األفراد يف العمل والعيش الكريم -بالرتافق مع غياب القوانني واألنظمة
أو ضعفها وعدم قدرهتا عىل محاية حقوق أفراد املجتمع  ،فإن ذاك يعني بالرضورة تزايدً ا يف نشاطات اقتصاد
الظل ،حيث ستسعى فئات كثرية من املجتمع -بحسب نطاق عملها وغاياهتا -إىل القيام بمامرسات ونشاطات
وتعوض عجز القوانني واألنظمة والسلطات املسؤولة
تتامشى مع احلالة األخالقية املرتدية يف املجتمع من جهةّ ،
عن محاية حقوقها يف العمل والعيش الكريم من جهة أخرى ،وذلك من خالل اللجوء إىل العمل يف وحدات
رسميا وغري اخلاضع للرضيبة ،واالنغامس يف
عمل غري منظمة ،وحتقيق الكسب غري املرشوع وغري املسجل
ً
أعامل غري قانونية ذات طبيعة إجرامية تعود بالفائدة عىل هذه الفئات وبالرضر عىل املجتمع ككل( .)47وهنا
مهمتني تعكسان التدهور األخالقي يف املجتمع السوري ،وهلام انعكاسات اقتصادية واجتامعية
نشري إىل قضيتني ّ
ِ
خطرة ،ومها التهرب الرضيبي والفساد ،وقد أصبحتا سمتني أساسيتني من سامت االقتصاد واملجتمع يف سورية.

( )4استفحال التهرب الرضيبي

تشري الدالئل إىل استفحال ظاهرة التهرب الرضيبي يف سورية ،حارمة املوازنة العامة للدولة من قسم كبري من اإليرادات
يبي الشكل رقم ( )7أن نسبة اإليرادات الرضيبية
الرضيبية التي يمكن أن تُستغل خلدمة عملية التنمية االجتامعية( .)48نّ
إىل الناتج املحيل اإلمجايل يف سورية هي أدنى من مثيالهتا يف عدد من الدول التي ختتلف يف مستويات تطورها ونموها،
نظرا إىل كرب حجم التهرب الرضيبي.
وهذا يؤرش إىل انخفاض حصيلة الرضيبة يف سوريةً ،

 46سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفي».
 47لقد توصل هانوسك وبالدا ( )Hanousek and Paldaإىل أن منظومة القيم املجتمعية بخصوص موقف األفراد من التهرب الرضيبي
تبي هلام من خالل حتليل نتائج املسح
سامهت بشكل كبري يف انتشار ظاهرة التهرب الرضيبي يف مجهوريتي التشيك وسلوفاكيا ،حيث نّ
أمرا مألو ًفا و ليس غري
أصبح
أنه
(أي
امليداين أن وجود االعتقاد بني أطراف املجتمع يف أن كل فرد يسعى إىل التهرب الرضيبي ويقوم به
ً
أخالقي) ،بالتايل ال رضر من القيام به كاآلخرين .نتيجة مماثلة توصل إليها غرابوسكي من خالل تشخيصه واقع العاملة غري َّ
املنظمة يف
بولندا خالل الفرتة 1999 -1994؛ فمعظم من يقوم بالتهرب الرضيبي مقتنع بأن اجلميع يقوم به ،وبالتايل ال ضري من القيام به ،وهذا ما
يعكس تر ّدي حالة املجتمع األخالقية .انظرGrabowski, “Informal Labor Market and Informal Economy,» and J. Hanousek :
and F. Palda, “Why People Evade Taxes in The Czech and Slovak Republics: A Tale of Twins,” in: Belev, ed., The
.Informal Economy

 48قحطان السيويف« ،أدوات السياسة املالية يف سورية :قراءة يف املوازنة العامة للدولة  »،2009ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء
االقتصادي الثانية والعرشون ،أعدهتا مجعية العلوم االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق .2009 ،عىل املوقع اإللكرتوين:
 ،<http://www.mafhoum.com/syr/articles_09/sioufi.pdf>.وحسني القايض« ،السياسة الرضيبية يف سورية »،ورقة قدمت إىل:
ندوة الثالثاء االقتصادي الرابعة والعرشون،أعدهتا مجعية العلوم االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق ،2011،عىل املوقع
اإللكرتوين.<http://www.mafhoum.com/syr/articles_11/5-qadi.pdf> :
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الشكل ( :)7نسبة اإليرادات الرضيبية إىل الناتج املحيل اإلمجايل يف عينة من الدول
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املصدر :بالنسبة إىل سورية ،املجموعة اإلحصائية للمكتب املركزي لإلحصاء وقاعدة بيانات وزارة املالية ،وبالنسبة إىل باقي الدول،
قاعدة بيانات البنك الدويل.

يسمى «مؤرش الفساد
كام يمكن االستدالل عىل وجود ظاهرة التهرب الرضيبي يف سورية من خالل ما ّ
الرضيبي» ،الذي يقيس الفجوة بني اإليرادات الرضيبة املتحصلة فع ً
ال يف اقتصاد ما يف فرتة زمنية حمددة (يف
ظل وجود الفساد) واإليرادات الرضيبية التي كان من املمكن حتصيلها يف حالة عدم وجود الفساد ( احلجم
الطبيعي املحتمل لإليرادات الرضيبية واملستوجب احلصول عليه نتيجة النشاط االقتصادي لذلك االقتصاد
تبي ازدياد حجم التهرب الرضيبي ،والعكس
يف الفرتة الزمنية نفسها) ،حيث إن القيمة املوجبة هلذا املؤرش نّ
()49
وتبي نتائج قياس هذا املؤرش أن قيمته بلغت  0.8840خالل الفرتة  . 2008-2007ويمكن
صحيح .هذا نّ
تفسري ظاهرة التهرب الرضيبي بأسباب عدة ،منها عدم كفاءة النظام الرضيبي يف حتقيق العدالة الرضيبية ،وذلك
بسبب ضعف مستوى الكوادر العاملة يف جمال الرضائب ،وقصور األنظمة الرضيبية ،وانتشار الفساد ،وهو ما
يدفع بالكثريين إىل التهرب الرضيبي القتناعهم بأن اجلميع يفعل ذلك (حيث تسود املجتمع حالة من التدنيّ
والتهرب من املسؤولية االجتامعية جتاه اخلزينة العامة للدولة).
األخالقي
ّ

( )5تفاقم الفساد

وبالنسبة إىل ظاهرة الفساد ،التي هي ظاهرة اجتامعية املنشأ اقتصادية الطابع ،فقد أصبحت عالمة بارزة من
عالمات املجتمع واالقتصاد السوريني؛ إذ تشري تقارير منظمة الشفافية العاملية إىل احتالل سورية مواقع
متأخرة ،وفق مؤرش الفساد الذي يقيس االنطباعات بشأن وجود فساد يف القطاع العام يف جمموعة من الدول.
قياسا
فاجلدول رقم ( )1نّ
يبي أن عىل الرغم من التحسن يف ترتيب سورية بني الدول املدروسة يف العام ً ،2011
عينة الدول املدروسة) ،فإن قيمة املؤرش املطلقة ال تزال متدنية ( 2.6
بالعام  ( 2008مع مالحظة زيادة حجم ّ
()50
ويبي مؤرش امل ْلكيات الفكرية الذي تصدره مؤسسة اإلصالح الرضيبي األمريكية
من مقياس  .)10 - 0نّ

 49أمحد الكواز« ،احلسابات القومية والفساد :بعض املعاجلات واآلثار( »،سلسلة أوراق عمل API/WPS ،؛  ،1102املعهد العريب
للتخطيط ،الكويت،)2011،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.arab-api.org/jodep/products/delivery/wps1102.pdf>. :
انظر املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اإلصالح الرضيبي األمريكيةhttp://www.internationalpropertyrightsindex.org/< :
50

profile?location=Syri>.
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أن سورية احتلت املوقع  119من جمموع  130وفق مؤرش ضبط الفساد اإلداري (قيمة املؤرش  2.9من أصل
 ،)10واملوقع  92وفق مؤرش دور القانون بقيمة قدرها  3.9من مقياس ( .)10-1وهذا يعكس واقع انتشار
الفساد يف سورية ذي الدور املساعد يف زيادة حجم نشاطات اقتصاد الظل.

العام

اجلدول رقم ()1
ترتيب سورية وفق مؤرش الفساد العاملي

2008

2009

2010

2011

الرتتيب

قيمة املؤرش

126

2.6

147

127

129

املصدر :تقرير انطباعات الفساد ،أعداد خمتلفة ،منظمة الشفافية العاملية (.)51

2.1

2.5

2.6

عدد الدول
180

180

178

186

ً
ثالثا :اآلثار السلبية القتصاد الظل
آثارا إجيابية متعددة،
عىل الرغم من أنه ُينظر إىل ظاهرة اقتصاد الظل من منظور سلبي عمو ًما ،فإن هلا يف الواقع ً
منها:
 -1دعم النشاط االقتصادي

إن اقتصاد الظل -عىل اختالف ماهيته وحجمه -هو حمصلة نشاطات اقتصادية تنجم عنها قيم مضافة موجبة
(وإن تكن يف بعض األحيان غري مرشوعة) تزيد من مستويات الدخل والنمو يف االقتصاد الوطني .ونشاطات
املنظمة وغري َّ
اقتصاد الظل (املرشوعة وغري املرشوعة ،ويف وحدات العمل َّ
املنظمة) تشغّ ل كلها يف هناية األمر يدً ا
عاملة ،وتستخدم مدخالت إنتاجية للحصول عىل خمرجات سلعية وخدمية ،وبالتايل هي ختلق دخوالً تصب يف
الدورة االقتصادية لالقتصاد الوطني من خالل إنفاقها عىل السلع واخلدمات ،وهو ما يساهم يف حتريك عجلة
االقتصاد الوطني ودفعها إىل األمام( .)52وهذا األمر ينطبق عىل حالة سورية؛ إذ ال شك يف أن يف ظل وجود
حوايل ثلث العاملة السورية يف القطاع غري َّ
املنظم ،بمن فيهم العاملون بأجر وأرباب العمل والعاملون حلساهبم،
قدرنا قيمة الدخول النامجة عن
فإن نشاطاهتم ستنجم عنها دخول تُضاف إىل الدخل القومي .وسبق لنا أن ّ
()53
النشاطات غري املنظمة بحواىل  35يف املئة من الدخل خالل العامني  2004و . 2010
-2تشغيل القوة العاملة

تؤمن نشاطات اقتصاد الظل فرص عمل ألفراد القوة العاملة الباحثني عنه والذين ال جيدون عم ً
ال يف االقتصاد
ّ
َّ
املنظم ،نتيجة عدم امتالكهم املؤهالت الكافية أو املهارات الالزمة ،أو لقصور سياسات التوظيف والتشغيل

 51انظر املوقع اإللكرتوين ملؤسسة الشفافية العاملية.<http://transparency.org/publications/gcr> :
52 Patrick K. Asea, “The Informal Sector: Baby or Bath Water?: A Comment,” Carnegie-Rochester Conference Series
on Public Policy, vol. 45, no. 1 (1996); Schneider and Klinglmair, “Shadow Economies around the World,” and Dominik
H. Enste, “Shadow Economy and Institutional Change in Transition Countries,” in: Belev, ed., The Informal Economy.
 53انظر الشكل رقم (.)4

دراسات
اقتصاد الظل في سورية

واالستثامر( .)54بالنسبة إىل سورية ،رأينا يف الشكل رقم( )1كيف أن القطاع غري َّ
املنظم يشغل حواىل  30يف املئة
من العاملة السورية ،عىل أقل تقدير ،ونشري إىل أن معظم هذه العاملة من فئات الشباب؛ حيث شكل العاملون
من الفئة العمرية  39-15سنة يف الفرتة  2010 – 2006حوايل  72يف املئة من إمجايل عاملة القطاع غري ً
املنظم،
والسواد األعظم من هذه العاملة ( 80يف املئة) ّممن حيملون الشهادة االبتدائية فام دون(.)55
-3إتاحة مصادر للدخل والمعيشة

وبغض النظر عن نظامية
يؤمن اقتصاد الظل مصادر دخل ومعيشة مل تكن لتتوافر يف حال عدم وجود نشاطاته.
ّ
ّ
مصدرا للرزق والعيش جلميع الرشائح املجتمعية العاملة
هذه الدخول أو مرشوعيتها ،فهي تعني يف النهاية
ً
خصوصا طبقات الفقراء واملحتاجني ،وذلك يساهم يف ختفيض مستويات الفقر ،السيام لدى فئة العاملني
فيه،
ً
بأجر والذين بلغ متوسط نسبتهم خالل الفرتة  2010-2006حوايل  50يف املئة من إمجايل عاملة القطاع غري
املنظم( .)56وتزداد أمهية الدخول النامجة عن القطاع غري َّ
املنظم يف ظل قصور السياسات االقتصادية الك ّلية يف
سورية خالل األعوام األخرية ،وهي السياسات التي تأخرت يف إنشاء شبكات محاية اجتامعية قائمة عىل نظام
فعال لإلعانات االجتامعية حيمي مصالح الفئات اهلشة املعرضة للمخاطر االجتامعية واالقتصادية النامجة عن
حتررا وأكثر انحيازً ا إىل فئات التجار وأصحاب رؤوس األموال عىل حساب
التحول إىل اقتصاد ليربايل أكثر ً
الفئات العاملة .كام يمكن أن تساهم الدخول املتولدة عن نشاطات اقتصاد الظل يف التخفيف من حدة التفاوت
قياسا بإمجايل فئات الدخل
يف توزيع الدخل ،فيام إذا أدت هذه الدخول إىل زيادة نسبة فئات الدخل الدنياً ،
العرشية عند قياس مستوى مؤرش عدالة توزيع الدخول (مكافئ جيني)(.)57

رابعا :اآلثار السلبية القتصاد الظل
ً
خصوصا يف ما يتعلق بتشويه
نتطرق يف ما ييل إىل جمموعة من املنعكسات السلبية لنشاطات هذا االقتصاد،
ً
احلسابات القومية واملالية العامة ،وسوق العمل ،وتعزيز الفساد.
 -1تشويه الحسابات القومية

ُدرج
باعتبار أن نشاطات اقتصاد الظل بأنواعها كافة الختضع للتسجيل الرسمي وال تحُ رص
إحصائيا،وبالتايل ال ت َ
ً
ضمن احلسابات القومية التي تعكس واقع النشاط االقتصادي للدول ،فإن تزايد حجم هذه النشاطات يعني
بالرضورة زيادة نسبة اخلطأ يف احلسابات القومية الرسمية ،إىل حد تشويه هذه احلسابات،وهو ما جيعل االعتامد
عليها يف عملية التنبؤ االقتصادي ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات من الصعوبة بمكان .فعىل العموم ،ال يتم
احتساب كتلة الدخول التي تنجم عن نشاطات اقتصاد الظل عند تقدير قيمة الناتج املحيل اإلمجايل وفق طريقة
الدخول ،وذلك بسبب الطبيعة غري الرسمية هلذه الدخول من جهة ،وبسبب عدم توافر اإلحصاءات الالزمة

تبي نتائج دراسة شنايدر أن عدد العاملني يف نشاطات اقتصاد الظل راوح يف الفرتة  1999 - 1998بني  35-12يف املئة من إمجايل
 54نّ
القوة العاملة يف دول وسط ورشقي أوروبا ،وبني  63-29يف املئة يف دول االحتاد السوفيايت السابق ،وبني  48 -6يف املئة يف سبع دول
من منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،بام فيها إيطاليا التي سجلت أعىل نسبة .انظرSchneider, “The Size and Development of :

the Shadow Economies”.

 55حسابات الباحث استنا ًدا إىل مسوحات القوة العاملة الصادرة عن املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية.
 56انظر الشكل رقم ( .)2
 57بالطبع يتوقف ذلك عىل تركيبة فئات الدخل ،وحصة كل منها يف إمجايل الدخل.ولألسف ال تتوافر لدينا يف الوقت الراهن قاعدة
بيانات كافية حلساب أثر الدخول النامجة عن نشاطات اقتصاد الظل يف فئات الدخل العرشية.
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من جهة أخرى .يف املقابلُ ،ين َفق قسم كبري من الدخول النامجة عن نشاطات اقتصاد الظل يف االقتصاد الرسمي
من خالل عمليات رشاء جمموعات خمتلفة من السلع االستهالكية واالستثامرية ،التي من املفرتض أن يتم قياسها
بالطرق اإلحصائية املتعارف عليها عند إعداد الناتج املحيل اإلمجايل بطريقة اإلنفاق .بالتايل ،سيؤدي ذلك إىل
اختالف يف قيم الناتج بحسب طريقاألمر الذي ينجم عنه تقديرات غري دقيقة حلجم الناتج املحيل اإلمجايل
وملعدالت النمو االقتصادي(.)58
إضافة إىل ذلك ،يساهم عدم القدرة عىل حرص نشاطات اقتصاد الظل وقياسها يف تشويه القيم املضافة بحسب
القطاعات االقتصادية ،ومسامهة هذه القطاعات يف تركيبية الناتج املحيل اإلمجايل؛ فوجود عدد كبري من العاملة
غري الرسمية خيفي قيم التكاليف احلقيقة ملدخالت النشاط االقتصادي يف هذه القطاعات  -وفقًا لتقرير برنامج
()59
مسجلة يف التأمينات
األمم املتحدة االنامئي (  ، )2011فإن حوايل  89يف املئة من عاملة القطاع اخلاص غري َّ
مسجلة يف النظام الرضيبي ،عالوة عىل التالعب بقيم خمرجات النشاط
االجتامعية ،وأن  83يف املئة منها غري َّ
االقتصادي يف هذه القطاعات ،من خالل تقليل قيم اإلنتاج واملبيعات الواردة يف السجالت الرسمية لوحدات
العمل املرشوعة (هبدف التهرب الرضيبي) ،ووجود عدد من النشاطات يف وحدات عمل غري مرشوعة
ال يتم حرص قيمها املضافة ،كل ذلك يؤدي إىل أن احلسابات القومية للدول التي تشهد نشاطات ملحوظة
القتصاد الظل ال تعكس واقع النشاط االقتصادي فيها ،مقارنة بالدول التي تشهد وجو ًدا حمدو ًدا لنشاطات
اقتصاد الظل(.)60

 -2ضبابية سوق العمل

يف وقت يساهم اقتصاد الظل يف توفري فرص عمل وامتصاص جزء من العاملة الفائضة ،فإنه يؤدي إىل تشويه
يصعب عىل صانعي السياسات االقتصادية وضع
مالمح سوق العمل يف االقتصاديات الوطنية ،وهو ما
ّ
تصورات صحيحة عن واقع العاملة واجتاهاهتا وتوزيعها البنيوي يف االقتصاد الوطني؛ فعند وضع سياسات
سوق العمل ،جيب حرص أعداد القوة العاملة ونسبة العاملة املتاحة والوافدة سنو ًيا إىل سوق العمل (جانب
العرض) ،ومن ثم يتم حتديد عدد فرص العمل الالزم توفريها لتلبية حاجة العاملة واالقتصاد الوطني وفق
أسس صحيحة .لكن يف ظل وجود قاعدة بيانات عمل مشوهة نتيجة وجود نشاطات اقتصاد الظل ،يصبح من
الصعب جدً ا عىل صانعي السياسات التنبؤ الدقيق بحجم فرص العمل احلقيقية املطلوبة يف االقتصاد الوطني،
وكيفية توزيع هذه الفرص عىل قطاعات االقتصاد الوطني ،ونوعية املهارات واملؤهالت املتوافرة يف سوق
العمل ،ودرجة مالءمتها حلاجات سوق العمل ،وهو ما يعني استمرار حالة القصور يف إتاحة فرص العمل التي
أدت اً
أصل إىل حتفيز العمل يف نشاطات اقتصاد الظل ،األمر الذي يؤدي إىل الدخول يف حلقة مفرغة الهناية هلا.
 58عىل حد علمنا ال يقوم املكتب املركزي لإلحصاء بتقدير الناتج املحيل اإلمجايل وفق طريقة الدخول ،التي تتضمن تعويضات العاملني
والدخل املختلط وفائض التشغيل ،حيث إن هذه الطريقة ّ
خصوصا يف فئة الدخل املختلط
متكن من تبيان حجم الدخول غري النظامية،
ً
ّ
كبريا يف النشاط االقتصادي يف
ا
ز
حي
ل
وتشك
حلساهبم
العاملون
فيها
يعمل
أساسا عن نشاط املنشآت الصغرية احلجم ،التي
الذي ينجم
ً
ً
ً
ّ
سورية .هذا وقد قام الباحثان دوشيني ونجوم ( )2008بمحاولة تقدير قيمة الناتج املحيل اإلمجايل وفق طريقة الدخل ،وتوصال إىل أن
رسميا ( 4.5يف
معدل نمو الناتج املحسوب بطريقة الدخل ( 7.5يف املئة) عام  2005أكرب من قيمته وفق طريقة القيمة املضافة املعتمدة
ً
املئة) .ويف عام  2007كانت القيم  5.7يف املئة (وفق طريقة الدخل) و 6.6يف املئة (وفق طريقة القيمة املضافة).
 59برنامج األمم املتحدة اإلنامئي« ،دراسةسوق العمل يف سورية.»2010-2009 ،
ً
ونشاطا
كبريا،
ا
ي
اقتصاد
ا
انفتاح
شهدت
التي
2010-2005
خصوصا خالل الفرتة
كثريا عىل حالة سورية،
ً
ً
ً
ً
 60هذه النتيجة تنطبق ً
ً
رسميا) ال تعكس بشكل كامل حقيقة نشاط هذه
(املنشورة
القطاعات
هلذه
املضافة
القيم
أن
يعني
والتشييد
ملحوظا يف قطاعات البناء
ً
القطاعات ومسامهتها يف الناتج املحيل اإلمجايل.
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-3اإلخالل بدينامية المالية العامة

تؤدي زيادة حجم نشاطات اقتصاد الظل إىل حرمان املالية العامة من املوارد التي كان من املفرتض أن تتدفق
إليها يف ما لو متت هذه النشاطات يف االقتصاد الرسمي( .)61وينطبق هذا القول عىل نشاطات الوحدات غري
النظامية والوحدات النظامية مع ًا ،حيث إن حصيلة الرضائب املبارشة والتأمينات االجتامعية التي تنجم عن
وحدات العمل غري النظامية ،إضافة إىل تلك التي تنجم عن التهرب الرضيبي وتشغيل عامل غري َّ
منظمني يف
وحدات العمل النظامية ،حترم املالية العامة موارد مهمة كان من املمكن أن يساهم توافرها يف متويل اإلنفاق
احلكومي( .)62يف املقابلُ ،ين َفق معظم الدخول املتحققة من نشاطات اقتصاد الظل ضمن القنوات االقتصادية
النظامية التي إذا ُأخضعت لألنظمة الرضيبية بشكل نظامي فإهنا تدعم قطاع الرضائب بشكل غري مبارش .لكن
يف ظل التهرب الرضيبي املتزايد -الذي أصبح ثقافة سائدة وممارسة معتادة يف سورية يف األعوام األخرية عىل
مجيع املستويات ،نتيجة اهنيار منظومة القيم واألخالق وانتشار الفساد وقصور عمل اهليئات املختصة -فإننا
ال نتوقّع أن حيصل ذلك ،بمعنى آخر ال نتوقّع أن يساهم إنفاق الدخول املتأتية عن نشاطات اقتصاد الظل يف
سورية يف دعم اإليرادات الرضيبية بسبب حجم التهرب الرضيبي.
يف مجيع األحوال ،من شأن تزايد نشاطات اقتصاد الظل أن يشوه ديناميات املالية العامة ،من حيث عدم قدرة
احلكومات عىل التنبؤ باحلجم املتوقّع لإليرادات النامجة عن النشاطات االقتصادية بشكل فعال بام يمكنها من
خصوصا يف جمال البنى التحتية واخلدمات
وضع تصورات دقيقة حلجم اإلنفاق املطلوب يف االقتصاد الوطني،
ً
املحصلة ،إن العمل عىل تبسيط
األخرى التي تستخدمها نشاطات االقتصاد الرسمي واقتصاد الظل .ويف
ّ
األنظمة الرضيبية وتوحيدها – بالرتافق مع جمموعة خطوات أخرى يف جمال حتسني بيئة األعامل -يساهم بشكل
كبري يف التخفيف من نشاطات اقتصاد الظل ،فيقلص من تشوهات املالية العامة ويزيد من كفاءهتا(.)63

 -4ارتفاع مستويات الفساد

نتيجة للطبيعة غري القانونية لنشاطات اقتصاد الظل ،التي يكون قسم كبري منها خمفي ًا وبعيدً ا عن أعني الرقابة
ً
ملحوظا بالرتافق مع وجود نشاطات اقتصاد الظل
والسلطات الرسمية ،فإن حجم الفساد يزداد ازديا ًدا
وتزايدها .ففي حالة وحدات العمل املرشوعة التي متارس نشاطات اقتصاد ظل خمفية (مرشوعة وغري
مرشوعة) ،يلجأ أصحاهبا إىل استعامل الطرق امللتوية ،من دفع رشاوى وتقديم هدايا عينية وغري عينية إىل
املوظفني الرسميني (حمصيل الرضائب -ممثيل الوزارات املعنية بشؤون العامل وبيئة األعامل والرتاخيص) يف حال
اكتشافهم ،وذلك لضامن تغايض هؤالء املوظفني عن نشاطاهتم غري املرشوعة واالستمرار فيها ،إىل حد أهنم قد
معينة ،وهذا يساهم يف انتشار الفساد الوظيفي عىل املستويات كافة .كذلك األمر
يصبحون رشكاء هلم بنسب ّ
يف حالة النشاطات غري املرشوعة لوحدات العمل غري املرشوعة (النشاطات اإلجرامية ،من رسقات واجتار
باملخدرات واألسلحة والبرش) ،حيث يتم عادة التنسيق مع املوظفني املسؤولني عن مراقبة هذه النشاطات
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية؛» سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفيLoayza, “The Economics »،
 61أوغيل ،إبراهيمّ ،
و of the Informal Sector”.
 62توصل ُلويزا ( )Loayzaمن خالل دراسة جتارب دول أمريكا الالتينية إىل أن حصول ختفيض ملموس يف حجم نشاطات اقتصاد

الظل يؤدي إىل زيادة ملحوظة يف اإليرادات الرضيبية ،وبالتايل زيادة قدرة احلكومات عىل تقديم السلع واخلدمات العامة ،وهو ما يدفع
بالنمو االقتصادي إىل األمام .انظر.Loayza, “The Economics of the Informal Sector” :
 63انظرSoto, The Other Path; Tanzi, “The Underground Economy in the United States,” and Schneider and Enste: :
“Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences,” and Hiding in the Shadows.
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ِ
معينة .يف
اجلرمية ومكافحتها ،والتواطؤ معهم ّ
لغض الطرف عنها وتسهيلها يف مقابل ن َسب عموالت وأرباح ّ
مجيع األحوال ،النتيجة هي أن انتشار نشاطات اقتصاد الظل يرتافق مع زيادة درجات الفساد(.)64
التسرب من النظام التعليمي
 -5المساهمة في زيادة معدالت
ّ

يؤمن فرص عمل لرشائح واسعة من املجتمع ،بمن فيها األطفال والشباب (وهذا أثر
رأينا سابقًا أن اقتصاد الظل ّ
سلبيا يف مستوى التعليم ،كونه حيفز
إجيايب يساهم يف ختفيض مستويات البطالة) ،لكنه يؤ ّثر يف الوقت نفسه ً
تأثريا ً
()66
()65
باكرا  ،وحيول
فئات األطفال والشباب عىل عدم إكامل مسرية تعليمهم  ،وعىل االنخراط يف سوق العمل ً
دون أن يتم ّتعوا باملؤهالت واملهارات العالية التي ّ
متكنهم من احلصول عىل فرص عمل ذات مؤهالت أفضل
سلبا يف مستوى التحصيل العلمي
وأجور أعىل( .)67فزيادة معدالت
الترسب من املؤسسات التعليمية تؤثر ً
ّ
ويف مستوى مهارةالقوة العاملة ،وتؤدي إىل انخفاض فرص احلصول عىل عمل مالئم( .)68يف املقابل ،يدفع
الترسب خارج املنظومة التعليمية والبحث عن العمل
انخفاض سوية النظام التعليمي وعدم كفاءته منتسبيه إىل
ّ
يف نشاطات اقتصاد الظل التي ال تتطلب مؤهالت ومهارات عالية .وهنا نؤكد أمهية تطوير النظام التعليمي،
الترسب ،ورفع مستوى
ورضورة رفع مستواه ،واتّباع سياسات التعليم اإللزامي للحد  -ما أمكن  -من ظاهرة
ّ
مؤهالت ومهارات القوة العاملة بام يلبي متطلبات سوق العمل.
 -6الحد من فرص تطور قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

دورا مهماًّ يف دعم النشاطات االقتصادية عىل مستوى
يؤدي قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر ً
االقتصاديات الوطنية ،وذلك بمسامهته يف امتصاص فوائض اليد العاملة ،ودعم مبادرات ريادة األعامل،
والتميز يف جمال اخلدمات واملنتجات .هذا ويتم ختصيص برامج متويل وتأهيل متنوعة لدعم هذا القطاع ،لكن
64 Buehn and Schneider, “Shadow Economies and Corruption All Over the World».

حيث تبني هلام وجود عالقة ارتباطيه سببية موجبة بني نشاطات اقتصاد الظل ودرجة انتشار الفساد ،يف حالة الدول ذات الدخل املتدنيّ ،
توصل إليه كل من جونسون وهندريكس .هذا وقد فسرّ ا هذه النتيجة بأن نشاطات الظل ّ
تشكل فرصة كبرية للموظفني
وهو يشبه ما ّ
احلكوميني البتزاز فعاليات نشاطات الظل (أكانوا اً
عامل أم أرباب عمل) ،والذين يدفعون الرشاوى هلم من أجل التسرت عىل نشاطاهتم.
إضافيا يدفع إىل االجتاه نحو اقتصاد الظلّ .أما يف حالة الدول املرتفعة الدخل ،فإن تزايد حجم
رضيبيا
يف املقابل ،يعني وجود الفساد عبئًا
ً
ً
اقتصاد الظل ّ
يشكل اً
بديل من ظاهرة الفساد يف تلك الدولة (أي إن العالقة عكسية) .انظرJohnson, Kaufmann and Shleifer, “The :

Unofficial Economy in Transition,” and Jean Hindriks, AbhinayMuthoo and Michael Keen, “Corruption, extortion and
evasion,” Journal of Public Economics, vol. 74, no. 3 (December 1999).

 65وفقًا إلحصاءات منظمة الرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ،بلغ معدل القيد الصايف يف املرحلة الثانوية يف سورية  66.5يف املئة

خالل الفرتة ،2010-2007وهي نسبة تُعترب عالية باملعايري الدولية .انظر املوقع اإللكرتوين ملعهد اإلحصاءات يف اليونسكو<http:// :
stats.uis.unesco.org/unesco/tableviewer/document.aspx?ReportId=143>.

 66وفقًا لتقرير «دراسة سوق العمل يف سورية 28.5 ،»2010 -2009 ،يف املئة من الداخلني إىل سوق العمل أول مرة واحلاصلني
تموا احللقة الثانية من التعليم ،و 13.9يف املئة منهم مل ُينهوا مرحلة التعليم األسايس.
عىل عمل هم من مل ُي ّ
 67وهذا ما تؤكده نتائج املسح الثقايف واالجتامعي الذي أجراه املكتب املركزي لإلحصاء للفرتة  .1999-1994انظر :أوغيل ،إبراهيم،
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية».
ّ
 68وفقًا لتقرير «دراسة سوق العمل يف سورية 56 ،»2010-2009 ،يف املئة من فرص العمل املتاحة ال يمكن ملؤها بالرسعة
الالزمة والوقت املناسب بسبب عدم توافر املؤهالت واملهارات الالزمة لدى طالبي العمل ،وأن درجة املواءمة بني خمرجات التعليم
مرضية .وهذه اخلالصة تتامشى إىل حد كبري مع نتائج تقرير غري منشور ُأعد ملصلحة وزارة التعليم
ومتطلبات سوق العمل يف سورية غري ْ
تبي،
العايل يف سورية ضمن فعاليات مرشوع حتديث التعليم العايل ،بالتعاون مع االحتاد األوريب خالل الفرتة  ،2010-2008حيث نّ
نتيجة لقاءات متعددة واستقصاءات آلراء رشحية واسعة من أرباب العمل يف سورية وممثليهم ،أن سوية خرجيي التعليم العايل يف سورية
خصوصا يف جمال استخدام اللغات األجنبية والتقانة ومهارات التواصل وغري ذلك
التتناسب إىل حد كبري مع متطلبات سوق العمل،
ً
من مهارات حتتاج سوق العمل إليها.

دراسات
اقتصاد الظل في سورية

تقديم هذه الربامج يشرتط ضم ًنا توافر الصبغة القانونية والرسمية هلذه املنشآت ،وهو ما يعني أن مجيع أشكال
املنشآت (وحدات العمل غري املنظمة) العاملة يف إطار اقتصاد الظل مستثناة من هذه الربامج ،األمر الذي يعني
حرماهنا من احلصول عىل تسهيالت هذه الربامج ومزاياها ،ويعني يف هناية املطاف تقييدً ا لفرص تطور قطاع
املنشآت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر ،وزيادة مسامهته يف النشاط االقتصادي(.)69

لذلك ،فإن العمل عىل إضفاء الصبغة القانونية عىل نشاطات اقتصاد الظل ،من خالل تبسيط اإلجراءات
واألنظمة اخلاصة بالقيام باألعامل وتسجيل العامل بالتأمينات االجتامعية وبالنظام الرضيبيُ ،يعترب من أهم
اخلطوات املطلوب تنفيذها لتمكني هذه النشاطات من االستفادة من الربامج احلكومية ،وحتويلها إىل نشاطات
داعمة لالقتصاديات الوطنية.
نشري يف هذا السياق إىل جتربة البريو خالل الفرتة 1989-1988؛ فقد أثمرت تلك التجربة حتويل عدد كبري من
وحدات العمل الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر من اقتصاد الظل إىل االقتصاد النظامي ،وهو ما أدى إىل
ختفيض ملحوظ يف عدد الفقراء ،وزيادة مسامهة هذه الوحدات يف النشاط االقتصادي .ويعود الفضل يف هذه
التجربة إىل الباحث املعروف دي سوتو الذي نرش الكثري من األبحاث التي تناولت أساليب حتويل نشاطات
اقتصاد الظل إىل نشاطات نظامية من خالل إضفاء الصفة القانونية عىل ما اعتربه األصول الرأساملية امليتة،
مثل العقارات(.)70

خامسا :توصيات لمعالجة ظاهرة اقتصاد الظل
ً
بعد أن استعرضنا العديد من القضايا ذات الصلة باقتصاد الظل يف سورية من حيث احلجم واألسباب واآلثار،
فإننا نخصص هذا القسم لرسد بعض التوصيات التي نعتقد أهنا تساهم يف وضع تصور سياسايت ملعاجلة ظاهرة
اقتصاد الظل واحلد من حجم أنشطته.

 إن تناسق السياسات االقتصادية الكلية عىل صعيد االقتصاد املحيل الرسمي وتكاملها ضمن إطار شامليأخذ يف عني االعتبار احتياجات األفراد التنموية واملعيشية من جهة والثروات واملوارد واإلمكانات املتاحة
من جهة أخرى يعترب ً
أساسيا للنمو االقتصادي والتنمية املستدامني .كام أن وجود نشاطات اقتصاد الظل
رشطا
ً
ً
مؤرشا عىل قصور السياسات الكلية والتنموية لالقتصاد
املوازية لنشاطات االقتصاد الرسمي يمكن اعتباره
أفقيا وعمود ًيا عىل مستوى االقتصاد الوطني
املحيل ،ففي ظل سياسات اقتصادية غري منسجمة وغري مرتابطة ً
وال تأخذ يف عني االعتبار متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية املتوازنة والشاملة عىل مستوى االقتصاد
الوطني ،فإن نشاطات االقتصاد الرسمي وقنواته ستكون قارصة عن دعم عملية النمو والتنمية بالشكل األمثل
وعن تلبية متطلبات األفراد من فرص عمل ودخول ومصادر معيشة ،بالتايل ،من الطبيعي أن يفسح ذلك املجال
لبدائل أخرى ومنها تكاثر نشاطات اقتصاد الظل.
69 Simeon Djankov [et al.], “Going Informal: Benefits and Costs,” in:Belev, ed., The Informal Economy.

 70خري مثال عىل هذه التجربة هو مرشوع «رأس املال امليت والفقراء يف مرص» ،الذي ُن ِّفذ بتعاون بني معهد احلرية والديمقراطية واملركز
املركزي للدراسات االقتصادية،وساهم يف تراجع معدالت الفقر من  23.4إىل  18.9يف املئة بني عامي  ،2008-2005حيث تم وضع
أسس وإجراءات لتثبيت م ْلكية العقارات لعدد كبري من امللاّ ك الذين استطاعوا ،بعد إضفاء الصفة القانونية عىل م ْلكيه العقارات ،القيام
كبريا من العاملة َّ
املنظمة .انظرHernando de Soto and Egyptian :
بعدد كبري من النشاطات االقتصادية التي و ّلدت عوائد وشغّ لت عد ًدا ً

Centre for Economic Studies, Dead Capital and the Poor in Egypt, 2 vols. (Cairo: The Centre, 1997).
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 إن متركز االستثامرات (العامة واخلاصة) بكافة أنواعها االقتصادية يف املدن الرئيسية ويف مراكز املدن الفرعيةأدى إىل هجرة داخلية للعاملة السورية من أطراف املدن وأريافها إىل مراكزها ،ومن املدن الصغرية وأريافها
وأطرافها إىل املدن الرئيسية مما ساهم يف انغامس هذه العاملة يف نشاطات غري رسمية بدء ًا من نشاطات البيع
مرورا
اجلوال وعىل البسطات ،انتها ًء بالعمل يف وحدات عمل رسمية وغري رسمية وبشكل غري نظامي،
ً
بنشاطات ثانوية مساعدة هبدف إجياد دخل إضايف .عالوة عىل ذلك ،رافق هذه اهلجرة نشاط حمموم يف السكن
ً
ملحوظا ،نتيجة زيادة حجم اهلجرة الداخلية من جهة
ازدهارا
والبناء العشوائي الذي شهد يف األعوام األخرية
ً
وقصور سياسات اإلسكان عن استيعاب هذه اهلجرة من جهة أخرى .والخيفى عىل أحد أن معظم نشاطات
البناء العشوائي هي نشاطات غري رسمية وال ختضع للتسجيل الرسمي ،وتو ّلد دخوالً غري مسجلة وغري خاضعة
متارس فيها نشاطات اقتصادية غري َّ
منظمة كالورش
كبريا من أبنية السكن العشوائي َ
للرضيبة .كام أن عد ًدا ً
الصناعية الصغرية ،أو حمالت البيع بالتجزئة ،وغريها.

 وهلذا ،فإن إعادة النظر يف السياسات االستثامرية بحيث تأخذ يف عني االعتبار التنمية املكانية املتوازنة بنياملدن واملناطق السورية عىل امتداد القطر من جهة ،ومراكز املدن وأطرافها وأريافها من جهة أخرى ،تُعترب
عام ً
ال مهماًّ من عوامل ختفيض حجم نشاطات اقتصاد الظل .فهذا العامل يكبح مجاح اهلجرة الداخلية من
ناحية ،ويوفّر فرص عمل ومصادر دخل نظامية للعاملة من ناحية أجرى .كام أن اتّباع سياسات إسكان متوازنة
تأخذ يف عني االعتبار الزيادات اهلائلة يف حجم السكان وتوزُّ عهم اجلغرايف وتأمني مجيع اخلدمات الالزمة ،من
بنية حتتية ومدارس وطرق وغريها ،هو من األمهية بمكان .وهذا يقودنا إىل احلديث عن املخططات العمرانية
وأمهيتها ،حيث إن غياب خمطط عمراين شامل عىل مستوى القطر وعىل مستوى املدن واملناطق؛ خمطط يتامشى
ُ
ومتركز النشاطات االقتصادية بجميع اشكاهلا
مع اجتاهات التنمية املتوازنة ويأخذ يف االعتبار التوزُّ ع السكاين
توسع السكن العشوائي ،ويف زيادة
واخلدمات امللحقة هبا ،قد ساهم بشكل ملحوظ يف اهلجرة الداخلية ويف ُّ
حجم نشاطات اقتصاد الظل.

ويف السياق نفسه  ،يمكننا القول إن إمهال قطاع الزراعة والري ،بالتوازي مع موجات اجلفاف التي أحاقت
بسورية خالل الفرتة  ،2009-2008دفع بالكثري من سكان األرياف والعاملني بالزراعة إىل هجرة أراضيهم
وقراهم ،والتوجه للعمل يف نشاطات اقتصاد الظل يف املدن الرئيسة .من هنا ،فإنه من الرضوري العمل عىل
وحث الذي هاجروا عىل
اتّباع سياسات زراعية تنموية تشجع العاملني الزراعيني عىل توطينهم يف أريافهم،
ّ
العودة إليها .ومن هذه السياسات :التوسع يف استصالح األرايض الزراعية ،ويف إقراض املزارعني وتقديم
خصوصا يف جمال الصناعات
مجيع أشكال الدعم الزراعي ،والرتكيز عىل االستثامرات الزراعية –الصناعية،
ً
الغذائية -الزراعية ،وهو ما ّ
يمكن من إجياد فرص عمل ومصادر دخل مناسبة للعاملني الزراعيني ولسكان
األرياف ،وحيد من هجرهتم الداخلية ومن عملهم يف القطاع غري املنظم.

 ويف ما يتعلق بسياسات العمل والتعليم ،فإننا نشري إىل وجود فجوة بني متطلبات سوق العمل واملهاراتواملؤهالت التي تتحصل عليها القوة العاملة يف سورية ،وهذه الفجوة نامجة عن قصور سياسات التعليم
من جهة ،وعن ضعف التواصل بني أرباب العمل وصانعي القرار والسياسات من جهة أخرى ،بام حيول
دون معرفة نوعية مؤهالت القوة العاملة املطلوب توافرها يف سوق العمل ومستوى مهارهتا ،وهو ماينجم
خصوصا العاملة غري املؤهلة وغري املاهرة ،إىل العمل يف
عنه بطالة هيكلية مرتفعة احلجم ،ويدفع بالكثريين،
ً
اقتصاد الظل .كام أن انخفاض مستويات األجور احلقيقية وتباينها بني القطاعني العام واخلاص سامها يف دفع
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العاملة إىل ممارسة نشاطات موازية غري رسمية .بالتايل ،فإن إعادة النظر يف آليات سوق العمل وسياساته،
من حيث مستوى التعويضات وتناسبها مع تغريات مستويات األسعار وتكاليف املعيشة وظروف العمل
وطبيعته ،والتشديد عىل محاية حقوق العامل وتسجيلهم يف نظام التأمينات االجتامعية والضامن الصحي ،كل
ذلك من شأنه أن يساهم إىل حد كبري يف التخيل عن نشاطات اقتصاد الظل ،والعمل يف نشاطات االقتصاد
الرسمي بشكل نظامي .كام أن التحديث املستمر لسياسات التعليم يف خمتلف مراحله ،وتطوير املناهج
والطرق التدريسية وربطها بحاجات سوق العمل سيسامهان يف احلد من معدالت الترسب ،وسيساعدان
حيد من حجم العاملة يف
عىل زيادة مؤهالت القوة العاملة ومهارهتا وقدرهتا عىل إجياد فرص عمل نظامية ،بام ّ
القطاع غري َّ
املنظم.

 ويف جمال السياسات املتعلقة ببيئة األعامل ،يتوجب عىل صانعي القرار حتديث القوانني واألنظمة واإلجراءاتاخلاصة ببيئة األعامل وتبسيطها ،وذلك من أجل تشجيع االستثامرات املحلية ،وجذب االستثامرات األجنبية
بحيث تتوافر فرص عمل نظامية جاذبة متتص فائض القوة العاملة وتشجع عاملة اقتصاد الظل عىل التحول
إىل نشاطات االقتصاد الرسمي .هنا نشري إىل أمهية حتديث النظم والقوانني الرضيبية ،من حيث معدالت
الرضيبة ومطارحها وآليات استيفائها؛ ففرض معدالت رضيبة عادلة تتناسب مع املطرح الرضيبي ومع نوع
النشاطات املتولدة عنها ،وتبسيط إجراءات استيفائها ،من شأهنام أن يشجعا عىل قيام األعامل والنشاطات
الرسمية واملسجلة ،فتتوافر فرص عمل من جهة ،ويحُ َّد من حجم التهرب الرضيبي من جهة أخرى .إىل جانب
ذلك ،جيب العمل عىل بناء قدرات العاملني يف جمال الرضيبة من أجل تقديم خدمات متميزة اجلودة من جهة،
ومكافحة التهرب الرضيبي من جهة أخرى .كام نؤكد رضورة تبسيط إجراءات منح تراخيص األعامل ونقل
امل ْلكية وتسجيلها ،وحل النزاعات وإنفاذ العقودّ ،مما يشجع عىل القيام بأعامل جديدة وحيفز األعامل القائمة غري
املسجلة عىل اكتساب الصفة الرسمية واملسجلة ،وهو ما يؤدي بال شك إىل ختفيض حجم القطاع
النظامية وغري
َّ
غري َّ
املنظم ونشاطات اقتصاد الظل .كذلك نشري إىل رضورة االهتامم بدعم قطاع املنشآت املتوسطة والصغرية
واملتناهية الصغر ،من خالل تبسيط اإلجراءات واألنظمة اخلاصة هبذا القطاع ،وتقديم املشورة واخلربة الالزمة
لبناء قدرات ريادة األعامل فيه ،وتوفري مجيع أشكال التمويل التي تساهم يف زيادة حجم نشاط هذا القطاعّ ،مما
يمكنه من استقطاب العاملة الفائضة وعاملة القطاع غري َّ
ّ
املنظم.

 إن حتديث املؤسسات واهليئات العاملة يف جمال اإلدارة احلكومية واخلدمة املدنية ،وتطوير األنظمةوالقوانني الناظمة لعملها ،ووضع أسس للمساءلة والرقابة واملحاسبة ،وتطبيق هذه األسس بشكل
التسيب والرتهل ،ويف مكافحة الفساد الذي يسترشي
جدي وحازم ،كل ذلك سيساهم يف احلد من انتشار
ّ
ً
ملحوظا يف نشاطات اقتصاد الظل .يف
حي ًزا
يف أروقة اهليئات واملؤسسات احلكومية يف سورية ،ويشغل ّ
هذا اخلصوص ،نشري إىل أنه تم يف عام  2011تشكيل جلنة ملكافحة الفساد يف سورية ،مهمتها اقرتاح
آليات وضوابط حمددة لتعزيز النزاهة والشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص بني ذوي األوضاع املتامثلة،
وحتقيق العدالة ومكافحة جرائم الفساد ،وتوفري وسائل استئصال أسبابه ،ومعاقبة مرتكبيه .لكن مل
يصدر عن اللجنة -حتى اآلن -أي قرارات أو قوانني يف هذا اخلصوص .ويف مجيع األحوالّ ،
تشكل
مقومات احلد من حجم نشاطات اقتصاد الظل يف سورية.
حماربة مظاهر الفساد
مقو ًما مهماًّ من ِّ
والتسيب ِّ
ّ
بد من اإلشارة إىل ما قامت به احلكومة السورية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
 ويف النهاية ،ال ّمسمى «التمكني القانوين للفقراء وتنظيم القطاع غري املنظم» ،وذلك
عام  ،2010عندما أوجدت مرشوع ًا حتت ّ
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هبدف دراسة واقع القطاع غري َّ
خصيصا لذلك
تصمم
ً
املنظم ،وحتديد حجمه وخصائصه من خالل مسوحات َّ
الغرض ،ووضع سياسات إلزالة العوائق القانونية والتنظيمية التي متنع الفقراء من القيام باألعامل ،وخلق بيئة
ترشيعية وقانونية تساهم يف ختفيض حجم القطاع غري َّ
املنظم من خالل حتويل نشاطات هذا القطاع إىل نشاطات
رسمية وقانونية .وعىل الرغم من بدء نشاط هذا املرشوع عام  ،2010فإنه مل يصدر عنه حتى اآلن خطوات
ملموسة تساهم يف حتقيق أهدافه .وربام يعود السبب يف ذلك إىل االنعكاسات السياسية والقانونية هلذا املرشوع
من جهة ،وإىل موجة االضطرابات السياسية واالجتامعية التي بدأت يف سورية وانعكست عىل مجيع الصعد
السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،وعىل مشاريع التعاون الدويل بني احلكومة السورية واجلهات الدولية ،من
جهة أخرى .ويف مجيع األحوالّ ،
يشكل هذا املرشوع ،يف حال امليض به ُقدُ ًما ،بارقة أمل مهمة يمكن التعويل
عليها للحد من حجم نشاطات اقتصاد الظل يف سورية.

خالصة
وعامليا ،تزايدت نشاطات اقتصاد الظل
حمليا
نالحظ ّمما ّ
ً
تقدم أن مع زيادة حجم النشاط االقتصادي الرسمي ً
وتنوعت أشكاهلا .وتشري الدالئل إىل انتشار هذه النشاطات يف مجيع أنواع االقتصاديات عىل اختالف درجة
تطورها ،وإىل أن حجم هذه النشاطات يف االقتصاديات النامية واالنتقالية هو أكرب ّمما هو عليه يف االقتصاديات
املتقدمة.

َ
ٌ
نشاط ملحوظ يف اقتصاد الظل،وهو ما يمكن
النشاط االقتصادي للقطاع املنظم يف األعوام االخرية
لقد رافق
االستدالل عليه من خالل نسبة العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم التي ّ
شكلت حوايل ثلث إمجايل العاملة يف سورية
املرصح به والناجم عن الفرق بني مستويات
خالل الفرتة  ،2010-2006وكذلك من خالل نسبة الدخل غري
َّ
دخول ُ
األرس وإنفاقها يف سورية ،إذ بلغت  35-34يف املئة بني العامني .2010-2004

وتبي لنا أن هناك عوامل متعددة وراء ظهور نشاطات اقتصاد الظل وتزايدها ،منها ما هو اقتصادي ،كانخفاض
نَّ
فرص العمل املتاحة نتيجة ضعف سياسات االقتصاد الكيل ،وتركيز اجلهود التنموية عىل املناطق واملدن الكربى،
داخليا والعمل يف نشاطات اقتصاد الظل .كام ساهم انخفاض مستويات
األمر الذي دفع باألفراد إىل اهلجرة
ً
الدخول وزيادة نسب الفقر يف دفع األفراد إىل العمل يف نشاطات موازية لنشاطات االقتصاد الرسمي هبدف
تأمني مصدر للرزق واملعيشة .كام أدى قصور البيئة الناظمة لألعامل عىل مستويات الرضائب واإلجراءات
والقوانني واألنظمة إىل تشجيع األفراد عىل االنخراط يف نشاطات اقتصاد الظلّ .أما عىل الصعيد االجتامعي،
فالعادات والتقاليد االجتامعية والرغبة يف تغيري الواقع االجتامعي وتدهور منظومة القيم واألخالق السائدة
خصوصا يف جمال زيادة حجم االجتاه نحو التهرب الرضيبي واللجوء إىل أساليب ملتوية يف إجياد
يف املجتمع،
ً
مصادر للرزق واملعيشة ،كل ذلك ساهم يف تكاثر نشاطات اقتصاد الظل يف سورية.

وتبني لنا ً
آثارا إجيابية بقدر ما هلا من انعكاسات سلبية.ويف حني تتجىل
أيضا أن لنشاطات اقتصاد الظل ً
آثارها اإلجيابية يف توليد الدخل وإجياد القيم املضافة وتشغيل فوائض اليد العاملة وتوفري فرص لكسب
خصوصا لدى فئة العاملني بأجر  -وهم ّ
يشكلون حوايل  50يف املئة من
الدخل ومصدر للرزق واملعيشة،
ً
عاملة القطاع غري املنظم خالل الفرتة  ،2010-2006فإهنا يف املقابل تساهم يف تشويه احلسابات القومية،
خصوصا حسابات الناتج والنمو االقتصادي ومسامهة القطاعات يف الناتج ،ويف ضبابية مالمح سوق العمل
ً
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نتيجة تشويه قاعدة بيانات سوق العمل وكيفية توزيعها القطاعي ،واإلخالل بدينامية املالية العامة نتيجة
زيادة عمليات التهرب الرضيبي ،وتشجيع ممارسات الفساد ،واإلرضار باملستوى التعليمي نتيجة املسامهة
الترسب من التعليم ،واحلد من فرص تطور قطاع املنشآت املتوسطة والصغرية واملتناهية
يف رفع مستويات
ّ
الصغر ،بسبب عدم قدرة املنشآت (غري َّ
املنظمة) العاملة يف هذا القطاع يف احلصول عىل برامج الدعم
والتمويل احلكومية.

يف النتيجة ،ستكون للعمل احلثيث عىل احلد من نشاطات اقتصاد الظل وحتويلها ما أمكن إىل نشاطات
رسمية مسامهته يف تصحيح هيكلية االقتصاديات املحلية ورفع مستواها وتعزيز مناعتها يف وجه األزمات؛
املنظمة إىل عاملة َّ
فالعمل عىل حتويل العاملة غري َّ
منظمة ،من خالل اإلجراءات واألنظمة التي هتدف إىل توفري
فرص عمل نظامية (كتبسيط األنظمة اخلاصة بسوق العمل والتأمينات االجتامعية) ،وحتسني بيئة األعامل
واالستثامر ،وتوفري التمويل الالزم لدعم قطاع املنشآت املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر ،ومكافحة
الفساد وحتسني البيئة الرضيبية ،كل ذلك من شأنه أن حيد من نشاطات اقتصاد الظل ويعزز فرص تنمية
االقتصاد املحيل.
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عبد الرحمن أياس *

الهجرة من المنطقة العربية
بعد «الربيع العربي»
واألزمة االقتصادية العالمية
جاء «الربيع العريب» بتغيريات ضخمةِ ،
ويعد بتغيريات إضافية ،منذ انبالج فجره بوهج النريان التي
أرضمها الشاب التونيس حممد البوعزيزي يف نفسه حتى املوت يف  17كانون األول /ديسمرب 2010
احتجاجا عىل مصادرة السلطات البلدية يف مدينة سيدي بو زيد لعربة كان يبيع
أمام مقر والية سيدي بوزيد،
ً
عليها اخلضار والفواكه لكسب رزقه ،وتنديدً ا برفض سلطات املحافظة قبول شكوى أراد تقديمها يف حق
الرشطية فايدة محدي التي صفعته أمام املأل وقالت له بالفرنسية ،Dégage :أي إرحل ،فأصبحت الكلمة
شعار الثورة التي أطاحت الرئيس التونيس زين العابدين بن عيل بعد ذلك بأسابيع ،وكذلك شعار الثورات
العربية املتالحقة.

خصوصا يف صفوف الشباب،
تتوقّع دراسات كثرية أن يؤثر «الربيع العريب» يف اهلجرة من البلدان العربية،
ً
خصوصا الشباب ،من هذه البلدان إىل بلدان تقع يف مناطق
عىل صعيدين ،األول االنتقال الفعيل للناس،
ً
أخرى من العامل ،والثاين التصورات املتعلقة باهلجرة والتي يرسمها املهاجرون والباقون والدول يف األذهان
والسياسات .وبعدما أوجدت ثورات «الربيع العريب» تغيريات جذرية يف تونس ومرص وليبيا ،وشبه جذرية
سلميا يف األردن ،وكالنار حتت الرماد يف البحرين ،ودمو ًيا يف سورية،
يف اليمن واملغرب ،وفيام ال تزال مستعرة
ً
يصعب حتديد االجتاهات التي ستتخذها آثارها عىل صعيد اهلجرة.
وفيام البلدان العربية ،بام فيها تلك التي قلبت فيها الثورات األنظمة ،ال تزال جتهل ما إذا كانت احلكومات،
اجلديدة واملتجددة ،ستكون أكثر استجابة لطموحات الناس ،السياسية منها واالقتصادية ،مقارنة بتلك التي
تباطؤا يف موجات اهلجرة من املنطقة العربية ،وربام
كانت قائمة قبل «الربيع العريب» ،يمكن للمرء أن يتوقع
ً
عودة ملهاجرين عرب إىل بلداهنم األم ،كام يمكن توقّع العكس متا ًما يف حال فشلت احلكومات يف ضامن

* كاتب لبناين.
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احلريات السياسية واألمن االقتصادي .كذلك يستحيل توقّع السياسات التي ستعتمدها احلكومات عىل صعيد
القضايا املرتبطة باهلجرة.
شهدت البلدان العربية املتوسطية هجرة بدأت قبل مخسة عقود من الزمن( .)1ولدى انطالق رشارة ثورات
مصدرا حلوايل ثامنية ماليني مهاجر من اجليل األول – كان  62يف املئة منهم
«الربيع العريب» ،كانت هذه البلدان
ً
يعيشون يف البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب ،و 27يف املئة يف بلدان عربية أخرى ( 20يف املئة يف بلدان جملس
مصدرة للمهاجرين من
التعاون اخلليجي) ،و 11يف املئة يف بلدان أخرى( .)2وكانت البلدان العربية املتوسطية
ّ
اجليل األول بام يزيد عىل املتوسط العاملي ،البالغ  3املئة من السكان؛ فقد بلغت النسبة  12املئة يف حال لبنان،
مث ً
ال ،فيام كانت ليبيا االستثناء الوحيد ،إذ بلغت النسبة يف حاهلا  1يف املئة(.)3
ّأما يف ما يتع ّلق بأعداد املهاجرين العرب بعد انطالق ثورات «الربيع العريب» ،فإن اإلحصاءات بشأهنا تتصف
بأهنا ضئيلة ،لكن اإلحصاءات املتوافرة تشري إىل استمرار االجتاهات السابقة للثورات من دون تعديالت َ
تذكر؛
ففي االحتاد األورويب ،مث ً
ال ،ال تتوافر إحصاءات معنية بجنسيات املهاجرين سوى يف أربعة بلدان هي أملانيا
وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ،التي زاد عدد املهاجرين (الرشعيني) إليها من املغرب واجلزائر وتونس ومرص
حتول
ولبنان وسورية يف عام  .2011لكن مراجعة لالجتاهات خالل األعوام اخلمسة املاضية ال نّ
تبي حصول أي ّ
يف عام )4(2011؛ فالزيادة السنوية يف العدد اإلمجايل للمهاجرين اآلتني من البلدان العربية املذكورة واملقيمني يف
مهاجرا يف عام  ،2010و 111٫738
مهاجرا ،مقارنة بـ 67٫214
البلدان األوروبية األربعة بلغت 90٫839
ً
ً
مهاجرا يف عام .2009
ً

كذلك يعود  72يف املئة من الزيادة يف عام  2011إىل مهاجرين من املغرب ،البلد الذي بقيت فيه التظاهرات
نسبيا ،بني
االحتجاجية حمدودة وأدت إىل ّ
حتول سيايس هادئ ال إىل ثورة .وكانت اهلجرة املرصية األكثر زيادةً ،
عامي  2007و ،2011وذلك بنسبة  19يف املئة يف أملانيا و 22يف املئة يف بريطانيا و 45يف املئة يف إسبانيا و 58يف
املئة يف إيطاليا .لكن الزيادة بقيت ضمن االجتاهات العامة للهجرة املرصية ،من دون قفزة الفتة يف عام .2011
ويصح األمر نفسه عىل البلدان العربية اخلمسة األخرى املذكورة( .)5ويمكن االستنتاج من دون تعسف أن
ثورات «الربيع العريب» مل تؤ ِّد إىل تغيري َ
يذكر يف اجتاهات اهلجرة العربية الرشعية إىل أوروبا.

ً
أوال :الهجرة غير الشرعية
حتولت تونس وليبيا ،فور انطالق الثورة يف كل منهام ،إىل نقاط النطالق
لكن عىل صعيد اهلجرة غري الرشعيةّ ،
عرشات القوارب التي تقل أعدا ًدا ضخمة من املهاجرين إىل إيطاليا .وبني كانون الثاين /يناير وأيلول /سبتمرب
 ،2011دخل  42٫807أشخاص إيطاليا يف شكل غري رشعي وعرب البحر ،وصل معظمهم إىل جزيرة
1 Philippe Farguesand Christine Fandrich, “Migration after the Arab Spring,” (MPC Research Report 2012/09, Migration
Policy Centre, 2012), p. 1, on the Web: <www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC%202012%20EN%2009.pdf>.
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المبيدوزا التي تضم  4500شخص فقط ،مقارنة بأقل من  5000مهاجر غري رشعي يف عام  2010وأقل من
شخصا خالل أعوام العقد السابق(.)6
 10٫000يف عام  ،2009ومتوسط سنوي يبلغ 18٫788
ً

لكن غالبية حاالت العبور غري الرشعي يف ربيع  2011حصلت حني كان ضبط السواحل يف تونس وليبيا يف
خصوصا البلدان
أسوأ حاالته ،كام ضم املهاجرون أعدا ًدا كبرية من مواطني بلدان غري البلدين املذكورين،
ً
الواقعة جنوب الصحراء الكربى .وترافقت القفزة يف اهلجرة غري الرشعية إىل إيطاليا مع تراجع كبري فيها إىل
تبي أن هذه اهلجرة بلغت
مالطا وإسبانيا .وأي مراجعة للهجرة الرشعية إىل البلدان األوروبية الثالثة جمتمعة نّ
مستويات مرتفعة يف األعوام  1999و 2006و ،2008ال يف عام .)7(2011
بيد أن الثورتني يف ليبيا وسورية ،اللتني اتخّ ذت أوالمها منحى عني ًفا يف مقابل عنف النظام ،وال تزال ُأخرامها
فر حوايل
يف وضع مماثل ،أفضتا إىل زيادة بارزة يف اهلجرة من البلدين إىل خارجهام؛ ففي ربيع  2011وصيفهّ ،
شخصا من ليبيا إىل تونس ومرص والنيجر واجلزائر وتشاد والسودان ،إىل جانب إيطاليا ومالطا.
1٫128٫985
ً
ليبيا يعت َقد أن أغلبيتهم عادت إىل ليبيا مع سقوط النظام الليبي وانتهاء األعامل
وشمل املهاجرون ً 422٫912
احلربية يف خريف  .2011وشمل الباقون عمو ًما عامالً من بلدان عربية وبلدان واقعة جنوب الصحراء الكربى
كانوا يعملون يف ليبيا قبل الثورة ،إىل جانب مهاجرين إىل ليبيا مل يص ّنفهم النظام السابق مهاجرين ألنه مل يوقّع
اتفاق جنيف املتع ّلق بوضع املهاجرين الصادر عام .)8(1951
حتول الثورة السورية إىل العنف يف مواجهة القمع الدموي
وحصلت أزمة كربى ثانية عىل صعيد املهاجرين مع ّ
قدرت
من جانب النظام يف صيف  ،2011لتزداد األزمة حدة يف عام 2012؛ ففي  7حزيران /يونيو ّ ،2012
شخصا ،توزعت أغلبيتهم يف
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عددهم بحوايل 115٫117
ً
تسجل إىل االحتاد
البدان املجاورة لسورية (تركيا ولبنان واألردن والعراق) .ومع أن أي هجرة سورية بارزة مل َّ
ِ
األورويب ،فقد لفت األخري يف تقرير إىل أن  578سور ًيا حاولوا عبور احلدود الربية لفضاء دول شنغن ،املؤلف
من البلدان األوروبية املعتمدة لتأشرية دخول موحدة ،بني ترشين األول /أكتوبر وكانون األول /ديسمرب
 ،2011مقارنة بـ  210سوريني يف الفرتة املقابلة من عام .)9(2010

ثان ًيا :آثار األزمة االقتصادية العالمية
لكن من العوامل املؤثرة يف اهلجرة من البلدان العربية إىل خارجها اً
عامل حديثًا يستحق التوقف عنده ،وليس
له صلة مبارشة بـ «الربيع العريب» ،وهو األزمة االقتصادية العاملية التي بدأت مالية ،بل باألحرى ائتامنية ،بعد
اهنيار مرصف ليامن براذرز األمريكي يف أيلول /سبتمرب  .2009وقد بدأت إرهاصات األزمة يف الظهور يف
خصوصا يف شقه اإلسكاين ،يف عام  ،2007ليطلق اهنيار الرهون
الواليات املتحدة مع ترنّح القطاع العقاري،
ً
 6املصدر نفسه.
 7املصدر نفسه.
 8انظر :املصدر نفسه ،و «The 1951 Convention relating to the Status of Refugees,» (United Nations High Commissioner

for Refugees (UNHCR)), on the Web: <www.unhcr.org/pages/49da0e466.html>.
9 «Communication from the Commission to the European Parliament the Council: Biannual report on the Functioning
of the Schengen Area, 1 November 2011 - 30 April 2012,” (European Commission, COM(2012) 230 final,Brussels,
16/5/2012), on the web:<ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/borders/docs/Biannual%20report%20on%20the%20
functioning%20of%20the%20Schengen%20area%2020111101-20120430.pdf>.
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العقارية الثانوية ،املحفوفة باألخطار ،ألهنا ممنوحة ملشرتي منازل ال يتمتعون بمالءة مالية صلبة وكافية(،)10
اهنيارا يف قطاع اإلقراض ككل ،طاولت شظاياه أوروبا واخلليج واجلنوب الرشقي آلسيا ،قبل أن تنطلق األزمة
ً
()11
االقتصادية العاملية وتتوالد منها أزمات حادة ،ليس أقلها أزمات الديون السيادية يف دول منطقة اليورو.

وتبدو العنارص املحركة لألزمة االقتصادية العاملية التي تراجعت تداعياهتا من دون أن تنتهي فع ً
ال ،متعددة
بمواطن ضعف واختالالت ،أبرزها عدم اتساق سياسات االقتصاد الكيل ،وعدم كفاية
األوجه ،ومرتبطة َ
اإلصالحات اهليكلية ،والقصور يف ضبط القطاع املايل واإلرشاف عليه ورصده ،وعدم كفاءة آليات الرقابة
واإلنذار املبكر ،إضافة إىل السلوك غري املسؤول ألرباب القطاع( .)12وقد بدأت اهلجرة الدولية تتأ ّثر بالتداعيات
خصوصا يف قطاعات البناء والصناعة وبيوت
السلبية هلذه األزمة( ،)13عن طريق خسارة الوافدين وظائفهم،
ً
نظرا إىل
املال واخلدمات واملبيعات والسياحة ،وتراجع أجور العامل الوافدين ،وتر ّدي أوضاعهم يف العملً ،
سعي أصحاب العمل والرشكات التي يعملون فيها إىل االدخار ملواجهة األزمة ،ومتييز املواطنني ضد الوافدين،
باعتبار أن األخريين يستولون عىل وظائفهم ويتشببون ببطالتهم وسوء معيشتهم ،وعودة املهاجرين إىل بلداهنم
بعد رصفهم من وظائفهم أو سعيهم إىل إجياد فرص عمل جديدة حيث هم ولو يف مقابل أجور أدنى أو ظروف
سلبا عىل األوضاع
أقل مالءمة ،وتدنيّ حجم التحويالت التي يرسلها املهاجرون إىل بلداهنم ،وهو ما ينعكس ً
وتوسع سوق العمل غري الرسمي ،ونمو
املعيشية ُألرسهم واقتصادات بلداهنم ،وازدياد اهلجرة غري النظامية،
ّ
ظاهرة االجتار بالبرش.

ويف مواجهة رياح األزمة االقتصادية العاملية ،تعاين املنطقة العربية نقطة ضعف أساسية ،تتمثّل يف أن نموها
أساسا عىل عوائد النفط واالستثامرات العقارية ،وعوائد السياحة واملعونات اخلارجية ،أكثر من اعتامده
يعتمد
ً
عىل أوجه النشاط االقتصادي اإلنتاجي .وعىل الرغم من أن األزمة االقتصادية العاملية يف شقّها املايل هوت
بمؤرشات أسواق األسهم العربية إىل مستويات دنيا ومل تتمكن تلك املؤرشات من االرتفاع عنها اًإل ملا ًما ،فال
خصوصا يف بلدان اخلليج املتمتعة بفوائض مالية كبرية
نسبيا،
ً
تزال تداعياهتا عىل االقتصاد احلقيقي حمدودة ً
بفضل ارتفاع عوائد النفط مع استمرار أسعاره فوق  100دوالر للربميل الواحد ،وهو السعر امل َّت َفق عليه بني
البلدان املنتجة واملستهلكة كمستوى ال يعيق استثامرات األوىل يف القطاع وال يرهق االقتصادات املتأزمة للثانية
وبالتايل يعرقل نموها .بيد أن نمو الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي للبلدان العربية تراجع من  6يف املئة عام 2007
إىل  4يف املئة عام .)14(2009

نظرا إىل عدم توافر إحصاءات
ّأما تأثري األزمة يف اهلجرة يف املنطقة العربية ،فلم يتبلور يف شكل كامل إىل اآلنً ،
تسبب هجرة
دقيقة
ّ
ومفصلة حول املوضوع .غري أن تقارير صحافية متفرقة تشري إىل أن «األزمة االقتصادية ّ

 10عبد الرمحن أياس« ،هل كان اجلشع السبب الوحيد الهنيار سوق اإلسكان األمريكية؟ »،احلياة ،2011/4/26 ،عىل املوقع
اإللكرتوين.<www.daralhayat.com> :
 11عبد الرمحن أياس« ،يف االختالالت البنيوية لالقتصادين العاملي واألمريكي »،احلياة ،2011/8/8 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<www.daralhayat.com>.

 12جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكوا)« ،آثار أزمة املال عىل اهلجرة الدولية يف املنطقة العربية »،التنمية
االجتامعية ،العدد  ،)2009( 6ص  ،2عىل املوقع اإللكرتوين<www.escwa.un.org/divisions/div_editor/Download.asp?table_ :

name=divisions_other&field_name=ID&FileID=1182>.
13 International Organization for Migration,»The Impact of the Global Financial Crisis on Migration,» IOM Policy Brief,
January 2009.

 14كريستينا برينت ،طارق احلق ونورا كامل ،آثار أزمة املال واالقتصادية عىل البلدان العربية :أفكار بشأن استجابة سياسات االستخدام
واحلامية االجتامعية (بريوت :منظمة العمل الدولية ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.)2009 ،

مناقشات ومراجعات
الهجرة من المنطقة العربية بعد «الربيع العربي» واألزمة االقتصادية العالمية

عكسية»( ،)15وتؤدي إىل «تراجع حاد الستقبال العاملة العربية يف اخلليج»()16؛ إذ إن «أزمة البطالة العربية تتفاقم
وضحاياها من الشباب» ،17كام تؤكد هذه التقارير أن «اللبنانيني العاملني يف اخلليج بدأوا اهلجرة املعاكسة»(،)18
()19
جتمد
وأن «أزمة املال ّ
هتدد وظائف  45يف املئة من عامل البناء يف اإلمارات»  .وتنذر التقارير بأن «اإلمارات ّ
()20
مشاريع بناء بـ  335بليون دوالر جراءاألزمة»  ،وبأن «ديون ديب  80بليون دوالر» ،وأن هناك «توجه
لتقليص الوظائف»( .)21وهكذا اشتدت رياح تداعيات األزمة االقتصادية العربية يف املنطقة العربية تدرجيًا قبل
أن تبدأ باالنحسار.

ً
ثالثا :الهجرة الدائرية لألدمغة
املصدرة والدول املستقبلة .وكانت
أ ّدت األزمة االقتصادية العاملية إىل تقليص حجم تيارات اهلجرة بني الدول
ّ
ترضرا اقتصاد ًيا ألهنا كانت األكثر عرضة لالستغناء عنها ،ولن جتد وسيلة أخرى
العاملة غري املاهرة الفئة األكثر
ً
نظرا إىل انخفاض قدرهتا عىل املنافسة يف سوق العملّ .أما العاملة املاهرة ،وخال ًفا
للخروج من دائرة الفقرً ،
للعاملة غري املاهرة ،فكانت أكثر ً
حظا وأكثر قدرة عىل التكيف مع املتغريات اجلديدة يف سوق العمل ،وذلك
من خالل التنقل من دولة إىل أخرى ،أو التمكن من احلصول عىل فرصة عمل يف مؤسسات اقتصادية أخرى يف
الدولة نفسها .وتزايدت اهلجرة الدائرية للعاملة املاهرة كنتيجة لألزمة االقتصادية العاملية .وربام يدعو ذلك إىل
تأكيد أمهية تأهيل اليد العاملة لرفع قدرهتا عىل املنافسة يف األسواق اإلقليمية والعاملية.
وتُعترب اهلجرة الدائرية يف حد ذاهتا اً
تلبي
حل يعود بالنفع عىل الدولة
ّ
املصدرة والدولة املستقبلة عىل السواء .فهي ّ
الطلب عىل العاملة يف بلد املقصد من دون حاجة إىل التطبيع أو االندماج ،وترفع مستوى مهارات قوة العمل
وتؤمن للمهاجرين مستويات عالية من الدخل يف دولة
يف بلد املنشأ عند عودة املهاجرين إىل بلداهنم األصليةّ ،
املقصد ،باإلضافة إىل متكينهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة يف أثناء العمل يف اخلارج .غري أن انخفاض
الطلب عىل القوى العاملة بسبب األزمة االقتصادية العاملية قد يؤدي إىل ارتفاع وترية اهلجرة الدائرية ،وهو ما
سلبا يف االستقرار املهني واالجتامعي لنسبة كبرية من املهاجرين.
سيؤثر ً
عكسية( »،اجلزيرة نت ،)2009/6/7 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.aljazeera.net/ereports/ :
تسبب هجرة
ّ
« 15األزمة االقتصادية ّ
pages/9e6f6e41-9d42-43b4-af4b-433899744916>.
« 16تراجع حاد الستقبال العاملة العربية يف اخلليج( »،اجلزيرة نت ،)2009/4/8 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.aljazeera.net/ :
>ebusiness/pages/6d392325-65b3-4582-ae3d-b39665aac56f
« 17أزمة البطالة العربية تتفاقم وضحاياها من الشباب( »،اجلزيرة نت ،)2009/4/6 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.aljazeera.net/ :
ereports/pages/59636d8f-fa2c-48c1-9e78-cbeb47b1f307>.

« 18اللبنانيون العاملون يف اخلليج بدأوا اهلجرة املعاكسة( »،منتدى اإلمارات االقتصادي ،مكتبة األخبار:أخبار االقتصاد اخلليجي
والعريب ،)2009/3/6 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.uaeec.com/news-action-show-id-17676.htm>. :
« 19أزمة املال هتدد وظائف  45يف املئة من عامل البناء يف اإلمارات( »،اجلزيرة نت ،)2009/12/24 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www. :

aljazeera.net/ereports/pages/9f15acab-4834-4b71-a98a-36e369e0590d>.
« 20اإلمارات جتمد مشاريع بناء بـ  335بليون دوالر جراء األزمة( »،اجلزيرة نت ،)2009/3/15 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www. :
aljazeera.net/ebusiness/pages/f3b55762-78e3-4789-a8b2-2e51c05abf3a>.
« 21ديون ديب  80مليار دوالر وتوجه لتقليص الوظائف( »،اجلزيرة نت ،)2008/11/24 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.:
aljazeera.net/ebusiness/pages/1a303e6e-d25f-40a2-9f88-cfbaa4e5cd09>.
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رابعا :تأثير التركيبة الديموغرافية العربية
ً
وللهجرة العربية أسباب ترضب جذورها يف الرتكيبة الديموغرافية لبلدان املنطقة()22؛ فهذه البلدان تشهد تزايدً ا
كبريا يف أعداد سكاهنا« ،وبام أن هذه األعداد تشق طريقها نحو الفئات العمرية املختلفة ،مؤدية إىل انحسار الفئة
ً
العمرية ( ،)14 – 0وإىل تضخم نسبة السكان يف الفئة العمرية الثانية ( ،)64 – 15وإىل ارتفاع طفيف جدً ا يف
نسبة الفئة األخرية ،أي فئة السكان املس ّنني ،ومع اعتامد سياسات مالئمة ،قد خيلق هذا التغري يف الرتكيبة العمرية
للسكان فرصة سانحة للنمو االقتصادي يف املستقبل القريب واملتوسط .فاالجتاهات اهليكلية املرتقبة للسكان يف
املنطقة قد تكون فرصة سانحة لزيادة االدخارات واالستثامرات ،وذلك نتيجة لتدنيّ معدالت اإلعالة يف شكل
موا ٍز النخفاض معدالت اخلصوبة»(.)23

لكن الفرصة «قد تكون ً
أيضا غري سانحة إذا فشلت هذه االدخارات واالستثامرات يف رفع معدالت النمو
االقتصادي وزيادة فرص العمل املنتج .وتعتبرَ التبعات عىل التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة
تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن العمل ،وقد تكون سلبية عىل التنمية إن مل يستطع متخذو
القرار التخطيط هلا يف شكل مبكر،وخلق الظروف املؤاتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة.
ومن النتائج السلبية التي تلوح يف األفق ارتفاع نسبة العاطلني من العمل ،وتفاقم الطلب عىل اهلجرة الدولية»(.)24

األسباب التي تدفع الناس للهجرة ختتلف من شخص إىل آخر؛ فهي يف بعض األحيان اقتصادية ،ويف أحيان
أخرى سياسية أو حتى اجتامعية .فالبعض كان يغادر بالده بحثًا عن مستوى معييش أفضل ،أو ربام ملامرسة
خصوصا شباهبم،
بحرية أكرب ،باإلضافة إىل أسباب أخرى .وهذا يصح يف العرب،
ً
نشاط سيايس أو اجتامعي ّ
بعد عقود من الزمن أرست فيها األنظمة القمعية سياسات اقتصادية ختدم النخب احلاكمة ،وهو ما أوجد فرو ًقا
اجتامعية ال ُيستهان هبا .وجاءت األزمة املالية العاملية ونظريهتا االقتصادية التي تلتها ،لتزيد يف الطنبور اً
نغم.

ويعول اليوم أن تكون ثورات «الربيع العريب» التي نجحت يف إحداث تغيري سيايس ،أكان جذر ًيا أم أقل من
َّ
خصوصا بعد األثامن البرشية واملادية الباهظة التي ترتبت عليها،
تغيري،
إىل
تفيض
أن
يؤمل
التي
وتلك
جذري،
ً
سبي ً
خصوصا يف
واسعا أمام حرية سياسية ورخاء اقتصادي يضعان حدً ا للهجرة العربية،
ال إىل فتح املجال
ً
ً
صفوف الشباب .وربام كان نجاح حكومات ما بعد الثورات أو فشلها يف حل املعضالت االقتصادية ،ويف
ّ
دافعا للتجديد لألحزاب واالئتالفات احلزبية احلاكمة اجلديدة
طليعتها الفروق االجتامعية والبطالة،
سيشكالن ً
سببا لسقوطها بشكل مد ٍو وإفساح املجال ألحزاب وائتالفات حزبية
يف الدورات املقبلة من االنتخابات ،أو ً
أخرى حتل حملها ،عىل أمل أن تلبي طموحات شعوهبا.

 22اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكان والتنمية ،العدد الثاين :النافذة الديموغرافية فرصة للتنمية
يف البلدان العربية (نيويورك :األمم املتحدة ،)2005 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.escwa.un.org/information/publications/edit/ :

upload/SDD-2005-5-a.pdf>..
 23املصدر نفسه ،ص .viii

 24بتول شكوري« ،الرتابط بني السكان والتنمية والفقر عىل صعيد االقتصاد الكيل :فرصية األلفية للتنمية »،ورقة قدمت إىل :املنتدى
العريب للسكان ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 21-19 ،ترشين الثاين /نوفمرب (E/ESCWA/SDD/2004/،2004

WG.1/11).
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ندى مكي *

الديموغرافيا والطوائف اللبنانية

الكاتب

تاريخ النرش

النارش

 :يوسف شهيد زخيا الدوهيي
 :غري مذكور

 :غري مذكور

عدد الصفحات285 :

ُيعترب التعداد السكاين بشكل دوري من
أهم وظائف الدول يف توفري البيانات
اإلحصائية األساسية ،كعدد السكان وخصائصهم
وتوزيعهم اجلغرايف ،وذلك كرضورة أساسية
للتخطيط االقتصادي واالجتامعي من أجل التنمية
وحتديد حاجات املجتمع .اّإل أن بعض الدول،
ومن بينها لبنان ،تتحاشى إجراء أي إحصاءات
رسمية انطال ًقا من اعتبارات طائفية -سياسية .ويف
ظل املامنعات السياسية والطائفية لعدم إجراء تعداد
سكاين ،ت َُع ّد الدراسة التي قدمها الباحث يوسف
* باحثة لبنانية.

شهيد زخيا الدوهيي ،للكشف عن التوزع والتغري
الديموغرايف والسكاين للطوائف واملناطق يف لبنان،
أكثر من رضورية.
وتكتسب هذه الدراسة أمهيتها من اجلداول التفصيلية
التي تقوم عليها ،إذ تقدم هذه اجلداول بشكل تفصييل
معلومات تم الوصول إليها بشأن حاميل اهلوية اللبنانية
وفق منظارين :األول ملخص دقيق جلميع اللبنانيني
املسجلني يف سجالت النفوس ،والثاين دراسة مفصلة
عن اللبنانيني حاميل اهلوية اللبنانية ،وفق سجالت
النفوس ولوائح قيد الناخبني.
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وأبرز ما يميز هذه الدراسة هو اجلهد الشخيص الذي
تنقيحا دقيقًا للسجالت
قام به الباحث ،بعد أن أجرى
ً
واللوائح املوضوعة من عام  1907حتى .2006

وبالرغم من أن هذه الدراسة ال ّ
تشكل اً
بديل من
التعداد السكاين الشامل ،فإهنا تُعترب أحدث دراسة
مفصلة للتوزع السكاين يف لبنان منذ عام ،1932
تاريخ آخر إحصاء رسمي.

عدد سكان لبنان
يقدر عدد سكان لبنان بحوايل أربعة ماليني
يف حني َّ
نسمة ،فإن عدد املسجلني اللبنانيني يبلغ ،وفقًا
للدوهيي 4.571.092 ،نسمة ،أي بزيادة سنوية
قدرها  6.5يف املئة منذ إحصاء عام  ،1932بعد أن
كان عدد سكان لبنان يبلغ آنذاك  785.543نسمة.
ويتضاءل جدوى التوصل إىل هذه النسبة نتيجة غياب
اإلحصاءات املتع ّلقة بمختلف املراحل التي فصلت
بني عامي  1932و2006؛ إذ إن مقارنة التغيرّ ات يف
السلوكات الثقافية واالجتامعية (كمعدالت اخلصوبة
واملواليد والوفيات واهلجرة) للسكان يف لبنان ،إن
بالنسبة إىل املذاهب أو الطوائف أو املناطق ،وهي
التحوالت الديموغرافية للسكان ،غري
التي تؤثر يف
ّ
ممكنة اّإل من خالل توافر إحصاءات بشأن املراحل
السابقة والتبدالت التي طرأت عليها.

تو ّزع السكان المناطقي
تبي اجلداول يف الدراسة توزّ ع اللبنانيني السكاين،
نّ
بحسب املحافظات اخلمس التقليدية ،عىل الشكل
التايل:

•  1.086.868نسمة يف حمافظتي عكار والشامل،
أي  23.78يف املئة؛
•  1.025.144نسمة يف حمافظة جبل لبنان ،أي
 22.43يف املئة؛

•  586.686نسمة يف حمافظة بريوت ،أي 12.83
يف املئة؛

•  771.679نسمة يف حمافظتي بعلبك-اهلرمل
والبقاع ،أي  16.88يف املئة؛

•  1.099.715نسمة يف حمافظتي اجلنوب
والنبطية ،أي  24.06يف املئة.
ويتبي أن أكثرية اللبنانيني ،وبحسب سجالت
نّ
النفوس ،هي من حمافظتي اجلنوب والنبطية ،تليها
حمافظتا عكار والشامل ،ثم جبل لبنان وحمافظتا
بعلبك-اهلرمل والبقاع ،عىل أن أقلية اللبنانيني هي
من حمافظة بريوت ،اً
علم بأن القانون اللبناين ال يفرض
عىل اللبنانيني تسجيل مكان سكنهم ،وهو ما يعني أن
من غري املمكن معرفة توزيع السكان بحسب مكان
إقامتهم بني املناطق واملحافظات اللبنانية من جهة ،أو
معرفة عدد املهاجرين واملقيمني خارج لبنان من جهة
أخرى.

تو ّزع السكان المذهبي
والطائفي
أظهرت اجلداول يف الدراسة توزّ ع اللبنانيني املذهبي،
حيث بلغت نسبة املسلمني  64.64يف املئة ،بينهم
 29.24يف املئة من الطائفة الس ّنية ،وتليهم الطائفة
الشيعية بنسبة متقاربة 29.17 ،يف املئة ،ثم الطائفة
الدرزية بنسبة  5.42يف املئة ،وأقلية علوية بنسبة
 0.82يف املئة .وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن النسب
املئوية للطوائف هي من العدد اإلمجايل للمسلمني ال
من عدد سكان لبنان.
ّأما نسبة املسيحيني ،فبلغت  34٫96يف املئة من
جمموع اللبنانيني ،وتتوزع هذه النسبة عىل الطوائف
املسيحية عىل الشكل التايل:

•موارنة ،وبأكثرية مطلقة 19٫24 :يف املئة؛
•أرثوذكس  6.78 :يف املئة؛
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•كاثوليك 4.46 :يف املئة؛

•أرمن أرثوذكس 2.29 :يف املئة؛

•أرمن كاثوليك 0.51 :يف املئة؛

•إنجيليون وأقليات مسيحية 0.47 :يف املئة؛
•رسيان أرثوذكس 0.45 :يف املئة؛
•رسيان كاثوليك 0.28 :يف املئة

التوزع المذهبي حسب
المناطق
يمكن ،من خالل قراءة اجلداول التوزع النسبي
للمذاهب يف املناطق اللبنانية ،حيث ّ
شكلت نسبة
املسلمني أكثرية يف مجيع املحافظات اخلمس ما عدا
حمافظة جبل لبنان ،االستنتاج أن ال ِّن َسب توزعت عىل
الشكل التايل:

•  62.37يف املئة من حمافظة جبل لبنان هم من
املسيحيني مقابل  37.29يف املئة من املسلمني؛
•  36.53يف املئة من حمافظتي عكار والشامل هم من
املسيحيني مقابل  63.22يف املئة من املسلمني؛
•  34.39يف املئة من حمافظة بريوت هم من
املسيحيني مقابل  64.22يف املئة من املسلمني؛

•  25.82يف املئة من حمافظتي بعلبك-اهلرمل
والبقاع هم من املسيحيني مقابل  73.94يف املئة
من املسلمني؛
•  14.54يف املئة من حمافظتي اجلنوب والنبطية هم
من املسيحيني مقابل  85.29يف املئة من املسلمني.

مقاربة التبدالت الديموغرافية
بالرغم من عدم جلوء الباحث إىل إجراء أي حتليل
تضمنها الكتاب ،فقد يكون من املفيد
للجداول التي ّ

استغالل أرقام هذه اجلداول ،التي بذل جهدً ا غري
مسبوق جلمعها ،ومقارنتها بنتائج إحصاء ،1932
التحوالت الديموغرافية التي
ملحاولة الوقوف عىل
ّ
طرأت يف لبنان منذ ذلك احلني.

ّ
شكل املسيحيون يف عام  1932أكثرية بنسبة 51.2
يف املئة من عدد السكان آنذاك ،لتنخفض هذه النسبة
بشكل ملحوظ خالل  74عا ًما ،وتبلغ  34٫96يف
املئة عام  2006لصالح املسلمني ،الذين أصبحوا يف
عام ّ 2006
يشكلون نسبة  64.64يف املئة ،بعد أن
كانت  48.8يف املئة عام .1932
ويف ما يتعلق بالتوزيع داخل الطوائف ،يمكن
السنة ّ
شكلوا يف عام  2006النسبة األكرب
مالحظة أن ّ
من املسلمني ،إذ بلغت نسبتهم  29.24يف املئة ،بعد
أن كانت  22.4يف املئة عام .1932

ارتفاعا يف النسبة السكانية
وشهدت الطائفة الشيعية
ً
لتصبح  29.17يف املئة من جمموع عدد السكان ،بعد
أن كانت  19.6يف املئة عام .1932

ّ
تشكل أقلية ،مع
ّأما الطائفة الدرزية ،فام زالت
انخفاض يف النسبة ،حيث بلغت  5.42يف املئة بعد
أن كانت  6.8يف املئة عام .1932

هذا يف حني أن نسبة الطائفة املارونية ،التي كانت
تشكل أغلبية السكان ،انخفضت ّ
ّ
لتشكل  19.24يف
املئة من عدد السكان احلايل ،بعد أن كانت  28.8يف
املئة عام .1932

ّ
لتشكل
وانخفضت نسبة الطائفة األرثوذكسية
 6.78يف املئة ،بعد أن كانت ّ
تشكل  9.7يف املئة عام
.1932

ّأما الطائفة الكاثوليكية ،فبعد أن كانت تشكل نسبة
 5.9يف املئة عام  ،1932انخفضت النسبة لتشكل
 4.46يف املئة من جمموع السكان.
وتقدم الدراسة دالالت عن واقع الطوائف
الديموغرايف يف لبنان؛ فانخفاض نسبة املسيحيني
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بشكل ملحوظ يمكن إسناده إىل هجرة املسيحيني
خالل احلروب والنزاعات التي شهدها لبنان ،إىل
جانب انخفاض نسبة املواليد لدى الطوائف املسيحية
يف مقابل ارتفاعها لدى الطوائف املسلمة.
وبينت الدراسة انخفاض نسبة املواليد لدى مجيع
ّ
الطوائف املسيحية واملسلمة ما بني عامي 1997
و ،2006وذلك بسبب التطور الثقايف واالجتامعي
واالقتصادي لدهيا ،وارتفاع مستوى التعليم،
ودخول املرأة سوق العمل بعد انتهاء احلرب األهلية.

ارتفاعا
وشهدت نسبة املواليد لدى الطوائف املسلمة
ً
ً
ملحوظا خالل الفرتة  ،1996 - 1966وكانت
ازدهارا
الفرتة املمتدة بني  1946و 1976األكثر
ً
للنمو السكاين لدى الطوائف املسيحية ،غريأن نسبة
مواليد املسلمني خالل هذه األعوام كانت أعىل ّمما
هي عند املسيحيني ،إذ وصل عدد مواليد املسلمني
يف الفرتة  2006– 1907إىل  2.954.734مقابل
 1.598.220لدى املسيحيني ،وذلك بحسب
اجلدول التايل:
األعوام

عدد مواليد
املسيحيني

141.473 1997-2006

190.240 1987-1996

203.100 1977-1986

230.982 1967-1976

250.503 1957-1966

178.932 1947-1956

عدد مواليد
املسلمني

439.476

592.102

508.568

472.371

399.401

230.969

145.769 1937-1946

150.074

77.301

43.569

1927-1936

1917-1926

1907-1916

135624

44.269

104318

13.886

جمموع املواليد 2.954.734 1.598.220

ويف بلد كلبنان ،تقوم الطوائف فيه بالدور الرئيس
ّ
يشكل حجم هذه التبدالت
يف احلياة السياسية،
اً
عامل خمي ًفا للبعض ،وعامل استقواء
الديموغرافية
للبعض اآلخر .ومن هنا ربام يمكن فهم السبب
الذي دفع الكاتب اىل جتاهل تقديم أي قراءة ألرقام
اجلداول ونتائجها؛ فالنظام اللبناين ،بصيغته احلالية
غري راغب يف االعرتاف باملتغريات الديموغرافية
التي طرأت عىل لبنان خالل العقود املاضية .وما
زالت القوى السياسية الطائفية تستخدم اللبنانيني
كأرقام حلسابات انتخابية ،فيام خيلو حمتوى السياسات
التنموية االقتصادية واالجتامعية للحكومات املتعاقبة
من البيانات واملؤرشات اإلحصائية ،كحاجة أساسية
لتلبية احتياجات العملية التنموية.
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التحوالت االقتصادية واالجتماعية
ّ
في جبل لبنان ()1900-1550
الكاتب

 :نايل أبو شقرا

مكان النرش

 :بريوت

تاريخ النرش

1999 :

النارش

 :دار إشارات للطباعة والنرش والتوزيع

عدد الصفحات342 :

يستعيد الكاتب نايل أبو شقرا يف كتابه
التحوالت االقتصادية واالجتامعية
يف جمتمع جبل لبنان  ١٩٠٠ – ١٥٥٠دور أبرز
أرستني يف بلدة عماّ طور ،آل شقرا وآل عبد الصمد،
كمدخل للوقوف عىل التحوالت التي طرأت عىل
املجتمع الدرزي ،وحتديد ًا عىل الصعيدين االجتامعي
والسيايس يف منطقة الشوف األعىل وأطراف جبل
لبنان اجلنويب املتامخة جلزين وإقليم التفاح .كام ّ
تشكل
الدراسة حماولة لفهم اآلليات املعقّدة للعالقات
بني الفالحني واملشايخ خالل القرنني الثامن عرش
* باحثة لبنانية.

والتاسع عرش ،وهي اآلليات التي كانت يف جزء

سببا يف انتقال امل ْلكيات العقارية من الدروز إىل
منها ً
املسيحيني .ويستند أبو شقرا يف كتابه ،الذي يضم

ستة فصول ،إىل  ١٤٢وثيقة حرص عىل إرفاقها
بالنص لتدعيم تفسريه للحوادث ،وتوثيق عمليات

رشاء األرايض التي كانت كفيلة بإحداث حتوالت
ديموغرافية يف املنطقة يف السنوات التالية.

فكيف تم ذلك؟
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انكفاء الشيعة
تُعترب جزين من املواقع املهمة يف تاريخ جبل عامل،
وسط ميل إىل «االعتقاد أن القسم اجلنويب من هذه
البلدة ربام كان تابع ًا جلبل عامل ،وربام كان مسكن ًا
ملقدمي الشيعة».

وفيام كانت جزين ّ
تشكل حمطة مهمة عىل الطريق
الذي يربط دمشق باملدن الساحليةّ ،
شكل شيعة
جزين ،الذين انتقلوا إىل إقليمها يف إثر معركة فتوح
كرسوان التارخيية التي ُحسمت لصالح املامليك
وحلفائهم ،حجر عثرة أمام السلطات ،ورفضوا
مرارا «حماوالت محلهم للرجوع إىل الس ّنة واجلامعة
ً
إىل حني نزوحهم» .وقد مثّل ذلك النزوح من إقليم
جزين وإقيلم التفاح عىل املدى القرنني الرابع عرش
واخلامس عرش ،كنتيجة لتصارع القوى الس ّنية،
بجناحيها الرسمي والعشائري ،وبأداة محاية ّ
شكلتها
عائالت درزية ،أوىل بدايات التحول الديموغرايف
الذي سيشهده اإلقليامن عىل مدى القرون التالية؛ إذ
ّ
شكل الدروز اً
دعم للسلطات ،انطال ًقا من مصاحلهم
القبلية التي كان يعبرَّ عنها بالسلب والنهب ،بام
ّ
مكنهم الحق ًا من التوطن يف املنطقة.

السيطرة الدرزية وتوطين
آل عبد الصمد وآل أبو شقرا
ضمن سياسة الدول اإلسالمية األمنية واالقتصادية
التارخيية القاضية بتوطني عائالت تثق هبا للحفاظ
عىل املدن والثغور واألطراف ،جاء استقرار أرسة
آل عبد الصمد ،التي يعود وجودها إىل أواخر
القرن اخلامس عرش ،وأرسة آل أبو شقرا ،التي يعود
وجودها إىل أوائل القران السادس عرش ،يف عماّ طور
الواقعة يف املنطقة اجلنوبية من الشوف ،بعيد ًا عن
السلطات اململوكية هبدف محاية األطراف استدراك ًا
ألي خطر شيعي عىل الشوف ،ووقف أي حماولة
للتواصل بني شيعة جبل عامل وشيعة بالد بعلبك،

إىل جانب الدفاع عن الساحل اجلنويب لبالد الشام
عرب تأمني الطريق التي تربط نيابة دمشق ببالد الشام.

وبينام كانت األرايض ثم ًنا للحفاظ عىل الثغور
واألطرافّ ،
متكن آل عبد الصمد وآل أبو شقرا وآل
مالك وآل جودية من وضع أيدهيم عىل القسم األكرب
من بالد جزين وإقليم التفاح ،هبدف املحافظة عىل
حدود الشوف اجلنوبية.

وترافق هذا األمر مع بدئهم تنشيط الريع العقاري،
كام تزامن مع بدء اهلجرات إىل جبل لبنان اجلنويب
عىل فرتات طويلة امتدت قرابة قرن ونصف قرن.
ونتيجة وجود عائالت درزية ومسيحية (موارنة)
يف املنطقة عينها ،انتظمت العائالت يف جمتمع واحد
قدموا للموارنة سبل
امتاز بالتبادل النفعي؛ فالدروز ّ
قدم املوارنة للدروز
العمل واالستقرار النسبي ،فيام ّ
جهدهم يف سبيل تنشيط الريع العقاري.
و ّمما ساعد عىل حتقيق هذا الوضع أن املسيحيني مل
يلقوا يف بداية انتقاهلم إىل املتن والشوف ،يف أعقاب
االضطهاد الذي مارسته عليهم السلطات اإلسالمية،
أي معارضة من الدروز؛ اذ مل يكن الدروز يعتربون
أن املوارنة ّ
يشكلون أي خطر عليهم ،سواء أكان ذلك
من الناحية الدينية أم من الناحية السياسية.

ّأما األسباب التي حكمت التمدد املسيحي ،وحتديد ًا
التمدد املاروين ،فيمكن تلخيصها يف ثالثة هي:
الظروف األمنية واالجتامعية التي كانت تُلقي بثقلها
عىل املوارنة يف شاميل لبنان؛ الظروف السياسة والدينية
التي كان الفاتيكان يتبعها لفك الطوق عنهم؛ احلروب
املتواصلة عىل الدروز عىل مدى القرن السادس عرش
عجلت هجرة املوارنة
وما تبعها من اهنيار اقتصاديّ ،
موحد
إىل جبل الدروز .وترافق هذا التمدد مع شعور ّ
بني الدروز واملوارنة ضد السلطات اإلسالمية ،وهو
سهل إقامة عالقات جتارية طبيعية بني الطرفني قبل
ما ّ
أن تسوء هذه العالقات عىل وقع رصاع النفوذ الذي
اتخّ ذ من امللكيات العقارية منطلقًا له.
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الع َ
هد وصراع النفوذ
ُ
ّ
ترشيعا
شكل النظام الرضيبي يف الدولة العثامنية
ً
لألرايض اململوكة ،بحيث استقرت يف أيدي
تفوقها االجتامعي
العائالت القوية القادرة عىل ترسيخ ّ
والسيايس يف إطار املعادالت السياسية يف اجلبل ،وهو
ما سمح بنشوء نظام العهدة ،أو نظام االلتزام ،الذي
أسس للهيكلية السياسية يف جبل لبنان .ضمن هذا
السياقِ ،
وضعت مزارع يف بالد جزين وإقليم التفاح
يف ترصف بعض العائالت الدرزية من أهايل عماّ طور،
منها عائلتا عبد الصمد وأبو شقرا.

وبام أن امل ْلكيات العقارية كانت مدخ ً
ال للنفوذ
والزعامة ،ومع اختالف توازن القوى بني األرستني،
بدأت أوىل رشارات الرصاع بينهام نتيجة مواقف ذات
عالقة بالريع العقاري ومساحة األرايض وتداخل
امل ْلكيات العقارية ،فض ً
ال عن السباق لوضع اليد
عىل األرضّ .
وشكل الرصاع الذي ُس ِّمي «الغرضية»
رصاعا عىل النفوذ ،لكنه اكتسب امتداداته العامة من
ً
الدروز كافة .كذلك انحاز املسيحيون والشيعة إىل
إحدى الغرضيتني ،فلم تبق عائلة يف بالد الشوف
بمعزل عن هذه الغرضية.

وترافقت إشكالية الغرضية «الصمدية – الشقراوية»
تعزز اهلجرات املسيحية إىل الشوف وإقليم
مع ّ
التفاح .وقد سامهت اليد العاملة املسيحية يف إثارهتا؛
إذ إن الرصاع الذي كان عىل امل ْلكيات العقارية
رصاعا عىل الفالحني املسيحيني
رسعان ما أصبح
ً
الرشكاء عند املشايخ الدروز .فبد ًءا من العام ،١٧٤٤
اندلع رصاع بني رأس اإلمارة الشهابية ،األمري ملحم
الشهايب ،وعمدة بالد الدروز الشيخ عيل جنبالط،
حول دير مشموشة (أول مؤسسة مارونية يف بالد
جزين) .وحتول الدير من مصدر لتعزيز وجود
املوارنة يف بالد جزين وإقليم التفاح إىل قضية سياسية
ومصدر خلالف عىل الفالحني ،بغية توطينهم يف بالد
نظرا إىل إمكان مسامهتهم الفعالة يف تنشيط
الدروزً ،

الدور االقتصادي ،وتفعيل الريع العقاري عن طريق
زراعة األرض.

فالشيخ عيل جنبالط ،الذي نجح وعائلته يف استثامر
الدور الوظيفي احليوي يف تشفيع األرايض يف إقليم
جزين عىل حساب املوقع االقتصادي للعائالت
العماّ طورية ،اجته إىل إرساء صيغة سياسية تقوم عىل
أحادية امل ْلكية العقارية .وسعى إىل شل القدرة
السياسية للعائالت الدرزية ،من خالل وحدة
املؤسسة اإلقطاعية.

وكان جنبالط ،الذي ّ
مهمة
شكلت زعامته حمطة ّ
يف تاريخ اجلبل الدرزي ،يعرف أنه من دون مفتاح
شعبيا.
الرهبانية الذهبي ال يمكنه تأطري هذا اإلمجاع
ً
وبام أنه كان يف الدير رهبانية بلدية ،هلا جذورها
الفالحية اللبنانية ،ورهبانية حلبية ال تؤمن له
التواصل مع املسيحيني يف الشوف ،فإن مصلحته
السياسية كانت تقتيض دعم الرهبانية البلدية يف
حماولة لإلمساك بالورقة املارونية الداعمة ملرشوعه
السيايس ،أي «اإلمارة اجلنبالطية» .وحاجج جنبالط
لتربير موقفه بأن الرهبان البلديني أقدر عىل العمل يف
األرض.

ّأما اإلمارة الشهابية التي كانت تدرك خلفيات القرار
اجلنبالطي ،فسعت بدورها إىل استقطاب املسيحيني
الذين كانون ّ
يشكلون اً
وزراعيا
وصناعيا
ثقافيا
ثقل
ً
ً
ً
ّ
مكنهم يف وقت الحق من خلط األوراق السياسية
يف اجلبل ،وتأسيس مواقعهم االقتصادية عىل أنقاض
العالقة السياسية بني اإلمارة الشهابية واملؤسسة
اإلقطاعية.

هذا وقد ّ
سببا اً
مهم يف
شكلت العهدة يف جبل لبنان ً
تقسيم جمتمعه إىل فالحني وعامة ومشايخ صغار
وكبار .وارتبطت العهدة بالعصبية العائلية ،فيام أدت
وظيفيا بارزً ا يف إرساء التبعية ،عرب
دورا
ُع َهد الشوف ً
ً
هرمية ارتبطت إىل حد بعيد بإدارة اإلنتاج والريع
العقاري ،بحيث ّ
تشكلت يف فرتة قصرية جدً ا ال
تتجاوز النصف قرن الزعامة الدرزية التي كانت
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تقوم عىل دعامتني أساسيتني :الوالء الدرزي املطلق،
والرضوخ املسيحي الفالحي املرتكز عىل قاعدة متينة
من البنى الثقافية واحلرفية.
ضمن هذا السياق ،كانت عملية تطور الريع العقاري
يف إقليم التفاح رهن ًا بتوطني العائالت املسيحية يف
مزارع اإلقليم التي توزعت عىل ثامنية أجباب من
عائلتي عبد الصمد وأبو شقرا ،إىل جانب عائلتني
قليلتي العدد من إحدى حارات عماّ طور ،وهي حارة
جندل.

كذلك ّ
شكل اجلب حمور العهدة ،ملا يمثّله من رشوط
االتفاق والتضامن عىل دفع املريي .كام أدى اجلب
دوره التوحيدي يف القرية يف مواجهة مشكالهتا ،من
املفوضة القادرة
دون أن ينجح يف مواجهة الدولة ّ
رئيسا من
عىل مصادرة األرايض التي كانت جز ًءا ً
بعض امل ْلكيات العقارية؛ فعندما تكون امل ْلكية
العقارية مستهدفة ،تغدو مرونة أفراد اجلب الوسيلة
للمحافظة عىل هذه امل ْلكية ،عىل غرار ما حدث عندما
ُقبض عىل بشري حسن أبو شقرا ،أحد أعوان الشيخ
بشري جنبالط ،عام .١٨٢٥

كانت التطورات يف املنطقة كفيلة بتبديل هوية
مرت عملية
أصحاب تلك امل ْلكيات العقارية؛ إذ ّ
انتقال امل ْلكية لدى عائلة أبو شقرا حتديد ًا بمراحل
عدة ،بدأت بأوالد العم ثم أفراد اجلب األبعد يف
العائلة ،إىل أن تطورت باجتاه خارج الطائفة الدرزية،
من دون أن متر بالعائلة املنافسة يف عماّ طور ،أي آل
عبد الصمد.

ْ
الملكيات
تراكم
لدى المسيحيين
يف مقابل النقص يف امل ْلكيات العقارية التابعة
للعائالت الدرزية ،بدأ تراكم امل ْلكيات العقارية لدى
املسيحيني .هذا التحول استند إىل عمل املسيحيني
اليومي ،وترافق مع نمو سكاين ساهم إىل حد كبري يف

تضاعف عمليات الرشاكة وجتزئة امل ْلكيات العقارية.

وكان هناك عامل آخر ّ
شكله الدروز من دون أن
يتوقعوا نتائجه؛ إذ نتيجة تركيبة الدروز االجتامعية،
انخرط املشايخ الكبار والصغار يف أكرب نسبة من
اهلدر العقاري حفاظ ًا عىل نفوذهم ومكانتهم
االجتامعية .وفيام استمر املسيحيون يف إقليم التفاح
قرابة قرن من الزمن ،أي حتى منتصف القرن الثامن
ترصف بم ْلكية عقارية مستقلة،
عرش ،بعيدين عن أي ّ
باستثناء امل ْلكيات التي أحيلت إىل الرهبانية املارونية،
أخذوا ابتداء من النصف الثاين من القرن الثامن
عرش يترصفون بم ْلكيات عن طريق مشاركة املشايخ
الدروز مناصفة.

كام نتج من عمليات املرياث يف امل ْلكيات العقارية يف
إقليم التفاح تف ّتت األرايض وتوزّ عها بالتساوي بني
الدروز واملسيحيني .وقد أدى تكاثر سكان اإلقليم
إىل جعل امل ْلكيات تتجزأ إىل النصف ثم اىل الربع.
الع َهد
كذلك نتج من تدمري العالقات بني أصحاب ُ
والفالحني حتجيم دور املشايخ ،بحيث ارتفعت عن
الفالحني كل أساليب اهليمنة واالرهتان والتبعية،
فبدأ دورهم يتنامى.

وتزامن ذلك مع إمهال ما بقي من م ْلكيات عائدة إىل
الدروز يف املنطقة ،فأصبحت تلك امل ْلكيات تنتظر من
حيييها من جديد .هذا األمر دفع بعض امللاّ ك الدروز
ّممن مل يوفَّقوا يف بيع أرضهم إىل رهنها برشوط قاسية،
لتسديد الديون املرتتبة عليهم ،أو لرشاء أمالك يف
قريتهم يمكن االعتناء هبا وجني خرياهتا ،قبل أن
جيد هؤالء أنفسهم مضطرين إىل بيع األرايض ختلص ًا
من الفوائد التي كانت ترهقهم نتيجة التأخر يف سداد
الدين.
َّ
وإذا كانت القيادة الروحية والسياسية الدرزية
نجحت يف احليلولة دون تطور النزاع عىل امل ْلكيات
العقارية بني الدروز إىل رصاعات دموية ،فإن
النزاعات الدرزية  -املسيحية عىل امل ْلكيات
العقارية ،التي تقاطعت مع تطور النفوذ األجنبي
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يف لبنان مقابل تشبث الدولة العثامنية بوجودها
طابعا
يف املرشق العريب ،أدت إىل اختاذ الرصاعات
ً
دمو ًيا.

املسيحيني ،وسط تباطؤ األجهزة القضائية يف حسم
النزاعات.

وقد ّ
شكلت حوادث عام  ١٨٤٥وما شهدهتا من
معارك طائفية رضبة قاسية للعالقات الدرزية
 املسيحية ،كان من بني نتائجها انعدام الثقة بنيالفالحني والرشكاء أصحاب العهدة .ويف إثر ذلك،
فسلبت حرياهتم
عومل الفالحون بقسوة شديدةُ ،
وض ّيق عليهم حتى أصبحوا يف واقع أقرب إىل
ُ
العبيد.

كام ّ
شكلت ثنائية الرضيبة أحد أسباب خروج الدروز
من إقليم التفاح ،إذ كان املشايخ الدروز يعجزون عن
دفع رضيبتني ،واحدة عن م ْلكياهتم يف إقليم التفاح
وأخرى عن م ْلكياهتم يف عماّ طور ،وهو ما ساهم يف
دفع املشايخ إىل التخلص من م ْلكياهتم يف إقليم التفاح
رضيبيا ،ووجدوا أنفسهم
بعد أن سببت هلم إرهاق ًا
ً
مثقلني بالديون التي أدت يف كثري من األحيان إىل
فرض احلجز عىل بعض م ْلكياهتم يف عماّ طور.

ّأما الفرتة الفاصلة بني عامي  ١٨٦٥و،١٨٧٥
فشهدت حركة بيع الفتة للم ْلكيات العقارية التابعة
للدروز .ويف الربع األخري من القرن التاسع عرش،
أصبحت امل ْلكيات العقارية يف إقليم التفاح عب ًئا عىل
أصحاهبا الدروز بسب عدم القدرة عىل احلضور
يؤمن مراقبتها واحلفاظ عىل حصصهم
فيها بشكل ّ
تعرض كثري من هذه امل ْلكيات
من اإلنتاج ،بعد أن ّ
لالجتزاء من خالل ضم أقسام منها إىل م ْلكيات

وعندما أصبح استقالل املسيحيني عن رشكائهم
الدروز عقار ًيا مسألة قانونية يف مفهوم السلطات
العثامنية وقضية عقارية سياسية يف مفهوم اجلامعات
لتعزز حتمية
الطائفية ،جاءت حوادث ١٨٤٥
ّ
الطالق االقتصادي العقاري بني املؤسسة االقطاعية
واجلامعات املسيحية ،انطال ًقا من عمق املشكلة
الطائفية التي كان للجانب االقتصادي أثر فيها .ويف
ما بعد ّ
شكل نظلم املترصفية منعط ًفا مصري ًيا يف جبل
لبنان ،وال سيام جلهة إلغاء نظام االلتزام ،واستعياب
مكوناته من خالل إدارات املترصفية ،لتجد منطقة
ّ
جزين ،وإقليم التفاح نفسه ،أمام صفحة جديدة من
التاريخ.

ويف وقت الحق أدت أحداث ً ١٨٦٠
أيضا إىل مجود
عام يف احلالة االقتصادية ،وتراكمت الديون عىل
عائلتي آل عبد الصمد وآل أبو شقرا نتيجة اضطرارهم
إىل رشاء األسلحة والذخائر وتأمني املواد الغذائية.
وعندما عاد املشايخ الدروز إىل عماّ طور صيف عام
 ،١٨٦١كان كل يشء قد تغيرّ نتيجة جعل جبل لبنان
مترصفية تتمتع بشبه استقالل عن الدولة العثامنية.
واستتبع ذلك إلغاء نظام االلتزام ودور أصحاب
العهدة يف املجالني االقتصادي واالجتامعي ،ليضع
الفالحون أيدهيم عىل األرض التي كانوا يشرتكون
يف م ْلكيتها مع املشايخ الدروز .وأصبح الفالحون
واملشايخ متساوين يف احلقوق والواجبات .إزاء هذا
الوضع ،شهدت القرى واملزارع يف إقليم التفاح
وإقليم جزين حالة من الفوىض والتعديات عىل
امل ْلكيات العقارية ،وهو ما اضطر الدروز إىل حلها
عن طريق املفاوضة ال عن طريق املحاكم النظامية.

حتول امل ْلكيات العقارية يف بالد
خالصة القول ،إن ّ
جزين وإقليم التفاح من الدروز إىل املسيحيني كان يف
جزئه األكرب نتيجة التطور السكاين واالقتصادي الذي
عاشته املنطقة ،وبشكل خاص منذ النصف األول
من القرن الثامن عرش؛ فالدروز أرشكوا املسيحيني
يف األرض قبل أن يؤدي حتديث القوانني العثامنية
وتطعيمها بنصوص من الترشيعات األوروبية ،وال
سيام الفرنسية منها ،إىل نوع من احلرية عىل صعيد
املبادالت العقارية .وقد ّأمنت هذه النصوص حقوق
امل ْلكية للمسحيني بعد أن كانت مغمورة نتيجة نظام
االلتزام الذي مارسه امللتزمون يف اإلطارين اجلبائي
واالجتامعي.

ً
حديثا
صدر

علي إبراهيم
درويش

السياسة والدين
في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية 1576 - 1501
انبثقت الدعوة الصفوية ،وأعلنت دولتها في مطلع القرن السادس عشر ،متخذة المذهب اإلمامي
االثني عشري مذهبًا رسميًا لها ،متمايزة عن سابقاتها ومعاصراتها من الدول اإلسالمية المحيطة،
فمع قيام الدولة الصفوية ،برزت أوضاع ومستجدات عديدة على الصعيدين الديني والسياسي،
ساهمت في بلورة أسس جديدة في التعاطي بين هذين المجالين.
ندية ،مع ما يستتبع
كيف كانت العالقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت عالقات استتباعية أم ّ
ذلك من تعاون أو صراع؟ وما كان موقف العلماء في ما بينهم؟ هل كان موقفهم واحدً ا أم
إلحاحا
متعددً ا؟ هذه األسئلة وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ الدولة الصفوية ،صارت أكثر
ّ
ً
مجددً ا.
بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران وطرح مسألة «والية الفقيه » بقوة
ّ
ّ
يغطي مرحلة زمنية حكم فيها الشاه
في محاولةٍ لإلجابة عن هذه التساؤالت كان هذا الكتاب الذي
إسماعيل األول وابنه طهماسب.
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عدد الصفحات424 :

-1-

غنيا قبل أن
مل تكن النرويج بلدً ا
أوروبيا ً
ً

ُيكتشف فيها النفط يف ستينيات القرن
املايض؛ إذ كان اقتصادها يعتمد بصورة رئيسة عىل

صيد األسامك وتصديرها ،وكذلك زراعة بعض

اخلرضوات والفاكهة التي يعتمد عليها السكان يف
غذائهم يف بيوت زجاجية أو حقول مغطاة.

قدم ابن مدينة
تبدأ القصة يف أيار /مايو ،1968حينام ّ
البرصة املبدع العراقي فاروق القاسم (خريج كلية

* أستاذ تاريخ ليبيا املساعد يف اجلامعة املستنرصية يف بغداد.

إمربيال -جامعة لندن ،يف العام  1957بتخصص
جيولوجيا نفط) ،استقالته من رشكة نفط العراق،
متزوجا
ونظرا إىل كونه
متوجها إىل اململكة املتحدة.
ً
ً
ً
من امرأة نروجيية ،وطفله مصاب بمرض عضال،
سافر إىل النرويج كي يوفر العالج البنه.

مل يكن فاروق يعلم أن هناك عمليات تنقيب جارية
يف بحر الشامل .ويف أحد األيام ،ويف أثناء وجوده يف
أوسلو عاصمة النرويج ،مر بوزارة الصناعة ليسأل
عن الرشكات النفطية يف النرويج ،وهل بالوزارة
وحدِّ د
حاجة إىل مهندس نفطي جيولوجي .اس ُتقبل ُ
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وتبي أهنم
له اليوم التايل ملقابلة بعض األشخاص ،نّ
بحاجة إىل اختصاصه ،فكان ذلك أشبه هبِبة غري
متو َّقعة :رجل غني بالتدريب األكاديمي وبخربة
علمية يف جمال صناعة النفط .فتعاقدت وزارة
الصناعة معه كمستشار هلا ،وحتديدً ا يف الشؤون
اجليولوجية والتقنية ،فعمل فيها حتى عام .1973

كان اً
حلم بالنسبة إىل النرويج أن يتم اكتشاف النفط يف
بحر الشامل وبتلك الكميات ،إال أن فاروق القاسم
تقريرا
قدم
قريبا .وبالفعل ،وبعد أن ّ
كان يراه ً
واقعا ً
ً
يوضح فيه إمكانية العثور عىل النفط يف بحر الشامل،
اً
علم بأنه يف عام  1969كانت إحدى الرشكات
النفطية (فيلبس برتوليوم) قد طلبت إعفاءها من
عملية التنقيب ،رفضت النرويج االستجابة لطلب
هذه الرشكة.
أثبتت األيام الالحقة أن فاروق كان حمقًّا يف تقريره،
حيث تم اكتشاف النفط يف ايكوفسك ،وهو أحد
أكرب حقول النفط يف بحر الشامل .وبني ليلة وضحاها
حتولت النرويج إىل دولة نفطية.
ّ

وقد ساهم فاروق القاسم يف تأسيس اإلدارة
النفطية وتنظيمها .ثم ترقى إىل منصب مدير عام
املصادر البرتولية يف النرويج حتى عام ،1991
عضوا يف عدة جلان حكومية خمتصة بتطوير
كام كان
ً
الصناعة النفطية وإدارهتا .ويدير اآلن رشكة خاصة
لالستشارات البرتولية .يقول عنه غونار بركه،
مدير رشكة النفط الوطنية النروجيية يف مقدمته
للنسخة اإلنكليزية من الكتاب الصادر يف اململكة
املتحدة عام  2006عن معهد أكسفورد لدراسات
الطاقة حتت عنوان(Farouk Al – Kasim, :

Managing
Petroleum
Resources
“The Norwegian Model” in Broad
)( Perspectiveص« :)10 -7فاروق هو أفضل

مبدع حظيت به النرويج» .وقد قام املؤلف نفسه
برتمجة كتابه ترمجة حرة وموسعة.

املكونة من زوجته
يعيش فاروق القاسم مع عائلته
ّ

وثالثة أبناء يف مدينة ستافينغر ( )Stavangerالنفطية
يف أقىص جنوب غرب النرويج.
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يستهل املؤلف كتابه بتأكيد أن ظروف البلدان ختتلف
بالطبع عن ظروف النرويج من أغلب النواحي.
دروسا وجتارب خمتلفة يمكن
مع هذا ،فإن هناك
ً
االستفادة منها يف معظم البلدان ،رشيطة أن تكون
االستفادة مبنية عىل دراسة دقيقة تؤدي إىل حتوير
احللول إىل ما يالئم أحوال البلد بالذات وتطلعاته.

فهل من املمكن اً
مثل إعطاء النموذج النروجيي حقّه
يف كتاب يركز عىل فائدة هذا النموذج للدول النامية؟
ومن ناحية أخرى ،ربام يؤدي الكتاب ،من خالل
ربط التجارب النروجيية باملبادئ واملامرسات العاملية،
إىل زيادة قيمة النموذج النروجيي؛ فالقارئ وحده
يستطيع أن حيكم يف ما إذا كان الكتاب يستحق هذا
اجلهد.

قبل كل يشء ،يوضح املؤلف املقصود بالتعبري
«النموذج النروجيي» ،وهو رضوري عىل األقل ألنه
اختار استعامل التعبري كعنوان للكتاب .اس ُتخدم
التعبري هذا أول مرة يف السبعينيات ،بعد تشكيل
مديرية النفط النروجيية ( ) NPDورشكة النفط
الوطنية ( .)SATATOILوجرى تنظيم جهاز النفط
احلكومي عام  ،1972وهو ما أ ّدى إىل تشكيل مديرية
النفط النروجيية للتفرغ لألعامل اإلدارية التقنية ،بينام
شكلت الرشكة الوطنية «ساتاتويل» للقيام باملهامت
التجارية التابعة حلصة احلكومة يف عمليات النفط.
ّأما الوزارة ،فقد تفرغت ،وفق هذا التنظيم ،للمسائل
املتعلقة بالترشيع والسياسة النفطية ومنح االمتيازات
للرشكات .هذا وقد أثار الفصل بني هذه املهامت
احلكومية الثالث اهتامم ًا كبري ًا يف جمتمع النفط العاملي
خاصة ،لفصله الواضح بني مصالح الدولة التجارية
ومهامت احلكومة كسلطة سياسية وإدارية ،حتقيقًا
لدورها كاملكة للمصادر الطبيعية.
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من الطبيعي أن يكون االهتامم العاملي بالتنظيم
النروجيي يف قطاع النفط قد أ ّدى بدوره إىل شعور
بالفخر داخل النرويج .وهكذا ،بدأ الناس يتحدثون
عن «النموذج النروجيي» كأنه يعني هذا التنظيم
فقط .لذا ،يؤكد املؤلف منذ البداية أنه سيستعمل
كثريا من هذا املعنى الضيق؛
التعبري بصورة أوسع ً
فبالنسبة إليه ،يشمل تعبري «النموذج النروجيي»
طقم اً
اً
كامل من السياسات والترشيعات واألساليب

اإلدارية التي استعملتها النرويج لتحقيق أهدافها يف
إدارة مصادر النفط بأوسع معانيها .وهكذا ،فإنه لن
يتقيد بالترشيعات أو التنظيامت أو السياسات التي
اتّبعها البلد يف بداية عمليات النفط ،بل سيعرض
الظروف التي ّ
حتكمت يف تطوير أساليب إدارة
النفط يف النرويج ،أكانت هذه الظروف متعلقة
بأوضاع البلد الداخلية ،بطبيعة مصادر النفط ،أم
بأوضاع السوق العاملية .وبعبارة أخرى ،سيستعمل
هذا الكتاب التجربة النروجيية لكي حيلل القوى
الدافعة املتعددة التي تتحكم يف تطوير إدارة مصادر
النفط ،فال تنحرص الغاية منه يف وصف النموذج
النروجيي ،بل تشمل ً
أيضا وضع هذه التجربة يف
إطار عاملي شامل.
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من أجل حتقيق هذه الغايةُ ،ق ّسم الكتاب إىل ثالثة
أجزاء:
 اجلزء األول :بداية تكوين النموذج النروجيي (ص ،)179 -23ويضم أربعة فصول ،وهو عرض
للحوادث واألوضاع التي أ ّدت إىل حتديد معامل
النموذج النروجيي الرئيسة.

 اجلزء الثاين :متطلبات أساسية يف إدارة مصادرالنفط (ص ،)226 -181ويضم فصلني ،ويتناول
املقومات األساسية إلدارة مصادر النفط.
ّ

 اجلزء الثالث :النموذج النروجيي يف إطار أوسع(ص ،)406 -227ويضم ستة فصول ،وهو

مقارنة بني النموذج النروجيي وطرق إدارة مصادر
ّ
تشكل اخلامتة
عامليا .يف حني
النفط املتداولة
ً
(ص )415-407الفصل الثالث عرش واألخري.

يشكل اجلزء األول املدخل؛ ولكي نتمكن من مناقشة
بد من عرض التطورات التي
النموذج النروجيي ،ال ّ
مرت هبا إدارة مصادر النفط يف النرويج خالل العقود
األربعة املاضية .وليس الغرض من هذا العرض رسد
كتبا أخرى
احلوادث كلها بصورة شاملة ،ألن هناك ً
تفرغت له ،بل هو تقديم رسد حتلييل يعرض أهم
احلوادث والتطورات ،ويع ّلق يف الوقت نفسه عىل
الظروف والدوافع التي هي وراء تلك احلوادث التي
مرت هبا التجربة النروجيية منذ البداية وحتى أواخر
القرن املايض.

ُيقسم العرض هذا إىل أربع فرتات من التطور
(الشكل رقم  ،1ص ،)16متثّل ٌّ
كل منها تغيريات
أساسية يف معدل نمو احتياطي النفط عىل الساحل
القاري النروجيي ،الذي يشكل بدوره أهم عوامل
النمو يف الصناعة النفطية .ويفرتض هنا طبع ًا أن نمو
أساسا جذر ًيا للعالقة
مصادر النفط يكون بدوره
ً
بني رشكات النفط من جهة ،والسلطات الوطنية
واملجتمع بصورة عامة من جهة أخرى.
خالل عرض كل فرتة من الفرتات األربع ،سوف
حياول الكتاب مناقشة التأثري احليوي املتبادل بني
ثالثة أنواع من العوامل ،مع التنويه بأن عرض
احلوادث يف اجلزء األول من الكتاب سيتم يف أثناء
بحث موضوعات خمتارة ،من دون التقيد املطلق
بتسلسل األحداث:

املقومة التي تؤثر يف صناعة النفط.
أول :العوامل ّ
وقد تكون هذه العوامل حملية ناجتة من الترشيعات
والتعاليم التي تصدرها احلكومة املضيفة ،أو عوامل
عاملية ناجتة من ظروف السوق النفطية ،أكانت ختص
أسعار النفط أم أسعار البضائع واخلدمات التي
تُستعمل يف الصناعة النفطية.
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ثانيا :الفعاليات النفطية التي قامت هبا الصناعة
ً
املقومة املذكورة أعاله،
النفطية استجابة للعوامل ّ
وبموجبها .وقد يكون معدل االستثامر السنوي الذي
وضعته الصناعة النفطية يف كل فرتة أهم مؤرش هلذه
الفعاليات.

ثالثًا :قد تؤ ّدي الفعاليات التي تقوم هبا الرشكات إىل
نتائج ملموسة يف شكل اكتشافات أو تطوير حقول،
أو زيادة يف اإلنتاج .وتؤدي هذه النتائج بدورها إىل
تطوير مشاريع تقنية أو اقتصادية يف خمتلف القطاعات
يف البلد املضيف .ومن أهم النتائج يف هذا املجال
تطور املؤسسات يف البلد استجابة ملتطلبات الصناعة
النفطية ،أكان ذلك يف القطاع احلكومي أم يف القطاع
اخلاص .وبالطبع ،فإن من أهم النتائج املرتتبة عىل
الفعاليات النفطية تأثريها يف الدخل الوطني ،وكيفية
حتويل هذا الدخل اجلديد إىل فوائد اجتامعية دائمة
لسكان البلد املضيف.
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إن اهلدف الرئيس من اجلزء الثاين للكتاب هو
املقومات األساسية لعمليات النفط ،وكيفية
بحث ّ
مشاركتها يف حتديد الفرص املتوافرة إلدارة املصادر
النفطيةّ .أما الغرض اآلخر ،فهو اإلشارة إىل الظروف
جدا
األساسية التي كانت – من دون شك – مالئمة ًّ
قياسا بغريها من الدول التي دخلت
يف حالة النرويجً ،
الصناعة النفطية أول مرة.

فالفصل اخلامس« :أساسيات يف إدارة مصادر النفط»
(ص )212-183يعطي القارئ مقدمة ألهم
املقومات األساسية لإلدارة الرشيدة يف قطاع النفط
ّ
خاصة ،والعالقة الوطيدة بينها وبني اإلدارة الرشيدة
يف البلد عامة .بعد ذلك يناقش الفصل العوامل
تفهم
اجلوهرية يف إدارة مصادر النفط من أجل توفري ّ
كامل للعالقة املعقّدة بني درجة املجازفة ومستوى
املكافأة يف عمليات النفط .هلذا ،قد جيد القارئ غري
املتمعن يف أمور النفط بعض العون يف هذا الفصل.
وينتهي الفصل بمناقشة أدوار السلطات احلكومية

وأدوار رشكات النفط وطبيعة العالقة بني الطرفني.
(الفصل السادس« :ظروف النرويج الفريدة كبلد
منتج للنفط والغاز» ،ص )226-213يبحث يف
املقومات األساسية التي توافرت يف النرويج خالل
ّ
السنني األوىل من اشرتاكها يف عملية تنقيب النفط.
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أما اجلزء الثالث من الكتاب ،فيبحث يف املعامل
السياسية واإلدارية التي يتمتع هبا النموذج من
وجهة نظر الدول األخرى ،التي تطمح إىل االستفادة
من جتارب النرويج .وبصورة خاصة ،يبحث اجلزء
يف العالقة اإلجيابية التي تطورت يف النرويج بني
السلطات احلكومية من جهة والرشكات العاملة يف
البلد من جهة أخرى ،وهو ما أ ّدى إىل درجة مرموقة
من التعاون بني الطرفني.

حتاول الفصول من  7إىل  9البحث يف العالقة
اإلجيابية بني السلطات احلكومية ورشكات النفط من
نقاط انطالق ثالث كام ييل:

الفصل السابع« :خلق الفائدة هدف مشرتك»
(ص )240 -229يعطي القارئ مقدمة للعالقات
اإلدارية املختلطة عن طريق عرض الوسائل املتوافرة
للطرفني ،لزيادة قيمة املصادر النفطية يف خمتلف
املراحل التي متر هبا عمليات النفط .والغرض من
هذا العرض هو تأكيد أن التعاون بني الطرفني يؤدي
يف أكثر احلاالت إىل تعزيز القيمة عن طريق زيادة
حجم املصادر املكتشفة ،وحتقيق استخالص أفضل
ملصادر النفط.

الفصل الثامن« :معامل جوهرية يف النهج النروجيي»
(ص )320-241يعطي مقارنة بني أهم معامل سياسة
النفط يف النموذج النروجيي واملعامل السائدة يف معظم
الدول املضيقة التي هي أقل من النرويج حظ ًا .وغاية
هذه املقارنة هي حتليل سياسة النفط النروجيية من
وجهة نظر الدول األخرى ،التي تريد أن تستفيد من
هذه التجربة.
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الفصل التاسع« :املامرسات التنظيمية» (ص-321
 )350يستمر يف استعامل أسلوب املقارنة ،حيث
تقارن تفاصيل اإلرشاف احلكومي يف النرويج
بالتفاصيل نفسها يف البلدان األخرى التي تضيف
عمليات النفط.

الغرض من املقارنة بني النرويج والدول األخرى
هو إقناع القارئ بأن عىل الرغم من وجود فوارق
كبرية بني أوضاع النرويج وأوضاع الدول األخرى،
فإن جتارب النرويج – مع هذا – قد تكون مفيدة
للدول التي تطمح إىل حتسني إدارة صناعة النفط،
ويمكن حتقيق ذلك عن طريق حتايش بعض األخطاء
التي مرت هبا النرويج ،أو باستعامل جزء من احللول
النروجيية بعد حتويرها ملالءمة الظروف واملطامح
اخلاصة بالبلد املعني.

الفصل العارش« :التعاون بني سلطات النفط احلكومية
ورشكات النفط» (ص )362 -351يعطي بعض
املعلومات عن التعاون بني معاهد األبحاث النروجيية
ورشكات النفط ،وكذلك دور السلطات يف تشجيع
يقدم الفصل نبذة قصرية عن
هذا التعاون .كذلك ّ
تاريخ العمل وأسلوبه يف ثالثة مشاريع تقنية مشرتكة
بني السلطات ورشكات النفط يف جمال حتسني
استخالص النفط من احلقول النروجيية ،والنتائج
املرضية التي توصلت إليها هذه املشاريع.
ْ

الفصل احلادي عرش« :النموذج النروجيي تلخيص
موجزا ألهم
واستنتاج» (ص )382-363يعطي
ً
املالمح التي متيز النموذج النروجيي من غريه من
أساليب إدارة مصادر النفط .كذلك يبحث الفصل
إمكانات استفادة الدول األخرى من التجارب يف
النرويج.

الفصل الثاين عرش« :حتديات للدول الكربى املصدرة
للنفط» (ص )406 -383هو فصل جديد بالنسبة
إىل النسخة اإلنكليزية من الكتاب .ويبحث هذا
الفصل ،بصورة خاصة ،يف التحديات التي تواجه
متطر ًقا إىل الضغوط
املصدرة للنفط،
الدول الكربى
ّ
ّ

اخلارجية والداخلية التي تتعرض هلا مثل هذه الدول.
اً
حماول
كذلك يبحث الفصل يف ظاهرة نقمة النفط،
تفسريها وتشخيص الطرق لتج ّنبها .هلذا الغرض،
يبحث الفصل جتارب النرويج يف االستفادة من نعمة
النفط وجت ّنب نقمته.

الفصل الثالث عرش( :اخلامتة) هو حماولة للتنبؤ بكيفية
تطور صناعة النفط مع الزمن ،وما إذا كانت التجربة
ّ
النروجيية ستبقى ذات فائدة يف املستقبل.
-6-

نخلص من ذلك ك ّله إىل ما ييل:

ركزت النرويج عىل رضورة الدقة واألمانة يف مجععوائد النفط والتدقيق فيها ،ووظفت من أجل
ذلك اجلهود الكافية يف وزارة املالية.
ارتكز تعامل النرويج مع عوائد النفط عىل دراساتوافرة مجعت بني خمتلف اآلراء ،واستفادت من
جتارب كثري من الدول.
تريثت النرويج يف تصعيد عمليات استخراج النفطانتظارا لتب ّني سياسة رشيدة الستعامل العوائد.
ً

ومن ُحسن احلظ أنه كان هناك إمجاع سيايس عىل
مبدأين أساسيني مها:

• جت ّنب زيادة االستهالك املحيل بصورة قد ترض
بالصناعات القائمة واالقتصاد الوطني.
• مشاركة عوائد النفط مع األجيال القادمة.

وقد نجح تأسيس صندوق التقاعد التابع لوزارة
املالية يف حتقيق ما ييل:

• فصل عوائد النفط عن االستهالك املحيل ،ومحاية
االقتصاد الوطني من نقمة النفط.
• محاية امليزانية من الصدمات االقتصادية الناجتة من
التذبذبات القوية يف أسعار الزيت.

• متويل تقاعد األجيال القادمة.
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• االستثامر فقط خارج النرويج ،مع االلتزام بالقيم
اإلنسانية واألخالقية.

وبام أن عرص النفط ما زال اً
قائم ،وسيستمر عدة عقود
يف املستقبل ،فقد يكون من املناسب أن نطرح السؤال
التايل :هل ستكون التجربة النروجيية مهمة ً
أيضا يف
املستقبل؟
-7-

يف تاريخ نرش هذا الكتاب باللغة اإلنكليزية
( ،)2006يكون النموذج النروجيي قد اجتاز
أكثر من  40عا ًما من التطور .ويف صناعة مفعمة
اً
طويل
باحليوية كصناعة النفط ،متثّل أربعة عقود وق ًتا
يساعد عىل فحص النموذج .ويف هذه الفرتة نفسها
من الزمن شهدت النرويج والعامل ً
أيضا تغريات
جذرية يف املصادر النفطية املتبقية هلام؛ هذه التغريات
والتطورات التقنية واالقتصادية التي صاحبتها
وكانت رد فعل عليها ،أ ّثرت ً
أيضا يف التجربة
تنوعا ،وجعلتها يف الوقت
النروجيية وجعلتها أكثر ً
تطب ًعا مع العوامل اخلارجية .ولقد سبق
نفسه أكثر ّ
أن بحث هذا الكتاب يف بعض التغريات التي مرت
هبا صناعة النفط خالل العقود األربعة املاضية ،غري
مستمرا وسيزداد
كثريا من هذه التغريات ما زال
أن ً
ً
وشدة يف املستقبل ،كذلك ال بد لنا من توقّع
وضوحا ّ
ً
مزيد من التطور يف النموذج النروجيي حتت ضغط من
تغريات حملية ودولية.

لو درسنا تاريخ صناعة النفط خالل األعوام
تطورا جذر ًيا يف
املئة واخلمسني املاضية ،لوجدنا
ً
العالقات بني الدول املضيفة ورشكات النفط .ويف
الفرتة الطليعية لنشأة صناعة النفط يف الواليات
املتحدة (منتصف القرن التاسع عرش) ،كانت م ْلكية
النفط تتبع امل ْلكية الفردية عىل سطح األرض ،وبعد
فرتة قصرية من الزمن كاد انتشار استعامل النفط ينهي
مصادر النفط املتوافر يف الواليات املتحدة ،وهو ما

ُ
اضطر رشكات النفط الدولية الكربى إىل التوسع
خارج الواليات املتحدة.
وهكذا بدأ عرص احتكار الرشكات الدولية الكربى
التي حصلت عىل بلدان بكاملها كامتياز هلا من دون
منافسة ،وكانت يف الوقت نفسه تتحكم يف أسعار
النفط يف السوق العاملية .واستمرت هذه االمتيازات
االحتكارية حتى أواخر الستينيات ،حني بدأت
دول «أوبك» حركة نشطة لتحقيق املشاركة الوطنية
يف عمليات النفط .وقد أدت هذه احلركة إىل حتقيق
املشاركة الوطنية يف كثري من دول أوبك يف أوائل
السبعينيات .ويف السنني األوىل لعمليات النفط يف
النرويج ،كان للتطورات يف دول «أوبك» بعض
التأثري يف سياسة الرتخيص يف البلد .وعىل الرغم
من املقاومة الشديدة من ِقبل رشكات النفط ،متكنت
السلطات النروجيية يف أوائل السبعينيات من حتقيق
هدفها بخصوص املشاركة الوطنية يف أعامل النفط.

لعل أهم إنجازات النهج النروجيي يف إدارة النفط
نجاحه يف احلفاظ عىل اهتامم الرشكات الدولية،
عىل الرغم من املشاركة الفعالة من جانب احلكومة
كمستثمر يف عمليات النفط .ومن مجلة إنجازات هذا
النهج ً
أيضا أنه برهن جلميع بلدان العامل عىل أن من
املمكن توفري درجة عالية من الكفاءة عندما تتعاون
رشكات النفط مع السلطات احلكومية عىل أساس
املنفعة املشرتكة.
-8-

عىل صعيد التحديات والتوصيات املستقبلية ،نشري
إىل أن الكتاب يعود ،بعد أن ناقش بعض التيارات
املحتملة يف املستقبل ،ليسأل :هل سيكون النموذج
النروجيي مفيدً ا يف املستقبل؟ وإىل أي درجة؟

العرف الدويل ،تكون م ْلكية املصادر
بالنسبة إىل ُ
الطبيعية وحق الترصف فيها منوطني بالبلد املضيف.
وال يوجد أي سبب وجيه لالعتقاد بأن هذا املبدأ
الدويل سيكون عرضة للتغيري يف املستقبل ،غري أن
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من املحتمل ،نتيجة احلاجة املاسة إىل تغطية حاجات
الطاقة ،أن تضغط الدول املستهلكة عىل الدول املنتجة
للنفط من أجل توفري املجال الستعامل مصادر النفط
للتنقيب والتطوير واإلنتاج .ومن املمكن أن نفرتض
إذ ًا أن الدول املضيفة ستستمر يف دورها الرئيس،
خصوصا يف إدارة مصادرها الطبيعية ،ولكن الدول
ً
املستهلكة للنفط ستقنعها باملسامهة يف تلبية الطلب
عىل مزيد من النفط .وسوف تستمر الرشكات
خصوصا يف كربيات
الوطنية يف تأدية دورها الرئيس،
ً
الدول املصدرة للنفط ،غري أهنا ستجد طريقة متوازنة
للتعاون مع رشكات النفط الدولية ،من أجل توفري
إحلاحا مع الزمن باجتاه تقنية مستحدثة،
حاجة تزداد
ً
وإدارة تشغيلية خلاّ قة ،ومصادر مالية لالستثامر يف
عمليات تتميز باملجازفة.

وبازدياد املتطلبات التقنية والتشغيلية يف املستقبل،
ستزداد احلاجة إىل استعامل الرشكات الدولية.
واستعامل كثري من هذه الرشكات يف ظل ظروف
إدارية ختدم املنافسة احلرة بني الرشكات هو املفتاح
لتحقيق الكفاءة الالزمة الكتشاف املصادر النفطية
املتبقية يف العامل وتطويرها وإنتاجها .فقط عن طريق
املنافسة احلرة بني رشكات كفوءة سنتمكن من تعظيم
الفائدة املستمدة للبلدان املضيفة وللعامل من استثامر
مصادرنا النفطية النابضة.
سيختلف دور البلد املضيف بموجب أوضاع
البلد بالذات ،من حيث رصيده من مصادر النفط
وظروف السوق ومتطلبات املشاريع املتوافرة له يف

أي حني ،غري أن قابلية البلد لكسب ثقة املستثمرين،
يف ما خيص معاملته هلم يف املستقبل ،هي نقطة أساسية
لتشجيعهم عىل االستثامر يف البلد ،إضافة إىل أن عىل
البلد أن يكون مرن ًا يف التعامل مع الظروف اخلاصة
التي قد تواجه صناعة النفط يف املستقبل ،أكان عىل
املستوى الدويل أو الوطني أم عىل مستوى املرشوع
املنفرد ،ويف بعض احلاالت يقتيض النجاح ربط كثري
معا يف مرشوع موحد.
من املصالح ً
وقد يقتيض التقدم يف مرشوع ما التعاون الوثيق
وبغض النظر عن اجلهة التي
مع الدول املجاورة.
ّ
تأخذ املبادرة ،يكون للسلطات احلكومية الدور
الرئيس يف تشجيع مثل هذه املبادرات وتسهيلها
حتى يتحقق الغرض املطلوب .ويف كثري من
احلاالت تأيت من البلد املضيف املبادرة لتنسيق
العالقات بني البلدين.

عند مواجهة حتديات املستقبل املعروضة أعاله ،نأمل
مصدرا يساعد الدول
بأن تكون التجربة النروجيية
ً
املضيفة عىل إجياد احللول الصحيحة للتحديات
املختلفة .من املؤمل ً
أيضا أن تكون الدروس من
أساسا للنظر يف خمتلف اخليارات
التجربة النروجيية
ً
للتعاون بني السلطات احلكومية ورشكات النفط.
كثريا من احللول التي تب ّنتها
وعىل الرغم من أن
ً
النرويج قد ال تكون مالئمة بصورة مبارشة للظروف
التي يمر هبا البلد املضيف ،فإن عملية حتليل اخليارات
عند البحث عن احلل الصحيح ستساعد البلدان
املضيفة عىل التوصل إىل احلل املناسب.
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دينا قدومي *

التحول الديمقراطي:
ّ
المدينة ومواطنيها في البرازيل
الكتاب
الكاتب

Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and :
Modernity in Brazil
 :ج .هولستن

مكان النرش

 :برينستون (الواليات املتحدة)

تاريخ النرش

2008 :

النارش

 :جامعة برينستون

عدد الصفحات396 :

شهدت هذه املرحلة احلرجة من مراحل
«التحول الديمقراطي» يف العامل العريب،
تساؤالت ّ
تشكك يف الفائدة النامجة عن أي تغيري
سيايس .تبدو هذه الشكوك متو َّقعة ،وإن تكن
سابقة ألواهنا ،يف ظل استمرار غياب العدالة،
وانسداد احلوار الوطني ،وظهور أشكال جديدة من
العنف املديني .يف الواقع ،إن أي تقييم للتحوالت
الديمقراطية القائمة ،جيب أن يأخذ يف عني االعتبار
اً
أول حالة التعبري عن الفعل الفردي التي شهدها
«الربيع العريب» ،وأن يدرس العمليات االجتامعية

* باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

َ
للمواطنة الفردية
التي أنتجت هذا التأكيد الصارخ
واجلمعية .أليس يف اإلمكان أن نرى يف هذه
ْ
جمرد ر ّد الفعل عىل انتحار حممد
تتجاوز
أهنا
الظواهر
ّ
ٍ
البوعزيزي ،كوهنا تعبرّ يف الواقع عن متاه مع نضاله
حيز لنفسه كمواطن؟
من أجل انتزاع ّ

يقدم لنا كتاب جيمس هولستن
من هذا املنطلقّ ،
(َ )J. Holston
مهمة ومفيدة
متمردة ،دراسة ّ
مواطنة ّ
وذات مغزى ،بسبب األوضاع التي تعيشها املنطقة
اً
حتليل عميقًا
يتضمن الكتاب
حاليا؛ إذ
العربية
ّ
ً
َ
ّ
لتشكل املواطنة يف مدينة ساو باولو
ومتعدد األبعاد
ّ
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التوسع احلرضي،
مبين ًا أن
ّ
خاصة ،والربازيل عامةّ ،
بتالق ٍ
ٍ
فريد للعوامل االجتامعية والسياسية،
مدفوعا
ً
َ
شجع عىل نشوء ما يمكن تسميته «املواطنة
قد ّ
املتمردة».
ّ

َ
املواطنة يف الربازيل
يؤرخ الكتاب لتطور مفهوم
بمختلف أشكاله عىل مدى القرنني املنرصمني:
من عهد الدولة االستعامرية ،مرور ًا باجلمهورية
فالديكتاتورية ،وصوالً
أخريا إىل الديمقراطية.
ً
َ
املتمردة»
«املواطنة
يسميه
ويرشح هولستن أن ما ّ
ّ
نشأت يف آخر املطاف ،خملخلة األدوار والعالقات
ونظرا إىل عملية التغيري
االجتامعية القائمة يف البلد.
ً
الشاملة والرسيعة التي عصفت بالربازيل (وبدول
أخرى يف أمريكا الالتينية) ،ال بد من إجراء دراسات
مقارنة بالعامل العريب( .)1إضافة إىل ذلك ،مل يكن هذا
التحول يف الربازيل وليد نضاالت تقليدية للطبقة
العماّ لية ،وإنام نجم عن جمتمع متد ِّين يف أغلبيته،
وبطريركي البنية ،تقمعه سلطة
اجتامعيا،
ومتنوع
ً
ّ
ديكتاتورية تنال رشعيتها من مظاهر ديمقراطية
وتستمدها من خوف املجتمع من غياب
ُص َورية،
ّ
االستقرار .ويبدو التشابه بني هذه التجربة وجتربة
العامل العريب واضح ًا دونام حاجة إىل تربير.
هلذا السبب ،ثمة حاجة إىل إطار معريف جديد يتيح
مسببات احلراك االجتامعي هذا ودوافعه.
فهم
ّ
َ
ُّ
وتشكل
لذلك يقرتح هولستن مقاربة نشوء املواطنة
الديمقراطية من خالل اعتامد نامذج ختتلف عن
النامذج التي تعتمدها العلوم السياسية التقليدية التي
ُص ّممت أساس ًا لدراسة املجتمعات يف شامل الكرة
األرضية .وقد تكون تلك املقاربة ّإما عرب دراسة
 1يف ترشين األول (أكتوبر)  ،2011عقدت جامعة نوتردام
يف الواليات املتحدة ندوة بعنوان «التحوالت الديمقراطية
دروسا ملنطقة الرشق
والربيع العريب :هل تقدم أمريكا الالتينية
ً
األوسط؟» .انظر:

“Transitions to Democracy and the Arab Spring: Does
Latin America Hold Lessons for the Middle East?”.
Kellogg Institute for International Studies and Kroc
)Institute for International Peace Studies, 2012

()2
وإما عرب تقييم
الشارع كحلبة للجدل السيايس ّ ،
حيازة األرايض واحليز احلرضي .ومن هذا املنظور
حتديدً ا ،تتضح أمهية كتاب هولستن يف إطار دراسة
َ
املواطنة والديمقراطية يف املنطقة العربية.

َ
متمردة هو تتويج ألكثر من عقدين
مواطنة
كتاب
ّ
()3
أمضامها الباحث يف دراسة الربازيل  .وقد قام
هولستن بأبحاث الكتاب ثم َكتبها متنق ً
ال بني الربازيل
والواليات املتحدة وفرنسا .خالل هذه الفرتة
الطويلة ،قام هولستن ،وهو باحث يف األنثروبولوجيا
السياسية ،بتعديل فرضياته كي يستجيب ملا طرأ
َ
املواطنة
عىل اخلطاب العام الربازييل ،الذي رأى يف
أساسا للتعبئة االجتامعية والسياسية .يعلن هولستن
ً
ً
مشاركا يف عملية تنمية
منذ البداية أنه يرى نفسه
مدينة ساو باولو ،وأنه ،كمقيم يف املدينة ،تساوره
أسئلة وخماوف تتجاوز تلك التي تستثري األكاديمي
الفضويل .وكمواطن أمريكي ،ينظر إىل بحثه هذا عىل
َ
املواطنة يف الواليات املتحدة
أنه حتليل نقدي ملفهوم
األمريكية .توحي هذه املساءلة الذاتية ،إضافة إىل
الع َميل» التي يعتمدها هولستن،
مقاربة «البحث َ
بأن الكتاب كان وليد اإلنتاج املشرتك للمعرفة .وهو
للتحول
يعرتف بقوله« :أرى عميل جزء ًا من مرشوع
ّ
االجتامعي»(.)4
بعد عرض سليم ملجموعة كبرية من األبحاث
القانونية والتارخيية واملقارنة واإلثنوغرافية وإحالتها
املرجعية ،يطرح هولستن ثالث مقوالت أساسية؛
َ
املواطنة
وضح مقاربته املفهومية ملوضوع
فبعد أن ّ
فصل حججه يف
يف الفصل األول من الكتابّ ،
ثالثة أقسام هي« :التفاوتات» (أو انعدام املساواة)
ّ
و«التفككات».
و«التمردات»
ّ

2 Bayat, A., 2010, Life as Politics, Stanford: Stanford
University Press.

 3انظر:

Holston, J., 1989, The Modernist City: An Anthropological
Critique of Brasilia, Chicago: University of Chicago
Press. and Holston, J., (Ed.), 1999, Cities and Citizenship,
Durham: Duke University Press.
4 Holston, 2008, p. xiv.
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ّ
يشكل موضوع «التفاوتات» القسم األكرب من
َ
املواطنة الربازيلية
الكتاب ،ويرشح الكاتب كيف أن
عدة ،شاملة ولكنها مل حتقق
ظ ّلت ،يف عهود حكومات ّ
يفصلها
املساواة .وتفيد حجة هولستن الثانية التي ّ
التوسع احلرضي
«التمردات» ،بأن عملية
يف قسم
ّ
ّ
تكون األطراف املدينية التي يقطنها
– وبخاصة ّ
َ
متمردة .ويف القسم
ملواطنة
أسست
الفقراء -قد ّ
ّ
ّ
«التفككات» ،يقول هولستن إن املواجهة
األخري،
َ
للمواطنة ،أنتجت يف
واملتمردة
بني املفاهيم املتاميزة
ّ
الشارع عن ًفا ومتز ًقا وقسوةً ،وقد تكون هذه مرحلة ال
التحول الديمقراطي.
غنى عنها عىل طريق
ّ

ً
َ
مواطنة شاملة
أوال:
ّ
تحقق المساواة
ال
َ
املواطنة يف الربازيل،
يبدأ هولستن بحثه بدراسة نشوء
عرب النصوص القانونية أو عرب التطبيق الفعيل هلا.
توترا ختلل عملية
ويربهن يف إطار بحثه هذا أن
ً
َ
املواطنة املتساوية و«سياسات
التوفيق بني مفهوم
االختالف»( ،)5بسبب الرغبة يف نيل املساواة
بمعنييها ،اإلجرائي والفعيل .وتؤكد مقاربته ملوضوع
ْ
َ
اجلمعي للمفهوم بشكل جيل ،أكان يف
الطابع
نة
املواط
ْ

ارتباطه بالدولة أم يف ارتباطه ببقية املواطنني .وتشري
احليز العام إىل حدود
هذه التفاعالت التي جتري يف ّ
َ
وتعرفها.
املواطنة ّ

استعامرية يرفدها عمل الرقيق ،قد أنتج دولة برازيلية
تتنافس عىل جذب املستوطنني األوروبيني ،وتضع
موانع قانونية حتول دون ملكية األرايض« .وقد نجم
عن هذا اإلقصاء عن م ْلكية األرض نتائج وخيمة عىل
َ
املواطنة الربازيلية»(.)6
تشكل َ
يقارن هولستن بني ّ
املواطنة يف فرنسا والواليات
ّ
وتشكلها يف الربازيل ليدعم نظريته األساس
املتحدة
َ
مواطنة برازيلية شاملة ولكنها ال حتقق
بشأن نشوء
املساواة .وتبدو مقارنة الربازيل بالواليات املتحدة
مهمة؛ إذ إهنام كانتا دولتني استعامريتني تعتمدان عىل
وتتضمنان أعداد ًا كبرية من السكان
عمل الرقيق
ّ
األصليني .غري أن األوضاع املتشاهبة بينهام أنتجت
َ
كرسهام القانون .ففي
متعارضي
مفهومي
نْ
نْ
للمواطنةّ ،
َ
حمددة،
أمريكا اقترصت املواطنة السياسية عىل فئات ّ
بسبب العنف والعنرصية ،ولكنها ساوت بني هؤالء
َ
املواطنة السياسية يف الربازيل
«املواطنني» ،يف حني أن
شملت اجلميع ،ولكن بدرجات متاميزة .ويبدو هذا
األمر يف تعامل البلدين مع سكاهنام األصليني من
اهلنود احلمر .يف الواليات املتحدة ،اع ُترب املواطنون
األصليون – قانونًاّ -أمة منفصلة ،ومل حيظوا بحق
َ
َ
املواطنة
املواطنة عىل هذا األساس ،بينام شملت

يف الربازيل السكان األصليني من دون جدال أو
ُ
الدولة «اختالط» األعراق
اعرتاض ،وشجعت
إىل درجة جعلت منه مفخرة وطنية للربازيل.
لكن رسعان ما تبني أن هذه السياسة مل تكن اّإل
وسيلة ملصادرة أرايض السكان األصليني ونرش
الدم الربتغايل« .هكذا ،تم يف القرى تنصري اهلنود
وحتضريهم وختليصهم من هنديتهم وحتويلهم إىل
برازيليني»(.)7

َ
املواطنة يف
وتنبثق خالصة هولستن الرئيسة من أن
تارخييا لتكون َ
مواطنة شاملة للجميع،
الربازيل تطورت
ً
يوصف كيف أن
إال أهنا فشلت يف حتقيق املساواة .فهو ّ
التاميزات السياسية يف صفوف َ
املواطنة الربازيلية أ ّثرت
يف إمكانية حيازة األرايض يف البلد ،وو ّلدت بالتايل
عنارص الفصل االجتامعي واملكاين داخل املدينة.
وجيمع حتليله بني املستوى الكليّ للتحليل واملستوى
اجلزئي ،إذ يرشح كيف أن تاريخ الربازيل ،كدولة

َ
املواطنة الشاملة ،كان
عىل الرغم من ادعاءات
الربازيليون خاضعني لبنية اجتامعية-سياسية
ودعم هولستن حتليله
حتافظ عىل هيمنة النخبة.
ّ

5
Young, I.M., 1990, Justice and the Politics of
Difference, Princeton: Princeton University Press.

6 Holston, 2008, p. 113.
7 Holston,2008, p. 72.
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باإلحصاءات السكانية والسجالت االنتخابية
واملناورات القانونية التي ُأجريت ،مثب ًتا أن الكثري من
الربازيليني ،وحتديدً ا الفقراء منهم ،كانوا حمرومني من
َ
مواطنة حقيقية .فعىل سبيل املثال ،كان حق االنتخاب

اجليدين» ،بمعنى أن املواطنني
ً
حمصورا يف «الرجال ّ
الذين ينعمون بشخصية مقبولة ويملكون ثروة
مناسبة ويتمتعون بالذكاء املطلوب ،هم وحدهم
قادرون عىل املشاركة يف العملية السياسية..
َ
املواطنة إىل درجات متاميزة يف إمكانية
وقد أ ّثر حتويل
ّ
التحكم يف
حيازة األرايض ،وبالتايل يف إمكانية
العامل .ويزخر كتاب هولستن بصورة خاصة برشوح
تتناول العالقة بني األرض والعمل ومجيع سياسات
احليز املكاين التي صاغتها .فاالنتقال من امل ْلكية
العامة إىل امل ْلكية اخلاصة وما يتبعه من إجراءات
الستمالك األرايض وإنفاذ قوانني التصنيف
العقاري ،هي عمليات مرتبطة باالقتصاد العاملي ،كام
أهنا وسيلة لتعزيز سلطة النخبة عىل املستوى املحيل.
من هنا ،يقول هولستن إن أغلبية الربازيليني وجدوا
مقصيني عن نظام م ْلكية األرض الذي يعاين
أنفسهم
ّ
البريوقراطية املفرطة ويعطي األفضلية ملن يتمتع
ّ
التحكم فيها.
باملعرفة القانونية وبوسائل
وقد أجربت قوانني األرض املعقّدة هذه  -إضافة
إىل هدم السلطة املساكن التي كان يقطنها العامل
بحجة دافع التحديث -فقرا َء
الفقراء يف وسط املدينة ّ
عملية
املدينة عىل االستقرار يف أطرافها .هنا انطلقت
ّ
يسميها هولستن «البناء الذايت» ،إذ اشرتى عامل
ّ
املدينة واملهاجرون اجلدد ِ
طعا صغرية من األرض
ق
ً
تقع يف أطراف املدينة ،غري موصولة باخلدمات
األساسية يف أغلبية األحيان .وبنى هؤالء السكان
منازهلم بأنفسهم عىل هذه األرايض وأنشأوا خدماهتم
املشرتكة .فوفّرهذا البناء البسيط للمدينة بيئة مستقلة
عن الرقابة السياسية والعسكرية القائمة يف وسط
بنمو
حيز ًا عا ًما جديدً ا يسمح ّ
املدينة ،وهو ما أنتج ّ
َ
املواطنة.
أشكال بديلة من

َ
المتمردة
المواطنة
ثان ًيا:
ّ
َ
ّ
ردا مؤثر ًا عىل السياسات
يشكل هذا النوع من
املواطنة ًّ
اإلقصائية ،االجتامعية واملكانية ،ويفتح آفا ًقا جديدة
َ
للمواطنة يف الربازيل.
تتلخص مقولة هولستن الثانية يف أن َ
متمردة
ّ
مواطنة ّ
نشأت يف األطراف املدينية ملدينة ساو باولو .ويوضح
حتوالً عىل
املؤلف كيف أن سكان األطراف شهدوا ّ
مدى ثالثني عا ًما انتقلوا فيها من اعتامد تدابري رجعية،
بل عنفية ،إىل تنظيم محالت استباقية واسرتاتيجية
بغية احلؤول دون اإلخالء القرسي ومصادرة
األرايض .فقد أتاح الوضع اجلديد هلؤالء السكان،
كوهنم م ّال ًكا يدفعون الرضائب ومستهلكني-
تأمنيَ حقوقهم ،كام ّ
مكنهم من رفع مطالب جديدة
إىل احلكومة .هنا يتفادى هولستن املبالغة يف إضفاء
صبغة رومنسية عىل هذه التطورات .والتزال هذه
املجتمعات املحلية تعيش يف أغلبيتها من دون
صكوك م ْلكيةّ ،
إال إهنا نجحت يف استعامل القانون
ليتامشى ومصلحتها .يقول الكاتب «عملي ًا ،يوفر
هذا الوضع املستحدث للطبقات الفقرية اسرتاتيجيا
أساسا النخبة االستعامرية يف
صممتها
ً
قانونية كان قد ّ
الربازيل»(.)8
التطور عرب دراسة الدعاوى
يرشح هولستن مسار هذا
ّ
حيني من األحياء
القانونية املتع ّلقة بم ْلكية األرض يف ّ
الواقعة عىل أطراف مدينة ساو باولو ،مها حي جاردم
داس كاميلياس ( )Jardim das Caméliasوحي
ويبي الكاتب
الر ناسيونال (.)LarNacional
نّ
املفصلة واملعقّدة أحيانًا،
عرب هذه الدراسة القانونيةّ ،
احليني اللذين يمثّالن
كيف أن م ْلكية األرض يف هذين ّ
حتولت إىل عملية بالغة البريوقراطية .وقد
الربازيلّ ،
امتزجت الرشوط القانونية للم ْلكية بالرشوط غري
القانونية ،حتى بدت عملية إنشاء حيازة قانونية
اً
مستحيل .فقد اشرتى السكان بحسن
أمرا
لألرض ً
8 Holston, 2008, p. 217.
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نية هذه األرايض من مقاول عقاري اعتقدوا أنه
يملك صكوك م ْلكية أصيلة ،ليجدوا أنفسهم بعد
أعوام يف قلب معركة قانونية طويلة األمد؛ إذ طالب
عدد كبري من امللاّ ك باألرض التي كانوا قد اشرتوها.
هكذا ،وجد السكان املحليون أنفسهم جز ًءا من
مهددين
سوق غري قانونية لألرايض ،وأضحوا
َّ
باإلخالء القرسي.

حتو اًل يف
معرفة بالقانون وبحقوقهم ،وهو ما أنتج ّ
َ
املواطنة
هويتهم كمواطنني ،وأعاد حتديد معايري
نفسها.

ً
ثالثا :العنف والفظاظة
تتلخص مقولة هولستن األخرية يف كون املواجهة بني
َ
املتمردة واملفهوم
املواطنة
هذه األشكال اجلديدة من
ّ
َ
للمواطنة املتاميزة يف الربازيل ،أفضت إىل
السائد
نشوب رصاع جتلىّ يف العنف والفظاظة يف الشارع.
عىل الرغم من حتقيق الربازيل مكاسب كبرية يف جمال
التنمية الديمقراطية ،شهد البلد تنامي ًا يف حاالت
احليز
العنف املديني .وقد أ ّثر هذا الواقع اجلديد يف ّ
احلرضي بشكل عميق ،إذ شهدت املدن انتشار
املسورة وتشديد ًا يف اإلجراءات األمنية،
األحياء
ّ
فرتسخ بعض مظاهر
يف حني بدأ احليز العام ّ
يتبددّ .
َ
تعرضت مظاهر أخرى
املواطنة يف الربازيل ،يف حني ّ

رشح هولستن التكتيكات التي اعتمدهتا هذه
املجموعات املقيمة يف نضاهلا لتفادي اإلخالء
القرسي والتجريد من احليازة .لقد اضطلعت
منظامت عدة هبذا الدور ،بعضها مناطقي وبعضها
اآلخر ديني .وقد تعاونت هذه اجلمعيات يف ما
بينها عىل مستوى احلي ومستوى املدينة .ويكشف
الديناميات والنقاشات الداخلية ضمن هذه
هولستن
ّ
املجموعات ،والوسائل التي اعتمدهتا يف التنظيم،
ويبي كيف أن نضاالت السكان أ ّدت إىل تغيري
نّ
صورهتم ألنفسهم كمواطنني ،إضافة إىل تغيري نظرة
اآلخرين إليهم ضمن املدينة .يقول الكاتب« :أنتجت
ال قانونية السكن فورة يف احلقوق السياسية واملدنية
لدى فقراء املدن»( .)9وقد جلأ الفقراء إىل العصيان
تتضمن االستفادة من
متعددة األبعاد
ضمن مقاربة
ّ
ّ
القانون ملنع اإلخالءات ،وبناء حتالفات مع اجلامعات
واألكاديميني (عىل غرار هولستن) ،والتحدث إىل
املسؤولني احلكوميني مبارشة ،وتنظيم االحتجاجات
الشعبية إضافة إىل نشاطات التواصل اإلعالمي.
ّ
ومتكن السكان من جت ّنب اإلخالء عرب اعتامدهم
وضحوا أهنم اشرتوا
ذريعة حتمل بعض املجازفة ،إذ ّ
األرايض بحسن ّنية ،وسامهوا يف بيئة املدينة عرب بناء
منازهلم ،وأكّ دوا أهنم مواطنون يدفعون الرضائب.
وصحيح أن املحاكم مل تكن قادرة عىل حتديد امل ْلكية
وعىل إصدار صكوك بحيازة األرايض ،إال أن هذه
االسرتاتيجيا أتاحت تفادي اإلخالء القرسي.
واكتسب السكان املحليون ،من خالل تلك العملية،

حياول هولستن أن يفهم سبب هذه االختالالت،
فيرشح فكرة «التاميز الرمزي اليومي يف املكانة
()10
حيز
االجتامعية» كي يثبت كيف أن تفكيك ّ
سبب خماوف ،بل استيا ًء ،يف صفوف
االمتيازات قد ّ
النخب الربازيلية .يقدم الكاتب أمثلة هلذا الواقع
اجلديد ،ومن بينها حتليله لتغيري دينامية احلركة املكانية
يف شقق املباين التي تقطنها الطبقة الوسطى ،بني امللاّ ك
جمد ًدا
واألفراد الذين خيدموهنم .هنا ،ينتقل الكاتب ّ
بني املقياس اجلزئي واملقياس الكيل للسياسة املكانية،
فيعرضها من وجهة نظر السكان واملدينة والدولة.
احليز
نّ
ويبي أن العالقات املكانية اجلديدة ضمن ّ
احلميم للمنزل ،سامهت يف بلورة سلوك عنرصي
جتاه الفقراء ،وأ ّدت إىل عزلة النخب (التي اختارت
املسورة)،
اخلاصة
«األمان» املتوافر يف املساحات
ّ
ّ
وو ّلدت حني ًنا إىل زمان الديكتاتورية العسكرية.

9 Holston, 2008, p. 204.

10 Holston, 2008, p. 279.
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وقد أ ّدى هذا املوقف العنرصي إىل تعزيز عنف
الرشطة ،إذ «رأى عدد كبري من املواطنني أن عمليات
القتل التي ترتكبها الرشطة إنام هي جتسيد حلقّهم يف
()11
فعال،
األمان»  .وساهم نظام قضائي منحاز وغري ّ
حدة التوتر بني املجموعات االجتامعية.
يف مفاقمة ّ
يؤكد هولستن أن املحاكم غري العادلة هي التي تعيق
اهلوة بني الديمقراطية
التقدم الديمقراطي ،وأن هذه ّ
السياسية والعدالة الديمقراطية هي أساس التنافر بني
خمتلف املجموعات االجتامعية.

يعرض هذا التحليل إ ًذا التعارض القائم بني توقّعات
التحول الديمقراطي وواقعها .وللمفارقة،
عملية
ّ
َ
يالحظ الكاتب أن خطاب احلقوق واملواطنةمتأسس
يف املجتمع الربازييل بصورة شاملة؛ إذ يلجأ اجلميع
إىل لغة احلقوق لتحقيق غاياهتم ،كمثل سكان أطراف
املدن وهم يناضلون من أجل املسكن ،والرشطة حني
تربر االستعامل املفرط للعنف ،أو حني حياول أفراد
ّ
العصابات الدفاع عن أشكال العنف التي يامرسوهنا.

يعكس هذا التناقض الصارخ بني الديمقراطية
القوة
والعنف ،استدامة عالقات
املشوهة ويعبرّ
ّ
ّ
عن عجز كبري عن إصالح النظام القضائي .وال
يقدمه هولستن عىل االقتصاد
يقترص التحليل الذي ّ
السيايس ،إذ يتيح الكاتب للقارئ استخالص ما يراه
مناسب ًا بشأن سبب استمرارية هذه التفاوتات ،وكيف
َ
بغض
أجل
املواطنة املتاميزة يف الربازيل .اّإل أنه ّ
ّ
متد يف َ
الرأي العام الربازييل يف معظم
النظر عن ذلك ،يتبنى
ُ
األحوال ،رسدي ًة ترى يف الدولة البوليسية القوية
َ
الرتياق الشايف من
ويف تعزيز األمن يف املجتمع،
شعبيا
اخلوف والعنف .وانترشت هذه التفسريات
ً
يف عدد كبري من املدن عاملي ًا ،مزيلة احلدود بني دور
اجليش والرشطة من جهة ،وحقوق املواطن من جهة
أخرى(.)12
 11املصدر السابق
 12انظر

Holston, 2008, p. 307.

Graham, S., 2010, Cities Under Siege The New Military
Urbanism, London, New York: Verso.

خالصات
َ
ّ
مهمة يف جمال
مواطنة
يشكل كتاب
متمردة دراسة ّ
ّ
َ
ّ
املواطنة .وال تقترص أمهيته عىل الباحثني الذين
تشكل
والتوسع احلرضي،
يدرسون الربازيل والعمران
ّ
بل إهنا تطاول املعنيني بالديمقراطية وباحلركات
االجتامعية .صحيح أن حتليل هولستن يغلب عليه
الطابع القانوين واملكاين ،اّإل إنه يتناول هذه العنارص
التحول الديمقراطي الذي
بوصفها جز ًءا من عملية
ّ
ّ
تعدد التخصصات
يشكل خلفية الدراسة .قد يكون ّ
اً
دليل عىل منعطف شهده البحث األكاديمي بعد
أن اكتسب التحليل املكاين أمهية ،بعد أن سادت
مفاهيم الزمن والتاريخ طوي ً
ال كوسائط للتنظري
َ
للمواطنة
للمجتمع( .)13غري أن مقاربة هولستن
يف الربازيل تبدو مربرة؛ إذ سامهت ن ُُظم اإلدارة
املحلية اجلديدة يف الربازيل وإعداد امليزانيات املحلية
التشاركية فيها وإقرار “قانون املدينة” ،يف حتفيز
عامليا ،حتى يف املدن التي
مشاركة أكرب للمواطنني ً
تقع شامل الكرة األرضية .يقول هولستن إن «قانون
«حول التخطيط إىل وسيلة لتحقيق املساواة
املدينة» ّ
()14
نظرا إىل هذه االبتكارات يف
االجتامعية والعدالة» ً .
جماالت احلوكمة والديمقراطية املبارشة والعالقات
بني الدولة واملجتمع ،كان طبيعي ًا أن تستضيف مدينة
ريو دي جانريو املنتدى احلرضي العاملي اخلامس
عام .2010

َ
أساسيا
عنرصا
املواطنة احلقّة
ترى مقاربة هولستن يف
ً
ً
لنشوء الديمقراطية وترسيخها .ومن الالفت أن
متيحا
الكاتب يستعمل املدينة وحدة للتحليل،
ً
للقارئ رصد تأثري السياسات الوطنية يف التجربة
احلرضية .فالديمقراطية تتيح عالقة بني املواطن
انفتاحا ،اً
بدل من كوهنا أحادية اجلانب.
والدولة أكثر
ً
وعىل الرغم من ذلك ،مل تنجم أشكال األفعال التي

 13انظر

Soja ,E ,2010 ,.Seeking Spatial Justice ,Minneapolis:
University of Minnesota Press.
14 Holston, 2008, p. 292.
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قام هبا املجتمع املدين املحيل ،عن بطالة الشباب أو
عن مطالبة العامل بحقوقهم أو عن الدعوة للمساواة
العرقية ،بل انطلقت التعبئة من املنزل ،وهو موقع
مسيس .وهذا
يرصف النظر عنه عادة كونه غري َّ
ّ
احليز السيايس توسعت لتشمل
يدل عىل أن مفاهيم ّ
التحول
املساحات اخلاصة واالجتامعية ،وهذا
ّ
رضوري لتحقيق ثقافة ديمقراطية ممُ أسسة .يضاف
اً
حتليل قائ ًام عىل أساس التمييز بني
إىل ذلك أن
يؤمن
اجلنسني قد نّ
يبي أن موقع االستهالك (املنزل) ّ
احلاضنة الشاملة التي تسمح برتمجة املعطى السيايس
إىل معطى اجتامعي .ويف مدينة ساو باولو ،أ ّدى عزل
حس اجتامعي مشرتك
األطراف عن املركز إىل نشوء ّ
وحقّق استقاللية نسبية هلذه األحياء ولقاطنيها.

فيام تبدأ احلركات الثورية يف العامل العريب باالنتقال
كاحليز العام واملحاكم ومكان
إىل حلبات جديدة،
ّ

واحلي ،تبدو املوضوعات التي نوقشت يف
العمل
ّ
َ
متمردة بالغة األمهية .يقول هولستن
مواطنة
كتاب
ّ
مترد ينطلق من النضال من أجل احلق يف حياة
«إنه ّ
يومية يف املدينة ،حياة تليق بكرامة املواطن»(.)15

متكر ًرا من
شعارا
لقد كانت املطالبة بحياة كريمة
ً
ّ
تونس إىل مرص والبحرين .وقد أدى هذا التطلع
البسيط إىل استنهاض شعبي واجتامعي شامل.

مطروحا :هل يمكن هلذا
ولكن يبقى السؤال
ً
بالتحول
املبسط عن الكرامة أن يدفع
املفهوم
ّ
ّ
الديمقراطي ُقد ًما؟

15 Holston, 2008, p. 313.
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هل يرث المتد ّينون األرض
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الكاتب

Shall the Religious Inherit the Earth?: Demography and :
Politics in the Twenty-First Century
 :إريك كوفامن

مكان النرش

 :لندن ،بريطانيا

تاريخ النرش

2010 :

النارش

Profile Books :

عدد الصفحات320 :

(E.

صدر كتاب إريك كوفامن
 )Kaufmanهل يرث املتدينون العامل؟:
الديموغرافيا يف القرن الواحد والعرشين يف عام
 ،2010أي يف وقت شهدت فيه لندن -التي ختضع
لتق ّلبات القطاع املرصيف ،وهي يف الوقت نفسه مسقط
رأس الكاتب -تداعيات األزمة املالية العاملية .وسبق
هلذه املدينة أن شهدت ً
أيضا تفجريات يف السابع من
متوز/يوليو ،2005وهي حوادث يذكرها الكاتب
التدين األصويل؛ إذ وقعت يف
ً
مرارا كدليل عىل نمو ّ
مدينة مص َّنفة علامنية منذ مدة طويلة ،ويقطنها سكان
ينتمون إىل مجيع الديانات .ويستعري كوفامن تعبري
معينة من املسيحية اإلنجيلية
«األصولية» ليصف فئة ّ
(أو الربوتستانت) يف الواليات املتحدة ،ومن ثم

* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

يطبقه عىل مروحة كبرية من الديانات العاملية.
ّ
فهم كوفامن
خاصة،
بصورة
التالية
املراجعة
وتتناول
َ
لألصولية اإلسالمية املنترشة يف جمتمعات املسلمني
املهاجرين ،وجمتمعات املسلمني يف الدول العربية.

موج ًها إىل الباحثني
صحيح أن الكتاب ليس
ّ
املتخصصني بعلم السكانّ ،
إال أنه يزخر بالبيانات
أكاديميا.
الصحيحة والسليمة واملوثوقة واملعتمدة
ً
ويذكر كوفامن جمموعة كبرية من الباحثني
املرموقني يف هذه املجاالت ،مثل خوزيه كازانوفا
( ،)J. Casanovaأحد أهم علامء اجتامع الدِّ ين،
إضافة إىل تناوله شخصيات تركت بصامهتا يف
جماالت العلوم والتاريخ واحلضارة العربية ،مثل
املفكر الربيطاين جون غراي ( ،)J. Grayوالباحث
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العريب عزيز العظمة .ومن الالفت أن كوفامن يمتلك
يطوع نثره ليجمع بني جماالت
ناصية اللغة ،إذ إنه ّ
حيول قراءة
علمية متباعدة ،بأسلوب أنيق وسلس كي ّ
موضوع جدي إىل متعة حقيقية.

بداية ،ينطلق الكتاب من املسألة التي كان املفكر جون
أقر بأن الديمقراطية والعلامنية
غراي قد أثارها؛ إذ ّ
كانتا دخيلتني عىل مرشوع احلداثة ،فرشح بأن احلداثة
والتعليم ال يؤديان بالرضورة إىل العلمنة ،اً
علم بأن ذلك
يتناقض بصورة صارخة مع أحد مبادئ العلمنة ،التي
استندت إىل بيانات التعداد للواليات املتحدة األمريكية
يف الستينيات .ويفرتض ذلك املبدأ أن رفع مستوى
تدين أقل .إ ّ
التعليم يؤدي اً
ال أن كوفامن يشري
حكم إىل ّ
–هو وآخرون كثر غريه -إىل أن املعلومات العملية
املتوافرة عن الواليات املتحدة يف العقود األربعة
األخرية أطاحت تلك الفرضيات .وال داعي لتكرار
الدور املتنامي للدِّ ين يف االنتخابات األمريكية ،إذ بات
معرو ًفا ،إ ّ
ال أن النقطة األساسية التي يثريها كوفامن،
وهي ّ
تشكل جوهر مقولته يف علم السكان ،تكمن يف
التدين ال يعود إىل فشل تطبيق األفكار
أن تنامي مظاهر ّ
احليز العام ،بل إنه ينجم عن الفرق بني
العلامنية يف ّ
حجم األرسة لدى اإلنجيليني األمريكيني األصوليني،
وحجمها لدى بقية الشعب األمريكي .ويعزو كوفامن
تراجع العلمنة إىل الفروق يف معدالت اخلصوبة ،ال إىل
ما شهده التيار السائد لدى األمريكيني اإلنجيليني من
يرجح بقاء أوالد
حتول نحو كنائس أكثر أصولية؛ فهو ّ
ّ
األرس األصولية –وهم األكثر عد ًدا -ضمن الكنائس
أدوارا
التي يولدون فيها ،ويتوقّع أن يؤ ّدوا يف املستقبل
ً
احليز العام .وتثري النقاط املطروحة أعاله عد ًدا
رائدة يف ّ
من التساؤالت بشأن إمكان تطبيق تلك الفرضية عىل
املجتمعات العربية.

أو ً
ال :اإلسالم واألصولية
والسياسات المؤيدة لإلنجاب
في المجتمعات العربية

بداية ،ال بد من التساؤل عماّ تعنيه العلمنة حتديدً ا
يف الغرب ،وبصورة خاصة يف الواليات املتحدة؛
فقد أعلن تقرير صدر حديثًا عن منتدى بيو للدِّ ين

واحلياة العامة ،وهو تابع ملركز بيو لألبحاث (Pew
 )Research Centerأن نحو  20يف املئة من

األمريكيني الراشدين ال ينتسبون إىل أي كنيسة.
إال أن حتى أولئك الذين يعلنون عدم انتامئهم إىل
أي جمموعة دينية ،قد يعبرّ ون عن إيامهنم من خالل
معتقدات روحية قد يبدو أحيانًا أن ال عالقة هلا البتة
بأي جمتمع حديث ،كمثل أولئك الذين ال ينتمون إىل
أي كنيسة لكنهم يؤمنون بـ«طاقة الب ّلور الشفائية»(.)2
بكلامت أخرى ،ال تعني العلمنة ،بالرضورة ،أن
األفراد يصبحون أكثر عقالنية يف خياراهتم العقائدية
حمددة
ملجرد عدم انتساهبم إىل أي جمموعة ّ
اإليامنيةّ ،
ومعرتَف هبا .وتعاين هذه الفكرة غري املكتملة بعض
العثرات لدى تطبيقها عىل املجتمعات العربية.
()1

غري أن املسلمني يف البلدان العربية ال يلتحقون
حمددة ،يف حني
عمو ًما ،وبالرضورة ،هبيئة ممأسسة ّ
أن الكنيسة يف الواليات املتحدة ترتبط عادة بالعمل
الطوعي وبنشاطات اجتامعية أخرى .ومن الصعب
بمكان تعريف مفهوم الرعية لدى املسلمني بام
يتناسب وأنامط املامرسات الدينية السائدة يف البلدان
العربية .وقد يعود ذلك إىل طريقة إدارة الصناديق
اخلريية للمساجد واملؤسسات اإلسالمية (ما ُيعرف
باألوقاف)؛ إذ ترشف عليها الدولة يف البلدان
العربية إرشا ًفا مركز ًيا( .)3لذا ،قد يكون التعريف
نفسه مض ّل ً
ال ،إذ ليس هناك من تعريف صارم
لرعية مسلمة متامسكة يف ما بينها ،وتربطها عالقة
رسمية برجال الدِّ ين .من هنا ،تنبع صعوبة مجع
معلومات عن الفروق بني معدالت اخلصوبة لدى
 1التقرير الصادر عن مركز بيو« :ارتفاع عدد غري املنتميني إىل
الدين واحلياة العامة ،مركز بيو
أي دين حمدد( »،منتدى بيو عن ّ
لألبحاث 9 ،ترشين األول/أكتوبر  .)2012انظر“Nones” on the :

”Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation.
(Pew Research Center’s Forum on Religion and Public
Life,Washington, DC, 9 October 2012), on the Web: <http://
_www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious
Affiliation/Unaffiliated/NonesOnTheRise-full.pdf>.

 2املصدر نفسه.

 3انظرMattias Gardell, in: Ulrika Martensson [et al.], :
eds., Fundamentalism in the Modern World, 2 vols.
(London: I.B. Tauris and Co, 2011).
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العائالت «األصولية» املسلمة والعائالت املسلمة
التي متثّل التيار السائد ،ألن ليس هناك من معايري
تشري إىل وجود مثل تلك املجموعتني يف املجتمعات
التدين
اإلسالمية .من هنا ،قد تبدو املقارنة بني نسبة ّ
لدى املجتمعات العربية ونسبتها لدى املجتمع
األمريكي مستعصية ،إن مل نقل مستحيلة.

ٌ
تعريف
ويف حال توافر ،عىل سبيل االفرتاض،
ملح آخر؛ إذ إن
ّ
حيدد الرعية املسلمة ،يربز فرق ّ
السياسات املؤيدة لإلنجاب ،التي تب ّناها األصوليون
اإلنجيليون يف الواليات املتحدة بصورة واعية ،ال
املتدينني.
تتمتع ،بالرضورة ،بشعبية عند املسلمني
ّ
نفسه بأن احلكومة اإليرانية الدينية
وقد س ّلم كوفامن ُ
انفتاحا جتاه
التي يناسب تعريفها بأهنا أصولية ،أبدت
ً
معدالت اخلصوبة نتيجة
تنظيم األرسة؛ إذ تدنّت ّ
السياسات اإليرانية ،لتصل إىل  1.9والدة لكل
امرأة عام  ،2006بعد أن كانت  7والدات للمرأة
معدل
الواحدة قبل الثورة مبارشة ،وهو ما يؤكد أن ّ
معدل اخلصوبة يف أغلبية
اخلصوبة يف إيران أدنى من ّ
الدول األوروبية( .)4إضافة إىل ذلك ،ال يعارض
الفقهاء املسلمون ،س ّنة وشيعة عىل حد سواء ،تنظيم
األرسة ،األمر الذي يصعب تصور أن املجتمعات
املسلمة مقبلة عىل موجة من األصولية ،أو عىل األقل
تلك األصولية التي تغذهيا العوامل الديموغرافية.

وهناك نقطة أخرى جديرة باالهتامم لدى حماولة تطبيق
نظرية كوفامن عىل املجتمعات املسلمة ،وهي من
حتدهيا البتة .فقد
ركائز العلمنة ،وال يسعى كوفامن إىل ّ
حتول
ّ
تضمنت النظريات األوىل التي تناولت أسباب ّ
َ
افرتاض وجود ارتباط إجيايب
املجتمعات نحو العلمنة،
بني مستويات التعليم واحلركات التي حتيد عن اإليامن
واملامرسات املرتبطة بالدِّ ين( .)5ويف هذا الصدد ،يشري

 4انظر عىل سبيل املثالMohammad Jalal Abbasi-Shavazi, :
Peter McDonald and Meimanat Hosseini-Chavoshi, The
Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction
(Heidelberg; New York: Springer Verlag, 2009).

 5هذا االعتقاد سائد ،ولكنه يعرض بوضوح يف التقرير الصادر
عن مركز بيو «ارتفاع عدد غري املنتميني إىل أي دين حمدد» ،منتدى
بيو عن الدِّ ين واحلياة العامة ،مركز بيو لألبحاث 9 ،ترشين
األول/أكتوبر  ،2012انظر«“Nones” on the Rise: One-in- :
Five Adults Have No Religious Affiliation”.

املتخصص بالدراسات اإلسالمية أمحد د ّ
الل،
الباحث
ّ
إىل أن العالقة بني العلوم الطبيعية والفقه اإلسالمي مل
تشهد أي قطيعة تارخيية( .)6ويؤكد د ّ
الل أنه حتى عندما
مفاهيم
اس َت ْب َعد العلامء املسلمون يف القرون الوسطى
َ
من مثل الفلك والكيمياء القديمة ،بقيت املجتمعات
متمسكة هبا ،حتى أن بعض العلامء يف احلقبة
املسلمة
ّ
شمسيا تكون الشمس مركزه،
العباسية اقرتحوا نظا ًما
ً
يعرضهم ذلك للمحاكمة مثل غاليليو .وذلك
ومل ّ
جيل يف املجتمعات املسلمة املعارصة؛ إذ يربز النشاط
السيايس اإلسالمي يف كليات اهلندسة والعلوم الطبيعية
يف اجلامعات العربية ،خال ًفا ملا قد يتوقّعه البعض لدى
خترج العلامنيون
دراسة املجتمعات األوروبية ،حيث ّ
املتطرفون يف كليات العلوم الطبيعة ،وأمههم ريتشارد
ّ
داوكينز ( )R. Dawkinsالذي أشار إليه كوفامن
فيقدمه كل
مرارا يف كتابهّ .أما الدليل الكمي األهمّ ،
ً
من ستيفان هريتوغ ( )S.Hertogودييغو غامبيتا
( )D. Gambettaاللذين وجدا أن املشتبه فيهم من
اإلسالميني ،يف حوادث اإلرهاب التي شهدهتا أوروبا
–كمثل تفجريات  7متوز/يوليو  2005التي استهدفت
القطارات األرضية يف لندن -كانوا بمعظمهم ّإما طال ًبا
وإما خرجيي كليات اهلندسة أو العلوم الطبيعية(.)7
ّ
ّ
وتشكك استطالعات الرأي العام العريب الصادرة
عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بنظرية
كون مستويات التعليم العالية تؤدي إىل التخليّ عن
االلتزام الديني ،وإن يكن حاملو الشهادات اجلامعية ال
يص ّنفون أنفسهم بأهنم «متدينون جدً ا».
وجتدر اإلشارة إىل أن كوفامن يعي النقاط املذكورة
أعاله ،إ ّ
ال أن جمموع الدالئل املشار إليها آن ًفا حتدو إىل
توخي احلذر لدى مقاربة تستند إىل عمله عند توقّع
ّ
التغيري يف املجتمعات العربية ،عىل الرغم من األسس
القيمة التي ينطلق منها.
ّ

 6انظر الفصل الذي كتبه أمحد اّ
دلل يفJohn Hedley Brooke :
and Ronald L. Numbers, eds., Science and Religion
around the World (New York: Oxford University Press,
2011).
انظرDiego Gambetta and Steffen Hertog, :
7
«Why Are there so many Engineers Among Islamic
Radicals?,”European Journal of Sociology, vol. 50, no. 2
(August 2009), pp. 201-230.
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ثان ًيا :أوروبا ومسألة األقليات
المسلمة المهاجرة
في بريطانيا

صحيح أن املجتمع الربيطاين أكثر من الواليات
املتحدة علامنية وأقل منا تدي ًنا ،إ ّ
ال اهلويات املذهبية
فيه ،حتى بني املذاهب املسيحية املختلفة ،ال تزال
قائمة(ّ .)8أما اخلوف من النفوذ اإلسالمي وتأثريه يف
احلياة العامة ،فهو ليس بجديد يف بريطانيا؛ إذ أشار
إليه الكاتب الربيطاين جيلربت كيث تشسرتتون
( )G.K. Chestertonيف روايته احلانة املتنقلة،
الصادرة عام  .1914فحوادث الرواية تدور حول
النفوذ املسلم املتنامي املحتمل يف بريطانيا ،إىل درجة
يحُ ظر فيها رشب الكحول يف مستقبل افرتايض ،وهو
ما يؤدي ،وف ًقا للرواية ،إىل حركة مقاومة لذلك
تقدم
التوجه من خالل استحداث حانة متنقلة ّ
ّ
طبعا ،ال يشاطر كوفامن
اجلعة يف أطراف البالدً .
املجتمع الربيطاين خماوفه ،بل خيصص صفحات
من كتابه لتبديد ذلك القلق ،ويذهب أبعد من
ذلك ليؤكد األسس العنرصية لدى عدد كبري من
مروجي هذه األفكار -عىل الرغم من ادعائهم
ّ
املحافظة عىل مكتسبات الفكر التنويري والتمسك
هبا ،ليفسرّ معارضتهم لإلسالم .ويف الوقت الذي
يعري الربيطانيون كبري اهتامم للسالالت ،فإهنم
مطلعون عىل آراء برنارد لويس التي ّ
اليوم ّ
تشكل
استفزازً ا هلم ،إذ توقّع أن يصبح أغلبية سكان
القارة األوروبية من املسلمني ،وذلك قبل هناية
القرن الواحد والعرشين ،حتى أن بعض املع ّلقني
يف وسائل اإلعالم الربيطانية ،مثل املدعوة ميالين
فيليبس ( )M. Philipsاملعروفة بتعاطفها مع
التطرف الصهيوين ،ذهب أبعد من ذلك لدى
دجمه األسامء واملصطلحات ،إذ عمد هؤالء إىل
لريوجوا
استعامل مصطلح «لندنستان» و«يوروبيا»ّ ،
للمخاوف والقلق من النفوذ املتنامي للمجتمعات
املسلمة يف اململكة املتحدة ،ويف الغرب عمو ًما.
 8جتدر اإلشارة إىل الذعر الذي أصاب الرأي العام بشأن اعتناق كل
من رئيس وزراء بريطانيا السابق توين بلري والرئيس السابق للحزب
االديمقراطي الليربايل شارل كينيدي ،للمذهب الكاثوليكي.

صحيح أن أنصار ذلك التوجه وأصحاب تلك
اهلواجس هم من الناشطني والناشطات ،إ ّ
ال أهنم
فيدعون أنه
يغ ّلفون وجهة نظرهم بقيم التنويرّ ،
إذا جرى قبول اإلسالم واملجتمعات اإلسالمية
يتهدد احلرية
بتسامح مفرط ،فإن من شأن ذلك أن ّ
العامة املكتسبة من عرص التنوير.
وأشد قابلية
وضوحا
هنا تبدو حجج كوفامن أكثر
ّ
ً
كبريا من املخاوف تلك
للتطبيق؛ فهو يؤكد أن عد ًدا ً
تستند إىل عنرصية قائمة عىل العرق ،وال تتضمن أي
تبدد قيم التنوير .ويذهب أبعد من
خوف صادق عىل ّ
ذلك ليشري إىل أن معدالت اخلصوبة لدى جمتمعات
املهاجرين اآلتني من شامل أفريقيا واملقيمني يف أوروبا
الغربية ،قد هبطت مقارنة بمعدالت اخلصوبة يف
بلدان املنشأ( .)9ويتابع كوفامن باجلرأة ذاهتا ،لدى
تناوله األقليات املسلمة املهاجرة ،لريى أن نسخة
أوروبية من اإلسالم  -يف حال تم جتاوز العثرات
التي تواجه اندماجهم -من شأهنا أن تقيم التحالفات
املتطرف ،بل املقصود
مع اليمني املسيحي املحافظ-ال
ّ
هنا هو هنج من ُعرفوا باملسيحيني الديمقراطيني ،يف
«حرب الثقافات» األوروبية .ووفقًا للسيناريو
الذي يعرضه كوفامن ،سيتحالف ممثلو املسلمني
املحافظني يف املجتمعات املهاجرة ،مع املجموعات
املسيحية الديمقراطية يف أوروبا ،ملناهضة فكرة منح
جنسيا .ويسهب كوفامن يف
حق الزواج للمثليني
ً
تفسري التفاصيل الدقيقة الحتامل حدوث ذلك .إال
اعرتاضا قد ينشأ بشأن اإلجهاض
ً
انه يلفت إىل أن
وتنظيم األرسة ،إذ إن املسلمني الليرباليني ،كام ذكر
آن ًفا ،أكثر ليربالية من الكنيسة اهلولندية التي مل ختضع
مطوالً .
تطرق إليها الكاتب
ّ
ألي إصالح ،والتي ّ
يوضح
أخريا ،يمكن القول إن كتاب كوفامن ّقيم ألنه ّ
ً
بعض القضايا التحليلية املحيطة بتفاعالت األديان مع
املكونات الديموغرافية ،وهو يف الوقت ذاته مصدر
ّ
إهلام لدراسات منشودة عن الوطن العريب ونابعة منه.

 9انظر:هاشم نعمة فياض« ،هجرة العاملة من املغرب إىل
نموذجا)( »،دراسة ،املركز العريب لألبحاث
أوروبا (هولندا
ً
ودراسة السياسات 4 ،كانون األول/ديسمرب ،)2011
عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.dohainstitute.org/< :

release/00950d14-f52d-4e61-9a1b-b64d24e973ef>.
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اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي...
تجارب وا ّتجاهات
الدوحة  -عمران

عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
خالل الفرتة الواقعة بني  6و 8ترشين األول /أكتوبر
مؤمترا يف الدوحة بعنوان« :اإلسالميون
،2012
ً
ونظام احلكم الديمقراطي ...جتارب واتجّ اهات»،
بحضور  31باحثًا من خمتلف الدول العربية و26
املهمة يف
مناقشً ا و 22من القادة والشخصيات
ّ
صمم املركز ندوته العلمية
احلركات اإلسالمية .وقد ّ
عىل أساس أبحاث َّ
أعدها للمؤمتر خمتصون،
حمكمة ّ
تتطرق إىل مواقف التيارات اإلسالمية من مسائل
ّ
نظام احلكم واملواطنة والديمقراطية.وجاء املؤمتر يف
مرحلة انتقال عربية مفصلية ،إذ أخذت جمموعة من
استمرت يف
أنظمة احلكم العربية االستبدادية ،التي
ّ
* 1
تباعا .
احلكم عقو ًدا طويلة ،تتهاوى ً
* بحثت جلسات الندوة التي امتدت عىل ثالثة أيام يف مخسة
حماور اشتملت العناوين اآلتية:
 -1جتارب املشاركة والتحالفات السياسية ما قبل الثورات:
بحث وحتليل وتقييم.
 -2احلضور اجلديد للسلفية والسلفية الربملانية يف جمتمعات تتغري.
 -3اإلسالميون وقضايا املواطنة ونظام احلكم الديمقراطي.
 -4اإلسالميون والتحالفات وقضايا املشاركة يف النظم
الديمقراطية اجلديدة.
 -5اإلسالميون والقضية الفلسطينية واملحيط اإلقليمي والدويل.
اختتمت الندوة بجلسة أخرية طرحت موضوع اإلسالميني وأسئلة
الراهن واملستقبل ،هبدف البحث العلمي وتعميق املعرفة بربامج
التحول الديمقراطي.
التيارات اإلسالمية ومدى توافقها مع متطلبات
ّ

يف هذا املفرتق ،كانت احلركات اإلسالمية هي
املنظم ،املطروح اً
البديل ّ
فعل عىل الساحة السياسية.
وبالفعل ،أحرزت هذه احلركات اإلسالمية ،يف
غالبية الدول التي شهدت ثورات الربيع العريب،
ً
ملحوظا من املقاعد يف االنتخابات الربملانية،
قدرا
ً
وهو ما ّ
مكنها من اإلمساك بالقرار السيايس يف
بعض الدول.
مل تعد قضية العالقة بني اإلسالميني ونظام احلكم
حتولت ،ويف ّ
ظل
الديمقراطي مسألة نظرية ،بل ّ
وصول اإلسالميني الفعيل إىل السلطة ،إىل مسألة
سياسية  -اجتامعية ،خاضعة لالختبار.
يف ضوء مؤشرّ ات املامرسة السياسية هلذه املرحلة
االنتقالية ،اكتسب املؤمتر وموضوعه أمهية خاصة
بحيث إن هذا الواقع السيايس اجلديد يقتيض بحثًا
يف فكراإلسالميني إزاء قضايا الديمقراطية ،أو يف
جتارهبم احلقيقية يف احلكم .فاملؤمتر جاء يف الوقت
املناسب إذ شكل خطوة متواضعة ملرحلة تتط ّلب
الكثري من اجلهد لتجسري احلوار بني الباحثني
يف املجال األكاديمي وبني الفاعلني والقادة يف
املجال السيايس.
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اليوم األول
• محاضرةاالفتتاح

تألف املؤمتر من عرش جلسات اختصاصية ،وثالث
حمارضات عامة ،وثالث جلسات حوار ومناقشة
والتحول
مع املامرسني حتت عنوان «اإلسالميون
ّ
الديمقراطي» ،بام جمموعه  16جلسة .افتتح مدير
عام املركز العريب د .عزمي بشارة أعامل املؤمتر،
بمحارضة انطلقت من سؤال هل هناك عالقة بني
الدِّ ين والديمقراطية؟ وأجاب :لسنا الوحيدين الذين
حياولون الربط بني الدِّ ين والديمقراطية ،ألن هذا
املوضوع كان مثار بحث طويل عرب التاريخ اإلنساين.
لقد سبق أن حاول الغربيون ربط الديمقراطية
بالتقاليد اليهو-مسيحية .وقال بعض منهم ،يف
إطار التأسيس للديمقراطية يف التقاليد الدِّ ينية ،إن
من الظلم أن ينحرص إرجاع الديمقراطية إىل أثينا
وحدها .فالصحيح ،بحسب زعمهم ،إرجاع جذور
الديمقراطية إىل أثينا والقدس اليهودية (أورشليم)،
معا .وأشار إىل أنه ال يرى أن األبحاث ت ّتجه إىل
ً
التأسيس للديمقراطية يف النص الدِّ يني ،بقدر ما هي
أبحاث مؤدلجَ ة؛ إذ ليس للدِّ ين عالقة بنظام حكم
ما .وعىل الرغم من أن من املمكن أن يكون هناك
نظام حكم ديني ،فإن نظام احلكم الدِّ يني ال يمكن،
ديمقراطيا.
بطبيعته ،أن يكون نظا ًما
ً

كام أن مبادئ الديمقراطية ال تعود حتى إىل أثينا
نفسها ،كام هو شائع ،بل تعود إىل تيار ليربايل جاء
كثرياّ .أما مشاركة الشعب يف احلكم ،فجاءت
متأخرا ً
ً
مع الثورات الديمقراطية يف العرص احلديث؛ ذلك بأن
األويل منذ القرن الثامن عرش هي
الثورات يف جت ّليها ّ
مترد عىل احتكار السلطة واالمتيازات ،ويمكن
حمض ّ
أن تدخل يف ذلك الحقًا الثور ُة البلشفية يف روسيا،
وكذلك الثورة اإليرانيةّ .أما حني نتحدث عن مبدأ
التمثيل ،واملساواة أمام القانون ،وحق االنتخاب،
وفصل السلطات والتوازن بينها ،فإن هذه كلها أمور

جاءت يف إطار جدلية العالقة بني ِ
امللك والربملان منذ
هناية القرن السادس عرش حتى نشوء الديمقراطيات
احلديثة.

وتساءل د.بشارة اً
قائل :هل من احلكمة البحث يف
العالقة بني الدِّ ين واملبادئ الديمقراطية؟ ثم أضاف
أن حماولة إجياد عالقة يف هذا الصدد ال خترج عن
كوهنا بحثًا مصط َن ًعا؛ فام فعله ماكس فيرب مل يكن
ً
ربطا بني دين أو مذهب من جهة ونُظمٍ سياسية
من جهة أخرى؛ إذ ليس هناك ربط بني الديمقراطية
والربوتستانتية كمذهب ،وما فعله ماكس فيرب هو
تدين يف الربوتستانتية وسلوك
الربط فقط بني نمط ُّ
يعزز نشوء الرأساملية .وذكر بشارة أن
اجتامعي ّ
الكالفنيني اعتمدوا هنج الزهد ،ونظروا إىل العمل
أساسا قو ًيا يف التعاليم
كعبادة .كام ذكر أن هلذا النهج
ً
الصالة ،حي عىل
اإلسالمية ،تتعدى القول «حي عىل ّ
مشريا إىل أن الذي ينبغي أن نبحث فيه هو
الفالح»،
ً
والسلوكات اإلجيابية جتاه
العالقة بني أنامط ال ّت ُّ
دين ّ
الديمقراطية .والحظ أن الديمقراطية يف أمريكا
معا ،حتى أن ثورة
أسستها نخبة متد ِّينة وغري متد ِّينة ً
كرومويل اجلمهورية كانت ثورة ذات طابع أصويل
متد ِّين ،وأول ما فعلته كان منع اخلمر ،وحتريم البدع
الدِّ ينية .فالديمقراطية ،كام ذكر د .عزمي ،نشأت
وتوسعت بالتدريج ،وكانت اجلامهري
بالتجربة،
ّ
نميز
مستثناة من عملية اإلقرار واالقرتاع .وعلينا أن ّ
املؤسسة وال ّنخب التي تعيش يف نظام يعيد
بني النخبة ِّ
إنتاج نفسه ،ألن قواعده أصبحت موضع إمجاع ،هذا
إذا أردنا تأسيس نظام ديمقراطي يف الوطن العريب،
بعد إرث االستبداد الطويل ،وهو إرث طويل
ومشوه للثقافة ،ومل يرتك وراءه ثقافة ديمقراطية
ِّ
للمجتمع العريب .ويف الوطن العريب حاالت
كثرية من االستبداد شبه الشمويل كانت قد ن َّفست
االحتقان بشأن احلريات العامة يف جدال متحور
حول احلريات الشخصية .وربط كثري من العلامنيني
ّ
بامللذات واحلريات الشخصية ،والعلامنية
العلامنية
تشوه النقاش ،فالعلامنيون
ليست كذلك .ولذلك ّ
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كانوا أكثر الناس أخالقية يف القرن التاسع عرش،
تعص ًبا ورصامة يف القواعد األخالقية ،يف
واألكثر ّ
حني ينقلب النقاش عندنا إىل نقاش بشأن حريات
شخصية وتع ُّلق ّ
بامللذات إىل حد اجلنوح إىل اإلباحية
واالنحالل اللذين نجام عن ثقافة االستبداد التي
سمحت فقط هبذا النوع من ال ّنقاش ،مثلام سمحت
فقط بالتنظيم السيايس ذي أسس أهلية ،أكانت
عشائرية أم دينية أم طائفية ...إلخ.

قدم د .عزمي بشارة يف ختام
عرضّ ،
وعىل شاشة ْ
أعده ون ّفذه املركز العريب
حمارضته نتائج استبيان ّ
لألبحاث ودراسة السياسات بشأن آراء اجلمهور
العريب يف معنى ال ّتدين وربط السياسة بالدِّ ين.
وكان قد جرى يف هذا االستبيان استطالع آراء أكثر
عربيا .ووضح من
من  16ألف مواطن يف  12بلدً ا ً
ِ
نتائج االستطالع أن املجموعة التي اس ُتطلع رأهيا
«متدين
اختارت لنفسها ،بصورة غالبة جدً ا ،صفة
ّ
إىل حد ما» مقارنة بالصفات« :متد ِّين جدً ا»؛ «غري
متد ِّين»؛ و«غري مؤمن إطال ًقا» .وأوضحت الرشائح
التصويرية التي ُعرضت أن نحو  70يف املئة ّممن
«متدينون
اس ُتطلعت آراؤهم يصفون أنفسهم بأهنم
ّ
إىل حد ما» .ولذلك ،فإن الدعوة إىل تطبيق األحكام
الدِّ ينية ،كام تطلقها بعض احلركات اإلسالمية  -عىل
اعتبار أن هذا التطبيق هو طريق احلكم األمثل-نالت
التأييد األدنى من جانب من اس ُت ِ
طل َعت آراؤهم.
عمو ًما د ّلت نتائج هذا االستبيان عىل أن اجلمهور
العريب هو يف غالبيته مجهور وسطي معتدل ،وأن نزعة
التسامح الدِّ يني غالبة عليه.
• السودان وقضاياه

فعقدت  16جلسة
بعد املحارضة بدأ املؤمتر جلساتهُ ،
ُوزّ عت كاآليت 10 :جلسات اختصاصية ،وثالث
حمارضات عامة ،وثالث جلسات حوار ونقاش.
انطلقت اجللسة األوىل حتت عنوان «التجربة
السودانية :بني الفكر واحلكم والسياسة» ،برئاسة

د .حممد املسفر (قطر) الذي ألقى كلمة تعريفية
وافتتاحية تناولت أمهية املحاور املطروحة للنقاش،
وعرفت بالباحثني املشاركني.
ّ

قدم الباحث عبد الوهاب األفندي (السودان) ورقة
ّ
بعنوان «احلكم اإلسالمي من دون إسالميني»،
َ
املواطنة ،وجدلية
تطرق فيها إىل ضعف مفهوم
ّ
الدولة واحلركة يف التجربة السودانية التي متثّل
املقدم .وحتدث عن تقييم التجربة
إشكالية البحث َّ
اإلسالمية السودانية ،ورأى أن هذا التقييم صعب
يف املرحلة احلالية ،لكون التجربة ال تزال قائمة.
وفضل ،اً
التحدث عن أزمة التجربة
بدل من ذلك،
ّ
ّ
خصوصا يف ما يتع ّلق هبوية
اإلسالمية يف السودان،
ً
السودان الوطنية يف ّ
ظل انقسام حاد سببه جتييش
التيار اإلسالمي للهوية العربية يف شامل السودان ،يف
حني ُجيشَ ت اهلوية األفريقية يف اجلنوب .وقد ساهم
مترتس القوى السياسية وراء هذا املعطى الثقايف يف
تعزيز االستقطاب ،الذي أدى إىل جتزئة الشعب يف
معسكرات تعادي بعضها البعض.

وقدم الطيب زين العابدين (السودان) ورقة بعنوان
ّ
«جتربة احلركة اإلسالمية السودانية يف جمال حقوق
حتدث فيها عن ظروف نشأة احلركة
اإلنسان»ّ ،
رجعا تلك النشأة إىل احلراك
اإلسالمية السودانيةُ ،م ً
الطاليب يف اجلامعات السودانية هبدف منافسة
العلامنيني واليساريني وطروحاهتم الفكرية .ويف
هذا اجلانب ،يرى أن احلركة اإلسالمية دافعت عن
وطبقتها يف بعض
طروحات الديمقراطية النظرية ّ
املراحل التارخيية يف السودان ،لك ّنها وقعت يف
رؤية مزدوجة ختالف النهج الديمقراطي ،وكذلك
التحالف مع نظام عسكري «شمويل» .وح ّتى بعد
تس ّلم احلركة اإلسالمية السلطة ،فإهنا مل تُصدر
دستورا للسودان اّإل بعد تسعة أعوام من وصوهلا
ً
إىل احلكم ،وبالتحديد يف عام  .1998كام أهنا مل تقبل
حتى هذا التاريخ بوجود تعددية سياسية بسيطة.
وقدم الباحث شمس الدِّ ين ضو البيت (السودان)
ّ
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ورقة بعنوان «جتربة اإلسالميني يف احلكم يف
السودان» ،قال فيها إن احلركة اإلسالمية عملت
بعد وصوهلا إىل احلكم ( )1989عىل أسلمة الدولة
واملجتمع السودانيني (تطبيق الرشيعة.)1991 ،
كونت هذه التجربة إشكاليات كبرية أبرزها أن
وقد ّ
برنامج احلركة اإلسالمية عانى غربة مع املجتمع
السوداين املعارص من خالل استلهام قيم لعهد مىض.
كام أنه تعارض مع حقوق اإلنسان من خالل الئحة
وع ّد برنامج
عقوبات قادت إىل كثري من االنتهاكاتُ .
احلركة اإلسالمية ذا طابع توحيدي ،سعى إىل صهر
مكونات الشعب السوداين يف قالب عريب إسالمي ،يف
ّ
املكونات تتط ّلع إىل التعبري عن ذاهتا
حني كانت هذه ّ
وفرادهتا .وقد أدى ذلك إىل حالة من االستقطاب
أفضت إىل التجزئة.
كانت املداخلة الرابعة لألستاذ املحبوب عبد السالم
(السودان) بعنوان «املدرسة الترّ ابية بني السياسة
والفكر وبني السودنة والعاملية اإلسالمية :التجربة
السرية ّ
الذاتية للشيخ حسن
واملصائر» ،ركّ ز فيها عىل ّ
قدمها
الرتايب الفكرية والسياسية ،واملسامهات التي ّ
خصوصا بعد
يف التفكري اإلسالمي يف السودان،
ً
ثورة ترشين األول /أكتوبر  .1964وكان ألفكار
الشيخ الترّ ايب دور كبري يف حصول ثورة شعبية من
ال ّتظاهرات والعصيان املدين قضت عىل احلكم
العسكري.

كام حتدث أ .عبد السالم عن تأسيس جبهة امليثاق
ضمت غالبية النخبة اإلسالمية
اإلسالمي التي
ّ
احلديثة يف السودان ،إذ نجح الترّ ايب يف محل مجاعة
اإلخوان املسلمني يف السودان عىل االنخراط يف هذه
اجلبهة يف إطار تفكري دولتي حديث.
وعقّب أ .غازي صالح الدِّ ين (السودان) عىل أوراق
الباحثني املشاركني ،منتقدً ا ورقة شمس الدِّ ين ضو
قدمته احلركة اإلسالمية إىل
البيت ألنهّ ا أغفلت ما ّ
السودان.ورأى صالح الدِّ ين أن ما يميز احلركة
اإلسالمية يف السودان هو املرونة الفكرية التي

تتوازى مع «الرباغامتية» يف السلوك السيايس ،وأن
احلركة اإلسالمية كانت اً
دائم تسعى إىل تب ّني مبادرات
وطروحات جديدة ،وهو ما جعلها متقدمة،
كحركة سياسية ،عىل غريها من القوى السياسية.
وأورد صالح الدِّ ين أبرز الطروحات اجلديدة لدى
احلركة اإلسالمية ،ومنها الفدرالية ،واللاّ مركزية
التي طرحتها احلركة يف الستينيات ملعاجلة املشكلة
اجلنوبية ،وكذلك املرونة التي قدمتها يف الترشيعات
َ
واملواطنة ،واملرأة.
املتع ّلقة بقضايا األق ّليات،
• تونس ومشكالتها

قدم
أدار هذه اجللسة حمسن صالح (فلسطني) الذي ّ
أوهلم أنور اجلمعاوي (تونس)،
ثالثة متحدثني ،كان ّ
الذي أكد يف بداية ورقته «اإلسالميون يف تونس
وحتديات البناء السيايس واالقتصادي للدولة» أن
ثورة  14كانون الثاين /يناير  2011كانت فرصة
لإلسالميني كي ينخرطوا يف النسيج املجتمعي املدين،
ويف الفعل يف املشهد السيايس .وقد استثمرت حركة
النهضة ذات املرجعية اإلسالمية ماضيها النضايل
عىل أحسن وجه .وأضاف اجلمعاوي أن انتخابات
 23ترشين األول /أكتوبر  2011كانت جتربة
ديمقراطية منحت حركة النهضة مزيدً ا من الرشعية
بعد فوزها بأغلبية املقاعد يف املجلس التأسييس،
ورأى أن األداء السيايس حلركة النهضة يف احلكم
باهت ،مقارن ًة بأدائها يف املعارضة.
محادي ذويب (تونس) يف ورقته «اإلسالميون
وأشار ّ
النص وسندان
يف تونس وقضايا املرأة بني مطرقة
ّ
اضطر إىل التنازل
الواقع» إىل أن بعض اإلسالميني
ّ
اً
تفاعل
عن املواقف القديمة املحافظة إزاء املرأة،
مع الرضورة والواقع اجلديد ،واستجاب ًة للضغوط
الدولية .ويف هذا اإلطار ،أعلنت حركة ال ّنهضة يف
تونس عام  2011أن إقامة الدولة الديمقراطية ،التي
تحُ َّدد فيها احلقوق والواجبات عىل أساس املواطنة من
دون النظر إىل اجلنس أو اللون أو املعتقد ،هي املدخل
األمثل ّ
لكل إصالح اجتامعي وسيايس حقيقي.
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تعدد
ورصد الباحث حركة النهضة من مسألة ّ
حتوالت وارتباك يف
الزوجات ،واستنتج وجود ّ
تلك املواقف .وانتقل بعد ذلك إىل موضوع رئاسة
املرأة للدولة لدى اإلسالميني بني الرفض والقبول،
مشريا إىل أن املوقف احلقيقي لرئيس حركة النهضة،
ً
راشد الغ ّنويش ،ليس مع توليّ املرأة رئاسة الدولة
اإلسالمية.
حاول الباحث حممد السيد سليم (مرص) يف ورقته
«األداء السيايس للتيارات اإلسالمية يف مرص منذ
ثورة  25كانون الثاين/يناير  »2011تقييم أداء
التيارات اإلسالمية يف املجال العام يف مرص منذ
ثورة  25يناير ،بحكم دورها املحوري يف حتديد
مسار الثورة ،مع الرتكيز عىل مجاعة اإلخوان
عنرصا مهماًّ يف السياسة
املسلمني ،كوهنا ظ ّلت
ً
املرصية منذ تأسيسها عام  .1928ويعتقد الباحث
متر بمرحلة صعبة مل يتوقّعها أي فرد من
أن مرص ّ
ّ
وخططوا هلا؛ فهؤالء
الشبان الذين قاموا بالثورة
الذين شاركوا يف الثورة فتحوا الطريق لغريهم
لكي حيصد النتائج من دون مشاركة ،وهو ما أثار
خصوصا مع تفاهم بعض
شعورا باإلحباط العام،
ً
ً
التيارات اإلسالمية مع املجلس العسكري لقمع
هؤالء الشبان ونقل السلطة إىل غريهم عن طريق
متنوعة.
تكتيكات سياسية ّ

وعقّب رياض الشعيبي (تونس) عىل املتحدثني،
مسج اًل جمموعة من املالحظات عىل أوراقهم.
ّ
وانتهى إىل نتيجة أساسية هي أن دراسة جتارب
احلركات اإلسالمية يف احلكم قد تنبئ عن اجتاهات
تطورها يف املستقبل .واستدرك بالقول إن الوقت
ّ
ّ
يقربنا من صورة
واضح
ر
تصو
لبناء
ا
ر
مبك
يكون
ربام
ّ
ً
ّ
املستقبل .اّإل أن ما يمكن اإلفادة به يف هذا املجال هو
أن هذه الدراسات حتدد املؤشرّ ات الضعيفة ،اً
فضل
تنبه إىل خماطر االنزالق يف
عن املؤرشات القوية ،ا ّلتي ّ
هذه التجربة أو تلك.

• الشيعية السياسية

كان موضوع اجللسة الثانية عن «الشيعية السياسية بني
الفكر واملامرسة» ،وقد ركّ ز د .النور محد (السودان)،
الذي ترأس اجللسة ،عىل فكرة والية الفقيه ،كوهنا
حتدد صورة العالقة بني احلاكم واملحكوم ،األمر
ّ
الذي جيعل هذا املفهوم ينشئ إشكالية تتعارض
بالرضورة مع مبادئ احلكم الديمقراطي يف هنج
احلكم.

تناولت د .فرح كوثراين (لبنان) يف مداخلتها بعنوان
«يف نقد حممد مهدي شمس الدِّ ين لنظرية والية
الفقيه» نشأة نظرية والية الفقيه ،من خالل اجتهادات
الصفوي
العلامء الشّ يعة،
ً
وخصوصا يف العهدين ّ
تطور االجتهادات
والقاجاري .ورسدت كوثراين ّ
الفكرية للعلامء الشّ يعة ،ح ّتى وصلت إىل اإلمام
إجرائيا،
اخلميني الذي بلور أسس نظرية والية الفقيه
ّ
فقهيا لتشكيل حكومة إسالمية يف
وهو ما أتاح
ً
أساسا ً
ّ
ظل الغيبة .وركّ زت كوثراين عىل نقد مهدي شمس
الدِّ ين لنظرية والية الفقيه ،وفق املفهوم اخلميني،
كمؤسسة إسالمية .وذكرت
األمة
انطال ًقا من مركزية ّ
ّ
األمة عىل نفسها» كأحد أبرز
كوثراين مسألة «والية ّ
قدمها شمس الدِّ ين لنظرية والية
االنتقادات التي ّ
عدها متعارضة مع فكرة الغيبة.
الفقيه ،التي ّ

وكانت املداخلة الثانية للدكتور طالل عرتييس
(لبنان) ،وهي بعنوان «جتربة مشاركة حزب اهلل
األمة
السياسية يف لبنان بني والية الفقيه ووالية ّ
عىل نفسها» .وقد ركّ ز عرتييس عىل نشأة حزب اهلل
رسية قبل أن يعلن احلزب عن نفسه
كحركة مقاومة ّ
عام  ،1985وكيف كان حزب اهلل متأ ّث ًرا بالثورة
مشريا إىل
اإلسالمية يف إيران وبفكرة الويل الفقيه،
ً
أن الواقع اللبناين ،بأبعاده الطائفية والديموغرافية
واجلغرافية ،فرض عىل القوى اإلسالمية تغيري
خطاهبا وسقف أهدافها .وانطال ًقا من ذلك ،يرى
عرتييس أن حزب اهلل اخترب النظام الطائفي يف لبنان
بتعقيداته املختلفة ،وبالتايل كانت املرونة جتاه نظرية
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والية الفقيه التي طرحها يف وثيقته عام ،2009
ختتلف عن وثيقته األوىل عام .1985
وعقّب توفيق سيف (السعودية) اً
قائل إن رؤية
اخلميني لنظرية والية الفقيه قبل الثورة اإليرانية
تغيرّ ت عماّ بعدها لناحية السلطة املطلقة؛ فقبل الثورة
كان اخلميني يرى أن السلطة املطلقة هي للدولة
اإلسالمية ،يف حني أصبحت هذه السلطة يف يد
الويل الفقيه بعد الثورة ،انطال ًقا من مقولة رئيسة
ُأ ْطلقت ،وهيّ :
«كل حكومة ال يرأسها معصوم غري
مرشوعة» .ويرى توفيق سيف أن ال ّتغيري الفكري،
سواء لدى اخلميني أو يف حالة حزب اهلل ،يعود
إىل خالصة التجارب ،وهو ما يدفعنا إىل القول إن
اإلنسان يصنع «نمطه الدِّ يني».
• اليمن وسياساته

افتتح اجللسة حممد املرصي (األردن) بكلمة قصرية،
قدم بعدها الباحثني املشاركني .وبدأت اجللسة بورقة
ّ
الباحث فؤاد الصالحي (اليمن) «اإلسالميون يف
اليمن :براغامتية سياسية ومجود أيديولوجي» ،الذي
قدم رؤية حتليلية ملسار ّ
تشكل اإلسالميني يف اليمن
ّ
ودورهم السيايس واالجتامعي ،مع اإلشارة إىل طبيعة
وتنوعها.
القاعدة االجتامعية التي يعتمدون عليهاّ ،
ويأيت ذلك كله يف سياق جتديد آليات العمل السيايس
خصوصا
وتطويرها واستمرار اجلمود العقائدي،
ً
يف ما بعد حوادث  11أيلول/سبتمرب  2001التي
فرضت عليها استخدام خطاب منفتح .وقد واكب
يعزز هذا االنفتاح ،مع بقاء
ذلك
خطاب إعالمي ّ
ٌ
آرائهم الثّابتة بشأن املرأة ،ومدنية الدولة ،واعتبار
الديمقراطية آليات وإجراءات ال منظومة متكاملة
واملؤسسات.
من القيم والثّقافة
ّ
وتناول أمحد الدغيش (اليمن) يف ورقته «احلركة
احلوثية :اخللفية الفكرية والرتبوية وانعكاساهتا
ّ
للظاهرة
السياسية» اخللفية الفكرية الرتبوية
احلوثية ،من حيث تعريفها ،ونشأهتا ،وأبرز العوامل

واملكونات التي سامهت يف ّ
معتربا
تشكلها وظهورها،
ً
ّ
ّ
أن الظاهرة احلوثية مشكلة معقّدة اختلطت فيها
عنارص الفكر والرتبية والسياسة وال ّتاريخ واجلغرافيا
واأليديولوجيا والتنمية واملنافع املتناقضة ،األمر
الذي يقتيض استصحاب ذلك ك ّله عند البحث فيها،
والسعي نحو معاجلتها .وكشفت الدراسة أن موقف
ّ
احلركة احلوثية من اآلخر القريب والبعيد موقف
بحق اآلخر ُبمستوييه ،من
سلبي؛ فاحلركة ال تعرتف ّ
منطلق االمتياز الذي يعتقد احلوثيون أهنم يتمتلكونه.

وحاولت ورقة حممد األفندي (اليمن) حتليل جتربة
التجمع اليمني لإلصالح يف اليمن ،يف املشاركة يف
ّ
مؤسسات احلكم ،ومناقشتها،
احلياة السياسية ويف ّ
قبل ثورة ال ّتغيري السلمية يف اليمن وبعدها .فالتجربة
ٍ
دالالت
تُظهر أنهّ ا كانت وال تزال ثرية .وقد تركت
ومهمة عىل تعميق قيم احلوار والتعايش
واسعة
ّ
والقبول باآلخر وترسيخها من جهة ،وعىل ترابط
مسارات العمل الدعوي والرتبوي والسيايس يف
بالتجمع
إطار الكيان السيايس لإلصالح املعروف
ّ
اليمني لإلصالح ،من جهة أخرى.

وعقّب عىل األوراق الثّالث عبد الوهاب األنيس
مشريا إىل أن قضية الزيدية ختتلف عن
(اليمن)،
ً
املذهب اهلادوي ،ألن اإلمام زيد مل يكن صاحب
مذهب ،بل كان جمدِّ ًدا للفكر السيايس .ورأيه يف
اإلمامة أن اإلمام هو من خيتاره الناس ،وهذا هو
مذهبه ،بينام اهلادوية هي حتوير لبعض عبارات اإلمام
زيد ،وهي (أي اهلادوية) أقرب يف اجلانب الفقهي
إىل املدرسة احلنفية .وأكّ د الباحث أن احلركة احلوثية
وجهات الشّ يعية بعد
حركة فكرية احتوت مجيع ال ّت ّ
الثورة اإليرانية.

اليوم الثاني
ّ
ترأس اجللسة د .حممد األمحري (السعودية)،
معر ًفا باملشاركني وبمحاور اجللسة.بدأت
وافتتحها ّ
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قدمها إبراهيم بيومي غانم
املداخلة األوىل بورقة ّ
حتدث فيها عن معامل وصول اإلخوان
(مرص)ّ ،
قمة هرم السلطة يف مرص ،بعد أول
املسلمني إىل ّ
انتخابات رئاسية تعددية ،وذات صدقية ،بعد فرتة
طويلة من املحن القاسية التي واجهها اإلخوان
املسلمون نتيجة سياسات النظام السابق.
وأشار بيومي إىل أن اإلخوان املسلمني وجدوا
أنفسهم ،يف السياق االنتقايل للثورة ،بني نقيضني:
أوهلام نخبة علامء الدِّ ين ،أكانت تنتمي إىل مجاعة
ّ
اإلخوان ذاهتا أم إىل «األزهر الشرّ يف» ،أم إىل
مجاعات إسالمية أخرى ،كالسلفية ،أم إىل تكوينات
علامء دين أهلية أخرى ،مثل «اهليئة الرشعية للحقوق
واإلصالح» .وثاين ال ّنقيضني هو «ال ّنخبة الفكرية»
ذات املرجعية العلامنية.

كانت املداخلة الثانية لألستاذ خليل العناين (مرص)
بعنوان «السلفية السياسية يف مرص :تفاعالت الدِّ ين
العام» ،رأى فيها
واأليديولوجيا والسياسة يف املجال ّ
أن اخلروج السلفي إىل الفضاء العام يمثّل إحدى ثامر
الثورة املرصية؛ فقد ظ ّلت التيارات السلفية عقو ًدا
طويلة حبيسة املناهج والرؤى التقليدية يف مسارات
احلركة والنشاط السيايس ،وألسباب خمتلفة ،بعضها
عقدي أيديولوجي ،وبعضها اآلخر سيايس تكتيكي.
ورأى العناين أن ثورة  25يناير نجحت يف إعادة
تشكيل اخلريطة الدِّ ينية يف مرص .وكان من أبرز
نتائجها نزوع السلفيني القوي باتجّ اه العمل السيايس.
وخلص إىل أن انطالق احلركة السلفية للعمل يف
حتوالت يف التيار،
الفضاء السيايس أدى إىل حدوث ّ
التحوالت
سواء كانت مقصود ًة أو ال .وزعم أن هذه
ّ
أ ّثرت يف خطاب السلفيني السيايس والفكري ،مثل
االبتعاد عن املطلق ،واالتجّ اه إىل النسبية ،وانتقاهلم
من احلديث عن احلالل واحلرام إىل طرح قضا َيا
اجتامعية ومعيشية.

وأشار هشام جعفر (مرص) يف مداخلته عن
«إشكاليات االنتقال من الدعوي إىل السيايس»

إىل أن احلركات واملجموعات السلفية شهدت يف
اً
دخول متزايدً ا إىل ساحة العمل
مرص بعد  25يناير
خاصة .وقد اتخّ ذ
العام ،والعمل السيايس بصورة
ّ
وصورا متباينة،
ذلك الدخول مظاهر متعددة،
ً
كان جوهرها املشاركة يف مجيع احلوادث الكربى
التوجه
واألساسية بعد  25يناير .وقد ت ُّوج هذا
ّ
باملشاركة يف انتخابات جملس الشعب والشّ ورى
عرب التحالف اإلسالمي .وخلص جعفر إىل أن
كثريا من جتربة وجود
املجموعات السلفية مل تستفد ً
أعضائها يف العمل السيايس جلامعة اإلخوان املسلمني
بشكل فاعل منذ عام  ،1984وهي تراجع هنجها
وسلوكها بنا ًء عىل جتربتها الذاتية.
َ
المواطنة والدولة
•

ترأست منى أنيس (مرص) هذه اجللسة ،وافتتحتها
ّ
بتقديم املتحدثني ،وكان ّأوهلم كامل عبد اللطيف
(املغرب) الذي قال إن الذي جيري يف الوطن العريب
هو انتقال سيايس ال انتقال ديمقراطي .وأضاف أنه
ينبغي أن نتواصل مع مكتسبات اإلنسانية ونستفيد
منها لكي نستطيع امتالك ناصية اإلبداع والعطاء
واإلضافة .وقال« :استفاد العرب واملسلمون من ّ
كل
خاصة يف جمال
مكتسبات الدولة الساسانية الفارسيةّ ،
تنظيم احلكم والدواوين ،فلامذا ال نستفيد نحن اليوم
من الديمقراطية ومكتسبات احلداثة».

وأشار سامي اخلزندار (األردن) يف مداخلته
عن «منظور احلركات اإلسالمية جتاه العالقات
التطور واملضامني واملامرسات» إىل أن
الدولية:
ّ
حركات اإلسالم السيايس تُص ّنف ضمن الفاعلني
دون القومية والعابرين للقومية ،بسبب امتدادها
واتصاالهتا اخلارجية داخل الدول العربية،
القارات .وتتمثّل عنارص تأثريها يف
ويف معظم
ّ
السياسات اخلارجية للدول العربية يف ثالثة
جوانب :األول ،ارتباطها الوثيق ببعض القضايا
العربية ذات التعقيدات الدولية ،وعىل رأسها
القضية الفلسطينية ،والثاين ،قدرهتا الكبرية عىل
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التعبئة السياسية واأليديولوجية للمجتمعات،
والثالث ،وصوهلا إىل مواقع صنع القرار الرسمي يف
بعض الدول العربية بعد ثورات الربيع العريب.

وقال رشيد مقتدر (املغرب) يف ورقته عن «القوى
اإلسالمية والتحالفات املربمة خالل الربيع العريب
وبعده» إن احلديث عن موضوع القوى اإلسالمية
والتحالفات املربمة مع القوى السياسية ،اليسارية ،أو
الليربالية ،أو غريها ،يطرح إشكالية كربى تتمثّل يف
ويتفرع
إدماج القوى اإلسالمية داخل أنظمة احلكم.
ّ
عن هذه اإلشكالية الكربى إشكاالن مركزيان،
أوهلام عالقة اإلسالميني باألنظمة احلاكمة ،وطبيعة
االسرتاتيجيات املنتهجة من طرف كال الطرفني،
ونوعية التكتيكات امل ّتبعة ،وآخرمها يتحدد يف
استجالء عالقة اإلسالميني بخصومهم السياسيني
ومنافسيهم األيديولوجيني ،وذلك بدرس نوعية
التحالفات السياسية املربمة وسياقاهتا وأهدافها،
املحرك هلا بعيدً ا عن
والعمل عىل فهم املنطق
ّ
املسوغات األخالقية والتربيرات األيديولوجية.
ّ

وأكّ د الباحث أن اإلسالميني املشاركني يف اللعبة
التميز من باقي الفاعلني بصوغ
السياسية سعوا إىل
ّ
خطاب أخالقي ينهل من املرجعية اإلسالمية .وقد
تعرضهم لضغوط
نجم عن هذا االختيار السيايس ّ
النظام السيايس ،وملواجهة مفتوحة مع خصومهم
اضطرهم
األيديولوجيني والسياسيني ،األمر الذي
ّ
إىل تقليص حدة هذه اخلطابات كي تبدو أكثر مرونة
اً
واعتدال.

وعقّب سامل الفالحات (األردن) بتأكيده أنّه ي ّتفق
مسمى
مع معظم ما جاء يف األوراق .وأشار إىل أن ّ
ميز بني الناس .وأكد أن
اإلسالميني غري دقيق ،ألنّه ّ
حتول سيايس
حتول تارخيي ال ّ
الثورات العربية هي ّ
مشريا إىل أن التجربة اإلسالمية حتتاج إىل وقت
فقط،
ً
لكي تُظهر نتائجها ،كام حيتاج أصحاهبا إىل بذل أقىص
جهدهم إلنجاح جتربتهم.

• اإلسالميون والممارسة

بدأت اجللسة بكلمة تعريفية لرئيس اجللسة د .وجيه
كوثراين (لبنان) ،الذي أعطى الكلمة بعدها للباحث
ليقدم ورقته
الفلسطيني عدنان أبو عامر (فلسطني) ّ
عن «جتربة محاس يف احلكم .»2012-2006وقد
أشار أبو عامر إىل خصوصية جتربة محاس يف احلكم،
من خالل ميزتني :األوىل أهنا جرت حتت االحتالل
اً
جغرافيا من
انتقال
اإلرسائييل ،والثانية أهنا مل تنتقل
ً
مكان إىل آخر ،بل انتقلت من املعارضة إىل السلطة،
ديمقراطيا.
من الدعوة إىل السياسة بعد انتخاهبا
ً

وذكر أن محاس حاولت يف العام الرابع من حكمها
أن حتظى باالعرتاف الدويل كحركة مقاومة ال
تُدرج ضمن لوائح اإلرهاب .وكان ذلك يتط ّلب
تبي
بعض اخلطوات والترصحيات السياسية التي نّ
استعدادها للتعامل مع األمر الواقع يف فلسطني،
وضمن مبادئ املقاومة ،وهذا ما ّ
شكل إحدى أبرز
املراجعات وإعادة احلسابات التي فرضتها محاس عىل
نفسها بفعل جتربتها يف احلكم.

وحتدث د .مه ّند مبيضني (األردن) عن «اإلخوان
مشريا
والدولة األردنية من املشاركة إىل املغالبة»،
ً
إىل ظروف نشأة حركة «اإلخوان املسلمني» يف
األردن متحالف ًة مع النظام (امللك) ،الذي كان يرغب
يف وجود مجاعة دينية يتحالف معها أمام القوى
السياسية األخرى ،وهو ما جعل العالقة بني امللك
حسني بن عبد اهلل ومجاعة اإلخوان املسلمني جيدة
خالل الستينيات والسبعينيات .وذكر مبيضني أن
النظام األردين انتبه بعد عام  1993إىل حضور مجاعة
اإلخوان املسلمني يف املجتمع ،وعمد إىل حمارصهتا
الصدام املبارش
وتقليص نفوذها ،من دون ال ّلجوء إىل ّ
معها .وأشار إىل أن مجاعة اإلخوان املسلمني أصدرت
عدها البعض
يف العام  2005وثيقة لإلصالح ّ
متناغمة مع الطروحات األمريكية بخصوص التغيري
واإلصالح يف منطقة الرشق األوسط آنذاك ،لكنها
وتعمق
أحدثت توت ًّرا جديدً ا مع النظام األردين.
ّ
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ضيقت احلكومة عىل
التوتّر عام  2006عندما ّ
مؤسسة خريية هي الذراع املالية للحركة اإلسالمية.

وعقّب الباحث أبو العال مايض (مرص) عىل
األوراق ،ورأى أن جتربة محاس هي جتربة حركة
مقاومة أصبحت يف السلطة ،يف حني أن جتربة احلركة
اإلسالمية يف األردن جتربة حركة معارضة مل تصل
إىل السلطة ،وهي أشبه بنموذج احلركات اإلسالمية
العربية .ورأى أن وجود حركة املقاومة يف السلطة
ً
هنجا فكر ًيا
يحُ ِْدث لدهيا
كبريا ألن ذلك يتط ّلب ً
ارتباكا ً
وممارسة خمتل َفني.
• المغرب :التحالفات والمشاركة
ّ
ترأس كامل عبد ال ّلطيف اجللسة ،وافتتحها بمقدمة

قصرية قدم هبا الباحثني املشاركني إىل مجهور
احلارضين .وكان أول املتحدثني من أصحاب
األوراق املقدمة ،عمر أحرشان (املغرب) الذي
أشار يف بداية ورقته «اإلسالميون وبناء النظام
الديمقراطي :أي دور ألي مستقبل؟» إىل طبيعة
يتأسس عىل امل َلكية التنفيذية
النظام املغريب ،الذي ّ
التي جتمع السلطات كلها يف يد امللك .كام أشار إىل
صفة امللك الدِّ ينية ،أي إمارة املؤمنني ،وهي صفة
ختوله الكثري من الصالحيات التنفيذية.
ّ

وعىل هذا األساس ،يرى الباحث أن الدستور املغريب
اً
شكل ومضمونًا ،اً
علم
بعيد جدً ا عن الديمقراطية
أنه دستور أقلية قاطعته غالبية الشعب املغريب ،كام
قاطعت االنتخابات الترشيعية التي أفرزت بدورها
املؤسسة عىل منطق الثقة والتوافقات
حكومة األقلية ّ
السياسية الظرفية ،الذي يناقض متا ًما مبادئ اإلرادة
الشعبية والربجمية احلزبية.

وحاول الباحث أحممد جربون (املغرب) يف مداخلته
حتول من الديمقراطية األداتية
«اإلسالميون يف طور ّ
إىل الديمقراطية الفلسفية» تسليط الضوء عىل موقع
التحول ،انطال ًقا من حالة
اإلسالميني وهم يف طور
ّ
مشريا إىل أن قضية
«حزب العدالة والتنمية» املغريب،
ً

الديمقراطية أضحت من القضايا اخلالفية األساسية
بني اإلسالميني وغريهم يف العامل العريب .وانتهى إىل
حتول حقيقية
أن اإلسالميني يعيشون بالفعل حالة ّ
سياسية وفكرية .وقال إن هذه احلقيقة تبدو بوضوح
من خالل رصد جدلية الفكر والواقع يف املرشوع
اإلصالحي لدى اإلسالميني املعتدلني ،انطال ًقا من
فالتحول التارخيي الكبري
موضوع الديمقراطية؛
ّ
حتول يف
الذي يعيشه الوطن العريب منذ شهور هو ّ
األفكار والقناعات ومنهجيات اإلصالح ،إضافة إىل
مس ّ
جل
أنه ّ
حتول يف البنى واألنظمة السياسية ،وقد ّ
القوى االجتامعية الفاعلة يف الوطن العريب.

وأشار الباحث حممد مهام (املغرب) يف ورقته
«اإلسالميون املغاربة والديمقراطية :مجاعة العدل
نموذجا» إىل أن قاعدة احلركة اإلسالمية
واإلحسان
ً
توسعت عىل حساب املساحات التي كان
املغربية ّ
يستغرقها تيار التغريب واإلحلاق والتبعية .كام
أهنا استطاعت استقطاب عدد هائل ّممن كانوا عىل
اهلامش؛ فقد أعادت احلركات اإلسالمية املغربية
احليوية يف املجتمع إىل معنى االنتامء إىل اإلسالم
بأبعاده ،األيديولوجي منها واالجتامعي والسيايس.
وأضاف أن احلركات اإلسالمية املغربية أصبحت
أساسيا يف الواقع السيايس واالجتامعي
مكونًا
ّ
ً
املغريب ،بل قفز الربيع العريب بجزء كبري منه إىل
املشاركة يف السلطة وتدبري الشأن العمومي من خالل
مكونات حزبية
رئاسة احلكومة ،وذلك بتحالف مع ّ
وسياسية خمتلفة ومتناقضة ،وهو األمر الذي طرح
عىل احلركات اإلسالمية حتديات جديدة عىل مستوى
التجديد الفكري والتنظيمي والنضج السيايس ،بام
جيعلها قادرة عىل التعامل مع األوضاع اجلديدة.

وحاول الباحث عبد العايل حامي الدِّ ين (املغرب)
التحول الديمقراطي
يف ورقته «اإلسالميون ومسار
ّ
يف املغرب ،قراءة يف جتربة حزب العدالة والتنمية»
أن جييب عن جمموعة من األسئلة ،بغرض فهم
التحوالت السياسية اجلارية يف املغرب يف ضوء
ّ
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التحول الديمقراطي ،الذي انطلق يف أعقاب
مسار
ّ
الرجة الثورية التي أطلقتها ال ّتظاهرات االحتجاجية
ّ
يوم  20شباط  /فرباير  ،2011ودور حزب العدالة
املكون من أربعة
والتنمية يف قيادة التحالف احلكومي ّ
أحزاب سياسية خالل هذه املرحلة .وأضاف أن
التحوالت تبقى مفتوحة عىل «فرضية املناورة
هذه
ّ
السياسية» ،واملقصود هبا أن ما حيصل اليوم يف
حتوالت سياسية هو حماولة المتصاص
املغرب من ّ
غضب الشارع ،وستنتهي بااللتفاف عىل مطالبه
األساسيةّ .أما الفرضية الثانية ،فهي «فرضية االنتقال
يمر اً
فعل
الديمقراطي»،
ّ
وتتأسس عىل أن املغرب ّ
بمرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي ستؤدي يف النهاية
حتوالت ديمقراطية حقيقية ،تكون هلا
إىل إقرار ّ
انعكاسات ملموسة عىل مسار التنمية يف البالد.

ي تنامى
واألحزاب السياسية اإلسالمية العراقية» ،الت 
كثريا  منذ عام  ،1979مع متغريات إيران
نفوذها ً
وحوادثها ،واحتالل السوفيات ألفغانستان يف ذلك
العام .ورشح الباحث كيف تنامت النزعات الطائفية
لتغدو مفضوحة ومعلنة يف مؤمتر لندن ،قبل سقوط
النظامالعراقيالسابقعا م  ،2003فكان أن هيمنت
القوى الطائفية عىل مقالي د السلطة يف العراق بعد
االحتالل ،وحازت ثقة األمريكيني حتى يومنا هذا.
ورأى اجلميل أن العراق عاش عىل مدى عرشة أعوام
مأساة طائفية دامية ،أذكاها املحتل األمريكي بتقسيم
مكونات رئيسة :الشّ يعة،
املجتمع العراقي إىل ثالثة ّ
َ
والس ّنة ،واألكراد ،فاف ُتقدت
هنائيا بعد أنْ
املواطنة ً
كانت قد ُأف ِرغت من حمتواها عىل مدى ثالثني عا ًما
مضت ،وسحقت األق ّليات السكانية األخرى.

• العراق وأزمة الهوية

ورأى خيون أنه مل حتدث بعد الغزو األمريكي أي
مواجهة بني مدن وحمالت وقرى وعشائر؛ أي أن
املجتمع العراقي مل ين َقد إىل حرب أهلية ،وإنّام كانت
املعارك والتصفيات املوجودة حتدث بني اجلامعات
املس ّلحة ،ويقع رضرها عىل بقية األهلني ،أكان ذلك
يف القتل أم يف التهجري الطائفي.

وعبرّ حممد مجيل منصور (موريتانيا) يف تعقيبه عن
اً
إمجال مع بعض ما جاء يف أوراق عدد من
اتّفاقه
املتدخلني ،واختالفه مع البعض اآلخر ،مؤكّ دً ا أن
ّ
جتربة اإلسالميني يف املغرب ال تزال يف حاجة إىل
الوقت لكي تُربز نتائجها ،وهي مطا َلبة يف املقابل
باملزيد من العمل واجلهد لتنفيذ وعودها.

انطلقت اجللسة الثالثة برئاسة د .زكي ميالد
(السعودية) حتت عنوان «يف التجربة العراقية» .وقد
بدأها بكلمة موجزة تناول فيها كيف أن العراق يتميز
بتجربة خاصة اتّسمت باألمهية والتأثري يف املجال
العريب من جهة ،واكتسبت من جهة أخرى سمة
احلساسية والتعقيد ً
أيضا ،وهذا ما يتط ّلب النظر إىل
هذه التجربة بعقل بارد .ورأى ميالد أن التجربة
العراقية تبدو عليها سمة التش ّتت واالنقسام .وأكّ د
ميالد أن عىل التجربة العراقية أن تتصالح مع نفسها،
اً
وسبيل.
هنجا
رشط أن ت ّتخذ من الديمقراطية ً

سيار اجلميل (العراق) التي
ثم جاءت مداخلة دّ .
ركّ زت عىل «إشكاليات التسييس الطائفي يف احلركات

وكانت املداخلة الثانية للدكتور رشيد خيون
(العراق) حتت عنوان «تاريخ اإلسالميني وجتربة
حكمهم للعراق» ،ركّ ز فيها عىل أن جتربة العراق مع
اإلسالم السيايس خمتلفة عنها يف البلدان ُ
األخرى،
متعدد
وذلك لطبيعة املجتمع العراقي ،من حيث إنه ّ
ودينيا.
ومذهبيا
قوميا
ً
ً
ً

وشدد عىل أن عالقة اإلسالميني بالسلطة يف العراق
ّ
ختتلف عنها يف دول أخرى ،ألن سقوط النظام
العراقي كان عن طريق الغزو األمريكي ،وألن سد
الفراغ عن طريقهم كان حتصيل حاصل ،بسبب
غياب القوى العلامنية أو الليربالية ،وبسبب وجود
املؤ ّثر اإليراين يف املشهد العراقي ضمن التحالفات
السابقة مع املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية.
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• اإلسالم والسياسة

تناولت اجللسة الثالثة موضوع «اإلسالم السيايس
بني الفكر واملامرسة» ،فأشار الباحث أمحد موصليل
(لبنان) إىل أن من املتوقّع أن يؤدي الدِّ ين يف النظام
دورا
العاملي اجلديد ،الذي هو يف طور الظهورً ،
أساسيا يف السياسات الدولية واإلقليمية ،وهذه هي
ً
احلال ،سواء متظهر هذا الدِّ ين يف حركات إسالمية
شعبية أو كعنرص ديناميكي من عنارص احلضارات
العاملية.

وتناول موصليل عالقة اخلطاب اإلسالمي
مشريا إىل بعض النامذج ،وتساءل يف
بالديمقراطية،
ً
اخلتام :هل سيكون خطاب اإلسالميني بخصوص
اً
ومماثل
مرحليا
حقيقيا أو
الديمقراطية والتعددية
ً
ً
خلطاب كثري من القوميني وغريهم ّممن سطا عىل
احلكم باسم فكر سيايس جديد ،وأيديولوجيا
حتولت حقيقة إىل نقيضها من ظلم
حتررية ،رسعان ما ّ
ّ
وقهر وتبعية وخت ّلف؟

وأشار معتز اخلطيب (سورية) يف ورقته «الوسطية
وفقه الدولة بني الرؤية والرباغامتية» إىل أن مصطلح
«الوسطية» ّ
ً
عريضا َي ْنعت نفسه به ،حتى
اها
يشكل اتجّ ً
قيل :إنه «يستقطب غالبية املفكرين والناشطني يف
الوسط اإلسالمي».
وتركّ زت ورقة الباحث عىل جتربة اإلخوان املسلمني،
إذ أشار إىل أن سقوط اخلالفة وقيام الدولة الوطنية
فرضا فكرة التمثيل نفسها ،لذلك حاول حسن الب ّنا
فقرر
املالءمة بني بعض املفاهيم احلديثة واملوروثّ ،
أن نظام احلكم يقوم عىل ثالث دعائم :مسؤولية
األمة ،واحرتام إرادهتا .وأكّ د
احلاكم ،ووحدة
ّ
رضورة تأسيس فقه سيايس إسالمي معارص يساير
األمة ،وال
التحوالت احلضارية الكربى التي تعرفها ّ
ّ
حرج يف هذا املجال من االستفادة من التجربة الغربية
يف تأسيس الدولة وتداول احلكم.
وحاول الباحث عبداهلل تركامين (سوريا) يف

َ
واملواطنة يف فكر اإلسالم السيايس
ورقته« :الدولة
املعارصوجتربته» الفصل املنهجي بني ميداين العقيدة
الدِّ ينية (العقائد والعبادات) واملنجز احلضاري
للحداثة الذي متثّله الرتاكامت (املعامالت) ،التي
حدثت عرب التاريخ يف جمايل املجتمع والسياسة.

ويرى أن ما جعل اإلسالميني يتجاوزون مجيع املوانع
الكابحة يف وصوهلم إىل قيادة بلدان الربيع العريب،
أوهلا :مستوى شعبي واضح
يعود إىل ثالثة عواملّ :
من النضج أساسه التسامح إزاء ضحايا األنظمة
الساقطة ،والرغبة يف صوغ عقلية جديدة انفتاحية،
ترفض االستبعاد واالستئثار .وثانيها :قيام اجلامعات
اإلسالمية بمراجعات سياسية وتنظيمية ال هتدف
فقط إىل تصحيح بعض جوانب الصور النمطية عن
اإلسالميني ،وهو أمر رضوري ،وإنّام هتدف ً
أيضا
إىل االتجّ اه إىل توافقات عامة مع مطالب جمتمعاهتا
بخصوص مالمح الدولة املقبلة يف الواقع العريب،
الدولة التي يمكن إمجاهلا يف الدولة الديمقراطية
املدنية التي حتقّق العدالة واملساواة واملشاركةّ .أما
ثالثها ،فهو البيئة السياسية العامة ،يف املنطقة والعامل،
وحتوالهتا يف
التي متيل نحو جتربة اجلامعات اإلسالمية ّ
املنطقة العربية واختبارها ،ورؤية ما إذا كان يف إمكان
إسالميي بلدان الربيع العريب تقليد جتربة اإلسالميني
يف تركيا أو مقاربتها.
وعقّب عبد اهلل جاب اهلل (اجلزائر) عىل ما جاء يف
املتدخلني وطروحاهتم،
األوراق ،متناوالً أفكار
ّ
خاصة األفكار التي يعتقد أهنا غري صحيحة ،مثل
فكرة عدم وجود نظريات إسالمية ملسألة احلكم.
وأكّ د أن القرآن يضع احلكم إىل جانب قضايا أخرى
يف احلياة ،وهو ما يثبت أن اإلسالم منهج حياة شامل
ومتكامل .ثم أشار إىل جتربةاإلسالميني يف اجلزائر يف
حوارهم مع العلامنيني ّ
بكل أشكاهلم وأهدافهم.
والتحول الديمقراطي
• اإلسالميون
ّ

افتتح د .أمحد موصليل (لبنان) هذه اجللسة النقاشية
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باملتدخلني ،وأعطى الكلمة للشيخ حارث
بالتعريف
ّ
الضاري (العراق) الذي بدأ مداخلته بتقديم ملحة
موجزة عن أوضاع العراق احلالية ،مركّ ًزا فيها عىل
جراء االحتالل
ّ
الضيم واألذى اللذين حلقا بالعراق ّ
األمريكي منذ عام  .2003وأشار إىل اسرتاتيجية
االحتالل يف استجالب نخبة وشخصيات سياسية
حكمت العراق ،وهي ال تنتمي إليه من ناحية الوالء
والثقافة ،وذلك بعد تزوير االنتخابات ،األمر الذي
تدخالت إقليمية بغطاء طائفي،
فتح الباب أمام ّ
وخاصة من جارة العراق (إيران).

ورأى الضاري أن جتربة اإلسالميني يف العراق
أوهلا عدم وجود
مثرية للشفقة لعدة أسبابّ ،
ديمقراطية حقيقية ،وثانيها أن العراقيني مل يعرفوا
من الديمقراطية سوى التصويت الذي ارتكز عىل
أسباب فرعية وطائفية ،وثالثها أنه مل تكن لألحزاب
اإلسالمية جتربة ديمقراطية ،بل خضعت إلمالءات
األمريكيني وإيران ،ورابعها أنه ال يوجد ديمقراطية
مع وجود القمع املفرط ،وخامسها أن الديمقراطية
يف العراق مل تكن ّ
لتغطي عىل العملية السياسية التي
قامت عىل أساس طائفي.

وكانت املداخلة الثانية لـعبد اهلل جاب اهلل (اجلزائر)
قسم فيها احلركات اإلسالمية من خالل نظرهتا
الذي ّ
إىل الديمقراطية ،واختالف وجهات نظر أصحاهبا،
وحتمس بعضهم جتاهها وخماصمتهم هلا يف بعض
ّ
األحيان ،عندما شاركوا األنظمة الديمقراطية
وتشاركوا معها .وقد أشار جاب اهلل إىل التجربة
احلريات ويرفض
اجلزائرية ،حيث ُوجد نظام يقمع ّ
املشاركة السياسية ،وذكّ ر باالنتخابات الديمقراطية
التي جرت يف اجلزائر عام  ،1993وفاز اإلسالميون
هبا ،فانقلبت السلطة عىل نتائج االنتخابات،
بعد أن أعلنتها يف الصحيفة الرسمية ،وأعادت
هنجها القمعي .واتهّ م جاب اهلل التيار العلامين
املتشدد بال ّتخندق مع السلطة يف حرهبا عىل املسار
الديمقراطي ونتائجه.

ودعا غازي صالح الدِّ ين (السودان) يف مداخلته إىل
مقاطعة التجارب والنامذج الديمقراطية للشعوب،
وحماولة استخالص نموذج ديمقراطي للحركات
اإلسالمية عىل افرتاض أن النظام الديمقراطي
متطور ،وملّا يصل إىل كامله .وطالب احلركات
ّ
اإلسالمية بأن تركز يف ابتداع نموذجها الديمقراطي
عىل اجلانب الدنيوي واجلانب األخروي الذي هو
مهم يف حياة املسلمني ،وذلك بإيالء فكرة العدل
ركن ٌّ
احلرية ،ولكن
أمهّية
َ
قصوى ولو كانت عىل حساب ّ
من دون أن تنفيها.

ّأما املداخلة األخرية ،فكانت لرئيس حزب الدعوة
ميز
السلفية يف مرص يارس برهامي(مرص) الذي ّ
بني السلفية التقليدية والسلفية اجلهادية التي ت ّتخذ
اً
سبيل لتحقيق احلكم اإلسالمي .وركّ ز
من العنف
برهامي عىل اتجّ اه يؤمن بالعمل السيايس ويتعامل
اً
وشدد عىل أن
جد ًيا.
مع قضية الديمقراطية
ّ
تعامل ّ
اإلسالم منهج متكامل يرفض الفصل بني الدِّ ين
والسياسة ،وأن اإلسالم جاء ّ
لينظم حياة اإلنسان
ّ
وينظم دولته ،أكان يف السياسة أم يف
الشخصية،
االقتصاد ،يف مجيع اجلوانب األخرى ،وهو ما تؤمن
به الدعوة السلفية.
ِ
أوهلا للدكتور
تلت
ُ
التعقيبات املداخالت ،وكان ّ
عبد النارص اجلايب (اجلزائر) الذي ركّ ز عىل ما قاله
أ .جاب اهلل ،متحد ًثا عن وجود نوعني من اإلسالم
السيايس يف اجلزائر ،األول هو اإلسالم اجلذري،
ومتثّله جبهة اإلنقاذ التي خلت من قيادة سياسية
معروفة تطرح رؤية واضحة ،يقابله نوع ثان هو
تيار إسالمي أقرب إىل الفئات الوسطى ،ويمثّل تيار
اإلخوان املسلمني ويريد املشاركة يف اللعبة السياسية.

وكان التعقيب الثاين لشمس الدِّ ين ضو البيت
(السودان) ،الذي ذكر أن جتربة احلركات اإلسالمية
واستمرت مخسة
يف السودان طويلة يف احلكم،
ّ
وعرشين عا ًما ،ومل تكن نتائجها إجيابية ،ألنهّ ا قاربت
الديمقراطية يف إطار األغلبية املسلمة فقط ،من دون
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َ
املواطنة السودانية .وجاء املعقّب الثالث خليل العناين
أوهلا العالقة
(مرص) الذي حتدث عن ثالث نقاطّ :
اً
سؤال عن
بني الديمقراطية والطائفية ،وهذا ما يثري
جاهزية املجتمع العريب للديمقراطية .وثانيها أن
الرصاع اإلسالمي  -اإلسالمي داخل اجلزائر كان
ضارا باحلركات اإلسالمية التي مل تنجح يف إنتاج
ًّ
مراجعة شاملة لتصويب مسارها .وثالثها احلالة
املرصية ،التي رأى ضو البيت أن مداخلة يارس
نوعا من االنتقائية ،إذ خرجت
برهامي بشأهنا حتمل ً
الدعوة السلفية يف تظاهرات حول قضايا إسالمية،
يف حني امتنعت عن الدعوة إىل املشاركة يف الثورة
املرصية.

اليوم الثالث
يف اليوم الثالث من املؤمتر افتتح عبد الوهاب األفندي
(السودان) اجلزء الثاين من اجللسة النقاشية ثم تولىّ
إدارهتا .وكان الباحث السنويس بسيكري (ليبيا)
ّأول املتحدثني ،فألقى نظرة عامة عىل األوضاع يف
ليبيا ،مؤكّ دً ا أن ّ
«كل يوم يميض وتفشل فيه احلكومة
يف تعبئة هذا الفراغ السيايس واألمني القائم ،يمأل
فيه اآلخرون هذا الفراغ» .وأضاف أن هذا «الفراغ
وتصدعا يف ليبيا.
السيايس قائم ،ويزداد عمقًا
ً
واملشكلة أن زيادة هذا الفراغ مرتبطة اً
أصل بفراغ
أمني» .وختم السنويس حديثه برضورة وصول
القوى السياسية الليبية إىل درجة من ال ّنضج السيايس
والرباجمي خترجها من واقع االرجتال إىل حال من
التخطيط االسرتاتيجي.

واستهل أمني عام حزب اإلصالح اليمني
عبد الوهاب األنيس (اليمن) كلمته بقوله إن العمل
اإلسالمي واحلركة اإلسالمية يف اليمن كانا ّ
مبك َرين،
إذ يرقى تارخيهام إىل ثورة  .1948وتناول جتربة حزب
التحول الديمقراطي يف اليمن،
اإلصالح اليمني يف
ّ
بد ًءا من تأسيسه يف  13أيلول  /سبتمرب .1990
حق
وقال إن اإلصالح حركة سياسية هتدف إىل إعادة ّ

األمة يف اختيار من حيكموهنا ،وحماسبتهم وعزهلم إنْ
ّ
لزم األمر.

وشدد املتحدث الثالث يف اجللسة ،األمني العام
ّ
السابق لتنظيم اإلخوان املسلمني يف األردن سامل
الفالحات (األردن) ،عىل أن اإلصالحات التي قام
مؤخ ًرا إصالحات شكلية ،وقد ُأفرغت
هبا النظام ّ
من حمتواها يف الوقت الذي يتزايد ا َ
حلراك يف الشارع
األردين.

وعن أسلوب قيادة التنظيم يف األردن قال الفالحات:
«لدينا ثالثة مراقبني عامني سابقني لإلخوان ال
يزالون عىل قيد احلياة ،وأربعة أمناء ،ولدينا قانون
يمنع ّ
ألكثر من فرتتني» .وعن مسار
ترشح املراقب
َ
الديمقراطية األردنية ،قال« :يف  1956كانت أول
حكومة برملانية حزبية منتخبة وآخر حكومة حتى
اللحظة يف األردن».

وحاول املتحدث الرابع ،الناشط الشبايب املرصي
إسالم لطفي (مرص) ،أن ينتقد بعض املسلكيات
السياسية اإلسالمية املرصية ،إذ قال« :ال بد من وجود
مراجعات سياسية وفكرية حقيقية لدى اإلسالميني
خيص الديمقراطية واحلكم».
(خاصة السلفيني) فيام ّ
وانتقد لطفي يف املقابل أسلوب القوى العلامنية
املرصية بقوله« :عىل القوى العلامنية ومن تطلق عىل
نفسها قوى مدنية أن تعالج حالة الرخاوة التنظيمية
الشديدة لدهيا ،وأن تكون هناك تفرقة بني الرصاع
بغرض إضعاف املواقف احلزبية وبني الرصاع
إلضعاف الدولة».
• المحاضرات الثالث

اشتمل املؤمتر عىل ثالث حمارضات ألقاها ثالثة
وهم
من قادة احلركة اإلسالمية يف الوطن العريبُ ،
حسن الرتايب ،وزعيم حركة النهضة يف تونس راشد
الغنويش ،ورئيس املكتب السيايس حلركة محاس
خالد مشعل.
استهل د .حسن الرتايب (السودان) حمارضته بحديث
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عن بدايات حياته ،مركّ ًزا عىل بيئته األرسية وتعليمه
حب
رسخت يف ّ
األول ،فقال« :نشأت يف أرسة ّ
العربية ،فقد تلقّيت علوم اللغة العربية والشِّ عر
حمبا للغات،
ودواوينه يف املنزل ،وقد أصبحت ًّ
ورصت شديد احلامس للغة العربية؛ ألنه يف بلدنا إذا
تم غزونا بلغات أخرى ،وقد هالني
فرتت العروبة ّ
ضعف اللغة العربية وضعف العقل العريب ألنه إذا
ضعف العقل ضعف اللسان ً
أيضا .وتلقّيت يف ما
ُ
اً
نظاميا اعتمد اللغة اإلنكليزية» .وأضاف:
بعد تعليم
ً
«بعدما أهنيت دراستي يف السودان ،سافرت ملتابعة
الدراسة العليا يف بريطانيا ،وبعدها اتجّ هت إىل
الدراسة يف فرنسا».
كثريا من جتربة
وعن تكوينه املعريف قال« :استفدت ً
ثم رشعت يف
السجن ،ومن خمزون الترّ اث يف ذهنيّ ،
القراءة التجديدية لإلسالم ،فانتقلت إىل الكتابة عن
اإلسالم من زاوية مجُ دِّ دة».

اضطروا إليه خلوفهم من إجهاض الثورة الشعبية
ّ
وفشلها .وأشار إىل أن السلطة يف السودان غلب عليها
الفساد واملفسدون الذين يعتقدون أن مال الدولة هو
ماهلم اخلاص .ويف اخلتام أكّ د الرتايب أن للحكم بريقًا
يسيطر عىل العقول ،لذلك فهو ّ
حيذراإلسالميني من
ثم حيثّهم عىل العمل
االستسالم للحكم ومغرياتهّ ،
بجد إلنجاح جتربتهم.

وحتدث راشد الغ ّنويش (تونس) يف حمارضته عن أن
التيار اإلسالمي يتط ّلب تعري ًفا ،فهو ليس كلاًّ واحدً ا،
بل هو جمموعة من املدارس واألفكار .واإلسالميون
فئة من املسلمني تعتقد أن اإلسالم يستطيع تنظيم
النشاطات اإلنسانية كلها وتغطيتها .وأشار إىل أن
هناك جمموعة من اإلسالميني رفضت الديمقراطية،
وجعلتها يف تعارض مع اإلسالم ،ومع حكم اهلل،.
وهذا تعريف بسيط وساذج للديمقراطية ،يغفل
طبيعتها الفلسفية ،وخضوعها للرشوط الثقافية
ّ
لكل جمتمع .وذكر أنه ال تزال هناك أصوات تك ّفر
الديمقراطية ،وأخرى جتعلها بدعة ،لكن املؤكّ د هو أن
ّ
الطيف األوسع من اإلسالميني مقتنع بالديمقراطية.

وحتدث الترّ ايب عن قضية الفصل بني الدِّ ين والدولة،
وتاما يف الغرب،
وقال إن هذا الفصل كان رصحيًا ًّ
بينام مل يكن كذلك عند املسلمني .وقال إن اإلسالم
مل يدخل السودان فا ًحتا بل دخله من خالل املهاجرين
العرب ،ودخلت الصوفية والتيجانية بصورة
متأخرة ،ويف تلك الفرتة سادت االعتكافية وشعائر
ّ
كثريا ،وكان
هتتم للسلطة ً
العبادة الصوفية التي مل ّ
االستثناء يف تلك الفرتة هو املهدي والسنويس.

ويرى الغ ّنويش أن فكرة التعددية السياسية يف التنظري
اإلسالمي ال تزال يف حاجة إىل املزيد من االهتامم
والتوسيع عند ّ
املفكرين اإلسالميني .وينطبق األمر
َ
املواطنة ،التي يقتنع هبا
نفسه عىل فكرة املساواة يف
غالب التيار اإلسالمي.

وأكّ د الترّ ايب أن التجربة اإلسالمية يف السودان
انحرفت عن مسارها ،بعد أن استبد اجليش باحلكم،
رواد التجربة
وهو األمر الذي فاجأه هو ومن معه من ّ
وباعثيها ،ورأى اللجوء إىل االنقالب العسكري خطأً

وبدأ رئيس املكتب السيايس حلركة محاس خالد
تلمس مالمح
مشعل (فلسطني) حمارضته بمحاولة ّ
مميزا بني احلالة
جتربة احلركة عىل الساحة الفلسطينيةً ،

وعن معاركه الفكرية ،قال الرتايب إن من عادة الناس
أن ينكروا ّ
كل جديد أول األمر ،لذلك أنا أقدم
اجلديد جرعة ،جرعة ،وأحيانًا تكون اجلرعة صادمة
للناس فينكروهنا .وأشار الرتايب إىل أن ذلك خيتلف
عن اإلفتاء والفتوى ،ألن الفتوى تأيت ّممن له عليك
سلطان.

وذكر الغ ّنويش أن حركة النهضة استفادت من
املكتسبات احلقوقية التي نالتها املرأة عرب التاريخ
تأسست احلركة
النضايل الطويل يف تونس .وقد ّ
الديمقراطية يف تونس داخل التيار العلامين،
واستفادت حركة النهضة من االحتكاك مع هذه
احلركة الديمقراطية وتع ّلمت منها ،كام استفادت من
احتكاكها يف اجلامعة بال ّتيارات املخالفة لفكرها.
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الفلسطينية التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني حتت
االحتالل واحلاالت العربية األخرى ،ومص ّن ًفا حركة
محاس ضمن حركات التحرير الوطني ال ضمن
احلركات اإلسالمية باملفهوم السائد ،عىل الرغم من
مرجعيتها اإلسالمية .وأكّ د أن منهاج محاس الفكري
نابع من كوهنا حركة مقاومة وحركة حترير وطني ضد
االحتالل اإلرسائييل .كام عرض يف كلمته الظروف
السياسية التي صاحبت االنتخابات الربملانية عام
 ،2006وفازت فيها محاس .وذكّ ر برفض املجتمع
الدويل وبعض الدول العربية واإلقليمية نتائج
االنتخابات ،وسعيها إىل عزل محاس وحمارصهتا،
وهو ما أدى إىل رصاع دا ٍم وانقسام فلسطيني.

ّأما عن املشاركة يف السلطة ،فأشار مشعل إىل أن من
غري الصحيح أن تشارك محاس يف سلطة ترفضها (أي
محاس) وال ترى أهنا تتوافق مع مبادئ احلركة .لكن
مفر
قرار املشاركة جاء ألهنا سلطة األمر الواقع وال ّ
منها ،وكان ال بد من حتييدها كيال تُلحق باحلركة
سلبيا ،أو كيال تدفع هبا يف اتجّ اه آخر.
ً
تأثريا ً

ويف موضوع العالقة بني احلركات اإلسالمية
شدد مشعل عىل
والديمقراطية (نموذج محاس)ّ ،
أن املامرسة الديمقراطية خالل التاريخ اإلسالمي
وحددها بفرتة اخللفاء الراشدين
كانت قصرية،
ّ
فقط .وبالتايل ،ال بد للحركات اإلسالمية من
تأسيس نموذج معارص للديمقراطية ،يأخذ يف
ترسخت اليوم .ونصح
االعتبار مبادئها الرئيسة التي ّ
للحركات اإلسالمية بمامرسة الديمقراطية يف بيئتها
مشريا إىل جتربة محاس يف هذا اجلانب.
الداخلية،
ً

وتطرق مشعل إىل جتربة اإلسالميني يف دول املنطقة
ّ
وقدم هلا بعض املالحظات والنصائح التي
العربيةّ ،
تضمنت التفريق بني موقع املعارضة وموقع احلكم،
ّ
وعدم االنفراد باحلكم ،وأن يتواضع صاحب
األغلبية وينحاز إىل املصلحة العامة ،و ُيرشك
اآلخرين يف احلكم ،والتوازن بني أولويات الداخل
واهلم الوطني والقضايا الكربى ،وال ّتواضع يف ادعاء
ّ
ُقدم إىل الناس ،والتس ّلح
احلقيقة ويف الوعود التي ت ّ
بالرقابة واملحاسبة للتحليّ باالستقامة.
ّ

3 العدد
2013 شتاء

the confessional loyalties of the communities living there remain governed by their respective
religious doctrines. As a result, the actions carried out by the political authorities—prompted by
their respective ideological creeds—sought to punish these communities for their political paths.
Within this context, this study historically examines the raid of the Keserouan region and the
expulsion of its residents on the grounds that they had fought alongside the “Franks” against their
Muslim neighbors. The analysis focuses on historical events that saw the Maronite community—
an economically advanced, enterprising people who used their economic power to expand and
develop new agricultural lands in the area—outdo the Druze community, who dominated Mount
Lebanon at the time, rapidly tipping the economic and demographic balances in their favor. This
shift pushed these communities into conflict, primarily because the initial partnership between
these two communities took place as a result of reciprocal economic interests; however, in
doing so, they overlooked their substantial religious differences, something both sects remain
conscious of until today.

The Syrian Shadow Economy
Osama Nojoum
Since 2005, Syria chose the path of adopting a social democratic market model over its previous
centrally-planned economy. The new system relies on a policy of liberalization and lenience
for the mechanisms of the private sector, encouraging its investment in a variety of economic
activities. As a result of this transitional phase, a shadow economy has proliferated infiltrating
both official and unofficial networks, due to a lack of monitoring, accountability and protection
mechanisms.
Other factors contributing to the spread of the shadow economy include the failure of the previous
macro economy, as well as its lack of expertise in capitalizing in investment, labor and public
financing. In his analysis, the author elucidates how this emerging economic gap has contributed
to the present crisis, and how this reflects the popular resentment and frustration resulting from
the growth of an opportunistic select few, who have benefited from the loopholes and who were
able to amass fortunes from the diverse sources available. Furthermore, the lack of transparency
and monitoring is linked to their close ties and complicity with members of the government and
the fact that the sources of their wealth are mainly found in the shadow economy.
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migration over the last five decades. Accordingly , the author examines the factors that spur
migration in the Maghreb and the extent to which migration has been structurally influenced by
the transformations of the economies in the Maghreb and the host countries receiving Maghrebi
migrants. The author also observes that these changes are influenced by the deep rooted solidarity
typically shown by Maghrebi migrants towards their home countries, reflected in the strong ties
maintained with their communities in their country of origin— regardless of the number of
generations passed.

The Challenges of Sustainable Human Development in the Arab World
Tania Faour
Sustainable human development aims to increase the number of opportunities available to today’s
populations without compromising the rights of future generations. This study addresses the
challenges of such endeavors in the Arab world in the face of social, economic, and environmental
constraints that hinder development. From a social perspective, the study highlights the crux of
development challenges that pertain to the empowerment of women, the development of youth,
and the integration of the elderly. The Arab region in particular suffers from a disparity between
the advances made by women in education and health and those made in the labor market and
participation in public life. The region is also affected by a “youth bulge” that is exacerbated by
increasing levels of unemployment and social exclusion. Additionally, the gradual increase of
the elderly population carries a number of implied economic, social, and health challenges. In
this way, the main economic challenge facing a number of developing countries is the difficulty
.in both reducing unemployment rates and combating poverty
Regionally, Arab countries have the highest rates of unemployment within the developing world,
partially the result of a mismatch between the number of skilled workers and the types of skills
produced by the education systems and the demands of the labor market. This is clearly reflected
in increased levels of income poverty and other types of multi-faceted poverty in a number
of countries. From an environmental perspective, there are a number of long-term challenges
to development, including climate change and food and water security. In addition to being
one of the driest areas in the world, the region has also experienced significant increases in
.temperatures, leading to a sharp increase in the price of food
The author concludes by claiming that there is a need to shift from traditional development
planning to a more innovative model of development planning that would adopt a green
economic model to support the three pillars of development. Such a model would be sensitive
to the need for tailored development strategies modified for specific groups of people—mainly
women, youth, and elderly—so that all sections of society may participate in and benefit from
the process of development.

Mount Lebanon
Nayel Abou Chakra
This study casts doubt on the widely reported statement that “the Mount Lebanon region is a
haven for minorities”. Today, such a statement raises a number of questions on the demographic
changes that took place in Mount Lebanon. For instance, were these changes voluntary? Were
they the result of religious affiliations that were presented as alternatives to the failure of political
and economic relations between the ruling authorities and local communities? Or is it down to
the failure in relations between the different confessional groups? Combined, all of these factors
culminated in the inability to develop a societal unit in which social justice and coexistence prevail.
The history of Mount Lebanon provides little in terms of optimism for its future, particularly as
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Towards a Sociology of the Demographic Question in the Cultural Discourse
of Moroccan School Textbooks
Mohammed Faubar
This study presents a sociological analysis of the demographic discourse presented in the approved
curriculum of a Moroccan geography textbook. With the aim of achieving educational and social
aims, the curriculum was imposed following the need to instill a demographic discourse in
Morocco—channeled through the employment of schools in supporting demographic, economic
and social choices. Based on the premise that control of demographics is the cornerstone of
development, the last two decades of the twentieth century have seen the demographic question
become a fundamental policy priority in Arab countries, and particularly in Morocco.
This analysis demonstrates that Morocco’s demographic discourse is based on the understanding
that population expansion leads to “backwardness”, subsequently hindering development.
According to the author, this standpoint fails to place the demographic question in its proper
context, in which its role is that of a bridge between economic, cultural, and social factors in a
manner that promotes human development. In this sense, the discourse in question has failed to
achieve the main stated goal behind the need of demographics education as part of the school
curriculum: the preparation of individuals towards an awareness of their roles in society with
regards to child-bearing and creating a family.

Foreign Labor and Issues of Identity in the Gulf
Baqer al-Najjar
Numerous studies suggest that the large expatriate labor force in the Gulf will lead to an erosion of
those states’ identities. Masses of resident foreigners, in their large sizes and multiple ethnicities,
in fact represent communities which remain more closely tied to their countries of origin —the
Indian Subcontinent, Iran, the Philippines and the Arab states outside the Gulf—than they are
to the political, social and cultural surroundings of their host countries. Expatriate communities
in the Gulf today strongly retain their customs, traditions, language and cultures differentiating
them from their host communities. Their attachment to their home countries is also reflected in
the use of their economic investments and remittances towards their home countries.
In his analysis, al-Najjar argues that attempts to naturalize members of expatriate communities
in the host countries of the Gulf Cooperation Council have not resulted in their integration, and
that this is also the result of an absence of social policies. By and large, expatriate communities
in the Gulf tend to mingle with people from their own ethnic community rather than with the
local communities, potentially leading to the development of ethnic ghettoes — be they Indian,
Chinese, Persian or migrant Arab—within their host countries.

Factors behind the Changes in Maghrebi Migration
Abdelkader Latrache
There has been a leap in Maghrebi migration in the first decade of this century, following on
from waves of migration witnessed in the 1950s and 1960s. The patterns of this migration,
spanning over three phases, have expanded over time to take in new geographical regions and
destination countries. This trend has contributed to structural transformations in the nature of
the relationship between migrants and their home country, where a shift has been noticed in
the role of migrants with regards to their participation in the local development of their home
countries—a participation that goes beyond remittances.
This development prompted an analysis of the most notable transformations affecting Maghrebi
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two major thematic strands. The first of these is policy-oriented, and is related to the authorities’
official stance on demographic policies, which proved to be particularly important during the
three decades following Syria’s independence in 1946. The author argues that history has shaped
the demographic discourse in Syria, and that changes in this discourse, in turn, are linked to
the question of Syrian national identity and the attempts to ensure Syria’s existence, security,
and development through demographic means. The second theme presented in the paper deals
with the process of development, demonstrating the interplay between the demographic reality
taking shape on the ground and the official stances on demographics. Syria witnessed a positive
appraisal of demographic growth (in the 1970s) and a negative one in later years.
Ultimately, the author demonstrates how an interface between the two discourses above, over the
past six decades, is what defines the contemporary understanding of the ending—or stalling—
of the demographic transition in Syria and how these dynamics will continue to shape Syria’s
demographics.

Egypt’s Demographic Dividend and its Prospects
Hassan Zaki
This paper seeks to identify the period during which Egypt’s demographic dividend, and the
policies required in order to benefit from this window of opportunity, emerged. The significance
of the study stems from its association with the January 2011 revolution, which was inspired by
Egypt’s youth—the product of this demographic dividend. Divided in three sections, the paper
first introduces the concept of a demographic dividend giving rise to a demographic transition
that could potentially bolster economic growth. The second section examines the Egyptian
demographic transition and the timing of the dividend, while the third and final section reviews
both the policies required to prepare the economy for the period following this demographic
window and the environment needed to shift from a demographic transition to a demographic
gift.
In his conclusion, the author indicates that the demographic dividend in Egypt is a temporary
phenomenon expected to last no longer than 30 years. Based on the criteria provided in the paper,
this dividend, in which a fertility limit will reach 2.1 births per woman, will appear between
2014 to 2021 (reaching the rate of 2.1 by 2017), 2015 to 2046 (reaching 2.1 by 2022), or, lastly,
2020 to 2050 (reaching 2.1 by 2032).

Female Migration and Development
Aicha el Taieb
Worldwide interest in migration and its inherent complexities — both legal and otherwise —
is also tied to the role being played by female migrant workers in the respective social and
economic development of their home countries. The increased contact and interaction of cultures
that comes with migration has also generated interest.
This interaction has highlighted some aspects of the migration of Maghrebi women to Europe,
with focus on its evolution and its impact on women in the fields of employment, education
and development. In her analysis, the author explores the economic contribution of women to
the economy of their home countries, particularly in light of new data revealing the increased
numbers of Moroccan women migrants, at an annual rate of 6.6 per cent during the period from
1992 to 2002. The rise in the number of female migrants raises a number of questions about
the use of their remittances and the neglect to utilize such funds in the productive sectors of the
economy, spending their earnings instead on daily consumption.
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Will a Demographic Revolution Lead to a Democratic Revolution?
Youssef Courbage
What are the links that bind demographics to democracy? Writing in 1969, the British historian
Lawrence Stone suggested a causal link between education and revolution. According to Stone,
political disturbances arose once the level of male educational attainment reached 50 per cent of
the population. Can Stone’s argument, now more than four decades old, be applied to the Arab
uprisings which have sprung up throughout the region since the outset of 2011?
In his analysis, Courbage draws parallels between the global phenomena of the 1960s and the
developments in the Arab world during the second decade of the present century. Specifically,
these include the increased levels of education in the region and the phenomenon of the Arab
youth bulge. According to Courbage, these educational-demographic factors contribute to
creating political instability, itself born out of a demographic-economic imbalance.

Fertility in Iraq: Trends, developments, and influential factors
Hashim Nima Fayyad
This study describes Iraq’s fertility trends and changes in fertility rates brought about in the last
decades, using the Demographic Transition Theory as the basis of its analysis and conclusion.
To achieve this, the author examines how the social, economic, and political changes taking
place in Iraq—the affliction of war and internal turmoil—inevitably influence fertility behaviors
and, thus, development. The author studied the geographical distribution and emerging patterns
of fertility through a comparison of fertility rates in the countryside and the cities throughout
the governorates of Iraq. When possible, he attempts to determine the causes and interacting
factors that lead to a difference in fertility trends, including: the size of the household, the status
of women, the level of education, profession, religion, and war. Before arriving at a conclusion,
the author offers a broader perspective on the evolution of fertility trends and the factors that
contribute to their development, offering a number of comparisons between Arab and other
developing and developed countries.

The Stalling of the Demographic Transition in Syria: Questions of
Development and Identity 			
Mada Shureiqi
Syria has witnessed a stalling in its demographic transition, with its first features not appearing in
Syria until the 1970s. In the 1980s, however, it gained momentum when the country experienced
the full materialization of a demographic transition, only for it to stall in the early 1990s
effectively grinding to a complete halt shortly thereafter.
Based on an analysis of the natural growth rate of population and aggregate fertility rates, this
study proposes an investigation of the mechanisms shaping Syria’s demographic transition along
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السنوي
دعوة لكتابة أوراق بحث ّية للمؤتمر
ّ
للعلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية
السياسات الباحثين
يدعو المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
السنوي للعلوم
والمختصين إلى كتابة أوراق بحث ّية للمؤتمر
ّ
ّ
األكاديمي .2013/2012
االجتماع ّية واإلنسان ّية للعام
ّ
وقد ُح ّدد للمؤتمر ا ّلذي يعقده المركز في آذار /مارس 2013
في الدوحة  -موضوعان ،هما:
األول
الموضوع ّ
العربي".
واألمة في الوطن
الدولة
" جدل ّية االندماج
االجتماعي وبناء ّ
ّ
ّ
ّ
الموضوع الثاني
العربي اليوم".
"مسألة العدالة في الوطن
ّ
لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز
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مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
مجتمعاتهم
قضايا
وبين
وبينهم
،
عام
بشكل
ّة
ي
واإلنسان
في العلوم االجتماعية،
ّ
ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع ّ
الثقافات األخرى.
ً
السياسات
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
ً
التحديات التي
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العربيّة
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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دعوة للكتابة
ترحب مجلة "عمران" للعلوم االجتماعية واإلنسانية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب،
وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "عمران"
محورا خاصا ،وأبحاثا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها
يخضع للتحكيم من قبل زمالء مختصين.

المحور المقبل في مجلة «عمران»:
 15نيسان  /أبريل( ،ربيع )2013
َ
المواطنة واالندماج االجتماعي.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
omran@dohainstitute.org
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شروط النشر
تنشر "عمران" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى  8000كلمة،
بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز هذا
الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل المالحظات
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى كلمات
مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

