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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 ّ

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

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 ً

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

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

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

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.

65

66

العدد 3
شتاء 2013

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.
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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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