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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

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

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

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

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

 27املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة السابعة من التعليم األسايس ،درس «سكان املغرب» ،ص .27-26
 28املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة الثامنة من التعليم األسايس ،درس «سكان آسيا» ،ص .69
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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
 39املغرب ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلغرافيا :السنة الثالثة الثانوية (مجيع الشعب) ،درس «عدم التكافؤ بني الشامل واجلنوب» ،ص .11
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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
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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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