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دراسات
خصوصيات التحول الديمغرافي و بروز المشكلة
السكانية في العالم الثالث  :المنطقة المغاربية
أنموذجا
عماد الميغري

*

مقدمة
لقد شهد النمو السكاني على الصعيد العالمي زيادة كبيرة منذ نهايةة الرةرا العالميةة اليانيةة
و خاصة في بلدان العالم اليالث و من بين ذلك المنطقة العربية ،حيث تشير دراسات صةندو
األمةةم ال ةةم ردة لةنشةةطة السةةكانية من اةةالا مةةن العةةالم العربةةي ،علةةى ةرار اهةةات مخةةر مةةن
العالم ،يشهد مرفع المعدالت العالمية في النمةو السةكاني ،سةوال علةى الصةعيد القطةري و ذلةك
بةةدراسة كةةط طةةر علةى حةةد  ،مو علةةى صةةعيد نسةبة النةةمو السةةكاني فةي العةةالم للمنطقةةة العربيةةة
عند مقارن ها ببقية العالم ال ي تعرف تطورا سكانيا مع دال.
فرسب دراسة اليونيسف لسنة  ،4891بلغ معدل النمةو السةكاني فةي ليبيةةا سةنة ،4891
 % 1,4و بل ةةغ ب ةةالمغرا  % 4,2مقاب ةةط  % ,13ب ةةالئاالر ليص ةةط ل ةةى  % 2,4ب ةةون و ةةي
معدالت اد مرتفعة ذا مةا ارنا ةا بةبعا الةدول الغربيةة ال ةي بلغة مرحلةة م قدمةة فةي ترولهةا
الديمغرافي و الذي يوصف من بط الديمغرافيين بمرحلة النضج الديمغرافي .1

* مخ ص في علم اإلا ماع ،باحث بمركا البروث و الدراسات اإل صادية و اإلا ماعية ب ون .
 - 1منظم ةةة األمة ةةم الم ر ةةدة للطفولة ةةة  : )UNICEFتقريةةةر ح ةةول ول ةةع األ فة ةةال  -.4891ص.ص.
.193-194
14

إنسانيات عدد  ،9سبتمرب – ديسمرب 9999

فقد بلغ معدل النمو بالواليات الم ردة األمريكيةة  % 1,0مقابةط  % 0,5بفرنسةا و حةوالي
 % 0,1ببريطانيا ،يبلغ باليابان  ،% ,90ال ي عرفة ال رةول الةديمغرافي م ة خرا مقارنةة بالةدول
الغربية ،و ذلك في عةقد الخمسينات ،و ذلةك سةنة  .2 4891و نةا تئةدر المظحظةة من نسةبة
 % 1,0كمعةدل نمو سنوي للسكان بالواليات الم ردة األمريكية ،ال يعود لةى الايةادة الطبيعيةة
للسكان فرسةب بةط ن العامةط الكبيةر يراةع باألسةاس لةى حركةة الهئةرة المقننةة ال ةي تنظمهةا
الركومة األمريكية ،يضاف ليها صافي الايادة السكانية.
فبعا البلدان المغاربية تشةهد اليةوم معةدالت مرتفعةة فةي النمةو السةكاني ،و مةا يصة علةى
ةةذا البلةةدان يص ة كةةذلك علةةى دول عربيةةة مخةةر  ،حيةةث من معةةدل النمةةو السةةكاني بالكوي ة
خظل سنة  4891بلغ  ، % 8,5و بلغ باإلمارات العربية الم ردة  % 10,7و بلغ بالمملكةة
العربية السعودية  % 4,9و بلغ بعمان  % 4,5و نشير نا من السةبب الرليسةي للنمةو السةكاني
في ذا البلدان في ةذا الف ةرة يكمةن فةي الهئةرة األانبيةة ليهةا و من المسة لة السةكانية بةدول
الخليج العربي ال تميط معضةلة صةادية و ا ماعيةة بالنسةبة لركومةات المنطقةة ،علةى األ ةط
فةةي ةةذا المرحلةةة مةةن تاريخهةةا الةةديمغرافي ،حيةةث من دول الخلةةيج العربةةي لةةم تبلةةغ بعةةد مرحلةةة
اإلشةباع الديمةةغرافي و ةةي بةةالعك مةةن ذلةةك ،ال تةةاال تر ةةاج لةةى حقةةب مةةن النمةةو السةةكاني،
ح ى تبلغ ذا المرحلة ،فالكيافة السكانية بهذا المنطقة من الو ن العربي ال تاال لعيفة .3
فةةي حةةين من الركومةةات المغاربيةةة باسة ينال ليبيةةا ،ةةد دخلة فةةي سياسةةة سةةكانية ترةةد مةةن
النم ةةو الطبيع ةةي للس ةةكان ،بعض ةةها من ةةذ الخمس ةةينات ك ةةون  ،عق ةةب حص ةةولها عل ةةى سة ة قظلها
السياسة ةةي ،و منة ةةذ الس ة ة ينات كة ةةالمغرا األ صة ةةى بينمة ةةا الئاالة ةةر و موري انية ةةا فة ةةي بداية ةةة
اليمانينات ،و كان من ن ةالج السياسةة السةكانية علةى مسة و بلةدان المغةرا العربةي من ن قلة
المنطقة من المرحلة الديمغرافية البداليةة الم ميةاة ب ةوازن بيعةي بةين نسةبة والدات اةد مرتفعةة،
مع نسبة وفيات اد مرتفعة مما يئعط صافي الايادة السكاني بسيط ادا و يكاد يسم بعملية
تئديد األايال ،و في صلب ذا المرحلة البدالية تلعب األوبئة و الئوال الطبيعية دورا سةلبيا
في الايادة السكانية بالمنطقة.
و د ترسن مؤشرات ال نمية البشرية ،بإدخال الطب الو الي لى المنطقةة المغاربيةة بةان
الرقبةةة االس ة عمارية و م ةا بعةةد ا بةةان بنةةال الدولةةة الو نيةةة حيةةث اخ ةةط ال ةةوازن ال قليةةدي بةةين
ظةةا رتي ،الةةوالدات و الوفيةةات الةةذي كةةان سةةالدا ،و كةةان مةةن ن ةةالج ذلةةك ،ارتفةةاع معةةدل النمةةو
 - 2عبد الهادي يموت) -.النمو السكاني و ال نمية اإل صادية و اإلا ماعية العربية  -.ص.49.
 - 3د .عبد الهادي يموت) -.المراع السالف الذكر -.ص.49.
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السةةكاني بسةةبب ترااةةع الوفيةةات فيمةةا بقي ة الةةوالدات مرتفعةةة و تعةةرف ةةذا الرقبةةة بةةال رول
الديمغرافي و تعمط الركومات المغاربية اليوم علةى ال قليةط مةن الةوالدات ةدر الممكةن تمهيةدا
لدخولها مرحلة النضج الديمغرافي و ي المرحلة اليانية من مراحط ذا ال رول.
ن مةةا عرف ةةط المنطق ةةة المغاربي ةةة و الع ةةالم اليال ةةث مةةن تر ةةول ديمغرافةةي لةةم تصةةاحبط تنمي ةةة
ا صادية بشكط تناسبي ،بريث من الايادة السكانية ظل تنمو بنسق يفو النمةو اإل صةادي
لهذا الدول .و ةذا اإلخة ظل بةين السةكان و مةوارد الةدول خلةف ولةعا ديمغرافيةا م فةردا ،لةم
تعرفط موربا بان ترولها الديمغرافي.
4
و سوف نراول من خظل ذا الدراسة ثبات ذا الخصوصية مقارنة بال ئربة األوروبية و
ذلك في مراولة اإلاابة عن ال ساؤل ،لماذا فشلنا في العبور لى مرحلة النضج الديمغرافي فةي
حةةين نئة الغةةرا فةةي ذلةةكل و مةةا ي العوامةةط ال ةةي سةةاعدت الغةةرا علةةى الوصةةول لةةى مرحلةةة
النضجل و ما ي العظ ة الناشئة بين العامط الديمغرافي و العامط اإل صادي.

 -4مثر االس عمار في بروز المشكلة السكانية
خةةظل الرقبةةة االسة عمارية ال ةةي عرفهةةا العةةالم اليالةةث ،ترااعة نسةةبة الوفيةةات لةةديها ن يئةةة
ل رسن مولاعها الصرية العامة مةن خةظل ادخةال الطةب الرةديث و خصوصةا الطةب الو ةالي،
في حين ظل نسبة الوالدات مرتفعة.
فلقد كان نسبة الوالدات في ذا المنطقة من العالم في حةدود  10مو  ،‰ 11و كانة
نسبة الوفايات لةديها ميضةا مرتفعةة بةين  31و  .‰ 10و الفةار بةين الةوالدات و الوفايةات ةو
حاصةةط الايةةادة السةةنوية و ةةو حاصةةط لةةعيف ،اعل ة الايةةادة الطبيعيةةة تكةةاد تنعةةدم فةةي بعةةا
الف رات ال ي يمر بها المئ مع ب زمة ذاليةة مو كارثةة بيعيةة تئعةط مةن الايةادة حاصةلها صةفر
بةةط نهةةا فةةي الةةب األحيةةان تقضةةي علةةى البيةةة السةةكان كال ةةمئاعات و الفيضةةانات و األوبئةةة
و ير ا من الئوال الطبيعية .5
فعنةةدما دخةةط اإلس ة عمار العةةالم اليالةةث واةةد بةةط العديةةد مةةن األمةةرا و األوبئةةة ال ةةي كان ة
تميط بالنسبة للمس عمر عدوا شرسا و ظهيرا للمقاومة المسلرة لظس عمار ،ميةط حالةة الئاالةر
مةةع االس ة عمار الفرنسةةي سةةنوات  4930و ح ةةى  ،4911حيةةث لةةم تفل ة الرمةةظت الفرنسةةية
العسكرية للسيطرة على الئاالر ال بعةد ولةع برنةامج لمقاومةة األمةرا و األوبئةة ال ةي ف كة
 - 4د رماي ،زكي  -.المشكلة السكانية و خرافة المال وسية الئديدة-.ص.ص.89-10 .
- SAUVY, Alfred.- Eléments de démographie.- p.360.
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بئند ا ،حيث مات من األمرا حوالي  14.032ملف اندي فرنسي خةظل ثظثةة سةنوات مةن
 4910لى  ،4913فةي حةين ةط فةي المعةارن فةي نفة الف ةرة حةوالي  344انةدي فقةط ،6
فكةةان ال بةةد مةةن القضةةال علةةى ةةذا األمةةرا فةةي مسةةرع و ة  ،فاخ ةةارت اإلدارة اإلس ة عمارية
الطريقة األسرع في الن الج و ي ما يسميها  Alfred Sauvyال قنية المنا ضةة للمةوت ،و ةي
تقنيةةة اما يريةةة ت ميةةط خاصةةة فةةي ال ظ ةةي و تةةوفير المةةال الصةةال للشةةراا فةةي المةةدن ،و ةةي
ريقة ير مكلفة و ير مئهدة باع بار منها ال تس واب تعاون الشعوا مو مس و من ال يط
المرتفع للسكان .و ن يئة لهذا السياسة االس عمارية ترااع الوفيات بصةفة كبيةرة و ملروظةة،
في حين ظل نسب الوالدات اد مرتفعة في ظط بقال البنية ال قليدية للمئ معات المسة عمرة،
و ي تقاليد تمئد الكيرة ،حيث من ا صاد ا يقوم على الاراعة مساسا.
ففةةي المئ مةةع الاراعةةي يع بةةر األ فةةال ةةوة عمةةط من ئةةة و ال يشةةكلون عبئةةا ا صةةاديا علةةى
العاللة ،بةط بةالعك مةن ذلةك ،فاألسةرة تميةط بالنسةبة لهةم المدرسةة ال ةي يعملةون فيهةا مهةارات
بسيطة تؤ لهم في زمن صير لى العمط داخط الضيعة العاللية ،و بال الي ال تصرف العاللة على
تعلةةيم مبنالهةةا ،فهةةم ي علمةةون من يكونةةوا مفيةةدين منةةذ نعومةةة مظةةافر م .كمةةا من كيةةرة الوفيةةات فةةي
صفوف األ فال تئعط العاللة تفكر في تعويا المفقود بمايد اإلنئاا .7
و المئ مةةع الاراعةةي ينظةةر لةةى العاللةةة الكبيةةرة و المم ةةدة بعةةين الهيبةةة و اإلح ةةرام ،عك ة
نظةةرتهم للعاللةةة القليلةةة العةةدد .و كةةذا فةةإن اس ة مرار البنيةةة العالليةةة ال قليديةةة مةةع ترااةةع نسةةب
الوفايات في الرقبة االس عمارية و ما تل ها من مرحلة بنال الدولةة الو نيةة ال ةي واصةل بةرامج
ال يقيف الصري للسكان و حسةن مكيةر مةن مولةاعهم الصةرية ،اعلة العةالم اليالةث يعةرف
نم ةةوا ديمغرافي ةةا ال ميي ةةط ل ةةط ف ةةي ت ةةاريف اإلنس ةةانية ،ل ةةم تعرفه ةةا ح ةةى موروب ةةا خ ةةظل ف ةةرة نمو ةةا
الديمغرافي الكبير مبةان القةرن ال اسةع عشةر ،حيةث من الايةادة الطبيعيةة فةي موروبةا الغربيةة خةظل
ةةذا الف ةةرة كان ة فةةي حةةدود  % 4سةةنويا ،فةةي حةةين من الايةةادة الطبيعيةةة ال ةةي عرف هةةا البلةةدان
الم خلفةةة كان ة مةةن  1لةةى  % 3سةةنويا ،مي مةةن لةةعفين لةةى ثةةظث ملةةعاف مةةا عرف ةةط موروبةةا
خظل مرحلة ثورتها الديمغرافية في القرن ال اسع عشر.
ن ةةذا الايةةادة الم سةةارعة للسةةكان ةةد تاامن ة فةةي معظةةم دول العةةالم اليالةةث مةةع حصةةول
ذا األخيرة على اس قظلها ،و ن كان د بةدمت تعةرف الظةا رة منةذ الرقبةة االسة عمارية كمةا
مسةةلفنا لةسةةباا المةةذكورة معةةظا ،و ةةد سةةارع الكييةةر مةةن الةةدول ثةةر اس ة قظلها لةةى تطبيةةق
- ROUISSI, Moncef,.- Population et société au Maghreb.- p.p.55-56.
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 - 7صديق ،نفيسة -.صندو األمم الم ردة للسكان -.FNUAP -.ص.41.
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سياسة تنظيم النسط ،ميط تون و المغرا ،ير من ذا السياسات الو نية المدعومة من بةط
منظمةةات دوليةةة ،ميةةط صةةندو األمةةم الم رةةدة للسةةكان ،ةةد وااه ة صةةعوبات امةةة اعل ة
ن الئها تبقى مردودة ر م المئهةودات المبذولةة و مةن مسةباا ذلةك من البيةة ةذا الشةعوا
ي شعوا م خلفة تطغي عليها ظا رة األمية ،يعةي معظمهةا فةي األريةاف الناليةة و المنعالةة ،و
ي مئ معات ال تاال م رسخة فيها عادات و تقاليد المئ مع الاراعةي الةذي ير ةب فةي الكيةرة
و يع بر العدد نعمة و لي نقمة .كط ذا العوامط ال تئعط من السهط تطبيةق البةرامج الو نيةة
ل رديد النسط ممرا سهظ و ممكنا ،خاصة ذا لم تكن رادة ذاتية الدفع من بط السكان.
و الرال ذا فإن الوصةول لةى ةدف فلةين لكةط امةرمة فةي العةالم اليالةث يمكةن من يمةر
عليةط  90سةةنة بةط ترقيقةةط مي حةوالي ثظثةةة مايةال ،ةةذا بإع بةار منةةط تواةد بعةةا الةدول ال ةةي
يمكن لها من تس غر و ةا م ةول مةن ذلةك ميةط بلةدان عربيةة كمةا يةذكر ذلةك Alfred Sauvy
في ك ابط.8 Eléments de démographie :
ذا حد خصوصةيات ال رةول الةديمغرافي فةي العةالم اليالةث حيةث من السةكان فةي ةذا
المنطقة من العالم عرفوا ترااعا كبيرا للوفايةات لةديهم ن يئةة لةسةباا ال ةي ذكةرت سةالفا ،دون
من يص ةةاحب ةةذا ال راا ةةع تغي ةةرا ف ةةي ثقاف ةةة المئ م ةةع ال ةةي يمك ةةن من ت ةةنعك عل ةةى الس ةةلون
اإلنئابي ،حيث بقي البنية ال قليديةة للمئ مةع علةى حالهةا لةم يمسةها مي تغييةر ،كمةا من البنيةة
اإل صةةادية للمئ مةةع لةةم ت غيةةر فةةي مراحلهةةا األولةةى و ال تةةاال ،حيةةث ظةةط المئ مةةع الاراعةةي
يع مد مساسا على اليد العاملة العاللية و لم يدخط مفهوم األار بعد في النشاط الاراعي بالصفة
ال ي عرف ها الصناعة.
و ح ى عند بنال الدولة الو نية في العةالم اليالةث عمومةا ظلة ةيم المئ مةع ال قليةدي ةي
نفسها لم ت غير و لم تفل سياسات اإلصظح الاراعي في تغيير بنية المئ مع ال قليدية و بقية
لةبنال يم هم اال صادية ح ى بعد ظهور العمةط المة اور فةي المؤسسةات الفظحيةة الركوميةة
مو المؤسسات الصناعية ،فالعاللة الكبيرة العدد ،ت وفر علةى مكانيةة الرصةول علةى مةوارد ماليةة
م عددة ،و بال الي فةإن العاللةة ال ةي لهةا عديةد األبنةال المشة غلون ،ت ةوفر علةى مةدخط مر ةرم ةد
يساعد ا على االرتقال اإلا ماعي و يرفع من مس و معيش ها و ولعها اإل صادي.
فإنط خظل و وايةا اسة طاع بلةدان العةالم اليالةث من ترقةق ترااعةا كبيةرا فةي معةدالت
الوفاي ةةات ل ةةديها من ةةذ الرقب ةةة االسة ة عمارية ت ةةدعم م ةةع مرحل ةةة بن ةةال الدول ةةة الو ني ةةة و ان ه ةةال
االس ة عمار ،و بال ةةالي فةةإن ال ةةوازن ال قليةةدي الةةذي كةةان حاصةةظ بةةين معةةدل الةةوالدات و معةةدل
- SAUVY, Alfred.- Op.cité.- p.365.
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الوف ايةةات ةةد اخ ةةط لصةةال الايةةادة السةةكانية ،فيمةةا تواصةةل معةةدالت الوفايةةات فةةي ال رااةةع،
و ي معدالت مرشرة لإل راا مكير فة كير مةن النسةب ال ةي ترققهةا البلةدان الم قدمةة ،ميةال
ذلك المنطقة المغاربية ال ي حققة ن ةالج اةد امةة فيمةا يخةص الصةرة العامةة للسةكان ،فةي
حةةين ظلة الايةةادة السةةكانية فةةي المنطقةةة اةةد مرتفعةةة مقارنةةة بمييظتهةةا فةةي العةةالم مو فةةي موروبةةا
خاصة بمعدل يايد عن الضعفين مو اليظث في بعا الراالت.
و لعةةط ةةذا الولةةعية ةةي ال ةةي دفعة الركومةةات فةةي المنطقةةة المغاربيةةة مدعومةةة باألفكةةار
المال وسةةية لةةى نئةةاز بةةرامج ل رديةةد النسةةط ،و ذلةةك باإلع مةةاد علةةى م ةةط المبةةادس المال وسةةية
تطرفا و الم ميلة خاصة في تنظيم األسرة و ت مين موانع الرمةط الفعالةة بوسةاللها المخ لفةة و
مدعومة ببعا ال شريعات كإاازة اإلاها في المؤسسات العامة األس شفالية.
ةةذا يريلنةةا لةةى مظحظةةة ثانيةةة مفاد ةةا من ال رااةةع الةةذي حقق ةةط موروبةةا فةةي نسةةب الايةةادة
الطبيعيةةة للسةةكان ال ةةي تصةةط لةةى م ةةط مةةن واحةةدة بالمالةةة فةةي كييةةر مةةن األحيةةان و لةةى حةةدود
 % 4فةةي محيةةان مخةةر  ،نمةةا كةةان ن يئةةة لصةةيرورة تاريخيةةة بيعيةةة حصةةل خةةظل عقةةود مةةن
ال طةةور اال صةةادي و االا مةةاعي ال ةةي عرف هةةا العالليةةة فةةي موروبةةا ،فكةةان من ترةةول المئ مةةع
األوروبي من مئ مع زراعي و ما ي ضمنط من ثقافة و عادات و تقاليد معينة تميات بهةا العاللةة
األروبية في تلك الرقبة ككيرة األ فال بإع بار م يمة ا صادية كبيرة ،لي رول ذا المئ مةع
بعةةد اليةةورة الصةةناعية فةةي القةةرن ال اسةةع عشةةر لةةى مئ مةةع صةةناعي و مةةا رافةةق ذلةةك ال رةةول
اإل صةةادي مةةن ترةةول اا مةةاعي ،تميةةط خاصةةة فةةي خةةروج ال علةةيم مةةن ةةار العاللةةة لةةى بةةروز
مؤسسةة المدرسةة كإ ةار اديةد لل علةيم و للر ةي و الصةعود الطبقةي و مداة لل وحيةد اإلا مةةاعي،
فبةةرزت ثقافةةة و ةةيم و مفةةا يم اديةةدة و مصةةب تعلةةم األبنةةال يسة واب و ةةا م ةةول و مكانيةات
مكبر ،نظرا ل عقد النشاط اإل صادي في ظط المئ مع الصناعي و بروز االخ صةاص المهنةي و
ال قنةةي .حيةةث مصةةب األ فةةال فةةي ظةةط ةةذا المئ مةةع عبئةةا ا صةةاديا علةةى العاللةةة و مرةةددا
لطموحاتها المشروعة و بال الي و ع ترول على مس و السلون اإلنئابي للعاللةة األوروبيةة ال ةي
بدمت تربذ العاللة القليلة األفراد.
كمةا من ارتفةاع مسة و معيشةة المئ مةع األوروبةةي و دخةط العةالظت فيهةةا ،كةط ذلةك شةةئع
على بروز ثقافة اديدة و عاز الطموحات داخط العاللة و اعط من األبنال مشروعا مؤاظ.
مما في المنطقة المغاربية و العالم اليالث عامة فإن ترااعا في نسب الوفايةات كمةا رمينةا لةم
يكةةن ن يئةةة ل طةةور علمةةي حاصةةط فةةي ةةذا المنطقةةة بقةةدر مةةا كةةان ن يئةةة ال ةةدخط االسة عماري و
خاصةةة الطبةةي منةةط ،و ح ةةى فةةي زمةةن الةةدول الو نيةةة تةةدعم ن ةةالج الرقبةةة االس ة عمارية فةةي
المئةةال الصةةري ،فةةي حةةين لةةم يرصةةط ترةةول ا صةةادي كبيةةر فقةةد ظل ة ا صةةاديات العةةالم
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اليالث ا صاديات زراعيةة م خلفةة و راكةدة ،ر ةم ال رسةن الطفيةف علةى المسة و اإل صةادي
عام ةةة ف ةةإن دخ ةةط الع ةةالظت و ن حق ةةق ترس ةةنا و ف ةةاات ام ةةة ال من ةةط ل ةةم يك ةةن ف ةةي مسة ة و
موحةةات العاللةةة المغاربيةةة ،ال ةةي ت مةةط فةةي ترسةةين مولةةاعها و ال م ةةع بمةةظذ الريةةاة ،فالةةدخط
الضعيف للعاللة ال يشئع على تغيير العقلية الاراعية للسكان فاأل فال الذين كانوا سةند العاللةة
ف ةةي معم ةةال الرق ةةط مص ةةبروا س ةةندا له ةةا ميض ةةا ح ةةى عن ةةدما اشة ة غلوا خ ةةارج العالل ةةة و س ةةا موا
بمداخيلهم الم نوعة في ترسين ظروف المعيشة .و ر م بروز المدرسة في المنطقة المغاربيةة
ف نها لم ترقق ن الج با رة فيما يخص ال ركم في الايادة الطبيعيةة للسةكان ،فقةد ظلة الايةادة
مرتفعة ر م رتفاع نسب ال مدرس منذ االس قظل و ذلك نظرا لكونط لم يرافقط ترسنا كبيةرا فةي
مسة و معيشةةية و دخةةط العاللةةة .لقةةد كةةان للبعةةد اال صةةادي دور كبيةةر فةةي ال رةةول الةةديمغرافي
الةةذي عرف ةةط موروبةةا فةةي حةةين من ال رةةول الةةديمغرافي فةةي المنطقةةة المغاربيةةة ظةةط فةةي مراحل ةةط
األولى.
و لمئابهة ةةة تواصة ةةط الاية ةةادة الطبيعية ةةة المرتفعة ةةة للسة ةةكان فة ةةي المنطقة ةةة المغاربيةةةة ال ئ ة ة ت
الركومةةات لةةى ال ةةدخط بسياسةةاتها فةةي مئةةال تنظةةيم األسةةرة .ففةةي الو ة الةةذي كةةان ترااةةع
الةةوالدات و نسةةب الايةةادة الطبيعيةةة للسةةكان فةةي موروبةةا ن يئةةة ل رةةوالت ا صةةادية و ثقافيةةة فةةي
المئ مةع ،كةةان ترااةةع الةةوالدات فةةي المغةةرا العربةةي بنسةةب م والةةعة ن يئةةة ل ةةدخط الدولةةة مةةن
خظل برامج تنظيم النسط و لي ن يئة لقناعة اما يرية و عمط تلقالي.
و لكةةن ةةذا ال ينفةةي مطلقةةا كةةون ترااةةع المواليةةد فةةي المنطقةةة ةةو ن يئةةة ل ةةدخط الدولةةة.
فمعةدل المواليةد ال ي ة ثر فقةط بالعوامةط البيولوايةة ميةط نسةب المواليةد و موانةع الرمةط و لكنةةط
ي ثر ميضا بالعوامط و األولاع اإلا ماعية و اإل صادية و و ما يذ ب ليط الديمغرافيون.9

 .1انخفا

معدل الوفايات و عظ ة ذلك بالايادة السكانية

حسةةب الدراسةةات ال ةةي ةةام بهةةا الةةديمغرافيون فةةإن العةةالظت عةةادة مةةا تسة ئيب النخفةةا
معدالت الوفايات لد م فالها بال قليط من نئةابهم ،ففةي المئ مةع الاراعةي تسة ئيب األسةر
يئابي ةةا الرتف ةةاع وفاي ةةات م فاله ةةا و ذل ةةك بماي ةةد اإلنئ ةةاا كش ةةكط م ةةن مش ةةكال ال ع ةةويا ع ةةن
األ فال المفقودين ،مما ذا ترسن مؤشر وفايات األ فةال نرةو االنخفةا و ازداد ممةط العاللةة
في الرصول على مواليد محيال ،فإن الر بة في الرصول على المايد من األ فال تقط.
 - 9باري ،كوموني -.امة السظم مع كوكب األر  -.ص.481.
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و ذا الرمي ةو الةذي كانة تعةول عليةط الركومةات المغاربيةة مكيةر مةن يةرا و ذلةك نظةرا
النخفةةا كلف ةةط اإل صةةادية مقارنةةة بمةةا ي طلبةةط الرفةةع فةةي دخةةط العاللةةة مةةن مكانيةةات ابةةارة
و مةةوارد صةةادية كبيةةرة لةةي مةةن السةةهط توفير ةةا و بال ةةالي فةةإن اةةرال ال خفةةيا فةةي معةةدل
الوفايات في المنطقة المغاربية و حلقة مةن سلسةلة م كاملةة فةي الوا ةع ،رسةمها الةديمغرافيون،
تو ف الركومات المغاربية عند مس وا ا آملة في ترقيق ن الئها العاالة.
و يمكةةن تلخةةيص ةةذا السلسةةلة ب ةةالقول من ترسةةن مس ة و العاللةةة المعيشةةية لةةى دراةةة
حساسةةها بالرفا يةةة وثق هةةا فةةي المس ة قبط ،كةةط ذلةةك يةةدفع النةةاس بصةةفة راديةةة نرةةو ترديةةد
نسةةلهم ،ةةذا الن يئةةة ةةي ال ةةي حصةةل فةةي ال ئربةةة األوروبيةةة بصةةفة تدريئيةةة ،و علةةي مراحةةط
تاريخية بيعية ،و مكاد م ول دون رادة سياسية ادفة لهذا الن يئة .فال رول الديمغرافي الذي
حصةةط فةةي موروبةةا كةةان ن يئةةة بيعيةةة لسلسةةلة مةةن ال رةةوالت السياسةةية و اإل صةةادية انعكس ة
على الوا ع اإلا ماعي لشعوا موروبا الغربية.
ففةةي موروبةةا الغربيةةة ال ةةي عرف ة موال اليةةورة الصةةناعية ثةةم ال رةةول الةةديمغرافي ،بةةدم معةةدل
الوفايات ينخفا فيها في القةرن ال اسةع عشةر ن يئةة ل طةور الطةب و ةد بلةغ المعةدل ‰ 30
سنة  4910ليصط بعد ذلك لى حوالي  % 11في مطلةع القةرن العشةرين  ،4800ليصةط بعةد
ذلةةك لةةى معةةدل  ‰ 8و عرف ة موروبةةا اإلنفئةةار السةةكاني خةةظل القةةرن ال اسةةع عشةةر كن يئةةة
ل رسةةن مؤش ةةر الاي ةةادة الطبيعي ةةة ال ةةذي ةةو حاصةةط ال راا ةةع الكبي ةةر ف ةةي نس ةةب الوفايةةات ثةةم
نخفةةا معةةدل الايةةادة السةةكانية ليبلةةغ حةةوالي  % 0,4فةةي موروبةةا كن يئةةة لل طةةورات الطبيعيةةة
داخط السلسلة الديمغرافية ال ي كنا بصدد بيان مخ لف مراحلها .10
ممةةا فةةي البلةةدان الناميةةة فلقةةد كةةان م وسةةط الوفايةةات عنةةد ا مرتفعةةا و ذلةةك بةةط المرحلةةة
االسة عمارية ،يقابلةةط م وسةةط مواليةةد مرتفعةةة ميضةةا ،ممةةا اعةةط ةةذا البلةةدان تعةةرف ثباتةةا فةةي عةةدد
سكانها ،في مرحل ها الديمغرافية البدالية ال ي كان تركمها الطبيعة ،و مع دخول االسة عمار
للعالم اليالث بادر ب رسين معيشية مس و السةكان لةسةباا السةالفة الةذكر الم علقةة مساسةا
في الر بة في السيطرة على المئال.
و لقةةد كةةان المسة عمر يعمةةط مةةن خةةظل ترسةةين ظةةروف المعيشةةة للشةةعوا المسة عمرة مةةن
خ ةةظل بن ةةال الطر ةةات و م ةةد ش ةةبكات االتص ةةال و الهندس ةةة و ترس ةةين الخ ةةدمات الص ةةرية و
الاراعيةةة ،كةةان يرمةةي مةةن ورال ذلةةك لةةى زيةةادة ةةوة العمةةط المطلوبةةة للسةةكان السة غظل المةةوارد

 -10باري ،كوموني-.المراع السابق  -.ص.488.
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الطبيعية للبلدان المس عمرة .ف قنية منا ضة الموت كمةا يسةميها  Alfred Sauvyكانة وسةيلة
المس عمر للسيطرة و اس غظل المس عمرات.
فلقةةد كةةان م وسةةط الوفايةةات فةةي البلةةدان الناميةةة حةةوالي  % 39سةةنة  4910ليصةةط لةةى
حوالي  % 13سنة  ،4810و د بقي نسب الةوالدات مرتفعةة لةم تسةئط ترااعةا كمةا حصةط
في موروبا و ذلك ل واصط العقلية الاراعية لد سةكان العةالم اليالةث و مةا ترويةط ةذا العقليةة
من تصورات و يم و مبادس في ظط تواصط األولاع الم رديةة للسةكان المعيشةية مةن انخفةا
في مس و المعيشة و توالع المداخيط ر ةم بعةا ال رسةن ،سةوال فةي الرقبةة االسة عمارية مو
في مرحلة بنال الدولة الو نية ممةا مسة واب مةن الركومةات ال ةدخط باسة عمال الوسةالط المانعةة
للرمةةط و تنظةةيم األسةةرة ،و ر ةةم كةةط ةةذا المئهةةودات فقةةد ظةةط م وسةةط ال كةةاثر فةةي البلةةدان
الناميةة عمومةا فةي حةدود  % 1سةنويا ،فةي حةين من ةذا النسةبة تصةط لةى حةوالي  % 0,4فةي
و و مةا يعكة عمةق الفةار فةي اإلنئةازات علةى الصةعيد السةكاني
البلدان الم قدمة
في كظ المنطق ين من العالم ،و ي من مسباا االنفئار السكاني في العالم اليالث.
و ةةذا ميضةةا مةةن خصوصةةيات ال رةةول الةةديمغرافي فةةي بلةةدان العةةالم اليالةةث ال ةةي لةةي لهةةا
نظيةةرا فةةي ال ئربةةة األوروبيةةة ،ةةذا األولةةاع الديمغرافيةةة فةةي المنطقةةة المغاربيةةة خاصةةة و العةةالم
اليالث الم مياة باإلنخفةا الكبيةر فةي معةدل الوفايةات مةع بقةال نسةب الةوالدات مرتفعةة ،خلةق
ولةعا ديمغرافيةا فريةدا ،ت ميةا بةط اىن علةى الصةعيد الكةوني بلةدان العةالم اليالةث ال ةي مصةةبر
ت م ةةع بقاعةةدة سةةكانية عريضةةة مةةن الشةةباا و لةةة مةةن الشةةيوخ ،فهةةي مئ معةةات مصةةب رمهةةا
السكاني ي ميا باألتساع في اعدتط حيث من نصف السكان م دون العشةرين سةنة ،و ةي فئةة
عمرية ت ميا بكونها ير نةشيطة ا صاديا و ي رمط السكان النشيطين و الةذين يميلةون م ةط مةن
 %30مةةن السةةكان عبةةا عةةال هم .ةةذا الخصوصةةية لسةةكان العةةالم اليالةةث سةةوف تريلنةةا لةةى
ضية امة عند الديمغرافيين و الم علقة ب ثر الديمغرافي على اال صادي.

 .3العظ ة بين الديمغرافي و اال صادي
ذا المعادلة الصعبة حاول بعا الديمغرافيين البر نة عليهةا باح سةاا املةة مةن ال غيةرات
ال ةةي كةةانوا يع برونهةةا امةةة فةةي يةةاس األثةةر الةةديمغرافي علةةى اال صةةادي ،و مةةن ةةذا الم غيةةرات
مو المؤش ةةرات اال ص ةةادية ي ةةذكرون نس ةةبة الس ةةكان و الق ةةدرة عل ةةى االدخ ةةار م ةةن نس ةةبة اإلن ةةاج
و االس ة يمار الصةةافي و االس ة يمار الةةديمغرافي و االس ة يمار اال صةةادي و حاص ةط نمةةو الةةدخط
السنوي .فظحظوا من البلةدان ال ةي ينمةو سةكانها بمعةدل  % 2,3سةنويا  -و ةو حاصةط نمةو
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المنطقة المغاربية  -فإن درتها علةى االدخةار مةن نسةبة ن ااهةا ةي فةي حةدود  % 21,8فةي
حةةين من البلةةدان ال ةةي ينمةةو سةةكانها بمعةةدل سةةنوي حةةوالي  % 0فةةان ةةدرتها علةةى اإلدخةةار مةةن
نسةةبة ن ااهةةا ةةو مةةا يعةةادل  % 31,3كمةةا من صةةافي االس ة يمارات فةةي البلةةدان ال ةةي ينمةةوا
سةةكانها بمعةةدل  % 2,3ببلةةدان العةةالم اليالةةث ةةو فةةي مسة و  % 9,8فةةي حةةين من ةةذا
النسةبة فةي البلةدان الصةناعية تبلةغ  % 19,3و ةذا ن يئةة لكةون من البلةدان الم قدمةة ليسة
لهةةا اس ة يمارات ديمغرافيةةة تر ةةق موازن هةةا و تقلةةط مةةن نسةةبة اس ة يماراتها المن ئةةة ،فةةي حةةين من
اسة ة يمارات بل ةةدان الع ةةالم اليال ةةث الديمغرافي ةةة تصة ةةط ل ةةى ح ةةوالي  ،% 6,9فل ةةو من ةةةذا
االس يمارات ير المن ئة في بلدان العالم اليالث حول لى اس يمارات من ئة للرفةع مةن يمةة
ذا االس يمارات لى حدود  % 16,7عولا عن  % 9,8حاليا ،و ةذا يبةرز م ميةة ال رةول
الديمغرافي في ترسن األدال اال صادي ككط ألي دولة من الدول .11
و المقارن ةةة ت واص ةةط عل ةةى مسة ة و يم ةةة االسة ة يمارات اال ص ةةادية ف ةةي ك ةةظ المئم ةةوع ين
الدولي ين ،ففي العالم اليالث تبلغ يمةة ةذا االسة يمارات  % 2,9فةي حةين منهةا تبلةغ ذروتهةا
فةةي البلةةدان الصةةناعية بنسةةبة تقةةارا  .% 10ةةذا الولةةعية اال صةةادية سةةوف تةةنعك علةةى
حاصط نمةو الةدخط السةنوي ،حيةث يبلةغ حةوالي  % 4فةي البلةدان الم خلفةة فةي العةالم اليالةث
ل صط لى حوالي  % 1في البلدان المصنعة .12
فةةي ةةذا المس ة و بةةرزت الظةةا رة السةةكانية فةةي بل ةدان العةةالم اليالةةث و المنطقةةة المغاربيةةة
كإشةةكالية سياسةةية و صةةادية ممةةا اعةةط الركومةةات المغاربيةةة تةةد نةةوا ي الخطةةر و تضةةبط
و سياسات سكانية لموااهةة الولةع الةم ةةفئر للسةكان ،الةذي مصةبر
برامج
زيةةادتهم الطبيعيةةة الس ةريعة تميةةط ااسةةا مقلقةةا للركومةةات بإع بةةارا سةةابقة تاريخيةةة فةةي المنطقةةة
ال ي عرف لرقب م عا بة اس قرارا لعدد سكانها يركمط ال ةوازن الطبيعةي بةين النسةب المرتفعةة
للةةوالدات مقابةةط نسةةب مرتفةةع للوفايةةات ،و مةةا صةةاحب ذلةةك مةةن شةةكالية ال خلةةف علةةى كةةط
و اا ماعي و علمي و معرفي ،مع مكير من نصف سكانط من األميين.
صعيد ا صادي

 .1الطفيلية الديمغرافية
لقد حقق البلدان الم خلفة المرحلة األولى من ال رول الديمغرافي و الم ميط خاصةة فةي
ال رااع الكبير لنسب الوفايات لديها و ا رابها من المعدالت األوروبية .و لكن المرحلة اليانيةة
 -11باري ،كوموني-.المراع السالف الذكر -.ص.488.
 -12فؤاد ،مرسي -.ال خلف و ال نمية دراسة في ال طور اال صادي  -.ص.411.
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مةةن ةةذا ال رةةول الةةديمغرافي لةةم ت رقةةق حيةةث من الايةةادة الطبيعيةةة للسةةكان ظل ة مرتفعةةة اةةدا
مقارنة بالمنطقة األوروبية و ير ا من الدول الم قدمة ،في حدود  % 1كم وسةط سةنوي للنمةو
مقابط  % 0,4في البلدان الم قدمة.
لقةةد اس ة فادت البلةةدان المصةةنعة و االس ة عمارية السةةابقة مةةن اليةةروات المنئميةةة و مسةةوا
البلدان المس عمرة و ةوة العمةال الرخيصةة فةي تةدعيم ا صةادياتها و سةاعد ا ذلةك فةي ترقيةق
المرحلة اليانية من ترولها الديمغرافي ب رسن مؤشر مس و معيشة السكان ،مما انعكة علةى
السلون اإلنئةابي ف رااعة نسةبة الةوالدات و بال ةالي الايةادة الطبيعيةة للسةكان .فةي حةين منةط
في بلدان العالم اليالث السكان فةي مسة و معيشةة م ةد ور و م خلةف مقارنةة بمةا وصةل ليةط
نف ذا المس ويات في بلدان المركا االس عماري.
ةةذا م ةةا دع ةةا بع ةةا الدارس ةةين ل ةةى اع ب ةةار االسة ة عمار و سياسة ة ط اال ص ةةادية ف ةةي البل ةةدان
المس ة عمرة و المع مةةدة علةةى الهيمنةةة اال صةةادية و اإلمبرياليةةة بالطفيليةةة الديمغرافيةةة حيةةث من
المس ة ة عمر ة ةةور المرحلة ةةة اليانية ةةة مة ةةن ترولة ةةط الة ةةديمغرافي باالس ة ة فادة مةةةن الرية ةةع الم ة ة تي مة ةةن
المسة عمرات ،فةةي حةةين منةةط عطةةط نفة المرحلةةة فةةي البلةةدان المسة عمرة ذاتهةةا بمايةةد فقار ةةا و
ربط ا صاد ا بالمركا االس عماري .13
منةةط ممةةا تئةةدر مظحظ ةةط عنةةد دراس ة نا ل ةةاريف ال رةةول الةةديمغرافي ال ةةي عرف ةةط موروبةةا منةةذ
النصف الياني من القرن ال اسع عشر ،و من للعامط اال صادي دورا فعاال فةي المسةاعدة علةى
و ترقية ةةق مخ لة ةةف المراحة ةةط الديمغرافية ةةة ،ففة ةةي المئ مة ةةع الاراعةةةي السةةةابق عة ةةن
نئة ةةاز
المئ مع الصناعي فةي موروبةا كانة مسة ويات المعيشةة للسةكان اةد منخفضةة و كةان النشةاط
الاراعي و النشاط اال صادي الطا ي داخط ذا المئ مةع ،و فةي ظلةط كةان األ فةال يميلةون
س ةةلعة مر ةةوا فيه ةةا نظ ةةرا ل ةةدور م اال ص ةةادي الفع ةةال داخ ةةط األس ةةرة ،ل ةةذلك كانة ة نس ةةبة
الةةوالدات مرتفعةةة فةةي ذلةةك العصةةر ،و كةةان الةةذي يعةةدل مةةن ةةذا الةةوالدات النظةةام الةةديمغرافي
ال قليدي ،و عندما ترول المئ مع األوروبي لى مئ مع صناعي مدخط ذا النظام نسقا اديدا
للريةةاة مةةن ةةيم و معةةايير ثقافيةةة لةةم يعهةةد ا فةةي المئ مةةع الاراعةةي .فكةةان من ظهةةرت الصةةناعة
ذا النشاط الئديد ظهةور مةا يسةمى بال خصةص
كإ ار اديد للنشاط اال صادي و د فر
ن يئةةة ل عقةةد وسةةالط اإلن ةةاج و ر ةةط و مةةا ي طلبةةط ذلةةك مةةن تعلةةم و معرفةةة للسةةيطرة علةةى اىلةةة
كوسةةيلة ن ةةاج ،فظهةةرت المدرسةةة و اسة قل عةةن العاللةةة ،فخةةرج الة علم مةةن ةةار األسةةرة لةةى
المئ مع ،و بعد من كان ال علم مئانيا داخط العاللةة مصةب الة علم فةي ةار المئ مةع الصةناعي
 - 13باري ،كوموني-.المراع السابق  -.ص.489.
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مكلفةةا و مر قةةا للعاللةةة ،كمةةا من ف ةةرة الدراسةةة ال ة و مصةةبر ت طلةةب و ةةا م ةةول لدراسةةة
المعارف و العلةوم ،و بال ةالي خةروج األ فةال و كةذا الشةباا مةن دالةرة اإلن ةاج فةي ةار
المئ مع الاراعي لى دالرة االس هظن في ار المئ مع الصناعي و مصةب األ فةال فةي ظةط
ذا النسق الئديد عبئا على العاللة .ت طلب رعةاي هم و تكةوينهم مةوارد كبيةرة و مئهةودا مضةنيا
يرول دون موحات العاللة.
ملف لى ذلةك منةط فةي ظةط المئ مةع الصةناعي ارتفةع الةدخط العةاللي و ترسةن الظةروف
المعيشية ف رااع نسب الوفايات داخط المئ مع ن يئة ال طور الطبي و العلمي ،و بال الي لةم
يعد نان مبررا الس مرار عقلية ال عويا عن الطفط المفقةود ،كمةا من بيعةة المئ مةع الصةناعي
ال ةةي كان ة ترف ةةا نرةةو االرتق ةةال االا مةةاعي و الطبقةةي ةةذت الطمةةوح ل ةةد العاللةةة ل رس ةةين
و وسالط معيش ها ،و بال الي مصب األ فال مشروعا مؤاظ فةي مرحلةة مولةى ثةم
ظروفها
رح مس لة العدد ،كم عدد من األ فال نريدل ح ى ال يرد ذلك من موحات األسرة فكان
من سعي السكان في المئ مع الصناعي من يقللوا من معداد م بصفة تلقالية.

خاتمة
مثب بعةا الدراسةات حةدييا من معةدالت المواليةد ت ة ثر برسةب حصةة األفةراد مةن النةاتج
الق ةةومي اإلام ةةالي ،فف ةةي الوالي ةةات الم ر ةةدة األمريكي ةةة ك ةةان نص ةةيب الف ةةرد م ةةن الن ةةاتج الق ةةومي
اإلام ةةالي ي ةةوازي  415114مل ةةف دوالر س ةةنة  ،4891و ك ةةان مع ةةدل الموالي ةةد يمي ةةط ح ةةوالي
 ‰48مما في البلدان الم خلفة و األشد فقرا حيث نصيب الفرد من النةاتج القةومي اإلامةالي
في حدود  100دوالر نئد من معدل المواليد فيها مرفةع بنرةو يايةد عةن الةيظث مةرات ذ يبلةغ
.‰11
كةةذا نظح ة من الرفةةع مةةن مس ة و معيشةةة السةةكان و نصةةيب الفةةرد مةةن الةةدخط القةةومي
اإلامالي ال يمكن ال من يكةون يئابيةا علةى السةلون اإلنئةابي لةفةراد و بصةفة تلقاليةة  .14ن
ال ةةدخط الوحيةةد فةةي موااهةةة مشةةكلة الايةةادة السةةكانية ةةو الرفةةع مةةن مس ة و الةةدخط العةةاللي
و بث اليقة في المس قبط .و ال ئربة ال اريخية تيب ذا القول ،فلقد حقق موروبا بالمراحط
المخ لفة من ترويلها الديمغرافي مدعومة با صةاد م طةور و مسة و معيشةي رفيةع للسةكان فةي
حين من البلدان الم خلفة فةي العةالم اليالةث ت ميةا بمسة ويات منخفضةة مةن نصةيب مفراد ةا مةن
الةةدخط القةةومي اإلامةةالي ،و معةةدالت مواليةةد اةةد مرتفعةةة .كةةذا نظحة منةةط كلمةةا واةةد الفقةةر
- REMILI, A..- Planification économique et planification démographie.- p.48.
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و الخصاصة وادت المعدالت المرتفعة من الوالدات ،و كلما واد الغنةي و الرفةاا اال صةادي
كلمةةا واةةدت معةةدالت منخفضةةة للةةوالدات داخةةط ةةذا المئ معةةات .ةةذا مةةا سةةوف يئعلنةةا
ن سالل عن ادو البرامج و السياسات السكانية الم بعة في العالم اليالث عمومةا فةي موااهةة
الايةةادة المرتفعةةة للسةةكان فةةي ظةةط توالةةع نصةةيب األفةةراد مةةن الةةدخط القةةومي اإلامةةالي .و منةةط
البد من الوصول بالنصيب الفردي مةن الةدخط القةومي اإلامةالي فةي العةالم اليالةث عمومةا لةى
مس و يسعى فيط السكان لى ال خفيا الطوعي فةي معةداد م .و لكةن ةط بإمكةان حكومةات
العةةالم اليالةةث من تصةةط لةةى ترقيةةق ةةذا الهةةدف فةةي ظةةط ةةذا الظةةروف اال صةةادية و الدوليةةة
الرا نةل
لقد رمينا فيما سبق من موروبا االس عمارية د ممكن لها من ترقق المرحلةة اليانيةة مةن ترولهةا
الةةديمغرافي باإلس ة فادة مةةن الريةةع الةةذي كان ة تةةوفرا لهةةا مس ة عمراتها فةةي فريقيةةا و آسةةيا  :ريةةع
تميةط خاصةة فةي مةوارد بيعيةة رخيصةة و يةد عاملةة م ةوفرة و بخسةة ،ممةا مكنهةا مةن الرفةع مةةن
نصةةيب الفةةرد األوروبةةي مةةن الةةدخط القةةومي اإلامةةالي فةةي نف ة الو ة الةةذي عطل ة فيةةط ةةذا
المرحلة نفسها في مس عمراتها.
من االس ة عمار مةةدفوعا بطبيع ةةط اإلمبريالي ةة السةةاعية للسةةيطرة علةةى المئةةاالت الريويةةة فةةي
القةةرن ال اسةةع عشةةر دفع ةةط لةةى دخةةال الطةةب الو ةةالي للمنطقةةة بغيةةة القضةةال علةةى األوبئةةة ،ال ةةي
كان تسبب لها عالقا .كما من االس غظل األميةط لليةروات ي طلةب ترسةن فةي مولةاع السةكان
الصرية للرفع من درتهم اإلن ااية ،كط ذلك مفقد ال ةوازن ال قليةدي بةين الةوالدات و الوفايةات
و مواد ولعا م فئرا للسكان ال سابقة تاريخية لط .و و نف االس ةعمار اليوم الذي يواصةط
بطر مخ لفة فقار العالم اليالث و الهيمنة على مواردا و دراتط اال صةادية و يواصةط تكةري
تبعي ةةط لل ةرمس مةةال الغربةةي ممةةا ملةةعف ةدرة العةةالم اليالةةث علةةى الخةةروج مةةن بوتقةةة ال خلةةف
و الركةةود اال صةةادي و اعل ة بةةرامج حكوماتةةط تفشةةط فةةي ترقيةةق مس ة و معيشةةي للسةةكان
مر ةةرم خاصةةة ذا علمنةةا من معةةدالت ال نميةةة اإل صةةادية فةةي بلةةدان العةةالم اليالةةث ال تئةةاري
مس و ازدياد عدد للسكان.
و لكي ي مكن العالم اليالةث مةن حةط المشةكلة السةكانية لديةط ال بةد مةن ايئةاد نظةام دولةي
اديةةد يعطةةي ال ةةوازن بةةين الةةدول المن ئةةة للخامةةات الطبيعيةةة و البلةةدان الصةةناعية المةةوردة لهةةا
بةةالرفع فةةي مثمةةان ةةذا المةةوارد الطبيعيةةة و عطةةال الفرصةةة للعةةالم اليالةةث لينقةةط ال كنولوايةةا بمةةا
ي ظلم مع ثقاف ط و مكانياتط و م طلباتط ،و باخ صار ن ازالةة الفقةر و العمةط علةى ذلةك بال نميةة
اال صادية ي الكفيلة وحد ا ل رقيق المرحلة اليانية من ال رول الديمغرافي.

13

إنسانيات عدد  ،9سبتمرب – ديسمرب 9999

المرااع العلمية العربية :
 -4بةةاي كرمةةوني  : )4888امةةة السةةظم مةةع الكوكةةب .ترامةةة عةةارف حفيةةدة ،سلسةةلة
علوم  ،11منشورات وزارة اليقافة ،سوريا.
 -1رمةةاي زكةةي  : )4893المشةةكلة السةةكانية ،و خرافةةة المال وسةةية الئديةةدة  -سلسةةلة
عالم المعرفة عدد  91ربيع األول  4001ة ،الكوي .
 -3عبةةد الهةةادي يمةةوت  : )4899النمةةو السةةكاني و ال نميةةة اإل صةةادية و اإلا ماعيةةة
العربية  -معهد اإلنمال العربي ،الدراسات اإل صادية ،بيروت ،لبنان  -الطبعة األولى.
 -1ف ةةؤاد مرسة ةةي  :)4891ال خل ةةف و ال نمية ةةة ،دراس ةةة فة ةةي ال ط ةةور اال صةةةادي  -دار
المس قبط العربي ،بيروت ،لبنان.
 -1لوسةةات فالنسةةي  : )4881المغةةرا العربةةي بةةط احة ظل الئاالةةر 4930-4180
 نقلةةط لةةى العربيةةة حمةةادي السةةاحلي  -سلسةةلة مةةا يئةةب من يعةةرف عةةن دار س ةراس للنشةةر،تون .
 -8منظم ةةة األم ةةم الم ر ةةدة  :ح ةةال س ةةكان الع ةةالم  - 4881منش ةةورات ص ةةندو األم ةةم
الم حدة لةنشطة السكانية .FNUAP
 -1منظمةةة األمةةم الم رةةدة للطفولةةة  : UNICEF :تقريةةر حةةول ولةةع األ فةةال فةةي العةةالم
.4891

المرااع العلمية األانبية :
1- SAUVY, Alfred (1954).- Eléments de démographie - Presse universitaire de
France, 1ère édition, 2ème trimestre.
2- REMILI, Abderrahmane (1972).- planification économique et planification
démographique : une équation complexe. Revue développement et civilisation,
numéro spéciale : Population et développement, n° 47-48, Mars / Juin 1972.-p.48.
3- BOUTHOUL, Gaston (1958) .- La surpopulation dans le monde : la mutation
démographique les équilibres démo-économiques.- Paris, Payot.
4- CHESNAIS, Jean Claude (1965).- la démographie. - Paris - France, Edition du
Seuil.
5- ROUISSI, Moncef (1983) .- Population et société au Maghreb.- Tunis,
Horizon Maghrébine CERES production.

11

9999  سبتمرب – ديسمرب،9 إنسانيات عدد
6- SHULTEZ, Théodore w. (1983) .- Il n’est de richesse que d’homme,
investissement humain et qualité de la population, Traduction, Jamel Challali Collection économie sans rivages, Bonnel. Paris.

11

