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الثروة السكانية وتعزيز قوة الدولة

تتعدد عناصر قوة أى دولة، وتعد الثروة السكانية محدًدا حاكما لهذه العناصر وتلك 
تنموية  سياسات  عبر  سواء  البشرية  بثروتها  الدول  اهتمام  يتوقف  ال  ولذا  القوة، 
داعمة لزيادة رأس املال االجتماعى، أو عبر رؤى استراتيجية لربطها مبنظومة أمنها 

القومى وما يفرضه احلجم واخلصائص السكانية من عناصر قوة أو ضعف.
بهذا املعنى عندما نتحدث عن السكان كمشكلة وحتٍد يواجه الدولة املصرية، نكون أمام 
إشكالية تتعلق باإلدارة الكفء ملوارد الدولة، ونكون أمام اختالل ممتد من السياسات 
واالستراتيجيات على مدى عقود لم تستطع أن حتل شفرة الزيادة السكانية، وأن توظفها كقوة 
وثروة تنموية، أو على األقل تخفف من أعبائها وتداعياتها على االقتصاد، عبر زيادة معدالت 

النمو االقتصادى  ليكون ثالثة أضعاف الزيادة السكانية. 
فالتحدى  املستقبل،  وآمال  الواقع  حتدى  أمام  أننا  تعنى  كمشكلة،  أو  كثروة  السكان  عن  احلديث  إن 
الراهن يرتبط بالقدر على حتويل املشكلة السكانية إلى ثروة ومورد داعم لعملية بناء الدولة املصرية 
احلديثة، وإن كانت أعراض القضية السكانية متعددة باعتبارها من أبرز املشكالت التى تواجه مسيرة 
أن نحدد أساس  املطلوب  الدولة، فإن  تداعيات على معظم عناصر قوة  التنمية، وحتٍد متزايد يفرض 
النمو  وجوهر املشكلة، وطبيعة تعاملنا معها كمشكلة تنظيم أسرة نسعى من خاللها لتخفيف معدل 
السكانى، أم سوف نتعامل معها باعتبارها مشكلة تنموية ضاغطة على مفاصل الدول، وهو ما يتطلب 

رؤية وتكامل سياسات تتعلق برؤيتنا األوسع لشكل الدولة املصرية وعناصر قوتها.
السكانية،  املشكلة  تناول  حتكم  أن  يجب  التى  املستقبلية  التوجهات  أو  املعاجلة  لركائز  التحديد  هذا 
السكانية،  للتساؤل حول مردود نحو ستة عقود من اجلهود احلكومية والسياسات  بدورها  تقودنا 
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ورؤية  توجهات  من  بها  ارتبط  وما  والسياسات،  اجلهود  ثمار  حلجم  عمًقا  أكثر  لتحليل  تدفعنا  وأن 
للمشكلة السكانية ضمن منظومة السياسات العامة التى انتهجتها الدولة خالل تلك العقود. 

إن معاجلة املشكلة من منظور تكامل السياسات أمر ال مفر منه، مبا يعنى أن استمرار قصر التركيز 
على تنظيم األسرة واالكتفاء مبعاجلة بعد واحد وهو اخلاص بالنمو السكانى أمر غير مجٍد وغير فاعل 
وخاصة فى ظل استمرار البيئة احلاضنة الدافعة لهذا النمو بكل أسبابه االقتصادية واالجتماعية وما 
يرتبط به من فكر دينى وموروث مجتمعى، وهو ما تشير إليه جتارب الفترات السابقة التى شهدت 
األهداف  وحتقيق  االستمرار  على  قدرته  فقد  أن  لبس  ما  كبيًرا،  ومجتمعيًا  حكوميًا  وإجناًزا  تطوًرا 
األمر  وبالتالى  األقصى،  حدها  إلى  وصلت  والسياسات  اجلهود  فاعلية  أن  يعنى  ما  وهو  املنشودة، 
السياسات وسبل تناولها حتى ميكن إحداث اختراق مجتمعى فاعل  يتطلب تغييًرا فى منهاجية هذه 
جتاه اإلدراكات واملفاهيم اخلاطئة املرتبطة بالقضية السكانية جنبًا إلى جنب مع األدوات واإلجراءات 

املرتبطة مبعاجلة األبعاد الثالثية للسكان واملمثلة فى النمو والتوزيع واخلصائص.    
املتعاقبة وجنحت من خاللها فى  بذلتها احلكومات  التى  الصورة بوضوح فى اجلهود  وتتجلى هذه 
مواجهة بعض مظاهر املشكلة السكانية، وخاصة املتعلقة بخفض معدل النمو السكانى من ٢.٩ عام 
١٩٨٦ إلى ٢.١ عام ١٩٩٩، وخفض معدل اإلجناب من ٥.٣ عام ١٩٨٠ إلى ٣.٥ طفل لكل سيدة عام 
٢٠٠٠، جنبًا إلى جنب واجلهود املرتبطة بتخفيض حدة أعراض املشكلة السكانية فى أبعادها املرتبطة 
بالتوزيع السكانى، وما أفرزته من مشكالت تتعلق بالتركز السكانى والتفاوت بني احملافظات وانتشار 
العشوائيات، وفى أبعادها اخلاصة باخلصائص السكانية وما فعلته املشكلة من ضغوط على املوارد 

وانعكس على التركيبة السكانية.
بإدراك  املرتبطة  والثقافية  االجتماعية  املعادالت  العديد من  ولكن هذه اجلهود ظلت قاصرة على حل 
من  شك  بال  عانت  التى  احلكومية  اجلهود  مع  وتعاملهم  السكانية  للمشكلة  ورؤيتهم  املجتمع  غالبية 
قصور وعدم قدرة على التطور واملرونة، بحيث لم يتحقق املستهدف وهو الوصول إلى ٢.١ طفل لكل 
سيدة عام ٢٠١٧،) وأصبح املستهدف اآلن الوصول ٢.4 عام ٢٠٣٠( وذلك للعديد من األسباب، وهنا 
ميكن ذكر العديد من األسباب املفسرة لعدم النجاج، والتى تتراوح ما بني أسباب سياسية واقتصادية 
واجتماعية ودينية، وهى أسباب حقيقية ومعروفة ومت حتليلها فى الكثير من الدراسات والتقديرات 
املرتبطة برسم السياسات السكانية، ولكن ما يجب الوقوف علية هو حتليل هذه األسباب على مستوى 
كل محافظة ورمبا على مستوى كل مدينة وحى والوقوف على األوزان النسبية لتلك األسباب، حتى 
ميكن أن يتوازى مع اخلريطة السكانية خريطة أخرى مفسرة للدوافع وأسباب الزيادة السكانية يتم 
ربطها بخطط املواجهة والسياسات املوجهة لتلك املناطق، فأسلوب املواجهة الشاملة ثبت عدم جناحه 
وبالتالى خطط املواجهة يجب أن تكون متعددة ومرتبطة بخصوصية كل منطقة جغرافية. هذه اخلرائط 
تعد ذات أولوية قصوى إلعادة صياغة أو تخطيط أى استراتيجية للسكان، السيما وأننا نتحدث عن 
تباين وأضح فى درجة تطور املجتمع، واختالالت فى السياسات أفرزت واقًعا مجتمعيًا، يعانى من 

تباين واضح فى الرؤية لألهداف القومية والتعامل معها.
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وهنا ميكن التأكيد على عدد من املالحظات الرئيسية املرتبطة بالقضية السكانية وسبل معاجلتها، نذكر 
منها:

١ـ تفرض القضية السكانية نفسها على الدولة واملجتمع ضمن أولويات عملية اإلصالح والبناء، وذلك 
استناًدا ملخاطر استمرار الزيادة السكانية فى ظل الضغوط املفروضة على املوارد وصعوبات اإلصالح 

االقتصادى حيث ستفرض املزيد من الضغوط على املجتمع ومؤسسات الدولة.
إنها  إال  واإلنتاجية،  العمل  على  والقدرة  اإلعالة  بنسبة  تتعلق  مزايا  توفر  السكانى  الهيكل  ١ـ شبابية 
أيًضا تتطلب سياسات داعمة لهذا الهيكل كقيمة مضافة وثروة بشرية، وإال حتول لعبء واستنزاف 

تزيد من التوترات االجتماعية والسياسية.
٢ـ املشكلة السكانية تتطلب بالضرورة إعادة النظر فى عملية إدارة االقتصاد واملجتمع حتى ميكن دفع 
املجتمعية  واملسئولية  املشاركة  بتفعيل  بالتوازن  يسمح  الذى  بالقدر  البشرية،  الطاقة  توظيف  عملية 

ويزيد من معدالت التنمية.
٣ـ حل القضية السكانية يرتهن بالقدرة على إحداث التكامل بني مجموعة من املداخل األساسية، وهنا 
نذكر منها: زيادة  الدراسات واألبحاث،  العديد من  إليه  ملا ذهبت  إلى عدد منها ووفًقا  اإلشارة  ميكن 
االعتماد على التصنيع وحتديث القطاع الزراعى، متكني املرأة، ورفع درجة الوعى املجتمعى، واالرتقاء 
مبؤشرات التنمية البشرية من تعليم وصحة وبيئة، وتعظيم قيم املواطنة واملساواة، وتوفير اخلدمات 
تكلفة  من  كبيًرا  جزًءا  أن  وخاصة  املالئم  التمويل  وتوفير  األسرة،  بتنظيم  املرتبطة  وتلك  الصحية 
برنامج تنظيم األسرة اعتمد على التمويل واملنح األجنبية، وتفعيل أطر الشراكة  بني القطاعات الثالثة 

“احلكومة واخلاص واألهلى” .
4ـ إعادة تفعيل وحتفيز دور املجتمع املدنى والتنظيمات احمللية على املشاركة الفعالة فى مجال السكان 
التى  القرى الصغيرة  امللباة واملوجودات فى  إلى تلبية احتياجات السيدات غير  والتنمية، وأن تسعى 
ال تصل إليها اخلدمة، كما أنها ميكن بالتعاون مع أجهزة احملليات أن تعظم من املشاركة الشعبية فى 
هذا اإلطار. كذلك ميكن لها أن تستند فى دورها إلى الرائدات الريفيات ذوى اخلبرة والوعى والعمل 
على إيجاد شبكات متتد إلى الريف واملناطق العشوائية واملهمشة، وهنا ميكن التأكيد على أهمية إعادة 
تنظيم دور اجلمعيات األهلية عبر زيادة دورها التنموى والدعوى وتفعيل أجندتها ومبادراتها الوطنية، 
وهو ما يتطلب تغيًرا فى منط العالقة القائمة حاليًا بني الدولة واملجتمع املدنى وتقتضى أن تذهب هذه 

العالقة إلى مستوى الشراكة كسبيل ملواجهة حتديات البناء وصياغة أجندة الوطن اإلصالحية.
٥ـ توافر اإلرادة السياسية كانت حاضرة دائًما خالل العقودة السابقة، وهى قائمة حاليًا،  ولكن هذه 
العمل  أولويات  ضمن  بأولوياتها  السكانية  القضية  واحتفاظ  الفاعلية  لضمان  كافية،  تكن  لم  اإلرادة 
الوطنى، وهو ما يتطلب إلى جانب حتديد األدوار واملسئوليات والسياسات، دعم أطر احلوار املجتمعى 
القطاع  وحتفيز  أبعادها،  بكل  السكانية  القضية  مواجهة  على  وراغبة  قادرة  مجتمعية  قوة  وبلورة 
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اخلاص على حتمل مسئوليته االجتماعية ، فتكامل هذه اجلهود هو الضامن لتحقيق التنمية التى متثل 
السبيل األفضل ملواجهة أبعاد املشكلة السكانية الثالثة. 

اتساًقا مع هذه الرؤية، فسوف يستهدف عدد “أحوال مصرية “ معاجلة القضية السكانية من منظورها 
الواسع أخًذا فى االعتبار االستراتيجية الراهنة واجلهود احلكومية الداعمة ملواجهة التركز السكانى 
اخلصائص  تطوير  مع  اإلجــراءات  تلك  تكامل  أهمية  إبراز  مع  جديدة،  مدن  بناء  عبر  والعشوائيات 
العمل،  قوة  وزيــادة  التكنولوجى  والتقدم  والصحة  التعليم  جلودة  داعمة  سياسات  عبر  السكانية 

واالستفادة من شبابية الهيكل الدميوجرافى عبر سياسات رشيدة داعمة لتسريع وتيرة التنمية.  

د. أمين السيد عبد الوهاب


