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 ســـــكان روسيـــا

 عدد السكان 

مليون نسمة. وبهذا الحجم السكاني تشغل روسيا  144وفقا ألحدث تعداد سكاني بلغ عدد سكان روسيا 

بليةةةونال الوتيةةةا   1,34بليةةةونال الهنةةةد    1,38المرتبةةةة التاسةةةعة فةةةي العةةةالمل وذلةةةل بعةةةد كةةةل مةةةن   ال ةةةين   

 196مليةةةةةونال باكسةةةةةتان   211مليةةةةةون ال البرا يةةةةةل   263مليةةةةةونال يندونيسةةةةةيا    327المتحةةةةةدر األمريكيةةةةةة  

 مليون ا .  165مليون ال بنجالديش   192مليونال نيجيريا   

تضم روسيا اليوم نحو ن ف ما كان يتبعها من سكان في عهد اتتحاد السوفيتي الذي تفكل عام 

 مليون نسمة. 290والذي كان يعيش فيه نحو  .1991

مليةون نسةمة  208بمثل ما كان القطاع األوربةي مةن اتتحةاد السةوفيتي السةاب  يضةم  البيةة السةكان    

من سكانهال وهةو  % 80نحو من اإلجماليا يعيش في القطاع األوربي اليوم من روسيا  % 70او ما يعادل 

كانة  عليةه فةي عمةا من حيث السكان السوفيتي   بح  اكثر  وروربية بعد تفكل اتتحاد  روسيا ن  ما يعني

 % 75القطةاع اسسةيوي منهةا يشةغل ف لمةا تة ال دولةة وسةيوية مةن حيةث المسةاحةلكةن روسةيا . العهد السةوييتي

 من يجمالي مساحتها.

نها في وسياا لك % 20في  وروبا و  % 80يمكن اعتبار روسيا دولة  وربية السكان   خال ة القولل

 في  وروباا.  % 25من  راضيها في وسيا و  % 75دولة وسيوية المساحة  

ا بينما 30على  1  30/1وعالية روسيا بقارر وسيا عالية ملفتة جدال فسكان روسيا ت ت يد نسبتهم عن 

  ثلث المساحةا. 3/1تشغل روسيا من مساحة وسيا 
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وراسيا بل في العالم بأسرهل  في مويع روسيا في فقط نجده ت هذا التقابل الملف  بين السكان والمساحة 

 من مساحته.  % 12من سكان العالم فقط بينما تحتل نحو  % 3فهي تضم نحو 

 تطور عدد السكان في روسيا عبر التاريخ

 كان نسمة مليون  125بلغ يجمالي السكان  19 القرن في فترر القي رية الروسية وبحلول نهاية

من يجمالي الشعوب التي ضمتها اإلمبراطورية  % 54 ي بنسبة  لمليون نسمة 67ن يب سكان روسيا 

 القي ريةا. 

بلغ عدد السكان الروس  1914في بداية القرن العشرين وبالتحديد يبيل الحرب العالمية األولى في و 

 مليونا. 90في اإلمبراطورية الروسية نحو 

واتيت ادية منذ الحرب العالمية اتولى يلى انخفاض  د  اتضطرابا  السياسية واتجتماعية ولقد 

ا وخسارر روسيا 1917- 1914   ثناء الحرب العالمية األولى بد   األ مة. فقد سكان روسيا عدر مرا 

انتشار األوبئةل وحلول   وما تلى ذلل منبشكل حاد  ثناء الثورر الشيوعيةل األ مة تفايم  ل ثم الحرب

 .1922 – 1921والمجاعة عام 

هجرر روسية على نطا  واسع مما  دى يلى تنايص السكان و د  يلى  تكاتف  العوامل السابقةولقد 

ُيدر  الخسارر السكانية العامة  انخفاض المواليدل يتلى الحربل يتلى و  مليون نسمة خالل هذه الفترر. 7بنحو 

مليون شخً ا وكان ذلل هو ثةمن  15بنحو  1921وحتى  1914المجاعةل الهجرر ... لخا خالل الفترر من 

 الحرب بالنسبة لسكان روسيا .
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استعاد عدد السكان يدرا من ال يادر نوًعا ما بعد نهاية الحرب األهلية. حيث ارتفع العدد من يلى    

مليون شخً ا. ثم تباطئ  وتيرر النمو السكاني بشكل حادل وذلل  110نحو  1939مليوًنال وبلغ بحلول  93

دخال الم ارع الجماعية بسبب تأثير  السياسة اتيت ادية الجديدر القائمة على  يادر الت نيع بشكل كثيفل وا 

التي تشرف عليها الحكومة وما راف  ذلل من تهجير جماعي  الخو و الكوالمعروفة في اللغة الروسية باسم  

 ويمع.

ُيدر  يجمالي الخسائر ذرور األ مة الديموارافية الثانيةل بحيث  1934 – 1933ولقد شكل  مجاعة 

 ماليين شخص. 5السكانية لروسيا في تلل الفترر  بحوالي 

جاء  األ مة الديموارافية الثالثة  ثناء سنوا  الحرب الوطنية العظمى  الحرب العالمية الثانيةا حيث 

ذا 1940مليون عام  110مليون شخً ال بعد  ن كان  98يلى  1946تنايص عدد السكان في عام  . وا 

 23نا خسائر تراجع المواليد مع يتلى الحرب سنجد  ن خسائر السكان بسبب فترر الحرب يد تجاو    ضف

 مليون نسمة.  

نتيجة لأل ما  الديموارافية الكبرى في الن ف األول  الخسائر السكانيةعلى هذا النحو تبدو ضخامة 

اعة والتهجير والقمع لكان من من القرن العشرينل ولو يدر  ن روسيا لم تتعرض لخسائر الحروب والمج

مليون شخً ا الذي  148مليون شخً ا  بدت من  270نحو  1995المنتظر  ن ي ل عدد السكان في عام 

مليون نسمة   ي ما يعادل سكان اليابان المعا رر  122بلغته فعالا بهذا الشكل تكون روسيا  يد ُحرم  من 

 تقريًباا.

 

 خصوبة السكان في روسيا :
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 يق د بخ وبة السكان يدرر المجتمع على اإلنجاب من خالل نسبة المواليد إلجمالي عدد السكان. 

في بداية القرن العشرين عرف  روسيا المستوى التقليدي للخ وبة والمق ود به ارتفاع معدت  المواليد 

دول العالم في ارتفاع اير المنتظم وارتفاع معدت  الوفيا . في هذه الفترر كان  روسيا تشترل مع بقية 

انجاب م يد من المواليد كسلول اجتماعي متويع في المجتمعا  ال راعية التي يراب فيها اسباء في م يد من 

ل ويأتي ارتفاع معدل الوفيا  نتيجة انتشار الشاية في  عمال الحقلكي يساعدوهم في المستقبل األبناء 

 األمراض وعج  وسائل الرعاية ال حية والطبية.

في مطلع  .ولتسهيل الحساب اتف  العلماء على  ن تنسب  عداد المواليد والوفيا  لكل  لف من السكان

نسمة في  35في األلفل وبلغ معدل الوفيا  نسمة  50القرن العشرين بلغ معدل المواليد السنوي في روسيا 

اليد مطروحا منه معدل الوفيا ا األلف. والفار  بين الريمين ي نع ما نسميه "ال يادر الطبيعية"  معدل المو 

 طبعا انخفض هذا  في األلف 15في مطلع القرن العشرين وبالتالي بلغ معدل ال يادر الطبيعية في روسيا 

 في األلف.  2ن ثم بلغ اس 1990عام  في األلف 5الريم بمرور ال من فو ل الى  يل من 

القدرر ر نظريا خالل فترر   تنجبهم المر  ر عدد األطفال الذينمن المؤشرا  األخرى ذا  الدتلة مؤش

يد بلغ  في روسيا في مطلع القرن العشرين و . سنةا 45  من سن البلوغ حتى سن  البيولوجية على اإلنجاب

 فقطا 1,5يلى  2017 تنايص ذلل اليوم في  لكل امر ر طفال 7,5

ومن الدتئل المهمة  يضا على خ ائص النمو السكاني في مطلع القرن العشرين هو ارتفاع معدت  

لمو  في لمراض واأليرب لأل فر يلى عامينا وهم األكثر عرضة الوفيا  وخا ة األطفال الرضع  من 

األلف  اي  ن في  326هذه السن. ويد بلغ معدل وفيا  األطفال الرضع في روسيا في مطلع القرن العشرين 

ثلث األطفال الرضع كانوا يموتونل  و بعبارر  خرى كان كل طفل من بين ثالثة  طفال يمو  في روسيا في 
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في األلف  10ا يلى  يل من 2017لكن مع تقدم الرعاية الطبية تراجع هذا الريم وو ل اليوم   تلل الفتررا

 . فقط

د مرتفعة دون انخفاض  ن ارتفع مؤشر ال يادر وكان من نتيجة تحسن الرعاية الطبية وبقاء الموالي

لكن لألسف تراجع هذا   وهو ريم يريب مما تعيشه  فريقيا اليوما % 23نحو  1925الطبيعية فبلغ في سنة 

 . ا3 سالب  3 –نموا سالبا حين فاي  الوفيا  المواليد وبلغ الريم  2017الريم عبر ال من لي ل اليوم في 

. لكن من الناحية 1بمرحلة  "اتنفجار الديموارافي" فعليا ليس هنال  دلة على  ن روسيا مر  و 

النظريةل يجب  ن تكون يد حدث  في بداية القرن العشرينل لكن اتضطرابا  اتجتماعية في ذلل الوي ل يد 

 طورها بالشكل التقليدي.تحال  دون ظهورها و 

لسياسية على تراجع المؤشرا  السكانية بقي اير ظاهر تقريًبا جدر اإلشارر يلى  ن  ثر األحداث ات

لطا  للمجتمع السوفيتي. وكان السبب الرئيس في ذلل يعود يلى السرية والتعتيم الكاملين اللذين فرضتهما الس

الديموارافيةل تلل اإلح اءا  التي  ظهر ل بشكل واضحل فور نشرها ءا  السوفيتية على جميع اإلح ا

تحقا الخسائر السكانية الفادحةل والثمن الديموارافي الهائل لة "ينجا ا " المجتمع السوفيتيل و همها الفرض 

عه الباهظ الذي دفالثمن فضال عن اإلجباري والشامل للوسائل الجماعية التعاونية في ال راعة والت نيعل 

 1933 ثر مجاعة يلى . باإلضافة  العالمية الثانيةا حق  الن ر في الحرب الوطنية العظمىالمجتمع كي ي

 يادر معدت  وفيا  السكان في الثالثينيا  بالمقارنة بالعشرينيا ل وتويف  يادر متوسط وكذلل ل 1934 –

 العمر المتويع منذ الستينيا ل يلخ .  

                                                           
عندها ترتفع الزيادة  ،وتقل معدالت الوفيات ،عندما يتم الحفاظ على معدل إنجاب مرتفع ،في أغلبية البالد أولى مراحل التحول الديموغرافيويقصد به  1

 الطبيعية للسكان بشكل حاد .  
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الديموارافية مق ودر في المجتمع السوفيتيل بحيث لم يتفهم  حد تقريًبا  ن على هذا النحو كان  األمية 

انخفاض  افي معدت  اإلنجاب أليل من شخص واحد في الستينيا ل يعني التقليص الذي ت مفر منه في 

  عداد السكان  لروسيا في المستقبل القريبل وهو األمر الذي شاهدنا عوايبه في مطلع األلفية الثالثة. 

 ن انخفاض السكان في روسيال يد بد  بعد يلى ويذهب كثير من الر ي العام في روسيا المعا رر 

فقط  وبعد انهيار اتتحاد السوفيتي ونتيجة له. اير  ن ذلل ليس  حيحا في وايع األمرل فما حدث   1991

 في نهاية الستينيا .  بد  من تراجع المؤشرا  السكانية بعد تفكل اتتحاد السوفيتي هو في الحقيقة نتيجة ما

بعد تفكل اتتحاد السوفيتي   ثرها يد  اد تحقاكان  تركة الستينيا  و ثرها على الحالة الديموارافية 

انخفاض مستوى الحيار اتجتماعي واتيت اديل وانعدام األمن خالل الفترر اتنتقالية مما انعكس على و 

ل وبالتالي 2000في  1,2ل يلى 1991طفل لكل امر ر في  1,9انخفاض  افي معدت  المواليد من 

 مليون. 1,3مليون يلى   2,0انخفض يجمالي  عداد المواليد السنوي في روسيا من

ا في تسعينيا  يرا  السريعة هي التداعيا  الوحيدر لأل مة اتيت ادية في روسيلم تكن مثل هذه التغ

عقاب تفكل اتتحاد السوفيتي. فقد حدث هبوط مماثل في دول  وروبا الغربيةل تماًما ُيبيل   القرن العشرين في 

ل وذلل في 1,4يلى  2,2الوضع اتيت ادي الم دهرل فقد انخفض يجمالي معدت  المواليد في  لمانيا من 

في  1,3يلى  2,0ال وفي  سبانيا من 1986 عام  1,3ا يلى 1976 عام  2,1ل وفي ييطاليا من 1970

 ل يلى وخره. 1980

حتى اسن ت يوجد نظرية مقبولة لهذه العمليةل لكن الديموارافيين يعتقدون  ن السبب في ذلل يد يرجع 

يلى التحول يلى عائلة الطفل الواحدل حتى  ن مفهوم األسرر نفسه بد  يتآكلل ويد جاء ذلل نتيجة مشكال  

د"  والتي يفر فيها عادر األب تاركا المسؤولية كاملة على اجتماعية عرف  باسم "األسرر ذا  العائل الواح
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من األب الذي هجر األسرر وليس  االبا نفا  ين تقوم بتربية األبناء بمفردها ودون  عات  اتم التي عليها 

عليه ييود يانونية ألن األسرر يام  على  ساس "الحيار سويا" وليس  على  ساس تسجيل ال واج بشكل رسمي 

نجاب  طفال كثر في ي. ويد  دى هذا خوف المقبلين على ال واج  والمر ر خا ةا من تحمل مسؤولية ويانوني

دى يلى اتنخفاض الذي ت رجعة فيه في  عداد السكان في  وروبال وهو   ظل عدم توفر  من  سريل وهو ما

 جرين من الدول النامية. األمر الذي وجد   وروبا فيه نفسها في حاجة يلى اجتذاب الم يد من العمال المها

ذا كنا يد  شرنا يلى مرحلة  يادر المواليد وانخفاض الوفيا  باعتبارها مرحلة اتنفجار السكاني  و ما  وا 

ي طللح على تسميته مرحلة التحول الديموارافي األولل فإن لدينا هنا مرحلة "التحول الديموارافي الثاني". 

ليكمل كيف و ف سيرجي  اخاروفل  حد   بر  علماء الديموارافية الروسل تلل الحالة بقوله   " يظهر لنا وا 

التحول الديموارافي في شكل ارتفاع  تأخرا متوسط سن ال واج واألمومةل وفي  يادر الفوا ل ال منية بين 

الوتدا ل وفي ارتفاع نسبة معدت  المواليد خارج يطار ال واج الرسميل و يادر نسبة األشخاص الذين لم 

 رطوا في ال واج المسجلل ولم يكن لديهم  ية  طفال" .  ينخ

 في عدر نقاط  همها   –مقارنة بما نجده في دول  وروبا الغربية  –وتتمي  الحالة الروسية 

ة هبوط مستوى المعيشة  ثناء سانخفاض معدت  المواليد بوتيرر سريعة جًدا  ومن بين األسباب الرئي -

 في المستقبلا.الفترر اتنتقالية وعدم الثقة 

في العالم في مراتب  يادر معدت  الوفيا  حتى  ن روسيا تحتل مع  وكرانيا وبيالروسيا  ول ثالثة  -

ارتفاع معدت  الوفيا  وكان مرد ذلل تدهور نظام الرعاية ال حية السوفيتية ونقص األدويةل سوء التغذية 

لقطاع عريض من السكانل ي دياد يدمان الكحول والمخدرا . هذا وتعتبر  مراض القلب واألوعية الدموية 
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من كل المتوفينا فضال عن حوادث   % 55 كثر من   شرر في روسيات كثر  سباب معدت  الوفار المن

 القتلل التسممل الجروح     ي  سباب خارجية ا و مراض األورام .

وهنال اختالفا  ييليمية في المؤشرا  السابقةل فمعدت  المواليد كا  تنخفض بشكل سريع في مناط  

جال في منطقة الفولجا موسكو وسان  بطرسبورج وفي عدد من  ياليم المرك  األخرىل لكن لم يكن ذلل مس

 في الشمال وفي األورال  و كالميكيال وجمهوريا  شمال القويا ل وتوفال وبورياتيال ويايوتيا . 

 


