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النظريات السكانية
 النظريات الكالسيكية
أوالً  -نظرية مالتوس في السكان ( ) 6384 - 6611
ولد توماس روبرت مالتوس في إنكمت ار سنة  ، 6766ونشأ في بيئة دينية أرستقراطية ،وعند االنتياء من
مرحمة دراستو الثانوية التحق بجامعة كامبريدج ،وبعد أن تخرج منيا ولنبوغو في عمم الالىوت ُعّين كمدرس فييا
عام  ، 6791وفي عام  6796أصبح عضواً في الكنيسة باإلضافة إلى وظيفتو التدريسية في جامعة كامبريدج.

تميزت المرحمة التي عاشيا مالتوس بظروف اجتماعية واقتصادية قاسية أثرت فيو بشكل كبير ليؤدي بو
األمر لوضع نظريتو الشييرة ،ومن المفيد جداً قبل الدخول في حيثيات نظريتو ِذكر بعض المؤشرات االجتماعية
واالقتصادية التي كان يعانييا المجتمع الذي كان يعيش فيو ،ويمكن إيجازىا بما يأتي :
 شيدت بريطانيا ارتفاعاً كبي اًر في معدل المواليد ،وذلك نتيجة االضمحالل الذي القاه النظام اإلقطاعي القديممن ناحية وبدء النظام الصناعي الحديث من ناحية أخرى ،باإلضافة إلى أن السياسة االقتصادية السائدة في
ذلك الوقت التي تدعو إلى زيادة عدد السكان ألغراض قومية أو استعمارية ،كما أن التحسن في المستوى
المعيشي وقتيا كان لو األثر األكبر في زيادة عدد المواليد والسكان .
 قيام الثورة الصناعية في أوربا في أواخر القرن الثامن عشر أدى إلى آثار جانبية كانت السبب في اضطرارالعمال إلى زيادة ساعات العمل بأجور ال تزيد عن حد الكفاف ،ودخول األطفال والنساء إلى سوق العمل الذي
أدى إلى زيادة عرض العمل ،ومن ثم انخفاض أجورىم بحيث أصبحت ال تكفي سد الحاجات األساسية ليم.
في ظل ىذه الظروف االجتماعية واالقتصادية المعقدة خرج مالتوس بنظريتو في السكان ،وطبقاً لمنيج
تفكيره يرى أن الزيادة السكانية مجرد عممية بيولوجية بحتة ال عالقة ليا بالنظم االجتماعية السائدة ،وبعبارة أخرى
ال توجد صمة بينيا وبين تغير أو تطور قوى وعالقات اإلنتاج السائدة في فترة تاريخية معينة ،وفي الطبعة
األولى من مقالو عام  6798ذكر نقطتين ارتكازيتين ميمتين بنى عمييما تحميمو فيما بعد :
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األولى  :الغذاء ضروري لحياة اإلنسان .
الثانية  :العاطفة بين الجنسين ضرورية .
وىاتان النقطتان من طبيعة ثابتة لكنيما متعارضتان ،وبنى نظريتو عمى أن قدرة السكان عمى التناسل
أعظم بدرجة ال متناىية من قدرة األرض عمى إنتاج موارد العيش التي تخضع خضوعاً تاماً لقانون تناقص الغمة
واستناداً لذلك تزداد موارد العيش وفق متوالية عددية (  ،)...، 5 ، 4 ، 1 ، 2 ، 6بينما يتزايد السكان وفق
متوالية ىندسية (  ،) ... ، 12 ، 66 ، 8 ، 4 ، 2 ، 6وطبقاً لفكرة المتوالية اليندسية فإن عدد السكان من
الناحية النظرية يمكن أن يستمر بالتزايد إلى ما ال نياية ما لم يعرقل ىذا التزايد موانع معينة ،ولم ييتم مالتوس
بإثبات االدعاء األساسي في نظريتو الذي ىو تضاعف عدد السكان كل خمس وعشرين سنة ،فقد نظر إليو عمى
أنو بدييية ال تحتاج إلى إثبات ،وكل ما استند إليو ىو اإلحصاءات التي كانت منشورة آنذاك عن سكان الواليات
المتحدة ،وىي إحصاءات كانت تعكس بشكل واضح آثار اليجرة السكانية الكبيرة التي قام بيا سكان أوربا.
إن التناقض بين قدرة السكان عمى التزايد وقدرة األرض عمى إنتاج الغذاء يمثل في رأي مالتوس فحوى
المعضمة السكانية ،وخمص مالتوس إلى أن مشاكل الجوع والبطالة والفقر وسوء أحوال الصحة العامة وانتشار
الرزيمة وفساد األخالق ىي مشاكل حتمية ال ذنب ألحد فييا ،فيي ترجع إلى مفعول ىذا القانون األبدي الذي
يعمل في كل زمان وفي كل الظروف التي يمكن أن يعيش فييا اإلنسان ،وأن كل ىذه المشاكل ال صمة ليا
بالنظام الرأسمالي وال بطريقة الحكم أو بسوء توزيع الثروة والدخل ،وأن الفقراء بتكاثرىم يجمبون الشقاء ألنفسيم
وليذا يرى مالتوس أن أىم مساعدة يمكن أن تقدم لمفقراء ىي تبصيرىم بقانون السكان ،وكان من أشد المعارضين
لقانون إغاثة الفقراء الذي كان يقضي بتوزيع بعض المعونات عمى المعوذين ،ألنو رأى أن إغاثة الفقراء ال يكون
من نتيجتيا إال تشجيع الفقراء عمى الزواج وزيادة نسميم .
في ضوء ىذه النظرة المظممة التشاؤمية لمرؤية المالتوسية لمعالَم دخل مالتوس في خالف عميق مع والده
ومع بعض المفكرين في عصره مثل وليم جودوين وكوندرسيو الذين كانوا يؤمنون بمستقبل البشرية ،ويتفاءلون
بإمكانية تحقيق السعادة لجميع األفراد من وجية نظر مثالية ،وراح مالتوس يصوغ حمولو غير اإلنسانية حول
وره بين نمو السكان ونمو الموارد
مشكمة زيادة السكان ،حيث يرى أنو لمتغمب عمى ىذا التناقض الذي َ
تص ّ

الغذائية ال بد من وجود موانع معينة تعيد التناسب بين ىذين المتغيرين .

وفي الطبعة الثانية من مقالو في عام  6881؛ أي بعد خمس سنوات عمى صدور المقال األول راح
مالتوس يصوغ الحمول في شكل موانع إيجابية وموانع أخالقية :
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الموانع اإليجابية  :موانع تفرضيا الطبيعة ،ويمكن حصرىا في البؤس والرزيمة واألمراض واألوبئة والحروب
والقحط والمجاعات ،وىذه الموانع تعمل عمى تحقيق التوازن بين الموارد الغذائية والسكانية .
تبصر اإلنسان ،وتعمل ىذه العوائق عمى تخفيض معدل المواليد مثل
الموانع األخالقية  :موانع وقائية محورىا ّ
العفة والرىبنة وتأخير سن الزواج واتخاذ اإلجراءات التي من شأنيا أن تمنع الفقراء من الزواج وكثرة اإلنجاب.

لكن ىذه الموانع ال تكفي وحدىا لموازنة أعداد السكان مع الموارد الغذائية لسبب واحد ىو أن معظم
السكان ال يممكون النظرة الثاقبة والبصيرة ،كما ال تتوفر عند الجميع قوة العزيمة وكبح جماح النفس ،وال ُينتظر
من أفراد الطبقات الدنيا من السكان أن يتمتعوا ببعد النظر ،ولن يتحسن الجنس البشري طالما أن أوالد الفقراء في
زيادة مستمرة وأوالد األغنياء في تناقص نسبي ،وكان ىذا ىو السبب الذي من أجمو رفض مالتوس قانون الفقراء
ووجب إلغاؤه نيائياً باعتبار أن فئة الفقراء تزداد عمى حساب طبقة األغنياء .
بالرغم من أنو قد نشب خالف عميق بين مالتوس واالقتصاديين الكالسيك المعاصرين الذي دار حول
موضوعات القيمة ونظرية التوازن االقتصادي العام ،إال أن نظريتو في السكان كانت مع ذلك موضع قبول شبو
عام بينيم ،حيث عبروا في كتاباتيم عن وعي الطبقة البرجوازية الصناعية الوليدة ،ويوجد في صمب نظرية
مالتوس مجموعة معينة من الفروض واألسس الفكرية واإليديولوجية التي كانت تتفق وتنسجم مع البناء الكامل
لمفكر االقتصادي الكالسيكي البرجوازي آنذاك مثل :
 -6الطابع األزلي واألبدي الذي أضفاه مالتوس عمى نظريتو ،حيث نادى بأن قانون السكان الذي تحدث عنو
إنما ىو قانون طبيعي ذو صفة مستقمة عن طبيعة النظام االجتماعي السائد ،وىذا االدعاء يتماشى مع إيمان
سير أمور الكون والطبيعة والمجتمع.
الكالسيك بوجود قوانين طبيعية خارقة تعمو فوق إرادة البشر وتُ ّ
 -2ال ترجع مشكالت الفقر والجوع والبطالة وسوء الصحة وانخفاض األجور في رأي مالتوس إلى طبيعة النظام
الرأسمالي ،إنما تعود إلى مفعول قانون السكان ،فأعطت نظرية مالتوس بيذا الشكل البرجوازية الصناعية سالحاً
نظرياً في يدىا لتبرير سوء أوضاع الطبقة العاممة .
االنتقادات الموجهة لنظرية مالتوس
 -6من خالل استعراض اإلحصائيات لمموارد الغذائية التي كانت دائماً أكبر من نسبة تكاثر اإلنسان ،فالمشكمة
إذاً ليست في التفاوت النسبي بين النمو السكاني والموارد الغذائية بل في سوء توزيعيا عمى سكان العالم ،مما
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خ مق عبر التاريخ أزمات غذائية ،وعند التوزيع العادل ليذه الموارد فال مجال لنشوء المجاعات أو األزمات
الغذائية .
 -2لم يزداد سكان العالم حسب المتواليات التي ذكرىا مالتوس أو حتى بنسبة قريبة منيا ،بالعكس فإن أوروبا
نفسيا عانت من نقص كبير في المواليد بعد أقل من قرن من ظيور رأي مالتوس .

 -1النظرة الخاطئة لمتكاثر البشري عمى أنو عممية بيولوجية محضة مستقمة عن األوضاع االقتصادية
واالجتماعية لإلنسان ،ألن الدراسات االقتصادية واالجتماعية أثبتت أن النمو السكاني مرتبط بدرجة التطور
االقتصادي واالجتماعي في المدى الطويل؛ أي بعبارة أدق السكان متغير تابع ال يجوز معالجتو بمعزل عن
سائر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية .
 -4أىمل مالتوس عامل التطور التكنولوجي ومدى إمكانية زيادة اإلنتاج عن طريق التقدم العممي .
 -5النظرة التشاؤمية التي لونت محيط مالتوس دفعو لتبني أساليب قسرية لمعالجة التكاثر بصورة ال تنسجم مع
الكرامة اإلنسانية .
ثانياً – نظرية ريكاردو في السكان
يمثل دافيد ريكاردو أحد أعالم الفكر االقتصادي ،وقد عاش في إنكمت ار خالل الفترة ()6811 – 6771
وقدم لمفكر االقتصادي واالجتماعي كثي اًر من اآلراء واألسس التي عزز بيا الفكر الكالسيكي ومدرستو ،وفي
إطار نظرتو السكانية كان يشارك مالتوس في تشاؤمو لممسألة السكانية من خالل طرحو لنظرية األجور التي
استند في صياغتيا عمى قانون مالتوس في السكان ،ويرى ريكاردو أن األجر الطبيعي لمعمال يتحدد في األجل
الطويل عند مستوى معين ال يتعداه ،وىذا المستوى ىو الحد األدنى الضروري لممحافظة عمى العمال وتمكينيم
وبناء عمى ذلك تتحدد األجور عمى أساس أجر
من إعادة تجديد جنسيم وذلك عمى حد تعبير ريكاردو نفسو،
ً
الكفاف الذي يتحدد بدوره بمستوى أسعار المواد الغذائية ،فإذا ارتفع أو انخفض األجر الطبيعي عن مستوى أجر
الكفاف فإن ىناك قوى طبيعية من شأنيا أن تعيد بطريقة تمقائية مستوى األجر إلى مستواه األدنى الضروري
ويمكن تفسير ذلك باختصار عمى النحو اآلتي :
إذا ارتفعت أجور العمال عن حد الكفاف فإن ذلك سوف يؤدي إلى تشجيع زواج العمال ،األمر الذي
يؤدي إلى نمو السكان وزيادتيم ،وىذا يؤدي بدوره إلى زيادة العرض من القوى العاممة عن المتاح منيا ،وبالتالي
يحصل انخفاض في األجور في سوق العمل حتى تصل إلى تصل إلى حد الكفاف ،واذا استمرت الزيادة
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السكانية وأخذت األجور باالنخفاض إلى أدنى من مستوى الكفاف فإن ذلك يؤدي إلى تدىور الحصول عمى
المواد الغذائية ،وبالتالي يؤثر ىذا عمى الصحة العامة وتزداد األمراض وترتفع نسبة الوفيات في صفوف الطبقة
العاممة ،األمر الذي يجعل عرض العمل أقل بالقياس عما كان عميو من قبل فترتفع أجور العمال ثانيةً حتى
تصل إلى مستواىا الطبيعي .
االنتقادات الموجهة لنظرية ريكاردو
 -6لقد زاد عدد السكان في بريطانيا حوالي أربع مرات عما كانوا عميو في عيد مالتوس ،إال أن ذلك لم يعمل
عمى خفض األجور إلى مستوى الكفاف ،بل عمى العكس زادت األجور إلى أضعاف ما كانت عميو سابقاً مع
األخذ بعين االعتبار الزيادات التي طرأت عمى مستوى األسعار.
 -2إن ارتفاع األجور لمعمال في البالد األخرى لم يعمل عمى زيادة عرض عنصر العمل بالدرجة التي توقع بيا
ريكاردو انخفاض األجور إلى مستوى الكفاف ،كما أن ارتفاع األجور أدى إلى العكس تماماً مما توقع ريكاردو
بحيث ارتفعت مستويات المعيشة من ناحية وانخفضت معدالت المواليد في ىذه البالد من ناحية أخرى .
 -1إن نمو السكان قد يعتمد عمى مستوى األجور في بعض األحيان ،إال أنو ليس العامل الحاسم فيناك مؤثرات
أخرى لم يتطرق ليا ريكاردو مثل الظروف التي تحيط بالريف ،األمر الذي يجعل سكان الريف يحبذون اإلنجاب
وكثرة األوالد كعزوة وكمصدر دخل لألسرة ( عمالة بشرية ) .
 -4اعتمدت نظرية ريكاردو عمى تحميل عرض العمل ،وجعمت منو األساس لحد الكفاف في األجور ،ولم
تتطرق لجانب الطمب والعوامل المؤثرة عميو ،األمر الذي جعل نظريتو بيذا الخصوص مبتورة وال يمكن االعتماد
عمييا في النمو السكاني .

 النظريات االجتماعية
تفسر ىذه النظريات المسألة السكانية في ضوء الظروف والعوامل االجتماعية التي تؤثر عمى اتجاىات
اإلنسان في تحديد نسمو ،ومن أىم رواد ىذا االتجاه :
أوالً – نظرية كارل ماركس لمسكان
قدم ماركس نظريتو في السكان عمى أسس غير األسس التي تبنتيا النظريات السابقة ( مالتوس ،ريكاردو ) ،فيو لم يكن
متشائماً في وجية نظره كما ىو الحال فيما سبقوه ،ولقد أعمن أنو رافض بشكل كمي لكل ما ُيطمق عميو مشكمة خاصة بالسكان

وقال بأن العالم ال يعاني من مشكمة سكان بقدر ما يعاني من مشكمة توزيع الثروة ،حيث تستأثر قمة من أفراد المجتمع بغالبية
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الدخل القومي ،بينما ال تحصل األكثرية إال عمى نصيب متواضع من ىذا الدخل ،فالعمال ىم الذين يحصمون عمى أجور بسيطة
بينما أرباب العمل يحصمون عمى أرباح كثيرة ،وىذا ىو سوء توزيع الدخل ،ولو كان ىناك عدالة في توزيع الدخل بين الطبقات
المختمفة من المجتمع لما كان ىناك أي مشكمة خاصة بالسكان.
وفي نظرية ماركس لمسكان ىجوم عنيف عمى اآلراء التي سبقتو في ىذا اإلطار (مالتوس وريكاردو) ،فيو يرى أن ال
مشكمة في تزايد السكان إنما المشكمة في توزيع الموارد ،وقد آمن ماركس بأن الفقر والبطالة مظيران من مظاىر التضخم السكاني
في المجتمعات األوربية ،وقد أرجع ماركس ىذا التضخم إلى تفسيرات أخرى غير التي فُسرت من قبل مالتوس ،حيث قال عن ذلك
وبناء عمى ذلك فقد اعتبر التضخم السكاني
بأن التضخم السكاني يرجع إلى فائض في العمالة بالنسبة لفرص العمالة المتاحة،
ً

النسبي الزمة من لوازم االقتصاد الرأسمالي وأحد سماتو ،وأن نمو الرأسمالية يتسبب في خمق فائض في قوة العمل ،وىذا الفائض
يعمل بدوره عمى تخفيض األجور وبذلك يكون شرطاً أساسياً الستمرار التوسع في الصناعات الرأسمالية ،وقد دعم ماركس كالمو
ىذا بذكر بعض األمثمة حول ىذا الموضوع ،فذكر بأن القوانين التي كانت سائدة في أوربا تُعاقب العامل الذي يأخذ أج اًر مرتفعاً
بعقوبات شديدة كما جاء ذلك في قانون التدريب الصادر في عيد اليزابيت ،حيث يعاقب رب العمل بالسجن عشرة أيام فيما إذا بالغ
ويعاقب العامل ( )26يوماً بالسجن إذا قبل بيذا األجر .
في إعطاء العمال أجو اًر مرتفعةُ ،
ويرى ماركس أيضاً أنو لن يكون ىناك سكان فائضون عن الحاجة وال فقر وال شقاء وال بؤس إذا تحول النظام الرأسمالي
إلى اشتراكي ،وقرر أنو ال يوجد قانون عام لمسكان ثابتاً ،إنما لكل عصر ولكل مجتمع قانون لمسكان خاص بو ينتج عن الظروف
الخاصة السائدة فيو.
باختصار يعزي كارل ماركس المشكالت السكانية وشرور المجتمع كميا إلى النظام الرأسمالي ،ألن ىذا النظام يعجز عن
توفير العمل لمجميع ،وىو نظام يسود فيو الفقر وما يرافق ذلك من مشكالت ،فإذا ما تحول النظام االقتصادي الذي يتبع الطريقة
الرأسمالية في اإلنتاج إلى نظام اشتراكي سوف لن تكون ثمة مشكمة لمسكان المتمثمة في التزايد والفقر والبؤس ،وىنا يشير إلى وجود
قانون خاص في اإلنتاج في ظل النظام االشتراكي يحول دون حدوث الزيادة الكبيرة في العدد ،إذ أنو قادر عمى التخمص من
البطالة أو الحد منيا وايجاد العمل الكافي لمسكان لمعيش بصورة مالئمة ،فزيادة السكان يقابميا زيادة في اإلنتاج وكفاية في المواد
الغذائية ،وحسب رأيو فإن المجتمع االشتراكي ىو مجتمع العدل والكفاية.
االنتقاد الموجه لنظرية ماركس
عمى الرغم من تبني اآلراء الماركسية في السكان من قبل الكثيرين الذين اعتبروىا الوحيدة في صفتيا العممية في ىذا
المجال ،إال أن الكثيرين أيضاً لم يوافقوا عمى ىذه اآلراء بل لم يعتبروىا أصالً بنظرية لمسكان ،حيث ال تمت بصمة لممواضيع
المتعمقة بالظواىر الديموغرافية مثل الوالدات والوفيات ،ووصفوىا بأنيا ليست إال أفكار اقتصادية ظمت تسيطر عمى أفكار الكتاب
الشيوعيين فيما بعد .
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