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  الرأمسالية يف الزراعةالرأمسالية يف الزراعة

  ((كتاب كاوتسكي ومقالة السيد بوجلاكوفكتاب كاوتسكي ومقالة السيد بوجلاكوف))

  

  إيلني. بتوقيع فل( احلياة)يف جملة جيزن  9111فرباير  –ونشر يف يناير  9911مايو  –كتب يف إبريل. 

  دار التقدم9194خة اإلجنليزية، موسكو ، النس4مرتجم عن األعمال الكاملة، جملد ،. 



 4 

  املقالة األوىلاملقالة األوىل

إسوومام يف مسوو لة : "بوجلوواكوف بونوووان. علووم مقووال للسوويد  ( 29-9القسووم الينووا  موون   ) 2-9حتتوووجم جملووة لتشووالو عوودد 
كتوواب  "اكوف عوون  ووق أن ويقووول السوويد بوجلوو. ، وهووو عبووارة عوون نقوود لكتوواب كاوتسووكي عوون املسوو لة الزراعيووة"التطووور الرأمسوواا يف الزراعووة

وأنو  راوا يكوون أول موه منمعوي وعلموي سولة املسو لة . ، وأن لو  أييوة نظريوة وعمليوة كبورية"كاوتسكي ميينل وجمة نظر متكاملة عن الووام
لوولين يوتووربون الووأ أترت جوودالم  اميمووا يف كوول الووبالد وال ثالووا تينووري مينوول هوولا اجلوودل،  ووو بووني الكتوواب الوولين يت قووون يف ا را  الوامووة وا

الأ عرضما " )املسلمات ال ردية يف كتاب كاوتسكي"وعلم نقد " يقصر ن س  علم النقد السليب"إن السيد بوجلاكوف . أن سمم ماركسيني
ا، وغاية يف عدم الدقة كما سنبني" لتشالو"لقرا    لة أن يقدم فيما بود عرضما منمعيما ملس"وأيمل السيد بوجلاكوف (. علم حنو خمتصر جدم

 .يف موارضة وجمة نظر كاوتسكي" يقدم أيضما وجمة نظر عن الوام متكاملة"وهبلة الطريقة " التطور الرأمساا يف الزراعة

وأن هنوا  يف روسويا أيضموا مون وليس لدينا أدىن شك يف أن كتاب كاوتسكي سيينري جدالم ليس ابلقليول بوني املاركسويني يف روسويا، 
وعلم أية  ال، فإن مؤلف هلة السوطور يووارب بكول موا لديو  مون يقوني رأجم السويد بوجلواكوف . سيؤيدةسيوارض  كما أن البوض ا خر 

" عمول مرموو " Die Agrarfrageفولم الرغم مون اعورتاف السويد بوجلواكوف تن كتواب املسو لة الزراعيوة . وتقييم  لكتاب كاوتسكي
وهوولة .  تلووك املوتووادة يف اجلوودل بووني مووؤل ني موون ا اهووات متقاربووةفووإن تقييموو  كووان  ووادما بشووكل يوودعو لالسووتلراب، ومكتوووب بلمعووة غووري

وواف  يف كول مون علوم الزراعوة الوواقوي وعلوم االقتصواد الوواقوي "... "سطحي لللايوة: "عينات من التوبريات الأ يستخدمما السيد بوجلاكوف
. إخل إخل(... التشديد من السيد بوجلاكوف". )اجلادةإن كاوتسكي يستخدم عبارات فارغة ليتمرب من املسائل الولمية "... "بن س القدر

 .وللا فإننا سوف ن حص بوناية هلة التوبريات الأ استخدمما ذلك الناقد القاسي، ونقدم يف الوقا ذات  كتاب كاوتسكي للقارئ
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ان أن السويد بوجلواكوف وغو  عون البيو. إن السويد بوجلواكوف يوجو  هبولة املناسوبة ضوربة ملواركس  وو قبول أن ينصورف لكاوتسوكي
... آبرا  خاطئوة"، "أ يوالم "يؤكد اخلدمات الوديدة الأ قدمما هولا االقتصوادجم الوظويم إال أنو  يال وا أن املور  يصوطدم يف أعموال مواركس 

عووة يتنوواقض تن رأ  املووال املتلووري يف الزراضوومن هوولة ا را  علووم سووبيل املينووال ذلووك الوورأجم القائوول موون "و". رفضووما التوواريى علووم حنووو كوواف
من املخطئ ".  دث يف الصناعة املوملية، وهكلا فإن الرتكيب الوضوجم لرأ  املال الزراعي يزداد ابستمرارابلنسبة لرأ  املال الينابا مينلما 

لزراعووة هنووا هوول هووو موواركس أم السوويد بوجلوواكوفو إن السوويد بوجلوواكوف يضووع يف اعتبووارة أن التقوودم التكنيكووي يف الزراعووة والكينافووة املتزايوودة ل
وذلك أمر ال جدال في ، إال أن  أبود من أن يكون رفضما . يؤداين يف اللالب إىل تزايد كمية الومل الضرورجم لزراعة قطوة موينة من األرب

ب فنظريوة مواركس تؤكود فحسو. لنظرية تناقص رأ  املال املتلري نسبيما ابلنسبة لرأ  املال الينابا، وعلوم حنوو متناسوب موع رأ  املوال الينابوا
فموول . يف عموموو  مييوول للتنوواقض عنوودما يتزايوود م يف و وودة املسووا ة( رأ  املووال الينابووا= رأ  املووال املتلووري، ث = م )ث /علووم أن مووودل م

تد ض نظرية ماركس إذا تزايد ث يف الوقا ذات  علم حنو أكينر سورعةو إن الزراعوة يف الوبالد الرأمساليوة إذا أخولت يف جمملموا تبوني تنواقص 
الري يوووة وعووودد الوموووال الووولين يوملوووون يف الزراعوووة يتنووواقص يف أملانيوووا وفرنسوووا وإجنلووورتا، يف  وووني أن عووودد فسوووكان املنووواطق (. ث) وتزايووود( م)

تنووووواقص عووووودد سوووووكان األرايف مووووون  9911إىل  9992ويف أملانيوووووا علوووووم سوووووبيل املينوووووال مووووون . املاكينوووووات املسوووووتخدمة يف الزراعوووووة يتزايووووود
، علم (1911111إىل  1111111الومال اللين يوملون ابألجر يف الزراعة من  وتناقص عدد) 99111111إىل  91211111

وتزايد عودد املاكينوات الوأ تودار ابلبخوار وتسوتخدم ؛ (1) 198819إىل  419891 ني تزايد عدد املاكينات املستخدمة يف الزراعة من 

                                                 
 . و يينبا عكس ذلك، وكل البيالت م خوذة عن كتاب كاوتسكي. املاكينات من خمتلف األنواع جمتموة( 1)
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إمجووووواا قووووووة أ صووووونة ا الت البخاريوووووة  علوووووم  وووووني تزايووووود( 9913يف سووووونة ) 92919إىل ( 9931يف سووووونة ) 2389يف الزراعوووووة مووووون 
إىل  91911111وتزايد عودد املواشوي مون  93111111إىل  91911111وتزايد عدد املواشي من . املستخدمة يف أكينر من ذلك

ويف فرنسووووا تنوووواقص (. علووووم التووووواا 9912و 9998يف ) 92211111إىل  1211111وتزايوووود عوووودد اخلنوووواثير موووون  93111111
سووونة : ؛ وتزايووود عووودد املاكينوووات الزراعيوووة كالتووواا9912يف  9911111إىل  9992يف ( مسوووتللة) 9111111سوووكان األرايف مووون 

؛ 92111111: وكووووان عوووودد املواشووووي كالتوووواا. 811311 – 9912؛ سوووونة 239919 – 9992؛ سوووونة 982394 – 9992
إن االخن اب ) علم التواا 2311111، 2941111، 2191111علم التواا؛ وعدد اخليول  983111111؛ 98111111

وهبولة الطريقوة فوإن خريوى (. يوترب قليل األيية ابلنسوبة لالخن واب يف سوكان القطاعوات الري يوة 9912 – 9992يف عدد اخليول يف فرتة 
السويد لقد كوان اخلطو  الولجم وقوع فيو  . البالد الرأمسالية يف جممل  ال يد ض بكل أتكيد إمكانية تطبيق قانون ماركس يف الزراعة بل يؤكدها

. متسرع دون البحه يف داللتما إىل مستوى القوانني االقتصوادية الواموةبوجلاكوف هو أن  رفع وقائع موينة يف اقتصادايت الزراعة علم حنو 
لقوود و . ألن موواركس وتالميوولة ال ينظوورون بتوواخم إىل تلووك القوووانني إال ابعتبارهووا قوووانني لكوول احلوواالت ال رديووة" الوامووة"وحنوون نؤكوود علووم كلمووة 

فرتات تقدم يف القاعدة التكنيكيوة ( ث/ يه يتناقص مودل م)أشار ماركس ن س  إىل أن   و يف الصناعة توقب فرتات التلري التكنيكي 
وحنون نوورف  واالت يف التواريى الصوناعي للوبالد الرأمساليوة (. ث تبتموا إىل  ود أنو  قود يزيود يف  واالت موينوة/ يه يبقوم موودل م)احملددة 

( الووأ مسيووا خطوو  مصووانع)هوولا القووانون فووروع بكاملمووا موون الصووناعة، مينلمووا  وودث عنوودما ايووارت الووور  الرأمساليووة الكبوورية  توارضووا مووع
وال شوك يف أن عمليوة تطوور الرأمساليوة يف الزراعوة . (Capitalist Domestic Industry)و لا حملما الصناعة الرأمسالية املنزلية 
 .وأيا تتخل أشكاالم ال نظري سا يف تنوعما موقدة علم حنو يستوصم علم القيا 

مصونف سوطحي "إن اجململ اللجم يبدأ بو  كاوتسوكي عون الزراعوة يف املر لوة اإلقطاعيوة يقوال عنو  أنو  . ولنرجع ا ن إىل كاوتسكي
اكوف يف إجناث خطت  يف أن غري أننا مت كدين من أن  لو جنح السيد بوجل. من الصوب أن ن مم الدافع ملينل هلا احلكم". لللاية وال لزوم ل 

 .اليةيقدم عرضما منمعيما للتطور الرأمساا يف الزراعة، فإن  كان يتوني علي  أن جيمل املالمح األساسية لالقتصاد الزراعي فيما قبل الرأمس

ورتف السيد بوجلاكوف وي. فدون ذلك ال ميكن فمم طابع االقتصاد الرأمساا، واألشكال االنتقالية الأ تربط  ابالقتصاد اإلقطاعي
وهولا علوم وجو  الدقوة موا يبودأ بو   ". طريقموا الرأمسواا( التشديد مون بوجلواكوف)للشكل اللجم تتخلة الزراعة يف بداية "ذات  ابأليية الباللة 

يف رأينا؛ وهو يكشوف  وهلا اجململ اللجم قدم  كاوتسكي عن الزراعة اإلقطاعية ممتاث. للزراعة األوروبية" بداية الطريق الرأمساا"كاوتسكي 
. عن وضوح غري عادجم وقدرة علم اختيار ما هو أكينر أيية وأساسي دون االخنراط يف ت اصيل تنوية وهو ما يتميز ب  هلا الكاتب عمومما

ا أنو  . ويقدم يف البداية يف مقدمت  عرضما دقيقما لللاية للمس لة مسوتودين لقوول وحنون  –لويس هنوا  أدىن شوك "ويولن تكينر األل وا  توكيودم
(. 9-1  " )فمي موضوع لقوانني خاصة: إن الزراعة ال تتطور علم منوذج الصناعة ذات  – (Von Vornherein)هلا منل البداية 
أن نبحوه فيموا إذا كوان رأ  املوال اضوع الزراعوة لسويطرت ، وأن نودر  الطريقوة الوأ يسويطر هبوا علوم الزراعوة وكيوف يلريهوا، "والواجب هوو 
مينول هولا التقودل للمسو لة، ومينول (. 9  " )أشكال اإلنتاج القدمية وأشكال امللكية القدمية، والق ا تياجما ألشكال جديدة وكيف يبطل

موون كتوواب   –النظوورجم  –عنوووان اجلووز  األول " )لتطووور الزراعووة يف اجملتمووع الرأمسوواا"هوولا التقوودل فحسووب ميكوون أن يووؤدجم إىل ت سووري كوواف 
 (.كاوتسكي

كانووا الزراعووة يف أيوودجم ال ال ووني الوولين كووانوا خاضوووني بصوو ة عامووة للنظووام اإلقطوواعي يف االقتصوواد " يووق الرأمسووااالطر "يف بدايووة 
ويصووف كاوتسووكي يف البدايووة نظووام ال ووالح يف الزراعووة الوولجم جيمووع بووني الزراعووة والصووناعة املنزليووة، وابإلضووافة إىل ذلووك يصووف . االجتموواعي

التوودخل يف "، وأييووة الووراب والتوودرج يف (علووم غوورار سيسووموندجم)لصوولرية هوولة، جنووة الكتوواب احملووافظني عناصوور االييووار يف جنووة الربجواثيووة ا
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هوولة (. 98  " )الريووف، ويف عقوور دار ال ووالح، وأييووة الصووراع الطبقووي الوولجم قضووي علووم مجاعيووة املصوواد وقضووي علووم االنسووعام القوودل
حنون نؤكوود علوم هوولة الوبووارة أليوا تبووني علوم حنووو مباشور اخلطوو  التووام . ا  وو اليووومالومليوة الووأ بودأت منوول الوصوور الوسووطم م تنتو  بووود  امموو

لقد أتر كاوتسكي هلا . للسيد بوجلاكوف يف أتكيدة أن كاوتسكي م يتسا ل  و عمن هو اللجم كان رسول التقدم التكنيكي يف الزراعة
الأ يل ول عنموا يف غالوب األ يوان املتخصصوون )ناية سي مم أن احلقيقة السؤال وأجاب علي  علم حنو حمدد  امما؛ وأجم أمرئ يقرأ كتاب  بو

هووي أن رسووول التقوودل التكنيكووي يف الزراعووة احلديينووة هووو الربجواثيووة الري يووة الكبوورية والصوولرية؛ وأن الربجواثيووة ( يف الزراعووة والشوووبيون وغووريهم
 . الدور اللجم تلوب  الربجواثية الصلريةتلوب دورما أهم يف هلا الصدد من ( كما بني ذلك كاوتسكي)الكبرية 

--22 - -

؛ وسويطرة نظوام احلقوول الينالأوة أكينور الونظم احملافظوة يف الزراعوة، (يف ال صول الينالوه)بود وصف املالمح الرئيسية للزراعة اإلقطاعيوة 
الرأمساليوة مون قبول املوال  الكبوار،  –واضطماد ال ال ني ونزع ملكيتمم من قبل أرستقراطية مال  األرب الكبار، وتنظويم الزراعوة اإلقطاعيوة 

 Gross)وتطوووور ال ال وووني الربجوووواثيني : يف القووورنني السوووابع والينوووامن (Hunger leider)وحتوووول ال ال وووني إىل فقووورا  جوووائوني 

bauern) والوولين كانوووا ال تناسووبمم األشوووكال (الوولين ال يسووتطيوون تووودبري شووؤويم دون عموووال ثراعيووني منتظموووني ودون عمووال يوميوووة ،
بقوووة ( 29  " )للزراعووة الرأمساليووة املكين ووة"القدميووة موون الوالقووات الري يووة وال شووروط امووتال  األرب؛ وإثالووة هوولة األشووكال و ميوود الطريووق 

 (.ال صل الرابع" )الزراعة احلديينة"بود وصف كل ذلك يواصل كاوتسكي وصف  –الطبقة الربجواثية الأ تطورت من ر م الصناعة واملدن 

ال صول علوم ملخوص واضوح وشوامل ودقيوق علوم حنوو غوري عوادجم للينوورة اسائلوة الوأ أ ودأتما الرأمساليوة يف الزراعوة عون وحيتوجم هلا 
طريق حتويل تلك احلرف الرتيبة عند ال ال ني املسحوقني حتا وط ة ال اقة واجلمول إىل تطبيوق علموي للمندسوة الزراعيوة، وعون طريوق إقوال  

ولقود أخلوم . السوريع لقووى إنتواج الومول االجتمواعيللتطوور ( ومواصولة ذلوك)ن طريوق إعطوا  قووة دافووة الكساد الطويول األمود للزراعوة، وعو
السوبيل لنظوام املناوبوة بوني احملاصويل، وحتسون رعوي املاشوية وصويانة الرتبوة، وتزايود النوات   Three Field Systemنظام احلقول الينالأة 

و ول حمول التماأول السوابق علوم الرأمساليوة تنووع متزايود مصوحوب بتقودم . ارع تطوورما كبوريماوتطور التخصص يف الزراعة وتقسيم الومول بوني املوز 
ودخووول اسوووتخدام املكينووة يف الزراعوووة وكوووللك اسوووتخدام القوووة البخاريوووة واجتووواثا تطووورما سوووريوما، أموووا اسوووتخدام . تكنيكووي يف كووول فوووروع الزراعووة

. ب دورما أكرب  و من الدور اللجم لوب  البخار يف هلا ال رع من اإلنتاج فقود بودأالكمراب  اللجم يشري املختصون إىل أن  من املقدر أن يلو
ولقد بدأ استخدام الطر  املممدة وحتسني ختطيط األرب، واستخدام املخصوبات الصوناعية وفقموا لتطوور فسويولوجيا النبوات، وبودأ اسوتخدام 

لقود . ال أسوا  سوا ابملورة" بتحليول اقتصوادجمغوري املصوحوبة كاوتسوكي   (2)موطيوات "ويؤكد السويد بوجلواكوف أن . البكرتيولوجيا يف الزراعة
وخضوووع الزراعووة للمنافسووة تلووك الووأ ( وعلووم األخووص منووو املوودن)بووني كاوتسووكي علووم حنووو دقيووق الوالقووة بووني هوولة الينووورة وبووني منووو السووو  

تزيد من اعتماد املزارع  Urban Capitalال املدين هلة الينورة الأ ترجع يف أصوسا إىل رأ  امل. "أدخلا التلريات والتخصصات قسرما
فال رع اللجم كان مرمما  وني كانوا الصولة . علم السو ، وابإلضافة إىل ذلك تزيد من أيية التلريات املستمرة يف أ وال السو  ابلنسبة ل 

رجم أن يقضووي عليوو  فوورع  خوور موون اإلنتوواج الو يوودة للسووو  احمللووي ابلسووو  الووواملي هووي الطوور  الرئيسووية أصووبح غووري مووربح وأصووبح موون الضوورو 
فإذا كانا السكك احلديدية  لب احلبوب علم سبيل املينال بسور أرخص فإن إنتاج . عندما شقا السكك احلديدية طريقما عرب األقاليم

إدخال أنواع حمسونة مون وجيول اثدايد تداول السلع من املمكن . احلبوب يصبح غري مربح، إال أن  يف الوقا ذات  ينش  سو  جديد لأللبان
                                                 

وحنن ال نشار  السيد بوجلاكوف  را ة املت ائلة ". كتاب جيب يف اقتصادايت الزراعة!( كلا)هلة املوطيات ميكن احلصول عليما من أجم  إن كافة"يظن السيد بوجلاكوف (2)
ا يف  حماضرات تلك الأ أعيد طبع نص م)كابلوكوف . أو ن( النعار والنقل)كتب من الكتب الروسية، كتب السادة سك ورتسوف " أية"ولن خل ". كتب اجليب"عن 

فلن يكون يف مقدور القارئ أن يستخلص من هلا أو ذا  تصور من ذلك التحول اللجم أ دأت  الرأمسالية ( هو شروط تطور االقتصاد ال ال ي يف روسيا" اجلديد"كتاب 
 .يف الزراعة، ألن كليمما م يشرع  و عن تقدل تصور عام لالنتقال من االقتصاد اإلقطاعي إىل االقتصاد الرأمساا
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من مر لة اإلقطاع كانا الزراعة الو يدة هي الزراعة الصلرية، ألن سيد : "ويقول كاوتسكي(. 89-83  )إخل .... احملاصيل إىل الريف
ا مون األرب كان يوزرع  قولو  تدوات ال والح، ولكون الرأمساليوة أوجودت ألول مورة إمكانيوة إلنتواج كبوري يف الزراعوة، وهوو إنتواج أكينور ت رشويدم

يوجد هنا ورقة الكالم  فياالا "وجيب أن يقال ) –وي سر كاوتسكي عند مناقشت  للميكنة الزراعية ". النا ية التكنيكية عن اإلنتاج الصلري
 " ممسوح

أن هولة (. 19  " )ومون هنوا فوإن اإلنتواج الزراعوي احلوديه إنتواج رأمسواا. فائض قيمة، أن يتحول بص ة عامة إىل رأمسال فولي
( الزراعوة الرأمساليوة)إنو  أسوتومل هولا الل وا : " قرة  كننا علم حنو عارب مون أن نقووم بتقيويم للوبوارة التاليوة الوأ قاسوا السويد بوجلواكوفال

اد عنودما يونظم االقتصو!( كولا)ولكن ابل وول . أجم اوىن اإلنتاج الكبري يف الزراعة( ويستخدمما كاوتسكي أيضما بن س املوىن)ابملوىن املوتاد 
القومي يف جممل  علم النم  الرأمساا، فال وجود لزراعة ال رأمساليوة، فمعمول وجودهوا يتحودد ابلشوروط الواموة لتنظويم اإلنتواج، ومون خوالل 
 إىلهوولة احلوودود فحسووب ينبلووي التمييووز بووني الزراعووة الكبوورية ثراعووة املقوواولني وبووني الزراعووة الصوولرية، وابتلووا  الوضوووح فإننووا حنتوواج هنووا أيضمووا 

م يسوتخدم كاوتسوكي كموا يورى القوارئ " ولكن ابل وول... "وهبلة الطريقة يبدو أن السيد بوجلاكوف يصحح كاوتسكي". مصطلح جديد
فكاوتسكي ي مم  ام ال مم أن اإلنتاج الزراعي يف . ابملوىن املوتاد غري الدقيق اللجم يستخدم  السيد بوجلاكوف" الزراعة الرأمسالية"مصطلح 

وتدعيمما سلا الرأجم يقودم هولة . وهو يقول ذلك بوضوح خم وإبجياث خم" بص ة عامة"منط اإلنتاج الرأمساا هو إنتاج رأمساا جممل  يف ظل 
وا يف الزراعوة احلديينوة للنقوود وأن النقوود الوأ ال توظوف للورب االسوتمال  ال وردجم يف اجملتموع احلودي ه الواقوة البسيطة وهوي أن هنوا  ا تياجم

تصووحيح السوويد بوجلوواكوف وأن كاوتسووكي قووود بوورهن  اممووا عوورب إمكانيووة االسووتلنا  عووون "يبوودو أن ذلووك أوضووح قلووويالم موون . رأمسوواالم تصووبح 
 ".مصطلح جديد"

يتحودث فيوو ، أن نظوام املوزارع املسووت جر الولجم نووص  امموا يف إجنلوورتا، ونظوام الوورهن  –ويؤكود كاوتسوكي يف ال صوول اخلوامس، ضوومن 
ويف . (3)ورواب القارية يوربان يف جوهريا عن عملية وا دة وموينة ابللات هوي ان صوال األرب عون ال والح اللجم يتطور بسرعة ملهلة يف أ

أقول وضوو ما وليسوا األموور هبولة "ويف ظول ن وس الورهن فوإن األمور . ظل نظام املزارع املست جر فإن هلا االن صوال يبودو واضوحما كالشومس
 (.99  ". )الشي  البساطة، بيد أيا يف جوهرها تؤدجم إىل تلري

ومن الواضح يف الواقوع أن رهون األرب هوو رهون أو بيوع ريوع األرب، وابلتواا فإنو  يف ظول تقسويم الورهن، مينلموا هوو احلوال يف ظول 
ن وعمومموا فوإ" –( املزارعوون واملقواولون الري يوون)= عن جبواة الوربح يف املؤسسوة ( مال  األرب)= نظام املزارع املست جر ين صل جباة الريع 

الصوووبة اعتبوار أن نظوام الورهن الولجم يوورب عون ان صوال فمون . "ابلنسوبة للسويد بوجلواكوف" داللة هلا الت كيد عند كاوتسكي غري واضوحة
..." فلويس يف اإلمكوان أوالم إأبوات أن الودين يبتلوع الريوع بكاملو ، فوللك غوري ممكون إال بطريوق االسوتيننا ". "األرب عون املوزارع، قضوية تبتوة

ال  اجووة بنووا إلأبووات أن فائوودة ديووون الوورهن تبتلووع الريووع تكملوو ، كمووا أنوو  ال  اجووة بنووا إلأبووات أن املقوودار ال ولووي : ذلووك اب ي ونوورد علووم
فمن الكايف أن نينبا أن ديون الرهن تنموو بسورعة فائقوة، وأن املوال  يتعموون إىل رهون كول أرضومم . املدفوع إجيارما لألرب يتطابق مع الريع

والتحليوول االقتصووادجم النظوورجم ميكوون أن يبحووه فحسووب يف اال اهووات وأن يبحينمووا  –إن وجووود مينوول هوولا اال وواة . تكملوو  وإىل بيووع الريووع
إن اجتمواع جواا الريوع . وابلتواا ال ميكون أن يكوون هنوا  كوة شوك يف عمليوة ان صوال األرب عون املوزارع. أمور ال شوك فيو  –بص ة عامة 

وتنيموا (. "19  ) (ist historuchein ausnahme)" وجمة النظر التاراية استيننا من "وجاا ربح املؤسسة يف شخص وا د 
فلوويس يف مقوودور . موون احملتموول أن ذلووك خطوو  أو ثلووة". ينبلووي حتليوول أسووباب ومصووادر الوودين يف كوول  الووة من صوولة  ووو ميكوون فمووم ملزاهووا

                                                 
األرب بوص ما أداة إنتاج من "وال ا أن هلا ال صل لو( دون أن يدر  أشكاسا املتنوعة يف خمتلف البالد)أشار ماركس إىل هلة الوملية يف اجمللد اليناله من رأ  املال (3)

 (.191 – 111  )الرتمجة الروسية  913 – 919 القسم الينا    8جملد " أ د النتائ  الرئيسية لنمط اإلنتاج الرأمساا"يوترب " امللكية الوقارية واملالك
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أن يبحوه ( بصو ة عاموة" الزراعوة يف اجملتموع الرأمسواا تطوور"الولجم يبحوه عوالوة علوم ذلوك )السيد بوجلواكوف أن يطلوب مون االقتصوادجم 
السويد بوفعواكوف يوود أن أموا إذا كوان . وال  و أن  يتوقع أن  جيب أن يكوون قوادرما علوم فوول ذلوك" يف كل  الة من صلة"أسباب الدين 

فكاوتسكي علم  ق  امما يف . ا أن نوافق يقول أن  من الضرورجم أن حيلل أسباب الدين يف خمتلف البالد يف مرا ل خمتل ة فليس يف إمكانن
ا من املصن ات يف املس لة الزراعية قد تراكما وأن املممة امللحة للنظرية احلديينة ليسوا إضوافة مصون ات جديودة، بول  موه "قول  أن عديدم

لرئيسية بال شك ان صال األرب عن وضمن هلة اال اهات ا(. 9املقدمة   " )اال اهات الرئيسية للتطور الرأمساا يف الزراعة يف جمملما
 .املزارع يف صورة ثايدة ديون الرهن

ان صال األرب عن املزارع، )الداللة الواقوية للرهولت، وطابوما التاراي التقدمي ولقد  دد كاوتسكي بوضوح، وعلم حنو دقيق 
أن أدلووة كاوتسووكي . (4)ر الرأمسوواا يف الزراعووة والوودور األساسووي الوولجم تلوبوو  الرهووولت يف التطووو ( 99هووو أ وود شووروط تشووريك الزراعووة   

أجم كتاب جيب "وخباصة يف )مجيوما عن هلا املوضوع قيمة لللاية من النا ية النظرية، و دل بسالح فوال ضد الكالم البورجواثجم املنتشر 
لينمووا أن األرب املووؤجرة بوودورها ميكوون أن ت"ويسووتنت  السوويد بوجلوواكوف ". توودابري اإلعانووة"الووديون وعوون " حمنووة"عوون "( عوون االقتصوواد الزراعووي

هول ميكون للسويد بوجلواكوف أن ! اي سوا مون  عوة غريبوة" ترهن، وهبلا املوىن فإيا قد تتخل ن س الوضع اللجم تتخلة األراضي غوري املوؤجرة
فواقوع أن هنوا  . الت األخورىيدلنا علم ظاهرة اقتصادية وا دة علم األقل، أو علم مقولة اقتصوادية وا ودة ال تتوداخل موع الظوواهر واملقوو 

:  االت جيتمع فيما الت جري والرهن ال يد ض، وال  و يضوف القضية القائلة تن ان صال األرب عن املزارع يتم التوبري عنو  يف شوكلني
 .يف نظام املزارع املست جر ويف ديون الرهن

ما نظام املزارع املست جر هي أيضما البالد الأ تسوود فيموا البالد الأ ينش  في"ويولن السيد بوجلاكوف أيضما أن قول كاوتسكي تن 
ا"، قول 99  " امللكية الواسوة لألرب  ".غري صحيح البتة"، و"م اجئ جدم

يف ظوول النظووام )، وتركووز الرهووولت (يف ظوول نظووام املووزارع املسووت جر)إن كاوتسووكي يتحوودث يف هوولا الصوودد عوون تركووز ملكيووة األرب 
ويواصوول كاوتسووكي  ديينوو  عوون أنوو  ابلنسووبة . بوصوو ما شووروط توعوول إللووا  امللكيووة اخلاصووة لووألرب( مووزارعمم الوولجم يوودير فيوو  مووال  األرب

ميكنو  أن ي موم "، إال أن  "ميكن املر  من أن يتوقب اندماج ملكيات عديدة يف يد وا دة"ملس لة تركز ملكية األرب ال وجود إل صا ات 
فوالبالد الوأ ينشو  ". مسوا ات األرب املوؤجرة يسوري جنبموا إىل جنوب موع تركوز ملكيوة األربأن التزايد يف عودد اإلجيوارات ويف " بص ة عامة

مون الواضوح أن كوالم كاوتسوكي ينطبوق فحسوب علوم ". فيما نظام املزارع املست جر هي أيضما البالد الأ تسود فيما امللكية الواسوة لوألرب
ا يف " أيمول يف أن يبوني"يد بوجلواكوف يشوري إىل شور  بروسويا،  يوه البالد الأ ينش  فيما نظام املزارع املست جر، ولكون السو أن هنوا  تزايودم

إال أنوو  ممووا ! وهووو يظوون أنوو  يوود ض كاوتسووكي هبوولا املينووال ال ووردجم –عوودد اإلجيووارات، جنبمووا إىل جنووب مووع اييووار امللكيووات الكبوورية لووألرب 
ذات  يشري إىل اييار امللكية الواسوة يف مقاطوة األلب الشرقية، وأن   يدعو للش قة أن السيد بوجلاكوف ينسم أن ارب قرا ة، تن كاوتسكي

 .الداللة احلقيقية ملينل هلة الومليات –كما سنبني فيما بود   –عندما يقوم بللك ي سر 

 .ون رهنويشري كاوتسكي إىل تركز مؤسسات الرهن علم أن  دليل علم أن تركزما مللكية األرب جيرجم يف البالد الأ توجد فيما دي

                                                 
أوالم بسبب  –جيد توبريما عن  يف اثدايد ديون الرهن ( "وكللك اييارها)فتقدم واثدهار الزراعة ... إن الزايدة يف ديون الرهن ال تو  علم الدوام أن الزراعة يف  الة ركود(4)

 (.93  " )مة، وتنيما بسبب الزايدة من ريع األرب، تلك الأ تيسر التوسع يف االئتمان الزراعياال تياج املتزايد لرأ  املال من قبل الزراعة املتقد



 9 

نتيعوووة )أن األمووور قووود يكوووون ببسووواطة هوووو أن عووودم تركوووز رأ  املوووال "ويوتقووود السووويد بوجلووواكوف أن ذلوووك لووويس دلووويالم، ف وووي رأيووو  
 . سنما، سوف ال نناقش السيد بوجلاكوف يف هلا املوضوع". يسري جنبما إىل جنب مع تركز ربح املؤسسات( للمشاركة

--33 - -

" اإلنتاج الكبري واإلنتاج الصلري"ية للزراعة اإلقطاعية، والزراعة الرأمسالية، يدخل يف مس لة بود أن يبحه كاوتسكي املالمح الرئيس
الت وووو  التكنيكوووي ل نتووواج "إن هووولا ال صووول موون أفضووول فصوووول كتووواب كاوتسوووكي، وهوووو يبحووه فيووو  بدايوووة (. ال صووول السووواد )يف الزراعووة 

كمووا )، ال يقوودم صوويلة جمووردة تتعاهوول تنوووع الوالقووات الزراعيووة واختالفمووا وعنوودما حيسووم كاوتسووكي األموور لصوواد اإلنتوواج الكبووري". الكبووري
، بل أن األمر علم الوكس، فمو يشري بوضوح وعلم حنو دقيق إىل ضرورة وضع هلا التنوع (ي رتب السيد بوجلاكوف علم غري أسا  البتة

ذجم بوود  أن ت ووو  اإلنتوواج الكبووري علووم اإلنتوواج الصوولري يف ابدئ " وغوو  عوون البيووان. "يف االعتبووار موون التطبيقووات الومليووة للقووانون النظوورجم
، كموا أن قوانون ت وو  (والتشوديد مون عنودجم 911  " )تكوون كافوة الشوروط األخورى متسواوية"الزراعة يكون أمرما  تميما فحسب عندما 

الووأ ال توجوود يف " )لشووروط األخوورىا"اإلنتوواج الكبووري علووم اإلنتوواج الصوولري يف الصووناعة لوويس مطلقمووا كمووا يظوون يف بوووض األ يووان، فتسوواوجم 
بل أن  ابلنسبة للزراعة الأ تتميز بتوقد وتنوع أكرب يف عالقاهتا إىل  د ال . هو اللجم يضمن االنطبا  التام سلا القانون" الواقع علم الدوام

ويال ووا  . ر صوورامة علووم حنووو ملحووو نظووري لوو ، تورقوول انطبووا  قووانون ت ووو  اإلنتوواج الكبووري علووم اإلنتوواج الصوولري انطباقمووا خممووا بشووروط أكينوو
": تتحول الكمية إىل كي يوة"كاوتسكي بلكا  علم سبيل املينال، أن  ابلنسبة للحدود ال اصلة بني ملكية ال الح وملكية اإلقطاعي الصلري 

، إن م تكن مت وقة تكنيكيما"فقد تكون مزرعة ال الح الكبرية  فاسوتخدام مودير ذجم تربيوة  .علوم مزرعوة اإلقطواعي الصولري" مت وقة اقتصادايم
مكلوف لللايوة للملكيوة الصولرية، أموا إدارة املالوك للمزرعوة بن سو ، فموي ال تزيود يف اللالوب ( وهو أ د امليزات اسامة ل نتواج الكبوري)علمية 

 .، ولن تكون تية  ال إدارة علمية"إقطاعي"عن أن تكون إدارة 

ري يف  ودود موينوة فحسوب، ويبحوه كاوتسوكي هولة احلودود، فيموا بوود علوم حنووو يت وو  اإلنتواج الكبوري علوم اإلنتواج الصول: تنيموا
 .اجتماعية خمتل ة –وأن  ملن لفلة القول أن هلة احلدود ختتلف يف ال روع املختل ة للزراعة، وختتلف يف ظل شروط اقتصادية . خم

ميكوون أن ينوافس فيموا اإلنتوواج الصولري اإلنتواج الكبووري، هنووا  فوروع للزراعوة " إىل ا ن"إن كاوتسوكي ال جيمول علووم األقول أنو  : تلينموا
إال أن هولة ال وروع حتتول مركوزما تنووايم ابلنسوبة لل وروع (. 991  )إخل . علم سبيل املينال ثراعة اخلضر، وثراعة الكروم واحملاصويل الصوناعية

 وو يف ثراعوة اخلضور "الوة علوم ذلوك فإنو  علوم األخوص إنتواج احلبووب وتربيوة احليووان، وعو (entacheidenden)احلامسة يف الزراعوة 
 in)فإننوووا عنووودما نتنووواول الزراعوووة يف جمملموووا "ومووون هنوووا . 991  " وثراعوووة الكوووروم، هنوووا  ا ن مؤسسوووات كبووورية لجحوووة إىل  ووود موووا

Algemeinen)  نقوول أن اإلنتواج أن  ، ومن اجلائز  امما(ميكن إغ اسا)فإن ال روع الأ يت و  فيما اإلنتاج الصلري علم اإلنتاج الكبري
 (.999  " )الكبري يت و  بال ريب علم اإلنتاج الصلري

وسوف نقدم أدلة كاوتسكي بت صيل أكرب عند مناقشة )بود أن برهن كاوتسكي علم الت و  التكنيكي ل نتاج الكبري يف الزراعة 
ج الصووولري أن يقدمووو  يف مواجموووة منوووافع اإلنتووواج موووا الووولجم يسوووتطيع اإلنتوووا : "، يتسوووا ل كاوتسوووكي(اعرتاضوووات السووويد بوجلووواكوف فيموووا بوووود

الوداب املتزايود والونايوة الزائودة للوامول الولجم يومول لن سو  علوم خوالف الوامول ابألجور، وكوللك املسوتوى "، وجييوب علوم ذلوك تنو  "الكبري
إن كاوتسوكي (. 919  " )لزراعوياملنخ ض ال تياجات املزارع الصلري املستقل، الأ توترب أكينر اخن اضما،  و عن ا تياجات الوامول ا

للوموول الزائوود "بتقدميوو  عووددما موون الوقووائع املدهشووة املتولقووة بوضووع ال ال ووني يف فرنسووا وإجنلوورتا وأملانيووا ال يوودع جموواالم للشووك أايم كووان ابلنسووبة 
أيضموووا يف سووووي املوووزارعني لتكووووين وأخوووريما يشوووري إىل أن ت وووو  اإلنتووواج الكبوووري جيووود توبوووريما عنووو  ". واالسوووتمال  املووونخ ض يف اإلنتووواج الصووولري
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وعلم سبيل )، والضعة الأ يينريها أيديولوجيو الربجواثية الصلرية عمومما والشوبيون الرو  خصوصما "فاإلنتاج اجملمع إنتاج كبري: "اجلمويات
اث لودور هولة اجلمويوات يوتورب للا فوإن حتليول كاوتسوكي املمتو. ، عن مجويات صلار املزارعني موروفة(املينال كتاب كابلوكوف السالف اللكر

وبطبيوووة احلووال فووإن مجويووات صوولار املووزارعني توتوورب إ وودى  لقووات التقوودم االقتصووادجم، ولكنمووا تووورب عوون انتقووال للرأمساليووة . هامووة لللايووة
(Forstschritt zum Capitalismus)  فاجلمويوات ال تقلول (. 999  )ال حنو اجلماعية كما قد يظن البوض أو يؤكد ذلك

اإلنتووواج الكبوووري علوووم اإلنتووواج الصووولري يف الزراعوووة، ألن كبوووار املوووزارعني يتمتووووون ب ووور  أكووورب لتشوووكيل  (Vorsprung)ووووزث ت وووو  بووول ت
وغو  عون البيوان أن كاوتسوكي يؤكود إبصورار علوم أن اإلنتواج اجلمواعي واملشواعي الكبوري . اجلمويات، والغتنام من وة أكرب من هولة ال ور 

 .اا الكبرييت و  علم اإلنتاج الرأمس

واملشاعيات املشاهبة يف والايت أمريكا الشمالية املتحدة،  (5)ويبحه التعارب يف الزراعة اجلماعية الأ قام هبا يف إجنلرتا أتباع أوين 
كبورية ويقول كاوتسكي أن كل هلة التعارب تربهن علم حنو ال يد ض علم أن  من املمكن  امما ابلنسبة للومال أن ينعزوا ثراعوة  ديينوة  

إن . ضورورية" عددما من الشروط االقتصادية والسياسوية والوقليوة احملوددة"بصورة مجاعية، ولكن لكي تصبح هلة اإلمكانية واقوما، فإن هنا  
صووب تو"ل نتوواج اجلمواعي يورقلوو  النموو املتوود  لللايوة للتضووامن واالنتقوام، وكووللك الوزلوة و( كوول مون احلووريف وال والح)انتقوال املنووت  الصولري 

" املشواعية"يال وا أيضموا بوني فال وي  –ولنضوف إىل ذلوك  –فحسب، بول اللجم ال يال ا بني ال ال ني يف أورواب اللربية " مال  الوقار
موون الوبووه "ويصوورح كاوتسووكي علووم حنووو قوواطع تنوو  (. أوسبنسووكي. ج. و Engelhardtإجنلمووارت . ن. ولنووود إىل األذهووان أ)الوورو  

 (.921  " )احلديه سوف يوود ل نتاج املشاعي توقع أن ال الح يف اجملتمع

. إن السيد بوجلاكوف يورب عن اسوتيائ  ابلولات مون هولا ال صول. هلا هو املضمون الينرجم لل صل الساد  من كتاب كاوتسكي
، وأن "افع االقتصواديةفاملنوافع التكنيكيوة ختلوط ابملنو"، خطيئة اخللط بني م واهيم متباينوة، "خطيئة أصلية"ويقال لنا أن كاوتسكي قد اقرتف 

من االفرتاب الزائف القائل تن  كلما كان منوط اإلنتواج أكينور اكتمواالم تكنيكيموا كلموا كوان أكينور اكتمواالم اقتصوادايم أيضموا، ينطلق "كاوتسكي 
ن طريووق عوورب إن عبووارة السوويد بوجلوواكوف التوكيديووة ال أسووا  سووا علووم اإلطووال ، وهووو مووا نووود أن نقنووع القووارئ بوو  عوو". أجم أكينوور  يويووة

مس لة الوالقة  (6)دون أن الط أدىن خلط بني التكنيك واالقتصادجم  –تسلسل مناقشة كاوتسكي، فكاوتسكي يبحه علم حنو صحيح 
يف  –ويشووري كاوتسووكي . والشووروط األخوورى تكووون متسوواوية يف ظوول نظووام اإلنتوواج الرأمسووااالصوولري يف الزراعووة، بووني اإلنتوواج الكبووري واإلنتوواج 

علووم حنووو دقيووق سوولة الصوولة بووني مسووتوى تطووور الرأمساليووة ودرجووة قابليووة قووانون ت ووو   –الفتتا يووة لقسووم األول موون ال صوول السوواد  اجلملووة ا
كلمووا أصووبحا الزراعووة رأمساليووة، كلمووا طووورت االخووتالف الكي ووي بووني تكنيكووات اإلنتوواج الصوولري . "اإلنتوواج الكبووري لالنطبووا  بصوو ة عامووة

مووا الوولجم ميكوون قولوو  إذن عوون هوولا اللوووم . ا االخووتالف الكي ووي ال يوجوود يف الزراعووة السووابقة علووم الرأمساليووةوهوول، 12 " واإلنتوواج الكبووري

                                                 
قرا ة الرو  ابملصادفة يف  M. Dioneoالأ أخرب هبا السيد ديو نيوجم  Relahineاملشاعية الزراعية يف راالهني  929 – 924يصف كاوتسكي يف الص حات (5)

 .هلا الواممن  2عدد  19روسكوجم بوجاتست و 
الت و  التكنيكي ل نتاج ( 9: ")الشي  الو يد اللجم أمكن للسيد بوجلاكوف أن يقتط   تدعيمما لزعم  هو الونوان اللجم دفو  كاوتسكي للعز  األول من ال صل الساد (6)

لكن  أال يربهن ذلك أن كاوتسكي الط التكنيك ابالقتصادو أو إذا و . ، علم الرغم من أن هلا ال صل يبحه يف كل املنافع التكنيكية واالقتصادية ل نتاج الكبري"الكبري
لقد كان األمر أن كاوتسكي كان يمدف إىل املقابلة بني حمتوى التسمية . شئنا الدقة يف التوبري، أن مس لة ما إذا كان عنوان كاوتسكي دقيقما مس لة ال ثالا موضع مه

يتناول الت و  التكنيكي ل نتاج الكبري يف الزراعة الرأمسالية، وهو يلكر يف هلا الصدد علم سبيل املينال ابإلضافة ( 9)ول من القسم األ: األول والينا  من ال صل الساد 
(. رتجمامل –ابل رنسية يف األصل )، كما يقول السيد بوجلاكوف ساخرما، ولكن من يضحك أخريما يضحك كينريما "نوع خا  من الت و  التكنيكي"وهو . للمكينة االئتمان

وابإلضافة إىل ذلك يف تكنيك )ألق نظرة عامة علم كتاب كاوتسكي، وسوف ترى أن  يضع يف اعتبارة بصورة مبدئية التقدم اللجم مت إ راثة يف تكنيك الومل االئتما  
ية الومل املبلول ومودل استمال  الومال يف اإلنتاج بني كم( ب)، وهو ما يناسب املزارع الكبري فحسب، ومن ل ية أخرى يقارن يف القسم الينا  من ال صل (التعارة

فاقتصاد . ونتيعة لللك يبحه كاوتسكي يف هلا القسم ال ر  االقتصادجم الصرف بني اإلنتاج الصلري والكبري. الكبري، وبني أولئك اللين يوملون يف اإلنتاج الصلري
 .اتلف االئتمان والتعارة وا د ابلنسبة لكليمما، ولكن التكنيك هو اللجم
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ما هي األيية الوأ ميكون أن تشومل عليموا : يف الواقع ال بد من وضع املس لة كالتاا: "الصارم اللجم يوامل ب  السيد بوجلاكوف كاوتسكي
أجم موون هوولة السوومات النوعيووة ألن موون هوولة األشووكال يف اإلنتوواج يف ظوول الظووروف  –نتوواج الصوولري يف املنافسووة بووني اإلنتوواج الكبووري واإل –

 .حيمل ن س الطابع اللجم حيمل  التصحيح اللجم لقشناة من قبل" التصحيح"إن هلا ". االجتماعية االقتصادية الراهنةو

: يقوول كاوتسووكي. ل نتواج الكبوري يف الزراعوة ولننظور ا ن كيوف د وض السويد بوجلواكوف أدلوة كاوتسوكي علووم الت وو  التكنيكوي
مؤسسووة اقتصووادية )موون أكينوور السوومات أييووة الووأ  يووز الزراعووة عوون الصووناعة، هووو أنوو  يف الزراعووة يوورتبط اإلنتوواج ابملوووىن الصووحيح للكلمووة "

wirtschaft schetrib ) عادة تهل املنزل(Haushalt)أن األسورة األكورب  أموا". ، علوم  وني أن األمور لويس كوللك يف الصوناعة
( لينوني –ال وا ذلوك )فواألوىل تشورتجم ... تت و  علم األسرة الصلرية من توفري الومل واخلامات، فإن ذلك أمر يكاد ال حيتواج إىل برهوان

السوووويد " يصووووحح"و(. 18  " )الكريوسووووني والشوووويكوراي والسوووومن الصووووناعي ابجلملووووة، أمووووا األخوووورية فتشوووورتجم هوووولة األدوات ابلتعزئووووة إخل"
مينلما هو )أليس من الواضح يف هلة احلالة !"... ن وما تكنيكيما، بل أن  أقل تكل ةأن كاوتسكي ال يقصد القول أن ذلك أكينر "اكوف بوجل

إن : "كاوتسكي كانا حماوالت عاأرة احلاو ويواصل هلا الناقد القاسي كالم " تصحيح"أن حماوالت السيد بوجلاكوف لو( األمر يف غريها
د ذاهتووا مشووكو  فيموا، ألنوو  يف ظول ظووروف موينووة قود ال تتضوومن قيموة املنووت  األكوووا  املبوينورة، علووم  وني أن قيمووة املنووزل هولة احلعووة يف  و

وهولا يوتمود أيضموا علوم ظوروف اجتماعيوة اقتصوادية موينوة، الوأ ينبلوي مينموا، وال ينبلوي موه . املشرت  تتضمنما،  و موع ال ائودة املضوافة
إن السيد بوجلاكوف ينسم يف املقوام األول أمورما بسويطما، وهوو أن كاوتسوكي "... نتاج الكبري علم اإلنتاج الصلريت و  املنافع التكنيكية ل 

بوووود مقارنوووة أييوووة اإلنتووواج الكبوووري ابلنسوووبة ل نتووواج الصووولري، يف  وووني تكوووون كووول الشوووروط األخووورى متسووواوية، اووووىن يف موووه هووولة الشوووروط 
وتنيموا كيوف ال تودخل قيموة أكووا  ال ال وني يف قيموة املنوت و . كوف يود أن الط أمورما خمتل ة ببوضوماابلت صيل، وابلتاا فإن السيد بوجلا 
وطاملووا أن . قيمووة احلسووب الوولجم يسووتخدم ، أو الوموول الوولجم ين ووق يف بنووا  وإصووالح كوخوو " ال حيسووب"إن ذلووك يكووون بسووبب أن ال ووالح 

بطبيوووة احلووال عملوو ، ولوويس هنووا  أجم مووربر للسوويد بوجلوواكوف يف أنوو  م اوورب " سووبال حي"ال ووالح ال ثال ميووار  االقتصوواد الطبيوووي فإنوو  قوود 
"( حتوول ال والح إىل بروليتوارجم"ال صول الينوامن )مون كتابو   993 – 991قرا ة أن كاوتسكي أشوار إىل ذلوك بوضووح وبدقوة يف صو حات 

ف وي ظول شوروط اإلنتواج . طبيووي أو اإلنتواج السولوي البسويطللرأمساليوة ال االقتصواد ال" الشورط االقتصوادجم االجتمواعي"ولكننا ا ن ننواقش 
، يوو  أن تومول يف سوبيل تووويض (يف سبيل التاجر أو الرأمساا ا خر)عمل املر ، أن تومل يف سبيل ال شي  " أال حتسب"الرأمساا يو  

 . خن اضمالقص يف مقابل قوة الومل املبلولة، أال يو  أن خت ض مستوى االستمال  ملستوى أكينر ا

أن السووويد . كموووا رأينوووا فوووإن كاوتسوووكي قووود اعووورتف  وووام االعووورتاف هبووولة السووومة املميوووزة ل نتووواج الصووولري وقيمموووا علوووم حنوووو صوووحيح
فمووؤال  . احليلووة املوتووادة واخلطوو  املوتوواد لالقتصوواديني البورجووواثيني والبورجووواثيني الصوولار –يف اعرتاضوو  علووم كاوتسووكي  –بوجلوواكوف يكوورر 

إىل  سوواب عملو  اخلوا  وإىل اجلوورجم ورا  الوربح والريووع  –علووم  ود قووسم  –ال والح "  يويوة"قود أصووموا أذاننوا ابحلوديه عوون  االقتصواديني
لالقتصوواد الطبيوووي، " الشووروط االجتماعيووة االقتصووادية"إن هووؤال  القوووم الطيبووني قوود نسوووا فحسووب أن هوولة احلعوو  ختلووط بووني . وهلووم جوورا

لقد بني كاوتسكي هلة األخطا  علم حنو رائوع ووضوع ت رقوة دقيقوة بوني الونظم املختل وة للوالقوات . رأمساليةاإلنتاج السلوي البسيط، وبني ال
جز ما إىل جمال اإلنتاج البضاعي وإذا كان فحسب  إذا م جيتلب اإلنتاج الزراعي لل الح الصلري: "يقول كاوتسكي. االجتماعية االقتصادية
ا أيضما عن أن يكون جماالم لال اهات املمركزة لنمط اإلنتاج احلديهفإن   house holdeconomyمن االقتصاد األسرجم  . يظل بويدم

ومممووا كووان اقتصووادة امل تووا غووري مرشوود، ومممووا كووان ضووياع اجلموود الوولجم يووؤدجم إليوو ، فإنوو  يتشووبه بوو  ت كووام،  اممووا كمووا تتشووبه ثوجتوو  
عواقوب وخيموة ال  صور سوا موع إن وا  متزايود لقووة الومول، ولكنو  ميينول اجملوال ابقتصادها املنزا البائس، وهو ما يؤدجم علم حنوو مشواب  إىل 

ويتلري الوضع عندما حيل االقتصاد البضاعي حمل االقتصاد .. 991  " الو يد اللجم ال اضع في  لسيطرة أخرى واملتحرر من االستلالل
وطاملا ظل ال الح منت  سلع بسيط، فإن  ميكن أن يقنع . رضماالطبيوي ويتوني علم ال الح عندئل أن يبيع منتع  ويشرتجم أدوات ويشرتجم أ
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  )اسووتوى  يوواة الواموول ابألجوور، فمووو ال حيتوواج للووربح أو الريووع، وميكنوو  أن يوودفع كنمووا مرت ومووا لووألرب أكوورب ممووا يدفووو  املقوواول الرأمسوواا 
فإنو  حيصول أيضموا علوم  –علم سوبيل املينوال  –الح أرض  فإذا رهن ال . ولكن اإلنتاج الرأمساا حيل حمل اإلنتاج البضاعي البسيط(. 999

يف هلة املر لة من التطور فحسب ميكن اعتبار ال الح من النا ية الشكلية منتعما سلويما بسيطما، فمو يتوامول يف . الريع اللجم ابع  للدائن
أو بوبوارة أخورى الولجم ينبلوي عليو  " عمول إضوايف"اللجم يبحوه عنودة عون  –الدائن، التاجر، املقاول الصناعي  –الواقع عادة مع الرأمساا 

تووو   –يقووارن بووني الزراعووة الصوولرية والزراعووة الكبوورية يف اجملتمووع الرأمسوواا ( ونكوورر ذلووك)وكاوتسووكي  –يف هوولة املر لووة . أن يبيووو  قوووة عملوو 
ا فحسوب ابلنسوبة لو  " عمل "ال الح " أال حيسب"إمكانية  جيمود ن سو   وو املووت وأن يواصول أن  –علوم وجو  التخصويص  –شيئما وا ودم

 .خت يض استمالك 

ويقوول كاوتسوكي أن اإلنتواج الصوولري . وتووادل االعرتاضوات األخورى الوأ يينريهوا السويد بوجلواكوف هوولا االعورتاب يف عودم الصوحة
يد بوجلاكوف أن هلة ويوترب الس. يسمح ابستخدام امليكنة يف  دود أضيق، أن املالك الصلري يكتشف أن االئتمان صوب املنال ومكلف

وهو يتعاهل الدليل اللجم قدم  كاوتسكي ابلكامل، وهو اللجم قدمنا تقييم  سلة اجلمويات ! األدلة ثائ ة ويرجونا إىل اجلمويات ال ال ية
": كينر عموميةاملس لة االقتصادية األ"ويف موضوع املكينة يوبى السيد بوجلاكوف كاوتسكي مرة أخرى ألن  م يينر . وأييتما يف موضع سابق

وهوول هووي  تميووة كوو داة يف !( أن السوويد بوجلوواكوف ينسووم ال صوول الرابووع موون كتوواب كاوتسووكي)يف الزراعووة  –إمجوواالم  –مووا هووو دور املكينووة 
  )ينوة لقد أشار كاوتسكي بوضوح إىل الطبيوة الرأمساليوة السوتخدام املكينوة يف الزراعوة احلدي"الزراعة مينلما هو احلال يف الصناعة املومليةو 

  )يف سبيل اسوتخدام املكينوة يف الزراعوة " عائقما اقتصادايم وتكنيكيما"، وال ا السمات النوعية للزراعة الأ تشكل (، وما يليما41، 81
وعوون دور البخووار ( ومووا يليمووا 42)، وعوون أييتمووا التكنيكيووة (41  )، ويووورد البيووالت عوون االسووتخدام املتنووامي للمكينووة (يليموواومووا  89
وفقمووا ملوطيووات االقتصوواد الزراعووي إلجنوواث أقصووم اسووتخدام ملختلووف املاكينووات  –وأشووار كاوتسووكي إىل  عووم املزرعووة الضوورورجم . مووراب والك
يف % 2)اثداد استخدام املكينة بينبات وسرعة من املزارع الصلرية إىل املزارع الكبرية  9911وأشار إىل أن  وفقما ل  صا  األملا  يف ( 14)

يف % 3939هكتوار،  81إىل  1يف املوزارع مون % 4139هكتوار،  1إىل  2يف املوزارع الوأ مون % 9839 تزيود عون هكتوارين، املزارع الأ
وبوووودالم موووون هوووولة البيووووالت كووووان ينبلووووي علووووم السوووويد ( هكتووووار فوووو كينر 911يف املووووزارع موووون % 1432هكتووووار،  911إىل  21املووووزارع موووون 

 !..أو طواعية ا الت" اعيةعدم طو "عن " الوامة"بوجلاكوف أن ي ضل األدلة 

أن القووول تن عووددما أكوورب موون  يوووالت اجلوور ابلنسووبة للمكتووار يسووتخدم يف اإلنتوواج الصوولري قووول غووري : "ويقووول السوويد بوجلوواكوف
قووول وحنوون ن ووتح كتوواب كاوتسووكي علووم الصوو حة الووأ تتضوومن هوولا ال". م توودر .. ألن الكينافووة النسووبية لرتبيووة احليوووالت يف املزرعووة.. مقنووع

تتحودد أيضموا إىل مودى لويس ابلقليول بواقوع أن ال والح ( هكتوار 9111ابلنسوبة لوو)أن عودد األبقوار الكبوري يف املزرعوة الصولرية : "ونقرأ ا ي
  " )ةيف عودد احليووالت املورابأكينر انشلاالم برتبية احليوالت وأقل ايماكما يف إنتاج احلبوب من املزارع الكبري، ولكن ذلك ال ي سور ال ور  

وحنون نولكر القوارئ (. 9991وعون إجنلورتا يف  9998جمملموا يف ، وعون أملانيوا يف 9991ويستشمد فيما ببيوالت عون سكسوونيا يف  19
... بواقووع أن إ صووا ات اإلدارات احملليووة يف روسوويا تكشووف عوون ن ووس القووانون الوولجم يووورب عوون ت ووو  الزراعووة الكبوورية علووم الزراعووة الصوولرية

بوجلاكوف يقدم عرضما أبود من أن يكون أن السيد  (7)بري تومل بودد أقل من املاشية واألدوات ابلنسبة لو دة األرب فمزارع ال الح الك
وت و  الزراعة الكبرية ال ميكن فحسب يف واقع . مكتمالم ألدلة كاوتسكي عن ت و  اإلنتاج الكبري علم اإلنتاج الصلري يف الزراعة الرأمسالية

املسووا ة املزروعووة، ووفوورما يف الوودواب واألدوات، وأقصووم اسووتخدام لووألدوات، وإمكانيووات أوسووع السووتخدام امليكنووة،  أن هنووا  فاقووة أقوول يف
وفرصما أكرب للحصول علم االئتمان، بل يكمن أيضما يف الت و  التعارجم ل نتاج الكبري واستخدام مديرين مدربني علم أ ودث التودريبات 

                                                 
أنظر ( )9)قسم ( 2)الرأمسالية ال صل  (Peasant Farming in Russia)إيلني تطور . قارن ف. بوستنيكوف، الزراعة ال ال ية يف جنوب روسيا. ى. أنظر ف(7)

 (.الناشر –الطبوة احلالية اجمللد اليناله 
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ولقد علوق كاوتسوكي أييوة خاصوة . ة الكبرية تست يد بتواون الومال وتقسيم الومل إىل مدى أبودوالزراع(. 914كاوتسكي   )الولمية 
فاملزارع الولجم تلقوم تربيوة علميوة صوحيحة، ال ميكون أن يوظوف إال يف مزرعوة كبورية اوا فيو  الك ايوة "علم الرتبية الولمية واالقتصادية للمزارع 

مون أالأوة "  عم هلة املزارع اتلوف تبوموا لونمط اإلنتواج: "19  " )عمل الشخص ابلكامللتستوعب أعمال اإلدارة واإلشراف فيما قوة 
ويلكر كاوتسكي يف هلا الصدد ذلك الواقع اسام واملميز لللاية وهو أن إنشا  (. هكتار من الزراعة الكيني ة 111هكتارات من الكروم إىل 

ن ووس )كبووري ال علووم ال ووالح موون خووالل إمووداد هووؤال  املووزارعني الكبووار ابملسووتخدمني موودار  ثراعيووة أوليووة وتنويووة يوووود ابلن ووع علووم املووزارع ال
والتوليم الوواا املطلووب إلنتواج مرشود  امموا ال يكواد يت وق موع الظوروف الراهنوة الوأ حيياهوا ال والح وهولة إدانوة (. "الشي  ملحو  يف روسيا

فحسب أن اإلنتاج ال ال ي ميكن  أن حييا جنبما إىل جنب مع اإلنتاج الكبوري، ال أن  يو  . ابلطبع لشروط  ياة ال ال ني ال للتوليم الواا
واإلنتوواج الكبووري ال بوود لوو  موون أال يسووتخدم الومووال موون ال ال ووني (. 11  )بسووبب إنتاجيتوو  املرت وووة بوول نظوورما ملتطلباتوو  األكينوور اخن اضمووا 

 . رقم يف مستواها اا ال يقارن اتطلبات ال ال نيفحسب بل أن يستخدم أيضما الومال من املدن، ذوجم املتطلبات األ

الومل الزائد واالستمال  املنخ ض يف "ويسمم السيد بوجلاكوف البيالت اسامة وامل يدة لللاية الأ يوردها كاوتسكي للربهنة علم 
ابستشوومادات "االستشووماد ابملينوول "  حيموول علووم عاتقوو"إن السوويد بوجلوواكوف (. وو)وعرضووية )!( تيووا استشوومادات قليلووة " اإلنتوواج الصوولري

االستشومادات ذات "فحسب أن يقول لنا أيضما ما هو الت كيد املضاد اللجم سوف يربهن علي  عن طريوق وهو ينسم " ذات طبيوة مضادة
تمع الرأمساا اتلوف هل حيمل السيد بوجلاكوف علم عاتق  الت كيد تن اإلنتاج الكبري يف اجمل! هلا هو كل ما يف األمر".. الطبيوة املضادة

عوون اإلنتوواج ال ال ووي يف سوويادة الوموول الزائوود واالسووتمال  املوونخ ض لومالوو و أن السوويد بوجلوواكوف  وولر لللايووة موون أن يقووع يف مينوول هوولا 
ضوع يف بووض املوا"فمو يوترب أن  من املمكن ت وادجم  قيقوة الومول الزائود واالسوتمال  املونخ ض لل ال وني اال ظوة أنو  . الت كيد املضحك
ما اللجم ميكننوا قولو  لالقتصوادجم الولجم بودالم مون أن يوموم البيوالت عون وضوع "! يف رخا ، ويف مواضع أخرى يوتربون فقرا يوترب ال ال ني 

املختل ةو موا الولجم يف إمكاننوا قولو  لالقتصوادجم " املواضع"السكان يف " رخا "اإلنتاج الصلري واإلنتاج الكبري يشرع يف مه االختالف يف 
يف بووض املواضوع يوتورب احلورفيني يف "يتمرب من الومل الزائد واالستمال  املنخ ض للحرفيني ابملقارنة موع عموال املودن، اال ظوة أنو   اللجم

مون الواضوح أن  : "يكتوب السويد بوجلواكوف قوائالم . رخا  ويف بوض املواضع األخرى يكونون فقرا و وهبلة املناسوبة هنوا  كلموة عون احلورفيني
كموا هوو احلوال يف ) يوه ال توجود  ودود تكنيكيوة للومول الزائود  (hausindustrie)تواثايم عقليما مع الصناعة املنزلية  كاوتسكي يقيم

 ".ولكن هلا التواثن غري مناسب يف هلا الصدد( الزراعة

م "اوتسوكي وجنيب علم ذلك تن  من الواضح أن السيد بوجلاكوف م يكن منتبمما علوم حنوو مودهش للكتواب الولجم ينقودة ألن ك
مع الصناعة املنزلية بل أشار إىل ذلك علم حنو مباشور وعلوم وجو  الدقوة يف الصو حة األوىل ذاهتوا مون هولا القسوم " يقيم بصورة عقلية تواثايم 

مينلمووووووووا هووووووووو احلووووووووال يف الصووووووووناعة املنزليووووووووة ( "919   2ال صوووووووول السوووووووواد ، ب)موووووووون ال صوووووووول، الوووووووولجم يوووووووووا  مسوووووووو لة الوموووووووول الزائوووووووود 
(hausindustrie) إن عمل أط ال األسرة يف املزرعة ال ال ية الصلرية أكينر ضررما  و من الومل اللجم يقوم ب  ا خورون ابألجورف" ،

ا أن التواثجم غري مناسب يف هلا الصدد، فإن رأي  رغم ذلك خاطئ ويقول السيد بوجلواكوف تنو  يف . وممما  كم السيد بوجلاكوف مؤكدم
إن القضوية الوأ تنشو  عون ". حمودود ابلشوروط التكنيكيوة للزراعوة"ية، ولكون ابلنسوبة لل ال وني فإنو  الصناعة ليس للومل الزائد  دود تكنيك

ذلك يف الواقع هي من اللجم الط التكنيك ابالقتصاد كاوتسكي أم السيد بوجلاكوفو ما الولجم ي ولو  تكنيوك الزراعوة أو الصوناعة املنزليوة 
علوم أن املنوت  الصولري يف الزراعوة ويف الصوناعة يسوو  أوالدة للومول يف سون مبكورة، وأنو  يومول ابلنسبة سلة احلالوة الوأ توربهن فيموا الوقوائع 

وا ووض متطلبوواهتم إىل ذلووك املسووتوى الوولجم يبوودو يف هوولا البلوود املتحضوور كمووا لووو كووان " تقوول القليوول"أكوورب عوودد موون سوواعات اليوووم، وحييووا 
االقتصادجم سلة الظواهر يف الزراعة والصناعة علم أسا  أن الزراعة تتميز بودد  نس و هل ميكن إنكار التعا(توبري ماركس) قيقيما " بربرايم "

إن ال والح الصولري لويس يف إمكانو  أن يقضوي يف : "و ويقوول السويد بوجلواكوف(الوأ ال يل لموا كاوتسوكي بتواخم )كبري من السمات النوعيوة 
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سوواعة يف  92سوواعة ال  94لصوولري ميكنوو  أن يوموول بوول ويوموول ابل ووول ولكوون ال ووالح ا". الوموول أكينوور ممووا يتطلبوو   قلوو   ووو لووو أراد ذلووك
وعوالوة علوم . اليوم، وميكن  أن يومل وهو يومل بكينافة ت و  املوتاد تؤدجم إىل إيا  أعصاب  وعضالت  علم حنو أسرع من الكينافوة الواديوة

ا بوووللك يف كتووواب  ! يف احلقووول ذلوووك، اي لووو  مووون  ريووود غايوووة يف التعريووود أن اتوووزل عمووول ال وووالح يف جمملووو  إىل عملووو  ولووون  ووود شووويئما شوووبيمم
فكاوتسووكي يووورف علووم حنووو جيوود  اممووا أن ال ووالح يوموول أيضمووا يف منزلوو ، يوموول يف بنووا  وإصووالح كوخوو ، و ظوورية املاشووية، . كاوتسووكي
ألويس . قابول لو  ابملوودل املوتوادهلا الومل اإلضايف، الولجم يطلوب الوامول ابألجور يف املزرعوة الكبورية م" وال حيسب"إىل  خرة، ... واألدوات

ابلنسووبة للمووزارع  –موون الواضووح ابلنسووبة لكوول شووخص غووري متحيووز أن الوموول اإلضووايف لوو   وودود أوسووع أو مووع اووا ال يقووارن ابلنسووبة لل ووالح 
لي  علم حنو أخاذ أكرب مما ابلنسبة للمنت  الصناعي إذا كان كللك فحسبو أن الومل اإلضايف املزارع الصلري قد  ا الربهنة ع –الصلري 

 ".التبلير"و" الرتاخي"ال الح ويتممون الومال بو" تدمري"و" كدح"بوص   ظاهرة عامة بواقع أن الكتاب البورجواثيني يستشمدون ابإلمجاع بو

أن ال ال ني  –اللجم استشمد ب  كاوتسكي  – Westphalia –يف  ياة السكان الري يني يف فست اليا ويقول أ د البا ينني 
. ر جيولون أط اسم يوملون عمالم إضافيما إىل  د أن منوهم اجلسما  يتوقوف؛ أن الومول ابألجور ليسوا لو  مينول هولة اجلوانوب الضوارةالصلا

لقود رعيوا عائلوة (: "9913)ولقد صرح مزارع صلري من لينكو منشاير اب ي إىل اللعنوة الربملانيوة الوأ مينوا األوضواع الزراعيوة يف إجنلورتا 
أل وأوالدجم نومل ملدة كانية عشر ساعة يوميما لودة أايم ونومل اودل من عشر إىل أأىن : "وقال مزارع  خر".  د املوت تقريبماوعملوا إىل 

 ".حنن نومل بصورة أشق من الومال، نومل يف الواقع كالوبيد: "وقال تله". عشر ساعة طوال الوام

:  املقاطوات الأ تسود فيما الزراعة ابملوىن الدقيق للكلمة علم النحو التااووصف السيد ريد للعنة ذاهتا ظروف املزارع الصلري يف
أما فيما يتولق ... إن الطريقة الو يدة الأ ميكن  هبا أن يكون موفقما هي أن يقوم بومل اأنني من الومال الزراعيني وحييا بن قة عامل وا د"

اللعنة امللكيوة عون الزراعوة، تقريور يوائي     " )ق من أط ال الومال الزراعينيتسرت ، فإيم يف وضع توليمي منحط ويوملون بصورة أش
هل سيؤكد السيد بوجلاكوف أن ليس أقل تكرارما أن الوامل املياوم يومل عمل اأنني من (. 911استشمد ب  كاوتسكي   . 819، 84

 hunger)فن اجلوع عنود ال والح "كي واللجم يبني أن ال ال نيو أن  لواقع متميز علم حنو خا  ذلك الواقع اللجم استشمد ب  كاوتس

kunst) موار  يف  188فقود بينوا مقارنوة عون رميوة موزرعتني فال يتوني ابدن ععوزما ". قد يوؤدجم إىل الت وو  االقتصوادجم ل نتواج الصولري
زرعووة األوىل الووأ يقوووم بتوودبري ولكوون امل. مووار  يف األخوورى الووأ كانووا يف نصووف  عووم األوىل فقووط 919إ وودايا، املزرعووة الكبوورية، وثايدة 

ابلنسوبة للشوخص ( كوبيوك  41 وواا )شؤويا الومال ابألجر، كانوا تقووم بتلليوة هوؤال  األخوريين تلليوة خموة، بتكل وة تقورتب مون موار  
توربيتمم نصوف القودر الولين تتكلوف ( الزوجة واألط ال الستة الكبار)علم أن املزرعة األصلر كان يدير شؤويا فحسب أفراد الوائلة . يوميما

ولو كانا عائلوة ال والح الصولري قود تلولت بون س القودر الولجم تلولجم بو  . منت  للشخص يف اليوم 49: اللجم ان ق علم الومال املياومني
إن فائضو  قود أتوم، ال مون اموتال  خمزنو  ! "مار  9211الومال ابألجر من قبل ال الح الكبري، فإن ال الح الصلري كان سيوا  من ععز 

املووزارع " رميووة"واي لوو  موون عوودد هائوول موون األمينلووة املشوواهبة الوولجم ميكوون اكتشوواف  إذا عقوودت مقارنووة بووني ". حلبوووب، بوول موون مودتوو  ال ارغووةاب
ويف هوولا الصوودد هنووا   سوواب  خوور للووربح . (8)ال ال ووني والومووال ابألجوور الصوولري، واملووزارع الكبووري، مصووحوبة مسوواب السووتمال  وعموول 

ويتسووا ل  . ،  سوواب قامووا بوو  أ وود اجملووالت املتخصصووة(هكتووار 2931)ابملقارنووة مووع مزرعووة كبوورية ( هكتووار 439)ة األكوورب ملزرعووة صوولري 
يساعدون  منل أن يشرعوا يف . كاوتسكي ولكن كيف مت احلصول علم هلا الربح األكربو إن ما جيرجم هو أن ال الح الصلري يواون  أط ال 

يف املزرعة الصلرية  و الوعائز اللين ( املدرسة، املدرسة الينانوية)لي  أن ين ق املال علم أط ال  املشي، علم  ني أن ال الح الكبري يتوني ع
إن الواموول امليوواوم الوووادجم، وعلووم األخوص يف مزرعووة كبوورية، يقوووم بوملوو  وي كوور يف ". يقومووون بوموول الوامول ال ووو"يتعواوثون السووبوني عاممووا 

 ة، لوو أن اليووم : "ح الصلري يف كل األ وال يف كافة ال صوول الوأ يشوتلل فيموا ي كور يف ن سو لكن ال ال". أ ىن لو ينتمي الوقا: "ن س 

                                                 
 (.الناشر – 231 – 238، 249 – 944، 931 – 999   8ة احلالية جملد أنظر الطبو) 219، 931، 992إيلني تطور الرأمسالية يف روسيا   . قارن ف(8)
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ويقول مؤلف هلة املقالة يف اجمللة الزراعية بطريقة وعظية أن املنتعني الصلار يستللون وقتمم أفضل استلالل يف ". أطول بساعة أو ساعتني
يووووودون يف وقوووا متووو خر، ويوملوووون بسووورعة أكووورب، علوووم  وووني أن الوموووال الووولين فموووم يسوووتيقظون يف وقوووا مبكووور، و : "فصوووول االنشووولال

والوموول علووم حنووو أشووق ممووا يوملووون يف يسووتخدممم املووزارع الكبووري ال يرغبووون يف االسووتيقا  مبكوورما أو الوولهاب إىل البيووا يف وقووا متوو خر، 
يويش يف كو  من الطني أقيم أساسما بومل : الأ حيياهاالبسيطة "إن ال الح ميكن  احلصول علم دخل صايف ب ضل احلياة ". أوقات أخرى

، وهووي  عائلتو ، وثوجتو  تزوجووا منول سووبوة عشور عامموا وم تنوول سووى ثوج وا وود مون األ ليووة، وهوي  شوي يف الوووادة  افيوة أو تلووبس قبقواابم
". دخن الزوج البايب يف أايم األ اد فحسبوي. ويتكون غلاؤهم من البطاطس والنب ويف املناسبات الرجنة. تصنع مالبس كافة أفراد الوائلة

وإبتبوواعمم سوولة الطريقووة البسوويطة يف احليوواة ... إن هووؤال  النووا  ال يوودركون أيووم حييووون  يوواة بسوويطة لللايووة وال يبوودون اسووتيا ما موون وضووومم
 ".حيصلون علم فائض قليل تقريبما يف كل عام من مزرعتمم

ت املتبادلووة بووني اإلنتوواج الصوولري واإلنتوواج الكبووري يف الزراعووة الرأمساليووة ميضووي يف القيووام وبووود أن ينتمووي كاوتسووكي موون حتليلوو  للوالقووا
ويقوول كاوتسوكي أن االعورتاب علوم النظريوة القائلوة تن الزراعوة الكبورية تت وو  (. ال صل السوابع" ) دود الزراعة الرأمسالية"ببحه خا  لو

موون الربجواثيووة، ...( وحنوون نقووول عوونمم يف غالووب األ يووان أصوودقا  الشوووب) "إلنسووانيةأصوودقا  ا"علووم الزراعووة الصوولرية يينوورية بصوو ة رئيسووية 
ويدافع عدد من االقتصاديني يف الوقوا الوراهن عون الزراعوة الصولرية واإل صوا ات الوأ يستشومد هبوا . التعار األ رار اخلالصون، والزراعيون

 9992يف أملانيوا مون : ويستشمد كاوتسكي ابإل صوا ات ا تيوة. ملزارع الصلريةايف الوادة هي تلك الأ تبني أن املزارع الكبرية ال تستبود 
كانا توجد املزارع األصلر   9912إىل  9992، وكانا توجد مسا ات اثداد فيما  عم املزارع املتوسطة احلعم؛ ويف فرنسا 9911إىل 

، كانوا 9911إىل  9991ويف إجنلورتا مون . سوا ة الوأ تناقصواواملوزارع األصولر واألكورب يف امل. واألكرب يف املسا ة الأ منا حنو الزايدة
إىل  911مون )هكتوار  921و 41توجد املزارع األصلر واألكرب يف املسا ة الأ تناقصا، وكانا توجد املزارع الأ ترتاوح مسا تما بني 

: ويف أمريكوا، يتنواقص موودل مسوا ة املوزارع. ةأجم أيا مزارع ليس يف اإلمكان تصني ما مزارع صلرية، وهي موزارع منوا ابلوزايد( فدان 811
فدان، ويف  984أصبح  9991فدان، ويف  918أصبح  9931فدان، ويف  911أصبح  9991فدان، ويف  218كان   9911ف ي 

علووووم الوووورغم موووون رأجم السوووويد  –ولقوووود قووووام كاوتسووووكي ب حووووص دقيووووق ل  صووووا ات األمريكيووووة وكووووان حتليلوووو  . فوووودان 983أصووووبح  9911
أن السوووبب الرئيسوووي للتنووواقص يف موووودل مسوووا ة املزرعوووة هوووو اييوووار موووزارع الوبيووود الكبووورية . غايوووة يف األييوووة مووون  يوووه املبووودأ –بوجلووواكوف 

plantations  لوويس . "يف اجلنوووب بووود حتريوور الوبيوود، ف ووي الوووالايت املتحوودة اجلنوبيووة اخن ووض مووودل مسووا ة املزرعووة أكينوور موون النصووف
)= يوتووورب هووولة البيوووالت دلووويالم علوووم انتصوووار اإلنتووواج الصووولري علوووم اإلنتووواج الكبوووري احلوووديه هنوووا  شوووخص وا ووود ي موووم املوضووووع سووووف 

 (".الرأمساا

الرئيسووية يف ( والايت القمووح"ف ووي . وعموممووا فووإن حتليوول اإل صووا ات األمريكيووة ابلنسووبة للمنوواطق يكشووف عوون تنوووع يف الوالقووات
ا فحسوب يف . "فودان 988إىل  922ة مون القسم الشماا مون غورب الوسوط، اثداد موودل مسوا ة املزرعو إن اإلنتواج الصولري يصوبح سوائدم

" اييووار أو عنوودما يوودخل اإلنتوواج الكبووري السووابق للرأمساليووة يف منافسووة مووع اإلنتوواج ال ال وويتلووك األموواكن الووأ تكووون فيوو  الزراعووة يف  الووة 
م يكن هنا   سك بظروف موينة فإن مواجلوة اإل صوا ات قود إن هلا االستنتاج لكاوتسكي يف غاية األيية، ألن  يبني أن  إذا (. 981)

 .ذلك ألن  ال بد من التمييز بني اإلنتاج الرأمساا الكبري، واإلنتاج الكبري السابق للرأمساا: يصبح جمرد إسا ة يف املواجلة

إن "يقال . ويف شروط تطورها التاراي ال بد من القيام بتحليل م صل يف املقاطوات املختل ة الأ ختتلف مادايم يف أشكال الزراعة
والبيوالت ال . إيا تربهن فحسوب علوم موا تقولو  مباشورة. ولكن ينبلي علم املر  أن حيلل البيالت  و يتبني عالم تربهن"! البيالت تربهن
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ابلنسبة للزراعوة املكين وة، "ريما أن  ومن املمكن بل ومما حيدث كين. تتحدث مباشرة عن النطا  اللجم ينعز في  اإلنتاج، بل عن مسا ة املزارع
 ".ميكن إجناث اإلنتاج علم نطا  واسع يف عقار صلري أكينر مما ميكن ذلك يف عقار كبري مزروع تسلوب التوسع األفقي

فاإل صا ات الأ حتدأنا فحسب عن مسا ة املزارع ال ختربل بشي  عما إذا كان التناقص يف مسا تما يرجع إىل التناقص ال ولي 
فزراعووة اللوواابت واملراعووي، تلووك األشووكال األوىل موون الزراعووة الرأمساليووة الكبوورية، تالئووم املسووا ات (. 949" )لنطووا  الزراعووة أم إىل تكيني مووا

ولكن ختتلف أنظمة ثراعة احلقول عن بوضما األخرى .  الشاسوة من األراضي، أما ثراعة احلقول فإيا تقتضي مسا ة أصلر من األرب
يكووون ممكنموا ابلنسووبة للمووزارع ( الوولجم انتشوور يف أمريكوا  ووو ا ن)فنظووام الزراعوة املكين ووة الوولجم يسوتلل الرتبووة أقصووم اسوتلالل . ليف هولا اجملووا
وكوللك تتخول مووزارع  Bonanza Farms (9)هكتووار مينول موزارع والريغيوول وجلوني وغريهوا الووأ تسومم  91111أكينور مون )الضوخمة 

إخل ابلضوورورة إىل تنوواقص مسووا ة املووزارع وعلووم املووزارع التعاريووة، الووأ كانووا علووم .. دخووال األمسوودةويووؤدجم إ(. االسووتبس عنوودل هوولة األبووواد
! كما أن االنتقال من الزراعة احلقلية إىل تربية احليوالت يتسبب أيضما يف تناقص مسا ة املزارع. سبيل املينال أصلر يف أورواب عنما يف أمريكا

علوم ( املورتجم –ايردة مربووة  4941يسواوجم )فودان إجنليوزجم  1238مزارع تربية املاشوية كانوا  متوسط  عم 9991ف ي إجنلرتا يف سنة 
وهوولا هووو السووبب يف أن االنتقووال موون الزراعووة احلقليووة إىل تربيووة املاشووية الوولجم . فوودان إجنليووزجم 3432 ووني كووان مووودل  عووم املووزارع احلقليووة 

وا يف غايوة السوطحية إذا كوان هنوا  : "ناقص مسوا ة املوزارعجيرجم ا ن يف إجنلرتا ال بد أن يؤدجم إىل ا اة إىل ت ولكون ال بود أن يكوون  كمم
اللجم أيمل السيد بوجلاكوف أ يالم من خوالل دراسوت  أن )ف ي شر  األلب (. 941" )كة استنتاج من ذلك تن هنا  تدهورما يف اإلنتاج

ويقوول سوورين  الوولجم يقتطوف منوو  كاوتسووكي أن املووزارعني . كين ووة، فووإن موا جيوورجم علووم وجو  الدقووة هووو إدخوال الزراعووة امل(يود ض كاوتسووكي
صووب الكبار يزيدون من إنتاجية أرضمم ويبيوون أو يؤجرون لل ال ني األجزا  البويدة من عقاراهتم طاملا أنو  ابلنسوبة للزراعوة املكين وة مون ال

  األلووب تقوول يف احلعووم وتنشوو  إىل جوارهووا مووزارع فال يووة وهكوولا فووإن الوقووارات الواسوووة يف شوور "االنت وواع هبوولة األجووزا  البويوودة موون األرب 
صلرية، ولكن ذلك ال يكون بسبب ت و  اإلنتاج الصلري علم اإلنتواج الكبوري، ولكون ألن مسوا ة األراضوي األوىل كانوا مميو ة ملتطلبوات 

 (.911" )الزراعة املكين ة

ويووؤدجم علووم ( يف و وودة األرب)ثايدة يف كميووة املنتعووات  ويووؤدجم التنوواقص يف مسووا ة املزرعووة يف كوول هوولة احلوواالت يف الوووادة إىل
 .الدوام إىل ثايدة يف عدد الومال املستخدمني، أجم إىل ثايدة فولية يف نطا  اإلنتاج

كم هو قليل ما تربهن علي  إ صا ات الزراعة الوامة الأ تودور  وول مسوا ة املوزارع، وإىل أجم مودى ينبلوي أن . ويتضح من ذلك
كمية البضائع، القيمة اإلمجالية للنات ، وعدد )ف ي اإل صا ات الصناعية حنصل علم قوائم مباشرة عن نطا  اإلنتاج . رنتوامل موما مل

أما ابلنسبة ل  صا ات الزراعية فإيوا ال تكواد ت وي . ، وإىل جانب ذلك فإن  من امليسور أن منيز بني فروعما املختل ة(الومال املستخدمني
 .وط الضرورية للربهنةإال بصووبة هلة الشر 

ف ووي الصووناعة ينمووو الرأمسووال نتيعووة الوورتاكم، نتيعووة . وابإلضووافة إىل ذلووك، فووإن ا تكووار ملكيووة األرب حيوود موون الرأمساليووة الزراعيووة
، أجم إدمواج عودة و ودات صولرية مون الرأمسوال يف و ودة كبورية، تلووب دورما centralisationلتحول فائض القيمة إىل رأمسوال، فواملركزة 

وال ميكون أن تتسوع مسوا ة املزرعوة ( يف الوبالد املتحضورة)فواألرب يف جمملموا مت تشوليلما . أقل، أما يف الزراعة فإن الوضع اتلف عن ذلوك
ومون البوديمي أن توسويع عقوار عون . إال اركزة قطع عدة من األرب، وال بد أن يتم ذلك هبلة الطريقة لكي تتشكل مسا ة وا دة متصولة

األرب احمليطوة مسو لة صووبة لللايوة، خاصوة إذا وضوونا يف اعتبوارل واقوع أن قطوع األرب الصولرية ميلوك جوز ما منموا الوموال طريق شورا  قطوع 

                                                 
 .املرتجم( مزارع اللهب)الناشر وترمجتما الوربية احلرفية  –هلة الكلمات ابإلجنليزية يف األصل (9)
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، وميلك اجلز  ا خر منما ال ال ون الصلار وهم أساتلة يف فن احملافظة علم ملكيتمم عن طريق (اللين حيتاج إليمم املزارع الكبري) الزراعيون
ا والبسوويطة والووأ توونم عوون ولسووبب أو  خوور فووإن إقوورار هوولة احلقيقووة الواضووحة . كمم إىل  وود أدىن يصوووب تصووديق التقليوول موون اسووتمال  جوودم

فإن ت و  اإلنتاج )!( وهكلا: "وأن  يتيح جماالم لتمكم ال أسا  ل  ابملرة( وو" )!للو" دود الرأمسالية الزراعية بدا للسيد بوجلاكوف أن  جمرد 
أن السيد بوجلاكوف يف البداية يسي  فمم قانون ت و  اإلنتاج الكبري وينسب إىل كاوتسوكي ". عند أوال صووبة!( )الكبري يواجم  ال شل 

ذلك أن اعتقاد السيد بوجلاكوف أن ! اإلفراط يف التعريد وهو بويد عن ذلك كل البود، مث يستخدم إسا ت  لل مم كحعة ضد كاوتسكي
فواقوع . اعتقواد غريوب  قموا( هنا  ملكية كبرية لألرب ولكن دون وجوود إنتواج كبوري)تيرلندا يف إمكان  أن يد ض كاوتسكي ابالستشماد 

وبطبيووة احلوال لويس يف وسوع كاوتسوكي أن يودر  . أن ملكية األرب الكبرية هي أ د شروط اإلنتاج الكبري ال يو  ابملرة أيا شورط كواف
ة السوومات النوعيووة أليرلنوودا أو أجم بلوود  خوور يف كتوواب عووام عوون الرأمساليووة يف األسووباب التارايووة وغووري ذلووك موون األسووباب الووأ أدت إىل هوول

فليس يف وسع أجم إنسان أن يون ل  أن يطالوب مواركس يف حتليلو  للقووانني الواموة للرأمساليوة يف الصوناعة، تن ي سور السوبب يف أن . الزراعة
كموووا أن قوووول السووويد .. صوووناعة كانوووا تنموووو بوووبط  يف إيطاليوووا إخلوالسوووبب يف أن ال. الصوووناعة الصووولرية قووود اسوووتمرت يف فرنسوووا وقتموووا أطوووول

الوقار من خالل شرا   فليس من امليسور أن توسع: أن ينش  علم حنو تدرجيي قول ال أسا  ل  بن س القدر" ميكن"بوجلاكوف أن التمركز 
 .إخل.. ن املاكيناتقطع األرب اجملاورة مينلما هو احلال عندما تضيف مبان وأراب جديدة ملصنع لودد إضايف م

فالسوويد بوجلوواكوف  ووني يشووري إىل هوولة اإلمكانيووة الوييووة اخلالصووة لرتكووز األرب التوودرجيي أو أتجريهووا هبوودف تكوووين مووزارع كبوورية، 
ارات عدة أجم تركز عق( الالتي ونداي)إيا الوزبة . وهي مسة أشار إليما كاوتسكي –يل ل عن السمة النوعية احلقيقية للزراعة يف عملية الرتكز 

وتسعل اإل صا ات عادة عدد الوقارات ال ردية ولكنما ال ختربل بشي  عن عملية تركز عقارات عدة يف أيدجم املال  . يف يد مالك وا د
علم مينل هلا الرتكز اللجم يؤدجم إىل شكل أرقم وخا  للزراعة  –يف أملانيا والنمسا  –ويستشمد كاوتسكي تمينلة غاية يف الروعة . الكبار

ومينول . رأمسالية الكبرية، ذلك الشكل اللجم تتعمع في  عقارات عدة كبرية لكن تشكل و دة اقتصادية وا دة توديرها هيئوة مركزيوة وا ودةال
هلة املؤسسوات الزراعيوة الومالقوة ميكون مون  ميوع موظوم فوروع الزراعوة املتباينوة ومون أقصوم اسوتخدام مكينوف ملوزااي اإلنتواج الكبوري، وسووف 

ا عن التعريد وعن ال مم اجلامد يتبني القارئ  ولقد  لر كاوتسكي . الأ ظل خملصما سا" لنظرية ماركس"إىل أجم مدى كان كاوتسكي بويدم
وهو يشري عن  ق أن   –من هلا ال مم اجلامد، بل وأدخل قسمما خاصما عن هال  اإلنتاج الصلري يف الصناعة ضمن ال صل اللجم نناقش  

وأنو  لويس علوم هولا النموو مون االطوراد، كموا هوي عوادة صوار اإلنتواج الكبوري أمورما ميسوور اإلجنواث إىل هولا احلود، ال يوتورب انت و يف الصوناعة 
ويك ي أن نشري إىل الصناعة الرأمسالية املنزلية، ويك ي أن . الت كري عند أولئك اللين يتحدأون عن أن نظرية ماركس ال تنطبق علم الزراعة

لكم . ماركس عن التنوع اسائل لألشكال االنتقالية واملختل ة الأ  ول انتصار نظام املصنع الكبري أمرما ملتبسمانتلكر املال ظات الأ أبداها 
ا يف الزراعة فزايدة الينروة والرتف يؤداين علم سبيل املينال إىل أن يشرتجم أصحاب املاليني عقارات ضخمة ليحولوها ! هي األمور أكينر توقيدم

والسبب هو بيع مرت وات األلب لوشا  الصيد . 9991أن عدد املواشي يف سالزبورج ويف النمسا يتناقص منل . صةإىل غاابت ملتومم اخلا
أن املور  إذا تنواول اإل صوا ات الزراعيوة يف عموميتموا وعلوم حنوو غوري نقودجم،  –بصوورة تكشوف عون  صوافة  –ويقول كاوتسكي . األأراي 

 !ميالم يف منط اإلنتاج الرأمساا لتحويل األمم احلديينة إىل قبائل صيدفإن  من السمل التوصل إىل اكتشاف أن هنا  

الوولجم  –وأخووريما، يشووري كاوتسووكي أيضمووا ضوومن الشووروط الووأ تووؤدجم إىل احلوود موون الزراعووة الرأمساليووة إىل واقووع أن الوونقص يف الومووال 
للومال لكي ينشئوا فال ني صلار ميدون املال  بقوة  جيرب مال  األرب الكبار علم أن يقطووا األرب –يرجع إىل هعرة السكان الري يني 

أن الوامووول الزراعوووي الووولجم ال ميلوووك علوووم اإلطوووال  يوتووورب لدرما، ذلوووك ألن االقتصووواد الزراعوووي الري وووي ابملووووىن الووودقيق للكلموووة يووورتبط . الومووول
وعندما يزول اإلنتاج الصلري إىل درجوة كبورية، . بفكافة قطاعات الومال ابألجر ميلكون أرضما أو سم  ق االنت اع ابألر . ابالقتصاد املنزا

الولجم يستشومد  Seringويقول سرين  . فإن مال  األرب الكبار حياولون أن يدعموة أو يبوينوة للحياة عن طريق بيع األرب أو أتجريها
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ل الري يني عن طريق إقطاعمم قطوما من إقرار أوضاع الوما... يف كافة البالد األوروبية هنا  حتر  ملحو  يف هلة األايم حنو. "ب  كاوتسكي
وهبلة الطريقة، فإن  من املستحيل الظن أن اإلنتواج الصولري قود ثال  وام الوزوال مون الزراعوة يف  ودود منوط اإلنتواج الرأمسواا، ذلوك ". األرب

ر مواركس إىل هولة الودورة لرتكوز األرب ولقود أشوا. ألن الرأمساليني والوزراعيني أن سومم مييلوون إىل إ يائو  عنودما يوغول اخلوراب بوني ال ال وني
 (.4  )يف نوي  راينيش  ثايتون   9911يف اجملتمع الرأمساا لزمن بويد يرجع إىل  parcellisation of landوت تتما 

ومينل كافة أ كام السيد  ".عنصرما من احلقيقة، ولكنما مع ذلك أكينر خط "ويرى السيد بوجلاكوف أن  ع  كاوتسكي تتضمن 
أنشو  نظريوة عون اإلنتوواج "وف األخورى فوإن هولا احلكووم ضوويف لللايوة وأسسو  غامضووة، ويوتقود السويد بوجلواكوف أن كاوتسوكي قوود بوجلواك

أن الومول الزراعوي املو جور الولجم . أموا حنون فوإن لنوا رأايم خمتل موا. وأن هلة النظرية صحيحة ابلنسبة ملناطق حمدودة لللاية" الربوليتارجم الصلري
هوو ظواهرة  يوز بودرجات مت اوتوة كافوة الوبالد ( ذاتو  الوامول الزراعوي والوامول امليواوم الزراعوي ابحملاصوةأو وهو الشوي  )الصلري  يقوم ب  املزارع

ويقدم  . (10)فليس يف وسع الكاتب اللجم يريد أن يصف الرأمساليني يف الزراعة أن ا ي هلة الظاهرة دون أن يلوجم عنق احلقيقة . الرأمسالية
اسوتدالالم شوامالم للربهنوة علوم ذلوك يف أملانيوا، وعلوم " حتوول ال والح إىل بروليتوارجم" صول الينوامن مون كتابو  أجم ال صول عون كاوتسكي يف ال

 .األخص، الربهنة علم أن اإلنتاج الصلري الربوليتارجم عام

حوي جانبموا أكينور األموور ين" نقوص الوموال"ويقول السيد بوجلاكوف أن الكتاب ا خورين اوا فويمم السويد كوابلوكوف أشواروا إىل أن 
علووم نقووص الومووال " يؤسووس"فالسوويد كووابلوكوف . أجم االخووتالف اسائوول يف املبوودأ بووني نظريووة السوويد كووابلوكوف ونظريووة كاوتسووكي –أييووة 

يوة يف األصول ابألملان)نظرية فحواها أن اإلنتاج الكبري غري مستقر وأن اإلنتاج الصولري مسوتقر، وذلوك نظورما لوجموة نظورة البورجواثيوة الصولرية 
klemburger – أن : ويقوودم كاوتسووكي وصوو ما دقيقمووا للوقووائع ويشووري إىل داللتمووا احلقيقيووة يف اجملتمووع الطبقووي احلووديه. املميووزة( املوورتجم

 فيما يتولق ابلوضع الطبقي فإنأما . مصاد مال  األرب الطبقية  ربهم علم أن يوملوا جاهدين علم أن يقطووا الومال قطوما من األرب
إىل  الوموال الووزراعيني الووواملني ابألجوور والولين ميلكووون قطومووا موون األرب فوإيم يف وضووع بووني البورجواثيووة الصولرية والربوليتوواراي، ولكوونمم أقوورب

ا مون عمليوة موقودة إىل نظريوة عودم اسوتقرار اإلنتواج الكبوري، علوم  وني  هلة األخرية وبوبارة أخرى، فإن السيد كابلوكوف يطور جانبما وا ودم
أن كاوتسكي حيلل األشكال اخلاصة للوالقات االقتصادية االجتماعية الأ نش ت عن مصاد اإلنتاج الكبري يف مر لة موينة من تطورة ويف 

 .ظل شروط خراية موينة

--55 - -

: يووودر  كاوتسووكي يف هوولا ال صووول أوالم . وا ن سووننتقل إىل ال صوول التوواا مووون كتوواب كاوتسووكي الوولجم اقتط نوووا عنوانوو  منوول قليوول
، وعلم هلا النحو توصف يف هلا الصدد تلك اال اهات "أشكال استخدام ال الح اإلضافية: "، وتنيما"اال اة حنو ت تيا  ياثة األرب"

ويقووول كاوتسووكي أن ت تيووا  يوواثات . اسامووة لللايووة للرأمساليووة يف الزراعووة وهووي ا اهووات منوذجيووة يف اللالبيووة الوظمووم موون الووبالد الرأمساليووة
رب يؤدجم إىل طلب متزايد علم القطع الصلرية مون جانوب ال ال وني الصولار، الولين يودفوون كنموا أعلوم يف مقابول األرب مون املوزارعني األ

ويرد كاوتسكي علم ذلك بطريقة صائبة . علم الزراعة الكبريةويورد عديد من الكتاب هلا الواقع إلأبات أن الزراعة الصلرية تت و  . الكبار
( إخل... يف األقدام املكوبة)فمن املوروف أن املناثل الصلرية والرخيصة أندر من و دة االتساع : رنة سور األرب بسور املناثلعن طريق مقا

فالسور األعلوم لقطوع األرب الصولرية ال يرجوع إىل ت وو  الزراعوة الصولرية بول إىل الظورف القمورجم بصو ة خاصوة . من املناثل الكبرية واللالية

                                                 
ويقدر عدد الومال الري يني اللين ميلكون أرضما يف (. شرالنا – 939   8أنظر الطبوة احلالية جملد ) 921   92قارن تطور الرأمسالية يف روسيا ال صل الينا  القسم (10)

 .وهنا  أمينلة أخرى موجودة يف الكتاب% 31فرنسا بو
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 1111111فمون أصول ( 9911)يف أملانيوا : بني الودد اسائل للمزارع القزميوة الوأ أوجودهتا الرأمساليوة مون البيوالت ا تيوةلل الح وميكن ت
(. يف املائوة منموا أقول مون هكتوارين 19)مزرعة أجم أكينر من أوالث أرابح مسوا تما أقول مون كوس هكتوارات  40211111مزرعة هنا  
 121111موون أصوول  999111( 9911)أقول موون هكتووارين، ويف إجنلورتا ( 111111موون أصوول  311111)، %39ويف بلعيكوا 

مزرعة أقل  4111111أقل من هكتار وا د، ( 1311111من أصل )مزرعة  2211111( 9912)ويف فرنسا . أقل من هكتارين
غووري )دة علوم اإلطوال  مون كوس هكتوارات، ويظون السويد بوجلواكوف أن إبمكانو  أن يود ض قوول كاوتسوكي تن املوزارع القزميوة غوري مرشو

وو توووزرع "يف اللالوووب"عوون طريوووق القوووول تن األرب ( مكت يووة مووون املاشوووية واألدوات واملوووال وقووووة الوموول الوووأ تتحوووول إىل األعموووال اإلضوووافية
اب ال وغو  عون البيوان أن هولا االعورت ".. ابإلن ا  غري املرشد علم اإلطال  لقووة الومول" و ولو " بدرجة من الكينافة يصوب تصديقما"

البتوة، فمولة األمينلوة ال رديوة للزراعوة املمتواثة لوألرب مون قبول ال ال وني الصولار أضووف مون أن ت نود وصوف كاوتسوكي الووام سولا أسا  ل  
. ريالنمط من الزراعة مينلما أن املينل اللجم اقتط ناة من قبل عن ثايدة مرمية املزرعة الصلرية أضوف من أن ي ند أطرو ة ت و  اإلنتاج الكب

أموا عوون أن كاوتسووكي كووان علوم صووواب  اممووا يف وصوو   سوولة املوزارع يف جمملمووا 
فوإن ذلووك يتبووني موون الواقووع " الربوليتاريووة"ضوومن مقولووة  (11)

وهوووو أن الوديووود مووون صووولار املوووزارعني لووويس يف إمكوووايم االسوووتلنا  عووون الووودخول  9911الووولجم تكشوووف عنووو  اإل صوووا ات األملانيوووة لسووونة 
% 13شخص أو ما يوادل  2311111شخص حيصلون علم مواشمم املستقل من الزراعة هنا   4311111فمن إمجاا . اإلضافية

لوويس سووم % 98مزرعووة فحسووب أو مووا يوووادل  411111مزرعووة أقوول موون هكتووارين هنووا   8211111وموون جمموول . سووم دخووول إضووافية
)+ ثراعيوني وصووناعيني يوملووون ابألجوور ل مملوكووة لومووا 9111111مزرعووة هنوا   111111دخوول إضووافية أو يف أملانيووا ككول موون أصوول 

" ابتوودعما"وبووود ذلووك الووص السوويد بوجلوواكوف إىل أتكيوود أن النظريووة القائلووة بربوليتاريووة  يوواثة األرب قوود ( مملوكووة للحوورفيني 314111
  ( ال الح اإلضايفأشكال عمل )كاوتسكي  ام الدراسة األشكال الأ يتخلها حتول ال ال ني إىل بروليتاراي لقد در   ! (12)كاوتسكي

الومل الزراعي ابألجر، الصوناعة املنزليوة )أن نبحه ابست اضة وص ة سلة األشكال ويسمح لنا ضيق اجملال هنا لألسف ( 918 – 934
hausindustrie ،"ومال ظتنا الو يدة هي أن كاوتسوكي .(. الومل يف املصانع واملناجم وهلم جرا –" أ ط نظم االستلالل الرأمساا

أن الوموووال املموواجرين أقوول تطوووورما، كمووا أن مسوووتوى ا تياجوواهتم أكووورب . بوون س التقيووويم للوموول اإلضوووايف مينلمووا فووول االقتصووواديون الوورو قووام 
ولكون ابلنسوبة لتلوك . "اخن اضما من الومال احلضريني، ويف كينري من األ وال يكون سم أأر مسي  علم الظروف املويشية للوموال احلضوريني

فمووم ( 912  ". )فموم قوود اكتسوبوا رغبووات جديودة وأفكووارما جديودة.. ا منموا والووأ يووودون إليمووا فوإيم اينابووة رواد التقودماألوطوان الوأ أتووو 
 .يوقظون يف وعي ال ال ني املتخلف إ ساسما ابلكراهية اإلنسانية والينقة بقوهتم

                                                 
ألن  ليس من املمكن بطبيوة احلال إنكار أن  يف صالت موينة فإن إبمكان هلة املزارع ذات املسا ات الضئيلة أن تلل كمية كبرية من " يف جمملما"نؤكد علم قولنا % (11)

ولكن ما عسال أن نقول  يف عام اقتصادجم حياول أن ي ند أن السبب يف االفتقار إىل اخليول بني ال ال ني الرو  ( الكروم، وبساتني اخلضر وغريها)نتعات ودخالم كبريما امل
 !ومركبة دون استخدام اخليول إىل ثراع اخلضر يف ضوا ي موسكو اللين قد ينعزوا يف بوض األ يان ثراعة مرشدة –علم سبيل املينال  –ابإلشارة 

، أن كاوتسكي يوتقد أن رسوم احلبوب ليسا يف مصلحة اللالبية الوظمم من السكان الري يني، ويكرر خط  اقرتف  أ د املؤل ني 91يقول السيد بوجلاكوف يف هامش   (12)
ولكن ليس ( أشرت إليما مرارما يف الكتاب السالف اللكر)حلبوب يف عدة أخطا  لقد وقع مؤل و كتاب أسوار ا. وليس يف وسونا أن نت ق مع هلا الرأجم. عن أسوار احلبوب

ولكن األمر اخلاطئ هو االستدالل مباشرة أن مصاد اجلماهري تتطابق مع . هنا  كة خط  يف االعرتاف تن أسوار احلبوب املرت وة ليسا من مصلحة مجاهري السكان
علم  –شار السادة توجان ابرانوفسكي وسرتون  عن  ق أن مويار تقدير أسوار احلبوب ينبلي أن يكون ما إذا كان يستبود ولقد أ. مصاد التطور االجتماعي يف جممل 
. ون وهلة مس لة  قيقية عاجلتما علم حنو خمتلف عن النحو اللجم عاجلما ب  سرت . مصلحة الومل، ما إذا كان حي ز التطور االجتماعي –حنو مت اوت السرعة يف الرأمسالية 

ع إلي  اخن اب أسوار احلبوب ف ل ال أعترب أن اخن اب أسوار احلبوب والنمو السريع علم حنو خا  لصناعة املكينة الزراعية، والدافع حنو التخصص يف الزراعة اللجم دف
اب أسوار احلبوب يبني أن األسوار املنخ ضة حت ز تطور والنمو السريع علم حنو خا  لصناعة املكينة الزراعية، والدافع حنو التخصص يف الزراعة اللجم دفع إلي  اخن 

 – 298، 292   8أنظر الطبوة احلالية جملد ( )2، هامش 943قارن تطور الرأمسالية يف روسيا ال صل اليناله القسم اخلامس   )الرأمسالية يف الزراعة الروسية 
يوترب ارت اع أسوار احلبوب أ د أهم شروط تكينيف : "يقول السيد بوجلاكوف. الوالقات يف الزراعةأن اخن اب أسوار احلبوب ل  أتأري حتويلي عميق علم سائر (. الناشر
 9فلقد بني ماركس من اجلز  . وهو الكالم غري دقيق(. يف ن س الودد من لتشالو 211  " عرب موجز للشؤون الداخلية"يف عمود .  . ويورب السيد ب". )الزراعة

كن أن أن إنتاجية رأ  املال اإلضايف املستينمر يف األرب ميكن أن تتناقص، ولكن ميكن أيضما أن تتزايد، مع االخن اب يف سور احلبوب، والريع ميمن رأ  املال  8من اجمللد 
 .سوار احلبوبينخ ض ولكن  ميكن أن يزيد أيضما، وابلتاا فالزراعة الكيني ة قد ترفع يف  قب خراية إىل شروط خمال ة  امما بلض النظر عن مستوى أ
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يقول كاوتسكي أن  يف أملانيا مون . اوتسكيويف اخلتام سوف نوا  اسعوم األخري واحلاد علم حنو خا  للسيد بوجلاكوف ضد ك
وهبوولة الطريقووة فووإن ت تيووا األرب يتقوودم علووم  سوواب )موون  يووه الوودد ( مسووا ة)قود ثادت أكوورب املووزارع وأصوولرها  9911إىل  9992

ايووودت بنسوووبة هكتوووار تز  21إىل  1واملووورثاع مووون % 909فوووالواقع هوووو أن عووودد املوووزارع األقووول مووون هكتوووار تزايووودت بنسوووبة (. املوووزارع املتوسوووطة
م يتزايد عدد املزارع من ال ئوات الوأ تقوع بينموا إال ابلكواد، بينموا % )99هكتار بنسبة  9111، بينما تزايدت املزارع األكرب من 309%

لوأ هوي إن السيد بوجلاكوف مستا  غاية االستيا  ألن النسبة املئوية مو خوذة عون املوزارع األكورب ا%(. 108تزايد إمجاا عدد املزارع بنسبة 
 (.ابلنسبة للسنوات علم التواا 132، 191)عدمية األيية من  يه عددها 

فمو ينسم أن هلة املزارع غري اسامة من  يه الودد هي األكرب  عمما وإيا حتتل . إن استيا  السيد بوجلاكوف ال أسا  ل  ابملرة
وإذا كان ا أن أقول أن عدد املصانع الكبري يف بلد ما، تلك (  و هكتار)من املزارع القزمية  2111111 إىل 2811111ما يقارب 

علوم  وني أن الوودد اإلمجواا % 99بنسوبة مئويوة  13إىل  19املصانع الوأ تسوتخدم ألوف عامول وموا يزيود عون األلوف، يتزايود ولنقول مون 
دة اإلنتاج الكبري، رغم واقوع أن عودد املصوانع الكبورية قود يكوون عودل األييوة ابملقارنوة موع ، إال يبني ذلك ثاي%138للمصانع يتزايد بنسبة 

هكتووار هووي الووأ منووا يف إمجوواا  21إىل  1الووودد اإلمجوواا للمصووانعو إن كاوتسووكي منتبوو   ووام االنتبوواة إىل واقووع أن املووزارع ال ال يووة موون 
 .ل التااوعا  ذلك يف ال ص( 99السيد بوجلاكوف   )املسا ة 

وتبووني أن الووزايدة . 9911، 9992فكاوتسووكي إذن يضووع يف اعتبووارة التليووريات الووأ طوورأت يف املسووا ة يف ال ئووات املختل ووة يف 
هكتار وأن الزايدة التالية يف املزارع الكوربى أجم تلوك املوزارع األكورب مون  21إىل  1 دأا يف املزارع ال ال ية من ( 198433)+الكربى 
أما املزارع استوى . هكتار 99911هكتار تناقصا  9111إىل  21، علم  ني أن مسا ة املزارع من (14194 )+هكتار  9111

 .هكتار 41914هكتار تزايدت اا قيمت   1إىل  9هكتار واملزايع من  82998هكتار فقد تزايدت مسا تما 

واللجم هو أكينر )هكتار  9111إىل  21سا تما من أن التناقص يف مسا ة املزارع الأ م: ويصل كاوتسكي إىل االستنتاج التاا
ولقد رأينا منل . ال يرجع إىل تدهور اإلنتاج الكبري بل يرجع إىل تكيني  ( من أن تواثن  الزايدة يف مسا ة املزارع ذات األلف هكتار وما يزيد

ل نتاج الكبري إما أن هنا  تكيني ما . ص يف مسا ة املزارعقليل أن الزراعة املكين ة قد أ رثت تقدمما يف أملانيا، وأيا تتطلب علم الدوام التناق
 فووإن ذلووك ميكوون تبينوو  موون تزايوود اسووتخدام املاكينووات الووأ توودار ابلبخووار، كمووا يتبووني موون الووزايدة اسائلووة يف عوودد املسووتخدمني الووزراعيني غووري

 .اليدويني، اللين يستخدمون يف أملانيا يف املزارع الكبرية فحسب

يف  39139إىل  9992يف  43419واملشرفني وكاتب احلساابت وغري ذلك مون ( امل تشني)مديرجم الوقارات  ولقد تزايد عدد
يبووني كوول ذلووك %. "2834إىل % 92، ولقوود ارت وووا النسووبة املئويووة للنسووا  بووني هووؤال  املسووتخدمني موون %92أجم بنسووبة  9911سوونة 

وسووف يبوني ال صول القوادم السوبب يف . من الرأمسالية منل بداية الينمانيناتبوضوح إىل أجم مدى أصبحا الزراعة أكينر كينافة وأكينر إيلاالم 
 (. 934  " )أن  كان هنا  يف الوقا ن س  هلا التزايد اسائل يف مسا ة املزارع ال ال ية املتوسطة

أخورى ت شول مون  ، لكون األدلوة الوأ يسوتوني هبوا مورة"مناقض للواقع علوم حنوو صوار "إن السيد بوجلاكوف يوترب أن هلا الوصف 
ف ي احملول األول، لون ي سور تكينيوف الزراعوة يف ذاتو  إذا . "تربير مينل هلا احلكم القاطع واجلرجم  وال يمتز سا استنتاج كاوتسكي أدىن اهتزاث

ا ات فاملسوو. هكتووار 9111إىل  21 وودث التنوواقص النسوويب واملطلووق للمسووا ة املزروعووة، والتنوواقص يف النسووبة اإلمجاليووة للمووزارع موون فئووة 
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أن يتزايوود علووم حنووو أسوورع،  ووو !( كوولا)وال حتتوواج هوولة األخوورية إال جموورد . املنزرعووة ميكوون أن تتزايوود يف  ن وا وود مووع الووزايدة يف عوودد املووزارع
 .(13)" تتناقص مسا ة كل مزرعة

اقص  عم املزارع اللجم تن: "لقد تومدل اقتطاف هلة املناقشة بكاملما، الأ خلص منما السيد بوجلاكوف ابالستنتاج القائل تن
أليا تكشف بصورة أخواذة اخلطو  الولجم  ولر منو  كاوتسوكي بكول جديوة، أجم !( كلا" )يرجع إىل منو الزراعة املكين ة ليس إال ويما خالصما

 فالسوويد بوجلوواكوف يلقووي اطالووب حمووددة علووم عوواتق اإل صووا ات اخلاصووة اسووا ة املووزارع، وينسووب إىل هوولة". اإل صووا ات"إسووا ة تنوواول 
و وموا السوبب يف أن تكينيوف "إىل  ود موا"فما السبب  قما، الولجم جيوول املسوا ة املزروعوة تتزايود . اإل صا ات داللة ال ميكن أن تتضمنما

أن ينقل " ال ينبلي ل ( "إىل بيع ال ال ني وأتجريكم قطوما من األرب بويدة عن املركز –كما سبق وأوضحنا   –اللجم يؤدجم أ يالم )الزراعة 
مون وينما من املزارع من مرتبة أعلم إىل مرتبة أقلو وملاذا م يكن من املتووني إنقوا  املسوا ة املنزرعوة مون املوزارع الوأ تورتاوح مسوا تما عددما م
. و يف اإل صووا ات الصووناعية ال بوود أن التنوواقص يف عائوودات املصووانع الكبوورية يشووري إىل توودهور اإلنتوواج الكبووري(14)هكتووار 9111إىل  21

ال يشووري ولوويس يف وسووو  أن يشوري إىل  عووم اإلنتوواج، الوولجم يتزايوود يف أغلووب % 932مسووا ة الضووياع الكبوورية بنسوبة تقووارب  ولكون تنوواقص
هووولا ملحوووو  يف إجنلووورتا علوووم وجووو   –املاشوووية حتووول حمووول ثراعوووة احلبووووب حنووون نوووورف أن عمليوووة تربيوووة . األ ووووال موووع تنووواقص مسوووا ة املزرعوووة

وحنون نوورف أن هولا التليوري يتسوبب أ يوالم يف تنواقص مسوا ة األرب، ولكون ألويس مون . أورواب ال تزال  ضي قدمما يف جممل –اخلصو  
الولجم " اجلودول البليو "اللريب أن نستنت  من ذلك أن مسا ة املزرعة األصلر توو  هنوا تودهورما يف اإلنتواج الكبوريو هولا هوو السوبب يف أن 

إىل  1من )قص يف عدد املزارع الكبرية والصلرية والتزايد يف عدد املزارع املتوسطة واللجم يبني التنا – 21قدم  السيد بوجلاكوف يف ص حة 
 .ال يربهن يف هلة املناسبة علم أجم شي ، ولول هلا يرجع إىل التليري يف نظام الزراعة –الأ  تلك  يوالت للومل يف احلقل ( هكتار 21

أكينر كينافة وقد أصبح رأمساليما علم حنو أكرب فإن  واضح أوالم من الزايدة يف  أما عن كون اإلنتاج الزراعي الكبري يف أملانيا قد أصبح
ولن ي يد السيد بوجلاكوف . كس مرات 9913إىل  9931فلقد تضاعف عددها من : عدد املستخدم من املاكينات الأ تدار ابلبخار

الوأ تصول )الأ  لكما املزارع الصولرية ( تدار ابلبخار فحسب ال املاكينات الأ)أن يلحق ابالعرتاب تن عدد كافة املاكينات بص ة عامة 
أكوورب موون عوودد املاكينووات الووأ  لكمووا املووزارع الكبوورية، ولوون ي يوودة أيضمووا القووول تن ا الت يف أمريكووا تسووتخدم يف املووزارع ( هكتووار 21إىل 

واجلدول التاا يوضح النسب املئويوة  Bonza Farm (15)فنحن ال نناقش أمريكا ا ن بل أملانيا  يه ال توجد مزارع اللهب . املكين ة
 : الأ تستخدم حماريه خبارية و الت الدر  البخارية( 9911يف )للمزارع األملانية 

النسبة املئوية للمزارع اليت تستخد   املزارع
 احملاريث البخارية

النسبة املئوية للمزارع اليت تستخد  
 آالت الدرس البخارية

 9319-  هكتار 2أقل من 

 1321-  هكتار 1إىل  2من 

                                                 
يف أ د فئات املال  الكبار  يورد السيد بوجلاكوف بيالت بت صيل أكينر ولكنما ال تضيف أجم شي  إىل بيالت كاوتسكي، طاملا أيا تبني التزايد يف عدد املزارع ذاهتا(13)

 .والتناقص يف مسا ة األرب
أال ي صح ذلك عن شي  يؤيد رؤية السيد بوجلاكوف %! 932هكتار أجم يف جممل   99912.991هكتار إىل  99199يوجد تناقص يف هلة ال ئة من املزارع من (14)

 "!يوا  من سكرات املوت"ل نتاج الكبري علم أن  
 .الناشر –هاخن الكلمتان ابإلجنليزية يف األصل (15)
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 91311 1319 هكتار 21إىل  1من 

 99391 1391 هكتار 911إىل  21من 

 99322 1321 فما فو  911من 

 

وا ن، إذا كووان جمموول عوودد ا الت الووأ توودار ابلبخووار املسووتخدمة يف الزراعووة يف أملانيووا قوود اثداد بنسووبة كسووة أضووواف، أال يووربهن 
أن التزايد  – 29كما فول السيد بوجلاكوف يف     –اعة الكبرية قد أصبحا أكينر كينافةو إن ما ينبلي علينا أال ننساة ذلك علم أن الزر 

 .يف  عم املشاريع الزراعية ال يتطابق دومما مع التزايد يف مسا ة املزارع

وال ي يود السويد . سوتخدمني الوزراعيني اليودوينيوتنيما يتضح واقوع أن اإلنتواج الكبوري قود أصوبح أكينور رأمساليوة مون الوزايدة يف عودد امل
 –" تزايد يف عدد الضباط، جنبما إىل جنب موع تنواقص اجلويش": "غريبأمر "بوجلاكوف أن يسمم هلا الدليل اللجم قدم  كاوتسكي تن  

 Rira bienمايوة إن مون سيضوحك كينوريما هوو مون سيضوحك يف الن: ونقوول مورة أخورى. موع التنواقص يف عودد الوموال الوزراعيني ابألجور

qui rira le dernier! (16) . إن كاوتسوكي م يكون فحسوب غوري غافول عون تنواقص عودد الوموال الوزراعيني، بول يبينو  ابلت صويل يف
عني نسوبة إىل عودد الوبالد، غوري أن هولا الواقوع ال صولة لو  بتواخم اوا نواجلو  ا ن، ألن سوكان الريوف ككول يتناقصوون، بينموا يتزايود عودد املوزار 

 – 9939يف أملانيوا )ولن رب أن املزارع الكبري قد هعور إنتواج احلبووب واشوتلل إبنتواج بنعور السوكر وتصونيع السوكر . صلار الربوليتارينيال
مت تصونيع  9919طون ويف  9811111مت تصونيع  9992 – 9999طن من البنعر إىل سكر، يف  2211111مت تصنيع  9932

، فإن علي   و أن يبيع ويؤجر األجزا  البويدة مون ممتلكاتو  (طن 98311111مت تصنيع  9913 – 9919طن، ويف  1111111
هؤال  ال ال ني كومال ابليومية يف غور  البنعور، ولن ورب أنو  أدخول حموراتم لل ال ني الصلار، وخباصة إذا كان حيتاج إىل ثوجات وأط ال 

أصوووبحا احملاريوووه  - (17)" منووواذج مووون الزراعوووة املكين وووة" –كسوووونيا يف ثراعوووة البنعووور يف س)خبوووارايم است صووول شووو فة عموووال احلراأوووة السوووابقني 
موظ ووو احلسوواابت )، يتنوواقص عوودد الومووال املوو جورين، ويتزايوود ابلضوورورة عوودد املرتبووة األعلووم موون املسووتخدمني (البخاريووة شووائوة االسووتومال

ثايدة يف تكينيووف الزراعووة يف الرأمساليووة يف اإلنتوواج  ، هوول يف وسووع السوويد بوجلوواكوف أن ينكوور أن مووا نووراة هنووا هووو(إخل.. واملووديرون وال نيووون
 الكبريو هل سيؤكد أن ال شي  من هلا النوع قد جرى يف أملانياو

ولكووي جنموول عوورب ال صوول الينووامن موون كتوواب كاوتسووكي، أجم ال صوول اخلووا  بتحويوول ال ال ووني إىل بروليتوواراي، فإننووا ماجووة إىل 
إن مووا يممنووا هنووا هووو أن واقووع حتويوول السووكان الوووري يني إىل : ل قوورة الووأ اقتط ناهووا مووون قبوولاقتطوواف ال قوورة التاليووة، يقووول كاوتسووكي بووود ا

فمنوول . بروليتوواراي ميضووي قوودمما يف أملانيووا كمووا يف األموواكن األخوورى علووم الوورغم موون واقووع أن اال وواة حنووو ت تيووا امللكيووات املتوسووطة قوود توقووف
ويرجع اجلز  األعظم من هولة الوزايدة إىل  ود بويود إىل الوودد املتوواظم يف . 299111تزايد جممل عدد املزارع بنحو  9911إىل  9992

وكما رأينوا، فوإن تطوور الزراعوة لو  خصوصوية "، 219111املزارع الربوليتارية الأ تبل  مسا تما هكتار فلقد تزايد عدد هلة املزارع إىل حنو 
 يف ال صول السوابق إىل أنو  ابلنسوبة للزراعوة ال يوؤدجم اال واة إىل مركوزة املوزارع ولقد أشرل. خمتل ة  امما عن تطور الرأمسال الصناعي والتعارجم

فوندما ميضي هلا اال اة إىل غايت  فإن  يؤدجم إىل نش ة اال اة املضاد، وهبلة الطريقة فإن اال واة . إىل استئصال ش فة اإلنتاج الصلري  امما

                                                 
علم )!( غري اليدويني راا كانا تدل علم منو الصناعة الزراعية، ولكنما ال تدل إن ما يوترب أمرما غريبما  قما هو مال ظة السيد بوجلاكوف أن الزايدة يف عدد املستخدمني (16)

ا من أهم أشكال التكينيف هو منو الصناعة يف الزراعة   (.وص ما كاوتسكي يف فصل كسة ابلت صيل وقيمما)منو الزراعة الكبرية املكين ة،  و ا ن ال ثلنا نوتقد أن وا دم
 .41من  كاوتسكي   اللجم اقتطف  Kargerكريجر (17)
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ا يف عودد املوزارع الوأ . نوا ا ن فإنو  ابإلمكوان أن يكوول قوائمني جنبموا إىل جنوبوكموا بي. إىل الرتكز واال اة للت تيا يتنواوابن وأن هنوا  تزايودم
وكافة املصاد املادية ألولئوك املوزارعني الصولار بوصو مم ... ينضم مالكما إىل سو  السلع بوص مم بروليتاريني، بوص مم ابئوني لقوة الومل

فمولة . الربوليتاراي الصوناعية، وال توؤدجم ملكيوتمم لوألرب إىل نشو ة صوراع بيونمم وبوني الربوليتوارايابئوني لسلوة قوة الومل تتطابق مع مصاد 
ا امللكيوة حتوورر إىل هوولة الدرجووة أو تلووك املالووك ال ووالح الصوولري موون خجور املنتعووات الللائيووة، ولكنمووا ال حتووررة موون اسووتلالل املقوواول الرأمسووا

 (.934  " )سوا  كان مقاوالم صناعيما أو ثراعيما

سوف ندر  يف املقالة التالية اجلز  املتبقي من كتاب كاوتسكي، وسوف نقويم الكتواب بصو ة عاموة، وسووف ننواقش االعرتاضوات 
 .الأ يينريها السيد بوجلاكوف يف مقالت  األخرية
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  املقالة الينانيةاملقالة الينانية

--11 - -

قودمما يف حتليول التناقضوات الكامنوة يف " التعاريوة الصوووابت املتناميوة للزراعوة"ميضي كاوتسكي يف ال صل التاسع من كتابو  بونووان 
الووأ يينريهووا السوويد بوجلوواكوف ضوود هوولا ال صوول، الوولجم سنناقشوو  فيمووا بووود، يتضووح أن الناقوود م ي مووم  وموون االعرتاضووات. الزراعووة الرأمساليووة

لزراعوة املرشودة ولكنموا يف الوقوا ذاتو  عقبوة يف سوبيل ا"تشوكل " صووابت"فمنا  . علم حنو صحيح  امما" الصووابت"الداللة الوامة سلة 
فوال ريوب . هعرة السكان من الريوف –علم سبيل املينال  –الأ أشار إليما كاوتسكي " الصووابت"ومن بني . حت ز تطور الزراعة الرأمسالية

ا  بن س القدر أدىن ريب يف سبيل التطور الكامل للزراعة املرشدة، ولكن ليس هن" عقبة"أن هعرة أفضل وأذكم الومال من الريف تشكل 
 . يف أن املزارعني يقاومون هلة الوقبة بتطوير التكنيك، إبدخال املكينة علم سبيل املينال

احلوود موون  ووق املوورياث، وقووف اإلرث علووم ورأووة  -جووو.  ووق املوورياث -ب. ريووع األرب -أ: التاليووة" الصووووابت"وينوواقش كاوتسووكي 
 .هعرة السكان من الريف -استلالل املدينة للريف؛ هو -د ؛(fideicommissum, anerbenrecht( )3)موينني 

وميكوون . إن ريووع األرب هووو ذلووك اجلووز  موون فووائض القيمووة الوولجم يتبقووم بووود اسووتخال  متوسووط الووربح علووم رأ  املووال املوظووف
ومون الواضووح أن . بللوو يبقوم علووم الريوع عنوود احلود الولجم ( الريووع املرمسول)= ا تكوار األرب ملالوك موون اموتال  هولا ال ووائض، وسوور األرب 

ف ووي ظوول نظووام املووزارع املسووت جر يصووبح الوودافع للتحسووينات أضوووف، ويف ظوول نظووام الوورهن يتوووني : الرتشوويد الكاموول للزراعووة" يوووو "الريووع 
ألجم شي  ال وجود "ويشري السيد بوجلاكوف يف اعرتاض  أوالم إىل أن  . توظيف اجلز  األعظم من الرأمسال ال يف اإلنتاج بل يف شرا  األرب

إىل ضووورورة اثدايد  –" مووووىن  خووور"ولكنووو  ينسوووم أن كاوتسوووكي يشوووري هبووولا املووووىن علوووم وجووو  الدقوووة ال تجم . يف اثدايد ديوووون الووورهن" م وووزع
ويف هوولا الصوودد، فووإن كاوتسووكي ال يينووري مسوو لة مووا إذا كووان ((. 2)املقالووة األوىل  –أنظوور فيمووا سووبق )الرهووولت  ووو عنوودما تزدهوور الزراعووة 

 . أم ال، بل يتسا ل عن الصووابت الأ توو  الرأمسالية عن إجناث رسالتما" م زعما"الرهولت اثدايد 

فارت وواع الريووع .... فإنوو  لدرما مووا يكووون موون الصووحيح النظوور إىل الريووع بوصوو   عقبووة فحسووب" –يف رأجم السوويد بوجلوواكوف : تنيمووا
موون ) processعووة، وحي ووز تقوودم التقنيووة وكافووة األشووكال األخوورى موون التقوودم وإمكانيووة ارت اعوو  يووا اينابووة احلاضوور املسووتقل ابلنسووبة للزرا

منوووو السوووكان، ومنوووو املنافسوووة، ومنوووو : إن  ووووافز التقووودم يف الزراعوووة الرأمساليوووة هوووي(. خطووو  مطبووووي progress" عمليوووة"الواضوووح أن كلموووة 
وعلوم ذلوك لويس مون الصوحيح القوول تن ثايدة . التقنيوةالصناعة، ولكن الريع، جزية جييبما مالك األرب من التطور االجتمواعي، مون منوو 

فمن النا ية النظرية ميكن أن يوجد اإلنتاج الرأمساا يف غياب امللكية اخلاصة لألرب، أجم عند أتميم األرب . للتقدم"  افز مستقل"الريع 
ولوون يضوووف ذلووك التقوودم . اضوولي،  يووه ينووودم وجووود الريووع املطلووق، و يووه تضووع الدولووة يوودها علووم الريووع الت (213كاوتسووكي   )

 .االقتصادجم الزراعي، بل أن األمر علم عكس ذلك، فسوف يزيدة

 in die Hohe)ال ميكن أن يكون هنا  شي  أكينر خط  من الظن تن من مصلحة الزراعة أن ترفع قسرما : "يقول كاوتسكي

treiben) يف مصووولحة املوووال  احلووواليني  أسووووار الوقوووارات أو أن تبقوووم عليموووا مرت ووووة علوووم حنوووو مصوووطنع، إن هووولاaugenblick 

lichen يف مصلحة بنو  الرهن واملضاربني علم املمتلكات الوينية، ولكن  ليس يف مصلحة الزراعة، وال هي يف مصلحة مستقبلما علوم ،
املرمسووووول  أمووووا فيمووووا اوووووص سووووور األرب فمووووو لووووويس سوووووى الريووووع(. 911  " )أقوووول تقوووودير، وال يف مصوووولحة اجليووووول املقبوووول موووون املوووووزارعني

Capitalised rent. 
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وهلا يؤدجم إىل وضع تصبح فيو  . التعارية فمي إيا تتطلب ابلضرورة امللكية اخلاصة لألربأما الصووبة الينانية الأ تواج  الزراعة 
عنودما يوودفع )ت أو مينقلوة ابلرهووول( بول، إن هولا الت تووا يوؤدجم إىل التقمقور يف بوووض األمواكن)األرب أموا م تتوة موون خوالل انتقاسوا للورأووة 

أغ ول، "ويلووم السويد بوجلواكوف كاوتسوكي ألنو  (. الوارث اللجم تلقم األرب للورأة ا خرين رأ  املال النقدجم اللجم أخولة كورهن األرب
إن هلا اللوم ال أسا  ل  علوم اإلطوال ، ألن كاوتسوكي بوني لقرائو  بكول وضووح يف . يف عملية تداول األرب" يف عرض ، اجلانب اإلجياا

( وعلم األخص يف ال صل اليناله من اجلز  األول اللجم يدر  الزراعة اإلقطاعية وأسباب قمر الزراعة الرأمسالية سا)ز  التاراي من كتاب  اجل
اجلانووب اإلجيوواا والضوورورة التارايووة للملكيووة اخلاصووة لووألرب، وإلخضوواع الزراعووة للمنافسووة وابلتوواا لومليووة  (18)وكووللك يف اجلووز  التطبيقووي 

الوودرجات املختل ووة لنمووو "وأمووا اللوووم ا خوور الوولجم يوجموو  السوويد بوجلوواكوف إىل كاوتسووكي ابلوولات ألنوو  م يوودر  مسوو لة . اول األربتوود
فمول يتوقوع السويد بوجلواكوف  قموا أن جيود يف كتواب كاوتسوكي دراسوات يف . فإنو  لووم لويس يف وسوونا فممو " السوكان يف املنواطق املختل وة

 علم توثيع السكانو

ا إىل مووا قلنوواة، سوووف منضووي إىل دراسووة اسووتلالل الريووف موون قبوول  ودون أن خنوووب يف مسوو لة الوقووف الووأ لوون تضوويف شوويئما جديوودم
م يضووع اجلوانووب اإلجيابيووة يف مواجمووة اجلوانووب السوولبية، وعلووم رأ  ذلووك أييووة "إن أتكيوود السوويد بوجلوواكوف علووم أن كاوتسووكي . املدينووة

فكاوتسكي يدر  علوم حنوو حمودد  امموا أييوة السوو  ابلنسوبة للزراعوة يف . كيد متناقض  امما مع احلقيقة، أت"املدينة كسو  ل نتاج الزراعي
 (.وما يليما 81  " )الزراعة احلديينة"الص حة األوىل من ال صل اللجم يدر  

 .(19)علم وج  الدقة " دينيةالصناعة امل"إخل، إىل ... وكللك فإن كاوتسكي قد عزا الدور الرئيسي يف حتول الزراعة ويف ترشيدها

هلة ( 8منتشالو الودد ( 82  )من احملتمل أن هلا هو السبب يف أننا م ن مم كيف تسىن للسيد بوجلاكوف أن يكرر يف مقال  
سويد يقوول ال. إن هلا ملينال صار  علم طريقة هلا الناقد الصارم يف عرب كتواب يقووم بنقودة! األفكار ذاهتا علم أيا موارضت  لكاوتسكي

مووون ذا الووولجم يظووون أن  ". يوووود للريوووف( الووأ تتووودفق علوووم املدينوووة)ال ينبلوووي نسوويان أن جوووز ما مووون القووويم "بوجلوواكوف لكاوتسوووكي موخبموووا إاية 
عودهتووا اووردود يف  الووة ( موون الريووف إىل املدينووة)واحلقيقووة أن كاوتسووكي مييووز بووني توودفق القوويم . كاوتسووكي يل وول عوون هوولة احلقيقووة البسوويطة

فلقد در  كاوتسوكي أوالم تودفق القويم السولوية مون . عدم عودهتا علم حنو أكينر وضو ما مما يسوم السيد بوجلاكوف للقيام ب  يكافئ  الة
الريع اللجم ين ق يف املدن والضرائب وال وائد علم القروب الوأ ( )gegenteistung (  291الريف إىل املدينة دون مردود مكافئ 

بوود ذلوك ينواقش كاوتسوكي مسو لة توودفق . اسوتلالالم اقتصوادايم للريووف مون قبول املدينوة –عون  وق  –ذلوك  ويورى يف( حتصولما بنوو  املدينوة
من وجمة نظر قانون القيموة فوإن هولا التودفق : يقول. القيم اللجم يوود اردود مكافئ، أجم تبادل اإلنتاج الزراعي يف مقابل البضائع املصن ة

إىل اسووووتلالسا  –علووووم ن وووس النحوووو الوووولجم توووؤدجم بوووو  الووامووول الووووأ ذكرلهوووا  –يف احلقيقوووة  ، ولكنووو  يووووؤدجم(20)ال يوووو  اسوووتلالل الزراعووووة 
وفيمووا يتولوق ابالسووتلالل االقتصووادجم ( 299  ". )، يوؤدجم إىل إفقووار األرب مون الوناصوور الللائيوةstofflichenاالقتصوادجم الزراعووي 

القضوااي األساسوية لنظريوة مواركس واجنلوز، أجم التنواقض بوني الريوف  الزراعي للريف من قبل املدن، فإن كاوتسكي يؤكد هنا أيضموا وا ودة مون

                                                 
 ,Fiedeicommissum)الوصور الوسطم حلركة تداول األرب للوقف . أعرب كاوتسكي بكل ما لدي  من أتكيد عن موارضت  ألجم تقييد من تقييدات(18)

Anerbenred .) إخل(.. 882  )ول بقا  علم مشاعة الوصور الوسطم ال ال ني. 
 .ر اللجم يلوب  رأ  املال املدي  يف ترشيد الزراعة يه يناقش كاوتسكي الدو  294قارن أيضما   (19)
 :فليقارن القارئ بني عبارة كاوتسكي الواضحة الأ اقتط ناها هنا وبني املال ظة التالية السيد بوجلاكوف(20)

إخل ليس يف مقدور املر  تصديق أن يكتب "... للحبوب إذا كان لكاوتسكي أن ينظر إلعطا  احلبوب للسكان غري الزراعيني بوص   استلالالم من قبل املنتعني املباشرين"    
 !هلة" إذا"لقد قرأ كتاب كاوتسكي بل انتباة كلمة 
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واالعتموواد املتبووادل الضوورورجم بووني الزراعووة والصووناعة، ذلووك الشووكل موون التنوواقض الوولجم ينبلووي أن واملدينووة، الوولجم يوودمر االنسووعام الضوورورجم 
 . (21)يتالشم مع انتقال الرأمسالية إىل مر لة أرقم 

 agronomic ewxploitationجم كاوتسوكي عون االسوتلالل االقتصوادجم الزراعوي للريوف يوتقود السويد بوجلواكوف أن رأ
وموا !!!!( كولا" )علم أرب من الوهم املطلوق –ويف كافة األ وال  –كاوتسكي يقف يف هلا السبيل "، وأن "غريب"من قبل املدينة رأجم 

ولسوووف . ع وا ودة مون األفكووار األساسوية ملواركس واجنلوزيدهشونا هنوا هوو أن السويد بوجلوواكوف أن رأجم كاوتسوكي الولجم ينتقودة يتطووابق مو
وإذا كان ذلوك رأجم ". وهم مطلق"يكون للقارئ  ق يف استنتاج أن السيد بوجلاكوف يوترب فكرة القضا  علم التناقض بني الريف واملدينة 

الووهم طبوموا، بول جانوب االنتقواد األكينور يف احلقيقة ليس جانوب " )الوهم"الناقد  قما، فإننا لن نت ق مو  بكل أتكيد وسوف نتخل جانب 
ولووويس الووورأجم القائووول تن إثالوووة التنووواقض بوووني الريوووف واملدينوووة ابلووورأجم اجلديووود علوووم أيوووة  وووال، بووول هوووو رأجم االقتصووواديني (. عمقموووا للرأمساليوووة

هرنو  يورى أن التنواقض بوني املدينوة وعلوم سوبيل املينوال، فوإن دو . الربجواثيني املوتاد، بل لقد استوارة بوض الكتاب ذوجم النظرة األكينر عمقموا
 ". تمي بطبيوة األشيا  ذاهتا"والريف 

من أن كاوتسكي يشري إىل تزايد  ودوث األوبئوة بوني النبواخت واحليووالت، ")!( مندهش"وفضالم عن ذلك فإن السيد بوجلاكوف 
و فمول يف وسوع ...وموا عالقوة ذلوك ابلرأمساليوة"وجلاكوف ويتسا ل السيد ب. علم أن  أ د الصووابت الأ تواج  الزراعة التعارية والرأمسالية

وحنن بدورل مندهشون ل شل السيد بوجلاكوف يف أن ي موم  امموا رأجم كاوتسوكي " أجم نظام أرقم أن يزيل ضرورة حتسني سالالت املاشيةو
لقود أصوبحا . االنتخواب الطبيوويابالنتخواب الصوناعي السوالالت القدميوة الوأ نشو ت عون " احملسونة"لقد اكتسحا السوالالت . الواضح

 النباخت واحليوالت أكينر  ساسية وأكينر ا تياجما للرعاية، فمع وسائل االتصال احلديينة تنتشر األمراب بسرعة ملهلة، يف الوقا اللجم ال
يووة املدينيووة إىل اسووتلالل كافووة صوولرية ت تقوور دوممووا للمورفووة للمصووادر احلديينوة وتسوووم الرأمسال( فال يوة)ثالوا فيوو  الزراعووة فرديووة وم تتووة، ثراعووة 

مصادر الولم احلديه لتطووير التكنيوك الزراعوي ولكنموا تورت  الوضوع االجتمواعي للمنتعوني عنود املسوتوى البوائس القودل، وال تنقول احلضوارة 
الالت املاشوية سووف يقضوي علوم ضورورة حتسوني سوال وجوود لنظوام اجتمواعي أرقوم . املدينية إىل املناطق الري ية علم حنو منسعم ومنمعوي

، ولكن كلما تطور التكنيك، أصبحا سالالت املاشوية والنبوات (وبطبيوة احلال فإن كاوتسكي م ي كر يف قول شي  من قبيل هلا اسرا )
 .أكينر  ساسية لألمراب، وعاىن التنظيم االجتماعي الرأمساا من ضوف السيطرة االجتماعية ومن احنطاط أوضاع ال ال ني والومال (22)

، وامتصووا  املدينووة ألفضوول "نووزوح السووكان موون الريووف"األخوورية الووأ تواجوو  الزراعووة التعاريووة والووأ يوولكرها كاوتسووكي " الصووووبة"و
" غري صحيحة يف كافة األ وال"أما السيد بوجلاكوف فريى أن هلة الوبارة من  يه الصياغة الوامة . القوى الواملة وأكينرها فوالية وذكا 

، بل هعرة السوكان الزراعيوة "لسكان املدينيني علم  ساب الري يني ال يورب تجم موىن عن قانون تطور الزراعة الرأمساليةالنمو الراهن ل"وأن 
علوم  سواب السوكان الوري يني ( أو الصوناعيني علوم حنوو أعوم)أعتقد أن السيد بوجلاكوف خمطئ، فنمو السكان املدينيني . إىل املستومرات

كمووا . فحسووب بوول ظوواهرة عامووة تووورب علووم وجوو  الدقووة عوون قووانون الرأمساليووة واألسووس النظريووة سوولا القووانون لوويس ظوواهرة ختووص الوقووا الووراهن
ا مون فوروع الصووناعة : هوي أوالم  (23)أشورت إىل ذلوك يف موقوع  خوور  أن منوو تقسويم الوموول االجتمواعي ينتوزع موون الزراعوة البدائيوة عوددما متزايوودم

                                                 
سكان تناقض مع االعرتاف تن اجتلاب الوغ  عن البيان أن الرأجم القائل تن  من الضرورجم إثالة التناقض بني املدينة والقرية يف جمتمع املنتعني املتواونني ال يتناقض أدىن (21)

 –" 221   2أنظر الطبوة احلالية جملد ( "91 اشية  99دراسات   )للصناعة من الزراعة يلوب من النا ية التاراية دورما تقدميما ولقد لقشا ذلك يف مكان  خر 
 .الناشر

 (.الناشر –اجمللد اليناله  أنظر الطبوة احلالية اإلجنليزية) 2وال صل الينامن قسم  2تطور الرأمسالية يف روسيا ال صل األول قسم (22)
 .وهلا هو السبب يف أن كاوتسكي يوصي يف اجلز  الوملي من كتاب  ابل حص البيطرجم للماشية وابلشروط الالثمة لرعايتما(23)
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  ( 2)اجلووز  الينالووه ( األملانيووة)قووارن رأ  املووال . )للوموول يف قطوووة أرب موينووة يتنوواقص يف جمملوو  وتنيمووا أن رأ  املووال املتلووري الووالثم (24)
لقد أشورل مون قبول إىل أننوا . (25)( 444، 4، اللجم اقتط ت  من كتاا تطور الرأمسالية يف روسيا   (9) 129، الرتمجة الروسية   33

ملوال املتلووري الووالثم لزراعوة قطوووة موينووة مون األرب، ولكوون ذلووك ال يوؤأر علووم صووحة نال وا يف  وواالت موينوة وفوورتات موينووة ثايدة يف رأ  ا
وبطبيوووة احلووال فووإن كاوتسووكي ال ي كوور يف إنكووار أن التنوواقض النسوويب للسووكان الووزراعيني ال يصووبح يف كوول األ وووال تناقصمووا . القووانون الوووام

ويشري كاوتسكي إىل منو هولة املسوتومرات الرأمساليوة الوأ تلمور . لرأمساليةمطلقما، فملة الدرجة من التناقض املطلق تتحد بنمو املستومرات ا
الوولجم يووؤدجم إىل هعوورة سووكان الريووف األوروا، جيلووب  land fluchtهووروب سووكان األرايف موون األرب )أورواب ابحلبوووب الرخيصووة 

فظاهرة  رمان الزراعة (. 142مرات أيضما،    شودما من سكان الريف النشطا  وامل توا الوضالت ال إىل املدن فحسب بل وإىل املستو
 من أقوى عماسا وأنشطمم وأذكاهم، ظاهرة ال يف البالد الصناعية فحسب بل يف البالد الزراعية أيضما، ال يف أورواب فحسوب بول ويف أمريكوا

تناقص سكان األرايف "واحلعة القائلة تن . ويؤدجم إىل ذلك التناقض اللجم ختلق  الرأمسالية بني  ضارة املدن وبربرية الريف. وروسيا أيضما
فإنتاجية الوامول الزراعوي تتزايود وهولا ميكون عوددما )شي  م موم  امما دون استرياد احلبوب ( ومنو يف املدن)مع وجود ثايدة عامة يف السكان 

السكان تتوارى مع تناقص سوكان األرايف فالزايدة الوامة يف (. أقل من الومال من إنتاج قدر مساو بل قدر أكرب مما كان ينت  يف السابق
ألن إفقووار النووا  قوود اثداد سووو ما يف ظوول " م موووم" –يف كميووة املنتعووات الزراعيووة أيضمووا شووي  م موووم ( أو الووزايدة غووري املتناسووبة)والتنوواقص 
 .الرأمسالية

، وهوي  قيقوة 9911إىل  9992 ورتة مون ويؤكد السيد بوجلاكوف أن الزايدة يف املزارع ال ال يوة املتوسوطة احلعوم يف أملانيوا يف ال
قوادرة علوم ثعزعوة جممول "ويربطما مقيقة أخرى هي أن هلة املزارع تووا  بووض الونقص يف القووى الواملوة، هولة الوزايدة يوتربها كاوتسكي، 

 .فلنتمون يف عبارات كاوتسكي علم حنو أكينر دقة.  عة كاوتسكي" بنية

 21إىل  91، جوورت يف املووزارع موون 9911إىل  9992دة يف املسووا ة يف ال وورتة موون طبقمووا ل  صووا ات الزراعيووة، فووإن أكوورب ثاي
ولقود صوا ب هولة الوزايدة يف جممول %. 2101ا تلوا  9911من مجلة مسوا ة املوزارع ويف % 2909فقد ا تلا هلة املزارع . هكتار

، %8909، 9992هكتوووار يف سووونة  911إىل  21مووون )مسوووا ة املوووزارع املتوسوووطة احلعوووم ال ال يوووة تنووواقص يف مسوووا ة املوووزارع الكبووورية 
أن هلة البيالت سرت قلوب كافة املواطنني الصاحلني اللجم يوتربون ال ال ني أقووى الودعامات : "ويقول كاوتسكي%( 8108، 9911

إن هولة الوزايدة يف ". وهبلة الطريقة، فإن هلة الزراعة برسوخما وأباهتا ال تنطبوق عليموا عقيودة مواركس"وصا وا ابنتصار . طرأ للنظام القائم
ولكون : "املزارع ال ال ية املتوسطة ت سر تيا فاحتة عمد جديد من اثدهار الزراعة ال ال ية ويرد كاوتسكي علم أولئك املواطنني الصواحلني

ل كاوتسوكي ، ويقوو (281" )فمو م ينش  من رفاهيوة ال ال وني، ولكون مون ركوود الزراعوة ككول"، "هلا االثدهار ضارب جبلورة يف مستنقع
فوإن هنوا  تودهورما يف الزراعوة، ( التشديد من عند كاوتسكي)ورغم كل التقدم التكنيكي اللجم مت إجناثة يف بوض األماكن "قبل ذلك بقليل 
إىل حمواوالت لووربط الومووال ابألرب، وفوورب  –علووم سووبيل املينوال إىل أ يووا  اإلقطوواع  –ويووؤدجم هولا التوودهور (. 229" )وال ريوب يف ذلووك

فمل من اللريب أن توود إىل الوجود هلة األشكال املتخل ة من الزراعة علم أرب هلا الركودو وأن يكوون يف وسوع . ت موينة عليممالتزاما
اللين يتميزون بص ة عامة عن الومال اللين يستخدمون يف اإلنتواج الكبوري، اسوتوى ا تياجواهتم املونخ ض وتيوم أكينور قودرة  –ال ال ني 

                                                 
" ممكنما"إن هلا ليس ". دهر الزراعة و عندما تز ( التشديد من عندة)السكان الزراعيني ميكن أن يتناقصون نسبيما "يقول السيد بوجلاكوف مشريما إىل هلا الظرف أن (24)

إىل منو فروع جديدة !( كلا)يشري هنا فحسب ( يف السكان الزراعيني)أن التناقص النسيب "ويستنت  السيد بوجلاكوف .... يف اجملتمع الرأمساا" ضرورجم"فحسب بل هو 
ومن هنا فإن هلا السبب . من الزراعة" أكينر القرى الواملة فاعلية وذكا "ب يف الواقع فال روع اجلديدة من الزراعة  تل" فحسب"أن هلا ألمر غريب " من الومل اإلنسا 

فالتناقض النسيب للسكان الري يني يؤكد اا في  الك اية صحة األطرو ة : البسيط كاف ألن يتمكن املر  من املوافقة علم أطرو ة كاوتسكي علم اعتبار أيا صحيحة  امما
 ".رأمسالية تستقطب أكينر القوى الواملة فاعلية وذكا  من الزراعةتن ال"الوامة القائلة 

 .الناشر – 199، 41  ( 8)أنظر الطبوة احلالية جملد (25)
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توؤأر يف كافوة إن األثموة الزراعيوة "و (26)لالم للعمد أأنا  الومل، تن يكون يف وسومم الصمود ملدة أطوول أأنوا  األثموة علم اجلوع، وأكينر ب
 (. 289  " )الطبقات الزراعية املنتعة للسلع، وال يتوقف أأرها عند ال ال ني املتوسطني

ومع ذلك فقد فشل .. يظن املر  أن من املستحيل فممماوال ريب أن هلة الوبارات الأ كتبما كاوتسكي واضحة لللاية ميه ال 
فمو م اربل عن الكي ية الأ ي سر هبا هلة الزايدة يف املزارع ال ال ية املتوسطة، بل : وال يصل السيد بوجلاكوف إىل رأجم. الناقد يف فممما

أن قووول السوويد  "ويمتووف السوويد بوجلوواكوف غضووبما " عووةتطووور اخلووط اإلنتوواجي الرأمسوواا يوودمر الزرا"ينسووب إىل كاوتسووكي الوورأجم القائوول تن 
 ".كاوتسكي تن الزراعة تصينيبما الدمار قول خاطئ، ومتوسف وال برهان علي  ويتناقض مع  قائق الواقع األساسية

ذلوووك أن كاوتسوووكي م يقووول أن تطوووور . بصوووورة خاطئوووةوابلنسوووبة لوووللك فإننوووا نقوووول أن السووويد بوجلووواكوف ينقووول أفكوووار كاوتسوووكي 
الزراعووة وعوون التوودهور ( أثموة)= فلوويس يف وسوع املوور  أن يسووتنت  موون كوالم كاوتسووكي عوون ركووود . مساليوة يوودمر الزراعووة، بول يقووول الوكووسالرأ

ا)التكنيكي اللجم يال ا يف بوض األماكن  الزراعوة، إال إذا كوان عودل االنتبواة عنود " هوال "و" دموار"أن  يتحودث عون ( ال ا ذلك جيدم
أو بوبوارة أخورى، السوبب الرئيسووي )ف وي ال صول الواشوور الولجم يودر  بصو ة خاصوة مسو لة املنافسووة عورب البحوار . قرا تو  لكتواب كاوتسوكي

دمووار  naturlichبطبيوووة احلووال  (braucht nicht)أن األثمووة الوشوويكة ال تسووتلزم ابلضوورورة : "يقووول كاوتسووكي( لألثمووة الزراعيووة
امللكيووة ويف أغلووب األ يووان، ال تتسووبب األثمووة إال يف تليووري عالقووات .  وواالت لدرةالصووناعة الووأ تووؤأر فيمووا، فمووي ال ت ووول ذلووك إال يف 

 (.234 – 238" )القائمة يف اجملتمع الرأمساا

ويف ال صل . إن هلة املال ظة الأ قيلا بصدد األثمة يف الصناعات الزراعية تبني بوضوح رأجم كاوتسكي عمومما عن داللة األثمة
موا قلنواة مون قبول ال يوطوي املور  أدىن  وق يف احلوديه عون : "لا الورأجم مورة أخورى يف صولت  ابلزراعوة يف جمملمواذات  يوورب كاوتسوكي عون هو

 Man braucht deswegen noch lange nichte von einem untergang devهووال  الزراعووة، 

landwirtschaft zu sprechen. 

                                                 
 ".ولنا كل احلق يف أن نشك يف أن هلا يشكل ميزة ل نتاج الصلري. إن املزارعني الصلار يصمدون ل رتة أطول يف وضع ميئو  من : "يقول كاوتسكي يف موقع  خر(26)
يف كتاب ، اللجم وصف في  ت ضيالم  الة الزراعة اإلجنليزية يف عدد من األقاليم الأ اختلت   Koenigوهبلة املناسبة فلنتلكر بيالت تؤيد رأجم كاوتسكي أوردها كوين   

يف هلا  (Dielage die englischen landwirtschaft… etc. Jena 1896 von Dr. E. Koenigإخل (  الة املزارع اإلنكليزية)كنموذج 
فنحن . د دليالم علم عكس ذلكالكتاب جند أجم قدر من األدلة علم الومل الزائد واالستمال  املتضائل من جانب املزارعني الصلار، ابملقارنة ابلومال ابألجر، بل وال جن

، وأن املال  (913)وأن مبا  املزارع الصلرية متدنية "، ("99)القليل  واالكت ا  تقل immenceنظرما للكد اسائل "نقرأ علم سبيل املينال أن املزارع الصلرية تدفع 
، وأن أكواخمم (يف لنكولنشري)وأن  التمم ابئسة لللاية "، (941)أسوأ  االم من املزارعني املست جرين " الكلمتان ابإلجنليزية يف األصل yeoman farmenالصلار 

وأن املال  الصلار يوملون بكد ساعات أكرب من الومال الواديني، ومع ذلك حيصلون علم . ة، وأن بوضمم يف أسوأ  الأسوأ من الومال املستخدمني يف املزارع الكبري 
إن املزارعني الصلار يوملون  (. "913" )وأوالدهم وبناهتم يوملون بال مقابل ويلبسون األمسال... منمم يويشون  ياة أكينر بؤسما وأيكلون كمية أقل من اللحم. األقل

ال ريب أن املزارع الصلري "ويقول أ د كبار املزارعني (. 919تقرير اللرفة الزراعية يف بوسطن   )كالوبيد، ويف الصيف يوملون من الينالينة صبا ما إىل التاسوة مسا ما، 
عت ، جيد من السمل علي  أن يقتطع من ن قات املنزل، اللجم ميلك رأمساالم صلريما واللجم يقوم أفراد أسرت  بكل الومل يف مزر  derkleine mann رفيما الرجل الصلري )

 Ayreshireيف أيرشاير )فاملزارعون الصلار ( 299" )بينما يتوني علم املزارع الكبري إطوام عمال  بن س القدر من اجلودة سوا  يف سنوات الرخا  أو سنوات ال قر
ا فو  الطاقة " ا أقل من ذلك، فمم يوملون دائمما أكينر من الومال املياومين، ويقال أن اأنني منمم ينعزان من وال يبلل أط اسم ونساؤهم  ungehenerيبللون جمدم جمدم

وإذا حتدأنا بص ة ( "218" )أن  ياة املزارع املست جر الصلري، اللجم يومل وتومل مو  أسرت  كلما هي  ياة الوبيد( "289" )الومل قدر ما ينعز أالأة من الومال ابألجر
ا أن املزا... إمجالية  رفيما الرجل )رع الصلري فإن املزارعني الصلار من الواضح أيم أكينر قدرة علم الصمود يف مواجمة األثمة من املزارعني الكبار ولكن ذلك ال يو   تمم
وعادة ما تومل أسرة املزارع الصلري .. ألسرت  فالسبب يف ذلك يف رأينا هو أن املزارع الصلري يستلل املساعدة غري املدفوعة األجر. أكينر رمما klemo mannالصلري 

 .إخل(... 239 – 233" )فاألط ال أيكلون ويلبسون ولدرما ما حيصلون علم أجر حمدد... تكملما يف الزراعة
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 das verharrenbienفاسوتمرار النظوام القودل . حملوافا لألبودولكون  يوه يرتسوى منوط اإلنتواج اجلديود فإيوا ت قود الطوابع ا

alfen  يوو  إحلووا  الوودمار ابملووزارع إىل  وود مووا، فوليوو  أن يكووون يقظمووا ابسووتمرار لتطووور التكنيووك وأن يووودل أسوواليب إنتاجوو  وفقمووا للشووروط
تسوولوب أبوودجم ال حتيوود عنوو ، قوود  لتمووا  الووة موون فحووو يف احليوواة االقتصووادية للقطاعووات الري يووة، الووأ ظلووا  ووو ا ن تسووري ... اجلديوودة

 (.291" )التينوير الدائم، وهي  الة يتميز هبا منط اإلنتاج الرأمساا

إىل ثايدة السوويد بوجلواكوف كيووف أن اال اهوات حنووو تطووور القووى املنتعووة يف الزراعوة ميكوون أن تقورتن اب اهووات تووؤدجم " وال ي موم"
فما هو غري امل موم يف هلاو إن الرأمسالية يف كل من الزراعة والصناعة توطي دفوة قوية لتطور القووى . يةاملصاعب الأ تواج  الزراعة التعار 

املنتعةو ولكن هلا التطور علم وج  التحديد هو اللجم يتسبب كلموا تقودم يف أن تصوبح تناقضوات الرأمساليوة أكينور  ودة، والوق مصواعب 
كار ماركس األساسية، اللجم أكد فيما علم حنو قواطع الودور التواراي التقودمي للرأمساليوة إن كاوتسكي يطور وا دة من أف. جديدة للنظام

، ويف الوقا ذات  أشار علم حنوو ال (إخل.. ترشيد الزراعة، ان صال األرب عن املزارع، حترير سكان الريف من عالقة السيد والوبد)الزراعية 
فمون اللريوب . املباشرين وإىل واقع أن الرأمسالية ال تنسعم مع متطلبات ترشيد الزراعوةيقل عن ذلك يف قطوية إىل إفقار واضطماد املنتعني 

، ي شوول يف (27)وجمووة نظوورة االجتماعيووة ال لسوو ية الوامووة هووي ذاهتووا وجمووة نظوور كاوتسووكي " قمووا أن السوويد بوجلوواكوف الوولجم يووورتف تن 
أن يظل قرا  لتشالو يف  رية من موقوف السويد بوجلواكوف  واة  وال بد. مال ظة أن كاوتسكي يطور هنا فكرة أساسية من أفكار ماركس

وذلووك نظوورما  (28)! و"ال خووالف علووم املبووادئ"هوولة ال كوورة األساسووية وأن يصوويبمم الوعووب موون الكي يووة الووأ يقووول هبووا السوويد بوجلوواكوف 
 النقوا  بينو  وبوني غورية مون املاركسويني ممكون وحنن نسمح ألن سنا بودم تصديق قول السيد بوجلاكوف، ونوترب. لتطابق نظرهتم الوامة للوام

 ووني يقووول أن " املبووادئ"فالسوويد بوجلوواكوف يووردد ببسوواطة أ وود هوولة . علووم وجوو  الدقووة Principin" املبووادئ"هوولة املشوواركة يف بسووبب 
يف " نقيض ذلك علم طول اخلط"إخل، ولكن ما جيب علي  فحسب هو أال يقول .. الرأمسالية ترشد الزراعة وأن الصناعة  د الزراعة ابملكينة

فقود يظون القورا  أن كاوتسوكي يتمسوك بورأجم خموالف، يف  وني أنو  يطوور علوم وجو  التحديود والت كيود هولة األفكوار الرئيسوية . هلا السيا 
ناعة هوي فالصو. أن الصناعة علوم وجو  الدقوة هوي الوأ خلقوا الشوروط التكنيكيوة والومليوة لزراعوة جديودة ومرشودة"يقول . ملاركس يف كتاب 

الووأ أووورت الزراعووة علووم وجوو  الدقووة، عوون طريووق املاكينووات واألمسوودة الصووناعية، وعوون طريووق امليكروسووكوجم واملوموول الكيميووائي، وأدت هبوولة 
وهبولة الطريقوة فوإن كاوتسوكي م (. 212  " )الطريقة إىل نش ة الت و  التكنيكي ل نتواج الرأمسواا الكبوري علوم اإلنتواج ال ال وي الصولري

أجم اإلنتاج الولجم ينعوز )الرأمسالية "فمن ل ية جند السيد بوجلاكوف يورتف تن . يف التناقض اللجم جند السيد بوجلاكوف يتخبط في يقع 
أن اإلنتوواج الكبوري لويس هووو "، بينموا يووزعم مون ل يوة أخورى "ترشود الزراعوة( اسواعدة الومول املو جور أجم غووري ال ال وي، بول اإلنتواج الكبووريو

 !".لتكنيكيلقل التقدم ا

                                                 
و مناصرما لل لس ة النقدية كما هو  ال علم أن كاوتسكي ال يبد. ابلنسبة لوجمة النظر ال لس ية للوام، فنحن ال نورف ما إذا كان يقول  السيد بوجلاكوف صحيحما(27)

 .بوجلاكوف
 .de principils nonest disputandum: ابلالتينية يف األصل(28)
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والسيد بوجلاكوف يتوامل خبشونة مع هلا . يدر  ال صل الواشر من كتاب كاوتسكي مس لة املنافسة عرب البحار وتصنيع الزراعة
وا يف اخلل يوة املسو لة "ال شي  جديد أو أصيل علم حنو خا ، واحلقائق األساسوية موروفوة إىل هولة الدرجوة أو تلوك: "ال صل ويقول ، خركم

 .مع أن هلة املس لة ذات أيية نظرية هائلة. سية، إال وهي م موم األثمة الزراعية وداللتما وجوهرهااألسا

يرى كاوتسكي أن . أن م موم األثمة الزراعية ينت  ابلضرورة عن امل موم الوام للتطور الزراعي اللجم عرف  ماركس وشر   كاوتسكي
رواب قد فقدت فرصة حتويل األعبا  امل روضة عليما من خالل امللكية اخلاصة لألرب واإلنتاج جوهر األثمة الزراعية يف واقع أن الزراعة يف أو 

ا فوإن الزراعوة يف أورواب  أجم )ال بود سوا أن تتحملموا "السلوي الرأمساا، نظرما ملنافسة البالد الأ تنت   بوابم رخيصة لللاية، ومن ا ن فصواعدم
يف أورواب ارت ع . فريع األرب هو الوب  الرئيسي(. التشديد لكاوتسكي – 281  ". )ألثمة الزراعية، وهلا ما يوترب اينابة ا(هلة األعبا 

وموون  (29)خووالل سووور األرب ويينبووا موون (. كوول موون الريووع الت اضوولي واملطلووق)ريووع األرب بتطووور خراووي سووابق إىل مسووتوى مرت ووع لللايووة 
حيتلما مستوطنون جدد أما  free، جند أرضما جمانية ، بقدر أيا ال تزال مستومرات(أمريكا واألرجنتني وغرييا)ل ية أخرى يف املستومرات 

و وو ا ن كانوا . علم سبيل اسبة أو يف مقابل أسوار ثهيدة، فضالم عون أن خصووبة األرب البكور خت وض تكواليف اإلنتواج إىل أدىن  ود
، أموا ا ن فوإن (يف شوكل ارت واع أسووار احلبووب)ا إىل املسوتملك بطبيووة احلوال الزراعة الرأمسالية يف أورواب تنقول أعبوا  اإلجيوارات الواليوة جودم 

 –وهبولة الطريقوة فوإن األثموة الزراعيوة توكور  (30)أعبا  اإلجيوارات هولة تقوع علوم كاهول املوزارعني وموال  األرب أن سومم وتصويبمم ابخلوراب 
لقود فرضوا امللكيوة الرأمساليوة لوألرب . الية لألرب والزراعة الرأمساليوةص و الرخا  اللجم  توا ب  يف السابق امللكية الرأمس –وستظل توكر 

وا ن يتوووني عليمووا أن  تنووع عوون هوولة .  ووو ا ن إخوة دائمووة التزايوود علووم التطووور االجتموواعي، و ووددت مسووتوى هوولة اإلخوة بووينمن األرب
ميوز هبوا الصوناعة الرأمساليوة، وهوي جموربة علوم أن تكيوف ن سوما وفقموا فالزراعة الرأمسالية قد ردت إىل  الة عدم االسوتقرار الوأ تت (31)اإلخوة 

 .لشروط السو  اجلديدة

أن األثمووة الزراعيووة مينلمووا يف ذلووك مينوول كوول أثمووة ت لووس الكينووري موون املووزارعني، وتووؤدجم إىل نشوو ة تليووريات هامووة يف عالقووات امللكيووة 
ولكنموا إذا فمموا يف . يا  عالقات وأشكال اقتصادية يف الوصور الوسويطاملستقرة، وتؤدجم يف بوض األماكن إىل تدهور التكنيك، وإىل إ 

موون مووالذة األخووري، و ووول املزيوود موون التخصووص الزراعووي ( البطريركووي)جمملمووا تووؤدجم إىل توعيوول التطووور االجتموواعي، وحتوورم الركووود األبوووجم 
وعلوم وجو  اإلمجوال،  . لضورورجم أيضموا اثدايد اسوتخدام املكينوةو وول مون ا(. وهو عامل رئيسي يف تقدم الزراعة يف اجملتمع الرأمساا)ضرورايم 

جنوود تقوودمما تكنيكيمووا  ووو يف أورواب اللربيووة، رغووم  –يف ال صوول الرابووع موون كتابوو   –كمووا يوضووح ذلووك كاوتسووكي ببيووالت عوون عوودة بلوودان 
. يف أمريكا علم سبيل املينال ال يوزال مرموقموايف أورواب اللربية ألن هلا التقدم ، وحنن نقول  و 9911 – 9991الكساد الزراعي يف فرتة 

 .وابختصار، ال توجد هنا  أسباب العتبار األثمة الزراعية عقبة يف سبيل الرأمسالية والتطور الرأمساا

                                                 
ة الزراعية القديرة يف السو  الواملي واألثمة الزراعية، ويشار  ابرفو  كاوتسكي الرأجم فيما يتولق ابألثم Parvusابلنسبة لوملية تضم الريع وتينبيت  أنظر مال ظات ابرفو  (29)

 .واملس لة الزراعية بص ة عامة
وينبلي علينا أن نضيف ( الناشر –من أعمال لينني  99   4أنظر اجمللد ) 8، وهي مقتط ة يف عرب كتاب ابرفو  يف لتشالو الودد 949ابرفو ، املرجع السابق   (30)

 .ات بدرجة أقل من أن تقارن هباالزراعة التعارية األخرى الأ تواج  أورواب تؤأر يف املستومر " مصاعب"أن 
ولقد كان  و الوقا الراهن يتزايد بينبات يف أورواب مينلما هو  ال الريع الت اضلي ولكن املنافسة ... ولسو  احلا فإن الريع املطلق ل   د. "ينت  الريع املطلق عن اال تكار(31)

للظن تن الريع الت اضلي يف أورواب يوا  نتيعة للمنافسة عرب البحار، ما عدا يف بوض األحنا  وليسا لدينا أسباب . عرب البحار قضا علم هلا اال تكار إىل  د بويد
 (.829قارن أيضما    – 91  " )علم الطبقات الواملة بص ة أولية (zugute gekommen)ولكن الريع املطلق قد اخن ض وهلا يوود ابلن ع ... يف إجنلرتا
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  املال ظاتاملال ظات

لة لتشالو يف جم" الرأمسالية يف الزراعة لكتاب كاوتسكي ومقالة السيد بوجلاكوف: "كانا النية موقودة علم نشر دراسة لينني  -9
 .ولكنما نشرت يف جملة جيزن نظرما إلغال  هلة اجمللة

كانا تصدر يف   9112ويف سنة  9119إىل  9913جملة سياسية وأدبية وعلمية صدرت يف سانا بطرسبورج من ( احلياة)جيزن 
ا كان يسيطر علم اجمللة  9911اخلارج، ومن عام   ".املاركسيون الشرعيون"فصاعدم

 .918   9111  املال، اجمللد اليناله، موسكو كارل ماركس، رأ  -2
ويف ابكورة  – 9199إىل أواسط  9139جملة شمرية صدرت يف سان بطرسربج من ( أروة روسيا)روسكوجم بوجاتست و  -8

ميخايلوفسكي .  . ون Krivenkoالتسوينات من القرن التاسع عشر أصبحا جريدة الشوبيني الليرباليني وكان حيررها كري نكو 
Mikhailovsky . ولقد كانا اجمللة تدافع عن املصاحلة مع احلكومة القيصرية، وتشن محلة ضارية علم املاركسية واملاركسيني

 .أصبحا جريدة احلزب االشرتاكي الشويب شب  الكاد  9119ويف عام . الرو 
". Socialisme et empotضرائب االشرتاكية وال"دجم جرياردين . اإلشارة هنا ملقال ماركس اللجم ينتقد مقالة كتبما أ -4

 – Nev Reinische Zeitungجملة سياسية اقتصادية  –وقد صدر املقال يف الودد الرابع من اجلردية الرينانية اجلديدة 

Politisch – okonomische Revuee  وهلة اجلريدة أصدرها ماركس يف هامبورج يف . 9911الصادرة يف مايو
 .ينانية اجلديدةوهي استمرار للعريدة الر  9911

إشارة لكتاب أأر أسوار احلبوب واحملاصيل علم بوض جوانب االقتصاد الروسي يف جزئني، صن   جمموعة من املؤل ني الليرباليني  -1
وقد قرأ  9913كوسينكوف .  . تشوروف، أ. جم. وأشرف علم حتريرة األستاذ أ( الناثودنية)الربجواثيني وذوجم اال اهات الشوبية 

 .تطور الرأمسالية يف روسيا: لا الكتاب  ني كان يف السعن ونقدة يف كتاب لينني ه
 .318إىل    911من    – 9111كارل ماركس، رأ  املال، اجلز  اليناله، موسكو   -9
هلا النظام تنقل األرب إىل االبن األكرب لصاد الوصية وال ميكن رهنما أو يف ظل  fidei commissumوقف األراضي  -3

نوع من وقف األراضي ال ال ي اول مالك األرب  قما أكرب إىل  د  anerbenechtونظام . أو بيوما جزئيما أو كليما تقسيمما
 .ما فيما يتولق ابألرب املوروأة ولكن  حيظر تقسيم اإلرث

 .922   – 9111رأ  املال، اجمللد اليناله، موسكو  -9
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  املس لة الزراعيةاملس لة الزراعية: : عرب لكتاب كاوتسكيعرب لكتاب كاوتسكي

  ((علم ا اهات الزراعة احلديينة والسياسة الزراعيةعلم ا اهات الزراعة احلديينة والسياسة الزراعيةنظرة عامة نظرة عامة ))

  19111911ديتز ديتز   ––شتو ارت شتو ارت 

فلقود كانوا . يوترب كتواب كوارل كاوتسوكي أعظوم  ودث يف الكتواابت االقتصوادية الراهنوة منول صودور اجمللود الينالوه مون رأ  املوال
تطوووور الزراعوووة يف اجملتموووع "تسوووكي هووولة الينلووورة بكتابووو  ولقووود سووود كاو . املاركسوووية ت تقووور  وووو ا ن إىل دراسوووة منماجيوووة للرأمساليوووة يف الزراعوووة

فموو يشوري علوم حنوو صوائب يف (. صو حة 411)مون كتابو  الولجم يقوع يف  عوم جملود ( صو حة 811يقوع يف )وهو اجلز  األول " الرأمساا
ة الرأمساليوة الزراعيوة قود توراكم وأن من كم املادة اإل صائية والوص ية االقتصادية اسائل عون مسو ل" اللالبية الوظمم"تصديرة للكتاب إىل أن 

للتطور االقتصادجم يف هلا ال رع من االقتصاد هبدف الربهنة علوم خمتلوف ظوواهر " اال اهات األساسية"هنا  ا تياجما ملحما للكشف عن 
األمر صحيح أن وأن   eines gesammtprozesses(" متكاملة) ليات جزئية يف عملية عامة وا دة "الرأمسالية الزراعية بوص ما 

اجملتمع املواصر تتسم اينل هلا التنوع اسائل إىل  د أن  ال شي  أسمل من اإلمسا  األشكال الزراعية والوالقات بني السكان الزراعيني يف 
لجم اتبوتو  وهلا علم وجو  التحديود هوو املونم  الو.  را  أجم كاتب" تؤكد"بكمية إمجالية من الوقائع واملؤشرات امل خوذة من أجم مه ميه 

عندل يف عدد كبري من املناقشات، تلك الصحافة الأ تسوم للربهنة علم  يوية االقتصاد ال ال ي بل و و ( النارودنية)الصحافة الشوبية 
حلاالت ال رديوة ويوترب اينابة امللمح املميز لكافة هلة املناقشات أيا توزل الظواهر ال ردية وتستشمد اب. ت وق  علم اإلنتاج الكبري يف الزراعة

جملموول وال تقوووم  ووو احاولووة ربطمووا ابلصووورة الوامووة للبنيووة الزراعيووة للبلوودان الرأمساليووة بصوو ة عامووة وال احاولووة ربطمووا ابال اهووات األساسووية 
در  مسو لة الرأمساليوة فلقد قضي موا يربوو علوم الوشورين عامموا يو. م يقع كاوتسكي يف هلا اخلط  الشائع. التطور الراهن يف الزراعة الرأمسالية

يف الزراعوووة، وكوووان يف  وثتووو  موووادة غزيووورة، خاصوووة وأن كاوتسوووكي يرتكوووز يف مينووو  علوووم بيوووالت أ ووودث اإل صوووا ات الزراعيوووة واسوووتمارات 
بط بوني وم يضل طريق  وسط أكوام الوقائع كما أن  م يل ل عن رؤية الرتا(. 9911)وأملانيا ( 9912)االستبيان يف إجنلرتا وأمريكا وفرنسا 

 .أد  ظاهرة والبنية الوامة للزراعة الرأمسالية والتطور الوام للرأمسالية

وم يقصور كاوتسووكي ن سو  علووم دراسوة مسوو لة جزئيوة وا وودة، علوم سووبيل املينوال الوالقووات بوني اإلنتوواج الكبوري واإلنتوواج الصوولري يف 
د وضع الزراعة حتا سيطرت  أم ال والأ تتولق اا إذا كانا توجد أشكال الوامة الأ تتولق اا إذا كان رأ  املال قالزراعة، بل مه املس لة 

ولقد اعرتف كاوتسكي  ام االعرتاف ابلدور اسام اللجم تلوب  . متلرية ل نتاج وأشكال متلرية للملكية يف الزراعة، وكيف  رجم هلة الوملية
يف اجملتمع احلديه، واعرتف بضرورة  non-capitalistالالرأمسالية  والزراعة pre-capitalistأشكال الزراعة السابقة علم الرأمسالية 

مووه الوالقووة بووني هوولة األشووكال وبووني األشووكال الرأمساليووة اخلالصووة، ولقوود بوودأ مينوو  بوصووف رائووع ودقيووق لللايووة لالقتصوواد ال ال ووي األبوووجم 
الزراعووة "نسووبة لتطووور الرأمساليووة يف الزراعووة ميضووي يف وصووف وبووود أن بوورهن علووم نقطووة البدايووة ابل. وللزراعووة يف مر لووة اإلقطوواع( البطريركووي)

نظوووام املناوبوووة يف احملاصووويل، تقسووويم الومووول، املكننوووة، األمسووودة، )ولقووود قووودم الوصوووف ابدئ ذجم بووود  مووون وجموووة النظووور التكنيكيوووة ". احلديينوووة
ووا بودالم موون كويووا ، ويقوودم للقوارئ صووورة مشورفة عوون الينووورة الوظيموة الووأ أ ودأتما الرأمساليووة (البكرتيولوجيوا يف عقوود قليلووة جبولمووا الزراعوة علمم
مكتوووابم بللووة شوووبية خمتصوورة، لكنوو  عوورب دقيووق لللايووة وموهوووب  –" الطووابع الرأمسوواا للزراعووة احلديينووة"بووود ذلووك أيي مووه .  رفووة روتينيووة

سووا سوووى جووانبني لومليووة وا وودة بوولاهتا كمووا لنظريووة موواركس عوون الووربح والريووع، ويوضووح كاوتسووكي أن نظووام املووزارع املسووت جر ونظووام الوورهن لي
بني اإلنتاج الكبوري واإلنتواج الصولري تبحوه إذن، ويصوبح مون الواضوح فالوالقات . ال ا ماركس عملية فصل املنتعني الزراعيني عن املال 

ويوضوح ابلت صويل كيوف أن ويوربهن كاوتسوكي ابقتودار علوم هولة األطرو وة . أن الت و  التكنيكي لألول علم هلا األخري أمر ال ريب فيو 
 استقرار اإلنتاج الصلري يف الزراعة ال يرتكوز تيوة  وال علوم الرتشويد التكنيكوي ل نتواج الصولري بول علوم واقوع أن ال ال وني الصولار يوملوون
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عمة الأ استشمد وكانا البيالت املد. عمالم أكينر مشقة من الومال ابألجر واتزلون ضرورايت  ياهتم إىل مستوى أدىن من هؤال  الومال
 هبا كاوتسكي ممتوة لللاية وقاطوة، ولقد أدى حتليل مس لة اجلمويات يف الزراعة بكاوتسكي إىل االسوتنتاج القائول تن اجلمويوات توتورب بوال

ىل اثدايد ت ووو  ريووب مؤشوورما إىل التقوودم ولكنمووا انتقووال إىل الرأمساليووة ال إىل اإلنتوواج املشوواعي فاجلمويووات ال تووؤدجم إىل اإلقووالل بوول تووؤدجم إ
. وأنو  مون الوبوه الظون تن ال والح يف اجملتموع احلوديه ميكون أن يرجوع إىل اإلنتواج املشواعي. اإلنتاج الكبري علم اإلنتواج الصولري يف الزراعوة

اعد فحسوب يف تبيوان ويف الوادة تتم اإل الة للبيالت اإل صائية الأ ال تبني أن املنت  الصلري ال يستبود من قبل املنت  الكبري بل الأ تس
ا اا ال يقا  عن  يف الصناعة ويف الصناعة أيضما ال ترتبط مظواهر مينول انتشوار الومول الرأمسواا يف . أن تطور الرأمسالية يف الزراعة أكينر توقيدم

 عووم ذجم بوود  بسووبب  وابلنسووبة للزراعووة فووإن توطوول اسووتبواد املنووت  الصوولري ابدئ. إخل علووم الوودوام مووع اال وواة األساسووي للتطووور... املنووزل
زايدة يف  مسا ة األرب احملدود، وبسبب بيع احلياثات الصلرية لتكوين  ياثة كبرية يوترب أمرما صوبما لللاية، فبالنسبة للزراعة املكين ة تكون ال

لووم وجوو  وسوولا السووبب فووإن اإل صووا ات الووأ تقوودم بيووالت عوون  عووم املزرعووة ع)كميووة املنتعووات متطابقووة مووع موودى صوولر مسووا ة األرب 
وجيورجم تركوز اإلنتوواج مون خووالل بيوع احليواثات املتوووددة عون طريوق املالووك الوا ود، ومون هنووا فوإن الوزبووة (. احلصور لويس سووا سووى أييوة ضووئيلة

وأخوريما فإنو  لون يكوون  وو . تشكل عولم بوص ما أساسما لوا د من أعلم أشكال الزراعوة الرأمساليوة الكبورية( Latifundiaالالتي ونداي )
وهووولا هوووو السووبب يف أن كبوووار املوووال  ! فمووؤال  ميووودويم ابأليووودجم الواملووة: امل يووود ابلنسوووبة لكبووار املوووال  أن يطوووردوا املووال  الصووولار كليوووة موون

فالزراعة الصلرية تصبح مستقرة عندما ال تنافس الزراعة . والرأمساليني ميررون علم الدوام القوانني الأ تدعم ال الح الصلري علم حنو مصطنع
 كبرية عندما تتحول إىل متومد قوة الومل سلة األخرية، فالوالقات بني املال  الكبار واملال  الصلار تشب  علم حنوو قريوب الوالقوات بونيال

وهو فصل غ  ابملولومات، وعلم األخص " حتول ال ال ني إىل بروليتاراي"ولقد خصص كاوتسكي فصالم خاصما لو. الرأمساليني والربوليتاريني
 . لل ال ني أجم خمتلف أشكال الومل ابألجر" األعمال اإلضافية"ضوعات يف مو 

علووم الطووابع االنتقوواا خرايمووا لووللك وبووود أن يوضووح كاوتسووكي السوومات األساسووية لتطووور الرأمساليووة يف الزراعووة، ميضووي يف الربهنووة 
فا تكوار ملكيوة . أكورب( البضواعية)  الزراعوة التعاريوة فكلما تطوورت الرأمساليوة كانوا املصواعب الوأ تواجو. النظام من االقتصاد االجتماعي

، توو  ترشيد الزراعة، أن املدن تستلل القرى إىل أبود مدى، أتخل أفضل القوى (9)و ق اإلرث والوقارات املوقوفة ( ريع األرب)األرب 
وا ابسوتمرار مون الينوروة الوأ ينتعموا السوكان ال ري يوون،  يوه م يوود السوكان الري يوون يسوتطيوون الواملة من املزارعني، و تص قسمما متواظمم

ويوودر  كاوتسووكي بت صوويل كبووري بصوو ة خاصووة إخووال  السووكان موون الريووف ويووورتف  اممووا تن الطبقووة . الوووودة لووألرب الووأ أخوولت موونمم
والشووبني : لينوا أن نضويفوينبلوي ع" )املوواطنني الصواحلني"الوسطم من املزارعني هم اللين يوانون من نقص القوة الواملة، وهو يضيف أن 

ا لل ال ووني وذلووك مووا يوود ض ( الروسووي( النارودنيووك) اطئووون يف فوور مم هبوولا الواقووع، وبظوونمم أيووم ميكوونمم أن يووروا يف ذلووك موويالدما جديوودم
ن أكينر من ذلك فال ال ون قد يوانون أكينر من غريهم من نقص الومل امل جور ولكنمم يوانو . إمكانية تطبيق النظرية املاركسية علم الزراعة

فواقوع أن ال الوموال الوزراعيني . من الراب واالضطماد الضرييب وعودم ترشويد اقتصوادهم وإجمواد الرتبوة والكودح املكينوف واالسوتمال  املونخ ض
ن ولكو! فحسب بل  و أط ال ال ال ني يمربون إىل املدن هو د ض واضح  را  االقتصاديني الربجواثيني الصلار ذوجم الوقول املتشائمة

ا من التلريات اسائلة يف ظروف الزراعة األوروبية نتعا عن منافسة احلبوب الرخيصة الأ تستورد من أمريكا واألرجنتني واسند وروسيا وغريه
لقود وصوف اييوار إنتواج . لقد قام كاوتسكي بدراسة م صلة لداللة هلا الواقع اللجم نش  عن تطور الصناعة يف البحه عون أسووا . البالد
الولجم يتبودى مون " تصونيع الزراعوة"وب يف أورواب حتا وط ة هلة املنافسة وكللك اخن اب الريع، وقام بدراسة م صلة علم حنو خا  لواحلب

، (إخل... التقطري، وتكرير السكر)ل ية يف الومل الصناعي ابألجر لصلار ال ال ني ومن ل ية أخرى يف تطور اإلنتاج التكنيكي الزراعي 
ويقول كاوتسكي أن االقتصاديني املت ائلني اطئون يف الظن تن مينل . تبواد بوض فروع الزراعة من قبل الصناعات املوملية و يف  الة اس

وال . هلة التلريات يف الزراعة األوروبية ميكن أن تنقلها من األثمة؛ فاألثمة تنتشر وميكون أن تنتموي فحسوب ابألثموة الواموة للرأمساليوة ككول
يف احلديه عن خراب الزراعة، بل أن طابوما احملافا هو اللجم مضم إىل غري رجوة وهي  ر مالة  احلال أجم امرئ احلق يوطي ذلك بطبيوة
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مسا ة كبرية من األرب يف ظل اإلنتاج الزراعي الكبري، تلك . "من التليري الدائم، وهي  الة توترب منوذجما خلط اإلنتاج الرأمساا يف عموم 
ا بوو  علووم حنووو متزايوود؛ واثدايد التوو جري والوورهن، وتصوونيع الزراعووة الووأ يصووبح الطووابع ال هوولة هووي الوناصوور الووأ  موود  –رأمسوواا سووا أموورما مسوولمم

ويقول كاوتسكي يف اخلتام أن  من الوبه الظن أن جانبما ..." علم اإلنتاج الزراعي socializationاألرب إلض ا  الطابع االجتماعي 
يتخوول التطووور االجتموواعي يف الزراعووة ن ووس اال وواة الوولجم "واجلانووب ا خوور يف اال وواة املضوواد، ف ووي الواقووع ال ولووي يف اجملتمووع يتطووور يف ا وواة 

 ".تتخلة الصناعة

" إلنقواذ"إن كاوتسكي بتطبيق  لتحليل  النظرجم علم مس لة السياسة الزراعية يوارب بطبيوة احلال كل احملاوالت الرامية لتودعيم أو 
 .االقتصاد ال ال ي

ويقووول كاوتسووكي أنوو  لوويس هنووا  موون سووبب موقووول  ووو للظوون تن مشوواعية القريووة ميكوون أن تويوود إىل الوجووود الزراعووة املشوواعية 
 (.881قارن   " der dorfkommunismusمشاعية القرية "قسم  889)الواسوة النطا  

بطبيووة احلووال علوم مينول هوولة  فووال أ ود يوورتب)ال تووو  محايوة شوخص ال والح  der bauernschutzإن محايوة ال ال وني "
فالوموال . فإن ما  دث علم وج  الدقة هو أن ملكيوة ال والح هوي السوبب الرئيسوي يف فقورة وممانتو . ، بل محاية امللكية ال ال ية(احلماية

ال قور بول محايتو  أن محايوة ال والح ليسوا محايتو  مون . الزراعيون ابألجر أصبحوا ا ن أفضل  االم يف غالب األ يان من ال ال ني الصولار
إن التليوري اجلولرجم للزراعوة مون قبول الرأمساليوة عمليوة يف بودايتما فحسوب، ولكنموا عمليوة تتقودم علوم (. 821" )من القيود الأ تشدة ل قرة

بد أن  واحملاوالت الأ تسوم لكبح هلة الوملية ال. حنو سريع، وتواصل حتويل ال الح إىل عامل ابألجر وتزيد من هرب السكان من الريف
وليس املمم هو إىل أجم مدى هي أقيلة عواقب هلة الوملية يف اجملتموع املواصور، فوواقوب كوبح هولة الومليوة ال بود أن . تكون رجوية وضارة

والومول التقودمي يف جمتمونوا املواصور ميكنو  . تكون أكينر سو ما فسوف تضع السكان الواملني يف وضع ميئو  من  وال جناة من  علم الودوام
سوم فحسب للتقليل من ا تر الضارة الأ ميارسما التقدم الرأمساا علم السكان، وأن يسوم لرفع وعي الشووب وقدرتو  علوم الودفاع أن ي

مينول قوانون األقنوان )إخل للقضا  علم كل خمل ات اإلقطاع يف الزراعوة .. وللا فإن كاوتسكي يؤكد علم ضمان  رية احلركة. اللاي اجلماعي
die Gesindeordnungen و ظور عمول األط وال دون سون (الولجم يضوع عموال املزرعوة يف تبويوة شخصوية يف وضوع شوبي  ابلقون ،

 .إخل.. إخل.. الرابوة عشر، وإقامة يوم عمل من كان ساعات، وسياسة صحية صارمة ملمارسة األشراف علم مساكن الومال

 (.2)أنمل أن يظمر كتاب كاوتسكي يف ترمجة روسية 

 جمللةنشر وفقما لنص ا
 9911ونشر يف إبريل  9911كتب يف مار  

 (4)يف جملة لتشالو عدد 
 إيلني . بتوقيع ف
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  املال ظاتاملال ظات

ويف ظل . نظام يف املرياث ظل مستمرما يف بوض البالد الرأمسالية منل عمود اإلقطاع entailed estatesالوقارات املوقوفة  -9
 .ائلة أو ألكرب أبنا  املالكهلا النظام تورث الوقارات بال تقسيم ألكرب أفراد الو

 Nachnoye Obozreniyeيف  die Agrarfrageنشرت ترمجة أل د فصول كتاب كاوتسكي املس لة الزراعية  -2
 ".الزراعة احلديينة"حتا عنوان  9911سنة  9عدد 
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  عرب لكتاب ابرفو  عرب لكتاب ابرفو  

  ""السو  الواا واألثمة الزراعيةالسو  الواا واألثمة الزراعية""

    19191919ن بطرسبورج، ن بطرسبورج، ساسا. . جمجم. . مقاالت اقتصادية ترمجما عن األملانية لمقاالت اقتصادية ترمجما عن األملانية ل

  كوبيككوبيك    4444ص حة السور ص حة السور   142142( ( 22الودد الودد   22املكتبة التوليمية، جمموعة املكتبة التوليمية، جمموعة ))بوبوفا بوبوفا . . نن. . الناشر أالناشر أ

، يت لف من عدة مقاالت تصف بوض Parvusهلا الكتاب اللجم كتب  صح ي أملا  موهوب يكتب ابالسم املستوار ابرفو  
وال كرة احملورية عند ابرفو  هي تطور السو  الواملي وهوو يصوف بصو ة . ملانياظواهر االقتصاد الواملي احلديه، مع توجي  جل االهتمام أل

ومن األييوة اكوان مال ظاتو  عون الودور الولجم لوبتو  الوبالد . رئيسية املرا ل الراهنة من هلا التطور يف عمد أفول السيطرة الصناعية إلجنلرتا
إجنلرتا مينالم تستوعب الكميات املتزايدة من البضائع الصناعية األملانية، وهي : رالصناعية القدمية الأ خدما كسو  للدول الرأمسالية األصل

ويوظوف ابرفوو  بيوالت اإل صوا ات االقتصوادية والصوناعية ليصووف . جممول الصوادرات األملانيوة¼ إىل  9/1أتخول يف الوقوا احلاضور مون 
ويف ال صل . املستومرات، والبوض ا خر للسو  األوروبيةا ألسوا  التقسيم اخلا  للومل بني خمتلف الدول الرأمسالية، فبوضما ينت  أساسم 

ا لوصف أهم " املدن والسكك احلديدية"املونون  وأييتموا يف النظوام الووام لالقتصواد " أشكال املدن الرأمساليوة"يبلل املؤلف حماولة شيقة جدم
ر  للمسائل املتولقة ابلتناقضات يف الزراعة الرأمسالية يف الوقا ، فمو مك(942، 88  )أما اجلز  الباقي واألكرب من الكتاب . الرأمساا

مث يلخص نظريوة ريوع األرب . إخل.. ويشرح ابرفو  أوالم أتأري تطور الصناعة علم أسوار احلبوب وعلم ريع األرب. الراهن واألثمة الزراعية
ويضويف . ثمة الزراعية الرأمساليوة مون وجموة نظور تلوك النظريوةالأ طورها ماركس يف اجلز  اليناله من رأ  املال ويشرح السبب األساسي لأل

السوبب األخوري واألساسوي لألثموة الزراعيوة هوو "ابرفو  بيالت عن أملانيا إىل التحليل النظرجم اخلالص لتلك املسو لة ويصول إىل اسوتنتاج أن 
الو  تلوك األسووار، فويمكن للزراعوة "ويقول ابرفوو  ". بثايدة ريع األرب الأ ترجع بص ة خاصة للتطور الرأمساا ومن مث ثايدة سور األر 

الو يووود ضووود األثموووة الزراعيوووة، ابسوووتيننا  ( ملكيتموووا اخلاصوووة)إن سوووالح ". "مووورة أخووورى موووع الزراعوووة الروسوووية واألمريكيوووةاألوروبيوووة أن تتنوووافس 
وعلوم ذلوك، يت وق (. 949" )رب يف موزاد علو االحتادات الورضية املواتية علم صويد السو  الواملي، هو بيوع كول امللكيوات الرأمساليوة لوأل
اجلووز  الينالووه موون رأ  املووال إىل  قيقووة أن األثمووة االسووتنتاج الوولجم استخلصوو  ابرفووو ، بصوو ة عامووة، مووع رأجم إجنلووز، وقوود أشووار إجنلووز يف 

وأل لنوصوي بشودة كول (. 9)الم الزراعية يف الوقا الراهن  ول ريع األرب اللجم كان جيني  مال  األرب األوروبيني فيموا سوبق أمورما مسوتحي
الوودائرة ا ن  ووول ( النووارودنيني)أنوو  رد ممتوواث علوم  عوو  الشوووبيني . القورا  املمتمووني ابملسووائل املوولكورة عاليوو  أن يطلوووا علووم كتوواب ابرفووو 

وا يف الودائرة ا ن  وول األثمو( النوارودنيني)األثمة الزراعية الراهنة والأ تقابلما دائمما يف الصحافة الشووبية  ة الزراعيوة الراهنوة والوأ تقابلموا دائمم
ا( النارودنية)الصحافة الشوبية  فواقووة األثموة يوتم مينموا يف ان صوال عون التطوور الووام للرأمساليوة الدوليوة، . والأ توا  من قصور أساسوي جودم

واثيوووة الصوولرية مووون  يويووة نظوووام الزراعوووة إيووا ال تبحوووه موون وجموووة نظوور طبقوووة اجتماعيووة حموووددة، ولكوون  امموووا بلوورب اسوووتنباط أخووال  الربج
 .ال ال ية الصلرية

وميكن اعتبار ترمجة كتاب ابرفو  مرضية علم وج  الوموم، رغم أن القارئ قد يصادف يف بوض املواضع بوض الصياغات الللوية 
 .الصوبة والوسرية

 نشر طبق األصل يف اجمللة
 9911كتب يف فرباير 
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 9911نشر يف مار  
 الودد اليناله( 2)لو يف جملة لتشا

 Vl Ilinإبمضا  فل الني 
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