
  األزمة الدستوریة في بریطانیا
لینین .  ف

 تحدثنا عن سیاسة اللیبرالیین، الذین ٣٤عند تناولنا الحوادث المثیرة عن ایرلندا، فى جریدة بوت برافدى عدد رقم 
}١{.سمحوا ألنفسھم ان یخافوا من المحافظین

) بین اللیبرالیین والمحافظین ( منذ أن كتبت ھذه السطور، جرت أحداث جدیدة حولت ھذا النزاع الخصوصى 
.حول مسألة الحكم الذاتى الیرلندا الى ازمة دستوریة عامة فى بریطانیا

بروتستانتى فى أولستر ضد الحكم الذاتى فى أیرلندا، فان الحكومة " تمرد " حیث أن المحافظین قد ھددوا باشعال 
.اللیبرالیة حركت قسما من قواتھا حتى تفرض احترام ارادة البرلمان

ولكن ماذا حدث؟
!تمرد جنراالت وضباط الجیش البریطانى

.وانھم سوف یستقیلوا" الوطنیة " لقد اعلنوا انھم لن یقاتلوا ضد اولستر البروتستانتیة ألن ھذا یناقض نزعتھم 

لقد اعتاد اللیبرالیون ان . لقد صدمت الحكومة اللیبرالیة تماما بتمرد مالك االرض الذین یقفون على رأس الجیش
یعزوا انفسھم باالوھام الدستوریة وبجمل حول حكم القانون، ویغمضون عیونھم عن عالقات القوى الفعلیة، عن 

وقد كانت عالقة القوى الفعلیة ھذه ھى انھ، نظرا لجبن البورجوازیة، فان بضع مؤسسات . الصراع الطبقى
.وامتیازات ماقبل بورجوازیة وقروسطیة لألرستقراطیة العقاریة قد استبقیت فى بریطانیا

من اجل قمع تمرد الضباط االرستقراطیین، كان على الحكومة اللیبرالیة ان تحتكم الى الشعب، الى الجماھیر، الى 
لقد . اكثر من أى شئ آخر" المستنیرین "البرولیتاریا، ولكن ھذا كان شیئا یخافھ سادة البورجوازیة اللیبرالیة 

قدمت الحكومة بالفعل تنازالت للضباط المتمردین، وحثتھم على سحب استقاالتھم، واعطتھم ضمانات مكتوبة بأن 
وقد بذلت جھود لیخفوا عن الشعب الحقیقة المخزیة بأنھم اعطوا مثل ھذا الضمان . القوات لن تستخدم ضد أولستر

وان القادة اللیبرالیین، اسكویث ومورلى واخرین، كذبوا باشد الطرق التى )  مارس، التقویم الجدید ٢١( المكتوب 
اى حقیقة ان الوعود المكتوبة التى قدمت . على اى حال ظھرت الحقیقة. التصدق خزیا فى تصریحاتھم الرسمیة

ان استقالة وزیر الحرب سیلى، وتولیة . قد مورس من قبل الملك" الضغط" ومن الواضح ان . للضباط لم تنكر
 –، ثم اعادة انتخاب اسكویث، والمنشور الصادر للقوات حول احترام القانون "نفسھ "منصبھ الوزارى اسكویث 

وتظل الحقیقة وھى ان اللیبرالیین قد خضعوا لمالك االرض، . كل ھذا لم یكن شیئا سوى نفاق رسمى صرف
.الذین ھزأوا من الدستور

كال المحافظون سخریة واحتقارا مستحقا للیبرالیین، فى الوقت الذى احتج . مشاھد عاصفة تلت ذلك فى البرلمان
العمال اعتداال، احتج باشد  –فیھ رئیس الوزراء رامسى ماكدونالد، وھو واحد من اشد السیاسیین اللیبرالیین 

وقد قال ان ھؤالء الناس كانوا مستعدین دائما لالنفجار ضد المضربین، ولكن . التعابیر قوة ضد مسلك الرجعیین
حین وصل االمر الولستر رفضوا ان یقوموا بواجبھم الن قانون الحكم الذاتى االیرلندى قد اثر على مصالحھم 

مالك االرض فى ایرلندا انجلیز، والحكم الذاتى الیرلندا، الذى سوف یعنى الحكم الذاتى . ( وتحیزاتھم الطبقیة
ھؤالء الناس، .) للبورجوازیة االیرلندیة والفالحین، یھدد وینتقص الى حد ما من الشھیة النھمة لالقطاعیین النبالء

واصل رامسى ماكدونالد، فكروا فقط فى قتال العمال، ولكن حین تطلب االمر اجبار االغنیاء والمالك على احترام 
.القانون، رفضوا القیام بواجبھم

مثلما ظن وقال اللیبرالیون البلھاء، " (كلى القدرة"تمرد مالك االرض ھذا ضد البرلمان البریطانى، البرلمان 
سوف یكون ) التقویم القدیم ،  مارس٨( مارس ٢١. لھ داللة عظیمة) وخاصة اللیبرالیین المتعلمین مئات المرات 

عالمة فارقة على عصر، الیوم الذى مزق فیھ النبالء مالك االرض الدستور البریطانى والقانون البریطانى الى 
.مزق وقصاصات واعطوا درسا ممتازا فى الصراع الطبقى

ینجم ھذا الدرس عن استحالة ثلم التطاحنات الطبقیة بین البرولیتاریا والبورجوازیة البریطانیة بواسطة سیاسة 
لن یضیع ھذا الدرس وسط الحركة العمالیة البریطانیة، فسوف . اللیبرالیین االصالحیة المنافقة المخادعة الفاترة
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تنطلق الطبقة العاملة االن بسرعة لزعزعة ایمانھا المبتذل بتلك القصاصة من الورق التى تسمى القانون 
.والدستور البریطانى، الذى مزقتھ االرستقراطیة البریطانیة امام عیون كل الشعب

لقد تصرف االرستقراطیون كانھم ثوریون من الیمین ومن ثم مزقوا كل المواثیق، مزقوا الخمار الذى منع الشعب 
لقد رأى الجمیع ماالذى كانت البورجوازیة . من ان یرى الصراع الطبقى غیر السار ولكن الواقعى بالشك

انھم منافقون فى كل مكان، ولكن مامن مكان، ربما، یوجد فیھ منافقون شدیدوا البراعة ( واللیبرالیین یخفونھ بنفاق 
ویقع . لقد رأى الجمیع ان المؤامرة لفل ارادة البرلمان قد تم االستعداد لھا منذ وقت طویل). مثلما فى بریطانیا 

ان المؤسسات القروسطیة المذكورة انفا، والتى لم تكن فعالة . الحكم الطبقى الحقیقى والیزال یقع خارج البرلمان
ولیبرالیوا . سرعان مااشتغلت واثبتت انھا اقوى من البرلمان) او بدت باالحرى غیر فعالة ( لوقت طویل 

بریطانیا البورجوازیون الصغار، بخطاباتھم عن االصالحات وجبروت البرلمان التى استھدف بھا ھدھدة العمال، 
االرستقراطیة بسرعة، ھؤالء " اخرست " لقد . قد اثبتت انھم رجال جوف، اغبیاء، موجودون لخداع الشعب

.الرجال الذین فى السلطة

كم من الكتب قد كتب خاصة من قبل اللیبرالیین االلمان والروس، فى مدح القانون والسالم االجتماعى فى 
یعرف الجمیع ان المھمة التاریخیة للیبرالیین االلمان والروس ھى ان یظھروا االعجاب الذلیل بما انتجھ ! بریطانیا

فوق " ، علم یقف "حقائق العلم"الصراع الطبقى فى بریطانیا وفرنسا، وان یعلنوا نتیجة ھذا الصراع بوصفھا 
خالصة السبات الذى عانتھ " القانون والسالم االجتماعى"على اى حال،قد كان ، وفى الواقع". الطبقات 

. فحسب١٩٠٠ – ١٨٥٠البرولیتاریا البریطانیة تقریبا فى الفترة بین السنوات 

وسحقت اتحادات . وارتفعت تكالیف المعیشة. واحتدمت المنافسة العالمیة. لقد شارف احتكار بریطانیا على النھایة
لقد استیقظت البرولیتاریا . الراسمالیین الكبار صغار ومتوسطى رجال االعمال اناخت بكلكلھا على العمال

.١٨٤٠ – ١٨٣٠البریطانیة مرة اخرى بعد نھایة القرن الثامن عشر،بعد الحركة الشارتیة لسنوات 

. مرحلة ھامة اخرى فى تاریخ ھذه الیقظة١٩١٤وسوف تسم االزمة الدستوریة فى 
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