
  المسألة الدستوریة فى روسیا  

 لیون تروتسكي
میلیوكوف. ن. خطاب مفتوح الى البروفیسور ب

 ١٩٠٥ اغسطس ١٥

فى الیوم الذى نشرفیھ الدستور باقرار قنسطنطین بیتروفیتش بوبیدونوستسیف، شعرت انت سیدى البروفیسور انھ 
عقدت لك الجریدة التى تخدم قسما من االنتلیجنسیا الرسمیة . الروسى" المجتمع"من الضرورى ان تخاطب 

جریدة سیاسیة ذات نفوذ } ابناء الوطن { وبالرغم من شعبیتھا فاننى الاعتبر جریدة سینوتشستفا . المعارضة ندوة
والاظن انك، بضغط . والاظن بحال انك متحدث رسمي عن اى حزب. لھا قدر من القوة السیاسیة الفعلیة یظاھرھا

اذ شعرت . بمعنى اخر، انا الاعتبرك قائدا سیاسیا. صوتك، یمكنك ان تدفع الحزب اللیبرالى الى طریق یرضیك
على االقل انھ من الضرورى ان اتوجھ الیك بخطاب مفتوح فاننى افعل ذلك لسبب واحد ھو ان افكارك التى تدور 

واذا لم تكن قد افصحت . حول فكرة المقاومة االقل تصوغ تحیزا سیاسیا الحق لك فى ان تعتبره ملكیتك الشخصیة
وألنھ، وانت لن تجادل فى ذلك، حین یھمن نوع من التحیز فى المجتمع سوف نجد دائما . عنھا لقام بذلك غیرك

یجسده، بسلطتھ العلمیة، وسوف نلقى دائما مطبوعة لیبرالیة جاھزة الخفاء انتھازیتھ الجماعیة وراء ، بروفیسورا
!ھذا فى نظام األشیاء ایھا البروفیسور. غطاء السلطة العلمیة الفردیة ألاحد األساتذة

فى بدایة خطابك عرضت تقییمات مختلفة لحادثة السادس من اغسطس، حیث تضافر التھوین من داللتھا بالمبالغة 
تجاوز حدا معینا، اى، اننا نقف " وھى ان تتحقق من ان ھذا الحادث قد : فیھا، ولكنك لم تعرض مسألة معینة 

الیمكننا ان نعود الى المسار التاریخى السابق " وانھ " الیوم على الجانب اآلخر من الممر الذى مشینا علیھ امس 
. "الذى كان موجودا امس

قد تم عبوره، اى } نھر الروبیكون { الحد الخطر " انت ومعك كل الصحافة اللیبرالیة وشبھ اللیبرالیة مقتنعة بأن 
؟ انت تقول ان العودة }روبیكون { من الذى عبر وفوق اى حد " حدث؟ "ماھو ھذا الشئ الذى ! " حدث" انھ 

ولم ھى مستحیلة؟ ولمن؟. للوراء مستحیلة

ھل من الصعب على الرجعیة ان تعود الى مسار الحكم المطلق المحض؟واذا كان ھذا مستحیال فلم؟ ھل یعود ذلك 
ألن ھناك حاجة للنقود، وان المزاج الثورى یتنامى، او ألن لدینا من االن فصاعدا الوثیقة : ألسباب عامة 

االمبراطوریة الصادرة فى السادس من اغسطس؟ اذا ماكنت تعتبر مثل ھذه االسباب العامة فالواقع اذن انھا 
وجدت قبل السادس من اغسطس وعلیھ، الحاجة للقول بأننا لم نجادل فى حقیقة ان الحكم المطلق سوف یمحى 

ولكن متى وكیف؟. بشكل حتمى

غیر أنھا تتطلب قرارا عملیا لھذه المسألة بالمبادرة، بالفكر وبالتنظیم الشجاع . التحدد األسباب العامة ھذا مسبقا
ھل تظن ان البیان نفسھ یجعل العودة للماضى مستحیلة؟ لكن بأى طریقة؟ ماالذى غیرتھ . للقوى السیاسیة الواعیة

ترابطات القوى الطبقیة بین الرجعیة والثورة؟ ھل اعطت الشعب اى شكل من اشكال السلطة الحقیقیة التى لم تكن 
عندما تظن انھ یمكن لك ان . ھل ھى تحد من سلطة البیروقراطیة؟ ال، التحدھا. فى حوزتھ من قبل؟ ال لم تعطھ

تخلق حدا فاصال مصنوعا من الورق المعجن بین حقبتین اجتماعیتین تاریخیتین، ایھا السید البروفیسور فان ھذا 
یشتغل الیوم الحكم المطلق كما اشتغل قبل السادس من اغسطس . یكشف عن الجانب الضعیف من صفاتك الذھنیة

مقیض لھ الدمار ولكن حیث تتوفر تحت تصرفھ كل ھذه . بالجھاز البیروقراطى، بالمحاكم، بالشرطة والجیش --
فى الواقع . قادر على ان یمنح او یمنع حریة التعبیر. الوسائل سوف یكون الحاكم قادرا على أن یقبض وأن یبسط

التاریخى یجرى عبوره فقط فى تلك اللحظات التى تمرفیھا الوسائل المادیة للتفوق }الروبیكون { الفعلى فان الحد 
. ولكن مثل ھذه االشیاء سیدى البروفیسور تجرى فى الشارع. المسلح من ایدى الحكم المطلق الى ایدى الشعب

.انھا تتقرر بتصادم الشعب مع الرجعیة المسلحة. وھى تكتمل من خالل الصراع

اذا ماحاولنا یاسیدى البروفیسور ان نتذكر الثورة الفرنسیة العظمى حینئذ نعلم ان الفرنسیون عبروا الحد لیس فى 
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الثامن من اغسطس حینما وقع لویس السادس عشر بیان انشاء المجالس العامة، وانما فى الرابع عشر من یولیو 
وانجز النصر التام الحاسم والنھائى بانتفاضة العاشر . حینما تسلح شعب باریس ودافع عن حقوقھ بالقوى المسلحة

ھاھى ذى العالمات . الرابع عشر من یولیو والعاشر من اغسطس. من اغسطس، حیث تمت االطاحة بالملكیة
الواقعیة الفعلیة للحریة الفرنسیة، وبالقطع لیست التوجیھات وال الفرمانات التى كانت قصاصات من الورق تطفو 

. على میدان ھذا الصراع المریر

 فعلینا ان ندرك ان الحد التاریخى لم یكن بیان فریدریك الرابع ملك بروسیا الذى دعا ١٨٤٨اذا ماعدنا الى احداث 
وذاكرة التاریخ التى . النعقاد الالندتاج المتحد القدیم، ولكن یوم انتصار ثورة الشوارع، الثامن عشر من مارس

تنبذ كل تواریخ التقویم العادیة، تحفظ ایام الرابع عشر من یولیو، العاشر من اغسطس والثامن عشر من مارس 
وانھ سیكون خطأ سیاسیا " لقد تحققت االھداف، . انت تعتقد اننا عبرنا الحدود تماما. كایام نحتفل فیھا بالحریة

الیغتفر ترك ھذه المواقع بدون دفاع او حتى ھجرھا بال خوف مادام ھذا سیكون امرا مرغوبا فیھ لدى ھؤالء 
." الذین یریدون ان یحتلوا مباشرة ھذه المواقع

والیمكن لنا انكار ھذه الحقیقة بأى نوع من انواع التفسیر " شعبى "ظھر فى روسیا الیوم ممثل : " وانت تواصل 
وانت تدعوا ھؤالء الذین یماثلونك للدفاع عن ھذا الممثل الشعبى ضد ". سواء أتى من الیمین او من الیسار 

معك فى جریدة } ٧{وفى نفس الیوم، یكتب السید سیرومیاتنیكوف . الضربات االتیة من الیمین او من الیسار
ونحن، الوسط التقدمى، سوف نحرس }االدارة الذاتیة للدولة { حزبان متطرفان سوف یسعیان لتدمیرھا : سلوفا 

}٨{" اتساق الجھاز التشریعى الجدید من محاوالت زعزعة الثقة بھ وتدمیره 

سوف یرقى لمرتبة مساعدة " ، ھذا ماتكتبھ سیدى البروفیسور "القول بأننا لم نكسب شیئا من اعالن ھذا القانون" 
ربما یمكن ان یكون ھناك توحید مؤقت للرجعیین : والسید سیرومیاتنیكوف یعلق ویسھب . الخصوم الیمینیین

انت یاسیدى "والجمھوریین االشتراكیین فى تحالف مؤقت ضد المحاوالت االولى فى روسیا القامة حكم القانون 
فى " ابقوا : وتقول لمن فیھ " المجتمع "البروفیسور، مثل كل الكتاب اللیبرالیین توجھ خطابك لما یسمى 

! انتخبوا ممثلین للدفاع عن حقوقكم!" مراكزكم

ولكن بھذه الطریقة تحدیدا فانك . فانك تبنى خطابك حتى تغوى كل الشعب بھذا" المجتمع" ولكن حین تتوجھ الى 
ھل یبدو ھذا التصریح لك جزئیا وغیر . تتآمر فى جریدة ذات شعارلیبرالي مع الطبقات المالكة ضد الشعب

.دقیقة سیدى البروفیسور. منصف؟ على ایة حال، فان روح مقالتك قد صیغ تحدیدا على ھذا النحو

وھم غیر قادرین على مقاطعة الدوما مادامت . انك التقنع جمھرة الناس ماداموا محرومین من الحقوق االنتخابیة
ھذه . ھذه الدوما تخصكم. والممثلون الحقیقیون لمصالح الناس الیمكن ان یدخلوا دوما الدولة. الدوما تقاطعھم

ان البرولیتاریا الواعیة التى عبرت بوضوح وجالء عن موقفھا تجاه .مؤسسة لسیادة الطبقات المالكة المستغلة
الذین " خطابھا الى الزیمستفو وممثلى الدوما " دوما الدولة حین كانت الزالت مشروعا، صاغت بالطریقة التالیة 

: كانوا قد منحوا حقوق الخیانة السیاسیة المدنیة الشتراكھم فى االنتخابات 

تعنى اضفاء الشرعیةعلى الحكومة القیصریة " االستشارى " ان االشتراك فى االنتخابات العامة لمجلس الدوما 
. كلیة القوة

. ان االشتراك فى االنتخابات العامة لمجلس الدوما تعنى الحرمان الفظ للشعب من حقوقھ االنتخابیة

نحن .ان االشتراك فى االنتخابات العامة لمجلس الدوما یعنى انك تلتحق بشكل صریح بمعسكر الحكومة القیصریة
العمال، نعلن بجدیة اننا سنعتبر كل ھؤالء الذین یشاركون فى كومیدیا االنتخابات الخادعة لمجلس الدوما بمثابة 

. اعداء الشعب
اذا كان لدیك سیدى البروفیسور، اى نوع من انواع الفھم لشعور الناس، وللجمھور . ھكذا تقدم العمال المتقدمون

ولكن اذا كان . البرولیتارى بصفة خاصة، فسوف توافق اذن على ان ھذه االصوات ھى التى تتلقى اوسع استجابة
االمر كذلك فقد كان علیك اذن ان تفكر عشر مرات قبل الحدیث فى منتدى سیاسى قائال للطبقات المالكة المستغلة 

:

بالرغم من حقیقة ان االنتخابات تفصلكم عن الجماھیر، ورغم حقیقة ان الجماھیر الكادحة لم تكن میالة فقط ألن 
تصدق فقط تفویضكم القانونى ولكنھا اعلنت سلفا ان االشتراك فى االنتخابات ھو عمل من اعمال الخیانة فى حد 
ذاتھ، رغم حقیقة انك غیر قادر على اجتذاب دعم كل الشعب، رغم حقیقة ان انفصالك عنھم یعنى موتك السیاسى 
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 اغسطس، تجاھلوا صوت الیسار الذى ٦انتخب، انتخب حتى یمكنكم ان تحتلوا مناصبكم، انتخبوا باسم ورقة  –
.ھو صوت الشعب نفسھ

سوف تتألف دوما الدولة فى أغلبھا من العناصر الثریة فى المعارضة، المنفصلة بامتیازاتھا السیاسیة عن الشعب 
فى ذلك الوقت حین یصعد الحزب اللیبرالى الى . والتى لیست معنیة بأن تدمر القانون االنتخابى على الفور

السادة  –السلطة، ویبدأ فى ان یصل جذوره بجذور البیروقراطیة القیصریة فانكم ایھا الدیموقراطیون الدستوریون 
فى الدوما . نعم سیدى البروفیسور.سوف تكونون فى الجناح الیسارى –بیترونكفیتش، رودیشیف ومیلیوكوف 

سوف تثیر . سوف تظھر انت، ویالرعبك ضمن الیسار المتطرف ألن االخرین سوف یكونون اشد محافظة منك
ضوضاء معارضة عاجزة، وستغطى الصفقات مع الرجعیة بلغة لیبرالیة مؤثرة خادعا الشعب بمنظورات خیالیة 

. عن االنتقال الى الدیموقراطیة بدون االم من خالل البیرقراطیة وأصحاب األموال االثریاء

أن تطلب من الطبقات المستغلة ان توظف امتیازاتھا السیاسیة التى منحت لھا بان تساند صراحة قانون االنتخاب 
وانت تدعو بشكل ساخر ، القیصرى، فان ھذا قد شكل شرعا انشقاقا بین المعارضة صاحبة االمالك وثورة الشعب

ماذا یعنى ھذا سیدى العزیز؟ . الى الوحدة وبذلك تنشر تشوشا خطیرا

تلقى الحكومة القیصریة لك بطرف الحبل الذى تضعھ حول عنق الشعب اما الطرف االخر ففى یدھا الملوثة 
نداءات من  –وھنا یتحدث استاذ التاریخ الذى یجب ان یعرف كیف تنتھى تجارب كھذه بالنسبة للشعب . بالدماء

لو اردت ان . ونداءات من الیسار ألجل الوحدة) المترجم  –التى ستلتف حول العنق ( الیمین لقبول االنشوطة 
.اكون فظا السمیت ھذا سیدى البروفیسور عار من الناحیة السیاسیة

وانت تكرر مافعلھ اسالفك فى . ان اخطاء وجرائم اللیبرالیة ذات طابع اممى. الیعلم التاریخ اساتذة التاریخ شیئا
مثلكم انتم ظن من كانوا قادة اللیبرالیة البروسیة ان الكلمة الملكیة قد انشأت تلك . موقفك منذ نصف قرن مضى

وقتھا قلما قلقوا حول مثل ھذه االشیاء المبتذلة مثل النصر . الحدود التى حالت بعدھا دون الرجوع الى الماضى
". الیسار " لقد تجاھلوا بوضوح صوت . المسلح للشعب ونزع سالح المھزومین من قبل الرجعیة الذى اعقبھ

لقد ظھر ھذا . اتعلم ألى شئ قاد ھذا؟ لحقیقة ان الحكم المطلق قد اعاد نصیب االسد من سلطة ماقبل مارس لنفسھ
عامل الملك البرلمان ، ١٨٤٨ الخمسینات، عشر سنوات بعد ١٨٥٠فى نھایة . بغایة السرعة وبغایة الوضوح

رفض البرلمان ان یمنحھ نقودا فتجاھل الملك لوائح البرلمان واستغل موارد الشعب بوصفھا . باحتقار عظیم
صرخ اللیبرالیون الحكماء واساتذة التاریخ، واالخالق وقانون الدولة وببالغة قائلین ان ھذا .حافظة نقوده الخاصة

غنى عن القول ان الناس تحدثوا ھنا . كان عودة الى الماضى، ووفقا للصحائف الدستوریة كان مستحیال كلیة تماما
ولكن الحكم المطلق سخر من ھذا مشیرا بصواب، الى ان الوسائل . االخالقیة او القانونیة" االستحالة " عن 

. وكان ذلك امرا صائبا. المادیة كانت كافیة بالنسبة لھ

النزاع  –وبعمق، ھذا ھو انت  --تحدثت الجریدة القدیمة الخانعة فستنیك افروبى ضد المقاطعة، مستخدمة مثال 
 الستینات عندما لم یغادر الحزب اللیبرالى مراكزه ١٨٦٠ الخمسینات وبدایة ١٨٥٠الدستورى البروسى فى نھایة 

.المثیرة للشفقة فى برلمان الملك

، واصدر قرارات حافلة بالكلمات واحتج واظھر ضعفھ، وساوم )دوماه( شارك الحزب اللیبرالى البروسى فى 
. على المبادئ التى تتعلق بالتمثیل وغذى خیال الجمھور حول النظام البرلمانى

احتفظ الحكم المطلق بكل ماكان ضروریا لھ ان یحفظھ وترك لممثلى الشعب كل مااعتبر انھ من االوفق لمصلحتھ 
وبتغطیة كل شئ بساتر من النظام الدستورى الالمع، جعل ) المترجم  –فى البرلمان ( ان یتركھ بشغل مراكزه 

.الحزب اللیبرالى ھذا العمل اسھل بالنسبة لھ

وكان ھذا ھو صوت .  سمع صوت من االحتجاج الشجاع ضد التشوه الدستورى للحزب اللیبرالى١٨٦٢فى عام 
انتم وتفاھاتكم شبھ الدستوریة : قال للیبرالیین . ماذا طلب ھذا الصوت؟ مقاطعة للبرلمان } ٩{. فردیناند السال

انتم . وانتم تعوقون تراكم الحمیة الثوریة عند الجماھیر. انتم تسترون العالقات الفعلیة. تقفون بین الشعب واعداءه
. تعوقون التصفیة الحاسمة للحكم المطلق

، ! )ولھذا فقد كان لدیھا دائما شجاعة كافیة( لصوت الیسار " بشجاعة " ولكن البورجوازیة اللیبرالیة لم تنصت 
مدینتان ) نسبة إلى بروسیا(وبقوا فى مراكزھم اى فى مراكز خیانة الحریة وعلیھ فان بروسیا والمانیا المتبرسة 
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.للبورجوازیة اللیبرالیة بنظامھما شبھ المطلق

ویكمن كل جبن سیاسى . تكمن كل القضایا السیاسیة الكبرى فى التعبیر عما ھو قائم وتبدأ بھذا" عندئذ قال السال 
استیقظ االن سیدى البروفسور، وادر وجھك للشعب وبملئ صوتك عبر ".فى الصمت وفى اخفاء ماھو قائم 

. عماھو قائم

ان مجلس الدوما یدخل . وھؤالء ھم ممثلوا الشعب بغیر شعب. ان دوما الدولة بمثابة احتقار متعمد لتمثیل الشعب
ان مجلس الدوما ھو صفقة منظمة للرجعیة مع . ممثلى الطبقات المالكة الى الغرفة االمامیة لمجلس الدولة

. ان منح الحقوق السیاسیة من اعلى ھو حق الخداع السیاسى للشعب.الطبقات المالكة بغرض خنق ثورة الشعب
. ھذا تعبیر موجز ودقیق لما ھو كائن بالفعل

لیس فى المآدب اللیبرالیة وانما  –اذا ماحاولت ان تجادلنا . ولكن نحن نقولھ. من المؤكد انك لن تقول ھذا للشعب
فاننا عندئذ، سوف نریك بلغتنا الثوریة الحادة الفظة اننا قادرون على ان نكون مقنعین وبلیغین،  –امام الجماھیر 

!سوف نریك ھذا سیدى البروفیسور

سوف تكون قادرا . بعد التعبیر الواضح عما ھو كائن سوف تكون قادرا على ان تجد ماھو اكثر میزة بالنسبة لك
ان حزب . على ان تعقد صفقة او أن ان ترفضھا، أن تدخل الغرفة االمامیة أو أن تبقى مع الناس فى الشوارع

انت خائف من ان تفض شراكتك مع . البرولیتاریا، حزب الثورة لیس مسؤوال أمام الجماھیر عن سلوك اللیبرالیین
الدوما ألنھ بالنسبة لك فى صحراءك القاحلة غیر المثمرةالتى تجولت حولھا اللیبرالیة الروسیة لمدة عقود، ھذا 

اذا لم یكن الدوما سیدعى این اذن الطریق  –الوھم الدستورى یبدو حقیقیا، انتم تسألون انفسكم فى عناء رھیب 
الدستورى؟ بالنسبة لكم، فان كل الجدال العظیم بین الشعب والحكم المطلق یختزل الى مؤتمرات الزیمستفو، 

مامن كلمة واحدة تظھر . والمندوبین المخلصین، والعناوین الدستوریة، واالستجوابات، واالجتماعات، والبیانات
فى مقاالتكم عن سیرورات نمو توحید الجماھیر ووعیھا الثورى، التى بدونھا الیمكن التفكیر فى الخطوات 

یبدو لكم انھ بمجرد ان انتزع البیان من القیصر فقد اعطیتم امكانیة ان تقفوا على . االخیرة للیبرالیة والملكیة
مستخلصین استنتاجاتكم منھا مدافعین عنھا بكل مااوتیتم من ، االرض الصلبة لھذه الوثیقة الشكلیة، مفسرین ایاھا

، وتظنون انھ ترتیبا على ذلك فان موقع "متیقظین "وسائل شخصیة انتم تدعون المدافعین عن الحریة الن یكونوا 
الاعرف مااذا كانت الحركة الثوریة قد وجدت بالنسبة لكم قبل السادس من . حمایة الحریة ھو مجلس الدوما

. اغسطس ولكن بعد ھذا الیوم، علیھا ان تكف عن الوجود بالنسبة لكم

. ھذه، سیدى البروفیسور، ھى المسألة الصغیرة التى تتجاھلھا فى حساباتك السیاسیة –الحركة الثوریة للجماھیر 
وفى ذات الوقت حتى بعد السادس من اغسطس، كما من قبل ھذا الیوم، كانت الجماھیر الثوریة وظلت ھى القوة 

الیھم كم انتم اذكیاء فى تخریجاتكم . مامن قوة اخرى، سیدى البروفیسور. الوحیدة لالنتفاضة الدیموقراطیة
الدستوریة بوصفكم مندوبى المستقبل، حالما تھدأ الثورة سوف تطردكم الرجعیة، كل االربعمائة والعشرون من 

اذا . كما حدث فى الماضى فى برلین، وفرانكفورت وفیینا ألنھا دعتكم وفى ذھنھا غرض معین" ممثلى الشعب"
 –فاذا ماحاولتم بالفعل ان تكونوا مثل ھذا العون . لم تھدئ الثورة عندئذ سوف تتجھ البیروقراطیة الیكم كعون لھا

فان الثورة المنتصرة سوف تقذف بكم للشارع، مثلما فعلت مع برلمان  –واضطركم وضعكم الى ان تفعلوا ھذا 
. لویس فیلیب

لحسن الحظ، سیدى البروفیسور، فانك وانصارك . انت تقترح االتتشوش بأصوات تأتى من الیمین او من الیسار
.مھددین بخطر من الیمین والیسار معا

اى دور یمكن لمجلس الدوما المنتخب من القمة .ان الجماھیر الثوریة ھى القوة الطبیعیة لالنتفاضة الدیموقراطیة
مع التغاضى الصامت من اسفل، ان یلعبھ فى نمو الثورة؟ سوف یتصرف مباشرة بوصفھ كابحا للثورة او 

البورجوازى ان تستخدمھ كقاعدة تنظیمیة " النظام "تحاول االحزاب التشریعیة ل . سیحاول ان یكون كذلك
نحن النظن انك ایھا السید میلیوكوف سوف تكون . لتحطیم ثورة العمال وان تعد االرض لثورة مضادة قیصریة

الجل ھذا : قادرا على لعب مثل ھذا الدور القائد فى االطاحة بثورة العمال من قبل الكتلة القیصریة البورجوازیة 
. فأنت وامثالك تھیئون ببساطة الشروط الضروریة. فان اخرین مطلوبین

انت ترید ان تكون لدیك انتخابات سلمیة، مصورا مجلس الدوما بوصفھ مرحلة انتقالیة بینما تلك القوى 
.االجتماعیة، الممثلون الذین یشكلون تكوینھ، سوف یھبون للدفاع عنھ بالقوى المسلحة بوصف ذلك المالذ االخیر
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وانت تصور المھام التالیة بوصفھا التعمیق المنطقى، وتقویة الدستور استنادا الى واقع اساسھ الشرعى، بینما 
انت تتجاھل الجماھیر حین . تتضمن المھام حیازة الشروط المادیة للسلطة من ایدى الحكم المطلق بانتصار الثورة

كم . ان تتجاھل الثورة حین تكون المھمة ھى ان تدفعھا الى االمام. تكون المھمة ھى ان تعطیھا شعارات الحرب
ولكن لحسن الحظ فان الحریة ھى قضیة الثورة والثورة ھى ! ستكون تعاسة الحریة الروسیة ان اعتمدت علیك

قضیة الجماھیر انك ترتبط بالجماھیر من خالل مشاعر غامضة فحسب، ولكن ھذه المشاعر تتأتى من إرھاب 
اننا . اننا ھنا لنخلق الكوادر الثوریة. انت تحاول ان ترفض صوت الیسار اننا ھنا لنشكل المشاعر واالفكار. معذب

اذا لم تقنعك قوة منطقنا، فاننا سوف نجبرك على ان تنحنى امام منطق . نعلم الجماھیر اال تؤمن بك واالتذھب الیك
السادس من  } ١٠{ السادس من نوفمبر، : فوق تواریخك . مناصرتنا ھى فى الرابطة الثوریة لالحداث. قوتنا

}١٣{.التاسع من ینایر والرابع عشر من یولیو: تقف تواریخنا  } ١٢{والسادس من اغسطس  } ١١{یولیو 
 –ھذا االطار العریض العاتى یضع الحكم المطلق تحت سكینھ . الزال على الثورة ان تقول كلماتھا االخیرة

دعھم . فلندع حكماء اللیبرالیة یفطنون لوضع ایادیھم تحت ھذا الحد الصلب المتألق. وینحدر ھذا كلھ ادنى فادنى
"!مراكزھم " واال سوف یقبض علیھم غافلین بالضربة المحررة االخیرة الى : یفطنون 

ملحق
 ١٩٠٦اغسطس 

اذا كان یمكن لنا ان نشیر ألى احد : واالن نصحح انفسنا . منذ عام مضى كتبنا اننا لم نعتبر السید میلیوكوف قائدا
ان حزبھ یعترف . فى مراتب الدیموقراطیین الدستوریین كقائد فسوف یكون ھذا الشخص ھو السید میلیوكوف

. وال منافس لھ. بذلك فى صمت

لقد عرض میولھ . ان یعارض سلطتھ بسلطة میلیوكوف ومنى بالھزیمة } ١٤{تروبیتسكوى . حاول االمیر اى
الرجعیة باكرا للغایة، وكشف بعمق شدید عن ازدراء مطلق للمقاربة الفلسفیة المثالیة لكل االلتزامات 

. وقد اجبر على ترك الحزب. الدیموقراطیة

فى الظل سواء كان واعیا بذلك ام جرى ھذا عكس ارادتھ وخرج منھ الى  }١٥{بیترونكفیتش، . بقى السید اى
فى نوفمبر العام الماضى، فى مؤتمر الزیمستفو فى موسكو، . الضوء لیس بنجاح كبیر لیعطھ حق ان یكون قائدا

عند . وفجأة اتخذت االحداث منحى لم یكن متوقعا. اعلن السید بیترونكفیتش انھ ثورى ومد یده لالحزاب المتطرفة
المؤتمر واجرى مفاوضات خاصة مع بیترونكفیتش عبر  } ١٦{ھذه المسألة تحدیدا تجاھل الكونت ویتى 

كان مؤتمر الزیمستفو یسیر بسرعة حتى یتسع للوزیر، وفجأة نشر فى صحافة موسكو تلغراف الكونت . التلغراف
. ھل تم عمل ذلك حتى یندفع المؤتمر الى الیمین؟ ھذا، مابدا انھ واقع الحال.ویتى الشخصى الى الثورى من تفیر

بدا مظھر التلغراف وكأنھ نتیجة للتھور من جانب اصدقاءه : ولكن السید بیترونكفیتش طرد كل الشكوك 
انھ لمن المعروف لحد الشیوع ان للدبلوماسیین العمیقین غالبا اصدقاء غیر حذرین وان عدم حذرھم . السیاسیین

ابتدأ السید بیترونكفیتش فى مجلس الدوما بالدعوة الى عفو عام واكمل دوره لعدة ایام . یؤدى احیانا خدمات جلیلة
قبل فض الدوما بتقدیم مقترحات باسم الحزب الدستورى الدیموقراطى، ضد المشروع المعتدل لمجموعة العمل 
وضد حتى المشروع االكثر اعتداال للجنة الزراعیة، داعیا الى مشروع ثالث غیر معتدل فى جبنھ، بتوجیھ بیان 

من تفیر ھاجم مجموعة العمل واعطى اسبابا لخصومھ لیعتقدوا " الثورى"اضف الى ذلك فان ھذا . الى الفالحین
ان ھذه الطریقة الكریھة للخروج قد اتخذھا بیترونكفیتش بغرض صریح ھو ان یكون قادرا على تقدیم نفسھ فى 

بغض النظر عما اذا رأینا فى افعال قائد تفیر العجوز ھذا، بعض الخبث او قدرا . بیترھوف من افضل موقع ممكن
. كبیرا من البراءة، ففى كل االحوال كان مقدرا لھ دور ثانوى

وفى خطاباتھ . ھذا خطیب حزبى ثر. ولكن، بدون شك، ھو نفسھ الیعتبر نفسھ قائدا } ١٧{السید رودیشییف؟ 
وھذا حقیقى بصفة خاصة . وعلى اى حال لیس ھناك ظل لمضمون فیھا. صیاغات مدھشة بل وحتى عاطفة

بالتأكید، السید رودیتشییف لیس . بالمعنى السیاسى النھا تقع فقط فى قدر ھؤالء الذین یعرفون بقوة ماذا یریدون
. وھو بالتاكید، مستریح لذلك بسھولة بتقدیراتھ لنفسھ بوصفھ المدافع عن حقوق العامة. قائدا

النھ على مدى . فھو اقل من كل االخرین قدرة على االدعاء بلعب دور القائد الحزبى } ١٨{ اما السید ستروفھ 
ومن الواضح ان ھناك حدا الیجد . الستة شھور االخیرة قد جادل بحمیة، وان كان بغیر نجاح، قراء غیر مبالین

وفى سیكولوجیتھ . فقد عبر السید ستروفھ حده بالفعل. وراءه المدنسین سیاسیا والفاسدین اخالقیا اجابة متعاطفة
لھذا . مامن مبادئ یمكن ان تكون عزیزة علیھ وال التزام یمكن ان یتسلط علیھ: السیاسیة الیبقى مكان واحد حى 
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على اى احد كما انھ لیس قادرا على ان تكون لھ سلطة على "عزیزا "السبب فھو نفسھ لیس قادرا على ان یكون 
.اى احد

. ان ھذه الطریقة لالستبعاد قد قادتنا لالستنتاج بأن ھناك قائدا واحدا ھو الموجود، وھذا القائد ھو السید میلیوكوف
وھو محرر لسان حال الحزب الرئیسى، الھام اللجنة المركزیة، والموجھ السرى لفریق الدوما، وبكلمة ھو 

... القائد

ماالذى یجعل السید میلیوكوف قائدا لھذا االئتالف الذى اسئ اختیاره الذى اعتبر، وربما، یعتبر نفسھ حتى ھذا 
الیوم اشد االحزاب السیاسیة قوة فى روسیا؟ وبالفعل ماالذى یجعل السید میلیوكوف قائدا؟ فھوالیملك فھما واضحا 

ماالذى یجیده بالفعل؟ ان قدرتھ الوحیدة ھى ان یعلم حزبھ احباط . لمسار التطور الثورى، والخطة واضحة للعمل
لم یكن من الممكن تفادى النظام . الثورة، ان یؤخر اجابة االسئلة التى طرحتھا وبعدم االشتراك فى احداثھا

لم یكن . وكل المھام تتقوم فى انتظار تأسیسھ صابرین. فسوف یتأسس فى نھایة المطاف. البرلمانى فى روسیا
ان مایسمى بالحزب الدیموقراطى الدستورى مكون من . ھناك غنى عن السید میلیوكوف فى تقریر ھذه المھام

مادام االستقالل الذاتى االشد، والشرائح . عناصر اجتماعیة مختلفة علقت فى لحظات مختلفة من تطورھا السیاسى
والمجموعات المنفصلة تحمل بشكل الراد لھ التحلل داخل الحزب، الذى یوحد المدنیین، والبورجوازیة الصغیرة، 
واالنتیلیجنتسیا والفالحین االثریاء، مادامت قضایا التكتیك تروج المزید من االستقالل السیاسى اذن، بالتأكید، فان 

والسید میلیوكوف . الشعور بضرورة حفظ الذات حزبیا تجبر الكادیت على تبنى تاكتیكات االستنكاف عن التاكتیك
اذا كانت ھذه الموھبة تصنع قائدا اذن فالسید . قادر على صیاغة ھذا االستنكاف بطریقة یفوق فیھا نظراءه

: القادة االفراد من طراز السید میلیوكوف لھم میل لتفضیل السیاسة الخفیة . میلیوكوف، بالشك، ھو قائد سیاسى
انھا طریقة الدبلوماسیة الحزبیة الداخلیة الحاذقة للتحالفات الشخصیة والمقاربات التى تماثل لعب الشطرنج التى 

لیست مھمتھم ان یوظفوا الحالة الثوریة وانما ان یحموا حزبھم من الحالة . یصاغ بھا االستنكاف عن الممارسة
ویبدو لھم انھ یمكن لنا ان نجد مخرجا من كل التناقضات ولھذا نحتاج فقط الى ان نصوغ السؤال . الثوریة

وبالنسبة لھم . بالنسبة لھم فان فن حفظ وحدة الحزب تقود الى فن تالیف القرارات التى تستبعد الخالف. بصواب
" العملیة " وبالرغم من انھم یحبون معارضة سیاساتھم . فان االسئلة السیاسیة تقررھا الكلمات ال العكس

بالنظریین الثوریین لالشتراكیة الدیموقراطیة فان االسھاب والخلط، فى الواقع الفعلى، ھو جوھر معجمھم 
دوما دولة مع : دوما دولة ام جمعیة تأسیسیة؟ سوف یحلون المسألة ھكذا : اذا ماثار نزاع حول سؤال . السیاسى

السید .وحول مسألة غرفة واحدة ام غرفتین یتعین ان یصوت كل اعضاء الحزب حسب رغبتھم. وظائف دستوریة
.میلیوكوف، وعلینا ان نكرر، انسان ثر فى مثل ھذه التركیبات وھذا السبب تحدیدا ھو مایجعلھ قائدا

لحسن الحظ فان الحال لیس . ولكن السیاسة سوف تكون فنا محتقرا اذا مااراد احد ان یختزلھا الى فن للكلمات
تثقل االحداث الثوریة بوطأتھا اكثر من االحزاب . الوقائع: ضد سیاسة كھذه یتحدث اشد االعداء فظاعة . كذلك

انھم یجبرون على التصادم اقوى .فى یوم او فى ساعة یدمرون العمل المرھف الذى جرى لشھور. الثوریة
لقد وضعوا عالمة الموت على قادة االمس . االجسام، التى اتحدت اسماؤھا بشكل اصطناعى فى قرارات الحزب

لیس كثیرا فى الحزب  –ھناك فى حزب میلیوكوف عناصر تتحرك نحو الثورة وعناصر تبتعد عنھا . السیاسیین
ویھیمن السید میلیوكوف وسیظل یھیمن، طالما كانت مھمة القادة اخفاء تناقض اتجاھات . ولكن من تحت الحزب

ولكن االن، بعد اخفاق تاكتیكات التجدید السلمى من خالل الدوما، فعلى الثورة ان . التطور عن قسمى الحزب
.ولن یتعین علینا ان ننتظر طویال حتى یحدث ھذا. تطور ھذا التناقض حتى اقصى مدى لھ

:یصف احد الرواد من مؤرخى الثقافة الروسیة، فى مقالھ عن تطور الشقاق، احد فروعھ على النحو التالى 

ویمكن لمثل ھذا االتجاه ان یتطور فحسب فى . تقاسم المصیر العام لكل االتجاھات**) بوبوفشینا (ھذا االتجاه 
اتجاه التطرفات التى یحتویھا ولكونھ تسویة بین االورثوذكس ومن ھم من غیر بوبوفشینا، انصار بوبوفشینا یمكن 

ولكن التقارب مع كنیسة الدولة الحاكمة قد اعیق . لھم ان یتصلوا بكنیسة الدولة او الحزب االكثر تطرفا لالنشقاق
لم تكن التسویات فى ظل االوضاع الراھنة . قبل كل شئ بسبب موقف النخب االكلیركیة والدنیویة من االنشقاق

وبقدر مایعنى االمر من ھم ...ممكنة بشروط یمكن ان تكون مرضیة لكال الجانبین، وعلى ذلك، لن تكون مخلصة
وعلى ذلك فان التذبذب بین . من غیر انصار بوبوفشینا كان یمكن لھذا ان یكون مسموحا بھ لالكثر اقداما

اى نمط من . التطرفین بغیر توقف عند احدھما، كان ینتھى ببوبوفشینا الى ان تسلق فى مرق افكارھا القدیمة
االدراك الجاد للتطور الداخلى سوف یعنى انھ الیمكن ادخال تغییر ما ذو مغزى، الن نتیجة مثل ھذا التطور 

}١٩{.ستنحرف من اطار ھذا االتجاه الوسطى الى جانب او اخر
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واذا وجدنا . ھذا التشخیص لبوبوفشینا یغطى، وفقا للمؤلف نفسھ، كل االتجاھات الوسطیة وال یمثل اى شئ اصیل
یكون ذلك لسبب وحید وھو ان مؤلف ھذه السطور لم یكن احدا سوى : من المفید ان نلفت االنتباه الیھ فسوف 

نحن النعرف اى استنتاجات استخلصھا میلیوكوف من ھذا من اجل وضعھ السیاسى . السید میلیوكوف نفسھ
فھو یلون نفسھ  –وانا الاظن ان لدى السید میلیوكوف عزم كاف لدحض ھذا  –ولكن فى اجمالھ . الخاص

".االتجاھات الوسطیة " بتشخیصھ الذى الرحمة فیھ لكل 

ألنھا مساومة بین الملكیة والدیموقراطیة، والطبقات صاحبة االمتیاز والشعب فان حزب السید میلیوكوف سوف 
ولكن مقاربة سلطة الدولة یعیقھ قبل . یكون قادرا فقط على ان یقارب اما سلطة الدولة او حزب ثورى اشد تطرفا

بھذه الطریقة، . مایعنى مقاربة الثورة جذاب فحسب لالشد حزما. كل شئ موقفھ من معارضة سلطة الدولة ذاتھا
حال عدم تقریر ألى جانب ننحاز،  –الیسار " فوضى"بین اضطھاد الیمین و –التحول الدائم بین امرین متطرفین 

. فان اللیبرالیة الملكیة الروسیة مقدر علیھا ان توجد فى دائرة شریرة من االفكار السیاسیة التى ولى زمنھا
والتطور الداخلى لھذا الحزب مستحیل مادامت نتائج ھذا التطور سرعان ماتقود من نتیجة الخرى متجاوزة حدود 

سوف یكون على . وحیث یكون التطور الداخلى مستحیال یأتى التفكك الداخلي الذى الیمكن تفادیھ. الموقع الوسطى
السید میلیوكوف فى مستقبل غیر بعید ان یسعد بان یرى صواب مقاربتھ التاریخیة الثقافیة فى مصیر حزبھ 

ماذا سوف یحدث لھ، لفنھ كقائد سیاسى وارشیف قراراتھ الذى یعنى كل شئ والشئ، اننا النجرؤ على . الخاص
! ان نتنبأ

تروتسكى . ل
 ١٩٠٦اغسطس 

ھوامش
.وایت من اس اا س لتقدیمھما مقترحات قیمة بشأن الترجمة. تاتشر ان تشكر تانیا فریسبى وجیمس د. تود ایان د

.٢٩٤ &٢٣٠، ص ص  )١٩٧٠ھارموندسورث ( تروتسكى، حیاتى . ل. ١
.١٢٣١، ص  )١٩٧٧لندن، ( تروتسكى، تاریخ الثورة الروسیة .  ل٢
. ١٢٣، ص )نیویورك  ( ١٩٣٢تروتسكى، كتابات لیون تروتسكى، .  ل٣
.٢٠٧ نفس المصدر، ص ٤
. ( ، روسیا فى فوضى١٩٠٥اشر، ثورة .  من اجل تحلیل اتم لمضمون دستور بولیجین وتضمیناتھ، انظر ا٥

.١٨٢—١٧٩ص ص ،  )١٩٨٨ستانفورد، كا 
.  لمتابعة تقییم دویتشر للخطاب٢٢ – ١٢٠ص ،  )١٩٥٤اوكسفورد (  ایزاك دویتشر، النبى مسلحا ٦
فى ھوامش المجلد الثانى من . صحفى عمل فى نیدیلیا ونوفایا فریمیا ) ١٨٦٠ولد ( ن سیرومیاتنیكوف .  س٧

، القسم ١٩٢٥ناشا بیرفایا ریفولیتسیا، موسكو " ( رجعیا قویا"مؤلف سوشنینیا لتروتسكى وصف باعتباره 
 ).٥٨١. االول، ص

. ١٩٠٥ اغسطس ٧ یشیر تروتسكى الى مقالة زامیتكى بیساتلیا، المنشورة فى سلوفا، ٨
عضو اتحاد عمال كل المانیا . شخصیة قیادیة فى الحركة العمالیة االلمانیة ) ١٨٦٤ – ١٨٢٥(  فردیناند السال ٩

. وقد قام بمراسلة ماركس وانجلز
}ت. ل{ .  مؤتمر الزیمستفو١٠
}ت . ل{ .  مندوبى الزیمستفو یرون القیصر١١
}ت . ل{ .  طبع مرسوم بولیجین١٢
}ت . ل{ .  انتفاضة المدرعة بوتمكین تافریشیسكى١٣
برفیسور لیبرالى متخصص فى فلسفة القانون بجامعة ): ١٩٢٠—١٨٦٣(تروبیتسكوى .  االمیر ا١٤

. ١٩٠٦وكان عضوا فى الحزب الدستورى الدیموقراطى حتى .موسكو
احد مؤسسى الحزب الدستورى  ) : ١٩٢٨ – ١٨٨٤( بیترونكفیتش ١٥

.الدیموقراطى ومحرر جریدة ریش
وترأس مجلس الوزراء من . ١٩٠٣ – ١٨٩٢وزیر المالیة الفرنسى من  ) : ١٩١٥ – ١٨٩٤(ویتى .  س١٦

. للغایة بالنسبة للیبرالیین" یمینى "للغایة بالنسبة للقیصر و" یسارى " على اى حال لقد اثبت انھ . ١٩٠٥اكتوبر 
. ١٩١٢– ١٩٠٧ وكتب مذكراتھ بین ١٩٠٦استقال فى ابریل 

مثل رودیشییف . احد مؤسسى الحزب الدیموقراطى الدستورى وعضو لجنتھ المركزیة: رودیشییف .  ج١٧
. الدیموقراطیون الدستوریون فى مجالس الدوما االربعة

كان عضوا فى اللجنة . اقتصادى روسى، فیلسوف، مؤرخ وناشر ) ١٩٤٤ – ١٨٧٠(ستروفھ . ب.  ب١٨
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وادار ظھره على اى حال للماركسیة . ١٨٩٨المركزیة فى حزب العمال االشتراكى الدیموقراطى الروسى عام 
.وترك الحزب االشتراكى الدیموقراطى

وقد طبع طبعات عدیدة .  یقتبس تروتسكى ھنا من كتاب میلیوكوف اوشركى با استورى روسكوى كولتورى١٩
، المجلد الثانى، القسم االول، ١٩٣١وقد وجدت طبعة مختلفة قلیال من ھذا النص فى باریس وھى طبعة . مختلفة

 ٧٠ص 
.*****************

المصطلح یرجع إلى أیام االنشقاق في الكنیسة األرثوذكسیة الروسیة فى القرن السابع .. بالنسبة لكلمة بوبوفشینا**
عشر حین أعلن البطریرك نیكون إجراء إصالحات جذریة فى الطقوس منھا مثال أن ترسم عالمة الصلیب بثالث 

ولم یقبل جزء من المؤمنین ھذه اإلصالحات ومنھم رئیس األساقفة .. أصابع على النمط الیونانى بدال من إصبعین
ومنذ أواخر القرن السابع عشر . أفاكوم وكان ھؤالء أقلیة منشقة ظلت تتمسك بالطقوس القدیمة حتى یومنا ھذا

انقسم أتباع الطقوس القدیمة بدورھم إلى مذھبین أحدھم یرفض وجود أى ھیئات كنسیة ولیس لھم قساوسة أما 
نقال عن صدیقى اللغوى  –المذھب الثانى فیعترف بضرورة أن یكون لكل جماعة من المؤمنین قسیس خاص بھم

) المترجم . الروسى فیتولد لیبو

المصدر ، ١٩٠٥میلیوكوف كتب فى اغسطس . ن. خطاب مفتوح الى البروفیسور ب: العنوان االصلى للمقال * 
ترجمة وتحریر ایان تاتشر عن . ٢٣٨ – ٢٢٤ص ص ،  )١٩٩٠ (٢روسیا الثوریة، المجلد الثالث، رقم : 

)االنجلیزیة . ( ارشیف لیون تروتسكى على االنترنت --الروسیة 
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