
تصفیة الثورة بالعنف فى اطار دستوري

لینین.  ف
 

لقد تلت وعود الدستور افظع واقبح اعمال العنف وحشیة، وبدا انھا صممت خصیصا بقصد ان تعطى الشعب بعد 
ان التناقض بین الوعود والكلمات . موضوعا صارخا عن المغزى الحقیقى لسلطة االوتوقراطیة الفعلیة

لقد بدأت . وقصاصات االوراق، من ناحیة، وحقائق الواقع من ناحیة اخرى قد بدت اكثر اتضاحا بما الحد لھ
االحداث تزودنا بتاكید صارخ عن حقیقة اعلناھا منذ زمن طویل لقراءنا، وسوف نكررھا المرة بعد االخرى، اى، 

الى ان یطاح بالسلطة الفعلیة للقیصریة، فان كل تنازالتھا، حتى ان بلغت جمعیة تأسیسیة، ھى سراب، ووھم، 
. ونتف من الخداع

التى لم تصلنا  } ٣{وقد جعل عمال بطرسبورج الثوریون ھذا االمر واضحا تماما فى واحدة من نشراتھم الیومیة 
. بعد، ولكن وردت االشارة الیھا المرة بعد المرة فى الصحافة االجنبیة، التى صعقتھا وأخافتھا سطوة البرولیتاریا

المترجم  –مرة اخرى { اننا نترجم من االنجلیزیة الى الروسیة (لقد منحنا حریة االجتماع " كتبت لجنة االضراب 
وقد . ولكن اجتماعاتنا یحاصرھا الجنود) " من ھنا یتأتى بعض من عدم الدقة التى الیمكن تجنبھا فى الصیاغة } 

لقد . لقد وعدونا بحریة التعلیم، ولكن الجامعة تحتلھا قوات الجیش. منحنا حریة الصحافة، لكن الرقابة متواصلة
ویتى، ) المترجم  –الوزیر الدیبلوماسى ( لقد منحونا . وعدونا بحرمة االشخاص، ولكن السجون تكتظ بالمعتقلین

لقد منحونا دستورا، لكن االوتوقراطیة الزالت . موجودا) المترجم  –الشرطى القمعى ( ولكن الیزال تریبوف 
." لقد منحنا كل شئ ولكن لیس لدینا اى شئ. قائمة

والمغزى الحقیقى للحریات قد اوضحھ نفس . واوقف تریبوف الدستور. القیصر" بیان" لقد علق تریبوف 
. كما وأد العفو الشامل بواسطة تریبوف. التریبوف

انھ احد اكثر . ولكن من ھو تریبوف ھذا؟ ھل ھو شخصیة فذة، وتمثل ازاحتھ داللة خاصة؟ الشئ من ھذا القبیل
.رجال الشرطة عادیة، الذى یقوم بالعمل الیومى للقیصریة، وتحت أمره العسكریون والشرطة

قد اكتسب فجأة مثل ھذه االھمیة " الروتینى " ولكن لم تصادف ان ھذا الشرطى وھو غایة فى العادیة بعملھ 
ان الشعب الذى تقوده . حدث ھذا بسبب ان الثورة قد حققت تقدما عظیما، وجعلت الحل اقرب. االستثنائیة

البرولیتاریا یصبح اشد نضجا من الناحیة السیاسیة كل یوم، ال، بل كل ساعة، او، ان شئت لیس بالعام وانما 
بینما كان تریبوف بالنسبة لشعب نائم سیاسیا مجرد شرطى غایة فى العادیة، اال انھ بالنسبة لشعب وعا . باالسبوع

.بات بالنسبة لھ قوة سیاسیة، اصبح الیحتمل، النھ یشخصن كل وحشیة، واجرامیة وبالدة القیصریة

.انھا تزود كل طبقات الشعب وكل قومیات روسیا بدرس ممتاز حول طبیعة الدستور. الثورة تعلم
الثورة تعلم حین تضع فى الصدارة المھام السیاسیة الملحة المباشرة، فى اشد اشكالھا وضوحا وضغطا، فھى تدفع 
ھذه الجماھیر الى ان تدرك ھذه المھام، وتجعل جماع وجود الشعب مستحیال، بدون انجاز ھذه المھام، انھا تعرى 

". لقد منحونا كل شئ ولكن لیس لدینا شئ . " المراوغات، والوعود، واالعترافات، على تباینھا، تفاھة كل مظاھر
لقد اقتربنا من الحریة، وقد اجبرنا الكل على . وعودا فقط، مادمنا النملك سلطة فعلیة" منحونا "بالفعل لقد 

ومانریده على اى حال لیس االعتراف بھذه الحاجة، . اختالفھم، حتى القیصر على ان یعترف بالحاجة للحریة
نحن النرید قصاصة من ورق تتضمن وعودا بسلطة تشریعیة لممثلى الشعب، وانما نرید . وانما بالحریة ذاتھا

وكلما كانت بیانات . وكلما اقتربنا اكثر من ھذه السیادة، كلما اصبح غیابھا الیطاق اكثر. السیادة الفعلیة للشعب
. القیصر اكثر اغواءا، كلما بات حكمھ بالنسبة لنا الیحتمل

. سیصل الصراع الى منتھاه، وھو االجابة على سؤال مااذا كانت السلطة الفعلیة ستظل فى ید حكومة القیصر
وقد تم االعتراف بھا منذ زمن طویل من . فقد جرى االعتراف بھا االن بصفة عامة، بالنسبة لالعتراف بالثورة

اننى . " وقد اعترف بھا االن السید ویتى ونیقوال رومانوف. جانب السید ستروفھ وسادة جریدة اسفوبوجدینیھ
". دعونى فقط احتفظ بالسلطة، دعونى انجز وعودى الخاصة " ھكذا یقول القیصر " اعدكم بأى شئ ترغبون فیھ 

یمكن ان امنحكم كل شئ عدا " یعلن القیصر . ھذا ھو لب بیانات القیصر، وغرضھا ان تخمد النضال المقرر
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". كل شئ عدا السلطة وھم " ویجیب الشعب الثورى " السلطة 

ان المغزى الحقیقى لتلك البالدة البادیة التى وقعت فیھا الشؤون الروسیة یكمن فى رغبة القیصر فى خداع الشعب 
یبذل القیصر وعودا اعظم للبورجوازیة، بأمل ان تتجھ الطبقات . وتجنب الثورة بعقد صفقة مع البورجوازیة

فى تجاوزات " القانون والنظام " كیفما كان االمر، بینما یتمثل ". القانون والنظام " المالكة، والناس، اخیرا نحو 
ان القیصر یحتاج كال . تریبوف والمائة السود، فان نداء القیصر یبدو على االغلب وكأنھ صوت صارخ فى البریة

وتریبوف من اجل ان یروع البعض االخر، . ویتى من اجل ان یجتذب البعض --من ویتى وتریبوف بقدر متساو 
. ویتى من اجل الوعود، وتریبوف من اجل العمل، ویتى من اجل البورجوازیة، وتریبوف من اجل البرولیتاریا

یتكشف امام اعیننا مرة اخرى، وعلى مستوى اعلى من التطور فحسب ھذه المرة، مشھد یماثل ماشھدناه فى بدایة 
.یقوم اللیبرالیون بالتفاوض بینما ینھض العمال بالقتال –اضرابات موسكو 

وربما كان الى حد ما متھورا للغایة قیاسا بالدیبلوماسى ویتى، . لدى تریبوف فھم ممتاز لدوره ومغزاه الفعلى
بل انھ كان مضطرا ألن یتھور، ألنھ یدرك ان القوات . ولكنھ كان خائفا من ان یتخلف بفعل التطور السریع للثورة

.التى تحت امرتھ اخذة فى الضعف

لقد شرع المائة . بالتزامن مع بیانھا حول الدستور، بدأت االوتوقراطیة فى اتخاذ خطوات العاقة صدور الدستور
ومذابح، واعمال غیر مسبوقة من ، تردنا تقاریر عن مجازر. السود فى العمل بطریقة لم تشھدھا روسیا من قبل

و تقوم الشرطة عندما یكون فى مستطاعھا .ان االرھاب االبیض عنیف. الوحشیة تتدفق من كل انحاء روسیا
بتحریض وتنظیم حثالة المجتمع الرأسمالى لممارسة النھب والعنف، مغرقة نفایة السكان الحضریین بالمشروبات 

اعطاء "والمتمردین، مساعدة فى تأدیب " الطالب " الروحیة، ناصبة مذابح للیھود، محرضة على العنف ضد 
وقد برھن تریبوف . تعمل الثورة المضادة بكامل طاقتھا). المترجم  –ھیئة بلدیة ( ألعضاء الزیمستفو " درس 

، و یلقى بالناس )فى كییف ( ، وتفقأ االعین )فى اودیسا ( تطلق المدافع االلیة نیرانھا . على انھ جدیر بلقمة خبزه
من الطوابق العلیا الى الشارع، وتؤخذ المنازل عنوة ویطرد من فیھا، وتشعل الحرائق والیسمح ألحد باطفاءھا، 

من بولندا الى سیبریا، من شواطئ . وھؤالء الذین یجرؤون على ابداء مقاومة للمائة السود یرمون بالرصاص
.تظھر لنا الصورة نفسھا –خلیج فنلندا الى البحر االسود 

ولكن بالتزامن مع انفجار وحشیة المائة السود، مع ھذا االحتفال الذى ھیأتھ االوتوقراطیة، ھذه التشنجات االخیرة 
للوحش القیصرى، فان ھناك ھجمات غضة تشنھا البرولیتاریا وھى كالعادة تبدو فقط وكأنھا تھدأ بعد كل نھوض 

وألسباب سبق ان . فى الواقع الفعلى، فانھا تجمع قواھا فحسب وتستعد لتوجیھ ضربة حاسمة. فى الحركة
توازى انفجارات . ذكرناھا، فان فظاعات الشرطة فى روسیا قد اكتست طابعا مختلفا تماما عما جرى فى الماضى

وفى ، ویمكن ان نالحظ ھذا فى المقاطعات. انتقام القوزاق بانتقام تریبوف، تبین ان قوة القیصر تتحلل بسرعة
فنلندا، وفى سانت بطرسبورج، ومن الواضح ان ذلك یتجلى فى االماكن التى یكون فیھا الناس فى ادنى االوضاع 

ویبدون اقل تطورا من الناحیة السیاسیة فى المناطق الطرفیة ویفتقرالمكان الى وجود سكان روس، وكذلك فى 
.العاصمة، التى تعد بأ ن تكون مسرحا لدراما الثورة العظمى

)مقتطف . ( حل العقدة فى متناول یدنا: العنوان االصلى للمقال *
١٩٧٢، دار التقدم، موسكو، ٤٥٤ – ٤٤٧لینین، االعمال الكاملة، المجلد التاسع، ص ص : المصدر 

لینین .  ـ تصفیة الثورة بالعنف فى اطار دستورى ف١١
لقد تلت وعود الدستور افظع واقبح اعمال العنف وحشیة، وبدا انھا صممت خصیصا بقصد ان تعطى الشعب بعد 

ان التناقض بین الوعود والكلمات . موضوعا صارخا عن المغزى الحقیقى لسلطة االوتوقراطیة الفعلیة
لقد بدأت . وقصاصات االوراق، من ناحیة، وحقائق الواقع من ناحیة اخرى قد بدت اكثر اتضاحا بما الحد لھ

االحداث تزودنا بتاكید صارخ عن حقیقة اعلناھا منذ زمن طویل لقراءنا، وسوف نكررھا المرة بعد االخرى، اى، 
الى ان یطاح بالسلطة الفعلیة للقیصریة، فان كل تنازالتھا، حتى ان بلغت جمعیة تأسیسیة، ھى سراب، ووھم، 

. ونتف من الخداع

التى لم تصلنا  } ٣{وقد جعل عمال بطرسبورج الثوریون ھذا االمر واضحا تماما فى واحدة من نشراتھم الیومیة 
. بعد، ولكن وردت االشارة الیھا المرة بعد المرة فى الصحافة االجنبیة، التى صعقتھا وأخافتھا سطوة البرولیتاریا

المترجم  –مرة اخرى { اننا نترجم من االنجلیزیة الى الروسیة (لقد منحنا حریة االجتماع " كتبت لجنة االضراب 
وقد . ولكن اجتماعاتنا یحاصرھا الجنود) " من ھنا یتأتى بعض من عدم الدقة التى الیمكن تجنبھا فى الصیاغة } 
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لقد . لقد وعدونا بحریة التعلیم، ولكن الجامعة تحتلھا قوات الجیش. منحنا حریة الصحافة، لكن الرقابة متواصلة
ویتى، ) المترجم  –الوزیر الدیبلوماسى ( لقد منحونا . وعدونا بحرمة االشخاص، ولكن السجون تكتظ بالمعتقلین

لقد منحونا دستورا، لكن االوتوقراطیة الزالت . موجودا) المترجم  –الشرطى القمعى ( ولكن الیزال تریبوف 
." لقد منحنا كل شئ ولكن لیس لدینا اى شئ. قائمة

والمغزى الحقیقى للحریات قد اوضحھ نفس . واوقف تریبوف الدستور. القیصر" بیان" لقد علق تریبوف 
. كما وأد العفو الشامل بواسطة تریبوف. التریبوف

انھ احد اكثر . ولكن من ھو تریبوف ھذا؟ ھل ھو شخصیة فذة، وتمثل ازاحتھ داللة خاصة؟ الشئ من ھذا القبیل
.رجال الشرطة عادیة، الذى یقوم بالعمل الیومى للقیصریة، وتحت أمره العسكریون والشرطة

قد اكتسب فجأة مثل ھذه االھمیة " الروتینى " ولكن لم تصادف ان ھذا الشرطى وھو غایة فى العادیة بعملھ 
ان الشعب الذى تقوده . حدث ھذا بسبب ان الثورة قد حققت تقدما عظیما، وجعلت الحل اقرب. االستثنائیة

البرولیتاریا یصبح اشد نضجا من الناحیة السیاسیة كل یوم، ال، بل كل ساعة، او، ان شئت لیس بالعام وانما 
بینما كان تریبوف بالنسبة لشعب نائم سیاسیا مجرد شرطى غایة فى العادیة، اال انھ بالنسبة لشعب وعا . باالسبوع

.بات بالنسبة لھ قوة سیاسیة، اصبح الیحتمل، النھ یشخصن كل وحشیة، واجرامیة وبالدة القیصریة

.انھا تزود كل طبقات الشعب وكل قومیات روسیا بدرس ممتاز حول طبیعة الدستور. الثورة تعلم
الثورة تعلم حین تضع فى الصدارة المھام السیاسیة الملحة المباشرة، فى اشد اشكالھا وضوحا وضغطا، فھى تدفع 
ھذه الجماھیر الى ان تدرك ھذه المھام، وتجعل جماع وجود الشعب مستحیال، بدون انجاز ھذه المھام، انھا تعرى 

". لقد منحونا كل شئ ولكن لیس لدینا شئ . " المراوغات، والوعود، واالعترافات، على تباینھا، تفاھة كل مظاھر
لقد اقتربنا من الحریة، وقد اجبرنا الكل على . وعودا فقط، مادمنا النملك سلطة فعلیة" منحونا "بالفعل لقد 

ومانریده على اى حال لیس االعتراف بھذه الحاجة، . اختالفھم، حتى القیصر على ان یعترف بالحاجة للحریة
نحن النرید قصاصة من ورق تتضمن وعودا بسلطة تشریعیة لممثلى الشعب، وانما نرید . وانما بالحریة ذاتھا

وكلما كانت بیانات . وكلما اقتربنا اكثر من ھذه السیادة، كلما اصبح غیابھا الیطاق اكثر. السیادة الفعلیة للشعب
. القیصر اكثر اغواءا، كلما بات حكمھ بالنسبة لنا الیحتمل

. سیصل الصراع الى منتھاه، وھو االجابة على سؤال مااذا كانت السلطة الفعلیة ستظل فى ید حكومة القیصر
وقد تم االعتراف بھا منذ زمن طویل من . فقد جرى االعتراف بھا االن بصفة عامة، بالنسبة لالعتراف بالثورة

اننى . " وقد اعترف بھا االن السید ویتى ونیقوال رومانوف. جانب السید ستروفھ وسادة جریدة اسفوبوجدینیھ
". دعونى فقط احتفظ بالسلطة، دعونى انجز وعودى الخاصة " ھكذا یقول القیصر " اعدكم بأى شئ ترغبون فیھ 

یمكن ان امنحكم كل شئ عدا " یعلن القیصر . ھذا ھو لب بیانات القیصر، وغرضھا ان تخمد النضال المقرر
". كل شئ عدا السلطة وھم " ویجیب الشعب الثورى " السلطة 

ان المغزى الحقیقى لتلك البالدة البادیة التى وقعت فیھا الشؤون الروسیة یكمن فى رغبة القیصر فى خداع الشعب 
یبذل القیصر وعودا اعظم للبورجوازیة، بأمل ان تتجھ الطبقات . وتجنب الثورة بعقد صفقة مع البورجوازیة

فى تجاوزات " القانون والنظام " كیفما كان االمر، بینما یتمثل ". القانون والنظام " المالكة، والناس، اخیرا نحو 
ان القیصر یحتاج كال . تریبوف والمائة السود، فان نداء القیصر یبدو على االغلب وكأنھ صوت صارخ فى البریة

وتریبوف من اجل ان یروع البعض االخر، . ویتى من اجل ان یجتذب البعض --من ویتى وتریبوف بقدر متساو 
. ویتى من اجل الوعود، وتریبوف من اجل العمل، ویتى من اجل البورجوازیة، وتریبوف من اجل البرولیتاریا

یتكشف امام اعیننا مرة اخرى، وعلى مستوى اعلى من التطور فحسب ھذه المرة، مشھد یماثل ماشھدناه فى بدایة 
.یقوم اللیبرالیون بالتفاوض بینما ینھض العمال بالقتال –اضرابات موسكو 

وربما كان الى حد ما متھورا للغایة قیاسا بالدیبلوماسى ویتى، . لدى تریبوف فھم ممتاز لدوره ومغزاه الفعلى
بل انھ كان مضطرا ألن یتھور، ألنھ یدرك ان القوات . ولكنھ كان خائفا من ان یتخلف بفعل التطور السریع للثورة

.التى تحت امرتھ اخذة فى الضعف

لقد شرع المائة . بالتزامن مع بیانھا حول الدستور، بدأت االوتوقراطیة فى اتخاذ خطوات العاقة صدور الدستور
ومذابح، واعمال غیر مسبوقة من ، تردنا تقاریر عن مجازر. السود فى العمل بطریقة لم تشھدھا روسیا من قبل

و تقوم الشرطة عندما یكون فى مستطاعھا .ان االرھاب االبیض عنیف. الوحشیة تتدفق من كل انحاء روسیا
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بتحریض وتنظیم حثالة المجتمع الرأسمالى لممارسة النھب والعنف، مغرقة نفایة السكان الحضریین بالمشروبات 
اعطاء "والمتمردین، مساعدة فى تأدیب " الطالب " الروحیة، ناصبة مذابح للیھود، محرضة على العنف ضد 

وقد برھن تریبوف . تعمل الثورة المضادة بكامل طاقتھا). المترجم  –ھیئة بلدیة ( ألعضاء الزیمستفو " درس 
، و یلقى بالناس )فى كییف ( ، وتفقأ االعین )فى اودیسا ( تطلق المدافع االلیة نیرانھا . على انھ جدیر بلقمة خبزه

من الطوابق العلیا الى الشارع، وتؤخذ المنازل عنوة ویطرد من فیھا، وتشعل الحرائق والیسمح ألحد باطفاءھا، 
من بولندا الى سیبریا، من شواطئ . وھؤالء الذین یجرؤون على ابداء مقاومة للمائة السود یرمون بالرصاص

.تظھر لنا الصورة نفسھا –خلیج فنلندا الى البحر االسود 

ولكن بالتزامن مع انفجار وحشیة المائة السود، مع ھذا االحتفال الذى ھیأتھ االوتوقراطیة، ھذه التشنجات االخیرة 
للوحش القیصرى، فان ھناك ھجمات غضة تشنھا البرولیتاریا وھى كالعادة تبدو فقط وكأنھا تھدأ بعد كل نھوض 

وألسباب سبق ان . فى الواقع الفعلى، فانھا تجمع قواھا فحسب وتستعد لتوجیھ ضربة حاسمة. فى الحركة
توازى انفجارات . ذكرناھا، فان فظاعات الشرطة فى روسیا قد اكتست طابعا مختلفا تماما عما جرى فى الماضى

وفى ، ویمكن ان نالحظ ھذا فى المقاطعات. انتقام القوزاق بانتقام تریبوف، تبین ان قوة القیصر تتحلل بسرعة
فنلندا، وفى سانت بطرسبورج، ومن الواضح ان ذلك یتجلى فى االماكن التى یكون فیھا الناس فى ادنى االوضاع 

ویبدون اقل تطورا من الناحیة السیاسیة فى المناطق الطرفیة ویفتقرالمكان الى وجود سكان روس، وكذلك فى 
.العاصمة، التى تعد بأ ن تكون مسرحا لدراما الثورة العظمى

)مقتطف . ( حل العقدة فى متناول یدنا: العنوان االصلى للمقال *
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