
السوق الدستوري
لینین . ف

. كما الحظت الدوائر االرستقراطیة فى سانت بطرسبورج بصواب كامل، فان بولیجین یلعب اآلن لكسب الوقت
فھو یحاول أن یؤجل اإلصالحات التى وعد بھا القیصر ألطول امد ممكن، وأن یختزلھا إلى توافھ لن تقلص باى 

وبدال من دستور، فانھ یعد، كما اشرنا قبال . حال من سلطة القیصر االوتوقراطى ومن الموظفین األوتوقراطیین
اآلن لدینا تأكیدا بشأن ماقلناه، . بتشكیل ھیئة استشاریة التتمتع بأى حق مھما كان} ١{ذات مرة فى جریدة فبریود 

وفقا لتلك الجریدة، فقد ذكر . اى، نص مشروع بولیجین المنشور فى الجریدة اللیبرالیة االلمانیة فوسیشھ تسایتونج
كل من بولیجین، یرمولوف، شرباتوف، میشرسكى واألمیر موروسوف بوصفھم مؤلفى المشروع وھو فى 

:جوھره كما یلى 

یمكن تقدیم أى مشروعات قوانین بواسطة أى عضو فى مجلس الدولة أو . جمعیة دولة) ٢(مجلس دولة، و ) ١(
تناقش مشروعات القوانین وتمرر بواسطة الجمعیة، . بواسطة عدد الیقل عن عشرین عضوا من اعضاء الجمعیة

یقرر القیصر الشكل الذى ستصبح بھ مشروعات القوانین قانونا، . بعد ذلك للمجلس واخیرا للقیصر لنیل موافقتھ
.او یعترض علیھا جمیعا

بولیجین الیحد من الحكم االوتوقراطى على االطالق ولكنھ ینشئ مجرد ھیئتین استشاریتین " دستور" وھكذا، فان
 عضوا تنتخبھم ٦٠یتكون المجلس االعلى، او مجلس الدولة، من ! مجلس اعلى ومجلس ادنى: على وجھ الحصر 

وكذلك من االعضاء الذین یعینھم القیصر من ) بما فیھا المحافظات البولندیة (  محافظة ٦٠جمعیات النبالء من 
مدة العضویة ثالث .  عضوا١٢٠على اال یتجاوز العدد االجمالى لالعضاء . بین الموظفین الرسمیین والضباط

.و یمكن لجلسات المجلس ان تكون علنیة او مغلقة، وفقا لما یقرره المجلس.سنوات

ویمكن للوزراء ورؤساء الدوائر ان یتواجدوا ( یتكون المجلس االدنى، او جمعیة الدولة من اعضاء منتخبین فقط 
(  زیمستفو من زیمستوفات المحافظات ٣٤ ممثلین من كل من ال ١٠: ،اى )فى كال الھیئتین بحكم وظائفھم 

 ممثلین من كل من الثالث محافظات التى لدیھا مؤسسات زیمستفو ولكنھا تفتقر لمؤسسات ٨،  )٣٤٠اجمالى 
 من كل من المحافظات البولندیة العشر ٥،  )٧٢(  من كل من التسع محافظات الشمالیة ٨ ) ٢٤اجمالى ( للنبالة 

 من اسیا الوسطى ١٥ من القوقاز،٣٠ من سیبریا، ٣٠، )١٥( من كل من محافظات البلطیق الثالث ٥، )٥٠( 
، ٢، موسكو، وارسو، اودیسا،٦سانت بطرسبورج،(  من المدن الكبرى ٢٠ من فنلندا،٣٢واقلیم ماوراء القوقاز، 

 من الكھنة االرثوذوكس الیونانیین، واحد لكل من ١٠) لودز، كییف، ریجا، وكلیاركوف، واحد لكل منھا 
على ھذه الجمعیة ان تنتخب .  عضوا٦٤٣ویبلغ اجمالى ھذا . الكاثولیك، اللوثریین، االرمن، المسلمون، والیھود

. وسوف تكون مدة عضویتھم ثالث اعوام.  عضوا١٥لجنة تنفیذیة تتكون من رئیس، واثنین من نواب الرئیس، و
فى فبرایر ومارس ثم فى اكتوبر : على ان تكون اللجنة التنفیذیة مؤسسة دائمة، وتلتقى الجمعیة مرتان كل عام 

یتمتع االعضاء بحصانة شخصیة طوال . وسوف تكون الجلسات علنیة او مغلقة وفقا لما تقرره الجمعیة. ونوفمبر
 عاما، ویجیدون ٢٥وتقتصر العضویة على الرعایا الروس الذین التقل اعمارھم عن . مدة عضویة الجمعیة

. روبال فى العام٣٠٠٠وسوف یتقاضون اجرا یبلغ . القراءة والكتابة باللغة الروسیة

فى كل من محافظات الزیمستفو االربعة والثالثین، سوف ینتخب عضوین : سوف تجرى االنتخابات كما یلى 
بواسطة مجلس النبالء، ثالثة بواسطة جمعیة زیمستفو المحافظة، واحد من المدن من قبل منتخبین خاصین، ثالثة 

وسوف ینتخب المندوبین . من الفالحین من قبل منتخبین خاصین، وواحد من التجار، وایضا بواسطة المنتخبین
من المحافظات التى التوجد بھا زیموستفات على اساس مشابھ، ونحن لن نعدد كل ھذه المؤسسات البیروقراطیة 

وحتى نصف الطریقة المقترحة لالنتخابات غیر المباشرة، سوف نضرب مثال باجراء انتخابات . البولیسیة العبثیة
. ممثلى الفالحین فى زیمستوفات المحافظات

(!) یلتقى ھؤالء فى مركز الناحیة، ویترأسھم ماریشال النبالء . تنتخب كل مقاطعة ریفیة صغیرة ثالثة ناخبین
ھؤالء المنتخبون یلتقون فى عاصمة المحافظة، ویترأسھم ماریشال . ویختاروا ثالث منتخبین من الدرجة الثانیة

وھكذا تجرى االنتخابات . نبالء المحافظة، وینتخبوا ثالث ممثلین للفالحین، ویتعین ان یكونوا ھم انفسھم فالحین
!على ثالث مراحل
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، ودستوره. فھو یتقاضى اجره من القیصر عن خدمات یقدمھا. الیعمل السید بولیجین بشكل ردئ على االطالق
ان سلطة االوتوقراطیة، . كما یمكن للقارئ ان یالحظ، صورة زائفة للتمثیل الشعبى بكل مافى الكلمة من معنى

وكال الھیئتین لھا طابع استشارى محض، بینما القیصر وحده ھو من لھ . كما بینا، لم یجر تقییدھا على اقل تقدیر
" فى المحل االول، فان ھذا . وجملة االمر ببساطة ھو ان ھناك وعدا جمیال لم یقطع لیحافظ علیھ. سلطة ان یقرر

وللنبالة نصف االصوات فى المجلس االعلى وقریبا من النصف فى . للنبالة بصفة خاصة، لمالك االرض" تمثیل 
من الممثلین العشرة لكل زیمستفو محافظة، اثنان من النبالة مباشرة وثالثة من مجالس الزیستفو، (المجلس االدنى 

ومشاركة الفالحین فى االنتخابات مستبعدة بشكل یثیر ). وھى حسب كل النوایا واالھداف مجالس للنبالة 
ان نظام االنتخابات على ثالث درجات یضمن ان عامة الشعب قد جرى استبعادھم تماماقبل دخولھم الى . السخریة
.الجمعیة

ان التمثیل فى برلمان الخراف ھذا مؤسس بالكامل على . وفى المحل الثانى، فاننا لنصدم باالقصاء الكامل للعمال
وفى حالة سكان المدن والتجار، یجرى التالعب . عمالیة والیمكن ان تكون" طبقة "مامن . مبدأ الطبقة االجتماعیة

بشدة باالنتخابات حتى ان البورجوازیة الصناعیة والتجاریة تصفى عبر درجات المنتخبین المتباینة، وانھ لمما 
ان خدام القیصر، فیما یبدو، . ینیر لنا الوضع للغایة ان نرى كیف تزاح البورجوازیة الى الخلف مقارنة بالنبالء

الیخشون كثیرا لیبرالیة مالك االرض، انھم الذعون بما یكفى لیدركوا تحت ھذه القشرة اللیبرالیة الطبیعة 
}٢{".الجنتلمان المتوحش " المحافظة العمیقة لھذا 

. وسوف یخدم غرضا مفیدا للغایة ان نجعل دستور بولیجین معروفا على نطاق واسع فى اوساط العمال والفالحین
الیمكن لنا ان نظھر بشكل اشد وضوحا المطامح الفعلیة واالساس الطبقى للسلطة القیصریة التى یفترض ان تقف 

والیمكن لنا ان نتخیل اال بصعوبة مادة افضل لدروس موضوعیة فى حق االقتراع العام المباشر . فوق الطبقات
.والمتساوى من خالل تصویت سرى

الھزیل دستور مالك االرض والبیروقراطیین فى ضوء التقاریر " الدستور"انھ لمن المثیر ایضا ان نرى ھذا 
) وباستثناء االحزاب المتطرفة، االرھابیون والرجعیون، فان مراسال انجلیزیا ما. االخیرة عن االحزاب السیاسیة

) ١: (یحصى ثالثة احزاب ) وعلى ذلك الیرى العوام مثل العمال " المجتمع " الذى یتضح انھ یختلط ب( 
، للقیصر، قوة السلطة، لرعایاه، قوة الرأى، اى" : السالفى"النظام ( المحافظون، او حزب الجامعة السالفیة 

وقائده، شیبوف، وبرنامجھ " ( االنتھازى"الحزب اللیبرالى او ) ٢(، )جمعیة تمثیلیة ذات سلطات استشاریة فقط 
الحزب ) ھذه غایة فى الداللة "!أو( "الرادیكالى او ) ٣(و " الجلوس بین مقعدین"  –مثلھ مثل كل االنتھازیین  --

حق االقتراع العام مع : برنامجھ ). ؟" (وطلبة"الدستورى، الذى یضم معظم اناس الزیمستفو، اساتذة جامعة 
.التصویت السرى

یقال ان المحافظین یلتقون االن فى سانت بطرسبورج، وسوف یلتقى اللیبرالیون فى اول مایو فى موسكو، 
ویقال ان الدوائر الحكومیة تنظر الى التصویت السرى . والرادیكالیون فى نفس الوقت فى سانت بطرسبورج

.ھم االكثر عددا من بین كل االحزاب" الرادیكالیون "و". اعالنا للجمھوریة "بوصفھ 

ویشبھ مشروع معسكر اوسفوبجدینیھ . ان مشروع بولیجین، وفقا لكل الظواھر، ھو مشروع الحزب المحافظ
). فى الواقع، لیس رادیكالیا بالمرة وان كان دستوریا بائسا " ( الرادیكالى او الدستورى"للغایة برنامج الحزب 

او حزب شیبوف ویحتمل انھ یتطلع اكثر قلیال مما قدمھ بولیجین واقل قلیال مما تطلبھ ، "اللیبرالى" واخیرا
.الدستوریون

والسادة المھذبون یبرزون من اجل سعر مرتفع وكذلك السادة . والمساومة نشطة. السوق یعاین یوما مشھودا
یعقدان صفقة، قبل ان یتدخل العمال  –كل شئ یشیر الى ان كل منھما یعمالن قلیال بعجلة ثم . البارعین من البالط

. والفالحون
اسفوبجدینیة، وھى تھدد االخیرین بشبح " رادیكالیى"انھا تھدد اللیبرالیین ب . تلعب الحكومة لعبة عمیقة

استغالل العمال من قبل  –اذا ماترجمنا ذلك الى لغة المصالح الطبقیة، وخاصة المصالح الرئیسیة . الجمھوریة
دعونا نتوصل التفاق، اعزائى مالك االرض والتجار، دعونا نقسم السلطة : تعنى ھذه اللعبة  –البورجوازیة 

سلمیا، فى روابط من التناغم، قبل ان یتاخر الوقت على ذلك، قبل ان تشتعل الثورة الشعبیة الحقیقیة، قبل ان 
یفاجئنا نھوض كل الطبقة العاملة وكل الفالحین، الذین لن یبتلعوا دساتیر ھزیلة، وانتخابات غیر مباشرة، او اى 

. ھراء بیروقراطى

فالضمان الوحید للتحرر الحقیقى من كامل نظام القنانة، نظام الحكم . على البرولیتاریا الواعیة اال تكون لدیھا اوھام
المطلق یكمن فیھا فقط، فى الطبقة العاملة یدعمھا الفالحون، فى انتفاضة مسلحة یقومان بھا، فى نضالھما 
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". الموت او الحریة" المستمیت تحت شعار 

ھوامش

. من ھذا المجلد٢٧٣انظر ص } ١{
.شخصیة فى حكایة كتبھا سالتیكوف شیدرین تحت نفس االسم –الجنتلمان المتوحش } ٢{

١٩٧٥، دار التقدم، موسكو، ٥٤٤ – ٥٤٠ماركس، انجلز، االعمال الكاملة، المجلد السادس، ص ص : المصدر 
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