
المقاطعة والدستور الملكي البولیسي
لینین .  ف

ان الصلة التى تربط بین المقاطعة واالوضاع التاریخیة التى تمیز فترة محددة فى الثورة الروسیة 
ماذا كان المضمون السیاسى لحملة المقاطعة االشتراكیة . الیزال علینا ان نتفحصھا من زاویة اخرى

؟ لم یكن محتواھا یتضمن بالطبع تكرار كلمة مقاطعة او ١٩٠٦ وربیع ١٩٠٥الدیموقراطیة فى خریف 
كما لم یكن مضمونھا مقصورا على نداءات تدعو . دعوة الشعب الى عدم المشاركة فى االنتخابات

باالضافة الى ھذه . للھجوم المباشر متجاھلة المسارات الدائریة والمنحنیات التى املتھا االوتوقراطیة
الفكرة ولیس بموازاتھا، بل باالحرى فى مركز كل حملة المقاطعة، كان النضال ضد االوھام 

تذكروا خطابات انصار المقاطعة . وكان ھذا النضال فى الحقیقة الروح الحیة للمقاطعة. الدستوریة
وكامل تحریضھم، وانظروا الى القرارات الرئیسیة التى اتخذھا المقاطعون وسوف ترى الى اى حد ھذا 

.حقیقى

لقد اعتقدوا دائما ان النضال ضد . لم یكن المناشفة قادرون ابدا على فھم ھذا الجانب من المقاطعة
لقد جرى التعبیر عن ". فوضى"االوھام الدستوریة فى فترة میالد الدستوریة بمثابة ھراء، وعبث، 
فى  --كما اذكر  –خاصة } ١{وجھة النظر المنشفیة ھذه بقوة فى خطاباتھم فى مؤتمر ستوكھلم 

.خطابات بلیخانوف، ھذا ان تغاضیت عن االدب المنشفى

للوھلة االولى فان موقف المناشفة حول ھذه المسألة سوف یبدو بالفعل فوق النقد مثلھم مثل الرجل الذى 
فى فترة میالد الدستوریة تعلن عن النضال ضد االوھام . یعلم اصدقائھ خفیة بان الجیاد تأكل الشوفان

الیست تلك فوضویة؟ الیست ھمھمة غامضة؟! الدستوریة

ان ابتذال ھذه المسألة الذى تأثر باالشارة المضللة الى الحس العام الواضح لمثل ھذه الحجج مؤسس 
على حقیقة ان الفترة الخاصة للثورة الروسیة قد اھملت فى صمت، وان مقاطعة دوما بولیجین قد 

نسیت، وان المراحل العیانیة للمجرى الذى اتخذتھ ثورتنا قد حل محلھ مخطط عام لكل ثورتنا، فى 
ھذه عینة تبین انتھاك منھج المادیة الجدلیة من . الماضى والمستقبل، بوصفھا الثورة الحبلى بالدستوریة

.قبل اناس، مثل، بلیخانوف، تحدثوا عن ھذا المنھج باقصى مایمكن من الفصاحة

نعم، ثورتنا البورجوازیة ككل، مثل كل ثورة بورجوازیة، ھى فى المدى الطویل، سیرورة نظام 
انھا حقیقة مفیدة لعرض المظاھر شبھ االشتراكیة لبرنامج . ھذه ھى الحقیقة. دستورى والشئ اكثر

ولكن ھل سیكون بمقدورك ان . بورجوازى دیمو قراطى او اخر، النظریة، التاكتیكات، وما الى ذلك
تستخلص اى فائدة من ھذه الحقیقة بصدد مسألة ماھو نوع التوجھ الدستورى الذى یتعین على حزب 

العمال ان یقود البالد على نھجھ فى حقبة الثورة البورجوازیة؟ او بصدد مسألة كیف یتعین على حزب 
خالل فترات محددة فى ) وبدقة جمھورى ( العمال ان یناضل تحدیدا من اجل توجھ دستورى محدد 

ان ھذه الحقیقة المفضلة عند اكسلرود وبلیخانوف لن تنیرك حول ھذه . الثورة؟ لن تتمكن من االجابة
المسائل اكثر مما ینیرك االعتقاد بأن الحصان یأكل الشوفان االمر الذى ال یمكنك من ان تختار حیوانا 

.تركبھ

، ان یكون شعار ١٩٠٦ وبدایة ١٩٠٥ان النضال ضد االوھام الدستوریة ینبغى، كما قال البالشفة عام 
اللحظة، الن الحالة الموضوعیة فى ھذه الفترة واجھت القوى االجتماعیة المتصارعة بان علیھا ان تقرر 

مسألة مااذا كان الطریق المستقیم للنضال الثورى المباشر والمؤسسات التمثیلیة التى خلقتھا الثورة 
مباشرة على اساس الدیموقراطیة التامة او الطریق الملتوى المستدیر لدستور ملكى والمؤسسات 

. سوف تنتصر فى المستقبل القریب" الدوما"من نمط !) بین معقوفتین( البولیسیة الدستوریة 

بسبب خطلھم النظرى؟ " اصطنعوھا"ھل الحالة الموضوعیة تثیر ھذه المسألة بالفعل، ام ان البالشفة قد 
. لقد جرت االجابة على ھذا السؤال من قبل تاریخ الثورة الروسیة
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لقد .  بالفعل نضاال لمنع الثورة من ان تتحول لمسارات ملكیة دستوریة١٩٠٥لقد كان نضال اكتوبر 
دیسمبر بالفعل الفترة التى شھدت تحقق التوجھ الدستورى الحر البرولیتارى، —كانت فترة اكتوبر

الدیموقراطى حقا، العریض، الجرئ الذى عبر فعال عن ارادة الشعب فى تعارضھا مع النزعة شبھ 
النضال الثورى من اجل توجھ دستورى دیموقراطى . }٢{الدستوریة لدستور دوباسوف وستولیبین 

) اى، مبنى على ارض نظفت تماما من النظام القدیم وكل االشیاء البغیضة التى ارتبطت بھ ( حقیقى 
وھذا االمر . یستدعى اشد النضاالت عزما ضد الدستور الملكى البولیسى الذى یستخدم كطعم للشعب

.البسیط اخفق خصوم االشتراكیة الدیموقراطیة من مناھضى المقاطعة تماما فى فھمھ

 ) ١٩٠٥(مرحلة الصعود : تبرز امامنا االن مرحلتان من تطور الثورة الروسیة بكل جالء ھما 
مرحلة التطور االقصى لنشاط الشعب، التى شھدت وجود  ). ١٩٠٧– ١٩٠٦(ومرحلة الھبوط 

منظمات حرة وواسعة لكل طبقات السكان، مرحلة اقصى تطور لحریة الصحافة واقصى تجاھل من 
وكل ھذا بدون اى توجھ دستورى صودق علیھ  –قبل الشعب للسلطة القدیمة، ومؤسساتھا وقیادتھا 

وبعد ذلك مرحلة التطور االقل والتدھور . بیروقراطیا وتم التعبیر عنھ فى قواعد وتنظیمات شكلیة
ملفق، !) فلیغفر هللا لنا" ( دستور"الثابت للنشاط الشعبى، والتنظیم وحریة الصحافة، الخ تحت رایة 

. مصادق علیھ، ومحمى من قبل الدوباسوفیین والستولیبیین

االن، حین یبدو كل شئ خفى شدید الجالء شدید الوضوح، سوف یكون من الصعب ان تجد متحذلقا 
یجرؤ على انكار شرعیة وضرورة النضال الثورى للبرولیتاریا لمنع االحداث من ان تتخذ منحى ملكیا 

.دستوریا، شرعیة وضرورة النضال ضد االوھام الدستوریة

االن سوف یكون من الصعب ان تجد مؤرخا معقوال جدیرا باالسم لن یقسم مجرى الثورة الروسیة بین 
فترة ) اذا جاز لى استخدام ھذا التعبیر " ( مناھضة الدستور : "  الى فترتین ١٩٠٧ وخریف ١٩٠٥

وتحقیق الحریة بواسطة الشعب بدون التوجھ ، ، فترة االنتصار"الدستورى"المد وفترة الجزر 
. الملكى" الدستور"البولیسى، وفترة اضطھاد وقمع الحریة الشعبیة بواسطة ) الملكى (الدستورى 

تتجلى االن فترة االوھام الدستوریة، فترة الدوما االولى والثانیة غایة فى الوضوح بالنسبة لنا، ولم یعد 
من الصعب ان ندرك اھمیة النضال الذى شنھ االشتراكیون الدیموقراطیون الثوریون فى ھذا الوقت 

 لم یفھم ھذا ال اللیبرالیون فى ١٩٠٦ وبدایة ١٩٠٥ولكن فى ذلك الوقت، فى . ضد االوھام الدستوریة
.المعسكر البورجوازى وال المناشفة فى المعسكر البرولیتارى

ان . مع ذلك فقد كانت فترة الدوما االولى والثانیة فترة االوھام الدستوریة بكل المعانى وفى كل الجوانب
وھكذا . لم یتم انتھاكھ فى ھذه الفترة" لن یصبح اى قانون نافذا بدون موافقة الدوما " الوعد المھیب بان 

 } ٣{. وجد الدستور على الورق، ولم یكف ابدا عن تدفئة كل الطیات الخانعة لقلوب الكادیت الروس
وضع كال من دوباسوف وستولیبین فى ھذه الفترة الدستور الروسى فى محك الممارسة، جربوه 

لقد ظھر دوباسوف وستولیبین بوصفھما . واختبروه جاھدین ان یكیفوه ویوفقوه مع االوتوقراطیة القدیمة
وقد برھن الوھم انھ . واقعا" الوھم " رجلى العصر االشد قوة، وقد عمال جاھدین من اجل ان یجعال 

ولكن لم یكن انصار . وقد اثبت التاریخ تماما صحة شعار االشتراكیین الدیموقراطیین الثوریین. وھما
ولم یكن فقط الكادیت الخانعین ھم الذین ، "الدستور"دوباسوف وستولیبین فقط ھم من حاولوا اعمال 

الذین ) من طراز السید رودیتشییف فى الدوما االول ( امتدحوه ورفعوه الى السماء، ومثل الخدم 
اجھدوا انفسھم الثبات ان القیصر لم یكن لیالم، وسوف یكون من باب االفتراض اعتباره مسئوال عن 

خالل ھذه الفترة فان الجماھیر العریضة من الشعب كذلك كانت التزال بالشك تؤمن . ال. مذابح الیھود
.، وتؤمن بالدوما رغم تحذیرات االشتراكیین الدیموقراطیین"بالدستور" لھذه الدرجة او تلك 

یمكن ان یقال عن فترة االوھام الدستوریة فى الثورة الروسیة بانھا كانت فترة افتتان االمة بأسرھا 
بالصنم البورجوازى، مثلھا فى ذلك مثل امم كاملة فى اوروبا الغربیة افتتنت احیانا بوثن القومیة 

انھ لمما یؤكد الثقة فى االشتراكیین الدیموقراطیین انھم .البورجوازیة، معاداة السامیة، الشوفینیة الخ
وحدھم لم یؤخذوا بھذه الخدعة البورجوازیة، انھم وحدھم فقط فى حقبة االوھام الدستوریة دائما 

.ماحافظوا على رایة النضال خفاقة ضد االوھام الدستوریة

لم اذن، یثار السؤال االن، كانت المقاطعة أداة نوعیة للنضال ضد االوھام الدستوریة؟ 
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مقاطعة االنتخابات ھى . ھناك ملمح حول المقاطعة یثبط بشكل غیر ارادى، للوھلة االولى، كل ماركسى
ھكذا اعتبره . رفض للبرلمانیة، شئ یبدو الى حد بعید مثل الرفض السلبى، االستنكاف، او التملص

 مغیظا، ١٩٠٥حینما ھب عاصفا، فى خریف ) الذى الیملك سوى النماذج االلمانیة لیحتذیھا ( بارفوس 
غاضبا ولكن دون نجاح، محاوال ان یثبت ان المقاطعة االیجابیة كانت كذلك شیئا ردیئا النھا ظلت كما 

وھكذا اعتبرت ایضا من قبل مارتوف، الذى لم یتعلم شیئا حتى الیوم من الثورة ... ھى اى مقاطعة
انھ غیر } ٤{وقد بین من خالل مقالتھ االخیرة فى جریدة تافاریش. والذى یتحول اكثر فاكثر الى لیبرالى

.قادر حتى على اثارة المشكلة بطریقة تتالئم مع اشتراكى دیموقراطى ثورى

ولكن ھذا الملمح االشد قابلیة لالعتراض، ان جاز القول، بصدد المقاطعة بقدر مایعنى ذلك ماركسى، قد 
لقد . تم توضیحھ تماما بواسطة المالمح النوعیة للفترة التى نھضت اساسا لمثل ھذه الطریقة فى النضال

كان ھذا الطعم تمثال . كانت الدوما الملكیة االولى، دوما بولیجین، طعما استھدف ابعاد الناس عن الثورة
مال البعض من خالل . لقد جرت غوایة الكل البتالع الطعم.البسوه ثوب الدستوریة) مانیكان ( عرض 

المصالح الطبقیة االنانیة، والبعض االخر من خالل الجھل، النتزاع تمثال عرض دوما بولیجین، وفیما 
لم یكن االشتراك فى . لقد كان الجمیع متحمسون، وامن الكل بھا باخالص. بعد تمثال عرض دوما ویتى

لقد كان االستھالل المھیب . االنتخابات مجرد حقیقة واقعة، اداء بسیط لواجبات المرء المدنیة العادیة
.لقد كان انعطافا عن الطریق الثورى المباشر نحو الطریق الملكى الدستورى. لملكیة دستوریة

لقد اتجھ االشتراكیون الدیموقراطیون فى مثل ھذا الزمن لنشر رایة احتجاجھم محذرین باقصى فعالیة، 
وقد عنى ھذا رفض االشتراك، االمتناع ومنع الناس، مطلقین نداء للھجوم على . وباشد الطرق تعبیرا

تطلب الحماس على النطاق القومى . النظام القدیم بدال من العمل داخل اطار مؤسسة اقامھا النظام القدیم
من االشتراكیین الدیموقراطیین، بوصفھم " الدستوریة"لوثن البورجوازیة البولیسى الخاص بالملكیة 

حزب البرولیتاریا، تظاھرة على المستوى القومى ایضا تبین وجھة نظرھم محتجین ضد ومعرین ھذا 
. الوثن، كما تطلب نضاال باقصى قوة ضد تأسیس المؤسسات التى جسدت ھذا الوثن

ھاأنت ذا تملك التبریر التاریخى الكامل لیس فقط لمقاطعة دوما بولیجین، التى قوبلت بنجاح فورى، بل 
نرى االن لم كانت اخفاقا بینا فحسب، لم كان على . لمقاطعة دوما ویتى التى كانت اخفاقا بكل المعاییر

االشتراكیین الدیموقراطیین ان یستبقوا احتجاجھم ضد المنعطف الملكى الدستورى لثورتنا حتى اخر 
لقد اثبتت االوھام حول الملكیة . لقد اثبت ھذا المنعطف فى الواقع انھ منعطف لطریق مسدود. لحظة

" الدستور"الدستوریة انھا لیست سوى مقدمة او عالمة، زینة، تصرف االنتباه عن االستعداد اللغاء ھذا 
....الذى اتى بھ النظام القدیم

" الدستور"لقد قلنا ان على االشتراكیین الدیموقراطیین ان یستبقوا احتجاجھم ضد قمع الحریة بواسطة 
؟ نعنى حتى تصبح المؤسسة التى كان یناضل ضدھا "حتى النھایة "ماذا نعنى ب . حتى النھایة

االشتراكیون الدیموقراطیون حقیقة ناجزة رغما عن االشتراكیین الدیموقراطیین، حتى المنعطف 
تدھور الثورة، ھزیمة ) لوقت معین ( الدستورى الملكى فى الثورة الروسیة، الذى عنى بشكل حتمى 

لقد كانت فترة االوھام . متالحقة للثورة، صیرورتھ حقیقة ناجزة رغم االشتراكیین الدیموقراطیین
وكان علینا ان . لقد ناضلنا وكان علینا ان نناضل ضدھا بكل قوتنا. الدستوریة فترة محاولة بلوغ مساومة

نذھب الى الدوما الثانى، وكان علینا ان نحسب حساب المساومة عندما فرضتھا الظروف علینا وضد 
.اما ألى وقت نظل نحسب حسابھا فھذا امر اخر بالطبع. ارادتنا، رغم جھودنا، وبثمن ھزیمة نضالنا

ماالذى یمكن ان نستخلصھ من كل ھذا فیما یتعلق بمقاطعة الدوما الثالث؟ ربما، ھو ان المقاطعة التى 
فكرة "ھى ضروریة فى بدایة فترة االوھام الدستوریة، ضروریة ایضا فى نھایة الفترة؟ سوف تكون 

الیمكن ان یكون للمقاطعة االن . ولیس استنتاجا جادا" السوسیولوجیا القیاسیة " فى شریان " المعة 
الیوم الیمكن لنا ان نحذر الشعب ضد االوھام . نفس المعنى الذى كان لدیھا فى بدایة الثورة الروسیة

. الدستوریة وال ان نناضل حتى نحول بین الثورة وبین ان تنعطف نحو طریق ملكى دستورى مسدود
اذا كان البد ان تكون ھناك مقاطعة، فسوف یكون . الیمكن ان یكون للمقاطعة شرارتھا الحیویة االولى

.لھا فى كل االحوال مضمون سیاسى مختلف

اضف الى ذلك، فان تحلیلنا للخصوصیة التاریخیة للمقاطعة یزودنا ببرھان معین ضد مقاطعة الدوما 
وقد ناضلنا . فى فترة بدایة المنعطف الدستورى كان انتباه االمة باجمعھا مركزا على الدوما. الثالث
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مستخدمین المقاطعة والتزمنا بالنضال ضد تركیز االنتباه على االتجاه الذى یؤدى الى طریق مسدود، 
اما . النضال ضد افتتان كان مرجعھ الجھل، و الظالمیة، والضعف، او النشاط االنانى المعادى للثورة

الیوم، فمن غیر الوارد لیس فقط على النطاق القومى، بل حتى وجود اى حماس ظاھر على االطالق 
.ومن ثم لیست ھناك حاجة الى مقاطعة. للدوما بصفة عامة او الدوما الثالث بصفة خاصة

ھوامش

 ٢٥ – ١٠للحزب االشتراكى الدیموقراطى الروسى فى ستوكھلم، ) الوحدة (عقد المؤتمر الرابع }١{
.١٩٠٦، ) مایو ٨ – ابریل ٢٣( ابریل 

اضف .  مندوبا استشاریا٢٢ منظمة محلیة، و٥٧ مندوبا لھم حق التصویت،یمثلون ١١٢وقد حضره 
ثالثة لكل من احزاب : الى ذلك كان ھناك ممثلین من االحزاب االشتراكیة الدیموقراطیة غیر الروسیة 

بولندا ولیتوانیا، والبوند، والحزب االشتراكى الدیموقراطى الالتفیى، وواحد عن كل من حزب العمال 
وممثل عن حزب العمال االشتراكى ، االشتراكى الدیموقراطى االوكرانى وحزب العمال الفنلندى

. ا. ، م.فرونزه. ف. ، م)سیرجییف ( ارتیوم . ا.وكان ضمن مندوبى البالشفة ف. الدیموقراطى البلغارى
ناقش المؤتمر المسألة الزراعیة، الوضع . فوروفسكى. ف. شاومیان، و ف. ا. لینین، س. ا. كالینین، ف

وقد كان ھناك صراع حاد . الراھن والمھام الطبقیة للبرولیتاریا، الموقف من الدوما، والقضایا التنظیمیة
قدم لینین تقاریر والقى خطابات فى المؤتمر حول . بین البالشفة والمناشفة حول كل الموضوعات

المسألة الزراعیة، وحول الوضع الراھن، وحول التاكتیكات التى ینبغى ان تتبع بصدد االنتخابات فى 
. الدوما، وحول االنتفاضة المسلحة، وامور اخرى

تبنى المؤتمر فى . غلبة المناشفة العددیة فى المؤتمر، وان كانت طفیفة، حددت طابع قرارات المؤتمر
وتبنى المؤتمر . عدد من المسائل قرارات المناشفة بشأن المسألة الزراعیة،و الموقف من الدوما، الخ

وضم المؤتمر لحزب العمال االشتراكى الدیموقراطى . صیغة لینین للفقرة االولى من الالئحة الحزبیة
الحزب االشتراكى الدیموقراطى لبولندا : الروسى التنظیمات االشتراكیة الدیموقراطیة غیر الروسیة 

ولیتوانیا، وحزب العمال االشتراكى الدیوقراطى الالتفیى وتبنى مسودة قرار یضع الشروط التى یمكن 
. بھا للبوند ان ینضم للحزب

وقد انتخب المناشفة فقط . وضمت اللجنة المركزیة التى انتخبھا المؤتمر ثالثة بالشفة وسبعة مناشفة
.لھیئة تحریر الجریدة المركزیة

قدم لینین تحلیال للمؤتمر فى كراسھ تقریر حول مؤتمر وحدة حزب العمال االشتراكى الدیموقراطى 
 )٨٢- ٣١٧، ص ص١٠انظر الطبعة الحالیة، م( الروسى 

١٩٠٥الحاكم العام لموسكو الذى قمع االنتفاضة المسلحة فى موسكو فى دیسمبر  –دوباسوف }٢{
. رئیس وزراء روسى –ستولیبین .
الحزب الرئیسى للبورجوازیة ، اعضاء الحزب الدیموقراطى الدستورى) مختصرة ( –الكادیت } ٣{

، وتشكلت عضویتھ من ممثلى البورجوازیة، قادة ١٩٠٥تاسس فى اكتوبر، . اللیبرالیة الملكیة فى روسیا
. ضمت الشخصیات القیادیة فى الحزب ب. الزیمستفو من طبقة مالك االرض، والمثقفین البورجوازیین

. ا. ستروفھ، ف. ب. شینجاریف، ب. ا. ماالكوف، ا. ا. میرومیتسیف، ف. ا. میلیوكوف، س. ن
حزب حریة "حتى یخدعوا الشعب العامل فقد اسمى الكادیت انفسھم . رودیتشیف، من بین اخرین

لقد اعتبروا ان ھدفھم الرئیسى . وفى الواقع، فانھم لم یتجاوزوا مطلب الملكیة الدستوریة". الشعب 
وخالل . محاربة الحركة الثوریة، وسعوا لمشاركة القیصر ومالك االرض االقطاعیین فى السلطة
وخالل الثورة .الحرب العالمیة االولى دعم الكادیت بنشاط السیاسة الخارجیة العدوانیة لحكومة القیصر

لقد استخدموا مواقعھم .  حولوا بأقصى جھدھم انقاذ الملكیة١٩١٧الدیموقراطیة البورجوازیة فى فبرایر 
االساسیة فى الحكومة البورجوازیة المؤقتة لمتابعة سیاسة مناھضة للثورة معادیة لمصالح الشعب، 

وبرز الكادیت بعد انتصار ثورة اكتوبر . ومنحازة لالمبریالییین االمریكیین والبریطانیین والفرنسیین
واسھموا فى االعمال المسلحة المعادیة للثورة وحمالت . بوصفھم اعداء حقودین على السلطة السوفیتیة

مع انھم عاشوا فى الخارج كمھاجرین بعد ھزیمة قوى التخل والحرس االبیض، اال ان الكادیت . التدخل
.لم یتوقفوا عن متابعة انشطتھم المناھضة للسوفییت والثورة

 ١٩٠٦ ) ٢٨( مارس ١٥جریدة بورجوازیة تطبع فى سانت بطرسبورج من ) الرفیق ( تافاریش } ٤{
رغم انھامن الناحیة الرسمیة لسان حال اى حزب بعینھ  ). ١٩٠٨ ینایر، ١٢ ( ١٩٠٧ دیسمبر، ٣٠الى 

. المسھمون النشطون فیھا ھم س. اال انھا كانت فى الحقیقة المعبر عن الكادیت الیساریون
.طبعت الجریدة ایضا بعض اسھامات المناشفة. كوسكوفا. د. بروكوبوفیتش، ى.ن
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