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مدخل
 -1ظروف تأليف الكتاب:
في  23أكتوبر (تشرين األول) فُصل تروتسكك ملن اللجنكة المرززيكة للحكزب البل كف  ،ولل يل ي يلو  15نلوفبرر (تشلرين
الثاني) حتى فُص من الحزب .وتعرضت المعارضة الموحدة إلى ضربة عنيفلة الل ل البلرتبر السلامر عشلر البنع لي فلي ي لبرر
(كانون األول) ،وتفتتت في الشهر الذي ت ذلك .ونُفي تروت ليي إللى آلمكا  -آتكا فلي ينلاير (كلانون الثلاني) 1928؛ حيل تلابق ايلا
النشاط ال ياسي لبعارضة ي ارية اوية رغ عبلياي اإلبعا والع ف التي مارسها جهاز ستالين .وانفجري األزمة التي ب يت كامنة
في االتحاد السوفييت ال ل شهور :ورفض الف حون ت يي الحروب ،وتنااص البسزون ،وبيأي البجاعة تهي البين ،التلي ههلري
فيهلا بااالاي تبلوين السرلز .وتلذمر الككوال اللذي كلان ملن البنتألر أن ويتحلول إللى ايشلتراكية بصلور سللبيةو .وأرا سلتالين أن
يضرب السص كعا ته ار أن يهاجبه .وجاءي مناوراته ضلي الجنكا اليمينك (بوخكاريني ريككوفم تومسكك ي أو النكوف) لتيلون
فاتحة أزمة جييي اال صفوف الحزب ،ومنعافًا حا ًا نحو الجباعية والتصنيق.
مضلارا لتصلفية تروت ليي بصلور
وأما التوتراي الناجبة عن الصراع الجييلي ،واينعالاف البنتألر ،وجلي سلتالين نف له
ً
نهائية؛ ألنه كان والزعي الريي و الوحيي الرلااي أمامله بعلي أن است لل زينوفييكف وزكامنييف وبياتكازوف عللى أرلر البلرتبر السلامر
عشللر مراشللر  ،وغلليوا علللى اسللتعيا وللزحللف علللى باللونه و .وكللان مواللف بوالللارين ،ورييللوف ،وتوم لليي ،يلليعو إلللى ايعت للا
باحتبال است مه ون اتال .وهيذا كان أربعة من والسلفاءو ال تة الذين حي ه لينين في وصيته اي ف يوا ك اير على الصراع،
وغيوا أروا ًحا شره ميتة .على حين كان األشساص الذين صنعوا األمين العا  ،واالتاره األمين العا بنف ه أضعف من أن يزاحبلو
على ال لاة عني واوع أي تبزق االلي.
ويشلو سلبعتهبا .وت لول ن كرة المعارضكة
وارر ستالين طر تروت يي من ايتحا ال وفييتي ليتسلص من رجل وبرنلام ،
س
ب نه كان على ستالين أن يُعلن أما المكتب السياس ما يلي :وينرغلي إبعلا تروت ليي إللى اللارال اللر ؛ ( )1ألنله يترنلى أيييولوجيلة
معارضة تت ق صفوفها يو ًما بعي يو  )2( ،ولتلوي سبعته في أعين الجباهير ،واتهامه بالترعية للبرجوازية بعي أن تا اليما أر
بلي بورجوازي )3( ،وإلل اء الأ ل على ايبته أما البروليتاريا العالمية ،ألن االشترازية – الديمقراطية لن تلر أن ت تسي طلر
الللارال ايتحللا ال للوفييتي لللليفاع عنلله واعترللار وضللحية مللن ضللحايا اإلرهللاب الرلشللفيو )4( ،وإذا مللا هللاج ايللا الحلزب اتهبنللا
بالسيانة ب تر و.
وفي  16ي برر (كانون األول)  ،1928اي أحي زعبلاء "اإلدارة السياسكية للدولكة" ( )G.P.OUإللى تروت ليي اإلنلذار
النهائي التالي :أن يتواف عن تزع نشاط البعارضة وإي وجي نف ه ومعزويً عن الحيا ال ياسيةو .ورفض تروت يي اإلنذار .وفلي
 18يناير (كانون الثاني) تل ى ارار طر إلى اللارال اللر  ،وواا تله اإل ار ال ياسلية لليوللةو فلي يلو  22وأل لت بله عللى الحليو
التركية .وفي  22فرراير (شراط)  ،1929وص إلى القسطنطينية ،ول يلر أن وجي ار في برينكيبو أكرر جلزر أرالريل األملراء.
وأمضى في هذا البيان أربق سنواي كاملة تسللتها رحلة اصير إلى الدانمار تلريلة لليعو الال ب االشكترازيين – الكديموقراطيين
اليانباركيين الذين طلروا منه إل اء محاضر عن الثور الروسية .ورفلض ايشلتراكيون اإلنيليلز واأللبلان منحله ت شلير اللول إللى
ب ه  ،أو فعوا حيوماته إلى هذا الرفض .واستبر الحال كذلك حتى علا 1933؛ حيل سلبحت لله حكومكة داالدييكه باإلااملة فلي
فرن ا .وهيذا عاش تروت يي في هروف ااسية وسط جزير برينييرو الصغير  ،وكان ال ل إاامته بعييًا عن الصلراعاي ال ياسلية
اليائر .
وبعي  12سلنة ملن النضلال الب لتبر ،وبعلي تنألي ايسلتي ء عللى ال للاة فلي بترو كراد ،وبعلي البشلاركة فلي اللل الجكيش
األحمر وايا الصراع ضي الجيش األبيض ،وبعي الجيل العنيف اال األممية والب لاعي لتشليي حلزب شليوعي فرن لي ي ييلون
عرلار عللن حللزب اشللتراكي  -يبلواراطي مصللروص بصللرغة حبللراء ،وبعلي كافللة البجابهللاي العنيفللة حلول م للائ الرنللاء اياتصللا ي
ل تحا ال وفييتي الذي تعر لسراب شام  ،وبعلي معلار المعارضكة اليسكارية ( )1924 – 1923ومعلار المعارضكة الموحكدة
( )1927 – 1925التي هاج تروت يي فيها ايا ستالين – بوالارين باس خطة التصنيع والجماعية ،وبعي البعركة ما ار األاليلر
فاعًا عن الثورة الصينية ضي سياسة ستالين  -بوالارين الياعبة لـ ت انغ  -زاي  -ت يك والكومينتانغ ،وبعلي العبل فلي البلا – اتلا
لببارسللة ور ايللا ي بعيللي وتوجيلله البعارضللة البحابللة البفتتللة بت ل رير الضللرباي والت للااط ،وبعللي  12سللنة مللن البشللاركة بصللنق
التاريخ ،جاء هيوء برينييرو التائهة بين أمواال الرحر األسو  ،والتي ي ي ينها سلو حفنلة ملن الرعلا وصليا ي األسلبا  ،فرليا هلذا
الهيوء وك نه الات َي ْب ُهر الفش .
ولو كان المؤرخ شي رون في مث هذا البواف لوجي الفرصة سانحة إلل اء البواعظ حول ضلعف واألالل قو .وليلن نشلاط
تروت يي ال ياسي ل يعي ومهنةو كبا كان من ار  .وفي  16نوفبرر (تشرين الثاني)  1927كتل لله صليي ه ال ليي إبراهكام أيوفيكه
ار انتحار ما يلي :وولير للحيا الرشرية من معنى إي ال ل الفتر التي تيون فيها في اليمة هيف ي نهائي ،وال نهاية بالن رة لنلا
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محررا لنشر البعارضة في جزير ملن جلزر الرحلر األسلو ،
هي اإلن انيةو .وسواء كان تروت يي مفوضًا للسارجية أو اليفاع أو
ً
ف ي كان يشن البعركة نف ها التي ل يحي عليها بناء على نتائجها البراشر  ،وي تن لج برأيله ملق حباسله وانيفاعله .وهيلذا اسلتااع
تسصيص نصف البي التي اضاها في برينييرو ليتابة تاريخ األحياث التي جري ار  12عا ًما.
وعا تروت يي إلى البعركة ون ت الير ،ولينه ل يين يبلك ال ير على ايشترا فيها بصور مراشر  .وفلي يوليلو (تبلوز)
 1929ههر العي األول من نشر البعارضة التي استبر ههورها ون ان ااع حتى صيف عا  .1939ولين هذا النشاط البحليو ،
وهذ الل اءاي العرضية مق مبثلي البعارضة الشيوعية ل تين كافية لتعويض الفراص الناج عن انعيا الصراع الجيي الفعال.
ولهللذا كانللت سللنواي برينييرللو األربللق أكثللر فتللراي تروت لليي والياتل و الصلرًا ،وأغزرهللا إنتا ًجللا .ولعل فللي اسللتسيا كلبللة
والكاتبو هنا شيئًا من التجاوز ألن اليات يصف العال الذي يحيط به ،أو يسل عالبه الساص ،ول يين تروت ليي يصلف العلال إي
لتحويله .وفي عا  1929نشر تروت يي زتكاب والثكورة الم كوهةو وهلو مجبوعلة ورلائ تتعلل بلالتحويراي ال لتالينية للتلاريخ .رل
عيف في الفتر الوااعة بين فرراير (شراط) وسرتبرر (أيلول) على إعيا تاريخ حياته التي ارر ميير دار فيكرال للن كر أنهلا سلتيون
أول ملللا سينشلللر ملللن كتابلللاي تروت للليي .وفلللي بيايلللة سلللرتبرر (أيللللول) تللل إعللليا زتكككاب وحيكككات و .ووضلللق لللله تروت للليي فلللي
 14سرتبرر (أيلول)  1929م يمة يحي فيها اإلطار الذي سيض نشاطه الب ر ب وله :ول ي رأيت الجباهير تتسلى عن الراية مكرتين:
األولى عني سح رور  ،1905والثانية عني مالق الحرب العالبية .وللذا فلإنني أعلرف علن طريل السرلر والتجربلة ملاذا يعنلي ملي
التاريخ وجزر  .إنهبا يسضعان إلى عي من ال وانين .وي ييفي أن يريي البرء استعجاله لتحويلهبا ب رعة أكرلر .ول لي اعتليي عللى
أن أاير األف التاريسي من وجهة نأر مغاير لوجهة النأر الساصة ببصليري الشسصلي .إن ملن أول واجرلاي الثلوري أن يعلرف
األسراب الح ي ية لبا يجري ،وأن يحي ميانه بياة وسط األحياثو.
ويررهن تروت يي على هذا األمر بانيرابه عللى كتابلة "تكاري الثكورة الروسكية" التلي اسلتبري ملن علا  1930حتلى علا
مرر ًالا ي يرالى إليله الن لي ،حتلى بالن لرة ل حلياث الصلغير التلي
 .1932وبالرغ من انيفاعه في هذا العب  ،ورغرته في أن ييون َ
يبنحها أهبية كرير  ،فإننا نجي أن البررخ ل ياغ على البناض  .فلير التاريخ مل ذ واألسلي العجلوزو البغللوب عللى أملر  ،أو بلاب
م و طالري الراحة .ففي هذ الفتر التي كتل فيهلا تلاريخ الثلور اللذي ي يُجلار  ،كلان تروت ليي يشلن نضلايً يائ ً لا ضلي سياسكة
"المرحلة الثالثة" التي مارستها ايا الحزب الروسي ،وقيادة الككومنترن .فراسل نظريكة "االشكترازية  -الفاشكية" والفيلر ال ائللة
بل ن وايشللتراكية – الييب راطيللة والفاشللية توأمللان ي ينفص ل نو فعللت األمبيللة الثالثللة الشلليوعيين األلبللان لبهاجبللة ايشللتراكيين –
الييبواراطيين الذين شعروا ب عا طاغية لرفض اليي التلي مليوها ،وشللت الرروليتاريلا األلبانيلة فلي مجابهلة الخطكر النكازي ومنلذ
سرتبرر (أيلول)  1930حتى فرراير (شراط)  ،1933حاول تروت يي من السارال إص ح هذا ايتجا الذي ير ي إللى الياررلة .وأاللذ
ياال ونبا كل بسل جرهة عبالية شيوعية – اشتراكية واحي ل اق الاري أما هتلر .ور الصومه على ك نياءاتله ومحاويتله
ب ه هاي ال سرية والترجح" :وبعد هتلر سيأت دورنا"
ً
متجاوزا والشسصيايو التوااة يست
وفي الوات نف ه ،حاول تروت يي بي أب وصرر الل معارضة ي ارية في فرن ا
البناص  ،وبعييًا عن صراعاي البجبوعاي والشل  ،وبذل نشا ً
طا مبلار ً فلي إسلرانيا .وتلابق النضلال ضلي "تزويكر التكاري " اللذي
كريرا ي يبين ال يوي عنه ،فنشر في عا  1932وتحت عنوان "التزوير الستالين للتاري " ُكتَيسرًا ،أعا فيله بعلض ملا
أالذ حج ًبا ً
جاء في كتاب والثور البشوهةو.
وهيذا يتعذر فص تروت يي المناضل عن تروت يي المؤرخ ال ل كتابه وتاريخ الثور الروسية" .ويشير اليات إللى ذللك
بنف ه في م يمة الجزء الثاني في ول :ووي بُي أن ي اعي اليتاب على فه طريعة ايتحا ال وفييتي .ويتبتق كتابنا ب هبية بالغلة ويشلي
كتاب ال اعة ،ي ألن أحياث رور أكتوبر (تشرين األول) جري تحت أنأار جي ي يلزال حيلا ( )...بل ألن النألا اللذي انرثل علن
هذ الثور اائ يتاور ،ويارح أملا اإلن لانية علي ًا ملن األسلرار الجييلي و .وملن البركلي أن تروت ليي لل ييتل وتاريسلهو لسيملة
األغرا التيتييية البراشر للبعارضة الي ارية .وي شك في أن األستاذ الجامعي التولوزي شارل أوليفييه زاربونيل الذي رأ في
اليتاب وس ًحا ضي ال تالينيةو ل ي رأ اليتاب بشي سللي ؛ إذ ي يحتل سلتالين فلي هلذا اليتلاب إي ميانًلا صلغي ًرا يبارل البيلان اللذي
احتله منذ عا  ،1917وي تذكر إي ورائ األمين العا لعا .1932

 -2تروتسك المؤرخ:
ي ول تروت يي في م يمة الجزء األول الذي انتهى في نوفبرر (تشرين الثاني)  ،1930واللذي يبتلي ملن أسلراب رلور فررايلر
(شراط) حتى مؤتمر السوفييتات األول (يونيو) :وولير هذا اليتاب مرنيا على ذكرياي شسصيةو وهو يحي بلذلك أسللوبه ،رل ي لول:
وويحتاال ال ارئ الجا البتبتق ب ط من روح الن ي ( )..لشيء كرير من الصيق العلبي الذي ي يعرلر علن ت ييلي أو معارضلته بشلي
ميشوف ي يعرف التبويه ،إي بعي أن يرني حيبه على راسة شريفة ل حياث ،واكتشاف ح ي ة الع ااي بين األمور ،وتحييي ما هو
مع ول في ت ل األحياثو .وفي مايو (أيار)  1932كت تروت يي م يمة الجلزء الثلاني اللذي أنهلا فلي تللك الفتلر  ،واللذي يشلب
تاريخ األحياث منذ يوليو (تبوز) حتى أكتوبر (تشرين األول)  ،1917ف ال :وول يحت أي إن ان على صلحة األ للة وايستشلها اي
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البذكور في الجزء األول .ومن البركي أن مثل هلذا ايحتجلاال صلع للغايلةو .رل يلر عللى ايعتراضلاي البحتبللة التلي يبيلن أن
توجه إلى وتحيز الشسصي (الذي) اي يتبث في االتيار األحياث واألاوال بشي مصانق وحيي ايتجلا و في لول :ووي ينرغلي الرحل
عن أ لة البوضوعية العلبية في عيني البررخ أو رنة صوته ،ب في الت ل البنا ي لحييثه نف هو.
وهيذا فالتاري هو إعادة البناء :إن حركة التاريخ الح ي ية عرار عن مجبوعة متشابية من األحياث والبصلالح والتالعلاي
واألفيار التي تشي ك ً متيام ً .وينال البررخ من اآلرار التي يتركها التاريخ ال ل نشوئه ،ويعب على إنشاء هلذا اليل  .وهلو ي
مصورا يرس البشاهي– ب ليجعل اليل البتشلابك مفهو ًملا .وعللى
–فلير البررخ
ي تهيف من ذلك إعااء صور البجبوع فح
ً
البررخ أن يحل البجبوعة البتشابية التي تتيون .وهذ مهبة متنااضة تليفق التلاريخ حتلى يتجلاوز سلر األحلياث ،وتف لير األملور
عن طري العناية اإللهية ،أو او األشساص ،أو التيال اآللي لعي من األسراب اياتصا ية وايجتباعية ،إنها مهبلة متنااضلة تجرلر
البررخ على أن يُضفي صفة الع نية على وااق ي يتبتق بع نية كاملة .ويعرف تروت يي هذ الح ي ة ،وهلو اللذي يلو تحييلي وملا
هللو معقككول فللي ت ل ل األحللياثو .ويبث ل أفض ل مللن أي شللسص االللر حركللة أجللزاء الجبللاهير ،وملليها ،وجزرهللا ،وتصللرفاتها،
وأالاائها ،وتناوب الجرأ والتساذل في موافها.
والجباهير هي الرا الح ي ي في هذا التاريخ .ولينها ي تبث بال ً أسلاوريا رمزيلا ي لير بس ً
الى رابتلة نحلو رلور محتوملة
ينفذها وك نه في استعرا عا  ،ولينه با جباعي يبتزال فيه الجوع والعرق ،واللي والسرلز ،وال ُجلرأ وانعليا اللوعي ،وجبلاهير
البللين واألريللاف التللي ترلليأ بللإع ن رورتهللا عللن طري ل إحللراق اصللور أسلليا ها ،وبروليتللاريو بتروغللرا وبحللار الرلاي ل  .ويللر
تروت يي في ك هذا ،ال و البحركة للثور وهو يرفض تحييي ورها ،والنزول به إللى م لتو التكأثير اللذي ي لعى إليله والتفسكير
االقتصادي العام الخاطئ للتاري  ،ويحاول الرعض اعترار مارزسيةو .والذي ي ييشف سو وعي الفه و .ويضليف تروت ليي إللى
ذلك اوله :وإننا نرح في الثور عن تليال الجبلاهير البراشلر فلي مصلير البجتبلق .ونرحل الللف األحلياث بغيلة اكتشلاف تحلويي
الوعي الجباعي ،ون ترعي األوها الساطئة ،البتعل ة بحركة واو أوليةو؛ إذ ي تُف ر هلذ األوهلا علا أي شليء ،وي ت ُ لي لنلا أيلة
معلوماي ،ويت تنفيذ الثور وف عي من ال وانين .ولين هذا ي يعني أن الجباهير التي تنفذ الثور تعي اوانين الثور بي وضوحو.
إن الجباهير التي ان لرت إلى عجينة مرنة بيي الحيا  ،وايثار يلع بها أول مريلي للمفهكوم البوليسك للتكاري –هلذا البفهلو
الذي عا اليو إلى الوجو من جييي– والتي غيي ااعاي بل حيلا  ،ت لير بسالواي موزونلة بنلاء عللى األسلراب وك نهلا جنلو ملن
البعين تتحر في التاري الستالين اآلل  .إن هذ الجباهير تعو في وتاريخ الثور الروسيةو يحت ل ميانها من جييلي .فل لي أعلا
لها تروت يي وجهها الح ي ي ،و ورها .وترترط تجربة تروت يي بنشاط الجباهير الثوري ،تبا ًملا مثلبلا تلرترط تجربلة لينلين ارترا ً
طلا
وري ًا برناء الحزب .ففي رورتي  ،1905وأكتوبر (تشرين األول)  ،1917وجي تروت يي نف ه عللى رأ منأبلاي الل تهلا الجبلاهير
بصور انية .وسبا مرتين إلى منصب رئيس سوفييت بترو راد .وههر مرتين كرئير طريعي للجبلاهير البضلارمة .وللير هنلا
زعي الا مثله غبار العب وسط الجباهير ،وأحر بارتراط وري يبار ارتراط تروت يي العضلوي معهلا ،وشلعر مثل تروت ليي
ب ن تنف ه ونرضه وحرارته و ااي الره جزء منها .وي شك في أن أهل صلفحاي كتلاب وحيلاتيو وأكثرهلا يللة عللى الصلفحة التلي
يصف فيها تروت يي جبهر الب تبعين الهائجة في ال ير الجييي :ووليلي أصل إللى منصلة الساابلة ،كلان عللي أن أشل طري لي
وسط النيق محفور وسط الجباهير البحتشي  ،وكنت أجي نف ي في بعلض األحيلان محبلويً عللى األذرع .وانفجلر الجلو الث يل اللذي
صليورا
يسي عليه التنفر واينتأار ،بصرالاي اوية ،وهتافلاي ميويلة حباسلية ( )...وكنلت أجلي حلولي وفلواي مناكل مت صل ة و
ً
سا ...وكنت أتحيث وك نني وسط مغار افئة من األج ا الرشرية ( )...ول ييلن هنلا أي احتبلال أو أرلر لضلعف شلي التيلار
ورءو ً
اليهربائي الذي يجتاز هذا الحشي الرشريو.
وي ييتفي تروت يي في كتابله بإعالاء الجبلاهير حيلا وح ي لة ،ولينله يلنفخ الحيلا فلي جبيلق البشلتركين بتبثيل م سلا كلان
البرلف نف ه مبث ً أساسيا فيها .ويسلق المناشفة وايشتراكيون اناعه البوحي ،ف يعو ون مجر أشراح مضا للثور بل وجله أو
اس  ،ويتحيث دويت ر عن هذا األمر في ول :وإن ك فر منه مت ح مق أشراهه ،ولينه يبللك م ملح شسصلية الاصلةو .وي يرسل
تروت يي معر لوحاي شسصياي سياسية تريو وك نها مرتراة بشي وري مق البنألر السلفلي اللذي تتحلر أمامله .والي ترليو لنلا
صور األشساص في كتاباي تروت يي كلع بيي ال و التي تتجاوزها ،ويرجق ذلك إللى أنهلا لل تيلن تبللك كلينلين ال لير عللى فهل
ال و بغية ال عي لتوجيهها وايا تها .ويصف تروت يي كافلة األشلساص فيغليو البرللف نف له تاري ًسلا .وهلو يرسل صلور الببثللين
األساسيين في الفتر الوااعة بين الثورتين بياة جي موضلوعية ،أي أنله يعيليها إللى ور األشلياء ،الاصلة وأنهلا ي ت لتايق أن تلعل
سو ور األشياء ،الوااعة في فخ أفيارهلا الب لر ة ،وترجحهلا ،وغرورهلا ،ورغراتهلا ،وفلخ فتلر تاريسيلة تحتلاال لرجلال ملن طينلة
أالر  .وي تلحظ أي ح لي أو كراهيلة ضلي الببثللين األساسليين العلاجزين ب لر ضلعفه اللذاتي ،أو ضلي اللي ُمى التلي وجليي نف لها
ميفوعة بتيار الزمن ،والتي يصفها تروت يي ويعايها الحيا ب سرية يشوبها أحيانًا بعض األسى.
مارتوف؟ ووطاش صواب مارتوف كعا ته في األحياث التاريسية اليرير  ،ول يعي بوسعه أن ي ت ر على رأي .وي شلك فلي
أن الثور ل تلحظ في عامي  1905و 1917وجو هذا الشسص الها الجليل و .والبنشلفي ليبكر؟ وفلإذا كلان تسكيريتل يبثل اليبلان
األول في جواة األكثرية ال وفييتية ،ف ي كان ليبر ينفخ بي ما أوتى ملن الو فلي مزملار صلغير ،وعينلا الجاحأتلان محت نتلان باللي
من فرط اإلعيلاء .إنله منشلفي ملن االتحكاد العمكال اإلسكرائيل (البونكد)ي وهلو يتبتلق ببلا و رلوري طويل ملليء بلاإلال ص ،مفعل
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بالحبا والفصاحة ،ولينه متعنت محيو يحاول جاهليًا أن يفلر نف له كلوطني رابلت ورجل وللة صلل متشلي و ،وت كيرنوف؟
ول ي كانت صيغ تشيرنوف البتنوعة ،البفعبة بالحيي عن األال ق والبفاسي تجتذب في فتر ملن الفتلراي مجبوعلة ملن الب لتبعين
البتراينين الذين يستفون في اللحأاي الحرجة ويترعثرون في ك اتجا (...؟) وكان يسائ في ك ما ي و بله .وللذا ف لي الرر ايبتعلا
عن أي عب  .وأصرح ايمتناع عن التصويت عني شي ً من أشيال الوجو ال ياسي .أما رئيس الكدوما رودزيكانكو :وفل لي حلاول أن
يغرق الثور بفيض من الباء؛ ف الذ يرييو.
وير تروت يي أن إعا الحيلا إللى شلسص ملا تعنلي تف لير  .فلإذا كلان وتلاريخ الثلور الروسليةو عرلار علن لوحلة زيتيلة
ح ي ية متحركة حافللة بلاأللوان –تيشلف جبلو أزتكوبر آيزن كتاين– فلإن ذللك يرجلق إللى أن تروت ليي ي ييتفلي باإلرلار أو بتحليل
عصلرا كلام ً .إنله يرسل لنلا ملث ً الجلو ال لائي فلي اللر ط وفلي الحلرب بسالوط
الجباهير واا تها الفاشلين والجيليين ،ولينله يرعل
ً
واضحة بشي يجع وصف تاسيت مفع ًبلا بالحليي علن األال ايلاي :ووكانلت األمالار الذهريلة تتهاطل ملن عل و بل توالف .وكلان
المجتمع الراق يبي يييه ،ويفتح جيوبه كي وي رضو .وكانت ال يياي األرستواراطياي ترفعن أذيلال أرلوابهن عللى الير الب لتااع،
وكان الجبيق ي يرون في وح مسض باليماء ،أملا أصلحاب البصلارف ،والبليراء ،والصلناعيون ،ورااصلاي الراليله البرترالاي
بال يصللر وأالوتلله ،ورجللال الكنيسككة األرثوسزسككية ،وسلليياي الللر ط وان للاته ،والنللواب الليرراليللون ،وجنللرايي الجرهللة والبللرالر ،
والمحامون الراديكاليون ،وكرار البناف ين من الجن ين ،وعي ي يحصى من األاارب وأبناء األالو واألالواي وبنلاته  ،فيلانوا كلهل
يحاولون الرلق وال راة بعجللة الوفًلا ملن ر يلة نهايلة األمالار الذهريلة البرغوبلة ،ويرفضلون بيل از راء فيلر تح يل ال ل ارل
األوانو.
ول لي اسللتنتجت إحلي اليراسللاي البتعل للة بلـوتروت يي رسللا التللاريخو أن تروت ليي كللان ي للتسي سلوط البعللذب ،وم رعللة
صا لبريأ سلرينوزا :وعلي الريلاء أو الضلحك ،وايهتبلا بلالفه و اللذي
بآن واحي .ولينه ير ى طوال هذا التاريخ مسل ً
الياعية األال اي و
حاول أن يسضلق لله حياتله كلهلا .وإذا كلان وتلاريخ الثلور الروسليةو لوحلة حيلة ،فلإن الرسلا ي لف وراء الشسصلياي ،والحشلو أو
البناهر ،ولينله ي ي لف ليبلتعض أو ييشلف أو ي ليح ،بل ليشلرح كل شليء .إن تعفلن اللر ط ،وف لا البيروقراطيكة وطر لة النلر ء،
وطبق البرجوازية الروسية البتهافت ي يثير في نف ه ايشبئزاز أو الرغرة في تيمير هذا العال الذي تنرع منه رائحة كريهلة ،ألن
رائحة كريهة تنرع منه .إن تروت يي ذكا ٌء ار أن ييلون ح اسلية؛ للذا فهلو يلر فلي كل هلذ ال للرياي مألاهر ح ي لة أشلي عب ًلا،
مأاهر إ انة يحبلها التاريخ ،و لي ً على أن روسيا ال يصرية تستن على مفترق عصرين تلاريسيين يتشلابك تاورهبلا فلي االلهلا؛
وفلو أن الب لة الزراعية البورورة عن الرربرية وتاريخ روسيا ال يي وجيي حلها على يي الررجوازية ،وانتهت إلى صيغة م ئبلة،
لبا توصلت الرروليتاريا الروسية إلى ايستي ء على ال لاة في عا  .1917وليي يت ت سير اليولة ال وفيتية كلان ي بُلي أن ي تلرب
بآن واحي عام ن تاريسيان مستلفان ك ايالت ف هبا :حرب ف حية ،أي حركة تحي فجر التاور الرورجوازي ،وانتفاضلة
وييال
و
بروليتارية ،أي حركة ترشر بغروب مجتبق الررجوازية ،ويرت عا  1917كله في هذ الح ي ةو.
وملللن البعلللروف أن البارك لللية هلللي ت حللل وريللل بلللين النأريلللة والعبللل  .وليلللن اإلصللل حية ايشلللتراكية – الييب راطيلللة،
وال تالينية ،جاءتا لحرمانها من ك الصوبتها ،وإالضاعها لتاري عبلي ي تايق في أفض حايته الحفاه على البأهر والشي بعي
ات الروح .وهيذا ت لصت المادية الدياليكتية حتى غيي الية شيلية ،ي يشي الوعي فيها سو انعيا ل سراب البا ية .ول ي رأينلا
عني بليخكانوف وزاوتسكك ملن ارل كيلف يسللط مكارزس ملق المكؤرخ هيبكوليتين لوضلق ال واعلي البعلي للن لابيين األلبلان الليائبين،
وكوا ر اليومنترن البتحركة .وجاء تاعي الييانة ال تالينية على هذ اآللية ليعاي نتائ عجيرة أساورية؛ فل ي ح مح البارك لية
مراوحة الرييهياي في ميانهلا ،بعلي رباهلا بعلي عييلي ملن ايستشلها اي والب لويي الب يسلة .وهيلذا أصلرح تالور الن ل فلي مينكاء
رواني أو تعثر تربية السرفان يف لر أفيلار باسككال .وملن البركلي أن البارك لية البتعل لة بعصلر الرأسلبالية البوللو واآلفللة كلله ي
يبين أن يت تجاوزها إي بعي تحوي ع ااي اإلنتاال الرأسبالية ،ولين الصور البب والة ي تترابط مق الحيو التلي تفرضلها عليهلا
طريعتها التاريسية .فإذا وضعنا تروت يي جانرًا وجينا أنه لير بوسعنا أن نذكر منذ  40عا ًما اسل ملررخ ومارك ليو واحلي رصلين،
باسللتثناء المككؤرخ بوزروفسككك الللذي تللوفي فللي عللا  .1932و فعللت الررجوازيللة البفيللر البارك للية إلللى فتللر وي تهللا وك نهللا
أيييولوجية بحتة ،وأسلوب مثالي يعرر عن األح التي يهرها بعض البتسلفين للار اي اليا حة .وبعلي أن ااملت الررجوازيلة بلرفض
الحركة العبالية البنأبة ،أالذي تعب ك ما في وسعها يستيعاب هذ الحركة .كبا حاولت أن تفه وتهض ك ما يبثل البرتيلزاي
العليا في التفيير العلبي ،ر وزعتها في أسلوب ،واستسيا رائق لتاور العلو ايجتباعية ،وأيييولوجية ،ومزي بائي من أحل علا
 ،1848والطوباوية المسيحية البشوهة ب ر التعيي ي الناجبة عن هروف الحيا العبالية...
وهيذا ل يعلي التلاريخ البيرسلي فلي الجامعلاي يصلف البعلار واألحلياث عللى م لرح ملن الأل ل ،ولينله أاللذ يرحل فلي
التاريخ عن ت ل ما يحي  .ولين هذا األسلوب ي يشي سو مييانييية التف ير ،التي هي في حلي ذاتهلا تجريلي للفيلر التلي تشلي
جز ًءا ي يتجزأ منها .وليننا نر على العير أن تاريخ الثور الروسية ،يسل من جييي الوحلي األساسلية ل سللوب والبحتلو  ،تللك
الوحي التي تعترر صفة مبيز للبارك ية ولي فير متباسية مع ولة .ولينها ضلرورية للبارك لية أكثلر ملن أيلة فيلر أاللر  ،ألن
البارك ية ي تصف العال لبجر وصفه ...إن وحي مجب لحأاي هذا البشهي اليرامي اللذي يرليو وك نله ينلتأ فلي تصلاعي باليء
مضيء نحو لحأة حل الع لي  ،وتشلابك الصلور ،والحيايلاي ،والتحليل  ،والتفصلي ي ،والتحللي ي واألحلياث الصلغير التلي بلرع
تروت يي في الت اط مليلويتها ،إن كل هلذ األملور تحلي الع الة البع لي بلين اللوعي والحركلة التاريسيلة العبيلاء عرلر ال لو التلي
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تحبلهللا ،وتلليال هللذا العبل فللي صللل األحللياث التللي يصللفها .فللإذا كانللت البارك للية تبثل التعريللر الللواعي عللن التاللور الل واعللي
للتاريخ ،فإن كتاب تروت يي يبث إنهاء هذا التاور.
والصراع الطبق  :هو محر التاريخ في كتاب تروت يي ،فهو الذي يحي الب لار ويعالي للبشلاركين فلي الصلراع وجههل
الح ي للي .ويللرفض تروت لليي بصللور م للر ة فل للفة والبنيككة االجتماعيككةو الرائجللة ،والللوه الثابللت ولرنيللة البجتبللق الرأسللبالي أو
ايشتراكيو البوجو في حي ذاته بعييًا عن الصراع الار ي الذي مارسه تروت ليي واعترلر جلز ًءا ملن حياتله ،ولل ييتلف باعترلار
مريأ لتف ير التاريخ ب جز ًءا من هذا التاريخ نف ه.

 -3دور الفرد ف التاري :
وي ول تروت يي في نهاية فص وإعا ت ليح الحزبو اللذي يلير فيله أهبيلة الليور الحاسل اللذي لعرله لينلين عنليما أعلا
توجيه الحزب الذي كان ي ير ار ايو لينين على سياسلة عل حيوملة األميكر لفكوف البراتلة ملق ن ليها :وتلر كيلف كلان سليجري
تاور الثور لو ل ي تاق لينين الوصول إلى روسيا في أبريل (ني لان) 1917؟و .ملن البركلي أنله لل ييلن هنلا شلسص االلر غيلر
لينين اا ر على تصحيح الط الحزب البل ف ال ل عي أسابيق ،مق أنه ل يين يحأى فلي األيلا األوللى إي بت ييلي حفنلة صلغير ملن
الرجال مث ألكسندرا زوللونتاي ،وجاليجسك وعي محيو من كوا ر بتروغرا .
ويجي تروت يي على سراله بنف ه في ول:
ول يين لينين الال التاور الثلوري ،ولينله انلتأ فلي سل للة ال لو اإليجابيلة فيلان حل لة كريلر فلي هلذ
ييتاتورية الرروليتارية من الوضق كله ولينه كلان ملن الضلروري توجيههلا ،وكانلت إاامتهلا متعلذر ون وجلو
الحزب اا ًرا على تنفيذ مهبته ون فهبها .ولهذا ،ف لي كلان لينلين فلي تللك الفتلر ضلروريا ي غنًلى عنله ( )...ولل
أمرا محتو ًما ي يبين ت
لينين والبنشفية أي ميان لبوااف وساية .وكان الصراع اليااللي في ال الحزب الرلشفي ً

ال ل للة ،وجلاءي
الحلزب .ولل ييلن
تتلر الثلور بلين
فيه.

وول ي عج ايو لينين بتاور األمور .وساعي ت رير الشسصي على ت صير مي األزمة .فهل يبيننلا أن ن لول بيل ت كيلي أنله
كان بوسق الحزب أن يجي سريله ب لينين؟ إننا ي ن تايق ت يي مثل هلذا الت كيلي أبليًا .والوالت هنلا عامل حاسل  ،ويتعلذر النألر إللى
ساعة التاريخ بعي واوع األحياث .ولير بين المادية الجدلية والقدرية أي تشابه أو ت ارب .ولو ل يين لينين موجو ًا ألالذي األزملة
الناجبة عن تصرفاي ال يا اينتهازية شي ً أكثر سحي وأشي ُ
طويً .بَيْي أن هروف الحرب والثور كانلت تضلغط عللى الحلزب ،وي
تتر له فتر طويللة ينفلذ فيهلا مهبتله؛ وللذا ف لي كلان ملن البحتبل أن يس لر الحلزب التائله البن ل الوضلق الثلوري ويف لي الفرصلة
الب ئبة ال ل عي سنواي .وهيذا يريو لنا ور العام الشسصي بحج ضس إلى حلي بعيلي .وليلن علينلا أن نفهل ح ي لة هلذا الليور،
وذلك باعترار العام الشسصي كحل ة واحي في ال ل لة التاريسيةو...
ويركي ويتشر في فص "الثوري المؤرخ" ( )1عي ًا من الن لاط ب ولله :ووهلذا اسلتنتاال يثيلر هشلة أي مارك لي ...فرالن لرة
ررا كليلا بتجربلة تروت ليي رئلير البعارضلة البغللوب عللى
لهذ الن اة الساصة نجي أن وجهاي نأر تروت ليي البلررخ متل رر تل ً
أمر  ،وبحالته الفيرية .ومن البركي أنه ما كان ار مبارسته لعبله ال ياسي الاوي ليعرر علن وجهلة نألر تعلار الت اليلي الفيريلة
البارك يةو .ر ينت ويتشر إلى راسة والت اليي الفيرية البارك يةو على ضوء زتاب بليخانوف "دور الفرد ف التكاري "ي وي اللذ
من هذا اليتاب بعلض الحجل ؛ فيركلي علي ع نيلة ايفتلرا ال ائل بل ن وسل وط ارميلي واحلي ملن فلوق أحلي أسلاح البنلازل فلي
زوريخ في بياية عا  1917كلان كافيًلا لترليي مصلائر اإلن لانية فلي هلذا ال لرنو ،وييشلف تنلااض تروت ليي بالن لرة لهلذ الن الة،
وي تنت أن الفير التي ي يمها تروت يي هنا هي فير نابعة من الأروف .وير أن تروت ليي اعترلر نف له عنلي فجلر اللل األمبيلة
الرابعة وك نه لينين عا  ،1917الذي ي يبين ايستعاضة عنه؛ ول ي كان بحاجلة ألن يحلر ب نله اللرئير (لينلين فلي علا  ،1917أو
هو في الث ريناي واألربعيناي) شسص ي يُبين ايستعاضة عنه ،واستبي من هذا اإليبان ال و ال زمة لجهلو الراوليلة التلي بلذلها
في وحيته...و.
وتت فير بليسانوف بالر اطة كي فير اليلة ،وهلي تسللو ملن التنلااض الليااللي اللذي تتصلف بله األفيلار الييالييتيلة التلي
تحاول رس التنااضاي الساصة بالع ااي بين العال السارجي والوعي بغية ال عي لحلها .وي لول بليسلانوف :وول فلرا غالرًلا تل رير
كرير على مصير البجتبق ،ولين هذا الت رير محي بالرنية اليااللية لهذا البجتبق ،ووضعه بالن رة للبجتبعاي األالر  .وي يبين لهذا
الت رير تحييي الب ار الذي ت الذ األحياث .إن بوسعه أن يحرفها في لحأة من اللحأاي ،أو يرالرها أو يزيي من سرعتهاو فلنفتلر
صا ي يبين ايستغناء عنه ( ،)...ولين لو أنه ماي في يناير (كانون الثاني)  1873من جراء سل وط
أن روب ريير كان في حزبه شس ً
ااعة ارميي على رأسه مث ً ،ألالذ شسص االر ميانله ون شلك ،ول لاري األحلياث فلي ايتجلا نف له ،حتلى للو كلان هلذا الشلسص
الجييي أا من روب ريير في ك شيء ( .)...ولو أن رصاصة اتللت بونكابرت فلي معرزكة أرزكول لجلاء جنلرايي االلرون وفعللوا ملا
فعله في حب ته اإلياالية وغيرها ...إلخو ،وينار ال ول نف ه على  18بروميلر وملا تل  :ف لي كانلت إعلا اسلتتراب النألا بحاجلة
ول يف جييو .وكان البرشحون للع هذا اليور كثيرين ،وكان وصول أحيه إلى هذا البنص يعني بالضلرور سلعيه إللى ضلرب
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اآلاللرين ون رحبلة ،وتليمير شسصلية ال ائللي البحتبل اليامنلة فليه  .والخالصكة :ي للتايق األشلساص ال ُبهبلون بفضل الصائصلله
الو
وفيره وروحه تعيي الشي الساص باألحياث ،ونتائجها الجزئية ولينه عاجزون علن ترليي ايتجلا العلا البحلي ملن اسرل ً
أُالر و.
وتريو فير بليسانوف هذ متباسية .وهي ت تني إلى ر ية التاريخ مرنية كت ل الارجي من ج  ،نلاج علن تشلابك األسلراب
واألفعال التي يشي مجبوعها سل لة منا ية .ولين تروت يي يهت بلحأاي األزمة التي يريأ فيها الصراع بين طر ة صاعي  ،وطر ة
منحير ل ت تنفذ ك إمياناتها التاريسية بعي ،وهذا ما يجع نتيجة الصراع غامضة ال ل فتر محي من اللزمن .ويلر بليسلانوف
أن الوهيفة تسل العضو :فإذا كانت الار ة بحاجة إلى توجيه سياسي ،واائي فذ ،انرث عنها هذا التوجيه وذا ال ائي .واي تتريل البلي
ال زمة ليت هذا األمر ،ولين ترييتها عاجز عن تعيي م ير األشياء بشي عبي .
ويلرفض تروت لليي هللذ الفيللر عنلليما ي للول :ووالواللت هنللا عامل حاسل و؛ فللالفتراي الزمنيللة أساسللية ،وال ائللي الللذي يفهبهللا
ويوجهها أساسي أيضًا .ل ي أالا ويتشر -وحا هذا السا ك حجتله -عنليما أكلي بل ن تروت ليي طلرح هلذ ال ُبعضللة فلي ،1930
ليضس حج نف ه .والح ي ة أن تروت يي طرح هذ الفير للبر األولى في عا  1924بعي فش الثورة األلمانية ،التلي ف لر فشللها
بتر ايا الحزب الشيوعي األلباني وتساذلها .وشرح ذلك في م يمة الجزء الثال من مرلفاته الياملة ودروس أزتكوبرو :ول لي كلان
من البحتب أن تتعر الثور ل نهيار لو ل يلج لينين إلى الحزب لي لف معله ضلي اللجنلة البركزيلة ( )...وليلن كافلة األحلزاب ي
ي عفها الحلظ بوجلو لينلين عنليما ت لف إزاء وضلق مشلابه ( )...وي تتزايلي الو أي حلزب رلوري إي إللى رجلة محلي  ،وبعليها الي
تتعر هذ ال و إلى التنااص وايضبح ل .وإذا ما أح ت الجباهير ب لرية الحزب ان لرلت امالهلا إللى اليرلة .ويلتسلص العليو فلي
هذ اللحأ ة من هلعه وي تفيي من هلذ السيرلة .ول لي شلهينا مثل هلذا التحلول فلي ألبانيلا الل ل شلهر أكتلوبر (تشلرين األول) .1923
ووصلت روسيا إلى حافة منعاف مشابه في الريف علا  .1917وللو انتأرنلا علي أسلابيق لوالق التحلول ال للري .وكلان لينلين مح ًلا
عنيما اال :واآلن أو أبيًاو.
ويريي بليسانوف و ويتشر الت كيي على أن الوه هو الذي ييفعنا إللى ايعت لا بل ن الرجل العألي شلسص ي يبيلن ايسلتغناء
عنه ،ألن وصوله إلى البنص فعه إللى إبعلا كل البناف لين البحتبللين .وليلن أللير ملن اللوه أيضًلا الحيل م لر ًا عللى الثلوراي
البجهضة أو ايعت ا ب ن الثوراي الأافر تت ونبا عناء؟! إن مث هذا التصرف يعني ال التيتيك واإلستراتيجية إللى لعرلة هل ل
ي معنللى لهللا فللي م للير التللاريخ التللي ستبضللي اُللي ًما بيل الللي ء ون أن يوافهللا أي شلليء .ل للي كانللت هللذ الفيللر مللن صلل أفيللار
البنشفي بليسانوف .ولين الر شفة رفضوا منذ عا  1903ك ما يتعل بقدريكة السكبب .فل ي لتايق أن يفعل ملا يريلي وحيثبلا يريلي
وفي اللحأة التي يستارها .كبا أنه رفضوا مغرياي التاوعية التي تر ي بالثوري إلى الياع نف ه حول ح ي ة اوته.
إن هذ الع اة بين وال ائيو الثوري والتاريخ ع اة متنااضة ،ول ي عرر تروت ليي علن هلذا األملر بشلي متنلااض؛ إذ أعللن
في  5إبري (ني ان) - 1923أي ار الثور األلبانية الفاشلة -أما المؤتمر السابع للحكزب ال كيوع األوزرانك ملا يللي :وإننلا نعلل
ون شك ،ب ن الار ة العبالية ستنتصر بفض اواها .وت ول أحي أناشيينا الوطنية :ولير هنا من ذ أعللىو أو وبال و أعللى ...وهلذا
صحيح .ولينه صحيح إذا ملا أُاللذ عللى م لتو الح لاب التلاريسي النهلائي؛ إذ ستنتصلر الار لة العُباليلة فلي نهايلة البالاف ،وكلان
بوسعها أن تنتصر حتى لو ل يأهر زارل مارزس إلى الوجو  ،وحتى لو ل يين هنا أوليانوف  -لينين .وليلان بب ليورها أن تضلق
األفيار التي تحتاجها ،واألسالي ال زمة لها .ولين من البركي أن هذا العب كان سيحتاال لوالت أطلولو .وليلن هلذا التفلا ل بعفويلة
مجرلرا عللى الصلبت
الجباهير أمر ي ين ج مق الط :ما العمل؟ ولع الأروف ال ائي انذا اي أ ي إلى البرالغة به .ف ي كان لينلين
ً
منللذ شللهر كام ل  .وكللان مللن الضللروري إعللا الث للة ليللوا ر الحللزب البضللارب .وفللي مللار (اذار)  1935كت ل تروت لليي فللي
مذزراته :وولو ل يين لينين في بطرسبور أو ل أكن هنا  ،لبا واعت ثورة أزتوبر (ت رين األول)ي ولبنعت ايا الحلزب الرلشلفي
انييعهاو ،وبعي عي أشهر :أي فلي نلوفبرر (تشلرين الثلاني)  ،1935أكلي تروت ليي فلي مقكال عنوانله :ولمكاسا انتصكر سكتالين علكى
المعارضة؟" ما يلي :وويستلف البارك ليون علن القكدريين ال لاحيين (ملن أمثلال :ليكون بلكومي وبكول فكور ،وغيرهبلا) فلي أنهل ي
ينيرون أبيًا ور الفر  ،وبياهته ،وجرأته في الصراع ايجتبلاعي ( ،)...إن ور ال يلا كريلر جليًا .وي ت لتايق الرروليتاريلا تح يل
النصر ون ايا صحيحة ،ولين أفض ال يا اي عاجز عن إشعال نلار الثلور إذا لل تيلن الألروف البوضلوعية للثلور متلوفر و.
ولينه يذه إلى الارف اآلالر من م ار النلوا عنليما يعتبلي عللى هلذا الب لال ليضلق فصكل" :لمكاسا انتصكر سكتالين؟" فلي كتلاب
والثور البشوهةو ،في ول :ووتررر صفاي ال ا على نتيجة البعار  ،ولينها ي تشي العام الوحيي أو العام الحاسل  ،ويحتلاال كل
مع للير مللن البع لليرين البتجللابهين ل للا يت ءمللون مللق الصللور التللي يحللي انها ( ،)...ول ل ينتصللر الر شللفة علللى الييب راطيللة
الررجوازية الصغير بفض روعة اا ته  ،ب بفض ان ب موازين ال و  ،بعي أن استااعت الرروليتاريا جلر الف حلين البتلذمرين
للواوف معها ضي الررجوازيةو.
إن هذا التناوب في األهبيلة الن لرية التلي يحتلهلا البوضلوعي ،واللذاتي ،واللوعي ،وال لو اياتصلا ية وايجتباعيلة ،يعيلر
غبو وتع يي ور ال يا ووالزعي و الثوري؛ إذ ينحير الزعي أو ال يلا إللى العجلز اليامل عنليما ي ت لي الألروف لهبلا إميانيلة
العب  ،أو أنهبا ي فان لحأة اصير عني مفترق طرق تاريسي ،وفي وضق ي لتايعان معله توجيله ال لو الجباهيريلة العبيلاء إذا ملا
تبتعا برعي النأر والجرأ الضروريين .وي ت تايق الوهيفة ائ ًبا الل العضو ،واي ينرث العضو بصور مرير أو متل الر  ،وتلر ي
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الفتللراي الزمنيللة اإلضللافية البفروضللة علللى التللاريخ إلللى اللل كائنللاي مشللوهة .ويتحلليث تروت لليي فللي بيايللة هللذا الفصل بصللور
ماولة ،ويريو أنه ي لص التنااض الح ي ي إلى حي األ نى عنيما ي ول :ووجاءي ييتاتورية الرروليتاريا من الوضق كله ،ولينه كلان
من الضروري توجيهها .ول تين إاامة اليييتاتورية مبينة من غير حلزب .ولل ييلن الحلزب الا ًرا عللى تنفيلذ مهبتله إي بعلي فهبهلا
أمرا ي غنًى عنهو .وتيشف الثور ال ل م ليرتها الا وزعبلاء ملا كانلت ايبلته لت لبو بهل
واستيعابها ،ولهذا ف ي كان وجو لينين ً
عن م تو الحيا العا ية لوي انييع الثور  ،وليلن الثلور ي تسلل هلريء ال لا ملن العلي  .وهلي ي ت لتايق تحويل زكامنييف إللى
لينين ،أو ال شسص عا ي إلى إله اا ر على ك شيء .واي تيفي الضرور ايجتباعية إلى الل أمين عا  ،ولين كبا يأهلر ال لا
الثوريون في بعض الحايي بصور مرير  ،فإن هنا حايي تبر فيها األزماي الثورية ون أن ينرث عنها ال ائي أو ال ا ال ا رون
على ح هذ األزماي وصنق التاريخ.

 -4دراسة أو سرد زمن :
أملا شلارل أوليفييله كاربونيل  ،صلاح االلر كتلاب ههلر علن الثلور الروسلية (والال عنله مرلفله وب نله مسصلص للجبللاهير
العريضةو) فه و يتعر عني الحيي عن مراجق كتابه ،إللى الحليي علن كتلاب تروت ليي في لول :وإنله كتلاب يثيلر ايهتبلا ولينله
مفع بال َهو  .وغامض مضلارب ب لير ملا هلو رائلق؛ فهلو ملليء ب لر زمنلي غيلر مركلي ،واستشلها اي غيلر مشلروحة فلي أغلل
األحيان ،واعتراراي فل فية  -تاريسيةو يث لها أسلوب غامض ،وت نية مارك ية مزيفة ،وشاحاي الب ح وأشلعار الفسلر التلي تشلره
شاحاي ميشليه ،ومرافعة ماهر لبنفي ي تسي التاريخ س ًحا ضي ال تالينيةو.
ولنعي إلى أاوال كاربوني  ،إنه يتحيث عن سر زمني غير مركي.
ومق هذا فإننا ي نجي في كتاب تروت يي الذي يرلغ  1100صفحة الايئة واحي  .رغ أن الواوع في السا ل يين م لتحي ً،
فنحن نعرف أنه عنليما شلهيي بتروغلرا اجتبلاع البشلتركين بثلور أكتلوبر فلي  7نلوفبرر (تشلرين الثلاني)  ،1920أي بعلي الثلور
بث ث سنواي ،بغية استعا اللذكرياي ،ترلين عجلز جبيلق الحاضلرين ،ببلا فليه تروت ليي ،علن تحييلي تلواريخ أهل األحلياث ،وللو
بصور ت ريرية يص السا فيها إلى عي أسابيق ...ومق هذا ف ي كان ت ل األحياث ح تاريخ تروت يي صحي ًحا ي غرار عليله.
ولين تروت يي ل يضق جيويً زمنيا ألحياث الثور (فهذا الجيول الزمني موجو أص ً ،ول ي ههر في ايتحا ال وفييتي في الفتر
الوااعة بين عا  1923وعا  .)1930وي ي ير سر على الط م ت ي  ،واي يسيع ال ارئ الذي اعتا على الراء اليتل البيرسلية.
وي يهت تروت يي بت ل األحياث الزمني كت ل صحيح ل حياث ،ولينه يهت بله كوسليلة ليشلف الع الاي الع نيلة التلي تحلي
التتابق الزمني للبشاهي والنوايا ،ونضوال الوعي ،والحالة الفيرية التي تتبتق بهلا الجبلاهير الرروليتاريلة والف حلين والجنلو  .وهيلذا
فإن أه التواريخ ي تُشي في حي ذاتها شيئًا أساسيا.
وفي كتاب تروت يي الايئة واحي فسعلية تتبتق برعض األهبية .وت ق هذ السايئلة فلي فصل اللجنلة الع ليرية الثوريلة اللذي
تحيث عنه :ب د وولف في راسته الن ييلة الهاملة؛ ف لال ب نله فصل وي مثيل لله فلي كل ملا كتل حلول هلذا البوضلوعو .ويكدعع
تروت يي في هذا الفص أنه كان رئيس اللجنة العسكرية الثورية ،مق أن هذا األمر ل يحيث اط .وعُذر تروت يي في هلذا اي علاء
هللو أن البشللتركين فللي اجتبللاع  7نللوفبرر (تشللرين الثللاني)  ،1920ومللن بيللنه ميخونوشككين ،وهللو واحللي مللن أه ل أعضللاء اللجنككة
العسكرية الثورية وأكثره فعالية ،ل يتذكروا من كان يحت منص الرئير انذا  ،ورأوا ب ن هذا البنص كان من ح تروت يي.
ول يين تروت يي يبتلك مصنفاي اللجنة الع يرية الثورية البحفوهة في السزائن الب فلة .ولين نشر هذ البصنفاي في عا 1966
–  1967كشف ب ن رئير اللجنة الع يرية الثورية كان انذا  :ايشتراكي الثوري – الي اري الزيمير الذي احت هذا البنصل ملن
 13حتى  27أكتوبر (تشرين األول) ،ر ح محله بردفويسك  .وتيل اراء البصلنفاي عللى أن اسل اللرئير كلان عللى رأ اائبلة
األسباء .ول ي جلاءي التواايلق ح ل الت ل ل التلالي :الزيميكري بردفويسكك ي ميخونوشكيني سادوفسكك ي سككرايبنيكي سكفردلوفي
أوريتسك  .وي ول ناشرو ورائ اللجنة الع يرية الثورية :وإن تحييي الب ئولياي في اللجنة الع يرية الثوريلة ي يتبتلق كبلا يرليو إي
بصفة ش يلية ( )...ول ي جاء توايق اللرئير وأملين ال لر فلي بيايلة تواايلق أعضلاء اللجنلة الع ليرية الثوريلة .وكانلت ال يلا فلي هلذ
اللجنة جباعيةو .ول ي كان اليور األه اال هذ ال يا الجباعية من حظ تروت يي ،رئير سوفييت بتروغرا  ،وال ائي الفعلي للجنة
الع يرية الثورية.
وهيذا ل يين كتاب تروت يي مجر ت ل زمني ل حياث ،كبا ل يين كتابًا وضعه البرلف ليبجي نف ه .وهو ي ي ي نف له
في اليتاب كرا  .ولينله يحلاول الأهلور كب لاعي للينلين منلذ علا  ،1917ويستفلي الللف لينلين سياسليا ،م لل ً بلذلك ملن ايبلة ور
الح ي للي .ل للي كللان كتللاب وحيللاتيو ملحبللة تروت لليي ،أمللا وتللاريخ الثللور الروسلليةو فهللو ملحبللة الرروليتاريللا الروسللية ،وعبللال
بتروغرا  ،وبحار الرلاي  ،والرلشفية ،باإلضافة إلى أنه ملحبة لينين البرسومة عرر هريء جبيعًا.
وليللن تروت لليي ل ل يللن مللق ذلللك مللن ايتهللا بللالتحيز؛ وي للول ب . .وولللف :ووي للتايق ال ل تروت لليي اإلانللاع فللي بعللض
األحيان ،ولينه متحيز بصور م تبر و .وهو يته تروت يي وب نه ل ييشف ح ائ البهزومينو .ويذه أنكدرزي سكتاوار فلي هلذا
البجال إلى ميً أبعي في ول :ووإننا لنر منذ الصفحاي األولى أن البررخ يتسلى عن ميانه لرج ال ياسة الذي ييافق علن مفاهيبله
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ضي الصومه ،وي شرح طريعة هذ البفاهي ألنصار ( )...إن عبله عرار علن محاوللة يسلتريال األسلاور الرسلبية ال لتالينية التلي
يهاجبهللا بي ل ب غللة ب سللاور أالللر ذاي أهللياف تيتيييللة ( )...ويصللنق تروت لليي أسللاور جييللي ي تبتللاز كثيل ًلرا عللن أسللاور
الصومهو.
وي ي صللي سللتاوار هنللا وأسللاور و كترهللا تروت لليي عللن نف لله (فهللو يعترللر أن تروت لليي ون للي بتواضللق يثيللر ايسللتغراب
التحيث عن صعو نجبه ب رعة بالغةو في عا  )1917ولينه ي صي ون شك وأساور و أفيار تروت يي ومفاهيبله التلي يرفضلها
وي تغرب وجو ها في هذا اليتاب .والح ي لة أن ن لي سلتاوار متلرجح متعثلر؛ (إذ تبتللئ راسلته ب ُجبل ملن نلوع وبشلي جلي مر لطو،
ووبشي على غاية من الضي و ،وومر ط إلى رجلة بعيلي و التلي تيشلف أكا يبيتله الشليلية الجاملي ) .وي لتني هلذا الن لي إللى مفهلو
تللاريسي ين ل مسااللاي رللور عللا  1789ليار هللا علللى رللور عللا  ،:1917ويللر سللتاوار أن تللاريخ الثللور الروسللية مللن فررايللر
(شراط) إلى أكتوبر (تشرين األول) لل ييلن سلو صلراع بلين واليعاقبكة والجيرونكديين ( )...معركلة بلين جنلاح اليعاارلة ومجبوعلة
الجيرونييينو .ح ًا إن من الب تغرب ايستنا إلى التشلابهاي ال ييبلة التلي مضلى عليهلا أكثلر ملن  150عا ًملا بغيلة انت لا التشلابهاي
التي أشار إليها تروت يي بين  1917و .1930ومق ذلك فهذا هو األسلا العلا ل نت لا اي التلي تلر فلي وتلاريخ الثلور الروسليةو
مناور كرير اا بها تروت يي ليررر تصرفاته ويعزز موافه التاريسي.

 -5تاري ثورة أزتوبر بعد تروتسك :
يذكر ويتشر في الفص البذكور انفًا من كتابه وتروت ييو ما يلي :ووطالبا أن تلاريخ الثلور الروسلية لل ييتل حتلى اآلن
في ايتحلا ال لوفييتي بشلي ي لتح ايهتبلا  ،فلإن كتلاب تروت ليي ير لى بعلي مضلي حلوالي  50سلنة عللى رلور أكتلوبر ،التلاريخ
الوحيي لبجب الثور و .ولع من أه األمور وأكثرها يلة ،أن أفض البرلفاي النا ر التي ترح الثلور الروسلية منلذ علا 1932
صغيرا من سلسلة ? Que sais-jeكتره ف أزس زوزان.
كان كتيرًا
ً
ولي ت البرلفاي الضسبة حول هذا البوضوع (مث مرلفاي جيراروالتر ،وجان بيير أوليفييكه ،وشكارل أوليفييكه زاربونيكل)
سللو مرلفللاي مر للاة ،ي تحبلل أي جييللي ،وي يحللر البللرء فيهللا بللريح الثللور أو زمجرتهللا .وإذا اسللتثنينا مللن كتللاب والثككورة
المجهولة" لفولين ،األنوار التي يل يها على عال الفوضلويين اللرو الببلزق ،وعللى الحرزكة الماخنوفيكة ،لوجلينا أنله عرلار علن
حيي طويل ضلي اليوللة اللوحد الليموي .ول لي كتل البروفسكور زكار ،مرلفًلا ضلس ًبا يضل ر رلة أجلزاء ويحبل عنلوان" :الثكورة
البل ككفية"ي ولينلله ل ل ييللر لثللورتي فررايللر (شللراط) وأكتللوبر (تشللرين األول) سللو ر رللين صللفحة .ويللذكر فللي بيايللة الفص ل
البسصص لهاتين الثورتين ما يلي :وإننا بحاجة ماسة ليتابة تاريخ هذ الفتر الحيوية ( )...وهنا عي كرير من الورائ الب ت ا من
البصا ر األساسية بصور مراشر  ،والتي ترحل ملن وجهلة نأرهلا كتلاب ميليوزكوف الرائلق "تكاري الثكورة الثانيكة"ي كبلا ترحل
كتلاب تروت ليي وتلاريخ الثلور الروسلليةو .ولينله ي ي لي بعلي هللذ الب يملة إي عللى رسل أحللياث وتحليل فررايلر (شلراط) وأكتللوبر
(تشرين األول) بشي ييفعنا إلى ايعت ا ب نه يحر بالحرال من التصيي لهذ البهبة التي يعتررهلا حيويلة .ويعترلر مكار فيكرو االلر
من أرخ للثور  ،وهو يحاول العثور على الثور وسط تتابق األحياث ،ولين هذ البحاولة م تحيلة ك ايستحالة.
ول تُفتح البصنفاي ال وفييتية منذ أيا تروت يي إي على استحياء .فل ي فُتحت مث ً في العيي السب ين لثور أكتلوبر (تشلرين
األول) .ونشري دار ن ر ناووزا ثالثة أجزاء من الوثائق الخاصة بلجنة بترو راد العسكرية الثوريكة .وذكلر الناشلرون فلي م يملة
هذ الارعة ما يلي :ويعترر إصليار هلذ الورلائ والبلوا الساصلة بلجنلة بتروغلرا الع ليرية الثوريلة أول تجربلة لنشلر البعلوملاي
البوجو في أعباق البصنفايو.
ول ي تجي تاريخ الثور الروسية منذ أيا تروت يي باتجا والتف ليرو ف لط .وجلاء التجييلي باتجلا ملز وال متيامل ؛ هلو اتجلا
البفهو الرولي ي للتاريخ.
ففي عا  1936صير في موسيو كتاب من  4أجزاء يحب عنوان" :تاري الثورة الروسية" وهو زتاب "تم إعداده تحكت
إشراف مكسيم ورز ي وف مولوتوفي و فوروشيلوفي وسيرج زيروفي وآ جدانوفي وج ستالين"ي وكان هذا اليتلاب ر ًا
صري ًحا على كتاب تروت يي .وكانت صيغة :وت إعيا تحت إشراف...و صيغة رائعة .ومن غير البحتبل أن ييلون أي واحلي ملن
والبرلفينو البذكورين اي شار في كتابة اليتاب سو مشاركة رمزية ي تسرال علن حليو البراارلة .ف لتالين علاجز علن أن ييتل
لوحي أي شيء أكثر من الااب أو كتي صغير مرني على األسئلة واألجوبة .وي ي تايق مولوتوف وجيانوف وفورشيلوف تجلاوز
حللليو الساابلللاي ال ُبعلللي للبناسلللراي .وينارللل هلللذا ال لللول عللللى كيلللروف .وتللل تي سلللير كيلللروف التلللي كترهلللا الياتللل ال لللوفييتي
زراسنيسكوف لتركي ب نه ل يشتر في وضلق اليتلاب أبليًا .ولل ييلن غلوركي يحلر ببيل اللاص نحلو التلاريخ .ووجلو وسلط هلذ
البجبوعة البعي للر على تروت ليي عبل مفعل بال لسرية؛ إذ إننلا ي نلزال نلذكر أنله كتل فلي أكتلوبر (تشلرين األول) م لايً فلي:
صحيفة نوفايا جيزن وصف فيه الحيومة ال وفييتية الفَتسية بـوأوتواراطية الوحوشو ،واعترلر أن لينلين ومشلعوذ جلال ( )...مجنلون
ب حيو و .وأعلن ب ن ولينين وأنصار يأنون أن بوسعه ارتياب كافة الجرائ و .وأ هذا التعاون عرر هيئة من اللجنلة البركزيلة
إلللى الل ل بَا سليلله عجي ل يستفللي فيلله الببثلللون الح ي يللون مللن البشللهي ليتركللوا البيللان ل للا الح رللة .وهيللذا يستفللي شككليابنيكوف،
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وزالوتسككك  ،وزييككوروف ،وت ككو ورين ،وسككيمل ا ،وبوخككارين ،وبياتككازوف ،وبريككوبرا جينسككك  ،وأوجككين بككو  ،وغيللره مللن
مسككرحية "سككتالين فكك بككالد العجائككب" التللي يحللاول تروت لليي فيهللا تسريلل سلللاة ال للوفييتاي بب للاعي السونللة البغرضللين:
زينوفييككف ،وزككامنييف ،وسككوزولنيكوف ،وريككازانوف .وينار ل هللذا ال للول علللى االللر تللاريخ للثللور الروسللية صللير فللي ايتحللا
ال للوفييتي (وتلللاريخ رللور أكتلللوبر ايشللتراكية اليرلللر و الللذي اشلللتر فللي وضلللعه كلل ملللن سللوبوليف ،وغيبريللللون ،وتروكلللان،
وتشيراييف يي) ،فهو جزء من هذا العال العجي  ،رغ احتوائه عللى بعلض التعليي ي .ويحلاول هلذا اليتلاب حتلى اآلن إاناعنلا ملث ً
ب ن والمرزز العسكري الثوري الذي خلقته اللجنة المرززية وضمي بوبنوفي ودزيرجينسك ي وسفردلوفي وستاليني وأوريتسكك ي
زان النواة المرززية األساسية للجنة سوفييت بترو راد العسكرية الثورية" فلإذا عرفنلا أن ملن الب لتحي اكتشلاف أي أرلر لنشلاط
هذا البركز الذي يحاول البررالون ال تالينيون بعثه من العي الذي س ط فيه منلذ تشلييله -واللذي تركله فيله الر شلفة واضلعو ورلائ
لجنة بتروغرا الع يرية الثورية -ااتنعنا ب ن الاري بين األساور والح ي ة ي يزال طوي ً.
وفي الارف اآلالر من هذ الحياية ال سيفة ي ف كتاب زاتكوف عن والثلور الروسليةو .ولل يصلير ملن اليتلاب حتلى اليلو
سو الجزء األول البسصص ل ستعيا اي التي سلر ت فررايلر (شلراط) ،وليلن هلذا الجلزء كلافو لت ليي أفضل تعريلر علن المدرسكة
البوليسية ال ربية .ويعو كاتيوف ليرح من جييي واألفيارو التلي طرحهلا ميل ونكوف فلي كتلاب وأيكام مكارسو ،أو اآلن موريهكاد
في كتاب ومولد الثورة الروسيةو .وهو ي يحاول أبيًا ايهتبا باألفيار والبفاهي التي تبيز البناشفة عن ايشلتراكيين  -الثلوريين أو
علن الر شللفة ،ويعترلره جبيعًلا وجو ًهللا م ارللة مشللتركة فلي مللرامر واحللي  .ويللر كلاتيوف أن رللور فررايللر (شللراط) هلي نتللاال:
" "Revolutionierrungspolitikالتي نا بها هيلفاند – بارفوس ،وهو أحلي زعبلاء الي لار ايشلتراكي األلبلاني ال لاب ين،
وصيي ايي من أصيااء تروت يي ،أرر منذ أمي بعيي بفض اشتغاله باألعبال الحر  .وكان يعترر الثور ايشتراكية العالبية ربلر
من ربار هزيبة الت لاية الروسية لصالح الدولة البروسية .وهذا ما فعه إلى إااملة شلرية تضل عشلر عبل ء (لل ييشلف كلاتيوف
أسباءه ) مهبتها ال الحيل فلي روسليا .رل يتحليث كلاتيوف علن أن نجلاح هلريء العبل ء فلي فررايلر (شلراط) تل بفضل أملواله ،
وبفض عي من البرامراي السفية البلتوية ،كبا ت نجاحه بعي ذلك بفض لينين .ويحيرنا كاتيوف ب نه ولو رفض ال ويييون مرور
ال جئين ال ياسيين عرر ال ويي ،ألمن الجيد األلباني سري مروره عرر الاوط الجرهةو .ومن البركي أنه كانوا سليبرون شلاكين
الحراب وبساواي ايستعرا البوزونة.
وهيذا تغذي عبلية تف ير الثور الروسية من منابع بونسون ،وتيراي ،ويان فليمينغ .وارار ك حليث تلاريسي اليلال أولئلك
الذين يفصلون التاريخ ح نباذال ال كابوني ،ولين استبرار تف ير رور أكتوبر (تشرين األول) بصور بولي ية رغل ملرور 50
سنة على انييعها ،ناج من ون شك عن أن تاريخ الثور اي أصلي بلالع لسكببين :أولهمكا سلوء البصلا ر ال لتالينية ،أملا الثكان
فهو عأبة وتاريخ الثور الروسيةو الذي وضعه تروت يي .وبعي هذ اإللياذ البارك ية للثور  ،ل يعي أما َمن يجيئون بعيها سو
ال ير على الاى الهوميريين (م ليي هوميرو ) والتحيث عن اتال الضفا ع والجرذان.
جان جاك ماري

الهوامش
( )1يوجي هذا الفص في الجزء الثال

من كتاب إسح

ويتشر وتروت ييو وهو فص ها ي بَي من اراءته بإمعان بالغ.
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مقدمة الفريد روسمر
تبت كتابة وتاريخ الثور الروسيةو في برينييرو ،ال ل الفتر الوااعة بلين أوااللر علا  ،1929وعلا  .1932ول لي أصليري
دار رييدر الارعة األولى للترجبة الفرن ية ب ربعة أجزاء في عا  .1934 – 1933ولل يرل ملن هلذ الارعلة فلي علا  1939سلو
كبية اليلة اكتشلفها رجكال ال سكتابو األلمكان وأحراوهلا؛ وللذا ف لي انتألر اليثيلرون بفلارص الشلوق إعلا طرلق هلذا وال لفر التلذكاري
كريرا.
الرائقو -كبا وصفه
مرالرا أحي ن ا صحيفة لندن تايمزم ألنه يب في الح ي ة فرا ًغا ً
ً
ل ي نُفي تروت يي في بياية عا  ،1929وكان طر الارال روسيا يعني أن البعارضلة الشليوعية لل تيلف علن النضلال ضلي
ال ياسة التي تنتهجها ايا الحزب الشيوعي الروسي .هذا النضال الذي أرا تروت يي متابعته ملن السلارال .وتتضلبن الورلائ التلي
اسللللتااع ايحتفللللاه بهللللا معلللله معألللل مللللا يتعللللل بحيللللا البعارضللللة ونشللللاطها منللللذ أن عللللرف مناضلللللوها هلللل ال للللجون،
أو ترعثللروا فللي مللين آسككيا الوسككطى .ولللذا نللرا يعللي البللوا ال زمللة لوضللق كتللابين ههللرا بعللي ذلللك مراشللر تحللت عنللوان "الثككورة
الم وهة" و"األممية ال يوعية بعد لينين"
وأنهى تروت يي تياي سيرته الذاتية -حياتي -التي كترها بيفق من ميير ار فيشر فيريص للنشر ،عنليما وصل إللى برينييرلو
ناشر أمرييي ييعى ت ارلز بون  ،وكان هذا الناشر اي الت ى بتروت يي في علا  1920فلي موسليو ،وأبلي اسلتعيا لنشلر كل ملا
ي يمه له تروت يي ،ولينه حب له باإلضافة إلى ذلك ااترا ًحا؛ إذ اال ب ن ما يلن ص ال لارئ ،وملا ينتألر الجبيلق ،هلو تلاريخ الثلور
الروسية .وفاج اياتراح تروت يي .وكان استعيا ليتابة هذا التاريخ أا ملن اسلتعيا ليتابلة سلير حياتله ،وكلان يلو تيلرير كل
نشاطه واوا لليفاع عن النأا ال وفييتي بالشي الذي أوجيته به رور أكتوبر (تشلرين األول)َ .بيْلي أن الناشلر أصلر عللى ااتراحله،
واكتفللى بالحصللول علللى مواف للة مريئيللة .وبعللي عللي أشللهر أنهللى تروت لليي كتابللة سلليرته الذاتيللة ،وأمللن اتصللايته مللق مجبوعللاي
البعارضة الشيوعية ال ائبة انذا في مستلف أنحاء العال  ،وغيا وار ًا ملن الحصلول عللى الورلائ ال زملة -بعلي أن ضلاعت ميترتله
الضسبة في موسيو ول يعي يبلك منها سو عي الي من اليت  -ارر الرليء بيتابلة هلذا ال سلفر الضلس  .وكلان الي كتل ارل حلوالي
عشللرين سللنة تككاري ثككورة  1905بعللي أن شللار فيهللا ،وكللان عنصل ًلرا أساسلليا مللن عناصللرها ،وتللرأ أول سللوفييت شللهيته سككان
بطرسبور  .وها هو اآلن م ي على كتابلة تكاري ثكورة  1917بمرحلتيهكا :ثكورة فبرايكر (شكباط)ي وثكورة أزتكوبر (ت كرين األول)ي
وهي مهبة أكرر من ساب تها بيثير ،واا ابنه الرير ليون سيدوف بناء على توجيهاته بجبق الورائ  .وت جبق كافة األحياث واألاوال
ومراارتها وتياي ها .وكان تروت يي يح العب البت ن ،ولينه أرا أن ييون هذا العب على غايلة ملن الروعلة؛ للذا ف لي الصلص لله
ر ث سنواي من العب الجا اليءوب ،وفي نوفبرر (تشرين الثاني)  1931كت ليون سييوف" :وي ت ل أب ف الجزء الثكان مكن
التاري زعبد من العاملين ف المزارع"
وأرار صيور الجزء األول إعجابًا عأي ًبا ،والاصلة فلي أمرييلا وإنيلتلرا .والال ت كارلز آبيكارد عبيلي البلررالين األملريييين
كثيلرا ملن النلا
انذا ب ن تاريخ الثور عرار عن وواحي من أكرر الورلائ الشسصلية والتاريسيلة فلي عصلرناو .وأصلابت اليهشلة
ً
عنيما رأوا ب ن أحي صانعي الثور كان اا ًرا على العب كبررخ .وعرر هارولكد السكك علن الشلعور العلا اللذي عل أوسلاط الن لا
الررياانيين ب وله :وإنه أه كتاب عن الثور الروسية ههر حتى اآلن .وواحي من البرلفاي التلي ي ي لتايق كل ملن يلير التلاريخ
البعاصر تجاهلها .ل ي كنا نعرف جبيعًا ب ن تروت يي كات كرير ،ولينه تجاوز نف ه في هذا ال سفرو.
والترجبة الفرن ية التي اليمها باريجكانين صلحيحة مااب لة لللنص ،ول لي ت كلي تروت ليي ملن هلذ الح ي لة بل ن راجلق بعلض
م اطعهللا .وكللان مللن الاريعللي وجللو بعللض أالاللاء الارللق أو الترجبللة فللي مثل هللذا اليتللاب اليريللر .بَ ْيللي أن الأللروف سللاعيي علللى
تصحيحها بناء على توجيهاي البرلف .فل ي طل مني تروت يي ال ل وجو في زويوا كان في شتاء  1940 – 1939أن أرتل لله
ميترته ومصنفاته التي كان يعيها لي يمها إلى مكتبة هارفارد ،ألن وجو ها هنا أضلبن ملن وجو هلا فلي منزلله .وراجعلت فلي هلذ
الفتر معه بعض فصول وتاريخ الثور و استعيا ًا إلعا طرق اليتاب من جييي .وكنت معتا ًا على أسلوبه ومفر اته ،وسلاعيني ذللك
في الت كي من أن بعض ُجب ومفر اي الترجبة الفرن ية ي تعير ما كتره البرلف بشي ايل  .ف لجلت م حألاتي كلهلا ،واسلتعنت
بهذ الب حأاي فيبا بعي إل الال التصحيحاي الضرورية ،وت ري النص الفرن ي من النص األصلي.
إن نتيجة من النتائ الثانوية الناجبة عن الثور الروسية هي :إ الال بعض اليلباي الروسية في كافة اللغاي مثل  :سلوفييت،
وبلشفي ،ومنشفي .ولذا ف ي أالذي هذ اليلباي معنى سياسيا على غاية من الياة ،مق أن ترجبتها الحرفية ي تعني أكثلر ملن مجللر،
وفللر مللن األغلريللة ،وفللر مللن األاليللة .ل للي كللان الر شللفة والبناشللفة أعضللاء فللي حللزب واحللي هللو الحككزب العمككال االشككتراز –
الديموقراط الروس ولينه انفصلوا عن بعضه في أحي البرتبراي ،ر اجتبعوا وت اوا في ملرتبراي أاللر فيبلا بعلي .وسلنر
ال ل اراء هذا اليتاب أن انيماجه كان مارو ًحا على ب اط الرح ال ل الشهر األول من رور فرراير (شراط) ،وار علو لينلين
إلى روسيا.
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 -1ثورة فبراير (شباط) مقدمة المؤلف
ال ل الشهرين األولين من عا  1917كانت روسيا ي تزال تحلت حيل أسكرة رومكانوف الملكيكة .وبعلي ربانيلة أشلهر أم لك
الر شلفة زمللا األمللور ،ملق أنهل كللانوا مجهللولين فلي مالللق العللا  ،وكللان الا ته فللي لحأللة صللعو ه إللى ال لللاة متهبللين بالسيانللة
العأبى .ويتعذر علينا أن نجي في أمثلة التاريخ حيرًا يشره هذا التحول البفاجئ .والاصة إذا تذكرنا أن األملر يتعلل ب ملة تضل 150
مليونًا من الرشر .ومن الواضح أن أحياث عا  1917هامة ت تح اليراسة مهبا كانت وجهة النأر التي تحي البرء عني ت ييبها.
وي توج تاريخ رور من الثوراي كي تاريخ االر ،راسة أحياث الباضلي ومعرفلة الشلي اللذي واعلت بله ،وليلن هلذا ي
ييفي .وي بُي من العو إلى ت ل سر األحياث نف ها كيبا نر بوضوح لباذا حيرت األمور بهلذا الشلي ولل تحليث بشلي االلر.
وي يبين راسة األحياث وك نها سل لة من البغامراي ،كبا ي يبيلن ترتيرهلا بشلي متتلابق بعضلها وراء اللرعض اآلاللر ،بنلاء عللى
الط أال اي محي ساب ًا .وي بُي أن تتااب األحياث مق اانونها الع نلي السلاص .ويلر البرللف أن مهبتله تتبثل فلي اكتشلاف هلذا
ال انون الساص.
إن الع مة الببيز للثور  ،هلي ملي البشلاركة البراشلر فلي األحلياث التاريسيلة .وسلواء كانلت اليوللة ملييلة أ يب راطيلة
فإنها ت يار عا على األملة ،ويصلنق التلاريخ أولئلك اللذين امتهنلوا هلذ البهنلة :كلالبلو  ،واللوزراء ،والريروالراطيين ،والنلواب،
والصحفيين .وفي البنعافاي الحاسبة ،وعنيما يصرح النأا ال يي غيلر محتبل ملن ارل الجبلاهير ،تحال هلذ الجبلاهير الحلواجز
التي تفصلها عن الب رح ال ياسي ،وت ل مبثليها الت ليييين ،وتسل بذلك وضق انا ق لنألا جييلي .وعللى األال ايلين أن يحيبلوا
فيبا إذا كان ذلك ح نًا أو سيئًا .أما نحن فإننا نتناول األحياث كبا هلي ،ووفل تاورهلا البوضلوعي .وتلاريخ الثلور بالن لرة لنلا هلو
ار ك شيء تي ُّال عنيف ت و به الجباهير في البجال الذي تت رر فيه مصائرها.
وعنيما يعيد البجتبق جو الثور تيون الار اي في حالة صراع .ومق ذلك فإن من البركي أن التحويي التي تنت بين بيايلة
الثور ونهايتها ،وتصي ال واعي اياتصا ية للبجتبق واألسا ايجتبلاعي للار لاي ي تيفلي أبليًا لشلرح م لير الثلور نف لها .تللك
الثور التي ت و ال ل فتر زمنية اصير بتحاي مرس اي عري ة والل مرس اي جييي ي تلر أن ت لرها رانية .وتتحلي مييانيييلة
األحياث الثورية بصور مراشر بالتحويي النف ية ال ريعة العنيفة الحا التي ت ق اال الار اي ال ائبة ار الثور .
والح ي ة أن البجتبق ي يُريل مرس اته بالتليري وفل حاجاتله كبلا يرليل الصلانق أ واتله .ويَعترلر البجتبلق -عللى العيلر -أن
البرس للاي الب لليار عليلله عرللار عللن شلليء اللائ إلللى األبللي .وي يبث ل ن للي البعارضللة ال ل ل عشللراي ال للنين سللو صللبا ن بللة
الجباهير ،وييون هلذا الن لي شلر ً
طا ملن شلروط اسلت رار النألا ايجتبلاعي .وهلذ هلي ال يبلة الفعليلة التلي ح هلا ن لي ايشلتراكية –
الييب راطية مث ً .وي يحرر الن بة من ايو الع لية البحافأة ،وييفق الجباهير إللى اينتفاضلة ،سلو وجلو هلروف اسلتثنائية جليًا،
م ت لة عن إرا األفرا أو األحزاب.
وهذا ما ييفعنا إلى ال ول ب ن الترييي ال ريعة التي تصي رأي الجباهير وحالتها النف لية الل ل الثلور ي تل تي ملن مرونلة
النف ية الرشرية وايرتها على الحركة ،ب من طريعتها البحافأة العبي لة .وتر لى األفيلار والع الاي ايجتباعيلة متل الر ملن الناحيلة
الزمنية عن الأروف البوضوعية الجييي  ،حتى تجيء هذ الأروف بصور مفاجئة وك نها كاررة من كوارث الاريعلة ،ويلنج علن
ذلك ال ل الثور هزاي واضاراباي تصي األفيار واألهواء ،التي ي ت تايق الع ول الرولي لية فهبهلا ،فتعتررهلا مجلر عبل ملن
أعبال "الديما وجيين"
وي تنيفق الجباهير إلى الثور وف مسالط جلاهز للتحويل ايجتبلاعي ،ولينهلا تنليفق ب لر إح اسلها البريلر بعلي اليرتها
على تحب النأا ال يي فتر أطول .وتبلك األوساط ال يا ية في األحزاب الجباهيرية وحيها برنام ًجا سياسيا .ويحتلاال هلذا الررنلام
مق ذلك إلى تياي ه ال ل األحياث ،ومواف ة الجباهير عليه .ويتبث ال ير ال ياسي األساسي لثور ما فلي وعلي الار لة بالبعضل ي
التي تارحها األزمة ايجتباعية ،وتوجه الجباهير بصور فعالة وف أسلوب الت ريراي البتتالية .وتتيع البراحل البستلفلة لب لير
الثور عن طري استريال األحزاب ب حزاب أالر أكثر تارفًا ،وأشلي الير عللى ترجبلة انليفاع الجبلاهير البتزايلي باسلتبرار نحلو
الي ار ،حتى يت تواف هذا البي عني الحواجز البوضوعية .عنيها يريأ ر الفع ؛ في الذ شي تذمر في بعض أوساط الار ة الثوريلة،
وتزايي عي ال مرالين ،وتيعي ال و البضا للثور  .وهذا هو على األا مساط الثوراي الباضية.
إننللا ي نتجاه ل ور األحللزاب وال للا  ،وليننللا ي ن للتايق فه ل هللذا اللليور إي بيراسللة التاللوراي ال ياسللية وسللط صللفوف
عنصلرا ها ًملا ملن عناصلر التالور .فلإذا انعلي التنألي
عنصرا م ت ً ،ولينها تشي مق ذللك
الجباهير .وي تشي األحزاب وال ا
ً
ً
ال يا ي تري ي اير الجباهير كرسار حر الارال أساوانة البيرر .عل ًبا ب ن الحركة ي ت تي من األسلاوانة أو البيلرر ،ولينهلا تلنج
عن الرسار.
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وتصا فنا ال ل راسة تحلويي وعلي الجبلاهير الل ل فتلر الثلور صلعوباي مركلي ي تنيلر .وتصلنق الار لاي الب لحواة
التللاريخ فللي البصللانق ،والثينللاي ،واألريللاف ،والبيينللة ،والشللارع ،ولينهللا لل تعتللي علللى ت للجي كل مللا تصللنق .ومللن البعللروف أن
الفتراي التي تتصاعي فيها األهواء ايجتباعية حتى ترلغ توترها األعلى ي تتر للت م والوصف عا سو وات جي اصلير .وتجلي
كافة أشيال اإللها ببا في ذلك اإللها الشعري الذي تعتبي عليه الصحافة صعوبة كرير في العيد الل ل الثلور  .وملق هلذا فلإن عللى
البللررخ أن ي يف للي كل أم للله .وتيللون الب حأللاي الب ل الوذ نااصللة ،مرعثللر  ،صلليفية .وليللن النأللر إلللى هللذ األجللزاء تحللت ضللوء
األحياث ،ي لبح لنلا غالرًلا بتوالق اتجلا التالوراي السفيلة اليامنلة وسلرعة إي اعهلا .فلإذا ملا الا حلزب رلوري بت يلي تالوراي وعلي
الجباهير توص إللى وضلق تيتييله سلواء كلان هلذا التيتيلك صلحي ًحا أ الاطئًلا .ويركلي سلري الرلشلفية التلاريسي أن هلذا الت يلي كلان
ضبن الساوط العريضة على األا  .ف سل َ ي ي تايق البلررخ بعلي ملرور األحلياث ،ال يلا ببلا ي لو بله ال ياسلي الثلوري
م ئ ًبا ،ولو س
وسط معبعان الصراع؟!
ولين التاوراي التي ت ق اال وعي الجباهير ي تت بصور م ت لة .إن اللوعي محلي بألروف وجلو العاملة حتلى وللو لل
يعج هذا ال ول البثاليين وأصحاب فل فة السير .وكانلت منال لاي رلور فررايلر (شلراط) والثلور التلي حللت محلهلا –رلور أكتلوبر
(تشرين األول) -كامنة في الأروف التاريسية لتيوين روسيا ،بااتصا ها ،وطر اتهلا ،وسللاة ولتهلا ،وتل رير الليول األجنريلة عليهلا.
ً
لغلزا ،وليلن علينلا أن نرحل علن حل هلذا اللغلز فلي
واي يريو وصول الرروليتاريا إللى ال للاة فلي بللي متل الر ارل غيلر ملن اللر
الاريعة الساصة بهذا الرلي ،أي في ما يبيز عن غير من الر .
وتتحيث الفصول األولى من هذا اليتاب عن السصائص التاريسية لروسليا ،ووزن هلذ السصلائص النلوعي .كبلا إنهلا تضل
طر ًحا واض ًحا مر ً
اا لتاور البجتبق الروسي واوا اليااللية .وإننا لن م أي تر ي كتابة هلذ الفصلول عللى شلي الالوط عريضلة
إلى تذمر ال ارئ الذي سيجي عب هذ ال و ايجتباعية نف ها في ب ية فصول اليتاب.
ولير هذا اليتاب مرنيا على ذكرياي شسصية .ول تبنق مشاركة البرلف فلي األحلياث ملن تب ليه بليع سلر بورلائ أكيلي
الضعت لبراارة اي ة .ويتحيث البرللف علن نف له عنليما يفلر عليله ت ل ل األحلياث ذللك .وهلو ي لتسي الل ل الحليي صليغة
والبفر الغائ و .وي ينرق تصرفه هذا من أسلوب أ بي االتار لنف ه ،ولينه ينرق من أن الصرغة الذاتية البحتوملة عنلي كتابلة ال لير
الذاتية أو البذكراي تصرح صرغة غير م رولة عني راسة التاريخ.
بيي أن اشترا البرلف في الصراع ل ي ه عليه فه نف ية العناصر األساسية واألفرا  ،والجباعاي فح  ،ب سه عليله
أيضًا فه التشابك اليااللي ل حياث .وت تايق هذ البيز إعااء نتائ إيجابية شرياة عي اكتفاء البرللف بايسلتنا إللى ذاكرتله فلي
األمور كريرها وصغيرها ،وايبتعا عن طرح األحياث وك نها اائبة ببعزل عن الليوافق والحلايي الفيريلة ال لائي  .ويلر البرللف
أنه نفذ هذا الشرط بالن رة لبا يتعل به شسصيا.
وتر ى م لة واحي –هي م لة الوضق ال ياسي للبرلف ،الذي يتب ك كبلررخ بوجهلة النألر التلي ترناهلا عنليما شلار فلي
األحياث -ومن البركي أنه لير على ال ارئ أن يشاطر البرلف بالضرور أفيار ال ياسلية التلي ي يجلي البرللف ملا ييفعله إلالفائهلا.
ولين ال ارئ يبلك ك الح بالباالرة ب ن ي ييون ال سفر التاريسي مي ًحا وت يييًا لبواف سياسي ،بل صلور موروالة صلا اة لتالور
الثور األكيي .وي ي و اليتاب التاريسي بيور الير ايلا إي إذا تالوري األحلياث ملن صلفحة إللى أاللر بشلي طريعلي يلت ء ملق
ضرورتها.
صا ما ل يشرح بوضوح ماذا يتضبن هلذا األملر .ويلر
فه يتحت بالضرور أن يتيال ما ن بيه وتجر و البررخ؟ إن شس ً
النا غالرًا ُجبلة زليمانصو الب رور ال ائلة ب ن من الضروري أالذ الثور وبصلور مجبللةو .وليلن هلذا ال لول ي يسلرال علن كونله
صا فيريا؛ فييف يبين للبرء أن يعترر نف ه من أنصار "زل" يحمل ف طياته االنقسكام؟ ويعلو جلزء ملن األسلراب التلي فعلت
تبل ً
ف أما ه له .
كليبانصو إلى هذا ال ول إلى الجله من أس ف مصببين أكثر مبا ينرغي ،كبا يعو جزء االر إلى َح َرال ال َسلَ س
وكثيلرا ملا افتلر هلذا الرجل فلي
ويعترر م لويس مادلين أحي كرار البررالين الرجعيين البرملواين فلي فرن لا البعاصلر .
ً
الصالوناي على الثور اليرر –أي على مولي األمة الفرن ية -وهو يركلي أن عللى البلررخ أن يصلعي عللى سلور البيينلة البهلي ،
وأن ينأللر مللن ميانلله العللالي إلللى البحاصللرين والللوااعين فللي الل الحصللار بللآن واحللي .ألن هللذ هللي الوسلليلة الوحيللي التللي ت للبح
بالوصول إلى والعيالة التي تُرمن الوفاقو .ومق هذا فإن مؤلفات م مادلين تركي ب نه ي يت لل ال لور اللذي يفصل بلين البع ليرين
إي لي و بيور رج ايستا ع العام في اليماي الرجعية .ومن ح ن الحظ أن حييثه مرترط ببع يراي الباضلي ،فمكن الخطكورة
بمكان أن يقف المرء ف زمن الثورة فوق األسوار وكلنا نعرف ب ن كرار شسصياي والعيالة التي ترمن بالوفاقو ي رعون في زملن
السار اال منازله  ،وينتأرون ،حتى يروا الجهة التي تح اينتصار.
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وي يحتاال ال ارئ الجا البتبتق ب ط من روح الن ي إلى تجر زائف ي ي له ك الفير التوفي ي الببزوال بفليض ملن ال ُل ،
وبب تو ع من الح ي الرجعي ،ولينه يحتاال ل ط كرير من الصيق العلبي اللذي ي يعرلر علن ت ييلي أو معارضلته بشلي ميشلوف ي
يعلللرف التبويللله ،إي بعلللي أن يرنلللي حيبللله عللللى راسلللة شلللريفة ل حلللياث ،واكتشلللاف ح ي لللة الع الللاي بلللين األملللور ،وتحييلللي
ما هو مع ول في ت ل األحياث .وفي مث هذ الحالة ف ط تصرح البوضوعية التاريسية مبينة ،وتغيو عنيئلذ كافيلة إللى حلي بعيلي،
نأرا ألنه يت التح منها وإرراتها استنا ًا إلى اكتشاف ال انون اليااللي للتاور التاريسي ي استنا ًا إلى نوايا البررخ.
ً
وتت لف مصادر هذا الكتاب من عي كرير من :البنشوراي اليورية ،والصحف والبج ي ،والبذكراي ،ومحاضر الجل لاي،
باإلضللافة إلللى مجبوعللة أالللر مللن الورللائ بعضللها مساللوط ،وبعضللها مارللوع وصللا ر عللن معهككد تككاري الثككورة ف ك موسلليو
ولينينغرا  .ول ي رأينا أنه من غير البجيي إر ال النص بهوامد وحواشي تعي ال لارئ .واسلتعنا الل ل اليتابلة بلرعض كتل التلاريخ
التي تحب صفة اليراسلاي العاملة لبجبلوع الثلور  ،وملن بينهلا مرللف ملن جلزأين عنوانله" :دراسكات حكول تكاري ثكورة أزتكوبر"
(موسيو – لينينغرا  .)1927ويض هذان الجزءان راساي لعي من البرلفين ي تتبتق كلها بال يبلة نف لها ،ولينهلا تحتلوي ملق ذللك
على مجبوعة غزير من الورائ الساصة باألحياث.
والجيير بالذكر أن كافة التواريخ البذكور في هلذا اليتلاب تعتبلي عللى الت لوي ال ليي (تقكويم جوليكان) .أي أنهلا متل الر 13
يو ًما على الت وي العا ال ائي في ايتحلا ال لوفييتي اآلن (تقكويم ري كوري) .ول لي اضلار البرللف إللى اسلتسيا الت لوي اللذي كلان
مار ًا في ح رة الثو ر  ،ولير من الصع تحويل التلواريخ لتلت ء ملق الت لوي الجييلي .وليلن هلذ العبليلة التلي ت لاعي عللى تجلاوز
بعض الصعوباي ،تر ي في الوات نف ه إلى الل صعوباي أالار .فبن البعروف تاريسيا أن ال النأا البليي ت تحت اس رلور
فرراير (شراط) .ولين الت وي الحيي يعنلي أن األحلياث جلري فلي ملار (اذار) .ول لي أاللذي البألاهر الب للحة التلي جلري ضلي
ال ياسة اإلمرريالية للحيومة البراتة اس ًبا تاريسيلا هلو "أحكدا إبريكل"ي فلإذا ملا اسلتسيمنا الت لوي الجييلي وجلينا أنهلا ت لق فلي ملايو
(ايار) .ولن نتواف عني سل لة أمثلة األحياث البتتابعة التي جري بين فرراير (شراط) ،وأكتوبر (تشلرين األول) ،وليننلا سنشلير إللى
أن أوروبا تعترر أن رور أكتلوبر جلري فلي نلوفبرر (تشلرين الثلاني) .وهيلذا نلر أن الت لوي نف له أاللذ للون األحلياث وشليلها .وي
ي تايق البررخ التسلص من الت وي الثوري عن طري إجراء بعض العبلياي الح ابية .وليذكر ال ارئ ب ن إلغلاء الت لوي الريزنالي
ل يت إي بعي أن حابت الثور كافة البرس اي الرامية إلى الحفاه عليه.
ليون تروتسكي
برينكيبو ،في  14نوفمبر (تشرين الثاني) 1930
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خصائص تطور روسيا
تتبثل الصللفة األساسللية الثابتلة للتللاريخ الروسللي بلرطء تاللور الللر  ،وملا يللنج عللن ذللك مللن وجللو ااتصلا متسللف ،وبنيللة
متين.
تو ر افي
اجتباعية بيائية ،وم ً
و
وكانت الاريعة نف ها تفر الركو الاويل عللى سليان ال له الف ليح البتراملي األطلراف ،ذي الا لر ال اسلي ،البفتلوح
الرحل حتلى نهايلة ال لرن ال لابق عشلر ت ريرًلا .ولل
أما رياح الشرق وهجراي اآلسيويين .ول ي استبر الصراع ضي شعوب الرعلا ُ
يتواف الصراع ضي الرياح التي تحب الص يق في الشتاء والجفاف في الصيف حتى يومنا هذا .وكانت الزراعة -ااعي التاور كله-
تت ي علن طريل التوسلق األف لي فلي الب لاحاي البزروعلة؛ إذ كلان البواطنلون فلي الشلبال ي اعلون أشلجار الغابلاي أو يحراونهلا،
ون محاولة الغوص في األعباق.
ويحررون ال هوب العذراء في الجنوب .وهيذا كانوا يبتليون ررو الاريعة بالعر
كريلرا ملن
وفي الفتر التي تربعت بها شعوب الغرب الرربرية على أن ا الحضار الرومانية ،واسلتسيمت فلي الرنلاء علي ًا
ً
األحجللار األرريللة ،ل ل يجللي السككالفيون فللي الشللرق أي إرث فللي سللهوله البحرومللة الرائ للة؛ إذ كللان م للتو مللن سللر ه أ نللى مللن
م تواه  .ول ي وافت شعوب أوروبا الغربية عني حيو ها الاريعية ،فل تلر أن أنش ي مينها اياتصا ية الحضارية التلي كانلت ملينًا
صللناعية .ومللا كللا ي شللعوب ال لله الشللراي تُحللر بضللي مجالهللا حتللى توغلللت وسللط الغابللاي ،أو هللاجري إلللى البنللاط النائي لة
وال هوب .وتحولت أفض العناصر الف حية وأكثرها بياهة ومهار في اللر الغربيلة إللى حضلريين ،وحلرفيين ،وتجلار .وتحوللت
بعض العناصر الفعالة الجريئة في الشرق إلى تُجار ،ولين أغل هذ العناصر ان ل إلى قوزاق ،وحرس حدودي أو رواد لألراضك
البكر ولذا فإن تاور التراين ايجتباعي العنيف في الغرب ت الر في الشرق إلى حي بعيي ،وف ي تركيلز علن طريل التبلي والتوسلق.
صلا اللاملي اللذهنو .وبعيلر والبلول
وفي عهي بطرس األول كت فيكو ما يلي :وويحي ايصر موسليو -رغل كونله م ليحيا -أشسا ً
ذهنو الموسكوفيين بطء وتير التاور اياتصا ي ،وعي وضوح الع ااي بين الار اي ،وف ر التاريخ اليااللي.
ل ي تبتعت الحضاراي ال ييبة في مصر والهني والصين باريعة م ت لة ،وكان عنيها الوات اليافي ليي تسل -رغل تواضلق
إمياناتها اإلنتاجية -ع ااي اجتباعية تتبتق تفصي تها بإت ان يبار إت ان منتجاي حرفيي هذ الحضاراي .وكانت روسليا تحتل بلين
أوروبا واسيا مواعًا وس ً
اا .وي ينار هذا ال ول على مواعها الجغرافي فح  ،ب على تاريسها وحياتها ايجتباعية أيضًلا .وكانلت
روسيا مستلفلة علن الغلرب األوروبلي ومتبيلز فلي الوالت نف له علن الشلرق اآلسليوي ،وليلن م محهلا كانلت ت تلرب فلي كثيلر ملن
الفتراي من هذا الغرب أو ذا الشرق .وفر الشرق نير التتري الذي ال كعام أساسي في بناء اليولة الروسية .وكلان الغلرب
عيوا أشي الاور من التتر ،ولينه كان في الوات نف ه أستاذًا .ول ت تاق روسيا بنلاء نف لها وفل أسلالي الشلرق ،ألنله كلان عليهلا
ً
ائ ًبا أن تت ء مق الضغط الع يري واياتصا ي ال ا من الغرب.
ول للي أنيللر البررالللون ال لليامى وجللو اإلااللاع فللي روسلليا ،وليللن اليراسللاي الحييثللة تركللي وجللو بشللي ي ي ر ل الجلليل.
وباإلضافة إلى ذلك فإن العناصر األساسية لإلاااع في روسيا مبارلة للعناصر التلي عرفهلا الغلربَ .بيْلي أن اضلاررنا إللى الليالول
في منااشاي علبية طويلة بغية اإلارار بوجو عصر إاااعي في روسيا ،يعني أن اإلاالاع الروسلي رأ النلور ارل األوان ،وكلان
يرا ببعال ر افته.
غامض الشي ف ً
َ
وترنى بلي كريلر متسللف البنجلزاي البا يلة واأليييولوجيلة لللر البت يملة ،وحلاول التشلرق بهلا ،وليلن هلذا ي يعنلي أنله طرل
م للير هللذ الللر بشللي حرفللي ،وعللرف كافللة مراح ل تاريسهللا .وتعتبللي نظريككة تكككرار الككدورات التاريخيككة -التللي نللا به لا فيكككو
وت مذتلله -علللى راسللة اللليوراي كبللا وصللفتها الث افللاي التللي سللر ت الرأسللبالية ،كبللا تعتبللي جزئي لا علللى التجللارب األولللى للتاللور
الرأسبالي .والح ي ة أن الاريعة اإلاليبية والبتناوبة للتاور ب سر تتضبن شيئًا من تيرار البراح الث افية في برراي متجي ائ ًبا.
ولين الرأسبالية تبث وضعًا مت ي ًما بالن رة لهذ الأروف؛ إذ إنها أعيي شبولية واستبرارية تاور اإلن لانية ،ونفلذي ذللك إللى حلي
ما .وهذا ما ي ترعي إميانية تيرار أشيال التاور عني مستلف األم  .ولير على أي بلي متسلف يضلار إللى ال لير وراء بل مت يملة
أن يترق بالضرور نأا ًما مت ل ً يشابه النأا الذي ساري عليه؛ ألن ميز وضق متسلف تاريسيا -وهذا الوضق اائ  -ي بح لشلع
ما ،أو يفر باألحر عليه أن يترنى األشياء الجاهز ار ان ضاء الفتلراي البحلي  ،وأن ي فلز بلذلك علي ًا ملن البراحل الوسلاية.
وتتسلى الشعوب الهبجية عن ال و وال ها لت تسي الرنياية مراشلر ون أن تضلار إللى االق الب لافة التلي فصللت ملن ارل بلين
هذين ال حين .ول ي الذ األوروبيون الذين استعبروا أمرييا التاريخ منذ بيايته .ول ي توصلت ألبانيا والويياي البتحي  ،إلى تجاوز
الرا ملحو ً
ها .وإذا نأرنا إلى الوضق في إنيلترا وجلينا أن الفوضلى البحافألة
إنيلترا ااتصا يا بعي أن عرف تاورهبا الرأسبالي ت ً
الج ْزيَلة التلي كلان عللى برياانيلا أن تليفعها ل لاء سليارتها
إي
هلي
ملا
وأصلياائه،
في صناعة الفح الررياانية وفي أ مغة مازدونالد
س
الباضية –الاويلة -على الرأسبالية .ومن البركي أن تاور أملة متسلفلة تاريسيلا يلر ي فلي النهايلة إللى تركيل اللاص يضل مستللف
مراح التاور التاريسي .وي الذ منحى التاور ببجبله شي ً مع يًا ،مركرًا ،غير منتأ .
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أملرا محتو ًملا .وهلي فلي نهايلة البالاف محليو ب ليراي اللر اياتصلا ية
الوسلاى ي تشلي
ً
ولين إميانية حرق اليرجاي ُ
والث افية .ومن البعروف أن الرللي البتسللف يسفلض علا م لتو األملور الجلاهز التلي ي اللذها ملن السلارال .وهلو ي يفعل ذللك إي
ليرمن ت مها مق ر افته البتسلفة عبلا ي اللذ  .وليلن شلي التبثل نف له يت ل فلي هلذ الحلايي بالتنلااض .ولهلذا فلإن ترنسلي العناصلر
التس نية ،وأسالي الحيا الغربية ،والفن الع يري ،والصناعة في عهلي بالر األول الي زا ملن حلي قكانون القنانكة ،كشلي أساسلي
لتنأي العب  .وأدى استخدام التسليح األوروب ي واالقتراض من أوروبا ف سبيل التسلح -وهبا نتيجتان حتبيتان لث افة أعللى -إلكى
تقوية القيصريةي الت عرقلت بدورها تطور البالد
وي يتشابه ال انون الع ني للتاريخ مق البساااي الجوفاء البترجحة .كبا أن عدم انتظام الوتيرة اانون عا ملن أهل الوانين
التاور التاريسي .ويريو هذا األمر ب كثر أشياله حي وتع ييًا عني تحييي مصير اللر البتسلفلة؛ إذ أن ضلغط الضلروراي السارجيلة
بور َ َراي .ومن ال انون الشام الساص بعي انتأا الوتير ينرث اانون االر سلنال عليله اسل قكانون
يجرر الحيا البتسلفة على الت ي َ
نأرا لعي وجو ت بية أفض  .ونحن ن صي بلذلك ت لارب مستللف البراحل  ،وتشلابك الفتلراي البحلي الواضلحة،
التطور الم تر
ً
وتبازال األشيال ال ييبة مق أكثر األشيال العصرية حيارة .فإذا تجاهلنا هذا ال انون ،ول ن الذ بي محتوا البلا ي ،تعلذر علينلا فهل
تاريخ روسيا ،وتاريخ كافة الر التي بيأي ال ير على طري الحضار في الصف الثاني أو الثال أو العاشر.
ول ي اضاري اليولة الروسية تحت ضغط أوروبا إللى أاللذ جلزء ملن الثلرو العاملة يفلوق ن لريا الجلزء اللذي أاللذ الغلرب،
وأ ذلك إلى إل اء الجباهير الشعرية في بر مضاعف ،كبا أضعف اواعي الار اي البالية .ولين حاجة اليولة ليع هذ الار لاي
فعها إلى ضغط تشييلها والعب على تنأيبه ،ونجل علن ذللك عجلز الار لاي البتبيلز الريرواراطيلة علن ايرت لاء إللى أبعلي ملي ،
وتزايي ااتراب اليولة الروسية من األنأبة األسيوية الت لاية.
ول ي ترنى القياصرة الموسكوفيون الحي الفر ي الريزناي وعيلو بصور رسبية منذ بياية ال رن ال لا عشلر ،وأالضلق
وضبن ويء هريء النر ء ب ن ملنحه ال للاة البال لة
هذا الحي الفر ي كرار اإلاااعيين ،والنر ء الريفيين بب اعي نر ء الر ط،
س
على الف حين .وهيذا تحول الحيل الفلر ي إللى ملييلة مال لة يحيبهلا أبكاطرة بطرسكبور ويرليو تل الر مجبل التالور فلي أن حكق
القنانة (امتال عبيد األرض) الذي ههر في نهاية ال رن ال لا عشلر ،وترسلخ فلي ال لرن ال لابق عشلر ،وعلرف أشلي فتراتله فلي
ال رن الثامن عشر ،ل يلغ بصور اانونية إي في .1861
ورا ي ينير ،ولينله لل يتجلاوز ور مجبوعلة ملن
وباإلضافة إلى النر ء ف ي لعرت اليني ة في بناء الحي الفر ي ال يصري ً
البلوهفين .ولل ترتفللق اليني لة فلي روسلليا أبليًا إلللى م لتو ال لو الب لليار التلي عرفتهللا اليني لة الياروليييلة فللي الغلرب ،واكتفللت
اليني للة الروسللية بحالللة الترعيللة الروحيللة للحيللا الفللر يين وجعلللت مللن هللذ الترعيللة تواض لعًا ي للتح الفسللار .ول ل ييللن الباارنللة
وال اوسللة ال لللاة إي كتللابعين لل لللاة البينيللة .وكللان ترلليي الراريللر يللت مللق الليو ايصللر جييللي إلللى العللرش .وعنلليما تل انت للال
العاصبة إلى بارسرورص أصرح تعل اليني ة باليولة أكثر شي  .وكان  200ألف من ال اوسة والرهرلان وغيلره ملن رجلال الليين
يشيلون ببجبوعه جلز ًءا ملن الريرواراطيلة ،وي وملون بليور ال كرطة الدينيكة .وبالب ابل ف لي كانلت الشلرطة العاملة تحبلي احتيلار
اليني ة األرروذوك ية للشئون اليينية ،وتحافظ على أراضيها ،وموار ها.
وبنت العقيدة السالفية المسيحية لرلي متسلف فل فتها على الفير ال ائلة ب ن األمة الروسية وكني لتها يبواراطيتلان إللى حلي
بعيي ،على حين أن روسيا الرسبية بيرواراطية ألبانية ،أس ها بار األول .ول ي تحيث ماركر علن هلذ الألاهر ب ولله :ووهيلذا
تحضلرا
أل ى حبير ألبانيا م ئولية ت لط فريدريك الثان على الفرن يين .وك ن العريلي البتسلفلين لل ييونلوا ائ ًبلا بحاجلة لعريلي أكثلر
ً
بغيللة الحصللو ل علللى التعلللي الضللروريو .وي تصللي هللذ الب حأللة ال صللير أعبللاق الف سللفة ال ل فية فح ل  ،ولينهللا تصللي
ايكتشافاي والعنصريةو البعاصر أيضًا.
وكان الف ر سبة مبيز لإلاااع الروسي ،ولتاريخ روسيا ال ييبة ب سر  .ول ي عرر هذا الف ر علن نف له أصليق تعريلر بانعليا
ً
مركزا للحرفيين والتجار .ول ت تاق الحرفية في روسيا التسلص من ع اتها الوري ة مق الزراعة.
مين ال رون الوساى التي تشي
واحتفأت بصفة الصناعاي الصغير البحلية .وكانت البين الروسية في الباضي مراكز تجارية ،إ اريلة ،ع ليرية ،ومنلاط سلين
يعيد فيها م األراضلي النلر ء؛ وللذا ف لي كانلت مراكلز اسلته ي مراكلز إنتلاال .وحتلى مدينكة نوفو كورود ،التلي كانلت عللى
ع ااي وري ة مق راباة تجار حو الرين ،ول تعرف نير التتر أبيًا ،ف لي كانلت ميينلة تجلار ي مركلز صلناعة .صلحيح أن ترعثلر
الصناعاي الريفية الصغير في مستلف منلاط اللر كلان يتالل السليماي الوسلاية لتجلار واسلعة النالاق .وليلن التجلار الرحل
كانوا عاجزين عن أن يشغلوا في الحيا ايجتباعية ميانًا مشلاب ًها للبيلان اللذي شلغلته فلي الغلرب الررجوازيلة البتوسلاة والصلغير
لتجبعاي الحرفيين ،والتجار ،والصناعيين ،تلك الررجوازية البرتراة بشي جي وري مق األطراف الريفية .وباإلضافة إلى ذلك ،ف ي
ورا أساسليا
كانت السالوط الرئي لية للتجلار الروسلية مرترالة بالسلارال ،وتبلنح رأ البلال التجلاري السلارجي منلذ الرون بعيلي
ً
موج ًهلا ،وتعالي شلي ً نصلف اسلتعباري لحركلة األعبلال التجاريلة التلي كلان التلاجر الروسلي يلعل فيهلا ور الوسليط بلين ال ريللة
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الر وسية ومين الغرب .واستبر تاور هذا النوع من الع ااي اياتصا ية في عصر الرأسبالية الروسلية ،رل تج ليي هلذ الع الاي
على أكب وجه في الحرب اإلمرريالية.
ورا ها ًملا فلي اللل وللة اسليوية الشلي والبحتلو  .ومنعلت بصلور الاصلة ملن تح يل
ولعرت تفاهة ايبة البلين الروسلية ً
اإلص ل ح الللييني ،أي اسللتريال أرروذك للية اإلاااعيللة الريرواراطيللة ب شلليال م لليحية أكثللر عصللرية ،وأشللي ت ًمللا مللق البجتبللق
الرورجوازي .ول يتجاوز الصراع ضي كني ة اليولة م لتو تشليي الاوائلف الف حيلة البتعلي  ،وفلي م ليمتها طائفكة "المكؤمنين
القدامى"
وار الثور الفرن ية اليرر بحوالي  15عا ًما انفجري في روسيا حرزة القوزاق والفالحين والعمكال -األقنكان فك األورال-
وأطل على هذ الحركة اس انتفاضة بو ات يف .فبا هو الن ص الذي منق هذ اينتفاضة الشعرية الرهيرة ملن أن تتحلول إللى رلور
الطبقة الثالثة()Tiers - Etat( )1؟ ل ي أ انعيا الييب راطية الصناعية في البين إلى منق الحلرب الف حيلة ملن التالور وايرت لاء
إلى م تو الثور  ،كبا تعذر على الاوائف اليينية الريفية أن ت لبو إللى م لتو اإلصل ح اللييني .ونجل علن انتفاضلة بوغاتشليف
تيعي الت لط الريرواراطي ،حامي مصالح طر ة النر ء التي أررتت ايرتها من جييي في ال اعة العصيرة.
سوف الصور األوروبية في عهي بار األول .ر أصرح هلذا التحلول فلي ال لرن التلالي ضلرور
ل ي بيأ تحوي مأهر الر
ُملحة بالن رة للار ة الب يار  ،أي طر ة النر ء .وفلي علا  1825عبل مث فلو النلر ء هلذ الضلرور باتجلا سياسلي ،فتوصللوا إللى
حركة ع ي رية ت تهيف تسفيف حي ال لاة الفر ية .وت رري العناصر البت يمة من النلر ء بليفق الررجوازيلة األوروبيلة البتالور ،
فحاوللت أن تحل محل الار لة الثالثلة ( )Tiers - Etatالتلي لل تيلن موجلو  .وكانلت نيلة هلذ البجبوعلة عللى األال ملزال النألا
الليررالي مق اواعي سيار طغبتها؛ لذا ف ي كانت تسشى رفق م تو الف حين أكثر من أي شيء االر .ولير من الب لتغرب أن هلذا
التآمر ب ي عب ً من أعبال مجبوعة مبتاز من الضراط البنعزلين الذين ضحوا بحياته ون أن ي اتلوا بي معنى اليلبلة .وهلذا هلو
معنى انتفاضة الديسمبريين
وكان النر ء الذين يبتليون البصانق أول النر ء الذين نا وا باستريال عب األانان بالعبلال البل جورين العلا يين .ول لي ُفعلوا
إلى هذا البواف أيضًا ب ر تزايي حج تصيير ال بح الروسي .وفي عا  ،1861اعتبيي الريرواراطية النريلة على م األراضي
الليرراليين وح ت اإلص ح الزراعي وف مفهومها .ووافت الليررالية الررجوازية العاجز ال ل هذا العبل موالف الجوالة البريلي .
ومن البركي أن ال يصرية حلت المسألة الروسية األساسية -المسألة الزراعية -ب سللوب أكثلر ال لة وأشلي الرثًلا ملن األسللوب اللذي
تجللرأي الملكيككة البروسككية علللى اسللتسيامه بعللي عشللر سللنواي ،لح ل المسككألة األلمانيككة األساسككية –مسككألة الوحككدة الوطني كة ومللن
البعروف أن تناح طر ة ما لح الب ائ التي تسص طر ة أالر عرار عن هاهر من هواهر الر البتسلفة.
ويريو اانون التاور البشتر في أوضح أشياله في تلاريخ الصلناعة الروسلية وطريعتهلا .فل لي ولليي هلذ الصلناعة بصلور
أحيث البنجزاي مق حالتها البتسلفة.
مت الر  ،فل تترق ور الر البت يمة ،ولينها حشري نف ها في هذ اليور بعي أن أمنت ت
فإذا كان مجب التالور اياتصلا ي الروسلي الي افلز مراحكل الحرفيكة التعاونيكة والصكناعية الصك يرة (المكانيفورة)ي فلإن علي ًا ملن
بعض مراح الت نية التي اضى الغلرب عشلراي ال لنين ارل أن يتجاوزهلا .وللذا تالوري الصلناعة
فروعه الصناعية اي افز جزئيا
َ
الروسلية فللي بعللض الفتللراي ب للرعة بالغللة .وتضللاعف اإلنتللاال الصللناعي فللي روسلليا مللرتين فللي الفتللر الوااعللة بللين الثللور األولللى
والحرب .ويعت ي بعض البررالين الرو أن هذ الأاهر كافية يستنتاال ضرور التسلي عن أساور حاللة التسللف ،وبلطء تالور
الر ( . )1والح ي ة أن إميانية واوع مث هذا التاور ال ريق ناجبة عن حالة التسلف التي لل ترل -ويلا ل سلف -حتلى تصلفية النألا
ال يي فح  ،ولينها سحرت نف ها كإر و
ث لهذا النأا  ،وي تزال اائبة حتى يومنا هذا.
وي ا الب تو اياتصا ي ألمة من األم عا بإنتاجية العب البتعل ة بحج الصناعة الن ري اال ااتصا الر كله .وفي
عشية الثور  ،عنيما كانت روسيا ال يصرية اي وصلت إلى ذرو از هارها ،كان ال الفر ال نوي أا من ال الفلر ال لنوي فلي
الويياي البتحي األمرييية بعشر مراي .ويبين تف ير ذلك ون استغراب ،إذا ما علبنا ب ن أربعلة أالبلا الشلع الروسلي العامل
كانت مرلفة من البزارعين ،عللى حلين كلان فلي الوييلاي البتحلي األمريييلة ملزارع واحلي م ابل كل  2.5عامل صلناعي .ويبيلن
باإلضافة إلى ذلك أن نذكر ب ن طول ال يك الحيييية في روسيا كان ببعيل  400متر لي  100كيلو متلر مربلق ملن م لاحة اللر ،
علللى حللين كللان طللول ال لليك فللي ألبانيللا يعللا ل  11.700متللر للب للاحة نف للها ،وكللان طللول ال لليك فللي اإلمرراطوريللة الهنغاريللة –
النب اوية يعا ل  7.000متر للب احة ذاتها .وإذا أالذنا ب ية عوام الب ارنة وجينا أن روسيا متسلفة ضبن النس نف ها.
وليننا النا من ار إن اانون التالور البشلتر يأهلر فلي البجلال اياتصلا ي ب وضلح أشلياله وأكثرهلا سحلي ؛ وللذا ف لي ب يلت
غالرية الزراعة حتى انييع الثور في م تو زراعة ال رن ال ابق عشلر ت ريرًلا ،عللى حلين كانلت ت نيلة الصلناعة الروسلية وبنيتهلا
الرأسبالية ترتفلق إللى م لتو ا للر البت يملة ،وتتجاوزهلا فلي بعلض البجلايي .فبلن البعلروف أن البشلروعاي الصلغير التلي ي
تتجاوز اليي العاملة فيها  100شسص كانت تض فلي الوييلاي البتحلي األمريييلة فلي علا  1914حلوالي  ٪35ملن مجبلوع العبلال
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الصناعيين ،على حلين لل تيلن مثل هلذ البشلروعاي لتضل فلي روسليا أكثلر ملن  .٪17فلإذا افترضلنا أن اللوزن النلوعي (الن لرة)
للبصانق البتوساة واليرير التي تض من مائه إلى ألف عام مت ا وو ت ريرًا في الرليين ،وجينا أن البصانق الضسبة التي تض أكثر
من ألف رج ت تسي في الويياي البتحي األمرييية  ٪17.8من مجبوع العبال ،عللى حلين أنهلا ت لتسي فلي روسليا  .٪41.4فلإذا
نأرنا إلى البناط الصناعية األساسية وجينا أن هذ الن رة تز ا بشي ملحوه؛ فهي تعا ل في منا ة بتروغلرا  ،٪44.4وترتفلق
في منا ة موسيو حتى تص إلى  .٪57.8ويبين الوصول إلى النتائ نف ها إذا ما اارنا الصناعة الروسية مق الصلناعة الررياانيلة
أو األلبانية .وكانت هذ الح ائ التي أررتناها في عا  1908ي تتباشى مق الت ييراي العامة التي تتحيث بشي مجب علن اياتصلا
الروسي البتسلف .صحيح أن هذ الح ائ ي تنير حالة التسلف ال ائي في ااتصا نا ،ولينها تيتفي بت يي العام الجيلي البيب .
وتل انلليماال رأ ال بللال الصللناعي ورأ البللال البصللرفي فللي روسلليا بشللي كامل لل يشللهي أي بلللي مللن ارل  .وليللن تعلل
الصناعة الروسية بالبصارف كان يعني ارتراطها ب وق األوراق البالية في أوروبا الغربية .وكانت غالرية الصناعة الث يلة (معلا ن،
فح  ،بترول) الاضعة ل يار التبوي األجنري الذي أنش لهذا الغر في روسيا شرية من البصارف الب اعي والوسلاية .وكانلت
الصلناعة السفيفلة ت لير علللى ال لري نف له .وكللان األجانل يبليلون حللوالي  ٪40ملن مجبلوع رءو األمللوال البثبلر فلي روسلليا.
وكانت الن رة فلي فلروع الصلناعة األساسلية أكرلر ملن ذللك بيثيلر .ويبيننلا أن نركلي ون أيلة مرالغلة أن مركلز مراارلة األسله التلي
تُصيرها الرنو والبصانق والبعام الروسية كان موجو ًا في الارال الر  ،وكانلت مشلاركة رءو األملوال اإلنيليزيلة والفرن لية
والرلجييية أكرر من ضعف البشاركة األلبانية.
وحي ي هروف بناء الصناعة الروسية ،وبنية هذ الصناعة نف ها الاريعلة ايجتباعيلة لررجوازيلة اللر وشليلها ال ياسلي.
وكان تركيز الصناعة الواضح ييل على انعيا أي ت ل وساي بين األوساط الرأسبالية العليا والجباهير الشعرية .وباإلضلافة إللى
ذلك ف ي كانت أه البشروعاي في مجايي الصناعة والبصارف والن ل بيلي األجانل اللذين لل ييونلوا ييتفلون بتح يل األربلاح فلي
روسيا ،ب ي عون إلى تيعي ت ريره ال ياسي في البجالر النيابية للر األالر  ،وي يعبلون ليفق النضال الراملي إللى اللل نألا
برلباني في روسيا ،ب ي فون في أغل األحيان ضي الل هذا النأا  .وييفي أن نتذكر هنا اليور الفأيق الذي لعرته فرن لا الرسلبية.
وكانت هذ هي األسراب األساسية البحتومة للعزلة ال ياسية التي عرفتها الررجوازية الروسية ،ولبوافهلا البعلا ي لبصلالح الشلع .
ول يين نض هذ الررجوازية في فجر تاريسها كافيًا ل يامها بعبلية اإلص ح .فلبا جاءي لحأة است مها ل يا الثلور كلان نضلجها
اي تجاوز الحي البالوب و َغيَا أكثر مبا ينرغي.
فإذا أالذنا مجب تاور الر وجينا أن الار ة العبالية الروسية ل تنحير من الزان الحرفية التعاونية ب من الوسلط الريفلي.
ي العبال من البيينة ب من ال رية .ويجلير بنلا هنلا أن نلذكر بل ن الرروليتاريلا الروسلية لل تتشلي رويليًا رويليًا ،الل ل الرون
ول ي س
طويلللة ،ولل تتاللور حاملللة معهللا أعرللاء الباضللي كبللا هللي الحالللة فللي إنيلتللرا .ولينهللا جللاءي بوررللاي ،وترليُّيي مفاجئلة ل وضللاع،
وايتصايي ،والع ااي ،وب اق عنيف لي ما كلان اائ ًبلا بلاألمر .ول لي جلاءي هلذ األسلراب مجتبعلة وسلط نألا ال بلق ال يصلري
البركزي ف ي إلى جع العبال الرو مرهلين لت ر أكثر األفيار الثورية ُجرأ  ،تبا ًما كبا كانت الصناعة الروسية البتسلفة مرهلة
لت ر أحيث أسالي التنأي الرأسبالي.
وأعا ي الرروليتاريا الروسية تاريسهلا ال صلير ،ففلي الوالت اللذي ترللوري بله العناصلر الرروليتاريلة ذاي األصلول الار يلة
الح ي ية في صناعة التعيين في بارسرورص بعي أن ااعت ك ع ااتها مق ال رية ،كان معأل العبلال فلي األورال ملن النلوع نصكف
البروليتاري ،نصف الفالح  .وكان سي اليي العاملة ال ا سنويا من الريف إلى مستللف فلروع الصلناعة ،يشلي صللة الوصل بلين
الرروليتاريا والسزان ايجتباعي الذي انحيري منه.
وكان عجز الررجوازية ال ياسي محي ًا باريعة ع ااتها مق الرروليتاريا والف حين .ول تين هذ الررجوازيلة الا ر عللى أن
مريرا كيلف يعالون أهليافه ومالالره معنًلى أوسلق.
تجر وراءها عبايً يعارضونها بح ي في الحيا اليومية ،ويبتازون ب نه تعلبوا
ً
نألرا لوالوع الررجوازيلة فلي شلرية البصلالح البشلتركة
وكانت الررجوازية من جهة أالر عاجز عن الت رير على طر ة الف حين؛
ً
مق الب الزراعيين ،والوفها من أية هسز تصي البليية ،مهبا كان شي هذ ال سهز  .ول ي ت الر انلييع الثلور الروسلية ،ولل يلنج
هذا الت الر عن ضروراي التوايت ،ب كان سرره كامنًا في الرنية ايجتباعية ل مة.
ومن البعروف أن عي سيان إنيلترا لل ييلن يتجلاوز الب لة م يلين ونصلف مليلون ن لبة عنليما ااملت هلذ اللر بثورتهلا
اليينية .وكان نصف مليون من ال يان ي ان لنين وحيها .وليلن علي سليان روسليا فلي ماللق ال لرن العشلرين يعلا ل  150مليونًلا،
ي ين ر رة م يين منه في بتروغرا وموسيو .وتحب هذ األراا ايبة كرير في مجال الب ارنة ،ولينها تسفي باإلضافة إللى ذللك
ترايناي اجتباعية بالغة األهبية؛ إذ أن برياانيا ال رن ال لابق عشلر وفرن لا ال لرن الثلامن عشلر لل تعلرف الرروليتاريلا التلي شلهيها
عصرنا .وهيذا فإن عي الار ة العبالية الروسية العاملة في مستلف مجايي العب  ،في البين واألرياف ي ي في علا  1905علن
عشر م يين شسص .يبثلون مق عائ ته أكثر من الب ة وعشرين مليون إن ان .أي أكثر من مجبوع علي سليان فرن لا فلي فتلر
الثور اليرر  .ومن البركي أن الثور التي عرفت الحرفيين األشياء والف حين الب ت لين اللذين ضلبه جليد زرومويكل ،رل عرفلت
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عامة الشع ” “Les sans culottesفي بارير ،لتص بعي ذلك إلى بروليتلاريي بارسلرورص الصلناعيين ،وأ الللت تعليي ً عبي ًلا
على مييانيييتها ايجتباعية ،وأساليرها ،ومساااتها.
وكانت أحياث عا  1905م يمة رورتي - 1917أي م يمة رورتي فرراير (شراط) وأكتوبر (تشلرين األول) -وكانلت الب يملة
نف للها تضل مستلللف عناصللر الب سللا التللي لل تيللن اللي توضللحت بعللي بشللي متيامل  .وكانللت الحككرب الروسككية  -اليابانيككة الي هللزي
ال يصرية .واستسيمت الررجوازية الليررالية حركة الجباهير الشعرية ك ا لحباية نف ها ،فاستنفري ببعارضتها ي أة البليية .ونأل
العبال أنف ه اال سوفييتات م ت لة عن الررجوازية ،ووافوا في بعض الحايي ضيها .وكانت هذ هي أول ملر يلت فيهلا تشليي
ال لوفييتاي .ورلاري طر للة الف حلين فلي طللول اللر وعرضللها بغيلة الحصلول علللى األر  .وملال الف حلون وعللي ملن العناصللر
الثورية في الجيد نحو ال وفييتاي التي أالذي تنافر البليية على ال لاة عنيما وص الزال الثوري إلى ذرو اوته .وملق هلذا ف لي
كانت كافة ال و الثورية تأهر ألول مر  ،ول تين تبلك السرر اليافية أو الث لة ال زملة للعبل  .وانفصل الليرراليلون بوضلوح علن
الثور عنيما رأوا ب نها ي تيتفي بهز العرش ب ترتغي الرله .وجلاء انفصلال الررجوازيلة البفلاجئ علن الشلع  ،وسلح الررجوازيلة
لبجبوعاي هامة من البث فين الييبواراطيين ،لي ه مهبة البليية فلي تفتيلت الجليد ،واالتيلار العناصلر البسلصلة ،وإجلراء عبليلة
ال بق اليموي ضي العبال والف حين .وتحابت بعض أض ع ال يصرية ،ولينها الرجت من أحياث عا  1905حية تتبتق ب ط من
ال و والعز .
فبا هلي التعليي ي التلي أصلابت ع الاي ال لو بفضل التالور التلاريسي الل ل ال لنواي اإلحلي عشلر التلي تفصل بلين
الب يمة والب سا ؟ ل ي توص النأا ال يصري في هذ الفتر إللى التنلااض بشلي أوضلح ملق متالرلاي التلاريخ .وغليي الررجوازيلة
أاو ااتصا يا من ذي ار  ،وليننا رأينا من ار أن اوتها كانلت ت لتني إللى تبر ُّكلز الصلناعة إللى حلي بعيلي ،وتزايلي ور رأ البلال
األجنرللي .وتل رري الررجوازيللة بلليرو  1905فغلليي أكثللر محافأللة وأشللي شلليا .وتنللااص الللوزن النللوعي للرورجللوازيين الصللغير
والبتوساة رغ أنه كان من ار محيو ًا .ول يين لي البث فين الييبواراطيين بصور عامة ااعي اجتباعية صلرة .وكلان بوسلعه
نأرا لتزايي الضوع البث فلين لليرراليلة الررجوازيلة .وفلي
ورا م ت ً ً
تح ي ت رير سياسي مرات ،ولينه كان يتعذر عليه أن يلعروا ً
مث ل هللذ الأللروف ،كانللت الرروليتاريللا الفتيللة الار للة الوحيللي ال للا ر علللى أن ت للي للف حللين :برنام ًجللا ،ولللوا ًء ،وايللا ً .وكانللت
صلا ،ي لتايق اسلتيعاب كافلة الجبللاهير
البعضل ي الضلسبة الباروحلة أمامهلا تفلر عليهللا أن تسلل بل إبالاء تنأي ًبلا روريلا الا ً
تاورا رائعًا .ولنذكر هنلا
الشعرية ،ويجعلها اا ر على شن عب روري تحت ايا العبال .وفي عا  1917عرفت سوفييتاي 1905
ً
أن ال وفييتاي ل تين مجلر نتلاال اليوللة الروسلية البتسلفلة تاريسيلا ،ولينهلا كانلت نتلاال تالور مشلتر  ،وللذا فلإن بروليتاريلا أكثلر
اليولة الغربية ت ي ًما (ألبانيًا) ،ل تجي ال ل البي الثوري في فتر  1919 - 1918شي ً تنأيبيا أفض من ال وفييتاي.
وكان هيف رور  1917البراشر ال البلييلة الريرواراطيلة .ولينهلا كانلت تستللف علن الثلوراي الررجوازيلة ال ييبلة فلي أن
العنصر الحاس فيها كان طر ة جييي مرنية على ااعي من الصناعة البركز  ،ومزو بتنألي جييلي وأسلالي نضلالية جييلي  .ويرليو
اانون التاور البشتر هنا في أاصى رجاته؛ إذ بيأي الثور ب ل الرناء ال ُبهترئ ال ُبت ب باي ال رون الوساى ،ول تبلض علي
أشهر حتى حبلت إلى ال لاة الرروليتاريا وعلى رأسها الحزب الشيوعي.
وهيللذا كانللت البهبللاي األساسللية ال ُبل للا علللى عللات الثللور الروسللية تركللي ب نهللا رللور يب راطيللة .ولينهللا طرحللت م ل لة
الييب راطية ال ياسية ب سللوب جييلي .فعنليما كلان العبلال ينشلئون ال لوفييتاي فلي كافلة أرجلاء اللر  ،وي رللون فيهلا الجنلو وبعلض
الف حين ،كانت الررجوازية تتابق م اومتها .ونت اءل ه ينرغي عليها عو البجلر الت سي ي أ ي؟ وستريو لنا هلذ الب ل لة بشلي
واضح ملبو ال ل ت يي األحياث .وإننا ي نو هنا سو تحييي ميان ال وفييتاي في التاور التاريسي ل فيار واألشيال الثورية.
وفي منتصف ال رن ال لابق عشلر جلري الثلور الررجوازيلة فلي إنيلتلرا تحلت ر اء اإلصل ح اللييني ،وتج لي الصلراع فلي
سللري ح ل الص ل وف ل كتللاب صلللواي معللين ،علللى شللي صللراع ضللي البلللك واألرسللت راطية ،واألمللراء ،وكني للة رومللا .وكللان
البريسككبيتيريون والبوريتككانيون (أفللرا طوائللف ينيللة م لليحية أنيلللو  -سي للونية) يعت لليون ك ل ايعت للا ب ل نه وضللعوا مصللالحه
الينيوية تحت حباية ال لاة اإللهية التلي ي تتزعلزع .وكانلت األهلياف التلي ت اتل الار لاي الجييلي ملن أجلهلا تسلتلط فلي ع ل هلذ
الار اي مق نصوص من والتورا و ،وعي من الا و اليينية .وحب من هاجروا إلى ما وراء الرحار معه هذا الت ليي الذي تشرعت
بلله مللا ه  .ومللن هنللا ت ل تي حيويللة تف لليراي األنيلللو  -سي للونيين للييانللة الب لليحية .وإننللا لنجللي حتللى اآلن وزراء واشللتراكيينو
برياانيين يرررون ت اع ه بنصوص سحرية كان النا في ال رن ال ابق عشر يرحثون فيها عن تررير لشجاعته .
ول ي افزي فرن ا فوق مرحلة اإلص ح ،وب يلت اليني لة فيهلا كيني لة لليوللة حتلى انليلعت الثلور التلي لل تجلي التعريلر علن
البجتبق الرورجوازي ومررراي مساااتله فلي نصلوص التلورا  ،ولينهلا وجليتها فلي تجريلياي يب راطيلة .ومهبلا كلان ح لي حيلا
فرن للا الحللاليين علللى ع يللي اليعاارللة ،فللإن مللن البركللي أن عبل روب للريير العنيللف الحللاز هللو الللذي ي للبح للحيللا الحلاليين بإالفللاء
سيارته كبحافأين تحت صيغ وشعاراي استااعت في الباضي تحاي البجتبق ال يي .
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ول ي حي ي ك رور كرير مرحلة جييي من مراح البجتبق الرورجوازي ،ومأاهر جييي للوعي طر اتهلا .وكبلا أن فرن لا
افزي متجاوز مرحلة اإلص ح ،فإن روسيا تجاوزي الييب راطية والرحتةو ب فز واحي  .وكان على الحزب الثلوري فلي روسليا أن
يضق الاتبه على عصر كام  ،وأن يجي صيغة لح معض ي الثور  ،ولينه ل يرح عن هذ الصيغة اال التورا أو وسط ع يلي
الييب راطية والرحتةو ،ب بح عنها اال الع ااي البا يلة ال ائبلة بلين الار لاي .والي أسللوب ال لوفييتاي تعريل ًرا ب لي ً
اا علن هلذ
الع ااي ،يت بالوضوح والصفاء .وتج يي سيار اليا حين ألول مر في نأا ال وفييتاي الذي نجح رغ ك تجاربه التاريسيلة
ال ريرة وصعوباته ،وترسخ في وعي الجباهير بعب يبار العب الذي ترسخ به اإلص ح أو الييب راطية والرحتةو من ار .
***

الهوامش
()1
o
o
o
()2

كان البجتبق في الفتر التي يتحيث عنها تروت يي م ًبا إلى ر ث طر اي:
اليني ة Leclerge
النر ء La Noblesse
 ، Le Tiers-Etatوتض كافة أفرا الشع من غير الار تين ال اب تين( .البعربان)
يعو هذا الت كيي إلى الرروف ور  .ن بوكروف يي .أنأر البلح را  1في نهاية الجزء الثاني من هذا اليتاب.
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روسيا القيصرية والحرب
كان اشترا روسيا في الحلرب يحبل تنااضلاي عييلي فلي الليوافق واألهلياف .والح ي لة أن الصلراع الليامي كلان ي لتهيف
ال لليار العالبيللة؛ ولللذا ف للي كللان أف لله يتجللاوز إميانيللاي روسلليا .وزانككت أهككداف الحككرب الروسككية (المضككائق الترزيككةي و اليسككياي
وأرمينيا) تتبتق ب هبية ن رية ،إاليبية ،وي ت تايق أن تح ل سلو حل مرالت ي لتبر طيللة ملي ت مله ملق مصلالح ال لو اليريلر
البشتركة في النزاع.
وكانت روسيا في الوات نف ه ولة كرير ؛ وهذا ما جعلها مضار إلى ايشترا في معبعلة اللر الرأسلبالية األكثلر ت لي ًما.
كبا فُر عليها من ار بناء البصانق والبعام فلي ب هلا ،وتبييلي ال ليك الحييييلة ،والحصلول عللى الالائراي والرنلا ق سلريعة
وكثيرا ما ال البررالون الرو ال ُبحْ يَرون من أنصار البيرسة الجييي في منااشاي طويلة حول الن اة الساصة ببعرفة
الال اي.
ً
إلللى أي مللي كانللت روسلليا ال يصللرية ناضللجة ومرهلللة لتَرَنسللي سياسللة إمررياليللة حييثللة .وليللن ك ل هللذ البنااشللاي س ل ات فللي فللخ
السكوالستيكية؛ ألنها أالذي روسيا على األرضية العالبية وك نها عنصلر منعلزل أو عامل م لت  ،ملق أنهلا كانلت حل لة ملن جهلاز
كام .
والح ي ة أن الهند اشتركت شيليا في الحرب نأ ًرا ألنها م تعبر إنيليزية .وكان الول الصين واإلرا يو شي ً في الحلرب
عرار عن الول َعرْي في معركة بين ال ا  .وكانت طريعة البشاركة الروسية غير محي  ،أو لعلها كانت شي ً وسل ً
اا بلين مشلاركة
فرن ا ومشاركة الصين .وهيذا كانت روسيا تيفق ربلن الحل بل ن تيلون حليفلة اللر البت يملة ،وأن ت لتور رءو األملوال وتليفق
الفوائي ،أي الح ب ن تيون م تعبر متبيز من م تعبراي حلفائها ،وأن تتبتق في الوات نف ه بح سح ترزيا وإيران و اليسكيا،
ونه غيرها من الر األكثر منها تسلفًا وضعفًا .وهيذا كانلت اإلمررياليلة الررجوازيلة الروسلية عرلار علن عبيل يعبل فلي اليملة
اليول اليرر العالبية.
وي ي نظام الكومبرادوريين (الوسطاء التجاريين) في الصلين األنبلوذال الت ليليي لررجوازيلة وطنيلة ت لو بليور العبيل بلين
رأ البال الن يي األجنري وااتصا ب ها .فإذا ما أالذنا ت ل اليول العالبي ار الحلرب ،وجلينا أن روسليا تشلغ ميانًلا أهل ملن
ميان الصين .فبا هو البيان الذي كان على روسيا أن تحتله بعي الحرب لو ل تنيلق الثور ؟ إن هذا سرال االر .ولين الحي الروسي
البال والررجوازية الروسية ات با بيثير من صفاي اليومررا ورية؛ إذ كانا يعيشان بفضل ع اتهبلا ملق اإلمررياليلة األجنريلة ،وي
ي تايعان الر اء وايستبرار ون ايعتبلا عليهلا .عل ًبلا ب نهبلا لل ي لتايعا فلي النهايلة الب اوملة رغل عبهبلا .وكانلت للررجوازيلة
الروسية نصف اليومررا ورية الببولة من السارال مصالح إمرريالية عالبية ،وكان مثلها فلي ذللك كبثل العبيل اللذي يهلت ببصلالح
رئي ه بغية الحصول على الن رة البئوية الصغير البسصصة له.
والجيد أ ا الحرب األساسية .وت ول األساطير الوطنية لي أمة من األم أن جيشها صامي ي يغل  ،ول ييلن عنلي الار لاي
الحاكبة في روسيا ما ييفعها إلى استثناء جيد ال يصر من هذا الوصف .والح ي ة أن هذا الجيد لل ييلن يشلي ا لو فعاللة إي ضلي
الشعوب نصف الرربريلة ،والجيلران الضلعاف ،والليول ال لائر عللى طريل التحلل  .ولل ييلن هلذا الجليد الا ًرا عللى العبل فلوق
األر األوروبية إي كجزء ملن تحالفلاي كريلر  .كبلا لل ييلن ملره ً للليفاع علن اللر إي إذا اعتبلي عللى سلعة الب لاحاي ،ونلير
ال يان ،وانعيا ص حية الارااي .وكان سوفوروف ُمريع جيش الموجيك األقنان .وجاءي الثكورة الفرنسكية التلي فتحلت األبلواب
واسعة أما مجتبق جييي وفن ع يري حيي  ،وايمت حيبها ال اطق ضي جيد سوفوروف.
وأ اإللغاء النصفي لل نانلة ،وتاريل الخدمكة العسككرية اإللزاميكة ،إللى تحليي الجليد واللر  ،وأ الل إللى الجليد كافلة
صراعاي أمة ل ت بثورتها الررجوازية بعي .والح ي ة أن بناء الجيد ال يصري وت ليحه كانا يجريان وف األسالي الغربية ،وليلن
هذ األسالي كانت ت مر الشي ي البحتو  .ول يين هنا أي رباط بين الب تو الث لافي اللذي يحبلله الفل ح الجنليي ،وم لتو
الت نية الع يرية الحييثة .وكان الجه ال ُبار والي وتفاهاي الار اي الب يار الروسية سائي وسط مجبوعة الضراط .وههري
الصناعة والبواص ي عاجز عن تلرية حاجاي زمن الحرب البتزايي  ،وبيي الجيوش في أيا الصراع األولى م تعي كبلا ينرغلي،
ر ل تلر ال ااعاي الع يرية أن وجيي نف ها محرومة من األسلحة واألحذية أيضًا .وكان الجيد ال يصلري الي كشلف علن ح ي لة
ايبته ال ل الحرب الروسية  -اليابانية .وفي فتر الثور البضا عبلت البليية بب اعي الكدوما عللى إمل ء م لتو عاتها الحربيلة،
وأجري في الجيد عي إصل حاي ،وعبللت ملا فلي وسلعها إلعاائله صلفة الجليد اللذي ي يُ هلر .وجلاءي الحلرب فلي علا 1914
َ
لتتح من او هذا الجيد بصور جي أليبة.
ومنذ الضربة األولى وجيي روسيا نف ها تابعة لحلفائها بشي ملحلوه فلي مجلال البعلياي الحربيلة والتبويل  .ولل ييلن هلذا
األمر سو امتيا لترعية روسيا العامة بالن رة للر الرأسبالية األكثلر ت لي ًما .وليلن م لاعياي الحلفلاء لل تن لذ البوالف .وكانلت اللة
وصغر عي البصانق التلي ت ليمها ،وامتليا شلرية ال ليك الحييييلة ال زملة لتوزيعهلا ،تتلرج حاللة التسللف الروسلية بلغلة
الذالير  ،س
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الهزائ الواضحة التي ذَكري الوطنيين – الليرراليين ب ن أس فه ل ي وموا بثورته الررجوازية ،وأن على األجيال ال ح ة أن ت لي
ين أس فها أما التاريخ.
وكانت أول أيا الحرب هي أول أيا العار .وبعي عي من اليوارث الجزئية ،اامت ال واي الروسلية بان لحاب علا و فلي ربيلق
 .1915وانت الجنرايي من ال يان البينيين ليُسفوا عجزه اإلجرامي .واجتاحت موجة العنف مناط واسعة من الر  .وتل طلر
الجرا الرشري نحو البرالر تحت ضرباي سوطو جليي .وجاءي الب سا في الياال لتيب الب سا على الجرهة.
ول ي ر وزير الحربية الجنرال بوليفانوف على أسئلة زم ئه ال ل ة علن الوضلق فلي الجرهلة ف لال :وإننلي أرل ب لعة م لاحة
ب نا ،واعتبي ك ايعتبا على َوحلها الذي ي يبين اجتياز  ،كبا التجئ إلى رحبة القديس نيقكوال سليي روسليا الب يسلةو (محضلر
اجتباع مجلر الوزراء في  4أغ ار –اب–  .)1915وبعي  8أيلا اعتلرف الجنكرال روسكك أملا اللوزراء ب ولله :وإن البتالرلاي
الحييثة للت نية الع يرية أكرر من إمياناتنا .ولير بوسعنا مناف ة األلبان في أية حال من األحوالو .ولل ييلن هلذا نوعًلا ملن البلزاح.
فل ي ذكر الضابط ستانكيفيتش ب ن اائي إحي وحياي البهنيسين ذكر أمامه ما يلي :وأن الحرب ضي األلبان ب أم  .ألننا علاجزون
كثيلرا ملن الني لايو .وهنلا كثيلر ملن األحا يل والشلها اي
عن ال يا ب ي شيء مهبا كان نوعه .وت ر أسالي ال تال الجييي لنا
ً
الببارلة.
ولين كافة الجنرايي الرو اتف وا على شيء واحي ،هو أن على الر أن ت ي أكرر ا ط من طعا البيافق (الرجال) .وكان
الجبيق يحرصون على الثلور والسنزيلر أكثلر ملن حرصله عللى بنلي الرشلر .وكلان التلافهون ال لابعون فلي ابلة ال يلا العاملة مثل :
يانوشكيفيتش تحت ايا ش ي ال يصر نيقوال نيقوال ييفيكتش ،والكسكييف تحلت ايلا ال يصلر نف له ،ي ليون كافلة الثغلراي بليعو
مزيي من ال واي .ويجيون مق حلفائه العزاء في النأر إلى أرتال األرالا عللى حلين كانلت اللر بحاجلة ألرتلال الب لاتلين .وعرل ي
روسيا حوالي  15مليون رج  ،غصت به الب تو عاي والثيناي والبع يراي .وكانت هذ الجبوع البضاربة تلراوح فلي ميانهلا
ويليو بعضللها علللى أالليا الللرعض اآلالللر .وكلان معأل الجنللو عرللار عللن مجبوعللة هائللة مضللاربة رللائر غاضللرة .وكانللت هللذ
الجبوع بالن رة للجرهة ايبة موهومة ،ولينها كانت في البرالر عام ً فعايً من عوام الفوضى .وال ري روسيا حلوالي  5م يلين
و 500000ألف رج بين اتي وجريح وأسلير .وتزايلي علي الهلاربين ملن الجليد بشلي ملحلوه .ومنلذ يوليلو (تبلوز)  ،1915أاللذ
الوزراء يتذمرون ب سى اائلين :وم يينة روسليا! إ ن جيشلها اللذي مل أسلباع العلال ملن ارل برعلي انتصلاراته ،لل يعلي يضل سلو
الجرناء والهاربين!و.
وكان الوزراء أنف ه يبزحون ب سلوبه ال سيف فيتحيرون عن وشجاعة الجنرايي في ال تال التراجعليو وليلنه يضليعون
ساعاي طوال في جيل ع ي ييور حول الب لة التالية :وه ينرغي إال ء ارار ال يي ين البوجو في زييكف أ ي؟ إن ال يصلر يلر
ب ن هذا عب غير ضروري؛ وإذ لن يجر األلبان عللى لب لها .فلإذا ملا فعللوا ذللك ،تعرضلوا ملن جلراء ذللك ألذ عبلي !و ،وليلن
مجلس الكنيسة األرثوسوزسية األعلكى فلي روسليا وافل ملن ارل عللى مثل هلذا اإلالل ء عنليما الال :ووسلن الذ عنلي ذهابنلا أعلز ملا
ليينا...و ،ول تجر هذ البنااشاي في عصر الحروب الصلليرية ،ولينهلا جلري فلي ال لرن العشلرين ،عنليما كلان العلال ي لبق أالرلار
الهزائ الروسية من البذياع.
ويعو الفض في انتصاراي روسليا عللى اإلمبرطوريكة النمسكاوية  -الهن اريكة إللى ضلعف هلذ اإلمرراطوريلة ي إللى الو
روسيا .وكانت أسرة هايسبور البتفتتة اي اعترفت منذ أمي بعيي ب نها بحاجة لبن يحفر لها اررها ،ول تاال ب ن ييون لحيها فس ًبا
مهيرًا .وكانت روسيا متفواة من ار على اليول ال ائر على طري التحل مث  :تركيا وبولونيا وإيران .وح ت ال واي الروسية في
الجرهة الجنوبية الغربية الب ابلة لل واي النب اوية – الهنغارية انتصاراي بلاهر ميلزي هلذ الجرهلة علن غيرهلا ملن الجرهلاي .وهنلا
برز عي من الجنرايي الذين لل يررهنلوا ب يلة حلال ملن األحلوال عللى اليراته ال تاليلة ،وليلنه لل ييونلوا ملق ذللك مشلرعين بلروح
ال يرية التي تبيز ائ ًبا ال ا البهزومين .ول ي الرال من هذا الوسط فيبا بعي ،بعض واألباالو الريض الذين عرفته معار الحلرب
األهلية.
وكان الجبيق يرحثون عبن يتحب الب ئولية؛ ووجهت تهبة التج ر إلى اليهلو بل اسلتثناء ،وأل لي ال لرض عللى ملن تحبل
نأرا ألنه جاسلو
أمرا بإعيا الع يي اليركي مياسوييدوف ً
عائلته اس ًبا ألبانيًا .وأعاى م ر ايا ش ي البلك ني وي ني وي ييفيتد ً
ألباني–ولعله ل يين كذلك -واعت وزير الحربية سوخوملينوف ،وهو شسصية تافهة متسلفة ،ووجهت إليه تهبة السيانلة العأبلى،
واي ييون لهذا ايتها بعض األسا  .وأعلن وزير السارجية الرريالاني السكير إدوارد كري أملا رئلير الوفلي الررلبلاني الروسلي،
ب ن حيومة ال يصر تصرفت بايد وت رع عنيما ارري اتها وزير الحربية بالسيانة العأبى ال ل الحرب.
ووجهت ال يا العليا واليوما إلى الر ط البليي تهبة مباأل األلبان .وكان ك هريء يغارون من الحلفاء وييرهلونه  .وكلان
ال ائي الفرن ي يحافظ على جنلو بل ن يعلر الجنلو اللرو للصليمة األوللى .ولل تتحلر برياانيلا إي بلرطء بلالغ .وكلان الجبيلق
ير ون في صالوناي بتروغرا  ،وم راي ال يا في الجرهة نياتًا بريئة مث  :ول ي أا بت إنيلترا على الصبو حتى االر ن اة ...
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من ماء ال جنيي الروسيو .وكانلت مثل هلذ النيلاي تت لل إللى الب لتوياي اللينيا ،وتلنعير عللى الجرهلة .وكلان اللوزراء والنلواب
والجنرايي والصحفيون ي ولون :وك شيء للحرب!و ف الذ الجنيي ال ابق في السنيق ي ول لنف ه :ونع  ،إنه م تعيون لل تلال حتلى
االر اار  ..من ميو.
وأصي الجيد الروس ي ال ل الحلرب بس لائر لل يتعلر لهلا أي جليد االلر ملن الجيلوش البشلتركة فلي البذبحلة؛ إذ ف لي
الرو مليونين و 500000اتيل  ،أي  ٪40ملن مجبلوع ال لائر جيلوش الحلفلاء كلهلا .وكلان الجنلو يت لاااون فلي األشلهر األوللى
تحت ال ذائف ون تفيير أو تر  .ر تزاييي الررته يو ًما بعي يو  .وكانت الرر ُمر أح ت بهلا الار لاي اللي ُنيا التلي لل تيلن ال يلا
اا ر على توجيهها .وكلان الجنلو ي ي لون ملي الفوضلى التلي يسل هلا الجنلرايي بب يلا عبللي هلو طلول الب ليراي والب ليراي
البعاك ة غير ال ُبجيية ب حذية مهترئة النعال ،وعي وجرلاي الاعلا التلي يس لرونها .ووسلط اينهيلار الليامي للرجلال واألشلساص،
ارتفعت كلبة واحي تف ر ك شيء وهي :ويا لل سف!و .وأالذ هذا التعرير في لغة الجنيي شي ً أكثر حي .
وكان التفتت في س ح البشا البشي من الف حين أكرر من التفتت في أي ميان االر .أما البيفعية التي تض ن رة كرير ملن
العبال الصناعيين ،ف ي كانت تتبيز عن غيرها من األسلحة بارتفاع م تو ايرتها عللى اسلتيعاب األفيلار الثوريلة؛ ول لي رأينلا ذللك
بوضوح في عا  .1905ولين هلذ البيفعيلة كانلت فلي علا  1917أشلي محافألة ملن البشلا  ،ويرجلق ال لر فلي ذللك إللى انضلبا
نألرا لعلي تعرضلها
جباهير بشرية محيو الث افة باستبرار إلى كوا ر البشا  ،على حين حافألت البيفعيلة عللى كوا رهلا ال ييبلة
ً
لس ائر ج يبة .وتنار هذ الب حأة على كافة األسلحة الساصة .ر ل تلر البيفعية أن بيأي بالسضوع في نهاية البااف.
سرية ت تضي بجلي الجنو الهلاربين أو اللذين يرتيرلون جلرائ أاللر .
وال ل ان حاب اليسيا أصير ال ائي األعلى تعليباي س
وي ول الجنيي بيريكو في مذكراته :ووكانوا يضربون الرجال ألا ذن ؛ كغياب عي ساعاي من غيلر إذن ،وكلانوا يبارسلون الجللي
أحيانًا لرفق معنوياي ال اعة!و .وفي  17سرتبرر (أيلول)  ،1915كت زوروباتكين م تشهيًا بـ وت كوف :ول ي بيأ الجنو وضراط
الصف الحرب بي حبا  ،ولينه اآلن محابون ،وأ اتاله التراجعي الاوي إلى ف يان إيبانه بالنصرو .وفي مث هذا التاريخ
ت ريرًا ،تحليث وزيلر الياالليلة علن  30أللف جنليي ي ضلون فتلر الن اهلة فلي موسليو ف لال :وإنهل عناصلر فوضلوية تثلور ضلي كل
ملرالرا أحلي رجلال الشلرطة) اللذين يضلارون إللى إالل ء
انضراط ،وتثير الفضائح ،وتتشاجر مق رجال الشرطة (ول لي اتل الجنلو
ً
سري من ي رضون عليه ... ،إلخ .ومن البركلي أن والوع أيلة اضلاراباي سلييفق هلذ العصلابة إللى الوالوف ملق الجبلاهيرو .وييتل
الجنيي بيرييلو البلذكور انفًلا ملا يللي :وويهلت الجبيلق بل اسلتثناء بشليء واحلي هلو ال ل  ...ولل ييلن الجليد ليت لاءل ملن سلييون
ب ي ربن .بعي أن أنهيته الحربو.
البنتصر؟ وماذا سي ي هذا ال ؟ ولينه كان يو الوصول إلى هذا ال
وكانللت الببرضللة س فيككدور ت ككينكو اويللة الب حأللة ،وعنلليما الت اللت بعللض أحا ي ل الجنللو اكتشللفت ح ي للة أفيللاره ،
وسجلتها على الورق ،ونج عن ذلك كتي ي بى "ال عب والحرب" وي بح لنا هذا اليتي بإل اء نأر الاصة على البسرر اليرير
الذي تررر فيه ال ناب الييوية ،واألس الشائية ،والغازاي السان ة ،و ناءاي ال لاة ال ل أشهر طويلة على وعي عي م يلين ملن
الف حين الرو  .وت ُ ح فيه عأا اليائناي الرشرية مق األفيار الب ر ة البعروفلة منلذ الرون .وكلان كثيلر ملن ال سحيَل الغريرلة التلي
أطل ها الجنو تحب في أعبااها شعاراي الحرب األهلية الب رلة.
وفي ي برر (كانون األول)  1916اشتيى الجنرال روسك من أن ري ا كانت ن اة الضعف في الجرهة الشبالية .ورأ أنها
تشي مث دفينسك وعشا من أعشاش اليعايةو .وأكي الجنرال بروسيلوف هذا الحي عنليما أشلار إللى أن :ال لواي العائلي ملن االاع
ريغا كانت تحب معنوياي محابلة ،وكلان الجنلو يرفضلون البشلاركة بلالهجو  ،كبلا اتللوا أحلي الن رلاء بحلراب بنلا اه  ،وكلان ملن
الضروري إعيا عي من الرجال رميا بالرصاص... ،إللخ .أملا رودزيكانكو ،البتصل ملق أوسلاط الضلراط ،واللذي زار الجرهلة فإنله
يعترف ببا يلي :ول ي كانت األر الب ئبة لتفتت الجيد بشي نهائي موجو ار انييع الثور ب مي بعييو.
وكانت العناصر الثورية في بياية األمر مرعثر  ،غاراة وسط الجليد ون أن تتلر وراءهلا أي أرلر .وليلن ملق تزايلي الن بلة
العامة صعيي هذ العناصر إلى ال اح .وعنليما أرسللت ال للااي العبلال البضلربين إللى الجرهلة بغيلة معلاارته انضلراطيا ،ت لوي
صفوف البحرضين ،وجاءي حركاي الجيد التراجعية لتزيي علي ملن ي لتبعون إلليه  .وأعلنلت األوخرانكا( )1فلي أحلي ت اريرهلا ملا
يلي :وويض الجيد في البرالر  ،وعلى الاوط الجرهة بصور الاصة عناصر متعي  ،اي ي تايق بعضها ال يا بيور فعال فلي أي
عصيان ،كبا ي تايق الرعض اآلالر رفض البشاركة في ال بق...و وفي أكتلوبر (تشلرين األول)  ،1916اعتبليي إ ار ر منا لة
ريرا يتحيث عن أن الحالة الفيرية ال ائي اال الجيد الايلر
بتروغرا على ت رير أحي مبثلي سلاة اتحاد الزيمستفو وأرسلت ت ً
صلياماي اميلة ،وأن الهلاربين ملن
تثير ال ل  .وأن الع ااي بين الضراط والجنو متوتر إلى حي بعيي ،وأنله
ً
كثيلرا ملا واعلت بيلنه س
صفوف الجيد يعيون باآليف وينتشرون في ك ميان ،وإن ك من عاش على م ربة من الجيد يحبل اناراعًلا عبي ًلا صلا اًا علن
تلليهور معنويللاي الوحللياي الع لليريةو ،وزيللا فللي الحياللة والحللذر أضللاف واضللعو الت ريللر ب نلله إذا مللا بلليي بعللض جوان ل هللذ
كريرا من األطراء العائليين ملن الجرهلة اليموا معلوملاي
البعلوماي غريرة ي تصيق ،فإن من الضروري تصيي ها ،الاصة وأن عي ًا ً
مبارلة.
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وكانت الحالة البعنوية في البرالر متبارلة ملق الحاللة البعنويلة ال لائي فلي الجرهلة؛ ففلي مكؤتمر حكزب الكاديكت البنع لي فلي
أكتوبر (تشرين األول)  1916أشار معأ البنيوبين إلى الت اعر وانعيا اإليبان بالنصلر وعنلي كافلة شلرائح الشلع  ،والاصلة فلي
الريف ،ووسط الار ة الف ير من سيان البينو .وفي  30أكتوبر (تشرين األول) أوجز ميير إ ار الشرطة عي ًا من الت ارير بت رير
واحي كت فيه :ووي حظ في ك ميان ،ولي كافلة شلرائح الشلع نوعًلا ملن الت لاعر النلاج علن الحلرب ،ورغرلة جامحلة بال ل
مهبا كانت شروط هذا ال ...و.
وبعي عي شهور ،أجبق كافة النُواب ،ورجال الشرطة ،والجنرايي ،وزعبلاء سكلطة الزيمسكتفو ،واألطرلاء ،ورجلال اللير
ال يامى على أن الثور اتلت الرو الوطنية اال صفوف الجيد .وأكي هريء ال ا أن الر شفة حرموه من تح يل نصلر مح ل
أكيي.
***
ول ي لع الكاديت (الدسكتوريون  -الكديموقراطيون) ون شلك ور البنشليين األساسليين فلي جوالة اللوطنيين علا الحلرب.
وكانت الليررالية اي ااعت ع ااتها البع ي مق الثور منذ نهايلة علا  ،1905فبلا أن بليأي ح رلة الثلور البضلا حتلى رفعلت للواء
اإلمررياليللة .وكللان هللذا البواللف الجييللي نتيج لة للبواللف األول؛ فاالبللا أن مللن الب للتحي تسللليص الللر مللن ارللار اإلااللاع ال ييب لة،
ووصول الررجوازية إلى مواف الار ة الب يار  ،فلإن ملن الضلروري ع لي تحلالف ملق البلييلة وطر لة النلر ء بغيلة تح لين وضلق
رأ البال الروسي في ال وق العالبية .وإذا كان من البركي أن الياررة العالبية اي أعيي من ك جان  ،ليرجة أنها فاج ي إللى حلي
ما أكثر منأبيها تحب ً للب لئولية ،فلإن ملن البركلي أيضًلا أن الليرراليلة الروسلية لعرلت فلي إعليا هلذ الياررلة ور محلر ال ياسلة
السارجية البليية ،ول تين في الصف األالير أبيًا.
ول ي اعترف زعباء الررجوازية الروسية ببحض إرا ته ب ن حلرب  1914كانلت حلربه الساصلة .ففلي  26يوليلو (تبلوز)
 ،1914وال ل اجتباع حاف ليوما اليولة ،صرح رئير مجبوع اليا يت ببا يلي :وإننا ي ن ي شرو ً
طا أو ماالل  ،وليننلا نل لي فلي
كفة البيزان بي إرا تنلا الحازملة ل نتصلار عللى العليوو ،وأصلرح التحلالف الب لي فلي روسليا ع يلي رسلبية .والل ل ايحتفلايي
الوطنية التي جري في موسيو ،تحيث رئير التشريفاي اليونت بينكيندورف أما اليبلوماسيين ف ال :وح لنًا ،فهل هلذ هلي الثلور
التي تواق الجبيق انييعها في برلين؟و .وأر ف ال فير الفرن ي باليولو مرييًا :وويريو أن مثل هلذ الفيلر اسلتحوذي عللى جبيلق
الحاضرينو .وكان هريء األشساص يعت يون أن من واجره بذر وتغذية األوها  ،في وات كان عليه به أن ي يسيعوا أنف ه .
ول تلر اليرو ال زمة لترييي هذ النشو أن ههري ،فرعي بياية الحرب بفتر وجيلز تحليث البحلامي روديت كيف –وهلو
إاااعي من أكرر غ حزب اليا يت وأشليه تعصلرًا– أملا اللجنلة البركزيلة لحزبله ف لال :ووليلن هل تعت ليون أن بوسلعنا تح يل
النصر ببث هريء الحب ى؟و وأررتت األحياث تعذر اينتصلار إذا ملا تربلق الحب لى فلي سلي ال يلا  .ولبلا ف ليي الليرراليلة أكثلر ملن
نصف أملها بالنصر ،فيري باستغ ل الوضق الناج عن الحرب بغيلة تاهيلر اللر ط ،وإجرلار البلييلة عللى ت ليي بعلض التنلازيي.
وكان س حها األساسي في هذ العبلية اتها حزب الر ط ببباأل األلبان وال عي لع ي صلح منفر .
وفي ربيق  ،1915وعنيما كانت ال ااعاي البجر من ال ح تن ح على طلول اللط الجرهلة ،الرري األوسلاط الحيوميلة
ا لعليا تحت إلحاح الحاجة وضغط الحلفاء ،التوجه إلى الصناعة بغية ت مين متالراي الجيد .وع ي لهلذا الغلر ملرتبر اللاص ضل
ريرا .وأصللرحت اتحكادات الزيمسككتفو والبلين التللي الل لت فللي بيايلة الصللراع ،ولجككان
الريروالراطيين وأكرللر الصلناعيين وأكثللره تل ً
الصناعات الحربية البشيلة في ربيق عا  1915نقاط استناد البرجوازية في نضالها من أج النصر وال لاة .واعتبي مجلر وملا
اليولة على هذ التنأيباي ،فريأ يتصرف بجرأ متزايي كوسيط بين الررجوازية والبليية.
ول ت تاق اآلفاق ال ياسية الواسعة تحوي األنأار عن البعضل ي اليريلر البلحلة .وبنلاء عللى م ترحلاي البلرتبر وزعلت
عشراي ومئاي م يين الروبالت  ،وف انواي متشعرة لتبويل الصلناعة ،واسلتفا الل ل عبليلة التوزيلق علي كريلر ملن األشلساص،
وارتفعت األراا إلى البياراي ،وعل الرأي العا عن طري الصحافة ومجلر وما اليولة برعض األرباح الناجبة علن الحلرب فلي
فتر  .1916 – 1915وارتفعت أرباح شرزة النسي التي تبتليهلا عائلكة تريايوشينسكك -وهلي عائللة ليرراليلة موسليوفية -ببعليل
 ،٪75كبا ارتفعت أرباح شرزة المانيفاتورة تفير بن رة  ،٪111وبلغت أرباح شرزة زولت و ين لصناعة النحكاس  12مليونًلا ملن
الروب ي ال ل سنة واحي  ،مق أن رأ مال الشركة ل يين يتجاوز عشر م يين .وهيذا كانت الوطنية تنال في هذا البجال مياف
مجزية فورية ون إبااء.
وبلغت مستللف أشليال الت عل ومضلارباي الرورصلة ذروتهلا ،وارتفعلت الثلرواي الضلسبة عللى بحلر ملن اللي  .وأح لت
العاصلللبة بلللن ص السرلللز والبحروالللاي ،وليلللن هلللذا لللل يبنلللق محللل البجلللوهراي فابيرجيللله –البسلللتص بريلللق البجلللوهراي لللللر ط
اإلمرراطللوري– مللن أن يعلللن علللى رءو األشللها ب نلله ح ل أربا ًحللا ل ل يعرفهللا مللن ار ل  .ول للي أعلنللت فيروبوفككا وصلليفة الشللرف
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اإلمرراطورية ب ن الر ل تشهي فتر كشتاء  1916 – 1915ت فيها طل هذ اليبية من األلر ة الفسبة ،وشراء مث هذا العي ملن
البجوهراي .وكانت الب هي الليلية تغص ب باال البرالر  ،والبت اع ين ،أي ب شساص محترمين ي ي لبح لهل سلنه باللذهاب إللى
الجرهة ،ولينه يحتفأون ب ط ملن الشلراب ي لبح لهل بببارسلة حيلا مرحلة .ولل ييلن أشل اء ال يصلر يتسلفلون علن البشلاركة فلي
الوليبة الب يمة في زمن الااعون (*) .ول يين هنا من يحج عن الترذير على نااق واسق .وكانت أماار ذهرية تتهاطل ملن عل و
ب تواف .وكان البجتبق الرااي يبي يييه ،ويفتح جيوبه كي وي رضو ،وكانت ال يياي األرستواراطياي ترفعن أذيلال أرلوابهن عللى
اير الب لتااع ،وكلان الجبيلق ي ليرون فلي وحل مسضل بالليماء .أملا أصلحاب البصلارف ،والبليراء ،والصلناعيون ،ورااصلاي
الراليه البرترااي بال يصر وأالوته ،ورجال اليني ة األرروذك ية ،وسيياي الر ط وان اته ،والنواب الليرراليون ،وجنلرايي الجرهلة
والبرالر  ،والبحامون الرا يياليون ،وكرار البناف ين من الجن ين ،وعي ي يحصى من األاارب وأبنلاء األاللو واألاللواي وبنلاته ،
فيانوا كله يحاولون الرلق وال لراة بعجللة الوفًلا ملن ر يلة نهايلة األمالار الذهريلة البرغوبلة .ويرفضلون بيل از راء فيلر تح يل
ار األوان.
ال
وأ ي األرباح البشتركة ،والهزائ السارجية ،واألالاار الياالليلة ،إللى ايلا ت لارب وريل بلين أحلزاب الار لاي الباليلة .أملا
مجلر اليوما الذي ان على نف له عشلية الحلرب ،ف لي وجلي فلي علا  1915غالريتله البعارضلة الوطنيلة التلي أاللذي اسل والكتلكة
التقدميككةو .وكللان الهلليف الرسللبي البعلللن لهللذ اليتلللة :وتلريللة ماال ل الحللربو .ول ل يلليال فللي هللذ اليتلللة مللن أحللزاب الي للار
ايشتراكيون – الييب راطيون ،وحزب العبال .كبا ل ييال ملن أحلزاب اليبلين البجبوعلاي الصلغير الشلهير مثل  :المائكة السكود
(الرجعيللة إلللى أبعللي حللي مبيللن) .وضللبت اليتلللة كافللة البجبوعللاي األالللر الببثلللة فللي مجلللر اللليوما مثل  :اليا يللت ،والت لليميين،
ومجبوعاي األكتوبريين الث ث ،والوسط ،وجزء من اللوطنيين .وانضلبت إليهلا كافلة البجبوعلاي الوطنيلة :الرولونيلة ،والليتوانيلة،
واإلس مية ،واليهو ية ،وغيرها.
والافت اليتلة من إرار سسط ال يصر ،فل تال منه وزار م ئولة ،ب طالرت وبحيومة موحي مرلفة من شسصياي تتبتلق
بث ة الر و .ومنذ ذلك الحين وصف وزير الياالليلة األميكر شت كيرباتوف هلذ اليتللة ب نهلا مجبوعلة مراتلة ،أو وتحلالف منرثل علن
السوف من انييع رور اجتباعيةو .ول يين فه هذا الحي بحاجة لفه كرير .فل ي صرح ميليوزوف رئير حلزب اليا يلت ،ورئلير
كتلة البعارضة ،في أحي اجتباعاي حزبه ببا يلي :وإننا ن ير على بركان ...فل ي وص التوتر إللى أعللى رجاتله ...وييفلي أن يل لي
أحيه عو ر اب عن غير اصي حتى ينج عن ذلك حري رهي  ...ومهبا كانت ال لاة –سيئة كانت أ جيي – فإن ال لاة الحازمة
ضرورية اليو أكثر من أي وات مضىو.
وتزايي األم ب ن يضار ال يصر تحت إلحاح اليوارث وضغوطها إللى ت ليي علي ملن التنلازيي ،حتلى ههلر فلي الصلحافة
الليررالية ال ل شهر أغ ار (اب) يئحة تض م ر ًا أسباء ووزارة الثقة" وأشاري بعض الصحف إلى أن رئاسة الوزار ست لني
إلى رودزيانكو (رئلير الليوما) وليلن اللرعض اآلاللر توالق أن ييلون رئلير اللوزراء األميكر لفكوف (رئلير اتحلا الزيب لتفو) ،وأن
وزيرا للسارجية... ،إلخ .وسنر كيف أن معأ هذ الشسصلياي التلي عينلت نف لها
وزيرا لليااللية ،وميليوزوف
ييون وت كوف
ً
ً
لهرا فللي حيومللة أطلل عليهللا اسل الحكومككة "الثوريككة" وهللذ سللسرية م لن
للتحللالف مللق ال يصللر ضللي الثللور  ،شللاركت بعللي  18شل ً
سسرياي التاريخ .ولين البزحة ل تي طوي ً في الح رة التي نتحيث عنها.
وكان الوف معأ وزراء وريميكين من تاور األحياث ي ي عن الوف الكاديتم ولذا بلرز بيلنه ميل للتفلاه ملق اليتللة
الت يمية .وفي أغ لار (اب)  1915تحليث األميكر شت كيربانوف علن اللوزار التلي يشلغ فيهلا منصل وزيلر الياالليلة ف لال :وإن
حيومة ي تتبتق بث ة ال لاة البليية ،أو الجيد ،أو البين ،أو الزيب تفو ،أو النر ء ،أو التجار ،أو العبال عرار عن حيومة علاجز
ي عن العب فح  ،ب عن الر اء أيضًا .والحبااة في تشييلها واضحة جليةو .وتحيث سازونوف عن هذا األمر ف لال وإذا ملا تبلت
ايا األمور بشي م ئ  .وإذا ما فتحنا منفذًا م ئ ًبا ،كان اليا يت أول الراحثين علن اتفلاق معنلا .إن ميليوزكوف بورجلوازي ح ي لي،
وهو يسشى الثور ايشتراكية أكثر من أي شسص االر .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن غالرية اليا يت ترتعي الوفًا على رءو أموالهاو.
واير ميليوزوف أن على اليتلة الت يمية وأن ت ي بيورها بعض التنلازييو .وهيلذا ههلر الارفلان عللى اسلتعيا للب لاومة.
واعت للي اليثيللرون أن األمللور ست للير علللى غيللر مللا يللرا  ،وليللن رئللير مجلللر الللوزراء ككوريميكين الريرواراطللي الجليل ال للير –
والعجوز الواح ال اسلي ال ُب لامر اللذي لل ييلن يهلت بال ياسلة إي بلين جلولتين ملن جلويي الب لامر  ،ويلرفض كل شليو الائ ً بل ن
ريلرا ،رل علا ملن م لر
الحرب ول تعي تهبهو– ذه في يو  19أغ ار (اب) إللى م لر ال يلا العليلا لي ابل ال يصلر ،وي لي لله ت ً
ال يا العليا ليُعلن ب ن عللى كل فلر أن ير لى فلي ميانله ،باسلتثناء مجللر وملا اليوللة اللذي تلرجح أكثلر مبلا ينرغلي ،واللذي سليعل
اجتباعه في  3سرتبرر (أيلول) .ول يل إع ن بيان ال يصر الذي يلنص عللى ت جيل اجتبلاع الليوما أيلة معارضلة؛ وصلرخ النلواب
بصوي واحي :وهورا من أج ال يصرو ر تفراوا.
شهرا؟
ل ي اعترفت الحيومة ال يصرية بنف ها ب نها ي تبلك أي ع أو ت ييي ،فييف استااعت الصبو بعي ذلك أكثر من 18
ً
ريرا زا مللن اوتلله وجللو األماللار الذهريللة
ي شللك فللي أن النجاحللاي البراتللة التللي ح هللا الجلليد الروسللي أرللري فللي هللذا الصللي تل ً
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البجزية .ول تلر النجاحاي على الجرهلة أن توافلت ،وليلن البياسل عللى البلرالر اسلتبري .ويرجلق ال لر الرئي لي فلي تليعي
البلييللة ار ل انهيارهللا ب للنة كاملللة إلللى ترللاين أسللراب سللسط الشللع  .وي للول رئللير األمللن العللا فللي موسلليو فللي أحللي ت للارير ب ل ن
نأرا وألنها تتوالق تزايلي البيلول الثوريلة بعلي الحلربو .وهيلذا نلر كيلف كلان الجبيلق ي يتواعلون
الررجوازية تتاور نحو اليبين؛ ً
انييع الثور ال ل الحرب .وكان من أش ي األمور التي أنذري الصناعيين وواوف عي من اا لجان الصناعاي الحربية إلى جانل
الرروليتاريللا بلليافق الحذل للةو .ولتلسلليص كل مللا النللا نللذكر أن الع يللي اللليركي مككارتينوف الللذي اللرأ اليتل البارك للية بحيل وهيفتلله،
وتفهبها بشي جيي ،أعلن أن بعض تح لن البوالف يعلو إللى والترلاين البتزايلي بلين الار لاي ايجتباعيلة .ذللك الترلاين اللذي ييشلف
وجو تنااضاي حا في البصالح الساصة ،التي أالذي تأهر في البرحلة الحاضر بي وضوحو.
مراشرا موج ًها إلى الررجوازية ي إلى العبلال ،وليلن فلي
وكان ت جي اجتباع مجلر اليوما في سرتبرر (أيلول)  1915تحييًا
ً
الواللت الللذي تفللرق فيلله الليرراليللون وه ل يهتفللون (بلليون حبللا كريللر) وهللورا مللن أج ل ال يصللرو ر عبللال بتروغللرا وموس ليو
بإضراباي احتجاجية .وكان هذا و ُشاو بار ًا جييليًا انهبلر عللى رأ الليرلراليين؛ إذ أن أالشلى ملا كلانوا يسشلونه هلو تليال طلرف
رال في نزاعه الثنائي اليااللي مق البليية .ولين ماذا عليه أن يفعلوا بعي ذلك؟ وتحت تل رير هبهبلة الجنلاح الي لاري واحتجاجاتله
الر ياة ارري الليررالية االتيار مواف مجرب من ارل  :وهلو الر لاء فلي موالف الشلرعية مهبلا كللف األملر ،وحبل أعرلاء األعبلال
ً
جهازا وب جيو و .وكان عللى الليرراليلة عللى كل حلال التسللي علن يئحلة
الوطنية إلف ا الريرواراطية جز ًءا من أهبيتها ،وجعلها
الوزار الليررالية التي طرحتها من ار .
وتفاا الوضق بعي ذلك بصور الية ،و ُعي مجلر اليوما إلى ايجتباع من جييي في مايو (أيار)  .1916ولل ييلن هنلا ملن
ي تايق تحييي فائي هذا ايجتباع ،ول يين مجلر اليوما ،على ك حال ،راغرًا بالبنا ا بلالثور  .كبلا لل ييلن لييله ملا ي ولله أصل ً.
وي ول رودزيانكو في مذكراته :ووكانت الجل اي ال ل هذ اليور الاملة ي حيا فيها ،وكان النواب غير متحب ين لواجره  ...وبليا
الصراع الب تبر ب جيو ؛ إذ ل تين الحيومة راغرة ب باع أي شيء ،وتزايياي الفوضى يو ًما بعي يلو  ،وكانلت اللر ت لير إللى
حتفهاو .وهيذا كان الوف الررجوازية من الثور  ،وعجزها البال إذا ل تنيلق الثور عام ً ساعي البليية ،وأمن لها سلنيًا اجتباعيلا
طوال عا .1916
وتزايي تيهور البواف مق ايو السريف ،وأحر الجبيق بي وضوح ب ن الحلرب غليي بل أمل  ،وأصلرحت ن بلة الجبلاهير
تهي باينفجار في ك لحأة .واستبر الليرراليون في هجومه ال اب على حزب الر ط واتهامه له وببباأل األلبانو ،وليلنه رأوا
في الوات نف ه أن عليه سرر البواف بعناية ،كيبا يروا إميانية الوصلول إللى ال لل  ،الاصلة وأنهل كلانوا يعليون أنف له للب لت ر .
وهذا ما يف ر البفاوضاي التي جري في سلتوكهول  ،الل ل الريلف  ،1916بلين النائل بروتوبوبكوف أحلي زعبلاء اليتللة الت يميلة،
واليبلوماسي األلباني فوربور .
وأحر وفي مجلر اليوما ال ل زياراته الو ية إلى فرن ا وإنيلترا أن الحلفاء األعزاء ينوون اسلتنزاف كافلة ال لو الروسلية
الحية ال ل الحرب ،وجع هذ الر البتسلفة بعي اينتصار ح ً أساسيا ل ستغ ل اياتصا ي .وكان البصير اللذي ينتألر روسليا
البحابة ال ائر وراء الحلفاء هو أن تصرح بعي النصر م تعبر لحلفائها؛ وللذا لل ييلن أملا الار لاي الباليلة فلي روسليا سلو أن
تحللاول الللتسلص مللن ال يللو الشللييي التللي ترباهللا مللق ول التحللالف ،والرحل عللن طري هللا السللاص نحللو ال ل  ،م للتسيمة الل ف
السصبين الهائلين .وكان ل اء رئير وفلي مجللر الليوما ملق اليبلوماسلي األلبلاني أول الالو عللى هلذا ال لري  .وكلان لهلذ السالو
معنيان؛ فهي تهييي للحلفاء ي تهيف الحصول على مزيي من التنازيي؛ وعبلية سرر تحاول اكتشاف اإلميانياي الفعليلة للت لارب ملق
ألبانيا .ول يتصرف بروتوبوبوف برياهته ،ب حص م ر ًا على مواف ة اليبلوماسية ال يصرية؛ (إذ ت الل اء بوجو سفير روسيا فلي
ال ويي) ،باإلضافة إلى مواف ة كافة أعضاء وفي مجلر وما اليولة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ف ي كان الليرراليون يرغون من هذا ايستا ع تح يل أهلياف االليلة كريلر األهبيلة ،فل لي الالوا لل يصلر
بي صراحة :سلبنا م اليي األمور وسنرمن لك سسل ًبا منفلر ًا أفضل ملن سسلل سكتورمر وأشلي ضلبانًا .وكلان مسالط بروتوبوبلوف أو
باألحر مساط من أوحوا به لرروتوبوبوف ،ير ب ن على روسليا أن ت ُ ْع سلل حلفاءهلا وارل علي أشلهروبالحاجة البلحلة التلي تليفعها
كان على روسيا ع ي صلح منفلر ملق ألبانيلا .وي لول بروتوبوبلوف
إلى إنهاء الحرب ،فإذا ما رفض الحلفاء الريء ببفاوضاي ال
في إحي مذكراته التي كترها بعي الثور ما يلي :ول ي كان جبيق الع ء في روسيا ،ومن بينه كافة زعباء حزب "الحرية لل كعب"
(الكاديت) يرون ب ن روسيا ل تعي في حالة ت بح لها ببتابعة الحربو.
ريلرا علن رحلتله وعلن مراحثاتله ،فاسلت ر ال يصلر فيلر ال سلل
وما أن عا بروتوبوبوف إلى ب حتلى الي إللى ال يصلر ت ً
ير ضرور مشاركة الليرراليين في هذا البشروع .وكلان ارلول بروتوبوبلوف فلي شللة ال صلر اللذي
البنفر أح ن است رال .ولينه ل َ
أمرا صيفيا يبين تف ير باريعلة هلذا الغرلي البتلرجح الشلغوف –ح ل تعريلر – بال يصلر وزوجتله،
ااق ع ااته مق اليتلة الت يمية ً
والبتعل إلى حلي بعيلي بفيلر الو صلول إللى منصل وزيلر الياالليلة .ويفتلر اللرعض أن بروتوبوبلوف اللان الليرراليلة .وليلن هلذا
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ايفترا
والسيانة.

ي يريل شيئًا من ايتجا العا لل ياسلة السارجيلة التلي سلار عليهلا الليرراليلون ،والتلي كانلت مزي ًجلا ملن الجشلق ،والجلرن،

وفي  1نوفبرر (تشرين الثاني) اجتبق مجلر اليوما من جييي ،ووص هياال الر إلى رجة ي تحتب  ،وانتألر الجبيلق ايلا
مجلر اليوما ب عبال حاسبة .وكان عليه أن يفع أو ي ول عللى األال شليئًا .ووجليي اليتللة الت يميلة نف لها ملن جييلي مضلار إللى
كشف الح ائ اال الررلبان .وعنيما صعي ميليوزوف إلى منصة البجلر ليعي أعبال الحيومة ،كان ي ف عني ك ن الة ليت لاءل:
وه هذ حبااة أ اليانة؟و .ورفق بعض النلواب أصلواته  .ولل تجلي الحيوملة ملن يليافق عنهلا ،فلر ي عللى أالوال النلواب باري هلا
الساصة؛ إذ منعت نشر السااباي البل ا في مجلر الليوما؛ فلل تلرل هلذ الساابلاي أن انتشلري بب يلين الن لخ .ولل ترل َ مصللحة
عامللللللللة فللللللللي البللللللللرالر والجرهللللللللة إي واهتبللللللللت بارللللللللق البنااشللللللللاي البثيللللللللر  ،بعللللللللي أن يضلللللللليف إليهللللللللا الاللللللللا سبق
ما ي ئ ميوله .وانتشري البنااشاي بشي أره الجبيق ببا في ذلك النواب الذين ااموا بتوجيه هذ ايتهاماي.
وهنا تحر أاصى اليبلين البتبثل بالريرواراطيلة الشرسلة التلي ت لتوحي مواافهلا ملن دورنوفكو الرجعلي اللذي سلح رلور
 ،1905واي هذا اليبين إلى ال يصر عريضة تتضبن برنام ًجا .وكانت اراء هلريء الوجهلاء البحنيلين ،اللذين تبرسلوا فلي البيرسلة
الرولي ية ،تعال األمور بياة وبعي نأر .ولين الع ال الذي ايمو بيا ون جيو ؛ ألنه ل يين هنا أي واء اا ر عللى إن لاذ النألا
ال يي من أمراضه .وأعلن واضعو العريضة أنه ضي ت يي أية تنازيي للبعارضة الررجوازية ،ولل ييلن ذللك ناج ًبلا علن اعت لا ه
ب ن الليرراليين يو ون فق ماالره إلى أبعي حي مبين كبا يعت ي البائة ال و ال ابعون في أسف رجاي اليبين ،والذين كلان الوجهلاء
اليرار ينأرون إليه باز راء من ع و  .وليلنه كلانوا يلرون بل ن أسلوأ ملا فلي األملر هلو أن الليرلراليين كلانوا وضلعافًا إللى حلي بعيلي،
ومن بين على بعضه  ،وعلى غاية من الحبااة بشي جع انتصاره مراتًا عيي ايست رارو.
وكانت ن اة ضعف حزب البعارضة األساسي ،أي حزب اليستوريين – الييبواراطيين (اليا يت) محي بوضوح كبا يلي:
يبواراطي ،مق أنه حلزب بورجلوازي ،ول لي أ وجلو علي كريلر ملن الب كلين الليرلراليين بلين
يال هذا الحزب على نف ه ل
صفوفه إلى وضق ف ر في برنامجه تركي ضرور إجرار الف حين على شراء األراضي من جييي .ول ي كت المست ارون السريون
بلهجة تيشف عا اته ما يللي :وفلإذا ملا جر نلا اليا يلت مبلا ااتر لو ملن األحلزاب األاللر وجلينا أنهل عرلار علن مجبوعلاي ملن
البحامين ،واألساتذ  ،والبوهفين في مستلف الوزاراي ،وكله ليرراليون ي أكثرو.
ولين الر كانت تض روريين االرين .وتعترف العريضة البرفوعة إلى ال يصر ب هبيلة األحلزاب الثوريلة .وي شلك فلي أن
واضعي الوري ة صروا على أسنانه غي ً
أا عنيما كتروا :ووييبن الار هذ األحزاب واوتهلا فلي أنهلا تبتللك فيلر وملايً(!) ،وتتبتلق
بيع الجباهير الب تعي البنأبلة جيليًاو .وت لتايق األحلزاب الثوريلة وايعتبلا عللى تعلاطف غالريلة الار لة الف حيلة التلي ست لير
وراء الرروليتاريا عنيما سييفعها الزعباء الثوريون إلى ايستي ء على أراضي اآلالرينو .فبا هي نتيجة تشيي وزار م ئولة أملا
الررلبان في مث هذ األوضاع؟ إنها ستر ي ون شك وإلى سح أحزاب اليبين بصور نهائية ،واحتواء األحلزاب الوسلاية (مثل :
حزب الوسط ،والبحافأين الليرراليين ،واألكتوبريين ،والت يميين) بشي متيرال من اسر حزب اليا يت الذي سلي الذ فلي بيايلة األملر
أهبية حاسبة .ولين هذا الحزب سيتعر بعي ذللك للبصلير نف له ...وملاذا سليجري بعلي ذللك؟ بعلي ذللك سلت تي الجبلاهير الثوريلة،
والكومونة ،وضياع األسر البالية ،ونه مبتلياي الار اي البالية ،وايلا الموجيكك ب عبلال ال لل والنهل و .وي يبيننلا أن ننيلر
هنا أن الغض الرجعي الرولي ي ارتفق في هذ العريضة إلى م تو التواعاي التاريسية.
ول يين في برنام العريضة اإليجابي أي جييي ،ولينه كان برنام ًجا واض ًحا متباس ًيا ،يتحيث عن :تشيي حيومة تض أشلي
صا ،وإلغاء مجلر اليوما ،وإع ن األحيا العرفية في العاصبتين؛ أي إعيا كافة ال و ال زملة
أنصار الحي الفر ي البال إال ً
ل ح أية انتفاضة .وكان هذا الررنام ببجبله ال اعي ال ياسية الحيومية ال ل األشهر األالير التي سر ت الثور  .ولين نجلاح هلذا
البساط كان بحاجة لنفر ال و التي حص عليها ورنوفو في شتاء  ،1905والتي ل تعي موجو في الريف 1916؛ ولذا حاوللت
ونبا ضجي  ،وذلك عن طري تجزئة الب اوماي .وأجريت بعض التعيي ي الوزارية .ول ييال في اللوزار إي
البليية الن الر
صا لل يصر وزوجته بشي ي ي ر الشك .ولين هذ الشسصياي والبواليةو وعلى رأسها البرتي بروتوبوبوف كانلت
ك من كان مسل ً
ضعيفة تثير الشف ة .ول يت ح مجلر اليوما :واكتفى ال يصر بت جي اجتباعاته من جييي .وارري الحيومة إع ن األحيا العرفيلة
في تاريخ محي  ،ولين الثور ح ت انتصلارها ارل أن يل تي هلذا التلاريخ .أملا ال لواي البعلي ل لح اينتفاضلة ،فل لي وجليي نف لها
منجذبة إلى ال و الثورية .وت كيي ك هذ الح ائ بعي ت يي العريضة بشهرين أو ر رة شهور.
واامت الليررالية في هذ الفتر بآالر جهو ها إلن اذ الوضق .وأييي كافة منأباي الررجوازية الشرعية السااباي التي أل تهلا
البعارضلة فللي نلوفبرر (تشللرين الثلاني) االل مجللر اللليوما .وعرلري عللن ت ييليها ب ل لللة ملن التصللريحاي الجييلي  .وتبثلللت أهل
مأاهر الت ييي في الب رراي التي اتسلذها اتحلا البلين فلي  9ي لبرر (كلانون األول) والال فيهلا :هنلا مجرملون م لئولون وأوغلا
ييفعون روسيا إلى الهزيبة ،والعار ،والعرو يةو ،و عا مجلر وما اليولة وإلى عي إي اف جل اته ار التوص إللى تشليي حيوملة
م ئولةو .حتى أن مجلر اليوللة نف له ،وهلو جهلاز بيرواراطلي الاضلق ليرلار البل  ،أعللن ت ييلي للليعو ال ائللة بضلرور ت للي
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ال لاة لحيومة من الشسصياي التي تتبتق بث ة الر  .وأعرب مؤتمر الطبقة األرسكتقراطية المتحكدة علن مثل هلذا الت ييلي .وأاللذي
األحجار ال ييبة البغاا بالاحال تتيل  .ولين هذا ل يريل من األمر شيئًا ،ول تتر البليية ب ايا ال لاة البوجو بين يييها.
وبعي تر وجليل حلي موعلي ع لي االلر ور آلاللر مجللر وملا فلي  14فررايلر (شلراط)  .1917وب لي عللى موعلي انلييع
منتأرا في ك لحألة .ونشلري صكحيفة "ويكتس" الناط لة بل لان حلزب اليا يلت
الثور أا من  15يو ًما .وكان واوع البأاهراي
ً
ب ًغا أصير الجنرال خابالوف اائلي الفيلل البع لير فلي بتروغلرا يبنلق فيله البألاهراي ،كبلا نشلري فلي العلي نف له رسلالة ملن
ميليوزوف يحذر العبال فيها من النصائح ال يئة الساير و ال ا ملة ملن ومصلا ر مشلوهةو .وبلالرغ ملن البألاهراي الصلاالرة ف لي
انع ي مجلر اليوما وسط هيوء ن ري .وتأاهر هذا البجلر بعلي اهتبامله بب ل لة ال للاة ،وأاللذ يهلت بب ل لة عبليلة ،ولينهلا تتبتلق
ب هبية بالغة ،وهي م لة التبوين .وكانت الجل اي الاملة ي حيا فيها –كبا كت ذلك رو زيانيو فيبا بعلي– ووكلان الجبيلق يح لون
بعجز مجلر اليوما وت اع ه في مبارسة نضال ي جليو منلهو ،ور ميليوكلوف أن اليتللة الت يميلة وسلتعب باليلبلاي وباليلبلاي
ف طو وبهذا الشي ال مجلر اليوما في وامة رور فرراير (شراط).

الهوامش
( )1األوالرانا  :Oxpahaالشرطة ال ياسية ال رية في روسيا ال يصرية - .البعرب -
(*) يشير البرلف هنا إلى اصيي شهير للشاعر الروسي الي نير بوشيين( .م حأة مترج النص الروسي)
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البروليتاريا والفلاحون
ساري الرروليتاريا الروسية أولى الاواتها في الألروف ال ياسلية ليوللة ت للاية؛ للذا ف لي تبرسلت فلي ميرسلة اإلضلراباي
والصليا ملق الشلرطة واااعلاي الجليد.
الببنوعة اانونيا ،والحل اي ال لرية ،والباالل غيلر الشلرعية ،والتألاهر فلي الشلوارع،
س
وكانت هذ البيرسة ال سنتاال الاريعي لوجو تاور رأسبالي سريق ،وسلاة مال ة تتسلى عن موااعها برطء بالغ .وأ تجبلق العبلال
في مصانق ضسبة ،وابق اليولة البركز ،والزال الناج عن نبو بروليتاريا فتية مليئة بالنشاط ،إلى جع اإلضراب ال ياسي -النا ر
في الغرب -وسيلة أساسية من وسائ الصراع في روسيا .وتعترر أراا اإلضراباي العبالية منذ بياية هذا ال رن يئ هاملة بالن لرة
لتاريخ روسيا ال ياسي .ونحن ي نو هنلا إر لال اللنص باألرالا  ،وليننلا ي نجلي منيوحلة علن ذكلر جلياول اإلضلراباي ال ياسلية فلي
روسيا في الفتر الوااعة بين  1903و .1917فإذا ما أعينا هذ األراا إلى معناها الر يط ،وجينا أنها تتعل بالبشروعاي الساضلعة
الحلرف ،والبشلروعاي الصلغير
إلشراف مراارة البصانق ،عل ًبا ب ن ال يك الحيييية ،والصلناعاي ال َب ْن َج سبيلة والتعيينيلة ،ومستللف س
بصور عامة ،والزراعة ،ي تيال في هذا الح اب ألسراب متعي  .ومق هذا فإن منحى اإلضراباي ي الذ شيله بي وضوح.

السنوات
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

عدد ال ُم ْ
ض ِربين السياسيين (باآلالف)
)*( 87
)*( 25
1843
651
540
93
8
4
8
550
502
(في األشهر ال تة األولى) 1059
156
310
(يناير وفرراير) 575

وإننا لنبلك هنا من ًحى وحييًا في شيله يحي الحرار ال ياسية ألملة تحبل فلي أعبااهلا رلور كريلر ؛ ففلي هلذا الرللي البتسللف
كريرا من الرروليتاريا -في البشروعاي الساضلعة لبراارلة البصلانق -حلوالي  1.5مليلون عامل فلي علا ،1905
الذي ي يض عي ًا ً
وحوالي مليوني عام في علا  !1917أاللذي حركلة اإلضلراب سلعة لل تُعلرف ملن ارل فلي أي بللي ملن بل العلال  .وأ ضلعف
الييب راطية الررجوازية الصغير  ،وترعثر الحركة الف حية وعباها ال ياسي ،إلى اعترار اإلضراب العبالي الثوري األ ا األساسلية
التللي ت للتسيمها األمللة فللي فجللر ي أتهللا لتلليمير أسللوار الحي ل البال ل  .ومللن البركللي أن مليونًللا و 843.000شللسص اشللتركوا فللي
اإلضراباي ال ياسية ال ل عا  1905وحي ( ،يُعترر العبال الذين اشتركوا في أكثر من إضراب كبضربين ويح عي ه في كل
مر ) ،وييفي النأر إلى هذا الرا حتى نحي بي وضوح سنة الثور  ،حتى ولو ُكنا ي نعرف أي شيء االلر علن األحلياث ال ياسلية
في روسيا.
وفي عا  ،1904وهو أول أعوا الحرب الروسية  -اليابانية ،ل ت لج مراارلة البصلانق أكثلر ملن  25.000مضلرب .وفلي
عا  1905كان عي البشتركين في اإلضراباي ال ياسية واياتصلا ية معًلا حلوالي مليلونين و 863.000شلسص أي أكثلر ملن علي
البضربين في ال نة ال اب ة بـ  115مر  .وتيل هذ ال فز الهائلة على أن الرروليتاريا البيفوعة تحت ضغط األحياث إلى ابتياع هذا
النشاط الثوري العنيف الذي ل يعرف من ار  ،كانت مضار ألن تشي من بين صفوفها -مهبا كلف األمر -تنأي ًبا يت ء مق حجل
الصراع ،وسعة البهباي البنتأر ؛ وهيذا ههري إلى الوجو سوفييتات (مجالس) الثورة األولى ،التلي غلذي تنأيبلاي اإلضلراب
العا  ،والنضال في سري ايستي ء على ال لاة.
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وعلى الرغ من هزيبة الرروليتاريا ال ل انتفاضة ي برر (كلانون األول)  ،1905فإنهلا بلذلت جهلو ًا باوليلة للحفلاه عللى
جزء من البوااق التي وصلت إليها في ال لنتين التلاليتين ،اللتلين تليل أرالا اإلضلراباي عللى ارتراطهبلا بلالثور بشلي وريل  ،رغل
سنَت َا تراجق روري .وتشير أراا اإلضراباي في سنواي ( )1911 – 1908إلى أن هذ الفتر كانت فتر رلور مضلا هلافر .
أنهبا َ
وجاءي األزمة الصناعية في هذ الفتر لتزيي إنها الرروليتاريا النازفة إلى أبعي مي  .وكان عب ال وط مشلاب ًها يرتفلاع التحليل
ال اب  .ويبيننا أن نيشف انتفاضة األمة ببجر النأر إلى هذ األراا .
اعترارا من عا  ،1910ووالف العبلال عللى أاليامه ملن جييلي ،واكت ل نشلاطه فعلة
واستعا ي الحيا الصناعية نشاطها
ً
جييي  .وتتشابه أراا  1914 - 1912مق ُمعاياي  1907 - 1905مق فارق واحي هو أن أراا  1914 - 1912متزايي  ،على حلين
أن أراا  1907 - 1905متنااصة .وانال هجو روري جييي من اواعلي تاريسيلة جييلي أعللى؛ إذ زا علي العبلال فلي هلذ الفتلر
واكت روا الرر أكرر .ويتشابه حج اإلضراباي في األشهر ال تة األولى من عا  1914مق حج إضراباي ال نة التلي حلي ي ذرو
الثور األولى ،ولين انييع الحرب أواف م ير هذا التاور بشي مفاجئ .وشهيي األشهر األولى ركو ًا في عب الار لة العباليلة
ال ياسي .وما أن جاء ربيق  1915حتى تري هذا السبول ،وبيأي حل ة جييي من اإلضراباي ال ياسية التي أ ي إلى انتفاضة العبال
والجنو في فرراير (شراط) .1917
وأ ميُّ النضال الجباهيري وجذر العنيفين البفاجئين إلى تريي شي الرروليتاريا ال ل عي سنواي ،وإعاائها شلي ً االلر
حج ار سنتين عن اإلضلراب الشلام احتجا ًجلا عللى بعلض أعبلال الع لف الرولي لية ،ولينهلا
ل تعرفه من ار  .وهنا مصانق ل ت ُ س
ف يي اآلن ك مأاهر الروح الثورية ،وأصرحت تتجاه أحط جرائ ال لااي وي تر عليها ب ي احتجلاال .إن الهلزائ اليريلر تثلرط
الهب لفتر طويلة ،وتف ي العناصر الثورية ت ريرها على الجباهير ،ويررز على ساح وعي هذ الجباهير أفيار م لر ة ،واللزعر ي
ل يت التسلص منها بعي بشي نهائي .وتستلط الجباهير الجاهلة ال ا مة حييثًا من الريف مق العبال ،فتف ي الصفوف العبالية تباسليها
وتركيزها ،ويهز البتشائبون رءوسه ب سرية .وهذا ما شهيته الر في فتر  .1911 - 1907ولين حركلة التالور الجزئلي االل
الجباهير تشفي الجروح النف ية الناجبة عن الهزائ  .وير ي أي منعاف جييي ل حياث ،أو أي فلق ااتصلا ي الوي إللى اللل ور
تو أعلى.
سياسية جييي  .عنيها تجي العناصر الثورية من ي تبق إليها ،ويرتفق النضال إلى م ً
ولفه التيارين األساسيين في الار لة العباليلة الروسلية ينرغلي علينلا أن نعلرف بل ن البنشلفية تشليلت الل ل سلنواي الرجعيلة
والتراجق الثوري معتبي على شريحة صغير من العبال الذين ااعوا صللته بلالثور  .عللى حلين تعرضلت الرلشلفية ل لح رهيل
ال ل فتر الرجعية ،ر ارتفعت ب رعة مذهلة ال ل ال نواي التي سر ت الحرب حتى وصلت إلى ذرو البي الثوري الجييي .وت ول
سا ،والير عللى
ت ارير مييرية الشرطة عن نشاط الر شفة في ال نواي التي سر ت الحرب ما يلي :وإن أكثر العناصر فاعلية ،وحبا ً
البتحل ين حول لينين...و.
النضال ب تع  ،واستعيا ًا للب اومة والتنأي الب تبر ،موجو في البجبوعاي واألفرا
س
وفي يوليو (تبوز)  ،1914عنيما كان اليبلوماسيون يلياون االلر الب لامير فلي الصللي اللذي ستصلل عليله أوروبلا ،كانلت
بتروغرا تعيد حالة غليان روري كام  .وي شك في أن رئير الجبهورية الفرن ية بوانكاريه اي سبق االر أالرار معركلة الشلوارع
مق أول انفجار البأاهراي الوطنية ،وذلك عنيما حضر إلى بتروغرا ليضق تا ًجا على ارر ألكسندر الثالث
فه كان من البحتب أن تر ي الحرزة الهجومية الجماهيرية في  1914 - 1912إلى س وط ال يصرية لوي انييع الحرب؟
إننا عاجزون عن الر على هذا ال رال بشي مركي .فل ي كان تاور األحياث ي ير نحو الثور ب جيال .ولين ما هي البرحلة التلي
كان علينا في هذ الحالة أن نجتازها؟ أفل يين من البحتب إصابتنا بهزيبة جييي ؟ وما هو الوات الذي كلان عللى العبلال أن يعبللوا
ال له بغية رفق الف حين واكت اب الجيد؟ وي ي عنا وسط مث هلذ ايتجاهلاي إي أن نُبعلن فلي التفييلر .وعللى كل حلال ف لي أ ي
نصرا ساح ًا.
الحرب في بياية األمر إلى إبااء التاور ،ر زا ي سرعته في البرحلة التالية بشي ملحوه ،وح ت له
ً
وما أن اري عجلة الحرب حتى توافلت الحركلة الثوريلة ،وعرل ي الحيوملة البجبوعلاي العباليلة الفعاللة وأعليتها للحلرب،
وانتزعللت ساليللر العناصللر الثوريللة مللن البصللانق وأرسلللتها إلللى الجرهللة ،وبلليأي ت بللق اإلضللراباي بعنللف بللالغ ،وعالللت الصللحف
العبالية ،والن ت الن اباي .واستسيمت البصانق والورشاي مئاي اآليف من الن اء والفتيان والف حلين ،وجلاءي الحلرب ملق انهيلار
األمبية ف ف يا الجباهير ك اتجا سياسي ،وسلبحا لبليراء البصلانق اللذين رفعلوا رءوسله بلإجراء أحا يل وطنيلة باسل مصلانعه ،
واجتذاب جزء ي ب به من اليي العاملة ،وإسياي أجرأ العبال وأكثره تصبي ًبا ،وتضاءلت شعلة الثور حتى غيي لهيرًا الافتًا فلي
الحل اي الصغير التي ارري الصبت .ولل ييلن هنلا ملن يجلر عللى ايعتلراف فلي البصلانق ب نله وبلشلفيو كلي ي يعت لله العبلال
البتسلفون ،أو يبارسوا ضي مستلف أنواع العنف.
ول تين البجبوعة الرلشفية الصغير في مجلر اليوما على م تو مهبتها عنيما أعلنت الحرب .ول ي اتف ت هذ البجبوعة
ملق النللواب البناشللفة والليمت ااترا ًحللا تعلللن فيلله ب نهللا سللتعب عللى "حمايككة الممتلكككات الثقافيككة لل ككعب ضككد زككل اعتككداء مهمككا زككان
مصدره"ي وواف أعضلاء الليوما عللى هلذا ايست ل بتصلفي حلا  .ولل ي اللذ أي تنألي ملن تنأيبلاي الحلزب ومجبوعاتله موافًلا
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ميشو ًفا معا يًا للحرب مث البواف الذي نا به لينين في السارال .ومق هذا ف لي كلان علي اللوطنيين بلين صلفوف الر شلفة محليو ًا
ج ليًا .وفللي هللذ األرنللاء بلليأ بعللض الشللعريين والبناشللفة وب شللفة عللا  1914اليعايللة الثوريللة بللين الجبللاهير عللن طري ل الصللحافة
والساابة .ول يلر نواب اليوما أن تسلصوا من ذهوله وعا وا إلى عبله الثوري الذي كانت الحيومة مالعة عللى كل تفصلي ته
بفض فروع مصالح استسراراتها .وييفي أن ن ول ب ن ثالثة من أعضاء لجنة الحزب ال رعة في بارسرورص كانوا في عشية الحرب
عب ء ول والراناو .وهيذا لعرت ال يصرية مق الثور بي سهولة.
وفللي نللوفبرر (تشللرين الثللاني) ت ل اعت للال النللواب الر شللفة .وشللنت الحيومللة حبلللة شللعواء لتلليمير الحللزب فللي طللول الللر
وعرضها .وفي فرراير (شلراط)  1915تعرضلت المجموعكة البل كفية البرلمانيكة للمحازمكة ،وتصلرف البتهبلون بلتحفظ وحلرص.
وواف زامنييف ُمن سَأر البجبوعة ضي مواف لينين البعا ي للحرب ،وحذا حذو بتروفسك الذي يشغ اليو منصل رئلير اللجنكة
التنفيذية المرززية ف أوزرانيا .وأعلنت مييرية الشرطة بي رضى ب ن األحيا ال اسية التي صيري ضي النواب ل تُثر أيلة حركلة
احتجاجية بين صفوف العبال.
وبلليا وكل ن الحللرب اللي جرفللت الار للة العباليللة .وكللان هللذا صللحي ًحا إلللى حللي مللا؛ ذلللك ألن البصللانق جللي ي اليللي العاملللة فللي
بتروغرا بن رة  .٪40وان اق ايسلتبرار الثلوري بشلي مفلاجئ .واالتفلت أشلياء كثيلر كانلت ارل الحلرب معروفلة جليًا ،والاصلة
البجبوعة الرلشفية في مجلر اليوما ،التي أصلرحت فلي طلي الن ليان .وتحلت البألاهر البسا علة للهليوء والوطنيلة ،وت ييلي البلييلة
تيونت البشاعر الب ئبة ينفجار جييي.
وفي أغ ار (اب)  ،1915تحيث نواب ال يصر عن أن العبال ويرحثون في ك ميان يكتشاف السيانلة ،وعبل ء األلبلان،
والتسري الذي يجلري لصلالح العليو .وأنهل يرحثلون بشلغف ليشلف الب لئولين علن ني لاتنا عللى الجرهلةو .والح ي لة أن روح الن لي
اسللتي أت فللي هللذ الفتللر بللين صللفوف الجبللاهير ،وههللري هللذ الللروح بشللي واضللح أو ُم َبللو وك نهللا تعبل لصللالح واللليفاع عللن
الوطنو ،ول تين هذ الفير أكثر من ن اة انا ق .وجاءي ن بة العبال ار عبلياي السرق التي از ا ي عب ًا ،وأسليتت أصلحاب
األعبال ووالبائة ال و و البنحيرين من أوساطه  ،وسبحت لليا حين الر شفة أن يرفعوا رءوسه .
وانت لت الجباهير من الن ي إلى العب  .ووجيي الن بة والتذمر أول مسرال لهبا في ايضاراباي الناجبة عن ن لص البئونلة،
تحلررا
والتي أالذي هنا وهنا شي عصياناي محلية .وأحر الشيوخ والن اء والفتيان في ال وق أو فلي ال لاحة العاملة بل نه أكثلر
ً
وجرأ من العبال البعرئين في البصلانق .وانحرفلت الحركلة فلي موسليو الل ل شلهر ملايو (ايلار) ،وان لرلت إللى عبليلة نهل شلبلت
الريوتاي األلبانية .وبالرغ من أن معأ البشتركين في النه كانوا ملن حثاللة البيينلة العلاملين تحلت إشلراف الشلرطة ،فلإن والوع
أعبال العنف في موسليو الصلناعية يركلي بل ن العبلال لل ييونلوا انلذا الي اسلتي أوا ليرجلة تجعلهل الا رين عللى فلر شلعاراته
وانضراطه على سليان البيينلة الر لااء اللذين ف ليوا اتلزانه  .وانتشلري ايضلاراباي الناجبلة علن سلوء التبلوين فلي طلول اللر
وعرضها؛ فري هذا األمر سحر الحرب ،وفتح الاري أما اإلضراباي.
وأ تيف اليي العاملة غير البرهلة إلى البصانق ،وت اب الرأسباليين الجنوني نحو األرباح الناجبة عن الحرب ،إللى تفلاا
الاور هروف العب واستسيا أسالي استغ لية وحشية .وأ ارتفاع أسعار الحاجياي إللى انسفلا اللي ب يبلة األجلور .وكانلت
نألرا لبنعهلا طلوال فتلر طويللة ملن اللزمن.
اإلضراباي اياتصا ية ر الفع البحتلو للجبلاهير ،وجلاءي هلذ اإلضلراباي عنيفلة
ً
وصاح اإلضراباي اجتباعاي ،وعرائض سياسية ،واشتراكاي مق ال لاة ،وطل اي نارية ،وس وط عي من الضحايا.
وبيأ النضال في البنا ة البركزية لصناعة الن ي  .وفي  5يونيو (حزيران) أطلل رجلال الشلرطة رشل ة ناريلة عللى عبلال
الن ي في زوستروما .ونج عن الحا ث س وط أربعة اتلى وت عة جرحى .وفي  10أغ لار (اب) أطل لت وحلياي ع ليرية النلار
على عبال إيفانوفو  -فوزنيسنسك ف ط من جراء ذلك  16اتي ً و 30جري ًحا .واتُّه عي من جنلو اليتيرلة البتبركلز فلي البنا لة
بالبشاركة في حركة عبال صناعة الن ي  .ور الشع على أحياث إيفانوفو – فوزني ن لك بإضلراباي احتجاجيلة صلاالرة ،وانليلق
في الوات نف ه نضال ااتصا ي .وكان عبال الن ي ي يرون غالرًا في الصفوف األولى.
وليللن م ارنللة عنللف الحركللة ووضللوح شللعاراتها مللق معايللاي حركللة النصللف األول مللن عللا  1914تلليل علللى أن م للتو
كريرا من الجباهير الجاهلة ،على حين كانت
الحركة الجييي أا من م تو ساب تها ،ولير هذا غريرًا :فل ي جذب تيار النضال عي ًا ً
الشرائح العبالية ال يا ية تعيد حالة من ايضاراب اليام  .ومق هلذا فل لي أحلر الجبيلق ب لعة البعلار الب رللة والاورتهلا منلذ أن
انيلق أول إضراب ال ل الحرب .وفي  16أغ ار (اب) أعلن وزير العيل خفوستوف ما يلي :ووي ي لو العبلال اآلن ببألاهراي
م لحة ألنه ي يبليون تنأي ًباو .وعرر وريميكين عن رأيه بشي أكثر اة عنيما اال :ووتيبن الب لة بالن رة لزعباء العبال فلي
ضعف التنأي الذي تفتت بعي اعت ال الب ة من نواب مجلر اليوماو .وأضلاف وزيلر الياالليلة إللى ذللك اولله :وي لتحي العفلو علن
يشليلون مركلز تنألي الحركلة العباليلة أرنلاء مأاهراتهلا السالر و .ح ًلا ل لي كلان هلريء
أعضاء مجلر اليوما (من الر شلفة) ألنهل
س
األشساص اا رين على اكتشاف مي َبن السار الح ي ي.
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وفي لحأاي الهياال ال صو  ،كانت الوزار م تعي لت يي التنازيي الليررالية ،ولينها كانت تر ب ن عليها أن تتابق ضرب
رأ الثور العبالية ،أي حزب الر شفة .وفي هذ الفتر عبلت الررجوازية اليرير ك ما في وسعها للتعلاون ملق البناشلفة ،واللاف
الصللناعيون الليرراليللون مللن سللعة اإلضللراباي ،فحللاولوا فللر انضللراط وطنللي علللى العبللال ،وارلللوا مبثللليه البنتسرللين فللي لجللان
الصناعاي الحربية ،واشتيى وزير اليااللية من عجز عن معارضة بياهة وت كوف إي بصعوبة ف لال :وويلت طلرح هلذ الب ل لة
كلها تحت شعار الوطنية ،وباس مصالح اليفاعو .وهنا ي بُي من اإلشار إلى أن الشرطة نف لها كانلت تتجنل اعت لال ايشلتراكيين –
الوطنيين ،وتر فيه حلفاء غير مراشرين ي اعيونها في الصراع ضي اإلضراباي ووالتارفو الثوري .وبالغت أجهلز األملن فلي
اعتبا ها على او ايشتراكية  -الييب راطيلة  ،فتشلي للييها ملن جلراء ذللك اناعلة أكيلي بعلي انلييع أيلة انتفاضلة طالبلا أن الحلرب
ائر .
وعنلليما جللري انتسابللاي لجنككة الصككناعات الحربيككة حص ل أنصللار الككدفاع الككوطن وعلللى رأسلله عام ل التعلليين النشلليط
وزيرا للعب في الوزار الثورية ايئت فية -على أالية الب اعي ،رغ أنه تبتعوا ببستلف أنواع اليع اللذي
فوزدييف -الذي سنرا
ً
ل ت يمه الررجوازية الليررالية وحيها ،ب ساعيتها الريرواراطية على ت ييبه ،بغية ال أحلزاب الحصلار الساضلعة ل يلا الر شلفة،
وإجرار بروليتاريا بتروغرا على انتساب مبثليها من البجبوعاي الوطنية الصناعية .وأعرب البناشفة عن موافه بي وضوح فلي
الااب أل ا أحي مبثليه بعي ذلك أما الصناعيين في اللجنة نف ها ،ف ال :وعليي أن تجرروا ال لاة الريرواراطية ال ائبة حاليلا عللى
اين حاب من الب رح ،تاركة البيان لي  ،أنت وررة النأا الحاليو .وتزاييي هذ الصيااة ال ياسلية الفَتسيلة يو ًملا بعلي يلو  .وأعالت
ربارا ناضجة.
في اليو التالي للثور
ً
و مري الحرب التنأيباي ال رية إللى حلي بعيلي ،ولل يعلي للي الر شلفة تنألي مركلزي بعلي أن أوافلت الحيوملة البجبوعلة
الررلبانية .وكان وجو اللجان البحلية محيو ًا ،ول تين هذ اللجان لتتص ائ ًبلا ملق لجلان النلواحي ،وجلاء العبل ملن البجبوعلاي
البرعثر  ،وحل اي األفرا البنعزلين ،ولين حركة اإلضراباي التي بيأي تتزايي باستبرار أعات البجبوعاي البستفية في البصلانق
بعض الزال  .وأالذي هذ البجبوعاي تت ارب ويرترط بعضها مق الرعض اآلالر ،واسلتبر العبل سلريا .وت لول أحلي ت لارير مييريلة
الشرطة ما يلي :وإن أنصار لينين الذين ي و ون معأ التنأيباي ايشتراكية  -الييب راطية ال رية في روسليا ،الي نشلروا منلذ بيايلة
الحللرب فللي مراكللزه األساسللية (بتروغللرا  ،وموسلليو ،والللاركوف ،وكييللف ،وطللوي ،وكوسللتروما ،وسللامارا) كبيللة كريللر مللن
البنشوراي الثورية التي تاال بإنهاء حالة الحرب وال النأا الحالي ،وإع ن الجبهورية .ونج عن هذا النشاط نتيجة هاملة هلي
فق العبال إلى تنأي اإلضراباي وايضارابايو.
وفي  9يناير (كانون الثاني)  1916أعلن العبال اإلضراب على نااق واسلق ببناسلرة اللذكر الت ليييلة لب لير العبلال نحلو
الضلعف.
اصر الشتاء .عل ًبا ب ن هذ الذكر مري في ال نة ال اب ة بي هيوء .وارتفعت شي الحركة اإلضرابية في هذ ال نة إلى س
وكانت اإلضراباي ال وية البصببة تنتهي بصياماي مق رجال الشرطة ،ولين مواف العبال من اااعاي الجيد كان و يلا إللى حلي
بعيي .ول ي أشاري أجهز األمن إلى هذ الأاهر الساير أكثر من مر .
وتضسبت الصناعاي الحربية إلى حي بعيي ،واستهليت ك ما حولها من موار  ،ميمر بذلك مرتيزاتها الضلرورية .وبليأي
فروع الصناعة ال لبية بالذبول .ول ير تنأي اياتصا العا إلى أيلة نتيجلة رغل كافلة السالط والبشلروعاي .وليلن الريرواراطيلة
العاجز عن تنفيذ هذ البهبة أما ع راي لجان الصناعاي الحربيلة ال ويلة ،رفضلت التسللي علن ورهلا كبلنأ  ،وإل لاء هلذ البهبلة
على عات الررجوازية .وتزاييي الفوضى إلى حي بعيي .واستريل العبال البحنيون بعبلال جلي  .ولل تلرل مصلانق بولونيلا ومعاملهلا
ومناج الفح فيها أن ضاعت .وال ري الر في ال نة األولى للحرب حلوالي ُال ْبلر ( )5/1مصلا رها الصلناعية .والصلص ٪50
من اإلنتاال لتلرية متالراي الجيد والحرب ،كبا الصص لهلذ البهبلة  ٪75ملن األابشلة البن لوجة فلي اللر  .وكانلت البواصل ي
البره ة بالباال عاجز عن تزويي البصانق باليبياي ال زملة ملن البحروالاي والبلوا األوليلة .ولل ت لتهلك الحلرب كافلة الليال
الوطني ال ائ فح  ،ب أالذي تري ررو الر ورأ مالها األساسي أيضًا.
وأالذ الصناعيون يرفضون بالتيري ت يي التنازيي للعبال ،وتابعلت الحيوملة اسلتسيا العنلف ضلي كل إضلراب؛ وهلذا ملا
ن التفيير العبالي ملن السلاص إللى العلا  ،وملن اياتصلا ي إللى ال ياسلي .وإن علينلا أن نعللن اإلضلراب معًلا بلآن واحليو .وهيلذا
انرث ت من جييي فير اإلضراب العا  .وتيل األراا بي وضوح على تاور عبلية الجباهير وسيرها على الط أكثر را ييالية؛ ففلي
عا  1915كان عي البشتركين في اإلضراباي ال ياسية أا من عي البشتركين في اإلضراباي اياتصا ية ببرتين ونصف البر .
وفي عا  1916انسفض الفرق إلى مرتين ،وفي الشهرين األولين ملن علا  1917ضلبت اإلضلراباي ال ياسلية سلتة أضلعاف علي
البشللتركين فللي اإلضللراباي اياتصللا ية .ويبيللن تحييللي اللليور الللذي لعرتلله بتروغللرا مللن الللرا التللالي :كللان  ٪72مللن البضللربين
ال ياسيين ال ل سنواي الحرب من عبال العاصبة!
واستااعت نار النضال إحراق كثير من البعت ياي ال ييبة .وأعلنت مييريلة األملن فلي أحلي ت اريرهلا وبيل ألل و ب نله للو تل
التصرف وف ال انون وفي ك مر يت فيها ارتياب الجرائ العلنية ضي ج لة اإلمرراطور ،يرتفق عي ال ضايا البرنيلة عللى البلا
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 103إللى رال لل يعللرف مللن ارل و .وملق هللذا ف للي تل الر وعللي الجبللاهير بالن لرة لحركتهللا؛ ألن الضللغط الهائل النللاج عللن الحللرب
والفوضى أ إلى اإلسراع بب ير النضال بشي ل يعط للجباهير العبالية الواسلعة الوالت اليلافي لللتسلص ملن األفيلار واألحيلا
ال ا مة من الريف ،أو من عائ ي الررجوازية الصغير الحضرية .ول ي وضعت هذ الح ي ة بصبتها على األشهر األولى ملن رلور
فرراير (شراط).
وفي نهاية عا  1916ارتفعت تياليف الحيا ب فزاي واسعة ،وسا التضس البالي واضلاراب البواصل ي ،رل زا عليهبلا
ن ص الرضائق ،ون ص ايسته في هذ الفتر إلى نصف حجبه البعتا  .ورس منحى الحركة العبالية ارتفاعًا مفاجئًلا .ومنلذ شلهر
أكتوبر (تشرين األول)  1916ال الصراع مرحلة حاسبة .ووحيي بتروغرا ك أنواع التذمر ،واستنيي على هلذا البنال لت لو
فرراير (شلراط) اليرلر  .وعجلت البصلانق بايجتباعلاي البتتاليلة .وكانلت البواضليق الباروحلة عللى ب لاط الرحل هلي :التبلوين،
وغ ء البعيشة ،والحرب ،والحيومة .وانتشري منشوراي الر شفة .وانيلعت اإلضراباي ال ياسية .وتجبعت عنلي ملياال البصلانق
وكثيرا ما تآالى عبال بضق البصانق مق الجنو  .وانفجر إضلراب عنيلف احتجا ًجلا عللى محاكبلة
مأاهراي غير معي بشي م ر .
ً
الرحار الثوريين من أساول الرلاي  .وعلبت ال فار الفرن ية بواوع حا ث فتح فيه الجنو النار على رجال الشرطة ،فلفتت انترلا
رئير الوزراء ستورمر إلى الاور هلذا الحلا ث .وطبل ن سلتورمر ال لفير ب ولله :وسلييون ال بلق ااسليًا بل هلوا و .وفلي نلوفبرر
(تشللرين الثللاني) اسللتنفري الحيومللة عللي ًا مللن عبللال بتروغللرا  ،وعرل ته  ،وأرسلللته إلللى الجرهللة .وانتهللت ال للنة وسللط العواصللف
واألعاصير.
واارن فاسيلييف اائي مييرية الشرطة الوضق مق األوضاع التي سا ي في عا  1905فتوص إلى نتائ غير مابئنة ،ول لي
تزاييي روح البعارضة بين صفوف الجباهير ال ل فتر األحياث البذكور أع حتى وصلت إلى رجة غيلر متواعلةو .ولل يعلي
فاسيلييف يعتبي على حامية البواق .وبيي له اواي الحر البتحر نف ها غير مضبونة بشلي كلافو  .وأشلاري مييريلة األملن إللى
ههور سشعار اإلضراب العا وطرحه من جييي ،واحتبال العو إلى األعبال اإلرهابية .وكان الضراط والجنو العائيون ملن الجرهلة
ي ولون عن الوضق ال ائ ما يلي :و سل الرح والتفتيد؛ طالبا أنه ل يعي أمامنا سو أن ناعن هذا الفاسي بالحراب؟ .فإذا ما أابنا هنلا
فإن من البركي أن إاامتنا لن تيون طويلة...و.
ويتحيث عام التعيين شليابنيكوف -وهو أحي أعضاء اللجنة البركزية للر شفة -عن أن العبال كانوا يعيشون في هذ األيلا
حالة هياال عصري واضح :ووكان ييفي في بعض األحيان أن تنال صفار  ،أو يترا ل النا إشلاعة ،حتلى يعت لي العبلال أنهل تل لوا
وصفة نف ية .فل ي كانت الثور
نأرا ألنها تيشف
ً
إشار الريء بالعب و .وتتبتق هذ الب حأة التفصيلية ب هبية بالغة ً
مأهرا سياسيا ،س
تنتأر بعصرية إشار النزول إلى الشارع.
ومري األاالي بالبراح نف ها ،ولين سرعة تاور األحياث كانلت أصلغر ملن سلرعتها فلي العاصلبة .وأ ي كثافلة الحركلة
واستعيا ها ال تلالي إللى مركلز الث ل ملن عبلال صلناعة الن لي إللى عبلال التعليين ،وملن اإلضلراباي اياتصلا ية إللى اإلضلراباي
ال ياسية ،ومن األاالي إلى بتروغرا  .وشهي الشهران األوين ملن علا ( 575.000 )1917مضلرب سياسلي ،وكانلت حصلة األسلي
من نصي العاصبة .ورغ ايا الشرطة بعبلية ابق شلييي فلي عشلية  9ينلاير (كلانون الثلاني) ،ف لي شلهيي بتروغلرا ببناسلرة هلذا
اليو اليامي إضلرابًا ضل  150.000عامل  .وكانلت األفيلار مضلاربة إللى حلي بعيلي ،وسلار الرحلار فلي الب يملة ،وتزايلي إح لا
متعلذرا .وتشليلت فلي كل مصلنق نلوا عبل وصليمة ،التفلت فلي أغلل األحيلان حلول الر شلفة .وتتابعلت
العبال بل ن التراجلق غليا
ً
اإلضراباي وايجتباعاي ب ان ااع ال ل األسروعين األولين من شهر فرراير (شراط) .وفي يو  8اسلت ر عبلال مصكنع بوتيلكوف
رجلال الشلرطة وبرشل اي ملن االق الحييلي والفحل و وفللي يلو  ،14أي يلو انع لا مجللر الليوما ،أضلرب فلي بتروغللرا 90.000
عام  ،وأغل ت عي مصانق أبوابها في موسيو .وفي يو  16الرري ال للااي اسلتسيا "بطاقكات الخبكز" فلي العاصلبة ،وزا هلذا
التصرف الجييي من حي الهياال والتوتر .وفي يلو  19تجبلق الرب مسلازن األطعبلة علي كريلر ملن الجبلاهير معأبهلا ملن ال لناء،
وأالذي تاال بالسرز .وفي اليو التالي ان ض األهالي في بعض أحياء العاصبة على البسابز ونهروها .وكانت هذ األحلياث الرلرق
البنذر ب يو اينتفاضة التي ل تلر أن انفجري بعي عي أيا .
***
ول ت تبي الرروليتاريا جرأتهلا الثوريلة ملن اوتهلا الذاتيلة .وكلان وضلعها ك اليلة االل األملة يركلي عللى أنله لل ييلن بوسلعها
إعااء نضالها مث هلذا ايت لاع ،كبلا لل ييلن بب ليورها بلاألحر اسلت م اليلي أملور اليوللة؛ للو أنهلا لل تجلي ع ًبلا اويلا فلي الل
الجباهير الشعرية .وكانت عوتها لح الب لة الزراعية ال ر في حصولها على هذا اليع .
ففي عا  1861تل تنفيلذ تحريلر الف حلين النصلفي وسلط ااتصلا ريفلي ي يستللف م لتوا علن الب لتو اللذي شلهي الل ل
ال رنين ال اب ين .وأ الحفاه على األم ال ييبة ل راضي البشاع بعي ااتااع أجزاء منهلا بصلور غيلر مشلروعة الل ل عبليلة
اإلص ح ،مق استسيا أسالي الزراعة ال ييبة ،إللى زيلا سحلي أزملة كثافلة ال ليان فلي األريلاف ،والتلي كانلت أزملة نألا الليور
35

الزراعية ال ل ر ث سنواي .وأح ت الار ة الف حية ب و الفخ الذي واعت فيه؛ ألن العبليلة تبلت فلي ال لرن التاسلق عشلر ي فلي
ورا ااتصا يا مت لي ًما ،وفرضلت عللى األسلالي الريائيلة متالرلاي ي يبيلن أن
ال رن ال ابق عشر .أي في هروف أالذي فيها الن و
ً
تت رلها إي الجراراي الحييثة .ون حظ في هذا البجال أيضًا تااب رجاي غير مت اوية ملن التالور التلاريسي؛ نجل عنهلا فيبلا بعلي
تنااضاي حا جيًا.
وتحيث عي من اياتصا يين وعلباء الزراعة عن أن األراضي الزراعية كافية تبا ًما إذا ما ت استثبارها بشلي جيلي .وكلان
هذا يعني عو الف ح إلى إجراء افز واحي تح له م تو أعلى من الت نية والث افة ،ون أن يتعار ذلك مق مصالح اإلاااعي
النري  ،واائي الشرطة وال يصر .وليننا ي نعرف نأا ًما ااتصا ًً ا ،وعلى األالص ي نعرف نأامها زراعيا متسلفًا تسلى عن األر
ار أن ي تنزف كافة إمياناتها .وكان على الف ح ار الرليء باسلتسيا أسلالي الزراعلة اليثيفلة أن يجلرب زيلا سلعة اسلتثبار علن
طري اليور الزراعية ال ل ر ث سنواي .ول يين لي تايق ذلك ون ايستي ء على األر التي ي يبتليها .وكان على البوجيك
البسنوق ،الشاعر بالضي فوق الب لاحاي الشاسلعة التلي يشلغلها ،والب لحوق تحلت أعرلاء الضلريرة وال لوق ،أن يعبل كل ملا فلي
وسعه لينتهي من مالك األر النري إلى األبي.
()1

ففي عشية الثور األوللى ،كانلت الب لاحة اليليلة لل ر الصلالحة للزراعلة فلي روسليا األوروبيلة  280مليلون سلياتين
وكانت مشاعاي الف حين تشغ  140مليونًا منها ،وكان الب لة م يلين مبنوحلة ملن اسرل ال يصلر ،وكانلت الينلائر واأل يلر تبتللك
مليونين و 500.000سياتين .وكان هنا  30.000من كرار م األراضلي يبللك كل واحلي ملنه أكثلر ملن  500سلياتين ،ويرللغ
مجبوع ما يبليونه  70مليون سياتين ،أي ما يعا ل مجب ما تبتليه  10م يين عائللة ف حيلة .وكانلت هلذ اإلحصلائياي الزراعيلة
ً
جاهزا لحرب ف حية.
تبث برنام ًجا
ول ت تاق الثور األولى تصفية الح اب مق اإلاااعيين النر ء .ول تثلر الجبلاهير الف حيلة كلهلا فعلة واحلي  .ولل تتالاب
الحركة في األرياف مق الحركة في البين .ول يتجلرأ الجليد البيلون ملن غالريلة ف حيلة عللى اتسلاذ الرار حاسل  ،وانتهلى بل ن الي
ااعاي كافية ل ح العبال .وما أن انتصلر فكوج الحكرس اإلمبراطكوري سيمينوفسكك عللى اينتفاضلة فلي موسليو ،حتلى أسل ات
البليية من ح ابها فير انتزاع جزء من البليية الزراعية اليرير أو الحي من امتيازاتها الفر ية البال ة.
ولين الثور الب حواة ل تبض ون أن تتر أررها على الحيا في األرياف؛ إذ ألغت الحيومة الييون التي سلجلت فلي علا
 1861على ح اب الف حين ،في سري إعا شراء األراضي ،وايمت إمياناي جييي للهجر إلى سيبيريا .واللاف مل األراضلي
مللن كل مللا واللق ،فسفضللوا أجللور األراضللي الزراعيللة ،وأالللذوا يريعللون إاااعيللاته بعللي ت لليبها .ونجل عللن الثللور فوائللي اغتنبهللا
الف حون البوسرون ال ا رون على استئجار األر وزراعتها ،أو شراء األراضي من كرار اإلاااعيين.
وكان ال انون الصا ر في  9نوفبرر (تشرين الثاني)  1906إص ًحا أساسيا من إص حاي الثور البضلا الألافر  ،وواحليًا
من أكرر الت هي ي الرامية لتشيي مجبوعة من البزارعين الرأسباليين وسط الار ة الف حية .ول ي أعاى ال انون الحل لعلي اليل
من الف حين ب ن ي تاعون ألنف ه من األر في كافة البشاعياي ااعة أر م ت لة حتى ولو ياى ذلك معارضلة األغلريلة .فرليا
وك نه انرلة أطل ها البع ير الرأسبالي ضي البشاعياي .وعرف رئلير اللوزراء سكتوليبين ال ياسلة الحيوميلة الجييلي إزاء الب ل لة
الزراعية ببا يلي :وأنها مراهنة على األاو و .وهذا يعني فق الشريحة العليا من الف حين ل ستي ء عللى أراضلي البشلاعياي علن
طري شراء حصص األر الببنوحة والتي غيي م ت لةو ،وتحوي البزارعين الرأسباليين إلى او تيع النألا  .وهيلذا حاوللت
الثور البضا استريال الب لة الزراعية بب لة مصير الكوال (الف حين البوسرين) ،ف ي هذ البحاولة إلى ق عن ها.
وفي  1يناير (كانون الثاني)  ،1916كان مليونان ونصف البليون من البزارعين اي امتليلوا ملزارع الاصلة بلغلت م لاحتها
اإلجبالية  17مليون سياتين .وطال مليونان االران بـ  14مليون سياتين .وكان بوسق ال ير على هذا ال ري تشيي انتصلار رائلق
لإلص ح .ولين معأ البزارع البفصولة عن البشاعياي كانت محرومة ملن الحيويلة ،وي تبثل سلو عناصلر معرضلة ل التيلار
الاريعي البحتو  .وأالذ الب كون البتسلفون والف حون الف راء يريعلون بصلور متزايلي ملزارعه  ،واالق األر التلي يبتليونهلا،
وكان معأ البشترين من الررجوازية الريفية الجييي  .وسار اياتصا الزراعي على طري رأسبالي واضح .وتزايليي الصلا راي
الزراعية الروسية ،وارتفعت ال ل البر سنواي (ملن علا  1908حتلى علا  )1912ملن مليلار روبل إللى مليلار ونصلف البليلار.
وهذا يعني أن الجباهير الف حية الواسعة أالذي تنحو منحى الرروليتاريا وت الذ شي ً عباليا على حين بيأي العناصلر الريفيلة الغنيلة
تل ي في األسواق كبية متزايي من ال بح.
واالتفت الروابط اإلجرارية لنأا البشاعياي في ال ر  ،وح محلها ب رعة نأا التعاون الاوعي الذي استااع ال ل علي
سللنواي التغلغ ل بعب ل بللين صللفوف الجبللاهير الف حيللة ،وترنتلله الليرراليللة والييب راطيللة ب للرعة بالغللة ،و افعتللا عنلله .وليللن ال للو
األساسية في التعاونياي كانت بيي الف حين البوسرين الذين كانوا أكرر الب تفييين فلي نهايلة البالاف .أملا البث فلون الشلعريون اللذين
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ركزوا اواه الرئي ية على التعاون الزراعي ،ف ي وجهوا حره للشع نحو الط الررجوازية البتين .وعلى هذا الشي ت إعيا زتلكة
الحزب االشتراز  -الثوري والبضا للرأسباليةو مق حزب اليا يت الذي هو حزب الرأسبالية من الاراز األول.
وحافأللت الليرراليللة علللى مأللاهر معارضللة ال ياسللية الرجعيللة فللي مجللال الزراعللة .ولينهللا كانللت تنأللر ب مل كريللر لتلليمير
البشاعية الزراعية على يي الرأسبالية .ول ي كت الليررالي األمير بروبت يوي ما يلي ووتتشي في األرياف برجوازية صغير اويلة
تستلف باريعتها وتيوينها عن البث العليا لار ة النر ء البتحي  ،كبا تستلف عن األح ايشتراكية أيضًاو.
ولين لهذ البييالية الرائعة وج ًها االر ،إذ ل ينفص عن البشاعياي الزراعية وبرجوازية صغير اويلة فح ل و بل انفصل
عنها أيضًا ن يضها .وفي بياية الحرب ارتفق عي الف حين الذين باعوا حصص أرضه التي ي تصلح للحيا إلى مليون ف ح ،وهلذا
يعني الب ة م يين من ال يان اليا حين ال ائرين على طري التحول إللى بروليتاريلا .وكلان هنلا متفجلراي احتياطيلة اويلة تتبثل
بب يين الف حين البعيمين الذين ي يجيون أمامه سو العيد على أرضه حيلا اليفلاف والبجاعلة .وههلر وسلط الار لة الف حيلة
من جراء ذلك تنااضاي عالت من ار تاور البجتبق الروسي الرورجوازي ببجبله.
و عبت الررجوازية الريفية الجييي الب كين ال يامى الذين يفواونها او  .ووافت من الجباهير الف حية موافًا عيائيا صري ًحا
يشره البواف الذي أالذ اإلاااعيون ال يامى إزاء الشع كله.
وكانت الررجوازية الريفية الجييي بحاجة لنأا اوي م ت ر يرمن لهلا تثريلت ميت لراتها ارل أن تصلرح هلذ الررجوازيلة الو
فعالة ليع النأا ؛ ولذا فلير من الب تغرب في مث هذ الأروف أن تارح الب لة الزراعية بصور ملحة حا فلي كافلة مجلالر
وما اإلمرراطورية .وكان الجبيق يح ون ب ن اليلبة األالير ل ت ُ بعي .ول ي أعلن النائ الف حي بتريتشنيو فلي مجللر الليوما ملا
يلي :ويبيني متابعة منااشاتي كبا ترييون ،وليني عاجزون عن الل كر أرضية جييي ؛ لذا فلإن علليي أن ت لرروا منحنلا األر
التي نعيد عليهاو .ول يين هذا الف ح بلشفيا أو اشتراكيا روريا ،ب كان نائرًا ملييا من نواب اليبين.
وهيأي الحركة الف حية في نهاية عا  ،1907مق تنااص مي اإلضراباي العبالية .ول تلر هذ الحركة أن استي أت جزئيلا
كريلرا ملن الصلراع تحلول إللى االل حيلا البشلاعياي
في عا  ،1908ر أالذي تتزايي وت و الل ل ال لنواي التاليلة .وليلن جلز ًءا
ً
كريلرا ملن الصلياماي بلين الف حلين الب للحين الل ل
ًا
الزراعية ،واعتبيي الح اباي الرجعية على هذا الوااق .وشلهيي اللر علي
ً
توزيق أراضي البشاعياي الزراعية ،ولين هذا ل ي ل حي الصلراع ضلي البل اللزراعيين النلر ء .وأاللذ ال رويلون يحرالون بل
هوا اصور ال ا  ،ومحصويته  ،وأكيا الترن ،وي ي تثنون مبتليلاي الف حلين البوسلرين اللذين بنلوا أعشاشله البنعزللة رغل
إرا البشاعياي الزراعية.
هيذا كان حال األرياف عنيما انيلعت نار الحرب ،وأرسلت الحيومة إلى الجرهة حوالي  10م يين فل ح ومليلوني حصلان؛
فضعفت البشاريق الزراعية التي لل تيلن فلي األصل اويلة .وتزايلي علي األشلساص اللذين ي يبليلون أرضًلا لزراعتهلا .وفلي ال لنة
شلهرا بعلي شلهر .وفلي أكتلوبر (تشلرين األول)
الثانية للحرب تيهور وضق الف حلين البتوسلاين ،وتزايليي كراهيلة الفل ح للحلرب
ً
ريرا االت فيه ب ن ال رويين ف يوا إيبلانه بالنصلر فلي هلذ الحلرب .وتركلي أحا يل عبل ء
 ،1916ايمت مييرية ر بتروغرا ت ً
الت مين ،والبيرسين ،والتجار ،وغيره ملن األشلساص وأن الجبيلق ينتألرون انتهلاء هلذ الحلرب البلعونلة بفلارص الصلررو ،عل و
على ذلك ف ي كان النا ينااشون ال ضايا ال ياسية في ك ميان ،ويصوتون على م رراي ضي الب الزراعيين النلر ء ،والتجلار.
وت و مستلف التنأيباي بسل الس يا ...وي يوجي حتى اآلن مركز واحي ،ولين علينا أن نفير ب ن الف حلين سليجيون وحليته عرلر
التعاونياي التي تتزايي ساعة بعي أالر فلي كافلة أرجلاء روسلياو .وفلي هلذا الت ريلر كثيلر ملن البرالغلاي .ف لي اسلتر ت ريلر مييريلة
الير األحياث ،ولين تحليله كان صحي ًحا في جوهر .
ول يين بوسق الار اي البالية أن تتجاهل احتبلال ايلا األريلاف بت ليي يئحلة الح لاب ،ولينهلا كانلت تحلاول طلر األفيلار
ال ييبة؛ املة ح األمور بشي أو االر .ول ي تحيث ال فير الفرن ي باليولوص بهذا الصلي الل ل الحلرب ملق وزيلر الزراعلة ال لاب
كريفوشللليئيف ،ورئلللير اللللو زراء ال لللاب كوكوفت للليف ،والباللللك الزراعلللي اليريلللر اليونلللت بوبرين للليي ،ورئلللير مجللللر وملللا
اإلمرراطورية رو زيانيو ،والصلناعي اليريلر بوتيللوف ،وعلي ملن الشسصلياي البرموالة؛ فاسلتنت ملن محا راتله كلهلا ملا يللي :إن
تح ي إص ح جذري في الب لة الزراعية يتال استسيا جيد ائ يض  300.000م اح ال ل  15سنة على األال  .وليلن علي
ايستثباراي الزراعية سليرتفق الل ل هلذ الفتلر إللى  30مليونًلا؛ فتف لي كافلة الح لاباي األوليلة ملن جلراء ذللك ايبتهلا .وهيلذا كلان
الب الزراعيون النر ء ،وكرار الوجهاء ،ورجال البال ،يرون أن اإلص ح الزراعي عرار عن م لة هنيسية ي ح لهلا .وغنلي
عن الذكر أن مث هذ ايهتباماي الساصة بعلباء الرياضياي كانت بعيي ك الرعلي علن ع ليلة البوجيلك .وكلان الفل ح يلر أن ملن
الضروري الريء ار ك شيء بإالضاع ال يي اإلاااعي ،ر العب بعي ذلك على بح كافة األمور األالر .
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ويرجق ب اء األرياف ها ئة ن ريا ال ل سنواي الحرب إلى وجو ال و الف حيلة الفعاللة فلي جرهلة ال تلال .ولل يلنر الجنلو
م لة األر أبيًا ،والاصة عنليما لل يعلو وا يفيلرون بلالبوي .وتشلرعت أفيلار البوجيلك علن الب لت ر برائحلة الرلارو التلي تبل
السنللا ق .ومللق هللذا ،ل ل تيللن الار للة الف حيللة -رغ ل تلليربها علللى اسللتسيا ال ل ح -اللا ر وحلليها علللى تح ي ل الثللور الزراعيللة
الييب راطية ،أي الثور التي ترغيها .وكانت بحاجة ماسة ل يا  .وألول مر في التاريخ العلالبي اتسلذ الفل ح ملن العامل للي ً .وهلذا
هو الشيء األساسي الذي يبيز الثور الروسية بشي واضح عن كافة الثوراي التي سر تها.
ل ي االتفت ال نانة في إنيلترا عبليا مق نهاية ال رن الرابق عشر ،أي ار اسلتسيا روسليا لهلذا األسللوب ب لرنين ،وارل إلغائله
في روسيا ب ربعة ارون ونصف .واستبري عبلية استي ء الار ة الف حية اإلنيليزية على األر ال ل إص ح ورورتين ،وامتيي
حتللى ال للرن التاسللق عشللر .ولل يتعللر تاللور الرأسللبالية اإلنيليزيللة ألي ضللغط الللارجي؛ لللذا ف للي وجللي الواللت الل ز لوضلق حللي
يست لية ال رويين ،ار أن ت تي ظ الرروليتاريا وتريأ الحيا ال ياسية بزمن بعيي.
وفي ال رن الثامن عشر استااع الصراع ضي البليية البال ة ،واألرستواراطية ،وأملراء اليني لة فلي فرن لا إجرلار مستللف
شرائح الررجوازية على تنفيذ رور زراعية جذرية متيرجلة عللى مراحل  .وملا أن وصل الف حلون الفرن ليون إللى اسلت له حتلى
غيوا -ولفتر طويلة -او اعبة مضبونة بيي الررجوازية .وفي عا  1871ساعي هريء الف حون الررجوازية على سح اليومونة.
وههللري الررجوازيللة األلبانيللة عللاجز عللن ت لليي حل رللوري للب ل لة الزراعيللة ،وسلللبت الف حللين فللي عللا  1848لل للا
الريفيين ،تبا ًما مثلبا فع لورر ار أكثر من ر رة ارون عنيما تلر البعليمين الثلائرين ل بلة سلائغة بلين يليي أملراء اإلمرراطوريلة.
ومن جهة أالر  ،كانت الرروليتاريا األلبانية في منتصف ال رن التاسق عشر أضعف من أن ت تل ايا الار ة الف حيلة؛ للذا حصل
تاور الرأسبالية في ألبانيا على فتر ي تعا ل الفتر التي تبتعت بها الرأسبالية اإلنيليزيلة ،ولينهلا كانلت كافيلة إلالضلاع اياتصلا
الزراعي الذي الرال من رور برجوازية غير متياملة.
وكان إص ح وضق الف حين الرو في عا  1861عب ً من أعبال مليية ي و ها النر ء والبوهفون تحت ضغط متالرلاي
البجتبق الرورجوازي ،وكانت الررجوازية انذا ضعيفة سياسيا إلى حي بعيي .وكانت طريعة تحلرر الف حلين الي جعللت تحلول اللر
ال ريق على طري الرأسبالية ي ل الب لة الزراعية إلى م لة الثور  .وكان الرورجوازيون الرو يحلبون بتاور زراعلي عللى
غرار التاور الفرن ي أو اليانباركي أو األمرييي ،أو على غرار أي تاور االر باستثناء التالور الروسلي ،وليلنه لل يفيلروا أبليًا
باإلفا من التاريخ الفرن ي في الوات الب ئ  ،أو راسة التيوين ايجتباعي في أمرييا .وتجاه البث فون اللييبواراطيون ماضليه
الثوري ،ول ي فوا في ال اعة الحاسبة مق األرياف الثورية ،ب وافوا إلى جان الررجوازية الليررالية ،وم األراضي النر ء؛ لذا
كانت الار ة العبالية في هذ الأروف الار ة الوحيي ال ا ر على ايا الثور الف حية.
ويتبث اانون التاور البشتر للر البتسلفة -ببعنى أن تشتر به العناصر البتسلفة مق العوام البت يمة جليًا -بالن لرة لنلا
بشي متيام واضح ،وي ي مفتاح لغز الثور الروسية .فلو أن الب لة الزراعية البورورة من الرربرية وتاريخ روسيا ال يي وجيي
حلها على يي الررجوازية ،وانتهت إلى صيغة م ئبة ،لبا توصلت الرروليتاريا الروسية إلى ايستي ء عللى ال للاة فلي علا .1917
وليلي يلت ت سلير اليوللة ال لوفييتية كلان ي بُلي أن ي تلرب ويليال بلآن واحلي علام ن تاريسيلان مستلفلان كل اياللت ف هبلا :حلرب
ف حية؛ أي حركة تحي فجر التاور الرورجوازي ،وانتفاضة بروليتارية؛ أي حركة ترشر بغروب مجتبق الررجوازية .ويرت ل علا
 1917كله في هذ الح ي ة.

الهوامش
(*) تتعل أراا  1903و 1904بيافة اإلضراباي التي كان معأبها ون شك إضراباي ااتصا ية.
( )1سياتين ” “Gecrtnhaم يا زراعي يعا ل  1.0925هيتار( .البعربان).
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القيصر وزوجته
ي ي تهيف هذا اليتاب ب ية حال من األحوال إجراء أبحاث نف ية م ت لة يحاول الرعض في هذ األيلا اللجلوء إليهلا بلييً ملن
البحركة للتلاريخ ،والتلي تت ل
إجراء التحلي ايجتباعي والتاريسي .ويتجه ح مراارتنا األساسي ار ك شيء نحو ال ُو ال ُيرر
س
ب نها أعلى من م لتو األشلساص ،وتعترلر البلييلة إحلي هلذ ال لو  .وليلن جبيلق هلذ ال لو تعبل علن طريل وسلائ شسصلية.
نأرا ألن مريأها يفر عليها ذلك؛ ومن هنا ي تي تررير ايهتبلا بشسصلية الحلا سك اللذي وضلعه
وترترط البليية بالشسصية الفر ية ً
التاور التاريسي في مواجهة الثور  .وإننا لن م أن نيشف فيبا بعي ،ولو جزئيا ،حيو األمور الفر ية اال الفلر نف له –وهلي فلي
أغل الحايي حيو أضي مبا يريو للرعض– واي ي تيون والصفة الساصلةو فلي كثيلر ملن الألروف سلو الالابق الفلر ي ل لانون
عا أعلى من ذلك.
ل ي ورث نيقوال الثان عن أس فه إمرراطورية واسعة ،كبا ورث الثور أيضًا .ول يين هذا ال يصر يتبتق بالصفاي ال زمة
لحي إمرراطورية ،أو م اطعة ،أو مجر ناحية صغير  .ول ي به االر اياصر أسر رومانوف بالجزر التاريسي الذي كانلت أمواجله
الها ر ت ترب من باب ال صر يو ًما بعي يو  ،وجابه هذا الجزر ب مراي كاملة وك ن بين ع ليته وعصر حلاج ًزا الفيفًلا ،ولينله َكتسلي
ي يبين النفوذ منه.
وما أن انتهت الثور حتى تحيرت الشسصياي التي عاشلري ال يصلر علن أنله كلان يحلتفظ بيامل هيوئله فلي أحلرال لحألاي
حيبه وأكثرها م ساوية ،مث  :سل وط بكورت آرثكور ،وغلرق األسلاول الروسلي فلي تكو – شكيما ،وايلا الجليد الروسلي بعلي عشلر
سنواي ب تال تراجعي طوي  ،والتسلي عن اليسيا ،واأليا التي سر ت التنازل عن العرش .وكان اإلمرراطور يتابق ايهتبلا بالول
الب افة التي ااعها في رح تله عرلر روسليا ،ويلذكر حلوا ث الصليي التلي شلهيها ملن ارل  ،ويتحليث علن بعلض ال صلص الاريفلة
الساص ة بالبآ ب الرسبية ،أي أنه كان يهت بتفاهاي حياته العا ية ،رغ هيير الرعي فوق رأسه ،وههور الررق الساطف في سلبائه.
ول ي ت اءل أحي الجنرايي الب ربين لل يصر :وماذا يعني ك هذا؟ ه هلو تباللك رائلق لللنفر يرجلق إللى التربيلة ،واإليبلان البالل
بال للير اإللهيللة ،أ أنلله ن ل ص فللي وعللي األحللياث؟و ويتضللبن ال للرال فللي حللي ذاتلله نصللف الجللواب .وي يبيللن اللجللوء إلللى مجللر
الترويض ال احي لتف ير ما ي بونه وتربيةو ال يصر ،وايرته على ضرط نف ه في الأروف العصيرة .ف ي كان في أعبااه ي مراي
االلية أكيي  ،وف ر كرير بال و البعنوية ،وضعف في او اإلرا  .وكلان انلاع ال مرلاي اللذي يالل عليله فلي بعلض األوسلاط اسل
والتربيةو يستلط بصور طريعية مق م مح ني وي نف ها.
وتتبتق مذكراي ال يصر الشسصية في هذا الصي ب هبية تفلوق كل شلها أاللر  .وكانلت هلذ البلذكراي تحبل عللى ملي
األيا وال نين التعابير اليالة على فراغه البعنلوي .ووتنزهلت طلوي ً واتللت غلرابين .وتناوللت الشلاي ارل أن يحل الأل و وهيلذا
سيرا على األايا  ،والتجلذيف ،ومزيلي ملن الغربلان الب توللة ،ويللي ذللك تنلاول الشلاي وكلهلا أملور ي
تصا فنا في مذكراته النزهاي ً
تتجاوز حيو ال ضايا البا ية الرحتة .وتتحيث البذكراي عن ايحتفايي اليينية بلهجة تبار لهجة الحيي عن حف ي ال ُ ْير.
وفي عشية افتتاح مجلر وما اإلمرراطورية ،وعنيما كانت الر كلها تعيد حالة غليان واضلح ،كتل ني لوي ملا يللي :و14
أبري (ني ان) ،تنزهت ب بيص شفاف ،وعيي إلى التجذيف .وتناولت الشاي على الشرفة ،وجلذفت سكتانا معنلا رل شلاركتنا العشلاء.
ريلرا ملن ت لارير الشلرطة؟
ولج ي بعي ذلك إلى ال راء و .ولير هنا كلبة واحي عبا ارأ  :فهل الرأ روايلة عاطفيلة إنيليزيلة ،أ ت ً
و 15أبري (ني ان) ،ارلت است الة ويت تعشى معنا اليو ماري وديميتريي ر عا ا إلى ال صر بالعربةو.
وفي اليو الذي ت رر بله ت جيل انع لا مجللر الليوما! ،وعنليما كلان كرلار الوجهلاء وعلي كريلر ملن أفلرا الليوائر الليرراليلة
يعيشون حالة ال والوف من تاور األمور ،كت ال يصر في مذكراته الشسصية ما يللي :و 7يوليلو (تبلوز) الجبعلة .صلريحة مليئلة
بالبشللاغ  .ت ل الري نصللف سللاعة عللن حضللور غللذاء الضللراط ...وهرللت عاص لفة ر يلللة ،وكللان الجللو الان ًللا .تنزهنللا معًللا .اسللت رلت
كوريميكين ،وواعلت البرسللو السلاص بتعايل اجتباعلاي مجلللر الليوما .تعشلليت عنلي أول ككا وبيتيكا ،واللرأي طلوال ال للهر و .إن
إشار التعج البيتوبة بعي نر تعاي اجتباعاي مجلر اليوما ،تبث أاصى انفعايي ال يصر.
وترعثر نواب الي وما ،وأالذوا يحثون الشع على رفض فق الضرائ  ،والتسلف عن أ اء السيمة الع يرية .ووالق علي ملن
حركاي التبر الع يرية في سفيابور ي وزرون كتادت ،وعللى البراكل الحربيلة ،وفلي رينلاي ال اعلاي الرريلة .وعلرف اإلرهلاب
الثوري البوجه ضي كرار الشسصياي تزاييًا ملحو ً
ها ل يُعهي من ار  .ووسط هذا الجو كت ال يصر :و 9يوليو (تبوز) األحي .ل ي تل
العب ! ومجلر اليوما اليو مغل  .وعنيما جل نا للغياء بعي ت ية مراسي الصل يحألت علي ًا ملن الوجلو الب ارلة ...الجلو بلييق.
اابلنا ال ل النزهة العم مي ا ،الذي جاء الرارحة من ات ينا لإلاامة هنا .ول ي عبلت حتلى حللول موعلي العشلاء ،كبلا عبللت طلوال
ال هر بي هيوء ،وتنزهت بال اربو .إن تنزهه بال ارب أمر مفهو  .ولين سب َ عب ؟ إنه ي يتحيث عن ذللك واألملر متشلابه فلي كل
مر .
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ولننأر بعي ذلك إلى ما كتره في األيا الحاسبة :و 14يوليو (تبوز) .ارتييت م ب ي ،وامتايلت راجتلي لللذهاب إللى حبلا
ال راحة .ونزلت إلى الرحر بيل سلرورو .و 15يوليلو (تبلوز) اسلتحبيت فلي الرحلر ملرتين .وكلان الجلو شلييي الحلرار  .تعشليت ملق
زوجتي منفر ين .ل ي مري العاصفةو .و 19يوليو (تبوز) .نزلت إلى الرحر هذا الصراح .است رال في البزرعة .اابلت العكم فالديميكر
وت ا ين ع لى مائي الغياءو .أما اينتفاضاي وحركلاي العصليان والتبلر  ،وانفجلاراي اللييناميت ف لي أشلار ال يصلر إليهلا ببلا يللي:
وأما األحياث ،فهي شيء جبي !و ولي يصاب البرء باليهشة أما هذ ال مراي البتينية التي ل تص إلى م تو ال سرية الباجنة
الواعية.
ووفي ال اعة التاسعة والنصف ابنا بزيار فوج القزوين ...وتنزهت فتلر طويللة .الجلو رائلق .نزللت إللى الرحلر .واسلت رلت
ٌ
كلامن فلي
لفوف و وت كين بعي تناول الشايو .ولير هنا كلبة واحي تشير إلى أن سر ايجتباع ايستثنائي مق هذين الليرراليين
محاولة ستوليبين إجراء تعيي وزاري ،وض بعض سياسيي البعارضة إلى وزارتله .رل تحليث األميلر لفلوف–اللذي غليا فيبلا بعلي
رئي ً ا للحيومة البراتة– عن هذا ايجتباع ،فيت ما يلي :وكنت أنتأر أن أر ال يصر غاراًا في الحزن ،ولينه ت ي نحوي بحركلة
الفيفة وهو يرت  ،ول يين أكثر من فتى مرح في ابيص ارمزيو.
ول تين أبعا نأر ال يصر لتتجاوز أبعا نأر أي موهف ب ليط فلي ائلر الشلرطة .ملق فلارق ب ليط هلو أن رجل الشلرطة
كان يعرف الوضق العبلي بشي أفض منه ،ول يين مثله مث ً ب عراء السزعر ي واألوها  .وكانلت الصلحيفة الوحيلي التلي ارأهلا
ني وي ال ل سنواي ،واسلت ى منهلا أفيلار  ،عرلار علن جريلي تنشلرها وزار الباليلة ،ويشلرف عليهلا األميكر مي ت يرسكك ي وهلو
شسص ساف  ،مرتذل يحت ر الجبيق حتى أفرا وساه ،وصحفي يعب في اليمة طغبة الرجعيين الريرواراطيين .ولل يرليل ال يصلر
من وجهاي نأر ال ل حربين ورورتين :وكان بين ع ليته واألحياث الجارية حاجز كتي من ال مراي .
وكللان النللا علللى حل عنلليما ل رللوا ال يصللر بل ل وني للوي ال لليريو .وهنللا ي بُللي مللن إضللافة أن ايريتلله لل تيلن إيبانًللا فعللايً
صا فاش ً .وكانت ايريته نوعًا من اليفاع ال لري أما التاور التلاريسي ،يراف هلا تحيلز
وبحأهو .ك  ،ف ي كان ني وي يعترر نف ه شس ً
ينرق من وافق نف ية تافهة ،ولينه ينعير على شي نتائ رهيرة.
وكت الكونت ويت  :وكان ال يصر ير  :إنني أريي األمر هيذا ،لذا فإن عليه أن ييون .وبيي هذ الصيغة بوضوح فلي كافلة
كثيرا ملن الليماء الرريئلة التلي لل يلر سلفيها
أفعال هذا البلك البتهالك الذي فع ب ر ضعفه ك ما ميز عصر – وسفك باستبرار ً
غالرًا إلى أية نتيجة...و.
ول ي اارن الرعض ال يصر ني وي مق جي جي بولص األول الذي كان نصف مجنون ،وملاي مسنواًلا عللى يلي إحلي الا ملاي
ال صر بايتفاق مق ابنه اإلمبراطور ألكسندر األول والحائز على رضى الربو .ح ًا ،ل ي كلان هلذان ال يصلران ملن أسلر روملانوف
متشابهين بحذرهبا من الجبيق ،وبحذرهبا من نف يهبا ،وتجهبهبا ،وسلاتهبا البصحوبة ب سف مال  ،وبإح اسلهبا باإلهبلال ،أو
بإح ا شريه بإح ا البنروذين البتوجين .ولين بولص األول كان وي شلك أكثلر بري ًلا ،وكانلت أفيلار الغريرلة والارفاتله تحبل
شيئًا من الارافة رغ جنونها .أما اللفه فيان يت بي ما هو تافه اات  ،ول يين فيه أي أرر للحيا .
ضللا .وكللان مللياحو ي ولللون عنلله ب نلله شللسص وجللذابو،
ولل ييللن ني للوي محرو ًمللا مللن ايتللزان فح ل  ،بل كللان مسا ًعللا أي ً
ويرررون حيبه بلافه و مارته ال ل تعامله مق أفرا الر ط .وكان يريو لايفًلا إللى أبعلي حلي ملق الوجهلاء وكرلار الشسصلياي اللذين
يو طر ه والتسلص منه  .فهذا وزير يسرال من اصر اإلمرراطور سعييًا بحرار الل اء ،فبا أن يصل إللى منزلله حتلى يجلي كتلاب
إاالته .وكانت هذ إحي وسائ ال يصر ل نت ا من تفاهته نف ها.
وكان ني وي يرتعي بس سعياء عن ك رج اوي موهوب .ول ييلن يحلر بالراحلة إي ملق ذوي الع لول الفارغلة والبحلرومين ملن
ك موهرة ،والبتيينين ،والبتهافتين البلائعين ،اللذين ي يجلي أن عليله أن ينألر إلليه ملن األسلف إللى أعللى .وكلان يحلر بشليء ملن
اليررياء الرفيق ،ولينه كررياء سلري ي يحب ذر واحي من البرا هلة ،وييتفلي بالر لاء فلي موالف البليافق الح لو  .وكلان مرلي فلي
االتيار وزرائه يتبث في الرح عن األضعف .وي ي تيعي من يتبتعون بالفير واو الشسصية إي عني الضرور ال صو  ،وعنيما
ي ير مسر ًجا االر ،تبا ًما كبا ي تيعي البرء الجراح عنيما يجي نف ه مهي ًا بسار البوي؛ وكان هذا ملا فعله إللى االتيلار الكونكت
ويتي وستوليبين من بعي  .وكان ال يصر ينأر إلى هذين الشسصين بيراهية ملبوسة .وما أن تنتهلي األزملة حتلى يلتسلص ال يصلر
من الب تشارين اللذين يحر ب نهبا أكرر من حجبه .وكان االتيار الب لاعيين ال ليئين منهجيلا ليرجلة فعلت رودزيكانكو رئلير االلر
مجلر وما إلى أن ي ول أما ال يصر بي جرأ في  7يناير (كانون الثاني)  ،1917عنليما كانلت الثلور تليق األبلواب :وسلييي ،لل
يعي حولك أي شسص موروق شريف ،ل ي أبعي أفض الرجال ،أو ابتعيوا ببحض إرا ته  ،ول ير إي ذوي ال بعة ال يئةو.
ول تر كافة محاويي الررجوازية الليررالية للتفاو ملق اللر ط إللى أيلة نتيجلة .وحلاول رو زيلانيو الصلاال البنليفق هلز
ال يصلر ب ل لللة مللن الت لارير ،وليللن جهللو ذهرلت أ راال الريللاح ،والتللز ني للوي الصلبت ،ولل يتجاهل اللر علللى الحجل الب يمللة
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فح  ،ب تجاه الر أيضًا على التهجباي ،وأالذ يعي ح مجلر اليوما بشي سلري .وكلان عل ال يصلر يبيتلري اللذي كلان ملن
ار م ربًا إلى الره ،ر اشتر في ات راسكبوتين ،الي اشلتيى إللى صليي ه الحبلي وشلرييه فلي البلرامر األميكر يوسكوبوف ،ملن أن
ال يصر ال ابق في م ر ال يا العليا ،ي ف موالف ال مرلاي يو ًملا بعلي يلو ملن كل ملا يحليط بله .وكلان يبيتلري يركلي بل ن هنلا ملن
ي ببون ال يصر برعض البركراي اليوائية التي تحي من نشاط إمياناته الع لية .وييت البلررخ الليرراللي ميليوزكوف ملا يللي :وت لول
بعض اإلشاعاي أن حالة السبول الفيري والبعنوي التي يعيشها ال يصر ناجبة عن إ مانه عللى شلرب اليحلولو .ولل ييلن كل هلذا
سو ابتياع أو مرالغة .ف ل يين ال يصر بحاجة لبسير ،طالبا أن والبركراي اليوائيةو ال اتلة تجري في مائه .ولين ارار الت ب بيي
بوضوح كرير ال ل األحياث اليرير الناجبة عن الحرب واألزمة اليااللية التي اا ي إلى الثور  .ول ي تحيث راسلروتين –اللذي كلان
صا االليا أكييًاو.
عال ًبا نف يا ح ي يا– عن ال يصر ف كي :وب ن لييه ن ً
صلا ااسليًا إللى رجلة اإلجلرا  .ولل تيلن ا لوته إيجابيلة فعاللة
وكان هذا الرج التافه ،الها ئ ،البتزن ،والبربى جييًاو ،شس ً
تعب لتح ي أهياف تاريسية ك و إيفان الهائ أو ا لو بالر –وملا هلي ن لاط تشلابه هلذين الشسصلين ملق ني لوي؟ -ولينهلا كانلت
ا و جرانة ك و شسص الائف من اإلح ا ب نه محيو عليه؛ فل ي هن في مالق حيبه ورجلال فلوال فاناغوريلا الشلجعانو اللذين
أطل وا النار على العبال .وكان ي رأ ائ ًبا وبي شغفو كيف ُجلي الا ب وذوي الشعور ال صير و بال لياط الجلييلة ،وكيلف ُهشلبت
رءو أشساص عُزل من ال ح في معابي اليهو  .ل ي كان حثالة ُمت َوجة تجلر على رأ مجتبق كام  ،وهذا ما جعله يبي ب لرار
نف ه نحو ال اذوراي ،أي نحو مجرمي والبائة ال و و .ول يين ييتفي بإعاائه مايً
غزيرا يغترفه من الزانة اليولة ،ب كان يحل
ً
التحيث معه عن أعباله  ،ويعفو عنه عنيما توجه له عن طري الصيفة تهبة ات نواب البعارضة .ول ي كتل ويكت –اللذي كلان
يرأ الحيومة في فتر ابق الثور األولى– في مذكراته ما يلي :ووكان البلك يريي ت ييي اليام عنيما ي بق أالرار بعض السيماي
غير البجيية التي ايمها ر ساء هذ البفارز ،أو ييتفي على األا بتغايتهاو .وعنليما طالل الحلاك العلا لب اطعلاي البلطيكق علزل
الن ي الب اعي ري تر والذي مار عبلياي اإلعيا ببحض إرا ته ،و ون أية محاكبة ،وات عي ًا مبن ل يرليو أيلة م اوملةو كتل
ال يصللر علللى الت ريللر مللا يلللي :وا إن هللذا لرج ل م لليا !و وكللان يللوزع مث ل هللذا التشللجيق ب ل ح للاب .وهيللذا كللان ذلللك الشللسص
والجذابو البحرو من اإلرا والهيف والسيال ،أشي رهرة وإجرا ًما من كافة طغا التاريخ ال يي والحيي .
وكان ال يصر يسضق لزوجته الضوعًا كليا .وتصاعي هذا السضوع ملق ت لي ال لنين وتزايلي الصلعوباي .وكلان اإلمرراطلور
واإلمرراطللور يشللي ن معًللا ك ل ً متيللام ً .ويلليل هللذا التيام ل والتاللاب إلللى أي مللي تللررر الأللروف علللى الفللر وتيبللله بعناصللر
البجبوعة .ويجير بنا اآلن أن نتحيث عن زوجة ال يصر.
وي ي موريس باليولو  ،ال فير الفرن ي ال اب في بتروغرا ال ل الحرب ،والعلال النف لاني البجللي بالن لرة ل كلا يبيين
وبللوابي العبللاراي ،صللور معللي بعنايللة آلالللر إمرراطللور روسللية في للول بصللور مللوجز  :وتتصللف اإلمرراطللور بايضللاراب
البعنوي ،والحزن البزمن ،والسوف اليائ ب حيو  ،وتناوب بين افزاي ال و وأزماي السبول ،والتفييلر األللي ب ضلايا العلال فيبلا
وراء حيو النأر ،واألوها  ،والسزعر ي ،ولين ألي ت هذ الصفاي الواضحة عني اإلمرراطور هي صفاي الشع الروسي كله؟
ومهبا بيا اول ال لفير غريرًلا فلإن فلي أوهامله البفرطلة شليئًا ملن الح ي لة .ولل يسالئ الناالي الروسلي سكالتيكوف عنليما تحليث علن
الوزراء والحيا البنحيرين من م اطعاي الرلاي ووصفه ب نه وألبان يحبلون رو ًحا روسيةو .ومبا ي شك فيه أن األجان اللذين
ي يرتراون مق الشع ب ي رباط كانوا يعيون أراى ر افة لإل اري والروسي ح ًاو.
ولين لباذا كان الشع يحر نحو اإلمرراطور بح ي ميشوف عبي مق أن باليولوص يتحيث عنها وك نها الي ت بصلت اللروح
الوطنية؟ والجواب على هذا سه  :فليي تررر هذ األلبانية وضعها الجييي ،أالذي تعب بررو محبو بغية هض كافة ت اليي ال رون
الوساى الروسية وأفيارها ،ببا في ذلك أف ر الت اليي وأكثرها بيائية وفجاجة ،في فتر كان الشع يرذل فيهلا اصلار جهلي للتحلرر
من هبجيته البورورة من ال رون الوساى .وكانت هذ األمير البنحير من بالد الهيس متعل ة بشياان الحيل الفلر ي البالل إللى
رجة الجنون .ف ي ارت ت من اريتها الضائعة في الب اطعاي إلى اب الت لاية الريزناية ،ولذا فهي ي تو النزول أبليًا .ووجليي فلي
وسحرا ي ئبان مصيرها.
األرروذك ية يانة
ً
وكان إيبانها ببهبتها الب يسة يتزايي او كلبا تزايي تيشلف علار النألا ال ليي  .وكانلت الو شسصلية اإلمرراطلور  ،واليرتها
على اينفعال الجاف الصل يجعلها تيب ال يصر الجران وت يار عليه.
وفللي  17مللار (اذار)  ، 1916أي ارل انللييع الثللور ب للنة كاملللة ،وعنلليما كانللت الللر الببزاللة تتلللو فللي الل الهزيبللة
و الفوضى ،كترت اإلمرراطور لزوجها ال ابق في م لر ال يلا العليلا ملا يللي :وعليلك أن ي تتسلاذل ،وأن تلرفض أيلة وزار م لئولة،
...إلخ ،وأن ترفض ك ما يرييونه .وملن الضلروري أن تيلون هلذ الحلرب حربلك ،وأن ييلون ال ل سل مك ،ولصلالحك وصلالح
الوطن ي لصالح مجلر اليوما في أية حلال ملن األحلوال .وي يحل لهلريء األشلساص أن ي وللوا كلبلة واحلي حلول هلذ الب لائ و،
وكانت الرسالة بحي ذاتها برنام ًجا متيام ً .وكان هذا الررنام ينتصر ائ ًبا على تر ال يصر الب تبر.
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وعنيما ذه ال يصر إلى الجيد ليشغ منص ال ائي األعلى الشيلي ،أاللذي اإلمرراطلور تتصلرف بشلئون اللر الياالليلة
ب مواربة .وكان الوزراء ي يمون لها الت ارير وك نها مالية لزما ال لاة .وكانت تتآمر مق شلة صغير ضلي مجللر الليوما ،وضلي
الوزراء ،وضي جنرايي ال يا العليا ،وضي الجبيق ،وضلي ال يصلر بصلور جزئيلة ،وفلي  6ي لبرر (كلانون األول)  1916كترلت
إلى ني وي ما يلي :وكيف يجر (رئير مجلر الوزراء تريروف) على ال ير ضي إرا تك طالبا أنك ارري ايحتفاه برروتوبوبوف؟
وصلياناو .رل
اضرب الااولة ب رضتك ،وي تذعن ،وأررت أنك ال ليي البالاع ،واسلتبق لنصلائح زوجتلك الصلغير ال ويلة وصكديقنا.
س
أمرا بل ن يعبل معله ...واضلرب سلاح الااوللة
كترت بعي ر رة أيا  :وأنت تعل ب نك على ح  .ارفق رأسك عاليًا ،واصير لتريروف ً
ب رضتك ضربة شييي ...و وتريو هذ الجب وك نها مستل ة أو من وحي السيلال .ولينهلا مل الوذ ملن رسلائ أصللية ح ي يلة .كبلا أنهلا
من األمور التي ي ي ي البرء على االتل فها.
وفي  13ي برر (كانون األول) عا ي اإلمرراطلور للهجلو  :ول لنا بحاجلة للوزار م لئولة اعتلا النلا عللى تشلييلها .إن
األمور تهيأ وت ير من ح ن إلى أح ن .ولين الجبيلق بحاجلة ألن يح لوا بث ل ارضلتك .ومنلذ سلنواي طويللة ،وأنلا أسلبق اليثيلرين
ير ون أمامي :تح روسيا اليغيغة بال وط –وهذا شيء مت ص في طريعة هريء النا !و وهيذا فإن هذ األميلر األرروذوك لية
البنحير من ب الهير ،والبتعلبة في ويندسور ،والحاملة للتاال الريزناي ي وتج يو الروح الروسية فح  ،بل تحلر نحلو هلذ
الروح باحت ار االلي مت ص  .وها هي اإلمرراطلور الروسلية تيتل ل يصلر روسليا بل ن طريعلة هلريء النلا الجللي بال لوط .وهلي
تتحيث بذلك عن الشع الروسي ،ار س وط البليية بعشر أسابيق ف ط.
وبالرغ من امتياز مواه اإلمرراطور على مواه زوجها ،فإنها ل تين أكثر منه ر افلة ،بل لعلهلا أال منله شل ًوا فلي هلذا
البضبار .وأكثر منه بحثًا عن مسالاة البجتبلق الف يلر فيريلا .وي أ ل عللى الب لتو الفيلري اللذي يتبتلق بله ال يصلر وزوجتله ملن
صيااتهبا البتينة الاويلة مق وصيفة الشرف فيروبوفا .وكانت فيروبوفا تصلف نف لها بالغرلاء ،ولل ييلن ذللك عللى سلري التواضلق.
ويصفها ويت الذي ي نشك ب و بصيرته ببا يلي :وإنها أتفه ان اي بارسرورص ،وأشليهن غرلاء .إنهلا ميبلة ،تشلره اينتفااللاي التلي
تأهر على عجينة الحلو ار صنعهاو .وكان ال يصر وزوجته ي ضيان ساعاي وساعاي في مجتبق هذ الوصيفة التي يت رب منهلا
الوجهاء البحترمون ،وال فراء ،ورجال البال ،والتي كانت تبلك ا ً
اا وافيًا من التع فعها إلم ء جيوبهلا .وكانلا ي تشليرانها فلي
كثير من األمور ،ويراس نها ،ويتحيران عنها في رسائلهبا .وكانت فيروبوفا تبلك سلاة تفوق سلاة مجللر وملا اإلمرراطوريلة أو
سلاة الوزار نف ها.
ول ل تيللن هللذ الوصلليفة سللو وسلليط والصلليي و الللذي ت لليار سلللاته علللى هللريء األشللساص الث رللة .ونجللي فللي رسللالة
اإلمرراطور إلى زوجها ما يلي :وهذا هو رأيي الشسصي ،ولينني سل حاول معرفلة رأي صكديقناو وهلذا يعنلي أن رأي الصليي للن
ييون ورأيًا شسصياو ،ب رأيًا حاس ًبا .ر نجي رسالة أالر صا ر بعلي علي أسلابيق ت لول فيهلا :و ...إننلي اويلة ،وليلن اسلتبق إللي،
وأنا أعني استبق إلى صديقنا ،ور بنا في جبيق األمور ...إنني أتل ل ملن أجللك كبلا أتل ل ملن أجل طفل غلض العلو  ،طيل ال لل ،
يحتاال لبن يرشي وي ي الاا  ،ولينه ينصت لنصائح م تشارين سيئين ،رغ أن إلى جوار رج ً أرسللته العنايلة اإللهيلة لي لول لله
ك ما ينرغي عليه ال يا بهو.
ول يين هذا الصيي  ،مرعوث العناية اإللهية سو

ري وري راسبوتين.

و ...وست ير كافة األمور كبا ينرغي بفض الصلواي وم اعي صديقناو.
وولو ل يين هذا الصيي إلى جوارنا ،ينتهى ك شيء منذ أمي بعيي ،وأنا مرمنة بهذا ك اإليبانو.
***
ول ي حضر إلى الر ط ال ل فتر حي ني وي وألي نيرا كثير من البشعوذين وال حر  ،والبل الوذين ،اللذين كلان يلت جبعهل
ي من روسيا وحيها ب من السارال أيضًا .وكان في الر ط لهذا الغر عي من الوجهاء وكرلار الشسصلياي اللذين يتعهليون بجلل
البنج البشهور في تلك اللحأة ،ويشيلون إلى جان ال يصر نوعًا من البجلر األعلى .وكان في هذا
هريء النا  ،ويتحل ون حول
س
الوسط عي كرير من البتييناي الب ناي الب باي كونتي لاي ،وأصلحاب البعلالي العصلابيين العلاطلين علن العبل  ،وكرلار الببلولين
الللذين كللانوا ي للت جرون وزاراي كاملللة .ونأللري اليني للة بيلل غيللر إلللى البناف للة غيللر البشللروعة التللي ي للو بهللا البنومللون
البغناطي يون وال حر  ،فعبلت ك ما فلي وسلعها لتفلتح لنف لها مليال ً إللى معرلي التلآمر واليسلائر .وكلان ويلت ي لبى هلذ الحل لة
ال يا ية التي حابت مرتين والشلة البجذومةو.
ومق تزايي شعور األسر البالية باينعزال ،وتصاعي إح ا البليية كلها بابتعا النا عنها ،از ا شلعورها بحاجتهلا لليع
ي تي من األعلى .إن بعض الشعوب الريائية تيير في الهواء لوحة مربوطة بسيط بغية اجت ب الا ر الرائق ،وكان ال يصر وزوجته
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ي لتسيمون هللذ اللوحلة لتح يل مستللف األغللرا  .وكلان فللي عربللة ال الار اإلمرراطوريللة ركنًلا للعرللا يغلص باألي ونللاي اليريللر
والصغير  ،ومجبوعة من األشياء اليينية التي جابهت البيفعية اليابانية ،ر ل تلر أن جابهت البيفعية األلبانية.
والح ي ة أن م تو الر ط الث افي ل يتريل بشي ملحوه من جي إلى االلر .ففلي عهلي ألكسكندر الثكان الملقكب "بكالمحرر"
كان رجال األسر البالية يرمنون بالشياطين التي ت ين البنازل وال احراي .ول يترليل األملر فلي عهلي ألي لنير الثالل ولينله كلان
أكثر هيو ًءا .وكانت والشلة البجذومةو موجو في ك عهي .ولينها كانت تريل تركيرها وتعيل أساليرها .ول يرتيع ني لوي الثلاني شليئًا
جيييًا .ولينه ورث عن أس فه جو الهبجيلة الريائيلة ال لائي فلي ال صلر اإلمرراطلوري .بيلي أن اللر تالوري بشلي ملحلوه الل ل
عشراي ال نين األالير  .وغيي البعض ي أكثر تشاب ًيا ،وارت ت الث افة ،وأصرحت حل لة اللر ط متسلفلة عبلا حولهلا إللى حلي بعيلي.
صحيح أن البليية اضاري إلى ت يي بعض التنازيي لل و الجييي  ،ولينهلا لل ت لتاق تالوير تيوينهلا الليااللي .بل أغل لت الرلاب
سلا رهيرًلا
على نف ها ،وتزايي جهلها الهبجي البوروث من ال رون الوساى تحت ضغط الح لي والسلوف ،حتلى غليا هلذا الجهل كابو ً
يهيبن على الر .
وفي أول نوفبرر (تشرين الثاني)  ،1905أي في أحرال لحأاي الثور األولى ،كت ال يصلر فلي مذكراتله الساصلة ملا يللي:
ول للي ت عرفنللا علللى رج ل مللن رجللال ر ،ويلليعي غريغللوري مللن منا للة طوبول للكو ،وكللان ي صللي بهللذا الرج ل راسللروتين ،الف ل ح
ال يرري ،الذي يحب رأسه نيبة غائر نجبت عن ضربة تل اها ال ل ايامه ب راة السيلول .وملا إن حصل هلذا والرجل ملن رجلال
رو على ت يير ال يصر حتى وجي عي ًا من الب اعيين الذين يحتلون مناص رفيعة ،واألصح أن ن ول أنه وجليو  ،وهيلذا تشليلت
شلة ايا ية جييي ل تلر أن سياري على زوجة ال يصر ،لتنت سيارتها على ال يصر نف ه من ال ل زوجته.
ومنللذ شللتاء  1914 – 1913كللان البجتبللق الرااللي فللي بارسللرورص يركللي بيل صللراحة بل ن التعيينللاي فللي الوهللائف العليلا،
والالراي ،والتعهياي ،مرتراة بشلة راسروتين .وأصرح وال يير العجوزو الحكيم جز ًءا من اليوللة .وأاللذي األجهلز تهلت ب ل مته
وأمنه .كبا أالذ الوزراء البتناف ون يتج ون عليه .وكان مفتشو الشرطة ي جلون تحركاته اليومية .وي يتر ون عن اإلعل ن بل ن
مسبورا في يلو  9سلرتبرر (أيللول)  ،1915وتضلارب ملق أبيله فلي الشلارع حتلى
راسروتين ذه إلى أهله في قرية بوزروفسكويه
ً
سالت ما هبا ،وفي اليو نف ه ،بعل راسلروتين بررايتلي مجامللة ،وجله إحلياهبا إللى اإلمرراطلور فلي ت لاركويه – سلي  ،ووجله
الثانية إلى ال يصر في م ر ال يا العليا.
وتت الت ارير التي كترها الجواسير يو ًما بعي يو علن مغلامراي الصليي ومشلاكله ،ب نهلا ت لارير رفيعلة! ،وعلا اليلو إللى
بيته في ال اعة السام ة صرا ًحا واي تعتعه ال يرو ،وباتت الفنانة ف ...عني راسروتين في ليللة 26 – 25و ،ول لي حضلر ملق األميلر
( ...زوجة أحي شسصياي الر ط) إلى فنيق أستورياو .ر ن رأ بعي ذلك ما يلي :ول ي عا إلى بيتله اا ًملا ملن ت لاركويه – سلي فلي
مسبورا إلى حي بعيي ،ول يلرثا أن الرجا معًا .رل زار
ال اعة الحا ية عشر م اءو .وعا راسروتين إلى ار مق األمير ش ...وكان
ً
ت اركويه – سي في صراح اليو التلالي أو م لائهو ،وسل ل أحلي الجواسلير ال ليير العجلوز بيل تلو واحتلرا علن سلر شلرو
وانشغال باله ،فر راسروتين على ال رال ب وله :وإنني عاجز عن معرفة ملا إذا كلان ال يصلر سلييعو مجللر الليوما إللى اينع لا أ
يو ،ر ن رأ في أحي الت ارير ما يلي :ووعا إلى منزلله فلي ال لاعة السام لة صلرا ًحا وهلو شلره مسبلورو .وهيلذا تيلرري البعزوفلة
ال ل ل أشللهر وسللنواي ،وكانللت تحب ل ر ل ث رجللاي وشللره مسبللورو ،وومسبللور ج ليًاو وومسبللور تعتعلله ال لليرو .وكانللت هللذ
البعلوماي الهامة جيًا بالن رة لليولة تجبق وتن  ،ر يواق عليها الجنرال اليركي غلوباتشيف.
واستبر از هار سيار راسروتين  6سنواي ،وهي االر سنواي البليية .ويتحيث األمير يوسوبوف عن حيا راسلروتين التلي
شاركه بها ار أن يشتر فلي ملرامر اتلله في لول :وكلان وجلو فلي بارسلرورص عرلار علن فجلور ائل  ،وسلير وف ل يبارسلهبا
كريرا من الرسائ التي بعثتها أمهاي ت للن
محرو ياى حأهو .وي ول رو زيانيو رئير مجلر اليوما بهذا الصي  :ول ي تل يت عي ًا ً
ب ن بناتهن ف ين شرفهن على يي هذا الياعر الفاس  .وباإلضافة إلى ذلك ف ي كلان راسلروتين وراء تعيلين بيتيكريم مطكران بترو كراد.
ورئير األساافة فارنافا الذي ل يين يح لن ال لراء  .كبلا كلان راسلروتين البصلير األساسلي ل للاة سكابلير رئلير البجللر األعللى
لليني ة األرروذوك ية .ول ي كان راسروتين وراء علزل رئلير اللوزراء زوزوفتسكيف اللذي رفلض اسلت رال وال ليير العجلوزو .كبلا
كان وراء تعيين ستورمر كرئير لبجلر الوزراء ،وبروتوبوبوف كوزير لليااللية ،وراييف كرئير جييلي للبجللر األعللى لليني لة
األرروذوك ية ،وغيره  .وعنيما اجتبق ال فير الفرن ي باليولوص مق راسلروتين ارلله اليبلوماسلي الائ ً :وهلذا إن لان ُملهل كشلف ر
علللى بصلليرته!و وكللان يللو مللن ذلللك اكت للاب ال ل اإلمرراطللور  ،و فعهللا إلللى ت ييللي اضللية فرن للا .وهنللا شللسص يهللو ي يلليعي
سيمانوفيتش ،كان يعب كعبي مالي ولل يير العجوزو ،ويلع ال بار في النوا ي ويتعاطى الربلى .ول لي اشلتر هلذا اليهلو ي ملق
راسروتين في رفق شسص سيء متعفن ييعى دوبروفولسك إلى منص وزير العيل.
ول ي كترت اإلمرراطور لزوجها رسالة بسصوص التعييناي الجييي ت ول له فيها:
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واحتفظ معك بال ئحة الصغير  .فل ي طل صيي نا أن تتحليث بيل هلذ األملور ملق بروتوبوبلوفو .رل كترلت بعلي يلومين ملا
يلي :وي ول صيي نا أن بوسق ستورمر أن ير ى رئي ً ا للوزار فتر أالر من الزمنو ...وإن بروتوبوبوف يحتر صيي نا ،وسيجعله
الصيي مرضياو.
وفي أحي األيا اي الجواسير ت اريره التي تتحيث عن عي الزجاجاي والن لاء .فعرلري اإلمرراطلور علن حزنهلا برسلالة
بعثت بها إلى ال يصر واالت فيها :ويته النا راسروتين ألنه ي ر الن اء... ،إللخ .االرأ اصلص الحلواريين .ل لي كلانوا ي رللون جبيلق
الن اء والرجال عني است راله و ،ومن البشيو فيه أن ييون الجواسير اي ااتنعوا بهذا ايستشها بالحواريين .وتلذه اإلمرراطلور
كثيلرا :ورأيلت كيلف أاللذ اليترلة وال ليئون
في رسالة أالر إلى مي أبعي فت ول :ووال ل اراء اإلنجي الب لائية ،فيلري بصليي نا
ً
يعذبون الب يح ،وه يتأاهرون بايمتياز ...ح ًا ،ي كرامة لنري في وطنهو.
وكان من البعتا في هذا البجتبق تشريه راسروتين بالب يح .ول يين هذا عبل ً ناج ًبلا علن الصليفة .فل لي كلان السلوف النلاج
عن او التاريخ الها ر أكرر من أن ي بح لإلمرراطور وزوجته بايكتفاء بإله غير مرئي ،وه م يح اإلنجي الذي ي يبين لب ه.
ل ي كانا بحاجة لأهور والب يحو من جييي .ووجيي البليية البنهار البحتضر في راسروتين م ي ًحا يشرهها ويت ء مق صورتها.
ول ي اال أحي رجال النأا ال يي ال ناتور تا انتسكيف" :لكو لكم يوجكد راسكبوتيني لوجكب خلقكه" ويحبل هلذا ال لول معنلى
يفللوق البعنللى الللذي أرا اائللله .وإذا كنللا نعترللر كلبللة ورذالللةو التعريللر األاصللى عللن الافيليللة البعا يللة للبجتبللق ف لي أ نللى رج لاي
البجتبق ،فإن بوسعنا أن ن ول عن مغامر راسروتين ب نها كانت ار ك شيء رذالة متوجة.
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فكرة ثورة القصر
سل َ كانت الار اي البالية إذن تحاول حباية نف ها من الثلور ؟ .ولبلاذا لل تحلاول اللتسلص ملن ال يصلر وملن حولله؟ ل لي كلان
بو ها أن تفع ذلك ،ولينها ل تين لتجر على ال يا به .ول يين تصبيبها وإيبانها ب ضليتها كلافيين .و اعرلت رلور ال صلر األفيلار
فتر طويلة من الزمن ،ر س ات في رور اليولة .وي بُي لنا من الواوف عنلي هلذ الن الة بغيلة تشليي مفهلو أوضلح علن الع الاي
ال ائبة بين البليية وايا اي الريرواراطية والررجوازية عشية اينفجار.
ل ي كانت الار اي البالية كلها ت ريرًا مليية؛ بحي مصالحها ،وعا اتها ،وجرنها .ولينها كانت تابح إلى مليية ب راسلروتين.
وكانت البليية تر على الباال ب ولها :اللذوني كبلا أنلا .ولللر عللى ملن يالالرون بلوزار م لئولة أرسللت اإلمرراطلور إللى م لر
ال يا العليا تفاحة ايمها راسروتين .وأصري على زوجها أن ي ك هذ التفاحة التي ستشي عزمه وت وي إرا ته .وكترت إللى ال يصلر
سلتورا؛ ألن فلي
تناشي  :وتذكر ب ن فيلي (وهي تتحيث هنا عن منو مغناطي ي فرن ي مشلعوذ) الال بضلرور علي ملنح الشلع
ً
ذلك ضياعك وضياع روسيا...و .وكن مث بار األكرر ،أو إيفلان الهائل  ،أو اإلمرراطلور بلولص .واسلح كل هلريء األشلساص
تحت ايميك!و.
ف ي مزي رهي من الجلرن والسلزعر ي والح لي أبعلي الشلع الروسلي علن األسلر الباليلة! والي يألن اللرعض أن األسلر
اإلمرراطورية لل تيلن معزوللة تبا ًملا فلي األوسلاط العليلا عللى األال  .الاصلة وأن راسلروتين كلان محا ً
طلا ائ ًبلا ببجبوعلة ملن كرلار
ال يياي ،ونحن نعرف مي انتشار ال حر عا في األوساط األرستواراطية .ولين هذ الع يي البرنية على السوف ي تربط النلا ،
ب إنها تحل الروابط ال ائبة بينه  .ويحاول ك واحي منه تح ي ال صه ب سلوبه .وكانلت كل عائللة ملن العلائ ي األرسلتواراطية
تنافر األالر وب يي هاو .وكانت األوساط العليا في بتروغلرا تنألر إللى العائللة اإلمرراطوريلة كعائللة مجذوملة تعليد فلي الحجلر
الصحي .وتنأر إليها بيثير من الشك والعياء .ول ي كترت وصيفة الشرف فيروبوفا في مذكراتها ما يللي :ويحألت وأح لت بعبل
جوا من الح ي البوجه نحو األشساص الذين أعريه  ،كبا يحأت أن هذا الح ي ي الذ حج ًبا مسيفًا...و.
ب ن حولي ً
ول يش ال ُبنَعبون أن يتسلوا لحأة واحي عن مراه الحيلا رغل جلو الحلرب الياميلة ،والهليير البنرعل ملن الهلزاي السفيلة
تحت األر  .ب إنه أمعنوا في الرذخ بنشو هاهر  .ولين حف ته أالذي تشهي باستبرار شر ًحا يتهي ه ب صلابعه العأيبلة .عنليها
فيروا ب ن معأ الوضق ال يء ا و
ي من طريعة ألي نيرا البيروهة ،ومن طبق ال يصر ،وملن هلذ الجشلعة الحب لاء فيروبوفلا ،وهلذا
الب يح ال يرري ذو الرأ البجروح .وهرت ريح اإلح ا بالسار فوق الار اي البالية ،ف الذي تت ارب وتض صفوفها بتشلنجاي
متجهة من األطراف إلى البركز ،وتعزل بالتيري ال بة البيروهة ال ابعة في ت ار كويه  -سي  .ول ي ايمت فيروبوفلا فلي ملذكراتها
صور حية عن الحالة النف ية لهذ البجبوعة الصغير  ،رغ أن البذكراي كانت بصور عامة مليئة باألكاذي  :و ...وسل لت نف لي
ُمعل وي انتشلر الل ل الحلرب؟ ح ًلا إن
للبر البائة عبا أصاب مجتبق بتروغرا  ،فه أصي جبيق أفرا ب مرا نف ية ،أو ببلر
من الصع تحييي أي شيء ،ولين يريو أن الجبيق يعيشون حالة من الهيجان غير العا يو.
ويضاف إلى ك هريء البجانين جبيق أفرا عائلة رومانوف ،أي ك هذا ال ايق الجشق ،الواح اللذي يضلاي الجبيلق ويثيلر
نفوره  ،وأارباء ال يصر واريراته .وكان ك هريء يُح لون بسلوف رهيل  ،فيحلاولون الهلروب ملن الالوق اللذي يضلي يو ًملا بعلي
يو  ،ويتجا لون مق األرستواراطية البناكفة ،وينشرون اإلشلاعاي واألااويل حلول ال يصلر وزوجتله ،وي لسر بعضله ملن اللرعض
اآلاللر ،وي للسرون مللن كل ملا يحلليط بهل  .ول للي بعل كثيلر مللن األعبللا البحتللرمين رسللائ تلوبيخ إلللى ال يصللر تسفللى وراء تعللابير
كثيرا من ال سرية والغيظ.
ايحترا والت يي
ً
وب سللوب يحبل شلليئًا ملن السال  ،ولينلله ي يسللو مللن الر غللة .حلي بروتوبوبللوف بعللي رلور أكتللوبر (تشللرين األول) الحالللة
الفيرية التي كانت سائي في األوساط العُليا ف ال :وحتى أن أعللى الار لاي بليي مياللة إللى الجليل فلي عشلية الثلور  .وكانلت سياسلة
الحيومة تتعر في صالون الار ة العليا ونوا يها ينت ا اي حا سيئة .وكان أبناء هذ الار ة ي رءون وينااشون الت ارير البيتوبلة
في اال العائلة اإلمرراطورية ،وينشرون النياي حول رئير اليولة ،وييترون اصائي وم لايي الهجلاء ،وكلان علي كريلر ملن أفلرا
األسر البالية يرتا ون هذ ايجتباعاي .وكان وجو ه وسط هلذا الجلو يليفق اللرأي العلا إللى ايعت لا بصلحة األحا يل ال لاالر
والبرالغاي ال يئة .ول يحر أي واحي من هذا الوسط حتى االر لحأة بالسار اليامن وراء اللع بهذ الاري ةو.
نأرا ألنها كانت تته هذ الشلة وببباأل األلبانو ،أو التعاون
وأالذي اإلشاعاي البتر حول شلة ال صر الاور الاصة؛ ً
لف أو وران ببلا يللي :وإن ارترلاط
البراشر مق العيو .ول ي تحيث رو زيانيو الصاال الذي ي يتبتق بيثير ملن الفهل  ،وأعللن ُون لَ و
البيول وتشابهها مركيين من الناحية البنا ية ليرجة ي تيع -عنيي على األا  -مجايً ألي شك بوجو عب من بلين هيئلة أركلان
الحرب األلبانية ،وحل لة راسلروتين ،وللير لليي فلي هلذا البجلال ذر واحلي ملن الشلكو .بَيْلي أن الت كيلي والبنا ليو جلاء هنلا ونبلا
كثيرا من اليرتها عللى اإلانلاع .ولل يلت  ،ارل الثلور أو بعليها ،اكتشلاف أي ليل عللى
إرراي ،وهذا ما يُف ي اللهجة الحاسبة لشها ته ً
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التواطر بين جباعة راسروتين وهيئة أركان الحرب األلبانية .وليلن األملر مستللف بالن لرة ولببلاأل األلبلانو .وي يتعلل البوضلوع
هنا ون ري بالتعاطف أو النفور ال وميين إلمرراطور من أص ألباني ،أو لرئير الوزراء سترومر ،أو اليونتي لة كلينيبشلي  ،أو
وزيللر الللر ط اليونللت فريللييريير ،أو غيللره مللن ذوي األسللباء األلبانيللة .وتيشللف البللذكراي الباجنللة البتهيبللة للبتللآمر العجللوز
اليونتي للة كلينبيشللي بشللي صللارخ الار يللة فللوق ال وميللة التللي تت ل بهللا األوسللاط األرسللتواراطية العليللا فللي كافللة ب ل أوروبللا،
والبرتراة مق بعضها بروابط ال رابة واإلرث ،واحت ارها ليل ملن هل أ نلى منهلا ،وانتشلار السيانلة الزوجيلة فلي ال صلور ال ييبلة،
ومين البيا البعينية الرااية ،وك ب ط في أوروبا .ومن البركي أن النفور العضوي الذي أحر به الي ال صر إزاء محلاميي الثلور
الفرن ية البهذبين إلى أبعي الحيو  .والتعاطف الذي شعر به الرجعيون األلبان وال ف من الع لية الرروسية التي يتشلرق بهلا النألا
في برلين ،والتي فرض ها عليه ال ل فتر طويللة علن طريل شلواربه البلبعلة ،وأسلالي ضلراط الصلف التلي ي لتسيمها .وحبااتله
البتعجرفة ،كانا أاو من نفور شلة ال صر من الرو أو تعاطفها مق األلبان.
ول يين هذا ليح الب لة؛ إذ كان السار ناج ًبا عن منا الوضق كله :فل يين الر ط اا ًرا على علي الرحل علن ال صله
عن طري سسل منفر  .وكان إصرار على متابعة ال ير على هذا ال ري يز ا مق ات اع السار .وكانت الليررالية الببثلة بزعبائهلا
تو ايحتفاه كبا سنر بفرصة تح ي سل منفر  ،وت م الوصول إلى ال لاة .ولهذا ال ر باللذاي كانلت ت لو بليعايتها الشلوفينية
الت ي تسيع الشع وتسيف ال صر .ول تجر الشلة على كشف ال ناع عن وجههلا ارل األوان بالن لرة لب ل لة الالر كهلذ  ،ووجليي
نف ها مضار لبجارا البوااف الوطنية للرأي العا  ،مق جر األر سعيًا وراء سل منفر .
أما ضابط الشرطة اليريلر الجنلرال كورللوف ،اللذي انضل إللى شللة راسلروتين ،ف لي نفلى فلي مذكراتله وجلو أيلة ع الة ملق
ألبانيا ،كبا نفى مي سا ته ل لبان ولينه أضاف ما يلي :ووي يبين التنييي ب تورمر ألنه فير بل ن الحلرب اللذي صلنعت فلي ألبانيلا
كانت أكرر م سا عرفتها روسيا ،ول يين لها أي سر سياسي ها و .ومن واجرنا أن ي نن ى ب ن ستورمر اللذي وفيلرو بهلذا الشلي
البثير الها  ،كان على رأ حيومة تحارب ألبانيا .وفي ستوكهول اا بروتوبوبوف االلر وزراء ال يصلر للياالليلة اريل الولله إللى
ريرا إلى ال يصر .ويتحيث كورلوف (البذكور انفًا) عن راسلروتين في لول
الحيومة ببراحثاي مق بلوماسي ألباني ،ورفق بعي ذلك ت ً
وأاليرا ف ي كترت اإلمرراطور إلى زوجهلا فلي  5إبريل (ني لان)
ب نه :وكان يعترر الحرب مق ألبانيا كاررة واسعة بالن رة لروسياو.
ً
 1916ت ول :ووعليه أن ي ي ولوا ب ن فيه أي شيء مشتر مق األلبلان ،إنله كالب ليح طيل مت لامح ملق الجبيلق ،مهبلا كلان الليين
الذي ينتبي إليه األشساص وهيذا ينرغي أن ييون الب يحي الح ي يو.
ومن البركي أنله إللى جلوار هلذا الب ليحي الح ي لي اللذي ي يفيل ملن ال ُل ْير ،كلان بوسلق كثيلر ملن الجواسلير الح ي يلين أن
يت للللوا علللى شللي سللاااين أو مللرابين ،أو سب للاراي أرسللتواراطياي .ولي للت مث ل هللذ والع اللايو م للتحيلة .وليللن الللوطنيين
البعارضللين طرحللوا الب ل لة بشللي مراشللر أوسللق؛ فل للي اتهبللوا اإلمرراطللور بالسيانللة بي ل صللراحة .وي للول الجنللرال ينييللين فللي
مذكراتله التلي كترهلا بعلي ذللك ب ملي بعيلي ملا يللي :وكلان الجبيللق يتحليرون االل الجليد بصلوي علال ،وفلي كل زملان وميلان ،عللن
مراحثاي اإلمرراطور التي كانت تاال ب ل منفر  ،وعن اليانتها إزاء الفيللي مارشلال كيتشلنر ،اللذي أعلبلت اإلمرراطلور األلبلان
كريلرا االل أوسلاط الجليد ،وأرلر عللى موافله إزاء األسلر الباليلة والثلور و .ويتحليث
ورا
ً
علن سلفر ... ،إللخ .ولعل هلذا األملر ً
ينييين ،ب نه عنيما سئ الي ييف بعي الثور عن احتبال ارتياب اإلمرراطور لجريبة السيانة ،أجاب ومتهربًا و ون رضلىو بل نه
وجيوا لي اإلمرراطور عني تصنيف أورااهلا الارطلة سلجلت عليهلا مواالق فيلال الجرهلة بيل الة .وأنله (الي لييف) تل رر ملن هلذ
الحا رة إلى حي بعيي ...ويضيف ينييين بشي ذي مغز وول يضف الي ييف إلى ذلك كلبلة واحلي  ،وسلارع إللى ترليي الحليي و.
وسللواء احتفأللت اإلمرراطللور لللييها بسارطللة سللرية أ ي ،ف للي كللان الجنللرايي البسائللون يبيلللون إلللى إل للاء جللزء مللن م للئولياي
هزائبه على عات الي نيرا .وانتشري إشاعاي اليانة الر ط بين أوساط الجيد ،وكان معأبها اا ًما من األعلى ،أي من م ر هيئة
األركان الروسية العاجز .
ولين إذا كانت اإلمرراطور التي يسضق لها ال يصر في ك أمور ت ل إلى غليو كافة األسرار الع يرية ،وتضق بين يييله
رءو عي من كرار اا الحلفاء ،فإن من الضروري ال يا ب ي شيء ون انتأار .وماذا يبين ال يا به في هذ الحالة سلو إنلزال
الع اب با ل يصر وزوجته؟ وكان ع اإلمرراطور ني وي ني ويييفيتد ال ائي الح ي ي للجيد والحزب البعا ي أللبانيا ،وهذا يعنلي أنله
كان الشسص األول البره بحي منصره ل يا رور ال صر .وهذا ما فق ال يصر تحلت إلحلاح راسلروتين واإلمرراطلور إللى علزل
عبه ،واست ال يا العليا بييً عنه .ولين اإلمرراطور كانت تعار مجر محا رة الع وابن أاليه في لحأة ت لي ال لااي؛ ولذا
حلذرا ،وي ت لق ضلحية أي وعلو
نراها تيت إلى ال يصر ال ابق في م ر ال يا العليا رسالة ت ول فيها :وحاول يلا عزيلزي أن تيلون
ً
ي يمها ني ويشا ،أو ضحية أي شيء االر .وتذكر أن غريغوري (راسروتين) اي أن ذ منه ومن رجالله الفاسليين ...إننلي أحلفلك باسل
روسلليا أن تتللذكر مللا كللانوا يللو ون عبللله ،ل للي كللانوا يرغللون طللر (ولللير هللذا لغل ًلوا فار ًغللا ،ف للي كانللت كافللة األوراق جللاهز عنللي
أورلوف) كبا كانون ينوون إبعا ي إلى أحي األ ير ...و.
ول ي اال ش ي ال يصر ميسائي لرو زيانيو :وتعترف كافة العائلة ببي األذ الناج عن الي نيرا فييوروفنا ،ويحيط بل الي
وبها عي كرير من السونة ،ول ي ابتعي عنهبا جبيق الشرفاء في العب فبا مث هذ الحالة؟و ح ًا ،ما العب في مث هذ الحالة؟
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وعرللري األميللر ماريللا بافلوفنللا عللن مشللاعرها ب ل ن االللت أمللا أبناءهللا ب ل ن علللى رو زيللانيو أن يحللز أمللر ويللتسلص مللن
ريرا
اإلمرراطور  .وااترح رو زيانيو اعترار هذا الحيي وك نه ل يين ،وإي فإن ا اإلال ص يجرر على أن يرفق إلى ال يصر ت ً
يعلبه فيه ب ن إحي أميراي األسر البالية عت رئلير مجللر الليوما إللى اللتسلص ملن اإلمرراطلور  .وهيلذا حلول هلذا البوهلف
اإلمرراطوري البريع م لة اغتيال اإلمرراطور إلى نيتة لايفة من النياي البترا لة في األوساط العليا.
شلهرا ،كلان
ووافلت الللوزار نف لها فللي بعلض الحللايي موالف معارضللة لل يصلر .فبنللذ علا  ،1915أي ارل الثلور بللـ 18
ً
الوزراء يتحيرون في اجتباعاته بشي يريو لنا اليو غير مع ول .وفلي اجتبلاع مجللر اللوزراء بتلاريخ  21أغ لار (اب) 1915
تحيث وزير الحربية بوليفانوف ف ال :وإن سياسة البصالحة مق البجتبق وحيها اا ر على إن اذ البوالف .وملن البركلي أن الحلواجز
سرا إذا
الضعيفة ال ائبة في الوات الحاضر عاجز عن إي اف الياررة في الب ت ر و .واال وزير الرحرية غريغوروفيتد :ووي أذيق ً
الت ب ن الجيد ي يث بنا ،وينتأر واوع تغييرايو .واال وزير السارجية سلازونوف :وإن شلعرية ال يصلر وسللاته مهزوزتلان فلي
نأر الجباهيرو .وتحيث وزير اليااللية شتشيرباتوف ف ال :وإننلا جبيعًلا علاجزون علن حيل روسليا فلي الألروف الحاليلة ....ونحلن
بحاجة إلى ييتاتورية أو ل ياسلة توفي يلةو .ولل ييلن هلذا الحل أو ذا الا ًرا عللى إن لاذ البوالف .ولل ييلن تنفيلذ أيلة فيلر ملن هلذ
األفيار مبينًا .ول ي رر ال يصر اللجوء إلى اليييتاتورية ،ورفض ال ياسة التوفي ية ،ول ي ر است الة الوزراء اللذين أالروا بعجلزه
عن حي الر  .وكان أحي كرار البوهفين ي ج م حأاته على حليي مجللر اللوزراء ف ضلاف إللى كل هلذ البنااشلاي الوزاريلة
الجبلة البوجز التالية :وإننا سنذه إذن إلى البشن ةو.
ولير من الب تغرب أن يتحيث النا في مثل هلذ الألروف ،حتلى فلي األوسلاط الريرواراطيلة العليلا ،علن ضلرور ال يلا
بثور ال صر ،على اعترار أنها الوسيلة الوحيي لليرء رلور شلاملة عارملة .ول لي كتل أحلي البشلتركين فلي اجتبلاع مجللر اللوزراء
البذكور انفًا ما يلي :ولو أنني أغبضت عيني ،يعت يي ب ني وسط مجبوعة من الثوريين البتارفين إلى أبعي مي و.
واا ع يي من الير ببهبة سرية لبعرفة الوضق في جيوش الجنوب ف ي في ت ريلر لوحلة ااتبلة :ل لي أ ي اليعايلة الاويللة
البنصرة على تواطر ال يصر وزوجته مق األلبان إلى جع الجيد مره ً لت ر فير رلور ال صلر وويتحليث الضلراط فلي مجال له
يرا من شسصياي
بي صراحة عن هذا البوضوع ،وي ت و ال يا العليا ب ي ر فع إزاء ذلكو ،وأعلن بروتوبوبوف وب ن عي ًا كر ً
ال يا العليا كان يريي فير الثور  .وكان بعضه على صلة وري ة بزعباء اليتلة الب با بالكتلة التقدميةو.
وصرح األمير كولتشا -الذي اشتهر فيبا بعي ك ائي من الواي الثلور البضلا  -أملا لجنلة ملن ال لوفييتاي ،بعلي أن هُزملت
اواته أما الجيش األحمر ،ب نه كان على صلة بعي من أعضاء البعارضة في مجلر الليوما ،وكلان يريلي ملواافه  ،وهلذا يعنلي وأن
موافه إزاء ال لاة ال ائبة ار الثور كان سلريًاو .ومق هذا ،فإن كولتشا ل ي الذ عل ًبا ببساااي رور ال صر.
وبعي اغتيال راسروتين ،وتيابير النفي واإلبعا التي شبلت عي ًا من أفرا األسر البالية ،بيأي أوساط البجتبق العليا تتحيث
بصوي أاو من أي وات مضى عن ضرور رور ال صر .ويتحيث يوسلوبوف علن أن عل ال يصلر يبيتلري اللذي فُرضلت عليله
اإلاامة اإلجرارية في اصر  ،ت اب مق ضراط من مستلف األفواال ،وعرضوا عليه عي ًا من مساااي العب الحاسبة والتلي لل ييلن
اا ًرا بالارق على ارولهاو.
وكان من البتعارف عليه أن بلوماسيي الحلفاء ،وسفير برياانيلا بصلور الاصلة ،شلاركوا فلي إعليا البلرامر  .وفلي ينلاير
(كانون الثاني)  ،1917حاول ال فير الرريااني بتيليف من الليرراليين الرو التل رير عللى ني لوي الثلاني بعلي أن طلل البواف لة ملن
حيومته .واستبق ني وي لحيي ال فير بانترا وأ ب ج  ،ر شير  ...وانت إللى الحليي ببوضلوع االلر .وأعلل بروتوبلوف ال يصلر
عن وجو ع ااي بين بوشانان وأه زعباء اليتللة الت يميلة ،وااتلرح إالضلاع ال لفار الررياانيلة لبراارلة مشلي  .ويرليو أن ني لوي
رفض اتساذ هذا التيبير ،على اعترار أن مراارة ال فير وعب مسالف للت اليي اليبلوماسية العالبيةو .وفي تللك الفتلر أعللن كورللوف
بشي ميشوف ب ن وأجهز ايستسراراي كانت ت ج يوميا اتصال ميليوكوف زعي حزب اليا يت مق ال فار الررياانيلةو ،وهيلذا
ل تبنق الت اليي اليولية أي شيء .ولين الرق هذ الت اليي ل يعط أية نتيجة؛ إذ ل يت اكتشاف أي أرر لبرامر ال صر.
فه كان هنا ح ًا مرامر ؟ لير ليينا ما يثرت ذلك .فل ي كانت هلذ والبلرامر و "منفل كه" إللى أبعلي الحليو  ،وكانلت تضل
يرا من الحل اي بشي يجعلها تف ي صفة البرامر  .وكانت تحلل فلي الهلواء عللى اعترلار أنهلا حاللة اللرأي ال لائي فلي أوسلاط
عي ًا كر ً
مجتبق بارسرورص العليا ،وفير غامضة إلن اذ الر  ،وصيغة من صيغ الي  .ولينها ل تتركز لتصرح الاة عبلية واضحة.
ول ي اامت طر ة النر ء في ال رن الثامن عشر أكثر من مر بإ الال كثير من التعليي ي عللى ت ل ل وصلول ال ياصلر إللى
العرش .فيانت ت جن ال ياصر البزعجين أو تسن ه  .ول ي ت تنفيلذ ذللك آلاللر ملر ضلي بلولص األول فلي علا 1801؛ للذا فإننلا ي
عنصلرا ضلروريا ي بُلي منله .وليلن
ن تايق ال ول ب ن رور ال صر كانت تتعار مق ت اليي البليية الروسية ،ب كانت على العير
ً
47

األرستواراطية كانت تحر منذ أمي بعيي ب نها ي تبتلك م اليي األمور بشي تلا ؛ للذا الرري تلر شلرف النل ال يصلر لإلمرراطلور
والررجوازية الليررالية .ولين زعباء هذ الليررالية ل ييونوا أكثر من األرستواراطيين تصبي ًبا على العب .
ول للي أشللير بعللي الثللور أكثللر مللن مللر إلللى أن الرأسللباليين الليرللراليين غوتشلليوف وتيريشتشللنيو كانللا يشللي ن ملق صلليي هبا
الجنرال كريبوف نوا البرامر  .ول ي تحيث غوتشيوف وتيريشتشنيو بهذا الصي ون أن ي يما أية تفصي ي اي لة .وكلان اشلترا
البناكف العيواني غوتشيوف في جيد الروير كبتاوع لل تال ضي اإلنيليز يجعل منله فلي نألر واللرأي العلا و رجل ً ملره ً للتلآمر
أكثر من غير  .ول يين هذا لينار على الرروف ور البتحذل ميليوكوف! وي شك في أن غوتشيوف فير أكثر من مر بل ن ضلربة
جيي سريعة ي ي ها فوال من أفواال الحر كافية لل يا بيور الثور  ،ومنق انييع هذ الثور  .وكان ويت اي تحيث في مذكراته علن
غوتشيوف الذي ييرهه ،ووصف ب نه من أنصار األسالي التي استسيمها أفرا جماعة ترزيا الفتاة لتصلفية ح لابه ملق سللاان ي
يرغرون بوجو  .ولين غوتشيوف الذي ل تتح له الأروف ليررهن في شرابه على شجاعة تبار شجاعة جباعة تركيا الفتا  ،أصرح
ً
عجوزا م نًا .الاصة وأن منافر ستوليرين كان ير بوضوح الفرق ال ائ بين األوضاع الروسية وأوضاع تركيا ال ييبة .وكان
اآلن
تيبيرا واائيا ضي الثور  ،ب ضربة أالير تثير اينهيار ،أي أي ييون اليواء أسوأ من البر ؟
صر
ال
رور
تيون
ي
أن
يسشى
ً
كثيرا ملن األحا يل علن اإلعليا اي لثلور ال صلر ،وك نهلا أملر تل
وإننا لنجي في اليتاباي البسصصة لثور فرراير (شراط) ً
تنفيذ  .ويتحيث ميليوكوف عن ذلك ب وله :ووت رر تنفيذ هذ الساة في فرراير (شراط)و .وليلن ينييلين يركلي أن موعلي العبليلة كلان
في مار (اذار) .ويشير ك ٌ من هلذين الشسصلين إللى أنله كلان مشلتر ًكا فلي والالةو توايلف ال الار اإلمرراطلوري الل ل تسجوالله،
وإجرار ال يصر على التنازل عن العرش ،واللجوء إلى وتصفية ال يصر ج ليياو إذا ملا رفلض التنلازل علن العلرش كبلا هلو متوالق.
ويضيف ميليوكوف أن احتبال واوع اين ب الع يري فق زعباء اليتلة الت يمية ،الذين ل يشتركوا في البرامر أبيًا ،ولل ييونلوا
علللى إط ل ع كام ل بإعلليا اي البتللآمرين ،إلللى إجللراء البنااشللاي اال ل لجللان صللغير ؛ بغيللة اكتشللاف أفض ل األسللالي لإلف لا مللن
اين ب الع يري بعي نجاحه .ول ي ههري في ال نواي األالير راساي مارك ية متعي تركلي صلحة وجلو ايسلتعيا اي العبليلة
لثور ال صر .وييلنا هذا البثال إلى كيفية احت ل األساطير ب هولة واو ميانًا مرمواًا في عل التاريخ.
وكثيرا ما ي ي اليتاب كيلي على وجو البرامر الحيي الرليغ الذي ايمه رو زيانيو ،وأكي فيه عي وجو أية مرامر  .ففي
ً
يناير (كانون الثاني)  1917كان الجنرال كريبوف عائيًا من الجرهة إلى العاصبة ،فاشتيى أملا مجللر الليوما ملن الوضلق اللذي ي
يُحتب ل  :ووسللن ي لي ل اللليع إذا مللا حللزمت أمللرك لتنفيللذ هللذا التلليبير األاصللى (عللزل ال يصللر)و .إسا مككا حككزمتم أمككرزم وصللرخ
األكتوبري شييلوف يي بعصرية :وأن من غير البجيي معاملته برف ورأفة طالبا أنه ي و روسيا إلى الضياع!و ووسلط ن لاش حلا و ،
ذُكر حيي صحيح أو مشليو بله عللى ل لان بروسليلوف اللذي الال :وإذا توجل عللي أن أالتلار بلين ال صلر وروسليا فلإنني أالتلار
روسياو ،إسا توجب! وبيا البليونير الشاب تيريشتشنيو مصلب ًبا عللى اللتسلص ملن اإلمرراطلور .وأعللن شلينغاريف وهلو ملن حلزب
اليا يت ما يلي :وإن الجنرال على ح  ،واين ب ضروري ي بُي منه ،ولكن من سا الذي سيقرر القيام به؟" إن الب لة كلها كامنلة
هنا :من ذا الذي سي رر ال يا به .هذا هلو ملوجز تصلريحاي رو زيلانيو اللذي والف ضلي فيلر اين ل ب .ولل يحلز البسالط الل ل
األسابيق ال ليلة التالية على أي ت لي ملحلوه .وتحليث اليثيلرون علن إي لاف ال الار اإلمرراطلوري ،وليننلا ي نلر ملن هلو الشلسص
البيلف بتنفيذ هذ العبلية.
عنيما كانت الليررالية الروسلية فتيلة ،كانلت تليع ببالهلا وتعاطفهلا الثلوريين – اإلرهلابيين؛ يعت ا هلا بل ن انابل اإلرهلابيين
ستجرر البليية على ال وط بين ذراعيها .ول يين أي واحي من هريء الوجهاء البحترمين اي اعتا على البساطر برأسه .ول يين
السوف الوف أشساص ب ير ما هو الوف طر ة ،وكانوا يفيرون كبا يلي :األمور ت ير اآلن بشي سيء .ولين ماذا إذا ما واعنلا فلي
األسوأ! ولو سار غوتشيوف وتيريشتشنيو وكريبوف الاواي جا على طري اين ب الع يري ،وأعليو عبليلا ،وعرئلوا ال لو
واإلمياناي ال زمة له ،لعلبنا بذلك بعي الثور بي اة ،ألن البشتركين في مث هذا العب  ،والاصة البنفذين الشران ال زمين اللذين
ي بُللي مللن وجل و ه ب علليا كريللر  ،كللانوا سلليتيلبون بيل ب للاطة ،ون أن ييللون هنالللك مللا يبللنعه مللن التحلليث عللن عبل تل تنفيللذ
لرمن له ل منللذ فررايللر (شللراط) م للت ر ً سياسلليا أفض ل  .ومللق هللذا ل ل يت للي أحللي ببث ل ه لذ
وت ريرًللاو ،الاصللة وأن هللذ البشللاركة تُل س
البعلوماي .ومن البركي أيضًا أن غوتشيوف وكريبوف ل ييفعا األملر إللى أبعلي ملن حليو التنهلياي الوطنيلة بلين كل ملن السبلر
وسيجار .وهيذا ل يجي أفرا الار ة األرستواراطية الحب ى ،ورجال البعارضة البالية األغرياء الشجاعة اليافية لل يا بعب يصحح
م ير الر الساطئة.
وفي مايو (ايار)  ،1917ع ي اجتباع الاص في مجلر اليوما تحيث به ملاك كوف ،وهلو واحلي ملن أكثلر الليرلراليين رررلر
وأشيه سسفًا ،واال ب ن الثور ستار اليوما مق البلييلة :وفلإذا ملا لعنلت األجيلال الب رللة هلذ الثلور  ،فإنهلا سلتلعننا أيضًلا ألننلا لل
نعرف كيف ن ترعي األحياث في الوات الب ئ بان ب ع يري ي تي من األعلى!و ر تحيث كرن يي في منفا بعلي ذللك وعرلر علن
نيمه وأسا ب وله :ونع  ،ل ي تر ي روسيا البوسر طوي ً أما فير ال يا بان ب ع يري ي تي من األعلى (الذي تحيث اليثيرون
عنه ،وت إعيا بشي كام [؟]) ،وهذا ما جعلها تت الر في رء انفجار ال و األولية في اليولةو.
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وتيب هاتان الشها تان البفعبتان بايستغراب واألسى اللوحة التي تُركي ب نه رغ انليفاع الثلور  ،ورغل انال ق كافلة الو
س
الثور الجامحة ،فإن هنالك علباء تافهين يصرون عللى ايعت لا ب نله كلان ملن الببيلن اسلتراق الثلور و ر هلا علن طريل اسلتريال
الرأ البليي الصغير! وفي الوات الب ئ و.
ول يتبتق أنصار رور ال صر بجرأ كافيلة لشلن رلورته واليرلر و فلنج علن ذللك ههلور الالة ان ل ب صلغير .ولل يجلر
البتآمرون الليرراليون على التسلص من الشسص األساسلي فلي البلييلة ،والرر أفلرا األسلر الباليلة الب ربلون اللتسلص مبلن ي لف
وراء ال يصر ويوحي له ب فيار  :فاعترروا اغتيال راسروتين الوسيلة النهائية إلن اذ األسر البالية.
وأمللن األميللر يوسللوبوف ،البتللزوال مللن إحللي أميللراي رومللانوف ،ع ل ع ل البلللك يبيتللري بللافلوفيتد ،والنائ ل البليللي
بوريشييفيتد .وحاول هريء الث رة اجتذاب الليررالي ماك كوف إلعااء عبلية ال ت طابعًا وطنيا .وان لح البحلامي الشلهير بيل
تَعَ ُّ  ،بعي أن حص على ال وسلبه للبتآمرين .وهذا تفصي كرير األهبية! ورأ البتآمرون ب ن وجو سيار من سياراي ال صلر
اإلمرراطوري معه ي ه عبلية اللتسلص ملن الجثلة ،ووجلي شلعار األسلر البلييلة ال لري إللى اسلتسيامه .وملري األحلياث وك نهلا
تجري وف تعليباي مسرال سينبائي يعي فيل ًبا ي يتبتق بذوق رفيق .وفي ليلة  17 – 16ي برر (كانون األول) ت اجتذاب راسلروتين
إلى وليبة في اصر يوسوبوف ،حي أجهز عليه.
فإذا استثنينا شلة ضي ة جيًا ،وعي ًا ملن البعجرلاي براسلروتين إللى رجلة العرلا  ،وجلينا أن الار لاي الباليلة اعترلري م تل
وال يير العجوزو عب ً من أعبال السل ص .وأوافلت ال للااي عل البللك فلي اصلر  ،بعلي أن الضل يييله ،ح ل تعريلر ال يصلر
نف ه ،بيي البوجيك -وملن الب رلول أن يل ل راسلروتين بالب ليح ،أملا أن ييلون موجييلا ،فهلذا أملر كريلر! -وكلان يبيتلري يتل لى فلي
اصر زيا راي البجاملة التي ي و بها أفرا األسر اإلمرراطورية الب يبين في بتروغرا  .حتى أن أاللت اإلمرراطلور نف لها ،وهلي
أرملة األمير سيرال أحي أفرا األسر البالية الب ربين بعثت إلى البتهبين برراية ترار فيها عبله الوطني .وأالذي الصحف تنشر،
ار منق اإلشار إلى راسروتين ،عي ًا من الب ايي البتحب ة .وجري بعض البحاويي فلي الب لارح لت ليي علي ملن البشلاهي عللى
شرف ال تلة .وترا ل البار في الشارع التهاني .وكت األميلر يوسلوبوف :ووشلرب النلا نسرنلا فلي البنلازل الساصلة ،واجتباعلاي
الضراط ،وأطل العبال في البصانق صيحاي الت ييلي عللى شلرفناو .وهنلا ملا يليفعنا إللى ايعت لا بل ن العبلال اسلت رلوا نرل مصلرع
سى .ولين ت يييه ل يص إلى حي اآلمال البرنية على استريال األسر البالية.
راسروتين ون أن يح وا ب ي أ ً
وارعت شلة راسروتين في مواف اينتأار والترا  ،وكانت مراس فن وال يير العجلوزو ب لياة ي تت ل باألبهلة .واشلتر
في الجناز ال يصر وزوجته وبناتهبا وفيروبوفا .وأح ت األسر الباليلة أملا جثلة ال ليير الصليي  ،وسلارق السيلول ال لاب اللذي
اتله أارباء اإلمرراطور بشليء ملن اينعلزال .ولل يجلي راسلروتين الراحلة حتلى بعلي موتله .فعنليما وضلعت ال للااي الثوريلة ني لوي
والي نيرا رومانوف في حالة التوايف ،نرد بعض جنو ت اركويه – سي ارر  ،وفتحلوا التلابوي ،فوجليوا عنلي رأ الجثلة أي ونلة
ن د عليها ما يلي :والي نيرا ،أولغا ،تاتيانا ،ماريا ،اناستازيا ،انياو وأرسلت الحيومة البراتة مبلث ً علن ال للاة -وإننلا لنت لاءل لل
فعلت ذلك -بغية جل الجثة إل ى بتروغرا  .ولين الجبلاهير وافلت ضلي هلذ العبليلة ،واضلار مبثل ال للاة إللى إحلراق الجثلة فلي
ميانها.
ول تعد البليية بعي م ت الصيي سو عشر أسابيق .ولينها امتليت هذ الفتر من اللزمن بل جليال .واالتفلى راسلروتين،
ولين شرحه ه يبار الحي  .وتصرف اإلمرراطور وزوجته بعي م ت راسروتين على عير ما تواعه البتآمرون .وأصرا على أن
ييون على رأ الر أسوأ عناصر شلة راسروتين ،وأكثره است اابًا يحت ار الشع  .وأرا ال يصلر أن يثل ر للي ال تيل فعلين فلي
الرلرا ي لول بل ن
صللا تاف ًهلا تبا ًملا .ونُفلي عللي ملن أالارب اإلمرراطلور إلللى اللارال العاصلبة .وتناال النللا
ً
منصل وزيلر العليل شس ً
بروتوبوبوف كان يعب على استحضار األرواح ،وي تحضر روح راسروتين .وضاات ع ي الوضق العصي الذي ي مسرال له.
كريرا ،ولينه ل يص إلى حيو الليور اللذي تاللق إليله البنفلذون والبتلآمرون .وأ ايغتيلال
ورا ً
ولع اغتيال راسروتين ً
إلى زيا الاور األزملة بلييً ملن تسفيلف حليتها .وأاللذ الجبيلق يتحليرون علن حا رلة ال تل فلي ال صلر ،وم لراي هيئلاي األركلان،
والبصانق ،وأكواخ ال رويين .واستنت الجبيق ب ن أفرا األسر البالية ل يجيوا وسيلة للصراع ضي والشللة البجذوملةو سلو ال ل
والب ي  .وكت الشاعر بلو عن اغتيال راسروتين ما يلي :ووأصابت الرصاصة التي اتلته ال األسر الباليةو.
***
ل ي تحيث روب ريير من ارل أملا البجللر الت سي لي ،وذكلر بل ن معارضلة النلر ء أضلعفت البلييلة ،وحركلت الررجوازيلة،
والجباهير الشعرية من بعيها .ر أطلق روبسبيير هذا التحذير :لن ت تايق الثلور فلي ب يلة أرجلاء أوروبلا أن تتالور بال لرعة التلي
سلا تبنعهلا ملن الرليء بشلن
عرفتها في فرن ا؛ ألن الار اي البتبيز في الر األالر تعلبت من تجربلة طر لة النلر ء الفرن لية رو ً
الثور  .وبالرغ من اة تحلي روب لريير وصلحته ،فل لي أالال هلذا ال ياسلي عنليما اعت لي بل ن حباالة طر لة النلر ء الفرن لية الل ل
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سا ي يُن ى .وأررتت روسيا في عا  ،1905وعا  1917بل ن الثلور البوجهلة
البعارضة أعات ل رستواراطيين في كافة الر
ر ً
ً
ضي نأا أوتواراطي نصلف اسلتعرا ي ،أي بالتلالي ضلي الار لة النريللة تتل لى فلي بيايلة م ليرتها ع ًبلا فعلاي رغل تنااضله وانعليا
منهجيته .وي ي تي هذا اليع من طر ة النر ء البتوساة فح  ،ب من ال بة البتبيز لهلذ الار لة أيضًلا ،ببلا فلي ذللك بعلض أفلرا
األسر البالية .وتريو هذ الأاهر التاريسية غير من جبة مق نأرية مجتبق يض عي طر اي ،ولينها ي تنلااض فلي الح ي لة سلو
البفهو الريائي لهذ النأرية.
إن الثور تنيلق عنيما تص الصراعاي ايجتباعية إلى أعلى رجاي توترها .ولين ارتفلاع التلوتر هلذا يجعل الوضلق غيلر
محتب حتى بالن رة لار اي البجتبق ال يي  ،أي بالن رة للار اي التي ُحي عليها بالزوال .ونحن ي نريي إعااء التشابه بين الألواهر
الاريعية والأواهر اي جتباعية أهبية أكرر مبلا ينرغلي ،وليننلا نلو اإلشلار إللى أن اللوي تغليو فلي لحألة معينلة عبليلة ضلرورية
محتومة بالن رة ل وللوليي الجييي أيضًا .وتررهن معارضة الار اي البتبيز على أن وضعها ايجتباعي الت لييي عاجز عن تل مين
متالراي ب اء البجتبق .وتريأ الريرواراطية الحاكبة بتر األمور تجري على أعنتها ،وتحر األرستواراطية ب ن ال سعلياء العلا موجله
إليهللا بصللور الاصللة ،فتل للي وزر السا ل علللى كاه ل الريرواراطيللة التللي تللته بلليورها األرسللتواراطية ،ر ل توجلله األرسللتواراطية
والريرواراطية عياءهبا بصور مجتبعة أو منفر ضي البليية التي تتوال سلاتهبا.
وييت األمير شتشيرباتوف ،الذي ُعي إلى الوزار وكان يشغ عي وهائف في مرس اي طر ة النر ء :وأن سلامارين وأنلا
مارشاين اييبان من مارشايي طر ة النر ء .ولير هنا من يعتررنا حتى اآلن شسصين ي لاريين ،كبلا أننلا ي نعترلر أنف لنا كلذلك.
وليننا عاجزان عن فه ا لوضق ال ائ في اليولة :فالبلك وحيومته مستلفان بشي جذري مق ك ال لو الحييبلة العااللة فلي البجتبلق
كالنر ء ،والتجار ،والرليياي ،والزيب تفو ،والجليد (وي ي لتح البتلآمرون الثوريلون أن نتحليث علنه ) .فلإذا كانلت ال للاة العليلا
عازفة عن سباع ارائنا ،فإن من واجرنا أن نتر ك شيء ونرح و.
وهيذا تر طر ة النر ء أن مصير ك ب ء كامن في أن البليية أصيرت بالعبى ،أو ف يي الرشي .وي تعت لي الار لة البتبيلز
ب نه ل يعي من الببين بصور عامة إيجا سياسة ت ُ َرمن تواف البجتبعين ال يي والجييي وتعايشهبا .أي أن طر ة النر ء ترفض ارول
فير موتها ،وت ف ال ل حشرجة النزع األالير ضلي أالي ملا فلي النألا ال ليي  ،أي ضلي البلييلة .ويبيلن تف لير عنلف البعارضلة
األرسللتواراطية وي مرايتهللا ،بايمتيللازاي التللي تبتعللت بهللا أوسللاط النللر ء العُليللا تاريسيللا ،وبسللوف هللذ األوسللاط مللن فيللر انللييع
الثور  .كبا يبين تف ير انعيا منهجية رور الار ة األرستواراطية في ال لرن ال لابق عشلر (رلور الفرونلي) وتنااضلاتها ب نهلا كانلت
م اومة طر ة وجيي كافة ال ر أمامها م يو  .وكبا يرتجف له البصراح ويشق منه ضوء اوي -ي يسلو من الان -ار انافائله،
فإن طر ة النر ء عرفت ار انافائها إشلعاعاي معارضلة اليمت ألالالر أعليائها أفضل السليماي .وهيلذا كانلت جيليلة هلذا التالور
الذي ي يتااب مق نأرية طر اي البجتبق فح  ،ب ويتعذر تف ير ون هذ النأرية.
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احتضار الملكية
ل ي س ات األسر البالية من جراء الهز وك نها ربر فاسي  .وت ك ذلك ار أن يتاح للثور الوات الل ز لحل معضل تها
ال ُبلحة .وي يبين أن تيتب صور الار ة الحاكبة ال ييبة إي إذا تحيرنا عن وضق البليية في فتر سيرها نحو ساعة س وطها.
كان ال يصر في االر أيا حيبه اابعًا في م ر ال يا العليا ،في موهيليف .ول يين ذهابله إللى هلذا البيلان ناج ًبلا علن الحاجلة
البلحة لوجو  ،ب للهروب من البشاك التي ت لررها لله بتروغلرا  .وت لول ملذكراي مكؤرخ الكبالط الجنلرال وبين ليي اللذي رافل
ال يصر إلى م ر ال يا العليا ما يلي :والحيا هنا ها ئة .وست ير كافة األمور كبا كانلت ملن ارل  .وي ينتألر منله (ملن ال يصلر) هنلا
ال يا ب ي شيء ،إي إذا واعت هروف استثنائية ااهر  ،وسر عن طري الصيفة بعض التعيي ...و .وفلي  24إبريل (شلراط) كترلت
اإلمرراطور (باإلنيليزية على عا تها) إلى ني وي الثاني الب ي في م لر ال يلا العليلا :وامل أن يشلن نائل الليوما كيرن ليي (وهلي
ت صي كرن يي) لبعاارته على السا الشنيعة التي يل يها ،إن هذا ضروري (اانون الاوارئ) ،وسييون عرر لبلن يعترلر .ويرغل
الجبيق في ر يتك أكثلر شلي  ،وهل يرجونلك أن تيلون كلذلكو .وفلي  25فررايلر (شلراط) تل لى م لر ال يلا العليلا برايلة صلا ر علن
وزار الحربية تعلن انييع اإلضراباي في العاصبة ،وابتياء اإلضراباي في األوساط العبالية ،كبا تعللن علن اتسلاذ تليابير مشلي ،
وعي واوع حوا ث الاير  .وهذا يعني أن ما حص ب يط مشابه لبا شهيته الر من ار وما ستشهي فيبا بعي.
وحاولللت اإلمرراطللور ت ويللة عزيبللة زوجهللا الللذي اعتللا ي مناشلليته بعللي السضللوع واينصللياع ،ف رسلللت فللي  26فررايللر
(شراط) براية ت تهيف منها استثار شجاعته البهزوز وت ول فيها :وكل شليء هلا ئ فلي البيينلةو .ولينهلا لل تلرل أن أرسللت فلي
الب اء براية اعترفت فيها ب ن واألمور ي ت ير في البيينة كبا ينرغيو .رل كترلت رسلالة تركلي بهلا ملا يللي :وينرغلي أن نعللن للعبلال
بي وضلوح بل ن اإلضلراب مبنلوع .وأن مسالفلة هلذا األملر تعنلي إرسلاله إللى الجرهلة لبعلاارته  .إن إطل ق النلار ي يجليي فتلي ً،
والبه ت مين استتراب النأا  ،ومنق العبال من اجتياز الج ورو .نع ل ي كان األمر بحاجة لشليء ملن النألا فح ل ! وعلي ال لباح
للعبال بالوصول إلى مركز البيينة ،وتركه يبوتون الن ًا وسط عجزه الغاض في الضواحي.
وفي صريحة  27اسلتُي سعي الجنلرال إيفلانوف ملن الجرهلة إللى العاصلبة عللى رأ كتيرلة ملن فرسلان ال ليير جلورال ،و ُزو
ب لااي مال ة ييتاتورية على أن ي ي تسيمها إي بعي الوصلول إللى ت لاركويه – سلي  .ول لي كتل الجنلرال ينييلين -اللذي حلاول
صلا أال م ءملة للوضلق ملن هلذا الجنلرال .إنله عجلوز
فيبا بعي تاري أسالي اليييتاتور الع يري -ما يلي :ويصع أن نتسي شس ً
متهالك ،ي يعي ح ي ة الوضق ال ياسي ،ول يعي يبتلك ال و أو الفاعلية أو اإلرا أو العز و .وواق ايالتيار على إيفانوف بنلاء عللى
الصور التي تركها عبله في األذهلان الل ل الثلور األوللى؛ إذ أنله سلح ارل إحلي عشلر سلنة انتفاضلة كرونشلتا ي .وليلن هلذ
ال نواي ل تبض ون أن تتر ارارها؛ فل ي أنهيت األيا البعاارين ،وغيا من تعرضوا للع اب رجايً أكثر نضل ًجا .وتل لت الجرهتلان
أمرا بإعيا ال اعاي ال زمة إلرسالها إلى بتروغرا  .واعت يي ال للااي ون ريل أن أمامهلا واتًلا كافيًلا للعبل .
الشبالية والغربية ً
واعت ي إيفانوف ب نه سيُنهي ك شليء بنجلاح ،ولل يلنر أن ييللف أحلي مراف يله بل ن يشلتري لله ملن موهيليلف بعلض البلرن والهليايا
لي يمها لبعارفه في بتروغرا .
وفي صريحة  27فرراير (شراط) بع رو زيانيو إلى ال يصلر برايلة التبهلا ببلا يللي :ول لي أزفلت ال لاعة األاليلر  ،ومصلير
الوطن واألسر البالية رهن بهاو .واال ال يصر لوزير الر ط اليونت فريليريير :وهلا هلو رو زيلانيو الرليين ييتل للي ملر رانيلة
جررا على الر .
هذا النوع من الهراء الذي لن أعبي إلى الر عليه أبيًاو .ولينه ل يين هرا ًء! ووجي ال يصر نف ه بعي الي م ً
ريرا من الجنرال الابالوف عن عصليان فلوال بافلوف ليي ،وفلوال بريلوبر
وفي ههير يو  27نف ه ،تل ى م ر ال يا العليا ت ً
اجين يي ،والفوجين الفولهيني والليتواني .وعن ضرور إرسال ااعاي ع يرية مورواة من الجرهة .وبعي سلاعة واحلي جلاءي ملن
وزير اليفاع براية مابئنة تبا ًما ت ول :وت سح ايضاراباي التي بليأي هلذا الصلراح فلي بعلض عناصلر الحاميلة ،ونفلذي عبليلة
ال ح بفض وفعالية سرايا وكتائ مسلصة لواجرها ...وإنني على ر ة تامة من عو الهيوء ب رعة...و .ولل تل ي ال لاعة ال لابعة
ريرا ي ول فيه :ول تتبين الوحياي ال ليلة الرااية على إال صلها لواجرهلا ملن اإلجهلاز
م اء حتى كت هذا الوزير (بي ئيف) نف ه ت ً
ً
بلآن
نلة
البيي
اااعلاي
مستللف
فلي
وللعبل
كافيلة
تيلون
أن
عللى
،
فعل
مضلبونة
ااعلاي
على العصيانو ،وياال اإلسراع بإرسلال
و
واحيو.
واعت ي الوزراء في هذا اليو أن الوات م ئل لتاهيلر وسلاه ملن وزيلر الياالليلة بروتوبوبلوف ،بعلي أن اعترلرو الب لئول
األول عن تيهور الوضق كله .ونشر الجنرال الابالوف في الوات نف ه وري ة يُعلن فيها األحيا العرفية في بتروغلرا  ،ون إذن ملن
الحيومة ،معتبيًا بذلك على أوامر ج لته .بهذا الشي كانوا يحاولون جبق ال االن مق الرار  ،ويعبلون بليون تفييلر أو إعليا أو أي
أم بالنجاح .ول تتبين ال للااي ملن تعليل األملر السلاص بلإع ن األحيلا العرفيلة عللى جليران البيينلة؛ إذ لل يجلي بالككا محلافظ
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العاصبة الصبغ والفراشي ال زملة للذلك .والح ي لة أنله لل يعلي للي هلذ ال للااي أي شليء متباسلك ،ف لي غليي جلز ًءا ملن مبليلة
الأ ل.
وكان أكرر هذ الأ ل في االر وزار من وزاراي ال يصر رج في الع ي ال ابق من عبر هو األمير غلوليتزين ،اللذي الا
من ار برعض األعبال لب اعي اإلمرراطور  ،بشي جعلها تعينه رئي ً ا للحيومة في فتر الحلرب والثلور  .وعنليما كلان األصليااء
ي لون هذا والنري الروسي اليم و ،وهذا والعجوز البتهالكو( ،ح تعرير الرارون الليررالي نولي) ،ل اَرس مث هلذا البنصل ملق
ك ما يحبله من متاع  ،كان غولتزين يجيل  :وليلي أجبلق ذكريلاي طيرلة إضلافيةو ،ولينله لل يح ل حتلى هلذ النتيجلة .ولوصلف
الحالة البعنوية آلالر حيومة ايصرية فلي هلذ ال لاعاي ي ي لعنا سلو ايستشلها بل اوال رو زيلانيو :ووملا أن جلاءي أول أالرلار
حركة الجباهير نحو اصر ماري؛ حي يجتبق مجلر الوزراء ،حتى أطفئت كافة أنلوار البرنلى .وأصلرح هَل اللوزراء الوحيلي أن ي
تلحظ الثور وجو ه َ .بيْي أن السرر ل يين صحي ًحا ،ول يهلاج أحلي ال صلر .وعنليما أضليئت األنلوار ملن جييلي وجلي أحلي اللوزراء
نف ه مسترئًا تحت طاولة كرير  ،ول نا نعرف ما هي الذكرياي التي كان يجبعها في هذا البيانو.
ولين الحالة البعنوية لرو زيانيو لل تيلن عللى م لتو األحلياث .فل لي حلاول رئلير مجللر الليوما أكثلر ملن ملر ايتصلال
هاتفيا مق األمير غوليتزين ولين األمير أجابه :وأرجو أن ي تتص بي بعي اآلن ،فل ي ايمت است التيو ،وي ول أملين سلر رو زيلانيو
أنه ما إن سبق رئير مجلر اليوما هذا النر حتى تهالك على أحي الب اعي ،وغاى وجهه بيلتا يييه ...ويا إلهلي! هلذا رهيل ! لل يعلي
ليينا سلاة! إنها فوضى مركي ! ..إنه اللي !..و وبيلى بهليوء .وعنليما االتفلى شلرح ال للاة ال يصلرية الهرملة أحلر رو زيلانيو ب نله
تعير ،منروذ ،يتي  .في كان في تلك ال اعة بعييًا عن التفيير ب نه سي ف في اليو التالي وعلى رأ الثور و.
وتف ر إجابة غوليتزين الهاتفية كبا يلي :وفي م اء  27اعترف مجللر اللوزراء نهائيلا بعجلز علن ال ليار عللى البوالف.
وطل من ال يصر أن يضق على رأ الحيومة شسصية تتبتق بث ة الجبيق .ور ال يصر على غوليتزين :وإنني أعترلر أن أي ترليي
في األشساص وسط هذ الأروف العصليرة أملر غيلر م رلول .ني لويو .فبلا هلي الألروف التلي كلان ينتأرهلا؟ ل لي كلان يصلر عللى
ضرور اتساذ وتيابير جي حازمةو ل ح اينتفاضة .ولين الحيي في هذا الصي أسه من التنفيذ.
وفللي  28ف لليي اإلمرراطللور الصللامي بلليورها شللجاعتها .فرعثللت إلللى ني للوي برايللة ت للول فيهللا :ول للي غلليي التنللازيي أمل ًلرا
ضللروريا ،فاإلضللراباي م للتبر  ،كبللا انض ل عللي كريللر مللن ال للواي إلللى صللفوف الثللور  ،ألللير (الي للنيرا)و .وهيللذا انتأللري
اإلمرراطور األلبانية األصل  ،البتب لية بلالحي البالل  ،حتلى رلاري كافلة ااعلاي البوالق وأفلواال الحلر اإلمرراطلوري ارل أن
أمرا ضرورياو .عنيها بيأ ال يصر ي حظ ب ن ورو زيانيو الرليينو لل ين ل لله هلرا ًء؛ ف لرر ايلتحلاق
تعترف ب ن والتنازيي غيي ً
ب سرته .ومن البحتب أن ييون وراء إبعا عن م ر ال يا العليا عي من جنرايي ال يا الذين أح وا برعض الضي من وجو .
وسار ال اار اإلمرراطوري فلي بيايلة األملر ون حلوا ث .وكلان ر سلاء الشلرطة وحيلا الب اطعلاي يل تون كالبعتلا لتحيلة
ال يصر في البحااي .وكان ال يصر يريو في عربة االار بعيليًا علن الضل الثلور  ،ووسلط حاشليته الب لوفلة ،وك نله ف لي اإلح لا
بوجو أزمة حا واسعة النااق .في ال اعة الثالثلة ملن بعلي ههلر  28فررايلر (شلراط) ،كلان تالور م لار األحلياث الي حلي مصلير
ال يصر ،ومق هذا بع ني وي من فيازما إلى اإلمرراطور الرراية التالية :والا ر جبي جليًا ،امل أن تيلوني ها ئلة وبصلحة جيلي .
ل ي أرسلت الواي عييلي ملن الجرهلة ،بيل و  ،البسللص نييلي (ني لوي)و .وبلييً ملن أن ي لي ال يصلر اللو و التنلازيي التلي ألحلت
الي لنيرا بالرهللا ،نللرا يرسل الواي مللن الجرهللة .وليللن وجبللال الا لرو لل يبنللق ال يصللر مللن أن ي ابل العاصللفة الثوريلة بعللي عللي
ساعاي .ووص ال اار اإلمرراطوري إلى محاة فيتشليرا ،وليلن عبلال ال لية الحييييلة رفضلوا ال لباح لله باللذهاب إللى أبعلي ملن
ذللك؛ وفهنللا ج للر ي ت للبح حالتلله بللالعرورو .ومللن البحتبل أن تيلون حاشللية اإلمرراطللور وراء االللت ق هللذ الحجللة بغيلة تسفيللف
الاور البواف أما ال يصر .وحاول ني وي البرور ،أو حاولوا إيجلا م للك ل الار عرلر بولوغوايله الوااعلة عللى ال لية الحييييلة
الواصلة بلين موسليو وبتروغلرا  .وليلن عبلال ال لية الحييييلة رفضلوا فلتح هلذا ال لري أملا ال الار اإلمرراطلوري .وبليا الوضلق
البلبو أكثر ب غة من كافة الرراياي ال ا مة من بتروغرا  .ل لي وجلي ال يصلر نف له م اوعًلا علن م لر ال يلا العليلا ،ون أن يجلي
ال ري إلى عاصبته .وهيذا استااعت الثور هزيبة البلك بعي من والريا قو! الببثلة بعبال ال يك الحيييية.
وتذكر مذكراي مررخ الر ط وبين يي الذي راف ال يصر في ااار ما يلي :ويعترف الجبيق بل ن اينعالاف اللذي أصلاب
البواف في هذ الليلة في فيتشيرا يتبتق ب هبية تاريسية ...وإنني أر بوضوح ب ن م لة اليستور اي ُحللت .وملن البركلي أن الشلع
سيحص على هذا اليستور ...وي ول الجبيق ب ن من الضروري م اومته  ،أي م اومة أعضاء الحيومة البراتةو .إن طري ال لية
الحيييية م اوع بإشار ضوئية ييبن بعيها الار البوي .واليونت فرييريير ،واألمير ولغوروكي ،و وق لوشلتينريرص ،وغيلره
مللن ال للا البحتللرمين يريلليون اليللو فيللر مللنح اليسللتور ،وي يفيللرون لحأللة واحللي ببتابعللة الصللراع .وينص ل هبه ل ف لط علللى
ضرور الب اومة ،أي على ضرور محاولة الياع النا  ،ب سلوب عا .1905
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وعنيما كان ال اار اإلمرراطوري يت يق باحثًا عن سري م ئ  ،بعثت اإلمرراطور لزوجها براية تلو األاللر  ،ترجلو فيهلا
أن يعو ب سرع وات مبين .ولين الرراياي كانت تعو إليها والي كتل عليهلا ب لل رصلاص أزرق والبرسل إليله مجهلول اإلااملةو،
وغيا عبال الررق عاجزين عن العثور على ايصر روسيا...
وساري األفواال نحو اصر توريي تت يمها األع والبوسي ى .وانتفض بحلار أسلاول الحلر تحلت ايلا ابلن عل ال يصلر
كيري ف يبيروفيتد الذي أالذ فج -ح شها ته اليونتي ة كلينبيشي  -موافًا روريا .وترعثلر البوهفلون فلي كل ميلان .وهجلري
فرارا يحاول ك واحي به إن لاذ جللي و .وأاللذي جباعلاي الجنلو الثلوريين
حاشية ال صر البيان .ووصفت فيروبوفا ذلك ب نه :وكان
ً
تتجول في أبهاء ال صر ،وتتفحص ك شيء بيثير من ح ايط ع ،وارل أن ت لرر األوسلاط العليلا مصلير البلييلة ،كانلت عناصلر
ال اعي اي حولت اصر ال ياصر إلى متحف.
واتجه ال يصر ،الذي ف ي عنوان إاامته ،إلى ب ليوف محلاويً الوصلول إللى م لر ايلا الجرهلة الشلبالية العامللة تحلت رئاسلة
الجنرال العجوز روسيي .واي أفرا الحاشلية اإلمرراطوريلة ااتراحلاي متتاليلة .وتلر ال يصلر طلوي ً .ف لي كلان يعتبلي عللى األيلا
الوات بالياائ .
واألسابيق ،على حين كانت الثور تح
ول ي وصف الشاعر الي نير بلو ال يصر في أشهر حيبه األالير كبا يلي :وإنه عنيي ولينه ب إرا  ،وعصلري ولينله فَ َلي
حيته من كافة الوجو  ،وي يث ب ي إن ان ،انفعالي ولينه حريص في أاواله .ل ي فَ َلي سليارته عللى نف له ،كبلا فَ َلي ال ُلير عللى فهل
البواف ،وغيا ي يحر ببعنى ما ي و به ،ويتر نف ه بين أييي أولئلك اللذين رفعهل إللى سلي ال للاةو .فلإلى أي رجلة تصلاعيي
هذ الصفاي الساصة ،كن ص اإلرا  ،والعصرية ،والحرص ،والحذر في نهاية فرراير (شراط) وبياية مار (اذار)!
وأاليرا ارر ني وي أن يرع إلى رو زيانيو الذي ييرهه براية ت ول ب ن الل ص اللر يتالل تيليلف رئلير مجللر الليوما
ً
بتشيي وزار جييي شرياة أن يحتفظ ال يصر لنف ه بتوزيق وزاراي السارجية والحربية والرحريلة .وليلن يرليو أن هلذ الررايلة لل
تُرس أبيًا .وهيذا كان ال صر راغرًا بالب اومة مق وهريء النا و ،ولين ه تحركت وال اعاي العييي و نحو بتروغرا أ ي؟
ل ي وص الجنرال إيفانوف إلى ت اركويه  -سي ونبا عناء؛ إذ ل يين عبال ال يك الحيييية اا رين على مجابهة كتيرة من
فرسان ال يير جورال .واعترف الجنلرال فيبلا بعلي ،أنله اضلار الل ل الاريل إللى اسلتسيا والت نيل األبلويو إزاء جنلو علا يين
استغفارا .وما أن وصل والليييتاتورو إللى ت لاركويه  -سلي حتلى أعلبتله
تحيروا معه بج فة وغلأة؛ إذ كان يجرره على الركوع
ً
كريلرا عللى أفلرا
ا
الالر
طياته
في
سيحب
األالر
الجيد
وااعاي
جورال
ال لااي البحلية ب ن أي نزاع بين كتيرة فرسان ال يير
ً
ً
األسر البالية .والح ي ة أن هذ ال لااي التي الشيت عللى مركزهلا ،نصلحت هلذا ال لا وإلحل ل ال ل و بلالتراجق ارل أن ينلزل
جنو من عرباته .
وطرح واليييتاتورو إيفانوف على واليييتاتورو اآلالر الابالوف عشر أسئلة ،ر عليها الابالوف بي جل ء .وهلا نحلن ن لي
نأرا ألهبيتها:
نصها الحرفي؛ ً
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أجوبة خابالوف
أسئلة إيفانوف
 )1مللا هللي ال اعللاي التللي ب يللت منضللراة ،وال اعللاي  )1عنلليي تحللت تصللرفي فللي مرللاني األميراليللة أربللق
سلللرايا حلللر  ،والبلللر سلللرايا (كواكللل ) ملللن الياللللة
ال ائر على طري الفوضى؟
ال لللوزاق .وبالللاريتي ميفعيلللة .أملللا ب يلللة ال اعلللاي ف لللي
انضللبت إلللى صللفوف الثللور  ،أو اتف للت مللق الثللوريين
علللى الواللوف موافًللا محاي ليًا .وهنللا جنللو وعصللاباي
يتجولون في البيينة ويجر ون الضراط من س حه .
 )2ملللا هلللي البحالللاي الوااعلللة تحلللت سللليار الللواي  )2ل ي س ات كافة البحالاي سبيلي ال لواي الثوريلة التلي
تحرسها حراسة مشي .
الحيومة؟
 )3البيينللة كلهللا فللي ارضللة الثللوار ،والهواتللف معالللة،
 )3ما هي أحياء البيينة التي ي تت فيها النأا ؟
ولير هنا أي اتصال مق األحياء.
 )4مللا هللي ال لللااي الب لليار علللى اإل ار فللي هللذ  )4ي أستايق اإلجابة عن هذا ال رال.
األحياء؟
 )5ل ي أواف الثوريون كافة الوزراء.
 )5ه تعب كافة الوزاراي بشي اعتيا ي؟
 )6لير هنا أية سلاة.
 )6ما هي سلااي الشرطة الساضعة لي اآلن؟
 )7ما هي البرس لاي الت نيلة واإل اريلة التابعلة للوزار  )7ي يوجي.
الحربية؟
 )8ي أمتلك أية مئونة .ول ي كان في البيينلة بتلاريخ 25
 )8ما هي كبية البئونة التي تبتليونها؟
فررايللللللر (شللللللراط)  5.600.000بللللللو مللللللن الللللللياي
ايحتياطي.
 )9ه اسلتولى العُصلا عللى كبيلة كريلر ملن األسللحة  )9إن كافة ااعاي البيفعية بيي الثوار.
والبيفعية والذالائر؟
 )10يوجي تحت تصلرفي رئلير أركلان الفيلل ،
 )10مللللا هللللي ال لللللااي الع لللليرية وهيئللللاي
ولير ليي أي اتصال مق مراكز ال يا األالر .
األركان البتر ية تحت أوامرك ؟

وما أن اطلق الجنرال إيفانوف على الوضق بهذا الشي العا غير الياي حتى ووجيو أن عليه إرجاع اواته التي ل تنزل بعلي
من ال اار إلى السلف ،والوالوف بهلا عنلي محالة نلو .وي لتنت الجنلرال لوكوم ليي ،أحلي كرلار شسصلياي ال يلا العاملة ملا يللي:
ووبهذا ل ينت عن ايو الجنرال إيفانوف أي شيء سو تحلول مهبلة هلذا ال ائلي اللذي حضلر ملزو ًا بيافلة سللااي الليييتاتور إللى
فضيحةو.
أرلرا .وأرسل الليييتاتور إللى معارفله فلي
ومق هذا ل تنتشر أالرلار الفضليحة التلي غرالت وسلط ملي األحلياث ون أن تتلر
ً
بتروغرا شيئًا من البرن .وتحا ث مق اإلمرراطور التي تحيرت عن إال صها في عبلهلا فلي الب تشلفياي الع ليرية ،واشلتيت ملن
جحو الجيد والشع .
وجاءي في هذ الفتر إلى ب يوف ،عن طريل موهيليلف أالرلار تحبل البزيلي ملن أنرلاء اليلوارث .حتلى أن رجلال الحلر
السللا ص لإلمرراطللور ،الللذين ب للوا فللي بتروغللرا  ،والللذين كللان ال يصللر ينللا يه ب سللبائه الصللغر  ،وت للي لهل األسللر الباليللة كل
ضروب الب اعي والت ييي ،ف ي ت يموا إلى مجلر وملا اإلمرراطوريلة طلالرين اإلذن باعت لال ضلراطه اللذين رفضلوا البشلاركة فلي
اينتفاضة .وأعل نائ األميرال كو روش ب نه ي يلر الوسليلة التلي تبينله ملن اتسلاذ التليابير اليفيللة ب لح انتفاضلة كرونشلتا ي،
الاصة وأنه ي يبتلك أيلة الو م اتللة .وبعل األميلرال نيرينلين برايلة ي لول فيهلا بل ن أسلاول الرلايل اعتلرف باللجنلة البراتلة لليوما
اإلمرراطورية .واتص مروزوف يي اائي فيل موسيو ليُعل ال يا وب ن معأ ال ااعاي الع يرية ووحلياي البيفعيلة انضلبت إللى
الثوار الذين غيوا بالتالي سا البيينة .وأن محافظ موسيو وم اعيا تركا ميان إاامتهباو .وي شك أن تركا تعني هنا هربا.
وعل ال يصر بي هذا في م اء يو  1مار (اذار) .و ار الرح حتى ساعة مت الر من اللي حول تشليي وزار م لئولة.
أاليلرا عللى هلذا األملر ،وتلنفر البحيالون بله الصلعياء ،واعت ليوا بل ن هلذا ال لرار يحل
وفي ال اعة الثانيلة صلرا ًحا وافل ال يصلر
ً
أمرا بلالعو إللى الجرهلة .وهلرع روسليي منلذ
البعضلة الثورية ،ف صيروا إلى ال اعاي الب تيعا إلى بتروغرا ل ح اينتفاضة ً
الفجر لين النر ال عيي لرو زيانيو ،ولين ع ارب ساعة ال يصر ت الري أكثلر مبلا ينرغلي ،وكلان رو زيلانيو الي تعلر فلي اصلر
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توريي لضغوط الييبواراطيين ،وايشتراكيين ،والجنو  ،ومنليوبي العبلال ،فلر عللى روسليي ب ولله :وإنلا ملا تنلوون ال يلا بله غيلر
كافو  .ويتعل األمر اآلن ببصير األسر البالية كلها ...وت ف ال اعاي الع يرية فلي كل ميلان إللى جانل الشلع ومجللر الليوما.
وتاال باست الة اإلمرراطور لصالح ولي العهي على أن ييون ميسائي الي نيروفيتد وصيا على العرشو.
والح ي لة أن ال اعلاي لل تفيلر أبليًا بالباالرلة بلولي العهللي أو ببيسائيل الي للنيروفيتد ،وليلن رو زيلانيو طلرح عللى ل للان
الرا .وصلرح
الجيد والشع
شعارا ي تايق مجلر اليوما بواساته احتواء الثور  .ومهبا يين من أمر ،فإن ارول ال يصلر جلاء متل ً
ً
الرا...و،
رو زيانيو ب ن والفوضى أالذي حج ًبا فعني في هذ الليلة إلى تعيلين حيوملة مراتلة .وليلن البرسلو جلاء ملق األسلف متل ً
وتركي هذ األاوال الفسبة على أن رئير مجلر اليوما وجي الوات ال ز لتجفيف اليموع التي ذرها على غلوليتزين .والرأ ال يصلر
الت رير الذي يذكر حيي رو زيانيو وروسيي ،وتر برهة ،رل أعلا الراء الوري لة ،وجللر ينتألر .وهنلا ق الا الجليد نلااو
السار ،ألنه أح وا ب ن وضعه نف ه معر للسار!
واا الجنرال ألي ييف بشره استفتاء اال ال يا العُليا ليافة الجرهاي ،و ا ذلك طوال اللي  .ومن األمور الجيي أن الثوراي
الحييثة تت مق استسيا الرراياي ال سليية ،بشي يرمن ب اء ر و الفع األولى التلي يرلييها الباسليون لب اليلي ال للاة م لجلة عللى
الشللللريط الللللوراي كشلللللاهي أمللللا التلللللاريخ .وتشللللي البراحثللللاي التلللللي أجراهللللا الفيللللللي مارشللللايي مللللق ال يصلللللر اللللل ل ليللللللة
لار  ،فهل كلان عللى ال يصلر أن ي لت ي أ ي؟ ولل يعلط الجنلرال إيفلري اائلي
 2 - 1مار (اذار) وري ة إن انية تتبتق ب هبية ي ت ُ َج َ
الجرهة الغربية رأيه إي بعي أن عرف رأي الجنرالين روسليي وبروسليلوف .وطالل اائلي الجرهلة الرومانيلة الجنلرال سلاالاروف أن
يالق على مجب اراء ال ا اليرار اآلالرين ار أن ييلي برأيه .وبعي سل لة من البأاهر البصانعة أعلن هذا البحلارب الببتلاز أن
ارتراطه الوري بال يصر ي ي بح لروحه وضلبير ب رلول واياتلراح اللينيءو .وملق هلذا ف لي طلل ملن ال يصلر وهلو وينتحل و بل ن
ي ت ي بغية والتسلص من طلراي أسوأو .وشرح الجنلرال إيفلري بشلي م نلق ضلرور ايست ل  :ووالي اتسلذي كافلة التليابير كلي
تت رب البعلوماي الساصة بالوضق الحالي في العاصبتين إلى اال الجيد؛ بغية منق واوع ايضاراباي .ولير هنلا أيلة وسليلة
إلي اف م ير الثور في العاصبتينو .وأرس ع البلك ني وي ني وي ييفيلتد ملن الجرهلة ال ف اسلية برايلة يرجلو ال يصلر فيهلا اتسلاذ
وتيبير استثنائيو وايست الة .وأرسل الجنلراين الي لييف وبروسليلوف ،واألميلر نيرينلين برايلاي مبارللة تحبل الرجلاء نف له .والي
روسيي الالراي ذاتها بشي شفهي .وهيذا سي سرعة من كرار ال ا م يساته إلى صيص اإلمرراطلور البعرلو  .ويرجلق ال لر فلي
ذلك إلى أن هريء ال ا اليرار الذين اعتا وا ت لي موااعه للعيو ،الافوا من ضياع فرصة التفاه مق النأا الجييي ،وأح وا بسوف
أكرر من ااعاته نف ها ،ف عاوا ايصره -ال ائي األعللى -نصليحة واحلي مشلتركة هلي :ايالتفلاء ملن البشلهي نهائيلا .ولل تيلن هلذ
النصيحة اا مة من بتروغرا النائية ،التي هن الرعض أن إرسال ال واي ضيها مبين ،ولينها كانت اا مة من الجرهة التلي كلان ملن
البفرو سح بعض اواتها وإرسالها إلى بتروغرا إلالضاعها.
وبعي أن اطلق ال يصر على ت رير واضح م نق ،ارر التسلي عن عرش ل يَعي ُمليه .وأعيي براية بهذا الصلي بغيلة إرسلالها
إلى رو زيانيو :وولير هنا تضحية أتر عن ت ييبها في سري مصلحة أمن روسليا وسل متها؛ للذا فلإنني أر ضلرور اسلت التي
لصالح ابني شرياة أن ير ى إلى جانري حتى يرلغ سن الرشي ،وأن ييون أالي ميسائي الي نيروفيتد وصليا عللى العلرش .ني لويو.
ونأرا لورو أنراء من العاصبة تتحيث عن ايو النائرين غوتشيوف وشلولغين إللى ب ليوف .وكلان هلذا
ولين هذ الرراية ل ترس
ً
سررًا كافيا لت جي ال رار .وطل ال يصر أن تعا له الرراية؛ إذ الشي ال يا بصف ة الاسر  ،وكلان ينتألر أنرلاء مابئنلة ،أو لعلله كلان
يعتبي باألحر عللى والوع معجلز  .وملا أن وصل النائرلان حتلى اسلت رلهبا ني لوي فلي منتصلف ليللة  3 - 2ملار (اذار) .ولل ت لق
البعجز  ،ول يعي هنا أي مجال للتبلُّص .وأعلن ال يصلر فجل ب نله ي ي لتايق مفارالة ابنله (فبلا هلي اآلملال الغامضلة التلي كانلت
تعتب في رأسه؟) ،ووالق وري لة التنلازل علن العلرش ألاليله .ووالق فلي الوالت نف له مراسلي علين بهلا األميلر لفلوف رئي ً لا لبجللر
الوزراء ،وني وي ني وي ييفيتد اائيًا أعلى .ووجيي شيو اإلمرراطور باألسر البالية ما يركيها؛ إذ عا وني ويشاو البيرو إللى
ال لاة مق البتآمرين .ومن البحتب أن ييون غوتشيوف اي اعت ي ب ن الثلور سلتيتفي بالحصلول عللى اائلي حربلي محتلر  .واعترلر
ني وي ني وي ييفيتد هذا البنص عبلة مضبونة ،حتى أنه حاول ال ل عي أيلا إصليار األواملر ،وإعل ن النلياءاي لتنفيلذ الواجل
الوطني .فل تلر الثور أن طر ته ون عناء.
ولين يأهر تصرف ال يصر ذاتيا بعييًا عن ك ضغط ،ذُكر في وري ة التنازل عن العرش أنها ُواسعلت فلي ال لاعة الثالثلة ملن
بعي الأهر ،على اعترار أن ال يصر اتسذ ال رار م ر ًا في تلك ال اعة .والح ي ة أن والح و الب رر ال ل اليو  ،والذي يرمن التنازل
سلح بانتألار تالور األحلياث باتجلا أفضل  .وملق هلذا لل ييشلف أي شلسص هلذا السال
عن العرش لصالح ايبن ي األخ كان الي ُ
بصللراحة .وحللاول ال يصللر للبللر األاليللر إن للاذ مللاء وجهلله أمللا النللواب البنفللرين الللذين كللانوا ينأللرون بإعجللاب إلللى هلذا التزويللر
ضللا مسلصللين
التللاريسي ،أي إلللى هللذا التلليجي علللى الشللع  .وتركللت البلييللة الب للرح محتفأللة ب سلللوبها السللاص .وب للي وررتهللا أي ً
ألنف ه  .ولعله اعترروا الا ه نوعًا من ت امح البنتصر أما البهزو .
وفي  2مار (اذار) تسلى ني وي عن أسلوبه الب لوف في كتابة مذكراته الشسصية ،وكت ما يلي :وجاءني روسيي في هلذا
الصراح وارأ لي نص محا رة طويلة أجراها مق رو زيانيو .وييل حييثه على أن الوضق في بتروغرا يجع أية وزار مشليلة ملن
نألرا ألنهلا سلتل ى معارضلة الحلزب ايشلتراكي  -اللييبواراطي
أعضاء مجلر وما اإلمرراطوريلة علاجز علن ال يلا بل ي عبل ،
ً
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الببث بلجنة عبالية .إ ن تنازلي عن العرش ضروري .ون روسيي مجب هذ البحا رلة إللى الي لييف فلي م لر ال يلا العليلا ،كبلا
ن له إلى كافة اا الجيد .ول ي ارري ال يا بهذ الساو في سري ال ص روسيا وتباسك الجيد على الجرهة .وأعلنت علن ارلولي،
وأرسلت مشروع مرسو إلى م ر ال يلا العليلا .وفلي الب لاء حضلر غوتشليوف وشلولغين ملن بتروغلرا وتراحثلت معهبلا طلوي ً،
وايمت لهبا وري ة التنازل ال ُبعيلة بعي توايعها .وفي ال اعة الواحلي صلرا ًحا تركلت ب ليوف والرلي مفعل باألسلى .إن كل ملا حلولي
اليانة ،وجرن ،والييعةو.
والح ي ة أنه كان للبرار التي عرر عنها ني وي الثاني ما يرررها؛ فبنذ فتر اريرة ،أي في  28فرراير (شراط) ،بع الجنلرال
الي ييف إلى كافة اا الجرهاي براية ت ول :وإن واجرنلا الب لي حيلال ال يصلر واللوطن يجررنلا عللى أن نلرمن فلي ااعلاي الجرهلة
اإلال ص للواج وال الذي ا َ
اعه ك واحي منا على نف هو .وها هو الي ييف يال من ال ا أنف له بعلي يلومين أن يتسللوا علن
وواجره و ويتجاهلوا وا به و .ول يتحر أي شسص في ال يا العليا لصالح إمرراطور  .وأسرع الجبيق ألالذ أماكنه على مرك
الثور  ،والرح عن غرف إاامة مريحة اال هذا البرك  .واللق الجنرايي وأمراء الرحر الشلاراي ال يصلرية ،وتزينلوا بالشلرائط
الحبراء .ول ي شوهيي حالة وحيي تن عن بعض الصيق واإلال ص؛ فل ي س ط أحي اا الفيال ميتًا بال يتة ال لرية ال ل أ اء ال
الجييي .وليننا ي نبلك ما يثرت أن األزمة ال لرية أصابته من جراء اإلهانة التي أصابت شعور البليي ،ي من جراء شليء االلر .ولل
يين وضق الوجهاء وكرار الشسصياي من البينيين ليجرره على التصرف بشجاعة تفوق شجاعة الع يريين .وتبلص كل فلر ملن
الب ئولية على طري ته.
والح ي ة أن ساعة البليية ل تيلن ت لير وفل سلاعة الثلور  .ففلي فجلر  3ملار (اذار) تل لى روسليي ملن العاصلبة ميالبلة
بالسط البراشر والتيليتي و طال رو زيانيو واألمير لفوف بها سح وري ة التنازل التي جاءي مت الر  .واال سييا ال لاة الجييليان
بشي ملت وو ب ن وصلول ألليير إللى العلرش الي ييلون م رلويً -ملن ارل ملن؟ -وليلن تنصلي ميسائيل أملر غيلر م رلول الرتلة .وعرلر
الحي عن أسفه ب ن يجه نائرًا اليوما اللذان حضرا في اليو ال اب الهيف الح ي ي من رحلتهبلا .وليلن تصلرف
روسيي بشيء من س
النائرين وجي ما يررر عنيما شرح رو زيانيو لروسيي البواف ب وله :ول ي فوجئ الجبيق عنليما الا الجنلو بعصليان لل أشلهي مثلله
إمرراطلورا،
من ار و .وك ن رو زيانيو أمضى حياته كلها في مراارة عبلياي العصيان التي ي و بها الجنلو  .وإن تنصلي ميسائيل
ً
يعني ص الزيت على النار .وعنيها ستريأ إبا ك ما يبين إبا تهو وهيذا عا الجبيق إلى ال ل والبتاع والشيو !
وتل ى الجنرايي هذا والتحليي اللواحو ملن الثلور ون أن يلر وا عليله بيلبلة واحلي  .إي أن الي لييف حلاول تسفيلف بعلض
الع ء عن ضبير فرع إلى اا الجيد الرراية التالية :ويتعلر رئلير مجللر الليوما لضلغط الوي ملن أحلزاب الي لار والنلواب
العبللاليين .ولللير فللي برايللاي رو زيللانيو أيللة صللراحة أو إال ل صو .والح ي للة أن اإلال ل ص كللان مف للو ًا فللي هللذ ال للاعاي لللي
الجنرايي أنف ه .
وبيل ال يصر رأيه مر رانية .فبا أن انت من ب يوف إللى موهيليلف حتلى سلل رئلير هيئلة أركانله ال لاب الي لييف ورالة
طل منه إرسالها إلى بتروغرا  .وتض الورالة الرار عللى التسللي علن العلرش يبنله .وي شلك فلي أن هلذا الحل بليا لله فلي نهايلة
البااف وك نه يحب ا ً
اا أكرر من األم  .وي ول ينييين أن الي ييف أالذ الرراية ...ولينه ل يرعثها إلى بتروغلرا أبليًا؛ ألنله وجلي
أن البرسومين ال اب ين البوجهين إلى الجيد والر كافيان ،وي حاجة إلضافة مرسو رال  .ول ي ي عي تباسك ال راراي من أن
ضا.
ال يصر وم تشاريه فح فيروا بشي أبا من الثور  ،ب من أن النواب الليرراليين في مجلر اليوما فيروا برطء مبار أي ً
وفي  8مار (اذار) اعترر ال يصر مواو ًفا .ولينه لل يشل تلر موهيليلف بصلور نهائيلة ارل أن يرعل إللى جبيلق الجيلوش
نياء التبه ببا يلي :وإن ك من يفير في هذ اللحأة بال ل  ،وك من يرغ بله عرلار علن جرلان ،اللائن لللوطنو .وكلان فلي ال لول
محاولة أوحى بها أحيه للر على الليرراليين الذين يتهبونه ببباأل األلبان .وفشلت هذ البحاوللة؛ إذ لل يجلر أحلي عللى نشلر هلذا
النياء.
وهيذا انتهى هذا الحي الذي كان منذ بيايتله حتلى نهايتله سل للة ملن األالالاء ،والبآسلي ،واليلوارث ،واألعبلال اإلجراميلة،
ومرورا بإط ق النار على البضربين والف حين الثلائرين ،والحلرب الروسلية
بي ًءا من الياررة على أر الو ينيا في يو التتوي ،
ً
 اليابانية ،وسح رور  1905بي ا و وعنف ،والعي العييي من عبلياي اإلعيا  ،والحب ي الت يرية ،وعبلياي التع لف ال لوميوانتها ًء باشترا روسيا الجنوني الينيء في الحرب العالبية الجنونية الينيئة.
وت ول فيروبوفا ب نه ما أن وص ال يصر إلى ت اركويه  -سي وفرضت عليه وعللى عائلتله اإلااملة اإلجراريلة فلي ال صلر،
حتى تبت بصوي منسفض :ول يعي النا يعرفون معنى العيالةو ،وهيذا فإن كلباتله نف لها تشلهي بشلي ي ي رل الجليل عللى وجلو
عدالة تاريخية ،اي ت ق في بعض األحيان بصور مت الر  ،ون أن يُف يها ذلك شيئًا من ح ي تها.
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االر عاهلين من أسر رومانوف مق االر مليين فرن ليين فلي فتلر الثلور الفرن لية اليرلر  ،تشلاب ًها واضل ًحا ي
ويريو تشابه س
يُنير .ول ي تارق بعض اليتاب والبرلفين لهذا التشابه من ار  ،بَيْي أنه عالجو بإيجاز ول يسرجوا منه باستنتاجاي .وليننا نلر أن
مث هذ الب ارنة مفيي أكثر مبا يريو ألول وهلة ،وأنها ت ي ما ربينة ت اعي على الوصول إلى استنتاجاي هامة.
فيثيلرا ملا بليا هلذان العلاه ن وك نهبلا
وبالرغ من وجو فتر زمنية تعا ل ارنين ونصف بين ايصر روسليا ومللك فرن لا،
ً
مبث ن ي ومان باليور نف ه .وكان ك هبا يت لبان بسيانلة سللرية عيوانيلة وحلذر بلآن واحلي .ملق االلت ف واحلي هلو أن ريلاء للوير
ال ا عشر كان يستفي وراء سذاجة مشروهة ،على حين كان رياء ني وي الثاني بشو ً
شا مفع ًبا بالو  .وكلان كل واحلي منهبلا يعالي
لبن يرا اناراعًا ب نه رج يرزح تحت أعراء مهبتله ،ولينله يلرفض التسللي علن أتفله ح واله وسللااته التلي ي يعلرف كيلف يح لن
استسيامها .وتيشف مذكراتهبا الساصة البتشابهة ب سلوبها ،أو باألحر بانعيا أسلوبها ،مي فراغهبا الفيري البشتر .
ضللا؛ إذ كانللت كل
وكانللت النب للاوية (مللاري اناوانيللت) واإلمرراطللور البنحللير مللن بل الهللير (الي للنيرا) متشللابهتين أي ً
سا .وكانت ماري أناوانيت أال تليينًا ملن الي لنيرا فيليوروفنا ،وتبتلاز عنهلا بالبيل
واحي منهبا أطول من زوجها اامة وأشي منه ب ً
إلى الت لية واللهو .ولينهبا كانتا تحت ران الشع  ،وي ت ر ن فير ت ليي التنلازيي وي ترمنلان برجوللة زوجيهبلا ،وتنألران إليهبلا
من ع  .وكانت نأر ماري اناوانيت ايستع ئية تبتزال بايحت ار ،على حين تبتزال نأر الي نيرا بالشف ة.
صلا عا يلا
ول ي أكي بعض كتاب البذكراي الذين كانوا على ع اة وري ة مق ب ط بارسرورص ،ب نه للو كلان ني لوي الثلاني شس ً
تيرارا ل حيا الايرة التي أطل ها البررالون على لوير ال ا عشر .ول ي ي لنا مث هلذا
لتر ذكرياي طيرة .وكان ك مه هذا
ً
الي أية ررو على الصعيي التاريسي ،أو على صعيي معرفة الاريعة الرشرية.
ايصلرا غاراًلا فلي
ونحن نعرف أن األمير لفوف استغرب ال ل أالار أحياث الثور األولى وأشيها م وسلاية ألنله لل ي ابل
ً
ريلرا كترله الحلاك ملورير
الحزن ،ب ااب وفتى مر ًحا ،الفيف الحركة ،في ابيص ارمزيو وهيذا كرر لفوف من حي ي ييري ت ً
عن لوير ال ا عشر وبعثه إلى واشنان في عا  ،1790والال فيله :وملاذا يبيلن أن ننتألر ملن رجل  ،ي كل فلي وضلعه الحلالي
جييًا ،ويشرب جيليًا ،وينلا جيليًا ،ويعلرف كيلف يضلحك .مكاسا يمككن أن ننتظكر مكن هكذا اإلنسكان الطيكب الكذي يبكدو أمكر مكن أي
شخص آخر؟"
وار س وط البليية بث رة أشلهر تنرل ي الي لنيرا فيليوروفنا وي لير كل شليء نحلو األفضل  ،إن أحل صليي نا ذاي ييي
كرير و وكان عبلها هذا مشاب ًها لتصرف ماري اناوانيت التي كترت ار س وط البليية بشهر واحي :وإني أحر بالحبا واينليفاع،
وأشعر وك ن شيئًا ي ول لي ب ننا سنغيو سعياء عبا اري  ،وسنرتعي علن كل الالرو .وهيلذا غرالت العاهلتلان وهبلا تحبل ن أح ًملا
ور ية.
وهنا عي من أوجه الشره الناجبة عن الصيفة ،والتي ت الذ في التاريخ ميانة ال صة النا ر  .واأله منهلا هلي :أوجله الشلره
الناجبة عن الأروف ال اهر  ،والتي تل ي ضو ًءا ساطعًا على الع ااي البترا لة بين الر والعوام التاريسية البوضوعية.
ويتحيث أحي البررالين الفرن يين الرجعيين عن لوير ال لا عشلر في لول :وإنله ي يعلرف كيلف يريلي ،وهلذ هلي الصلفة
األساسية لشسصيتهو .ويريو هذا ال ول وك نه يصف ني وي الثاني .فل ي كان العاه ن عاجزين عن اإلرا  .ولينهبا كانا اا رين عللى
عي اإلرا  .ولين ماذا كان بس ُوسق االر مبثلي اضية تاريسية الاسر أن ويرييواو؟
وكان ي تبق عا  ،ويرت  ،وي ي رر إي نا ًرا ،ويرتيئ ال ول غالرًا بيلبة :وكل و فعبلن يتحليث هلذا ال لول؟ إنله يتحليث علن
البلك البنحير من س لة ك بيه (لوير ال ا عشر) ولين أسلوب تصرف ني لوي فلي مثل هلذ الحاللة كلان مشلاب ًها ائ ًبلا .ل لي سلار
ك هبا إلى الهاوية ووالتاال غائص يغاي العينينو .ولين ه يبين للبرء أن ي ير ب هولة أكرر نحلو وهلي محتوملة إذا كانلت عينلا
مفتوحتين؟ وماذا كان بوسعهبا أن يريي ،حتى ولو فعنا التاال حتى ال ذال؟
ويبيننا أن ناال علباء النفر األالصلائيين أن ي ليموا لنلا صلور كامللة علن تنلاهر ت يلي ني لوي ملق للوير ،والي لنيرا ملق
ماري اناوانيت ،وأتراعه الب ربين إليه  .وي تلن ص البلوا ال زملة إلجلراء مثل هلذ الب ارنلاي .وي شلك فلي أن النتيجلة سلتيون
كثيرا من العرر والفوائي لصالح عل النفر البا ي .إن وقكوع إثكارات مكن النكوع نفسكه (وي ن صلي هنلا إرلاراي
شها تاريسية تحب
ً
مبارلة تبا ًما) ف ظروف م ابهةي تؤدي إلى ردود الفعل نفسها وكلبا زا ي او عام اإلرار  ،كلبا ت تفواه على الصفاي الفر ية
ب رعة أكرر .ويت رر النا باليغيغة بشي متراين ،ولين ت رره بالحييي البحبي واحي .وت ح ضرباي األحياث اليرير البحتوملة
الب اومين وتف يه ك ما يبيزه من الصائص وفر يةو ،تبا ًملا كبلا ت لح البارالة اآلليلة أيلة كتللة معينيلة وتحولهلا إللى صلفيحة،
سواء كانت اليتلة كر أ ميعرًا.
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ل ي كان لوير وني وي االر ملو أسرتين حاكبتين عاشتا حيا عاصلفة .ويليل اتصلافهبا بلايتزان ،والهليوء ،والبلرح الل ل
ا للحأاي العصرية ،عللى ف لر اواهبلا الياالليلة وضلعف ر و فعلهبلا العصلرية ،وبلر إميانلاته الفيريلة .ول لي كلان ك هبلا الصليًا
معنويا ،كبا كانا محرومين ملن كل اليلال والير عللى اإلبلياع .ولل ييلن للييهبا ملن اللذكاء إي ملا ييفلي لإلح لا بتفاهتهبلا ،وكانلا
يح ان بح ي ي يوصف نحو ك ما هو موهوب أو محتر  .وجاء حيبهبا في فتر األزملاي الياالليلة الحلا  ،والل ل ح رلة اسلتي اه
روح الثور بين صفوف الشلع  .و افلق كل واحلي منهبلا علن نف له ضلي اجتيلاح األفيلار الحييثلة ،وتصلاعي ال لو البعا يلة .وكلان
تعريرا عن ضعف شسصي ،وعجز كام عن الر اء في البوااق البورورة.
النفاق ،والتر  ،والرياء عنيهبا
ً
ولين كيف جري األملور بالن لرة لللزوجتين؟ ل لي ارتفعلت الي لنيرا أكثلر ملن ملاري اناوانيلت إللى ذرو أحل أيلة أميلر ،
عنيما تزوجت هذ الفتا العا ية البنحير من واية الهير ال يصر البال لرلي اوي .ووعت ك واحي منهبا مهبتها العُليا إلى أبعلي
حي .ونأري ماري اناوانيت إلى األمر بشي أكثر طي ً
شا ،عللى حلين نألري إليله الي لنيرا بع ليلة متيينلة بروت لتانية ،تحوللت إللى
س فية أرروذوك ية .و مري مآسي الحي واز يا ن بة الشع عال التسي ي الذي بنته أ مغة مغلرور  ،لل تيلن فلي نهايلة البالاف
أكثر من أ مغة حب اء مترجحة .ونج عن ك هذا كر متصاعي ،وح ي جارف نحو شع أجنري ل يشل السضلوع أمامهبلا .وكراهيلة
تامة لوزراء ي يبون بعض ايعترار لبع ير العليو ،أي لللر والشلع  .وأ ي هلذ األملور كلهلا إللى انعلزال هلاتين البلرأتين وسلط
كثيرا من اآلمال التي أي أتها فتر الساوبة.
ب طهبا ،ون بتهبا اليائبة على الزوال الذي ل يح
ً
صيفي الفلر ي الرحلت ،وييتشلفونه ،فلي الن لاط
ويرح البررالون وكتاب ال ير البيالون إلى التحلي النف ي عن العنصر ال ُ
التي تنعير بها ال و التاريسية اليرر عرر الصفاي الفر ية .ولين هذا وه في الر يا يشره السا الذي واق به رجال الر ط الذين
اعترروا االر ايصر روسي كشسص وفاش و منذ وي ته .وكان هو نف ه يعت ي ب نه مولو فلي بلرال سليء الالالق .والح ي لة أن حأله
ال يئ ومتابعه الجبة جاءي من التنااض ال ائ بين البفاهي ال ييبة التي وررها عن أس فه والأروف التاريسية التي عاشها .ل ي كان
األايمون ي ولون :إن جوبيتر كان يعبي إلى انتزاع الع من اإلن ان إذا ما شاء إضاعته .وكانوا يلوجزون بشلي الرافلي م حألاي
تاريسيللة عبي للة .وإننللا لنجللي فللي حلليي غوتلله عللن العقككل الككذي ينقلككب إلككى حماقككة فيللر جللوبيتر عللن الجيليللة التاريسيللة التللي تحللر
البرس اي الرائي من الع  ،وتحي على البيافعين عنها بالتعر ليافة الحأوه ال يئة .والح ي ة أن تالور الب سلا التاريسيلة حلي
بشي م ر نصوص أ وار أفرا أسرتي رومانوف وكاييه .ول ير على الببثللين إي أن يلياللوا بعلض التعليي ي عللى فهل الليور
وإل ائه .ول ت ي معض ي ني وي ولوير ومآسيهبا من سوء طالعهبا ب من سوء طلالق ملييلة تعتبلي عللى طغبلة بيرواراطيلة .فل لي
كان العاه ن ار ك شيء منحيرين من الحيل الفلر ي البالل  .وجلاءي تفاهتهبلا الناتجلة علن وضلعهبا كشسصلين منحليرين ملن
عائلتين ماليتين ،ف عات هذا الوضق طابعًا مشئو ًما.
واي يعتر أحيه في لول :للو أن الي لنير الثالل شلرب كبيلة أال ملن السبلر  ،لعلاش فتلر زمنيلة أطلول ،ول ابللت الثلور
ايصرا من طينة أالر  ،ويالتفت ك احتبايي الب ارنة مق لوير ال ا عشر .ولين هذا ايعترا ي يريل شيئًا مبا ذكرنا من
ً
ار  .ونحن ي ننوي تجاه أهبية العام الفر ي في مييانييية التاور التاريسي ،أو تناسي معنى الصيفة في العام الفلر ي .إن ملن
الضروري النأر إلى الشسصية التاريسية بي الصائصها ،ولين علينا أن ي نعتررها مجر مجبوع الصفاي النف ية ،ب ح ي ة حية
منرث ة من الأروف ايجتباعية البحي بياة ،والبررر على هذ الألروف .وكبلا أن اللور ي تتوالف علن نشلر شلذاها إذا ملا حلي
علبللاء الاريعللة البللوا التللي تبتصللها مللن األر أو تيت للرها مللن الجللو .فك ن تعريككة الجككذور االجتماعيككة ل خصككية مككا ال يفقككد هككذه
ال خصية شيئًا من عبيرها أو رائحتها الكريهة
فلو افترضنا جييً أن الي نير الثال عاش ح سلن متل الر  ،لأهلري البعضللة أمامنلا ملن ناحيلة أاللر  .ويحل لنلا هنلا أن
نفتر ب ن الي نير الثال ما كان ليشترك في عا  1904بحرب مق اليابان ،وأل ذلك إلى ت جي الثور األولى .وليلن إللى متلى؟
ل ي كان من البحتب أن تصرح ورور 1905و أي البجابهة الب لحة األولى ،والثغر األولى في النأا الت لاي ،مجر بياية للثلور
الثانية الجبهورية ،والثور الثالثة الرروليتارية .وي يبيننا في هذا البجلال إي أن ن لو بافتراضلاي تتبتلق بلرعض األهبيلة .وليلن ملن
البركي على ك حال أن الثور ل تنج أبيًا عن طريعة ني وي الثاني .وأنه ما كان يلي لنير الثالل أن يحبل كافلة البعضل ي بشلي
ون هلزاي عنيفلة.
أفض  .ويي في أن نذكر هنا ب ن اينت ال من النأا اإلاااعي إلى النأا الرورجوازي ل يت في أي بلي من اللر
ول ي يحأنا هذا األمر باألمر في الصين ،وها نحن ن حأه اليو في الهني .وك ما يبيننا اوله هو أن هذ ال ياسة البلييلة أو تللك،
وهذا البلك أو ذا  ،اا رين على ت ري ساعة الثور أو إبعا ها .وإعااء الثور الات ًبا ساحيا شيليا.
تر ل حاولت ال يصرية في االر شهورها ،واالر أسابيعها ،واالر أيامها ،التصرف بعنا صلاال علاجز ،طالبلا أنهلا ف ليي
الجولة بشلي ي ي رل الجليل! ل لي كلان ني لوي ضلعيف اإلرا  ،وليلن زوجتله عليلت ضلعفه .وكلان راسلروتين أ ا شللة تناضل بيل
شراسة في سري َال صها .وكانت شسصية ال يصر ،حتى ضبن هذا اإلطار الضي  ،ذائرة في البجبوعة التلي يتركلز فيهلا الباضلي
كله ،وتتبث في االلها االر رعشاي األسر البالية .ول تين وسياسةو الحيا التافهين ال ابعين في ت اركويه  -سلي  ،واللواافين فلي
وجه الثور العارمة وسو ر و و فع  ،شريهة بر و فع وحلد محصلور منهلك .إن ملن يالار ذئرًلا فلي الرلراري ب ليار سلريعة
يجرر في نهاية البااف على ال وط من التع  .ولين حاولوا أن تضعوا الاوق حول عن له ،وسلترون كيلف يحلاول تبلزي ي إربًلا،
أو يجرحي على األا  .وماذا ب ي له أن يفع غير ذلك في مث هذ الأروف؟
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ل ي كان الليرراليون يعت يون ب ن األمر ل ينته بعي ،وأن بوسعه أن يفعلوا شيئًا .ولين ني وي رفض في الوالت الب ئل الرحل
عن اتفاق مق الررجوازية البوسر بشي يحتوي معه ك احتبايي الثور (هذا هو ايتهلا اللذي وجهتله الليرراليلة آلاللر ايصلر ملن
أسر رومانوف) كبا رفض بعنا ت يي أية تنازيي .وب ي على موافه هذا حتى فلي األيلا األاليلر ؛ حيل أاللذ يتلر وي لاو ال لير
رغ وجو رارته تحت تهييي سيين ي ترح  ،وفي وضق يجع ك اي لة شليئًا ربينًلا .ف ضلاع بلذلك االلر احتبلايي السل ص .ويرليو
ك هذا م نعًلا إللى حلي بعيلي ،وليلن ملن البرسلف أن الليرراليلة التلي كانلت تعلرف هلذا الليواء النلاجق إلن لاذ البلييلة لل ت لتاق إيجلا
الوسائ ال زمة إلن اذ نف ها!
إن من ال سف ايعت ا ب ن ال يصرية ل ت ي أية تنازيي في هرف من الأروف .فل ي الضلعت فلي كل ملر اضلاري بهلا
إلى ذلك في سري إن اذ نف ها؛ إذ ما أن انتهت كاررة حرب ال ر حتى اا الي نير الثلاني بتحريلر الف حلين بصلور نصلفية ،ووافل
على عي من اإلص حاي الليررالية في مجايي الزيب تفو ،والبحاك  ،والصحافة والتعلي ... ،إللخ .وعرلر ال يصلر نف له علن الفيلر
اليامنة وراء إص حاته ب وله :تحرير الف حين من األعلى حتى ي يتحرروا من األسف  ،وجاءي الثور األوللى لتجرلر ني لوي الثلاني
على ت يي نصف ستور .ولج ستوليرين إلى تحاي البشاعية الزراعية بغية توسيق مجال ال و الرأسبالية .ولل تيلن البلييلة تنألر
إلللى هللذ اإلص ل حاي إي علللى اعترللار أن التنللازيي الجزئيللة سللتن ذ األمللور األساسللية ،وتحللافظ علللى اواعللي مجتبللق البجبوعللاي
البتبيز  ،واواعي البليية نف ها .وكانت البلييلة تتراجلق ب لرعة عنليما تتجلاوز نتلائ اإلصل حاي هلذ الحليو  .وملن البعلروف أن
اللر البضلا
الي نير الثاني ألغى في النصف الثاني من حيبه اإلص حاي التي اا بها فلي النصلف األول .و فلق الي لنير الثالل
س
لإلص حاي إلى مي أبعلي .وااتل ني لوي الثلاني اتلايً تراجعيلا أملا الثلور فلي أكتلوبر (تشلرين األول)  ،1905رل لل يلرل أن حل
اعترارا
مجالر اليوما التي الل ها بنف ه .ولبا ضعفت الثور اا بان ب ع يري .فإذا نأرنا إلى األحياث ال ل ر رة أرباع ال رن،
ً
من إص حاي الي نير الثاني ،لوجينا أن صراع ال و التاريسية األكرر من الصفاي الشسصية لل ياصر بيثيلر ،الي جلري بصلور
ميشللوفة تللار وسللرية تللار أالللر  ،حتللى انتهللى ب ل ل البلييللة .وي يبيللن وضللق ال ياصللر  ،وصللفاته  ،وسلليرته الذاتيللة إي ضللبن
اإلطاراي التاريسية لهذا التاور.
إن أكثر الحيا الفر يين ت لل ً
اليلرا فلي وضلق بصلباتها عللى األحلياث
اا يشلره إللى حلي ملا الشسصلية والحلر و التلي ي تجلي ً
ببحض إرا تها .وييون مث هذا الحاك عا العبي البتلوال للار لاي البتبيلز التلي تصلنق البجتبلق بالصلور التلي ترغرهلا .وتر لى
البليية اوية ووار ة بنف ها طالبا أن هذ الار اي ل ت تنفذ ك مهبتها؛ ذلك ألن البليية تبتللك فلي هلذ الحاللة أ ا سللاة مضلبونة،
ومجايً رحرًا يالتيار البنفلذين ،طالبلا أن الرجلال ال لا رين لل ينحلازوا إللى مع لير السصل بعلي .وفلي هلذ الحاللة يلعل ال يصلر -
كريلرا ،وينفلذ مهبلة ت يميلة ي تنيلر .ويستللف األملر كل اياللت ف
ورا تاريسيًلا
ً
بصور شسصية أو عن طريل أحلي الب لربين للهً -
عنيما تبي شبر البجتبق ال يي إلى الغروب؛ ألن الار اي البتبيز البنأبة للحيلا الوطنيلة تن لل انلذا إللى ور طفيللي .ويلر ي
حرمانها من وهائفها ال يا ية إلى ضياع إيبانها ببهبتها ،ور تها ب واها .وت ل سساها على نف لها إللى سلسط عللى البلييلة ،وتنعلزل
األسر البالية ،وتنيبد حل ة البتحب ين البسلصين للبليية ،وينسفض م تو هريء البسلصين ،وتتزايي األالاار في تللك الفتلر ،
وتريأ ال و الجييي بالضغط ،وتف ي البليية ايرتها على الرياهة الس اة ،وت ف مواف اليفاع ،وت ات  ،وتتراجق ،وت الذ أفعالهلا شلي
ور و فع و الية بحتة .ول ي عرفت ت لاية رومانوف نصف اآلسيوية مث هذا البصير.
فإذا شرهنا ال يصرية ال ل احتضارها بب اق شااولي (رأسي) ،وجينا أن ال يصر يبث محور طغبة ت تني فلي اواعليها إللى
ما و ت َحي مصير بشي نهائي ي ي ر الجيل .وإذا أالذنا م ا ًعا أف يا لتاريخ ال يصرية ،وجينا أن ني وي الثاني يبث االلر حل لة ملن
حل اي األسر البالية .ول ي كان االر أس فه ينتبون إلى نفر البجبوعة التي تض األسر البالية ،والاغبة ،والريرواراطيلة ،وليلن
على نااق أوسق .وحاو ل هريء األسل ف تاريل مستللف التليابير ،ومستللف أسلالي الحيل  ،لحبايلة النألا ايجتبلاعي ال ليي ضلي
األالاار التي تهي  ،ومق هذا ف ي أورروا ني وي الثاني إمرراطورية مضاربة تحب جنين الثور بين أحشائها .وللو كلان عللى ني لوي
أن يستار ،لبا وجي أمامه سو عي من الارق البر ية كلها إلى الضياع.
وكان الليرراليون يحلبون ببليية من الاراز الرريااني .ولين ه كانت الررلبانية على التايبز وليي تالور سللبي ،أ نتيجلة
فانة العاه البليي وتصرفه بشي وحرو؟ ك  ،إن الررلبانية اإلنيليزية ل تترسخ إي بفض نضلال طويل ا علي الرون ،وأطلاح
برأ أحي البلو على مفترق الارق.
ويبين ن التشابه التاريسي والنف ي الذي تحيرنا عنه من ار والذي يشب ال يصر ني وي وزوجته ،ولوير ال لا عشلر،
وملاري أناوانيللت ،وتاري لله عللى ملللك برياانيللا العأبلى وزوجتلله فللي فتللر الثلور األولللى .إذ كللان شلارل األول يبثل فللي الح ي للة
مجبوعة الصلفاي األساسلية التلي أسلرغها البرراللون وأصلحاب البلذكراي عللى للوير ال لا عشلر وني لوي الثلاني ،رغل بعلض
أالااء هريء البررالين و ُكتاب ال ير  ،وابتعا ه أحيانًا عن جا الصواب .وي لول مونتيغلو :ووكلان شلارل ي لف ب للرية ،ويرضلخ
مرغ ًبا عنيما يجي الب اومة م تحيلة ،ولينه يلج إلى الحيلة ،ولل يعلرف كيلف ييت ل الشلعرية أو الث لةو .ويتحليث ملررخ االلر علن
شارل ستيواري في ول :وول يين عنييًا أبيًا ،ولينه كان يفت ر إللى الحلز  ...وجلاء أكرلر األذ ملن زوجتله الفرن لية هنرييلت أاللت
لوير الثال عشر ،والتلي كانلت تلرمن ب فيلار الحيل الفلر ي البالل أكثلر ملن زوجهلا...و وللن نتحليث بالتفصلي علن هلذا اللزوال
البليي الثال -األول من الناحية الزمنية -اللذي سلح ته رلور وطنيلة .وليننلا نلو اإلشلار ف لط إللى أن ح لي الشلع فلي إنيلتلرا كلان
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منصرًا على البلية ،الفرن ية الرابوية والبتهبة بالتآمر مق روما ،والل ع الاي سلرية مشلروهة ملق اإليرلنلييين الثلائرين ،باإلضلافة
إلى ايتصايي الجانرية مق الر ط الفرن ي.
ولين إنيلترا عرفت ارونًا من الراحة .ف ي كانت رائي الحضار الررجوازية .ول تتعر لضلغط األمل األاللر  ،بل كانلت
تفر سيارتها السارجية بصور متزايي  ،وت تغ العال ب سر  ،وهذا ما الفف من حي الصراعاي اليااللية ،وأمن تركيلز الع ليلة
البحافألة ،وشللار فللي مضلاعفة واسللت رار الشللرائح الب للتغلة الافيليلة التللي أالللذي شلي البلييللة ،ولللور اي األر اإلااللاعيين،
ومجلر الشيوخ ،وكني ة اليولة .وأ ي ايمتيازاي التاريسية ايستثنائية التي حصلت عليهلا إنيلتلرا الررجوازيلة الل ل تاورهلا إللى
انت ال الع لية البحافأة بي مرونة من البرس اي إلى األال ق والعا اي والت اليي .وهذا هو ما ي لتجل حتلى اليلو إعجلاب الجرنلاء
البتسللاذلين فللي العللال أجبللق ،مللن أمثللال الرروف للور ميليوكللوف أو البارك للي النب للاوي أوتللو بللوير .أمللا اآلن ،فللإن برياانيللا تحللر
باإلزعاال في ك ميان ،وتري االر ما اكت رته من امتيازاي الباضي؛ للذا فلإن روحهلا البحافألة تف لي مرونتهلا ،بل إنهلا تصلرح علن
طري حزب العبال رجعية م عور  .ول يجي وايشتراكيو مييونالي وسيلة يجابه بها الثور في الهني سو الوسيلة التلي اسلتسيمها
ني وي الثاني ضي الثور الروسية .وي بُي أن ييون البرء مصلابًا بلالعبى حتلى ي يلر أن برياانيلا العأبلى ت لير نحلو اضلاراباي
رورية كرير  ،تستفي ال لها ب ايا ع ليتها البحافأة ،واليرتها العالبيلة ،والتهلا الحيوميلة الحاليلة .ويتعامل مييوناللي ملق هلذ الهلزاي
ً
مبتلازا للليور اللذي تلعرله
بسرر تشره الرر ني وي الثاني ،وهو ي ي عن هذا ال يصر الروسلي عبلى .وهلا نحلن نبتللك هنلا تج لييًا
وشسصيةو حر في التاريخ!
كلنللا نعللرف ب ل ن روسلليا ولللة متسلفللة ت للف فللي مللرالر الشللعوب األوروبيللة ،وتعتبللي علللى اواعللي ااتصللا ية ف يللر  .فييللف
استااعت هذ اليولة الل وع ليلة محافألة مرنلةو االل األشليال ايجتباعيلة -ووضلعت هلذ الع ليلة ون شلك فلي اليملة األسلاتذ
الليرراليين وهله الي اري البتبث بايشتراكيين اإلصل حيين؟ -ل لي ب يلت روسليا متل الر فتلر طويللة ملن اللزمن ،وعنليما أطر لت
عليها كباشة اإلمرريالية العالبية ،التي اضارتها أن تعيد تاريسها ال ياسي بشي موجز إللى حلي بعيلي .وللو أح لن ني لوي اسلتسيا
الليرراليين ،واستريل سترومر ببيليوكوف لتريل م ار األحياث جزئيا ،ولر ي جوهر ملق ذللك عللى حالله .فل لي سلار للوير ال لا
عشر على هذا ال ري من ار ال ل البرحلة الثانية للثور  ،عنيما استيعى الجيرونييين .ولين هذا ل ين لذ رأسله ملن الب صللة ،كبلا
حلرا
ل ين ذ رأ الجيرونييين من بعي  .ل ي كلان عللى الصلراعاي ايجتباعيلة البتراكبلة أن تنفجلر ،وأن تتلر بعلي اينفجلار ميانًلا ً
اليلرا
نأيفًا .ول يين للحلول ال لاحية التلي طرحتهلا البلييلة ملق الليرلراليين سلو ايبلة افتراضلية أملا ملي الجبلاهير التلي عرلري أ ً
وبصور ميشوفة عن متاعرها ،ومآسيها ،وتذمرها ،وأهوائهلا ،وامالهلا ،وأوهامهلا ،وماالرهلا .ولل تيلن هلذ الحللول الا ر إي عللى
تريي ت ل تاور األحياث ،أو عي ها .ولينها كانت عاجز ك العجز عن الت رير على التاور العا للب سا  ،أو على الح الرهي
لع يتها.
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خمسة أيام :من  23إلى  27فبراير (شباط) 1917
كان يو  23فرراير (شراط) ويو البرأ العالبيو وكانت وائر الحزب ايشتراكي  -الييبواراطي ترس الااها لييون لهلذا
البوس يلته بالوسائ الشائعة :البرتبراي ،والسا  ،والبنشوراي .وفلي م لاء هلذا اليلو لل ييلن يسالر عللى بلال أحلي أن ييلون
ويو البرأ و فاتحة للثور ؛ وذلك ألن أي تنأي من التنأيباي لل يوجله الليعو إللى اإلضلراب فلي هلذا اليلو  .وفضل ً علن هلذا ف لي
نصحت لجنة ائر فيرورص العبالية بعي ال يا ب ي إضراب ،رغل أنهلا تنألي ملن أكثلر التنأيبلاي الرلشلفية كفا ًحلا ونضلايً .وكانلت
حالة الجباهير الفيرية متوتر جيًا بح شها كييوروف ،أحي ال ا العباليين في ائر فيرورص .وكان ك إضراب يهلي بلالتحول
نأرا ألن هذ اللجنة كانلت ت لير أن لحألة الصليا لل تحلن بعلي -ألن الحلزب للير
إلى صيا ميشوف بين العبال وال لااي .ولين ً
اويًا حتى اآلن ،كبا أن ايلتحا بين العبال والجنو غير كافو  -ف ي ارري أن ي تيعو إلى اإلضراب ،وأن ت تعي للعبل الثلوري فلي
تاريخ غير محي  .هذا هو الط ال لو الذي عت لجنة فيرورص إلى اتراعله فلي م لاء  ،23ويرليو أن جبيلق التنأيبلاي ترنتله وأارتله.
ولين في صراح اليو التالي ،رغ كافة التوجيهاي الصا ر عن اللجنة امتنعت عام ي الن ي عن العب في عي مصانق ،وأرسللن
منيوباي عنهن إلى عبال البعا ن يالروه ع اإلضراب .واي كت كييوروف عن هذ الفتر ي ول :ب ن الر شفة ساروا وعلى ُكر
مللنه و ،وتللرعه العبللال البناشللفة ،وايشللتراكيون  -الثوريللون .وليللن عنككدما يقككع إضككراب جمككاهيريي ال بُككد مكن جككر زككل النككاس إلككى
االشترا بهي ودفعهم للنزول إلى ال ارعي وذلك من أج أن يتزع الر شلفة الحركلة .هلذا هلو ال لرار اللذي ااترحله كييلوروف بعلي
حيوث إضراب العام ي .ووجيي لجنة فيرورص نف لها مضلار للبواف لة عليله .وي لتار كييلوروف الائ ً :وكانلت فيلر التألاهر
تنض منذ وات ط وي في أوساط العبال ،ولين في هذ اللحأة ل يين أحي اي توص إلى تصور ما سينت عنهاو .هلذ هلي الشلها
التي أ لى بها أحي البشتركين الهامين جيًا .ويج علينا أن نبعن النأر فيها ليي نفه الية األحياث ال ا مة.
وكان الجبيق يعت يون م ر ًا أن ال اعاي الع يرية ستسرال حت ًبا من الثيناي عني واوع البأاهراي ،وستتصي للعبال .فبا
الذي حيث؟ نحن فلي حاللة حلرب ،وال للااي غيلر م لتعي للبلزاح .وللير الجنليي وايحتيلاطيو فلي تللك األيلا هلو الجنليي اللذي
عرفنا في الباضي في م كاي والجيد العام و؛ إذ ل يين جنييا مسيفًلا ح ًلا! وكانلت الليوائر الثوريلة تُبعلن النألر وتُفيلر فلي هلذا
البوضوع الح ا وتُحاكبه ،ولين محاكباتها كانت تجرييية ،ألنه ل يين أحي ليفير -وبوسعنا أن نركي ذلك بصلور ااطعلة اسلتنا ًا
إلى ك الورائ البلت اة -أن يو  23فرراير (شراط) سييون بياية هجو حاسل ضلي الحيل البالل الب لتري .فلل تيلن الب ل لة سلو
مأاهر محيو جيًا ما زالت أبعا ها غير واضحة.
ونتيجة لهذا كله ف ي أصرح بحي الب لرر أن ال واعلي التلي تغلرلت عللى معارضلة تنأيباتهلا الثوريلة الساصلة هلي التلي شلنت
رور فرراير (شراط) وأن شريحة الرروليتاريا الب تغلة والبضاهي أكثر من غيرها من الشلرائح هلي التلي اتسلذي البرلا ر الثوريلة
بصور عفوية -عام ي الن ي  ،اللواتي يوجي بينهن علي ي بل بله ملن زوجلاي الجنلو  -والي جلاء اللزال األاليلر وي شلك نتيجلة
لوافاي اينتأار التي ي تنتهي أما أبواب البسابز .وكان عي البشتركين في اإلضراب ال ل هذا اليلو  ،ملن ن لاء ورجلال ،حلوالي
 90.000شسص .وترجبت التيابير النضالية إلى مأاهراي ،واجتباعاي ،ومعار مق الشرطة .وتاوري الحركة بلا ئ األملر فلي
ائر فيرورص؛ حي تتبركز البشروعاي الضسبة ،ر شبلت فيبا بعي الضاحية الب با وبارسرورصو .أما في األجزاء األالر من
البيينة ،فل ت ق إضراباي أو مأاهراي ،سطر ًا لت ارير إ ار األمن .واي عبلت الواي الشلرطة فلي هلذا اليلو ببفلارز صلغير العلي
هاهريا انتُيبت من ال اعاي الع يرية ،ولين ل ت ق أيلة صلياماي .وتوجهلت مجبوعلة ملن الن لاء ،لل تيلن كلهلا ملن العلام ي إللى
وما الرليية للباالرة بتوفير السرز ،ولينها كانت كبن يالل الحليل ملن تلير .وههلري األعل الحبلراء فلي أحيلاء متفرالة تحبل
يفتاي ت ول ب ن العبال ياالرون بالسرز ،ويرفضون الحي الب تري ،كبا أنه ي يرييون الحرب .واي نجح ويو البرأ و وكلان حلاف ً
بالحيوية ،ول ت ق فيه أية ضحايا .ولين أحيًا ل يين لي تايق أن ي ير ما سيحبله م اء هذا اليو من أحياث.
لييرا؛ ففللي يللو  24فررايللر (شللراط) أضللرب نصللف العبللال
وفللي اليللو التللالي ،اشللتيي حركللة اإلضللراب وأصللرحت أكثللر هل ً
الصناعيين ت ريرًا في بتروغلرا  .ففلي الصلراح وصل العبلال إللى مصلانعه  ،وبلييً ملن أن يرليءوا بالعبل  ،ع ليوا ايجتباعلاي ،رل
توجهوا إلى مركز البيينة؛ حي انجري إلى الحركلة بعلض األحيلاء ،ومجبوعلاي جييلي ملن ال ليان .واسلترعي شلعار والسرلز!و أو
ُ
غ ساي بصيغ أالر  :وفلي ط ايستريا !و وولت ط الحرب!و .ول تن اق البأاهراي فلي شلارع نييف ليي :ف لي كانلت هنلا جبلاهير
غفير من العبال تُنشي األناشيي الثورية .كبا كانت هنا مجبوعلاي مستلفلة ملن سليان البيينلة ،وجبلاهير ملن الالرلة اللذين يرتليون
ال رعاي الزرااء .ووكان الجبهور اللذي يتنلز يُعلرب علن تعاطفله ملق البتألاهرين ،كبلا كلان الجنلو يحيلون البألاهراي ملن نوافلذ
الب تشفياي العييي  ،وي ذفون في الهواء ك ما ي ق تحت أيييه و .فه كلان علي اللذين فهبلوا أبعلا هلذ الحركلاي التعاطفيلة للجنلو
البرضللى إزاء البتأللاهرين كريل ًلرا؟ ومللق كل هللذا ،كللان ال للوزاق يهللاجبون الجبللاهير ،وليللن بلليون شراسللة .وكانللت اليللوله مغاللا
بالزبي .وكان البتأاهرون يتيافعون هنا وهنا نتيجة لهجو ال وزاق ،ر يعييون تشيي أنف ه بشلي مجبوعلاي منضلبة .ولل ييلن
هنا الوف وسط الجحافل الغفيلر  .وسلري إشلاعة ملن فل إللى االلر ت لول :ول لي تعهلي ال لوزاق بل ن ي يال لوا النيلرانو .وكلان ملن
الواضح أن العبال نجحوا في التفاه مق عي من ال وزاق .ومق هذا ف ي ههري بعض وحياي السيالة ،وكان رجالها نصف سيار .
وأالذ بعض هريء الرجال يوجهون الشتائ للبتأاهرين ،ر الراوا بعي ذلك صفوف الجباهير وأالذوا يضربون رءوسله بلالحراب.
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س َلري بلين الجبلاهير اإلشلاعة التلي ت لول :وإنهل للن يال لوا الرصلاصو .ولل
ولين البتأاهرين صبيوا بي اواه ول يت ه لروا .و َ
يال ال وزاق الرصاص في هذا اليو .
واي يحظ أحي النواب الليرراليين وجو بعض حاف ي الترا معالة في الشوارع (ولين أل تتواف حلاف ي التلرا فلي اليلو
التالي؟) وبعضها اآلاللر الي تي لر زجاجهلا ،فلي حلين توالف اللرعض اآلاللر عللى طلول ال ليك ،يحلظ النائل الليرراللي ذللك ف علا
ل ذهان ذكر أيا يوليو (تبوز)  ،1914والاصة ذكر أم ية إع ن الحرب ،واال :وإن البلرء ليعت لي أنله يلر البحاوللة ال لاب ة
تبرا ،ف لي
تتجي و .وكانت ر ية هذا النائ صائرة تبا ًما؛ إذ كان هنا بالت كيي صلة تربط الحاضر بالباضي وتجع ذلك الباضي م
ً
جبق التاريخ أطراف السيط الثوري الببتي من الباضي إلى الحاضر ،ذلك السيط الذي ااعته الحرب ،وأعا ي رباه من جييي.
ول تفع الجباهير الشعرية شيئًا طيلة هذا اليو  ،سو التحر من حي إلى حي؛ إذ كانلت الشلرطة تاار هلا بعنلف ،وتر هلا
السيالة مق بعض مفارز البشا وتحتويها .وكانت الجباهير تصيح :وفلت ط الشرطة!و ،ر تال بعي ذلك هتافاي التهليل والترحيل
سلا ألفلرا الشلرطة .وكانلت
بال وزاق
مرارا وببزيي من اإلصرار .وكان هلذا العبل ذا معنلى ،ف لي كانلت الجبلاهير تُضلبر ح ليًا شر ً
ً
ت ت ر اليالة الشلرطة بالصلفير ،وباألحجلار وب الق الجليلي .وكلان احتيلا العبلال بلالجنو مستلفًلا تبلا اياللت ف .ف لي كلان العبلال
والعام ي يتجبعو ن حول الثيناي ،وعلى م ربة من الحرا  ،واليورياي ،وأملا صلفوف ال ليو  ،ويترلا لون األحا يل الو سيلة ملق
أفرا الجيد .كانت هذ البرحلة مرحلة جييي تعزي إلى امتيا اإلضراب وإلى الت اء العبلال بل فرا الجليد .وهلذ البرحللة حتبيلة
في ك رور  ،ولين يريو أنها ل تيت ول تنشر ،وتررز في ك مر مرتيية طاب ًعا جيييًا ،فالذين ارءوا أو كتروا في هذا البوضوع ي
يعون الحيث عنيما ي ق.
في هذا اليو كان النواب ي صون ،في مجلر اليوما اإلمرراطوري اصة ت ول :إن جبوعًا غفير من الشع كانت تغاي ك
ضللا عللن وجللو هللاهر غيللر عا يللة؛ ف للي كانللت
ميلليان زنامن لليايا ،وشللارع نييف لليي وكل الشللوارع البجللاور  ،وكللانوا يتحلليرون أي ً
الجباهير الثورية ،تحيي ال وزاق واألفواال التي كانت ت ير عللى أنغلا البوسلي ى الع ليرية .ولبلا سل ل أحلي النلواب عبلا تعنلي هلذ
الأاهر أجابه أحي البار -وكان أول مواطن مر في تلك اللحأة -ول ي ضرب أحي أفرا الشرطة امرأ ب وطه الجليي فتيال جنلو
ال وزاق وطر وا الشرطةو .ومن الببيلن أن ي تيلون األملور الي حليرت عللى هلذا الشلي  ،وليلن أحليًا ي ي لتايق التح ل ملن ذللك.
وكانت الجباهير تعت ي أن هذا هو ما حيث بالفع  ،وأن حيوره ي يت ب ية غرابة .ول ي ط هذا ايعت ا من ال باء ،ولينه أتلى ملن
تجربة ساب ة ،كانت فيبا بعي ضبانة اينتصار.
وتجبهر عبال مصنق إيريي ون -الذي يعترر من أحيث مصانق ائر فيرورص -وتجبعوا منذ الصراح ،بشي جبهر تعليا ها
 2500رج  ،ر ت ي هريء العبال في شارع سامر ونيف يي ،فالت وا بال وزاق ،فيفق ضلراط ال لوزاق اليلوله  ،وشل وا طري ًلا وسلط
الجبهر  .وعلى عر الاري كله ،كان ال وزاق يسرون بسيوله  .وكانت لحأة حاسبة! ولين السيالة مري بحذر ،وبرتل طويل ،
في الببر الذي فتحه ضُراطها .واي كت كييوروف يصف هذا البنأر اائ ً :وكان بعلض الجنلو يرت ل  ،وغبلز أحليه بعينله للعبلال
أمرا ما! ونتيجلة للذلك ف لي أههلر العبلال لل لوزاق رو ًحلا و يلة للير فيهلا أي علياء .وبهلذا ن ل
كرفي و .كانت غبز العين هذ تعني ً
العبال إلى ال وزاق عيو الثور بصور الفيفة .فالجنيي الذي غبز بعينه ،الي رفااه .وبرغ البحاويي الجييي للضراط ،ل يار
جنو ال وزاق الجبهر بإ صرار وإلحاح ومروا ف ط وسلاها ون أن يسلالفوا اينضلراط بصلور ميشلوفة .حليث هلذا رل ث أو أربلق
مراي؛ حي وجي الارفان البت اب ن بعي ذلك أنهبا توص إلى شيء من الت ارب .وبيأ ال وزاق يلر ون بصلور فر يلة عللى أسلئلة
العبال ،وتبت أحا ي اصير بينه  .ول ير ملن اينضلراط إي أضلعف مألاهر  ،وأ اهلا ،ملق الالر تبلزق وشليك الوالوع .وانليفق
الضراط إلبعا ااعاته عن هذ الجبوع والاموا بترتيل تللك ال اعلاي بشلي حلاجز يبنلق اجتيلاز الشلارع ويحلول بلين البتألاهرين
وبين الوصول إلى البركز ،ول ي عبي الضراط إلى ذلك بعي أن امتنق جنو ه عن تفري العبال ،ولين جهيه كان ضلائعًا .وملق كل
هذا يجابه ال وزاق الذين كانوا يتبركلزون للحراسلة بيل شلرف والغا لايو التلي الا بهلا العبلال بلين سلي ان السيلول .إن الثكورة ال
سبُلها بمحض إرادتها .ف ي عرري طري ها تحت بان حصان أحي ال وزاق ار م ليرتها إللى النصلر .إنهلا لفتلر رائعلة! حتلى
تختار ُ
أن اللبحة التي أعااها الرا سوية الذي حي ك هذ التحويي رائعة أيضًا .ولير هنا ما ييهد في روايته .فالرواية كلان زعي ًبلا ملن
زعباء هذ الثور  ،وكان ي ير في ميا ين الثور ومن اللفه  2000رج  .وإنه من الاريعي أن ن لول إن علين اللزعي اللذي يحتلر
من ضرباي األسواط الجليية أو رصاصاي العيو عين حا .
ويريو أن تحول الرأي في الجيد لصالح الثور اي برز في صفوف ال وزاق أويً ،مق أنه كانوا أول أ واي ال بق والحب ي
الت يرية .ورغ ك هذا فإن ذلك ي يعني أن ال وزاق كانوا روريين أكثر من غيلره  .فعللى العيلر ،كلان هلريء الب كلين البوسلرين
الللذين يبتاللون اليللوله الساصللة ،ويغللارون علللى ميللزان طر للته والصائصللها وميت للراتها ،ويعللاملون الف حللين الر للااء بنللوع مللن
ايز راء ،ويحذرون من العبال ،كان هلريء ال لوزاق مشلرعين بلالروح البحافألة .ولهلذا فلإن التغيلراي التلي أحليرتها الحلرب كانلت
أبرز للييه ملن غيلره  .وباإلضلافة إللى هلذا ،ألل ييونلوا هل اللذين يُرسللون فلي كل ايتجاهلاي ويُعينلون لل يلا بلالحب ي الت يريلة
بصور ائبة ،ويُزال به أما تيار الشع  ،ويُ تثار غضره ؟ أل ييونوا ه أول من تعر يالترلار الحلرب وتجربتهلا؟ ل لي سلئبوا
هذا الوضق ،وأرا وا العو إلى بيوته  ،ولهذا غبزوا ب عينه للعبال ،وك نه ي ولون له  :وافعلوا ما يحلوا لي إذا كنت اا رين عللى
ذلك؛ إذ أننا لن نضاي ي و .ومق ك هذا ،ل تين هذ الحركاي سو أعرا مراتة ،ولينها أعرا كثير الييلة ،بَيْي أن الجيد ما
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زال مرتر ً
اا باينضراط .وما زالت اليوطه ال يا ية بين ييي الحي البليي .واليت العبالية محروملة ملن ال ل ح .وي يفيلر الا هلذ
اليت حتى اآلن بإنهاء األزمة وح بها.
وفي هذا اليو  ،كان جيول أعبال مجلر الوزراء يتضبن فيبا يتضبن من األعبلال م ل لة ايضلاراباي فلي العاصلبة ،فبلا
هو مواف الحيومة من اإلضراب وما هو موافها من البأاهراي؟ ل ي بح مجلر الوزراء م ائ أالر  ...ك شليء كلان متوا ًعلا،
أعايت األوامر لبواجهة ك شيء .وانت البجلر بي ب اطة إلى ت يير األمور العا ية.
واي س
أعايت؟ ومق أن  28شرطيا أصيروا بضرباي على رءوسله فلي يلومي - 24 ،23وهلو إحصلاء ايل
فبا هي األوامر التي س
مذه  -فإن الجنرا ل الابالوف اائي منا ة بتروغرا الع يرية الذي كان يتبتلق ب للااي شلره مال لة ،لل يلجل بعلي إللى إطل ق النلار.
ح ًا! ل يين عي لجوئه إلى إط ق النار ب ر طيرة نف ه! وإنبا كان ذلك معيًا وت التفيير فيله وإنضلاجه .ف لتنال طل لاي الرنلا ق
في واتها.
ول يين في الثور شيء غير متواق بالن رة لل لااي سو اللحأة التي ستنيلق فيها .والس صلة ،كلان ال ارلان البتضلا ان،
اا الثوريين واا الحيومة اي استبيا بعناية منذ سنواي طويلة .أما فيبا يتعل بالر شفة ،ف ي انص ك نشاطه منذ علا 1905
الحيل ل لح الثلور الثانيلة ارل واوعهلا.
على تحضير هلذ ايسلتعيا اي .أملا الحيوملة فيانلت تلجل إللى حلي كريلر للبييلي ونصل
س
وابتياء من الريف عا  1916اتسذ عب الحيومة -في هذا البجال -طاب ًعا منهجيا .وفي منتصف شلهر ينلاير (كلانون الثلاني) 1917
انتهت لجنة مشيلة برئاسة الابالوف من إعيا الاة اي ة ل ح اينتفاضلة الجييلي  .والي اُ سلبت العاصلبة ببوجل هلذ السالة إللى
شره اااعاي إ ارية يشرف عليها وضراط الشرطةو ،كبا ُج سزئت هذ ال ااعاي إلى اُ َ
ايعاي .ووضق الجنرال تشيرييين -ال ائي العلا
يحتياط الحر  -على رأ ك ال واي الب لحة .ووزعت األفواال على ال ايعاي .ووضعت الشلرطة واللير والجليد تحلت ايلا
صا في ك اااع ملن ال ااعلاي الرئي لية ال لتة .وب يلت اليالله ال لوزاق تحلت تصلرف تشليرييين شسصليا
ضراط أركان عينوا الصي ً
ً
لل يا بعبلياي واسعة النااق .ونأبت طري ة ال بق بالشي التالي :تشترك الشرطة أوي مق البتأاهرين ،ر يلزال ال لوزاق ب سلواطه
وأاليرا توضق ال اعاي الب لحة بالرنا ق والرشاشاي في ك طرف من أطراف ال ااعاي .كانت هذ السالة،
الجليية في البعركة،
ً
تاري ًا موسل ًعا لتجربلة علا  ،1905وهلي التلي طر لت فلي فررايلر (شلراط) .ولل ييلن السالر كامنًلا فلي ايفت لار إللى التوالق ،وي فلي
التصبي ال يئ ،وإنبا كان السار كامنًا من العنصر الرشري .وسيتواف ال ح عن الحركة ب ر هذا العنصر.
وكانت الساة تعتبي على مجبوع الحامية التي يص تعيا ها إلى  150.000رج  ،وليلن ال للااي أعليي فلي ح ي لة األملر
عشر ايف جنيي االرين يستسيامه في العب  .وكان األم اليرير ينص على ط ب مليار ضلراط  -الصلف ،بصلور م لت لة
عن أفر الشرطة الذين كان تعيا ه  3500رج  .ونجي تف ير هذا العب في ت ليف الحامية ذاتها في هذا التلاريخ .ف لي كانلت مشليلة
ت ريرًللا مللن ايحتيللاطيين ف للط ،وتض ل  14كتيرللة احتياطيللة مرتراللة ب ل فواال الحللر البوجللو فللي الجرهللة .وكانللت الحاميللة تتضللبن
باإلضافة إلى هذا :فوال مشا احتياطي ،وكتيرة سياراي احتياطية ،وفراة الياي ميرعة احتياطية ،وعي ًا الي ً من البجنيين الن لابيين
والبيفعيين ،وفوجين من اوزاق اليون .كانت هذ ال اعاي كثيلر جليًا ،بل أكثلر مبلا يللز يحتلواء الثلور  .وكانلت أعليا ايحتيلاط
الغزير مرلفة من كتلة بشرية ميربة ومروضة إلى حي ما ،أو ل تتعر بعي إلى هذا الترويض .وباإلضلافة إللى كل هلذا ،ألل ييلن
الجيد يبلك التشيي ذاته؟
وكان الابالوف يتب ك بالساة التي وضعها بي اة ،ففي اليو األول وبتاريخ  ،23تياللت الشرطة .وفي  24أمر الابلالوف
السيالة بالت ي في الشوارع ،وكانت هذ السيالة م للحة باألسلواط الجلييلة والرملاح .وكلان الابلالوف ي يفيلر باسلتسيا البشلا وفلتح
النار إي إذا تاوري األحياث ،غير أن األحياث ل تتركه ينتأر.
وفللي  ،25ات للق ناللاق اإلضللراب ،وامتللي حتللى شللب  240.000عام ل  ،طر ًللا ل راللا الرسللبية .وتللياللت بعللض العناصللر
البستلفة وراء الاليعة ،كبا اشتر عي ي ب به من عبال البرس اي الصلغير التلي أوافلت العبل  ،وتوافلت حلاف ي التلرا علن
ال ير ،وب يت الريوتاي التجارية مغل ة ،وفي ال ل اليو نف ه انض ط ب التعلي العالي إلى الحركة .وفلي الأهيلر أاللذي الجبلوع
تحتشي بعشراي األلوف وتتجبق حول كاتيرائية الازان وفلي الشلوارع البجلاور  .وحاوللت هلذ الجبلوع تنألي اجتباعلاي مفتوحلة،
فاشتريت مق الشرطة .وبيأ بعض الرجال بالساابة أما تبثال الي نير الثال ففتح اليالة الشرطة النار .وس ط أحي السارلاء جري ًحلا.
وانال ت بعض الال اي النارية وسط الحشو  ،ف ت أحي مفوضي الشرطة ،وجرح أحلي ضلراطها كبلا جلرح بعلض أفرا هلا .وااملت
سا مبتاز في هذا الفن .وبرهن الجنو علن
الجباهير ب ذف رجال الير بالزجاجاي والبتفجراي ،وال ناب  .واي أعات الحرب رو ً
سلرية ،كبا برهنوا عن عياء للشرطة .وأالذي الجباهير تتناا بانفعال إشاعاي مفا ها أن أفرا الشلرطة تعرضلوا لنيلران كثيفلة ملن
ال وزاق عنيما بيءوا بإط ق النيران على الشع في جوار تبثال ألي لنير الثالل  .ول لي اضلار والفراعنلةو اللذين يبتالون السيلول
(هيذا كانوا ي بون أفرا الشرطة) إلى الفرار َه ْييَبَى .ول ييلن هلذا اللذي حليث أسلاور نشلري فلي أوسلاط الجبلاهير علن تصلور
وتصبي لشحذ شجاعتها وت جي حباسها ،ألن الحا رة ذاتها -مق أنها حييت بصور مستلفة -اي ت كيي من جهاي مستلفة.
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وي ول العام الرلشفي كييوروف أحي الزعباء الح ي يين في هذ األيا ب ن البتأاهرين فلروا جبي ًعلا ،فلي ن الة معينلة ،تحلت
ضرباي سياط اليالة الشرطة ،بحضور فصيلة من ال وزاق .فنزع كييوروف وبعض العبال الذين ل يترعوا الفارين ارعاته وااتربلوا
من ال وزاق ،وارعاته في أيلييه  ،وصلاح فليه كييلوروف الائ ً :وأيهلا األاللو ال لوزاق ،تعلالوا لنجلي العبلال فلي كفلاحه ملن أجل
ماالره ال سلبية! أي ترون هريء الفراعنة كيف يعاملوننلا ،نحلن العبلال الجلائعين؟ سلاعيونا!و يلا لهلا ملن نغبلة مجامللة م صلو !،
وهذ ال رعاي التلي يب ليون بهلا فلي اليلي ،أي تُعرلر علن ح لاب نف لي ،وعلن حركلة ي يُبيلن ت ليليها! إن كل تلاريخ اتلال الشلوارع
واينتصاراي الثورية يزالر ببث هذ األعبال ايرتجاليلة .ولينهلا تضليق علا فلي هاويلة األحلياث اليرلر  ،وي يجبلق البرراللون
منها سو ال شور .وانرر كييوروف يصف ما حيث بعي ذلك ب وله :ترا ل ال وزاق فيبا بينه غبزاي غريرة ،وارل أن نجلي الوالت
اليافي ل بتعا عنه وجيناه ينليفعون بيل الواه وسلط هلذ الجبلوع البستلالةو .وبعلي بضلق الائ  ،كانلت الجبلاهير تحبل عللى
سل البحاة أحي ال وزاق الذي بتر بج امه ج ي أحي مفوضي الشرطة.
أكتافها أما ُ
واالتفللى الفراعنللة بعللي ذلللك ،أو بعرللار أالللر ل ل يعللو وا يعبلللون إي سل ًلرا .وههللر الجنللو مشللرعين حللرابه  .ف ال لذ العبللال
ي لونه ب ل  :وأيها الرفاق ،أت تون لب اعي الشرطة؟و وكان الجنو يصرالون بفأاهة :وتحركوا!و وكانلت محاوللة جييلي لترلا ل
أطراف الحيي بين العبال والجنو  .وحص العبال على نفر النتيجة التي حصلوا عليهلا فلي ال لاب  .وكلان الجنلو يتصلرفون بل
مرح ،وتراو ه نفر األفيار ،ويصي البواطنون الن اط الح اسة التي تضاي ه .
في هذ الغضون ،كلان الشلعار العلا اللذي ُرفلق ينلا ي بضلرور نلزع سل ح الفراعنلة؛ فالشلرطة هل العليو العنيلي ،اللذي ي
يرح  ،والسائن الح و  .وي يُبين أن ييلون هنلا مجلال للتفلاه معهل  .وينرغلي ضلرب أفلرا ه أو التله  .وليلن الوضلق يستللف كل
ايالت ف مق ااعاي الجيد ،فالجبوع تحاول بي الوسائ تجن الصراع مق الجيد .وهلي عللى العيلر تفلتد علن الوسلائ التلي
ت بح بغزو الوب الجنو وك ره  ،وإاناعه  ،والت ارب معه  ،وجعله من أنصار الجبلاهير ،عنليما ت لف وج ًهلا لوجله أملا الجليد.
وبالرغ من اإلشاعاي الب ئبة -التي بولغ فيهلا بعلض الشليء -التلي سلري علن سللو ال لوزاق ،فلإن الجبلوع ملا زاللت تنألر إللى
السيالة بنوع من ال ل  ،فالفار يتحي بالجباهير من ع و  .وت ف سي ان الحصان األربعة بلين ع ليتله وع ليلة البتألاهر .فالشسصلية
التي نضار إلى النأر إليها من األسف إلى األعلى تريو شسصية أكثر أهبية ورهرة .ومق البشا يجلي البلرء نف له واافًلا معهل عللى
األر ذاتها وعلى اي الب اوا  .ولهذا فالبشا أارب إلى الجباهير وأ نى متناويً .وتحاول اليتلة الجباهيريلة الوصلول إللى جنليي
ورا
البشا  ،وكشفه بصراحة ،وتحاول أيضًا أن تنفخ فيه أنفاسها الساراة .وتلعل العلام ي فلي هلذ الل لاءاي بلين الجنلو والعبلال ً
ها ًما .فهن يت يمن بجرأ أكرر من جرأ الرجال إلى صفوف ال اعة ،ويستافن الرنا ق ،ويتوسللن بل يل مرن الجنلو ت ريرًلا ببلا يللي:
وانزعللوا حللرابي  ،انضللبوا إلينللاو! وعنيئللذ تتحللر مشللاعر الجنللو  ،ويح للون بالسج ل وايضللاراب ويترللا لون النأللراي ب ل ل ،
وأاليرا ي رر أحيه ايمتثال ألوامر العام ي ار اآلالرين ،وهيلذا يرفلق الجنلو حلرابه فلي حركلة نلي  ،وينفلتح ال لي،
ويتر ون.
ً
ويبتلئ الجو بهتافاي الفلرح والعرفلان ،وتحليط الجبلاهير بلالجنو  ،وتعللو البنااشلاي والعتابلاي ملن كل الجهلاي ،وترتفلق النلياءاي
التالية :الثور تت ي الاو إلى األما .
أما هذ التحويي الساير أبلرق ال يصلر ني لوي ملن م لر ال يلا العاملة لل لواي الب للحة إللى الابلالوف ياالرله بوضلق حلي
واعترارا من الغيو .وكانت إرا ال يصر تتالاب ملق الجلزء الثلاني ملن الالة الابلالوف .فلل ييلن للررايلة إذن نتيجلة سلو
للفوضى
ً
الرا جيًا؟ ي ن تايق أن ن ول
إعااء فق إضافي لسابالوف .وأصرح من واج ال اعاي أن تتيل عنيما ي تي الغي .أل يين الوات مت ً
ذلك اآلن .فالب لة ماروحة ،ولينها ما تزال تنتأر الح  .فتنازيي ال وزاق ،وميوعة بعض سليو البشلا لي لت إي حلوا ث مليئلة
باآلمال والوعو ذاي أصياء هائللة للي اللرأي العلا فلي الشلارع ،وكلان موالف ال لوزاق والبشلا كافيًلا لتحريلك الجبهلر الثوريلة،
ولينه كان شحنة اليلة جيًا ي تيفي للحصول على النصر ،والاصة واي حيرت حوا ث ذاي طابق معاكر تبا ًملا .وفتحلت فصليلة ملن
فصائ البيرعاي النار ألول مر على البتألاهرين فلي فتلر ملا بعلي الأهيلر أملا األروالة التجاريلة (جوسلتني فلور) ،ميعيلة أن
إط اها للنيران جاء ر ًا على طل لاي م لي صليري ملن بلين صلفوف الجبلاهير .وطر ًلا لت ريلر الابلالوف إللى م لر ال يلا العاملة
لل واي الب لحة ،واق ر رة اتلى وعشر جرحى .وكان هذا ببثابة إنذار جيي! وهي الابلالوف فلي الوالت نف له بإرسلال كل العبلال
الذين يبين عوته لسيمة العل إلى الجرهة إذا ل يلتح وا ب عباله ار يو  .28وكان إنذار الجنرال يعالي للعبلال مهللة ر رلة أيلا ،
وكانت هذ البي أكثر من كافية للثور ليي ت ل الابالوف والحي الب تري .ولين ل ينتره الحيا إلى ذلك إي بعي النصلر .وفلي م لاء
 25ل يين أحي يعل شيئًا عبا سيحبله الغي.
ولنحاول أن نتصور بو ضوح أكرر البنال الليااللي للحركلة .فل لي ااملت جبلاهير عبلال بتروغلرا تحلت علل ويلو البلرأ و
بتاريخ  23فرراير (شراط) بانتفاضة .ر ت إنضاجها والتفيير فيها واحتوائها ال ل مي طويلة .وكانلت أول مراحلهلا هلي اإلضلراب.
رل توسللق هللذا اإلضللراب الل ل ر رللة أيللا حتللى أصللرح عا ًمللا مللن الناحيللة العبليللة ،وكللان هللذا الحلليث الوحيللي كافيًللا إلعاللاء ضللبان
والحلي ملق مألاهراي َوضلعت
للجباهير و فعها إلى أما  .وامتزال اإلضراب الذي اتسلذ طاب ًعلا يحبل البزيلي ملن اللروح الهجوميلة س
الجباهير الثورية في مواجهة ال اعاي الع ليرية .وانت للت البشليلة ببجبوعهلا إللى م لتو أعللى؛ حيل أصلرح ملن الواجل حلهلا
بال و الب لحة .وتبيزي األيا األولى بانتصاراي جزئية للحيومة ولينها كانت انتصاراي عرضية أكثر منها فعلية.
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هلافرا إي إذا سلجلت الل ل انت الهلا ملن رجلة إللى رجلة،
تاورا
وي يبين ل نتفاضة الثورية التي ت تبر عي أيا أن تتسذ
ً
ً
الالرا عللى الثلور  .وال ُبراوحلة فلي البيلان وعلي
نجاحاي جييي تتح بصور ائبلة ،فل ي توالف فلي م لار اينتصلاراي يشلي
ً
إحراز أي ت ي يعني الس ار والضياع .وكذلك فإن النجاحاي الثورية غير كافية بحي ذاتها؛ إذ ينرغي أن ت الذ الجباهير عل ًبا بها فلي
انتصلارا فلي لحألة كلان ييفلي فيهلا أن نبلي يلينا يلت اطله.
الوات الب ئ  ،وأن تتبين من ت ييرها ح ايرها .ومن الببين أن تس ر
ً
واي حيث هذا في التاريخ وعرفنا .
وتبيللزي األيللا الث رللة األولللى بتصللعيي البعركللة وت زيبهللا بشللي رابللت .ولهللذا ال للر بالللذاي وصلللت الحركللة إللى م للتو
أصرحت فيه النجاحاي العرضية غير كافية لها .ف ي نزلت ك الجباهير الفعالة إللى الشلوارع .وصلبيي فلي وجله الشلرطة ،وح لت
نتائ ح نة ون صعوباي كرير  .وتورطت ال اعاي في اليومين األاليرين من األيا الث رة فلي األحلياث .ففلي اليلو الثلاني سلاري
السيالة وحيها .وفي اليو التالي ساري البشا  ،وأالذي تصي الجبلاهير ،وتشلي ال ليو  ،وتتلر حريلة العبل للجبلاهير فلي بعلض
األحيان ،ولينها في ك هذا ل تلجل إللى األسللحة الناريلة أبليًا .ولل ت لارع ال للاة العليلا إللى تعليي الاتهلا ،ألنهلا الللت ملن أهبيلة
مواز ارتيره زعباء الثلور ) ملن جهلة ،وألنهلا لل تيلن تثل بجيشلها ملن جهلة أاللر .
األحياث (وتيام َوه ر يا الرجعية مق الا
و
ولين الحيومة اضاري إللى حشلي ال اعلاي فلي اليلو الثالل  ،ب لر تالور البعركلة بعلي أملر ال يصلر ،وكلان هلذا ملن ح لن حلظ
ضعف الحيومة .وكان الفه واضل ًحا للي النسرلة العباليلة والاصلة وأن ال لواي البيرعلة الي فتحلت النيلران.
الثور  .واي فه العبال َ
فبنذ هذا الوات ،أصرحت الب لة ماروحة من الجانرين في ك سعتها.
وفي ليلة  26 - 25أواف حوالي مائة من البناضلين الثوريين في مستلف األحياء ،من بينه الب ة أعضاء من لجنلة ب شلفة
بتروغرا  .وكان هذا ببثابة إشار أيضًا إلى أن الحيومة بيأي الهجو  .فبا الذي حليث إذن الل ل اليلو ؟ وكيلف ي لتي ظ العبلال بعلي
التراشل بللالنيران الللذي جللر فللي اليللو ال للاب ؟ ومللاذا سللت ول ال اعللاي -واولهللا م ل لة أساسللية.. -؟ إن فجللر  26سللييون محب ل ً
بالشيو وال ل العنيف.
ونأرا ألن أعضاء لجنة بتروغرا أوافوا ،ف ي نُ لت إ ار العبلياي في البيينة إلى ناحية فيرورص .ورببلا كلان هلذا الن ل ملن
ً
وأاليرا ،وفي صراح  25ف ط ارر
ارار.
اتساذ
عن
وعجزي
ة
يائ
بصور
للحزب
العليا
ار
اإل
ي
وتر
الثورية.
العبلياي
مصلحة
ً
ميت اللجنة البركزية الرلشفية طرق منشور ييعو إلى اإلضراب العا في ك روسيا .وفي اللحأة التي ههر فيها البنشلور -إذا كلان
اي ههر -كان اإلضراب العا في بتروغلرا الي تحلول إللى انتفاضلة م للحة .أملا ايلا الحلزب فيانلت تراال البوالف ملن عليائهلا،
وتتر  ،وترالر ،أي أنها ل تين ت و ؛ ف ي كانت تابعة للحركة الثورية ي محركة لها.
وكلبا كان البرء ي ترب من البصانق ،كلبا كان ييتشف التصبي والعنا اللذين ي و ان العب  .ومق ك هذا ،وص البنشلور
فللي يللو  26إلللى النللواحي .وكللان اللا فيرللورص يتضللورون جو ًعللا ،وكللانوا عللاجزين عللن الحركللة ،يرتعلليون مللن الرللر ويع لليون
ايجتباعاي ال رية الارال البيينة في الر اتين؛ حي يترا لون في هذ ايجتباعاي اناراعاته ويحاولون وضق م لك علا لهل  .فبلا
هو الب لك الذي سيترعون؟ ...ه هو ال يلا ببألاهر جييلي ؟ وليلن ملا اللذي سلتفعله مألاهر أفلرا مجلر ين ملن ال ل ح إذا كانلت
الحيومة مصببة على الب ير إلى النهاية؟ إنهلا لب ل لة تعلذب الضلبائر :ويسيل إللي بل ن الحيوملة ست ضلي عللى اينتفاضلةو ،بهلذا
الشي عرر صوي كييوروف البعروف عن البواف .وبيا هذا الصوي ألول وهلة غريرًا عنله ف لي هلرط مرشلر البيلزان الجلوي ارل
العاصفة.
وفي ال اعاي التي انتشر التر فيها فشب أكثر الثوريين اُربًا من الجباهير ،انال ت الحركة وامتيي إلى أبعلي مبلا يتصلور
البشتركون فيها .فراألمر أي فلي م لاء  ،25كانلت أحيلاء فيرلورص بياملهلا بسيَلي الثلوار .ف لي نُهرلت مفوضلياي الشلرطة ،وذُبلح بعلض
أفرا ها ،وفر معأ الرااين واالتفوا .واُاعت الاوط هاتف البركلز الرلليي ل الاع (غرا ونلاي – شال لتوفر) ملق الجلزء األكرلر ملن
العاصبة .وفي صراح  ،26ترين أنه ل يين هذا ال ااع بسيَي الثوار فح  ،بل إن أحيلاء ب ليي حتلى شلارع ليتيينلي كانلت بسيلي الثلوار
أيضًا .وعلى األا  ،هذا هو الوضق الذي وصفته ت ارير الشرطة في ذلك اليو  .كان هذا صحي ًحا ببعنى ما ،مق أنله ملن البحتبل أن
ي ييون الثوار اي انترهوا إلى ذلك .ومبا ي شك فيه أن الشرطة اي تسلت في كثير من الحايي عن مراكزها ار أن تجي نف لها تحلت
تهييي الهجو العبالي .ولين ل يين إلال ء األحياء الصناعية في نأر العبال معنى حاس ًبا ،وذلك بصرف النأر عن األحلياث التلي
واعت وبصور م ت لة عنها ،ذلك ألن ال ااعاي ل تين اي االت بعي كلبتها األالير  .وست ضي الحيومة على اينتفاضةو  ...هذا ملا
فير به أشجق الشجعان عنيما كانت اينتفاضة سائر على طري تاورها.
وكان يو  26يصا ف يو أحي ،واي ب يت البصانق في هذا اليو مغل ة .وصار من الب تحي ح لاب الو انيفاعلة الجبلاهير
منذ الصراح استنا ًا إلى ات اع اإلضراب وامتيا  .وباإلضافة إلى هذا ،ل يتبين العبال من ايجتباع فلي مرس لاته  ،كبلا فعللوا فلي
األيا ال اب ة ،وكان التأاهر أكثر صعوبة بالن رة له  .وفي فتر الصراح كان شلارع نييف ليي ها ئًلا .وهيلذا أبرالت زوجلة ال يصلر
إلللى زوجهللا ت للول :وإن الهلليوء يسللي علللى البيينللةو .وليللن هللذا الهلليوء ل ل يللي طللوي ً .وأالللذ العبللال يحتشلليون بصللور تيريجيللة،
ويت اون في البراكز اا مين من ك الضواحي .واي منعوا من عرور الج ور .ف اروا على الجليي؛ إذ كلان نهلر النييفلا يشلي ج ًلرا
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نهلرا جليلييا لبنعله واحتوائله .والي غيلري البيينلة شليلها تبا ًملا.
من جليي في شهر فرراير (شراط) .وي ييفي الرمي على جبق يجتاز ً
فاليورياي في ك ميان ،واي انتشري الحواجز و ورياي استا ع السيالة في ك ميان .وتحت حراسلة الببلراي الرئي لية البر يلة
إلللى شللارع نييف لليي بصللور جيللي وبشللي الللاص .وغالرًللا مللا كللان ينالل وي رشللاي مللن البسللافر واليبللائن .واز ا عللي ال تلللى
والجرحى .فبن أين كانت النيران تنال ؟ ومن كان يال النيران؟ لير من الببين و ًما معرفلة ذللك .ومبلا ي شلك فيله أن الشلرطة
التي تعرضت لت ي اا و اي ارري أن ي ت ُ َعر أفرا ها ل الاار .فيانت ترمي من النوافذ ،والشرفاي ،ومن اللف األعبي  ،ومن
كثيلرا ملن
األمينة العالية .وأالذ النا يضعون الفرضياي عن التيال  ،وأصرحت هلذ الفرضلياي أسلاطير بيل سلهولة .ويُحيلي أن
ً
الجنو اي لر وا لرا الشرطة إلرهاب البتأاهرين .ويتناا النا اصة ت ول أن بروتوبوبلوف وضلق علي مراكلز للرشاشلاي فلوق
أررا لهذ البراكز .وعللى كل حلال ،لل تحصل اللجنلة عللى ليل يركلي
األساحة ،ولين لجنة التح ي التي شيلت بعي الثور ل تجي ً
عي وجو ها .ومق ذلك ،انت لت الشرطة فلي هلذا اليلو لت لف فلي الصلف الثلاني؛ إذ تليال الجليد فلي النهايلة .وتل لى الجنلو أواملر
مشي بإط ق النار ،وأطلَ النار بصور الاصة األفرا البنتبون إللى مليار ضلراط الصلف .ووالق فلي هلذا اليلو  ،طر ًلا ل رالا
الرسبية ،حوالي أربعين اتي ً ،وأربعلين جري ًحلا ،هلذا عليا الجرحلى وال تللى اللذين اسلتااع الجبلاهير إسلعافه أو حبلهل  .ووصللت
البعركة إلى مرحلتها الحاسبة .فه ستتراجق الجباهير ،تحت طل اي الرصاص إلى أحيائها؟ ك  ،إنها لن تتراجق أبيًا .إنها تريلي أن
تنتصر.
وعاشللت بارسللرورص ميينللة البللوهفين والرورجللوازيين ،والليرللراليين ،وسللط الهلللق .وكللان رو زيللانيو -رئللير مجلللر ومللا
اإلمرراطورية -يُاال في هذا اليو بإرسال ااعاي مورواة من الجرهة .رل ويليل رأيلهو فيبلا بعلي ونصلح بيليلائيف -وزيلر الحربيلة-
بعي استسيا الرنا ق واللجوء إلى استسيا ال سحراب والراطي رجال اإلطفاء لص الباء الرار على البتأاهرين ...وبعي أن استشلار
أررا مضا ًا وألنها منشساةو .تلك هي البحا رلاي التلي كلان يترا لهلا
بيليائيف الجنرال الابالوف أجاب ب ن حباماي الباء الرار تحيث ً
الليرراليون مق أصحاب الب اماي الرفيعة ورجال الشرطة عن الح ناي الن رية للحبا الرار أو ال االن ل ح شع رائر ،وبرهنت
ت للارير الشللرطة فللي هللذا اليللو علللى أن الللراطي رجللال اإلطفللاء ي تيفللي :ولللوحظ أرنللاء ايضللاراباي ،بصللور عامللة أن تجبعللاي
تحر أفرا ال اعاي على الثور  .وكانلت الجبلوع تلر عللى الضلرب ب لذف الحجلار واالق الجليلي التلي تنتزعهلا ملن
البتبر ين س
ً
الاري  .وعنيما كانت ال اعلاي تالل الرصلاص فلي الهلواء ،للتحلذير ،كانلت الجبلوع تلر عللى الرشلاي بالضلحياي بليي ملن أن
تتفرق .واي نجحت ال اعاي في تفري التجبعاي عنيما أطل أفرا ها النيران وسط كت الجبوع ف ط ،ووحتلى عنليما كلانوا يال لون
الرصاص وسط هذ الجبوع ،كان معأ البشتركين يسترئون في ساحاي الريوي البجاور لبيلان وجلو ه  ،وعنليما يتوالف إطل ق
النار ،يعو ون إلى الشلارع ملن جييليو .ويشلهي هلذا الت ريلر اللذي ايمتله الشلرطة عللى ارتفلاع حلرار حبلا الجبلاهير إللى رجلة
كرير  .والح ي ة ،هنا احتبال ضعيف في أن تيون الجبوع هي التي بيأي ب ذف األحجار وااق الجليي عللى الجنلو  ،وعللى طل ب
ميار ضراط الصف أيضًا؛ ففلي هلذا تنلااض كريلر ملق نف لية البتبلر ين وتيتلييه العاال إزاء الجليد .ول لي للون رجلال الشلرطة
ت اريره ورتروها بشي ي يتف مق الواائق بغية تررير البذابح التي ااموا بها بلين صلفوف الجبلاهير .وملق كل هلذا ،فجلوهر األملر
مبث بصور صحيحة ،وب و رائعة في هذ الت ارير :ي تريي الجباهير أن تتراجق ،فهي ت او بشراسة البتفائل  ،وتتب لك بوجو هلا
في الشارع حتى بعي أن تتعر لرشاي رصاص ااتلة .وي تتب ك هذ الجباهير بالحيا أبليًا ،إنهلا تتب لك وتتعلل بلر ط الاريل ،
وباألحجار ،وب اق الجليي .وهي لي ت ساالاة فح  ،ب إنها جريئة وم يامة .ول تف ي ر تهلا بال اعلاي الع ليرية بلرغ إاليا هلذ
ال اعاي على إط ق النيران عليها .وت عى هذ الجباهير للحصول على النصر مهبا كان الثبن.
واز ا ي حي الضغط الذي مارسه العبال على الجيد ،وأحرط هذا الضلغط أرلر ال للااي ونفوذهلا عللى ال لواي الع ليرية.
واي أصرحت حامية بتروغلرا  ،بصلور نهائيلة ،الن الة التلي تتجله إليهلا كافلة األنألار فلي األحلياث .ووصللت مرحللة التفلرال التلي
التزمت ال اعاي الع يرية بها إلى نهايتها بعي أن استبري ارابة ر رلة أيلا تبيلن فيهلا الجلزء األكرلر ملن الحاميلة ملن الحفلاه عللى
حيللا و ي إزاء البتبللر ين .ف للي كانللت البلييللة الب للتري تل مر ببللا يلللي :وأطل للوا النللار علللى العلليو!و .أمللا العبللال والعللام ي فيللانوا
يصلليحون مللوجهين أاللواله إلللى أفللرا هللذ ال اعللاي :وي تال للوا النللار علللى أالللوتي وأالللواتي !و وهيللذا جللري فللي الشللوارع وفللي
البيلا ين وأملا الج للور وعللى أبلواب الثينللاي معركلة م لتبر  ،كانللت م سلاوية أحيانًلا وغيللر ملبوسلة أحيانًلا أالللر  ،ولينهلا كانللت
الجنيي .وكان مصير ال لاة والحرب والر يت رر في هذ البعركة ،وفي هذ ايتصايي الوري ة بلين
معركة م تبيتة و ًما لي
العبال والعام ي والجنو  ،التي كانت تت تحت وي الرنا ق والرشاشاي.
وزا إط ق النيران البوجه ضي البتأاهرين من شيو اا الثور  .وبيا شبول الحركة ذاته وات اعها محفوفين بالبسلاطر.
وأالذ الرعض يت اءل عبا إذا كان الوات اي حان إلنهاء اإلضراب ،وشب الت ا ل أيضًا أعضلاء لجنلة فيرلورع التلي اجتبعلت م لاء
يو  ، 26أي ار اينتصار بلارنتي عشلر سلاعة .والي ترليو هلذ الوااعلة ميهشلة ومذهللة .وليلن ينرغلي أن نفهل أن النصلر الي للوحظ
ب هولة أكرر في اليو التالي أكثر مبا لوحظ باألمر .وباإلضافة إلى هذا ،غالرًا ما تتريل األوضلاع النف لية ح ل انعيلا األحلياث
واألالرار الوار  .ويتلو الوهن نشاط جييي ب رعة .ويبللك أترلاع كييلوروف وتشلوغورين ملا ييفلي ملن الشلجاعة ،وليلن اللذي يلليص
الوبه في بعض اللحأاي هو اإلح ا بب ئولياته أما الجباهير .أما في صفوف العبلال ف لي كلان التلر فيهلا با يًلا بصلور أال .
البلزو ين بالبعلوملاي
ريرا يوضح إجراءاي الحيومة وتيابيرها في ذلك الوات وكلان شلوركانوف أحلي عبل ء األملن
ونحن نبلك ت ً
س
البحر في ت رير إللى
ورا ها ًما في التنأي الرلشفي .ي ول هذا
واي وجه هذا الت رير إلى ال لاة العليا .واي لع شوركانوف هذا ً
س
ونأرا ألن ال اعاي الع ليرية لل تبنلق الجبلاهير ملن التألاهر ولل تجابههلا ،وإنبلا اتسلذي تليابير فلي بعلض
سلااي األمن ما يلي:
ً
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نأرا لي هذا ف ي أح ت الجباهير بالث ة من عي إنزال ال س صاص بها .وبعي أن اامت هذ
الحايي لش مرا راي الشرطة وتعايلهاً ،
الجباهير بعي يومين من الحركة الحر بارح الشعاراي التالية فلي الشلوارع :وفلت ل ط الحلرب!و وولي ل ط الحيل الب لتري!و ،ااتنلق
نألرا ألن ال اعلاي تنحلاز إللى
الشع ب ن الثور اي بيأي ،وأن النجاح مضبون للجباهير ،وأن ال لاة سلتعجز علن ابلق الحركلة،
ً
جان الثوار الذين أصرح نصلره الحاسل اريرًلا ،ألن الجليد ،اليلو أو غليًا ،سلينحاز بصلور صلريحة إللى جانل ال لو الثوريلة.
وعنيئذ تنبو هذ الحركة الثورية ي يبين أن تهليأ إللى أن يتح ل لهلا النصلر اليامل والل النألا  .كلان هلذا الت ليير يتبتلق بوضلوح
وإشراق رائعين! ويشلي هلذا الت ليير وري لة تاريسيلة ذاي ايبلة كرلر  .إي أن ت ليير هلذا البحلر واإلشلا بيالة ح لاباته لل تبنلق
العبال من إعيامه بعي اينتصار.
كريرا في بتروغرا بصور الاصة وكانوا يسشون انتصار الثلور أكثلر ملن أي شلسص االلر.
وكان عي البحرضين الوشا
ً
ورا فلي االل
لعل
أنله
إللى
ألبحنلا
اللذي
شلوركانوف
كلان
شلفة
الر
ملرتبراي
ففلي
ينفلذونها:
ولهريء البحرضين سياسته التلي
ً
التنأي الرلشفي -ييلي بتصريحاي تريي اتساذ أا ى التيابير .وي ترح في ت ارير إللى إ ار األملن فلي الوالت ذاتله ضلرور اسلتسيا
ال ح .ورببا كان شوركانوف ي عى للبرالغة في ت كيي انتصار العبال في هجومه بغية تحريض ال للااي عللى اسلتسيا ال ل ح.
ولينه كان على ح في جوهر البوضوع ،واي برري األحياث فيبا بعي صحة ت يير و اة ح اباته.
وكانت اليوائر العليلا للبع ليرين تتلر وتضلق ايفتراضلاي ،ألنله لل ييلن بوسلق أي منهبلا ح لاب ميلزان ال لو  ،بصلور
م ر ة .فل يعي من الببين أالذ الييئ السارجية كب يا  .ويت لف أحي الب مح الرئي ية ألية أزمة روريلة ،ملن التنلااض العنيلف بلين
الجييي لل و كامنة بصلور غريرلة فلي وعلي العبلال والجنلو  .وليلن
الوعي واألشيال ال ييبة للع ااي ايجتباعية .وكانت النس
انت ال الحيومة إلى هجو سر ه واستيعا هجو الجباهير الثورية حول ميزان ال و الجييي من ميلزان كلامن إللى ميلزان فعللي .ف لي
حيق العام في وجه الجنيي ،بشراهة وبصور امر  .وحول الجنيي نأر عن العام بعي أن أحر بلال ل وايضلاراب ملن وطل
هذ النأراي .ك هذا يررهن على أن الجنيي ل يين وار ًلا بعلي ملن نف له .رل ت لي العامل بجلرأ أكرلر نحلو الجنليي .وكلان الجنليي
ضلجرا ،ولينله ي يحبل أي عل ياء عللى اإلطل ق ،ويشلعر فلي أغلل األحيلان بالنلي وواللز الضلبير .وكلان يليافق علن نف له
سا
شر ً
ً
الب ْي َ ر .كلان الجنليي يلتسلص بلالارق ملن
وير أحيانًا بلهجة ااسية منفعلة ليسفي ال ل الذي ييق فرا  .بهذا الشي تح
س
بالصبتُ ،
فلورا .وكلان ال لا ي وللون إن الجنليي الي سلير بسبلر الثلور  .وليلن كلان يسيل
الروح الع يرية .ولينه مق تجر منها ل يجي ذاته ً
للجنيي ب نه ي تعيي حواسه بعي تري ت رير أفيون الثينة .هيذا أعي اليو الحاس  :يو  27فرراير (شراط).
وباألمر ،واق حا ث رانوي ،ولينه أعاى لو ًنا جيييًا لي أحلياث  26فررايلر (شلراط) ،ففلي الب لاء تبلر ي ال لرية الرابعلة
من فوال بافلوف يي ،حر صاح الج لة .وفي الت رير الذي كتره أحي مفوضي الشرطة ههر سر هلذا التبلر موضل ًحا بعرلاراي
ااطعة ت ول :وإنه حركة سسط موجهة ضي ط ب ضراط الصف في الفوال ذاته ،أولئك الا ب الذين أطل وا النيران عللى الجبلاهير
عنيما كانوا ميلفين بحراسة شارع نييف لييو ،فبلن اللذي أعلل ال لرية الرابعلة ببلا حليث وحرضلها بهلذا عللى التبلر ؟ وحلول هلذ
الن اة نجي البعلوماي في شها محفوهة بالصيفة .ففي ال اعة الثانية بعلي الأهلر ،هرعلت جباعلة صلغير ملن العبلال إللى رينلاي
فوال بافلوف ليي .وبل اوال مت اعلة أعلبلوا الجنلو بتراشل النيلران اللذي جلر فلي شلارع نييف ليي ،والالوا لهل  :واوللوا للرفلاق أن
حلارا .ووالي تضلاي
رفااي أيضًا أطل وا النار علينا .ل ي رأينا في الشارع جنو ًا يرتيون بزاتي !و .كان اللو شيييًا ،كبلا كلان النلياء ً
وازرالت وجللوهه و .ولل تلذه البحاولللة أ راال الريلاح .وحلوالي ال للاعة ال ا سلة ،تركلت ال للرية الرابعلة رينتهلا ببحللض
الجبيلق
َ
ارارا ،ضاع اسبه وسط مئاي وألوف من
يتر
أن
ون
اسبه
ضاع
ي
ل
الصف؟
ضابط
هذا
هو
فبن
،
صف
ضابط
ايا
تحت
إرا تها
ً
أسباء األباال اآلالرين البجهولين ،وتوجهت ال رية إللى شلارع نييف ليي ألاللذ ميلان الال ب ضلراط الصلف فلي الفلوال .ولل ييلن
عبله هذا فتنة أو تبر ًا من أج لح أت سللف .بل كلان عبل ً يت ل ببرلا ر روريلة رفيعلة .وفلي الاريل  ،واعلت مناوشلة بلين ال لرية
الرابعة و ورية من اليالة الشرطة ،ف طل ت ال رية النار ،واتلت أحي أفرا الشرطة وحصلانًا ،وجرحلت شلرطيا االلر وحصلانًا .ولل
يتبين أحي من م عرفة الب لك الذي اترعته سرية بافلوف يي وسط الجبوع الغفيلر  .وعلا أفلرا ال لرية إللى رينلته وحرضلوا الفلوال
بيامله ،ولين األسلحة أال سفيَت .وترعًا لرعض البعاياي ،استولى الثوار على  30بنيايلة .وبعلي اليل حاصلره فلوال بريوبراجين ليي،
وأواف ت عة عشر جنييا من جنو الفوال وت سجنه في ال لعة .أما اآلالرون ف ي است لبوا .وترعًا لبعلوملاي أاللر  ،ف لي االتفلى 21
الايلرا ح ًلا .وذهل هلريء الجنلو البف لو ين يفتشلون
وفلراراو
جنييا ب حه في هذا الب اء ،واكتشف ذلك عني التف لي .وكلان هلذا
ً
ً
طيلة اللي عن حلفاء له وميافعين عنه  .ول يين هنا من ي تايق إن اذه إي انتصار الثور  .وعلل العبلال ملن أفلرا ال لرية بيل
نذيرا لبا سيتسذ م ار معار الغي.
ما جر  .ول يين الحا ث إي ً
واي عا نابوكوف -أحي أشهر الزعباء الليرراليين وأكثره شعرية -على إايامه في ال اعة الواحي صرا ًحا من تلك الليلة ،بعي
مارا في شوارع مألبة وموحشة .وكان نابوكوف وفزعًا ومشرعًا بإح اساي غامضةو .وتعترر ملذكراي
سهر اضاها عني أصياائه ً
نابوكوف الح ي ية الصحيفة اليااللية لحزبه وطر ته .ومن البحتب أنه الت ى ب حلي الفلارين ملن فلوال بافلوف ليي فلي أحلي البنعافلاي.
ف ارع ايرنان إلى ايبتعا عن بعضهبا .فل يين لييهبا شيء ي وينه لرعضهبا .وفي األحياء العبالية وفلي الثينلاي سلهر اللرعض أو
كانوا يتشاورون ،في حين راح الرعض اآلالر في نصف نو وأالذ يحل بالغي بحرار  .وفي هذا البيلان وجلي الجنليي الفلار ملن فلوال
وبافلوف ييو ملج .
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***
في كانت الب حأاي الب الوذ عن معار الجباهير في فرراير (شراط) علاجز علن شلرح الوضلق الح ي لي ،إذا ملا اورنلت
بالت ارير البوجز التي أعايت عن معار أكتوبر (تشرين األول) .ففي أكتوبر (تشرين األول) ،كان البتبر ون تحت ايا الحلزب
الذي كان ي و ه يوميا ،وتبث الب ايي ،والبنشوراي ،والورائ الرسلبية عللى األال ايسلتبرار السلارجي لليفلاح .وليلن األملر لل
يين كذلك فلي فررايلر (شلراط) .فبلن األعللى لل تيلن الجبلاهير ُم لا  .وكانلت الصلحف ت ليت ،وكلان اإلضلراب اويلا جليًا .وكانلت
الجباهير تصنق تاريسها الساص بنف ها ون أن تنأر اللفها .وأن إعا تشيي لوحة حية ل حياث التي واعت في الشارع أمر غيلر
ااب للتصور ت ريرًا .وينرغي أن نيون سعياء إذا نجحنا في اكتشاف التتابق العا ل حياث ومنا ها اليااللي.
كانت الحيومة ،التي ل تتس بعي عن جهاز ال لاة ،تنأر إلى األحلياث ببجبلهلا بصلور متشلائبة أكثلر مبلا تراهلا أحلزاب
الي ار التي ل تين -كبلا نعلرف جبيعًلا -عللى م لتو هلذ األحلياث .وبعلي التراشل والنلاجحو بلالنيران اللذي حليث فلي  ،26أحلر
الوزراء للحأ وة من اللحأاي بايرتياح .وفي فجر يو  ،27أكي بروتوبوبلوف فلي بيلان مابلئن أن وعلي ًا ي بل بله ملن العبلال الي
أصرح م تعيًا لبزاولة العب و طر ًا للبعلوماي التي تل اها .بَ ْيي أن العبال ل ييونوا يفيرون أبيًا في ايلتحاق بآيته  .فإط ق النيران
وني اي األمر ل تثرط عزيبة الجباهير .فييف يبين تف ير الحا ث؟ بالارق كان العبال اللذين أبليوا اسلتعيا ه ل لتحلاق ب عبلاله
أا بيثير ملن العبلال الجلي اللذين انضلبوا إللى اإلضلراب .فرعلي أن انتشلري الجبلاهير الثلائر فلي الشلوارع ،واشلتريت ملق العليو،
وهزي أكتاف الجنو  ،وت للت تحت باون السيول ،وان ضت إلى أما  ،وفري مت ه ر ومتراجعة تاركة جث أفرا هلا عللى مفلارق
الارق ،واستولت أحيانًا على بعلض ال ل ح ،ون للت األالرلار ،والت الت اإلشلاعاي ،بعلي كل هلذا أصلرحت الجبلاهير الثلائر إن لانًا
جباعيا له عيون واذان ولوامر ي تُعي وي تُحصى .وعنيما تركت الجباهير في الليل أر البعركلة لتعلو إللى ورهلا ،فلي أحيلاء
البصانق ،كرري من جييي اناراعاي اليو  ،وأس ات الواائق الصغير  ،واألحياث العارضلة ،ووضلعت ح لاب يومهلا الث يل  .وفلي
ليلة  27كان الح اب ببجبله مشاب ًها للصور التي ايمها البحر شوركانوف لل لااي.
ومنذ الصراح ،ت اطر العبال إلى البصانق ،وارروا في جبعياته العامة متابعة اليفاح .وههر أن عبال حي فيرورص ه أكثلر
العبال تصبي ًبا ،كبا كانوا و ًما .ولين ايجتباعلاي التلي انع ليي فلي الليوائر األاللر الل ل هلذا اليلو كانلت مليئلة بالنشلاط .وكلان
ال رار العا هو متابعة البعركة! ولين ماذا يعنلي هلذا ال لرار اللذي أعللن فلي هلذا اليلو باللذاي؟ ل لي أ اإلضلراب العلا إللى ايلا
مأاهراي رورية ضبت جباهير غفير  ،واصايمت جباهير البأاهراي مق ال اعاي .إن ارار متابعة البعركة يعني في هلذا اليلو
اليعو إلى العصيان الب لح .ومق ذلك ،ل يوجه أحي ما هذ اليعو  .ومن البركلي أن األحلياث تفلر العصليان الب للح ،وليلن هلذا
العصيان ل يين م ج ً أبيًا على جيول أعبال الحزب الثوري.
ويشتب ت عة أعشار فن ال يا الثورية ،في أحرال اللحأاي ،على معرفة اسلتج ء صلوي الجبلاهير وإرا تهلا -كبلا اسلتنت
كييوروف من غبز أحي ال وزاق التي باركت حركة العبال الثوريلة -ملق أن ملن الضلروري أن تيلون الر يلة أوسلق ملي ومجلايً.
وكان الذي يصنق أكرر او في وجو لينين هو ايرته التي ي يبين أن تجار في السو إلى أعباق الجباهير .ولين لينين لل ييلن
موجو ًا في بتروغلرا  .وكانلت ال يلا اي وايشلتراكيةو الشلرعية أو نصلف الشلرعية ،وأترلاع كرن ليي ،وأنصلار تشلسييز  ،وأترلاع
سيوبوليف ،وك من كان يتحل حوله ييررون اإلنذاراي ويعاك ون الحركة .حتى أن هيئة األركان البركزية للر شفة التي تت لف
ً
ارا واض ًحا جيًا إللى الرييهلة .والواالق ،كانلت أحيلاء البيينلة كبلا كانلت
من شليابنييوف وزالوت يي ومولوتوف ،أههري
عجزا وافت ً
الثيناي تعب من تسل اء ذاتها .ول يوزع أول منشور موجله إللى ال اعلاي وضلعته منأبلة ايشلتراكيين  -اللييبواراطيين ال ريرلة ملن
الر شفة إي في يو  .26وفي صراح يو  27وزع هذا البنشور الذي كت بعراراي تحب بعض التر في ك النلواحي ،والي لُلوحظ
أن هذا البنشور ي يحر الجيد على اينحياز إلى جان الشع  .واي صرح أيورينييف أحلي زعبلاء التنألي الائ ً ملا يللي :ووملق
ذلك ،كان سير األحياث الثورية سري ًعا حتى أن شعاراتنا جاءي مت الر  .وعنيما انتشري منشلوراتنا فلي أوسلاط الجنلو  ،كانلت هلذ
منشلورا فيله علو إللى الجنلو إي فلي صلريحة يلو 27
األوساط اي تحركتو .وفيبا يتعل ب يا الر شفة ،فإن شليابنييوف ل ييت
ً
بعلي أن أللح عليلله تشلوغورين ،وهللو واحلي مللن أفضل الزعبللاء العبلاليين الللذين ههلروا فللي فررايلر (شللراط) .فهل تبللت طراعلة هللذا
البنشور؟ إ نه ل يأهر في أفض الحايي إي في نهاية الجل ة ،وفي سلاعة انفضلا ايجتبلاع .وملن الب لتحي أن نعت لي ب نله كلان
لهذا البنشور أرر على أحياث يو  27فرراير (شراط) .وعلينا أن ن رل مرليئيا ال لول بل ن الزعبلاء كلانوا متسلفلين فلي هلذ األيلا علن
الجباهير وأنه كانوا ي يارون عليها من األعالي.
ولين اينتفاضة التي ل يشر إليها أحي حتى ذلك اليو كانت وضعت نف ها عللى جليول األعبلال .وتركلز الفيلر العبلالي كلله
على الجيد .وكان ال رال الذي يتلر  :أي يبيلن جلر الجليد؛ إن ايضلاراباي البتفرالة لل تعلي كافيلة بعلي اآلن .ونأل عبلال حلي
فيرورص اجتباعًا أما ريناي الفوال البوسيوفي .غير أن هذ الفير أعات نتيجة سيئة؛ فهل ملن الصلع عللى ضلابط أو م لاعي أن
يضغط على زنا رشاش؟ ل ي حيث هذا بالفع وانهالت على العبال نيران غزير وكثيفلة .وتبلت محاوللة مبارللة أملا رينلاي الفلوال
ايحتياطي ،وكانلت النتيجلة ذاتهلا .ووالف الضلراط بلين العبلال والجنلو وهل م للحون بالرشاشلاي .والي أاللذ الغضل يبل زعبلاء
العبال الذين أصرحوا يرحثون عن ال ح ،وياالرون الحزب بتزوييه به .ور عليه الحزب ب ولله :إن ال ل ح فلي حلوز الجنلو ،
وعللليه أن يتللزو وا بلله مللنه  .كللان العبللال يعرفللون هللذا ،وليللن كيللف يبيللن الحصللول علللى ال ل ح؟ ومللاذا يحلليث لللو أنهل ال للروا
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البعركة تبا ًما في ذلك اليو ؟ وهيذا وصلوا إلى الن اة الحرجة في البعركة .إن الرشلاش سي ضلي عللى اينتفاضلة ويين لهاْ ،
إن لل
تت لح اينتفاضة بالرشاشاي.
عضلوا رئي ليا فلي ايلا ب شلفة بتروغلرا  -فلي مذكراتله ،أنله رفلض إعالاء العبلال
ويذكر شلليابنييوف -اللذي كلان انلذا
ً
ال ل ح ،وأرسللله إلللى الثينللاي لباالرللة الجنللو بلله عنلليما جللاءو ملحللين علللى تزويلليه بالرنللا ق أو بالب يسللاي علللى األال  .وكللان
الغر من رفضه هو تجن الصياماي اليمويلة بلين العبلال والجنلو  ،وايعتبلا عللى ايضلاراباي واإلغلراء ف لط ،أي ايعتبلا
الجنو باليلبة الح نة والبث البضروب .ونحن ي نعرف أية شها اي أالر تركي أو تنفي هذا التيبير الذي اا بله واحلي
على ك
من أشهر زعباء تلك األيا  .وهو تيبير تهربي أكثر منه تليبير بعيلي النألر .ول لي كلان ملن األسله أن يعتلرف ال لا للعبلال بل نه ي
يبليون ال ح .ومبا ي شك فيه أن مصير ك رور من الثوراي ،في مرحلة من البراحل  ،يت لرر بتحلول اللرأي العلا فلي الجليد.
فلير بوسق الجباهير الشعرية البجر من ال ح تبا ًما أو ت ريرًا انتزاع النصر حينبا تواجه ااعلة كثيلر التعليا  ،منضلراة ،ح لنة
التجهيز ،و ُم ا ببهار  .ولين ي بُي ألية أزمة وطنية من أن تررر على الجيد ،بيرجة معينة .وفي شروط رور شعرية ح ي ية ،ي بُلي
من انفتاح بعض ايحتبايي -بيون ضبانة بالارق -ينتصار الحركة .ومق هذا ي يت انت ال الجيد إلى جان البتبر ين لوحلي  ،وي
ييون محصلة ايضاراب وحي  .فالجيش مؤلف من عناصر ير متجانسة وترتبط عناصكره المتعاديكة بالرعكب االنضكباط وفلي
أم ية ال اعة الحاسبة ،ي يعرف الجنو الثوريون ما يبثلونه من او وإلى أي مي يبتي ت ريره  .ومن الاريعلي أيضًلا أن الجبلاهير
ضللا ،ولينهللا تبلللك أكثللر مللن الجنللو إميانيللة إعللا النأللر بتيوينهللا أرنللاء إعلليا نف للها للنللزاع الحاس ل .
العباليللة لي للت متجان للة أي ً
فايضاراباي ،وايجتباعاي ،والبأاهراي أعبال نضالية ووسائ ل يا ال ير على النضال .كبا أن اليتل الجباهيريلة ي تتلورط
كلها في اإلضراب .ولير كافة البضربين م تعيين لل تال .ففي االر اللحأاي ،نجي في الشلوارع أكثلر العبلال تصلبي ًبا عللى ال تلال.
أما الذين يتر ون بيافق السبول ،أو ب ر الروح البحافأة فير ون في ُوره  .وعنيئذ يت اينت اء الثوري ملن تل لاء ذاتله؛ فالتلاريخ
يغرب الرجال .أملا الوضلق فلي الجليد فيستللف كل اياللت ف؛ فلالجنو الثوريلون ،والبتعلاطفون ،والبتلر ون ،والبعلا ون ير لون
مرتراين بانضراط اا و  ،وتر ى م الييه في ارضة الضراط حتى االر لحأة .ويح ل الجنلو كبلا كلانوا يح لرون فلي ال لاب صلف
وأولو وورانيو .فييف إذن يتوزعون إلى متبر ين وإلى الاضعين؟
وتحضر اللحأة النف ية التي ينت فيها الجنلو إللى الثلور ب لياق طويل و ايل  ،يرللغ ن اتله الحرجلة ،كيل سلياق طريعلي.
ولين أين نضلق هلذ الن الة؟ رببلا تيلون ال اعلة م لتعي كل ايسلتعيا ل نضلبا إللى الشلع  ،ولينهلا ي تتل لى ملن السلارال الليفق
ض سليق ال يلا الثوريلة احتبلايي
الضروري ،ورببا كانت ال يا الثورية ي تعت لي بإميانيلة ربلح الجليد إللى جانرهلا ،وبهلذا ايعت لا ت ُ َ
انتصارها .وبعي هذا التبر الناض الذي ل يتح  ،من الببين أن يحيث ر فع لي ال اعاي ،ويف ي الجنو األم اللذي يحلركه ،
ويسضعون من جييي لنير اينضراط ،ويجيون أنف ه لي أي ل اء جييي مق العبال ي فون في وجه الثوار .والاصة إذا ما ت اوا على
م اف اي بعيي  .وهنا نجي في هذا ال لياق أن العوامل التلي ي تلوزن أو تلوزن بصلعوبة ،والتيلاراي البت اطعلة ،والتل لين الجبلاعي أو
الفر ي عييي جيًا .وليننا ن تنت ملن هلذا البركل اللذي يبلزال بلين ال لو البا يلة والنف لية اسلتنتا ًجا واضل ًحا بصلور ي ي لاو  .إن
الجنو بيتلته  ،اا رون بصور أكرر على تحوي حرابه  ،أو اينت ال إلى صفوف الشع ب حه  ،عنيما يرون أن البتبلر ين فلي
حالة انتفاضة ح ي ية ،ولي وا في مأاهر سيعو الجنيي بعي مواجهتهلا إللى رينتله ملر أاللر لي لي الح لاب علن أعبالله .يجل أن
يحر الجنو ب ن هنا معركلة حيلا أو ملوي ،وأن الشلع الا ر عللى اينتصلار إذا ملا انضل الجليد إليله ،وبهلذا الشلي ي يضلبن
الجنيي عي إنزال ال صاص به فح  ،ولينه يضبن بعض التح ن في وجو  .وبعراراي أالر  ،ي ي لتايق الثلوار إحلياث تحلول
في الوضق الفيري للجنيي إي بعي أن ييونوا ه م تعيين تبا ايستعيا ينتزاع النصر ب ي ربن ح  ،ولو كان اللي هلو اللثبن .وي
يبين أن يت هذا التصبي العلوي بيون س ح.
وفي ال اعة الحرجة يحتيا الجبهر البهاجبة بالجنو الذين ي يون الاري عليها اي ة حاسبة .وت تي هذ الياي لة عنليما
ي ييون الحلاجز اللذي أاامله ذوو البعلاطف الرما يلة الي تفيلك بعلي ،وعنليما يتباسلك الجنلو كتفًلا إللى كتلف ،وليلنه رغل تباسليه
الأاهر يعانون من التر  ،في حين ي مر الضابط الذي يجبق ك ما ب ي لله ملن شلجاعة بلإط ق النلار .وتاغلى أصلواي الجبلاهير،
وصيحاي الرع والتهييي على صوي ال ائي ،ولينها تغاي نصلف هلذا الصلوي ف لط .وتتوالف الرنلا ق ،وتضلغط الجبلاهير .عنيئلذ
يوجه أحي الضراط م يسه على أحي الجنو البشروهين .وها هي الثانية الحاسبة ،في الياي ة الحاسبة .وي ط أشجق جنليي ي لت ا
أنأار اآلالرين بصور ي شعورية .ويلت ط ضابط صف بنياية الجنيي ال تيل  ،ويالل النلار عللى الجبلاهير ،فلإذا بالحلاجز يتباسلك
من جييي ،وتنال الرنا ق لوحيها ،تينر الجبق الغفير في الشوارع والبيا ين .ولين ك من البلراي حليث ملا هلو مسلالف لهلذا منلذ
عا  . 1905ففي اللحأة الحرجة ،في اللحأة التي سيضلغط فيهلا الضلابط عللى الزنلا  ،كانلت حركتله هلذ م لرواة بال لة رصلاص
انرعثللت مللن صللفوف الجبللاهير التللي كللان فيهللا اللا مللن أمثللال كييللوروف وتشللوغورين .إن هللذا العب ل ي ي للرر نتيجللة مناوشللة مللن
البناوشاي تت في الشارع ف ط ،ب رببا ي رر نتائ ك اليو الثوري أو مصير اينتفاضة الثورية كلها.
إن البهبة التي وضحها شليابنييوف لحباية العبال من الصياماي العنيفلة ملق الجنلو  ،برفضله توزيلق األسللحة عللى العبلال
لي ت مهبة مبينة التح ي بصور عامة .ف ر أن يتوص العبلال إللى الصليا ملق ال اعلاي ،حليرت مناوشلاي كثيلر ملق الشلرطة.
وبلليأي معركللة الشللوارع بنللزع س ل ح الفراعنللة البيللروهين ،وانت لللت م يسللاته إلللى أيلليي الثللوار .إن الب للي -بحللي ذاتلله -س ل ح
ضعيف ،وهو عرار عن لعرة من اللع إذا جابه الرنا ق والرشاشلاي ،ومليافق العليو .وليلن هل يبللك العليو ح ًلا هلذ األسللحة؟ إن
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العبال ياالرون بال ح ليي يتح وا من هذا .والب لة م لة نف ية .ومق هذا ال يمكن فصل السياقات النفسية عن الوقائع الماديكةي
حتى ف العصيان المسلح فليي نص إلى بنياية الجنيي ،ينرغي أن نجر الفراعنة من م يساته أويً.
أررا من انفعايي العبال ،ولينها ي ت عنهلا عب ًلا .ولنتلذكر أيضًلا أن الحاميلة
وكانت انفعايي الجنو في هذ ال اعاي أا
ً
سللا مللن كتائل احتياطيللة تعللي بللآيف مللن الرجللال البسصصللين لتيبلللة كتائل الجرهللة .ومعأل هللريء الرجللال ،مللن
كانللت تتل لف أسا ً
أصحاب العائ ي الذين ي يرييون أن يذهروا إلى السنا ق ،في وات كانت اواي الجرهلة فيله الي ال لري البعركلة ،وتعرضلت اللر
للسراب .وكان هريء الرجال ي يرييون الحرب ،ب يرييون العو إلى بيوته  ،وإلى حياته العائلية ال اب ة .وكانوا على عل كلافو
بي ما يُ َحا في ال صر ،وي يح ون ب ية راباة مق الحي الب لتري .إنهل ي يريليون محاربلة األلبلان ،كبلا ي يرغلون محاربلة عبلال
بتروغرا أبيًا .وكانوا يحت رون الار ة الحاكبة في العاصبة ،هذ الار ة التي كانت ت ي الويئ في زمن الحلرب .ونجلي بلين هلريء
تعريرا شائ ًعا.
الرجال عبايً يتبتعون ببا و روري عري  ،ويعرفون كيف يعاون لهذ األوضاع الفيرية
ً
وكانت البشيلة األساسية هي ايا الجنو باستغ ل استياء روري عبي  ،ولينه استياء م تتر ،لل يا ب عبلال تبلر واضلحة،
أو بغر ايمتناع عن العب  ،للريء بالتبر  .واي ف ي الجنو في اليو الثال من الصراع ك إميانيلة للر لاء فلي موالق الحيلا الحلذر
إزاء اينتفاضة .واي وصللتنا معلوملاي مجلزأ ومتفرالة باريل الصليفة عبلا حليث فلي هلذ ال لاعاي بلين العبلال والجنلو  .ونحلن
نعرف اآلن كيف رفق العبال في هذ ال لاعاي أصلواته فلي مواجهلة جنلو فلوال وبافلوف لييو ،وكيلف اليموا شلياويه الحلا ملن
سلو ط ب ضراط الصف .ف ي واعت م رحياي ،ومحا راي ،وعتاباي في ك ميان من البيينة .ول يعلي هنلا أملا الجنلو مت لق
ضللا .إن العبلال ي يتنللازلون أبليًا ،وي
ملن الواللت للتلر  .ل للي اضلارته ال لللااي بلاألمر إلللى إطل ق النلار .وستضللاره اليلو أي ً
يتراجعللون ،وه ل مصللببون علللى بلللوص أهلليافه تحللت واب ل الرصللاص .وت للف بللال رب مللنه العللام ي ،واألمهللاي ،والش ل ي اي،
والزوجاي ،والزمي ي .و ات ال اعة التي تحليث عنهلا الجبيلق بصلوي ملنسفض ،فلي الزوايلا والبسلابئ ،وكانلت فلي ااتهلا ك نبلا
تر الشعار الذي ي ول :ولو أننا كلنا معًا؟و .وارتفعت أصواي الثور الصلريحة فلي الثينلة الل ل لحألة األهلوال اليرلر والرعل
البركي مبا يحبله اليو التالي الذي ييق أبواب الزمن .وكانت هذ األصواي مشرعة بح ي الان من أولئك الذين فرضوا على الجليد
ور الج  .وأصرحت الثينة متحب ة ،ومرتاحة الضبير بعي أن وجيي ذاتها وعرفت نف ها .وهيذا أشرق على األر اليو اللذي
تياعت فيه مليية أسر رومانوف.
وارر أربعون منيوبًا عن البصانق ال ل اجتباع الصراح ،الذي ع ي عني كييلوروف اللزعي العبلالي اللذي ي يعلرف التعل ،
ارروا متابعة الحركة واستبرارها باألكثرية .ومن البرسف أننا ي ن تايق أن نعرف اآلن ايبة هلذ األكثريلة وعلي األصلواي التلي
كانت لصالح ايستبرار .فل يين الوات م ئ ًبا في ذلك الوات لوضق محاضر الجل اي .وعلى ك حال ،كان هذا ال رار متسلفًا علن
الواائق؛ ف ي تواف ايجتباع ب ر الرر يثير النشو ؛ ل ي انتفض الجنو  ،وااتحبوا أبواب ال جون .ووترلا ل شلوركانوف ال لر ي ملق
ك البوجو ينو ،ار ي يهوذا التي ل تعلن ،من ح ن الحظ ،عن صل الب يح.
ومنذ الصراح تبر ي كتائل ايحتيلاط ،كتيرلة بعلي أاللر  ،ارل أن تسلرال ملن الثينلاي ،واترعلت البثل اللذي أعاتله بلاألمر
ال رية الرابعة من فوال بافلوف يي ،ول ير في الورائ والب حأاي والبلذكراي علن هلذا الحليث العألي فلي التلاريخ اإلن لاني إي
كثيلرا ملن األشلياء علن نف لها
ارار باهتة ومألبة .فاليت البضلاهي -حتلى عنليما ترتفلق إللى أعللى ابل السلل التلاريسي -ي تيتل
ً
وتغبض ح ذاتها في كثير من مواافها ،وت ج م حأاتها عن نف ها بشي الي شاح  .ر يل تي اإلح لا البثيلر باينتصلار فيبلا
بعي ليبحو عب الذاكر  .فلنعي بعي هذا ايستارا لنتحيث عبا ب ي من أعبال هذ اليتلة.
كان جنو فوال فولهيني ه أول البتبر ين .فبنذ ال اعة ال ابعة صرا ًحا ،اتص أحي اا اليتائ بسابلالوف هاتفيلا لين ل إليله
الررا مفزعًا ي ول :إن ط ب ضراط الصف ،أي أن ال و البسصصة بصور محي لعبلية ال بق اي رفضت المسيري وأن اائيها اُت
ً
فورا .فرعي أن حرق جنو فوال وفولهينيو مراكره من اللفه  ،حلاولوا
أو انتحر أما صفوف ااعته .أما الرواية الثانية ف ي استرعيي ً
توسلليق ااعللي اينتفاضللة ،وكانللت هللذ العبليللة هللي فرصللته الوحيللي لل ل مة .ف للي هرعللوا إلللى الثينللاي البجللاور التابعللة للفللوال
والليتلوانيو وفلوال وبريوبراجين لييو ليلي ويحرضلواو جنو هبلا .وكلان بعلض البضلربين يركضلون ملن مصلنق إللى مصلنق ليلي
ويحرضواو العبال .وبعي وات اصير عل الابلالوف أن جنلو فلوال وفلولهينيو ي يرفضلون ت للي أسللحته كبلا أملر الجنلرال بلذلك
فح  ،ب إنه اشتركوا مق جنو الفوال والليتوانيو وفوال وبريوبراجين ييو و"اعتبروا قضية العمكال قضكيتهم"ي وهكذا االعتبكار
هو أخطر بكثير من عدم استعمال السال ي وبعي ذلك ف ي اا جنو فوال وفولهينيو بنه ريناي فراة الير  .وهلذا يثرلت أن التجربلة
التي الاضها جنو فوال وبافلوف ييو باألمر ل تين تجربة الاسر  :ف ي وجي البتبر ون زعباء له  ،ووجيوا أيضًلا الالة عبل فلي
الوات ذاته.
وفي ال اعاي األولى من يو  ، 27كان العبال يتصورون أن ح م لة العصيان أبعي بيثير مبا كانت عليه في الح ي لة .ف لي
كان هريء العبال يعت يون ب ن عليه أن ي وموا بعب ك شيء ،في حلين كانلت ت لعة أعشلار مهبلته الي تح لت .ف لي تالاب الليفق
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الثللوري للعبللال مللن جهللة الثينللاي مللق الحركللة الثوريللة للجنللو الللذين كللانوا اللي الرجللوا فع ل ً إلللى الشللارع .وامتللزال هللذان التيللاران
العاصفان ال ل النهار ليين ا معًا س ف الرناء ال يي أويً ،ر جيرانه ،وأس ه واواعي فيبا بعي.
وكان تشوغورين أول من حضر إلى م ر الر شفة ،وبنيايته بيي  ،وكان يتبنا بشريط من الرصاص وبينبا العرق يتصر
منه ،ولينه رغ ذلك كان مشراًا تريو عليه إماراي اينتصارو .فييف ي يشرق وجهه ويضليء فر ًحلا! ل لي انحلاز الجنلو إللى جانرنلا
ب ل حه ! وهنللا وهنللا نجككح العمككال ف ك عمليككة االلتحككام مككع الجنككودي واللليالول إلللى الثينللاي والحصللول علللى الرنللا ق والللذالائر.
ووضعت مجبوعة فيرورص ،بالتعاون مق أكثر الجنو تصبي ًبا الاة عب تتضبن ايستي ء عللى مفوضلياي الشلرطة؛ حيل تسنليق
رارلاء البيينللة ونللزع سل ح كل أفلرا الشللرطة ،وتل إطل ق سللراح العبللال البوالوفين فللي البفوضللياي ،والبواللوفين ال ياسلليين فللي
ال جون ،وت سح ال اعاي الحيومية في البيينة ،وضبت ال اعاي التي ل تتبر بعي ،كبا ض عبال ب ية األحياء إلى اينتفاضة.
ضللا إلللى اينتفاضللة .غيللر أن انضللبامه أرلار معركللة االليللة .ومبللا يلفللت النأللر أن مثل هللذ
وانضل الفللوال والبوسلليوفيو أي ً
البعار اليااللية في الجيد اليلة جيًا .وبيأي اشر الحي البليي الراي ة العاجز تت ااط بعلي أن ال لري عل كتل الجنلو وأاللذي
تتسنيق في بعض الش وق أو تتعج بارتياء ألوان جييي من جييي .ويحيي كاروليف وهو عام في مصنق وأرسلنالو ملا يللي :وفلي
ال اعة الثانية بعي الأهر أالذنا األسلحة ألن الفوال والبوسيوفيو اي الرال ...كان ك واحي منا م ل ًحا بب ي وبنياية .واينا جباعلة
من الجنو ااتربت منا (واي رجانا بعض أفرا ها ايا ته وتحييي ما ينرغي أن يعبلو ) واتجهنا إلى شارع تيسفين يايا لفتح النلار عللى
مفوضية الشرطةو .وهيذا ل يتر العبال للحأة واحي وأههروا للجنو وما ينرغي عليه عبلهو.
الرلرا إرلر الرلر ،وكنلا نبللك اليلاي ميرعلة .وكانلت هلذ اآلليلاي البزينلة بلاألع
وكانت أالرار اينتصلاراي البفرحلة تل تي
ً
الحبراء تنشر الرع في ك األحياء التي ل تسضق للثور بعي .ول يعي الثائر بحاجة إلى الزحلف تحلت بالن حصلان الوزااي؛ ف لي
انتصرت الثور بي اامتها.
وحوالي الأهر عا ي بتروغرا من جييي لتصرح ساحة معركة ،و وي طل اي الرنا ق والرشاشلاي فلي كل الجهلاي .وللير
من ال ه و ًما معرفة الذي يرمي والبيلان اللذي يرملي منله .وليلن الواضلح أن الرملي كلان يليور بلين الباضلي والب لت ر  .و و
صوي اليثير من الال اي النارية التي ي جيو منها؛ ف ي كان هنا بعض البراه ين يال ون النار من م يساي حصلوا عليهلا علن
طريل الصلليفة .وجللر نه ل م للتو عاي األسلللحة :ووطر ًللا لبللا اي ل  ،لللو جللر إحصللاء لب يسللاي الرراونينللغ ف للط لوجللي أن ع لي
سح اليالان تصعي إلى ال باء منرعثة من اصر العيل ومن مفوضلياي الشلرطة
الب يساي البوزعة بلغ عشراي األلوفو ،وكانت ُ
التي كانت تحترق .وفي بعض األملاكن از ا ي حلي البناوشلاي ،واز ا ترلا ل إطل ق النلار حتلى تحلول إللى معلار ح ي يلة .وفلي
شارع سامر ونيف يي وأما بعض البع يراي التي يحتلها الجنو  ،ااتربت بعض اآللياي الحربيلة ،التلي تجبلق بعضلها عللى أبلواب
البع يراي ،كبا ااترب بعض العبال .واي ذكر أحي الشهو أن العبال كانوا ي ولون للجنلو ملا يللي :وملاذا تنتألرون أيهلا الرفلاقو؟
ووكان الجنو ير ون بالصبت وبابت امة ماكر و .وكان الضراط ي مرون العبال باينصراف بشراسة.
واي برهن أفرا سرايا الن في الجيد كبا برهنت السيالة في فرراير (شراط) ،وفي أكتلوبر (تشلرين األول) عللى أنهل أكثلر
ال و محافأة في الجيد .وتجبق بعض العبال وبعض الجنو الثوريين أما سياال من األشجار مشيلين مفرز من البفارز وأاللذوا
يترا لون اآلراء حول ضرور إجرار اليتيرة البشيو بها على السروال .وجاء أحيه لي ول إنه يجري الرح علن سلياراي ميرعلة،
فإذا ل نحص على سياراي الجيد البيرعة لن ييون ليينا احتبايً سياراي الجيد .واي ت وي البفرز وت لحت بالرشاشلاي .وليلن
مفللرز الثللوار وجلليي اينتأللار صللعرًا ،وعيل صللررها ،وبلليا عليهللا ال لل  ،وكانللت علللى حل فللي مللهللا وجزعهللا .وانال للت طل للاي
ً
حلاجزا بلين الجنلو والثلور  .ف لرر البهلاجبون االت ع هلذا الحلاجز.
الرصاص األولى من الجانرين .وملق ذللك كلان سلياال األشلجار
وبيءوا باات ع جزء منه ،وأحراوا الجزء اآلالر .وتعري البع يراي التي تشي حوالي عشرين براكة .وتسنليق أفلرا سلرايا الن ل
فورا .واي كتل كييلوروف علن هلذا الحلا ث فلي مذكراتله بعلي سلت سلنواي ملا
في براكتين أو ر ث .وأحرات الرراكاي التي أالليت ً
يلللي :وكانللت مع لليراي الرراكللاي التللي اشللتعلت فيهللا النيللران وحولهللا ال للياال الللذي ااعللت أشللجار وهلليمت معالبلله ،وكللان رمللي
وأاليلرا وصلول
الرشاشاي والرنا ق ،والحركة الأاهر للبهاجبين ،ووصلول سليار ن ل ببنتهلى ال لرعة تحبل رلوريين م للحين،
ً
سيار ميرعة ترلرق مليافعها كلان هلذا كلله يشلي لوحلة رائعلة ي تن لىو .كانلت هلذ هلي روسليا ال يصلرية ال ييبلة ،روسليا اليهنلة
والشرطة بثيناتها وأسيجتها التي ترص النار واليالان ،وتتصليع تحلت تل رير رشلاي الرشاشلاي البزمجلر  .فييلف ي يلتحبر أترلاع
كييوروف ،والعشراي ،والبئاي واأللوف من أمثاله؟ ل ي أطل لت ال ليار البيرعلة التلي ههلري فجل علي طل لاي ملن مليفعها عللى
الرراكاي؛ حي االتر ضراط وجنلو سلياراي الن ل  .واتل اائلي الليفاع .وفلر الضلراط بعلي أن تسلصلوا ملن شلاراته وأوسلبته عرلر
الر اتين البجاور  .واست ل اآلالرون .ورببا كان هذا الصيا من أضس صياماي هذا اليو .
وفي هذ الغضون ،كانت اينتفاضة في الجيد تنتشر كالوباء .وكان الجنو اللذين لل ينتفضلوا فلي هلذا اليلو هل ف لط أولئلك
الذين ل يجيوا الفرصة ل نتفا  .وفي الب اء ،انض إلى الحركلة جنلو فلوال وسيبينوف لييو البعلروف بصلور جيلي ألنله سلح
بصور شرسة عصيان موسيو في  ،1905واي ان ضى أحي عشر عا ًما على هذا الحا ث ،ورغ ذلك ف ي تر الحا ث بصباته على
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هللذا الفللوال ،واللا جنللو فللوال وسيبينوف للييو لللي ً ببعونللة ال ناصللة بساللف جنللو فللوال وإسباعيلوف للييو الللذين حر لله اللا ته فللي
ريناته  .وكان هذا الفوال الذي طوق بتاريخ  3ي برر (كلانون األول) أعضلاء أول مجللر سلوفييتاي ُ
شلي فلي بتروغلرا وأوافهل ،
كان هذا الفوال يعترر من أكثلر األفلواال تسلفًلا ،وكانلت حاميلة ال يصلر فلي العاصلبة ،التلي بللغ علي أفرا هلا  150.000جنلييا تنحل
وتتفيك ،وتذوب ،وتستفي .وفي اللي  ،كانت هذ الحامية غير موجو .
وحاول الابالوف ،بعي أن وصلته معلوماي عن انتفاضة األفواال ،إبياء بعض الب اومة ف رسل مفلرز منت لا مرلفلة ملن أللف
جنيي لت او الثلوار ،وزو هلا بل كثر التعليبلاي شلي وا لو  .وليلن مصلير هلذ البفلرز أحليط بلالغبو  .والي الص الابلالوف ،هلذا
الرج الذي ي يبين م ارنته برج االر ال صة التالية :وحيرت في هذا اليو أمور ي تصيق ،ف ي تحركلت البفلرز  ،وانال لت ب يلا
ضابط شجاع مصب هو الع يي كوتييرلوف ،وليننلا ...لل نحصل عللى أيلة نتلائ و! واالتفلت أيضًلا بعلض ال لرايا التلي أرسللت الللف
أررا .وبيأ الجنرال الابالوف تشيي وحياي احتياطية في مييان ال صلر ،وليلن واللذالير كانلت غيلر متلوفر ،
البفرز ون أن تتر
ً
وي يعل أحي من أين يتزو بهاو .واي سج هذا بصور فعلية في أاوال الابالوف أملا لجنلة التح يل التلي شليلتها الحيوملة البراتلة.
ف ين االتفت إذن البفارز البسصصة لعبلية ال بق؟ لير من الصع أن نتيهن بذلك ،ل ي االتلات هذ البفارز بالثوار بعي أن وجليي
نف ها الارال الثيناي .ف ي كان العبال ،والن لاء ،والفتيلان ،والجنلو البتبلر ون يب ليون بل فرا ااعلاي الابلالوف ملن كل الجهلاي،
ويعتررونه مجنيين جي  ،ويحاولون تغيير ارائه  ،وكانوا ي يتيحون له إميانية الحركة إي مق الجبوع الغفير التلي ي تعلي .وأحلر
أفرا ااعاي الابالوف أن ايشترا بهذ الجبهر اللزجة التي ي تسشى شيئًا ،والتي تتزاح باستبرار ،وتت ل في ك ميلان يعنلي
اين ضا بال يف اال معجنة!
وفي الوات الذي كانت تص فيه الت ارير عن امتيا الثور وشبولها ل فواال كان الابالوف ياال بتزويلي ب اعلاي موروالة
ليح بواساتها عبلية ال بق .ويحبي الب الهلاتفي ،واصلر ليتوف ليي ،واصلر ملاري ،وبعلض األملاكن األاللر الب يسلة أيضًلا.
واتص الجنرال هاتفيا ب لعة كرونشتا ي ،ماالرًا بإرسال نجياي إليه ،ولين ال ائلي ر عليله ب نله يحلر بلرعض البسلاوف ملن حاميلة
مواعه .ول يين الابالوف يعرف حتلى اآلن أن اينتفاضلة الي شلبلت البواالق البجلاور  .وحلاول -أو تألاهر ببحاوللة -تحويل اصلر
لورا واعتررهللا الالة متعللذر التح يل  ،وانت لللت االلر ارضللة مللن ال اعللاي
الشلتاء إلللى العللة حصلينة .ولينلله تسلللى عللن هلذ الساللة فل ً
أاليلرا باتسلاذ أهل التليابير وأكثرهلا إلحا ًحلا .فارلق ب غلين إللى ال ليان يبلث ن االلر
والبواليةو إلى األميرالية .وعنيئذ اهت الااغية
ً
لذارا بللإع ن األحيللا
األعبللال الرسللبية للنأللا ؛ ويتضللبن األول اسللت الة بروتوبوبللوف وب للر مرضللهو ،ويتضللبن الللر ص اآلالللر إنل ً
العرفية في بتروغرا  .وكان من الضروري اتساذ هذا التيبير األالير ألن جيد الابالوف ألغى بعي عي سلاعاي واألحيلا العرفيلةو،
وت ل من األميرالية ،وتفرق ،والتح ك فر من أفرا بعائلته .وأ إهبال الثوار إلى علي اعت لال الجنلرال البرهلوب فلي م لاء
 ،27رغ أن هذا الشسص ل يعي يسيف أحيًا بعي أن ف ي اواته ،واي ت توايفه في اليو التالي بيون مضاعفاي أو تع يياي.
هل كانللت هللذ هللي كل الب اومللة التللي أبللياها النأللا اإلمررطللوري الرهيل لروسلليا أمللا الاللر البللوي؟ نعل  ،هللذ هلي كل
الب اومة ت ريرًا ،برغ تجربة كرير حص عليها النألا فلي ال بلق ،وبلرغ السالط التلي وضلعت بيالة .وبعلي أن علا البلييلون إللى
أنف ه  ،ف روا هذا اينتصار ال ه للشع في فرراير (شراط) بالاريعة الساصة لحامية بتروغرا  .ولين ك الب ار ال حل للثلور
ييحض هذا التف ير .ح ًا ل ي ااترحت حاشية ال يصر عليه منذ بيايلة العلا البشلئو ضلرور إعلا النألر فلي أملر حاميلة العاصلبة.
واعت ي ال يصر ون صعوبة أن اليالة الحر -التي تعترر مسلصة موالية -واي تعرضت للنلار ملي طويللة وببلا فيله اليفايلةو ،وأنهلا
ت تح الراحة في ريناتها في بتروغرا  .وواف ال يصر على تريي أربعة أفواال من اليالة الحر بث ث وحياي ملن سلينة أسلاول
الحر بناء على م حأاي وجيهة وصلته من الجرهة .واي كان بوسق ال يا إجراء هلذا الترليي بليون مواف لة ال يصلر ،اسلتنا ًا إللى
ر ية بروتوبوبوف؛ إذ أنه كانت نتيجة بُعي بصر ساب وملاكر لل لا اليرلار؛ وف لي كلان الرحلار يجنليون ملن بلين العبلال ،ويشليلون
العنصر األكثر رورية في الجيد كلهو ،وليلن هلذا التف لير سلسافاي واضلحة .ف لي كلان كرلار ضلراط الحلر  ،وبصلور الاصلة فلي
السيالة ،ي ومون في الجرهة بسيمة رائعة بهيف العو إلى الياال  .وباإلضافة إلى هذا ،أحر هريء الضلراط اليرلار بلرعض السلوف
عنيما فيروا بعبلية ال بق التي فرضت علليه  ،ورءوا أنهل سلييونون عللى رأ أفلواال ي تشلره أبليًا األفلواال التلي كانلت فلي حاميلة
العاصبة من ار  .ول يين الحر الراك يتبيز أبيًا علن ب يلة السياللة ،كبلا برهنلت عللى ذللك أحلياث الجرهلة فيبلا بعلي ،ولل يلعل
ورا فعايً في رور فرراير (شراط)؛ ألن ن ي النأا ذاته كان اي اهترأ ول ير فيله أي
بحار الحر الذين تبركزوا في بتروغرا
ً
اليط سلي .
وفلي يلو  27أفرجلت الجبللاهير بليون اتلال عللن البوالوفين ال ياسليين ،وأطل للته ملن سلجون متعللي فلي العاصلبة ،وبيللنه
البجبوعة الوطنية في الصناعاي الحربية التي اعت لت بتاريخ  26يناير (كانون الثاني) ،وأعضاء اللجنة الرلشفية في بتروغرا التي
سجنها الابالوف منذ أربعين ساعة .وههري الب افاي ال ياسية منذ السروال من ال جن ،ف ي توجه البناشفة  -الوطنيلون إللى مجللر
اليوما؛ حي وزعت األ وار والبراكز .وانت الر شلفة إللى النلواحي ،وتوجهلوا إللى العبلال والجنلو لينهلوا معهل غلزو العاصلبة.
وينرغي أن ي نعاي للعيو أبيًا الوات ليي يلت ط أنفاسه ب ينرغي أن ت ا الثور ب لرعة حاسلبة أكثلر ملن أي عبل االلر حتلى تح ل
هيفها.
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ويررز بعي ذلك ال رال التالي :من الذي أوحى بفير توجيه أفواال البتبر ين إلى اصر توريي؟ إننا في الح ي لة ي ن لتايق أن
نجي عن هذا ال رال .ف ي نج هذا الب لك ال ياسلي علن الوضلق العلا  .والي توجهلت بلالارق إللى اصلر توريلي -اللذي يعترلر مركلز
استع ماي لبعارضة ك العناصر الرا ييالية غير البرتراة بالجباهير -ومن البحتب جيًا أن تيون هذ العناصر ،التي أح ت ببلي
ورا مشلرفًا ي يشلتب ت ريرًلا عللى أي الالر .وكلان
مفاجئ في ال و الحيوية ،اي استلبت ايلا الحلر البنلتفض .كلان هلذا الليور ً
اصر بوتبييين ،بي ترتيراته ،هو ال صر الذي يُبين أن ييون أفض مركز للثور  .وي تنفص حيي لة توريلي علن البيينلة الع ليرية
الياملة التي أايبت فيها ريناي الحر والبصانق اإل ارية البستلفلة للجليد إي بشلارع واحلي .وملن الصلحيح ال لول بل ن الثلوريين أو
الحيومة كانوا يعتررون طيلة سنواي عييي هذا الجزء من البيينة العة من ا ع الحي الب تري .ول ي كان كذلك .أما اآلن ،ف ي ت و
ك شيء .فبن اااع الحر يسرال اآلن عصيان الجنو وتبر ه  .ول يعي أما ال اعاي البتبلر إي عرلور الشلارع للوصلول إللى
حيي ة توريي التي ي يفصلها عن النييفا إي مجبوعة من الريوي .ومن الناحية األالر للنييفا تبتي ائلر فيرلورص ،مرجل الثلور  .ولل
يين أما العبال إي عرور ج ر الي نير ،أو النلزول عللى جليلي النييفلا إذا االق هلذا الج لر ،للوصلول إللى رينلاي الحلر أو اصلر
توريللي .وهيللذا انضللبت هللذ التشللييلة البتنللافر  ،ذاي األصللول البتنااضللة إلللى البثل ل شللبال شللراي بتروغللرا -الحللر  ،واصللر
بوتبييين ،والبصانق الجرار  -وغيا هذا البثل موا ًعا ع يريا للثور .
وأنشئت في اال اصر توريي البراكز البستلفة ،أو الاط إنشا ها ،ومنها هيئة أركان الحرب الثورية .وي ن تايق أن ن لول
إ ن هيئة األركان هذ كانت ذاي طابق جيي .فهنا بعض الضراط والثوريينو أي ضراط ارتراوا في الباضي بالثور حتى ولو كلان
ارتراطه فيها ب ر ال ف أو سوء تفاه واق بينه وبين ر سائه  ،ر ناموا م ء عيونه في ال اعاي األولى من اينتفاضلة ،رل ملا
لرثللوا أن ت للارعوا للتللذكير بوجللو ه  ،بعللي اينتصللار ،رل هنللا ضللراط رجللاه ضللراط االللرون فجللاءوا ليضللعوا أنف لله فللي واليمللة
الثور و .وه يتحرون الوضق العا بصور ذكية ويهزون رءوسه ع ملة عللى التشلا  .ألن هلذ الجبلوع ملن الجنلو ال لاالاين،
العزل من ال ح أحيانًا ،عاجز عن ال يا ب ي عب  .إنها ي تبلك ميفعية وي رشاشاي وي اتصايي وي اا  .وسيتغل العيو عللى
هذا الوضق ببفرز متينة واحي ! وهيذا يريو جليا واض ًحا كيف ل تين هيئة األركان الثورية هيئة جيية .وفي الوات الحاضلر ،تبنلق
الجباهير الثورية ح ًا ك عبلية منهجية في الشارع .ولين عنيما ي تي اللي  ،سليعو العبلال إللى أعبلاله  ،وسليهيأ ال ليان ،وسلت فز
البيينة .فإذا ضرب الابالوف ،بواساة ااعة اوية ،وهاج الثيناي فبن الببين أن يصرح سيي البواف .ونجي هذ الفيلر  ،حتلى وللو
ايلت بصور عرضية ،ت ترح بصيغ مستلفة ،في ك مراح الثور  .وكان ك الع ياء يترارون فلي الشلجاعة ويلر كل ملنه ال لول
التللالي :وأعاللوني فو ًجللا اوي لا ،وأنللا أكللنر لي ل هللذ ال للذار و .وحللاول بعللض الضللراط ال يللا بهللذ البغللامر كبللا سللنر  .وليللنه ل ل
ي تايعوا إي تر يي التصريح الذي اال الابالوف فيه :وتحركت البفلرز وانال لت ب يلا ضلابط شلجاع ومصلب وليننلا ..لل نحصل
على أية نتائ !..و.
فبن أين أتت هذ البفرز إذن ،وما هو مصيرها؟ كانت ال لواي التلي ي تتزعلزع مرلفلة ملن أفلرا الشلرطة ،واللير  ،وملن
بعض ط ب ضراط صف بعض األفواال .ولين ترين أن هذ األعيا مضحية أما زال الجباهير الح ي ية وانيفاعها ،ش نها فلي ذللك
ش ن كتائ ال يير جورال ،ومليار الضلراط فلي أكتلوبر (تشلرين األول) بعلي ربانيلة أشلهر .فييلف كلان بوسلق البلييلة إيجلا ال لو
الب لحة الب تعي وال ا ر على اليالول في صراع م تبر وب من أج سل متها ضلي ميينلة مرلفلة ملن  2مليلون ملن ال ليان؟ إن
الثللور ترلليو ل للا الجيللوش الب لليامين -ح ل األاللوال التللي ير ونهللا -حركللة ي يبيللن اللليفاع عنهللا ألنهللا فوضللوية .ففللي كل ميللان
حركاي ب هيف ،وتياراي معاك ة ،وتحركاي بشرية ،ووجو بيي عليها اليهشة وأصابها الذهول فج  ،ومعلاطف تتالاير أذيالهلا
في الهلواء ،وجنلو بليون بنلا ق ،وبنلا ق بليون جنلو  ،وأطفلال يال لون النلار فلي الهلواء ،و وي ايف األصلواي وزوابلق إشلاعاي
منال ة ،ومساوف ي تررير لها ،وأفراح مسا عة ...ويريو أنه ييفي أن ي لت سليف ملن ال ليوف ضلي هلذا الجبلق الغفيلر ليلي يتفلرق
فورا ي يلوي على شيء .كان هذا هو ال راب الفأيق في الر يا .فل ي كان هذا ايالت ط هاهريا ف لط .والي حليث هنلا ترللور ي ي لاو
ً
للجباهير على محاور جييي ؛ إذ أن هذ الجباهير الغفير ل تين اي وعت أهيافها بصور كافية ،ورغ ذلك ف لي كانلت مشلرعة بح لي
لارا تاريسيلا ي يبيللن إصل حه .ولللير هنللا مللن تراجللق مبيللن .فللإذا انرللر أحللي
عنيللف ضللي مللن ي تريلليه  .واللي تركللت اللفهللا انهيل ً
لتفري ها ،فإنها ستتجبق من تل اء ذاتها بعي ساعة واحي  ،وسييون ارتفاع البجي الجييلي أكثلر شراسلة وأشلي مويلة .ومنلذ أيلا فررايلر
وحارا ليرجة أصرحت معها ااعلة معا يلة ت ل ط فلي هلذ الرلرر الناريلة ال ويلة ،بل ييفلي أن
(شراط) أصرح جو بتروغرا متوه ًجا
ً
ت ترب منها ف ط ليي تتعر للهرها الحارق ،فتن ل  ،وتف ي ك ضبانتها ،وتحر بالشل  ،وت ت لل لرحبلة البنتصلر ون اتلال .هلذا
ما فهبه الجنرال إيفانوف في اليو التالي من وصوله إلى العاصبة بعي أن استيعا ال يصر من الجرهة مق كتيرلة ملن فرسلان ال ليير
جورال .وبعي الب ة أشله ر ،احلتفظ التلاريخ بالبصلير ذاتله للجنلرال كورنيللوف .وبعلي ربانيلة أشلهر تعلر كرن ليي للبصلير ذاتله
أيضًا.
وكان ال وزاق يريون في الشارع ال ل األيا ال اب ة أكثلر العناصلر ملي ً إللى التوفي يلة والبصلالحة ،وألنهل كلانوا هيلذا ف لي
أزعجته الجباهير أكثر من غيره  .ولين عنيما وص األمر إلى مرحلة اينتفاضة الح ي ية برهنت اليالة ال وزاق مر أالر عللى
أنها عنصر محافظ ،وتركت البشا ت ر ها .وفي  ،27كانلت السياللة م لتبر فلي الحفلاه عللى مأهلر الحيلا مصلببة عللى الوالوف
مواف البتفرال .ول يين الابالوف يعتبي عليها ،ولين هذا ل يين ليبنق الثور من السوف منها.
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أاليرا لغز العة بار وبولص ،الوااعة على جزير يغبرها نهر النييفا ببياهه ،في مواجهة اصر الشلتاء ،وم لر إااملة
ير ى
ً
كرار اليوااي .وكانت هذ ال لعة تريو من اللف أسوارها وك نها عال صغير محبي جيًا من الت ريراي السارجيلة .ولل ييلن فلي موالق
ال لعة ميفعية ائبة ،فيبا عيا ميفق ايي يعلن يوميا ساعة الأهر .ولين في هذا اليو انتصرت ميافق البييان فوق األسوار ،وصلوبت
إلى الج ر .فباذا يُحضر في هذا البواق؟ ل ي تحا ع هيئة أركان اصر توريي في اللي وهي تت اءل عن ال لو الواجل اتسلاذ
إزاء العة وبار وبولصو .وفي ال لعة كان هنا رجال يتعذبون ويت لاءلون عبلا سلتفعله الثلور بهل  .وفلي صلريحة اليلو التلالي،
انيشللف اللغللز؛ إن حاميللة البواللق ست ت للل وستضللق نف للها تحللت تصللرف اصللر توريللي وشللرياة إعاللاء الضللراط حريللة التصللرف
أاليرا الوضق بوضوح كام .
الشسصيةو .وسارع الضراط إلى استراق الحوا ث التي ي ت او بعي أن رأوا
ً
وفي م اء  27ت ي إلى اصر توريي جنو وعبال ،وط ب ،وأفرا من عاملة الشلع  .وكلانوا يل ملون أن يجليوا فلي ال صلر
أولئك الذين يعرفون ك شيء ،ليحصلوا على معلوماي أو توجيهاي .وأ اللت إلى ال صر األسلحة التي جبعت ملن مستللف الجهلاي
بحز كرير ووضعت في ااعة تحولت إلى م تو عاي س ح .في هذ الغضون ،بيأي هيئة األركان العاملة الثوريلة بالعبل للي ً فلي
هذ األبنية .وراحت ترس مفارز لبراارة البحااي وترع باليورياي في ك ايتجاهاي التي يبين تواق انا ق التهييي منهلا .ونفلذ
الجنو ببحض إرا ته و ون ن اش ك توجيهاي ال لاة الجييي  ،بالرغ من أن التنفيذ كان يلت وسلط فوضلى شلاملة .وكلان الجنلو
يالالرون ائ ًبلا بل مر الالي .ولعل مصلير هلذ البرلا ر  ،اللا ملن رواسل ال يلا ال ييبلة التللي ب يلت مرترالة بلاإلفراال ،أو باليترللة
الع يريين .ولينه كانوا على ح في طلره  ،فبن الضلروري تنألي هلذا البلزي البشلوش ون تل الير .إن هيئلة األركلان الثوريلة،
ومجلر ال وفييت الذي أنشئ مجي ًا ،ي يبليان أالتا ًما الاصة حتى اآلن .وكان عللى الثلور أن تشلي أجهزتهلا الريرواراطيلة .وملن
البرسف! أنها شيلتها بعي فتر من الوات ،بصور تجاوزي الحيو البالوبة.
وبليأي الثللور فللي التفتلليد علن أعلليائها .وحلليرت بعللض ايعت لايي فللي البيينللة ،واللي الال الليرراليللون إن ايعت لايي كانللت
وتع فيةو ،ور وا هذ اليلبة بنغبة اللو  .ولين ك الثور كانت تع فية .وأالذ الثوار يجلرون البواوفين إلى اصر توريي ،وكان من
بيلنه رئلير مجلللر اليوللة ،واللوزراء ،ورارللاء البيينلة ،وعبل ء األوالرانلا ،وكونتي لة ومبللاأل ل لبلانو ،وعلي كريلر ملن ضللراط
الير  .واي سل بعض الوجهاء أنف ه لل جن كرروتوبوبوف ألنه رأوا أن ذلك أضبن له  .والي االلت اليونتي لة التلي أالللي سلريلها
فيبا بعي ما يلي :وإن جيران هذ ال اعة التي كانت تر األناشيي على شرف الحي البال  ،ل ت بق أبيًا في هذا اليو سو اآلهلاي
واإلجهاش بالرياء .واي جلر جنرال معت  ،وهو فااي ل وا  ،على أارب كرسي .واشتر عي أعضاء من اليوما في ت يي فنجان من
الشاي إلي بصور و ية .واال لي الجنرال الذي ت رر حتى األعباق :أيتها اليونتي ة ،إننا نشهي الراب ولة كرر و.
ومق ذلك ،فإن هذا الرلي اليرير اللذي لل ييلن م لتعيًا أبليًا للهل كلان يبشلي مر ًحلا أملا ملن سل اوا علن ال للاة ،ويضلرب
األر بحذائه ،وي رعها ب ع اب بنا اه ،ويزعزع الهواء بنياءاته ويعتيي على ح وق غير  .واي تبيز الثوريون ائ ًبا بايفت لار إللى
الروح الحضرية ،ومن البحتب أن ذلك كان نتيجة لعي عناية الار اي الحاكبة بتل ين الشع الارق الح نة للحيا .
ً
ومركزا حيوميا ،وم تو عًا ل سلحة ،وسج ًنا تابعًلا للثلور التلي لل تب لح بعلي وجههلا
وأصرح اصر توريي مراتًا م ًرا عا ًما،
متنيلرا
البغاى بالي والعرق .وفي هذا البيان ،وفي هذ اليوامة ت ل أعياء م يامون .وكشف بالصيفة أمر ع يلي ملن اللير ت لل
ً
وواف في زاوية من زوايا البرنى لي الذ بعض الب حأاي وينالل بهلا إللى البحلاك العرفيلة كلي يسررهلا ببلا يحليث ،ي ليلي يسلي
فورا .ولين بعض أفرا وهيئة األركانو تياللوا واللصوا هذا اليركي ملن أيليي الجبلق
التاريخ .وأرا بعض الجنو والعبال إعيامه ً
البحتشي .في هذا التاريخ كانت الثور واسعة األح  ،وار ة بنف ها ،ومشرعة بالحل والو اعة .ول تصرح ااسية ي تعرف الرحبة إي
بعي سل لة من السياناي ،وعبلياي السياع والتجارب اليموية.
كانت الليلة األولى للثور الأافر مليئة باإلنذاراي؛ ف لي بليأ البفوضلون اللذين عينلوا عللى عجل لبراارلة البحالاي والن لاط
األالر -ومعأبه من البث فين الذين اا ته ع ااته الشسصية إللى ميلا ين الثلور  ،والبغلامرون ،واللذين ينحتلون احترا ًملا للثلور
(ضراط الصف ،الذين كانوا من أص عبالي ...وك كان هريء مفييين للثلور !) -بليأ كل هلريء يثلورون ويلرون األالالار فلي كل
ميان ،يثورون ويرون األالاار في ك ميان ،ويثيرون غض الجنو  ،وراحوا يالالرون فلي كل لحألة بإرسلال نجلياي إللى اصلر
توريي .وفي اصر توريي ،أالذ النا ينفعلون ،ويتصلون بالهاتف ،ويرسلون النجياي التي ل تين تص في غال األحيان إلى الن اط
البحي لها .واي عرر واحي من أولئك الذين كانوا يشيلون جز ًءا ملن وهيئلة األركلانو فلي تللك الليللة علن الوضلق الائ ً ملا يللي :وإن
الذين يتل ون األوامر ي ينفذونها ،والذين يعبلون ،يعبلون ون أوامر...و.
وكانلت األحيللاء العباليلة تعبل بلليون أواملر .ولل يتعجل الا الثللور أمللر ايلتحلاق الفللوري ب صللر توريلي وهيئللاي األركللان
ومراكز ال يا  .بعي أن حركوا او مصانعه  ،واستولوا على البفوضياي ،ر عبلوا على انتفاضة األفلواال .و ملروا م جلئ الثلور
البضا  .ب إنه على العير حركوا رءوسه ب سرية وحذر من هذ الجهة ،ك هذا يعنلي أن بعلض األاويلاء الي هرعلوا لي ت لبوا
جلي اليب الذي ل يصاا و  ،والذي ل يجهز عليه نهائيا .واضى العبال الر شفة كبا اضى عبال أحزاب الي ار األالر أيامه فلي
الشارع وليلاليه فلي وهيئلاي أركلانو النلواحي ،وب لوا عللى اتصلال بالثينلاي؛ حيل بليأ إعليا ه للب لت ر  .والل ل أول سلهر بعلي
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اينتصار كانوا يتابعون وياورون العب الذي ح و في هذ األيا السب لة األوللى .وهل يشليلون الهييل الجنينلي للثلور  ،التلي ملا
زالت طرية العو  ،كي رور في بيايتها.
واي ذه نابوكوف الذي يعرفه ال ارئ معرفة جيي كعضو في اليا يت ،والذي كان في ذلك الوات مت اع ً ا شرعيا ،ومسترئا
في هيئة األركان اليرر للجيد ال يصري ،ذه نابوكوف إلى ميتره كالعلا بتلاريخ  27وب لي فيله جلاه ً كل شليء علن األحلياث
سلبعت طل لاي ناريلة فلي شلارع مورسليايا -وكلان نلابوكوف يُصليخ ال لبق فلي شل ته-
حتى ال اعة الثالثة بعي الأهلر .وفلي الب لاء ُ
ومري سيارا ي ميرعة ببنتهى ال رعة وكان الجنو والرحار يركضون ويت للون أما الجليران ...وراالره الليرراللي البحتلر ملن
وراء الزجاال الجانري لنافذ أساوانية الشلي  .ووكلان الهلاتف يعبل  ،ون ل إللى بعلض األصليااء أالرلار ملا تل طيللة اليلو  ،عللى ملا
أذكر ،ونبنا في ال اعة البعتا و .واي أصرح هذا الرج بعي فتر اصلير أحلي ُملهبلي الحيوملة البراتلة الثوريلة (!) وت لن منصل
األمين العا للحيومة .وفي اليو التالي ،ااترب منه رج م ن مجهلول ،رببلا كلان م لتسي ًما فلي أحلي البياتل أو صلاح ميرسلة،
وشيرا لي ما فعلته من أج الشع و .ول ي حيرنا نابوكوف عن هذ الوااعة بنف ه بيررياء متواضعة.
ورفق ارعته ،واال له:
ً
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من الذي قاد انتفاضة فبراير (شباط)
أضيري من اسر الثور  ،ول ي بي هلريء فيبلا بعلي كثيل ًرا ملن
هنا كثير من البحامين والصحفيين البنتبين إلى الار اي التي س
الحرر ليررهنوا على أنه ل يحيث في فرراير (شراط) إي شغ اامت به الن اء وعززته فتنة اا بها الجنلو  .بهلذا الشلي الي اللرعض
س
الثور لنا .واي تصلور للوير ال لا عشلر أيضًلا ،أيلا حيبله ،أن ايسلتي ء عللى الراسلتي كلان نتيجلة تبلر  ،وليلن الب لربين إليله
ف روا له باحترا أن هذا العب عب روري .ونلا ًرا ملا ييلون الساسلرون فلي رلور ملن الثلوراي ميلالين إللى ايعتلراف لهلا باسلبها
الشرعي ،ألن هذا ايس  ،برغ ك جهو اللرجعيين ال لاالاين يتسلذ فلي اللذاكر التاريسيلة للرشلرية هاللة تحلرر ملن ال يلو ال ييبلة
واألحيا ال اب ة .واي حاول أصحاب ايمتيازاي وأتراعه في ك األزمان تصوير الثور التي أس اته كثور مستلفة علن الثلوراي
الرعاع وال ُواة .وه يرون أن الار اي التي تر يها الثور ي تتبيز بروح اإلبياع.
ال اب ة ،وكفتنة واضاراب من اضاراباي وفتن س
وبعي  27فررايلر (شلراط) حلاول اللرعض إجلراء م ارنلاي بلين الثلور الروسلية واين ل ب الع ليري اللذي الا بله األتلرا -
الشران ،ذلك اين ب الذي حلبت اليوائر العليا الررجوازية الروسية ب يا مثله في روسيا .وكانلت محاوللة تشلريه الحليرين برعضلهبا
ضللا كلام ً .واللي كتل توغلان  -بارانوف لليي ،وهللو
ضلعيفة اإلانللاع ،حتلى أن إحللي الصللحف الررجوازيلة رفضللت هللذ الب ارنلة رف ً
ااتصا ي كان اي ر في شرابه أعبال ماركر ،كت بتاريخ  10مار (اذار) في صحيفة بيرجيفييه فيييبوستي ما يلي:
وكانت الثور التركية انتفاضة هافر للجيد ،أعيها ونفذها اا الجليد .ولل ييلن الجنلو فلي هلذ اينتفاضلة سلو ُمنَفلذين
طيسعين لبساااي ضراطه  .وفي الثور الروسية كان األمر على العير؛ إذ سار جنلو أفلواال الحلر التلي اوضلت علرش روسليا
فللي  27فررايللر (شللراط) ون ضللراطه  ...فل ل ييللن الجلليد هللو الللذي شللن العصلليان ،وإنبللا العبللال .ول ل يللذه إلللى مجلللر ومللا
اإلمرراطورية جنرايي ب جنو  .و ع الجنو العبال ي ليي ينفذوا أوامر ضراطه  ،وليلن ألنهل كلانوا يح لون بلي العُبلال يجلري
في عرواه  ،كار ة عبالية مثله  .ويشي الف حون والعبال الار تين ايجتباعيتين اللتين صنعتا الثور الروسيةو.
ولو حاولت تعيي هذ التيابير أو تتبيبها لبلا وجليي أفضل منهلا؛ ف لي أررتلت هلذ التعلابير تالور الثلور فيبلا بعلي وعلززي
معناها ببا فيه اليفاية.
وفي بتروغرا  ،كان االر يو من أيا فرراير (شلراط) هلو اليلو األول اللذي تل النصلر ،يلو حبلا  ،وعنلاق ،انهبلري فيله
موع الفرح وال ُبياشفاي الو ية الاويلة ،ولينه أيضًا كان اليو الذي وجهت فيه االر الال اي ضي العيو؛ حي كانت طل اي الرنا ق
تلعلق في الشوارع .ويحيي أن فراعنة بروتوبوبوف الذين ل يعلبوا بعي بانتصار الشع  ،اي تابعوا إط ق النار من أعلى األسلاحة.
ومن األسف كان الثوار يال ون النار نحو األعالي ونحو ال ُيوي واألجرا ؛ حي كانوا يتسيلون ر ية أشراح ال يصر الب لحين .وت
في ال اعة الرابعة ملن بعلي ههلر ذللك اليلو احلت ل األميراليلة ،التلي االتفلى فيهلا االلر رجلال سللاة اليوللة ال لاب ة .وااملت بعلض
التنأيبلاي الثوريلة ،وبعللض البجبوعلاي التلي تل ت ليفهلا بارتجللال بعبليلاي اعت لال فللي البيينلة .كبللا تل ايسلتي ء علللى سلجن العللة
شلوسلرورص ون اتال .وكانت األفواال الجييي في العاصبة والضواحي تعلن انضبامها في ك لحأة للثور .
ول يين ال النأا في موسليو سلو صلي ينتفاضلة بتروغلرا  .وللو أنعبنلا النألر لوجلينا اتفااًلا فلي وجهلاي النألر بلين
العبال والجنو  ،بالرغ من ضعف التعريلر عنهلا للي اللرعض ملنه  .واتسلذي الررجوازيلة بعلض البواالف الي لارية .وكلان ضلعف
التنأيباي الثورية واض ًحا جيًا في بتروغلرا  .وعنليما بليأي األحلياث عللى النييفلا ،تشلاور البث فلون الرا ييلاليون فلي موسليو عبلا
ينرغي عبله .فل يتوصلوا إلى أي ح  .وفي  27فرراير (شراط) ف لط انفجلري اإلضلراباي فلي مصلانق موسليو ،وتلتهلا البألاهراي.
وكان الضراط ي ولون للجنو في الثيناي إن الرعاع يثيرون الفتن في الشوارع ومن الواج ابعه  .وي ول الجنيي شيشيلين :وولين
جنو نا -منذ هذ اللحأة -أعاوا ليلبة والرعاعو معنًى مسالفًا تبا ًما! وفي ال اعة الثانية بعلي الأهلر ،الي علي ملن الجنلو  ،ينتبلون
إلى مستلف األفواال ،إلى مجلر اليوما الرليي يحاولون التفتيد عن وسيلة ل نضبا إلى الثور  .وفي اليلو التلالي توسلق اإلضلراب
وامتي .وت يمت الجباهير تحب أع مها واتجهت إلى اليوما .واا مورالوف أول مفرز متينة وانضراطية من ال اعاي التلي اتجهلت
إلى اليوما ،واحتلت محاة اإلذاعة وبعلض البسلافر .وموراللوف هلذا جنليي ملن سلرية ال لياراي ،وبلشلفي اليي  ،والريلر زراعلي،
وعب ق شه يتبتق بيثير من الصفاي .واي اا مورالوف منا ة موسيو الع يرية بعي ربانية أشهر من ايا الثور .
وفتحت أبواب ال جون .وأطل مورالوف ذاته سراح مجبوعة من الب جونين ،ون له بإحي سلياراي الن ل  .وسل له معلاون
مفو الشرطة ،بعي أن أ التحية للثور عبا إذا كان من الواج إط ق سلراح اليهلو  .وملا أن أطلل سلراح زيرجين ليي حتلى
توجه ب لر ة ال جن إلى مجلر اليوما؛ حي كان العب يجري لتشيي مجلر ال وفييتاي وأل ى الاابًلا .والص البليفعي وروفييلف
فيبا بعي كيف اي عبلال متجلر سليو للحلويلاي أنف له إللى رينلة للواء البيفعيلة فلي أول ملار (اذار) وكيلف اللوهلا وهل يحبللون
األع الحبراء وتآالوا مق الجنو  ،وكيف ل ي تاق بعضه أن يبنق نف ه من الرياء في غبلر الفلرح .والي أطل لت بعلض الال لاي
النارية من كبين ،ولين ل تحيث بصور عامة صياماي م لحة ،كبا ل ي ق ضحايا ،وكانت بتروغرا تصبي من أج موسيو.
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وفي علي ملن ملين البنلاط  ،لل ترليأ حركلة اينتفاضلة إي فلي األول ملن ملار (اذار)؛ حيل كانلت الثلور الي تح لت فلي
موسيو .وفي ت ير تأاهر العبال في شوارع البيينة ،بعي أن امتنعوا عن العبل الل ل هلذ الفتلر  ،وكانلت الجبلاهير ملا تلزال تغنلي
المارسيلييز ي نشيي األمبية .وفي نيجني توفوغورو  ،تجبق ألوف من الرجال أما مرنى الرليية .وكانت مراني الرليية اي تحوللت فلي
معأ البين إلى واصر تورييو االر ،أي إلى م ر لهيئة أركان الثور  .وبعي أن أل ى عبي البيينة الاابًا حباسيا تحر العبال ،وهل
يحبلون أع مه الحبراء ،وأطل وا سراح البواوفين ال ياسيين .وملن أصل  21مجنليًا كلانوا يشليلون حاميلة البيينلة ،وصل ربانيلة
عشر منه ار أن يعرفوا ببا حيث ،وانضبوا إلى الثلور بصلور عفويلة .وفلي سلامارا وسلاراتوف انع ليي ايجتباعلاي .وتشليلت
سوفييتاي البنيوبين .وفي الاركوف صعي رئير الشرطة -بعلي أن أتليح لله الوالت ل سلتع ملن البحالة علن األحلياث -عللى ملتن
إحي ال ياراي أما الجبق الهائ إلى حي كرير ورفق ارعته ،وصاح ب على صوته ،وبي ما ت لعفه بله رئتلا الائ ً :وفللتعد الثلور !
هورا!و وتل لت إيياتيرينوسل ف السرلر ملن اللاركوف وسلار عللى رأ البألاهر معلاون رئلير الشلرطة وهلو يب لك بيلي م لرض
ح للامه اليريللر ،فللي الوضللعية النأاميللة ل ستعراضللاي التللي كانللت تجللري فللي مناسللراي األعيللا اإلمرراطوريللة ،وبلليأ البوهفللون
طا وتحف ً
ينتزعون صور ال ياصر من ك البرس اي العامة عنيما عرفوا أن البليية لن ت و لها اائبة نهائيا ،وذلك احتيا ً
أا .وأالذوا
يضعونها في الع لي .وسري النوا ر البستلفة ،التي تتهي على الثور سواء أكانت ح ي ية أو اليالية .وتناالت اليوائر الليررالية التلي
ل تف ي بعي روح اليعابة هذ النوا ر .أما العبال فيانوا كجنو الحامياي يعيشون األحياث بصور مستلفة.
أملا فيبللا يتعلل ببللا حليث فللي عللي مللن البللين األاللر (ب لليوف ،أوريل ريرين للك ،بينلزا ،اللازان ،ت اريت للين ...إلللخ) فلإن
مجبوعة الواائق واألالرار تشير بتاريخ  2مار (اذار) إلى ما يلي :وعلبنا ب ن ال لاة اي ت وضت ،وأن الشع انض للثور .و
سلا ملن األسلواق
وفي األرياف أتت األالرار من البين البجاور  ،كبا جلاء بعضلها ملن ال للااي ،وليلن األالرلار وصللت أسا ً
سا ملن ر فعل البيينلة ،ولينله لل ييلن
ومن العبال ،ومن الجنو البجازين .واست رلت ال ُر الحيث الثوري بر فع أا بائًا وحبا ً
أا عب ًا ،ورأي ال رية ع اة الثور بالحرب وم لة األر .
ولير من البرالغة ال ول ب ن بتروغرا ح ت رور فرراير (شراط) لوحيها؛ حيل لل تفعل ب يلة اللر شليئًا سلو اينضلبا
إليها .ول ت ق معركة إي في بتروغرا  .ول تين هنا مجبوعلاي شلعرية وأحلزاب ومرس لاي أو الواي ع ليرية وافلت للليفاع علن
النأللا ال لليي فللي ك ل الللر علليا بتروغللرا  .ويأهللر هللذا إلللى أي حللي كانللت محاكبللاي الللرجعيين البت ل الر ضللعيفة األسللا  ،تلللك
البحاكباي التي ت ول لو أن اليالة الحر ُوجيي في بتروغرا  ،أو لو أن إيفانوف اسلتيعى للواء مورواًلا ملن الجرهلة ،لتغيلر مصلير
البليية .فلو فع إيفانوف ذلك لبا وجي في الجرهة وي في البرالراي لوا ًء أو فو ًجا واحيًا م تعيًا لل تال من أج ني وي الثاني.
واي ت ت ويض ال لاة برييهة وب و ميينة كانلت تشلي ت ريرًلا جلز ًءا ملن  75جلز ًءا ملن سليان اللر  .وبوسلعنا بعلي هلذا أن
ن ول :إن أزبر األعمال الديمقراطية قد تحققكت بطريقكة يكر ديمقراطيكةي ووضلعت اللر كلهلا أملا األملر الواالق .وإذا كانلت ايلا
الثور اي فيري بإاامة مجلر ت سير ،فإن ذللك للن يغيلر ملن األملر شليئًا ،ألن التبثيل اللوطني وطلرق اسلتيعاء الببثللين اللوطنيين
لورا سللاطعًا علللى م ل لة وهيفلة األشلليال
تحللي ها أجهللز تنرعل مللن انتفاضللة بتروغللرا الأللافر  .وهللذا األسلللوب فللي العبل يل للي نل ً
الييب راطية بصور عامة ،وفي الفتراي الثورية ،بشي الاص .واي وجهت الثوراي و ًما ضلرباي ااسلية للت ليله ال لانوني وللإل ار
الشعريةو وكانت هذ الضرباي ااسية ي ترح كلبا كانت الثوراي أعب  ،وأجرأ وأكثر يب راطية.
وغالرًا ما اي  ،وبصور الاصة فيبا يتعلل بلالثور الفرن لية اليرلر  ،إن البركزيلة الهائللة للنألا البليلي سلبحت فيبلا بعلي
للعاصبة الثورية ب ن تفير وأن تعب باس الر كلها .إن هذا التف ير تف ير مصانق وي شك ،فإذا كانت الثور تعرلر علن اتجاهلاي
مركزية ،فإنها تعب  ،ي ت لييًا للبليية البفوضة ،وإنبا تعب ب ر الباال التلي ي مفلر منهلا لرنلاء مجتبلق جييلي والتلي ي يبيلن أن
ورا حيويا ببث هذ ال و  ،وج ليي إللى حلي ملا إرا الشلع ،
تعترر ماال إاليبية أبيًا .فإذا لعرت العاصبة في رور من الثوراي ً
فللذلك ألنهللا تعرللر بصللور أاللو عللن ايتجاهللاي األساسللية للبجتبللق الجييللي تلللك ايتجاهللاي التللي فعتهللا إلللى تح يل هلليفها .وتعترللر
البناط عا الاواي العاصبة صا ر عن نواياها الساصة ،ولين هذ النوايا تحولت إللى عبل رلوري .فالبرلا راي التلي ت لو بهلا
البراكز والعواص ي ت يء إلى الييب راطية ،ب هي التح ي اليينامييي لتلك الييب راطية .ومق ذلك فإن إي اع هلذ الييناميييلة ،فلي
الثوراي اليرر  ،ل يتناس أبيًا مق إي اع الييب راطية الصورية والتبثيلية .وتنضل البنا لة علا إللى أعبلال البركلز ولينهلا تنضل
مت الر  .وب ر سرعة تاور األحياث في رور من الثوراي ،تصاب الررلبانيلة الثوريلة بعلي ملن األزملاي السايلر التلي ي يُبيلن
حلها بالارق الييب راطية .وفي ك الثوراي الح ي ية حا التبثي الوطني رأسه بصور حتبية ،واصاي باليينامييية الثوريلة التلي
كانت العاصبة بررتها الرئي ية .ول ي كان الوضق على هذ الشاكلة في إنيلترا ال ل ال رن ال ابق عشلر ،وكلان الوضلق هيلذا أيضًلا
في فرن ا ال ل ال رن الثامن عشر ،وفي روسيا ال ل ال رن العشرين .وي يتحي ور العاصبة بت اليي البركزيلة الريرواراطيلة ،بل
يتحللي بوضللق الار للة الحاكبللة الثوريللة ،التللي تتجبللق طليعتهللا وتحتشللي فللي العاصللبة ،وينار ل هللذا ال للول علللى الررجوازي لة وعلللى
الرروليتاريا أيضًا.

77

وعنيما استت انتصار فرراير (شراط) بصلور متينلة ،اهلت الجبيلق بإحصلاء الضلحايا؛ حيل الير علي هلريء الضلحايا فلي
بتروغرا بـ 1443اتي ً وجري ًحا ،من بينه  869ع يريا ،كان بينه  60ضاب ً
اا .وتعترر أراا الضحايا صغير جيًا إذا ملا اورنلت
بعي الرجال الذين س اوا في أية معركة من معار الحرب اليرر  .وهيلذا أعلنلت الصلحافة الليرراليلة أن رلور فررايلر (شلراط) لل
تيللللللللللللن مويللللللللللللة .وفللللللللللللي أيللللللللللللا اينفتللللللللللللاح والصللللللللللللفاء والعفللللللللللللو البترللللللللللللا ل بللللللللللللين األحللللللللللللزاب الوطنيللللللللللللة
ي يحاول أحي إعا سر الح ي ة وت صيها من جييي .ف ي كت ألرري توما الذي كان و ًما صيي البنتصر ،وصليي كل انتفاضلة
هافر أيضًا ،كت في تلك الفتر أن الثور تريي له ومشراة تبا ًما وحافلة بالرُشر  ،والالية من ك إرااة لليماء!و .ومبا ي شك فيله
أنه كان ي م أن تر ى الثور تحت أوامر بورصة بارير .ولين ألرري توملا لل يستلرع تلراب الثلور كلي يحلي لله البصلير اللذي
يرا مناسرًا له .ومنذ زمن ،وبتاريخ  27يونيو (حزيران)  1789صاح ميرابو اائ ً ملا يللي :وأيلة سلعا تغبلر اإلن لان عنليما يلر
كثيرا إي عن أعبلال الوحلوش
هذ الثور اليرر تتح ون حاجة إلى ال ت الجباعي ،و ون ذرف لليموع! ..إن التاريخ ل يحيرنا ً
البفترسللة ...وبوسللعنا اآلن أن نتللر تللاريخ الوحللوش لنرلليأ فللي كتابللة التللاريخ اإلن للانيو .وعنلليما تشلليلت اللليول الللث ث فللي جبعيلة
وطنية ،كت أجيا ألرري توما ما يلي :وانتهت الثور  ،ون أن تيلف اار و .وينرغي أن نعترف ب نه ل يحيث فعل ً أيلة إراالة
لليماء في هذ الفتر  .ولين حيث ما هو مسالف تبا ًما في أيلا فررايلر (شلراط) .وملق ذللك ،عل ال ُيتلاب والبرراللون بعنلا أسلاور
الثور غير اليموية ،متجاوبين مق البال الذي ايمه الرورجوازيون الليرراليون في تبثي الواائق وكبا لو أن ال لاة اي س ات بلين
أيييه من تل اء ذاتها.
فإذا ل ت تثن رور فرراير استثناء تا ًما من إرااة اليماء فإننا لن ن تايق مق ذلك إي أن نر ى مذهولين إزاء العي الصلغير ملن
الضللحايا الللذين سل او ا سللواء فللي واللت اينتفاضللة أو فللي الفتللر األولللى التللي تلتهللا .ف للي تبللت فللي هللذ الفتللر ت للوية الح للاباي بعللي
ايضاها  ،واإلعياماي ،واإلذيل ،وبعي البعاملة الينيئة التي تعرضت لها الجباهير الشلعرية الروسلية منلذ الرون! وانرلر الرحلار
والجنو في ك ميان ي وون ح اباته مق أسوأ ج يه  ،ومق ضراطه  .ومق ك هذا ،كان علي األعبلال اينت اميلة التلي ارتيروهلا
تافهة جيًا في الريء ،بالب ارنة مق كبية اإلهاناي اليموية التي تعرضوا لها في الباضي .ول تتسلص الجباهير من طيرة الرها إي فيبا
بعي ،عنيما يحأت أن الار اي الحاكبة تحاول استعا األر في ك ميان ،واستغ ل الثلور التلي لل تصلنعها ،وعنليما يحألت
الجباهير أيضًا أن تلك الار ة الحاكبة تبتلك أموايً ل ترذل شيئًا من أج امت كها.
صلنق العُبلال والف حلين اللذين ملثله
ل ي كان توغان  -بارانوف يي على ح عنيما الال إن رلور فررايلر (شلراط) كانلت ملن ُ
الجنو في الثور  ..ومق ذلك ب ي هنا سرال ضس هو :من الذي اا اينتفاضة إذن؟ ومن الذي أعي العبلال وحضلره ؟ وملن اللذي
جر الجنو واا ه في الشارع؟ ل ي أصرحت هذ األسئلة بعي اينتصار هيفًا لصراع األحزاب .وأب لط جلواب عللى هلذ األسلئلة هلو
في هذ الصيغة الشاملة :ل ي ُي أحي الثور  ،ف ي انفجري لوحيها .ول تين نأرية وال لو األوليلةو أفضل ملن غيرهلا ملن النأريلاي
م ءمة لهريء األسيا الذين اا وا باألمر بهيوء ،وحيبوا ،واتهبوا ،و افعوا ،وتاجروا ،أو أمروا ،واللذين يتعجللون اآلن اينضلبا
إلى الثور  ،ل تين هلذ النأريلة أفضل م ءملة لهلريء فح ل  ،بل إنهلا كانلت م ئبلة لعلي ملن ال ياسليين البحتلرفين ،والثلوريين
ال اب ين الراغرين بايعت ا ب نه ل يتصرفوا بصور مسالفة لآلالرين ،بعي أن ناموا نو ًما طوي ً أرناء الثور .
واي تحيث الجنرال ينييين ال ائي العا ال اب للجيد األبيض في كتابه الغري ( :تاريخ ايضاراباي في روسيا) ،علن يلو
 27فرراير (شراط) ف ال ما يلي :وفي هذا اليو الحاس  ،ل يين هنا اا  ،ب كان هنا عناصر رائر وهائجة .ول يين ملن الببيلن
في م ار هذا اليو العاصف ،التبييز بين هيف ،والاة ،وشعارايو .ولل ي لي ميليوكلوف البلررخ الف يله أكثلر ملن الجنلرال ال ُبوللق
بالسربشة على الورق .وكان الزعي الليررالي ي ي حتى حيوث اينتفاضة ك فير رورية على أنها فير ل نتها هيئة األركلان العاملة
األلبانية وأوحت بها .ولين الوضق تع ي بعي اينتفاضة التي حبلت الليرراليين إلى ال لاة .منذ ذلك الوالت ،لل تعلي مهبلة ميليوكلوف
ا لتجريح بالثور عن طري رباها ببرا ر ههري من أسر الهلوهنزولرن ،بل عللى العيلر أصلرحت مهبتله أن ي يتلر للثلوريين
شرف البرا ء .
وترنللت الليرراليللة نأريللة الاللابق األولللي والل شسصللي ل نتفاضللة ترنيًللا تاملا .وانت ل ميليوكللوف إلللى سللتانييفيتد نصللف -
الليررالي ،ونصف ايشلتراكي ،وصلاح البحاضلراي ،واللذي كلان لفتلر ملن الفتلراي مفوضًلا للحيوملة فلي ال يلا العاملة لل لواي
الب لللحة .واللي كت ل سللتانييفيتد عللن أيللا فررايللر (شللراط) مللا يلللي :وتحركللت الجبللاهير مللن تل للاء ذاتهللا ،مايعللة لنللياء االلللي وي
شعوري ...فبا هو الشعار الذي تحر الجنو على أساسه؟ وما الذي اا ه عنليما اسلتولوا عللى بتروغلرا  ،وعنليما أحرالوا اصلر
العيل؟ ل ت ي فير سياسية ،وي شعار روري وي مرامر وي شغ  ،ب الا ته حركلة ال لو األوليلة التلي حوللت كل النألا ال ليي
أرراو وتتسذ ال و األولية هنا طاب ًعا صوفيا.
فج إلى رما ون أن تتر له ً
وي ي ستانييفيتد ذاته حي ًبا ذا ايبة كرر حينبا ي ول :وفي نهاية يناير (كانون الثلاني) ،أتيحلت للي فرصلة الل لاء بيرن ليي
في حل ة ضي ة من األصيااء الحبيبين ،واتف الجبيق على رفلض انلييع انتفاضلة شلعرية وجلاء اللرفض ملن اللوفه أن ت لق حركلة
الجباهير في ارضة التياراي البتارفة ،وأن تسل بهذا الشلي صلعوباي كرلر للب لئولين فلي إ ار الحلربو .وكانلت اراء الليائر
اليرن يية ي تستلف أبيًا في جوهرها عن اراء اليا يت .إذن فالبرا ر ي يبين أن تسرال من هنا.
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واي اال زينوفييف مبث الحزب ايشتراكي  -الثوري :ول ي واعت الثور كصاع ة من سلباء للير فيهلا سلح و .رل اسلتار
ضللا ،نحللن الثللوريين ،الللذين عبلنللا ال ل ل سللنواي طويلللة
اللائ ً :ولللنين صللريحين :ل للي حلليرت الثللور كبفاجل كرللر ومفرحللة لنللا أي ً
منتأرين حيورها بفارص الصررو.
ول ي ي البناشفة الثور بصور أفض  .واي ذكر صحفي تابق للهجر الررجوازية الل اء الذي جلري بينله وبلين سليوبوليف -
وزيرا في الحيومة البراتة -بتاريخ  24فررايلر (شلراط) ،الال الصلحفي ملا يللي :وصلرح للي هلذا ايشلتراكي -
الذي أصرح فيبا بعي
ً
الييبواراطي ،أحي زعباء الحركة بل ن الفوضلى تتحلول اآلن إللى تسريل بحيل أصلرح ملن الضلروري ابعهلا .وليلن هلذا لل يبنلق
سلليوبوليف ،بعلللي شلللهر ،ملللن اي علللاء ب نلله صلللنق الثلللور ملللق أصلللياائهو .فلللاأللوان هنللا ر يللللة جللليًا .وليلللن موالللف ايشلللتراكيين -
الييبواراطيين البناشفة ،تحول هنا في جوهر باري ة ت ئ الح ي ة.
والي تحلليث م تي ف ليي الللذي أصلرح فيبللا بعلي أحللي زعبللاء الجنلاح الي للاري ل شلتراكيين  -الثللوريين ،وانت ل بعلليها إلللى
صفوف الر شفة ،ف ال عن رور فرراير (شراط) ما يلي :ول ي فاج تنا الثور  ،نحن أيضًا رجال الحزب ،الذين كنلا ن لتغرق فلي النلو
كعذار اإلنجي البجنونايو .وي يه هنا تشريه هريء الرجال بالعذار إلى حي ما .ولينه كانوا نائبين بالفع .
ولين ماذا حيث للر شفة؟ إننا نعرف جز ًءا مبا حيث له  .كان الزعباء الرئي يون للتنأيباي الرلشفية ال رية في بتروغلرا
مرلفين من ر رة أشساص ه  :العام ن ال ييبان شلليابنييوف وزالوت ليي ،والتلبيلذ ال ليي مولوتلوف .كلان شلليابنييوف اللذي علاش
طلا وري ًلا بلينلين ،أنضل سياسليا ملن زميليله وأكثلره نشلا ً
مي طويللة فلي السلارال وارتلرط ارترا ً
طا فلي ميتل اللجنلة البركزيلة التلي
يشيلونها .ومق ذلك فإن ذكرياي شليابنييوف نف ه تركي بصور أفض من أي شيء االر ب ن الث ري ل يين عللى م لتو األحلياث
أبيًا .وكان الزعباء يتصورون حتى ال اعة األالير بل ن ملا ي وملون بله للير إي تألاهر روريلة ملن بلين التألاهراي األاللر  ،ولل
ييونوا يتصورونه انتفاضلة م للحة .ويركلي كييلوروف ،اللذي أشلرنا إليله ،وهلو أحلي زعبلاء ناحيلة فيرلورص ،ملا يللي :وكنلا ي نحلر
بوصول أي أمر توجيهي من مراكز الحزب ...كانت لجنلة بتروغلرا م لجونة ،وكلان الرفيل شلليابنييوف ،مبثل اللجنلة البركزيلة
ً
عاجزا عن إعااء توجيهاي اليو الثانيو.
وكان ضعف التنأيباي ال رية ناج ًبا بصور مراشر عن مناوراي ال ح الرولي ية التي أعات للحيومة ميلزاي اسلتثنائية
أما الرأي العا الوطني في مالق الحرب .ويبي ك تنأي وك تنأي رلوري أيضًلا إللى الر لاء الللف ااعيتله ايجتباعيلة .ولل تيلن
التنأيباي ال رية للر شفة ،في بياية عا  ،1917اي اامت على ايميها بعي عبلية سح ها وتفتيتها ،في حين ،كان البناخ الوطني لي
الجباهير يتسذ ميانه فج بييً عن ال سط الثوري.
وليي نتبثل بصلور أوضلح الوضلق فلي مجلال ال يلا الثوريلة ،ينرغلي أن نتلذكر أن الثلوريين الب لئولين ،وزعبلاء أحلزاب
الي ار كانوا يجئين في السارال ،وكان جزء منه في ال جون أو في البنافي .وكلبلا كلان الحلزب مسيفًلا بالن لرة للنألا ال ليي  ،كلبلا
كان يجي نف ه م الوع اللرأ بشلي فلي بيايلة الثلور  .وكلان للشلعريين فلي الليوما مفلرز ي و هلا كرن ليي الرا ييلالي الب لت  .أملا
تشليرنوف اللزعي الرسلبي ل شلتراكيين  -الثلوريين فيلان يجئًلا فلي السلارال .وكلان للبنافشلة فلي الليوما مفلرز يتزعبهلا تشلسييز
وسيوبوليف .أما مارتوف فيان يجئًا ،وأما ان وت يريتلي فيانا منفيين .ويتجبق الشعريون والبناشلفة حلول البفلارز الي لارية ،وهل
يشيلون عي ًا ي ب به من البث فين ايشتراكيين ذوي الباضي الثوري .وكانوا يشيلون فلي الألاهر هيئلة أركلان سياسلية ،لينهلا لل
تين اا ر على الأهور إي بعي النصر .أما الر شفة فيانوا ي يبليون أية مفرز في اليوما؛ ف ي اعت لت الحيومة منذ األشلهر األوللى
مهاجرا ملق زينوفييلف .وكلان
للحرب الببثلين العباليين السب ة الذين اعتررته ال لااي عبا البركز التنأيبي للثور  .وكان لينين
ً
كثيلرا فلي ذللك الوالت ،سلفر لوف ،رييلوف ،سلتالين منفيلين
كامنييف منفيا ،كبا كان الزعباء التنفيلذيون اللذين لل ييونلوا معلروفين
ً
أيضًا .وكان ايشتراكي  -الييبواراطي الرولوني زيرجين يي الذي ل يين منتبيًا لحزب الر شفة بعي في ال جن .أما الزعباء الذين
كانوا موجو ين ،بالصيفة ،ألنه اعتا وا على العب تحت ايا مصرح بهلا وي جليو منهلا ،ف لي كلانوا ي يعترلرون أنف له الا رين
على ال يا بيور ايا ي في األحياث ،كبا ي يعترره اآلالرون اا رين على ذلك.
ولين إذا ل ي تاق الحزب الرلشفي أن يرمن للثوار ايلا مصلر ًحا بهلا ،فبلاذا ن لول علن التنأيبلاي ال ياسلية األاللر ؟ بهلذا
الشي تعززي ال ناعة العامة بحركة ال و األولية في رور فرراير (شراط) .ومق ذلك ،فإن هذا الرأي الاطئ تبا ًما ،وي يتضبن فلي
أفض الحايي أي محتو .
ول ت تبر البعركة في العاصبة سلاعة أو سلاعتين ،بل اسلتبري الب لة أيلا  .وحلاول الزعبلاء احتواءهلا .ور ي الجبلاهير
على ذلك بيفق جباعي متزايي فت يمت إلى األما  .وبوسعنا أن نفتر أن هلذ الجبلاهير كانلت تواجله اليوللة ال ييبلة التلي ملا زاللت
واجهتهللا الت ليييللة تسفللي اللو هائلللة ه لي اللو الررجوازيللة الليرراليللة ،مللق ومللا اإلمرراطوريللة ،واتحللا الزيب للتفو والبللين ،ولجللان
أاليلرا حلزبين اشلتراكيين الويين ي اوملان
الصناعاي الحربية ،واألكا يبياي ،والجامعاي وصحافة متفرعة .وكانت الجباهير تواجله
ً
اينيفاعة من ال اعي ويعارضانها وطنيا .ووجليي اينتفاضلة أن الحلزب الرلشلفي هلو أالرب التنأيبلاي إليهلا ،ولينله تنألي م الوع
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الرأ  ،ذو كوا ر مفيية ،وال يا سرية ضعيفة .ومق ذلك امتيي الثور التي ل يتواعها أحي في هذ األيا  .وفلي حلين كانلت الليوائر
العليا ترمن بإميانية إطفاء الحركة ،حصلت الحركة على اينتصار بيفق عنيف وباالت جاي اوية.
فبن أين أتت إذن هذ ال و التلي ي مثيل لهلا فلي البثلابر والعنلف؟ ي ييفلي أن ن لوق ال لسط كليلي  .فال لسط ي يف لر كل
شيء .فبهبا ف يي العناصر العبالية في بتروغرا تركيزها ال ل الحرب ،ب ر االت طها مق عناصر جييي  ،فإنها تحب في ذاتهلا
تجربة رورية كرر  .وكان لي العبال في مثابرته وانيفاعه -بالرغ من افت اره لل يا  ،وبرغ م اومته من األعلى -الو كريلر
ناجبة عن ت يير لل و  ،ل يعرروا عنه و ًما ،ولينه ت يير م تني إلى تجربة الحيا  ،وإلى ح اب إستراتيجي عفوي.
واي ساري العناصر العبالية الثورية مق الر شفة في عشية الحرب ،واا ي الجباهير اللفها .ومنذ بيء الحرب ،تريل الوضلق
فج ؛ إذ رفعت الار اي البحافأة الوسياة رأسها واا ي اللفها جلز ًءا هلائ ً ملن الار لة العباليلة .ووجليي العناصلر الثوريلة نف لها
معزولة ومضار إلى الصبت .وبيأ الوضق بالتحول في بياية الحرب برطء ،ر ت ارع التحول بعي الهلزائ حتلى غليا أكثلر جذريلة.
وللح ن ول ،كان هذا التحول موجو ًا في وائر واسلعة ،مصلروغة بالوطنيلة ،ولينهلا ي تبللك شليئًا مشلتر ًكا ملق الوطنيلة البح لوبة
والجرانة للار اي البالية التي كانت ترج ح ك الب ائ اليااللية إلى ما بعي النصر؛ ألن الحرب ،وضحاياها ،وأهوالها ،وأعبالهلا
الشللائنة فعللت الار للاي العباليللة ال ييبللة ،كبللا فعللت الجييللي منهللا للعبل ضللي النأللا ال يصللري بعنللف مضللاعف ،كبللا فعتهللا إلللى
ايستنتاال التالي :إن هذا الوضق ي يبين أن ي تبر! كان هذا الرأي رأيًا عا ًما يصنق تباسك الجباهير ويعايها او كرر للهجو .
كان الجيد اي انتفخ ،وتضس بب يين العبال والف حين .وكان لي ملواطن أو مواطنلة اريل بلين صلفوف الجليد :ابلن ،أو
زوال ،أو أخ ،أو اري  ،ول يعي الجيد وس ً
اا منعزيً عن الشع كبا كان في ال اب  .وأصرح من البتعارف عليه واوع ل اءاي بين
البواطنين والجنو ؛ إذ يراف البواطنون أارباءه من الجنو عنيما يذه هريء إلى الجرهة ،ويعيشون حياته عنيما يل تون ل ضلاء
األجللازاي ،ويللت ترللا ل األحا يل معهل فللي الشللارع ،وفللي حللاف ي التللرا  ،وتلليور هللذ األحا يل عللن السنللا ق ،ويللذه أاربللا ه
وأصياا ه لر يته في الب تشلفياي .والي أصلرحت األحيلاء العباليلة ،والثينلاي والجرهلة ،كبلا أصلرحت ال لر كاألوعيلة البتصللة.
وكان العبال يعرفون ما يحر به الجنيي وما يفير فيه .وكانت تلت بيلنه أحا يل ي تنتهلي علن الحلرب وعلن الرجلال اللذين يثلرون
على ح ابها ،وعن الجنلرايي ،وعلن الحيوملة ،وعلن ال يصلر وزوجلة ال يصلر .كلان الجنليي ي لول علن الحلرب :واللعنلة!و وكلان
العام يجي متحيرًا عن أعضاء الحيومة :وفلتح عليه اللعنة!و وكان الجنيي ي لول للبلواطن :ولبلاذا ت ليتون هنلا فلي البركلز؟و
فيجيره العام اائ ً :وعنيما تيون أييينا فارغة ،ي ن لتايق أن نفعل شليئًا ،ففلي علا  ،1905اصليمنا بلالجيد ولل نيلن سلعياء بهلذا
ايصايا و .وير الجنيي بعلي تفييلر :وا ! للو أن الجبيلق ينتفضلون معًلاو ويلر العامل عليله الائ ً :ونعل  ،كلنلا جبيعًلاو .ومثل هلذ
األحا ي ل تين تت ار الحرب إي بين أفرا منعزلين وبصور سرية .أما اآلن ،فإنه يتحليرون بهلذا الشلي فلي كل األنحلاء ،وفلي
ك لحأة ،وبصور شره ميشوفة في األحياء العبالية على األا .
وكانت األوالرانا ال يصرية تنجح أحيانًا في ال يا برعض عبلياي ال ير الجيي  .وار الثور بسب ة عشر يو ًما ،اي جاسلو
مللن بارسللرورص ،كللان يواللق إالرارياتلله بايسل الب للتعار (كري للتيانينوف) اللي هللذا الجاسللو ت ريل ًلرا عللن حلليي سللبعه فللي إحللي
حاف ي الترا التي كانت تجتاز إحي الضواحي العبالية .وطر ًا للت ريلر ،الال أحلي الجنلو  :إن ربانيلة جنلو ملن فوجله أرسللوا إللى
ال جن ألنه رفضوا في السريف الباضي أوامر إط ق النار على عبال مصنق نوب  ،وأطل وا النار عللى الشلرطة .والي جلر هلذا
الحليي بصللور ميشللوفة ،نأل ًلرا ألن رجللال الشلرطة والجواسللير فللي األحيللاء العباليللة يفضللون الر للاء فللي السفللاء .وأنهلى الجنلليي
الحيي اائ ً :وسن وي الح اب معه و .وي تار كات الت رير اائ ً :وعنيها اال أحي العبال :لهذا ،ينرغي علينلا أن نلنأ صلفوفنا،
ليي نصرح كلنا كرج واحي .فر عليه الجنيي اائ ً :ي نحتاال إلى عناء فلي هلذا ،ف لي انتأبنلا منلذ زملن طويل  ...ل لي شلرب رجالنلا
بعض اليماء ،وه يعانون في الجرهة وي اسون ،وليننا نحر ب ن النلا هنلا مصلابون بالتُسبلة!...و وأنهلى الجاسلو ت ريلر ب ولله:
وول ت ق حوا ث الاصة  10فرراير (شراط)  .1917كري تيانينوف.و ح ًا إن ت رير الجاسو عرار عن ملحبة ي مثي لها! ول ت ق
حوا ث الاصة!و ،فل لي واعلت هلذ الحلوا ث فيبلا بعلي :وأشلار الحليي فلي حافللة التلرا إللى حتبيلة والوع هلذ الحلوا ث بعلي فتلر
وشيية.
واي أبرز مث غري أعاا م تي ف يي الاابق األولي ل نتفاضة وكان هذا البث ي لول :عنليما حلاول واتحلا ضلراط 27
فرراير (شراط)و ،الذي تشي بعي اينتفاضة مراشر أن ي و بالتح ي عن أول من جر فلوال وفلولهينيو إللى الشلارع ،وجلي أن هنلا
سرق إفا اي تتعل ب رعة محركين لهذا العب الحاس  .ونحن نضيف ،إلى أنه من البحتب إلى حلي كريلر أن جلز ًءا ملن البرلا ر يعلو
فع ً لرعض الجنو  .وهذا ي يبنق أن ييون ال ائي الرئي ي لهذ العبلية اي س ط اتي ً في معار الشوارع ،وحب معه اسبه لير ى فلي
عال البجهول .ولين الجه باسبه ي ي ل من ال يبة التاريسية لبرا رته البجهولة .وأن ما هو أكثر أهبيلة أيضًلا هلو جانل االلر ملن
البشيلة ،وهو الجان الذي ال رجنا بواساته من االل أسلوار الثينلة .لل تيلن انتفاضلة كتائل الحلر التلي أعلنلت -وكانلت مفاجل
كرر لليوائر الليررالية وايشتراكيين ال انونيين -ل تين هذ اينتفاضة غير متواعة ملن اسرل العبلال .فللو أن العبلال لل يثلوروا ،لبلا
الرال الفوال والفولهينيو من الثينة .ول ي ت ال ل اء بين العبال وال وزاق ،ورااره أحي البحامين من نافذ منزلله فل الرر بله أحلي النلواب
فيبا بعي بالهاتف ،وههر هذا الل اء بين الفري ين كبشهي من تاور ي شسصي :ف ي الت لت جبلوع البصلانق ببجبلوع الثينلاي .ولينهلا
بيي بشي االر مستلف ك ايالت ف لجنيي ال وزاق الذي تجرأ وغبز أحي العبال بعينه ،كبا بيي بشي مستلف أيضًا للعام الذي
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ارر فج أن ال وزااي وينأر إليه بعين الرضىو .ويتتابق التياال الجزيئي للجيد والشع  ،بصور ي تن اق .وكان العبال ي ي ون
فلورا نتيجلة لهلذا ال يلا بلااتراب البرشلر ملن الن الة الحرجلة .هلذا اإلح لا بتصلاعي حلرار
حرار الجليد باسلتبرار ،وأح لوا ً
الجيد هو الذي أعاى لزال وانيفاع الجباهير البرمنة بالنصر او ي ت او .
وعلينا أن نذكر هنا الب حأة البيهشة ألحي الوجهاء الذي حاول إههلار ال صلة م حأاتله فلي فررايلر (شلراط) ف لال :وملن
الشائق أن ن ول إن الحركة اي بيأي بانا ق ال و األولية ،وأن الجنو الرجوا إللى الشلارع ملن تل لاء ذاتهل  .وإننلي ي أسلتايق ب يلة
حال من األحوال أن أتف مق أحي حول هذ الن الة .وملاذا تعنلي هلذ اليلبلة :وأوليلةو؟ ...إن واللل األشلياء ملن العلي ( ،)1نأريلة ي
تتبتق في عل ايجتباع بصحة تفلوق صلحتها بالن لرة للعللو الاريعيلة .فلإذا لل يلربط أي اائلي رلوري ع متله بالحركلة ،فلإن الحركلة
ستيون مجهولة ،ون أن تيون ي شسصيةو .وتعز طري ة طرح الب لة بهذا الشي  ،تلك الب ل لة التلي ي يبيلن م ارنلة اتهلا ملق
ا عاءاي ميليوكوف ومزاعبه البتعل ة بعب ء ألبانيا وال و اليولية في روسيا ،تعز هذ الاري ة وترجق إللى وكيل لل يصلر كلان
نائرًا عنيما انفجري الثور  .ورببا كانت التجربة ال انونية هي التي سبحت لزافا سليي فلي اإل را بل ن اينتفاضلة الثوريلة ي يبيلن
أن تنرع من توجيهاي عب ء ليولة أجنرية وي من تاور طريعي ي تتيال فيه الشسصياي.
وي تشهي البرلف ذاته بوااعتين سبحتا له بإل اء نأر فاحصة على مسرر التاور الثوري ،من ال ل ر في ال ف  .وفي يلو
الجبعة  24فرراير (شراط) ،بينبا ل يين أحي في اليوائر العليا يتواق ايا انتفاضة ببث هذ ال لرعة ،ركل النائل اللذي كلان وكلي ً
لل يصر حافلة الترا  ،و اري الحافللة فجل وأحليرت بليورانها ضلجة رن عللى أررهلا زجلاال الحافللة ،اللذي تحال أحلي ألواحله ،بلين
شارع ليتييني وشارع مجاور وتوافت الحافللة .وطلل ال لائ ملن كل الركلاب النلزول والال لهل  :وإن العربلة للن ت لير إللى م لافة
أبعيو .واحت الركاب وأالذوا يذمون الوضق ولينه نزلوا .وكت النائ البذكور اائ ً ما يلي :وما زلت أر وجه ال لائ  ،صلامتًا،
ولينه يت بالتصبي الغامض ،وما زللت أذكلر رأ اللذئ اللذي كلان يحبللهو .وتوافلت حركلة حلاف ي التلرا فلي كل ميلان عللى
مرمى النأر .ويريو أن هذا ال ائ البصب الذي كان يوحي للوجيه الليررالي بصلور ورأ ذئل و يتبتلق بلوعي لواجرله ألنله تجلرأ
لوحي على إي اف عربته الببلوء بالبوهفين ،في شارع من شوارع بارسرورص اإلمرراطوريلة فلي والت الحلرب .إن أمثلال هلريء
ال ائ ين ه الذين أوافوا عربة البليية ،وأطل وا نفر التعرير التلي أطل هلا سلائ حافللة التلرا عنليما الال :وإن العربلة للن ت لير إللى
م افة أبعيو وأنزلوا الريرواراطية ون أن يفراوا بين جنرايي الير والنواب الليرراليين ،ألنه على عجلة ملن أملر الثلور  .وكلان
سا كثير .
سائ شارع ليتييني أ ا واعية للتاريخ .وي بُي أنه كان اي تعل من ار رو ً
وأرناء حري اصر العيل ،عرر أحي الح وايين الليرراليين ،التابعين لعلال النائل ال يصلري ذاتله ،علن أسلفه لحضلور تليمير
مسرر اليشوف ال ضائية وال ضاء على البصنفاي البتعل ة بتوريل الع لو  .وليلن رجل ً ناضل ًجا فلي العبلر ،م ال الوجله ،يرليو أنله
عام من العبال ر عليه اائ ً وهو يت فف :وإننا سنعرف كيف ن ت الريوي واألراضي بليون ع لو ومصلنفاتكو .وملن البحتبل
أن تيون الوااعة بين العام والح واي اي سويت على نحو أ بي .ولين عي هذا الاراز من العبال في سن النضلوال وال لا رين عللى
إعااء الر الضروري ل يين الي ً في هذ الجبوع الغفير  .وه ي ش ن لهل بحريل اصلر العليل ،فبلا جليو إحرااله؟ وعللى كل
حال فإن مث هذ األعبال والبتارفةو ي يبين أن ترهره  .ف ي كانوا ي لحون الجباهير ،وي يوحون إليها باألفيلار الضلرورية ضلي
شرطة ال يصر فح  ،ب ضي الح وايين الليرراليين ،الذين كانوا يسشون بصور الاصة أن تللته نلار الثلور ورلائ ع لو التبللك.
إن هريء ال ا البجهولين ،وهريء ال ياسيين ال ا في البصنق والشارع ل ي اوا من ال باء ،ف لي تعلبلوا وتليربوا ملن ارل ون
شك.
وكانت األوالرانا التي ت ج أحياث األيا األالير ملن فررايلر (شلراط) تصلف الحركلة ب نهلا وأوليلةو ،أي أنهلا غيلر موجهلة
بصور منهجية من األعلى ،ولينها أضافت شيئًا جيييًا ي ول :ول ي ت رري الرروليتاريا كلها باليعايةو .وهذا الت كيلي صلحيح :ف لي ميلز
محترفو م اومة الثور ار أن يرسلوا ألشغال حجراي ال جن الضي ة البنفر التي كانت مسصصلة للثلوريين اللذين أالللي سلريله ،
ميز أولئك البحترفون ،التاور الحالي أفض بيثير من تبييز زعباء الليررالية له.
إن أساور وال و األوليةو ي توضح شيئًا .فليي ت ير الجباهير الوضق بالضرط ،وليي تحي لحأة اينتفاضلة ضلي العليو،
كان من الضروري أن تارح الجباهير ،متج ي بعناصرها ال يا ية ،ماالرها الساصة إزاء األحياث التاريسية ،وأن تبللك معاييرهلا
ليلي تضللق ت للييرها وح للابها .وبعرللار اي أالللر لل تيللن هنللا حاجللة للجبللاهير بصللور عامللة ،بل كانللت هنللا حاجللة ليتلللة عبللال
بتروغرا روسيا كلهلا ،هلذ اليتللة التلي عانلت ملن رلور علا  ،1905وااملت بالعصليان البوسليوفي اللذي تل فلي ي لبرر (كلانون
األول)  ،1905ذلك العصيان الذي حابه فوال الحلر الب لبى بفلوال وسيبينوف لييو .وكلان ملن الضلروري أن ينتشلر وسلط هلذ
اليتلة الجباهيرية عبال فيروا بتجربة عا  ،1905ون يوا األوها اليستورية لليرراليين والبناشفة ،وهضلبوا أبعلا الثلور  ،وتحلروا
مئاي ومئاي البراي م لة الجيد وبحثوها ،ورااروا بانترا ما يجري فلي هلذا الوسلط ،وكلانوا الا رين عللى اسلتس ص اسلتنتاجاي
وأاليرا كان ملن الضلروري إيجلا جنلو فلي صلفوف الحاميلة يتبتعلون
رورية من م حأاته  ،ون هذ ايستنتاجاي إلى اآلالرين.
ً
بفير مت ي  ،ويحبلون ارار اليعاية الثورية.
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وفي ك مصنق ،وك مجبوعة حرفية ،وك سرية ع يرية ،وك فنيق ،وفي م تشفياي الجليد ،وفلي كل مع لير ،وحتلى
في األرياف الب فر من ال يان ،في ك هذ األماكن ي و عب جزيئي عائي للفير الثورية .وكان هنا في ك ميان معل ون على
األحياث ،معأبه من العبال ،وكانت العناصر األالر ت تبي األالرار وتنتأر اليلبلة الضلرورية ملنه  .إن ر سلاء األرتلال هلريء
كانوا متروكين ألنف ه  ،وكانوا ييتشفون من تل اء ذاته ومن ال ل اراءته لبا بين ساور الصحف الليررالية ك ما يحتاجون إليله.
واللي از ا ي حللي غريللز الار للة لللييه بالبعيللار ال ياسللي ،وإذا كللانوا ي يلليفعون بيل أفيللاره إلللى النهايللة ،فللإن فيللره كللان يعبل
باستبرار ،وبعنا  ،وفي ايتجا ذاته و ًما .وكانت العناصر البجربة ،والنااي  ،صاحرة البرا ء  ،تت لل إللى الجبلاهير وتشلي اآلليلة
اليااللية للحركة الثورية التي ي يبيلن أليلة نألر سلاحية أن تليركها ملق أنهلا عناصلر حاسلبة للحركلة الثوريلة إذا ملا اعتررنلا هلذ
تاورا واعيًا.
الحركة
ً
تالورا غريزيلا كبلا للو أن هلذا
إن ك ما يحيث في أوساط الجباهير يريو ل ياسي الليررالية وايشلتراكية البيجنلة البليعين،
ً
التاور يحيث في اللية نح  .والح ي ة ،أن الفير الذي يحضر في أوساط الجبهر العباليلة كلان أجلرأ بيثيلر ،وكلان أكثلر حلي وأشلي
وعيًا من األفيار الصغير التي كانت تت لى بها الار اي البث فة .ب هنا ما هو أفض  :فالفير العبالي كلان أكثلر علبيلة ملن غيلر .
وي يرجق الفض في ذلك إلى أن الارق البارك ية الي أالصلرته فح ل  ،ولينله يرجلق ارل كل شليء إللى أنله تغلذ بصلور ائبلة
بالتجربة الحية للجباهير التي اللت فيبا بعي إلى حلرة الثور .
ويأهر الاابق العلبلي للفيل ر فلي مااب تله للتالور البوضلوعي وفلي اابليتله للتل رير عللى هلذا التالور وتنألي م لار  .فهل
ترت ي هذ ال ير  ،حتى في أضي حي مبين ،إلى ع لية اليوائر الحاكبة ،التي ي تله أعضلا ها الراراته ملن ر يلا ال ليير يوحنلا،
ويرمنون ب ح راسروتين ومرئياته؟ أو ه ت س ت أفيار الليررالية البغامر على أسا علبي ،هذ الليررالية التي كانلت ت مل بل ن
تتبين روسيا البتسلفة ،البشاركة في صراع عبال ة الرأسلبالية ،ملن اينتصلار والحصلول عللى نألا برلبلاني فلي الوالت ذاتله؟ أو
لرببا نت اءل أيضًا ه كانت مفاهي اليوائر البث فة علبية ،هذ اليوائر التي كانلت تسضلق بصلور ذليللة لليرراليلة متهيملة وعلاجز
منذ طفولتها ،وتسفي بهذا الشي است لها الوهبي تحت حشو لفأي عفي عليه الزمن منذ مي طويلة؟ ح ًا ،إننا هنا في مبلية البلول
فيري اوي جيًا ،وفي ب األشراح ،والسرافاي واألوها  ،وإذا أر نا أن نيون أكثر صراحة النا إننا هنا في مبلية وال و األوليةو.
وبناء على هذا أي نبلك الح في إعا النأر بصور شاملة في الفل فة الليرراليلة لثلور فررايلر (شلراط)؟ نعل ! إن لنلا الحل
ب ن ن ول :في حين كان البجتبق الرسبي -هذ الرنية الفواية البرلفة من عي طواب  ،والتي تت لف منها الار لاي الحاكبلة ،بشلرائحها
الببيز  ،ومجبوعاتها ،وأحزابهلا ،وشلراذمها -يعليد يو ًملا بيلو فلي عاالتله واليتله ،وهلو يتغلذ ب فيلار مهترئلة ،ويصل أذنيله علن
ماال الثور الحتبية ،تفتنه األشراح ،وي يتواق شيئًا ،في حين كان يت هذا تح ه في أوساط الجباهير العبالية تاور عفوي وعبي
يشلب تعلاه ا لح لي ضللي الحيلا  ،وتزايلي الحيل الن لليي عللى عجلز أولئلك الحيللا  ،وتلراك التجربلة واللوعي السل ق اللذي ت كلي فللي
اينتفاضة الثورية وانتصارها.
فإذا ملا علينا إللى ال لرال ال لاب  :ملن اللذي الا إذن انتفاضلة فررايلر (شلراط)؟ أجرنلا عللى هلذا ال لرال ب ولنلا :إن اللذي الا
انتفاضة فرراير (شراط) عبال وأ عون ،متبرسون ،تليربوا وتعلبلوا فلي ميرسلة حلزب لينلين .وليلن علينلا أن نضليف أن هلذ ال يلا
حتللى ولللو كانللت كافيللة لت ل مين انتصللار اينتفاضللة ،فإنهللا ل ل تيللن اللا ر علللى وضللق إ ار الثللور  ،منللذ الرلليء ،بللين يلليي الاليعللة
الرروليتارية.

الهوامش
( )1الل األمور من العي ” “Generation Spontaneeنأرية كانت سائي ار باستور وار اكتشاف الجراري وكانت ت ول
بإميانية وي األج ا من ي شيء بفض او الاريعة ،ر حضتها ايكتشافاي الحييثة التي أكيي ب نه لير هنا ما ي تي من
العي  .وي بُي لي ج من أص ي تي منه( .البعربان).
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مفارقة ثورة فبراير (شباط)
ل ي انتصري اينتفاضة ،ولين لبن ن لت اينتفاضة ال لاة البنتزعة من البليية؟ بالر عللى هلذا ال لرال نصل إللى الب ل لة
الرئي ية لثور فرراير (شراط) :كيف انت لت ال لاة ف صرحت بين ييي الررجوازية الليررالية ولباذا؟
عنيما انفجري ايضاراباي بتاريخ  23فرراير (شراط) ،ل تعل وائر اليوما ووالبجتبقو الرورجوازي عليها أهبية كرير ،
وكان النواب الليرراليون والصحفيون الوطنيون يلت ون كالعا في الصالوناي وينااشون م ًعا م ل لة تري لتا وفييلو  ،وكلانوا يركليون
ملللن جييلللي أن روسللليا بحاجلللة ماسلللة لبضلللائ اللللير ني  .وفلللي حلللين كلللان مرسلللو حللل الللليوما الللي ُوالللق ،كانلللت لجنلللة برلبانيلللة
ما زاللت تلير ب لرعة مرسلو ن ل مصلالح التبلوين إللى الرلييلة .وارل انتفاضلة كتائل الحلر بلارنتي عشلر سلاعة ،كلان اتحلا
ال فيين ي تبق بهيوء إلى ت رير ال نوي .واي كت أحي البنيوبين في هذا ايتحا ما يلي :وعنيما كنلت عائليًا عللى اليمي ملن هلذا
ايجتباع ت رري بالصبت البوحد وبالبأهر الب فر للشوارع التلي كانلت فيهلا الحيلا فلي األوالاي العا يلةو .وهيلذا أحلاط بالار لاي
الحاكبة ال ييبة فراص موحد ،واي ان رض ال وررتها من هذا الجو ال ل .
وبتاريخ  26أصرح واض ًحا للحيومة ولليرراليين أن الحركة جيية .وت في هذا اليو بين اللوزراء وأعضلاء الليوما محلاويي
توفي ية ت تهيف التوص إلى اتفاق ،ل ييشف الليرراليون ال تار عنه فيبا بعي .والي صلرح بروتوبوبلوف فلي إفا تله أن زعبلاء كتللة
اليوما كانوا ما زالوا ياالرون ،كالعا  ،بتعيين وزراء جي يتبتعون بالث ة العامة؛ وفرببا يهيئ هذا اإلجراء الشع و ،ولين يو 26
جي كبا نعلرف ،فتلر توالف فلي تالور الثلور وأح لت الحيوملة ،لعلي سلاعاي ،أنهلا فلي وضلق أفضل  .وعنليما اابل رو زيلانيو
غاليتزين رئير الوزراء إلاناعه بايست الة ،أشار رئير الوزراء إلى مرسو على طاولة ميتره ينص على ح مجللر الليوما ،كلان
ني وي اي واعه ،ولينه ما زال بيون تاريخ .وكان غاليتزين هو الذي وضق التاريخ على هذا البرسو  .فييف صلببت الحيوملة عللى
اتساذ هذ الساو في وات كان فيه زال الثور في تزايي م تبر؟ كانت الريرواراطيلة الي اتسلذي ارارهلا حلول هلذا البوضلوع منلذ
زمن طوي  ،وكان ارارها هلو التلالي :سلواء أ ُكنلا ملق اليتللة أو بليونها ،فللير لهلذا أهبيلة كرلر بالن لرة للحركلة العباليلة .وبوسلعنا
التغل على هذ الحركة بوسائ أالر  ،ول ي تصرفت وزار اليااللية حتى اآلن بصلور جيلي  .هيلذا تحليث غلوريبييين منلذ شلهر
أغ ار (اب)  .1915ومن ناحية أالر كانت الريرواراطية تعترر أنه لو انح اليوما فإنها لن ت و عنيئذ ب ية الالو جريئلة .وفلي
أغ ار (اب)  1915أيضًا صرح األمير شتشيرياتوف ،وزير الياالليلة ،أرنلاء ن لاش كلان يليور حلول حل الليوما الب لتاء الائ ً ملا
يلي :ومن غير البحتب أن ي رر النواب عي اينصياع .إن معأبه جرناء ،ويسشون على جليه .و ول ييلن األميلر يعرلر علن رأيله
هذا بلرااة ،ولينه كان يصي كري الح ي ة .وكانت الريرواراطيلة فلي كفاحهلا ضلي البعارضلة الليرراليلة تحلر ب نهلا ت لف عللى أر
صلرة.
وفي صريحة يو  ، 27اجتبق البنيوبون الذين أال هل امتليا األحلياث وتوسلعها وع ليوا جل لة اعتيا يلة .وعنيئلذ ف لط علبلت
األكثرية أن مرسو ح الليوما الي صلير .وكلان هلذا اإلجلراء غيلر متوالق أبليًا ،الاصلة وأن هنلا محا رلاي توفي يلة كانلت الي تبلت
باألمر .واي كت رو زيانيو معل ًا على البرسو الصا ر بح اليوما اائ ً :وومق ذلك ،انحنى مجلر اليوما أملا ال لانون ،وهلو ملا
ش منه رفض الح أو استسيا العنف لع ي الجل لاي
زال ي م بإيجا مسرال لهذا الوضق البضارب .فل يصوي على أي ارار يُ ْ ت َ َ
بال و و ،واجتبق النواب في مرتبر الاص؛ اعترفوا فيه بعجزه  .واي ذكر شييلوف يي الليررالي البعتيل -بشيء من التهي فيبا بعلي-
أن نييراسوف وهو من الجناح الي اري البتارف لليا يت ،والذي أصلرح فيبلا بعلي شلري ًيا ليرن ليي ،الي ااتلرح وإااملة ييتاتوريلة
ع يرية وت لي ك ال لاة لجنرال يتبتق بالشعريةو .في هذ الغضلون ،كلان بعلض زعبلاء اليتللة الت يميلة -اللذين لل يحضلروا هلذا
البللرتبر السللاص -يحللاولون التوص ل إلللى تلليبير عبلللي إلن للاذ الوضللق ورجللوا ميسائي ل -ش ل ي ال يصللر -للبجلليء إلللى بتروغ لرا ،
وااترحوا عليه مبارسة اليييتاتورية ،ووإجرارو أعضاء الحيومة على ايست الة وإجراء اتصال مراشر بال يصر لباالرته ب ن ويُنع و
على الشع بوزار م ئولة .وفلي ال لاعاي التلي انتفضلت فيهلا أفلواال الحلر الليولي ،الا زعبلاء الررجوازيلة الليرراليلة ببحاوللة
أاليللر ل للح العصلليان بب للاعي ييتاتوريللة األسللر الحاكبللة ،ول تفللاق فللي الواللت ذاتلله مللق البلييللة علللى ح للاب الثللور  .وصللرح
رو زيانيو بلهجة تن عن األسف :وكانت نتيجة التر الذي أههر ش ي ال يصر هو ال ار الفرصة الب ئبةو.
في يعت ي البث فون ا لرا يياليون ببا يرغرون به بصور سهلة .ونجي هذ ال هولة في شها سوالانوف ،وهلو اشلتراكي غيلر
ورا سياسيا في اصر توريي .واي كت سوالانوف في مذكراته الب هرة ما يللي :ول لي أالررنلي اللرعض
ملتز بيأ في تلك الفتر يلع
ً
بجوهر ما حيث سياسيا من جييي في ال لاعاي األوللى ملن هلذا اليلو اللذي ي يُن لى؛ ف لي صلير البرسلو البليلي بحل الليوما ،وأن
اليوما يرفض اينفضا  ،بعي أن انتس لجنة علياو .ول ي كت هذا رج ل يين يسرال أبيًا ملن اصلر توريلي ،وكلان يعامل النلواب
البشهورين ب لفة متناهية .وصرح ميليوكوف في كتابه تاريخ الثور بصور ااطعة :وبعي سل لة من السا البليئة بالحباسة ،ت لرر
أن ي يغا ر النواب بتروغرا  ،ولين ال رار ل يتضبن أبيًا رفض أعضاء الليوما اينفضلا كببثللين فلي مرس لة سلتورية ،عللى
عير األساور التي سري واعتبيها اليثيرونو .فكرفض االنفضكاض يعنلي اتسلاذ مرلا ر  ،حتلى وللو كانلت هلذ البرلا ر متل الر .
وعدم م ادرة العاصمة  ،يعني غ ل اليليين وانتألار انعالاف األحلياث وتحويلهلا .ويبيلن إيجلا العلذر ل لذاجة سلوالانوف وسلرعة
تصيي ه برعض الأروف البسففة؛ فل ي نشر الصحفيون الررلبانيون في نشلرته اإلالراريلة ،وهلي الصلحيفة الوحيلي فلي ذللك الوالت
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ارارا روريا يتضبن علي اينصلياع للبرسلو البليلي .وليلن ببلا
نأرا لإلضراب العا  ،نشر الصحفيون ب رعة إشاعة اتساذ اليوما
ً
ً
أن اينتفاضة اي انتصري في ذلك اليو  ،ل ي ارع النواب إلى حض السال البرتيل  ،وشلجعوا بهلذا الشلي أصليااءه الي لاريين
وجعلوه ي تبرون في الوه  ،ول يحاولوا نشر الح ي ة إي بعي الهجر  .والوااعة كبا يريو ،ذاي أهبية رانوية ولينها في الح ي ة ذاي
يلة كرير  .ف ي كان اليور الثوري لليوما في يو  27فرراير (شراط) الرافة وليي من ال ذاجة ال ياسية للبث فين الرا يياليين ،الذين
ابتهجوا بالثور وتبليه الرع  ،وكانوا عاجزين عن ايعت ا ب ن الجباهير تبينت من ايا العبلية ايا جيلي  ،واللذين بلا روا إللى
إيجا ع ب سرع ما يبين لي الررجوازية البرسر التي ي يح لها اينتساب.
كثيلرا ملن ملذكراي النلواب اللذين كلانوا ينتبلون فلي ذللك الوالت إللى أكثريلة الليوما ،وتشلرح هلذ
واي ارأنا من ح ن الحلظ
ً
البذكراي كيفية است رال اليوما للثور  .ويركي األمير مان يرييف -وهو ملن الجنلاح اليبينلي لليا يلت -ب نله لل ييلن هنلا بلين النلواب
الذين اجتبق عي كرير منه في صراح  ،27أحيًا من أعضاء البيت  ،وي أحيًا من زعباء األحزاب ،وي أحيًا من الا فلروع اليتللة
الت يمية ،واي وصلت للغائرين معلوماي بح اليوما واينتفاضة .وباإلضافة إلى هذا ،وفي تلك ال اعاي بالضلرط ،ملن البحتبل أنهل
كانوا يجرون محا راي مق ميسائي ش ي ال يصر حول إاامة نألا ييتلاتوري .والي الال مان ليرييف :وكلان ال لل فلي االل الليوما
عا ًما وشام ً ،كبا كانت الرلرلة عبي ة .وكنا ي ن تبق أبيًا إلى محا راي حية .وكانت األحا ي مجر اهاي ور و ًا اصير من النوع
التالي :وها نحلن الي وصللنا!و أو اعترافلاي تلن علن مسلاوف شسصلية .هلذا هلو ملا سلر نائل ملن أكثلر النلواب اعتليايً ،وأشليه
تح ًرا.
الرلرا مفر ًحلا ،ي
وار ال اعة الثانية بعي الأهر ،وجي الزعباء أنه مضارون للأهور في اليوما ،فجلل أملين سلر البيتل
ً
أسا له من الصلحة :وإن أ عبلال الفوضلى سلت بق والي اتسلذي التليابير ال زملة للذلكو .وملن البحتبل أنهل فهبلوا والتليابيرو التلي
ستتسذ من البحا راي التي تبت حول إاامة نأا ييتاتوري .ولين كان اليوما مره ًا ،ينتأر كلبة حاسبة ملن زعلي اليتللة الت يميلة.
غير أن ميليوكوف صرح ببا يللي :وإننلا ي ن لتايق أن نتسلذ ،فلي هلذ اللحألة ،أي الرار .أوالً :ألننلا ي نعلرف ملي ايضلاراباي
وسعتها ،ثانيًا :ألننا نجه الجان الذي انحازي إليه أكثرية ااعاي الحامية ،والعبال ،والتنأيبلاي ايجتباعيلة .وملن الواجل علينلا
مريلرا جليًا لل يلا بهلذ العبليلةو .وفلي
أن نلت ط معلوماي اي ة وواضحة عن ك هذا ،ومن ر َ ن و بفحص الوضق .وما زال الوالت
ً
ومريرا جيًاو لليررالية!؛ إن وجبق البعلومايو يعني غ ل اليليين
ال اعة الثانية بعي ههر يو  27فرراير (شراط) كان الوات ما زال
ً
وانتأار نهاية البعركة.
ولين ما كا ميليوكوف ينهي الاابه الذي بيأ بفير  ،و َالت َبه ب شيء حتى سارع كرن يي إلى ال اعة ،وهو منفعل إللى حلي
كرير وأعلن ما يلي :إن جبوعًا غفير من أبناء الشع والجنو تت ي إلى اصر توريي ،وهي تنوي ماالرة الليوما باسلت ال للاة!..
إن النائ الرا ييالي يعرف بالضرط ما تاال به الجباهير الشعرية ال وية .والح ي ة ،كان كرن ليي هلو اللذي ياالل ألول ملر بل ن
ي تل مجلر اليوما ال لاة ،هذا البجللر اللذي ي مل ملن الرار نفلو أعضلائه ابلق اينتفاضلة .وأرلار تليال كرن ليي واضلارابًا
عا ًماو وبيي في العيون ونأراي الهلقو ومق ذلك لل يلتح ليرن ليي الوالت اليلافي إلنهلاء ك مله حتلى ااطعله حاجل الليوما ،اللذي
هرع إلى ال اعة فزعًا واال ما يلي :هنا مفارز من الجنو ت ترب من ال صر وهي ت ر تجبعلاي أاللر  ،ورفلض رجلال الحلر
ال باح له باليالول ،واي جرح اائي الحر جر ًحا بليغًا .وبعي اي ة ،وجي النواب أن الجنو اي اللوا إلى ال صر.
واي اي فيبا بعلي ،فلي السال والب لايي أن الجنلو جلاءوا ليحيلوا أعضلاء الليوما وي لبون يبلين اللويء أمامله .وليلن فلي
اللحأللة الحاليللة سللا ذعللر ااتل  ،صللعي مللي إلللى الحنللاجر .وأالللذ الزعبللاء يتوشوشللون فيبللا بيللنه  :ينرغللي أن نللربح الوالت .وسللارع
رو زيانيو ب ن عر على التصويت اياتراح الذي اي إليه بتشيي لجنة مراتة .ف وب ارار بالتهلي  .ولين النلواب لل ييلن للييه
ذعلرا ملن
سو فير الهروب ب سلرع ملا يبيلن ،ولل ييلن البوضلوع موضلوع انتسابلاي! وااتلرح رئلير الليوما اللذي لل ييلن أال
ً
اآلالرين تيليف مجلر من الوجهاء وكرار الشسصياي بت ليف اللجنة .واوب ااتراحه بابتهاجلاي جييلي  ،ومواف لة صلاالرة ملن العلي
الصللغير مللن النللواب الللذين ب للوا فللي ال اعللة ،ل للي وجلليي األكثريللة وسلليلة للهللروب .بهللذا الشللي ر اللليوما الللذي حللله ال يصللر علللى
اينتفاضة الأافر .
في هذا الوات ،كانت الثور  ،في نفر البرنى ،ولين في ااعة أا زينة من ااعة مجلر اليوما ،تُنشئ جهاز سلاة جييي .ولل
يين من واج الزعباء الثوريين أن يسل وا أو يريعوا شيئًا جيييًا .فتجربة سوفييتاي ُ 1905ح سفلري ول بلي فلي ضلبير العبلال .وفلي
ك مي للحركة الثورية ،حتى ال ل الحرب ،كانت فير تشيي ال وفييتاي تولي بصور الية ت ريرًا .ومق أن تصلور ور ال لوفييتاي
كان مستلفًا إلى حي كرير لي الر شفة والبناشفة (ل يين لي ايشلتراكيين  -الثلوريين حلول هلذا البوضلوع رأي الاطق) ،فلإن شلي
التنأي ذاته ،كبا يريو ،كان ي يحتاال إلى ن اش .والت ى البناشفة وأعضاء لجنة الصناعاي الحربيلة اللذين أالللي سلريله ملن ال لجن،
في اصر توريي بببثلين نشياين عن الحركة الن ابية وحركة التضامن البنتبين إللى الجنلاح اليبينلي ذاتله ،وملق الررلبلانيين البناشلفة
فورا لجنة تنفيذية مراتة ل وفييت منيوبي العبال ،انض إليها بصور أساسية في ذلك اليلو الثوريلون
تشسييز وسيوبوليف وشيلوا ً
ال يماء ،الذين ف يوا ايتصال مق الجباهير ولين أسباءه ما زالت معروفة .وانض الر شفة أيضًا إلى اللجنلة التنفيذيلة ،و علت هلذ
اللجنة العبال إلى انتساب منيوبيه ب رعة.
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وحي ي الجل ة األولى لبجلر ال وفييتاي في م اء اليو ذاته في اصر توريي .وافتتحت في ال لاعة التاسلعة صلرا ًحا ،وأالر
عللين فيهللا مبثلللون رسللبيون عللن ك ل األحللزاب ايشللتراكية باإلضللافة إلللى أعضللائها
مجلللر ال للوفييتاي تشلليي اللجنللة التنفيذيللة .و ُ
ال اب ين .ولين ل يين هذا هو البعنى الح ي ي لهذ الجبعية األولى لببثلي الرروليتاريا البنتصر في العاصبة .ف لي وصل منليوبون
عن األفواال الثائر إلى الجل ة وايموا تهانيه  .وكان من بينه جنو أميون ،فاج ته الثور إلى حي بعيي ،وكلانوا يتيلبلون بصلعوبة.
ومق ذلك وجيوا كلباي ل تسار على بال أي الاي من الساراء.
وكان أكثر البشاهي البررر في الثور التي أالذي تحر ب وتها هلو ي ألة الجبلاهير العييلي  ،وسلعة البهلا التلي ينرغلي ال يلا
بها ،وكررياء نجاحاتها ،والف ان ال مرح لفير  :غيًا سييون مشراًا أكثر من اليو  .وكانلت الثلور ي تبللك بعلي ت اليليها وط وسلها،
والشارع تنرع منه أعبي اليالان ،وي تعرف الجباهير حتى اآلن كيلف تغنلي نشلييها الجييلي ،ويلت انع لا الجل لة وسلط الفوضلى،
وتنيفق البيا الربيعية الاافحة ،ويستن مجلر ال وفييت حباسة .إن الثور اوية ،ولينها ما زالت تت ب ذاجة طفولتها.
واي ت رر في هذ الجل ة األولى توحيي الحامية مق العبال في مجلر واحي هلو سلوفييت منليوبي العبلال والجنلو  .فبلن كلان
أول من ااترح هذا ال ر ار؟ من البحتب أن هذا ال رار جاء ملن مستللف الجهلاي ،أو بلاألحر ملن كل الجهلاي كصلي للتلآالي بلين
العبال والجنو  .واي ارر هذا التآالي مصير الثور في هذا اليو  .ومق هذا فإننا ي ن تايق أن نبتنق عن اإلشار إلى أن ايشتراكيين
 الوطنيين اي احتجوا -طر ًا لرأي شليابنييوف -ضي تيال الجيد في ال ياسة.وبيأ مجلر ال وفييت منذ اللحأة التي تشي فيها يبار عبلله ك للاة حيوميلة بواسلاة لجنتله التنفيذيلة .ف لي انتسرلت لجنلة
مراتة للتبوين وايهتبا بباال الثوار والحامية بصور عامة .ونأ البجلر هيئة أركانه الثورية (زل الت كيالت التك أعلنكت فك
ورا ،ووزار
هذا اليوم ت كيالت مؤقتة) التي تحيرنا عنها ساب ًا .وارر البجلر أن تحت ااعاي حر رورية البصرف البركزي ف ً
السزينة ومصلالح سلك العبل ي الورايلة التابعلة لليوللة لحرملان ملوهفي النألا ال ليي ملن ال لير عللى التصلرف بلالبوار الباليلة.
واز ا ي أعراء مجلر ال لوفييت ووهائفله تحلت ضلغط الجبلاهير .ووجليي الثلور مركزهلا والي أصلرح ي يتزعلزع؛ إذ أن العبلال
والجنو والف حين لن يتوجهوا بعي اآلن إي إلى مجلر ال وفييت .ف ي أصرح هذا البجللر فلي نألره ن الة تركيلز كل اآلملال وكل
ال لااي ،كبا أصرح تج ييًا للثور ذاتها .ولين مبثلي الار اي البالية سيتوجهون أيضًا إلى البجلر ليالروا منله -وأسلنانه تصلر-
الحباية والتوجيهاي ،وح النزاعاي.
وفللي حللين كانللت ال لللاة الثوريللة الجييللي تتشللي ب للرعة الاراللة واللو ي ت للاو  ،كللان ايشللتراكيون منللذ ال للاعاي األولللى
ل نتصللار ينأللرون مللن حللوله نأللراي يشللوبها ال ل ل  ،مفتشللين عللن وزعللي و ح ي للي .وكللانوا يعترللرون انت للال ال لللاة إلللى أيلليي
أمرا طريعيا .وهنا تشيلت الع لي الرئي لية للنألا الجييلي؛ فبلن جهلة هنلا السلط اللذي يلر ي إللى ااعلة اللجنلة التنفيذيلة
الررجوازية ً
للعبال والجنو ؛ وير ي هذا السط من الناحية األالر إلى مركز األحزاب الررجوازية.
وانت س مجلر وجهاء اليوما في ال اعة الثالثة ولجنة مراتة ألعضاء مجلر اليوماو ،في الوات الذي كان فيه اينتصار فلي
العاصلبة حاسل ًبا تبا ًملا .وت لفللت اللجنللة بانضلبا عناصللر مللن أحلزاب اليتلللة الت يميلة ،وضللبت إليهللا تشلسييز وكرن لليي .ورفللض
تشسييز هذ العضوية .ولين كرن يي بيأ بالبراوغة .ويشير اس اللجنة ،بعراراي متحفأة أن اللجنة ي تشي جها ًزا رسلبيا للليوما
ً
جهازا لبرتبراي أعضاء مجلر اليوما .ولل يفيلر زعبلاء اليتللة الت يميلة مليلا
اإلمرراطوري ،وأنها تشي ف ط ،وبصور شسصية،
وحتى النهاية إي بب لة واحي  :كيف يتهربون من الب ئولياي مق ب اء أيييه حر طلي ة؟
وتحي ي مهمة اللجنة بعراراي غامضة ،انت يت بعناية" :إعادة النظام وإقامة العالقات مع المؤسسات وال خصيات"ي ولل
تحي البهبة كلبة واحي عن طريعة النأا الذي يرغ هريء األسيا إعا ته ،كبلا لل تحلي شليئًا علن البرس لاي التلي يريلي مجللر
اليوما إا امة ع ااي معها .فه ما زاللوا يبليون يليه بعلي إللى جللي الليب ...فبلن الببيلن أن ي ييلون الليب الي فلارق الحيلا  ،أو أنله
أصي بجرح بليغ ف ط! ...وفي الحا ية عشر من م اء يو  27فررايلر (شلراط) ف لط وعنليما توضلحت معلال الحركلة الثوريلة بيل
أبعا هاو ،وارري اللجنة البراتة ال يا بساو إلى أملا واسلت ال للاة التلي تسللت الحيوملة عنهلاو ح ل أالوال ميليوكلوف .والي
تحولللت لجنللة أعضللاء اللليوما ،بصللور غيللر ملبوسللة ،إلللى لجنللة البجلللر اللليوما؛ فعنلليما يللرا ايحتفللاه بالبأللاهر ال انونيللة لتتللابق
ال لاة ،لير هنا من وسيلة أفض من التزييف.
ستارا من الصبت على البوضوع الرئي ي؛ ف لي وجلي زعبلاء اللجنلة التنفيذيلة التلي تشليلت فلي ذللك
ولينه ميليوكوف أسيل
ً
اليو الوات للبثول أما اللجنة البراتة وطلروا منها بإلحاح است ال لاة .وكان لهذا الضغط الو ي نتائجه .ر ف ر ميليوكوف ارار
لجنة اليوما اائ  ً:ب ن الحيومة ستيون م لتعي لتحريلك ااعلاي موروالة ضلي العُصلا  ،وأنله وملن الببيلن توالق معلار ح ي يلة فلي
شوارع العاصبةو .والح ي ة ،ل تين الحيومة تبلك ااعة ع يرية واحي  ،وكانت اي ف ليي سللاتها نهائيلا .وكتل رو زيلانيو -فيبلا
فورا بين ييي الر شفةو .ومبلا ي شلك
بعي -أنه ولو رفض مجلر اليوما است ال لاة ،يعت أعضا وذبحوا ،وألصرح البجلر ً
فيه أن في هذا ال ول مرالغة سسيفة وليي فلي ذهلن حاجل اإلمرراطلور البحتلر  .وليلن هلذ البرالغلة تعرلر ون أي هل للسال علن
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الحالة النف ية التي سا ي أعضاء مجللر الليوما ،هلذا البجللر اللذي يعترلر انت لال ال للاة ملن بلين يييله نوعًلا ملن السلرق ال ياسلي
لحرمته.
ووسط هذ التيابير ،ل يين الح سه ً ،ف ي كان تر رو زيانيو مشوبًا بال ل وايضاراب ،وكان يوجه األسئلة لآلاللرين:
وماذا سيحيث؟ ه هو تبر  ،نع أ ي؟و واي ر عليه شولغين أحي النواب البلييين اائ ً :ولير هذا إي تبر  .استل ال للاة بصلفتك
من الرعايا البسلصين ...فإذا كان الوزراء اي فروا ،ف بُي على ك حال من أن يح محله أحي ما ...واي ييون هنا مسرجلان :إملا
أن ي و ك شيء ،أو أن يعين اإلمرراطلور حيوملة جييلي  ،ونعايهلا ال للاة .فلإذا لل يلنجح هلذا ،ولل ن لتل ال للاة ،فلإن ال للاة
ستنت إلى أييي رجال انتسره الرعاع في البصانق...و .واي ن لنا لل ارئ حرفيا التعابير اللذي اسلتسيمها شلولغين ذاتله .وملن العرل
أن نرفق األلفاه السشنة التي يوجهها سيي رجعي للعبال؛ ف ي وضعت الثور ايمها على رءو هريء األسيا  .واالسكتنتاج مكن هكذه
األقوال واضح ك الوضوح :إسا انتصرت الملكيةي فسنكون معها وإسا انتصرت الثورة فلنحاول تعريتها
وأاليلرا اللرال ميليوكلوف ملن ميتل
وطالت ايستشاراي .وكان الزعباء الييبواراطيون ينتألرون الحل وهل مضلاربون.
ً
رو زيانيو وكان يريو شام ًسا .وت ي إلى وفي ال وفييت وصرح له اائ ً :ول ي اتسذنا ال لرار .سن لتل ال للاة...و فصلاح سلوالانوف
اائ ً بحبا  ،تر ًعا لبا كتره في مذكراتهو ل أس ل ماذا تعني كلبة ونحنو هذ  .لل أسل ل شليئًا .وليلن أح لت ملن كل كيلاني ،ح ل
التعرير الشائق ،بالوضق الجييي .أح ت كيف أن مرك الثلور اللذي أالفل فلي هلذ ال لاعاي ،بليأ يرفلق أشلرعته بلإرا العناصلر
الثائر  ،واستعا است رار حركاته وانتأامها ،وسط العاصفة البسيفة التي كانت تهز و .ف ية عراراي ن ية االتيري ل عتلراف بنذاللة،
بعرو ية يب راطية الررجوازية الصغير إزاء الرأسبالية الليررالية! وأي الا مسيف ارتي في الرعي ال ياسي؛ فالتسلي عن ال لاة
اعترارا من هذا التاريخ سررًا للعجز ،والفوضى
لليرراليين لن يتيح أي است رار لبرك اليولة ،ب على العير سيصرح بالن رة للثور
ً
الهائلة ،وإرار الجباهير ،وهزيبة الجرهة ،وايستباتة في الحرب األهلية.
فإذا أل ينا نأر على ال رون الباضية ،يريو لنا أن واوع ال لاة بين ييي الررجوازية كان يترق و ًملا ال اعلي البحلي التاليلة:
في كل الثلوراي ال لاب ة ،كلان العبلال وصلغار الصلناع وعلي ملن الال ب ي لاتلون عللى ال ليو والبتلارير .وكلان بعلض الجنلو
ينحازون إلى جانره  .وكانت الررجوازية البترفة ،التي تراا اتال البتارير من النافلذ تللت ط ال للاة .وليلن رلور فررايلر (شلراط)
 1917تستلف عن الثوراي ال اب ة باابعها ايجتباعي الرفيلق وبالب لتو ال ياسلي العلالي اللذي تتبتلق بله الار لة الثوريلة ،وبحلذر
معا للعصا إزاء الررجوازية الليررالية ،وبالتالي بإنشلاء جهلاز جييلي لل للاة الثوريلة ،فلي لحألة اينتصلار ذاتهلا :مجللر سلوفييت
يعتبي على ال و الب لحة للجباهير .وفي هذ الشروط ،فإن ت لي ال لاة للررجوازيلة البنعزللة سياسليا ،والبنزوعلة ال ل ح يتالل
يرا.
تف ً
ينرغي ،با ئ بيء ،أن ن ير عن كث موازين ال و التي اامت في نهاية اينتفاضة .أل تيلن الييب راطيلة ال لوفييتية مضلار
بحي الأروف البوضوعية إلى ايمتناع عن است ال لاة والتنازل عنها لصالح الررجوازية اليرير ؟ إن الررجوازية ذاتهلا لل تيلن
تفير بذلك .ونحن نعرف م ر ًا أن الررجوازية التي كانت ي تتواق است ال لاة من الثور أبيًا ،كانت تجي فلي الثلور الال ًرا مبيتًلا
لبجب وضعها ايجتباعي .واي كت رو زيانيو اائ ً :ولل تيلن األحلزاب البعتيللة غيلر راغرلة بلالثور فح ل  ،بل كانلت تسشلاها
أيضًا ،وكان حزب حرية الشع (واليا يتو) ،بشي الاص ،عرلار علن جنلاح ي لاري للبجبوعلاي البعتيللة ،ويعترلر بالتلالي عللى
صلة أاو من غير باألحزاب الثورية في الر  ،وكان هذا الحزب أكثر األحلزاب انشلغايً بالب سلا الوشليية الوالوعو .والي ذكلري
تجربللة عللا  1905الليرللراليين بصللور م نعللة جليًا أن انتصللار العبللال والف حللين ي ي ل الال ًلرا علللى الررجوازيللة مللن الاللر علللى
البليية .وأكي سير انتفاضة فرراير (شراط) ،ح ك الأواهر ،هذا التواق .ومهبا كانت األفيار ال ياسية للجباهير الثورية مشلوهة
من ك النواحي ،في هذ األيا  ،ف ي رس الط الفص بين اليا حين والررجوازية بصور ي يبين تغييرها.
والي وصلف سلتانييفيتد ،صلاح محاضلراي ( )Privat - docentفلي الجامعلة ،واللذي كلان عللى صللة وري لة باللليوائر
الليررالية ،وصيي ًا لليتلة الت يمية ي عيوا لها ،الحالة النف ية لهذ األوساط في اليو التلالي ل نتفاضلة التلي لل يلنجح الليرراليلون فلي
الحيلولة ون واوعها ف ال :ول ي انتصروا رسبيا ،واحتفلوا بالثور وأطل لوا هتافلاي الفلرح عللى شلرف الب لاتلين ملن أجل الحريلة،
وتزينوا بالشرائط الحبراء ،وساروا تحلت األعل الحبلراء ...وليلنه كلانوا اللائفين فلي أعبلاق أنف له  ،وبيلنه وبلين أنف له كلانوا
يرتعيون من السوف ويح ون ب نه أسر العنصر البعا ي الذي كان يتحر في سر مجهولة .ل ي شحرت م مح وجه رو زيانيو،
الب اليرير ،ذو البشية البتثااللة ،والشسصلية اليريلر عنليما شل طري له وسلط جبهلر ملن الجنلو تعلري صليوره فلي مبلراي
اصر توريي ،وهو يحتفظ ببأهر واار الرفيق ،وههري على وجهه ع ماي األل والي العبي ين .إن هذا الوجله وتللك الب ملح ي
يبين أن تن ى أبيًا .ول ي اي رسبيا إن والجنو جاءوا ليع مجلر اليوما في معركته ضي الحيومةو ،ولين اليوما انحل فلي الواالق
منذ األيا األولى .وإننا لنجي التعابير التي وجيناها على وجه رو زيانيو على ك وجو أعضاء اللجنة البراتة للليوما وفلي األوسلاط
البحياة به .واي اي إ ن بعض مبثلي اليتلة الت يمية بيوا عنيما عا وا إلى منازله  ،وانفجروا في أزماي هي تيرية كان سررها ب سه
وعجزه و.
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ولهذ الشها الحية ايبة أكرر من ك األبحاث ايجتباعية األالر علن موضلوع الع الاي بلين ال لو  .وطر ًلا للروايلة التلي
رواها رو زيانيو كان رو زيانيو ذاته يرتعي سس ً
اا يت بالعجز من ر ية جنو مجهولين ويايعلون أواملر ي نعلرف ملن أعااهلاو
على حي اوله ،هريء ال جنو الذين عبيوا إلى اعت ال شسصلياي ملن أصلحاب الب املاي الرفيعلة فلي النألا ال ليي وأحضلروها إللى
مجلر اليوما .ووجي حاج اإلمرراطور نف ه بهلذا الشلي مليير سلجن إللى حلي ملا لتللك الشسصلياي التلي لل ييلن متف ًلا معهلا ح ًلا،
ولينها رغ ك هذا تر ى بالن رة إليه شسصياي تنتبي إللى نفلر الوسلط اللذي ينتبلي إليله .والي اسلتيعى رو زيلانيو شتشليفلوفيتوف
الذي اعت له الجنو إلى ميتره ورفض الجنو ت ليبه له ألنه يحت رونه .وكان رو زيانيو مذهويً من هذ التيابير والتع فيةو وكتل
رو زيانيو اائ ً :ووببا أنني كنت أحاول إههار سلاتي فإن الجنو أحاطوا ب جينه واي شرعوا بنا اه  ،في وضق مثيلر ووالح .رل
ااتيي شتشيفلوفيتوف ون أية إجراءاي إلى ميان أجهلهو .فه هنا ت كيي أروع وأاو من هذا الت كيي الذي يررهن عللى علي صلحة
تصريحاي ستانييفيتد ال ائلة ب ن األفواال أتت إلى مجلر اليوما لت ي ت يييها و عبها له ،فلي حلين جلاءي هلذ األفلواال فلي الح ي لة
إللغائه وعي ايعتراف به.
ل ي انت لت ال لاة بالفع ومنذ ال اعة األولى إلى مجلر ال وفييت .وبوسق أعضاء مجلر اليوما أن ي لتبروا فلي وهل ب لاء
ال لاة بين أيييه أا من أي إن لان االلر .والي كتل شييلوف ليي -وهلو نائل أكتلوبري وأحلي زعبلاء اليتللة الت يميلة -فلي مذكراتله
اائ ً :واستولى ال وفييت على ك ميات الرريي والررق ،وعلى ك محااي بتروغرا  ،وكافة الباابق ،حتى أنه كان ملن الب لتحي
إرسال براية أو مغا ر بتروغرا  ،أو طرق بيان ما ون إذن منهو .وي تحتاال هذ البيلز الساصلة التلي ي الترلا فيهلا علن ملوازين
ال و إلى أي إيضاح إي من وجهة نأر واحي  :إن واسلتي ءو ال لوفييت عللى كل مياتل الرريلي والرلرق ،وعللى ال ليك الحييييلة،
والباابق ...إلخ ،يعني أن عبال وم تسيمي هذ البرس اي ي يرييون السضوع ألحي ،فيبا عيا مجلر ال وفييت.
واي اشتهري شيو شييلوف ليي بصلور هائللة بوااعلة حليرت إبلان البفاوضلاي حلول موضلوع ال للاة ،عنليما كانلت هلذ
البحا راي في أوال حيويتها بين زعباء ال وفييت واليوما .واي علل اجتبلاعه العلا بريلان عاجل صلير ملن ب ليوف -حيل اسلت ر
ال يصر بعي أن تا وض على الاوط ال ليك الحييييلة -يليعو رو زيلانيو إللى اتصلال هلاتفي مراشلر بال يصلر .والي صلرح رئلير
اليوما ال وي ال يير أنه لن يذه إلى مرنى الرريي وحي واال :وفليعاني منيوبو العبال والجنو مفرز حراسة أو فليل توا معلي ،وإي
فإنني سل عت عنلي وصلولي إللى البرنلى...و واسلتار الائ ً بانفعلال :وطر ًعلا! إنيل تبليلون اآلن ال للاة وال لو  .وبوسلعي اعت لالي
با لارق! ورببا اعت لتبونا اآلن ما منا في اليوما! نحن ي ن تايق أن نركي أو ننفي ذلك!و واي حيث هذا في األول من ملار (اذار)
بعي ان ضاء  48ساعة على است رو زيانيو رئاسة اللجنة البراتة التي واستلبتو ال لاة.
ومق ك هذا فإننا لنت اءل كيف وجي الليرراليون ،في مث تلك الأروف في ال لاة؟ ومن (وكيلف؟) اللوله حل تشليي هلذ
الحيومة البنرث ة عن رور يسشونها ،وعبلوا ضيها ،وحاولوا سح ها ،هذ الثور التي ح تها الجباهير التي كلانوا ييرهونهلا ،وهلذ
الثور التي تبلت بجلرأ نلا ر وبتصلبي رائلق ،وكلان مجللر سلوفييت العبلال والجنلو  ،اللذي اللرال ملن صلفوفها هلو سليي البوالف
بالت كيي؟
ولن تبق اآلن إلى الجان اآلالر ،وهو الجان الذي تسلى عن ال لاة .ف ي كت سوالانوف عن أيا فررايلر (شلراط) ملا يللي:
ً
مركلزا
ول ييلن الشلع ميلايً أبليًا إللى مجللر الليوما ،وكلان ي يهلت بله ،وي يفيلر أن يجعل منله -ملن الناحيلة ال ياسلية أو الت نيلة-
نأرا ألن سوالانوف بذل ك جهي في ال لاعاي األوللى لن ل ال للاة إللى لجنلة
لحركتهو .وي تح هذا ايعتراف مزييًا من اينترا
ً
ً
مجلر اليوما اإلمرراطوري .واستار سوالانوف اائ فيبا بعي عن الب اوماي التي جري في األول ملن ملار (اذار) :ووالي فهل
ميليوكوف جييًا أن بوسق اللجنة التنفيذية ن أو عي ن ل ال للاة إللى حيوملة ملن الررجوازيلة اليريلر و .فهل هنلا تعريلر أكثلر بتلا
وح ًبا من هذا التعرير؟ وه يبيلن لوضلق سياسلي أن ييلون أكثلر وضلو ًحا ملن هلذا الوضلق؟ وملق ذللك أ للى سلوالانوف بتصلريح
متنااض تبا التنااض مق الوضق ال ياسي ،ومتنااض مق نف ه أيضًا ،اال سوالانوف :وينرغي أن ي تيون ال لاة التي سلتح محل
ال يصللرية إي سلللاة برجوازيللة ...وينرغللي أن نتوجلله علللى أسللا هللذا ايسللتنتاال .وإي فللإن اينتفاضللة ستفش ل  ،وتضلليق الثللور و.
نأرا لعي وجو رو زيانيو.
وستضيق الثور
ً
وهيذا اا م ا الع ااي الحية بين ال و ايجتباعية هنا تصور ترسيبيُ ،وضق بصور م ر ة ،وعرر عنله بتعلابير ت ليييلة:
هنا بالارق ييبن لراب ع ائيية البث فين .وسنر فيبا بعي أن هذ الع ائيية ي تناوي على أية أف طونياي ،فهي ت و بوهيفلة سياسلية
وااعية تبا ًما ،مق أنها معصوبة العينين.
ول ن تشهي ب والانوف عن طري البصا فة؛ ففي هذ الفتر ل يين مله اللجنة التنفيذية ووحيها رئي ها تشسييز الشلريف
والريفي البحيو التفيير ،ب كان سوالانوف ،وهو االر من ت بح له إمياناته بالحيي عن ايلا رلور ملن الثلوراي بصلور عاملة؛
فهو نصف شعري ،ونصف مارك ي ،ومراا وجياني أكثر من رج سياسي .وهو صلحفي أكثلر مبلا هلو رلوري وحجلي أكثلر ملن
صحفي .ول يين اا ًرا على التب ك ب ي مفهو روري إي حتى اللحأة التي ينرغي أن يار فيهلا هلذا البفهلو  .والي كلان أمبيلا سللريا
فلورا ت للي ال للاة والحلرب للررجوازيلة ،وإذا ملا اارنلا ملق األعضلاء
أرناء الحرب .وارر منذ اليو األول للثور أن ملن الواجل
ً
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ُنأللر لبصلللحته ،وكيللف يلليبر األمللور ويجبللق
اآلالللرين فللي اللجنللة التنفيذيللة انللذا  ،وجللينا أنلله متفللوق عللليه
كبنأللر يعللرف كيللف ي س
س
سا من كل جلنر ،يت لبون
البتنااضاي .ولين اوته الرئي ية كامنة في أنه كان يعرر عن الب مح العضوية لهذ الروح التي تجبق أنا ً
رغ تراينه  ،بايفت ار إلى اإليبان ب واه الساصة ،والسوف من الجباهير ،البواف الفظ رغ ت امحه إزاء الررجوازية .وكان لينلين
ي ول عن سوالانوف أنه كان واحيًا من أفض مبثلي الررجوازية الصغير  .وهذا ما يبين اوله عنه ك فض ما اي عنه لبجاملته.
وار ل ك ل شلليء ينرغللي أن ي نن للى هنللا أن الررجوازيللة الصللغير هللذ مللن نبللوذال رأسللبالي جييللي ،فهللي تض ل  :م للتسيمي
الصناعة ،والتجلار والبصلارف ،وملوهفي رأ البلال مكن جهكة والريرواراطيلة العباليلة مكن جهكة أخكرىي أي هلذ الار لة الثالثلة
 Tries-Etatالتللي اللا ايشللتراكي  -الللييبواراطي إ وار برنشللتاين باسللبها ببراجعللة البفهللو الثللوري لبللاركر فللي نهايللة ال للرن
الباضي .فليي ن ول كيف تنازلت الثور العبالية والف حية عن ال لاة الررجوازية ،ينرغي أن نُيال حل لة وسلياة فلي تتلابق الوالائق
ال ياسية ،هي حل ة صغار الرورجوازيين الييبواراطيين وايشتراكيين من نبلوذال سلوالانوف ،والصلحفيين وال ياسليين ملن الار لة
الثالثللة الجييللي  Tires-Etatالللذين كللانوا يعلبللون الجبللاهير أن الررجوازيللة هللي السص ل  ،وليللنه يسشللون فللوق ك ل شلليء تسللليص
الجباهير من سلاة هلذا السصل  .ويف لر التنلااض بلين طلابق الثلور وطلابق الحيوملة التلي الرجلت منهلا بالالابق البتنلااض للوسلط
الجييي الرورجوازي الصغير  -الرأسبالي .وسينيشف لنا تبا ًما ال ل األحياث الب رلة للثور اليور ال ياسي لييب راطيلة الررجوازيلة
الصغير من النبوذال الجييي .فلن تصر ار ك شيء على الحيي عنها برضق كلباي.
في ال ل اينتفاضة ،تياللت أالية الار ة الثورية مراشر  ،واستبيي اوتها من ع األكثرية لهلا أو ملن تعاطفهلا عللى األال .
ووضعت األالية الفعالة والنشياة والب اتلة أكثر عناصرها رورية وتجلر ًا علن اللذاي فلي الاليعلة ،وتعرضلت لنيلران العليو .وكلان
العبال الر شفة بالارق في معار فررايلر (شلراط) هل اللذين شليلوا البسلافر األماميلة .وليلن الوضلق يترليل ملق النصلر ،عنليما يرليأ
الوضللق فللي ايسللت رار سياسلليا .وعنلليما حلليرت اينتسابللاي لتشلليي أجهللز الثللور ومرس للاتها عيللت جبللاهير كثيللر  ،كبللا توافلليي
جباهير أكثلر علي ًا بيثيلر ملن الجبلاهير التلي ااتللت وسل حها ب يلييها .وي ي تصلر هلذا األملر عللى البرس لاي العاملة للييب راطيلة
كبجلر اليوما الرليي ،والزيب تفو ،أو البجلر الت سي ي فيبا بعي ،ب يتعي ذلك إللى أجهلز الار لاي الشلعرية ك لوفييتاي منليوبي
العبال.
واي عبت أكثرية العبال ال لاح ة ،والبناشلفة ،وايشلتراكيون  -الثوريلون ،وايشلتراكيون غيلر البنتبلين ألحلزاب سياسلية،
ع ك هريء الر شفة عنيما أصرحت البعركة ضي ال يصرية في مرحلة ايلتحا  .ولين ل يين هنا سو أالية ضئيلة من العبال
فهبت ب يتبيز الر شفة عن غيره من األحزاب ايشتراكية األالر  .ومق ذلك ،رس ك اليا حين الط فص و واضلح كل الوضلوح
بينه وبين الررجوازية .وهذا هو الذي حي الوضلق ال ياسلي بعلي اينتصلار .كلان العبلال ينتسرلون ايشلتراكيين ،أي كلانوا ينتسرلون
ضللا .وكللانوا ي يجلليون أي فللرق ت ريرًللا ب لين األحللزاب
أولئللك الللذين ل ل ييونللوا معللا ين للبلييللة فح ل  ،ب ل يعللا ون الررجوازيللة أي ً
ايشلللللللتراكية الث رلللللللة .وكلللللللان البناشلللللللفة وايشلللللللتراكيون  -الثوريلللللللون يبليلللللللون كلللللللوا ر مث فلللللللة يزيلللللللي علللللللي ها بشلللللللي
ي ي ارن عن عي كوا ر األحزاب األالر  ،وكانت هذ اليوا ر تتوافي إلى صفوفه من ك الجهاي ،وهذا ما أمن له احتيا ً
طا هائ ً
من البحرضين؛ لذا أتاحت اينتساباي تفواًا هائ ً للبناشفة وايشتراكيين  -الثوريين ،حتى في انتساباي البصانق والبرس اي.
وسلار ضللغط الجلليد الللذي اسللتي ظ مللن سللراته فللي ايتجللا ذاتله وليللن ب للو يتعللذر ح للابها بصللور أكثللر .ف للي سللاري حاميللة
بتروغرا في اليو السامر ل نتفاضة اللف العبال .و ُعيت الحامية بعي اينتصار إلى انتساباي مجالر ال وفييتاي .ف عاى الجنو
أصواته  ،ومنحوا ر ته ألولئك الذي ن وافوا ضلي الضلراط البلييلين ،وإللى جانل الثلور  ،وعرفلوا كيلف ي وللون ذللك بصلوي علا ول،
وكان الذين أ لوا ب صواته متاوعين ،وكترة في الجيد ،وضراط صلحة ،وضلرا ً
طا شلرانًا ُ
شليلوا الل ل الحلرب و ُجنليوا ملن أوسلاط
صغارا في اإل اراي الع يرية ،أي أن الذين صوتوا ه الار ة الينيا ملن والار لة الثالثلة الجييلي و ذاتهلا .والي
البث فين ،وم تسيمين
ً
انت معأبه ت ريرًا منذ شهر مار (اذار) إلى الحزب ايشلتراكي  -الثلوري اللذي يتجلاوب جبلو الفيلري أفضل التجلاوب ملق
وضعه ايجتباعي الوسيط ،واصوره ال ياسي .ول ي كان مبثلو الحامية بناء عللى هلذا أكثلر اعتليايً وبرجوازيلة ملن كتللة الجنلو
ذاتها .ومق هذا ،ل تين كتلة الجنو تر الفرق ،هذا الفرق الذي ل يصرح جليا وواض ًحا إي بعي تجربة األشهر التالية.
ومن جهة أالر  ،كان العبال يرييون توريل صل ته بلالجنو وجعلهلا اويلة الير اإلميلان لتعزيلز التحلالف ال ُبشلتر باللي ،
ولت ليح الثور بصور أكثر او  .وببا أن االر أشيال ايشتراكيين  -الثوريين ه الذين كانوا يتحيرون باس الجيد بصلور الاصلة،
كانت سلاة هذا الحزب وسلاة حلفائه البناشفة تز ا في نأر العبال .وهيذا ،ت كيي سليار الحلزبين اللياعيين إللى البصلالحة فلي
مجالر ال وفييتاي .وييفي أن ن ول إن العبال البناشفة ااموا بيور الزعباء في األيا األولى ،حتى أن زعامته امتيي إلى سلوفييت
ائر فيرورص .وكانت الرلشفية في هذ الفتر تغلي في أعباق الثلور ف لط .ويبثل الر شلفة الرسلبيون أاليلة ضلئيلة ،حتلى فلي االل
سوفييت بتروغرا  ،حتى أن هذ األالية ل تحي لنف ها مهبتها بوضوح.
بهذا الشي تشيلت مفاراة رلور فررايلر (شلراط) .وسل ات ال للاة بلين يليي ايشلتراكيين  -اللييبواراطيين .فهل لل يب ليوا
بال لللاة عللن طريل الصلليفة ،أو بضللربة اللو ب نييللة .كل ! ل للي سلللبت الجبللاهير الشللعرية الأللافر ال لللاة إللليه  .وي تللرفض هللذ
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الجباهير منح ر تها و عبها للررجوازية فح  ،ب إنها ي تفلرق بينهلا وبلين الار لة النريللة أو الريرواراطيلة .وتضلق هلذ الجبلاهير
س حها تحت تصرف مجالر ال وفييتاي ف ط .ولين اله الوحيي ل شتراكيين الذين وصلوا في منتهى ال هولة ليصلرحوا عللى رأ
ال وفييتاي هو معرفة ما إذا كانت الررجوازية ،البعزولة سياسيا ،والبب وتة من ار الجباهير ،والبعا يلة للثلور علياء ملرا ،سلت ر
است ال لاة من بين أيييه  .وينرغي الحصول على مواف تها مهبا كان الثبن .ولين لبا كانلت الررجوازيلة غيلر الا ر بلالارق عللى
التسلي عن برنامجها الساص ،فإن علينا نحن وايشتراكيينو أن نتنازل علن برنامجنلا ،وأن ن ليت علن البلييلة والحلرب ،والب ل لة
الزراعية ،شرياة أن ت ر الررجوازية هيية ال لاة.
وتابق وايشتراكيونو وك نه ي سرون من أنف ه ت بية الررجوازية بالعيو الار ي ون أي إضافاي أالر  ،وهل ييرسلون
أنف ه لعبلية التنازل عن برنامجها وت لي ال لاة إليها .وعا ما يت ال يا بلالتحريض البلينر فلي احتفلال شلره ينلي .إن الصلراع
الار ي الذي يُسلا حتلى النهايلة ي لتهيف ايسلتي ء عللى ال للاة .وإن الساصلية األساسلية للثلور هلي فلق الصلراع الار لي إللى
نهايته .وإن كل رلور ملن الثلوراي هلي بالضلرط صلراع مراشلر فلي سلري ايسلتي ء عللى ال للاة .بَيْلي أن واشلتراكييناو ي يهتبلون
بانتزاع ال لاة من العيو الار لي (ح ل الوله ) ،هلذا العليو اللذي ي يبللك ال للاة وي ي لتايق أاللذها ب لوا الساصلة ،بل يهتبلون
بت لي ال لاة إليه مهبا كلان اللثبن .أي يشلي هلذا البوالف مفارالة ملن البفارالاي؟ وتلز ا هشلتنا عنليما نعلرف أن تجربلة الثلور
األلبانية في عا  1918ل تيلن اائبلة بعلي ،وأن اإلن لانية لل تيلن الي شلهيي العبليلة العجيرلة ملن النلوع ذاتله ،التلي نجحلت بصلور
أفض  ،والتي ح تها والار ة الثالثة الجييي و التي ت و الحزب ايشتراكي  -الييبواراطي األلباني.
فييللف كللان عللا التوفي يللة والبصللالحة يف للرون مللوافه ؟ كللانوا يبليللون فللي بللا ئ األمللر حجللة البللذهريين :ببللا أن الثللور
برجوازية ،فإن على ايشتراكيين أن ي يتورطوا باست ال لاة ،وأن على الررجوازية أن تتيف بنف ها! وكانوا ي وللون هلذا بلهجلة
متشي جيًا .ولين في الح ي ة ،كانت الررجوازية الصغير تُسفي تحت هواهرهلا البتشلي تزلفهلا ل لو الثلرو  ،والتعللي والضلريرة.
وكان صغار الرورجلوازيين يعترفلون للررجوازيلة اليريلر بنلوع ملن الحل األساسلي باسلت ال للاة ،بصلرف النألر علن ملوازين
ال و  .كان هذا ت ريرًا في جوهر  ،الحركة الغريزية للرائق الصغير أو األستاذ البتواضق ،الذي يرتعي بلاحترا  ،فلي محالة أو م لرح
لبرور ...روتشيلي! وكانت حج البذهريين تشي تعويضًلا علن وعليه بعجلزه وعلي أهليلته  .وبعلي شلهرين عنليما أصلرح احتفلاه
الررجوازيللة بال لللاة ب واهللا الساصللة ،هللذ ال لللاة التللي تنللازل ايشللتراكيون عنهللا ،تسلللى التوفي يللون ون عنللاء عللن حججهلل
وايشتراكيةو و اللوا في وزار ائت فية .ول يلياللوا اللوزار ليالر وا الرورجلوازيين منهلا ،بل عللى العيلر إلن لاذه  .ولل يلياللوا
الللوزار ضللي إرا الرورجللوازيين ،ب ل علللى العيللر اللوهللا بنللاء علللى عللو مللنه لهللا ِصككفة األمككر ،وكانللت الررجوازيللة تهللي
الييب راطية بإس اط ال لاة على رءوسه في حالة رفضه .
وكانت حجته الثانية التي استنيوا إليها لحرف ال لاة ،حجة عبلية في الأاهر ،ون أن تيون في جوهرها أكثر جييلة .والي
استني سوالانوف ،اللذي عرفنلا فلي الصلفحاي ال لاب ة ،ارل كل شليء إللى وتنلاررو روسليا الييب راطيلة ،وفللو حيبلت الييب راطيلة
روسيا ،لبا ب ي عنيئ وذ تنأيباي متينة ومررر إلى حي ما ،ولبا ب يت أحزاب أو ن اباي ،أو بلييلةو .ولهلذا اليل رنلة ال لسرية! وأملا
عن سوفييتاي منيوبي العبال والجنو  ،فإن أي اشتراكي يتحيث باس ال وفييتاي ل يفه بيلبة عنها ،مق أن ال لوفييتاي الرجلت ملن
فورا أاو وبصور ي ت ارن من ك التنأيباي األالر التي حاولت فيبا بعي مناف لتها (الرلليياي ،والتعاونيلاي،
األر وأصرحت ً
والن اباي جزئيا) .وفيبا يتعل بالار ة الف حية .وهي او مشتتة باريعتها ،ف ي كانت منأبة أكثلر مبلا كانلت عليله فلي أي يلو االلر،
ب ر الحرب والثور ؛ إذ جبعت الحرب الف حين في الجيد ،وأعات الثلور للجليد طاب ًعلا سياسليا! وكلان هنلا علي ي ي ل علن
فورا وفو هلا الثوريلة ،وأصلرح باإلميلان
ربانية م يين من الف حين جبعوا في سرايا وكوكراي ،هذ ال رايا واليوكراي التي شيلت ً
إعلليا ها وتجهيزهللا بواسللاة هللذ الوفللو  ،فللي ك ل لحأللة ،و سبنس ليَاء هللاتفي ف للط .فه ل يشللره هللذا الوضللق والتنللاررو الللذي تحلليث عنلله
سوالانوف.
ويبين ال ول بالت كيي إنه في اللحأة التي ت رر فيها م ل لة ال للاة كلان اللييبواراطيون ي يعرفلون بعلي موالف الجليد عللى
الجرهة .ونحن ي نثير هنا م لة معرفة ما إذا كان هنا افق حتلى وللو كلان ضلعيفًا للسلوف أو األمل بل ن يريلي جنلو الجرهلة اللذين
أره ته الحرب ،ع الررجوازية اإلمرريالية .وييفي أن ن حظ ب ن هذ الب لة كانت محلولة تبا ًما في اليلومين أو الث رلة أيلا التلي
استسيمها التوفي يون إلعيا الحيومة الررجوازية في اليوالير .واي اعترف سوالانوف ببلا يللي :وانتهلت اينتفاضلة بصلور سلعيي
في  3مار (اذار)و ومق أن ك الجيد اي أعلن انضبامه لل وفييتاي ،فلإن اا تله رفضلوا ال للاة بيل الواه ؛ ف لي كلانوا يسشلونها
بب يار ما كانت تتركز كاملة بين أيييه .
وليللن لبللاذا حلليث هللذا إذن؟ كيللف أميللن للللييبواراطيين ،ووايشللتراكيينو الللذين اعتبلليوا مراشللر علللى مثل هللذ الجبللاهير
الرشرية التي ل تعرف أية يب راطية في التاريخ مثلها في حاشيتها ،واستنيوا إلى جباهير مزو بتجربة هائلة ،وجبلاهير منضلراة
وم لحة ،ومنأبة في سوفييتاي .كيف أمين لهذ الييب راطية ال ويلة التلي ي تتزعلزع كبلا كلان واضل ًحا ،أن تسشلى ايسلتي ء عللى
ال لاة؟ وتف ير هذا اللغز الذي يريو اي ًا ألول وهلة هو أن الييب راطية ل تين تث بيعبها الساص ،وكانلت تسلاف ملن الجبلاهير،
وتشك في او الث ة التي منحتها لها الجباهير وص بتها ،وكانت ترهل والفوضلىو بصلور الاصلة ،أي أنهلا كانلت تسشلى ،بعلي أن
اافت ال لاة ،أن تصرح عني مبارستها لعرة بين ييي ملا ي لبى بالعناصلر الهائجلة .وبعرلاراي أاللر  ،كانلت الييب راطيلة ي تحلر
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ب نها ميعو يست ايا الشع  ،في لحأة البي الثوري ،ب معينة كجنلاح ي لاري للنألا الرورجلوازي ،ونوعًلا ملن الهلوامد لهلذا
النأا مبيو باتجا الجباهير .كانت ت ول علن نف لها وتعترلر نف لها اشلتراكية ي لتحجل ورهلا الفعللي علن الجبلاهير فح ل  ،بل
لتحج هذا اليور أيضًا عن يبينها؛ فلو أنها ل تثب هيذا بذاتها ،لبا استااعت أن تلع هذا اليور .هذا هو تف ير البفاراة الرئي لية
لثور فرراير (شراط).
وفي م اء األول ملن ملار (اذار) ذهل مرعورلو اللجنلة التنفيذيلة تشلسييز  ،سلتيريلوف ،وااللرون إللى جل لة لجنلة مجللر
اليوما لبنااشة شروط ع ال وفييتاي للحيومة الجييي  .وسيت برنلام اللييبواراطيين علن م ل لة الحلرب سليوتًا تاملا ،كبلا أسل ط
م لة إع ن الجبهورية ،وتوزيق األراضي ،وتحييي يو العب بثباني ساعاي ،ول يتوص إي إلى مال واحي ووحيي :هلو مطلكب
حرية التحريض بالنسبة لألحزاب اليسارية .وك كان مث ً ح نًا فلي التجلر بالن لرة للشلعوب ولل لرون أن نلر ايشلتراكيين اللذين
يبليون ك ال لاة ،ويرترط به منح حرية التحريض لآلالرين أو رفضها ارترا ً
طا كام ً ،يتنازلون عن ال لاة وألعيائه الار يينو
ليجلرأ عللى اللذهاب إللى مرنلى الرريلي ،وكلان ي لول
شرياة أن ييي هريء لهل الوعلو  ...حريلة التحلريض! إن رو زيلانيو لل ييلن
َ
لتشسييز ول والانوف :وإن ال لاة بين أيييي  ،وبوسعي اعت النا جبي ًعاو .ور عليه تشسييز وسوالانوف :واستلبوا ال للاة وليلن
ي تعت لونللا لتجعلللوا منللا أ واي لليعايللةو .وإذا رسللنا م للاوماي عللا البصللالحة والتوفي يللة مللق الليرللراليين ،وك ل واللائق الع اللاي
البترا لة بين الجناح الي اري والجناح اليبيني ل صر توريي في تلك األيا  ،ل لنا إن مجبوعة من الببثلين الريفيين استفا وا من زاوية
الالية على الب رح ومن استراحة بين مشاهي الب رحية ومثلوا مشهيًا الفيفًا مبجو ًجا بلرا تنيري على الب رح الهائل اللذي كانلت
تجري فواه م سا شعرية تاريسية.
ل يين زعباء الررجوازية يتواعون مث هذا ،وهذا ح ينرغي أن نعترف به .ورببا كان اللوفه ملن الثلور أال ملن السلوف
الذي أح وا به لو أنه ح روا أن زعباءها سيار ون مث هلذ ال ياسلة ،ويرتيرلوا والحل ي لال الال فلي الح لاب فلي هلذ الحاللة،
ولين هذا السا الا مشتر بينه وبين زعباء الثور  .والشي الليرراليلون أن ي توافل الررجوازيلة عللى اسلت ال للاة حتلى فلي
إنذارا تهييييا ،اال فيه :وي يبين ألحي غيرنا ال يار على العناصر الثائر  ....لير هنلا إي
الشروط الب ترحة؛ لذا اي سوالانوف
ً
مسرال واحي :هو أن ت رلوا شروطناو .وبعراراي أاللر  ،كلان إنلذار سلوالانوف ي لول :واارللوا برنام ًجلا هلو برنلامجي أيضًلا .وليننلا
نعيك بالب اب بيرح الجباهير التي أعاتنا ال لاةو ،وك كانوا مروضين م اكين للعناصر الثائر !
واعتري ميليوكوف اليهشة من هذ األحياث ،وكتل عنله سلوالانوف ي لول :ولل ييلن يفيلر أبليًا فلي إالفلاء رضلا و هشلته.
وليللن عنلليما أضللاف منلليوبو ال للوفييت أن شللروطه كانللت ونهائي لةو كيبللا يعاللوا ألاللواله وزنًللا أكرللر ،أصللرح ميليوكللوف عاطفي لا
كثيرا بعي ذلك الائ ً لنف لي كل ت ليمت حركتنلا العباليلة منلذ علا ...1905و
وشجعه بالجبلة التالية :ونع ل ي سبعتي جييًا ،وفيري ً
وكانللت نغبتلله هللي نفللر النغبللة ال للبحة التللي اسللتسيمها تباسلليح بلوماسللية الهللوهنزولرن عنلليما كللانوا يتفاوضللون ،فللي بري للت -
ليتوف ك مق منيوبي الرا ا األوكرانية وه ي يمون له ايحترا لنضوجه كرجال ولة ار أن يرلعلوه  .فلإذا لل تلتبين الررجوازيلة
الروسية من بلق الييب راطية ال وفييتية ،ف يعو الفض في هذا إلى سوالانوف ،كبا أنه ي يعو لسايئة ارتيرها ميليوكوف.
واستلبت الررجوازية ال لاة من وراء ههر الشع  .وكانت ي تبلك أي ع في أوساط الار اي العاملة .ولينها استلبت ملق
ال لاة وباليي الثانية شيئًا االر كيع لهلا ،ف لي سلل البناشلفة وايشلتراكيون ـ الثوريلون اللذين فعلته الجبلاهير ل نتفاضلة ،تفويضًلا
بالث ة للررجوازية .فإذا اعتررنا هذ العبلية من زاوية الييب راطية الصلورية ،تشليلت لليينا لوحلة انتسابلاي عللى رجتلين ،أاللذ فيهلا
البناشفة وايشتراكيون – الثوريون اليور الت ني للوسااء ،أي لناالري اليرجة األولى .وإذا اعتررنا الب لة من وجهة نألر سياسلية،
استاعنا أن ن ول إن التوفي يين الانوا ر ة الجباهير بيعوته إلى ال لاة ،أولئك الذين رفعه الشع إللى سلي ال للاة لي فلوا ضليه .
وأاليرا من وجهة نأر اجتباعية أعب  ،فإن الب لة تُارح بالشي التالي :أح ت األحزاب الررجوازيلة الصلغير  ،التلي كانلت ترليو
ً
في شروط الحيا اليومية مي عية وراضية علن نف لها بصلور غريرلة ،أح لت هلذ األحلزاب عنليما حبلتهلا الثلور إللى ابلة ال للاة
الب ْ َلو إللى مبثللي رأ البلال .وفلي هلذا العبل العلاجز بلرزي فجل علي صل بة الار لة الثالثلة
بال ل من عجزها .ف لارعت بن ل س
 Tiers-Etatالبروع ،وارتراطها البذل بالررجوازيلة اليريلر  .وبعلي أن فهل اللييبواراطيون أو أح لوا ف لط أنهل للن ييونلوا الا رين
على ايحتفاه بال لاة لبي طويلة ،وأنه سيتنازلون عنها ،سواء لليبين أو للي ار ،استنتجوا ب ن من األفض له ت لي هلذ ال للاة
فللي اليللو ذاتلله إلللى ليرللراليين أاويللاء بللييً مللن أن ي لللبوها فللي الغللي إلللى الببثلللين البتاللرفين للرروليتاريللا .وبعللي أن أوضللحنا ور
التوفي يين بهذا الشي مهبا كان ت ييبه ايجتباعي ،فإنه ي يعي ُو أن ييون اليانة للجباهير.
وبعي أن منح العبال والجنو ر ته ل شتراكيين ،وجيوا أنف ه بصور ل يتواعوها واي تبت تصفيته من الناحيلة ال ياسلية.
فلورا .والي أذهلهل البنتسرلون ملن الرله بحجل لل ييلن للييه عليهلا أي جلواب جلاهز،
فتشوشوا وجزعوا ولينه ل يجليوا البسلرال ً
ولينها كانت تسالف ك مشاعره وأهيافه  .وكانت ايتجاهاي الثورية للجبلاهير ي تتالاب أبليًا ،عنلي انتفاضلة فررايلر (شلراط) ملق
ايتجاهاي التوفي ية ل حلزاب الررجوازيلة الصلغير  .ولل يصلوي الرروليتلاري والفل ح لصلالح البنشلفي أو ايشلتراكي – الثلوري،
على اعترارهبا توفي يي ن ،ب انتسراهبا وصوتا إلى جانرهبا كعليوين لل يصلر ،وللبل  ،والرأسلبالي .ولينهبلا عنليما صلوتا لصلالح
هذين األاليرين ،أااما فاصل ً بينهبلا وبلين أهليافهبا .ولل يعلي بوسلعهبا الت لي أبليًا إللى األملا ون ايصلايا بالفاصل اللذي أااملا
ب يييهبا و ون أن ي وضا  .ذلك هو الس ف في الع ااي الار ية الذي أبرزته رور فرراير (شراط).
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***
فورا .ف ي كان الليرراليون مواف ين على ااف ال لاة من بين ييي ايشتراكيين
وأضيف إلى البفاراة الرئي ية مفاراة أالر
ً
شرياة أن ت ر البليية است مها من أيييه .
وبينبا ذه غوتشيوف ،مق البليي شولغين ،الذي عرفه ال لارئ فلي الصلفحاي ال لاب ة إللى ب ليوف لين لذ األسلر الباليلة،
أصرحت م لة البليية اليستورية محور البفاوضاي بين لجنتلي اصلر توريلي .وسلعى ميلييلوف جهلي كيبلا يرلرهن لللييبواراطيين،
الذين ايموا له ال لاة على راحة اليي ،على أن أسر روملانوف ي يبيلن أن تشلي أي الالر بعلي اآلن ،وأن ملن الضلروري بلالارق
إاصاء ني وي والتسلص منله ،وليلن الي لير وللي العهلي ي لتايق ،تحلت وصلاية شل ي ال يصلر األميلر ميسائيل ضلبان الراللاء فلي
الر ؛ وف حيهبا طف ملريض ،واآلاللر نلذلو .ولنضلف إذن إللى هلذا الوصلف السلاص اللذي أعالا شييلوف ليي البليلي الليرراللي
للبرشح لبن ص الوصي على عرش ال يصر :وكلان ميسائيل الي لنيروفيتد يتجنل بيل الصلور التليال فلي م لائ اليوللة ،مهبلا
كانت ،ويير ك طاااته لرياضة الفروسيةو .في كانت توصية ترشليحه للوصلاية عللى العلرش أو يسلت العلرش نف له ميهشلة،
والاصة إذا ما أريي عبها أما الجباهير .وعنيما فر لوير ال ا عشر إلى فارين ،صرح انتون بيررياء أما اليعاارلة ،أن رجل ً
يتبتق بفير س ي ي ي تايق أن ييون مل ًيا .ولين الليرلراليين اللرو كلانوا يعت ليون عللى العيلر أن مل ًيلا ذا فيلر ضلعيف هلو أجبل
زينة للنأا اليستوري .وعلى ك حال ،كانت هذ الحجة غير مرالغ فيها ،ومح وبة على أسلا نف لية أغريلاء الي لار ،وكانلت فألة
جيًا بالن رة إليه أيضًا .ونشر في اليوائر الواسعة للررجوازية الليرراليلة أن ميسائيل الي لنيروفيتد رجل وإنيليلزي العلا ايو ون
أن يوضحوا ما إذا كانت عا اتله اإلنيليزيلة متعل لة ب لراق السيلول أو النألا الررلبلاني .وكلان البهل بالن لرة إلليه هلو وجلو ورملز
م لوف لل لاةو إذا فُ ي هذا الرمز تصور الشع أن ال لاة غير موجو .
وكان الييبواراطيون ي تبعون ويراارون ك هذا بإعجاب وتهذي  .فه نصحوا ...بإع ن ايلا الجبهوريلة؟ كل  ،ينرغلي أن
ي ن ر األحياث حول هذ الب لة .فالبا الثالثة ملن شلروط اللجنلة التنفيذيلة ت لول صلراحة ببلا يللي :وينرغلي أن ي ت لو الحيوملة
البراتة ب ية حال من األحوال بسالواي تحلي م لر ًا شلي الحيوملة الب رل و .وكلان ميليوكلوف يالرح م ل لة البلييلة كإنلذار .وكلان
الييبواراطيون في حالة ي  .ولين الجباهير هرعت عنيئذ لب لاعيته  ،وفلي ايجتباعلاي التلي انع ليي فلي اصلر توريلي ،لل ييلن
ايصرا ،ول تين هنا أية وسيلة لفلر أي ايصلر علليه  .وملق كل هلذا حلاول ميليوكلوف
هنا شسص أو عبال أو جنو يرييون
ً
معاك ة التيار ،وإن اذ العرش واألسر البالية من فوق رءو حلفائه الي اريين.
واي أشار ميليوف في كتابه وتاريخ الثور و بنوع من ايحترا  ،إلى أن ايضلاراب اللذي أحيرله بيانله فلي م لاء  2ملار
(اذار) حول موضوع وصاية ميسائي واي از ا ليرجة هائلةو .واي رس رو زيانيو ب لوان حية األرر الذي أحيرته ميائلي الليرلراليين
البليية على الجباهير .وما أن عا غوتشيوف من ب يوف ،بعي أن حص على وري ة تنازل ني وي لصالح ميسائي  ،حتى انت ل بنلاء
على طل عبال ال ليك الحييييلة ،إللى ورشلاي ال ليك ،ووصلف ملا حليث ،والرأ عللى الجبلاهير الوري لة وأنهاهلا صلائ ًحا :وعلاش
فورا ح شها رو زيانيو ،من ار العبال واي إنه هُي باإلعليا  ،ووتوصللنا بعلي عنلاء
اإلمرراطور ميسائي !و واعت الساي
ً
س سرية كانت مناوبة في أحلي األفلواال ال ريرلةو .وكالعلا  ،بلالغ رو زيلانيو فلي بعلض الن لاط ،ولينله أعلا
كرير إلى تسليصه بب اعي َ
تصوير الواائق في جوهرها بصور صحيحة .ف ي لفأت الر البليية بصور جذرية حتى أصرحت هذ البليية عاجز علن العلو
إلى حل الشع ب ية صور من الصور؛ فالجباهير الثورية ي ت ر أبيًا ب يصر جييي.
وما أن واجه أعضاء اللجنة البراتة هذ الأروف ،حتى أالذوا يرتعيون عن ميسائي واحيًا إرر اآلالر ،ولين ل يين ابتعا ه
عنه بصور نهائية ،وإنبا وبانتأار انع ا البجلر الت سي يو .وسنر ذلك جييًا .وكان ميليوكوف وغوتشيوف هبا الوحييان اللذان
عبا البليية حتى النهاية ،واستبرا في طرح هذا الشرط البريئي يشلتراكهبا فلي اللوزار  .فبلا العبل ؟ فيلر اللييبواراطيون أنله للن
ييون باإلميان تشيي حيومة برجوازية بيون اشترا ميليوكوف ،وأنله للن ييلون باإلميلان ،بليون حيوملة برجوازيلة إن لاذ الثلور .
وامتيي البحاوراي والبنااشاي البضلنية إللى ملا ي نهايلة .ويرليو أن اللجنلة البراتلة فلي جل لتها التلي انع ليي فلي صلراح  3ملار
(اذار) اي انحلازي كلهلا إللى اللرأي ال ائل وبضلرور تنلازل شل ي البللك...و ف لي كلان ميسائيل الي اعتُرسلر إذن كال صلر! وكلان للي
نأرا ألن ميليوكوف كلان
نييراسوف -أحي أعضاء الجناح الي اري لحزب اليا يتٌ -
نص جاهز إلع ن تنازل ش ي ال يصر ،ولين ً
يللرفض التنللازل بعنللا  ،وجلليوا أاليل ًلرا بعللي جلليال مثيللر الصلليغة التاليللة :ويضللق الحزبللان أمللا ش ل ي اإلمرراطللور اراءهبللا الب للررة،
ويفوضانه باتساذ ال رار ،ويعل ان البنااشة في البوضوعو.
وهيذا أصرح الرجل وال لسيفو اللذي حلاول شل ي ه الريلر اللذي اللعتله اينتفاضلة ن ل العلرش إليله ال ًفلا ألعلراف ال للاة
البالية وت الييها ،أصلرح هلذا الرجل َح َي ًبلا فلي م ل لة شلي اليوللة الب ئبلة لرللي رلائر .ومهبلا يرليو هلذا غيلر متصلور ،فلإن الن لاش
والجليال حللول مصللير اليولللة اللي واللق فعل ً .وأكللي ميليوكللوف لشل ي ال يصللر أن هنللا إميانيلة كرللر لجبللق اللواي ع لليرية الللارال
بتروغرا تيافق عن ح واه كيبا ي نعه بالتسلي عن اصار ته احترا ًما للعرش .وبعراراي أالر ملا أن تل لى ميليوكلوف ال للاة ملن
أييي ايشتراكيين حتى وضق الاة ان ب مليي .وعنيما انتهت السا البوالية والبعارضة ،التي أل اها علي كريلر ملن األعضلاء،
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طلل شل ي البلللك منحلله بعللض الواللت للتفييللر .و عللا رو زيللانيو ل جتبللاع بلله فللي غرفللة مجللاور ل اعللة ايجتبللاع ،وطللرح عليلله
بصراحة ال رال التالي :ه بوسق الزعباء الحاليين أن يضبنوا له العرش ورأسله أيضًلا؟ فلر عليله هلذا البوهلف البليلي -اللذي ي
مثي له -إنه ي ي تايق أن يعي البلك إي بالبوي معه إذا ااتضى األمر.
ولين هذا ل يين كافيًا لبيعي ال لاة ،فرعي أن عان ميسائي رومانوف رو زيانيو عا نحو النلواب اللذين كلانوا ينتألرون،
وف ر له وبصور حازمة نوعًا ماو تنازله عن البنص اليرير الذي علر عليله ،هلذا البنصل البرعل اللذي الي إليله ويسشلى
است مه .وعنيئذ ،تحر كرن يي -الذي كان يج ي في هذ البحا رلاي ضلبير الييب راطيلة -وافلز ملن م علي صلائ ًحا :وإن ل لبوك
الرًا نري ً!و وأا أنه سيذه إلع ن ذلك في ك ميان .وأبي ميلييوف م حأة الشنة اائ ً :ول يين تفسلي كرن ليي من لج ًبا ملق
ال رار الينيء البترنيو ولير بوسلق البلرء إي أن يتفل معله حلول هلذا اللرأي .فلنص هلذا البشلهي ي يتالل بالت كيلي الارًلا تفسيبيلة.
وينرغي أن نيب الب ارنة التي أجريناها حول هذا البشهي مق الب رحية التي تليور فلي زاويلة ميليان اليي  ،ب ولنلا بل ن الب لرح االق
إلى م رحين ووضعت بينهبا الحواجز ،فبن الجهة األولى للب رح كان الثوريون ي تعافون الليرراليون إلن اذ الثلور  ،وملن الجهلة
األالر كان الليرراليون ي تعافون البليية إلن اذ الليررالية.
و هد مبثلو اللجنة التنفيذية بصور بالغة من ر يلة رجل متنلور وحلاذق كبيليوكلوف ،يأهلر جبو ًحلا ورفضلا ،ويعانلي ملن
أج ب اء البليية ،ويريي استعيا أيضًا للتسلي عن ال لاة إذا ل يعط باإلضافة إليها أحي أفرا أسر رومانوف كهيية .ومق ك هلذا
ل يين تب ك ميليوكوف بالبليية ناج ًبا عن مذهريلة أو روماناي يلة ،بل عللى العيلر كلان تب ليه ناج ًبلا علن ح لاب واضلح الا بله
الب كون السائفون .وييبن في صفااته أيضًا ضعفه الذي ي يياو  .ومبا ي شك فيه أنله كلان بوسلق البلررخ ميليوكلوف أن يتعلل
ب ن ميرابو أحي زعباء الررجوازية الثورية الفرن ية ،حاول أيضًا ،في مالق الثور الفرن ية ،التوفي بين الثور والبللك .وهنلا نجلي
أن ال ر أيضًا يعو إلى الوف الب كين على مليياته ؛ فبن التع أكثر وضعها في حباية البليية ،في الوات الذي ت ف فيه البليية
تحت غااء اليني ة .ولين في علا  ،1789ب لي ت ليلي ال للاة البلييلة فلي فرن لا معترفًلا بله ملن كل الشلع  ،هلذا إذا لل ن اللذ بعلين
ايعترار أن ك اليول األوروبية البجاور لفرن ا ،إبلان الثلور  ،كانلت ملييلة .وعنليما تب ليت الررجوازيلة الفرن لية بالبللك ،كانلت
تتب ك بالر اء على األرضية نف ها مق الشع  ،وكانت تجي مررراتها لي الشع ضي نف ها على األا .
وكان الوضق في روسيا في عا  1917مستل ًفا ك ايالت ف .وبصرف النأر عن البآسي والبثال التي تعلر لهلا النألا
البليي في بليان مستلفة ،كانت البليية الروسية اي تصيعت منذ عا  ،1905ول يعي رأب هذا التصيع مبينًا .وبعي  9ينلاير (كلانون
الثاني) َحر الرابا غابون ال يصر ووعائلتله ملن البلعلونينو .وكلان سلوفييت منليوبي العبلال اللذي تشلي فلي علا  1905ي لف عللى
أرضية جبهورية .وههر أن مشاعر طر ة الف حين البوالية للبليية ،والتي اعتبيي عليهلا ال يصلرية الل ل فتلر اصلير  ،واتسلذتها
ومرررا لتغاية ويئها الساص للبليية ،ههر أن هذ البشاعر ي وجو لها .وكانت الثور البضا البريي للحلرب
الررجوازية حجة
ً
والتي ههري بوضوح ابتياء من تاريخ مغامر كورنيلوف -تُعلن عن رفضها الجاز لل لاة ال يصرية ،رغ انرثاق جزء كرير ملنهذا الرفض عن البراءا والسر ؛ ف ي ف يي الفير البليية جذورها في الشع .
وملق ذللك ،فلإن رللور  1905ذاتهلا ،التلي وجهلت ضللربة مبيتلة للنألا البليلي ،كانللت ت لو بتسريل ايتجاهلاي الجبهوريللة
للررجوازية والبت يمةو .واي تح هذان التاوران التيبيليان ،الواحي مق اآلالر .ومنذ ال اعاي األولى لثور فررايلر (شلراط) تعل لت
الررجوازية التي أح ت ب نها تغرق ،ب شة .وكانت بحاجة للبليية ،ي ألنها تشتر بهذا اإليبان مق الشع  ،ب على العيلر ،ألنهلا ي
ت للتايق مجابهللة ال ناعللاي الشللعرية بشلليء االللر غيللر شللرح متللوال .وت لليمت الار للاي والبتعلبللةو فللي روسلليا علللى أر الثللور ي
كبرشراي ب يا ولة ع نية ،ب كرا ي لبرس اي من مرس اي ال رون الوسلاى ،وحاوللت أن تفلتد علن ال لني فواهلا؛ ألنهلا لل
تين تبلك أية ن اة استنا في الشع  ،أو في ذاتها.
ل ي كان أرالبيلي يليعي أن بوسلعه رفلق األر  ،للو أُعالي ن الة اسلتنا  .وكلان ميلييلوف عللى العيلر ،يفلتد علن ن الة
استنا ليبنق ت ويض البليية والرها .وفي هذ الن اة كان يحر ب نه أارب إلى جنلرايي ال يصلر الهلرمين ،وإللى أصلحاب الب املاي
الرفيعة في الي ني ة األرروذك لية ،ملن اربله لللييبواراطيين الب ت ن لين اللذين لل ييونلوا يهتبلون إي ببجامللة الليرلراليين .والي وجلي
ً
عاجزا عن إحراط الثور  ،فراح يغلرر بهلا ويييلي لهلا .وكلان م لتعيًا ل رلول أملور كثيلر ؛ كالحريلاي البينيلة للجنلو ،
ميلييوف نف ه
والرليياي الييب راطية ،والبجللر الت سي لي ،شلرياة أن تتلر لله ن الة اسلتنا أرالبيلي  :وهلي البلييلة .وكلان يسالط ليجعل ملن
البليية البحور الذي يتجبلق حولله الجنلرايي ،والريرواراطيلة البجلي  ،وأملراء اليني لة ،والب كلون ،وكل الب لتائين ملن الثلور ،
وذلك بصور تيريجية والاو أرر الاو  ،ومرتيئًا وبرمزو .كبا كلان يسالط لسلل كلابح مليلي ح ي لي بصلور تيريجيلة تتزايلي ملق
الوات.
تع الجباهير من الثور  .ول يين الهيف بالن رة إليه سو ك
وف ر نابوكوف ،وهو زعي االر من زعباء حزب اليا يت ،فيبا بعي البيز األساسية التي كلان ملن الببيلن الحصلول عليهلا
لو أن ميسائي اَ سر العرش :واسترع ا الب لة ال اتلة الساصة بيعو مجلر ت سي ي في زمن الحربو .وعلينا أن نحفظ هذ اليلبلاي:
ف ي اتسذي البعركة ال ائبة لت جي انع ا البجلر الت سي ي من موعي إللى االلر أهبيلة كريلر فلي الفتلر الوااعلة بلين فررايلر (شلراط)
92

وأكتوبر (تشرين األول) .وتابق زعباء اليا يت بإصلرار وعنلا سياسلة الشلعوذ فلي هلذ البعركلة ،ملق إنيلاره بصلور مال لة أن
فيرته كانت ت جي استيعاء مبثلي الشع  .ولين وا أسفا ! كان عليه أن ي يعتبيوا إي على أنف ه بلجوئه إلى هذا األسلوب ،ول
يتهي له ايحتباء اللف البليية في نهاية البااف .وبعي فرار ميسائي  ،ل يعي بإميان ميليوكوف أن يتعل حتى ب شة.

93

السلطة الجديدة
ل يين بوسق الررجوازية الروسية البعزولة عن الشلع  ،والبرترالة بلرأ البلال الن ليي األجنرلي بصلور أورل بيثيلر ملن
ارتراطها بالجباهير العاملة في بليها ،والتي ههري بصور مت الر على الب رح ،ووافت تعلا ي الثلور التلي ح لت اينتصلار ،لل
ييللن بوسللق هللذ الررجوازيللة بنفوذهللا وحللي أن تجللي أي سللر يرللرر ا عاءاتهللا بال لللاة .ومللق ذلللك كللان وجللو ااعللي مرللرر أمل ًلرا
ضروري ا ،ألن الثور ل تسضق الح وق البورورة لراابة ااسية فح ل  ،بل أالضلعت اي علاءاي الجييلي  .وكلان رو زيلانيو رئلير
اللجنة البر اتلة ،اللذي كلان عللى رأ بللي رلائر فلي األيلا األوللى بعلي اينتفاضلة ،أال النلا الير عللى طلرح الليوافق الب نعلة أملا
الجباهير.
كان رو زيانيو غ ًما في ال صر في ه الي نير الثاني ،ر أصرح ضاب ً
اا في فلوال الياللة الحلر  ،رل مارشلايً يبثل طر لة
لرررا فللي
النللر ء فللي البنللاط  ،وموهفًللا فللي حاشللية ني للوي الثللاني ،رل غلليا ملييلا متعصلرًا للنأللا البليللي ،وإاااعيلا غنيلا وعضل ًلوا مل ً
وعضوا في الحزب األكتوبري ،ومنيوبًا في مجلر اليوما اإلمرراطوري ،ر انتس فيبا بعي رئي ً لا لبجللر الليوما .والي
الزيب تفو،
ً
ومعترلرا ملن البتحب لين
انتس لرئاسة مجلر الليوما بعلي أن ُجلر غوتشليوف ملن سللااته اليامللة ألنله كلان ميروهًلا فلي اللر ط،
ً
لحركة وتركيا الفتا و ،وكان مجلر اليوما ي م عن طري هذ الشسصية الوصول ب هولة أكرر إلى ال البلك.
كان رو زيانيو يفع ك ما بوسعه ،وكان يركي لل يصر إال صه ل سر البالية بيون الر أو مراءا  ،ويال ت ييبله للولي
العهي الوري كليلي عللى إال صله ،ويتلرجح أملا وللي العهلي ب نله وأضلس وأالو رجل فلي روسليا كلهلاو .ورغل هلذ البلياعراي
الريزناية ،ل ي تاق اكت اب ال يصر في م لة البواف ة على اليستور .وكانت زوجة ال يصر ت بي رو زيانيو في رسائلها بصور
مللوجز بال للاف  .والل ل الحللرب ،ن ل رئللير مجلللر اللليوما مللن ون شللك اللائ مزعجللة لل يصللر؛ إذ وضللعه فللي مللآزق حرجللة،
بتحذيراي مشوشة وجههلا إليله ،وبالن لي اللوطني والتنرلراي الغامضلة .وكلان راسلروتين يعترلر رو زيلانيو الصلبه الشسصلي .وكلان
كورلوف أحي زعباء شلة ال صر يتحيث علن والوااحلةو الاريعيلة التلي يتصلف بهلا رو زيلانيو باإلضلافة إللى وفيلر الضلي و .أملا
صا بلييًا ،إنه مع ول إلى حي ما .ومق
ويت فيان يتحيث عن رئير اليوما بت امح أكرر ،ولين ون أن يبتيحه :ولير رو زيانيو شس ً
ذلك ي تيبن صفته الرئي ية في فير  ،ب في صوته ،إن له صوتًا جهورياو .وحاول رو زيانيو في با ئ األمر التغلل عللى الثلور
ملذعورا ال للاة التلي
بواساة الراطي رجال اإلطفاء .وبيى عنيما عل ب ن حيومة األمير غاليتزين اي تسلت عن مواعهلا .ورفلض
ً
ايمها له ايشتراكيون ،ر ارس است مها ،ولينه اَر است مها ،كبواطن أمين ،ليعيي ال لاة الضائعة للبللك فلي أول فرصلة ت لنح لله.
وإذا كانت هذ الفرصة لل ت لنح ،فلإن ذللك لل ييلن ب لر الال ارتيرله رو زيلانيو .وبالب ابل  ،أتاحلت الثلور لرو زيلانيو ،بفضل
م اعي ايشتراكيين أنف ه ال ير الواسعة على استسيا صوته الجهوري أما األفواال الثائر .
وكان رو زيانيو رئير سرايا الحر اي صرح بتاريخ  27فرراير (شراط) ألحي أفواال السيالة الذي ههلر فلي اصلر توريلي:
وأيها البحاربون األرروذوكر ،اسبعوا نصيحتي ،إني رج كرير ال ن ولن أحاول الياعي  ،استبعوا إلى الضلراط فهل للن يعلبلوني
شيئًا سيئًا ،وسي ررون ك شيء باتفاق كام مق مجلر اليوما اإلمرراطلوري .فللتعد روسليا الب يسلة!و .وكلان كل ضلراط الحلر
م تعيين ل رول مث هذا التحول .ولين اليهشة أصابت الجنو ؛ لباذا ينرغي أن ي تبعوا إلى الضراط؟ كان رو زيلانيو يسشلى الجنلو
والعبال ،ويعترر تشسييز ورجال الي ار اآلالرين عب ء أللبانيا ،وكان ينأر حوله في ك لحأة ،بعي أن ُوضق على رأ الثلور ،
لير ما إذا كان مجلر ال وفييت سيعت له.
إن شسصية رو زيانيو مضحية بعض الشيء ،ولينها ي تسلو من التفيير .ولهذ الشسصية صوي جهوري رائق وهي تبث
تحالف طر تين حاكبتين في روسيا؛ الب كون النر ء ،والررجوازية ،وينض إليهبا اإلكليلرو الت ليمي .وكلان رو زيلانيو ذاتله ت يلا
جيًا؛ ف ي تعلل األغلاني اليينيلة ،فلي حلين كلان الرورجوازيلون الليرراليلون ،بصلرف النألر علن رأيهل فلي األرروذك لية ،يجليون أن
التحالف مق اليني ة ضروري للنأا ب ير ضرور التحالف مق البليية.
وكان مأهر البليي البحتر اللذي اسلتل ال للاة ملن البتلآمرين ،والبشلاغرين ،واتللة الحيلا يرليو فلي هلذ األيلا فلي وضلق
محزن .ول يين وضق األعضاء اآلالرين في اللجنلة أفضل ملن وضلعه .وكلان بعضله يتجنل بصلور عاملة الحضلور إللى اصلر
نأرا لرأيه بعي ج ء الوضق بعي .وكان أع أعضاء اللجنة ي ير على رئو األصابق حول مسزن حا الثور  ،وي لع
تورييً ،
فلورا تشليي اللوزار  ،بعلي
اللجنلة
لرر
ت
ول
.
الحا
اشتعال
ينتهي
عنيما
البشوي
اللح
عب
سنحاول
ه:
لنف
ول
وي
،
اليالان
ب ر
ً
ارولها اسلت ال للاة واكتفلت ،عللى حلي تعريلر ميليوكلوف ،وبانتألار لحألة تشليي الحيوملةو بتعيلين البفوضلين ملن بلين أعضلاء
اليوما ،ألعلى البرس اي الحيومية اليرر  ،وتركت اللجنة بهذا الشي مجايً لها للتراجق.
وأرس إلى وزار اليااللية نائ تافه هلو كلاراولوف .ولينله رببلا كلان أال جرنًلا ملن اآلاللرين ،وأصلير كلاراولوف بتلاريخ
األول من مار (اذار) مرسو ًما بانت ال ك موهفي الشرطة العاملة أو ال لرية وأفلرا اللير  .وكلان لهلذ الحركلة الثوريلة الرهيرلة
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نأرا ألنه ت اعت ال أفرا الشرطة ار صيور ك األوامر والبراسي  ،وكان ال جن بالن رة إليه الب ذ الوحيي ملن
طابق أف طونيً ،
ااتصاص الجباهير الثائر  .واعترري الرجعية بعي فتر طويلة من الزمن العب التأاهري لياراولوف بياية ك النيراي.
وعين الع يي أنجلهار ي اائيًا لحامية بتروغرا  ،وهو ضابط في أحي أفواال الحر  ،وم اسار ي لسيلول ال لراق ،وسليي
إاااعي كرير .وبييً من أن يعت أنجلهار ي واليييتاتورو إيفانوف الذي وص من الجرهة ليعيي العاصبة إللى صلوابها ،نلرا يضلق
تحت تصرفه ضاب ً
اا رجعيا للعب كرئير ل ركان :ح ًا ل ي كان ايرنان من العجينة ذاتها.
وأرس إلى وزار العيل ماك كوف ،وهو نج من نجو البحامين الليرراليين في موسليو ،وفصليح وفلارص فلي الوالت ذاتله.
وزيلرا بفضل الثلور ووأل لى نألر عللى رفيل أرسل
واي فه الريرواراطيون الرجعيون منه في با ئ األمر أنه ي يريلي أن يصلرح
ً
صا إلى هنا وهو ييال و ،ف ال باللغة الفرن ية :وإن السار إلى الي ارو.
الصي ً
ول يين الجنو والعبال بحاجة لبعرفة الفرن ية ليح وا أن هريء ال ا ه ألي الصومه .
ومق ك هذا ل يشوش رو زيانيو على رأ اللجنة الل ل فتلر طويللة .وسل ط ترشليحه لرئاسلة الحيوملة الثوريلة ملن تل لاء
ذاته؛ ف ي كان الوسيط بين الب كين والبليية غير اا ر بالارق على ال يا باليور ذاته بين الب كين والثور  .وليلن لل ينلزل ملن عللى
ً
مركزا ليل محلاويي الثلور البضلا التلي
الشرة الب رح أبيًا ،وب ي يعاني في محاولة إرار اليوما كوزن معاكر لل وفييت ،وب ي
اا بها الرورجوازيون والب كون .وسنعو للحيي عنه في الصفحاي التالية.
وفي األول من مار (اذار) اهتبت اللجنة البراتة بتشيي مجلر وزراء ،ووضعت في م يملة يئحلة الترشليح الشسصلياي
لرارا منللذ عللا  ،1915كشسصللياي تتبتللق بث للة الللر  ،مللن كرللار البللزارعين والصللناعيين ،ومن ليوبي
التللي أوصللى بهللا ال يصللر مل ً
البعارضة في اليوما ،وزعباء اليتلة الت يمية .حتى ك ن الثور التي اا بها العبال والجنو ل يين لها أي أرر على تشليي الحيوملة
الثورية ،فيبا عيا استثناء وحيي ت ريرًا .وكان هذا ايستثناء هو كرن يي .وكان رو زيانيو  -كرن يي وامتليا هبا وشلبولهبا يعرلران
عن رور فرراير (شراط).
واي ال كرن يي في الحيومة ،ك فير مفو فوق العا إذا أميننا أن ن لول ذللك ،وملق ذللك ،فلإن موافله إزاء الثلور كلان
مواف محا و يعب في األرياف وانت منها وبليأ بالبرافعلة فلي ال ضلايا ال ياسلية .ولل ييلن كرن ليي روريلا ،بل كلان يحتلك بلالثور
ويتص بها ف ط .وأصرح كرن يي رئي ً ا لبفلرز الترو وفيييلون (العبلاليون) .وهلي ربلر ضلعيفة للزواال سياسلي تل بلين الليرراليلة
والشعرية.
ول يين كرن يي يبلك إعيا ًا نأريا ،أو انضرا ً
طا سياسيا ،أو اير على التعبيباي ،أو إرا ك ياسي .واي استريلت ك هلذ
الصفاي بانفعالية شار  ،وبغليان سه  ،وبر غة ي تررر على الفيلر أو اإلرا  ،بل تلررر عللى األعصلاب .ول لي أل لى كرن ليي فلي
مجلر اليوما ،الارًا مشرعة بفير را ييالي مفس ي يسلو من اليوافق ،اسلتح عليهلا الشلهر لينهلا لل تجعلله شلعريًا .والل ل الحلرب
كان كرن يي يعترلر وطنيًل ا ،وكلان يلر ملق الليرلراليين أن فيلر الثلور ذاتهلا تلر ي إللى الضلياع .واعتلرف بلالثور عنليما واعلت.
وحبلته الثور إلى أعلى البناص عنيما تعل بشعريته الأاهرية .وتج يي اينتفاضة بالارق بشسصه في ال لاة الجييي .
واي ارري اللجنة التنفيذية مق ذلك أن من الواج إعااء ال لاة للررجوازية في رور برجوازية .وكانلت هلذ الصليغة ترليو
الاطئة ليرن يي ألنها تغلل عليله بلاب الوصلول إللى اللوزار  .وكلان م تنعًلا تبا ًملا ببلا يللي :إن إيبانله بايشلتراكية للن يبنلق الثلور
الررجوازية ،كبا أن الثور الررجوازية لن ت ر أي ضرر لبريئه ايشتراكي .وارري اللجنة البراتة لبجلر اليوما محاوللة انتلزاع
النائ الرا ييلالي ملن ال لوفييت ،وتوصللت إللى تح يل ذللك ون عنلاء؛ إذ ااترحلت عليله اسلت ح يرلة وزار العليل ،التلي ت لنى
لباك كوف الوات اليافي للتنازل عنها .وكان كرن يي يواف أصيااء في الببراي وي له  :هل أارل اللوزار أ ي؟ وكلان هلريء
األصيااء على ر ة من أن كرن يي اي ارر ال رول .ويحظ سوالانوف ،الذي كان انذا ميايً ليرن يي فلي مذكراتله التلي كترهلا فيبلا
بعي ،يحظ في كرن يي ما يللي :وضلبانة ال يلا ببهبلة ملن البهبلاي ...والتصلرف بسشلونة وفأاهلة إزاء اللذين لل يتنرئلوا لله بهلذ
أاليرا نصح األصيااء ،ومنه سوالانوف ،كرن يي ب رول الح يرة الوزارية؛ ف لييون ذللك أضلبن ،وسلييون للييه رجل
البهبةو .و ً
يعبل لنف لله لبعرفللة ملا يجللري لللي هللريء السرثلاء مللن الليرللراليين .وليلن زعبللاء اللجنللة التنفيذيللة ،وهل يلليفعون كرن لليي بصللوي
منسفض إلى ارتياب اإلر ال ات الذي كان يابح إلى ارتيابه بي الوا ون م لاعيته  ،كلانوا يرفضلون منحله مواف لة رسلبية؛ ألن
اللجنة التنفيذية كانت اي أعلنت رأيها ،كبا ذكر سوالانوف كرن يي بذلك ،وأصرح ومن السارو طرح الب ل لة أملا ال لوفييت اللذي
ي تايق الر بر اطة :وإن ال لاة من ح الييب راطية ال وفييتيةو.
ذلك هو حرفي ا سر سوالانوف ذاته ،وهو تركيل غيلر مع لول ملن ال لذاجة والوااحلة .واعتلرف ملهل كل كوميلييا ال للاة
الب يسة بصراحة أن سوفييت بتروغرا كان م تعيًا منذ  2مار (اذار) يست ال لاة التي هي ملن ح له بحيل األملر الواالق منلذ
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م اء  27فررايلر (شلراط) ،وأن الزعبلاء ايشلتراكيين نزعلوا هلذ ال للاة ملن أيليي ال لوفييت لصلالح الررجوازيلة ملن وراء ههلر
العبللال والجنللو  ،وبلليون معللرفته وضللي إرا ته ل الفعليللة .واكت للرت الصللف ة البع للو بللين الللييبواراطيين والليرللراليين فللي روايللة
سوالانوف ك الأواهر ال انونية الضرورية لجريبة مرتيرة ضي الثور  ،ولبرامر سرية ضي ال لاة وح وق الشع .
وفيبا يتعل بعي صرر كرن يي ،كان زعباء اللجنة التنفيذية يهب ون فيبا بينه أنه لير من األ ب والحشبة أبليًا يشلتراكي
ارول جزء من ال لاة من بين أييي رجال مجلر اليوما الذين استلبوا ال لاة الياملة منذ فتر اصير ملن أيليي ايشلتراكيين .ول لي
كان من األفضل للو أن كرن ليي فعل ذللك تحلت طائل م لئوليته الشسصلية .والح ي لة ،كلان هلريء ال لا يجليون فلي كل وضلق،
وبغريز عاجز أكثر البسارال تشوي ً
شا والا  .وليلن كرن ليي لل ييلن يريلي الليالول فلي الحيوملة تحلت ر اء نائل را ييلالي .كلان
يحتاال إلى ر اء كرير لبفو مالل الصل حياي تعايله لله الثلور الألافر  .وليلي ي يتعلر لبعارضلة وم اوملة ،فإنله لل يالل
مواف ة الحزب الذي أعلن انتباء كعضو فيه ،وي مواف ة اللجنة التنفيذية التي يت ن منص الرئير فيها.
وطل كرن يي الي لييلي بتصريح عاج ون أن يسار زعباء مجلر ال وفييت في جل ته التي انع ليي بيامل هيئتهلا،
هذا البجلر الذي كان يبث في تلك األيا اجتباعًا فوضويا ،طلل كرن ليي اليل ليليلي بتصلريح عاجل  ،وطلل منحله الث لة ،فلي
الااب وصفه الرعض ب نه مشوش ،كبا وصفه اآلالرون ب نه هي تيري -ولير في هذين الوصفين أي تنااض -وتحيث عن تصلبيبه
اليام للبوي من أج الثور وارار الفوري يست وزار العيل .وكان ييفي أن يشلير إللى ضلرور إصليار عفلو سياسلي ،وإللى
ضرور محاكبة أصحاب الب اماي العليا في النأا ال يصري؛ ليي يثير عاصفة من التصفي في مجلر يفت ر إلى التجربة وال يا .
واي اال شليابنييوف في ذكرياته ما يلي :وأراري هذ البزحة لي كثير من األشلساص سلس ً
اا عبي ًلا وكرهًلا ضلي كرن لييو .وليلن
أحليًا لل يللر عليلله؛ فرعللي أن ن ل ايشللتراكيون ال لللاة إلللى الررجوازيللة ،تجنرللوا إرللار هللذ الب ل لة أمللا الجبللاهير .ولل يحلليث أي
تصويت .ف رر كرن يي تف ير التصفي ب نه منح للث ة .وكان على ح فلي هلذا األسللوب اللذي اترعله .وكلان أعضلاء ال لوفييت ملن
أنصار الول ايشتراكيين في الوزار  ،ووجي كرن يي في الوله الاو نحو ال ضاء على الحيومة التي ل يتف معها ،وللو لياي لة
واحي  .ومهبا يين من أمر ،فإن كرن يي ار بتلاريخ  2ملار (اذار) منصل وزيلر العليل ،بعلي أن الل الع يلي الرسلبية لل للاة.
رورا جيًا من تعيينه .وإنني أذكر تبا ًما أنه كان متبي ًا في مرنى اللجنة البراتلة،
وير األكتوبري شيي لوف يي وأن كرن يي كان م
ً
ويتعلل نف له بحلرار فلي أنله سلين العيالللة فلي روسليا ويحبلهلا عللى ااعلي ي يبيلن ألحللي الوصلول إليهلاو .وهلذا ملا بلرهن عليلله
كرن يي بالفع بعي عي أشهر في ال ضية البرفوعة ضي الر شفة.
ورفض البنشلفي تشلسييز -اللذي أرا الليرراليلون اسلتنا ًا إللى ح لاب ب ليط ومعتبليين عللى الت ليلي الليولي -فلر وزار
العب عليه في لحأة صعرة ،رفض هذا البنص بصور ااطعة وب ي رئي ً ا ل وفييت البنيوبين .وكان تشسييز مق ذلك من معلين
أصل من معين كرن يي ،ولينه أا بري ًا.
كان ميليوكوف محور الحيومة البراتة ،مق أنه ل يين رئي ها .فهو ب جيال زعي حزب اليا يلت .والي كتل نلابوكوف بعلي
أن ااق ص ته ببيليوكوف اائ ً :وكان ميليوكوف على العبو من طراز غير طراز زم ئه في الوزار ك و فيريلة ،وكفلر يتبتلق
ببعللارف عييللي ي ينض ل معينهللا ،وفسيللر واسللقو .ر ل كت ل سللوالانوف الللذي حب ل شسصللية ميليوكللوف م للئولية س ل وط الليرراليللة
الروسية ،ما يلي :وكان ميليوكوف في ذلك الوالت الوجله البركلزي ،وروح كل الليوائر ال ياسلية الررجوازيلة وع لهلا ...وبيونله لل
يين من الببين وجو أية سياسة برجوازية في الفتر األولى من الثور و .ومهبلا تيلن هلذ األحيلا متارفلة ،فهلي تشلير إللى تفلوق
ميليوكوف البركي على سياسي الررجوازية الروسية اآلالرين .وتيبلن اوتله فيبلا يشلي ضلعفه أيضًلا؛ ف لي كلان يعرلر بصلور كامللة
أكثلر مللن اآلالللرين ،وفللي لغللة ال ياسلة عللن مصللير هللذ الررجوازيللة ،أي عللن عجزهلا التللاريسي .وإذا كللان البناشللفة اللي حزنللوا ألن
ميليوكوف أف ي الليررالية ،فإن بوسعنا أن ن ول بصور أ ق أن الليررالية مري ميليوكوف.
نصليرا بورجوازيًلا للغلرب .وكلان يعترلر
فررغ ات ا ميليوكلوف ب ُل فية جييلي ترججهلا أهلياف إمررياليلة ،فإنله ب لي ائ ًبلا
ً
انتصار الحضار األوروبية في روسيا هيفًا لحزبه ،ولينه كان يسشى الارق الثورية التي مري فيها الشعوب الغربية .ولهلذا تحلول
ير عاجز إزاء .
وي للغرب إلى سغ َ
ل ي أشا ي الررجوازية اإلنيليزية والررجوازية الفرن ية مجتبعًا جييليًا عللى صلورتها .وأتلت الررجوازيلة األلبانيلة فيبلا بعلي
واضاري ال ل فتر طويلة ل كتفاء بح اء من الشوفان الفل في .واالترع األلبان كلبلة ( Weltanschauungر يلة العلال ) التلي
ل يعرفها اإلنيليز ،أو الفرن يون .وفي حين كانت الشعوب الغربية ترني عال ًبا جيييًا ،كان األلبان يت ملون هلذا العلال بإمعلان .وليلن
الررجوازيللة األلبانيللة ،العللاجز فللي العب ل ال ياسللي ،الل للت الفل للفة الت ليييللة -ولللير هللذا بحصلليلة ضللعيفة -ر ل جللاءي الررجوازيللة
الروسية متل الر جليًا .ح ًلا ،إن البرجوازيكة الروسكية ،ترجبلت اليلبلة األلبانيلة  Weltanschauungإللى الروسلية ،وأوجليي لهلا
كثيرا من اليلباي الرييلة ،بَيْي أنها ل تررهن بلذلك إي عللى ف رهلا الفل لفي ال اتل  ،باإلضلافة إللى عجزهلا ال ياسلي .وزانكت تسكتورد
ً
مليعوا
ميليوكلوف
وكلان
الخكوف
حجر
األفكار
على
وضعت
زما
عاليةي
جمرزية
تعرفة
التقنية
على
وضعت
أن
بعد
والتقنية
األفكار
ً
إلى إعااء تعرير سياسي ببث هذ الب مح لاابق طر ته.
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كان ميليوكوف أستاذ تاريخ في موسيو ،ومرلف عي كت علبية ،رل أصلرح مرس ً لا لحلزب اليا يلت اللذي انليم فيله اتحلا
الب كين الليرراليين واتحا البث فين الي اريين .ول يين ميليوكوف يبار ال ياسة كهواية منرث ة عن كررياء ال ليا وسلبو الث افلة،
تلك الهواية التي ات بت بها أكثرية ال ياسيين الليرراليين الرو  ،ب كان ميليوكوف يبار مهنته بجيية ،وييفي هذا إلبراز ايبته.
وكان الليرراليلون اللرو حتلى علا  1905يح لون علا باإلزعلاال ملن كلونه ليرلراليين .وكانلت صلرغة الشلعرية ،وصلرغة
ال ُبسج أملا ايشلتراكية واللذي ي يت ل بل ي عبل
البارك ية فيبا بعي بالن رة إليه اللون الضروري للحباية .ويعرر هذا ايست
في وااق األمر لعي واسق من اليوائر الررجوازية ،وبينه عي ملن صلغار الصلناعيين ،يعرلر هلذا ايست ل علن ايفت لار إللى الث لة
الوري للة لار للة ههللري فللي الواللت البناس ل ت ريرًللا لجبللق الب يللين ،واسللت ايللا األمللة .واللي كنللز األمللوال ابللاء ملتحللون وموجي لك
وأصحاب كاكين أرروا ون أن يفيروا بيوره ايجتباعي .والرال األبناء من الجامعاي في فتلر التسبلر ملا ارل الثلوري ل فيلار،
وعنيما حاولوا أن يجيوا ألنف ه ميانًا في البجتبق ،ل ي ارعوا إلى العب تحت َعلَ الليرراليلة ،اللذي أفنتله الليول البت يملة وذهرلت
كثر ايستعبال بلونه وغاته بالراق والش وق البرت ة .وال ل فتر من الوات ،تسللوا للثلوريين علن جلزء ملن نفوسله  ،وعلن ا لط
من عائياته  .وباإلضافة إلى ذلك كان عي هائ ملنه الي ملر فلي سلنواي شلرابه فلي مرحللة التعلاطف ملق ايشلتراكية .وهلذا يسلص
الحرف الليررالية .ول يُص األستاذ مليوكوف بحصرة ايشتراكية .وكان بورجوازيا بي معنلى اليلبلة ،ولل ييلن يسجل ملن
مبثلي س
ذلك.
ح ًا! إن مليوكوف ال ل فتر الثور األولى ل يين اي تسلى نهائيا علن األمل فلي ايعتبلا عللى الجبلاهير الثوريلة بواسلاة
األحزاب ايشتراكية ال ُب ت ن ة .وي ول ويت إنه فلي اللحألة التلي كلان يشلي فيهلا حيومتله اليسلتورية ،فلي أكتلوبر (تشلرين األول)
ونأرا ألنه كان ياال اليا يت وب اق ذي الثور و ر وا عليه ب نه ي ي تايعون التسلي علن ال لو الب للحة للثلور  ،تبا ًملا
،1905
ً
كبا ي ي لتايق ويلت التسللي علن الجليد .والح ي لة ،كلان هلذا اي علاء منلذ ذللك الوالت نوعًلا ملن ال ُبزَ ايلي  .ف لي كلان أعضلاء حلزب
اليا يلت يحلاولون إرهللاب ويلت بالجبللاهير التلي يسشلونها ،كبللا ي لو وا وي للياروا .وترعًلا لتجربلة عللا  1905يحلظ مليوكللوف أن
ال و الح ي ية للثور -الجباهير -لن ت لل أبليًا سل حها للررجوازيلة -مهبلا كلان تعلاطف البجبوعلاي ايشلتراكية البث فلة اويلا -وأن
الارها على الررجوازية سيز ا كلبا أصرحت أفض ت لي ًحا .وعنيما أعلن مليوكوف بصراحة أن العل األحبر هلو الرالة حبلراء،
توص إلى رضًى طريعي عن اصة ل يريأ اراءتها بصور جيية.
وكللان انعللزال الار للة الب للبا باألنتليجن لليا عللن الشللع يُشللي أحللي البواضلليق الت ليييللة للصللحافة الروسللية؛ حيلل كللان
الليرراليون ،عللى عيلر ايشلتراكيين ،يعنلون باألنتليجن ليا كل األشلساص والبتعلبلينو أي الار لاي الباليلة .ومنلذ أن انيشلف هلذا
اينعزال وأصرح كام ً ومهي ًا لليرراليين ال ل الثور األولى عاش أيييولوجيو الار اي والبتعلبةو كبا لو أنهل بانتألار أبليي لحيل
أالير .واي عرر أحي اليتاب الليرراليين ،وهو فيل وف غير ملتز سياسيا عن الوفه من الجباهير بعنف م تبيت يُذكر بالفير الرجعي
الصرعي ليوستويف يي :ومهبا ُكنا فنحن ي ن تايق أن نحل بانيماال الشع فح  ،ب ينرغلي علينلا أيضًلا أن نسشلا أكثلر ملن كل
عبليللاي اإلعلليا التللي ت للو بهللا الحيومللة ،وأن ن للي هللذ ال لللاة التللي تحبينللا لوحلليها ،بحرابهللا وسللجونها ،وتن للذنا مللن الجنللون
الشعريو .فه ي تايق الليرراليون في مث هذ اإلجراءاي ال ياسية أن يحلبوا ب يا شع روري؟ إن ك سياسة مليوكوف ماروعة
برصلبة اللات اليل  .وفللي لحألة األزملة الوطنيلة ،كللان الحلزب اللذي وجلي علللى رأسله مليوكلوف يفيلر فللي تجنل الضلربة ،ي فلي
توجيهها.
صلا يلزين البجلالر.
وكان مليوكوف كاترًا جامي األسلوبُ ،مانرًا،
ومضجرا .وينار هذا ال ول عليه كسايل  .ولل ييلن شس ً
ً
وكان من البحتبل أن ييلون واحليًا وزائليًاو للو أن ال ياسلي الرسيل مليوكلوف لل ييلن بحاجلة ل نلاع ،أو كلان لييله عللى األال مل ذ
موضللوعي يتبث ل فللي ت اليللي كريللر  .بَ ْيللي أنلله ل ل ييللن يبلللك حتللى ت اليللي صللغير  .ولل ياسللة الرسللبية فللي فرن للا ،وهللي لرللاب أنانيللة
ق كل سياسلي بورجلوازي ،حتلى وللو كلان
الرورجوازيين وميره عبان اويان :الت اليي والر غة .وهي تتيامل وتغللف بحجلاب وا و
هذا ال ياسي مث بوانياريه التافه البتافل عللى ملوا رأ البلال اليريلر .وللير ملن الال مليوكلوف إذا كلان الي افت لر إللى أسل ف
سر و وحلي وا أسلالي ايسلتهواء وإرلار العواطلف ،وإذا اضلار إللى تاريل سياسلة األنانيلة الررجوازيلة فلي بل ت لق عللى حليو
أوروبا مق اسيا.
ون رأ في ذكرياي ايشتراكي – الثلوري سلوكولوف ،علن رلور فررايلر (شلراط) ملا يللي :وإللى جانل مشلاعر التعلاطف ملق
كرن يي ،كان هنا منذ الريء ،نفور كرير واضح وغري في نوعله ملن ميليوكلوف .وإنلي ي أفهل وملا زللت ي أفهل لبلاذا كلان هلذا
ال ياسي البحتر ي يتبتلق ب يلة شلعرية إللى هلذ اليرجلةو .وللو أن غيلر البث فلين فهبلوا سلر حباسلته ليرن ليي واشلبئزازه ملن
ميليوكوف ،ليفوا عن كونه غير مث فين .ول يين الرورجوازي البتوسلط يحل ميليوكلوف ألنله كلان يعرلر ببعلان نثريلة ،متزنلة ،ي
تلوين فيها ،عن الجوهر ال ياسي للررجوازية الروسية .فعنيما ينأر مليوكوف إلى نف ه في البرا  ،يجي هلذا الرورجلوازي أنله تافله،
وجشق وجران ،ويغض من مراته كبا يحيث عا .
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وكان مليوكوف ي ول بهيوء ورراي ،وهو ي حظ من ناحيته تيشيراي ايستياء من الرورجوازي الليررالي :وإن رج الشارع
مغف و .وكان يتيل ون انفعال ،وبلهجة البياعرة ت ريرًلا ،وهلو يتبنلى أن ي لول :إذا لل يفهبنلي رجل الشلارع اليلو  ،فللن ييلون ذللك
كاررة ،ألنه سيفهبني فيبا بعي .وكان مليوكوف يعيد هذ الضبانة العبي لة ملن أن الرورجلوازي للن يسونله ،وين لا إليله وهلو يارل
نأرا لعي وجو أي مسرال االر .والوااق أن ك األحزاب الررجوازية ،حتى أحزاب اليبين ترعت زعي اليا يت بعلي
منا الوضقً ،
انتفاضة فرراير (شراط) ،وهي تشتبه أحيانًا وتلعنه أيضًا.
وكلان الوضللق مستلفًللا بالن لرة ل للوالانوف ال ياسللي الللييبواراطي ذو الالابق ايشللتراكي .ولل ييلن سللوالانوف رجل ً ي للعى
الريلرا إللى حلي ملا ببهنتله الصلغير  .أملا ذكلا فل يبيلن أن يرليو عليله ألن
يكت اب الشارع ،ب كان على العير سياسيا محترفًا،
ً
تبرا اائ ًبا ي فز إلى العيون فج بين ما كان يريي وما يصل إليله .ولينله كلان الريثًلا يشلوش ويضلاي  .ف سل َجل سر ينرغلي
هنا تنااضًا م
ً
الياعه ي بإعاائه است يً كام ً فح  ،ب باتهامه يتجلاوز الحليو فلي ال يلا  ،واتهامله بايسلتريا  .وهلذا النلوع ملن اليل يتبل له
ويجعلله يعتللا عللى ور فللي البجامللة .وفللي حليي مللق هلريء البللاهرين فلي ايشللتراكية أل لى مليوكللوف جبلتله ال ائلللة :وإن رجل
الشارع مغف و .كانت تبل ًا اي ًا؛ ولير هنا أذكياء إي أنت ونحنو .وكان مليوكوف يضق في هذ اللحأة الحل لة فلي أنلف أصلياائه
الييبواراطيين .ر أ ي هذ الحل ة إلى استرعا ه فيبا بعي.
ول تين شعرية مليوكوف الشسصية ت بح له برئاسة الحيومة؛ ف ي تيف بالشئون السارجيلة ،التلي كانلت ملن االتصاصله فلي
مجلر اليوما.
وكان غوتشيوف وزير حرب الثور ملن أكرلر رجلال الصلناعة فلي موسليو .والي عرفنلا سلاب ًا فهلو ليرراللي منلذ شلرابه ملق
استعيا اي للبغامر  .ر أصرح فيبا بعي رج ر ة الررجوازية اليرير في عهي ستوليرين ال ل فتر سح الثور األولى .واي أ ح
مجل ي اليوما األولين الللذين كلان اليا يلت ي ليارون عليهبلا ،إللى ان ل ب  3يونيلو (حزيلران)  ،1907اللذي اسلتهيف تعليي حل
اينتساب لصالح حزب غوتشيوف ،وهو الحزب اللذي الا فيبلا بعلي مجل لي الليوما األاليلرين حتلى ايلا الثلور  .وفلي علا ،1911
عنيما احتف في كييف بتشلييي ضلريح سلتوليرين اللذي اتلله أحلي اإلرهلابيين ،وضلق غوتشليوف إكللي ً ملن الزهلور وانحنلى بصلبت
إج يً واحترا ًما ،وكانت حركته هذ باس طر ة كاملة .وكلر غوتشليوف كل جهلو بصلور الاصلة فلي الليوما لب لائ "الطاقكة
العسكرية" وكان يتعاون مق مليوكوف في إعيا الحرب .وجبق غوتشليوف الصلناعيين تحلت شلعار المعارضكة الوطنيكة ،بوصلفه
رئي ً للا للجنللة البركزيللة للصللناعاي الحربيللة ،ون أن يبنللق فللي الواللت ذاتلله زعبللاء اليتلللة الت يميللة ،ومللنه رو زيللانيو مللن وتح يل
األرباحو في تجهيز البوا الع يرية .واي نشر أحي الثوريين نصف األساور البرتراة باسبه عن إعيا رور ال صر .وكان البيير
ال اب للشرطة يركي باإلضافة إلى هذا أن غوتشيوف وسلبح لنف له فلي محا رلاي الاصلة فيبلا يتعلل بلاإلمرراطور ،أن يالل عللى
ال يصر ل رًا مهينًا إلى حي كريرو وهذا مع ول جيًا .ولين غوتشيوف ي يسالف في هذا البجال .ف ي كانلت زوجلة ال يصلر الت يلة تيلر
غوتشليوف ،وتوجله إليلله إهانلاي كريلر فللي رسلائلها وتتبنلى للله أن يشلن وعللى أعلللى شلجر و ،وكانلت زوجللة ال يصلر تتبنلى هللذا
وزيلرا
البصير ألكثر من شسص في اليولة .ومهبا ييلن ملن أملر فلإن اللذي حيلا منحنيًلا حتلى األر جل الثلور األوللى ،أصلرح
ً
للحربية ال ل الثور الثانية.
وزيلرا للزراعلة ،وهلو طريل ريفلي ،أصلرح فيبلا بعلي نائرًلا فلي الليوما .وكلان أالرب
وسبي شينغاريف أحي أعضاء اليا يلت
ً
أنصار إليه يعتررونه إن انًا شريفًا ون البتوسط في ذكائه ،أو ح تعرير نابوكوف ومث ف روسي ريفي ،ل يسل للعب فلي ايلا
اليولة ،ب في ناحية أو ا من األا ا و .وف يي الرا ييالية البحير التي ات بت بها سنواي شراب شينغاريف مي طويلة ،وأصلرح
هبه الرئي ي أن يُأهر للار اي الباليلة نضلوجه كرجل وللة .وملق أن الررنلام ال ليي لحلزب اليا يلت تحليث علن ونلزع إجرلاري
لبليية أراضي الب كين النر ء طر ًا لت يير صحيحو فإن الب كين ل يحبلوا هذا البنهلاال عللى محبل الجلي ،وبصلور الاصلة اآلن،
ال ل سنواي تضس الحزب .ووجي شينغاريف أن الشليء األساسلي فلي مهبتله هلو ت جيل حل الب ل لة الزراعيلة بإعالاء الف حلين
األم  ،مق سراب انع ا مجلر ت سير كان أعضاء اليا يت ي يرييون عوته .وسنر كيف ات رور فرراير (شلراط) عن هلا حلول
م لة األر  ،وم لة الحرب.
وساعيها شينغاريف ب ير ما استااع.
والت ح يرة وزار البالية إلى شاب ييعى تيريشتشنيو .وهنا ي بُلي ملن الت لا ل أيلن وجليو ؟ كلان كل ملن فلي اصلر توريلي
يارح هذا ال رال بيهشة .وكانت الشسصياي العليبة تف ر ب نه م لبصافي ال لير ،وأن لله أم ًكلا وغابلاي ورلرواي ي تحصلى
الريلرا
ي ير ربنها بـ 80مليون روب ذهري ،وأنه كان رئي ً ا للجنة الصناعاي الحربية في كييف ،ويتحليث الفرن لية با الة ،ويعترلر
ً
في الراليه .وكانوا يضيفون أن تيريشتشلنيو ،باعترلار موضلق ر لة غوتشليوف ،الي شلار فلي البلرامر اليرلر التلي كانلت نتيجتهلا
تنازل ني وي الثاني .وساعيي الثور التي أحرات البرامر تيريشتشنيو.
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وال ل األيا السب ة من فرراير (شراط) ،بينبا كانت البعار الثورية تجري في شلوارع العاصلبة التلي غااهلا الجليلي ،ملر
مرارا ه ليررالي ُولي من عائلة وجيهة ،إنه ابن الوزير ال اب لل يصر نابوكوف ،وهو شسصية تبث األ ب واحترا اللذاي،
أمامنا
ً
واألنانية البتزنة .ول ي اضى نابوكوف األيا الحاسبة من اينتفاضة بين أربق جيران يوان من اليواوين ،أو بلين أفلرا عائلتله وفلي
وزيرا ب وزار  .وعنليما هلاجر إللى بلرلين ون هنلا
ترا مذه وال و .ر أصرح اآلن أمينًا ل ر الحيومة البراتة ،وكان بالفع
ً
م حأاي ي تسلو من الفائي عن الحيومة البراتة ،تركهلا بعلي أن أطلل عليله أحلي الحلرا الرليض رصاصلة حب لاء .فلن لج هلذ
البزية لح ابه.
وليننا ن ينا ت بية رئير الوزراء ،الذي كان الجبيلق ين لونه فلي أكثلر اللحألاي جييلة ملن هيبنتله البراتلة .فرعلي أن أوصلى
مليوكوف بتشيي الحيومة الجييي في ايجتباع الذي انع ي فلي اصلر توريلي بتلاريخ  2ملار (اذار) علين مليوكلوف األميلر لفلوف
وكتج يي ل وساط ايجتباعية الروسية التي اضاهيها النأا ال يصريو .وأشار مليوكوف بحذر فيبا بعي في كتابه وتلاريخ الثلور و
أنه وضق األميلر لفلوف وغيلر البعلروف شسصليا ملن أكثريلة أعضلاء اللجنلة البراتلةو .عللى رأ الحيوملة .ويحلاول البلررخ هنلا
تحرير ال ياسي من م ئوليته في هذا ايالتيار .والح ي ة ،كان األمير يُعترر منذ فتر طويلة في الجناح اليبيني لحزب اليا يت.
وبعي ُح أول مجلر لليوما ،في جل ة النواب البشهور التي انع يي فلي فيرلورص ،والتلي وجله فيهلا األعضلاء لل ليان نلياء
حاضلرا ولل يُوالق الريلان .ويلذكر نلابوكوف فلي ذكرياتله أن
الليررالية البهانة الشعائري -وي تيفعوا الضلرائ و -كلان األميلر لفلوف
ً
األمير مر منذ وصوله إلى فيرورص ،وأن توعيه ويُعزَ إلى اينفعال الذي أحر بهو .ولين جبيلق الألواهر تشلير إللى أن األميلر
كريلرا ملن
ل يسل لل سهزاي الثورية .وكان األمير لفوف البعتيل إلى حي كرير يتحب في كل البنأبلاي التلي وجلي عللى رأسلها علي ًا
ً
مث في الي ار والثوريين ال يماء ،والوطنيين ايشتراكيين البوجو ين في البرالراي األمينة ،ب ر ي مراي سياسية تشره سعة األف .
هلرا ملن مألاهر
وكان هريء ي يعبلون بصور أسوأ من البوهفين اآلالرين ،وي ي راون أبيًا ،ويسل ون في الوات ذاته ل ميلر مأ ً
أميلرا غنيلا وليرراليلا ،األملر اللذي كلان لله والق عللى الرورجلوازي البتوسلط .ولهلذا كلان يُرشلح و ًملا كلرئير
الشعرية .وكان لفلوف
ً
للوزراء منذ أيا ال يصر .فلو أر نا تلسيص ما اي  ،وجينا أن ملن الضلروري ايعتلراف بل ن رئكيس حكومكة ثكورة فبرايكر (شكباط)
يمثل فرا ًا واض ًحا لل ِعياني مع أنة صاحب سمو وكان لرو زيانيو على ك حال رون ًا أكرر.
إن التاريخ األساوري لليولة الروسية يرليأ ببجبوعلة أالرلار تحيلي أن مرعلورين ملن العشلائر ال ل فية أتلوا ورجلوا األملراء
ال يانيينافيين واالوا له  :وتعالوا وامليونا ،وكونوا أمراءناو .واي حول مبثلو الييب راطية ايشلتراكية التع لاء األسلاور التاريسيلة
إلى حركة في ال رن العشرين ،ي في ال رن التاسق ،مق الفارق التلالي :أنهل لل يتوجهلوا إللى أملراء ملا وراء الرحلار ،بل إللى أملراء
الر  .وهيذا أ ي انتفاضة العبال والجنو إلى أن يعتللي ال للاة علي م كلين وصلناعيين فلي منتهلى الغنلى لل ييونلوا بلارزين فلي
شيء ،وهوا لل ياسة ي يبليون أي برنام  ،على رأسه أمير ي يتحب ايضاراباي.
وتل ت سفاراي الحلفاء ت ليف الحيومة بالرضا ،كبا ع الرضا الصلالوناي الررجوازيلة والريرواراطيلة و وائلر الررجوازيلة
البتوسللاة والواسللعة ،وجللز ًءا مللن الار للة الررجوازيللة الصللغير  .وكانللت أسللباء األميللر لفللوف ،واألكتللوبري غوتشلليوف ،وعضللو
اليا يت مليوكوف تحب رنة جبهورية مهيئة .ورببا كان اس كرن يي هو ايس الوحيلي ملن أسلباء اللوزراء اللذي اضلار الحلفلاء
إلى التيشير عني سباع تعيينه ،ولينه ل يين يرعره على ك حال .واي فه األذكياء ما يلي :هنا رور في الر عللى كل حلال .إن
صلف الوضلق
وجو حصان جر موروق مث مليوكوف يجع وجو حصان نشيط إلى جوار ً
أمرا ي يسلو من الفائلي  .بهلذا الشلي ُو س
من اسر سفير فرن ا باليولوص ،الذي كان يح ايستعاراي الروسية.
وولي ت ليف الحيومة مشاعر عيائية لي العبال والجنو  ،أو ولي في أفض الحايي ارترا ًكا ميتو ًما .ول يين اسبا مليوكلوف
أو غوتشيوف يثيران أي تهلي في البصانق والثيناي .وليينا في هذا البجال شها اي عييي  .ف لي عرلر الضلابط م تي ل ف ليي علن
ال ل اليئي الذي اعتر الجنو  ،الذين رأوا ال لاة تنت من ال يصلر إللى أميلر ،كلانوا يت لاءلون هل كلان مثل هلذا الن ل ي لتح
عناء سفك اليماء؟ وفي  3مار (اذار) اا ستانييفيتد ال ُب رب من كرن يي بجولة تفتيشية في كتيرته ،كتيرلة الن لابيين ،وزار سل سرية
بعي األالر  ،وامتيح الحيومة الجييي التلي كلان يعتررهلا هلو شسصليا أفضل كل الحيوملاي الببينلة ،وكلان يتحليث عنهلا بحباسلة
كرر  .ولين واست ر الجنو الب تبعون كلباته برعض الررو و .ول وينفجر الجنو مهللينو إي عنليما ذكلر السايل اسل كرن ليي.
في هذا الوات ،كان الرأي العا في أوساط الررجوازية الصغير للعاصبة اي وص إلى تحويل كرن ليي إللى بال ي لف فلي مركلز
الثور  .وكان الجنو يرييون أكثر من العبال أن يروا في كرن يي وزنًلا معاك ً لا للحيوملة الررجوازيلة .وكلانوا ميهوشلين ف لط ألنله
وحيي في هذا البيان .ولين كرن يي كان في الح ي ة متب ًبا للحيومة ،ي وزنًا معاك ً ا لها ،وكلان تبوي ًهلا ،ونوعًلا ملن الزينلة؛ إذ كلان
ييافق عن نفر البصالح التي ييافق عنها مليوكوف ولين برري كرري البغنيزيو .
***
كيف كان التيوين الح ي ي للر
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ل ي االتفت الرجعية البليية في الش وق ،وعنيما ههري البيا األولى للاوفلان تجبلق الب كلون ملن كل نلوع وملن كل اتجلا
تحت َعلَ حزب اليا يت ،الذي أصرح فعة واحي  ،الحزب الوحيي ال اشتراكي ،وأصرح في الوالت نف له أاصلى اليبلين فلي الحلرلة
البيشوفة.
واتجهت معأ الجباهير ت ريرًا نحو ايشتراكيين ،الذين تبتزال ارا ه بآراء ال وفييتاي ،ول يرتعي العبال وجنلو الحاميلاي
الضسبة في البرالر عن الحيومة البراتة فح  ،ب ابتعي عنهلا الشلع الصلغير السلليط فلي البلين ،والصلناع ،وباعلة الصلحف،
والبوهفون الصغار ،والحوذيون ،والروابون من الصريان ،والسي من ك نوع ،كبا ابتعيوا علن مياترهلا ،وكلانوا يفتشلون علن أكثلر
اربًا وأشي لينًا .وتزايي عي منيوبي األرياف الذين كانوا يتوافيون إلى اصر توريي .وتوافيي الجباهير إلى ال وفييتاي وك نها تتوافلي
تحت أاوا نصر الثور  .وس ط ك ما ب ي الارال مجلر ال وفييتاي بعييًا عن الثور  ،وبيا وك نه منت و إلى عال االر .وكان الوضق
فورا في لون واحي رملا ي ميلال
على الشي التالي :ك ما هو الارال مجالر ال وفييتاي هو عال الباليين الذين امتزجت ك ألوانه ً
إلى الحبر للحباية.
ول تين ك جبهر اليا حين هي التي انتسرت ال وفييتاي .فل ت تي ظ هذ الجبهر كلها فعة واحي  ،ول تيلن كل األوسلاط
فورا على ايعت ا ب ن الثلور تهبهلا أيضًلا .ولل يتحلر فلي وعلي اليثيلرين سلو أمل ب ليط ي يتبتلق
البضاهي هي التي تجرأي ً
بوضوح كافو  .ولل يهلرع نحلو ال لوفييتاي سلو ال لو الفعاللة فلي الجبلاهير ،وفلي والت الثلور أكثلر ملن أي والت االلر ،تنتصلر
الفعالية والحيوية .وببا أن حيوية الجباهير وفعاليتها كانت تلز ا يو ًملا بعلي يلو  ،فلإن ااعلي ال لوفييتاي كانلت تت لق بصلور ائبلة.
وكانت هي ال اعي الوحيي الح ي ية للثور .
وانع ي مجلر اليوما ومجلر ال وفييت في اصر توريي .وكانت اللجنة التنفيذية في الريء محشور في ميات ضي ة كان يبر
منها سي بشري ي ين اق .وحاول منيوبو اليوما التأاهر ب نه أسيا الوضق في ااعاته الفسبة .ولين البيا اليرر للثلور جرفلت
الفواص معها .وكان مجلر ال وفييت يتوسق بصور ي ت او  ،رغ تلر زعبائله ،فلي حلين كلان مجللر الليوما يُ لترعي و ًملا إللى
ال احة السلفية .وش ميزان ال و الجييي طري ه من ك الجهاي.
وأحر منيوبو اصر توريي ،والضراط في أفواجه  ،والجنرايي في م راي أركلانه  ،والبلييرون واإل اريلون فلي البصلانق،
وموهفو ال يك الحيييية ،وموهفو الررق ،والب كلون ،ووكل ء الببتليلاي ،أحلر كل هلريء منلذ األيلا األوللى للثلور بل نه تحلت
الراابة الشرير اليءوبة للجباهير .وكان مجلر ال وفييت في أعين هذ الجباهير التعرير البلنأ علن حلذرها إزاء كل أولئلك اللذين
اضاهيوها ،وكان ضاربو اآللة الياترة والبستزلون يراارون بعناية اُصو نص الب ايي البرلفة ،كبلا كلان عبلال ال ليك الحييييلة
يراارون ال ااراي الع يرية بي أة مشوبة بلال ل  ،وينيل عبلال الرلرق عللى الراء الررايلاي الصلا ر بانترلا اللاص جييلي بالن لرة
إليه  .ويترا ل الجنو فيبا بينه النأراي لي أول حركة مشروهة ي و بها أحي الضلراط ،ويالر العبلال ملن البصلنق رئلير العبلال
التابق للبائة ال و  ،ويراارون البيير الليررالي .وأصرح مجلر اليوما ،منذ ال لاعاي األوللى للثلور  ،كبلا أصلرحت الحيوملة البراتلة
شياو وماال الار ة العليا ،واحتجاجاتهلا ضلي واألعبلال البتارفلةو ،وم حأاتهلا
منذ األيا األولى أيضًا أشره بسزان تص فيه
َ
الحزينة ،وإح اساتها الغامضة.
ويتبحك الرورجوازي الصغير ايشتراكي اائ ً :ولن ن تايق ال يار على جهاز اليولة بيون الررجوازيةو وهو يل ي نألر
الاطفة مذعور إلى مرس اي اليولة؛ حي كان يريو أن هيي النأا ال يي ينأر من محاجر الجوفاء .وكلان البسلرال اللذي وجليو
هو تعلي رأ ليررالي على الجهاز الذي ااعت الثور رأسه .وتبركز الوزراء الجي في وزاراي ال يصر وأصلرحوا أسليا اآليي
الياترة ،والهواتف ،والبراسلين ،والبستزلين ،والضاربين على اآللة الياترة ،والبلوهفين ،وااتنعلوا يو ًملا بعلي يلو أن اآلللة تليور فلي
فراص.
وتذكر كرن يي فيبا بعي كيف واستولت الحيومة البراتة على ال لاة في اليو الثال من الفوضى التلي شلبلت كل روسليا،
عنيما ل ير على ك امتيا األر الروسية أية سلاة ،ول ير فيها أي شرطيو .وي تيال في الح اب سوفييتاي منيوبي العبلال
والجنو  ،هذ ال وفييتاي التي كانت ت و عي م يين من الجباهير؛ ألن هذ الب يين ي تشي برأيه سو عنصر فوضوي .وكانلت
الر اي تُركت لنف ها ،و لي ذلك االتفاء رجال الشرطة ملن ربوعهلا .وييبلن مفتلاح كل سياسلة الحيوملة فلي هلذا ايعتلراف اللذي
أ لي به أحي الوزراء الذي كان أكثر ي ارية من اآلالرين.
واحتُلت وهائف حيلا البنلاط ملن ارل ر سلاء إ اراي م اطعلاي الزيب لتفو ب لرار ملن األميلر لفلوف ،ملق أنهل لل ييونلوا
يتبيزون عن أس فه ! وفي أكثر من حالة ،كان هريء الحيا الجلي ملن الب كلين اإلاالاعيين اللذين كلانوا يعترلرون حيلا البنلاط
كاليعاارة .وعُين على رأ النواحي ر ساء إل ارتها .ووجي ال يان تحت الت بية الجييي وللبفوضلينو أعلياء اليماء .وانارل عللى
الر اول ميلتون ال يي بصي إص ح اليالفانيين :وإنه اليهنة ال يماء أنف له  ،وليلن بت لبية فيهلا تفسلي أكرلرو .واسلتولى مفوضلو
البناط والنواحي على اآليي الياترة ،وعلى البوهفين الذين كانوا في اليمة الحيا ور ساء الشرطة وأت لررافنيكو ليلي ي حألوا
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جييًا أ ن هريء ي يعالونه أيلة سللاة .وتركلزي الحيلا  ،فلي البنلاط والنلواحي حلول مجلالر ال لوفييتاي .هيلذا انت للت از واجيلة
ال لاة من ال بة إلى ال اعي  .ولين زعبلاء ال لوفييتاي فلي البلييرياي ،وهل ملن ايشلتراكيين – الثلوريين والبناشلفة كلانوا يعبللون
بر اطة أكثر ،وي يرفضلون -بعيلر ذللك -ال للاة التلي كانلت تفرضلها كل الألروف .وفلي النتيجلة ،كلان نشلاط مفوضلي البنلاط
سا شيواه من ايستحالة البال ة لببارسة سلااته الياملة.
يتضبن أسا ً
وفي اليو التالي لتشيي الوزار الليررالية ،أح ت الررجوازية ب نها ل تحص على ال لاة ب ال لرتها .ومهبلا كلان تع لف
الزمر الراسروتينية الاراًا ار اينتفاضة ،فإن سلاتها الح ي ية كانت تت باابق محيو  .وكان نفوذ الررجوازيلة عللى شلئون اليوللة
هائ ً جيًا .حتى أن اشترا روسيا في الحرب كان إلى حي كرير ملن صلنق الررجوازيلة أكثلر ملن أن ييلون ملن صلنق البلييلة .وليلن
الشيء الرئي ي هو أن ال لاة ال يصرية كانت تحبي للب كين مصانعه وأراضيه  ،ومصلارفه  ،ومرلانيه  ،وصلحفه  .وبنلاء عللى
هذا كانت ال لاة سلاته في أكثر الب ائ حيوية .واي عيلت رور فرراير (شراط) الوضق في اتجاهين متضا ين؛ ف ي منحلت رملوز
ال لاة السارجية للررجوازية بصور تت باألبهة ،ولينها انتزعت منها في الوات ذاته الجزء األكرر ملن ال لو الح ي يلة التلي كانلت
تبليها ار الثور  .وأصرح أولئك الذين اليموا باألمر في اتحا الزيب لتفو ،اللذي كلان يرأسله األميلر لفلوف ،وفلي لجنلة الصلناعاي
الحربية التي كان ي و ها غوتشيوف ،أصرح ك هريء بعلي اآلن أسليا الوضلق فلي اللر  ،وفلي الجرهلة ،وفلي البيينلة وفلي ال ريلة،
تحت ت بية وايشتراكيين – الثوريينو ووالبناشفةو ،وعينوا لفوف وغوتشليوف وزيلرين ،وفرضلوا عليهبلا بهلذ البناسلرة شلرو ً
طا
معينة وك نه است جروهبا لح ابه كبوهفين كريرين.
ومن ناحية أالر  ،ل تين اللجنة التنفيذية التي شيلت حيومة برجوازية لت تايق أن تحز أمرها وتصرح بل ن إنشلاءها كلان
فلورا لتيريلر الب لافة بينهلا وبلين عبلهلا ،مركلي أنهلا ت لتعي لليع
ح نًا ،ش نها في ذلك ش ن الة التورا  .وعلى العير ساري اللجنة ً
ال لاة الجييي ما امت هذ ال لاة ستسي الثور الييب راطية ب مانة .وكانت الحيوملة البراتلة تلير تبلا اإل را أنهلا للن تصلبي
ررا عبها إي م اب ح ن سلوكها ،أي لتح ي مها كانت تحر
ولو ل اعة واحي بيون ع الييب راطية الرسبية! بَيْي أنه ل يين م ً
ب نها غريرة عنها ،وجاءي الييب راطية ذاتها لترفض حلها .ول تعرف الحيومة أبيًا الحيو التي كانت ت تايق إههار سلاتها ضبن
ناااها ك لاة ونصف مهربةو .ول ي لتاق زعبلاء اللجنلة التنفيذيلة أبليًا إع مهلا م لر ًا حلول هلذا البوضلوع؛ إذ كلان ملن الصلع
عليه أيضًا أن يتواعوا الحي الذي يتفجر فيه ايستياء في وساه الساص ،كانعيا يسلتياء الجبلاهير .وكانلت الررجوازيلة تتألاهر
ب ن ايشتراكيين اي اليعوها .ومن ناحية أالر  ،كلان ايشلتراكيون يسشلون ملن أن يهلي الليرراليلون الجبلاهير ،با علاءاته ال لاب ة
ألوانها ،ويف يون بهذا الشي وض ًعا ل يين سه ً .ول ي عرري الصيغة الغامضة "ضمن الحد الذي ف ننا نكرى زكذلك " علن كل
الفتر التي سر ت أكتوبر (تشرين األول) ،وأصرحت الصيغة الح واية ليذبة االلية في النأا الهجين لثور فرراير (شراط).
وانتسرت اللجنة التنفيذية لجنة الاصة سلبتها بصلور مهذبلة "لجنكة االتصكال"ي لينهلا لجنلة مضلحية للتل رير عللى الحيوملة.
وهيذا بُني تنأي ال لاة الثورية رسبيا عللى مرلا ئ النصلح البترلا ل .ول لي وجلي ميرجيوف ليي -وهلو كاتل صلوفي يتبتلق بلرعض
ال بعة -ساب ة لبث هذا النأا  ،ولينه وجليها فلي العهلي ال ليي ف لط ،علكى مقربكة مكن ملكو إسكرائيلي يمككث األنبيكاء .وليلن أنريلاء
التورا كانوا كنري االر ملو رومانوف يتل ون على األا الوحي من ال بواي ،ول ييلن البللو ليتجلرءوا عللى معارضلته  ،هيلذا
ت منت وحي ال لاة .وكان الوضق مستلفًا ك ايالت ف ألنرياء مجلر ال وفييت الذين كانوا يتنرئون بوحي من فيره الضلي  .وملق
ذلك كانت الوزاراي الليررالية تجي أنه ي يصير شيء جيي عن ال وفييت .وكان تشسييز وسيوبوليف وسوالانوف وغيره ي ليمون
اياتراحاي للحيومة .وييثرون من نصحها بضرور السضوع! وكان الوزراء ير ون .وكان البنيوبون يتحوللون علنه إللى اللجنلة
التنفيذية ،ويفرضون عليها ضغط ال لاة الحيومية .ر يعو ون ل تصال مق الوزراء ...وهيذا يعييون الير  ،ويرليءون اللعرلة ذاتهلا
من جييي .ول تين هذ الااحونة البع ي تاحن شيئًا.
وكان الجبيق ائبي الشيو في ولجنة ايتصالو .وكان غوتشليوف بشلي اللاص ،يترلر أملا اللييبواراطيين ملن الفوضلى
التي تجتاح الجيد ب لر ت لامح ال لوفييت .وكلان وزيلر حلرب الثلور وي لي الليموعو ،أو عللى األال كلان يفلر عينيله ببنييلله
بإكراب ،بي معنى اليلبةو .وكان ير عن ح ومعرفة ب ن تجفيف بياء اليهنة والبلو ييال مراشر في صل وهائف األنرياء.
وأبرق الجنرال الي ييف الذي كان على رأ م ر ال يا العامة لل واي الب لحة بتاريخ  9مار (اذار) إللى وزيلر الحربيلة
اائ ً :وإن النير األلباني ي ترب منا إذا أههرنا أننا م تعيون للبصالحة ملق ال لوفييتو .ور عليله غوتشليوف بعرلاراي متراكيلة :وا
أسفا على الحيومة! إنها ي تبلك ال لاة الح ي ية .فبجلر ال وفييت هو الذي يبلك ال اعلاي ،وال ليك الحييييلة ،والرريلي ،والرلرق:
ووبوسعنا ال ول بوضوح إنه ي وجو للحيومة البراتة إي بب يار ما ي بح مجلر ال وفييت بذلكو.
ومن أسروع إلى االر ،ل يارأ أي تح ن على الوضق .وعنيما أرسلت الحيومة البراتة ،في ماللق أبريل (ني لان) منليوبين
من مجلر اليوما إلى الجرهة ،أملرته رسلبيا وهلي تصلر عللى أسلنانها ،أن ي يتألاهروا بوجلو أي الل ف ملق منليوبي ال لوفييت.
ضللا أنهل للوي هللذ الحراسلة لبلا اسللتااعوا أن
وأحلر النلواب الليرراليلون ،الل ل الرحللة ،وكل نه تحللت الحراسلة ،وليلنه فهبلوا أي ً
يت يموا للجنو  ،ولبا وجيوا ميانًا له في عربة االار .ويلتب هلذا السرلر التفصليلي فلي ملذكراي األميلر مان ليرييف بصلور رائعلة
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ايتصلال بلين غوتشلليوف وال يلا العاملة لل للواي الب للحة حللول البحتلو األساسلي لتيللوين حيوملة فررايلر (شللراط) .ووصلف هللذا
البفير الرجعي الوضق على الشي التلالي :وكانلت ال للاة ال ييبلة محروسلة فلي العلة بالر وبلولص ،أملا ال للاة الجييلي فيانلت
مواوفة في منازلهاو .وكان في وصفه هذا كثير من الصواب.
ولين أل تين الحيومة البراتة تبلك ع ًبا االر غير اليع البشيو به لزعباء ال وفييت؟ أين انيسلت الار لاي الباليلة؟ إنله
سرال رابت .ل ي سارعت هذ الار اي التي ارترات في ماضيها بالبليية إلى التجبق على محور جييي بعي اينتفاضة .وانحنى مجلر
الصللناعة والتجللار  ،الللذي يبث ل رأ البللال البوحللي لي ل الللر منللذ  2مللار (اذار) ،وانحنللى أمللا العب ل الرللاهر لبجلللر اللليوما
اإلمرراطوريو ووضق نف ه وتحلت التصلرف اليامل و للجنتله .وسلاري اتحلا اي الزيب لتفو والرلليياي فلي الاريل ذاتله .وفلي 10
مار (اذار) كان مجلر الار ة النريلة البوحي  ،سني العلرش ،يليعو بلغلة الجلرن البثيلر للبشلاعر ،كل البلواطنين اللرو  ،ولضل
الصفوف حول الحيومة البراتة ،هذ الحيومة التي تبث في الوات الحاضر ال لاة الشرعية الوحيي في روسياو .وفي الوالت ذاتله
ت ريرًا ،بيأي البرس اي وأجهز الار اي البالية بإ انة از واجية ال لاة ،وأل لت م لئولية الفوضلى عللى علات ال لوفييتاي ،وكلان
حذرا في با ئ األمر ،ر ل يلر أن از ا جرأ فيبا بعي.
موافها هذا ً
واللف الزعباء ،اصاف الب تسيمون اليرار ،واتحا اي البهن الليرراليلة ،وموهفلو اليوللة وكانلت تلر ملن الجليد برايلاي
صلليغت فللي هيئللة األركللان ،ومنشللوراي واللراراي مللن النللوع ذاتلله .وبلليأي الصللحافة الليرراليللة حبلللة هجوميللة ومللن أج ل ال للاة
وملار هلذا
البوحي و التي اتسذي في األشهر التالية طابق سي نلاري ضلي زعبلاء ال لوفييتاي .وكلان ليل هلذا م ًعلا نغل جليل جليًا.
َ
أررا على زعباء
مار ك هذا ب ري
ً
العي اليرير من البرس اي ،واألسباء البعروفة ،وال راراي ،والب ايي ،ولهجة التصبي َ ،
اللجنة التنفيذية الح اسين .ومق ذلك ل ييلن هنلا جييلة الللف هلذا البوكل البهلي للار لاي الباليلة ،ور ايشلتراكيون ملن صلغار
الرورجوازيين وولين أين او البليية؟و .إن البليية ع اة بين الرجال .إنهلا تبثل الو ضلسبة ملا املت تتبتلق بلاعتراف علا ي لني
جهاز اهر ي بى والح واليولةو .ولين الوضق يشتب بالضرط على انهيار اليولة ال ييبة ،ووضق ك الح ال يي بالن رة للجباهير
تحت إشار استفها .
ووجي العبال أنف ه في البصانق ،واي بيءوا يصلرحون أربلاب عبل  ،وأصلرح رب العبل ضليفًا جلاء فلي والت غيلر م ئل .
وكللان هنللا ضللبانة أا ل لللي الب كللين الللزراعيين ،فللي مواجهللة البوجيللك الحب للى العلليوانيين الرعيلليين عللن سلللاة ا َمللنَ أصللحاب
نأرا لرعيه عنها .ولين الب كين ل يعو وا م كين ح ي يين بعي أن ف يوا إميانية التصرف بببتلياته وحبايتهلا
الببتلياي بوجو ها ً
وصيانتها ،وأصرحوا مجر مواطنين مهزوزين ب و  ،وي ي تايعون ،ب ية وسيلة من الوسائ  ،منح ع لحيلومته ؛ ألنهل كلانوا هل
نألرا لضلعفها .وليلن صل اللعنلاي عللى
أنف ه في أمر الحاجة لب اعيتها .وبيأ هريء الب كين في وات مريلر يلعنلون الحيوملة
ً
الحيومة كان يعني أنه يهاجبون مصيره الساص.
في هذا الوات ههر أن مهبة العب البتضافر للجنة التنفيذية ولبجلر الوزراء الي أصلرحت الررهلان عللى أن فلن ال يلا فلي
زمن الثور يتضبن تضييق الوات بإط ق سي من األاوال .وكان هذا الفن للي الليرلراليين م ل لة ح لاب واعو .وينرغلي فلي نألره
ت جي ك الب ائ إلى ما بعي ،فيبا عيا ا الويء للتحالف.
وأطلق مليوكوف زم ء على البعاهياي ال رية .وتأاهر كرن يي ب نه ل ي بق شيئًا .ومن الرليهي أن يحتلي وكيل البجللر
األعلى لليني ة األرروذك ية الروسية ،وهو واحي من أسر لفوف يبلك ا ً
كريرا من البصلروفاي غيلر البنألور وسلبي للرئير
اا ً
الللوزراء ،ولينلله لللير أميل ًلرا ،مللن الرلليهي أن يحتللي مث ل هللذا الرج ل بعنللف ويصللرح ببللا يلللي :وإن ايتفااللاي جلليير بالعصللاباي
والنش الينو ،وبهذا التصريح أرار ب ري ابت امة حليبة ههري عللى وجله ميليوكلوف ال ائل (وإن رجل الشلارع مغفل و) ،فلااترح
مليوكوف اينت ال إلى جيول األعبال .وييي التصريح الرسبي للحيومة الوعو باستيعاء البجلر الت سي ي في أارب وات مبين،
ولين تاريخ انع ا ل يحي عبيًا.
ول يين شي اليولة مارو ًحا على ب اط البنااشة؛ ف ي كانت الحيوملة ت مل إعلا اسلتتراب فلر و البلييلة الضلائق .وليلن
التصريح اشتب في الح ي ة ايلتلزا ببتابعلة الحلرب حتلى النصلر وواحتلرا ايتفاالاي البع لو ملق الحلفلاءو .وفيبلا يتعلل بل الار
مشيلة للوجو الشعري ،ف ي تبت الثور على ما يريو لتصرح ببا يلي :ير ى ك شيء على ما كان عليه في الباضي .وببا أنهل كلانوا
يعاون يعتراف ول التحالف بال لاة الجييي معنى صوفيا -ألن التاجر الصغير ي ي اوي شيئًا ما ا البصلرف ي يعترلر مليئًلا-
ف ي تحبلت اللجنة التنفيذيلة بصلبت ،التصلريح اإلمرريلالي بتلاريخ  6ملار (اذار) .والي صلرح سلوالانوف بعلي علا  ،بنغبلة مرسلفة
اائ ً :ول يين هنا أي جهاز رسبي للييب راطية ل يعار علنًلا عبل الحيوملة البراتلة اللذي شلو رورتنلا منلذ وي تهلا فلي أعلين
أوروبا الييب راطيةو.
وأاليرا بتاريخ  8مار (اذار) الرال من البسرز الوزاري مرسو عفو عا عن البعت لين والب جونين .وفي هذا الوات كان
ً
الشع اي فتح كل أبلواب ال لجون ،وكلان البنفيلون ال ياسليون يعلو ون وسلط تيلار هائل ملن ايجتباعلاي ،والحباسلة ،والبوسلي ى
102

الع لليرية ،والسا ل  ،والزهللور .وكللان للبرسللو وي صللي مت ل الر صللا ر عللن الب تشللارياي .وبتللاريخ  12أعلللن إلغللاء ع وبللة
اإلعيا  .وبعي أربعة أشهر ،أعيي تاري هذ الع وبة على الجنو  .وكان كرن يي اي وعي ب نه سيرتفق بالعيالة إلى م لتو لل يُعلرف
من ار  .وفي فور حباسية ،ساعي على إارار ااتراح ايمته اللجنة التنفيذية يلنص عللى ارلول مبثللي العبلال والجنلو ك ضلا صللح.
وكان هذا اإلجراء هو اإلجراء الوحيي الذي أحر النا فيه بنرضاي ال الثور  ،وهو إجراء سر رع ك الصيان العيالة .ولين
هنا توافت التياليف .وارر البحامي ميانوف وايشتراكيو ،الذي كان يشغ منصرًا عاليًا في اللوزار للي كرن ليي ،الرر التب لك
ببريأ ايحتفاه بي البوهفين ال اب ين واستسيا التعريلر التلالي :وينرغلي عللى سياسلة الحيوملة الثوريلة أن ي تيلير أحليًا إذا لل ييلن
هنا اعو إللى ذللكو .وكلان هلذا البرليأ الجييلي ال اعلي التلي اعتبليي عليهلا كل الحيوملة البراتلة ،هلذ الحيوملة التلي كانلت تسشلى
باإلضافة إلى ك هذا إهانة أي شسص من الار لاي الباليلة ،حتلى أنهلا تسشلى إهانلة الريرواراطيلة ال يصلرية .ولل يرل ال ضلا فلي
أماكنه فح  ،ب ب ي البيعون العامون ال يصريون أيضًا .ومن الاريعي أن ييون ملن حل الجبلاهير أن تغضل ملن هلذا العبل .
ولين غضرها ل يص إي إلى ال وفييتاي؛ فالجباهير ي تيال في أف الحيومة.
وه نوع من الهواء الرار ذاته من شسصلية سلبيناها سلاب ًا ،هرلت هلذ الالراو ملن البليعي العلا لفلوف اللذي كلان يضلق
الت ارير الرسبية عن والرلياء واألنذالو البتبركزين في البجلر األعلى لليني لة األرروذوك لية الروسلية .وكلان اللوزراء ي لتبعون
ب ل إلى هذ الت ييراي العذبة ،ولين هذا البجلر عرار عن مرس ة لليولة ،كاألرروذوك ية التي هلي يلن اليوللة .واحتفألوا أيضًلا
بت ليف البجلر األعلى؛ إذ أن على الثور أن ي تتشاجر مق أحي.
وتابق أعضاء مجلر اليولة واألتراع البوالون يرنين أو ر رة من ال ياصر على ع ي الجل اي ،أو تابعوا على األال ت اضلي
رواتره وأتعابه  .وكان لهذا الحا ث معنى رمزيا .وفي البصانق والثيناي كان العبال والجنلو يحتجلون بصلوي علا ول .واضلاربت
اللجنة التنفيذية وع يي الحيومة جل تين نااشت فيهبا مصير أعضاء مجللر اليوللة ورواتلره  ،ولل تتوصل إللى أي الرار .نعل ! لل
تتوص إلى ارار؛ إذ كيف يبينها أن تزع شسصياي محترمة بينها عي ي ب به من أصياائها الايرين؟
كان الوزراء الراسروتينيون في ال لعة ،لين الحيومة البراتة سارعت إلى تحييي روات له  .وكلان لعبلهلا هلذا نغبلة سلاالر
أو رنة صوي اا من العال اآلالر .ولين الحيومة ل تين تريي أن تستلف مق أعضاء الحيومة ال اب ة ،حتى ولو كانوا معت لين.
ملرالرا لهلذا
وتابق النواب نعاسله فلي بلزاته البزركشلة .وعنليما تجلرأ سلوكولوف النائل الي لاري ،اللذي رفعله كرن ليي
ً
البنص وحضر ايجتباع وبالر نغويو األسو  ،طر الوزراء ملن الجل لة؛ فلل ييلن نلواب ال يصلر يسشلون اياللت ف ملق رلور
فرراير (شراط) حي ااتنعوا ب نه لير لحيومة هذ الثور أسنان حا .
واي رأ ماركر أن سر انهيار رور مار (اذار) في ألبانيا ساب ًا هو أن الحركة وأصلحت ف ط أعللى ابلة سياسلية ،ون
ع سلبلوا،
أن تبر ك الار اي تحت هذ ال بة؛ فهي ل تبلر الريرواراطيلة ال ييبلة ،والجليد ال ليي  ،وال ضلا ال ليماء اللذين ولليوا ،و ُ
ونُ سأفوا في اليمة الحي الب تريو .واي فتد ايشتراكيون من نبوذال كرن يي عن ال َس ص؛ حي كان ماركر يلر سلر الضلياع.
وكان البارك يون البناشفة مق كرن يي ي مق ماركر.
وكان البجال الوحيي الذي أههري الحيومة فيه شيئًا من الرييهة ،واتسذي فيه م ل ًيا روريا ،هو التشريق الذي أصليرته حلول
الشركاي الب اهبة ،ف ي أصيري مرسو ًما إص حيا بتاريخ  17مار (اذار) .ول تُلغ ال يو ال ومية والبذهرية إي بعي ر رة أيا ملن
تعلان ،فلي هل النألا ال ليي  ،إي ملن
تاريخ صيور هذا البرسو  .وكانلت الحيوملة تضل علي ًا ي بل بله ملن الشسصلياي التلي لل
س
م اوئ اانون الشركاي الب اهبة.
صب فلي كل األذنلين.
وكان العبال ياالرون بإلحاح ي يعرف اليل بتحييي يو العب بثباني ساعاي .وتأاهري الحيومة بال َ
ف ي كانت حال ة الحرب اائبة ،وعلى ك فر أن يضحي من أج الوطن .وباإلضافة إلى هذا فإن مهبة ال وفييت تهيئة العبال.
وكانت م لة األر تناوي على تهييي أكرلر .وكلان ملن الضلروري عبل شليء ملا فلي هلذا البجلال .وأوصلى شلينغاريف
حلذرا فلل يحلي وهائفهلا ومهامهلا .وتصلور الف حلون
وزير الزراعة بعي أن أزعجه إلحاح الف حين بإنشاء لجان محلية ،ولينه كان
ً
أن اللجان ست لبه األراضي .واير الب كون أن اللجان ذاتها ستحبي مبتلياته  .وهيلذا أحلر نألا فررايلر (شلراط) منلذ الرليء ب نله
مربوط من عن ه بع ي البوجيك ،ال اسية أكثر من ك الع ي واألرباة األالر .
أجلللت ك ل الب للائ التللي انرث للت عنهللا الثللور إلللى أن ينع للي البجلللر الت سي للي .فه ل يبيللن
واسللتنا ًا إلللى الع يللي الرسللبية ،س
لللييبواراطيين اليسلتوريين اللذين ي عيل فلليه واللذين لل ينجحلوا ،أن يلرلوا اإلرا الوطنيللة! وأن يبتالي ميسائيل روملانوف هللذ
اإلرا ؟ ك كان هذا ميعا ل سف! وفل ي هلذ الغضلون كلان تحضلير التبثيل اللوطني الب رل يلت بجييلة بيرواراطيلة كريلر  ،وبلطء
شلهرا
مح وب ليرجة تحول معها البجلر الت سي ي إلى سراب .وفي  25مار (اذار) ف ط ،أي بعي شلهر ملن اينتفاضلة -والحيلا
ً
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في ه الثور ! -ارري الحيومة تشليي ملرتبر حافل اللاص لوضلق الانون اينتسابلاي .وليلن هلذا البلرتبر لل ينع لي أبليًا .وصلرح
مليوكللوف فللي كتابلله وتللاريخ الثللور و ،السللاطئ و ًمللا ،وبلهجللة مضللاربة مشوشللة ولل يشللرع بعبل البللرتبر السللاص فللي هل أول
حيومةو ب ر تع يياي مستلفة .وتتعل هذ التع يياي بتشيي اللجنة والتزاماتها .وكانت البهبة ت جي انع ا البجلر الت سي لي إللى
وات أفض  ،حتى النصر ،وحتى ال ل أو حتى األحياث اليورنيلوفية.
كانت الررجوازية الروسية ،التي جاءي للعال مت الر جيًا ،تير الثور كرهًا مبيتًا .ولين ح يها كان يفت ر إللى ال لو  .وكلان
عليها أن تر ى في مواف البتفرال لتناور .وببا أن الررجوازية ي تبلك إميانية ال الثور والن ها ،فإنها اعتبيي ال يار عليهلا علن
طري إطفاء لهيرها.
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ازدواجية السلطات
على ملاذا تشلتب از واجيلة ال للااي؟ للير بوسلعنا إي أن نتوالف عنلي هلذ الب ل لة التلي لل نجلي إيضلا ًحا لهلا فلي اليتابلاي
التاريسية .ومق ذلك ،فإن از واجية ال لاة حالة الاصة ألزمة اجتباعية .وهي الاصية مبيلز ي تت ل بهلا الثلور الروسلية فلي علا
 1917ف ط ،وإن كانت هذ الساصية بارز وواضحة فيها أكثر من غيرها من الثوراي.
فالار اي البتعا ية موجو في البجتبق و ًما .وتحاول الار ة البحرومة من ال لاة فق م ار اليولة كيبلا يبيل نحوهلا إللى
رجة معينة .ومق ذلك فإن هذا ي يعني وجو از واجية أو تعي سلااي في البجتبق .ويتحي طابق النأا ال ياسي بصلور مراشلر
علن طريل ع اللة الار لاي البضللاهي ملق الار للاي الحاكبلة .وتر للى وحلي ال للاة ،التللي تعترلر شللر ً
طا مال ًلا يسللت رار نألا مللن
األنأبة ،ما امت الار ة الحاكبة ناجحة في فر أشيالها اياتصا ية وال ياسية على البجتبق ،كبا للو أنهلا األشليال الوحيلي التلي
يبين تاري ها.
إن تحيلل اليللونيرز والررجوازيللة معًللا -سللواء ترعًللا لصلليغة الهللوهنزولرن أو صلليغة الجبهوريللة -ي يشللي از واجيللة فللي
ال لااي ،مهبا بيي النزاعاي عنيفة في بعض األحيان بين الب تلبين لل لاة ،إن له ااعي اجتباعية مشتركة ،وللير هنلا اللوف
من واوع انشاار في الجهاز الحيومي من جراء ال فاته  .إن نأا ال لاة البز وجة ي ينرع إي من نزاع طر لي ي يبيلن التغلل
عليه ،وهو بالتالي نأا ي يبين إاامته إي في فتر رورية ،ويشي أحي العناصر األساسية لهذ الفتر .
وتشتب اآللية ال ياسية للثور على اينت ال من سلاة طر ة إلى أالر  .وتت اينتفاضة العنيفة في حي ذاتها بصور اعتيا يلة
ال ل فتر اصير  .ولين من الناحية التاريسية ي ترتفق أية طر ة من وضق الترعيلة إللى ال ليار فجل  ،وفلي ليللة واحلي  ،حتلى وللو
كانللت هللذ الليلللة ليلللة الثللور  .فل بُللي مللن أن تحتل فللي عشللية الثللور موا ًعللا م للت ً تبللا ايسللت ل إزاء الار للة الب لليار رسللبيا.
وباإلضافة إلى هذا ،ينرغي أن تتركز في هلذ الار لة املال الار لاي والشلرائح الوسلاى الب لتاء ملن الوضلق ال لائ  ،والعلاجز علن
ال يا بيور م ت  .وير ي اإلعيا التاريسي ينتفاضة ملا ،فلي فتلر ت لر الفتلر الثوريلة إللى أن تركلز الار لة البسصصلة لتح يل
النأا ايجتباعي الجييلي فلي يلييها بالفعل جلز ًءا ها ًملا ملن سللاة اليوللة ،ون أن تصلرح سليي لللر بشلي كامل  ،فلي حلين ييلون
الجهاز الرسبي بين ييي الباليين ال يماء لل لاة .هذ هي ن اة انا ق از واجية ال لاة في ك رور .
ولين لير هذا الاابق هو طابعها الوحيي .فإذا كانت الار ة الجييي التي حبلتها رور من الثلوراي إللى ال للاة ،ي تريلي هلذ
الثور أبيًا ،وكانت في ح ي ة أمرها طر ة شلاالت ،وتسلفلت تاريسيًلا ،واهتلرأي ارل أن تتلوال رسلبيًً ا ،وواعلت عنلي وصلولها إللى
ال لاة على الص ناض ببا فيله اليفايلة ويحلاول ايسلتي ء عللى م لو اليوللة .ي لتريل التلوازن البزعلزع لل للاة البز وجلة ،فلي
الثور ال ياسية ،بتوازن االر اي ييون أحيانًا أا رراتًا .ويشي اينتصار عللى وفوضلىو ال للاة البز وجلة فلي كل مرحللة جييلي ،
مهبة الثور  ،أو ...مهبة الثور البضا أحيانًا.
إن از واجية ال لاة ي تفتر ف لط ،بل إنهلا ت لترعي أيضًلا بصلور عاملة ت لي ال للاة عللى حصلص مت لاوية ،وت لترعي
إجبايً ك توازن ااعي لل لااي .ولي ت هذ الح ي ة ح ي ة ستورية ،ب إنهلا ح ي لة روريلة .وهلي ترلرهن عللى أن اللرق التلوازن
ايجتباعي اي الر ب الرنية الفواية لليولة .وترلرز از واجيلة ال للاة حيثبلا تعتبلي الار لاي البتصلارعة عللى تنأيبلاي وللة متنلافر
للغاية -بعضها عفَى عليه الزمن ،وبعضها اآلالر يتشي  -تتيافق فيبا بينها في مجلال إ ار اللر فلي كل الالو  .ويتحلي الجلزء ملن
ال لا ة الذي تحص عليه ك طر ة من الار اي البتصارعة في هذ الأروف ببيزان ال و  ،ومراح البعركة نف ها.
وي يبين أن ييون مث هذا الوضق م ت ًرا باريعته ذاتها .ويحتاال البجتبق إلى تركيز ال لاة ،سلواء فلي الار لة الب ليار ،
أو في الحاللة الحاضلر  ،فلي الار تلين اللتلين تت اسلبان ال لو  .ويفلتد البجتبلق علن هلذا التركيلز بصلور ي ت لاو  .وي تعللن تجزئلة
ال لاة عن شيء االر غير الحرب األهلية .ومق ذلك اي تجي الار اي واألحزاب البتصارعة نف ها مضار إلى الصرر فتر طويللة
ار أن ت رر الو هذ الحرب ،والاصة إذا كانت تسشى تيال او رالثلة .وتضلار إللى البواف لة عللى أسللوب ال للاة البز وجلة.
ومق ذلك ي بُي من أن تنفجر هذ ال لاة .وتعاي الحرب األهلية لل لاة البز وجة أوضح تعرير عنها والاصة من الناحية اإلاليبية،
وت ات ك سلاة من ال لااي -بعي إنشاء مواعها البحصلن -لغلزو ملا تر لى ملن األراضلي ،هلذ األراضلي التلي تتحبل فلي الغالل
از واال ال لاة بشي غزواي متناوبة ت و بها ال وتان البتصارعتان ملا املت الو إحلياهبا لل تتفلوق عللى ال لو األاللر بصلور
نهائية.
ل ي كانت الثور اإلنيليزية التي تبت في ال رن ال ابق عشر ،رور كرر الرت األمة من الرأ حتى أالبلص ال ليمين ،وهلي
تبث بوضوح تناوب از واجية ال لااي مق انت ايي عنيفة من سلاة إلى أالر  ،تحت طابق الحرب األهلية.
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ففي بياية األمر عارضت الررجوازية والار اي ال ريرة منها ،والبرلفة من نر ء الريف ال للاة البلييلة البيعوملة بالار لاي
البتبيز أو ب ب الار اي ،من أرستواراطيين وأساافة .وكانلت حيوملة الررجوازيلة هلي الررلبلان اليالفلاني اللذي يعتبلي عللى ال لو
اللنينيللة .وانتهللى الصللراع الاوي ل بللين هللذين النأللامين بحللرب أهليللة ميشللوفة .والل ل البركللزان الحيوميللان :لنللين وأوك للفور
جيوشهبا ،واتسذي از واجية ال لااي شي ً إاليبيا ،مق أن الحيو اإلاليبية كانت مزعزعلة إللى حلي كريلر ،كبلا هلي الحلال فلي كل
حرب أهلية .وانتصر الررلبان وأ سسر البلك ،وانتأر مصير .
وبيا أن شروط وجو سلاة موحي للررجوازية اليالفانيلة الي وجليي وتشليلت .وليلن ارل أن تلتحا ال للاة البلييلة ،تحلول
ُ
واللزراع ،واألت يلاء،
جليد الررلبلان إللى الو سياسللية م لت لة .وجبلق فلي صلفوفه الب للت لين ،والرورجلوازيين الصلغار ،والصلناع،
والبناضلين البتشي ين .وتيال الجيد ومار سلاته في الحيا ايجتباعية ي ك لو م للحة وي كحلر و ييتلاتوريو فح ل  ،بل
ً
جهلازا جييليًا لليوللة انتصل فلوق
مارسها أيضًا كتبثي سياسي لار لة جييلي تعلار الررجوازيلة الغنيلة البي لور  .وأنشل الجليد
ال ا الع يريين؛ هو مجلر منيوبي الجنو والضراط (والبحرضونو) .عنيها جاءي فتر جييي من از واجية ال لاة ،فهنا سللاة
الررلبان اليالفاني ،وهنا سلاة الجيد الب ت  .وأ ي از واجيلة ال للاة إللى نلزاع صلريح وواضلح .ووجليي الررجوازيلة نف لها
عاجز عن الواوف في وجه والجيد النبلوذجيو ليرومويل -أي الليهباء الب للحين -ب اعاتهلا الساصلة .وانتهلى الصلراع بتاهيلر
الررلبان اليالفاني بب اعي سيف ايست ل .وب ي من الررلبان أرر ب يط ،وتوطيي ييتاتوريلة كرومويل  .وحاوللت الشلرائح الليُنيا
فللي الجلليد ،ب يللا والببهلليينو ” “LEVELLERSالللذين يشلليلون الجنللاح الي للاري البتاللرف للثللور  ،مواجهللة سلليار اللليوائر
الع يرية العليا ،وكرار ضراط الجيد ،بنأامه الساص الشعري .ولين ال لاة البز وجة الجييي ل تتبين من النبو وايمتيا ؛ إذ لل
ييللن والببهلليونو ،وأفللرا الشللرائح الللينيا مللن الررجوازيللة الصللغير يبليللون انللذا  ،وي ي للتايعون أن يبليللوا ،طري ًلا م للت ً ف لي
التاريخ .واي تعج كروموي فصفي ح اب الصومه .وههر نأا سياسي جييي غير م ت ر ،وب ي اائ ًبا ال ل عي سنين.
وفي زمن الثور الفرن ية اليرر  ،كان العبو الف ري للبجلر الت سي لي مرلفًلا ملن نسرلة الار لة الثالثلة  .Tires-Etatول لي
ركز هذا البجلر ال لاة بين يييه ون أن يُلغي مق ذلك ك امتيازاي البلك .وكانت فتر البجلر الت سي ي فتلر از واجيلة الايلر
ض عليها بصور حاسبة إي بإع ن الجبهورية.
في ال لااي انتهت بفرار البلك إلى فارين ،ول يُ َ
وكان أول ستور فرن ي ( ستور عا  )1791البرني على وه ايست ل البال لل للاة التشلريعية علن ال للاة التنفيذيلة،
يُسفي في الوااق أو يحاول أن يسفي عن الشع از واجية ح ي ية في ال لااي؛ سللاة الررجوازيلة التلي تسنليات بصلور نهائيلة فلي
البجلر الوطني بعي استي ء الشع على الراستي  ،وسلاة البليية ال ييبة ،التي ملا زاللت ميعوملة بالار لة النريللة الرفيعلة ،ورجلال
اليني ة ،والريرواراطية ،والاغبة الع يرية ،ون أن نتحليث علن اآلملال البعتبلي عللى التليال األجنرلي .وكلان انهيلار هلذا النألا
الحتبي يعي ويتهي من ال ل تنااضاته .ول يين هنا أي مسرال مبين إي في ال ضاء على تبثي الرجعية األوروبيلة للررجوازيلة أو
في إحالة البلك والبليية إلى الب صلة .وكان على بارير وكوب نر أن تتجابها.
ولين كومونة بارير التي اعتبيي على الشرائح الينيا للار ة الثالثة  Tiers-Etatفلي العاصلبة والتلي افعلت علن ال للاة،
ببزيلي ملن اإلاليا والج لار ضلي الببثللين الرسلبيين للشلع الرورجلوازي ،الللت إللى ال لاحة ارل أن يصل الوضلق إللى الحلرب
والب صلة .واامت از واجية جييي لل لااي ،سجلنا مأاهرها األولى منذ علا  1790عنليما كانلت الررجوازيلة اليريلر والبتوسلاة
متبركز ب و في اإل ار والرليياي .في كانت اللوحة ميهشة رائعة -ومعرضلة ملق ذللك للن لي والتجلريح الشلنيعين -لجهلو الشلرائح
العاميلة للصللعو ملن األسللف  ،وملن األاريللة ايجتباعيللة ،وملن سللرا ي البلوي ،واللليالول فللي ال لاحة الببنوعللة؛ حيل كللان رجللال
يرتلليون الشللعر الب للتعار وال للروال الضللي يحللي ون مصللائر األمللة .وأصللرح واض ل ًحا أن نفللر األسللر التللي اسللتها الررجوازيللة
البتعلبة ،اي بُعثت إلى الحيا وبيأي بالحركة .وانرث لت ملن اليتللة البتباسلية رءو بشلرية ،وامتليي أيلي الشلنة ،وانرعثلت أصلواي
صالحة ،ولينها ل تت بالرجولة .وعاشت ضواحي بارير ،التي تُعترر ا ع الثور  ،حياتها الساصلة .وتل ايعتلراف بهلا -ف لي كلان
من الب تحي عي ايعتراف بها! -وتحولت إلى وائر .ولينها كانت تحا و ًما فواص الشرعية ،وتيت ل مليًا مويلا جييليًا اا ًملا
من األسف  ،ضي الشرعية الررجوازية التي تحبي البليية اإلاااعية .وهيذا ارتفعت أمة رالثة في ه أمة رانية.
ووافت األا ا الراري ية في أول األمر تعار اليومونلة التلي كانلت تتصلرف بهلا الررجوازيلة البرجللة .واسلتولت األا لا
بانيفاعلة  10أغ للار (اب)  1792الجريئلة ،علللى اليومونللة .وااوملت اليومونللة الثوريللة بعلي ذلللك البجلللر التشلريعي ،رل ااومللت
البجلر الثوري (اليونفان يون) ،اللذين تسلفا عن الب ير  ،وأالرا إنجاز مها الثور  ،وسج األحياث لينهبا ل يحيرانها ،ألنهبلا ي
يبليان ال و والجرأ  ،واإلجباع الذي تبليه هذ الار ة الجييي التي أتيح لها الوات ل نرعاث من أعبال النلواحي الراري لية ووجليي
الليع فلي أكثللر ال لر تسلفًلا .وكبللا أن األا لا اسلتولت علللى اليومونلة ،اسلتولت اليومونللة بانتفاضلة جييلي علللى البجللر الثللوري
(اليونفان يون) .وتبيزي ك من هذ البراح باز واجية واضحة في ال لااي كان جناحاها ي عيان إلى إاامة سلاة موحي واوية،
وكان الجناح اليبيني يلج إلى اليفاع ،على حين يلج الجناح الي اري إلى الهجو .
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وتنرع الحاجة إلى اليييتاتورية -هذ الحاجة التي تبيز الثوراي والثوراي البضا  -عن التنااضاي التي ي تحتبل لل للاة
البز وجة .ويت اينت ال من أحي هذين الشيلين إلى اآلالر باري الحرب األهلية .ولين البراح اليرلر للثلور  ،أي انت لال ال للاة
إلى طر اي جييي أو شرائح اجتباعية ،ي تتااب والحالة هذ أبيًا مق وراي البرس اي الررلبانية التي ت ير وراء ينامييية الثور
وك نهللا هلهللا البتسلللف .وفللي نهايللة الباللاف انلليمجت اليييتاتوريللة الثوريللة لعامللة الشللع اليللا ح مللق ييتاتوريللة البجلللر الثللوري
(اليونفان يون) ،ولين مق أي مجلر روري؟ مق مجلر تسلص باإلرهاب من الذين كانوا ي ليارون عليله بلاألمر ،مجللر ال علي
أعضائه ،وأصرح متااب ًا مق سيا او اجتباعية جييي  .وهيذا ارتفعلت الثلور الفرن لية الل ل أربلق سلنواي إللى ن اتهلا الحرجلة،
اعترارا من  9ترمييور ،ومن جييي بيرجاي سللاة مز وجلة .وملر أاللر أيضًلا،
بواساة رجاي سلاة مز وجة .وبيأي بالنزول
ً
سر ت الحرب األهلية ك نزول ،كبا راف ت ك عبلية صعو  .وبهذا الشي يفتد البجتبق الجييي عن توازن جييي لل و .
واي حصنت الررجوازية الروسية -التي ااتلت مق الريرواراطية الراسروتينية وتعاونت معها -موااعها ال ياسية ال ل الحلرب
بصور غريرلة .وحشليي بلين يلييها الو كرلر بواسلاة اتحلا اي الزيب لتفو والرلليياي ولجلان الصلناعاي الحربيلة ،م لتغلة هلزائ
أهوائها ب موال اليولة وميزانياتها الضلسبة .وكانلت تبثل فلي الوالت ذاتله حيوملة موازيلة .وكلان
ال يصرية .وكانت تتصرف ح
وزراء ال يصر يشتيون في فتر الحرب من ر يلة األميلر لفلوف يُ َبلون الجليد ،ويغلذسي الجنلو ويعتنلي بهل  ،وينشلئ لهل مرس لاي
الح اين .وكان الوزير كريفوشيئين ي ول منذ عا  :1915وينرغي أن ننتهي من لفوف أو ن لبه ك ال لاةو .ول يين يتصور انذا
شهرا ،ي من يي ال يصر ،ولين من أييي كرن يي وتشسييز وسوالانوف .ومق ذلك
أن لفوف سي تل وك ال لاةو بعي ربانية عشر
ً
ف ي برزي في اليو التالي ينت ال ال لاة إليه ،از واجية جييي لل للاة ،فلإلى جانل نصلف  -الحيوملة الليرراليلة التلي كانلت سلائي
بللاألمر ،والتل ي صللرغت بعللي ذلللك الواللت بالاللابق الشللرعي ،انرعثللت حيومللة غيللر رسللبية ولينهللا حيومللة فعليللة أكثللر ،هللي حيومللة
لارا مللن هللذا الواللت ،بلليأي الثللور الروسللية بايرتفللاع إلللى م للتو حلليث للله يلللة
الجبللاهير اليا حللة ،البشللابهة لل للوفييتاي .واعترل ً
تاريسية عالبية.
وفي هذا تيبن مق ذلك طرافلة از واجيلة سللااي روريلة فررايلر (شلراط)؟ ل لي شليلت از واجيلة ال للاة فلي أحلياث ال لرنين
ال ابق عشر والثامن عشر ،مرحلة طريعية للصراع ،مفروضة على أطراف الصراع ببيزان مرات لل و  .وحاول ك طرف منهبا
عنيئذ استريال ايز واجية ب لاته البوحي  .وها نحن نر في رور عا  1917كيف شيلت الييب راطيلة الرسلبية ،بلوعي ،وترصلر
ساب  ،سلاة مز وجلة تليافق علن نف لها بيل اواهلا بغيلة ايسلتئثار بال للاة لهلا وحليها .وت س لت ايز واجيلة ،ألول وهللة ،ي بعلي
صراع طر ي على ال لاة ب نتيجة ولتنازلو ب م اب من طر ة إلى األالر  .وعنيما حاولت والييب راطيةو الروسية السلروال ملن
ايز واجية ،ل تجي مسر ًجا سو ايمتناع عن است ال لاة .وهذا هو بالضرط ما سبينا "مفارقة ثورة فبراير (شباط)"
ورببا كان بوسعنا أن نجلي بعلض التبارل فلي سللو الررجوازيلة األلبانيلة فلي علا  1848إزاء البلييلة ،وليلن التبارل للير
كللام ً .صللحيح أن الررجوازيللة األلبانيللة كانللت تحللاول ب ل ي ربللن اات للا ال لللاة مللق البلييللة علللى أسللر اتفللاق يللت بينهبللا .وليللن
الررجوازية ل تيلن تبللك كامل ال للاة بلين يلييها ،لل تيلن راغرلة بالتنلازل عنهلا كليلة للبلييلة .وكانلت الررجوازيلة الرروسلية تبللك
ال لاة اسبيا ،ول تشك لياي ة واحي أن او النأا ال يي ستضق نف ها تحت تصرفها بليون أفيلار سلاب ة ،أو سلتتحول إللى أنصلار
مسلصين ل وتها الساصةو (ماركر وأنجلر) ولل تحلاول الييب راطيلة الروسلية لعلا  ،1917التلي كانلت تبللك ال للاة بياملهلا منلذ
واوع اينتفاضة ،اات ا ال لاة مق الررجوازية فح  ،ب حاولت أيضًلا أن تتنلازل لهلا بصلور كامللة علن الشلئون العاملة .ورببلا
يعنللي هللذا أن الييب راطيللة الرسللبية الروسللية اللي وصلللت فللي الربللق األول مللن ال للرن العشللرين إلللى تفيللك سياسللي أكرللر مللن تفيللك
الررجوازية الليررالية األلبانية في منتصف ال لرن التاسلق عشلر .وإن هلذا لبلن طريعلة األشلياء ألنله هلو الوجله ال ليئ للصلعو اللذي
اامت به الرروليتاريا في ال ل هذ الح رة الزمنية ،واحتلت ميان حرفيي كروموي وجباهير روب ريير الشعرية.
فإذا ما رسنا الوااق بعب أكرر ،وجلينا أنله كلان لل للاة البز وجلة للحيوملة البراتلة واللجنلة التنفيذيلة طلابق واضلح .وكلان
البيعي بال لاة الجييي ي يبين أن ييون ب ري سلو الرروليتاريلا .وكلان التوفي يلون البعتبليون عللى العبلال والجنلو ون أيلة
ضللبانة مضللارين إلللى الحفللاه علللى البحاسللرة ذاي ال يللي البللز وال لل ياصللر واألنريللاء ،وكانللت سلللاة الليرللراليين والللييبواراطيين
البز وجة تعير ف ط اات ا ًما لل لاة غير هاهر بين الررجوازية والرروليتاريا .وعنيما استعري الر شفة فيبلا بعلي التلوفي يين ملن ابلة
ال وفييتاي -واي حيث هذا بعي بضعة شهور -برزي ايز واجية السفية لل لااي ،وت هلذا فلي عشلية رلور أكتلوبر (تشلرين األول)
واي عاشت الثور حتى هذا التاريخ في عال من اينحرافاي ال ياسية .وتحولت از واجية ال للااي ،التلي هلي مرحللة ملن الصلراع
الار ي ،إلى فير منأبة .وأالذي تنحرف عرر مباحياي البث فين ايشتراكيين .وهنلا أاللذي ميانهلا فلي البنااشلة النأريلة .ي شليء
يضيق .واي سبح لنا طابق بري سلاة فرراير (شراط) البز وجة بفه مراح التاريخ التي ههري فيله هلذ ايز واجيلة كفتلر فليض
وسط صراع نأامين .وهيذا فإن ضوء ال بر الضعيف ي بح لنا بالوصول إلى استنتاجاي هامة حول ضوء الشبر.
وتيبن الساصية األساسية للثور الروسية ،التي اا ي في أول األملر إللى مفارالة از واجيلة ال للااي نصلف  -الايفيلة ،فلي
النضوال اليرير للرروليتاريا الروسية ،بالب ارنة مق الجباهير الحضرية للثوراي ال اب ة ،ر منعت فيبا بعلي ايز واجيلة الح ي يلة ملن
التحول لصلالح الررجوازيلة؛ ألن الب ل لة كانلت ماروحلة عللى الشلي التلالي :إملا أن ت لتولي الررجوازيلة فعل ً عللى جهلاز اليوللة
ال يي  ،بعي أن جي ته ليسي مساااتها ،وعنيها يصرح على ال وفييتاي أن تزول .أو تشي ال وفييتاي ااعي اليولة الجييي  ،بعلي أن
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ت ضي ،ي على جهاز اليولة ال يي فح  ،ب على تفوق الار اي التي كانت ت لتسيمه أيضًلا .والي توجله البناشلفة وايشلتراكيون –
الثوريون نحو الح األول .وتوجه الر شفة إلى الح الثاني .ووجيي الار اي البضاهي نف ها ،هذ الار اي التي ل تين تبللك فلي
الباضي ح تعرير (ماراي) معارف كافية ،وتجربة ،وايا ل يا عبلها حتى النهاية ،وجيي هذ الار اي نف ها ،في رور ال لرن
العشرين ،م لحة بهذ الصفاي الث رة وانتصر الر شفة.
وبعي عا من انتصلار هلذ الار لاي ،طرحلت الب ل لة ذاتهلا ملن جييلي أملا ميلزان االلر لل لو فلي ألبانيلا .ف لي كلان الحلزب
ايشتراكي  -اللييبواراطي يتوجله نحلو إااملة سللاة يب راطيلة للررجوازيلة وال ضلاء عللى ال لوفييتاي .وكانلت روزا لوك لبرورص
وكارل ليرينست يتباسيان بيييتاتورية ال لوفييتاي .والي انتصلر ايشلتراكيون  -اللييبواراطيون .وااتلرح هيلفر ينلغ وكاوت ليي فلي
ألبانيا ،وماكر الير في النب ا ومزالو الييب راطية باألسلوب ال وفييتي ،وذلك عن طري إ الال ال وفييتاي العباليلة فلي اليسلتور.
وكان هذا يعني تحوي الحرب األهلية ،اليامنة أو البعلنة إلى مركرة لنأا اليوللة .وي يبيلن تصلور مثل هلذ األف طونيلة الغريرلة.
ورببا ييون ترريرها الوحيي فوق األراضي األلبانية ت ليي اليي ؛ فل لي كلان يبواراطيلو فرتبرلرص يريليون فلي علا  1848جبهوريلة
يرأسها اليوق ش ي اإلمرراطور.
فه تتنااض هلاهر از واجيلة ال للاة ،التلي لل ت لير بصلور كافيلة حتلى اآلن ،ملق النأريلة البارك لية لليوللة التلي تعترلر
الحيومة كاللجنة التنفيذية للار ة ال ائي ؟ أي يعني :ه ينااض تذبذب األسعار ،تحت ت رير العر والال  ،نأرية ال يبلة الب لتني
إلى العب ؟ وه تيحض تضحية األنثى التي تيافق عن صلغيرها نأريلة الصلراع ملن أجل الر لاء؟ كل  ،إننلا نجلي فلي هلذ الألواهر
ف ط ،مز ًجا أكثر تع ييًا لل وانين ذاتها .فإذا كانت اليولة هي منأبة التفوق الار ي ،وكانت الثور هي بيي الار ة ال ائي  ،فإن انت لال
ال لاة من أييي األولى إلى أييي األالر  ،يسل بالضرور صراعًا في وضق اليولة ،يأهر في بلا ئ األملر عللى شلي از واجيلة
في ال لاة .ولير البيزان الار ي لل و عي ًا ح ابيا صال ًحا لح اب م ر  .فعنيما ال ر النأا ال ليي توازنله ،لل ييلن ملن الببيلن
إاامة ميزان جييي لل و إي نتيجة لتح ال و البترا لة في البعركة .وهذ هي الثور .
واي يريو أن هذا ايستارا النأري اي شغلنا عن أحياث عا  .1917والح ي ة ،إن هذا ايستارا يياللنا في ال البوضوع.
ف ي كان الصراع الب ساوي ل حزاب والار اي يتاور حول م لة از واجية ال لاة .ومن ابة هذ النأرية ف لط يبيننلا أن نحتضلن
ب نأارنا هذا الصراع ،وأن نفهبه بصور صحيحة.

اللجنة التنفيذية
في  27فرراير (شراط) تشي في اصر توريي لجنة أطلل عليهلا اسل "اللجنكة التنفيذيكة لسكوفييت منكدوب العمكال" ون أن
ب علا  .وكلان
ييون تركيرها منار ًا على اسبها .ومن البعروف أن أول سلوفييت لبنليوبي العبلال تشلي فلي علا  1905أرلر إضلرا و
يبث بشي مراشر الجباهير البناضلة؛ إذ أن زعباء اإلضراب غيوا منيوبين في ال وفييت ،وت االتيار األشساص وتصلنيفه تحلت
النار .وانتس ال وفييت جهاز ال يا (اللجنة التنفيذية) لبتابعة النضال فيبا بعي .واامت اللجنة التنفيذية في عا  1905بارح م ل لة
اينتفاضة الب لحة ووضعها موضق التنفيذ.
ولين رور فرراير (شراط) انتصري بفض انتفاضة األفواال الع يرية ار أن يشي العبال سوفييتاته  .وهيذا تشيلت اللجنة
التنفيذية بشي اعتراطي ار تيوين ال وفييت ،وبصور م ت لة عن البصانق واألفواال ،وبعلي انتصلار الثلور عللى ال يصلرية .وإننلا
لنر هنا البرا هة الت لييية للرا يياليين الذين ي فون مواف البتفرال ال ل الصراع الثوري ،ر ينيفعون بعي النصر ياتااف الثبلار.
ول يين الزعباء العباليون الح ي يون اي تركوا الشارع بعي ،وكانوا يجر ون الرعض من س حه لي للحوا اللرعض اآلاللر ،ويليعبوا
الرلرا ي لول بل ن البحلاويي تجلري فلي اصلر توريلي لسلل سلوفييت منليوبي
النصر ب و ال ح .وتل ى أكثر هريء الزعبلاء فانلة ً
العبال .ففهبوا يلة هذا السرر وأبعا  .وكبا اامت الررجوازية الليررالية في الريف عا  ،1916وال ل انتأار رور ال صر التي ي
بُي أن ي و بها أحيه بإعيا حيومة احتياطية لفرضها عللى ال يصلر الجييلي فلي حاللة النجلاح فلإن البث فلين الرا ييلاليين شليلوا شلره
حيومة احتياطية في لحأة انتصلار فررايلر (شلراط) .وببلا أنهل كلانوا -فلي الباضلي عللى األال  -جلز ًءا ملن الحركلة العباليلة ،فلإنه
عبلوا على الت تر وراء ت اليي هذ الحركة ،ف طل وا عللى موللو ه الجييلي ل ل "اللجنكة التنفيذيكة للسكوفييت" وهلذا مثلال واضلح
لعبلياي التزوير شره الواعية التي تب التاريخ عامة ،وتاريخ اينتفاضاي الشعرية بصور الاصة.
عندما تأخذ األحدا اتجاهًا ثورياي ويتحطم نظام التسلسكل زلكهي تتمسكك ال كرائح "المثقفكة" المكدعوة للم كارزة بالسكلطة
باألسماء والرموز المرتبطة بالذزريات البطولية للجمكاهير وتسفلي اليلبلاي علا روح األشلياء وجوهرهلا ،والاصلة عنليما يتعلل
األمللر ببصللالح الشللرائح الب لليار  .ول للي اسللتبيي اللجنللة التنفيذيللة سلللاتها اليريللر منللذ يللو تشللييلها ،مللن ا عائهللا ب نهللا اسللتبرار
ل وفييت  .1905وأاسر تشيي هذ اللجنة في ايجتباع األول اللذي ع لي ال لوفييت وسلط فوضلى شلاملة .ولل تلرل أن أرلري بشلي
ملحوه على تركي ال وفييت وعلى ال ياسة كلهلا .وكلان هلذا التل رير محاف ً
نألرا لتوالف ايالتيلار الاريعلي للببثللين الثلوريين،
ألا؛
ً
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والذي يت عا وسط مناخ النضال .فل ي غيي اينتفاضة جز ًءا من الباضي ،وانتشى الجبيق بسبلر النصلر ،وأاللذوا يعيليون تنألي
وجو ه  ،وبيا الضعف على النفو  ،وأصاب هذا الضعف بعض الرءو  .واحتاال األمر فيبا بعلي إللى شلهور ملن الصلراع الجييلي
والنضال في هروف جييي حي ي إعا تجبعاي الرجال ،ار أن تصرح ال وفييتاي التي أكبلت النصر بعي واوعه ،أجهلز ح ي يلة
للنضال وإعيا رور جييي  .وإننا لنركي على هذا البأهر من مأاهر ال ضية بعي أن ب ي في الأ حتى اآلن.

فح

ولين الاريعلة البعتيللة التوفي يلة التلي ات لبت بهلا اللجنلة التنفيذيلة وال لوفييت لل تل ي ملن الألروف التلي أحاطلت بتشلييلها
 ،ب ساعي على ذلك أسراب أكثر عب ًا وأبعي مي .

فل ي كان في بتروغرا أكثر من  150ألف جنيي .وكان عي العبال والعام ي من مستلف الب توياي يعا ل أربعة أضلعاف
ذلك .ومق هذا كان ك منيوبَين للعبال ي ابلهبا الب ة منيوبين عن الجنو  .وكانت ن رة التبثيل مااطلة مرنلة إللى حلي بعيلي .وكانلت
كافللة ايمتيللازاي لصللالح الجنللو  .وكللان كل ألللف عام ل ينتسرللون منلليوبًا واح ليًا علللى حللين كانللت وحللياي ع لليرية صللغير ترس ل
منيوبين .وهيذا غيا لون البعاطف الرما ية اللون ال ائي في لوحة ال وفييت.
وباإلضافة إلى ذلك فإن انتساب كافة البنيوبين البينيين ل يت من ار العبال! فل ي َارل ال لوفييت علي ًا ملن األشلساص بنلاء
علللى عللو شسصللية ،أو لتبللتعه بحبايللة مجبوعللة مللا ،أو بفض ل أيعيللره الفر يللة ،وكللانوا مللن البحللامين واألطرللاء الرا ييللاليين،
والا ب ،والصحفيين الذين يبثلون أحيانًا مستلف البجبوعاي البع ي  ،ويبثللون فلي أغلل األحيلان تالعلاته الساصلة .ول لي وافل
الزعبللاء علللى هللذا اإلف للا األكيللي لاريعللة ال للوفييت ،نأل ًلرا لللرغرته فللي تسفيللف حللي منلليوبي البص لانق والثينللاي بللرعض مبثلللي
الررجوازية الصغير البث فة .ونجح عي ملن هلريء ال لا مين الصليفيين الجلي  ،والرلاحثين علن البغلامراي ،والليجالين ،والثررلارين
البعتللا ين علللى الساابللة ،وال للا رين علللى فللر شسصلليته والتحلليث بحللز وشللي  ،وفرضللوا سلليارته فتللر طويلللة علللى العبلال
الصامتين والجنو البتر ين.
وإذا كان األمر كلذلك فلي بتروغلرا فلإن بوسلعنا أن نتصلور سلير األملور فلي البحافألاي التلي تح ل فيهلا النصلر ون أي
نضال .وكانت الر كلها تع بالجنو  .وكان تعيا حاميلة كييلف وهل لنغفورز وتفللير ي ي ل علن تعليا حاميلة بتروغلرا  .وكانلت
حامية ساراتوف وسامارا وطامروف وأوم ك تتلراوح بلين  70و 80أللف جنليي .عللى حلين كانلت الحاميلة فلي كل ملن ياروسل ف
وإيياتيرينوس ف وإيياتيرينرورص تض  60ألف جنيي .وكانت في سل لة طويلة ملن البلين تضل  50أو  40أو  30ألفًلا .وتل تنألي
ً
متبيلزا .وهيلذا
التبثي ال وفييتي بصور متراينلة ح ل االلت ف األملاكن ،ولينله أعالى ال اعلاي الع ليرية فلي كل ميلان وضلعًا
تج يي محاولة العبال للت ارب من الجنو إلى أبعي حي مبين .وسعى الزعباء سعيًا حثيثًا إلى إرضاء الضراط .فراإلضلافة إللى علي
كرير من الب زمين والب زمين األولين الذين الرجوا في البرحلة األولى ملن صلفوف الجنلو  ،منحلت ال للااي لل لا والاصلة فلي
البحافأاي ح ت ليي مبثللين علنه  .ونجل علن ذللك أن حصل الع ليريون فلي العييلي ملن ال لوفييتاي عللى أكثريلة سلاح ة .وهيلذا
استااعت جباهير الجنو التي ل ت الذ بعي طابعًا سياسيا تحييي طابق ال وفييتاي عن طري منيوبيها.
إن ك تبثي يضل عنصلر انعليا التناسل  .وتلز ا أهبيلة هلذا العامل بصلور الاصلة فلي الفتلر التلي تللي الثلور مراشلر .
وكثيرا ما كان البنيوبون في الريايلة ملن الجنلو العلاجزين سياسليا ،واألشلساص اللذين ي ع الة لهل بلالجيد أو بلالثور  ،والبث فلين
ً
وأنصاف البث فين من ك نوع ،ولل ابعين في حامياي البرالر  ،وال ا رين على الأهور ببأهر الوطنيين البتالرفين .وهيلذا حصل
تراين بين ع لية الثيناي وع لية ال وفييتاي .ول ي تحيث الضابط ستانييفيتد -الذي اسلت رلته كتيرتله بعلي اينتفاضلة بيثيلر ملن اللتجه
والحذر -أما فصيلة من الجنو عن موضوع اينضراط الشائك وت اءل :ولل ترليو الحاللة الفيريلة فلي ال لوفييت أكثلر عذوبلة وأشلي
لافًا من الحالة الفيرية ال ائي في اليتيرة؟و ويليل علي الفهل هلذا عللى الصلعوباي التلي تَلَ اهلا أحاسلير ال اعلي عنليما تحلاول فلتح
طري ها نحو ال بة.
ومق هذا ،ف ي بيأي اجتباعاي الجنلو والعبلال منلذ  3ملار (اذار) تاالل ال لوفييت بحل الحيوملة الررجوازيلة الليرراليلة
فورا ،واست ال لاة بصور مراشر  .وانال ت البرا هة بالن رة لهذ الن اة أيضًا من حي فيرورص .وه كلان هنلا مالل
البراتة ً
تفهبه الجباهير وتت رله مث هذا البال ؟ ر ل يلر هلذا التحلريض أن توالف؛ ألن أنصلار الليفاع اللوطني عارضلو بشلي وعنلف؛
وألن ال يا الرلشفية انحنت منلذ النصلف األول ملن شلهر ملار (اذار) أملا از واجيلة ال للاة .ملق أنله لل ييلن أي تنألي باسلتثناء
الر شفة اا ًرا على طرح م لة ال لاة بشي كام  .واضار زعباء فيرورص إلى التراجق .ول يبنح عبال بتروغرا ر ته للحيومة
الجييي ساعة واحي  ،ول يعترروها حيومته أبيًا .ولينه كانوا ي تبعون جييًا إلى الجنو  ،ويرذلون اصار جهيه كي يجلابهونه
بعنف .أما الجنو الذين بيءوا يتلب ون أول البفاهي ال ياسية ،ف ي كانوا من الف حين البعيمين ،وي يعالون ر لته ألحلي ملن ال لا ،
ويصغون باهتبا كرير إلى منيوبيه الذين ي تبعون بيوره لزعباء اللجنة التنفيذية ،أولئك الزعباء الذين كانوا يج ون ب لل نلرض
الررجوازية الليررالية .وكان ك شيء من األسف إلى األعلى -م تنيًا إلى هذا البوضوع -مراتًا.
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وفي هذ الفتر كانت الحالة البعنوية لل اعي تأهلر بوضلوح متزايلي ،وأاللذي م ل لة ال للاة تأهلر بعلي إبعا هلا البصلانق،
تلذكيرا للجنلة التنفيذيلة
وت الذ غالرًا شي ً مبوهًا .وأعلنت النواحي والبناط وأن الجنو ي يعرفون من يايعونو ،وكان إع نها هذا
ً
بوجو از واجية ال لاة .وفي  16مار (اذار) أعلنت وفلو أسلاولي الرلايل والرحلر األحبلر أنهلا م لتعي ل عتلراف بالحيوملة
البراتة إذا ما ساري هلذ الحيوملة وفل الالواي اللجنلة التنفيذيلة .وهلذا يعنلي أن هلريء البنليوبين ي ي يبلون للحيوملة البراتلة أي
وزن .وتزايي إلحاح هذ الفير ووضلوحها ملق ملرور اللزمن .وذكلري م لرراي الفلوال  172ملا يللي :وعللى الجليد والشلع أن ي
يايعا سو اراراي ال وفييتو ر أضافت إلى ذلك :وأن تعليباي الحيومة البراتلة البتعارضلة ملق الراراي ال لوفييت ي ت لتوج
التنفيذو .وواف ت اللجنة التنفيذية على هذا البواف وسط إح ا مفع بالرضى وال لل بلآن واحلي .وارللت الحيوملة ذللك وهلي تصلر
على أسنانها غي ً
أا .ول يين بوسق الحيومة البراتة البتعارضة مق اراراي ال وفييت ي ت لتوج التنفيلذو .وواف لت اللجنلة التنفيذيلة
ً
على هذا البواف وسط إح ا مفع بالرضى وال ل بآن واحي .وارلت الحيومة ذلك وهي تصر على أسنانها غيأا .ولل ييلن بوسلق
الحيومة البراتة أو اللجنة التنفيذية ال يا ب ي شيء االر.
ومن ذ بياية مار (اذار) ههري ال وفييتاي في جبيق البين الرئي لية والبراكلز الصلناعية .رل انت للت بعلي علي أسلابيق إللى
كافة أرجاء الر  .ولينها ل تشب الريف كله إي في أبري  -مايو (ني ان  -أيار) .وكان الجيد يتحيث مريئيا باس الف حين.
وأالللذي اللجنللة التنفيذيللة ل للوفييت بتروغللرا بصللور طريعيللة أهبيللة مرس للة كرللر علللى م للتو اليولللة .وسللاري ب ي لة
ال وفييتاي على الاى سوفييت العاصبة ،وأالذي تواف بصور متيرجة على م لرراي عل الحيوملة البراتلة البشلروط .وسلاري
الع ااي بين سلوفييت بتروغلرا وسلوفييتاي البنلاط فلي األشلهر األوللى بيل سلهولة ،ولل تشلهي هلذ الع الاي أيلة صلراعاي أو
ال فاي جا  .ولين الوضق كله كان يركي ضرور وجو تنأي على م تو اليولة .وبعي ال الحي البال بشهر واحيُ ،عي إلى
صا وحيي ايتجا  .وكانت سوفييتاي البين الصغر تشلي رلثلي التنأيبلاي اللـ
ع ي البرتبر األول لل وفييتاي ،وكان هذا البرتبر ناا ً
 185الببثلة ،ويت لف معأبها من سوفييتاي الجنو  .فإذا أضفنا إلى ذلك منيوبي تنأيباي الجرهة ،وجلينا أن البنليوبين الع ليريين،
ومعأبه من الضراط ،كانوا يشيلون أكثرية ساح ة اال البرتبر .وانال ت السا التي تتحيث عن الحرب حتلى النصلر اليامل ،
كبا انال لت الشلتا ئ البوجهلة إللى الر شلفة رغل اعتليال ملوافه أكثلر مبلا ينرغلي .وألحل البلرتبر ب لوفييت بتروغلرا  16منليوبًا
محاف ً
أا من الب اطعاي ،على اعترار أنه مرس ة على نااق اليولة كلها.
ووجي الجناح اليبيني ك ع  .ومنذ ذلك الوات أالذ الرعض يضغط على البتذمرين بصور متزايي ويهلي ه ب لو البنلاط .
ول يُنفذ ال رار البتسلذ فلي  14ملار (اذار) والسلاص بإعلا تشليي سلوفييت بتروغلرا  .ولل ييلن هلذا فلي الح ي لة مه ًبلا ،فلي لت
ال راراي بيي أي سوفييت محلي ب بيي اللجنة التنفيذية لعبو روسيا .واحت الزعباء الرسبيون وضل ًعا يتعلذر الوصلول إليله ت ريرًلا.
واتسذي أه ال راراي في اللجنة التنفيذية ،أو باألحر اال نواتها ال يا ية بالتفاه مق نوا الحيومة .وت ُر ال وفييت بعييًا عن ك
ارار ،واعترر وك نه اجتباع عا ي سلاة له ،ووي تت رر ال ياسة هنا في الجبعياي العبومية ،وللير ليل هلذ وايجتباعلاي العاملة
أية أهبية علبيةو (سوالانوف) .وأعج زعباء مصير الر ب نف ه  ،واعترروا أن ال وفييتاي أنهلت مجبل مهبتهلا عنليما سللبته
م اليي األمور .ولين الب ت ر ال ري جاء ليركي فيبا بعلي الال هلذا التفييلر .صلحيح أن الجبلاهير صلرور  ،ولينهلا ي تشلي عجينلة
ي ه للبرء تيييفها على هوا  .وهي تتعل في الفتراي الثورية ب رعة بالغة .وهنا تيبن أكرر او تتبتق بها الثور .
ولفه تاور األحياث ال ح بشي أفضل  ،ي بُلي لنلا ملن الوالوف عنلي صلفاي الحلزبين الللذين شلي فلي بيايلة الثلور كتللة
متباسية ،وسيارا على ال وفييتاي والرليياي الييب راطيلة ،وحصل عللى األكثريلة فلي ملرتبراي الييب راطيلة البل رلة وبالثوريلةو،
وحافأا على أكثريتهبا البتزايي يو ًما بعي يلو حتلى انع لا البجللر الت سي لي اللذي كلان االلر انعيلا ل للاته ال ييبلة ،تبا ًملا كبلا
ييون احبرار ذرو الجر عنيما تضيئها شبر غاربة!
وإذا كانت الررجوازية الروسية اي ههري بشلي جلي متل الر عرال ان بهلا إللى الو يب راطيلة ،فلإن الييب راطيلة الروسلية
أرا ي الأهور ببأهر ايشتراكية لل لر نف له .فل لي اسلتنزفت األيييولوجيلة الييب راطيلة إللى حلي بعيلي الل ل ال لرن التاسلق عشلر.
وكان على األنتليجن يا الرا ييالية الروسية في مالق ال لرن العشلرين أن ت اللذ طابعًلا اشلتراكيا إذا ملا أرا ي الت لرب ملن الجبلاهير.
وكان هذا هو مجب ال ر التاريسي اليامن وراء الل حزبين وسايين هبلا :البناشلفة ،وايشلتراكيون  -الثوريلون .عل ًبلا ب نله كلان
لي واحي منهبا أصله الساص وأيييولوجيته الب ت لة.
فل ي بنى البناشفة مفاهيبه على ااعي مارك ية وكان من جراء تسلف روسيا التاريسي أن اعترري البارك ية فيها في بيايلة
األمر حجة لصالح التاور الرورجوازي البحتو في الر  ،ي ن يًا موج ًها إلى البجتبق الرأسبالي .وعنيما ههري الحاجة لع يي ما،
استسي التاريخ بسرل النأريلة البسصلية للثلور الرروليتاريلة بغيلة العبل بع ليلة برجوازيلة لتالور أجلزاء واسلعة ملن األنتليجن ليا
الشللعرية الزنسللة ،وإعاائهللا طابعًللا أوروبي ل ا .ول للي احت ل البناشللفة فللي هللذا البجللال أكرللر ميللان .وكللانوا يشلليلون الجنللاح الي للاري
ل نتليجن يا الررجوازية ،ويرباون هذ األنتليجن يا بالشرائح الوساية التي تض العبال البعتليلين البلرمنين بالعبل الشلرعي حلول
مجلر اليوما و اال الن اباي.
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وكللان ايشللتراكيون  -الثوريللون علللى العيللر يعارضللون النأريللة البارك للية ويتل للون جللز ًءا مللن ت ريرهللا .وكللانوا يعترللرون
أنف ه حزبًا يح تحالف البث فين ،والعبال ،والف حين ،تحت لواء الع الن ا  .وتريو أفياره على الصعيي اياتصا ي مزي ًجا ف ًجلا
من مستلف الترسراي التاريسية ،بعير الأروف البتنااضة التي يعيشها الف حون في بلي تنبو فيه الرأسبالية ب رعة متزايي .
وكان ايشتراكيون  -الثوريون يرون بل ن عللى الثلور الب رللة أن ي تيلون برجوازيلة أو اشلتراكية ،بل و يب راطيلةو ،وهلذا
يعني أنه استعاضوا عن البحتو ايجتباعي بصيغة سياسلية .فشل وا ألنف له بلذلك طري ًلا بلين الررجوازيلة والرروليتاريلا ،وأاللذوا
ور الحي بين هاتين الار تين .وبيا للرعض بعي فرراير (شراط) أن ايشتراكيين  -الثوريين ااتربوا من هذا الوضق إلى حي بعيي.
وكانت جلذور ايشلتراكيين  -الثلوريين منلذ الثلور األوللى مبتلي إللى طر لة الف حلين .وفلي األشلهر األوللى ملن علا 1917
تشرعت األنتليجن يا الريفية كلها بشعار الشعريين الت لييي :واألر والحريةو .وكان البناشفة يعتبيون على سيان البين ،على حلين
كان ايشتراكيون  -الثوريون يعتبيون على اواعيه الريفية .ومق هذا ف ي مي ايشتراكيون  -الثوريون سيارته حتى شبلت البين،
الاصللة وأنهل اكت للروا غالريللة األصللواي االل ال للوفييتاي ،وفصللائ الجنللو  ،وأول الرللليياي الييب راطيللة .وبلليي اللو هلذا الحللزب
الأاهرية ب حيو  ،ول يين هذا سو وه سياسي محض ي ي تني إلى أية ح ي ة راسسة.
إن حزبًلا يصلوي لله الجبيلق ،باسلتثناء أاليلة تعلرف لبلن ينرغلي أن تصلوي ،ي يشلي حزبًلا .كبلا أن األلفلاه التلي ي لتسيمها
الرضق في ك ب العال ي تشي لغة اومية.
ُ
والح ي ة أن الحزب ايشتراكي  -الثوري أعاى اسبه إلى ك ما هو بليائي ،معليو الشلي  ،مضلارب ،االل رلور فررايلر
(شراط) .وكان ك من ل يبلك ار الثور ماضيًا يجرر على التصويت لصالح اليا يت أو الر شفة يصوي ل شتراكيين  -الثلوريين.
وليللن اليا يللت كللانوا يتبركللزون فللي مع للير الب كللين .وكللان الر شللفة انللذا الللة ،غيللر مفهومللة ،ينأللر الللرعض إليهللا بهلللق .وكللان
التصويت ل شتراكيين  -الثوريين يعني التصويت للثور ببجبلها مق علي ايلتلزا بشليء .وكلان ت ييلي هلذا الحلزب يبثل فلي البلين
محاولة الجنو للت ارب مق الحزب البيافق عن مصالح الف حين ،ومحاولة العناصر العبالية البتسلفة للت ارب ملق الجنلو  ،ومحاوللة
من صغار سيان البين ت تهيف علي اينفصلال علن الجنلو والف حلين .وكانلت بااالة العضلوية فلي الحلزب ايشلتراكي  -الثلوري
تعاي البرء ال ل هذ الح رة ح ًا مراتًا باليالول إلى البرس اي الثورية ،وتحتفظ ب يبتها حل يلت اسلتريالها بوري لة ذاي ايبلة أكرلر.
ول يين من اري الصيف أن أطل على هذا الحزب اليرير الذي يض ك من ه و ب اس والصفر الضس و.
ومنذ الثور األولى استنت البناشفة من الاريعة الررجوازية للثور ضلرور التحلالف ملق الليرلراليين ،وأعالوا هلذا التحلالف
أهبية تفوق أهبية التعاون مق الار ة الف حية التي نأروا إليها كحليف غير مضبون .وكان الر شفة على العير يرون افاق الثلور
في تحالف الرروليتاريا مق الف حين ضي الررجوازية الليررالية .وكلان اعترلار ايشلتراكيين  -الثلوريين ألنف له حزبًلا ف حيلا ارل أي
شيء االر ،ييفق إلى ايعت ا ب نه سيرييون أي تحالف بين الر شفة والشعريين ضي تحالف البناشلفة والررجوازيلة الليرراليلة .وليننلا
سلا؛ إذ عبل البناشلفة وايشلتراكيون  -الثوريلون بتن لي وريل كبل
نر في الح ي لة أن رلور فررايلر (شلراط) شلهيي تجبعًلا معيو ً
كتلته مق الررجوازية الليررالية .على حين كان الر شفة على الصعيي ال ياسي الرسبي معزولين ك اينعزال.
ولين هذا الوااق الغري هاهريا هو في الح ي ة وااق جي منا ي؛ إذ ل يين (ايشلتراكيون – الثوريلون) حزبًلا ف حيلا ،رغل
تعاطف األرياف اليرير مق شعاراته  .وكانت نوا الحزب األساسية التي تحي ال ياسية العبلية ،وت يُّ الوزراء والبوهفين مرترالة
ب وساط الليرراليين والرا يياليين في البين أكثر من ارتراطها مق جباهير الف حين الثلائر  .ول لي انتفسلت هلذ النلوا ال يا يلة إللى حلي
بعيي بفض مي ايشتراكيين  -الثوريين من أنصار الحرب .وبيأي تساف من سعة الحركلة العباليلة ال لائر تحلت شلعاراتها .صلحيح
أن أفرا الرعي األاليلر ملن الشلعريين كلانوا يتبنلون كل السيلر للف حلين ،وليلنه لل ييونلوا يلو ون ر يلة واللييك األحبلرو( ،)1وي
يرغرون بانييع الحري  .وكان اللوف ايشلتراكيين  -الثلوريين أملا األريلاف الثلائر  ،يشلره إللى حلي بعيلي اللوف البناشلفة ملن زالل
الالرا ح ي يلا كامنًلا فلي حركلة البعليمين ضلي الار لاي الباليلة،
هجو الرروليتاريا .والخالصة أن الوف الييبواراطيين كان يعيلر
ً
وهذا ما فق الار اي البالية إلى التجبق في مع ير واحي يض الرجعية الررجوازية والنريلة .وجاء تيت ايشتراكيين  -الثوريين ملق
النري اإلاااعي لفوف ليحي انفصال هذا الحزب عن الثور الزراعية ،تبا ًما كبا حي تيت البناشفة مق الصناعيين وكرار الببلولين
مللن أمثللال غوتشلليوف وتيريشتشللنيو وكونوفللالوف انفصللال هللذا الحللزب عللن الرروليتاريللا .وكللان تحللالف البناشللفة مللق ايشللتراكيين
الثوريين ي يعني في هذ الأروف تعاون الرروليتاريا مق الف حين ،ب تحالف حزبين ااعا ك صل تهبا ملق الرروليتاريلا والريلف؛
بغية الل كتلة مشتركة مق الار اي البالية.
وييلنا ك هذا على زيف اشتراكية هذين الحزبين الييبواراطيين .ولين هذا ي يعني أن يبواراطيتهبا كانت ح ي ة .كل  ،إن
ف ر يبواراطيتهبا هو الذي فعهبا إلى الرح عن تبويه اشلتراكي .ل لي شلنت الرروليتاريلا الروسلية نضلالها فلي سلري الييب راطيلة
عرر صراع رهي مق الررجوازية الليررالية .وكان على األحزاب الييب راطية البتيتلة مق الررجوازية الليررالية اليالول في صلراع
محتو ضي الرروليتاريا .هذ هي الجذور ايجتباعية للصراع الاوي الذي ار فيبا بعي بين التوفي يين والر شفة.
111

إذا أعللينا التاللوراي البللذكور انفًللا إلللى اليتهللا الار يللة البجللر  ،التللي لل يللقس كل إبعا هللا وي شللك أفللرا الحللزبين التللوفي يين
وزعبا هبا ،توصلنا إلى توزيق البهباي التاريسية الت ريري التالي :ل تعي الررجوازية اا ر على املت الجبلاهير؛ للذا فإنهلا باتلت
تسشى الثور  .ولين الثور ضرورية لتاور الررجوازيلة .وانفصل علن الررجوازيلة البوسلر مجبوعتلان تضلبان أالوتهلا وأبناءهلا
الشران .واتجهت إحي هاتين البجبوعتين نحو العبال ،على حين اتجهت الثانية نحلو الف حلين .وحاوللت كل واحلي منهبلا اجتلذاب
العبال والف حين وبرهنتا بإال ص وحبا عللى أنهبلا اشلتراكيتان معا يتلان للررجوازيلة .وحصللت بلذلك عللى تل رير ح ي لي كريلر
تبض فتر اصير حتى تجاوزي ت ريراي أفيارهبا حيو تفييرهبا .وأح لت الررجوازيلة بسالر البلوي
اال صفوف الشع  .ول
س
البحلليق بهللا ،ف عاللت إشللار اإلنللذار ،ور ي البجبوعتللان اللتللان انفصلللتا مللن ار ل عللن الررجوازيللة (أي البناشللفة وايشللتراكيين -
الثللوريين) علللى نللياء األخ األكرللر .وتجاوزتللا عللي ًا مللن الس فللاي ال ييبللة ،وتعاضلليتا ،وأ ارتللا ههريهبللا للجبللاهير ،وانلليفعتا لنجللي
البجتبق الرورجوازي.
ويت ايشتراكيون  -الثوريون ،حتى بالب ارنة مق البناشفة ،ب ط كرير من التفتت والتراالي .وكان الر شفة يعترلرونه فلي
كافة اللحأاي ا لحرجة عرار عن كا يت من اليرجة الثالثة .عللى حلين كلان اليا يلت يعترلرونه ب شلفة ملن اليرجلة الثالثلة .وكانلت
اليرجة الثانية في الحالتين من نصي البناشفة .وكانت ااعي ايشتراكيين  -الثوريين البتحركة ،وأيييولوجيته ال واضلحة تر يلان
إلى االتيار أشساص يت بون بالصفاي نف ها؛ لذا كان كافة زعباء هذا الحزب يحبلون طابق اللن ص ،وال لاحية ،والسفلة البعنويلة.
ويبيننا أن ن ول ون أية مرالغة ،ب ن أي بلشفي من ال اعي  ،كان يتبتق بوضوح سياسي ،وفه للع ااي بين الار اي ،أكثر من أكرلر
زعباء ايشتراكيين  -الثوريين وأكثره شهر .
ول تين م ايير ايشتراكيين  -الثوريين رابتة ،وهذا ما جعلهل يسضلعون ليثيلر ملن البتالرلاي األال ايلة .وملن الواضلح أن
ا عاءاته بالتب ك باألال اياي ل يبنعه من اللجوء ال ل تنفيلذ ال ياسلة اليرلر إللى السرل اللينيء اللذي تت ل بله علا األحلزاب
الوساية البحرومة من ال اعي الصلرة ،والع يي الواضحة ،والبحور السل ي الصحيح.
وكان البناشفة يحتلون منص ال يا اال اليتلة التي شليلوها ملق ايشلتراكيين  -الثلوريين ،رغل أن الغالريلة كانلت لصلالح
وتفوق الررجوازية الصغير الحضرية على
ايشتراكيين  -الثوريين .ويترج توزيق األ وار بهذا الشي سيار البيينة على الريفُّ .
الررجوازية الصغير الريفية .وايمتياز األيييولوجي الذي تحر به األنتليجن يا والبارك يةو بالن رة ل نتليجن يا األاللر البتب لية
باألفيار ايجتباعية الوطنية وللرو الح ي يينو ،والبنرث ة من ف ر تاريخ الر ال يي .
ول يين ألحزاب الي ار في العاصبة ال ل األسابيق األولى بعي الثور أية ايا ح ي ية؛ إذ كان زعباء األحلزاب ايشلتراكية
يعيشون في البنفى .واتجه زعباء الصف الثاني نحو البركز اا مين من الشرق األاصلى .ونجل علن ذللك والوف الزعبلاء البلراتين
مواف اينتأار الحذسر الذي ارب فيبا بينه  .ول تذه أية مجبوعة ايا ية في هلذ األسلابيق إللى طلرح أفيارهلا بشلي كامل  .وكلان
صراع األحزاب االل ال لوفييت ي لير بشلي سللبي تبا ًملا ،وبليا األملر وك نله يتعلل بتبلايزاي ب لياة االل و يب راطيلة روريلةو
واحي  .ومن البركي أن وصول ت يريتلي ال ا من منفا فلي  19ملار (اذار) ،جعل ال يلا ال لوفييتية تنحلرف فجل نحلو اليبلين،
وتركي على ضرور تحب م ئولية ال لاة والحرب .كبا أن الر شفة أنف ه اتجهوا ب رعة نحو اليبين في منتصلف ملار (اذار)
تحت ت رير كامنييف وستالين بعي عو تهبا من البنفى .وهذا ما جع الب افة الفاصلة بين الغالرية ال وفييتية والبعارضة الي ارية في
بياية إبري (ني ان)؛ أي في اليو التالي ل يو لينين إلى بتروغرا .
وكان على رأ البيول البستلفة في الحلزب البنشلفي وجلو شلهير معروفلة ،ون أن ييلون بينهلا اائلي رلوري واحلي .وكلان
أاصى اليبين تحت ايا األساتذ ال يماء في الحزب ايشتراكي  -الييبواراطي الروسي :بليسلانوف وزاسلوليتد و وتلد ،الي والف
موافًا وطنيا منذ أيا الحي ال يصري .وفي عشية رور فررايلر (شلراط) ،نشلر بليسلانوف فلي إحلي الصلحف األمريييلة م لايً مفع ًبلا
بالشيو  ،أشار فيه إلى أن اإلضراباي وكافة أسالي العبال النضالية في روسيا تعترر منذ اآلن أعبلايً إجراميلة .وارترالت أوسلاط
واسللعة مللن البناشللفة ال لليماء البتبثلللين بللـ :مللارتوف و ان وت لليريتلي ببع للير الزيبرفالللييين ،ورفضللت ك ل الب للئولية الساصللة
بالحرب .وليلن أُمبيلة البناشلفة الي لاريين ،وايشلتراكيين – الثلوريين الي لاريين كانلت تسفلي فلي معأل الحلايي ع ليلة البعارضلة
الييب راطية .وأ ي رور فرراير (شراط) إلى عو معأ هريء والزيبرفالييينو إلى ت ييي فير الحرب التي أالذوا يرون فيها وسيلة
لليفاع عن الثور  .وكان ت يريتلي أكثر البتحب ين في هذا البجال ،ول ي جر وراء ( ان) واالرين غير .
وفللوجئ مللارتوف بللالحرب وهللو فللي فرن للا ،ولل يعللي إلللى الللر إي فللي  9مللايو (ايللار) ولينلله رأ بيل وضللوح أن زمل ء
الرارحة وصلوا بعي رور فرراير (شراط) إللى الن الة التلي انالل منهلا غي لي وسليبرا وغيرهبلا فلي علا  ،1914عنليما افعلوا علن
الجبهورية الررجوازية ضي الت لاية الجرمانية .وأالذ مارتوف ايا جناح البناشفة الي اري الذي لل يلتح لله أن يلعل أي ور هلا
في الثور  ،و فعه هلذا إللى الوالوف موالف البعارضلة ملن سياسلة ت ليريتلي  -ان ،ومعارضلة أي ت لارب بلين البناشلفة الي لاريين
والر شفة .وكان ت يريتلي البتحيث الرسبي باس البناشفة ،وسار وراء غالرية أعضاء الحزب؛ إذ اتحي وطنيو ما ار الثلور ونبلا
عناء ،مق وطنيلي نلياء فررايلر (شلراط) .وكلان ملق بليسلانوف مجبوعتله الشلوفينية إللى أبعلي ملي  ،والواافلة اللارال الحلزب واللارال
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ال وفييت أيضًا .ول يتر جناح مارتوف الحزب ،ول يعبي إلى إصيار صحيفة الاصة ،ول يين له سياسة م لت لة .وطلاش صلواب
مارتوف كعا ته في األحياث اليرير  ،ول يعي ي ت ر على رأي ،وي شك في أن الثور ل تلحظ في عامي  1905و 1917وجو هلذا
الشسص الها الجلي .
وترأ سوفييت بتروغرا  ،واللجنة التنفيذية البركزيلة ،بصلور شلره اليلة ،تشلسييز زعلي البجبوعلة البنشلفية فلي مجللر
اليوما .وحاول هذا الزعي أن يض إلى واجراته ك ملا كلان لييله ملن شلرف وأالل ق ،م لتسي ًما البلزاح الفاشل لتغايلة ال له الليائ .
وكان يحب الرصباي التي تركها أصلله الريفلي عللى شسصليته .فل لي انحليري ملن جورجيلا الجرليلة ،بل الشلبر ،وكلرو العنل ،
والف حللين ،واألمللراء اإلااللاعيين ،التللي لل ييللن فيهللا سللو عللي اليل مللن الرروليتللاريين ،شللريحةٌ واسللعة مللن البث فلين الي للاريين،
البرنين ،البتحب ين ،الذين ل يرتفق معأبه عن أف الررجوازية الصغير  .وأرسلت جورجيا إلى مجلالر الليوما األربعلة منليوبين
ورا ايا يلا .وغليي جورجيلا وجيرونليو الثلور الروسلية .وإذا
من البناشفة .ولع هريء النواب في البجبوعاي الررلبانيلة األربلق ً
كان جيرونييو ال رن الثامن عشر اي اتهبلوا بالفيراليلة ،فلإن جيرونلييي جورجيلا بليءوا بالليفاع علن روسليا الواحلي التلي ي تتجلزأ،
وانتهوا بعي ذلك باينفصالية.
وكان ت يريتلي النائ ال يي في مجلر اليوما الثاني أه الوجلو الجيرونييلة الجورجيلة بل منلازع .وملا أن علا ملن منفلا ،
َألرا أو كاترًلا صلحفيا ،ولينله كلان
حتى تربق ي على زعامة البناشفة فح  ،ب على زعامة الغالريلة ال لوفييتية انلذا  .ولل ييلن ُمن ً
الايرًا مفوهًا ،ويبين اعترار را يياليا يشره الفرن يين الجنوبيين .ولو علاش وسلط اللروتين الررلبلاني ألحلر ب نله سلبية فلي البلاء.
ولينه عاش في عصر روري ،وكان اي ت رر في صرا برعض األفيار البارك ية .وعلى ك حال ،ف ي أههر ت يريتلي ال ل األحياث
الثورية انيفاعًا يفوق أي منشفي االر ،وبذل جهيًا ي يجار لييون صا اًا مق نف ه؛ لذا فإنه شلار أكثلر ملن غيلر فلي انهيلار نألا
كبنألر،
فرراير (شراط) .وكان تشسييز يترق ت يريتلي ترعية كاملة ،رغل أن هنلا لحألاي أحلر فيهلا بالسجل أملا أفيلار ال ييبلة
س
نأرا ألنه يعب على ت ارب الثوري الذي كان باألمر سجينًا مق مبثلي الررجوازية البحافأين.
ً
أما البنشفي سيوبيليف الذي اكت شهرته الحييثة من وضعه كنائ في االر مجلر وما ،ف لي كلان مأهلر الشلاب ،وعلي
من الصفاي التي يتصف بها ،تجعلله يرليو كاالل يبثل عللى م لرح صلغير ور رجل اليوللة .ول لي تسصلص سليوبيليف بتسفيلف
والبرالغايو ،وال ضاء على الصراعاي البحلية ،وكان اهتبامه ينص على سي الشروخ الناجبة عن از واجية ال لاة .حتى جاءي
لحأة استل فيها منص وزير العب في وزار مايو (ايار) ايئت فية فيان است مه م سا ً.
وكلان ( ان) مللن أهل الشسصللياي بللين صللفوف البناشللفة .وهللو مناضل حزبللي الليي  ،لعل ائ ًبللا ور الشسصللية الثانيللة بعللي
مارتوف .وإذا كانت البنشفية اي تشربت في لحبها و مائها عا اي تفيير ايشتراكية  -الييب راطية األلبانية في فتر انحااطهلا ،فلإن
متين .ول ي طر ان األلباني بعي سنة من الزمن بنجلاح ال ياسلة التلي
ان يريو كعضو في ايا الحزب األلباني ،أو أيبرت من نوع
و
عجز أيرري الروسي عن تاري ها .وي يعو سر هذا التراين بالنتائ إلى تراين بين األشساص ،ب إلى االت ف الأروف.
وإذا كان ت يريتلي اليبان األول في جواة األكثرية ال وفييتية ،ف ي كان ليرر ينفخ بي ملا أوتلى ملن الو فلي مزملار صلغير،
وعينا الجاحأتان محت نتان بالي من فرط اإلعياء .إنه منشلفي ملن ايتحلا العبلالي اإلسلرائيلي (الرونلي) ،وهلو يتبتلق ببلا رلوري
طوي مليء بلاإلال ص ،مفعل بالحبلا والفصلاحة ،ولينله متعنلت محليو  ،يحلاول جاهليًا أن يفلر نف له كلوطني رابلت ،ورجل
صل متشي  .وكان ليرر مشرعًا بالح ي على الر شفة.
ورا ملحو ً
هلا فلي الثلور
ويبين تيبلة مجبوعة الزعباء البناشفة بالرلشفي ال يي والي اري البتارف فويتين يي الذي لع
ً
نألرا يالت فله معله بالن لرة لل ضلايا
األولى ،وأمضى جز ًءا ملن حياتله فلي ال لجن ،رل االق صل ته ملق الحلزب فلي ملار (اذار)
ً
الوطنية .وما أن انض فويتين يي إلى البناشفة حتى غيا ألي أعياء الر شفة .ولينه ل يبللك ملن الحبلا ملا يجعلله مشلاب ًها لليرلر فلي
مهاجبة رفاق الفير ال يماء.
وكانللت ايللا الشللعريين تبار ل ايللا البناشللفة فللي عللي اين للجا ولينهللا كانللت أا ل أهبيللة وأالفللت بري ًللا .وكللان علللى رأ
وايشتراكيين الشعريينو الذين يبثلون أاصى اليبين ،البهاجر العجوز تشاييوف يي الذي كانت شوفينيته تلذكرنا بشلوفينية بليسلانوف
ون أن يتبتق ببواه بليسانوف أو ماضيه النضالي .وت ف إلى جان تشاييوف ليي املرأ م لنة تليعى بريشليو  -بريشليو ف ليايا،
وكللان ايشللتراكيو ن  -الثوريللون يال للون عليهللا ل ل وجللي الثللور و ،ولينهللا كرسللت ك ل حباسللها وانلليفاعها لتيللون أشللرينة الثللور
البضا  .أما البناض الفوضوي كروبتيين الذي كان يشعر منذ صرا ببي للشعريين ،ف ي والف إللى جانل الحلرب ،ون لض كل ملا
نا به ال ل نصف ارن ت ريرًا ،وواف هذا الرافض لوجو اليولة موافًا مرييًا للحلفاء .ول يين تنييي باز واجية ال للاة ي لتهيف
إلغاء ال لاة ،ب ي تهيف البنا ا ب لاة الررجوازية وحيها .ول يلع ك هلريء الب لنين سلو ور تزيينلي غيلر فعلال ،رغل أن
تشاييوف يي تربق فيبا بعي على رأ حيومة بيصاء مولها تشرش ال ل الحرب ضي الر شفة.
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واحت كرن يي البيان األول عني ايشتراكيين  -الثوريين ،ولينه ل ييلن االل الحلزب بل فواله ،وهلو شلسص ي يبللك أي
ما حزبي .وسنجي أكثر من فرصة لفحص هذا الشسص ومرعوث العناية اإللهيةو ،والذي تيبن اوته ال ل فتر از واجية ال لاة
في تواف ن اط ضعف الليررالية مق ن اط ضعف الييب راطية .ولل يلر انضلبا كرن ليي الشليلي إللى الحلزب ايشلتراكي  -الثلوري
نأرا ألنه يعترر نف ه منتس األمة البراشر .ولين أل يف لي الحلزب ايشلتراكي
إلى تريي رأيه الذي يز ري األحزاب بصور عامة؛ ً
صفرا وطنيا ضس ًبا؟ ح ًا ،ل ي وجي الحزب في كرن يي زعي ًبا م ئ ًبا.
 الثوري في هذ الفتر صفته كحزب ،بعي أن أصرحً
وكللان تشلليرنوف الللذي ترللوأ منصل وزيللر الزراعللة ،رل لل يلرل أن غلليا رئي ً للا للبجلللر الت سي لي ،أفضل وجللو الح لزب
منأر هذا الحلزب وملهبله و ليلله .ول لي كلان تشليرنوف يبللك
ايشتراكي  -الثوري ال يي  .ولير من اري الصيفة أن اعترر الجبيق س
معلوماي واسعة ،ولينها ي ترترط مق بعضلها فلي كل و متباسلك .ويبيلن اعترلار اارئًلا كريلر ايطل ع ون أن ييلون مث فًلا .وهلذا ملا
جعله اا ًرا على ايستشها في ك مناسرة بجب مشهور ت ئ البواف .وكانت هذ ايستشها اي تنص على الشريرة الروسلية ون
أن تعلبها شيئًا كرير األهبية .وكان هذا الزعي البفو اا ًرا على الر على ك سرال ،باسلتثناء سلرال واحلي هلو :ملن هل األشلساص
الذين ي و ه  ،وإلى أين ي ير به ؟ وكانت صيغ تشيرنوف البتنوعة ،البفعبة بالحيي عن األال ق والبفاسلي ،تجتلذب فلي فتلر ملن
الفتراي مجبوعة من الب تبعين البتراينين الذين يستفون في اللحأاي الحرجة ،ويترعثرون في ك اتجا  .وللير ملن الب لتغرب ايلا
تشيرنوف بي سسف وترجح بارح أسلوبه الساص برناء الحزب كريي ولتشيقو لينين.
أاليرا بلالبرور .ووسلط الحبلا ومألاهر الت ييلي
ول ي عا تشيرنوف من السارال بعي لينين بسب ة أيا ؛ إذ سبحت له إنيلترا
ً
التي أبياها ال وفييت ،أل ى زعي أكرر حزب الاابًا طوي ً وصفه سلوالانوف -وهلو نصلف اشلتراكي رلوري -كبلا يللي :ووكنلت ملق
كثيرين غيري من الوطنيين أفرا الحزب ايشتراكي  -الثوري ميشرين نهز رءوسنا استسفافًا .وت اءلت سلل َ يتحليث تشليرنوف بهلذا
الشلي البنفلر ،ولل ي لتسي مثل هلذ البواالف الغريرلة وهلو يليور بعينيله اليريلرتين ،ويتحليث بل ان الاع علن كل شليء ،وعللن ي
محصورا ضبن حيو الاابه األول .فل ي حاول في بياية األمر اتساذ مواف البعارضة الي ارية
شيء؟و .وكان ك نشاط تشيرنوف
ً
محاصرا من ك جان  ،فاست ل من غير اتلال ،وتسللص ملن زيبيرفالييتله التلي
أما كرن يي وت يريتلي ،ر ل يلر أن وجي نف ه
ً
اكت رها في البنفى ،و ال في ولجنة ايتصالو ،ر انض بعي ذلك إلى حيومة التآلف .وكان يسائ في ك ما ي و به؛ ولذا ف لي الرر
ايبتعا عن أي عب  .وأصرح ايمتناع عن التصلويت عنلي شلي ً ملن أشليال الوجلو ال ياسلي .وذابلت سللاته بلين إبريل (ني لان)
وأكتوبر (تشرين األول) ب رعة تفوق سرعة ذوبان حزبه .فإذا ما أالذنا بعين ايعترار الفرق ال ائ بين تشيرنوف وكرن يي -الللذين
ييرهان بعضهبا بصور مترا لة -وجينا أن جذور هلذين اللرجلين مبتلي إللى ماضليهبا اللذي سلر الثلور  ،وإللى البجتبلق الروسلي
ال يي البهترئ ،وإلى األنتليجن يا الضعيفة البغرور  ،التي كانت تتحلرق شلواًا لتعللي الجبلاهير الشلعرية ،والوصلاية عليهلا ،وتل مين
راحتها ومصالحها ،مق العجز اليام عن ايستباع إليها ،أو فهبها أو التعل ملن روسلها وتجاربهلا .وملن البعلروف أن االتفلاء هلذ
األمور يعني انعيا ال ياسة الثورية.
وكان اك نتييف الذي رفعه حزبه إلى أعلى البناص الثوريلة -رئلير اللجنلة التنفيذيلة لبنليوبي الف حلين ،ووزيلر الياالليلة،
ورئير البجلر الت سي ي -يبث الصور البب والة لرج ال ياسة :فهو مير أ ب سلر ،في ميرسة الرناي الثانوية باورل ،وهذا
ك ما يبيننا أن ن ول عنه .ومن البركي أن نشاطه ال ياسي كان أكثر حيارة من شسصيته.
ورا ها ًما وراء كوالير البجبوعلة ايشلتراكية  -الثوريلة ،ونلوا ال لوفييت ال يا يلة .وكلان إرهابيًلا ينحلير ملن
ولع غوتز ً
ً
أسر رورية مشهور ؛ لذا فإننا نجي أكثر عب وأا ترج ًحا من أالرب أصلياائه ال ياسليين .وكلان رفااله يال لون عليله ل ل والرجل
العبليو ،ولينه كان يستار العبلياي اليااللية الصغير  ،تار ًكا لآلاللرين حل الب لائ اليرلر  .وي بُلي لنلا ملن أن نضليف أنله لل ييلن
الايرًا أو كاترًا .وأن مصير اوته كامن في سيارته الشسصية الناجبة عن اضاء سنواي طويلة في ال جن.
وهيذا نيون اي أتينا على ذكر ك من يبيننا ذكره من الحل ة ال يا ية للشعريين .ول ي تحل ملن حلوله وجلو رفعتهلا الثلور
بصور صيفية ،مثل فيليروف ليي ،اللذي ي ي لتايق أي املرئ أن يف لر ال لر الح ي لي اليلامن وراء وصلوله إللى أعللى ابلة معرلي
فرراير (شراط) ،واي ييون سر هذا الصعو هو لرا ضابط الرحرية الذي كان يرتييه.
وواف إلى جان الزعبلاء الرسلبيين للحلزبين الب ليارين االل اللجنلة التنفيذيلة علي كريلر ملن والبتوحشلينو ،الب لت لين،
الذين اشتركوا بالحركة ال ل مستلف مراحلها الباضلية .وملن بيلنه أنلا ابتعليوا علن النضلال ارل اينتفاضلة بلزمن بعيلي ،وليلنه
عللا وا بعلليها عللللى جنللاح ال لللرعة ،وانضللبوا تحلللت لللواء الثللور الألللافر  ،ون أن ي للعوا إللللى السضللوع لنيلللر الحللزب .وكلللان
والبتوحشونو يترعون الط األكثرية ال وفييتية بالن رة ليافة الب ائ األساسية .ول ي احتلوا في بياية األمر مراكز ايا ية هاملة .وليلن
عو الزعباء الحزبيين الرسبيين من البنفى أو اللجلوء ،كانلت تليفق الب لت لين إللى الصلف الثلاني ،وتعالي ال ياسلة شليلها ،وتعيلي
لفير الحزب ك اوتها.
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ول ي أشار أعياء اللجنة التنفيذية في مع ير الرجعية أكثر من ملر فيبلا بعلي إللى سليار األجانل فلي هلذ اللجنلة؛ كلاليهو ،
والجورجيين ،والليتونيين ،والرولونيين ،وغيره  .وبالرغ من الة عي األجانل بالن لرة لبجبلوع أعضلاء اللجنلة التنفيذيلة ،فلإن ملن
البركي أنه احتلوا ميانة ملحوهلة فلي البيتل  ،ومستللف اللجلان ،وكبراسللين... ،إللخ ،وببلا أن مث فلي الجن لياي البضلاهي كلانوا
يجتبعون عا في البين ،وييبلون الصفوف الثورية بعي غفير منه  ،فإن من الاريعي أن نجي في الرعي األول من الثوريين علي ًا
كريرا من األجان  .وكانت الررته رغ ضحالتها في بعض األحيان ضرورية لرناء األشيال ايجتباعية الجييي .
ً
وليللن مللن ال للسف تصلليي البحللاويي الراميللة إلللى اعترللار سياسللة ال للوفييت ،وم للير الثللور كلهللا ،نللاجبتين عللن سليار
األجان  .وتعرر الوطنية في هذ الحالة أيضًا عن احت ار ل مة الح ي ية ،أي للشع  ،وتبثله في فتلر ي أتله الوطنيلة اليرلر كشلع
ب يط ،معيو اإلمياناي ،تتصرف به أيي أجنرية جاءي صيفة .ولين سل َ استااع األجان تح ي هذ ال ليار اليريلر عللى الب يلين
من أبناء الر  ،وكيف ت ذلك؟ والح ي ة أن جباهير األمة ت تفيي عا في لحأاي اينعالاف التاريسيلة ملن إميانلاي العناصلر التلي
كانت باألمر مضاهي م حواة ،والتي تحاول أكثر ملن غيرهلا التعريلر علن البعضل ي الجييلي  .وي ي لو األجانل الثلور  ،وليلن
الثور الوطنية ت تفيي منه  .ول ي تبت األمور بالشي نف ه حتى في فتراي اإلص ح الفواية .ول تف ي سياسة بالر األول وطنيتهلا
عنيما تسلت عن الارق ال ييبة ،واستسيمت عي ًا من األجان  .وكان البعلبون الحرفيون واأللبلان ،واراطنلة البراكل الهولنلييين،
يعررون في هلذ الفتلر علن متالرلاي التالور اللوطني لروسليا أكثلر ملن رجلال الليين اللرو اللذين اسلتسيمه اليونلانيون فلي اليي
األزمان ،أو النر ء البوسليوفيون اللذي ن كلانوا يشلتيون ملن الغلزو األجنرلي ،ملق أنهل منحليرون ملن األجانل ال ليماء اللذين أس لوا
اليولة الروسية من ار  .وعلى ك حلال ف لي كانلت األنتليجن ليا األجنريلة فلي علا  1917موزعلة عللى مستللف األحلزاب التلي تضل
األنتليجن لليا الروسللية ،وتشللتيي مللن ال لللرياي نف للها ،وترتي ل األالاللاء ذاتهللا .ومللن البعللروف أن األجان ل فللي حزبللي البناشللفة،
سا في اليفاع عن وحي روسيا.
وايشتراكيين  -الثوريين كانوا أكثر النا حبا ً
وهيذا تيونت اللجنلة التنفيذيلة؛ أي الجهلاز األعللى للييب راطيلة .وتربلق حزبلان ف ليا كل أوهامهبلا ،وحافألا عللى أفيارهبلا
الب ر ة ،وزعباء عاجزون ع ن اينت ال من األاوال إلى األفعال ،على رأ رور مليعو إللى االق ايلو ال لرون الباضلية ،وإرسلاء
اواعي البجتبق الجييي .وغيا ك نشاط التلوفي يين سل للة مت ح لة ملن التنااضلاي األليبلة التلي أضلعفت الجبلاهير الشلعرية ،وأعليي
تشنجاي الحرب األهلية.
فلورا
ونأر العبال والجنو والف حون إلى األمور نألر جييلة .ورءوا أن عللى ال لوفييتاي التلي الل وهلا ب نف له أن تعبل
ً
لل ضاء على النوائ والن ائص التي أنجرت الثور  .وتوجهوا ب نأاره نحو ال وفييتاي .وكان الرعض يحب شيوا الشسصية .وملن
كلان انللذا ي يلرزح تحللت بلللوا الساصلة؟ وطالل الشلع ب للراراي حاسللبة .وبلاي علللى األمل  ،ينتأللر العيالللة ،وأاللذ يصللر علللى
ضرور شن حب ي الت ي  .وهيذا اعترر الباالرون ،والبشتيون ،والعارضون ،والبتهون ،أن ال للاة البعا يلة الي االتفلت وحللت
محلها سلاته  .إ ن الشع وار بال وفييت ،وهو يحب ال ح .إذن فال وفييت يبث الحيوملة .وهيلذا اعترلر النلا ال لوفييت .أفلل
يين معه الح ك الح ؟..
وأاللذ سلي ي ين الق ملن الجنلو  ،والعبلال ،وزوجلاي الجنلو  ،وصلغار الراعلة ،والب لتسيمين ،واآلبلاء ،واألمهلاي يفتحللون
األبواب ويغل ونها ،ويرحثون ،ويت اءلون ،ويريون ،وياالرون ،ويفرضون اتساذ التيابير ،ويحي ون هذ التيابير فلي بعلض الحلايي
بي اة ،وي لرون ال لوفييت بلذلك إللى سللاة روريلة ح ي يلة .وجبجل سلوالانوف اللذي كلان يناضل ضلي هلذا التالور ولل ييلن هلذا
لصالح ال وفييت ،كبا ل يين أبيًا ضبن مساااتهو .ر اعترف مق األسف! ب ن واأل ا ال وفييتية ،بيأي تعب اليلا عللى طلر اآلللة
نألرا ألن هلذ اآلللة كانلت تليور بل جليو و .فبلاذا كلان يفعل انلذا منألرو
الرسبية لليولة ،رغ ًبا عنهلا ،وضلي إرا ال لوفييت؛
ً
سى :وواضاررنا إللى ال رلول بت لن بعلض البناصل الحيوميلة،
ايست  ،ومييانيييو اليوران ب جيو ؟ ويعترف سوالانوف ب ً
وتب ينا بوه وجو ال يا في اصر ماريو .هذا ما اهت به هريء الرجال في بلي ُمهي م تنزف ،يحف بله لهيل الحلرب والثلور ،
ل ي عبلوا على استسيا الوسائ التافهة لتغاية هيرة حيومة كان الشلع يرفضلها بصلور عضلوية؛ فلتبلت الثلور  ،عللى أن يعليد
الوه ! وهيذا طر هريء األشساص ال لاة من الراب ،فعا ي إليه من النافذ  ،وفاج ته في ك مر  ،ووضعته في وضلق سلسيف
أو غير يئ .
صا لصيور الصحف؛
ومنذ ليلة  28 - 27فرراير (شراط) منعت اللجنة التنفيذية صيور الصحف البليية ،ووضعت نأا ًما الا ً
عنيها انال ت ايحتجاجاي .وكان أعلى الصارالين صوتًا أولئك الذين اعتا وا إسياي الجبيق .وبعي عي أيلا اصلايمت اللجنلة ملن
جييي ببعضلة حرية النشر .فه ت بح بصيور الصحف الرجعية أ ي؟ وههري الس فاي في وجهاي النألر بالن لرة لهلذ الب ل لة.
البنأرين ك والانوف وأمثاله عن الحرية البال ة للصحافة .ول يواف ه تشسييز في بياية األمر؛ فييف نتر مثل هلذا
و افق بعض
س
ال ح ون راابة سبيي األعياء األلياء؟ ول يفير أي شسص لحأة واحي بإالضاع الب لة ل رار الحيوملة .وللو الرري الحيوملة أي
شيء لذه ارارها أ راال الرياح ،ألن عبال الباابق كانوا يرفضون ك ارار ي يصير عن ال وفييت.
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وفي  5ملار (اذار) أعالت اللجنلة التنفيذيلة الت كيلي التلالي :منلق الباروعلاي اليبينيلة ،وإالضلاع صليور الصلحف الجييلي
لبواف ة ال وفييت .ولين ما أن جاء يو  10مار (اذار) حتى أُلغي هذا ال رار تحلت تل رير هجبلاي األوسلاط الررجوازيلة .وصلرح
سوالانوف بغراة :ول ي عا وا إلى الصواب بعي ر رة أيا و ،ول يين لهذا النصر أي أسا ! فلي ت الصحافة فوق البجتبق .وتعيلر
شروط وجو ها في فتر الثور الط م ير الثور نف ها .فعنيما ت الذ الثلور أو توشلك أن ت اللذ منحلى الحلرب األهليلة ،يلرفض كل
طرف من األطراف البتنازعة وجو صحافة معا ية اال منا ة نفوذ  ،وي يتسلى ببحلض إرا تله علن ال ليار عللى م لتو عاي
األسلحة ،وا ل يك الحيييية ،والباابق .ولي ت الصحافة في الصراع الثوري سو وسيلة من وسائ الت ليح .ولير ح الي على
ك حال فوق ح الحيا  .وتتب ك الثور بح الحيا ار ك شيء االر .ويبيننلا أن نضلق ال لانون التلالي :تيلون الحيوملاي الثوريلة
أكثللر ليرراليللة ،وأشللي ت للاه ً ،وأكرللر وكر ًمللاو تجللا الرجعيللة كلبللا كللان الررنللام الثللوري تاف ًهللا ،وكانللت هللذ الحيومللاي مرترا لة
بالباضلي ،وكللان ورهلا محاف ً
أللا .وعلللى العيلر :كلبللا عأبللت البهبلاي وسللبت ،كلبلا زا عللي الح للوق والبصلالح التللي تتجاهلهللا
الحيوماي الثورية ،وتضاعفت مركزية ال لاة الثورية ،وههري ييتاتوريتها بشي أوضح .وسواء كان هلذا األملر ح لنًا أ سليئًا،
فل ي ت يمت اإلن انية على مث هذ ال ر حتى واتنا هذا.
وكان ال وفييت مح ًا عنيما أرا ال يار على الصحافة .فل تتراجق عن هذا البال الها بي سهولة؟ ألنه تراجق بصلور
عامة أما ك احتبايي الصراع الجيي .فل ي صبت أما م لة الحرب ،وم لة الجبهورية نف ها .ول يعي يسشى الصحافة اليبينية
أو ير ضرور النضال ضيها ،طالبا أنه سل ال لاة للررجوازية البحافأة .ول تبض عي أشهر ،حتى اامت الحيوملة البيعوملة
بال وفييت بضرب الصحافة الي ارية بي عنف .ومنعت الصحف الرلشفية واحي تلو األالر .
وفي  7مار (اذار) أعلن كرن يي في موسيو ما يلي :وأن ني وي الثاني بين ييي ...ولن أكون ماراي(*) الثور الروسلية...
وسيذه ني وي الثلاني إللى إنيلتلرا تحلت مراارتلي الشسصلية...و ونثلري بعلض ال ليياي الزهلور عللى السايل  ،وصلف علي ملن
الا ب .ولين الجباهير تحركت باتجا معاكر؛ إذ ي يبين ألية رور جا يتعل مصيرها بنجاحها أن تتر البلك البسللوع يرحل
إلى الارال الر  .ول يتواف العبال والجنو لحأة واحي عن الباالرة بتوايف عائلة رومانوف .وأح ت اللجنة التنفيذيلة بل ن عليهلا
أن ي تعر بالن رة لهذا األمر .واتُسذ ارار ي ضي ب ن ي الذ ال وفييت على عات ه م لة عائلة رومانوف ،وهذا اعتراف واضلح بل ن
أمرا إلى ال يك الحيييية ببنلق حركلة أي فلر ملن هلذ العائللة؛ وهلذا هلو ال لر
الحيومة غير أه للث ة .وأصيري اللجنة التنفيذية ً
الللذي جع ل االلار ال يصللر يت لليق علللى الساللوط الحييييللة .وكلللف أحللي أعضللاء اللجنللة التنفيذيللة ،وهللو البنشللفي اليبينللي العام ل
غفوز ييف ،بتوايف ني وي .وكذب هذا ال رار العبالي ك تصريحاي كرن يي وحيومته .فل ي لي كرن ليي اسلت الته احتجا ًجلا عللى
ذلك ،ب لز الصبت .وفي  9مار (اذار) صرح تشسييز أملا اللجنلة التنفيذيلة بل ن الحيوملة وتسللتو علن فيلر نفلي ني لوي إللى
إنيلترا .وت توايف ال يصر وأسرته في اصر الشتاء .وهيذا أالفت اللجنة التنفيذية سلاتها تحت الوسا  .وجاءي من الجرهلة طلرلاي
متتالية تصر على ن ال يصر البسلوع إلى العة بار وبولص.
ل ي عرفت الثور ائ ًبا ان باي في البليية ي على صعيي التشريق فح  ،ب على صلعيي عبليلاي ايسلتي ء التلي تبارسلها
الجباهير .ول ت ر أية رور زراعية في التاريخ على غيلر هلذا ال لري ؛ فل لي جلاء اإلصل ح الشلرعي بعلي سليار واللييك األحبلرو
ورا أصغر؛ إذ ل تين الثوراي الررجوازية ت تهيف هز أسر البليية الررجوازية.
وانييع الحرائ  .ولعرت البصا راي في البين ً
ولين لير هنا رور ل ت تول فيها الجباهير ،ألهياف اجتباعية على البرس اي التي كانلت ملن ارل مل ًيلا ألعلياء الشلع  .وملا أن
انتصري انتفاضة فرراير (شلراط) ،حتلى الرجلت األحلزاب ملن حالتهلا الل شلرعية وههلري إللى الوجلو  .وولليي ن ابلاي متعلي ،
وع لليي ايجتباعللاي ،وشلليلت األحيللاء سللوفييتاتها ،وأحللر الجبيللق بحللاجته ألبنيللة وم للراي .واسللتولت التنأيبللاي علللى الفللي ي
البهجور التي تركها وزراء ال يصر ،كبا استولت على اصور محأياي ال يصر من رااصاي الراليه .واشلتيى الضلحايا أو تلياللت
ال لااي ببرا هتها الساصة .ولين ببا أن ال ائبين بايستي ء كانوا يبليون في الح ي ة ك ال لاة ،وببا أن ال للاة الرسلبية لل تيلن
أاليلرا إللى اللجنلة التنفيذيلة نف لها ،ملق التبلا بإعلا الح لوق
سو شرح ،فل ي وجي أصحاب اي عاء أنف له مجرلرين عللى اللجلوء
ً
البهضومة لرااصة الراليه ،التي كان أفرا األسر البالية من ار ييفعون لهلا م ابل الليماتها البتعلي البتشلابية البعروفلة والسفيلة
أموايً طائلة ي تاعونها من الزانة الشع  .وبيأي ولجنة ايتصالو حركتها .وع ي الوزراء ايجتباعاي .وأالذ ميت اللجنة التنفيذيلة
يجري البشاوراي .وذهرت الوفو إلى الب ئولين على الريوي ،وطالت العبلية عي شهور.
وعليوا عنيفًلا ليل عبليلاي
وأعلن سوالانوف أنه ي يعار وكيَ َ اريو أي تيال شرعي في ح لوق البلييلة ،ولينله سلييون
ً
وضللق اليللي ايعتراطيللة العنيفللةو .وببث ل هللذ البهللار كللان الي للار التافلله يسفللي فللي العللا عجللز  .ولللو كانللت الحيوم لة روريللة ح ً لا
يستااعت ون شك تسفيف البصا راي ايعتراطيلة الفوضلوية إللى الحلي األ نلى ،علن طريل اإلسلراع بإصليار مرسلو يحلي فلي
الوات الب ئ أسالي مصا ر األبنية .ولين توفي يي الي ار سلبوا ال لاة إلى علا الحفلاه عللى البلييلة ،رل طلالروا الجبلاهير بعلي
ذلك ون جيو بضرور احترا الشرعية الثورية ...أني له ذلك .إن مناخ بتروغرا غير م ئ للاوباوية.
ل ي أعاى اينتأار الاوي أما أبواب البسابز اليفعة األالير للثور  .ولين وطلوابيرو اينتألار هلذ كانلت أول الالر يهلي
ارارا بتشيي لجنة تبلوين .ولل ت ل ل الحيوملة نف لها كيلف سلتعب عللى
النأا الجييي .وكان ايجتباع الت سي ي لل وفييت اي اتسذ
ً
تبوين العاصبة .ول يين ي ل ها أن تعيد العاصبة في ال البجاعة .وأر لت الب لة بعي ذلك كاه ال لوفييت اللذي كلان يضل علي ًا
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مللن اياتصللا يين وعلبللاء اإلحصللاء البحللرومين مللن السرللر العبليللة ،والللذين اللليموا مللن ار ل فللي األجهللز اياتصللا ية واإل اريللة
الررجوازية .وكان معأبه من جناح البناشفة اليبيني ،مثل غروملان وتشليريفانين ،أو بعلض الر شلفة ال ليامى اللذين انحرفلوا نحلو
اليبين مث بازاروف وافيلوف .ولين ما أن جابه هلريء األشلساص م ل لة تبلوين العاصلبة ،حتلى أجرلرته مستللف الألروف عللى
ااتراح تاري عي من التيابير الرا ييالية إلي اف الت ع وتنأي ال وق.
وع ي ال وفييت سل لة من ايجتباعاي أار فيها مجبوعة تيابير واشتراكية الحربو التي اعترري كافة مسزوناي ال بح مل ًيا
لليولللة ،ونأبللت توزيللق السرللز بصللور متوازيللة مللق تنأللي توزيللق البنتجللاي الصللناعية ،ومراارللة اليولللة لإلنتللاال ،وتنألي مرللا يي
الرضائق مق ال رية .وترا ل زعباء اللجنة التنفيذية نأراي مفعبة بال ل  .ولبا لل يجليوا ملا ي ولونله واف لوا عللى التليابير الرا يياليلة.
ون ل أعضللاء ولجنللة ايتصللالو هللذ الب للرراي إلللى الحيومللة بي ل الج ل  .ووعلليي الحيومللة بيراسللتها .ول ل ييللن األميللر لفللوف أو
غوتشيوف أو كونوفالوف راغرين بالبراارة ،والبصا ر  ،والت شف مق أصياائه ب ي شلي ملن األشليال .وتحابلت كافلة م لرراي
ال وفييت اياتصا ية على الب اومة ال لرية التي أبيتها األ ا الحيومية ،إي في الحايي التي نفذتها بها ال وفييتاي البحلية بي شلي .
وكان التيبير الوحيي الذي ت تنفيذ في مجال تبوين بتروغرا  ،هو تحييي حصة غذائية يوميلة رابتلة للب لتهلك تشلب  :ليرلر ونصلف
من السرز للعام الييوي ،وليرر واحي ل شساص اآلالرين .والح ي ة أن هذا التحييي لل يعلا ل شليئًا فلي تبلوين سليان العاصلبة؛ إذ
ي تايق البرء أن يعيد بليرر أو بليرر ونصف من السرز .ول ت ي مآسي الجوع اليومي إي فيبا بعي.
إننا سنر أن على الثور ال ل سنواي ي ال ل أشهر أن تشي الحزا على الران .وستتغل الثور على هذ الصلعوبة .ولل
يين ال ها اآلن ناج ًبا عن السوف من البجاعة ،بل السلوف ملن البجهلول ،وترليل م لير األحلياث ،وانعليا الث لة بالن لرة للب لت ر .
لهرا مللن الحللرب ت للرع أبللواب النأللا الجييللي ونوافللذ  .وكللان اضللاراب
وأالللذي الصللعوباي اياتصللا ية البتفاابللة ب للر  32شل ً
البواص ل ي ،ون للص مستلللف البللوا األوليللة ،واهتللراء جللزء كريللر مللن اآليي والبعللياي ،والتضللس البنتأللر ،واضللاراب ور
الرضائق ،تتال تيابير جريئة عاجلة .وكان الوصول إلى ذلك على الصعيي اياتصا ي مبينًا ،ولين التوفي يين جعللوا تاري هلا عللى
الصعيي ال ياسي م تحي ً ،وكانوا ي رلون ك معضللة ااتصلا ية إللى اتهلا وتنييلي ملوجهين إللى از واجيلة ال للاة .وكلان توايلق أي
ارار من ال راراي يحرق أصابعه بشي ي يحتب .
وواق في هذ الفتر تياي ها لل و ولبوازين ال و عني بح م لة يو العب البرللف ملن ربلاني سلاعاي .ل لي انتصلري
اينتفاضة ،ولين اإلضراب العا م تبر .ويعترر العبال بيل جييلة أن ترليي النألا ي لتيعي ترليي ي هاملة فلي أوضلاعه الذاتيلة،
ومن هنا جاء ال الزعباء الجي الليرراليين وايشتراكيين عللى حلي سلواء .وأطل لت الصلحف الوطنيلة شلعار والجنلو إللى الثينلاي!
والعبال إلى اآليي!و فت اءل العبال :ه هذا يعني أن ير ى ك شيء على ما كان عليه من ار ؟ وأجلاب البناشلفة عللى ذللك بشلي
مضارب .نع  ،سير ى األمر كذلك في الوات الحاضر .وفهل العبلال أنله إذا لل ت لق ترليي ي فوريلة تعرضلوا للسييعلة ملر أاللر .
وتر ايشتراكيون للررجوازية مهبة ح الب ل لة ملق العبلال .والرري اللجنلة التنفيذيلة فلي ملار (اذار) متابعلة العبل فلي منا لة
بتروغللرا  ،ونللا ي بشللعار :والعبللال إلللى اآليي!و اعتبللا ًا علللى أن النصللر الللذي ح تلله الثللور واللي اللو مواللق الار للة العاملللة فللي
صراعها الثوريو؛ أفل يين في ال لاة اآلن عي من الباليين الليرراليين؟
هذ هي او األنانية البيرعة التي تت بها الار اي البث فة ،والليرراليون ،واشتراكيوه  .ول ي اعت ي هريء النلا أن م يلين
طيق بعلي اينتصلار عللى هلروف الحيلا ال ييبلة.
العبال والجنو الذين انيفعوا إلى اينتفاضة ب و التذمر واآلمال سيسضعون بشي
س
وتيل كت التاريخ على أن الزعباء كانوا على اناعة تامة ب ن األمور جري بهذا الشي في الثوراي ال اب ة .ولين هذا الا فاحد؛
إذ ل تجر األمور أبيًا على هذ الصور  ،وي ت تايق الثور البضا إعا اليا حين إلى إسارله ال يي إي باستسيا طلرق ملتويلة،
وبعي تعر اليا حين إلى سل لة من الهزائ والسيع.
ول ي أحر ماراي بي أبعا الني ة ايجتباعية الثوريلة ال ياسلية؛ للذا هاجبله البرراللون الرسلبيون وطعنلو إللى حلي بعيلي.
ف ر يو  10أغ ار  1792بحوالي شهر ،كت ماراي ملا معنلا  :إن تنفيلذ الثلور و عبهلا ي يتبلان إي بفضل الار لاي اللينيا ملن
ال يان .ومن ار هريء األشساص البحرومين الذين يعترره األغنياء رعاعًا ،والذين أطل عليه ايماء الرومان بي سلسرية ل ل
والرروليتلاريونو ،فبلاذا تعالي الثلور لهلذ اليائنللاي البحروملة؟ وتح ل الحركلة فلي بيايللة األملر بعلض النجاحلاي ،رل ي تلرل أن
تُغل ؛ إذ تن صها ائ ًبا البعلوماي ،وأسالي العب  ،واإلمياناي ،واألسلحة ،وال ا والاة العب  .وت لف علزيء علاجز علن الليفاع
أما البتآمرين البزو ين بالسرر  ،والبهار  ،والحيلةو فه ن تغرب بعي ذلك أن كرن يي ل يش أن ييون ماراي الثور الروسية؟
ويتحليث (ف .أوربللاخ) أحللي زعبللاء الصللناعة الروسلية بيل اشللبئزاز عللن أن وحثالللة الشلع كانللت تفهل الثللور كنللوع مللن
الت لية؛ فل ي كان السي مث ً يستفون ال ل أيلا متتاليلة ،ويتنزهلون بعلي أن يتوشلحون بالشلرائط الحبلراء ،ويبتالون ال لياراي ،وي
يعو ون إي مق الصراح ،ليغت لوا ويرتروا هنيامه  ،وينال وا إلى النزهة من جيييو .ومن الجليير بايهتبلا أن محاوللة هلذا الرجعلي
لوصف الضرر الذي تلح له الثلور بلاألال ق ،جعلتله يصلف تصلرف السلي بشلي يبارل الحيلا العا يلة لنريللة برجوازيلة -باسلتثناء
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ارتللياء الشللار الحبللراء -نعل  ،إن البضللاهيين يعترللرون الثللور كالعيللي أو كالليلللة التللي ت للر العيللي ،وأول مللا يفعللله السللي  -العريللي
الب تي أون بفض الثور  ،التسلص من نير عرو ية يومية ،مهينة ،بائ ة ،ب نهاية.
ول تين غالرية الار ة العبالية تو أو ت تايق ايكتفاء بالشلرائط الحبلراء التلي ترملز إللى انتصلار ميلر
فل ي سا مناخ التحريض في مصانق بتروغرا .

لسيملة اآلاللرين.

ورفض علي ملن البرس لاي ع نيلة السضلوع لب لرراي ال لوفييت .وكلان عللى العبلال أن يعلو وا بالفعل إللى ايتهل  ،فهل
مضارون إلى ذلك .ولين ما هي شروط هذ العو ؟ ل ي طالروا بيو العب البرلف من  8سلاعاي .وصلرح البناشلفة بل ن اليلا حين
تعرضوا للهزيبة في عا  1905ألنه حاولوا فر يو العب البرلف من  8ساعاي .وكانت فيرته األساسية ب ن والصراع عللى
جرهتين -ضي الرجعية والرأسباليين -كان فوق م تو او الرروليتارياو .وكان البناشفة يرون بصور عامة أن ال ايعة ستيون ملق
الررجوازية في الب ت ر محتومة .وليلن هلذا ايعتلراف النألري الرحلت ي يللزمه بل ي شليء .ألنهل رءوا أن علليه علي اإلسلراع
بال ايعة .بيي أن انت ال الررجوازية إلى مع ير الرجعية بفع حركة الجباهير اليا حة ي بفع جب الساراء أو الصحفيين البلتهرلة،
جع البناشفة يعرالون بي اواه النضال اياتصا ي للعبال والف حين .وكان البناشفة ي ولون :وي تعترر الب ائ ايجتباعية اليو
بالن رة للار ة العبالية م ائ من اليرجة األولى .وما على هذ الار ة في الوات الحاضر سو أن تيت حريتها ال ياسيةو.
ولين م تت لف هذ الحرية البوهومة؟ إن العبال عاجزون عن تح ي ها .ل ي أرا وا في بياية األملر الحصلول عللى جلزء ملن
الحرية لعض ته وأعصابه  .وضغاوا على أصحاب العب  .وفي  10مار (اذار) كترت صحيفة منشلفية بل ن يلو العبل البرللف
من رباني ساعاي غير ماروح على ب اط الرح  .ومن سسرية ال ير أن راباة أصحاب البصانق والبعام التي اضاري بلاألمر
إلى إاامة ع ااي رسبية مق ال وفييت ،صرحت في اليلو نف له ( 10ملار ) ب نهلا واف لت عللى م ل لة العبل  8سلاعاي كل يلو ،
وم ل لة تنأللي لجللان البعامل والبصللانق .وهيللذا أررللت كرللار الصللناعيين أنهل أكثللر حنيللة وأشللي بصللير مللن إسللتراتيجيي ال للوفييت
الييبواراطيين .ولير في هذا ما يثير ايستغراب :فل ي واف أصحاب األعبال في البصانق في مواجهة العبلال اللذين كلانوا يعبليون
في نصف أكرر البصانق على األا  ،إلى تر اآليي بصور جباعية بعي العب ملي  8سلاعاي .وهيلذا أاللذوا ب نف له ملا رفضلت
الحيومة وال وفييت ت ييبه له .
ول ي ااتربت الصحافة الليررالية من الح ي ة أكثر مبا تصوري ،عنيما اارنت براة تصلرف الصلناعيين اللرو فلي يلو 10
مار (اذار)  1917مق تصرف طر ة النلر ء الفرن ليين يلو  4أغ لار (اب)  .1789ذللك ألن إاالاعيي فرن لا فلي نهايلة ال لرن
الثامن عشر ،ورأسباليي روسيا انحنوا أما الضرور ال لاهر  .ورأوا أن ت ليي تنلازل مرالت ي لاعيه عللى اسلتعا كل شليء فلي
الب للت ر  .ول للي كللذ ب أحللي كتللاب اليا يللت هللذ األكذوبللة الرسللبية ب وللله :وومللن سللوء حللظ البناشللفة ،أن الر شللفة اسلتااعوا بفض ل
فلوراو ،فبلا هلو اإلرهلاب اللذي
اإلرهاب إجرار راباة أصحاب البصانق والبعامل عللى تاريل يلو العبل البرللف ملن  8سلاعاي ً
يتحيث عنه .إننا نعرفه جييًا .وي شك في أن العبال الر شفة كانوا في م يمة الحركة .وساري غالرية العبال معه هلذ البلر  .تبا ًملا
كبا ساري معه في أحياث فرراير (شراط).
واست ر ال وفييت وايا ته البنشفية بشعور مستلف هذا النصر الذي ح ه العبال ضيها إلى حلي ملا .واضلار الزعبلاء رغل
عاره إلى ال ير الاو أالر إلى األما  ،و عو الحيومة البراتة إلى إصيار البراسلي التلي تحلي يلو العبل بثبلاني سلاعاي فلي
روسيا كلها ،ار أن ي و البجلر الت سي ي بذلك .ولين الحيومة البتف لة ملق أربلاب العبل  ،حرنلت ،ورفضلت السضلوع لبالل ي
ي ي بإلحاح وعنف كافيين ،وميثت تنتأر أيا ًما أفض .
وشهيي منا ة موسيو الصراع نف ه .ولين مي الصراع كانت أطول .وهنا أيضًا طال ال لوفييت بلالعو إللى العبل رغل
م اومة العبال .واجتبق العبال في واحي من أكرر البصانق ،وصوي على رفض إنهاء اإلضراب  7ايف عام م اب  6ايف عام
و اف وا على العو للعب  .وتصرف العبال في مستلف البصانق والبرس لاي بشلي مبارل  .وفلي  10ملار (اذار) ،أكلي ال لوفييت
مر أالر على ضرور العو إلى اآليي .صحيح أن العب بيأ فلي معأل البصلانق بعلي هلذا الت كيلي ،وليلن العبلال شلنوا فلي كل
ميان نضايً ءوبًا من أج تسفيض ساعاي العبل اليوميلة .وصلحح اليلا حون تصلرفاي زعبلائه علن طريل األفعلال ي األالوال.
وبعي م اومة طويلة اضار سوفييت موسيو في  21مار (اذار) إلى إصيار البراسي الساصة بيو العب البرللف ملن  8سلاعاي.
لورا .واسللتبر النضللال فللي الب اطعللاي حتللى إبري ل (ني للان) .ومنللذ بيايللة األمللر ،حاولللت
وواف ل الصللناعيون علللى هللذ الساللو فل ً
ال وفييتاي في ك ميان إي اف الحركة أو عرالتها ،ر أجررها ضغط العبال على اليالول في مفاوضاي ملق أربلاب العبل  ،وعنليما
كان أرباب العب هريء يرفضون اإلذعان كان العبال يرفضون يو العب البرلف من  8سلاعاي .وهلذا ملا يليل عللى حجل الثغلر
ال ائبة في النأا كله!
وتعبلليي الحيومللة الواللوف بعيللي عللن هللذا النللزاع .وفللي تلللك الفتللر بلليأي حبلللة م للعور ضللي العبللال أرارهللا الزعبللاء
الليرراليون .وكان إالضاع العبلال يتالل اسلتسيا الجنلو ضليه  .أفل يعنلي تسفليض سلاعاي العبل إضلعاف الجرهلة؟ وهل يحل
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للبللرء أي يفيللر إي ب نف لله ال ل ل الحللرب؟ وه ل يح للرون سللاعاي العب ل فللي النللا ق ال تللال؟ إن سللير الار للاي الباليللة علللى طري ل
عورا ،ر ل يلر أن انت إلى السنلا ق .ويعتلرف الجنليي بيرييلو
الييباغوجية يجعلها ي ت ف عني أي حي .وأالذ التحريض شي ً م
ً
في مذكراته التي كترها في الجرهة ،ب ن التحريض الذي حب لواء الضراط البنضبون حييثًا إلى مع ير ايشتراكية؛ كان فعلايً إللى
حي بعيي .وولين ال يئة الوحيي لبجبوعة الضراط التي حاولت إرار الجنو ضي العبال ،كانت كامنة فلي كونهلا مرلفلة ملن الضلراط.
وكانت ذكرياي الجنو عبا كان يبثله الضراط بالن رة له ي تزال حية في األذهانو.
ومق هذا ف ي تعر عبال العاصبة إللى الضلغط أكثلر ملن أي ميلان االلر؛ إذ وجلي الصلناعيون بالتعلاون ملق ايلا اليا يلت
كثيرا من الوسائ وال و للتحريض بين صفوف حامية البواق .ويتحيث سوالانوف عن ذلك ب ولله :وومنلذ يلو  20وملا بعلي  ،غليا
ً
من الب لوف مشاهي العبال والجنو مشتريين ببعركة ك مية حا عني مفارق الارق ،و اال حاف ي الترا  ،وفي أي ميان علا و.
ول ي تصر األمر على الي  ،ب انت في بعض الحايي إلى العرا  .وفه العبال مي السا فليرءو ببهلار  .واعتبليوا فلي ذللك
على الحيي بصراحة ،وذكر أراا األرباح التي ح ها الصناعيون من الحرب ،واصاحاب الجنلو إللى البصلانق والورشلاي التلي
تهير فيها اآليي ،ويرتفق لهي األفران الجهنبي؛ أي إلى الجرهة اليائبة التي يتعر العبال فيها لس ائر ي تحصلى .وأاللذ العبلال
البرا هة لتنأي زياراي مفارز من حامية الجيد لعي من البصانق ،والاصة البصانق العاملة لت مين متالراي اليفاع .وأاللذ الجنليي
ينأر ويصغي ،وبيأ العام ييشف ويشرح .وكانت الزيلاراي تنتهلي بتلآخ رائلق .ونشلري الصلحف ايشلتراكية العييلي ملن م لرراي
الوحياي الع يرية التي تركي تضامنها مق العبال بشي ي يتزعزع .وفي منتصف إبري (ني ان) االتفى موضوع النزاع من أعبلي
نصرا ااتصا يا أع رو بنصر سياسي ومعنوي.
الصحف .وصبتت الصحافة الررجوازية .وهيذا ح العبال
ً
وكان ل حياث الناجبة عن الصراع من أج يو العب البرلف من  8ساعاي ت رير كرير على تالور الثلور وم ليرتها فيبلا
بعي .وربح العبال عي ساعاي حر في األسروع كرسوها لل راء  ،وع ي ايجتباعاي ،والتيري على الرنا ق اللذي غليا منتأ ًبلا منلذ
لحأة تشيي البيليشيا العبالية .وأالذ العبال بعي هلذا اللير الرليلغ يراارلون زعبلاء ال لوفييت علن كثل  .وأصليرت سللاة البناشلفة
فييلرا
بضرر بالغ .واويت ميانة الر شفة اال البصانق ،كبا اويت بشي جزئي اال الثيناي .وغيا الجنيي أكثر انترا ًها ،وأعب ت ً
وأشي ي أة ،وفه ب ن هنالك من يرااره .وعا مساط الييباغوجية ال يئ بالضرر على ملن وضلعو  .وت حل الجنلو والعبلال بشلي
بييً من أن يتراعيوا أو يتراغضوا.
وكانت الحيومة ،تير ال وفييت ،وزعباء  ،واألوصياء عليه ،رغ كل محلاويي ولجنلة ايتصلالو ،ول لي كشلفت علن هلذ
اليراهية عنيما سلنحت الفرصلة بلذلك .وببلا أن ال لوفييت كلان ينفلذ مهبلاي حيوميلة بحتلة ،بنلاء عللى طلل الحيوملة نف لها عنليما
يتال األمر إالبا حركاي الجباهير ،ف ي طلرلت اللجنلة التنفيذيلة ميزانيلة صلغير لبصلروفاتها .وليلن الحيوملة رفضلت تلريلة هلذا
الال  ،وب يت متب ية برفضها رغ إلحاح ال وفييت البتواص  ،وأكليي علي اسلتااعتها إعالاء جلزء ملن الزينلة اليوللة ولتنألي
الاصو .وصبت ال وفييت ،وأل ى عل ء ميزانيلة ال لوفييت عللى علات العبلال اللذين لل يتلر وا أبليًا علن جبلق التررعلاي لصلالح
متالراي الثور .
ووصلفت از واجيلة ال للاة فلي ملرتبر
وفي الوات نف ه حافظ الحزبان الليرراللي وايشلتراكي عللى صليااة حبيبلة مترا للة ُ
سوفييتاي عبو روسيا ب نها االتراع ي وجو له .وأكي كرن يي لبنيوبي الجيد أن بين الحيومة وال وفييت وحلي كامللة باألهلياف
والبهباي .وأنير وجو از واجية ال للاة بحبلا مشلابه لحبلا كل ملن ت ليريتلي و ان وغيرهبلا ملن زعبلاء ال لوفييت .وهيلذا
كانوا يحاولون باليذب تيعي نأا مرني و على اليذب.
ومق هذا ف ي تعثر النأا منلذ األسلابيق األوللى .وأبلي الزعبلاء الير كريلر عللى اللل التركيرلاي التوفي يلة بلين التنأيبلاي؛
صليفيين للوالوف بوجله الجبلاهير .ويعبللون عللى استرضلاء الجنلو للعبل ضلي
الاصة وأنه كانوا يحاولون ايستنا إلى منليوبين ُ
العبال .وي تسيمون البجالر الجييي  ،والزيب تفو ،والتعاونياي ،ضي ال وفييتاي .ويتيئون على الب اطعلاي ضلي العاصلبة ،وعللى
مجبوعة الضراط ضي الشع ب سر .
سلرا غامضًلا .وهلو ي يسللو مال ًلا ملن ال للرياي التلي يحبلهلا كل شلي ملن
ول يين شي التبثي ال وفييتي يحب فلي ذاتله ً
أشيال التبثي ايضارارية ،طالبا ب ي هذا التبثي ضروريا .ولين او التبثي ال وفييتي تيبن فلي أنله يسفلض ايبلة هلذ ال للرياي
إلى أ نى حي مبين .ويبيننا ال ول بي ر ة -وهذا ما أكيته التجربة فيبا بعي -إن ك تبثي االر ي الجباهير ،اا ر على التعرير عن
إرا هذ الجباهير اال الثور  ،ولين بشي أكثر سو ًءا وأشي بائًا .فإذا أالذنا كافة أشيال التبثي الثوري ،وجينا أن ال لوفييت هلو
مراشرا بالجباهير .ولينه ير ى ملق ذللك شلي ً ملن األشليال .وي ي لتايق أن ي لي أكثلر مبلا ت لتايق
أكثرها مرونة وصفاء والتصااًا
ً
الجباهير أن تضق فيه في ك لحأة محي  .ولينه ي تايق في الوات نف له أن ي له عللى الجبلاهير فهل األالالاء البرتيرلة ،وسلر
إص حها .وهنا ييبن واحي من أكرر ضباناي تاور الثور .
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فبا هي إذن اآلفاق ال ياسية للجنة التنفيذية؟ إننا نشك في أن ييون أي واحي من الزعباء اي حي هذ اآلفاق بعي إمعان الفير.
ول ي أكي سوالانوف -فيبا بعي -ب ن الاته كانت ترمي إلى التسلي عن ال لاة للررجوازية ال ل فتلر اصلير محليو  ،بغيلة إعالاء
الييب راطيلة الفرصلة اليافيلة لتجبيلق اوتهللا ،واسلتعا هلذ ال للاة بشلي مضلبون .وملق هلذا ،فللإن هلذا الت ل ل ال لاذال ل حللياث
يتحيث عن هذ األحياث بعي واوعها .ول ي أحي انذا بارح هذا الت ل أو تحييي  .ول ي استبر تذبذب اللجنة التنفيذية تحت ايا
ت يريتلي حتى غيا أسللوبًا ائ ًبلا .وأعللن ت ليريتلي بيل صلراحة ،بل ن علي ايلا سللاة برجوازيلة اويلة سلييفق الثلور إللى مارهلا
البحتو  .وأن على الييبوارطية أن تيتفي بالضغط عللى الررجوازيلة الليرراليلة ،ملق الحلذر ملن التصلرف حيالهلا باليد يليفعها إللى
مع ير الرجعية ،و عبها على العير بشي يجعلها تثرت ميت راي الثور ومنجزاتها .وهذا يعني أن على النأا أن يص في نهايلة
البااف إلى تشيي جبهورية برجوازية يلع ايشتراكيون فيها ور البعارضة الررلبانية.
وبيا حجر األسا لي الزعباء في برنام العب أكثر مبا بيا في اآلفاق .فل لي وعلي التوفي يلون الجبلاهير بل ن يحصللوا ملن
الررجوازية وعن طري الضغطو على سياسة يب راطية االلية والارجية .ومن البركي أن الار اي الحاكبة ايمت التنلازيي الل ل
التاريخ أكثر من مر عنيما واعت تحلت ضلغط الجبلاهير الشلعرية .وكلان والضلغطو يعنلي فلي نهايلة البالاف تهييلي الار لة الباليلة
بعزلها عن ال لاة وأالذ ميانها .ول تين الييب راطية تبتلك مث هذا ال ح .فل لي سللبت ال للاة للررجوازيلة ببحلض إرا تهلا .ولل
تين الييب راطية عني تفجر الصراع تهي بإلغاء ال لاة ،ب كانت الررجوازية تهي برفض ارول هلذ ال للاة .وهيلذا كانلت الرافعلة
األساسية في مييانييية الضغط بين ييي الررجوازية ،وهذا ما يف ر اير الحيومة العاجز على م اومة كافة أوامر زعباء ال وفييت
بنجاح ،رغ الة جيية هذ األوامر.
ً
كريرا ي ي بح بلإجراء التصلرفاي ال ياسلية ال لرية التلي ترغرهلا
وفي منتصف إبري (ني ان) ،غيي اللجنة التنفيذية
جهازا ً
نوا ايا يلة اسلتياري نحلو الليرلراليين بصلور نهائيلة .ونجل علن ذللك تشليي ميتل كلان كافلة أعضلائه ملن اليبلين ،أنصلار الليفاع
الوطني .ومنذ ذلك الوات ،أصرح تساليط ال ياسلة العليلا يلت االل حل لة ضلي ة محليو  .وبليي األملور وك نهلا سلائر عللى طريل
ليارا االل ال لوفييت بشلي غيلر محليو  .وأاللذ كرن ليي يصلعي ب لرعة مذهللة .وفلي هلذ
الترتي والتباسك .وكان ت يريتلي م
ً
اللحأة بالذاي ،ههري أول الروا ر البنذر ال ا مة من ال اعي  ،وملن الل الجبلاهير .ول لي كتل سلتانييفيتد الب لرب ملن مجبوعلة
كرن يي :وومن البيهد أن اللجنة التنفيذية ف يي ال ير على ايا الجباهير ،التي ابتعيي عنها في اللحأة التي تل فيهلا تنألي هلذ
اللجنة ،وأل يت م ئولية العب على عات ميت االتير أعضا من أحزاب اليفاع الوطنيو من البيهد؟ ك  .إن هذا األملر طريعلي
جيًا.

الهوامش
( )1يشير البرلف هنا إلى الثور الفرن ية اليرر على اعترار أن الييك هو شعار األمة الفرن ية منذ عصر الغول.
عيرا اس الثوري الفرن ي جان بول ماراي مرلف كتا ب
(*)
يشير كرن يي هنا إلى أنه ي يو أن ييون ج الثور الروسية ،م ت ً
وصيي الشع  ،وأحي منأبي مذابح سرتبرر (أيلول) .1792
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الجيش والحرب
كان اينضراط اي تعر لهز عنيفة ال ل األشهر التلي سلر ت الثلور  .ويبيننلا أن نجلي علي ًا ملن شلياوي الضلراط فلي تللك
الفتر على غرار :ي يحتر الجنو ضراطه كبا ينرغي ،وه يتصرفون إزاء اليوله ومعياته وأسلحته نف لها بشلي ي لتيعي كل
ن ي ،وت و الفوضى في ال ااراي الع يرية .ول تين الحالة على هذا الب تو من ال وء بالن رة ليافة الن لاط ،وليلن األملور ت لير
كلها باتجا واحي نحو التفتت.
ويضاف اآلن إلى ما سر الهز الناجبة عن الثور  .ولل تلت انتفاضلة حاميلة بتروغلرا ون مشلاركة ضلراطها فح ل  ،بل
جاءي ضيه  .واالتفلى ال لا فلي اللحألاي الحرجلة .وفلي  27فررايلر (شلراط) تحليث النائل األكتلوبري شييلوف ليي ملق علي ملن
ضراط فوال بريوبر اجين يي بغية سرر موافه حيال مجلر اليوما ،ولينه يحظ أن ضراط الحر األرسلتواراطيين ي يعلون ح ي لة
ما يجري حوله بشي نصف الفي ،وكان ك هريء الرجال عرار عن ملييين الائفين متذمرين .وي ول شييلوف ليي :ووكل أصلرت
باليهشة عنيما شاهيي في صريحة اليو التالي فوال بريوبر اجين يي ي ير في الشارع بي نألا  ،تت يمله البوسلي ى ،ون أن ييلون
معه أي ضابط...و ،والح ي ة أن علي ًا ملن الجنلو جلاءوا إللى اصلر توريلي ملق ر سلائه  ،أو اصلاحروا ر سلاءه بلاألحر معهل .
وكان الضراط يح ون ب نف ه كاألسر وسط البوك الأافر .ول ي رأي اليونتي ة كلينبيش البواوفة انذا هذ البشاهي ،وعرلري
السراف ال ُب ا إلى الب لخ.
عن اناراعها بي صراحة ف الت :ل ي كان الضراط يشرهون س
ول تسل رور فرراير (شراط) أي ان ا بين الجنو والضراط ،ولينهلا كشلفت هلذا اين لا وعرتله .وكلان الجنلو يعترلرون
الثور ضي البليية رور على الضراط ار أي شيء االر .ويتحيث أحي أعضاء حزب اليا يت نابوكوف ،الذي كان يرتيي انذا بلذ
الالرا ،وانتزعلت
الضراط ،عن هذا األمر في ومذكراتهو في لول :ومنلذ صلريحة  28فررايلر (شلراط) ،أصلرح اللروال البلرء ملن بيتله
ً
كتافياي عي من الضراطو .هيذا بيا البواق في أول أيا النأا الجييي!
وكان أول اهتباماي اللجنة التنفيذية إص ح الع ااي بين الجنو والضراط .ويعني ذلك في نهايلة البالاف إالضلاع ال اعلاي
من جييي ل يا اتها ال اب ة .ورأ سوالانوف أن عو الضراط إلى أفواجه سيحفظ الجيد ومن الفوضى الشاملة ،أو ملن ييتاتوريلة
كتلة الجنو الجاهلة البتف سةو ،وكان هريء الثوريون والليرراليون يسشون الجنو ي الضراط .أملا العبلال البريليون وليتللة الجنلو
الجاهلةو ف ي كانوا يتوج ون اليفة من الشرور التي ست تي من جان الضراط البرمواين .ونج عن ك ذلك إص ح الع ااي بشلي
مرات غير متين.
ويصف ستانييفيتد مواف الجنو إزاء الضراط الذين عا وا إليه بعي اينتفاضة ب وله :ول ي الرق الجنلو اواعلي اينضلراط،
والرجوا من الثينة ي ون ضراطه فح  ،ب  ...ضي إرا هريء الضراط في كثير من الحايي ،وبعي ات عي مبن حاولوا ال يلا
ً
ً
إنجازا جييًا ،وإذا كان الضراط ير ونله اآلن؛
كريرا .فإذا كان هذا العب
بواجره  ،ووجي الجنو أنه ح وا بفض ذلك
إنجازا تحرريا ً
ف سل َ لَ يسرال ال ا الجنو إلى الشلارع ب نف له ؟ الاصلة وأن عبل ً كهلذا كلان أكثلر سلهولة وأال الالور  .واآلن ،وملا أن تل تح يل
النصر ،حتى عا وا لينضبوا إلى الأافرين الشجعان .ولين ه يت عبله باإلال ص ،وه سييو إال صه طلوي ً؟و ومبلا يزيلي
من أهبية هذ األاوال أن الناط بها ضابط من الضراط والي اريينو الذين ل يسار براله أن ي و وا جنلو ه  ،أو يسرجلوا بهل إللى
الشارع.
وفي صريحة  28فرراير (شراط) ،واف ضابط من س ح البهنيسين فلي شلارع سامر ونيف ليي يشلرح لجنلو ب نله وتل الل
الحيومة التي ييرهها الجبيقو ،وأن حيومة جييي تشيلت برئاسة األمير لفوف ،وأن من الضروري ايستبرار فلي طاعلة الضلراط.
وواآلن ،أرجو من كل واحلي ملني أن يعلو إللى ميانله فلي الثينلةو ،وأطلل بعلض الجنلو الجبللة الت ليييلة البعهلو وسلعياء بتنفيلذ
أوامرك !و ولين ايمتعا بيا على غالرية الجنو  .ما هذا ه هذا هو ك شيء؟ وشهي كييوروف هذا البواف علن طريل الصليفة.
وهز األمر من األعباق ف ال :واسبح لي أيها ال يي ال ائي بيلبة واحي و ...و ون أن ينتأر اإلذن بالي طرح ال لرال التلالي :وهل
سالت ماء العبال في شوارع بتروغرا ال ل ر رة أيا في سري اسلتريال ماللك بباللك االلر؟و وهيلذا أم لك كييلوروف الثلور ملر
سلا
أالر من ارنيه ،وكان ال رال الذي طرحه هو محور النضال ال ل األشلهر التاليلة .وكلان السل ف بلين الجنليي والضلابط انعيا ً
للعياء الب تحي بين الف ح والبالك النري .
وتل ى اا ال اعاي في كافة أرجاء الر تعليباي محي  ،ف الذوا يارحلون األحلياث بشلي موحلي ،وي وللون لجنلو ه  :ل لي
مضلارا إلل لاء عل ء الحيوملة الث يل عللى كاهل أاليله .ول لي صلرح أحلي
أنهك ال صر اوا في سري اليفاع عن الر  ،ووجي نف ه
ً
الضراط العاملين في ال لر بلهجلة تلن علن الشليو بل ن ملن ينألر إللى الجنلو الل ل الالرح يلر بل نه يعترلرون ني لوي وميسائيل
مضلارا إللى إعل كتيرتله بانتصلار الثلور  ،ترليل
صا واحيًا .ولين هذا الضابط يعترف ب نه عنليما وجلي نف له فلي اليلو التلالي
ً
شس ً
وب م لتبر
مواف الجنلو بشلي ملحلوه .وكانلت أسلئلته  ،وحركلاته  ،ونألراته تشلهي بوضلوح عللى وأن هنلا ملن الا بعبل
121

للت رير على هذ الع ول الجاهلة ،والرما ية ،التي ل تعتي التفييرو .وما أكرر الهاوية ال ائبة بين الضراط الذي يت ء ون صعوبة مق
االر براية اا مة من بتروغرا  ،وهريء الجنو الذين يحي ون موافه إزاء األحياث بصعوبة وبطء ،ولين بي شرف .ويزنون هلذ
األحياث ب يييه العجفاء!
واعترفت ال يا العليا باينتفاضة بصور شيلية ،ولينهلا الرري منلق الثلور ملن ايمتليا إللى الجرهلة .وأصلير رئلير هيئلة
لارا ل ل
أركللان ال يللا العليللا أمل ًلرا إلللى اللا الجرهللاي باعت للال البرعللورين الثللوريين -الللذين أطل ل عللليه الجنللرال الي للييف االتصل ً
والعصابايو -في حالة ايومه إلى ال ااعاي ،وت ييبه إللى محيبلة روريلة ون انتألار .وفلي اليلو التلالي طلل هلذا الجنلرال ملن
الحيومة باس وسلبوو عل اإلمرراطلور ني لوي ني لويييفيتد وأن تضلق حليًا ليل ملا يجلري عللى ملرالر الجليدو أي أن تضلق حليًا
للثور .
وتحاشت ال يا ما في وسعها إب ص الجيد البع ير في الجرهة ب حياث اينتفاضة ول ييلن عبلهلا هلذا ناج ًبلا علن إال صلها
للبليية ،ب ير ما كان ناج ًبلا علن الشليتها ملن الثلور  ،وتبلت مصلا ر الرسلائ الصلا ر ملن بتروغلرا  ،كبلا تل توايلف األشلساص
ال ا مين من العاصبة؛ وهيذا حل النأا ال يي ساعاي أالر نحو السلو  .ول تص أالرار الثور إلى الاوط ال تال إي فلي  5أو 6
مار (اذار) ،ولين ب ي شي ؟ ل ي سبعنا شيئًا مبا يلي :ت تعيين ع البلك اائيًا عا ًملا ،واسلت ال ال يصلر باسل اللوطن .وللير هنلا
أي تريي االر .ووصلت أالرار الثور إلى عي كرير من السنا ق إن ل يين إلى معأبها عن طريل األلبلان ،بلييً ملن أن تصل علن
طري بتروغرا  .وغيا واض ًحا لي كافة الجنو أن ال يلا كلهلا كانلت متواطئلة إلالفلاء الح ي لة .فهل كلان بوسلق هلريء الجنلو أن
يينوا شيئًا من الت يير لهريء الضراط الذين توشحوا بعي يو أو يومين باألشرطة الحبراء؟
يلرا.
ريرا كر ً
وي ول رئير هيئة أركان أساول الرحر األسو أن أرر أحياث بتروغرا ل يررر على الرحار فلي بيايلة األملر تل ً
ولين ما إن جاءي الصحف ايشتراكية األولى من العاصبة وحتى ترليلت حاللة الرحلار الفيريلة بارفلة علين ،وبليأي ايجتباعلاي،
تغييلرا فلي
والرال من الش وق عي من البحرضلين البجلرمينو ،ولل يفهل األميلرال ملا يجلري تحلت بصلر  .إن الصلحف لل تسلل
ً
الحالة الفيرية ،ولينها بي ي شيو الرحار حول أبعا اينتفاضة .وسبحت له بالتعرير عن ح ي ة مشاعره بيل صلراحة ،بعلي أن
االتفى السوف من اهر ال يا  .ويبين تصور الوااق ال ياسي لضراط أساول الرحر األسو  ،ولرئير هيئة أركلان هلذا األسلاول ملن
جبلللة واحللي االهللا األميللرال :ويللر معأ ل الضللراط أن الللر ست للير ون ال يصللر نحللو الضللياعو علللى حللين كللان الللييبواراطيون
يعت يون ب ن الوطن كان معرضًا للضياع لو ل تص مث هذ األنوار إلى الرحار الجاهلين.
وان بت ايا الجيد واألساول إلى جناحين واضحين ،وحاول أفرا الجناح األول الر اء في مراكزه  ،والعب مق الثور ،
واينضبا إلى الحزب ايشتراكي  -الثوري ،كبلا حلاول بعضله فيبلا بعلي الت لرب إللى صلفوف الر شلفة .عللى حلين رفلض أفلرا
الجناح الثاني ذلك وحاولوا معارضة النأا الجييي ،ر ل يلرثوا أن ف ليوا تلوازنه وسلط صلراع حلا  ،وجلرفه ملي الجنلو الصلاعي.
ومث هذ التجبعاي طريعية ليرجة تجعلها تأهر في كافة الثوراي .فل ي كان ضراط البلييلة الفرن لية البتشلي ين اللذين وصلفه أحلي
زم ئه ب نه وااتلوا بعنف زائيو يتضاي ون من الضوع زم ئهل ملن الضلراط النلر ء ،أكثلر ملن ضلي ه النلاج علن علي انصلياع
وأالير ا تبت تصفية غالرية جهاز ال يا ال يي وسلح ها ،ولل يلت ء ملق الوضلق الجييلي سلو علي صلغير جليًا ملن
الجنو ل وامر.
ً
الضراط ،وتعرضت مجبوعة الضراط لنفر البصير الذي تعرضت له الار ة التي االتيروا منها ،ولين بشي أشي م ساوية.
يبث الجيد عا صور البجتبق الذي يسيمه ،مق تبيلز بل ن يعالي الع الاي ايجتباعيلة طريعلة مركلز  ،ويليفق الع الاي
إلى أاصى مأاهرها اإليجابية أو ال لرية .ولير من اري الصيفة أن الحرب ل تررز في الجان الروسي اس أي اائي كرير .وهلا هلو
الجنرال زالي يي أحي أفرا ال يا الروسية العليا ي ي لنا صور حية عن هذ ال يا  :وكثير من روح البغلامر  ،وكثيلر ملن الجهل ،
واليسائر ،والرح عن البناص والشليلياي ،والجشلق ،والعجلز ،وضلعف الرصلير  ،واليل جليًا ملن العلل  ،والبواهل  ،واألعليا ،
والرغرة بالتعر للسار أو التضحية حتى ولو ل تشب التضحية سو الرفاهية والصحة .وكان ال ائي األعلى ني لوي ني لويييفيتد
ي يبتاز إي ب امته الفارهة ،وبذاء تريو متنافر مق م امه الرفيق .والجنرال الي ييف عرار عن تفاهة حب اء ،وهو مرسلر اليي ملن
مرس ي الجيد ،اشتهر بين الضراط بحيته وعنفه .أملا ال ائلي البصلب كورنيللوف ،فيلان حتلى البعجرلون بله يعتررونله إن لانًا سلاذال
التفيير .ول ي تحيث البيرالوف يي -وزير الحربية في وزار كرن يي -عن كورنيلوف فيبا بعي ف ال ب نه يتبتق بشجاعة أسلي وع ل
الروف .وكان بروسيلوف واألميرال كولتشا أفض من اآلالرين من بعض الوجو  ،وأح ن ملنه ملن الناحيلة الفيريلة ،وكلان هلذا
هو ك ما يبتازان به .وكان ينييين اوي الشسصلية ،وليلن إذا نأرنلا إليله ملن مستللف الزوايلا األاللر  ،وجلينا جنلرايً عا يلا ملن
جنرايي الجليد ،رببلا الرأ فلي حياتله الب لة أو سلتة كتل  .رل يل تي بعلي ذللك يلو ينيتد و راغلوميروف ولوكوم ليي وأضلرابه .
وسواء أكان هريء يت نون الفرن ية أ ي ،ف ي كانوا كله ميمنين على شرب السبر  ،وتافهين إلى حي بعيي.
وكان معأ مجبوعة الضراط يبثللون روسليا الررجوازيلة والييب راطيلة ي روسليا النلر ء .فل لي فعلت الحلرب إللى صلفوف
الجيد عشراي اآليف من شراب الررجوازية الصغير  :ضراط ،وملوهفين فلي اإل ار الع ليرية ،وأطرلاء ،ومهنيسلين .وكانلت كل
هذ األوساط تريي اسلتبر ار الحلرب حتلى النصلر ،وتحلر بضلرور أاللذ تليابير واسلعة النالاق ،ولينهلا تسضلق فلي نهايلة البالاف
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ل لاة األوساط الرجعية العليا -عن الوف ال ل عهي ال يصرية ،وعن اناعة بعي الثور  -تبا ًما كبلا كانلت الييب راطيلة فلي البلرالر
تسضق ل لاة الررجوازية .ول ي يات عناصر الضراط التوفي ية فيبا بعي نفر البصلير البشلئو اللذي ياتله األحلزاب التوفي يلة ،ملق
فارق واحي ،هو أن الوضق على الجرهلة كلان أالالر إللى حلي بعيلي ملن الوضلق عللى البلرالر  .واسلتااع بعلض ال ياسليين الصلبو
طوي ً اال اللجنة التنفيذية عن طري الت ع البشرو  ،ولين الصبو أما الجنو كان أشي صعوبة.
ول تر الغير وايحتياكاي بين الضلراط اللييبواراطيين والضلراط األرسلتواراطيين إللى تجييلي الجليد ،ولينهلا أ الللت فيله
رغل ذلللك عنصل ًلرا إضللافيا مللن عناصللر التفتيللت .وكللان شللي الجلليد محللي ًا بشللي روسلليا ال ييبللة ،ومارو ًعللا إلللى حللي بعيللي باللابق
العرو ية؛ لذا كان الضراط يتب يون بالفير ال ييبة ال ائلة ب ن أفضل جنليي هلو ال لروي الشلاب ،اللذي يايلق ون تفييلر ،واللذي لل
ي تي ظ في االله بعي وعيه بشسصيته .هيذا كان الت ليي الوطني الذي ابتيعه سوالوروف اال الجيد الروسي الب لتني إللى زراعلة
بيائية ،وح ال نانة ،والبشاعية الزراعية .ول ي صنق سوالوروف في ال رن الثامن عشر بناء رائ ًعا من هذ البا .
ويج ي تول توي في شسصية أف طون كاراتاييف ،وب سلوب النري ال امي ،الجنيي الروسي ال يي  ،اللذي كلان يسضلق ون
جيال ل و الاريعة ،والأل والبوي (الحرب وال ) .وما أن انيلعت الثلور الفرن لية وفتحلت ال لري واسلعًا أملا انليفاع الفر يلة
ونبوها في ك مجايي النشاط الرشري ،حتى ألغت فن سوفوروف الع يري .وطوال ال لرن التاسلق عشلر وماللق ال لرن العشلرين،
أي ال ل البرحلة الفاصلة بين الثورتين الفرن ية والروسية ،تعر الجيد ال يصري اإلاااعي إلى هزائ مت ح ة .وكانت ال يلا
البرهلة فلوق هلذ األرضلية والوطنيلةو تتبيلز باحت ارهلا لشسصلية الجنليي .وتحبل ع ليلة البث فلين ال للرية ،وتجهل أسلرار البهنلة
الع ليرية ،وتت ل بانعلليا الشللجاعة ،وال للير اليريللر علللى السيانللة .وكانللت سلللاة الضللراط ت للتني إلللى إشللاراي التبييللز السارجيلة،
ومراس ايحترا  ،وأسلوب الضغط ،وطري ة معينة للحيي والتساط  ،ي تتبيز عن حوار العريي البرتذل -ومفهو  ،أنلا ي أعلرفو-
مجررا على استسيامها عني التحيث مق الضابط.
كان الجنيي
ً
وعنيما اي مارشايي ال يصر الثور لفأيا ،وأا بوا على الويء أملا الحيوملة البراتلة ،كلان عبلهل هلذا يعنلي إل لاء ترعيلة
أالاائه كلها على عات األسر البالية .ول ي ار الجبيق بي مهار أن ييون ني وي الثاني كرد الفياء للباضي ب سر  .ولينه كانوا
يرفضون الذهاب إلى أبعي من ذلك .فييف كان بوسعه أن يفهبوا أن جوهر أال ق الثور ييبن في اسلتثار الجبلاهير الرشلرية ضلي
الجبو الفيري الذي يشي أسا رفاهه ووضعه البتبيز؟ وعنيما علين ينييلين ل يلا الجرهلة صلرح فلي من لك ببلا يللي :وإننلي
أار الثور كلية و ون تحفظ .ولينني أر أن تثوير الجيد وإ الال الييباغوجية بين صفوفه أمر يعر الر ل ذ و .إنها صليغة
ت لييية لفير يحبلها أي جنرال أحب ! أما الجنرايي الب اعيون ،في ول زال يي :إن طلرلاته كانلت محليو بشليء واحلي هلو؛ وي
تلب ونا ،وي يهبنا أي شليء االلر عليا ذللك!و .ولل ييلن بوسلق الثلور أن ي تلب له  .ولل ييلن أملا هلريء الضلراط البنحليرين ملن
الار اي البتبيلز أن يريحلوا شليئًا ،بل كلان علليه أن يس لروا اليثيلر .وجلابهه الالر ف ليان ايمتيلازاي التلي يتبتعلون بهلا ك لا ،
باإلضافة إلى ال ار مبتلياته وأراضيه  .وأاللذ الضلراط الرجعيلون موافًلا مواليًلا للحيوملة البراتلة ،وليلنه ناضللوا بشراسلة ضلي
ال وفييتاي .وعنيما ااتنعوا ب ن الثور تغلغلت بعب وسط جباهير الجنو  ،وفي ال أريافه  ،اعترروا أن هذا التغلغ اليانة وضيعة
ارتيرها كرن يي وميليوكوف ورو زيانيو .وغني عن الذكر أن اتهامه األكرر كان موج ًها إلى الر شفة.
بذورا ائبة وحيلا للحلرب األهليلة .وكانلت حيلا
وكانت هروف حيا األساول الحربي تحب أكثر من هروف حيا الجيد
ً
كثيلرا -حتلى ملن ناحيلة التغذيلة -علن حيلا ال لجناء،
الرحار اال عل الفويذ؛ حي يتييسون بال و ال ل علي سلنواي ،ي تتبيلز
ً
وباإلضللافة إلللى ذلللك ف للي كللان الضللراط البنحلليرون مللن الار للاي البتبيسللز  ،والللذين االتللاروا السيمللة فللي س ل ح الرحريلة عللن اناعللة
وببحض إرا ته  ،يعتررون أن الوطن متبث بال يصر ،وأن ال يصر متبث به  .وكانوا يرون في الجنيي الرحار أا أجلزاء البركل
الحربي ايبة .وكان هذان العالَبان البستلفان البغل ان يعيشان على اتصال وري ائ  .ويرااران بعضهبا بشي مترا ل .وكانت اواعلي
كريرا من العبلال ال زملين لرنلاء ال لفن وإصل حها .وكلان سلينة اآليي
البراك الحربية ت ق في البوانئ الصناعية التي تض عي ًا ً
كريلرا ملن العبلال البلرهلين .هلذ هلي الألروف التلي الرلت األسلاول
وعبال السليماي الت نيلة عللى البراكل نف لها يضلبون علي ًا
ً
الحربي إلى لغ روري ح ي ي .ومن البعروف أن الرحار يشيلون في اينتفاضاي وعبلياي التبر الع يرية في كافة الر عنص ًرا
شييي اينفجار؛ فه يعبيون ائ ًبا إلى التصرف بعنف إزاء الضراط عني ههور أول فرصة سانحة .ول يستلف الرحلار اللرو بهلذا
الصي عن بحار العال أجبق.
فل ي راف اينتفاضة في كرونشتا ي انفجار عبليلاي انت لا عنيفلة ضلي ال لا  ،اللذين علبهل الباضلي األللي أن علليه إالفلاء
أالرلار الثلور علن بحل ارته  .وكلان أول ضلحايا الثلور األميلرال نيلرن ،ال ائلي العلا ل سلاول اللذي كلان ي لت ا كراهيلة الجبيلق.
حرا بعي أن جر و من س حه.
وأواف الرحار جز ًءا من الضراط ،وتركوا ال اآلالر ً
ومنق األميرال نيرينين وصول أية معلوماي ملن بتروغلرا الثلائر إللى هل لنغفورز وسلفيابورص حتلى ليللة  4ملار (اذار)،
وهي الرحار والجنو باتساذ أا ى التيابير وأشيها .ولين اينتفاضة انليلعت بعلي ذللك بعنلف أكرلر ،و املت يو ًملا وليللة .وتل اعت لال
عي كرير من الضراط ،وأل ي بالضراط البيروهين تحلت البلاء البتجبلي .بَيْلي أن سلوالانوف اللذي ي يبيل إللى الت لاه ملق والجنلو
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الجهلةو كت ما يلي :وإذا حيبنا على تصرف سللااي هل لنغفورز وسللااي األسلاول بنلاء عللى أالوال سليوربيليف اسلتغربنا اللة
عي التصرفاي العنيفة البتارفةو.
ول يس الجيد الرري من عبلياي ال بق اليموية التي انال ت ببوجلاي متعاارلة .وكلان الجنلو ينت بلون فلي بيايلة األملر ملن
تصرفاي الباضي ،والبعاملة ال اسية التي تعرضوا لها طوي ً .ول تين الذكرياي ال ليئة األليبلة البشلابهة لل رحلة اليللة العلي  .فبنلذ
عا 1915؛ أي منذ أار الجيد بصور رسبية استسيا الجللي اينضلراطي لبعاارلة الجنلو  ،لجل الضلراط إللى اسلتسيا هلذ الوسليلة
كثيرا من الجنو  ،ببا فيه الجنو ال يامى أرباب العائ ي .ولين األمر ل يتعل بضرور اينت ا ملن
ل نت ا من جنو ه  ،وضربوا ً
الباضي فح  .ففي مرتبر سوفييتاي عبو روسيا ،أشار الت رير الساص بب لة الجيد ،إلى أن الضراط أمروا في الفتلر الوااعلة
بين  15و 17مار (اذار) بتعذي عي من جنو الجرهة تعذيرًا ج ييا .وتحيث أحي نواب مجلر اليوما بعي عو تله ملن الجرهلة علن
أن ال وزاق االوا له عني غياب الضراط :وح نًا ،إنك تتحيث عن األمر (يريو أنه كانوا ي صيون واألمر را 1و الذي سلنتحيث عنله
فيبا بعي) ل ي تل ينا الرارحة ،ومق هلذا ف لي ضلربني ال ائلي اليلو عللى بلوزيو .وهلرع الر شلفة والتوفي يلون إللى منلق أعبلال الجنلو
العنيفة البتارفة ،ولين اينت ا اليموي كان محتو ًما كالصيمة التي تنج بعي انال ق الرصاصلة .والح ي لة أن الليرلراليين لل يصلفوا
رور فرراير (شراط) ب نها غير عنيفة ،إي ألنها رفعته إلى ال لاة.
ً
رملزا ل الق الع الاي ملق
ووجي بعض الضراط الفرصة إلرار صراعاي عنيفة ب ر الوشلاح األحبلر اللذي اعترلر الجنلو
الباضي .ولهذا ال ر ات اائي فوال سومي .ولبا طل اائي أحي الفيال نزع الوشاح األحبر الذي يرتييه أفرا وحي احتياطية اا ملة
حييثًا ،أوافه الجنو وسجنو سجنًا انفرا يا .وواعت احتياكاي أاللر بصلي صلور ال يصلر البعل لة فلي أملاكن إااملة الضلراط .فهل
كان الحفاه على الصور لي ً على اإلال ص للبليية؟ ك  .إنه ل ييلن فلي غالل الحلايي أكثلر ملن تحلي لصل بة الثلور  ،وحيالة
شسصية للب ت ر  .ول يسائ الجنو عنيما رأوا شرح النأا ال يي مستفيًا وراء هذ الصور.
وهيذا نج النأا الجييي عن تيابير اعتراطية من األعلى ،وافزاي عنيفة من األسف  .ول تُللغ سللاة الضلراط اينضلراطية أو
تُحي  ،ولينها س ات لوحيها بصور متيرجة ال ل األسابيق األولى من شهر مار (اذار) .واال رئير هيئة أركان أساول الرحلر
األسو ما يلي :ووكان من الواضح أنه لو شاء أحي الضراط تاري ع وبة انضراطية على جنيي من الجنو  ،لبا وجلي ال لو ال زملة
لتنفيذهاو وهذ يئ وجو رور شعرية ح ي ية.
ومنذ س وط ال لاة اينضراطية ،ههر عجز الضراط بشي ي ييع مجايً للشك .ويتحيث ستانييفيتد البشلهور بيالة مراارتله
وشي اهتبامه باألمور الع يرية ،حييثًا اي ًا عن ال يا من هذ الناحية في ول :ب ن التيري كان يت وف أنأبة اييبة ل تعلي تصللح
لبتالراي الحرب أبيًا وول تين مث هذ التبارين سو تجارب لبعرفة اير الجنو على التحبل  ،واسلتعيا ه للسضلوعو .وحلاول
الضراط ب شك إل اء ترعة عجزه على عات الثور .
وبللالرغ مللن ايللا الجنللو بتصللفية ح للاباته ال ييبللة بعنللف ي يللرح  ،ف للي كللانوا يت للبون ب للذاجة طفوليللة ،واعتلراف عبيل
بالجبي  .حتى أن جنو الجرهة ،رأوا ال ل فتر من الزمن في النائ الليررالي ال ير فيلونينيو رج ً يحب أفيار التحرر ،و اعية
من عا الثور  .وكانت البفاهي اليينية ال ييبة تتحي مق اإليبان الجييي بشي عجي  .وحبل الجنلو ال لير كرال هلافر ،ورفعلو
على األعناق ،ووضعو بي ترجي واحترا اال زحافتله .ولل يلرل هلذا النائل أن تحليث أملا مجللر الليوما بحبلا بلالغ الائ ً:
وول نين ن تايق اينتهاء من مأاهر الو اع ،وكانوا ي رسلون أيليينا وأاليامناو واعت لي هلذا النائل أن للليوما فلي االل الجليد سللاة
رائعة .وكانت ال لاة في الح ي ة ملك الثور التي كانلت تل لي أحيانًلا بعلض انعياسلاي النلور عللى علي ملن الوجلو التلي ترلرز علن
طري الصيفة.
واا غوتشيوف بعبلياي تاهير اال ال يا العليا عنيما سرح عشلراي الجنلرايي .ولل يحلظ هلذا التليبير برضلى الجنلو ،
مق أنه الل بين صفوف الضراط حالة من ال ل  .وكان ك واحي يسشى الت صير في ت يي الرراهين على ويئه ،وتر معأ الضراط
أنف له لبشليئة التيللا ر ،وكلانوا يبللالئون الوضلق علللى مضلض ،ويسفللون ارضلاته البضللبومة فلي جيللوبه  .وكلان الوضللق أسلوأ بللين
صفوف الضراط ال ا واألعوان الذين يتعاملون مق الجنو بصور مراشر  .ولل ت ل الحيوملة فلي هلذا البجلال بل ي تاهيلر .وحلاول
رما إحي باارياي ميفعية الجرهة إتراع سر الت ل النأامية فيترلوا إللى اللجنلة التنفيذيلة لبجللر وملا اليوللة رسلالة بسصلوص
اائيه االوا فيها :وأيها األالو  ...إننا نرجوك بي تواضق ،أن تعيوا عليونا الليااللي فانتشيساسلاو وكلان الجنلو اللذين ي يتل لون ر ًا
على رسائله يلجئون عا إلى التصرف برياهته ؛ فيسالفون النألا  ،ويالر ون الضلراط أو يعت للونه ؛ عنليها كانلت ال يلا تضلار
إلى ايستي اه فترعلي الضلراط أو البضلروبين ،وتحلاول أحيانًلا معاارلة الجنلو  ،ولينهلا تتلركه غالرًلا بل ع لاب ،الشلية تع يلي األملور
بشي أوسق .ونج عن ك ذلك مناخ ي يحتب من ار الضراط ،ون أن يحي هذا البناخ وضق الجنو بشي واضح.
وههر عي كرير من الضراط الب اتلين الذين نأروا إلى مصير الجيد بجيية ،ف لحوا عللى ضلرور إجلراء تاهيلر علا بلين
متعلذرا .والي الجنلو إللى
أملرا
ً
صفوف ال يا  .وأكيوا أن عي اللجوء إلى هلذا التليبير سليجع إعلا تنألي اليراي ال لواي ال تاليلة ً
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نواب مجلر اليوما حج ًجا ي ت عن هذ الحج إاناعًا .ولبا أحج البجلر عن تلرية رغراته  ،رفعوا الالرلاي إللى ر سلائه اللذين
ل يهتبوا غالرًا بشياياي الجنو وطلراته  .وت اءل الجنو كيف يبين أن يتصرفوا؟ ورأوا ب ن الشياياي ستل ى البصلير نف له طالبلا
أن ال يا ال ييبة بااية على حالها  ،واعتلرف أحلي النلواب بل ن واإلجابلة علن هلذا ال لرال صلعرةو ،ملق أن اإلجابلة عنله كانلت تتعلل
ببصير الجيد ،وتحي م ت رله.
بَيْي أن علينا أن ي نتصور ب ن الع ااي اال الجيد كانت متشابهة في كافة أرجاء الر  ،وفي جبيق التشليي ي وال اعلاي
الع يرية .ك  .فل ي كان هنا صور جي متنااضة .فإذا كان بحار أساول الرلاي الي لجئلوا إللى اسلتسيا العنلف ضلي الضلراط منلذ
وصول أول أنراء الثور  ،فإن ضراط هل نغفورز كانوا يحتلون حتى ماللق إبريل (ني لان) مواعًلا ايا يلا فلي سلوفييت الجنلو  .وكلان
أحي الجنرايي البهيرين يبث ايشتراكيين  -الثوريين في ايحتفايي الرسلبية .ولل ييلن مثل هلذا التنلااض بلين الح لي والث لة نلا ًرا.
ً
جهلازا يشلره األوانلي الب لتارفة ،وأاللذي البواالف ال ياسلية للجنلو والرحلار تت لارب ملن بعضلها
ومق هذا ف ي كلان الجليد يبثل
الرعض لت الذ م تو واحيًا متبار ً.
واستبر الحفاه على النأا طالبا كان الجنو يعتبيون على تريي سريق حاس  ،ويصرح أحي منيوبي الجرهة أنله ملا أن رأ
الجنو ب ن األمور ت ير بشي مشابه لبا كانت عليه في الباضي ،وأنه يتعرضون لل هر نف له ،والعرو يلة نف لها ،والألبلاي ذاتهلا،
واإلهاناي عينها ،حتى بيأي ايضاراباي .ل ي زو ي الاريعة الجنلو ويلا ل سلف بجهلاز عصلري ،ووضلعته بعلي ذللك فلي موالف
صع  .وتفيي الثور في أنها تذكر بهذا السايئة البز وجة ما بين اونة وأالر .
وكانللت األسللراب العرضللية تثيللر علللى الجرهللة وفللي البللرالر صللراعاي أليبللة .وكانللت ال يللا اللي منحللت الجنللو حل ارتيللا
الب ارح وايجتباعاي وصايي البوسي ى ...إلخ ،بشي حر وأسو برااي البلواطنينو وفهل علي كريلر ملن الجنلو ملن ذللك أن لهل
الح بيالول الب ارح مجانًا .وشرح له الوزير أن عليه فهل معنلى والحريلةو بصلور سلامية .وليلن الجبلاهير الشلعرية الثلائر لل
تررهن في أي يو من األيا على ميلها إلى األف طونية أو اليانتية البثالية.
وتبزق ر اء اينضراط من ك ميان ،وفي ك لحأة ،وفي مستللف ال اعلاي والبواالق .وكلان اائلي الوحلي يعت لي أن األملور
ليرا ح لنًا ،حتللى تص ل الصللحف ،أو ي ل تي محللر مللن السللارال .والح ي للة أن ال للواي كانللت تتعللر
ت للير فللي فوجلله أو فراتلله سل ً
ريرا.
ت
لت ريراي او أشي عب ًا وأكثر
ً
و حب النائ الليررالي يانوشييفيتد من الجرهة الفير العامة ال ائلة ب ن الفوضى تأهر في ال اعاي البيعو باسل ال اعلاي
والسضراءو أي ااعاي البوجيك ار أي ميان االر .ووكانت الوحياي األكثر رورية تتفاه مق الضراط بشي أفضل و .والح ي لة أن
اينضراط يثرت أطول مي في ااري ن هبا :السيالة البتبيز  ،البيونة من الف حين البوسرين؛ والبيفعية والوحياي الت نيلة التلي تضل
أكرر عي من العبال والبث فين بصور عامة .واستبري الب اومة أطول مي مبينة االل صلفوف ال لوزاق  -الب كلين ،اللذين كلانوا
يسشون انييع رور زراعية يس ر معأبه فيها اليثير ون أن يربح شيئًا .واامت بعلض عناصلر وحلياي ال لوزاق بعبليلاي ال بلق
أكثر من مر  ،حتى بعي الثور  .ولين ايالت ف بين الوحياي ل يين سو في سرعاي التفتت ومي .
لزرا .وحللاول الضللراط الللت  .وتب للك الجنللو باألم ل  .وليللن مللا أن انتهللت فتللر التهيئللة
وعللرف الصللراع العنيللف م ليًا وجل ً
البراتة ،وان ضت أيا ال يون والراحة ،حتى ههر من جييي الح ي ايجتباعي الذي فتت جيد النألا ال ليي  ،ولينله أاللذ هلذ البلر
حي متزايي  .ول ي ع ي في سير موسيو اجتباع لبشوهي الحرب حضر الجنو والضراط .وصعي أحي الساراء من البشلوهين إللى
منصة الساابة ،وامتيح الضراط .فارتفعت صيحاي ايستنيار من ك جان  ،وتصاعيي ارعاي األرج والعُصي والعيازاي على
األر  .وه مضى زمن طوي  ،على العهي اللذي كنلت تجلليون فيله أيهلا ال لا الضلراط جنلو ك  ،وتضلربونه ب رضلاي أيلييي ؟و
وواللف الرجللال الجرحللى ،والبصللابون والعُللرال تجللا بعضلله  ،وشلليلوا جلليارين بشللريين هللائلين .وانتصل الجنللو البشللوهون أمللا
الضراط البشوهين ،ووافت األغلرية م اب األالية ،وارتفعت العيلازاي ضلي العيلازاي .ووسلط هلذا اليلابو الليائر االل ال لير ،
ههري بوا ر عنف الحرب األهلية.
***
وفوق كافة التنااضاي اال الجيد واللر ههلري م ل لة يبيلن تلسيصلها بيلبلة واحلي  :الحلرب .فبلن الرلايل إللى الرحلر
األسو  ،ومن الرحر األسو إلى بحر ازوين وما وراء انتشر  68فيل ًا من البشا  ،و 9فيلال ملن السياللة عللى جرهلة طويللة ي نهايلة
لها .فبا هو مصير هذ الفيال ؟ وما هو مصير الحرب كلها؟
سلا ،وتزايلي
ول ي تليع الجليد بالبعلياي الحربيلة فلي بيايلة الثلور  ،إذ ارتفلق اإلنتلاال الليااللي لصلالح الجرهلة ارتفاعًلا مح و ً
وصول البعياي الحربية والاصة البيفعية البرسلة من ار الحلفاء إلى مورمان ك وأرالانجل ك وأصرحت روسيا تبتلك من الرنا ق
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والبيافق والذالائر أكثر مبا كان لييها ال ل أولى سنواي الحرب .فعبيي إلى تشيي فرق مشا جييلي  ،وتالوير سل ح البهنيسلين،
واستني إلى هذ الح ائ فيبا بعي بعض ال ا اليرار من ذوي الاالق ال يئ ،وأكليوا بل ن روسليا كانلت ت لف عللى عترلة النصلر ،وأن
الثور وحيها حرمتها من تح ي هذا النصر .وار ذلك بارنتي عشر سنة أكلي كوروبلاتيين ولينيفيلتد لل لر نف له أن ويلت منعهبلا
من سح اليابانيين .والح ي ة أن روسيا كانت فلي ماللق علا  1917بعيلي علن تح يل النصلر أكثلر ملن أي يلو االلر .وبلالرغ ملن
تزايي اللذالائر الحربيلة ،ف لي للوحظ تنلااص البئونلة االل الجليد فلي نهايلة علا  ،1916وسلر التيفلو و اء األسل ربوط (الحفلر)
ال ائر تفوق الس ائر الناجبة علن ال تلال ،وعراللت فوضلى وسلائ الن ل حركلة ال اعلاي بصلور متزايلي  ،فلنج علن ذللك تعايل
البناوراي اإلستراتيجية البرنية على ن اواي ع يرية كرير من ميان إلى االلر .وجلاء ن لص السيلول الفلاحد فحلر البيفعيلة ملن
الحركة.
ومق هذا فل تين الن اة األساسية هنا؛ فالبه هلو أنله لل يعلي باإلميلان ايعتبلا عللى معنويلاي الجليد .ويبيلن التعريلر علن
البواف ببا يلي :ل يعي الجيد اائ ًبا كجيد؛ فل ي هزي الهزائ  ،والتراجعاي ،وفضائح ال ا روح ال اعاي ً
هزا عنيفًا .ولل يعلي ملن
الببين معالجة هذا األمر بتيابير إ ارية ،كبا ل يعي من الببين تعيي جهاز الر العصري .وأصرح الجنليي ينألر اآلن إللى أكليا
ال ناب باشبئزاز ،وك نه ينأر إلى أكيا لح متف خ يعر فيه اليو ف ا ًا ،وبَيَا له ك هذا زائيًا ،ي يبين استسيامه ،باإلضافة إللى
كونه الييعة مح ة .ول يعي الضابط اا ًرا على أن ي ول له ما ي نعه ،كبا ل يعي اا ًرا على ضلربه و فعله إللى العبل بلال و  .واعت لي
وكثيلرا ملا وجلي نف له م لئويً علن ر سلائه أملا الجنلو  .وهيلذا غليا الجليد مصلابًا ببلر
الضابط نف ه أن ال يا العليا اليعتله،
ً
عضال ي شفاء له .وكان اا ًرا على أن ي ول كلبته في الثور  .أما بالن رة للحرب ،فإنه ل يعي من الناحيلة العبليلة موجلو ًا .ولل يعلي
أحللي يللرمن بتح يل النصللر ،وينارل هللذا ال للول علللى الضللراط كاناراالله علللى الجنللو  .ولل يعللي الجلليد والشللع راغرللين باسللتبرار
الصراع.
صللحيح أن الب للئولين فللي األوسللاط العليللا البعزولللة كللانوا يتحلليرون عللن العبليللاي اليريللر  ،وعللن هجللو الربيللق ،واحللت ل
البضائ التركية ،بحي ايستبرار والعا  .حتى أنه أعيوا في ب ال ر او كرير لتح ي الهيف األالير .وأشاري الورائ إلى أن
ال يا باإلنزال على الشواطئ التركية فق ال يا إلى تعيين سالير عناصر الجيد لهذ البهبة .وجاءي ااعاي الحر من بتروغرا
للبشاركة في العبلية .ولين أحي الضراط الذين بيءوا تيري هذ ال اعاي في  25فرراير (شراط) ،أي ار الثور بيلومين ،أشلار إللى
أن م تو أفرا الوحياي التيبيلية كان أا من أن ي تح الن ي .ول يشق في هذ العيون ال مرالية الزرالاء ،والرنيلة ،والرما يلة....
أي حبا للحرب .ووكانت جبيق أفياره  ،وك رغراته تتركز على ن اة واحي هي ال ل و.
وبوسعنا ذكر عي كرير من الشها اي البشابهة .ول تعب الثور إي على إههار ما كان معيًا ارلها .ولذا غليا شلعار وفلت ل ط
الحرب!و .أحي نلياءاي التجبلق األساسلية فلي أحلياث فررايلر (شلراط) .وكنلت ت لبعها عللى ل لان الن لاء البتألاهراي ،وعبلال حلي
فيرورص ،وجنو ااعاي الحر .
وعنيما أالذ النواب يتجولون في جرهاي ال تال في مالق مار (اذار) ،كان الجنو  ،الب نون منه بصور الاصلة ،ي ل لون
ائ ًبا :ووماذا ي ال عن األر ؟و .وكان النواب ير ُّون ب سلوب متهرب ب ن م لة األر ستجي حلهلا عللى يلي البجللر الت سي لي.
وهنا يرتفق صوي يعرر عن الفير اليامنة في صير ك جنيي :و سل َ األر ؟ إنني لن أكلون بحاجلة لهلا إذا لل أعلي موجلو ًاو .وكلان
هذا هو برنام الجنو الثوري :ال ل أويً ،ر األر .
وفي نهاية مار (اذار) ،ع ي مرتبر سوفييتاي عبو روسيا ،وشهي هلذا البلرتبر علي ًا ملن السال الوطنيلة ،وتحليث أحلي
منيوبي الجنلو البتبركلزين فلي السنلا ق ،شلار ًحا بيل الة ،كيلف تصلرفت الجرهلة عنليما سلبعت نرل انلييع الثلور  :ووالال جبيلق
الجنو  :حبيًا هلل ،اي نحص اآلن على ال ل بعي فتر اصير و .وطل جنو السنا ق من هذا البنليوب أن ي لول فلي البلرتبر :ونحلن
على استعيا للتضحية ب نف نا في سري الحرية ،وليننا نو أيها الرفاق اينتهلاء ملن الحلربو .وكلان هلذا هلو صلوي الح ي لة الحلي،
والاصة في النصلف الثلاني ملن الالل  .وهلو يعنلي أنله إذا كنلت تلو ون مزيليًا ملن الصلبو  ،فإننلا سنصلبي ،وليلن ليعجل الر سلاء
بإح ل ال .
سط أجنري عنها ،نفر األحاسلير ،وملري بلنفر مراحل التفتلت التلي
وعاشت اواي ال يصر البتبركز في فرن ا ،أي في َو َ
مر بها الجيد البوجو في الر  .ول ي تحيث أحي الجنو ال يامى -وهلو فل ح سأملي -ملن ال لواي البتبركلز عللى األر األجنريلة،
واال ألحي الضراط :وعنيما علبنا ب ن ال ي صر تنلازل علن العلرش ،تصلورنا أن هلذا سلير ي إللى انتهلاء الحلرب ...ألن ال يصلر هلو
الذي فعنا إلى الحلرب ...وملاذا أفعل بالحريلة طالبلا أن عللي حتلى اآلن أن أملوي فلي السنلا ق؟و هلذ هلي فل لفة الجنليي الح ي يلة
النابعة من ذاته ون تيال أحي ،وي يبين ألي محر أن يرتيع مث هذ اليلباي الر ياة الب نعة.
وحللاول الليرراليللون وايشللتراكيون نصللف الليرللراليين بعللي واللوع األحللياث اعترللار الثللور انتفاضللة وطنيللة .وفللي  11مللار
(اذار) ،تحيث ميليوكوف أما الصحفيين الفرن ليين ف لال :ول لي واعلت الثلور الروسلية إلبعلا الحلواجز ال ائبلة عللى الاريل اللذي
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يُوص روسيا إلى النصرو وهنا يلت ي اليج بالوه  ،وليلن ن لرة الليج فلي هلذا البجلال أكرلر .ورأ الرجعيلون الح ي يلون األملور
بشي أوضح .فل ي شرح فون ستروف البريي للوحي ال فية مق أنه من أص ألباني ،واألرروذك ي الذي كان لورريًلا ،والبليلي ذو
الث افة البارك ية ،بلهجة تن عن الح ي الرجعي ،ولينها تعرر علن البنلابق الح ي يلة ل نتفاضلة عنليما كتل  :وكلان اشلترا الجبلاهير
الشعرية ،وجباهير الجنو بصور الاصة في الثلور عرلار علن تحلل الجليد بصلور عفويلة وكاررويلة ،وكلان هلذا التحلل موج ًهلا
بشي محي ضي استبرار الحرب .وعام ً أساسيا في توايف جبيق العبلياي الحربيةو.
وتحب هذ األاوال فير صحيحة ،ولينها تسفي بين طياتها ا ً
كريرا من ايفتلراء .فل لي نجل تحلل الجليد اليلارروي علن
اا ً
الحرب نف ها .ول ينج أبيًا عن الثور ؛ ويبيننا أن ن ول إن الثور أوافلت هلذا التحلل فتلر ملن اللزمن .وملن البعلروف أن حلايي
الفرار العييي التي شهيتها الوحياي الع يرية اري الثور  ،تضاءلت في األسابيق األولى التي تلت اينتفاضة .وواف الجليد موالف
اينتأار ام ً أن ت ي له الثور ال لل  ،وكلان الجنليي م لتعيًا لليع الجرهلة وسلط هلذا األمل عللى اعترلار أن عبله ضلروري حتلى
ت تايق الحيومة الجييي تح ي ال .
ريرا اال فيله :ويركلي الجنلو بيل وضلوح ،أن علينلا أن نلركن إللى
وفي  23مار (اذار) كت أحي اا فرق رما ال ناب ت ً
اليفاع ،وأن ي نعتبي إلى الهجو أبيًاو ،وكانت الت ارير الع يرية والت ارير ال ياسية تيرر هذ الفير نف ها ب شليال متعلي  .وي لول
الب ز الثاني كريلنيو -وهو روري ايي غيا فيبا بعي اائيًا عا ًما لجيوش الر شفة -أن الجنو لسصلوا م ل لة الحلرب فلي هلذ الفتلر
بالصيغة التالية :والصبو على الجرهة ،وعي شن الهجبايو .وهذا يعني بي صيق وإال ص اليفاع عن الحرية.
الح َراب في األر !و( )1هيذا عرر الجنو عن رأيه تحت ت رير األفيار البضلاربة البتنااضلة ،وكلانوا
وعلينا أن ي نغر
س
يرفضون ايستباع إلى الر شفة .واعت ي الرعض تحت ت رير بعض األحا ي السرفاء أن الر شفة ي يهتبون باليفاع عن الثور  ،وأن
بوسلعه منللق الحيوملة مللن إالرار ال ل  .وملق ت للي األيلا از ا ي هللذ ال ناعلة لللي الجنلو ترسل ًسا بفضل الصللحف والبحرضللين
وايشتراكيين  -الوطنيين .ولين الجنو اللذين كلانوا يبنعلون الر شلفة أحيانًلا ملن الحليي  ،كلانوا يرفضلون منلذ انلييع الثلور فيلر
اينت ال إلى الهجو  .ورأ ساسة العاصبة في هذا األمر نوعًا من سوء التفاه الذي يبين ترييي إذا ما ت الضغط على الجنو بشي
م ئ.
وتزايي التحريض لصالح استبرار الحرب إلى أاصى رجة .وأالذي م يين الن خ من الصلحف الررجوازيلة تالرح مهبلاي
الثور على ضوء الحرب حتى النصر .و ع التوفي يون هلذا التحلريض فلي بلا ئ األملر بصلوي ملنسفض ،رل از ا ي جلرأته ملق
األيا  .أملا تل رير الر شلفة اللذي كلان ضلعيفًا فلي لحألة اينتفاضلة ،ف لي أاللذ يتنلااص عنليما بليا ملن الواضلح أن ايف العبلال اللذين
تعريلرا صلري ًحا
ترسله ال يا إلى الجرهة ع ابًا له على إضرابه يتركون الجيد ويتسلون عن الواجل  .ولل يجلي البيل إللى ال لل
ً
وواض ًحا ،والاصة في األملاكن التلي كلان فيهلا هلذا البيل اويلا .ووجلي ال لا والبفوضلون الرلاحثون علن األوهلا البابئنلة أن هلذا
كثيلرا ملن الجبل التلي تركلي بل ن الجنلو
الوضق يحب إميانية اإلفا من ح ائ األشياء .وإننا لنشهي في م ايي هذ الفتر والارهلا
ً
رفضوا العو إلى الهجو ألنه ل يفهبوا جييًا معنلى صليغة وبكال إلحكاق أو ضكم" وبليأ التوفي يلون يشلرحون أن الحكرب الدفاعيكة
تشتب على الهجو  ،ب وتتال شن هذا الهجو في كثير من الحايي .وك ن األمر يتعل ببث هذ ال يويستييية السرااء! ل ي كان
الهجو يعني عو الحرب .أما الترا على الجرهة فهو فتر استراحة .وكانت نأرية الحرب اليفاعية وتاري ها يتبث ن عني الجنلو
بتفاه ضبني مق األلبان ،ان ل بعي ذلك إلى تفاه صريح :وي تلب ونا ،وسلوف للن نلب لي و .ولل يعلي الجليد الا ًرا عللى أن ي لي
للحرب أكثر مبا اي .
وكان ت ر الجنو لليعاياي الحربية يتنااص كلبا حاول الضراط الرجعيون استغ ل فير اإلعيا للهجلو فلي سلري اسلتعا
ال يار على ااعاته  .وانتشري الجبلة التالية بين صفوف الجنو " :الحربكة ضكد األلمكاني وعقكب البندقيكة ضكد العكدو الكداخل "ي
ومق هذا ف ي كانت الحربة معي لليفاع ف ط .ول يفير جنو السنا ق لحأة واحي في احت ل البضائ التركية .وكانت الرغرة بال لل
تيارا اويا الفيا ل يلر أن ههر على ال اح.
تشي
ً
ول ي اعترف ميليوكوف ب ن الجيد كان يحب بعض الأواهر ال لرية ار الثور  .ولينه حاول بعي اينتفاضلة جاهليًا ،الت كيلي
على أن الجيد كان اا ًرا على تنفيذ البهباي التي ييلفه بها الحلفاء .ول لي عرلر ميليوكلوف علن رأيله كبلررخ عنليما كتل  :ووكانلت
اليعاية الرلشفية أبعي من أن تتغلغ في الجهة كلها .وب ي الجيد سلي ًبا بشي ي ي ر الشك الل ل األسلابيق ال لتة التلي تللت الثلور و.
وينأر ميليوكوف هنا إلى الب لة كلها من وجهة نأر اليعاية ،وكل ن التالور التلاريسي يتوالف عنلي مثل هلذ األملور .والح ي لة أن
ميليوكوف الذي أالذ ي ات الر شفة بصور مت الر  ،ويصفه بصفاي سحرية ،لل ييلن ي اتل سلو الح لائ ال ائبلة البلبوسلة .ول لي
رأينا كيف كان الجيد بصورته الح ي ية .ولنر اآلن كيف اي ال ا ايرته ال تاليلة فلي األسلابيق األوللى أو األيلا األوللى التلي أع رلت
الثور .
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فللي  6مللار (اذار) أعلل الجنللرال روسلليي اائللي الجرهللة الشللبالية اللجنللة التنفيذيللة بل ن الجنللو يرفضللون اينصلياع ألوامللر
ال لااي رفضًا باتًا ،وأن من الضروري ايو رجال شعريين إلى الجرهة ،بغية إعا بعض الهيوء إلى صفوف الجيد.
وي ول رئير هيئة أركان أساول الرحر األسو في مذكراته :ووبيا لي بوضوح منذ األيا األولى للثور ب ننلا لل نعلي الا رين
على متابعة الحرب ،وأننا ال رنا الجوللةو .وينارل هلذا ال لول عللى رأي كولتشلا اللذي عرلر عنله ب سللوبه ،والال ب نله سلير ى فلي
منص ال ائي األعلى ل ساول ،بغية حباية الضراط من أعبال العنف البوجهة ضيه .
ً
مركزا مرمواًا في ايا ااعاي الحلر  ،رسلالة إللى نلابوكوف الال فيهلا :وينرغلي
وكت اليونت إيغناتييف ،الذي كان يشغ
أن نفه من ك هذا أن الحرب اي انتهت ،وأننا عاجزون عن متابعتها .وعلى الرجال األذكياء أن يجيوا وسيلة إلنهاء الحرب ب أل ،
وإي واعت كاررة ماح ةو.
وفي تلك الفتر اال غوتشيوف لنابوكوف اللذي كلان يتل لى العييلي ملن الرسلائ البشلابهة إن بعلض األفيلار النلا ر الب ئبلة
هاهريا تف ي ايبتها ب ر التعليباي ال ُبرفَ ة بها .وإننا لنجي في ت رير كترله انيللوف اائلي الجليد الثلاني ملا يللي :وإن الرغرلة بتح يل
ال نصللر موجللو االل ال اعللاي ،كبللا أنهللا تزايلليي فللي بعللض وحللياتناو ،وليننللا نجللي بعللي ذلللك مراشللر هللذ الب حأللة :ول للي انهللار
اينضراط ...ومن األفض ت جي العبلياي الهجومية (من شهر إلى ر رة شلهور) حتلى تلنسفض حلي البوالف الحلرالو .وفجل ترلرر
هذ الفير غير البنتأر  :ووي تص النجياي اليائبة إي بن رة  ،٪50فإذا ما استبري على الذوبان بهذا الشي  ،وبيي بهذا البأهلر
ال انضراطي ،تعذر علينا ايعتبا على نجاح أي هجو و.
وي ول ت رير اائي فراة البشا الواحي والسب ين ما يلي :والفراة م تعي ك ايسلتعيا للعبل فاعيلاو رل يضليف بعلي ذللك:
وومن الضروري أن يلغي الجيد ت رير منيوبي العبال والجنو و ولين تاري فيرته ل يين ببث هذ الر اطة.
ريرا اال فيه :وويتزايلي ملق األيلا وبشلي مت لارع ههلور سلوء التفلاه حلول أملور
ورفق اائي الفراة  182إلى اائي الفيل ت ً
يلرا .ويرليو الجنلو عصلريون بشلي متزايلي ،كبلا يرليو الضلراط أكثلر عصلرية
تافهة في حلي ذاتهلا ،ولينهلا تحبل ملق ذللك طابعًلا الا ً
أيضًاو.
ع ي في م لر ال يلا العاملة
إننا ل نذكر حتى اآلن سو شها اي متفراة متعي  .ولين ما أن جاء يو  18مار (اذار) حتى ُ
مرتبر الاص الصصته ال لاة العليلا لب ل لة الوضلق االل الجليد .وكانلت اسلتنتاجاي ال يلا اي البركزيلة واحلي وهلي :وي لتحي
نألرا ينتشلار التس ُّبلر بلين ال اعلاي ايحتياطيلة،
علينا في األشهر التالية إرسلال ال لط اليلافي ملن النجلياي التيبيليلة إللى الجرهلة،
ً
مرضلية .وملن البحتبل أن ي نصل إللى تح لين الع الاي بلين الضلراط والجنلو وتوطيليها إي بعلي شلهرين أو
ويعيد الجيد حالة
س
ر رة أشهر( ،ول يفه الجنرايي أن الحالة البرضية ست ير نحو التزايي) .وينتشر الي في الوات الحاضر بلين صلفوف الضلراط،
كبا ي ري التسبر اال ال اعاي ،وت تشري حالة الفرار من السيمة على نااق واسق .ل ي انسفضت اير الجيد ال تالية ،ويصع
ايعتبا ع للى هلذ ال لير اآلن فلي سلري ال يلا ب يلة حركلة إللى األملا  .اسلتنتاال :ويتعلذر اآلن تنفيلذ العبليلاي الفعاللة البحلي لفتلر
الربيقو.
وتفاا سوء الحالة ب رعة في األسابيق التالية .وتيرر ههور الشها اي البنذر ب ان ااع.
وفي نهاية مار (اذار) كت اائي الجيد السلامر الجنلرال راغلوميروف إللى الجنلرال روسليي ي لول :وانسفضلت اللروح
ال تالية .ول يف ي الجنو حباسه للهجو فح  ،ب إن إمياناي الصبو في اليفاع تضاءلت إلى رجة الار تضلر بنتيجلة الحلرب
كلها ...إن ال ياسة التي اجتاحت ك صفوف الجيد على أوسق نااق ...اي أانعت جباهير الجنو ب ن عليه أن يرغروا شيئًا واحليًا؛
هو إي اف ال تال ،والعو إلى بيوته و.
أما الجنرال (لو كوم يي) ،وهو أحي عائ ال يا العليا الرجعية ،ف ي أبي تذمر من الوضق الجييي ،ون فلي بيايلة الثلور
كريلرا ملن ضلراط اليلوا ر
يست ايا أحي الفيال  ،فوجي أن اينضراط مف و إي في وحياي البيفعية والبهنيسين التلي تضل علي ًا
ً
والجنو البتاوعين ،وأما فرق البشا الث ث ،فيانلت ت لير عللى سلري التفتلت الشلام  .وعلا ي حلايي الفلرار إللى الأهلور بشلي
عنيف ب ر اليرة األم  ،عل ًبا ب نها كانت اي تضاءلت بعي الثور  ،وما أي أته الثلور ملن املال .وي لول ت ريلر الجنلرال الي لييف أن
حللوالي  8000جنلليي هربللوا مللن الجرهتللين الشللبالية والغربيللة فللي الفتللر الوااعللة بللين  1و 7إبري ل (ني للان) .وكت ل الي للييف إلللى
غوتشيوف ي ول :وإنني أارأ باستغراب كرير ت ارير رجال غير م ئولين يتحيرون علن معنويلاي الجليد والرائعلةو ،وملاذا يفيلي كل
هذا؟ إننا ل نسيع األلبان بعي اآلن ،أما بالن رة لنا فهذا ترجح اات و.
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ومن الجيير بالب حأة ،أن الت ارير ل تشر حتى اآلن إلى الر شفة ،ول يين معأ الضراط اي وعوا بعي معنلى هلذ الت لبية
الغريرة .وكانت الت لارير كلهلا تتحليث علن أسلراب تفتلت الجليد ،وتُل لي الل سوزر عللى علات الصلحف ،والبحرضلين ،وال لوفييتاي،
وال ياسة بصور الاصة ،أي باالتصار على عات رور فرراير (شراط).
ومق هذا ف ي ب ي حتى ذلك الوات عي من ال ا البتفائلين الذين ي ملون بتح ن األوضاع .وكان العي األكرر يغل عينيه عن
كريلرا ملن ضلراط ال يلا اي العليلا ،كلان يتعبللي
ر يلة األملور عامليًا متعبليًا حتلى ي ي لر لل للاة الجييلي أيلة متاعل  .بَيْلي أن علي ًا
ً
البرالغة بذكر مأاهر التفتت بغية فق الحيومة إلى اتساذ تيابير حاسبة ي ي تايق الضراط أالذها على عات ه  ،أو األمر بها باسلبه .
ولين اللوحة ببجبلها كانت واضحة ي ت ر الجيل .ل لي وجليي الثلور أمامهلا جي ً
شلا مريضًلا ،فغلفلت م لير تحللله البحتلو اللذي ي
ي او ب شيال سياسية ،أالذي مق األسابيق وضو ًحا متزايليًا أكيليًا .ولل تيتلف الثلور بليفق الرغرلة بال ل إللى أبعلي ملي  ،بل زا ي
أيضًا عياء جباهير الجنو نحو ال يا والار اي الحاكبة بصور عامة.
وفلي منتصللف إبريل (ني للان) ،بعل الي لييف إلللى الحيومللة بت ريلر شسصللي حلول معنويللاي الجلليد ،وكلان ت ريللر مفع ًبلا
بالتفاصي والح ائ  .فيت نابوكوف عن هذا الت رير ما يللي :ووإننلي ألذكلر جيليًا كيلف اجتلاحني عنلي سلباعه شلعور بلالهلق واليرلة
األم و ،ومن البركي أن ميليوكوف حضر اراء هلذا الت ريلر السلاص باألسلابيق ال لت األوللى للثلور  ،وملن البحتبل أن ييلون هلذا
ال ياسللي اللي فللق الي للييف ليتابللة الت ريللر بغيللة تحللذير زم ئلله ولفللت أنأللار األصلليااء ايشللتراكيين عللن طللري ه  .ول لي تحلليث
سلى ول لي وصللت األملور إللى حلي التلآالي اليلارروي ملق
غوتيشيوف بعي هذا الت رير ون ري مق مبثلي اللجنة التنفيذيلة ،وتبلت ب ً
جنو العيو .وهنا حايي كان فيها رفض اينصياع ل وامر واض ًحا .وتسضق األوامر لن اش م ر االل ايجتباعلاي وتنأيبلاي
الجيد .ول يش الجنو في هذ ال اعة الع يرية أو تلك ايستباع إلى الحيي عن أية عبلياي إيجابية ..وعنيما ي مل الرجلال ب ليو
متعذراو .رل اسلتنت وزيلر الحربيلة ملا يللي :وي بُلي ملن إي لاف الحليي
في الغي ،يصرح إجراره اليو على التضحية بحياته
ال
ً
بصوي عا ول عن ال ل و .ولين الثور علبت النا أن يتحيروا بصوي عا ول علن كل ملا كلانوا يسفونله ملن ارل فلي أعبلاق نفوسله ،
ومنق النا من الحيي عن ال ل بصو و
ي عا ول يعني ضرور التسلص من الثور .
ومن البركي أن الجنيي كان عاز ًفا عن ال تال والبوي منلذ أول أيلا الحلرب .ولينله كلان ييلر هلذ الحلرب كبلا تيلر اليلول
البيفعية جر البيافق الث يلة وسط الوح  .وكان الجنيي كالحصان يعت ي أنه عاجز عن التسلص من الع ء الث ي البل َلى عللى عات له.
ول يين بين إرا الجنيي وإحياث الحرب أية ع اة ،وجاءي الثور لتيشف لله هلذ الع الة .وكانلت الثلور تعنلي بالن لرة لب يلين
الجنو ح الحيا بشي أفض  .وهذا يعني ح الحيا  ،وح الحباية من الرصاص وال ناب  ،وح حباية الوجه من ليباي الضلراط
وصفعاته  .ول ي النا من ار إن التاور النف ي األساسي اال الجيد أالذ في هلذا البجلال شلي اسلتي اه الشسصلية الفر يلة .ورأي
الار اي البث فة أن ههور الفر يلة بعنلف بركلاني ،وفوضلوية ،يعنلي اليانلة األملة .والح ي لة أن األملة أاللذي تشلي ملن ملوا أوليلة،
ضللا .وكللان تزايللي فر يللة
اييبللة ،ي شللي لهللا ،وسللط مأللاهراي الجنللو الفوضللوية ،واحتجاجللاته البحبومللة ،وتاللرفه اللليموي أي ً
الجباهير الذي تني به الررجوازية ناج ًبا عن طريعة رور فرراير (شراط) ،أي عن كونها رور برجوازية.
ولين الثور كانت تت بصفاي إضافية أالر  .ف ي اشتر بها العام باإلضافة إلى الف ح وابنه الجنيي .وكان العام يحر
ب يبته الشسصية منذ أمي بعيي .ول يشلتر العامل فلي الحلرب عللى ُكلر منله فح ل  ،بل الل الحلرب وهلو مصلب عللى النضلال
انتصارا فح  ،بل تعنلي انتصلار جلزء ملن أفيلار أيضًلا .ولل ييلن يلر فلي الل البلييلة
ضيها .ول تين الثور تعني بالن رة له
ً
سو الاو أولى ي ينرغي الواوف عنيها ،ب ال ير بعيها نحو أهياف أالر  .وكانت الب لة األساسية التي تشغ بالله هلي معرفلة
إلى أي مي سييعبه الف ح والجنيي فيبا بعي .وكان الجنيي ي ول وماذا تفييني األر إذا لل أعلي موجلو ًا؟و ولبلا رأ العامل أن
أبواب الب لرح م فللة فلي وجهله الال :ووملاذا تفيليني الحريلة ،إذا كانلت مفاتيحهلا فلي أيليي ال لا ؟و .وهيلذا لبلق اإلطلار الفلويذي
ألكتوبر (تشرين األول) وسط ايضاراب اليرير الذي عاشته رور فرراير (شراط).

الزعماء والحرب
تُر ماذا كانت الحيومة البراتة واللجنة التنفيذية ترجوان من هذ الحرب وهذا الجيد؟
إن مللن الضللروري ارل ك ل شلليء فهل سياسللة الررجوازيللة الليرراليللة ،نأل ًلرا ألنهللا كانللت تلعل اللليور األول .ول للي كللان مللن
الواضح أن ال ياسة الحربية الليررالية ب يت سياسة الهجو اللوطني ،أي سياسلة الفري لة التلي ي أمل لهلا .والح ي لة أن هلذ ال ياسلة
كانت متنااضة مسا عة ،ل تلر أن تحولت إلى سياسة انهزامية.
ول ي كت رو زيانيو فيبا بعي :ووكنا سنس ر الحرب بالشي نف ه حتى ولو ل ت ق الثور  ،وكنا سنضار عللى ملا يرليو إللى
تح ي سل منفر و .وي تتبيز أفيار رو زيانيو وكتاباته باابق الاص ،ولينها تعرر أفض تعرير عن اللرأي العلا ال لائي بلين أوسلاط
نلذيرا بوالوع هزيبلة
بشيرا بتح ي نصر الارجي ،ب
تر الار اي البالية في انتفاضة كتائ الحر
ً
ً
(الليرراليين  -البحافأين) .ول َ
نألرا ألنهل تواعلوا السالر ،وناضللوا ضلي عللى الير طاالاته  .وكلان التفلا ل
االلية .وكانت أوها الليرراليين بهذا الصي محليو
ً
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الثوري البفاجئ الذي عرر عنه ميليوكوف عنيما صرح ب ن الثور الاو نحو النصر ،عرار عن االر مأاهر اليرة األم  .ولل تعلي
تشي بالن رة لليرراليين م لة م ت لة .وأحر هريء الليرراليون ب نه لن ي بح له باستسيا الثلور فلي سلري
م لة الحرب وال
الحرب .وههري أمامه مهبة جييي مستلفة هي :استسيا الحرب ضي الثور .
وعنللي هللذ اللحأللة ،تييسللت معضل ي وضللق روسلليا اليوليللة بعللي الحللرب -كالللييون ال ييبللة ،وال للرو الجييللي  ،وأسللواق
رءو األمللوال ،وأسللواق الرضللائق -أمللا زعبللاء الررجوازيللة الروسللية .وليللنه ل ل يحللي وا سياسللته مراشللر وف ل ت ل ريراي هللذ
البعض ي .ول تين الب لة البلحة الباروحلة أملامه انلذا تل مين أفضل الألروف اليوليلة لروسليا الررجوازيلة ،بل إن لاذ النألا
ضعفها .واالت الار ة الجريحة بشي الاير :وينرغي علينلا ارل كل
الرورجوازي نف ه ،حتى ولو أ ذلك إلى إضعاف روسيا فوق َ
شيء أن نُشفى ،ر نضق األمور في نصابها بعي ذلكو؛ وي يعني الشفاء سو سح الثور .
***
وكان الحفاه على الروح الحربية ،واألال ق الشوفينية يفتح أما الررجوازية اإلميانية الوحيلي األاليلر ل تصلال بالجبلاهير
ومعب ليو الثلور  .وكانلت مهبلة الررجوازيلة تتبثل فلي إانلاع الشلع بل ن الحلرب
والجيد ،وإعيا هبا ضي ملن أطل لوا علليه ل ل
س
البورورة من ال يصرية ،والتي حافأت على حلفائها وأهيافها ،عرار عن حرب جييي و فاع عن البيت راي واآلمال الثورية.
وكانت الليررالية ت م الوصول إلى هذ النتيجة ،ولين كيف؟ حتى توجه ضي الثور الرأي العا الوطني اللذي الليمها عشلية
علذرا ،فلإن ملن
الثور عنيما كانت تناض ضي راسروتين وشلته .وملا ا إن لاذ البلييلة ،كلآالر وسليلة للعبل ضلي الشلع الي غَليا مت ً
الضروري التب ك بالحلفاء؛ الاصة وأن الحلفاء كانوا يشيلون ال ل الحرب او أكرر بيثير مبا كان بوسق البليية أن ت يمه.
***
وكان استبرار الحرب يررر الحفاه على األ ا الع يرية الريرواراطية ال ييبلة ،وت جيل ع لي البجللر الت سي لي ،وإالضلاع
الر الثورية لبتالراي الجرهة ،أي ألوامر الجنلرايي البتلواطئين ملق الررجوازيلة الليرراليلة .وهيلذا كانلت كافلة الب لائ الياالليلة،
والاصة الب لة الزراعية ،واضايا ال وانين ايجتباعية ،مرجلة حتلى انتهلاء الحلرب .وكانلت نهايلة الحلرب نف لها مرترالة بالنصلر
الذي ل يين الليرراليون يرمنون بإميانية تح ي ه .وان لرت حرب استنزاف العيو إللى حلرب اسلتنزاف للثلور  .ولل يل ي كل هلذا بنلاء
على مساط ميرو ومعي م ر ًا اال اجتباعاي رسبية .ولين األملر لل ييلن بحاجلة إللى كل هلذا .فل لي جلاء البسالط ملن مجبل
ال ياسة ال اب ة التي ساري عليها الليررالية ،ومن الوضق الناج عن الثور .
مضارا لل لير عللى سلري الحلرب ،ولل ييلن هنلا ملا ييفعله م لر ًا إللى رفلض اات لا الغُلن ؛ الاصلة وأن
وكان ميليوكوف
ً
اآلمال البتعل لة بانتصلار الحلفلاء ب يلت اائبلة ،رل تزايليي ملق اشلترا الوييلاي البتحلي األمريييلة فلي الحلرب .صلحيح أن الحلفلاء
شيء ،وروسيا شيء االر .ول ي فه زعباء الررجوازية الروسية ال ل ال نواي الباضية ،ب ن ضعف روسيا اياتصا ي والع ليري
يجع انتصار الحلفاء على اإلمرراطورية األلبانية وحلفائها يعني انتصاره على روسيا ،التي ستسرال من الحرب في كافة الحايي
محابة منهوكة .وليلن اإلمرريلاليين الرروا التعلامي بلوعي علن هلذا األفل البألل  .ولل ييلن بوسلعه أن يفعللوا غيلر ذللك .وتحليث
غوتشيوف إلى اللصائه بي صراحة ب ن إن اذ روسيا بحاجة لبعجز  ،وأن األم بواوع معجز يشي برنامجه كوزير للحربية.
وكان ميليوكوف ير أن ال ياسة اليااللية بحاجة لع يي ترمن بالنصر .ولير من البه أن نعرف إلى أي حي كان ميليوكوف
نف ه يرمن بهذ األفيار .ولينه كان ير بإصرار ب ن من الضروري ايستي ء على ال لاناينية .وكلان يتصلرف فلي هلذا البجلال
بصفااته البعهو  .وفي  20مار (اذار) طل وزير السارجية الروسي من سفراء الحلفاء أن ييفعوا حيوملاته إللى اليانلة صلربيا
والتسلللي عنهللا ،حتللى يشللتروا بللذلك اليانللة بلغاريللا أللبانيللا وحلفائهللا .وكش لر ال للفير الفرن للي عنللي سللباع هللذا اياتللراح .وهنللا أكللي
والتسللي علن ال ل فية الجييلي التلي نلا بهلا منلذ سلح الثلور
ميليوكوف وعلى ضرور ايعتراراي العاطفية فلي هلذ الب ل لةو،
س
األولى .ح ًا ل ي كان أنجلر مصيرًا عنيما كت لررنشتاين في عا  1882ما يلي :وماذا ت لتهيف شلعوذ اللرو ملن أنصلار ايتحلا
ال في؟ ايستي ء على ال اناينية ،وهذا هو ك شيءو.
وجهت باألمر إلى شلة الر ط ،والساصة ببباأل األلبان ،والعب فلي الليمته  ،واتجله رأسلها
وتريلت وجهة ايتهاماي التي س
الب بو نحو الثور  .ومق مرور األيا تزاييي سحي هذ النغبة واوتها ووااحتهلا فلي الاابلاي اليا يلت وم لايته  .وهيلذا كلان عللى
الليررالية أن تعير منابق الثور  ،وت ب ابارها ،ار أن ت تولى على البيا التركية.
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ول يين كافة الزعباء الليرراليين اي ترنوا بعي اينتفاضة موا ًفا حاز ًما من م لة الحرب ،أو أن معأبه ل يتلرن هلذا البوالف
بعي اينتفاضة مراشر على األا  .وكان ا كرير منه ي يزال يعيد البناخ البعنوي الذي سر الثور  ،والذي ارترط ببالل ال لل
البنفر  .ول ي تحيث بعض زعباء اليا يت عن هذ الح ي ة فيبا بعي بيل صلراحة ،ويعتلرف نلابوكوف أنله تلآمر ملق بعلض أعضلاء
الحيومة منذ يو  7مار (اذار) بغية تح ي سل منفر  .وعب عي من أعضاء الوسط في حزب اليا يلت بصلور جباعيلة إلانلاع
زعيبه باستحالة استبرار الحرب .ويتحيث الرارون نولي أن وميليوكوف طرح بررو الواضح البعهلو  ،أنله ينرغلي تح يل أهلياف
الحرب مهبا كلف األمرو .وفي هذ األرناء ت ارب الجنرال الي ييف ملق اليا يلت ،وأاللذ يليع ميليوكلوف مركليًا وبل ن الجليد الا ر
على النهو من كروتهو .وأل ت ال لاة على عات هذا الضابط البستص بتنأي اليوارث مهبة تح ي النهو .
ول يفه بعض ال ذال من الليرراليين والييبواراطيين أبعا ال ري الذي سار عليله ميليلو كلوف ،واعترلرو فلار اإلالل ص
للحلفاء ،و ون كيشوي اليول البتحالفة .أية سسافة هذ ! عنيما استولى الر شفة على ال لاة ،لل يتلر ميليوكلوف اي لة واحلي فلي
كثيلرا ل رلول هلذ السليماي.
الذهاب إلى كييف البحتلة من ار األلبان ،وعر اليماته على حيومة الهوهنزولرن التلي لل تلتحبر
ً
وكان هيف ميليوكوف البراشلر ملن هلذ العبليلة ،الصلراع ضلي الر شلفة بعلي الحصلول عللى اللذه األلبلاني اللذي حلاول ملن ارل
استسيا شرحه لتلوي سبعة الثور  .ورأ عي كرير من الليرراليين أن نياء ميليوكوف أللبانيا في عا  1918غري عن الفهل مثل
برنامجه الساص ب ح ألبانيا ،والذي طرحه في األشهر األولى من عا  .1917ول يين ك هذا سو الوجهين البتراينين للبيياليلة
صربيا من ار  .ولينه كان يترق عللى
نف ها .ول يسن ميليوكوف نف ه أو طر ته عنيما كان ي تعي لسيانة الحلفاء بالشي الذي الان به س
العير سياسة واحي ي تتريل ،وما ذنره إذا كان مأهر هذ ال ياسة سيئًا إلى هذا الحي .ل ي جر ميليوكوف النرض في عهي ال يصرية
بغية تح ي سل منفر يجن الر الار انييع الثور  ،ر أعلن ضرور استبرار الحرب إلى أبعي ملي بغيلة ضلرب رلور فررايلر
صلا
(شراط) ،ر حاول فيبا بعي ع ي حلف مق الهلوهنزولرن سل َلل رلور أكتلوبر (تشلرين األول) ،وكلان فلي جبيلق هلذ البواالف مسل ً
للباليين .صحيح أنه ل ي لتاق م لاعيته  ،وأنله اصلايا فلي كل ملر بجليار جييلي ،وملا ذللك إي ألن موكليله كلانوا ي ليرون عللى
طري م يو .
وكان ميليوكوف بحاجة في األيا األولى التي أع رت الثور لهجلو ألبلاني الوي ،وصلفعة ألبانيلة شلييي عللى رأ الثلور .
ومن سوء حأه أن ط ر مار (اذار) وإبري (ني ان) ل يين لي بح بإجراء عبلياي كرير على الجرهلة الروسلية .وباإلضلافة إللى
ذلك فإن واوع األلبان في الصعوباي ،وتفاا سوء حالته  ،فعه بعي كثير من التر إلى اتساذ الرار ي ضلي بتلر الثلور الروسلية
لتتابق تاورها الياالليَ .بيْي أن الجنرال األلباني لين ينجن عبي إلى تصرف فر ي عنيما هاج االاع سلتوالو فلي  21 - 20ملار
(اذار) .وأالا ف نجاحه الحيومة األلبانية على حين أشاع الفلرح فلي الل الحيوملة الروسلية .ولل تتلورع ال يلا الروسلية العليلا علن
استسيا صفااتها التي كانت تضس في زمن ال يصرية أتفه اينتصاراي ،فضسبت هذ البر هزيبة ستوالو  ،وأعاتها حج ًبا أكرلر
مبا ت تح ه .وساري الصحافة الليررالية على منوالهلا .وبليأي األال تصلف اضلاراب الجليد الروسلي ،وهلعله ،وال لائر ببلرح
يشره البرح الذي كانت تصف فيه من ار ما ال ر العيو من أسلر وعتلا  .ووصللت الررجوازيلة والجنلرايي إللى أاصلى حلايي
أمرا بإي اف الهجو  ،وعا ي الجرهة لت ف مواف اينتأار وسط أوحال الربيق.
اينهزامية .ولين لين ينجين تل ى من ايا ته ً
وكان بوسق فير استسيا الحرب ضي الثور أن تلنجح شلرياة أن ت رل األحلزاب الوسلاية التلي تترعهلا الجبلاهير الشلعرية،
ال يا بيور الية ن ال ياسة الليررالية .وكان ربلط فيلر الحلرب بفيلر الثلور يتجلاوز حليو الو الليرراليلة؛ فل لي االلت بلاألمر أن
ت رير الثور على الحرب يشره الياررة؛ لذا كان ي بُي من إل اء هذ البهبة على علات الييب راطيلة ،وليلن ون إع مهلا وب لرو هلذا
التصرف البفاجئ .وكان على الليررالية أن ي تُعل الييب راطية عن الاتها وأن تيتفي باصايا ها ب نارتها .كبا كان عليها أن تللت ط
الييب راطيللة بواسللاة أفيارهللا الب للر ة ،وا عاءاتهللا الب للتبر بالحيبللة ال ياسللية ،وتسوفهللا مللن الفوضللى ،ومجاملتهللا البتفائلللة أمللا
الررجوازية.
ول ل ييللن االشككترازيون -ونحللن مضللارون هنللا إلللى اسللتسيا هللذا التعريللر البستصللر للداللككة علككى المناشككفة واالشككترازيين
الثوريين -يعرفون في األيا األولى ماذا يبينه أن يفعلوا بب لة الحرب .ول ي الال تشلسييز وهلو يرليي ضلي ه :ول لي تحليرنا طلوي ً
ضي الحرب فييف يبينني اآلن أن أ عو إلى متابعة الحلرب؟و .وفلي  10ملار (اذار) الرري اللجنلة التنفيذيلة إرسلال برايلة لتهنئلة
فرانز ميهرينغ .ول ي رمى الجناح الي اري من هذا التصرف إلى إرضاء ضبير ايشتراكي الذي لل ييلن ملحا ًحلا .وتلابق ال لوفييت
صبته بالن لرة لب ل لة الحلرب .وكلان زعبلاء ال لوفييت يسشلون إرلار هلذا البوضلوع حتلى ي يلر ي ذللك إللى صليا ملق الحيوملة
البراتة ،ويشو شهر ع ولجنة ايتصالو .كبا كانوا يسشلون والوع ايالت فلاي االل صلفوفه  .ف لي كلان بيلنه علي ملن أنصلار
اليفاع الوطني ،ومن الزيبيرفالييين .وكان ك طرف من األطراف يرالغ في ت يير ال فاته.
ل ي عرفت مجبوعاي كريلر ملن أوسلاط البث فلين الثلوريين تحلويً بورجوازيًلا ملحو ً
هلا الل ل الحلرب .واسلتااعت الوطنيلة
البيشوفة أو الببوهة انتلزاع البث فلي ن ملن الجبلاهير ورباهل بالار لاي الحاكبلة .ولل ييلن الللواء الزيبيرفالليي اللذي ي لير الجنلاح
الي اري تحته يفر على أنصار ايو ًا كثير َ ،بيْي أنه كان كافيًا إلالفلاء التضلامن اللوطني ملق شللة راسلروتين .أملا اآلن ،ف لي سل ط
نأا أسلر روملانوف ب سلر  .وغليي روسليا بلليًا يبواراطيلا .وهلا هلي حريتهلا عللى االلت ف رجاتهلا ومأاهرهلا ،تأهلر برريل
يسالف األلرلاب ،فلوق البأهلر الرولي لي الللذي يغالي أوروبلا الوااعلة بلين بللرارن ييتاتوريلة ع ليرية .وصلرخ الوطنيلون ال لليامى
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والجي ال ابعون في ابة اللجنة التنفيذيلة ،هل ينرغلي علينلا أن ي نليافق علن رورتنلا ضلي الهلوهنزولرن؟ وتحليث الزيبيرفاللييون ملن
أمثال سوالانوف وستييلوف بلهجة فاتر ب ن الحرب ي تزال إمرريالية :ألن الليرراليين يركيون ضلرور ايلا الثلور بتنفيلذ عبليلاي
الض ل واإللحللاق التللي الااتهللا ال يصللرية .وصللرخ تشللسييز وكيللف يبيننللي أن أ عللو اآلن إلللى متابعللة الحللربو؟ وليللن احتجللاال
الزيبيرفالييين ب ي معل ًا ،الاصة وأنه كانوا أول من ساعي على ت لي ال للاة لليرلراليين .وبعلي علي أسلابيق ملن التلر والب اوملة،
نجللح تنفيللذ الجللزء األول مللن الاللة ميليوكللوف بب للاعي ت لليريتلي؛ إذ ارتللرط بعجلللة الحللرب كافللة الللييبواراطيين ال لليئين ُملليعيي
ايشتراكية .وأالذ هلريء اللييبواراطيون يعبللون تحلت ضلرباي سسلياط الليرلراليين ،ويرلذلون كل جهلو ه ال بيئلة فلي سلري تح يل
انتصار ...الحلفاء على روسيا ،وانتصار أمرييا على أوروبا.
وكانت البهبة األساسية التي تَنَاح التوفي يون لتنفيذها هي :ربط او الجباهير الثورية بتيار الوطنيلة .ول لي انصلرت جهلو ه
على عبلين أساسيين؛ أولهما :إي اه الروح ال تالية اال الجيد ،وهذا أمر صع  ،وثانيهما :ماالرة حيوملاي الحلفلاء بلالتسلي علن
عبلياي النه  ،وهذا مال على غاية ملن ال لسف .ول لي سلار التوفي يلون عللى هلذين ال لريلين ملن األوهلا إللى اليرلة األمل  ،وملن
األالااء إلى العار والبذلة .ولنحي بهذا أول ع مة على طري ه .
***
واسللتااع رو زيللانيو الل ل عأبتلله التللي لل تللي إي سللاعاي معلليو اي ،إصلليار األوامللر إلللى الجنللو بللالعو إلللى رينللاته ،
والضلوعه مللن جييللي ألواملر الضللراط .ونجل علن هللذ األوامللر حاللة غليللان شللبلت الواي حاميللة البواللق ،واضلار ال للوفييت إللى
تسصيص أولى جل اته ليراسة مصير الجنو في الب ت ر  .ووسلط الحبلى الب ليار فلي هلذ ال لاعة ،ووسلط اضلاراب جل لة ي
تستلللف عللن أي اجتبللاع عللا  ،وتحللت ضللغط الجنللو البراشللر الللذي ل ل ي للتاق الزعبللاء الغللائرون إي افللهُ ،ولللي "األمككر رقككم واحككد"
الم هوري والذي يعتبر الوثيقة المحترمة الوحيدة ف ثورة فبراير (شباط)ي وقكانون حريكات الجكيش الثكوري ول لي رسلبت ف راتله
الجريئة أما الجنو من ًحى منأ ًبا على الاري الجييي ،وحي ي :الل لجان منتسرة فلي كافلة ال اعلاي الع ليرية ،وانتسلاب منليوبي
الجنو في ال وفييت ،وإالضاع ال اعاي في األمور ال ياسية ل لاة ال وفييت ولجانه ،ووضق األسلحة تحلت مراارلة لجلان ال لرايا
واليتائ  ،ووعي ت لي هذ الب ئولية إلى الضراط في أيلة حلال ملن األحلوالو ،وتل مين اينضلراط الع ليري الشلييي الل ل السيملة،
والحصول الارال أوااي السيمة على كافة ح وق البواطن البينية ،وإلغلاء التحيلة الع ليرية وأل لاب الرتل الت ل للية اللارال أوالاي
السيمة ،ومنق الضراط من معاملة الجنو بغلأة أو بذاء  ،أو مساطرته بصيغة البفر (... ،)2إلخ.
هذا هو ما استنتجه جنو بتروغرا من مشاركته في اينتفاضة .وه يبيلن الوصلول إللى اسلتنتاجاي مغلاير ؟ ولل ي لتاق
أحي م اومة هذ الباال  .وكان زعباء ال وفييت ال ل صياغة واألمر را واحليو مشلغولين بل مور أكرلر ملن ذللك وأشلي أهبيلة؛ إذ
كانوا يتراحثون مق الليرراليين .وأعااه هذا الغياب حجة برءوا فيها أنف ه أما الررجوازية وال يا الع يرية.
وفي الوات الذي ههر به واألمر را واحيو ،استعا ي اللجنة التنفيذية وعيهلا ،وأرسللت إللى البارعلة نلياء إللى الجنلو ينلي
ب ت الضراط وسحله  ،وياال الجنو بالسضوع لل يا اي ال ييبة .واعترري هذا النياء ع ًجا يسلص الجيد من بعض ال بو التي
استشري في ج ي  .ولين عبال الباابق رفضوا طرق النلياء .ورلار واضلعو الوري لة ملن اللييبواراطيين بغليظ والالوا :إللى أيلن نحلن
سائرون؟ ومن السا ايعت ا هنا ب ن عبال الباابق كانوا ييفعون إلى مبارسة العنف ضي الضراط ،ولين هلريء العبلال وجليوا أن
عو الجنو إلى السضوع ألوامر ضراط ال يصر في اليو التالي للثور  ،يعني فتح األبواب عللى مصلراعيها أملا الثلور البضلا .
صحيح أن عبال الباابق تااولوا بهذا العب على ال لاة وتجاوزوا بعض حيو ه  .ولينه ل ييونوا يعتررون أنف ه مجلر عبلال
ماابق ،ب كانوا يرون أن النياء يهي رأ الثور .
وفي األيا األوللى ،وعنليما كلان مصلير الضلراط العائليين إللى أفلواجه ي لل الجنلو والعبلال إللى حلي بعيلي ،تشلجق التنألي
ايشتراكي  -الييبواراطي البيعو "منظمة المنكاطق"( )3ال ريل ملن الر شلفة ،وطلرح هلذ الب ل لة الح اسلة بجلرأ روريلة .والال
نيا ه إلى الجنو ما يلي :وانتسروا ب نف ي اا الجباعاي وال رايا واألفواال حتى ي ي لتايق النلر ء والضلراط اللياعي  .وي ت رللوا
بلين صلفوفي ملن الضلراط إي اللذين تعرفللون بل نه أصليااء للشلع و ،فبلاذا حصل بعللي ذللك؟ ل لي صلا ري اللجنلة التنفيذيلة الوري للة
ضلارا .وهيلذا نلر أن اللييبواراطيين ي يتورعلون علن
البت ئبة مق البواف ،وني بها تشلسييز فلي الاابله ،واعتررهلا تحريضًلا
ً
تحييي حرية الصحافة عنيما يتعل األمر بت ييي الضرباي إلى الي ار .ولين حريته كانت لح لن الحلظ محليو  .فرلالرغ ملن عل
الجنللو والعبللال للجنللة التنفيذيللة علللى اعترارهللا جهللازه األعلللى ،ف للي كللان هللريء العبللال والجنللو يصللححون سياسللة الزعبللاء فللي
اللحأاي الحرجة عن طري التيال البراشر.
صلورا
أملرا م
وبعي عي أيا  ،أصيري اللجنة التنفيذية واألمر را 2و الذي حاولت به إلغاء واألمر را واحيو بعلي اعترلار
ً
ً
على ااعاي فيل بتروغرا  ،ولين جهو ها ذهرت أ راال الرياح! ألن واألمر را واحيو كان أاو من ك إلغاء ،إنه ل يرتيع شيئًا،
ب اكتفلى بتثريلت الب لائ التلي تنفجلر ملن كل ناحيلة ،فلي الجرهلة وعللى البلرالر  ،وتتالل حل ً لهلا ،واعترافًلا بهلا .وكلان النلواب
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الليرراليون يتهربون من بح ال ضايا واينت ا اي البوجهة إلى واألمر را واحيو أما الجنو  .ولين الررجوازية اعترري هذا األمر
الجريء ،حجة أساسية موجهة ضي ال وفييتاي .ووجي الجنرايي الرو البهزوملون أن واألملر رال واحليو هلو الحلاجز األساسلي
الذي منعه من اينتصار على الجيوش األلبانية .وذه بعضه إلى اعترار هذا واألمرو منرث ًا عن أصول ألبانية .وتلابق التوفي يلون
تآمره  ،وأالذوا يزعجون الجنو ببحاويته البتيرر ليي ي الذوا بييه اليبنى ما أعاو باليي الي ر .
وفي هذ الفتر  ،كانت الغالرية في ال لوفييت تاالل بانتسلاب الضلراط ملن ارل جنلو ه  .وتل الل اللييبواراطيين .ولل يجلي
سوالانوف حجة أفض من اوله ب ن الررجوازية التي اسلتلبت ال للاة لل تيلن لت رل فيلر اينتسلاب .واالتفلى اللييبواراطيون وراء
ههللر غوتشلليوف؛ إذ كللان الليرراليللون يشللغلو ن فللي لعرللته البيانللة التللي كللان علللى البلييللة أن تحتلهللا فللي لعرللة الليرراليللة .ويحلليرنا
سوالانوف ب وله :ووعنيما عيي من البنصة إللى ميلاني تعثلري بجنليي ي لي طري لي ،ويللوح ب رضلته أملا وجهلي ،ويهلاج ال لا
الذين ل يرتيوا معاف الجنيي أبيًاو .ول ي أضاع هلذا اللييبواراطي توازنله بعلي هلذا والتالرفو ،فهلرع يرحل علن كرن ليي اللذي
ساعي وفي تيبير األمر بشي ماو .ح ًا ،ل يين هريء األشساص يهتبون إي بتيبير األمور.
وتأاهر التوفي يلون الل ل  15يو ًملا بل نه ي يعرفلون شليئًا علن الحلرب .وفلي  14ملار
ال وفييت مشروع بيان وإلى شعوب العال أجبقو وضعه سوالانوف.

(اذار) اليمت اللجنلة التنفيذيلة إللى

ول تلر الصحف الليرراليلة أن أعلنلت بل ن هلذ الوري لة التلي تجبلق تلوفي يي اليبلين إللى تلوفي يي الي لار تشلي واألملر رال
واحي ،في مجال ال ياسة السارجيةو .ولين هذا الت يي البفع بالبلييح كلان الاطئًلا كالوري لة التلي يتحليث عنهلا .فل لي الي واألملر رال
واحيو إجابة ال اعي بصور شريفة مراشر على األسئلة التي تارحها الثور أما الجليد .عللى حلين كلان بيلان  14ملار (اذار)،
إجابة فواية مزيفة على األسئلة التي طرحها الجنو والعبال بي شرف.
الييبواراطي بصور محي  .ولين اإلمررياليين الغربيين تعلبلوا اسلتسيا
ويعرر الريان وي شك عن الرغرة بال  .وال
هذ الجعجعة اللفأية ار انتفاضة فرراير (شراط) بزمن بعيي .ونحن نعرف أن ويل ون ال الحرب في هذ الح رة باس سل متلين
شريف و يبواراطيو .كبا اي البتيين أسيي إلى الررلبان اإلنيليزي تصنيفًا علبيًا لعبلياي الض  ،يتال في نهايلة البالاف إ انلة
ك عبلياي الض البتعارضة مق مصالح برياانيا العأبلى ،واعترارهلا عبليلاي ي أال ايلة .وكانلت اليبلوماسلية الفرن لية ت لتهيف
تحرير جشق البرابين وأصحاب الحوانيت إلى أبعي مي .
وس ات مذكر ال وفييت البتبتعة بإال ص ساذال وسط أاليو الليج الفرن لي الرسلبي .وكلان الريلان يضلبن والليفاع علن
حريتنا بي تصبي و ضي الروح الع يرية األجنرية .وييال مث هذا ال ول ضلبن إطلار بضلاعة ايشلتراكيين  -اللوطنيين الفرن ليين
التي طرحوها منذ أغ ار (اب)  .1914وي ول الريان ول ي ان الوات ليي تب ك الشعوب بنف لها حل م ل لة الحلرب وال ل و ملق
أن واضعيه ،كانوا اي تسلوا عن هذ البهبة منذ فتر اريرة ،وأل وها على عات الررجوازية اليرير  .ويال الريان هذا النياء البوجله
إلى العبال األلبان ،والنب اويين  -الهنغاريين :وكفلوا علن العبل كل واي للغلزو والعنلف بلين أيليي البللو  ،والب كلين ،وأصلحاب
البصارفو! ويحتوي هذا ال ول على زبي اليذب ،ألن زعباء ال وفييت ل ي عوا إلى ااق ع الاته ملق مليلي إنيلتلرا وبلجييلا ،أو
ملق إمرراطلور اليابللان ،أو ملق الب كللين وأصلحاب البصلارف فللي روسليا وفللي بل الحلفلاء .ول للي طالل زعبللاء ال لوفييت العبللال
األلبان والنب اويين والهنغاريين إلى إتراع البث الروسلي ،وذللك بعلي أن سلل ال لوفييت ال ياسلة السارجيلة لبيليوكلوف ،اللذي كلان
ييعو منذ فتر اصير إلى تحوي بروسيا الشراية إلى م اطعلة روسلية .إن إ انلة البجلزر بشلي م لرحي ي يرليل ملن األملر شليئًا.
ول ي اهت الرابا نف ه ببث هذ األمور .وهيذا استسي التوفي يون ُجب ً جوفاء موجهة ضي هل ل البللك والب كلين النلر ء وأصلحاب
البصارف ،فجعلوا من رور فرراير (شراط) س ًحا بسيي البلو والب كين وأصحاب البصارف الح ي يين.
وإننا لن حظ في الرراية التي أرسلها لويي جورال لتهنئة الحيومة البراتة ،أن هذا ال ياسي اإلنيليزي ير ب ن انلييع الثلور
الروسية ليل عللى أن والحلرب الحاليلة فلي جوهرهلا عرلار علن نضلال ملن أجل الحيوملة الشلعرية وال ل و .ويتضلامن بيلان 14
مار (اذار) وفي جوهر و مق لويي جورال ،ويعاي ع ًبلا اويلا لليعايلة الع ليرية فلي أمرييلا .ول لي كلان ميليوكلوف مصليرًا عنليما
سلميةي يتضمن ف أعماقه أيديولوجية تماثل أيديولوجية جميكع حلفائنكا" وملق كل
كت في مذكراته ب ن" :النداء الذي بدأ بن مة ِ
هذا ،هاج الليرراليون الرو الريان أكثر من مر بي شراسة ،ومنعت الراابة الفرن ية الوله إلى ب هلا .ويرجلق ال لر فلي ذللك
نألرا ألن ر تهلا بواضلعيها كانلت ي تلزال
إلى الوف هريء جبيعًا من التف ير الذي يبين أن تعايه الجبلاهير الثوريلة لهلذ الوري لة؛
ً
اائبة.
وكانت صياغة الريان عللى أيليي الزيبيرفاللييين للي ً عللى انتصلار مرليأ الجنلاح اللوطني .وأاللذي سلوفييتاي البنلاط هلذ
اإلشار بعين ايعترار .وأس ط من الح ران شعار والحرب ضي الحربو ،وحص الريان الوطني على ت ييي مال حتلى فلي األورال
وكوستروما؛ حي ي يار الر شفة .ول يين هذا غريرًا؛ طالبا أن الر شفة في سلوفييت بتروغلرا نف له لل يارحلوا شليئًا ضلي هلذ
الوري ة البسا عة.
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وبعي عي أسابيق ،اضاري الحيومة الروسية ليفق جزء من يونها السارجية .ف علنت عن افتتاح قرض حرب ي أطل ت عليه
اس "قرض الحرية" وأكلي ت ليريتلي عللى أن ايلا الحيوملة بيافلة واجراتهلا يفلر عللى الييب راطيلة أن تليع ال لر  .وحصل
جناح البعارضة في اللجنة التنفيذية على أكثر من رل األصواي ،وفي  22أبري (ني ان) اجتبق مجلر ال وفييت بي أعضلائه فلل
يصوي ضي ال ر سو  112منيوبًا من أص  2000منليوب ت ريرًلا .وملن هنلا اسلتنت اللرعض :بل ن اللجنلة التنفيذيلة كانلت أكثلر
ي ارية من ال وفييت .ول يين هذا ايستنتاال صحي ًحا ،وك ما في األمر أن ال وفييت كلان أشلرف ملن اللجنلة التنفيذيلة .ويلر ب نله
إذا كانت الحرب تبث اليفاع عن الثور  ،فإن من الواج ت يي البال للحرب و ع ال ر  .ول تين اللجنة التنفيذيلة أشلي روريلة بل
أكثر اير على التهرب .فهي تعيد على الحي والسياع .وتيع و ُك سلية وإلى النهايةو الحيومة التي الل تها ،وتتحب م لئولية الحلرب
ف ط وضبن الحيو التي ،وإذا كان. ..و .ول تين الجباهير تلت ن هلذ الحيل الصلغير  .ولل يعلي الجنلو الا رون عللى ال تلال وضلبن
الحيو التيو أو البوي وكلية وإلى النهايةو.
***
ولتيعي انتصار مفهو اليولة على السارفاي الفارغةُ ،وضلق الجنلرال الي لييف رسلبيا عللى رأ ال لواي الب للحة فلي 1
إبري (ني ان) وهو الذي أمر في  5مار (اذار) بضرور إعيا وعصابايو البحرضين .وهيذا عا ي كافة األمور إللى نصلابها؛
وزيرا للسارجية ،وغيا ال ائلي األعللى للجليد ال يصلري ،اائليًا أعللى لجليد
إذ أصرح موجه ال ياسة السارجية ال يصرية ميليوكوف
ً
الثور  .وأعيي مريأ ت ل است ال لاة إلى ما كان عليه من ار .
وكان على زعباء ال وفييت في الوات نف ه أن يسضعوا ل و منا البوالف ،ويسففلوا ضلغط حل لاي الشلرية التلي ن لجوها
ب يييه  .وكانت الييب راطية الرسبية تسشى اا الجيد الذين عبته وارلت بوجو ه  .ول يين بوسعها تجاه ضلرور إالضلاعه
لبراارتها ،مق محاولة تيعي هذ البراارة بالجنو  ،شرياة أن تيون البراارلة م لت لة علن إرا هلريء الجنلو إللى أكرلر حلي مبيلن.
وفللي اجتبللاع  6مللار (اذار) رأي اللجنللة التنفيذيللة أن مللن الب تح للن تعيللين مفوضللين مللن ارلهللا فللي كافللة ال اعللاي واإل اراي
الع لليرية .وهيللذا تشللي ربللاط مثل ل ؛ إذ كانللت ال اعللاي ترع ل منلليوبيها إلللى ال للوفييت ،وترع ل اللجنللة التنفيذيللة ببفوضلليها إلللى
ال اعاي ،وت ف على رأ ك ااعة ع يرية لجنة منتسرة تبث اللية ااعيية من ال يا ال وفييت.
وكان من أهل واجرلاي البفوضلين ال لهر عللى سل مة تصلرفاي الضلراط وهيئلاي األركلان فلي الناحيلة ال ياسلية .ويت لاءل
ينييين بضجر وت فف وتر ه تجاوز النأا الييبواراطي النأا الفر يو ،ر يترجح ببهار أركانه التي كانت تن إليه اتصايي
البفوضين ال ياسيين ال رية والبشفر و مق بتروغرا ( .مراارة البلييين وأنصار العرو ية) ه هنا أمر أكثر إهانة من ذلك؟ وليلن
اإلجابة على هذا ال رال تتريل كلية إذا ما طالعنا رسائ البفوضين ال ياسيين إلى الحيومة .ومهبا تين الزاوية األال اية التي ننألر
منها إلى األمور ،ف ي كانت الت ارير اليااللية لجهاز ال يا في الجيد تيشف بوضوح تلا  ،أن كل واحلي ملن الالرفين يسشلى اآلاللر
ويرااره بعياء .وكان ك ما يجبعهبا كامن في الوفهبا من جنو هبلا .وكلان الجنلرايي وأملراء الرحلر أنف له يلرون ،عللى االلت ف
اماله ومساااته الب رلة ،أن عي لجوئه إلى غااء يبوارطي سيُ يء إلى اضيته إساء بالغلة .وأشلرف كولتشلا عللى تشليي
لجان األساول .وكان عبله هذا ي تهيف ت هي عبلية الن ها فيبا بعي .ولينه رأ في تلك الفتر أنه عاجز علن ال لير الالو واحلي
ون م اعي اللجان ،فال من ال يا العليا ال باح بتشييلها .وسار الجنرال ماركوف -الذي غيا أحي اا الجيد األبيض فيبا بعلي-
على ال ري نف ه ،واي في مالق إبري (ني ان) مشروعًا ياال بتعيين البفوضين ال ياسيين في ال اعاي بغية مراارلة ويء ال لا .
وهيذا تحابت واوانين الجيد ال ييبةو وكافة الت اليي الريرواراطية الع يرية تحت ضغط الثور  ،وك نها عصافة من اد.
وجاء الجنو إلى اللجان من ن اة مستلفة ،والتفوا حول هذ اللجان ضي ال ا  .وكانت اللجان تحبي ال ا ملن الجنلو  ،وليلن
ح بايتها ب يت محيو  .وكان مواف الضابط الذي ييال مق اللجنة في صراع ين ل ب رعة إلى مواف ي يحتب  .وهيلذا تشلي حل
الجنو غير البيتوب بعزل ضراطه  .وي ول ينييين أن جنو الجرهة الغربية عزلوا فلي يوليلو (تبلوز) حلوالي  60ضلاب ً
اا ملن الا
الفيال والفرق واألفواال .وواعت تريي ي مبارلة اال األفواال أيضًا.
وشهيي هذ الفتر عب ً ئوبًا في وزار الحربية ،واللجنة التنفيذية ،واجتباعاي ولجنة ايتصالو وكان هذا العبل ي لتهيف
الل أشيال ومع وللةو للع الاي االل الجليد ،ورفلق م لتو سللاة ال لا  ،وتسفليض ور لجلان الجليد إللى م لتو رلانوي يت ل
ً
جهلازا
باابق إ اري .ولين على حلين كلان كرلار ال لا يين لون هل الثلور بأل مين لة ،كانلت اللجلان تنبلو وتتالور ،حتلى غليي
مركزي ا ،يرتفق حتى يص إلى لجنة بتروغرا التنفيذية ،وييع سللاة هلذ اللجنلة عللى الجليد .وليلن اللجنلة التنفيذيلة اسلتغلت هلذ
ال لاة ،واستسيمت البفوضين ا ل ياسليين واللجلان لليفق الجليد إللى الحلرب ملن جييلي .وأاللذ الجنلو يت لاءلون بإلحلاح لل ي تعرلر
اللجان التي ينتسرونها ب نف ه عبا ييور بساطره  ،ب عبا يريي ال ا منه .
وأالذي السنا ق ترس إلى العاصبة منيوبين ب عيا متزايي لبعرفة ما يجري هنا  .وغيي حركة جنو الجرهة م تبر بل
ان ااع في مالق أبري (ني ان) .وشهي اصر توريي محا راي جباعية يومية .ووجي الجنو ال ا مون صعوبة في فهل أسلرار سياسلة
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اللجنة التنفيذية العاجز عن الر بوضوح على أي سلرال .واتجله الجليد نحلو ال لوفييت؛ لييتشلف بوضلوح أكرلر علي تباسلك اللط
ال وفييت نف ه.
ول ل يج ل ر الليرراليللون علللى مجابهللة ال للوفييت بشللي ميشللوف ،وليللنه كللانوا يحللاولون مللق ذلللك ال لليار علللى الجلليد.
ويعتررون الشوفينية الرباط ال وي ال ا ر على ربط الجيد به  .وعنيما تحليث شلينغاريف (كا يلت) ملق منليوبي السنلا ق ،افلق هلذا
الوزير علن أواملر غوتشليوف ضلي والت لاه اليريلرو إزاء األسلر  ،وأشلار وإللى أعبلال األلبلان الرربريلةو ،وليلن شلينغاريف لل
كثيلرا ملا اتهبهل
ييت تعاطف البنيوبين .وارر البجلر بحز ضرور تح لين أوضلاع األسلر  .وكلان وراء هلذا ال لرار رجلال
ً
الليرراليون بالعنف والوحشية .بَيْي أنه كلان لرجلال السنلا ق الجهل ء م ايي له الساصلة؛ إذ كلانوا يت رللون اينت لا ملن الضلابط اللذي
ي يء إلى الجنو أو يح ره  ،ولينه يرون أن من الجرن تعذي جنليي ألبلاني أسلير انت ا ًملا ل عبلال الرربريلة الح ي يلة أو البستلفلة
التي يرتيرها لو نيوروف وأمثاله .ل ي كانت م ايير األال ق األزلية ،ويا ل سف! غريرة عن هريء البوجيك السشنين الب بلين.
وأ ي محاويي الليرراليين يكت اب الجيد إلى مناف ة بين الليرراليين والتوفي يين في مرتبر منيوبي الجرهة الغربيلة (ملن 7
إلى  10أبري  -ني ان) .ولين هذ البناف ة ل تتاور أبيًا .وكان على أول مرتبر لجرهة ملن الجرهلاي أن ي لي صلور أكيلي لباهيلة
سياسللة الجلليد ،وأرس ل الارفللان إلللى من للك اليللر منلليوبيهبا .ومث ل ال للوفييت ك ل مللن :ت لليريتلي ،وتشللسييز  ،وسلليوبوليف،
وغفوز ييف .ومث الررجوازية رو زيانيو نف ه .وكان رو يتشيف هو يبوستين(*) اليا يت .وكان ايضاراب واضل ًحا فلي م لرح
من ك الغاص بالحضور .وأالذ ايضاراب ينت من الب لرح إللى البيينلة كلهلا عللى شلي فعلاي .ويبيننلا اكتشلاف لوحلة الوضلق
الح ي لي ملن شلها اي النلواب أنف له  .وتليل هلذ اللوحلة عللى أن حلايي التلآالي منتشلر عللى طلوال الجرهلة ،وأن الجنلو ي اللذون
البرا هة في هذا البوضوع بجرأ متزايي  ،وي تفير ال يا باتساذ أي تليبير زجلري .فبلاذا ي لتايق الليرراليلون أن ي وللوا حلول هلذ
فورا علن فيلر طلرح م لرراي تعلار م لرراي ال لوفييت .واكتفلوا بت ليي
األمور؟ وأما هذا السااب الحباسي تسلى الليرراليون ً
م حأاي وطنية في الااباي ايفتتاح ،ر ل يلرثوا أن الضعوا نهائيا .وك الييبواراطيون البعركة ون جهي .ول ييلن علليه أن
البتشلابك بشلي غلامض
يحرضوا الجباهير ضي الررجوازية ب أن يوافوا انيفاع هذ الجباهير .وسيار على البرتبر شعار ال
مق شعار اليفاع عن الثور في روح بيان  14مار (اذار) .وتبت البواف ة على م رراي ال وفييت الساصة بالحرب ب كثريلة 610
أصواي ضي  8أصواي ،وامتناع  46عن التصويت .وهيذا ف ي الليرراليون االر أم بإرار الجرهة ضي البرالر  ،وتحلريض الجليد
على ال وفييت .ولين الزعباء الييبواراطيين ل يتحب وا من هذ النتيجة ،وعا وا ملن البلرتبر وفلي اللوبه اللوف ملن انتصلاره .
فل ي رأوا ب أعينه األفيار التي أي أتها الثور  ،وأح وا ب ن م تو هذ األفيار أكرر من اوته ببراح .

الهوامش
( )1أي أن ي نل ي ال ح ونتواف عن حباية الر ( .البعربان)
( )2في اللغة الروسية كبا في اللغة الفرن ية طري تان للبساطرة .إحياهبا بصيغة الجبق للييلة على ايحترا  ،واألالر
الفر وت تسي لرفق التيليف بين األفرا البتآلفين ،أو للترفق عني الحيي مق من ه أ نى رترة أو مرترة( .البعربان).
( Interdistructs )3منأبة البناط  :هي تنأي مارك ي روري كان يض حوالي  3000عام  ،ومن اا ته انتونوف  -اوف ينيو،
ولوتاتشارسيي ،وتروت يي ،انض معأ أعضائه إلى الر شفة في صيف عا .1917
(*) يبوستين :أشهر الاراء أرينا ( 322 – 384ق( .). .البعربان)
بصيغة
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البلاشفة ولينين
واعترارا من هذ اللحأة ،بليأ الحلزب الرلشلفي
في  3إبري (ني ان) وص لينين إلى بتروغرا اا ًما من ملجئه في سوي را.
ً
يتحيث بب ء صوته .واأله من ذلك بيثير أن صوته الجييي بيأ يعرر عن ح ي ته.
ل للي كللان شللهر الثللور األول بالن للرة للر شللفة فتللر مللن الفوضللى والتللر  .وي للول والريللانو الللذي أصلليرته اللجنللة البركزيللة
للر شفة بعي اينتفاضة مراشر ما يلي :وعلى عبال البعام والبصانق ،وعلى جنو ال اعاي الع يرية الثائر أن يعبلوا فو ًرا عللى
انتساب منيوبيه للحيومة البراتةو .و ُ
طرق الريلان فلي صلحيفة ال لوفييت الرسلبية ون تعلي لاي أو اعتراضلاي ،وكل ن األملر يتعلل
بب لة أكا يبية .ولين زعباء الر شفة أعاوا لشعاره اليرير ايبة تأاهرية ف ط .ولل يتصلرفوا كببثللين لحلزب بروليتلاري ي لتعي
لشن الصراع يست ال لاة في الوات البناس  ،ب تصرفوا وك نه مبثلو الجناح الي اري للييب راطية ،ذلك الجنلاح اللذي يالرح
مرا ئه ،ولينه يريي استعيا لل يا بيور البعارضة الشرعية ال ل فتر غير محيو .
ويركي سوالانوف أن مركز البنااشاي في جل لة اللجنلة التنفيذيلة البنع لي فلي  1ملار (اذار) كلان يليور حلول شلروط ن ل
عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية الـ 39كانوا ب شفة ،أو
ال لاة ،ول يرتفق صوي أما فير تشيي حيومة برجوازية ،مق أن 11
ً
مرييين للر شفة ،ومن بينه  3اا من اللجنة البركزية الرلشفية وه  :زالوت يي ،وشليا بنييوف ،ومولوتوف.
وي ول شليا بنييوف إن جل ة ال وفييت التي انع يي في اليو التالي ضبت حوالي  400منيوب ،ل يُصوي منه ضي انت لال
ال لاة إلى الررجوازية سو  19منليوبًا ،عل ًبلا بل ن البجبوعلة الرلشلفية كانلت تضل انلذا  40منليوبًا .وملر هلذا اينتسلاب ون أن
يلحأه أحي ،وب سلوب برلباني شيلي ،و ون أن يارح الر شفة وجهة نأره البعاك ة ،و ون صراع ،و ون أن تثير في الصحافة
الرلشفية أية ضجة.
ارارا ي لول بل ن الحيوملة البراتلة حيوملة مضلا للثلور  ،وأن
وفي  4مار (اذار) ،أالذ ميت اللجنة البركزية (الرلشفية)
ً
من الضروري التوجه نحلو اليييتاتوريلة الييب راطيلة للعبلال والف حلين .ورأي لجنلة بتروغلرا (الرلشلفية) أن هلذا ال لرار أكلا يبي
بحت طالبا أنه ل يحي ما ينرغي ال يا به في اليو نف ه ،وهذا ما يجعله يعال البعضلة من جهلة معاك لة .وأعلنلت لجنلة بتروغلرا
(الرلشفية) ما يلي :أنها وت الذ بعين ايعترار ال لرار اللذي أاللذ ال لوفييت حلول الحيوملة البراتلةو وتركلي وب نهلا للن تعلار سللاة
الحيومة البراتة ضبن الحيو التي...و .ولل ييلن هلذا فلي الح ي لة سلو موالف البناشلفة وايشلتراكيين  -الثلوريين بعلي انت الله إللى
السنيق الثاني .وكانت الب رراي اينتهازية التي اتسذتها لجنة بتروغرا (الرلشفية) ي تعار مواف اللجنة البركزيلة (الرلشلفية) إي
من ناحية الشي  ،عل ًبا ب ن هذا البواف األكا يبي ي ييل إي على اإلذعان ال ياسي أما األمر الوااق.
ول ل يل ل مواللف اينحنللاء الضللبني أو البللتحفظ أمللا الحيومللة الررجوازيللة مواف للة كاملللة اال ل الحللزب .واصللايا العبللال
الر شللفة منللذ اللحأللة األولللى مللق الحيومللة البراتللة ،وك نهللا حصللن معللا و ههللر علللى طللري ه بصللور مفاجئللة .وع للي لجنللة فيرللورص
ارارا يركي ضرور استي ء ال وفييت عللى ال للاة .ويحليرنا نجيل لتييي
اجتباعًا ض ايف العبال والجنو الذين أاروا باإلجباع
ً
الذي شار في هذا ايجتباع بشي فعال في ول :وول يرفض أي اجتباع عا  ،أو أي اجتباع عبالي ارارنا بهذا الصي في كل ملر
طرح بها هذا ال رار على ب اط الرح و .ولل يجلر البناشلفة وايشلتراكيون الثوريلون فلي بيايلة األملر عللى أن يعلنلوا أملا العبلال
والجنو بصراحة كيف يرون الح األمث لب لة ال لاة .وأ ت ر م رراي فيرورص وشعريتها وانتشارها إلى طرعها وتعلي ها على
الجيران .ولين لجنة بتروغرا (الرلشفية) رفضت هذ الب رراي بحز أجرر فيرورص على السضوع.
وكان مواف زعباء الر شفة بالن رة لبحتو الثور ايجتباعي ،وافلاق تالور هلذ الثلور  ،مضلاربًا غامضًلا .وي لول شلليا
بنييوف :ول ي كنا متف ين مق البناشفة على الفير ال ائلة ب ننا نبر في مرحلة تيمير روري لع ااي اإلاااع وال نانة ،ليح محلها كل
أنللواع والحريللايو التللي تبيللز األنأبللة الررجوازيللةو .وكترللت (الررافلليا) فللي عللي ها األول :ووالبهبللة األساسللية هللي  ...إاامللة نأللا
جبهوري يبواراطيو .وأعات لجنة موسيو (الرلشفية) إلى منليوبي العبلال تعليبلاي االلت فيهلا :وت لتهيف الرروليتاريلا الحصلول
على الحرية بغية النضلال فلي سلري ايشلتراكية التلي تبثل هليفها النهلائيو .وتليل اإلشلار الت ليييلة إللى والهليف النهلائيو عللى أن
تح ي ايشتراكية بحاجة لفتر تاريسية .ول يتجاوز أحي هذ الن اة؛ إذ كان السلوف ملن اجتيلاز الثلور الييب راطيلة يفلر سياسلة
التبه  ،والت  ،والتراجق الفعلي أما التوفي يين.
ولير من الصع أن نتصور الت رير ال يئ الذي أصاب الحزب في الب اطعاي والبناط من جراء انعيا شسصية البركلز.
ولنيتف بشها أحي زعباء تنأي ساراتوف :وإن حزبنا الذي شار في اينتفاضة بشي فعال اي تسلى بي وضوح عن سللاته بلين
الجباهير ،وتر هذ ال لاة لت ط بين أييي البناشفة وايشتراكيين  -الثوريين .ول يين أحي يعرف ما هي شعاراي الر شفة انذا
 ...وكانت الصور سيئة إلى حي بعييو.
136

وبذل ي ار الر شفة ،والعبال بصور الاصة ،ك جهلو ه لتحالي ال َحجْ لر البفلرو علليه َ .بيْلي أنهل كلانوا علاجزين علن
مجابهللة الحجل الساصللة بالاريعللة الررجوازيللة للثللور  ،والساللر الللذي يللنج عللن انعللزال الرروليتاريللا؛ لللذا كللانوا يسضلعون ألوامللر
الزعباء رغ إرا ته  .ومنذ اليو األول ههري تيلاراي عييلي متصلا مة االل الرلشلفية .وليلن هلذ التيلاراي لل تليفق أفيارهلا إللى
النهاية .وكانت الررافيا تعير حالة األفيار البضلاربة البت لرلة ال لائي فلي الحلزب ون أن تلربط بينهلا بوحلي متينلة .وتزايلي تع يلي
الوضق في منتصف مار (اذار) ،عنيما عا كامنييف وستالين من البنفى ،و فعا سياسة الحزب الرسبية فعة اوية نحو اليبين.
ل للي كللان كللامنييف بلشللفيا منللذ وي الرلشللفية .ولينلله واللف ائ ًبللا فللي الجانل األيبللن للحللزب .وكللان إعلليا النأللري ال لوي،
وحاسته ال ياسية ،وتجربته اليرير في نضال الجباعاي الثورية الروسية .وذُالر من الب حأاي ال ياسية التي اكت رها فلي الغلرب
ليرا سللي ًبا إللى أبعلي حلي مبيلن .ولل ييلن يتبتلق
تجعله من أاير الر شفة على فه أفيار لينين العامة ،ليعايها عنلي التنفيلذ العبللي تف ً
بال ير على اتساذ ال رار بحرية تامة ،أو إههار أية مرا هة ال ل التنفيذ .وكان كامنييف رج عاية نلاجح ،والايرًلا ،وصلحفيا غيلر
بارع ولينه ي يسلو أحيانًلا ملن التفييلر ،وهلذا ملا جعلله رجل ً ضلروريا الل ل البراحثلاي ملق األحلزاب األاللر  ،والو ي ت لير فلي
عبلياي سرر غور األوساط ايجتباعيلة األاللر  ،ولينله كلان يعلو ملن عبليلاي ال لرر هلذ والي اكت ل ا ل ً
اا ملن ع ليلة األحلزاب
البستلفة .وكانت م مح كامنييف هذ هاهر جلية بشي كشف هويته ال ياسية أما الجبيق ب استثناء ت ريرًا .ويلذكر سلوالانوف أنله
ل يلحظ فلي كلامنييف وجلو وزوايلا حلا و .وينرغلي وجلر ائ ًبلا الللف البجبلوع ،فلإذا ملا الاو فلي بعلض األحيلان ،كانلت م اومتله
محيو ضعيفةو .ويتحيث ستانييفيتد بشي مشابه في ول :كانت مواالف كلامنييف إزاء السصلو وضلعيفة ليرجلة تلوحي ب نله كلان
يسج ملن البتالرلاي التلي يفرضلها عليله وضلعه ،ولل ييلن فلي االل اللجنلة الصل ًبا ،ولينله كلان مجلر معارضلةو .وي ي لعنا أن
نضيف إلى هذا ال ول شيئًا.
وكان ستالين يبث شي ً االر عن الر شفة ،سواء على صعيي تيوينه الفيري ،أو على صلعيي عبلله االل الحلزب؛ فل لي كلان
ألرا لوجلو
منأ ًبا أوليا اويا للنأرية وال ياسة .وإذا كانت اير كامنييف اليعائية جعلته يعيد في السارال علي سلنواي ملق لينلين ،ن ً
برر العب النأري للحلزب انلذا اللارال اللر  ،فلإن عبل سلتالين التنفيلذي ،وضلي افااله ال ياسلية ،وصلغر اهتباماتله ال ياسلية،
وجهله باللغاي األجنرية جعله رج ً ي ينفص عن األر الروسية أبيًا .ول يين مث هريء البناضلين يأهرون في الر األجنريلة
إي ال ل رح ي اصير ت تهيف تل ي التعليباي ،والتفاه على البهباي البالوبة والعلو إللى روسليا .وكلان سلتالين يتبيلز االل
مجبوعة البنفذين العبليين بفاعليته ،وعنا  ،ومهارته في البناوراي اليااللية .وإذا كان كامنييف يحر وبالحرالو إزاء ايسلتنتاجاي
العبلية للرلشلفية ،ف لي كلان سلتالين عللى العيلر ميلايً إللى التب لك بايسلتنتاجاي العبليلة التلي هضلبها ون أي تلايلف ،والللط فيهلا
التصبي مق الغلأة.
كريرا ،فإن ل اءهبا في مالق الثور  ،وأالذهبا لبواف مشتر  ،ل يين وليلي
ومهبا يين تعار شسصيتي كامنييف وستالين ً
الصليفة أبليًا ،بل كللان ناج ًبلا علن تياملهبلا البترللا ل .إن مفهو ًملا روريلا بل إرا روريلة يشلابه سلاعة مي للور النلابض ،ول لي كانللت
ع ارب ساعة كامنييف ال ياسية مت الر ائ ًبا عن البعض ي الثورية .ولين ف يان البفهو ال ياسي الواسق يحب أالو ال ياسليين
إرا وتصبي ًبا ي ف مواف التر أما األحياث اليرير البع ي  .وكان ستالين التجريري منفت ًحا أما الت ريراي السارجية عللى صلعيي
منأ ب أفل  ،والا ا الرلشلفية فلي ملار (اذار) إللى حليو
الفير ي على صعيي اإلرا  .وهيذا اشتر سياسي عائي ب إرا  ،مق س
البنشفية .وفي مث هذ الأروف كان ستالين أا اير من كلامنييف عللى الجليل والن لاش االل اللجنلة التنفيذيلة التلي اللهلا كببثل
للحزب .وإننا ي نجي في الصحافة أو في محاضر الجل اي أن ستالين اي أي ااتراح أو تصلريح أو احتجلاال بغيلة شلرح وجهلة نألر
بلشفية تعار مواف والييب راطيةو اينرااحية الزاحفة أما الليررالية.
وي للول سللوالانوف فللي مذكراتلله :ووههللر بللين الر شللفة فللي هللذ الفتللر كللامنييف وسللتالين  ...وتللر سللتالين ال ل ل وجللو
البحيو في اللجنة التنفيذية اناراعًا -ل ي تصر علي ف ط -يشره اينارلاع اللذي تتركله ب علة رما يلة ت فلز أحيانًلا ،ولينهلا تر لى كاملي
سهلة ايالتفاء .والح ي ة أنه لير ليي ما أضيفه حول هذا الشسصو .صحيح أن سلوالانوف يلرسر هنلا ايبلة سلتالين بصلور عاملة،
ولينه يحي بياة انعيا شسصيته ال ياسية.
ونحن نعرف أن ال وفييت أار باإلجباع بيان  14مار (اذار) وإلى شعوب العال أجبقو اللذي يف لر انتصلار رلور فررايلر
(شراط) بشلي يلرمن مصلالح الحلفلاء ،ويعنلي انتصلار اشلتراكية  -وطنيلة جبهوريلة جييلي ملن طلراز فرن لي .وكلان هلذا اإلجبلاع
انتصارا ليامنييف  -ستالين .ولينه انتصار جاء من غير صراع .وذكري الررافيا حول هذا البوضوع أن هنا وحل ً وسل ً
اا ضلبنيا
ً
بين مستلف ايتجاهاي الببثلة في ال وفييتو .وكان عليها أن تضيف أن هلذا والحل الوسلطو يعنلي اايعلة ملق اتجلا لينلين اللذي لل
يين مبث ً في ال وفييت.
ول يلر عضلو تحريلر صلحيفة الحلزب البركزيلة فلي السلارال كلامنييف ،وعضلو اللجنلة البركزيلة سلتالين ،ونائل الليوما
نأرا ألنهل وي لاريونو أكثلر مبلا ينرغلي.
مورانوف الذي عا من سيريريا ،أن اتف وا على إبعا أعضاء هيئة تحرير الررافيا ال ُيامى ً
واعتبي هريء الزعباء الث رة على ح واه البع ي البتشابية ،ووضعوا ييه على الصلحيفة فلي  15ملار (اذار) .وأعللن الب لال:
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الررنام الذي ايمته هيئلة التحريلر الجييلي أن الر شلفة سلييعبون الحيوملة البراتلة بيل تصلبي وإذا ملا عبليي هلذ الحيوملة إللى
ال تال ضي الرجعية والثور البضا و .ول يتحيث الزعباء ال ُجي عن الحرب بشي أكثلر ح ل ًبا ،وطالبلا أن الجليد األلبلاني يايلق
إمرراطور  ،فإن على الجنيي الروسي وأن ير ى صاميًا في مواعه ،وأن ير على ك رصاصة برصاصة ،وعلى ك اذيفة ب ذيفةو.
وإننا لن نرفق شعار فلت ط الحربو! وشعارنا هو الضغط على الحيومة البراتة إلجرارها على ال يا ببحاويي ت لتهيف فلق كافلة
الر ال بتحاربة للريء بالبفاوضاي مراشر  ...ولين حتى يت ذلك ،ينرغي على ك فر أن ير ى في مواعله ال تلاليو! ويرليو بوضلوح
أن هذ األفيار وصيغها ي تسرال عن ع لية اليفاع الوطني .إن برنام الضغط على الحيومة اإلمرريالية بغية و فعهاو إللى اسلتسيا
أسالي عب سلبية ،برنام ايي طرحه كاوت يي في ألبانيا ،وجلان لونغيله فلي فرن لا ،وماكيوناللي فلي إنيلتلرا ،ولينله لل ييلن أبليًا
برنام لينين الذي كان ينا ي ب ل سللاة اإلمررياليلة .رل ذهرلت الررافليا إللى مليً أبعلي عنليما بليأي اللر عللى الصلحافة الوطنيلة،
وكترت ت ول ول ي ماتت ك انهزامية أو ك ما كانت الصحافة الساضعة لراابلة ال يصلرية تالل عليله هلذا ايسل  ،منلذ أن ههلر أول
فوال روري في شوارع بتروغرا و .إن هذا ال ول انفصال واضح عن لينلين .فلي لت واينهزاميلةو بيعلة االتل تهلا الصلحافة البعا يلة
ضلرراو ،كبلا أن ههلور أول
الساضعة للراابة ال يصرية .ك  ،إن لينين هو أول من عرر عنها ب وله :وإن هزيبة روسليا هلي أاللف
ً
فوال روري ،وال البليية نف ها ل يغيرا من طريعة الحرب اإلمرريالية .وي ول شليا بنييوف :ووكان يو ههلور أول علي ملن أعليا
الررافيا بعي التعيي ي التي الللت عليهلا فلي  15ملار (اذار) ،يلو فلرح بالن لرة ألنصلار الليفاع اللوطني .وتناال النلا فلي كافلة
أرجاء اصر توريي ،من رجال أعبال لجنة وما اليولة ،إلى ال الييب راطية الثورية -اللجنة التنفيذية -نر ً ها ًما واحيًا هو :وانتصلار
الر شفة البعتيلين العاالين على الر شفة البتارفين .واست رلتنا اللجنة التنفيذية نف لها بابت لاماي صلفراء م لبومة  ...وملا أن وصل
هذا العي من صحيفة الررافيا إلى البصانق حتى أصلي الر شلفة ومريليوه بيهشلة عبي لة ،وههلري الفرحلة ال لاالر عللى وجلو
الصومنا ...وكان التذمر وال سط في األحياء كريرين .وعنيما عل الرروليتلاريون أن الررافليا سل ات ملن جييلي بلين أيليي ر رلة ملن
فوراو.
زعبائها ال يامى بعي عو ته من سيرريا ،طالروا بار هريء ال ا من الحزب ً
واضاري الررافيا بعي ذلك إللى نشلر احتجلاال عنيلف ايمله مناضللو فيرلورص الالوا فيله :وإن عللى الصلحيفة إذا أرا ي أن ي
تس ر ر ة األحياء العباليلة ،أن ترفلق نلور الضلبير الثلوري ،وسلترفعه حت ًبلا مهبلا كلان هلذا النلور حلا ًا بالن لرة لرلو الررجوازيلةو.
واضاري هيئة التحرير تحت ضغط احتجاجاي ال اعي إللى ايهتبلا بانت لاء التعلابير ،ون تغييلر ال ياسلة نف لها .ولل ت لتاق أول
م الة اا مة من لينين -البنتأر في السارال -تحريك وعي هيئة التحرير .وكان ايتجا ينحرف نحلو اليبلين عللى طلول السلط .وي لول
نجيل تييي مبثل الجنلاح الي لاري :وكلان علينلا الل ل التحلريض أن نعتبلي عللى مرليأ ال للاة البز وجلة  ...وأن نثرلت حتبيلة هلذا
ال ري البلتوي أما جباهير العبال والجنو الذين تعلبوا ال ل هذين األسروعين من الحيا ال ياسية البيثفة ح ي ة مهباته و.
وضرات سياسة الحزب في كافة أرجاء الر الاواتها على الاواي صلحيفة الررافليا .واتسلذي علي سلوفييتاي سل للة ملن
الب للرراي حللول الب للائ األساسللية ،وواف ل األعضللاء عليهللا باإلجبللاع .وهللذا يعنللي بيل ب للاطة أن الر شللفة انحنللوا أم لا األكثريللة
ال وفييتية .وفي مرتبر سوفييتاي منا ة موسيو ،انحاز الر شفة إلى ارار ايشتراكيين  -الوطنيين حول م لة الحرب .وفي أوااللر
مللار (اذار) ومالللق إبري ل (ني للان) ع للي فللي بتروغللرا مللرتبر عبللو روسلليا لبنلليوبي  82سللوفييتيًا ،فصللوي الر شللفة ف لي هللذا
البرتبر على ال رار الرسبي السلاص بال للاة ،واللذي أيلي ان .وكلان هلذا الت لارب ال ياسلي الواضلح ملق البناشلفة أسلا البيلول
الوحيوية التي ههري على أوسق نااق .واتحي الر شفة والبناشفة في البناط اال منأباي مشتركة .وان لرلت مجبوعلة كلامنييف
 ستالين بصور متيرجة إلى جنلاح ي لاري لبلا ي لبى بالييب راطيلة الثوريلة ،و الللت فلي جهلاز والضلغطو عللى الررجوازيلة علنطري اليوالير النيابية ،على حين كانت الررجوازية تضغط على الييب راطية على طري اليوالير نف ها.
***
وكان أعضلاء اللجنلة البركزيلة الب يبلين فلي السلارال ،وأفلرا هيئلة تحريلر الصلحيفة البركزيلة ايشلتراكي  -اللييبواراطي
يشي ن مركز الحزب الفيري .وكان لينين ي و بالعب ال يا ي كله وي ي اعي في ذلك سو زينوفييف .وكانت مهبلاي أمانلة ال لر
مل ا بي م ئولياتها الث يلة على عات زوجة لينلين كروب ليايا .واعتبليي هلذ البجبوعلة البركزيلة الصلغير الل ل التنفيلذ العبللي
أملرا ي يُحتبل  ،وزا ملن صلعوبته ايلا
على م اعي بضق عشراي من الر شفة البهاجرين .وغيا الرعي علن روسليا الل ل الحلرب ً
شللرطة ول الحلفللاء بزيللا الضللغوط ووضللق العرااي ل أمللا العب ل  .وجللاء انفجللار الثللور التللي طللال انتأارهللا ك ل مر غيللر متواللق.
ورفضت إنيلترا ال باح للبهاجرين األمبيين -الذين كانت تراا حايته وت ج أسباءه يوميا -بلالبرور إللى روسليا .واضلارب
لينين وراري أعصابه من الرح ب جيو عن مسرال من افص زوريخ .وكان من بين البشروعاي التلي فيلر بهلا العرلور بواسلاة
جواز سفر شسص إسيانيينافي أص وأبي .
وفي الوات نف ه ،عب لينين ك ما في وسلعه ليُ لبق صلوته ملن سوي لرا .وفلي  6ملار (اذار) أبلرق إللى بتروغلرا علن
طري ستوكهول  :وتيتيينا :الحذر اليائ  ،وعي ت يي أي ع للحيومة الجييي  ،إن شيوكي تنصل عللى كرن ليي بصلور الاصلة،
ت ليح الرروليتاريا هو الضبانة الوحيلي  ،انتسابلاي مراشلر لليوما بتروغلرا  ،علي الت لارب ملق األحلزاب األاللر و .وإذا ا نلا هلذ
التعليباي األولى ،وجينا أن اليعو إلى انتساباي اليوما ي إلى انتساباي ال وفييت هي الن اة الوحيي ال ابلة للن اش ،والتلي لل تلرل
أن استرعيي .وترس الن اط األالر البيتوبة بصيغة براية حاسبة ،ايتجا العامة لل ياسة .وباإلضافة إلى ذلك ،بيأ لينين يرس إللى
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الررافيا م ايتله (رسلائ ملن بعيلي) البرنيلة عللى بعلض البعلوملاي الب لت ا ملن مصلا ر أجنريلة ،والبتضلبنة لتحللي ي كامللة حلول
الوضق الثوري .وساعيته األنراء البذكور في الصحف األجنرية بعي ذلك عللى اسلتنتاال أن الحيوملة البراتلة تسليع العبلال بب لاعي
كرن يي وتشسييز  ،وت نعه ب ن الحرب اإلمرريالية هي حرب فاع وطني .وفي  17مار (اذار) بع لينين عن طريل أصلياائه
فللي سللتوكهول رسللالة مليئللة بالتواعللاي والبسللاوف :وسلليف ي حزبنللا شللرفه إلللى األبللي ،وسللينتحر سياسلليا؛ إذا مللا وافل علللى مثل هللذا
اليج  ...إنني أفض ال ايعة مق أي فر في حزبنا على السضوع ل شتراكية  -الوطنيةو  ...وبعلي هلذا التهييلي اللذي ي يرليو موج ًهلا
إلى شسص معين ،مق أنه مح وب وم ي لرعض األشساص ،ناشي لينين الرفاق ب وله :وإن على كامنييف أن يعرف ب نه يحب على
عات ه م ئولية تاريسية ذاي أهبية عالبيةو .ول ي حي لينين كامنييف بالذاي؛ ألن األمر يتعل بب ائ مريئية أساسية .ولو رأ لينلين
أن أمامه مهبة عبلية اتالية لتذكر ستالين بييً من كامنييف .ولين ،فلي اللحألاي التلي كلان لينلين يحلاول بهلا ن ل ضلغط إرا تله إللى
بتروغرا عرر أوروبا ال هرة ،كان كامنييف ي تيير مق ستالين بعنف نحو ايشتراكية  -الوطنية.
وطرحت عي الاط ل فر لينين -تَنَير ،شعر م تعار ،جلواز سلفر مزيلف أو م لتعار -ولينهلا اسلترعيي واحلي تللو األاللر
نأل ًلرا ينعلليا ال للير علللى تنفيللذها .وهنللا تزايللي الت كيللي علللى فيللر البللرور عرللر ألبانيللا .وأالافللت هللذ الساللة معأل البهللاجرين؛ ي
البهاجرين الوطنيين ف ط .ول يجر مارتوف وغير من البناشفة على اتراع الاو لينين الج لور  ،وتلابعوا الرع بلاب ول الحلفلاء
ون جيو  .ول ي ُوجهت اليثير من ايتهاماي فيبا بعي بالن رة لب لة البرور عرر ألبانيا .وجاءي بعض ايتهاماي واينت لا اي ملن
نأرا لبا الل ته اصة والعربة البغل ةو من صعوباي ،وما وضعته من عرااي في مجال اليعايلة والتحلريض.
بين صفوف الر شفةً ،
ول يغل لينين عينيه منذ الرياية عن هذ الصعوباي البتواعة .ول ي كترت كروب يايا ار اينا ق من زوريخ بفتر وجيلز ملا يللي:
ووسيُال الوطنيون في روسيا ون شك صرالاي ايستنيار ،ولين علينا أن ن لتعي ليل هلذاو .وكانلت الب ل لة ماروحلة كبلا يللي:
الر اء في سوي را أو البرور عرر ألبانيا .ول يين هنلا أي سلري االلر .فهل كلان بوسلق لينلين أن يتلر لحألة أاللر ؟ وبعلي شلهر
كام  ،اضار مارتوف وأك لرو وغيرهبا إلى ااتفاء ارار لينين.
ول ي أكليي هلذ الرحللة الغريرلة ،عرلر بللي معلا و الل ل الحلرب ،الب ملح األساسلية للينلين كرجل سياسلي وهلي :الجلرأ فلي
التسايط والحذر اليام في التنفيذ .ل ي كان في أعباق هذا الثوري اليرير مور ع و وار من نف ه ،ولينله يعلرف ملق ذللك ميانله،
ويعبي إلى كتابة الع ي في اللحأة التي يبين أن ي اعي هذا األمر فيهلا عللى تليمير كل ع لو البلور ين .وكانلت شلروط البلرور عرلر
سلا يتفاايلة وليلة غريرلة بلين هيئلة تحريلر صلحفية ملن صلحف البهلاجرين وإمرراطوريلة
ألبانيا موضوعة بي عنايلة ،وتشلي أسا ً
الهوهنزولرن .ول ي أصر لينين على التبتق بح الحصلانة كلام ً؛ علي مراارلة ورلائ الب لافرين ،أو جلوازاي سلفره  ،أو أمتعلته .
ومنللق أي فللر مللن اللليالول إلللى عربللة ال اللار ال ل ل الاري ل (ومللن هنللا جللاءي أسللاور والعربللة البغل للةو) وتعهلليي مجبوعللة
البهاجرين من جهتها بالعب على تحرير علي مبارل لعلي ها ملن األسلر البلينيين األلبلان والنب لاويين  -الهنغلاريين ال لجناء فلي
روسيا.
ووضق البهاجرون الرو بالتعاون مق بعلض الثلوريين األجانل بيانًلا ي لول :وإن األمبيلين اللرو اللذين  ...يعلو ون اآلن
إلى روسيا لسيمة الثور فيها .وسي اعي عبله هذا الرروليتاريين في كافة الر  ،والاصة ألبانيا والنب ا ،على الثور ضي حيومته،
ووا ق على هذا الريان ك من لوريو وغيلرو عن فرن ا ،وبول ليفلي علن ألبانيلا ،وب تلن علن سوي لرا ،وعلي ملن النلواب ال لويييين
مهلاجرا
الي اريين... ،إلخ .ووسط هذ الشروط ،وبعي اتساذ ك هلذ ايحتياطلاي انالل فلي أوااللر ملار (اذار) ملن سوي لرا 30
ً
روسيا وسط عربة معي لن الذالير  ،وكانوا ه أنف ه عرواي شييي اينفجار إلى أبعي الحيو .
وكت لينين لعبال سوي را رسالة الو اع التي ذكره فيها بالتصريح الذي نشرته صلحيفة الر شلفة البركزيلة الل ل الريلف
عا  1915والذي ي لول ب نله :إذا ملا رفعلت الثلور إللى ال للاة فلي روسليا حيوملة جبهوريلة تلو متابعلة الحلرب اإلمررياليلة ،فلإن
الر شفة سي فون ضي اليفاع عن الوطن الجبهوري .وها هي الشروط التي ذكرتها الصحيفة تتح  .وها هو لينلين ي لول وهلو ي لتعي
لوضق ايمه على أر الثور  :وشعارنا هو عي ت يي أي ع لحيومة غوتشيوف ميليوكوفو.
ول يجي أعضاء الحيومة البراتة مق ذلك ما ي تيعي تسوفه  .وي ول نابوكوف :ووفي أحلي اجتباعلاي الحيوملة البراتلة فلي
شهر مار (اذار) تابق اللوزراء الل ل ايسلتراحة منااشلة م ل لة اليعايلة الرلشلفية البتزايلي يو ًملا بعلي يلو  .فصلرح كرن ليي وهلو
يضحك ضحيته الهي تيرية البعهو  :انتأروا الي ً ،سيحضر لينين نف ه ،عنيها سيغيو ك هذا جييا...و وكان كرن ليي مح ًلا؛ ف لي
كان الجبيق ينتأرون أن تغيو األمور جيية .ومق هذا فإن الوزراء ل يجيوا -كبا ي ول نابوكوف -ملا ي لتيعي تسلوفه ؛ وألن مجلر
ايا لينين بال العو عن طري ألبانيلا سيُضلعف سللاته إللى حلي بعيلي ،وي لترعي كل أسلراب الوفنلا منلهو ،ح ًلا ل لي كلان اللوزراء
حاذاين أاوياء الرصير  ،ولين على طري ته .
وذه أصيااء لينين وأنصار لب ااته .ويتحيث راسيولنييوف ،الضابط الرحار الرلشلفي الشلاب علن الل لاء في لول :وفبلا أن
ال ف يبير أيليتد عربة ال اار وجلر على م عي حتى والق عللى كلامنييف :ملاذا تيترلون فلي الررافليا؟ ل لي رأينلا بعلض األعليا
وسسانا عليي بشي ...و ،هيذا كان الل اء بعي فراق ا عي سنواي .ولين هذا ل يبنق الل اء من أن ييون و يا.
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واستااعت لجنة بتروغرا بب اعي التنأي الع يري جبق عي ايف من العبال والجنو  ،بغية إعيا است رال حافل للينلين.
وأرسلت فراة العرباي البصفحة البوالية للر شفة ك الياتها ل شترا بايحتفال .وارري اللجنة الذهاب إلى البحاة بهذ العربلاي
هو اويا لهذ اآليي الرهيرة ،التي ت ي للبرء ميزاي كرير إذا ما كانت إلى جانره في شوارع البين.
الحربية؛ فل ي أي أت الثور ً
ويشي وصف الل اء الرسبي الذي ت في ال اعة واإلمرراطوريةو ببحاة فنلنيا صفحة حية في مذكراي سوالانوف الضسبة
البرلفة من عي أجزاء .وو ال لينين ،أو باألحر انيفق إلى ال اعة اإلمرراطورية وهو يرتيي ارعة رالو وبيلي باالة زهلور رائعلة.
ً
حلاجزا غيلر منتألر .عنليها أاللذ تشلسييز يل لي
وما أن وص إلى منتصف ال اعلة حتلى والف فجل أملا تشلسييز  ،وك نله صلا ف
سلا فلي
الااب الترحي ون أن يتسلى عن مأهر ال لات  .وكانلت كلبلاي السالاب ،وروحله ،ونغبتله تلذكر البلرء بسايل يل لي ر ً
األالل ق :والرفيل العزيللز ،باسل سللوفييت بتروغللرا  ،وباسل الثللور كلهللا ،نرحل ب لليومي إلللى روسلليا ...وإننللا لنعت لي بل ن البهبللة
األساسية للييب راطية الثورية تتبث في هذ ال اعة باليفاع عن رورتنا ضي كل محلاويي العليو الليااللي والسلارجي  ...وإننلا لن مل
أن ييون هذا هو الهيف الذي ست عون إليه معناو ،وصبت تشسييز  .وأصابتني هشلة بالغلة أملا هلذا البوالف  ...وليلن لينلين كلان
يعرف جييًا كيف يتصرف في مث هذ الحايي .وكان موافه ال ل السااب يرليو وكل ن كل ملا يليور حولله ي يعنيله؛ إذ كلان ينألر
حوله يت م وجو األشساص ،ويرفق عينيه أحيانًا لينأر إلى س ف ال اعة اإلمرراطورية ،ويعيسل وضق الرااة التي يحبلهلا (والتلي لل
تين مت ئبة أبيًا مق مجب شسصه) .وما أن انتهت كلبة تشسييز حتى أ ار ههر ت ريرًا لوفي اللجنة التنفيذية وور و على الترحيل
ب وله :والرفاق األعزاء ،الجنو والرحار والعبال! إنني سعيي إذ أحيي فيي الثور الروسية الأافر  ،وأحييي بصفتي طليعة الجليد
الرروليتاري العالبي  ...ولن يبضي وات طوي حتى ت تجي الشعوب لنياء الرفي كارل ليرينست ،وتشرع أسلحتها ضلي م لتغليها
الرأسباليين  ...ل ي حي ي الثور الروسية التي أنجزتبوها بياية عصر جييي  ...عاشت الثور ايشتراكية العالبية!و.
ل ي كان سوالانوف مح ًا عنيما اال بل ن الراالة لل تيلن مت ئبلة ملق مجبل مأهلر لينلين ،وتعي له ون شلك ،وتضلاي ه وك نهلا
شيء ل ي الذ ميانه وسط مجب األحياث ال اسية .ول يين لينين باإلضافة إلى ذللك ،يحل الزهلور البضلبومة براالاي .وي شلك أنله
تضاي بشي أكرر من هذا ايست رال الرسبي ،اللذي يحبل طلابق الليج األال الي ،وسلط ااعلة البحالة الفسبلة .ل لي كلان تشلسييز
أفض ل مللن الاللاب والترحي ل و الللذي أل للا  .وكللان يسشللى لينللين الللي ً .وليللن يرلليو أن الللرعض اللي فعلله إلللى تللذكير هللذا والبتحل سلزب
البتعص و بضرور الحفلاه عللى النألا منلذ الريايلة .ولتيبللة الالاب تشلسييز اللذي عرلر علن م لتو ال يلا البلنسفض ،تحليث
عضوا في الحيومة البراتة! هيذا است رلت رور فرراير (شراط) البترهللة الثررلار
ضابط شاب باس الرحار  ،فتبنى أن يصرح لينين
ً
التي ل تنض بعي ،الرج الذي حضر وهو مصب على أن يفر عليها فيرته وإرا ته .وزا ي اناراعاي لينين األولية ال ل اللذي
شعورا بايحتجاال والتذمر يصع إالفا  ،ولينله لل يلرل أن شلبر ب لرعة علن سلاعييه! وانت ل
أحر به عني ايومه ،وأراري لييه
ً
من الحيي مق تشسييز إلى مساطرة العبال والرحار والجنو  .ومن اليفاع عن الوطن إللى الثلور العالبيلة ،وملن الحيوملة البراتلة
إلى ليرينست .وهيذا تحيث لينين في البحاة بي إيجاز عن سياسته الب رلة ب سرها.
ومق هذا ،ف ي ارلت الثور الجلفة الزعي بين صفوفها منذ اللحأة األولى .وأصر الجنو على أن يرك لينين عربلة ميرعلة،
ول يين أمامه إي أن يُذعن لالره  .وبيأ اللي يرالي سيوله معايًلا للبوكل هيرلة الاصلة .وكانلت أنلوار العربلاي البيرعلة األاللر
مافل  ،واالتراللت أنللوار عربللة لينللين وحلليها حجل الألبللاي .وكشللفت األنللوار مجبوعللاي غفيللر مللن العبللال ،والجنللو  ،والرحللار
الواافين في هلبة الشوارع .وكانت هذ الجبوع هي التي نفذي أكرر انتفاضة في العال  ،ر تركت ال لاة تن لاب ملن بلين أصلابعها.
وتوافت البوسي ى الع يرية عن العزف علي ملراي الل ل الاريل  ،حتلى يلتبين لينلين ملن إعلا السالاب اللذي أل لا فلي البحالة
ب شيال مستلفة ،وأما م تبعين جي  .وي ول سوالانوف :ووكان النصر واض ًحا ،ذا ييي معينةو.
وبيأي البجام ي والااباي الترحي من جييلي فلي اصلر كشي ين ليايا ،أي فلي م لر ال يلا العليلا للر شلفة ال لائ فلي علد
رااصة باليه الر ط البغلف بال اتان .كان هذا الترابط يثير سسرية لينين البتواي ائ ًبا .وكان هنا إطاللة ومرالغلة أكثلر مبلا ينرغلي.
واست ر لينين سي البييح البنهبلر ،كبلا ينتألر أحلي البلار البتعجللين عللى عترلة مليال الرنلاء انتهلاء تهاطل البالر .وأحلر بل نه
سعياء ب يومه ح ًا .ولين هذا الفرح التأاهري الفس أرار ضجر  .وكانت لهجة التهاني الرسبية تريو له م للي  ،متصلنعة ،وم لتعار
من الييب راطية الررجوازية الصغير  ،الساابية ،العاطفية ،البزيفة .ورأ أن الثور أاامت مراسيبها البتعرة ،ار أن تحي مهباتهلا
أو ترس سريلها ،وكان يرت بايرة حان ة ،وينأر إلى ساعته ما بين اونة وأالر ،وي يتر أحيانًلا علن التثلا ب .وملا أن توافلت االلر
كلباي الترحي حتى أل ى هذا ال ا الرائق على م تبعيه سي ً من األفيار الحباسية التي كانت تلعلق غالرًا وك نها ضرباي سياط.
ول يين فن ايالتزال انذا معرو ًفا من ار الر شفة .ول ي ج أحي م حأاته عبا اي  .وكلان الجبيلق مل الوذين ببلا يجلري
حوله  .ول ي ج السااب أبيًا ،ول ير منه سو اناراع عا في ذكرياي الحاضلرين ،وليلن هلذا اينارلاع تعليل ملق اللزمن؛ فل لي
تزايي الحبا  ،وا السوف .ومق هذا ف ي كلان اينارلاع األساسلي اللذي تركله السالاب فلي الل أالرب الب لربين ملن لينلين اناراعًلا
مشرعًا بالسوف .ذلك ألن جبيلق الصليغ البعهلو التلي هنهلا الجبيلق صللرة ي تتزعلزع ملن فلرط ملا سلبعوها الل ل الشلهر ال لاب ،
أالذي تتحا واحي تلو األالر أما الحضور .ول يين السااب البوجه مراشر إلى كوا ر بتروغرا الرلشفية ال ل ساعتين سلو
تاوير وشرح لليلبة ال صير التي أل اها لينين في البحاة على رأ تشسييز .
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نأرا ألن لاف كامنييف و مارته فعا إلى عوته -كان لينين يير
ول ي حضر سوالانوف هذا ايجتباع عن طري الصيفة؛ ً
مث هذ التصرفاي البت اهلة -وهذا ما أمن لنا وجو وصف كامل ألول ل لاء بلين لينلين وب شلفة بتروغلرا  ،ولينله وصلف الا بله
مراا جانري ،يحب للر شفة بعض الحبا إلى جان شيء من العياء.
وولن أن ى أبيًا هذا السااب ال ُبرعي الذي هز جبيق الر شفة البتشي ين وأ هشته  ،وكان أرر عليه ك رر علي ،أنلا الضلال
ال ا إلى ايجتباع عن طري الصيفة .وإننلي أل كلي ب نله لل ييلن بلين الحاضلرين َملن ينتألر شليئًا مبلار ً .وبليا وكل ن كافلة ال لو
الاريعية الغامضة اي الرجت من ميامنها ،وأن روح التيمير الشام التي ي تعرف حيو ًا أو شل ًيا أو صلعوباي بشلرية ،أو ح لاباي
بشرية ،أالذي تحو في صالة اصر كشي ين يايا فوق رءو األنصار الب حورينو.
وكانت الصعوباي والح اباي الرشرية تعنلي بالن لرة ل لوالانوف تلر هيئلة التحريلر الصلغير لبجللة نوفايلا جيلزن (الحيلا
الجييي ) ال ل تناول الشاي عنلي مي لي غلوركي .وليلن ح لاباي لينلين أعبل ملن ذللك بيثيلر .ولل ييلن ملا يحلو فلي الصلالة فلوق
الرءو سا ًو طريعية غامضة ،ب فير بشرية ي تساف هذ ال و  ،وتحاول فهبها بغية ال يار عليها .ولين هذا ي يريل من األمر
شيئًا؛ فل ي تشي ايناراع بي او .
ويذكر سوالانوف أن لينين اال :وعنيما وصللت ورفلااي إللى هنلا ،هننلت أننلا سلنُ ا مراشلر ملن البحالة إللى العلة بالر
وبولص .وليننا وجينا أنف نا بعييين جيًا عن هذ ال لعة .وسنعب ك ما في وسعنا للس ص من هذ ال لعة وتحاشي الوصول إليهاو.
وفي اللحأة التي رأ الرعض فيها أن تاور الثور يعني تيعي الييب راطية ،كانت تواعاي لينين البراشر تتحليث علن اللذهاب إللى
العة بار وبولص .ولع الرعض اال ب ن هذا ال ول مزحة مشئومة .ولين لينين كان عازفًا عن البلزاح ،كبلا كانلت الثلور عازفلة
أيضًا.
ويشلتيي سللوالانوف ب ولله :ول للي رفللض (لينلين) اإلصل ح الزراعلي بللال ُ
ارق ال انونيللة ،كبلا رفللض سياسلة ال للوفييت كلهللا.
ون انتأار ...مهبا كانت سلاة اليولةو.
وطال باستي ء الف حين البنأ على األر
ول نا بحاجة لجبهورية نيابيلة ،ول لنا بحاجلة لييب راطيلة برجوازيلة .ول لنا بحاجلة ألي حيوملة تل تي ملن اللارال سلوفييتاي
منيوبي العبال ،والجنو  ،والعبال الزراعيين!و.
وهيذا ابتعي لينين عن الغالرية ال وفييتية ،وأل ى بها في مع لير األعلياء وولل ييلن الب لتبعون انلذا بحاجلة ألكثلر ملن هلذا
كيبا يصابوا باليوارو.
ويشللرح سللوالانوف أفيللار لينللين ب للسط في للول وهللذا يعنللي :وأن ي للار الزيبيرفالللييين ف للط كللان ي للو اللليفاع عللن البصللالح
الرروليتارية والثور العالبية .أما اآلالرون فه انتهازيون ،يال ون األحا ي الس بة ،ولينه يسونون في الح ي ة اضية ايشلتراكية
والجباهير العباليةو.
ويضيف راسيولنييوف إلى أاوال سوالانوف :ووان ض بإصرار على التيتيك اللذي طر تله مجبوعلاي الحلزب ال يا يلة ورللة
من الرفاق ار ايومهو .وهنا كان يجلر أكثر مناضلي الحزب تحب ً للب ئولية .وكان الااب إيليتد حتى بالن لرة لهل كشلفًا جييليًا.
فل ي رس لينين حاجزَ وروبييونو( )1بين تيتيك األمر وتيتيك اليو وليننا سنر أن هذا الحاجز ل يُرس فعة واحي .
ول تحص أية منااشاي حول الت رير؛ إذ كان الجبيق مذهولين ،وكلان كل واحلي يلو أن يجبلق بعلض شلتاي أفيلار  .ويتلابق
سوالانوف حييثه في ول :ووالرجت إلى الشارع ،وكنت أشعر وك نني تل يت في هذ الليلة سل لة من ضرباي الباراة عللى رأسلي.
وههر أمامي شيء واحي واضح ك الوضوح :ك  ،إنني ومتوحدو ،ولن أمشي مق لينين!و .وإننا لنواف ه على ما ي ول!
ريرا ميتوبًا عن أفيار  ،غيَا فيبلا بعلي وري لة ملن أهل ورلائ الثلور  ،وعلرف باسل
وفي اليو التالي ،اي لينين إلى الحزب ت ً
وأفيار  4إبري (ني ان)و( .)2وكانت األفيار تارح مجبوعة من ال ضايا الر ياة ،ب سلوب مر ط يفهبله الجبيلق :لي لت الجبهوريلة
البنرث ة عن رور فرراير (شراط) جبهوريتنا ،ولي ت الحرب التي تبارسها حربنا .ومهبة الر شلفة الل الحيوملة اإلمررياليلة .وليلن
هذ الحيومة اائبة بفض ع البناشفة وايشتراكيين  -الثوريين ،الب تنيين إللى ر لة الجبلاهير الشلعرية .إننلا نبثل األاليلة .وهلذا ملا
يجعلنا ن ترعي فير الريء بالبجابهة البراشر  .ولين علينا أن نعل الجبلاهير أن ي ت لق فلي سحرلال التلوفي يين وأنصلار الليفاع اللوطني.
وينرغي ت يي التف يراي بي صررو .إن نجاح مث هذ ال ياسة التي تفرضها طريعة الأروف نجاح مركي ،وسي و نا هذا النجاح إللى
ييتاتورية الرروليتاريا ،أي أنه سين لنا إلى ما بعي النأا الرورجوازي .إننا نو ااق ك ص تنا مق رأ البال ،ونشر ك معاهياتله
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واتفاااته ال رية ،و عو عبال العال أجبق كيبا ي اعوا ع ااته مق الررجوازية .ل لي بليأنا الثلور العالبيلة ،ونجلاح هلذ الثلور هلو
الضبانة الوحيي لتيعي رورتنا ،واينت ال إلى النأا ايشتراكي.
ونُشري أفيار لينين باسبه الشسصي ،وباسبه الشسصي ف ط .واست رلتها مرس اي الحزب البركزي بلرعض ال سعلياء اللذي لل
يسفف من غلوائه سو اليهشة ال لائي فلي هلذ البرس لاي .ولل يضلق أي تنألي أو أيلة مجبوعلة أو أي مناضل توايعله عللى هلذ
الوري ة إلى جان لينين .حتى زينوفييف الذي عا من السارال مق لينين ،حام ً األفيار التي ل نه إياها الزعي الرلشفي بصلور يوميلة
ال ل عشر سنواي ،ف ي ان ح بي هيوء .ول يين هذا اين حاب مفاج لل ائي الذي كان يعرف م اعي البراشر ك البعرفلة .وإذا
صلا
كان كامنييف عائيا شعريا ف ي كان زينوفييف محرضًا ناج ًحا ،ويركي لينين أنه ل يين أكثر من ذلك .وكان شلعور بالب لئولية ناا ً
ليرجة تبنعه من الوصول إلى مرترة الزعامة .ولين ل تين هذ ن الة الضلعف الوحيلي لييله .فهلو محلرو ملن اينضلراط الليااللي،
كبا أن تفيير عاجز كل العجلز علن العبل النألري ،ويتحلول ب لرعة إللى مفهلو غلامض ملن مفلاهي البحرضلين .وكانلت حاسلته
األريرة بصور الاصة ،ت اعي على أن يلت ط ب رعة كافة التعابير التي يحتاال إليها .أي تلك التي ت اعي في الت رير على الجباهير.
وكان ال ل نشاطه الصحفي والساابي ي يسرال عن كونه محرضًا ،مق فارق ب يط ،هو أن م ايته كانت تيشف ن اط ضلعفه ،عللى
حين كانت الااباته تأهر ن اط اوته .وكان زينوفييف أجرأ من أي بلشفي االر في مجال التحريض الجباهيري ،ولينله كلان أال ملن
كامنييف اير على أالذ البرا هاي الثورية؛ فهو متر مث ك الييباغوجيين .ول ي انفص زينوفييلف بصلور ي إرا يلة علن معلبله
عنيما تر ح صراعاي الجباعاي ،وانت إلى مجال الصراعاي الجباهيرية البراشر .
***
وكان ايتجا ال ائي في هذ ال نواي األالير يبيل إللى اعترلار أزملة إبريل (ني لان) التلي عاشلها الحلزب عرلار علن أزملة
عابر عارضة .ولين هذا كله ينهار عني أول اكتشاف لح ائ األحياث(.)3
إن ما ذكرنا حتى اآلن عن نشاط الحزب ال ل شهر مار (اذار) كان ليشف التنااض العبي بين لينين وايلا بتروغلرا .
ع ي فيه مرتبر عبو روسليا لبنليوبي
وتصاعي هذا التنااض إلى ذرو توتر في لحأة وصول لينين إلى العاصبة .ففي الوات الذي ُ
ع لي فلي بتروغلرا
 82سوفييتًا ،وصوي فيه كامنييف وستالين على ارار ال لاة الذي طرحه البناشلفة وايشلتراكيون  -الثوريلونُ ،
مرتبر الاص بالحزب ،حضر ب شفة ايموا ملن مستللف أرجلاء روسليا .وي لي هلذا البلرتبر اللذي حضلر لينلين االلر سلاعاته فائلي
كرير لتحييي ميول الحزب وأفيار  ،أو باألحر ميول شريحته ال يا ية العليا كبا الرجت من الحرب .وتثير اراء البحاضر التي ل
تُنشر حتى اآلن هشة بالغة ،وتيفق إلى الت ا ل :ه صحيح أن الحزب الذي بع ببث هريء البنيوبين ،هو الحلزب اللذي اسلتولى
على ال لاة بيي من حييي بعي سرعة أشهر؟
وكان اي مضى على اينتفاضة شهر كام  ،وهذ مي طويلة بالن رة للثور والحرب .ومق هلذا ،لل تيلن اآلراء البتعل لة بل ه
م ائ الثور واضحة اال الحزب .وحضلر البلرتبر وطنيلون متارفلون مثل فويتن ليي وإيليلاف وغيرهبلا إللى جانل األمبيلين.
وكانت ن رة الوطنيين البتحب ين أا بيثير من ن رته بين صفوف البناشفة ،ولينها كانت مق ذلك كرير  .ول يح البلرتبر الب ل لة
التالية :اينفصال عن الوطنيين من الر شفة أو ايتحا مق وطنيي البناشفة .والل ل فتلر ايسلتراحة بلين جل لاي البلرتبر الرلشلفي،
ع ي بين أعضاء منيوبي ال وفييت من الر شفة والبناشفة اجتبلاع مشلتر لبنااشلة م ل لة الحلرب .وأعللن ليرلر أكثلر البناشلفة عنفًلا
ال ل هذا البرتبر ما يلي :وينرغي استرعا التبييز ال اب بين الر شفة والبناشفة ،والتحيث ف ط عن موافنا إزاء الحربو ،ولل يلرل
الرلشفي فويتن يي أن أعلن عن استعيا للبواف ة على ك ما ي ولله ليرلر .وكلان الر شلفة والبناشلفة ،ببلا فليه ملن وطنيلين وأمبيلين
يرحثون عن صيغة مشتركة تعرر عن موافه من الحرب.
ووجليي اراء البللرتبر الرلشللفي أفضل تعريلر لهللا فللي الت ريللر اللذي ايملله سللتالين عللن البوالف إزاء الحيومللة البراتللة .ومللن
الضروري أن نذكر هنا الفير الرئي ية للت رير الذي ل ينشر كبلا لل تنشلر محاضلر البلرتبر حتلى اآلن فلي أي ميلان .وإن ال للاة
موزعلة بلين جهللازين ي يبللك أي واحلي منهللا ال للاة كلهلا .ويوجللي بلين هلذين الجهللازين احتياكلاي وصلراعاي ي بُللي ملن واوعهللا.
واأل وار موزعة .ول ي أالذ ال وفييت البرا هة بإجراء التحويي الثورية ،وال وفييت هو ال ائي الثوري للشع الثائر ،والجهاز اللذي
يراال الحيومللة البراتللة .وأالللذي الحيومللة البراتللة علللى عات هللا مهبللة تلليعي ميت للراي الشللع الثللوري .ويعرللئ ال للوفييت ال للو
ويبار البراارة ،على حين ت او الحيومة البراتة وتتعثلر وت اللذ ور مليع البيت لراي التلي ح هلا الشلع بصلور فعليلة .ولهلذا
ضللا إيجابياتلله ،ولللير مللن مصلللحتنا اآلن أن ن ل سلرع م للير األحللياث ،ونزيللي مللن طللر الشللرائح
الوضللق صللفاي سلللرية ،وليللن للله أي ً
الررجوازية التي ستنفص فيبا بعي بصور محتومةو.
وهيذا وضق ستالين نف ه فوق الار اي ،ورس الع ااي بين الررجوازية والرروليتاريا وك نها عرار عن ت ي عبل  .أي أن
علللى العبللال والجنللو أن ينجللزوا الثللور  ،رل ي ل تي غوتشلليوف وميليوكللوف لتلليعيبها .وإننللا ن حللظ أن هللذ الفيللر مشللابهة لبفهللو
البناشفة الت لييي ،البن ول بصور سيئة عن أحياث عا  .1789ونحن نعرف أن زعباء البنشفية ات بوا بهذا البواف البراا أملا
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التاور التاريسي ،وبهذا األسلوب في توزيق البهباي على مستلف الار اي ،ون ي تنفيذها بلهجة األوصياء .ول ي كانت الفيلر ال ائللة
ب ن من غير الب تح ن تعبي الس ف بين الثور والررجوازية ،اليلي األعلى اليائ ل ياسة البناشفة ب سلرها .والح ي لة أن كل هلذا
وأاليرا ،فإن استنتاال سلتالين حلول الحيوملة البراتلة
يعني إضعاف حركة الجباهير وتسفيف حيتها كي ي يساف الحلفاء الليرراليون.
ً
يتااب ك التااب مق صيغة التوفي يين :وينرغي ع الحيومة البراتة طالبا أنها تيع الثور  ،ويصرح عبها مرفوضًا عنيما تعليو
هذ الحيومة رور مضا و.
واي ستالين ت رير في يو  29مار (اذار) ،وفي اليو التالي اا ايشتراكي  -الييبواراطي ال حزبلي سلتييلوف بصلفته
البتحيث الرسبي باس البرتبر ال وفييتي باليعو إلى البشاركة البشروطة بالحيومة البراتة ،ورسل وسلط الحبلا ال هل لوحلة
كاملللة لنشللاط وملليعبيو الثللور  :م اومللة اإلصلل حاي ايجتباعيللة واألفيللار البلييللة ،والحبايللة الب يمللة ل للو الثللور البضللا ،
وايتجاهاي الرامية إلى الض واإللحاق .وأرار هذا األمر انترا مرتبر الر شفة و فعه إلى التسلي عن صيغة الليع  ،وأعللن الرلشلفي
اليبيني نوغين ما يلي :وواي ت رير ستييلوف فير جييي  :ومن الواضح أن علينا أن ي نتحيث اآلن عن اليع ب عن البعارضلةو،
كريرا .إن من الب تحي التحيث عن عل الحيوملة .فهنلا ملرامر
واستنت ستريرنيك أن ت رير ستييلوف ييل وعلى أن هنا تريي ً ً
تحييها الحيومة البراتة ضي الشع والثور و .ورأى ستالين ،الذي رس باألمر لوحلة رائعلة مثاليلة ولت لي العبل و بلين الحيوملة
وال وفييت ،أن عليه أن يُل الفقرة الخاصة بالدعم
و اري منااشاي اصير ساحية حول م لة ما إذا كان من الضروري ع الحيوملة البراتلة وإذا ملا ...و أو ايكتفلاء بليع
التصرفاي الثورية التي ت و بها هذ الحيومة .وأعلن فاسيلييف ،أحي منيوبي ساراتوف ما يلي :وإن البوالف إزاء الحيوملة البراتلة
متشابه لي الجبيقو ،وكان مح ًا في هذ الب حأة .وشلرح كري تين ليي الوضلق بشلي أشلي حيويلة عنليما الال :ووللير هنلا أيلة
ال فاي بين ستالين وفويتن يي حول السالواي العبليلةو ،ولل ييلن كري تين ليي عللى الال رغل أن فويتن ليي انت ل بعلي البلرتبر
مراشر إلى مع ير البناشفة :ذلك ألن سح ستالين لفيرته البريي لليع ل يُلغس اليع نف ه .ول يحاول طرح هذ الب ل لة بعلي ذللك
سو كراسييوف ،وهلو بلشلفي اليي  ،ابتعلي علن الحلزب الل ل علي سلنواي ،رل علا محبل ً بسرلراي الحيلا  ،ليحلاول الليالول إللى
صللفوف الحللزب مللن جييللي .ول ل ييللن كراسللييوف يسشللى م للك الثللور مللن ارنيلله؛ لللذا س ل ل الر شللفة ب للسرية :أي تفيللرون بإاامللة
ييتاتورية الرروليتاريا؟ ولين البرتبر تجاه ال سرية ،كبا تجاه ال رال نف ه ،واعترر غيلر ذي بلال .وكانلت م لرراي البلرتبر
تتال من الييب راطيلة الثوريلة أن تليفق الحيوملة البراتلة وإللى النضلال الفعلال لتصلفية النألا ال ليي بصلور كامللةو ،وهلذا يعنلي
اعترار الحزب الرروليتاري سيي مراف ة للررجوازية.
ونواد في اليو التالي ااتراح ت يريتلي حول انيماال الر شلفة ملق البناشلفة ،ونألر سلتالين إللى هلذ الليعو بعلين الرضلى:
وإن علينا أن نواف  .ومن الضروري تحييي م ترحاتنا حول الط التوحيي .والتوحيي مبين بنلا ًء عللى اللط زيبيرفاللي  -كينتلالو .وهنلا
نأرا ألنه أعاى هذ الصلحيفة ال ً
الا متشلي ًا ،والي اعتراضلاته:
ههر مولوتوف ،الذي أبعي كامنييف وستالين عن تحرير الررافيا؛ ً
إن ت يريتلي يرغ ب توحيي عناصر من ك نوع ،وهو ي ول علن نف له ب نله زيبيرفالليي .إن اينليماال بنلاء عللى هلذا السلط الايئلة.
ولين ستالين تشر برأيه واال :وولير من الب تح لن اسلتراق األحلياث وتوالق الس فلاي .وي يبيلن للحيلا الحزبيلة أن تعليد ون
ال فاي االلية .وسنعب على إزالة الس فاي الصغير اال الحزبو.
وبيا األمر وك ن نضال لينين الاوي ال ل سنواي الحرب ضي ايشتراكية  -الوطنية ،ور ائهلا ال للي  ،الي ذهل هرلا ًء؛ ففلي
سرتبرر (أيلول)  1916كت لينين بإصرار إلى بتروغرا عن طري شلليا بنييلوف ملا يللي :وإن روح التوفي يلة والتوحيلي سلبلن أسلوأ
األمور بالن رة للحزب العبالي في روسيا .ولي ت هذ الروح حبااة فح  ،ولينها ضياع الحزب كله  ...ولن ن لتايق ايعتبلا إي
على من فهبلوا كل الفهل اليعلة فيلر الوحلي وضلرور اينفصلال علن هلذ الثللة (تشلسييز وشلركا ) فلي روسلياو .ويرليو أن هلذا
اإلنذار ل يُفه جييًا .وطرح سلتالين الس فلاي األساسلية ملق ت ليريتلي زعلي األغلريلة فلي ال لوفييت ،وك نهلا ال فلاي ب لياة يبيلن
وإزالتهاو اال حزب مشتر  .وي ي هذا الب يا أفض ت يي آلراء ستالين في تلك الفتر .
وفللي  4إبريل (ني للان) ههللر لينللين فللي مللرتبر الحللزب .ومللر الاابلله الللذي شللرح بلله وأفيللار إبري ل و علللى أعبللال الب لرتبر
كإسفنجة نيية ،يب ح بها األستاذ ما كتره طال متعثر على اللوح األسو .
وس ل لينين :و سل ل ْ يت ايستي ء على ال لاة؟و .وكان ستييلوف اي شرح أما البرتبر بتعابير غامضة األسراب التلي فعلت
إلى عي ايستي ء على ال لاة ،وأكي أن :الثور الررجوازية هي البرحلة األولى ،باإلضافة إلى وجو الحرب... ،إلخ .وأعلن لينلين
وأن ك هذا هراء؛ إذ تيبن الب لة فلي أن الرروليتاريلا ي تتبتلق بلالوعي اليلافي أو التنألي اليلافي .وي بُلي ملن ايعتلراف بلذلك .إن
ال و البا ية بيي الرروليتاريا ،ولين الررجوازية ههري هنا واعية ومنأبة .إن هذا األمر شنيق ،ولين ملن الضلروري ايعتلراف بله
نأرا ألننا ل نين منأبين أو واعينو.
بشي ميشوف صريح ،وإع الشع  ،ب ننا ل ن تل ال لاة ً
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وهيذا انتزع لينين الب لة من البجال البوضوعي الياذب الذي احتبى است ميو ال ياسة وراء  ،وطرحها ب و في البجال
الذاتي .إن عي اسلتي ء الرروليتاريلا عللى ال للاة فلي فررايلر (شلراط) نلاج علن أن حلزب الر شلفة لل ييلن عللى م لتو البهبلاي
البوضوعية .ول ي تاق منق التوفي يين من ت لي الجباهير الشعرية ل يو الررجوازية.
وكان البحامي كراسييوف اي طرح باألمر التحيي التالي :وإذا كنا نر ب ن اللحأة اي أتت إلنشاء ييتاتورية الرروليتاريا،
فإن علينا أن نارح الب لة بهذا الشي  .ونحلن نبللك ون شلك ال لو البا يلة ال زملة يسلت ال للاةو .وهنلا سلح رئلير الجل لة
الي منه ،على اعترار أن الرح ييور حول البهباي العبلية ،وأن م لة اليييتاتورية ي تيال في مجال الن لاش .وليلن لينلين رأ
علللى العيللر أن البهبللة العبليللة الوحيللي هللي م ل لة إعلليا ييتاتوريللة الرروليتاريللا .وي للول لينللين فللي وأفيللار إبريل و مللا يلللي :وإن
الصوصللية اللحأللة الراهنللة فللي روسلليا هللي تحييللي اينت للال مللن البرحلللة األولللى للثللور  ،تلللك البرحلللة التللي أعاللت ال لللاة إلللى
نأرا لعي كفاية تنأي الرروليتاريا وفيرها الواعي ،إلى البرحلة الثانية التي تضق ال لاة حت ًبلا بلين أيليي الرروليتاريلا
الررجوازية؛ ً
وأف ر الشرائح الف حيةو.
ل ي سار البرتبر على ُال َ
اى الررافيا ،وحي مهباي الثور باإلص حاي الييب راطية التي يبين تنفيلذها علن طريل البجللر
الت سي ي .وأعلن لينين بالمقابل" :إن الحياة والثورة تلقيان بالمجلس التأسيس إلى المرتبكة الخلفيكة إن ديكتاتوريكة البروليتاريكا
موجودةي ولكننا ال نعرف زيف نتصرف بها"
وترا ل البنيوبون النأراي .واالوا فيبا بينه ب ن وجو إيليتد في السارال مي طويللة منعله ملن أن يلر األملور علن كثل ،
وحرمه من ال ير على التبييز .ول يلر ت رير ستالين عن ت ي العب بشي حيي بلين الحيوملة وال لوفييت أن سل ط فعلة واحلي
وإلى األبي في أعباق الباضي ال حي  .ول يتحيث سلتالين نف له .وكلان عليله منلذ تللك اللحألة أن يصلبت طلوي ً .ولل يتلابق الليفاع
سو كامنييف.
وكان لينين اي هي برسائله البرعورة من جنيف ،ب نه م تعي ل اق ع ااته مق أي شسص م لتعي لت ليي التنلازيي فلي م لائ
الحرب ،أو للأهور ببأهر شوفيني ،أو للبصالحة مق الررجوازية .وها هو اآلن ي ف وج ًها لوجه مق ايا اي الحزب ،ويشلن الهجلو
على طول السط .بَيْي أنه ل يحي في بياية األمر اس أي بلشلفي .وكلان إذا اضلار لت ليي مثلال حلي علن الريلاء والسلياع ،أشلار إللى
أشساص ي حزبيين ،وإلى ستييلوف أو تشلسييز  .وهكذا هكو أسكلوب لينكين المعهكود :إنكه ال يكدفع أحكدًا إلكى الثبكات فك موقعكه قبكل
األواني ويتككر للحككذرين فرصككة االنسككحاب مككن المعرزككة ف ك الوقككت المالئككمي وبهككذا يضككعف خصككوم المسككتقبل المت ككددين .وك لان
كامنييف وستالين يعترران أن اشترا الجنليي والعامل فلي الحلرب بعلي فررايلر (شلراط) يعنلي فاعهبلا علن الثلور  .ورأ لينلين أن
صلا الحل لة حلول الصلومه وحتلى أن
الجنيي والعام يشتركان في الحرب كال اب  ،أي كعريين تابعين لرأ البال .وي ول لينين م ل ً
بلشفيينا يث ون بالحيومة وي يبين تف ير ذلك إي بجنون الثور  .إنه ال ير نحو ضياع ايشلتراكية ...وإذا كلان األملر كلذلك ،فإننلا للن
ن ير على اليرب معًا .وإنني ألفض الر اء في هذ الحالة مق األاليةو ول يين هذا ال ول مجر تهييي يال له الايل  .ولينله تصلرف
موزون وميرو بوضوح حتى أ ق نتائجه.
مجررا على ذكر اس الصحيفة :ووتال الررافيا ملن الحيوملة أن تتسللى
ول يذكر لينين اسبي كامنييف وستالين ،ولينه كان
ً
عن فير الض  .ولين ماالرة حيومة الرأسبالية بالتسلي عن الض حبااة واضحة وسسف صارخو ...ويريو في هذا ال ول شيء من
سسط لينين البيروي .ولين الساي ل يلر أن أم ك زما نف ه من جييلي؛ فهلو يلو أن ي لول كل ملا هلو ضلروري ،ون أن يزيلي
على ذلك شيئًا .وأعاى لينين ال ل حييثه عي ًا من ال واعي ال ياسلية الثوريلة الرائعلة :وإننلي أصليق الجبلاهير عنليما تعللن ب نهلا ي
تو ميت راي .ولين ما أن يعلن غوتشيوف ولفوف ب نهبا ي يو ان أية ميت راي ،حتى أاول ب نهبا كاذبان .وعنيما ي لول العامل أنله
يرغي اليفاع عن الر  ،فإن ما يتحيث في االله هو صوي اإلن ان الب لحوقو .وي شلك فلي أن هلذا الب يلا ب ليط كالحيلا نف لها.
ولين الصعوبة كامنة في معرفته وتحييي باسبه في الوات البناس .
وتحيث لينين بياة أكرر وحيويلة أشلي ،عنليما تالرق إللى موضلوع بيلان ال لوفييت وإللى شلعوب العلال أجبلقو اللذي أعالى
صحيفة ريتد الليررالية حجة كافية لإلع ن انذا  ،على أن فير ال ل تتالور عنلينا إللى أيييولوجيلة مبارللة أليييولوجيلة حلفائنلا.
واال لينين بهذا الصي  :وويبيز روسيا التحول بساواي عب اة من ال هر الوحشي إلى أ ق أنواع السياعو.
وكان ستالين اي كت حول م لة الريان :ووإذا ما وص هذا النياء إلى جباهير (الغرب) الواسلعة ،فلق مئلاي وايف العبلال
إلى والشعار البن يو :ويا عبال العال اتحيواو!
ويتحيث لينين عن الريان نف ه في ول :وولير في نياء ال وفييت كلبة واحي مشرعة بالوعي الار ي .ولير فيه سو جعجعلة
لفأيةو وهيذا تر ب ن الوري ة التي افتسر بها الزيبيرفالييون الذين ل يسرجوا من ب ه الط ،لل تيلن بالن لرة للينلين أكثلر ملن أ ا
من أ واي وأ ق أنواع السياعو.
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ول تين الررا فيا تشير إلى ي ار الزيبيرفالييين ار ايو لينين .وكانلت تتحليث علن األمبيلة ون أن تحلي أيلة أمبيلة ت صلي.
ليارا فلي زيبيرفاللي وكينتلال ...
وهذا ما أطل عليه لينين اس وكاوت ييةو الررافيا .ول ي أعللن فلي ملرتبر الحلزب وكلان الوسلط م
ً
وأننلا للنعلن ب ننلا شليلنا جنا ًحلا ي لاريا ،وااعنلا صللتنا ملق الوسلط  ...وهنلا تيلار زيبيرفالليي ي لاري فلي كافلة بل العلال  .وعللى
الجباهير أن تعرف ب ن ايشتراكية مجزأ في العال أجبقو ...
وار ر رة أيا ف ط ،أعلن ستالين أملا البلرتبر نف له علن اسلتعيا إلزاللة الس فلاي ملق ت ليريتلي سوفل أسلر زيبيرفاللي -
تيلارا وحليويا ،إن الوحلي ملق أنصلار الليفاع اللوطني تعنلي
كينتال ،أي وف اواعي الياوت يية .واال لينين :وسبعت ب ن فلي روسليا ً
اليانة ايشلتراكية .وإننلي أر بل ن ملن األفضل أن ير لى البلرء وحيليًا مثل ليرينسلت .وحيليًا ضلي مائلة وعشلر و! ولل ييلن ايتهلا
الساص بسيانة ايشتراكية ،والبوجه هنا بصور عامة ون تحييي شسص معلين ،مجلر كلبلة ااسلية؛ إنله الول ييشلف موالف لينلين
إزاء الر شفة الذين يبيون أصرعه ل شتراكيين  -الوطنيين .وفي الوات اللذي كلان بله سلتالين يلر إميانيلة اينليماال ملق البناشلفة،
أملرا غيلر محتبل  .ول لي أعللن بهلذا البجلال ملا يللي :وإننلي
كان لينين ير أن الحفاه معه على اس ايشتراكية  -الييب راطيلة غليا ً
أتحيث باسبي الشسصيو ،وأاترح تغيير ت بية الحزب ،وأالذ اس الحزب الشيوعيو .وإنني أتحيث باسبي الشسصيو ،وهذا يعني
ب نه ل يين في البرتبر عضو واحي يواف على اعترار هذا التصرف الرمزي اايعة نهائية مق األمبية الثانية.
واال الساي للبنيوبين البتضاي ين ،البشيوهين ،ال االاين جزئيا :وإنيل تسشلون اليانلة اللذكرياي ال ييبلة .أللير كلذلكو؟
ولينه ان األوان ولتغيير السط كله ،وي بُي من اللق ال بيص ال ذر وارتياء ابيص نأيفو .رل أكلي ملن جييلي وي تتب ليوا أبليًا بيلبلة
اييبة ف يي بصور نهائية .وإذا ما شئت بناء حزب جييي  ...انض إليي جبيق البضاهيينو.
وواف لينين أما البهباي الضسبة التي ي بُي من تنفيذها .وايضلاراب الواالق االل صلفوف حزبله ،وفيلر اللزمن الثبلين
الضائق ب سط وسط ايست رايي ،والتهاني ،والب رراي الب لوفة .وانتزعت منه ك هذ األملور الشليو البريلر التاليلة :وكفانلا ملا
شهينا من تهاني وم رراي ،ف ي ان أوان العب  ،وحان الوات لل يا بعب فعال بعي إمعان الفيرو!
واضلار لينلين بعلي سلاعة إللى تيلرار الاابله فلي اجتبللاع علا محلي م لر ًا ،يضل الر شلفة والبناشلفة .وبليا الاابله لغالريللة
الب تبعين شيئًا وس ً
اا بين ال سرية والجنون .وهز البت اهلون أكتافه ب مراي  .ل ي هرط هذا الرج وي شلك ملن ال بلر :ل لي غلاب
عشر سنين ،وما أن اجتاز رجاي ميال محاة فنلنيا حتلى نلا باسلتي ء الرروليتاريلا عللى ال للاة .وذكلر أال اللوطنيين ت لام ًحا
صلا ي لول مثل هلذا
بحياية عربة ال الار الب فللة .وي لول سلتانييفيند إن الالاب لينلين أشلاع الفلرح بلين صلفوف الصلومه :وإن شس ً
الايرا .ومن ح ن الحظ أنه اي إلى اللر  .وللير علينلا اآلن إي أن ننألر إليله  ...ألنله سلين ض اآلن نف له
الي ي يبين أن ييون
ً
بنف هو.
وبالرغ من جرأ السايل الثوريلة ،والرار الحلاز ب الق كل ع الة ملق أنصلار فيرتله ال ليامى ،وملق رفلاق ال تلال إذا ملا
تسلفوا عن ال ير على الاى الثور  ،ف ي كانت جبيق أجزاء الاابه متوازنة فيبا بينها ،وكان السالاب ب سلر مشلرعًا بوااعيلة عبي لة،
وبشعور جباهيري أكيي .وهذا ما جعله يريو غريرًا أما الييبواراطيين العائبين على ال اح.
إن الر شفة أالية في اال ال وفييت ،ولينين يفير بايستي ء على ال لاة .أفلير في هلذا كثيلر ملن روح البغلامر ؟ كل ؛ إذ
لير في طري ة طرح لينين للبوضوع أي أرر للبغامر  .إنه ل يتجاه لحأة واحي وجو ع لية فاع وطنلي وشلريفةو بلين صلفوف
الجباهير العريضة .ول ييلن لينلين يلو اللذوبان فلي هلذ الجبلاهير ،ولينله كلان يلرفض العبل ملن وراء ههرهلا .ويلر لينلين عللى
ايعتراضاي وايحتجاجاي الب رلة ب وله :ول نا مشعوذين .وعلينا أن ي نعتبي إي على وعي الجبلاهير .وي بل حتلى بر ائنلا أاليلة،
واي ييون من البفيي التسلي عن الوضق ال يا ي ال ل فتر من الزمن ،وي ينرغي أن نسلاف ملن وضلعنا ك اليلةو ،وي ينرغلي السلوف
من الر اء ك الية ،ومن الر اء وحييًا مث ليرينست عني الضرور  ،والواوف ضي مائة وعشر ! هذ هي الفير التي سا ي السااب.
ووال وفييت هو الحيومة الح ي ية لبنيوبي العبال  ...ويبث حزبنا األالية اال ال وفييت ...وي ن تايق ال يا بشيء في هذا
البجال! ولير أمامنا إي أن نشرح بصرر و أب ومنهجية الا تيتييه  .وسنبار الن ي إلن اذ الجباهير من السياع طالبا ب ينا أاليلة.
ونحن ي نو أن تصيانا الجباهير ببجر سباع أاوالنا .ول نا مشعوذين .وكلنا رغرلة فلي أن تلتسلص الجبلاهير ملن أالاائهلا بفضل
تجربتهاو .ي ينرغي السوف من الر اء أالية! وليننا لن نر ى هيذا إلى األبي ،ب بصور مراتة .وست تي سلاعة انتصلار الرلشلفية حت ًبلا.
ووسيأهر الانا صحي ًحا  ...وسي تي ك م حوق إلينا ،ألن الحرب ستيفعه نحونا .فلير أمامه أي مسرال االرو.
وي ول سوالانوف ووبيا لينين ال ل مرتبر التوحيي كتج يي حي ل نفصلال  ...وإننلي ألذكلر بوجليانوف (منشلفي) اللذي كلان
جال ً ا على بعي الاوتين من منصة الساابة وصرخ بوعيانوف م اطعًا لينلين :إن كل هلذا عرلار علن جنلون مالل  .وهلو ي يسلرال
عن كونه جنون رج معتو !  ...ر التفت نحو الب تبعين بوجهه الشاح من الغض وايحت ار ،وصرخ بل على صلوته :ملن العلار
التصفي لهذ ال ف ااي .إني ت يئون إلى شرفي  ،أيها البارك يونو!
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وواف غولينررص ،أحي أعضاء اللجنة البركزية الرلشفية ال اب ين ،والعام انذا الارال الحلزب ،والي أفيلار لينلين بالتعلابير
البز رية التالية:
شاغرا ال ل عي سنواي ،وها هو لينين يشغلهو.
ول ي ب ي ميان باكونين في الثور الروسية
ً
ر تحيث ايشتراكي الثوري زينزينوف فيبا بعي عن هذا ايجتباع ف ال :ووأرار برنامجله انلذا ملن ال لسط مثلبلا أرلار ملن
ال سرية ،وبيا للجبيق سسيفًا واليالياو.
وفي م اء اليو نف ه تحيث ارنان ملن ايشلتراكيين  -الثلوريين ملق ميليوكلوف ،اريل اللذهاب إللى ولجنلة ايتصلالو ،وانت ل
الحيي إلى لينين ،واعترر سيوبوليف ورج ً منتهيا ،ي ف الارال الحركةو ووافل سلوالانوف عللى رأي سليوبوليف ،وأضلاف بل ن
ق وًب الجبيق ليرجة تجعله ي يبث في هذ اللحأة أية الاور بالن رة لبيليو كلوفو .وبليا توزيلق األ وار
لينين وكان مرفوضًا من س
ال ل هذا الحيي مشاب ًها لبا تواعه لينين :إن ايشتراكيين يعبلون ما في وسعه لحباية هيوء الليرراللي ملن البتاعل التلي يبيلن أن
ت ررها له الرلشفية.
وترامت إلى ال فير اإلنيليزي بعض األاوال التي تركي ب ن لينين مارك ي سيئ .وهذا ما فق بوكانان إلى أن ي ول :وويوجلي
بين الفوضويين ال ا مين حييثًا شسص ييعى لينين ،ول ي حضر من ألبانيلا بعربلة االار م فللة .وههلر فلي ميلان علا ألول ملر فلي
اجتباع الحزب ايشتراكي  -الييبوارطي؛ حي است ر بشي سيءو.
ولعل كرن لليي كللان فللي هللذ الفتللر أكثللر مللن اآلالللرين ت للاه ً مللق لينللين .ويحلليرنا نللابوكوف أن كرن لليي صللرح ألعضللاء
الحيومللة البراتللة عللن رغرتلله بزيللار الللزعي الرلشللفي .ولبللا جابهتلله أسللئلة زم ئلله الب للتغربة أجللاب :وولينلله يعلليد ح ًللا فللي منللاخ
معزول ،إنه ي يعرف شيئًا ،وير ك شيء عرر نأاراي حباسه ،ولير إلى جانره شسص واحي لي اعي على التوجه وسلط كل ملا
يجريو ،ولين كرن يي ل يجي لحأة فراص واحي كيبا يوجه لينين وسط ك ما يجري.
ولل تثللر وأفيلار إبريل و سلسط و هشللة األعلياء والسصللو فح ل  ،بل إنهللا فعلت عللي ًا ملن الر شللفة ال ليامى إلللى مع للير
البنشفية أو إلى البجبوعة الوساية التي تجبعت حول صحيفة غوركي .ول يين لهلذا الهلروب نتيجلة سياسلية جلا  .وكلان أهل ملن
ذلك بيثير ،ايناراع الذي تركه مواف لينين لي كافة الشريحة ال يا ية للحزب .وييت سلوالانوف فلي هلذا الصلي  :ووكلان انعزالله
اليام وسط كافة رفاق الحزب الواعين واض ًحا وي شك فيه ،ال ل األيا األولى التي تلت ايومهو.
ويركي ايشتراكي  -الثوري زينزينوف وحتى أن رفاق الحزب من الر شفة البشيوهين ابتعيوا عنيئذ عنهو وكان ُما سل و هذ
األحيا يلت ون ك يو مق الزعباء الر شفة في اللجنة التنفيذية ويتل ون التعليباي من مصا رها األساسية.
وي تن صنا الشها اي األصلية ال ا مة من صفوف الر شلفة أنف له  .وهلا هلو ت ليسون ييتل فيبلا بعلي علن هلذ الح رلة -بعلي
م ح األلوان إلى حي بعيي كبعأ الر شفة ال يامى الذين تعثروا بثور فرراير (شراط) -في لول :ووعنليما ههلري أفيلار لينلين (أفيلار
إبري ) أح نا في حزبنا برعض الهزاي ،وأش ار عي كرير من الرفاق إللى أن لينلين الي تعلر ينحلراف ن لابي ،وأنله انفصل علن
روسيا ،وي ي الذ الوضلق اللراهن بعلين ايعترلار ...إللخو .وكتل ليريليييف اللزعي الرلشلفي البحتلر فلي الب اطعلاي ملا يللي :ووبعلي
وصول لينين إلى روسيا ،ل يفه الر شفة في بياية األملر تحريضله اللذي بليا طوباويلا ،وناج ًبلا علن طلول ملي بُعلي علن الحيلا فلي
روسيا .وليننا ل نلر أن بليأنا فهل هلذا التحلريض اللذي تغلغللت أفيلار إللى أعبلاق لحبنلا و منلاو .ويلجل زاليج ليي ،عضلو لجنلة
بتروغللرا  ،وأحللي منأبللي ايسللت رال ،إلللى الحلليي بوضللوح أكرللر في للول :ووكللان ت ل رير أفيللار لينللين كت ل رير انفجللار انرلللةو ،ويركللي
نصلارا
زاليج يي انعزال لينين اليام بعلي ايسلت رال الحلار الحافل اللذي يالا  ،وولل يجلي الرفيل لينلين فلي هلذا اليلو ( 4أبريل ) أ
ً
متحب ين حتى بين صفوفناو.
ولع أه الشها اي في هذا الصي ما كترته الررافيا في يو  8إبري (ني ان)( )4أي بعلي طلرح واألفيلارو ب ربعلة أيلا  .وكلان
بوسللق زعبللاء الحللزب انللذا التنللااد والتفللاه فيبللا بيللنه  ،وليللن هيئللة تحريللر الررافلليا لل تنتأللر ذلللك ،بل كترللت :وأمللا فيبللا يتعلل
نأرا ألنه يعترر الثور الييب راطية الررجوازية منتهيلة ،وياالل بتحلول هلذ
بالبساط العا للرفي لينين ،فهو يريو لنا غير م رول؛ ً
فورا إلى رور اشتراكية ،وهيذا أعلنت صحيفة الحزب البركزية ،بشي علني ،أما الار ة العباليلة وأعليائها ،علن االت فهلا
الثور
ً
مق زعي الحزب حول م لة أساسية من م ائ الثور التي استعيي لها اليوا ر الرلشفية ال ل سنواي طوال .وييفي هذا اياللت ف
لتحييي عب أزمة الحزب في إبري (ني ان) ،والناجبة علن وجلو الالين ي ل لاء بينهبلا .وللو لل يلت التغلل عللى هلذ األزملة ،لبلا
استااعت الثور أن ت ير الاو واحي إلى أما .
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الهوامش
الغول ،منعت حيومة روما اجتياز  ،واعترري من يجتاز مق ااعاته الائنًا للوطن.

( )1روبييون :نهر يفص إيااليا عن ب
(البعربان).
( )2ت بى بعض الترجباي العربية هذ الوري ة باس وأفيار إبري و أو وموضوعاي ني انو( .البعربان)
( )3هنا كتاب جباعي ضس صير بإشراف الرروف ور بوكروف يي تحت عنوان و راساي حول تاريخ رور أكتوبر (تشرين
األول)و .وإننا لنجي في الجزء الثاني من هذا اليتاب (موسيو  )1927راسة ايمها باييف يي عن وضياعو إبري (ني ان).
وترح هذ اليراسة األحياث والورائ ب مراي تجعلها أارب إلى ال حة ال االر  ،أو العر الافولي.
( )4في  7إبري (ني ان) نشري صحيفة الحزب الرلشفي الرسبية وأفيار إبري و باس لينين الشسصي( .البعربان)
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إعادة تسليح الحزب فكريا
كيف يبيننا تف ير اينعزال الغري الذي عرفه لينين في بياية إبري (ني ان)؟ وكيف أمين ههور مث هلذا الوضلق؟ وكيلف
تبت إعا ت ليح كوا ر الرلشفية فيريا؟
ل للي اللا الحللزب الرلشللفي الصللراع ضللي الحيلل الفللر ي ايسللتريا ي منللذ عللا  ،1905وكللان شللعار اللل ل هللذا النضللال
"الديكتاتوريكة الديمقراطيككة للبروليتاريككا والفالحككين"ي وكللان لينللين هللو الللذي طللرح هللذا الشللعار ،واللي الحجل والرلراهين النأريللة
ومنألره بليسلانوف ،وجابله نضلاله الشلر ضلي والفيلر الساطئلة ال ائللة بإميانيلة إنجلاز
البريي له .ول ي عار لينين البناشلفة
س
الثللور الررجوازيللة ون برجوازيللةو ،وكللان يللر بل ن الررجوازيللة الروسللية غلليي عللاجز عللن إجللراء رورتهللا الساصللة .وأن ال للو
الوحيي إلنجاز الثور الييب راطية ضي البليية والب كين الزراعيين ه الرروليتاريون والف حون البتحيون مق بعضه بشي  .وكان
لينين يركي أن انتصار هذا ايتحا سير ي بالضرور إلى إاامة ييتاتورية يب راطية ،ي تشره ييتاتورية الرروليتاريا بل تتعلار
()1
على العير معها ،إذن لن تيون البهبة انذا إاامة مجتبق اشتراكي ،ب تنأيف إسار ي أوجيا ال رون الوساى بشي كام .
وكللان هككدف الصككراع الثككوري محللي ًا بيل اللة بث رللة شللعاراي اتاليللة -جمهوريككة ديمقراطيككةي ومصككادرة أراضك المالزككين
النبالءي ويوم العمل المؤلف من  8سكاعات -كانلت ت لبى انلذا "رزكائز" البل كفية الكثال  ،وفلي ذللك إشلار إللى والركلائزو التلي
ت ول البعت ياي الشعرية أن الير األرضية ترتيز عليها.
وكان ح م لة إميانية تح ي اليييتاتورية الييب راطية للعبال والف حين مرتر ً
اا بب لة أالر هلي :الير الار لة الف حيلة
علللى إنجللاز رورتهللا الساصللة ،أي إاامللة سلللاة جييللي م للتعي لتصللفية البلييللة واألم ل الزراعيللة للنللر ء .ومللن البركللي أن شللعار
اليييتاتورية الييب راطية يفتر أيضًا أن يشتر الببثلون العباليون في الحيومة الثورية .ولين هذ البشاركة محلي م لر ًا بليور
الرروليتاريا -كحليف ي اري -ال ل ح معض ي الثور الف حية.
وهيذا ل تين الفير الشعرية البعترف بها رسبيا ،والساصة ب ليار الرروليتاريلا االل الثلور الييب راطيلة ،تعنلي فلي هلذ
الحالة شيئًا ،سو أن على ال حلزب العبلالي م لاعي الف حلين ب سللحة سياسلية ملن ترسلانته ،وإرشلا ه ألفضل الالرق واألسلالي
ال زمة لتصفية البجتبق اإلاااعي ،وتعليبه كيفية تاري هذ األسالي  .وعلى ك حال ،فإن ملا ايل علن ور الرروليتاريلا ال يلا ي
في الثور الررجوازية لل ييلن يعنلي أبليًا أن عللى الرروليتاريلا أن ت لتسي اينتفاضلة الف حيلة ،وايسلتنا إللى الف حلين بغيلة طلرح
مهباتهللا التاريسيللة الساصللة البتبثلللة فللي اينت للال مراشللر إلللى البجتبللق ايشللتراكي .وكانللت سلليار الرروليتاريللا االلل الثللور
الييب راطيلة تتبيلز بوضلوح علن ييتاتوريلة الرروليتاريلا ،وتتعلار معهلا الل ل البنااشلاي .هلذ هلي األفيلار التلي تث لف الحللزب
الرلشفي على هييها منذ عا .1905
وتجاوزي م لير رلور فررايلر (شلراط) الفعليلة مسالط الرلشلفية البعهلو  .صلحيح أن الثلور أنجلزي بفضل تحلالف العبلال
والف حين .ول يريل اشترا الف حين في الثور بر اء الجنو أي شيء من طريعة األمر .وكان بوسق الجيد الف حلي ال يصلري أن
ورا ها ًما حاس ًبا حتى لو أن الثور انيلعت في زمن ال ل  .ومن الاريعي جيًا ،أن هلروف الحلرب جعللت الجليد اللذي يضل
يلع
ً
عي م يين من الرجال يسفي الار ة الف حية في بياية األمر .وما أن انتصري اينتفاضة حتلى غليا العبلال والجنلو سلا البوالف.
وهذا ما جع اليثيرون يعت يون أن بوسعه ال ول ب ن اليييتاتورية الييب راطية للعبال والف حين اي تح ت.
ولين رور فرراير (شراط) أاامت في الح ي ة حيومة برجوازية ،كانت سلاة الار اي الحاكبة فيها محيو ب لاة سوفييتاي
العبال والف حلين التلي لل ت اللذ حجبهلا الصلحيح الباللوب .وبليي الصلور كلهلا مشوشلة .وبلييً ملن اليييتاتوريلة الثوريلة ،أي ملن
ال لاة البركز  ،ههر نأا متره مز وال ال لااي ،ت تهلك األوساط الحاكبة فيه ايرتها الواهنة ون جليو لتجلاوز الصلعوباي
اليااللية .ول يين أحي اي تواق مث هذا النأا  .وليننا ي ن تايق أن نتال من التواُّلق أن ي ييتفلي بتحييلي البيلول األساسلية للتالور
فح  ،ب أن يحي أشيال االت طها وتواف ها ايفتراضية أيضًا .ول ي س ل لينين فيبلا بعلي وملن ذا اللذي اسلتااع إنجلاز رلور كريلر
جيًا ،وهو يعل م ر ًا كيف ينجزها حتى النهاية؟ وأين يبين أن يتل ى البرء مث هذا العل ؟ إنه غير موجو فلي بالون اليتل  .وللير
هنا كت لهذا الغر  .إن ارارنا ل يولي إي من تجربة الجباهيرو.
ولين الفير الرشري محافظ بارعه ،ويريو فير الثوريين في بعض الحايي أشي محافأة .لذا تابعت اليلوا ر الرلشلفية تب ليها
بالبساط ال يي  .ول تعترر رور فرراير (شراط) -رغ أنها تض نأامين عاجزين عن التعايد -إي كبرحلة أولى ملن مراحل الثلور
الررجوازية .وفي نهاية مار (اذار) بع رييوف من سيرريا إللى الررافليا برايلة باسل ايشلتراكيين  -اللييبواراطيين هنل بهلا عللى
انتصللار والثللور الوطنيللةو التللي كانللت مهبتهللا وتح يل الحريللة ال ياسلليةو .وكللان جبيللق الزعبللاء الر شللفة بل اسللتثناء يعترللرون أن
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اليييتاتوريللة الييب راطيللة أمللر مرهللون بالب للت ر  .وعنلليما وت للتنزفو الحيومللة الررجوازيللة البراتللة نف للها ،سللتأهر اليييتاتوريللة
الييب راطية للعبال والف حين ،كتبهيي لنأا نيابي بورجوازي.
وكان هذا التواق الاطئًا تبا ًما؛ إذ ل يين النأا البنرث عن رور فررايلر (شلراط) يعلي ليييتاتوريلة يب راطيلة ،بل كلان عللى
العير لي ً حيا كام ً على استحالة إاامة مث هذ اليييتاتورية بصلور عاملة .ويألن اللرعض الال أن الييب راطيلة التوفي يلة ن للت
ال لاة إلى الليرراليين عن طري الصيفة ،أو ب ر حبااة كرن يي وذكاء تشسييز البحيو  .وي أ ل على الا هذا الأن ملن ايلا
الييب راطيللة التوفي يللة ال ل ل  8أشللهر بصللراع عنيللف ي للتهيف تلليعي الحيومللة الررجوازيللة ،وسللح العبللال والف حللين والجنللو ،
وانت الهللا فللي  25أكتللوبر (تشللرين األول) إلللى مركللز حليللف الررجوازيللة ومحاميهللا .بَ ْيللي أنلله كللان مللن الواضللح منللذ الريايللة ،أن ايللا
الييب راطية بالتسلي عن ال لاة رغ مهباتها الضسبة ،وتبتعها بيع الجباهير غير البحيو  ،ل ييلن ناج ًبلا علن مرلا ئ ومعت لياي
وأفيللار سياسللية م للر ة ،بل عللن الوضللق اليللائر الللذي تعيشلله الررجوازيللة الصللغير االل البجتبللق الرأسلبالي ،وفللي زمللن الحللرب
سلل الصلولجان
والثور بصور الاصة ،أي عنيما ت لرر الب لائ األساسلية البتعل لة بوجلو اللر  ،والشلعوب ،والار لاي .وعنليما ُ
لبيليوكوف ،االت الررجوازية الصغير  ،ك  ،إن هذ البهباي أكرر من اواي.
أما الار ة الف حية التي رفعت الييب راطيلة التوفي يلة ،فإنهلا تحتلوي بشلي بليائي عللى كافلة طر لاي البجتبلق الرورجلوازي.
وشلي الف حللون مللق الررجوازيلة الحضللرية الصللغير التلي لل تلعل فللي روسليا أي ور جلليي ،البللا التلي تبللايزي فيهلا الار للاي
الجييي في الباضي ،وي تزال تتبايز في الوالت الحاضلر .وملن البعلروف أن للار لة الف حيلة وجهلين :تليير أحكدهما للرروليتاريلا،
وتتجه باآلخر نحو الررجوازية .ولين البواف الوساي ،البتر  ،التوفي ي الذي ت فه األحزاب الف حية ،من نوع الحلزب ايشلتراكي
 الثوري ،عاجز عن الصبو إي في هروف السبول ال ياسي .وما أن ت تي الح رلة الثوريلة حتلى تجلي الررجوازيلة الصلغير نف لهامضار إلى ايالتيار .ول ي حي البناشفة وايشتراكيون  -الثوريون موافه منذ ال لاعة األوللى .واتللوا واليييتاتوريلة الييب راطيلةو
وهي في حالتها الجنينية؛ بغية منعها من أن تيون ن اة انا ق نحو ييتاتورية الرروليتاريا .ولين عبلهل هلذا فلتح طري ًلا االلر أملا
هذ اليييتاتورية ،ول يين هذا الاري يبر من ال له  ،ب ضيه .
وما كلان بوسلق الثلور الب رللة أن تنالل اعتبلا ًا عللى البساالاي ال ييبلة بل عللى األحلياث واألوضلاع الجييلي  .وسلاري
الجباهير تحت ايا مبثليها ،بنصف وعي ،وبنصف رغرة ،نحو الية از واجية ال لاة .وكان عليهلا أن تبلر عرلر هلذا ال لري حتلى
ت حظ بالتجربة أن هذ اآللية علاجز علن إعاائهلا ال ل أو األر  .عنليها أصلرح رفلض نألا ال للاة البز وجلة يعنلي بالن لرة
للجباهير ااق ع اتاتها مق البناشفة وايشلتراكيين  -الثلوريين .وليلن ملن البركلي أن تحلول العبلال والجنلو سياسليا نحلو الر شلفة،
وال بناء ال لاة البز وجة كله ،ل يعلي يعنلي سلو إااملة ييتاتوريلة الرروليتاريلا البرنيلة عللى تحلالف العبلال والف حلين .وكانلت
هزيبلللة الجبلللاهير الشلللعرية تعنلللي ايلللا ييتاتوريلللة رأ البلللال الع للليرية عللللى أن لللا الحلللزب الرلشلللفي .وكانلللت واليييتاتوريلللة
الييب راطيةو م ترعي في كلتا الحالتين .وكان التفاي الر شفة ب نأاره إليها يعني ايتجا نحو شرح ملن أشلراح الباضلي .هيلذا وجلي
لينين الر شفة عنيما جاء حام ً فيرته التي ي تتزعزع عن ضرور فق الحزب لل ير على سري جييي.
والح ي ة أن لينين نف ه ل ي تريل صيغة اليييتاتورية الييب راطية بصيغة أاللر  ،وللو بصلور شلرطية أو افتراضلية ،حتلى
بياية رور فرراير (شراط) .فه كان هذا صحي ًحا؟ إننا نر بل ن ذللك غيلر صلحيح .ول لي أ ي األحلياث التلي جلري فلي الحلزب بعلي
اينتفاضة إلى كشف ت الر الاير في إعا الت لليح الفيلري ،اللذي لل ييلن أحلي غيلر لينلين الا ًرا عللى ال يلا بله فلي تللك الألروف.
واستعي لينين لهلذا األملر .وحبل ى فلويذ حتلى ايحبلرار وغبلر فلي نلار الحلرب .وترليل فلي نألر األفل العلا للتالور التلاريسي.
واربت هزاي الحرب بشي احتبايي انييع الثور ايشتراكية في الغرب .ورأ لينين أن الثور الروسية ي تزال يب راطيلة ،وأن
عليها أن تعاي فعة للثور ايشتراكية في أوروبا ،التي لن تلر أن ت الذ روسيا البتسلفة في وامتها العنيفة .هيذا كان مفهو لينلين
العا عنيما تر زوريخ .وت ول رسالة الو اع التي وجهها إلى العبال ال وي ريين ما يللي :وإن روسليا بللي ف حلي ،وهلي ملن أكثلر
ب أوربا تسلفًا .وي ت تايق ايشتراكية اينتصار فيها مراشر أو فعة واحي  .ولين طريعة الر الريفية ،ووجلو م لاحاي واسلعة
ملن األراضلي بلين أيلليي الب كلين النلر ء اللا ران عللى اإلفلا مللن تجربلة علا  ،1905وإعاللاء الثلور الييب راطيلة  -الررجوازيللة
الروسية فعة رائعة .وجع رورتنا الروسية م يمة رور اشتراكية عالبية ،و رجة للوصول إلى هذ الثلور و .وبهلذا ييلون لينلين الي
كت ألول مر ب ن من البحتب أن تريأ الرروليتاريا الروسية الثور ايشتراكية.
هذ هي ن اة ايتصال بين مواف الرلشفية ال يي الذي ي تصلر عللى إعالاء الثلور أهليا ًفا يب راطيلة ،وموالف لينلين الجييلي
أمرا مفاجئًلا غيلر
الذي طرح أما الحزب وألول مر في  4إبري (ني ان) .وبيا احتبال اينت ال البراشر إلى ييتاتورية الرروليتاريا ً
سلبي بالتروت ليية حتلى انلييع
منتأر ،يسالف الت اليي البعهو  .وي ي تايق اليالول إلى األ مغة .وهنا ي بُي لنا من أن نذكر ب ن ما ُ
رو ر فرراير (شراط) وفي األيا األولى التي تلتها ،ل يين يتعل بالفير ال ائللة بل ن بنلاء ايشلتراكية االل الحليو الروسلية الوطنيلة
أمر غير مبين (إذ ل تارح وإميانيةو مث هذا الرناء من ار أي شسص حتى عا  ،1924ولير من البحتب أن تيلون الي الالري
ار هذا التاريخ على بال أي إن ان) ،وكانلت التروت ليية انلذا تعنلي الفيلر ال ائللة بل ن بوسلق الرروليتاريلا الروسلية الوصلول إللى
ال لاة ار الرروليتاريا الغربية ،ويتعذر عليها في مث هذ الحالة الر اء اال إطار اليييتاتوريلة الييب راطيلة ،وي بُلي لهلا ملن الرليء
ب الذ التيابير ايشتراكية .ولير من الغري في هذ الحالة أن ترفض أفيار إبري  ،على اعترارها أفيار اريرة من التروت يية.
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وتاوري اعتراضاي والر شفة ال يامىو على عي الاوط .و ار الجليل األساسلي لبعرفلة ملا إذا كانلت الثلور الييب راطيلة
الررجوازية اي أنجزي تبا ًما أ ي .ولين عي انتهاء الثور الزراعية جع الصو لينين اا رين على اي عاء ب ن الثور الييب راطية
ل تص بعي إلى نهايتها .وكانوا ي تنتجون ملن ذللك ،ب نله لل يحلن األوان بعلي إلااملة ييتاتوريلة الرروليتاريلا ،حتلى للو أن الشلروط
ايجتباعية في روسيا ت بح بإاامة هذ اليييتاتورية في وات اري ن ريا .هيذا طرحت الررافيا الب لة في م ال أتينا على ذكر من
ار  .ر كرر كامنييف في مرتبر إبري (ني ان) ما يلي :ويسائ لينين عنيما ي ول ب ن الثور الييب راطيلة  -الررجوازيلة الي أنجلزي
 ...ول يُصف حتى اآلن وجو اإلاااعية الت لييية ،أي مليية النر ء الزراعية  ...ول تتحول اليوللة إللى مجتبلق يبلواراطي  ...ولل
يحن الوات بعي لل ول ب ن الييب راطية الررجوازية اي استنزفت ك إمياناتهاو.
ور توم يي على لينين ب وله :وإن اليييتاتورية الييب راطية ااعيتنا  ...وعلينا أن نلنأ سللاة الرروليتاريلا والف حلين .وأن
نبيز هذ ال لاة عن اليومونة التي كانت ال لاة فيها للرروليتارياو.
وأضاف رييوف :إن أمامنا مها رورية واسعة .ولين تنفيذ هذ البها ي ين لنا إلى ما بعي إطار النأا الرورجوازيو.
ومبا ي شلك فيله أن لينلين كلان يلر كبعارضليه أن الثلور الييب راطيلة لل تنجلز بعلي .أو أنهلا بليأي رل أاللذي تتراجلق إللى
السلف .ومن هنا انرث ت الفير ال ائلة ب ن إنجازها حتى النهاية ي يت إي تحت سيار طر لة جييلي  ،وأن الوصلول إللى هلذا الغلر
متعذر ار انتزاع الجباهير من سليار البناشلفة وايشلتراكيين  -الثلوريين ،أي ملن ال ليار غيلر البراشلر للررجوازيلة الليرراليلة.
ويرترط هذان الحزبان مق ا لعبال .ومق الجنلو بصلور الاصلة ،بربلاط ينرلق ملن فيلر الليفاع :والليفاع علن اللر و أو والليفاع علن
الثور و؛ لذا طال لينين ب ياسة حاسبة ضي ك مأاهر ايشتراكية  -الوطنية على مستلف رجاتها .وانتزاع الحلزب ملن الجبلاهير
البتسلفة ،بغية العب بعي ذلك على تسلليص هلذ الجبلاهير ملن تسلفهلا .وكلرر لينلين :وي بُلي ملن التسللي علن الرلشلفية ال ييبلة .وملن
الضروري فص الط الررجوازية الصغير عن الط الرروليتاريا العاملة باألجرو.
وإذا نأرنللا إلللى األمللور نأللر سللاحية اعت للينا بل ن السصللو ال لليماء ترللا لوا أسلللحته ؛ إذ أصللرح البناشللفة وايشللتراكيون -
الثوريللون يبثلللون غالريللة العبللال والجنللو  ،وكل نه نفلذوا ح ًللا تحللالف الرروليتاريللا ال ياسللي مللق الف حللين .ذلللك التحللالف اللذي ترنللا
الر شفة ائ ًبا ضي البناشفة .وها هو لينين ياال بانتزاع الار ة الرروليتارية من هذا التحالف .والح ي لة أن كل حلزب ملن الحلزبين
صا لنف ه؛ إذ كان البناشفة يرون على عا ته ب ن مهبته هي ع الررجوازية الليررالية .وكلان تحلالفه ملق ايشلتراكيين -
ب ي مسل ً
الثوريين وسيلة لتوسيق هذا اليع وت ويته .على حين كانت اايعة الاليعة الرروليتارية مق اليتلة الررجوازية الصلغير  ،تعنلي إعليا
تحالف العبال والف حين تحت ايا الحزب الرلشفي ،أي ييتاتورية الرروليتاريا.
وههللري اعتراضللاي أالللر مرنيللة علللى حالللة التسلللف ال للائي فللي روسلليا .وكانللت اعتراضللاي رييللوف فللي مللرتبر إبريل
(ني للان) مرنيللة علللى مللا يلللي :وإن سلللاة الار للة العباليللة تعنللي اينت للال حت ًبللا إلللى ايشللتراكية .وليللن ااتصللا روسليا ور افتهللا غي لر
ناضجين أو مرهلين لهذا اينت ال .ومن الضروري فق الثور الييب راطيلة إللى أبعلي مليً  .وانلييع الثلور ايشلتراكية فلي الغلرب،
شرط أساسي إلاامة ييتاتورية الرروليتاريا فلي ب نلا .وملن البركلي أن لينلين لل ييلن ينيلر ذللك .وكلان يعترلر علي كفايلة الألروف
أملرا مح لو ًما ووأللف بلاءو سياسلته .وليلن البجتبلق ي ي لير بهلذا الشلي
الث افية واياتصا ية لرناء البجتبلق ايشلتراكي فلي روسليا ً
الجامي ،وي ت تي اللحأة البناسرة ليييتاتورية الرروليتاريا تبا ًما في لحأة وصول الأروف اياتصا ية والث افيلة إللى النضل الل ز
ل شتراكية .ولو كان تاور اإلن انية يت ببث هذا اينتأا لبا كان هنا ضرور لليييتاتورية أو للثور بصور عامة .وكل ملا فلي
الرا .ويأهلر علي اين لجا
األمر أن البجتبق التاريسي الحي مجتبق غير من ج  ،ويز ا وضوح هذ الأاهر كلبا جاء تاور مت ً
هللذا فللي أن الررجوازيللة فللي بلللي مللتسلص كروسلليا وصلللت إلللى التحل ل ار ل انتصللار النأللا الرورجللوازي بشللي كام ل  ،وفللي أن
الرروليتاريا هي الريي الوحيي الذي ي بُي أن يح محلهلا فلي ايلا األملة .إن الحاللة اياتصلا ية البتسلفلة فلي روسليا ي تعفلي الار لة
العبالية من واج ال يا بالبهبة البل ا على عات ها ،ولينها تضق أما هذا التنفيذ صلعوباي ج ليبة .ل لي أكلي رييلوف أكثلر ملن ملر
على أن ايشتراكية ست تي من الر البت يمة صناعيا ،ور عليه لينين ر ًا ب ي ً
اا وكافيًلا ،وي يبيلن ال لول ملن ذا اللذي سليريأ ،وملن
سيُنجزو.
***
في عا  ،1921وعنيما ل يين الحزب اي أالضق بصور بيرواراطية ،لج هلذا الحلزب إللى تحييلي ماضليه وإعليا م لت رله
بحرية كرير  .ويت اءل أولبين يي ،الرلشفي ال يي اللذي شلار فلي إ ار صلحافة الحلزب فلي مستللف مراحل تاورهلا ،كيلف سلار
الحزب على سري انتهازي في لحأة رور فررايلر (شلراط) .وملاذا سلبح لله بعلي ذللك أن ينليفق ببثل هلذ الشلي نحلو طريل أكتلوبر
(ت شللرين األول)؟ ويللر هللذا الرلشللفي ،أن منللابق أالاللاء مللار (اذار) كامنللة فللي أن الحللزب وأطللال أكثللر مبللا ينرغلليو توجهلله نحللو
اليييتاتوريلة الييب راطيللة .وي للول أولبين ليي :وأن الثللور ال ائبللة ي يبيللن أن تيلون سللو رللور برجوازيللة  ...ل لي كللان هللذا الحيل
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إجراريا لي أعضاء الحزب ،وكان يبث الرأي الرسبي للحزب ،وشعار اليائ الذي ي يتريل حتى رور فرراير (شلراط)  ،1917بل
وبعي انييعها بفتر أيضًاو.
وللو شللاء أولبين لليي ت كيللي أاواللله ،ليللان بوسللعه أن يللذكر بل ن الررافلليا كترللت فللي  7مللار (اذار) -أي ارل التعليي ي التللي
أجراهلا سلتالين وكلامنييف عليهلا ،وعنليما كانللت تسضلق لهيئلة تحريلر وي لاريةو تضل أولبين لليي نف له -ال لول التلالي ،وك نله أمللر
بييهي :ومن البركي أن م لة س وط سيار رأ البال ل تارح حتى اآلن من ارلنا .ويتعل األمر ب وط الحيل الفلر ي واإلاالاع
أسيرا للييب راطية الررجوازية .ويت لاءل أولبين ليي:
...و ،وهيذا أ ضي األف واصر ميا إلى واوع الحزب في مار (اذار)
ً
وفبن أين جاءي رور أكتلوبر (تشلرين األول)؟ وكيلف أجبلق الحلزب ملن الزعبلاء إللى مناضللي ال اعلي وفجل و عللى التسللي عبلا
اعتررو ح ي ة رابتة ي تتزعزع ال ل حوالي عشرين سنة؟و.
ويارح سوالانوف ال رال نف ه ب سلوب االر هو أسلوب السص في ول :وكيف ،وب ية الوسائ استااع لينين اينتصار عللى
الر شفة؟و والح ي ة أن انتصار لينين اال الحزب ل يين كام ً فح  ،ب ت تح ي ه ال ل فتر جي اصير  .وتحيث السصلو علن
هذا األمر بي سسرية ،مشيرين إلى النأا الفر ي في الحزب الرلشفي .وير سوالانوف على سراله بنف ه وب سللوب ي يستللف علن
األسلوب الذي بيأ به في ول :ول ي كان لينين العر ري سلاة تاريسية ،وهذا جانل ملن الب ل لة .وباإلضلافة إللى ذللك فإننلا إذا اسلتثنينا
لينللين ،وجللينا أنلله لللير فللي الحللزب الرلشللفي أي شللسص أو أي شلليء .إن عللي ًا مللن ال للا اليرللار ب ل لينللين ي ي للاوون ش ليئًا ،إنه ل
كاليواك ب شبر (ولن أتارق في حييثي اآلن إلى تروت يي الذي ل يين انلذا الي انضل إللى صلفوف الحلزب)و .وتحلاول هلذ
ال اور الغريرة تف ير ت رير لينين وإرجاع هذا الت رير إلى سلاته الشسصية ،تبا ًما مثلبا يف ر ت رير األفيون وايرته على التنوي ببلا
يحتويه من الصائص منومة .ولين مث هذ التف يراي ي تذه إلى مي بعيي.
كريرا بشي ي جيال فيه ،ولينه ل يين بل حليو  .ولل يصل هلذا التل رير إللى حليو
ل ي كان ت رير لينين الفعلي اال الحزب ً
ال لاة التي ي مر لها حتلى فيبلا بعلي ،أي حتلى بعلي أكتلوبر (تشلرين األول) ،عنليما تزايليي سللاة لينلين بشلي غيلر معهلو  ،ألن
الحزب عرف اوته وسط الض األحياث العالبية .وهذا ما يزيي من الا ك تف ير يعتبلي عللى اإلشلار إللى سللاة لينلين الشسصلية
في إبري (ني ان)  ،1917عنيما كانت ايا اي الحزب ت ف في مواق معار لبوافه.
وي تللرب أولبين لليي مللن ح ل البع ضلللة أكثللر مللن غيللر عنلليما يركللي ب ل ن الحللزب كللان ياللرح صلليغة الثللور الييب راطيللة -
الررجوازيللة ،وليللن سياسللته البضللا للررجوازيللة والييب راطيللة كانللت تعنللي أنلله اسللتعي فعلي لا ومنللذ زمللن طوي ل  ،يسللت ايللا
الرروليتاريا في صراع مراشر من أج ايستي ء على ال لاة .وي ول أولبين يي ول ي توجهنا جبي ًعا (أو علي كريلر منلا عللى األال )
نحو الثور الرروليتاريلا ملن ون وعلي ،وكنلا نعت لي انلذا أننلا ن لير نحلو الثلور الييب راطيلة  -الررجوازيلة .أي أننلا كنلا نعلي رلور
أكتوبر (تشرين األول) وكلنا اعت ا ب ننا نعي رور فرراير (شراط)و .وهذا تعبي ربين إلى حي بعيي ،كبا أنه شها ي ت ر الن ض!
واشللتبلت التوعيللة ال ياسللية للحللزب علللى عنصللر مللن عناصللر التنللااض ،وجللي التعريللر الصللا ق عنلله فللي الصلليغة البرهب لة
الغامضة الساصة وباليييتاتورية الييب راطيةو للرروليتاريا والف حين .ول ي تحيرت إحي البنليوباي فلي البلرتبر علن ت ريلر لينلين،
فعرري عن فير أولبين يي بشي مر ط عنيما االت :ول ي كان تواق الر شفة الاطئًا ،على حين كان التيتيك صحي ًحاو.
وفي وأفيار إبري و التي بيي غير م لوفة ،رفض لينين الصيغة ال ييبة ،معتبيًا على الت ليي الحي للحزب والبتبث فلي :علي
البصالحة مق الار اي الحاكبة ،ومعا ا ك أنواع البراوغة والسياع ،على حين كان والر شلفة ال ليامىو يضلعون اللذكرياي -التلي
ذهرلت إللى البصلنفاي رغل حلليارتها -م ابل التالور البلبلو للصللراع الار لي .وكلان لينلين ي لتني إلللى ركيلز متينلة أعليها تللاريخ
الصراع الاوي بين الر شفة والبناشفة.
وهنللا ي بُللي أن نللذكر ب ل ن الررنللام الرسللبي ل شللتراكية الييب راطيللة ب للي حتللى تلللك الفتللر برنام ًجللا مشللتر ًكا بللين الر شللفة
والبناشفة .وأن البهباي العبلية للثور الييب راطية كانت تأهر على الورق متبارلة لي الحزبين .ولينها ل تيلن متبارللة فلي التنفيلذ
العبلي؛ إذ أالذ العبال الر شفة البرا هة بعي اينتفاضة مراشر  ،وبيأوا النضال في سري يو العبل البرللف ملن  8سلاعاي .واعترلر
البناشفة أن هذا البال ساب ألوانه .واا الر شفة عبلياي توايف البوهفين ال يصريين ،وعار البناشلفة كل وتالرفو .واللل
الر شفة البليشيا العبالية بحبلا وانليفاع ،عللى حلين عرال البناشلفة ت لليح العبلال حتلى ي ي ليئوا إللى ع الته ملق الررجوازيلة.
وتصرف الر شفة ،أو حاولوا التصرف على األا كثوريين متشي ين ،رغ تعثر ايا اته وانحرافاته  ،بينبا كان البناشلفة يضلحون
بالررنام الييبواراطي في ك الاو لصالح التحالف مق الليرراليين .ووجي كامنييف وستالين أنهبا بيون حلفاء ملن اللييبواراطيين،
ف ح وا ب ن األر تبيي تحت أايامهبا.
ول يين صراع لينين مق ايا الحزب في إبري (ني ان) الصيا الوحيي من نوعه .فإذا أالذنا تلاريخ الرلشلفية كلله ،باسلتثناء
فتراي محيو استثنائية تركي ال اعي  ،وجينا أن كافة الزعباء وافوا في لحألاي التالور األساسلية عللى يبلين لينلين .فهل كلان هلذا
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صيفة؟ ك ! ل ي غيا لينلين زعلي أكرلر حلزب رلوري فلي التلاريخ العلالبي ألن فيلر وإرا تله كانلا عللى م لتو اإلميانيلاي الثوريلة
الضسبة للر والعصر .وكان الرعض ي لون عنه برضعة سنتيبتراي ،أو ضعف ذلك ،أو أكثر بيثير.
وكنت معأ ايا اي الحزب الرلشفي ت ريرًا الارال العب الفعللي الل ل األشلهر وال لنواي التلي سلر ت اينتفاضلة .ول لي حبل
اليثيلرون معهل إلللى ال لجون والبنفللى ايناراعللاي الث يللة ل شللهر األولللى ملن الحللرب ،وأح للوا بانهيلار األمبيللة وهل منعزلللون أو
يعيشون اال مجبوعاي صغير  .وكانوا إذا ما عاشوا اال صفوف الحزب يشعرون بتجاوب كافو إزاء األفيار الثورية -وهذا ملا
كان يرباه بالرلشفية -ولين ما أن يجيوا أنف ه منعزلين حتى يف يوا ال ير على م اومة ضغط الوسلط البحليط بهل  ،ويعجلزوا علن
إعااء ت يي مارك ي ل حياث .وب يت البحركاي الرائعة التي تبت اال الجباهير في سلنتين ونصلف ملن الحلرب بعيلي علن ح ل
ضللا .وكانللت ع ليللة هللذ
مللراارته  .ولل تنتللزعه اينتفاضللة مللن عللزلته فح ل  ،بل رفعللته إلللى ال لللاة وأعلللى مراكللز الحللزب أي ً
العناصر تتجاوب غالرًا مق أنتليجن يا وزيبيرفاليو أكثر من تجاوبها مق العبال الثوريين في البصانق.
ومن البركي أن والر شفة ال يامىو الذين كانوا يشيرون في أبريل (ني لان)  1917بيل تلرجح إللى صلفته كبناضللين اليماء
غيوا معرضين لهزيبة مح ة ،ألنه كانوا ييافعون عن عنصر من عناصر ت اليلي الحلزب لل يعلي يصلبي أملا تجربلة التلاريخ .ول لي
اال كالينين مث ً في مرتبر بتروغرا البنع ي في  14إبري (ني ان) :وإننلي ملن الر شلفة – اللينينيلين ال ليامى ،وأعت لي بل ن اللينينيلة
ال ييبة ل تثرت عجزها حتى هذ اللحأة .واستغرب أن يُعلن لينين ب ن الر شفة ال يامى غيوا مزعجين في اللحأة الحاضلر و .ول لي
كثيرا من ايتهاماي البشابهة .ولين اايعة لينين مق صيغة الحزب الت لييية ل تبنعه من أن ييون ولينينيلاو.
سبق لينين في هذ األيا
ً
ل ي أل ى ر اء الرلشفية البهترئ لينا ي نواتها إلى حيا جييي .
وللصراع ضي الر شفة ال يامى ،وجي لينين اليع في شريحة أالر اال الحلزب .وكانلت شلريحة تبرسلت منلذ أملي اريل
ورا
ولينها أكثر من الار ة ال اب ة حيوية وأشي اتصايً بالجباهير .ونحن نعل أن العبال الر شفة لعروا في انتفاضة فرراير (شلراط) ً
حاس ًبا .ورأوا أن من الاريعي أن ت تولي على ال لاة الار ة التي ح ت النصلر .واحلت هلريء العبلال بشلي عللى اللط كلامنييف -
ستالين ،وهي حي فيرورص بار بعض والز عباءو ملن الحلزب .وههلر الوضلق بشلي مشلابه فلي الب اطعلاي .ووجلي فلي كل ميلان
ب شفة ي اريون متهبون بالتارف الذي يص إلى حيو الفوضوية .ول يين ين ص العبال الثوريين سو الحجل النأريلة ال زملة
لليفاع عن مواافه  .ولينه كانوا على استعيا للتجاوب مق أول نياء مفهو .
واتجه لينين نحو هذ الشريحة العبالية التي وافت عللى اليميها الل ل ملي فتلر  .1914 - 1912وفلي بيايلة الحلرب ،سلي ي
الحيومة للحزب ضربة اوية ،وسح ت البجبوعة الرلشفية في مجلر اليوما ،فتحيث لينين عن العب الثلوري الب رل  ،ونلا أولئلك
الذين ر فه الحزب ووستأهر كوا ر ال يا يي ن الجييي رغل كل الصلعوباي ملن بلين ايف العبلال اللواعينو ،صلحيح أن لينلين كلان
مفصويً عنه بجرهتين ،وي ي ي معه أي اتصال ت ريرًا ،ولينه ل يين يرتعي في ارار نف له علنه  .ووحتلى للو تحابلوا بشلي يزيلي
البر أو عشلر ملراي ب لر الحلرب ،وال لجن ،وسليرريا ،والبنفلى! فلإن ملن البتعلذر تليمير هلذ الشلريحة .إنهلا حيلة .إنهلا مشلرعة
بالروح الثورية والروح البضا للشوفينيةو .وكان لينين يعيد بفير كافة األحياث التي يعيشها هريء العبال الر شفة .ويجلي معهل
ايستنتاجاي الضرورية ،ولينه كان يجيها بشي أكثر جرأ وأشي ات اعًا .وعنيما أرا لينين مجابهة تر زعباء الحزب ومجبوعة
ضراطه ،اعتبي بي ر ة على ضراط الصف في الحزب نف ه ،ألنه كانوا يبثلون العام الرلشفي ال اعيي بشي أفض .
وتعو او ايشلتراكيين  -اللوطنيين البراتلة ،والضلعف السفلي لجنلاح الر شلفة اينتهلازيين إللى أن ايشلتراكيين  -اللوطنيين
ملق هلذ
كانوا ي تنيو ن إللى أحيلا الجبلاهير الب لر ة وأوهامهلا الحاليلة ،عللى حلين كلان جنلاح الر شلفة اينتهلازيين يحلاول اللت
األحيا واألوها  .وتيبن او لينين الااغية ب نه فه البنا اليااللي للحركة ،ونأ سياستها وف هذا البنا  .إنه ل يفر سياسته
على الجباهير ،ولينه ساعيها ع لى وضق وتنفيذ الااها الساصة .ول ي أعا لينين ك معضل ي الثلور إللى م ل لة واحلي والشلرح
بصررو وهذا يعني رفق وعي الجباهير إلى م تو الوضلق اللذي ُفعلت إليله بحيل م لار التالور التلاريسي .وكلان عللى العامل أو
الجنيي الذي أصابته سياسة التوفي يين بسيرة أم أن ينت إلى مواف لينين ون التواف في البرحلة الوساية ليامنييف ستالين.
وما أن ههري صيغ لينلين ،حتلى سللات أملا الر شلفة ضلو ًءا جييليًا عللى تجربلة الشلهر الباضلي وتجربلة كل يلو جييلي.
وههر في وسط جباهير الحزب العريضة اتجا ي ول :إلى الي ار! إلى الي ار! نحو أفيار لينين.
وي ول زالي ج يي :ووأعلنت البناط الواحلي تللو األاللر علن ت ييليها ،وملا أن ع لي ملرتبر الحلزب لعبلو روسليا فلي 24
إبري (ني ان) حتى أعلن تنأي بتروغرا ب سر عن واوفه إلى جان األفيارو.
وهيذا ابتيأ الصراع في سري إعا ت ليح الحزب فلي م لاء  3إبريل (ني لان) ،لينتهلي ملق نهايلة الشلهر( .)2واعترلر ملرتبر
الحزب البنع ي في بتروغرا ال ل الفتر الوااعة بين  24و 29إبري (ني ان) أن مار (اذار) كان شهر التر اي اينتهازية .وأن
إبري (ني ان) هو شهر األزمة الحا  .وكان عي الحزب الي تزايلي فلي هلذ الح رلة ،وارتفلق م لتوا ال ياسلي بشلي ملحلوه .وكلان
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 149منيوبًا يبثلون  79أللف عضلو حزبلي ملنه  15أل ًفلا فلي بتروغلرا وحليها .فلإذا ملا أاللذنا بعلين ايعترلار أن هلذا الحلزب كلان
باألمر غير شرعي ،وغيا اليو حزبًا مضا ًا للفير الوطنية الشوفينية ،وجينا أن عي كرير وها  .ول ي ر لينين هلذ الفيلر أكثلر
من مر بلهجة تن عن الرضا ،وتحي ي طريعة البرتبر ال ياسية عني انتساب أعضاء البيت السب ة؛ إذ ل ينتس فلي هلذا البيتل
ك من كامنييف وستالين ،أكرر صناع أالااء إبري (ني ان).
وبالرغ من ح الب لة الباروحة على ب اط الرح اال الحزب ببجبله ،ف ي ب ي عي ملن الزعبلاء البلرتراين ببوالف
األم ر في موااعه  .ووافوا في البرتبر مواف البعارضة أو نصف البعارضة ملن لينلين .وحلافظ سلتالين عللى الصلبت ،وب لي فلي
وضق البراارة .وتحيث زيرجين يي باس وعي كريرو من الرفاق الذين وي يواف ون مرليئيا عللى أفيلار صلاح الت ريلرو ،وطالل
ب باع رأي والرفاق الذين عاشوا معنا أحياث الثور بصور عبليةو .وكان في هذا ال لول إشلار واضلحة إللى أن منرلق أفيلار لينلين
ريرا يليعو فيله إللى اليييتاتوريلة الييب راطيلة  -الررجوازيلة .وحلاول
كامن في وجو بعييًا عن الر  .واي كامنييف إلى البرتبر ت ً
رييوف ،وتوم يي ،وكالينين الر لاء بشلي أو االلر فلي البواالف التلي أاللذوها الل ل شلهر ملار (اذار) .و افلق كلالينين علن فيلر
الوحي مق البناشفة بغية الصراع ضي الليرراليلة .وأل لى سلبييوفيتد -وهلو أحلي البناضللين البشلهورين -فلي موسليو الاابًلا ضلبنه
عي ًا من الشياوي :وحيثبا توجهنا رفق النا ضينا شر ًحا مرعرًا هو أفيار الرفي لينينو .ح ًا ل ي كانت الحيا أشي ي ًلرا عنليما كلان
الر شفة يصوتون إلى جان م رراي البناشفة.
ل ي كان زيرجين يي من أنصار روزا لوك لبرورص ،وهلذا ملا فعله إللى الوالوف ضلي حل األمل بت ريلر مصليرها ،واتهلا
لينين بحباية البيول اينفصالية التي تضعف الرروليتاريا في روسيا .وكان الر على زيرجين يي هو أنه ييع الشوفينية الروسية -
العأبلى ،وهللذا مللا فعله إلللى ال للول :ووبوسلعي أن ألوملله (لينللين) علللى واوفله مللق وجهللة نألر الشللوفينيين الرولللونيين واألوكللرانيين
وغيره و ،ول يين هذا الحوار ال ياسي ليسلو من الارافة؛ أن الروسي العأي لينين يته الرولوني زيرجين يي بشوفينية روسية -
عأبى موجهة ضي الرولونيين ،على حين يتهبه هذا األالير بالشوفينية الرولونية .وكانت الفير الصلحيحة فلي هلذا الجليل كلله أيضًلا
عنصرا من أه عناصر رور أكتوبر (تشرين األول).
إلى جان لينين .ول ي غيي سياسته الساصة بال ومياي
ً
واالتفت البعارضلة بشلي واضلح .ولل تجبلق ضلي األفيلار الباروحلة أكثلر ملن  7أصلواي .وشلهي البلرتبر حليرًا اسلتثنائيا
غريرًا ي تح ايهتبا  ،ويتعل بع ااي الحزب األمبية .ففي نهاية أعبال البلرتبر ،والل ل اجتبلاع م لاء  29إبريل (ني لان) ،الي
زينوفييف باس اللجنة مشروع ارار ي ول :وسيت ايشترا في مرتبر الزيبيرفالييين العالبي البحلي بتلاريخ  18ملايو (ايلار)و (فلي
ستوكهول ) .وت ول محاضر جل اي البرتبر :ووتبت البواف ة على ذلك باإلجباع باستثناء صوي واحيو .وكان هذا الصوي الوحيلي
نأرا لواوف غلالريته نهائيلا إللى جانل الب لت لين األلبلان،
البعار هو صوي لينين .فل ي طال ب اق الع ااي مق الزيبيرفاليين ً
والب لالبين البحايليين مللن أمثلال ال وي للري غلري  .وليللن كلوا ر الحلزب الروسللية كانلت تعترللر الل ل الحللرب أن فيلر زيبيرفالللي
متااب ة مق الرلشفية .ول يين البنيوبون اي واف وا بعي على التسلي عن ت بية ايشتراكية  -الييب راطية ،كبا لل ي لرروا ال ايعلة ملق
زيبيرفالي التي ب يت بالن رة له ربا ً
طا يصله بجباهير األمبية الثانية .وحاول لينين تحييي البشاركة في البرتبر الب رل عللى األال
ب هياف استع مية .وواف زينوفييف ضي  .ول تت البواف ة على ااتراح لينين .عنيها صوي وحي ضي مجبلوع ال لرار .ولل ييعبله
أحي .وكان هذا االر فعة لبشاعر مار (اذار) ،وتب لك اللرعض ببواالف األملر ،والشلوا أن يجليوا أنف له ومعلزولينو ولل يع لي
نأرا لس فاي زيبيرفالي اليااللية التي فعت لينين إلى ال ايعلة معهلا .وهيلذا ح ل الواالق العبللي سياسلة
مرتبر ستوكهول البذكور ً
ايمتناع عن الحضور التي ُرفضت باإلجباع ،باستثناء صوي واحي.
وكانت حلي اينعالاف اللذي شلهيته سياسلة الحلزب واضلحة للجبيلق .وتحليث العامل الرلشلفي شلبييي -اللذي غليا فيبلا بعلي
مفو الشع للعب  -أما مرتبر إبري (ني ان) ف ال :ول ي أعاى لينين اتجاهًا جيييًا لاريعة نشاط الحزبو .وكت راسليولينيوف
بعي عي سنواي ،أن عب لينين في إبري (ني لان)  1917وح ل رلور أكتلوبر فلي وعلي الا الحلزب  ...أن تيتيلك حزبنلا ي يرسل
ال ً
اللا م للت ي ًبا ،ول للي سللج هللذا التيتيللك بعللي الليو لينللين انعاافًللا حللا ًا نحللو الي للارو .وتحلليرت الرلشللفية ال ييبللة لو مي سللتا عللن هللذا
اينعااف بشي مراشر أشي اة عنيما االت في  14إبري (ني ان) أما مرتبر بتروغرا  :وكان جبيق الرفاق ار ايو لينين تلائهين
وسط الألباي .ول يين أمامه سو صيغ عا  .1905وعجزنا عن إعااء اليرو للشع عنيما وجلينا يسلل الثلور بعفويلة ...
واضار الرفاق إلى ايكتفاء باإلعيا للبجلر الت سي ي وف أسلوب برلباني ،ول يفيروا لحأة واحي باينيفاع إلى أما  .والبواف ة
على أفيار لينين تعني أننا سنتصرف وف متالراي الحيا نف ها  ...ولير علينلا أن نسشلى اليومونلة ،ألننلا ح نلا الحيوملة العباليلة.
صرفة ،ب كانت برجوازية صغير أيضًاو.
ول تين كومونة بارير عبالية س
ويبيننا أن نتف مق سوالانوف على أن إعا ت ليح الحزب وكانت أكرر وأه انتصار ح ه لينين في أول أيا ملايو (ايلار)و.
والح ي ة أن سوالانوف كان ير ب ن لينين استريل س ح البارك ية ال ل هذ العبلية ب ح الفوضوية.
وير ى أمامنا سرال ها  ،ولين طرحه أسه من اإلجابة عليه :تر كيف سيجري تاور الثور لو لل ي لتاق لينلين الوصلول
إلى روسيا في إبري (ني ان) 1917؟ وإذا كان حييثنا ال اب كله يركي أو ييشف شيئًا ،فإننا ن م أن ييون هذا الشليء هلو أن لينلين
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لل ييللن الللال التاللور الثللوري ولينلله انللتأ فللي سل لللة ال للو اإليجابيللة ،فيللان حل لة كريللر فللي هللذ ال ل لللة .وجللاءي ييتاتوريللة
الرروليتاريا من الوضق كله ،ولينه كان من الضروري توجيهها .وكانت إاامتهلا متعلذر ون وجلو حلزب .ولل ييلن الحلزب الا ًرا
على تنفيذ مهبته ون فهبها .ولهذا ،ف ي كان لينين في تلك الفتر ضروريا ي غنلى عنله .ولل ي لتاق أي زعلي بلشلفي ارل حضلور
إجراء تشسيص سلي للثور  .و ُفعت ايا كامنييف  -ستالين تحت ضغط األحياث نحو اليبين ،أي نحلو ايشلتراكيين اللوطنيين .ولل
أمرا ي يبين ت فيه.
تتر الثور بين لينين والبنشفية أي ميان لبوااف وساية .وكان الصراع اليااللي في ال الحزب الرلشفي ً
ول ي عج ايو لينين بتاور األمور .وساعي ت رير الشسصي على ت صلير ملي األزملة .فهل يبيننلا أن ن لول بيل ت كيلي أنله
كان بوسق الحزب أن يجي سريله ب لينين؟ إننا ي ن تايق ت يي مثل هلذا الت كيلي أبليًا .والوالت هنلا عامل حاسل  ،ويتعلذر النألر إللى
ساعة التاريخ بعي واوع األحياث .ولير بين البا ية الجيلية وال يرية أي تشابه أو ت ارب .ولو ل يين لينلين موجلو ًا ألاللذي األزملة
الناجبة عن تصرفاي ال يا اينتهازية شي ً أكثر حي وأشي طويًَ .بيْي أن هروف الحرب والثور كانلت تضلغط عللى الحلزب ،وي
تتر له فتر طويلة ينفذ فيهلا مهبتله .وللذا ف لي كلان ملن البحتبل أن يُضليق الحلزب التائله البن ل الوضلق الثلوري ،ويف لي الفرصلة
الب ئبة ال ل عي سنواي .وهنا يريو لنا ور العام الشسصلي بحجل ضلس إللى حلي بعيلي .وليلن علينلا أن نفهل ح ي لة هلذا الليور،
وذلك باعترار العام الشسصي كحل ة واحي في ال ل لة التاريسية.
وأ اللي و لينللين والبفللاجئو ،وعو تلله مللن السللارال بعللي غيللاب طويل  ،وايتهامللاي البتعللي التللي أرارتهللا الصلحافة حوللله،
وصلراعه ملق كافلة زعبلاء حزبلله ،وانتصلار ال لريق علليه  ،وكافللة البألاهر السارجيلة ل حلياث ،إلللى ت يلي يضلق الفلر  ،الرال ،
العر ري في مجابهة الأروف البوضوعية ،والجباهير ،والحزب .والح ي ة أن هذ الن يضة ي تبث سو جان واحي من األمور.
صيفيا في التاور التاريسي ،ولينه كان نتاال مجب التاريخ الروسي ال لاب  .وكلان يبلي بجلذور إللى
ول يين لينين
عنصرا ُ
ً
أعباق هذا التاريخ .ف ي كان على اتصال بالعبال البت يمين .وشاركه نضاله ال ل ربق ال لرن اللذي سلر الثلور  .ولل ييلن وتل رير
الصيفةو الا ًرا عللى التليال باألحلياث ،بل كلان اصلافة ال لد التلي حلاول لويلي جلورال أن ي لي بهلا طريل الثلور  ،ولل ييلن لينلين
يعار الحزب من السارال ،ب كان أفض تعرير عن هذا الحزب .وكان ال فه مق ال يلا اي الرلشلفية يعنلي صلراع ماضلي الحلزب
مق م ت رله .ولو ل يرتعي لينين بصور إجرارية عن الحزب ب ر شروط اللجوء والحرب ،لبا كانت اآللية السارجية ل زمة راميلة
بالشي الذي جري به ،ولبا أالفت إلى هذا الحي استبرارية التاور اليااللي للحزب .وي يبيننا أن ن تنت من األهبية السارالة اللذي
أالذها َم ْي لينين سو أن الزعباء ي يل تون صليفة ،وأن االتيلاره وإعليا ه يتالل عشلراي ال لنين ،وأن ملن البتعلذر اسلترياله
بشي اعتراطي ،وأن إبعا ه اآللي عن الصراع يصي الحزب بجرح ا و  ،اي يصي هلذا الحلزب فلي بعلض الحلايي بشلل طويل
األمي.

الهوامش
( )1تنأيف اسار ي أوجيا  :كناية ع ن صعوبة العب  ،وت ول األساطير الرومانية أن هذا العب من األعبال األرني عشر التي
اا بها هرا ( .البعربان)
( )2في اليو الذي وص به لينين إلى بتروغرا أواف الرولير الرريااني في هاليفير على الارف اآلالر ل طل ي ستة مهاجرين
كانوا يركرون الراالر النرويجية كري تيانيا  -فجور ؛ بغية العو إلى ب ه وه  :تروت يي ،وتشو نوف يي،
وميلنيتشان يي ،وموالين ،وفيشيليف ،ورومانتشينيو .ول يتبين هريء األشساص من الوصول إلى بتروغرا إي في  5مايو
(ايار) ،وكانت إعا ت ليح الحزب فيريا اي انتهت بساوطها العريضة؛ ولذا فإننا ي نر أن من الببين أن نذكر هنا مجب ً
ألفيار تروت يي حول الثور  ،تلك األفيار التي طرحها في صحيفة يومية كانت تصير في نيويور  .ولين ببا أن معرفة مث
هذ األفيار ست اعي ال ارئ على فه التجبعاي الب رلة اال الحزب ،والصراع األيييولوجي في عشية أكتوبر (تشرين
األول) ،فإننا نر أن من األفض أن نضق ايستشها اي الساصة بهذا الب اق على حي  .ونجبعها في ملح بآالر اليتاب.
وي تايق ال ارئ تجاه هذا البلح بي ب اطة إذا ل يين يو ايهتبا بيراسة تفصي ي اإلعيا النأري ألكتوبر (تشرين
األول)( .البرلف)
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"أيام أبريل"
وفي  23مار (اذار) ال للت الوييلاي البتحلي األمريييلة الحلرب .وفلي هلذا اليلو نف له أااملت بتروغلرا مراسل ضلسبة
ببناسرة تشييق ضحايا رور فرراير (شراط) .وكان ايحتفلال الحلزين يحبل فلي طياتله شليئًا ملن البلرح ،ويحلي الحركلة األاليلر ملن
سبفونية األيا السب ة .وحضر الجبيق مراس اليفن ،وكان بين الحضور الرفاق الذين ااتلوا إلى جان الضحايا ،واألشساص اللذين
نا وا بايعتيال ،وعي مبن شاركوا بعبلية ات الضحايا ،وكثيلر مبلن أاللذوا موالف البتفلرال الل ل الصلراع كلله .ووالف الال ب،
والللوزراء ،وال للفراء ،والرورجوازيللون البوسللرون ،والصللحفيون ،والسارللاء ،وزعبللاء األحللزاب إلللى جان ل العبللال ،والجنللو ،
والشرائح الي ُنيا من سيان البين.
وجلاءي النُعلوش الحبلراء إللى سلاحة ملار (سلاحة ايستعراضللاي) بصلفوف طويللة يحبلهلا العبلال والجنلو  .وعنليما بليأ
الحاضرون يوارون النعوش في ال ُحفر البعي لذلك ،أطل ت العة بار وبولص أول رش ة ناريلة تحيلة للضلحايا ،فهلزي الجبلاهير
الشعرية البحتشي  .وأرعيي البيافق بشي مسالف للباضلي :إنهلا مليافعنا ،وتحيتنلا .وحبل حلي فيرلورص  51نع ً
شلا أحبلر .وكلان هلذا
صلا وكثافلة علي كريلر ملن
العي جز ًءا من الضلحايا اللذين يفسلر بهل الحلي .وللوحظ فلي موكل الحلي اللذي كلان أكثلر البواكل ترا ً
إلى جان ب ية الراياي .ول يرل فلي سلاحة ايسلتعرا نف لها سلو أعضلاء الحيوملة ،وأعضلاء
الراياي الرلشفية البرفو فة ب
ال وفييت ،ونواب مجلر وما اإلمرراطورية  -ال ُبتوفي الذي يرفض بعنا إع ن مراسي فنه.
ومر أما ال رور ال ل هذا اليو  800ألف شسص على األا مق أع مه وموسي اه  .ومري البأاهر بنألا رائلق بلالرغ
من أن ح اباي ال يا الع يرية العليا أكيي أن مرور مث هذ اليت الرشرية الهائلة ال ل الوات البحلي أملر متعلذر ي بُلي أن يلنج
عنه فوضى رهيرة كارروية .وكان لهذا األمر يلته بالن رة لهذا النوع من الب يراي الثورية ،التي ي يار فيها الوعي الراضلي علن
نأرا ألنه نفذ ألول مر أعبايً جليلة ،ول ير عليه سو انتأار أيا م رلة أفض  .ول يحلافظ عللى النألا سلو هلذ اللروح،
نف ه ً
ألن التنأي انذا كان محيو ًا ،معيو التجربة ،وي يث بنف ه إلى حي بعيي.
والح ي ة أن مراس اليفن هذ أررتت الا أساور الثور غير اليامية .ومق هذا ،ف ي سا الل ل الجنلاز روح نجل عنهلا إللى
حي ما مناخ يشره مناخ األيا األولى التي انرث ت منها هذ األساور .
وبعي  25يو ًما -حصلت ال وفييتاي ال ل هذ الفتر على الرر واسعة ،ور ة كرير بنف ها -احتفلت الر بيو  1مايو (ايار)
ح ل الت للوي الغربلي (البوافل ليلو  18أبريل [ني لان] ح ل الت للوي ال ليي ) .ونأبللت كافلة مللين اللر اجتباعللاي ومأللاهراي.
وعالت البرس اي الصناعية ،و وائر اليولة والرليياي ،والزيب تفو .وشهيي موهيليلف -حيل تتبركلز ال يلا العليلا -احتفلايً سلار
في م يمته فرسان ال يير جلورال .وسلار رتل هيئلة األركلان ،اللذي لل يُعلزل جنلرايي ال يصلر ،وهلو يحبل يفتلة  1ملايو (ايلار).
واالتلط العيي الرروليتاري البضا للع يرية مق مأاهر وطنية مبوهة تحت ر اء روري .وحبلت ك شريحة من شرائح الشع في
هذا ايحتفال ع ليتها الساصة .ولين كافلة الشلرائح كانلت ي تلزال مستلالة ملق بعضلها اللرعض االل مجبلوع ي واع ،يت ل بلرعض
الرياء ،ولينه يشي في نهاية البااف موكرًا مهيرًا.
وشي العبال في العاصبتين والبراكز الصناعية غالرية البحتفلين بهذا العيي .وبيي وسط جباهير العبال بي وضوح أع
ويفتاي وراياي ،والااباي ،وماال  ،تركي او التنأيباي الرلشلفية ،وامتليي عللى الواجهلة الواسلعة ل صلر ملاري -م لر الحيوملة
البراتة -يفتة صارالة حبراء كت عليها وعاشت األمبية الثالثة!و .ول تين ال لااي اي تسلصت بعي من الجلها اإل اري؛ لذا فإنهلا
ل تجر على انتزاع هذ ال فتة البزعجة البثيلر لل ال  .وبليا الجبيلق وكل نه فلي عيلي .واشلتر رجلال الجرهلة بهلذا العيلي ح ل
وأغان رورية االل السنلا ق .وكلان ليل هلذا صليا
إمياناته  .وجاءي األنراء ال ائلة بوجو اجتباعاي والااباي ،وأع مرفوعة،
و
في الجان األلباني.
ول تين الحرب سائر نحو نهايتها ،ولينها زا ي على العير ح ل عبلهلا .وفلي يلو احتفلايي فلن ضلحايا الثلور  ،الللت
ااعاي جييي لتعايها فعة جييي  .ومق هذا ف ي شهيي كافة أرجاء روسليا مواكل ايحتفلايي التلي تضل الجنلو اللرو ال لائرين
إلى جان أسر الحرب من العيو ،تحت راية واحي  .وكان الجنو األسر يغنلون فلي بعلض األحيلان النشليي نف له بلغلاي مستلفلة.
ووسط هذ الروعة الااغية البشلابهة ل لي جلارف يب لح حليو الار لاي واألحلزاب واألفيلار ،كانلت البألاهر البشلتركة للجنلو
الرو واألسر النب اويين واأللبان حيرًا ها ًما ،حاف ً باآلمال ،يليفق البلرء إللى التفييلر بل ن الثلور تحبل فلي أعبااهلا -رغل كل
شيء -عال ًبا أفض .
وكبا مري مراسل الليفن فلي ملار (اذار) ،ملر ايحتفلال بيلو  1ملايو (ايلار) وسلط نألا كامل  ،و ون علرا أو ضلحايا،
وك نه احتفال ووطنيو كرير ،بَيْي أنه كان بوسلق أي أ ُذن مرهفلة أن ت لبق بلين صلفوف العبلال والجنلو بل عنلاء نغبلة مشلرعة بنفلاذ
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الصرر ،وب ط من التهييي؛ إذ تزاييي صعوباي الحيا  ،وارتفعت األسعار بشي ملحوه ،وطال العبال بالحي األ نلى ملن األجلور،
ولين أصحاب العب ااوموا بإصرار ،وتصاعي عي النزاعاي في البصانق ب تواف ،وتفاا ن ص البئونة ،والفضلت حصلة الفلر
من السرز ،وغيا است ك شيء ،ببا في ذلك الجريد (ذلك الاعا الشعري) بحاجة لراااة.
وتصاعيي الن بة في حامية العاصبة أيضًا .وأعيي هيئة أركان البنا ة الع يرية عبلياي ال بلق ضلي الجنلو  ،ف بعليي علن
ع ي اجتباع عا في البواق ،وأبي الجنو تسوفه من البساااي
العاصبة أفض ال اعاي وأشيها رورية .وفي  17أبري (ني ان) ُ
البعا ية ،وأراروا م لة إي اف الروال ال اعاي من العاصبة .ول ي تصاعيي او ههور هذا البال وحيتها فيبلا بعلي ملق كل أزملة
جييي من أزماي الثور  .ولين مصير ك البآسي كان كامنًا في الحرب التلي ي يرليو أي أرلر لنهايتهلا .فبتلى سلتحب الثلور ال ل
إلى الشع ؟ وب يفير كرن يي وت يريتلي؟ وأالذي الجبلاهير تصلغي للر شلفة بانترلا أكرلر ،وكلان اللرعض يرصلي حركلاته الل ل
اينتألار بنصلف عللياء ،عللى حللين يرصلي الللرعض تصلرفاته بث للة .واالتفلى تحللت انضلراط ايحتفللال حاللة فيريللة متلوتر  ،وتغلغل
التسبر بين الجباهير.
ول يفير أي امرئ ،ببا في ذلك أصحاب ال فتة البعل ة على واجهة اصر ماري ،ب ن ر اء الوحي الوطنيلة للثلور سليتبزق
بعنف بعي يومين أو ر رة أيا  .وههري فج أحياث رهيرة تصور الرعض واوعها ك مر محتلو  ،ون أن ينتألر انلييعها ببثل هلذ
ال رعة .وجاءي اليفعة هذ البر من ال ياسة السارجية للحيومة البراتة ،أي من م لة الحرب .ول ي رب علو الث لاب ملن الفتيل
سو ميليوكوف.
وهللذ هللي اصللة عللو الث للاب والفتي ل  :فللي اليللو الللذي أعلنللت أمرييللا بلله الحللرب ،أحللر وزيللر الارجيللة الحيومللة البراتللة
بايرتياح ،وطرح أما الصحفيين برنامجه :ض ال اناينية ،وض أرمينيا ،وت ي النب ا ،وض شبالي إيلران ،وايعتلراف بحل
الشعوب بت رير مصيرها .ويشرح ميليوكوف البررخ تصرفاته كوزير الارجية في لول :ووكلان ي لعى فلي جبيلق أعبالله العاملة إللى
الت كيي بشي على األهياف ال لبية للحرب التحريرية ،ولينه يرباها ائ ًبا بشي وري مق البعض ي والبصالح الوطنية الروسيةو.
وأرار الحيي الصحفي انترا التوفي يين .وت اءلت صلحيفة البناشلفة بامتعلا ومتلى سلتتسلص ال ياسلة السارجيلة للحيوملة
البراتة من ك هذا اليج ؟ ول ي تال الحيومة البراتة من حيوماي الحلفاء بإصرار أن تتسلى صراحة وبصلور نهائيلة علن كل
ض ؟و وهيذا رأ هريء النا أن الحيي الذي ايمه الوزير الجشق بي صراحة ي يعيو أن ييون ج ً .وكانوا عللى اسلتعيا ألن
يروا في تبويه الشهواي تحت غااء سلبي إلغا ًء ل كذوبلة .واللاف كرن ليي ملن هيجلان اللييبواراطيين ،فل علن علن طريل ميتل
أملرا ناج ًبلا
الصحافة :ب ن برنام ميليوكوف ي يبث سو رأيه الشسصي .واعترر كون صاح الرأي الشسصي
وزيلرا للسارجيلة ً
ً
عن الصيفة.
أما ت يريتلي البشهور ببوهرته في إعا األمور كلها إلى أشيال وصليغ عا يلة متفل عليهلا ،ف لي أكلي عللى ضلرور إصليار
بيللان حيللومي ،يشللير إلللى أن الحللرب سللتيون بالن للرة لروسلليا حربًللا فاعيللة .وتحابللت م اومللة ميليوكللوف وجللزء مللن م اومللة
غوتشيوف .وفي  27مار (اذار) أصيري الحيومة البراتة بيانًا يركي أن وروسيا الحلر ي ت لتهيف أبليًا ال ليار عللى الشلعوب
األالر  ،أو انتلزاع رروتهلا الوطنيلة ،أو ايسلتي ء بلالعنف عللى أراضلي اآلاللرينو ،بل ت لتهيف واحتلرا الشلروط التلي تفرضلها
اتفاااتنا مق حلفائناو وهيذا عرر ملو وأنرياء ال لاة البز وجة عن رغرته بليالول مليلوي ال لباواي ملق ال تللة وال لفلة .ح ًلا ،ل لي
كان هريء ال ا وغيره ي يح ون بشيء اسبه ال سف.
واست ُ ر بيان  27ما (اذار) بالترحاب من ار الصحافة التوفي يلة باإلضلافة إللى برافليا كلامنييف  -سلتالين التلي كترلت فلي
افتتاحية عي ها الصا ر ار ايو لينين ب ربعة أيا ما يلي :ول ي أعلنت الحيوملة البراتلة بيل وضلوح وجل ء  ...أملا شلعوب العلال
ورا ،وف لري
أجبق أن روسيا الحر ي ت تهيف ال يار على الشعوب األاللر و ...إللخ .وتل فلت الصلحافة اإلنيليزيلة هلذا الريلان فل ً
تسلي روسيا عن الض بلهجة مفعبة بالرضى .واعتررته تسليلا علن ال لاناينية ،ون أن تعللن التلزا برياانيلا ببثل هلذا البوالف.
وأطل سفير روسيا في لنين إشار تحذير ،وطال بتروغرا بتف يراي تركي بل ن وروسليا للن تارل مرليأ ال لل بليون ضل بل أيلة
شروط .ولينها ستار ه إذا ل يتعار مق مصالحنا الحيويةو .ول يين هذا يسرال عن صيغة ميليوكوف :التي تعي بعي نهل كل ملا
مغايرا لبواف لنين؛ إذ تابعت ع ميليوكوف ،وأالذي تشجعه ،وتاالره علن طريل بلاليولوص
ل نا بحاجة إليه .ووافت بارير موافًا
ً
بضرور إتراع سياسة أشي حز ًما إزاء ال وفييت.
***
وتضاي رئير مجلر الوزراء الفرن ي ريرو من تر بتروغرا  ،ف ل لنين وروما وإذا كانتا ي تريلان أن ملن الضلروري
عللو الحيومللة البراتللة لوضللق حللي لي ل هللذا ايلترللا والغبللو و ،وأجابللت لنللين أنهللا تللر أن مللن األفض ل و فللق ايشللتراكيين
الفرن يين واإلنيليز للذهاب إلى روسيا ،والت رير مراشر على رفاق أفياره و.
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وجاء إرسال ايشتراكيين الحلفاء إلى روسيا بوحي من جنرايي ال يصر ال يامى .ول ي كت ريرو عن (ايشتراكي الفرن ي)
سلاو .وليلن ميليوكلوف أبلي ضلي ه ملن
الرير توما ما يلي :وإننا نعتبلي عليله فلي فلق الحيوملة البراتلة لتجعل اراراتهلا أكثلر حبا ً
صاو ليع وجهة نأر ميليوكوف ،وأنه وعي
اتصال توما الوري مق زعباء ال وفييت .ور ريرو على ذلك ب ن توما ويعب مسل ً
بيفق سفير ب إلى ت يي ع أكثر فاعلية.
ومق هذا ف ي الاف الحلفاء من بيان  27مار (اذار) السالي من ك معنى ،ورءوا فيله تنلازيً أملا ال لوفييت .وهلي ي لنلين
ب نها ستف ي إيبانها وب ير روسيا ال تا ليةو .واشتيى باليولوص ملن تلر الريلان وغبوضله .وكلان هلذا هلو كل ملا ينتألر ميليوكلوف،
الذي اعتبي على ع الحلفاء ،وانيفق في لعرة كرير كانت أضس بيثير من إمياناته .وكانلت فيرتله األساسلية هلي :اسلتسيا الحلرب
ضي الثور  .وكان هيفه البراشر ال ري على هذا ال ري هو تحاي معنوياي الييب راطية .ولين التوفي يين بيأوا منلذ أبريل (ني لان)
نأرا لتعرضه لضغوط كرير اا مة من ال اعي  .وكانلت
بإههار بعض العصرية والتر البتزايي بالن رة لب ائ ال ياسة السارجيةً ،
الحيومة بحاجة ل ر  ،ولين الجباهير البشرعة بروح اليفاع الوطني كانت م تعي لليع الر سلل ي الر حلرب .وكلان ي بُلي
من ت يي مأاهر أف سلبي لهذ الجباهير.
وتابق ت يريتلي استسيا سياسة األشيال والصيغ العا ية البتف عليها ،فااترح على الحيومة البراتلة أن ت لي للحلفلاء ملذكر
مشابهة لريان  27مار (اذار) اليااللي .وأاللذي اللجنلة التنفيذيلة عللى عات هلا بالب ابل فلق ال لوفييت إللى التصلويت عللى والر
الحريةو .وواف ميليوكوف على هذ اللعرة :ال ر م اب البذكر -ولينه الرر أن يي ل ملن هلذ الب لاومة ك لرًا مز و ًجلا .وكلان
مأهر البذكر ييل على الرغرة بشرح الريان ولين مضبونها كان ي تنير هذا الريان وين ضه .وأكيي البذكر أنه ي ينرغي أن تر ي
الجعجعة اللفأية التي تتحيث بها ال لاة الجييلي علن ال لل إللى التفييلر بل ن الثلور البنجلز سلتر ي إللى إضلعاف ور روسليا فلي
الصراع البشتر مق الحلفاء ،ب على العير؛ إذ تزايي تصبي الشع كله على فق الحرب العالبية حتى النصر النهائي ...و.
وتشير البذكر في ميان االر إلى أن البنتصرين وسيجيون الوسيلة للحصول على الضباناي وفر الع وباي التي تضلبن
في الب ت ر منق واوع أية صراعاي اميةو .وهيذا أ رجت كلبتلا وضلبانايو ووع وبلايو بنلاء عللى إلحلاح توملا  .وليلن هلاتين
اليلبتين ي تعنيان في لغة اليبلوماسية البسا عة ،واليبلوماسية الفرن ية بصور الاصة سو الض واإللحاق .وفي يو عيلي  1ملايو
(ايار) ،أبرق ميليوكوف إلى حيوماي الحلفلاء بالبلذكر البيتوبلة بلوحي بلوماسليي الحلفلاء .ولبلا فلرص ملن ذللك بعل البلذكر إللى
اللجنللة التنفيذيللة والصللحف بللآن واحللي .وتجاهلللت الحيومللة ايتصللال باللجنلة التنفيذيللة عرللر ولجنللة ايتصللالو ،ووجللي زعبللاء اللجنللة
التنفيذية أنف ه يُرلغون بالبذكر ك ي فر من أفرا الشع .
ول يجي التوفي يون في هذ البذكر شيئًا ل ي بعو من ميليوكوف من ار  ،ولينه اعترلروا أن فيهلا شليئ ًا ملن العلياء البريلت
ضيه  ،فل ي جر ته من س حه أما الجباهير ،ووضعته أما االتيار محتلو بلين الرلشلفية والليرراليلة .أفلل تيلن الالة ميليوكلوف
كثيرا من األمور تيفعنا إلى ايعت ا ب ن هذا ل يين هيفه األوحي ،وأن حيو مراميه كانت تذه إلى أبعي من ذلك
ت تهيف ذلك؟ إن ً
بيثير.
وكلان ميليوكلوف ي للعى منلذ مللار (اذار) إللى بعل الساللة البجهضلة الساصللة بايسلتي ء عللى مضللائ اللير ني بللإنزال
روسي .وهذا ما فعه إلى إجراء عي من البراحثاي ملق الجنلرال الي لييف ،لي نعله بلإجراء عبليلة اويلة تضلق الييب راطيلة البعا يلة
وللض و أما األمر الوااق .وكانت مذكر ميليوكوف في  18إبري عرار عن إنزال سياسي ملواز عللى شلاطئ الييب راطيلة البجلر
من اليفاع .وكان العب ن -الع يري وال ياسي -متياملين كل التيامل  .وكلان بوسلق الحيوملة ترريرهبلا فلي حاللة النجلاح .وي يعلي
البنتصرون عا الفرصة إليجا البررراي .ولين النصر ل يين وافًا عللى ميليوكلوف .فلاإلنزال بحاجلة للـ 300 : 200أللف رجل .
وفشلت العبلية ل ر ب يط هلو :أن الجنلو رفضلوا ايشلترا بلالهجو  .ل لي واف لوا عللى الليفاع علن الثلور ي عللى شلن الهجبلاي.
وفشلللت محاولللة ميليوكللوف للنللزول علللى شللواطئ الللير ني  .وتحابللت ك ل مساااتلله الب رلللة م للر ًا .وليللن علينللا أن نعتللرف ب ل ن
مساااته كانت مح وبة بشي جيي  ...شرياة أن تنجح.
سا رهيرًا هو مأاهر الوطنيين من مشلوهي الحلرب؛ إذ تلر علي كريلر ملن
وفي  17إبري (ني ان) ،شهيي بتروغرا كابو ً
الجرحى م تشفياي العاصبة ،وسار البشوهون ،مبن ف يوا أيييه أو أرجله إلى جلوار الجرحلى البضلبيين ،واتجهلوا جبيعًلا نحلو
اصر توريي .ون لت سيا راي الشحن العاجزين عن ال ير .وكانت أع البتأاهرين تحب اليتاباي التاليلة :والحلرب حتلى النهايلةو.
وكان هذا كله مأاهر ي يشتر بها الحاا الرشري الناج عن الحرب اإلمرريالية .ذلك الحاا الذي ي يلو أن تعترلر الثلور كل
تضحياته سسيفة ب معنى .ولين حزب اليا يت كان ي لف وراء هلذ البألاهر  ،كبلا كلان ي لف وراءهلا بصلور الاصلة ميليوكلوف
الذي أالذ ي تعي لي ي في اليو التالي ضربة اوية.
وفي م اء يو  19ع يي اللجنة التنفيذية اجتباعًا استثنائيا لبنااشة البذكر البرسلة باألمر إلى الحلفاء .وي ول ستانييفيتد:
ووبعي سباع ال راء ا ألولى ،أالر الحاضلرون باإلجبلاع و ون أي اعتلرا  ،أن ملا تتحليث عنله البلذكر كلان غيلر متوالق ملن ارل
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اللجنةو .ولين البذكر ملزمة للحيومة كلها ببا في ذلك كرن يي؛ لذا كان من الضروري إن اذ الحيومة ار ك شيء االلر .وعيلف
مأهلرا جلا ًا،
ت ليريتلي عللى وحل رملوزو البلذكر التلي لل تيلن ومشلفر و ،وبليأ ييتشلف فيهلا ميلزاي متزايلي  .وأاللذ سليوبوليف
ً
وحاول الررهنة على أنه كان من البتعذر بصور عامة الباالرة وبتواف كام و بين نوايا الييبواراطيين ونوايا الحيومة .واسلتنزف
هريء الحيباء اليرار اواه حتى الفجر ،ون أن يجليوا للب ل لة حل ً .وتفرالوا فلي الصلراح الرلاكر عللى أن يجتبعلوا رانيلة بعلي علي
ساعاي .وي شك في أنه فيروا باإلفا من عام الزمن ال ا ر على شفاء ك الجروح.
وههللري البللذكر فللي كافللة الصللحف الصللراحية وف للرتها صللحيفة ريللتد بشللي مشللرق باسللتثار ميروسللة م للر ًا .وتحلليرت
الصحف ايشتراكية بتوتر شييي .ول تين رابوتشايا غازتيلا (الصلحيفة العباليلة) البنشلفية الي أالبليي سلساها الليللي مثل ت ليريتلي
وسيوبوليف؛ لذا ف ي كترت ب ن الحيومة البراتة نشلري ووري لة تضلرب بنوايلا اللييبواراطيين علر الحلائطو ،وطالرلت ال لوفييت
باتساذ تيابير صارمة وليرء النتائ الرهيرةو لهذ البذكر  .ويحر البرء أن ارار ضغط الر شفة البتزايي واضلحة كل الوضلوح فلي
هذ الجب .
ع ي اجتباع اللجنة التنفيذية من جييي ،وافتتحت الجل ة لي نق أعضاءها مر أالر بعجزه علن التوصل إللى الرار معلين.
و ُ
وت للرر اسللتيعاء مجلللر ال للوفييت لع للي جل للة اسللتثنائية ايل إنهللا ول سللتع و ولينهللا كانللت فللي الح ي للة ل للرر غللور رجللة اسللتياء
ال اعي  ،وبغية ربح الوات إليجا ح للفوضى وايرترا ال ائبة .وانع ليي فلي هلذ الغضلون كل أنلواع جل لاي ايتصلال الساصلة
التي أالذي ترح الب لة وتحولها إلى العي .
وفج االتلط بهذ الرلرلة الشعائرية لل للاة البز وجلة الو رالثلة .والرجلت الجبلاهير إللى الشلارع وسل حها ب يلييها .ووسلط
سحللراب الجنللو ههللري أحللرف ال فتللاي ال ائلللة :وفلي ل ط ميليوكللوف!و وعلللى يفتللاي أالللر  ،ههللري جبل تللر هتافللاي معا يللة
لغوتشيوف .ووسط هذا الاوفان من اليلباي ال االاة ،كان من الصع اكتشاف متأاهري أول مايو (ايار).
ويف ر البررالون هذ الحركة ب نها حركة وال لو األوليلةو وهلذا يعنلي باللغلة الت ليييلة أن أي حلزب ملن األحلزاب لل ي اللذ
على عات ه البرلا ر بالتألاهر وأن البألاهراي تبلت بصلور عفويلة .والي صلير النلياء البراشلر اللذي يليعو الجبلاهير للنلزول إللى
الشارع من أحي األشساص ،وييعى يني الذي كت اسبه في تاريخ الثور بهذا الشي  .كان يني وعال ًبا ،ورياضيا ،وفيل وفًاو .وكان
بعييًا عن األحزاب .ولينه كان في الوات نف ه مرييًا للثور من ك جوارحه ،ويرغ صا اًا بتح ي ما كانت تعي به تلك الثور ملن
فلورا  ...ون أن ي تشلير أحليًا
امال .واي أراري م حأة ميليوكوف وتعلي اي الريتد سساه .ويحيي كات سيرته أنه وبليأ بالعبل
ً
فورا إلى اصر ماري ...و.
 ...وانت إلى فوال فنلنيا ،واستيعى لجنة الفوال وااترح عليها أن ي ير الفوال ً
ووترنت اللجنة ااتراح يني .وفي ال اعة الثالثة ،ت ي فوال فنلنيا ببأاهر مهيرة في شوارع بتروغرا  ،تحب يفتاي مثيلر و.
وسار اللف مأاهر الفوال الفنلنيي جنو اليتيرة ايحتياطية  ،180وجنو أفواال موسيوف يي وبافلوف ليي وكييهولب ليي ،وبحلار
الفراة الثانية من سينة أساول الرلاي  .وكان عي البتأاهرين يتراوح بين  25.000و 30.000شلسص م للح .وابتليأ ايضلاراب
في األحياء العبالية ،وتواف العب  ،وأالذ العبال ينزلون إلى الشارع ببجبوعاي انال ت من عي مصانق وساري هلذ البجبوعلاي
اللف األفواال.
ويركي ميليوكوف النأرية التالية :ول يين معأ الجنو يعرفون لباذا جاءواو ،وييل ت كيلي هلذا عللى أنله الي أتليح لله الوالت
اليافي يستجواب أولئك الجنو  .وواي اشتر في البأاهر عبال أحياث صرحوا باستع ء (!) ب نه ارضوا من  10إللى  15روبل ً
بغية البشاركة في هذا الشلغ و .وكلان مصلير األملوال البيفوعلة واضل ًحا :وف لي طلرلت ألبانيلا ال ضلاء عللى اللوزيرين (ميليوكلوف
وغوتشيوف)و .واي أعاى ميليوكوف هذا التف ير السارق بعي ر ث سنواي من أحياث أكتوبر (تشرين األول) ي فلي لهيل معركلة
سلعرا مرتفعًلا للح لي اللذي تح له
إبري (ني ان) ،هذ األحياث التي كانت كافية للررهان على أن أحيًا ل يين بحاجة ألن يليفق يوميلا
ً
الجباهير الشعرية إزاء ميليوكوف.
ويف ر العنف غيلر البتوالق لبألاهر إبريل (ني لان) بلر فعل الجبلاهير الفلوري تجلا جل الحيوملة وميرهلا .وملا املت
الحيومة لن تحص على ال ل فإن علينا أن نيافق عن أنف ناو .كان هذا الي ي ال ون حباسة ،ولين ب سللوب م نلق .وكلان الجبيلق
يفترضون أن الحيومة اي اامت بي ما يلز لت ريل ال لل  .بينبلا كلان الر شلفة يركليون أن الحيوملة تريلي متابعلة الحلرب ،بغلر
النه وال راة .ولين ه هذا مبين؟ وماذا يريي كرن يي؟ ونحن نعرف زعباء ال وفييتاي منذ فرراير (شراط) ،ف لي كلانوا أول ملن
جاء إلى الثيناي ،وه ينا ون بال ل  .وباإلضافة إللى هلذا وصل لينلين ملن بلرلين ،وكلان ت ليريتلي فلي البنفلى .إن علينلا أن نتلذرع
بالصرر ...و وفي الوات ذاته كانت البصانق واألفواال البت يمة تركي ببزيي من التصبي شعاراي الر شفة الياعية إلى سياسة سللبية:
نشر ايتفاااي ال رية ،وااق الع ااي مق الاط غزو ول الحلفاء ،واياتراح صراحة على ع لي اتفاايلة سلل منفلر فلوري ملق كل
الرليان البتحاربة.
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وفلي هللذا البنللاخ البع للي الغللامض سل ات مللذكر  18إبريل (ني للان) .فييللف سل ات؟ ومللاذا تضللبنت؟  ...لل ييللن فللي ه لذ
البذكر موافًا ييعو إلى ال ل  ،بل كلان هنلا تب لك ب هلياف الحلرب ال لاب ة؟ إذن فلنحن ننتألر ونصلرر ون جليو ؟ فلي ل ط! ...
ولين من؟ ه من الببين أن ييون الر شفة على ح ؟ لير من الببين .نع من الببين ،ولين وما البواف من البلذكر ؟ هنلا ملن
يريق جلينا على ك حال لحلفاء ال يصر؟ وكانت مجر م ارنة ب ياة بين صحافة اليا يت وصلحافة التلوفي يين تأهلر أن ميليوكلوف
الذي الان الث ة العامة ،ي تعي يتراع سياسة الغزو ،بايتفاق مق لويي جورال وريرو .ومق هذا صلرح كرن ليي أن فيلر الهجلو عللى
ال اناينية كانت ورأيًا شسصياو لبيليوكوف .وبهذا الشي انفجري هذ الحركة.
ولينها ل تين متجان ة .ف ي بالغت العناصر البستلفة الهائجة من األوساط الثورية فلي ت ليير سلعة ونضلوال الحركلة سياسليا،
والاصة ألنها اامت ب و وعنف .وبذل الر شفة نشا ً
طا اويا جيًا وسط ال اعاي وفي البصلانق .ولل ييتفلوا بالبالل ال ائل واطلر وا
ميليوكلوف!و الللذي كللان نوعًلا مللن البنهللاال الللذي يشلي الحللي األ نللى للحركللة ،بل أضللافوا إليلله نللياءاي عل وهلا علللى الجلليران ضللي
الحيوملة البراتلة كلهللا .وكانلت العناصلر البستلفللة تفهل هلذ النللياءاي ببستللف الالرق؛ ف للي فهبهلا اللرعض كشللعار علائي ،وفهبهللا
تيارا روريا عنيما أطل ه الجنو والرحلار
اآلالرون على أنها مهبة اليو ذاته .وأ ال شعار وفلت ط الحيومة البراتةو في البأاهر
ً
الب لحون في الشارع .وكانت مجبوعاي هائللة ملن الجنلو والعبلال م لتعي لإلطاحلة بالحيوملة البراتلة .وااملت هلذ البجبوعلاي
ببحاويي ليالول اصر ماري ،واحت ل منافذ  ،واعت ال الوزراء البعتصلبين بله .وأُرسل سليوبوليف إلن لاذه ف لا ببهبتله بنجلاح
ذلك ألن اصر ماري كان الاليًا.
واي ع يي الحيومة جل تها في ش ة غوتشيوف الساصة ألنه كان مريضًا .ولين ل يين هذا الأرف العار هلو اللذي أن لذ
الللوزراء مللن ايعت للال فلل ييونللوا مهللي ين فللي ال صللر بصللور جييللة .فجلليد مرلللف مللن  25.000إلللى  30.000رجل  ،ينللزل إللى
الشارع لي ات أولئك الذين كانوا يايلون الحرب ،إن مث هذا الجيد كان كافيًا تبا ًما ل ل حيوملة أالو ملن حيوملة يرأسلها األميلر
لفوف .ولين البأاهراي ل ت تهيف تح ي هذا الغر  .كان البتأاهرون ي يرييون إي التهييي من تحت النافذ  ،كيبلا ييلف هلريء
ال ا من الوزراء عن التهييي باحت ل ال اناينية ،وليهتبوا بب لة ال ل اهتبا ًما كافيًا .وبهذ الاري ة كان الجنو ينوون م لاعي
كرن يي وت يريتلي ضي ميليوكوف.
لارا عللن مأللاهراي م لللحة كانللت اائبللة فللي تلللك اللحأللة،
وحضللر الجنللرال كورنيلللوف إلللى الجل للة الحيوميللة وأعاللى أالرل ً
وصرح ب نه يبلك بصفته اائيًا ل اعاي منا ة بتروغرا الع يرية الواي كافيلة ل لح التبلر بلال و الب للحة :ولل ييلن محتا ًجلا إي
ألمر كي يتحر  .واي حيي كولتشا فيبا بعي ،وال ل البحاكبة التي سر ت إعيامه أنه حضلر هلذ الجل لة بالصليفة ،واعتلرف بل ن
كرن يي واألمير لفوف عارضا محاولة ابق البتألاهرين بلال و الع ليرية .ولل يعرلر ميليوكلوف علن رأيله بوضلوح ،ولينله لسلص
الوضق ب نه كان بوسق الوزراء بالارق أن يحاكبوا األمور كبا يشاءون ،األمر الذي ي يبنعه من الذهاب إلى ال جن .ومبا ي ريل
فيه أن كورنيلوف كان يعب بالتواطر مق ايا اليا يت.
ونجح الزعباء التوفي يون ون جهي في إاناع الجنو البتألاهرين ببغلا ر موالق اصلر ملاري ،والعلو إللى الثينلاي أيضًلا.
غيلر أن التلوتر الللذي سلا البيينلة لل يعلي أبليًا إللى حالتلله ال لاب ة .ف للي كانلت الجبلوع تحتشللي ،واسلتبري ايجتباعلاي ،وأاللذ النللا
يتجبعون في مفترااي الشوارع ،وفي حاف ي الترا ويتنااشون ،وكانوا ين بون إلى أنصار لبيليوكوف والصو له وكان السارلاء
الرورجوازيللون يهيجللون الجبللاهير فللي شللارع نييف لليي والشللوارع البجللاور ضللي لينللين الللذي أرسلللته ألبانيللا ل ل ل الللوطني اليريللر
ميليوكوف .وبذل الر شفة جهيه ليي ينشروا ال سط ضي البلذكر وكاترهلا ،وتحبيل الحيوملة كلهلا م لئولية ر الفعل اللذي حليث
ضي تلك البذكر في الضواحي واألحياء العبالية.
وانع يي هيئة ال وفييت بياملها فلي ال لاعة ال لابعة م لاء .وكلان الزعبلاء ي يعرفلون ملاذا ي وللون للب لتبعين اللذين كلانوا
يرتعيون من شي اينفعال .واي أالرر تشسييز شفويا أن هنا م ابللة سلتت ملق الحيوملة البراتلة بعلي الجل لة .وكلان تشليرنوف يثيلر
الفزع من الحرب األهلية الوشيية الواوع .ور عليله فيليوروف وهلو ملن عبلال البعلا ن وعضلو فلي اللجنلة البركزيلة للر شلفة أن
الحرب األهلية اائبة فع ً ،وأنه ل ير أما ال وفييت إي ايعتبا على الحرب األهلية واسلت ال للاة .وكتل سلوالانوف ملا يللي:
وكانت هذ األاوال جييي ومرعرة في ذلك الوات .وواعت هذ األاوال وسط الرأي العا ال ائي تبا ًما ،ووجيي في هذ البر صليً
ل يعرفه الر شفة من ار أو من بعي ،في مجلر ال وفييتو.
ومق ذلك كان أه ما ي ترعي اينترا في الجل ة ،ويثير هشة ك األعضاء هلو الالاب ايشلتراكي  -الليرراللي سلتانييفيتد
الصيي الحبي ليرن يي ،إذ اال ستانييفيتد :وماذا يجيي ذهابنا وللتأاهرو أيها الرفاق؟ وضي من ن تسي ال و ؟ ألن ك ال و فلي
النهاية أنت والجباهير الواافة اللفي  .انترهوا ،انأروا ،أن ال اعة اآلن تشير إللى ال لابعة إي البلر الائ (وملي سلتانييفيتد ذراعله
يلرا الرر البجتبعلون أن ي ت لتبر الحيوملة
إلى ال لاعة) والتفلت كل الحضلور فلي ال اعلة إللى الجهلة التلي يشلير إليهلا اللذراع .وأال ً
البراتة في عبلها ،وأن ت ي است التها .سنال من الحيومة ايست الة بواساة الهلاتف .وفلي الل ل البلر الائ  ،تيلون الحيوملة الي
تنازلت عن سلااتها .ماذا تُجيي أعبال العنف ،والبأاهراي ،والحرب األهليةو؟
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واجتاحت ال اعة عاصفة من التصفي  ،والهتافاي الحباسية .كان الساي يريي إرهاب ال وفييت وهو ي تسلص ملن الوضلق
أالار استنتاال وأكثر تارفًا ،ولينه الاف هو نف ه من األرر اللذي أحيرله الاابله .ألن الح ي لة التلي اعتلرف بهلا علن الو ال لوفييت
رفعت البجلر فوق اليسائر التافهة للزعباء الذين كانوا يهتبون ار ك شيء يبنق ال وفييت من اتساذ أي ارار .ور أحي الساراء
على التصفي اائ ً :ومن يح مح الحيومة؟ ه نح محلها نحن؟ ولين أييينا ترتعي ...و كان هذا اللر الاصلة مبيلز ي مثيل لهلا
يتصف بها التوفي يون ،والزعباء البتشياون ذوو األييي البرتعي .
وأ لى لفوف رئير الوزراء في اليو التالي ،تصري ًحا تب به أاوال ستانييفيتد ،وجاء فيه ملا يللي :وكانلت الحيوملة البراتلة
تجي حتى اآلن ع ًبا مركيًا من جان الجهاز ال يا ي لل وفييت .ومنذ الب ة عشر يو ًما  ...تجي الحيومة نف ها مشتر ًها بها .وفلي هلذ
الشروط ...من األفض ذهاب الحيومةو .وهنا نجي أيضًا كيف كان التيوين الح ي ي لروسيا فرراير (شراط).
وت ل اء اللجنة التنفيذية بالحيومة البراتة في اصر ماري .واشتيى األمير لفوف في الالاب تبهيليي ملن الحبللة التلي شلنتها
اليوائر ايشتراكية ضي الحيومة ،وتحيث عن ايست الة بلهجة نصف جريحة ونصف تهيييية .وتيل اللوزراء كل بليور  ،ووصلفوا
الصعوباي التي يعانونها والتي ساهبوا في تراكبها بي اواه  .وأ ار ميليوكلوف ههلر لهلذ البنااشلاي الببللة ،والال ملن شلرفة
البجللر أمللا البتأللاهرين ملن أعضللاء حللزب اليا يلت ،واللال :وعنلليما أنألر إلللى هللذ ال فتلاي التللي يبيللن أن ن لرأ فيهللا :وفلي ل ط
ميليوكللوفو!  ...فللإنني ي أالشللى علللى ميليوكللوف .ولينللي أالللاف علللى روسللياو! بهللذا الشللي رو ميليوكللوف البللررخ ،األا لوال
البتواضعة التي االها ميليوكوف الوزير أما الجبق البحتشي في ال احة.
وطال ت يريتلي الحيومة بوضق مذكر جييي  .ووجي تشيرنوف مسر ًجا عر ريا عنيما ااتلرح عللى ميليوكلوف اينت لال إللى
الالرا عللى كل حلال ملن راسلتها كهليف بلوماسلي.
وزار التعلي العا ؛ إذ كان ال يا بيراسلاي جغرافيلة حلول ال لاناينية أال
ً
ورفض ميليوكوف مق ذلك بصور صريحة العو إلى مهنة العلو  ،كبا رفض كتابلة ملذكر جييلي  .ولل يبلانق زعبلاء ال لوفييتاي
يراو للبذكر ال ييبة .وب ي على هريء ال اسة إيجا بضلق جبل وتبويله التزييلف اليلامن فيهلا عللى الاري لة
مي طويلة وارلوا وتف ً
الييب راطية ،ويبين عنيئذ اعترار الوضق واي أن ذ ،مق إن اذ الح يرة الوزارية لبيليوكوف أيضًا.
ولين الار ة الثالثة ال ل ة ي تريي أن تهيأ .وجاء يو  21إبري (ني لان) ومعله موجلة جييلي ملن الحركلة الثوريلة ،أالو ملن
حركة األمر .وفي هذا اليو حرضت لجنة ب شفة بتروغرا على التألاهر .وبلالرغ ملن م اوملة البناشلفة وايشلتراكيين الثلوريين
توجهت جباهير ضسبة من العبال إلى مركلز البيينلة ،اا ملة ملن أحيلاء فيرلورص وملن النلواحي األاللر  .وأرسللت اللجنلة التنفيذيلة
رجايً مزو ين بالص حياي على رأسه تشسييز إلى البتأاهرين لتهيئته  ،ولين العبال االوا كلبته بحز  ،ف لي كلان للييه اليثيلر
مبا ي ولونه .واي وصف صحفي ليررالي معروف في الريتد مأاهر العبال في شلارع نييف ليي الائ ً ملا يللي :وكلان هنلا حلوالي
مائة رج م لح .ومن اللفه احتشيي صفوف منأبة من الرجال والن اء غير الب لحين ،وأللوف ملن األشلساص .مجبوعلاي حيلة
على الجناحين وأناشيي .واي هشت من تعرير الوجو  .ل ييلن لهلريء األللوف ملن األفلرا إي شلي واحلي منلذه  ،والوجله الرهرلاني
ل رون الب يحية األولى ،وجه ي ي هر ،وجاهز بعنا ل غتيايي ،وللتع ف والبويو .والي نألر الصلحفي الليرراللي للثلور العباليلة
في العيون وأحر فور تلك بتصبيبها البركز .في كان الشره بعييًا بين هريء العبال والفتيان الذين تحيث عنه ميليوكلوف الائ ً إن
لو نيورف است جر ك واحي منه م اب  15روب ً في اليو .
وكلان هللذا اليلو كللاألمر؛ حيل لل ي لل البتأللاهرون الحيوملة مللق أن أكثلريته بالت كيللي الي فيللري بصلور جييللة فلي هللذ
ً
جاهزا من هذا اليو ليفق البأاهر إلى ما بعي الحيو التلي رسلبتها الحاللة الفيريلة ل كثريلة .وااتلرح
الب لة .وكان جزء من بينه
تشسييز على البتأاهرين العو إللى بيلوته وأحيلائه  .وليلن الزعبلاء ر وا ب لو الائلين :إن العبلال يعرفلون ب نف له ملا يجل أن
يفعلو  .وكانت هذ الب حأة جييي  ،ر اعتا عليها تشسييز فيبا بعي ،ال ل األسابيق الب رلة.
***
وبينبا كان التوفي يون ينصحون من جهة ويحاولون من جهة أالر أن يافئوا لهي ايضاراباي ،كلان اليا يلت يحرضلون
وينفسون النار .ومق أن كورنيلوف ل ي تل باألمر األمر اللذي ي لبح لله باسلتسيا ال ل ح ضلي البتألاهرين ،فإنله لل ييلن م لتعيًا
للتسلي عن الاته .وإنبا على العير ،اتسذ في صراح ذللك اليلو التليابير لب اوملة البتألاهرين م لتسي ًما السياللة والبيفعيلة ضليه .
و عا اليا يت أنصاره ببنشور الاص إلى الشارع معتبيين بحز على إايا الجنلرال وجرأتله ،وحلاولوا بوضلوح تصلعيي البشليلة
إلى م تو النزاع الحاس  .وتابق ميليوكلوف تالوير هجومله ملق كورنيللوف بوصلفه طليعلة الهجلو  ،وملق ول الحلفلاء التلي تشلي
احتياطه الث ي رغ أن إنز اله على شواطئ الير ني ل ينجح .ولعرت البذكر التلي أرسللت بل علل ال لوفييت ملق افتتاحيلة اللريتد
ور براية ايبر البشهور ( .)1وكانت هذ البذكر موجهة إلى الب تشار الليررالي لثور فرراير (شلراط) .وكانلت ت لول ويجل عللى
ك الذين يتب يون بروسيا وحريتها أن يضبوا الصفوف حول الحيومة البراتة وأن ييعبوهاو .هيذا كانت ملذكر اللجنلة البركزيلة
لليا يت ،التي تيعو ك البواطنين الشجعان للنزول إلى الشارع واليفاح ضي أنصار ال ل الفوري.
160

وتحللول شللارع نييف لليي ،الشللريان الرئي للي للررجوازيللة ،إلللى اجتبللاع ضللس ألعضللاء حللزب اليا يللت .وتوجهللت مأللاهر
ضسبة سار على رأسها أعضاء اللجنة البركزية لحزب اليا يت إلى اصر ماري .وكان البلرء يلر فلي كل ميلان يفتلاي الرجلت
مجي ًا من الورش لت ول والث ة الياملة للحيومة البراتةو! وفليعيد ميليوكلوفو! وطلار اللوزراء فر ًحلا؛ ف لي وجليوا وشلعره و اللذي
نأرا ألن مرعوري ال وفييت كانوا يرذلون ك طاالاته لتفريل ايجتباعلاي الثوريلة ،ويرعليون البتألاهرين ملن
ههر بوضوح أكررً ،
العبال والجنو من وسط البيينة إلى النواحي ،وير عون الثيناي والبصانق عن ال يا ب ي عب .
وتحت ستار اليفاع عن الحيومة تبت أول عبلية لتجنيي ال و البضا بصلور صلريحة وعللى نالاق واسلق .وههلري فلي
ضللا فرسللان ال لليير جللورال .وأللف أوي
وسللط البيينللة سللياراي الن ل محبلللة بالضللراط ،واليللونيرز والال ب الب لللحين .والللرال أي ً
الذواي في النييف يي محيبة عامة جرمت اللينيين ووالجواسير األلبانو .وواعت مناوشاي وس ط بعض الضحايا .وبليأ أول صليا
موي -ح ربا اي  -حينبا حاول بعلض الضلراط أن ينتزعلوا َعلَ ًبلا كترلت عليله بعلض األالوال البعارضلة للحيوملة البراتلة .وجلري
البواجهة باستباتة متزايي  ،وبيأ ترا ل إط ق النيران .وأصرح بعي الأهر ترا يً متواص ً .ول يين أحي يعرف بالضرط من ه اللذين
كانوا يرمون وما هو هيفه  ،أو اتجا طل اته  .وس ط الضحايا من تراش النيران البترا ل وغير البنأ  ،وكان ُح اإليلذاء هلو أحلي
أسراب هذا التراش  .وكان ال ر اآلالر هو الذعر .وارتفعت الحرار إلى حي بعيي.
ول يين هذا اليو يشره مأاهر الوحي الوطنية في شيء ،ب كان هنا عالبان ،ينتص أحيهبا في مواجهة اآلالر .وكانلت
أرتلال البللواطنين التلي عاهللا حلزب اليا يللت للتألاهر ضللي العبللال والجنلو تتل لف ف لط مللن عناصلر برجوازيللة ملن الشللع  ،ومللن
س ْي ن بشريان ،ينا ي أحدهما باحت ل ال اناينية ،على حين ياال اآلخر بال سلل  ،وكلان
ضراط ،وموهفين ،ومث فين .وكان هنا َ
هللذان ال للي ن يتلليف ان مل ن أجللزاء البيينللة البستلفللة .وكانللا مستلفللين ببحتواهبللا ايجتبللاعي ،مفتللراين باابعهبللا السللارجي ،يركلليان
عياءهبا لرعضهبا عن طري الجب البيتوبة على يفتاي ،وعنليما يصلايمان يضلربان بعضلهبا بال رضلاي والعُصلي ،وباألسللحة
النارية أيضًا.
ووص إلى اللجنة التنفيذية هذا السرر غير البتواق الذي يتضبن أن كورنيلوف ي ي ميافعه في مييان ال صر .فه كان عبله
هذا مرا ر م ت لة اا بها اائي الفيل ؟ ك  ،إن طريعة كورنيلوف واليمته ال ح ة تررهن على أن الجنرال الشجاع كان يجي ائ ًبا ملن
ي و من أرنرة أنفه ،وهي وهيفة ي و بها في هذ البلر زعبلاء اليا يلت اللذين علوا جبلاهيره إللى الشلارع معتبليين عللى تليال
أملرا ي محليص عنله .والي ذكلر أحلي البلررالين الشلران -علن حل  -أن البحاوللة التلي الا بهلا
كورنيلوف ،وليي يجعلوا هذا التليال
ً
كورنيلوف لجبق ط ب البيار الع يرية في مييان ال صر ل تتااب مق ضرور ح ي لة أو الياليلة للليفاع علن اصلر ملاري ضلي
جبوع معا ية ،ب تااب ت مق أكرر انيفاع لبأاهر اليا يت.
ومق ك هلذا فشللت الالة ميليوكلوف  -كورنيللوف ،بصلور مسجللة .ومهبلا بلغلت ال لذاجة بزعبلاء اللجنلة التنفيذيلة فهل ي
ي تايعون أن ي يفهبوا ب ن رءوسه كانت معرضة للسار .ومنذ أن وصلت أول معلوماي متعل ة بالصلياماي اليمويلة التلي واعلت
أمرا برايا إلى ك اواي بتروغلرا الع ليرية ،وضلواحيها تالل منهلا علي إرسلال أيلة
في شارع نييف يي ،أرسلت اللجنة التنفيذية ً
مفرز إلى شوارع العاصبة بيون مواف ة مجللر ال لوفييت .واآلن وبعلي أن انيشلفت نوايلا كورنيللوف ،وضلعت اللجنلة أيلييها عللى
لورا فح ل  ،ب ل كلفللت سلليوبوليف
عجلللة الب للو  .بللرغ ك ل هللذ التصللريحاي الانانللة ول ل تاال ل اائللي الفيل ل ب للح ال للواي فل ً
وفيليروف يي بإعا الجنو إلى ريناته ب مر من ال وفييت وأصيري األملر التلالي إللى الجنلو  :وي تسرجلوا إللى الشلارع وسل حي
ب يييي في هذ األيا البضاربة إي بيعو من اللجنة التنفيذية .إن اللجنة التنفيذية وحيها هلي التلي تبللك حل التصلرف بيل و .وكل
أمر لسروال ال اعاي بعي اآلن ،باستثناء السيمة العا ية ،ينرغي أن يصير على وري ة رسلبية ملن ال لوفييت .وأن يوالق ملن عضلوين
على األا مفوضين بال لاة التي تسولهبا تنفيذ هذا الغر .
واي ف ر ال وفييت ،بصور ي لرر فيها أعبال كورنيلوف على أنها محاولة للثور البضا هليفها التحلريض عللى الحلرب
األهلية .وكان أمر اللجنة التنفيذية يعني ت لي سلاة ايا الفيل إلى الصفر .ولين هذ اللجنة لل تفيلر بعلزل كورنيللوف ،فهل يبيلن
التللآمر علللى امتيللازاي ال لللاة؟ وإن األيلليي ترتعلليو .وكللان النأللا الجييللي مغلفًللا باألوهللا -كللالبريض البحللاط بالوسللا اي والبغلللف
كثيلرا ملن العرلر ملن وجهلة نألر ميلزان ال لو  .إن ال ااعلاي الع ليرية رفضلت الب لير ون
باليبا اي .ومبا يلفت النأر ويحب
ً
ضللا .وكانللت البضللاي اي غيللر
مواف للة ال للوفييت ،حتللى ارل أن تتل للى األمللر مللن تشللسييز كبللا رفضللت ذلللك البلليار الع لليرية أي ً
نأرا ألن الررجوازية الروسية ،في فتر الثور
البتواعة التي انصرت على أعضاء حزب اليا يت ،واحي بعي األالر نتائ حتبيةً ،
الوطنية ،بيي طر ة مضا للوطنية ،وهو أمر يبين إالفا ال ل فتر اصير ملن اللزمن ،باز واجيلة ال للاة ،ولينله أملر ي يبيلن
إص حه.
وكانللت أزمللة إبري ل (ني للان) علللى وشللك اينتهللاء بالتعللا ل بللين الاللرفين .وكانللت اللجنللة التنفيذيللة اللي نجحللت فللي احتجللاز
الجباهير على عترة ال لاة البز وجلة .وف لري الحيوملة البعترفلة بالجبيل  ،ملن جهتهلا أنله ملن البناسل أن ن صلي وبالضلبانايو
ووالع وبايو البحاك اليولية وتحييي الت ليح وما إلى ذلك من األشياء الرائعة األالر  .وسلارعت اللجنلة التنفيذيلة إللى التب لك بهلذ
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التنازيي البصالحية وصلرحت باعترلار الحلا ث منتهيًلا بلـ 34صلوتًا ضلي  .19وصلوتت األكثريلة أيضًلا عللى علي ملن ال لراراي
لتهيئة ااعيتها ال ل ة مث  :تعزيز الراابلة عللى نشلاط الحيوملة البراتلة ،ومنلق إعل ن أي عبل سياسلي هلا ون إنلذار م لر للجنلة
التنفيذية ،وضرور تعيي ت ليف الجهلاز الييرلوماسلي بصلور جذريلة .وهيلذا تُرجبلت از واجيلة ال للاة ،ال ائبلة بالفعل فلي اللغلة
ال انونية لليستور .ولين ذلك ل يريل شيئًا من طريعة األشياء ،ول يتبين الجناح الي اري ذاته من إجرار األكثرية التوفي يلة عللى فلق
ميليوكللوف إلللى ايسللت الة .وب للي كل شلليء كبللا كللان فللي الباضللي .وكللان يرتفللق فللوق الحيومللة البراتللة إشللراف فعللال تبارسلله ول
الحلفاء ،وي تفير اللجنة التنفيذية ببهاجبته أبيًا.
وفي م اء  ، 21كان سلوفييت بتروغلرا يلسلص الوضلق .وأشلار ت ليريتلي فلي ت ريلر إللى انتصلار الزعبلاء العلاالين ،هلذا
اينتصللار الللذي وضللق ح ليًا لي ل التف لليراي الساطئللة لبللذكر  27مللار (اذار) .وااتللرح كللامنييف باس ل الر شللفة تشلليي حيومللة
سوفييتية صرفة .وااترح كوللونتاي ،الثوري الشلعري اللذي انضل إللى الر شلفة الل ل الحلرب ،بعلي أن كلان منتبيًلا للبناشلفة ،تنألي
استفتاء في نواحي بتروغرا وضواحيها يُ تفتى فيه البواطنون على شي الحيومة البراتلة وكيلف يفضللون هلذا الشلي  .ولل يفالن
صيق ال رار البشجق للجنة التنفيذية ب كثريلة سلاح ة ضلي
أحي في مجلر ال وفييت لهذ الب ترحاي ،وبيي الب لة وك نها ُح بت .و ُ
 13صوتًا .صحيح أن معأ منيوبي الر شفة كانوا انذا في مصانعه  ،وفي الشوارع ،وفلي البألاهراي .وليلن ملن البركلي أنله لل
يحيث في كتلة ال وفييت أي تحول في الرأي لصالح الر شفة.
وأمر مجلر ال وفييت بايمتناع عن التأاهر في الشارع ال ل يومين .واتُسذ ال رار باإلجباع .ولل ييلن هنلا للي أي فلر
ه من الشك في أن الجبيلق سيسضلعون لهلذا ال لرار .والح ي لة :لل يجلر أحلي ملن العبلال ،والجنلو  ،والشلريرة الررجوازيلة ،وحلي
فيرورص ،وشارع نييف يي على مسالفة أمر ال وفييت .وحيرت التهيئة بيون أي تيبير ا ري .وكان كافيًا لبجلر ال وفييت أن يحلر
ب نه سيي البواف ليصرح سيي فع ً.
وال ل هذا الوات ،كانت تتيف عشراي ال راراي الصا ر علن البصلانق واألفلواال إللى مياتل تحريلر الصلحف الي لارية.
فورا ،كبا تاال أحيانًا باست الة كافة أعضاء الحيومة البراتة .ول تين بتروغرا
وكانت هذ ال راراي ،تاال باست الة ميليوكوف ً
البيينة الوحيي التي تحركت؛ إذ تسل ى العبال فلي موسليو علن ايتهل  ،واللرال الجنلو ملن الثينلاي ،وملئلوا الشلوارع بايحتجاجلاي
العاصفة .وفي األيا التالية ،وصلت إلى اللجنة التنفيذية برايلاي ملن عشلراي ال لوفييتاي البحليلة تهلاج سياسلة ميليلو كلوف ،وتعلي
بيع كام لل وفييت .ووصلت األصواي ذاتها من الجرهة .ولين ك شيء ب ي كبا كان في الباضي.
وأكي ميليوكوف فيبا بعي ما يلي :وفي يو  21إبري (ني لان) سلا ي الشلوارع حاللة فيريلة م ئبلة للحيوملةو .وهلو يتحليث
بالارق عن الشوارع التي استااع مراارتها ملن فلوق شلرفته ،عنليما علا معأل العبلال والجنلو إللى مراكلزه  .والح ي لة أن وضلق
الحيومة غيا ب حباية .ول تعي الحيومة تبلك أية او جيية .واي سبعنا هذا الي من ستانييفيتد واألمير لفوف نف له .فبلاذا تعنلي
إذن ضباناي كورنيلوف التي كانت تركي ب نه يبلك اواي كافية ل ح البتبر ين؟ إنها ي تعني سو شيء واحي هو السفلة البتناهيلة
للجنرال البحتر  .واي از هري ك الفته في أغ ار (اب) ،عنيما أمر بتحريلك ااعلاي لل ييلن لهلا وجلو ضلي بتروغلرا  .وكلان
كورنيلوف يتسي ال واي الع يرية ح ت ليف ال يا  .وكانلت أكثريلة الضلراط منحلاز إللى جانرله بالت كيلي ،أي أنهلا كانلت م لتعي
إلالضاع ال وفييتاي بحجة اليفاع عن الحيومة البراتة .وكان الجنو منحازين إللى ال لوفييت ،ملق التب لك بلرأي أكثلر ي لارية ملن
رأي ال وفييت ،ولين لبا كان ال وفييت ذاته يتب لك بالحيوملة البراتلة ،ف لي كلان بوسلق كورنيللوف كنتيجلة لهلذا الوضلق أن يحلر
جنو ًا سوفييت ب يا ضراط رجعيين .وكان الجبيق يلعرون ايستغباية بفض نأا ال لاة البز وجة .ومق هذا ،وملا أن أملر زعبلاء
ال وفييت ال اعاي بعي السروال من ريناتها حتى أصرحت اي كورنيلوف في الهواء ومعه ك الحيومة البراتة.
وبالرغ من ك هذا ل تص الحيومة بانهيار أبيًا .ألن الجبلاهير التلي بليأي بلالهجو لل تيلن م لتعي ل سلتبرار فيله حتلى
النهاية .وأصرح بوسق الزعباء التوفي يون فيبا بعي أن يرجعوا إلى الوراء تحت نأا فرراير (شراط) ليرلغوا ن اة الرياية لهذا النألا .
وفي  22إبري (ني ان) بيا أن أزف تيا ال وفييت ن يت أو رغرت بإجرلار اآلاللرين عللى ن ليان موالف اللجنلة التنفيذيلة التلي وجليي
نف ها مضار لوضق ييها على الجيد بصور ميشوفة ،وضي ال لااي والشرعيةو وذلك عنيما اشلتيت ملن البوالف ب ولهلا :وإن
ال وفييتاي ي تحاول أبيًا ايستي ء على ال لاة .بينبا نجي أن هنا كتابلاي عييلي م لار عللى كثيلر ملن أعل أنصلار ال لوفييت
تاال ل ب ل ل الحيومللة ون ل ك ل ال لللاة لل للوفييت ...و ،ألللير مللن الفأاعللة أن يريللي العبللال والجنللو إغللواء التللوفي يين بإعاللائه
ال لاة ،أي أن يعترروا هريء ال ا اا رين على استسيا ال لاة استسيا ًما روريا؟
ك ل  ،إن ايشللتراكيين  -الثللوريين والبناشللفة ل ل ييونللوا يريلليون ال لللاة .فللال رار الرلشللفي الللذي طال ل بانت للال ال لللاة إلللى
ال وفييتاي حص في سلوفييت بتروغلرا  ،كبلا رأينلا ،عللى علي تافله ملن األصلواي .ولل يحصل الرار حجل الث لة علن الحيوملة
البراتة ،الذي ااترحه الر شفة في موسيو بتاريخ  22إبري (ني لان) ،إي عللى  74صلوتًا ملن أصل مئلاي ملن األصلواي .ح ًلا ،إن
سوفييت هل نغفورز ،الذي ي يار فيه ايشتراكيون  -الثوريون والبناشفة صوي في هذا اليو على ارار جريء ،واستثنائي بالن رة
لذلك الوات ،وكان هذا ال رار ينص على وضق اواي م لحة تحت تصرف سوفييت بتروغرا لب اعيته في ال ضاء على والحيومة
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البراتة اإلمررياليةو .ولين هلذا ال لرار اللذي صلو ق عليله تحلت الضلغط البراشلر لرحلار األسلاول الحربلي ،يشلي اسلتثنا ًء .وب لي
التبثي ال وفييتي للجبلاهير ب كثريتله ال لاح ة ،رغل أنله كلان بلاألمر م لتعيًا للعصليان ضلي الحيوملة البراتلة عللى أر ال للاة
البز وجة .فباذا يعني هذا؟
أمللرا عارضًللا؛ إذ تنلليفق الجبللاهير
للل ييللن التنللااض الواضللح بللين جللرأ هجللو الجبللاهير ومراوغللاي تبثيلهللا ال ياسللي ً
البضاهي  ،في مرحلة رورية إلى العب البراشر بصور أسه وأسرع من ايرتها عللى إعالاء رغراتهلا وتالعاتهلا تعريل ًرا صلحي ًحا
بواسللاة تبثيلهللا السللاص .وكلبللا كللان أسلللوب التبثي ل مج لر ًا ،كلبللا تسلللف هللذا األسلللوب عللن إي للاع األحللياث التللي تحللي ها أعبللال
الجباهير .وللتبثي ال وفييتي األا تجرييًا من ك أسالي التبثي األاللر  ،فلي شلروط الثلور  ،ميلزاي ي ت لارن ،وييفلي أن نلذكر
ب ن مجالر اليوما الييب راطية البنتسرة على أسا النأا اليااللي لتاريخ  17أبري (ني ان) التي ل يضاي ها أحي أو شليء ،وجليي
نف للها عللاجز كل العجللز عللن مناف للة ال للوفييتاي .وليللن مللق كل مزايللا ارترللاط ال للوفييتاي العضللوي بالبصللانق واألفللواال ،أي مللق
الجباهير العاملة ،فإنها تبثي انتسابي كر ية األسالي األالر  ،ولي ت م تثنا بالتالي من تواطر الررلبانية وانحرافاتها.
ضللا علللى مللا يلللي :وإنلله ضللروري لعب ل
ويشللتب التنللااض ،فللي طري للة التبثي ل اينتسللابي وحتللى فللي التبثي ل ال للوفييتي أي ً
الجباهير ،ولينه يصرح ب هولة عائ ًا محاف ً
ألا أملا هلذا العبل  .وأن البسلرال العبللي للتنلااض ،فلي كل مناسلرة ،هلو تجييلي التبثيل .
ولين هذ العبلية الت ي ي تت بالر اطة أو ال هولة ،تجي نف ها بلالثور بصلور الاصلة ،كبحصللة للعبل البراشلر ،ولينهلا محصللة
ص لف
ولربْق العصيان بصلور أ ق ،ألن نس ْ
متسلفة عن هذا العب  .وعلى ك حال ،في اليو التالي لنس ْ
صف (عصيان إبري [ني ان])ُ ،
العصيان حيث في يوليو (تبوز) .كان البرء يجي في جل ة ال وفييت نفر النواب الذين كانوا باألمر ،هريء النواب البوجو ين في
البجلر في نفر البناخ ايعتيا ي ،ويصوتون إلى جان ااتراحاي الزعباء العا يين.
ارلارا عللى ال لوفييت وعللى نألا فررايلر (شلراط)،
ولين هذا ي يعني أبيًا أن عاصفة إبري (ني ان) اي مري ون أن تتلر
ً
وعلى الجباهير ذاتها .واي عي ل التيال العأي للعبال والجنو في األحياث ال ياسية الوضق ال ياسي رغ أنله لل يصل إللى نهايتله
وسارع في التجبعاي الحتبية ،وأجرر سياسيي البيات واليوالير على ن يان الااه التي أعيوها باألمر واضلاره إللى تيييلف
أعباله مق الأروف الجييي .
وبعي أن اضى التوفي يون على انفجار الحرب األهلية ،متوهبين بل ن كل شليء سليعو بعلي ذللك إللى البواالق ال ييبلة ،بليأي
األزمة الحيومية .وكان الليرراليلون ي يريليون أن يحيبلوا بليون مشلاركة مراشلر ل شلتراكيين فلي ال للاة .وطالل ايشلتراكيون،
الذين ارلوا مضارين بحي منا از واجية ال لاة بال ضاء الرين الواضح على برنام اللير ني  ،فل هلذا العبل بصلور حتبيلة
إلى ال ضاء على ميليوكوف .وبتاريخ  2مايو (ايار) اضار ميليوكوف إلى تر منصره الوزاري .وهيلذا تح ل شلعار مألاهر 20
إبري (ني ان) بعي ارني عشر يو ًما من الت الير ،وضي إرا زعباء ال وفييت.
ولين العرالة وال ُبباطلة أررتلت عجلز الحيلا  .ف لي سل ط ميليوكلوف ،اللذي كلان م لتعيًا ملق جنرالله لل يلا بتغييلر مفلاجئ فلي
ميزان ال و  ،والرال من الحيومة بفراعة كالفراعة التي تحيث عني نزع سيا زجاجة .واضار الجنرال الشجاع إلى ت يي است الته
من منصره .ول يين الجو الذي أحاط بالوزراء مت ًبا بالرضلا .وت ليمت الحيوملة برجلاء إللى مجللر ال لوفييت كلي ي رل التحلالف.
وجاء ك هذا ألن الجباهير ضغات على الذراع اليرير للرافعة.
وهذا ي يعني مق ذلك ب ن األحزاب التوفي ية أصرحت اريرلة ملن العبلال والجنلو ؛ إذ أن أحلياث إبريل (ني لان) التلي كشلفت
اإلميانللاي غيللر البتواعللة ،واليامنللة فللي الجبللاهير ،فعللت الزعبللاء الللييبواراطيين علللى العيللر إلللى ناحيللة اليبللين بصلور أاللو ،
واعترارا من هذا الوات ،تفوق السط الوطني بصور نهائية .وأصرحت أكثريلة اللجنلة التنفيذيلة
وأحيرت ت اربًا أور مق الررجوازية.
ً
ً
تركيزا .واسترعي بعض الرا يياليين البتهافتين من أمثال سلوالانوف وسلتييلوف وااللرين ،مبلن كلانوا يوحلون منلذ
أشي تجبعًا وأكثر
تيلارا وطنيًلا محاف ً
ألا إللى حل وي بعيلي
ليريتلي
ت
وأنشل
ايشلتراكية.
اليلي
الت
بعلض
صليانة
ويحلاولون
لوفييتية،
ال
ياسة
فتر اصير بال
ً
ً
وصنق بهذا الشي تااب ا ل ياسة ميلوكوف مق تبثي الجباهير اليا حة.
ول يين سلو الحزب الرلشفي ال ل أيلا أبريل (ني لان) متجان ً لا؛ إذ فاجل ي األحلياث الحلزب عللى غيلر اسلتعيا  .وكانلت
األزمة اليااللية اي انتهت ،وأاللذ ايسلتعيا لع لي ملرتبر الحلزب يلت بنشلاط .وكلان بعلض الر شلفة الي حلي وا ملوافه وطلالروا ب لل
الحيومة البراتة ،تحت ضغط التوتر البتارف فلي النلواحي .وب يلت لجنلة بتروغلرا متلر ومحتلار  ،ملق أنهلا صلوتت بتلاريخ 5
مار (اذار) على ارار بالث ة البشروطة لصالح هذ الحيومة .وت رر تنألي مألاهر فلي يلو  ،21وليلن هليفها لل يحلي بوضلوح
كللافو  .و عللا بعللض أعضللاء لجنللة بتر وغللرا العبللال والجنللو للنللزول إلللى الشللارع .وليللن لل تيللن نيللته فللي الل الحيومللة البراتللة
واضحة .وعبلت بعض العناصر الي ارية فلي ايتجلا ذاتله ،بليون توجيله ملن الحلزب .وملن البركلي أن بعلض العناصلر الفوضلوية
الفعالة ال ليلة العي االتلات بيل هلذ العناصلر .وتوجله مستللف األفلرا إللى ال اعلاي يالالرون بصلور عاملة ب لياراي ميرعلة أو
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بنجياي سواء لل يا باعت ال الحيومة البراتة ،أو لبحاربة العيو في الشارع .ومق ك هلذا صلرحت ايلا فرالة ال لياراي البيرعلة،
البوالية للر شفة أنها لن تضق الياتها تحت تصرف أحي إي ب مر من اللجنة التنفيذية.
وكان اليا يت يحاولون بي الوسائ تحبي الر شفة م ئولية النزاعاي اليموية التي حليرت .وليلن لجنلة الاصلة ملن مجللر
ال وفييت ارري بصور غير اابلة للن ض أن تراش النيران ل يريأ من الشارع ،ولينه بيأ من النوافذ وملياال البنلازل .وههلر فلي
الصحف ب ص صا ر علن البليعي العلا ي لول :وإن إطل ق النيلران كلان ملن صلنق بعلض األفلرا البنتبلين إللى الار لاي اللينيا ملن
البجتبق ،بغر إحياث الفوضى وايضاراباي الب ئبة لل ُواةو.
على أن عياء األحزاب ال وفييتية الحاكبة للر شفة ل يين اي بلغ العنف الذي بلغه بعلي شلهرين ،وضلرب حجابًلا ملن الأل
بعيها على ك ع وضبير .وانتص ال ضاء من جييي ،برغ ب ائه في إطاراته ال ييبة ،أملا الثلور  ،ملق أنله كلان ي ي لبح لنف له
في إبري (ني ان) باستسيا طرق األوالرانا ال يصلرية ضلي الي لار البتالرف .و ُملر هجلو ميليوكلوف ،فلي هلذا السلط أيضًلا ون
صعوبة.
وعنفت اللجنة البركزية الجناح الي اري للر شلفة ،وصلرحت بتلاريخ  21إبريل (ني لان) أن ال لوفييت ،ح ل رأيهلا ،كلان
على ح في منق البأاهراي ،وأن من الواج ايمتثال لهذا البنق ون شرط .ونص ارار اللجنة البركزية عللى أن الشلعار التلالي:
شلعارا صلحي ًحا فلي الوالت الحاضلر؛ ألنله فلي حاللة ايفت لار إللى أكثريلة شلعرية متينلة (أي واعيلة
وفلت ط الحيومة البراتة!و لير
ً
ومنأبللة) تلليافق عللن الرروليتاريللا الثوريللة ،فللإن هللذا الشللعار إمللا أن ييللون مجللر جبلللة مللن الجبل  ،أو يعترللر نو ًعللا ملن البحللاويي
البغامر و .وحي ارار اللجنة البها الحالية بالن ي ،واليعاية وك األكثرية في ال وفييتاي كب يماي ل ستي ء على ال لاة.
واعترر هذا التصريح ،في أعين السصو  ،كتراجق للزعباء البذعورين أو كبناور غامضة .وليننا نعرف البواف األساسي
للينين تجا م لة ال لاة .أما اآلن ،فإن لينين يعل الحزب تاري وأفيار إبري (ني ان)و ح تجربة األحياث.
وكان كامنييف اي صرح ار ر رة أسابيق ب نه وسعييو في التصويت مق البناشفة وايشتراكيين -الثلوريين عللى نفلر ال لرار
البتعل بالحيومة البراتة .وكان ستالين ياور نأرية ت ي العب بين اليا يت والر شفة .وما أبعي هذ األيا وهلذ النأريلاي اآلن!
أاليرا للبر األولى ،بعي ر أيا إبري (ني ان) موافًا مضا ًا لنأرية واإلشرافو الياي على الحيومة البراتلة،
واي ترنى ستالين،
ً
وتسلى بحذر عن رأيه الساص باألمر ،ولين هذ البناوراي مري ون أن يحر بها أحي.
فورا بعي أيا الرع عن مضبون روح البغلامر فلي سياسلة بعلض عناصلر الحلزب؟
وت اءل لينين في البرتبر الذي انع ي ً
وكانت هذ الروح واضحة في محاويي العب العنيف؛ حي ل يين هنلا ميلان بعلي للعنلف الثلوري .الال لينلين فلي ذللك البلرتبر:
وفروسعنا ال من يعرفه الشع ب نه ينفذ سياسة ايضاها  .ولين ي يوجلي فلي الوالت الحاضلر مضلاهيون ،فالبليافق والرنلا ق فلي
أييي الجنو ي في أيليي الرأسلباليين .وي يتفلوق الرأسلباليون وي ينتصلرون فلي الوالت الحاضلر بواسلاة العنلف ،بل بلالبير ،وي
يبين أن نيعو إلى العنف في الوات الحاضر؛ إن من ال سف أن نوجه مث هلذ الليعو  ...ول لي أطل نلا شلعار البألاهراي ال للبية.
ونريي ال يا باستا ع سلبي ف ط ،لبعرفة الو السصل وليننلا ي نريلي الليالول فلي معركلة .بَيْلي أن لجنلة بتروغلرا تارفلت بعلض
الشيء  ...فبن شعار وتحيا ال وفييتايو الصحيح ُولي شعار االر غير صحيح هلو :وفلت ل ط الحيوملة البراتلة!و ،إن والتالرف إللى
الي ارو ال ل العب غير م ئ  .وإننا نعترر هذا التارف جريبة الاير جيًا ،كجريبة التفتيتو.
س لا
ونت اءل اآلن :ما هو سني األحياث الب سوية للثلور ؟ إنله التغيلراي فلي ملوازين ال لو  .وملا اللذي سلررها؟ ل لي حليرت أسا ً
بتذبذباي الار اي الوسياة ،والار ة الف حية ،والررجوازيلة الصلغير  ،والجليد .وكلان التفلاوي هلائ ً جليًا بلين الرلشلفية وإمررياليلة
اليا يت .وحيرت هذ التذبذباي في اتجاهين متضا ين في ان واحي .كان التبثيل ال ياسلي للررجوازيلة الصلغير  ،واببهلا والزعبلاء
التوفي يون ميالين إلى اليبين ،إلى جانل الررجوازيلة .وكلان للجبلاهير البضلاهي عللى العيلر انليفاع ائل إللى الي لار .وكلان هلذا
اينيفاع محي ًا ومت ًبا ببزيي من التصبي  .واي وضق لينين تحف ً
أا واحيًا ،عنيما هاج الع لية البغلامر التلي أههرهلا زعبلاء تنألي
بتروغرا ب وله :إذا انحازي الار اي الوساى إلى جانرنا بصور جيية ،وبعب  ،وبإرا ي تلين ،فإننا لن نتر عنيئذ لحأة واحلي
عن طر حيومة اصر ماري .وليننا ل نص بعي إلى هذا الوضق؛ ف زمة إبري (ني ان) التي ههري في الشلارع ولي لت أول تغيلر
في كتلة الررجوازية الصغير  ،ونصف  -الرروليتارية ،وي االلر تغيلرو .وملا زاللت مهبتنلا فلي الوالت الحاضلر أن ونف لر بصلررو،
وأن نعي حركة الجباهير التالية ،األكثر عب ًا واألكثر وعيًا ،لتيون إلى جانرنا.
وأالذ تحول الرروليتاريا إلى جان الر شفة ،في ال ل شهر إبري (ني ان) طابعًا واض ًحا ك الوضوح .كان العبلال ي ليمون
أنف ه للجان الحزب .وي لون عن كيفية انت اله من الحزب البنشلفي إللى الحلزب الرلشلفي .وبليأوا ي ل لون منليوبيه فلي البصلانق
عن ال ياسة السارجية والحرب ،وال لاة البز وجة ،والتبوين .ونتيجة لهلذ ايالترلاراي كلان الر شلفة يحللون محل البنليوبين ملن
الحزب ايشتراكي  -الثوري أو البنشفي ،ليصرحوا ه منيوبي العبال .وبيأ البنعاف الحاسل ب لوفييتاي األحيلاء ،باعترارهلا أالرب
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إللى البصللانق .ووجلي الر شللفة أنف له فللي نهايلة إبريل (ني لان) فعللة واحلي ك كثريللة فلي سللوفييتاي حلي فيرللورص ،وفاسيليف لليي -
أوستروف ،و ائر نارفا .وكان لهذ األكثرية معنًى عأي  ،ولين زعباء اللجنة التنفيذية ،البشغولين بال ياسلة العليلا نألروا بعجرفلة
إلى التشويد الذي يحيره الر شفة في األحياء العبالية.
ومق ذلك ،بيأي النواحي تبار ضغ ً
سا بشي واضح .وشنت فلي البصلانق ،وبصلرف
اا على البركز وأصرح األمر مح و ً
النأر عن لجنة بتروغرا  ،حبلة اوية ومثبر لتجييي تبثي منيوبي عبال العاصلبة فلي ال لوفييت ،وي لير سلوالانوف بل ن الر شلفة
كانوا يبليون في بياية مايو (ايار) رل بروليتاريا بتروغرا  .وعلى ك حال ل يين الر شفة يبليون أا من الثل  ،وكان هذا الثلل
هو الفعال والنشليط .وكانلت السالوط الراهتلة إللله الحلرب مكارس تبحلى وتلزول ،عللى حلين ترت ل ايتجاهلاي ال ياسلية ،وتتج لي
نأرياي لينين والبرتير و في إحياء بتروغرا .
وكانت ك الاو تساوها الثور إلى أما تت بتحلريض وتليال الجبلاهير البراشلر ،هلذا التليال اللذي كلان غيلر متوالق فلي
معأ الحايي من ار األحزاب ال وفييتية .وبعي انتفاضة فرراير (شراط) ،عنيما الل العبلال والجنلو البلييلة ون أن يالرلوا شليئًا
من أحي ،وجي زعباء اللجنة التنفيذية أن ور الجباهير اي أنجز بصور نهائية .ولينه ارتيروا في هذا البجال الا مبيتًا؛ إذ ل تيلن
الجباهير م تعي أبيًا لتر الب رح .ومن ار  ،في مالق شهر مار (اذار) ،وفي الوات الذي تبت فيه الحبلة من أجل تحييلي يلو
العبل بثبللاني سللاعاي ،انتللزع العبللال تنللازيً مللن رأ البللال ،مللق أنهل كللانوا تحللت ر ل وطل البناشللفة وايشللتراكيين  -الثللوريين.
واضار مجلر ال وفييت إلى ت جي انتصار تح ل بيونله وضلي  .وجلرلت مألاهر إبريل (ني لان) إصل ًحا رانيًلا ملن النلوع ذاتله.
تحلذيرا لل يلا  ،بصلرف النألر علن هليفها البراشلر .وكلان التحلذير معتلييً فلي بلا ئ
وكانت ك مأاهر ملن مألاهراي الجبلاهير،
ً
األمر ،ر تزاييي جرأته فيبا بعي .وفي يوليو (تبوز) أصرح تهيييًا .وكانت الساتبة في أكتوبر (تشرين األول).
إن الجباهير تتيال في ك اللحأاي الحرجة وك و أوليلةو وتسضلق ،بعرلاراي أاللر  ،يسلتنتاجاتها الساصلة ملن التجربلة
ال ياسية ولزعبائها غير البعترف به حتى اآلن من الناحية الرسبية .وتترج الجباهير بصور عفويلة اسلتنتاجاتها إللى لغلة عبل ،
بعي أن تهض هذ العناصر أو تلك من عناصر الفتنة .وكان الر شفة كحزب ،ي يرييون حتلى اآلن ايلا الحبللة ملن أجل تحييلي يلو
العب بثباني ساعاي .ول ييع الر شلفة الجبلاهير أبليًا إللى مألاهر أبريل (ني لان) .كبلا أن الر شلفة لل يليعوا فيبلا بعلي الجبلاهير
الب لحة للنزول إلى الشارع في مالق يوليو (تبوز) .وفي أكتوبر (تشرين األول) ف ط توص الحزب بصور نهائية إلى الت ي عللى
رأ الجباهير ،ي من أج ال يا ببأاهر  ،ب من أج تح ي اينتفاضة.

الهوامش
( )1إيبر :بتاريخ  13يوليو (تبوز)  1870كترت براية موجهة إلى ب بار حول ترسيخ أسر الهوهنزولرن لعرش إسرانيا ،وهي
الرراية التي ااتض منها ب بار بعض الف راي ووجهها إلى الصحف فنشري فيها وارري نشوب الحرب.

165

الائتلاف الأول
برغ ك النأرياي والتصريحاي والشعاراي الرسبية ،لل تيلن ال للاة بيلي الحيوملة البراتلة إي ملن الناحيلة النأريلة ف لط.
وكانت الثور  ،بالرغ من م اومة الييب راطية البيعا تت ي إلى األما  ،وتحر جباهير جييي وتعزز موالف ال لوفييتاي ،وت للح
طلر مفوضلو الحيوملة الريفيلون ،كبلا ُ
العبال .كانت الثور تح ك هذا حتى ولو ت ذلك ضبن نااق محليو  .والي ُ
طلر أعضلاء
ولجان العب ايجتباعيو البوجو على م ربة منه  ،والتي كان يتحي فيها عا مبثلو التنأيباي الررجوازية ،وت الار ب مر ملن
مجالر ال وفييتاي ون أن ترذل هذ البجالر أي جهي أو عناء .وعنيما كان عبال ال للاة البركزيلة يعانليون فلي بعلض الحلايي،
كانت ت ق نزاعاي الاير  .وكان البفوضون يتهبون ال وفييتاي البحلية بإهبال ال لاة البركزية وتجاهلها .واامت اياملة الصلحافة
الررجوازية وأطل ت حناجرها ميعية ب ن كرونشتا ي ،وشلوسلرورص أو ت ارتيزين اي انفصلت عن روسيا وتحولت إلى جبهورياي
م للت لة .وكانللت ال للوفييتاي البحليللة تحللت علللى هللذ ال للسافاي .ويثللور الللوزراء ويهتللاجون .ويضللار الللوزراء ايشللتراكيون فللي
الحيومة إلى ال يا بجويي في الر  ،ناصحين ومهي ين ومرررين موافه إزاء الررجوازية .ولين كل هلذا لل يعليل ميلزان ال لو ؛
ف ي كانت هذ الجويي تررز حتبية التاوراي التي كانت ت و ال لاة البز وجة بإي اعاي غير مت اوية في ك الر .
وتحولت ال وفييتاي إلى أجهز إ ارية بعي أن كانت في با ئ األملر أجهلز لإلشلراف .وكانلت هلذ ال لوفييتاي ي تت يلي ب يلة
نأرية لت ي ال لاة وتتيال في إ ار الجيد ،وفي النزاعاي اياتصا ية ،وفي م ائ التبوين والن  ،حتلى أنهلا كانلت تتليال فلي
الب ائ ال انونية .وأصليري ال لوفييتاي تحلت ضلغط العبلال مراسلي بتحييلي يلو العبل بثبلاني سلاعاي .وتسلصلت ملن اإل اريلين
البغراين في رجعيته  ،وعزلت مفوضي الحيوملة البراتلة اللذين ي يالااون ،وااملت بايعت لايي والبصلا راي ،ومنعلت الصلحف
البعا ية .وساري ال وفييتاي البحلية في طري سياسة الت عير ومنلق اللروال احتيلاطي البلييرياي ملن البلوا الضلرورية ،وسياسلة
البصا راي .وت ك هذا تحت ضغط صعوباي التبوين التي كانت تز ا حليتها وب لر اللة الرضلائق البوجلو وال حلط فيهلا .وملق
ك هذا كان على رأ ال وفييتاي مناشفة واشتراكيون  -روريون يرفضون ساالاين الشعار الرلشفي :وك ال لاة لل وفييتايو.
أملرا كريلر الييللة بهلذا الصلي  .ول لي أعالى هلذا
وههر النشاط اللذي بذلله سلوفييت تفللير ،فلي الل والجيرونليو البنشلفيً ،
والجيرونلليو لثللور فررايللر (شللراط) زعبللاء مللن أمثللال ت لليريتلي وتشللسييز  ،ر ل اواه ل عنلليما بللي وا ون جلليو االللر اللواه فللي
بتروغرا  .ووجي سلوفييت تفللير نف له ،تحلت ايلا جور انيلا ،اللذي أصلرح فيبلا بعلي زعلي جورجيلا الب لت لة .وكلان هلذا البجللر
مضارا في ك الاو إلى ال ير على مرا ئ الحزب البشنفي -الذي كان يبلك األغلرية في االله -والعب ك للاة رسلبية .وصلا ر
ً
مجلر سوفييت تفلير مارعة الاصة لتلرية احتياجاته ،واا بايعت لايي ،وركلز اضلا التح يل والبحلاك ال ياسلية بلين يييله ،والنن
السرز ،وفر الضرائ على البوا الغذائيلة والبلوا الضلرورية .والي والق اياللت ف بلين الع يلي الرسلبية والوالائق الحيويلة منلذ
األيا األولى ،واز ا ي حي هذا ايالت ف ال ل شهر مار (اذار) وإبري (ني ان).
وفي بتروغرا كانوا يراعون الليااة على األا  ،مق أننلا رأينلا أنهل لل ييونلوا يراعونهلا و ًملا .وكشلفت أيلا إبريل (ني لان)
باري ة ي تحتب اللررَ ،عجْ ز الحيومة البراتة التي ل تجي في العاصبة ع ًبا جييا .وكانلت الحيوملة فلي العُشلر األاليلر ملن إبريل
(ني ان) تذب وتنافئ .وصرح ستانييفيتد وأن كرن يي صرح ب ل ب ن الحيوملة لل تعلي موجلو أبليًا .وبلييً ملن أن تعبل بشلي
مج وي كان أعضا ها يتشاورون حول وضق الحيومة الساصو .وبوسعنا أن ن ول عن هلذ الحيوملة أنهلا ملري ب زملاي فلي األوالاي
الحرجة استبري حتى أيا أكتوبر (تشرين األول) وأنها كانت موجو في الفواص الزمنية ال ائبة بين األزماي .وببا أن أعضاءها
ويتشاورون حول وضعهاو بصور م تبر فإنها ل تجي الوات اليافي ل هتبا بشئون الر .
وبوسعنا أن نتصور من الناحية النأرية مسارال ر رة ألزمة إبريل (ني لان) التلي لل تيلن سلو تجربلة عاملة (بروفلة) ليل
معللار الب للت ر  .إمككا أن تعللو ال لللاة كاملللة للررجوازيللة ،هللذا ايحتبللال ل ل ييللن مبينًللا إي باري ل الحللرب األهلي لة .واللي حللاول
ميليوكوف إعا ال لاة للررجوازية ولينه أالف  .وإما أن ت ل ك ال لاة لل وفييتاي ،وكان من الببين التوص إلى ذللك ون أيلة
حللرب أهليللة بالتصللويت عليلله ف للط -وكانللت إرا ذلللك كافيللة -وليللن التللوفي يين ل ل ييونللوا يريلليون ذلللك ،وكانللت الجبللاهير تث ل
بللالتوفي يين ،مللق أن هللذ الث للة اللي بلليأي بالتصلليع .وهيللذا كللان البسرجللان الرئي للان -فللي السللط الرورجللوازي والسللط الرروليتللاري-
مغل ان .وكان هنا إمكانية ثالثة :نصف مسرال غير مركي ،متراين األجزاء ،وهو مسرال ت وية جرانة تعتبي عللى حل وسلط ،وهلذا
ما ُعي بايئت ف.
ول يين ايشتراكيون في نهاية أيا إبري (ني ان) ،يفيرون بايئت ف أبيًا ،ول يعي هلريء الرجلال م لر ًا أي شليء .وكانلت
اللجنللة التنفيذيللة اللي حولللت ال لللاة البز وجللة الحاليللة ب رارهللا الصللا ر بتللاريخ  21أبريل (ني للان) إلللى مرلليأ سللتوري مللن الناحيللة
الرسبية .ولين بومة الحيبلة( )1طلاري متل الر جليًا فلي هلذ البلر أيضًلا؛ ف لي تل التيلرير ال لانوني ل ز واجيلة التلي توطليي فلي
مار (اذار) -البلو واألنرياء -في الوات الذي تعر فيه هذا الشي ل نفجار تحت ضغط الجباهير .وحاول ايشتراكيون إغ ق
عيونه حتى ي يروا ذلك .ويحيي ميليوكوف أن ت يريتلي صرح اائ ً عنيما طرحت الحيومة م لة ايئت ف :وما هي البيز التلي
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ستجنونها من الولنا في وزارتي ؟  ...فإذا ل تت اهلوا ،اضاررنا في النهاية إللى السلروال ملن اللوزار بصلس و .وكلان ت ليريتلي
يحاول تسويف الليرراليين متوعيًا ب حياث والصس و.
وكان البناشفة يعتبيون على مصلالح الررجوازيلة ذاتهلا ،ليلي يعلللوا سياسلته كبلا كلانوا يفعللون و ًملا .وليلن البلاء كلان الي
وص إلى أعنااه  .وكان كرن يي يحاول إرهاب اللجنة التنفيذية عنيما صرح اائ ً :وتجي الحيومة نف لها اليلو فلي وضلق ي يبيلن
اللليفاع عنلله .ولي للت إشللاعاي ايسللت الة ناجبللة عللن أيللة منللاور سياسلليةو .ومارسللت اللليوائر الررجوازيللة الضللغط فللي الواللت ذاتلله.
وصوي ُو َما بليية موسيو على ارار يريي تشيي حيومة ائت فيلة .وعنليما أصلرحت األر مبهلي تبا ًملا أعلنلت الحيوملة البراتلة
بتاريخ  16أبري (ني ان) في منشور الاص ضرور ايستعانة في أعبال اليولة وبال و الس اة النشياة في الر  ،التي ل تشار
في الرناء حتى اآلنو .وهيذا ت طرح الب لة بصراحة.
ومق ك هذا ،كان الرأي العا يعلار ايئلت ف بشليء ملن ال لو  .وفلي نهايلة أبريل (ني لان) عارضلت سلوفييتاي موسليو
وتفلير وأو ي ا وإييارير ينرورص ونيجنلي نوفوغلورو  ،وتفيلر ،وسلوفييتاي أاللر اللول ايشلتراكيين فلي اللوزار  .والي عرلر علن
وافق ال وفييتاي بوضوح كام أحي زعبلاء البناشلفة فلي موسليو الائ ً :إذا الل ايشلتراكيون فلي الحيوملة ،للن ييلون هنلا أحلي
لتو جيه حركة الجباهير وفي م ار محي و .وكان من الصعوبة ببيان كرير إاناع العبال والجنو بهذا اليافق البوجله ضليه  .وكانلت
الجباهير التي ل تين اي ااتنعت بعي بالب ير اللف الر شفة ،تتب ك كلها بيالول ايشتراكيين في الحيومة .فلإذا كلان ملن الب تح لن
است كرن يي إلحي الوزاراي ،فبن األفض أيضًا أن ييون هنا ستة من أمثال كرن يي .ولل تيلن الجبلاهير تعلرف أن اللول
ايشتراكيين في الوزار ي بى ائت فًا مق الررجوازية ،وأن الررجوازية تريي التلواري الللف ايشلتراكيين للعبل ضلي الشلع  .وكلان
الجنو في الثيناي يرون ايئت ف بصور مستلفة علن ر يتله فلي اصلر ملاري .وكانلت الجبلاهير تريلي بواسلاة ايشلتراكيين طلر
الررجوازية من الحيومة .وهيذا امتزال ضغاان ي يران باتجاهين متعاك ين وأصرحا ضغ ً
اا واحيًا في لحأة من اللحأاي.
وفي بتروغرا ترن ى عي من الوحياي الع يرية ،من بينها فرالة ال لياراي البيرعلة البتعاطفلة ملق الر شلفة ،مرليأ الحيوملة
ايئت فية .وصوتت منا ة بتروغرا ب كثرية ساح ة لصلالح هلذا البرليأ .وكانلت أفيلار ايئلت ف ت لو م لر ًا أوسلاط ايشلتراكيين -
وأاليرا ترنى الجيد ايئلت ف وأيلي  ،حتلى أن أحلي
الثوريين ،إي أنه كانوا يسشون ف ط اليالول في الحيومة ون مشاركة البناشفة.
ً
منيوبي الجيد عر ر فيبا بعي فلي يونيلو (حزيلران) الل ل ملرتبر ال لوفييتاي علن موالف الجرهلة إزاء ال للاة ،بيلبلاي ي بل بهلا
اللائ  ً:وكنل ا نعت للي بل ن بتروغللرا سللبعت الشلليو التللي صلليري عللن الجلليد ،عنلليما علل بل ن ايشللتراكيين ي يريلليون اللليالول فللي
مضارا للبوي مق رجال ي يرمن به و.
الوزار  ،ورفضه للعب بصور مشتركة مق رجال ي يث ون به  ،في حين كان الجيد
ً
وكان للحرب في هذ الب لة -كبا في الب ائ األالر  -أهبية حاسبة .وكان ايشتراكيون يتهيئون للبباطلة والت ويف أملا
الحرب ،وأما ال للاة أيضًلا بغيلة ك ل الوالت .وليلن الحلرب ي تنتألر .والحلفلاء ي ينتألرون أيضًلا .والجرهلة ي تريلي أن تنتألر.
ووص منيوبو الجرهة في فتر األزمة الحيومية إلى م ر اللجنة التنفيذية وطرحوا على زعبائه ال رال التالي :ه سنحارب أ ي؟
وهلذا يعنللي :هل سللت الذون عللى عللات ي م للئولية الحللرب ،نريلي ر ًا يتضللبن نعل أ ي؟ وكللان ملن الب للتحي الللتسلص مللن ال للرال
بالصبت .وكان ال رال ذاته مارو ًحا من اسر ول الحلفاء بلغة تناوي على بعض التهييي.
وكلف هجو إبري (ني ان) على الجرهة الغربيلة األوروبيلة الحلفلاء غاليًلا جليًا ،ولل يعلط أيلة نتلائ  .وتزعلزع شليء ملا فلي
كثيلرا ملن اآلملال .وكلان
الجيد الفرن ي تحت ت رير الثور الروسلية ،وإالفلاق الهجلو ذاتله ،ذللك الهجلو اللذي كلانوا يعل لون عليله
ً
الجيد الفرن ي ح تعرير البارشال بيتلان وينثنلي تحلت اليليو .وكانلت الحيوملة الفرن لية بحاجلة لهجلو روسلي ليلي توالف هلذا
التاور الذي يناوي على كثير من البساطر ،وبانتأار واوع هذا الهجو  ،كانت الحيومة الفرن ية في أمر الحاجة إللى وعلي حلاز
بالهجو عللى األال  .وفيبلا عليا ايرتيلاح البلا ي اللذي ينرغلي أن ينلت عنله ،كلان ملن الواجل أيضًلا انتلزاع هاللة ال لل ملن الثلور
الروسية ب سرع ما يبين ،واجتثاث ك أم بال ل في الوب الجنو الفرن يين ،وتوريط الثور الروسية ،وتعريضلها للسالر بجعلهلا
شريية في الجرائ التي ارتيرتها ول الحلفاء .وتلايخ عل انتفاضة العبال والجنو الرو بي البذبحة اإلمرريالية ووحلها.
واي استسيمت ك ال و لتح ي هذا الهيف .ول يين ايشتراكيون  -الوطنيون التابعون ليول الحلفاء في الصف األاليلر ملن
بين هذ ال و  .ف ي أرس أكثلره تجربلة ببهبلة رسلبية إللى روسليا الثوريلة .ووصللوا إليهلا وهل يرتليون أجبل األلر لة ،مرتلاحي
الضبائر ،ينال ل انه باليلباي العذبة .واي كت سوالانوف ما يلي :واست ر ايشتراكيون  -الوطنيون ال ا مون من السارال ب ذرع
مفتوحللة  ...وأحللر برانتينللغ وكاشللين وأوغريلليي و وبروكيللر واالللرون ب ل نه بللين ذويه ل وشلليلوا مللق وزارتنللا جرهللة موح لي ضللي
ال وفييتو .وينرغي أن نعترف ب ن ال وفييت البت اه ل يين و ًما مرتا ًحا إلى هريء ال ا أيضًا.
***
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وكان ايشتراكيون من الحلفاء يجوبون الجرهاي ويتجولون فيها .والي كتل فانيرفيللي ملا يللي :وكلان الجنلرال الي لييف يفعل
ك شيء ليي تنض جهو نا إلى جهو الذين نأبوا ساب ًا وفو بحار الرحر األسو  ،مثل كرن ليي وألريلر توملا  ،بهليف تتبلي ملا
كان ي بيه اإلعيا البعنوي للهجو و وهيذا وجي رئير األمبية الثانية ورئير هيئة أركان ني وي الثاني لغة مشلتركة فلي اليفلاح ملن
أج البث العليا ال اطعة للييب راطية .وتبين رونو يل أحلي الزعبلاء ايشلتراكيين الفرن ليين ملن ال لول بيل رضًلى وارتيلاح :وإن
بوسعنا اآلن أن نتحيث ون أن تحبر وجوهنا الج ً عن الحرب البح ةو .واي تعلبت الرشرية بعي ر ث سنواي من الت الير أنله كلان
لي هريء الرجال افق يحبرار الوجه.
وأاليرا ،وفي أول مايو (ايار) ،ارري اللجنة التنفيذية ،بعي أن مري بي مراح التر التلي يبيلن تصلورها ،ايشلترا فلي
ً
الحيومة ايئت فية ب كثرية  41صوتًا ضي  18وامتناع ر رة أعضاء عن التصويت .واي صوي الر شفة وعلي صلغير ملن البناشلفة
األمبيين ف ط ضي هذا ال رار.
ولير من نافلة ال ول أن نشير إلى أن ميليوكوف الزعي  ،الذي يعترر محامي اليفاع عن الررجوازية اي س ط ضلحية الت لارب
الوري بين الييب راطية والررجوازية .واي كان ي ول بعي س وطه :ولل أاللرال بلإرا تي ،وإنبلا أالرجلونيو .واضلى غوتشليوف عللى
نف ه بيي منذ  30أبري (ني ان) عنيما رفض توايلق وإعل ن ح لوق الجنلييو .وكانلت أفيلار الليرلراليين سلو اء منلذ تللك األيلا إللى
رجة هائلة .ويبين ايستييل على ذللك ملن الوااعلة التاليلة :الرري اللجنلة البركزيلة لحلزب اليا يلت علي اإللحلاح عللى ايحتفلاه
ببيليوكوف في الحيومة ال ييبة ،إلن اذ ايئت ف .وكت اليا يت اليبيني ايزغوئيف ما يلي :وأن الحزب الاب زعيبهو .ول يين هلذا
الحزب يبلك في الح ي ة حتى ايالتيار .ف ي صرح ايزغوئيف ذاتله ،وكلان تصلريحه صلائرًا :وفلي نهايلة أبريل (ني لان) هُلز حلزب
اليا يت هزيبة ساح ة .وتل ى من الناحية البعنوية ضربة ل يتبين من النهو بعيها أبيًاو.
وكانت اليلبة األاليلر فلي م ل لة ميليوكلوف ملن االتصلاص ول الحلفلاء؛ إذ كانلت إنيلتلرا مواف لة كل البواف لة عللى ارلول
استريال وطني الير ني وبييبواراطيو أكثر رجاحة وتع ً .واعترف هنيرسون اللذي وصل إللى بتروغلرا ملزو ًا بيل ال للااي
للحلول مح ب وكانان ك فير عنلي الحاجلة ،واطللق عللى الوضلق كلله ،بل ن هلذا التليبير ي جليو منله .والح ي لة أن بوكانلان كلان فلي
مواعه الصحيح؛ ألنه ههلر السصل البصلب لعبليلاي الضل ضلبن الحلي اللذي ي تُرضلي فيله عبليلاي الضل هلذ شلهواي برياانيلا
العأبى ومصالحها .وكان بوكانان يشوش برف في أذن تيريشتشنيو اائ ً :وعنيما ي تعي روسيا بحاجة إلى ال اناينية ،فلإن ايبلة
ذلك ستيون أكرر إذا االلت ذللك ب لرعةو .والي بليأي فرن لا بليع ميليوكلوف وليلن توملا لعل ور هنلا ،وأعللن موافله البعلا ي
لبيليوكوف بعي مواف بوكانان والزعباء ال وفييت .وهيذا تسلي الحلفاء والييبواراطيون عن ال ياسي البيرو ملن ارل الجبلاهير،
كبا تسلى عنه حزبه الساص في النهاية.
ول يين ميليوكلوف ي لتح مثل هلذا الجلزاء ال اسلي ،والاصلة وأن هلذا الجلزاء تل ببثل هلذ األيليي .وليلن ايئلت ف كلان
ياال بضحية تيفر عن أالاائه .واي اي ميليوكوف للجبلاهير كرجل فيلر الريل يحليط الب لير الألافر نحلو ال لل اللييبواراطي
بالألباي .وغ ايئت ف يييه ،فعة واحي  ،من ارار اإلمرريالية بانفصاله عن ميليوكوف.
وأار سوفييت بتروغرا بتاريخ  5مايو (ايار) ت ليف الحيومة ايئت فية وواف على برنامجها .ول يجبق الر شفة لبعارضلة
ايئت ف ومنق البو اف ة عليه سو مائلة صلوي .وذكلر ميليوكلوف ب لسرية وهلو يلروي والائق الجل لة ملا يللي :ووحيلا الحاضلرون
الساراء  -الوزراء بحرار  ...ومق ذلك فإن عاصلفة التصلفي ذاتهلا اسلت رلت تروت ليي ،اللذي وصل ملن أمرييلا بلاألمر وكلزعي
ساب للثور األولىو .وكلان تروت ليي ينت لي بوضلوح اللول ايشلتراكيين فلي اللوزار مركليًا أن وال للاة البز وجلةو لل تللغ بهلذا
الشي وإنبا وانت لت ف ط إلى الوزار ذاتهاو ،وأن ال لاة البوحي الح ي ية التي وستن ذو روسيا ستأهر عنيما تلت والسالو التاليلة:
انت ال ال لاة إلى أييي منيوبي العبال والجنو و .عنيئذ يريأ وعصر جييي :عصر من الي والحييي ،إنه عصر ي تتصارع فيله األمل
ضي بعضها بعضًا ،ولينله صلراع الار لة الب لحواة البضلاهي ضلي الار لاي الحاكبلةو .بهلذا الشلي يبثل ميليوكلوف األشلساص.
وااترح تروت يي في التا الاابه ر ث اواعي ل ياسلة الجبلاهير :ور رلة أواملر روريلة :علي الث لة بالررجوازيلة ،ومراارلة الزعبلاء
واإلشراف عليه  ،وايعتبا على اوانا الساصة ف طو.
وأشار سوالانوف معل ًا على هذا السااب اائ ً ما يلي :ومن الرلييهي أن تروت ليي ي ي لتايق ايعتبلا عللى مواف لة مجللر
ال للوفييتو ،واللي كللان ال لللو إزاء الساي ل عنلليما تيل ل أكثللر بللرو ًا مللن ايسللت رال ال للاب فع ل ً .وأضللاف سللوالانوف البعللروف
بح اسيته البفرطة لضجي الببراي الذي يحيث بين البث فين :وسري إشاعة عن تروت يي الذي ل ينض بعي إللى الحلزب الرلشلفي
أنه وأسوأ من لينينو.
واي أالذ ايشتراكيون ست ح ائ وزارية من أص الب ة عشر ح يرة .كانوا يرييون أن ييونوا أالية .واي اسلتبروا فلي لعرلة
وزيلرا
َمن يس ر  -يربح ،حتى بعي أن ارروا ايشترا في ال لاة بصراحة .وب ي األمير لفوف رئي ً ا لللوزراء .وأصلرح كرن ليي
ً
وزيرا للزراعة ،واستريل ميليوكوف الذي كان يت ن منص وزير السارجيلة بتشيريشتشلنيو أحلي السرلراء
للحربية .وغيا تشيرنوف
ً
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براليهاي األوبرا ،الذي أصرح في الوات ذاته رج ر ة كرن يي وبوكانان .وكان الث رة متف ين على أن بوسق روسيا أن ت تغني عن
ال اناينية .وعُين على رأ وزار العيل البحامي التافه بيريفيرسيف ،الذي حص فيبا بعي على شهر مراتلة فلي يوليلو (تبلوز)
ال ل اضية اليعو ضي الر شفة .واكتفى ت يريتلي بح يرة الرريي والررق كيبا يير واته للجنة التنفيذيلة .ووعلي سليوبوليف اللذي
وزيرا للعب  ،في لحأة من لحأاي الحبا  ،بإن اص أرباح الرأسباليين مائة بالبئة بصور كاملة .وطلاري هلذ الجبللة ملن
أصرح
ً
وزيرا للتجار والصناعة وهو واحلي ملن الب لاولين البوسليوفيين اليرلار والي
ف إلى ف  .ولت مين التوازن والتناهر ،عين كونوفالوف
ً
جل معه بعض شسصياي الرورصة في موسيو وكلفه ت ن مناص هاملة فلي اليوللة .ول لي اسلت ال كونوفلالوف بعلي الب لة عشلر
يو ًما من است منصره الوزاري ،محت ًجا بذلك عللى والفوضلىو ال لائي فلي اياتصلا العلا  ،عللى حلين امتنلق سليوبوليف ارلله علن
ت ليص أرباح الرأسباليين ،واهت ببحاربة الفوضى؛ إذ كان يسن اإلضراباي اعيًا العبال إلى ايهتبا بشئونه ف ط.
نأرا ألنه بيان حيومة ائت فية .وكلان هلذا الريلان بليعو إللى إترلاع سياسلية الارجيلة
واشتب بيان الحيومة على أفيار م لوفة ً
فعالة لصالح ال سل  ،ويشير إلى محاويي الرح عن ح للتبوين ،و راسة تحضيرية للب لة الزراعية .ول تين جب الريان البتعل ة
بهذ الب ائ سو جبل الاابيلة م لهرة .وكانلت الن الة الجييلة الوحيلي فلي الريلان ،أو عللى األال الب ل لة الجييلة فلي نوايلا الريلان
ومزاعبه توضح ب ن الجيد سيعي ولعبلياي اليفاع والهجو للحيلولة ون واوع هزيبلة لروسليا واألمل البتحالفلة معهلاو .وفلي هلذ
البهبة يبين تلسيص البصلحة الرئي ية في ايئت ف الذي تشي كآالر محاولة ي و بها الحلفاء وروسيا .واي كت بوكانلان ملا يللي:
وإن حيومة ايئت ف تبث بالن رة لنا األم الوحيي ،ب واالر أم لل مة ،وإن لاذ الوضلق الع ليري فلي هلذ الجرهلةو .وهيلذا كلان
وكي ل األعبللال اإلمرريللالي البتبث ل بلليول الحلفللاء ي للف اللللف البنصللة ،وراء السا ل  ،واللللف عبليللاي التوفي ل والبصللالحة ،وراء
تصللويت الزعبللاء الليرللراليين والللييبواراطيين لثللور فررايللر (شللراط) .وأالللذ ايشللتراكيون عللى عللات ه م للئولية رلل ال لللاة وكل
الحرب بعي أن وجيوا أنف ه ملزمين باليالول ببث هذ ال رعة في ت ليف الحيومة ،باس مصالح جرهة الحلفاء البعا ية للثور .
واضاري وزار السارجية الجييي إلى ت جي طرق ر حيوماي الحلفاء على بيان  27مار (اذار) كيبا تحص منها عللى
بعض التعيي ي في األسلوب تسفي الجيل ال ائ ضي بيان حيومة ايئت ف .وأصلرحت وال ياسلة السارجيلة الفعاللة ملن أجل تح يل
ال سل و تعني منذ ذلك التاريخ أن يُصحح تيريشتشنيو بجهي ومثابر الرراياي اليبلوماسية التي كانت تحررها لله مصلالح الب تشلارية
ال ييبللة ،وأن ييت ل وماال ل عا لللةو بعللي شللا وا عللاءايو أو أن ييت ل كع ل ء إضللافي زائللي واليللر الشللعوبو بللييً مللن وحبايللة
البصلللالحو .وكلللان ميليوكلللوف ي لللول علللن اللفللله وهلللو يصلللر عللللى أسلللنانه :وكلللان بلوماسللليو الحلفلللاء يعرفلللون أن البصلللالحاي
والييب راطيةو لرراياته تشي تنازيً ي إرا يا لباال اللحأة الراهنة ،وكانوا ي يرونها ح ايرها ب باحةو.
مرالرا ميتوفي األييي؛ ف ي اجتهيا بحبا لتف لير واليلر الشلعوبو ببعنلى مالاب
ول ير توما وفانيرفيلي بعي أن وص
ً
لحاجاي الحلفاء وماالره  ،وكانا يررران على األعضاء ال ُذال في اللجنة التنفيذيلة ،ويحلرزان بعلض النجلاح فلي ذللك .والي اعتلرف
ف انيرفيلي وب ن سيوبوليف وتشيرنوف كانا يحتجان ب لو ضلي كل سياسلة سلليبة ارل أوانهلاو .وللير ملن البليهد أن ريرلو -البعتبلي
على ع مث هريء البتعاونين -صرح بتاريخ  9مايو (ايار) في الررلبان الفرن ي ب نه ي تعي إلعااء ر م ئ على تشيريشتشنيو
و ون أن يتنازل عن أي شيء مهبا يينو.
نع ! إن ال ا الح ي يين للوضق ل ييونوا ينوون ال ار ما ينرغي الت اطله .وأعلنلت إيااليلا فلي تللك األيلا بالضلرط اسلت ل
سا سيئًا يبيلن أن ي لتسلص ملن طريعلة هلذ األشلياء .ووطنلت
ألرانيا ،ووضعتها في الريان نف ه تحت حبايتها .ول يين هذا العب ر ً
الحيومة البراتة عزمها على ايحتجاال .ول يين ذلك العز باس الييب راطية ب ب ر الرق والتلوازنو فلي الرل لان .وليلن عجزهلا
فورا إلى عض ل انها بالنواجذ.
اضارها ً
ولل ييللن هنللا جييللي فللي ال ياسللة السارجيللة للحيومللة ايئت فيللة سللو ت اربهللا ال للريق مللق أمرييللا .وأتاحللت هللذ الصلليااة
الاازجة جيًا ر رة ت هي ي ي تفت ر إلى األهبية :لل تيلن الوييلاي البتحلي متورطلة بعلار الحلرب وأعبالهلا الشلنيعة كبلا تورطلت
فرن ا وإنيلترا .وكانلت الجبهوريلة البوجلو فيبلا وراء الرحلار تفلتح لروسليا افااًلا واسلعة فلي مجلال ال لرو والبعلياي الحربيلة.
وأاليرا فإن بلوماسية ويل ون -البرلفة من مزي من التأاهر بالييب راطية ومن ايحتيال -تت ء بصور ي مثي لها مق احتياجلاي
ً
األسلللوب الريللاني للحيومللة البراتللة .واللي وجلله ويل للون إلللى الحيومللة البراتللة ،وف ليًا برئاسللة روي يحب ل الرسللالة البليئللة بالنصللح
والبوعأة ،والتي اال فيها :وي ينرغلي أن يسضلق أي شلع ملن الشلعوب بلال و إللى سللانة ي يريلي أن يعليد تحلت هلهلاو .وتحلي
هيف الحرب من ار الرئير األمرييي بصور غير واضحة ك الوضوح ،ب بصور ميهشة :وتل مين ال لل الب رل للعلال  ،ورفلا
الشعوب وسعا تها في الب ت ر و .فه يبين أن ييون هنا أفض من هذا؟ ل يين تيريشتشنيو وت يريتلي يتواعان إي هذا :اروضًلا
وأفيارا معروفة ي جييي فيها عن النزعة ال لبية .وبب اعي األوائ  ،وبتغاية من اآلاللرين يبيلن ال يلا بالتحضليراي وشلن
جييي ،
ً
الهجو الذي ياال به شيلو ( )2الب ي على شواطئ ال ين وهو يلوح في الهواء بعنف بورائ اروضه.
واعترارا من  11م ايو (ايار) ذه كرن يي إلى الجرهة ،وافتتح بهذا الشي حبلة التحلريض ملن أجل الهجلو  .وكتل وزيلر
ً
مرهلورا ملن نشلو الارله وأحا يثله ،ملا يللي :وإن موجلة الحبلا فلي الجليد تيرلر
الحربية الجييي إلى الحيومة البراتلة وهلو يلهل
ً
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أمرا للجيوش ،ينص على ما يلي :وستذهرون حي ي و ك اا تي و وأضلاف ليلي يلزين
وتت قو .وفي  14مايو (ايار) أملى كرن يي ً
ً
هذا ايحتبال البعروف جييًا ،والذي ي يت ب ية جاذبية بالن رة للجنو  ،الائ  :وسلتحبلون ال سلل عللى أسلنة حلرابي و .وبتلاريخ 22
مايو (ايار) عُزل الجنرال الحلذر الي لييف اللذي كلان عللى كل حلال ي يتبتلق ببواهل كرلر  ،واسلتُريل برجل أكثلر مرونلة وأكثلر
ج ار وهو بروسيلوف .وكان كرن يي الييبواراطي يعي الهجو بي اوا  ،أي أنه كان يعي الب سا اليرر لثور فرراير (شراط).
***
كان ال وفيت جهاز العبال والجنو  ،أي جهاز العبال والف حين .وكانت الحيومة البراتة جهلاز الررجوازيلة .وكانلت ولجنلة
ايتصالو جهاز التوفي والبصالحة .وسه ايئت ف هذ اآللية بتحويله الحيومة البراتة ذاتهلا إللى لجنلة ل تصلال .وليلن لل ي لض
وزيلرا للرريلي ،فلإن هلذا ي يشلي حل ً لوضلق.
عضلوا فلي لجنلة ايتصلال أو
على از واجية ال لاة بهذا الشي  .فإذا كان ت ليريتلي
ً
ً
وكان في الر تنأيبان غير متااب ين لليولة :نأا ت ل لي للبوهفين ال يماء ،والبوهفين الجي البعينين من ال لااي العليا وعللى
س سرية من سرايا الجرهة.
رأسه الحيومة البراتة ،ونأا من ال وفيتاي البنتسرة تتشع فروعها لتص إلى أبعي َ
وكان هذان النأامان الحيوميان يعتبيان على طر لاي مستلفلة ملا تلزال تعلي ت لوية ح لاباتها التاريسيلة .وبالتوجله إللى الحل
ايئت في ،كان التوفي يون و عا البصالحة اي أس اوا من ح ابه ال ضاء ال لبي والتيرجي على النأا ال وفييتي .وبيا له أن او
ال للوفييتاي ،البركللز فللي أشساصلله  ،سللتنت بعللي اآلن إلللى الحيومللة الرسللبية .وكللان كرن لليي يركللي لروكانللان بصللور ااطعللة أن
وال وفييتاي تبوي بصور طريعيةو .وسرعان ما أصرح هذا األم الع يي الرسبية للزعباء التوفي يين .وكلان تفييلره األساسلي أن
مركز ر الحيا على ك ن اط اللر ينرغلي أن ينت ل ملن ال لوفييتاي إللى أجهلز يب راطيلة جييلي ملن اإل ار الذاتيلة .وينرغلي أن
يحتل البجلللر الت سي للي ميللان اللجنللة التنفيذيللة البركزيللة .وكانللت الحيومللة ايئت فيللة تت هل بهللذا الشللي لتيللون ج ل ًلرا إلللى نأ لا
جبهورية برجوازية نيابية.
ولين الثور ي تريي وي ت تايق ال ير في هذا ال ري  .وكان مصير مجالر وما الرليية الجييي في هذا ايتجا نذير شلر ي
لللرر فيلله .ف للي كانللت اللليوما منتسرللة علللى أسللا أوسللق حل انتسللابي .وصللوي الجنللو علللى اللي الب للاوا مللق البللواطنين البللينيين،
وصوتت الن اء على اي الب اوا مق الرجال .واشلتركت أربعلة أحلزاب فلي الصلراع .هنلا تحركلت الثلوفي فريبيلا ،الصلحيفة غيلر
طلرا -وأاللذي تحلر رجلال اليبلين،
تجلن أح لر صلحف العلال
الرسبية الناط ة بل ان الحيومة ال يصرية ،والتي كانت -ملن ون
ً
و
وال للوميين واألكتللوبريين علللى التصللويت لصللالح اليا يللت .وليللن عنلليما انيشللف العجللز ال ياسللي للار للاي الباليللة ،أطل لت معأ ل
الصحف الررجوازية هذا الشعار :وصوتوا لصالح من ترييون ،فيبا عيا الر شفةو! وشي أعضلاء اليا يلت فلي كل مجلالر الليوما
واتحا اي الزيب تفو الجنلاح اليبينلي ،فلي حلين كلان الر شلفة يشليلون أاليلة ي لارية تعبل عللى ت ويلة نف لها .وكلان ايشلتراكيون -
الثوريون والبناشفة يبليون األكثرية ال اح ة في ك ميان.
وبيا أنه كان بوسق مجالر اليوما الجييي  ،البتبيز عن ال وفييتاي بتبثي تا أكثلر ،أن تتبتلق ب للاة أكرلر .وباإلضلافة إللى
ذلك كانت مجالر اليوما تبللك البيلز الهائللة الناجبلة علن كونهلا ميعوملة ملن اليوللة بصلور رسلبية كبرس لاي اجتباعيلة أايبلت
بصور اانونية .وكانت البيليشيا والتبوين ،والن في البين ،والتعلي العا يترلق مجللر الليوما رسلبيا .أملا ال لوفييتاي فلل ييلن لهلا
موازنللة وي ح للوق؛ نأل ًلرا ليونهللا مرس للاي والاصللةو .ومللق ذلللك ب يللت ال لللاة بللين يلليي ال للوفييتاي .وبلليي البناف للة بللين النأللا
ال للوفييتي والييب راطيللة السالصللة ميهشللة ومذهلللة ألنهللا تبلللت تحللت إشللراف الحللزبين؛ البناشللفة ،وايشللتراكيون  -الثوريلللون،
الب يارون في اليوما وفي ال وفييتاي بآن واحي ،وكان هذان الحزبان م تنعين ااتناعًا تا ًما بضرور تنلازل ال لوفييتاي علن ميانهلا
لبجالر اليوما ،وكانا يعب ن ك ما بوسعهبا لتح ي هذا الغر .
إن تف ير هذ الأاهر الغريرة التي ي نفير فيها وسط زوبعة األحياث إي الي ً ،أمر سه جيًا :إن الرليياي كيل البرس لاي
الييب راطية األالر ي ت تايق بصور عامة أن تعب إي استنا ًا إلى الع ااي ايجتباعية الب ت ر تبا ايست رار ،أي استنا ًا إللى
سا بح أسا ال واعي هذ  ،وإعا النأر فيها ،وعلي إعالاء اللر عليهلا إي بتح يل
نأا محي في البليية .لين الثور تتضبن أسا ً
روري مفتوح للع ااي بين ال لو الار يلة .وكانلت ال لوفييتاي ،بلرغ سياسلة زعبائهلا ،التنألي الب اتل للار لاي البضلاهي  ،التلي
كانت تتجبق إلى حي ما بصور نصف شعورية لتعيل أسر الرنية ايجتباعية.
أما الرليياي فيانلت عللى العيلر تبثل كل طر لاي الشلع بصلور مت لاوية ،تحلت اسل ملواطنين .وت لبية البلواطن ت لبية
مرتبرا بلوماسيا يتيل بلغة ت لييية ومرائية ،فلي اللحألة التلي ت لتعي
مجر  .وتشره الرليياي في هذ الأروف الثورية إلى حي كرير
ً
فيها البع يراي البعا ية التي تبثلها السو البعركة بحرار  .وكانلت الرلليياي تعليد وجلو ًا نصلف اسلبي .وليلن فلي البنعافلاي
الحاسبة ،عنيما كان يحي تيال الجباهير ايتجا ال ح ل حياث ،كانت الرليياي تنفجر ،وتجلي العناصلر البركرلة لهلا نف لها واافلة
على الارفين البت ابلين للحاجز .وتيفي م ارنة األ وار البتوازية لل وفييتاي والرلليياي الل ل الفتلر الوااعلة بلين شلهر ملايو (ايلار)
وأكتوبر (تشرين األول) لتصور مصير البجلر الت سي ي ار وات طوي .
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ول ل تتعج ل الحيومللة ايئت فيللة اسللتيعاء البجلللر الت سي للي .فل ل ييللن الللوزراء الليرراليللون األكثللر عللي ًا مللن وجهللة النأللر
الييب راطية متعجلين ألن يروا في البجلر الت سي ي نفر عجز الجناح اليبينلي اللذي كلان يبثلونله فلي مجلالر الليوما الجييلي  .ولل
يريأ البرتبر الساص الذي نأ ليعو البجلر الت سي ي إي في نهاية ملايو (ايلار) بعلي ر رلة أشلهر ملن اينتفاضلة .وكلان ال لانونيون
الليرراليون ي اعون ك شعر إلى ست عشر شعر  ،ويحركون في أنابي ايالترار ك الفض ي الييب راطيلة ،ويبلاحيون بصلور
م تبر حول الح وق اينتسابية للجيد ،وهل يت لاءلون عبلا إذا كلان ملن الواجل إعالاء حل التصلويت أ ي للفلارين اللذين كلانوا
يعيون بالب يين ،وألعضاء األسر البالية ال ييبة التي يعلي أفرا هلا بالعشلراي .وكلانوا ي يتفوهلون الير اإلميلان بيلبلة علن تلاريخ
عو البجلر الت سي ي .وكانت إرار هذ الب لة في البرتبر الايئة تتعار مق الذوق ال لي  ،وي يرتيرها إي الر شفة.
ومري األسابيق ،ولين ،رغ امال وتنرراي علا البصلالحة والتوفيل  ،لل تحتضلر مجلالر ال لوفييتاي .كانلت ال لوفييتاي،
صلف وهلن ،وليلن اإلشلار األوللى للسالر كانلت توافهلا عللى
التي أرايها وحيرها زعبا ها ،ت ل ط ملن والت إللى االلر فلي حاللة سن ْ
أايامها .ويلروي الجبيلق ب نهلا سليي البوالف بل جليال .وكلان ايشلتراكيون  -الثوريلون والبناشلفة اللذين يحلاولون تسريرهلا يجليون
أنف ه مضارين في ك الحايي الهامة إلى ايعتراف ب ولويتها .ويجي ذلك تعرير بصور الاصة في احتشا وتركيلز أفضل الو
الحزبين في ال وفييتاي .وكان الحزبلان يرسل ن إللى الرلليياي والزيب لتفو رجلايً ملن الصلف الثلاني ،وت نيلين ،وإ اريلين .وي حلظ
الشيء ذاته لي الر شفة .وكلان اليا يلت وحليه  ،اللذين ي يبليلون أي منفلذ إللى ال لوفييتاي ،يحشليون أفضل الواته فلي األجهلز
الرليية .ولين األالية الررجوازية الواهنة كانت أعجز من أن تجع منه سنيًا لها.
وهيذا ل يين أحي ليعت ي ب ن الرليياي أجهز الاصة به .فالصراعاي التي تز ا حيتها بصور م تبر بين العبال وأصحاب
البصللانق ،وبللين الجنللو والضللراط ،وبللين الف حللين والب كللين النللر ء ،ي يبيللن بحثهللا ومنااشللتها بصللور صللريحة فللي بلييللة أو
زيب تفو ،بالشي الذي تت بها منااشتها في ال وفييت من جهلة ،وفلي ايجتباعلاي والساصلةو لليوما اليوللة وبصلور عاملة فلي كل
مرتبراي ال ياسيين ا لبوسرين من جهة أالر  .ومن الببين التفاه مق السص عللى أملور تافهلة ،وليلن ي يبيلن التفلاه معله عللى
م ائ تبر الحيا أو البوي.
وإذا طر نا صيغة ماركر ال ائلة ب ن الحيومة هي لجنة الار ة الب يار  ،توج علينا ال ول ب ن واللجانو الح ي يلة للار لاي
البتصارعة من أج ال لاة كانت موجو الارال الحيومة ايئت فية .وكان هذا مركيًا بالن رة لل وفييت الببث في الحيومة ك اليلة،
كبا كان صحي ًحا بالن رة ل كثرية الررجوازية أيضًا .ول يين الليرراليون يبليون أية إميانية للتفاه بصلور جييلة وفعاللة ،بحضلور
ايشتراكيين ،حول الب ائ التي تبر الررجوازية أكثر من غيرها .وكان لار ميليوكوف ،الزعي البعلروف للررجوازيلة واللذي ي
يستلف عن زعامته أحي والذي يتجبق حوله أركان الب كين ،طابق رمزي كشف تبا ًما ك معاني البواف الغريل للحيوملة .وكانلت
الحيا تتاور حول بررتين؛ تتجه األولى نحو ي ار اصر ماري ،على حين تتجه الثانية نحو يبينه.
وكللان الللوزراء يعيشللون فللي جللو مللن التواطللر الل للو ب نف لله ون أن يجللرءوا علللى ال للول ببللا كللانوا يفيللرون بلله فللي االل
الحيومة .وأصرحت از واجية ال لااي ،التي أالفاها ايئت ف ،ميرسة األشياء البرهبة ،والحيللة ،والبلراءا بصلور عاملة .وملري
حيومة ايئت ف في األشهر ال تة التي تلت ،ب ل لة من األزماي ،والتجييياي واإلصل حاي ،ولينهلا احتفألت بب محهلا األساسلية
في العجز والتزوير حتى يو وفاتها ذاته.

الهوامش
( )1الرومة طائر يبث الحيبة والتع عني اإلغري يين والرومان( .البعربان).
( )2يشير اليات هنا إلى شيلو -البرابي اليهو ي الجشق -في رواية شي رير وتاجر الرنيايةو.
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الهجوم
ل ي حيث في الجيد كبا حيث في الر إعا تج ُّبق سياسي ائ لل و ؛ إذ تالوري الشلرائح اللينيا نحلو الي لار ،عللى حلين
تاوري ال ب نحو اليبين .وفي نفر الوات الذي أصرحت اللجنة التنفيذية به أ ا ليول الحلفاء تعب إلالضاع الثور  ،أصرحت لجان
الجيد التي أنشئت لتبثي الجنو ضي الضراط سنيًا للضراط ضي الجنو .
وكان ت ليف اللجان من اتجاهاي وألوان متعي  .ف ي كان بها عي ي ب به من العناصر الوطنية التي تبث الحلرب والثلور
بلإال ص ،وكانللت ت للير بشلجاعة إلللى الهجللو الللذي فرضلته اللليوائر العليللا ،وت لي حياتهللا ل ضللية لي للت اضليتها .وإلللى جانل هللذ
وأاليلرا كلان هنلا علي ي بل بله ملن صلغار
العناصر كان هنا أباال اليلبة ،من أنصار كرن ليي وأتراعله فلي الفرالة والفلوال.
ً
السرثاء والشاطرين اليامنين في اللجان للفرار من السنا ق .إن ك حركة جباهيرية ،والاصة في مرحلتهلا األوللى ،تجلل حت ًبلا إللى
ساحها ك هذ التنوعاي الرشرية .وكانت مرحلة التوفي يين وحيها هي الغنية بصور الاصة بالثررلارين والبتللونين البت لرلين .فلإذا
ضللا .وتصللرح ميرسللة سياسللة ايتصللال ،فللي الثللور  ،ميرسللة اليسللائر
كللان النللا يشلليلون الررنللام  ،فللإن الررنللام يشللي النللا أي ً
والبرامراي.
وكان نأا از واجية ال لااي ي ترعي إميانية الل او ع يرية .وكان اليا يت ،الذي ينص عليه ح ي الجبلاهير الشلعرية،
مضارين في الجيد إلى استسيا ايس البزيف ل شتراكيين  -الثوريين .أما الييب راطية فلل تيلن الا ر عللى تجييلي الجليد للنفر
أنلوارا سلاطعة عللى الوضلق .ف لي
ال ر الذي منعها من است ال لاة ،وهذا ي ينفص عن ذا  .ومق ذلك هنا واالق غريل يل لي
ً
ذكر سلوالانوف أن الحيوملة البراتلة لل تلنأ أي علر ع ليري لل اعلاي فلي بتروغلرا  .إن الليرلراليين والجنلرايي ي يريليون
اشترا ال وفييت في العر  ،ولينه يفهبون جييًا ،أن العر ي يبين تح ي ه ون مشاركة ال وفييت.
واز ا ارترلاط الضلراط ال لا باليا يلت؛ بانتألار أن ترفلق األحلزاب األكثلر رجعيلة رأسلها ملن جييلي .وكلان بوسلق البث فللين
الرورجوازيين الصغار أن يزو وا الجليد ب عليا هائللة ملن الضلراط األعلوان ،تبا ًملا كبلا زو و بهلذ األعليا فلي زملن ال يصلرية.
صلا بهل  .ول لي برهنلت
ولينه كانوا عاجزين علن إنشلاء ايلا تلت ء ملق صلورته الساصلة ،ألنهل هل أنف له ي يبليلون وج ًهلا الا ً
الب للير ال ح للة للثللور أنلله ل ل ييللن باإلميللان ايسللتفا مللن ال يللا كبللا جهزتهللا الار للة النريلللة والررجوازيللة وأعاتهللا (هي لذا فع ل
للورا
الرللي ض) .أو تجنيللي ال يللا وإعلليا ها علللى أسللا اينت للاء الرروليتللاري ،وهللو مللا فعللله الر شللفة .وللل ييللن هللذا أو ذا مي
ً
للييبواراطيين الرورجوازيين الصغار؛ فيان عليه أن يتذرعوا باإلانلاع والتوسل واللياع كل النلا  ،وعنليما ي يتوصللون إللى أيلة
أفيارا رورية صحيحة.
نتيجة ،كانوا ي لبون ال لاة يائ ين من اضيته إلى الضراط الرجعيين ليلهبوا الشع
ً
وكانت اروح البجتبق الجييي تررز الواحي تلو األالر لتسري الجهاز العضوي للجيد .واالترات م لة ال ومياي من كل
وجوهها -وروسيا بلي فيه اومياي متعي  -أعباق جبلاهير الجنلو  ،التلي يشلي اللرو اليرلار أال ملن نصلفها .وكانلت الصلراعاي
ال وميللة تبتللزال بالصللراعاي الار يللة وتتسللهللا علللى م للتوياي مستلفللة .وههللري سياسللة الحيومللة فللي البيلليان ال للومي كبللا فللي ك ل
البيا ين األالر متر غامضة .وكانت تريو بالتالي كاذبة بصور مز وجة .وكان بعض الجنرايي ييللون التشيي ي ال ومية ملن
نوع والفيل الب ل البنضرط على الاري ة الفرن يةو على الجرهة الرومانية .وكانت ال اعلاي ال وميلة الجييلي ترليو فلي العلا أكثلر
عنا ًا وم اومة من ااعاي الجيد ال يي  ،ألنها كانت ملتفة حول أفيار جييي  ،وتحت راية جييي  .ومق ذلك فإن هلذا ايلتحلا ال لومي
ل يصبي طوي ً؛ ف ي انفجر بالتاور ال ح للصراع الار ي .واي وضق تاور التشليي ي البرلفلة ملن عناصلر اوميلة ،هلذا التالور
الذي كان يهي بالتوسق ليشب نصف الجيد؛ الجيد في حالة ميوعة ،وفيك ال اعاي ال ييبة ،على حين ل تين ال اعاي الجييي اي
تشيلت بعي .وهيذا انرعثت البصائ من ك الجهاي.
واللي كت ل ميليوكللوف فللي وتاريسللهو ،أن الجلليد ابتلللى وبالصللراع بللين فيرتللي اينضللراط الثللوري واينضللراط الع لليري
الاريعي ،بين و م رطةو الجيد والبحافأة على ايرته ال تاليةو .وهنلا ينرغلي أن نفهل ملن اينضلراط الاريعلي اينضلراط اللذي كلان
سائيًا في زمن ال يصرية .وكان بوسق البررخ أن يعلرف -عللى ملا يرليو -أن كل رلور كرلر كانلت سلررًا فلي ال لار اللر للجليد
ال يي ؛ نتيجة التصا ي بين البرا ئ البجر اينضراط ،ب بين الار اي الحية .وي ت ر الثور انضرا ً
طا ااسليًا فلي الجليد فح ل ،
ب أنها تسل ه .ومق ذلك ،فإن هذا اينضراط ي يبين أن ي تت على يي مبثلي الار ة التي الرتها الثور .
وبتلاريخ  26سلرتبرر (أيللول)  ،1851كتل حيللي ألبلاني إللى االلر ي لول :ومللن الاريعلي أن تفتيلت الجيلوش والترااللي التللا
ل نضراط هبا شرط ونتيجة لي الثوراي الأافر و .واي وضق ك تاريخ الرشرية هذا ال لانون الر ليط ،البحتلو  .وليلن ايشلتراكيين
الرو  ،الذين ساروا اللف الليرراليين ،والذين كانوا يبليون وراءه تجربة علا  1905لل يفهبلوا هلذا ،ملق أنهل اعترفلوا أكثلر ملن
مر ب نه ت مذ األلبانيين فرييريك انجلر وكارل ماركر .وكلان البناشلفة يعت ليون بجييلة أن الجليد اللذي الا بالعصليان سليتابق
الحرب ال ييبة تحت اا ته ال يماء .وهريء يتهبون الر شفة ب نه طوباويون.
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واي وصف الجنرال بروسيلوف بوضوح كرير في مالق مايو (ايار) في مرتبر انع ي في م ر ال يا العامة لل لواي الب للحة،
الرأي العا لل يا اائ ً :ل ي اعتا ملن  15إللى  ٪20ملن أفلرا ال يلا عللى النألا الجييلي وت ءملوا معله علن اناعلة .وبليأ ا ل ملن
الضراط بتبل الجنو وتحريضه ضي ال يا  .أما األكثرية التي تشلي ت ريرًلا  ٪75فإنهلا لل تعلرف كيلف تلت ء وتتييلف ،وأصلابها
اليير ،وت واعت بصبت ي تعرف ما تفع  .على أن األكثرية ال اح ة لبرات الضراط ل تيلن ت لاوي شليئًا مال ًلا ملن وجهلة النألر
الع يرية الصرفة.
مرتبرا مق الجنرايي وأل وا ك شيء على عات الثور والب لتبر و ملق األسلف ،والتلي ينرغلي
وع ي كرن يي وسيوبوليف
ً
أالذ استبرارها بعين ايعترار .وما أن سبق الجنرال غوركو ،وهو من منأبة البائلة ال لو  ،الول اللوزيرين حتلى ر عللى ذللك ببلا
يلللي :وت ولللون إن والثللور م للتبر و .اسللبعونا جيليًا .أوافللوا الثللور واتركونللا نحللن الع لليريين لنللر ي واجرنللا حتللى النهايللةو .وكللان
كرن يي يركض لب اا الجنرايي بي كيانة حتى كا أحيه وهو كورنيلوف العأي ال ير يسن ه في عنااه.
إن سياسة التوفي والبصالحة في زمن الثور سياسة تذبذباي حامية بين الار اي .وكان كرن ليي يبثل التذبلذب بعينله .وملا
أن ت ن ايا الجيد الذي ي يبين تصور محرو ًما من نأا واضح و ايل  ،حتلى أصلرح األ ا البراشلر لتفيييله .وأعالى ينييلين
يئحة غريرة بشسصياي ال يا العامة التي عزلت من مناصرها ،ألنها ل تعرف كيف ت ف مق السط .والح ي ة أنله لل ييلن هنلا ملن
يعرف أين يوجي هذا السط حتى وي كرن يي نف ه .وعزل الي ييف ،روسيي ال ائي العا للجرهة ،ورا كو ميترييف نأل ًرا لضلعفهبا
وت اهلهبا اليرير مق اللجان .وأبعي بروسيلوف ألسراب مبارلة الجران يو ينيتد .وطر كرن يي الي ييف واائيي الجرهتلين غوركلو
صرف هو نف ه من السيملة فيبلا
و راغوميروف ألنهبا عارضا م رطة الجيد .وأبعي بروسيلوف الجنرال كالييين لل ر ذاته ،ر ُ
بعي ألنه ساير اللجان وعاملها براة .وتسلى كورنيللوف علن ايلا منا لة بتروغلرا الع ليرية لعجلز علن التفلاه ملق الييب راطيلة.
نألرا
غير أن هذا ل يبنعه من أن يُ بى اائيًا للجرهة ،واائيًا عا ًما ،فيبا بعي .وعُزل ينييين من منص رئير هيئة أركان الي لييف
ً
لورا اائ ليًا عا ًمللا للجرهللة الغربيللة .هللذ اللعرللة فللي وافللز العنللز و التللي ترللرهن علللى أن
يتجاهاتلله اين يا يللة الواضللحة ،ولينلله ُ
عللين فل ً
شسصياي ال يا العليا ي تعرف ما تريي ،كانت تنزل بيرجاي إلى األسف  ،إلى أن تص إلى ال رايا وت ارع في تفيك الجيد.
وكلان البفوضلون ذاتهل ي يث للون بلالجنو فلي الواللت اللذي كلانوا يالالرونه فيلله بإطاعلة الضلراط .وعنلليما كلان الهجلو فللي
ذروته ،صرح أحي أعضاء ال وفييت في جل ة ع ليها مجللر ال لوفييت فلي موهيليلف م لر ال يلا العليلا لل لواي الب للحة بحضلور
كرن يي وبروسيلوف ،اائ ً ما يلي :وإن  ٪88من ضراط ال يا العامة يسل لون ب عبلاله الالر البألاهراي البضلا للثلور و .ولل
يين هذا سرابًا بالن رة للجنو  .ف ي أتيح للجنو الوات اليافي ار اينتفاضة لبعرفة ضراطه .
وفي ال ل ك شهر مايو (ايار) ،كانت ع ااي ال يا ملن الب لتوياي اللينيا إللى العليلا تعرلر ملق بعلض التغيلراي علن فيلر
وحيي وواحي  :وإن وجهة النأر حول الهجو وجهة نأر سلرية بصور عامة ،والاصة في البشلا و .وغالرًلا ملا كلانوا يضليفون إللى
ذلك اائلين :وإن وجهة النأر هذ أح ن ب لي في السيالة ،وم يامة في البيفعيةو.
وفي نهاية مايو (ايار) بينبا كانت ال اعاي تحت موااعها من أج الهجو أبرق البفو البلرترط بلالجيد ال لابق ليرن ليي
ي للول :وفللي الفراللة  ،12سللار الفللوال  48بيامللله ،وسللار الفوجللان  45و 46بنصللف تعلليا سللراياهبا فللي الساللوط .رفللض الفللوال 47
الب ير .ومن بين أفواال الفراة  13سلار الفلوال  50بياملله ت ريرًلا .ووعلي الفلوال  51بالب لير غليًا .ولل ي لر الفلوال  49ألنله لل ييلن
مناوبًا .رفض الفوال  52الب ير واعت ك ضراطهو .ونجي اللوحة ذاتها في ك ميان ت ريرًا .ور ي الحيومة عللى ت ريلر البفلو
ت ول :وتُح األفواال  ،52 ،47 ،46 ،45ويحال الضراط والجنو البحرضون على عي الااعة إلى البحاك و .كانت اللهجة تنالوي
على التهييي ولينها ل تين تسيف أحيًا .وكان الجنو الذين ي رغرة لهل بال تلال ي يسشلون حل أفلواجه كبلا ي يسشلون ملن إحلالته
إلى البحيبة .فلنشر الجرهة ،كان من الضروري حشي اواي ضي اواي أالر  .وكلان ال لوزاق فلي غالل األحيلان هل أ واي اللر ع
كبا كانوا في أيا ال يصر ،ولينه اليو م ا ون من ار ايشتراكيين :ألير الهيف في الوااق هو اليفاع عن الثور ؟
وبتاريخ  4يونيو (حزيران) أي ار بياية الهجو ب ا ملن الب لة عشلر يو ًملا ،أرسل رئلير هيئلة األركلان فلي ال يلا العليلا
لل واي الب لحة الت رير التالي إلى الحيومة :وما زالت الجرهة الشبالية في حالة تس ُّبر ،وي تبر التآالي مق العيو ،وت لف البشلا ملن
الهجو موافًا سلريا  ...والوضق غير محي على الجرهة الغربية .وي حظ فلي الجرهلة الجنوبيلة الغربيلة تح ُّلن فلي الحاللة الفيريلة ...
وي ي حظ على الجرهة الرومانية وجو تح ُّن الاص؛ إذ ي تريي البشا أن ت ير ...و.
وبتاريخ  11يونيو (حزيران)  1917كت الع يي اائي الفوال  61ما يلي:
نأرا لوصول جنيي لينيني من ال رية السام ة من بتروغرا  ...واي فلر علي كريلر
ول ير َ أمامي وأما الضراط إي الفرار ً
من أفض الجنو والضراط .فأهور لينيني واحي في فوال من األفواال كافو ليي يريأ الضراط بالفرار .ومن الاريعي أن الجنليي اللذي
مرالرا كان يلع ور أول بلور في محلول مشرق جاهز للترللور ،وينرغلي والحاللة هلذ أن ي نعت لي بل ن الجنليي اللذي وصل
وص
ً
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بلشفي بالضرور  .ففي تلك الفتر كانت ال يا ت بى لينينيا كل جنليي يرفلق صلوته بايحتجلاال عللى الهجلو بجلرأ أكرلر ملن جلرأ
اآلالرين .وكان الذين يرمنون من بين هريء واللينيينو ب ن غليو الثاني هلو اللذي أرسل لينلين إللى روسليا كثيلرون .وحاوللت ايلا
الفوال  61إرهاب جنو ها بتهيييه بال بق الحيومي .فر أحي جنو الفوال ببا يلي :ول ي اُلرت الحيومة ال ييبلة ،وسلنيحرال كرن ليي
أيضًاو .كانت هذ اللغة جييي ك الجي  .وكان الجنو يتغذون بتهيي الر شفة وتحريضه  ،ر ي ر ون التحريض بشي ملحوه.
ومنلذ نهايلة إبريل (ني للان) ،أرسل وفلي الللاص مرللف ملن  300شلسص مللن أسلاول الرحلر األسللو ب يلا الاالل العجللول
متنيلرا بثيلاب بحلار ليجلوب كل اللر  ،وكلان هلذا األسلاول ب يلا ايشلتراكيين  -الثلوريين .ويعترلر عللى عيلر
باتيين ،الذي كان
ً
ً
أساول كرونشتا ي ،مع من معاا الوطنية .وكان هذا الوفي أشره بجباعة تنيري للبشاركة بحفلة تنيرية .وليلن كلان ي حلظ فلي
صفوف الوفي حبا مسلص .وكانت هذ الجباعة تنشر في الر فير الحرب حتى النصلر .وليلن ملن أسلروع إللى أسلروع ،أصلرح
الب تبعون من البواطنين أكثلر عليا ًء ألفيلاره  .وبينبلا كلان رجلال الرحلر األسلو يسفضلون ملن رنلة صلوته فلي الليعو للهجلو ،
وص وفي من الرلاي إلى سيراستوبول ييعو إلى ال ل  .وح الشباليون في الجنوب نجا ًحا أكرر مبلا ح له الجنوبيلون فلي الشلبال.
واا بحار سيراستوبول ،تحت ت رير بحار كرونشتا ي ،بتاريخ  8يونيو (حزيران) بنزع سل ح ال يلا واعت لال الضلراط البب لوتين
البحت رين.
واللي س ل ل تروت لليي فللي جل للة مللرتبر ال للوفييتاي الللذي انع للي بتللاريخ  9يونيللو (حزيللران) ،كيللف أميللن وأن ي للق مث ل هللذا
اينفجار في لحأة ببث هذ الساور في هذا األساول النبوذجي التابق للرحر األسو  ،الذي بع إلى ك الر وفو ًا وطنيلة ،وفلي
وكر الوطنية البنأ هذا .فبا هي الييلة التي يناوي عليها هذا العب ؟و ليلن تروت ليي لل يتلل أي ر  .وكلان ايفت لار إللى ال للاة
والذعر في الجيد ي رران حزنًا للجبيق جنو ًا وضرا ً
طا وأعضاء لجان .وكان الجبيق يح ون بالحاجة الباسة إليجا مسرال ما .وبليا
للبوجو ين في ابة ال يا أن الهجو سي ضلي عللى علي التباسلك ،ويجلل الصلفاء .وكلان هلذا اللرأي صلحي ًحا إللى حلي ملا .فللو أن
ت يريتلي وتشيرنوف أييا في بتروغرا ال يا بالهجو  ،مت ييين بيل أنغلا الفصلاحة الييب راطيلة ،لتوجل عللى أعضلاء اللجلان فلي
ملرا
الجرهة من جهة أالر  ،بالتن ي مق الضراط ،بيء البعركة ضي النأا الجييي في الجيد ،هذا النأا اللذي كانلت الثلور بيونله أ ً
ي يبين تصور  ،ولينه نأا يتف مق الحرب وي يتااب معها .وتجلت نتلائ التالور ب لرعة كرلر  .والي رو ضلابط ملن ضلراط
الرحرية ما يلي :وكان أعضاء اللجان يتوجهون نحلو اليبلين ملن يلو إللى يلو  ،وليلنه كلانوا فلي الوالت ذاتله يف ليون سللاته وسلط
الرحار والجنو و .ولين من الرييهي أن الحاجة ماسة للجنو والرحار في الحرب.
صيا  ،مرلفة من البتاوعين ،معترفًا بهلذا الشلي
وتيف بروسيلوف ،ببواف ة كرن يي ،في ال ير على طري تشيي كتائ
س
فلورا ،وكلان معأل البنضلبين فلي الغالل ملن
وبصراحة بعجز الجيد عن ال تال .وانضبت العناصلر البستلفلة إللى هلذا البشلروع ً
البغامرين مث الن ي مورافييف ،الذي انض بعي انتفاضلة أكتلوبر (تشلرين األول) إللى ايشلتراكيين  -الثلوريين الي لاريين ،ليسلون
فيبا بعي ال لاة ال وفييتية بعي ايامه بعي أعبال م يامة رائعة ،ولي ط اتي ً برصاصة ،أطل ها عليه الر شفة أو أطل هلا عللى نف له.
ومن البركي أن الضراط البعا ين للثور ت لاوا بشراهة على كتائل الصليا التلي كانلت تبثل بالن لرة لهل الشلي الشلرعي لتجبيلق
ق أي صي لي جباهير الجنلو  .وأن كأت الباحثكات عكن الم كامرات زتائكب نسكائية "خيالكة المكوت
اواه  ،بَيْي أن هذ الفير ل ت س
السوداء" واي تصا ف أن إحي هذ اليتائ كانت االر او م لحة ليرن يي في أكتوبر (تشرين األول) للليفاع علن اصلر الشلتاء.
كريرا لل ضاء على الع يريتاريا األلبانية .وكانت هي هذ البشيلة الباروحة بالضرط.
ولين ك هذا ل يين مي ًا ً
وأج الهجو الذي وعيي ال يلا العاملة لل لواي الب للحة حلفاءهلا بشلنه فلي ماللق الربيلق ،وتيلرر الت جيل ملن أسلروع إللى
س
أسروع .وبيأي ول الحلفاء ترفض بصور ااطعة البواف ة على الت جي  .وكان الحلفاء ي يتر ون في االتيار الوسائ وه يالالرون
روسيا بال لر واإلللزا ال يلا بهجلو فلوري .فلإلى جانل البناشلياي البثيلر للبشلاعر التلي كلان ي لتسيمها فانيرفيللي ،كلان الحلفلاء
يهللي ون روسلليا ب اللق تبوينهللا بالللذالائر .وصللرح ال نص ل اإلياللالي العللا فللي موسلليو للصللحافة ،علللى الاري للة الروسللية ،ي علللى
الاري للة اإليااليللة ،أن الحلفللاء سلليبنحون اليابللان كل حريللة للعب ل فللي سلليرريا إذا ع لليي روسلليا صللل ًحا منفللر ًا .ونشلري الصللحف
الليررالية في موسيو ،ي صحف روما ،بحباسة وطنية هذ التهييياي الواحة ،وعللتها ب ر ت جي الهجو ي ب ر الصلح البنفلر .
وكان الحلفاء ي يرالون باإلكرا من زوايا أالر  .ف ي أرسللوا ملث ً عتلا ًا للبيفعيلة ملن البسلفلاي بلالارق :فلل ت لاو  ٪35ملن مليافق
البييان التي استلبتها روسيا من السارال رميًا معتييً لبي الب ة عشر يو ًملا .وكانلت إنيلتلرا تسلل الصلعوباي فلي وجله روسليا ملن
أج ال رو التي تحتاجها .وبالب اب منحت أمرييا ،اليولة البنتيبة الجييي للحيومة البراتة ،ون معرفة إنيلترا ارضًلا الير 75 :
مليون وير ك لفة على الهجو الب ر .
ول تين الررجوازية الروسية التي ارللت إنلذاراي الحلفلاء ،وااملت بتهيلي شلر ملن أجل الهجلو  ،تثل بإميانيلة نجلاح هلذا
الهجلو  ،ورفضللت أن ت رل البشللاركة ب لر الحريللة .واسللتغلت البلييللة الب وضلة الفرصللة لتعللو إلللى الب لرح؛ ف للي عرلري أسللر
رومانوف في بيان موجه إلى الحيومة البراتة عن رغرتها بالبشلاركة فلي ال لر  ،ولينهلا أضلافت وأنهلا للن تشلتر إي إذا الرري
السزينة تسصيص بعض األموال لنف ة العائلة اإلمرراطوريلةو .وكلان أفلرا الجليد ي لرأون كل هلذا ،ويعرفلون أن أكثريلة الحيوملة
البراتة ،ومعأ الضراط ال ا  ،ما زالوا ي ملون في عو البليية.
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ومن اإلنصاف أن ن حظ أن ك النا في مع ير الحلفاء كانوا غير متف ين مق أنصلار فانيرفيللي ،وتوملا  ،وكاشلين اللذين
كانوا ييفعون الجيد الروسي إلى الهاوية .وكانت اإلنذاراي عن وضلق الجليد الروسلي ت ُ لبق فلي كل ميلان .وكلان الجنلرال بيتلان
ي ول :وإن الجيد الروسي للير إي واجهلة ،وسلينهار إذا تحلر و .وكانلت الرعثلة األمريييلة تترنلى اللرأي ذاتله ،وعرلري عنله بلنفر
الشي  .ولين ايعتراراي األالر هي التي سا ي وتحيبت بهذا البوضوع .وكان من الواجل انتلزاع روح الثلور ذاتهلا .والي ف لر
بانلوفيه هذا البواف فيبا بعي اائ ً :وكان التآالي الجرماني  -الروسي يحيث من األضرار والس ائر فلي الجليد الروسلي ملا يجعلنلا
نعت ي ب ن تر الجيد بيون حركة سيعرضه للتفتت البحتو و.
واا كرن يي وت يريتلي إعيا الهجو على الب تو ال ياسلي ،وكانلا يستفيلان ويتواريلان فلي الرليء علن أالرب أنصلارهبا.
وفي حين استبر الزعباء الذين ي يبليون سو نصف البعلوماي عن الوضق بالوعظ لليفاع عن الثلور  ،كلان ت ليريتلي يلز ا فلي
اإللحاح بتصبي على ضرور اسلتعيا الجليد للهجلو  .والاو تشليرنوف هلذ الفيلر ملي أطلول ،وأكثلر ملن الجبيلق ،أي أنله تليل
وتغن أكثر من غير  .وفي جل ة الحيومة البراتة التي انع يي بتاريخ  17مايو (ايار) ،انهالت األسئلة عللى ووزيلر الف حلينو كبلا
ي بي نف ه .وسئ عن صحة ت ييي لبريأ هجو الجيد في أحي ايجتباعاي ون أن ييون له الح بذلك .وكان تشيرنوف اي الال ملا
يلي :وإن الهجو ي يعنيه كرج سياسي؛ فالهجو عب من أعبال اإلستراتيجيين في الجرهةو .وكان هريء الرجال كبا نر يلعرون
مق الحرب لعرة وايستغبايةو كبا أنه كانوا يلعرونها مق الثور  .و ا هذا فتر من الزمن ف ط.
وراف إ عيا الهجو بالارق تعزيز اليفاح ضي الر شفة .وكان الب ئولون فلي الحيوملة ي يزيليون ملن وحلي الهجلو علليه
واتهامه بالبي إلى ع ي صلح منفر  .وكانت إميانية ع ي صلح منفر كامنة في البوالف ذاتله .وكانلت البسلرال الوحيلي ملن األزملة.
وكلان سلر ميل الر شلفة إلللى الصللح البنفلر هلو ضلعف روسلليا والنزيلف اللذي تعرضلت لله بالب ارنللة ملق ب يلة الليول البتحاربللة
األالر  .ولين ل يين هنا أحي بعي اي اا اُو العام الجييي وهو الثور  .وكان الر شفة ي يرون أنه من غير الببين التهرب من
احتبايي سل منفر إي بشرط مواجهة الحرب بجرأ وحتى النهاية ب و الثور وسلاتها .ولهذا كان من الواج ار ك شيء الرق
التحالف مق برجوازية الر ذاتها .وفي  9يونيو (حزيران) صرح لينين في مرتبر ال وفييتاي اائ ً ما يللي :وعنليما ي لال إننلا نبيل
إلى ع ي صلح منفلر  ،فلإن هلذا ال لول للير صلحي ًحا .ونحلن ن لول :للن نع لي أي صللح منفلر ملق أي ملن الرأسلباليين ،وملق أي ملن
الرأسباليين الرو ار ك شيء .إن الحيومة البراتة في حالة صلح منفر مق الرأسباليين اللرو  .فلي ل ط هلذا الصللح البنفلر و!
وي ج محضر الجل ة وعاصفة من التصفي و .وكان هذا تصفي األالية الصغير في البرتبر ،ولينه كان تصفي ًا حا ًا جيًا.
وكان بعض أعضاء اللجنة التنفيذيلة يفت لر إللى التصلبي  ،كبلا كلان اآلاللرون يريليون أن يضلعوا أنف له تحلت غالاء جهلاز
يتبتلق ب للاة أكرلر .وت للرر فلي اللحألة األاليلر إعل كرن ليي بل ن إعالاء أمللر بلالهجو للن ييلون مرغوبًللا بله ارل اتسلاذ مللرتبر
ارارا بشنه .وكان التصريح الذي أ لت به مفرز الر شفة في أول جل ة للبرتبر ي ول :وعلى البلرتبر أن يرليي م اوملة
ال وفييتاي
ً
فورية ل نيفاعة البضا للثور أو ي الذ على عات ه م ئولية هذ ال ياسة ،بصور كاملة وصريحةو.
ً
جلاهزا .وكلان البليفعيون
تليبيرا يبواراطيلا شليليا ،ف لي كلان كل شليء
ول يين ارار مرتبر ال وفييتاي لصالح الهجلو إي
ً
جلاهزون منلذ واللت طويل لفلتح النللار عللى البواالق البعا يللة .وبتلاريخ  16يونيلو (حزيللران) اسلتسي كرن ليي وهيفتلله ك ائلي أعلللى
لل واي الب لحة ،ولع ور وال ائي البيل بهايي النصرو وأصلير أواملر بضلرور توجيله وضلربة فوريلة حاسلبةو وأنهلى أملر
على الشي التالي :إني امرك بالهجو  ،إلى األما و!
وعل تروت يي على بيان البفلرز الرلشلفية فلي ملرتبر ال لوفييتاي ،بب لال صلاغه فلي أم لية الهجلو الال فيله :وإن سياسلة
الحيومة تسرب إمياناي نجاح عب ع يري بصور جذرية ...فاليييي البا ية للهجو غير م ئبلة إللى حلي كريلر .ويعيلر تنألي
التبوين في الجيد الفوضى اياتصا ية العامة ،التي ي ت تايق الحيومة ،بتشييلها الحالي ،اتساذ أي تيبير جذري لبعالجتها .كبا أن
لييئ البعنوية للهجو غير م ئبة أيضًا .واي كشفت الحيومة للجيد عجزها علن تحييلي سياسلة روسليا بصلور م لت لة علن إرا
الحلفاء اإلمررياليين .وي يبين أن تيون النتيجة سو التفيلك البتليرال للجليد  ...ولل تعلي عبليلاي الفلرار التلي تلت بالجبللة معترلر
تعريرا عن عجز الحيومة اليام عن م الجيد الثوري في وحلي
كنتيجة إلرا فر ية سيئة ،في الأروف الحاضر  ،ب أصرحت
ً
وري ة وتامة في اآلراء واألفيار ...و ر أشار فيبا بعي إلى أن الحيومة ل ت رر واإللغاء الفلوري ألمل اإلاالاعيين ملن النلر ء ،أي
أنها ل ت رر اتساذ التيبير الوحيي الذي يثرت ألكثر الف حين تسلفًا أن هذ الثور هلي رلورته و .واالتلت تروت ليي م الله عللى الشلي
التالي :ووسيتسذ الهجو  ،في مث هذ الأروف البا ية والبعنوية ،وي شك صفة البغامر و.
سلا وبصلور الاصلة
لررا أسا ً
وكانت ال يا بيام هيئتها ت ريرًا ت لير بل ن الهجلو اللذي ي أمل منله ملن الناحيلة الع ليرية م ً
بح اب سياسي .واي اعترف ينييين لرروسيلوف بعي أن تف ي جرهته اائ ً ما يللي :وإننلي ي أ ملن بنجلاح الهجلو و .وينرغلي علينلا أن
نضليف إللى عناصلر الشلك هلذ علي كفلاء ال يلا ذاتهللا .ويشلهي سلتانييفيتد ،كضلابط وكلوطني أن اإلعليا التس نلي للهجلو ي للترعي
الحصول على انتصار ،بصرف النأر عن الحالة البعنوية لل اعاي؛ ول ي نُ سأ الهجو بشي يجعله أ نى ملن كل ن ليو .وتشلي وفلي
من الضراط على رأسه نوفوسيت يف رئير اتحا الضراط اليا يت ،وزار هذا الوفي زعباء حزب اليا يت ،وأنذره ب ن الهجو لن
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ير ي إي إلى اإلالفاق وإبا أفض ال اعلاي .وتبل صلت ال للااي العليلا إزاء هلذ التحلذيراي بجبل عاملة .والال الجنلرال الرجعلي
لوكوم يي رئير هيئة األركان العاملة لل لواي الب للحة الروسلية :وملا زال هنلا أمل ضلعيف :فرببلا تعليل بيايلة سلعيي للبعلار
نف ية جباهير الجنو  ،وتنفتح لل ا إميانية الت اط الزما الذي أفلت من أيييه و .إن الت اط الزما هو الهيف األساسي إذن.
وكان الب ئولون عن الهجو يعتبيون على توجيه ضربة كرر  ،استنا ًا إلى الاة موضوعة منذ وات طوي  ،ب واي الجرهة
الجنوبية  -الغربية في اتجا لفوف (يمررص) .على أن ت و الجرهتان الشبالية والغربية ببها اليع  .والبفرو أن يريأ الهجو عللى
ك الجرهاي بآن واحي .وأصرح واض ًحا بعي ذلك أن تح ي هذ الساة وتنفيلذها يتجلاوز اإلميانلاي التلي تبليهلا الواي ال يلا بيثيلر.
وت رر عنيئذ أن تت ي الجرهاي جرهة بعي أاللر  ،بلي ًءا ملن أالهلا أهبيلة .وليلن هلذا لل ييلن مبينًلا أيضًلا .والي الال ينييلين :والرري
ال يا العليا بعي ذللك ايمتنلاع علن تاريل أيلة إسلتراتيجية منهجيلة ،واضلاري إللى تلر مرلا ر العبليلة للجرهلاي التلي تجلي نف لها
م تعي للهجو و .وكانوا يعتبيون في ك شيء على رحبلة العنايلة اإللهيلة .ولل تيلن السالة تفت لر إي إللى أي ونلاي زوجلة ال يصلر.
ولينه حاولوا استريالها ب ي وناي الييب راطية .وكان كرن يي يتف ي الجرهاي ،وي و بالجويي فيهلا ليحلر وينصلح ويرلار  .وبليأ
الهجو في  16يونيو (حزيران) على الجرهة الجنوبية الغربية ،وفي  7يوليو (تبوز) بيأ على الجرهة الغربية .وفي  8بيأ في الشلبال.
وفي  9بيأ في الجرهة الرومانية .وتااب ت ي الجرهاي الث ث األالير  ،الوهبية في مجبوعها ،مق بيء سلح الجرهلة الرئي لية وهلي
جرهة الجنوب الغربي.
كريلرا للثلور  .فرتلاريخ  18يونيلو (حزيلران) الا الجليد
انتصلارا
واي أبلغ كرن يي الحيومة البراتة ببلا يللي :وح نلا اليلو
ً
ً
الثوري الروسي بالهجو بحباسة من اعة النأيرو .وكترت صحيفة ريتد التابعة لليا يت :وتح الحيث الذي لاالبا انتأرنلا  ،هلذا
الحيث الذي عا بالثور الروسية فعة واحي إلى أفض أيامهاو .وبتاريخ  19يونيو (حزيران) الا بليسانوف الب ن في مألاهر
وطنية اائ  ً:وأيها البواطنون! إذا س لتي في أي يو نحن اآلن ،فإني ستر ون علي أنله يلو ايرنلين .وليلن هلذا الال ؛ إن اليلو هلو
األحي .وهو يو الرع لر نا وللييب راطية في العال أجبق .ل ي ارري روسيا بعي أن تسلصت من نيلر ال يصلرية ،اللتسلص ملن نيلر
العيوو .واال ت يريتلي في اليو ذاته في مرتبر ال وفييتاي :ول ي فتحت صفحة جييي في تاريخ الثلور الروسلية اليرلر  ...وينرغلي
ضللا ...أن يحيلي جيشللنا كل الللذين يحللاولون بالفعل
أن ي تحيلي الييب راطيللة الروسللية نجاحللاي جيشللنا الثلوري فح ل  ،بل ينرغللي أي ً
محاربة اإلمررياليةو ل ي فتحت الييب راطية الوطنية ك سيو ها.
الررا مفر ًحا :وتحتف بورصة بارير بالهجو الروسي برفق أسعار ك األسه وال لنياي
ونشري الصحف ال ل هذا الوات ً
الروسيةو .وحاول ايشتراكيون تحييي متانة الثور ح يئحة األسعار .ولين التاريخ يعلبنا أن الرورصة تصرح فلي وضلق أفضل
كلبا كان وضق الثور سيئًا.
إي أن العبال وجنو حامية العاصبة ل ين َج ُّروا اي ة واحي في موجة الوطنية التي ترج بصلور مصلانعة ،وب يلت أر
العبال وجنو الحامية في شارع نييف يي .ويروي الجنليي تشلينينوف فلي مذكراتله الائ ً ملا يللي :والرجنلا إللى النييف ليي ،وحاولنلا
فورا وأالذوا يضربوننا بالشب ياي ...فاعت لنلا الرورجوازيلون وأاللذناه إللى
إرار ايضاراب ضي الهجو  .فهاجبنا الرورجوازيون ً
الثينلاي ...والنلا لهل بل نه سيشلحنون إللى الجرهلة فللي اليلو التلاليو :كانللت هلذ األعبلال أعلرا انفجللار الحلرب األهليلة الوشلليية
الواوع ،وكانت أيا يوليو (تبوز) ت ترب.
***
بتاريخ  21يونيو (حزيران) اتسذ فوال الرشاشاي في بتروغرا في جبعيلة عاملة ال لرار التلالي :وللن نرسل بعلي اآلن الواي
ونأرا ألن الحيومة كانلت تهلي بحل الفلوال ،ف لي ر الفلوال عللى
إلى الجرهة إي في الحايي التي ييون فيها للحرب طابق روريو...
ً
ذلك ب نه لن يتر عن ح والحيومة البراتة والتنأيباي األالر التي تيعبهاو .وملن جييلي سلبعنا هنلا لهجلاي التهييلي التلي سلر ت
تحريض الر شفة بيثير.
وذكري أالرار األحياث عن يو  23يونيو (حزيلران) ملا يللي :واسلتولت عناصلر ملن الجليد الحلا ي عشلر عللى مجبوعلة
السنا ق األولى والثانية للسص و ...ونجي إلى جان هذا السرر السرر التالي :وتبلت انتسابلاي جييلي ل لوفييت بتروغلرا فلي مصلنق
بارانوف يي ( 6000عام ) .واي انتس ر رة من الر شفة بييً عن ر رة من ايشتراكيين  -الثوريينو.
الرارا أيلي
وفي نهاية الشهر ،تريل شي سوفييت بتروغرا ترييً تا ًما .وبتاريخ  20يونيو (حزيلران) كلان ال لوفييت الي ترنلى
ً
فيه الجيد على الهجو الذي اا به .ولين ما هلي األكثريلة التلي اتسلذي هلذا ال لرار؟ ل لي تل اتسلاذ هلذا ال لرار ب كثريلة  472صلوتاً
م اب  271صوتًا وامتناع  39عن التصلويت .وكلان هلذا التصلويت يبثل توازنًلا جييليًا لل لو  ،لل نصلا فه فلي ال لاب ؛ ف لي أصلرح
الر شفة يشيلون مق الجباعلاي الي لارية الصلغير ملن البناشلفة وايشلتراكيين  -الثلوريين ُال ْبلر مجللر ال لوفييت .وهلذا يعنلي أن
الصو الهجو يشيلون في البصانق والثيناي أكثرية ساح ة.
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الرارا ترليو كل كلبلة فيله مغلروز ببارالة ر يللة :ونحلن ...نحلت
وترنى سوفييت ائر فيرورص بتاريخ  24يونيو (حزيران)
ً
ونحب الحيوملة البراتلة واألحلزاب التلي تليعبها،
ضي مغامر الحيومة البراتة التي ت و بالهجو من أج معاهياي سل اييبة...
س
والبناشفة وايشتراكيين  -الثوريين كام م ئولية هذ ال ياسة الهجوميةو .واستعا ي جباعة فيرورص اآلن بث لة وأملان مركزهلا بعلي
أن ف يته وأبعيي إلى الصف الثاني بعي انتفاضة فرراير (شراط) وكان الر شفة ي يارون سيار كاملة في سوفييت فيرورص.
وأصرح ك شيء بعي ذلك مرتر ً
اا ببصير الهجو  ،وبالتالي بالجنو البوجو ين فلي السنلا ق فبلا هلي التعليي ي التلي نتجلت
عن الهجو في ضبير أولئك الجنو الذين أوكللوا مهبلة تنفيلذ ؟ ل لي كلانوا يبيللون إللى ال لل بصلور ي ت لاو  .وليلن هلذا البيل هلو
بالضرط البي الذي نجح الزعباء إلى حي ما في تحويله إلى إرا للهجو  ،لي عي من الجنو على األا .
ومنذ أن واعت اينتفاضة كان الجنلو ينتألرون ملن ال للاة الجييلي إبلرا ال لل ب لرعة ،وكلانوا بانتألار إبرامله م لتعيين
للصبو في الجرهة .ولين ال ل ل ي ي .وتوص الجنو إلى التآالي مق األلبان والنب اويين؛ بت رير الر شفة وتحريضه إلى حي ما،
ولينه توصلوا إلى ذلك ملن تل لاء أنف له وهل يرحثلون بصلور الاصلة علن سلريله السلاص نحلو ال لل  .وملق ذللك ،بليأي عبليلاي
الع ف من ك جان ضي التآالي  .واكتشف ،باإلضلافة إللى هلذا أن الجنلو األلبلان كلانوا أبعلي ملا ييونلون علن اللتسلص ملن أواملر
ضراطه  .وهيذا ضعف التآالي إلى حي كرير بعي أن ترين أنه ل ير إلى ال ل .
وفي هذ الغضون ،سا ي الجرهة هينة وااعية .واسلتغ األلبلان هلذ الهينلة لن ل الواي ضلسبة إللى جرهلته الغربيلة .ورأ
الجنو الرو ب أعينه كيف ت إالل ء السنلا ق البعا يلة ،وكيلف رفعلت الرشاشلاي منهلا ،وكيلف سلحرت منهلا البليافق .عللى هلذ
البرئياي وضعت الاة اإلعيا البعنوي للهجو  .وكانت ال يا تحاول باسلتبرار إانلاع الجنلو بل ن العليو الي ضلعف تبا ًملا ،وأنله ي
يبلك اواي كافية إي في الغرب ،وأن أمرييا تضغط عليه وأنه ييفي من جهتها إعااء هسز الفيفلة ليلي تنهلار جرهلة العليو ،ونحصل
على ال ل بعيها .ولين الزعباء ل ييونوا مرمنين بهذا ولو ل اعة واحي  .ولينه أس اوا من ح ابه أن الجيد ببجر أن يزل يي
في عجلة الحرب ،لن ن تايق انتزاعها أبيًا.
ومبا ي شك فيه أن جز ًءا من الجنو مال إلى الاري الثال وهو ال يا بصيمة تر ي إلى انهيار الحرب بعي أن وجليوا أنهل
ل يح وا هيفه ي بيبلوماسية الحيومة البراتة وي بالتآالي مق العيو .هيذا عرر بالضرط أحي منيوبي الجرهة فلي ملرتبر ال لوفييتاي
عن الحالة الفيري ة للجنو  :وإن أمامنا فلي الوالت الحاضلر جرهلة ألبانيلة أال كثافلة ،وللير أمامنلا مليافق فلإذا ت ليمنا و حرنلا العليو،
ااتربنا من ال ل الذي نرغ فيهو.
وكان السص في الريء في منتهلى الضلعف ،وتراجلق ون ارلول اتلال لل ييلن البهلاجبون ي لتايعون الوضله بالفعل  .وليلن
متلرا فلي
السص كان يعيي تجبعه وحشي اواتله بلييً ملن أن يتفتلت .واكتشلف الجنلو اللرو بعلي أن ت ليموا عشلرين أو ر رلين كيللو ً
العب لوحة كانوا يعرفونها جييًا من تجربة ال لنواي ال لاب ة؛ كلان السصل ينتألره عللى مواالق جييلي محصلنة .وهنلا أصلرح ملن
الواضح أن الجنو الذين ارلوا ال يا بانيفاعة جييي من أج ال ل  ،ل ييونوا يرييون الحرب أبيًا .فتراجعوا مشرعين ب سط أكرر بعي
أن ان َج ُّروا إلى األعبال العيوانية ببزي من العنف والضغط البعنوي ،والسياع بشي الاص.
واللي اللال الجنللرال زايللونيز كوف لليي أحللي البللررالين الللرو للحللرب العالبيللة مللا يلللي :وبعللي تبهيللي بالبيفعي لة مللن الجان ل
الروسي ،ي مثي له ب وتله وعنفله ،احتللت ال اعلاي ون ال لائر ت ريرًلا البوالق البعلا ي ولل ترغل بالت لي إللى مليً أبعلي .وبليأي
عبلياي الفرار في ك الن اط ،وتسلت ااعاي بياملها عن البوااقو.
ضللا سللاب ًا للحيومللة البراتللة فللي غالي لليا ،أنلله بعللي
ويحيللي وروشللنيو أحللي الرجللال ال ياسلليين األوكللرانيين الللذي كللان مفو ً
ايستي ء على ميينتي هالييز وكالوسز وواق في كالوسز وبوغرو و( )1رهي ضي األوكرانيين واليهو بصلور الاصلة ،وليلنه لل
يب ُّوا الرولونيين .ووجهت عبلية اإلفناء واإلبا بيي مجربة غير معروفلة كانلت تعلين مرس لاي الث افلة والتعللي األوكرانيلة البحليلة
ررا بالثور و والبنت ا بعناية من أج الهجو  .واي برزي
بصور الاصةو .وساه في عبلية التيمير واإلبا وأفض ال واي وأالها ت ً
في هذ العبلية وبوضوح كرير ،الوجو الح ي ية ل ا الهجو وضراط ال يصر ،البشرعين بتجارب تنأي والروغرومايو.
وبتاريخ  9يوليو (تبوز) أبرات لجان الجيد الحا ي عشر ومفوضو إلى الحيومة ت ول :وإن الهجو األلباني اللذي بليأ فلي
 6يوليو (تبوز) على جرهة الجيد الحا ي عشر يتحول إلى كاررة ي يبين ت ييرها ارارها ...وت كلي حليوث تحلول مفلاجئ وم سلاوي
رالرا بفض الجهو الراولية ل الية .واي تحول زال الهجو ب رعة إلى العلي  .وأصلرحت
في الحالة الفيرية لل اعاي التي ت يمت م ً
َ
َ
أكثرية ال واي في حاللة تفتلت متزايلي .وي يبيلن التحليث فيهلا أبليًا علن سللاة وترعيلة ،وف لي الت نيل واإلانلاع اوتهبلا ،وأاللذ الجنلو
ير ون عليهبا بالتهييي وبإط ق النيران أحيانًاو.
وأصير ال ائي العا للجرهة الجنوبية الغربية ،ببواف ة البفوضين واللجان األمر بإط ق النار على الفارين.
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وبتاريخ  12يوليو (تبوز) كان ينييين ال ائي العا للجرهة الغربية يعو إلى م ر هيئلة أركانله ووالبلوي فلي نف له ،وهلو واعو
ك الوعي ل نهيار التا آلالر أم  ...ولبعجز ما زالت تررقو.
ل يين الجنو يرييون ال تال .وعنيما توجهت ال اعاي التي ضعفت بعي إح ل السنا ق البعا ية إلى ااعاي البرالر تالل
منها ترييلها ،ر ي ااعاي البرالر ببا يلي :ولباذا ابت بالهجو ؟ َمن الذي أمرك بذلك؟ ينرغي أن ننتهي من الحرب وأن ي نهاج و.
واعل اائي الفيل ال يرري األول -الذي يعترر فيل ه من أفض الفيلال فلي الجليد الروسلي -أن الجنلو ابتعليوا عنلي هرلوط الليل علن
السط األول الذي ل يهاج بعي بجباعاي ،وب رايا كاملة ،وأضاف اائ ً :وفهبت عنيئذ أننا نحن ال لا علاجزون علن تعليي النف لية
األولية لجباهير الجنو ؛ وأجهشت بالرياء ببرار  ،وببرار ال ل فتر طويلةو.
منشورا يتضبن استي ء ال واي الروسية على هالييز موج ًها للسص ألننا لل نجلي جنلييا
واي رفضت إحي ال رايا أن تبرر
ً
يتبين من ترجبة النص األلباني إلى اللغة الروسية.
وتلليل هللذ الوااعللة علللى حللذر كتلللة الجنللو تجللا الزعبللاء ال لليماء والجللي  ،زعبللاء فررايللر (شللراط) .وأن ارونللا ملن التح يللر
والعنف ت و بثور بركانية.
وأحر الجنو من جييي ب نه اليعوا .وكان الهجو ي ير ي إلى ال ل  ،ب إلى الحرب .وي يريلي الجنلو الحلرب أبليًا .وكلان
الوطنيون الذين ييبنون في البرالر ياار ون الجنو ويهينونه كجرناء .ولين الجنلو كلانوا عللى حل  .ف لي كانلت الغريلز الوطنيلة
الصحيحة هي التي توجهه  ،هذ الغريز التي انعير إشلعاعها عرلر وجليان الرجلال البضلاهيين ،والبسليوعين ،والبعلذبين اللذين
أي أه األم الثوري وغراوا من جييلي فلي الورطلة اليمويلة .كلان الجنلو عللى حل  .فاسلتبرار الحلرب ي يبيلن أن يعالي للشلع
الروسي سو مزيي من الضحايا ،والعار ،والبصائ  ،وي شيء االر سو تعزيز إذيل الرو االليا والارجيا.
ول تتع الصحافة الوطنية في عا  1917من اإلشار إلى التنااض بين الجنو الرو الفارين والجرناء واليتائل الشلجاعة
للثور الفرن لية اليرلر  .ولل ييلن هلذا البوالف موالف صلحافة اليا يلت فح ل  ،بل شلب موالف صلحافة ايشلتراكيين أيضًلا .وي
تررهن هذ الب ارناي على عي فه لجيلية التاور الثوري فح  ،ب أنها تررهن أيضًا عن جه تا بالتاريخ.
ف للي بلليأ كرللار ال للا ال معللين للثللور واإلمرراطوريللة الفرن للية كبفتتللين ي كبنأبللين ،والللالفوا اينضللراط والراللو  .وسللي ول
ميليوكوف إنه بيءوا :كر شفة .ف ي فتت الب ز افو الذي أصلرح الباريشلال افلو فيبلا بعلي ،اينضلراط والعلا يو فلي موالق إي لين
ال ل أشهر طويلة من عا  ،1790 – 1789وطر ال ا  .وواق تفتيت كامل للجليد ال ليي تل فلي كل أنحلاء فرن لا حتلى منتصلف
عا  ،1790وأجرر جنو فوال فان ين ضراطه على التشاور معه  .وطر بحلار األسلاول الفرن لي ضلراطه  .وارتيل جنلو 20
واعترارا من علا  1790لل يتوالف
فو ًجا أعبال العنف البستلفة األنواع ضي ال يا اي .وفي نان ي سجن جنو ر رة أفواال ضراطه .
ً
الاراء الثور الفرن ية الشعريون عن تيرار ما يللي :وإن ال للاة التنفيذيلة هلي البجرملة ألنهلا لل تعلزل الضلراط البعلا ين للثلور و.
وذلك فاعًا عن أعبال التارف التي واعت في الجليد .وملن البليهد أن ميرابكو وروبسكبيير الي أبلييا رأيهبلا فلي ت لريح الضلراط
ال يامى .وكان األول يفير في إعا إارار انضراط اوي ب سرع ما يبيلن .أملا الثكان فيلان يريلي نلزع سل ح الثلور البضلا  .وليلن
ك هبا فَهبا أن الجيد ال يي ي يبين أن ير ى.
ح ًا أن الثور الروسية تستللف علن الثلور الفرن لية فلي أنهلا واعلت فلي زملن الحلرب .وليلن هلذا للير سلررًا يسلتثنائها ملن
ال انون التاريسي الذي أشار إليه انجلر .فعلى العير ،لير بوسق شروط حرب طويلة وتعي ة إي أن ت ارع وتزيلي ملن حلي تالور
التفتت الثوري للجيد .واي اا الهجلو الفاشل اإلجراملي للييب راطيلة بر يلة التفتيلت .ومنلذ هلذا الوالت ،كلان جبيلق الجنلو ي وللون:
وكفى إرااة لليماء! ماذا تجيي الحرية واألر إذا لل نيلن موجلو ين عللى ايلي الحيلا ؟و ،وللير أسلسف وأ على إللى ال لسرية ملن
حلر الجبلاهير الب للحة ذاتهلا حج ًجلا
إتراع النزعة ال لبية للبتعلبين الذين يحاولون إلغاء الحرب ببررراي ع نية ،وليلن عنليما ت ُ س
منا ية ضي الحرب ،فهذا يعني أن الحرب ت ترب من نهايتها.

الهوامش
()1
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الطبقة الفلاحية
كانت األسر العبي ة للثور كامنة في الب لة الزراعية .ووسط النأا ال يي لبليية األر الناج مراشر عن نألا ال سنانلة،
ووسط ال لاة الت لييية للب النري  ،واألرباة الوري ة ملق هلذا البل  ،كانلت للإل ار البحليلة والزيب لتفو الالائفي جلذورهبا فلي
أبرز هواهر الرربرية في الوجو الروسي ،والتي جاءي البلييلة الراسلروتينية لتيللهلا .وكلان البوجيلك اللذي يعترلر عاملة اآلسليوية
البوغلة في ال ي  ،هو في الوات نف ه أحي ضحاياها األوائ .
واي ب ي الريف سلريًا في األسابيق األولى التي تلت انتفاضة فرراير (شلراط) .وكانلت األجيلال الريفيلة الفعاللة فلي الجرهلة .أملا
ونألرا ألن ال لو سليتت ،ف لي
كرار ال ن ،الذين ب وا في منازله ف لي كلانوا يتلذكرون أن الثلور تنتهلي بحبل ي ت يريلة ضلي الثلوار.
ً
سيتت البيينة عن ال رية .بَيْي أن شرح الحرب الف حية أالذ يحو حول أعشاش الب كين النر ء منذ شهر مار (اذار) .وسلبق نلياء
النجي اا ًما من أكثر البناط اآلهلة بالنر ء ،أي من أكثر البناط تسلفًا ورجعية ،حتى ار ههور الالر ح ي لي .وكلان الليرراليلون
يعي ون مساوف الب كين ،على حين يعير التوفي يون الحالة الفيرية لليرراليين .واي اال سوالانوف معل ً والي ارو بعلي اينتفاضلة
وأن إرللار الب ل لة الزراعيللة بحللي فللي األسللابيق ال ريرللة مضللر ،وي حاجللة بنللا إلللى ذلللكو .ونحللن نعللرف أن سللوالانوف وجللي بللنفر
الاري ة واألسلوب أن من الضرر إرار م لة ال ل  ،وم لة تحييي يو العب بثباني ساعاي .ف ي كان تجنُّل الصلعوباي وتحاشليها
أسه بيثير .وباإلضافة إلى هذا ،كان الب كون النر ء ي تسيمون التسويف واإلرهاب ،اائلين ب ن اين ل ب فلي الع الاي الزراعيلة
سير ي إلى اإلضرار بالزراعة وتبوين البين .وكانت اللجنة التنفيذية ترس الررايلاي إللى البنلاط وتُوصلي وبعلي اينجلرار لحل
الب ائ الزراعية على ح اب تبوين البينو.
ونأرا لوضق الر الساير من ناحية
وامتنق الب كون الذين أرهرته الثور في كثير من ال ر عن ال يا بزراعاي الربيق.
ً
التبللوين ،كانللت األراضللي الرللور تترللي وك نهللا تنللا ي مللن تل للاء ذاتهللا مال ًيللا جيي ليًا .وكانللت الار للة الف حيللة تتح لر الفيللة .وش لرع
نأرا ألنهل ي يعتبليون عللى ال للاة الجييلي وي يث لون بهلا .وبليأ اليلوي بشلراء كثيلر
الب كون النر ء بتصفية مبتلياته ب رعة ً
ومزيي من أراضي النر ء ،بعي أن ايروا أن نزع مليية األراضلي بلاإلكرا للن يب له كف حلين .وات ل علي كريلر ملن صلف اي بيلق
أراضي النر ء بصفة وهبية .ف ي كانوا يفترضون أن البليياي الساصة التي تتجاوز حيًا معينًا لن تُبر ،وهيذا ا الب كون النر ء
مبتلياته بصور مصانعة إلى ااق صغير من األر  ،م لتعينين ب شلساص ي رأي لهل  ،واسلتسيموا أسلباءه بصلور وهبيلة.
سللجلت بعللض األراضللي ب سللباء أجان ل  ،أو مللواطنين مللن ول الحلفللاء أو مللواطنين مللن ول حيا يللة .وكانللت مضللاربة
وكثي ل ًرا مللا ُ
اليوي واالت ساي الب كين النر ء تهي بعي ب اء أي م زراعية واسعة عني عو البجلر الت سي ي.
وكان ال رويون يرون هذ البناوراي .ولهذا ُولي البال اآلتي الذي ايمه أبنلاء الريلف :إصليار مرسلو يوالف كل عبليلاي
بيق األراضي .وتوجه بعض الوسااء من الف حين إلى البين ،وإلى ال ا الجي كيبا ياالرون بلاألر والعياللة .وحليث أكثلر ملن
مر أن الت ى الوزراء عني الروجه ملن الجل لاي الحافللة بالجليل والبنااشلاي أو بعلي ايحتفلايي أو الحفل ي الرسلبية بشسصلياي
متواضعة ،وببنيوبي الف حين الذين جاءوا ليثيروا هذا البوضوع مق الوزراء .واي رو سوالانوف أن أحي مع رلي البعلام ي كلان
يرجو الوزراء  -البواطنين ،واليموع تنهبر من عينيه إلصيار اانون يحبي الع اراي من عبلياي الريلق( .وااطعله كرن ليي بعلي أن
سعي صرر وهو مضارب وشاح الوجه :الت إن ال انون سيصير ،إذن سيصير ...وي اعي ألن تنأر إلي نأر حذرو .وأضاف
سوالانوف الذي حضر هذا البشهي اائ ً ما يلي :وإني أن الوااعة حرفيًا -وكان كرن يي على حل  -كانلت أنألار البوجيلك لللوزير
العأي وزعي الشع ي توحي بالث ةو .وفلي هلذا الحلوار ال صلير بلين هلذا الفل ح اللذي ملا زال يتوسل  ،لينله ي يثل بلالوزير أبليًا،
والوزير الرا ييالي الذي ي تنير حذر الف ح بإشار منه ،في هذا الحوار تأهر حتبية انهيار نأا فرراير (شراط).
ونشللر اليا يللت شللينغاريف أول وزيللر للزراعللة اللانون اللجللان الزراعيللة ،بصلفتها أجهللز إلعلليا اإلص ل ح .وت لفللت اللجنللة
كريلرا
الزراعية العليا وعين على رأسها الريرواراطي الليررالي الرروف ور بوستنييوف ،وضلبت هلذ اللجنلة بصلور الاصلة علي ًا
ً
من الشعريين الذين كان أالشى ما يسشونه ،هو التأاهر ب نه أا اعتيايً من رئي له  .وشليلت لجلان زراعيلة محليلة فلي الب اطعلاي
(الحيومللاي) والنللواحي ،واألا للا  .وفللي حللين كانللت ال للوفييتاي البعترللر ك ل جهز الاصللة تحللاول اللليالول بصللعوبة إلللى الوسللط
الزراعي ،كانت اللجان الزراعية تتبتلق بصلفة حيوميلة .وكلان علي تحييلي وهائفهلا يزيلي صلعوبة م اومتهلا أملا انيفاعلة الف حلين.
وكلبا هرات اللجنة في سل ت ل اللجان ،كلبا از ا ااترابها من األر  ،وأصرحت أ ا الحركة الف حية ب رعة أكرر.
وبلليأي البعلومللاي البثيللر لل ل ل تصل إلللى العاصللبة فللي حللوالي نهايللة مللار (اذار) ،وتشللير هللذ البعلومللاي إلللى الللول
الف حين ساحة العب  .واي أعلن مفو نوفوغورو برايا عن وجو فتن أرارها أحي الب زمين واسلبه باناسليو ووالوع اعت لايي
لب كين من النر ء ي مرلرر لهلاو ...إللخ ،ونهرلت عصلابة ملن الف حلين عللى رأسلها بعلض الجنلو البجلازين بيلت أحلي اإلاالاعيين
النللر ء فللي حيومللة طللامروف .وكانللت الريانللاي األولللى مرالغًللا فيهللا ون شللك؛ إذ ضللس الب كللون فللي الشللياوي التللي الليموها حج ل
النزاعاي .وكان في شياواه تواعًا لبا سيحيث .ولين من البركي أن الجنو الذين جلروا معه من الجرهلة وملن حاميلاي البلين روح
البرا ء  ،لعروا ور ال يا في الحركة الف حية ،وكانوا على رأسها.
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وارري إحي لجان ا حيومة الاركوف بتاريخ  5إبري (ني ان) ال يا ببصا ر األسلحة البوجو للي الب كلين .ونجلي
سيوبين ،التابعة لحيومة ريازان ب لرار اتسذتله
سا واض ًحا بالحرب األهلية .ويف ر البفو ههور ايضاراباي في ناحية ُ
هنا إح ا ً
اللجنة التنفيذية لناحية مجاور إلجرار الب كين النر ء على ت جير أراضليه للف حلين ،ولل يلنجح تحلريض الال ب للحصلول عللى
التهيئة إلى أن ينع ي البجلر الت سي يو .وهيذا علبنا أن والا بو -الذين حرضوا الف حين عللى ال يلا باإلرهلاب الزراعلي ،إبلان
الثلور األوللى ،وكلان اإلرهلاب الزراعلي هللو تيتيلك ايشلتراكيين  -الثلوريين فلي ذللك الواللت ،يليعون فلي علا  1917إللى الهلليوء
والبحافأة على الشرعية ،ولين عوته ل تح وأيس الح أي نجاح.
تاورا :إن لجان ال وال رية -سلنتحيث عنهلا فيبلا بعلي -تعت ل
ورس مفو حيومة سامريرسك لوحة لحركة ف حية أكثر
ً
أسلعارا تع لفية
الب كين وتار ه من البناط  ،وتار العبال الزراعيين ملن ح لول الب كلين ،وت لتولي عللى األراضلي ،وتضلق
ً
يستئجار األراضي الزراعية .ووينحاز البنيوبون الذين ترسله اللجنة التنفيذية إلى جان الف حينو .وبيأي فلي الوالت ذاتله حرزكة
"الم اعيات" ضي حرزة "قطع األرض الجديدة"ي أي ضي الف حين األغنياء الذين انفصلوا عن البشلاعياي وأاللذوا ااعًلا م لت لة
من األر  ،على أسا القانون السكتوليبين الصلا ر فلي  9نلوفبرر (تشلرين الثلاني)  .1906وي لول مفلو حيوملة سامريرسلك:
وإن الوضق في البنا ة يهي الزراعةو .وأن هذا البفو ي ير منذ إبري (ني لان) مسر ًجلا االلر للوضلق سلو اإلعل ن الفلوري
ب ن األر مليية وطنية ،حتى يحي البجلر الت سي ي فيبا بعي طرق ايستغ ل الزراعي.
ووجهت شياو من ناحية كاشيرا ال ريرة من موسيو ضي اللجنة التنفيذية التلي تهلي البلواطنين وتحرضله ل سلتي ء عللى
أراضي الينائر واأل ير وأم النر ء ،ون فق أي تعلويض عنهلا .وفلي حيوملة كورسلك ،طلر الف حلون ملن النلواحي أسلر
الحرب الذين كانوا يعبلون في األر  .وحر وه في ال جن البحلي .وتحر البزارعون في حيومة بينلزا ،والبيلالون إللى تاريل
لرالرا مللق م كللي األراضللي
اللراراي ايشللتراكيين  -الثللوريين عللن األر والحريللة حرفي لا ،وبلليءوا بسللرق الع للو التللي أبرمللت مل ً
الزراعية .واا وا في الوات ذاته هجو ًما ضلي أجهلز ال للاة الجييلي  .ويلروي مفلو بينلزا ملا يللي :وعنلي تشليي اللجلان التنفيذيلة
للنواحي واألا ا في مار (اذار) ،ال البث فون فيها ب كثرية كرير  ،ولين سلرعان ملا ارتفعلت فيبلا بعلي أصلواي ايحتجلاال ضلي
األنتليجن يا .ومنذ منتصف إبري (ني ان) ،ت لفت ك اللجان من ف حلين بصلور الاصلة ،كانلت ميلوله تتجله بالن لرة لل ر إللى
ال شرعية بوضوحو.
واشتيت مجبوعة من الب كين في منا ة مجاور حيومة اازان للحيومة البراتلة علن اسلتحالة إميلان ايامهلا بايسلتثباراي
نأرا ألن الف حين يار ون العبال الزراعيين ،وي راون الحروب ،ويصا رون ك مفروشلاي اإلاااعيلاي فلي كثيلر ملن األملاكن،
ً
ويبنعللون الب كللين مللن االلق األالشللاب فللي غابللاته  ،ويتفوهللون بعرللاراي التهييللي البت للبة بللالعنف والتعللريض بللالبوي وفل وجللو
للعيالة .ويصنق الجبيق ما يرييون ،وتعيد العناصر العاالة في ه اإلرهابو .وكان م كو حيومة اازان يعرفون من هو الب لئول
كثيراو.
عن الفوضى :وإن اراراي الحيومة البراتة مجهولة في ال ر  ،لين منشوراي الر شفة منتشر
ً
ومق هذا ،ل تين تعليباي الحيومة البراتة هي ملا تفت لر إليله البنلاط  .ف لي علا األميلر لفلوف البفوضلين فلي برايلة أرسللها
بتاريخ  20مار (اذار) إلى إنشاء لجان ل ا ا تيون ببثابة أجهز لل لاة البحليلة ،وأوصلى باإلضلافة إللى هلذا بلربط والب كلين
البحليين وك ال و البث فلة فلي الريلفو بعبل هلذ اللجلان .وكلانوا يعليون تنألي كل بنيلة اليوللة ح ل أسكلوب ُكرف المصكالحة
والتوفيق واي اضار البفوضون بعي هذا إلى سي اليموع ،عنيما وجيوا أن "القوى المثقفة" مرعي عن العب  :وبلالارق لل ييلن
البوجيك يث ب نصار كرن يي في الناحية أو ال .
وبتاريخ  3إبري (ني ان) تحيث األمير أوروسوف معلاون األميلر لفلوف فلي رئاسلة مجللر اللوزراء -ونلر أن فلي وزار
كثيرا من الشسصياي ذاي الرت واألل اب -وأوصى بعي الت اه إزاء أي عب استريا ي ،وأوصلى بشلي اللاص بحبايلة
اليااللية ً
وحرية ك مالك في إ ار أرضهو ،أي أنه أوصى بحباية أشهى الحرياي لبث هريء األشساص.
وبعي عشر أيا الير األميلر لفلوف ذاتله ضلرور ايامله شسصليا بهلذ البهبلة ،فل مر البفوضلين وبإي لاف كل أعبلال العنلف
والنه بي الوسائ التي ي بح بها ال انونو .وبعي يومين ،أوصى األمير أوروسوف أحي مفوضي البناط وباتسلاذ التليابير لحبايلة
حأائر السيول من ك األعبال التع فية وإفها الف حين...و إلخ.
وبتاريخ  18إبري (ني ان) ال األمير أوروسوف من أن أسر الحرب اللذين يعبللون فلي أراضلي الب كلين النلر ء أاللذوا
يت لليمون بباالل مرللالغ فيهللا .فل مر البفوضللين بفللر ع وبللاي علللى هللريء الللواحين اسللتنا ًا إلللى الح للوق الببنوحللة سللاب ًا للحيللا
ال يصريين وكانت األوامر اليورية ،والتعليباي ،واألوامر الرراية تت ااط من ال ي العليا كالبار البتواصل  .وفلي  12ملايو (ايلار)
عي األمير لفوف في براية جييي األعبال ال شرعية التلي وملا زاللت ت لق فلي كل اللر و :اعت لايي تع لفية ،مصلا راي ،ت لريح
موهفين ،طر مييري األم وميراء البصانق والورش ،تيمير الببتلياي ،وأعبال النه والفوضى ،أعبلال العنلف التلي تبلار
ضي أشساص مرمواين يحتلون مناص هام ة ،فلر الضلرائ عللى ال ليان ،تحلريض جلزء ملن الشلع ضلي جلزء االلر ...إللخ.
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ووينرغي اعترار ك عب من هذا النوع عب ً ي شرعيا ،وعب ً فوضويا في بعض الحايي ،...ولير الوصف واضل ًحا تبا ًملا .وليلن
ايستنتاال واضح ك الوضوح ،وهو :واتساذ أا ى التيابيرو .وكان مفوضو البناط يوزعون األمر اليوري عللى النلواحي بصلور
تت بالحز  ،ويضغط مفوضو النواحي على لجان األا ا  .وكان الجبيق في النتيجة ييتشفون عجزه تجا البوجيك.
واي تياللت التشيي ي الع يرية ال ريرة في هذ البشيلة ،وفي ك ميلان .وغالرًلا ملا كانلت تعلو إليهلا البرلا ء فلي مثل هلذ
األعبلال .واتسلذي الحركللة أشليايً مستلفللة جليًا ،ترعًللا للشلروط البحليللة و رجلة از يللا حلي الصللراع .وفلي سلليرريا ،حيل ي وجللو
للب كين النر ء ،استبلك الف حون أراضي الينائر واأل ير  .فض ً عن هذا كان رجال اليين في وضق سيء فلي أنحلاء أاللر ملن
الر  .وتعر اليهنة والرهران فلي الحيوملة الت يلة ل بولن لك إللى ايعت لال تحلت تل رير الجنلو العائليين ملن الجرهلة .واضلاري
ال لااي البحلية إلى ال ير في التيابير واإلجراءاي إلى مي أبعي مبا كانت ترغ فيه ،بغية منق الف حين من اتساذ تيابير جذريلة.
وعينت اللجنلة التنفيذيلة لناحيلة حيوملة سلامارا وصلاية عاملة ،فلي ماللق ملايو (ايلار) عللى مبتليلاي اليونلت أورللوف  -افيليوف،
وحبته بهذا الشي من تيابير الف حين.
وببللا أن البرسللو الللذي وعللي كرن لليي بإصلليار  ،هللذا البرسللو الللذي ينرغللي أن يحللر بيللق األراضللي ،لل يصللير أبليًا ،بلليأ
الف حون في استسيا ارضاي أيييه ليبنعوا عبليلاي الريلق والاوموا م لح األراضلي .واز ا ي عبليلاي مصلا ر أسللحة الب كلين،
حتى صو ري منه بنا ق الصيي .واعترر موجيك حيومة من ك ،ح شيو أحي البفوضين واراراي مرتبر الف حين اانونًا نافذ
البفعولو .ولين ،كيف يبيلن فهل هلذ ال لراراي بشلي االلر؟ طالبلا أن هلذ البلرتبراي تشلي فلي نهايلة البالاف ال للاة الح ي يلة
الوحيي في البناط  .وهيذا واق الس ف اليريلر بلين األنتليجن ليا ايشلتراكية  -الثوريلة التلي تتشليق باليلبلاي وبلين طر لة الف حلين
التي تاال باألعبال.
وفي نهاية مايو (أيار) تحر ال ه اآلسيوي الف يح .فانتفض أهالي ارغيزيا -الذين انتزع ال ياصلر ملنه أفضل أراضليه
ومنحوها ألتراعه  -وراروا ضي الب كين ،وطالروه بتصفية مبتلياته البغتصرة ب سلرع ملا يبيلن ،ويركلي مفلو أكبولين لك ذللك
ب وله :وويز ا ت كيي وجهة النأر هذ في ال هوبو.
وفي الناحية األالر من الر  ،وفي حيومة ليفونيا ،أرسلت لجنة تنفيذيلة لناحيلة ملن النلواحي لجنلة تح يل لتح ل فلي سلل
أم الرارون ستهال فون هولشتاين .واعترفت لجنة التح ي ب ن أعبال الفوضى كانت تافهة ،وأن وجو الرارون في الناحية ي يء
إلى الهيوء .والي اتسلذي لجنلة التح يل ال لرار التلالي :طلر الرلارون والرارونلة إللى بتروغلرا  ،ووضلعهبا تحلت تصلرف الحيوملة
البراتة .وهيذا ُولي أحلي النزاعلاي التلي ي تعلي بلين ال للاة البحليلة وال للاة البركزيلة ،وبلين ايشلتراكيين  -الثلوريين فلي ال اعلي
وايشتراكيين – الثوريين في ال بة.
ويرس ت رير أرسلته ناحية بافلوغرا (حيومة إيياتيرينوس ف) بتاريخ  27مايو (أيار) لوحة شره مثالية :أن أعضاء اللجنلة
الزراعيللة يوضللحون للشللع ك ل الس فللاي وبهللذا الشللي ويحولللون ون ايللا أي عب ل متاللرفو .ومللن البرسللف أن هللذ البثاليللة
ال اذجة ل ت تبر إي بضعة أسابيق.
وفي نهاية مايو (ايار) اي أحي اآلباء من ر ساء أحي أ ير كوستروما شليو مريلر إللى الحيوملة البراتلة يشلتيي فيهلا ملن
الف حين الذين صا روا رُل اليواب ذاي ال رون التابعة لليير .وكان بوسق الراه البحتلر أن ييلون أكثلر تيت ًبلا؛ ف لي اضلار فيبلا
بعي إلى ال ار الثلثين اآلالرين.
وبيأي حيومة كورسك تضاهي الف حين الذين يبليون أجزاء صغير من األر واللذين رفضلوا الليالول فلي البشلاعياي.
ف ي كانت الار ة الف حية تريي أن تت ي كي و واحي إزاء الثور الزراعية اليرر وارل توزيلق األراضلي بالت لاوي .ف لي يسلل وضلق
الحواجز في الياال بعض العوائ  .ومن واج البجبوع (البير) أن ي ير كرج واحي .وراف ت البعركلة ملن أجل ايسلتي ء عللى
أراضي النر ء أعبال عنف ضي البزارع أي ضي البزارعين الفر يين.
وفي نهاية مايو (ايار) اعت الجنيي صاموئيلوف ،في حيومة بر ألنله كلان يحل النلا عللى رفلض فلق الضلريرة .وبعلي
ذلك أصرح صاموئيلوف نف له هلو اللذي ي لو بايعت لايي .والا الفل ح غريت لانيو الل ل موكل كلان يالوف إحلي الر حيوملة
الاركوف ،بتحاي أي ونة واور لل يير :ني وي بضرباي من بلاته أما كافة األهالي .بهذا الشي ههري ك أنلواع ايحتجلاال التلي
تحولت إلى أعبال.
واي رس أحد ضباط البحريةي الذي كان هو نف ه ملن الب كلين النلر ء فك مذزراتكه المجهولكة "مالحظكات حكارس أبكيض"
لوحة معرر عن تالور ال ريلة فلي األشلهر األوللى التلي تللت اينتفاضلة .ففلي كل البناصل وكلان يلت انتسلاب رجلال ملن األوسلاط
الررجوازية .وكان اتجا الجبيق هو البحافأة على النأا ف طو .ح ًا ،كلان الف حلون يالالرون بلاألر  ،وليلنه كلانوا يالالرون بهلا
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كثيرا ما ن بق األالوال التاليلة :ونحلن ي نريلي
ون استسيا العنف في الشهرين األولين أو األشهر الث رة األولى .وعلى العير ،كنا ً
لتتراو.
أن ننه  ،نريي أن نعال البوضوع بصور و يةو ...إلخ ،ومق ذلك ف ي ميلز البل ز فلي هلذ الت كيلياي البابئنلة وتهييليًا م ً
فلوراو تجلا ملا ي لبى بلال و البث فلة.
والوااق ،إذا كانت الار ة الف حية ل تلج في الفتر األولى إللى العنلف وف لي أههلري حلذرها ً
أالوال الحلار األبليض -حتلى ملايو (ايلار) ويونيلو (حزيلران) .ووللوحظ بعلي هلذا تحلول
وب يت حالة نصف التفرال الفيرية -ح
مفاجئ وههور مي إلى منااشة توجيهاي ال لااي في البناط  ،وت وية األمور بصفة تع لفية...و وبعرلاراي أاللر  ،كانلت الار لة
الف حية اي تركت لثور فرراير (شراط) مهلة ر رة أشهر لتنفيذ وعو ايشتراكيين  -الثوريين .ر بيأي بعي هلذ البهللة بالبصلا راي
م تسيمة سلاتها.
واي ذه الجنيي الرلشفي تشينيونوف بعي اينتفاضة ،مرتين من منزله في موسيو إلى حيومة أوريل  .وكلان ايشلتراكيون -
الثوريون ي يارون على ال حتى مايو (أيلار) .وكلان ف حلو البوجيلك يليفعون للب كلين أجلر األراضلي فلي علي ملن البنلاط .
ونأ ل تشللينينوف الليللة بلشللفية مللن الجنللو والعبللال الللزراعيين والف حللين الللذين يفت للرون إلللى األراضللي الزراعيللة .وكانللت السليللة
لورا فللي الح لاب
تحللر علللى ايمتنللاع عللن فللق األجللور ،وتوزيللق األر علللى مللن يفت للرون إليهللا .و اللللت مراعللي الب كللين فل ً
ووزعت بين ال ر  ،وحصيي ووكان ايشتراكيون  -الثوريون الذين است روا في لجنة ال يصرالون ب شرعية أعبالنا ،بَيْي أنه
ل يرفضوا أالذ حصته من العلفو .ولبا أالذ مبثلو ال ر ي ت يلون من وهلائفه  ،انتسل الف حلون مبثللين االلرين أكثلر تصلبي ًبا.
ول يين البنتسرون الجي من الر شفة ائ ًبا ،ب على العير.
وأحيث الف حون بضغاه البراشر على الحزب ايشتراكي  -الثوري انش ااًا فيه وفصلوا العناصر التي يحيوها فير رلوري
عن البوهفين ،ومحت رفي العب الحيومي .وبعلي أن حصلي البوجيلك عشل األسليا  ،اسلتولوا عللى األراضلي الرلور وت اسلبوها ملن
أج الزراعاي الشتوية .وارري السلية الرلشفية مصا ر الحروب من أهراء الب كين ،وشحن احتياطي الحروب إلى البركز الجائق.
ونفذي اراراي السلية ألنها تتف مق الحالة الفيرية للف حين .وكان تشينينوف اي جل معه إللى موطنله األصللي ماروعلاي بلشلفية،
ل يين لي الف حين ار وصوله أية فير عنها .وأضلاف تشلينينوف الائ ً ملا يللي :ووأشلاع البث فلون ايشلتراكيون  -الثوريلون فلي
كثيرا من الذه األلباني ،وأنني أرشو الف حينو ،وسري إشاعاي مبارلة وات عت إلى حي ما .ف ي كان فلي
البنا ة أنني جلرت معي ً
ك ا عي من أنصار ميليوكوف وكرن يي ولينين.
وفي حيومة سبولن ك ،بيأ نفوذ ايشتراكيين  -الثوريين ي و بعي مرتبر البنا ة الذي ض منيوبي الف حلين ،هلذا البلرتبر
الح والصواب .وتب ك الف حون بلال رار تب ل ًيا تا ًملا وبصلور جييلة ،متبيلزين فلي ذللك
الذي ترنى ت لي األر للشع  .بح
عن الزعباء .ومنذ ذلك الوات ،از ا عي ايشتراكيين  -الثوريين في األرياف .ورو أحي البناضلين البحليين اائ ً :وكان ك ملن
حضر أي مرتبر في جناح ايشتراكيين  -الثوريين ،يعترر نف ه على األال اشلتراكيا – روريلا ،أو أي شليء االلر ملن هلذا ال ريل ...و
وكان في حامية مركز الناحية فوجان تحت نفوذ ايشتراكيين  -الثوريين .وبيأي اللجان الزراعيلة ل ا لا بحلرث أراضلي الب كلين
النر ء ،وحصلي البراعلي .وكلان ايشلتراكي  -الثلوري إيفيبلوف مفلو البنا لة يرسل األواملر التهييييلة بالع لاب .وكانلت ال ريلة
حائر ومنيهشة :أل ي هذا البفو ذاته في مرتبر البنا ة أن الف حين يشيلون اآلن ال لاة ذاتهلا ،وأن الوحيلي اللذي ي لتفيي ملن
األر هو الذي يعب فيها بنف ه؟ ولين من الواج أن نعتبي على الواائق .واي أحي إلى ال ضاء في ناحيلة ألنينلو وحليها  16لجنلة
ا زراعية من أص  17في ال ل األشلهر التاليلة بجريبلة ايسلتي ء عللى أراضلي الب كلين ،وذللك بل مر ملن البفلو إيفيبلوف
ايشتراكي  -الثوري .وبهذا الشي كانت تتحر اصة األنتليجن يا الشعرية إلى نهايتها مق الشع  .ول يين في الناحية كلها أكثر ملن
ر رة أو أربعة من الر شفة .وكلان نفلوذه يتضلس ملق ذللك ب لرعة وي ضلي عللى ايشلتراكيين  -الثلوريين أو يحليث اينشل اق بلين
صفوفه .
وفي بياية مايو (ايار) انع ي المؤتمر الفالح لعموم روسيا فلي بتروغلرا  .وكانلت الوفلو إللى هلذا البلرتبر تبثل ال يلا اي،
صليفي .وإذا كلان ملرتبر الف حلين والجنلو متسلفًلا بل ريل علن م لار األحلياث وعلن التالور ال ياسلي
وتت في الغالل بالابق ُ
للجبللاهير ،فبللن العر ل أن ن للول ك ل كللان تبثي ل طر للة الف حللين البرعثللر متسلفًللا عللن الحالللة الفيريللة ل ريللاف .فل لي ت للي البث فللون
سلا أو
الشعريون لليبين البتارف كبنيوبين عن الف حين ،كبا ت ي لتبثيله رجال مرتراون بالف حين بواساة التعلاون التجلاري أسا ً
بذكرياي الشراب .أما والشع و الح ي ي ف ي مثله البزارعون األغنياء ،اليوي  ،وأصحاب الحوانيت ،والف حلون التعلاونيون .وكلان
ايشتراكيون  -الثوريون ي يارون على البلرتبر سليار كامللة ،ويحبللون طلابق يبيلنه البتالرف .وملق ذللك كلان ايشلتراكيون -
الثوريون في بعض األحيان يتوافون ،والي تلويه اللذعر ملن الحلرص البليهد عللى األر اللذي سليار عللى أعضلاء البلرتبر،
و ِفكر المائة السود السياس الذي كان واض ًحا لي بعلض البنليوبين .والي اتسلذ فلي البلرتبر موالف مشلتر مغلرق فلي را يياليتله
إزاء البلييللة اإلاااعيللة للنللر ء .ف للي نصللت الب للرراي البتسللذ علللى الصلليغة التاليللة :وتصللرح ك ل األراضللي أم ًكللا عامللة بغللر
استسيامها من ار جبهلر العلاملين فيهلا بصلور مت لاوية ،ون أي شلراءو .وملن الاريعلي أن ي يفهل اليلوي عبليلة الت لاوي إي
ببعنى م اواته بالب كين النر ء ،ي ببعنى م اواته بالعبال الزراعيين .ومق ذلك ل يأهلر هلذا السل ف الصلغير بلين ايشلتراكية
الشعرية الوهبية والييب راطية الزراعية للبوجيك إي فيبا بعي.
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وكان تشيرنوف وزيلر الزراعلة يتحلرق شلو ًاا لت ليي هييلة مفتسلر إللى ملرتبر الف حلين .وكلان يتجلول بليون جليو وبيلي
مشروع مرسو يبنق بيق األراضي .وجاء وزير العيل ايشتراكي  -الثوري بيريفيرسيف ال ل أيا انع لا البلرتبر وأملر ال للااي
البحلية ب ن ي تضق أية ع رة أما عبلياي بيق األراضلي .واحلت منليوبو الف حلين عللى هلذا األملر وأرلاروا بعلض الصلس حولله.
ولين احتجاجه ل ير س إلى أية نتيجة؛ إذ ل تين حيومة األمير لفوف البراتة ت ر ايستي ء على أراضي الب كين النر ء .ولل ييلن
ايشتراكيون يرغرون بال يار على الحيومة البراتة .ومن جهة أالر  ،كان تشيي البلرتبر فلي ذللك الوالت يجعلله علا ً
جزا ،وأال
من عاجز عن إيجا مسرال للتنااض بين شهية بعض أعضائه ل ر وفيره الرجعي.
وفي  20مايو (أيار) تيل لينين في مرتبر الف حين .واال سوالانوف معل ًا على حييثه في هذا البلرتبر :يرليو أن لينلين سل ط
في بركة للتباسيح وومق ذلك اسلتبق إليله البوجيلك بانترلا  ،وأح لوا نحلو عللى ملا يرليو بلرعض اللو  ،ون أن يجلرءوا عللى إههلار
و ه و ،وحصلت النتيجة ذاتها في فرع الجنو  ،البعا ي للر شفة إلى حلي كريلر .وحلاول سلوالانوف ،ت ليليًا ل شلتراكيين  -الثلوريين
والبناشفة ،أن يعزو الروح الفوضوية التي ههري في ذلك الوات للتيتيك اللينيني فلي الب ل لة الزراعيلة .وي يرتعلي رأي سلوالانوف
في هذا البوضوع عن رأي األمير لفوف الذي كان ميايً إلى اعترلار البلرامراي عللى ح لوق الب كلين أعبلايً فوضلوية .وتر ًعلا لهلذا
البنا  ،ي فرق بين الثور في مجبلها وبين الفوضى .والح ي ة ،أن الاري ة التي طرح فيها لينين الب لة الزراعية أعب بيثير من
وجهة نأر ك الن ي البوجه إليها .وأكي لينين أن على سوفييتاي منيوبي الف حين التي ينرغي أن تترق لها اللجلان الزراعيلة ،أن تعبل
ك جهز للثور الزراعية وك واي لل ضاء على البليية اإلاااعية للنر ء في الب ا األول .وكانت ال وفييتاي فلي نألر لينلين أجهلز
سلاة اليولة ال ا مة البركزية إلى حي بعيي ،أي أجهز اليييتاتورية الثورية .وهذا الرأي على ك حال بعيي جيًا علن الفوضلوية ،أي
فلورا للف حلين ملق أكثلر
نأرية ومبارسة انعيا ال لاة .واي اال لينين في  28إبري (ني ان) ما يلي :وإننا نيعو إلى انت ال األر
ً
ما يبين من التنأي  .ونحن نعار معارضة تامة عبلياي ايسلتي ء الفوضلويةو .لبلاذا لل ن رل انتألار انع لا البجللر الت سي لي؟
وإن البهبة بالن رة إلينا هو البرا ر الثورية التي ينرغي أن ييلون ال لانون نتيجلة لهلا .فلإذا انتألرت كتابلة ال لانون .وإذا لل تن ُّبلوا أنلت
ب نف ي ال و الثورية ،فإني لن تحصلوا على ال انون ،وي على األر  ،ألي ت هذ اليلباي الر ياة لغة ك الثوراي.
شهرا ،انتس مرتبر الف حين لجنة تنفيذية بصفة مرس ة ائبة مرلفة من  200بورجلوازي صلغير ضلس
وبعي ور امت
ً
الجثة من األرياف ومن الشعريين من النبوذال ال ئ باألساتذ أو التجار وراء ستار ملن الشسصلياي التزيينيلة مثل  :بريشيوف ليايا،
وتشاييوف يي ،وفيرافيغنر ،وكرن يي .وانتس أفي لانتييف ايشلتراكي  -الثلوري رئي ً لا لهلذ البرس لة ،ملق أنله لل يسلل للحلرب
الف حية ،ب الل للويئ والبآ ب الرسبية في البنا ة.
ومنللذ ذلللك الواللت ،أصللرحت أه ل الب للائ تنللااد فللي جل للاي مشللتركة للجنتللين التنفيللذيتين :لجنللة العبللال والجنللو  ،ولجنللة
الف حين .واي عزز هذا الجبلق الجنلاح اليبينلي إللى حلي كريلر ،البليعو ملن ارل اليا يلت بصلور مراشلر  .وفلي كل البلراي كانلت
البرس ة اليائبة محتاجة فيها إلى الضغط على العبال ،ومهاجبة الر شفة وتهييي وجبهورية كرونشتا ي الب ت لةو ،وك البصلائ
التي يبين تصورها ،في ك البراي التي كانوا يحتاجون فيها إلى هلذا كانلت مئتلا يلي أو بصلور أ ق كانلت مئتلا ارضلة ملن ارضلاي
(اليوي ) ،وارضاي أعضاء اللجنة التنفيذية الف حية تنتص كالجيار .وكان هريء النا متف ين تبا ايتفاق لي ولوا مق ميليوكوف
إن من الواج وال ضاءو على الر شفة .ولينه يبليلون فلي م ل لة أراضلي النلر ء وجهلاي نألر البوجيلك ي نأريلاي الليرلراليين،
وكان هذا البواف يجعله على طرفي ن يض مق الررجوازية والحيومة البراتة.
وما أن انفرط ع ي مرتبر الف حين حتى بيأي الشياوي تت اطر .ف ي أالذي اراراي البلرتبر عللى محبل الجلي فلي البنلاط .
وتبت مصا ر أ راضي الب كين النر ء ومبتلياته  ،وجر ي وسجلت كنتيجة لهلذ ال لراراي .وكلان ملن الب لتحي اسلتحالة مال لة
إ الال فير الفرق بين ال ول والعب في ع ول البوجيك البعانيين.
وتراجق ايشتراكيون  -الثوريون ،الذين تويه الذعر مبا حيث ،عن ال راراي التلي صليري .وفلي بيايلة يونيلو (حزيلران)
أ انوا بنوع من التفسي ك عبلياي ايستي ء التع فية على األراضي في مرتبره الذي انع ي ببوسيو ،وكان اراره كبا يلي :كلان
ً
عاجزا عن إي اف عبلياي ايستي ء فح  ،ب
من الواج انتأار انع ا البجلر الت سي ي .ولين ترين فيبا بعي أن هذا ال رار لير
أنه أضعف الحركة الزراعية أيضًا .وتع يي الب لة أيضًا بصور غريرة ألن هنا فلي الحلزب ايشلتراكي  -الثلوري ذاتله علي ًا ي
ب به من العناصلر الب لتعي للب لير ملق البوجيلك حتلى النهايلة ضلي الب كلين ،وباإلضلافة إللى ذللك ،كلان هلريء ايشلتراكيون -
الثوريون ي اعيون البوجيك على الت ع بلال وانين ،أو تف ليرها ح ل هلواه  ،ون أن يجلرءوا ملق ذللك عللى االق ع الته ملق
الحزب بصور صريحة.
وفي حيومة اازان ،حي اتسذي الحركة الف حية امتيا ًا عنيفًلا بصلور الاصلة ،علز ايشلتراكيون  -الثوريلون الي لاريون
من تل اء ذاته  ،وحزموا أمره ار ب ية البناط األالر  .وكان على رأسه كاليغاييف ،الذي أصلرح فلي فتلر تحلالف الر شلفة ملق
ايشتراكيين  -الثوريين الي اريين فيبا بعي مفلو الشلع للزراعلة فلي الحيوملة ال لوفييتية .ومنلذ منتصلف ملايو (أيلار) بليأي فلي
حيومة اازان عبلية ن م تبر ل راضي وضعتها تحت تصرف لجان األا ا  .و ُ
طر هذا التيبير في ناحية سراسيي بصور أكثر
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جرأ وأشي حز ًما من أي ميان االر؛ حي كان يترأ أحي الر شفة التنأيباي الف حية .واشتيت سللااي العاصلبة البحليلة لل للاة
البركزية من الفتنة الزراعية التي اا ها الر شفة ،اآلتون من كرونشتا ي ،كبلا تضلبنت الشليو أن الر شلفة أوافلوا باإلضلافة إللى
ذلك راهرة محترمة ت بى تامارا وألنها اعترضت على هذ األعبالو.
وبتاريخ  2يونيو (حزيران) أعل أحي مفوضي حيومة فوروني ببا يلي :وتتزايي حايي مسالفاي ال انون البستلفة واألعبلال
ال شرعية في البنا ة من يلو إللى يلو  ،وفلي األراضلي الزراعيلة بصلور الاصلةو .واسلتبري عبليلاي مصلا ر األراضلي فلي
حيومة بينلزا بعنلا وإصلرار .واسلتولت إحلي لجلان ا ل حيوملة كالوغلا عللى نسصلف أحلي األ يلر  .واتسلذي اللجنلة الزراعيلة فلي
الناحية ال رار التالي استنا ًا إلى شيو رئير اليير :مصا ر ك العلف .ولير من البتواتر أن تيون ال لاة العليا أكثر جذرية ملن
ال لاة الينيا .واشتيت الياهنة ماريا ،من حيومة بينزا ب ر مصا ر مبتلياي اليير .واالت :وإن ال لااي البحلية علاجز و ،وفلي
حيومة فياتيا ،فر الف حون حراسة عللى مبتليلاي أسلر سيوروبا سليي ،عائللة زعلي ال لوزاق (األتبلان) الب رل فلي أوكرانيلا،
وأصيروا مرسو ًما ي ول :وبانتأار ح م لة البليية الزراعيةو :عي الب ا بالغابة و فق عائياي األراضي إلى السزينة.
وفي عي من األنحاء األالر  ،لل تسفلض اللجلان الزراعيلة أسلعار اسلتئجار األراضلي إللى ال ُسبلر أو ال ُلي فح ل  ،بل
ارري أن يت فق أجور األراضي إلى اللجان بييً من أن يت اليفق للب كين ،بانتأار ح هذ الب لة في البجلر الت سي ي؛ وهيلذا
ر وا على عي ت رير أي شيء في اإلص ح الزراعي ار انع ا البجلر الت سي ي .ولينه ل ير وا كبحامين ،ب كبوجيك ،أي أن
ر ه كان جا ًا إلى حي بعيي .وبيأ الف حون فلي حيوملة سلاراتوف ب الق أالشلاب الغابلاي ب نف له ملق أنهل كلانوا يبنعلون الب كلين
باألمر من ااعها .وأالذوا ي تولون على مزيي من أراضي الينائر واأل ير  ،وبساصة حي ينير الب كون النر ء .وشلرع العبلال
الزراعيون الليتونيون في ليفونيا مق جنو اليتيرة الليتونية ببصا ر مبتلياي الراروناي بصور منهجية.
وع صراخ أصلحاب مصلانق نشلر األالشلاب وااعهلا فلي حيوملة فيتر لك احتجا ًجلا عللى أن التليابير التلي اتسلذتها اللجلان
الزراعية ت ضي على صناعة السش وتحول ون تلرية ماال الجرهة واحتياجاتها .وأسف الوطنيون الب كون في حيوملة بولتافلا،
وأاليلرا
والذين ي ي لون تجر ًا عن أصحاب البناشر ،ألنهل لل يعلو وا الا رين عللى تبلوين الجليد ب لر ايضلاراباي الزراعيلة.
ً
إنلذارا بل ن عبليلاي ايسلتي ء التلي يبارسلها الف حلون تهلي اإل ار الوطنيلة
أعاى مرتبر م كي حأائر تربية السيول في موسيو
ً
البيلفة بتزويي الجيد بلالسيول ب سلوأ البصلائ  .وفلي هلذا الوالت ،تحلر رئلير مجللر اليني لة األرروذك لية الروسلية اللذي كلان
يصف أعضاء اليني ة الب يسة ب نه وحب ى وأنذالو .واي إلى الحيومة شيو مفا ها أن الف حين في منا ة اازان ي ي الذون ملن
الرهران أرضه فح  ،ب ي الذون وابه  ،والاحين الضروري أيضًا للسرز الب ي  .وفي حيومة بتروغرا  ،وعلى الاوتين ملن
العاصبة طر الف حون وكيل زراعلة إحلي الببتليلاي اليريلر  ،وبليءوا إ ار األر ب نف له  .وأبلرق األميلر الحلذر أوروسلوف
بتاريخ  2يونيو (حزيران) إلى ك األنحاء ي ول :وبرغ تعليباتي ...إلخ ،أرجوك من جييي اتساذ أا ى التيابيرو .ولين األميلر ن لي
اإلشار إلى نوع التيابير التي يريي اتساذها.
وفي حين كان العبل الجرلار لنلزع طلابق ال لرون الوسلاى وال نانلة ملن جلذورها ينبلو ويتالور فلي كل أنحلاء اللر  ،وكلان
تشيرنوف وزير الزراعة يجبق في مياتره معلوماي وإحصاءاي بغية ت ييبها للبجللر الت سي لي .وكلان تشليرنوف ينلوي أن ي يبلر
اإلصل ح الزراعللي إي عرللر أ ق معايللاي علل اإلحصللاء الزراعللي والعلللو األالللر  ،ولهللذا كللان ينصللح الف حللين بصللوته العللذب
ينتأار نتائ تبارينه الح ابية .على أن هذا ل يبنق الب كين على ك حال من عزل ووزير الف حينو ار أن يب جياوله كلها.
***
وت ول مصنفاي الحيومة البراتة ،أن بعلض العلبلاء والشلران اليروا بل ن الحركلة الزراعيلة للن تأهلر ب لو إللى حلي ملا فلي
مار (اذار) إي فلي  34ناحيلة ،وأنهلا سلتبتي فلي إبريل (ني لان) إللى  174ناحيلة ،وفلي ملايو (ايلار) إللى  236ناحيلة ،وفلي يونيلو
ألرا لتزايلي
(حزيران) إلى  ،280وفي يوليو (تبلوز) إللى  .325ولل تيلن هلذ األرالا تبثل النبلو الح ي لي للحركلة بصلور تاملة ،ن ً
شهرا بعي شهر ،وتصاعي حي تصبيبه.
الاابق الجباهيري الذي أالذ الصراع
ً
وفي هذ الفتر األولى ،من مار (اذار) إلى يوليو (تبوز) كانت األكثريلة ال لاح ة للف حلين تبتنلق علن مبارسلة أي عنلف
مراشر ضي الب كين ،كبا تبتنق عن ايستي ء على األراضي بصور ميشوفة .واي ف لر بلاكوفليف اللذي وجله اليراسلاي البلذكور
أع ل  ،ومفللو الشللع للزراعللة فللي ايتحللا ال للوفييتي انللذا  ،ب ل ن التيتيللك الو يللق ن للريا الللذي طر لله الف حللون ن لاج عللن ر للته
بالررجوازية .وينرغي الحي على هذا التف ير ب نه مائق وغير متباسك.
ول تين حيومة األمير لفوف ت تايق اإليحاء للف حلين بالث لة أبليًا ،رغل اتسلاذ كافلة التليابير ال زملة لت ليل حلذر البوجيلك
الب للتبر تجللا البيينللة ،وال لللاة ،والبجتبللق البللتعل  .صللحيح أن الف حللين ل ل يلجئللوا ،فللي الفتللر األولللى ت ري ًرللا إلللى تلليابير العنللف
الصريحة ،إي أ نه كانوا ي عون إلى إعااء أعباله شي ضغط شرعي أو نصف شرعي .ويتضح هذا بالحذر الذي ات بوا به إزاء
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الحيومة ،وبعي إيبانه اليافي ب واه الذاتية .واي تحر الف حون ف لط ،وج لوا األر  ،وح لروا م اوملة العليو ،وأضلافوا الائلين
وه ييفعون الب على ك السط :وإننلا ي نريلي أن ننهل  ،نريلي أن يلت كل شليء بصلور مناسلرةو .فهل لل يليعوا ألنف له ملييلة
البراعي ،ب حصيوا أعشابها ف ط .واست جروا األر باإلكرا ليزرعوها ،وحي وا اجارها ب نف له  ،أو واشلترواو األر بال لر
ب سعار حي وها ه ب نف ه ول يب كل هلذ التألاهراي الشلرعية التلي ي يبيلن أن تيلون م نعلة جليًا للبل وللح لواي الليرراللي،
سو حذر الف حين السفي تجا الحيومة .ف ي كان البوجيك ي لول لنف له :للن أسلتايق أاللذ هلذ األر بليون ع رلاي ،وملن السالر
أالذها بال و  ،إذن ف حاول أالذها بالحيلة .وكان البوجيك يفض نزع مليية الب ببواف ته.
ويضلليف يللاكوفليف اللائ ً بإلحللاح :وواللي سللا ي ال ل ل هللذ األشللهر طللرق جييللي ك ل الجللي  ،مجهولللة تاريسي لا ،فللي ص لراع
وسلبيو ضي الب كينو .ونجبت هذ الارق عن ر ة الف ح بالررجوازية وحيومة الررجوازيةو .ولين الالرق التلي أعللن يلاكوفليف
أنها مجهولة في التاريخ هي في الح ي ة طرق معروفة ،وحتبية ،وإلزامية من الناحيلة التاريسيلة للبرحللة األوليلة ملن حلرب ف حيلة
تت في ك ب اع األر  .واي ميز ايتجا إلالفاء األعبال األوللى للتبلر تحلت مألاهر الشلرعية اليينيلة أو البينيلة فلي كل األزملان
صراع ك طر ة رورية حتى اللحأة التي تجبق فيها هذ الار ة بعض اوتها ور تها ل اق حرل ال لر اللذي يرباهلا بلالبجتبق ال ليي .
وينار هذا ال ول على الار ة الف حية إلى رجة عالية أكثر من أية طر ة أالر  .ألن هذ الار ة تت ي  ،حتى في أفض فتراتها ،في
نصلف هلبلاي ،وتنألر إللى أصلياائها فلي البيينلة نألر شلك وريرلة .وتبللك أسلرابًا وجيهلة للذلك .ف صليااء الحركلة الزراعيلة ،فلي
الاواتهللا األولللى ،هل عبل ء الررجوازيللة الليرراليللة والرا يياليللة .ومللق أن هللريء األصلليااء يتزعبللون الباالرللة بجلزء مللن ماالل
الف حين ،إي أن ال ل ي لاوره ملق كل هلذا عللى مصلير البلييلة الررجوازيلة ،ولهلذا فلإنه يحلاولون بيل الوته إ اللال اينتفاضلة
الف حية في سرير الشرعية الررجوازية.
وكانت بعض العوام األالر تررر في ايتجا ذاته ،ار الثور بوات طوي  .ف ي ههر من وسلط الار لة النريللة ذاتهلا وعلاه
أالذوا ييعون ويعأون إلعا البصلالحة والتوفيل  .وتغلغل ليلون تول لتوي فلي أعبلاق البوجيلك أكثلر ملن أي إن لان االلر .وكانلت
فل فته في عي م اومة األذ بالعنف تعبي ًبا للبراح األولى ملن رلور ف حلي البوجيلك .وكلان تول لتوي يحلل ب نله ملن الببيلن أن
يحيث ك شليء و ون نهل  ،وب رلول مترلا لو .وكلان يزلل ااعلي ينيلة ،تحلت هلذا التيتيلك ،بشلي نزعلة م ليحية ماهلر  .وي لو
البهاتبا غانيي في الوات الحاضر في الهني بالبهبة نف ها ،ولين بشي يت ب ط أكرر من العبلية .وللو تركنلا البرحللة البعاصلر
وعينا إلى الباضي ،يكتشفنا ون صعوباي أن الأواهر التي ييعي الرعض ب نها ومجهولة في التلاريخو كانلت موجلو تحلت أانعلة
مستلفة ،ينية ،واومية ،وفل فية ،وسياسية منذ أزمان التورا وارلها.
وتتوضح حي انتفاضة الف حين في عا  1917في ههور رجال كعب ء للشرعية الررجوازية ،كلانوا يليعون باإلضلافة إللى
ذللك بل نه اشلتراكيون وروريللون .وليللنه لل ييونللوا اللا رين عللى تحييللي طللابق الحركلة الف حيللة وإي اعهللا .وكلان الف حللون يترعللون
ايشتراكيين  -الثوريين ضبن الحي الذي كانوا ي تعيرون فيله ملنه صليغًا موضلوعة ل نت لا ملن الب كلين .وفلي الوالت نف له كلان
ستارا اانونيا .ألن هريء في النهاية ه حزب كرن يي وزيلر العليل ووزيلر الحربيلة
ايشتراكيون  -الثوريون يشيلون بالن رة إليه
ً
فيبا بعي ،وحزب تشيرنوف وزير الزراعة ،وكلان ايشلتراكيون الثوريلون فلي النلواحي واألا لا يف لرون ت جيل إصليار البراسلي
الضللرورية بب اومللة الب كللين والليرللراليين .ويركلليون أمللا الف حللين أن وجباعتنللاو فللي الحيومللة تعب ل ك ل مللا بوسللعها .ول ل ييللن
البوجيك بالارق ي تايق الر على أاواله  .ولينه وجي من الضروري م اعي وجباعتناو بضغط من ال واعي ،ألنه ي يعاني أبيًا ملن
سرعة التصيي وت ييي البزاع البفرطة .وأالذ البوجيك يعب على م اعيته بصيق وعلز بشلي بليأ فيله وجباعتنلاو البوجلو ون
في ال لاة بالذعر وال ل من هذ الب اعي .
وكان ضعف الر شفة في أوساط الار ة الف حية مراتًا .ونج هذا الضعف عن أن الر شفة ي يرييون أوها البزارعين .ولل
تين الرلشفية اا ر على اجتذاب الريف إي عنيما يبار الريف تجربته ويتعر لسيرلاي األمل  .وكانلت الو الر شلفة فلي الب ل لة
الزراعية ،كبا في الب ائ األالر كامنة في الر اء الارال نااق التنااضاي بين ال ول والفع .
وكانت اي عتراراي ايجتباعية عاجز عن الت رير بصور م لر ة فيبلا إذا كانلت الار لة الف حيلة فلي مجبوعهلا الا ر عللى
الواوف في وجه الب كين .ف ي منق تعزيز البيول الرأسبالية في اياتصا الزراعي ،في البرحلة الوسلياة بلين الثلورتين ،وانفصلال
طر ة اوية من البزارعين الذين تركوا البشاعية ،والنبو الغري للتعاون الزراعي اللذي الا ف حلون أغنيلاء ومي لورون ،كل هلذا
منق من ال ول م ر ًا وبي ين ما هو ايتجا الذي سينتصر في نهايلة البالاف عللى اآلخ ،وهل سينتصلر الصلراع بلين طر لة الف حلين
والار ة النريلة أ الصراع الار ي في اال طر ة الف حين ذاتها.
واتسذ لينين عني وصوله موافًا متحف ً
ألا فلي هلذا البجلال .ف لي الال بتلاريخ  14أبريل (ني لان) :ولي لت الحركلة الزراعيلة إي
أمرا وااعًا ...وعلينا أن نتواق احتبال ر ية اتحا طر لة الف حلين ملق الررجوازيلةو .ولل تيلن هلذ الفيلر
عبلية ضرط ،ولينها لي ت ً
التي طرحها لينين عارضة أو طارئة .ب على العير ،ألن لينين عا إليها بإلحاح في كثير من البوضوعاي .واي صرح في ملرتبر
الحزب بتاريخ  24أبري (ني ان) ،عنيما كان يهاج والر شفة ال يامىو الذين اتهبو بالت ليل ملن أهبيلة الار لة الف حيلة ،ببلا يللي:
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ولير من الب رلول أن يضلق الحلزب الرروليتلاري اما لله فلي الوالت الحاضلر فلي وحلي البصلالح البشلتركة ملق طر لة الف حلين .إننلا
نناض كي ينت الف حون إلى جانرنا ،ولين هذ الار ة ت ف إلى جان الرأسباليين بلوعي إللى حلي ملاو .ويرلرز هلذا ال لول كل كلان
لينين بعييًا عن نأرية اين جا اليائ بين مصالح الرروليتاريا ومصالح طر ة الف حلين التلي عزاهلا إليله مبثللو الجيل الثلاني .وكلان
لينللين ي للتعي فللي إبري ل (ني للان) ألسللوأ ايحتبللايي وهللو مواجهللة كتلللة اويللة مرلفللة مللن الب كللين النللر ء والررجوازيللة ،والشللرائح
الواسعة من طر ة الف حين ،رغ اعت لا بل ن طر لة الف حلين ت لتايق أن تشلي علام ً روريلا فلي البعركلة .وكلان لينلين ي لول :وإن
الرغرلة بي ل البوجيلك فلي هللذا الوالت يعنلي ايست ل لرحبلة ميليوكللوفو .ولهلذا اسلتنت لينلين ملا يلللي" :نقكل مرزكز الثقكل إلككى
سوفييتات العمال الزراعيين"
وكان هذا ايحتبال أفض خطة بديلة تح ت .واي انت لت الحركلة الزراعيلة ،ملن ايفتلرا والتسبلين إللى الواالق ،وكشلفت
للحأة اصير أولوية األرباة اليااللية في طر ة الف حين ورجحانها ب و كرير على الصلراعاي الرأسلبالية .ولل تصلرح سلوفييتاي
سلا .وبالب ابل  ،أصلرحت اللجلان الزراعيلة ،أجهلز كل
العبال الزراعيين مهبة إي في بعض األنحاء ،وفي الب اطعلاي الرلاي يلة أسا ً
الار ة الف حية .وحولتها هذ الار ة بضغاها ال اح من غرف للتوفي والبصالحة إلى أ واي للثور الزراعية.
إن هذا الوااق الذي حصلت ببوجره الار ة الف حية ببجبوعها مر أالر على إميانية العب كعامل رلوري ،آلاللر ملر فلي
تاريسها يررهن في الوات ذاته على هزال الع ااي الرأسبالية في ال رية ،وضعف اوتها .فبا زال اياتصا الرورجلوازي بعيليًا علن
ال ضاء على الع ااي الزراعية الب تني إلى عرو ية ال رون الوساى .ومق ذلك فق التاور الرأسبالي بعييًا جيًا ليرجة حول معهلا
أشيال البليية الزراعية ال ييبة إلى أشيال ي ت رلها كافلة الشلرائح الزراعيلة .كبلا أن تلياال مبتليلاي النلر ء ملق ملييلاي الف حلين،
البح وب غالرًا بوعي لتحوي ح وق الب النري إلى فخ لي البشاعة الف حية .وترعثر أراضي ال رية الذي ي يصليق ،والصلراع
سللا فللي الع اللاي
لرالرا بللين البشللاعة الزراعيللة والبللزارعين الفللر يين ،كل هللذا كللان يشللي فللي مجبوعلله الترا ً
الجييللي الللذي حلليث مل ً
الزراعية ،ي يبين التسلص منله بتليابير تشلريعية جزئيلة .وكلان الف حلون يح لون بهلذا بصلور أفضل مبلا يحلر بله كل منألري
الب لة الزراعية .وكانت تجربة الحيا  ،التي طرأي عليها تعيي ي كثير بتعاا األجيال ،تعييه و ًملا إللى نفلر ايسلتنتاال الوحيلي
التلالي :ينرغللي إلغلاء الح للوق البورورلة والبيت للرة البتعل لة بللاألر  ،وت لويض كل الحليو ال للاب ة للبلييلاي ،وت لللي هللذ األر
متحرر من ك الرواس التاريسية إلى العاملين فيها.
هذا هو معنى حكم الموجيك ،وأاواله الب رور " :ليست األرض ملكًكا ألحكد" "األرض ملكك "ي وكانلت الار لة الف حيلة
تف ر برنام ايشتراكيين  -الثوريين عن اشتراكية األر بهذا البعنى .وبرغ النأرياي الشعرية ،ل يين في هذا الررنام أيلة ذر
من ايشتراكية .ف جرأ رور زراعية لل تيلن تتعلي فلي ذللك الوالت ،أطلر النألا الرورجلوازي وتبثل اشلتراكية األر التلي كلان
ايشتراكيون  -الثوريون يزعبون أن من واجرها ت مين والح باألر و لي عام -ل ي ب يت ع ااي ال وق ون تحييي -نوعًلا ملن
الاوباوية األكيي  .وكانت البنشفية تنت ي هذ الاوباوية من وجهة نأر ليررالية  -برجوازية .وكلان الر شلفة -عللى العيلر -يضلعون
هذا ايتجا الييبواراطي الت يمي ،الذي وجي تعرير الاوباوي في نأرية ايشتراكيين  -الثوريين ،على جيول أعباله  .وكان كشلف
البعنى التاريسي الح ي ي للب لة الزراعية في روسيا ميز من أكرر مزايا لينين.
واي كت ميليوكوف :أنه ير وكعال اجتباعي ومحل للتاور التلاريسي فلي روسلياو أي كرجل يت مل ملا يجلري ملن ال بل
العالية وأن لينين وتروت يي يج يان حركة أارب بيثير إلى حركة بوغاتشيف ورازين وبولوتنييوف -ال رنين ال ابق عشر والثلامن
عشر من تاريسنا -ملن اآلراء األاليلر للحرزكة الفوضكوية  -النقابيكة األوروبيكةو .فلإذا اسلترعينا جانرًلا تعريلر والفوضلوية  -الن ابيلةو
الذي ور هنا ل ر نجهله ،وجينا أن ذرو الح ي ة البوجو في ت كيي عال ايجتباع الليررالي ي تبر الر شفة ملن اريل أو بعيلي،
نحب ل الر شللفة جريللر أن حرك لاي الف حللين
ب ل تبللر الررجوازيللة الروسللية ،ومجيئهللا البت ل الر ،وسياسللتها التافهللة .وي يبيللن أن س
العأيبة التي تبت ف ي ال رون ال اب ة ل تر إلى طرق الع الاي ايجتباعيلة فلي روسليا بالالابق اللييبواراطي ،وكلان ملن الب لتحي
نأرا لعي توفر ايا نابعة من البين .كبا ي يبين توجيه الته إلى الر شفة ألن تحرر الف حلين البزعلو
تح ي هذا على ك حال! ً
في عا  1861ت بواساة اغتصاب أراضي البشاعياي ،وبإالضاع الف حين لليولة ،وبالبحافألة عللى النألا ايجتبلاعي محافألة
كاملة .ولين هنا شيئًا صحي ًحا :ل ي أكب الر شفة ،في الربق األول من ال رن العشرين ملا لل ينتله ،أو ملا لل يُعبل أبليًا فلي ال لرنين
ال ابق عشر والثامن عشر .واضار الر شفة ،ار أن ي تايعوا الريء بالبهبة اليرر الساصلة بهل  ،إللى تاهيلر األر ملن الزبل
التاريسي الذي اللفته وراءها الار اي الحاكبة ال ييبة وال رون ال لاب ة ،والا الر شلفة بهلذ البهبلة ،باإلضلافة إللى مهلامه  ،بلوعي
ووجيان .وي يجر ميليوكوف نف ه اآلن على إنيار هذ الح ي ة أبيًا!

تجمعات جديدة للجماهير
كللان نأللا فررايللر (شللراط) يستن ل بتنااضللاته الساصللة فللي الشللهر الرابللق مللن وجللو  .وبلليأ شللهر يونيللو (حزيللران) ببللرتبر
سوفييتاي عبو روسيا .وكانت مهبة البرتبر إعااء تغاية سياسية للهجو على الجرهة .وتااب بيء الهجلو  ،ملق مألاهر ضلسبة
اا بها العبال والجنو في بت روغرا  ،نأبها التوفي يلون ضلي الر شلفة ،لينهلا تحوللت إللى مألاهر بلشلفية ضليه  .وأحليث ال لسط
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البتزايي للجباهير ،بعي الب ة عشر يو ًما ،مأاهر جييي انفجري بصلور عفويلة ون أيلة علو ملن األعللى ،وأ ي إللى صلياماي
مويلة .وسلجلت هللذ البألاهر فللي التلاريخ تحللت اسل وأيللا يوليلو (تبلوز)و .والتبللت نسصلف انتفاضللة يوليلو (تبللوز) ،التلي حلليرت
بالضرط بين رور فرراير (شراط) ورور أكتوبر (تشرين األول) الثور األولى ،وكانت إلى حي ما تبرينًا عا ًملا عللى الثانيلة .وسلننهي
هذا الجزء من اليتاب على عترة وأيا يوليو (تبوز)و .ولين ار أن نرجق فيه إلى األحياث التي كانت بتروغرا تشي م رحها فلي
يونيو (حزيران) من الضروري أن ننأر عن اري إلى التاوراي التي حيرت في أوساط الجباهير.
ل ي ر لينين على أحي الليرراليين الذي كان يركي ،في بياية مايو (ايار) أنه كلبا اتجهت الحيومة إلى الي ار ،تتجله اللر إللى
اليبللين ،ر لينللين اللائ ً :وأ كللي لللك أيهللا البللواطن إن وبللليو العبللال والف حللين الف للراء هللو ألللف مللر أكثللر إلللى الي للار مللن أنصللار
يرو .وكان لينين ي ير أن العبال والف حين كانوا أكثر تارفًلا إللى
تشيرنوف وت يريتلي ،ومائة مر أكثر إلى الي ار منا .ومن يعيد َ
الي ار من الر شفة وببائة مر و .واي يريو هذا ال ول ضعيف التعلي على األا  :ألن العبال والف حين ما زالوا يليعبون التلوفي يين.
وألن أكثريته كانت ت ف إزاء الر شلفة بحلذر .وليلن لينلين كلان يحفلر إللى عبل أكرلر .ف لي كانلت البصلالح ايجتباعيلة للجبلاهير،
وح يها ،وامالها ،تفتد عن تعرير لها .وكان التوفي والبصالحة بالن رة إليها مرحلة أولى .وكانت الجباهير أكثر ي لارية بيثيلر ملن
أنصار تشيرنوف وت يريتلي ،ولينها ل تح بعي را يياليتها الساصة .وكان لينلين عللى حل أيضًلا عنليما الال بل ن الجبلاهير كانلت
أكثر ي ارية من الر شفة ،ألن الحزب ب كثريته ال اح ة ،ل ييلن الي وعلى بعلي الو البشلاعر الثوريلة التلي تغللي فلي أحشلاء الشلع
الذي ه من راا  .وتغذ تبر الجباهير باستاالة الحرب ،وبالفوضى اياتصا ية وبعاالة الحيومة البرذية.
إن ال لله األوروبللي  -اآلسلليوي الف لليح ل ل يصللرح بل ليًا ببعنللى اليلبللة إلللى بفض ل ال لليك الحييييللة .وكانللت الحللرب توجلله
ضربات ها إلى هذ ال يك بعنف وا و  .و بت الفوضى من جراء ذلك بالن ووسائله .وبلغ عي ال اطراي البوجلو فلي حاللة سليئة
في بعض الساوط  . ٪50وكان البهنيسون ي رءون في الب ر العا لهيئة أركان ال واي الب لحة الروسلية ت لارير تركلي احتبلال شلل
الن بال يك الحيييية شل ً تا ًما ال ل األشلهر ال لتة ال ا ملة .وكانلت هلذ الح لاباي الب صلو إللى حلي ملا مسصصلة لنشلر اللذعر
واإلرجاف .ولين الفوضى في الن اتسذي بالفع أبعا ًا الاير  ،والل ت ايز حلا عللى السالوط ،وسلر اضلاراب حركلة شلحن
الرضائق ،ورفعت األسعار.
واز ا ي صعوباي تبوين البلين وأصلرح هلذا التبلوين يلت بصلور متعرلة وشلااة .وكانلت الحركلة الزراعيلة الي تبينلت ملن
إنشاء برر في  43منا ة .وتنااصت كبياي ال بح البشحونة للجيد والبين بصلور مثيلر لللذعر .وكلان هنلا فلي أالصل منلاط
الر عشراي الب يين ،ب ومئاي الب يين من بلو ال بلح الفلائض علن ايحتيلاال .وليلن عبليلاي التسلزين باألسلعار البحلي كانلت
تعاي نتائ غير كافية .وباإلضافة إلى ذلك كانت الحروب البسزونة تص بصعوبة إلى البراكز ب ر الفوضلى ال لائي فلي وسلائ
واعترارا من الريف عا  1916كانت الجرهة تتل ى بصور وساية نصف التبلوين الب لرر ت ريرًلا .وكانلت اإلعاشلة البوزعلة
الن .
ً
في بتروغرا وموسيو والبراكز الصناعية األالر ي تتجاوز  ٪10مبا هو ضروري .ولل ييلن هنلا احتيلاطي فلي البلوا ت ريرًلا.
وكان م تو حيا الجباهير يتذبذب بين التغذية النااصة والبجاعلة .واشكتهر مجك ء الحكومكة االئتالفيكة إلكى الحككم بك الق أفكران
الخبز األبيض بصورة ديمقراطية وانهاري صناعة السرز األبيض فيبا بعي عي سنواي ار أن يعو والسرز الفرن يو إلى الأهلور
من جييي في العاصبة .وزانت البالد تفتقر إلى الزبدة وفي يونيو (حزيران) ُحي استه ال ير ببعايير معينة في ك الر .
***
ول ت تريل الية ال وق التلي حابتهلا الحلرب بتنألي اليوللة وراابتهلا ،هلذا التنألي اللذي وجليي الليول الرأسلبالية البت يملة
نف ها مضار إلى اللجوء إليه؛ والذي سبح أللبانيا بالصبو ال ل أربق سنواي من الحرب.
وههري أعرا م سلاوية ملن السلراب اياتصلا ي فلي كل الالو  .ونجل ن لص إنتلاال البصلانق علن اللل ايي البصلانق،
وعي كفاية ا لبوا األولية والبوا اإلضافية ،وعي است رار اليي العاملة ،والتبوي غير البنأ  ،والرلرلة العامة باإلضافة إلى فوضلى
وسائ الن  .وكانت أضس البرس اي تتابق العب من أج الحرب .وكانت الالراي موزعة م ر ًا على سنتين أو ر ث سنواي .بَيْلي
أن العبال كانوا يرفضون ايعت ا ب ن الحرب ستاول إلى هذا الحي .وكانت الصحف تنشر أراا ًما مذهلة عن أرباح الحرب .وكانلت
األسعار ترتفق .وتواق العبال حيوث تغييراي .وتجبق البوهفون الت نيون واإل اريون في البصانق ،وشليلوا ن ابلاي اليمت ماالرهلا.
وكان البناشفة وايشتراكيون  -الثوريون ي يارون في هذا الوسط .وتفتت نأا البصانق وتراالت كافة الروابط.
وكانللت افللاق الحللرب واياتصللا العللا ت للو وتأل ل  ،كبللا أصللرحت ح للوق البلييللة ح واًللا غيللر مركللي  ،وهراللت األربللاح،
واز ا ي البساطر ،وف ي أربلاب العبل الرغرلة باإلنتلاال فلي هلروف روريلة .وتورطلت الررجوازيلة ببجبوعهلا فلي طريل الهزيبلة
اياتصا ية .وكانت تعترر الس ائر واألضرار التي تعرضت لها مراتًا ،ب ر الشل اياتصا ي تياليف إضافية يزمة للصراع ضلي
الثور التي تهي أسر والث افةو .وكانت الصحافة البفير في الوات ذاته تته العبال بتسري الصلناعة بصلور ملاكر  ،وبلاالت
البوا  ،وإحراق البحروااي بصور تت بالايد إلحياث االتناق ااتصا ي .وكان بهتان ايتهاملاي يتجلاوز كل الحليو  .ولبلا رأ
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العبال أن الصحافة الب ئولة عن مث هذ ايتهاماي هي صحافة حزب كلان عللى رأ
ضي الحيومة البراتة.

صل ح ليه بلالارق
الحيوملة ايئت فيلة ،ان َ

ول ل يللنر الصللناعيون تجربللة رللور عللا  ،1905هللذ التجربللة التللي ل ل يحا ل ال لهللا إغ ل ق البصللانق مللن ار ل أصللحابها
وبب اعي فعالة من الحيومة كفاح العبال من أج تحييي يو العب بثباني ساعاي فح  ،ب اي أيضًا للبليية اليمة ي ت لير بلثبن
ضللا فلي مجلكس مكؤتمري الصكناعة والتجكارةي هلذين البجل لين اللللذين
ل لح الثلور  .وبحثلت م ل لة إغل ق البصلانق هلذ البلر أي ً
يحبل ن هللذ الت لبية برللراء ملق أنهمككا جهككاز قتكال رأس المككال االحتككاري والمنضككم إلككى النقابكات الرأسككمالية والي ف لر البهنللي
أورباخ أحي زعباء الصناعة ،في مذكراته فيبا بعي لبلاذا رفضلت فيلر إغل ق البصلانق الائ ً :وإن البجتبعلين وجليوا أنهلا سلتيون
نظكرا لالفتقكار إلكى الكدعم مكن جانكب
كضربة النجر م ي إلى ههر الجيد ...وههري نتائ مث هذ الساو  ،ااتبة جليًا ل كثريلة ً
الحكومة" وكان الشر ينرعل ملن انعليا وجلو سللاة وح ي يلةو .وكانلت الحيوملة البراتلة مشللولة بال لوفييتاي ،كبلا كلان زعبلاء
ال وفييت اي البع ولون مشلولين بالجباهير .وكان العبال في البصانق م لحين .وباإلضافة إلى هذا ،كان ك مصنق ت ريرًلا يجلي عللى
م ربلة منلله فو ًجلا أو كتيرللة علللى اسلتعيا ليعبلله بصلور و يللة .وفللي هلذ الشللروط ،بليا إغل ق البصللانق لهلريء ال للا الصللناعيين
تترا ي يحبل
ومبجو ًجا من وجهة النأر الوطنيةو .ولينه  ،ون أن يبتنعوا عن الهجو  ،كيفو مق الأروف ف ط ،وأعاو طابعًا م ً
صفة الشبول أو العنف ويذكر أورباخ بشي بلوماسي ما يلي :وتوص الصلناعيون فلي النهايلة إللى ايسلتنتاال ملن كل هلذا إللى أن
صنَا سعي مصنعه بصور منعزللة علن
الحيا ذاتها هي التي ستعاي العرر والير بإغ ق البصانق التيرجي والحتبي؛ إذ يغل ك س
اآلالرين إللى حلي ملا ،وهلو ملا أميلن م حأتله فلي الواالقو .وبعرلاراي أاللر  ،رفلض مجللر الصلناعة البوحلي ال يلا بلإغ ق بَ سلين
وصريح ألنه يتضبن وم ئولية ضسبةو فيعا أعضاء إلى إغ ق البرس اي بصور فر ية ،مفت ً
شا عن حج مررر .
وطر ت خطكة اإل كالق المسكتتر باري لة رائعلة .ف لي أل لى زعبلاء رأ البلال ملن أمثلال اليا يلت كتللر -اللوزير ال لاب فلي
حيومة ويت -محاضراي جليلة عن الراب الصناعة ،الذي ل يعزو ل لنواي الحلرب اللث ث ،بل لث رلة أشلهر ملن الثلور  .وكانلت
الريتد التي ي تي وي تب تتنر ببا يلي :ولن يبضي أسروعان أو ر رة حتى تغل البصانق والبعام الواحلي أرلر اآلاللرو .ويسكتتر
التهديد هنا تحت التنبؤ وبليأ البهنيسلون ،واألسلاتذ  ،والصلحفيون حبللة فلي الصلحافة الت نيلة والصلحافة العا يلة كلان الهليف منهلا
الررهان على أن ابق العبال هو الشرط األساسي إلن اذ الر من السراب اياتصا ي .وصرح كونوفالوف الوزير الصناعي بتلاريخ
 17مايو (أيار) ار الروجه من الحيومة بشي مشهيي مشلوب بالضلجة :وإذا لل تعلي الع لول البضلاربة إللى الصلواب اريرًلا فإننلا
سنشهي إغ ق عشراي ومئاي من البرس ايو.
وفي منتصف يونيو (حزيران) طل مرتبر التجار والصناعة من الحيومة البراتة أن تلج إلى وال ايعة الجذريلة ملق نألا
تاور الثور و .ول ي سبعنا في ال اب التصريح ذاته من الجنرايي :وأوافوا الثور و .ولين الصناعيين يت لبون بوضلوح أكرلر ،ف لي
كان تصريحه كبا يلي :وي ييبلن منرلق الشلر فلي الر شلفة فح ل  ،بل فلي األحلزاب ايشلتراكية أيضًلا .وي يبيلن إن لاذ روسليا إي
ب رضة متينة ويي حييييةو.
وانت الصناعيون من ال ول إلى العب بعي أن أعيوا الوضق ال ياسي ومهيوا له .وفي ال ل ملار وإبريل (اذار وني لان)
أغل ت  129مرس ة ،تض  9000عام ً أبوابها .وفي ال ل شهر ملايو (ايلار) توافلت  108مرس لاي تضل نفلر العلي ملن العبلال
عن العب  .وفي يونيو (حزيران) توافت  125مرس ة يعب فيها  38.000عام  .وفي يوليو (تبوز) أل لت  206مرس لاي 48000
عام ً في الشوارع .وتصاعي اإلغل ق فلي متواليلة هنيسلية .وليلن إغل ق كل البرس لاي لل ييلن سلو بيايلة لعبل كريلر .وتحلر
مصنق موسيو للن ي بعي بتروغرا  ،وتحركت البناط بعلي موسليو .وتعلل أصلحاب العبل بلن ص البحروالاي ،والبلوا األوليلة،
والبوا الثانوية ،وال رو  .وتياللت لجان البصانق ،وأوم ي في كثيلر ملن الحلايي ،وبصلور ي تحتبل األاللذ واللر مال ًلا ،إللى
تسري غا ر لإلنتاال ،ي تهيف الضغط على العبال أو الحصول على ع من الحيومة .وكان الرأسلباليون األجانل اللذين يعبللون
بواسللاة سللفاراته  ،فللي منتهللى الوااحللة .وكللان التسري ل فللي بعللض الحللايي ،واض ل ًحا جليًا ،واضللار الصللناعيون إلللى إعللا فللتح
مرس اته بعي نتيجة التح ي اي التي اامت بها لجان البصانق .وهيذا وجليي الثلور نف لها بعلي تعريلة التنااضلاي ايجتباعيلة واحليًا
أرر االر في مواجهلة التنلااض الرئي لي ملن بلين هلذ التنااضلاي ،وهلو التنلااض بلين الالابق ايجتبلاعي لإلنتلاال والبلييلة الساصلة
لوسائ اإلنتاال .وكان رب العبل الراغل باينتصلار عللى العبلال يغلل البصلنق وك نله علرلة ترغله ي مرس لة ضلرورية لحيلا كل
األمة.
واتسذي البصارف التي ااطعت بنجاح ار الحرية ،موافًا عيائيا إزاء تصرفاي الزينلة اليوللة البوجهلة ضلي رأ البلال
الضس  .ووتنر و أصحاب البصارف فلي رسلالة موجهلة إللى وزيلر الباليلة ،بهلرب رءو األملوال إللى السلارال ببجلر إجلراء أيلة
إص حاي مالية جذرية ،وا الار العب ي وحفأها في الصنا ي البعينية .وبعراراي أالر  ،كان وطنيو البصارف يهي ون بلإغ ق
مللالي يللتب اإلغ ل ق الصللناعي .وسللارعت الحيومللة إلللى ايست ل والسضللوع؛ أل ل ييللن منأبللو التسريل رجللايً أاويللاء ،غللامروا
برءو أمواله ب ر الحرب والثور  ،ألي وا من طينلة تستللف علن طينلة بحلار كرونشلتا ي اللذين ي يغلامرون بشليء االلر غيلر
حياته الساصة؟
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مرررا تعل به عي فهبها ب ن م ئولية البصلير اياتصلا ي لللر فلي نألر الجبلاهير،
إن اللجنة التنفيذية ي ت تايق أن تجي
ً
والاصة بعي انضبا ايشتراكيين لل لاة بصور صريحة ،ي ق على عات األكثرية ال وفييتية الحاكبة .واي وضق ال اياتصا ي
في اللجنة التنفيذية منها ًجا واس ًعا لتنأي الحيا اياتصا ية وتوجيههلا ملن ارل اليوللة .وكانلت ااتراحلاي اياتصلا يين البعتليلين جليًا
تحت ضغط الوضق التهيييي ،أكثر جذرية من واضعي هذ اياتراحاي .ف ي اال البنهاال :وفي كثير من البيا ين الصناعية ،الوضكع
ناض جدًا الحتكار الدولة للتجارة( :الخبزي واللحمي والملكحي والجلكود) وفلي ميلا ين أاللر نجلي أن الظكروف الي أصلرحت مالئمكة
جكدًا إلن ككاء احتكككارات تنظمهككا الدولككة وت ككرف عليهككا( :الفحككمي والبتككرولي والمعككادني والسكككري والككورق) وأخيك ًكرا فك ن ال ككروط
الحالية لكل فروع الصناعة تقريبًكا تتطلكب م كارزة الدولكة مكن الناحيكة التنظيميكة لتوزيكع المكواد األوليكةي وصكنع المكوادي وتحديكد
األسعار ومن المناسب ف الوقت ساته وضع رقابة على مؤسسات "اإلقراض"
وبتاريخ  16مايو (أيار) ترنت اللجنة التنفيذية ،بعي أن ف ي الزعباء ال ياسيون ع له  ،ااتراحاي الرجال اياتصا يين التابعين
لهللا ون منااشللاي ،وعززتهللا بإنللذار طريللف وجهتلله إلللى الحيومللة :علللى الحيومللة أن ت الللذ علللى عات هللا ومهبللة التنأللي الع نللي
ل اتصا العا  ،وللعب و ،وأن تتلذكر بل ن والنألا ال ليي الي سل طو ألنله لل ي ل بهلذ البهبلة ،وأنله وكلان عللى الحيوملة البراتلة أن
تتحولو .وكان التوفي يون يسيفون بعضه بعضًا كيبا يترا لوا اليع والتشجيق.
واي كت لينلين معل ًلا عللى البنهلاال :ومنهلاال رائلق وراابلة ،واحتيلاراي حيوميلة ،وحلرب ضلي البضلاربة ،واليملة إلزاميلة
للعب  ..إننا نجي البنهاال والبسيفو للر شفة في هذ اليلباي ألنه ي يبين أن ييون هنا منهاال االر ،وي مسلرال االلر ملن اإلفل
البسيف الذي يهي الر بالفع ...و ،ومق ذلك تيبن الب لة كلها في معرفة من سيح هذا البنهاال الرائق .ه هلو ايئلت ف؟ وأتلى
فورا .فرعي أن ترنت اللجنة التنفيذية البنهاال اياتصا ي بيو واحلي ،الي كونوفلالوف وزيلر التجلار والصلناعة
الر على هذا ال رال ً
ً
اسللت الته والللرال مللن الحيل وهللو يغلل األبللواب وراء بعنللف وغضل  .وحل محللله مراتللا البهنللي بالتشين لليي ،الللذي ي ي ل عنلله
صا لرأ البال اليرير ،ولينه يبث رأ البال هذا ب و ونشاط أكرر ول يجر الوزراء ايشتراكيون حتلى عللى ااتلراح منهلاال
إال ً
ملرالرا حبل الحيومللة عللى ارلول منلق بيللق
اللجنلة التنفيذيلة عللى زم ئهل الليرللراليين بصلور جييلة .ألن تشليرنوف كللان الي حلاول
ً
األراضي ،وذهرت محاولته أ راال الرياح.
وايمت الحيومة من ناحيتها ،ر ًا على الصعوباي البتزايي مشروعًا لن البصانق والبراف العامة ملن بتروغلرا  ،أي ن ل
البصانق والبعام البوجو فيها إلى اال الر  .وكان البشروع معل ً باعتراراي ع يرية :الار استي ء األلبان على العاصلبة،
وباعتراراي ااتصا ية أيضًا :بتروغرا بعيي جيًا عن مصا ر البحروااي والبوا األولية .وكان معنلى هلذا البشلروع ال ضلاء عللى
صناع ة العاصبة ألشهر وسنين .وكان الهيف الرئي ي تشلتيت طليعلة الار لة العباليلة وبعثرتهلا فلي طلول اللر وعرضلها .وكانلت
مرررا أرر االر إلبعا ال اعاي البت بة بالروح الثورية عن بتروغرا .
ال لااي الع يرية ،بالتوازي مق الحيومة ،تجي البررراي،
ً
وبذل بالتشين يي ك جهو إلاناع ال العبالي في مجلر ال لوفييت ببزايلا إالل ء العاصلبة .وكلان ملن الب لتحي إجلراء
عبلية اإلال ء ضي إرا العبال ،وكان العبال يرفضون ذلك بصلور ااطعلة .وكلان ن ل البصلانق والبرافل الحيويلة ملن العاصلبة
يت ي برطء لتنأي الصناعة .واز ا ي حي الفوضى ،وارتفعت األسلعار ،وامتلي إغل ق البصلانق الب لتتر ،كبلا انتشلري الرااللة فلي
الوات ذاته .وكانت الحيومة تراوح في ميانهلا .والي كتل ميليوكلوف فيبلا بعلي ملا يللي :وكانلت اللوزار ت ت لل للب لير ملق التيلار،
والتيار يص في سرير الرلشفيةو .نع  ،إن التيار ي و إلى الرلشفية!
***
كانت الرروليتاريا ال و البحركة الرئي ية للثور  .وكانلت الثلور فلي الوالت ذاتله تشلي الرروليتاريلا .وهلذا ملا كانلت الثلور
ب مر الحاجة إليه.
واي رأينا اليور الحاس لعبال بتروغرا في أيا فرراير (شراط) .وكان الر شفة فيه في م يمة البعركة .وتراجق الر شفة بعي
اينتفاضة فج إلى الصف الثاني .واحتلت األحلزاب التوفي يلة م يملة الب لرح ال ياسلي .ون للت ال للاة إللى الررجوازيلة الليرراليلة.
وتجبعت ك هذ ال و تحت لواء الفير الوطني .وكان الهجو الذي شنه التجبق من العنف بحي اضاري ايلا الحلزب الرلشلفي،
تحت وط الهجو وعنفه .وبعي وصول لينين تريل م ار الحزب فجل واز ا نفلوذ
أو على األا نصف هذ ال يا  ،إلى ايست
ب رعة كرير في الوات ذاته .وفي البأاهر الب لحة التي حيرت في إبريل (ني لان) حاوللت طليعلة العبلال والجنلو تحالي أغل ل
التوفي ية .ولينها ما كا ي ترذل أي جهي حتى بيأي بال تال التراجعي .وب ي زما األمور بسيَي التوفي يين.
واي اي فيبا بعي مراي عييلي بعلي انتفاضلة أكتلوبر (تشلرين األول) أن الر شلفة يليينون بانتصلاره لجليد الف حلين ،اللذي
أنهيته الحرب وأتعرته .ولين هذا تف ير مصلانق .والت كيلي البعلاكر أالرب إللى الح ي لة :فلإذا كلان التوفي يلون الي حصللوا فلي رلور
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متفوق ،فإن ذلك اي ت ار ك شيء ،ب ر البواق ايسلتثنائي اللذي كلان يحتلله جليد الف حلين فلي حيلا
فرراير (شراط) على وضق
س
الر  .ولو أن الثور انفجري في زمن ال سل  ،ليان لليور ال يا ي للرروليتاريا منذ الريء ،طابعًا أكثر تحيييًا ووضو ًحا.
الرا جيًا ،وليان ربنله أغللى بيثيلر ،بصلرف النألر علن ضلحايا الحلرب .ولينله بهلذا
ولوي الحرب ،لجاء النصر الثوري مت ً
الشي ل يين ليتيح أي ميان لاوفان اآلراء التوفي ية والوطنية .ومن البركي أن البارك ليين اللرو اللذين أوحلى إلليه حيسله ارل
األحياث بوات طوي باستي ء الرروليتاريلا عللى ال للاة أرنلاء الثلور الررجوازيلة ،لل ي لتنيوا إللى الحاللة الفيريلة الاارئلة للجليد
الف حي ،ب استنيوا إلى الرنية الار ية للبجتبق الروسي .وت كيي هذ النروء تبا ًما .ولين الع ااي األساسلية بلين الار لاي انحرفلت
عرر الحرب ،وبليلت مواعهلا لفتلر ملن الوالت تحلت ضلغط الجليد ،أي تحلت ضلغط تنألي ف حلي م للح يعليد بعيليًا علن وسلاه
الاريعللي .هللذ هللي بالضللرط التشللييلة ايجتباعيللة البصللانعة التللي عللززي موااللق الررجوازيللة الصللغير والتوفي يللة إلللى ح لي كريللر،
وأتاحت لها طيلة ربانية أشهر إميانية ال يا بالتجارب التي أضعفت الر والثور .
ومق هذا ،فإن جذور م لة ال ياسة التوفي يلة ي تيبلن كلهلا فلي الجليد الف حلي .وعلينلا أن نتحلر علن األسلراب اإلضلافية
لتفوق البناشفة وايشلتراكيين  -الثلوريين الالارئ فلي الرروليتاريلا ذاتهلا ،وفلي تركيرهلا ،وم لتواها ال ياسلي .ف لي أ ي الحلرب إللى
تغييراي هائلة في تركي الار ة العبالية وحالتها الفيرية .وكانت ال نواي الباضية تت بصعو البي الثوري ،ولين الحرب ااعت
صلب و ُ
طرل ارل كل شليء ملن وجهلة نألر بولي لية.
هذا ال ياق فج  .ول يُصب التجنيي ويُار ضبن معنى ع يري فح  ،بل
ُ
وسارعت الحيومة إلى تاهير البناط الصناعية من أنشط عناصرها وأكثرها شغرًا .وبوسعنا أن نركي بصور نهائيلة أن النفيلر فلي
األشهر األولى من الحرب ،انتزع من الصناعة  ٪40من العبال ،معأبه من ايالتصاصيين .وسلر غيلابه علن العبل الصلناعي
نأرا يفت ار البصانق إليه  .وكانلت احتجاجلاي الصلناعيين
احتجاجاي الصناعيين ،الذين أح وا بتيني م تو اإلنتاال إلى حي كرير ً
تز ا او كلبا ارتفعت أرباح الصناعاي الحربيلة .رل توالف تليمير اليلوا ر العباليلة فيبلا بعلي .وب لي العبلال الضلروريين للصلناعة
كبجنيين في البصانق .وت سلي الثغلراي التلي فتحهلا النفيلر العلا بعبلال جلي اليموا ملن الوييلاي ،وبلرعض العناصلر الصلغير ملن
البين ،وبعبال ي يتبتعون باليفاء وايالتصاص إلى حي كرير وبعي كرير ،من الن اء والفتيان .وارتفعلت الن لرة البئويلة للن لاء فلي
البصانق من  32إلى .٪40
واتسذ سياق تحول الرروليتاريا وتذويرها امتيا ًا استثنائيا في العاصبة بشي الاص .وفي سنواي الحرب من علا  1914إللى
عا  ،1917تضاعف عي البرس اي الضسبة التي ت تسي أكثر من  500عام في حيومة بتروغرا  .وفي عا  1917تركلز فلي
بتروغرا حوالي  400.000عام ت ريرًا في البصانق والبعام ب ر ال ضاء على البعام والبصانق فلي بولونيلا ،وفلي م اطعلاي
لارا .وولعرللت أكثللر العناصللر
الرلاي ل بصللور الاصللة .وكللان  335.000عام ل مللن هللريء العبللال مللرتراين بللـ 140مصللن ًعا جرل ً
ورا ي يُنير في الجرهة لتيلوين الع ليلة الثوريلة االل الجليد .وليلن العبلال اللذين حللوا محلهل
الرروليتاريا البيافحة في بتروغرا
ً
ببجيئه من األرياف ،وكلان جلهل ملن الن لاء والفتيلان ،أو ملن الف حلين البي لورين أو ملن الراعلة ،اللراغرين بالعبل فلي البصلانق
للهللرب مللن السيمللة فللي الجرهللة ،ف للي كللانوا أكثللر و اعللة مللن العبللال البهنيللين .وينرغللي أن نضلليف إلللى هللذا أن العبللال البستصللين،
البوجو ين كبجنيين في البصانق -وكان تعيا ه يص إلى مئلاي األللوف -كلانوا يتصلرفون ببنتهلى الحلذر الوفًلا ملن إرسلاله إللى
الجرهة .تلك كانت ال اعي ايجتباعية للع لية الوطنية التي سياري على جزء من العبال منذ أيا ال يصر.
وليلن هللذ الع ليللة الوطنيللة لل تعلرف ايسللت رار .ف للي كللان ايضللاها الع ليري الحااللي والرولي للي وايسللتثبار البضللاعف،
سكا ،واالتلفلت
والهزائ في الجرهة والفوضى اياتصا ية تيفق العبال لليفاح .واتسمت اإلضرابات خالل الحرب بطكابع اقتصكادي أسا ً
عن إضراباي ما ار الحرب بات امها باعتيال أكرر .وكان ضلعف الار لة يلز ا ملق ضلعف حزبهلا .وبعلي اعت لال منليوبي الر شلفة
ونفيه  ،اامت ال لااي ،ببعونة عب ء محرضين منأبين ت ل ليا بصلور م لر ة ،بتليمير علا ليل البنأبلاي الرلشلفية ،لل يلتبين
الحزب من النهو بعيها إي عني انتفاضة فرراير (شراط) .واي مري الار ة العاملة البتف سة ال ل عامي  1915و 1916ببيرسلة
أولية لليفاح ،حتى فرراير (شراط) 1917؛ حي تمكنت اإلضرابات االقتصادية الجزائية ومظاهرات النساء الجائعات من دمجها ف
إضراب عامي وجرت الجيش إلى التمرد
وهيذا ،اللت بروليتاريلا بتروغلرا فلي رلور فررايلر (شلراط) ب عليا غيلر متجان لة إللى حلي كريلر ،وعلاجز علن اينليماال
وايلتحا مق بعضها بعضًا ،كبا أنها اشتركت في اينتفاضة بب تو سياسي ضعيف حتى بالن لرة لشلرائحها البت يملة .وكلان األملر
ي ير بصور أسوأ أيضًا في البناط  .ومن الواضح أن هذ اينتياسلة البتبثللة بجهل الرروليتاريلا أو نصلف جهلهلا ال ياسلي النلاج
عن الحرب ،هي التي اللفت الشرط الثاني ل يار األحزاب التوفي ية مراتًا.
تعل النا ب رعة .وهنا تيبن اوتها ..وكان ك أسروع يحب معه للجباهير شيئًا جيييًا .والي يصلنق شلهران عهليًا
إن الثور س
من العهو  .ففي نهايلة فررايلر (شلراط) كانلت اينتفاضلة .وفلي نهايلة إبريل (ني لان) واعلت مألاهر العبلال والجنلو الب للحين فلي
بتروغرا  .وفي بياية يوليو (تبوز) واعت مأاهراي جييي بات اع أكرر وشعاراي أشي تصلبي ًبا .وفلي نهايلة أغ لار (اب) ملري
الجباهير محاولة كورنيلوف اين بية .وفي نهاية أكتوبر (تشرين األول) استولى الر شلفة عللى ال للاة .وفلي هلذا اإلي لاع ألحلياث
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واعت بانتأا ميهد كانت تت تاوراي جزئية عبي ة ترص العناصر غير البتجان ة للار ة العباليلة فلي كل سياسلي واحلي .ولعل
ورا حاس ًبا.
ايضاراب هنا أيضًا ً
وذه الصلناعيون ،اللذين أرهرلته البصليرة الفجائيلة للثلور التلي أاللذي تجلر ه ملن أربلاح الحلرب الجنونيلة ،ف ليموا منلذ
األسابيق األولى ،تنازيي للعبال .وا سر أصحاب مصانق بتروغرا  ،مق بعض التحفأاي وال يو  ،تحييي يلو العبل بثبلاني سلاعاي.
نأرا ألن م تو شروط الحيا كان ينسفض باستبرار .وفي مايو (أيار) اضاري اللجنة التنفيذية
ولين هذا التنازل ل يشق الهيوء؛ ً
نألرا لزيلا أعرلاء الحيلا و.
إلى ايعتراف ب ن وضق العبال ومنسفض إلى حيو العلوز البلزمن بالن لرة لعلي كريلر ملن الجباعلاي
ً
وفي األحياء العبالية بيأ النا يت بون بالعصرية ،وأصرحت أفياره متوتر جيًا .وكان ايفت ار إللى أبعلا جييلي واملال جييلي هلو
الللذي يث ل علللى النفللو بصللور أكرللر .وكانللت الجبللاهير اللا ر علللى تحبل أا للى أنللواع الحرمللان وأشل ها عنلليما تُفُ سهل سللر ذلللك
الحرمان .ولين النأا الجييي بيأ ينيشف أمامها ليأهلر عللى ح ي تله للع الاي ايجتباعيلة ال ييبلة التلي انتفضلت ضليها فلي فررايلر
(شراط) .وهي ي ت تايق أن تت امح في هذا أبيًا.
ضللا ل سللتغ ل .وأضللربت الغ للايي ،وعبللال
واتسللذي اإلضللراباي طابعًللا عنيفًللا فللي أكثللر الشللرائح العباليللة تسل ًفللا وتعر ً
صناع الررامي  ،وم تسيمو التجار والصناعة ،وعبال الرنلاء ،وعبلال الررونلز ،والليهانون ،وعبلال الرنلاء البعلاونون،
البصابغ ،و ُ
صللناع األغايللة اليرتونيللة ،والجللزارون ،والنجللارون ،أضللرب كل هللريء بالتتللابق ،طيلللة شللهر يونيللو
والبصللورون ،والحللذاءون و ُ
ورا معللييً .واتضللح للعبللال البت لليمين أن اإلضللراباي
(حزيللران) .وبلليأ عبللال البصللانق ،علللى عيللر العبللال األالللرين يلعرللون ً
اياتصا ية الجزئية ،في شروط الحرب والفوضى والتضلس  ،ي يبيلن أن تحبل معهلا تح ليناي جييلة ،وأن ملن الضلروري تعليي
األسر ذاتها باري ة من الارق .ول يفتح إغ ق البصانق أذهان العبال إلى الباالرلة باإلشلراف عللى الصلناعة فح ل  ،بل فعهل
نألرا ألن معأل البصلانق الساصلة
إلى فير ضرور وضق البصانق تحت تصرف اليولة .وكان هلذا ايسلتنتاال يرليو طريعيلا جليًا؛
ً
كانللت تعبل مللن أجل الحللرب وأن هنللا إلللى جانرهللا مرس للاي حيوميللة مللن النبللوذال ذاتلله .ومنللذ صلليف عللا  ،1917وصلللت إلللى
نأرا
العاصبة وفو العبال والب تسيمين التي توافيي من األنحاء البستلفة لروسيا ،تاال بوضق البصانق تحت تصرف السزينةً ،
ألن الب اهبين اي توافوا عن اليفق .وأصلبت الحيوملة أذنيهلا كلي ت لبق بهلذا .وكلان ملن الواجل ترليي الحيوملة بالتلالي .غيلر أن
التوفي يين كانوا يعارضون ترييلها .فغير العبال جرهة نضاله لبواجهة التوفي يين أنف ه .
وبلليا مصللنق بوتيلللوف ،الللذي يض ل  40.000عام ل وك نلله العللة ايشللتراكيين  -الثللوريين فللي األشللهر األولللى للثللور  .وليللن
عناصر هذا البصنق ل ت او الر شفة فتر طويلة .وكان بوسعنا أن نر على رأ البهاجبين في غال األحيان فولو ارسيي وهو
الياط يهو ي ،عاش سنواي فلي أمرييلا ،ويلتيل اللغلة اإلنيليزيلة با الة .وكلان فولو ارسليي الايرًلا جباهيريلا ملن الالراز األول،
صلا .وكلان هلذا الصلوي يليوي بوضلوح فلي
منا يا ،ومريعًا وجريئًا .وكانت اللهجلة األمريييلة تعالي لصلوته الجهلوري
تعريلرا الا ً
ً
اجتباعاي تض األلوف من الرجال .واي حيي العامل مينيتشليف :ومنلذ اللحألة التلي ههلر فيهلا فولو ارسليي فلي ائلر نارفلا ،فلي
مصللنق بوتيلللوف ،بلليأي األر تهتللز تحللت أالليا ال للا مللن ايشللتراكيين  -الثللوريين ،وفللي ال ل ل شللهرين ،ترللق عبللال بوتيلللوف
الر شفةو.
واز ا ي حي اإلضراباي ،كبلا از ا ي حلي الصلراع الار لي ب لر نفلوذ الر شلفة بصلور شلره اليلة .وكلبلا كلان البوالف
متعل ًا ببصالح العبال الحيوية ،كان العبال يفهبون أن الر شفة ي يبليون فير م لر ة يت لترون عليهلا ،وأنهل واضلحون ي يسفلون
شيئًا من أهيافه  .وإن باإلميان ايعتبا عليه  .وفي ساعاي النلزاع ،كلان العبلال الب لت لون وايشلتراكيون  -الثوريلون ،والبناشلفة
يتجهون نحو الر شفة .وهذا يف ر وااعة انت ال لجان البصانق والبعام إلى الر شفة ،هلذ اللجلان التلي كانلت ت لو اليفلاح ملن أجل
ب اء مرس اتها ضي تسري اإل ار والب كلين ارل انت لال مجللر ال لوفييت إللى الر شلفة بوالت كريلر .وفلي ملرتبر لجلان البصلانق
والبعام في بتروغرا وضاحيتها الذي انع ي في يونيو (حزيران) أيي  335صوتًا من أص  421صوتًا ارار الر شفة .واي مر هلذا
الحا ث ون أن تتعر له الصحافة اليرر بيلبة واحي  .ومق ذلك كان هذا الحا ث يعني أن بروليتاريا بتروغرا  ،التي ل يُتح لها
الوات اليافي من ار ليي ت اق صلتها بالتوفي يين ،اي انحازي بصور فعلية إللى جانل الر شلفة فلي الب لائ األساسلية التلي تبلر
الحيا اياتصا ية.
وفي مؤتمر النقابات الذي انع ي في يونيو (حزيران) وجي في بتروغرا أكثلر ملن الب لين ن ابلة ،ي ي ل علي أعضلائها علن
عضوا .وكانت ن ابة عبلال البعلا ن تضل حلوالي  100.000عامل  .وتضلاعف علي أعضلائها الل ل شلهر ملايو (أيلار)
250.000
ً
وحي  .وكان نفوذ الر شفة في الن اباي يز ا ب رعة أكرر أيضًا.
وانتصر الر شفة في ك اينتساباي الجزئية التي تبت فلي مجلالر ال لوفييتاي .وفلي األول ملن يونيلو (حزيلران) كلان علي
عضلوا اشلتراكيا  -روريلا .وحليرت التحلويي ذاتهلا فلي
عضوا منشلفيا و110
عضوا م اب 172
الر شفة في سوفييت موسيو 206
ً
ً
ً
البناط  ،ملق أنهلا تبلت بصلور أبال  .وكلان علي أعضلاء الحلزب يزيلي بصلور م لتبر  .وفلي نهايلة أبريل (ني لان) كلان التنألي
عضوا .وفي نهاية يونيو (حزيران) أصرح هذا العي أكثر من .32.000
الرلشفي في بتروغرا يض حوالي 15.000
ً
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وكان الر شفة يبليون في هذا الوات أكثرية في الفرع العبالي ل وفييت بتروغرا  .ولينه كانوا يضيعون في الجل اي التلي
يجتبق فيها الفرعان (العبال والجنو ) ويُ ح ون تحت وط منيوبي الجنو  .وكانت صلحيفة الررافليا تاالل بإلحلاح متزايلي بلإجراء
انتساباي جييي  :ووإن  500.000عام في بتروغرا مبثلون في مجلر ال وفييت بعلي ملن البنليوبين ي ل بل ربق ملراي علن علي
منيوبي رجال الحامية الذين ي يتجاوز عي ه  15.000رج و.
وطال لينين في مرتبر ال وفييتاي الذي انع ي في يونيو (حزيران) باتساذ تيابير لب اومة عبلياي إغ ق البصانق ،والنهل ،
وت ويض الحيا اياتصا ية ،هلذ العبليلاي التلي ينأبهلا الصلناعيون وأصلحاب البصلارف .والال لينلين فلي هلذا البلرتبر :واكشلفوا
أرباح هريء األسيا الرأسباليين ،واعت لوا الب ين أو مائة من أكرلر أصلحاب الب يلين .وييفلي سلجنه الل ل علي أسلابيق ،وطر لوا
عليه إذا ااتضى األمر نأا ًما يت بالرأفة كالنأا البار على ني وي رومانوف ،بهليف إكلراهه عللى كشلف محلاويي ايحتيلال،
والبيائي ،وال فايي والع لية التجارية الجشعة التي تيلف ب نا الب يين .حتى في هل الحيوملة الجييلي و .وكلان زعبلاء ال لوفييت
يعترلرون ااتللراح لينللين شللنيعًا إلللى أبعللي الحلليو  .وكللانوا يعل للون عليله ببللا يلللي :وهل مللن الببيللن تعلليي اللوانين الحيللا اياتصلا ية،
بببارسة أعبال العنف ضي هريء أو أولئك من الرأسباليينو؟ وكان إمل ء ال لوانين ملن ارل الصلناعيين ولح لابه ملق التلآمر عللى
األمة م رويً وك نه من طريعة األمور .وص كرن يي جا غضره على لينين .ر ل يتر بعي شهر واحي عن اعت ال عي أللوف ملن
العبال غير البتف ين مق الصناعيين حول اتجا واوانين الحيا اياتصا يةو.
وانيشفت الع اة بين رجال ال ياسة ورجال اياتصا  .وأالذي اليولة التي اعتا ي العب بصوفية تحاول التصلرف ب سللوب
االر ،يعتبي في غال األحيان على أكثر األشيال بيائية ،أي عللى الو البفلارز الب للحة .وأاللذ العبلال فلي أنحلاء متفرالة ملن اللر
ي واون بال و إلى مجلر ال لوفييت أو يحر لون لييله رب العبل اللذي كلان يلرفض إجلراء تنلازيي أو الليالول ببفاوضلاي معهل .
ولير من البيهد أن تصرح البيليشيا العبالية هيف نفور الاص من جان الار اي البالية.
ول ينفذ ارار اللجنة التنفيذية ،الذي نص بصور أولية على ت ليح  ٪10من العبال .ولين العبال نجحوا جزئيا في الحصول
على ال ح ،و اللت العناصر النشياة منه في صفوف البليشيا .وتركزي ايا البليشيا العبالية بين يليي لجلان البصلنق ،وأاللذي
ايا لجان البصنق تنت إلى أييي الر شفة .والي رو أحلي عبلال مصلنق بوستافشتشليك فلي موسليو ملا يللي :وفلي األول ملن يونيلو
(حزيران) عنيما انتسرت لجنة البصنق الجييي  ،البرلفة ب كثريتها من الر شفة ،شيلت مفرز مرلفة من  80علام ً ،ااملت بالتبلارين
نأرا يفت ارنا إلى ال حو.
بالعصي تحت ايا جنيي ايي هو الرفي ليفاكوفً ،
وكانت الصحافة تته البليشيا بارتياب أعبال العنف ،والبصا راي وايعت ايي التع فية .ومبا ي شك فيه أن البليشيا كانت
ت تسي العنف؛ فل ي الل ت من أج هذا .وكانت جريبتها تتبث باستسيا العنف مق مبثلي الار ة التي ل تعتي عللى معاناتله وي تريلي
أن تعتا عليه.
وبتاريخ  23يونيو وحزيرانو ع ي مرتبر عبالي في مصنق بوتيللوف ال لائ بليور ايلا ي فلي اليفلاح ملن أجل رفلق األجلور،
وشار في البرتبر مبثلو ال وفييت البركزي لن اباي البعام والبصانق ،والبيت البركزي للن ابلاي و 73مصلنعًا .وأالر البلرتبر
بت رير من الر شفة أن إضراب البصنق في الشروط الحاليلة الي يلر ي إللى ومعركلة سياسلية غيلر منأبلة لعبلال بتروغلرا و ..وبنلاء
على هذا ااترح عبال بوتيلوف وكأ سساه الشرعيو وإعيا اواه لل يا بعب عا .
وفي أم ية انع ا هذا ا لبرتبر الهلا  ،اليمت مفلرز الر شلفة إللى اللجنلة التنفيذيلة اإلنلذار التلالي :وإن بوسلق كتللة مرلفلة ملن
 40.000شسص ...من يو إلى االلر ،أن ت لو باإلضلراب ،وأن تنلزل إللى الشلارع .ورببلا تيلون الي تحركلت إذا لل ييلن حزبنلا الي
منعها ،ولين ي شيء يضبن نجاحنا أيضًا في منعها .إي أن تحلر عبلال بوتيللوف -وللير هنلا أ نلى شلك فلي هلذ الن الة -سليثير
تيال أكثرية العبال والجنو حت ًباو.
وكان زعباء اللجنة التنفيذية يرون في مث هذ اإلنذاراي نوعًا من الييباغوجية ،أو ييتفون بإغ ق اذانه  ،والبحافأة عللى
هلليوئه  ،واللي ان اعللوا هل أنف لله عللن ارتيللا البصللانق والثينللاي ،بعللي أن أصللرحوا شسصللياي مب وتللة مللن العبللال والجنللو  .وكللان
الر شفة وحيه يتبتعون ب لاة ت بح له بالحيلولة ون ايا العبال والجنو بعب مشتت .ولين نفا صرر الجباهير أالذ ين ل فلي
بعض األحيان ضي الر شفة أيضًا.
وههللر الفوضللويون فللي البصللانق واألسللاول .وأههللروا عللي تباسلليه العضللوي كبللا يحلليث ائ ًبللا إبللان األحللياث اليرللر ،
وبوجو الجباهير اليرير  .وكان إنياره ل لاة اليولة ورفضله لهلا يلز ا بب ليار ملا ي ل فهبهل ألهبيلة مجللر ال لوفييت كجهلاز
لليولة الجييي  .ولينه كانوا يلزمون الهيوء عني التعر لب لة اليولة ألن الثور اي أذهلته  .وكانوا يأهرون است له الذاتي فلي
سلا .واللل ايالتنلاق اياتصلا ي وال لسط البتزايلي لعبلال بتروغلرا بعلض مواالق اسلتنا للفوضلويين.
مييان اين بية الوضليق أسا ً
ونأرا ألنه عاجزون عن ح اب ميزان ال و على ك الب لتو اللوطني بصلور جييلة ،وألنهل م لتعيون يعترلار كل زالل ملن
ً
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نأرا لي هلذا كلان الفوضلويون يتهبلون الر شلفة أحيانًلا بلالجرن وبالنزعلة إللى التوفيل والبصلالحة
األ نى كضربة ال ص أالير ً ،
أيضًا .وكانوا ييتفون عا بالتذمر .وكان ر فع الجباهير تجا مألاهراي الفوضلويين ت لبح للر شلفة أحيانًلا ب يلا رجلة ضلغط
الرسار الثوري.
***
وبعي  15يو ًما من وصول لينين ،وتحت ت رير الليفق اللوطني ال لا ملن كل جانل صلرح الرحلار اللذين احتفللوا ب يومله فلي
محاة فنلنيا ببا يلي :ولو أننا عرفنا ...الارق التي استسيمها للوصلول ،ل لبق النلا صليحاي سلسانا بلييً ملن صليحاي حباسلتنا،
ول لنا أمامه :فلي ط! عُي إلى الرلي الذي جئت إلينا منه!..و ،وكانت سوفييتاي الجنو في ال ر تهي بالتتالي بب اومة الول لينين شلره
الجزير الوطنية ب و ال ح ،مق أن لينين ل يين ينوي زيارتها بالفع  .وارر الفوال الفولهيني ،الذي أيي رلور  27فررايلر (شلراط)،
اعت ال لينين ،وسط غليان أفلرا  ،ليرجلة وجليي معهلا اللجنلة التنفيذيلة أنهلا ملزملة باتسلاذ تليابير لحبايتله .ولل تبلح هلذ األوضلاع
الفيرية بصور نهائية ،وهلت اائبة حتى واق هجو يونيو (حزيران) .ر التهرت من جييي بعي أيا يوليو (تبوز) .وفلي الوالت نف له
كان الجنو في البوااق الضائعة .وفي ال ااعاي الرعيي من الجرهة البترامية يتحيرون لغة بلشفية ببزيي ملن الجلرأ  ،ون أن ينتلابه
الشك فيها في معأ األحيان.
وكللان الر شللفة ،فللي األفللواال ،يعلليون باآلحللا  .غيللر أن شللعاراي الر شللفة كانللت تنفللذ إللليه ببزيللي مللن العب ل  .وكانللت هللذ
الشعاراي تولي بصور عفوية في ك أنحاء الر  .ول يين البراارون الليرراليون يرون في ك هذا شيئًا االر غير الجه والفوضى.
واي كترت الريتد في تلك الفتر ت ول :ويتحول وطننا إللى م تشلفى للبجلانين؛ حيل يعبل ويل مر الحلان ون ،فلي حلين يرتعلي َملن لَل
يف يوا الع بعي مذعورين ،ويلتص ون بالجليرانو .وببثل هلذ التعلابير بالضلرط فلرال والبعتليلونو علن نفوسله فلي كل الثلوراي.
وكانلت الصلحافة التوفي يلة تعلزي نف لها بلال ول بل ن الجنلو  ،رغل كل الس فلاي ،ي يريليون أن يعرفلوا شليئًا علن الر شلفة .بَ ْيلي أن
الرلشفية ال شعورية للجباهير ،التي تعير منا التاور ،كانت تشي ال و التي ي ت او لحرب لينين.
ورو الجنيي بيريئييو أن الفائزين في انتساباي الجرهة لبرتبر ال وفييتاي ،بعي ر رة أيا من الجيل والبنااشلاي كلانوا ملن
لرارا فوريلا يللنص علللى ضللرور مصللا ر
ايشللتراكيين  -الثللوريين ف للط ،وليللن منلليوبي الجنللو اتسللذوا ،رغل احتجللاال الزعبللاء ،ال ً
أراضي النر ء ون انتأار انع ا البجلر الت سي ي .ووكلانوا ي فلون بالن لرة للب لائ البتعل لة بلالجنو بصلور عاملة مواالف أكثلر
ي ارية من موااف أشي الر شفة تارفًاو .وهذا هو بالضرط ما اصي لينلين عنليما الال بل ن الجبلاهير كانلت وأكثلر ي لارية منلا ببائلة
مر و.
ويروي أحي الب تسيمين في كتابة اللوحاي في إحي ورش الليراجاي الرساريلة ،فلي وهيفلة ملن وهلائف حيوملة توريلي أن
مرارا على الر شفة البجهولين ويوجهون إليه الشتائ بعي أن ي رءوا صحيفة برجوازية ر ينت لون من ذلك إلى
الجنو كان يحبلون
ً
جيل بيزناي ومب حول ضرور إنهاء الحرب ومصا ر أراضي النر ء .وكان هريء ه نفر الوطنيين الذين أا بوا بل ن يبنعلوا
لينين من ول شره جزير ال ر .
وكان جنو الحامياي الرائعة في البرالر يذوبون ويذبلون في موااعه  .وكان تجبق هائ من الرجلال العلاطلين علن العبل ،
الذين ينتأرون ببل وجزع تغيير أوضاعه  ،كان هذا التجبق يسل عصرية تأهر في ايستعيا الب ر الليائ للتعريلر علن اسلتيائه
في الشارع ،وركوبه حاف ي الترا ذهابًا وإيابًا بصور م تبر  ،وه ي ضبون بذور وار الشلبر ،وكل نه مصلابون جبي ًعلا بهلذا
منألرا
الوباء .وأصرح منأر الجنيي ببعافه البل ى على اليتفين بصلور مهبللة ،واشلر بلذور وار الشلبر البلصل ة عللى شلفته،
ً
ميروهًا بالن رة للصحافة الررجوازية .إنه هو نف ه الجنيي الذي تبل و بيون إت ان ال ل الحلرب ،ولل يعلاملو إي معامللة األبالال،
بَيْي أن ك هذا التيري ل يبلنعه ملن تعلريض هلذا الرال فلي الجرهلة إللى الجللي بال لياط .وهيلذا فلإن الجنليي اللذي حبل عاليًلا بعلي
انتفاضة فرراير (شراط) كبحرر ،أصرح فج جرانًا ،والائنًا ،وصان ًعا للعنف ،وعلام ً اشلترته ألبانيلا لح لابها .والح ي لة ،للير هنلا
من الصفاي الشنيعة ما ل تعزوها الصحافة الوطنية للجنو والرحار الرو .
ول تين اللجنلة التنفيذيلة تعبل شليئًا االلر غيلر ترريلر موافهلا ،ومحاربلة الفوضلى ،والنل أعبلال التالرف ،وإرسلال أوراق
وكلرا وللفوضلوية
التح ي والت نيل وسلط غيروبتهلا اليامللة .وعنليما سلئ رئلير سلوفييت ت لاريتزين -وكانلت هلذ البيينلة معترلر
ً
الرلشفيةو -من ار البركلز علن الوضلق أجلاب بالجبللة البلوجز التاليلة :وكلبلا سلاري الحاميلة إللى الي لار ،سلار الرورجلوازي إللى
اليبينو .ويبين تعبي صيغة رئير سوفييت ت اريتزين على ك الر  .الجنيي نحو الي ار ،والرورجوازي نحو اليبين.
فبن كان يُأهر من الجنو شجاعة أكرر من شجاعة اآلالرين في التعرير عبا يح ه الجبيلق ،كلان يجلي نف له معلام ً ملن ارل
ر سائه كرلشفي ،ر يتوص إلى ايعت ا ب نه بلشفي .واي انت تفيير الجنو من ال ل واألر إلى م لة ال لاة .وكان صي هذ
الشللعاراي الرلشللفية أو تلللك يتحللول إلللى تعللاطف واعو مللق الحللزب الرلشللفي .وفللي الل ل شللهرين ترلليلت األوضللاع الفيريللة فللي الفللوال
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الفللولهيني الللذي كللان ي للتعي يعت للال لينللين فللي أبري ل (ني للان) وتحولللت لصللالح الر شللفة .وحلليث األمللر ذاتلله فللي فللوال ال ناصللة
(جاجرسيي) وفي الفوال الليتواني .واي شي الحي البال أفواال ال ناصة الليتونيين بهيف اسلتسيا ح لي الف حلين البلاليين ألجلزاء
صغير من األر والعبال الزراعيين ضي باروناي ليفونيا لصالح الحرب .وكانت األفواال ت ات بصور جيلي  .وليلن روح العلياء
بين الار اي ،هذا العياء اللذي أرا ي البلييلة ايعتبلا عليله الي رسل طري له السلاص .فيلان ال ناصلة الليتونيلون ملن بلين أوائل ملن
ااعوا صلته بالبليية والتوفي يين فيبا بعي .ومنذ  17مايو (ايار) ترنى مبثلو ربانية أفواال ليتونية بإجباع شلره كامل الشلعار الرلشلفي
ورا ها ًما في الب ار ال ح للثور .
التالي :وك ال لاة لل وفييتايو .ولعروا ً
واي كت جنيي مجهول في الجرهة ما يلي :واليو بتاريخ  13يونيو (حزيران) ع ي اجتباع صغير في مفرزتنا .وتحليرنا علن
لينين وكرن يي .إن أكثرية الجنو إلى جان لينين ،ولين الضراط ي وللون بل ن لينلين بورجلوازي لئلي و .وأصلرح اسل كرن ليي بعلي
الفش الب ساوي للهجو  ،ميروهًا في الجيد إلى حي كرير.
وبتلللاريخ  21يونيلللو (حزيلللران) جلللاب اليلللونيرز شلللوارع بيترهلللوف وهللل يحبللللون اإلعللل وال فتلللاي ال ائللللة :وفلي للل ط
الجواسيرو ،وعاش كرن يي وبروسيلوف!و وكلان اليلونيرز بلالارق منحلازين إللى بروسليلوف .وهجل جنلو اليتيرلة الرابعلة عللى
اليونيرز و حروه  ،وشتتوا البأاهر  .واي أراري ال فتة التي رفعت لت ييي كرن يي أاو فور غض لييه .
وزا هجو يونيو (حزيران) من سرعة التاور ال ياسي في الجيد إلى حي كرير .وتزايليي شلعرية الر شلفة ،ب لرعة كريلر
ألنه كانوا الحزب الوحيي الذي احت على الهجو  .وللح ن ول ،كانت الصحف الرلشفية ي تصل إللى الجليد إي بصلعوباي بالغلة؛
إذ كان عي الن خ الباروعة منها الي ً جيًا ،بالب ارنة مق عي ن خ الصحافة الليررالية والوطنيلة بصلور عاملة .وكتل أحلي الجنلو
إلى موسيو ما يلي :و ...إننا ي نجي صحيفتي في أي ميان ،ومق ذلك ن تفيي منها علن طريل الحليي  .إنهل هنلا يغراوننلا بالصلحف
الررجوازيلة البجانيللة ،وهل يوزعلون منهللا حز ًمللا فلي الجرهللةو .وكانللت الصللحافة تسلل للر شللفة شللعرية ي ت لارن .ألنهللا كانللت تللته
الر شفة ب نه وراء ك احت جاال ي يمه البضاهيون ،وك عبلية استي ء على األراضلي ،وكل حاللة ااتصلاص ملن ضلابط ميلرو .
وكان الجنو ي تنتجون من ك هذا أن الر شفة يتيلبون كرجال منصفين.
ريرا عن الوضق الفيلري للجنلو  ،الال فيله :وكل
وفي مالق يوليو (تبوز) أرس مفو الجيد الثاني عشر إلى كرن يي ت ً
شي ء في االر البااف يعز للوزراء الرورجوازيين ولل وفييت الذي اشترا الرورجوازيون .والس صة ي نجي وسط هلذ الجبهلر
كثيلرا فلي هلذ األيلا
الهائلة سو الألبلاي التلي ي يبيلن االترااهلا .ويرسلفني أن أجلي أن ملن واجرلي أن أالرر أن الصلحف ي ت لرأ
ً
األالير  ،وأن النا يحترسون كثي ًرا من اليلبة الباروعة .وير ون و ًما ما يلي :وإنه يت نون صياغة جب جبيللةو إنهل يحلاولون
حشو ُم سسنا...و ،وكانت ت ارير البفوضين الوطنيين في األشهر األولى عرار عن اصائي ميح ينشليونها عللى شلرف الجليد الثلوري
ووعيه اليرير وانضراطه .وليلن عنليما سلح الجليد ر تله ملن السارلاء والليعائيين الحيلوميين بعلي أربعلة أشلهر ملن اليرلاي األمل
الب تبر  ،اكتشف نفر البفوضين أن الجيد الذي كانوا يرالغون في إطرائه عرار عن وهلباي ي يبين االترااهاو.
وكلبللا سللاري الحاميللة إلللى الي للار ،اسللتيار الرورجللوازي إلللى اليبللين .ونرتللت فللي بتروغللرا تحللت زال ل هجللو ايتحللا اي
البضا للثور كبا تنبو النراتاي الافيلية بعي هاول األماار .وكانت تالل عللى نف لها أسلباء طنانلة ،يتفلوق كل واحلي منهلا عللى
اآلالر :ايتحا من أج شرف الوطن ،اتحا الواج الع يري ،كتيرة الحرية ،تنأي الشجعان ...إلخ ،وكانلت مالامح الار لة النريللة
ومزاعبها ،وماامح الضراط ،والريرواراطية والررجوازية ،كانت ك هذ الباامح تستفلي تحلت هلذ الرايلاي الرائعلة .وكلان اتحلا
فرسان ال يير جورال ،أو فرالة البتالوعين ،تشلي ال يلا جلاهز لبلرامر ع ليرية .وكانلت أبلواب سلفاراي الحلفلاء تفلتح ب لهولة
لفرسان والشرفو ووالشجاعةو العلاملين بصلفة ملواطنين متحب لين .كبلا كلان هلريء الفرسلان يتل لون ملن والت إللى االلر م لاعي
صللاو .وشللرح أحللي أحفللا أسللر
حيوميللة ،رفضللت الحيومللة ار ل ذلللك مللنح مثلهللا إلللى مجلللر ال للوفييت ،الللذي اعترللر وتنأي ًبللا الا ً
سوفورين ،ملك الصحافة بإصيار البالنيايا كازيتا (الصحيفة الصغير ) .وكانت هذ الصلحيفة تليعو إللى إااملة ييتاتوريلة حييييلة،
بصفتها الصحيفة الناط ة باس وايشتراكية الب ت لةو .ورشحت األميرال كولتشا لهذا البنص  .واستسيمت الصحافة األكثلر جييلة
ك الوسائ كيبا تسل شعرية ليولتشا  ،ون أن تضق الن اط على الحروف .واي برهن ما حليث ل ميلرال فيبلا بعلي أن هنلا الالة
واسعة أعيي منذ مالق صيف عا  1917ارترط اسبه بها ،وكانت وراءها وائر تتبتق بالنفوذ ،من اللف ههر سوفورين ذاته.
وتأاهري الرجعية بعي توجيه ضرباتها إي ضي اللينينيلين ،باسلتثناء بعلض الهجبلاي البفاجئلة ،مت يلي بهلذا الشلي بح لاب
تيتييي ب يط .وأصرح اس وبلشفيو بالن رة إليها مرا فًا للسيانة .وكبا كان اا جيد ال يصر يل ون م ئولية ك الرزايلا ،وم لئولية
غرائه الساص وب ته  ،على عات الجواسير األلبان ،وواليهو و بصور الاصة؛ ف ي أل يت على عات الر شفة ك أعراء الهلزائ
واإلالفاق ،بعي فش هجو يونيو (حزيران) .ول يين الييبواراطيون من أمثال كرن يي ،وت ليريتلي يتبيلزون فلي هلذا البجلال علن
الليرراليين من أمثال ميليوكوف ،وي عن أنصار نأا ال نانة البيشوفة من أمثال الجنرال ينييين.

194

وكبا يحيث و ًما ،عنيما ترلغ الصراعاي أاصى ذروتها ،وتيون لحأة اينفجار ل تحن بعي ،تأهر تجبعاي ال و ال ياسية
نف للها بصللور أوضللح وأصللرح .وليللن مجللال اهتباماتهللا ييللون حللول م للائ رانويللة وعارضللة ،ي علللى م للائ أساسللية .وفللي هللذ
األسابيق كانت العة كرونشتا ي إحلي مانعلاي الصلواع البعينلة لبنلق األهلواء ال ياسلية .وكانلت هلذ ال لعلة ال ييبلة التلي يتوجل
سا أمينًا ل بواب الرحرية للعاصبة اإلمرراطوريلة الي رفعلت فلي الباضلي أكثلر ملن ملر علل اينتفاضلة .ورغل
عليها أن تيون حار ً
ال بق الوحشي ،ل ينافئ لهي الثور في كرونشتا ي أبيًا .وكان لهيل الثلور ينرعل مهلي ًا بعلي انتفاضلة فررايلر (شلراط) .وأصلرح
اس ال لعة الرحريلة بعلي ذللك ،عللى صلفحاي الصلحافة الوطنيلة الشلوفينية مرا فًلا ألسلوأ مألاهر الثلور  ،أي للرلشلفية .والح ي لة ،أن
سوفييت كرونشتا ي ل يين اي أصرح بلشفيا؛ إذ كان يض في ملايو (ايلار)  107بلشلفيا و 112اشلتراكيا  -روريلا ،و 30منشلفيا و97
م للت ً .وليللن ايشللتراكيين  -الثللوريين والب للت لين فللي كرونشللتا ي كللانوا يعيشللون تحللت الضللغط العللالي؛ لللذا كانللت أكثللريته تترللق
الر شفة في الب ائ الهامة.
ول يين بحار كرونشتا ي ميالين إلى البناوراي واليبلوماسية في مييان ال ياسلة .وكلان مرلي ه الوحيلي :ملا أن يلت ال لول،
حتى يت التنفيذ .فلير من البيهد إذن أن يضاروا إلى استسيا طرق عب مر اة إلى حي كريلر إزاء حيوملة طيفيلة .وبتلاريخ 13
مايو (ايار) اتسذ ال وفييت هذا ال رار :وإن ال لاة الوحيي في كرونشتا ي هي سوفييت منيوبي العبال والجنو و.
ومر طر مفو الحيومة اليا يت بيريليائيف -الذي كان ور ور العجلة السام لة فلي العربلة -ون أن يحلر بله أحلي فلي
ال لعة .و ُحوفظ على نأا نبوذجي .و ُمنق اللع بالورق في البيينة ،وأغل ت ك البواالير ،وأالليت .وأصير مجلر ال وفييت ارا ًرا
ببنق التجول في الشارع في حالة ال ُير تحت طائلة التهييي وببصا ر الببتلياي وإرسال البسا سلف إلى الجرهلةو .ونُفلذ التهييلي أكثلر
من مر .
وشي الرحار ك عض ته ليأهروا بل نه جلييرون بلالثور  ،فلي هلذا اليلو اللذي ينفلتح أملامه فيله سلتار حيلا جييلي كلانوا
يح ون ب نه سيصرحون أسيا ها ،بعي أن عانوا اليثير في ه النأا الرهي للجيد ال يصري ولل لعة الرحرية ،وهل اللذين تعلو وا
في ه هلذا النألا عللى العبل ال اسلي والتضلحياي ،والتعلذي والع وبلاي .وكلانوا يرتبلون بشلراهة عللى األصليااء واألعلياء فلي
بتروغرا  ،وي و ونه بال و ت ريرًا إلى كرونشتا ي ليأهروا له َملن هُل الرحلار الثوريلون الح ي يلون .وي يبيلن أن ير لى مثل هلذا
التوتر البعنوي بصور ائبة .ولينه ه باايًلا لبلي طويللة .ونأل بحلار كرونشلتا ي نوعًلا ملن النألا البلوالي للثلور  .وليلن أليلة
رور ؟ ل يين هذا النأا على ك حال مواليًا للثور التي تتج ي بالوزير ت يريتلي ومفوضه بيريليائيف .وكانت كرونشتا ي تنتصل
لتعلن ايا رور جييي وشيية الواوع .ولهذا كان أفرا ال لعة ميروهين إلى حي كرير من ك أولئك الذين ح يوا على الثور األولى.
وايمت الصحافة الحيومية طر بيريليائيف من ال لعة ،هذا الار الذي ت بصور سلبية ول يحر به أحي كتبلر م للح ضلي
لورا وف ليًا للت ل رير علللى الرحللار  .وتحركللت الللة ال لللاة
س ل مة اليولللة .والليمت الحيومللة شلليو إلللى ال للوفييت .وعللين ال للوفييت فل ً
البز وجللة وهللي تصللر .وبتللاريخ  24مللايو (ايللار) ارل سللوفييت كرونشللتا ي ،ببشللاركة ت لليريتلي وسلليوبوليف ،وبنللاء علللى إلحللاح
الر شفة ايعتراف ب نه مضار عبليا للسضوع ل لاة الحيومة البراتة ،ملا املت سللاة ال لوفييتاي لل تتوطلي فلي كل اللر  ،ملق
استبرار كفاحه من أج توطيي سلاة ال وفييتاي .ومق ذلك ،وفيبا بعي اليو التالي صرح سوفييت كرونشتا ي تحت ضغط الرحلار
يراو ف ط لوجهة نأر كرونشتا ي الثابتة التي ي تتغيلر .وكلان هلذا التصلريح
ال االاين من هذا ايست
ب ن الوزراء اي تل وا وتف ً
الايئة تيتييية ،ول يين يستفي وراءها على ك حال شيء االر سو ن اة شرف رورية.
***
سا ،وإجراره في الوالت ذاتله عللى التيفيلر
وارر الزعباء اليرار اإلفا من الفرصة ال انحة إلعااء رجال كرونشتا ي ر ً
عن األالااء التي ارتيروها ساب ًا .وكان ت يريتلي هو البيعي العا بالارق .و ُج سر جنو كرونشتا ي ألنهل حر لوا فلي أبلراال ال لعلة
ربانين ضاب ً
اا بعي أن أشار بعراراي مثير للبشاعر والعواطف إلى سلجون كرونشلتا ي .و عبتله كل الصلحافة البفيلر  .وملق ذللك
اضاري الصحف التوفي ية ،أي الصحف الوزارية إلى ايعتراف ب ن البوالوفين ولصلوص ح ي يلون اعتليوا عللى أملوال السزينلة،
وأنه وأنا ما رسوا ح العنف إلى رجة مسيفةو ...وت لول صلحيفة األزف لتيا ،وصلحيفة ت ليريتلي غيلر الرسلبية :وأ للى الشلهو
بإفا اته حول موضوع سح انتفاضة عا ( 1906الذي اا به الضراط البعت لون اآلن) ،كبا أ لوا بإفلا اته حلول موضلوع إطل ق
النيران بالجبلة ،والبراك الببلوء بجثل البعرضلين للتعلذي  ،تللك الجثل التلي كانلت تُل لى فلي الرحلر ،وعلن كثيلر ملن األعبلال
الشنيعة األالر  ...وكان الشهو يرون ك هذا بر اطة تامة وك نها أمور عا يةو.
وكان رجال كرونشتا ي يرفضون بإصرار ت لي البواوفين لييه إللى الحيوملة التلي كلان الجل ون ،ووكل ء السزينلة ملن
الار ة النريلة الذين سراوا أموال اليولة أارب إليها بيثير من الرحار الذين نفذ فيه حي اإلعيا في علا  1906وفلي علي مناسلراي
أالر  .ول يين من اري البصا فاي أن وزير العيل بيريفير سليف ،اللذي الال عنله سلوالانوف بت لامح وإنله واحلي ملن الشسصلياي
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الجرانة في حيومة ايئت فو .واي عبلي إللى إطل ق سلراح أسلف مبثللي اللير ال يصلري ملن العلة بالر
النعبة بالييب راطية ي عون ار ك شيء للررهان على شهامته أما الريرواراطية الرجعية.

وبلولص .وكلان حلييثو

ور رجللال كرونشللتا ي فللي منشللوره علللى اتهامللاي ت لليريتلي ببللا يلللي :وإن الضللراط ،ورجللال الللير  ،والشللرطة ال لذين
اعت لناه ال ل األيا الثورية صرحوا ب نف ه لببثللي الحيوملة بل نه ي يشلتيون ملن معامللة مراارلي ال لجون .ح ًلا أن أبنيلة سلجن
كرونشتا ي مسيفة وفأيعة .ولين هذ األبنية التي بنتها ال يصرية لتحر نا فيهلا .ونحلن ي نبللك أبنيلة أاللر  .وإذا تحفأنلا فيهلا عللى
أعياء الشع  ،فإن ذلك ي يت بيافق الث ر وإنبا بيافق حباية الثور و.
وبتاريخ  27مايو (ايار) حلوك جنلو كرونشلتا ي ملن ارل سلوفييت بتروغلرا  .وأنلذَر تروت ليي اللذي تلولى الليفاع علنه ،
ت يريتلي اائ ً له إ نله فلي حاللة السالر ،أي :وإذا حلاول جنلرال مضلا للثلور وضلق الحرل عللى عنل الثلور  ،فلإن أعضلاء حلزب
اليا يت سيغ لون هذا الحر بالصابون ،وعنيئذ سي تي رجال كرونشتا ي لييافحوا وليبوتوا معناو .واي ت كلي هلذا اإلنلذار بعلي ر رلة
أشهر بياة غير متواعة؛ فعنيما اا الجنرال كورنيلوف بالفتنة واا ال اعاي إلى العاصلبة ،علا كرن ليي ،وت ليريتلي وسليوبوليف
بحار ك رونشتا ي لليفاع عن اصر الشتاء .ولين ما هذا؟ في يونيلو (حزيلران) كلان حضلراي اللييبواراطيين يحبلون النألا ضلي
ارارا بإع ن س وط كرونشلتا ي
الفوضى ،ول يين ألي ت َ سويغ أو تنرر أرر عليه  .وجع ت يريتلي مجلر سوفييت بتروغرا يترنى
ً
عضوا عن التصويت.
والفوضويةو من اائبة الييب راطية الثورية ب كثرية  580صوتًا م اب  162صوتًا وامتناع 74
ً
الح ْلر الي تل التصلويت عليله ،ااعلت الحيوملة
وعنيما عل اصر ماري -الذي كان ينتأر على أحر من الجبلر -أن مرسلو س
فورا ايتصايي الهاتفية الساصة بين العاصبة وال لعة لبنق ايا الر شلفة ملن التل رير عللى رجلال كرونشلتا ي ،وأملري بإبعلا كل
ً
والبراك  -البيار و من ميا ال لعة بصور فوريلة .وطالرلت مجللر ال لوفييت وباست ل غيلر مشلروطو .وهلي ملرتبر منليوبي
الف حين الذي كان منع يًا في هذ األيا وبرفض إعااء ك البوا ايسته كية لجنلو كرونشلتا يو .وكانلت الرجعيلة الواافلة الللف
ههر التوفي يين تفتد عن الاتبة نهائية ،و موية إذا أمين.
واي كت أيوغوف أحي البررالين الشران ما يلي :وسييون لعب سوفييت كرونشتا ي الاائد ارار غيلر مرغوبلة .وكلان ملن
الواج إيجا وسيلة م ئبة للسروال من الوضق الناشئ .ولهذا الهيف بالضرط ذهل تروت ليي إللى كرونشلتا ي .وتيلل فلي مجللر
ال وفييت ،وكت بيانًا ترنا ال لوفييت ،رل صليق باإلجبلاع فيبلا بعلي بجهلو تروت ليي فلي اجتبلاع تل فلي سلاحة البرسلا و واحلتفظ
رجال كرونشتا ي ببوافه البريئي ،إي أنه ايموا تنازيي عبلية.
وأراري ت وية النزاع بصور و يلة سلسط الصلحافة الررجوازيلة إللى حلي كريلر ،وأاللذي تيتل ملا يللي :الفوضلى ت لو فلي
ال لعة ،وي ومون فيها بارلق عبل ي ورايلة الاصلة ،ونُشلري للعبل ي الورايلة صلور وهبيلة طرل األصل فلي الصلحف ،كبلا أنهل
ينهرون أموال اليولة ،وأصرحت الن اء مشاعًا ،وي و الرحار ب اق الارق واينهبلا فلي ال لير .وكلان الرحلار البعتلزون بتوطيلي
أالرلارا ملف لة علنه فلي كل أنحلاء
نأا اا في ربوعه  ،يشيون على ارضاي بعضه بعضًا عني اراء الصحف التلي كانلت تنشلر
ً
روسيا ،وتوزع منها م يين الن خ.
وبعي أن حصلت سلااي بيرفيرسيف ال ضائية على ت لي ضراط كرونشتا ي أالذي تال سراحه الواحي بعي اآلالر .وكلان
من ال بفيي إلى حي كرير لو اسلتاعنا أن ن لج علي اللذين شلاركوا فلي الحلرب األهليلة مبلن أطلل سلراحه  ،وكل أعلي ملن الرحلار
والجنللو والعبللال والف حللين رم ًيللا بالرصللاص أو شللن ًا ب يللييه  .وليننللا ي نبلللك ل للوء الحللظ ،إميانيللة إجللراء هللذ الح للاباي البليئللة
بالتعلي واليرو .
واي ت إن اذ سلاة الحيومة .ولين الرحار حصلوا أيضًلا عللى ترضلية لإلهانلاي التلي تعرضلوا إليهلا .وبليأي تصل ملن كل
أنحللاء الللر اللراراي تهنللئ كرونشللتا ي الحبللراء ،وكانللت تصللير عللن مستلللف ال للوفييتاي الي للارية البتارفللة ،ومللن البص لانق،
واألفللواال ،والبللرتبراي .وعر لر فللوال الرشاشللاي األول بيامللله ،عللن ت لليير واحتراملله لرجللال كرونشللتا ي بالب للير فللي ش لوارع
بتروغرا  ،وحيا وموافه الحاز الحذر تجا الحيومة البراتةو.
وكانت كرونشتا ي ت تعي ملق ذللك لثل ر أكثلر يللة .وجعللت إهانلاي الصلحافة الررجوازيلة ملن العلة كرونشلتا ي علام ً ذا
أهبية سياسية عامة .واي كت ميليوكوف ما يلي :وبعي أن تسنيات الرلشفية في كرونشتا ي ،أل ت على روسيا شلرية عائيلة واسلعة،
بواساة محرضين مرهلين بصور مناسرة .وأرس مرعورو كرونشلتا ي إللى الجرهلة؛ حيل الاموا بتسريل اينضلراط ،كبلا أرسللوا
إلى البرالر وإلى األرياف؛ حي كانوا يحرضون على نه البليياي .وكان سوفييت كرونشتا ي يزو البرعورين بشها اي الاصلة
تنص على ما يلي :وإن  ...مرس إلى منا لة  ...ليلي يجتبلق بلجلان الناحيلة وال ل وال ريلة ،ولله حل التصلويت ،وحل اليل فلي
رأيه ،في أي ميانو ،مق وح حب ال ح ،واينت ال الحلر والبجلاني عللى كل
ايجتباعاي .ويتبتق بح ع ي ايجتباعاي ،ح
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الاللوط ال لليك الحييييللة والبراكل و .وباإلضللافة إلللى هللذا ،وإن حرمللة شللسص ال ُب َحللر
كرونشتا يو.

ال ُب َعللين ُمصللانة مللن ارل سللوفييت ميينللة

واللي ن للي ميليوكللوف ،بشلليوا مللن العبلل التشللتيتي لرحلللار الرلايلل أن يف للر كيللف ولبللاذا؟! ،بللرغ وجللو ال للللااي،
والبرس اي ،ووجو صلح ف تتبتلق ب لير كريلر ملن الحيبلة ،ي لو بحلار منعزللون م للحون بصلك سلوفييت كرونشلتا ي الغريل ،
بزيار ك الر والتجوال فيها ون أن يصا فوا حلواجز أو ع رلاي .وكلان هلريء الرحلار يجليون فلي كل ميلان البل و والغالاء،
وي رلون في ك البجالر الشعرية .وي تبق إليه البواطنلون فلي كل ميلان بانترلا  ،ويضلعون بصلباي أيلييه السشلنة عللى األحلياث
التاريسية .إن البررخ الذي يعب في اليمة ال ياسة الليررالية ي يارح على نف ه هذا ال لرال الر ليط .غيلر أن معجلز كرونشلتا ي
كانت اابلة للتصور ألن الرحار كانوا يعررون عن ماال التالور التلاريسي بعبل أكرلر ملن عبل األسلاتذ األذكيلاء .وكلان الصلك
البليء باألالااء اإلم ئية ،إذا استسيمنا لغة هيج  ،ح ي يا ألنه ع ني ،في حين بيي أذكى الساط الذاتيلة وأكثرهلا عر ريلة الا ً
الا
وهبية ،ألنها ل تين تتضبن منا ًا تاريسيا.
***
وكانت البرا راي الثورية للجلان البصلانق ت لر مرلا راي مجلالر ال لوفييتاي .وكانلت مرلا راي الجبلاهير ت لر مرلا راي
لجان البصانق .وكان العبال مت يمين على الجنو فلي مرلا رته الثوريلة .وكانلت البنا لة متسلفلة علن العاصلبة إللى حلي كريلر .تللك
كانت اليينامييية الحتبية للتاور الثوري الذي َولي ألوف التنااضاي ،ليي يتغل عليها فيبا بعي ،وهلو ملا و فلي م ليرته ولي لتسف
بها وك ن ذلك اي ت ببحض الصيفة ويسل غيرها حايً .وكان الحزب متسلفًا علن الييناميييلة الثوريلة ،ملق أنله تنألي ي يحل لله أن
يتر اليينامييية الثورية ت ر ه والاصة في زمن الثور  .ول ينفص الر شفة في البراكز العبالية كايياتير ينرلورص ،وبلر  ،وطلوي،
ونيجني نوفوغورو  ،وسورموفو ،وكولومنلا ،وايوزوفيلا ،علن البناشلفة إي فلي نهايلة ملايو (أيلار) ،ولل ييلن الر شلفة فلي منتصلف
يونيو (حزيلران) يبليلون تنأيبلاي م لت لة فلي أو ي لا وني ويييلف ،وايليلزا فتغلرا  ،وبولتافلا وفلي أنحلاء أاللر ملن أوكرانيلا .ولل
ينفص الر شفة نهائي ا عن البناشفة في بلاكو ،وزيتوسلت ،وبيجتري لك ،وكوسلتروما إي فلي نهايلة يونيلو (حزيلران) .والي ترليو هلذ
الواائق ميهشة بالت كيي ،لو أالذنا بعين ايعترار أن الر شفة استلبوا ال لاة بعي أربعة أشهر .في كلان الحلزب الل ل الحلرب متسلفًلا
إلى حي كرير عن سياق التاور الجزئي في أوساط الجباهير .وك كانت ايا كامنييف  -سلتالين فلي ملار (اذار) بعيلي علن البهلا
التاريسية اليرر ! ومق هذا ف ي فوجئ أكثر األحزاب رورية ،هذا الحزب الذي ل يعرف التاريخ اإلن لاني حتلى يومنلا هلذا أكثلر منله
رورية ،وأالذته أحياث الثلور عللى حلين سغلر  .وكلان يتشلي تحلت النلار ،ويضل صلفوفه وسلط زالل األحلياث .ووجليي الجبلاهير
نف ها ،في وات البنعاف ومائة مر و إلى ي ار حزب أاصى الي ار.
وإذا مللا فحصللنا الت للي الللذي أحللرز نفللوذ الر شللفة ،والللذي تلل ب للو تاللور تللاريسي طريعللي ،اكتشللفنا تنااضللاي الحللزب
وانحرافاته ،ومي  ،وجزر  .إن الجباهير كتلة غير متجان ة ،وي تتعل إضرا نار الثلور إي عنليما تحلرق أصلابعها فيهلا ،وتتراجلق
أمامها .وكان بوسق الر شفة زيا سرعة سياق وتيري الجباهير ف ط .وكان الر شفة ويف رون بصررو ول يلرء التلاريخ فلي هلذ
البر استسيا صررها.
وبينبا كان الر شفة ي تولون على البصانق والبعام واألفواال بصور ي يبين م اومتها ،أعات اينتساباي لبجالر اليوما
ضا في الثور .
الييب راطية تفواًا هائ ً ومتزاييًا هاهريا للتوفي يين .وكان ذلك واحيًا من أشي التنااضاي وأكثرها حي  ،وأكثرها غبو ً
الصلرف ،يعتلز ب كثريتله الرلشلفية .وليلن كلان هلذا اسلتثنا ًء .والي حصل ايشلتراكيون -
ح ًا! كان وملا ائلر فيرلورص ،الرروليتلاري س
الثوريللون فللي اينتسابللاي الرلييللة ببوسلليو يونيللو (حزيللران) علللى أكثللر مللن  ٪60مللن األصللواي .واللي أذهله ل هللذا الللرا ؛ ك لانوا ي
ي تايعون أن يبنعوا أنف ه من اإلح ا ب ن نفوذه ي ير ب رعة نحو اينحااط .وت لي انتسابلاي موسليو فائلي غريرلة ليلي نفهل
الع ااي بين التاور الح ي ي للثور وانعياساتها فلي مرايلا الييب راطيلة .فيانلت الشلرائح البت يملة ملن العبلال والجنلو ت لارع إللى
استس ص أوها توفي ية لنف ها .وال ل هذا الوات ،كانلت الشلرائح الواسلعة لرجلال الررسلاء فلي البيينلة ترليأ بلالتحر ف لط .ورببلا
كانت اينتساباي الييب راطية تفلتح لهلذ الجبلاهير البرعثلر أول إميانيلة ،وعللى كل حلال ،فإنهلا تتليح لهلا فرصلة ملن أنلير الفلرص
إلبياء رأيها سياسيا.
وبينبا كان العام منشفيا باألمر أو اشتراكيا  -روريا أصرح يصوي لحزب الر شلفة ،وي لو الجنليي اللفله ،وكلان ال ُحلوذي،
والحب ال ،والصري الرواب ،والتاجر  ،والرائق وم لتسيمه ،والبلير  ،يسرجلون ملن عليمه ال ياسلي ألول ملر  ،بعبل يت ل بلنفر
باولة إعااء الصوي ل شتراكيين  -الثوريين .وكانت الشرائح الررجوازية الصغير تصوي مت الر ليرن يي ألنله كلان يج لي فلي
نأره رور فرراير (شراط) التي بيأي تصاي به فلي هلذا اليلو  .وكلان مجللر وملا موسليو ب كثريتله اللـ ٪60ملن ايشلتراكيين -
الثوريين يشق بآالر ضوء لبشع يوشك على اينافاء ،وحيث الشليء نف له ليل أجهلز اإل ار الذاتيلة للييب راطيلة .وملا أن ولليي
األجهز حتى وجيي نف ها مصابة بالعجز ب ر ت الرها .وكان هذا يعني أن سير الثور يرترط بالعبال والجنلو ي بالغرلار الرشلري
الذي أرارته ،وأ ارته رشاشاي الثور .
197

هذ هي الجيلية العبي ة والر ياة في الوات ذاته للي أة الثوريلة فلي أوسلاط الار لاي البضلاهي  .وأن أالالر ضل ل لثلور
مللن الثللوراي هللو أن ي للو العلليا اآللللي للييب راطيللة بعبليللة جبللق ب للياة لواللائق األمللر ،واليللو  ،والغللي ،ويلليفق ،ال لييبواراطيين
يعلل حزبله عللى التبييلز بلين اللرأ
السالصين إلى التفتيد عن رأ الثور ؛ حي توجي فلي الح ي لة مرالرتهلا الث يللة .وكلان لينلين س
والبرالر .
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ومظاهرة يونيو (حزيران)
مؤتمر السوفييتات ُ
بتاريخ  3يونيو (حزيران) انع ي في بتروغرا  ،ببرنى ميرسلة الال ب الضلراط أول ملرتبر لل لوفييتاي .والي هلذا البلرتبر
ليرن يي مواف ته على الهجو  .وكان مجبوع البنيوبين الذين يتبتعون بح التصويت في البرتبر  820منيوبًا ،في حلين كلان 268
منيوبًا االرين يتبتعون ب صواي استشارية .وكان هريء البنيوبين يبثلون  305سوفييتًا محليا و 53سلوفييتًا ملن سلوفييتاي البنلاط
واألاللالي  ،وتنأيبللاي الجرهللة ،والبرس للاي الع لليرية فللي البللرالر وبعللض التنأيبللاي الف حيللة .وكانللت ال للوفييتاي التللي تض ل
عضوا على األا تبلك ح التصويت .أما مجالر ال وفييتاي التي كانت تضل ملن  10.000إللى  25.000عضلو فيانلت
25.000
ً
ً
أصواي أعضائها استشارية .وطر ا لهذ البعايير التي لل تيلن ُمراعلا بيالة ،يبيلن أن نفتلر أن البلرتبر كلان يبثل أكثلر ملن 20
عضوا أعلنوا انتبلاءه الحزبلي ،كلان هنلا  285اشلتراكي  -رلوري و 248منشلفي و 105بلشلفي.
مليون شسص .ومن أص 777
ً
وت تي بعيه مجبوعاي أا أهبية .وكان الجناح الي اري للبرتبر البرلف من الر شفة األمبيين اللذين كلانوا يرترالون بهل بصلور
وري ة يشي أا من ُالبر البنيوبين .وكانت أكثرية البرتبر تت لف من أشلساص سلجلوا أنف له فلي ملار (اذار) كاشلتراكيين ،بَيْلي
أن هريء ايشتراكيين أح وا في يونيو (حزيران) بالتع من الثور  .وكانت بتروغرا تريو له ميينة ي ينها الجن.
وافتتح البرتبر أعباله بالبواف ة على طر غري ايشتراكي ال وي ري الب يين ،الذي حاول إن اذ الثور الروسية والحلزب
ايشتراكي  -الييبواراطي األلباني عن طري محا راي تبت في اليوالير مق بلوماسيي الهوهنزولرن .وت ي الجناح الي لاري فلي
فلرفض اياتلراح ب كثريلة
البرتبر بااتراح طل فيه إجراء منااشة فورية للهجو الذي كانت استعيا اي ال يا به تت على اي وسلاق ُ
ساح ة .وكان الر شفة في البرتبر يريون جباعة ي وزن لها .ولين في ذلك اليو بالذاي ،ورببا كان في ال اعة ذاتهلا ،ترنلى مكؤتمر
الرارا ي لول بل ن سللاة ال لوفييتاي هلي ال للاة الوحيلي اليفيللة بإن لاذ
لجان المعامل والمصانع في بتروغرا ب كثرية ساح ة أيضًلا
ً
الر .
نأرا ل صر نأره  ،اا رين على منق أنف ه من ر ية ما يجري حوله يوميا .وأاللذ ليرلر العليو اللليو
ول يين التوفي يونً ،
للر شفة يشهر في جل لة  4يونيلو (حزيلران) ببفوضلي الحيوملة العلاجزين ،اللذين ي يريلي الب لئولون فلي البلييرياي بالتنلازل علن
سلااته لصالحه  .ووكان عي كرير من وهائف األجهز الحيومية ينت ل ب لر هلذ الألروف إللى أيليي ال لوفييتاي ،حتلى عنليما
كانت هذ ال وفييتاي غير راغرة بتلك الوهائفو .وهيذا كان التوفي يون يشتيون من أنف ه .
واي رو أحي البنيوبين الفوضويين للبرتبر أنه ل يارأ أا تعيي في مجال التعلي العا ال ل أربعة أشهر من الثور  .وما
زال ك األساتذ ال يماء ،والبفتشون ،والبييرون وعب ء األكا يبياي ،الذين كان كثيرون منه أعضاء ساب ين فلي تنأيبلاي البائلة
ال و  ،وملا زاللت كل الرلرام البيرسلية ،واليتل الرجعيلة وحتلى البعلاونون ال ليماء فلي اللوزار  ،ملا زال كل هلريء رلابتون فلي
وهائفه  .ولير هنا إي صور ال يصر التي أو عت في البسازن ،ومن الببين إالراجها في أول فرصة.
ول ييلن البلرتبر ليتجلرأ عللى ال يلا ب يلة حركلة احتجا ًجلا عللى مجللر الليوما اإلمرراطلوري أو عللى مجللر اليوللة .وكلان
بوجيانوف الساي البنشفي يواري جرنه أما الرجعية اائ ً :إن اليوما ومجلر اليولة وكانا رغ ك شيء مرس تين ميتتين ،وغير
موجو تينو .ور عليه مارتوف البشهور بحره للجيل والساابة وتوجيه الب حألاي ال ذعلة ،الائ ً :وإن بوجليانوف ي تلرح اعترلار
مجلر اليوما وك نه غير موجو  .ولينه ييعو في الوات ذاته إلى عي التآمر على وجو و.
وانع ي البرتبر ،برغ األكثرية الحيومية ال وية وسط مناخ يسي عليه ال ل والشك .ف ي ب الررو بالروح الوطنية ،ول تعلي
تعاي سو شراراي ضعيفة .وكان البرء ير بوضوح استياء الجباهير ،كبلا كلان يلر أن الر شلفة أالو بيثيلر فلي اللر وفلي
العاصبة بصور الاصة مبا كانوا عليه في البرتبر .وتركز الجيل بين الر شفة والتوفي يين حول البوضلوع الرئي لي للثلور وكلان
ييور حول الب لة التالية :مق َمن ينرغي أن ت ير الييب راطية ،ه ت ير مق اإلمررياليين أ مق العبال؟ وكان ه ول الحلفاء يحو
س سويت م ر ًا ،فل ير إذن أما الييبواراطيين إي أن ينحنوا.
فوق البرتبر .وببا أن م لة الهجو اي ُ
وكان ت ليريتلي يعلظ الائ ً فلي هلذ اللحأل ة الحرجلة :وينرغلي أن ي ت لترعي أيلة الو اجتباعيلة ملن البيلزان ملا منلا ن لتايق
استسيامها في سري اضية الشع و .وبهذا الشي كان ت يريتلي يعل التحالف مق الررجوازية .وببا أن الرروليتاريلا والجليد وطر لة
الف حين تعار في ك الاو الاط الييبواراطيين ،ف ي كان هريء الييبواراطيون مضارين للرليء بايشلترا ملق الشلع  ،تحلت
ستار الصراع ضي الر شفة .وهيذا حلر ت ليريتلي بحلار كرونشلتا ي ليلي ي لترعي ملن ميزانله بيريليلائيف عضلو حلزب اليا يلت.
عضوا عن التصويت.
وصيق البرتبر على ايئت ف ب كثرية  543صوتًا ضي  126صوتًا وامتناع 52
ً
وكانت أعبال البجلر الهائل وغيلر البتباسلك ،هلذا البجللر اللذي كلان ي ليار عليله أعضلاء اليا يلت تتبيلز بالتصلريحاي
البفسبة واإلم ا البحافظ عن التصريح ب ية كلبة عن الب ائ العبلية .ولل يعلط هلذا البوالف لل لراراي صلفة العلز والحلز  ،بل
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أعااها صفة التثريط واليج  .واعترف البرتبر لي شلعوب روسليا بحل التصلرف بنف لها ،محتف ً
ألا ملق كل هلذا ببفتلاح هلذا الحل
البره ي للشعوب البضاهي  ،ب للبجللر الت سي لي الب رل اللذي كلان التوفي يلون يل ملون بل ن يحصللوا عللى األكثريلة فيله .وكلانوا
أما اإلمررياليين كبا كانوا يفعلون ذلك في الحيومة اآلن.
ي تعيون ل ست
ورفض ا لبرتبر إصيار مرسلو يحلي يلو العبل بثبلاني سلاعاي .وكلان ت ليريتلي يعلزو مراوحلة ايئلت ف فلي ميانله إللى
صللعوبة التوفيل بللين مصللالح مستلللف شللرائح الشللع  .وكل ن ت لليريتلي ومجبوعتلله ن للوا أنلله لل يتح ل أي عبل كريللر فللي التلاريخ
وبان جا البصالحو ،ب تح بانتصار البصالح الت يمية على البصالح الرجعية!
وار انتهاء البرتبر اي غرومان -أحي اياتصا يين ال وفييت -ارار البرتبر الحتبلي البتعلل بالب سلا اياتصلا ية الوشليية
الواوع ،وبضرور إشراف اليولة على اياتصا وتنأيبه .وترنى البرتبر هذا ال رار البرت  ،ولينه ترنا لير لى كل شليء كبلا كلان
في الباضي.
وبتاريخ  7يونيو (حزيران) كت تروت يي ما يلي :وبعي أن طلر غلري انت ل البلرتبر إللى جليول األعبلال .وليلن األربلاح
لورا ي يجللوز م لها .واز ا ي حللي أزمللة التبللوين مللن سللاعة إلللى س لاعة .وتل للت
الرأسللبالية ب يللت بالن للرة ل لليوبوليف وزم ئلله أمل ً
الحيومة في البجال اليبلوماسي الضرباي أرر الضرباي .وفي النهاية كان ي بُي للهجو الذي أعللن بصلور هي لتيرية ملن أن ي ل ط
فورا على رأ الشع بشي مغامر وحشية.
ً
وإننا نتذرع بالصرر ،ونحن م تعيون لبراارة النشلاط الب لتنير للوزار لفلوف  -تيريشتشلنيو  -ت ليريتلي الل ل علي شلهور
وببنتهى الهيوء .وإننا ب مر الحاجة للربح الوالت كيبلا نعلي أنف لنا .وليلن ال ُسللي يُحفلر ب لرعة تحلت األر  .وملن الببيلن أن تثلار
م لة ال لاة بين أعضاء هذا البرتبر ،ببعونة الوزراء وايشتراكيينو بصور أسرع مبا نفترضه جبيعًاو.
وورط الزعباء البرتبر في ك النزاعاي اليومية .وه يحلاولون تغايلة أنف له أملا الجبلاهير ب للاة أعللى ،وأسلاءوا إللى
البرتبر إساءاي بالغة في نأر عبال بتروغرا وجنو حاميتها .وكانت أكثر الحوا ث الببارلة التي أحيرت ويلا هلائ ً فلي األوسلاط
العبالية حا رة ار وفيل و ورنوفو .وكان ورنوفلو اللذي يبللك هلذ الليار أحلي الوجهلاء ال لاب ين فلي عهلي ال يصلر .والي اكت ل
شهر كرير كوزير لليااللية عنيما سح رور عا  .1905واحتلت التنأيباي العبالية التابعة ليار فيرورص هذ الليار الساليلة التلي
يبليها هذا الريرواراطي البيرو والبتآمر أيضًا .وكان ال ر األساسي يحت لهلا ملن ارل التنأيبلاي العباليلة وجلو حيي لة واسلعة
فيها أصرحت فيبا بعي روضة مفضلة ل طفال .وكانت الصحافة الررجوازية تصور اليار واي أصرحت م ًو للصوص وال رصان،
وكيرونشتا ي ائر فيرورص .ول ييلف أي شسص نف ه عناء الذهاب للتح من األمر الوااق .وبذلت الحيومة جهيها بحبية جييي
تبا الجي إلن اذ ا ليار  ،مق أنها كانت تتجن معالجة ك الب ائ اليرلر  .وطالرلت الحيوملة اللجنلة التنفيذيلة بلإارار تليابير باوليلة
تتعل باليار  ،ول يرفض اتساذها ت يريتلي بلالارق .وأملر النائل العلا بالر جباعلة الفوضلويين ،الل ل األربلق والعشلرين سلاعة
ال ا مة .وتنا العبال بعي أن علبوا بالعب الع يري الذي كان يُعلي إلالل ء الليار بلال و  .وكلان الفوضلويون ،ملن جهلته يهلي ون
بب اومة إج ئه بال ح .وأعلن  28مصنعًا اإلضراب احتجا ًجا على هذا العب ملن جانل الحيوملة .ونشلري اللجنلة التنفيذيلة بيانًلا
ني ي فيه بعبال ائر فيرورص واتهبته فيه ب نه م اعيون للثور البضا  .و ال مبثلو العيالة والبليشيا في علرين األسلي بعلي كل
هذا التحضير واإلعيا ؛ فوجيوا أن النأا الشام ي و اليار  ،مق أن في اليار عي تنأيباي عبالية ر افية .واضاري ال لاة إلى
التراجق ،ولينها تراجعت بسج  .وكان لهذ ال صة ذيول.
وبتاريخ  9يونيو ( حزيران) انفجري ال نرلة اآلتية في البرتبر :كانت صحيفة الررافيا الصراحية اي نشري نيا ًء تيعو فيه إللى
ال يا ببأاهر في اليو التالي .وصرح تشسييز الذي يعرف كيف يساف ،وكلان م لتعيًا بالتلالي لتسويلف اآلاللرين صلرح بصلوي
صاح (أبح) :وإذا ل يتسذ البرتبر التيابير اليفيللة ببنلق البألاهر  ،فلإن نهلار الغلي سلييون اميًلاو .ورفلق البنليوبون رءوسله والي
تويه الفزع والرع .
كان الوضق ببجبله يفر فير اصايا عبال وجنو بتروغرا بالبرتبر .وكانت الجبلاهير تضلغط عللى الر شلفة .وكلان
الغليان في أاصى رجاته ،وبساصة في البواق الذي كان يسشى أن ت و ال للاة بتفيييله وتوزيلق عناصلر عللى الجرهلاي متذرعلة
بالهجو  .يضاف إلى كل هلذا ايسلتياء الحلا فلي أوسلاط الع ليريين ،وكلان إعل ن ح لوق الجنليي بشلير إللى تراجلق كريلر ملن ارل
ال لااي بالب ارنة مق واألمر را واحيو ،ومق نأا األمر الوااق استت في الجليد .وكانلت البرلا ر بالبألاهر ملن صلنق التنألي
الع يري للر شفة .ف ي كان زعباء هذا التنأي يركيون ،وكانوا على صواب كبا أههري األحياث فيبا بعي ،أن الحلزب للو لل ي اللذ
على عات ه ال يا  ،لسرال الجنو من تل اء أنف ه إلى الشوارع .ول يين من الببين ت يير التحول البفلاجئ فلي رأي الجبلاهير أرنلاء
الاري  ،ومن هنا كانت تنج بعض التر اي لي الر شفة أنف ه  .ول يين فولو ارسيي م تنعًا ب ن العبال سينزلون إلى الشلوارع.
وكان هنا الوف من الاابق الذي ستتسذ البأاهر .
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وكان مبثلو التنأي الع يري يركيون ب ن الجنو لن يسرجلوا إللى الشلوارع بليون سل ح ،الوفًلا ملن مهاجبلة ال للااي لهل
واياتصاص منه  .وكان توم يي العاا يت لاءل :وكيلف سلتتاور هلذ البألاهر ؟و ،ولهلذا كلان ياالل بلإجراء ن لاش جييلي حلول
أمرا واا ًعا .أما الحالة الفيرية لي العبال ف تت ل ببثل هلذا التصلبي
ايامها .وكان ستالين ي ير ب ن والتسبر وسط الجنو اي أصرح ً
ً
ً
واإلصرارو .ولينه كان يجي أن من الضروري م اومة الحيومة .أما كالينين ،الذي كان مياي و ًما إلى تجنل ال تلال بليي ملن ارولله،
ف ي أعلن رأيه ببعارضة ايا البأاهر بإصرار ،متعل ً بعي وجو سر رئي ي يررر ايا العبال بالبأاهر  ،وكان ي ول :وستيون
البأللاهر مفتعلللة ك ل ايفتعللالو .وبتللاريخ  8يونيللو (حزيللران) ارتفعللت  131ي ليًا أيلليي البأللاهر  ،بعللي مشللاور تبللت م لق مبثلللي
النواحي ،وبعي عي عبلياي تصويت والية ،ارري لجنة ومنأبة البناط و اينضبا إلى البأاهر التي ُحي موعيها في يلو األحلي
البصا ف  10يونيو (حزيران).
وت العب التحضيري حتى االر لحأة بصلور سلرية كلي تعالي ل شلتراكيين  -الثلوريين وللبناشلفة فرصلة إميانيلة ال يلا
بتحللر مضللا  .واللي ف للر هللذا التلليبير الشللرعي فيبللا بعللي الللذي أمل الحللذر ،كلليلي علللى وجللو مللرامر ع لليرية .وانضل مجلللر
ال وفييت البركزي للجان البعام والبصانق إلى ارار تنأي البأاهر  .واي كت أبوغوف ما يلي :وارري لجنة ومنأبة البناط و
تحت ضغط تروت يي وضي اعترافاي لوناتشارسيي اينضبا إلى البأاهر و .وت اإلعيا ببنتهى النشاط.
وكللان مللن البفللرو أن ترفللق البأللاهر عللل سلللاة ال للوفييتاي .وكللان شللعار البعركللة هللو التللالي :وفلي لل ط الللوزراء
الرأسباليون العشر !و وكان هذا الشعار أب ط تعرير عن مال الرق ايئت ف مق الررجوازية .وكان على البأاهر أن تتوجله إللى
م ر اليا يت؛ حي ينع ي البرتبر .وهيذا يشار إلى أن الهيف لير ال الحيومة ،ب الضغط على الزعباء ال وفييت.
وأن اإلنصاف يضارنا إلى ال ول :إن هنا أصواتًا ارتفعت فلي البلرتبراي األوليلة للر شلفة .والي ااتلرح سلبيلغا ،اللذي ملا
عضوا شابًا في اللجنة البركزية وبعي التر في احت ل الرريي والررق ،وترسانة األسلحة إذا تالوري األحلياث إللى الصليا و.
زال
ً
وكت يت ير أحي البشتركين اآلالرين في البرتبر ،وأحي أعضاء لجنة بتروغرا  ،في فتر الصغير ،عنيما رفض ااتراح سلبيلغا
ما يلي :وإنني ي أستايق البواف ة على هذا ...س تف مق الرفي ين سيباشيو ورااليا كيبا نيون -عني الضرور  -تحلت ال ل ح ،وليلي
ن تولي على البحااي ،وترساناي األسلحة ،والبصارف ،والرريي والررق ،بب اعي فوال الرشاشايو .وكلان سيباشليو ضلاب ً
اا فلي
فوال الرشاشاي ،كبا كان رااليًا عام ً ،ومن أكثر الر شفة كفا ًحا ونضايً.
إن وجو مث هذ األوضاع الفيرية يفه وحي ون م اعي عوام أالر  .ف ي كان م ار الحزب كله موج ًها إلى ايسلتي ء
على ال لاة ،ول يين الوضق يتال سو ت يير للبواف .وفي بتروغرا واق تحول طريعي لصالح الر شفة .ولين نفر ال ياق في
وأاليلرا كانلت الجرهلة محتاجلة إللى ر الهجلو لتلتسلص ملن حلذرها تجلا الر شلفة .وكلان لينلين
البناط كان يتاور برطء أكثلر.
ً
متب ًيا بنفر موافه في إبري (ني ان) حول هذا البوضوع وهو :والتف ير بصررو.
واي رس سوالانوف في مذكراته الاة مأاهر  10يونيلو (حزيلران) كبلرامر ح ي يلة برهلا لينلين ل سلتي ء عللى ال للاة
وإذا كانت الأروف م ئبةو .والح ي ة ،ل يين هنا إي بعض الر شفة الذين كان لينين ي ول عنه بسرل وبل نه يتجهلون اللي ً جليًا
إلى الي ارو أكثر مبا ينرغي ،كي نحاول طرح ال رال على هذا الشي  .ومن البليهد أن سلوالانوف ي يحلاول أبليًا م ارنلة نأرياتله
البرتجلة بالسط ال ياسي للينين الذي عرر عنه في عييي من السا والب ايي(.)1
فلورا إلغلاء البألاهر  .فرل ي حل طلل هلذا الالل ؟ ملن الناحيلة الرسلبية ي
واي فر ميت اللجنة التنفيذية على الر شلفة ً
يبين منق البألاهر  ،عللى أفضل ت ليير ،إي ب للاة اليوللة .وليلن اليوللة ي تتجلرأ حتلى عللى التفييلر فلي منعهلا ،فييلف إذن يبيلن
لل وفييت وكتنأي الاصو توجهه كتلة مرلفة ملن حلزبين سياسليين منلق مألاهر حلزب رالل ؟ ورفضلت اللجنلة البركزيلة للر شلفة
الااعة ،ولينها ارري اإلشار بوضوح أكرر إلى الاابق ال لبي للبأاهر  .ولُص إعل ن للر شلفة بتلاريخ  9يونيلو (حزيلران) فلي
األحياء العبالية ي ول :ونحن مواطنون أحرار ولنا الح بايحتجاال ،وعلينا أن ن تسي هذا الح طالبلا أنله ي يلزال لليينا مت لق ملن
الوات .فبا زلنا نبلك ح ال يا ببأاهر سلبيةو.
وأريري الب لة م ن ار التوفي يين أما البرتبر .وفي هذا الوات أ لى تشسييز ب اواله الرائعة علن مسلرال حتبلي ،وأضلاف
أن من الواج استبرار الجل ة طيلة اللي  .أما غيغيتشليوري -وهلو أحلي أعضلاء الرريزيلييو  ،وسللي الجيرونلي -ف لي أنهلى الاابله
بيلبة يذعة شنيعة وجهها للر شفة :وارفعوا أيييي ال ذر عن ال ضية اليرلر !و ولل يلتح للر شلفة ،بلرغ إلحلاحه  ،الوالت اليلافي
الرارا منلق كل أعبلال التألاهر لبلي ر رلة أيلا  .وكانلت ضلربة ال لو هلذ إزاء الر شلفة
لبنااشة الب لة في حزبه  .واتسذ البرتبر
ً
تشي بالن رة للحيومة عب ً اغتصابيا؛ فال وفييتاي تتابق سراة ال لاة من تحت وسا ته .
وكان ميليوكوف يتحيث ،في ال اعاي نف ها ،أما مرتبر ال وزاق ،ويته الر شفة وب نه أسوأ أعياء الثور الروسليةو ،وأن
أفض صيي لهذ الثور هلو ميليوكلوف ذاتله اآلن ،بحيل منال األشلياء ،ميليوكلوف اللذي كلان فلي أم لية فررايلر (شلراط) يفضل
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الهزيبللة علللى يللي األلبللان بللييً مللن رللور الشللع الروسللي .وعنلليما سل له ال للوزاق عللن ال لللو الللذي يجل اتسللاذ إزاء اللينيللين ر
ميليوكوف اائ ً :ول ي حان الوات للتسلص من هريء ال ا و .وكان زعلي الررجوازيلة م لتعج ً جليًا ،الاصلة وأنله ي يبللك الوالت
لترييي .
ومق ذلك ،انع يي ايجتباعاي في البصانق واألفواال .وت رر السروال إلى الشارع في اليو التالي ملق تر يلي الشلعار التلالي:
تشلارا ملن الر شلفة
وك ال لاة لل وفييتاي!و .ووسط الصس الذي أحيره مرتبر ال وفييتاي ومرتبر ال وزاق ،مر انتسلاب  37م
ً
تشلارا مللن كتلللة ايشلتراكيين  -الثللوريين والبناشللفة ،و 4ملن اليا يللت ،مللري عبليللة
فلي مجلللر ومللا بلييلة ائللر فيرللورص ،و 22م
ً
اينتساب هذ ون أن يحر بها أحي.
وارر الر شفة إعا النأر فلي م ل لة البألاهر بعلي أن وضلعوا ملن ارل البلرتبر أملا الرار ااعلي يتضلبن تلبي ًحلا غريرًلا
لضربة تهي اليبين .وكلانوا يريليون مألاهر سللبية ي عصليانًا ،وي ي لتايعون إيجلا البرلرراي لتحويل البألاهر الببنوعلة إللى
نصف انتفاضة .وكان الرريزيييو اي ارر من جهته اتساذ التيابير .و ُجبعت عي مئاي من البنيوبين في مجبوعاي تضل كل واحلي
منها عشر أشساص ،وبُعثت هذ البجبوعاي إلى األحيلاء العباليلة والثينلاي للحيلوللة ون والوع البألاهر  ،بعلي أن اتفل عللى أن
يت يموا في صراح اليو التالي إللى اصلر توريلي كلي ين للوا نتلائ اتصلايته  .وانضلبت اللجنلة التنفيذيلة لبنليوبي الف حلين إللى هلذ
عضوا من أعضائها لل يا بالعب ذاته.
الحبلة ،وعينت 70
ً
ومق أن الر شفة توصلوا على ك حال إلى أهيافه بارق غير متواعة؛ فإن منيوبي البلرتبر اضلاروا إللى التعلرف بعبلال
وجنو العاصبة .ول يين اي سبح للجر باياتراب من األنرياء ،ولين األنرياء بالب اب اضاروا إلى زيلار الجرل  .وكلان الل لاء بنلا ًء
إلى أكرر حي مبين .ورس أحلي البراسللين البناشلفة فلي أزف لتيا سلوفييت موسليو اللوحلة التاليلة ل حلياث :وجابلت أكثريلة البلرتبر
البرلفة من أكثر من  500من األعضاء بجباعاي تت لف كل منهلا ملن عشلر أعضلاء البصلانق والبعامل ورينلاي بتروغلرا الل ل
اللي بيامله ،ون أن تغبض العيون .وكانت تعظ الرجال وتحضه على ايمتناع عن التأاهر .غير أنه ررت أن أعضلاء البلرتبر لل
يتبتعوا في عي من البصانق والبعام وفي جزء من البواق أيضًا ب ية سلاة ...واست ر هريء األعضاء في معأ األحيان بصور
مرارا بغض و .ول ترالغ الصحيفة الرسبية أبيًا ،ولينها رسلبت عللى العيلر لوحلة
صرفوا
ً
ي تن عن الو  ،وتت بالعياء أحيانًا ،و ُ
حية لل اء الليلي الذي ت بين عالبين منفصلين.
ولل تتللر جبللاهير بتروغللرا عللى كل حللال للبنلليوبين أيللة ذر ملن الشللك حللول مللن ي لتايق بعللي اآلن ت ريللر مأللاهر مللن
البأاهراي أو صرف النأر عنها .ول ي ر عبال مصنق بوتيلوف نشر بيان البرتبر ببنق البأاهر إي بعي أن تح وا وه ي لرءون
الررافلليا أن هللذا الريللان ي يسللالف اللرار الر شللفة .وصللبي فللوال الرشاشللاي األول الللذي كللان يلعل فللي صللفوف ااعللاي البواللق ور
الرباباي األولى ،كاليور الذي يلعره مصنق بوتيلوف في األوساط العبالية ،وصوي هذا الفوال على ال رار التلالي بعلي أن اسلتبق إللى
ت ريري تشسييز وافي انتييف ،رئي ي اللجنتين التنفيذيتين :ويرج الفوال الروجه بايتفاق ملق اللجنلة البركزيلة للر شلفة وتنأيبهلا
الع يري...و.
وكانت ألوية البهيئين تص إلى اصر توريلي ،بعلي ليللة بيضلاء ،وهلي فلي حاللة تفيلك معنلوي شلام  .ف لي كانلت تعتبلي عللى
سلاة ي تن ض للبرتبر ،ولينها اصايمت بحاجز من الحذر والعياء ووكان الر شفة ي يارون على الجباهيرو .ووكانت الجبلاهير
تأهر عياءها للبناشفة وايشتراكيين  -الثوريينو .ووي يرمن أحي إي بالررافياو .وهنا وهنا كان النلا يرفعلون ع يلرته بالصلياح
اائلين :ول ت رفااناو وكان البنيوبون ين لون ،الواحي بعي اآلالر ،إنه تعرضوا لهزيبة ساح ة برغ األمر البعاكر للبعركة.
واي أطاعت الجباهير ارار الر شفة .ولين هذ الو اعة التي أههرتها الجباهير لل تيلن الاليلة ملن صلرالاي ايحتجلاال ،بل
على العير تبت وسط ال سط والتذمر .وصوي العبال في بعض البرس اي على اراراي بلو اللجنة البركزية .والي وصل األملر
إنذارا في منتهى الجيية.
بال االاين من أعضاء الحزب في األحياء إلى تبزي بااااي عضويته  .وكان هذا العب يشي
ً
وكان التوفي يون يتعللون بوجو مرامر مليية تريي استغ ل مأاهر الر شفة فعبليوا إللى منلق البألاهراي لبلي ر رلة أيلا .
وكانوا يلبحون إلى تآمر جزء من مرتبر ال وزاق وزحف ااعاي مضا للثور إلى بتروغرا  .ولير ملن البليهد بعلي أن صلرف
الر شفة النأر عن البأاهر أن يُاال الر شفة بتف يراي حول موضوع البرامر  .وبييً ملن أن يلر زعبلاء البلرتبر عللى سلرال
الر شفة وماالرته بالتف يراي اتهبوه بالتآمر .وبهذا الشي تسلصوا من البواف وه في منتهى ال عا .
وينرغي أن نعترف أن التوفي يين اكتشفوا في ليلة  10 - 9يونيو (حزيران) مرامر هزته بالفع بصلور اويلة :إنهلا ملرامر
الجباهير البتحي مق الر شفة ضيه  .ومق ك هذا استعا التوفي يون شجاعته بعلي أن امتثل الر شلفة ل لرار ال لوفييت ،ف لبح لهل
هذا ايمتثال بعي اإلرجاف في اينفجار بشراسة .وارر البناشفة وايشتراكيون  -الثوريون إههار ارضته الحييييلة .وفلي  10يونيلو
(حزيران) كترت صحيفة البناشفة ما يلي :ول ي حان الوات لفضح اللينيين كعصا وكسونة للثور و .ورجا رئير اللجنلة التنفيذيلة فلي
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مرتبر ال وزاق ،ال وزاق ليع ال وفييت ضي الر شفة .فر عليه وتوف رئير البرتبر ،وزعلي األورال الائ ً :وللن نصلاي نحلن
ال وزاق بال وفييتاي أبيًاو .وكان الرجعيون م تعيين للزحف مق ال وفييت ضي الر شفة ليلت سلح ال لوفييت بصلور مركلي أكثلر
فيبا بعي.
وبتاريخ  11يونيو (حزيران) انع ي مجبلق تهييليي مرللف ملن اللجنلة التنفيذيلة وأعضلاء الرريزيلييو فلي البلرتبر ،وزعبلاء
األحزاب ،وض هذا ايجتباع حوالي مائة شسص .وكان النائ العا هو ت يريتلي كبا كان ائ ًبا .فاالل وهلو يستنل ملن الغضل
ب بق شييي .واا بحركة از راء أبعيي ان الذي كان م تعيًا ائ ًبلا لبالار الر شلفة واللذي لل ييلن الي الرر ضلربه بعلي .للير ملا
نشرا ل فيار و عو لهلا ،إن ملا يفعلونله ملرامر  ...فليعلذرنا الر شلفة! إننلا سنتوصل إللى طلرق
يفعله الر شفة في الوات الحاضرً ،
كفاح أالر  ...ينرغي نزع س ح الر شفة .ف يبين تر الوسائ الت نية اليرر التي كانوا يبليونها حتى اآلن بين أيييه  .وي يبيلن
تر أية رشاشاي وأسلحة أالر في حوزته  .ونحن لن نت امح أبيًا سب َحرك البرامراي ضيناو .كانت هذ األاوال أنغا ًما جييي  .فباذا
يعني نلزع سل ح الر شلفة؟ والي كتل سلوالانوف معلل ً هلذا اإلجلراء ببلا يللي :وألن الر شلفة يبليلون م لتو عاي الاصلة لل ل ح.
والوااق ،أن ك األسلحة بين أيليي الجنلو والعبلال ،اللذين يترعلون الر شلفة بجبلوع هائللة .وي يبيلن أن يعنلي نلزع سل ح الر شلفة
سو نزع س ح الرروليتاريا .وفض ً عن هذا فإن هذا الي يعني نزع س ح ال اعاي الع يريةو.
وبعراراي أالر  ،حانت اللحأة الت لييية للثور  ،تللك اللحألة التلي أرا ي الييب راطيلة الررجوازيلة فيهلا اينصلياع لباالل
الرجعية ،ونزع س ح العبال الذين أمنوا انتصار اينتفاضة.
إن ال ا الييبواراطيين ،الذين يبلك بعضه ر افة ي ب بها ،يبنحون و ه ون شك ألولئك الذين يُنلزع ال ل ح ملنه  ،ي
إلى أولئك الذين ينزعون ال ح ..ما امت ال صة تيور حول ال صة ال ييبة .ولين عنيما ُ
طرحت الب لة ذاتها أمامه بي ح ي تها،
عجزوا عن التعرف عليها بتاتًا .ول يين من الر اطة تصور هذ البناسرة الوحيي التي يتيفل فيهلا واحلي ملن أمثلال ت ليريتلي بنلزع
س ح العبال ،مق أنله رلوري اضلى سلنواي فلي البنفلى ،وكلان بلاألمر زيبيرفاللييا .والي ذهل كل األعضلاء وأصلرحوا وكل ن عللى
رءوسه الاير .وأحلر منليوبو البنلاط ملق كل هلذا بالت كيلي ملن أن هنلا الالة لليفعه إللى الهاويلة .وتبليلت أحلي الضلراط أزملة
هي تيرية.
وانتصل كللامنييف ملن ميانلله ،وهلو ي ي ل شلحوبًا عللن ت ليريتلي وصللاح بصلوي رزيللن أحلر الب للتبعون ب وتله :وسللييي
الوزير ،إذا كنت ي تل ى باليل عللى عواهنله ،فللير ملن ح لك أن تيتفلي بالسالاب .اعت لنلي وحلاكبني بالتلآمر ضلي الثلور و .وتلر
الر شفة ال اعة محتجين ،ورفضوا ايشترا في تيبير انت امي موجه ضي حزبه  .وأصرح التوتر في ال اعة ي يااق.
وهرع ليرر لنجي ت ريتلي .واستريل الغض البحتو ألحيهبا في البنصة بالشراسة الهي تيرية لآلالر .وطال ليرر باتسلاذ
تيابير ي شف ة فيها وي رحبة .وإذا كنت ترييون ألنف لي تللك الجبلاهير التلي تتجله إللى الر شلفة ،أااعلوا صللتي بالرلشلفيةو .وكلان
األعضاء ي تبعون إليه ون تعاطف ،وبنوع من العياء أيضًا.
هنا حاول لوناتشارسيي ،الذي كان ي يت رر أبيًا ،اليالول في مفاوضاي مق األكثرية :ل ي أكي لله الر شلفة بل نه ي ي لتهيفون
سو ال يا ببأاهر سلبية ،ولين تجربته الساصلة أانعتله ب نله وملن السال تنألي البألاهر و .وملق ذللك فللير ملن البناسل تل زي
النزاعاي .واي أرار لوناتشارسيي أصيااء ون أن يهيئ الصومه.
واال ان أكثر زعباء الب تن ق تجربة ،ولينه أكثره عب ًا ،اال بصور ماكر والريثة :ونحن ي ن اتل التيلار الي لاري ،إننلا
طيعون أللبانياو ..وكان هذا التعلي يحل محل الت لويغ والترريلر بيل
ن ات الثور البضا  .ولير من ح ك إذا كان وراءك عب ء س
ب اطة .ول يين بوسق هريء ال ا  ،بالارق تحييي أي عبي أللبانيا.
وكان ت يريتلي يريي توجيه ضربة كرر  .وااترح ان ايكتفاء برفق ال رضة .وواف لت اللجنلة التنفيذيلة العلاجز عللى ااتلراح
ان .وكان لل رار الب ترح في اليو التالي صفة اانون استثنائي ضي الر شفة ،ولين ون استنتاجاي عبلية مراشر .
ووزع الر شفة في البرتبر بيا ًنا ميتوبًا ي ول :ول يعي هنا من شك بالن رة إليي  ،بعي أن زار منليوبوك البصلانق واألفلواال
أن البأاهر ل تحيث ي ألني منعت الروجها ،ولين ألن حزبنا أمر بصلرف النألر علن ايامهلا ...ولل ينشلر أحلي أعضلاء الحيوملة
البراتة وه وجو مرامر ع ليرية إي لل يلا بنلزع سل ح بروليتاريلا بتروغلرا وتفتيلت الحاميلة .فللو أن ال للاة الحيوميلة انت للت
بياملها إلى ال وفييت -وهو ما نحاول تح ي ه -وإذا حاول ال وفييت اعترا حركتنا ،فإن ذلك للن يضلارنا إللى السضلوع بصلور
سلرية ،ب ييعونا إلى مواجهة ايعت ال وك أنواع الع وباي األالر باس أفيار ايشتراكية األمبية التي تفصلنا عني و.
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وااتربت أكثرية ال وفييت من األالية في تلك األيا  ،ووافتا وج ًهلا لوجله ،وك نهبلا ت لتعيان لبعركلة حاسلبة .وليلن الالرفين
تراجعا الاو واحي  ،في اللحأة األالير  .وامتنق الر شفة عن التأاهر ،كبا امتنق التوفي يون عن نزع س ح العبال.
وب ي ت يريتلي أالية وسط رفااة .ومق ذلك ،كان على صواب باري ته وأسلوبه .ف ي وصلت سياسة التحالف ملق الررجوازيلة
إلى ن اة أصرح فيها من الضروري إضعاف الجباهير التي ل تين لترضى ب رول ايئت ف إضعافًا تا ًما .وكلان فلق سياسلة التوفيل
أمرا غير مبين إي بنزع س ح العبال والجنو  .ولين إذا
والبصالحة إلى النجاح ،أي إلى أن يت توطيي سيار برلبانية للررجوازية ً
ً
عاجزا ك العجز من ناحية أالر  .فل يين العبلال والجنلو م لتعيين لت للي
كان ت يريتلي على صواب باري ته وأسلوبه ،ف ي كان
أسلحته طواعية .وهيذا كان من الواج استسيا ال و ضيه  .ولين ال و ل تعي أبيًا إلى جان ت يريتلي .فهو ي ي تايق الحصول
لورا ،للو نجللح سللح الر شللفة ،بال ضللاء علللى
علللى ال للو  ،إذا تبيللن مللن فعل شلليء مللا علللى األال  ،إي مللن الرجعيللة التللي سللت و فل ً
سوفييتاي التوفي يين ،هذ الرجعية التي لن تتر عن تذكير ت يريتلي ب نه لير إي سجينًا ساب ًا وي شليء أكثلر ملن ذللك .وملق ذللك،
أههري سل لة الواائق فيبا بعي أن مث هذ ال و ي وجو لها أبيًا بسيي الرجعية.
وكللان ت لليريتلي ،الللذي أك لي ضللرور ال ضللاء علللى الر شللفة ،يعاللي كبرللرر سياسللي لهللذ العبليللة أن الر شللفة يفصلللون
الرروليتاريا عن الار ة الف حيلة .والي ر عليله ملارتوف الائ ً :وإن ت ليريتلي ي ي لتسلص األفيلار التلي توجهله ملن أعبلاق الار لة
الف حية .فجباعة الجناح اليبيني في حزب اليا يلت ،ومجبوعلة الرأسلباليين ،ومجبوعلة الب كلين النلر ء ،ومجبوعلة اإلمرريلاليين
وبورجوازيو الغرب ،هريء ه الذين ياالرون بنزع س ح العبال والجنو و .وكان مارتوف على ح  :ف ي وضعت الار لاي الباليلة
أكثر من مر في التاريخ ا عاءاتها تحت ستار الف حين.
ومنذ نشر وأفيار إبري و للينين تعل الرعض بسار انعزال الرروليتاريا عن طر لة الف حلين ،وكلان هلذا اينعلزال هلو الحجلة
الرئي ية لي أولئك الذين كانوا يحاولون إعا الثور إلى الوراء .وللير ملن اريل الصليف أن لينلين الرب ت ليريتلي ملن والر شلفة
ال يامىو.
واي كت تروت يي في إحي راساته في عا  1917عن هذا البوضوع ما يللي :وإن انعلزال حزبنلا بالن لرة ل شلتراكيين -
الثللوريين والبناشللفة ،وابتعللا عللنه إلللى أبعللي حللي حتللى ولللو كللان ذلللك بال للجن اينفللرا ي ،إن هللذا اينعللزال ي يعن لي أب ليًا انع لزال
الرروليتاريلا علن الجبلاهير البضلاهي فلي األريللاف وفلي البلين .بل عللى العيلر ،فللإن الرروليتاريلا الثوريلة التلي تعلاكر سياسللتها
بوضوح اإلنيار السري لزعباء ال وفييتاي الحاليين ،ي ت تايق إي أن تر ي تبييز سياسي ضروري للي م يلين ملن البلزارعين،
وانتزاع ف راء األرياف من ييي ال يلا السائنلة للف حلين البوسلرين ايشلتراكيين  -الثلوريين ،وتحويل الرروليتاريلا ايشلتراكية إللى
ناا ح ي ي للثور الشعرية العاميةو.
مرلررا اويلا ي يبيلن ن لي  .وفلي عشلية انتفاضلة أكتلوبر (تشلرين األول)
ولين تررير ت ليريتلي البزيلف إللى حلي كريلر ترلي
ً
انرع هذا البررر من جييي ب و مضاعفة كحجة اوية وللر شفة ال يامىو ضي اينتفاضة .وبعي بضق سلنواي ،عنليما بليأي الرجعيلة
األيييولوجية تعب ضي أكتوبر (تشرين األول) ،أصرحت صيغة ت يريتلي األ ا النأرية الرئي ية لبيرسة وررة الثور .
***
وفي جل ة البرتبر التي كانوا يحاكبون فيها الر شفة بغيابه  ،ااترح مبثل البناشلفة تحييلي يلو األحلي التلالي البصلا ف 18
يونيللو (حزيللر ان) لل يللا ببأللاهر فللي بتروغللرا  ،والبللين اليرللر  ،يشللتر فيهللا العبللال والجنللو ليللي يررهنللوا للسصللو وحللي
صلليق علللى اياتللراح .وليللن إاللرار وتصلليي ه أحلليث شلليئًا مللن الللذهول .وبعللي شللهر ت ريرًللا ف لر ميليوكللوف
الييب راطيللة واوتهللا .و ُ
ً
بصور أريرة تحول التوفي يين غير البتواق اائ  :ول ي أحر الوزراء ايشلتراكيون أنهل سلاروا بعيليًا جليًا فلي ت لاربه معنلا بعلي أن
لررا الروجهللا يللو  10يونيللو
أ لللوا ب حا ي ل اليا يللت فللي مللرتبر ال للوفييتاي ،ونجحللوا فللي منللق البأللاهر الب لللحة التللي كللان م ل ً
(حزيران) ...وأحر الوزراء ايشلتراكيون أيضًلا أن األر تهتلز تحلت أاليامه  .فاسلتياروا فجل نحلو الر شلفة وهل ملذعورونو.
ولينه عنيما ارروا ال يا ببأاهر  18يونيو (حزيران) ،كانوا ي ي تييرون بالارق نحو الر شفة ،ولينه يحلاولون ايسلتيار نحلو
الجبلاهير ،ضلي الر شللفة .وأحليرت البواجهللة الليليلة ملق العبللال والجنلو هللز للزعبلاء :وهيلذا سللارعوا إللى إصلليار مراسلي باسل
الحيومة إللغاء مجلر اليوما اإلمرراطوري واستيعاء البجلر الت سي ي بتاريخ  30سرتبرر (أيلول) ،ال فًا لبا كانوا اي الااوا في
بليء البلرتبر ،وانت يللت شلعاراي البأللاهر و ُح لرت بشلي ي يثيللر الجبلاهير ويغضللرها :وسلل علا و ،واسللتيعاء البجللر الت سي للي
ب سرع ما يبينو ،وجبهورية يب راطيةو .أما عن الهجو وعن ايئت ف فل يين هنا أية كلبة .وكان لينين ياالل عللى صلفحاي
الررافلليا ببللا يلللي :ووليللن أيهللا ال للا إلللى أيللن ذهرللت إذن الث للة البال للة بالحيومللة البراتللة،؟ ...فهل انع للي ل للاني ؟و وأصللابت هللذ
ال سرية هيفها؛ إذ ل يتجرأ التوفي يون على ماالرة الجباهير ببنح الث ة للحيومة التي ُه جزء منها.
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وبعي أن جاب البنيوبون ال وفييت األحياء العبالية والثيناي مر رانية ،ايموا فلي عشلية يلو البألاهر ت لارير مابئنلة إللى
اللجنة التنفيذية .وأعا ي هذ البعلوماي إلى ت يريتلي التوازن والرغرة بالت ني والتجريح ،فتوجه إلى الر شفة اائ ً :وسييون لليينا
استعرا صريح وشريف لل و الثورية ...وسنر كلنا اآلن اللف من ت ير األكثرية :وراءك أ وراءناو .وارل الر شلفة التحليي
وذلك ار أن يصاص هذا التحيي ببث هذا الايد .وكترت الررافيا ت ول :وستذه إلى مألاهر  18بغيلة النضلال ملن أجل األهلياف
التي أر نا أن ن و بالتأاهر في سريلها بتاريخ 10و.
واي أ الاري الذي اترعته البأاهر في هذ البر أيضًا إللى سلاحة ايستعراضلاي (سلاحة ملار ) وإللى ضلريح ضلحايا
فرراير (شلراط) كلذكر لجنلازاي ملار (اذار) اللذي تبلت فيله ،هاهريلا عللى األال  ،أكرلر مألاهر تليل عللى وحلي الييب راطيلة.
ولين ،فيبا عيا طري البأاهر لل ييلن هنلا شليء يلذكر ب يلا ملار (اذار) الرعيلي  .والي اشلتر حلوالي  400.000شلسص فلي
البوك ل ؛ أي أا ل بيثيللر مللن العللي الللذي اشللتر فللي مراسللي تشللييق الضللحايا :وامتنعللت الررجوازيللة عللن ايشللترا فللي مأ لاهر
ال وفييتاي البرتلفة معها ،كبا ااطعتها األنتليجن يا الرا ييالية ،التلي احتللت ميانًلا مرمواًلا فلي ايستعراضلاي ال لاب ة للييب راطيلة.
ول يين في البوك سو عبال البصانق وجنو الثيناي.
وكان منيوبو البرتبر ،البجتبعون في ساحة ايستعراضاي (ساحة مار ) ي رءون ال فتاي ويعيونها .واست رلت الشعاراي
الرلشفية األولى بشيء من ال سرية ألَ يال ت يريتلي تحييه باألمر ببنتهى الجلرأ ؟ وليلن الشلعاراي ذاتهلا كانلت تتيلرر وتتيلرر:
وفلي ط الوزراء الرأسباليون العشر !و وفلي ط الهجو !و وك ال لاة لل وفييتاي!و .وجبيي ايبت اماي ال لاالر عللى الوجلو ،
ر زالت فيبا بعي وامحلت .ورفرفلت األعل الرلشلفية عللى ملي الرصلر .وامتنلق البنليوبون علن ال يلا بح لاباته الجاحلي ؛ إذ كلان
انتصار الر شفة واض ًحا بشي ي جيال فيه .واي كت سوالانوف معل ًا على ذلك :وكانلت سل للة أعل وأرتلال الر شلفة ت لاطق هنلا
وهنا بشعاراي اشتراكية  -رورية بصور الاصة ،وبالشعاراي ال وفييتية الرسبية .ولين هذ الشعاراي غرات وسلط الجبلاهيرو.
وفي اليو التالي روي الصحيفة غير الرسبية الناط ة باس ال وفييت ،ب ي وغض مزات ال فتاي التي كتل عليهلا شلعاراي ت ييلي
الحيومة البراتةو .وتت هذ اليلباي بالبرالغة؛ إذ ل تحب ال فتلاي التلي ُكتل عليهلا عرلاراي تريلي الحيوملة البراتلة سلو رل ث
جباعاي؛ مجبوعة بليسانوف ،ومفرز من ال لوزاق ،ومجبوعلة ملن البث فلين اليهلو البلرتراين بالرونلي .وبليا هلذا البلزي الث رلي،
الذي يعاي بت ليفه اناراع شذوذ سياسي ،كيلي واضح للت كيي على عجز النأا  .واضار أنصار بليسانوف وجباعة الروني إلى طلي
يفتاته ال ل البأاهر  ،تحت ت رير أصواي ايحتجاال البعا ية التي أطل تها الجبلوع الغفيلر  .أملا ال لوزاق ف لي انتلزع البتألاهرون
وإصرارا.
علبه ومزاو ألنه أههروا عنا ًا
ً
وإللليي وصللف األزف للتيا لهللذ البأللاهر  :ووتحللول ال للي الللذي كللان يتحللر حتللى تلللك اللحأللة إلللى نهللر واسللق مللن البيللا
الربيعية ،وأالذ يهي بالاوفان من لحألة إللى أاللر و .كلان هلذا فلي حلي فيرلورص البغالى كلله بلاألع الرلشلفية التلي كتل عليهلا:
وفلي ط الوزراء الرأسباليون العشر و .وأالرال أحي البصانق ال فتة التالية :وح الحيلا فلوق حل البلييلة الساصلة!و ولل ييلن أي
من األحزاب اط طرح هذا الشعار.
وكان الريفيون البصيومون يرحثون عن الزعباء ب عينه  .وكان الزعبلاء يسفضلون أنألاره أو يت لللون بيل ب لاطة .والي
أرر الر شفة عللى اللريفيين وأبنلاء البنلاط  ،اللذين أاللذوا يت لاءلون :هل يشلره الر شلفة عصلابة صلغير ملن البتلآمرين؟ واعتلرف
البنلليوبون مللن البشللهي الللذي رأو أن الر شللفة ي يشللرهون مجبوعللة مللن البتللآمرين .وأالللذوا يعترفللون للر شللفة بنغبللة مستلفللة ك ل
ايالت ف عن نغبته في الجل ة الرسبية .وإني تشيلون او في بتروغرا  .وليني ي تبليون ال و ذاتهلا فلي البنا لة وفلي الجرهلة.
وي ت تايق بتروغرا الزحف ضي ك الر و .وكان الر شفة ير ون عليه  :وانتأروا بعض الوات وسي تي ورك  .ف تنتشلر نفلر
ال فتاي عنيك أيضًاو.
وكت بليسانوف الب ن ما يلي :وال ل هذ البأاهر  ،كنت في ساحة ايستعراضلاي (سلاحة ملار ) إللى جانل تشلسييز .
واي يحأت من تعريراي وجهه أنه ل يين مسيوعًا أبيًا حول معنلى كثلر ال فتلاي التلي تاالل بالر اللوزراء الرأسلباليين .وكلان
لارا إليلله عللن تصللور وتصللبي بللاألوامر التللي كللان يوجههللا بعللض مبثلللي اللينيللين ،ك للا ح ي يللين ،كللانوا ي ومللون
هللذا البعنللى مشل ً
بايستعرا أمامنا كبا لو أن البأاهر عييه الوطنيو.
***
وكان للر شفة على ك حال وافعه لإلح ا بهذا الشي  .واي كترت صحيفة غوركي ت لول :وإذا حيبنلا ملن الل ل يفتلاي
وشعاراي البتأاهرين ،وجينا أن البأاهر العبلية ليو األحي اي كشفت اينتصار اليامل للرلشلفية فلي بروليتاريلا بتروغلرا و .كلان
كريرا ،ك رته الرلشفية على األر وبال ح اللذين االتارهبا الصومهبا .ف ي أالرال مرتبر ال وفييتاي ،الجبلاهير إللى
ح ًا
انتصارا ً
ً
الشارع ببرا رته الساصة ،ألنه أيي الهجو  ،واَ سر بايئت ف ،وأ ان الر شفة .فلر ي عليله هلذ الجبلاهير :نحلن ي نريلي الهجلو  ،وي
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ايئت ف ،ون ف إلى جان الر شف ة .تلك كانت النتيجة ال ياسية للبأاهر  .فه من البيهد بعي ك هذا أن ت ل صلحيفة البناشلفة،
في اليو التالي أولئك الذين ابتيعوا فير البأاهر َ :من الذي ااترح هذ الفير التعي ة؟
***
ومن الريهسي أن عبال وجنو العاصبة ل يشتركوا كله في البأاهر  .ول يين ك البتألاهرين ملن الر شلفة .وليلن لل ييلن
أحي منه يريي ايئت ف .وكان العبال الذين ب وا معا ين للرلشفية ي يعرفون بباذا يواجهونا .والي تحلول أعليا ه فيبلا بعلي إللى حيلا
متفرال .وسار تحت الشعاراي الرلشفية عي ي ب به من البناشفة وايشتراكيين  -الثوريين الذين ل ي اعوا بعي ع ااته ملق هلذين
الحزبين ،ولينه ف يوا الث ة بشعاراتهبا.
وأحيرت مأاهر  18يونيو (حزيران) اناراعًا هائ ً على البشتركين أنف ه  .ورأي الجباهير أن الرلشلفية الي أصلرحت الو ،
وتحول البتر ون نحوها .وكشفت البأاهراي التي واعت في موسيو وكييف والاركوف وإيياتيرينوس ف وعي من مين البنلاط
األالر ايز يا الهائ لنفلوذ الر شلفة .وفلي كل ميلان كانلت توضلق شلعاراي مبارللة إللى األملا  ،وتضلرب فلي الل نألا فررايلر
(شراط) ذاته .وكان ملن الضلروري اسلتس ص اسلتنتاجاي ملن كل هلذا .وبليا للجبيلق أن التلوفي يين ي يبليلون مسر ًجلا االلر .وليلن
الهجو أالرجه في اللحأة األالير من الحرال الذي وجيوا أنف ه فيه.
***
وبتاريخ  19يونيو (حزيران) واعت مألاهراي وطنيلة تحلت ايلا اليا يلت تحبل صلور كرن ليي .وي لول ميليوكلوف :ولل
تين هذ البأاهراي تشره ما حيث في الشوارع ذاتها باألمر ،وامتزال فيها اإلح ا بالنصلر ملق اإلح لا بعلي التصليي و وهلذا
فورا فوق البأاهرتين اللتين جع فيره منهبا تركيرًلا
إح ا شرعي! ولين التوفي يين تنف وا الصعياء من الرضا .وارتفق فيره
ً
يبواراطيا .فبا زال أما هريء الرجال كثير من األحياث ار أن يترعوا ك األوها والبهاناي حتى النهاية.
ف للي الت للت فللي ال ل ل أيللا أبري ل (ني للان) مأاهرتللان إحللياهبا روريللة واألالللر وطنيللة وأ الصلليا إلللى ضللحايا .وكانللت
أملرا ي يبيلن
صيا مراشر .وليلن الصليمة غليي ً
البأاهراي البعا ية في  18و 19يونيو (حزيران) متتابعة .ول ي ق في هذ البر س
تجنره أبيًا .واي ت ج الصيا لبي الب ة عشر يو ًما ف ط.
واستفا الفوضويون ،الذين ل يعرفوا كيف يررهنوا على است له الذاتي من مألاهر  18يونيلو (حزيلران) لبهاجبلة سلجن
فيرورص .وأطل سراح البواوفين الذين كان معأبه من مجرمي الح العا ون اتال ،ي سمن سجن واحي ب سمن علي سلجون .وملن
الاريعي أن الهجو ل يين مفاج إل ار ال جون؛ ألنها ذابلت تبا ًملا أملا الفوضلويين الح ي يلين أو البليعين .ولل ييلن لهلذ الحا رلة
الغريرة أية صلة بالبأاهر  ،ولين الصحافة الوطنية جعلتهبا وااعة واحي  .فال الر شفة من مرتبر ال وفييتاي ال يا بتح ي الا
عن طري ة إط ق سراح  460مجر ًما من ال جون البستلفة .ومق ذلك لل ييلن التوفي يلون لي لبحوا ألنف له ببثل هلذا الرلذخ ،ألنهل
كلانوا يسشلون أن ييشلف التح يل مبثللي اإل ار العليللا أو حلفلاءه فلي اليتللة .وباإلضلافة إللى هللذا لل ييلن للييه أيلة رغرلة بإي للاف
ايفتراءاي البجحفة ضي البأاهر التي نأبوها ب نف ه .
وارر بير يفيرسيف ،الذي أراق ماء وجهه ار عي أيا فلي عبليلة ار ورنوفلو ،اينت لا  .ف لا بإغلار جييلي عللى الليار ؛
بحجة الرح عن البواوفين الفارين .وااو الفوضويون اإلغار  ،واُت أحيه ال ل ترا ل النيران ،ونُهرت اليار  .وارع عبال ائر
فيرورص -الذين كانوا يعتررون الليار مل ًيلا لهل  -نلااو السالر .وتوافلت علي مصلانق علن العبل  .ون للت إشلار السالر إللى وائلر
أالر وإلى الثيناي.
فلورا ضلي الحيوملة
وان ضت األيا األالير من يونيلو (حزيلران) فلي غليلان م لتبر .وكلان فلوال الرشاشلاي م لتعيًا للعبل
ً
البراتة .واا عبال البصانق البضربين بجولة في األفواال ،و عوها إلى النزول إلى الشوارع .واا ف حلون ملتحلون ،معأبهل ملن
الشي يرتيون معلاطف الجنلو  ،وشليلوا مواكل احتجلاال أاللذي تالوف الشلوارع ،وكلانوا رجلايً يرلغلون ملن العبلر أربعلين عا ًملا
ياالرون بتصاريح ألعبال الح ول .واا الر شفة بالتحريض ضي أي الروال إلى الشوارع؛ ف ي االلت مألاهر  18يونيلو (حزيلران)
ك ما يبين أن ي ال .وال يا ببأاهر أالر ي ييفي للحصول على تغييراي .ولين ساعة اينتفاضة ل تيق بعي .وبتاريخ  22يونيلو
لورا موج ًهللا إلللى البواللق ،اللالوا فيلله :وي تصللياوا أي نللياء يلليعو إلللى التأللاهر يصللير باس ل التنأللي
(حزيللران) طرللق الر شللفة منشل ً
الع يريو .ووص البنيوبون من الجرهة ،وايموا الشياو بصي أعبال العنف والع وباي .وأل ت التهييياي البتيلرر بحل بعلض
ال اعللاي الزيللت فللوق النللار .واللال بيللان الر شللفة فللي اللجنللة التنفيذيللة مللا يلللي :وإن الجنللو ينللامون فللي كثيللر مللن األفللواال وسل حه
ب يييه و.
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صلياماي فلي الشلارع .وكانلت تشلي شلراراي تفريلغ صلغير
وأراري البأاهراي الوطنية ،التي كانت م لحة فلي الغالل  ،س
ليهرباء متراكبة .ول تين أية جهة من الجهاي ت تعي للهجو بصور مراشر ؛ فالرجعية ضعيفة جيًا .ول تين الثور وار ة بعلي كل
الث للة ب واهللا .وليللن شللوارع البيينللة بلليي مفروشللة بللالبتفجراي .وكللان النللزاع فللي الهللواء .وكانللت الصللحافة الرلشللفية تف للر وتعلليل.
ويسللون الصللحافة الوطنيللة ال هللا فتشللن حبلللة جامحللة ضللي الر شللفة .وكتل لينللين بتللاريخ  25يونيللو (حزيللران) مللا يلللي :وإن عويل
الغض وال سط الذي ييوي من ك األنحاء ضلي الر شلفة يعرلر علن األنلين البشلتر لليا يلت وايشلتراكيين  -الثلوريين والبناشلفة
لضعفه الساص .إنهل األكثريلة ،وهل فلي ال للاة ،ويشليلون معًلا كتللة واحلي  ،ويلرون أنله ي شليء يعبل عللى نجلاحه ! فلبلاذا ي
يصرون جا غضره على الر شفة؟و.

الهوامش
()1

راجق التفاصي حول هذ الب لة في البلح را  ،3في نهاية الجزء الثاني.
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الاستنتاج
ل ي حاولنا في الصلفحاي األوللى ملن هلذا ال ُب َرللف إبلراز كَل كانلت أسلر رلور أكتلوبر (تشلرين األول) عبي لة فلي الع الاي
ايجتباعية الروسية .ويتبيز تحليلنا ،ب نه لن يُهي أبيًا بعي الثور اعتبا ًا على ما واق من أحياث ،بل أنله أُعالي ،عللى العيلر ،ارل
الثور  ،وار التبهيي لها ،هذا التبهيي الذي ت في عا .1905
واي حاولنا في الصفحاي التي تلت فيبا بعي اكتشاف كيفية ههور ال و ايجتباعية في روسيا ال ل أحلياث الثلور  .وسلجلنا
نشاط األحزاب ال ياسية في ع اتها البترا لة مق الار اي .ومن الببين وضق تعاطف البرللف ونفلور جانرًلا .ويحل لنلا أن نعتلرف
ببوضوعية العر التاريسي؛ إذ أعا ايرتراط اليااللي ل حياث على أسلا التالور الح ي لي للع الاي ايجتباعيلة ،عنليما ي لتني
إلى واائق م رر بصلور صلحيحة .وعنليما ينيشلف مرلرر وجلو التالور فلإن هلذا التالور فلي حلي ذاتله أفضل تح ل لبوضلوعية
العر .
واي أكيي أحياث رور فرراير (شراط) التي سر ناها لل ارئ الياء النأري ،هذا الياء الذي كان نصفه حتى اآلن عللى األال ،
هو ما يلي :كانت ك ايحتبايي الرييلة األالر للتاور ال ياسي الاضعة لتجربة الحيا  ،ومرفوضة كحلول غير اابلة للتاريل ارل
أن تص الرروليتاريا إلى ال لاة.
ل ي أ ي حيومة الررجوازية الليررالية ،ملق كرن ليي رهينتهلا الييب راطيلة إللى فشل تلا  .وكانلت وأيلا أبريل (ني لان)و أول
إنذار أعاته رور أكتوبر (تشرين األول) بصور صريحة إلى رور فرراير (شلراط) .وحل محل الحيوملة البراتلة بعلي هلذا ائلت ف
كان ع به يأهر في ك يو من وجو  .ر كانت مأاهر يونيو (حزيران) ،التي حي تها تاريسها وايامها اللجنة التنفيذيلة ،ببرا رتهلا
الساصة ،مق أنها ل تحي ها -والح ي ال -طوعًا ،وحاولت رور فرراير (شراط) في هلذ البألاهر ايلا اوتهلا بالب ارنلة ملق الواي
رللور أكتللوبر (تشللرين األول) فتعرضللت لهزيبللة ااسللية .وكانللت حتبيللة الهزيبللة أاللو ألن البأللاهر تبللت علللى أر بتروغ لرا
وأنزلها نفر العبال والجنو الذين ح لوا انتفاضلة فررايلر (شلراط) مريلي بحبلا كل ملا تر لى ملن اللر  .وأبلرزي مألاهر يونيلو
(حزيران) أن عبال بتروغرا وجنو ها يتجهون نحو رور رانية ،كترت أهيافها على أع مها .وكانت الييئ التلي ي تحتبل اللن ض
تررهن على أن ك بااي الر –رغ أن ذلك ت مق بعض الت الير البحتو – ت ف إلى جانل اللط بتروغلرا  .وهيلذا اسلت ُنزفت رلور
فرراير (شلراط) ملن الناحيلة ال ياسلية فلي حلوالي نهايلة الشلهر الرابلق .وال لر التوفي يلون ر لة العبلال والجنلو  .وأصلرح النلزاع بلين
أملرا محت ًبلا بعلي ذللك .وبعلي اسلتعرا  18يونيلو (حزيلران) اللذي كلان
األحزاب الب يار على ال وفييتاي والجباهير ال وفييتية ً
تح ًا سلبيا لع ااي ال و بين الثورتين ،اتسذ الصراع طابق عنف معلن ي ي او .
وهيذا جاءي وأيا يوليو (تبوز)و .والرال نفر العبال والجنو إلى الشارع بعي الب ة عشر يو ًما من البأاهر البنأبة ملن
ال بة ،ولينه الرجوا في هذ البر ببرا رته الساصة ،وطالروا اللجنة التنفيذية البركزية باسلت ال للاة .ورفلض التوفي يلون ذللك
صراحة .وأ ي أيا يوليو (تبوز) إلى صياماي في الشوارع ،كان ربنها واوع بعلض الضلحايا .وانتهلت هلذ األيلا ب لح الر شلفة
الللذين أل يللت علللى عللات ه م للئولية عجللز نأللا فررايللر (شللراط) .وبُ ليسئ بتنفيللذ اياتللراح الللذي ت للي بلله ت لليريتلي بت لاريخ  17يونيللو
(حزيلران) واللذي طلل فيله اعترلار الر شلفة اللارجين عللى ال للانون ،وطلل بنلزع سل حه –اياتلراح اللذي رفلض انئل وذ .-و ُمنعللت
الصحف الرلشفية .و ُ
سح من العبال س حه  .واته زعباء الحزب ب نه مرتزاة يعبلون لصلالح
شتت ال واي الع يرية للر شفة .و ُ
سجن الرعض اآلالر.
هيئة األركان األلبانية .واضار بعضه إلى ايالتفاء ،على حين ُ
واي ههر عجز الييب راطية شام ً وتا ًما في واينتصلارو اللذي ح له التوفي يلون عللى الر شلفة فلي يوليلو (تبلوز) .واضلار
الييبواراطيون إلى زال ااعاي مضا للثور بصور واضحة ضي العبال والجنو  ،ول تين هذ ال اعاي معا ية للر شفة فح ،
ب معا ية لل وفيتاي أيضًا؛ إذ ل تين اللجنة التنفيذية تبلك ااعاي الاصة بها.
سا صحي ًحا صاغه ميليوكوف وحولله إللى ايالتيلار التلالي؛ كورنيللوف أ لينلين؟
واستسلص الليرراليون من هذ األحياث ر ً
وكانللت الثللور بالفع ل ي تتللر ميانًللا لببليللة الوسللط الصللحيح .واالللت الثللور البضللا لنف للها :ينرغللي أن يللت ايالتيللار فللي الواللت
الحاضر ،فإذا ل يت في هذا الوات فلن يت أبيًا .و اا كورنيلوف ال ائي العا لل واي الب للحة بعصليان ضلي الثلور تحلت سلتار ال يلا
بحبلة ضي الر شفة .كبا ت تري فلي الوالت ذاتله كل أنلواع البعارضلة الشلرعية ،ارل اينتفاضلة ،ب لتار الوطنيلة ،متعلللة بباالل
البعركة ضي األلبان ،كذلك كانت ك أنواع الثلور البضلا الشلرعية ،بعلي اينتفاضلة ،تتعلل بباالل البعركلة لبحاربلة الر شلفة.
وكان كورنيلوف ميعو ًما من ار الار اي البالية وحزبها ،وهو حزب اليا يلت .وهلذا لل يبنلق –بل سلاعي عللى العيلر– ال اعلاي
التي اا ها كورنيللوف للزحلف عللى بتروغلرا ملن أن تُهلز ون اتلال ،وأن ت ت لل ارل أي اشلترا  ،وأن تترسلر ك الر ملاء فلوق
الحييي ال االن لبيف  .وهيلذا تبلت تجربلة انتفاضلة يبينيلة أيضًلا ،وبواسلاة شلسص كلان عللى رأ ايلا الجليد .وتل التح ل ملن
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ع ااي ال و بين الار اي البالية والشع بصور عبلية .ولبا طرح ايالتيار التالي؛ كورنيلوف أ لينين ،س ط كورنيللوف كثبلر
مضارا انذا إلى ايالتفاء في ملج عبي .
فاسي  ،مق أن لينين كان
ً
فبا هو ايحتبال الريي الذي لل ي لتسي ولل يجلرب ،ولل يلت التح ل منله ،واللذي ب لي بعلي كل هلذا؟ لل يرل سلو احتبلال
الرلشفية .والوااق ،أن الجباهير استياري بصس وبصور نهائية إلى الر شفة بعلي محاوللة كورنيللوف وهزيبتله الشلنعاء .وااتربلت
رور أكتوبر (تشرين األول) حتى أصرحت ضرور طريعية .وتبت انتفاضة أكتوبر (تشلرين األول) فلي العاصلبة ون سلفك للليماء
كثيرا من الضلحايا فلي بتروغلرا .
بصور فعلية ،ال فًا ينتفاضة فرراير (شراط) التي اي عنها :إنها انتفاضة بيضاء ،مق أنها كلفت ً
أي يح لنا بعي ك هذا أن نت اءل عن الييئ التي يبين إعاا ها أيضًا عن البررر العبي لوجو رور أكتوبر (تشلرين األول)؟ أو
لللير مللن الواضللح أن هللذ الثللور ي يبيللن أن ترلليو ربللر مغللامر أو نتيجللة يباغوجيللة إي بالن للرة لبللن ضللربته فللي أكثللر ن للاطه
ح اسية؛ في جيوبه ؟ إن البعركة اليموية ل تريأ إي بعي استي ء ال وفييتاي الرلشفية عللى ال للاة ،عنليما بلذلت الار لاي البنهلار ،
بيع ملا ي ملن حيوملاي ول الحلفلاء ،جهلو ًا يائ لة يسلتعا ملا ال لرته .وبكدأت عنيئلذ سلنواي الحكرب األهليكة وت ككل الجكيش
األحمر .ووضعت الر الجائعة في ه نظام شيوعية الحرب ،وتحولت إلى مع ير إسرارطي .وش ت رور أكتوبر (تشرين األول)
طري هللا الاللو أرللر الاللو  ،و حللري ك ل أعلليائها ،واهتبللت بح ل مشللي تها اياتصللا ية ،وضللبيي أالاللر جراحاتهللا فللي الحللرب
اإلمرريالية والحرب األهلية ،وتوصلت إلى أعأ النجاحاي في مجال التاور الصلناعي .وانرعثلت أمامهلا ملق ذللك صلعوباي جييلي
ناجبة عن انعزالها في محيط مرلف من ول رأسبالية اوية .ل ي جل الوضق البتسلف للتاور الرروليتاريا الروسية إلى ال لاة ،رل
ما لر هذا الوضق أن طرح أمامها معض ي الاير صعرة ي يبين حلها حل ً تا ًملا ضلبن إطلار وللة منعزللة .وهيلذا كلان مصلير
هذ اليول مرتر ً
اا تبا ايرتراط بال ير ال ح للتاريخ العالبي.
ويأهر هذا الجلزء األول ،البيلر لثلور فررايلر (شلراط) كيلف ولبلاذا كلان ملن الواجل أن تتحلول هلذ الثلور إللى العلي .
وسييشف الجزء الثاني كيف انتصري رور أكتوبر (تشرين األول).
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