
  انتھاك الدستور البروسي
انجلز .  ف

، یمنع الملك من ان یتعاقد على االقتراض باسم الدولة دون ١٨٢٠ ینایر ١٧ھناك قانون فى بروسیا، مؤرخ فى 
وھذا  } ٤٢{مصادقة المجالس العامة، وھى مؤسسة من المعروف للقاصى والدانى، انھا التوجد بعد فى بروسیا 

القانون ھو الضمان الوحید الذى یملكھ البروسیون اذا كان لھم ان یحصلوا ابدا على دستور، االمر الذى وعدوھم 
ان حقیقة وجود مثل ھذا القانون لیست معروفة عموما خارج بروسیا، وقد نجحت الحكومة فى . ١٨١٥بھ منذ 

بعد الثورة الفرنسیة . وھذا ھو االنتھاك االول – فى اقتراض ثالث مالیین من الجنیھات فى انجلترا ١٨٢٣عام 
، وحیث ان الحكومة البروسیة اضطرت لعمل استعدادات واسعة للحرب التى كانت ستنفجر وقتھا ١٨٣٠عام 

شأنا حكومیا،  } ٤٣{"مصالح تجارة عبر االطلنطى " على االرجح، والنھ لم یكن لدیھا نقود، فقد جعلت من 
والتى كانت بالطبع بضمانة ، ) جنیھ استرلینى ١٧٠٠٠٠٠( واقترضت اثنى عشر ملیونا من الدوالرات 

ھذا اذا تغاضینا عن االنتھاكات الصغرى، مثل بضع مئات االالف . االنتھاك الثانى –الحكومة، وانفقتھا الحكومة 
. فى ھذه اللحظة انتھاكا ثالثا عظیما} فریدریك ویلیام الرابع { من الجنیھات لذات االمر، وقد ارتكب ملك بروسیا 

االئتمان الذى قدم لھذه المسألة قد استنفد، وحیث ان بنك بروسیا موجود بنفس الطریقة، اى شأنا حكومیا بشكل 
 جنیھ ١٣٥٠٠٠٠( حصرى فقد منحھ الملك السلطة الصدار اوراق نقدیة فى حدود عشرة مالیین دوالر 

قرض "  للنفقات المتزایدة للمؤسسة تبلغ فى الواقع مرتبة ١/٣ ملیون كودیعة و ١/٣ ٣ھذا، خصم ). استرلینى 
قیمتھ ستة مالیین دوالر او تقریبا ملیون جنیھ، سوف تكون الحكومة مسئولة عنھ، وحتى ھذا " غیر مباشر 

ولنا كل االمل ان البروسیین وخاصة الطبقات . الوقت فلیس ھناك شركاء راسما لیون خاصون فى بنك بروسیا
. الوسطى، وھى االكثر اھتماما بالدستور، لن تدع ھذا یمر دون احتجاج نشیط

ھوامش
، كان ١٨٢٠ ینایر، ١٧مرسوم حول كیفیة التعامل مع قروض الدولة فى المستقبل، صدر فى بروسیا فى  }٤٢{

. على القروض الجدیدة ودیون الدولة ان تضمن من قبل الجمعیة البروسیة المقبلة للطبقات وكذلك من الحكومة
 وقد ١٧٧٢شركة ائتمان تجاریة تأسست فى بروسیا فى  –االشارة الى جمعیة التجارة البحریة البروسیة  }٤٣{ 

وقد قدمت ائتمانا عظیما للحكومة ولعبت من الناحیة الفعلیة دور . تمتعت بعدد من المزایا المھمة من قبل الدولة
.  بشكل رسمى بنك الدولة البروسى١٩٠٤صارت فى .البنك والسمسار
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