
جدل العالقة بین الدستور والوضع التاریخي  

ماركس.  ك١٨٤٣مقاطع من دفاتر كرویسناخ لعام 

 عند قراءة وتلخیص مجلة اوراق تاریخیة فلسفیة، التى كان یحررھا ١٨٤٣اغسطس  –كتبھا ماركس فى یولیو (
وقد وجدت . و كان ماركس وقتھا مھتما بصفة خاصة بمقال رانكھ عن عھد عودة الملكیة فى فرنسا. لیوبلد رانكھ

ھذه المالحظة فى دفتر كرویسناخ الرابع الذى یحتوى على مقتطفات ماركس التاریخیة التى كتبت فى 
.)، وھى ترتبط مباشرة بنقده لفلسفة الحق عند ھیجل١٨٤٣یولیوواغسطس 

، فى ظل لویس فیلیب، )میثاق فرضھ الملك ( فضل الملك }ب{فى ظل لویس الثامن عشر اتى الدستور . مالحظة
ویمكن ان نالحظ بصفة عامة تحول الموضوع الى محمول، ). فرض الملكیة ( فضل الدستور } ب{أتى الملك 

لیس . وارتداد المحمول الى موضوع، ان استبدال ھذا الذى یَُحِدد بذاك الذى یَُحَدْد،ھو دائما الثورة االشد مباشرة
وایضا ). الملكیة الجدیدة ( والقانون یصنع الملك ) الملكیة القدیمة ( الملك یصنع القانون .فقط فى الجانب الثورى

كما تتطلب الدولة قانون . حق البكورة ھو قانون الدولة. وكذلك الرجعیون. ھذا ھو الحال فیما یتعلق بالدستور
ونظرا لحقیقة ان ھیجل، من ثم، یجعل عناصر فكرة الدولة الموضوع، واشكال الوجود القدیمة للدولة . البكورة

بینما فى الواقع التاریخى فان الواقع ھو العكس، فان فكرة الدولة ھى بدال من ذلك محمول تلك ، ھى المحمول
انھ نفس الشئ مع فكرتھ عن وحدة . االشكال للوجود، وھى تعبر فقط عن الطابع العام للفترة، عن غائیتھا السیاسیة

ولكن ھنا وبصفة جوھریة فى الدین .بواسطتھا تصبح كل اشكال الالعقل اشكاال للعقل. الوجود الفلسفیة والدینیة
ھذه المیتافیزیقا ھى التعبیر . جعل العقل العامل المحدد، بینما فى الدولة جعلت الدولة ھى العامل المحدد
. المیتافیزیقى عن رجعیة العالم القدیم بوصفھ حقیقة النظرة العالمیة الجدیدة

، دار التقدم، موسكو، ١٣١انجلز، االعمال الكاملة، المجلد الثالث، ص ، المصدر، ماركس
١٩٧٥ ..

 
.عنوان اضافي من وضع المترجم – جدل العالقة بین الدستور والوضع التاریخي 

 

الدولة الدستوریة النموذجیة 

دولتنا الدستوریة " ودائما مایكون ذلك برضى متجدد، الى بلجیكا، ،  اكتوبر، اننا نعود دائما٢١كولونیا، 
".النموذجیة 

كما بینا انھ اذا مااستمرت فقط الجرائم ". اعظم رعایا لیوبلد "ھو "الفقر"لقد برھنا فى اعداد سابقة من جریدتنا ان 
فسوف تكون " ، ٤٧- ١٨٤٥ فى التطور عفویا بنفس المعدل كما فى ١٨التى یرتكبھا الصبیة والفتیات تحت سن 

وقد اثبتنا فى نفس المقال ان ".  فى السجن، بما فیھ االطفال الذین لم یولدوا بعد ١٨٥٦بلجیكا كلھا حوالى عام 
 من الجریدة الرینانیة ٦٨العدد ( تجفیف مصادر بلجیكا الصناعیة من الدخول یترافق مع نمو الفقر والجریمة 

)! الجدیدة 

".الدولة النموذجیة "الیوم سوف ننظر فى الوضع المالى ل 

 فرنك ١١٩٠٠٠،٠٠٠ ١٨٤٨المیزانیة العادیة لعام 
فرنك ١٢٠٠٠،٠٠٠القرض االجبارى االول 
فرنك ٢٥٠٠٠،٠٠٠القرض االجبارى الثانى 

فرنك ١٢٠٠٠،٠٠٠اوراق نقدیة بمعدل تبادل ثابت 
فرنك ١٦٨٠٠٠،٠٠٠: االجمالى 
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فرنك ٤٠٠٠٠،٠٠٠باالضافة الوراق نقدیة بمعدل تبادل ثابت مضمون من الدولة 
فرنك ٢٠٨،٠٠٠،٠٠٠: اجمالى 

انھا تقف . تقف بلجیكا، ھكذا یقول لنا روجییھ،مثل صخرة وسط العواصف العالمیة التاریخیة، ولكنھا لم تتأثر بھا
 فرنك ھو الترجمة النثریة للسلطة العجائبیة ٢٠٨٠٠٠٠٠٠ان مبلغ . على االساس الوطید لمؤسساتھا العریضة

. وانما ستھلك بذل االفالس. ان بلجیكا الدستوریة لن تسقط بسبب التطور الثورى. لتلك المؤسسات النموذجیة

ان الحكومة البلجیكیة اللیبرالیة، حكومة روجییھ، مثل كل الحكومات اللیبرالیة، لیست سوى حكومة الرأسمالیین،
سوف نرى فورا كیف انھا رغم تنامى الفقر وتدھور الصناعة، التترفع عن . ورجال البنوك والبورجوازیة الكبیرة

.استخدام اشد الوسائل مكرا لتستغل دائما ابدا االمة بكاملھا لصالح بارونات البنوك

ان القرض الثانى المذكورفى التصنیف عالیھ، قد انتزع بصفة اساسیة من البرلمان عبر تأكید ان صكوك الحكومة 
الكاثولیكیة من قبل وزیر المالیة ) دى تیھ(وقد اصدرت صكوك الحكومة ھذه فى ظل حكومة . قابلة لالسترجاع

وقد صدرت ھذه الصكوك الحكومیة مقابل قروض طوعیة قدمت للدولة من قبل بعض بارونات . الفرنسى مالو
وقد الفت الفكرة الرئیسیة، الفكرة التى التنضب للخطب الصارخة التى وجھھا روجییھ وشركائھ ضد . المال

.حكومة دى تیھ

 –بلجیكا لدیھا جریدة مونیتور ایضا  –وألى وجھة تنطلق الحكومة اللیبرالیة؟ انھا تعلن فى جریدة المونیتور 
. فى المائة٥اصدار ا جدیدا للصكوك بفائدة 

اى وقاحة تلك التى تؤدى الصدار صكوك حكومیة جدیدة بعد ان جرى الحصول على قرض اجبارى خفیة تحت 
.لكن ھذا لیس كل شئ! كان لھا ان تسترجع) مالو(ذریعة وحیدة بأن صكوك الحكومة االشد ضررا التى اصدرھا 

بینما تدر السندات البلجیكیة التى تضمنھا الدولة ایضا، فائدة تتراوح . فى المائة٥صدرت صكوك الحكومة بفائدة 
من سوف یستثمر اموالھ اذن فى صكوك الحكومة؟ اضف الى ذلك، ان وضع البالد بصفة .  فى المائة٨ و٧بین 

. عامة والقروض االجباریة قد تركت قلة ممن یستطیعون ان یقدموا قروضا طوعیة للدولة

ماھو اذن غرض ھذا االصدار الجدید للصكوك الحكومیة؟

لیست البنوك قادرة حتى االن ان تضع فى التداول كل االوراق النقدیة بمعدل تبادل ثابت قانونا وھو ماخولتھا 
والزال ھناك فى اوراقھا التجاریة عدة مالیین من ھذه السندات التى النفع فیھا . الحكومة اللیبرالیة فى ان تصدرھا

ھل ھناك طریقة افضل لوضع ھذه السندات فى .وال تثمر شیئا طالما بقیت مخزونة خفیة فى االوراق التجاریة
 فى المائة؟٥التداول من اعطائھا للحكومة مقابل صكوك الحكومة التى التأتى اال بفائدة 

 فى المائة على عدة مالیین من قصاصات الورق التى لم تكلفھ شیئا، والتى لھا قیمة ٥وھكذا فان البنك یسحب 
ان الجماھیر البلجیكیة من دافعى الضرائب سوف تجد عجزا فى . تبادلیة فقط ألن الدولة اعطتھا قیمة تبادلیة

المیزانیة التالیة یقدر ببضعة مئات من االالف االضافیة من الفرنكات وسیكون علیھا واجب ملزم بان توفرھا 
. لصالح البنك البائس

ھل ھناك مایدھش فى ان یجد بارونات المال البلجیكیین الملكیة الدستوریة مربحة لھم اكثر من الجمھوریة؟ لقد 
وتنظر الحكومة اللیبرالیة . اعزت الحكومة الكاثولیكیة وحمت بصفة اولیة ماھو اقدس، اى، مصالح مالك االرض

ھل ھناك مایثیر الدھشة فى انھ تحت . بعنایة فائقة ایضا لمصالح مالك االرض، وبارونات المال وخدم البالط
قیادتھا الماھرة فان ھذه االحزاب، التى تنقض بشراھة ھى ایضا على الثروة القومیة، او باالحرى فى حالة بلجیكا 
على الفقر القومى، والتى تتشاجر احیانا فى مثل ھذه المناسبات فیما بینھا، ھى االن، فى وئام تام، تحتضن بعضھا 

؟ "الحزب القومى : " بعضا وتشكل حزبا كبیرا واحدا فقط ھو 

، دار التقدم٤٨٤- ٤٨٢ماركس، انجلز، االعمال الكاملة، المجلد السابع، ص ص.١٩٧٦، موسكو، :المصدر 
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