
دستور الجمھوریة الفرنسیة

ماركس.  ك

 ١٨٤٨ نوفمبر ٤الذى أقر فى 
:ومایستحق االنتباه فیھ المقاطع التالیة، تتصدر الدستور مقدمة بالغیة

 ومبادؤھا ھى حریة، ٣.واحدة وغیر منقسمة، الجمھوریة الفرنسیة دیموقراطیة٢. تعلن فرنسا انھا جمھوریة١
 وھى تحترم استقالل االمم االخرى، وتعمل من ٥.الملكیة، النظام العام، مساواة، اخاء، واسسھا ھى العائلة، العمل

! روما. (وھى لن تشن حروبا عدوانیة، ولن تستخدم ابدا قوتھا ضد حریة اى شعب. اجل احترام استقاللھا ایضا
٤٠٩( 

قبل انتفاضة یونیو، خطَّت الجمعیة الوطنیة دستورا تضمن من بین حقوق وواجبات اخرى اعترف بھا لالنسان، 
.المواد التالیة

 الحق فى التعلیم حق مكفول لكل المواطنین بما یضمن لھم التطور الكامل لقدراتھم البدنیة واالخالقیة ٦مادة 
.والذھنیة، وذلك بواسطة تعلیم مجانى تكفلھ الدولة

وعلى ذلك فان واجب المجتمع ھو .  الحق فى العمل ھو حق كل مواطن فى المجتمع فى ان یعیش من عملھ٧مادة 
.ان یزود القادرین ممن الیجدونھ على ایجاده

. الحق فى االعانة ھو حق الیتیم، والعاجز والمسن فى ان ترعاه الدولة٩مادة 

 الشجاعة للطبقة الوسطى، محیت ھذه المواد من الدستور، وتبدو االن فیھ على ١٨٤٨بعد ان منحت انتصارات 
-:النحو التالى 

ولیس لفرد او . وھى ابدیة غیر قابلة للتنازل عنھا. تكمن السلطة العلیا فى جماع المواطنین الفرنسیین) ١. (١م "
."جزء من الشعب ممارستھا

الیمكن ان یقبض على احد او ان یتم سجنھ اال بالطریقة التى یحددھا  -:حقوق یضمنھا الدستور ) ٢. (٢م" 
."القانون

والیجوز دخولھ اال وفقا للطرق التى  -لمسكن كل من یقیم على االرض الفرنسیة حرمة الیجوز انتھاكھا.٣"
."یحددھا القانون

نالحظ ھنا وفى كل مكان ان الدستور الفرنسى یضمن الحریة، ولكن دائما مایرفقھا بجملة من االحكام االستثنائیة 
وكل االستثناءات التى شرعھا االمبراطور نابلیون، وعھد عودة ! یحددھا القانون، او التى سیحددھا القانون

وھكذا، على سبیل المثال، فان قانون . الملكیة، و لویس فیلیب لم تجر استعادتھا فقط، وانما، تكاثرت بما الحد لھ
،الذى یتعلق بحالة االحكام العرفیة یُمَّكن الرئیس اثناء عدم انعقاد الجمعیة من اعمالھ ١٨٤٩التاسع من اغسطس 

. فى غیابھا، وھو القانون الذى یخول السلطات العسكریة حق تقدیم كل المتھمین السیاسیین امام المحاكم العرفیة
ان تبعد كل ، اضف الى ذلك فھو یمنحھا حق دخول وتفتیش اى مسكن نھارا او لیال، ان تصادر االسلحة

.االشخاص الذین لیس لھم موطن معلوم فى المكان الذى اعلن خضوعھ لالحكام العرفیة

الوحید الذى یتمتعون بھ على التراب الفرنسى،ھو حق االعتقال، واالبعاد وذلك " الحق"اما بالنسبة لالجانب، فان 
. بقدر ماتعتقد سلطات البولیس ان ھذا ھو االمر المالئم

اما بالنسبة للفرنسیین، فیمكن اعتقال اى مواطن فرنسى اذا مااصدر موظف رسمى واحد امرا رسمیا بھذا 
!المعنى
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والیمكن تشكیل محكم استثنائیة تحت اى مسمى او . الیمكن الحد ان یحاكم من اى كان سوى قاضیھ الطبیعى. ٤"
. ایة ذریعة

اضف الى ذلك فان . فان المحاكم العسكریة تلغى المحاكم االخرى" األحكام العرفیة" لقد رأینا آنفا انھ فى ظل
 لقسم من المعتقلین السیاسیین، وبعد ١٨٤٨فى ، "المحكمة العلیا "، اسمیت "محكمة استثنائیة"المجلس قد اسس 

!! منتفض بدون محاكمة على االطالق١٥٠٠٠االنتفاضة فى یونیو نفوا 

لكنھم یُنفوا الى مستوطنات موبوءة بالحمى، حیث یقضى "..  تلغى عقوبة االعدام فى الجرائم السیاسیة ٥"
.غایة مافى االمر ان ھذا یحدث بطریقة اشد بطئا، وبشكل مؤلم لحد بعید،علیھم

 للمواطنین حق تشكیل الجمعیات، واالجتماع سلمیا غیر مسلحین، وتقدیم العرائض، والتعبیر عن اراءھم من ٨"
."ولیس للتمتع بھذه الحقوق حد سوى الحقوق المتساویة لالخرین، والسالمة العامة. خالل الصحافة او غیرھا

یسلب التمتع بھذه الحقوق تماما تدلل علیھ بوضوح تام الوقائع التالیة " السالمة العامة"حقیقة ان الحد الذى تضعھ 
:-

 لیس فقط اعادوا طلب تأمینات الصدار ١٨٤٩ ویولیو ١٨٤٨ اغسطس ١١وفقا لقوانین  ---. حریة الصحافة١
.الصحف، ولكن اعید تجدید كل انواع الحظر التى وضعھا االمبراطور نابلیون، من وقتھا، وجعلت اكثر صرامة

ویمد نطاق التشریع لكل الصحف االسبوعیة، والمجالت، والدوریات، !  قیمة التامین١٨٥٠ یولیو ٢٣یزید قانون
. اضف الى ذلك فانھ یستلزم ان یوقع كل مقال باسم كاتبھ، ویعید استخدام االختام فى الصحف ). ٤١٠(الخ 

والیكتفى بذلك، فیفرض خاتما على روایات التسالى، وعلى الكراسات االدبیة المحضة ایضا، ویفرض ذلك تحت 
وھى . بعد سن القانون الذى نوھنا عنھ آنفا،اختفت الصحافة الثوریة تماما! طائلة عقوبة غرامات مالیة ضخمة

اسبوعا بعد اسبوع، صحیفة بعد صحیفة وكراسا عقب كراس كانت تتھم، وتغرم، : لطالما قاتلت ضد االضطھاد 
.لقد جلست الطبقة الوسطى فى مقاعد المحلفین، وسحقت صحافة الطبقة العاملة. وتقمع

وھكذا فان حریة الراى قد . ، الذى اعاد الرقابة على الدراما١٨٥٠ یولیو ٣٠لقد بلغ النظام الذروة بقانون 
.استؤصلت من مالذھا األدبى االخیر

 ٢ یولیو و٢٨خضعت النوادى طبقا للمرسومین الصادرین فى  –. حق تشكیل الجمعیات واالجتماعات العامة. ٢
وعلى سبیل المثال، لیس مصرحا لھا . ، لجملة من لوائح البولیس، انكرت علیھا اى حریة تقریبا١٨٤٨اغسطس 

وطبقا لنفس القانون، فان كل الحلقات غیر السیاسیة واالتحادات الخاصة . اصدار قرارات فى شكل تشریعى، الخ
.قد وضعت تماما تحت اشراف ونزوة البولیس

 فان الحكومة مخولة، بان تغلق وتمنع لمدة عام واحد كل النوادى ١٨٤٩ یونیو ٢٢-١٩ووفقا لقانون 
، فان ھذه السلطة قد منحت للحكومة لمدة عام اخر، ١٨٥٠ یونیو ١٢-٦وطبقا لقانون . واالجتماعات التى التقرھا

وجرى توسیع نطاقھا فعلیا لتشمل لقاءات جمع الشمل واالجتماعات التى تتعلق بانتخاب المندوبین، التى قد 
، فقد توقفت النوادى ١٨٤٨والنتیجة ھى انھ من الناحیة الفعلیة، ومنذ یولیو ! الترضى عنھا الحكومة

.واالجتماعات العامة،باستثناء الحلقات الملكیة والبونابرتیة

 ٣٠٠٠،یتعرض لعقوبة السجن لمدة التتجاوز ثالثة شھور، وغرامة التتجاوز ١٨٤٩ نوفمبر ٢٩وطبقا لقانون 
فرنك كل من اتحد من العمال وتضامن من اجل طلب زیادة فى االجر، واستنادا الى نفس القانون، فان ھؤالء 

بعد ان ) الخراب واالضطھاد ، االمر الذى یعنى التسول(العمال یخضعون لمراقبة البولیس لمدة خمس سنوات 
.یستكملوا تنفیذ العقوبة

.ھذا یكفى بالنسبة لحق تشكیل الجمعیات وعقد االجتماعات العامة

."وتمارس حریة التعلیم وفق الشروط التى یحددھا القانون، وتحت رقابة الدولة. حق التعلیم مجانى. ٩"
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وھذه الشروط تحدیدا ھى التى " وفق شروط یحددھا القانون "ولكن " التعلیم مجانى . "ھنا تتكرر المزحة القدیمة
.تنتزع حریة التعلیم كلیة

.، فان نظام التعلیم بكاملھ قد وضع تحت اشراف الكھنوت١٨٥٠ مارس ١٥وفى ظل قانون 

وھو یخضع . یقف على رأس ھذا الفرع من الحكومة المجلس االعلى للتوجیھ العام،یترأسھ أربع أساقفة فرنسیون
وقد وضع المدرسین . كل المدرسین، رغم انھم مختارین من المجالس العامة او المجالس الرعویة، لھیمنة القسس

فى وضع یشبھ الخضوع واالنضباط العسكریین، تحت القسس، العمد، الكھنة، وحریة التعلیم تتضمن وفقا للقانون 
. الیحق الحد ان یعلم بدون اذن السلطات المدنیة والكھنوتیة: الذى اقتبسناه انفا، مایلى 

."الیجوز انتھاك حقوق الملكیة. ١١"

."الدین القومى مضمون. ١٤"

."ویسھم فیھا كل مواطن حسب ملكیتھ وقدرتھ. تفرض الضرائب من اجل الخدمات العامة فقط. ١٥"

حول تفویض المنصب  -الباب الثالث 

-یؤكد ھذا القسم على ان 

." تستمد السلطة العامة من الشعب، والیمكن جعلھا وراثیة. ١"

."تقسیم السلطات ھو الشرط االولى الى حكومة حرة. ٢"

الیمكن اللیة . لیس تقسیم السلطة بل وحدتھا" الحكومة الحرة " ان شرط. ھنا لدینا الحماقة الدستوریة القدیمة
.انھا دائما حرفة المخادعین ان یجعلوھا معقدة وغامضة.الحكومة ان تكون بسیطة للغایة

حول السلطة التشریعیة –الباب الرابع 

.  نائبا، بمن فیھم من یمثلون الجزائر والمستعمرات٧٥٠ان السلطة التشریعیة موكولة لمجلس واحد یضم 
یستند النظام االنتخابى على .  شخص٩٠٠والیجوز الیة مجالس تدعى لتعدیل الدستور ان یقل عدد اعضائھا عن 

یلى ذلك اربع مقاطع،سوف یتعین علینا ان نوردھا كاملة . عدد السكان
." حق االنتخاب عام ومباشر، وشكل التصویت سرى٢٤"
 كل الفرنسیین ممن بلغوا الواحد والعشرین من العمر، متمتعین بحقوقھم السیاسیة والمدنیة لھم حق االنتخاب ٢٥"

."دون الرجوع الى اى جدول انتخابى

 كل الناخبین ممن بلغوا الخامسة والعشرین من العمر، لھم الحق فى ان ینتخبوا كنواب، بدون قیود تتعلق ٢٦"
."بالموطن

 سوف یحدد قانون االنتخاب االسباب التى یمكن على اساسھا حرمان المواطن الفرنسى من حق ان ینتخب او ٢٧"
."ان ینتخب

كل الفرنسیین ناخبون،ماداموا ." تعبر المواد السابقة عن نفس الروح تماما، مثلھا فى ذلك مثل بقیة الدستور
!یحدد َمن ِمن الفرنسیین لن یتمتع بحقوقھ السیاسیة" قانون االنتخاب "ولكن –" یتمتعون بحقوقھم السیاسیة 

، ادخل تحت ھذه الفئة كل المجرمین، ولكن لیس مرتكبى ١٨٤٩ مارس ١٥ان قانون االنتخاب الصادر فى 
 اضاف لیس فقط مرتكبى الجرائم ١٨٥٠ مایو ٣١غیر ان قانون االنتخاب الصادر فى . الجرائم السیاسیة

، وانما من ناھضوا القوانین التى تنظم "انتھاك اآلراء القدیمة المقررة" السیاسیة، اى كل ھؤالء الذین قد ادینوا ب 
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! الصحافة، كما انھ وضع بالفعل قیودا تتعلق بالموطن، حتى ان ثلثى الشعب الفرنسى الیتمكن من التصویت

.فى فرنسا"حق االنتخاب العام و المباشر "ھذا ھو مایعنیھ 

والیمكن لنائب ان یشغل وظیفة .  الیمكن لموظف عام یتقاضى اجره من الدولة ان یكون نائبا للشعب٢٨"
."یتقاضى علیھا اجرا تعتمد على الدستور خالل مدة قیام الجمعیة التشریعیة

.لقد تم تقیید ھذه الشروط بالقرارات الالحقة، وھى قد الغیت من الناحیة الفعلیة

" تجرى االنتخابات فى االقسام، فى المكان الرئیسى للمقاطعة، وبواسطة التذاكر االنتخابیة ٣٠"

" تنتخب الجمعیة الوطنیة لمدة ثالث سنوات، یعقبھا اجراء انتخابات جدیدة ٣١"
 االنعقاد فیھا دائم، غیر أن لھا سلطة التأجیل، وفى ھذه الحالة علیھا ان تعین لجنة بوصفھا ممثلة لھا الیقل ٣٢"

".ولھذه اللجنة سلطة دعوة الجمعیة فى حاالت الطوارئ .  مندوبا، واعضاء مكتب الجمعیة٢٥عدد اعضائھا عن 

وھم الیرتبطون باى تعلیمات ثابتة، ولدیھم حصانة، والیمكن معاقبتھم او .  یجوز إعادة إنتخاب النواب٣٨-٣٣
.ادانتھم على اآلراء التى یبدونھا فى الجمعیة، وھم یتلقون اجرا الیجوز لھم رفضھ

، فان االغلبیة قد اصدرت قاعدة جدیدة بعد الثالث "حریتھ فى التعبیر عن آراءه"و" حصانة النائب"اما بالنسبة ل 
عشر من یونیو تعطى السلطة لرئیس الجمعیة الوطنیة فى ان یقرر لوم النائب، وتغریمھ، وحرمانھ من اجره، 

 قانونا یعرض ١٨٥٠اصدرت الجمعیة فى . تماما" حریة الرأى "وھكذا تستأصل  ---وطرده بشكل مؤقت 
النواب للقبض علیھم بسبب الدیون حتى فى خالل دورة انعقاد الجمعیة، واذا لم یدفعوافى خالل وقت معین، 

.یفقدون وظیفتھم كنواب

.ولكن حصانة رجال االئتمان فقط –وھكذا فال توجد ال حریة النقاش او حصانة النواب فى فرنسا 

غیر انھ یجوز للجمعیة ان تشكل نفسھا فى لجان خاصة بناء على .  سوف تكون جلسات الجمعیة عامة٤٢-٣٩& 
وحتى یصدر القانون صحیحا، یتعین ان ینال اصوات اكثر من نصف النواب زائدا . طلب العدد المقرر من النواب

وفى غیرحاالت االستعجال الیمكن اصدار قانون دون ان یقرأ ثالث مرات، مع وجود فترة فاصلة تقدر . واحد
.بخمسة ایام بین كل قراءة واخرى

 ---االنجلیزى، فى فرنسا فى اى من المناسبات الھامة " الدستور"التراعى ھذه الصیغة التى جرت استعارتھا من 
على سبیل المثال،فقد جرى اصدار القانون االنتخابى .وبالفعل، فى تلك المناسبات التى كانت اشد ماتقتضى ذلك

. مایو عقب قراءة واحدة٣١المؤرخ فى 

حول السلطة التنفیذیة  –الباب الخامس 

 عاما على ٣٠على ان یكون من اصل فرنسى، بالغا من العمر .  توكل السلطة التنفیذیة الى الرئیس٤٤-٤٣&
.االقل، واالیكون قد فقد أبدا صفتھ كمواطن فرنسى

ولم یكن فقط شرطیا ،الرئیس االول للجمھوریة الفرنسیة، لویس بونابرت لم یفقد فقط صفتھ كمواطن فرنسى
.ولكنھ كان متجنسا سویسریا،  )٤١١(خاصا انجلیزیا 

 ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة اربع سنوات، والیجوز اعادة انتخابھ قبل مضى اربع سنوات على ٧٠ -٤٥&
وتجرى االنتخابات یوم االحد . وینطبق نفس القید ضمنا على اقاربھ حتى الدرجة السادسة. انتھاء شغلھ للمنصب

فاذا لم . وینتخب بالتصو یت السرى، وباالغلبیة المطلقة. الثانى من شھر مایو، فى السنة الرابعة بعد انتخابھ
یحصل اى مرشح على اكثر من نصف االصوات المسجلة، ملیونین على االقل، یجوز للجمعیة ان تنتخب رئیسا 

ویقسم الرئیس على احترام الدستور، ولھ ان یتقدم . من بین المرشحین الخمسة ممن حصل على اعلى االصوات
باقتراحات للجمعیة، من خالل وزراءه، ولھ ان ینظم الجیش، دون ان یترأسھ شخصیا،ولیس لھ ان یتنازل عن اى 

جزء من التراب الفرنسى، وال ان یحل او یعطل 
ولھ ان یتفاوض ویصدق على المعاھدات، والتى التصبح ملزمة . الجمعیة، كما الیحق لھ تعطیل سلطة الدستور

4



ولھ ان یمارس حق العفو، –وال یجوز لھ ان یعلن حربا دون اقرار الجمعیة . قطعیا اال بعد مصادقة الجمعیة علیھا
اما عن ھؤالء الذین ادانتھم المحكمة العلیا فال یمكن ان یعفى عنھم االمن قبل . ولكن لیس لھ ان یمنح عفوا عاما

وبذلك تصبح المداولة . وللرئیس ان یؤجل نشر قانون، ویطلب ان تتداولھ الجمعیة مرة اخرى. الجمعیة الوطنیة
وھو یعین السفراء والوزراء، ولھ ان یوقف، خالل ثالثة شھور، العمد، والمجالس المحلیة، والحرس . نھائیة

ویتعین ان تمھر كل مراسیمھ بتوقیع مزدوج من الوزیر المختص، . الوطنى، الخ التى انتخبھا المواطنون انفسھم
الرئیس، والوزراء، والموظفون العامون مسئولون فرادى كل فى مجال . والینطبق ذلك على اقالة الوزراء انفسھم

یعتبر كل عمل یحاول بھ الرئیس ان یؤثر، او یؤخر، او یمنع المجلس من . اختصاصھ عن اعمال الحكومة
—ویعد الرئیس بھذا العمل فاقدا لسلطاتھ على الفور. ممارسة وظائفھ المعتادة عمال من اعمال الخیانة العظمى

ویتعین على كل مواطن فى ھذة الحالة رفض اطاعة اوامره وتنتقل سلطاتھ فورا الى الجمعیة، وعلى قضاة 
.محكمة العدالة العلیا ان تجتمع حاال، وان تستدعى المحلفین الى مكان معین لمحاكمة الرئیس وشركاءه

 جنیھ ٢٤٠٠٠ فرنك فرنسى او ٦٠٠٠٠٠للرئیس ان یستخدم مقرا رسمیا، ولھ ان یتقاضى اجرا سنویا قدره 
وللوزراء مقعد بحكم المنصب فى }  جنیھ استرلینى ٨٦٤٠٠ فرنك او ٢١٦٠٠٠٠یتقاضى االن {استرلینى 

وللجمعیة الوطنیة ان تنتخب نائبا لرئیس . الجمعیة الوطنیة ولھم الحق فى مخاطبة الجمعیة حین یشاءون
ویقسم نائب الرئیس نفس القسم الذى یقسمھ . الجمھوریة من ثالثة یرشحھم الرئیس خالل شھر من تاریخ انتخابھ

الرئیس،على اال یكون من ذوى قرابة الرئیس، وھو یحل محل الرئیس اذا مامنعھ عارض من اداء عملھ، ویقوم 
اذا خال منصب الرئیس بسبب الوفاة، او الى سبب اخر، تجرى االنتخابات خالل حد . بمھمة رئیس مجلس الدولة

.اقصاه شھر واحد

مجلس الدولة  -الباب السادس 

او التى تقدم  –مجلس الدولة ھو مجلس استشارى فحسب، یقوم المقترحات المقدمة الیھ من الوزراء . ٧٥- ٧١&
.الیھ من المجلس

االدارة الداخلیة  -الباب السابع 

ان المادة الوحیدة ذات . یتناول ھذا الفصل الكھنوت، الحكام الرئیسیون،المجالس العامة ومجالس المقاطعات
:الشان، والتى وظفت الى اقصى حد ممكن ھى االتیة 

یجوز للرئیس وبمصادقة مجلس الدولة، ان یحل المجالس العامة، ومجالس الوالیات، والمجالس . ٨٠& 
.العمومیة

حول السلطة القضائیة  -الباب الثامن 

وتستحق االضافات االتیة بعض . اذا ماتحدثنا بصفة عامة، یعید ھذا الفصل انتاج تشریعات االمبراطور نابلیون
:المالحظة على اى حال 

. تمارس العدالة مجانا،باسم الشعب الفرنسى٨١& 

!على ضآلة ھذا االمر، فان المرء التقطع راسھ من اجل الشئ

 تتناول محكمة العدالة العلیا،التى لھا وحدھا سلطة محاكمة الرئیس، والتى یمكن ان یستدعى امامھا ١٠٠ -٩١& 
.الوزراء،وكل المجرمین السیاسیین التى تعتقد الجمعیة الوطنیة ان من المالئم احالتھم الى ھذه المحكمة

من بین ) وھى اعلى محكمة فى فرنسا ( من خمس قضاة تختارھم محكمة النقض " المحكمة العلیا"تتالف ھذه 
. اعضاءھا، ومن ستة وثالثین محلفا یختارون من المجالس العامة لالقسام، بواسطة ھیئة ارستقراطیة تماما

ھنا تظھر اسماء باربى ( —١٨٤٨مایو ، ١٥الوحیدون الذین حوكموا امام ھذه المحكمة،ھم المتھمون فى 
. ١٨٤٩ یونیو، ١٣والمندوبین الذین اجریت تسویة معھم فى !) وبالنكى امام ھذا القضاء

، شطبت اسماء كل من یجھلون القراءة والكتابة من جداول المحلفین، وعلى ذلك ١٨٤٨ اغسطس، ٧طبقا لقانون 
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!استبعدوا ثلثى السكان الراشدین

القوات المسلحة -الباب التاسع 

ویكشف . والتدخل جرائم الجنود فى اختصاص المحاكم المدنیة. استبقى كامل القانون العسكرى القدیم كما ھو
.المقطع التالى روح ھذا الدستور

 یلزم كل مواطن فرنسى باداء الخدمة العسكریة، وان یخدم فى الحرس الوطنى باستثناء الحاالت التى ١٠٢" &
."یحددھا القانون

.ویمكن لكل من یملك نقودا ان یستعفى من االلتزام باداء الخدمة العسكریة
الطبقات العاملة مستبعدة كلیة حالیا من مراتب الحرس الوطنى، فى القانون المنظور االن، الذى تمت قراءتھ 

اضف الى ذلك ! للمرة الثانیة
وبالفعل، فقد جرى حل الحرس الوطنى  –فان للرئیس الحق فى ان یوقف لمدة عام الحرس الوطنى لكل ابرشیة 

!فى نصف فرنسا باجمعھا

تشریعات خاصة  -الباب العاشر 

."توكل الجمعیة الوطنیة الدستور لیقظة ووطنیة الشعب بكاملھ. ١١٠& "

! یونیو١٣! للمرحمات الرقیقة المنبثقة عن المحكمة العلیا" الوطنیة"و " الیقظة "وتوكل  --

حول تنقیح الدستور  -الباب الحادى عشر 

اذا ماعبرت الجمعیة،عند اختتام دورتھا، عن رغبتھا فى اجراء تغییر فى الدستور، فیجرى التنقیح . ١١١& 
الیمكن للرغبة التى ابدتھا الجمعیة ان تصبح قانونا اال عقب ثالث مناقشات متتالیة، و یتعین ان  -:بالطریقة التالیة 

تجرى كل منھا عقب شھر یفصل بین كل منھا، على ان یتم ذلك بثالث ارباع االصوات، على االیقل عدد 
والجمعیة التى دعیت بغرض التنقیح تنتخب لمدة ثالث شھور فقط والیحق لھا، فى غیر . ٥٠٠المصوتین عن 

"حاالت االستعجال ان تتعرض ألى مسألة اخرى 

سوف یالحظ القارئ ان . وھذه ھى الطریقة التى جرى توظیفھ بھا" دستور الجمھوریة الفرنسیة "ھذا ھو 
ومن بدایة . الدستور من بدایتھ حتى نھایتھ ھو عبارة عن جملة من الكلمات االنیقة، تخفى اشد التصامیم غدرا

فھى تلغى نفسھا  ---صیاغاتھ، یتضح انھ من المستحیل انتھاكھ، الن كل مادة من مواده تحتوى على نقیضھا 
ویستثنى من ذلك الحاالت التى  "--، "التصویت عام و مباشر  "--:وعلى سبیل المثال . تماما بمعنى الكلمة

".یحددھا القانون 

) الذى یحرم ثلثى الشعب من حق االنتخاب  ( ١٨٥٠ مایو،٣١وعلى ذلك الیمكن ان یقال ان القانون الصادر فى 
.ینتھك الدستور على االطالق

على سبیل المثال حق تشكیل الجمعیات، حق ( یكرر الدستور دائما صیغة ان تنظیم وحد حقوق وحریات الشعب 
القوانین " ، وھذه --سوف یحددھا قانون عضوى الحق ) الخ .. االنتخاب، حریة الصحافة،الحق فى التعلیم

ان خدعة منح الحریة كاملة ھذه، ووضع اجمل المبادئ، . الحریة الموعودة وذلك بتدمیرھا" تحدد " "العضویة 
ثم ترك تطبیقھا الالحق، التفاصیل، تتقرر من خالل القوانین الالحقة، ھذه الخدعة استعارتھا الطبقة الوسطى 

 – ١٨٣٠النمساویة والبروسیة من انماطھا االصلیة الفرنسیة، وقد حدث نفس الشئ فى الدستور الفرنسى لعام 
. وفى تلك التى جرى انفاذھا قبال

. كما ھو الحال مع المبادئ، قبل ان تصل الى السلطة}، ٤١٣{علیك ان تعقد العزم بشان التفاصیل ! ایھا الشعب
! وھكذا فان الصراع قد دار فى البرلمان االنجلیزى حول ھذه المسألة تحدیدا

وتنقیح  ) ٤٥& ( ان المواد الوحیدة التى تتخذ طابعا ایجابیا وقاطعا ھى تلك المواد التى تتعلق بانتخاب الرئیس 
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.فھى المواد الوحیدة التى یمكن انتھاكھا، النھا وحدھا التى التحمل تناقضاتھا الخاصة داخلھا). ١١١&( الدستور 
.

.الذى ازعجت مكائده الرئاسیة المندوبین – ١٨٤٨لقد استھدفت الجمعیة التاسیسیة بھا بونابرت فى عام 

ان التناقضات األبدیة لدستور النصب ھذا، تظھر بما یكفى من الوضوح، ان الطبقة الوسطى یمكن ان تكون دیمو 
سوف یعترفون بحقیقة المبدأ، لكنھم لن یضعوه موضع التنفیذ  –قراطیة بالكلمات، ولكنھا لن تكون كذلك باالفعال 

اما الدستور الحقیقى لفرنسا فیمكن ان تجده لیس فى الوثیقة التى سجلناھا، وانما فى القوانین العضویة التى  –أبدا 
وتركت التفاصیل للمستقبل، وفى  –لقد كانت المبادئ ھناك . سنت على اساسھ، والتى اعطینا القارئ موجزا عنھا

.تلك التفاصیل جرى سن تشریعات طغیانیة فاجرة

.وسوف یتجلى االمعان فى االستبداد الذى تم بلوغھ فى فرنسا بتبیان تلك النظم التى سنت للطبقة العاملة

تحتوى الصفحة االولى منھ على اسمھ، وعمره، ومحل میالده و تجارتھ او  –تزود الشرطة كل عامل بسجل 
وھو ملزم من ثم بان یدخل اسم صاحب عملھ الذى یعمل لدیھ، واالسباب التى دعتھ . حرفتھ، ووصفا لشخصھ

ویوجد السجل لدى صاحب العمل، ویودع بواسطتھ فى مكتب : لكن لیس ھذا ھو كل شئ على االطالق . لتركھ
وحین یترك العامل وظیفتھ، علیھ ان یذھب الى مكتب . البولیس مع وصف یقدمھ صاحب العمل لشخصیة العامل

وھكذا فان عیش العامل یعتمد كلیة على . البولیس الخذه والیحق لھ ان یحصل على عمل جدید بدون ابرازه
فاذا كان عرضة لذلك یكتب البولیس . یخدم ھذا السجل بوصفھ جواز سفر: ولكن لیس ھذا بعد كل شئ . البولیس

دع القارئ ! النحتاج الى التعلیق على ھذا الكشف الرائع! ویلزم العامل بالعودة الى ابرشیتھ" صالح للعودة" فیھ 
یتصور بنفسھ 

وال فى نظام  –فال یوجد مایشابھھ ال فى قنانة اقطاع القرون الوسطى . مداه الكامل، وان یتتبعھ حتى نتائجھ الفعلیة
والعجب ایضا ان اتخذت نقمتھ شكل . العجب ان تطلع الشعب الفرنسى الى لحظة االنتفاضة. المنبوذین فى الھند

 ولكن منذ ھذا الوقت قویض على حریتھم، ١٨٤٨، كما كانوا رحیمین فى ١٨٣٠لقد كانوا رحیمین فى . عاصفة
الف ١٥٠٠٠لقد نقل –وسالت دماءھم بغزارة، وكل سجن فى فرنسا ملئ باالسرى المحكوم علیھم لمدى الحیاة 

لم التعجب من ان تخشى الطبقة الوسطى . اسیرا جملة واحدة وینیخ علیھم االن االستبداد المروع الذى وصفناه انفا
فلدیھا مطامح تمعن . ولكنھا منقسمة على نفسھا. الشعب، وان تبذل كل مافى وسعھا حتى تبقى لحظة الثأر مرجأة

.فى التنازع بین بعضھا البعض، والرئیسى یتوقف على ماھو محتمل

لعبة نابلیون

الیمكن إعادة انتخاب نابلیون، . السؤال اآلن ھو ھل سیطول أمد السلطات الرئاسیة، وھل سیجرى تنقیح الدستور
بدون انتھاك فاضح للدستور، النھ اوال الیمكن اعادة انتخابھ اال بعد مضى اربع سنوات من انتھاء مدتھ فى 

والتوجد اغلبیة تناصر ھذه المسألة، ومن ثم فان اعادة . منصبھ، وثانیا، الیمكن تنقیح الدستور اال باغلبیة الثلثین
.انتخاب موافقة للدستور غیر ممكنة

ومن ثم فان البدیل الوحید امام بونابرت ھو ان یتحدى الدستور ویشھر السالح ویحاربھ او ان یسلم سلطاتھ بشكل 
. وسوف تكتمل جمھوریة الطبقة الوسطى، سیصبح كافینیاك رئیسا فى الحالة االخیرة. شرعى فى الزمن المحدد

.فى الحالة االولى ستصبح االمور اكثر تعقیدا

ان الشعب یعرف  –ان الطبقة الوسطى عدو نابلیون . ان لعبة نابلیون االن من ثم ھو ان یلعب على سخط الشعب
وان كان،على اى حال، یتشاطر عار القمع مع الطبقة الوسطى فان رغبتھ فى . ذلك، ومامن رابطة تعاطف بینھما

.ان یطرح ذلك من على اكتافھ ملقیا ایاه بكاملھ على اكتافھا، قد یعنى ان عقبة كبرى قد ازیحت

:كما اثبت ذلك خطابھ الراھن فى دیجون، حیث یقول  –وھذا ھو ما یسعى الیھ 
. كل قانون ردئ كانت الجمعیة ھى التى سنتھ، وكل قانون جید اقترحتھ اما رفض او استبعد من قبل ھذه الھیئة"

لقد احبطونى عند كل محاولة لتحسین اوضاعكم، واثاروا العقبات الوھمیة التى الوجود لھا ضد التحسینات 
)٤١٤."(المقترحة
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وفى نفس الوقت فان الجیش معھ اكثر مما . من ثم فھو یسعى الن یقود التنویر من رأسھ وصوال لرأس الجمعیة
، إن اى تغییر تقریبا سوف یكون الى االفضل فى تقدیر االغلبیة. وھذا ھو بؤس الشعب—ھو مع الجمعیة االخیرة

.بید ان المستنیرین لیسوا سوى االقلیة

ومن ثم، بافتراض ان الطبقة الوسطى سوف تخاطر بالصراع فى ظل كافینیاك، وباكتشاف ان بونابرت ماضى 
وھما معا سوف یثبتان انھما . وسوف یقاتل بونابرت مع الشعب –العزم، فان الشعب سوف یقاتلھما بالضرورة 

بعد ذلك سوف یأتى الوقت الحرج، وھو ان تجد الجمعیة الجماھیر على وشك . اقویاء للغایة قیاسا بالجمعیة
سوف تفضل امبراطوریة او دكتاتوریة نابلیون، على جمھوریة . انئذ سوف تفضل اھون الشرین، االنتصار

واذ االخیرمروع بقدرماھم مروعون فیمكن . دیموقراطیة او اجتماعیة وسوف تتوصل الى تسویة مع الرئیس
سوف یكون الجیش، او قسما منھ على االقل، اكثر ارتباطا بنابلیون بسبب . للقوى الدیموقراطیة ان تقبل مساعدتھم

الكفاح، وسوف یتخذ الصراع حینئذ مظھرا جدیدا، مظھر الجیش والبورجوازیة ضد " مجد"االثارة، والخطر و
ان لعبة نابلیون ھى ان یحرض . تعتمد القضایا المطروحة على الشجاعة، والحس، وعلى وحدة االخیرین. الشعب

.ثم ان یحرض الطبقة الوسطى على الشعب ثم یستخدم الجیش ضدھما معا. الشعب على الطبقة الوسطى

. یحمل المستقبل احداثا كبرى، وحاضر فرنسا ھو من اشد الدراسات التى یمكن ان یطرحھا التاریخ إثارة

ھوامش
.١٨٤٩ یشیر ماركس الى التدخل ضد الجمھوریة الرومانیة الذى قامت بھ الحكومة الفرنسیة فى ٤٠٩
 یونیو، وفى ظل ھذا القانون فان قیمة الضمان ١٩، ٩،١٨ االشارة لقانون الصحافة الفرنسى الذى اقر فى ٤١٠

.التى یتعین ان تدفعھا مختلف الدوریات یعتمد على دوریة، ومكان االصدار

، فان المعدالت المرتفعة السابقة قد امتدت لتشمل االصدارات المطبوعة فى ١٨٥٠ یولیو،٢٣وفى ظل قانون 
، ولكنھ ظھر فى الصحافة، وقد فقدت ١٨٥٠ یولیو، ١٦اقر ھذا القانون بصفة اصلیة فى . (منطقتى لیون والرون

وقد جرى ذلك فى .  مادة، االمر الذى ادى بالجمعیة الوطنیة الى ان تتبنى قرارا باعادة طباعتھ مرة اخرى٢٢منھ 
 )١٨٥٠ یولیو،٢٠٥،٢٤جریدة لومونیتور یونیفرسال عدد 

 حصل بونابرت على الجنسیة السویسریة فى مقاطعة تورجاو، وخالل اقامتھ فى انجلترا فى ١٨٣٢ فى ٤١١
) وقد كانت قوة الشرطة ھذه بمثابة احتیاطى شرطى مدنى " ( كونستابال" تطوع بوصفھ شرطیا خاصا ١٨٤٨

 ابریل ١٠وبالتعاون مع البولیس، قام ھؤالء الكونستابالت بتفریق مظاھرة العمال التى نظمھا الشارتیون فى 
١٨٤٨.

انتخابات :  من میثاق الشعب ٦ – ٢ عنى الشارتیون الثوریون االنجلیز بالتفاصیل فى تحریضھم، النقطتین ٤١٣
سنویة للبرلمان، اجور العضاء البرلمان، تصویت سرى، دوائر انتخابیة متساویة، والغاء شرط نصاب الملكیة 

لقد اعتقدوا ان تلبیة ھذه الطلبات تضمن تطبیق حق االقتراع العام، الذى كان النقطة االولى فى . للمرشحین
.المیثاق

 ١٨٥١ استبعد ھذا المقطع من الطبعة الرسمیة للخطاب الذى القاه لویس بونابرت فى دیجون فى اول یونیو، ٤١٤
وقد .  یونیو٣ كما اشیر لذلك فى جریدة لوناسیونال فى عدد ١٨٥١ یونیو،٣، ١٥٤لومونیتور یونیفرسال عدد ( 

 ١٥٥،٤لومونیتور یونیفرسال عدد( جرى تضمینھ فى استجواب موجھ لوزیر الداخلیة فى الجمعیة الوطنیة 
وقد اقتبست الصحف االنجلیزیة، ،  یونیو٤وظھر النص الكامل للخطاب فى لوناسیونال فى  ) ١٨٥١، یونیو

.ومن غیر المعلوم حتى االن اى مصدر استخدمھ ماركس. وااللمانیة ھذ المقاطع بشكل مباشر، او غیر مباشر

، دار التقدم، موسكو، ٥٨٢ – ٥٦٧االعمال الكاملة، ماركس، انجلز، المجلد العاشر، ص ص : المصدر * 
١٩٧٨ .
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