
  ماركس والدستور البریطاني
 كارل ماركس

بینما اخفق الدستور البریطانى فى كل مسألة وضعتھ فیھا الحرب موضع اختبار من كل .  مارس٢لندن، 
الجوانب، فان حكومة االئتالف داخل الوطن، الحكومة االكثر دستوریة من بین الحكومات فى تاریخ انجلترا قد 

ضباط، ! ضحایا الدستور البریطانى –مات اربعون الف جندى بریطانى على شواطئ البحر االسود . تحطمت
مكتب المھمات الحربیة، الجیش }، أ{ھیئة اركان، قومیسارات، االدارة الطبیة، خدمات النقل، الملكیة، الخیالة 

والبحریة كلھا قد انكسرت حتى فقد العالم الثقة فیھم، مع ذلك فقد رضى الجمیع بمعرفة انھم ببساطة قد أدوا 
لقد تكلمت جریدة التایمز بشكل اكثر صدقا مما نظن حینما تعجبت وھى ! واجبھم فى نظر الدستور البریطانى

.لقد حوكم ووجد مذنبا". انھ الدستور البریطانى الذى یخضع للمحاكمة : " تشیر لھذا االفالس العام 

ولكن ماھو الدستور البریطانى؟ ھل ینطوى بصفة اساسیة على نظام تمثیلى وحدودا للسلطة التنفیذیة؟ ان ھذه 
المالمح التمیزه عن دستور الوالیات المتحدة لشمال امریكا وال عن دساتیر شركات المحاصة البریطانیة التى 

ان الدستور البریطانى بالفعل لیس اال تسویة قدیمة،عتیقة من طراز عفى علیھ ". اعمالھا" الحصرلھا التى تفھم 
الزمن، بین البورجوازیة، التى التحكم رسمیا، ولكن فى الواقع موجودة فى كل المجاالت الحاسمة للمجتمع 

 دخل قسم واحد من ١٦٨٨لعام " المجیدة"اصال، بعد الثورة . المدنى، وأرستقراطیة االرض، التى تحكم رسمیا
 قسما اخر، ١٨٣١وأدخلت وثیقة االصالح لعام  }، ٥٤{البورجوازیة فقط فى التسویة وھو األرستقراطیة المالیة 

و . }٥٥{كما یسمیھا االنجلیز اى اصحاب المقامات العلیا من البورجوازیة الصناعیة } ج{اى المیللوقراطیة 
 ھو تاریخ التنازالت التى قدمت للبورجوازیة الصناعیة بدءا من قانون الفقراء ١٨٣١تاریخ التشریع منذ عام 

. ومن الغاء قوانین القمح الى ضریبة التركات على الملكیة العقاریة } ٥٦{الجدید حتى الغاء قوانین القمح 

اجماال قد تم ایضا  --وھى الشریحة العلیا فقط من الطبقات الوسطى  –حتى اذا كان االعتراف بالبورجوازیة 
سیاسیا بوصفھا طبقة حاكمة، فقد كان ذلك بشرط وحید ھو ان كامل نظام الحكومة بكل تفاصیلھ، حتى القسم 

التنفیذى للسلطة التشریعیة، اى، صنع ا لقوانین فعلیا فى كل من مجلسى البرلمان، قد بقى بأمان فى ید 
 فضلت البورجوازیة تجدید التسویة مع األرستقراطیة على التسویة مع ١٨٣٠} حوالى{.األرستقراطیة االعقاریة

اآلن االرستقراطیة التى تحكم مھیمنة، وفق مبادئ معینة وضعتھا البورجوازیة، فى . جمھور الشعب االنجلیزى
ھذا القسم من االمة البریطانیة، وھو القسم االھم نسبیا  –الوزارة، فى البرلمان، فى االدارة، فى الجیش والبحریة 

قد اكره اآلن للتو على ان یوقع شھادة وفاتھ وان یصرح تحت اعین العالم باجمعھ انھ لم یعد لدیھ القدرة على حكم 
ینا أن نالحظ فقط تلك المحاوالت العطاء الجثة صدمة كھربائیة. بریطانیا وزارة بعد وزارة تشكل لتنحل ! عل

كل االعمال السیاسیة معلقة، . ھذه االزمة دائمة، والحكومة فقط ھى المؤقتة. فحسب بعد نظام من اسابیع قلیلة
وحتى مجلس العموم . وكل یصرح بأن غرضھ فقط ھو ان یجعل اآللة السیاسیة شغالة بما یكفى لمنع توقفھا التام

. الیتعرف على نفسھ فى الوزارات التى خلقت على صورتھ

وفى وسط ھذا العجز العام لم یكن یتعین شن الحرب فقط، ولكن كان ینبغى محاربة عدو اشد خطرا من 
ھذا العدو ھو االزمة فى التجارة والصناعة والتى تنمو منذ سبتمبر الماضى اكثر عنفا . االمبراطور نیقوال الثانى

وقد اغلقت یدھا الحدیدیة فورا افواه رسل التجارة الحرة المزیفون الذین بشروا لسنوات بأن . وشموال كل یوم
. االسواق المغرقة واالزمات االجتماعیة قد اختفت الى االبد فى المملكة الظاللیة للماضى منذ الغاء قوانین القمح

االسواق المغرقة ھناك، ولكن الیصرخ احد اآلن بصوت اعلى حول االفتقار للیقظة الذى منع المصنعین من 
 –بعصمة العقائدیة  –تحدید االنتاج اال نفس االقتصادیین الذین كانوا الیزالون یعلموننا منذ خمسة شھور مضت 

.انھ الیمكن ابدا ان یكون ھناك فیض انتاج

بعد ذلك بوقت قصیر } ٥٧{لقد كشف ھذا المرض عن نفسھ بالفعل بشكل مزمن فى وقت الضربة فى بریستون 
ورغم ان الھند والصین . ادى االغراق فى السوق االمریكیة الى انفجار االزمة فى الوالیات المتحدة االمریكیة

. عانتا ومعھما كالیفورنیا واسترالیا من زیادة المخزون السلعى فقد استمرت تشكل منافذ تصریف لفیض االنتاج
والن المصنعین االنجلیز لم یعد بامكانھم بیع سلعھم فى السوق المحلى اال باسعار منخفضة، فقد لجأوا الرسال 

مكن ھذا . سلعھم الى الخارج امانة واقتضاء ثمنھا بعد البیع، خاصة الى الھند، والصین، واسترالیا وكالیفورنیا
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. البدیل التجارة من ان تنطلق لوھلة باضطرابات اقل مما لو كانت السلع كلھا قد طرحت فى االسواق على الفور
حتى حددت االسعار ھناك، وبنھایة سبتمبر كان االحساس ، ولكن ماان وصلت تلك الشحنات الى مرافئ الوصول

. بالتأثیر قد وصل الى انجلترا

واول ماأنھار من بیوت تجاریة كان طباعى القطن، . غیرت االزمة عندئذ طابعھا فتحولت من مزمنة الى حادة
وبعدئذ جاء دور مالك السفن وتجار استرالیا وكالیفورنیا، . ومن بینھا شركات قدیمة مؤسسة فى وحول مانشستر

كل اخذ دوره، واغلبھم عانى بشدة، وكان على الكثیرین ان یوقفوا . وبعدھم البیوت الصینیة، واخیرا الھندیة
وقد ضرب ایضا . وعلى النقیض، فانھ ینمو بثبات. اعمالھم، والخطر لم ینتھ بالنسبة الى من فروع التجارة ھذه

صناع الحریر، وقد تقلصت صناعتھم الى الحد الذى باتت فیھ الشئ، وتعانى البلدات التى كانت تمارس فیھا 
لقد خضع الكثیر منھم وسوف یشاركھم الكثیرون . واالن سوف یاتى دور غزالى القطن ومصنعیھ. اعظم العوز

وسوف یلجأ غزالى الغزل الخشن . یعمل غزالى الغزل الدقیق وقتا قصیرا فقط} ج{كما رأینا انفا . بعد مصیرھم
فألى مدة بمقدورھم احتمال ذلك؟ . وقسما منھم یعمل بضعة ایام فى االسبوع فقط. قریبا لنفس العالج

.  ھذا ان لم تتجاوزھا١٨٤٢بضعة شھور اخرى، وسوف تصل ازمة مناطق المصنع الى نفس عمق ازمة عام 
ولكن سرعان ماسیشعر عامة بأثرھا وسط الطبقات العاملة، حتى ان الحركة السیاسیة التى كانت غافیة بھذا القدر 

من اجل تحریض ) كادرا( او ذاك بین ھذه الطبقات على مدى السنوات الست الماضیة، مخلفة وراءھا فقط اطرا 
ان الصراع بین البرولیتاریا الصناعیة والبورجوازیة سوف یشتعل مرة اخرى فى . جدید، سوف تنبثق مرة اخرى

وعندئذ فان القناع الذى اخفى حتى . نفس الوقت الذى یصل فیھ الصراع بین البورجوازیة واالرستقراطیة ذروتھ
مع ذلك، فان ھؤالء الذین الیألفون . االن المالمح الحقیقیة لمظھر بریطانیا السیاسى عن االجانب، سوف یسقط

ثروة ھذا البلد فى مواردھا البشریة والمادیة سوف یشكون فى انھا ستبزغ منتصرة متجددة نضرة من ھذه االزمة 
.العظیمة المھددة

ھوامش
الناشر --ماركس یستعمل المصطلح االنجلیزى }أ{
الناشر  – ١٨٥٥ فبرایر، ١٦، ٢١٩٧٩.جریدة التایمز، عدد، ..."من بین كل التغیرات السیاسیة"}ب{
الناشر  –ماركس یستعمل المصطلح االنجلیزى }ج{
الناشر  –. ٢٣انظر ھذا المجلد، ص } د{
ظھرت ھذه الطبعة من المقال للمرة االولى فى ترجمة انجلیزیة فى مجلد كارل ماركس وفریدریك انجلز،  } ٥٣{

كتبھا ماركس لجریدة " االزمة فى انجلترا"  الطبعة االخرى المعنونة ١٩٧١مقاالت حول بریطانیا، موسكو 
. وقد اعیدت فى ھذا المجلد فى شكلھا االصلى. نیویورك دایلى تریبون باللغة االنجلیزیة

اشارة الى االطاحة بملكیة ستیوارت، وتتویج ویلیام الثالث من اورانج، مع زوجتھ مارى، ابنة المخلوع  }٥٤{
ستیوارت الملك جیمس الثانى، وقد تعززت بعدھا الملكیة الدستوریة فى بریطانیا على اساس تسویة بین 

.األرستقراطیة العقاریة والبورجوازیة المالیة
استعملھ الول مرة توماس كارلیل فى مؤلفھ الماضى ) قراطیا + میلل " ( میللوقراطیا"مصطلح  } ٥٥{

. ٤٥انظر مالحظة رقم  – ١٨٣١وثیقة االصالح لعام . ١٨٤٣والحاضر، نشر فى 
) قانون لتعدیل والدارة افضل للقوانین التى تتعلق بالفقراء فى انجلترا وویلز  ( ١٨٣٤قانون الفقراء لعام  } ٥٦{

تسجیلھم فى مشاغل تشبھ السجون  ---وقد سمح بشكل واحد فقط من المساعدة لالشخاص القادرین المحتاجین 
لقد استھدف . وقد اطلق الشعب علیھا اسم باستیل الفقراء. حیث یقومون باعمال رتیبة مستنفدة للجھد وغیر منتجة

الغاء قوانین القمح . القانون ان یقبل الفقراء شروط العمل القاسیة فى الصناعة، وھكذا یزیدون مدد العمل الرخیص
. ١٤انظر مالحظة –
 ١٨٥٣فى اغسطس . ١٨٥٠االشارة الى واحد من اكبر االضرابات التى قامت بھا الطبقة العاملة فى  } ٥٧{

. فى اجورھم % ١٠توقف الغزالون والنساجون عن العمل فى معامل القطن ببریستون وضواحیھا طالبین زیادة 
حوالى . وفى سبتمبر رد السادة المتحدون بتنظیم اغالق للمعامل. وقد ساندھم العمال فى التجارات االخرى

وبفضل الدعم الذى قدم لھم من المدن االخرى، فقد . عامل توقفوا عن العمل٣٠٠٠٠ من اجمالى ٢٥٠٠٠
. ، توقف اغالق المعامل ولكن استمر االضراب١٨٥٤وفى فبرایر .  اسبوعا٣٦استطاعوا الصمود الكثر من 

وفى مارس، اعتقل قادة . وحتى ینھوه بدأ السادة المتحدون فى استیراد العمال من ایرلندا والمشاغل االنجلیزیة
وانتھى االضراب فى . والن مواردھم المالیة قد نضبت، فقد اجبر العمال على العودة الى المعامل. االضراب

.مایو
قوانین القمح، التى صدر اولھا باكرا فى القرن الخامس عشر، وقد فرضت ضرائب استیراد عالیة على  } ١٤{

لقد خدمت قوانین القمح مصالح . المنتجات الزراعیة حتى تبقى االسعار العالیة لھذه المنتجات فى السوق المحلى
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وانتھى الصراع بین البورجوازیة الصناعیة واالرستقراطیة العقاریة حول قوانین القمح . كبار مالك االرض
.١٨٤٦بالغاءھا فى یونیو 

 واخیرا صادق علیھا ١٨٣١یشیر ھذا الى وثیقة االصالح، التى اصدرھا مجلس العموم البریطانى فى  } ٤٥{
 ١٠وقد اعطت حق التصویت لمالك ومستأجرى المنازل التى یبلغ ایجارھا . ١٨٣١مجلس اللوردات فى یونیو 
القوى االساسیة فى الصراع من  –وقد حرمت الطبقة العاملة والبورجوازیة الصغیرة . جنیھات استرلینیة او اكثر

.من حق االقتراع العام –اجل االصالح 

. ١٩٨٠دار التقدم موسكو،  ) ٥٤ – ٥٣ص ص  ( ١٤ماركس، انجلز، االعمال الكاملة، المجلد : المصدر 
.الطبعة االنجلیزیة
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