
 فخ الدستور البروسي
انجلز.  ف

اذا صدقنا التایمز، والجلوب وبعض الصحف  –اخیرا  } ٥١{! اخیرا ظھر ھذا العمل الذى طالما انتظرناه
على اى حال لقد اثبتت جریدة . ارتقت بروسیا الى مصاف البلدان الدستوریة –الفرنسیة وبعض الصحف االلمانیة 

نورثرن ستار بما یكفى ان ھذا الذى یدعى دستورا لیس سوى فخ قدم للشعب البروسى لخداعھ بصرف نظره عن 
ھذه ھى الحقیقة، ان فریدریك ویلیام . الحقوق التى وعد بھا الملك الراحل فى الوقت الذى اراد فیھ دعما شعبیا

یحاول بھذا الذى یسمى دستورا ان یحصل على نقود بدون ان یقدم تنازالت للرأى العام، وھذا امر مؤكد الیعتریھ 
فى فرنسا، خاصة جریدتى ناسیونال وریفورم، بل مجلة  –وتوافق الصحف الدیموقراطیة فى كل البلدان . الشك

وتتمتم الصحافة االلمانیة المقیدة نفسھا بكلمات التفید نتیجة اخرى، . على ھذا الرأى –جورنال دى دیبا الوزاریة 
وھاھو ذا السؤال ". الكریم، طاھر القلب " وأن حزب الحركة فى بروسیا واع تماما بالنوایا الخبیثة لملیكھم 

ھل سینجح الملك فى خططھ؟ ھل سیكون المجلس المركزى للمقاطعات غبیا او جبانا الى الحد الذى : المطروح 
یضمن فیھ قرضا جدیدا، دون ان یؤمن للشعب توسیع حریاتھ وھكذا یعطى الملك الوسائل لتأمین استمرار النظام 

لفترة غیر محددة من الوقت؟

.لن یفعلوا، لن یستطیعوا: ونحن نجیب 

لقد كانت الخطة المتبعة من الحكومة فى بروسیا حتى االن نتیجة للوضع النسبى للنبالء والطبقات الوسطى فى 
. لقد فقدت النبالة الكثیر الكثیر من قوتھا السابقة، ثروتھا ونفوذھا، حتى تتحكم فى الملك كما فعلت من قبل. المانیا

. اما الطبقات الوسطى فلم تكن قویة بما یكفى الزاحة وزن النبالة المیت، الذى اعاق تقدمھا التجارى والصناعى
وھكذا تمكن الملك، ممثال السلطة المركزیة للدولة، مدعوما من طبقة موظفى الحكومة الوفیرة، مدنیة كانت ام 

عسكریة، فضال عن وجود الجیش طوع امره، تمكن من ان یخضع الطبقات الوسطى بواسطة النبالة، وان یخضع 
النبالة بواسطة الطبقات الوسطى، متملقا مصالح احدھما، ثم متملقا مصالح االخرى، ثم موازنا بقدر مایستطیع، 

ھذه المرحلة من الملكیة المطلقة قد خبرتھا تقریبا اغلب البلدان المتحضرة فى اوروبا، وفى . نفوذ كل منھما
. اكثرھا تقدما افسحت مكانھا لحكومة الطبقة الوسطى

بروسیا، اكثر البلدان االلمانیة تقدما، احتاجت حتى االن طبقة وسطى، ثریة، قویة،متحدة وذات طاقة قادرة على 
لقد وضع العنصرین المتنافسین اى طبقة النبالء . زعزعة الحكم المطلق، وعلى سحق بقایا النبالة االقطاعیة

( والطبقات الوسطى، على اى حال، فى ظروف تشھد، بحكم التطور الطبیعى للصناعة والحضارة، نمو احدھما 
ان تتناقص، وتفتقر وتخسر اكثر فاكثر ) النبالة ( فى الثروة والنفوذ، بینما البد لالخرى ) الطبقات الوسطى 
بینما، تجد النبالة البروسیة وكبار مالك االرض الكبارا نفسھم كل عام فى وضع اسوأ، اوال، . وتیرتھا الصاعدة

التى منعتھم من  } ٥٢{بسبب الحروب المدمرة مع فرنسا فى بدایة ھذا القرن، ثم بسبب قوانین القمح االنجلیزیة، 
 –فى واحد من منتجاتھا الرئیسیة، الصوف، وبظروف اخرى كثیرة ، دخول سوق ھذا البلد، ثم بمنافسة استرالیا

وخلقت الحروب مع فرنسا، منع . تزایدت ثروةالطبقات الوسطى فى بروسیا وقوتھا المنتجة، ونفوذھا بصفة عامة
السلع االنجلیزیة المصنعة من االسواق القاریة، صناعة یدویة فى بروسیا، وحین اعید اقرار السالم، كان 

وسرعان  ). ١٨١٨( المصنعون محدثى النعمة اقویاء بما یكفى الجبار الحكومة على منحھم ضرائب حمائیة 
وفوق  }٥٣{. ماتأسس بعد ذلك اتحاد جمركى، وھو اتحاد روج غالبا على سبیل الحصر مصالح الطبقة الوسطى

كل شئ الصراع التنافسى العنیف الناشئ بین االمم المصنعة والمتاجرة المختلفة خالل الثالثین عاما من السالم، 
اجبرت الطبقات الوسطى الروسیة بطیئة النمو نسبیا، اما ان تسمح لنفسھا بان تدمر كلیا بسبب المنافسة االجنبیة، 

. او ان تنطلق باعظم جدیة مثل جیرانھا

{ ، حینما بدا لھم ان صعود ملك جدید ١٨٤٠لم یكن تقدم الطبقات الوسطى ملحوظا اال بشكل ضئیل حتى عام 
. ، تغیرت االوضاع باالحرى فى بروسیا١٨١٥ھو اللحظة المناسبة لیظھروا انھ منذ }فریدریك ویلیام الرابع 

لست بحاجة الى ان الخص كیف تقدمت حركة الطبقات الوسطى منذ ھذا الوقت وكیف لحقت بھا اقسام المملكة 
. االخرى، حتى انضم الیھا فى النھایة كل الطبقات الوسطى، والقسم االعظم من الفالحین، ولیس قلیال من النبالء

كانت ھذه  –دستور تمثیلى، حریة الصحافة، محاكم علنیة، عدم قابلیة القضاة للعزل، محاكمة بواسطة محلفین 
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على االقل فى اكثر اقسام  –لقد رأى الفالحون او مالك االرض الصغار جیدا . ھى مطالب الطبقات الوسطى
ان مثل ھذه االجراءات كانت تخدم مصالحھم ایضا وانھا الوحیدة التى یمكن لھم ان یأملوا  –المملكة استنارة 

بواسطتھا من ان یحرروا انفسھم من بقایا االقطاعیة، وان تكون لھم ھیمنة على صنع التشریعات التى تعزز 
ظن القسم االفقر من النبالء ان النظام الدستورى ربما قد یعطیھم مكانا مرموقا فى الجمعیة التشریعیة . ملكیتھم

كیفما تطلبت مصالحھم، وانھ، فى كل االحوال، فان ھذا النظام لن یكون اكثر تدمیرا لھم من النظام الذین یحیون 
لقد كانت نبالة بروسیا بالمعنى الضیق للكلمة وبوسن، التى اضطھدت بقسوة لحاجتھا لالسواق لمنتجاتھا . فى ظلھ

.ھى التى انضمت للحركة اللیبرالیة بسبب ھذه االعتبارات

لقد زادوا اھتماماتھم التصنیعیة والتعدینیة، وكذلك سفنھم، . وباتت الطبقات الوسطى ذاتھا فى وضع اشد فاشد تعبا
ولكن . لمدى بعید، لقد كانوا الممونین الرئیسیین لكل سوق االتحاد الجمركى، زادت ثروتھم واعدادھم زیادة مھولة

خالل السنوات العشر او الخمس عشر االخیرة ھددتھم عملیات التقدم الضخم للصناعات االنجلیزیة والتعدین 
كل فیض فى السوق االنجلیزى القى بكمیات كبیرة من السلع االنجلیزیة فى االتحاد الجمركى، حیث . بمنافسة قاتلة

بیعت باسعار اكثر تدمیرا لاللمان منھا لالنجلیز، ألن ھؤالء االخیرین، قد حققوا خالل ازمنة التجارة المزدھرة، 
ارباحاعظیمة فى االسواق االمریكیة وغیرھا، بینما لم یتمكن البروسیون من بیع منتجاتھم فى اى مكان عدا داخل 

لقد اقصیت سفنھم تقریبا عن موانئ االمم االجنبیة، بینما دخلت الموانئ . دائرة خطوطھم الجمركیة الخاصة
وھكذا، رغم ان ھناك بالمقارنة رأسمال . البروسیة سفنا تحمل كل االعالم على قدم المساواة مع السفن البروسیة

لقد ظھر وكأن التجارة تعمل تحت ضغط مستمر، . قلیل فى بروسیا، اال انھ قد بدأت صعوبة استثماره بربحیة
حدث اھالك المصانع، واالالت، و المخزون التجارى ببطء ولكن باستمرار وھذا االضطراب العام قد قطعھ 

وھذه . لوھلة مضاربات السكك الحدیدیة، التى كانت قد بدأت خالل االعوام الثمانى الماضیة فى بروسیا
المضاربات برفعھا قیمة النقود الجاھزة، زادت من اھالك المخزون التجارى، وكانت ھى نفسھا، ذات متوسط، 

وقد قدمت، مع . غیر مربحا للغایة، على اساس عدد السكان الضئیل نسبیا والتجارة فى القسم االعظم من البالد
ذلك، فرصة افضل للربح اكثر من استثمارات صناعیة اخرى، وھكذا فان كل من استطاع ان یضع بعض راس 

وسرعان مااتخذت ھذه المضاربات طابعا محموما، وانتھت بأزمة تواصلت حوالى اثنى . المال فقد اشتغل بھا
وھكذا وجدت الطبقات الوسطى نفسھا فى وضع عسیر للغایة فى . عشر شھرا مضطھدة السوق المالى البروسى

تعانى االسواق المالیة من حاجة غیر عادیة للعملة النقدیة، والمقاطعات المصنعة تتطلب اكثر : بدایة العام الحالى 
من اى وقت مضى تلك الرسوم الحمائیة التى رفضت الحكومة منحھا، تتطلب المدن الساحلیة قوانین مالحة 

كل . بوصفھا الوسیلة الوحیدة الراحتھا، وفوق كل شئ، زیادة فى اسواق القمح التى بلغت بالبالد حافة المجاعة
اسباب السخط ھذه فعلت فعلھا فى نفس الوقت، وبشكل اقوى على الشعب، عانى نساجوا الكتان السیلیزیین اعظم 

كساد، توقفت مصانع القطن، الیعمل احد تقریبا فى الراین مقاطعة التصنیع الكبرى، وھلك محصول البطاطس 
لقد كانت اللحظة التى كان على الطبقات الوسطى ان تاخذ فیھا . على االغلب، وبیع الخبز باسعار المجاعة

الحكومة من ایدى الملك المعتوه، والنبالة الضعیفة، والبیروقراطیة المزھوة بنفسھا قد اتت بوضوح وان تحوزھا 
انھا حقیقة الفتة للنظر، غیر انھا تتكرر فى كل حقبة ثوریة، انھ فى ذات اللحظة التى توضع فیھا طبقة . لنفسھا

قائدة للحركة فى وضع ممیز النجاز تلك الحركة، فان الحكومة القدیمة المھترئة تبلغ حد تسول مساعدة نفس 
، ، فى فرنسا، حینما دفعت المجاعة، تدھور التجارة، واالنقسامات داخل النبالء١٧٨٩وھكذا ففى . الطبقة القائدة

فى تلك اللحظة وجدت الحكومة ان الوقت الى الخطط الذكیة  –اذا جاز القول، الطبقات الوسطى الى الثورة 
 ١٨٤٧وھكذا فى  } ٥٤{. العدیدة لمواردھا النقدیة قد نفدت واختزلت الى بدأ الثورة بعقد اجتماع المجالس العامة

فى نفس اللحظة حینما اكرھت الظروف الطبقات الوسطى البروسیة بطیئة النمو تقریبا على تغییر . فى بروسیا
نظام الحكومة، فى ھذه اللحظة وبسبب حاجة الملك الى النقود اجبر على البدء فى تغییر النظام الحكومى، وان 

والسبیل الى الشك فى ان المجالس سوف تمحضھ مقاومة اقل كثیرا مما . یعقد بدوره المجالس العامة البروسیة
سوف یكون بسبب التجارة المزدھرة ( سوف یفعلون االن، اذا كان سوق النقد یسیرا، والمصانع بكامل تشغیلھا 

. وذرة بسعر منخفض معقول) والبیع السریع، ومایترتب على ذلك من اسعار عالیة للسلع المصنعة فى انجلترا 
. فى ازمنة اقتراب الثورة، فان لكل الطبقات التقدمیة فى المجتمع كامل الفرص فى جانبھا: ولكن ھاھى ذى 

 اكثر من مرة، ان ملك بروسیا فى وضع ١٨٤٦ – ١٨٤٥لقد اظھرت لقراء جریدة ستار خالل مجرى االعوام 
وقد لفت انتباھھم فى نفس الوقت الى الخطط العدیدة الذكیة التى سعى وزراؤه بواسطتھا الى . مالى محرج

لم یكن غیر ، وھذا الحدث وقتھا. تخلیصھ، وتنبأت بأن المسألة بكاملھا سوف تنتھى بانعقاد المجالس العامة
متوقعا، وال كما یعرض االن، سببھ الكرم الذى الحد لھ لجاللتھ المسرفة، الشئ سوى الضرورة المحضة، الفقر 

السؤال الوحید اذن ھو ذلك . والكساد ھى التى استطاعت دفعھ لھذه الخطوة، ومامن طفل فى بروسیا الیعرف ذلك
ھل الطبقات الوسطى البروسیة، باستثمارھا قرضا جدیدا بضمانھا، ستسمح للملك بان یواصل كما فعل حتى  --: 

االن وان یتجاھل لسبع سنین اخرى التماساتھم وحاجاتھم؟ 
. لقد اثبتنا ذلك استنادا الى وضع الطبقات المعنیة. الیستطیعوا ان یفعلوا ھذا. لقد اجبنا بالفعل على ھذا السؤال
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. وسوف نثبت ذلك من خالل تكوین المجالس العامة ذاتھا
 ٣١١اعضاء فى طبقة النبالء العلیا والدنیا 

 ٣٠٦ممثلون للمدن والفالحین 
بخلق امراء جدد، قد نضیف الى  ) ٨٠االجمالى ( وحیث ان الملك قد اعلن عزمھ على زیادة اعضاء النبالة العلیا 

اقتطع من ھذا العدد االقسام اللیبرالیة من من .  عضوا فى النبالة، او حزب الحكومة٣٤١ اكثر، ٣٠النبالة، حوالى 
النبالة الدنیا، اى، كل نبالة بروسیا بالمعنى الدقیق للكلمة، ثلثیھا من بوزن وبعض االعضاء من النبالة الرینانیة، 

 عضوا، یصوتون مع المدن والفالحین، وموقف االحزاب ٧٠والسیلیزیة، والبراندبورجیة، والویستفالیة، حوالى 
 --: كما یلى 

 ٢٧١النبالة، او حزب الحكومة 
 ٣٧٦المدن، والفالحین، او المعارضة اللیبرالیة 

وھكذا، حتى السماح بان ثالثین او اربعین مدینة او اعضاء الطبقة الفالحیة من المقاطعات البعیدة ان یصوتوا 
للحكومة، فسوف تكون ھناك دائما اغلبیة لیبرالیة تتراوح بین خمسة وعشرین الى خمسین صوت متبقین، وبقدر 

قلیل من الطاقة من جانب اللیبرالیین، سوف یكون من السھل تلبیة كل طلب للنقود بطلب مقابل للمؤسسات 
ھناك باالضافة لذلك، الشك، انھ فى ظل الظروف الراھنة، فان الناس سوف تدعم الطبقات الوسطى، . اللیبرالیة

.وبضغطھا من الخارج، وھو مایفتقر الیھ بشدة، فھو یقوى شجاعة ویفعم طاقات ھؤالء الذین فى الداخل

. وھكذا، فان الدستور البروسى، التافھ فى حد ذاتھ، ھو لكل ھذه االسباب، بدایة حقبة جدیدة لھذا البلد، ولكل المانیا
انھ عالمة بدایة الحركة التى سوف تقود . انھ عالمة سقوط الحكم المطلق والنبالة، وصعود الطبقات الوسطى

بغایة السرعة الى وجود دستور تمثیلى للطبقات الوسطى، وصحافة حرة، وقضاة مستقلون والمحاكمة بنظام 
واذا كانت الحركة الثوریة التى .  فى بروسیا١٧٨٩انھ عالمة تكرار . المحلفین، وهللا وحده یعلم این ینتھى ذلك

من اللحظة التى . تبدأ االن سوف تھم الطبقات الوسطى مباشرة فقط، اال انھا لیست المبالیة بمصالح الشعب
فى النضال ضد . ستشكل فیھا سلطة الطبقات الوسطى، من ھذه اللحظة یبدأ انفصال وتمیز الحركة الدیموقراطیة

االستبداد والدیموقراطیة، الشعب، الحزب الدیموقراطى، الیمكن لھ اال ان یلعب دورا ثانویا، فالمكانة االولى 
من ھذه اللحظة على اى حال، فان الطبقات الوسطى تؤسس حكومتھا، تطابق نفسھا مع . تخص الطبقات الوسطى

استبداد وارستقراطیة جدیدین ضد الشعب، من ھذه اللحظة تتخذ الدیموقراطیة موقفھا بوصفھا حزب الحركة 
حرب "الحصرى الوحید، من ھذه اللحظة یتبسط الصراع، ویختزل الى حزبین، ویتغیر وفق ھذه الظروف الى 

. ان تاریخ االحزاب الدیموقراطیة الفرنسیة واالنجلیزیة یثبت ذلك تماما" بكل الوسائل 

ان استیالء الطبقات الوسطى البروسیة على السلطة العامة سوف یغیر الوضع . ھناك ظرف اخر علینا ان نالحظھ
النمسا وروسیا النھابین الرئیسیین لبولندة سوف یعزال . سوف ینحل تحالف الشمال. السیاسى لكل البلدان االوروبیة

تماما عن باقى اوروبا، الن بروسیا سوف تجذب معھا الدول االصغر فى المانیا، التى لدیھا جمیعا حكومات 
وھكذا فان توازن القوى سوف یتغیر تماما فى اوروبا نتیجة لھذا الدستور التافھ، ھجرة ثالثة ارباع . دستوریة

، انفجرت ١٨٤٦فى فبرایر . المانیا من معسكر اوروبا الشرقیة الساكنة الى معسكر اوروب الغربیة التقدمیة
وثأر بولندا یلوح . ، یعقد فریدریك ویلیام المجالس العامة١٨٤٧فى فبرایر  } ٥٥{. االنتفاضة البولندیة االخیرة

!فى االفق
ھوامش

وھى  – لعقد الدایت المتحد ١٨٤٧فبرایر، ٣االشارة الى المرسوم الصادر عن فریدریك ویلیام الرابع فى  } ٥١{
الدایت المتحد وكذلك دایتات المقاطعات تضم . ١٨٢٣جمعیة متحدة لثمانى دایتات فى المقاطعات اسست فى 

النبالة، ممثلى ( وصفوة الطبقات الثالثة االخرى ) االرستقراطیة العلیا ( البالط وكبار االعوان : ممثلى الطبقات 
وكانت سلطاتھ محدودة فى التصریح بفرض ضرائب جدیدة وعقد قروض، وابداء الرأى بغیر ). المدن والفالحین 

. وكان الملك ھو الذى یحدد مواعید جلساتھ. تصویت اثناء مناقشة القوانین، وحق تقدیم االلتماسات الى الملك
 ولكنھ حل مبكرا فى یونیو الن االغلبیة رفضت التصویت على قرض ١٨٤٧ ابریل، ١١افتتح الدایت المتحد فى 

. جدید
وقد فرضت تعریفات عالیة على الواردات ) ادخلت للمرة االولى فى القرن الخامس عشر ( قوانین القمح  } ٥٢{

 منعت ١٨١٥وفقا للقانون الصادر . الزراعیة حتى تبقى اسعار المنتجات الزراعیة مرتفعة فى السوق الداخلى
وصدرت فیما بعد عدة قوانین .  شلن للربع٨٠واردات القمح طالما بقیت اسعار القمح فى انجلترا ادنى من 

. وقد غیرت شروط استیراد القمح)  وغیرھا ١٨٢٨، ١٨٢٢( 
.١٨٤٦انتھى الصراع بین البورجوازیة الصناعیة واالرستقراطیة العقاریة حول قوانین القمح بالغاءھا فى یونیو 

3



التى اسست جبھة جمركیة )  دویلة ١٨ضم ابتداء ( للوالیات االلمانیة ) الزولفرین( االتحاد الجمركى  } ٥٣{
 ضم االتحاد اغلب الوالیات االلمانیة ١٨٤٠وحوالى سنوات .  وترأستھا بروسیا١٨٤٣عامة، تّأسست فى 

اذ اخرجتھ الى . وبعض الوالیات الصغیرة) بریمن، لوبیسك، ھامبورج ( باستثناء النمسا، والمدن الھانسیة 
. الوجود ضرورة وجود سوق المانى موحد فقد روج االتحاد الجمركى الحقا لتوحید المانیا السیاسى

وقد ضمت ممثلین عن الكھنوت، والنبالء، . ھیئة تمثل الطبقات فى فرنسا القروسطیة –المجالس العامة  } ٥٤{
فى وقت نضج الثورة البورجوازیة وفى  – بعد عام من التوقف ١٧٨٩وقد التقوا فى مایو . وبورجوازیة المدن

 ٩ یونیو تحولت بقرار مندوبي الطبقة الثالثة الى الجمعیة الوطنیة التى اعلنت نفسھا الجمعیة التاسیسیة فى ١٧
. یولیو واصبحت االداة العلیا لفرنسا الثوریة

االشارة الى انتفاضة التحرر القومى فى جمھوریة كراكوف التى جرى السیطرة علیھا بقرار من مؤتمر  } ٥٥{
ان االستیالء على . الذین قسموا بولندا فى نھایة القرن الثامن عشر –فیینا بالتضامن بین النمسا، وروسیا وبروسیا 
 وتأسیس حكومة قومیة لجمھوریة بولندا، التى ١٨٤٦،  فبرایر٢٢السلطة فى كراكوف من قبل المنتفضین فى 

اصدرت بیانا یلغى الخدمات االقطاعیة، كانت جزءا من انتفاضة عامة فى االراضى البولندیة التى كان ملھموھا 
سحقت انتفاضة كراكوف فى مارس حیث افتقدت للدعم النشط ). دیمبوفسكى واخرین ( الدیموقراطیون الثوریون 

 وقعت كل من النمسا، ١٨٤٦فى اقسام اخرى من بولندا من قبل قوات النمسا وروسیا القیصریة،و فى نوفمبر 
. الى االمبراطوریة النمساویة" مدینة كراكوف الحرة " وبروسیا وروسیا معاھدة لضم 

انجلز، االعمال الكاملة، المجلد السادس، ص ص ، الدستور البروسى، ماركس: االسم االصلى للمقال : المصدر 
.١٩٧٥ دار التقدم، موسكو، ٥٣، ٥٢
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