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محاكمة ماركس ورفاقه يف "عصبة الشيوعيي"
محاكمة كولونيا 1852
الزرقطون
وليد
ي
مقدمة
منذ انقسام المجتمع ر
البشي إىل مجتمعات طبقية ،بعد
سيورة طويلة أدت إىل تفكك المشاعة البدائية ،ونشوء
ر
الطبق ،وتقوم عىل استغالل
مجتمعات يحركها الرصاع
ي
واضطهاد الطبقات السائدة للطبقات المسودة ،عرف
اإلنسان رصاعات داخلية وخارجية ،تحولت إىل
المجتمع
ي
وانيى لقيادة تلك الثورات
ثورات ضد األنظمة السائدة ،ر
الثوريي ،اللذين سجل التاري خ أسماءهم كأبطال
العديد من
ر
للحرية واالنعتاق من العبودية واالضطهاد ،سقط العديد
منهم شهداء ،سواء بعد معارك طاحنة مع أعدائهم (مثال
االمياطوري
سبارتاكوس الذي قاد العبيد ضد النظام
ر
وف بعض
ي
الرومان) أو تم التنكيل بهم وقتلهم بعد تعذيبهم ،ي
األحيان تتم محاكمتهم ،كما عرفت المجتمعات الطبقية
ثورات اجتماعية أو سياسية ،نشأت داخلها رصاعات حادة
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وبي العلم والالهوت
ربي األفكار الجديدة واألفكار القديمة ،ر
الكثي من أبطال الحرية والفكر
والخرافة ،قتل خاللها
ر
والعلم ،فأقيمت لهم المشانق بعد التنكيل بهم وتعذيبهم
والدهالي المظلمة أو
واإللقاء بهم يف غياهب السجون
ر
المناف واإلبعاد عن األوطان.
تجرعوا مرارة
ي
منذ انقسام المجتمع إىل طبقات ،وظهور الحاجة إىل دولة
طبقية ،تدافع عن مصالح الطبقات السائدة والمستغلة،
ومن أجل الدفاع عن مصالحها أنشأت هذه الطبقات أجهزة
قواني طبقية ،نشأت يف
قمعية مادية وإيديولوجية تدعمها
ر
سياق السيطرة اإليديولوجية والسياسية للطبقات السائدة.
الطبق أصبح رصاع الطبقات
ومنذ أن ظهر هذا االنقسام
ي
هو محرك التاري خ ،تدور يف رحاه رصاعات طاحنة ربي
طبقات سائدة ومستغلة ومضطهدة وقمعية وطبقات
مسودة ومستغلة ومضطهدة ،وكانعكاس لهذا الرصاع
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عرفت ال ر
بشية تطورا يف تاريخها ،فجاء عرص النهضة
والتنوير يف أوروبا ،وكان من نتائجها قيام الثورات
البورجوازية يف بريطانيا و فرنسا ،وظهرت مبادئ حقوق
اإلنسان ،وجاء عرص الديموقراطية البورجوازية ،ونشأت
اليوليتاريا كطبقة جديدة ف المجتمع تحمل ر
مشوعا
ر
ي
أسماىل ،فيعرعت داخلها األفكار
تاريخيا مناهضا للنظام الر
ي
االشياكية ،ونشأت الماركسية كإيديولوجيا و نظرية للطبقة
الطبق نقلة نوعية دفعت إىل
العاملة ،وعرف الرصاع
ي
اليوليتاريا ،وبدأت معركة
تقاطب الرصاع ربي البورجوازية و ر
ر
البشي من كل أشكال االستغالل و
تحرير المجتمع
الشيوع هو الذي أعلن
االضطهاد والقمع ،فكان البيان
ي
بداية هذه المعركة التاريخية تحت شعار" :يا عمال العالم
الحي ،والمعركة مستمرة إىل اآلن،
اتحدوا" ومنذ ذلك
ر
تتخللها ثورات و انتفاضات تتبعها محاكمات ألشهر القادة
الثوريي ،محاكمات دخلت التاري خ من بابه الواسع،
ر
ورسخت ثقافة التمرد والثورة ،واعتبار الحق يف الثورة أسىم
وتمي المناضلون بممارسات ومواقف تاريخية
الحقوق،
ر
الطبقيي وأعداء الشعوب دفاعا عن
حاكموا فيها األعداء
ر
الديموقراطية والتحرر واالشياكية ،فنشأت ثقافة جديدة
مني
تدعو إىل محاكمة األعداء
الطبقيي للشعوب من خالل ر
ر

والسياس،
اإليديولوج
للحي
المادي انتقلت المواجهة
ر
ي
ر ي
فأصبحت اإليديولوجيا والمواقف السياسية أسلحة يف يد
والتقدم لتصبح المواجهة شاملة،
الرجع
المعسكرين
ي
ي
فانحاز الفالسفة ورجال الدين والمثقفون والسياسيون إىل
أحد المعسكرين ،يدافعون عن هذا الفريق أو ذاك.
الجماهي المستغلة
أمام االستغالل واالضطهاد ،أنتجت
ر
الثوريي ،اللذين انتفضوا يف وجه القمع
والمنتجة قادتها
ر
واالستغالل وانعدام العدالة ضد العبودية والقنانة،
الجماهي الكادحة يقودونها يف ثوراتها ضد
مدافعي عن
ر
ر
الطبقيي .وللدفاع عن مصالحها قامت الطبقات
أعدائها
ر
السائدة بتصفية هذه الثورات عن طريق المجازر
واالعتقاالت وإقامة المقاصل والمشانق والمحاكمات.
الت
يف هذا السياق ،نشأت المحاكم وأقيمت المحاكمات ،ي
لم تكن سوى امتداد للرصاع ربي المعسكرين داخل فضاء
تؤطره قوان ري طبقية ،وقضاة يخدمون الطبقات السائدة
ويفرضون قوانينها عىل الشعوب ومناضليها ،ولم يكن
هؤالء القضاة نزهاء وال فوق الطبقات بل استمرارا للجالدين
يف أقبية التعذيب والقمع وبلباس خاص ،يف محاولة
لصبغهم بالهالة والقداسة والياهة وهم أبعد عن أن يكونوا
كذلك.
موقع  30غشت
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المناضلي أمام
الت تحكم
ر
المحاكمة ،فتأسست الفكرة ي
الشيوع ال يحاكم بل هو
الت تقول أن المناضل
ي
المحاكم ،و ي
الذي يحاكم أعداءه ،مما ساعد عل تطور ثقافة الصمود
والمقاومة الرافعة لمعنويات الشعوب والطبقات الثورية.
الت تشكل جزءا هاما من الياث الثوري
إن نقل هذه الثقافة ،ي
الت تؤطر
للحركة الشيوعية والعمالية العالمية ،الثقافة ي
الشيوع أمام جالديه يف أقبية التعذيب
ترصف المناضل
ي
له اليوم رصورة ماسة من أجل الرفع
وأثناء المحاكمات ،ي
من معنويات النضال الثوري ،وإعطاء التفوق المعنوي
الطبقيي.
للمناضلي أمام خصومهم وأعدائهم
واألخالف
ر
ر
ي
ر
وتزداد هذه األهمية يف ظل سياق عام انتشت فيه أنواع
"المناضلي" ،أنواع
ومسميات مختلفة حول ما يسىم ب
ر
تتعايش فيما بينها أو تتواجد جنبا إىل جنب حت أضىح من
الصعوبة تحديد من هو المناضل ومن ليس كذلك ،فأحزاب
مناضلي (يناضلون من أجل النهب
تعتي أعضاءها
المخزن ر
ر
واالستغالل والدفاع عن القمع و االضطهاد) وأحزاب الظالم
مناضلي كذلك (يناضلون من أجل ر
نش
تعتي أعضاءها
ر
ر
الظالم والتغطية عىل االستغالل واالضطهاد
الجهل والفكر
ي
المخزن واالرتزاق يف
وتقديم الخدمات والدعم للنظام
ي
المدن
االمييالية) وما يسىم بالمجتمع
أسواق النخاسة
ر
ي
موقع  30غشت

يعتي هو أيضا قواعده مناضلة (أغلب
بالنسبة لألغلبية منه ر
واالمييالية
منظماته تتغذى من دعم المؤسسات المخزنية
ر
وذلك تحت شعارات مختلفة).
إن ر
نش الثقافة العمالية والشيوعية فيما يخص المحاكمات
السياسية لهو مساهمة من ربي مساهمات أخرى يف وضع
الشيوع الثوري وأشباه
الخطوط الفاصلة ربي المناضل
ي
المزيفي اللذين تغص بهم الساحة
والمناضلي
المناضلي
ر
ر
ر
ام ،الذي تبثه
يف بالدنا ،وهو كذلك معركة ضد الفكر االنهز ي
االمييالية ومثقفوها المرتزقة ،لقد
قنوات اإلعالم والدعاية ر
النضاىل من خالل هذه النظريات
أصبح المشهد
ي
والتصورات موبوء بل يعيش يف بيئة مسمومة تغذيها
االمييالية بما يسىم بالثورات الملونة والفوض
النظريات
ر
الت ال تشكل سوى حملة شعواء ليع سالح
الخالقة ،ي
االمييالية ،فتم
اليوليتاريا والشعوب ضد الرأسمالية وضد ر
ر
لها ذلك عن طريق إفراغ و تقزيم و تجزيء حقول النضال
والسياس لصالح حركات ال تعيد النظر يف األنظمة
النقان
ري
ي
العالىم القائم.
التغيي الجذري للنظام
القائمة وال ترنو إىل
ر
ي
المدن
هكذا ،أصبحت العديد من مجموعات المجتمع
ي
المطاف ،بل ر
ئ
أكي من هذا تقوم بأدوار
تقوم بأدوار رجال
تهتء اليبة لتقسيم بلدانها
التهتء للحروب
ر
االمييالية و ر ي
ري
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(انظر يف هذا الصدد الدور الذي تقوم به مجموعة "أوبن
الت يمولها الملياردير سوروس) ويدخل كل هذا
سوسيت" ي
ي
يف سياق مالءمة الدول خاصة التابعة مع سياسات ما يسىم
الكادحي
بالحكومة الشاملة ،و ذلك عىل حساب مصالح
ر
ياىل.
والشعوب والقوميات األخرى خارج الغرب ر
االمي ي
دون اإلطالة يف الموضوع الذي يستحق تحليال معمقا
تنبع اإلشارة إىل الوهم الذي بثته وكرسته
ومستفيضا،
ي
االجتماع حول ما يسىم بالمناضل
مواقع التواصل
ي
تغيي العالم
اض القابع وراء حاسوبه و هاتفه يحاول ر
االفي ي
الفردان خارج األداة التنظيمية الراسخة يف
من منظوره
ي
معتيا نفسه قد أزال
عي النقر عىل حاسوبه
ر
األرض ،وذلك ر
العتب وقام بالمهمة ،والحال أن المعارك الطبقية الحقيقية
الت تزود المناضل
وه ي
تجري عىل أرض الواقع الملموس ،ي
يتغي
بالصالبة النضالية والسياسية واإليديولوجية ،حيث ر
الياكسيس الثوري
تغيي مجتمعه ضمن جدلية ر
ويساهم يف ر
الذي أسس له كارل ماركس و فردريك انجلز ...
يف سياق إنجاز هذا الملف اخينا محاكمة كارل ماركس
التاريىح،
ورفاقه يف مدينة كولونيا بألمانيا وذلك لسبقها
ي
الشيوع
الت يتخذها المناضل
ي
ولكونها نموذجا للمواقف ي
أمام المحكمة الطبقية.
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الت يزخر
ر
تعتي محاكمة كولونيا إحدى المحاكمات التاريخية ي
بها تاري خ الحركة الشيوعية والعمالية العالمية ،وتستمد
قيمتها من كون المحاكمة قد أقيمت من طرف الدولة
العلىم كارل ماركس،
الشيوع
اليوسية لمؤسس الفكر
ر
ي
ي
الت أسسها بجانب رفيقه فردريك
وللمنظمة الشيوعية ي
الشيوع" الذي صاغه كالهما
انجلز ،والحال أن "البيان
ي
شيوع هو "عصبة
كس ثوري لحزب
ي
شكل أول برنامج مار ي
الشيوعيي" (للمزيد من االطالع انظر "مقدمات لدراسة
ر
الشيوع" منشورات موقع " 30غشت").
البيان
ي
الت نظمتها القوى
للغوص يف خفايا و أرسار هذه المحاكمة ،ي
الرجعية يف ألمانيا بعد هزيمة الثورة األلمانية سنة ،1848
نعتمد يف هذا التقديم عىل كتاب "ما كشفت عنه محاكمة
كولونيا" و هو كتاب لكارل ماركس ،عرف فيه بخيوط تلك
المؤامرة الرجعية ضد الحركة الشيوعية يف ألمانيا ،و قد
تمت صياغة الكتاب يف الفية الممتدة ربي نهاية أكتوبر و
دجني  ،1852و ر
نش بدون اسم الكاتب يف بال
بداية
ر
بسويشا ف يونيو  ،1853و قد قام انجلز بإعادة ر
نشه تحت
ي
رإرسافه سنة  1885مع مقدمة حملت عنوان "بعض
الشيوعيي" ،و ر
نشت المقدمة
الكلمات حول تاري خ عصبة
ر
اط" عدد ،48 ،46
كذلك يف جريدة "االشي ي
اك الديموقر ي
6
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نوني  .1885ويسمح لنا هذا الكتاب بمتابعة أطوار هذه
 26ر
القضية منذ بداية االعتقاالت وتسلسلها وأهم لحظاتها،
الشيوعيي،
المعتقلي
والحكم الصادر يف نهايتها عىل
ر
ر
وموقف ماركس منها.
هكذا ،نعلم أن اعتقال أحد أعضاء العصبة الشيوعية ويدع
لييي غ ،وكان أول
نوتجونغ يف  10ماي يف  1851يف مدينة ر
وف
اعتقال تبعه اعتقال بورغرس ،روزير ،دانييلس ،بيكر ...ي
 4أكتوبر  1852قدم المعتقلون أمام محكمة كولونيا بتهمة
اليوسية "
"التآمر من درجة الخيانة العظىم ضد الدولة ر
االحتياط.
بعد سنة ونصف من االعتقال
ي
عندما اعتقل نوتجونغ و بورغرس وجد لديهما نسخة من
الشيوعيي" و دوريتان
قواني "عصبة
الشيوع" و
"البيان
ر
ر
ي
للجنة المركزية للعصبة ،و بعض العناوين و المطبوعات.
وقد كان اعتقال نوتجونغ قد أصبح معروفا منذ ثمانية أيام
عندما انطلق التفتيش واالعتقاالت يف كولونيا ،هكذا
سقطت بعض الرسائل ليست ذات أهمية .وعندما قدم
المتهمون سنة ونصف بعد ذلك إىل المحكمة لم تنضف إىل
الملف ولو وثيقة واحدة ،لكن خالل هذه الفية ،قامت
سلطات بروسيا كما النيابة العامة بنشاط دقيق ومتنوع
للبحث عن المزيد من المعلومات والوثائق ،كما تم رتيير
موقع  30غشت

االحتياط بكون حكومة ساكسون لم ترد
طول مدة السجن
ي
تسليم بورغرس و نوتجونغ إىل بروسيا ،و قد طالبت محكمة
كولونيا من الوزارة المعنية يف بر رلي بالتدخل فلم تستطع
تغي
الوصول إىل حل مع سلطات ساكس ،لكن و بعد مدة ر
موقف دولة الساكسون ،فقامت بتسليم بورغرس و
وف أكتوبر  ،1851حصل تقدم يف القضية سمح
نوتجونغ .ي
بتهتء صك االتهام.
ري
بعد االطالع عىل الملف ،قررت غرفة االتهام أنه ليست
وبالتاىل يجب إعادة
هناك أية واقعة حقيقية تدعم االتهام،
ي
التحقيق .ثالثة أشهر بعد ذلك ،تم تقديم صك االتهام إىل
المتهمي وافتتاح المحاكمة يف  28يوليوز ،لكن الرجل
ر
األساس الذي تعتمد عليه المحكمة ،ويتعلق األمر بمدير
ي
ر
الشطة شولي سقط مريضا مما تسبب يف تأجيل المحاكمة
المعتقلي أن السيد
بثالثة أشهر أخرى ،ومن حسن حظ
ر
توف ،وكان الجمهور متلهفا عل المحاكمة ،فاضطرت
شولي ي
الحكومة إىل رفع التوقف.
خالل هذه الفية كانت مديرية ر
الشطة يف كولونيا و رئاسة
ر
سي
ارن العدل و الداخلية تتدخل يف ر
الشطة يف بر رلي و وز ي
األخي أن تشكل هيئة
التحقيق ،و استطاعت الحكومة يف
ر
غي مسبوقة يف تاري خ رينانيا ،و قد ضمت هذه الهيئة
قضاة ر
7
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الكبية (هزتستاد و
باإلضافة إىل أعضاء من البورجوازية
ر
ليدن و جويست) أعضاء من نبالة المدينة (فون بيانكا و فون
اإلقطاعيي (هايلينغ فون النزناور و بارون
راث) و أعضاء من
ر
اليوسة  ،كان
فورستنيغ) و مستشارين من الحكومة ر
ر
أخيا
أحدهما حاجبا للملك (فون مانش – بيالنغوسن) و ر
بروس اسمه كروز رلي .هكذا تمثلت يف هذه الهيئة كل
أستاذ
ي
الطبقات السائدة يف ألمانيا ،إنها بالفعل هيئة طبقية تعكس
الوضع القائم يف ألمانيا آنذاك ،وبمجرد النظر إىل تشكيل
هيئة المحكمة ،يظهر االتجاه الذي أخذته الحكومة فيما
يخص المحاكمة.
الت تم حجزها لدى نوتجونغ و بورغرس و
إن الوثائق ي
الت اعيفوا بها ال تشهد بأية مؤامرة ،و ال يوجد
غيهما ،و
ر
ي
ئ
الجنان أي فعل يؤكد االتهام ،لكن الوثائق تظهر
يف القانون
ي
المتهمي للحكومة القائمة و
بما ال يدع مجاال للشك عداء
ر
غي
اليوسية والتأخر ر
للمجتمع القائم .إن غباء الحكومة ر
المعتاد يف المحاكمة وتدخل الوزارة يف التحقيق والمبالغات
يف كون المؤامرة تمس أوروبا كاملة ،واستعمال األساليب
المعتقلي ،كل هذا نفخ يف المحاكمة ،مما أثار
العنيفة ضد
ر
اهتمام الصحافة األوروبية وزاد من فضول الجمهور.

موقع  30غشت

اليوسية يف اتجاه
لقد ضغط هذا األمر عل الحكومة ر
المحاولة من طرف االتهام لتقديم حجج محيمة ،ومن
هيئة القضاة أن تطالب بالحجج المقبولة ،وقد وضعت
وه هيئة الرأي العام.
هيئة القضاة نفسها أمام هيئة أخرى ي
المتهمي ،وحسب
الت تم حجزها عند
ر
حسب األوراق ي
اعيافاتهم يظهر أن منظمة شيوعية ألمانية كانت موجودة
شتني ،1850
ولها لجنة مركزية مقيمة يف لندن .و يف 15
ر
انقسمت هذه اللجنة المركزية ،فقامت األغلبية (يسميها
صك االتهام بحزب ماركس) بنقل مقر اللجنة إىل كولونيا،
الت تم طردها من العصبة من طرف جماعة
أما األقلية ي
كولونيا (جماعة ماركس) فقد أقامت يف لندن كلجنة مركزية
مستقلة ،وقامت بتأسيس عصبة انفصالية ،فقد سم صك
شابي .وقد أشاعت هيئة
االتهام هذه اللجنة بحزب وليش – ر
االتهام أن سبب هذه الخالفات يعود ألسباب شخصية،
وقد اعتمد المنشقون عىل تشويه طبيعة الرصاع والخالفات
اعتقادا منهم أن كارل ماركس ال يستطيع الكشف عن
طبيعتها دون أن يخون منظمة رسية ،ودون أن يقدم اللجنة
وس ،ويقول انجلز إن
المركزية يف أوكرانيا إل البوليس ر
الي ي
مثل هذه الظروف لم تعد موجودة ،وأصبح باإلمكان اإلشارة
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سابي نصيا يف جوابه:
يقول السيد ر
أنت هنا أحارب ألنه يف هذا
"لقد ر
عيت عن رأي مفاده ي
الموضوع أنا متحمس ،يجب أن نعرف إذا كان يف البداية
شابي
نفسها سنقطع الرؤوس أو سيتم قطع رؤوسنا (وعد ر
شتني .)1851
أن رأسه سيقطع خالل سنة ،أي يف 15
ر
يف فرنسا استطاع العمال ،وبفضل هذا ،سنستطيع نحن
كذلك يف ألمانيا ،وإذا لم يكن األمر كذلك ،سأبق هادئا،
وسيكون يىل موقف مادي آخر ،وإذا توصلنا ،فبإمكاننا
اليوليتاريا.
استعمال إجراءات نستطيع بها ضمان سيطرة ر
أنا متعصب لهذا الرأي ،لكن اللجنة المركزية أرادت
العكس ."...
الت قسمت
ه ي
كما نرى ،لم تكن األسباب الشخصية ي
اللجنة المركزية ،كما أنه سيكون من الخطأ الحديث عن
شابي – ويليش لم يزعم يوما
خالفات مبدئية ،فحزب
ر
امتالكا ألفكار خاصة ،وكل ما يملكه هو عدم فهم خاص
كاتشيم تم تملكه
ألفكار أجنبية يعتقد أنه تبناها عىل شكل
ر
غي الدقيق أن نتهم حزب
بجمل ،كما ال يمكن ،بل إنه من ر
تعت كسل،
شابي بأنه حزب عمل ،إال إذا ر
ر
اعتينا كلمة عمل ي
ر ئ
يختت وراء تركيبات عبثية.
أرشيق دييي:

إىل بعض المقتطفات المأخوذة من محرص اللجنة المركزية
شتني .1850
بلندن بتاري خ 15
ر
هكذا نجد يف المحرص ،وعند رسده لمقيح االنفصال يقول
وهت النظر داخل
ماركس يف سياق عرضه للخالف ربي
ي
يىل:
اللجنة المركزية ما ي
"بدل المفهوم النقدي ،وضعت األقلية دوغمائية مكان
المثاىل .بدل أن تكون العالقات
التأويل المادي ،التأويل
ي
الفعلية ،أصبحت اإلرادة البسيطة محرك الثورة ،و بينما
نقول نحن للعمال " :يجب أن تمروا من  20 ،15و  50سنة
تغيي
من الحروب األهلية ربي الشعوب ،ليس فقط من أجل ر
تتغيوا أنتم أنفسكم ،و
لك ر
العالقات الموجودة ،بل كذلك ي
تصبحون قادرين عىل السلطة السياسية" ،تقولون عىل
العكس " :يجب أن نصل ر
مبارسة إىل السلطة أو الذهاب إىل
نثي نحن انتباه العمال األلمان إىل الحالة
النوم " ،بينما ر
ر
األكي
لليوليتاريا األلمانية ،تقومون بمدح بالطريقة
البدائية ر
ثقال  ،للعاطفة القومية و الحكم المسبق التعاضدي
ر
للحرفيي األلمان ،ر
األكي
السء الذي ،بدون شك ،هو
ر
ي
الت
شعبية .كذلك ،كما فعل الديموقراطيون بكلمة شعب ،ي
ر
السء بكلمة بروليتاريا ،وكما
أصبحت مقدسة ،فعلتم نفس ي
اطيي ،استبدلتم التطور الثوري بالجملة الثورية".
الديموقر ر
موقع  30غشت
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يقوم انجلز هنا بتحليل األرشيف الذي سقط يف أيدي
الشيوع":
األلمان ،ويقول فيما يخص البيان
النظام
ي
ي
"لقد ر
المتهمي ،وتم طبعه قبل رفياير ،والذي
عي عليه لدى
ر
الشيوع"
خالل فيات كان موجودا يف المكتبات ،و "البان
ي
سواء من حيث شكله ،أو من حيث من هم الموجه إليهم،
ليس بإمكانه أن يشكل برنامج مؤامرة.
فيما يخص دوريات اللجنة المركزية ،فإنها كانت تهتم فقط
الشيوعيي من الحكومة المقبلة للديموقراطية
بموقف
ر
وليست بحكومة فردريك الرابع ،أما فيما يخص القانون
األساس للجمعية فهو قانون جمعية دعاية رسية ،والقانون
ئ ي
الجنان ليس لديه عقوبات فيما يخص الجمعيات الشية.
ي
إن الهدف المعلن لهذه الدعاية هو قلب المجتمع والدولة
اليوسية قد اختفت مرة ويمكنها أن تختق ر
عش مرات ،بل
ر
ي
اختفاء نهائيا بدون أن يفقد المجتمع القائم شعرة واحدة.
بإمكان الشيوعيي أن يساهموا يف ترسي ع حل المجتمع
البورجوازي ،ومع ذلك ريتكون للمجتمع البورجوازي
التوسية ،فمن يطرح كهدف ر
مباش
مسؤولية حل الدولة ر
التوسية ،ويطرح كوسيلة للوصول إل ذلك،
قلب الدولة ر
القيام بقلب المجتمع ،يشبه ذلك المهندس األحمق
الذي يريد أن يفجر األرض إليجاد طريق لحفنة من
موقع  30غشت

النهان للعصبة هو قلب
الطبيع ،وإذا كان الهدف
السماد
ي
ي
ه الثورة السياسية،
المجتمع ،فإن وسيلته بالضورة ي
التوسية ،كما يقوم
وهذه الوسيلة
تعن قلب الدولة ر
ي
الزلزال بقلب خم الدجاج .إن المتهمي ينطلقون من فكرة
ال تمت بصلة بموضوع االتهام ،ومفادها أن الحكومة
وبالتال لم يشكلوا أي
التوسية الحالية ستسقط بدونهم،
ر
ي
التوسية الحالية ،ومن
عصبة تهدف إل قلب الحكومة ر
ثمة ال يمكن أن يكونوا متهمي بأية مؤامرة من نوع
الخيانة العظىم.
اشتغل فالسفة الدولة يف بروسيا ،من ليبت إل هيجل عىل
إسقاط اإلله ،وإذا أسقطت اإلله ،أسقط يف نفس الوقت
الملك الذي يحكم باسمه ،فهل تمت متابعتهم بمحاولة
إسقاط األشة المالكة؟
لقد اشتغلت غرفة االتهام لمدة سنة ونصف ،فلم تجد
واقعة مادية تدعم بها اتهامها ،وكان عليها أن تقوم بإصالح
شابي يف ذلك.
هذا األمر ،وسيساهم حزب وليتش – ر
كيف تم ذلك؟
ستيي موجودا يف لندن ،فأرسلت
يف ربيع  ،1851كان السيد
ر
ر
الت تم
إليه رئاسة الشطة من بر رلي نسخة كمن األوراق ي
ستيي:
العثور عليها عند نوتجينغ ،ويقول
ر
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دعون بشكل خاص (ترصي ح تحت القسم) إىل
"لقد تمت
ي
انتباه إىل أرشيف المؤامرة الذي حسب األوراق،
توجيه
ي
والت يمكن أن تكون
الت تم العثور عليها عند نوتجينغ،
ي
ي
الت تضم
موجودة يف لندن عند شخص يدع أوزفالديي ،ي
كل مراسالت أعضاء العصبة".
أرشيف المؤامرة؟ كل مراسالت أعضاء العصبة؟ لكن
سكرتيا للجنة المركزية ،وإذا كان لوليتش –
السيد دييي كان
ر
شابي أرشييف المؤامرة ،فمعت هذا أنه يتعلق بمؤامرة
ر
شابي ،وإذا وجدت لدى دييي مراسالت العصبة
وليتش –
ر
فال يمكن أن تكون سوى مراسالت العصبة االنفصالية
المتهمي يف محاكمة كولونيا ،ومن البحث يف الوثائق
خصم
ر
يشي إىل أوزفالد دييي
الموجودة لدى نوتينغ ليس هناك ما ر
كمسؤول عن األرشيف ،فكيف لنويتنغ أن يعرف ،وهو يف
رليي غ ما يجهله حزب ماركس يف بر رلي؟ ال يستطيع السيد
ر
وف الحال ،انتبهوا أيها السادة
ر
ستيي أن يقول مبارسة ي
القضاة ،لقد قمت باكتشافات هامة يف لندن ،ومع األسف
للمتهمي بها ،وليس للقضاة أن
تتعلق بمؤامرة ال عالقة
ر
المتهمي اللذين بقوا يف الزنازن لمدة
يتدخلوا فيها ،أولئك
ر
ستيي أن
سنة ونصف ،وبطبيعة الحال ال يستطيع السيد
ر

موقع  30غشت

يتكلم هكذا ،وجاء تدخل نوتجينغ كرصورة إلظهار رابط ربي
االكتشافات المحققة ومحاكمة كولونيا.
ينتىم إىل المجموعة
مخيا بروسيا ال
لقد كان السيد رويي ر
ي
الشيوعية ،يسكن يف نفس الميل الذي يسكنه دييي،
ستيي تلك
فدخل إليه ورسق األوراق ،وقد تسلم السيد
ر
وه عبارة عن  60قطعة
األوراق يف  5غشت  ،1851ي
معزولة.
الت توصل بها تضمنت
وقد أقسم السيد
ر
ستيي أن العلبة ي
كذلك رسائل للدائرة القيادية يف بر رلي مؤرخة ب  20غشت
 ،1851وتظهر العلبة وتاريخها أن هذا الحزب ،رغم اطالعه
عىل الهجوم الذي تعرض له الميل من طرف رويي ،وجد
دائما وسيلة ألن يشق باستمرار ،وتزويد ر
اليوسية
الشطة ر
بالوثائق.
ستيي مزهوا باكتشافه أمام المحكمة ،فماذا
لقد كان السيد
ر
يخق هذا الكي من أمر ذي عالقة بحزب ماركس
كان
ي
ستيي ،ر
السء .ما عدا
وبمتهىم كولونيا؟ فحسب جواب
ر
ي
ي
أصىل لمجموعة من أعضاء اللجنة المركزية ،اللذين
ترصي ح
ي
شتني  )1850يتعلق
يشكلون نواة حزب ماركس (لندن 17
ر
بمغادرتهم للجمعية الشيوعية عل ضوء القطيعة يف 15
ستيي ،حت يف مثل هذا األمر،
شتني  .1850ولكن السيد
ر
ر
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لم يصمم عىل القول بهذا األمر ،فحاول التضخيم منه إىل
مستو درجة عليا إلعطائه أهمية بوليسية .والحال أن هذه
الوثيقة األصلية لم تكن تتضمن سوى ترصي ح من ثالثة
أسطر ألعضاء أغلبية اللجنة المركزية السابقة وأصدقاؤها،
يعلنون فيه أنهم انسحبوا من المجموعة العمالية العلنية
الموجودة يف غريت ويندميل سييت وليس من الجمعية
الشيوعية.
ستيي أن يوفر عىل مرؤوسيه مصاريف النقل
كان عىل السيد ر
شتني  ،1850لكان
ولو قام بتصفح الجرائد األلمانية يف
ر
سيجد ترصيحا لنواة حزب ماركس ،الذي يرصح باالنسحاب
الالجئي ،ومن المجموعة العمالية لغريت وندميل
من لجنة
ر
سييت.
هكذا ،فكل عنارص المؤامرة يف كولونيا قد تم ،يف نظره،
الكشف عنها بوضوح ،لكن الجمهور ليست له ثقة يف كل
هذا.
مؤامرة شيفرال
ستيي باألوراق المستوىل عليها يف  5غشت ،1851
توصل
ر
ر
سىم بالمؤامرة الفرنسية
ما
اكتشاف
عليه
سهل
الذي
ء
الس
ي
ي
– األلمانية يف باريس ،فانتقل إىل باريس لمتابعة الملف،
الفرنس تم التعرف عىل مساكن
وبمساعدة البوليس
ي
موقع  30غشت

مختلف العنارص اللذين وضعوا تحت المراقبة ،وخاصة
الفرنس أن
اجتماعاتهم ومراسالتهم ،واستطاع البوليس
ي
يتشب إىل اجتماعاتهم وخططهم حول ما يسىم بالثورة.
ستيي وترصفاته يف باريس مليئة بالعديد
إن القراءة يف تقارير ر
من التناقضات:
 تقرير  18أكتوبر:فرنس
كوميسي
ستيي عن اعتقاله بصحبة
يتحدث
ر
ر
ي
الفرنسيي،
للشيوعيي
الرئيس
للمسىم شفرال ،القائد
ر
ر
ي
وقال أن شفرال قاوم بقوة ،و كان هناك رصاع حاد.
 تقرير  27أكتوبر:ستيي يف هذا التقرير أن شفرال قام بمحاولة اغتياله
يقول
ر
يف باريس يف مقر سكناه ،الذي تشب إليه ليال ،وقد قامت
الت قام بها وجرحت
زوجته بمساعدته خالل المواجه ي
بسبب ذلك.
ستيي عند شفرال
نجد كذلك أنه يف ليلة  5 – 4دخل
ر
فحصل رصاع قوي ،نتيجة مقاومة شفرال ،بينما نجد أنه يف
ستيي فحصلت مواجهة
ليلة من  3إىل  4دخل شفرال عند
ر
شتني
ستيي الهجوم ،نجد إذن ،أنه يف يوم 3
بينهما وقاوم
ر
ر
وف نفس الوقت ،بينما بوليسيو
كان
ر
ستيي وراء المتآمرين ،ي
كارن اكتشفوا سكت المتآمرين ،نجد أن المتآمرين هم
يي
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ستيي ،إذن ،وبينما كان هو يراقبهم
كذلك اكتشفوا سكت
ر
كانوا هم كذلك يراقبونه استعدادا لتصفيته ،بينما كان هو
يخلم بمؤامرتهم ضد الحكومة ،كانوا هم يحلمون بمؤامرة
اغتياله.
ستيي يف تقريره ليوم  18أكتوبر ،بينما كان هو يحاول
يحك
ر
ي
ر
األخي ابتالع ورقة لم يستطع
اعتقا رسفال ،حاول هذا
ر
شفرال انتشال إال نصفها ،و بطبيعة الحال ،فالوسيلة
ه العض ،و قد
الوحيدة لدى شفرال البتالع الورقة ي
ستيي،
تحدثت جرائد باريس قائلة أن شفرال قد عض مدام
ر
فرنس و ليست
كوميسي
ستسي كان يساعده
و الحال أن
ر
ر
ي
ستيي يف مكان آخر أن زوجته تعرضت
زوجته ،و رصح
ر
للجروح يف سكناهما يف محاولتها إلنقاذه من محاولة
االغتيال ،و إذا قمنا بمقارنة شهادات الجرائد الباريسية و
شهادة ستي ري ،سيظهر أن شفرال يف ليلة  3إىل  4قد عض
ستيي قد انيعها
السيدة
الت كان السيد ر
ر
ستيي إلنقاذ أوراقه ،ي
ستيي
من ربي أسنانه يف ليلة  4إىل  .5هكذا إذن ،جمع السيد ر
وه أعمال
سلسلة من األعمال يف يوم واحد هو 3
ر
شتني ،ي
تنتىم إىل أوقات مختلفة وأماكن مختلفة ،إنها بالفعل
ي
حكايات ألف ليلة وليلة.
ملحق "الكاتشتم" األحمر
موقع  30غشت

التهام ماركس ،لجأ البوليس إىل اتهام ماركس بكونه كان وراء
الت وجدت داخل علبة تضم نسخا من
الدورية،
ي
"الكاتشيم :األحمر لغرض توزيعها ،وقد قام البوليس بيوير
ر
خط ماركس لدعم اتهامه له ،وقامت جريدة الكولينش
زيتون ر
الخي المزعوم مع تقارير  27و 28أكتوبر،
بنش ذلك ر
وما أن ر
قاض
نشت حت ذهب ماركس إىل مقابلة
ي
مارلبوروخسييت ،حيث كان مقيما ،وقد قام بنسخ نص
العلت
الدورية ،والقيام بالتصديق عليها ،وأعىط الترصي ح
ي
التاىل:
ي
 -1أنه لم يكتب هذه الدورية
 – 2لم يعرف بوجودها إال عن طريق "الكولنش زيتون"
ر
"الكاتشيم" األحمر المزعوم
 – 3لم يسبق له أن رأى هذا
 – 4أنه لم يسبق له بأية طريقة كانت المساهمة يف توزيعه
لقد افتضحت المؤامرة إىل حد أن النيابة العامة لم تجرؤ
عىل تقيم الوثيقة كحجة ،فعالمة اليوير كانت واضحة
كبي.
بشكل ر
قام انجلز بتوضيح كيفية ظهور العديد من الجمعيات و
المنظمات الشية بعد هزيمة ثورة  ،1848حيث فقد
اليوليتاري كل إمكانيات استعمال أدوات العمل
الحزب ر
تعبي  ...و يف
العلت ،من جمعية و جريدة و مقر و حرية ر
ي
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يف الخارج للفشل .وبافتضاح المحارص األصلية دخلت
غي أحرار يف تأكيد
المحكمة مرحلة جديدة ،فأصبح القضاة ر
كمتهمي
المتهمي ،فأصبح عليهم أن يعلنوا
االتهام أو براءة
ر
ر
تعت
فتيئة
إما
المتهمي أو الحكومة ،ر
ر
ر
المتهمي أصبحت ي
المحامي ،قرر
إدانة الحكومة ،هكذا ،يف رده عىل مرافعة
ر
الت
المدع العام سايدت إىل
التخىل عن المصادر األصلية ،ي
ي
ي
غي حقيقية ،و وصل
أصبح الجميع يشك قيها باعتبارها ر
األمر بالنيابة العامة إىل التأسف عن عدم تقديم الحجج .و
الطي بلة ،أن النص الذي ربي يدي سايدت و اسمه
مما زاد ر
الشيوع" ،و الذي اعيف به المتهمون باعتباره بيانا
"البيان
ي
الشيوع" تضمن فصال
لحزب هم ،و الحقيقة أن هذا "البيان
ي
اك السابق ،أي كل ما
فيه نقد لكل األدب
الشيوع و االشي ي
ي
يبي الفرق ربي
سجله السيد شتاين ،ذلك أن هذا الفصل ر
الشيوع المتهم ،و كل االتجاهات األخرى يف
االتجاه
ي
الشيوعية ،و عندما حاول السيد سليدت الحديث عن
الشيوع يضم ثالثة فصول،
الشيوع قال أن البيان
البيان
ي
ي
نس الفصل الرابع ،و الفصل الرابع هو
و الحال أنه قد ي
الفصل الذي يتكلم عن نقد الشيوعية المتحدث عنها من
طرف شتاين ،و يف هذا السياق قال انجلز " :كان ينقصه
الواقع ،و اآلن ينقصه االتجاه".

الوقت الذي كان فيه أغلب هذه الجمعيات و المنظمات،
المنشقي عن العصبة الشيوعية ،يظهرون
بما فيهم
ر
كثوريي يستعدون ليوم الثورة كيوم واحد ،و ذلك
أنفسهم
ر
بالتفكي يف حبك المؤامرات لإلطاحة بالحكومات ،كان
ر
أنصار ماركس و انجلز يف العصبة يعملون يف رسية لبناء
يوم من أجل تزويد
اليوليتاريا ،عمل شاق و
حزب ر
ي
ه
اليوليتاريا بحزب ها الثوري،
ر
ر
معتيين أن الثورة القادمة ي
ثورة بورجوازية ستقوم بها القوى الديموقراطية و
ه من عليها القيام بذلك ،بينما
البورجوازية
ر
الصغية ،و ي
يقوم ثوريو العصبة بعمل يف العمق من أجل بناء حزب
اليوليتاريا و االستعداد لما بعد الثورة البورجوازية و بناء
ر
االشياكية.
صدور األحكام
لقد أدى افتضاح التناقضات وغموض التقارير إىل تحول
المتهمي ،وحت جريدة "كولنش زيتون"
الرأي العام لصالح
ر
سايرت الموجة وتحولت ضد الحكومة ،فبدأت ر
بنش
مالحظات من هنا وفقرات من هناك تدخل الشك يف تقارير
ستيي بعدما كانت ر
تنش كل ما يقوم به البوليس ،وحت
ر
اليوسية نفسها تخلت عن المسألة ،فمراسلوها
الحكومة ر
بتهتء الرأي العام
يف "التايمز" و "مورنينغ كرونكل" بدأوا ر ي
موقع  30غشت
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"إن النبالء والبورجوازية الرينانية ،بإعالنهما أن المتهمي
مذنبون ،كانوا يتحدثون مثل البورجوازية الفرنسية بعد 2
دجنت  ،1851انقالب لويس نابليون بونابارت)
دجنت (2
ر
ر
ر
الن يمكنها أن تنقد الممتلكات،
"وحدها الرسقة ي
ه ي
حنث اليمي – الدين ،النذالة – األشة ،الفوض –
النظام" ".
لقد مارست الدولة بأكملها الدعارة يف فرنسا ،ومع ذلك لم
تقم أية مؤسسة بالتعهر تماما مثل المحاكم وهيئات
المحلفي الفرنسية.
ر
المحلفي
المحلفي والقضاة ،رصخت هيئة
لنتجاوز هيئة
ر
ر
ومحكمة كولونيا .ف محاكمة ررسفال ،ر
مبارسة بعد االنقالب
ي
المحلفي يف باريس نيت ،الذي قدمت ضده تهم
برأت هيئة
ر
ر
المتهمي ،فدعونا نتجاوز هيئة
أكي من أي شخص من
ر
دجني ،وندين نيت عقب ذلك ر
مبارسة يف شخص
محلق 2
ر
ي
روزر ،بورغر...
ر
الن كانت ال تزال سائدة يف
إن الثقة يف هيئة المحلفي ي
مقاطعات رينانيا ،قد دمرت إل األبد ،وكان من المفهوم

موقع  30غشت

ه محكمة طبقية للطبقات
أن هيئة المحلفي ي
المحظوظة ،أنشئت لسد الثغرات يف القانون من خالل
الوع الواسع للبورجوازية.
ي
ر
الن تستعمل وسائل
إيينا!  ...إنها الكلمة األختة للحكومة ي
مماثلة لتستمر ،وألجل المجتمع الذي هو بحاجة لمثل
يحىم نفسه .إنها الكلمة األخت يف
لك
ي
هذه الحكومة ي
ر
الن
محاكمة
شيوعن كولونيا  ...إيينا! (إيينا :ي
ه الهزيمة ي
ي
منيت بها بروسيا ف  14أكتوبر ف  1806ف إيينا ،ر
والن
ي
ي
ي
ي
ر
والن
أدت إل استسالم بروسيا أمام فرنسا نابليون،
ي
والسياس
االجتماع
كشفت الطابع المنحل للنظام
ي
ي
للملكية الفيودالية آلل هوهتولم).
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محاكمة الشيوعيي يف كولونيا
()1852

فرديريك انجلز

ر
ديىل
إن نص "محاكمة الشيوعيي يف كولونيا" قام بكتابته انجلز يف  29ر
نونت  ،1852وتم نرسه يف جريدة " نيويورك ي
دجنت .1852وقد كان من توقيع " كارل ماركس".
تريبيون" عدد  ،3645يف 22
ر
موقع  30غشت
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دجنت 1852
لندن ،األربعاء ،األول من
ر
بالنسبة للصحف األوروبية ،ربما كنت قد تلقيت العديد من
للشيوعيي يف كولونيا
التقارير حول المحاكمة الشنيعة
ر
يدىل بأي
وبروسيا ونتائجها ،ولكن بما أن أيا من التقارير ال ي
تلق ضوءا
بيان صادق عن الوقائع ،وبما أن هذه الوقائع ي
الت تبق بها القارة األوروبية
قاسيا عىل األساليب السياسية ي
الني ،أرى أنه من الرصوري العودة إىل هذه المحاكمة.
تحت ر
اليوليتاري ،وكما هو الحال بالنسبة
إن الحزب
الشيوع أو ر
ي
لألحزاب األخرى ،فقد ،نتيجة إلغاء حقوق تكوين
الجمعيات والتجمع ،الوسائل لمنح نفسه منظمة قانونية
نق قادته من بلدانهم ،لكن
يف القارة ،عالوة عىل ذلك ،فقد ي
سياس أن يتواجد بدون تنظيم .وإذا كان
ال يمكن ألي حزب
ي
الدكاكي
الليالية وأصحاب
بوسع البورجوازية
ر
ر
االجتماع ووضعهم
الديموقراطية ،بفضل موقعهم
ي
الت أقيمت لفية
االقتصادي
ي
الموان ،وللعالقات اليومية ي
طويلة ربي أعضائهم ،أن تعوض إىل حد ما غياب هذه
الت تفتقر إىل مثل هذا
المنظمة ،فإن الطبقة ر
اليوليتارية ،ي
االجتماع والوسائل المالية المماثلة ،كانت
الوضع
ي
بالرصورة مكرهة عىل البحث عنها يف الجمعية الشية.
نتيجة لذلك ،نشأت يف فرنسا وألمانيا هذه الجمعيات
موقع  30غشت

الت يف وقت مبكر ،من سنة  ،1849كانت
الشية العديدة ،ي
كلها قد اكتشفتها ر
الشطة واحدة تلو األخرى ،وحوكمت
باعتبارها متآمرة.
لكن ،إذا كان العديد منها بالفعل يشكل مؤامرات منظمة
بنية معلنة لإلطاحة بالحكومة القائمة – وإنه سيكون جبانا
ذلك الذي لن يستعمل يف بعض الظروف طرقا تآمرية ،كما
سيكون بليدا ذلك الذي يتشبث بوسائل أخرى – يوجد
هناك كذلك العديد من الجمعيات تشكلت لهدف واسع
األخية تعرف أن قلب الحكومة القائمة لن
وأعىل .لكن هذه
ر
الكبي الوشيك ،وكانت
تكون سوى مرحلة عابرة يف الرصاع
ر
لديها النية يف تنظيم وإعداد الحزب الذي شكلت نواته
األخي الحاسم ،الذي سيسحق يوما ما ،وإىل األبد،
للنضال
ر
و"المغتصبي" ،ولكن سلطة
هيمنة ،ليس فقط "الطغاة"
ر
بكثي من هيمنتهم ،إنها سلطة الرأسمال
بكثي ،أفظع ر
أقوى ر
عىل العمل.
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الصناعيي،
أسماليي
الميايدة  -منذ إدخال البخار -بالر
ر
ر
وكيف أنه يف الوقت الحارص ما زالت هناك طبقتان أخريان
الصغية،
تطالبان بالسلطة السياسية ،طبقة البورجوازية
ر
الصناعيي.
وطبقة العمال
ر
ر
لسنن 1849 – 1848
لقد أكدت التجربة الثورية العملية
ي
ر
الن أدت إل استنتاج ،أن ديموقراطية
التأمالت النظرية ،ي
البورجوازية الصغتة يجب أن يكون لها دورها يف
الحكومة أوال ،قبل أن تأمل الطبقة العاملة الشيوعية يف
ترسيخ نفسها يف السلطة بشكل دائم ،وتدمت العبودية
المأجورة ر
الن تبقيها تحت نت البورجوازية.
ي
إن التنظيم الرسي للشيوعيي ال يمكن إذن أن يكون له
ر
مباش ،اإلطاحة بالحكومات القائمة يف ألمانيا،
كهدف
باعتباره ر
أنش لإلطاحة ليس بهؤالء ،بل بالحكومة
التمردية عاجال أو آجال ،يمكن ألعضائه بشكل فردي ،أو
يريدون بالتأكيد مد يد العون لحركة ثورية ضد الوضع
القائم ،لكن إعداد مثل هذه الحركة ،ما عدا الدعاية
الرسية لآلراء الشيوعية وسط الجماهت ،ال يمكن أن

الشيوع الذي كان يف الخط
كان هذا هو تنظيم الحزب
ي
األول يف ألمانيا ،1هذا الحزب باتفاقه مع مبادئ البيان
(المنشور يف سنة  )1848وتلك الواردة يف سلسلة من
المقاالت حول الثورة والثورة المضادة ف ألمانيا ،الت ر
نشت
ي
ي
دايىل تريبيون ،لم يتصور أبدا أنه
يف صحيفة نيويورك
ي
سيكون قادرا عىل إثارة ،بإرادته ،يف أي وقت ،هذه الثورة
الت كان عليها تحقيق أفكاره .لقد كانوا يدرسون األسباب
ي
الت
الت أنتجت الحركات الثورية يف سنة ،1848
واألسباب ي
ي
ئ
االجتماع
العدان
أدت إىل فشلها ،وباعيافهم أن التناقض
ي
ي
للطبقات هو أساس جميع الرصاعات السياسية ،فقد ر
بارسوا
الت يمكن ،ويجب يف ظلها دعوة طبقة من
دراسة الظروف ي
مجتمع لتمثيل جميع مصالح األمة ،والنجاح يف حكمها
الشيوع كيف ،بعد
سياسيا .لقد أظهر التاري خ للحزب
ي
األرستقراطية العقارية يف القرون الوسىط ،نمت القوة
أسماليي األوائل ،واستولت عل مقاليد الحكم،
المالية للر
ر
االجتماع والسيطرة السياسية لهذا الجزء
التأثي
كيف أن
ر
ي
أسماليي ،األرستقراطية المالية ،تم استبداله بالقوة
من الر
ر
أمىم أنشأه ماركس وانجلز ،وقد
الشيوعيي ،أول تنظيم
 1عصبة
ر
ي
شيوع ي
كانت قائمة من  1947إىل ( .1952انظر مقالة انجلز" بعض الكلمات حول
الشيوعيي").
تاري خ "عصبة
ر
موقع  30غشت
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يكون هدف الجمعية .وقد فهم غالبية أعضائها مبادئ
الجمعية هذه فهما جيدا ،لدرجة أنه عندما حاول بعض
الطموحي الوصوليي تحويلها إل مؤامرة مفاجئة وبدون
إعداد ،تم التخلص منهم عىل الفور.
مع ذلك ،فمثل هذه الجمعية ،ال يمكن وفقا ألي قانون
يوجد فوق سطح األرض أن تسىم مؤامرة ،تآمرا ألغراض
فه كذلك بالفعل ،لكن
الخيانة العظىم .إذا كانت مؤامرة ،ي
المحتملي.
ليس ضد الحكومة القائمة ،بل ضد خلفائها
ر
اليوسية ذلك ،وهذا هو السبب يف أن
وقد أدركت الحكومة ر
المتهمي  11يحتجزون يف السجن االنفرادي لمدة 18
ر
شهرا ،استخدمتهم السلطات للقيام بأغرب الجوالت
المتهمي بعد  8أشهر من االحتجاز،
القضائية .تخيلوا أن
ر
استمر احتجازهم لعدة أشهر أخرى "لعدم وجود أدلة
أخيا أمام محكمة
ضدهم عىل أية جريمة"! وعندما مثلوا ر
الجنايات ،لم يثبت أي فعل واضح يحمل طابع الخيانة
العظىم ضدهم ،ومع ذلك فقد أدينوا ،وسيون كيف.

ر
الشيوعيي) يف ماي
مبعون العصبة (عصبة
اعتقل أحد
ر
ي
 ،1851وعىل أساس الوثائق الت ر
عي عليها لديه ،تمت
ي
ر
بروس
اعتقاالت أخرى ،وعىل الفور تم إرسال ضابط رسطة
ي
ستيي إىل لندن للعثور عىل آثار لتفرعات المؤامرة
يدع
ر
المزعومة ،وتمكن من االستيالء عىل بعض األوراق المتعلقة
بالمنشقي المذكورين أعاله من العصبة ،اللذين نظموا بعد
ر
طردهم ،مؤامرة حقيقية يف باريس ولندن .وقد تم الحصول
عىل هذه األوراق عن طريق جريمة مزدوجة ،فقد تلق
سكرتي الجمعية
شخص يدع رويي رشوة القتحام مكتب
ر
ورسقة األوراق ،ولم يكن هذا كل ر
سء ،فقد أدت هذه
ي
الشقة إىل اكتشاف وإدانة المؤامرة الفرنسية األلمانية
ر
مؤرسات عن
المزعومة يف باريس ،2ولكنها لم تعط أية
الكبية .وتجدر اإلشارة أيضا إىل أن
الجمعية الشيوعية
ر
المغفلي
مؤامرة باريس كانت تحت رإرساف بعض
ر
الطموحي وفرسان الصناعة السياسية يف لندن ،ومزور
ر
كمخي ر
للشطة يف
سبق وأن تمت إدانته ،ويعمل حاليا
ر

شتني  ،1852أصابت االعتقاالت يف فرنسا مجموعة من أعضاء
 2يف
ر
المجموعات المحلية المنتمية إىل جماعة ويليش -شابر المنفصلة عن
الشيوعيي يف  .1850إن تكتيك التآمر المتبت من طرف الجماعة
عصبة
ر
وس ،بمساعدة ررسفال رئيس مجموعة
سمح للبوليس
الفرنس ر
والي ي
ي

باريسية ،بخلق القضية المسماة "المؤامرة الفرنسية األلمانية" .يف رفياير
المعتقلي بتهمة محاولة االنقالب .أما
 1852تم اتهام األشخاص
ر
الت يقودها ماركس
وس توريط عصبة
محاوالت البوليس ر
ر
الشيوعيي ي
الي ي
وانجلز ،يف القضية ،فقد باءت بالفشل التام.
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الت دفع له مقابلها ،فإنه لم يتخل عن نشاطه.
المعلومات ،ي
من مكان انزوائه يف كينسينغتون ،حيث لم يلتق قط بأي
المعنيي ،لفق من أسبوع ألسبوع مزاعم
الشيوعيي
من
ر
ر
روايات عن اجتماعات مزعومة للجنة مركزية مزعومة
لنفس هذه المؤامرة الت لم تتمكن ر
اليوسية من
الشطة ر
ي
وضع اليد عليها .كان مضمون هذه التقارير ذا طابع سخيف
شخص صحيح ،وال اسم كتب
للغاية :فال يوجد اسم
ي
بشكل صحيح ،فلم يكن الحديث ولو عىل شخص واحد كما
كان من المفيض فعله .وقد ساعده معلمه وسيده فلوري
يف عملياته المزيفة ،ولم يثبت بعد أن "الملحق" غريف
يمكن أن يغسل يديه من هذه العمليات المشينة .وبشكل
غي
اليوسية هذه االخياعات ر
ال يصدق ،أخذت الحكومة ر
الكفأة عىل أنها حقيقة إنجيلية ،ويمكن أن تتخيل أي ارتباك
الت تم خلقها ربي مواد التحقيق
تخلقه مثل هذه القطع ،ي
المحلفي .وعندما جاءت المحاكمة،
المعروضة أمام هيئة
ر
ستيي ضابط ر
الشطة الذي سبق ذكره إىل منصة
جاء السيد
ر
لك يشهد تحت القسم بحقيقة كل هذا الهراء ،ومع
الشهود ي
القليل من الرضا عن النفس ،استمر يف ادعائه بأنه وضع
عميال رسيا ،يعمل يف حميمية وثيقة جدا مع أولئك الناس
الملهمي لهذه المؤامرة الرهيبة.
يف لندن ،اللذين اع رتيوا
ر

المغفلي ،عوضوا التفاهة المثالية لوجودهم
باريس ،فهؤالء
ر
ر
المتعصبي
باليثرة العدوانية ورصخات
السياس
ر
ي
المتعطشي للدماء.
ر
إذن ،كان األمر ميوكا ر
للشطة ال ريوسية للبحث عن
حقيق
اكتشافات جديدة ،لقد أنشأت مكتب ررسطة رسي
ي
اليوسية يف لندن .كان ضابط ررسطة يدع غريف
يف السفارة ر
يقوم بمهنته الشنيعة تحت عنوان ملحق بالسفارة ،وهو
اليوسية
ينبع أن يكون كافيا إلخراج جميع السفارات ر
إجراء ي
النمساويي لم يجرؤوا بعد عىل
الدوىل ،وحت
من القانون
ر
ي
اللجوء إليه ،وتحت أوامره عمل أحدهم يسىم فلوري ،وهو
تاجر ف لندن ،يملك بعض ر
اليوة ،كانت له عالقات محيمة
ي
الت ترتكب األعمال
نوعا ما ،واحد من تلك المخلوقات ،ي
ر
األكي خسة عن طريق ميل فطري إىل ذلك ،وكان هناك
هيش ،ولكن سبق أن تم
عميل آخر موظفا تجاريا يدع ر
التنديد به باعتباره واشيا عند وصوله ،دخل مجتمع بعض
الشيوعيي األلمان يف لندن ،اللذين ،من أجل
الالجئي
ر
ر
الحصول عىل أدلة حول شخصيته الحقيقية ،أدخلوه
قصية ،ورسعان ما تم الحصول عىل أدلة عىل
لمنازلهم لفية ر
تعامله مع ر
هيش.
الشطة ،ومنذ تلك اللحظة هرب السيد ر
وعىل الرغم من تخليه عن كل فرصة للحصول عىل
موقع  30غشت
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يف الواقع ،كان رسيا هذا العميل الشي ،ألنه لمدة  8أشهر
يلتق حقا واحدا من
كان مختبئا يف كينسيغتون خوفا من أن ي
تلك الشخصيات ،حيث يزعم أنه أسبوعا بأسبوع ،نقل
ر
األكي حميمية ،ومع ذلك:
األفكار والحديث واألفعال
احتياط آخر،
هيش و فلوري باخياع
احتفظ السيدان ر
ي
الت لفقاها ،وجعال منها "سجال
وتالعبا بجميع التقارير ي
الت ادعت
أصليا لمحارص" اجتماعات اللجنة الشية العليا ،ي
ر
ستيي
اليوسية وجودها ،وبعد أن اكتشف السيد
ر
الشطة ر
أن هذا السجل ينطبق تماما مع التقارير الواردة بالفعل من
المحلفي،
نفس األشخاص ،سلمه عىل الفور إىل هيئة
ر
معلنا ،تحت القسم ،أن السجل ،بعد فحص دقيق ،وفقا
لقناعته المطلقة ،كان صحيحا .ومن ثمة ،فإن معظم الهراء
هيش ،كان علنيا ،ويمكنكم أن تتخيلوا دهشة
الذي أبلغ عنه ر
ما يسىم بأعضاء هذه اللجنة الشية عندما سمعوا عرضا
يتعلق بهم ،أشياء لم يعرفوها أبدا من قبل .مثل ذلك الذي
تم تعميده باسم غيوم يسىم هنا لويس أو شارل ،إىل كون
بعضهم ألقوا خطابا يف لندن يف الوقت الذي كانوا فيه عىل
الجانب اآلخر من انجليا ،وجرى تقديم آخرين قرأوا رسائل
لم يتلقوها أبدا ،وجعلوهم يجتمعون بانتظام كل خميس،
بينما هم يجتمعون كأصدقاء مرة واحدة كل أسبوع ،أي يوم
موقع  30غشت

األربعاء ،وظهر عامل ،بالكاد يستطيع الكتابة ،كمكلف
بالمحارص ويوقعها باعتباره كذلك ،وكلهم جعلوهم
بروس،
الت يمكن أن تكون لغة مركز ررسطة
ي
يتحدثون لغة ،ي
ولكن بالتأكيد ،ال يتعلق األمر باجتماع ،حيث رجال
إيجان يف بلدانهم ،يشكلون
مثقفون ،معروفون بشكل
ري
األغلبية .ومن أجل تتوي ج القضية كلها ،تم اخياع وصل
ماىل ،الذي كان من المفيض أن يؤدي المزورون ثمن
لمبلغ ي
بسكرتي اللجنة المركزية الوهمية،
هذا السجل إىل ما يسىم
ر
السكرتي المزعوم ،كان يعتمد فقط عىل
لكن وجود هذا
ر
السء الحظ.
ذك تجاه ر
وع ي
خدعة لعبها شي ي
هيش ي
لك ال نقول أنها
كانت هذه المكائد الفظة مخزية للغاية ،ي
تسي ضد الهدف المنشود ،عىل الرغم من أن
كانت
ر
المتهمي حرموا من جميع الوسائل
اللندنيي
األصدقاء
ر
ر
المحلفي إىل الوقائع الحقيقية ،عىل
للفت انتباه هيئة
ر
المحامي قد تم
الت وجهوها إىل
ر
الرغم من الرسائل ي
الييد ،و عىل الرغم من الوثائق
اعياضها عن طريق ر
الت تمكنوا من تسليمها إىل
واإلفادات تحت القسم ،ي
المحامي لم تكن قد قبلت كدليل ،ومع ذلك كان هناك
ر
كبي ،حت أن النائب العام ،ماذا أقول السيد
سخط عام ر
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ستيي – الذي شكل القسم الذي أداه ضمانة عىل حقيقة
ر
ملزمي عىل االعياف بأن السجل مزور.
هذا السجل – كانا
ر
غي أن هذا اليوير لم يكن الوحيد من نوعه مما كانت
ر
ر
واقعتي أو ثالثة
الشطة متهمة به ،فقد تم الكشف عن
ر
الت
وقائع مماثلة أثناء المحاكمة ،فعن طريق االستيفاءات ي
ر
الت رسقها
قامت بها الشطة ،قد تم تشويه معت الوثائق ي
رويي .هناك وثيقة مليئة بالهراء الجامح قلدت كتابات
الدكتور ماركس ،وخالل بعض الوقت احتفظ بكونه هو من
األخي ،فرض عىل االتهام االعياف بأنها
كتبها ،إال أنه يف
ر
مزورة .ولكن كأي ررسطة سيئة السمعة تبث عنها ذلك ،فقد
انبثق عنها خمس أو ست وثائق جديدة كل الجدة ،حت أنه
المحامي
كان من العجز إزالة الستار عنها عىل الفور ،ألن
ر
حي غرة ،فكان عليهم من الرصوري إحضار
أخذوا عىل ر
الالجئي
للمحامي مع
الحجج من لندن ،وأن كل اتصال
ر
ر
الشيوعيي ،قد تم التعامل معه يف وسط محكمة العدل،
ر
كدليل تواطؤ فيما يسىم مؤامرة.
ستيي
هي
ر
إذا كان غريف و فلوري ،كما يقدمان هنا ،فإن ر
لهيش ،فقد
نفسه رصح بذلك يف شهادته ،أما بالنسبة ر
اعيف أمام قاض يف لندن بيوير "سجل المحارص" بأمر من
موقع  30غشت

فلوري وبحضوره ،وقد فر من انجليا من أجل الهروب من
المالحقة القضائية.
الكثي من االكتشافات المخزية،
كان بإمكان الحكومة دعم
ر
الت تم الكشف عنها خالل المحاكمة ،ومع ذلك
مثل تلك ي
رجعيي من
محلفي مشكلة من نبالء
كانت لها هيئة
ر
ر
واثني
مستوى عال ،أربعة أعضاء من األرستقراطية المالية ،ر
موظق الدولة ،لم يكونوا رجاال ليفحصوا بعناية كومة
من
ي
من الشهادات المرتبكة تراكمت أمامهم لمدة ستة أسابيع،
المتهمي كانوا قادة مؤامرة
بينما كان يدق أسماعهم أن
ر
شيوعية بشعة ،تهدف إىل اإلطاحة بكل ما هو مقدس:
الملكية واألرسة والدين والنظام والحكومة والقانون .ومع
وف نفس الوقت ،لم تعط
ذلك ،إذا كانت الحكومة ،ي
للطبقات المحظوظة إال براءة يف هذه المحاكمة ،سيكون
تفسيه عىل أنه
المحلفي ،وأنه سيتم
إشارة عىل إلغاء هيئة
ر
ر
ر
مبارس ،كدليل عىل أن المعارضة الل ريالية
سياس
برهان
ي
ر
األكي
الثوريي
البورجوازية كانت مستعدة لالتحاد مع
ر
تطرفا ،فإن الحكم كان سيكون رتيئة ،يف هذه الحالة ،سمح
رجع ،للحكومة بالحكم عىل
التطبيق للقانون ر
الي ي
وس بأثر ي
سبعة سجناء ،بينما تمت رتيئة أربعة فقط ،كان الحكم ضد
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المداني يياوح ربي ثالث وست سنوات ،كما سبق أن علمتم
ر
الخي.
ذلك بدون شك يف الوقت الذي وصلكم فيه هذا ر

موقع  30غشت
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مرافعة كارل ماركس
بالقواني
المواطني ،اللذين كانوا يتمسكون
جماهي
ر
ر
ر
القواني يف وجه الخرق الذي
القائمة ،واللذين ساندوا هذه
ر
كانت تتعرض له ،إىل ثائرين.

المحلفي
أيها السادة أعضاء هيئة
ر
بإمكان تفهم التهمة،
دجني لكان
لو تم هذا العمل قبل 5
ر
ي
يمكنت
دجني ،ال
المدع العام ،أما اآلن ،وبعد 5
الت وجهها
ر
ي
ي
ي
قواني ضدنا
المدع العام عىل استخدام
أن أفهم كيف تجرأ
ر
ي
المدع العام
داسها التاج نفسه بقدميه .عىل ماذا يرتكز
ي
حي ينتقد الجمعية الوطنية وقرار االمتناع عن أداء
ر
قواني  6و 8أبريل 1848؟ إذن ،ماذا
الرصائب؟ هل عىل
ر
حي منحت البالد ،بناء عىل
فعلت الحكومة يف 5
ر
دجني ر
سلطتها ،دستورا وقانونا انتخابيا جديدا؟ لقد مزقت بذلك
قواني  6و 8أبريل.
ر

دجني ،كان من الممكن أال يحصل أي اتفاق فيما
قبل 5
ر
اندينيغ ،أو حت حلها
يخص انتقال الجمعية الوطنية إىل بر ر
دجني ،فقد
القواني العرفية عىل بر رلي .أما بعد 5
وفرض
ر
ر
أصبح تابتا أن هذه اإلجراءات كانت تشكل تمهيدا للثورة
الحي كل وسيلة أصبحت ر
مشوعة ضد
المضادة ،منذ ذلك ر
الت كانت
ه نفسها تعيف بالظروف ي
مجموعة لم تعد ي
وبالتاىل ال يمكن للبالد أن تعيف بها
تحكم يف ظلها،
ي
كحكومة.

القواني وجود بالنسبة ألنصار الحكومة،
لم يعد لهذه
ر
فلماذا إذن تستمر ررسعيتها بالنسبة لخصوم الحكومة؟
استندت الحكومة عل مرتكزات "ثورية" يف موقفها يف 5
دجني ،أي عىل مرتكزات مضادة للثورة ،وبالنسبة لها فإنها
ر
بمتواطئي ،لقد حولت حت
بثوريي أو
تواجه ا آلن إما
ر
ر
موقع  30غشت

أيها السادة
كان بإمكان التاج أن يحافظ عىل األقل عىل مظاهر ر
الشعية
لكنه ،كان يزدري فعل ذلك .كان بإمكانه تعليق جلسات
الجمعية الوطنية ،واإلتيان بوزارته لتمثل أمام البالد وتقول:
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أجينا الوضع عل ذلك.
"تجرأنا عىل القيام بانقالب  ...فقد ر
لقد تجاوزنا القانون  ...لكن هناك لحظات يكون فيها وجود
وف مثل هذه اللحظات هناك قانون واحد
الدولة يف خطر ،ي
يجب مراعاته أال وهو الحفاظ عىل وجود الدولة .عندما تم
حل الجمعية الوطنية لم يكن هناك دستور ،لذلك فإننا لم
نتجاوز أي دستور ،بل كان يوجد قانونان أساسيان فقط
أساس
وهما قانونا  6و 8أبريل ،وللحقيقة نقول قانون
ي
االنتخان ،لذلك فإننا ندعو البالد
واحد فقط ،وهو القانون
ري
للمشاركة يف انتخابات جديدة وفقا له .وسنمثل نحن،
الت تنبثق من هذه
الوزارة المسؤولة أمام الجمعية ،ي
االنتخابات .إن لنا كل الثقة بأن تلك الجمعية ستعيف
باالنقالب كمخرج منقد أملته الظروف آنئذ ،لذا ستصادق
ر
ع إلنقاذ
عىل االنقالب ،وتعلن أننا قد تجاوزنا القانون الش ي
مصينا"!
البالد ،و لنيك للجمعية أمر تقرير ر

كان التاج ينظر لثورة مارس عىل أنها واقع عنيف ،والواقع
العنيف ال يمىح إال بواقع عنيف مماثل .لقد تنكرت
عي رفضها إجراء انتخابات جديدة
الحكومة لمسؤوليتها ر
لقواني أبريل ،لذا فإنها قد نقضت القانون الذي كانت
وفقا
ر
ه نفسها مسؤولة أمامه ،وب هذا تحولت دعوة الجمعية
ي
خياىل
وهىم،
الوطنية إىل إجراء انتخابات عامة إىل مظهر
ي
ي
القواني األساسية بأن استحدثت
وخادع .لقد مزقت الوزارة
ر
مجلسا يقوم عىل مؤهالت الملكية كجزء متمم للجمعية
التشيعية ،كما تخلت عن األصول ر
ر
الشعية ،وزيفت
االنتخابات و "حرمت" الشعب من أية إمكانية للحكم عىل
الت يقوم بها التاج.
"أعمال اإلنقاذ" ،ي
هناك حقيقة ال يمكن إنكارها – ولن يتمكن أي مؤرخ
مستقبال أن ينكرها -لقد قام التاج بثورة ،وهكذا أيها السادة!
ر
ع القائم ،لذا ال يمكنه إذن أن يلجأ إىل
قوض النظام الش ي
مشي.
قواني قام هو بإبطالها وبشكل ر
ر

لو أن الوزارة ترصفت بهذه الطريقة لكان لها بعض حجج
ظاهرية يك تقدمنا للمحاكمة .لقد كان بإمكان التاج إنقاذ
الشكليات ر
الشعية ،لكنه لم يكن يريد ذلك.
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عموما ،بعد القيام بثورة ناجحة ،يمكن للمرء أن يأخذ
مهزومي يمكن أن
خصومه ،لكن ال يمكنه إدانتهم ،وكأعداء
ر
كمجرمي .بعد
يزيلهم من طريقه ،لكن ال يمكنه محاكمتهم
ر
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ويعتي المواطن مجرما إذا
عىل أيدي السلطات العمومية،
ر
القواني ومنع سلطات الشعب من تنفيذها .أما
تخىط هذه
ر
فيما يتعلق بالمسألة المعروضة أمامنا ،فإن إحدى
السلطات العمومية قامت بخرق القانون ،بينما قامت
سلطتي ال يقع
أخرى بالمحافظة عليه ،والرصاع هكذا ربي
ر
ئ
الجنان ،أما
ضمن صالحيات القانون الخاص وال القانون
ي
فيما يتعلق بمسألة من كان الحق إىل جانبه ،هل التاج أو
الجمعية الوطنية ،فتلك مسألة ميوكة للتاري خ ،وال يمكن
محلق ومحاكم بروسيا أن تقررها .هناك قوة وحيدة
لكل
ي
وه التاري خ ،وتبعا لذلك،
بإمكانها حسم هذه المسألة ،ي
غي قادر عىل فهم كيف أتهم وفقا لقانون العقوبات.
فإنت ر
ي

أي ثورة أو ثورة مضادة ناجحة ،ال يمكن للمرء تطبيق
القواني ،إن
المدافعي عن هذه
قواني أبطل مفعولها ضد
ر
ر
ر
هذا ليس إال تظاهرا جبانا ر
بالشعية ،وهذا ما ال يجب عليكم
الموافقة عليه عند نطقكم بالحكم علينا.
سبق يىل أن ذكرت أن الحكومة زيفت حكم الشعب عىل
"عمل اإلنقاذ" ،الذي نفده الملك ،وعىل الرغم من ذلك أيها
السادة! فقد وقف الشعب ضد التاج ومع الجمعية
ه االنتخابات
الوطنية .إن انتخابات المجلس
ي
الثان ي
قواني  8أبريل.
القانونية الوحيدة ،ألنها وحدها تقوم عىل
ر
تقريبا ،أعيد انتخاب إىل الغرفة الثانية كل النواب ،اللذين
ر
يك المتهم شنايدر
صوتوا مع رفض دفع الرصائب ،كما أن رس ي
الثان انتخب نائبا عن كولونيا .وهكذا فإن حق الجمعية
ي
الوطنية للتصويت مع رفض دفع الرصائب هو حق قد أقر
مسبقا من قبل الشعب.

قوتي ،وال يمكن لهذا الرصاع
إننا نتعامل هنا مع رصاع ربي ر
أن يحسم إال بالقوة .لقد أشارت صحافة الثورة وصحافة
الثورة المضادة إىل هذا بنفس المقدار .لقد أعلنت ذلك حت
صحيفة ناطقة باسم الحكومة قبل أن تظهر نتيجة الرصاع
اليوسية الجديدة –
بوقت
قصي ،لقد رأت الجريدة ر
ر
الصحيفة الناطقة باسم الحكومة – هذه النقطة بوضوح.
يىل" :لم تعد
قالت هذه الصحيفة قبل هذه األزمة بأيام ما ي

حت لو نحينا جانبا هذا الحكم الرفيع ،فإنكم البد أنكم
مع عىل أننا لم نرتكب جريمة بالمعت المتعارف
ستوافقون ي
عليه للكلمة ،كما أننا لم نقم بأية تعديات عىل القانون تقع
القواني تنفذ يف األيام العادية
ضمن صالحيتكم ،ذلك أن
ر
موقع  30غشت
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المسألة مسألة حق بل مسألة قوة ،وسوف تظهر الملكية
ه األقوى" ...
القديمة ،ي
الت " يخصها هللا بعنايته" أنها ي
اليوسية الجديدة الوضع بطريقة
لقد فهمت الجريدة ر
صحيحة ،قوة يف مواجهة قوة ،واالنتصار المادي يقرر
المسألة .لقد انترصت الثورة المضادة ،لكن هذا االنتصار لم
يكن إال خاتمة الفصل األول من الدراما .لقد استمر الرصاع
ف انجليا ر
أكي من  20سنة ،وانته األمر بشارل األول بعد
ي
انتصارات متوالية إىل حبل المشنقة ،فما يضمن أيها
والموظفي اللذين وضعوا
السادة! أال تدان الوزارة الحالية
ر
الحاىل أو الذي يخلفه
أنفسهم يف ترصفها ،من قبل المجلس
ي
المدع العام أن
عىل أنها وموظفيها خونة  ...لقد حاول
ي
أجت ين عىل أن
يدعم اتهاماته بقواني6و  8أبريل! وبذلك ر
أنن ال
أوضح كيف أن هذه القواني رتتئنا وال تديننا ،إال ي
أعتف بهذه القواني ،ولن ر
أخف حقيقة كون ال ر
أعتف
ي
ي
ر
بها مطلقا ،ألن هذه القواني لم تكن سارية المفعول حن
بالنسبة للنواب ،اللذين أتت بهم االنتخابات الشعبية،
وتبعا لذلك ،لم يكن لهذه القواني أن تقرر المسار الذي
سلكته ثورة مارس.
موقع  30غشت

حي الوجود؟ لقد
كيف ظهرت
قواني  6و 8أبريل إىل ر
ر
اإلقليىم
اليلمان
ظهرت من خالل اتفاق تم ربي الحكومة و ر
ي
الموحد ،لقد كانوا يأملون بهذه الطريقة تأكيد االرتباط
ر
الت كنست
ع القديم ،وتبييض وجه الثورة ي
بالوضع الش ي
هذا الوضع.
يعتيون أن من
لقد كان رجال من أمثال كامبهاوزن وآخرين ،ر
القانون ،فكيف فعلوا
المهم المحافظة ظاهريا عىل التقدم
ي
ذلك؟ من خالل مجموعة من التناقضات السخيفة و
الالمنطقية .لنبق أيها السادة للحظة عند وجهة النظر
ر
الشعية القديمة ،ألم يكن وجود كامبهاوزن ،الوزير
اط وجودا
المسؤول ،الوزير الذي لم يتسلق السلم ال ربيوقر ي
قانون .هذا الموظف الذي ال يعيف به القانون يدعو
غي
ر
ي
اإلقليىم الموحد لالجتماع ليجعله يوافق عىل
اليلمان
ر
ي
لك يوافق عليها ،ويطلقون
ر
قواني لم يكن مخوال قانونيا ي
عىل هذا التالعب بالشكليات بدون جدوى ،انقادا للتقدم
القانون والعمل يف مجال القانون!
ي
لكن ،دعونا نيك الشكليات جانبا أيها السادة .ماذا كان يمثل
اإلقليىم الموحد؟ لقد كان يمثل العالقات
اليلمان
ر
ي
27
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عىل الصناعة والتجارة ،لهذا تتم الزراعة يف أيامنا هذه عىل
منتىح
أسس صناعية ،وقد تحول سادة اإلقطاع القدام إىل ر ي
ر
مواس وصوف وحبوب وشمندر وكحول ...الخ ،أي أناس
ي
يتاجرون بالمنتجات الصناعية كما هو الحال بالنسبة للتجار
بورجوازيي ،ومهما تمسكوا
اآلخرين .لقد أصبحوا عمليا
ر
أكي كمية ممكنة بأرخص
بأهوائهم القديمة ،فهم ينتجون ر
سعر ممكن ،يشيون من حيث يحصلون عىل أفضل
مساومة ممكنة ،ويبيعون بأعىل سعر ممكن .إن نمط الحياة
واإلنتاج ،الذي يعيشه هؤالء السادة يقدم تكذيبا يوميا
ألوهامهم الموروثة والمبالغ فيها .إن الملكية العقارية
االجتماع السائد
تفيض ،إذا كان لها أن تكون العنرص
ي
اإلقليىم
اليلمان
أنماط إنتاج وتجارة قروسطية .لقد كان ر
ي
القروسىط المندثر من اإلنتاج
الموحد يمثل هذا النموذج
ي
والتجارة ،والذي توقف عن الوجود منذ فية طويلة ،والذي،
وإن كان ممثلوه يتمسكون باالمتيازات القديمة إال أنهم يف
الوقت نفسه أخذوا يشاركون يف امتيازات المجتمع
الحديث.

االجتماعية المتعفنة ،وقد قامت الثورة ضد هذه العالقات،
ممثىل المجتمع المهزوم الموافقة عىل
وكان مطلوبا من
ي
قواني أساسية من المفيض أن تعيف ر
وتشف عىل الثورة
ر
ضد هذا المجتمع القديم.
باليلمان والملكية
يا له من تناقض صفيق! لقد أطيح ر
القديمة.
بالمناسبة ،أيها السادة ،لننظر ر
مبارسة إىل ما يسىم الميدان
القانون.
ي
إنت مدعو أيها السادة للتوسع يف هذه النقطة خاصة وأنه
ي
قواني  6و  8أبريل
يتم تقديمنا بالفعل كأعداء للقانون ،وأن
ر
الشكىل بالقانون.
تعزو وجودها إىل االعياف
ي
العقاريي،
المالكي
اليلمان أساسا يمثل كبار
كان ر
ر
ر
والمالكون العقاريون يمثلون القاعدة الحقيقية لمجتمع
حي أن المجتمع
القرون الوسىط ،المجتمع
الفيوداىل ،يف ر
ي
البورجوازي الحديث ،أي مجتمعنا يقوم بالعكس عىل
الكبية
الصناعة والتجارة .لقد فقدت الملكية العقارية
ر
نفسها كل ظروف وجودها القديمة ،وأصبحت اليوم تعتمد
موقع  30غشت
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تنتىم لحقبة زمنية ماضية وضعها
قواني
إنه الدفاع عىل
ر
ي
ممثلون لمصالح اجتماعية بائدة هكذا يتم الرفع إىل مرتبة
قانون هذه المصالح المتعارضة مع الحاجات العامة .عىل
قانون.
كل ،ال يعتمد المجتمع عىل القانون ،إن هذا مفهوم
ي
عىل العكس من ذلك ،فالقانون هو الذي يعتمد عىل
التعبي عن مصالحه وحاجاته
المجتمع ،وعليه ،أن يكون
ر
الت تنبثق من نمط اإلنتاج المادي السائد يف ذلك
المشيكة ،ي
وه تتعارض مع تعسف الفرد المنعزل.
الوقت ،ي

كان عىل المجتمع البورجوازي الحديث ،والذي يقوم عىل
يستوىل
أسس مختلفة كليا وعىل نمط إنتاج مختلف ،أن
ي
عىل السلطة السياسية لحسابه ،كان عليه أن ينيع هذه
ممثىل مصالح المجتمع المندحر ،هذه
السلطة من أيدي
ي
الت سيقام بنيانها بكامله عىل تربة من
القوة السياسية ،ي
العالقات المادية المختلفة كليا.
لقد كان هذا سبب الثورة .لم تكن الثورة فقط موجهة ضد
السياس األعىل للمجتمع
عبي
الملكية االستبدادية ،الت ر
ي
ممثىل
القديم ،بل كانت موجهة يف نفس الوقت ضد
ي
اإلقطاعيات ،هؤالء اللذين قضت الصناعة الحديثة عليهم
منذ زمن بعيد ،أو يف أحسن الحاالت مع من يقف مع أنقاض
الت كانت البورجوازية
متداعية من الطبقات المتحللة ،ي
تتخطاها كل يوم ،وتدفعها إىل الوراء يوما عن يوم.

لم يكن قانون نابليون هو الذي خلق المجتمع البورجوازي
الحديث ،عىل العكس من ذلك ،فقد كان المجتمع
البورجوازي الذي ظهر ف القرن  ،17وتطور ر
أكي يف القرن
ي
ر
ع يف قانون نابليون ،وبمجرد
 ،19هو الذي وجد ر
تعبيه الش ي
أن يتوقف هذا القانون عن مالءمة الظروف االجتماعية،
فإنه لن يكون ر
أكي من رزمة من الورق .ليس بإمكان الظروف
القواني القديمة أساسا للتطور
االجتماعية أن تجعل
ر
القواني القديمة
الجديد للمجتمع ،كما لم يكن بإمكان هذه
ر
أن تخلق الظروف االجتماعية القديمة.

اىل،
الت تجعل ر
اليلمان الفيدر ي
كيف تم التوصل إىل الفكرة ي
يمىل قوانينه عىل المجتمع الجديد
ممثل المجتمع القديم ،ي
الذي بحث يف الثورة عن وسيلة لبناء قانونه؟ عىل ما يبدو
القانون .لكن ،أيها السادة،
من أجل المحافظة عىل األساس
ي
ماذا تعنون بالدفاع عىل القانون؟
موقع  30غشت
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القانون .فقد كانت
هذا هو حقيقة معت التمسك باألساس
ي
الت لم تستخدم كخداع واع أو
عبارة األساس القانو ين ،ي
اىل
كوهم
لتيير دعوة ر
ه السند ر
اليلمان الفيدر ي
ي
الواع ،ي
القواني األساسية للجمعية الوطنية،
ودفعه إىل صياغة
ر
الت خلقتها الثورة ،وجعلت وجودها رصورة!!
هذه الجمعية ي
القواني أن تصدر حكمها يف حق الجمعية
واآلن يراد لهذه
ر
الوطنية.

ستنته
القواني عن هذه الظروف ،وال بد أنها
لقد نتجت
ر
ي
ر
تتغي مع ررسوط
عندما
تتالس تلك الظروف ،البد لها أن ر
القواني القديمة يف وجه حاالت
الحياة .إن الدفاع عىل
ر
االجتماع ،هو يف الجوهر دفاع منافق
ومتطلبات التطور
ي
عن مصالح خاصة ألقلية تجاوزها الزمن يف وجه مصالح
ر
األكيية العظىم المتمشية مع روح العرص .إن الوقوف عىل
القانون" تهدف إىل تأكيد
أرضية الدفاع عىل "األساس
ي
حي أنها لم
مصالح األقلية عىل أنها المصالح السائدة ،يف ر
قواني عىل مجتمع،
فه تهدف إىل فرض
ر
تعد سائدة ،ي
ترفضها ررسوط حياة هذا المجتمع ونمط اغتناءه ووسائل
تملكه وتجارته ،وإنتاجه المادي بأكمله .إنها تهدف إىل إبقاء
ر
بغي مصالحهم الضيقة عىل حساب
عي ال يهتمون ر
مش ر
ر
األكيية.
مصالح

تمثل الجمعية الوطنية المجتمع البورجوازي الحديث ،يف
اإلقطاع .لقد
اإلقليىم الموحد المجتمع
اليلمان
حي يمثل ر
ر
ي
ي
لك تصوغ بشكل مستقل دستورا
انتخب الشعب الجمعية ي
ر
الت أصبحت تتعارض مع
يتالءم مع رسوط الحياة ،ي
والقواني السابقة .لذلك
المؤسسات السياسية القديمة
ر
فقد كانت منذ البداية هيئة ذات سيادة ،لقد كانت جمعية
تأسيسية .وإذا كانت الجمعية ،بالرغم من ذلك قد ارتضت
وسىط مساوم ،فإن ذلك ال يعدو كونه عمال شكليا
موقف
ي
مهذبا تجاه التاج .وليس من الرصوري هنا تفحص ما إذا
عي
كانت الجمعية تملك حق الترصف باسم الشعب ر
اتخاذها موقفا مصالحا مع التاج ،فقد كانت الجمعية تعتقد

إنه إساءة استخدام السلطة العامة إلخضاع بالعنف مصالح
األغلبية لمصالح األقلية .إن ترصفا من هذا القبيل يجد
نفسه يف كل لحظة يف تناقض مع الحاجات الراهنة ،إنه
يعيق الصناعة والتجارة ،ويمهد لنشوء أزمات اجتماعية
تنفجر عىل شكل ثورات سياسية.
موقع  30غشت
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إن السلطة ترقد محطمة ربي أيدي التاج ،وقد تخىل التاج
عن السلطة ليتمكن من إنقاذ الشظايا! أيها السادة ،البد أنكم
ستذكرون كيف أن الملك عند اعتالئه العرش ر
مبارسة ،تعهد
رسميا يف كونيكسبورغ وبر رلي بمنح ميثاق دستوري ،ولعلكم
تتذكرون كيف أن الملك يف سنة  1847عند افتتاحه دورة
اىل أقسم بأغلظ اإليمان أنه لن يدع قطعة
ر
اليلمان الفيدير ي
وبي شعبه ،لكن بعد أحداث
ر
صغية من الورق تحول بينه ر
وف ظل الدستور الممنوح ،أعلن نفسه ملكا
مارس  ،1848ي
وبي شعبه حلية التينية
دستوريا ،وبذلك وضع بينه ر
المدع العام
مجردة ،أي تلك القطعة من الورق .هل يجرؤ
ي
عىل التأكيد بأن الملك حنث بوعوده الجليلة اختيارا،
وبطريقة ملفتة للنظر واضعا نفسه موضع اتهام باالنسجام،
أعي أوروبا كلها عندما قبل الصفقة أي الدستور .لقد
تحت ر
أجيته الثورة عىل تقديمها ،ال أقل
الت ر
قدم الملك التنازالت ،ي
وال ر
أكي!

عي إظهار حسن النوايا
بإمكانية تجنب الصدام مع التاج ر
الطرفي.
لذى
ر
قواني  6و8
عىل أي حال ،هناك أمر وحيد مؤكد ،وهو أن
ر
اإلقليىم الموحد
اليلمان
والت تم االتفاق عليها مع ر
أبريل ،ي
ي
الت
لم تكن نافذة رسميا ،واألهمية الملموسة الوحيدة ي
ر
الت تمكن
ه كونها
ترس وتوضح الشوط ي
ي
تحىط بها ي
التعبي فعال عن سيادة الشعب ،فقد
الجمعية الوطنية من
ر
اإلقليىم الموحد مجرد
اليلمان
كانت
الت أقرها ر
ر
القواني ي
ي
كلمات وفرت عىل الملك مهانة إعالن هزيمته.
المدع العام!
سأنتقل اآلن إىل تفحص عن كثب خطاب
ي
المدع العام" :تنازل التاج عن
أيها السادة المحلفون ،يقول
ي
الت تقع كليا ربي يديه ،لكنه من الواضح
جزء من السلطة ي
أنه حت يف األحوال الطبيعية ،فإن عملية التنازل ال تتجاوز
ما تنص عليه كلماتها بوضوح ،لكن قانون  8أبريل ال يخول
للجمعية الوطنية حق رفع دفع الرصائب ،كما أنه ال يحرص
مكان انعقاد الجمعية يف بر رلي".
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المدع العام ،فإنها لسوء
الت أوردها
ي
إن المقارنة الشعبوية ي
ر
سء ،فإنه ال
الحظ ال تثبت شيئا ،فإذا ما تخىل المرء عن ي
يتخىل عن ر
أكي مما أعلن بوضوح أنه يتخىل عنه .إذا أهديتك
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المدع العام فيقول" :إن تأجيل وتمديد جلسات
يستمر
ي
الجمعية الوطنية كحق تنفرد به السلطة التنفيذية هو حق
معيف به يف كل البالد الدستورية" أما عن حق السلطة
ر
فإنت
يع،
ي
التنفيذية يف نقل مكان اجتماع المجلس التش ي
المدع العام أن يورد قانونا أو مثاال واحدا يدعم هذا
أتحدى
ي
تاريىح
االدعاء .يف انجليا مثال ،يمكن للملك بناء عىل امتياز
ي
اليلمان لالجتماع يف أي مكان يريد ،وليس
قديم أن يدعو ر
اليلمان.
ه مقر اجتماعات ر
هناك قانون يحدد أن لندن ي
ر
األكي
كما تعرفون أيها السادة ،فإن الحريات السياسية

تطالبت بتقديم
هدية ،فسيكون من الوقاحة بمكان ،أن
ي
اليامات ر
أكي انطالقا من الهدية .لكن بعد أحداث مارس،
كان الشعب هو الذي تقدم بالهدية ،وكان التاج هو الذي
تلقاها ،ومن المعروف أن طبيعة الهدية تحددها نوايا مقدم
الهدية ال متلقيها ،بمعت آخر نوايا الشعب وليس نوايا التاج.
لقد تناثرت سلطة التاج المطلقة وانترص الشعب ،وتوصل
الطرفان إىل هدنة ،ثم قام التاج بخداع الشعب .لقد كلف
ليبي لكم بشكل مطول ،أن
المدع العام نفسه جهودا ر
كبية ر
ي
الشعب قد خدع ،ثم قام بمداخلة طويلة ومفصلة بهدف
الطعن بحق الجمعية الوطنية برفض دفع الرصائب ،وأشار
إىل أنه إذا وجد حق من هذا القبيل يف قانون  6أبريل ،فإنه
قد تالشت تماما يف قانون  8أبريل .هكذا استعملت فية
الت سلم لهم
اليومي لحرمان
ر
ممثىل الشعب من الحقوق ي
ي
ليومي سلفا.
بها
ر

أهمية يف انجليا ،مثل حرية الصحافة ،يصادق عليها بشكل
عام عن طريق العرف وليس القانون المكتوب ،لكن إذا
اليلمان من لندن إىل
فكرت حكومة
انجليية ما بنقل ر
ر
ويندسور أو ريتشموند ،فسيكون ذلك كافيا لتتأكد كم هو
مستحيل تحقيق ذلك.

المدع العام وضع أمانة التاج موضع
هل كان بإمكان
ي
الشبهة بشكل صارخ ر
أكي من هذا؟
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اليلمان،
صحيح أنه يف الدول الدستورية يحق للتاج تعطيل ر
الدساتي
لكن علينا أال ننس ،يف الجانب اآلخر ،أن كافة
ر
اليلمان ،ومت تجب دعوته لالنعقاد من
تحدد مدة تعطيل ر
زمت
جديد .ليس يف بروسيا دستور ،إذن ليس فيها حد ي
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الت
هل نحتاج إىل مزيد من اإليضاحات يك نثبت أن الحالة ي
سلطتي ،تنفيذية ر
وتشيعية،
نتعامل معها ،ليست حالة
ر
تواجهان بعضهما البعض ،وبأن مبدأ التقسيم الدستوري
اليوسية والتاج
للسلطات ال ينطبق عىل الجمعية الوطنية ر
وس؟
ر
الي ي

قانون إلعادة جلسات برلمان معطل ،ولهذا السبب بالذات
ي
غي ذلك ،لكان
اليلمان .لو كان الحال ر
ال يحق للملك تعطيل ر
بإمكان الملك تعطيل المجلس لالنعقاد مرة أخرى؟ لقد
وجدت الغرف جنبا إىل جنب مع التاج ،ووضع األمر كله بيد
التاج ،وبذلك تحولت السلطة ر
التشيعية – إذا أمكن الكالم
عن سلطة ر
تشيعية ما – إىل مجرد صورة شكلية.

فلننىح الثورة جانبا من اعتبارنا مؤقتا ،ولنحرص اهتمامنا
ي
بنظرية التسوية الرسمية .وفقا لهذه النظرية هناك سلطتان
مطلقتان جنبا إىل جنب يف دولة واحدة ،إن هذه سخافة
تشبه محاولة تربيع الدائرة .البد أن تحسم المسألة ربي
السلطتي بالقوة المادية ،وليس مهمتنا اآلن مناقشة إمكانية
ر
فلك تتوصل قوتان إىل اتفاق البد
الوفاق أو عدم إمكانيته ،ي
لهما أن تقيما عالقة ربي بعضهما البعض ،وقد أشار
كامبهاوزن نفسه إىل ذلك .كان كامبهاوزن يتكلم بحكم
للمدافعي عن الوفاق ،الخطر
منصبه الوزاري ،وقد ربي
ر
الكبي الذي ستواجهه البالد إذا لم يتم التوصل إىل حل
ر
وسط ،والخطر يف ذلك يعود إىل العالقة ربي الجمعية
وبي التاج ،أما اآلن وبعد
الوطنية المستعدة للمساومة ر
فوات األوان ،فهناك محاولة لتحميل الجمعية الوطنية

أيها السادة!
يمكنكم أن تروا هنا ،استنادا إىل مثال واحد ،نتيجة محاولة
وس والجمعية الوطنية
المقارنة ربي رصاع التاج ر
الي ي
اليوسية من جهة باستحضار الوضع يف البلدان الدستورية
ر
من جهة أخرى .إن ذلك المثال يؤدي إىل الحفاظ عىل
المدع العام عىل
الملكية المطلقة .من ناحية ،يدافع
ي
حقوق التاج عىل أنها حقوق السلطة التنفيذية ،لكن من
قواني أو تقاليد أو مؤسسات
ناحية ثانية ،ليست هناك
ر
سياسية قادرة عىل فرض تقييدات متناسبة عىل السلطة
ممثىل الشعب أن
التنفيذية الدستورية .فهل نتوقع من
ي
يلعبوا دور برلمان دستوري بالعالقة مع ملكية مطلقة؟
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غي الجمعية الوطنية الذي بإمكانه أن
هناك شخص آخر ر
البديه أنه ليس
يقرر هل تتمتع أم ال بحرية نقاشاتها .من
ي
غي حرة،
هناك أمر أسهل عىل الملك من إعالن أن الجمعية ر
غي مسؤولة عن أعمالها ويمنعها كلما اتخذت
وأنها
بالتاىل ر
ي
يرض الملك.
الجمعية قرارا ال
ي

عي إنكار للعالقة األولية وتحويلها إىل
مسؤولية الخطر ر
جمعية تأسيسية! إن ذلك شبيه بمحاولة التغلب عل
التغاض عنها.
عي
الصعاب ر
ي
أن قد بينت كيف أن التاج ال يملك حق
أعتقد أيها السادة ،ي
يبي أن نقل المقر
نقل مقر الجمعية الوطنية ،بل حاول أن ر
المدع العام" أن
كان عمال الئقا "ألم يكن من الالئق "يقول
ي
برندنيغ،
تطيع الجمعية الوطنية التاجو أن تنتقل إىل
ر
للمدع العام تنبع من صميم
واللياقة يف هذا العمل وفقا
ي
وضع الجمعية ،فالجمعية لم تكن حرة يف بر رلي  ...ولكن
ألم تكن غاية التاج واضحة مثل الشمس؟ ألم يجرد التاج
لتيير
الت قدمت رسميا من ا ر
نفسه من كل األسباب ي
الظاهري الذي كانت توفره .ليست المسألة هنا تتعلق
بحرية النقاشات .لقد كان األمر عىل العكس يتعلق إما بحل
الجمعية أو منح دستور،أو خلق تمثيلية وهمية باستدعاء
ممثلي عىل المقاس .ر
أكي من ذلك ،عندما اكتمل النصاب،
ر
اندينيغ ،وأصبح ممكنا اتخاد قرار،
غي متوقع ،يف بر ر
بشكل ر
أزي ح قناع الشكليات ،وحل التاج الجمعية .وبالمناسبة ،لم
يكن للتاج الحق يف إعالن الجمعية الوطنية حرة أم ال .ليس
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المدع العام أيضا عن واجب الحكومة يف حماية
تحدث
ي
ليت.
وصون ررسف الجمعية الوطنية من تخريب الشعب ر
الي ي
هذه الحجة تحمل يف طياتها نقدا الذعا ضد الحكومة.
سوف لن أتحدث هنا عن معاملتها ألشخاص مفردين:
هؤالء األشخاص األفراد اللذين هم فضال عن ذلك ممثلون
منتخبون للشعب ،عملت الحكومة عىل إذاللهم بكل
طريقة فقد الحقوهم بخساسة ظاهرة ،ونظموا بحقهم
مطاردات ررسسة ،لكن لندع األشخاص المفردين جانبا،
كيف تم الحفاظ عىل ررسف وعمل الجمعية الوطنية؟ ترك
أرشيفها – وثائق اللجان ،الرسائل الملكية ،االقياحات
ر
القواني األولية –للجنود يستعملوها
التشيعية ومشاري ع
ر
والعات لغاليينهم وليحرقوها يف المواقد ،ويدوسونها
باألقدام.
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المدع العام أن هناك سبب آخر يف األصل ،يجعل
يقول
ي
غي صالح ،وهو كون االقياح
قرار االمتناع عن أداء الرصائب ر
ال يصبح قانونا إال بعد القراءة الثانية.

لم تراع حت الشكليات الحقوقية ،فقد تم االستيالء عىل
األرشيف بدون القيام بأي جرد .كانت الخطط تقوم عىل
كثيا ،ليتمكنوا بعد
تدمي هذا العمل ،الذي كلف الشعب ر
ر
ذلك من االفياء عىل الجمعية الوطنية بفعالية ر
أكي،
الت كان يكرهها
وليمسحوا من الوجود خطط اإلصالح ي
األرستقراطيون والحكومة .أليس من التفاهة بمكان التأكيد
بعد ذلك أن الحكومة نقلت الجمعية من بر رلي إىل
براندنبورغ حرصا منها عىل ررسف الجمعية؟

إن الحكومة ،من جهة تستهزئ بشكليات أساسية ملزمة لها
تجاه الجمعية ،ومن جهة أخرى ،فإنها تطالب الجمعية
بمراعاة أقل الشكليات أهمية .ليس هناك ر
تفسيا
سء أسهل
ر
ي
من ذلك .لقد أقرت الجمعية بكل بساطة يف قراءتها األوىل،
غي مقبول من الملك ،فما كان من الملك إال أن ألع
قرارا ر
غي ساري
القراءة الثانية بقوة السالح ،لذلك أصبح القانون ر
المفعول ،وسيبق كذلك ،لكونه يفتقر إىل القراءة الثانية.
لقد تجاهل المدع الظرف االستث ئ
نان ،الذي أقر ممثلو
ي
ي
ممثىل الشعب،
الشعب القرار يف ظله ،أال وهو حصار مقر
ي
وتهديدهم بالحراب .اتخذت الحكومة عددا من اإلجراءات
القواني
التعسفية تباعا ،وبطريقة هوجاء لم تراع عددا من
ر
الوطت،
األساسية ،ومن ضمنها قانون تنظيم الحرس
ي
العرف أدخلت استبدادية عسكرية
وتحت ستار القانون
ي
ممثىل الشعب إىل الجحيم ،وخرقت
تعسفا .لقد أرسلت
ي

المدع العام حول مسألة الصالحية
أصل اآلن إىل حجة
ي
المدع العام
الرسمية لقرار االمتناع عن أداء الرصائب .يقول
ي
أن هذا القرار كان يمكن أن يكون صالحا إذا حاز فقط عىل
الرسىم للملك ،لكن الملك واجه الجمعية يف
التصديق
ي
اندينيغو ليس يف شخصه الخاص .كان عىل
شخص وزارة بر ر
للمدع العام،
الجمعية طبقا لذلك ،وطبقا لالدعاء التافه
ي
اندينيغ إلعالن تلك الوزارة متهمة
االتفاق مع وزارة بر ر
بالخيانة العظىم ،واالمتناع عن أداء الرصائب لها.
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"بيفيويل" كأمر مقبول ،بقيادة جيش شتاين .لقد كان إعالن
هذه القيادة بحد ذاته مهزلة ،حيث ال يمكن النظر إليها إال
هزىل لقيادة فرانجيل .وعىل الرغم من ذلك ،وبدال
كانعكاس ي
بالتفسي المائع
من أن تذهب بعيدا تمسكت به الجمعية
ر
لوزارة ر ين ويفيل ،مما أفقد األمر معناه .قبلت الجمعية اعتبار
الرجع القديم عىل
مشهد المظاهرة الضعيفة ضد الجيش
ي
اعتيت ما كان
حي ر
أنها مظاهرة حقيقية .تظاهرت بنفاق ر
حقيق له .وعىل الرغم من
ظاهريا حال للياع ،بأنه حل
ي
رغبتها الضئيلة بالقتال ،وحرصها الشديد عىل المفاوضات،
مثية للمتاعب.
إال أن
المدع العام يصف الجمعية بأنها ر
ي

القواني بصفاقة ال سابقة لها ،ثم تطالب الجمعية الوطنية
ر
بمراعاة أبسط اإلجراءات القانونية.
ال أدري إذا كان يف ذلك تزييف متعمد (وشخصيا أستبعد أن
المدع العام إىل هكذا أسلوب) أو أيها السادة! أنها
يلجأ
ي
المدع العام أن "الجمعية
حي يقول
مجرد مسألة جهل ،ر
ي
لم تكن تنشد قط أو تريد المفاوضات".
أيها السادة ،إذا كان الشعب يلوم جمعية بر رلي الوطنية عىل
ر
سء ،فعىل رغبتها يف المصالحة .لقد كانت تلك الرغبة يف
ي
الت باعدت تدريجيا ربي الجمعية والتاج،
ه ي
المصالحة ي
وبسببها فقدت الجمعية كل مواقعها وعرضتها إىل هجمات
التاج بعد أن فقدت سندها الشعت ،بل ر
أكي من ذلك،
ري
أخيا اتخاذ موقف ،وجدت نفسها
فعندما أرادت الجمعية ر
وحيدة بال حول وال قوة.

ليس هناك مدعاة لذكر دليل آخر عىل الطبيعة التوفيقية
الت تمت ربي الجمعية
لهذا المجلس .تذكرون االتفاقية ي
"ن ويفيل" حول القانون الذي يعلق حساب
الوطنية و ر ي
االستهالك.

حي تنكرت للثورة
أبدت الجمعية رغبتها بالتصالح أول مرة ر
وصادقت عىل نظرية الوفاق ،وعندها حطت من شأنها ،من
توفيقيي غامض.
مستوى جمعية وطنية ثورية إىل تجمع
ر
حي قبلت االعياف من
بلغت الجمعية منته الضعف ر
موقع  30غشت

إذا لم تعرف الجمعية كيفية تحطيم العدو من خالل
تحطيم الجيش ،فإنه كان من الرصوري فوق كل ر
سء كسب
ي
الفالحي ،لكنها أحجمت حت عن هذه المحاولة.
صداقة
ر
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الت نشأت عنها .لم يكن الياع
األوروبية ،وعن ثورة مارس ي
سياسيي ضمن نفس
طرفي
الذي نشأ هنا نزاعا ربي
ر
ر
مجتمعي ،نزاعا اجتماعيا أخذ
المجتمع ،بل كان نزاعا ربي
ر
اط
شكال سياسيا ،إنه رصاع ربي المجتمع
اإلقطاع ر
ي
البيوقر ي
القديم والمجتمع البورجوازي الحديث ،رصاع ربي مجتمع
المنافسة الحرة ومجتمع الطوائف المهنية ،ربي مجتمع
الديت
الصناع ،ربي المجتمع
ملكية األرض والمجتمع
ي
ي
العلىم .كان التاج الذي يستمد سلطته من هللا
والمجتمع
ي
التعبي
والبيوقراطية المستبدة والجيش المستقل ،هو
ر
ر
السياس المتوافق مع المجتمع القديم ،واألساس
ي
االجتماع الذي كان يتوافق مع السلطة السياسية القديمة
ي
ممية مع ما يرافقها من
هو شكل ملكية أرض أرستوقراطية ر
للفالحي ،صناعات حرفية أو
كىل أو جزءي
ر
اسيقاق ي
باترياركية ،طبقات مغلقة عىل بعضها البعض بدقة،
ر
سء سيطرة
والتناقض الحاد ربي المدينة والريف ،وفوق كل ي
الريف عىل المدينة.

الرئيس ،الذي كان يعلو عىل حفاظها عىل
كان هم الجمعية
ي
يعت أن تتجنب الياع مع التاج بأي ثمن،
بقائها ،أن تفاوض ي
ومع ذلك فإن هذه الجمعية تالم عىل أنها لم تكن تريد
التفاوض ،ولم تكن تحاول ذلك.
تمت نفسها باألوهام المفرطة،
كانت جمعية بر رلي الوطنية ي
ولم تكن تع وضعها الخاص ،وظروف وجودها الخاص،
حي كانت تعتقد قبل الياع وحت أثناءه ،أن إمكانية حل
ر
وتوفيق مع التاج ما زالت واردة ،وكانت تعمل يف هذا
ودي
ي
االتجاه.
لم يكن التاج يريد حال وسطا ،لم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك.
دعونا ال نخلط أيها السادة ربي الرصاع الذي انفجر يف مارس،
والرصاع الذي انفجر مؤخرا ربي الجمعية الوطنية والتاج .لم
يكن الياع هنا ربي وزارة ومعارضة برلمانية ،ربي وزراء
طرفي
وساعي إىل المناصب الوزارية ،لقد كانت معركة ربي
ر
ر
ر
يع .من الممكن أن بعض أعضاء
ر
سياسيي يف مجلس تش ي
ر
األكيية ،كانوا يظنون أن الوضع
األقلية وبعض أعضاء
كذلك ،والعامل الحاسم يف أي حال ليس رأي النواب ،بل
التاريىح ،كونها نتجت عن الثورة
وضع الجمعية الوطنية
ي
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كانت السلطة السياسية القديمة – التاج الذي يستمد
البيوقراطية المستبدة ،والجيش المستقل
سلطته من هللا ،ر
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والصناعة مجرد أدوات ،تخيل إىل مجرد آالت يف يد
السيورة البورجوازية ،فهذا المجتمع ال يمكن أن يقبل
ر
بوضع تقييدات عىل الزراعة من قبل االمتيازات اإلقطاعية،
البيوقراطية .إن هذا مناقض
وعىل الصناعة من قبل ر
للمنافسة الحرة ،المبدأ الحيوي لهذا المجتمع .ال يمكنها أن
تقبل بأن تقرر االعتبارات الدولية للقصور الحاكمة العالقات
الوطت ،إذ
التجارية الخارجية بدال عن مصالح اإلنتاج
ي
األخية إخضاع السياسات المالية الحتياجات
يتوجب عىل
ر
اإلنتاج ،بينما كانت الدولة البائدة تخضعها الحتياجات
التاج ،الذي يستمد سلطته من هللا ،وخصوصا الحتياجاته
ليميم األسوار الملكية .عىل المجتمع الحديث أن يهدم
كافة الحواجز ر
"الشعية" والسياسية ربي المدينة والريف.
ال يزال المجتمع الحديث يحتوي عىل طبقات ،لكنها ليست
بأية حال طبقات مغلقة ،إذ أن تطور هذا المجتمع يكمن يف
الرصاع ربي هذه الطبقات ،لكن كل هذه الطبقات تتحد ضد
الطبقات المغلقة و "مملكتها المقدسة".

ستختق من تحت
– تعرف أن قاعدتها المادية األساسية
ي
تغيي يف أسس المجتمع القديم ،الملكية
أقدامها ،بمجرد ر
الممية ،واألرستقراطية نفسها ،سيطرة الريف
األرستقراطية
ر
والقواني
التبع لسكان الريف،
عىل المدينة ،الوضع
ر
ي
الموازية ر
لشوط الحياة ،هذه مثل لوائح األبرشية وقانون
الجرائم .قامت الجمعية الوطنية بمثل هذه المحاولة .عىل
الجانب اآلخر ،كان المجتمع القديم يعرف أن السلطة
السياسية ستسحب من يده بمجرد أن يفقد التاج
والبيوقراطية والجيش امتيازاتهم اإلقطاعية .كانت
ر
الجمعية الوطنية تريد إلغاء هذه االمتيازات .ليس من
والبيوقراطية والنبالء
الغريب أن تتكاتف قوى الجيش
ر
ر ئ
مفاج ،وليس من
لتحريض الملك عىل القيام بهجوم
الغريب أن نرى الملك ،الذي تتشابك مصالحه مع مصالح
اط القديم ،وهو يدفع للقيام بانقالب.
المجتمع ر
البيوقر ي
اط ،كما كانت
كان التاج يمثل المجتمع
ي
اإلقطاع األرستقر ي
الجمعية تمثل المجتمع الحديث .كانت ررسوط وجود
المجتمع البورجوازي الحديث تتطلب أن تصبح
البيوقراطية والجيش اللذان كانا يتحكمان بالتجارة
ر
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السياس
والتعبي
ليس بمقدور التاج المقدس للسلطات،
ر
ي
اط
األعىل ،والممثل األعىل للمجتمع
اإلقطاع ر
ي
البيوقر ي
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البائد ،أن يقدم تنازالت حقيقية للبورجوازية الحديثة و بإ
خالص ،ذلك أن غريزته للحفاظ عىل ذاته ،و عىل وجود
المجتمع الذي يرتكز عليه ،ستدفعه باستمرار إىل سحب
الت قدمها ،و ذلك بغية الحفاظ عىل الطابع
التنازالت ي
اإلقطاع الدائم لوجوده ،و هو لذلك يخاطر بثورة مضادة،
ي
ه ررسط دائم التكرار و الحدوث
ذلك أن الثورة المضادة ي
بالنسبة لوجود التاج بعد كل ثورة.

المجال للمجتمع القديم ،أو أن تنتصب أمام الملك كقوة
مستقلة.
المدع العام االمتناع عن دفع الرصائب بأنه إجراء
وصف
ي
"يهز أسس المجتمع" ال عالقة! أيها السادة لالمتناع عن
أداء الرصائب بأسس المجتمع.
بشكل عام ،لماذا تلعب الرصائب ودفع الرصائب أو االمتناع
عن دفعها دورا بمثل هذه األهمية يف تاري خ الدول
الدستورية؟ الجواب بسيط جدا .مثلما كان األقنان يشيون
اإلقطاعيي بأموال مدفوعة نقدا،
امتيازاتهم من اللوردات
ر
كذلك فإن شعوبا بأكملها تشيي امتيازاتها من الملوك
اإلقطاعيي بنفس الطريقة :كان الملوك يحتاجون إىل المال
ر
لتغطية نفقات حروب هم مع أمم أخرى ،وعىل وجه خاص،
اإلقطاعيي .كلما تقدمت الصناعة
حروب هم مع اللوردات
ر
أكي ،ازدادت حاجتهم للمال ر
والتجارة ر
أكي ،لكن الطبقة
الثالثة ،الطبقة الوسىط ،نمت بالدرجة نفسها ،وأصبحت
أكي ر
تملك موارد مالية ر
فأكي ،وبالطريقة نفسها ،اشيت هذه
الطبقة حريات من الملوك من خالل الرصائب .يمكنكم تتبع
االنجليي.
تفاصيل هذا التطور عىل وجه خاص يف التاري خ
ر

عىل الجانب اآلخر ،ال يمكن للمجتمع الحديث أن يتوقف
إال إذا دمر وألع السلطة السياسية ،والسلطة التقليدية
الت من خاللها فرض المجتمع القديم ،وحافظ
الرسمية ،ي
عىل نفسه بالقوة ،ذلك أن حكم الملك المقدس ،المستمد
لسلطاته من هللا ،هو بالضبط حكم ر
الشائح االجتماعية
الميتة.
المجتمعي،
تبعا لذلك ،ال يمكن أن يسود السالم ربي هذين
ر
إذ أن المصالح واالحتياجات المادية لكل منهما تتطلب
مصييا بينهما ،ولهذا ال يمكن أن يكون هناك سالم
رصاعا
ر
ممثلي عن هذين
ربي الملك والجمعية الشعبية كأرف
ر
المجتمعي .كان عىل الجمعية الوطنية أن تختار بأن تفسح
ر
موقع  30غشت
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الميانية هو امتناع
اختيار وزارة جديدة .وهكذا ،فإن رفض ر
عن دفع الرصائب ،يأخذ شكال برلمانيا .يف الياع الذي نحن
غي
بصدده ،ال يمكن تطبيق هذا الشكل لكون الدستور ر
موجود بعد ،بل يجب إعداده.

ه الرابطة
هكذا ،كانت الرصائب يف العصور الوسىط ي
الوحيدة ربي المجتمع البورجوازي الصاعد والدولة
أجيت الدولة عىل
الت ر
اإلقطاعية الحاكمة ،هذه الرابطة ي
لتق باحتياجاتها
تقديم تنازالت للمجتمع البورجوازي
ي
وتؤقلم نفسها مع تطوره.

لكن االمتناع عن دفع الرصائب الذي نحن بصدده ،هذا
الميانية ،وإنما
االمتناع الذي لم يقف عند حدود رفض ر
تعداه إىل رفض دفع الرصائب الحالية ،ليس عىل أي حال
كثيا يف
عمال استثنائيا .لقد حدثت أشياء من هذا القبيل ر
االمياطوري
األلمان
اليلمان
ر
العصور الوسىط ،فحت ر
ي
اإلقطاع القديم اتخذ مثل
القديم ،و برلمان براندنبورغ
ي
هذه القرارات ،ولن نقدم أمثلة أخرى مشابهة يف الدول
الدستورية الحديثة .لقد أدى االمتناع عن أداء الرصائب يف
وف
بريطانيا إىل سقوط وزارة ولينغتون سنة  ،1832ي
اليلمان هو الذي قرر االمتناع عن دفع
بريطانيا لم يكن ر
الرصائب ،ولكن الشعب هو الذي أعلن عن ذلك ،ونفذ قراره
ه أرض الدستورية
عىل مسؤوليته ،وبريطانيا عىل أي حال ،ي
التاريخية.

تحول هذا الحق يف الدولة الحديثة ،دفع الرصائب أو رفضها
عىل يد المجتمع البورجوازي إىل وسائل لضبط الحكومة،
الجسم اإلداري ومصالحه المشيكة.
ئ
الجزن عن دفع الرصائب مكمال
ستجدون إذن أن االمتناع
ي
لكل تركيب دستوري .هذا النوع من االمتناع عن دفع
ميانية.
الرصائب يستخدم كلما رفض إقرار ر
الميانية ،يف الوقت الراهن ،لفية محددة فقط،
يصوت عىل ر
باإلضافة إىل ذلك يجب دعوة المجلس ،الذي يعلق مؤقتا،
مص فية زمنية محددة  ...وهكذا ،ال
إىل االجتماع بعد
ي
يمكن للملك إطالقا أن يجعل نفسه مستقال .إن رفض
يعت التأكيد عىل رفض الرصائب ،هذا إذا لم تعط
الم ريانية ي
أغلبية المجلس الثقة للحكومة ،أو إذا لم يبادر الملك إىل
موقع  30غشت
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الت أدخلت شارل األول إىل
بدأت الثورة
ر
االنجليية ،ي
المشح ،بامتناع عن دفع الرصائب .كما بدأت ثورة أمريكا
الت انتهت باستقالل أمريكا عن انجليا باالمتناع
الشمالية ،ي
عن دفع الرصائب .يف بروسيا أيضا ،يمكن لالمتناع عن أداء
الرصائب أن يكون نذير أمور مريعة جدا .عىل أي حال لم
يكن جون همبدن هو الذي أدخل شارل األول إىل المشح،
وإنما كانت صالبة رأي شارل األول ،واعتماده عىل الطبقة
اإلقطاعية ،وعناده يف إخماد مطالب المجتمع الصاعد
بالقوة .إن االمتناع عن دفع الرصائب هو مجرد إشارة إىل
وجود نزاع ربي الملك والشعب ،مجرد دليل عىل أن الياع
عاىل من التوتر.
ربي الحكومة والشعب قد وصل إىل مستوى ي
إنه ليس سببا للوفاق أو الياع ،إنما مجرد تعب ري عن هذه
الحقيقة .يف أسوء األحوال فإن هذا يؤدي إىل سقوط
المعت ،وال تتأثر
السياس
الحكومة الحارصة ال النظام
ي
ي
أسس المجتمع بذلك .يف الحالة الحارصة ،إضافة إىل ما
ذان يقوم
سبق ،كان االمتناع عن دفع الرصائب بمثابة دفاع ي
الت هدت أسسه.
به المجتمع ضد الحكومة ي
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المدع العام يتهمنا بأننا ذهبنا أبعد من الجمعية
أخيا ،فإن
ر
ي
الوطنية نفسها ف ر
نش هذه الوثيقة ،ويقول" :من ناحية
ي
ر
عىل
سياسية ،فإن الجمعية لم تنش قرارها" .هل يتوجب ي
أيها السادة تقديم رد جدي عىل كون قرار االمتناع عن دفع
الرصائب لم ر
القانون.
ينش حت يف سجل الجمعية
ي
لم تبادر الجمعية الوطنية باإلضافة إىل ذلك – عكس ما
وه عموما
فعلنا نحن – إىل التحريض عىل استعمال القوة ،ي
لم تتخذ موقفا ثوريا ،ولكنها أرادت أن تبق مرتكزة عىل
القانون.
المدع العام الجمعية سابقا أنها خارجة عن
وصف
ي
يعتيها قانونية – وهو يفعل ذلك يف
القانون ،أما اآلن فهو ر
المدع
اعتي
الحالتي ليظهرنا بمظهر
المجرمي – لكن إذا ر
ر
ر
ي
قانون ،أليس من األوىل ر ين
غي
العام جمع الرصائب عمال ر
ي
قانون.
غي
أن أقاوم بالقوة استعمال القوة يف فرض عمل ر
ي
حت من وجهة النظر هذه ،فنحن محقون يف استعمال القوة
وه عموما لم تستعمل موقفا ثوريا،
يف مواجهة القوة ،ي
ولكنها أرادت أن تبق مرتكزة عىل القانون.

41

www.30aout.info

فإن من حق الشعب أن يرد عليه بثورة .إن ذلك العمل ال
يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية ،لكن يف الحقيقة ،فقد
اليوسية نفسها إىل أن الحكومة
أشارت الجمعية الوطنية ر
ام وخائن.
ر
اليوسية تحاول القيام بعمل إجر ي

بالمناسبة ،من الصحيح تماما أن الجمعية الوطنية كانت
تريد العمل عىل أسس ررسعية محضة من خالل اللجوء إىل
المقاومة السلبية .كان هناك طريقان اثنان أمامها ،الطريق
الثوري الذي لم تلجأ إليه ،ألن أولئك السادة لم يكونوا
يريدون المخاطرة بأعناقهم– أو طريق االمتناع عن أداء
الرصائب ،وب هذا فهم ال يذهبون إىل أبعد من المقاومة
السلبية.

للمدع
المحلفي ،فإنه ال يحق
خالصة القول أيها السادة
ر
ي
قواني  6و 8أبريل ،ما دامت هذه
العام أن يتهمنا بموجب
ر
القواني ليست
القواني قد نبذت من قبل التاج نفسه .هذه
ر
ر
حاسمة يف أي حال من األحوال ،حيث أنها قد لفقت من
اإلقليىم الموحد .إن القرار الذي اتخذته
اليلمان
قبل ر
ي
الجمعية الوطنية باالمتناع عن دفع الرصائب له مفعول
القانون رسميا وماديا .لقد ذهبنا أبعد مما ذهبت إليه
الجمعية الوطنية يف بياننا ،وكان ذلك واجبنا وحقنا.

الثان بالطبع ،لكن حت يكون قرار
لقد اختارت الطريق
ي
االمتناع عن دفع الرصائب مجديا ،فقد كان عىل الشعب أن
يسنده بموقف ثوري .ال يمكن بأي حال من األحوال أن
يكون ترصف الجمعية الوطنية نموذجا يحتذي به الشعب.
تستمر حقوق الجمعية الوطنية كجمعية وطنية ما دامت
تدافع عن حقوق الشعب .أما إذا فشلت الجمعية يف الوفاء
باليامات االنتداب ،الذي خولها إياه الشعب ،فالشعب حل
من هذا االنتداب ،يف هذه الحالة يدخل الشعب بنفسه إىل
المشح ،ويعمل وفق مشيئته الخاصة .إذا شاءت الجمعية
سيكل
مثال ،أن تبيع نفسها لحكومة خائنة ،فإن الشعب ر
هذه الحكومة والجمعية معا ،وإذا قام الملك بثورة مضادة،
موقع  30غشت

أخيا ،فها أنا أكرر :لقد شهدنا الفصل األول من الدراما فقط.
ر
اإلقطاع
المجتمعي،
سوف ينشب الرصاع ربي
ر
ي
والبورجوازي من جديد بأشكال سياسية ،وستعود الياعات
ه
نفسها إىل الظهور حالما تجتمع الجمعية الوطنية ،وها ي
اليوسية الجديدة – الناطقة بلسان الوزارة – تتنبأ
الجريدة ر
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يىل :إذا انتخب نفس األشخاص مرة ثانية ،ستحل
بما ي
الجمعية مرة ثانية.

انتصار الثورة سيكون ممكنا فقط بعد أن تستنفذ الثورة
المضادة.

الت ستسلكها الجمعية
عىل أي حال ،ومهما كانت الطريقة ي
فه ،إما
الت ال مفر منها ،ي
الوطنية الجديدة ،فإن النتيجة ي
نرص تام للثورة المضادة ،أو ثورة جديدة ناجحة ،ويبدو أن

موقع  30غشت

43

www.30aout.info

