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 الحزب الشيوعي الفرنسي
 وموقفه من بعض القضايا العربية المعاصرة

 أكرم عبد علي  .د
 أستاذ مساعد / قسم التاريخ / كلية التربية / جامعة الموصل

 مستخلص البحث
تنااااول البحاااث بااادايات الحااازب وتهسيساااه وأىدالاااه للوصاااول  لااا  السااال ة وتن يماااه 

يمانااه بالمركزيااة الحدياادو وألكااارم المسااتمدة ماان ألكااار الحاازب ال شاايوعي السااوليتي  وان
الديمقرا ياااة وت رلاااه لاااي الوصاااول للسااال ة عااان  رياااز العنااا   وقاااد تعااارض الحااازب 
  الشيوعي  ل  الكثيار مان الضاربات السياساية  كماا تعارض قادتاه لوعتقاال وا نفصاال

ورغام  يماناه بدكتاتورياة   وقد ساىم الحزب بالمقاومة الفرنسية ضاد ا حاتول املمااني
بروليتاريا التي   تؤمن بالتعددية لقد تهثر الحزب بامحداث الدولية التي أخ رته ليماا ال

كمااا انفااتح الحاازب علاا  بقيااة امحاازاب   بعااد للتخلااي عاان ديكتاتوريااة البروليتاريااا  حقااا
  .وا شتراك مع اليسار الفرنسي لي برامج مشتركة ليساىم لي بناء المجتمع الفرنسي

ابرز المح ات التاريخية المتعلقة بامحداث العربية ولز  كما ت رز البحث  ل 
رغم مكانة الحزب لي الساحة الفرنسية لكنه اخفز لي الوصول  .السياقات التاريخية

 .للسل ة  ن بقية امحزاب تتوحد لتعيز استومه السل ة لي لرنسا

 المقدمة 
ا علدد  يعددد البددلش اليدديوعي الفر سددي مددز أكبددر ايبددلاش الفر سددية وأبرل دد

السابة السياسية, إذ أضطلع ببضور واسع في مواقفه المتميلة في ايبددا  
والسديما أز ملدل  دذل المواقد   ,السياسية علد  الصدعيديز الددا لي وال دارجي

وللبلش ا تمامدا  بالضضدايا  ,الفر سية طتؤلر في مكا ته ويعبيته في ايوسا
 .العربية ومواق  متذبذبة م ها
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لك ها سريعة في  ,بعض الكتابا  بول  ذا البلش وعل  الرغم مز وجود
ومز   دا كداز ا تيار دا موضدوب الببد  فدي دور البدلش  ,معالجتها ومضتضبة

 ,عز دورل علد  الصدعيد الددا لي فضلا  ,وموقفه مز الضضايا الدولية والعربية
 .بغية ال روج بييء مفيد مز  لل مواق   ذا البلش

تأسيسده وأ دافده للوصدول إلد  السدلطة ت اول ا فدي الببد  بددايا  البدلش و 
 ,وت ظيمدده البديدددف وأفكددارل المسددتمدة مددز أفكددار البددلش اليدديوعي السددوفيتي

يما دددده بالمركليددددة الديمضراطيددددة وتطرفدددده فددددي الوصددددول للسددددلطة عددددز طريدددد   وا 
يما ه بدكتاتورية البروليتاريا التي ال تدؤمز بالتعدديدة ,الع   ومدز لدم تدألرل  ,وا 

تبسدبا مدز عللده  ,ستجابته لها لي فدت  علد  بضيدة ايبدلاشبايبدا  الدولية وا
 ,والسددديما ظهدددور أفكدددار مدددز دا دددل ايوسددداط الملضفدددة فيددده ,بسدددبش عضدددم أفكدددارل

والتي بددأ  بم اوةدة جدو ر أفكدارل والت لدي عدز التصدلش والجمدود الدذف أفضددل 
الكليدددددر مدددددز قياداتددددده ولجوةددددده إلددددد  الت لدددددي عدددددز ))دكتاتوريدددددة البروليتاريدددددا(( 

راك مددع اليسددار الفر سددي فددي بددرامي ميددتركة ليسددا م فددي ب دداء المجتمددع وااليددت
   .الفر سي

أولهمددا يتطددر   ,ي ضسددم الببدد  فضددل عددز المضدمددة وال اتمددة إلدد  مبددوريز
إلدددد  بدددددايا  البددددلش وت ظيماتدددده ومواقفدددده الدا ليددددة والدوليددددة وتددددألرل بددددالبلش 

صددبفه   ولا يهمددا أقتصدر علدد  موقد  البدلش مددز  دلل ,اليديوعي السدوفيتي
إلاء أبرل المبطا  التاري ية المتعلضة بايبدا  العربية علد  وفد  السدياقا  

 .التاري ية لهذل ايبدا  البارلة

 المحور امول: نشهة الحزب الشيوعي الفرنسي 
ولدددددد البدددددلش اليددددديوعي مدددددز ا يدددددضاقا  فدددددي دا دددددل ايبدددددلاش االيدددددتراكية 

( 19- 52د للفتدددرة )  الدددذف عضدددTours, فدددي أعضددداش مدددؤتمر تدددور  (9)الفر سدددية
بي  ا تلف  ايبلاش االيتراكية في موقفهدا  ,م9151كا وز ايول /ديسمبر 

 (.9191مز اللورة البليفية في روسيا )لورة أكتوبر 
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فضددددد وافضدددد  ايغلبيددددة مددددز االيددددتراكييز الفر سددددييز علدددد  يددددروط البددددلش 
اليدددددديوعي )السدددددددوفيتي( و ددددددي اليدددددددروط اإلبددددددد  وعيدددددددريز الددددددذف بددددددددد  ا  

وأطلد  علد   دذا الج دا  ( 1)رةدي  الدوليدة اليديوعية  الكدوم ترز  ,(5) لي وفي 
والتي تغير  البضا  (*) S.F.I.C الضسم الفر سي مز الييوعية الدولية  ورمل ا  

 .(*) P.C.Fإل  البلش الييوعي الفر سي  
في بيز كو   ايقلية االيتراكية الج ا  الفر سي للعمالية الدولية ورمل دا 

 S.F.I.O (*)  مددددددز  %62اسدددددتطاب البدددددلش اليددددديوعي أز يبصدددددد أكلدددددر مدددددز
فضدددددل عدددددز بصدددددوله علددددد  فريددددد  صدددددبيفة لوما تيددددده  ,ايعضددددداء لصدددددالبه

 L
'
Humanité (4) و دددي  ,ال اطضدددة لبدددد امز باسدددم البدددلش اليددديوعي الفر سدددي

فضدددددل عدددددز مجلدددددة البدددددلش ال ظريدددددة )كاييددددده  ,الصدددددبيفة المركليدددددة للبدددددلش
  الي صدددية Mercel Cachin   كايدددازويعدددد  مارسددديل  ,كومي دددولم( اليدددهيرة

 . 9151العمالية أول رةي  تبرير لصبيفة لوما تيه بت  وفاته عام 
ي تمدددددي البدددددلش اليددددديوعي الفر سدددددي فكريدددددا إلددددد  الدوليدددددة اللاللدددددة, ويدددددؤمز 

بتدددد  ولددددو كا دددد   ,بالصددددراب الطبضددددي فددددي مواجهددددة كددددل ايبددددلاش البرجواليددددة
اللي ي دددي والتروتسدددكييز  ولدددذلك كددداز أعضددداؤل مدددز أ صدددار المدددذ ش ,ايدددتراكية

, ومددع ذلددك اسددتمر الصددراب بدديز االتجا ددا  وايج بددة التابعددة (2)والفوضددوييز
, و ي (6)و اصة االتجا ا  الفكرية دا ل البلش ,للبلش الييوعي الفر سي

 ,سدوفاريز ,ا عكاسا  لل لفدا  اليديوعية التدي بدرل  فدي تيدارا  ))روسدمير
 .(1)ي صيةوالتروتسكييز(( فضل عز الصراعا  ال

قددام البددلش اليدديوعي الفر سددي علدد  ايسدد  الت ظيميددة للبددلش اليدديوعي 
فضددل عددز إيما دده بفكددرة  ,كالعلقددا  الرأسددية بدديز الوبدددا  ,السددوفيتي  فسددها

 .المركلية الديمضراطية
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 ,فيتم مز  لل الهيةا  التي  ي أد   م هدا ,أما ا ت اش أعضاء البلش
 .ل  ما دو ها بل قيد أو يرطوتسرف قرارا  الهيةا  العليا ع

فددرض البددلش اليدديوعي الفر سددي علدد  أعضدداةه موقفددا مبددددا تجددال جميددع 
ويسددير بيدددكل  ,المسدداةل السياسدددية واالقتصددادية والدي يدددة والعلميددة واي لقيدددة

بدل ويعدد مدز أكلدر ايبدلاش  ,أميز علد   طدوا  البدلش اليديوعي السدوفيتي
  .(8)والءا 

مددددز بددددوالي عيددددريز عضددددوا أساسدددديا  ,لشيتددددأل  المكتددددش السياسددددي للبدددد
وعضويز ابتياطييز ويبلغ عدد أعضاء اللج ة المركليدة للبدلش بدوالي ماةدة 

 ,فتتددأل  مددز  مسددة أعضدداء ,أمددا سددكرتارية البددلش ,عضددو أصددلي وابتيدداط
 .(1)ويجرف ا ت اش اللج ة المركلية مز  لل مؤتمر عام للبلش

-91وز مدز )د  وتتكدLa cellأمدا الوبددا  ايساسدية للت ظديم فهدي ال ليدة  
والبلش الييوعي ال يسع  إلد  تجميدع  ,( عضوا م تيرة في مواقع العمل92

جما يرل بسش سكاز إقامتهم بل بسدش مركدل عملهدم لتصدب   ليدال ضدمز 
لتبضيدد  فواةددد اتصددال أكلددر لباتددا بسددبش  ,مؤسسددة العمددل كالمصدد ع والجامعددة

البدلش اليديوعي الفر سدي و  ,بضاء ايعضاء في أماكز عملهدم صدبابا ومسداءا 
يددديد المركليددة وت ظدديم اتصدداالته عموديددة أمددا تركيبدده االجتمدداعي فا دده يعتمددد 

فلسفة العضيدة الييوعية  أماعل  الطبضة العاملة والطليعة المتضدمة للبروليتاريا 
 ,)اممدددددروز , يكدددددل البدددددلش فمددددد هم أمدددددا ,بالجمدددددا ير إيما هدددددافتعتمدددددد علددددد  

( 9114, بلغ عدد أعضاء البلش سد ة )(91)ادةوالمطيعوز( أف ايعضاء والض
ويصو  للبلش  سبة ال ساء أكلر مز الرجال وفةة  ,أل  عضوا 421بوالي 

 .(99)اليباش تتجاول فةة الكهول
  أبرل الضادة الييوعييز الذيز ام دوا بدالفكر  J.Guesdeيعد  جولي  جوسيد

 9811ام   بيد  أسسد  عدLe'galitéالماركسي وصدبيفته اليدهيرة المسداواة  
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م بيدد  اسددتمد  تسددميتها مددز إبددد  يددعارا  اللددورة الفر سددية والةبددة بضددو  
 .(95)اإل ساز

ذف الجدذور     P.Lafargueمدع لميلده  بدول الفدارج (91)وقد أسد   جوسديد 
  لكدز جوسديد تبدول P.O.Fالماركسية أول بلش عمالي فر سدي أطلد  عليده  

 .(94)تدريجيا إل  االيتراكية اإلصلبية
اليدددديوعي الفر سددددي يهددددد  بايسددددا  إلدددد  تصددددفية ال ظددددام  كدددداز البددددلش

قامددددة  ظددددام ايددددتراكي ماركسددددي مبلدددده واليدددديوعييز  ,الرأسددددمالي فددددي فر سددددا وا 
يتبددالفوز مددع االيددتراكييز مددز مواقددع الضددع  وي يددضوز و ددم علدد  ميددار  

 .(92)الضوة
 ,أسدد  البددلش اليدديوعي الفر سددي بعددد اال يددطار فددي أعضدداش مددؤتمر ليددل

فددي تمددول  C.G.T.U (96)  )االتبداد العددام للعمددل الموبدد(   ضابدة مركليددة تدددع
 C.G.T (91)بعدددد ا فصدددالها عدددز ال ضابدددة ايم )االتبددداد العدددام للعمدددل(   ,9159

م والمكو دددة مدددز مجموعدددة االتبدددادا  9882والتدددي يرجدددع تأسيسدددها إلددد  عدددام 
 .ال ضابية العمالية

ب دددو  رةدددي  االتبددداد العدددام للعمدددال ,ومدددز أبدددرل أعضددداء البدددلش اليددديوعي
  G.Seguy  والسددددكرتير العددددام للتبدددداد جددددورج سددددجوف  "B.Frashonفرايددددوز 

"G.Marchais"وجورج مارييه 
  .السكرتير العام للتباد العام للعمال (98)

( مليدددددوز 5.2ضدددددم   دددددذل ال ضابدددددا  المواليدددددة للبدددددلش اليددددديوعي بدددددوالي )
م فضددل عددز اتبدداد طلبددة فر سددا واتبدداد ال سدداء ولج ددة أ صددار السددل ,م تسددش

 .(91)ورابطة المباربيز الضدماء
ويدددددوالف أعضددددداء البدددددلش اليددددديوعي جميدددددع أعضددددداء ايبدددددلاش اي دددددر  

 15إلددد  جا دددش  ,فضدددل عدددز سددديطرته علددد  االتبددداد العدددام للعمدددال ,مجتمعدددة
وكدداز  ,ألدد   سددمة 11عمدددة مددز عمددد المدددز التددي تليددد عدددد سددكا ها علدد  

البرجواليدددة عدددز البدددلش اليددديوعي الفر سدددي يدددؤمز بدددا تلاب السدددلطة مدددز أيددددف 
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وبكل الطر  سدواء الميدروعة أو غيدر الميدروعة بددليل تأييددل  ,طري  الع  
.  اصدددة وأ ددده يعدددي  فدددي بلدددد (51)9126الهجدددوم السدددوفيتي علددد  المجدددر عدددام 

 .(59)( مليوز عامل99ص اعي متطور ملل فر سا ويضم أكلر مز )
البر  ممددا بدددا بدد ,أد   ددذل ايفكددار اللوريددة إلدد  إلددارة العددداء ضددد البددلش

اتهام اليديوعييز بدأ هم ايعدداء  ,  ولير الدا لية الفر سيA.Sarrout  سارو 
وا عكددد  ذلددددك علددد  عددددد  وابددده فددددي  ,وتدددم اعتضدددال عدددددد مدددز كدددوادرل ,للدددبلد

فدددي الوقددد  الدددذف غدددادر  الكليدددر مدددز الضيدددادا  اليددديوعية  ,الجمعيدددة الوط يدددة
بيدد   ,سددكي فيهددابسددبش ال لفددا  اييديولوجيددة وتددألير ال ددط التروت ,البددلش

-Boris"م وسدوفاريز  9151  عز البلش م ذ عدام Frossardت ل   فروسارد 

Souvarine  وبددددداربي   ,م 9154عدددددامBarbé  وكدددددولير  Célor 9119  عدددددام, 
مدز  %8.4وأصب  البلش ال ييدكل سدو   ,(55)م9114  عام Doriotودوريو  

 .(51)ول ه
 ,ففددي البدددء ,ابددلو كددذا مددر  سياسددة البددلش اليدديوعي الفر سددي بعدددة مر 

وأعلز بأ ده عددو  ,ورفض االيتراك في أف بكومة ,أتبع سياسة العللة التامة
( 54)لكل ايبلاش بما فيها البدلش االيدتراكي والدذف وصد  أعضداءل بال و دة

(*). 
إز اي دا  الدولية للبلش الييوعي الفر سي وارتباطده بدالبلش اليديوعي 

و يددددداطه للضدددددرارا  الدوليدددددة السدددددوفيتي كا ددددد  تملدددددي عليددددده إ ضددددداب سياسدددددته 
 .(52)ولو كاز عل  بساش اي دا  الوط ية ,البروليتارية

وبعدددد ذلدددك بددددأ البدددلش يغيدددر سياسدددته ألدددر االتفدددا  الدددذف أبدددرم بددديز فر سدددا 
ع دددددما دعددددم جوليدددد  سددددتاليز  ,9112أيار/مددددايو  5واالتبدددداد السددددوفيتي فددددي 

ضددد  ( )رةددي  مجلدد  السددوفي  ايعلدد ( جهددد فر سددا بالتسددل 9811-9121)
ألما يددا فدددي وقددد  كددداز اليددديوعيوز يكر ددوز ليدددادة مددددة ال دمدددة العسدددكرية فدددي 

 .فر سا والميلا ية العسكرية
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إال أز الموق  الذف ات ذل ستاليز كاز مز يأ ه أز يددفع يديوع يي فر سدا 
, وللسددددبش  فسدددده وللتعليمددددا  (56)يعيدددددوا ال ظددددر فددددي مددددوقفهم أزوغيددددر م إلدددد  

 ,يديوعي اال فتدا  علد  ايبدلاش فدي فر سدابدأ البدلش ال ,الضادمة مز موسكو
رغددم عدددم  9116بدددليل دعمدده الجبهددة اليددعبية التددي بكمدد  فر سددا فددي عددام 

 .   (51)مياركته فيها
وقددد أكددد البددلش اليددديوعي بضددورل فددي السدددابة الفر سددية بضيددادة  مدددوري  

يما دددددده العميدددددد   (58)تددددددوريل  علدددددد  الددددددرغم مددددددز إ لصدددددده لسياسددددددة سددددددتاليز وا 
  .ضود ا االتباد السوفيتيبالماركسية التي ي

وقدددد تصدددد  البدددلش اليددديوعي للفايدددية وال اليدددة وعصدددابا  صدددليش ال دددار 
Croix de feu
كمدددا د دددل فدددي بدددوارا  معمضدددة مدددع البدددلش  ,(51)وغير دددا (*)
كمدا  ,9114تمدول  51ليتم التوقيع عل  وبدة العمل فدي  ,االيتراكي الفر سي

كدددددرة إقامدددددة  جبهدددددة أكتدددددوبر عدددددز ف أعلدددددز  تدددددوريل  فدددددي يدددددهر تيدددددريز ايول/
بعدددد التوجيهدددا  الضادمدددة مدددز موسدددكو التدددي أكدددد  علددد  ضدددرورة  (11)يدددعبية 

. و تيجددة لهددذا التضددارش المددذكور (19)االتعدداوز مددع ايبددلاش اليسددارية فددي أوروبدد
تصددددل إلدددد   ة( مضعدددددا أف ب سدددب15بصددددد البددددلش اليددديوعي الفر سددددي ) ,آ فدددا
بددلش اليدديوعي , لكددز ال9116أيددار  1 – يسدداز 56 ددلل ا ت ابددا   92.1%

الفر سددددي بدددددأ الت لددددي عددددز الجبهددددة المددددذكورة السددددتياةه مددددز رةددددي  البكومددددة 
 (15)االيتراكي  ليوز بلوم .

وطالدددش  ,(9111-9116وموقفددده السدددلبي ألاء البدددرش اي ليدددة ايسدددبا ية )
 دددو  (*)كدددوز فرا كدددو ,اليددديوعيوز بددددعم اسدددبا يا الجمهوريدددة بمعو دددة عسدددكرية

إل  الجبهة ووليدر الددفاب فيهدا وتفاوضده مدع , ووصول  ديلديه  (11)المعتدف
وت دالل جيكوسدلوفاكيا عدز  (14)9118أيلدول  11-51 تلر في مؤتمر  ميو خ  

 .  (12)لهتلر Sudetalandم طضة السودي  
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كما لعش البلش الييوعي دورا مهمدا فدي إ هداء اإلضدرابا  التدي عصدف  
دة ال ضابددا  بضددرورة ع دددما اق ددع قددا ,قبيددل البددرش العالميددة اللا يددة ,فددي الددبلد

والتدددي يدددل  البيددداة اليوميدددة فدددي فر سدددا فدددي أعضددداش  ,إيضدددا   دددذل اإلضدددرابا 
 . R.Salengro (16)ا تبار ولير الدا لية الفر سي  روجر سل جرو 

ايلما يددددددة مددددددز قبددددددل  –وقعدددددد  االتفاقيددددددة السددددددوفيتية  ,9111أش  51فددددددي 
وليدددددر  Molotovوليدددددر  ارجيدددددة الما يدددددا ومولتدددددو   Robbintropروب تدددددروش 

 ارجيددة االتبدداد السددوفيتي و ددي مباولددة إلضددعا  الجبهددة التددي تواجدده  تلددر 
. ولدي  غريبدا (11)وفر سدا اا كلتدر في أوربا بسبش االتباد السوفيتي بعيدا عز 

علدد  البددلش اليدديوعي الفر سددي أز يدددعم الموقدد  السددوفيتي بهددذا التبددال , 
واعتضال ,فددي فر سدداممددا بدددا ببكومددة  ديلديدده  الدد  إيضددا  ال يدداط اليدديوعي 

 ,بعض كوادر البلش وقادته وتعطيل صبيفة  لوما تيه  وم عها مز الصددور
وقددد اجتددا  البددلش  ,كمددا تددم فصددل ال ددواش اليدديوعييز مددز الجمعيددة الوط يددة

موجددة مددز التضعضددع والددذ ول واسددتضالة بعددض  ,اليدديوعي فددي  ددذل المربلددة
 .(18)كوادرل

  البلش الييوعي ليأ ذ موقفا تطور موق ,و لل البرش العالمية اللا ية
والسدددديما بعددددد  جددددوم ألما يددددا علدددد  االتبدددداد السددددوفيتي فددددي بليددددراز  ,معاكسددددا
وباتددد  ألما يدددا فدددي  ظدددر  ,الهجدددوم ايلمدددا ي ةبإدا دددفضدددد  دددش البدددلش  ,9149

 .الييوعييز عدوة اليعوش ي ها اجتاب  ايرض السوفيتية
مدة الفر سدية ا  رط البدلش اليديوعي وأعضداءل بسدرعة فدي صدفو  المضاو 

 C.N.R (11) والسديما  ,وأصدب  أعضداؤل فداعليز فدي مجلد  المضاومدة الوط يدة
 11باعتضددال أكلددر مددز ) (41)بعدددما قامدد  بكومددة فييددي التددي يتلعمهددا  بيتدداز 

 .(49)9149أل ( ييوعي في يهر أيار عام 
طلدش الج درال ديغدول ي صديتيز يديوعيتيز و مدا    ,م 9144وفي  يساز 
  لل  ددراط والعمددل فددي  F.Grenier   وفر ا ددد كري يدده F.Billouفرا سددو بيلددو 
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, وقددد يددكل  مضاومددة (45)فددي الجلاةددر C.F.L.Nلج ددة فر سددا للتبريددر الددوط ي 
البدددلش اليددديوعي الفر سدددي العمدددود الفضدددرف ضدددد ال اليدددة وقدددد أعطددد  البدددلش 

 .(41)أل  عضو في الدفاب عز فر سا 11الييوعي مز الضتل  أكلر مز 
البدلش )تدوريل( مدز موسدكو فدي  هايدة تيدريز اللدا ي وبعد عدودة سدكرتير 

 ,وجده ديغدول ضدربة يدديدة ضدد الملييديا  اليديوعية ,ود وله بداري  9144
بيدددد  تددددم بلهددددا ي هددددا بدددددأ  تيددددكل  طددددرا علدددد  مسددددتضبل الددددبلد السياسددددي 

. و دلل ا ت ابدا  (44)وسيطرتهم عل  عدد كبير مز المدز الكبر  في فر سا
مدددز  أكلدددربصدددل البدددلش اليددديوعي علددد   9142/أكتدددوبر ايوليدددهر تيدددريز 

مددددز ايصددددوا  وأصددددب  البددددلش  %56 مسدددة مليدددديز  ا ددددش أف مددددا يعددددادل 
 .(42)الييوعي البلش ايول في فر سا

بضددي البددلش اليدديوعي مبتفظددا بلضلدده السياسددي فددي السددابة الفر سددية بتدد  
فضدد  ,مدز ايصدوا  %52 هاية الجمهورية الفر سدية الرابعدة وبمدا ال يضدل عدز 

, بيد  وصدل البدلش (46)تطاب الييوعيوز أز يفرضدوا بضدور م السياسدياس
وايدددترك فدددي  ,(41) (9146 – 9142اليدديوعي الفر سدددي إلدد  قمدددة مجددددل سدد ة )

ع دددما تبددال  مددع االيددتراكييز  ,بكومددة الج ددرال ديغددول ايولدد  بعددد التبريددر
وتددددم مدددد   سددددكرتير البددددلش اليدددديوعي  MRP (48)والددددديمضراطييز المسدددديبييز  

لكدز ديغدول  ,9142م صدش وليدرا للدولدة فدي تيدريز اللدا ي/  دوفمبر  )توريل(
رفددددض مطلددددش اليدددديوعييز ع دددددما بدددداولوا البصددددول علدددد  ولار  سدددديادية ) 

  .ال ارجية ( -الدا لية -الدفاب
استمر البلش الييوعي  ,9146كا وز اللا ي  51وبعد استضالة ديغول في 

 .(41)ا سابضاالفر سي في البكم مع بضية ايبلاش الميار إليه
توسددددع  الهددددوة بدددديز  ,يوتعمدددد  الت ددددابر اإليددددديولوج ,بعدددد البددددرش البدددداردة

فضدل عدز الضدغوط ايميريكيدة  (21)االيتراكييز والييوعييز في أوربا الغربيدة
دا ة الولراء الييوعييز وال واش  طة ماريال  ,والصراب بيز الير  والغرش وا 
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plan Marshalle" (29)وفيتي,كما عدددددارض . الموجهدددددة ضدددددد االتبددددداد السددددد
 ,(9124-9146اليدديوعيوز المجهددودا  العسددكرية فددي بددرش اله ددد الصددي ية )

وأسددهم اليدديوعيوز فددي دعددم اإلضددرابا  لعمددال مصددا ع  ري ددو  للسدديارا  فددي 
 .(25)9141 يساز 

وكددداز رد فعدددل رةدددي  البكومدددة  بدددول راماديددده  االيدددتراكي أز قدددام بابعددداد 
 2الددولراء اليدديوعييز م هددا فددي كددوادر البددلش اليدديوعي مددز البكومددة وفصددل 

, وعلدد  الدرغم مددز ذلددك فدأز البددلش اليدديوعي كداز فددي مضدمددة (21)9141أيدار 
عل   ,م9148ايبلاش التي ي   بملة عل  الرةي  اليوغسلفي  تيتو  عام 

كمدا  ,الرغم مز رفض بعض الييوعييز إدا ة تيتو ملل  جاز كاسو  وفيركور
ير مسار البدلش اليديوعي الفر سدي اسهم  بعض ايبدا  ال ارجية في تغي

ملدددل التدددد ل السدددوفيتي فدددي المجدددر وأبددددا  بودابسددد   ,وجعلددده أكلدددر مرو دددة
فدي بدايدة  (*)فضل عز دعم البلش الييوعي بكومة  غي مولية  ,(24)9126
جعلددددتهم  ,م تبسددددبا مددددز ضددددياب يددددعبيتهم وقاعدددددتهم الجما يريددددة9126عددددام 

 .(22)مضطريز للمياركة مع البكومة المذكورة آ فا
تضارير مولضة عز  ,في يباط (**)ومز جهة لا ية فضد قدم  يكيتا  روتيو 

ابداز ا عضداد المدؤتمر العيدريز للبدلش اليديوعي السدوفيتي  (***)جراةم  سدتاليز 
 .(26)البضبة الستالي ية إدا ةع دما تم 

ا دددفع البددلش اليدديوعي بدعمدده لبكومددة غددي  ,و ظددراا لفسددبة الددرأف وال ضددد
لكددز البددلش اليدديوعي  ,ية ومدد   رةيسددها صددلبيا  اسددتل اةيةموليدده االيددتراك
ع دما عارض االيدتراكييز واداز عمليدة التدد ل فدي مصدر  ,ابتعد عز مسارل

 .(21)9126العدواز اللللي عام  أباز
عبدددر البدددلش اليددديوعي عدددز عددددم تفاؤلددده بوصدددول الج دددرال ديغدددول لا يدددة 

 .(28)را  االقتصاديةم واعتبر الديغولية سلطة االبتكا 9128للسلطة عام 
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تول  فالديك روييه مسؤولية  ,وبعد وفاة  توريل  سكرتير البلش الييوعي
ايد البلش الييوعي تريدي   ,9162و لل اال ت ابا  الرةاسية عام  ,البلش

كمددددا  دددددد البددددلش  , فرا سددددوا ميتددددراز  كمريدددد  لليسددددار ضددددد الج ددددرال ديغددددول
متضددددام ا مددددع موقدددد   9161بليددددراز  2فددددي  اإلسددددراةيلياليدددديوعي بالعدددددواز 

 .(21)ديغول الذف اداز ذلك العدواز عل  البلداز العربية
التدي قاد دا العمدال والطدلش ضدد  ,9168/مدايو  أيار إلبدا بال سبة  أما

سياسددددة ديغددددول بيدددد  كتددددش الضاةددددد اليدددديوعي  جددددورج ماريدددديه  فددددي صددددبيفة 
طلبددددة  دددداجم فيدددده بيدددددة ال ,9168آيددددار  1 لوما تيدددده  مضدددداال افتتابيددددا بتدددداريخ 

للمسار التضدمي الديمضراطي  إجهاضالمتطرفيز واعتبر عملهم بملابة مباولة 
بدداز  ددؤالء المتطددرفيز سددليلو البرجواليددة الكبددار والمتيدددقوز  ,واعتبددر ماريدديه

مغددايرة  آراء, ومددز المددد   ورغددم مركليددة البددلش فضددد كدداز   دداك (61)باللوريددة
يء مددز االفتددرا  بدديز وكدداز   دداك يدد ,سددكرتير البددلش ماريدديه إليددهلمددا ذ ددش 

 ,ف جددد مددلل  روجيدده غددارودف  والددذف يعددد مددز ابددرل فلسددفة البددلش ,كددوادرل
 9168آيار/مايو  91ع دما كتش في صبيفة لوما تيه في  ,يأ ذ موقفا مغايرا

البددلش اليددديوعي الفر سددي يضددم صدددوته دوز تبفددظ  إلدد  ال ضدددال  أزبضولدده 
تددي ت اضددل ضددد العدددو  فسدده العددادل لمعركددة الطلبددة ووبدددة الضددو  العاملددة ال

فه ددداك مدددز أتهدددم البدددلش  ,, ومدددز جهدددة لا يدددة(69)وتسدددع  إلددد  اممدددال  فسدددها
ولددم  ,اليدديوعي بأ دده قددد جددبز عددز ا تهددال الفرصددة التددي  يأتهددا لدده ألمددة مددايو

, وقددددد رد  بعددددض قددددادة البددددلش علدددد  (65)يجددددرؤ علدددد  االسددددتيلء علدددد  البكددددم
هير ممدا أسدمال بدد  الفوضد   فدذ ش المفكدر  ال سدتايز  تبدذيرل اليد ,االتهاما 
في بيز رأ  المفكر الييوعي  لوف توسدير  بضدرورة إعدادة ال ظدر  ,السياسية

 .(61)بيز البلش والجما ير
أمددددا بال سددددبة للتددددد ل السددددوفيتي فددددي تييكوسددددلوفاكيا ) السددددابضة ( فددددي آش 

ع دما ابتل  الجيدو  السدوفيتية وقدوا  بلد  واريدو  دذا البلدد لم دع  ,9168
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فضدددد عبددر سددكرتير البدددلش  ماريددية  عددز موقددد   ,اكية ديمضراطيددةتيددييد ايددتر 
موقفدددا ييدددوبه  ,وسدددط بددديز اإلدا دددة والبفددداظ علددد  علقتددده الجيددددة مدددع موسدددكو

الغمددددوض مددددع تبفددددظ إلاء التددددد ل فددددي الوقدددد  الددددذف  دددددد المكتددددش السياسددددي 
  د ل علددد  الدددرغم مدددز أز  لوجدددة تدددورفللبدددلش اليددديوعي الفر سدددي بهدددذا التددد

وقددددم  اسدددتضالتها مدددز  ,اب , قدددد تضدددام   مدددع التدددد لسدددكرتير البدددلش السددد
, وقددددد أسددددهم   ددددذل ايبدددددا  وغير ددددا فددددي دفددددع البددددلش (64)المكتددددش للبددددلش

اليددديوعي الفر سدددي علددد  تب دددي سياسدددة اال فتدددا  علددد  ايبدددلاش اليسدددارية فدددي 
والسدديما أز البددلش اليدديوعي يضددم الكليددر مددز الملضفدديز ملددل ) بددول  ,فر سددا

وروجيددة غددارودف ومكسدديم  ,ولددوف التوسددير ,بيكاسددووبددايلو  ,أيلددوار( وارجددوز
 .(62)رود سوز

وقد سبب  ال لفا  الفكرية دا ل البلش الييوعي إقصاةهم مز صفو  
فددالمفكر الفر سددي روجيدده غددارودف تددم إقصدداؤل بسددبش ا تضددادل التددد ل  ,البددلش

وقددد ا تضددد  (*)السددوفيتي ووقوفدده علدد  جا ددش  البركددة اإلصددلبية لربيددع بددرا  
بيددكل عل ددي بضولددهي )لددم يعددد الصددم  ممك دداا( وعكسدد  كتبدده ملددل  غددارودف

)واقعيددددة بددددل ضددددفا ( )والم عطدددد  االيددددتراكية الكبيددددر( تددددأليراا علدددد  أفكدددددار 
و كددذا تددم فصددل  ,(66)البددلش, ع دددما قطددع غددارودف علقتدده تمامدداا  بموسددكو

كمددا تددم إبعدداد يددارل تيددوز  ,9111غددارودف رسددميا مددز البددلش فددي أيار/مددايو 
وبدددداول البددددلش  ,(61)سدددداب  فددددي المضاومددددة وأ دريدددده مددددارتي وغيددددر مالددددلعيم ال
أز يلب  بضورل ع ددما قددم مريدبه ال داو )دوكلدو( بعدد اسدتضالة  يالييوع
د دل البدلش اليديوعي الفر سدي فدي بدوارا   ,ومز جهة لا يدة ,9161ديغول 

بليددراز  51فددتم االتفددا  فددي  ,مددع البددلش االيددتراكي بهددد  الوصددول للسددلطة
وتم التوقيع عليه مز قبل سكرتير البلش  , امي ميترك لليسارعل  بر  9115

ومددز لددم جدددر  بددوار مددع البدددلش  ,اليدديوعي جددورج ماريدديه وفرا سدددوا متيددراز
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و ددددو بر ددددامي إصددددلبي  ,(68)تمددددول 95الراديكددددالي بيدددد  وقددددع البر ددددامي فددددي 
 . (61)اقتصادف واجتماعي وسياسي كبير يطب  بال وصول اليسار للسلطة

فدي اال ت ابدا   (*)عي المري  االيتراكي فرا سوا متيرازدعم البلش الييو 
وقد أتد  مسدألة تبددي  البر دامي  9114و  9162الرةاسية م ذ ا ت ابا  عام 

وقددددد أكددددد   ,(11)الميددددترك لتيددددكل أداة ا يددددضا  مددددا بدددديز البلفدددداء اليسددددارييز
عل  قدوة ومكا دة البدلش اليديوعي الفر سدي  9111اال ت ابا  التيريعية لعام 

لجدال السياسي والبرش الكلمية واالبتجاجا  عل  البر امي الميدترك لكز ا
الددددذف قددددادل سددددكرتير البددددلش اليدددديوعي ماريددددية أد  إلدددد  فيددددل البددددوار بدددديز 

وا فصام التبدال  مؤقتدا ليعدود البضدا فدي اال ت ابدا  التيدريعية فدي  ,الطرفيز
 .م9118يهر آذار / مار  

د وصد  ابدد الدديغولييز , وقد(19)مضعددا 86ع دما بصل الييوعيوز عل  
وعلد  الدرغم مددز  (15) دذا التبدال  الميدترك بأ ده تبدال  )الل درة مدع اللعبداز(

فددإز تطددوراا  (11)أز البددلش اليدديوعي ال يسددم  بالصددراب الدددا لي بدديز صددفوفه
مهمدداا بددد  فددي أفكددار البددلش  ددلل المددؤتمر اللددا ي والعيددريز للبددلش الددذف 

بيددد   ,9116للدددا ي/ ي ددداير عدددام    هايدددة كدددا وز ا"Saintounعضدددد فدددي مدي دددة 
ت لدددد  البددددلش عددددز ))ديكتاتوريددددة البروليتاريددددا(( وجمددددد الفضددددرة المتعلضددددة بهددددذل 

 .(14)ال صوو
أمددا أبددرل أسددباش الت لددي فهددي اتهددام البددلش اليدديوعي بأ دده بددلش مسددتبد 
ضد البريدة و دو مجدرد أداة للسدوفيي  واز كلمدة )ديكتاتوريدة( مضتر دة بأذ داز 

 .يال ا  بهتلر وموسيلي 
فضددد وجددد اليدديوعيوز  ,أمددا علدد  صددعيد الكسددش واليددعبية دا ليدداا و ارجيدداا 

 ,بدأ هم  سددروا دا ليدا مضار ددة مددع االيدتراكييز فضددل عددز التطدورا  فددي أوربددا
أز البددددلش اليدددديوعي البرتغدددددالي قددددد  سدددددر وعددددلل بسدددددبش تيددددددل وتراجعددددد  

 فدي بديز بصدد البدلش اليديوعي االيطدالي  سدبة كبيدرة مدز اليدعبية ,يعبيته
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بسددبش ا فتابدده لددذلك اقت ددع البددلش اليدديوعي الفر سددي بدداز الوصددول للسددلطة 
كمددا وافدد   ,البددد أز يددتم عددز طريدد  الديمضراطيددة البرلما يددة بعيددداا عددز الع دد 

البلش الييوعي عل  اال فتا  عل  ايبلاش والموافضة عل  أ يداء قدوة  وويدة 
 .(12)فكار تمامامستضلة لفر سا عل  الرغم مز كوز البلش معارضاا لهذل اي

و كذا بددأ ال طداش اليديوعي فدي فر سدا يتبدول الدر ت دوب التفسديرا  بدول 
م( و ددذل امراء المتعددددة فددي البددلش طددور   9168إبدددا  )لددورة الطلبددة عددام 

ومدز  ,مواقفه مز  لل أوساط الملضفيز الييوعييز والمجاميع الصغيرة دا له
فضددددد وقدددد   ,ه الدوليددددةجهددددة لا يددددة فددددإز الموقدددد  السددددوفيتي طددددو ر مددددز مواقفدددد

بريج يددددد  سدددددكرتير البدددددلش اليددددديوعي السدددددوفيتي إلددددد  جا دددددش بومبيددددددو فدددددي 
بدل كداز المفدروض  ظريداا  ,9161اال ت ابا  التي أعضب   ليمة ديغول عام 

أز يضدد  السددوفي  مددع البددلش اليدديوعي الفر سددي الم  ددرط فددي جبهددة اليسددار 
السدوفي  بباجدة  وبرر   ذا الموق  المد   صدبيفة الفيغدارو بضولهداي كداز

وال يسدددتطيع  تبضيدد   ددذا االسدددتضرار سددو  الددديغولييز, كمدددا  ,السددتضرار فر سددا
 ددددد  الموقدددد  السددددوفيتي لت فيدددد  التددددوتر العددددالمي وا  جددددا  مددددؤتمر ايمددددز 

كمدددا أز الدددديغولييز  ددددفهم تبريدددر فر سدددا مدددز سددديطرة الرأسدددمالييز  ,ايوربدددي
 دددة ديغدددول العددددواز فضدددل عدددز إدا ,والبدددد مدددز  يم دددة ايبدددل  ايميدددركييز

  .ايمريكي عل  فيت ام
ليصدددددب   9111بددددددأ  بدددددوادر اال عطدددددا  فدددددي موقددددد  البدددددلش م دددددذ عدددددام 

م ع ددددددددما ت لددددددد  عدددددددز مضولدددددددة ))ديكتاتوريدددددددة  9116الم عطددددددد  أيدددددددد عدددددددام 
البروليتاريددددا(( وبدددددأ البددددلش بددددالت لي عددددز ابتكددددارل للتطلعددددا  اللوريددددة وتب ددددي 

, (16)البدددرة الديمضراطيدددة سياسدددة الوصدددول إلددد  البكدددم عدددز طدددر  اال ت ابدددا 
لكدز  ,واسهم البلش الييوعي بأربعة ولراء في بكومة بيير موروا االيتراكية

البددددددددلش اليدددددددديوعي سددددددددبش أعضدددددددداءل مددددددددز البكومددددددددة بسددددددددبش اإلجددددددددراءا  
كمددددا ا ددددلعي البددددلش مددددز الددددرةي  ميتددددراز الددددذف  ,ةواإلصددددلبا  االجتماعيدددد
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فضة الرةي  ميتراز وأ تضد البلش موا ,وص  سياسة االتباد السوفيتي بالتيدد
جعل البلش يعارض  ,عل   صش صواريخ متوسطة المد  في أوربا الغربية

وبدأ بإ ياء بركة سلمية كبر  فدي فر سدا للوقدو  بوجده سدلوك  , ذل الموافضة
كمدددا أز ت لدددي االيدددتراكييز عدددز فكدددرة تدددد ل الدولدددة فدددي التوجيددده  ,البكومدددة

 .(11)برر لهجعل البلش وجودل دا ل البكومة ال م ,االقتصادف

المحاااور الثااااني: موقااا  الحااازب الشااايوعي الفرنساااي مااان بعاااض القضاااايا 
 العربية 
 المواق  العدائية أوً  : 

 والجوء عن امراضي السورية   قضية ا سكندرونة -أ
والسديما  ,لضد تذبذش موق  البلش الييوعي الفر سدي مدز الضضدايا العربيدة

وارتهدز الموقد   ,لضدرز العيدريز لل بضبة اللللي ا  بت  ال مسي ا  مز ا
السلبي بموق  البلش الييوعي السوفيتي كوز البلش الييوعي الفر سدي بدل 

 ,تسددتمد مواقفهددا مددز البددلش السددوفيتي ايم ,بتدد  ايبددلاش اليدديوعية العربيددة
فضددد فددر ط البددلش اليدديوعي الفر سددي بلددواء االسددك درو ة أبدداز بكومددة الجبهددة 

االيددتراكي ليددوز بلددوم كددوز البددلش اليدديوعي  الوط يددة الفر سددية التددي تلعمهددا
ددددددم  ددددددذل البكومددددددة االةتلفيددددددة ولددددددم يعددددددارض م هجهددددددا إلاء موقفهددددددا مددددددز  دع 

البدددلش اليددديوعي السدددوفيتي أيدددد رسدددمياا فصدددل  دددذا  إزاالسدددك درو ة والسددديما 
بددددليل تأييدددد صدددبيفة ألفسدددتيا اليددديوعية  ,اإلقلددديم عدددز سدددوريا والباقددده بتركيدددا

بوقدد  لالدد  الهتلريددة ولالدد   ,9141أش/اغسددط   91السددوفيتية المؤر ددة فددي 
 .(18)ايلما ية -قبلها المعا دة السوفيتية 

ولددي  غريبددا أز  جددد موقدد  البددلش اليدديوعي السددورف قددد سددضط فددي درك 
ال يا ة الوط ية وصم  إلاء سلخ اإلقليم تميياا مدع الموقد  السداب  للبدلبيز 
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عتدددرا  الرسدددمي فدددي اليددديوعي السدددوفيتي والفر سدددي والدددذف يتعدددد  تددداريخ اال
 .(11)الصبيفة المذكورة

تدددم  دددذا الغمدددط للبددد  العربدددي مدددز قبدددل فر سدددا تبسدددباا مدددز يدددب  البدددرش 
العالميدددة اللا يدددة وكسدددش ود تركيدددا  وفدددا مدددز تضدددارش إيطدددالي تركدددي وا عكاسددده 

كما  لبدظ بدأز  ,(81)عل  المضاي  التركية وتألير ذلك عل  الببر المتوسط
فة ال اطضدة باسدمه )لوما يتده( يتعاطفداز مدع البلش الييوعي الفر سي والصبي

الجدددي  الفر سدددي المبتدددل والدددذف ارتكدددش الكليدددر مدددز المجدددالر ضدددد اليدددعش 
 9142أيار/مدايو  19فضد كتبد  الصدبيفة اليديوعية المدذكورة بتداريخ  ,السورف

بضولهدددداي ))أز الدددددرك السددددورف والسددددكاز قدددداموا بمهاجمددددة الباميددددة الفر سددددية(( 
وأز  ,واعترف  فر سا باستضلله ,ز سوريا بلد مستضلوت اس   ذل الصبيفة بأ

كمدددا  ,اليدددعش السدددورف يطالدددش بجدددلء قدددوا  االبدددتلل الفر سدددي عدددز أرضددده
م ظمدددة أ صدددار السدددلم  ر  سدددكرتيO.Rogitأصددددر الج دددرال   أوليفدددا روجيددده  

الييوعية الفر سية م يوراا رسمياا موجهاا إل  قطعا  الجي  الفر سدي لضدرش 
لضضاء عليهم, و و مز الميداركيز فدي بكومدة فر سدا إذ لعدش مراكل اللوار وا

, وبوصدفه قاةددا أعلد  للضدوا  الفر سدية فدي (89)دورا في إيدذاء اليدعش السدورف
أمدددر قواتددده المبتلدددة بضدددرش دميددد  بالض ابدددل وتضتيدددل الرجدددال  ,سدددوريا ولب ددداز

 .(85) عته بهذل الم اسبة ,م 9121وع د وفاته عام  ,وال ساء وايطفال
 1111عام م للس ين وا عترا  بالكيان الصهيوني تقسي -ب

فضددد أعلددز مددالي كو   ,أمددا بيددأز المطالددش الصددهيو ية فددي أرض فلسددطيز
دعمددده للمطالدددش اإلقليميدددة لليدددعش اليهدددودف فدددي  9144تمدددول(  -فدددي )يوليدددو

 .(81)وأكد عل  ضرورة أز تلب   ذل المطالش ,فلسطيز
فلسطيز تمييا مع سياسة وقد أيد البلش الييوعي الفر سي سياسة تضسيم 

بي  لعش م دوش االتباد السوفيتي فدي ايمدم المتبددة  دلل الفتدرة  ,موسكو
 ,( ا دريده غروميكددو دوراا  طيدراا بتأييدددل سياسدة تضسدديم فلسددطيز9146-9141)
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ع دما وص   دذل  ,وا تضادل اليديد للجيو  العربية التي سا د  الفلسطي ييز
ش  ددددددذل الجيددددددو  مددددددز ايراضددددددي الجيددددددو  بددددددد  العصددددددابا   وطالددددددش بسددددددب

 . (84)وأيد  غروميكو  الهجرة إل  فلسطيز واعتر  بد )إسراةيل( ,الفلسطي ية
وم ددددوش العدددرا  الددددكتور  ,بدددذر  غروميكدددو  م ددددوش لب ددداز يدددارل مالدددك

فاضدددل الجمدددالي مدددز المضدددي فدددي ا تضددداد االتبددداد السدددوفيتي والتعدددرض ل وايدددا 
 .(82)كم  ذا التبدف!!((ع دما قالي ))لز  غفر ل ,سياسته ال ارجية

أيددددد البددددلش  ,وتعبيددددرا عددددز الوفدددداء لل ددددط السددددوفيتي المؤيددددد لضيددددام إسددددراةيل
ودعددا الطبضددة العاملددة فددي مي دداء مرسدديليا إلدد   ,اليدديوعي الفر سددي  ددذا الكيدداز

وبملدددوا علددد  العمدددال الجلاةدددرييز ي هدددم  ,يدددبز ايسدددلبة للكيددداز الصدددهيو ي
 تيدده اليدديوعية بإسددراةيل, وأل دد  وأيدداد  صددبيفة لوما ,رفضددوا تلبيددة دعددوتهم

, بالوقدد  (86)اإلر ابيددة كالهجا ددا ويددترز وغير مددا ةعلدد  العصددابا  الصددهيو ي
الددذف أيددد البددلش اليدديوعي العراقددي بإ يدداء دولددة إسددراةيل مددز  ددلل مددا  يددرل 
ايميز العام للبلش  يوس  سلماز  الملضش بد  فهد  في مجلدة الضاعددة وتبد  

ع دما ربش بإ ياء دولة يهودية وأ ر   ,سطيز ع واز  ضوء عل  ميكلة فل
 .(81)عربية عل  مبدأ التعاوز والتبال  ضد الرجعية  الدي ية  العربية

 الموق  من مصر  -ج
 بوتمضدددي الصدددبيفة اليددديوعية  لوما تيددده  بمواقفهدددا السدددلبية إلاء ايوضدددا

الصددددبيفة تيددددز بملددددة  ,9125يوليددددو )تمددددول(  51العربيددددة  وع ددددد قيددددام لددددورة 
وقد دعم البلش اليديوعي الفر سدي بكومدة  (88)رية ضد اللورة ورجاالتها ستي

بيدددد  مدددد   رةددددي  البكومددددة االيددددتراكية المددددذكور صددددلبيا   ,غددددي موليدددده
لكددز سددرعاز مددا أقدددم   ددذل البكومددة بتوجيدده ضددربة ضددد اليددعش  ,اسددتل اةية

 .(81)9126المصرف بسبش دعم عبد ال اصر لللورة الجلاةرية عام 
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تبدد  تددألير الموقدد  السددوفيتي الددداعم لتددأميم ق دداة السددوي  وسياسددة عبددد 
ال اصدددر بددددأ البدددلش اليددديوعي الفر سدددي بدددالتراجع عدددز دعمددده لبكومدددة غدددي 

و كددذا بدددأ التغيددر للبددلش  (11)بددل را  ي تضددد بيدددة سياسددته االسددتعمارية ,موليدده
لدده بيدددة بيدد  مددار   ضة غددي موليدده الدد  معددار اليدديوعي مددز داعددم لبكومدد

ويرجع ذلك إل  اال سجام  ,9126 وعا مز االلدواجية  لل فترة قصيرة عام 
مددددع متطلبددددا  رو  المددددؤتمر العيددددريز للبددددلش اليدددديوعي السددددوفيتي )يدددددباط 

 . (19)الذف دعا إل  التعاوز بيز الييوعييز وااليتراكيز ,(9126
واز يتطددداب  مدددع الموقددد   إالي لدددي  غريبدددا علددد  موقددد  البدددلش اليددديوع

وعلدد  الدددرغم مددز أز السدددوفيي  وم ددذ مربلدددة مبكددرة يكدددز  ,السددوفيتي الرسدددمي
بدل  اجمد  الصدبافة السدوفيتية عبدد  ,كرا ية لعبدد ال اصدر وال تلد  بسياسدته

 وبعدددددد صدددددفضة ايسدددددلبة الجيكيدددددة ,ال اصدددددر ووصدددددفته بأ ددددده برجدددددوالف رجعدددددي
يدددعر السدددوفيي  بدددأز  اصدددر  ,( واعترافددده بالصددديز اليدددعبية9122تمدددول  51)

فدتم دعمده بميدروب  ,مفيداا لهدم لسسدهام فدي إبعداد الضدو  الغربيدة عدز الم طضدة
كمددا  ,9126تمول/يوليددو  91فددي  يالسددد العددالي بعددد سددبش العددرض ايمريكدد

دعددم السددوفيي  عبددد ال اصددر فددي تددأميم الض دداة وأعربددوا عددز اعتضدداد م بضا و يددة 
عارض السوفيي  اإلدارة الدولية ليدركة ق داة كما  ,التأميم في المبافل الدولية

بددددأز  ,بيا دددداا  9126أيلددددول/ سددددبتمبر  92كمددددا أصدددددر الكددددرملز فددددي  ,السددددوي 
باعتبددددار أز أف  ,السددددوفيي  ال يمكددددز أز يضفددددوا بعيددددداا عددددز ميددددكلة السددددوي 

ا تهاك للسلم في الير  ايد   وايوسط ال يمكز إال أز يؤلر عل  مصال  
 .(15)االتباد السوفيتي وأم ه

كتبددددددد  الصبيفدددددددة الييددددددددوعية  ,وأل ددددددداء العددددددددواز اللدددددددللي علددددددد  مصدددددددر
وسد ر   ,مست كرة التد ل الفر سي في مصر  "LA Marseillaise"المدرسييل

وتددارة لا يددة  ,ي موليدده, فهددي تددارة تتبددد  عددز السددلممددز الدواجيددة بكومددة غدد
وتضددددي  الصدددبيفة بضولهدددداي ))أز  ,تدددوعل بضصدددد  المددددز المصددددرية بالض ابدددل
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كمددا  ,الددديمضراطيا  ال تسددع  للبددرش بددل إلدد  ابتددرام قددرارا  ايمددم المتبدددة((
ا تضددد  الصددبيفة العدددواز علدد  مصددر قاةلددةي ))ال يمكددز بصددر التصددريبا  

والمطالبددة بإدا ددة فر سددا وبريطا يددا فددي  ,فددي صددب  العددالمالم ددددة والم يددورة 
وتمضددي الصددبيفة معبددرة عددز ارتيابهددا مددز قددرار الجمعيددة الوط يددة  ,التددد ل

, وا تضد  الصبيفة الييوعية العددواز علد  (11)التي أدا   العدواز في مصر
وأز البددددلش  ,مصددددر ورأ  أ دددده سدددددد ضددددربة كبيددددرة لهيبددددة فر سددددا أمددددام العددددالم

ز  دددذل البدددرش التدددي يددد   مدددز اجدددل أصدددباش رؤو  ايمدددوال اليددديوعي أدا
))(14). 

  بضلددم الكاتددش اليدديوعي Pour en Sortierوتبدد  ع ددواز إليجدداد م ددرج  
  بيددد  كيدددف  الصدددبيفة عدددز Marcel Carassoاليدددهير  مارسددديل كارسدددو  

المب ددة التددي تعييددها فر سددا ل تدداةي  ددذل المغددامرة والتددي جعلتهددا تبدد  التبعيددة 
  .(12)بدة وأصبب  أسيرة سياسة ايمريكازللواليا  المت

  وتبددد  Marcel Guizardكمدددا كتبددد  وبضلدددم الكاتدددش  مارسددديل كدددولارد  
مضتربدددة البلددول البضيضيدددة  Impérieuse Nécessitéع ددواز )ضددرورة بتميدددة( 

الللمددددة وكيفيددددة تجاول ددددا بيدددد  قالدددد ي ))أز المصدددداعش التددددي تراكمدددد  ألددددر 
و دددو  ,ل دددا إال بدددالطري  السدددلميال يمكدددز تجاو  ,أ طددداء البدددرش علددد  مصدددر

 .(16)الجلء للضوا  الفر سية عز مدز مصر((
كمددددا ا تضددددد  الصددددبيفة اليدددديوعية البكومددددة الفر سددددية التددددي وقعدددد  بددددالفخ 

  Le jeu Américanع دما كتبد  وتبد  ع دواز )اللعبدة ايميركيدة( ,ايميركي
 بي  قال ي 

وقدددد بدددذل   ,جددداةل))إز الواليدددا  المتبددددة ال ترغدددش سدددو  إلابدددة ايمدددم الع
 .(11)جهود م ذ لمز طويل إللابة فر سا وبريطا يا مز بلداز ال فط ((
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السدديما واز  ,الطبيعدة البضيضيددة لل دلاب ,وبددد ا (*) لوما تيده بللد  صددبيفة 
في مضاالتها عل  ضرورة  أكد فضد  ,%58قضايا الوطز العربي تملل ب سبة 

 دددددذل , وقددددد واجهدددد  (18)وبددددل الميددددكلة سددددلمياا  اإلسددددراةيلي –البددددوار العربددددي
الصبيفة بصاراا مادياا مز قبل الدواةر المالية واالقتصادية ال اضعة لسيطرة 

التجاريددة  اإلعل ددا العضددود لكليددر مددز  بإلغدداءوذلددك  ,الصددهيو ية فددي بدداري 
البددددلش اليدددديوعي  أعضدددداءليددددر مددددز كمددددا اسددددتضال الك ,بهددددد  تددددأليم وضددددعها

الفر سدددددددي مدددددددز اليهدددددددود بسدددددددبش تعددددددداطفهم مدددددددع الصدددددددهيو ية علددددددد  بسددددددداش 
 . (11)ايديولوجيتهم

وقددددد  اجمدددد  صددددبيفة لوما تيدددده الكيدددداز الصددددهيو ي بكددددل ع دددد  فكتبدددد ي 
يدددددد   عدددددددوا ها علدددددد  اليددددددعوش  ,وسدددددديلة االمبرياليددددددة االمريكيددددددة إسددددددراةيل))

 ,السياسدي مدع تعداليم موسدكو الصبيفة تستمد  طهدا أزوبما  ,(911)العربية((
 جدددددددددد ا تضتدددددددددب  مدددددددددا قالددددددددده رةدددددددددي  ولراء االتبددددددددداد السدددددددددوفيتي كوسددددددددديجيز 

"Kossyguine" (( الوقدددددداةع تيددددددير بصددددددفة ال تضبددددددل الجدددددددل بدددددداز  إزبضولددددددهي
كمدا  ,(919) اسراةيل   ي المسؤولة عز ا دالب البرش وضبايا ا وم لفاتها((

  فددي صددبا  ال ددام   يددر  إذ, ايمريكيددةبملدد  الصددبيفة علدد  االمبرياليددة 
مددز بليددراز بلغددا مددز المكتددش السياسددي للبددلش اليدديوعي الفر سددي بضولهدداي 

تضدددع علددد  عدددات    أ دددر المسدددؤوليا  الرةيسدددية للتدددوتر الدددذف  يدددأ مدددرة  إز))
))فهي عالمة عل  المبافظة  :االمبريالية ايميركية وتمضي الصبيفة بضولها

يكية والتدددددددي يملددددددد  المدددددددوارد علدددددد  االمتيددددددالا  الهاةلدددددددة للبتدددددددكارا  االمدددددددر 
و كدددذا فالصدددبيفة اسدددتمر  فددددي  ,(915)االقتصددددادية لبلددددداز اليدددر  االوسدددط((

ف يدددددددر   ,وفددددددداةها يصدددددددددقاةها السدددددددوفي  الدددددددذيز امدو دددددددا بالدددددددددعم المع دددددددوف
بيدد   ,علدد  العدددرش اإلسددراةيليتصددريبا  المسؤوليدددز السددوفي  الددر العددددواز 

يرمدددددي الدددد  ت طدددديط  (*)  Sakharovعمددددل الج ددددرال  لا دددددارو   إزكتبدددد ي ))
كمدددددا عبددددددر   .ت ظددددديم الجدددددي  المصددددددرف(( إلعدددددادةيضدددددددم للسدددددلطة المصدددددرية 



 

 
  

  د. أكرم عبد علي       وموقفه..                                 الحزب الشيوعي الفرنسي

 
[111] 

الصبيفدة عز ا سجامهدا مدع موق  االتباد السوفيتي بصدد الصدراب باليدر  
 ير  التصدريبا  السدوفيتيدة التي تبمل في طياتهدا الكليدر مددز  إذ ,ايوسط

بيددد  كتبددد ي ))از العدددرش لدددز  ,دام مسددل التبددذير فددي بالددة بدددو  أف صدد
  .(911)واز أف عددواز سيصطددم بمضداومة وبدلم السوفيد (( ,يكو دوا وبد م

وصددددل وفددددد مددددز البددددلش  ,9161وبم اسددددبة بددددرش ال ددددام  مددددز بليددددراز 
عضدو المكتدش السياسدي  "R. Guyot"الييوعي الفر سي برةاسدة ريمدوز غيدو 
صددر بيداز ميدترك  ,وبعدد المبابلدا للبلش ال  سوريا بدعوة مز البكومة, 

بيدددد  بمددددل الجا بدددداز السددددورف  ,9161 ايولكددددا وز  54عددددز الجددددا بيز فددددي 
واليددديوعي الفر سدددي الواليدددا  المتبددددة االمريكيدددة وبريطا يددددا والما يددددا الغربيدددة 

وطالددددش  ,اي دددر علددد  سدددوريا والدددبلد العربيدددة  اإلسدددراةيليمسدددؤولية العددددواز 
العربيدددة المبتلدددة وعدددودة  ايراضددديمدددز  اإلسدددراةيليةالفريضدددداز ا سدددباش الضدددوا  

  .(914)اللجةيدز الفلسطي ييز الد  ديار م
كمددددا سددددا د  الصددددبيفة الضضددددية الفلسددددطي ية أبدددداز أبدددددا  أيلول/سددددبتمبر 

فتكلمددددددد  صدددددددبيفة  لوما تيددددددده  عدددددددز ايسددددددد  التاري يدددددددة لمأسددددددداة  ,م 9111
ة  وال دد  علدد  بددد  الضطعدداز الوبيددي ايردزكمدددا وصفددد  جيددد   ,الفلسددطي ييز

 إقطددداعيضدددد بكددم  ,الدددور الطليعدددي الددذف يمللددده  ضددال اليدددعش الفلسددطي ي
 وا  مدا ,وأيدضاءولم تر الصبيفة في  ذا ال لاب الدموف  لاعا بيز أ دوة  ,ملكي

  .(912)بيز اللورة واللورة المضادة
 ددددذل الصددددبيفة كا دددد  الوبيدددددة التددددي بملدددد  البكومددددة الفر سددددية  إزكمددددا 

بل ايار  بجرأة الد  تواطدؤ البدولي   (*)ضل  الهميرف مسؤولية اغتيال الم ا
ي هددا تسدديء  *الفر سددي مددع الصددهيو ية بالوقدد  الددذف ادا دد   عمليددة ميددو يخ  

  .ال  الضضية الفلسطي ية
مبرر صبيفة  لوما تيه  والم تو بيؤوز الير   كما افرد  جاك كوبار 

وتدر   ,مبتلدةدا ل فلسدطيز ال واإلر اشمضاال  عديدة عز التعس   ايوسط
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 ددو الم بلدد  عددز  ايوسددطالصددبيفة اليدديوعية بدداز البددل السددلمي فددي اليددر  
  .(916)ايوسطمتي ا لبل مياكل الير   أسا ييكل  ,المتبدة ايممقرار  

 1111رابعا: موق  الحزب الشيوعي من حرب تشرين ا ول / اكتوبر  
 La Guerre)اكد الكاتش الييوعي كوبار فدي صدبيفة لوما تيده فدي كتابده 

des 6 Jours)  دبددر  إسددراةيل  9161السددتة  بضولددهي ))فددي عددام  اييددام بددرش
.. فدي بديز مدل العدرش الدد يا ضدجيجا عدز .فدي صدم  عدوا ها عل  العدرش

فعل السدادا  العكد  إذ اعدد م ططده  9111.. وفي عام .وأعمالهم ططهم 
  .(911)في سرية تامة و ج  في ذلك((

لوما تيددده  معبدددرة عدددز تضدددام ها مدددع كمدددا كتبددد  الصدددبيفة اليددديوعية   
المصدددددرييز  أز( الددددد  8/91/9111فدددددي عددددددد ا ) وأيدددددار الضضدددددايا العربيدددددة 
كمددا أيدددار   ,بي مددا  يهدداجموز  فددي سددي اء والجددوالز أرضددهموالسددورييز فددي 

 .(918)ايميركيالصبيفة ال  ابتمال التد ل 
وفدي  ,وكاز موق  البلش الييوعي الفر سي واضبا مدز الضضدايا العربيدة

ضدددمتها قضددية التبريددر الفلسددطي ية, وكدداز سددباقا الدد  دعددوة اللج ددة الت فيذيددة م
لم ظمددددة التبريدددددر الفلسدددددطي ية الدددد  ليدددددارة فر سدددددا غيددددر ا ددددده سددددديكوز للبدددددلش 
الييوعي الفر سي دور يجش عدم التضليل مز يأ ه في رسم السياسة الفر سية 

دا ددل  فضددل عددز وجددود تيددارا  صددديضة ومددؤلرة للضضددية الفلسددطي ية والعددرش
عز وجود ال ضابا  العمالية التدي عبدر  فدي  باإلضافةالبلش الييوعي  فسه 

 .(911)للب  العربي تأييد امؤتمراتها عز 
كمدددا أيدددد  صدددبيفة )لوما تيددده( قدددرار البظدددر الدددذف ات دددذل الج دددرال ديغدددول 

بالطداةرا  المضاتلدة  إسدراةيلووقد  تلويدد  ,ال  اسراةيل ايسلبةبول تصدير 
 ددلل  اإلسددراةيليفددي فعاليددة الهجددوم  ايلددري كدداز لهددا اكبددر ) الميددراج ( التدد

 .(991)البرش
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علدددددد  المصددددددادر  أ بار ددددددامعظددددددم الصددددددب  الفر سددددددية اعتمددددددد  فددددددي  إز
اعتمد  عل  المصدادر العربيدة  فإ ها ,باستل اء صبيفة لوما تيه ,الصهيو ية
وعبر  الصبيفة المذكورة عز موقد   , أكتوبر  معا  لل برش واإلسراةيلية

 أكددكمدا  ,(999)إلسدراةيلمؤيد للعرش وللمضاومة الفلسطي ية وم دا ض  ميإعل
علدددد  ضددددرورة موافضددددة  سددددكرتير البددددلش اليدددديوعي الفر سددددي  جددددورج ماريدددديه 

المتبدددة وابتددرام البضددو  الوط يددة ليددعش  ايمددمعلدد  تطبيدد  قددرارا   إسددراةيل
 أيضدداا  بدداز تب ددي  اسددراةيل  لملددل  ددذل السياسددة سدديؤدف الدد  وأكددد ,فلسددطيز

  .(995)ليادة التعاوز مع فر سا
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 ا ستنتاجات 
ظهددر البددلش اليدديوعي الفر سددي  تيجددة للمواقدد  المتباي ددة فددي التجمعددا   .9

  .االيتراكية  لل مؤتمر  تور  مز اللورة البليفية
تددألر البددلش بمواقفدده الرسددمية سددواءا علدد  الصددعيديز الدددا لي وال ددارجي  .5

  .فيتيبما تمليه عليه مواق  البلش الييوعي السو 

ز معظدددم  ,ايولدد عبددر البددلش عددز مواقدد  متطرفددة فددي مرابلدده  .1 بددل  ددوع
وآمددز بددالع   للوصددول الدد  السددلطة فددي وقدد  غابدد  فيدده رو   ايبددلاش

البريدددة كو ددده ارتدددبط بموقددد  البدددلش اليددديوعي السدددوفيتي وا ضدددبط وفددد  
يما ددهتعاليمدده  بدكتاتوريددة البروليتاريددا وغيدداش الديمضراطيددة والتعدديددة فددي  وا 

   .رلأفكا

ا يدددض  ع ددده الكليدددر مدددز  ,بسدددبش مركليدددة البدددلش وغيددداش سدددابة البريدددة .4
 .الجامدة يفكارلفي ال  د  الم او ء  وأصبب الضيادا  الملضفة 

البدلش  أفكداركا د   ,وال مسدي ا  مدز الضدرز العيدريز ايربعي يا  لل  .2
مدددددز البدددددلش  أفكدددددارلالز البدددددلش اسدددددتمد  ,سدددددلبية مدددددز الضضدددددايا العربيدددددة

واسددهم فددي السددلطة دا ددل بكومددا  اةتلفيددة فددي  ايميتي اليدديوعي السددوف
  .فر سا

تعرض البلش ال  الكلير مز الضربا  السياسية والضدغوط فدي مسديرته  .6
الد  اعتضدال وفصدل كدوادرل مدز  أد ممدا  ,و اصة مع بدء البرش الباردة

 .قبل البكوما  الفر سية

م الكليددر مددز االبددتلل ال ددالف وقددد أبددازالبددلش بالمضاومددة الفر سددية  أسددهم .1
م اضددددليه وتبددددوأ مكا ددددة مهمددددة فددددي السددددلطة الفر سددددية  ددددلل الجمهوريددددة 

 .الفر سية الرابعة
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فددددددي السدددددددابة السياسددددددية الفر سددددددية بموجدددددددش  ايبددددددلاشيعددددددد مددددددز اكبدددددددر  .8
 أزرغدددم  ,العماليدددة واليددباش ايوسدداطالرسددمية والسددديما فددي  اإلبصدداةيا 

 .لواقع فر سا دورل بدأ باالفول لصال  البلش االيتراكي الذف يستجيش

الفر سدددية والسددديما  ايبدددلاشبددددأ البدددلش اليددديوعي الفر سدددي باال فتدددا  مدددع  .1
اليسار فدي بدرامي ميدتركه وبددا الت لدي عدز دكتاتوريدة البروليتاريدا  أبلاش

 ,الددر بددواد  لددورة الطلبددة والتددد ل السددوفيتي فددي جيكوسددلوفاكيا )السددابضة(
9168.  

ة, رغددم كلافددة يددعبيته, الز ا فدد  البددلش اليدديوعي فددي الوصددول للسددلط .91
ايبدددلاش الفر سدددية ت يددد  مدددز تطرفددده, فتتوبدددد وتتكتدددل لتعيددد  وصدددوله 

 باستمرار. 
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Abstract 

 The Paper handles the French Communist Party due to its 

importance on the political, internal and foreign arena and its attitude 

from contemporary Arab issues, We talk about the reasons of its 

unstable attitudes from these issues and the Violence as a means to 

reach authority as the prolitaria dictatorship which doesn’t believe 

with the plurality.  

Then the party neglected the thoughts and its belief in democracy 

to reach power and to share the other local parties. The party played 

an important role in resisting the Nazi Germany which occupied 

France during the world War II (1940-1944).  

The Party took in the power during the fourth been dismissed 

from Ramader Government during the Gold War and the party has 

given exaptional authorities to guy mollet, the head of the French 

government in 1956 and it withdrew from it when the Tri– 

aggression on Egypt 1956.  
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 الهوامش 

                                                 
( مدددوري  دوفرجيددده, المؤسسدددا  السياسدددية والضدددا وز الدسدددتورف, ترجمدددة جدددورج سدددعد, المؤسسدددة الجامعيدددة 9)

 .14, و9115لب از,  –يرو  للدراسا  وال ير والتوليع, ب
م  9111( تعددر  علدد  لي دديز عددام 9116-9881رجددل سياسددي سددوفيتي ولددد ) (Zinoviev)( لي وفيدد  5)

, اسهم بعد رجوعه مز الم ف  في لورة اكتوبر, اصدب  رةيسدا للكدوم ترز 9112لعش دورا مهما في لورة 
ض سياسددة سددتاليز, بيدد  تددم , عددار "XXl"( و ظددم الدوليددة اللاللددة وفدد  يددروط 9156-9191للفتددرة )

 للمليد ا ظر ي  9116واعدم عام  9151فصله مز البلش عام 

Dictionnaire encyclopédique pour touş petit Larousse , Libraire, Paris Vie, 1981, P. 

1791  
تراكية ا ضسدددم  البركدددة االيدددد 9191( الكدددوم ترز ي بعدددد ا هيدددار الدوليددددة اللا يدددة, الرا ددددالب لدددورة اكتددددوبر 1)

العماليددة  ايبددلاشالعالميددة الدد  اتجددا يز, اتجددال مللتدده   الدوليددة اللاللددة )الكددوم ترز( والتددي ضددم  جميددع 
 ايبددلاشواليدديوعية المؤيدددة لللددورة الروسددية )البليددفية(, واتجددال مللتدده )الدوليددة االيددتراكية( والتددي ضددم  

ير كدرم, الدوليدة االيدتراكية, مجلدة اليدؤوز االيتراكية الديمضراطية الم ا ضة للييوعية للمليد ا ظدري سدم
 .81, و9189, 951الفلسطي ية, تيريز اللا ي, العدد 

)*  ( (S.F.I.C (Section Fransaise de l’international communiste). 

(* ) (P.C.F.) : Parti Communiste français). 
)* (S.F.I.O (Section Francaise de l’international ouvriere). 

, قبدل اال يدضا  فدي التجمدع 9114عدام  (J. Jaures)لوما تيه, تأسس  الصبيفة مز قبل جداز جدوري   (4)
 ال   س ة يوميا و اصة في الوسط العمالي الييوعي ا ظري  521االيتراكي الفر سي, تولب بوالي 

Akram , A,Ali , La Crise de suez Vue Par La Presse regionale Française , These de 

Doctrot, France 1988 , P.23 

( مجلددة 9111-9162ا ظددر كددذلك, فيصددل دراج, المضاومددة الفلسددطي ية فددي الصددبافة الفر سددية )
, وكدددذلك ا ظدددر, ابدددرا يم كبدددة, الضضدددية الجلاةريدددة, 162, و9112يدددؤوز فلسدددطي ية, كدددا وز اللدددا ي, 

 .992مطبعة الرابطة, بغداد, )د.  (, و
( الددذف يددارك فددي لددورة 9141-9811اللددورف الروسددي ) "Trotski"تروتسددكي  لتروتسددكييز,  سددبة الدد ( 2)

, واسددد  الجدددي  االبمدددر, 9191واسددد  صدددبيفة البرافددددا, ولعدددش دورا مهمدددا فدددي لدددورة اكتدددوبر  9112
للمليددد  9141/ 59/8واصددب  معارضددا لسياسددة سددتاليز بعددد وفدداة لي دديز, تددم اغتيالدده فددي المكسدديك فددي 

 ا ظري 
Michel Mourre, Dictionnaire d’historie universelle , Bordes , I.S.B.N Paris , 1981 , P. 

1714.  
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السياسددية ودور ددا فددي  ظددرة البكددم المعاصددرة, جامعددة مؤتددة,  ايبددلاشوكددذلك,  عمدداز ابمددد ال طيددش, 

   151, و9114الكرك, 

, 9118رة, مددددار ,  يددددرف عليددددل, فر سددددا بعددددد اال ت ابددددا  البرلما يددددة, مجلددددة السياسددددة الدوليددددة, الضددددا  (6)
 .  88و

(1 ) André , Akoun , Dictionnaire de politi que , Larousse , Paris v1 , 1979 , P.59 
, 9166( مبمددددد فددددت  ا، ال طيددددش, دراسددددا  فددددي البكومددددا  المضار ددددة, دار ال هضددددة العربيددددة )د. (, 8)

 .512و
, اكتددوبر, 21, العدددد 91ياسددة الدوليددة, م, مجلددة السايوربيددةاليدديوعية  ايبددلاش يددرف عليدددل, قدددامو   (1)

 .11-15, و و9111
 .498( دوفرجيه, المصدر الساب , و91)
  .155السياسية, و ايبلاش عماز ابمد ال طيش,  (99)
  تمددول, 22, مجلددة الم ددار, العدددد   ايوربدديمبمددد عبداليددفيع عيسدد , اللددورة الفر سددية وال ظددام الدددولي  (95)

 .88م, و9181

( رجدل سياسدي فر سدي, عمدل بالصدبافة, ايدترك فدي كومو دة 9155-9842, ولدد فدي بداري  )جوسيد (91)
مدؤتمر مرسديليا  أعضداشفدي  ".P.O.F"م و في ال  سويسرا, اس  بلش العمال الفر سي  9819باري  
م وقوفده 9151مؤتمر تور  أعضاشفي  وأعلز( 9196-9194م, عمل وليرا للدولة للفترة ) 9811عام 

 بليفية ا ظري ضد اللورة ال
        M. Mourre , Op. Cit , P.701 

(94)  P.O.F. (Patrti Ouvrier Fransais) M. Mourre , Op.Cit , P.1448. 
 . 11 – 81 يرف عليل, فر سا بعد اال ت ابا ..., و (92)

(96)  C. G.T.U. (La confederation generale du travial unitaire, M. Mourre, Op. Cit , P. 

347. 

(91)  C.G.T. (La confederation generale du travail M. Mourre , Op. Cit , P. 347. 

, سياسددي فر سددي وعامددل تض ددي وم اضددل  ضددابي, ا تمدد  ال  ضابددة 1/6/9151( جددورج ماريدديه, ولددد فددي 98)
, تدددرج بيدد  9141ا تمدد  الدد  صددفو  البددلش اليدديوعي الفر سددي م ددذ عددام  "C.G.T"العمددال العددام 

, 9121م, لدددم الددد  المكتدددش السياسدددي عدددام  9126عضدددو فدددي اللج دددة المركليدددة للبدددلش عدددام  ب أصددد
, لددم  اةددش عددز بر ددامي اليسددار الميددترك, 9111السددكرتير العددام المسدداعد للبددلش فددي يددباط  وأصددب 

, 9116ماريديه فدي كدا وز اللدا ي مدز عددام  أعلدز( للبدلش XX11و دلل المدؤتمر اللدا ي والعيدروز )
 دكتاتوريددة البروليتاريددا  وبدددا البددلش ي فددت  فددي علقاتدده السياسددية علدد  الصددعيديز  ت لددي البددلش عددز

 .A. Akoun , Op.Cit , P.60                 الدا لي وال ارجي للمليد ا ظري
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( فيصدددل دراج, البدددلش اليددديوعي الفر سدددي ودكتاتوريدددة البروليتاريدددا, مجلدددة اللضافدددة, العددددد االول, السددد ة 91)

 .16, و9111وز اللا ي, السابعة, كا 
(51)  A.Akoun , Op. Cit , P. 60. 

 .11دراج, البلش الييوعي, و (59)
(55) "Doriot"  أسدد , 9114عضددو فددي قيددادة البددلش اليدديوعي الفر سددي وبعددد ا فصدداله مددز البددلش عددام 

 سددية, تددم بلبددا تعدداوز فيدده مددع الما يددا ال اليددة, و ددلل البددرش العالميددة اللا يددة وفددي  يدداط المضاومددة الفر 
البددرش العالميددة اللا يددة بسددبش  يا تدده. للمليددد ا ظددري اليددا  مددرقو, البددلش اليدديوعي  أوا ددر إعدامدده

 .48, و9121الفر سي وقضية الجلاةر, جبهة التبرير الجلاةرية, فر سا, 
(51 )  M.Mourre , Op. Cit, P.337. 

 .516( مبمد فت  ال طيش, دراسا  في البكوما , و54)
بدددلش االيدددتراكي علددد  اتهامددده بال و دددة مدددز  دددلل افدددي  مصدددور بالفر سدددية ليدددرد التهمدددة علددد  وقدددد رد ال (*)

     ( ouvrier, Paysan , Ils ont tous contre La Communisme)      الييوعية للمليد ا ظري

B.D. Roche , Le monde du xxe siecle , magnard , 1980 , P. 86. 
(, ابريدددل 96الجديددددة لليسدددار الفر سدددي, مجلدددة السياسدددة الدوليدددة, العددددد )(  بيددده االصدددفها ي, االتجا دددا  52)

 .511, وكذلك مبمد فت  ا، ال طيش, دراسا  في البكوما , و944, و9161
, 9161( بيير رو وفز, تاريخ الضدرز العيدريز, تعريدش د. دور الدديز بداطوم, دار الفكدر البددي , لب داز, 56)

 .111و
(51)  A,Akoun , Op.Cit , P. 60. 

( سدكرتير البدلش اليديوعي م دذ عدام 9164-9111سياسي فر سي ولدد ) (M.Thorez)موريل توري   (58)
( لددم  اةدددش لدددرةي  9146-9142, اصددب  وليدددرا للدولددة فدددي البكومددة المؤقتدددة للج ددرال ديغدددول )9111

 ( للمليد ا ظر ي 9141-9146الولراء للفترة )
D. Encyclopédique , Op. Cit , P. 1729 

في فر سا, بعد تبدول جمعيدة قددام  المبداربيز  9116عصابا  صليش ال اري ت ظيم يمي ي ظهر عام  ()*
ال  بلش سياسي, سمي بدالبلش االجتمداعي الفر سدي,  دفده  لد  االضدطرابا  ضدد البرلما دا  ال ده 

 .92يرفض اللعبة البرلما ية. للمليد ا ظر ي دوفرجيه, االبلاش السياسية, و 
 .16لش الييوعي الفر سي  ودكتاتورية,المصدر الساب , و( دراج, الب51)
الجبهة اليعبية تيكل  مدز االيدتراكييز والراديكدالييز وبددعم مدز اليديوعيوز دوز االيدتراك وا تمد  بالضضدايا ( 11)

العطدددل الرسدددمية ترأسدددها  بلدددوم  مدددز  ييدددام أجدددوراالقتصدددادية واالجتماعيدددة ملدددل تضليدددل سددداعا  العمدددل ودفدددع 
لدددم ديلديددده بتددد   9118, لدددم ترأسدددها جوتمدددش بتددد  كدددا وز اللدددا ي 9111بتددد  بليدددراز  9116بليدددراز 

, ترجمدددة سوسدددز فيصدددل 5, ا ظدددر, االز بدددالمر, موسدددوعة التددداريخ البددددي , ج9118سدددضوطها فدددي اكتدددوبر 
 .911, و9115السامر ويوس  مبمد اميز, دار المأموز, بغداد, 

(19)  M.Mourre , Op.Cit , P. 335.  
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 افكددددار(, عددددارض 9121-9815سياسددددي وكاتددددش ولددددد فددددي بدددداري  ) (Léon Blum)بلددددوم ليددددوز  (15)

تددرأ  بكومددة  "S.F.I.O", اصددب  رةددي  فددرب االيددتراكية الفر سددية 9151)الكددوم ترز( فددي مددؤتمر تددور 
 ا ظر ي  9146( لم رةي  للبكومة الفر سية في ديسمبر 9111-9116الجبهة اليعبية )

Encyclopédique, Lerouss , Op.Cit , P.1173 
( لعددش دورا فددي البددرش اال ليددة االسددبا ية وبكددم الددبلد بيددكل 9112-9115)*( فرا كددو ي ج ددرال اسددبا ي )

  Ibid P. 1334ي                                                              دكتاتورف. ي ظر 
, 9111الي, رةددي  الددولراء عددام ( رةددي  البددلش الراديكدد9111-9884ولددد ) (E.Daladier)ديلديدده  (11)

 وليرا للدفاب, بضر مؤتمر ميو يخ مع مز ت الل عز السودي  لهتلر, ا ظر ي 
Ibid, P. , 1266 

, بضددرل جميددرلز وديلديدده و تلددر وموسدديلي ي, فيدده 9118أيلددول   11 – 51مددؤتمر ميددو خ, عضددد فددي ( 14)
 ا ب    ؤالء لمطاليش  تلر بصدد السودي  ا ظري 

P. Miquel , Histoire dela france , marabout , 1976 , P.207 
( أ.ج. كرا دد  و ارولددد تمبرلددي, تدداريخ اوربددا الضددرز التاسددع عيددر والعيددريز, ترجمددة مبمددد علددي ابددو درة 12)

 .141, و9161ولوي  اسك در, مؤسسة سجل العرش, الضا رة, 
(16)  B.D. Roche , Op. Cit. P. 91. 

 .451و رو وفز, المصدر الساب , (11)
(18)  M.Mourre , Op. Cit , P. 336. 

(11)  C.N.R. (Le Conseil National de la Résistance , B.D. Roch, Op.cit , P.205. 
, ايددترك فددي البددرش العالميددة االولدد  ودافددع عددز 9129وتددوفي عددام  9826ولددد عددام  "P.petain"بيتدداز  (41)

ة  بدول ري دو  مدز مدريدد بيد  كداز سدفيرا فيهدا ليصدب  فر سا في معركة فرادز لم استدعاؤل مز قبدل بكومد
 رةي  بكومة فييي الموالية لللماز,  ف  ع ه بكم االعدام لتعاط  ديغول معه

.Mourre , Op.Cit ,p1198 
مددوري  كروليدده, العهددد المعاصددر,  ضلدده الدد  العربيددة, يوسدد  اسددعد داغددر, فريددد, م. داغددر, م يددورا , ( 49)

 .  111, و9111, 1م لب از, –عويدا , بيرو  
(45)  C.F.L.N. (Le comité Française de libération nationale). B.D. Roche , Op. Cit, P. 205. 

 .16( دراج, البلش الييوعي الفر سي ودكتاتورية , المصدر الساب , و 41)
, 9166لضددا رة,  , ا95عفددا  مددراد, الضددو  السياسددية وموقفهددا مددز الديغوليددة, مجلددة الطليعددة, العدددد   (44)

 . 965و 
(42 )  A.Akoun , op. cit , p. 59 

(46)  M.Mourre , op. cit , p. 337.   
 .512( مبمد فت  ا، ال طيش, دراسا  في البكوما  المضار ة, المصدر الساب , و 41)
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(48)  “MRP” Le mouvement Répubicain Poupulaire , M. Mourre , op. Cit , P.603 .  

(41)  P. Miquel , Op. Cit , p. 210. 
, مركددل دراسددا  9161( بوق طددار, البسدداز, السياسددة ال ارجيددة الفر سددية إلاء الددوطز العربددي مددز عددام 21)

 .11, و 9111الوبدة العربية, بيرو , 
كددرد فعددل للبددوال االقتصددادية  9141( ميددروب ماريددال صدددر عددز الواليددا  المتبدددة ايميركيددة عددام 29)

ها أوربددا بعددد البددرش, واعتددرض االتبدداد السددوفيتي علدد  الميددروب لت ددوفهم مددز أز الضاسددية التددي عايددت
يؤدف إيراك دول أوربا اليرقية التي كا   كلهدا م داط   فدوذ  اضدعة لهدم, أ ظدر ي إسدماعيل صدبرف 

 .291, و9182, مؤسسة ايببا  العربية, 5مضلد, اإلستراتيجية والسياسة الدولية, ط
(25)  B.D.Roche , op. cit , p. 205 

(21)  Réné , sommer , La Quatrime Republique contre le P.C., L'histoire , N  ْ  40, 1981, P. 

26 – 29. 
(24)  M.E. Nacgelen , Ilya 10 ans (Budapest se Révoltait 1956 , Historia No. 239, Octobre 

1966 , P. 73 – 83.  
 (498)كذلك دوفرجيه, المصدر الساب , و

 –9141( سددددكرتير البددددلش االيددددتراكي )9112 – 9112غددددي موليدددده, رجددددل سياسددددي فر سددددي ولددددد ) (*)
والميددددددكلة  9126( واجدددددده ميددددددكلة السددددددوي  9121 – 9126( رةددددددي  البكومددددددة الفر سددددددية )9161

 D.Encyclopédique , op. cit , p526الجلاةرية للمليد مز المعلوما , أ ظر 
(  يسداز, 9واييتراكية العربيدة, مجلدة أفدا  عربيدة, )بغدداد(, العددد ) ( أيمو أيكولي, االيتراكية ايوربية22)

 .994, و 9111
 – 9121( سدددكرتير أول لج دددة المركليدددة للبدددلش اليددديوعي )9119 – 9814 ريدددو ,  يكتيدددا, ولدددد ) (**)

 ( للمليد أ ظري9164 – 9128( ورةي  مجل  الولراء للتباد السوفيتي ) 9164
  D. Encyclopédique , Op. Cit , p1441. 

, رةدددي  تبريدددر 9811( امدددتهز العمدددل اللدددورف م دددذ عدددام 9164 – 9811سدددتاليز, جوليددد , ولدددد ) (***)
, أصدددب  رةدددي  مجلددد  السدددوفي  9155صدددبيفة البرافددددا, سدددكرتير عدددام البدددلش اليددديوعي م دددذ عدددام 

  Ibid , p. 1704ايعل  
(26)  M.Mourre,op. cit,p.337 

( مركددل دراسدددا  الوبددددة العربيدددة, بيدددرو , 5111 – 9142دة العربيدددة )( علددي مبافظدددة, فر سدددا والوبددد21)
 .992م, و  5118كا وز اللا ي, 

( تيدريز اول 91, أفدا  عربيدة, العددد )9186( سعد بضي توفيد , اال ت ابدا  التيدريعية الفر سدية أذار 28)
 .11, و 9181

مجلدة يدؤوز فلسدطي ية, )بيدرو (, العدددد  ( داؤد تلبمدي, الضدو  السياسدية الفر سدية والمسدألة الفلسدطي ية,21)
 .82, و 9112, كا وز ايول, 96
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( أيدار, 49( مصطف  مرجاز ومبمد م لو , بركة مايو فدي فر سدا, مجلدة الم دار, )بيدرو (, العددد )61)

 .911 – 956, و 9188
 .951( مرجاز وم لو , المصدر الساب , و69)
 .944فر سي, و( االصفها ي, االتجا ا  الجديدة لليسار ال65)
 .  951مرجاز وم لو , المصدر الساب , و (61)
وكددذلك جيددروم يددا يز, بددول ال ضددا  دا ددل البددلش اليدديوعي  498( دوفرجيدده, المصدددر السدداب , و64)

 .492 – 418, و9118الفر سي, مجلة العالم والعرش, ديسمبر ) كا وز أول ( 
 .11 – 16( دراج, البلش الييوعي ودكتاتورية, و 62)
ربيددع بددرا  ي بركددة تغييددر قددادل كتدداش وملضفدديز وأدبدداء للمطالبددة ببضددو  اإل سدداز والتعدديددة البلبيددة لكددز (*)

آش للمليددد ا ظددر ي سددامي م صددور, االتبدداد  59بددركتهم تددم ضددربها مددز قبددل الضددوا  السددوفيتية بتدداريخ 
 .96-95, و و9168 ,  94السوفيتي وألمة تييكوسلوفاكيا, مجلة السياسة الدولية, العدد   

 .  44, و9118, كا وز ايول, 4( الييوعية ايوربية, الطبيعة والمتغيرا , مجلة آفا  عربية, العدد 66)
 11-15( عليل, قامو  االبلاش الييوعية, المصدر الساب , و و 61)

(68)  A.Akoun , Op.Cit , P. 260. 
 . 18دراج, البلش الييوعي ودكتاتورية, المصدر الساب , و  (61)
, يدددارك فدددي المضاومدددة 9189, اصدددب  رةدددي  للجمهوريدددة فدددي آيدددار 9191فرا سدددوا ميتدددراز ي ولدددد عدددام   (*)

الفر سددية ضدددد االلمدداز وتضلدددد م اصددش اداريدددة ولاريددة عديددددة و اةبددا فدددي مجلدد  اليددديو  )السددي ا( لفتدددرا  
اسدددة طويلدددة,  ددداف  ديغدددول وبومبيددددو فدددي اغلدددش اال ت ابدددا  الرةاسدددية للمليدددد, ا ظدددر ي بوق طدددار, السي

 .16ال ارجية... المصدر الساب , و
(11)  André, Akown , Op.Cit , P. 60 

(19 )  Ibid , P. 60. 
 .48, و9114 , ابريل,  942( مصطف  طيبة, في اال ت ابا  الفر سية, مجلة الكاتش, العدد   15)
 .151( ال طيش, المصدر الساب , و11)
 .18اج, البلش الييوعي, المصدر الساب , ووكذلك در  11-15عليل, قامو  االبلاش, و و ( 14)
وكدذلك  18, ا ظر كذلك طيبدة, المصددر السداب , و44( الييوعية االوربية الطبيعية والمتغيرا , و12)

 .942ا ظر ي االصفها ي, المصدر الساب , و
 .911( مرجاز وم لو , المصدر الساب , و16)
 .951صدر الساب , و, وكذلك مراد, الم944( توفي , المصدر الساب , و11)
( عمدددر بليددد , موسدددكو واسدددراةيل )دراسدددة مدعمدددة بالولددداة  لجهدددود موسدددكو فدددي  لددد  اسدددراةيل ( الددددار 18)

 .188السعودية لل ير )د. ( و 



 

 
  

  د. أكرم عبد علي       وموقفه..                                 الحزب الشيوعي الفرنسي

 
[111] 

                                                                                                              
( قدددرف قلعجددي, م اقيددة أراء العلمدداء والضددادة السددوفي  وقضددية فلسددطيز, دار الكاتددش العربددي, )د. (, 11)

 .51و
( مجلدة التربيدة 9111-9116ل  الفر سدي التركدي وتطدورل بدول االسدك درو ه )مبمد رجاةي رياز, ال د( 81)

 .941-942(, و9119(, كا وز اللا ي )91والعلم, كلية التربية, جامعة الموصل, العدد )
, وا ظدددر كدددذلك غالدددش العيايدددي, 9121اليدددا  مدددرقو, البدددلش اليددديوعي الفر سدددي وقضدددية الجلاةدددر )د.م( ( 89)

 .481, و9124اسرار اال تداش الفر سي في سوريا, دار ايضر, بيرو , االيضابا  السياسية و 
, وا ظددر كددذلك ي سددعيد الددتلوف, كيدد  اسددتضل  سددوريا  , مطددابع 41( مددرقو, المصدددر السدداب , و85)

 .961, و9129مجلة الد يا )دمي (, 
 .41( مبمد  صر مه ا, السوفي  وقضية فلسطيز, دار المعار , الضا رة )د. (, و81)
 .  52 – 91المصدر  فسه, و و  (84)
 .  916بلي , المصدر الساب , و (82)
 .22-41( مرقو, المصدر الساب , و86)
 .115( بلي , المصدر الساب , و81)
 .41( مرقو, المصدر الساب , و88)

(81)  P. Miquel , Op.Cit , P. 258-259.  

(11)  P. Courtier, La Quatrieme République, Conatriém édition, Paris, 1986, P. 97 – 98. 
 .92( مرقو, المصدر الساب , و19)
 .11, و9181, ترجمة د. م تار الجمال, دار اليرو , 9126( مبمود فولف, برش السوي  15)

(11)  La Maseillaise , 3 Novembre , 1956.  

(14)  Ibid , 6 November 1956. 
(12)  Ibid , 3 November , 1956. 
(16)  Ibid , 30 November , 1956. 
(11)  Ibid , 7 December , 1956. 

( و ددي صددبيفة يدديوعية اول مبددرر 9114 يسدداز  98يددوم االل دديز ) (L’Humanité)تأسسدد  صددبيفة  (*)
, تعبدر عدز لسداز البدلش اليديوعي الفر سدي لبدد زلها )االيتراكي( جوز جوري  واعضبه مارسيل كايا

 االز. للمليد ا ظر ي 
E.Derieux et J. Texcier , La Presse Quotidienne Française, Colin , Paris Ve , Saint Michel 

, 1974 , P. 84 – 86. 
 .518, و9115مبمود  جيش ابو الليل, صبافة فر سا, مؤسسة كل العرش,  (18)

وز , بيرو , المؤسسة العربيدة للدراسدا  وال يدر, كدا 5يو يو, البضيضة والمستضبل, ط 2لطفي ال ولي,  (11)
 .11, و9114اللا ي, 

(911)  L’Humanité, 7 Juin , 1967.  

(919)  Ibid , 20 Juin , 1967.  
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السددتة, تعريدش  هداد  يددر, بيدرو , دار الفدارابي, تيددريز  اييدامجديددة عددز بدرش  أورا جداك كوبدار,  (915)

 .41, و9111اللا ي, 

ا ددتم بب دداء الض بلددة الهيدروجي يددة, مدددافع  , عددالم فيليدداةي,9159لا ددرو , ا دريدده, ولددد فددي موسددكو عددام ( *)
 يللمليدددد ا ظدددر 9112فدددي االتبددداد السدددوفيتي, بصدددل علددد  جددداةلة  وبدددل للسدددلم  اإل سدددازعدددز بضدددو  

Encyclopédique , Larousse , Op.Cit , P. 1671. 
(911)  L’Humanité, Op.cit, P.7.  

 .519علي مبافظة, فر سا والوبدة العربية,  و (914)
 .265ج, المضاومة الفلسطي ية, ودرا (912)

مبمدددددود الهميدددددرف, ي صدددددية فلسدددددطي ية, سدددددا م فدددددي العمدددددل السياسدددددي فدددددي فر سدددددا لصدددددال  الضضدددددية   )*(
الفلسددطي ية, ولددد مددع بدايددة البددرش العالميددة اللا يددة مددز مدي ددة طددول كددرم, ي تمددي الدد  عاةلددة فلبيددة, 

( )ديسددمبر أولكددا وز  8تيددل فددي   أغا تسددش الدد  م ظمددة فددت  الفلسددطي ية, واصددب  ممللهددا فددي بدداري
)الموسددداد( فدددي  اإلسدددراةيليةعلددد  يدددد الم دددابرا   9111كدددا وز اللدددا ي )ي ددداير(  1, وتدددوفي فدددي 9115

, 98فر سا, للمليد ا ظر,  لي لياد عبدالفتا  اليهيد مبمود الهميرف, مجلة يدؤوز فلسدطي ية, العددد 
 .921, و9111يباط 

فددي  اإلسددراةيلي)م.أ.أ(  دددفها بجددل الفريدد  الرياضددي  ايسددوديلددول عمليددة ميددو يخ ي قامدد  بهددا م ظمددة ا (*)
, 9115/  1/  2مدي دددة ميدددو يخ )الما يدددا الغربيدددة( الميدددارك فدددي االلعددداش االولمبيدددة, تمددد  العمليدددة فدددي 

مددع العددش, للمليددد  اإلسددراةيليكلفدد   مسددة مددز اليددهداء الفددداةييز ولللددة جربدد , وقتددل مدددرش الفريدد  
, كددا وز االول, )ديسددمبر( 96عمليددة ميددو يخ, مجلددة يددؤوز فلسددطي ية, العدددد  ا ظددر ي غددالف  وريدديد,

 .598, و9115

 .268دراج, المصدر الساب , و (916)

 .921, و9112, الهيةة المصرية العامة للكتاش, 5عبدالستار الطويلة, برش الساعا  الستة, ط (911)

, تيددريز اللددا ي 51فلسددطي ية, العدددد  رفعدد  ابددو العددوز, مواقدد  عالميددة مددز البددرش, مجلددة يددؤوز (918)
 .52, و9111) وفمبر ( 

, تمددول, 996مصددطف  جفددال, فر سددا واليسددار والضضددية الفلسددطي ية, مجلددة يددؤوز فلسددطي ية العدددد  (911)
 .42, و9189

 ( م ظمدددة التبريدددر الفلسدددطي ية ,9111-9161يدددبادة موسددد , علقدددا  اسدددراةيل مدددع دول العدددالم ) (991)
 919-951,و و9119بيرو ,

(, يددددباط, 11مصددددطف  كركددددوتي, الصددددبافة الفر سددددية والبددددرش, مجلددددة يددددؤوز فلسددددطي ية, العدددددد ) (999)
 .966, و9114

(,  يسددداز, 51صددداد  جدددلل العظدددم, الضضدددية الفلسدددطي ية دوليدددا, مجلدددة يدددؤوز فلسدددطي ية, العددددد ) (995)
 .591, و9111


