
 
   

  [59]       أكرم عبد علي د.أ.م.                                               بين الفرنسيينموقف الحز  

االشتراكي والشيوعي من عدد من  موقف الحزبين الفرنسيين
 القضايا العربية

 (6591 – 6591)في الصحافة الفرنسية 
 

 األستاذ المساعد الدكتور
 أكـرم عبـد علـي 
 قسم التاريخ  -جامعة الموصل/ كلية التربية 

 
 المستخلص

لصــحف تنــاوا البحــق موقــف الحــزبين مــن عــدد مــن القضــايا العربيــة مــن خــ ا ا
مـن  6591تأميم قنـا  السـويو والعـدوان الي يـي  ،الفرنسية، حيق تناوا المحور األوا

ــاني ،ســم الحــزبين المــذكورينإخــ ا الصــحف النابقــة ب ــاوا المحــور الي  ،فــي حــين تن
وتحــدق  ،موقــف الحــزبين مــن القضــية الوزاضريــة وأيضــاح مــن خــ ا الصــحف الفرنســية

الحـزبين مـن خـ ا الصـحف الفرنسـية هزا   ـذ  حزيران وموقف  9المحور اليالق حرب 
 6591وضـ  المحـور األخيـر موقـف الحـزبين مـن حـرب أكتـوبرا تشـرين األوا  ،الحرب

 .من خ ا الصحافة الفرنسية أيضاح 
ويتبين لنا بأن الحزب الشيوعي الفرنسي واقع تحت التأيير السوفيتي ويتلقـ  تعليماتـ  

فـي حـين ر ـر الحـزب  ،سـم إلصـحف النابقـة بالمركزية من  هذ انعكـو ذلـم مـن خـ ا ا
ويتبنــون  ،االشــتراكي الفرنســي وقادتــ  مســاندين ومــدافعين بقــو  عــن هســراضيا والصــ يونية

 سم الحزب المذكور.إموقف هسراضيا من خ ا الصحف النابقة ب
 
 نرر  تم يدية لتاريخ الحزبين االشتراكي والشيوعي الفرنسيين" "

 بلاررفيةالرررورا ال ترريريربفعررل  ،الفرنسريان ارريو  بررز الحزبرران اراررتراك  وال
الحررزبين  إلرر فرر  اررالر اراررتراكية فرر  فرنسررا  موديررا  أسررتم الترر   (9591)

ولرررد الحرررز   ،9591  رررام " Tours" مررررتمر ترررور  أ قرررا ففررر   ( 1)المرررركورين
" P.C.F" الارريو   

ن وافقرروا  لرر  اراررتراكيين الفرنسرريين، الررري أغلبيررةمررن ( 2)
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، نالترر  أاللرري  ليتررا الكررومنتر ( 2)الرالرررة لألمميررةوالعارررين  اإلحررد ال الارررو 
.P.S.F ف  حين تكون الحز  اراتراك  الفرنسر  ( 4)فا زينوفيهالت  حدد

(5 )

هرا ناح الفرنسر  للعماليرة الدوليرة ورمز الج) ليتا  وأاللياراتراكية  األقليةمن 
S.F.I.O
(9).   

ويررررررمن  ،ة الرالررررررةيرررررالدول إلررررر ينتمررررر  الحرررررز  الاررررريو   الفرنسررررر  فكريرررررا 
 أ ضررا كررون غالبيررة  ،البرجوازيررة األحررزا بالصررراا الالبقرر  فرر  مواجتررة كررل 

وا تمرد الحرز  المرركور ( 7)والتروتسركيين اللينينر المرره   أنصارالحز  من 
بر  إيمانه ن  فضلا  ،ت   السوفيالتنظيمية للحز  الايو  األسس ل   أيضا  

 كرررس الحرررز  الاررريو   وقرررد ( 8)لمركزيرررةدكتاتوريرررة البروليتاريرررا والديمقرااليرررة ا
لررل  تبنر   ،حركا  التحرر ف  العرالم إزا الفرنس  مواقف ارتحاد السوفيت  

ونرردد بارردا  ،9591نرراا السررويس وايررد ترراميم ق ،تحريررر التنررد الصررينية ود متررا
الحررز  اراررتراك  الفرنسرر  فقررد اتسررم  أمررا، (6)سياسررة الفرنسررية فرر  الجزا ررربال

 أيردانره  إر ( 11)للبرجوازيرة الرربيرة أ مرالمردير  إلر ة وتحول اليينولو بالبيعة ك
 ،األوربيرةمنظومتره واسرتم فر  فكررا بنرا  الوحردا  إل وانتم   األاللس الحلف 
 ي  والارريو يين ابرررانفررر  رسررم السياسرررة المعاديررة للسررروفي إسررتامه رررن  فضررلا 

لتند ده للحر  ايييبدليل ت ،(11)حز  يمين  متادد إل وتحول  ،الحر  الباردا
ا قرا  تريميم جمرال فر  الصينية ومااركته الفعليرة فر  ار تردا   لر  مصرر 

سررررا يلمرررر بريالانيرررا  ،لقنررراا السرررويس (9511-9591)  بدالناصرررر ديه وتصررر وا 
 .(12)"فرنسة الجزا ر "باكل ماللي اعار  وأيدبقوا لرورا الجزا ر 

 
 ذرو  الخ ف بين الحزبين

ارريو   الفرنسرريين رروترره ابرران ن اراررتراك  واليد الخررلف بررين الحررزبيسررج
اراتراكية ف   األحزا  ل   األمريكيةتصا د الحر  الباردا بفعل الضروال 

الرررررررد ترررررردف بو لرررررر  الحررررررز  اراررررررتراك  الفرنسرررررر  بخاصررررررة  ،عامررررررةب أوربررررررا
السياس  ارر الضربة الت  وجتتا الحرز   ارنفصال ندما حصل  الايو يين
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-paul"ة برررررررول راماديرررررررة ابررررررران حكومررررررر ،اسرررررررنفر ارارررررررتراك  للاررررررريو يين فررررررر  

Ramadier"
فصرررررررل الرررررروزرا  الاررررررريو يون مررررررن الحكومرررررررة  إراراررررررتراكية  ( 12)
Mai 9511 أيار 1المركورا ف  

(14).  

القضــايا االشــتراكي والشــيوعي هزا  أبــرز موقــف الحــزبين  :المحــور األوا
   العربية

سرم إا تمدنا ف  معالجة البحث  ل  الصحافة الفرنسرية ورسريما الناالقرة ب
( 15)وبخاصة صرحيفة البروفنسرال ،حزبيين الايو   واراتراك  الفرنسيينال

 "

Le provensal " كررررررون ر رررررريس تحريرهررررررا كوسررررررتن دوفيررررررر  ،اراررررررتراكية "

G.Defferre "
 فررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  حرررررررررررررررررررررررررررررررررررررين  كسررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  صرررررررررررررررررررررررررررررررررررررحيفتا( 19)

 "L'Humanté "
" LA Marseillaise" والمرسرررررييز   .(17)

 ،الاررررريو يتان .(18)
تناول  هره الصحف األزما  العربية مواقف الحز  الايو   الفرنس  حيث 

 :ولتستيل  ملية البحث توقفنا  ند  دد من المحالا  اآلتية ،ف  تحليلتتا
 .التيميم والعدوان الرلر   ل  مصرأ. 

 .القضية الجزا رية . 

 .9511حزيران  9 ف  العدوان اإلسرا يل   ل  الدول العربية . 

 .9511 أكتوبر/ تارين األول حر ث. 
 
 والعدوان الي يي عل  مصر  قنا  السويو ميمتأ .أ

 -وصررررل التعرررراون المصررررر  ،المصرررررية 9599بعررررد قيررررام رررررورا تمرررروز/ يوليررررو 
ممررا دفرر القيررادا السروفيتية إلرر   ( 16)األمريكر  والتنسريي ضررد الاريو ية إلرر  رروتره

التر   ردوها مرن صرنر   ،(21)إصدار أحكام غير دقيقة ف  البيعرة الررورا المصررية
لكرررن توجررره مصرررر نحرررو  ،(21) " إلقامرررة نظرررام دكتررراتور   سررركر " مرررل  الررررر 

دفررر القررادا ( 22)الجررل  البريالرران  واسررتكمال ارسررتقلل الرروالن  مررن النفررور الرربرر 
 .(22)ترير موقفتم فيبدوا تعاالفتم تجاه القيادا المصرية إل السوفي  
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 92ففررر   ،اإلقليميرررة األحرررداثالسررروفيت  بفعرررل  -التقرررار  المصرررر   ازداد
 رن  أسرفر  يةا غزا برارا  جو قالا " إسرا يلهاجم   ،9599/ فبراير اباال

فرر  اإلسررراا  إلرر ممررا دفررر القيررادا المصرررية ( 24)جنررديا 91مررن  أكررررمصرررا 
 التررريرير( بفعرررل 9599 أيلرررولالتاررريكية فررر  ) األسرررلحةصرررول  لررر  صرررفقة الح

ممرا  ( 25)(9591 أيرار)صرر بالصرين الارعبية سيما بعد ا تراف مالسوفيت  ور
لمسرا دا مصرر فر  بنرا   اسرح   رضرت إل  األمريكيةالوريا  المتحدا ر دف

تحررررر  رريعرررررة  جرررررز ارقتصررررراد  9591 يوليرررررو /تمررررروز 95السرررررد العرررررال  فررررر  
وكررد فعرل قرام الرر يس المصرر  جمرال  ،المصر   رن تسرديد ار برا  الماليرة

9591تمرروز/ يوليررو  91قنرراا السررويس فرر   بترريميم بررد الناصررر 
 أدانرر وقررد ( 29)

واتخررررررر  الرررررردولتان ارسررررررتعدادا   ،بارررررردا الترررررريميما وبريالانيررررررا  مليررررررة فرنسرررررر
زاحة ،للستيل   ل  القناا بالقوا  .(27) بدالناصر من الحكم وا 

 األمريكرانرناررال  نظراا  ،األزمةوقد با   بالفال اغل  المحاور  لحل 
بارنتخابرررا  الر اسرررية فررر  الوقررر  الرررر  تررردخل السررروفي  فررر  قمرررر الررررورا فررر  

تاررين  95فر   فر  متاجمرة سرينا  إسررا يلخل تل السربيل لتردممرا سر ،المجرر
تارررين  19هجرروم بريالرران  فرنسرر   لرر  بررور سررعيد فرر   تبعرره   أكترروبر/ األول
 . (28)بتدف احتلل قناا السويس ،9591 أكتوبر/ األول

الرررردول المعتديررررة  لرررر  وقررررف  أجبررررر  ،واألمريكيررررةلكررررن الضررررروال السرررروفيتية 
السرروفيت  مررن ر رريس الرروزرا   اإلنررراربعررد   أهرردافتاتحقيرري  ملياتتررا العسرركرية قبررل 

Boulganineأ. بولرررررررانين"  نيكررررررور  "
(26 )

كررررررل مررررررن فرنسررررررا  إلرررررر  (9259-9519)
سرا يلوبريالانيا  النيرة القويرة للتحراد السروفيت  باسرتخدام  :فيتا  ن أ ر ، (21)وا 

قامة ،القوا لوقف المعتديين  .(21)األوسالالسلم ف  منالقة الاري  وا 
 
 

 موقف الحزبيين من التأميم من خ ا الصحافة الفرنسية
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، قررررار تررريميم قنررراا السرررويس  كسررر  الصرررحافة الفرنسرررية موقرررف الحرررزبيين
 ،سرررم الحرررز  الاررريو   الفرنسرررر إالناالقرررة ب L'Humanitéفصرررحيفة لومانتيررره 

ضرربة قويرة للنظرام  التيميم ملية  إن " :بقولتا صرفاا  والنياا  قراراا  التيميم د  
فرررررر  حررررررين هاجمرررررر  صررررررحيفة المرسرررررريز  ( 22)ار  حترررررر  ارنتيررررررار"ارسررررررتعم

"LAmarseillaise " وصررف  العررر  بررر  الارريو ية صررحيفة فرررانس تييررر  نرردما
نظررررا اسرررتعمارية بعيررردا  ،الصرررحيفة هررررهان نظررررا  " :( بقولترررا)العرررالم المسرررتعبد

 فررررررررررررررر  حرررررررررررررررين انتقرررررررررررررررد  صرررررررررررررررحيفة البروفنسرررررررررررررررال ،(22) رررررررررررررررن التحررررررررررررررررر"
 "Leprovensal " الر يس المصر  اراتراك  الفرنس  م الحز الناالقة باس ،

 وئان ناصرررر منرررا " :مسررري ة قا لرررة أوصرررافاا  إيررراهجمرررال  برررد الناصرررر واصرررفة 
 " رالتررر  وصرررفتتا بررر -هتافرررا  الارررع  المصرررر   رمررردفو ا بررر ،لسياسرررة الررررر 

كمرررا  ( 24)" وان ناصرررر يحرررر  العرررر  المسرررلمين لحرررر  صرررليبية -"  المجنونرررة
هرررررا الرجررررل  اراررررتراكية بمقررررال تحرررر   نرررروان "انتقررررد  صررررحيفة البروفنسررررال 

بقلررم اراررتراك  فلرريكس غيررون  "Cet homme est dangereux""  الخاليررر
"F.Gouin"

اسرررتقالة الجنررررال الرررر  تررررأس الحكومرررة الفرنسرررية المرقترررة بعرررد ( 25)
كررررران غررررر  موليررررره )) :قرررررا لا  9511ينررررراير  كرررررانون الرررررران / 91فررررر   ( 29)ديررررررول

G.Mollet (27 )وتمضررر  الصرررحيفة  ،ا فضررره "هرررريان" ناصرررر لررر  حررري  نررردم
)).. ينبرر   لرر  الرررر  معرفررة مسرررولياته ويتصرد  لعمليررة القرصررنة الترر  قررام 

فررررر  حرررررين نلحرررررظ ان صرررررحيفة الحرررررز  الاررررريو   الفرنسررررر   ( 28)بترررررا ناصرررررر((
)المرسرييز( دافعرر   ررن الررر يس جمرال  بدالناصررر وف ناررد  ارتتامررا  الموجتررة 

كران  9511ان هتلرر  رام )) :بقولترا ،األوسرالري بينه هتلر جديرد فر  الار ،إليه
فرر  حررين لررم يفعررل ناصررر وحكومترره سررو   ،فااررياا ويرغرر  بالتيمنررة  لرر  العررالم
 .(26)((وضر القناا تح  السيادا المصرية

 ((التول وأبوالعقيد نسال( تح   نوان ))البروفف  حين كتب  الصحيفة )
" Lecolonel Etla sphinx " رسرررررر  جررررررين تيكبقلررررررم الكاترررررر  اراررررررتراك 
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 "J.Texcier " اإلسررا االرررد  لرر   ،لقررد حرران الوقرر  لفرنسررا وحلفا تررا)) :قا لررة 
 .(41)((ضد القانون الدول 

( كتب  الصرحيفة الاريو ية )المرسرييز ،  مصرالعدوان الرلر   ل وأرنا 
مسرررتنكرا التررردخل الفرنسررر  فررر  مصرررر وسرررخر  مرررن ازدواجيرررة حكومرررة "غررر  

بقصررررف المرررردن  اإليعرررراز ررررن  وأخررررر السررررلم  ررررن  ترررراراموليرررره" الترررر  تتحرررردث 
ان الررديمقرااليا  ر تسررع  "هررره الصررحيفة:  ركررر رل  لررالمصرررية بالقنابررل و 

ر المتحردا" ررم تضريف الصرحيفة قا لرة: " ماألمراحتررام قررارا   إلر للحر  بل 
والمالالبرررة  ،يمكرررن حصرررر التصرررريحا  المنرررددا والمنارررورا فررر  صرررحف العرررالم

ة معبرررا  ررن ارتياحتررا فيصررح، وتمضرر  ال"الترردخل فرنسررا وبريالانيررا فرر  إدانررةب
ومضررر   .(41)العررردوان  لررر  مصرررر أدانررر النيرررة التررر  مرررن قررررار الجمعيرررة الو 

إر كتبررر  وتحررر   ،غررر  موليرررة حكومرررةالصرررحيفة المرررركورا فررر  نقررردها لسياسرررة 
بقلرم الكاتر  الاريو   الارتير مارسريل  "Pour en sortier ""  إيجاد م ْخرر ْ   نوان "
))ان فرنسرا اليروم تعري   :معبررا  رن محنرة فرنسرا قا لرة Marcel Carassoكارسو 

وتحرررررررر  التبعيررررررررة  أسرررررررريرا وأصرررررررربح محنررررررررة خاليرررررررررا بسررررررررب  هررررررررره المرررررررررامرا، 
  لررررر  اإلسررررررا يل التجررررروم  أيضررررراا . وأدانررررر  الصرررررحيفة المرررررركورا (42)((األمريكيرررررة

 وسركانتا و رد  اإلنرزالوندد  بالقصرف الرر  الرال المردن المصررية  ،مصر
كمررا   .(42)"األوسررال"مرررامرا خاليرررا فرر  الاررري بمرابررة  ،ان البريالرر -الفرنسرر 
 إرضررررا اررررن   ألنتررررا ،الصررررحيفة والحررررز  الارررريو   الفرنسررر  الحررررر  أدانررر 

 . (44)ألصحا  رروس األموال
مقرررار  " Marcel Guizard "وكتررر  الصرررحف  الاررريو   مارسررريل كررروزارد 

ول الحلررررر مقترحررررراا "  lmpérieuse Nécessité "(( بعنررررروان ))ضررررررورا حتميرررررة
ان المصرررررا   التررررر  )) :الماللوبرررررة لتجررررراوز ماررررركلة التررررردخل والحرررررر  بقولررررره

وهررو  ،بالسررلم إرالحررر   لرر  مصررر ر يمكررن تجاوزهررا  أخالررا تراكمرر  ارررر 
 . (45)((مصر  نجل  القوا  الفرنسية 
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الرر  وقعر  بره حكومرة فرنسرا  األمريكر  رن الفرخ  أيضراا وكاف  الصرحيفة 
 إن)) :قا لررة " Le Jeu Américan " كيررةاألمريفرر  مقررال تحرر   نرروان اللعبررة 

وقرررد بررررل   ،العجررروزا األمرررم إزاحرررةر ترغررر  سرررو   األمريكيرررةالوريرررا  المتحررردا 
 .  (49)((منر زمن الويل إلزاحة فرنسا وبريالانيا من بلدان النفال جتوداا 

 إلرررر  أاررررار لكررررن الملحررررظ  لرررر  صررررحيفة البروفنسررررال اراررررتراكية انتررررا قررررد 
 إلرر بررل انتقلرر   ،تررف بالنقررد والتجررريه السياسرر موضرروا حسرراس جرردا فترر  لررم تك

"إر وصررررف   ()الرسررررول محمررررد  بيحاديررررثوالتجررررريه  اإلسررررلم الالعررررن بالرررردين 
 "un religion de dictature " بررر الدكتاتوريررة )ديررن دكترراتور ( اإلسررلم الرردين 
 ةالجن :يقول اإلسلمان رسول )) : ن السخرية والتاكي  المتعمد بقولتا فضلا 

ر( Le paradis des epées avec ses hours)( (يوفلل السرتحر  ظر  رْ ررم ت ض 
بقلم الكات  الفرنس   " seshours" "  البعا مر حواراتتا بين مزدوجتين بقولتا "

 لرر  الرررغم مررن ان هرررا الكاترر  يقررر بعظمررة  (G.H.Gallet)اراررتراك  كاليرره 
 ،الفرنسرية يرهواتيمدينة ب إل ان المسلمين وصلوا  أكد،  ندما اإلسلم الدين 

 . (47)((ن ما ة  اممبيقل  إمبراالوريتينواستالاا المسلمون تحاليم اكبر 
وقررررف سرررركرتير الحررررز  اراررررتراك   ،وبعررررد حصررررول العرررردوان  لرررر  مصررررر

"F.Mitterand"فرانسررررروا ميترررررران  ،الفرنسررررر 
فررررر  مجلرررررس الاررررريو  يتررررراجم ( 48)

فر لنا الدم ور لم يو  ،انه دكتاتور)) ، بدالناصر ويد م العدوان بتره الكلما 
ممررررررا  أكررررررررصررررررابرين  إزا هالتتديررررررد ور الخالررررررر  لرررررر  السررررررلم راترررررره، وكنررررررا 

  .(46)((ينبر 
 كس  الصحف الفرنسية مواقف الحزبين اراتراك  والايو   الفرنسيين 

سم الحز  إب ييز والناالقتينرسالايو ية مرل لومانتيه والم دافع  الصحف إر
ور سريما انترا  ،نتجرا اارتراكيا تررمن برهكونره م التريميمالايو   الفرنس   رن 

 ،أيضرررراا  الترررريميمد أيررررالررررر   ،تسررررتمد تعليماتتررررا مركزيررررا مررررن ارتحرررراد السرررروفيت 
، ومررن حرري القيررادا المصرررية اسررتعادا السرريالرا را اإلجررمنحرر  الاررر ية لترررا و 

ناصررر اتخررر سياسررة الررر يس المصررر   بدالبخاصررة ان  ،والملكيررة لتررره القنرراا
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 الجررري  المصرررر وسرررله  ،ا ا تررررف بالصرررين الاررريو ية نررردم ،يررة للررررر دمعا
 . ن المنالقة العربية نسبيا يةالرربالدول واستم ف  ابعاد  ،الجيكية باألسلحة

صررحيفة فرررانس  أيضرراا "الارريو ية  اإلقليميررةكمررا انتقررد  صررحيفة المرسررييز 
تيير" الت  اتتمر  العرر  بقولترا " رالم مسرتعبد" ووصرفتتا بالعنصررية وبعيردا 

أ  حرررد كانررر  الصرررحيفة الاررريو ية صرررادقة فيمرررا  إلررر رر ور نررردر   رررن التحررر
رهبررر  إليررره  لررر  الررررغم مرررن ان الحرررز  الاررريو   السررروفيت  هرررو الرررر  انتقرررد 

المتحررردا  األمرررممرررن خرررلل منررردو  السررروفي  فررر   9512العرررر  ابررران حرررر  
ور نرررردر  مررررا الررررر  تريررررر فرررر  المواقررررف  ألرررريس الحررررز   ،إلسرررررا يلوانتصررررر 

 نرردما د ررا الالبقررة  ،العربيررة فلسررالين األرضاحررتلل  يرردأالارريو   الفرنسرر  
 ،الكيران الصرتيون   إلر  األسرلحةالعاملة الفرنسرية فر  مينرا  مرسريليا لارحن 

يبررردو ان ابتعررراد الاررريو يين فررر  فرنسرررا  رررن السرررلالة هرررو ورا  هرررره المواقرررف 
 .الجديدا

 نتيرره " رردتتا ضررربة للنظررام ارسررتعمار "  امرركمررا ان الصررحيفة الارريو ية لو 
 ،يفرررررا روجيرررررهبررررردليل ان الجنررررررال اول ،للمصرررررداقيةويبررررردو ان الصرررررحيفة تفتقرررررر 

القالعرررا  الفرنسرررية  إلررر  أو رررز، ةالفرنسررري ةسررركرتير منظمرررة السرررلم الاررريو ي
 ،  نرردما كرران جنرررارا يترراالمرابالررة فرر  سرروريا لضررر  دمارري ومراكررز الررروار ف

  . ن هره القالعا  ارستعمارية مسرورا 
فقررررد  ،سررررم الحررررز  اراررررتراك إالناالقررررة ب اإلقليميررررة صررررحيفة "البروفنسررررال" أمررررا

هاجمرررر  الررررر يس جمررررال  بدالناصررررر ووصررررفته مناو رررراا لسياسررررة الرررررر  وتناسرررر  
الصحيفة المركورا كرم هر  المحراور  التر  بررلتا ناصرر مرن اجرل ارنفتراح  لر  

لكررررن ماللبرررره جوبرررره  ،فتررررو أول مررررن اللرررر  السررررلح لرررربلده مررررن الرررررر  ،الرررررر 
 األمريكرانل ارقترراض للسرد العرال  مرن الردول الرربيرة، لكرن كما حراو  ،بالممااللة

ومرن ررم فرإن توجيره  ،ممرا اضرالره إلر  ارسرتدانة مرن السروفي  ،اككوا بمارو ه
 الدقة الموضو ية.  إل مناوئ للرر  يفتقر  وبينهارتتام لناصر 
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بنقرردها  ،تيرية الترر  رافقرر  موقررف الصررحيفة اراررتراكيةسررسررب  التنعلرم ور 
 (المجنونرة)ما نعتتتا برر  ند ،ر المصرية الت  تتتف للر يس المصر للجماهي
ور نرردر   ،يحررر  العررر  لحررر  صررليبية جديرردا بينررهناصررر  بدالتتمرر  كمررا ا

ماري ال إل ان الحر  الصليبية جا    تماماا  علمكيف وجت  ارتتام وه  ت
ليرررون  أوالمصرررر  لرررم يحرررر  جيواررره رحرررتلل بررراريس  مرررن الررررر ، فرررالر يس

  .بل دافر  ن بلده ضد العدوان ،يرهاوغ
ف  المقال فيركر ابرز كوادر الحز  اراتراك   يعد منون ياما فيلكس غ

ر  أد ور  رن هرريان ناصرر فيه أاار ندما ر(( المعنون ))هرا الرجل الخالي
الاررر يين  أهلتررا إلرر اا قنررال إرجرراا   وهررلالترريميمد فرر   مليررة صررأ  هررريان يق

ليبررررري مرررررا تفررررروه بررررره وفررررر  حررررردوده فقرررررال امرررررا تتديرررررده ف  فررررر  نظرررررره ((هرررررريان))
اا رتيميم القنرقام بر ناصرفليس با  سو  ان  يليبه للرر  ضدهتو ناصر عبدالل
 صررر  الم  يستررا الررر ة قرصررنة أرتكبنعرررف أيرر ور بالقرصررنةوصررف العمليررة ف

اا جررافيرراا وتاريخيررراا للحقيقررة كرررون القنرر اف  مجررهرررا  قرصرررنةالقنرراا  إرجررااهررل 
يررون دولررة  لرر  الخريالررة لرفرر  ارض مصررر قبررل ان يكررون وتجررر  مصرررية 
  .العالمية

ز الاريو ية فر  يصرحيفة المرسري إليرهوف  الوق  الر  نريد فيه مرا رهبر  
هتلررررراا ))وصررررفتا والررررتتم الترررر  فنرررردتتا ضررررده ب "ناصررررر"دفا تررررا الماررررروا  ررررن 

الرررر  واررتان بررين ناصررر مررن نتررا  كررون هتلررر  األوسررالفرر  الاررري  ((جديررداا 
وهتلررر الررر  كرران فعررلا يحلررم بالسرريالرا  لرر  العررالم  ( التيمنررةبررر )م الررر  اتترر

 دلة التاريخ كريرا ف  هرا المضمار.أو 
ان الوقر  حرران  :جررين تيكسرر بقولررهالفرنسر  امرا اتتررام الكاتر  اراررتراك  

الصررررحيفة فالحقيقررررة ان ماكتبترررره  ،ضررررد القررررانون الرررردول  اإلسررررا اللرررررد  لرررر  
ي الررر  خررر الكاترر  اراررتراك   ررن ال وليفصرره يتعررارض مررر حقررا ي المنالرري

فرنسرا وغيرهرا هر  التر  خرقرر   ألرريسضرد القروانين  الرر يس المصرر  ارتكبره 
والتنرررد الصرررينية   وأفريقيررراالقررروانين وهيمنررر   لررر  الررربلد فررر  سررروريا والجزا رررر 
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ر اختررري القرروانين سررو  الرردفاا  ررن بررلده  بدالناصررولرريس مررا يرردل  لرر  أن 
   .ضد المسترلين
العررردوان  لررر  مصرررر  أرنرررا ز(( الصرررحيفة الاررريو ية ))المرسرررييكمرررا كتبررر  

وانتقررد   ،وقصررف المرردنالمصررر  مررا قامرر  برره فرنسررا ضررد الاررع  مسررتنكرا 
 (Guy Mollet)موليرره غرر  الحكومررة  ر رريسالارريو ية تصررريحا   الصررحيفة

م ومرررن جترررة رانيررررة لتا بالمزدوجرررة كونرررره يرررتكلم  رررن السررررتارارررتراك  ووصرررف
ر  الحكررررام د اآلمنررررة وهرررررا لرررريس غريبرررراا  لرررر  هررررر يبررررور سررررع الا راتررررهتضررررر  

 "السرلم"تحر  ارعار  اآلخررينضرد  يفيين الرين مارسوا الالريان والربال المز 
العالم من  علمفالحقيقة واضحة وي اآلخرينه الاعارا  ر تنالل   ل  هرلكن 

 ضحية .هو الجلد ومن ه  ال
 وأصربح  ،وكاف  الصحيفة الايو ية  رن محنرة فرنسرا بسرب  مرامرتترا

فررالواقر  ،ةالصررحيف إليررهونحررن نتفرري مررر مررا رهبرر   ،األمريكيررةالتبعيررة تحرر  
ورا ترا الخيبرة  بيرة تجررر ل  فرنسا ان تنسح  من المنالقرة العالجديد فرض  

 وانعكررسأن الررنفال العربرر  توقررف بسررب   رردوانتا كمررا والسررمعة غيررر الاليبررة 
، كمرا انعتايه  مرال مصرحادا فر  بلدهرا وتسرر  أزما  ل  مصانعتا وخلي 

فرري  محنررة  ،األمريكرر ر  ارررا  الررنفال مررن الوريررا  المتحرردا وبالرردورر أضررال
خضررررروا تعياررررره للحصرررررول  لررررر  الرررررنفال  وأ   تعيارررررتا فرنسرررررا بعرررررد  ررررردوانتا

هررره  ،مريكرر   هررره هرر  الحقررا يألدورر ابالرروحصررراا رمنرره المرردفوا  األمريكرر 
 المحنة ه  الت  جنتتا من المرامرا.

لارريو ية )المرسررييز( فرر  إدانتتررا للعرردوان  لرر  مصررر نحترررم رأ  الصررحيفة ا
فرررر  كررررل المواقررررف  إنسررررانيةالعاليررررةن لكررررن نررررركرها بررررين تكررررون  إنسررررانيتتاونبجررررل 

بودابسررر   وأراررروومنصرررفة للحررري وهررررا لرررم نلمسررره  نررردما هاجمررر  قررروا  حلرررف 
 تاريخياا. اإلنسانيةالمجرية ف  المدا الزمنية نفستا وهرا يضعف مواقفتا 

رن  ،لفرنسرر  فرر  بررور سررعيد فعدترره مرررامرا فترر  محقررة تمامرراا ا اإلنررزالامررا 
فرنسررا حرمرر  مررن مواردهررا ارقتصررادية القادمررة مررن المنالقررة العربيررة ورسرريما 
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ان هررره الحررر   إلرر الصررحيفة  أاررار حرمانتررا مررن الررنفال، فرر  الوقرر  الررر  
وهرا يتالابي مر الواقرر وبخاصرة أنا  األموالرروس  أصحا ان  لمصلحة 

وان متنررردس القنررراا  األمرررواليرررة مرررن أسرررتم القنررراا ألصرررحا  رروس نسررربة  ال
ديلسرررربس كرررران فرنسررررياا لكررررن هرررررا ر يعنرررر  بقررررا  فرنسررررا مالبقررررة  لرررر  أ نرررراي 

ار يكفرر  أنا فرنسرررا اسرررترمر  معجررزا ديلسررربس منرررر  ،المصررريين مرررد  الررردهر
لارع  مصرر  األوانن آ أمرا  اآلنولحرد  (9219-9212)زمن نرابليون الرالرث 

ناته  وهل با  مقبورا ارستمرار ف  النتر  وارسرترلل  امرا حران أن يحرر ق
بعيررداا  ررن  رردوانتا وتحترررم حقرروي  وأسرراليبتاالوقرر  ان تريررر فرنسررا خالابتررا 

ومنرررررر زمرررررن ر حرررررة حقررررروي  أصررررردر  إنتررررراور سررررريما انترررررا ترررررد    ،اآلخررررررين
  .اإلنسان

 ، يةفر  الصرحيفة الاريو  "كروزارد"ف  الوق  الرر  ياردد الكاتر  الاريو   
الكاتررر  الاررريو    نالمررر نمصرررر  ن لررر  ضررررورا جرررل  القررروا  الفرنسرررية  ررر

ستنسرررررح  المعتديرررررة وفرنسرررررا  ،برررررين العررررردوان انتتررررر جلررررره  لررررر  مقترحررررره، ون
كيف ارتكب  مجازر  ،وسيلالخ تاريخ فرنسا بالعارمخجلا وانسحابتا سيكون 

تح  الركام  ندما سرقال  البيرو  فروي  األبريا  ندما قصف  المدن ودفن  
 ستم.و رر 

كاررفتا  ررن نوايررا بز الارريو ية صررحيفة المرسرريي إليررهمررا رهبرر   إلرر ل يررمون
لكننررا نسررترر   ،العجرروزا  ررن المنالقررة األمررم بإزاحررةالرررين يرغبررون  األمريكرران

السياسررررة الفرنسرررية وقررررو تم بتررررا الفررررخ ار يمكرررن ان يتجرررراوزوا   مرررن مسررررول
 رررن  أ يرررنتم أغمرررضلكرررن الرررر   ،الحررروار بعيرررداا  رررن العنرررف بلررررةالماررركلة 

 إلر ودفعترم  ،ر اقلي مضاجعتم بد مه للاع  الجزا رر الحقيقة هو ان ناص
 األمريكرررانامرررا  ،ر فررررهبوا للحررر بالتررريميمحانررر  الفرصرررة  انرررالرررتخلن منررره وه

حيث يبتلر الكبيرر مرن ) ،الرأسمالية األنظمةفيخالالون ر نفستم وهره حقيقة 
نالقة العربيرة برديلا  رن الم إل فت  تريد الدخول كما يقال  (،السم  صريرها
 ،الانيرررا لمواجترررة النفرررور السررروفيت  الرررر  يرررزداد نفررروره توسرررعاا يفرنسرررا وحتررر  بر 
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 برررررررررررررررررالنفال بترررررررررررررررررره المنالقرررررررررررررررررة الرنيرررررررررررررررررة األمريكرررررررررررررررررانفبقررررررررررررررررردر االمررررررررررررررررراا 
  نتا. التضحية بفرنسا ومصالحتا لتدخل ه  بديلا من تتورا  ر

  برررالي فرررر  الررررر "Gallet"امرررا صرررحيفة البروفنسررررال ارارررتراكية وبقلررررم كاتبترررا 
 اإلسرررلمرسرررول  أحاديرررثوسرررخريته غيرررر المسررروغة  لررر   اإلسرررلمتحاملررره  لررر  

، ر نسترر  من هرا التتجم الر  مارسه الكات  ارارتراك  ور سريما ()محمد 
" منر تيسيسه فليس  جبراا إسرا يلان هرا الحز  مرتبال بالصتيونية ومدافر  ن "

  يتررود مرررل ليررون بلرروم الررر  مررن هرررا التصرررف والسررلو  وان اغلرر  قررادا الحررز 
 بيحرررردث" إسرررررا يلالمحتلررررة كمررررا د ررررم الحررررز  المررررركور " لررررألرضاررررجر التجرررررا 

 .9591خلل حكم الحز  فرنسا  ام  األسلحة
هرررا مررن  أيررنونعترره بالدكتاتوريررة فنقررول لترررا الكاترر ،  ،أمررا الررتتجم  لرر  الرردين

(( سرورا الارور  مْ َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبْيَنهُ كرلم ا  فر  القرران الكرريم ))
كمرا اتترم  995 آيرة مرران  آل(( سرورا َوشَاوِْرُهْم ِفي األَْمرِ )) 12 آيرة

))الجنررة تحرر   ()الرردين بررالعنف  نررد استاررتاده بحررديث رسررول ا   الكاترر 
ِللسَّْلِم  َوِإن َجَنُحواْ ))ظلل السيوف(( وتناسر  كرلم ا  فر  قولره 

ى للاِّ  ا َوَتَوكَّْل َعَل اْجَنْح َلَه َو السَِّييُ  َف َُّ  ُه  ِإ

 .19 آية األنفال(( سورا اْلَعِليمُ 
هررو اربلرري وارسررم  مررن أ  كررلم  ألنررهنسررتالير التعليرري بعررد كررلم ا   ور
 .سواه

وقرا هرا برين  أجيالتراترركر  اقرداحألفكرار الة الملي رة بافيصحكما ان هره ال
 ر هرررا الرردينبخالرر م ررادفرر  هرررا استاررعار  ألرريس بواتييرره إلرر وصررل  اإلسررلم
 ألرريس  باسررتمراركتابرراتتم تفسررر ورودهررم  لرر  بواتييرره فرر  ارا بمررر ا   لرريتم  و 

الر  ا ترف الكات  بقوته  ندما استالاا وبيقل  اإلسلم الخوف من الدين 
كتابته هره يحرر مرن قروا ف  من ما ة  ام تحاليم اكبر إمبراالوريتين  أليس 

 . إليتم والخاية والتحس  من الوصول اإلسلم  الدين
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 يس الرررررر  إزا ارررررتراك  لحرررررظ باسرررررتمرار مرررررد  تعصررررر  الحرررررز  اروهكررررررا ن
 ناصر الحز  اراتراك  بين " سكرتيرانتصريه "ميتر  إل  باإلااراالمصر  
ممرررا  أكررررر إزا وكنرررا صرررابرين  : لررر  الرررتخلن منررره بقولررره يحررررضدكتررراتور و 

 ينبر .
  الررررر يس المصررررر وتيليرررر  أكرررررر مررررن هرررررا ضررررد  ضألرررريس هنررررا  تحررررري

ترا ووجرد تيهو مرس المر ارتجاه المريد لفرنسة الجزا ر و  ألنه نسترر  منه ر
مرا يمكنره مرن السريالرا  لر  الجزا رر كيرف وان   بدالناصررفر  الرتخلن مرن 

ودر   " عررر إرا ررة صررو  ال"ناصررر د ررم الرررورا ورجالتررا وفررته لتررا اإل ررلم 
 رجال المقاومة الجزا رية.

 
تراكي والشـــيوعي مـــن اليـــور  المحـــور اليـــاني: موقـــف الحـــزبين االشـــ -ب

 الوزاضرية
الواحررد مررن )تارررين اناللقرر  الرررورا الجزا ريررة فرر  سررا ة الصررفر مررن ليلررة 

  ضرررباتتا وتصررا د( 51)هجريررة 9111 األولربيررر  9591/1نرروفمبر  الررران (
الرربلد الترر  كانرر   أنحررا ضررد القرروا  العسرركرية الفرنسررية المنتارررا فرر  معظررم 

  .(51)للرورا األولبمرابة البيان 
 .P.M"حاولررر  فرنسرررا مرررن خرررلل ر ررريس حكومتترررا بيرررر منرررديس فررررانس 

France"
التصرررررد  للررررررورا الجزا ريرررررة لكنررررره اخفررررري وخلفررررره ر ررررريس حكومرررررة ( 52)

سرررلالان  بإ ررادا ،اوجررد حررل للماررركلة المرربيررة( 52)راديكاليررة "ادغررارفور" الرررر 
  راررره لكرررن ادغرررارفور اخفررري أيضررراا بسرررب  إلررر محمرررد الخرررامس ( 54)المررررر 
حررررل الجمعيررررة الوالنيررررة  إلرررر  أد فرررر  نظررررام ارنتخابررررا  الترررر   حا اإلصررررل

9599ديسمبر  /األولمن كانون  الران الفرنسية بتاريخ 
(55).   

ظتررر  حكومررة جديرردا فرر  فرنسررا ارررر ارنتخابررا  الترر  جررر  فرر  الررران  مررن 
 أسررراسالحكرررم القرررو  اليسرررارية  لررر   إلررر ووصرررل   9591جانفيرررة  كرررانون الرررران /
وقرررد تررررأس هرررره الحكومرررة الجديررردا ))غررر  ( 59)حرررر  وارسرررتعماربرنرررامع معررراد لل
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Guy-Molletموليه(( 
ان حرل الماركلة الجزا ريرة  ورأ من الحرز  ارارتراك  ( 57)

يكمررن فرر  مررنه الجزا ررر قسررالاا اكبررر مررن ارسررتقلل الرررات  مررر التمسرر  بالسرريادا 
 بسرررب  ضررررال األحرررزا  اليمينيرررة التررر  تخاررر   لررر  امتيرررازا  ،الفرنسرررية  ليترررا

فررر  الوقررر  الرررر  حررردر  انارررقاقا  داخرررل  بامتيرررازاتتمالمسرررتوالنين فررر  الجزا رررر 
وبعرررد ( 58)الكتررل اليسرررارية التررر  ترغررر  فررر  التفرراوض مرررر جترررة التحريرررر الجزا ريرررة

وقررام بعررزل  الجزا ررر المضررالربة جررداا  إلرر تررول  غرر  موليرره ر اسررة الحكومررة سررافر 
 (91)لرره بررر روبررر  ركوسرر وأبد (56)))الرروزير المقرريم فرر  الجزا ررر(( الجنرررال كرراترو

تارردداا ممررا دفررر الررز يم الراديكررال  "منررديس فرررانس" ار تررراض  لرر  هرررا  األكرررر
التعين،  ندما أكد ان البرنامع الر  بموجبره انتخر  "غر  موليره" هرو السرلم فر  

وبترررررا التعيررررين ( 91)الجزا ررررر، وان تعيررررين ركوسرررر  يتقرررراالر مررررر المررررنتع السررررلم 
التعسررفية فرر   اإلجرررا ا حررر  فرر  الجزا ررر وسرراد  واإلجرررا  الخرراالس توسررع  ال

 .(92)البلد
 رد الرر يس  9591السرلالة بدايرة  رام  إل وبعد وصول الحز  اراتراك  

( 92)لفرنسرررا بسرررب  د مررره للررررورا الجزا ريرررة األول   بدالناصرررر العررردو صرررر الم

C.pineauرسيما بعد اخفاي وزير الخارجية الفرنسية كريسرتيان بينرو و 
فر  ( 94)

ضررورا ضررر   إلرر ناصرر لوقررف د مره للرررورا الجزا ريرة ممرا دفررر بينرو  اإقنرا
ناصررر لتصررفيته ))التمرررد الجزا رررر (( وتررم رفررر ارررعار ))النصررر فرر  الجزا رررر 

 .(95)يمر  بر القاهرا((
 
 
 

 تبابق الحزبان في من  ص حيات للوزير المقيم في الوزاضر 
من سكرتير ركوس  ف  الجزا ر  ينأيد الحز  الايو   الفرنس  تعي

ه الحز  الايو   منكما  ةمولي حكومة غ الحز  اراتراك  ور يس ال
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أرنا  التصوي  داخل الجمعية الوالنية  اده بالصلحيا  المعالايتيي
 اا انسجام 9591مارس  /آرار 99الصلحيا  ارسترنا ية للوزير المقيم بتاريخ 

التعاون مر  إل الايو   السوفيت  الدا    مر روح المرتمر العارين للحز 
به  ضو المكت  السياس  للحز   أفاديل ما لف  أوربا بد اراتراكيين
بقوله ان منه السلالا  ارسترنا ية لر غ  موليه  "ايتان فاجون"الايو   

ورأ   ماتر وركوس   مل سياس   ظيم يفته الالريي لتالوير العمل ال
بر  أابهلدمع هو ر  مرقن بين هرا افاجون ضرورا دمع الجزا ر بفرنسا وي

 .(99)"تحاد  الحمل مر الر  "إ
 

 الحزبان والموقف من التعبضة العسكرية
تير الحرررز  ارارررتراك  غررر  موليررره ووزيرررره المقررريم فررر  الجزا رررر اتخرررر سررركر 

واجترررة الررررورا متعب رررة  سررركرية جز يرررة )ارحتيررراال( ل إلجررررا ركوسررر  قررررارا  
باردا ازا  هرره التعب رة  الاربا  الفرنسر  فر  حرين احرتع( 97)الجزا رية  سركرياا 

وبخاصررة المارررمولين بالخدمررة العسررركرية وتصررا د  المظررراهرا  فرر  محالرررة 
قرررروف الحررررز  ينوبررررل ومرررن الرريرررر  و ليرررون فرررر  العاصررررمة بررراريس ومدينررررة غر 

م  صرر  ونعتتررا بالمتالرفررة والفوضرروية كمررا الارريو   ضررد هررره ارحتجاجررا
ر  هررررر    حمررررل السررررلح ضررررد الجزا ررررر وابرررررزرفررررض الارررربا إزا ن و الارررريو ي

   .(98)ن اليان ليات حتجيالابا  الم
ركوسر  حرول التعب رة  إجررا ا ومن الالبيع  ان يريد الحز  ارارتراك  

ف    "Lille"ف  مدينة ليل 9591مايو  /أيارالعسكرية ف  مرتمره المنعقد ف  
 /أيرار 5-91الوق  الر  ناق  الحرز  الاريو   الفرنسر  فر  مررتمره المنعقرد 

المارركلة الجزا ريررة، ومررن الملفرر   "Le Haver"ينررة التررافر فرر  مد 9591مررايو 
العسرررركرية الترررر   اإلجرررررا ا  ررررارض  "Belloux"أن النا رررر  الارررريو   بيلررررو 

 .(96)اتخرها ركوس  بادا
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 "من مصر"الموقف  :انعكاو موقف الحزبيين في الصحافة الفرنسية
 ال اراتراكية من الصم  و دم التصد  للر يسسحرر  صحيفة البروفن

))إن  :قا لرررةحسررر  وصرررفتا  "للتمررررد الجزا رررر "( الررردا م    )البكباارررصرررر الم
نا ترن سكو  ،لناصروضرورا الرد  ل  التحد   "التمرد الجزا ر "يد ر تمصر 
 ريرررررة وضرررررياا ترررررونس والمررررررر    التسررررروية الجزاسرررررينعكس سرررررلباا  لررررر ، ليررررره

 .ل((تعق أكرروكتب  صحيفة البروفنسال وتح   نوان ))نس  ، (71)نتا ياا((
Des proportion plus raisanable   إر انتقرررد  فررر  افتتاحيتترررا الحرررز

المرسرررييز بسرررب  صرررمتتا  رررن قضرررية "أيرررروس  اإلقليميرررةالاررريو   وصرررحيفته 
Athos"(71 ) متمرررد  الجزا ررر(( وتتسررا ل  إلرر مصرررية  أسررلحةوالترر  تحمررل((

 ))لررريس مرررن المعقرررول الررردفاا  رررن المتمرررردين باسرررتررا الصرررحيفة ارارررتراكية 
 .(72)الرين يقتلون الفرنسيين والمسلمين األوفيا  لبلدنا((

كما أدان  الصحيفة ارارتراكية الرد م المصرر  "للتمررد الجزا رر " الملمروس 
بقلرم جرا   "Le semaine.politique"السياسر   األسربوافر  مقرال تحر   نروان 

المتحررردا بعرررد القررربض  لررر   لألمرررمقا لرررة "قررردم  فرنسرررا اررركو   J.beger بيرجرررر
وزيررر الخارجيررة ))بينرو(( بررين لتررا العمررل انتكاسررا   وأكرد Athosسرفينة اريرروس 

خاليرررا  لرر  العلقررا  الدوليررة ونعرر  الكاترر   بدالناصررر بررر )الرردكتاتور( الررر  
 .(72)يحاول التيمنة  ل  المنالقة العربية"

خالرراا  أخررر سررم الحررز  الارريو   الفرنسرر  فقررد إصررحيفة المرسررييز الناالقررة ب أمررا
ايراا ومعارضررراا لحكومرررة ))غررر  موليررره(( وتصرررد  للحرررل العسررركر  الرررر  سياسرررياا مرررر

تبنترره الحكومررة و رردد مررن الصررحف اراررتراكية واليمينيررة حيررث كتبرر  الصررحيفة فرر  
( بقلررم الكاترر  جررور  (La Fin des illusion األوهرراممقررال تحرر   نرروان ))نتايررة 

ر مررررن فررررالكري ،))الجزا ررررر ليسرررر  فرنسررررا بقولتررررا "Goerge hourdin"هرررروردن 
الصررحيفة  واقترحرر الفرنسرريين  ارضرروا المجتررودا  العسرركرية فرر  الجزا ررر(( 

وانتقرد  ( 74)"ضرورا منه المسلمين ار تراف بحقوقتم السياسرية فر  الجزا رر"
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قررادا جبتررة  إيقررافقا لررة ))ان ( 75)القررادا الجزا ررريين الخمسررة إيقررافالصررحيفة 
((F.L.N))التحرير الجزا رية 

 ،المناهض للقانون الدول  ،بالالا را المرربية( 79)
 .(77)العلقة بين فرنسا ودول المرر  العرب  إفسادله نتا ع سلبية اقلتا 

وندد  الصحيفة الايو ية المرسييز بر رجرال اليمرين الفرنسر   نردما سراندوا 
 مليرررة ارختالررراف  إن(( فررر  حررين Bravo أحسرررنتمبقررولتم ) ، مليررة ارختالررراف

ر، أنفستماراتراكين  أقلق  ارارتراكيين  األ ضرا بمارا نفسر اسرتقالة ابررز  وا 
A.savaryسافار   اآلن

 .(76)بسب  هرا العمل الخاالس( 78)
ستمر  الصحيفة اراتراكية البروفنسرال تصرعد مرن لتجتترا ضرد الرر يس ا
م الرررررورا  ررررد بدالناصررررر وضرررررورا التصررررد  لرررره بسررررب  دوره فرررر    صررررر الم
من  ،من ضياا تونس والمرر  ، وخايتتاجزا رية بالسلح والمال وار لمال

ة برررردليل دفا تررررا  ررررن يمنررررالرابرررر  تمامرررراا ان الصررررحيفة اسررررتعمارية ترررررمن بالت
 درا  رررن رمررروزيس خافيررراا  لررر  احرررد، التصرررريحا  الصررراولررر ،منررراالي نفورهرررا

))فرنسرة الجزا رر(( و ملر  منرر مردا برر د الحز  ارارتراك  التر  دا مراا مرا تررد
ضعافو  ل  المس هوية البلد وتجاهل لرته  التزامره الردين  ومرن ررم خلري  ا 

 .ميربتم باتجاهه بتولجيل هجين يمكن ق
وانتقرد  الصررحيفة ارارتراكية )البروفنسررال( الصرحيفة الارريو ية )المرسررييز( 

الجزا رر وتناسر   إلر قضية سفينة اريوس المحملة بالسرلح  إزا بسب  صمتتا 
 األسرررلحة أنررروااالصرررحيفة ارارررتراكية د مترررا المسرررتمر غيرررر المحررردود وبكافرررة 

واحردا معارضرة مرن الصرحيفة الاريو ية ضرد  إاارا" ف  حين لم نجد إلسرا يل"
هرررا الررد م والسرررال هررو هررل ان الصررحيفة الارريو ية تريررد منتررا متاجمررة الررد م 

  أن مررررررل هرررررره المالالررررر  إلسررررررا يلد مترررررا " إزا المصرررررر  والسررررركو   ليترررررا 
لموضررو ية كررون انحيازهررا ا إلرر للصررحيفة اراررتراكية باترر  غيررر مقنعررة وتفتقررر 

العرررالم، كمرررا صرررعد  الصرررحيفة  ألحررررارمرررن مكاررروف  أكررررر أصررربه" إلسررررا يل"
اراتراكية من نقدها للصرحيفة  الاريو ية المرركورا سرابقاا واتتمتترا بالردفاا  رن 

لبلدنررا"  األوفيررا ))متمرررد  الجزا ررر(( و ررن الرررين يقتلررون الفرنسرريين والمسررلمين 
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فقرال   اآلخررينلصرحيفة هنرا  هرل تسرمه لنفسرتا بقترل ور ندر  ما الرر  تريرده ا
لبلدنرا فرل يجروز  األوفيرا ))  لريتم برر أاللق اما قتل الفرنسيين والعمل  الرين 

 واإلنصرررافالمرررس بترررم  انترررا ومالالبترررا وكيلترررا بررريكرر مرررن مكيرررال تعررروزه الدقرررة 
 والموضو ية.
بال سرفينة الصحيفة اراتراكية بتوجيره اللروم وارنتقرادا  حرول ضر وتستمر

 رن  مرد وترافلر  سرتمرار وتناسر  با ،المصر  لرروار الجزا رراريوس والد م 
" وزيرررررر ينرررررو"بالمتحررررردا مرررررن  لألمرررررماررررركو  بكمرررررا تقررررردم   "إلسررررررا يل"د مترررررا 

فر  حرين  ،وصفتا دليل ملموساا لترا الد م" باريوس" خارجيتتا حول موضوا
 األسرلحة باسرتمرارسرفنتا والا رتترا التر  تارحن  إليقرافريمل  العر  القروا  

ن فرنسررا  ضررو  دا ررم بمجلررس كيررف ر وا ،انرره منالرري القرروا ،ر رردا  العررر 
المجلرررس واسرررتمر  الصرررحيفة  هررررا أ ضرررا قفترررا مرررن امو  وقرررد  رررزز  األمرررن

اتتمرر   فررإرا لرر  المنالقررة العربيررة  والمترريمنناصررر بالرردكتاتور  بدالبوصررفتا 
الرم تكرن   سرا للجزا ررالحريرة فري  حريرة تقردمتا فرنونقيضره ناصر بارستبداد 

حريتترررا التررر  نررراد  بترررا منرررر رورتترررا لرررم تقررردم سرررو  الررردما  فررر  سررروريا والتنرررد 
وهضرررم  ،الرررر  يسرررمه لنفسررره فقرررال الظلرررم   انترررا حريرررة القرررو الصرررينية ولبنررران

انتررررا معادلررررة تعوزهررررا الكريررررر مررررن ارنصرررراف والحرررري ضررررد  ،اآلخرررررينحقرررروي 
 الرالرسة والالي .

دها أن ))الجزا رررر يرريكتة المرسررييز بصررحيف إليرره  نحررن نتفرري مررر مررا رهبررر
اررعار اراررتراكيين المتضررمن الررد وا ضررد قويررة  ضررربةليسرر  فرنسررا(( وهررره 

د ررررا  مررررن حقررررا ي إليقررررف هرررررا ا أيررررنان ))الجزا ررررر فرنسررررية(( ور أدر   إلرررر 
الجزا ررررر  ربيررررة تضررررمن كترررربتم القررررول ان ت إروالاررررعو   اسجنررررواألالترررراريخ 

 نساروليرر  الررم يكررن الفرنسرريون مررن الجررفتررم فرنسرريون ك ومسررلمة امررا ترراريختم
ضم هل يريدون   منالي يفرنسون الجزا ر  بيف  ارر  والعر  من الساميين

اع  مسلم لمجتمعتم الكاروليك  لقد فالوا و جزوا بكرل وسرا لتم التباريرية ان 
يلررروا ديررنتم بوصررفتم مسررلمين  لرر  الرررغم مررن كررل المحرراور  البا سررة  نرردما 



 
   

  [991]       أكرم عبد علي د.أ.م.                                               بين الفرنسيينموقف الحز  

كنا س وقد انردحروا امرام لررة القرران  نردما حراولوا  إل ها دمروا المساجد وحولو 
ان تصررربه لررررة رانويرررة لتصررربه اللررررة الرسرررمية الفرنسرررية فررر  الجزا رررر ومرررا هررر  
النتيجرررة  الفارررل الرررررير والررررد  لررر  التحرررد  فقرررد انررردحر  احلمترررم وتكرررارر  
المسررراجد لررريس فررر  الجزا رررر فحسررر  برررل فررر  فرنسرررا نفسرررتا كمرررا ان لررررة القرررران 

اررررمو  فرررر  الجزا ررررر فالاررررع  الجزا ررررر  اليرررروم الالرررر  بحقرررروي اررررعبه صررررمد  ب
 والعرض. األرضودما ه الزكية الت  دافع   ن 

الحقررروي السياسرررية وهررر  خالررروا  مرررنحتمكمرررا الالبررر  الصرررحيفة الاررريو ية 
ورا فالصرررحيفة هنرررا تركرررد  لررر  تررربارتجررراه الصرررحيه  لررر  الررررغم مرررن انترررا مب

انتز رررروا بررررردما تم  ألنترررررم ريررررون ضررررريه الجزاتارسررررتقلل الرررررات  وهررررررا مررررار ير 
 الناجز وغير المبتور. للارستق

لتترا محفر   بانتقاداتتراترف وحسنا فعلر  الصرحيفة الاريو ية كونترا لرم تك
غيرر  وآرا رهالمستمرا ضرد الحرز  ارارتراك  وكروادره معارضرة كرل الروحاتره 

 إليقافالمساندين  ف  هجماتتا ضد اليمين الفرنس  أكررنصفة بل تعد  مال
ن أن  مرل الحكومرة ن الخمسرة وتناسر  هررر  المسرتعمرو قادا الرورا الجزا ريي

، الرررم تكرررن وتناسررر  هررررر  هرررره الحقرررا ي ،ليرررةارارررتراكية منررراف  للقررروانين الدو 
الررم يعلررن ارن سررافار   ،صررحوا الضررمير قررد برررز  فعررل مررن بررين رجررارتتم

ين الخمسرة انترا ضد قرصنة القرادا الجزا رري الخاالسكومة حال إلجرا  تهاستقال
 .أيضاا  اآلخرين قول  إل صحوا بحاجة ان تنفر 

 
وموقــف الحــزبين مــن خــ ا  6519حزيــران  9المحــور اليالــق: حــرب  -ت

 الصحف الفرنسية
واإلقليم   العرب  الحرو  الت  ارل  الرأ  العام أكررد حر  حزيران تع

ة التدنر  د رو  لتحقيري حلمترا )إسررا يل الكبرر ( "إسرا يل"تا انتوالدول  الت  
ا فتتحرا  هرد اا  رن ان هنرا  خالالر فضرلا ( 81)مرقتة رنتتاز المناسربة للتوسرر
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 (81)األولتكررررون مصرررررر هرررر  التررررردف  "إسررررررا يل"دفررررر العررررر  للمواجترررررة مررررر 
إسررا يل للضرفة  مرن اكتسراح (9555-9591)برن الرلل ين سرولخاية الملر  ح

ووقرررر  لررر   المتررروترا بينتمرررا ةزار مصرررر  لررر  الررررغم مرررن العلقررر( 82)الرربيرررة
وبعرررد زيرررارا الوفرررد المصرررر  للتحررراد ( 82)اتفاقيرررة الررردفاا المارررتر  مرررر مصرررر

زا رر بلرر  القيرادا السروفيتية الوفرد ال(  ا9511مرايس  أيرار/ 91) السوفيت  ف 
 .(84)متاجمة سوريا اإلسرا يليةبين هدف الحاود 

امرررا فررر  فرنسرررا فقرررد هرررزم الحرررز  ارارررتراك  مرررن السرررلالة منتصرررف  رررام 
9591
الستينا   أوا لوف  ( 89)م9592م اوصل الجنرال ديرول للسلالة  و ( 85)

 ( 87)إلسرررا يلن تقررديم العررون   تسررمر أصرروا   فرر  فرنسررا تاللرر  بررالكف  رربردأ
فرنسرا وقرد  إل ديرول تيمين استمرار تدفي النفال العرب  ف   ن رغبة  فضلا 

وفري إحصرا ا   رام  %21بلي ما استوردته فرنسا مرن البتررول العربر  نسربة 
9511
(88). 

فقررد اتسررم منررر البدايررة بالحيرراد وتجنرر  أ   ،أمررا موقررف فرنسررا مررن الصررراا
كما كان لفرنسا موقف صريه تجاه حريرة الملحرة ( 86)ترير ف  الوضر القا م

مرايو  أيرار/ 91 أزمرةالقانون الدول  و ندما قامر   إل ساساا أويرجر  ،الدولية
يرررررل وزيرررررر فد  مور الررررررح ( 61)ان(ر )أزمرررررة خلررررريع العقبرررررة ومضرررررايي تيررررر 9511

فقد ركرر ))ان غلري  ،الخارجية الفرنسية رأ  بلده فيما يتعلي برلي المضايي
امررا حرري  ،الحررر  غن رررم ريسررو مررو  "إسرررا يل"المضررايي ريمرررل خالررورا  لرر  

لكرن ليفر   (61)ي فت  مسيلة قانونية معقدايامرور سفنتا بالمضف   "إسرا يل"
حة ف  خليع العقبة ومضايي ساس بحرية الملم))كل  قا لا:صرح  *ااكول
  (.((62)"إسرا يل"هو بمرابة ا تدا   ل   تيران

 أ ررردهاصررردر مجلرررس الررروزرا  الفرنسررر  بيانررراا  9511يونيرررو  حزيرررران/وفررر  
وبنررا   ...اسرروأ مررا يحرردث هررو ان ينارر  القتررال ديرررول بنفسرره وجررا  فيرره ))ان

حرز موافقة ت نن الدولة الت  تكون الباد ة ف  استعمال السلح لإ ل  رل  ف
 .(62)فرنسا((
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هر   رلررة دول  ربيرة "إسررا يل"يونيرو فاجري   وف  الخامس مرن حزيرران/
مصرررررية وهضرررربة الجررررورن السررررورية احتلرررر  سررررينا  ال مصررررر وسررررورية واألردن

 .(64)األردنيةة الرربية والضف
 

 6519حرب  هزا موقف الحزبين في الصحافة الفرنسية 
 الحزب الشيوعي الفرنسي

دها حقيقررة حرالحرز  الارريو   لرو مرا نتيره و  سرمإبة الناالقرة حللر  الصرحيف
وحررل  "اإلسرررا يل "ضرررورا الحرروار العربرر   لرر  فرر  مقارتتررا  وأكررد للصررراا 

مادياا من الدوا ر الماليرة  وقد واجت  هره الصحيفة حصاراا ( 65)الماكلة سلمياا 
د إلرررا  العقررو ورلرر  ب ،وارقتصررادية الخاضررعة للسرريالرا الصررتيونية فرر  برراريس

كمرا اسرتقال الكريرر مرن  ،التجاريرة بتردف تريزيم وضرعتا اإل لنرا ير مرن لكر
بسب  تعاالفتم مر الصتيونية  ،الحز  الايو   الفرنس  من اليتود أ ضا 

  .(69) ل  حسا  ايديولوجيتتم
 "إسررررا يل"وقرررد هاجمررر  الصرررحيفة الكيررران الصرررتيون  بكرررل  نرررف فكتبررر  

 .(67)نتا  ل  الاعو  العربيةان   دوا ،األمريكيةارمبريالية  ةوسيل
نجردها تستارتد  ،اتترا مرن الكررملنموبما ان الصحيفة المركورا تسرتمد تعلي
Kossyguineبرررأ  ر رريس الرروزرا  السرروفيت  كوسرريرن 

بقولرره ))ان الوقررا ر  (68)
ة  ررن انرردرا الحررر  المسرررول هرر  إسرررا يلان  إلرر تاررير بمررا ر يقبررل الجرردل 

 .(66)(وضحاياها ومخلفاتتا(
وحملتترررا مسررررولية  األمريكيرررةدد  الصرررحيفة الاررريو ية بارمبرياليرررة كمرررا نررر

بلغرراا مررن المكترر   ،اح الخررامس مررن حزيرررانبار ترردا   نرردما ناررر  فرر  صرر
ة للترروتر سرر  بقولتررا ))أن المسررروليا  الر يسررالسياسرر  للحررز  الارريو   الفرن

ة حقيقرررر وتمضرررر  الصررررحيفة محللررررة ،تقررررر  لرررر   رررراتي ارمبرياليررررة األمريكيررررة
... ان الوريا  المتحدا  ازمرة  لر  المحافظرة  لر  -:اتلةا راا وأهدافه قالص
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كيرررة والتررر  ارررمل  المررروارد ارقتصرررادية يا  األمر ر ارمتيرررازا  التا لرررة للحتكرررا
 .(111)األوسالدان الاري للب

السرروفي   ألصرردقا تاا تررا فواسررتمر  الصررحيفة  لرر  نتجتررا معبرررا  ررن و 
تصررررررريحا  الجنرررررررال زاخرررررراروف فناررررررر   ،بالررررررد م المعنررررررو  هاو أمرررررردالرررررررين 

sakharov
تخالررريال  إلررر يرمررر   إر قالررر : ))ان  مرررل الجنررررال زاخررراروف( 111)

كمرا  برر  ( 112)(تنظريم جيارتا إل رادايقدم للسلالة المصرية  ، لم  وتعبو 
الصرررحيفة  رررن تالابقترررا الكامرررل مرررر الموقرررف السررروفيت  بصررردد الصرررراا فررر  

ان أ   ردوان سيصرالدم قا لة )ان العر  لرن يكونروا وحردهم و  األوسالالاري 
 .(112)(بمقاومة )حزم السوفي (

سرررا يل))ان د رروا الصررحيفة لومانتيرره )الارريو ية( للحرروار بررين العررر    ((وا 
رن  ،اا يحمرل فر  الياتره الكريرر مرن التجنر   لر  الحقيقرةميوحل الماركلة سرل

برردأ  الحررر  الترر  ترر  ف اآلنالعربيررة )فلسررالين( أمررا  األرضاحتلرر   إسرررا يل
في  حروار مرر  ،دول  ربية رلث راض أرا  المصرية واحتل  مر  الالا دو 

، نسررتا  حقيقررة مررن مرررل  العربيررة األرضم ضرركيرران غاصرر  يريررد التوسررر وق
ان مرل  ،اآلخرينهره الد وا  الت  فيتا الكرير من ارجحاف والتجن   ل  

بالمجحفرة والمتسرمة برالكرير مرن القسروا انترا إّر تا صرفهره الد وا ر يمكرن و 
سررم بالحيرراد النسررب  مقارنررة مررر تتظرهررا مررن صررحيفة تننة  ميقررة كنررا ر مصررد

 غيرها من الصحف الفرنسية.
ونحرن نعلرم ان  وامرل  ،نحن نفتم ما تعانيه صحيفة لو ما نتيه ف  فرنسا

ًا د  دور أتاريخيرره   نرردما  ،والصررتيونية إلسرررا يل  فرنسررفرر  د ررم الاررع  ال اا
تراك  لررروا  الررردفاا  رررن قضرررية الحرررز  اراررر بخاصرررةحمرررل اليسرررار الفرنسررر  و 

را يمكررررن لترررر وس وازداد تعاالفرررره معتررررم ارررررر المرررررابه النازيررررة لليتررررود ورفرررردري
رسرررانة الصرررتيونية الت أمررراميررره(( الررردفاا نتالصرررو  ))الاررريو   وصرررحيفته لوما

 يرد  كاتر  فرنسر   إلر ويمكننرا ان نارير  "إسررا يل"المدافعة  ن  اإل لمية
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 الررأ ن يبر أكدوكبر  الصحف الفرنسية"  ا يلإسر ")جان وليم ربير ف  كتابه 
 .إسرا يليقف ف  صاله  بمجمله العام الفرنس 

وليسر   األولر فرنحن نقرول انترا لرم تكرن  ترا قرود إ لنات إلررا دد صراما ب
 اإل لنررا  وكررار  قررود الرردوا ر الصررتيونية فرر  فرنسررا  ألررر لقررد  ،األخيرررا
( وربمررا يكررون ديرررول محقررا مررر صررحيفة ))تيمونررا  كرسرريتيان( أبرمتترراالترر  

فرر   برراإل لمالمتصررلة  األوسرراالقررد ترلرررل فرر   اإلسرررا يل بقولرره ))ان النفررور 
واحرررررد يملررررر   ررررردداا مرررررن الصرررررحف  اا يتوديررررر ياا فرنسرررررا(( كيرررررف ر وان صرررررتيون

مونررر  كرررارلو  إرا رررةين كمرررا ان سرررانيويرررد   )مارسررريل بل األهليرررة را رررا واإل
را ة  أ ضرا  رن     )رزاريرف( فضرلا صرتيون  يرد تراكليم (9)قرم ر  أوربا وا 
وبونيرررا  ،اندريرررة مونتيرررل ،مجلرررس الاررريو  معرررادين للعرررر  مررررل))بيرجيروفررر  
 وفرانس سوار. ،اروفير ن صحف متمة مرل ال وغيرهم(( فضلا  ،سك فتو 

 لر  الردول  ((إلسرا يلبتجوم ))كما اننا نرمن موقف الصحيفة ف  نقدها 
لقرد إغفالترا، وهرره حقيقرة ريمكرن  ريكيرةاألمرياليرة مبالعربية و دتتا وسيلة لل

يقررافوالماللررو  لجمتررا  ،إسرررا يلاسررتالا   الصررحيفة فضرره دور   رردوانتا  وا 
يقرافالعربية الدول المستمر  ل   ، غالرسرتتا وتوسرعتا  لر  حسرا  الريرر وا 

 . نتا   لتجاوزاتتا يمكن وضر حدل ال  مت  ونتسا 
 إسررررا يلتنترررال  لررر   يرررةاألمريكوالصرررواريخ والالرررا را  الحديررررة  واألسرررلحة

 وتعويضتا  ند الحاجة بسر ة  ند التتامتا ف  ميادين القتال.
مسررولية نتفي مر الصحيفة الايو ية الت  حمل  الوريا  المتحردا ونحن 

وار بمررارا تفسررر د ررم  ،الترروتر والعرردوان بترردف الحفرراظ  لرر  امتيازاتتررا النفاليررة
سررررون وليررررامز وجررررور  هنررررر  جاكسررررون وهاري أمرررررالمجلررررس الارررريو   أ ضررررا 

بالسرررلح،  إسررررا يللرررد م  األمريكررر مررراكرفرن وهمفرررر  وسررركو  د ررروا الرررر يس 
يعبرررر  رررن وجرررود مصررراله لتررررر ،  إلسررررا يلر  بالرررد م ر هررر أمررررالتيييرررد  ألررريس

 أليسرررر  .ومعظمتررررم مررررالك  اررررركا  كبررررر  اقتصررررادية فرررر  الوريررررا  المتحرررردا
 األمريكررر اهض النفرررور اليرررد الضررراربة ضرررد الز امرررا  العربيرررة التررر  تنررر إسررررا يل
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هرررر  الرررررراا  إسرررررا يلقلنررررا ان  إرابالمنالقررررة العربيررررة . اننررررا ر نخررررالف الحقيقررررة 
 " التابعة للوريا  المتحدا األميركية.آهوالورية "  الالول

ترردافر الصررحيفة الارريو ية  ررن وجرره النظررر السرروفيتية فرر   انالرري مررن المن
مريرد ومنحراز للجانر   دامررريتتا للصراا وبخاصة ارتحراد السروفيت  بترره ال

مرررن الناحيرررة  محاصرررراكمرررا ان الصرررحيفة  ةوليررردالعربررر  فررر  لعبرررة الصرررراا ال
ول الصرررحيفة فضرررل  رررن مررر ا يرررة التررر  تالد اإل لنرررا  إيقرررافالماديرررة وترررم 

لحررايو صررتيونية  أالرررافمتاجمتتررا مررن  المنتارررا فرر  المرردن  كانتتررابم األر  ا 
وفي  وقروا  حلرف وارارو الفرنسية رن هره الصحيفة دافعر   رن هجروم السر

سرررقاال 9591ورا المجرررر رررر إلجتررراضودخرررولتم  جعلترررا العاصرررمة بودابسررر   وا 
وتعاالفرره مررر رررورا  سرركر الارررق عمررن الاررارا الفرنسرر  المنرراهض للم ةمكروهرر
 .وبسب  د م السوفي  لتره الصحيفة( 9591 أكتوبرالمجر )

 
 6519الحزب االشتراكي والموقف من حرب حزيران 

ارارررتراك  الفرنسررر  مرررن حرررر  حزيرررران ورسررريما بعرررد الحرررز   موقرررف امرررا
 كونتررا الباد ررة فرر  الحررر  فضررلا  "إسرررا يل"موقررف الجنرررال ديرررول الررر  أدان 

للمنالقرررة المضرررالربة فررر   األسرررلحةدير صرررر الرررر  اتخرررره بارررين تحظررر رررن ال
 اددمتا قفااتخار مو  إل رل  كله دفر الحز  اراتراك  ( 114)األوسالالاري 

 "اإلسررا يل "د الحرز  العردوان أيرديررول فر  الوقر  الرر  ضد قرارا  الجنررال 
 .(115) ل  الدول العربية

 وانتقررررد إسرررررا يلديرررررول ضررررد  فرضررررهر الررررر  كمررررا اسررررتنكر الحررررز  الحظرررر
فرر  فرنسررا  اإلنسررانر رريس رابالررة حقرروي  D.mayer "دانيررال مرراير"اراررتراك  

ريرد حظر ر يس الجمتورية الفرنسية ديرول بقوله ))ان تصرف ديرول هرو تج
" ر يس لجنة بير بلو "ويضيف  ((،ةلغار بق  لتا كدو  ليلكإ آخرفرنسا من 

السرلم  نسرامية بقولره ))ان قررار ديررول يقلرل مرن فرر للامقاومة مرا يسرم  ب
 .((إسرا يلوياجر العر   ل  متاجمة 
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ر ضررررد حظرررربقولرررره ))ان قرررررار ال ميترررررانسرررركرتير الحررررز  اراررررتراك   وأكررررد
 .(119)نية((يتدد الوحدا الوال إسرا يل

كمررا انتقررد  صررحيفة الحررز  اراررتراك  ))لررو برروبيلير(( سياسررية الجنرررال 
))ان الجنررررال  اديرررول بمقررال تحرر   نرروان ))ديرررول العقيررد الصرررير(( بقولترر

 .(117)((إسرا يلديرول أظتر صراره من خلل ضربته الجديدا ضد 
 ويسررتمر الحررز  اراررتراك  فرر  نقررده لسياسررة ديرررول والخالررر الررر  اتخررره

فقد صرح سكرتير الحرز  ارارتراك  فرانسروا ميترران بقولره ))ان  إسرا يلضد 
نرره الفرنسرية "إلسرررا يل" وأ األسررلحةحظرر الحرز  اراررتراك  ر يتفري مررر قرررار 

كما ان الحز   إسرا يل أ دا من المستحيل ان نقبل ان تقوم فرنسا بمسا دا 
تعررديل  فررر   ا إجررر فرر   إسرررا يلرغبررة  إلرر اراررتراك  ينظررر بعالررف وتفتررم 

 .(118)الحدود وارحتفاظ بالقدس كمدينة موحدا((
ول وقرراره الحيراد مرن ررحمل لوا  المعارضة ))الحز  اراتراك (( ضرد دي

 اد ة ف  الحر .كونتا الب إلسرا يلحظر للسلح الحر  وفرضه ال
وفري التصرريه الرلرر   "إسررا يل" ل  الرغم من ان فرنسا تعتد  بحماية 

جانر   إلر الزم نفسه برالوقوف  نهأل ،رض وموقف ديرول الجديدالر  ر يتعا
مرررن  اإل لميرررةلمرررارا هرررره الضرررجة  ،  ونتسرررا لعرررر ة ار تررردا  وهرررم الضرررحي

 ول.رالحز  اراتراك  ضد الجنرال دي
ً  اسررتفز اراررتراكيين الرررين لررم يرريلوا  إن وقرروف ديرررول وانحيررازه للحرري نسرربياا

 برراألمسفقررد دافررر ز رريمتم ليررون بلرروم  جتررداا فرر  د متررم "إلسرررا يل" والصررتيونية
 وسبقه غيره لصاله اليتود  "دريفوس" واميل زور الر  انتفض لصالحه.

 إلر اليترود  إرسرالبريالانيرا  لر   ينليرون بلروم ز ريم ارارتراكي حرضالم ي  
فر   ألمانيرالروم  رن مررابه اليترود  لر  يرد بالرم يردافر   ،أول فلسالين كتجرا 

الررم ترردافر الجمتوريررة الرابعررة وز مارهررا مررررل  ، انيررةل الحررر  الرخررلكتاباترره 
رسرر فرررانس بسيومنررد انسرران  اوريررولف الررم تضررر  ،إسرررا يل إلرر  األسررلحةل اوا 

الرم  ، اإلسررا يل وو  للمفا ل الن األول ا  لبنالفرنسية ال ةالحكومة اراتراكي
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ابررران العررردوان مصرررر ضرررر  ه ارارررتراكية وز يمترررا بتسرررتم حكومرررة غررر  موليررر
وهرل  ،يل" ضرد العرر   ار يكفر  لترم مرا فعلروهإسررا "تم مر فواصالفا الرلر 

أم هدفرره اسررتمرار ترردفي البترررول  ،  محبررة بتررمعررر جانرر  ال إلرر ديرررول وقررف 
 لبلده وتحري   جلة اقتصاد فرنسا.

يعررررارض قرررررار  اآلخررررر))مرررراير(( فتررررو  اإلنسررررانرابالررررة حقرررروي ر رررريس أمررررا 
 األسرررلحةمرررا فعلتررره  ،جرررداا  ن اإلنسرررا "اير"مرررغليرررل  تارررفالرررم  ،ر لرررديرولحظررال

مرررن المصررررين  اآلرفودمرررر  وقتلررر   "إسررررا يل" إلررر  أرسرررل الفرنسرررية التررر  
هررررا  إلررر  اإلنسررران  "مررراير"يرررز ع  لألسرررلحةوهرررل ان حظرررر ديررررول  ، العرررر 
وهررل كانرر  حمررل  وتحمررل غصررن الزيتررونوديعررة  إسرررا يلوهررل كانرر    الحررد

الماللررو  مررن ديرررول  ور ا رررف مررا هررو  وسررال ر ررا  كمررا تروجرره الصررتيونية
ديررول الرار الر  جررده  ليلكإوهل ان  "ماير" اإلنسان  غبا فعله ليرض  ر 

ان تسرربه الرربلد العربيررة  "مرراير"   نرردما يرضرر إرر يسررتقيم   فرنسررا مررن رأس
 . بالدما 
ر ظرررتتامررره حالجنرررة مقاومرررة اللسرررامية بر ررريس  إليرررهمرررا رهررر   سرررترر ون

 "إسرررا يل"اررجر العررر   لرر  متاجمررة السررلم وي نديرررول بينرره يقلررل مررن فررر 
هر   إسررا يلالرم تكرن  . ام العرر  إسرا يلل من هو الر  بدأ العدوان  ونتسا

ا تقرد  .ولديه ماكلة بالسرلح يتاجم لكيان غاص يحي وهل   الت  هاجم 
ران المترراجم لديرره وفرررا بالسررلح الحررديث  لمررا هرراجم ودمررر الررا را  مصررر  وا 

يريرررد ))بيرررر يلرررو (( ر ررريس لجنرررة مقاومرررة  لررررلث دول، فترررل أراضررر واحترررل 
، اآلخررررين رررن ا تررردا تتا  لررر   إلسررررا يلاللسررامية ان تارررحن فرنسرررا سرررلحاا 

وسف  المزيد مرن الردما  الرم  األراض المزيد من  إسرا يلوهل يريد ان تقضم 
 يارد المليين من الفلسالينيين ويصبحوا  راا حفاا بل ميو  .

 إسرررا يلفيررد   ان قرررار الحظررر ضررد  ترررانفرانسرروا ميامررا سرركرتير الحررز  
ان هرل هر  مرن ترر وحردا والنيرة يقصردها مي أيةندر   تدد الوحدا الوالنية وري

 .الفلسالينيين اجل قتل 
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وضرررورا د مترا بالسرلح هررو القفرز فروي الحقررا ي  إسررا يلان التبراك   لر  
هرل و  أرضهه  المعتدية والراصبة وه  الت  ارد  اعباا  ربياا  ن  فإسرا يل

 المزيد من القتل ف  العر  يعزز الوحدا الوالنية ف  فرنسا .
 اإلسرا االبلروبيلير ارارتراكية فتعمرد  فر    "Le populaire"امرا صرحيفة

بالعقيرررد والعررالم ياررتد كلرره بينرره جنررررال  لررديرول  نرردما نعتتررهالقاسررية والحررادا 
  ،كبرررر دولرررة  إلررر فررر  الحرررربين العرررالميتين واسرررتالاا ان يحرررول فرنسرررا  أسرررتم
مرررن رتبتررره العسررركرية وترررد   الصرررحيفة برررين  يرررتتم هررررا ارتترررام ويقلرررل فكيرررف

وهررررا  "إلسررررا يل"مرررن خرررلل ضرررربته الجديررردا  هار رل اظترررر صرررديررررو الجنررررال 
وان النعو  الت  استخدمتتا الصرحيفة  ،ن قراره كان منصفاإمجاف  للحقيقة ف

كرل مرا اللري تيونية اسرتالا   ان تر مكان لتا امام حقا ي التاريخ لكن الص
هررررره و لرررر  الرررررغم مررررن كررررل  ،لنيررررل منرررره وابعرررراده  ررررن السررررلالةفرررر  جعبتتررررا ل

الفرنسرررريين  العربرررر  مررررنالمدافعررررة  ررررن الحرررري  األصرررروا ارتفعرررر   ،األضرررراليل
امررا  وكرز وغيرررهمسرر    جرران جنيرره فيليررر بيرر جررا رودنسررون  أمرررال أنفسررتم

رنسررا فيررر  ))انرره مررن المسررتحيل ان نقبررل ان تقرروم ف "ميتررران"سرركرتير الحررز  
فررر  تعرررديل  "إسررررا يل"وينظرررر بعالرررف حرررول رغبرررة  "أ ررردا  إسررررا يل"بمسرررا دا 

يبرردو انرر  مرراهر فرر   " انتررر مي"سرركرتير الحررز  يا حقررا يانرره قلرر  لل  الحرردود
ام هو المزيد  ،سا دا العر مر السلح هو حظوهل  تزيفيتاالحقا ي و  اويهت

 موهاأرسرررررلتالتررررر  سررررربي ان  مكأسرررررلحتما  التررررر  سرررررال  بفعرررررل دمرررررن حقرررررن الررررر
 .إلسرا يل

  جانر  كيران مرتصر  إلر  قرفوال  مت  تتعراالف يرا سركرتير الحرز  وت
ف  زرا هرا الكيان  أستمتمانتم الرين   حدود حقيقة هرا الراص  وهل يمل 

صررحوا ضررمير ان كرران  إلرر  لرر  هررره التربررة المقدسررة انكررم بحاجررة  نالتجرري
 . رل للحقيقة والتاريختهنا  ضمير يم

تصررررريحا  القررررادا  فينتررررا ر ارررر  ستصرررردر ،و  ورجررررار  الحررررز  الارررري
 م  ل  صفحاتتا.السوفي  ووجتا  نظره
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الجانرر  العربرر  مررن كفترر  الصررراا، فإنتررا نبترر   إلرر لتيييررد الصررحيفة  ونظررراا 
  ل  ان العر  لن يكونوا وحدهم بل سيجدون الد م والمساندا السوفيتية.

 إلرر مليررارا  كيررف ر وان السررلح العربرر  مسررتورد مررن السرروفي  وترردفر ال
ة كاررف   ررن مكانرر سررتمرارإبوان المنالقررة العربيررة السرراخنة  ،جيررو  الكرررملن

مرل ا، بل ان المعرار  فر  المنالقرة كانر  بمرابرة معوفعاليتتا األسلحةوقدرا  
 إلرر  األمريكيررةالسرروفيتية لرررل  تلجرري المخررابرا  الصررتيونية  ألسررلحةلاختبررار 
قرردرا  هرررره قبررل كارررف  ،أحيانررراا خررلل الحصرررول  ليتررا مرررن  األسررلحةمعرفررة 
مررن العررراي  لرر  يررد  99 يعالمرر الررا را د  مررن تتريرر ميرردانياا كمررا حرر األسررلحة
 ا.فرو منير 

بررل  ،محبررة بتررم وختامرراا ربررد مررن القررول ان الصررحيفة لررم ترردافر  ررن العررر 
ولرررم تكرررره  ،مرررن بيرررر السرررلح فررر  لعبرررة الصرررراا أسررريادهاترررا للفا ررردا التررر  يجني

ر، كيةاألمريمنفرا للمصاله اليد ال أصبح ألنتا  إسرا يل بمارا نفسر تيييد  وا 
للجيررررو   تررررهومتاجم إسرررررا يلالمتحرررردا  برررراألمممنرررردو  السرررروفي   "غروميكررررو"

مررن ا ترررف  أولبررل ان السرروفي   ،9512 ررام  إسرررا يلاه جررالعربيررة الزاحفررة ت
 كدولة. إسرا يل نإ لبعد دقا ي من  راص بالكيان ال

 
 حـرب أكتـوبراالشتراكي والشيوعي مـن  المحور الرابع: موقف الحزبين -ق

 من خ ا الصحف الفرنسية 6591
 مقيررام الحررر  رن العلقررا  العربيررة السرروفيتية لرراحررد ريمكررن ان يتصررور 

وتعراي   ن ان العالم بدأ يارتد مرحلرة وفرايفضلا   ،والتاأح أحسنتكن ف  
ومررررر رلرررر  فقررررد تررررم تسررررليه مصررررر بيسررررلحة حديرررررة مررررن ارتحرررراد ( 116)سررررلم 
مرن  األزما يت  لتفاد  ارتتام العرب  بتخل  السوفي   ن حلفا ه ف  السوف
 أسررررلحتهحرررراول ارتحرررراد السرررروفيت  اختبررررار بعررررض  ،ومررررن جتررررة رانيررررة ،جتررررة

إ ررداداا كبيرررا مررن الصررواريخ ))سرركود(( متوسررالة المررد   أرسررل إر( 111)الحديررة
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 المصررية (( نظراا لفعاليتتا الراد ة لحمايرة المردنإسرا يلقبل بدأ حربتا مر ))
 .(111)اإلسرا يلية الجويةضد التجما  

فارل حرل  أد وقرد  ،9511ا ع حر  فمرتبالة بنت 9511حر   أسبا اما 
خلي حالة من الجمود وحالة اللحرر  واللسرلم  إل المحتلة  األراض ماكلة 

وقرد ( 112)مصرر وسروريا بزمرام المبرادرا أخرر بعد ان  ،ومن رم حدوث الحر 
تاريخية وحقا ي  سكرية وسياسرية جديردا  نردما  هره الحر  تحور  أوجد 

ختراي سور   بر  القوا  المصرية قناا السويس واقتحم  خال بارليف مر ا
فرررض حظررر نفالرر  ضررد  إلرر ملررو  وز مررا  العررر   ولجررو  ،لتضرربة الجررورن
 األزمررررة قررررد خليررررة  إلرررر  األمريكررررانممررررا دفررررر ( 112)إلسرررررا يلالرررردول المسرررراندا 

ومجلرررس  ((CIA))أكترروبر مرررن المخررابرا   99  اجتما رراا بر اسرررة كيسررنجر فررر
التزيمرة العسركرية للجري   ر  والبنتاغون وتقرر ف  ارجتمراا منرمو الق األمن

 .(114)اإلسرا يل 
 
 
 

ـــن حـــرب  ـــف الحـــزبين الشـــيوعي واالشـــتراكي م ـــي الصـــحافة  6591موق ف
  الفرنسية

 موقف الحزب الشيوعي الفرنسي -أ
كوبررار فرر  كتابرره ارريو   جررا  الحررز  الارريو   مررن خررلل الكاترر  ال أكررد

 9511بقولره ))فر   رام  La Guerredes des 6 Joursة(( السرت األيرام))حرر  
 ررردوانتا  لررر  العرررر  بصرررم  فررر  حرررين مرررأل العرررر  الررردنيا  إسررررا يلر  برررد

الرررررر يس فعرررررل  9511.......وفررررر   رررررام .وأ مرررررالتمضرررررجيجاا  رررررن خالالترررررم 
ة الالرره فرر  سررريإْر ا ررد مخ ،العكررس (9529-9511)دا  السررا أنررورالمصررر  

 .(115)تامة ونجه ف  رل ((
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 ن تضامنتا مر القضرايا  معبرا "لوما نيته"كما كتب  الصحيفة الايو ية 
بقولترا: )ان المصرريين  أكتروبر /األولتاررين  (2)ف  العدد  وأاار  ،العربية

ن احتمررال الترردخل تم حينمررا يترراجمون فرر  سررينا  والجرروروالسرروريين فرر  أرضرر
 .(119)(وايكاا  األمريك 

 وفر  مقردمتتا ،ن القضرايا العربيرةمر وكان موقف الحز  الايو   واضرحاا 
منظمررة د رروا اللجنررة التنفيريررة ل إلرر قاا ابوكرران سرر ،ضررية التحريررر الفلسررالينيةق

ا فرنسرررا غيرررر انررره سررريكون للحرررز  الاررريو   الفرنسررر  دور زيرررار  إلررر التحريرررر 
جرررود سرررة الفرنسرررية فضرررلا  رررن و  ررردم التقليرررل مرررن ارررينه فررر  رسرررم السيايجررر  
ومرررا للقضية الفلسالينية والعر  داخل الحز  الايو   نفسه  مريداتيارا  

تررا  ررن تيييرردها اتفضررلا  ررن وجررود النقابررا  العماليررة الترر   بررر  فرر  مرتمر 
 .(117)للحي العرب 

  صررحيفة ))لومانتيرره(( قرررار الحظررر الررر  اتخررره الجنرررال ديرررول أيرردكمررا 
بالالرررا را   إسررررا يلتزويرررد  ضررردووقرررف  إسررررا يل إلررر  األسرررلحةحرررول تصررردير 

 اإلسررررا يل عاليررة التجررروم فررر  ف األررررالترر  كررران لتررا اكبرررر  لميررررا (االمقاتلررة )
 .(118)ر خلل الح

 أكتررروبرخرررلل حرررر   أخبارهرررافررر  ا تمرررد  معظرررم الصرررحف الفرنسرررية  إن
الارريو ية  صررحيفة "لومانتيرره" والصررحف سررترنا با لرر  المصررادر الصررتيونية 

و برررر  الصرررحف  ،معررراا  واإلسررررا يليةالعربيرررة  فينترررا ا تمرررد   لررر  المصرررادر
للمقاومررررررة  ا مرررررة، ودمريررررررد للحررررري العربررررر  إ لمررررر  رررررن موقرررررف الاررررريو ية 
"جرررررور   "بررررردليل ان سررررركرتير الحرررررز  الاررررريو   الفرنسررررر " .(116)"الفلسرررررالينية

المتحرردا  األمررم لرر  تالبيرري قرررارا   إسرررا يلضرررورا موافقررة  أكررد( 121)مارارريه"
اسررررة متوازنرررة لتكسرررر  ود وتعررراون فرنسررررا سي "إسررررا يل"ضررررورا تبنرررر   وأكرررد 
 .(121)معتا

التنرراقض  وأحيانرراا سررم بعرردم التجررانس امررا موقررف الحررز  اراررتراك  فقررد ات
ور سرريما بعررد صررمود العررر  و رردم انتصررار ( 122)بسررب  موقررف قادترره وقوا ررده
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ر رريس بلديررة مرسرريليا  "كوسررتن دوفيررر"فقررد سررارا احررد قادترره البررارزين  إسرررا يل
لمصررررريين والسرررروريين هررررم المسرررررولون  ررررن الحررررر  وهررررم بتيكيررررده  لرررر ))ان ا

 .(122)((إسرا يل إباداالراغبون ف  
امررا بيررار مرروروا وهررو الاخصررية الرانيررة فرر  الحررز  فررل يختلررف كريرررا  ررن 

ان الجرري  ارسرررا يل  يقاتررل ضررد افنا رره مررن قبررل العرردو ((منالرري سررابقه بقولرره
 .(124) الر  يرفض بعناد حت  اسرا يل بالوجود((

"L'unite" صحيفة لونتيه إنكما 
قرف امنسرجمة مرر المو  األخرر ه   (125)

))ان سرررب  الحرررر ، هرررو رفرررض العرررر  وتعنرررتتم برررار تراف  :السرررابقة بقولترررا
 .(129)((بإسرا يل

أفكرررراره امررررا فرانسرررروا ميتررررران الررررر  يجررررد صررررعوبة كريرررررا فرررر  الخرررررو  مررررن 
الجيرررو  العربيرررة لرررو بررردأ  هجومترررا  إنفقرررد صررررح بمرررا يررريت  )) ،الصرررتيونية

فكيرف نعررف  ،أبير قلر  ترل  إلر لوصرل   واألردنرن و ة من غزا والجراللقنم
 .(127)منة((آمن تل  الت  ليس   ةمنآلوغير الحدود ا

دراليررة برراريس بز امررة تصررريحا  ف أفرزتررهفتررو مررا  الموقررف المختلررف أمررا
 إسرررا يلان تعيررد  ،النررار إالررليان(( بقولرره ))نيمررل بعررد وقررف ))بيبررر ارروفنم
قامرة ،التر  اسرتول   ليترا األراضر مباارا كل  دولرة فلسرالينية را  سريادا  وا 

جعرل  9511التر  احتلتترا  رام  األراضر التخل   ن  إسرا يلورفض  ،ماللقة
 .(128)حتمياا  أمراا المجابتة مر العر  

 
 تبور موقف الحزب االشتراكي في تقيم القضية الفلسبينية 

 ،المتحرردا ألمررما ضررواا مراقبرراا فرر   لسررالينيةبعررد قبررول منظمررة التحريررر الف
وبخاصررة المصرراله  ،فضررلا  ررن تنررام  المصرراله الفرنسررية فرر  الرردول العربيررة

بعرررد زيارتررره  ه رررام الحرررز  فرنسررروا ميترررران موقفررر أمرررينارقتصرررادية وقرررد حررردد 
ولقا رررره بررررالز يم الفلسررررالين  ياسررررر  رفررررا  بقولرررره ))ان  ،9519للقرررراهرا  ررررام 

ياسررية وليسرر  قضررية مارركلة س ،الحررز  اراررتراك  يعررد المارركلة الفلسررالينية
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وان السلم الحقيق  يستد   ار تراف بحي الاع  الفلسرالين  فر   ،رج ين
 .(126)الوجود((

 الحقررا يانرره يالرررح هررره  إلرر السرررال الررر  يالرررح لمررارا لجرري الكاترر  كوبررار 
تنرررا لرررنن الكاتررر  الاررريو   كوبرررار الرررر  يكتررر  فررر  صرررحيفة ا مرررن خرررلل قر 

 ندما ارتفعر   ،العر  وقادتتم ةأزملومانتيه نجد انه قد ضر   ل   ص  
منترا  إسررا يلالتر  تتردر برررررا اسرتفاد   باإلرا ا صيحا  التتديد والو يد 

و لر  العكرس مرن  ،التر  اسرترلتتا الصرتيونية ،كريرا كرمر  اليترود فر  البحرر
تناسررر  مرررر ي وه ردحصررر ويررري  مرررا الخيبرررةسرررو   يجنرررواربررر  فلرررم عالجانررر  ال

 .التتديدا  الرقيلة العيار
كونررره  باضرررالرادالسرررادا  بررردأ  تتزايرررد الرررر يس المصرررر  أنرررور  ةارررعبي نإ

ن  م ته وكلمف     الرين سبقوه فتو الر  صم اآلخرين أخالا استفاد من 
 .9511 أكتوبروهرا سر نجاحه ف  بداية حر  مااريعه 

 نردما قرارن  ،إليرهوهنا ربد من التسارل هل ان كوبار صادي فيمرا رهر  
  رنرررر   لررررأوترررردا ياتتا و  األولرررر وانتقررررد الحررررر   9511و  9511 ربرررر بررررين ح

 .الرانية منر بدايتتا
م وقردرا  القرادا ر  كوبرار بواقعيرة القرادا العرر  و ررف حردود وحجرنعم اد

وهو الايو     كيف ر -اتتم الفارغة ومن رم توجيه اللوم  ليتم و ل  اد ا
وازنررة وتعرررف م -افرنسررة لتررا رقلتررا السياسرر  فرر  صررحيففرر   ترر   وكافرنسررال

 لررر  المعلومرررا  التررر   بنرررا ا  هحلرررده فررر  منتقررران اإاللعبرررة برررين الكبرررار لررررل  فررر
 كات  مرموي.كيمتلكتا 

لكنترا  ار  وحاولر  الردفاا  نترعرتضامن  الصحيفة الايو ية مر حقروي ال
فالصررحيفة الارريو ية دا مررا تضررر  اوهكررر "إلسرررا يل" األمريكرر لررم تسررتبعد الررد م 

ترررردر  اللعبررررة الدوليررررة ومترررر  يترررردخل  ألنتررررا ،تحرررر  رصرررردها الرررردقيي األمريكرررران
 .اإلسرا يل  ومت  يقف السوفي  حاجز ضد التوسر األمريكان
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وه   9511ول منر  ام رالر  فرضه دي حظرالصحيفة الايو ية ال أيد 
فرررر  الحررررر  السررررابقة ومررررد  فعاليتتررررا خررررلل  "الميرررررا " الالررررا را  تعلررررم ترررريرير

السياسية التا لة الت  اتخرتتا الحر  فالصحيفة الايو ية وقف  ضد الضجة 
كررررون الحررررز  اراررررتراك   حظرررررل وقرررررار الرررررو ضررررد دي ةاراررررتراكي حفالصرررر
 بما فيتا الالا را . األسلحةبكل  لإسرا يد م  تريد حفهوص

نلحررظ مررن نصررون القررادا اراررتراكيين ورسرريما دوفيررر ومرروروا انتررم مريرردون 
ز  اراررتراك  الررر  يرررتبال وانتررم ابرررز قررادا الحرر .بدرجررة كبيرررا كيررف ر إلسرررا يل

سرا يلبعلقة وريقة مر الصتيونية  ، فتررر  إسررا يلمقربين جداا لقادا  وأصدقا  وا 
سررا يلالقادا يتناسون متعمدين حقيقة الصراا وجروهر الماركلة برين العرر   برل  وا 

والردفاا  رن وجودهرا كمرا يقولرون مرن  اإلسررا يل الجانر   إلر انتم فقال ينحازون 
برين السرلح  ،(( جرداا األبريرا   الرم يعلرم هرور  القرادا ))إفنرا نعرف أ   ور اإلفنا 

، ومرا يقدمره السروفي  مرن سرلح إسررا يلالحديث ييت  من بلدهرم فقرال ولصراله 
. امررا ميتررران إسرررا يلللعررر  يكررون دفا يرراا واقررل تالرروراا مررن السررلح الررر  بحرروزا 

ة ))كراررين نرا (( بقولترا سكرتير الحز  ارارتراك  الرر  وصرفته الكاتبرة الفرنسري
و نررده  ،األلروانمتريررر  ،))ان لميترران سرربعة وجروه(( يميررل حيرث تميررل الصرتيونية

لكل حالة لبوستا الخان ولديه ما يقوله ف  الكرير من المواضير فارضراا متابتره 
 ،ومر رل  فتو ز بق  يعرف كيرف يفلر  مرن المواقرف السياسرية والصرعبة ،أحياناا 

وهررو صررديي خرران لجولرردا  .فرر  تزييررف الحقررا ي  وكيررف ر ويملرر  با رراا الررويلا 
مررا ير وتربالرره  لقررة حميمررة مررر ارريمون بيريررز لرررل  لرريس غريبرراا ان يقررف مررر 

 .إلسرا يلبل جاهر بترا الموقف الواضه والدا م  إسرا يل
مرلرره بيررر لحررز  اراررتراك  فتررو الجنرراح الررر  الموقررف المختلررف فرر  ا أمررا
الارررجا ة والكريرررر مرررن ارنصررراف هررررا الجنررراح يتسرررم ب جنررراحان وهررررا الماررروفن

وغرر  موليرره  فرررانس سمنرردي أمرررالراررتراكيين الصررتاينة م قررادا انيتجرراوز اقررا
))الرجررل  ةيديولوجيررمررن ))ااررتراكيتتا(( فرر  ا الكوليناليرره الرا صررة  لرر  الرررغم

 المتمة التبايرية ف  العالم البدا  . ر (( األبيض
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ة المحتلرررة تفررررض نفسرررتا  لررر  العربيررر واألراضررر قضرررية فلسرررالين  أصررربح 
ومرر رلر  فرالحز  يارير  ،الحز  اراتراك   ل  الرغم مرن تقاليرده الصرتيونية

حقوي الاع  العرب  باكل ابه غرامض يفقرده أ  درلرة محسوسرة و لر   إل 
 " دقيقة كل الدقة.إسرا يل" إزا النقيض من رل  نر  موقفه 

 
 اتاالستنتاو

قف المتباينة ف  ايان نتيجة للمو   الفرنسحزبان الايو   واراتراكظتر ال -9
 البلافية. من الرورا"تور" جمعا  اراتراكية خلل مرتمر تال

 نردما ترم  ،ن الفرنسيين بفعل الحر  البارداحدث تصدا كبير بين الحزبي -9
الضرروال  تيريرمن حكومة بول رامادية اراتراك  تح  ن يفصل الايو ي

 .األميركية
و   الفرنسرر   لرر  الصررعيدين الررداخل  والخررارج  بمررا يترريرر الحررز  الارري -1

يتررريرر الحرررز   فررر  حرررين ،قرررف الحرررز  الاررريو   السررروفيت ا ليررره مو  ليرررهتم
 .وينفرها األمريكيةاراتراك  بارمل ا  

ومرررر رلررر  ففررر  بدايرررة  ،الصرررراا العقا رررد  برررين الحرررزبين لررر  الررررغم مرررن  -1
تكررررروين جبترررررة السررررربعينا  بررررردأ التقرررررار  لتنظررررريم برنرررررامع مارررررتر  بتررررردف 

 نية بفرنسا.ياليم األحزا ة فسللوصول للسلالة ضد منا
ارتبال الحز  اراتراك  الفرنس  بعلقة متميزا مر ))الكيان الصتيون ((  -9

وقرر  الررر  يتسررلم الحررز  الارريو   تعليماترره اليررة(( بم))الصررتيونية العال و
 من ارتحاد السوفيت .

ن فري الاريو يفر  حرين اخ ، وصل الحز  ارارتراك  للسرلالة ولعردا مررا -1
تم رن األحررزا  الفرنسررية يتكرافررة اررعب لرر  الرررغم مررن  إليتررا الورررو مررن 

 تكتل لتعيي وصوله لترم السلالة.تو  فتتوحدتخا  من تالرفه 
يعرررد الحرررز  الاررريو   مرررن األحرررزا  الروريرررة والتررر  تررررمن برررالعنف للوصرررول  -1

حررررين ان الحررررز   للسرررلالة ور يرررررمن بالتعررراون مررررر األحرررزا  البرجوازيررررة، فررر 
 بل د م ارستعمار. ،اراتراك  يعد حزباا إصلحياا يفتقر للرورية
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الحرية وانعكرس تنظيميراا  لر  من ة واسعة حتميز الحز  اراتراك  بمسا -2
الحررز  بتعرردد الز امررا  اراررتراكية منرره بالوقرر  الررر  غابرر  الحريررة فرر  

مرررل  رقفيررهم ، ممررا دفررر الكريررر مررنارريو   والررر  المركزيررة فيررهالحررز  ال
ا فررر  الخنرررادي المنررراوأ وأصررربح ن الحرررز  ارنارررقاي  ررر ،غرررارود  وغيرررره

 كاره. ألف
ساند الحز  الايو   التيميم ودافر  ن حي مصر ف  استرداد حقتا فر   -5

قنرراا السررويس فرر  الوقرر  الررر  اررن الحررز  اراررتراك  حربرره ضررد مصررر 
 .ابان تسلمه السلالة ف  فرنسا

 9 تدا ا  إسرا يل  لر  الردول العربيرة أبران حرر  د م الحز  اراتراك  ا -91
حزيرران بالوقرر  الرر  دافررر الحرز  الارريو    رن الرردول العربيرة ووقررف ضررد 

 .أيضاا  9511 أكتوبرالعدوان وانسح  رل   ل  حر  
فقد أيد الحز  اراتراك  التيمنة  ،اختلف الحزبان من القضية الجزا رية -99

فرر  حررين د ررم الحررز  الارريو    ،زا ررر لرر  الجزا ررر ومناداترره بفرنسررة الج
 تقرير المصير للاع  الجزا ر .    

 The Attitude of The Two French Parties The Socialist 

Communist From A number of Arab Issues in French 

Press 1956-1973 
 

Dr. Akram Abed Ali 

Assistant Professor History Department  

College of Education Mosul University 
 

Abstract 
The paper deals with these two French parties from a number of 

Arab Issues through the French press. The First Section in the 

paper deals with the Nationalization of Suez Canal, the triple attack 

on Egypt. The Second section deals with the attitudes of these two 

parties from the issues of Algeria through the French newspaper. 
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The third section is talking about June war. The last section handles 

the attitude of both parties from October war 1973. 

It is dear that the communist French party was under the effect 

of the Soviet receiving its information and this has been reflected 

through the papers of the party itself whereas the socialist French 

party and its leaders supporting and advocating Israel and Zionism, 

The attitude of Israel is clean through the newspapers relating to 

the mentioned party.       
  

 

 

 

 

 

 

 ال وامش

                                                 

جيررم ش هرر، يتح د ارر،ا دايفرر،ي دالمرفررع  دالررمدت  مررة دافررمل،طح يةمررل هرر     مفررلي يلح دا رر ا  (6)
 .99ح ص(6599 شميت داث،رعح رو مبمح ) (99)

(2) P.C.F. (parti communist française).  
داشررريو يل دام،يةفررريل  دألحررر د دارررضم  رر   دال ةررر، ل داث،اثررلح  رررو يرررق  ميرررل دا  امرررداكرروي نم ح  يل (1)

ل دالهررنمدةيلح يةمررل هرر     مفررلي يلح يررةررمشح دا  ا اثرروية دابفهررللح امم يرر  دريررم   ررميم ةدام يرر 
 .91ح ص6596ح  شميت داث،رعح رو مبمح (621)دا  ا 

  ررمع  مررة  ح6511  ررو ع  رر،ش  6991 ارر   رر،ش  حيجررس  ي، ررع  ررو ينع (zinoviev) فزي و يرر (4)
ب ر  يجو رل يرت دام لرة  رع ثروية أةنروبم  أ ره  6519ا ب ا يدً يهم،ً  ع ثروية  ح6511 يت  ،ش يا

يفرررر،ً امكرررروي نم  اممرررر ة  6569 ح ريرررر  دا  ايررررل داث،اثررررل   ررررق هررررم   (6521 -6565)ح أصرررربي ًي
(XX1) 6511 د ر ش  ر،ش  6529يت داا   داشريو ع  ر،ش   ،يض  ي، ل  ن،ايتح إذ     لمل 

 امم ي  دريم 
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Dictionnaire Encyclopédique pour tous, 

Petit larousse , libraire paris vie (1981,p.1791). 

)5) (P.S.F.) parti socialisté francaise. 

)6) (S.F.I.O : section francaise de linter nationale ouvriere). 

)7   ( André , akoun , dictionnaire de politique, larousse , paris v , 1979 , p.59. 

ح 6511يامررر   رررني دي دادليررربح ايد ررر،ط  رررع دااكويررر،ط داما،يررررلح ادي دا ه رررل دا مبيرررل )ا.ش(  (9)
 .219ص

(9)  Pierre, Miquel, histoire dela France, marabout, 1978, p.p. 245-266. 

ح  مرروز  (661)ح  مرفرر، دايفرر،ي  داا رريل دالمفررلي يلح يةمررل هرر     مفررلي يلح دا رر ا يلررللة جلرر،  (61)
 .19ص 6596يوايوح 

ح (62) لرر،ع يررمداح داارروا دافي، رريل دالمرفرريل  يودلهرر، يررت دا يطوايررلح يةمررل دالمي ررلح دا ررر ا  (66)
 .19ح ص(6511)

 .19-62ح ص ص(6595)داي،س يمدصح داا   داشيو ع دالمرفع  د يل داة دًم )ا.ش(ح  (62)
، رل دااكويرل Paul Ramadierبو  يدي،ايل " (61) "   و بر،يز  رع داار   دالهرنمدةع دالمرفرعح  رواة ًي

دالهنمدةيل دأل اة دب،  داةمهوييرل دالمرفريل دامدب رلح در،ش بللرس داشريو ييت يرت حكوينرل بل رس دا رطو  
 زيررم دام،ايررل لررف  حكويررل ح  امرر  ي لررب 6549أيرر،ي  يرر،يو  4دأليميكيررل لررف  دااررم  دابرر،ياة  ررع 

 امم ي  دريم  6591))غع يوايل((  ،ش 
P.Miquel,op.cit,p.245. 

)14) jacques, dalloz, la France et le monde depuis 1945, armond, ISBN, 

paris, 1973, p.60. 

 6544يررت دالرراف دالهررنمدةيل دالمرفرريلح  آ فرر   ررع     (Le provensal)دابم   فرر،   (69)
يس ية  مس إادي ه، دا  و داب،يز  ع داا   دالهنمدةع ةو نت ا  يم امم ي  دريم ًي

Anne , Philip , la presse  

Quotidienne regionale, paris, 1974, p.196. 

  رررو برر،يز  رررع داارر   دالهرررنمدةع دالمرفررع هرررطس  6561 اررر   رر،ش  (G.Defferre)ةو ررنت ا  يررم  (61)
 Bouch du ر،ًرررب  رررت إدمررري  برررو  ا غرررو   (6549-6544)ي لرررب ياررر، ن ام ي رررل يم ررريمي، 

Rhône  امم ي  دريم 
 Anne Philip, lapresse, op.cit,p.189 
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 ر  داار   داشريو ع إر،طال ب 6514ريف،   69 آ ف  يوش دالث يت  (l.Humanité)اوي،رنيل  (69)
 دالمرفعح أ   يامي اه، جو  جوييس  أ ابل ي،ي يس ة،ه،  امم ي  دريم 

E.Derieux etj. Texcier , la presse quotidienne francaise , colin , paris , 1974, p.84. 

صايلل  ل ي  ع يم يمي،ح ص ي دا  ا دأل   اه،  ع ايفرمبم  (LA-marseiallise)دامم يي   (69)
    داا   داشيو ع دالمرفع   طلع إدمي  بو  ا غو  دالمرفع امم ي  دريم إر،طال ب 6541

Anne,Philip, op.cit,p.189. 

)19(Muhammad adb El-wahab sayed-ahmed , Nasser and America foreigan 

policy , 1952 – 1956 by L.A.A.M.,(London,1989)p.61. 

)20  ( Malcolm. H.Kerr, Egyption foreign policy and the revolution in Egypt 

since the revolution, edited by p.j.(London, 1967) p.132.  

)21  ( André, kreutz, Rassia in the middle east friend of foe, print ted in the 

united state of America, 2007, p.109. 

يامررر  حفررر يت  يكرررسح يملررر،ط دافرررويس "حرررم  داثفثررريت  ررر ل" )يمةررر  دال رررمدش( امنمجمرررل  دا شرررمح  (22)
 .9(ح ص6552 -)داا، مة

 .292( ح ص6599مل د،اة داكميمتح ادي طفسح )ايشقح بف،ش دا فمعح لم  شوعح  مف (21)
ح  لررررويدط ددنلرررر،ايل   ي، رررريل  دجنم، يررررلح يمةرررر  6519 – 6549حفرررريت أبررررو دا مررررسح دلرررر،ت غرررر ة  (24)

 .616( ص6595دألبا،ثح ي يمل داناميم دالمفلي يل )بيم ط 
)25) Robert, Stephens, Nasser Apolitical Bi.ography, printed in Great 

Britain, L.T.D-(London, 1971) p.183. 

 ارررر،ييم دافررررل،ية دا مدديررررل  ررررع داارررر، مة إاررررة  زدية  166/ 4916ا.ك. . ح يملرررر،ط دارررربف  داممكررررعح  (21)
 .91ح ص12   ثيال 6591    6(  دام يخ  ع 9/692/داد،يجيل دا مدديل داممد  )س

 .5ح ص6591داكن،  دا مبع(ح يلب ل  –هيبموعح د يل دافويسح  مجمل يام  حممعح )داا، مة  (29)
 ح6591هررر     فررركميلح داارررودط دامفرررمال  ا ي ررر، دا فررركممح حرررم  دافرررويس  -ا.ت. ح يلرررم  (29)

 .1/6916-ش
ريس داروزيدل امةمهوييرل دال يدايرل  6959بواط،ريتح ريكوال داكلينشح  ا   ،ش  (25)  ع يو كوح ي،يه،   و ينعح ًي

رررريس ب رررر  دا 6519دام  ررريل  رررر،ش  ر،ًرررب يفرررر،   دارررر  ،ت دارررروط ع  (6546-6519) اررررل ح هررررطس ي لرررب ًي
ررريس يةمرررس داررر  ،ت داررروط ع  (6549) زيرررم داارررودط دامفرررمال  (6544-6541)  (6599-6599)ر،ًرررب ًي

 امم ي  دريم  
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Michel, mourre, Dictionnaire d'Histoire universelle. Bordes paris, 1981, p. 189. 

 مجمل  يام   ،يش  (6592 -6549)كيل  داشمق دأل  ط  ب داكمي  أبو داكش ح دالا، ل دأليمي (11)
 .59(ح ص6556 ،طف  ليب،طح ج،ي ل دايميوكح )دأليا ح 

)31) Mahmoud, fawzi, suez 1956, by Richard clay, L.T.D (London, 1986) 

p.p.136- 198. 

)32) L' Humanité, 30 Juillet, 1956. 

)33) LA Marseillaise, 30 juillet, 1956 

)34  ( Le provensal, 5 Aoửt, 1956. 

يفررر،ً اماكويرررل دالمرفررريل  (F.Gouin) ررريمكس غيرررو   (19)   رررو بررر،يز  رررع دااررر   دالهرررنمدةعح أصررربي ًي
 دام دنلح ب   د نا،ال داة مد  ايطو ح ةم، هطس ي لب ًييف،ً امةم يل داوط يل دالمرفيل امم ي  دريم 

P. Miquel , op. cit, P.242. 

ح دهرنمك 6591ح  رو ع  ر،ش 6951ج مد   فركممح  ار   رع ي ي رل ايرس  (De Gualle)ايطو   (11)
يفرر،ً   ررع دااررم  دا ،اميررل داث،ريررلح ي ررل ي ، رر ة دالررمي دانررع  د هرر، دام،ييشرر،  بينرر، ح أصرربي ًي

 ح امم ي  أريم 6515ح د نا،   ،ش 6599امةمهوييل دالمرفيل داد،يفل  ،ش 
P.Dictionnaire, op.cit, p.1347. 

ح  ركم يم داارر   6599ح  رو ع  ر،ش 6569 ي، رع  مرفرعح  ار   ر،ش  (G.mollet) غرع يوايرل (19)
 لر ا  (6599-6591)ايدملرل يينرمد ح  رمأس دااكويرل دالمرفريل  (6515-6545)دالهنمدةع 

 الزيل دافويس  ع يلمح  دامشكمل  ع داة دًم امم ي  دريم 
P.Encyclopedique, op.cit , p.526. 

)38) Le provensal, 6 Août , 1956.   

)39  ( LA Marseillaise, 19 Août 1959. 

)40  ( Le provensal, 30 Août, 1956. 

)41  ( LA Marseillaise, 3 novembre, 1956. 

)42  ( lbid, 4 Novembre, 1956. 

)43  ( lbid, 6 Novembre, 1956. 

)44  ( lbid, 7 Novembre, 1956 

)45  ( lbid, 30 Novembre, 1956. 

)46) lbid, 7 Novembre, 1956.  
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)47  ( Le provensal, 23 decembre, 1956. 

يف،ً امةمهوييل دالمرفيل  ع أي،ي 6565 مدرفود يينمد  ح  ا   ،ش  (49) أ ه   6596ي،يو  ح أصبي ًي
 ع داما، يل دالمرفيل    دالحنف  دألام،رعح  كم يم داا   دالهنمدةع امم ي  دريم  بود ل،يح 

دبميرس  ح بيرم طح ريفر،  6519داوطت دا مبع ي ض  ر،ش  دااف، ح دافي، ل داد،يجيل دالمرفيل إزدل
 .91ح ص6599

ح (11)غف،   فيلح  مرف،  دا م ح  م،ط داممحمل داة ي ةح يةمل دامفرنابس دا مبرعح دا ر ا  (45)
 .65(ح ص6596)يمة  دا يد ،ط دا مبيل(ح )بيم طح 

  يرررضةمدط ي ،صرررم  بررر دامحمت برررت إبرررمد ي  برررت دا ارررو ح داكلررر،م داارررويع  دافي، رررع يرررت لرررف (91)
 .499ح يت 6591ح دام  فل داوط يل امكن، ح 1ج (6549-6594)

إبررمد ي  لميررس دحمرر ح  رر،ييا دارروطت دا مبررع داارر يا  دام ،صررمح  زدية دان مرري  دا رر،اع  داباررا  (96)
 .695ح ص6599دا ممعح يلب ل ادي داكنب املب، ل  دا شمح ج،ي ل داموصس 

 66/6/6519 ي، رع يدايكر،اع  مرفرعح  ار   رع بر،ييس  (P.M.France)بييم ي  يس  مدرس  (92)
يت دبس حكويل  ي شرع دامودايرل  6541. د ناس  ع ههم    6512ر،ًب  ع دابمام،  ي ض  ،ش 

، رل داروزيدل يرت 6544األام،  أصبي  زيم امم،ايل  ع حكويل ايطو  دام دنل )أيمو   ( ث   واة ًي
 امم ي  دريم  6599حنة هب،   6594ح يمد  

Mourre, op.cit, p 1011. 

 مررس ب،اما،يرر،ة   ررو  ررع  69/9/6519يدايكرر،اع دهررنمدةع  ارر   ررع  (E.Faure)أاغرر،ي  رروي  (91)
ح  مررس  زيرررم 6599حنررة  6541داةم يررل داوط يررل )اة رررل دا رر  ( ر،ًررب  رررع دابمامرر،  يررت  ررر،ش 

دامدب رلح  رع داةمهوييرل دالمرفريل  (6596-6591)امم،ايل )دامي دريل(  ع حكويرل ةواييرل  بميلر،  
يف،ً اماكويل  ،ش  ، رل دااكويرل  رع هرب،    6592ث  ًي ب ر  إللر،ق ي ر يس  6599ةم،  رواة ًي

 امم ي  دريم  6591 مدرس  د نمم حنة ة،رو  داث،رع  ،ش 
Mourre , op.cit , p .555. 

 رع  (21/66/6516)  و ع  ،ش  61/9/6515يام  داد،يس بت يو فح  ا   ع ي ي ل  ،س  (94)
حنررة  6599ثرر  يمكرر،ً يررت  رر،ش  6599حنررة  6529 ح أصرربي  ررمل،ر،ً اممطررم   رر،ش ي ي ررل دامبرر،

  و دالبت داث،اا اموالم يو رف ينمنرب بشدلريل دويرلح ب ر  د رناف  دامطرم   ر،ش  6516 ،ش 
الرس يامر  دادر،يس دامبر،  ي نلرمدً ب ر   وا رل يرت ج يرمة ةوي ريك، حيرا رلرع   ر،ك ح  6599

 امم ي  دريم  
Mourre , op.cit , p.1030. 
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(ح ادي داكنررررب 6591 -دا رررر،ا  دام ،صررررمح ادي داكنررررب داة،ي يررررل )د  ررررك  ييل حجررررف  يايررررة (99)
  .419ص 6591داة،ي يلح هب، ح 

 .24يمدصح دامل ي داف،بقح ص (91)
 .24دامل ي رلفلح ص (99)

)58) Mourrs, Op.Cit, 605. 

حرر،ة   رر،ش  6515 ع  رر،ش   ررو  6999ج ررمد   مرفررع  ارر   ررع ي ي ررل ايمرروج  (Catroux)ةر، م    (95)
داناق ب،اة مد  ايطرو   رع ا ر   أصربي  زيرم ياري   رع داة دًرم  6541دالي يل  ،ش  - ع داه   

 امم ي  دريم   (6549-6549)ح ث   ليم ابفا   ع يو كو 6544
Larousse, op.cit , p.1214. 

ررب   ررع هررب،   (11) رريس دااكويرررل  يررت دبررس 6591بييررم الةو رر   دارروزيم دامارري   ررع داة دًررم رطل  ًي
دالهنمدةيل غع يوايلح  ي ال صفحي،ط  د  ل اامب ثوية داة دًمح   رو ينامرس يفر  ايل للرف 

امم ير  دريرم  ج، ر  يامر  حفرت دا ر     6591ط،ًمة دانع  اس د،اة ثوية داة دًرم  رع أةنروبم 
 شررم   لررم  ح  رر،ييا دارروطت دا مبررع دام ،صررمح ج،ي ررل داموصررسح ي يميررل ادي داكنررب املب، ررل  دا

 .949ح ص6591
 رررآايف جم، رررل يرررت دامررر اليت داطرررمبييتح  ررر،ييا  لرررمر،ح  مجمرررل رررروي داررر يت حررر،طوشح ادي دالكرررم  (16)

 .15ح ص6591داا ياح اب ،  
 .691دامل ي رلفلح ص (12)
يام  ي يق  ن،مح  مرف،ح إ مدًيسح د يل  مفليتح يةمل دا يد ،ط دالمفلي يلح بطر دا )ةر،رو   (11)

 .26ص 6591( 46-41)ا  اد  داث،رعح ح يمد ( د
ح 6594ح  ريت  زيرم امنمرويت  ر،ش 6514 ي، رع  مرفرعح  ار   ر،ش  (C.pineau)ةم ني،  بي و   (14)

يس داملرمم 6591 واة  زدية داد،يجيل  ح إب،  دا   د  داثفثع  مرة يلرمح دللرق  رع إد ر،ت دارًم
 جم،   ب دا ،صم اودف دا    امثوية داة دًميل امم ي  دريم 

Jacque, Dallous, France et le Mone de puis 1945, Armand, paris, 1966, p.102. 

يةمررل يمةرر  هرر     مفررلي يلح  (6549-6591)زد ررع دألدررمتح دا فدرر،ط د  ررمدًيميل دالمرفرريل  (19)
 .59( ص6599ح )بيم طح (299)دا  ا 

 .24يمدصح دامل ي داف،بقح ص (11)
 .59ح ص6511  دا يد ،ط دا مبيلح صفم دا ا،اح داة دًم دام ،صمةح ي ه (19)
  .24يمدصح دامل ي داف،بقح ص (19)

)69) Dominique, Boufak, la GUERRE D ALgerrien, Clermont.f.d, 1983,p68. 
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)70(Le provensal,21 Septembre, 1956 

ل دانع    دحنة،ز ، يت دبس داباميل دالمرفيل دم  ي ي ل   مد ح ياممر (Athos)) لي ل دثيوس  (96)
ب،أل مال  داضل،ًمح د،ايل يت يلمح ينةل إاة جيش داناميم داة دًممح   ا ي ديمل دأل رمال برر 

-6594)يميرر،يدط  مررر  امم يرر  دريررم  لرر د  يفرر وا بررت يو ررةح دا ررمدق  داثرروية داة دًميررلح  1

 .49(ح ص6599ي ،ال ي،جفنيم )غيم ي شوية(ح )ج،ي ل بط داح  (6512

)72) Le provensal, 23 Septembre, 1956. 

)73)lbid, 24 Septembre. 

)74) LA Marseillaise, ll  Septembre, 1956. 

يلرللة  -يامر  لي رم –يامر  برو  ري،ع  -حفريت أيرل دحمر  - داار،اة  ر  )دحمر  برت بمرل (99)
ةمرر، أيف رر،  مررة ي بيررم ييررم ح  مجمررل دا ليررف دألل ررمح ادي   حدالهررمعح يررضةمدط دحمرر  بررت بمررل

 .62ح ص 6595دآلاد ح بيم طح 

)76) F.L.N: (Le Frontde liberation nationale, mourrc, opcit, p.36. 

)77  ( LA Marseillaise, 2 Novembre, 1956. 

ح  امرر  6519ح أرهررة ايد ررنل  ررع دا مرروش دافي، رريل  رر،ش 6569 ارر   رر،ش  (A.savarry)دال   رر، ،يم  (99)
  دالهرنمدةعح أيرريت  ر،ش دااكويررل ي ،صرب ي ي رل  ررع  زدية داد،يجيرل دالمرفريلح ديرر،ام يرت ةرروداي داار  

دالمرفررريل اشررر    يرررمدةشح إحرررنا  مرررة  مميرررل داللنلررر،ع الررر،ًمة دااررر،اة دادمفرررل امم يررر  دريرررم  دال  
 .61ح ص6516 ، ،يمح ثوية داة دًمح  مجمل ردمل ةفس يل،بب إادية داش    دا ،يلح يلم 

)79  ( LA Marseillaise, 25 Novembre, 1956. 

ح )يمةر  6519 ح إ رمدًيس  داوالير،ط دامنار ة دأليميكيرل  حرم  ح يرمد   يوريرو دحم   مي  دابمص، (91)
 .69ش(ح ص2112د ي،يدط ام يد ،ط  داباوث دال نيمد يةيل ح 

)81)  Lutz Bunch, strik at samu: Jardan and Israel. The united states, and 

origins of six day war, Diplomatic, history, vol 32, jan, 2008, p.70. 

)82( F.R.U.S. 1964-1968, vol xlx, Arab-Israel Crisis and war, U.S. Governement 

printing office, weshing ton, 1968. 

 .54دامي   6519ح يمد   يوريو  4 .د.س. ادي داب اح صايلل داط،ياي، ح ا   ح دا  ا )بف(ح  (91)
)84) Mohammed, H.Heikal, sphinx and commissar, The rise and fall of soviet 

lnfluence in the middle East, (London, 1978), p.174. 

ح يمةر  دا يد ر،ط داوحر ة دا مبيرلح بيرم طح 2111-6549 مع يا، يلح  مرف،  داوح ة دا مبيرل  (99)
 .696ح ص2119
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وي داا يل دالمفلي يل  حمةرل   دا د،زد ح داثوية دا مبيل  إ مدًيسح ايد ل  ،ييديل   ي، يل  ت  ل (91)
 .219-211(ح ص ص6519دانامي داوط عح ادي دالمي ل املب، ل  دا شمح )بيم طح 

 .616دألدمتح دامل ي داف،بقح ص (99)
دافرر ل  (1)حمرر م  برر داةوداح دافي، ررل دا يةوايررل  ةرر،  داشررمق دا مبررعح يةمررل دالمي ررلح دا رر ا  (99)

  دريم ةضا    695( ح ص6515ح )يلمح (9)
 اميرم  (6)ح ص (1)ح  ثيال يدر  (241/426111)ا.ك. . يمل،ط  زدية داموصفطح يمف يد  

دافل،ية دا مدديل  رع بر،ييسح دانبر،ا  دانةر،يم بريت  مرفر،  دار    دا مبيرل  إ رمدًيسح  دامر يخ  رع 
26/2/6519. 

)89) Naseer Haruri, Natali herener, France and the middle east, (1967- 1968), 

the middle east Journal, vol (23), no (4), autumn, (U.S.A) 1969, p.489. 

د  رررمدًيميل((ح يةمرررل دافي، رررل  –ربيرررل دالصرررله،رعح ))دا بموي، ررريل دالمرفررريل  دامودجهرررل دا مبيرررل  (51)
 .96(ح ص6592ح  شميت دأل    أةنوبمح )يلمح 9ح داف ل (11)ح دا  ا 9دا  ايلح ش

ح 5ح يةمررل  رر،ييا دا ررم   دا رر،ا ح بيررم ط دا رر ا 6519تح ))ايطررو   دا ررم   حررم  حمرري  أبررو   دارر ي (56)
 .9ح 4( ح ص ص 9191-ح  موز  يوايوح )بيم ط6داف ل 

 ارر   ررع د ةمدريرر،  رر،جم إاررة  مفررليت  رر،ش  (6959-6515) ((Levy Eshkol))( ايلررع أهرركو ح *)
 ررع  لرر،بل داه،ج،ررر، ح  زيررم در،ش برر  ي  رر،ش  ررع راررس دأليررفك دألام،ريررل إارة  مفررليتح   ررو  6564
يف،ً اموزيدل يت ( 6511-6592)دا يد ل  امم ي  دريم   ب داو ،  داكير،اع  6515حنة  6511ًي

 .99ح ص6594ح دا مبيل ام يد ،ط  دا شمح بيم طح 6 ة،يس ز يمم دامو و ل دافي، لح ج
ل،يدبعح  شميت داث،رعح ج،ك ةوب،يح د يدق ج ي ة  ت حم  دألي،ش دافنلح   ميب ره،ا ليمح ادي دا (52)

 .94(ح ص6599)بيم طح 
 . بوانر،ح ج. ييممرو  ي، رل  مرفر، إزدل دا رم  يررت ايطرو  إارة بويبير  ح  مجمرل ح ريت حلررب،ًع   (51)

 .614يكنب داثا، ل  دا يد ،ط  دال  دا داا بع ) ويي،  ا.ط( ص
.  مجمرل يامر  (6592-6549) ب داكمي  دبو داكش ح دالا، ل دأليميكيل  داشمق دأل  ط.  (54)

ح  دريرررم دي ررر،ًح طررر، م 666(ح ص6556 ررر،يش   ررر،طف  لررريب،طح ج،ي رررل دايميررروكح )دأليا ح 
ادي داشرم ق داثا، يرلح )بطر داح  (6559-6549)لمف دابك،لح  مفليت يت دانافي  إارة د  رمو 

 .229ش(ح ص2116
 .219ح ص6592ياموا رةيب أبو داميسح صا، ل  مرف،ح ي  فل ةس دا م ح  (59)
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ح دام  فل دا مبيلح ام يد ،ط  دا شرمح ةر،رو  2يوريوح دااايال  دامفنابسح   9اللع دادواعح  (51)
 .15(ح ص6594 -داث،رعح )بيم ط

)97) L' Humaité , 20juin , 1967. 

يجرس ا ارل  رو ينع  ار   رع دا ،صرمل )دافر،بال( بلم ربوي   A. kossyguineدايكفرع ةو ريطت  (59)
رريس دارروزيدل  ررع  هرر  لم هرروع  (6519)مدا ح يارر، ن ي ي ررل ايي طرر6514 رر،ش   6511ر،ًررب ًي

 أةنرروبم    دألثرر  د ررنا،  يررت ي لرربل بفرربب يم ررل  ررع  شررميت  6514دصرربي برر يف   ررل  رر،ش 
   و ع  ع رلس دا ،ش امم ي  دريم  6591

Mourre, op.cit, P.870. 

)99) L' Humanité, 22 Juin, 1967. 

 .41ةوب،يح دامل ي داف،بقح ص  (611)
 دأل رمالح د رن  ب،ار  ،ت  ر  دال رند دش 6526 ا   رع يو ركو  (A.sakharov)ر ييل زدل،ي ع د (616)

 ح امم ي  دريم 6599ح حلس  مة ج،ً ة روبس امففشح د رف، دا و يلح ي د ب  ت حاوق 
Dictionnaire, Encyclo pedique pour tous, petit larousse, libraire, paris vie, 1981, 

p.1671. 

)102) L' Humanite, 25 sept, 1967. 

)103) Ibid, 27 sept, 1967. 

 .614ح دامل ي داف،بقح صدألدمت (614)
 .65 فيلح دامل ي داف،بقح ص (619)
ي يمررررررل داناميررررررم ( 6591-6519)يررررررب ا   دا رررررر،ا   إ ررررررمدًيميلهررررررا،ذة يو ررررررةح  فدرررررر،ط  (611)

 .649( ح ص6599دالمفلي يلح بيم طح )بيم طح 
 .691دامل ي رلفلح ص (619)

)108( L' Humanite, 17 March 1972 . 

يانبفل يت  يلس ايدمح داا   دالهنمدةع دالمرفعح  داا يل دالمفلي يلح ريمة  ،ييديرلح يةمرل 
 .641ح ص6599ح  موزح 49ه     مفلي يلح دا  ا 

 (109) John, L. scherer ((Soviet and American behavior during the yom 

kippur war, world Affairs, vol, 141, No .1 (summer, 1978) p.5. 

)110) willim B quandt. ((soviet policy in the October, middle East war 

International affairs. vol. 53, No.3 (Jul, 1977), p.381 



 
   

  [915]       أكرم عبد علي د.أ.م.                                               بين الفرنسيينموقف الحز  

                                                                                                              

)111) Jon, D, Glassman, Arms for the Arabs, The soviet union and War in 

the middle East, the jons Hopkins university press (Baltimor and 

London, 1977) p.101. 

 .629داكش ح دامل ي داف،بقح ص أبو (662)
ح (19)داوحر ة دا مبيرلح يةمرل هر     مفرلي يلح دا ر ا  إارةح دا واة   لم  د     ب دامحمت  (661)

 .99(ح ص6594-)بيم ط
)114) Bary Rubin, U.S. policy and the October War, Merip Report, No, 23 

Dec (1973), p.8. 

، 6599 ح داهيئرررل داملرررميل دا ،يرررل امكنررر، 2 ب دافرررن،ي دالويمرررلح حرررم  دافررر، ،ط دافرررنلح  ( 669)

 .691ص

)بيررم طح  (29)دا رو ح يوددرف  ،اميرل يررت داارم ح يةمرل هر     مفرلي يلح دا ر ا  أبروي  ر   (661)
 .29(ح ص6591

 .49جل، ح دامل ي داف،بقح ص (669)
 .616-625يو ةح دامل ي داف،بقح ص ص (669)
ح )بيم طح  (11)يلللة ةمةو عح دالا، ل دالمرفيل  داام ح يةمل ه     مفلي يلح دا  ا  (665)

 .611(ح ص6594
 C.G.Tي ، س رار،بع  مرفرعح  مرس  رع را،برل  6521 ا   ،ش   G-marchaisجويج ي،يهيل (621)

 6591 ركم يم داار    ر،ش  أصربي 6549 ر،ش  صلوع داا   داشريو ع دالمرفرع إاةدرنمة 
 امم ي  أريم  6591 دمة داا    ت اةن، وييل دابم اين،يي،  ،ش 

Akoun op.cit . p.60 

ح )بيم طح (21)ص،اق جف  دا ي ح داا يل دالمفلي يل ا اي،ح يةمل ه     مفلي يلح دا  ا  (626)
 .261(ح ص6591

 .641ايدمح دامل ي داف،بقح ص (622)
 .59دا و ح دامل ي داف،بقح ص أبو (621)
 .59دامل ي رلفلح ص (624)
صرايلل دهرنمدةيل اد  ر  ب  ر،ا  رت د كر،ي داار   دالهرنمدةع  رع  (L' unite)صايلل اورنيرل  (629)

 يا،الط د فم  بشعل يت داافوة  داا ة امم ي  دريم 
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Emmannel, Derieux, Jean, C.texcier, La press quotidienne Fransaise, Armand, 

colin, paris, 1974, p.134 

 .229ايدجح دامل ي داف،بقح ص (621)
 .41جل، ح دامل ي داف،بقح ص (629)
 .229دامل ي داف،بقح ص حايدج (629)
ح يمةررر  6519داررروطت دا مبرررع ي رررض  ررر،ش  إزدلبود لررر،ي داافررر، ح دافي، ررريل داد،يجيرررل دالمرفررريل  (625)

 .91ص (ح6599 -ايد ،ط داوح ة دا مبيلح )بيم ط 


