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 فرنسا بين الحربين

 

صعبا بعد داخلٌا  رغم انتصارها فً الحرب العالمٌة األولى غٌر ان فرنسا عانت وضعا       

وعدم  لباهضةبسبب تكالٌف الحرب ا، سٌما اوائل العشرٌنات من القرن المنصرم ، الحرب 

، وتصاعد وتٌرة للحرب  ةساحة مكشوف والدمار الذي لحق بها كونها  االستقرار االقتصادي ،

الخالفات السٌاسٌة بٌن الٌمٌن المتطرف والٌسار الصاعد بقوة نحو السلطة . هذا الى جانب  

 تجدد مخاوفها بٌن الحٌن واآلخر من انتقام او ثأر المانً . 

وقبل الخوض فً التفاصٌل التارٌخٌه البد من القاء نظرة على طبٌعة النظام السٌاسً الفرنسً   

وعرف بدستور الجمهورٌة الفرنسٌة الثالثة . استنادا الى  1491الى  1578الذي حكم من 

 الدستو اعلن نظام الحكم جمهوري دٌمقراطً برلمانً قسم سلطاته الى ثالث سلطات :

عضو ٌنتخبون  166تتكون من مجلسٌن ادنى ) النواب ( عدد اعضائه  :  السلطة التشريعية

 066للتصرٌت العام للذكور ومجلس شٌوخ عدد اعضائه الربع سنوات انتخابا حرا مباشرا وفقا 

عضو ٌتم تعٌٌن ثلثهم لمدى الحٌاة والثلٌن المتبقٌٌن ٌختارون لتسع سنوات من كلٌات انتخابٌة 

 تمثل اقسام البالد االدارٌة . 

الجمعٌة الوطنٌة فً جلسة مشتركة تضم تتمثل برئٌس البالد الذي ٌنتخب من  السلطة التنفيذية :

حدد  1485وٌمارس مهامه لسبع سنوات اال ان التعدٌل الدستوري للعام ب والشٌوخ . النوا

 سنوات رئاسته بخمس فقط . 

اما صالحٌاته فتتمثل اقتراح التشرٌعات القانونٌة للبرلمان وهو القائد االعلى للقوات المسلحة له 

 حق تعٌٌن كبار المسؤولٌن فً الدولة وحق اصدار العفو والتفاوض فً عقد المعاهدات . 

 وهً السلطة العلٌا فً فرنسا .  السلطة القضائية :

م االستقرار السٌاسً وسرعة تبدل الحكومات فخالل أهم ما ٌؤشر على التارٌخ الفرنسً عد   

وزارة هذا ٌعنً ان العمر المتوسط  44توالت ما ٌقارب  1496و 1576المدة بٌن عامً 

للحكومات الفرنسٌة ال ٌتجاوز ثمانٌة أشهر . ٌعود ذلك الى النظام االنتخابً الذي ٌعتمد على 

ب باغلبٌة سٌاسٌة فتلجئ االحزاب والقوى التمثٌل النسبً للسكان ما ٌؤدي الى عدم فوز أي حز

السٌاسٌة الى تشكٌل وزارات ائتالفٌة توزع فٌها المناصب تبعا لصفقات سٌاسٌه ال تمكن أي قوة 

تنفٌذ برنامجها االنتخابً مما ٌجعل الحكومات الفرنسٌة ضعٌفة ومن السهل اسقاطها على ٌد هذا 

الى فقدان االغلبٌة البرلمانٌه والتصوٌت علٌها اذ ما سحب وزرائه منها مما ٌقود  الحزب او ذاك

 بعدم الثقه االمر الذي ٌعنً تشكٌل حكومة ائتالفٌة اخرى او الدعوة الى انتخابات جدٌدة . 



 

   

 االحزاب الفرنسية وتطورات الوضع الداخلي

 توزعت التٌارات الحزبٌة الفرنسٌة الى ثالث اتجهات سٌاسٌة اٌدٌولجٌة :

 تطرفة : احزاب يمينة م1

 الصراعات اثر داخلٌا استقراره بعدم طوال ولسنوات فرنسا فً السٌاسً الوضع عرف  

 معظم وخالل 1414 العام بعد.  واالشتراكٌٌن المحافظ الٌمٌن احزاب بٌن والعقائدٌة الحزبٌة

 وبعض والتجارة المال رجال  من أي) الٌمٌن احزاب من ائتالفٌة حكومات تشكلت العشرٌنات

 الحالة استقرار فً رغبتهم وتتركز والكنٌسة الجٌش ٌناصرون جمٌعا وهؤالء ،(  االقطاعٌٌن

 وألف 1414 عام انتخابات فً االئتالف هذا فاز وقد.  المحلٌة الشؤون وتهدئة االقتصادٌة

 وطالبت فرساي معاهدة اٌدت التً(  1499 – 1414 الوطنٌة الكتلة حكومة)  بأسم ماٌعرف

 معارضة وانتهجت الفاتٌكان مع الدبلوماسٌة العالقات عدها فً واستؤنفت نٌاالما بمعاقبة

 الغنٌة االلمانٌة الروهر لمنطفة الفرنسٌٌن احتالل اعمالها خاتمة وكانت االشتراكٌة االحزاب

 بعد المانٌا على فرضت التً التعوٌضات سداد لضمان 1490 عام المعدنٌة والثروات بالمناجم

 اشتهروا اذ البرلمان خارج المتطرفون الٌمٌنٌون نشط الغالب وفً . المبالغ لتلك سدادها استحالة

 .  الضوضاء ونشر العنف باعمال

 وتقسم لثالث محاور  –: احزاب يسارية 9

 احزاب يسارية راديكالية  -أ

 احزاب يسارية اشتراكية  -ب

 احزاب يسارية شيوعية  -ج

بدعم من الحزب االشتراكً  1499فاز الرادٌكالٌون االشتراكٌون فً انتخابات عام       

( . اتبعت تلك الحكومة نهجا مناهضا  1491 – 1499الفرنسً وألفوا حكومة برئاسة ) هرٌو  

للنفوذ الكنسً واتخذت وسائل لتثبٌت العملة الفرنسٌة ) الفرنك ( وسحب القوات الفرنسٌة من 

السٌما ما ٌتعلق بالحدود  1498وهر كما مهدت السبٌل للتفاوض بشأن معاهدة لوكارنو اقلٌم الر

 الفرنسٌة االلمانٌة ونزع السالح فً منطقة الراٌن .

ٌعد الحزب االشتراكً الرادٌكالً حزب الوسط رغم انه ٌصنف ضمن احزاب الٌسار ، فقد     

ر التجار والمجموعات الفالحٌة االقل الفئات الدنٌا من الطبقة الوسطى و صغاكان لسان حال 

محافظة . دعا هذا الحزب الى تنفٌذ تشرٌعات اجتماعٌة تقدمٌة دون زٌادة فً فرض الضرائب 

ورغم ان هذا الحزب كان ٌحمل اسم االشتراكٌة اال انه كان مدافعا عن القطاع االقتصادي 

هضا لالكلٌركٌة ) النفوذ الخاص والملكٌة الخاصة وكذلك مدافعا عن الحرٌات الفردٌة ومنا

 الكنسً فً الدولة ( . 



اما الحزب االشتراكً الفرنسً فكان عنصرا مهما فً التشكٌالت الوزارٌه غٌر انه ضعف     

وتشكٌلهم الحزب الشٌوعً الفرنسً . لذا نجد فً  1496بعد انشقاق اعضائه االكثر تطرفا عام 

ٌن فً االنتخابات العامة وٌفوزون بمقاعد فً اقصى الٌسار الشٌوعٌٌن الذٌن كانوا دوما مشارك

البرلمان . اما فً اقصى الٌمٌن فقد برز حزب العمل الفرنسً الملكً النزعة اضافة لمنظمات 

  . اخرى مناهضة للنظام الجمهوري 

 (6292 – 6291 ) االتحاد الوطني حكومة

االزمة المالٌة ومااعقبها من نتائج شكل الزعٌم الٌمٌنً المحافظ راٌمون بوانكارٌه  بسبب    

حكومة " االتحاد الوطنً " ، التً قامت بعدة اصالحات منها فرض ضرائب جدٌدة واعادة 

تنظٌم عملٌة جمع الضرائب وتقلٌل النفقات الحكومٌة الجل تحقٌق الموازنة المالٌة وتثبٌت سعر 

من جهة سً بحوالً خمس قٌمته التً كانت علٌه قبل الحرب العالمٌة االولى . الفرنك الفرن

اخرى رفضت الحكومة دفع معظم الدٌون الداخلٌة ما ازعج حاملً سندات الدٌن الحكومٌة . وقد 

 قللت هذه االجراءات من تعرض فرنسا لحالة من االفالس القومً .  

اذ نمت الصناعة و ان كان  1494 – 1491ً تحسنت تبعا لذلك اقتصادٌات البالد بٌن عام 

اغلبها ذي انتاج صغٌر ٌغلب علٌه الطابع الكمالً ، غٌر ان الوضع لم ٌستمر فقد شجعت 

الحكومة االنتاج الصناعً الثقٌل والواسع وساعد فرنسا فً ذلك عودة اقلٌمً االلزاس واللورٌن 

ارتفع معدل االنتاج الصناعً . . وحلت معامل عصرٌه جدٌدة محل تلك التً دمرتها الحرب و

لكن ذلك لم ٌنعش كثٌرا واقع فئة العمال الفرنسٌٌن الذٌن انتهت اضراباتهم للمطالبة بحقوقهم 

بالفشل وانقسمت اتحادات النقابات العمالٌة الى كتلتٌن احداهما شٌوعٌة واالخرى غٌر شٌوعٌة ، 

فان العمال الفرنسٌٌن  1406فٌذ عام ورغم اقرار الئحة الضمان االجتماعً التً دخلت حٌز التن

 استمروا بمطالبهم لتحسٌن ظروفهم واقرار حقوقهم كاملة . 

 

 فرنسا واالزمة االقتصادية العالمية ) الكساد االقتصادي ( 

لت آثار االزمة االقتصادٌة  لفرنسا متأخرة قٌاسا بالدول النصاعٌة االخرى بسبب وص     

ري ـبٌن الصناعة والزراعة . االنها كانت جزء مما ٌج توازن قطاعات االقتصاد الفرنسً

اع اللجوء اشتغال ـارة وانتشرت البطالة كما شـالتج 1406حولها فً العام فتدهورت  فً العام 

حوالً ملٌون ونصف  1408العمال بعقود مؤقتة ، حتى بلغ عدد العاطلٌن عن العمل فً العام 

% مما كان علٌه قبل 96الكثر من  1406عام  الملٌون . اما االنتاج الصناعً الذي وصل

. انعكست االزمة  1410الى الذي كان علٌه عام  1409الحرب العالمٌة االولى انحدر عام 

االقتصادٌة على الوضع السٌاسً فً فرنسا فباتت الوزارات قصٌرة العمر اذ تعاقبت سنة 

وفً انتخابات وزارة .  وتشكلت فً سنوات بٌن الحربٌن اربعة واربعون خمس وزارات 1408

زاد عدد مقاعد الرادٌكالٌن االشتراكٌٌن فً البرلمان وكانت الوزارات التً ٌشكلها  1409العام 

هؤالء الرادٌكالٌون تعتمد بصورة اساس على احزاب الٌمٌن ولما كانت تلحك الوزارات تتخوف 

 االقتصاد فً النفقات . من التضخم النقدي بقٌت متمسكة بمعٌار الذهب واتبعت سٌاسة التقشف و



  

  الفاشية والجبهة الشعبية المنظمات

 

وهو اتجاه كان موجودا فً سنوات االزمة االقتصادٌة العالمٌة برز اتجاه معادي للجمهورٌة 

دائما لكنه كان مستترا ، فظهر اتجاه فاشً ٌحاكً المنظمات الفاشٌة االٌطالٌة وااللمانٌة واشهر 

تلك الجمعٌات ) عصبة صلٌب النار ( التً اسسها الكولونٌل ) دي الروك ( وادعت ان عدد 

الصناعٌٌن . وفً الف عضو اما ممولوها فكانوا مجموعه من االغنٌاء  06اعضائها وصل الى 

حدث  ما ٌعرف بــ  ) فضٌحة ستافسكً ( وهً فضٌحة سٌاسٌة مالٌة حدثت بسبب  1409العام 

احد االثرٌاء الروس اسمه ستافسكً كان قد اقنع سلطات المجلس البلدي فً مدٌنة باٌون بطرح 

ما بعد انها سندات مالٌة فضال عن اٌداع مبالغ مالٌه كبٌرة ومجموعه من التحف االثرٌه تبٌن فٌ

جمٌعا مزورة وكان قد حصل على ارباح وفوائد لقاء ذلك بمساعدة شخصٌات سٌاسٌة فرنسٌه 

وقد استغل الطرف المعارض للحكومة هذه الفضٌحة رفٌعة المستوى ومهمة فً الحكومة 

حٌث اجتمع  1409وصل الهٌاج السٌاسً والشعبً الى اندالع المظاهرات عام . السقاطها 

لفاشٌه من الٌمٌنٌن المتطرفٌن فً منطقة النكورد ببارٌس مهددٌن البرلمان ذوي المٌول ا

 باقتحامه واسقاطه . 

عندئذ انتشر الشعور بالخطر بٌن العناصر اللٌبرالٌة والدٌمقراطٌه والعمال والنقابٌٌن   

م واالشتراكٌٌن . اما الشٌوعٌون فكانوا معادٌٌن للجماعات الفاشٌة اال انهم فً نفس الوقت ل

فً حال ٌكونوا اصدقاء للحكومة لكنهم سرعان ما احسوا بالخطر الفاشً على االتحاد السوفٌاتً 

لذا  انتصار الفاشٌٌن الفرنسٌٌن لذلك اضطروا للتحالف مع بقٌة العناصر المناهضة للفاشٌة .

اكٌٌن اعلن الشٌوعٌون اضرابا عاما تبنته نقابات العمال كما دخلوا فً تحالفات وطنٌة مع االشتر

ٌن وٌسارٌٌن  عرف هذا التحالف باسم ) الجبهة الشعبٌة ( التً ٌبمختلف مشاربهم من رادٌكال

 انتشرت فكرة تأسٌسها فً مختلف الدول االوربٌة ابان حقبة الثالثٌنات من القرن العشرٌن . 

ءات اعلنت الجبهة الشعبٌة انها ستقوم بدور الدفاع عن الجمهورٌة ضد الفاشٌة وستتخذ اجرا  

نالت الجبهة نصرا كاسحا فً االنتخابات  1401ناجعة ضد الكساد االقتصادي ، وفً ربٌع 

النٌابٌة واصبح االشتراكٌون الفرنسٌون الول مرة فً تارٌخهم ٌشكلون الحزب الزعٌم فً 

. صار الزعٌم االشتراكً لٌون بلوم الداعٌة لالشتراكٌة الدٌمقراطٌة واالصالحٌة  البرلمان

االشتراكٌٌن اما الشٌوعٌون الذٌن زاد  زارة ائتالفٌة تضم االشتراكٌٌن والرادٌكالٌٌنورئٌسا لو

 مقعد فلم ٌشاركوا فً الوزارة لكنهم تعهدوا بمساندتها .  79الى  16تمثٌلهم فً البرلمان من 

 

 وزارة الجبهة الشعبية وما بعدها 

التً لم تبق اكثر من سنة غٌر انها وضعت منهاجا تشرٌعٌا مهما رغم قصر عمر وزارة بلوم    

عرف باسم ) النهج الفرنسً الجدٌد ( ، على غرار النهج االمرٌكً الذي طبقة روزفلت فً 



والذي هدف الى زٌادة القدرة الشرائٌة الوالٌات المتحدة بعد سنوات االزمة االقتصادٌة العالمٌة 

 تركزت حول اصالح الحالة االقتصادٌة سٌما حولمحاور عدة النهج الفرنسً  تضمن  للفرد .

بسبب انتشار حركة اضراب العمال التً عمت جمٌه انحاء البالد تعهد بلوم باجراء  ، العمال فئة

اصالحات عاجلة فتدخل لدى اصحاب المصانع فً زٌادة اجور العمال كافة وتحقٌق تشرٌعات 

برلمانٌه مهمة لصالحهم . فاقر البرلمان خالل فترة قصٌرة قوانٌن حددت ساعات العمل 

ط مع االلتزام بدفع اجور العمل كاملة خالل العطل واخٌرا تشرٌع االسبوعٌة اربعٌن ساعه فق

قانون المساواة الجماعٌة . وكان لتشجٌع الحكومة ومساندتها للحركة العمالٌة اثرا فً زٌادة عدد 

النقابات وزاد من االنتساب لها اذ اصبح خالل سنة واحدة فقد خمسة مالٌٌن منتسب للتنظٌمات 

 . وة العمال وتنظٌماتهم بسبب اتحاد المنظمات الشٌوعٌة وغٌر الشٌوعٌة . كما زادت قالنقابٌة 

صناعة السالح والطائرات وحل المنظمات  كتأميماصالحات اخرى  شمل النهج الفرنسي    

المأتي أسرة الفاشٌة ، واعٌد تنظٌم بنك فرنسا ووضعه تحت سٌطرة الحكومة لتحطٌم سٌطرة " 

 .رٌق تثبٌت االسعار وشراء القمح من الحكومة ومنح الفالحون مساعدات عن ط "

ومن نقاط الضعف التً وجهت للنهج الفرنسً او حركة االصالح ان الحكومة ظلت عاجزة      

. كما انها أي الحكومة تعتمد كثٌرا على حلفائها الرادٌكالٌن عن اصالح العجز المالً 

االشتراكٌن الذٌن ٌنتمون فً اغلبهم للطبقة الوسطى لذا لم تستطع تنفٌذ أي اصالحات اقتصادٌة 

 بنٌوٌة اساسٌة . 

رغم ذلك فان العمال الفرنسٌٌن وبسطاء الناس ابتهجوا لقٌام حكومة عدوها جمهورٌة اشتراكٌة   

. ونادى المحافظون الفرنسٌون ومن ٌقف خلفهم من الفاشٌٌن بالثورة على تلك الجمهورٌه 

واخذوا ٌحذرون الناس من والدة دكتاتورٌة على غرار ما ٌحدث فً االتحاد السوفٌاتً على حد 

الن مصٌر فرنسا اصبح بٌد بلوم الٌهودي الٌساري االشتراكً ووصلوا حد الدعوة الى  قولهم

او اٌطالٌا سقوط الحكم فً فرنسا ولو كان على ٌد اعدائها من الخارج وفً ذلك تلمٌح الى المانٌا 

 فً فرنسا .  موامكانٌة تدخله

الوضاع الدولٌة فٌما حددت ان منهاج االصالح الذي تبنته الجبهة الشعبٌة تزامن مع هٌاج ا   

ساعات العمل فً فرنسا كانت المصانع االلمانٌة تعمل بكامل طاقتها وفً ظل بعث النزعة 

العسكرٌة فً المانٌا النازٌة كان على فرنسا تبنً منهاج اعادة التسلح . لقد عرقلت المعارضة 

ال عن عن التعاون مع التً اٌدتها جهات مختلفة نجاح منهاج اعادة التسلح وتوقف رجال االعم

االصالحات الجدٌدة وحاولوا رفع اسعار منتجاتهم وعلٌه بدأ العمال بالتذمر من ارتفاع االسعار 

ال ٌتناسب مع زٌادتهم فً االجور . من جهة اخرى ادى تطبٌق ساعات العمل وتحدٌدها باربعٌن 

اج الصناعً لم ٌرتفع ساعه فً االسبوع الى غلق المصانع ٌومٌن فً االسبوع وعلٌه فان االنت

% على ماكان علٌه ابان  8لم تصل زٌادة فرنسا الى اكثر من  1405كثٌرا ، فحتى العام 

واالمر الذي زاد االقتصاد الفرنسً سوء هروب الذهب الى خارج اشتداد االزمة االقتصادٌة . 

 البالد . 

مجلس الشٌوخ سقطت حكومة بلوم  ، التً لم تعمر اكثر من سنة واحدة ، بسبب رفض   

 الفرنسً منحها صالحٌات مالٌة طارئة واعقب ذلك تفكٌك الجبهة الشعبٌة. 



حكومة من الرادٌكالٌٌن االشتراكٌٌن ، الذٌن فسخوا تحالفهم مع  1405تشكلت فً العام   

الٌسارٌٌن ،  برئاسة ادوارد دالدٌه وقد انشغلت بصورة رئٌسة فً مواجهة االزمة السٌاسٌة 

ا لم ٌتبق من الجبهة الشعبٌة اال القلٌل كما تدنت قوة العمال واصابها االنهاك سٌما الدولٌة . هكذ

الذي كان موجها ضد الغاء نظام االربعٌن ساعه عمل باالسبوع .  1405بعد اضراب العام 

 افشلت الحكومة االضراب واتخذت اجراءات وعقوبات انتقامٌة . 

ة ذهبت للتارٌخ شأنها شأن السنوات العظام سنة عظٌم 1401اعتبر العامل الفرنسً سنة   

االخرى اما الطبقات المترفه فقد اصٌبت بالهلع نتجة االضراب العام ونمو االنقسام الداخلً 

 والتباغض االجتماعً . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


