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د .عالوي فضيةل
جامعة اجلزائر-8أبو القامس سعد هللا
مقارابت فرحات عباس يف مسار التحرر الوطين
معادالت الهوية واحلرية والنخبة وامجلاهري
اللكامت املفتاحية :فرحات عباس -فرنسا-الاحتاد ادلميقراطي للبيان اجلزائري -جهبة التحرير الوطين-
الثورة –النضال الس يايس
املقدمة:
عرفت مرحةل التحضري الوطين لالس تقالل جتاذاب كثريا وحادا بني تيار الاصال ح الاجعامعي
كقاعدة للثورة  ،وتيار الاندماج اذلي يبحث عن اس تغالل املتا ح للوصول اىل غاايت اس تقالل
مرحلية  ،وتيار الاس تقالل الوطين والثورة عىل الاس تعامر .
واكن عباس فرحات احد الرموز الوطنية الكربى اليت صنعت احلدث يف لك املراحل بتغيري
املوقف تبعا للحداث وتطوراهتا وانتاج مقارابت وصلت اىل حد التناقض لكهنا يف الخري
أنتجت للجزائر زعامي س ياس يا أراد الثورة ابلقانون مث انتقل اىل البحث عن املصاحلة داخل
احلركة الوطنية ليصل اىل الاخنراط يف ثورة حترير مث يصري احد أمه قادهتا الس ياس يني ليصنع
لنا اشاكليات يف فهم مقارابته اليت نزعت اىل العلامنية املعزتة ابالسالم  ،واىل احلرية املعامهية
مع املس تعمر  ،واىل الثورة يف ظالل القانون ويه نقائض ال جتمتع يف عقد واحد الا يف مقارابت
فرحات عباس اليت اكنت ترى جزائر تس توعب التناقضات يسعى هو اىل حتقيقها بأيرس
التضحيات لكنه مل يس تطع الن للحرية امحلراء ابب بلك يد مرضجة يدق فهل اكن الاندماج
يف فكر س ياسة فرحات عباس حقيقة مس مترة ام مناورة س ياس ية ؟
 .0عباس فرحات بني اكراهات الواقع ورؤى املس تقبل
لقد اكن عباس فرحات منوذجا س ياس يا ممزيا يف حركة النضال الوطين خالل منتصف القرن
العرشين  ،وقد شلكت هل حرية شعبه هاجسا مس مترا الزمه طيةل النضال وحصبه اىل الهناية
.واذا اكن الناس قد عرفوا فرحات عباس رئيسا للحكومة املؤقتة ورئيسا لول برملان جزائري
فقد عرفوه أيضا فرحات عباس الاندمايج .
ولكن غاب عنا اوغيب عنا معىن الهوية الوطنية يف فرحات عباس اذلي ظل ممتساك ابالسالم
والعربية ابعتبارهام الوعاء اذلي ال ميكن أن تكون اجلزائر بدوهنام شيئا مذكورا لهنا بدوهنام مل
تكن من قبل قد عرفت خشصيهتا املمتزية كام طمح الهيا أمثال يوغرطة او ماسينيسا .
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كام غيبت عنا مقارابت عباس يف ملف احلرية والاس تقالل ويه مقارابت االعداد والتدرج
اليت تسري علهيا الس ياسات الواعية والقوى العامةل يف حقل التغيري والتحرر وتزنع الهيا النخب
اليت درست حركة التارخي وتعي املتا ح أماهما مثلام قال هو "  :اكن علينا بداية انقاد شعبنا
ابلوسائل املتاحة من الاحنطاط اذلي يعيشه عن طريق تعلميه وتثقيفه وتشغيهل  ،ليدافع عن
حقوقه ريامث حيل اليوم اذلي يطالب فيه بتقرير مصريه بنفسه ".
وال ميكن أن حنمك عىل هذه الرؤى من خالل حاةل الطفرات همام اكنت نتاجئها لن البيئة التارخيية
حامكة عىل احلدث التارخيي يف س ياقه وليس يف س ياقات الزمنة التالية هل .
وقد اكنت الثورة طفرة اترخيية أخلطت أوراق مصايل احلاج وبعرثت اديولوجيته اليت أسس
يف اطارها رؤى الاس تقالل  ،وجعلت موقفه يرفض الاخنراط فهيا ويهنيي مساره النضايل ضد
جهبة التحرير اليت ومصته ابخليانة يف حني اس توعبت فرحات عباس اذلي يقارب مصايل احلاج
يف الرمزية ولكنه خيتلف معه يف التدرج واملرونة الس ياس ية والاحنياز ملصلحة الوطن والشعب
قبل اذلات واحلزب .
وأيضا ال ميكننا أن نعمتد ابطالق رواية التارخي اليت تدفعها دوافع اخلصومة والرفض فتارخي عباس
فرحات مل تكتبه القالم احلرة بل همينت عل كتابته كغريه الس ياسات السلطوية اليت وضعته
يف االقامة اجلربية  ،وال تزال ملفات التارخي مل تتحرر لكيا اىل الن رمغ حماوالت رد الاعتبار
املتواصةل ابجتاه رموز التارخي مضن مسارات املصاحلة التارخيية احلديثة الاععامد.
ان فرحات عباس خاض معادالت نضالية عسرية مبقارابت مهنجية يف حلظات اترخيية قلقة فمل
تس تطع كميياء الصيديل أن جتنب النضال مضاعفات بعض العقاقري اليت قاومهتا مناعة جسم
الثورة يف منطلقها مث تقبلهتا لتصنع الاس تقالل ولكهنا مل تس تطع ان تس توعب التطور الفكري
والس يايس والرؤية الاسترشافية لعباس لهنا بقيت تقيس الفاكر من زاوية نظر البندقية وتقتات
من رصيد الرشعية الثورية وحاكايت اجملد املايض يف حني اكن عباس فرحات رجال من كوكب
املس تقبل .
 .8مركب الاس تعامر يكشف ومه املساواة يف جمازر ماي 0491
اثر الشعب اجلزائري مبارشة بعد انهتاء احلرب العاملية الثانية ،معربا عن فرحته ابنتصار فرنسا
وحلفاهئا عىل النازية الملانية يف مظاهرات سلمية رفع خاللها الفتات كتب علهيا " حتيا اجلزائر
" أطلقوا رسا ح « مصايل احلاج » '' حتيا اجلزائر املس تقةل '' و" ِلتسقط االمربايلية "(. )1
اكن ذكل يوم الثالاثء  2ماي  0491اين قام الاس تعامر بقتل  91111جزائري
وحتويل املظاهرات السلمية اىل جمزرة رهيبة خللق الفزع يف النفووس ،وحل الحزاب الس ياس ية
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املناهضة هل ولس ياس ته الهادفة اىل الاس تئثار ابلسلطة والاستيطان  ،ومهنا حركة أحباب
البيان اليت أسسها فرحات عباس يوم .0499/10/09
اكنت تكل اجملزرة الرهيبة اليت قام هبا الاس تعامر الفرنيس مبثابة "الصاعق-املفجر" اليت أيقظت
التيار االصووووالد الاندمايج من تأثري تبعيته لفرنسووووا ،اذ رغري الت ريار مواقفه من الاسوووو تعامر
فأحضى يرفض أي س ياس ية اندماجية( .)2و عرب فرحات عباس زعمي هذا التيار االصالد عن
تكل الحداث بقوهل :
" ...ان حوادث  12ماي  0491رجعت بنا اىل القرون الوسطى واحلروب
الصليبية ،بل اىل ما هو أ رشد خطورة من ذكل فامي يتعلق بفرنس رّي اجلزائر اننا
رأينا اليوم خنهبم تعذب و ر
تنلك وتقتل أبرايء طيةل أسابيع وأسابيع  ...ومل يعتفوا
هبذه اجلرامئ االر أهنر م اكنوا وال يزالون يعتربون اجلزائري رجال منبوذا وعــدوا
دلودا وانساان انقصا ،فان مل يتربأ مجيع الوروبيني من مركب الاس تعامر و من
جعرفة الغازي وغطرسة احملترل وان نسوا بأن أورواب اكنت رتّئ ابلمس حتت
نري الاحتالل النازي وان مل يفعلوا ذكل فال ميكن حينئ ٍذ قيام دوةل جزائرية
تتعايش يف ظلرها مجيع الطوائف "...
ص ح بأ رن أحداث  12ماي  0491أدرت اىل دفن سوووو ياسووووة املطالبة ابالندماج
كام ر
اليت انهتجها هذا التيار منذ  0481و رفع حملرها مطالب الاسووووو تقالل( .)3مبا يعين ظهور معلية
حتول زعمي الاجتاه الس يايس للتيار االصالد الاندمايج ليعتنق الاجتاه الاس تقاليل(. )4
ر
عىل اثر مصووادقة الربملان الفرنيسو عىل قانون العفو الشووامل عن املسوواجني أطلق رسا ح
فرحات عباس يوم  01مارس  0491فعاد من جديد اىل مواصوووةل نضووواهل السووو يايس أين أنشوووأ يف
أفريول  0491حزب االحتواد ادلميقراطي للبيوان اجلزائري '' )5(''UDMAمث وجووه عىل اثره بيواان اىل
الشو باب اجلزائري الفرنيس واملسمل يدعوه اىل العمل السلمي والتضامن وحتطمي النظام الاس تعامري
معيدا طر ح برانمج أحباب البيان اذلي تلخصوووت مبادئه يف " ال نريد ادماجا و ال أسووو ياد جدد
وال انفصاال ،غايتنا يه ابراز شعب فيت تقود خطاها ادلميقراطية الفرنس ية "(.)6
وابلرمغ ان برانمج معلهم اجلديد ال خيتلف كثريا عن برانمج أحباب البيان واحلرية الا
ان جريدة امجلهورية اجلزائرية اليت تعرب عن أهدافهم كبديل جلريدة املساواة "  Egalitéوحتويلها
" اىل امجلهورية "  "La République Algérienneلها دالةل خاصة يف ر
تغري أراء و اجتاهات
فرحات عباس ورفاقه من فكرة املساواة بني اجلزائريني والفرنس يني اىل فكرة انشاء مجهورية
جزائرية مس تقةل .
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ومع ذكل فانه ظل حي رمل دعاة حزب الشوووعب مسوووؤولية الزج ابلشوووعب للمجزرة
بسوبب الاسو تعلال ويضمن ذكل يف ن "وصييت الس ياس ية"(*) " Mon Testament
 " politiqueحيث ر
يتضوووح من الوثيقة حتميهل حزب الشوووعب اجلزائري مسوووؤولية ما حدث
)
7
(
من جموازر يف الثوامن مواي  ، 0491ويهتمه ابلعمل عىل املطالبة ابالسووووو تقالل قبل الوان ،
متسوائال عام يريد أن يفعل به هؤالء اليين رافقوه شوطرا من الطريق  ،ويعين هبم " املصاليني
" ،مع أنه أخذ فامي بعد يؤمن مبذههبم ابلقول " ابملؤامرة الاسووو تعامرية " و تأمر السووولطة أو
االدارة مع القلية الاستيطانية أو الكولون بنية اهجاض احلركة الوطنية اليت رعربت عن نضجها
ووحدهتا يف اطار حركة أحباب البيان (**).
 .0املواطنة ليست وحدها الشخصية اجلزائرية
لقود احتول فرحوات عباس مقدمة املشوووووهد الوطين بعد هناية احلرب العاملية الثانية ،وتعاظم
دوره اىل حد أنه أصبح رمز الوطنية اجلزائرية( ،)8و تبلورت يف فكره رؤى جديدة جتاه قضية
الشخصية اجلزائرية ،وهو ما عكس ته ترصحياته االعالمية حيث محل لقاءه الصحفي مع مراسل
يوميووة " "Tireur-Francالبوواريسووووو يووة ،يف جوان 0491يف مقووال بعنوان "Allon-nous
 ، "perdre l’Algérieواذلي سو ئل فيه عن موقفه وما يعنيه تأسويس الشوخصية اجلزائرية،
فأجاب " :الشوخصية اجلزائرية يف نظري ترتكز عىل حق املواطنة اجلزائرية للك ساكن اجلزائر
سواء اكنوا أوروبيني أو هيود أو عرب ،بدون أي تفرقة"( ،)9و هو يعين ظهور عنرص املواطنة
من خالل مقياس "سووواكن اجلزائر"  ،و الفصووول فقط من خالل التفريق يف املرجعية القانونية
يفصوول حسووب الاحتاكم القانوي ،حيث
املمزية بني املواطنني ،فاعترب أن معق هذه املواطنة ر
ووووري ابلقانون املدي و الثانية تسو ر
قوال " :انين أرى داخول هوذه املواطنة نوعني الوىل تسو ر
ووووري
ابلقانون االساليم"( ،)10وهو يقصد بذكل أن الساكن العرب حيتمكون يف شؤوهنم اىل القانون
االساليم ،أما الهيود والوروبيني فريجعون يف معلية الاحتاكم اىل القانون املدي.
ولكنه يف مسووار التحول أجاب عن الس وؤال املتعلق مبدى فعالية س و ياسووة االندماج يف
ظل التحوالت السو ياسو ية الراهنة خاصووة بعد انهتاء احلرب العاملية الثانية بأن " س و ياسووة االندماج
موقف مرشووول ولكهنا ال تأخذ بعني الاعتبار احلقائق التارخيية  ،والتلارب أكدت أنه ال ميكن
جتسووووو يوودهووا عىل أرض الواقع لهنووا تتلوواوز التطلعووات واجلهود الفكريووة لتوحيوود المووة
االسووووالمية"( ،)11كام أضووووال بشوووولك يوأ موقفه أكرث " ان للجزائر خشصوووويهتا املسوووو تقةل
وتسووو تحق أن تعطى لها حياة مسووو تقةل وال يفهم من هذا أننا انفصووواليون ،ولكن تصووووران عن
الفيديرالية واأ ال يعتيه مغوض"(.)12
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وسواتت يف هذا التحول حنو رؤية أوأ للشوخصوية الوطنية موافقة الربملان الفرنيس
بتارخي  81ديسومرب  0491عىل القانون اجلديد للجزائر و منحها للجزائريني منطا من الشخصية
اجلزائريووة يف اطووار امجلهوريووة الفرنسووووو يووة  ،اذ تكوين جملس جزائري هبيئتني انتخووابيتني
متسواويتني  11مقعدا للكولون  ،و  11مقعدا للمسلمني ،وهو ما ر
يعرب عن اس تلابة ِلمطالب
احلركوة الوطنيوة منوذ حركوة المري خوادل( ،)13لكن رتبني فامي بعد لتيار فرحات عباس أن نظام
التصوويت واااذ القرارات داخل ذكل اجمللس قد وضوعه الكولون عىل مقاسهم فاكن رد الفعل
ابس و تقاةل  9نواب من حركة الاحتاد ادلميقراطي احتلاجا عىل قانون  81ديسوومرب  0491رمغ
ان نواب حركة انتصوووووار احلرايت ادلميقراطية مل يسووووو تقيلوا ،وبقوا حيترجون عىل القانون من
داخل الربملان يف فرنسا(.)14
لقد زادت خيبة أمل فرحات عباس وتياره وتأكد هل عدم جدوى أسووووولوب التغيري او
فعالية التغيري عن طريق الثورة ابلقانون( ،)15و هو ما دفع به اىل رفض املشووواركة يف انتخاابت
املقاطعات اليت جرت يف أكتوبوووور  ،0410بسبب محالت الزتوير املتكررة اليت أصبحت تقوم
هبوا االدارة الاسووووو تعامريوة بعود أن خربهوا جيدا مبا اكن ميكل من التقاليد احلزبية املتامكة منذ
مؤمتره ال رول يف سوووو نة  0492بسووووطيف( ،)16و مؤمتره الثاي يف أوت  0494بتلمسووووان ،و
الثالث أايم  1،2،4سبمترب  0411بقس نطينة .
لقد تبىن فرحات عباس منذ املؤمتر الول من  81اىل  81سوووووبمترب  ،0492املبادئ التغيريية
مضن القبول ابالندماج يف خشصوية املسو تعمر السو ياسو ية ولكن ذكل مل يشووفع هل يف املقارابت
الفرنسووو ية رمغ اهنا اندت مبطالهبا مضن اسووو مترار االمرباطورية الفرنسووو ية ويه مطالب تعلقت
حبق الشوعوب يف تقرير مصوريها بنفسوها  ،وحترير املسجونني الس ياس يني  ،والغاء الانتخاابت
املزورة ،التوأكيد عىل التعلمي() ،17ويه املطالب اليت اكنت تعرب عن خشصوووووية جزائرية يف ظل
ر
و
مس
و
وخص
و
الش
و
الاس
و
الاس
وية اجلزائرية همام اكن توى
تعامر أص عىل رفض
تعامرية ولكن
احلاةل
متثيلها فاكن ذكل دفعا ابجتاه حترر فرحات عباس من س ياسات املالطفة ورؤى الاندماج حنو
البحث من زاوية نظر أخرى عن تكل الشخصية اليت مل جيدها من قبل.
 .9النخبة اثقلت خطى عباس حنو التحررية
لقوود اكن فرحووات عبوواس هيوودل اىل حتقيق مط والووب النخبووة و الضوووووغط عىل االدارة
الكولونيالية ،رفطور أفاكره التنظميية عن طريق انشوواء حتالف رمغ التناقضووات الصووارخة يف الهدال
والنوايـوووووووا ،اوقف عباس السووولت من احملاوالت التوحيدية اليت قد عرضوووها عليه حزب الشوووعب
اجلزائري مث حركة انتصووار احلرايت ادلميقراطية عكس غياب الفكر التوحيدي لنه اكن يرى الوحدة
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يف اطار فرنسوووووا ،وليس الوحدة اجلزائرية  ،ابلرمغ من أنه دخل يف اجلهبة اجلزائرية من أجل ادلفاع
عن ادلميقراطية واحلرايت اليت تكونت يف  11أوت .0410
و مع أن عباس معل من خالل النخبة املثقفة ثقافة فرنسوووو ية وماكنة اجعامعية ممزية ،
لكوهنوا من العوائالت الكبرية والغنيوة وأحصواب املهن احلرة * ،وتدعي متثيل الهايل يف اجملالس
البدلية و املندوبيات املالية واجملالس النيابية الفرنسو ية  ،فان الربانمج السو يايس()18اذلي أنشأه
التيوار االصوووووالد قود متزي عن اب برامج التريارات الخرى ولكنه تال ،معها  ،حيث اكنت
أهدافه الس ياس ية ،والاقتصادية و الاجعامعية مرحلية وقابةل للتطور.
 ا رن املطالب السوووو ياسوووو ية لهذا التيار عرفت تطورا يف حمتواها من الاندماج معفرنسوا اىل التعايش معها اىل املطالبة ابالس تقالل يف اطار احتادي مع فرنسا(،)19
و يه املطالب السوووو ياسوووو ية اليت تضوووومهنا بيان الشووووعب اجلزائري(*) ،ابعتباره
الربانمج الس و يايس اذلي أصووبح يناضوول من أجهل الت ريار االصووالد منذ س و نة
 ، )**( ...0490كام أظهرته القطيعة اليت أحدهثا املنتخبون املسولمون مع سو ياسة
االدماج وانتقاهلم اىل انهتاج سو ياسوة الانفصال والتحرر( ،)20واكن هدفهم اجلديد
يدور حول فكرة واحدة يه (منح اجلزائر دسووو تور دوةل ذات سووو يادة) وهو ما
رعرب عنه فرحات عباس ابلثورة ابلقانون وترمجه شعار " التحرر والاحتاد "(.)21
 وقد رمرت املطالبة بتكل الهدال السووووو ياسووووو ية بثالثة أطوار من  0490اىل 0419دون حتقيقها  ،فبالنس و بة للمطالب الاقتصووادية والاجعامعية أخذت بعني
الاعتبوار الظرول الاقتصوووووادية والاجعامعية والثقافية الصوووووعبة جدا اليت اكن
يعيشها الشعب اجلزائري.
و عىل الرمغ من أن النخبة اكنت تتكووووووووووون من النبالء والرشال والغنياء واملثقفني والنواب
وأحصوواب املهن احلرة( ،)22وال تعوواي كثريا من تكل الصوووووعوابت االر أهنووا مل هتموول هووذا اجلوانووب يف
مطالهبا( ،)23وركزت عىل العوامل اليت تسووووواعدها عىل الاندماج اكملدرسوووووة و الثانوية واجلامعة يف
حماوةل لالرتقاء اىل مس توى احلاةل املتحرضة( ،)24والغاء الفوارق الكبرية بني أجور الوروبيني وأجور
الهايل املسوووولمني ،واهمتت كذكل ابالسوووواكن ،والتوزيع العادل للسووووكن بني الوروبيني والهايل
املسووووولمني واهمتوت مبظهر ال رالمسووووواواة يف مجيع جمواالت احليواة اكلتوظيف ،والعالج ،و التوأمني ،
والعالوات والهجرة ،والتعلمي  ،و التوجي لفكرة ال رموة اجلزائريوة املرتبطووة فيودراليوا ةمهوريوة فرنسوووووا
مكرحةل يف طريق تطور مطلب التحرر
.1

البحث عن الاس تقالل عرب وحدة احلركة الوطنية
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لقد اكنت أ رول مبادرة الرسوووواء قواعد تنظميية سوووو ياسوووو ية وحا قانونية لظاهرة التحالفات
الس ياس ية يف اترخي احلركة الوطنية اجلزائرية يه قيام املؤمتر االساليم س نة .0401
وعىل اثر أمريوة  11موارس  ،)25(0499قوام فرحوات عبواس بتارخي  09مارس  0499بعدة مسووووواعي
تنس ويقية لتحضووري برانمج س ويايس رموحد( ،)26أخذ فيه بعني الاعتبار أراء الشووخصوويات والقيادات
اليت اتصل هبا ،وعىل الخ مصايل احلاج اذلي استضافه يف بيته ملدة يومني بسطيف.
كام اس تخدم التيار االصالد وس يةل أخرى للضغط عىل احلكومـوة الفرنسيـوة متثلت يف تقديـم
الاسووووو تقوواالت امجلوواعيووة و الفرديووة ،و ذكل طيةل الفتة املمتوودة من  0401حا ،)27(0419
اضوووووافة اىل امحلالت الانتخابية اليت اكن يقوم هبا املرتون لتعبئة وجتنيد الرأي العام للهايل
لفرض مطوالهبم أمام االدارة الاسووووو تعامرية( .)28وهذه لكها اكنت تقاطعات مع التيارات الوطنية
الاخرى مثلت منصات للتعاطي املشتك مع القضية الوطنية ومساحات معل مشتك.
و اجلدير ابذلكر أن بيان الشوووعب اجلزائري اذلي سوووامه يف وضوووعه امجليع حسوووب ما
ص ح به عباس فرحات بنفسوه يف كتابه " ليل الاسو تعامر" قد أصوبح هو الربانمج الس يايس
ر
اذلي تبرناه املؤمتر ال رول لتحالف " أحباب البيان " اذلي جوورى يويم  01–09مارس ،0499
وحرضته لك التنوووظاميت الس ياس ية الهليـوووة خاصـوووة املنتووووخبون ،و العلامء ،وحزب الشعب
اجلزائري وغاب عنه الش يوعيون.
والن الزمن حتول لصواح حزب الشعب وأفاكره الوطنية  ،واخلش ية من صعود جنم فرحات
عباس ،بيامن ال يزال مصوايل حتت االقامة اجلربية ،را ح املصاليون ُحي رطون من قمية عباس حا
أن ''شاديل امليك'' قال ملناضيل حزب الشعب بأنه ال يثق يف عباس ،حبلة أنه مس تعد خليانة
امجليع حا ولو اكنت أفاكر البيان نفسووها فلام زاد منسوووب ادلعاية املسوويئة لشووخصووه  ،رقرر
عبواس الالتقاء مبصوووووايل احلاج يوم  80ديسووووومرب  ،)29(0499ابقامته اجلربية " روبييل " "
الشوووووالةل" البرام اتفاق بني حزب الشوووووعب وأحباب البيان للسوووووعي وراء اجياد قاعدة معل
مشوووتكة  ،مث اجمتعا مرة أخرى بعد االفراج عن مصوووايل ابلعامصة  ،وعقد الاجعامع من 81
اىل 89فيفري  ،0491واكن يسوعى لر رد الاعتبار للوفاق اذلي ر
حتطم بسبب رادياكلية املصاليني
و اعتدالية عباس  ،و انهتيى اللقاء اذلي حرضوووه ممثلون عن العلامء ابصووودارمه ِلبيان مشوووتك
ركرز عىل اجلنسووو ية اجلزائرية واحتاد الحزاب ومقاطعة الانتخاابت املقبةل  ،و يف لك رمرة اكن
عباس يظهر ميال مزتايدا لطروحات حزب الشعب(.)30
تعرل
ولكن التوافقات مل تس تقر ففي يوم  00أكتوبر 0491م قدرم مصايل اىل اجلزائر و ر
عىل ادلور السايس اذلي أصـبح يـلعبه  ،أوالئك الشبـان اذلين التحقوا ابحلزب بني 0490م
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 0498م مضن حزبـووه املتواجد يف الرسيـووة  ،وأدرك يف نفس الوقت أتية شعبيته يف أوساطامجلاهري.
فلام دبرت اخلالفات بني مناضووليه حول املشوواركة يف الانتخاابت املقبةل ،وقضووية انشوواء حركة
رشعية( )31؛ اسو تغل مصوايل احلاج خشصيته الاكريزماتية لكسب مزيد من ادلا الشعت وأنشأ
حزاب جديدا يف  01نوارب  0491ابمس حركة انتصار احلرايت ادلميقراطية .
عرب فرحووات عبوواس عن رأيووه يف هووذا التطور قووائال " :عنوودمووا قووال " بينو" للحووا العووام
"شواتينيو" أن ره سو يقطع الطريق أمايم ،أجابه شاتينيو قائال ":ال أرى سوى رجل واحد ابماكنه
أن هيزم عباس هو مصالووووي احلـووواج اذ ًا عليمك أن تفعلوا لك يشء ليك هيزمه مصايل" ويضيف
فرحووات عبوواس" ،هووذه يه الظرول اليت دخوول فهيووا مصووووووايل اىل اجلزائر للمشوووووواركووة يف
الانتخاابت الترشيعية حتت راية أحزاب أخرى غري حزب الشعب"(.)32
واكن مصووووايل يرى عكس ما رأه عباس فاسوووو مترت احلرب ال مية بني الرجلني  ،حا أن
مصايل اهتم عباس ابلعمل مع شاتينيو ،و مع ذكل التقى الرجالن من جديد قبـووووول ترشيعيات
نوارب 0491م ،فطالب مصايل من عباس بأن ال يشارك يف الانتخاابت حا يتك لك الفرص
حلركة انتصوووار احلرايت ادلميقراطية فوافق عباس رغبة منه بعدم وقوفه أمام حزب وطين أخر
رفع قضوية الاسو تقالل عاليا( ،)33وأثناء امحلةل الانتخابية رشع فرحات يف تنصيب هيالك حزبه
اجلديد ودعا اىل احتاد القوى الوطنية للوقول يف وجه ادلسائس الاس تعامرية.
 .1الثورة ابلقانون خيبت طمو ح فرحات عباس
بعد تأسوووويس حركة "أحباب البيان واحلرية" انعقد يف مارس  0491مؤمتر كبري طالب
فيه املؤمترون ابطالق رسا ح احلاج مصووايل ،ر
وعرب عباس عن أفاكره يف هذا التجمع بقوهل " ان
اجلزائر شهدت نزول قوات أجنبية مرتني ،الوىل يف س يدي فرج ،الثانية يف وهران واجلزائر،
وحتمل الثانية برشووى أكرث من الوىل " .و مل يسو تطع عباس أن يسو يطر عىل عقول املؤمترين،
فقد طالبوا ابالعتال ابلهوية اجلزائرية ،واقامة دسووووو تور جزائري دميقراطي ومجهوري ،وبرملان
منتخوب حيول حمول اجملوالس اجلزائريوة ،وكوذا الغواء احلكوموة العوامة و تكوين حكومة جزائرية
تكون مسؤوةل أمام الربملان ،وأخريا الاعتال ابللوان اجلزائرية(.)34
وحني أسوووس فرحات عباس االحتاد ادلميقراطي للبيان اجلزائري عىل أنقاض أحباب
البيان واحلرية قال يف ترصوووف حصفي هل مع يومية " "Le Combatيف جوان  ،0491عندما
س ئل عن موقفه من االنفصال أو الاس تقالل " ان تطوران احلقيقي ال يتحقق اال ابقامة برملان
جزائري مس و تقل ال ميثل السوواكن الصووليني فقط بل لك سوواكن اجلزائر هيود وأوروبيني ،ومل
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يكن أبدا يف نيتنا اقامة دوةل اسوووووالمية .سووووو نواصووووول بناء دوةل جزائرية بلك قوانيهنا املدنية
تتسووواوى فهيا احلقوق للجميع بدون متيزي عر أو ديين"( ،)35ويضووويف يف نفس السووو ياق ما
ييل" :هيمت الربملان اجلزائري بلك القضووووااي الوطنية واحمللية ،وسووووتتكون احلكومة اجلزائرية من
أوروبيني ومسووولمني حيث تتوىل هممة تطبيق وتنفيذ القرارات"( ،)36وهذه الترصوووحيات اكنت
يف احلقيقوة تعرب بعمق عن املبادئ اليت قام علهيا الاحتاد ادلميقراطي للبيان اجلزائري ومن مجلهتا
ما ييل :
-

عىل امجلهورية الفرنسو ية أن تعتل ابالس تقالل التام للجزائر ،و ابمجلهورية
اجلزائرية والعمل اجلزائري.
ان اجلزائر عضووووو يف االحتاد الفرنيسوووو  ،ويكون للجزائر ممارسووووة فعلية
للسلطات يف االحتاد .
تمتتع امجلهورية اجلزائرية ابلس يادة املطلقة يف مجيع تراب القطر اجلزائري
يمتتع لك فرنيس يف اجلزائر ابجلنس ية اجلزائرية

 اللغتان الفرنس ية والعربية هام اللغتان الرمسيتان يف امجلهورية اجلزائرية ويكونالتدريس اجباراي ابللغتني يف لك الطوار ،وجعهل يف متناول مجيع اجلزائريني.
 تبقى املدارس العمومية املوجودة يف اجلزائر عىل حالها الراهن سويبقى للحكومة الفرنسو ية احلق يف بناء املدارس الخرى االر أن مصاريفهذه املدارس تتحملها املزيانية الفرنس ية.
وهكذا بدأ ر
يتبني و بوضوو ح رتطور مواقف فرحات عباس  ،حبيث أنه أصوبح يطالب بتأسيس
أمة جزائرية مسوووو تقةل اسوووو تقالال ذاتيا وهذا ابلرمغ من أن فرحات عباس ظل يؤمن ''ابلثورة
ابلقانون''(.)37
التحق فرحات عباس مبوجة النقد الالذع للنظام الكولونيايل بنفس احلدرة والغضووووب ،و يف
املؤمتر الثاي للحزب املنعقد من  01اىل  04سبمترب  ،0494فقد و رجه عباس فرحات دعوة اىل
هيئة المم املتحدة من أجل حترير الشعوب( .)38للنظر يف املسأةل اجلزائرية يف 0410م .
وشووارك عباس فرحات  ،واحلزب الشوو يوعي اجلزائري  ،PCAومجعية العلامء املسوولمني ،يف
احلرايت،كرد فعل لزتوير الانتخاابت الترشووووويعية عام
توأسووووويس اجلهبوة اجلزائريوة لدلفاع عن ر
 ،)39(0410واسووتنكر يف اجعامع اللجنة املركزية لالحتاد ادلميقراطي يف نفس العام السوو ياسوووة
العنرصو وية حلكومة امجلهورية الفرنس و ية الرابعة  ،ودعا اجلزائريني لاللتفال حول البيان للقضوواء
عىل النظام الكولونيايل وانشووواء حكومة جزائرية ( ،)40رافضوووة هذا الوضوووع اجلديد مما شووولك
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ارهاصا خلوض جتربة ثورية جديدة يف ظل جهبة التحرير الوطين اليت جتاوزت عقد الانعامءات
املنفصوووةل مثل ما حدث يف جتربة تأسووويس اجلهبة اجلزائرية لدلفاع عن احلرايت  ،ابيديولوجيا
واحتواء اس و توعبت امجليع عرب ادلخول واذلوابن فهيا ففراد وليس كتنظاميت قا،ة ،وعليه ميكن
القول أن فرحوات عبوواس قود انتقول اىل مرحةل جود متقوودموة للمسووووواتووة يف االعوداد الفكري
والتنظميي لثورة شامةل وجادة.
 .1الوعاء القميي لنضال فرحات عباس
"يسو بح الشوعب اجلزائري يف االسالم كام يس بح السمك يف املاء" ،هذه املقوةل ليست "لعبد
امحليد بن ابديس" مؤسوووس مجعية العلامء املسووولمني اجلزائريني وال خلليفته الشووو ي "البشوووري
االبراهميي" ،و للش و ي "العريب التبيسوو" وال "للطيب العقت" وال "للفضوويل الورتيالي" وال
"لمحد سنون" ،وال لغريمه من أ،ة وعلامء اجلزائر ،بل يه ذلكل الصوووويديل اذلي اكتشووووف
"أومعران" أنوه مل يكن متلنسوووووا كام اكن يقوال عنه ،ففرحات ومنذ ذاكل الوقت يؤكد أن أي
مرشوووع سو يايس يأع ليعاكس ما تن عليه تعالمي االسووالم تكون هنايته الفشوول احملتوم"(،)41
وبناءا عىل هذه املواقف املبدئية اليت اكن يتبناها الرجل جتاه قضوووووية االسوووووالم اليت ارتبطت
ابلشوخصوية اجلزائرية ،واكنت حمل نقاو وطين واسوع ،ويه حتسم بشلك واأ موقف الزعمي
الامنايج.
ويربز هذا املوقف يف حواراته مع العلامء اليت اكنت حمل اجعابه واشوووادته ،حيث عرب فرحات
عباس يف كتابه "الاسو تقالل املصادر" عن ذكل االجعاب جتاه وصية الش ي "العريب التبيس"
اذلي زاره قبل توهجه اىل القاهرة يف مارس  ،0411بطلب من جهبة التحرير الوطين ،مشووددا
عىل الوصووية اليت تراها هل الشوو ي وهو خياطبه" :ال أدري ان كنا سوو نلتقي مرة أخرى ،ولهذا
أوصوويك بأن ال تنأو أن اجلزائر مسوولمة ،فبامس االسووالم حيارب اجلزائريون اليوم ،ومن أجهل
يقبلون املوت ،فال تعود اىل هوذه البالد اال اذا حتررت  ،وعنودما يوفق هللا ويأع وقت اعادة
بناء البالد ،ضوووعوا االسوووالم يف مركز البناء وسووو يعينمك هللا" ،كام أكد من هجة أخرى ان لك
احلراكت السو ياسو ية اليت سو تنشوأ يف اجلزائر بعد استجاع الشعب حلرايته س تفشل ال حماةل
اذا حاولت نكران اسوووالمية الشوووعب اجلزائري "فالشوووعب اجلزائري يسووو بح يف االسوووالم كام
يس بح السمك يف املاء" كام اكن يقول دا،ا(.)42
وكوذكل اكن موقف عبواس من قضووووويوة اللغوة العربية فقد ص ح لصوووووحيفة " Le
 " Combatالفرنسوووو ية يف جوان ،0491حني سوووو ئل عن ماكنة اللغة العربية فقال " :اننا ال
نقبل يف أي حال من الحوال أ ري نوع من االقصواء ،االقصاء احلقيقي اذلي هيمش اللغة العربية
اليت يعتربها لغة أجنبية عىل أرضووووها الم "اجلزائر" ويضوووويف "ال لغزو الثقافة االسووووالمية يف
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السوولطات االدارية فاللغة العربية يه لغة حضووارة عريضووة ،وادلين االسوواليم فيه من الروحانية
مما مل يفسح اجملال لدلايانت الساموية الخرى".
واتبع فرحات عباس قوهل "ولننا عرب ومسوولمني ولن مجعية العلامء تدافع بلك قواها
عن اللغة العربية واالسالم مما جعلهم أصدقائنا وحنن كذكل"(.)43
ويضوويف "ان حماربة مجعية العلامء املسوولمني للجهل والمية ومطالبهتم ابالعتال ابللغة
العربيوة يعترب حقوا جيوب أن يوذكر ،وأن ادلين االسووووواليم جيوب أن يتحرر لكيوة ،وعليوه فانه
يس تحق منا الضغط والوقول اىل جانهبم بدون أي حتفظ ،جفهودمه جبارة يف هذا اجملال ،جمال
تعلمي أطفووالنووا فهم يف لك مرة يؤكوودون عىل ذكل ويربهنون عليووه من خالل فتح العووديوود من
املدارس ،فلهم الفضووول يف تعلمي وتربية أوالدان وبناتنا اذلين اكنوا عىل حافة المية واجلهل ،فهم
الن يتعلمون لغهتم الم ويهنلون من رو ح ادلين االساليم السمح"(.)44
 .2مه اجلزائر مل ينس فرحات عباس أ رمته
أدى فرحات عباس دورا ممتزيا يف دا القضوية الفلسوطينية عىل املس توى الس يايس واالنساي
ويعكس هذا املوقف عضويته يف اللجنة اجلزائرية اليت أنشأت يف جوان  0492من أجل اغاثة
وتقدمي املسووووواعدات للشوووووعب الفلسوووووطيين عىل اثر اغتصووووواب الكيان الصوووووهيوي لرض
فلسوووووطني( ،)45وقود اكن دور فرحوات عبواس يف هوذه اللجنوة فاعال جدا حيث اكن مقتحه
للشوووو ي البشووووري االبراهميي رئيسووووا لهذه اللجنة وهو املقت ح اذلي حتقق بعد ذكل وعىل اثره
انسوووحبت حركة انتصوووار احلرايت ادلميقراطية من املبادرة بعد رفض فرحات عباس أن يكون
مصايل احلاج رئيسا لها(.)46
وقد اكنت القضوية الفلسوطينية واحدة من أمه القضااي ادلولية و العربية اليت أخذت بعدا وطنيا
يف برانمج النضال الس يايس ،واكنت حمل معل مشتك بني مجيع أطيال احلركة الوطنية.
ولعل هذا املوقف املرشوول من قضووية فلسووطني يعكس معق الرؤية النضووالية والاسووترشووال
املس تقبيل والتوسع يف مفاهمي العمل القويم كساحة من ساحات العمل املشتك و التعاوي كام
يوأ جانبا هاما من التحالفات اليت اكن يعقدها عباس يف مثل هذه القضااي .
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