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Résumé:
Au début du XXe siècle, les autorités coloniales françaises ont
tenté de changer leurs orientations politiques de l'éducation des
Algériens, en permettant a une classe d'entre eux d’accès aux
établissements scolaires, et la progression à travers ses différentes
étapesLe but n’était pas de fournir un service aux Algériens, ni laisser
tomber la politique coloniale basée sur la servitude pour servir, mais
l'objectif était de créer un groupe d'élite indigène isolés de son identité
et imprègne de la culture française, pour servir de lien entre la France
et le peuple algérien, cette catégorie minoritaire et malgré la culture
dirigée qu’elle a reçu, s’est trouvée en collision avec la réalité une fois
a l’université elle a détecté les contradictions de la politique raciste
appliquée aux étudiants algériens, ce qui la pousser a en faire face et
s’engagée dans une lutte politique en milieu universitaire, et la
personnalité la plus remarquable qui a vécu cette expérience c’est
Ferhat Abbas qui a partager sa vie universitaire entre recherche
scientifique d'une part et la défense des étudiants musulmans algériens
oui ont subi les abus de cette politique d’autre par
C’est ainsi qu’apparu les organisations étudiantes approuvé pour
pratiquer cette lutte, tout en dépassant la dimension de la lutte locale
a la lute régionales et International en suite

:ملخص
 حاولت السلطات االستعمارية الفرنسية تغيري سياستها التعليمية،مع مطلع القرن العشرين
 والتدرج عرب خمتلف،اجتاه اجلزائريني من خالل متكني فئة منهم من الولوج إىل مؤسساهتا التعليمية
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مراحلها ،ومل يكن اهلدف من ذلك تقدمي خدمة للجزائريني ،أو عدوال عن سياستها االستعمارية واليت
عمدت من خالهلا إىل جتهيلهم وتسخريهم خلدمتها ،إمنا كان اهلدف هو خلق خنبة من األهايل ،منسلخة
عن هويتها ومشبعة بالثقافة الفرنسية ،لتكون مهزة وصل بينها وبني الشعب اجلزائري ،غري أن هذه الفئة
على قلتها ،وبالرغم مما زودت به من ثقافة موجهة يف عرب خمتلف مراحلها الدراسية السابقة ،إال أهنا
بولوجها إىل اجلامعة اصطدمت بالواقع الذي وجدته داخل أسوار هذه األخرية ،وتكشفت هلا التناقضات
من خالل ما عاينته من سياسة عنصرية مطبقة على الطلبة اجلزائريني ،فقررت مواجهة هذه السياسة
وخوض نضال سياسي داخل الوسط الطال  ،ولعل من بني الشخصيات اليت خاضت هذه التجربة هو
املناضل فرحات عباس  .فقسم حياته اجلامعية بني تقلقي العلوم من جهة ومن جهة أخرى الدفاع عن
حقوق الطلبة املسلمني اجلزائريني يف وجه املظامل اليت كانت مسلطة عليهم من قبل سلطات االستعمار
الفرنسية ،وقد اختذ من التنظيمات الطالبية املعتمدة وسيلة ملمارسة هذا النضال ،متجاوزا يف كفاحه البعد
احمللي ليصل إىل أبعاد إقليمية ودولية.

مقدمة:
ولد فرحات عباس يوم  24أكتوبر 1899بدوار الشاملة ،يف منطقة ريفية تابعة لبلدية الطاهري
املختلطة ،على حدود هضبة جيجل ،الواقعة مشال شرق اجلزائر ،1التحق مثل أقرانه من أبناء قريته
باملدرسة القرآنية ،أو الكتاتيب كما كانت تلقب ،2فلما بلغ العاشرة من عمره انتقل فرحات عباس إىل
جيجل ،مث أكمل دراسته الثانوية يف كل من سكيكدة وقسنطينة ،قبل أن يواصل تعليمه جبامعة اجلزائر.3
أهنى فرحات عباس دراسته الثانوية ،باحلصول على شهادة الباكالوريا ،وعمره عشرون سنة .وعقب
ذلك مت جتنيده سنة  1921لتأدية اخلدمة العسكرية .ويف سنة  1923عاد إىل احلياة املدنية ،فانتقل إىل
العاصمة ،أين التحق باجلامعة ليتخرج منها مطلع الثالثينيات بشهادة صيديل .4فهل كان التحصيل
العلمي خالل هذه املرحلة التعليميةـ أي منذ هناية دراسته الثانوية ،إىل غاية حصوله على الشهادة
اجلامعيةـ هو جمال اهتمامه ونشاطه الوحيد؟
1 - Benjamin Stora- Zakya Daoud, Ferhat Abbas une autre Algérie, éd CASBAH, Alger,
p18.
 - 2فرحات عباس ،ليل االستعمار ،تر ة أبو بكر رحال ،مطبعة فضالة ،احملمدية ،املغرب (د.ت) ،ص .132
3 - Amar Naroun, Ferhat Abbas ou les chemins de la souveraineté, éd Dnoel, Paris, France
1961, p 29.
 - 4ليد عبد القادر ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،دار املعرفة اجلزائر ،ص .29
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ففرحات عباس بطبيعته كما يتكلم دائما عن نفسه ،كان مرتبطا بشعبه ،مهتما مبشاكله
صغريها وكبريها ،وشديد التأثر مبعاناته .ومن هذا املنطلق ،فهو مل يكن مبنأى عن الزخم السياسي الذي
عرفته البالد ،وحتركات خمتلف التيارات واألحزاب السياسية اجلزائرية اليت تشكلت يف هذه الفرتة ،بل ميكن
القول بأن فرتة هناية دراسته الثانوية ،وما تالها من دراسة جامعية ،مل تكن مرحلة ارتقاء يف السلم
التكويين العلمي فحسب ،بل كانت كذلك فاحتة ومنطلقا لنشاطه السياسي ،حيث يقول" :يف سنة
1919مل يكن عمري سوى عشرون سنة ،وقانون كليمنصو  Clemenceauأعطى بعض األكسجني
للتمثيل اإلسالمي .منتخبونا يناضلون و ن ندعمهم – شخصيا وابتداء من هذه الفرتة ،وقفت إىل
جانبهم وخضت نفس الكفاح" .1فما هي طبيعة الكفاح السياسي لفرحات عباس ،والذي ـ كما ذكر
هو شخصيا .بدأه يف هذه الفرتة اليت كان فيها طالبا جامعيا؟ وإىل أي حد اندمج يف احلراك السياسي
الذي كان سائدا يف اجلزائر آنذاك؟ أي ما هي املواقف اليت اختذها ،جتاه السلطة الفرنسية وسياستها
املطبقة يف التعليمي؟
انخراط فرحات عباس في النضال الطالبي الجامعي:
إن تواجده باجلامعة ،ولله لصفة الطالب ،فتح له فضاء آخر للنضال ،خاصة وأن السياسة
االستعمارية ،أرخت بظالهلا على الواقع الطال جبامعة اجلزائر .وفرحات عباس بطبيعته كان حامال هلموم
بين جلدته ،وبالتايل سرعان ما وجد يف التنظيمات النقابية الطالبية جماال خصبا للنضال ،ومواجهة املظامل
اليت اطلع عليها .فيكفي أن يكون وجود  77طالبا من األهايل من جمموع  1890طالبا كانوا يدرسون
جبامعة اجلزائر ،2كان سببا كافيا ليثري مشاعر هذا الشاب املتحمس ،زد على ذلك أن الوسط اجلامعي ،مل
يكن مبنأى عن املمارسات العنصرية املسلطة على عامة اجلزائريني ،من قبل سلطات االستعمار الفرنسي،
وذلك من خالل إقرار معاملة تفضيلية ألبناء املستوطنني األوربيني على حساهبم ،حىت وإن حاولت تربير
ذلك بكون األهايل هلم مستوى تعليمي حمدود ،بل معدوم يف الغالب ،مقارنة بأبناء املستوطنني ،وهي
حجة رغم عدم مشروعيتها ،تزول بالنسبة لفئة الطالب من األهايل ،الذين أثبتوا جدارهتم وتفوقهم

1 - Archive d’outre mer,C.I.E-A , Rapport ,M. Ferhat Abbas et sa politique, très secret.
boite, GGA,8CAB 1/ 159.
 - 2أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  ،1998ج ،3ص.310
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العلمي ،من خالل ارتقائهم إىل مستوى الدراسة اجلامعية ،بالرغم من العراقيل اليت وضعت يف طريقهم.
لكن االستعمار يصر على هذا التمييز يف احلقوق ،حىت داخل الوسط الطال .
لقد بدأ نضاله الطال  ،باالنضمام إىل ودادية الطلبة املسلمني إلفريقيا الشمالية 1.واستطاع يف
مدة وجيزة ،أن يكسب ثقة زمالئه من الطالب املسلمني اجلزائريني ،بعد أن أثبت قدراته النضالية ،وهو
ما دفعهم النتخابه كرئيس هلذه الودادية سنة  1927إىل غاية  ،1931مث كرئيس شريف إىل غاية
 . 1933وقد عمل فرحات عباس خالل فرتة رئاسته مع حميطه الطال  ،على الدفاع عن الطلبة
املسلمني"أي اجلزائريني" حىت متنح هلم نفس الفرص واالمتيازات ،اليت كانت مسخرة لنظرائهم من الطلبة
األوربيني .ح يث متت املطالبة بزيادة عدد املنح الدراسية ،وكذلك ختصيب جناح خاص يف احلي اجلامعي
بباريس لصاحل الطلبة املسلمني ،حىت يتمكنوا من مواصلة دراستهم.
كما عمل على تقريب وجهات النظر بني الودادية والتنظيمات الطالبية اخلاصة باألوربيني
وجتاوز اخلالفات السابقة .حيث جنح يف عقد مؤمتر االحتاد الوطين للطلبة الفرنسيني باجلزائر ،2وعني نائبا
لرئيس هذا التنظيم .3وبفضل نشاطه وحيويته متكن من املشاركة ضمن الوفد الفرنسي ،يف املؤمتر العاشر
الحتاد الطلبة الدويل بربوكسل سنة  .41930وهبذا متكن من فرض مشاركة الطلبة اجلزائريني ،يف املؤمترات
الدولية باسم فرنسا ،مرسخا بذلك مبدأ املساواة مع باقي الطلبة ،وهو حق طاملا حرموا منه.
فرحات عباس واستقاللية التنظيم الطالبي الخاص بالمسلمين:
إن سعي فرحات عباس لتحسني العالقات مع التنظيمات الطالبية األوربية ،وفرض وجوده يف
اهليئات املشرتكة ،ال يعين بالضرورة الرغبة يف االنصهار والذوبان داخل كياهنا .بل كان حريصا على
احملافظة ودعم استقاللية التنظيم الطال اخلاص باملسلمني ،بوصفه إطارا للتعبري عن آرائهم ،والدفاع عن

 -1تأسست ودادية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا ،يف  16مارس  1919كتنظيم طال خـاص بالطلبـة املسـلمني ،جبامعـة اجلزائـر ،بعـد انسـحاهبم مـن
اجلمعية العامة للطلبة اجلزائريني ،حني أقر مكتبها اجلديد بندا يف النظام الداخلي ،يسمح للمسلمني بدفع حقوق االشرتاك ،وحيرمهم مـن حـق التصـويت،
وبعــد ســنتني أو ثالثــة تغــري امسهــا ،حبي ــث اســتبدلت كلمــة "وداديــة" بكلمــة" عيــة" ينظ ــر :غــي برفيليــي ،الطلب ــة الجزائريــون ف ــي الجامع ــة الفرنس ــية

 ،1962-1880تر ة حممد حاج مسعود دار القصبة للنشر ،اجلزائر 2007ص .157

 -2وهو تنظيم طال  ،كان جيمع بني التنظيمات الطالبية ،مبا فيها ودادية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا.
3 - Amar Hellal ; Le Mouvement réformiste Algérien, O.P.U, Alger 2002, p 203.
4- Benjamin Stora- Zakya Daoud, op.cit.. p 42.
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خصوصيتهم وهويتهم احلضارية .كما المس نشاطه اجملال السياسي ،رغم أن قانونه األساسي مينع ذلك.
وقد بدا ذلك واضحا من خالل النشاطات املتنوعة اليت كان حيتضنها مقره ،والذي كان متواجدا يف قلب
احلي الالتيين بالعاصمة ،إذ أصبح ملتقى للصحافيني ،وعدد كبري من الطلبة املسلمني .فكان ينظم
احملاضرات والندوات الفكرية ،اليت تركز على املسائل التارخيية واألدبية .كما كان يقيم جلسات شاي
أحيانا ،ووالئم جتمع بني التالميذ والطالب ورجال الثقافة داخل املدينة ،وغالبا ما تتحول هذه اللقاءات
إىل " صالون ثقايف ،وسياسي" أين يستطيع كل فرد التعبري عن آرائه ،وتبادل األفكار بكل حرية يف
خمتلف املسائل ،سواء الداخلية أو الدولية .1
إن هذه اللقاءات مثلت فرصة لتقوية الروابط بني الطلبة املسلمني ،وباقي أفراد الشعب،
ففرحات عباس كان يدعم هذا االحتكاك والتواصل ،ويرى أن على الطلبة العمل من أجل تطوير أفراد
شعبهم ،باألسلحة اليت مكنهم منها التعليم الفرنسي ،وأن ال ينفصلوا عن وسطهم االجتماعي الذي
قدموا منه.
ويف سبيل احملافظة على استقاللية هذا التنظيم ،ومواصلة تأديته لرسالته احلضارية ،وقف
فرحات عباس يف وجه الدعوة اليت أصدرها مكتب اجلمعية العامة للطلبة اجلزائريني ،واليت تطلب من
الطلبة املسلمني حل تنظيمهم ،واالنضمام إىل عيتهم .وذكر أفراده بأن الطلبة املسلمني يف اجلزائر ،مل
يقبلوا على تأسيس تنظيم خاص هبم ،إال حني أوصدت يف وجوههم العضوية يف اجلمعية العامة للطلبة
اجلزائريني 2،ومن قبل نظرائهم الفرنسيني سنة  .1919كما دافع عن استمرار تنظيمهم ،بالتأكيد على
حق املسلمني يف احلفاظ على ذاهتم ،ولاية خصوصيتهم ،دون أن يفسر ذلك بالتعصب الديين ،أو
حماولة االنفصال السياسي ،كوهنم حيتفظون بعضويتهم مع باقي اجلمعيات الفرنسية ،يف التنظيم الرئيسي
املتمثل يف اجلمعية العامة اليت أصبحت متثل منذ " 3 1924الدار الكبرية املشرتكة ـ وفقا لقول عباس ـ
اليت جيد فيها كل منا مكانه ،دون متييز ديين أو جنسي".4

1-Hellal Amar, op.cit.. p 206.
 - 2وهي عبارة عن فرع "االحتاد الوطين للطلبة الفرنسيني" يف اجلزائر.
 - 3تاريخ إزالة اخلالف بني ودادية الطلبة املسلمني إلفريقيا الشمالية واجلمعية العامة للطلبة اجلزائريني.

 - 4غي برفيليي الطلبة الجزائريون في الجامعة الفرنسية ،1962-1880 ،تر ة حممد حاج مسعود دار القصبة للنشر ،اجلزائر  ،2007ص
.147
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ومت إصدار جملة "التلميذ" باسم عية الطلبة املسلمني إلفريقيا الشمالية سنة  ،1931قبيل انتهاء
عهدة فرحات عباس يف رئاستها ،مما أكدت رغبة هذا التنظيم يف االستقاللية ،عن التنظيمات الطالبية

األوربية من حيث التوجه.1

ولقد عرب عن موقفه من الطروحات الفرنسية اليت تسعى إىل تزييف احلقائق ،وإعطاء طابعا
اجيابيا لنشاطها االستعمار يف اجلزائر ،والذي برز بوضوح حني أقامت احتفاالت ضخمة مبناسبة مرور مئة
سنة على احتالل اجلزائر ،ففي البداية استنكر هذه االحتفاالت من خالل رفضه االستجابة للدعوة اليت
قدمت له من قبل السلطات الفرنسية حلضور االحتفاالت بوصفه رئيسا للمنظمة الطلبة املسلمني لشمال
إفريقيا ، 2ومل يكتف بذلك بل قام بإصدار كتابه املنعون بالشاب اجلزائري وقد ع فيه املقاالت اليت
نشرها إىل غاية  1929والذي أصدره سنة  .31931وقد تضمن نقدا الذعا للسياسة االستعمارية
وممارساهتا طيلة  100سنة باجلزائر ،وردا على أصحاب اآلراء املتطرفة اليت تسعى إىل إعطاء شرعية هلذه
السياسة.
ومهما يكن ،فقد مثلت هذه املقاالت نظرته هو وجمموعة من شباب جيله لواقع اجلزائر
آنذاك ،وكيفية تفاعلهم مع التطورات اليت كانت حاصلة فيها خاصة السياسية منها .وهي كما عرب عنها
شارل أندري جوليان بقوله إهنا " تشكل وثيقة هامة لدراسة نشأة الوطنية " .4
فرحات عباس ووحدة النضال الطالبي المغاربي
إن نشاط فرحات عباس ،بصفته رئيسا جلمعية الطلبة املسلمني إلفريقيا الشمالية ،مل يكن
حمصورا يف حدود إقليم اجلزائر ،بل جتاوز هذا اإلطار اجلغرايف ،من خالل الدخول يف عمل تنسيقي مع
اجلمعيات الطالبية يف كل من تونس واملغرب ،إضافة إىل عية الطلبة املسلمني الشمال إفريقيني اليت
تأسست بفرنسا ،يف مطلع السنة الدراسية سنة  .51928-1927وذلك كون الطالب التابعني هلذه
اجلمعيات ،خيضعون لسلطة سياسية واحدة ،وهي فرنسا ،بغض النظر عن شكل هذا اخلضوع – لاية
1 - Stora et Zakia Daoud, op.cit. p 42.
 - 2ليد عبد القادر ،املرجع السابق ،ص .49

 - 3فرحات عباس ،الشاب الجزائري ،منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب  ،1954ص.5
 - 4شارل أندري جوليان ،إفريقيا الشمالية تسير ،تر ة :املنجي سليم وآخرون ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1976ص .132
 - 5عمار هالل ،أبحاو ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر 1962-1830ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  ،.1995ص.352
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أو استعمارا مباشرا ،-وهلم اهتمامات مشرتكة ،بفعل الروابط احلضارية والتارخيية اليت جتمع بينهم .وكما
أن تكتلهم سيزيد من قوة صوهتم ،وجيعله مسموعا أكثر لدى السلطات الفرنسية.
لقد عق د هذا التكتل الطال الشمال إفريقي أول اجتماع له حبضور فرحات عباس يف تونس بقاعة
اخللدونية ،فيما بني  20و 24أفريل سنة  ،1931مببادرة من عية الطلبة املسلمني الشمال إفريقيني.
ودعي للحضور كل من عية الطلبة املسلمني إلفريقيا الشمالية ملدينة اجلزائر ،وكان ضمن ممثليها رئيسها
فرحات عباس ،وطالب جامع الزيتونة ،واملدرسة الصادقية يف تونس وطلبة جامع القرويني يف فاس ،1وكان
جدول األعمال كالتايل:
 تدريس اللغة العربية يف مشال إفريقيا -إصالح التعليم يف جامع الزيتونة.

 إصالح التعليم يف جامع القرويني. التعليم املهين والفالحي يف مشال إفريقيا تعليم املرأة املسلمة.أما املؤمتر الثاين ،الذي حضره فرحات عباس ،بعد أن أصبح رئيسا شرفيا جلمعية الطلبة املسلمني
إلفريقيا الشمالية .فقد عقد باجلزائر يف أوت  1932بنادي الرتقي ،وكان جدول أعماله كالتايل:
 نشر اللغة العربية يف مشال إفريقيا. تدريس التاريخ. -إصالح التعليم االبتدائي.

 اآلفاق املتوفرة لصاحل الطلبة بعد إهناء دراستهم. توحيد عية الطلبة املسلمني يف مشال إفريقيا.وفيما خيب املؤمتر الثالث ،الذي كان من املفروض أن يعقد يف املغرب مبدينة فاس ،فقد منعته
سلطات احلماية الفرنسية هناك ،وعقد الحقا يف باريس فيما بني  22و 29ديسمرب
 .1933وكان جدول أعماله كالتايل:
 - 1غي برفيليي ،مرجع سابق ،ص .169
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 تعليم اللغة العربية يف اجلزائر. التعليم االبتدائي يف املغرب.-

تنظيم بعثات علمية إىل أوروبا واملشرق.
الوضعية املادية لطلبة مشال إفريقيا يف اخلارج.
املقررات اجلديدة يف جامع الزيتونة وجامع القرويني.
القانون األساسي للجمعية.1

واستمر املؤمتر باالنعقاد يف السنوات الالحقة دوريا ،غري أن فرحات عباس كان آخر حضور له،
كونه انتقل بعد ذلك إىل احلياة العملية ،فانتفت عنه صفة الطالب .ويالحظ أن مشاركة فرحات عباس
كممثل جلمعية الطلبة املسلمني إلفريقيا الشمالية ،يف هذا التجمع الدوري لطالب املغرب العر  ،أكد
من خالله انتماءه احلضاري للضفة اجلنوبية للبحر املتوسط ،يف مواجهة الضفة الشمالية .وأن تعليمه
الفرنسي ،مل مينعه من التآزر والتنسيق مع طلبة بلدان املغرب ،ذوي التكوين العر  ،فما يربطه هبم أقوى
وأبعد من هذه الفروقات املوجودة يف لغة التعليم.
غري أن وجوده يف هذا اإلطار ،ال يتناقض مع طروحاته السابقة ،ونظرته إىل فرنسا ،فاملطالب اليت
أ ع عليها طلبة بلدان املغرب ،ال متس أصال بسيادة فرنسا السياسية ،حيث تعاملوا معها بوصفهم
خاضعني لسلطتها ،غري أنه يف املقابل ،ال ميكن أن نلغي أي مدلول سياسي هلذا التجمع ،إذ تزامن مع
وجود تنظيم سياسي يعمل على توحيد مطالب سكان هذه البلدان ،وهو حزب جنم مشال إفريقيا ،والذي
وصف باملتطرف من قبل السلطة االستعمارية آنذاك .ولعل هذا ما دفع السلطات الفرنسية ،إىل اهتام
2
التكتل الطال املغر  ،بأنه صورة حلزب جنم مشال إفريقيا.
إن القضايا اليت طرحت خالل املؤمترات الثالثة هلذا التجمع ،واليت شارك فيها فرحات عباس ،تبدو
جد منسجمة مع آرائه وأفكاره ،اليت أوردها يف كتاب الشاب اجلزائري .حيث مت الرتكيز من خالهلا على
تطوير التعليم األهلي ،وإصالحه ،واألخذ باملناهج احلديثة ،للخروج من حالة التخلف ،ومنها تطوير
الربامج التعليمية ،يف كل من جامعي الزيتونة والقرويني ،واالهتمام مبصري الفئة املتعلمة من الشبان ،إضافة
 -1مركز التوثيق لبوطين تونس .- A.4.44 :مؤمترات عية طلبة مسلمي مشال إفريقيا.
 - 2هالل ،مرجع سابق ،ص .352
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إىل قضية تعليم املرأة املسلمة .كما نلحظ أيضا ،تأثري النهضة الثقافية اليت انطلقت من املشرق ،وبالتايل
ال ميكن فصل هذا النضال يف الوسط الطال الذي خاضه فرحات عباس ،عن األهداف اليت رمسها
لنفسه يف تلك الفرتة ،وعن اجملهودات اليت كان يقوم هبا خارج أصوار اجلامعة.
الخاتمة:

من خالل ما سبق عرضه نستنتج ما يلي:

ـ إن حياة فرحات عباس الطالب داخل اجلامعة ،مل تكن لتختلف عن حياته ونشاطه خارجها.
فاهتماماته بشؤون الطلبة املسلمني ودفاعه عن حقوقهم ،ال خيتلف يف جوهره ،عن النضال الذي كان
خيوضه بكتاباته الصحفية لصاحل عامة الشعب .واملتمثل يف مساواهتم يف احلقوق والواجبات مع باقي
املواطنني الفرنسيني ،والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري املسلطة عليهم.
ـ إن احلياة الطالبية ونشاطها املكثف داخل تنظيماهتا النقابية كان هلا تأثري واضح يف صقل شخصية
فرحات عباس السياسية ،فقد تعلم من خالهلا النضال داخل اهلياكل املعتمدة رمسيا ،يف إطار العمل
اجلمعوي ،وبشكل علين ،دون أن يضطر إىل االختفاء وراء شخصية مستعارة ،مثل ما عمل يف كتاباته
الصحفية آنذاك.
ـ لقد مثلت هذه التنظيمات الطالبية له ،ولعدد كبري من الشبان اجلزائريني ،املدرسة السياسية األوىل
اليت تعلموا فيها أساليب النضال اجلماعي العلين املهيكل ،الذي مكنهم الحقا من اقتحام العمل
السياسي ،وتأسيس أحزاب جزائرية ،والنضال داخل هياكلها بعد أن غادروا احلياة الطالبية.
كما أن فرحات عباس ومن خالل نضاله الطال وإن مل يأخذ صبغة سياسية واضحة املعامل إال أنه
واجه السياسة االستعمارية الفرنسية بالوسائل واآلليات القانونية اليت كان يوفرها التشريع الفرنسي بالنسبة
للجزائريني أو األهايل كما كان ينعتهم.
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