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A ARGÉLIA E A CRISE FRANCESA

El Moudjahid, n.º 11, 1 de Novembro de 1957

Na segunda metade do século xix, falava-se do «homem doente 
da Europa»: o Império Otomano. Hoje, também a Europa tem o 
seu grande doente: a França. O governo Bourgès-MaunouryX,  
investido na Primavera passada, caiu, como previsto, no início 
do Outono. Desde 1 de Outubro que o Presidente da República 
CotyXI procura um substituto. Esta longa crise, que não é, contudo, 
a primeira do género, é considerada por todos os observadores 
estrangeiros como uma das mais graves.

Foi directamente devido à questão argelina que o governo 
Bourgès-Maunoury foi derrubado, uma vez que o seu pro-
jecto de «lei-quadro»XII foi rejeitado. Contudo, assiste-se, desde 
o início da crise e durante todo o tempo de «parto» de um 
novo governo, a uma verdadeira diversão e a um escamotea-
mento dos verdadeiros problemas. Mal se fala na Argélia – pelo 
menos em público! Os ministros e os ministeriáveis, os pre-
sidentes indigitados /ngem ignorar esta questão, para apenas 
falarem concentrando-se naquilo a que chamam as «di/culdades  
/nanceiras».
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Entretanto, se os franceses continuam a fazer admiravelmente 
o jogo da avestruz e a esconder a cabeça na areia, os observadores 
estrangeiros são menos cegos. É assim que o New York Times 

escreve: «Desde há três anos que o con>ito entre a França e os 
nacionalistas da Argélia é uma fonte de instabilidade política 
em França e uma sangria para a sua economia. A Argélia foi o 
problema que causou a queda do presidente Mendès FranceXIII em 
1955. Esteve na base das questões económicas que provocaram a 
queda do presidente Guy MolletXIV esta Primavera. A procura de 
uma solução para o problema argelino fez uma terceira vítima 
política, o presidente Bourgès-Maunoury. Finalmente, esta ques-
tão argelina prejudicou muito o prestígio internacional da França. 
[...]. As relações internacionais da França deterioram-se muito.»

O Times britânico escreve por seu turno: «Acaba de ser 
provado, mais uma vez, que a Assembleia, eleita há dois anos, não 
permite qualquer margem de manobra. Uma maioria ad hoc pode 
ser encontrada quando os debates incidem sobre um tema pouco 
importante ou quando, como é o caso do Mercado Comum, as 
paixões não se manifestam. Mas com a Argélia é diferente. Neste 
ponto, tudo aquilo de que a Assembleia é capaz é produzir uma 
maioria negativa [...]. É um erro forçar as analogias, mas não deixa 
de ser verdade que as duas maiores crises políticas que dilaceraram 
a França do pós-guerra, a Indochina e a CEDXV, foram resolvidas 
como, agora, na Argélia.»

O New York Tribune, finalmente, sublinha a gravidade da 
crise política francesa e a sua relação com a Guerra da Argélia. 
Com o título «A França ainda em di/culdades», lê-se: «A Argélia 
representa para a França um dos embaraços mais cruéis e mais 
perigosos da sua longa história. [...] Mais uma vez, num momento 
crítico para os seus próprios assuntos e os do mundo, a França 
encontra-se sem governo.»

É evidente que a Guerra da Argélia e a revolução argelina são 
a causa directa da crise política francesa. A insurreição de 1 de 
Novembro de 1954 foi, sem dúvida, subestimada, se não mesmo 
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olhada com um certo desprezo, pelos governantes franceses. 
«Que podiam algumas centenas de fellaghas (sic) contra a polícia 
e a guarda francesas, para não falar do exército?» Mas, pouco a 
pouco, «a explosão de terrorismo» tornou-se uma extraordinária 
revolução de todo um povo em toda a extensão do território.  
É toda a nação argelina que entrou em acção para quebrar a 
dominação colonialista e instaurar um Estado soberano, um 
regime de liberdade, de paz, de progresso. 

Para tentar esmagar esta insurreição nacional, os colonialistas 
despejaram na Argélia tropas cada vez mais numerosas, um arma-
mento cada vez mais poderoso. De um efectivo de cerca de 80 000 
homens, o exército francês passou, na Argélia, para 800 000, sem 
contar com os polícias, os guardas e os suplementares. Divisões 
da OTAN foram mesmo retiradas de França e da Alemanha para 
serem lançadas contra a força crescente da resistência argelina. 
Blindados, aviação, marinha, nada falta às hordas imperialistas. 

Mas esta guerra injusta e bárbara que a França conduz sai-lhe 
excessivamente cara. Não são apenas as vidas humanas, as vidas 
dos seus jovens soldados e o/ciais que a França perde, mas também 
centenas de milhares de milhões, isto é, uma importante fracção 
dos seus recursos. Uma comissão da ONU avaliou em mais de 
setecentos mil milhões por ano o custo da Guerra da Argélia para 
a França. A este número é importante juntar as despesas paramili-
tares, administrativas, ligadas a este esforço de guerra. Outra causa 
de perda: a ausência de meio milhão de trabalhadores nos sectores 
económicos e, paralelamente, a necessidade de importar mais do 
estrangeiro para fazer face às necessidades da Guerra Colonial. 

Embaraçada pela Argélia, tanto no plano económico e militar 
quanto no plano político, a França está ausente do tabuleiro de 
xadrez internacional. Mais ainda, para os seus aliados ocidentais, 
ela constitui um fardo pesado, pois não só tem de suprir a sua 
carência na Europa, como também de defender uma causa que 
não pode ser pior. Assim, o prestígio da França no mundo e 
mesmo entre os seus amigos desceu muito. Prova disso é não só 
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a incapacidade militar e política, mas também o declínio moral 
da França. O mundo está atento aos métodos bárbaros utilizados 
contra o povo argelino, e não há reunião internacional em que a 
França não se veja na berlinda, em que o seu colonialismo não 
seja denunciado. 

Entretanto, o equipamento económico, social, cultural do país 
está entravado, senão suspenso. A crise da habitação continua a 
grassar; a reforma e a modernização do ensino são adiados para 
mais tarde; os funcionários aguardam a satisfação das promessas; 
os camponeses reclamam uma ajuda à sua actividade; os preços 
sobem. Sobrecarregada com a multiplicação das taxas e dos impos-
tos, a economia francesa não resiste à concorrência estrangeira.  
A in>ação do orçamento no interior é assim acompanhada de um 
empobrecimento em divisas. O franco desvalorizou-se em 20%.  
A crise /nanceira quase chega à catástrofe. Para lhe fazer frente, os 
governos são levados a aplicar uma política de austeridade severa: 
congelamento dos salários, aumento dos impostos e taxas diversas. 
O nível de vida de todos os franceses está ameaçado.

Mas é aí que surgem as contradições. São precisamente os 
que se agarram à política colonialista da Guerra na Argélia que 
são incapazes de a apoiar. As classes e as castas, o campesinato, o 
patronato, a classe operária, rejeitam o fardo. Estas contradições, 
estas lutas, repercutem-se naturalmente no Parlamento. Não só 
há um con>ito entre partidos, como a crise é tal, que todos os 
partidos estão divididos, cindidos em clãs, segundo os jogos de 
interesses. É daqui que nascem as crises ministeriais, a causa da 
instabilidade governamental. 

Em vez de olhar a realidade de frente, de analisar honestamente 
as causas do mal, os dirigentes franceses, mais preocupados com 
os seus interesses pessoais e de clã do que com o destino do país, 
empenham-se na demagogia e procuram álibis para os seus 
fracassos. Ontem, era culpa de NasserXVI! Hoje, o mal vem do 
comunismo internacional e paralelamente desses «anglo-saxões 
que cobiçam o petróleo do Saara». Quando estes dirigentes 
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franceses se dignam a olhar para dentro, será para mudar de 
política, para repensar toda a orientação? Não, é para encontrar 
uma nova ideia /xa, um novo álibi: «Reforma das instituições, 
necessidade dum executivo forte e estável», etc.

Evidentemente que, de crise em crise, as instituições francesas 
acabarão por se desgastar, por «quebrar». Aonde levará esta 
explosão? Ninguém o pode prever. Bem se pode imaginar uma 
ditadura: os nomes de De GaulleXVII, do Marechal JuinXVIII, são 
mencionados. Mas este regime forte – esta ditadura – o que irá 
conseguir? Disporá de uma varinha mágica? Colocar-se-ão os 
mesmos problemas: um esforço de guerra cada vez maior; uma 
hemorragia /nanceira cada vez mais dramática; con>itos sociais 
mais agudos e, no exterior, um isolamento mais completo. 

Em contrapartida, a revolução argelina ampli/ca-se. O Exército 
de Libertação Nacional desenvolve-se, aperfeiçoa-se, equipa-se 
cada vez mais. Ataca e atacará cada vez com mais força, até abalar, 
até destruir a máquina colonialista. 

Na verdade, não existe hoje um problema argelino, existe um 
problema francês. Com efeito, quem diz problema supõe soluções 
desconhecidas. Ora, para a Argélia, a via está completamente 
traçada, é a marcha para a independência, é a luta revolucioná-
ria para reconquistar um direito natural, um direito legítimo.  
O caminho pode ser longo e difícil, mas não existe outro. A Argélia 
segue o movimento histórico. 

Em contrapartida, a França revela-se incapaz de se adaptar a 
esta segunda metade do século xx, a este período de descoloniza-
ção. Desde 1945 que, acabada de ser libertada graças aos aliados e 
aos argelinos, a França prossegue guerras de reconquista colonial. 
Ontem, a Indochina; hoje, a Argélia; amanhã, a África negra. 
Recusando ver as realidades de frente, encarniçando-se na sua luta 
contra o movimento invencível de libertação nacional que anima 
os povos colonizados, e, mais do que nenhum, o povo argelino, a 
França só se pode esgotar e degradar.


