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Nesta nova Carta do MS, publicamos o Editorial do do jornal Fraternidade (de 10 de Fevereiro de 2011), 
editado pelo Partido dos Trabalhadores, da Argélia,  sobre o processo revolucionário em curso na 
Tunísia e no Egipto, bem como sobre a situação na A rgélia. 

Este partido tem um grupo parlamentar de 26 deputad os na Assembleia Popular da Argélia e foi co-
organizador – com a Central sindical argelina (UGTA ) e o Acordo Internacional dos Trabalhadores e 
dos Povos (AIT) – da Conferência Mundial Aberta, re alizada em Argel, a 27, 28 e 29 de Novembro do 
ano passado.   

 

“Revolução laranja” em Argel? 
 

Enquanto na Tunísia há um confronto entre, por um 
lado, uma minoria que representa os defensores do 
antigo regime lacaio do imperialismo e, do lado 
oposto, os partidários da revolução – a esmagadora 
maioria do povo, que participou na insurreição 
popular e jovem que rebentou a 25 de Janeiro de 
2011 –, no Egipto está a desenvolver-se um 
verdadeiro processo revolucionário, quando a classe 
operária, organizada nos seus sindicatos sectoriais, 
ocupou o terreno político, sobre a base das suas 
próprias reivindicações, enquanto a procura de uma 
saída revolucionária, em ruptura com o regime de 
Mubarak, começa a desenhar o perfil de uma 
Assembleia Constituinte soberana. 
Se na Tunísia as organizações que se reclamam da 
defesa dos interesses dos trabalhadores e da nação 
– a começar pela Central sindical (a UGTT) – 
preparam activamente a convocação de um 
Congresso nacional em defesa da revolução, tendo 
como pano de fundo intensas lutas dos operários e 
da juventude, o processo revolucionário no Egipto 
ainda procura um rumo. 
E é por isso que as ilusões sobre as forças armadas 
têm pesado fortemente sobre o processo. Forças 
armadas egípcias – coluna vertebral do regime 
vigente, financiado pelo governo dos EUA no quadro 
da sua ajuda externa – que se colocaram 
claramente, até 10 de Fevereiro, ao lado de Mubarak 
que se negava a deixar o poder, quer dizer, no 
campo imperialista cujo chefe (Obama) multiplica as 
suas ordens em relação ao Egipto. 
Portanto, o poder na mão das forças armadas 
significará a rejeição da profunda aspiração do povo 
egípcio, resumida por um manifestante em: «Vai-te 
embora Mubarak, para que possamos abrir uma 
nova era e decidir o nosso futuro.» 
Face à determinação do povo egípcio para fazer cair 
o regime – e aproveitando os apelos dirigidos às 
forças armadas para que se unissem ao campo da 
revolução – Mubarak fez o anúncio da sua retirada 
do poder, tendo a precaução de o confiar às forças 
armadas. 
Ainda que seja justificada a alegria do povo egípcio – 
após ter conseguido expulsar o tirano que o 
humilhou durante 30 anos, em benefício de uma 
casta mafiosa e do imperialismo – não restam 

dúvidas de que o futuro é muito incerto. Pois não só 
o regime de Mubarak ainda permanece, como são as 
mesmas forças armadas que continuam a actuar a 
favor do regime sionista de Israel, graças aos seus 
vínculos com o imperialismo dos EUA, anunciando 
que respeitarão todos os compromissos regionais 
(Acordo de Camp David) e internacionais 
(nomeadamente o Plano de Ajustamento Estrutural). 
Além disso, um poder militar é precisamente o 
contrário da aspiração profunda à democracia 
manifestada pelo povo egípcio. Por fim, há que 
recordar que a Administração dos EUA sugeriu – 
desde o início da insurreição popular – que o Chefe 
do Estado-Maior do Exército substituísse Mubarak. 
Contudo, o povo egípcio – fortalecido pela sua vitória 
– poderá encontrar os recursos necessários para 
recuperar a iniciativa política e impor a sua 
soberania, definindo a forma e o conteúdo das 
instituições civis capazes de incarnar essa 
soberania. 
É precisamente agora – quando se joga o destino do 
Egipto, cuja revolução fez tremer a ordem 
imperialista – que uns aprendizes de feiticeiro e 
aventureiros de todos os tipos, amigos do 
imperialismo, começam a movimentar-se no nosso 
país (a Argélia) sob a cobertura da “mudança 
democrática”.  
A Marcha de 12 de Fevereiro, em Argel – precedida 
por delegações do RCD (1) às embaixadas dos EUA, 
da França e da União Europeia, para pedir-lhes que 
façam pressão sobre “o regime da Argélia” – parece-
se com uma tentativa de importar uma “revolução 
laranja”, isto é, cozinhada e financiada pelos centros 
imperialistas. 
Ao contrário dos povos tunisino e egípcio – que 
rejeitaram as ingerências externas – o 
reagrupamento que apelou à manifestação de 12 de 
Fevereiro, em Argel, parece-se imensamente com o 
Movimento de Saad Hariri, no Líbano (2), dirigido por 
David Welch, o responsável dos EUA que se conta 
entre os estrategas da construção do NMO-US 
(Novo Médio Oriente). 
É evidente que – como é o caso de todos os 
movimentos ao serviço do imperialismo que se 
cobrem com “reivindicações democráticas”, 
desligadas das aspirações sociais e, sobretudo, de 



qualquer referência à soberania nacional – a 
“Coordenação nacional para a mudança 
democrática” tenta utilizar os descontentamentos 
sociais, extremamente reais, para os cavalgar e os 
colocar ao serviço do imperialismo. Não é pois 
surpreendente que as decisões do Conselho de 
Ministros argelino – sem dúvida insuficientes, mas 
incluindo medidas importantes no âmbito das 
liberdades, do emprego e do poder de compra (ler 
sobre isto o Relatório das actividades do Partido dos 
Trabalhadores) – sejam qualificadas como 
“manobras” pelo RCD. 
Com efeito, as soluções nacionais contrariam os 
seus projectos, sabendo que o seu Presidente não 
hesitou em suplicar à Administração dos EUA que 
reeditasse, na Argélia, o que ela fez no Afeganistão 
para instaurar a “democracia” (sic!), mas também o 
que ela realizou no Iraque, até à execução de 
Saddam, comparando as autoridades argelinas ao 
“clã dos Tikritis” (a que pertencia Saddam). 
E também não constitui um acaso que esta agitação 
coincida com a última Nota do FMI (a 5 de 
Fevereiro), que faz um apelo à paragem dos 
aumentos salariais na Função Pública, e de todas as 
despesas públicas. Tal como considera que «o clima 
para investimentos dos operadores estrangeiros» 
não é atractivo, porque «o Governo tomou, em 2008, 
uma série de medidas não encorajantes». Toda a 
gente compreende que se trata das Leis de 
Financiamento Complementar (LFC) de 2009 e 2010, 
e do Plano de apoio ao relançamento económico que 
injectou 250 mil milhões de dinares argelinos (cerca 
de 2,5 mil milhões de euros) na indústria, na 
agricultura, na melhoria dos salários, das pensões de 
aposentação e nas infra-estruturas básicas. Será 
necessário recordar que o RCD votou contra todas 
estas decisões? 
Aliás, entre as “personalidades” que aderiram à 
Marcha figura Ahmed Benbitour – ex-chefe do 
Governo, consultor do FMI e do Banco Mundial! 
Mas, considerando a importância do que está em 
jogo na operação do RCD, a decisão do Governo de 
manter a proibição das Marchas na capital, e que já 
remonta a Junho de 2001 – uma decisão que a 
evolução no nosso país torna inexplicável e 
totalmente anacrónica – é uma fonte de confusão 
suplementar e não serve os interesses da nação, 
porque a expõe às pressões externas. É por isso que 
o Comité Central do Partido dos Trabalhadores, no 
final da sua reunião de 29 e 30 de Janeiro, reafirma 
que «uma verdadeira mudança democrática – que 
retome a revolução argelina – passa pela 
convocação de eleições livres e democráticas para 
uma Assembleia Constituinte soberana, composta 
por deputados sob controlo e revogáveis. Uma 
verdadeira Assembleia nacional, emanação do povo, 
que designe um Governo responsável perante ela, 
redija uma Constituição de acordo com a vontade 
popular e a democracia, com as aspirações dos 
trabalhadores, dos jovens, dos fellahine (habitantes 
do campo) e dos aposentados. Uma Constituição 
 

que consagre a separação dos poderes, a 
independência da Justiça e todos os atributos da 
soberania nacional. Uma tal Assembleia, tendo por 
base a confiança popular, terá a força para elaborar 
uma verdadeira reforma económica, criadora de 
verdadeiros empregos e de riquezas – garante do 
futuro das jovens gerações – o que implica uma 
ruptura clara com a União Europeia, a anulação das 
concessões à OMC, a restauração da plena 
soberania económica, confirmando e aprofundando 
as conquistas registadas nas LFC de 2009 e 2010, e 
nos investimentos públicos. Essa Assembleia terá a 
força para decidir a expropriação das fortunas mal 
adquiridas, lançando as bases de uma verdadeira 
luta contra a corrupção e o desperdício, a 
renacionalização dos complexos e empresas 
públicas vendidos ao desbarato – a começar pelo 
Complexo de El Hadjar e a ENGI – a revogação de 
todas as leis decorrentes do Plano de Ajustamento 
Estrutural, do Acordo com a União Europeia e das 
exigências da OMC. Essa Assembleia deve realizar 
uma verdadeira “reforma agrária” e declarar que “a 
paz restaurada deve abrir o caminho à realização da 
verdadeira democracia!”.    
O Comité Central do PT apela à intensificação da 
campanha de assinaturas na Carta ao Presidente da 
República para reforçar a mobilização no nosso país 
– no quadro da soberania nacional – para a 
satisfação das reivindicações sociais dos 
trabalhadores, dos jovens, dos aposentados e dos 
deficientes, em particular o emprego e o poder de 
compra (implicando um subsídio de desemprego que 
seja 50% do salário mínimo nacional), para o 
levantamento das restrições ao exercício das 
liberdades democráticas, para a abertura dos 
grandes meios de comunicação ao debate, para 
acabar com as instituições herdadas do sistema de 
partido único e da tragédia nacional, pela restituição 
da palavra ao povo, para que ele defina a reforma 
política capaz de instaurar a verdadeira democracia, 
permitindo-lhe escolher os seus verdadeiros 
representantes em assembleias eleitas em eleições 
antecipadas, livres e democráticas, consagrando 
uma separação clara entre os negócios e a política, 
bem como o respeito pelo mandato. 
Com esta perspectiva, o Comité Central faz um apelo 
aos militantes, aderentes e simpatizantes do PT para 
que constituam comités populares com os 
signatários da Carta ao Presidente da República, 
para que os trabalhadores, os sindicalistas e os 
jovens – através do livre debate – definam as suas 
reivindicações e alarguem a mobilização para a sua 
satisfação, através de soluções exclusivamente 
nacionais, argelinas.» 

Louisa Hanoune 
Secretária-Geral do PT, da Argélia 

  
(1) Movimento para a Cultura e a Democracia. 
(2) “Movimento Futuro” que, em 2005, era dirigido por Rafiq 

al-Hariri (Primeiro-ministro do Líbano que, nesse ano, foi 
assassinado). À frente deste Movimento está agora o 
seu filho, o multimilionário Saad Hariri. 
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