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A guerra civil? 

Um debate francês

RUTH AMOSSY, ADARR, UNIVERSITÉ DE TEL -AVIV



Uma « Guerra Civil » na França? 



A França está em guerra
vs 

A França está em guerra civil

A qualificação « civil » atrelada à « guerra » remete à reflexão.

A guerra:  Une todos os franceses contra um inimigo externo comum, 
une os cidadãos de todas as origens e credos contra o terrorismo.

A guerra civil: Segrega e joga os cidadãos uns contra os outros, 
reforçando a narrativa oficial de uma nação fragmentada entre forças 
hostis e irreconciliáveis. 



Definição de debate público

Uma modalidade argumentativa que privilegia o confronto e o choque 
de posições antagônicas.

Fundadas sobre:

A dicotomia (que agrava as oposições), 

A polarização (ela divide os participantes em grupos antagônicos), 

O descrédito no outro (Ele tende a desqualificar a palavra do adversário 
ou até mesmo o adversário em si). 

O pathos e o abuso verbal muitas vezes o acompanham mesmo não 
sendo atributos obrigatórios.



APOLOGIA À CONTROVÉRSIA  (PUF, 2014)

Pela retórica do desacordo.



Funções do debate

- autorizar os posicionamentos políticos

- tentar persuadir não o adversário, mas terceiros

- reunir aqueles que compartilham a mesma opinião

- Dar voz a um protesto pregando uma mudança

- Permitir uma coexistência no desacordo canalizando o conflito para 
impedi-lo de transbordar em forma de violência física. 



HOLLANDE frente ao Parlamento 
reunido no Congresso em Versalhes

François Hollande :

« Estamos em uma guerra contra o terrorismo dhjiradista, que ameaça o mundo 
inteiro, e não somente a França». 

Um dos objetivos dos ataques é « disseminar o medo e nos separar »

Isso vai  « da nossa capacidade de viver juntos »

« Nós erradicaremos o terrorismo porque os franceses querem continuar vivendo 
juntos sem ter medo de seus semelhantes ».



O Primeiro Ministro Manuel 
Valls , France-Inter (17/11/2015)

« (Auditora) Nossos líderes políticos dizem que a França está em guerra 
onde os terroristas são franceses, pode-se falar em Guerra Civil? ». 

Manuel Valls : 

« É essa junção entre o inimigo externo e interno que deve ser 
compreendida. Nós não estamos em guerra civil. Existe uma guerra contra 
Daech e seus cúmplices em nosso país […] Nós estamos em guerra contra 
um inimigo que se apoia em pessoas em nosso território, mas se falamos 
em guerra civil daríamos razão aos terroristas ».



Debate 
na Internet

Blog « €calypse news », Eric Gaillot, 17/11/2015 :

« Não, nós não estamos em guerra civil, mas é como se estivéssemos… » 

Dadas as contradições do P.M, reconheu-se que existem centenas, talvez 
milhares de jovens que podem se voltar em direção ao radicalismo. »

Hollande diz que estamos em guerra!

Se os terroristas são franceses, então é 
uma guerra civil !



Voz da esquerda: 
Não existe « guerra civil »

Jean-Luc Melanchon
(Frente de Esquerda)  após os atentados contra  Charlie Hebdo:

« Não terá guerra civil na França, uns contra os outros! », 

É preciso « bloquear a manobra de divisão da sociedade sobre pretexto  religioso. É uma prioridade! »

« Todo vocabulário que, de uma maneira ou de outra, remeta à guerra civil deve ser absoluta e
radicalmente erradicado para não dar vitória aos assassinos.

« Tudo está na maneira de nomear as coisas[…] quecada um se lembre bem quando fala que há limites
aos quais não se retorna.

« A França não está em guerra contra uma fração qualquer de cidadãos […] a França republicana não
tria seus filhos de acordo com sua religião »



«O inimigo Interno »
Claude Bartolone, Présidente do  PS  (Partido Socialista)

Da Assembléia Nacional

Valls : « A ameaça terrorista  está presente em nosso território [...], particularmente nos bairros populares.  Por 

causa de seu perfil, dezenas de indivíduos estão sucetíveis a passar à ação. Esse inimigo interno,  nós devemos 

combatê-lo ( M. Valls, quadro do sindicato Alliance Police Nationale, em Marselha)

Bartolone : « O inimigo está no exterior , é o  Daech». «Eu não falo de inimigo interno (15.11.2015). 



O discurso de direita: 
« Evitar a guerra civil »

Dominique de Villepin, UMP * (15.11.2015) : « Eles querem nos dividir  e levar 
nosso país à uma guerra civil » 

François Fillon, UMP*  (30.6.2015) :

« É necessário ter consciência de que a sociedade européia está cada vez mais hostil 
com os mulçumanos, e nós não estamos salvos do comportamento passional, as vezs 
até irracional. Isso pode nos levar a formas de guerra civil, o que deve ser 
absolutamente evitado »

Henri Guaino, Le Figaro (19.1.2015) :

« O problema não é simplesmente lutar contra o terrorismo, mas também evitar as 
consequências que poderiam existir com o enfrentamento das comunidades, dos 
grupos sociais; evitar a guerra civil e a guerra religiosa em uma sociedade 
extremamente fragilizada pelas renúncias republicanas que foram suas por 
décadas », afirmou Henri Guaino na France Info.

* União por um Movimento Popular (UMP) é um antigo partido político francês de direita, ativo de 2002 à 2015, 
quando foi  renomeado para « Os Republicanos »



Um ‘Islã Iluminista’
para ‘evitar uma guerra civil-religiosa’

Gérald Darmanin, deputado dos Republicanos e prefeito de Tourcoing 
(24.11.2015) :

« Darmanin : « criar um Islã da França » [um consistório mulçumano 
como o  ‘Islã Iluminista’] para « evitar uma guerra civil-religiosa »

« Nos próximos tempo, o que pode ser pior do que os atentados 
sanguinários que nós vivemos ? Uma guerra civil! E a mais terrível: a 
guerra civil-religiosa ». 



Polêmicas e os 
posicionamentos políticos

Polêmica Interna : Tem lugar em um consenso global

Polêmica velada: Tem lugar nos momentos de tragédia nacional.

Duas funções: 

(1) propor soluções alternativas em conflito com as escolhas oficiais 
através de confronto ; 

(2) contribuir com o posicionamento dos eleitos em campo.



Um ataque indireto
Na  realidade, a verdadeira polêmica encontra-se em outro lugar

Ela destina-se àqueles que poderiam das margem à surtos de ódio e 
violência colocando em risco a coesão social.

O ataque do adversário é apresentado na forma não de refutação, em 
regra, mas simna forma de aviso, de conselho e de apelos à união. 
Nestes momentos sensíveis, trata-se de evitar confrontos. 



Intelectuais e especialistas: Avisos sobre o 
perigo de uma guerra civil

Pascal Bruckner : O objetivo dos jihadistas é « excluir definitivamente os 
fiéis do Alcorão da comunidade nacional e provocar uma guerra civil » 

« O pior poderia acontecer: Equipes atacando mesquitas enquanto os 
subúrbios incendiavam-se sob a bandeira islâmica. Então duas formas de 
selvageria estariam cara à cara; uma se reconectando com o fascismo do 
passado, e outra invocando a  mitologia do colonizado, reeditando assim 
uma nova guerra da Argélia em território francês ». 

Jean-Pierre Filiu : « Jean Pierre Filiu, prof de Sciences- Po, prevê uma 
guerra civil na França !!! ».

« O aumento do populismo é tão superficial que, no meu ponto de vista, no 
próximo ataque deste tipo nós sofreremos represálias racistas, um ataque de  
ratonnades * que podem ir muito longe… »

* Ratonnades: Termo utilizado para a violência contra uma minoria étnica



Gilles Kepel
« A unidade nacional é a única resposta possível »

(14.11.2015)

Terror no hexágono 
(maneira de se referir à 
França) 



« Melhor o Daesh (Estado Islâmico) em Palmira 
do que a guerra civil na França ». 

Um blog de Marcanne no Mediapart: « Não às represálias – Não à 
guerra civil » :

Defende o abandono das forças militares contra o Daesh

Passamos da necessidade de erradicar o Daesh à idéia de abandonar a 
luta armada para preservar a paz doméstica. O artigo defende uma 
política de ação afirmativa em detrimento dos jovens dos subúrbios.



As conclusões dos especialistas
Unanimidade: 

- Não caia na armadilha da guerra civil

- A necessidade de união dos franceses de todos as crenças

Considerando o mesmo argumento e as consequencias associadas ao
apelo ao medo, chegamos à um conjunto de conclusões semelhantes – É
preciso resistir à violência e ao ódio alheio, se protejer dos « pogroms
* » (Kepel) , das ações de represálias(Filiu), e da islamofobia.

Discursos sobre o conhecimento e reflexão que incidem sobre
cuidados, e não sobre o afrontamento com os adversários:

Evitar o debate contraditório

* Pogroms: Movimento popular de violência dirigido contra uma comunidade étnica ou religiosa.



O Contra - Discurso

Ivan Riofoul

Jornalista do Figaro

(8/1/2015)

« Nesta quarta-feira a França está em guerra. Em guerra civil, talvez 
amanhã ».

Denuncia a cegueira frente ao « novo totalitarismo islâmico » 

A recusa do conceito de « inimigo interno »

Os « discursos suaves » que « colaboram com o enfraquecimento da 
vigilância»

As « belas almas » que « insultam os delatores ».



Os territórios perdidos da 
República

Georges Bensoussan (diretor do livro, lançado em 2002)

Islamofobia: termo criado pelas associações mulçumanas à fim de « para 
efeito de confusão, culpabilizar os apoiadores da luta republicana ». 

« um fenômeno de ‘desassimilação’ de uma parte da população mulçumana 
nascida na França, que não tem a sensação de lhe pertencer » 

« Nós estamos assistindo na França o surgimento de dois povos os quais
alguns evocam os germes da guerra civil. No contexto da preparação de um
novo livro, fui surpreendido ao ouvir de muitos de meus interlocutores que
o termo « guerra civil », que os fazia rir ha 10 anos, ou que os surpreendia
ha 5 anos, hoje, está na boca de muitos […]

Contra os compromissos do governo super atento às reivindicações 
comunitárias, e o silêncio imposto à todas as vozes dissidentes 
imediatamente acusadas de racismo. 



« O país está em guerra contra 
uma parte de sua juventude ».

Thibault de Montbrial

« A única chance de evitar um confronto entre comunidades
encontra-se na reapropriação firme de uma base comum de
valores em torno da qual se reúnem o corpo social e o abandono
de um multiculturalismo suicída ».

A imigração e o multiculturalismo levam

à Guerra Civil 



A Dicotomia

Solução à respeito da cultura do outro, da tolerância para com o islã, 
abertura aos imigrantes

vs 

Constatação da ruptura e do conflito, rejeição do multiculturalismo em
defesa dos valores franceses.



Imigração = Invasão

Guillaume Faye, na extrema direita do mapa político, situado na 
dinâmica de identidades.

Ataque “chiclete retórico” do Presidente Hollande

Transformar a Europa em uma “fortaleza” que, sozinha, pode impedir a 
eclosão de uma guerra civil étnica no velho continente.

A França e toda a Europa « fecham os olhos » e « mentem à si 
mesmas » : para um despertar que pode pôr fim ao « terrorismo 
islâmico» e à « guerra civil », « cenários catastróficos para a França ».



Os internautas contra o Islã

Boulevard Voltaire, J-P Fabre-Bernadac em « A Guerra Civil 
Acontecerá ! » 

« A França é uma imensa panela de pressão a qual os governantes e a 
grande mídia fecharam definitivamente a tampa por medo de ver 
escapar uma realidade política incorreta. O Estado, atormentado em 
nível extremo,recusa-se a enchergar a situação ». 

Recusa-se a enchergar «o desespero crescente de todos que se sentem 
incompreendidos em sua própria identidade, em sua defesa da 
civilização cristã, em sua cultura. ». 



« Os políticos negam todas as 
evidências, até mesmo as mais 

gritantes ».

François Arondel em Breizh Info :« As premissas de uma guerra civil ? »

Atentados cometidos por « nacionalistas que atacam outros 
nacionalistas », logo trata-se sim de atos que remetem à uma guerra 
civil ». 

« A incompatibilidade de nossa cultura com a cultura dos 
muçulmanos » que os conservadores se negam a reconhecer, assim 
como a relação entre o islã e o islamismo.



Uma guerra de libertação

« Na verdade ela [ a guerra civil ] será uma guerra da França contra os ‘anti-
franceses’».  

Negam o uso do termo « guerra civil », que supõe pertencer a uma mesma 
população, uma vez que deveriam falar em « guerra de libertação, de 
emancipação, de auto-determinação, de descolonização, de reconquista. » 



Expulsar os mulçumanos da
Europa?

Eric Zemmour
Eric Zemmour, em entrevista para o jornal italieno Corriere della Sera le 
30.10. 2014, transmitida na France le 15.12.2014 por Jean-Luc 
Mélenchon

« Essa situação de um povo inserida em seu próprio povo; de 
mulçumanos inseridos no povo francês, nos conduzirá ao caos e à 
guerra civil ». 

A invasão : « Eles tem seu próprio código civil: o Alcorão! Eles vivem 
entre si nas periferias. Os franceses são obrigados à ir embora »

Sendo assim, evitar a guerra civil passaria então pela deportação de 5 
milhões de mulçimanos franceses – uma possibilidade que parece 
surreal , « porém a História é surpreendente » : um milhão de pieds-
noirs* partiram da Argélia, 5 ou 6 milhões de alemãos abandonaram a 
Europa Central onde viviam há séculos.

* Pieds-noirs: franceses de origem européia que viveram no Maghreb até sua independência e depois 

retornaram à França.



O foco em um indivíduo

É sobre um indivíduo em particular que o confronto violento dos dois 
lados é focado e que, em períodos após os ataques, manteve-se muitas 
vezes escondido. 

Eric Zemmour: O suicída francês



CONCLUSÕES
Questão : Com sua população de imigrantes mulçumanos, a França corre perigo de 
entrar em guerra civil por causa dos atentados islamistas ?

Dicotomia 1 : 

O perigo é bem real (uma guerra latente já existe)

Vs

A guerra é declarada contra um inimigo externo. 

Questão : Que medidas devem ser tomadas para evitar o perigo de uma guerra civil?  

Dicotomia 2 : 

Medidas extremas e menos concessões à um grande Islã ameaçador

Vs 

Lutar contra a islamofobia e preservar a união



O debate agressivo
do opositor

- Ergue-se contra a imposição de um consenso que pretende reduzi-lo 
ao silêncio.

- Ele ataca os governantes e os defensores de um entendimento aberto
com o Islã, além de estigmatizar os seguidores do multiculturalismo.

- Ele tenta desqualificar aqueles que são favoráveis á acolha de
imigrantes e fecha os olhos para o abismo que separa as populações
mulçumanas de outros grupos populacionais franceses.

Segundo ele já existe um abismo profundo, incompatibilidade de 
valores e de modo de vida, sofrimento dos franceses ameaçados por 
um islã invasor.

Em resumo, já existe uma guerra civil latente, se não já instaurada.



Direita e Esquerda:
controvérsias veladas e jogos de 

posicionamento

O segundo campo é composto por diferentes facções que, basicamente, 
adotam a mesma atitude, mesmo que encontrem-se em desacordos.

Podemos notar que entre a Direita e a Esquerda se desenvolvem 
controvérsias veladas, resumidas em pequenas divergências e questões 
de posicionamento . 

A única diferença entre eles, de fato, encontra-se na mobilização da 
expressão « Guerra Civil »: A Direita , na oposição, utiliza a expressão 
para realçar as ameaças e os perigos; ja os dirigentes de Esquerda a 
evitam  ou a rejeitam (a expressão) para não mencionar um fator em 
desacordo com os discursoa oficiais. 



A rejeição de « Guerra Civil » como contenção 
na ideologia republicana

Dentro da própria Esquerda encontram-se vozes mais agressivas–
vindas mais precisamente da Frente de Esquerda e também do PS 
(Partido Socialista) 

De qualquer maneira a rejeição da denominação ‘Guerra Civil’ e 
‘inimigo interno’ é ato comum e predominante de Esquerda.

Essa rejeição aparece como expressão de uma contenção dos 
pensamentos ideológicos republicanos que se recusam a fazer distinção 
entre seus cidadãosalém de considerar que uma divisão segregaria o 
país. A esquerda opõe-se, portanto, não somente àqueles que vêem o 
evento como uma razão para atacar aos mulçumanos na França, mas 
também àqueles que querem levar à tona um problema escaldante – e 
chato - que ela tanto tenta exorcizar. 



Escapar aos debates 
contraditórios

Nos debates públicos, a maioria consensual se recusa a participar de um 
debate contraditório com os adversários,  preferindo se opor a um 
discurso de conhecimento e da condenação moral.

(em contrapartida, o opositor apresenta um discurso de protesto 
coletivo). 



Evitar o debate é perigoso?
O debate permite advertir e aconselhar baseado no conhecimento e na 
lei, em vez de pregar um discurso partidário, visando atacar o 
adversário francês. 

Ao mesmo tempo nos perguntamos como ele deve apreciar o fato de se 
colocar acima do discurso pela condenação moral de acordo com o  
posicionamento do outro, e se recusar a discutir o assunto. Então não é 
fora do espaço democrático que implica a liberdade de expressão do 
conflito, em vez de tentar relegar o outro em desacordo ? Não 
perdemos um dos benefícios da discussão pública como coexistência no 
descardo ? Ou é preciso admitir que só podemos realmente discutir 
com aqueles que pensam como você ? Que certos posicionamentos são 
intoleráveis ? 

A ascensão meteórica do FN (Front National – Frente Nacionalista) na 
França deveria, sem nenhuma dúvida, nos fazer pensar. 


