Apusul gloriei colonia)e a Franţei
Viorel Cruceanu
Al doilea război mondial a avut profunde implicaţii asupra imperiilor
coloniale britanic, respectiv francez. Mesajul era identic: menţinerea lumii
africane în stare de dependenţă nu se mai putea prelungi la infinit. Englezii, cu
pragmatismul recunoscut, au sesizat la timp direcţia «vântului de schimbare».
Nu acelaşi lucru se poate spune despre francezi. Pe malurile Senei, spiritul
cartezian a rămas o constantă a gândirii imperiale şi după marea conflagraţie a
secolului nostru. Î ncă la celebra "Conferinţă de la Brazzaville", desfăşurată în
perioada 30 ianuarie-8 februarie 1 944, "Franţa liberă" a generalului de Gaulle
afirma răspicat că «scopuri le operaţiunii de civilizare împlinite de Franţa în
colonii exclude orice idee de autonomie (subt. ns.), orice idee de evoluţie în afara
blocului francez al Imperiului; eventuala creare. chiar îndepărtată. de guverne
autonome în colonii este exclusă (subt. ns.)» ' . Î n acelaşi spirit, comisarul în
problemele coloniale, Rene Pleven, declara, tot la Brazzaville: «Din din când
citim că, acest război trebuie să se termine prin ceea ce se numeşte eliberarea
popoarelor coloniale. Î n Marea Franţă colonială nu există popoare ce trebuiesc
eliberate şi nu există discriminare rasială ce trebuie îndepărtată» 2 .
Atitudinea adoptatăla Brazzaville explică în mare măsură evoluţiile
imediat postbelice ale sistemului colonial francez. Astfel, teritoriile de peste mări
au fost excluse de la participarea activă la modelarea unor noi realităţi. Pentru o
bună perioadă de timp, singurul subiect decizional rămâne Franţa. Totuşi, în
ciuda tuturor rezistenţelor, raporturile metropolă-colonii vor evolua implacabil în
sensul decolonizării. Emanciparea teritorilor africane francofone este jalonată de
trei etape:
1 . Perioada de la înfi inţarea Uniunii Franceze ( 1 946), până la "legea
cadru" dii'I 1 956. Ea este caracterizată de stagnare, de prezervare chiar a
statu quo ante.
1 X. Yacono, Les etapes de la decolonisation fran-,:aise, Paris, P. U . F., I 97 1 , p. 58
2 V. Oplustil, Evolution de 1' Afrique depuis la deuxieme guerre mondiale, Praha, S.P.N., 1 970,

p. 1 2
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2. "Legea-cadru" Gaston Defferre, din 23 iunie 1 956. Acum se creează
premisele transformării fiecărei colonii în subiect al propriei evoluţii.
3. Intervalul Comunităţii Franceze ( 1 95 8- 1 960), ce se defineşte prin
arderea bruscă a etapelor. Î nnoirea a fost concepută de Franţa ca o ultimă
încercare de salvare a desuetelor structuri coloniale, în timp ce coloniile au
resimţit-o ca un "vad" de curgere spre l ibertate.

l .Uniunea Franceză
Schiţa Uniunii Franceze, în fapt o retuşare cosmetică a Imperiului, a fost
trasată la Brazzaville. A urmat instituţionalizarea sa, prin Constituţia de la 1 3
octombrie 1 946 ce a pus bazele celei de-a IV-a Republici franceze. Constituţia a
fost aprobată cu o foarte slabă majoritate: 9297470 de voturi favorabi le,
comparativ cu 8 1 65459 voturi contra, în condiţii le în care alţi 846753 7 de
alegători, înscrişi pe l istele electorale, nu au participat la vot. Pe bună dreptate,
referendumul de la 1 3 octombrie 1 946 este considerat o "mediocră naştere a
noului regim"3 . U ltimele trei alineate ale Preambulului legii fundamentale se
refereau la Uniunea Franceză, stipulând că: «Franţa formează cu popoarele de
peste mări o Uniune fondată pe egalitatea drepturilor şi obligaţiilor, fără distincţie
de rasă şi religie.» «Uniunea Franceză este alcătuită din naţiuni şi popoare care
îşi valorifică în comun resursele şi îşi coordonează în comun eforturile în scopul
dezvoltării, creşterii bunăstării şi asigurării prosperităţii lor.>> «Fidelă misiunii
sale tradiţionale, Franţa înţelege să conducă popoarele pe care le are în seamă, la
l iberatatea de a se administra ele însele şi de a-şi rezolva democratic propriile
treburi; excluzând practicile coloniale arbitrare, ea garantează tuturor accesul
egal în funcţiile publice şi execitarea individuală sau colectivă a drepturilor şi
l ibertăţilom4 .
Formulările de mai sus au stâmit numeroase polem ici. Astfel, primul
alineat pare să fi fost redactat de o manieră voit neglijentă. Precizarea «fără
distincţie de rasă şi religie» nu se putea referi la popoare. Prin urmare, rupându
se de contextul frazei, ea putea cauţiona o realitate specifică nivelului individual.
Era un artificiu ce sugera o discretă evidenţiere a supremaţiei conceptului de
l ibertate individuală, în detrimentul liberei determinări a colectivităţilor
naţionale.
3 P.M . de la Gorce, L'apres guerre. 1 944-1952, Paris, Grasset, 1 978, p. 1 62
4 Vezi textul Constituţiei din 1 946 în Documents d'histoire contemporaine ( 1 851-1967), Paris,
A. Colin, 1 967, p. 1 82- 1 90
·
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Interesante sunt şt exprimările din alineatul al treilea. Î n acest sens,
promisiunea «libertăţii de administrare» şi «rezolvării propriilor afaceri» apare
istoricului congolez E. M'Bokolo ca "un compromis între vechile tendinţe
asimilaţioniste şi noile aspiraţii de autonomie"5 .
Generosă era şi ideea «accesului egal în funcţiile publice». Î n realitate
lucrurile nu se aşezau atât de simplu. Spre exemplu, în nici un caz, un african nu
putea spera să devină preşedinte al Uniunii Franceze. Este adevărat că, tinerii
�
africani trimişi să studieze în metropolă erau pregătiţi, nu pentru guvernele
locale, ca în posesiunile engleze, ci pentru guvernul francez. Dar, ascensiunea lor
se împotmolea, cel mai adesea, în poziţii subalterne, precum sub-secretari şi
secretari de stat în ministere periferice.
Capitolul al VIII-lea consacra organizarea Uniunii Franceze. Organelele
centrale ale Uniunii erau fixate de art. 63: preşedenţia, Înaltul Consiliu şi
Adunarea. Articolul următor ne face cunoscut că «preşedintele Republicii
franceze este şi preşedintele Uniunii franceze, ale cărei interese permanente le
reprezintă». Î n consecinţă, aşa cum bine s-a remarcat, titularul magistraturii
supreme în timpul celei de-a IV-a Republici era «preşedinte pe două etaje»6.
Î naltul Consiliu funcţiona ca un fel de senat, subordonat preşedintelui,
bucurându-se de onorifica îndatorire de «a asista guvernul în conducerea
generală a Uniunii» (art. 64).
Dintre toate instituţiile metropolitane, singurele în care africanii se puteau
afirma erau corpurile legislative. Prezenţa în Adunarea Naţională a Franţei
reprezenta aspiraţia supremă deoarece aici "elitele africane puteau spera să joace
un rol politic"7. Î n 1 946 aceasta cuprindea 23 de deputaţi africani, numărul
sporind la 38 în 1 956. De asemenea, prezenţa în Adunarea Uniunii, un organism
pur consultativ, nu era de neglijat. Art. 66 al Constituţiei prevedea că jumătate din
membrii Adunării Uniunii preoveneau din Franţa metropolitană şi jumătate din
D.O.M. (departamentele de peste mări : Reunion, Algeria, etc.), T.O.M.
(teritoriile de peste mări: posesiunile din Africa neagră grupate în cele două
federaţii, A.O.F. şi A.E.F., protectoratele Madagascar şi Somalia franceză) şi
statele asociate (teritoriile sub tutelă precum Togo şi Camerun).
Textul cop.stituţional dorea să sugereze un echilibru în reprezentare. Î n
real itate, el ascundea o inegalitate flagrantă: un deputat pentru numai 80000 de
locuitori în metropolă, raportat la un deputat pentru 800000 de locuitori în
Uniune&. Se evita, astfel, o majoritate parlamentară extrametropolitană care ar fi
5
6
7
8

E. M 'Bokolo, Le Continent convoite, Paris-Montreal. Î:tudes Vivantes. 1 980. p. I I I
Cf. A . Gros seer, La IV -e Republique et sa politique exterieure, Paris. A. Col in. 1 972, p. 46
M. Merle ( d ir.), L'Afriue Noire contemporaine, Paris, A. Colin, 1 968. p. 1 42
J. Ki-Zerbo, Histoire de L'Afrique Noire. D'Hier a Demain, Paris, Hatier. 1 972. p. 500
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alimentat temerile că Franţa ar deveni «O colonie a colonilor sale (subt . ns.)» .
Asemenea temeri s-au dovedit nefondate, deoarece spiritul asimilaţionist era încă
viu şi "cei câţiva reprezentanţi africani în adunările pariziene se arătau perfect
integraţi vieţii politice franceze"9.
O invenţie a Constituţiei din 1 946 au reprezentat-o Consiliile Generale,
devenite, în 1 948, Adunări Teritoriale. cu atribuţii ridicol de neînsemnate
(votarea bugetului şi a impozitelor). Dar, pe bună dreptate, ele au fost considerate
drept "punctul de plecare al autonomiilor" I O locale. Selectarea delegaţilor
africani pentru Adunările metropolitane şi locale se făcea prin vot censitar şi prin
împărţirea populaţiei în două colegii electorale.
Deşi, prin Constituţie, toţi locuitorii Uniunii sunt cetăţeni francezi, dublul
colegiu îi diferenţiază: cetăţeni de statut metropolitan (colegiul 1) şi cetăţeni de
statut local (autohtoni ce întruneau cepc;ul, erau instruiţi, fuseseră notabili sau
Iuptaseră pe front), cuprinşi în colegiul al li-lea. Existenţa primului colegiu avea
scopul său, el asigurând coloniştilor europeni "o reprezentare privilegiată şi chiar
aristocratică" l l . La rândul său, A. Grosser sesizează de justeţe că dublul colegiu
electoral anulează egalitatea "un om = un vot" , pentru a-i substitui o egalitate sui
generis: "un mic grup de alegători = un mare grup de alegători "1 2 . Prin toate
aceste artificii se "menţine dominaţia metropolei " l 3 iar "spiritul Imperiului su
pravieţuieşte în Uniunea Franceză" l 4 pe parcursul întregului deceniu 1 946- 1 956.

2. Le�:ea-cadru Gaston Defferre
Anul 1 956 a adus cu sine profunde schimbări în v1zmnea colonială
franceză. Încă la 3 1 ianuarie, premierul socialist Guy Mollet afirma în declaraţia
de investitură că, printre altele, programul guvernului săq.îşi propune «să aducă
teritoriile de peste mări la posibilitatea de a-şi administra propriile afaceri, ceea
ce înseamnă asigurarea funcţionării democratice a instituţi ilor lom l S. O
asemenea precizare nu viza autonomia posesiunilor franceze; ea anunţa însă, un
proces reformator, pe care englezii îl iniţiaseră imediat după război . Î n Franţa,
procesul a fost declanşat de sus şi a avut ca promotor pe ministrul "France
9 A. Grosser, op.cit., p. 349
10 H. Deschamps (dir.), Histoire generale de 1' Afrique Noi re de 1800 a nos jours, tome I I . Paris.
P.U.F., 1 97 1 , p. 483
I l J. Ki-Zerbo, op.cit., p. 50 1
1 2 A. Grosser, Affaires exterieu res. La politiq u e de la France: 1 944-1 984, Paris, Flammarion.

1 984. p. 47

1 3 P.M . d e la Gorce, op.cit., p . 1 58
14 M. Merle (dir.), op.cit., p. 1 42
1 5 Cf. A. Grosser, Le IV-e Republique . . . , p.35 1
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d'Outre-Mere", Gaston Defferre (S.F.I.O.). Î naintată parlamentului în martie
1 957, legea a fost votată la 23 iunie ·acelaşi an. Percepută în unele medii ca un
"ansamblu de reforme"I 6, "legea-cadru" şi-a propus şi a reuşit să «accentueze
personalitatea teritoriilor» 1 7. Principalele sale trăsături se regăseau în: intro
ducerea votului universal pentru toţi bărbaţii şi femeile ce-au împlinit 2 1 de ani,
suprimarea sistemului electoral cu două colegii şi dotarea fiecărui teritoriu cu o
Adunare Teritorială (aleasă prin vot universal) şi cu un Consiliu de Guvemământ
(un fel de guvern local, condus de guvernatorul francez, care rămâne şeful
incontestabil al teritoriului, dar al cărui vicepreşedinte este un african).
Gaston Defferre a înfăptuit reforma în condiţiile dramaticelor evenimente
din Camerun şi Algeria. El declara în faţa senatorilor: «nu lăsaţi să se creadă că
Franţa nu va întreprinde reforme decât atunci când sângele va începe să curgă» l 8 _
Şi adăuga: «nu trebuie să ne lăsăm dominaţi pe neaşteptate de evenimente.
Important este să luăm la timp măsurile necesare astfel încât să ne poată permite
evitarea conflictelor grave» I9 . Cuvintele lui Defferre trădau şi o stare de anxietate
determinată de acumularea nemulţumirilor în interiorul Uniunii Franceze.
Tocmai de aceea ministrul vedea în legea sa unica modalitate de «a menţine şi
întări necesara unitate dintre Franţa metropolitană şi popoarele din teritoriile de
peste mări»2o . Referindu-se la "legea-cadru", susţinătorul şi colegul de partid al
lui Defferre, Fran�ois Mitterrand, afirma că ea «simbolizează spiritul de progres
al Franţei şi şansa evoluţiei Africii în calm şi armonie»2 1 . Î n realitate, "legea
cadru" a depăşit speranţele iniţiatorului său, deschizând posesiunilor franceze
"drumul spre autonomie"22 . Astfel, acordarea votului universal a facut ca mase
întregi de africani să se pronunţe asupra propriului destin. Alegerile desfăşurate
pe baza "legii-cadru", la 3 1 martie 1 957, şi la care au participat 1 0200000
alegători în A.O.F. şi 2500000 în A.E.F., au permis o remarcabilă afirmare a
partidelor autohtone, fapt ce a echivalat, practic, cu o bruscă africanizare a
instituţii lor locale.
Mult discutat a fost aspectul că "legea-cadru" a fărâmiţat cele două
blocuri: Africa Occidentală Franceză (A.O.F.) şi Africa Ecuatorială Franceză
(A.E.F.). Unii africanişti pun acest lucru pe seama influenţei exercitate asupra lui
Defferre de ivorianul Felix Houphouet-Boigny, m inistru-delegat pe lângă
premierul Guy Mollet. Houphouet devenise campionul micronaţionalismului
16 M. Merle (dir.), op.cit., p. 1 44
1 7 Ibidem
1 8 A. Grosser, op.cit., p. 35 1
1 9 Cf. V. Oplustil, op.cit., p. 1 07
20 E. M ' Bokolo, op.cit, 1 1 2
2 1 Cf. C. Bourdache, Les annees cinquante, Paris, Fayard, 1 980, p. 1 5 1
22 P. Bertaux, L' Afrique de la prehistoire a l'epoque contemporaine, Paris, Bordas, 1 973, p. 288
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deoarece "nu a acceptat niciodată, cu dragă inimă, supremaţia Dakarului "23 în
cadrul A.O.F.. Poziţia sa a fost aspru criticată de o altă mare figură vest-africană,
senegalezul Leopold Sedar Senghor, adeptul perpetuării structurilor federale. La
vremea aceea, pe cei doi îi despărţea o "rivalitate legendară"24, liderul senegalez
făcând vinovat pe Houphouet de «balcanizarea» Africii Negre. Lui Senghor
i s-a alăturat şi guineezul Ahmed Sekou Toure, care aprecia fragmentarea A.O.F.
şi A.E.F. ca o «greşeală majoră»25 a "legii-cadru".
Î n realitate " legea-cadru" a lăsat nerezolvate alte "două probleme
esenţiale"26: nu a limpezit natura legăturilor constituţionale dintre metropolă şi
teritorii şi, mai ales, nu prevedea posibilitatea accesului acestor posesiuni la o
veritabi lă independenţă politică. Î n ciuda limitelor sale, "legea Defferre" a impus
"o evoluţie rapidă"27, conectând coloniile franceze la ritmul cunoscut coloniilor
engleze. Mai mult, există un acord general printre istorici că "legea-cadru" a avut
un "caracter tranzitoriu"2 8 ; în acest sens, Raymond Cartier scria, la 1 septembrie
1 956, în Paris Match: « Î nţelepciunea de astăzi consistă în a face contrariul a ceea
ce îndemna prudenta de ieri: să accelerăm, în loc să frânăm. Trebuie să
transmitem, în cel mai scurt timp posibil, cât mai multe responsabilităţi
africanilor. Pe riscurile şi pe răspunderile lom29 .

3. Corn unitatea Franceză
Î n prima j umătate a anului 1 95 8, clasa politică franceză se afla într-un
impas de netrecut, cauzat de criza algeriană30 . Traume le provocate de această
tragedie impuneau Franţei căutarea unui model al decolonizării. Pe fondul unor
incertitudini crescânde, este rechemat la guvernare după lungi ani de eclipsă,
generalul Charles de Gaulle, pe care contemporanii îl percepeau drept «cel mai
ilustru dintre francezi»3 1 ; la rândul lor, istoricii îl consideră "cel mai reputat
preşedinte (sau, în general, om politic) francez din secolul nostru"3 2 . De la
23 H. Deschamps (dir.), op.cit., tome II, p. 492
24 Le Nouvel Afrique Asie, 54, janvier 1 994, p. l O
25 C. Wauthier, L'Afrique des Africains, Paris, Scuil, 1 977, p. 1 05
26 M. Merle (dir.), op.cit., p. 145
27 Ibidem, p. 143
28 A. Grosser, op.cit., p. 352
29 Cf. Ibidem
30 Pentru amănunte privind evoluţiile din Algeria, în perioada 1 954- 1 962. vezi L 'Histoire, 1 O, jan.
1 99 1 . 1 32 p.

31

A l . Vianu,

C.

Mureşan,

199 1 , p. 1 70
32 Ibidem, p. 1 63

R.

Păiuşan,

S.

N istor, Preşed inţii Franţei, Craiova, U n ivcrsalia-Dialog,
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început, gen. de Gaulle lua contact cu "un proces în plină mişcare"33_ El iniţiază
un vast plan de refonne, printre care şi o refonnă constituţională ce redefinea
raporturile Franţei cu posesiunile sale coloniale.
Noua Constituţie, care inaugura cea de-a V-a Republică franceză, stipula
că Franţa şi posesiunile de peste mări alcătuiesc, în deplină concertare, o
Comunitate «fondată pe egalitatea şi solidaritatea popoarelor ce o compum>34.
Capitolul al XII-lea a legii fundamentale, intitulat "Despre Comunitate",
consacra la art. 77 că «În Comunitatea instituită prin prezenta Constituţie, statele
membre se bucură de autonomie (subl. ns.)»35 .
Acelaşi articol statua că «toţi cetăţenii sunt egali în drepturi şi au obligaţii
identice, indiferent de origine, rasă şi religie». Art. 80 prevedea că «preşedintele
Republicii prezidează şi reprezintă Comunitatea » 36, devenind astfel "cheia de
boltă" a noii structuri imperiale franceze. Celelalte instituţii ale Comunităţii erau
Consiliul Executiv, Senatul şi Curtea de arbitraj . O asemenea adunare de stări
politice 1-a determinat pe senegalezul L. Sedar Senghor să considere Comunitatea
ca un «Commonwealth francez» 37.
Cu certitudine, rolul cel mai de s�amă în destinele Comunităţii 1-a jucat
articolul 86. Acesta prevedea că, la cererea Republicii sau printr-o rezoluţie a
Adunării Legislative locale, confinnată printr-un referendum, «un stat membru al
Comunităţii poate deveni independent (subl. ns.), încetând să mai aparţină
Comunităţii».
Constituţia a fost supusă consultării populare la 28 septembrie 1 958. În
Teritoriile de peste mări (inclusiv A.O.F. şi A.E.F.) s-au înscris la vot 20645678
oameni. Din acest total, s-au exprimat 1 53 85225 de sufragii. Constituţia a
întrunit 1 3454693 de voturi favorabile ("da") şi 1 93 1 562 voturi împotrivă
("nu")38 . Î n Africa Neagră, procentele indicau "Qi' masiv în: Coasta de Fildeş 99,9% (de altfel, F. Houphouet-Boigny era considerat drept "principalul apărător
al Comunităţii"3 9), Voita Superioară, Moyen-Congo şi Oubangui-Chari 99%,
Dahomey şi C iad 98%, Senegal şi Sudanul francez 97%, Gabon 92% şi,
ceva mai slab, în N iger şi Madagascar - 78%. Guineea a fost singura ţara africană
care, sub impulsul lui Ahmed Sekou Toure, a optat pentru "nu", cu un procent de
95%, proclamându-şi independenţa la 2 octombrie 1 958, în afara Comunităţii.
-

-

33
34
35
36
37
38
39

-

H. Dechamps (dir.), op.cit., tome II, p. 485
Vezi textul Constitutiei din 1 959 in Documents d'histoire . . . , p. 204-2 1 7.
Ibidem
1bidem
P. Bertaux, op.cit., p. 288
i n metropolă 1 7668790 electori au votat "da" şi 46245 1 1 electori au spus "nu".
X. Yacono, op.cit. p. 88
.
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După plebiscitarea Constituţiei, trăgându-se învăţăminte din lacunele
"Uniunii Franceze" şi ale "legi i-cadru", s-a trecut la faza organizării40
Comunităţi i. Prioritatea absolută s-a acordat clarificării statutului posesiunilor de
peste mări vis a vis de metropolă. Î n aceste condiţii, statele din A.O.F. (Coasta de
Fildeş, Dahomey, Mauritania, N iger, Senegal, Sudan, Voita Superioară şi,
anterior, Togo), cele din A.E.F. (Ciad, Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari şi,
anterior, Camerun), precum şi Madagascarul s-au transformat în Republici
autonome. în interiorul Comunităţii (Coasta Somalilor şi insulele Comore au
optat pentru legături mai strânse cu metropola, rămânând T.O.M.).
Î n ciuda aparenţelor unei Comunităţi democratice, totuşi politica externă,
de apărare, monetară, economică şi financiară, era strict controlată, în continuare,
de Franţa.
,
Dinamica structurilor interne ale Comunităţii (spre deosebire de cele ale
Uniunii) este dovedită de faptul că, abia încheiată etapa or�anizării. se trece la un
nou stadiu evolutiv, şi anume, al transformării. Precedentul I-au qreat, la 28
septembrie 1 959, Senegalul şi Sudanul occidental, reunite în Federaţia Mali,
urmate apoi de Madagascar, care au cerut să li se acorde independenta în
interioarul Comunitătii. O asemenea atitudine era explicată de Senghor în
următorii termeni: «Comunitatea nu reprezintă pentru noi decât o etapă de
tranziţie, şi anum e, de a ne pregăti pentru independenţă în maniera teritoriilor
britanice))4 1 .
Î ncercând să amâne deznodământul previzibil, autorităţile franceze au
procedat, la 4 iunie 1960, la modificarea � al Constituţiei. În noua sa formă,
el stipula:
«Un stat membru al Comunităţii poate deveni independent, pe calea
acordurilor, fără a înceta să apartină Comunităţii (subt. ns.).
Un stat independent, nemembru al Comunităţii, poate, pe calea
acordurilor, să adere la Comunitate, fără a înceta să fie independent))42 .
Primu l alineat al art. 86 renovat probează, prin exprimarea «fără a înceta
să aparţină Comunităţii)), eşecul atitudinii rigide franceze faţă de Guineea. De
asemenea, supleţea formulării trădează o schimbare doctrinară: Comunitatea,
care în esenţa ei era o federaţie de popoare, tinde să devină o Confederaţie de
state l ibere. Această metamorfoză este sugerată şi de cel de-al doilea alineat.
40 X. Yacono stabileşte patru etape ce-au marcat existenţa Comunităţii : � (iunie-septembrie
1 958), orKanjzarea (octombrie 1 958-septembrie 1 9 59), transformarea (septembrie 1 959-iunie
1 960) şi sfârsitul (iunie 1 960-mai 1 9 6 1 ); de facto sfârşitul Comunităţii s-a consumat în
decembrie 1 960.
41 Cf. X. Yacono, op.cit., p. 88
42 Ibidem, p. 97
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Numai că, un stat independent nu putea să adere la Comunitate, pe baza
Constituţiei din 1 958, fără să-şi piardă din atributele suveranităţii . Î n consecinţă,
modificarea art. 86 ne apare ca o simplă operaţie cosmetică, menită aprioric
eşecului.
Acceptarea de către francezi a exigenţelor Federaţiei Mali şi
Madagascarului, a reprezentat un precedent. Odată trecută şi această barieră,
euforia independenţei a cuprins întreaga lume francofonă. Până la sfârşitul anu
lui 1 960 din gloriosul Imperiu colonial francez mai rămânea doar. . . amintirea.

La fin de la gloire coloniale de la France
Resume
La deuxieme guerre mondiale a prouve que la fin des empires coloniaux
etait imminente. Si les Anglais ont saisi a temps la direction du «vent du
changement», on ne peut pas dire la meme chose quant aux Fran�ţais: sur Ies
quais de la Seine, l 'esprit cartesien est reste toujours une constant de la pensee
imperiale, meme dans la periode d'apres 1 945. Pourtant, l 'effervescence du
monde colonial a impose a la France un programe de decolonisation. Celui-ci
s'est prolonge dans le temps et a compris trois etapes. La premiere etape a ete
representee par I'Union Frant;:aise ( 1 946- 1 956), en fait une autre touche
"cosmetique" de I 'Empire. Elle est caracterisee par la stagnation, la preservation
meme du statu quo ante. Elle a ete suivie par la "Joi-cadre Gaston Defferre" (le
23 juin 1 956), qui a ouvert "la voie vers !'autonomie" des possesions fran�ţaises.
La troisieme etape, la plus courte, correspond a la Communaute Frant;:aise ( 1 9581 960) et co"incide avec la revenue sur la scene politique du general Charles de
Gaulle. Elle se definit par la brulage brusque des etapes. ainsi que les territoires
coloniaux passent, dans un temps tres court, de ! 'autonomie (Cf. â l ' art. 77 de la
Constitution de la V-eme Republique, plebiscitee le 28 septembre 1 95 8) â
l ' independance politique (Cf. â l 'art. 86 de la Constitution, modifiee le 4 juin
1 960). Par consequence, au cours de l'annee 1 960, le second grand empire
coloniale de l 'histoire cessait d'exister, laissant apres sa disparition un vaste air
de civilisation connue sous le nom d' "Espace de la francophonie".
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