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O SAHARA OCIDENTAL EM DEBA-

TE: DESAFIOS E INTERROGAÇOES
Sábado, 26 de Agosto | 16h30

António Pinto Pereira

1. Só em 1956 Marrocos recuperou a sua independência do domínio colonial

francês. Embora tivesse mantido uma atitude ambígua nas Nações Unídas, du-

rante a década de 1960, quanto ao processo de descolonização da colónia espa-

nhola do Sahara Ocidental, em meados de 1970 assumiu plenamente a sua rei-

vindicação à soberania daquele território - tal como a Mauritânia - que invadiu e

ocupou em Novembro de 1975 e onde, a partir de então, impôs a sua máquina

administrativa, a sua cultura e o saque dos seus recursos, mimetizando o modelo

colonial ocidental de que foi vítima durante cinco décadas. A mesma geração

que foi cotonizada passou à posição de colonizadora, reprodutora dos "mesmos"

mecanismos de que foi vítima.

Na preparação deste processo de integração, o regime marroquino decidiu «(...)

fabricar, com o acordo dos partidos políticos de oposição, uma farsa de "unani-

midade nacional" (...) incluindo o PPS, antigo partido comunista marroquino, de

reconhecer os direitos "legítimos" de Marrocos sobre o Sahara (...)." Foi com

base nele que lançou os deserdados da independência na "marcha verde".
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Mas este movimento não foi sem oposição, sem resistência de sectores da socie-
dade marroquina, <<Em Janeiro e Fevereiro de L977 é o processo de Casablanca

em que 137 militantes da llal Amam ['Em frente", organização dã esquerda radi-
cal marroquina] são julgados sob diferentes acusações, entre as quais a de com-
p/ot contra a segurança do Estado. Apesar das condições em que se desenrola o

processo, Abraham Serfaty, em nome da maioria dos inculpados consegue gritar
as seguintes palavras de ôrdem: <<Viva a República popular árabe do Sahara!

Víva a República democrática e popular marroquina! Viva a unidade do povo

marroquino e do povo saharauí! Viüa a revolução marroquina! Viva a revotução

árabe!>>. <<Grupo "Servir o Povo": privilegiar a união das massas marroquinas e
saharauís contra o regime que oprime os dois povos.>»

lmporta lembrar que na realização deste objectivo o regime marroquino contou
com o empenhamento dos países ocidentais - particularmente EUA, França mas

também Grã-Bretanha e Repúbtica Federat Alemã, além da Espanha - tanto do

ponto de vista político como militar.

2. O movimento de li'bertação do Sahara Ocidental (Frente POLISARIO), fundou,
em Fevereiro de Lg76, a República-Arabe Saharauí Democrática (RASD), que é
reconhecida, com variações ao tongo dos tempos, por meia centena de Estados,

maioritariamente da América Latina e de Africa e com assento na União Africana.
Destes ocupa um lugar privilegiado a Argélia que acolhe milhares de saharauís

em acampamentos na região de Tindouf e com a qual o movimento de libertação
estabeleceu uma relação privilegiada de interdependência.

Neste contexto tem força o argumento utilizado, com alguma frequência, da pos-

sibilidade de "regressar à guerra" para romper o impasse em que o processo ne-
gocial se encontra? Tem a Frente POLISARIO capacidade para o realizar, indepen-
dentemente da sanção da Argélia? Ou a afirmação de que os jovens dos acampa-
mentos estão cansados de esperar pela independência e pretendem recorrer a

esta argumentação?

Por outro lado, a história recente e próxima destes processos emancipatórios - as

colónias portuguesas de Africa, Timor-Leste - mostrararR que a relação entre co-
tonizadores e colonizados se desdobra em muitos matizes que possibilita a cons-
trução de uma relação política em torno de um objectivo que a luta torna co-
mum: a libertação do colonizado passa pela libertação do colonizador («nenhum

povo que oprime outro povo pode ser tivrer», K.Marx dixit).
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Mas no processo de transformação por que está a passar o Marrocos actual a

questão do Sahara Ocidentat está ausente.

3. E Portugal?

«Portugal está numa posição privilegiada para contribuir para este desfecho, res-

peitador do Direito lnternacional'e ambicionado pela Comunidade tnternacional

desde que em 1991 foi firmado o Acordo entre Marrocos e a Frente POLISARIO,

no qual ambas as partes aceitaram as bases para a celebração do mencionado

referendo:

. Foi Potência Administrante e desempenhou um papel fulcral no processo

que conduziu à independência de Timor-Leste, podendo hoje testemunhar

como tal situação tem beneficiado o contexto regional e as relações entre

. Mantém um relacionamento excepcional com o Estado Espanhol, que de-

veria reassumir o seu estatuto e responsabilidades de Potência Adminis-

trante do Sahara Ocidental, colaborando directa e activamente com as Na-

. ções Unidas.

. E é amigo de longa data do Reino de Marrocos, que ganharia paz e estabi-

lidade, e pouparia muitíssimos recursos, aceitando como país vizinho a Re-

pública Arabe Saharauí Democrática.»

[carta de 26 personalidades ao PR, 30 Março 2016]

Outras visôes:

<<O ano de 2015 arranca com novos contratos em Marrocos. Juntamente com ou-

tros trabalhos em curso, estes novos contratos garantem a presença continuada

da Consulmar neste mercado, uma aposta estratégica ganha.
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Desde o início do ano a Consulmar encontra-se já a trabalhar no projecto do

novo porto de pesca deJorf Lasfar, para a'Agence Nationale des Ports", e nos úl-

timos dias iniciou também o projecto de execução do novo Terminal de Cruzeiros

de Casablanca, a ser desenvolvido para a empresa de construção marroquina

HOUAR que será responsável pela construção. Soma ainda a estes novos projec-

tos o contrato para os estudos do novo Porto de "Dakhla Atlantique", a ser exe-

cutado para a "Direction des Ports et du Domaine Public Maritime", que se en-

contra em fase final de adjudicação e deverá ter início nas próximas semanas.>>

(http://çonsulmar.pt/pt-pt/marrocos-novos-contratos/, consultado em 20 Maio

20L7).
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. CRONONOLOGIA BREVE

15 Novembro 1884 / 26 Fevereiro 1885 - Conferência de Berlim: reconhecido o
domínio colonial espanhol no Sahara Ocidental.

1963 - A ONU decide integrar o Sahara Ocidental na lista de "Territórios não Au-
tónomos".

Maio 1973 - fundação da Frente Popular para a Libertação de Saguia el Hamra e

1io 
O" oro (Frente ÉOUSARIO) e início da luta armada.

20 Agosto 1974 - a Espanha anuncia a sua intenção de realizar um referendo
no território nos primeiros seis meses de 1975, Sob os auspícios da ONU.

13 Setembro 1974 - a pedido de Marrocos a Assembleia Geral da ONU, através
Ou n"rof rçu o 3292 (XXIX), solicita ao Tribunal tnternacional de Justiça (TU) que

emita um parecer consultivo sobre o caso do Sahara Ocidenlal.

16 Outubro 1975 - parecer do T[: «(...) os elementos e Ínformações trazidos ao

seu conhecimento não estabelecem a existência de qualquer tipo de laço de so'
berania territorial entre o território do Sahara Ocidental e o Reino de Marrocos

ou a Mauritânia.

6 Novembro 1975 - "marcha Verde": 300.000 marroquinos invadem o Sahara

Ocidental

14 Novembro 1975 - acordo entre a Espanha, Marràcos e a Mauritânia (acordo

de Madrid) para a partilha do Sahara Ocidental. A Espanha retirou a troco de

35% das minas de fosfatos e dos direitos de pesca, durante um período de 10

anos.

26 Fevereiro 1976 - a Espanha retira as suas últimas tropas do território.

27 Fevereiro 1976 - proctamação da República Arabe Saharauí Democrática
(RASD) pela Frente POLISARIO.

Abril 1976 - acordo de Rabat para a partilha do território do Sahara Ocidental:
2/z pàrà Marrocos, t/z pãrà a Mauritânia.

1976 a 1991 - Frente POLISARIO: guerra de libertaçàg nacional contra Marrocos e

a Mauritânia. Dezenas de milhar de saharauís procuram refúgio no sul da Argélia.

5 Agpsto J.979 - acordo de Argel: derrotadà militarmente a Mauritânia assina

um acordo de paz com a Frente POLISARIO, onde renuncia a todas as suas pre-

tensões ao território.

Agosto 1980 a Abril 1987 - Marrocos constrói sucessivos muros para defender as

zonas que controla (2.250 km de extensão, fortemente minados).
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1984 - na 20a Confeiência a.nual da Organizaçáo de Unidade Africana, hoje União
Africana, a RASD'é admitida como membro de pleno direito.

29 Abril 1991 - culminando um processo iniciado formalmente em 30 Agosto
1988, o Conselho de Segurança aprova a Resolução 690 (1991) que cria a Ml-
NURSO (Missão das Nações Unidas para o Referendo no Sahara Ocidental)

6 Setembro 1991 - entrada em vigor do aêordo de cessar-fogo entre Marrocos e
a Frente POLISARIO. O referendo é maicado para Fevereiro de 1992.

faneiro de 2000 - concluído o processo de recenseamento da população saharauí
corn um total de 86.386 votantes.

10 Outubro a 8 Novembro 2010 - milhares de saharauís acampam em Gdeim
lzik, às portas da capital El Aaiún, em protesto contra a «permanente descrimi-
nação, pobreza e abuso dos direitos humanos contra os cidadãos locais». O
acampamento é desmantelado pelas forças de segurança, centenas de pessoas
são presas das quais 24 levadas a tribunal.

Fevereiro 2013 - Tribunal militar cóndena os presos de Gdeim lzik a pesadas pe-
nas, oscilando entre prisão perpétua e 20 anos de cadêia.

Dezembro.20l6 - Tribunal de Justiça da União Europeia: «Quaisquer que sejam
os acordos de associação e liberalização comerciais entre a União Europeia e
Marrocos, não podem incluir o Sahara Ocidental».

19 Julho 2017 - Reaberto o processo dos presos de Gdeim Izik por força de uma
reforma da justiça militar, o Tribunal da Relação de Rabat volta a julgá-los e apli-
ca penas semelhantes às do tribunal militar.
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