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    Três homens jazem mortos no deserto. As carcaças fumegantes dos camiões em

que realizavam a sua habitual rota de exportação de cimento, entre a capital

mauritana de Nouakchott e a cidade argelina de Ouargla, são o produto de dois

mísseis, aparentemente disparados por um drone marroquino. Rabat, como habitual,

nega as acusações. Três homens foram mortos na região de Bir Lahlou, no Saara

Ocidental, a 1 de novembro. Porém, antes de desenvolver este episódio, torna-se

necessário enquadrá-lo na longa crise que tem como pano de fundo este território.

Uma crise movida por ambições irredentistas e por um sonho de autodeterminação,

vez após vez adiado e negado.

    Um sonho partilhado pelo povo saaurí, nativo do Saara Ocidental: a última colónia

em África.

EDIÇÃO ESPECIAL

“A war doesn’t merely kill off a few thousand or a few hundred thousand young men . It
kills off something in a people that can never be brought back . And if a people goes

through enough wars, pretty soon all that’s left is the brute, the creature that we—

you and I and others like us—have brought up from the slime .” 
 

 John Williams,  Stoner
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    “Saara” e “Saaurí” designam, respetivamente, “deserto” e “habitante do deserto”
em árabe. O território do Saara Ocidental abrange 266 mil km2 e é banhado tanto a
oeste como a noroeste pelo Oceano Atlântico. Partilha uma fronteira terrestre com
Marrocos a norte, com a Argélia a noroeste e com a Mauritânia a sul e a leste.
Constituído sobretudo por deserto, é um dos territórios mais esparsamente
habitados do mundo, com cerca de 617 mil habitantes e apenas 2 pessoas por km2.

Destes, aproximadamente 32% vivem na capital e cidade mais populosa, Laayoune.

    É bastante difícil estabelecer ao certo quantos desses habitantes são nativos da
região, uma vez que o último censo realizado na antiga colónia espanhola data de
1974 e foi realizado ainda pela metrópole ibérica. Atualmente estimam-se que dois
terços da população atual resultam de um gradual e intensivo processo de
colonização por parte do reino de Marrocos. De facto, Marrocos ocupa 80% do
território saaurí. Como o artigo demonstrará, fá-lo em clara violação de várias
normas do Direito internacional.

    Os restantes 20%, uma faixa de deserto empobrecida, são controlados pela
Frente para a Libertação de Saguia al-Hamra e do Río de Oro, comummente
conhecida como Frente Polisario. Formada em 1973, a Frente luta pelo
estabelecimento de uma República Árabe Saaurí Democrática (RASD), sendo esta
anunciada pela Frente três anos depois da sua criação. A sua sede está localizada na
província argelina de Tindouf, assim como cerca de 174 mil refugiados, espalhados
por cinco campos altamente dependentes de ajuda humanitária para as
necessidades mais básicas. Agricultura, habitação, educação, emprego, futuro. Tudo
isto parece uma miragem para os refugiados saaurís.

 

(1) Antigas divisões coloniais do então Saara Espanhol, constituindo respetivamente a parte norte e sul

A terra e o povo do deserto

(1)
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     Apesar das condições em que estes últimos vivem, o território ocupado pelo reino

magrebino é amplamente rico em recursos naturais, nomeadamente fosfatos e

reservas de peixe. De acordo com o Estudo Geológico dos Estados Unidos, a área

conjunta de Marrocos e do Saara Ocidental apresenta reservas de 50 biliões de

toneladas métricas de fosfato de rocha. Compreendendo ambas regiões, isto

consiste em mais de 70% da produção mundial deste recurso, indispensável para a

produção de fertilizante artificial. Graças ao maior sistema de esteiras

transportadoras do mundo, toneladas de fosfato são extraídas do solo no complexo

mineiro de Bou Craa e levadas até Laayoune, minas essas geridas pelo governo

marroquino. Igualmente importante para a economia marroquina é a atividade

pesqueira nos bancos do Saara Ocidental, sendo Laayoune o terceiro maior porto

tanto para desembarques como em termos de produção, segundo dados oficiais de

Marrocos. De acordo com o Western Sahara Resource Watch, 63,14% das capturas

marroquinas advém das costas do Saara Ocidental. Por último, realça-se o potencial

de gigantes complexos de energia eólica, como o parque eólico de Tarfaya, erigido

em 2015 e sendo composto por 131 moinhos eólicos, capaz de alimentar diariamente

uma área equivalente a Marraquexe. O artigo citado refere que complexos como

este, espalhados pela região, seriam capazes de constituir um quarto da energia

renovável marroquina. Por sua vez, esta seria cerca de 40% da produção total do

reino.
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Um mar vermelho sobre areia dourada
    6 de Novembro de 1975. 350 mil marroquinos, armados simplesmente com a

bandeira vermelha do reino de Marrocos e cópias do Corão, convergiram na cidade

de Tarfaya e atravessaram a fronteira em direção ao Saara Espanhol, determinados

a “libertar” o território. Embora tivesse todas as intenções de o parecer, esta

manifestação foi tudo menos orgânica, sendo planeada pelo rei Hasan II de Marrocos.

As tropas espanholas que ainda se encontravam na região foram ordenadas a não

disparar. Oito dias depois da apelidada “Marcha Verde”, foram assinados os

chamados Acordos de Madrid, segundo os quais a Espanha abdicava do território que

detinha desde 1884, sendo este repartido entre Marrocos e a Mauritânia.

(2)Verde é uma cor bastante associada ao Islão

(2)

https://www.statista.com/statistics/681747/phosphate-rock-reserves-by-country/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/
https://www.atlasobscura.com/places/the-worlds-longest-conveyor-belt-system-bou-craa-morocco
https://wsrw.org/en/news/the-fishing-industry
https://vest-sahara.s3.amazonaws.com/skvs/feature-images/File/203/5f958d9601942_Mer%2Ben%2BChiffres-DPM-2018-VF.pdf
https://ourworld.unu.edu/en/africas-biggest-wind-farm-sparks-controversy-in-the-desert
https://www.bbc.com/news/av/magazine-34667782
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    Oficialmente apelidado de Declaração de Princípios sobre o Saara Ocidental, com

este tratado pretendiam-se atingir dois grandes objetivos: o primeiro seria mitigar as

perdas espanholas na região, à medida que os ventos da descolonização e a eventual

morte do ditador Francisco Franco, a 20 de novembro, dificultavam cada vez mais a

salvaguarda dos interesses de Espanha; em segundo lugar, pretendia-se aplacar os

desejos irredentistas de ambos Estados africanos, cujas ambas visões de uma

Grande Nação implicavam a incorporação do Saara Ocidental. Este irredentismo por

parte de Marrocos, bem como a indefinição de fronteiras por parte das autoridades

coloniais francesas, havia levado à chamada Guerra da Areia de 1963-1964, na qual

Marrocos invadiu sem sucesso as províncias argelinas de Tindouf e Béchar.

    À primeira vista isto implicaria que o assunto estaria arrumado com todas as

partes satisfeitas, tanto a metrópole como os Estados reivindicantes. Contudo, o

grande senão é, evidentemente, a inexistência de um consentimento por parte do

povo saarauí para esta transferência de território. Efetivamente, as Nações Unidas

nunca reconheceram os Acordos de Madrid, deixando claro numa declaração do

Tribunal Internacional de Justiça que nem Marrocos nem a Mauritânia detinham

soberania sobre o Saara Ocidental. Este sentimento foi reafirmado em 2002 por

Hans Corell, então subsecretário geral para Assuntos Jurídicos das Nações Unidas,

numa carta dirigida ao Presidente do Conselho de Segurança. Nela, reafirmou o

estatuto do Saara Ocidental como território não-autónomo desde 1963 e referiu que

o tratado “não transferiu soberania sobre o território, nem conferiu a nenhum dos

assinantes o estatuto de potência administradora – um estatuto que a Espanha por

si só não poderia ter transferido unilateralmente”.

    A proclamação da RASD levou a uma guerra de guerrilha que resultou na

assinatura do Acordo de Argel a 10 de Agosto de 1979, no qual a Mauritânia abdicou

das suas pretensões territoriais e reconheceu o Estado saaurí. Infelizmente para a

Frente Polisario, isto significou não o fim dos seus problemas, mas o início, com

Marrocos a invadir o Saara Ocidental em Dezembro e a anexar o território que

detém até aos dias de hoje como parte das suas Províncias Ocidentais. 

(3)Ashford, 1968

(4)Farsoun, Paul, 1976
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(3)

(4)

https://issuu.com/pacta/docs/pacta_edi__o_2020
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MA-MR-ES_751114_DeclarationPrinciplesOnWesternSahara_0.pdf
https://issuu.com/pacta/docs/pacta_edi__o_2020
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/6197.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/6197.pdf
https://www.arso.org/UNlegaladv.htm
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MR_790810_Mauretanio-SahraouiAgreement.pdf
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    De 1980 a 2020, gradualmente e coincidindo com a consolidação marroquina sobre

o Saara Ocidental, foi sendo construído um imponente muro de areia, percorrendo

cerca de 2700 quilómetros e sendo guardado por perto de 100 mil militares

marroquinos, bem como o que se entende como o mais extenso campo de minas do

mundo.

    A guerra pelo Saara Ocidental causou cerca de 14 mil mortos e alastrou-se até à

assinatura de um cessar-fogo em 1991, com a resolução 690  do Conselho de

Segurança a estabelecer a Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara

Ocidental, ou MINURSO. Como o nome indica, o seu objetivo seria monitorizar o

processo de paz e criar condições para um eventual referendo ao povo saarauí, no

qual este votaria entre integrar-se com Marrocos ou formar um Estado

independente. Porém, este acordo – o chamado Plano de Regularização – embora

tivesse assegurado um cessar-fogo que perdura até à data deste artigo, falhou em

assegurar a realização do referendo.

    Para entender este falhanço basta levantar uma pergunta simples: quem podia

votar? A Frente Polisario baseou-se no censo espanhol de 1974, considerando que

apenas os identificados como nativos da região eram elegíveis para votar no

referendo. Marrocos, por outro lado, procurou estender a definição de modo a

abranger milhares de indivíduos com ligações ténues ou mesmo inexistentes com o

Saara Ocidental. O relatório da Human Rights Watch de outubro de 1995 detalha o

longo processo de obstrução e mesmo sabotagem do referendo por Rabat,

destacando-se a transferência de entre 35 e 40 mil indivíduos de Marrocos para o

Saara Ocidental, em clara violação do Plano e do artigo 49º da Convenção de

Genebra. Igualmente graves são os abusos de direitos humanos registados pelo

relatório, como a intimidação de líderes tribais ou a prisão e alegada tortura de

centenas de saaurís pelas autoridades marroquinas.
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https://www.theguardian.com/world/2018/sep/22/western-sahara-wall-morocco-trump
https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/middle-eastnorth-africapersian-gulf-region/moroccopolisario-front-1976-present/
https://minurso.unmissions.org/mandate
https://minurso.unmissions.org/mandate
https://www.hrw.org/reports/1995/Wsahara.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/380-600056
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/WebART/380-600056
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     Com a frustração do Plano de Regularização, seguiram-se as propostas do antigo
Secretário de Estado norte-americano James Baker – os chamados Planos Baker I e
II. Baker, nomeado enviado especial das Nações Unidas por Kofi Annan em 1997,
procurou supervisionar o estabelecimento de um período de autodeterminação
saaurí sob administração marroquina, após o qual se seguiria um referendo, o qual
contaria com os colonos previamente mencionados. Cada uma das alternativas à
independência significou uma concessão por parte da Frente Polisario: primeiro a
opção de integração com Marrocos e mais tarde a opção de autonomia. Porém, a
morte de Hassan II e a coroação de Mohammed VI, em 1999, significaram uma
rejeição total à possibilidade de independência do território. Baker abandonou o
cargo em 2004, citando diferenças irreconciliáveis entre as partes envolvidas.

    Dois anos depois, Marrocos propôs um plano de autonomia política para o Saara
Ocidental. A nova Região Autónoma do Saara possuiria poderes legislativo e executivo
próprios, mas continuaria sujeita à coroa marroquina, que continuaria em controlo
dos recursos naturais e da segurança interna e externa da região. Embora legitimado
pelas negociações de Manhasset e contasse com o apoio da França e dos Estados
Unidos, este plano corria o risco de levantar um precedente perigoso em matéria de
Direito internacional, uma vez que legitimava a ocupação e anexação marroquina,
amplamente rejeitadas pela ONU, pelo Tribunal de Justiça, pela União Africana e
outras organizações internacionais.

A Situação atual (2008-2021)
 6 de novembro de 2015. Celebrando o 40º aniversário da “Marcha Verde”,
Mohammed VI discursou em Laayoune. A sua mensagem foi clara: a independência
saaurí estava fora de opção, sendo a autonomia defendida como um compromisso, o
“máximo que Marrocos podia oferecer”. Para além de reafirmar o seu apoio da
proposta de autonomia, prometeu grandes esforços de desenvolvimento económico
para o território, comparando-os com as condições dos campos de refugiados
geridos pela Frente Polisario.

(5)Shelley, 2003
(6)Lovatt, Mundy, 2021
(7)idem

(5)

(6)

(7)

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/rei-de-marrocos-propoe-autonomia-alargada-para-o-saara-ocidental_a369589
https://www.reuters.com/article/us-morocco-westernsahara-usa-idUSKCN0WL0OX
https://www.mei.edu/publications/western-sahara-self-determination-and-international-law
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2015/11/07/1306587/0/en/On-40th-Anniversary-of-Green-March-King-Mohammed-VI-Lauds-Autonomy-Plan-Pledges-to-Turn-Western-Sahara-Into-African-Hub.html
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    Cinco anos depois, a administração Trump reconheceu formalmente a soberania

de Marrocos sobre o Saara Ocidental. A proclamação oficial norte-americana

afirmou que a independência do território não era uma “solução realista” e que a

única opção seria uma “autonomia genuína sob soberania marroquina”. Esta decisão

serviu em parte como moeda de troca para a abertura de relações diplomáticas

entre Rabat e o Estado de Israel, assim como para um negócio de armas norte-

americanas de cerca de 1 bilião de dólares. Este acordo, que ignorou por completo

tanto a Frente Polisario como os governos da Argélia e da Mauritânia, bem como os

esforços anteriores para a realização de um referendo, sofreu duras críticas do

antigo Secretário de Estado de Trump, John Bolton. Num artigo para a Foreign Policy,

Bolton atacou duramente a incapacidade do ex-presidente de entender a

complexidade de cenários internacionais, afirmando que para ele “tudo é um

potencial negócio, entendido em termos muito estreitos através da capacidade de

atenção de uma mosca-das-frutas”.

    Desde então, tem-se verificado um novo escalar de tensões. Alegações de que

forças marroquinas haviam quebrado o cessar-fogo e entrado em território da

RASD, procurando dispersar um protesto saaurí na zona de Guerguerat, juntamente

com a legitimação norte-americana das pretensões de Marrocos, levaram ao fim do

cessar-fogo. A 8 de novembro de 2020 o líder da Frente, Ibrahim Ghali, anunciou o

regresso à luta armada, culpando Marrocos por quebrar a trégua que se havia

prolongado por aproximadamente três décadas.

Em agosto de 2021, citando “ações hostis” por parte de Marrocos, Ramtane

Lamamra, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Argélia, declarou um corte de

relações diplomáticas entre ambos países. Para além da rivalidade histórica que tem

como pano de fundo o Saara Ocidental, Lamamra acusou Rabat de estar por detrás

de movimentos separatistas considerados como terroristas, que por sua vez

supostamente estariam por detrás de incêndios que haviam vitimado 90 pessoas,

bem como de atacar forças argelinas com a ferramenta de spyware Pegasus. 
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https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-recognizing-sovereignty-kingdom-morocco-western-sahara/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/14/moroccos-partial-normalization-with-israel-comes-with-risks-and-gains/
https://foreignpolicy.com/2020/12/15/biden-reverse-course-western-sahara/
https://www.reuters.com/article/us-morocco-westernsahara/fears-grow-of-new-western-sahara-war-between-morocco-and-polisario-front-idUSKBN27T15S
https://www.reuters.com/article/us-morocco-westernsahara-idUSKBN27U0GE
https://www.dw.com/en/algeria-severs-diplomatic-ties-with-morocco/a-58974969
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Em julho, também o governo francês e a Amnistia Internacional haviam acusado

Marrocos de utilizar esta ferramenta contra jornalistas e advogados. Um mês depois

do corte de relações, a Argélia barrou o seu espaço aéreo a todas as aviações

marroquinas, justificando a sua decisão como uma reação apropriada às “contínuas

provocações e práticas hostis vindas do lado marroquino”.

    Assim, tendo em conta a informação recolhida, regressa-se ao ponto inicial.

Segundo o site de informação militar MENA Defense, a 1 de novembro de 2021 três

camionistas, que estavam a bordo de dois camiões foram atacados por dois mísseis

provenientes de um drone, segundo várias testemunhas locais. Estes camiões

localizavam-se a 35 km do muro marroquino e encontravam-se vazios, sendo

responsáveis por exportar cimento branco para a Mauritânia. A investigação

realizada pelo site, que para além das testemunhas mencionadas inclui imagens de

satélite, conclui que tal ataque foi provavelmente deliberado. O seu raciocínio baseia-

se no facto de que o uso de um drone teria de ser autorizado por oficiais militares

marroquinos e efetuado por oficiais pilotos seus inferiores. Assim, o drone teria

descolado da base aérea de Smara, situada na zona ocupada por Marrocos, a 230

km do local do atentado.

Considerações Finais
    Descrever o Saara Ocidental como a última colónia africana não é mero

sensacionalismo. Desde 1963 que as Nações Unidas o integram como o maior dos

territórios não-autónomos. A organização também vê a Frente Polisario como o

representante legítimo dos interesses saaurís desde 1979. O direito deste povo à

autodeterminação tem sido reafirmado ao longo das décadas. Uma miríade de

posições oficiais tem sido tomada ao longo das décadas sobre o assunto, porém as

armas marroquinas continuam a pesar mais que o papel. Após trinta anos de cessar-

fogo o regresso à luta armada e o novo esfriar de relações entre a Argélia e

Marrocos pode levar a um novo conflito. Para além das três mortes, avisando que

“não sairiam impunes”, o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune decretou o

encerro do gasoduto Gaz-Maghrebe-Europe (GME). Este, atravessando a fronteira

marroquina, tem servido Espanha e Portugal desde 1996.
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https://www.france24.com/en/africa/20210722-morocco-files-libel-suit-in-france-against-ngos-alleging-it-used-pegasus-spyware
https://www.dw.com/en/algeria-bans-morocco-from-its-airspace-amid-growing-tensions/a-59268563
https://www.menadefense.net/algerie/comprendre-lattaque-marocaine-contre-les-civils-algeriens/
https://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsgt
https://www.africanews.com/2021/11/04/algeria-blames-morocco-for-bombing-of-three-truck-drivers/
https://www.africanews.com/2021/11/01/algeria-to-halt-gas-exports-to-spain-via-morocco/
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     Dificilmente se pode considerar que a Argélia de Tebboune se encontra numa
posição de força. A erupção do Hirak (“movimento”), um grande conjunto de
manifestações políticas pacíficas culminou, em 2019, na resignação do então
presidente Abdelaziz Bouteflika. O governo de Tebboune, contudo, simbolizou uma
espécie de evolução na continuidade. Muitos dos motivos para os protestos originais,
nomeadamente níveis altos de desemprego e corrupção generalizada nos partidos
principais, ainda perduram na mente do público. A isto acrescenta-se a pobre gestão
pandémica, com apenas 14% da população argelina vacinada contra a COVID-19.

       A nova administração Biden ainda não mostrou sinais de voltar atrás na decisão
do seu antecessor. Tanto a Turquia como a China têm aproveitado a situação para
vender armas a Rabat e a Argel, respetivamente. O Tribunal Europeu de Justiça
anulou recentemente dois acordos comerciais entre Bruxelas e Marrocos, uma vez
que abrangeriam produtos agrícolas e pesqueiros provenientes do Saara Ocidental.
Por fim, a sorte parece estar do lado de Marrocos, tendo em 2017 regressado à
União Africana, mas um inimigo ferido corre sempre o risco de ser mais agressivo,
mais desesperado. A população saaurí é jovem, impaciente e quer sangue. 
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