
�EM MARROCOS A REPRESSÃO ESTÁ NO AUGE!�

As sinuosidades da política externa do regime marroquino levam-nos, por vezes, a

ignorar a sua política interna, a sua relação com os seus próprios cidadãos e cidadãs.

Myriam Bourgy e Pauline Imbach, duas activistas do CADTM (Comité para a

Abolição das Dívidas Ilegítimas) têm-se empenhado no apoio aos presos políticos

marroquinos Omar Radi e Soulaiman Raissouni, denunciando a situação política e

social que se vive em Marrocos.

Fig. 1: Solidariedade comRaissouni eRadi (fotoCADTM)

�O mundo parece estar a descobrir através do

Pegasus, o programa israelita no centro de um

dos mais graves escândalos de espionagem da dé-

cada, que as autoridades marroquinas violam ale-

gremente os direitos humanos, a liberdade de ex-

pressão ou de imprensa.

�Hoje, porém, esses direitos já não existem

em Marrocos. Se os jornalistas Omar Radi, vi-

giado pelo Pegasus, e Soulaiman Raissouni es-

tão presos, é precisamente porque viram e de-

nunciaram o endurecimento autoritário no seu

país. Porque se recusaram, como muitos jorna-

listas marroquinos, a submeter-se e a calar. O processo Pegasus prova que Omar e Soulaiman são

lançadores de alertas e que o seu combate se estende muito para além das fronteiras de Marrocos.

�Omar Radi é nosso amigo. Conhecemo-lo em 2007 e trabalhámos juntos na rede internacional

do CADTM. Jornalista de investigação, voz crítica que o governo marroquino quer silenciar a todo

o custo, foi condenado em 19 de Julho de 2021 a 6 anos de prisão, após um julgamento farsa. Não

conhecemos pessoalmente Soulaiman Raissouni, o editor-chefe do diário Akhbar Al Yaoum. Preso

desde Maio de 2020, (...), Soulaiman foi condenado a 5 anos de prisão após um julgamento injusto. Foi

durante a sua detenção que se tornou, de certa forma, nosso amigo. Tal como com Omar, pensamos

nele diariamente, preocupamo-nos com a sua saúde e tememos hoje pela sua vida. Após 11 meses de

prisão preventiva, Soulaiman iniciou em 8 de Abril uma greve de fome por tempo indeterminado.

�Não estamos em Marrocos, estamos longe, mas há mais de um ano que compartilhamos dia-

riamente com a família e amigos dos presos políticos uma raiva imensa, uma dor profunda e uma

esperança. É difícil encontrar palavras para mostrar o nosso apoio e admiração, tanto por Omar e

Soulaiman como pelas suas famílias e amigos que estão a lutar incansavelmente pela sua libertação.

Desde a prisão arbitrária de Omar, há pouco mais de um ano, o seu pai Driss Radi escreve-lhe uma

carta todos os dias, que coloca nas redes sociais. Essas cartas são ternas e comoventes, mas são também

fortes apelos sobre a situação política em Marrocos e, como tal, constituem um poderoso inventário

de de�ciências. A mãe de Omar e a esposa de Soulaiman, pela sua coragem, tornaram-se as �guras
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da luta pela liberdade dos presos políticos. Acompanhadas por amigos conduzem uma luta exemplar

todos os dias e que não é isenta de perigos. Em Marrocos, a repressão está no auge!

�Também nós os acompanhamos nas redes sociais e vemo-los, impotentes, através das imagens

que nos chegam, a serem agredidos pela polícia que, sempre em excesso, proíbe as suas reuniões, os

violentam, rasgam os seus estandartes ou, cúmulo da estupidez, cortam as árvores que lhes dão sombra

nas concentrações de solidariedade. Sabemos que esta é a sua face visível. Adivinhamo-los sob escuta

telefónica. Imaginamo-los a serem seguidos, perseguidos, humilhados, vigiados ... As famílias �cam

sem notícias do ente querido, sem saber, no caso de Soulaiman Raissouni, se ainda está vivo. Nos

últimos dias, a administração da penitenciária tem recusado sempre a sua transferência para o hospital

e colocou-o junto de outros presos encarregados de o espiar e de comer à sua frente, uma verdadeira

tortura depois de tantos dias de greve de fome... Recusou-lhe igualmente o acesso a uma cadeira de

rodas, quanto Soulaiman já não consegue andar, obrigando-o a arrastar-se para se encontrar com os

seus advogados1.

�As autoridades marroquinas tudo fazem para quebrar os presos políticos, as suas famílias e os seus

apoiantes. Mas, dia após dia, as famílias e os amigos permanecem �rmes, determinados e poderosos.

Dia após dia, as suas vozes erguem-se para exigir justiça e liberdade.

�Dia após dia, enfrentam o poder com coragem. Dia após dia, receamos por eles, nós que não

temos a sua coragem. Eles são as vozes livres de Marrocos, os insubmissos.

�A sua luta é tão justa! Estamos ao seu lado.

�Sejamos muitos a exigir a liberdade para Omar e Soulaiman e para todos os presos políticos em

Marrocos!�

Dois dias depois da publicação deste artigo, �Soulaiman Raissouni decidiu suspender a greve de

fome na prisão de Casablanca após 118 dias, com o compromisso de ser transferido para o hospital

para acompanhamento médico.�

Conforme relata Jesús Cabaleiro Larrán, �Durante o último �m-de-semana [31 Julho/1 Agosto] o

seu estado de saúde (...) deteriorou-se seriamente, (...), informou a comissão de solidariedade com o

jornalista, acrescentando que ele tinha uma febre de quase quarenta graus.

�Também perdeu mais de trinta quilos, sofre de hipertensão crónica e a sua perna direita está

paralisada devido a uma patologia neurológica. Precisa de cuidados médicos e de apoio psicológico

substancial.

�Os seus advogados de defesa enviaram uma carta ao Ministério Público e ao Conselho Geral

da Magistratura para que esta acção fosse levada a cabo. Também expressaram a sua gratidão pela

solidariedade que recebeu em Marrocos e noutros países durante a longa greve de fome.

�Além disso, os seus advogados esperam que esta medida seja executada imediatamente: "A direc-

ção da prisão disse que assim se faria, mas não é a primeira vez que o prometido não é cumprido". Deve

também recordar-se que a Direcção Geral da Administração Penitenciária (DGAP) divulgou algumas

imagens dele, o que provocou a indignação geral. (. . . ).�

Como escreveu Houda Chograni, uma escritora e activista tunisina, �Um Estado de direito equi-

tativo e justo está condicionado à existência de um sistema judicial independente; contudo, o sistema

jurídico marroquino está sob o controlo do monarca. Embora a Constituição de 2011 tenha reforçado

a independência do poder judiciário como separado dos poderes legislativo e executivo, como consa-

grado no artigo 107, o rei preside, no entanto, ao Conselho Superior da Magistratura (artigo 56) e,

1 Testemunho de Kholoud Mokhtari, esposa de Soulaiman Raissouni, postado na sua conta do Facebook após uma

entrevista por telefone com o seu marido em 28 de Julho de 2021.
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por decreto, faz nomeações para o Conselho Superior do Poder Judiciário (artigo 57). O rei também

designa seis dos 12 membros do Tribunal Constitucional e nomeia um deles como presidente do tribunal

(artigo 130). Ironicamente, e numa �agrante contradição, a Constituição estipula no artigo 107 que o

monarca garante a independência do poder judicial. Em 2014, o Ministério do Interior proibiu uma

concentração do independente Clube dos Juízes, que exigia uma maior autonomia do poder judicial

em relação aos poderes executivo e legislativo, e dos interesses sociais e políticos, como proclamou o

presidente do clube, Yassine Mkhelli.�
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