
PALESTINA, SAHARA OCIDENTAL: �CAMINHOS

TRANSFORMADORES NO MUNDO ÁRABE�

As relações entre os processos de libertação dos povos saharaui e palestino têm vindo

a ser objecto de uma atenção crescente pelo seu impacto na região do norte de África

e Médio Oriente. Néstor Suleiman1 abordou recentemente este tema, de que

publicamos alguns excertos.

Fig. 1: Libertar o mundo árabe

�No processo geopolítico ligado ao mundo árabe,

(. . . ) desde o Magrebe até ao Golfo Arábico, do

Sahara Ocidental e da Mauritânia até ao territó-

rio árabe de Al Ahuaz, existem elementos cultu-

rais que determinam uma unidade histórica indi-

visível.

�Neste espaço, surgem processos diferentes

com características semelhantes, onde questões

internas ligam comunidades fortalecidas por fe-

nómenos religiosos e linguísticos, tradições e um

passado de esplendor e glória.

�As crises surgiram em épocas diferentes (. . . ), com manifestas pretensões de hegemonia territorial

e a ambição de impor um formato cultural diferente aos nativos de um determinado espaço. A ideia

de fundar Estados arti�ciais foi também uma questão que levou à apropriação de territórios com

argumentos relacionados com direitos de conquista militar; so�smas carregados de uma distorção dos

factos do passado, com métodos e fontes de proveniência duvidosa utilizados para justi�car a posse

ilegítima de bens alheios.

�Os povos têm uma vocação irreversível de viverem livres e independentes. Este é o desejo de

diferentes comunidades e, neste sentido, tanto os palestinianos como os saharauis sentiram a indiferença

da Liga dos Estados Árabes e a falta de empenho da ONU e de outros fora internacionais em abordar

as questões preocupantes da agenda de descolonização, tanto para o Sahara Ocidental como para a

questão palestiniana. Esta situação conduziu a uma série de con�itos sangrentos nas últimas décadas

na região do Magrebe, contribuindo para a desestabilização do resto do Nordeste de África. Idêntica

situação surge no Médio Oriente.

�A questão saharaui, no extremo oeste do mundo árabe, e a ocupação da Palestina fazem parte do

roteiro obrigatório dos processos de libertação e integram esta cartogra�a pan-árabe. Há coincidências

e semelhanças nas duas realidades, decorrentes das aspirações permanentes do sionismo ligadas à

anexação dos territórios palestinianos, acções simétricas aos sonhos chauvinistas da dinastia Alauita,

cujo rei Mohammed VI pretende concluir o projecto do Grande Marrocos, um expansionismo territorial
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que atinge a Mauritânia, o Sahara Ocidental e parte da Argélia. Neste caso, o apetite de Rabat tem

o desenho de um projecto imperialista que ameaça o Magrebe.

�O Sahara Ocidental é a última colónia em território africano com um formato de subjugação

da população que é uma verdadeira réplica do que foi implementada na Palestina por Israel. Além

disso, as políticas sionistas de aculturação têm características semelhantes às implementadas pela lide-

rança monárquica marroquina, pelo que conceber uma verdadeira união do mundo árabe que ajude a

fortalecer os laços do Magrebe ao Crescente Fértil só será possível rejeitando as tentativas neocoloni-

ais de alguns actores, superando burocracias, nepotismo e resistindo fundamentalmente às investidas

regionais estrangeiras e às provenientes das metrópoles imperiais.

�A Palestina e o Sahara Ocidental têm características muito semelhantes em termos das orientações

do colonizador. Qualquer iniciativa de independência ou situação de crise de guerra no Norte de África

terá certamente repercussões no Golfo Árabe e no Médio Oriente. Do mesmo modo, os acontecimentos

a oriente do mundo árabe têm eco no Magrebe. É impossível analisar cada facto ou questão emergente

num local desligada das suas repercussões no resto da extensão geográ�ca. (. . . )

Responsabilidades nos processos de colonização

�O acampamento de protesto em Gdeim Izik (El Aaiún), ocorrido em Outubro de 2010, foi o detonador

para a chamada Primavera Árabe. Após este acto pací�co de desobediência civil, uma manifestação de

rejeição da ocupação marroquina, seguiram-se revoltas na Tunísia, Egipto, Iraque, Iémene, etc., com

muitas similitudes: contra castas de burocratas usurpando governos, dinastias de famílias ricas face

a situações de empobrecimento nas aldeias, oligarquias militaristas entrincheiradas nas estruturas do

poder.

�No caso dos protestos em Gdeim Izik, até agora a maior manifestação pací�ca da história saha-

raui, sintetizam-se os anseios populares expressos no repúdio do usurpador representado no makhzen

[palácio real], uma mistura de poder partilhado entre a monarquia, sectores da sociedade privilegiada

de Marrocos e uma minoria militar hierárquica.

�Os colonatos judeus em territórios usurpados aos palestinianos, acções protegidas pelo Estado

israelita, fazem parte das repetidas violações de acordos pré-existentes com a Autoridade Nacional

Palestiniana. Operações ilegítimas patrocinadas pelos EUA, especialmente durante a administração

de Donald Trump, com uma proposta alternativa a um acordo de paz que incluia a incorporação

indevida de territórios da região da Cisjordânia, ignorando as reivindicações palestinianas. Acções

condenadas por organismos não governamentais sob o olhar cúmplice da ONU, com semelhanças no

cenário geográ�co saharaui, onde a mal orientada Missão das Nações Unidas para o Referendo no

Sahara Ocidental (MINURSO) tem sido ine�caz (desde a sua criação em 1991) no estabelecimento do

respeito pelos direitos humanos, na manutenção da paz nos territórios ocupados e na realização do

almejado referendo. (. . . ).

Identidades e outras questões determinantes nos processos de independência

�Apesar da sua diáspora irregular e transitória, a sociedade saharaui formou uma identidade indivisível,

que pode ser medida pela unidade de critérios e acção dos seus membros. Das comunidades que

vivem nos territórios ocupados, nos campos de refugiados, nos países do Magrebe, especialmente na

Mauritânia e Argélia, e nas áreas libertadas, em todas as zonas há um discurso homogéneo e uma

prática comum entre o povo saharaui.
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�Com comportamento idêntico, o povo palestiniano responde à ofensiva israelita fortalecendo a sua

identidade face aos processos de sionização da Palestina pelo Estado teocrático judeu, visando romper

a pertença árabe aos vários locais da terra ocupada.

�Outro detalhe distintivo e talvez uma contribuição decisiva para a identidade nacional saharaui

é a língua espanhola. Esta língua, encorajada pelos organismos o�ciais da República Árabe Saharaui

Democrática (RASD), gera uma ligação entre o Sahara Ocidental e o mundo de língua espanhola. O

papel nefasto da Espanha colonialista talvez possa ser compensado pela herança linguística. Esta é uma

interpretação que está longe de ser nostálgica para a presença colonial, mas considera simplesmente a

contribuição da língua como um elemento distintivo de identidade.

Registos e factos dos últimos tempos

�A ousadia de Marrocos no �nal de 2020 em abrir uma passagem em Guerguerat, a sul do Muro

da Vergonha, com a intenção de utilizar esta travessia para levar mercadorias da zona ocupada ou

de origem marroquina para o mercado mauritano ou para a zona subsahariana, (. . . ) aumentou a

instabilidade na região. Os movimentos que estão a formar-se no Mali e no Níger são uma extensão

da insegurança e dos con�itos de outros cenários relacionáveis (. . . ) com grupos afectos à Al-Qaeda

no Magrebe e a sectores ligados ao Estado islâmico.

�A interligação dos con�itos tornou-se mais uma vez evidente nas recentes decisões da administração

do Presidente Donald Trump. O reatamento das relações diplomáticas entre o Reino de Marrocos e

Israel, em troca da abertura do consulado dos EUA em Al Ayoun, no Sahara Ocidental ocupado,

foi uma decisão de Washington que poderia ter arrastado outros países nessa direcção. Não se pode

esperar da administração de Joe Biden uma mudança radical nesta questão. Os interesses nas riquezas

naturais permanecerão no centro das sedutoras aberturas do ocupante aos governos interessados na

pilhagem dos recursos do solo e da plataforma marítima do Sahara Ocidental.

�O desenho do muro que divide as áreas ocupadas das zonas libertadas no Sahara Ocidental, feito

com assessoria israelita (. . . ), dá ensejo à colaboração militar entre os dois Estados, e reforça as relações

entre governos com procedimentos neocoloniais semelhantes.

�O programa de política externa do Reino de Marrocos está orientado para a utilização de todo

o tipo de instrumentos destinados a exercer pressão sobre os Estados que possam tomar posições

prejudiciais aos planos de ocupação do Sahara Ocidental. O envio de frágeis jangadas de refugiados

para as costas da Europa, a introdução de carregamentos de droga nos portos dos países da União

Europeia e o planeamento e instalação de células terroristas em algumas capitais fazem parte do

esquema desenvolvido pelos serviços secretos marroquinos com o objectivo de chantagear os vários

governos. Um exemplo muito claro destas políticas de pressão tem sido o das recentes vagas de

imigrantes irregulares para o enclave colonial espanhol de Ceuta, patrocinadas pelo Reino de Marrocos

com a intenção de cobrar a estadia em Espanha de Brahim Ghali, presidente da RASD, durante a sua

convalescença e tratamento médico por uma infecção de Covid-19.

�Apesar de todas as adversidades que o Estado saharaui enfrenta há mais de quatro décadas, bem

como da situação vivida pelos palestinianos nas provocações permanentes e diárias do regime sionista,

a resiliência forjada na experiência única destes povos mostra o elevado grau de empenho na defesa

dos seus ideais. Comunidades que não tiveram necessidade de copiar modelos ou formatos de outras

latitudes (. . . ) para delinear as suas próprias missões libertadoras e que hoje podem ser modelos para

outros caminhos transformadores no mundo árabe. (. . . ).

�(...) Esta dura realidade mostra que os palestinianos e os saharauis, em quase todas as fases das
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suas respectivas lutas, contam essencialmente com as suas próprias forças nas fases decisivas da luta

pela independência.�
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