
SOBRE OS MÉTODOS DA DIPLOMACIA

MARROQUINA NA AMÉRICA LATINA

Na sua entrevista ao Portal Diplomatico - que aqui traduzimos - Esteban Silva,

dirigente da Unidad Social e do Movimiento del Socialismo Allendista do Chile,

aborda os métodos da diplomacia marroquina para contrariar o reconhecimento da

República Árabe Saharaui Democrática (RASD) pelos países latino-americanos, a

batalha pelos recursos naturais, e o papel da RASD como um elo entre o mundo

árabe e a África com a América Latina.

O trabalho diplomático saharaui

Quanto ao modus operandi da diplomacia marroquina, o político chileno revela que "na América Latina

e nas Caraíbas a monarquia marroquina tem como objectivo bloquear as relações do povo saharaui,

desacreditar a Frente POLISARIO como interlocutor e bloquear o reconhecimento da RASD. Marrocos

tenta impedir, por um lado o reconhecimento da RASD por parte dos governos latino-americanos e

por outro, perante os países que mantêm relações diplomáticas com a RASD, pressiona activamente

de várias maneiras procurando paralisar, reverter ou congelar as relações institucionais e a cooperação.

A sua presença na região, em vez de se concentrar nas suas próprias relações bilaterais, prioriza a

implementação de uma estratégia de bloqueio permanente e ataque contra os saharauis e as suas

relações na América Latina e nas Caraíbas.�

Fig. 1: Solidariedade chilena com a RASD

"A rastreabilidade deste comportamento é

clara. Nos últimos 20 anos, Marrocos abriu em-

baixadas e intensi�cou a sua actividade na região

como reacção e resposta ao avanço e dinamismo

da política externa saharaui", diz Esteban Silva,

antes de esclarecer que a "administração marro-

quina procura enfraquecer e neutralizar na região

o apoio à autodeterminação e independência do

povo saharaui, tentando in�uenciar as elites do-

minantes, governos, parlamentos, empresas e lide-

ranças políticas através de ofertas de supostos be-

nefícios económicos que nunca se materializam".

�Eles oferecem constantemente viagens a Marrocos com todas as despesas pagas a parlamentares, po-

líticos e funcionários governamentais. Através dessas viagens e estadias, e o pagamento de outras

'necessidades' dos seus convidados, procuram recrutá-los para apoiar posições tão desprezíveis quanto

a ocupação ilegal do Sahara Ocidental e a sua falsa tese de autonomia contra o direito à independên-

cia e ocultar, de passagem, as queixas internacionais contra a pilhagem ilegal dos recursos naturais

da nação saharaui", a�rma o dirigente da Unidad Social. Neste sentido, Esteban Silva detalha que
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outro aspecto da estratégia marroquina "consiste em silenciar e distorcer as queixas sobre a violação

sistemática dos direitos humanos do povo saharaui nos territórios ocupados e a grave situação em que

se encontram as e os presos políticos saharauis�.

Como exemplo, o político chileno a�rma que �no Chile vivemos várias situações, como a do caso do

ex-deputado Roberto León, que apoiou a independência do Sahara Ocidental mas depois de fazer via-

gens misteriosas e constantes �nanciadas por Marrocos, hoje os 'assessora' e escreve fervorosamente nos

meios de comunicação social de Rabat em defesa da ocupação colonialista e ilegal do Sahara Ocidental.

Situações isoladas, mas muito semelhantes, encontram-se noutros países, como o caso lamentável do

jornalista peruano Ricardo Sánchez Serra, hoje convertido em 'viajante frequente' patrocinado por

Marrocos como peticionário da dinastia alauita contra o povo saharaui perante a IV Comissão de

Descolonização da ONU. Um capítulo separado mereceria a análise e os antecedentes das pressões e

prebendas que deram origem ao congelamento das relações diplomáticas com a RASD, realizadas de

maneira inconsistente e obscura por Nayib Bukele em El Salvador e por Jeanine Añez, presidente de

facto da ditadura boliviana�.

O trabalho diplomático saharaui

Quando questionado sobre a actividade da diplomacia saharaui para combater a tese marroquina, o

político chileno a�rma que "sob a direcção da Frente POLISARIO e, em particular, de Salem Ould

Salek, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Coordenador das Relações Internacionais da Frente POLI-

SARIO, a diplomacia saharaui alcançou importantes vitórias na luta que está a ser travada no campo

internacional. Tem procurado o apoio, a solidariedade e a cooperação activa dos Estados e governos

nacionais, regionais, municípios, parlamentos e organizações sociais, para conseguir uma correlação de

forças global capaz de fazer cumprir os Acordos de Paz e obrigar o ocupante a realizar o Referendo de

Autodeterminação. E assim impedir a brutal repressão sistemática contra a população civil saharaui

que vive em cativeiro e sob violência nos territórios ocupados. Esta luta político-diplomática tenaz e

constante representa, sem dúvida, uma das páginas mais meritórias da luta saharaui nos últimos anos�.

"Na América Latina e nas Caraíbas, os representantes da Frente POLISARIO, juntamente com as

embaixadoras e embaixadores da RASD, apesar dos seus escassos recursos e meios, mas com grande

convicção e tenacidade, lutaram e obtiveram importantes triunfos diplomáticos no nosso continente,

contrariando o milionário lobby marroquino", disse Esteban Silva.

Neste sentido, o dirigente da Unidad Social argumenta que "apesar da forte oposição das embai-

xadas e aliados marroquinos, o povo saharaui tem sido objecto de cooperação e solidariedade, tanto

nos países com os quais mantém relações diplomáticas como naqueles com os quais ainda não tem,

com constantes Resoluções de apoio e solidariedade de governos, parlamentos, partidos e organizações

sociais�.

Nova frente no Chile para impedir a pilhagem dos recursos naturais por Marrocos

No âmbito da batalha política e legal para proteger os recursos naturais saharauis contra o roubo

marroquino, o movimento de solidariedade chileno com a RASD empreende acções práticas para obrigar

o Governo do Chile a interceptar as riquezas roubadas no Sahara Ocidental ocupado.

Neste sentido, Esteban Silva a�rma que "na Associação Chilena de Amizade com a RASD, dili-

genciamos perante as autoridades marítimas chilenas sempre que um navio proveniente dos territórios

ocupados entra nas águas jurisdicionais chilenas com carga ilegal pertencente ao povo saharaui�.
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Ao ser-lhe perguntado qual a sua mensagem para o governo do presidente Sebastián Piñera, o

dirigente chileno defende que "é dever da autoridade marítima e portuária do Chile inspeccionar a carga

de navios que navegam nas nossas águas ou que fazem escala nos nossos portos e que transportam,

insisto, cargas ilegais, para determinar qual a sua origem e destino para ajudar a impedir a pilhagem de

recursos da RASD. Devemos denunciar e impedir as rotas marítimas do saque do Sahara Ocidental.�

"Juntamente com deputados e senadores da República, dirigentes dos trabalhadores dos portos

e advogados, estamos a construir estratégias para lidar de maneira abrangente com o problema da

passagem de navios nas águas chilenas com cargas ilegais", acrescenta Esteban Silva.

A RASD como um elo entre o mundo árabe e a África com a América Latina

Por outro lado, o analista e dirigente doMovimiento del Socialismo Allendista do Chile, na sua resposta

à pergunta do Portal Diplomático sobre a importância da RASD como um elo entre o mundo árabe e a

África e a América Latina, esclarece �que a RASD já desempenha esse papel em vários países da região.

Olhando para o futuro, a RASD pode desempenhar um papel muito relevante nas nossas relações com

a União Africana (UA). Devemos construir grandes con�uências entre os Estados e povos da UA e da

América Latina e Caraíbas, e, neste contexto, acredito que os saharauis têm uma grande experiência

para oferecer aos nossos povos.�

�É fundamental, sobretudo no pós-pandemia do COVID-19, que possamos construir agendas con-

juntas para lutar pela soberania alimentar, por um comércio justo, reduzir as desigualdades e avançar

no desenvolvimento auto-sustentável para os nossos povos. Não tenho nenhuma dúvida de que isso já

acontece", conclui Esteban Silva, dirigente da Unidad Social e doMovimiento del Socialismo Allendista

do Chile.
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