
ISRAEL - MARROCOS: O NEGÓCIO DA REPRESSÃO

Já aqui tivemos a oportunidade de abordar as ligações entre o regime marroquino e o

Estado de Israel. O que os une? Os negócios, claro, e as tentativas de resolver

con�itos resultantes de ocupações militares condenadas pelo direito internacional: a

Palestina e o Sahara Ocidental.

Fig. 1: Denúncia da repressão

A repressão sobre os meios de comunicação so-

cial marroquinos � muito particularmente as e os

jornalistas � tem já uma longa tradição no re-

gime. Provavelmente desde que a França con-

cedeu a �independência� ao seu protectorado do

norte de África. Mas ganhou uma maior visibili-

dade aquando da chamada �primavera árabe� em

Fevereiro de 20111, quando largos sectores da po-

pulação urbana, predominantemente jovens, des-

ceram às ruas exigindo mudanças, não propria-

mente de regime político, mas nas suas condi-

ções de vida. A oligarquia palaciana, face ao que

se observava na região � Tunísia, Líbia, Egipto,

. . . � optou por fazer algumas concessões de cir-

cunstância a �m de preservar o poder. Demissão

do governo, mudanças pontuais na Constituição,

eleições parlamentares, . . . . Mas se com isso con-

seguiu amortecer o con�ito, não conseguiu erra-

dicar o desejo � a necessidade � de mudança.

A explosão social no Rif em Outubro de 2016 e a solidariedade que provocou em todo o Marrocos

mostrou a exiguidade da solução adoptada pelo poder. A partir daí (ver, por exemplo, aqui ou aqui)

a comunicação social tem sido um alvo privilegiado das autoridades.

A pandemia que se vive actualmente, e o con�namento a que obrigou, veio fazer ��orescer a inti-

midação policial� no país, como denunciou em �ns de Maio passado a Associação Justiça e Liberdade

em Marrocos (AJLM):

�O académico e activista de direitos humanos Maâti Monjib foi vítima de uma campanha

sem precedentes de difamação e ameaças dos meios de comunicação social próximos do

Palácio real.

�Esses ataques ocorreram no contexto da prisão de Souleiman Raissouni, jornalista e

editor do jornal Akhbar Al Yaoum, em 22 de Maio. Conhecido pelos seus editoriais críticos,

1 Três meses depois do �Acampamento da Dignidade� de Gdeim Izik no Sahara Ocidental, que Noam Chomsky consi-

derou a primeira acção da �primavera árabe�.
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substituiu Taou�k Bouaâchrine, editor do jornal preso desde 2018 (condenado sem provas

a 15 anos de prisão por "estupro e trá�co de seres humanos"). O Conselho de Direitos

Humanos da ONU considerou, em Janeiro de 2019, que esta prisão foi arbitrária e exigiu

a sua libertação imediata. Cinco dias antes da prisão de Raissouni, a Chouf TV (um

canal on-line cujo trabalho editorial depende directamente da polícia política) publicou

um artigo no qual ameaçava "sacri�car" o jornalista por ocasião do Eid al-Fitr (�m do

Ramadão): "veremos se vai continuar com as suas acrobacias no Facebook". De facto, o

jornalista passou o Eid Al-Fitr (24 de Maio) na polícia. A Chouf TV esteve presente para

documentar a sua humilhante prisão.

�Hoje, os mesmos meios atacam Maâti Monjib. Em 27 de Maio, a Chouf TV publicou

um artigo semelhante ao que ameaçara Raissouni, com a assinatura do mesmo autor (pro-

vavelmente um pseudónimo) "prometendo" a Monjib uma vingança que ocorreria em 31 de

Maio pela manhã. Monjib é particularmente atacado porque é membro do comité de apoio

a Raissouni.

�Antes de Souleiman, outra jornalista do mesmo jornal, Hajar Raissouni, foi presa

(2019), juntamente com o noivo (Rifaat Al-Amine), por "relacionamento fora do casa-

mento e aborto ilegal", tendo sido perdoados após uma forte mobilização a nível nacional e

internacional. As ameaças e intimidações contra Maâti Monjib são antigas. Foi assediado e

difamado ao longo de vários anos devido às suas actividades académicas e aos seus artigos

de crítica à polícia política em Marrocos. Uma das suas preocupações é promover o jorna-

lismo de investigação, sendo membro fundador da Associação Marroquina de Jornalismo

Investigativo (AMJI), fundada em 2011, cujas actividades estão agora proibidas [5 dos seus

membros foram processados, um foi condenado a 10 meses de prisão e 3 estão no exílio].

�Monjib tem sido submetido a intermináveis intimações judiciais desde 2015 por "pôr

em risco a segurança interna do Estado". Já foi convocado 20 vezes para um julgamento

sempre adiado no tribunal de Rabat e essa �agelação ainda não terminou. O objectivo é

pressionar Monjib a parar com as críticas. É uma verdadeira espada de Dâmocles sobre

a sua cabeça e a dos seus co-réus. Monjib também é vítima, na sua vida quotidiana, de

ameaças físicas, pressão sobre a família, na rua, escutas telefónicas e até uma proibição de

deixar o território marroquino (a proibição foi suspensa após uma greve de fome de 24 dias

que pôs a sua vida em perigo).�

Menos de um mês depois das denúncias da AJLM, a Amnistia Internacional (AI) deu a conhecer os

métodos e as tecnologias a que recorre o regime marroquino para espiolhar a vida pro�ssional e pessoal

das e dos pro�ssionais de informação do país. A divulgação deste trabalho contou com a colaboração

do consórcio jornalístico Forbidden Stories, do qual fazem parte jornais como o The Washington Post,

o Le Monde, o The Guadian e o El Pais.

Conta a Amnistia Internacional (AI):

�O NSO Group, uma empresa israelita que comercializa a sua tecnologia como uma

ferramenta para combater o COVID-19, contribuiu para uma continuada campanha do go-

verno marroquino para espiar o jornalista Omar Radi, de acordo com uma nova investigação

da AI.

�A organização concluiu que o telefone de Omar Radi havia sido alvo de vários ataques

utilizando uma so�sticada técnica que instalou silenciosamente o tristemente célebre pro-

grama de espionagem Pegasus do NSO Group. Os ataques ocorreram durante um período

2

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/marruecos-se-empleo-software-espia-de-la-empresa-nso-group-contra-un-periodista-marroqui/
https://www.theguardian.com/technology/2020/jun/21/journalist-says-he-was-targeted-by-spyware-from-firm-despite-its-human-rights-policy
https://elpais.com/internacional/2020-06-21/la-ultima-victima-del-ciberespia-nso.html


Sahara Livre no 86 - Julho 2020

em que as autoridades marroquinas assediaram Radi repetidamente, e um deles aconteceu

poucos dias depois de o NSO Group prometer que os seus produtos não voltariam a ser

utilizados para perpetrar abusos contra os direitos humanos, mas continuou pelo menos até

Janeiro de 2020.

��É evidente que não se pode con�ar no NSO Group. Enquanto fazia uma campanha

de relações públicas para limpar a imagem, as suas ferramentas estavam a permitir a

vigilância ilegítima de Omar Radi, jornalista e activista premiado", disse Danna Ingleton,

vice-directora da Amnesty Tech. (...).

�Embora as autoridades marroquinas tenham a responsabilidade �nal por acções ilegí-

timas contra activistas e jornalistas, como Omar Radi, o NSO Group contribuiu para esses

abusos, mantendo o governo marroquino como um cliente activo até, pelo menos, Janeiro

de 2020, o que aparentemente deu às autoridades desse país acesso constante ao programa

da empresa.

�Omar Radi tem sido sistematicamente alvo de ataques por parte das autoridades mar-

roquinas pelo seu trabalho jornalístico e pelo seu activismo. Radi tem criticado abertamente

o historial do governo em matéria de direitos humanos e denunciado a corrupção e os vín-

culos entre interesses empresariais e interesses políticos no país. Em 17 de Março de 2020

foi condenado (...) a quatro meses de prisão por um tweet publicado em Abril de 2019

criticando o julgamento injusto de um grupo de activistas.

�"As autoridades marroquinas utilizam cada vez mais a vigilância digital para suprimir

a dissidência. A espionagem ilegítima e o assédio generalizado e constante de activistas e

jornalistas devem parar�, a�rmou Danna Ingleton.�

Sobre os métodos utilizados, diz a AI:

��A Amnesty Tech realizou uma análise forense ao iPhone de Omar Radi em Fevereiro de

2020, que revelou que o dispositivo foi alvo de uma série de ataques por network injection.

Através deste método os atacantes podem vigiar, interceptar e manipular o tráfego de

Internet do alvo. O telefone é redireccionado para um sítio web sem que seja exigida

qualquer acção por parte do atacado. Este sítio instala silenciosamente o programa Pegasus

no telefone alvo.

�Para o network injection o atacante precisa de proximidade física com os alvos ou

acesso às redes móveis do país, uma acção que só pode ser autorizada pelo governo. Mais

um sinal de que as autoridades marroquinas foram responsáveis pelo ataque a Omar Radi.

O NSO comercializou essa so�sticada tecnologia de intercepção muito recentemente: Ja-

neiro de 2020. Uma vez instalado o Pegasus, o atacante tem total acesso às mensagens,

correios electrónicos, meios de comunicação, microfone, câmara, chamadas e contactos te-

lefónicos. Os ataques por network injection são extremamente difíceis de serem detectados

pela vítima, pois deixam poucos sinais.

�Os dados forenses extraídos do telefone de Omar Radi indicam que os ataques de

network injection ocorreram em 27 de Janeiro, 11 de Fevereiro e 13 de Setembro de 2019.

O NSO Group comprometeu-se publicamente a cumprir os Princípios Orientadores sobre

as empresas e os direitos humanos da ONU em 10 de Setembro de 2019.

�O navegador do telefone de Omar Radi foi encaminhado para o mesmo sítio web

que a AI havia detectado no ataque ao intelectual e activista marroquino Maâti Monjib,
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conforme revelado pelo relatório �Morocco: Human Rights Defenders Targeted with NSO

Group's Spyware�, publicado em 10 Outubro de 2019.

�Uma cópia deste relatório foi entregue com antecedência ao NSO Group em 2 de

Outubro de 2019. O sítio malicioso foi encerrado em 6 de Outubro, dias antes da AI

divulgar as suas descobertas. No entanto, novas provas mostram que ataques por network

injection ao telefone de Omar Radi continuaram até 29 de Janeiro de 2020, através de um

sítio diferente.

�O NSO Group alega que vende o seu programa apenas a serviços de informação gover-

namentais e a organismos encarregues de fazer cumprir a lei, mas os dados revelados pela

AI indicam que o governo marroquino continuou a ser um cliente activo da empresa e pôde

continuar a utilizar a tecnologia para vigiar, intimidar e silenciar activistas, jornalistas e

críticos.

�Quando a AI compartilhou as suas novas descobertas com o NSO Group, a empresa

não con�rmou nem desmentiu que as autoridades marroquinas estivessem a utilizar a sua

tecnologia e declarou que examinaria as informações disponibilizadas.

��O NSO Group deve responder às perguntas sobre as acções que diligenciou quando

lhe foram mostradas as provas de que a sua tecnologia estava a ser utilizada para cometer

violações de direitos humanos em Marrocos. Por que não rescindiu o contrato com as

autoridades marroquinas? Submeter jornalistas e activistas à intimidação por meio de

vigilância digital invasiva viola o direito à privacidade e o direito à liberdade de expressão

dessas pessoas", disse Danna Ingleton.

�O NSO Group garante que realiza um rigoroso processo de veri�cação sobre o respeito

dos direitos humanos antes de vender os seus produtos a terceiros, mas não oferece detalhes

sobre esse processo que, levando em consideração o número de ataques contra a sociedade

civil, parece ter sido ine�caz em numerosos casos.�

A Amnistia chama depois a atenção para o carácter constante destes abusos:

�A AI e outras pessoas e entidades documentaram uma constante utilização do Pegasus

do NSO Group contra a sociedade civil. Esse programa foi utilizado em ataques contra

jornalistas e membros do Parlamento mexicano, contra os activistas sauditas Omar Abdu-

laziz, Yahya Assiri e Ghanem Al-Masarir, contra o premiado activista de direitos humanos

dos Emiratos, Ahmed Mansoor, contra um membro da AI, e a sua utilização aparenta estar

relacionada com o assassinato do dissidente saudita Jamal Khashoggi.

�De acordo com os Princípios Orientadores da ONU sobre as empresas e os direitos

humanos, o NSO Group e o seu principal investidor, a empresa britânica de capital privado

Novalpina, têm uma obrigação clara de tomar medidas urgentes para garantir que não

violam os direitos humanos nem contribuem para tal, em qualquer parte do mundo.�

A Amnistia, porém, não se limita à denúncia:

�A AI está a apoiar uma acção judicial em Israel para tentar obrigar o Ministério da

Defesa israelita a revogar a licença de exportação do NSO Group. A organização alega que

o Ministério da Defesa compromete os direitos humanos ao permitir que o NSO continue

a exportar os seus produtos para governos em todo o mundo. Aguarda-se para breve uma

sentença.
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�O Facebook também processou o NSO nos tribunais da Califórnia depois de esta em-

presa ter explorado uma vulnerabilidade do WhatsApp para agir contra, pelo menos, uma

centena de defensoras e defensores dos direitos humanos.

��As batalhas jurídicas contra o NSO Group continuam porque a empresa recusa-se

a admitir a sua responsabilidade no papel que desempenhou nas violações dos direitos

humanos. As novas provas são mais um sinal de alerta para o motivo pelo qual o NSO deve

ser impedido de vender a sua tecnologia de vigilância, inclusive para combater a pandemia

do COVID-19", disse Danna Ingleton.�
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