
E.U.A. E O SAHARA OCIDENTAL: HESITAÇÕES E

TERGIVERSAÇÕES

A partir do momento em que o então Presidente Donald Trump reconheceu a

anexação do Sahara Ocidental por Marrocos � a troco da normalização das relações

diplomáticas deste país com Israel � a política, interna e externa, dos EUA sobre o

processo de descolonização daquele território tem vindo a ser questionada, colocando

o presidente Biden numa delicada situação.

Fig. 1: Direito internacional ou interesses nacio-

nais?

Se não é crível que a nova administração norte-

americana volte atrás, a aceitação do não respeito

do direito internacional por um Estado (Marro-

cos) da sua esfera de in�uência abre um prece-

dente difícil de gerir e arrisca-se a agudizar as

tensões sociais e políticas numa região em mu-

dança. Preocupação esta que se encontra pre-

sente na carta que 27 senadores norte-americanos,

democratas e republicanos, escreveram a Biden

em 17 de Fevereiro onde lhe pedem que reverta a

�decisão errada� do seu antecessor e que volte �a

comprometer os Estados Unidos no caminho de

um referendo de autodeterminação para o povo

saharauí do Sahara Ocidental�. Curiosamente, alguns dos signatários desta carta têm um longo his-

torial pró-israelita o que parece indicar que o lobby sionista pode não dar a Marrocos aquilo que este

esperava.

O relatório do Departamento de Estado sobre a situação dos Direitos Humanos em 2020, divulgado

em 29 de Março último, re�ecte esta sinuosidade da nova administração. Haddamin Mouloud Said

faz uma análise a este documento onde sublinha as suas contradições. E começa com a declaração de

Antony Blinken que o abre: �Tenho a honra de publicar o 45º �Relatório de 2020 sobre práticas de

direitos humanos� e rea�rmar o compromisso dos Estados Unidos em colocar os direitos humanos no

centro da nossa política externa. A causa dos direitos humanos, a liberdade e a dignidade, está no

coração dos norte-americanos. (. . . ).�

Mouloud Said principia por chamar a atenção para o desaparecimento no relatório da secção �Sahara

Ocidental�.

�Desapareceram as numerosas violações de direitos humanos que os relatórios anteriores

a 2020 registavam? Não. Não desapareceram. Muito simplesmente, o Território onde essas

violações ocorreram mudou de lugar no mapa dos interesses dos Estados Unidos.

�Ou seja, os discursos sóbrios não podem impedir-nos de pensar que os direitos humanos
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não são um �m em si mesmos mas antes um instrumento da política externa de alguns

países. No entanto, a inclusão do Sahara Ocidental na Secção �Marrocos� (...) é contrária ao

que é estabelecido pela legislação do Congresso dos Estados Unidos em relação à elaboração

do relatório.

�Os EUA querem que os outros países respeitem os direitos humanos internacionalmente

reconhecidos, quando os EUA são os primeiros a violá-los, privando o povo saharaui do seu

legítimo direito à autodeterminação e independência. Direito internacionalmente reconhe-

cido para cuja implementação o próprio Secretário de Estado pediu ao Secretário-geral da

ONU a nomeação de um Enviado Pessoal para o Sahara Ocidental. (. . . ).

�Apesar de incluir o território na Secção �Marrocos�, o Departamento de Estado, ao

a�rmar: �o Reino do Marrocos reivindica o território do Sahara Ocidental e administra o

território que controla�, questiona a decisão de Trump de 10 de Dezembro de 2020.

�De resto, é preciso lembrar que o relatório cobre os doze meses do ano de 2020. No

entanto, a decisão que levou o Departamento de Estado a eliminar a Secção �Sahara Ociden-

tal� está em vigor apenas há vinte e um dias do calendário do ano que examina. Por outras

palavras, por mais de onze meses do ano examinamos as violações dos direitos humanos

ocorridas num território que os Estados Unidos não reconhecem como marroquino.�

Mouloud Said termina a sua abordagem salientando: �(...), no mesmo dia 29 de Março de 2021, Blinken

anuncia duas coisas discrepantes: na ONU, pede ao SGNU António Guterres que acelere a nomeação

de um Enviado Pessoal para o Sahara Ocidental e, ao mesmo tempo, divulga o Relatório Anual de

Direitos Humanos 2020 onde inclui o Sahara Ocidental na Secção �Marrocos�.�

Entretanto, a New York City Bar Association, uma prestigiada organização pro�ssional de advoga-

dos, realizou no dia 14 de Abril uma vídeo-conferência sob o título: "O presidente Biden deve aprovar

a decisão do anterior presidente Donald Trump de reconhecer a soberania de Marrocos sobre o Sahara

Ocidental?" .

Moderada por Katlyn Thomas, membro do Comité de Direito Internacional e ex-presidente do

Comité da ONU, a conferência teve entre os seus oradores John Bolton, ex-embaixador dos EUA

nas Nações Unidas (2005-06) e ex-Conselheiro de Segurança Nacional (2018-19) e Christopher Ross,

diplomata dos Estados Unidos na Líbia (1969-70) e Marrocos (1970-73), embaixador na Argélia (1988-

91) e na Síria (1991-98), Coordenador do Departamento de Estado para o contra-terrorismo (1998-99)

e Enviado Pessoal do Secretário-geral da ONU para o Sahara Ocidental (2009-17), dois profundos

conhecedores do processo de descolonização do Sahara Ocidental.

�John Bolton destacou que qualquer solução deveria reconhecer ao povo do Sahara Ocidental o seu

direito à autodeterminação. Referindo que a declaração do ex-presidente Donald Trump foi um erro

inútil que prejudicou gravemente a política dos EUA na região, apelou ao presidente eleito Joe Biden

para corrigir rapidamente a decisão unilateral de Trump de reconhecer a soberania marroquina sobre

o Sahara Ocidental. Neste contexto, o governante norte-americano recomendou a suspensão do apoio

à MINURSO, por ser inútil e não estar a cumprir o seu mandato.

�O ex-enviado especial para o Sahara Ocidental, Christopher Ross, garantiu durante a sua in-

tervenção que as negociações diplomáticas entre as duas partes em con�ito, a Frente POLISARIO e

Marrocos, nunca serão frutuosas porque nenhuma abdica da sua posição. Ross disse que Marrocos

retirou o referendo como uma opção nas negociações porque sabe que o seu resultado será a escolha

pela independência por parte do povo saharauí. E o Estado saharaui tem todos os ingredientes para

ser bem sucedido como Estado independente, a�rmou.�
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Dias depois Ross recorreu ao facebook para esclarecer alguns pontos da sua intervenção:

�As minhas observações são as seguintes.

�A decisão de Trump foi gratuita, irre�ectida e perigosa. Até à data, nenhum outro

grande país - nem mesmo a França - seguiu o exemplo, e por boas razões.

�A decisão foi gratuita porque a transacção implícita envolvendo as relações de Marrocos

com Israel era desnecessária. As relações marroquino-israelitas são duradouras e estreitas,

apesar de terem sido, na sua maioria, fora dos olhares públicos. Não havia necessidade de

as reavivar.

�A decisão foi irre�ectida e perigosa porque pouca ou nenhuma análise foi feita às suas

consequências em três frentes: o processo de negociação, a região e a política dos EUA.

�No que respeita ao processo de negociações directas entre Marrocos e a Frente PO-

LISARIO estabelecido em 2007 para determinar o futuro estatuto do Sahara Ocidental, a

decisão de Trump servirá apenas para endurecer ainda mais as posições das partes. Ao

tornar as negociações mais árduas, prolongará as di�culdades que os saharauis estão a so-

frer nos campos de refugiados no sudoeste da Argélia, ao contrário da a�rmação de Jared

Kushner de que irá melhorar a vida do que ele chamou "o povo da POLISARIO� (sic).

�No que diz respeito à região, tornar as negociações mais difíceis irá atrasar ainda

mais qualquer progresso no sentido da coordenação regional em matéria de luta contra o

terrorismo e outras questões de segurança e integração regional em matéria económica e

comercial. A coordenação e integração são essenciais para a segurança, a estabilidade e o

bem-estar dos Estados do Norte de África e do Sahel e, por extensão, da Europa.

�No que diz respeito à política dos EUA, a decisão de Trump contraria uma longa

tradição de apoio dos EUA aos princípios da não aquisição de território pela força e ao

direito dos povos a determinarem o seu próprio futuro. Estes têm por vezes sido alvo de

violação quando interesses vitais dos EUA têm estado em jogo, que não é certamente o

caso no que respeita ao Sahara Ocidental.

�A decisão de Trump também perturba o delicado equilíbrio da nossa postura na re-

gião ao abandonar a política de relativa neutralidade e alheamento que nos tem servido

bem durante décadas no que diz respeito ao Sahara Ocidental. Ao fazê-lo, introduziu um

elemento irritante desnecessário nas nossas relações com o principal apoiante da Frente PO-

LISARIO, a Argélia, um país com o qual temos importantes laços económicos, comerciais

e de segurança.

�Por todas estas razões, creio que a Administração Biden deveria voltar à nossa posi-

ção anterior de apoio ao processo negocial que o Conselho de Segurança estabeleceu, sem

preconceitos quanto aos seus resultados, como a decisão de Trump procura fazer.�
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