
MARROCOS-ARGÉLIA: À BEIRA DA GUERRA?

As relações entre Marrocos e a Argélia nunca foram fáceis desde os tempos da luta

de libertação contra o colonizador. O primeiro, um protectorado franco-espanhol, viu

ser-lhe concedida a independência em 1956. O segundo teve de travar uma sangrenta

guerra até lhe ser reconhecido esse direito em 1962. Mas as independências não

vieram facilitar o reencontro.

Fig. 1: Lamamra-Bourita: relações a �azedar�? (AFP)

Em 25 de Fevereiro o jornalista Jihâd Gillon

da Jeune Afrique, uma publicação francófona

pró-marroquina, perguntava � perguntava-nos -

�Marrocos-Argélia: amanhã a guerra?� Sete me-

ses depois a pergunta ganhou uma enorme actu-

alidade.

Os analistas apontam para quatro possíveis

razões para a actual crispação. A ocupação do

Sahara Ocidental por Marrocos é unanimemente

reconhecida como a principal, até porque incenti-

vou a segunda: a aliança com o Estado de Israel.

A terceira são as aspirações hegemónicas que os

dois países têm sobre a região do Magrebe, em particular, e o continente africano, em geral. Finalmente,

as crises sociais e económicas por que ambos passam.

Antecedentes próximos da ruptura

Em Julho a tensão agudizou-se. Primeiro com o embaixador de Marrocos nas Nações Unidas, Omar

Hilale, a fazer circular uma nota o�cial durante a tele-Cimeira do Movimento dos Não-Alinhados em

13 e 14 Julho, a�rmando o apoio do seu país ao �corajoso povo de Cabília [que] merece, mais do que

qualquer outro, usufruir plenamente do seu direito à autodeterminação�. A Cabília é uma região no

norte da Argélia. As autoridades argelinas reagiram violentamente a esta nota. �Esta comunicação

diplomática marroquina é aventureira, irresponsável e manipuladora. É parte de uma tentativa míope,

simplista e fútil de cultivar uma amálgama ultrajante entre uma questão de descolonização devidamente

reconhecida como tal pela comunidade internacional e o que é apenas uma conspiração dirigida contra

a unidade da nação argelina.� A iniciativa marroquina surgiu a seguir à alocução do novo MNE

argelino, Ramtane Lamamra, em que este lembrou o apoio constante que o Movimento dos Países

Não Alinhados tem dado desde a sua criação às justas causas da descolonização em todo o mundo,

sublinhando a necessidade de manter a solidariedade com os povos palestiniano e saharaui. Alertou

também que �o recomeço do con�ito armado entre o Reino de Marrocos e a Frente POLISARIO merece

a maior atenção por parte da comunidade internacional�, apelando ao Secretário-geral da ONU para

�acelerar a nomeação do seu Enviado Pessoal [para o Sahara Ocidental] e lançar um processo político
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credível entre as duas partes em con�ito, com o objectivo de se chegar a uma solução política justa

e duradoura que garanta a autodeterminação do povo da República Saharaui, membro fundador da

União Africana�.

No dia 18 Lamamra chamou o embaixador argelino em Rabat para consultas, ao mesmo tempo que

abria a possibilidade de tomar �outras medidas�.

No dia 22 de Julho a Argélia expressou a sua �profunda preocupação� com a utilização por Mar-

rocos do programa de espionagem Pegasus, desenvolvido pela empresa israelita NSO Group, contra

funcionários e cidadãos argelinos e condenou �veementemente este inadmissível ataque sistemático aos

direitos humanos e às liberdades fundamentais. (. . . ). Estando directamente preocupada com esses

ataques, a Argélia reserva o direito de implementar a sua estratégia de resposta e está pronta para

participar de qualquer esforço internacional destinado a apurar colectivamente os factos e a lançar

luz sobre a materialidade e a escala desses crimes que ameaçam a paz e a segurança internacionais,

bem como a segurança humana.� As notícias davam conta de que entre os altos responsáveis argelinos

espiados encontravam-se Ramtane Lamamra e o Chefe do Estado-Maior do Exército Saïd Chengriha.

Segundo Abed Charef, um escritor e cronista argelino, �para além desta crise, a Argélia também

se questiona sobre o real signi�cado da atitude marroquina. Porquê esta incidência sobre Cabília, e

porquê, para o benefício de quem, está Marrocos a investir massivamente na espionagem dos dirigentes

argelinos? Que garantias tem Marrocos para agir com tanta arrogância?

�As primeiras respostas parecem óbvias. Marrocos quer explorar ao máximo a vantagem, que

considera decisiva, obtida com Donald Trump: o reconhecimento, por parte dos Estados Unidos,

da soberania marroquina sobre o Sahara Ocidental, reconhecimento de que Marrocos espera tirar

dividendos.

�O preço a pagar é conhecido: o sacrifício da causa palestiniana, consequência da normalização

com Israel.

�E é aqui que reside a principal preocupação da Argélia: a intrusão directa de Israel na con�guração

das relações inter-magrebinas. (. . . ).

�Ao entrar nessa engrenagem, Marrocos acredita colocar-se sob uma protecção infalível. Com o

apoio político dos Estados Unidos e da França, e o apoio tecnológico e militar de Israel, Rabat espera

o jackpot.�

A diplomacia argelina ganhou um novo impulso com esta crise. Nos �nais de Julho, Lamamra

visitou a Etiópia, o Egipto, o Sudão e a Tunísia. E nos princípios de Agosto o responsável pelo

Departamento de Estado dos EUA Antony Blinken teve uma conversa telefónica com o MNE argelino

em que debateram as relações bilaterais e problemas do norte de África e do Médio Oriente. Esta

conversa tinha sido precedida de uma visita de Joey Hood, Subsecretário de Estado para o Médio

Oriente, numa viagem que o fez passar também por Marrocos e o Kuwait.

No dia 18 de Agosto a presidência argelina informou que iria rever as suas relações com Rabat e que

intensi�caria os �controlos de segurança nas fronteiras ocidentais�. Durante uma reunião extraordinária

do Conselho Supremo de Segurança argelino, dedicada aos incêndios �orestais que assolaram o norte

do país e presidida pelo Chefe de Estado, a Argélia decidiu "rever" as suas relações com o vizinho

marroquino, justi�cando essa decisão com �os incessantes actos hostis perpetrados por Marrocos contra

a Argélia. (. . . ).�

�O presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, a�rmou que a maioria dos incêndios era de origem

criminosa. De acordo com a polícia, a investigação revelou que o Movimento para a Autodeterminação

de Cabília (MAK), uma organização ilegal na Argélia e quali�cada como uma ONG terrorista, estava
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envolvida (. . . ). De acordo com a presidência argelina, a organização "recebe apoio e assistência de

agentes estrangeiros, encabeçados por Marrocos (. . . )".�

No dia 24 de Agosto Lamamra anunciou a ruptura de relações diplomáticas com Marrocos.

As consequências mais imediatas

Adlène Meddi e Malek Bachir (dois jornalistas argelinos) dão-nos a sua análise da situação: ��Está

histórica e objectivamente estabelecido que o Reino de Marrocos nunca deixou de realizar acções hostis

e mal intencionadas contra o nosso país e isto desde a independência da Argélia�, declarou o chefe da

diplomacia atribuindo aos dirigentes marroquinos �a responsabilidade das sucessivas crises que nos

�zeram entrar num beco sem saída�.

�Além da contenciosa questão do Sahara Ocidental (...) foi acrescentado outro motivo de desacordo:

a normalização das relações diplomáticas entre Marrocos e Israel. (. . . ).

�Neste sentido, em Abril, uma instrução presidencial determinou que várias empresas argelinas

rescindissem os seus contratos com empresas estrangeiras, em particular as marroquinas, susceptíveis

de �comprometer� o país e �a sua segurança�.

�Um analista argelino (. . . ) comentou para o Middle East Eye : �tem-se o sentimento de que

enquanto o problema do Sahara Ocidental não for resolvido, ele continuará a ser um factor de insta-

bilidade para a região. A Argélia e Marrocos, em particular, tudo farão para sabotar a segurança no

Sahel, promovendo um novo Afeganistão às portas da Europa.

��O Reino de Marrocos fez do seu território nacional uma (...) ponte para planear, organizar e

apoiar uma série de acções hostis e de�nidas contra a Argélia. A mais recente diz respeito às acusações

sem sentido e às ameaças veladas feitas pelo Ministro das Relações Exteriores de Israel em visita

o�cial a Marrocos e na presença do seu homólogo marroquino, que foi claramente o instigador de tais

declarações injusti�cáveis �, sublinhou Ramtane Lamamra.

�Aquando da sua visita a Marrocos em 11 e 12 de Agosto, Yaïr Lapid expressou a sua "preocupação

com o papel desempenhado pela Argélia na região, a sua aproximação com o Irão e a campanha que

empreendeu contra a admissão de Israel como membro observador da União Africana�.�

As autoridades marroquinas reagiram no mesmo dia ao rompimento das relações: �Marrocos la-

menta esta decisão totalmente injusti�cada mas esperada, tendo em conta a lógica da escalada obser-

vada nas últimas semanas, bem como o seu impacto sobre o povo argelino. Rejeita categoricamente os

pretextos falaciosos, até mesmo absurdos, que estão por trás dele.

�Pela sua parte, o Reino de Marrocos continuará a ser um parceiro credível e leal para o povo arge-

lino e continuará a agir com sabedoria e responsabilidade para desenvolver relações inter-magrebinas

saudáveis e frutíferas.�

Ali Lmrabet, um jornalista marroquino que trabalhou para o diário El Mundo e que está interdito

de exercer a actividade no seu país, escreveu para o Middle East Eye: �(. . . ). Agora que as relações

diplomáticas foram rompidas não podemos deixar de pensar no que se seguirá.

�Qual será o destino dos argelinos que vivem em Marrocos e dos marroquinos, em particular do

grande número de migrantes ilegais, presentes na Argélia?

�Se um cenário idêntico ao da década de 1970, que assistiu a expulsões maciças e recíprocas de

populações na sequência do rompimento por Rabat das relações bilaterais em 1976, após o reconhe-

cimento por Argel da República Árabe Saharauí Democrática (RASD), não estará na ordem do dia,

nada nos diz que a situação não mudará se as coisas azedarem. E vão azedar.
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Fig. 2: Outras ligações (ECS)

�Outra vítima desta crise será, salvo um

volte-face, o gasoduto Magrebe-Europa, que liga

a Argélia à Espanha através do território mar-

roquino, e cujo contrato termina em Outubro.

(. . . ).

�A este respeito, o recomeço das hostilidades

com a Frente POLISARIO, simples escaramuças

de momento, corre o risco, se o exército argelino

der um forte impulso aos saharauís, de se trans-

formar num con�ito aberto e sangrento.

�E essas não são as únicas decepções para o

regime alauita. A lenta e inexorável deterioração da situação social não é negada por ninguém e as

perspectivas de o país sair rapidamente da crise económica vão-se esvaindo à medida que descobrimos

os números alarmantes do aumento das infecções por COVID-19 e o seu corolário, a extensão in�nita

do con�namento. (. . . ).�

Aquilo que alguns analistas previam aconteceu. �O gasoduto Maghreb - Europa, que abastece

Espanha e Portugal via Marrocos a partir do gigantesco campo de gás argelino de Hassi R'mel, é a

primeira vítima colateral do rompimento das relações entre Argel e Rabat.

�Após vários meses de incerteza sobre a renovação do contrato do gasoduto, a sentença argelina

caiu na quinta-feira, 26 de Agosto, dois dias depois de a Argélia ter anunciado a sua decisão de romper

as relações diplomáticas com Marrocos.�

Num encontro que o ministro argelino de Minas e Energia, Mohamed Arkab, teve com o embaixador

de Espanha na Argélia, Fernando Moran Calvo Sotelo, aquele a�rmou que a Argélia ia prescindir do

gasoduto Magrebe-Europa que passa por Marrocos, passando os fornecimentos de gás a serem feitos

directamente a Espanha através do gasoduto Medgas, que liga Almería a Hassi R'mel.

Em troca de permitir que o gás argelino passe pelo seu território, Marrocos recebe royalties no valor

de 0,5 mil milhões de metros cúbicos de gás, que representam metade do consumo do país. Rabat será

assim obrigado a importar gás a um custo maior.

Quanto à Frente POLISARIO, o seu representante para a Europa Oubi Bouchraya Bachir declarou:

�O corte das relações diplomáticas entre a Argélia e Marrocos é uma questão bilateral entre os dois

países, mas a nossa luta e o comportamento obstrutivo de Marrocos constituem uma das razões por

detrás disso (. . . ).

�Esperávamos que, após a erupção da guerra em Novembro do ano passado, esse desenvolvimento

�nalmente provasse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que os negócios já não são mais

como de costume e que chegou a hora de resolver o con�ito em vez de continuar apenas a administrá-

lo, (. . . ).�
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