
CIMEIRAS EM FEVEREIRO: AFIRMAÇÃO DA

DIPLOMACIA SAHARAUI

Enquanto decorre a guerra no Sahara Ocidental, há também esforços diplomáticos em

curso no âmbito da ONU. No quadro internacional dos protagonistas, em Fevereiro a

diplomacia saharaui a�rmou-se em dois fora fundamentais: as Cimeiras da União

Africana e da União Africana-União Europeia.

35ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana

Fig. 1: 35ª Cimeira da UA

A Cimeira reuniu-se em Adis Abeba, Etiópia,

onde se situa a sede da União Africana (UA), nos

dias 5 e 6 de Fevereiro, altura em que a organi-

zação continental assinala os seus 20 anos (antes,

entre 1964 e 2002, a sua antecessora era a Or-

ganização de Unidade Africana). A RASD (Re-

pública Árabe Saharaui Democrática) participou

enquanto membro de pleno direito da UA, com

o seu Presidente, Brahim Ghali, como chefe da

delegação.

A agenda dos trabalhos incluía situações de

con�ito em África, a pandemia e a recuperação

económica do continente, assim como o ponto de situação de diversos programas sectoriais em curso.

Fora da agenda �cou uma questão que acabou por marcar a Cimeira: a discussão do estatuto

de observador reconhecido a Israel em Julho passado. Esta decisão foi tomada pelo Presidente da

Comissão da União Africana Moussa Faki (ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros do Chade), sem

consulta aos Estados-membro, pelo que foi logo posta em causa por um conjunto signi�cativo de países

� pelo menos 21 � que exigiram um debate sobre a matéria na Cimeira seguinte. A discussão foi

liderada pela Argélia e pela África do Sul, que sublinharam a contradição de admitir na UA, ainda que

com o estatuto de observador, o Estado ocupante da Palestina, que assim viola os próprios princípios

da organização à qual quer associar-se. O resultado foi claro, a admissão de Israel foi suspensa por

unanimidade, e foi criado um grupo de trabalho composto por sete membros para examinar o caso:

os presidentes do Senegal, Macky Sall, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, da Argélia, Abdelmajid

Tebboune, da Nigéria, Mohamed Buhari, dos Camarões, Paul Biya, do Ruanda, Paul Kagame, e do

Congo, Philippe Chikesidi. O primeiro, eleito nesta Cimeira Presidente em exercício da UA, deverá

tomar a iniciativa de modo a poder apresentar uma proposta de solução à Cimeira de 2023.

Esta discussão e o seu desenvolvimento são importantes para o Sahara Ocidental, também porque

Marrocos foi um dos Estados-membro que apoiaram abertamente a candidatura israelita, dadas as

renovadas relações entre os dois países, ao abrigo dos �Acordos de Abraão� e que levaram ao reconhe-
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cimento, por parte de Trump, em �m de mandato, da soberania marroquina sobre o Sahara Ocidental

(em Dezembro de 2020). Aliás, Ahmed Zain refere, em artigo para o ECSaharaui, um seminário pro-

movido por Marrocos e Israel, na capital do Gana, Acra, em Agosto de 2021, que teria como objectivo

político o aliciamento de países que se mobilizassem para conseguir expulsar a RASD da UA.

Recorda-se que a RASD foi acolhida como membro da OUA em 1984 e que Marrocos, como protesto,

saiu da organização. Por isso, a RASD foi membro fundador, de pleno direito, da UA, em 2002.

Marrocos, só muitos anos depois reviu a sua estratégia, tendo pedido a sua admissão na União Africana

em 2017, na tentativa de criar uma situação que levasse ao afastamento do Estado saharaui.

Faz agora um ano, em Março de 2021, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana realizou

uma reunião só dedicada ao Sahara Ocidental, presidida pelo Quénia, na qual aprovou um conjunto de

medidas visando �a urgente necessidade de redobrar os esforços para facilitar a resolução de�nitiva do

con�ito, de acordo com as disposições pertinentes do Acto Constitutivo da UA, nomeadamente o Artigo

4 (e) sobre a resolução pací�ca dos con�itos entre Estados-membro e o Artigo 4 (f) sobre a proibição do

recurso à força ou à ameaça do recurso à força entre Estados-membro da União [Africana].� Renovada

agora a composição de parte dos seus 15 membros, Marrocos conseguiu ser eleito para o novo mandato.

No entanto, a composição �nal do Conselho é favorável aos direitos do povo saharaui.

Foi anunciado que o Quénia, que preside ao Conselho durante o mês de Fevereiro, organizaria um

encontro a nível de Chefes de Estado e de Governo durante o qual seria feito um ponto de situação das

deliberações acordadas o ano passado sobre o con�ito no Sahara Ocidental. O balanço de algumas das

propostas aprovadas em 2021 é relativamente fácil de fazer: o apelo ao Secretário-geral da ONU para

que nomeasse, �nalmente, um novo Enviado Pessoal para o Sahara Ocidental, foi atendido em Outubro

último (António Guterres nomeou o diplomata italo-sueco Ste�an De Mistura); sobre o encorajamento

para que o Enviado Especial da UA para o Sahara Ocidental, o ex-presidente de Moçambique Joaquim

Chissano, retomasse urgentemente a sua ligação às duas partes do con�ito, não há notícias concretas;

um parecer sobre a legalidade da abertura de consulados de vários países no território ocupado foi

pedido às Nações Unidas, mas não se sabe ainda o resultado; uma missão da UA ao Sahara Ocidental

ocupado continua a ser obstruída por Marrocos (desde 2000).

6ª Cimeira UE-UA

Fig. 2: 6ª Cimeira UE-UA

Pela segunda vez consecutiva, o Presidente saha-

raui Brahim Ghali che�ou uma delegação da

RASD a uma Cimeira entre os Chefes de Es-

tado e de Governo da União Europeia e da União

Africana. A primeira foi em Novembro de 2017,

em Abidjan, na Costa do Mar�m, aquando da 5ª

Cimeira entre as duas organizações continentais.

Nessa altura a França tentou, durante meses, im-

pedir a participação saharaui, até que a UA de-

cidiu, em Outubro, clari�car a situação e amea-

çar cancelar unilateralmente a Cimeira se conti-

nuasse a haver resistência à presença de um dos

seus Estados-membro.

Agora foi em Bruxelas, nos dias 17 e 18 de Fevereiro. Nas vésperas da reunião, Marrocos enviou

uma carta às instituições europeias e aos deputados europeus tentando convencê-los de que haveria
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motivos para não aceitar a participação da RASD. O porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios

Estrangeiros, Peter Stano, teve de vir a público explicar que as Cimeiras são organizadas em conjunto

pela UE e a UA e cada uma das entidades é responsável pelos convites que faz, não podendo haver in-

terferências externas. Nessa declaração, recordou que a UE não reconhece a República Árabe Saharaui

Democrática, e que continua a apoiar uma resolução do con�ito no quadro das Nações Unidas.

Como resultado Marrocos baixou o nível da sua representação. Estava anunciado que seria o

Primeiro Ministro a che�ar a respectiva delegação, acabou por ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros,

Nasser Burita, por sinal o único na lista o�cial de participantes que não tinha uma fotogra�a junto do

nome e função!

Brahim Ghali encabeçou uma delegação composta por Oubi Bucharaya Bachir, membro do Se-

cretariado Nacional da Frente POLISARIO e responsável pela representação saharaui na Europa e

junto da UE, Lammin Baali, Representante Permanente da RASD na União Africana, Jadjtou Mujtar,

Representante Adjunta da FPOLISARIO em Madrid, e Bassiri Mulay Hassán, Primeiro Secretário da

Representação da FPOLISARIO na Europa e na UE.

Oubi Bucharaya resumiu assim a importância da participação do seu país nesta Cimeira: �É um

grande avanço para o povo saharaui e para os seus amigos em todo o mundo, (. . . ) rea�rma uma vez

mais que o Estado saharaui é uma realidade nacional, continental e internacional.�

Ao intervir na sessão sobre paz e segurança, o Presidente da RASD �apelou à Europa para desem-

penhar um papel positivo no processo de encontrar uma solução e para se afastar da sua posição como

parte do problema, contribuindo para reforçar as condições de paz, segurança e estabilidade na região

do Norte de África e Sahel�.

Depois de sublinhar a importância desta cimeira e dos seus objectivos para uni�car a visão e os

propósitos das duas organizações, Ghali a�rmou que �para que haja uma paz duradoura no Sahara

Ocidental, é necessário evitar a escalada de tensões neste con�ito que dura há mais de quarenta e cinco

anos, especialmente dada a situação prevalecente desde 13 de Novembro de 2020, o que só será possível

através da implementação de uma solução justa, baseada no respeito pela legalidade internacional e

pelo princípio da descolonização�.

Nos contactos bilaterais, foram assinalados os encontros do Primeiro Ministro espanhol, Pedro

Sanchez, com o MNE marroquino, assim como com o Presidente saharaui, mas sobre esta última

reunião não foi difundida nenhuma notícia. Numa entrevista ao canal televisivo de Espanha Antena

Tres, Brahim Ghali falou do país que continua a ser, do ponto de vista do Direito Internacional, a

potência administrante do Sahara Ocidental: �A relação com o governo espanhol... o que posso dizer,

não é muito frouxa nem muito quente. Esperamos que seja mais próxima, mais estável e sólida, e

que a chantagem marroquina não a in�uencie. (. . . ). A Espanha tem uma responsabilidade plena e

total neste con�ito. Tem de o assumir de uma forma ou de outra, hoje, amanhã ou em X tempo. A

Espanha tem de se envolver mais, porque é a causa do que estamos a sofrer. O povo saharaui atingirá

os seus objectivos, sofrerá, terá de fazer mais sacrifícios, mas está muito apegado aos seus direitos,

à autodeterminação e à independência, e está a abrir os seus braços à boa vizinhança, inclusive com

Marrocos�.

Nesta entrevista à televisão espanhola, o Presidente da RASD comentou ainda a missão de Sta�an

De Mistura, o Enviado Pessoal do Secretário-geral da ONU para o Sahara Ocidental: �É o primeiro

enviado a chegar [no quadro de] uma situação de guerra, e isso condiciona-o. Se tiver o total apoio do

Conselho de Segurança da ONU, incluindo o apoio da França, penso que será capaz de seguir em frente.

Ele deve analisar as razões que levaram os seus antecessores ao fracasso. Ou se Marrocos continuar
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a obstruir os esforços da comunidade internacional. É um processo que não é complexo, a solução é

fácil e simples. Um dia de liberdade, urnas eleitorais, votos e respeito pelos resultados que saem das

urnas eleitorais. Porque fogem desta situação, porque se opõem a uma situação democrática, de que

têm medo?�
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