
O LOBBY MARROQUINO EM ESPANHA

A carta que o Presidente do governo de Espanha Pedro Sánchez escreveu ao rei de

Marrocos, expondo a nova posição do seu governo relativamente à antiga colónia do

Sahara Ocidental, levantou um conjunto de interrogações sobre as razões de tal

mudança política. O papel desempenhado pelo lobby marroquino faz parte deste

debate.

Fig. 1: Encontro em Rabat (foto EFE)

O jornal El Independiente de Espanha publi-

cou no passado dia 18 de Junho um bem docu-

mentado artigo de Francisco Carrión sobre este

tema - �O plano de Marrocos para conquistar a

opinião pública: os emissários de Mohammed VI

em Espanha� - de que traduzimos excertos.

�(. . . ). Com o vento a soprar a favor do res-

surgimento das relações diplomáticas [com Ma-

drid], agora descritas como "exemplares", Rabat

está a tentar espalhar a sua mensagem por toda

a nossa geogra�a. Ao seu serviço, tem uma es-

cassa e muitas vezes díspar legião de emissários

espanhóis.

�"Marrocos tem de fazer um esforço para com a opinião pública espanhola", admite ao El Inde-

pendiente Machij el Karkri, membro do gabinete político da União Socialista das Forças Populares

de Marrocos, um partido institucional marroquino. Na sua opinião, Rabat deveria aproveitar "o bom

momento que as relações estão a atravessar, após o grande passo dado por Sánchez para clari�car

e melhorar as relações com Espanha". "Tem de explicar bem os temas de con�ito como o 'Sahara

marroquino', a imigração, as fronteiras e a cooperação", acredita ele.

�El Karkri considera que propagar os postulados de Rabat em Espanha deve ser a missão de "in-

telectuais, diplomatas, associações e do seu povo, dos quais há muitos em Espanha". Cerca de um

milhão de cidadãos marroquinos vivem em Espanha, a maioria dos quais representantes da diáspora

económica. "Esta imagem tem de melhorar", sublinha, apontando os laços comuns, desde a gastro-

nomia até à língua espanhola, que ainda persiste no norte do país apesar de se encontrar em franco

declínio.

O lobby do PSOE

�No entanto, a primeira e mais importante fonte de apoio espanhol à causa do Makhzen, o círculo

todo-poderoso que rodeia Mohammed VI, encontra-se naqueles que, num ou noutro momento, ocupa-

ram os escritórios na Ferraz 701. A lista de membros pró-marroquinos do PSOE é longa: aos antigos

1 Morada da sede do PSOE em Madrid.
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presidentes Felipe González e José Luis Rodríguez Zapatero juntam-se os antigos ministros dos Negó-

cios Estrangeiros Miguel Ángel Moratinos e Trinidad Jiménez; a antiga vice-presidente María Teresa

Fernández de la Vega; os antigos ministros José Bono e María Antonia Trujillo, uma �gura menor da

"família socialista" que, como prémio de consolação, se tornou conselheira de educação na embaixada

espanhola em Rabat. A uns e outros unem-nos as suas viagens ao outro lado do Mediterrâneo, a

convite da ditadura marroquina.

�"O lobby marroquino em Espanha chama-se PSOE", escreve o jornalista Javier Otazu (...). Otazu,

antigo delegado da agência EFE em Rabat com 16 anos de residência e trabalho no país vizinho,

conhece cada centímetro da multifacetada realidade marroquina. Otazu até identi�ca o cenário, o

luxuoso hotel Le Mirage na encantadora Tânger, onde começou o idílio do PSOE com Marrocos, do

qual Pedro Sánchez e os ministros José Manuel Albares e Luis Planas são agora dignos herdeiros.

�"José Luis Rodríguez Zapatero e Trinidad Jiménez passaram lá o Natal em 2014 com as suas

famílias, provavelmente a conselho de Felipe González, um cliente habitual que gostava tanto do local

que até comprou uma mansão nas proximidades, que guardou durante vários anos e depois vendeu.

Ao abrigo das paredes do Mirage foram forjadas algumas das alianças mais sólidas de Marrocos", diz

o jornalista.

�Alguns dos hóspedes mais ilustres do hotel, acrescenta Otazu, "acabam por ser recompensados

com um convite para a Festa do Trono, uma sumptuosa recepção realizada num palácio diferente no

dia 30 de Julho de cada ano". Entre os destinatários encontravam-se González e Zapatero, que por sua

vez foi condecorado com o "wisam (`cordão') alauita de classe excepcional". As viagens marroquinas

de Zapatero são in�nitas, quase sempre a convite do regime. A última é datada da semana passada,

como uma das estrelas de um fórum de diálogo inter-religioso em Tânger. No entanto, o jornalista

descreve Moratinos como "o verdadeiro factótum2 do lobby marroquino em Espanha".

�(...) [D]esde a carta de Sánchez a Mohamed VI, (...), os políticos socialistas saíram em força

em defesa da viragem coperniciana no con�ito saharaui, censurados pelo resto dos partidos espanhóis.

Moratinos tem sido precisamente o mais entusiasta dos porta-vozes. Outros, como Jiménez, subscre-

veram durante anos a tese de que a Espanha "não tem responsabilidades no Sahara Ocidental", apesar

de ainda ser o poder administrante de um território que ainda tem de ser descolonizado. E Zapatero

não hesitou em quali�car o território governado com mão de ferro por Mohamed VI como "o reino da

modernização e da democratização".

�Também controversas na altura foram algumas das declarações feitas pela antiga Secretária para

os Assuntos Internacionais do PSOE, Elena Valenciano, agora reformada da vida política e dedicada

à "diplomacia privada". "Não creio que Marrocos no seu conjunto tenha uma má imagem na opinião

pública espanhola. Não penso, em caso algum, que seja pior que a da Argélia", disse Valenciano ao

El Independiente.

�"Trata-se de uma tarefa que compete ao Reino de Marrocos e, em todo o caso, à diplomacia tanto

de Espanha como de Marrocos, salientar a importância das suas relações estratégicas. Somos o país

europeu mais próximo de Marrocos", diz. E acrescenta: "Temos de ser capazes de valorizar o nível das

relações que Marrocos tem connosco, que para nós é, naturalmente, um vizinho chave. Tudo o que se

faça para melhorar as nossas relações parece-me ser muito bom e é sobre isso que temos de trabalhar

nos próximos anos".

�A tese de Valenciano foi apresentada em Outubro passado no documento-quadro do 40º congresso

2 �Auxiliar valioso que tem a seu cargo todo o expediente dos negócios de alguém; braço direito.�
(https://dicionario.priberam.org/factótum).
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do PSOE, no qual � no meio da crise diplomática com Rabat e após o revés do acordo de pesca � o

país foi considerado um "parceiro-chave na margem sul do Mediterrâneo" e o partido ofereceu-se para

actuar como um agente dos interesses marroquinos na UE. "Nos próximos anos faremos progressos

na parceria estratégica bilateral a longo prazo que os governos socialistas sempre promoveram; (...) a

Espanha continuará a defender na Europa o carácter estratégico que este país tem para a Espanha e

para a Europa".

�Os postulados marroquinos não têm, nem de longe, a mesma aceitação nos restantes partidos

que compõem a vida política espanhola. Nas �leiras do PP, o nome mais proeminente é Gustavo

de Arístegui, antigo porta-voz dos Negócios Estrangeiros no Congresso dos Deputados e mais tarde

embaixador na Índia. Em 2015 foi envolvido num tórrido escândalo depois de ter sido revelado que a

sua esposa, a marroquina Nadia Jal�, trabalhava para a Direcção-Geral de Estudos e Documentação

(DGED), o serviço secreto dos Negócios Estrangeiros de Marrocos.

�Numa declaração em Abril, Arístegui saudou a "decisão certa" de Sánchez mas criticou-o por tê-

la tomado sem consenso. "Na ala direita espanhola nunca houve �guras proeminentes que apoiassem

Marrocos. Tem sido bastante pró-Sahariana, talvez devido à nostalgia patriótica ou devido à sua

defesa mais fechada de Ceuta e Melilha", diz um reputado observador da questão marroquina. Na

órbita do Podemos está a antiga conselheira Dina Bousselham, que - antes da sua controversa e ruidosa

passagem pela política espanhola - serviu em Paris nas �leiras do PAM (Partido da Autenticidade e

Modernidade), um partido marroquino de centro-direita e pró-monarquista, militância que ela tentou

sempre minimizar. (. . . ).

�A parte mais negra desta rede de emissários marroquinos em solo espanhol são os presentes que

os acólitos espanhóis de Mohammed VI recebem em troca do apoio a um país que há um ano atrás

não hesitou em atirar centenas de menores para as águas ao largo de Ceuta e continua a reclamar

aquelas cidades autónomas [Ceuta e Melilha] como suas. (...). "Marrocos tem uma imagem muito má.

E qualquer pessoa que se pronuncie a favor do país é automaticamente suspeito de ter sido comprado.

E por vezes são. São devidamente entretidos com jantares, viagens e participações em congressos", diz

um conhecedor do país magrebino.�
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