
AO DIREITO INTERNACIONAL DIZEM NADA

Aproveitando a passagem do 42º aniversário da invasão e ocupação da colónia

espanhola do Sahara Ocidental, o rei de Marrocos voltou a reiterar o que regime

marroquino considera ser a sua �linha vermelha�: não ser obrigado a respeitar o

direito internacional.

Fig. 1: Confraternização franco-marroquina (Junho

2017)

Segundo um despacho da agência EFE, Mohamed

VI �fez saber hoje [6 de Novembro] ao Secretário-

geral da ONU, António Guterres, as condições de

Marrocos para continuar a procurar uma solução

para o contencioso do Sahara Ocidental�. Disse o

rei: �O Sahara continuará a ser marroquino até

ao �nal dos tempos e pouco importam os sacri-

fícios que sejam necessários fazer para que seja

sempre assim�.

Para o jornalista da EFE �o monarca quis

deixar claro que Marrocos se compromete �com

a dinâmica actual que Guterres pretende�, antes

de acrescentar: �Assim será enquanto forem res-

peitados os princípios e fundamentos da posição

marroquina��.

E cita as declarações do monarca onde esses princípios são expressos:

• �Não é possível nenhuma resolução do assunto do Sahara fora da soberania plena e integral de

Marrocos sobre o seu Sahara, nem fora da iniciativa de autonomia�, ou seja, por outras palavras,

Marrocos recusa respeitar o direito internacional.

• o Conselho de Segurança �é a única instância internacional encarregada de supervisionar o pro-

cesso de solução�, onde, acrescenta o jornalista, �Marrocos conta sempre com o apoio inquebrável

da França�.

• �recusa categórica (...) de toda a proposta obsoleta para desviar o Plano de Resolução dos

parâmetros de referência �xados ou incluir abusivamente outros temas, que devem ser tratados

pelas instâncias competentes�. Isto é, recusa categórica de incluir uma função de vigilância dos

direitos humanos nas atribuições da MINURSO. O jornalista lembra que a posição marroquina

sobre a missão das Nações Unidas nos últimos anos tem sido a de que esta �deve limitar o

seu mandato a observar o cessar-fogo, avançar com a limpeza de minas no terreno e propiciar

visitas entre familiares de um e outro lado do muro de segurança, sem qualquer responsabilidade

política.�
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O despacho da agência noticiosa termina lembrando que �Marrocos teve uma relação muito tensa com

o anterior Enviado Pessoal, o norte-americano Christopher Ross, a quem acusava de parcial e favorável

à POLISARIO, tendo-lhe retirado num primeiro momento a sua con�ança, mas como Ban Ki-moon

o manteve no cargo Marrocos humilhou-o proibindo-o de se deslocar a El Aaiún e aos territórios

controlados por Marrocos.�

�No papel, Marrocos acredita que Guterres será mais próximo das suas teses que Ban Ki-moon,

mas em qualquer caso, e para que as coisas �quem claras, hoje o monarca preferiu pôr a claro as suas

condições.�

Mas não é só a França que procura ganhar as benesses de Rabat. E nesta guerra para conquistar

�simpatias�, Marrocos utiliza a seu favor a arma das riquezas naturais do território que ilegalmente

ocupa.

Fig. 2: Espoliando recursos alheios

Em �nais de Outubro o Observatório dos

Recursos do Sahara Ocidental (WSRW) reve-

lou a existência de operações ilegais de explora-

ção petrolífera levadas a cabo, pela segunda vez,

pela companhia norte-americana Kosmos Energy

perto de Dakhla, no extremo sul do Sahara Oci-

dental. Já no seu relatório de Fevereiro passado

o Observatório advertia que se estavam a levar a

cabo actividades de prospecção ilegal pela mesma

empresa.

O Observatório sublinha que a Kosmos

Energy �manipulou os seus accionistas ao

ocultar-lhes documentos de direito internacional

que de�nem o Estado do Sahara Ocidental�.

A Kosmos Energy há anos que tem estado activa na prospecção e perfuração de petróleo e gás

nas costas saharauís, com a autorização da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e Minas do Estado

marroquino, recorda o WSRW.

A exploração nesta área �é uma violação das resoluções do Conselho de Segurança, nomeadamente

na opinião do ex-Assessor Jurídico do Conselho, Hans Corell, que a�rmou que qualquer exploração dos

recursos naturais no Sahara Ocidental constituem uma violação do direito internacional, já que esta

actividade não está de acordo com a vontade e o interesse do povo saharauí�, conclui o relatório.

Esta empresa aderiu recentemente à IPIECA, �the global oil and gas industry association for en-

vironmental and social issues�. Na notícia da sua adesão, a Kosmos Energy é apresentada como uma

companhia de �exploração e produção de petróleo e gás natural (. . . ) cujas principais áreas de actuação

são as regiões sub-exploradas ao longo das margens do Atlântico�. �Além disso, acrescenta a notícia, a

Kosmos Energy fez signi�cativas descobertas o�shore na Mauritânia e no Senegal e conseguiu licenças

de exploração de elevado potencial nas costas de Portugal, São Tomé e Príncipe, Suriname, Marrocos

e Sahara Ocidental.�

A completar esta ronda dos que ao direito internacional dizem nada e aos interesses económicos

dizem tudo, temos a celebração do acordo entre o MERCOSUR e Marrocos. O MERCOSUR é uma

associação de 4 Estados latino-americanos: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 13 e 14 de

Novembro assinaram em Brasília �um tratado de comércio livre�.

Ana Salome Souza, que nos dá conta desta informação no sítio Comunicación Popular, recorda-nos
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que �a ocupação do Sahara Ocidental não é reconhecida por nenhum organismo internacional e há

mais de 100 resoluções da Organização das Nações Unidas sobre a colonização do Sahara Ocidental.�

Cita depois Malainin Lakbal, membro do WSRW: �o Sahara Ocidental é um território muito rico,

com todo o tipo de recursos, renováveis e não renováveis. Esta é uma das principais razões do apoio

francês�.

Em Julho de 2017 Gabriela Michetti � Vice-presidente da Argentina - visitou Marrocos para se

encontrar com o chefe do governo Saadeddine Othman. Na ocasião declarou aos jornalistas: �Marrocos

dá-nos a oportunidade de encontrar novos mercados em África.� Não fez qualquer comentário sobre a

ocupação do Sahara Occidental.

E Salome Souza conclui: �Os acordos têm a propriedade de tornar invisível esta ocupação. O

Uruguai, país que reconhece a República Árabe Saharauí Democrática, não se expressou de forma

negativa sobre este acordo, tal como já tinha acontecido com o acordo anterior, que data de 2008.�


