GENEBRA: O DIÁLOGO É POSSÍVEL?

Vai realizar-se em Genebra a reunião que se propõe a difícil tarefa de relançar o
processo negocial para o problema da descolonização do Sahara Ocidental.
Aparentemente Marrocos mantém-se inflexível. Como Portugal há 50 anos e a
Indonésia há 30.
Em 5 e 6 de Dezembro vão encontrar-se em Genebra (Suíça) delegações de Marrocos e da Frente
POLISARIO numa iniciativa das Nações Unidas
na procura de uma saída para um conflito que se
arrasta desde 1975.
Na resolução adoptada pela ONU em Outubro o Secretário-geral António Guterres não conseguiu fazer passar a sua proposta de renovação
do mandato da MINURSO por um ano, como
era até recentemente a tradição, e como desejaria igualmente a França. Vingou a posição dos
EUA, adoptada pela primeira vez em Abril de
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2018, de um período de seis meses. A resolução
foi aprovada com 12 votos a favor e 3 abstenções.

O argumento então invocado – e agora repetido - era o de que assim se aumentaria a pressão sobre
os intervenientes directos de modo a obrigá-los a sentar-se à mesa das negociações e a procurar uma
saída de compromisso entre as partes.
E, na verdade, as Nações Unidas, pela mão de Horst Koëhler, conseguiu comprometer os intervenientes directos a estarem presentes no encontro em Genebra.
Em comunicado publicado no próprio dia da aprovação da resolução, «a Frente POLISARIO (...)
toma nota do apelo do Conselho de Segurança às duas partes, Frente POLISARIO e Marrocos, para
que retomem as negociações sob os auspícios do Secretário-geral sem condições prévias e de boa-fé com
vista a alcançar um processo justo e duradouro e uma solução política aceitável por acordo mútuo,
que permitirá a autodeterminação do povo do Sahara Ocidental. (. . . ). É essencial que o Conselho
de Segurança defenda inequivocamente o estatuto jurídico do território e preserve a sua integridade
territorial, conforme o tem solicitado a União Africana (. . . )».
E mais à frente: «A Frente POLISARIO lembra que os seus compromissos em relação ao cessar-fogo
se baseiam nos acordos alcançados com a MINURSO, incluindo o Acordo Militar Nº. 1, de 1997, que
vincula ambas as partes no âmbito da implementação do cessar-fogo de 1991. Portanto, é essencial que
o Conselho de Segurança garanta a total adesão e respeito pelos termos do cessar-fogo e do Acordo
Militar Nº. 1, que são partes integrantes do Plano de Resolução da ONU e, por isso, os pilares que
sustentam todo o processo de paz da ONU no Sahara Ocidental».
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A concluir: «O Conselho de Segurança também deve assegurar que a MINURSO funcione de acordo
com as regras básicas e princípios gerais aplicáveis às operações de manutenção da paz da ONU e que a
Missão tenha um mandato para monitorizar a situação dos direitos humanos nos territórios ocupados do
Sahara Ocidental, onde os abusos bem documentados dos direitos humanos são constantes. É urgente
que o Conselho de Segurança exija que Marrocos se abstenha de todas as suas acções desestabilizadoras
nos territórios ocupados do Sahara Ocidental e que cesse o saque dos recursos naturais do território do
Sahara Ocidental».
Com esta reunião na Suíça, a ONU procura também envolver mais os países vizinhos – Argélia e
Mauritânia – o que é uma concessão parcial a Marrocos que sempre procurou mostrar que a questão
do Sahara Ocidental não tem nada a ver com a descolonização mas é um problema bilateral entre ela
e o seu vizinho argelino.
Foi com este tema, aliás, que o rei Mohamed VI abriu o seu tradicional “discurso à nação” a
propósito da passagem de mais um aniversário da chamada “marcha verde”, em 6 de Novembro. O
primeiro terço da sua intervenção pretende ser uma piscadela de olho aos governantes da Argélia.
Começando por afirmar que a política externa marroquina assenta «em princípios de clareza e de
ambição», centra-se depois «sobre o estado de divisão e discórdia que ocorre actualmente no espaço
magrebino. Inscreve-se numa oposição flagrante e sem sentido ao que une os nossos povos: laços de
fraternidade, uma identidade religiosa, de língua e de história, um destino comum».
«Anteriormente, o apoio dado pelo Reino à Revolução argelina ajudou a fortalecer as relações entre
o trono marroquino e a resistência argelina. Foi igualmente um elemento fundador da consciência e da
acção política magrebina comum».
«Durante longos anos e até ao restabelecimento da independência, lado a lado, levantámo-nos
contra o colonizador num combate comum; e conhecemo-nos bem. Aliás, são numerosas as famílias
marroquinas e argelinas que partilham laços de sangue e de parentesco.
«Sabemos, também, que o interesse dos nossos povos reside na sua unidade, na sua complementaridade, na sua integração; sem qualquer necessidade que uma terceira parte desempenhe entre nós o
papel de intercessor ou de mediador».
A seguir, o estender de mão: «É pois, com toda a clareza e responsabilidade, que declaro hoje a
disposição de Marrocos para um diálogo directo e franco com a irmã Argélia, a fim de que sejam ultrapassados os diferendos conjunturais e objectivos que entravam o desenvolvimento das nossas relações.
«Para este efeito proponho aos nossos irmãos na Argélia a criação de um mecanismo político
conjunto de diálogo e de concertação. O nível de representação no seio desta estrutura, o seu formato,
a sua natureza serão mutuamente acordados.
«Marrocos está aberto a eventuais propostas e iniciativas emanando da Argélia para erradicar o
bloqueio no qual se encontram as relações entre os dois países irmãos vizinhos.
«Em virtude do seu mandato, este mecanismo deverá empenhar-se em examinar todas as questões
bilaterais, com franqueza, objectividade, sinceridade e boa-fé, sem condições nem excepções, segundo
uma agenda aberta.»
E a concluir este ponto: «Movidos pelo afecto e estima que temos pela Argélia, pela sua direcção
e pelo seu povo, não pouparemos esforços para firmar as nossas relações bilaterais em sólidas bases de
confiança, de solidariedade e de boa vizinhança (. . . ).»
O resto do discurso é um longo e fastidioso enaltecimento da colonização marroquina do Sahara
Ocidental. Com um ponto interessante: «a implementação operacional da regionalização avançada
contribui para o surgimento de uma verdadeira elite política, que garante uma representação demo2

crática eficaz dos habitantes do Sahara e que, num clima de liberdade e estabilidade, os coloca em
condições de exercer o seu direito a uma gestão autónoma dos assuntos locais e a um desenvolvimento
integrado da região.»
A Frente POLISARIO aproveitou a oportunidade dada pelo rei para chamar, mais uma vez, a
atenção para o seu carácter afunilado, um obstáculo à procura de uma solução «realista» para o conflito.
Num comunicado tornado público no dia seguinte ao do discurso, afirma: «Não existem princípios ou
referências para a resolução do conflito no Sahara Ocidental que não sejam os definidos na Carta e nas
resoluções das Nações Unidas e da União Africana (UA), como um problema de descolonização, caso
contrário, é (...) um obstáculo aos esforços da ONU para resolver o conflito».
E volta a afirmar que, condenando estas práticas de dominação, está preparada no entanto para
implementar a decisão da UA e trabalhar com o Reino de Marrocos para resolver a disputa como dois
membros da organização continental.
Abdelkader Taleb Omar, embaixador da República Árabe Saharauí Democrática na Argélia, ao
participar num fórum organizado pelo diário argelino El-Chaab apontou para as contradições do discurso de 6 de Novembro, nomeadamente quando declara o apoio aos esforços do Secretário-geral da
ONU e do seu emissário pessoal Horst Köhler e fixa, em contrapartida, condições prévias à resolução do
conflito como o limitar a discussão à proposta marroquina de “autonomia”. «As negociações significam
a procura de soluções conformes às referências reconhecidas pelo direito internacional», disse.
Citou outra contradição: a afirmação do empenhamento de Marrocos na UA e a recusa em permitir
a visita de uma delegação desta estrutura continental à capital do Sahara Ocidental no âmbito da
cooperação com a MINURSO.
O embaixador valorizou as posições dos E.U.A. no Conselho de Segurança, «pois contrariamente
a Washington, que quer dar às missões da ONU alguma credibilidade, a França procura manter o
status quo para servir os interesses de Marrocos». «Todos os que tentam entravar uma solução rápida
e duradoura para o conflito não fazem mais do que glorificar a colonização e promover a guerra»,
acrescentou.
Em fins de Novembro o Bureau Permanente do Secretariado Nacional da Frente POLISARIO anunciou a composição da delegação negociadora que participará no encontro de Genebra. A delegação será
presidida pelo presidente do Parlamento saharauí, Jatri Adduh, e integrará o presidente da Comissão
de Relações Internacionais da Frente POLISARIO, Mhamed Khaddad; a Secretária-geral da União
Nacional das Mulheres Saharauís, Fatma Mehdi; o representante da Frente POLISARIO em Nova Iorque, Sidi Mohamed Omar e o conselheiro do Secretariado Geral da Frente POLISARIO, Mohamed Ali
Zerwal.
O Bureau renovou o compromisso da parte saharauí e a sua disposição de participar num processo de
negociações de boa-fé e sem condições prévias. Expressou a esperança de que os esforços da comunidade
internacional tenham êxito em permitir ao povo saharauí exercer o seu direito inalienável à livre
determinação e independência.

3

