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Résumé. Situé au nord-ouest du continent africain, le territoire du Sahara
occidental s’étend sur 266 000 km, soit plus de huit fois la superficie de la
Belgique. Le conflit du Sahara occidental est un conflit territorial entre la
population autochtone et le Royaume Marocain qui a occupé les terres
sahraouis après la décision espagnole de quitter les lieux et d’organiser
un référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les
ressources naturelles du Sahara Occidental ont toujours été un des enjeux
évidents du conflit, tout comme sa position géostratégique du territoire.
Mots-clés: le Sahara occidental, la Marche Verte, conflit.

Situat în nord-estul continentului african, teritoriul Saharei Occidentale cuprinde
266.000 km2, fiind de opt ori mai mare decât suprafaþa Belgiei1. Versantul sãu
continental se învecineazã la nord cu Marocul (frontierã comunã de 443 km); la
nord-est, cuAlgeria (frontierã comunã de 42 km); la sud ºi la sud-est, cuMauritania
(frontierã comunã de 1.561 km). La vest de acest teritoriu, un litoral de 1.110 km
dominã Atlanticul ºi înfruntã arhipelagul Insulelor Canare.

Conflictul Saharei Occidentale este un conflict teritorial între populaþia
autohtonã ºi Regatul Marocan, care a ocupat teritoriile sahariene imediat dupã
decizia spaniolilor de a pãrãsi aceste locuri ºi de a organiza un referendum pentru
autodeterminarea poporului din Sahara Occidentalã; aceastã ocupaþie, care s-a
petrecut în 1976, devenind posibilã prin organizarea Marºului Verde.

Resursele naturale ale Saharei Occidentale au fost întotdeauna una dintre mi-
zele evidente ale conflictului, precum ºi, în egalã mãsurã, poziþia strategicã a
teritoriului. Datele oficiale privind bogãþiile naturale ale teritoriului, mare cât
jumãtate din Franþa, sunt parþiale, datã fiind situaþia politicã care persistã2. Este
important totuºi de subliniat cã toate activitãþile comerciale ºi celelalte activitãþi
economice din Sahara Occidentalã sunt controlate de guvernul marocan.

Sahara Occidentalã, ca multe þãri africane moderne, nu are antecedente isto-
rice. Nu a existat o naþiune saharianã în epoca precolonialã, ºi naþionalismul sa-
harian adus acum la luminã este un fenomen foarte recent, originile sale datând
doar de la sfârºitul epocii coloniale spaniole.
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Cu toate acestea, saharienii, oameni ai deºertului, mari nomazi crescãtori de
cãmile ºi vorbind dialectul arab hassanya, considerã cultura — în sensul larg al
termenului — poporului lor ca fiind foarte diferitã de aceea a sedentarilor sau a
seminomazilor berberi, care trãiesc în nordul Saharei. În mod sigur, saharienii nu
sunt decât o ramurã a beidanilor, adicã a nomazilor vorbitori de hassanya, a cãror
ascendenþã este un amestec de arabi, de berberi ºi de negri africani care au trãit
în vastele întinderi deºertice situate între Noun, vãile Senegalului ºi cotul
Nigerului, deºi ei se identificã drept ahel es-Sahel. Oamenii litoralului atlantic,
care este o zonã deosebit de aridã, nu s-au supus niciodatã nici sultanilor Ma-
rocului, nici emirilor mauritanieni.

Începând cu anul 1884, începe procesul lent de colonizare a Saharei Occiden-
tale de cãtre Spania. Încetineala acestui proces, care dureazã mai mult de o jumã-
tate de secol, este datoratã, pe de o parte, rezistenþei sahariene ºi, pe de altã parte,
incapacitãþii materiale a Spaniei de a realiza o ocupaþie efectivã.

În anul 1916 începe într-adevãr ocupaþia spaniolã a teritoriului Saharei: în
1922, forþele spaniole se instaleazã în La Güera ºi în El Aaiún, ºi abia în 1934,
douãzeci de ani dupã invazia ºi incendierea oraºului de cãtre trupele franceze
(1913), Madridul ocupã Smara, capitala religioasã a Saharei Occidentale ºi
bastion al rezistenþei sahariene faþã de ocupaþia strãinã. „În timpul rãzboiului
civil (spaniol) începe colonizarea Saharei, care transformã în expansiune ceea ce
nu era pânã atunci decât o simplã prezenþã pe coastã“, afirmã José Ramon Diego
Aguirre3. Întemeierea oraºului El Aaiún, viitoarea capitalã, începe abia în 1938.
Dupã ocuparea tardivã a regiunii Ifni ºi a altor puncte strategice situate în inte-
riorul Saharei Occidentale în primãvara ºi la începutul verii lui 1934, ambele
teritorii aveau sã fie integrate, din raþiuni practice, în structura administrativã a
Marocului spaniol.

Spre deosebire de alte teritorii neautonome, Sahara occidentalã a fost decolo-
nizatã cu întârziere. Aceastã întârziere s-a datorat, la început, refuzului Spaniei
de a o decoloniza, situaþie care s-a perpetuat prin revendicãrile teritoriale maro-
cane ºi mauritaniene (ele durând, în acest caz, pânã în 1979)4. La 10 octombrie
1955, Spania ºi alte 15 þãri au aderat la O.N.U. Aceastã decizie de adeziune
tardivã a Spaniei a venit dupã ce s-a asigurat cã O.N.U. nu face nimic — în mod
concret — pentru a decoloniza continentul african; nu mai avea deci rost sã rã-
mânã la marginea jocului mondial de putere, care se desfãºura în cadrul O.N.U.

Problema Saharei Occidentale, uitatã peste un deceniu de instanþele interna-
þionale, le-a atras pânã la urmã atenþia în 1956, graþie miºcãrilor revoluþionare pe
care le-a cunoscut aceastã regiune în aceastã perioadã, precum ºi independenþei
Marocului. Încã de la 14 decembrie 1960, adoptarea de cãtre O.N.U. a unei de-
claraþii asupra independenþei care trebuie acordatã þãrilor ºi popoarelor colo-
nizate se traducea în recunoaºterea dreptului lor la autodeterminare. Mai mult,
integrarea într-un alt stat era condiþionatã de luarea prealabilã în considerare a
voinþei populare. Astfel s-a nãscut „problema decolonizãrii Saharei“. Dupã obþi-
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nerea independenþei sale în aprilie 1956, Marocul a luat act de aceastã rezoluþie
ºi a denunþat ocupaþia spaniolã a Saharei ºi a regiunii Ifni ca fiind o ºtirbire a uni-
tãþii sale naþionale ºi a integritãþii sale teritoriale, revendicând statutul de „stat
eliberat“ de colonialism.

Înscrisã pe lista teritoriilor neautonome a Comitetului de decolonizare al
Naþiunilor Unite, Sahara Occidentalã constituie o problemã de decolonizare ºi,
în consecinþã, de competenþa O.N.U.5; de asemenea, prin situarea sa geograficã,
ea constituie o problemã africanã de competenþa O.U.A. (Organizaþia Unitãþii
Africane).

Conflictul actual din Sahara Occidentalã îºi are rãdãcinile în decolonizarea
eºuatã de Spania, mai precis într-o manevrã nu foarte responsabilã a guvernului
spaniol, forþat sã decolonizeze acest teritoriu, pe de o parte; în rezistenþa ºi
naþionalismul în creºtere al populaþiei sahariene ºi, pe de altã parte, în presiunile
O.N.U., care, de la crearea sa, a recunoscut dreptul la libertate, precum ºi princi-
piul autodeterminãrii ºi dreptul popoarelor de a dispune de ele însele. Aplicarea
acestor principii se generalizau atunci în cadrul decolonizãrii6, aceasta alãturi de
alte date ºi mize legate de situaþia internã a statului spaniol din acea perioadã.

Punctul culminant al conflictului rezidã în decizia spaniolã de a ceda cererilor
Marocului, pentru a evita dificultãþile organizãrii unui referendum, precum ºi
eventualele neplãceri cu aceastã þarã. Pentru a realiza visul „Marelui Maroc“,
statul marocan revendicã Mauritania, o parte a Algeriei7, Mali ºi Sahara Occi-
dentalã. De fapt, odatã cu independenþa Marocului, în 1956, preºedintele parti-
dului Istiqlal, Allal El Fassi, aflat în rivalitate cu monarhul, publicã cartea
„Marele Maroc“ ºi lanseazã aceastã tezã care revendicã regiunea care se întinde
pânã în Senegal ºi Niger. Începând din 1958, ºi pentru a rãmâne stãpânul situaþiei
din Maroc, Mohamed V a înþeles revendicarea naþionaliºtilor ºi ºi-a asumat-o8.
Aceastã poziþie adoptatã de sultanul Mohamed V va da revendicãrii lui El Fassi
un caracter naþional oficial9; de asemenea, întreaga argumentare va fi dezvoltatã
într-o Carte Albã, publicatã ºi adoptatã de guvernul marocan în 196010.

Începând cu anul 1969, Marocul avea sã renunþe la marea parte a pretenþiilor
sale teritoriale (mauritaniene ºi algeriene), accentuând aspiraþiile sale asupra
Saharei spaniole. El se considera cu atât mai justificat în acest sens cu cât „con-
cesiile“ sale vis-à-vis de Nouakchott (capitala Mauritaniei) ºi de Alger îl fãceau
sã creadã cã se poate baza pe aceºti doi vecini ai sãi. Eforturile sale vor conduce
la constituirea unui front comun cu aceºtia din urmã, susceptibil de a-l face mai
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puternic în presiunea sa asupra Spaniei pentru a determina Madridul sã decolo-
nizeze „provincia saharianã“ în favoarea sa. El spera de asemenea sã obþinã de
la „aliaþii“ sãi, care-l ajutau la convingerea comunitãþii internaþionale, adicã
O.N.U. ºi O.U.A., legitimitatea revendicãrilor sale11.

La 20 august 1975, guvernul spaniol comunicã secretarului general al Naþiu-
nilor Unite decizia sa de a organiza referendumul de autodeterminare în Sahara
Occidentalã în cursul primului semestru al anului 197512. Pus în faþa acestor de-
claraþii, Marocul, temându-se de a nu fi luat prin surprindere, îºi schimbã brusc
poziþia13. De fapt, activitãþile militare ºi diplomatice ale Frontului Polisario câº-
tigau teren, astfel încât referendumul organizat avea ºanse mari de a obþine inde-
pendenþa teritoriului. Marocul a reacþionat negând orice valoare referendumului,
dacã acesta trebuia sã conducã la independenþa Saharei Occidentale. Dupã el, o
singurã alternativã era posibilã: menþinerea status quo-ului sau integrarea în
Maroc. În acest scop, Marocul reuºea sã-ºi alieze Mauritania, propunându-i
ideea unei împãrþiri a teritoriului dorit cu ardoare de ambele þãri. Dar aceastã
idee de împãrþire trebuia sã aibã aprobarea Spaniei ºi a opiniei publice interna-
þionale. Este ceea ce a încercat sã realizeze Marocul desfãºurând activitãþi diplo-
matice de mare amploare, trimiþând emisari într-un numãr mare de þãri.

Dat fiind factorul timp, care risca sã prejudicieze politica marocanã, întrucât
referendumul era prevãzut pentru începutul anului 1975, regele Marocului
propunea atunci, cu multã abilitate, ideea unui recurs la Curtea Internaþionalã de
Justiþie; astfel, la o conferinþã de presã la Rabat, la 17 septembrie 1974, regele
propunea Spaniei sã facã o cerere comunã la C.I.J. pentru ca aceasta sã se
pronunþe asupra problemei Saharei Occidentale14. În caz cã Spania refuza, C.I.J.
urma sã fie sesizatã de cãtre organismele Naþiunilor Unite pentru a emite, în
aceastã ipotezã, un aviz consultativ. Spania a refuzat aceastã propunere, cãci ea
punea la îndoialã interesul unui atare recurs, din moment ce Naþiunile Unite pre-
conizaserã dreptul de autoadministrare a Saharei Occidentale ºi chiar ea însãºi,
ca putere care administra teritoriul neautonom, decisese sã aplice rezoluþiile
Naþiunilor Unite fixând data referendumului de autodeterminare.

În ciuda poziþiei spaniole, C.I.J. este sesizatã la cererea Adunãrii Generale a
Naþiunilor Unite. Aceastã procedurã, pe lângã faptul cã întrerupea procesul de
decolonizare antamat de organizaþia internaþionalã, permitea regelui Marocului
sã foloseascã timpul în avantajul sãu pentru a câºtiga teren.Aceastã sesizare a Curþii
a avut ca efect suspendarea procesului de decolonizare a Saharei Occidentale.

Neputând sã conducã cu adevãrat o acþiune militarã veritabilã împotriva ar-
matei spaniole, acþiune care ar fi avut repercursiuni dezastruoase asupra regimu-
lui sãu, puterea regalã marocanã anunþa, nu fãrã abilitate, proiectul unui „marº
popular ºi paºnic“, presiune formidabilã asupra guvernului spaniol pentru a-l
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determina sã negocieze cu ea; chiar dacã guvernul spaniol considera cã acest
marº este „absurd“ ºi chiar de „domeniul anecdotei“15.

Hassan al II-lea provoca surpriza, în chiar seara deciziei C.I.J., accelerând
cursul evenimentelor. El înfãþiºa publicului, printr-un discurs adresat naþiunii, un
proiect pregãtit în cel mai mare secret, sub numele de cod „Operaþiunea Fath“.
El decidea sã „transforme în realitate ceea ce, teoretic, era realizat“, fãrã a mai
aºtepta o „ipoteticã“ rezoluþie a O.N.U.: „Din moment ce Sahara noastrã nu
poate veni la noi, vom merge noi la ea“16. Prin aceste cuvinte, el dãdea startul
Marºului Verde.

Acest „Marº Verde“, numit astfel dupã culoarea sacrã a islamului, ar fi
exprimat „voinþa unanimã“ a poporului marocan, imprimând „cu litere de aur o
nouã paginã glorioasã“ în istoria naþiunii. Regele se angaja sã meargã în fruntea
mãrºãluitorilor, care aveau ca singurã armã „Cartea Sfântã a lui Allah“.

Organizarea pe care o presupunea transportul prin deºert a 350.000 de
persoane venite din cele patru colþuri ale Marocului, aprovizionarea cu hranã,
apã, combustibil ºi corturi pãrea un pariu, deºi regele Hassan dezvãluia atunci cã
pregãtirile începuserã cu douã luni înainte. Marºul pãrea sã aibã loc indiferernt
de concluzia Curþii17.

Politic, era o loviturã de maestru. Nu doar cã aceastã decizie precipita eveni-
mentele, înainte ca Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite sã aibã timp sã exa-
mineze recomandãrile C.I.J. sau ale Misiunii O.N.U., dar ea exercita o presiune
decisivã asupra Spaniei. În interiorul Marocului însuºi, ea reînvia atmosfera de
djihad pe care regele o fãcuse sã domneascã asupra poporului sãu încã din vara
lui 1974. Poporul marocan a fost literalmente sedus de idee ºi, în zilele care au
urmat discursului regelui, 362.000 de marocani s-au prezentat pentru a se înscrie
la Marº. La 21 octombrie, ei erau 524.000.

La Madrid, guvernul spaniol era consternat de discursul regelui Hassan, dar
nu renunþa, cel puþin pentru moment, la proiectul sãu de referendum ºi de dele-
gare a puterii unui guvern saharian condus de Frontul Polisario. La 17 octombrie
s-a reunit Consiliul de Miniºtri, sub preºedinþia generalului Franco, pentru a
examina noua provocare lansatã de Maroc, ºi decidea sã cearã convocarea Con-
siliului de Securitate al O.N.U. Aceastã petiþie a fost depusã a doua zi la New
York de ambasadorul Spaniei la O.N.U., Jaime de Piniés18.

Tot a doua zi, guvernatorul general în persoanã sosea la Mahbes ºi ajungea cu
El-Quali la un acord care stipula ca independenþa sã fie acordatã peste ºase luni,
dupã o perioadã tranzitorie în care puterea urma sã fie transferatã progresiv Frontului
Polisario. Pentru moment, liderii Frontului Polisario erau invitaþi sã pãtrundã în
oraºe; Mahfoud Ah Beiba ºi Ibrahim Ghali s-au întâlnit imediat la El-Aïoun.

Acolo, la 26 octombrie, au avut loc ºi alte discuþii cu generalul Gomez de
Salazar, în timp ce mai multe mii de saharieni veniþi din cartierul popular
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Colominas se masaserã în centrul oraºului arborând drapeluri ale Frontului
Polisario. Manifestaþiile au durat douã zile. „Pânã la urmã“, va spune Gômez de
Salazar evocând aceste ultime sãptãmâni ale stãpânirii spaniole, „Frontul Polisario
reprezenta poporul saharian“19. La Djemaa pierduse din prestigiu, astfel încât
Frontul Polisario era acela care fãcea politica poporului saharian.

Pentru Madrid, aceastã provocare nu putea sã cadã într-un moment mai prost.
Generalul Franco, care avea acum 82 de ani, era bolnav în timpul consiliului de
miniºtri din 17 octombrie, fiind victima mai multor crize cardiace între 21 ºi 24
octombrie. Chiar dacã el condamnase marºul marocan ºi ceruse O.N.U. sã-l îm-
piedice, guvernul începea sã-ºi piardã sângele rece vãzând cum se apropie ziua
în care va trebui sã vadã mãrºãluitorii trecând peste frontierã. Zdruncinat de
presiuni contradictorii ºi divizat în privinþa atitudinii care trebuia adoptatã,
guvernul lui Carlos Arias Navarro se împotmolea în aceastã crizã, care se agrava
din ce în ce mai mult, în absenþa bãtrânului caudillo care zãcea în comã la
spitalul La Paz din Madrid, luptând cu boala care avea sã-i fie fatalã20.

Generalul Franco ar fi exprimat probabil ºi el îndoieli cu privire la oportu-
nitatea de a ceda la presiunea Marocului, dar, cum se afla în stare de comã, nu
va juca niciun rol politic.

Oficialii spanioli ºtiau cã, dacã conflictul cu Marocul degenera, forþele
marocane nu fãceau faþã forþei aeriene ºi armatei spaniole, net mai numeroasã ºi
mai bine echipatã. Forþele armate spaniole dispuneau de 302.000 de oameni, de
cinci ori mai mulþi decât F.A.R., care nu aveau decât 61.000, iar forþele aeriene
ale Spaniei posedau de douã ori mai multe avioane de luptã.

Aproape 20.000 de soldaþi spanioli, inclusiv regimentele de elitã ale Legiunii
Strãine, erau postate în Sahara Occidentalã, fãrã a mai vorbi de miile de soldaþi
din Insulele Canare. Consecinþele unei înfruntãri militare cu Marocul pe planul
politicii spaniole interne, în timp ce generalul Franco era pe patul de moarte,
erau însã incalculabile, dupã cum apreciau membrii guvernului lui Arias
Navarro21. Populaþia spaniolã nu era dispusã sã accepte un rãzboi ºi, dacã con-
flictul izbucnea, Spania se vedea expusã la represalii diplomatice ºi economice
din partea lumii arabe.

Pentru Spania, era important sã protejeze Insulele Canare; or, o Sahara
Occidentalã independentã risca sã serveascã drept bazã de atacuri pentru miºcã-
rile independentiste canariene ºi, mai ales, pentru Miºcarea pentru Autodetermi-
nare ºi Independenþã a Arhipelagului Canarian (M.P.A.I.A.C.). Pe de altã parte,
dacã negocierile maroco-spaniole reuºeau, Marocul ar fi permis Spaniei sã in-
staleze pe teritoriul Saharei Occidentale baze militare destinate sã controleze
îndeaproape Insulele Canare, uitând, pentru moment, revendicãrile sale asupra
Ceutei ºi Melillei. În sfârºit, ultimul aspect al tranzacþiei viza un interes eco-
nomic ºi comercial. Se pãrea cã un procent important din exploatarea fosfaþilor
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saharieni va fi acordat Spaniei, ea beneficiind de avantaje speciale ºi în domeniul
pescuitului22.

Se discuta deci aprig asupra chestiunii de a ajunge la cel mai bun compromis
posibil cu regele Hassan, având în vedere concesiile pe care el acesta pãrea gata
sã le facã în privinþa intereselor Spaniei asupra resurselor de fosfaþi ale Saharei
Occidentale, ca ºi asupra ocupaþiei spaniole în Ceuta ºi Melilla.

Alþii însã, precum Piniés, erau de pãrere cã aceastã conciliere nu ar face decât
sã încurajeze regele sã-ºi încerce din nou norocul, mai târziu, cu privire la Ceuta
ºi Melilla, agãþându-se de concesiile promise. „Intimidarea se plãteºte“, scria el
într-o scrisoare adresatã la 27 octombrie lui Arias Navarro.

Cu toate acestea, soldaþii spanioli începuserã deja sã se retragã din micile
avanposturi izolate din teritoriu. La 30 octombrie, se afla din surse militare de la
El-Aïoun cã trupele se retrãseserã din zonele Mahbes, Jdiriya ºi Haousa, nelãsând
nicio prezenþã spaniolã la est de Smara. Simultan, garnizoana spaniolã din micul
port de pescuit La Guëra din peninsula Cap Blanc era evacuatã ºi, la începutul lui
noiembrie, forþele militare spaniole erau concentrate într-un triunghi strategic
aproape de coastã, delimitat la nord de Daora, la est de Smara ºi la sud de Villa
Cisneros.

Luptãtorii de gherilã ai Frontului Polisario au preluat foarte repede controlul
asupra avanposturilor evacuate de spanioli. Astfel, ei ocupau La Guëra la 2
noiembrie. Dar colonelul Dlimi gãsise aici ºi o oportunitate de a pãtrunde cu
trupe în teritoriu, fãrã a risca confruntãri cu armata spaniolã, în scopul de a detur-
na atenþia Frontului Polisario de la Marºul Verde.

Fãrã ºtirea jurnaliºtilor din lumea întreagã, care sosiserã în masã la Tarfaya,
unitãþi ale F.A.R. trec frontiera aproximativ la 160 de kilometri la est în 31
octombrie îndreptându-se cãtre Jdiriya, Haousa ºi Farsia, trei dintre avanpostu-
rile evacuate de armata spaniolã.

Luptãtorii de gherilã ai Frontului Polisario au opus o rezisteþã feroce, dar în
cele din urmã zadarnicã, trupelor marocane care pãrãseau teritoriul. Primele focuri
de armã ale lungului rãzboi între Frontul Polisario ºi Maroc aveau sã fie trase.

La 6 noiembrie, în zori, toþi participanþii la marº sunt masaþi în faþa fortului
Tah, post frontalier, „luminat de albeaþa solitarã a clãdirii Deºertului Tarta-
rilor“23, unde portrete ale suveranului au fost înãlþate în formã de arc de triumf.
În timpul nopþii, taberele au fost bine organizate; aºteptau semnalul de plecare.
Dar ei nu erau singurii prezenþi. Hassan al II-lea a confirmat dorinþa sa de a face
din aceasta un eveniment internaþional, invitând aici delegaþii ale unor þãri strãi-
ne, ca ºi jurnaliºti din lumea întreagã, care s-au bucurat de o primire princiarã24.
Dacã este sã credem comentariile observatorilor, spectacolul a fost impresionant.
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Între 6 ºi 9 noiembrie, participanþii la marº avanseazã în teritoriul aflat în
litigiu. Spaniolii, preveniþi, s-au îndepãrtat pentru a evita orice incident. Avioane
militare evolueazã deasupra mãrºãluitorilor, dar aceºtia rãspund prin aclamaþii,
fluturând Coranul ºi portrete ale regelui cãtre cer, fãrã a stârni nicio reacþie. Din
acest moment, Hassan al II-lea poate considera cã a câºtigat deja o parte a
pariului sãu. „Era vorba“, spunea el, „de un pariu psihologic de care depindea
totul. ªtiam cã Franco ºi anturajul sãu erau militari. Dar, dacã ei se comportau
ca adevãraþi militari, nu-i vedeam trãgând în trei sute cincizeci de mii de civili
neînarmaþi. În schimb, dacã era vorba de masacre... În realitate, era un ºantaj
îngrozitor, dar un ºantaj licit, pe care nicio lege nu îl pedepseºte“25.

La 9 noiembrie, atunci când mãrºãluitorii avansaserã 20-30 de kilometri
dincolo de frontierã, regele le dã ordinul de a face un viraj ºi pronunþã un discurs
în care insistã asupra caracterului istoric al înaintãrii lor triumfale: „A sosit
timpul pentru a scrie una dintre paginile cele mai glorioase ale Istoriei nostre, o
paginã care va fi cititã generaþiilor viitoare ca un exemplu de disciplinã, de
supunere, de maturitate, de rezistenþã ºi de patriotism“26.

Forþele armate spaniole n-au fãcut nicio încercare de a împiedica pãtrunderea
forþelor marocane la nord-est de Sahara, armata neprimind niciun ordin în acest
sens. Carro Martinez a luat avionul spre Agadir pentru a-l întâlni pe regele
Hassan al II-lea, cel care declara a doua zi: „Marºul Verde ºi-a îndeplinit mi-
siunea ºi ºi-a atins obiectivele“27. El accepta replierea mãrºãluitorilor, ordo-
nându-le sã revinã în Maroc, cu condiþia ca toate dispoziþiile sã fie imediat nego-
ciate la Madrid pentru cedarea Saharei Occidentale.

O delegaþie marocanã urma sã plece la Madrid „în 24 sau 48 de ore“ ºi, în
acest timp, „mãrºãluitorii rãmâneau la Tarfaya“, astfel încât, dacã negocierile ar
fi eºuat, cei 350.000 de marocani ar fi trecut din nou frontiera. „Este preferabil“,
adãuga regele pe un ton ironic, „sã avem o delegaþie de 350.000 de persoane în
Sahara decât o delegaþie de 40 de persoane la Naþiunile Unite“.

Decizia de a întrerupe Marºul, la 9 noiembrie, intervine deci dupã ce regele
primise garanþii cã negocierile decisive urmau sã înceapã. La 12 noiembrie,
încep negocierile între Maroc ºi Spania, la Madrid, în prezenþa unei delegaþii
mauritaniene, dar fãrã Algeria. Ele conduc la semnarea unui acord tripartit, la 14
noiembrie, la Madrid, între Spania, Mauritania ºi Maroc28. Acesta avea ca
obiect retragerea spaniolã la 28 februarie 1976 ºi instituirea unei administraþii
interimare însãrcinate cu decolonizarea teritoriului, garantatã în comun de cãtre
cele trei pãrþi semnatare — un guvernator federal spaniol ºi doi adjuncþi, unul
marocan, celãlalt mauritanian. Totodatã, se proiecteazã consultarea populaþiei
sahariene prin intermediul Jemâa29, ea însãºi divizatã în privinþa poziþiei care
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trebuia adoptatã, unii dintre membrii sãi hotãrând sã se ralieze la poziþia maro-
canã. În aceste acorduri nu se face nicio menþiune la Frontul Belisario.

Aceste acorduri sunt imediat aplicate ºi, la sfârºitul lunii noiembrie, drapelul
marocan fluturã deasupra oraºului El Aaiún, iar emiþãtorul de radio spaniol ce-
deazã locul unuia marocan. La 28 noiembrie, colonelul Dlimi îºi face intrarea în
Smara, unul dintre punctele-cheie ale jumãtãþii de nord a Saharei, apoi în El
Aaiún. Trupele sale sunt urmate de mauritanieni.

Operaþiune militarã de „recuperare“ a unui teritoriu, potrivit tezei marocane,
de „decolonizare“, potrivit dreptului internaþional, acest Marº Verde s-a supus în
egalã mãsurã raþiunilor de politicã internã. În acest sfârºit de an 1975, regele vrea
sã restaureze consensul dispãrut dintre el ºi Naþiune, cãreia el îi este, constitu-
þional, reprezentantul legitim, reluând dialogul direct cu poporul. El trebuie,
pentru aceasta, sã reconstituie un capital de legitimitate, care îi fusese transmis
de tatãl sãu ºi care a fost pus în cauzã de cele trei atentate militare din iulie 1971,
din august 1972 ºi din 197330.

Acest marº a condus la semnarea acordului tripartit între Spania, Maroc ºi
Mauritania, la 14 noiembrie 1975: Spania accepta restituirea regiunii Marocului
(care primea douã treimi) ºi Mauritaniei. O administraþie tranzitorie tripartitã a
teritoriului este creatã, alcãtuitã din Spania, Maroc ºi Mauritania. Prin aceste
acorduri, Madridul anunþã propria sa retragere pânã la 28 februarie 1976, preco-
nizând partajul administrãrii Saharei spaniole între cei doi vecini, care, în ciuda
avizului consultativ dat de Curtea de la Haga, o lunã mai devreme, îi revendicau
dintotdeauna suveranitatea, Marocul ºi Mauritania. La sfârºitul anului 1975,
dosarul Saharei era definitiv închis pentru Maroc ºi, în egalã mãsurã, pentru
Spania, care pune capãt definitiv prezenþei sale militare în Sahara, la 26 fe-
bruarie 1976.

Cu toate acestea, nu existã o versiune uniformã în ceea ce priveºte evenimen-
tele care s-au desfãºurat în jurul organizãrii Marºului Verde; de fapt, unii istorici
avanseazã ideea cã acordul de principiu între Madrid ºi Maroc era deja stabilit
înaintea începerii marºului, dar era prea târziu pentru ca regele Hassan al II-lea
sã anuleze operaþiunea pentru care mobilizase deja 350.000 de marocani31.
Abia dupã numeroase ezitãri, regele Marocului a sfârºit prin a gãsi o soluþie la
dilema sa, aceea de a lãsa sã avanseze mãrºãluitorii marocani zeci de kilometri
în interiorul teritoriului Saharei Occidentale, apoi de a le cere sã facã calea în-
toarsã, ºi asta fãrã a atinge poziþiile militare spaniole32. Toþi au vãzut în acest
lucru un avantaj: pe de o parte, marocanii erau satisfãcuþi, cãci simbolic ei au
strãpuns frontiera maroco-saharianã, pe de altã parte, onoarea militarilor spanioli
era salvatã, cãci nu au suportat nicio provocare directã din partea marocanilor.

Oricare ar fi tezele avansate, faptul cert este acela cã Marºul Verde a avut loc.
Dar acesta a jucat un rol mediatic mai mult decât tactic, cãci nu el a fost acela
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care a permis decolonizarea spaniolã ºi recuperarea teritoriului saharian de cãtre
Maroc ºi Mauritania. În definitiv, Spania avea mai mult de câºtigat negociind cu
Marocul ºi cu Mauritania decât din aplicarea procesului de decolonizare decretat
de O.N.U., ºi asta pe toate planurile, strategic, comercial ºi economic. De
asemenea, Spania se vedea eliberatã de o povarã care nu îi mai era de niciun
folos, astfel încât ea trebuia sã pãrãseascã teritoriul saharian cât mai curând
posibil; ea a fãcut deci economii evitând cheltuieli suplimentare cu asigurarea
procesului de decolonizare ºi organizarea unui referendum. Textele acordului de
la Madrid confirmã aceste afirmaþii, având în vedere concesiile fãcute de Maroc
guvernului spaniol. Mai ales cã Spania nu dorea rãzboiul, chiar dacã era sigurã
cã-l va câºtiga.

Un alt element major: presiunile americane ºi franceze asupra preºedintelui
guvernului spaniol, Carlos Arias Navarro, au contribuit la convingerea Madri-
dului sã negocieze ºi sã semneze acordul tripartit33. Aceste presiuni luau în con-
siderare interesele strategice ale celor douã puteri, precum ºi situaþia scenei ºi a
mizelor internaþionale ale epocii.

Pentru a conchide, pentru aceia care continuã sã spunã cã, graþie Marºului
Verde, Marocul a permis Saharei Occidentale sã se reintegreze în „patria-ma-
mã“, este important de precizat cã, dacã acest lucru ar fi adevãrat, ºi dacã rãz-
boiul a fost evitat graþie unui marº paºnic sub culorile islamului, ºi cã Marocul
a reuºit sã anexeze un întreg teritoriu nefãcând altceva decât sã fluture fotogra-
fiile regelui sãu ºi ramuri de mãslin, atunci de ce aceastã strategie nu a fost uti-
lizatã ºi de alte þãri aflate în rãzboi? În acest fel s-ar fi evitat masacre, mãceluri ºi
suferinþe. Dacã lucrurile ar fi atât de simple ºi pure, cum vrea Marocul sã ne facã
sã credem, de ce nu a utilizat aceeaºi strategie atât de beneficã în „rãzboiul ni-
sipurilor“ din octombrie 1963 faþã de Algeria, pentru a recupera pretinsele teri-
torii pe care le revendica?

Traducere din limba francezã de Cristian-Ion Popa
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