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Revisitando o Marrocos: dos Anos de Chumbo à Primavera Árabe 

 

Catarina Cerqueira de Freitas Santos1 

  

Quando uma nação teve sua história política marcada por uma ditadura, os 

processos de resgate e reconstrução de memória desse período costumam ser tortuosos e 

permeados de dificuldades.  No caso brasileiro, por exemplo, só depois de vinte e sete anos 

do término da ditadura foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, com a função de rever 

os crimes e as violações dos direitos humanos que ocorreram entre os anos 1964 a 1988. 

Essa Comissão, contudo, enfrenta inúmeros problemas, pois documentos relevantes foram 

destruídos e os outros arquivos permanecem inacessíveis por conta da falta de colaboração 

de alguns órgãos institucionais ligados aos militares.   

Enquanto na Argentina, no Chile e no Uruguai os agentes do Estado responsáveis por 

mortes, sequestros e tortura foram julgados e condenados, no Brasil, mesmo com a 

instalação da Comissão da Verdade, isto está muito longe de ocorrer. Mesmo depois de tanto 

tempo, muitas lacunas e muitos silêncios ainda persistem, e os ecos e efeitos da ditadura 

brasileira ainda se fazem sentir. O que pensar, então, de um país como o Marrocos que 

manteve a mesma estrutura política, após os seus Anos de Chumbo? Como recontar e 

reconstruir a memória de um período que, de certa maneira, ainda não acabou? 

 O episódio que pode caracterizar o início dos Anos de Chumbo no Marrocos está 

relacionado à repressão da Revolta de Rife (1958-1959) que deixou um saldo de milhares de 

pessoas mortas. A revolta eclodiu entre a população do norte do Marrocos, na região 

denominada como Rife, por conta da incorporação daquela região ao reino do Marrocos no 

processo de independência do país (1956). A sublevação foi duramente reprimida com 

bombardeios aéreos que foram coordenados por Hassan II, o futuro rei do Marrocos - figura 

mais expoente da política marroquina, que permaneceu durante quatro décadas no poder. 

 Hassan II teve seu reinado marcado pelo autoritarismo político e repressão aos 

opositores. Qualquer tipo de manifestação ou protesto público era duramente reprimido. Era 

comum que as forças de segurança disparassem contra os manifestantes, o que acarretava 

sempre em um alto número de pessoas mortas e feridas, como também, durante as 

revoltas, rebeldes eram sequestrados e presos pela polícia. Vários dissidentes políticos 

desapareceram durante o seu governo. Em muitos casos, os desaparecidos eram mantidos 

em prisões clandestinas e, em algumas situações, eles foram vítimas de execuções 

extrajudiciais ou morreram em consequência das torturas aplicadas durante os 

interrogatórios. Um caso famoso é o de Mohammed Lahrizi, um político socialista que foi 

assassinado juntamente com sua esposa e sua filha de três anos de idade em 1963. Outros 

casos semelhantes se seguiram. 
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Cena do filme marroquino Wanted (O procurado), 2011, direção Ali Essafi 

 

  Na década de 90, em meio à crise econômica e com o intuito de melhorar a imagem 

internacional do país, Hassan II procedeu uma dupla transição: uma abertura mais efetiva 

para uma economia de mercado e um processo de liberalização política, solicitada por 

diferentes forças desde a independência do país. Esse processo culminou quando Mohamed 

VI, filho de Hassan, subiu ao trono em 1999 e os chamados “anos de chumbo” oficialmente 

chegaram ao fim.  

Um dos seus primeiros atos foi a destituição do Ministro do Interior, Driss Basri que 

ao permanecer nesse cargo durante 20 anos e torturou e prendeu milhares de pessoas que 

se opunham à monarquia.2 Em 2004, Mohamed VI criou uma comissão encarregada de 

investigar as violações dos direitos humanos cometidas durante o governo do seu 

antecessor. Essa comissão, denominada de Equidade e Reconciliação, foi muito saudada 

pelas principais organizações mundiais de defesa dos direitos humanos pelo seu pioneirismo 

no mundo árabe.  Mais de 16 mil casos de prisões arbitrárias e desaparecimentos foram 

catalogados e puderam ser realizadas análises do material genético de centenas de corpos, 

que possibilitaram a confirmação das identidades das vítimas. Algumas indenizações já 

foram pagas e vários presos políticos foram anistiados. Não houve, todavia, a condenação 

dos responsáveis e nem um pedido de desculpas em nome do Estado. 

A liberdade de expressão também permaneceu quase nula. O rapper marroquino 

Mouad El-Haqed, por exemplo, foi processado e condenado a um ano de detenção por 

compor e divulgar músicas que, segundo a alta cúpula da Segurança Nacional, prejudicavam 

a imagem da polícia. A repressão política aos oposicionistas ainda persiste e a população 

marroquina ainda não está satisfeita. 

A Primavera Árabe que ecoou pelo mundo gritos de uma juventude que clamava por 

maior participação política, liberdade de expressão e democracia em seus países, descortinou 

a vigência de regimes políticos restritivos e cerceadores, em uma região de inegável 

importância para a geopolítica mundial. Manifestações impulsionadas, organizadas e 

divulgadas por mídias sociais como o Facebook, YouTube e Twitter, destituíram os ditadores 

da Tunísia, Ben Ali; da Líbia, Muammar Gaddafi; e do Egito,  Hosni  Mubarak; e,  

                                                           

2 Em 2007, exilado na França, Basri morreu aos 69 anos. Os seus crimes nunca foram punidos. 
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promoveram, em outros países, revoltas e reformas que ainda estão em curso.  Os 

marroquinos não ficaram indiferentes à onda revolucionária e foram às ruas denunciar a 

corrupção e exigir reformas políticas. Formou-se o Movimento 20 de Fevereiro, em referência 

a data que marcou o início dos protestos, em 2011, que continua liderando as principais 

manifestações contra o governo marroquino.  

 

 

Foto extraída do site http://revistaimundo.com/ 

 

Nesse contexto, Mohammed VI propôs reformas na constituição marroquina com o 

intuito de apaziguar os ânimos e os protestos decorrentes da Primavera Árabe. A nova Carta, 

que foi aprovada através de um referendo em 2011, determinou que o primeiro ministro 

fosse apresentado pelo partido que tivesse maior número de deputados eleitos, retirando, 

dessa forma, o direito que vigorava anteriormente, no qual era o rei que tinha a prerrogativa 

de escolher o primeiro ministro, seguindo as suas orientações pessoais. Na prática a 

monarquia marroquina deixou de ser absoluta para se tornar constitucional. Entretanto, a 

oposição pontuou que as mudanças estão muito aquém do almejado, uma vez que 

Mohammed VI permanece com privilégios políticos que possibilitam o controle da segurança, 

do exército, da economia, além de outras dimensões institucionais. Como ele continua sendo 

a autoridade religiosa suprema, o “Comandante da Fé”, Mohammed VI poderia ser definido 

como um monarca constitucional com prerrogativas divinas. 

 O fato é que as manifestações ainda não cessaram. Mais do que nunca, recontar a 

história do Marrocos torna-se imprescindível para a construção de um novo futuro. A 

memória dos Anos de Chumbo passa a ser rediscutida e revista pelos marroquinos, e a 

produção cinematográfica torna-se não apenas um reflexo desse momento, mas também um 

desejo de que essa fase da história do Marrocos não se repita.  

 


