Diplomatieke crisis Marokko en Spanje:
Niet migratie maar territoriale geschillen zijn de oorzaak
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David Fisher, ambassadeur van de Verenigde Staten in Marokko, licht op 12 december 2020 de pers in over de erkenning door zijn land
van de soevereiniteit van Marokko over de Sahara. Het gebied was tussen 1884 en 1975 door Spanje gekoloniseerd als gevolg van de
Berlijnse Conferentie om Afrika te verdelen. Het werd in 1975 door Marokko heroverd. Foto: Telemetro ©

Op verzoek van Spanje heeft het Europese Parlement woensdag 9 juni 2021
een resolutie tegen Marokko aangenomen (1) over de tekortkoming van het
land bij de bestorming door migranten van Ceuta. Maar er is meer achter het
Spaanse verzoek. Kort na de resolutie heeft het land Amerika gevraagd om de
erkenning in 2020 door Donald Trump van de soevereiniteit van Marokko
over de Westelijke Sahara terug te draaien (2).
Spanje is niet blij met de Amerikaanse erkenning op 10 december 2020 van de soevereiniteit van
Marokko over de Sahara (3). De erkenning versterkt de positie van Marokko bij de onderhandelingen
over de moeizame tracering van de lands- en maritieme grenzen tussen beide landen. Aan de kust
van de Sahara tegenover de Canarische Eilanden liggen rijke visgronden die de Spanjaarden al jaren
ongestoord plunderen. Daar wil Marokko een einde aan maken. Daarnaast controleert Spanje nog
steeds het luchtruim boven de Sahara vanuit de verkeerstoren op de eilanden. Marokko doet dat
vanuit de toren in Casablanca en wil graag een nieuwe in het zuiden. Spanje heeft de Sahara in 1975
verlaten maar wil de controle van het luchtruim nog steeds niet overdragen (4).
De EU-resolutie gaat over de bestorming door migranten van Ceuta. Een bestorming die kwam na
het ontvangen door Spanje van Polisario voorman Ibrahim Ghali (73). Hij kwam voor medische zorg
het land binnen met een valse naam en een Algerijns paspoort om niet herkend te worden door zijn

slachtoffers die hij in de jaren 1970 en 1980 heeft gemaakt (5). De voorman vocht met behulp van
Algerije voor de onafhankelijkheid van de Sahara. Zijn slachtoffers willen hem voor de rechter slepen.
Maar dat heeft Spanje niet gedaan. De gezochte voorman is ongemoeid terug naar Algerije. Marokko
beschouwt Polisario als een terreurgroep en sprak van gebrek aan respect en vertrouwen (6).
Het is niet de eerst keer dat Spanje om bemiddeling van Amerika vraagt. In 2002 stonden Marokko
en Spanje op voet van oorlog toen Marokkaanse soldaten op een onbewoond eiland aan de kust van
Marokko landden. Behalve de enclaves Ceuta en Melilla rekent Spanje ook een paar onbewoonde
rotsen tot eigen territorium. Maar die liggen aan Marokkaanse kust. De Amerikanen hebben
succesvol bemiddeld tijdens het incident. Maar of ze hun erkenning van de soevereiniteit van
Marokko over de Sahara terugdraaien is onwaarschijnlijk. Er is geen beleidswijziging geweest onder
de administratie van Joe Biden. Bovendien houdt het Amerikaanse leger tussen 7 en 18 juni 2021
samen met een tiental andere landen w.o. ook Nederland grootschalige oefeningen in de Sahara in
het kader van de Africa Lion 2021. Spanje werd niet uitgenodigd (7).
Spanje gebruikt dus illegale migratie om de Europese landen achter zich te krijgen. Het wil de
Europeanen doen geloven dat er een probleem is tussen Marokko en Europa. Marokko benadrukt
dat er geen probleem is met Europa. Het vraagt Spanje om eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Want de werkelijke oorzaak van de crisis is niet migratie maar het voornemen van Marokko om de
eigen lands- en maritieme grenzen in de Sahara en in het noorden, een overblijfsel uit de koloniale
tijd, definitief te regelen.

Kritiek op de resolutie van het Europees Parlement (EP)
De resolutie werd bekritiseerd door verschillende EP-leden. De Franse politicus Nicolas Bay schreef:
“Hoewel wij tegen het misbruiken van migranten zijn hebben wij de resolutie niet ondertekend omdat de
socialistische regering in Spanje grotendeels verantwoordelijk is voor de incidenten in Ceuta door een
figuur van Polisario te ontvangen, een anti-Marokkaans terreurorganisatie.” (8)
Nicolas Bay werd gesteund door politiek analist Aymeric Chauprade: “Een verantwoorde reactie (van
Nicolas Bay) op het Spaans-Marokkaans conflict. De belangen van Frankrijk zijn groter dan de zogenaamde
“Europese solidariteit” die de linkse regering in Spanje misbruikt om Marokko af te snijden van haar
Europese vrienden.“ (9)
Het Tsjechische EP-lid Tomas Zdechovsky schreef het volgende : "Madrid doet er alles aan om het enige
stabiel en vreedzaam land in de regio te destabiliseren. De regering Sanchez is agressief aan het pushen
om een resolutie tegen Marokko rond te krijgen in de hoop de opeenvolging van de eigen blunders te
maskeren. Europa erbij betrekken is gevaarlijk. Deze steriele pogingen zullen leiden tot escalatie in plaats
van dialoog tussen beide buren.” (10)
Namens de groep Renew Europe kwam de volgende reactie van Ilhan Kyuchyuk binnen: “De situatie in
Ceuta mag niet worden ontkend. We moeten hierover debatteren want het laat zien dat het EU beleid
inzake migratie ontoereikend is. Maar in plaats van confrontatie (met Marokko) te zoeken moeten wij
samenwerking versterken.” (11)

Gebruikte bronnen:
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