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Internacional

OCongresso Nacional Africano
(CNA), principal partido sul-afri-
cano, chegou ao poder em 1994
com a eleição de Nelson Mandela.

Depois de anos de luta contra o apartheid e
com um prêmio Nobel da Paz ocupando a
presidência, era de se esperar que o CNA ado-
tasse em seu governo uma política externa
agressiva contra regimes opressores. Pretó-
ria, contudo, escolheu outro caminho. A ra-
zão para a África do Sul ter se tornado uma
válvula de escape para ditadores é a gratidão.

Durante a Guerra Fria, o CNA recebeu aju-
da de Moscou e apoio de outros movimentos
de libertação nacional africanos. Logo após
deixar a prisão, Mandela correu o mundo pa-
ra agradecer aqueles que nunca abandona-
ram a luta pela liberdade dos negros sul-afri-
canos: Fidel Castro, Yasser Arafat, Bashar As-
sad, Robert Mugabe e Muamar Kadafi. “Nos-
sa relação com outros países será determina-
da pelas atitudes desses países com relação a
nossa luta”, disse Mandela.

Em 1997, cinco anos após as primeiras san-
ções da ONU contra a Líbia, Mandela voou
até Trípoli para tirar Kadafi do isolamento.
Na ocasião, ele disse que preferia passar ou-
tros 27 anos na cadeia a abandonar seus prin-
cípios. “Esse homem (Kadafi) nos ajudou
quando estávamos sozinhos, quando aque-
les que dizem que não deveríamos estar aqui
ajudavam o inimigo”, afirmou Mandela, em
referência ao apoio dos EUA ao regime bran-
co da África do Sul.

A diplomacia de Mandela ajudou a reinte-
grar a Líbia à comunidade internacional e di-
tou o rumo da nova política externa sul-afri-
cana. Na última década, Pretória impediu
ações efetivas contra o ditador zimbabuano
Robert Mugabe. Durante os anos em que este-
ve no Conselho de Segurança da ONU, a Áfri-
ca do Sul opôs-se a resoluções que colocas-
sem pressão sobre os governo de Bielo-Rús-
sia, Cuba, Coreia do Norte, Mianmar e Irã.

A boa relação com regimes autoritários ain-
da é doutrina em Pretória. Recentemente, o
maior partido de oposição da África do Sul, a
Aliança Democrática, acusou o governo do
CNA de autorizar a venda de armas de alta
tecnologia para Síria, Líbia e Venezuela. Ago-
ra, ao tentar ser a tábua de salvação de Kadafi,
Jacob Zuma, ainda que timidamente, apenas
segue a diretriz histórica do partido.

Kareem Fahim
THE NEW YORK TIMES /
BENGHAZI, LÍBIA

O sedã branco amassado se lan-
ça para a frente. O motor geme e
os pneus guincham através da
ampla praça de ladrilhos, fazen-
do derrapagens e cavalos de pau.
Em um rápido arranque, o moto-
rista quase bate em outros car-
ros que também fazem curvas si-
nuosas, e, em um golpe com a
mão, breca o carro bruscamente,
a poucos metros da multidão
que o aplaude.

O plateia está de olhos fixos
nos carros. Dos automóveis esta-
cionados, jovens tentavam con-
vencero motorista, Abadi al-Maj-
beri, no outro canto da praça, a
fazer uma exibição para eles. Ou-

tros se aproximavam, filmando
com seus celulares o perigoso ba-
lé automotivo conhecido aqui co-
mo “derrapagem”.

Para esses jovens, não há mais
guerra para assistir – os líderes
rebeldes deixaram o campo de
batalha há algumas semanas –
salvo alguns pontos de rebelião e
vagos protestos diários com ob-
jetivos incertos. Ver esses carros
a toda velocidade e quase se cho-
cando preenche um vazio. Para

Muhammad Abu Khairad, moto-
rista de caminhão, a experiência
é muito boa. “É muito perigoso.
É radical.”, diz.

Essas manobras, que nos últi-
mos anos vêm entusiasmando jo-
vens entediados de todo o mun-
do, já eram há muito tempo a di-
versão predileta em Benghazi, ci-
dade com muitos carros e jo-
vens. Antes do início da revolta,
em fevereiro, já havia reuniões
na Praça Kish nas noites de quin-
ta-feira para assistir aos motoris-
tas e às suas derrapagens em alta
velocidade. Até que a polícia os
proibiu.

No final daquele mês, esses
shows pararam por um tempo,
quando esses mesmos jovens
passaram a combater as forças
de segurança de Muamar Kadafi
nas ruas de Benghazi e, nas sema-
nas seguintes, em cidades a qui-
lômetros de distância dali.

Agora, presa num espaço de
cólera e sem rumo, entre revolta
e libertação, a multidão voltou a
assistir-lhes em suas manobras
radicais, cujas exibições coreo-

grafadas de perda controlada da
tração parecem mais populares
do que nunca. A polícia já não
incomoda mais os motoristas.

Tédio. Os poucos policiais que
voltaram às ruas têm pessoas
mais importantes para prender.
“Alguma coisa dentro do meu co-
ração me impele para lá, para
ver”, diz Mustafa Bakoush, de 29
anos. “Isso aqui está um tédio.”

Nos carros estacionados na

praça, os espectadores fumam ci-
garros de maconha, ouvem músi-
ca rap a todo o volume e se sen-
tam nos capôs dos carros, com-
partilhando os mais recentes ví-
deos da guerra nos celulares.

Mohammed Hussein, 25 anos,
está sentado numa caminhone-
te com dois vizinhos – um moto-
rista de caminhão e um trafican-
te de maconha com tatuagens fei-
tas na prisão nos braços, com a
inscrição “Amor” e “Tortura”.

Hussein e seus amigos partici-
param das brigadas rebeldes,
mas agora praticamente não há
combates e não existe muito o
que fazer. “Aqui não tem diver-
são”, diz ele, acusando Kadafi,
cujo nome é hoje a explicação pa-
ra todos os males da vida. “Ele
nos esmagou.”.

A capital de facto dos rebeldes
está insatisfeita, estrangulada
com misteriosos congestiona-
mentos que se formam em horas
estranhas por razões desconhe-
cidas, já que muita gente não es-
tá trabalhando.

Muitas pessoas, que espera-
vam começar um novo país, pare-
cem estar perdendo a paciência:
brigas explodem por causa de ba-
tidas de carros em cruzamentos
sem policiamento. E agora as
pessoas ignoram as notícias que
antes as deixavam grudadas nos
televisores dos cafés.

Muitos se cansaram de espe-
rar. Próximo da Praça Kish, um
grupo de jovens ainda cheios de
energia, sentavam-se em torno
de uma caminhonete, cantando
um rap chamado “Mártires do
Katiba”. Eles têm empregos sem
nenhuma perspectiva, mas con-
servam grandes esperanças.
“Queremos salários, e uma mu-
lher”, diz Muhammad Faytouri,
de 17 anos. “E uma BMW”, acres-
centa seu amigo Ahmed Sheikhi.
/ TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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Em Benghazi, ‘pegas’ e
tédio substituem a luta
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Após a suspensão temporária
da zona de exclusão aérea im-
posta pela Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) à Líbia, o presidente da
África do Sul, Jacob Zuma, che-
gou ontem em Trípoli para ten-
tar mediar uma solução políti-
ca para a crise no país árabe. O
líder sul-africano foi recebido
com festa e teve um encontro
reservado com seu colega lí-
bio, Muamar Kadafi. Ao final,
Zuma disse que o ditador está
pronto para uma trégua, mas
sob condições.

O líder sul-africano não disse
se Kadafi aceita deixar o poder –
como opositores e a Otan exi-
gem. “Ele aceitou o mapa para a
paz”, disse Zuma, esclarecendo
em seguida que Kadafi insiste
que “todos os líbios tenham a
chance de discutir”.

Dezenas de pessoas aguarda-
vam o líder sul-africano diante
da principal base aérea de Trípo-
li, empunhando a bandeira ver-
de do regime Kadafi. A aliança
atlântica, que vinha intensifican-
do os bombardeios na capital lí-
bia, principalmente contra alvos
civis da ditadura, suspendeu
temporariamente os ataques.

Zuma foi levado ao complexo
de Bab al-Aziziyah, a mais conhe-
cida residência de Kadafi em Trí-
poli. O ditador e o presidente da
África do Sul teriam se encontra-
do com apenas mais duas pes-
soas na sala, segundo a agência
Associated Press. O conteúdo da
conversa não foi divulgado e Zu-
ma evitou os jornalistas ao final
do encontro.

Esta foi a segunda visita do lí-
der sul-africano à Líbia para ten-
tar mediar um acordo de cessar-
fogo. Na primeira tentativa, em
abril, Kadafi disse a Zuma que
aceitava uma trégua imediata,
mas emseguida continuouosata-
ques contra redutos da oposição.

Rebeldes, que hoje têm contro-
le total sobre o leste da Líbia, afir-
mam que só aceitaram um acor-
do com a rendição incondicional
de Kadafi, desde 1979 no poder.

A África do Sul está na presi-
dência rotativa da União Africa-
na (UA), que tem mantido rela-
ções tensas com o ditador líbio.
Mas Zuma subiu o tom nas últi-

mas semanas contra a Otan, acu-
sando a aliança de ultrapassar os
limites previstos na resolução
da ONU que autorizou o bombar-
deio contra a Líbia.

Durante décadas Kadafi apre-
sentou-se como líder africano,
dando grandes somas do dinhei-
ro do petróleo para investimen-
tos e projetos de desenvolvimen-
to em todo continente.

Em Benghazi, capital rebelde,
o ministro das Relações Exterio-
res do Conselho Nacional Líbio,
Fathi Baja, afirmou que Kadafi
sabe que está “encrencado”. “O
equilíbrio militar mudou com-
pletamente e o círculo de asses-
sores em volta dele está deser-
tando. Até a Rússia está pedindo
para que Kadafi deixe o poder.”

Defesa. No mesmo dia em que
Zuma desembarcou em Trípoli,
duas figuras históricas da França
chegaram na Líbia oferecendo
ajuda a Kadafi. Roland Dumas,
por duas vezes chanceler do go-
verno François Mitterrand, e Jac-

ques Vergès, advogado de líde-
res da resistência argelina e do
carrasco nazista Klaus Barbie, es-
tão oferecendo seus serviços pa-
ra a defesa do ditador da Líbia,
caso ele seja julgado pelo Tribu-
nal Penal Internacional (TPI).

Dumas serviu como advogado
do ditador iraquiano Saddam
Hussein. Vergès, além da defesa
de Barbie – chefe das SS em
Lyon, que desmantelou grande
parte da resistência francesa du-
rante a ocupação nazista –, repre-
sentou nos tribunais o célebre
terrorista Ilich Ramírez Sán-
chez, conhecido como “Carlos,

o chacal”, e líderes do Khmer
Vermelho, do Camboja.

Além da defesa de Kadafi, os
dois prometem entrar na Justiça
internacional contra a Otan em
nome de 13 famílias que perde-
ram parentes nos recentes bom-
bardeios.

Luis Moreno-Ocampo, procu-
rador-chefe do TPI, solicitou a
prisão de Kadafi e mais quatro
integrantes da cúpula do regime
líbio, alegando que o ditador e
seus assessores cometeram “cri-
mes contra a humanidade”.

Mais deserções. Em um novo
sinal de enfraquecimento do go-
verno da Líbia, oito militares de
alta patente – incluindo cinco ge-
nerais – que serviam ao ditador
apareceram em Roma. Após de-
sertar, os oficiais exortaram
seus colegas a seguir seu exem-
plo. Vários integrantes do co-
mando militar líbio, além de três
ministros, já abandonaram o re-
gime de Kadafi. / AP e WASHINGTON
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Em último esforço de mediação, líder
sul-africano tenta fazer Kadafi ceder

Frustração. Jovens disputam rachas nas ruas de Benghazi

Governo do CNA tem
boas relações com
regimes autoritários

Recepção. Premiê líbio, Baghadadi al-Mahmudi, recepciona presidente sul-africano, Jacob Zuma, em Trípoli

Com impasse na guerra
civil entre insurgentes e
Kadafi, praça da capital
rebelde vira palco de
disputas de automóveis

● Pressão externa ● Al-Jazira
Rede de TV do
Catar registrou
imagens de
supostos mili-
tares de elite
da Grã-Breta-
nha no front
contra forças
do ditador Mua-
mar Kadafi, no
oeste da Líbia
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JACOB ZUMA
PRESIDENTE DA ÁFRICA DO SUL
“(Kadafi) está pronto para
implementar o mapa para
paz. (...) Ele insiste que se dê
a todos os líbios uma
oportunidade de diálogo”

Solução política. Presidente Jacob Zuma tem encontro reservado com ditador líbio em Trípoli e afirma que ele aceitou
‘mapa para a paz’, embora não tenha mencionado a principal reivindicação da oposição: rendição incondicional e imediata
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