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Obama – Pre-
sidente inicial-
mente liderou

o ataque à Líbia, mas em segui-
da passou o comando à Otan.
Obama obtém uma importante
vitória em política externa

Otan – França, Itália
e Grã-Bretanha troca-
ram a antiga amizade

com Kadafi pelo protagonismo
na ofensiva militar e diplomáti-
ca contra o ditador. Os laços do
passado ficaram em 2.º plano

Petrolíferas
europeias – Rebel-
des ameaçam favore-

cer as companhias de petróleo
de países que integraram a ofen-
siva anti-Kadafi, com novos con-
tratos de exploração de poços e
reconstrução da infraestrutura

Tunísia e Egito –
Os dois países foram
os primeiros a ver

seus ditadores caírem e podem
ter no futuro governo da Líbia
um aliado. Dois países recebe-
ram multidão de refugiados

Opositores da
Síria e Bahrein –
Com a queda de Kada-

fi, manifestantes recebem um
incentivo simbólico. Ontem, na
Síria, manifestantes celebra-
vam na rua queda de Kadafi

Brics – Emergentes
se opuseram aos pedi-
dos dos rebeldes de

apoio político e militar contra
Kadafi, além de acusar euro-
peus e americanos de violar re-
solução da ONU

Bashar Assad – O
líder sírio vê mais um
ditador da região ser

derrubado, depois de Mubarak
e de Ben Ali. Agora, a tendência
é a de que a pressão sobre ele
cresça na Síria

Argélia – No norte
da África, três regimes
já ruíram: Tunísia, Egi-

to e Líbia. A monarquia marro-
quina anunciou reformas demo-
cráticas. Apenas os argelinos
continuam imóveis

A primavera árabe transformou-
se em um verão quente e san-
grento. Em quase todos os paí-
ses, o sonho de criar aberturas

ficou pelo caminho. A exceção é a Líbia,
que hoje apresenta novas perspectivas
diante da iminente queda de Muamar
Kadafi. Façamos um breve balanço.

No Egito, muitos voltaram à Praça
Tahrir em busca das esperanças perdi-
das e os militares continuam firmes no
comando. O ditador sírio, Bashar Assad
– com toda sua educação britânica e seu
ar civilizado –, está massacrando seu po-
vo e não cogita de ir-se embora como o
egípcio Hosni Mubarak e o tunisiano Zi-
ne El Abidine Ben Ali. No Bahrein, hou-
ve uma intervenção militar saudita para
impedir que a maioria xiita tivesse êxito
contra a monarquia sunita.

O curso dos eventos vai produzindo
uma região cada vez menos tolerante,

menos próspera e mais instável. As
chances de que a primavera árabe dê
frutos democráticos parecem cada vez
piores, infelizmente.

O Brasil tem acompanhado esses
eventos com prudência. No passado,
nossa tradição diplomática foi por ve-
zes atropelada, sobretudo no último go-
verno, quando tomamos partido de regi-
mes ditatoriais e nos envolvemos em
campanhas eleitorais de países estran-
geiros. Mas, na gestão do ministro Anto-
nio Patriota, houve um retorno ao acer-
to – exceção feita ao caso da Síria.

Reunido na noite de 22 de fevereiro
sob a presidência da competente embai-
xadora brasileira Maria Luisa Viotti, o
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das condenou, por unanimidade, a vio-
lência de autoridades da Líbia contra
manifestantes. A resolução era equili-
brada e o Brasil a favoreceu. Posterior-

mente, em 17 de março, o conselho vo-
tou outra resolução – a qual permitiu,
ainda que de forma oblíqua, o uso da
força com base no capítulo 7 da Carta da
ONU. Desta vez o Brasil se absteve, de
acordo com sua posição clássica de não
apoiar intervenções militares. Acertada-
mente, a meu ver.

Mesmo que a decisão vedasse a ocupa-
ção e mencionasse “todas as medidas
necessárias para proteger a população”,
o uso da força vinha cercado de ambigui-
dades. Foi, sobretudo, uma demonstra-
ção de valentia da França, Grã-Breta-
nha e Itália, cada qual com suas razões
internas para assim proceder. Do mes-
mo modo, os EUA – que têm pouco inte-
resse na Líbia – afastaram-se logo das
operações. Na realidade, quem derro-
tou Kadafi foram os rebeldes líbios, não
se sabe bem com que tipo de apoio exter-
no. Após o reconhecimento do Conse-

lho Nacional de Transição líbio pela
Liga Árabe, o Brasil também deve to-
mar essa decisão. Não há como criti-
car a posição brasileira em todo o epi-
sódio da Líbia.

O caso da Síria é distinto. Travam-
se nesse país duas faces diferentes da
mesma guerra. Na primeira, Assad
usa todas as armas do Estado contra
seu próprio povo, em atos de barbá-
rie de escala raramente vista. A segun-
da é a confrontação indireta entre o
Irã e a Arábia Saudita.

Nenhuma das duas facetas da crise
síria dá motivo a uma mediação ou
participação brasileira com o Ibas (si-
gla integrada também por Índia e Áfri-
ca do Sul) ou a qualquer título. Um
ditador como Assad só é capaz de uti-
lizar o Brasil para seus próprios fins
de propaganda e justificação. Nunca
para ouvir nossas exortações e ape-
los às soluções negociadas.
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É EX-CHANCELER DO BRASIL

EVARISTO SA/AFP

Brasil acerta com Líbia e erra com Síria
A conduta do governo Dilma
em relação à Líbia na ONU
e a decisão de reconhecer
a oposição foram corretas;
nossa ida a Damasco como
queria o ditador sírio, não

Itamaraty tende a
seguir Liga Árabe
e apoiar rebeldes
Brasil espera posição de emergentes e decisão do bloco árabe para
reconhecer conselho anti-Kadafi representante legítimo da Líbia

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

O Brasil ainda aguarda a posi-
ção dos demais países dos

Brics (Rússia, Índia, China e
África do Sul) e uma decisão
formal da Liga Árabe para deci-
dir sobre o reconhecimento
do Conselho Nacional de Tran-

sição (CNT) da Líbia, órgão
que congrega as várias facções
que se opõem ao ditador Mua-
mar Kadafi.

O chanceler Antonio Patriota

conversou ontem com o secretá-
rio-geral da Liga, Nabi Elarabi, e
recebeu a informação de que, na
reunião que começa hoje no Ca-
tar, a tendência dos países ára-

bes é reconhecer o CNT como
legítimo representante da Líbia.
Ontem, o bloco árabe manifes-
tou “solidariedade total aos es-
forços” dos rebeldes.

A França foi o primeiro país a
reconhecer os rebeldes como no-
vo governo da Líbia. Na última
semana, os Estados Unidos
anunciaram o reconhecimento.
Entre os árabes, até agora Tuní-
sia e Egito reconhecem o CNT.

O porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores, embaixa-
dor Tovar Nunes, reconhece que
a posição da Liga Árabe é um ele-
mento importante, que confere
maior legitimidade à decisão de
reconhecer o CNT. “Mas não é o
único”, ressalva Nunes. “Conti-
nuaremos a fazer consultas.”

Patriota ainda vai conversar
com seus colegas da Rússia e da
China e com países da União Afri-
cana. Uma reunião do Conselho
de Paz e Segurança dos países
africanos, que será realizada no
final desta semana, também de-
ve chegar a uma posição sobre o
reconhecimento do CNT. O go-
verno brasileiro aguarda essas in-
formações para anunciar sua po-
sição. O chanceler russo, Ser-
guei Lavrov, previu ontem uma
breve queda de Kadafi e disse es-
perar que se inicie o quanto an-
tes um processo de paz.

A avaliação no Itamaraty, no
entanto, é que o grupo será reco-
nhecido se for confirmada a que-
da de Kadafi. Ainda assim, possi-
velmente o Brasil esperará para
ver se algumas condições são
cumpridas, como a criação de
um governo estável e com algum
padrão de democracia.

A iminente queda de Kadafi de-
satou ontem uma onda de confu-
são e violência em várias embai-
xadas líbias ao redor do mundo.
Expatriados líbios invadiram
missões do regime Kadafi para
trocar, à força, a bandeira verde
da ditadura pela antiga flâmula
tricolor adotada pelo CNT.

Em Brasília, a embaixada da Lí-
bia está ocupada por líbios anti-
Kadafi e a bandeira do ditador
foi trocada pela tricolor da oposi-
ção. O embaixador nomeado pe-
lo ex-ditador, Salem Zubeidy,
deixou o local, embora ainda ocu-
pe a residência oficial.

Na capital turca, Ancara, deze-
nas de líbios – incluindo mulhe-
res e crianças – pularam os mu-
ros da embaixada ainda ocupada
por funcionários leais ao dita-
dor. Além de trocar as bandeiras,
os manifestantes arrancaram os
pôsteres de Kadafi que ainda es-
tavam pendurados pelas pare-
des. As imagens foram queima-
das no jardim, enquanto a multi-
dão dançava em festa.

Em Malta, ilha europeia a cen-
tenas de quilômetros da costa lí-
bia, cerca de 200 líbios invadi-
ram a representação diplomáti-
ca e queimaram a bandeira líbia.

O OCASO DO DITADOR. Reconhecimento
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Estandarte. Bandeira da Líbia usada antes de Kadafi tremula na embaixada líbia em Brasília
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




