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Em editorial publicado ontem, o
jornal americano The New York
Times criticou a posição da diplo-
macia brasileira sobre os protes-
tos pró-democracia na Síria. No
texto, intitulado “Isolando As-
sad”, o jornal critica a defesa que

“protetores poderosos como Rús-
sia, China, Brasil, Índia e África
do Sul” têm feito do ditador sírio,
Bashar Assad.

“A cumplicidade deles é vergo-
nhosa”, diz o editorial sobre a
hesitação dos emergentes em
apoiar uma resolução que impo-
nha sanções econômicas ao regi-
me. A diplomacia brasileira argu-
menta que uma resolução dessa
natureza pode abrir caminho pa-
ra uma intervenção militar.

Trípoli sofre com salários
atrasados e falta de água

O s líderes rebeldes líbios dizem que
querem levar o coronel Muamar
Kadafi a julgamento – quando e se
ele for capturado – nos tribunais

da Líbia. Em princípio, os líbios merecem a
satisfação que somente a Justiça doméstica
poderá proporcionar. Julgamentos de desta-
que nacional promoveriam o estado de direi-
to e permitiriam à população do país assenho-
rear-se totalmente de sua transição política.

Mas há um problema: o Tribunal Penal In-
ternacional, localizado em Haia, a mais de
2.200 km, já emitiu mandados de prisão con-
tra Kadafi, seu filho e segundo em comando,
Saif al-Islam, e o chefe do serviço líbio de
espionagem, Abdullah Senussi.

Reconhecendo que os supostos crimes de
Kadafi não tinham sido cometidos apenas
contra os líbios, mas contra toda a humanida-
de, o Conselho de Segurança da ONU pediu
ao TPI em fevereiro que investigasse a situa-
ção na Líbia.

Alguns defendem que o novo governo líbio
seria legalmente obrigado a transferir Kadafi
e seus capangas a Haia. Outros dizem que o
TPI deve dar preferência às autoridades lí-
bias se elas se mostrarem dispostas e capazes
de julgar Kadafi de maneira justa. Uma opção
mais atraente deve satisfazer tanto a partidá-
rios do TPI quanto aos novos líderes da Líbia:
permitir ao tribunal internacional que julgue
os indiciados, mas dentro do território líbio.

Por mais importantes que sejam os julga-
mentos nacionais, a Líbia pós-Kadafi não po-
deria, ao menos no curto prazo, dispor da
infraestrutura para um processo tão comple-
xo. O TPI investiu consideráveis recursos in-
vestigativos na documentação dos crimes co-
metidos desde fevereiro. Um julgamento jus-
to poderia ter início em pouco tempo. Mas
definir onde ele deveria ser realizado já é ou-
tra questão.

Um julgamento do TPI em Trípoli teria be-
nefícios práticos e simbólicos. Mas, mais im-
portante, seria realizado perto das comunida-
des que mais precisam ver a justiça ser feita. /
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Os insurgentes líbios decidiram
intensificar hoje a campanha de
cerco a Bani Walid, 163 km a su-
deste de Trípoli. Situada no dis-
trito de Misrata, a cidade é tida
pelos rebeldes como o provável
esconderijo do ditador Muamar
Kadafi, de seu filho e antigo her-
deiro político, Saif al-Islam, e ou-
tras autoridades do regime.

Ontem, a Otan afirmou ter in-
tensificado os bombardeios con-
traaregião, enfraquecendoadefe-
sakadafista. Aoperaçãofoirevela-
da ao Estado por dois diferentes
líderes militares em Trípoli.

Um comboio de rebeldes,

equipadoscom armamento pesa-
do, partiria no início da manhã
de hoje para fortalecer o cerco a
Bani Walid. A operação tem dois
propósitos: em um primeiro mo-
mento, reduzir o risco de nova
fuga de Kadafi e, depois, prepa-
rar uma invasão do enclave – on-
de vivem 50 mil líbios –, caso as
negociações para a rendição não
sejam bem-sucedidas.

Bani Walid é a cidade onde
Khamis Kadafi, filho do ditador e

comandante das brigadas de eli-
te do antigo regime, estaria resis-
tindo no início da batalha por Trí-
poli. É também o ponto onde o
“líder” teria sido visto pela últi-
ma vez, após partir de Trípoli no
dia 19, ao lado de Saif e de altos
membros do regime, como Ab-
dallah Senoussi, chefe do Itikh-
barat, o serviço de inteligência
militar. Os três são procurados
pelo Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI).

A informação sobre o último
paradeiro conhecido de Kadafi
foi repassada por Abdel Majid
Mlegta, um dos chefes das opera-
ções em Trípoli. Abdel Hafiz
Ghoga, vice-presidente do CNT,
reconheceu que não há garantias
de que o ditador realmente este-
ja na cidade. “Nós temos infor-
mações de que Kadafi estaria em
Bani Walid, mas elas não são to-
talmente confirmadas.”

Divisão tribal. A decisão de
usar a força, entretanto, não ha-
via sido tomada porque a cidade
é um dos principais centros urba-
nos da tribo Warfalla – a maior
do país, com cerca de 1 milhão de
integrantes. O complicador é
que rebeldes de cidades como
Zintan e Benghazi são também
de origem warfalla e não dese-
jam matar e ferir seus semelhan-
tes.

Ontem, Mlegta reconheceu o
impasse. “Estamos prontos a en-
cerrar a crise, mas a operação mi-
litar não é prioridade”, afirmou,
reiterando que negociações es-
tão em curso. “Dialogamos com
líderes de Bani Walid para pren-
der Kadafi e entregá-lo, mas ain-
da não tivemos resposta.”

Os ataques da Otan já teriam
arrasado um centro de comando
e um arsenal da cidade na quarta-
feira, segundo informações da
própria organização. / A.N.
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Apesar de ter participado do en-
contro dos chamados “países
amigos da Líbia”, em Paris, o Bra-
sil vai esperar pelas Nações Uni-
das para reconhecer o Conselho

Nacional de Transição (CNT)
como legítimo representante de
Trípoli.

A reunião, convocada pelo pre-
sidente francês, Nicolas Sarko-
zy, pretendia discutir maneiras
de ajudar na reconstrução da Lí-
bia “pós-Muamar Kadafi”.

No informe das posições do
Brasil divulgado ontem, depois
do encontro, o Itamaraty deixa
claro que espera pela manifesta-
ção do Comitê de Credenciais da
ONU sobre quem fala pela Líbia,
mesmo tendo participado de
uma reunião na qual o CNT era o

interlocutor principal. A decisão
de não reconhecer ainda o conse-
lho foi discutida e aprovada pela
presidente Dilma Rousseff e não
deve ser mudada antes da Assem-
bleia-Geral das Nações Unidas,
no final do mês.

Reticente desde o início com
o encontro, o Brasil também
mostrou sua desconfiança so-
bre outros mecanismos para dis-
cutir a reconstrução da Líbia. A
posição do Itamaraty é que o
mandato para deliberar sobre a
situação líbia e a reconstrução
do país é do Conselho de Segu-

rança da ONU.
“O conselho é a instância pri-

mordial para o tratamento de
questões de paz e segurança, con-
forme estabelece a Carta da
ONU. O Brasil entende que mes-
mo a forma de implementação
de resoluções do Conselho de Se-
gurança deverá sempre ser obje-
to de deliberação por parte do
próprio Conselho”, defendia a
nota da chancelaria brasileira.

O Brasil tem interesse direto
na reconstrução líbia, mas espe-
cialmente na manutenção dos
contratos de empresas brasilei-
ras. Apesar dos contatos que
vêm sendo feitos pelo Itamaraty
com os rebeldes, os acordos ain-
da não estão garantidos.

Insurgentes lançam ataque a
possível esconderijo de ditador

Brasil só reconhecerá rebeldes líbios após aval da ONU
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Kadafi
declara
Sirte nova
capital líbia
Pela TV estatal síria, ditador eleva status de
sua cidade natal e último reduto do regime

O OCASO DO DITADOR. Diplomacia

Lourival Sant’Anna
ENVIADO ESPECIAL A TRÍPOLI

O ditador Muamar Kadafi de-
clarou ontem que Sirte, sua ci-
dade natal, é a nova capital da
Líbia. A mensagem, transmiti-
da em uma gravação de áudio
pela rede de televisão síria Al-
Rai, acirra ainda mais as ten-
sões na cidade, um dos últi-
mos redutos do antigo regime,
que está totalmente cercado
por forças rebeldes desde o
fim de semana.

Os insurgentes tinham dado
um prazo até amanhã para que
as forças leais a Kadafi se rendes-
sem e evitassem um “ataque mili-
tar total”. Ontem, eles estende-
ram a data para o dia 10. A decla-
ração do ditador, no entanto, de-
safia o pedido e deixa a situação
mais crítica em Sirte, que pode
ser tornar o palco da última gran-
de batalha da guerra, que já dura
mais de seis meses.

À TV síria Kadafi fez também
um apelo para que seus soldados
e partidários não desistam de de-
fender o seu regime. “O povo lí-
bio não pode se ajoelhar, não po-
de se render, não somos mulhe-
res”, disse o ditador.

“O povo está lutando contra o
colonialismo”, prosseguiu Kada-
fi, que não aparece em público

há meses e cujo quartel-general,
Bab al-Azizia, foi tomado no dia
23. “São necessários enormes sa-
crifícios pelo bem da liberdade.
Os traidores serão eliminados e
a Otan entrará em colapso.” A
mensagem, de cerca de 10 minu-
tos, foi encerrada de forma
abrupta e seguida do hino da épo-
ca de Kadafi.

Na véspera, a Al-Rai havia
transmitido mensagem de Seif
al-Islam, na qual o filho de Kada-
fi disse que permanecia em Trí-
poli, chamou os rebeldes mais
uma vez de “ratos” e assegurou
que as forças leais ao regime
têm 20 mil homens armados em
Sirte.

O jornal argelino Al-Watan no-

ticiou que Kadafi teria tentado
falar com o presidente da Argé-
lia, Abdelaziz Bouteflika, que te-
ria se recusado a atender a liga-
ção. Segundo o jornal, o ditador
teria telefonado de Ghadamis, ci-
dade líbia na fronteira com a Ar-
gélia. A mulher de Kadafi, Safiya,
a filha Aisha, dois de seus sete
filhos, Mohamed e Hannibal, e
os filhos deles atravessaram a
fronteira no Deserto do Saara na
segunda-feira e asilaram-se na
Argélia.

Promessa. David Lasar, um po-
lítico municipal de Viena, mem-
bro do governista Partido da Li-
berdade, da Áustria, disse ontem
que Seif al-Islam, um dos filhos

de Kadafi, teria lhe prometido
que o pai estaria disposto a reco-
nhecer Israel, caso os combates
na Líbia terminem. Seif também
estaria disposto a atuar como in-
termediário na libertação do sol-
dado israelense Gilad Shalit, há
mais de quatro anos mantido re-
fém pelo Hamas.

Lasar, que é judeu, esteve na
Líbia no mês passado em uma
visita coordenada pelo seu parti-
do e por Ayoub Kara, um vice-mi-
nistro do governo israelense do
primeiro-ministro Binyamin Ne-
tanyahu. A conversa com Seif, se-
gundo o austríaco, teria durado
cerca de 5 minutos. “Ele acredita
que a paz com Israel seja muito
importante”, disse Lasar. / L.S.

Em editorial, ‘NYT’
critica posição do
País sobre a Síria

Juntamente com lucros
do petróleo, US$ 15 bi
liberados ontem em Paris
chegarão em meio à
situação crítica na capital

Procura-se. Foto publicada em jornais líbios mostra como estaria Kadafi

TRÍPOLI

Os moradores de Trípoli reagi-
ram à conferência dos “amigos
da Líbia”, que reuniu cerca de 60
países em Paris, com uma mistu-
ra de gratidão e altivez. A popula-
ção agradecia pela preocupação
internacional com a Líbia e pela
ajuda dada pela Otan na luta con-
tra o ditador Muamar Kadafi. Al-
tivez porque foram os líbios que
tiveram a iniciativa de depor o
ditador e enfrentaram seis me-
ses de guerra civil.

Agora, os líbios têm os recur-
sos econômicos para recons-
truir o país – bastando que os de-
pósitos de Kadafi no exterior se-
jam descongelados e o petróleo
volte a ser exportado. “A Líbia
tem cidadãos preparados, di-
nheiro e os líbios podem salvar o
país sem ajuda estrangeira”, dis-
se Jessem Duebi, de 39 anos, ex-

funcionário do Ministério da
Saúde, que perdeu o emprego há
três meses depois de rejeitar lu-
tar em favor do regime.

“Agradecemos aos países que
nos ajudaram a lutar contra Ka-
dafi, mas agora só precisamos de
tempo e do envio do dinheiro
que é nosso”, completou Duebi.

O Conselho Nacional de Tran-
sição afirma que o dinheiro libe-
rado dos depósitos no exterior e
os US$ 210 milhões em notas de
dinares líbios enviados pela Grã-
Bretanha serão usados priorita-
riamente no pagamento de salá-
rios. Mas há também outras ne-
cessidades urgentes. Segundo
um cálculo da ONU, 60% dos 2
milhões de moradores de Trípo-
li estão sem água. Há blecautes e
telefones não funcionam bem.
Nos postos de combustíveis for-
mam-se filas quilométricas.

“Precisamos de tudo, mas só
queremos agora que os países co-
loquem em prática o que decidi-
ram na cúpula”, disse Hafod al-
Balul, de 40 anos, civil que presta
serviços gerais ao Exército. À per-
gunta sobre do que os líbios pre-
cisam, Balul respondeu: “Só pre-
cisamos de liberdade”. / L.S.

Afinal, onde Kadafi
será julgado quando
(e se) for preso?

Orgulho. Mulher carrega bandeira da ‘Líbia livre’ em Trípoli

● Bravata

Oposição investe contra
Bani Walid, último local
onde Kadafi e seu filho
Saif al-Islam foram
vistos após fuga de Trípoli

● Milícia
Um grupo de
homens anun-
ciou a criação
de uma milícia
encarregada
de proteger
Trípoli. Os res-
ponsáveis di-
zem ter recebi-
do 5.500 inscri-
ções ontem

Itamaraty aguardará
parecer de comissão
das Nações Unidas para
formalizar relação com
conselho anti-Kadafi

MUAMAR KADAFI
DITADOR LÍBIO
“O povo líbio não pode se
ajoelhar, não pode se render.
Não somos mulheres. O povo
está lutando contra o
colonialismo. São necessários
enormes sacrifícios pelo bem da
liberdade. Os traidores serão
eliminados e a Otan entrará em
colapso" (Declarações
divulgadas pela TV síria Al-Rai)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 02 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




