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O início da intervenção dos
EUA e das potências euro-
peias, em março, impediu o
avanço das tropas do ditador
Muamar Kadafi em direção a
Benghazi. Em seguida, a Otan
assumiu o comando das opera-
ções e usou o texto da resolu-
ção da ONU – que falava no

emprego de “todos os meios”
na proteção de civis – para ar-
rasar as forças de Kadafi. A re-
solução do Conselho de Segu-
rança explicitamente proibia a
presença de tropas estrangei-
ras em território líbio. Mas, na
quarta-feira, o Catar admitiu
que “centenas” de seus solda-
dos participaram da derruba-
da da ditadura de Trípoli. Ar-
mas foram fornecidas por
EUA e países europeus.

Duas bombas detonadas quase
simultaneamente em um bairro
xiita de Bagdá deixaram 18 mor-
tos e 36 feridos, ontem. Foi o
pior atentado desde que o presi-
dente dos EUA, Barack Obama,
anunciou, na sexta-feira, o fim
da guerra no Iraque e a volta
dos soldados americanos para
casa até o fim do ano. A primei-
ra explosão ocorreu perto das
19 horas em uma loja de música
e matou duas pessoas. Dezenas
de curiosos e equipes de resgate
correram para o local e foram
atingidos na segunda explosão,
quatro minutos depois.

Atentados a bomba
matam 18 em Bagdá

A popularidade do presidente
da Venezuela, Hugo Chávez (fo-
to), sofreu uma súbita queda
de 5,8 pontos porcentuais em
setembro. Ainda assim, segun-
do o instituto Datanálisis, 53,1%
dos venezuelanos dizem apro-
var o presidente.

Ao anunciar que estava com
câncer, há três meses, Chávez
viu sua popularidade crescer
rapidamente. A doença do pre-
sidente recebeu ampla cobertu-
ra da imprensa venezuelana. O
recuo registrado no mês passa-
do, defende o Datanálisis, de-

monstraria que o público está
menos afetado pela luta de Chá-
vez contra o câncer. Luis Vicen-
te León, presidente do centro
de pesquisa, disse que a redu-
ção da popularidade foi uma
“correção” da tendência ante-
rior.

TRÍPOLI

Pressionado pela comunidade
internacional a dar uma respos-
ta após as mortes de Muamar Ka-
dafi e seu filho, Mutassim, o Con-
selho Nacional de Transição
(CNT) prometeu ontem levar à
Justiça os responsáveis por abu-
sos que possam ser classificados
como crimes de guerra na Líbia.

O anúncio ocorreu dois dias de-
pois da descoberta de uma cova
coletiva com mais de 300 cor-
pos em Sirte, última cidade sob
o controle de tropas leais ao re-
gime.

Segundo o primeiro-ministro
adjunto do CNT, Abdelhafiz
Ghoga, o CNT não deixará que
as mortes não sejam investiga-
das. “Nós não vamos esperar pa-

ra que alguém nos conte a verda-
de. Já lançamos uma investiga-
ção. Temos um código de ética
para a captura de prisioneiros de
guerra”, disse Ghoga. “Estou cer-
to de que esse foi um ato indivi-
dual e não um ação dos revolucio-
nários ou do Exército nacional.
Quem quer que tenha sido res-
ponsável será julgado e levado a
um tribunal justo.”

Apesar da suspeita de uma
ação individual, o Estado apu-
rou em Trípoli e em Misrata que
a decisão de matar Kadafi havia
sido comunicada por revolucio-
nários de Misrata ao Conselho
Nacional de Transição (CNT),
que tentava convencer os revolu-
cionários armados a não fazer
uma execução sumária.

Além dos 42 anos de regime

violento, os insurgentes de Mis-
rata não perdoam Muamar Kada-
fi por ter enviado mercenários à
cidade durante um cerco de três
meses para estuprar mulheres
nas regiões recuperadas pelas
forças fiéis ao regime. Pelas tradi-
ções muçulmanas e líbias, o estu-
pro de um de seus membros é a
pior humilhação que uma famí-
lia pode enfrentar. O comandan-
te militar do CNT de Misrata, Ra-
madan Zarmouh, nega que Kada-
fi e Mutassim tenham sido execu-
tados. / A.N.

Amorte de um líder democrático mui-
to tempo depois de sua aposentado-
ria é um assunto privado, mas a de
um tirano é sempre um ato político

que reflete a natureza de seu poder. Essa no-
ção nunca foi tão verdadeira como o destino
do coronel Muamar Kadafi. A única diferen-
ça entre ele e tantos outros tiranos na histó-
ria é que sua morte foi filmada por celular,
aparelho que ainda não estava disponível,
por exemplo, para os contemporâneos do im-
perador romano Calígula.

Líderes e intelectuais ocidentais conside-
raram o linchamento de Kadafi um ato repug-
nante. Bernard-Henri Lévy disse que ela “po-
deria poluir a moralidade fundamental de
uma insurreição” – mas existem razões políti-
cas sólidas para o massacre.

A tirania do coronel Kadafi foi absolutista,
monárquica, pessoal. O problema com esse
tipo de ditadura é que, enquanto o tirano
viver, ele reina e aterroriza. Os vídeos grava-
dos em celulares, que mostram o coronel
sendo espancado, e os buracos de bala no
seu corpo tiram dos seus seguidores rema-
nescentes a mística necessária para liderar
uma insurgência em seu nome. Esse culto
extravagante da personalidade seguramen-
te desmoronou diante do espetáculo de sua
patética demolição.

Tiranias são exibições de muitos anos de
astúcia, terror, teatralidade e charme, que se
condensam em um espetáculo de total con-
trole pessoal. Os tiranos são os maiores admi-
nistradores do ator. Eles duram enquanto o
prestígio, a prosperidade e um vestígio de
justiça forem mantidos. Kadafi deve ter pla-
nejado morrer como Ricardo III, ou se matar.
Esse impostor, porém, estragou sua própria
morte. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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VENEZUELA
Eleitores escolhem
novo presidente

Alpinistas americanos
teriam sido torturados

IRAQUE IRLANDA AFEGANISTÃO

Militantes de médio escalão do
Taleban confirmaram à BBC
que o grupo recebe apoio – ar-
mas e treinamento – da inteli-

gência do Paquistão. O go-
verno de Islamabad

prontamente desmen-
tiu a informação. Go-

vernos ocidentais afir-
mam que o Paquistão

nunca cortou de
fato os laços com
o Taleban, grupo
que ajudou a criar
e com o qual man-

teve relações for-
mais até 2001.

IRÃ

CNT promete investigar crimes de guerra
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Após sequência de altas, popularidade
de Chávez recua 5,8 pontos porcentuais
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ONU põe fim à
operação militar
da Otan na Líbia
Por unanimidade, Conselho de Segurança suspende mandato da
aliança atlântica, contrariando pedido do governo interino líbio

Irlandeses foram ontem às ur-
nas escolher um entre os sete
candidatos que disputam as elei-
ções presidenciais. O sistema
político irlandês é parlamentar
e o cargo de presidente, há 14
anos ocupado por Mary McA-
leese, tem peso simbólico.
Pesquisas indicavam
que Sean Gallagher
(foto), empresário
que ganhou fama
em um reality
show, deve
vencer. O
resultado sai
no sábado.

Forças taleban afirmam
ter apoio do Paquistão

Dois dos três alpinistas america-
nos liberados pelo governo do
Irã no final de setembro sofre-
ram algum tipo de tortura físi-
ca, além da psicológica, nos 25
meses vividos em uma prisão
de Teerã. A acusação é de paren-
tes de Joshua Fattal e Shane
Bauer. Os alpinistas e suas famí-
lias tentam agora libertar seu
advogado no Irã, Nasoud Shafii.
Parentes de um dos alpinistas
visitaram ontem o embaixador
do Brasil nos EUA, Mauro Viei-
ra, para agradecer pelas gestões
de Brasília em favor da liberta-
ção do grupo.

● O ESTADO
NA LÍBIA

Kadafi, como todos
os tiranos, teve a
morte que mereceu

Ofensiva aliada
abalou regime

Andrei Netto
ENVIADO ESPECIAL / TRÍPOLI

O Conselho de Segurança da
ONU anunciou ontem a revo-
gação do mandato internacio-
nal que autorizava a interven-
ção militar na Líbia. A decisão
significa o fim da zona de ex-
clusão aérea criada para prote-
ger a população civil e retira a
permissão para que aviões da
Otan bombardeiem o país.

A votação ocorreu ontem, em
Nova York. Por unanimidade, os
membros do Conselho de Segu-
rança decidiram revogar a autori-
zação para o patrulhamento do
espaço aéreo e para os bombar-
deios, usados, pelo menos ofi-
cialmente, para impedir que as
forças de Kadafi atacassem a po-
pulação civil.

O fim da zona de exclusão está
marcado para as 23h59 de segun-
da-feira. A partir de então, a alian-
ça atlântica não poderá mais rea-
lizar nenhuma operação militar

em território líbio.
No texto da nova resolução

aprovada, a 2.016, o Conselho de
Segurança diz que a intervenção
“melhorou as perspectivas do
país no que diz respeito a um fu-
turo democrático, pacífico e
próspero”.

A ONU afirma ainda que espe-
ra um governo “sob o signo da
democracia, da boa governança,
do Estado de direito, da reconci-
liação nacional, do respeito aos
direitos humanos e das liberda-
des fundamentais de todos na
Líbia”.

Antes mesmo da votação em
Nova York, a decisão já era co-
nhecida em Trípoli e em algu-
mas capitais da Europa. Em Pa-
ris, o porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores da Fran-
ça, Bernard Valéro, havia anun-
ciado que a “Operação Protetor”
chegaria no dia 31, “em conformi-
dade com a resolução”.

Gerard Longue, ministro da
Defesa, afirmou, minutos de-
pois, que o Conselho Nacional
de Transição (CNT) não precisa
mais da Otan. “Eu não entendo
exatamente a necessidade de

continuar”, disse Longue. “A de-
cisão é política.”

A declaração revelou a posi-
ção da França, um dos países líde-
res da intervenção militar, ao la-
do de Grã-Bretanha, EStados
Unidos, Catar e Emirados Ára-
bes, e serviu de resposta aos pedi-
dos do CNT, que não queria o
fim das ações da Otan na Líbia.

Na segunda-feira, Ali Tarhuni,
primeiro-ministro interino e mi-
nistro das Finanças do CNT, ha-
via pedido que as operações da
Otan se prolongassem por mais
um mês. Na quarta-feira, foi a
vez do presidente do CNT, Mus-
tafa Abdul Jalil, pedir a presença
da aliança até 2012.

Em Trípoli e em Misrata, líde-
res militares do regime voltaram
a expressar preocupação com o
fim da intervenção no momento
em que o governo provisório da
Líbia caça os foragidos do antigo
regime, como o filho e herdeiro
político de Kadafi, Saif al-Islam,
e o comandante do serviço de in-
teligência exterior, Abdullah al-
Senoussi.

A Otan teria, então, mais três
dias para auxiliar os rebeldes a
localizar e impedir o desloca-
mento de comboios em fuga pe-
lo deserto. Ontem, a agência As-
sociated Press noticiou que auto-
ridades do Níger informaram
que Senoussi teria entrado no
Mali, depois de atravessar o de-
serto na Líbia e no Níger. Saif
estaria percorrendo o mesmo
trajeto.

Apesar da contrariedade do
CNT, a decisão de acabar com o
mandato da ONU encerra uma
polêmica que dividia o Conselho
de Segurança desde 17 de março,
quando a Resolução 1.973, que
autorizou a operação militar, foi
aprovada – o Brasil optou pela
abstenção. O texto da medida,
propositalmente vago, previa
“todas as medidas necessárias”
para garantir a proteção da popu-
lação civil da repressão do regi-
me de Kadafi.

Destroços.
Crianças
brincam com
tanque que
pertencia às
forças de
Muamar
Kadafi e foi
abandonado
na cidade de
Misrata, no
oeste da
Líbia

Herdeiro. Saif está foragido

● Bodas
O retorno dos
casamentos –
símbolos dos
tempos de paz
– marcou a
véspera do dia
sagrado dos
muçulmanos,
ontem, em Mis-
rata, quando o
‘Estado’ pre-
senciou 4 gran-
des carreatas
de noivos nas
ruas da cidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




