
  
1199  ddee  mmaarrççoo  ddee  22000033  --  1177aaeeddiiççããoo    
DDeebbaatteess  ssoobbrree  aass  ggrraannddeess  qquueessttõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ccoonntteemmppoorrâânneeaass  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

"A guerra não consiste somente na
batalha, no ato da luta; mas num

período de tempo em que o desejo de
enfrentamento pela luta é

suficientemente conhecido."
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Editorial 
OO  hhoommeemm  DDeellee  eemm  WWaasshhiinnggttoonn  
EE  ooss  oouuttrrooss  ccuussttooss  ddaa  gguueerrrraa 

   
E no Céu imaginado pelos Falcões, 

Jesus Cristo, visivelmente consternado com a 
ameaça representada por Saddam Houssein, 
pergunta ao Criador: 

 
- Pai, e o que vamos fazer? 
- Fique tranqüilo, meu filho. � Ele 

responde. � Já designei um de 
nossos melhores homens para o 
caso. 

- Enfim assossego-me. Mas afinal 
quem é ele? � replica o Salvador. 

- Aquele que responde por George 
Walker Bush, nosso homem em 
Washington. 

 
Não é novidade que o 

absolutismo monopolizou por 
quase três séculos os regimes e 
sistemas de governo em terras 
européias, apoiando-se na 
credulidade religiosa de que os 
monarcas seriam deuses pisando 
em solo terreno. Com efeito, a 
influência da crença cristã nos 
países europeus estendeu-se para 
além da laicização dos Estados. 
Posteriormente a toda teoria 
política moderna que pregava o 
divórcio da liderança espiritual e da 
administração pública e ulterior à 
Guerra dos Trinta Anos (1618-
1648) - conhecida por fundar 
simbolicamente o sistema de 
Estados modernos e demarcar 
vitória do secularismo sobre o 
temporalismo nos campos de 
batalha -,  nas capitais do Velho 
Continente, ainda se bradou o 
nome de Deus em affairs políticos por tempos 
imemoráveis. Nas Américas, vestígios da 
tradição feudal católica e de sua releitura 
protestante culminaram em interpretações 
como o Destino Manifesto dos Estados Unidos 
e em liaisons dangereuses entre Igreja 
Católica e governos nacionais na América 
Latina, por exemplo. Misturar política com 
Deus parece ter sido um bom negócio para os 
homens de Estado, tanto do ponto de vista da 
legitimação de sua autoridade quanto de seu 
conforto íntimo. 
  

Nos séculos XIX, XX e 
XXI, contudo, em face da 
crescente racionalidade 
científica da sociedade da 
informação, rarearam-se as 
declarações dos homens da 
política em afirmarem-se 
emissários da providência 
divina. Nos dias que correm, a 
fusão das esferas da política e 
da religião remetem-nos 
automaticamente a 
anacronismos como o 
fundamentalismo radical muçulmano e seus 
atos de fé terroristas. A despeito, 
recentemente, o líder supremo da nação na 

ponta do conhecimento 
científico declarara 
despudoradamente que Deus 
Todo Poderoso estará ao lado 
dos norte-americanos ao 
longo de sua empreitada 
iraquiana.  
 
 Compreendo a lógica 
da indignação dos religiosos 
dos mais variados credos 
quanto ao pronunciamento 
herético do Presidente Bush, 
mas o propósito que motiva 
esta coluna é 
particularmente o da análise 
de política internacional. Se 
em outrora a política externa 
não pôde prescindir de 
sustentar-se em pilares de 
inspiração extraterrena, o 
pós-Segunda Guerra Mundial 
veio para exorcizar ímpetos 

de tal natureza de forma sistêmica, 
imprimindo mais altos graus de racionalidade 
cognitiva ao funcionamento do Sistema 
Internacional. Embora associar conduta 
nacional com preceitos morais de aceitação 
universal pareça ser natural no processo de 
execução de política externa, o pai do realismo 
político em Relações Internacionais, Hans J. 
Morgenthau, guiado fundamentalmente pela 
racionalidade instrumental e cognitiva em seus 
estudos, coloca dentre os seis pontos 
fundamentais da Escola que:  
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�A gafe de Bush ao 
confundir os 

desígnios morais 
universais com os 

interesses nacionais 
geopolíticos dos 

EUA não constitui 
per se em sua 

contravenção mais 
condenável, mas 

certamente 
emblematiza em que 

espécie de custos 
extrafinanceiros da 
guerra ao Iraque 

estão incorrendo os 
Estados Unidos.�
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O realismo político recusa-se a 
identificar as aspirações morais 
de uma determinada nação com 
as leis morais que governam o 
universo. (...) Todas as nações 
são tentadas a vestir suas 
aspirações e ações particulares 
com os propósitos morais do 
universo (...) Há um mundo de 
diferença entre a crença de que 
todas as nações estão sob o 
julgamento de Deus e a 
convicção blasfema de que Deus 
está de um lado. É exatamente 
o conceito de interesse definido 
em termos de poder que nos 
salva tanto do excesso moral 
quanto da insanidade política. 
Uma vez que olhemos para 
todas as nações como entidades 
políticas buscando seus próprios 
interesses, estaremos fazendo 
justiça a todas elas.(..) nós 
somos então capazes de buscar 
políticas que respeitem os 
interesses das outras nações 
enquanto protegendo e 
promovendo os nossos 
próprios.1  

 
 Com efeito e tomando mesmo o 
obsoleto realismo praticado durante a Guerra 
Fria como parâmetro de conduta, a 
administração republicana em Washington 
parece produzir uma insalubre mistura em sua 
formulação de política externa, que inclui 
ingredientes potencialmente explosivos se 
combinados: teocracia, tecnocracia, 
imperialismo, hegemonia não-sustentável, 
unilateralismo, belicismo, realismo não 
fundamentado na racionalidade, maniqueísmo 
reducionista, falta de tato diplomático, maior 
poderio bélico-militar dissuasório da história 
humana.  
 

A gafe de Bush ao confundir os 
desígnios morais sintetizados na figura Divina 
com os interesses nacionais geopolíticos dos 
Estados Unidos não constitui per se em sua 
contravenção mais condenável neste 
empreendimento que ora se avizinha, mas 
certamente emblematiza em que espécie de 
custos extrafinanceiros da guerra ao Iraque 
estão incorrendo os Estados Unidos. Se o ônus 
contábil de uma intervenção unilateral (e, 
portanto, sem a constituição de uma força 
multinacional aprovada pela ONU) foi orçado 
em cerca de US$ 1,9 trilhão, a perda de 

                                                
1 Tradução livre do autor retirado de excerto de 
MORGENTHAU, Hans. Politics Among Nations New York: 
McGraw-Hill, 1985. p.13. 

credibilidade e apoio internacional na ação 
contra o terrorismo, a indisposição criada junto 
a diversos segmentos tomadores de decisão da 
comunidade internacional, a perda da 
sustentação moral hegemônica, o 
descredenciamento da ONU como fórum 
prioritário e os efeitos da rachadura na aliança 
ocidental lograda no seio da OTAN avolumam 
incomensuravelmente, nos não-mensuráveis 
termos políticos, os custos da intervenção para 
os Estados Unidos.  

 
À medida que a hora corre e o 

momento dos ataques se aproxima, cumpre 
relembrar que a invocação da Resolução 1441 
(2002) do Conselho de Segurança da ONU - tal 
como feito por Colin Powell - não procede e 
que, portanto, a despeito do suposto mandato 
divino de Bush, os Estados Unidos estarão 
primordialmente atentando contra a legalidade 
internacional. 

  
 

********************************* 

NNOOTTAASS  DDAA  EEDDIITTOORRIIAA::  
 
1. Toda a equipe desta publicação faz uso 
do ensejo para agradecer solenemente ao 
amigo Jorge Jabor pelo desenvolvimento 
do novo logo d´O Debatedouro.  
 
Nossa nova marca remete a uma mesa de 
debates em que os assuntos internacionais 
estão postados em seu centro para serem 
debatidos, de acordo com o espírito da 
publicação, o de fomento à discussão de 
idéias e opiniões em temas internacionais. 
Dado o momento de crescimento de 
interesse por este ainda embrionário 
projeto, entendemos que era a hora de 
presentear-nos todos com uma nova 
identidade visual, mais moderna e 
esteticamente agradável, que traduzisse 
iconograficamente os propósitos deste O 
Debatedouro. 
 
Ao Jorge, os parabéns pelo belo e inventivo 
trabalho e, aos outros, o desejo de que 
gostem e se identifiquem com o projeto. 
 
2. Alertamos para o risco de que, quando o 
leitor finalmente tomar contato com a 
edição, parte do conteúdo prospectivo ou 
analítico esteja desatualizado, em função dos 
últimos acontecimentos internacionais.  
 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, 
de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

4

NN N
aa a
ss s

EE E
NN N

   TT T
   RR R

EE E
LL L

II I
NN N

HH H
AA A

SS S

MMuuttaattiiss  MMuuttaannddiiss  
Das idas e vindas da História  
nos idos de 2003 D.C. 
   

 
"O poeta está vivo 
 Com seus moinhos de vento 
 A impulsionar 
 A grande roda da História"  
 
(Barão Vermelho, "O Poeta 
Está Vivo�, 1990) 

 
Anos atrás, curioso 

fenômeno foi verificado, em 
escala variável, nos quatro 

cantos do mundo: a chegada do ano 2000 
(confundida por muitos com a chegada do 
Terceiro Milênio, esse só mesmo em 2001). 
Para muitos, os três zeros após o 2 marcaram o 
início de um novo tempo - de Paz, progresso e 
muitas novidades. As soluções para as mazelas 
presentes seriam encontradas de bom grado (o 
outro lado da moeda desse otimismo irrestrito: 
alguns tomaram o ano 2000 como prenúncio do 
Juízo Final, o que já havia ocorrido, por sinal, 
no ano 1000). E coisas surpreendentes se 
seguiriam. Esperava-se o impossível, em todos 
os campos da atividade humana (coisas tais 
como a cura do câncer etc.) 

 
Transplantemos esse fenômeno 

notável para o campo da Política Internacional. 
Num tal contexto de otimismo irrestrito, o que 
poderíamos esperar do futuro? Certamente 
que um Estado Palestino independente e viável 
(as conversações de paz avançavam num 
ritmo surpreendente, inobstante os percalços 
de sempre). O florescer de uma era de paz e 
cooperação entre as nações (uma vez que 
fosse vencida a crise econômica de então), sob 
a égide da ONU (e de um Conselho de 
Segurança condizente com o século XXI), na 
qual os Direitos Humanos, o Desenvolvimento 
e a proteção do Meio Ambiente fossem carros-
chefe. Uma União Européia cada vez mais 
relevante no cenário internacional e fortalecida 
em suas bases. A superação das clivagens 
ideológicas (lembrem-se, vivíamos o auge da 
'onda da Terceira Via' com Blair e Schroeder 
na Europa e... FHC, no Brasil) seria um dos 
motores de um mundo pacífico e próspero. 
Quem sabe até mesmo um redivivo Mercosul 
capaz de se impor às pressões estadunidenses 
na conformação da ALCA? Tudo isso povoou as 

mentes não apenas do chamado 'cidadão 
comum'. Essa série de possibilidades (apenas 
algumas entre milhões de outras possíveis, 
mas possivelmente as mais desejadas) 
também perpassou as mentes de líderes 
políticos de todos os matizes e encargos.  

 
Seria tentador qualificar esses anseios 

milenaristas parodiando Mao Tsé-Tung, que 
um dia afirmou que "tudo que é sólido se 
desmancha no ar", a julgar pelo início do 
Terceiro Milênio. Não só essas esperanças e 
anseios (de resto, nada tão "sólido" como a 
referência feita por Mao, que remontava às 
instituições da sociedade capitalista) não 
foram confirmados, como muitas vezes têm 
sido negados na sua própria essência. É óbvio 
que o 11 de Setembro se encaixa 
perfeitamente como reforço da frase de Mao, e 
não apenas ele. O processo de paz israelo-
palestino desaguou na segunda Intifada, 
conduzindo um de seus artífices involuntários, 
Ariel Sharon, à chefia do Estado israelense. 
Ehud Barak pagou com sua carreira política o 
insucesso das negociações de paz em Camp 
David, no apagar das luzes (metáfora 
significativa sobre a atual liderança 
estadunidense) da era Clinton. A Terceira Via 
foi virtualmente sepultada e hoje Tony Blair é 
associado não a uma alternativa de liderança 
econômico-política, dentro e fora da Europa, 
mas ao colaboracionismo mais extremo e 
incondicional com os ditames de Washington, 
esvaziado de qualquer autonomia e cada vez 
menos relevante para os rumos decididos em 
Bruxelas. A União Européia agoniza no plano 
externo (assim como a OTAN, o que não é 
nada animador - a OTAN já agonizava em 
1999), fraturada entre a 'velha' e a 'nova' 
Europas, com base na relação com um Estado 
não-europeu. Longe de ser a demiurga da Paz 
mundial, a ONU encontra-se em meio ao fogo 
cerrado, ameaçada na sua eficiência (chega-se 
a temer por sua sobrevivência). Faltam-nos 
adjetivos para qualificar o atual estado do 
Mercosul (algo que me vem à mente como 
similar seria a antiga denominação do Império 
Otomano em seus tempos de decadência - "o 
doente da Europa"). Mais que reconstruí-lo, 
seria antes necessário reconstruir um de seus 
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pilares, a Argentina. Não se verificou qualquer 
avanço significativo no campo dos Direitos 
Humanos, à parte a criação do Tribunal Penal 
Internacional (e pudemos assistir, 
atemorizados, a veículos tidos como 
veneráveis da imprensa ocidental defenderem, 
aberta ou veladamente, o uso da tortura no 
pós-11 de Setembro). O Protocolo de Quioto é 
um desejo distante. A crise econômica grassa 
no plano internacional, incluindo os países 
centrais...  

 
Tudo isso dito, ao que tudo 

indica...realmente a máxima de Mao poderia 
ser tomada, ao pé da letra, para caracterizar o 
processo histórico (tese similar à defendida em 
artigo de edição pregressa � 16ª de O 
DEBATEDOURO). Entretanto... duas ressalvas. 
Inicialmente, levemos em conta o horizonte de 
análise com que lidamos até o presente 
momento. 3, 4 anos - dificilmente um período 
suficiente para lançar luz sobre os (possíveis) 
alicerces das décadas do porvir. Por mais 
impressionantes (e impressionistas, talvez) 
que tenham sido os eventos desses primeiros 
anos! Em seguida... fazendo nova menção a 
Mao, lembro que lidamos não com fatos 
nesses 3 anos, tampouco com realidades 
sociais já sólidas, mas com...especulações? 
Mais - esperança? Mais ainda - com a utopia! 
Com algo que ainda não existe, mas que é não 
só possível - desejável. Não confundamos a 
"velha senhora vil e traiçoeira" com a 
irrefreável miríade das ambições e anseios 
humanos, nem sempre realizáveis, mas 

sempre imbatíveis no seu papel de 
impulsionadores da ação humana através dos 
tempos. Não é o caso de dizer que a História 
tem razões que a razão desconhece... Mais 
acuradamente, devemos entender que não há 
limites, em verdade, para a imaginação 
humana. Especialmente quando informada por 
anseios socialmente construídos, em esferas 
concêntricas progressivamente maiores, 
perpassando do plano local ao internacional.  

 
Se os primeiros anos do Terceiro 

Milênio foram de retrocesso e de frustração 
das esperanças, não estarão equivocados os 
cidadãos, os líderes e - por que não? - os 
poetas em imaginar "outro mundo" para o 
futuro próximo. Faz sentido, aqui, o mote dos 
movimentos denominados (erroneamente, na 
opinião desse que vos escreve) "anti-
globalização": "um outro mundo é possível". 
Seria errôneo creditar, pois, que os anseios do 
imediato pós-2000 possam realizar-se, 
eventualmente, no decorrer do presente 
século? Estamos, nós e os que nos seguirão, 
convidados a construir este futuro - ou algum 
melhor - não apenas pelo entusiasmo 
momentâneo de uma passagem de milênio. 
Finalizo esse artigo com a fala do historiador 
italiano Leo Valiani: "O século XX demonstra 
que a vitória dos ideais de justiça e liberdade é 
sempre efêmera, mas que também, se 
conseguimos manter a liberdade, sempre é 
possível recomeçar [...] Não há por que 
desesperar, mesmo nas situações mais 
desesperadas". 
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A contagem 
regressiva para a guerra 
nunca esteve tão perto de 
terminar. Enquanto escrevo 
estas linhas, já correm as 48 
horas que Bush, em seu 
discurso do dia 17 de março, 
conferiu a Saddam Hussein 
como prazo para que ele e 
sua família 
saiam do 
Iraque, sob 
pena do início 
de um conflito 
armado na 
região. 

 
Em sua campanha um 

tanto quanto agressiva contra o 
líder iraquiano, George W. Bush 
não está de todo sozinho, apesar 
de maciça oposição por parte da 
opinião pública, chefes de Estado 
e sociedade civil: ao seu lado, 
compondo um trio claramente 
inusitado para alguns, estão 
Tony Blair, primeiro-ministro 
inglês, e José María Aznar, chefe 
do governo espanhol. 

 
A razões que levam a 

um alinhamento entre Reino 
Unido e Estados Unidos, nesta 
altura dos acontecimentos, já 
são razoavelmente claras até 
mesmo para o leitor menos 
assíduo das questões internacionais: 
identificação política entre Bush e Blair, que 
rapidamente saltou do centro para a direita, 
passado comum entre as duas potências, 
seqüelas de um retrógrado pensamento 
imperialista, interesse pelo petróleo iraquiano 
travestido de aspirações democráticas, entre 
outros motivos. Mas a emergência do Reino da 
Espanha como a �terceira potência� na aliança 
encabeçada por Bush Jr não parece ter, à 
primeira vista, uma explicação lógica. Toda 
vez que leio alguma declaração de Aznar, ou o 
vejo na televisão (como na reunião da belicosa 
tríade em Açores), com um ar de satisfação 
por estar junto aos �grandes�, uma pergunta 
vem à minha cabeça: por quê a Espanha? 

 
De todos os países europeus, 

excetuando-se a Turquia e, talvez, Portugal, a 
Espanha é a nação cuja história é construída, 

em grande parte, através de um íntimo 
contato com o mundo árabe. A herança que os 
sarracenos deixaram para a sociedade 
espanhola seria, portanto, um fator que 
aproximaria a nação ibérica da causa iraquiana 
� o que, vale lembrar, é diferente de apoiar a 
ditadura de Saddam, com a qual nenhum país 
parece concordar. 

 
Dessa forma, quais são as razões que 

levam a Espanha, personificada 
no primeiro-ministro Aznar, a 
adotar uma postura rigorosa 
quanto à questão iraquiana, 
alinhando-se aos Estados 
Unidos (o �inimigo do 
momento� para muitos) e 
colocando-se como um 
essencial elemento de cisão da 
União Européia? 

 
Numa análise que 

infelizmente limita-se à 
superficialidade, valorizando as 
questões empíricas colocadas 
em discussão e 
desconsiderando fatores mais 
elaborados, como elementos 
da política externa espanhola e 
interesses subliminares sobre o 
Iraque, duas vias de 
pensamento podem ser 
utilizadas para explicar o 
comportamento da Espanha 
frente ao impasse da guerra: 
primeiramente, a própria 

orientação política de Aznar, que se refletiria, 
dessa forma, na postura externa do país. Em 
segundo lugar, há a questão da inserção 
espanhola no cenário internacional através de 
instituições como a ONU e a União Européia. 
Ambas as hipóteses, que serão desenvolvidas 
a seguir, pretendem traçar um perfil 
contemporâneo da Espanha, frente à 
comunidade internacional, por um lado, mas 
principalmente quanto à guerra que se 
aproxima. 

 
José María Aznar López, um advogado 

de 50 anos, é líder do Partido Popular espanhol 
desde o fim da década de 80 e foi indicado 
presidente da Espanha (uma monarquia 
parlamentar) em maio de 1996. O �PP� é o 
grande partido conservador no país, contando 
atualmente com o maior número de cadeiras 
no Parlamento nacional. De acordo com 
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"(...) duas vias de 
pensamento podem 
ser utilizadas para 

explicar o 
comportamento da 
Espanha frente ao 
impasse da guerra: 
a própria orientação 
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que se refletiria, 
dessa forma, na 

postura externa do 
país e a questão da 
inserção espanhola 

no cenário 
internacional 

através de 
instituições como a 

ONU e a UE." 
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matéria publicada no jornal russo Pravda, em 
12 de fevereiro, Aznar e seu partido, o PP, 
�têm sido fortes aliados de Bush quanto à 
política externa americana, nestes últimos 
anos�2.  A orientação de centro-direita do 
governo espanhol pode ser uma das razões 
que o levam a apoiar os Estados Unidos e o 
Reino Unido num eventual conflito no Iraque. 
De qualquer forma, a ajuda pró-guerra possui 
custos cada vez mais altos para o governo de 
Aznar. O Congresso espanhol já negou 
diversas vezes o apoio oficial à guerra, a 
oposição partidária é crescente 
(principalmente pelos dois grandes partidos de 
esquerda, PSOE e Izquierda Unida) e a 
insatisfação popular é visível: as últimas 
pesquisas de opinião apontam que mais de 
80% dos espanhóis são contrários às atitudes 
de Bush e, conseqüentemente, do presidente 
Aznar. 
  

A outra hipótese para a postura 
espanhola pró-guerra está numa necessidade 
por parte da Espanha de se auto-afirmar no 
cenário internacional. Sempre tida como uma 
estrela menor na União Européia, ofuscada no 
continente por França e Alemanha, uma das 
análises plausíveis seria a de que a Espanha 
estaria tentando, ao empreender ao lado do 
�eixo do bem� uma guerra contra o Iraque, 
aumentar seu poder regional através de uma 
mudança no equilíbrio de poder dentro da UE. 
Alinhar-se com os EUA e o Reino Unido e, de 
alguma maneira, rebelar-se contra as duas 
grandes potências continentais européias foi a 
forma que a Espanha encontrou de se projetar 
regionalmente � mesmo às custas de uma 
oposição popular cada vez mais dissonante 
dentro do seu território. Enquanto outros 
países da UE discretamente dão suporte à 
guerra (como a Itália, a Dinamarca ou mesmo 
Portugal), Aznar realiza seu show particular, 
aparecendo sorridente ao lado de Bush e Blair 
sempre que possível e dando declarações na 
mídia em favor de uma investida militar no 
Iraque, no melhor estilo Bush: �Após tantos 
anos de tirania, assassinatos e tortura�, disse 
o presidente espanhol há alguns dias, �o povo 
iraquiano vai em breve encontrar a liberdade e 
os espanhóis poderão dizer orgulhosamente 
que, naquele momento, fomos capazes de 
assumir nossa responsabilidade serena e 
calmamente�3 
 

                                                
2 Hernan Etchaleco, �Spain�s Aznar Internally Isolated on Iraqi 
Affair�. Disponível em 
http://english.pravda.ru/main/2003/02/12/43294.html 
3 Ciaran Giles, �Spain�s Aznar Firmly Backs U.S. on Iraq�. 
Disponível em http://news.findlaw.com/ap_stories/i/1107/3-
14-2003/20030314091502_14.html 

 Outro âmbito utilizado pela nação 
ibérica para se afirmar perante o mundo é a 
ONU, mais notadamente o Conselho de 
Segurança. Eleita para uma das cadeiras 
rotativas do Conselho para a gestão 
2003/2004, a Espanha procurou contrapor o 
poder da tríade, grosso modo, �pacifista� 
(França, Rússia e Alemanha) ao dar apoio 
incondicional aos discursos e propostas norte-
americanos, tornando-se a grande voz a favor 
da guerra dentre os membros não-
permanentes do CS. Seu papel é aquele 
diametralmente oposto ao da Alemanha, 
importante peça da União Européia, e bate de 
frente com outra potência do velho mundo, a 
França � o que nos leva a crer na busca 
espanhola por uma mesma disposição de 
poder já evidente dentro da UE. 
  
 Até agora, a estratégia espanhola, se 
os objetivos de Aznar estão de acordo com as 
hipóteses aqui apresentadas, está funcionando 
razoavelmente bem. A Espanha, desde a 
atrapalhada �guerra da Salsinha�, nunca 
esteve tão em voga na mídia internacional. 
Aznar, um ilustre desconhecido até pouco, 
transformou-se no melhor amigo e 
companheiro de George Bush e Tony Blair e 
fez com que, dessa forma, suas opiniões (que, 
a bem da verdade, praticamente não diferem 
daquelas dos outros dois) fossem ouvidas pelo 
mundo. A delegação espanhola tornou-se 
elemento fundamental na dinâmica do 
atualmente desacreditado Conselho de 
Segurança e o poder relativo do país dentro da 
União Européia, pelo bem ou pelo mal, 
aumentou.  
 

O presidente Aznar, no entanto, 
continua ignorando a progressiva oposição 
popular interna e as especulações quanto a um 
mais-que-provável oportunismo espanhol. 
Nesse momento, vale citar o editorial do jornal 
El País do dia 17 de março: �Aznar sequer está 
se lembrando de que a filosofia desta 
administração de Bush é que �a missão 
determina a coalizão�, e não o contrário. 
Terminada a missão, pode-se acabar com a 
coalizão�. O chefe de governo espanhol está 
fazendo uma troca muito delicada ao 
negligenciar crescentes vozes internas e 
externas que não concordam com sua postura 
atual e, finda a guerra (caso ela realmente 
aconteça), o isolamento do governo espanhol 
não é uma probabilidade a se descartar. As 48 
horas de Saddam, assim como os quinze 
minutos de Aznar, estão acabando. Resta a 
nós imaginar o que acontecerá depois.  
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1. PORTUGAL DEBAIXO DA LINHA DE 
FOGO 
 

Teve lugar no passado dia 16 
(Domingo) a Cimeira Atlântica (Lajes, Açores � 
Portugal), que reuniu Bush, Blair e Aznar e  o 
seu fiel companheiro Durão Barroso (1º 
Ministro de Portugal). 

 
A escolha da pátria lusa 

pela �Tríade da Guerra� não foi 
inocente. Fruto do seu passado 
histórico, Portugal agia como 
�ponta de lança� dos interesses 
americanos em África, com 
destaque para a pressão sobre 
Angola, actualmente com assento 
no Conselho de Segurança na ONU. 

 
A própria base escolhida 

para a Cimeira também não foi 
inocente. Inicialmente, um abrigo 
para soldados ingleses, 
rapidamente se tornou um �porta-
aviões americano� no meio do 
Atlântico, servindo de ponto de apoio e 
reabastecimento aos movimentos de tropas e 
material para os mandados do Tio Sam na 
Europa e Próximo Oriente. 

 
As Lajes representam a ligação 

atlântica que os americanos tanto almejam, a 
ponte de passagem para a margem europeia 
do Atlântico. 

 

Ao ceder facilidades, o 
governo português, formado por 
uma coligação entre a direita 
(PSD � Social Democratas) e a 
extrema direita (CDS/PP - 
Populares),  ficará na História 
como o hospedeiro da já 

designada 
�Cimeira da 
Guerra�. 

 
Reconhecendo o direito 

constitucional ao Presidente da 
República (Socialista)  de 
Supremo Chefe das Forças 
Armadas, mas não lhe 
reconhecendo o direito ao uso 
de facilidades logísticas (cessão 
de bases), e sem consulta 
prévia à Assembleia da 
República, o actual Governo 
português colocou a Nação 
Portuguesa debaixo da linha de 
fogo. 

 
Tal como já definiu a diplomacia 

iraquiana, este conflito, para os súbditos de 
Saddam Hussein, será equiparado a uma 
�Guerra Mundial�. A única fronteira de 
demarcação será entre Aliados e Não-Aliados.  

 
Isto significa que o Povo português, 

sem sequer ser consultado, através dos seus 
representantes democraticamente eleitos, vê-
se na contingência de ficar na mira de ataques 
terroristas. 
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