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Resumo: Manifestações reformistas pró-democracia no Oriente Médio atingiram seu 

ápice em 2011. Estes movimentos, conhecidos como Primavera Árabe, geraram 

conflitos que motivaram uma intervenção de forças militares do Ocidente na região. Na 

Argentina, a agenda externa de Cristina Kirchner foi perpassada por estas questões. O 

objetivo deste artigo é identificar a posição do governo argentino em relação a tais 

acontecimentos e como a estratégia adotada dialogou com aspectos tradicionais da 

política externa argentina. O método utilizado foi a Análise de Conteúdo dos discursos 

realizados pela presidente Cristina Kirchner na Assembleia Geral da ONU entre 2012 e 

2015. Os resultados preliminares indicam que a Argentina se manteve alinhada à agenda 

de segurança internacional, embora tenha assumido um tom crítico sobre a atuação dos 

EUA e aliados. Também foram pautadas a ausência de soluções diplomáticas para 

resolução dos conflitos, o papel do Conselho de Segurança e a necessidade de sua 

reforma. 

Palavras-Chave: Argentina; Discursos; Kirchner; Oriente Médio; Política Externa 

 

Title: Argentina's position on the Middle East: Cristina Fernández de Kirchner's 

speeches at the United Nations (2012-2015) 

Abstract: Pro-democracy reformist demonstrations in the Middle East reached their 

peak in 2011. These movements, known as the Arab Spring, generated conflicts that 
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this article is to identify the position of the Argentine government in relation to such 

events and how the strategy adopted dialogued with traditional aspects of Argentine 

foreign policy. The method used was Content Analysis of speeches made by President 

Cristina Kirchner at the UN General Assembly between 2012 and 2015. Preliminary 
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Introdução 

Em dezembro de 2010, o protesto do comerciante Mohamed Bouazizi contra a 

corrupção do governo na Tunísia foi o estopim para uma série de levantes populares no 

norte da África e no Oriente Médio. A Revolução de Jasmim provocou a deposição de 

Zine El Abidine Ben Ali, então presidente da Tunísia, e deu fôlego a outros movimentos 

pró-democracia que rapidamente se espalharam pela região. Posteriormente 

classificadas como Primavera Árabe, as revoltas atingiram seu ápice em 2011 em países 

como Líbia, Egito, Bahrein, Marrocos e Iêmen, provocando uma série de 

transformações políticas e sociais significativas.  

Estes movimentos expuseram sociedades excludentes, marcadas pela falta de 

integração política e social e especialmente atravessadas pelos efeitos da crise 

econômica de 2008 que tornaram ainda mais negativos os indicadores 

macroeconômicos da região (Lynch, 2014; Paredes Rodríguez, 2016). Achcar (2020) 

aponta que as reformas neoliberais afetaram negativamente os países árabes gerando 

“taxas mais lentas de crescimento econômico” e altos índices de desemprego, 

principalmente entre os jovens.  De acordo com Lynch (2014), os movimentos iniciais 

da Primavera Árabe foram bem-sucedidos, pois souberam incorporar setores sociais até 

então distantes da vida política, particularmente a classe média urbana que se viu 

afetada pelo acirramento da desigualdade econômica.  

A reação em cadeia contra a corrupção, autoritarismo e patrimonialismo dos 

regimes árabes criou junto às demandas pelo alargamento dos direitos sociais e 

políticos, uma narrativa a favor da dignidade humana e da ampliação de espaços 

democráticos que rapidamente ganhou espaço nos meios de comunicação internacionais 

e regionais, com destaque para a atuação da rede Al-Jazeera (Lynch, 2014). O uso de 

redes sociais como Twitter, Facebook e blogs também foi essencial para a rápida adesão 

de jovens aos protestos e difusão de informações em caráter transnacional (Lynch, 

2014; Paredes Rodríguez, 2016). 

A reação dos governos aos protestos, no entanto, foi diferente em cada país. De 

acordo com Lynch (2014), em um primeiro momento os líderes não mostraram muita 

resistência, como nos casos de Tunísia e Egito que tiveram seus presidentes depostos; 

ao longo do tempo e no decorrer dos acontecimentos, alguns governos buscaram 

cooptar os movimentos através de concessões políticas pouco expressivas e aumento 

dos gastos públicos, como no caso de Marrocos e Arábia Saudita; outros, ainda, 

recorreram à repressão violenta dos manifestantes, como na Líbia e na Síria, o que 

provocou forte e imediata reação da comunidade internacional (Lynch, 2014).   

No Oriente Médio, em particular, o papel de atores e fatores internacionais é 

importante devido a centralidade geopolítica da região e a longa tradição de 

envolvimento estrangeiro em sua política interna, principalmente dos Estados Unidos 

(Lynch, 2014; Achcar, 2020). No caso da Primavera Árabe, as reações variaram ao 

longo do tempo. O sentimento inicial beirou a surpresa tamanha rapidez dos eventos, 

sobretudo no Egito, um país considerado politicamente estável para o Ocidente. A 

surpresa logo se transformou em preocupação com “um possível desequilíbrio de poder 

regional” e o crescente intervencionismo militar patrocinado por Estados Unidos, Reino 

Unido e França - materializado em incursões da Organização do Tratado do Atlântico 
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Norte (OTAN) autorizadas por resoluções do Conselho de Segurança1 (Paredes 

Rodríguez, 2016, p. 23). 

Nos países sul-americanos, as revoltas foram acompanhadas com profunda 

apreensão. No início dos anos 2000 as duas regiões promoveram uma aproximação 

política, econômica e cultural em parte motivada pela ascensão de governos de esquerda 

e centro-esquerda na América Latina. Destaque para as Cúpulas América do Sul-Países 

Árabes2 (2005, 2008 e 2012) que buscaram aprofundar a cooperação Sul-Sul e o 

intercâmbio comercial birregional (Vagni, 2009). 

Na Argentina, em particular, a intensificação dos conflitos no Oriente Médio 

ocorreu de maneira simultânea à transição entre o primeiro e o segundo mandato de 

Cristina Fernández de Kirchner. A belicosidade dos conflitos levou o governo argentino 

a adotar, em um primeiro momento, posição de neutralidade. Logo depois, a presidenta 

fez críticas ao intervencionismo militar do Ocidente e particularmente à postura 

unilateral dos Estados Unidos sob a administração de Barack Obama.  

Dado o contexto, o objetivo deste artigo3 é identificar a posição da Argentina, sob 

a administração de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), em relação aos conflitos no 

Oriente Médio e Norte da África. Além disso, mostrar como a estratégia adotada pelo 

kirchnerismo dialogou com aspectos tradicionais da Política Externa Argentina (PEA). 

O período analisado contempla o início da Primavera Árabe, entre o final de 2010 e o 

início de 2011, até a eclosão da Guerra Civil na Síria4. A metodologia utilizada será a 

Análise de Conteúdo (AC) dos discursos oficiais realizados pela presidenta da 

República na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) entre 2012 e 2015, apoiada 

nos comunicados emitidos pelo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREYC) 

e na bibliografia especializada.  

De acordo com Costa da Silva (2017, p. 6) a importância dos discursos está no 

fato do seu “conteúdo apresentar os parâmetros da política externa” e “explicitar a 

posição do Estado perante as questões internacionalmente pertinentes”. Cabe ressaltar 

que, ao contrário da Análise de Discurso (AD), a Análise de Conteúdo (AC) tem como 

objetivo levantar “informações, intentos, propriedades e peculiaridades” presentes no 

                                                
1Na Líbia, a mudança de regime foi apoiada por uma intervenção militar da OTAN aprovada 
pelo Conselho de Segurança da ONU através da Resolução 1973 com abstenções de Rússia e 

China 
2Escreve Vagni (2009) que “a organização da Cúpula ASPA começou a gestar-se durante visita 

oficial do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a cinco países árabes (Síria, Líbano, 

Emirados Árabes, Egito e Líbia) no final de 2003”. 
3Este trabalho é um desdobramento da dissertação Discursos, presidentes e política externa: a 
agenda internacional de Néstor e Cristina Kirchner na Argentina (2003-2015) apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UNIRIO (PPGCP-UNIRIO) em julho de 

2020 para obtenção do título de Mestre em Ciência Política. 
4 A Guerra Civil na Síria tem sua origem nos conflitos entre apoiadores do regime de Bashar al-

Assad e rebeldes que se opunham ao regime em prol do estabelecimento de uma transição 

democrática e pacífica de poder. Um dos principais grupos de oposição ao regime sírio foi o 
Exército Livre da Síria formado por desertores e militares. No contexto internacional, China e 

Rússia figuram entre os principais apoiadores de Bashar al-Assad enquanto os Estados Unidos 

apoiaram os rebeldes. 
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material de análise bem como suas “relações com os contextos históricos e conjunturais 

do recorte analítico pesquisado” (Costa da Silva, 2017, p. 3).  

Segundo Laurence Bardin (2011), a AC abrange iniciativas de “explicitação e 

sistematização” do conteúdo das mensagens e tem como objetivo “a elaboração de 

deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens” (Bardin, 2011 

citado em Cappelle, Lopes Melo e Gonçalves, 2003). Tal método oscila entre o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade ao aliar contagem e inferências realizadas 

pelo próprio pesquisador. Neste artigo duas ferramentas foram utilizadas para auxiliar o 

processo interpretativo da análise: a frequência e a nuvem5 de palavras geradas pelo 

software MAXQDA6. 

Isto posto, o presente artigo se divide da seguinte maneira: a presente introdução 

seguida de um breve histórico sobre as relações Argentina-Oriente Médio e principais 

tópicos da agenda; depois as principais características da política externa de Cristina 

Fernández de Kirchner em seus dois mandatos e a análise do conteúdo dos discursos 

presidenciais na AGNU. Por fim, as considerações finais. 

Antecedentes: da equidistância ao equilíbrio 

As relações da Argentina com o Oriente Médio são marcadas por uma série de 

questões na agenda de política externa. Segundo Paredes Rodríguez (2016, p.99) a 

região “passou de momentos de escassa ou nula atenção a outros de uma maior 

significação” de acordo com os temas, restrições e incentivos provenientes dos 

contextos doméstico e internacional. Desde o processo de redemocratização nos anos 

1980, a relação de Buenos Aires com o mundo árabe buscou estar associada à estratégia 

de inserção internacional adotada pelo país.  

Durante o governo de Alfonsín, a opção por uma inserção internacional autônoma 

e “terceiromundista”, sobretudo em questões comerciais, promoveu uma maior 

aproximação com os países árabes através do Movimento de Países Não-Alinhados.  A 

diplomacia de Alfonsín adotou um padrão de equidistância racionalizada, mantendo 

uma atuação restrita à burocracia da chancelaria e ao posicionamento pragmático nas 

Nações Unidas em relação ao Oriente Médio (Paredes Rodríguez, 2010, pp. 102-103). 

Nas palavras do ex-Ministro de Relações Exteriores Dante Caputo, a equidistância 
racionalizada significava não tomar partido por algum dos protagonistas no conflito 

Israel-Palestina, tentando encontrar uma fórmula capaz de satisfazer os interesses 

de cada parte sem prejuízo de entrar em uma aberta exposição. O marco geral da 
atuação argentina no período ficou sintetizado na frase “paz justa e permanente'' 

(Paredes Rodríguez, 2010, p. 103). 

 

No âmbito comercial, os países árabes responderam por parte da exportação de 

produtos primários e de baixo valor agregado da Argentina, sendo a relação pautada por 

                                                
5 A nuvem de palavras é uma representação gráfica e visual que mostra o grau de frequência das 

palavras em um texto. 
6 O MAXQDA é um software acadêmico para análise de dados qualitativos e métodos mistos 

de pesquisa. Auxilia pesquisadores na análise de todos os tipos de dados não estruturados, tais 
como análise de conteúdo, entrevistas, discursos, grupos focais, arquivos de 

áudio/vídeo/imagem, dados do Twitter e outros. Disponível em https://www.maxqda.com/brasil  

 

https://www.maxqda.com/brasil
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um superávit moderado. No governo de Carlos Menem, a política externa foi redefinida 

e associada ao desenvolvimento econômico interno nos moldes neoliberais do Consenso 

de Washington. Neste sentido, Menem buscou alinhar-se à potência hegemônica no 

contexto pós-Guerra Fria com o objetivo de obter ganhos econômicos de curto prazo. A 

opção pelo alinhamento automático aos Estados Unidos significou no âmbito 

internacional: a adesão à agenda de segurança, a mudança no padrão de votação das 

Nações Unidas, a saída do Movimento dos Não-Alinhados, o apoio à Operações de Paz 

da ONU e a incorporação aos regimes de desarme e não proliferação nuclear. 

O alto perfil presidencial em temas securitários gerou uma controversa 

participação argentina na Guerra do Golfo (1990), o desmonte do programa missilístico 

Cóndor II e a inclusão da Argentina no Grupo de Países Aliados extra-OTAN (1998) 

(Bernal-Meza, 2002; Paredes Rodríguez, 2010). Estas iniciativas ocasionaram ruídos 

nas relações de Buenos Aires com alguns países árabes. A saída do Movimento dos 

Não-Alinhados, por exemplo, provocou críticas do Egito, e a adesão ao Tratado de Não-

Proliferação Nuclear interrompeu projetos de cooperação nuclear com a Síria e com o 

Irã (Bernal-Meza, 2002; Paredes Rodríguez, 2010) 

A política externa de Menem para o Oriente Médio pode ser caracterizada como 

equidistância de alto perfil (Paredes Rodríguez, 2010, p. 107). Nesse período, o país 

continuou tratando os temas sensíveis da região através dos canais burocráticos do 

Ministério de Relações Exteriores e atuando de maneira objetiva nas Nações Unidas. 

Um diferencial em relação ao período anterior foi o incremento da diplomacia 

presidencial, que gerou um engajamento de Menem em temas da região com vistas a 

obter reconhecimento e prestígio internacional com a imagem de país promotor da paz e 

da segurança. Destacam-se visitas oficiais à Jerusalém (1991), Kuwait e Arábia Saudita 

(1992), Israel (1996) e ações como o reconhecimento da Organização para Liberação da 

Palestina (1994) e sua elevação ao status de representação diplomática dois anos depois 

(Paredes Rodríguez, 2010, p. 107).  

As relações com o Irã, em particular, ficaram tensionadas após os atentados 

terroristas à Embaixada de Israel (1992) e à Associação Mutual Israelita da Argentina 

(AMIA) (1994) que levaram o contato diplomático com o país islâmico ao seu nível 

mais baixo limitando-o ao intercâmbio comercial e aos desdobramentos das 

investigações conduzidas pelo Poder Judiciário argentino (Paredes Rodríguez, 2010).  

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a Argentina lidou com uma crise 

de proporções históricas. Os efeitos imediatos da crise econômica exigiram uma 

reformulação das políticas interna e externa. Fernando De La Rúa buscou diminuir a 

intensidade do alinhamento automático com os Estados Unidos, mantendo seu status de 

aliado preferencial, ao mesmo tempo em que sinalizou para uma maior aproximação 

com os países da América do Sul (Bernal-Meza, 2002). Em relação aos países árabes, 

não houve mudanças significativas. Todavia, os atentados terroristas aos Estados 

Unidos em 11 de setembro de 2001 lançaram uma nova preocupação sobre a agenda de 

segurança internacional e, em particular, sobre o Oriente Médio que se tornou o alvo 

preferencial da “Doutrina Bush” e da “Guerra ao Terror”.    

A Guerra do Iraque (2003) foi uma das primeiras situações que requisitaram um 

posicionamento do governo argentino no pós-crise (Paredes Rodríguez, 2006; 2010). 

Inicialmente com Eduardo Duhalde e depois com Néstor Kirchner, Buenos Aires optou 

por seguir os aspectos tradicionais da política externa argentina, se posicionando no 

conflito a partir dos princípios de cooperação, pacifismo, não-intervenção e direitos 
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humanos (Paredes Rodríguez, 2006, p. 316). Promovendo ajustes na estratégia adotada 

na década anterior, o país assumiu posição diferente da observada na participação na 

Guerra do Golfo, onde o envio de tropas sinalizou o alinhamento aos interesses dos 

EUA.  

No período de transição Duhalde-Kirchner, o governo argentino foi crítico ao 

unilateralismo dos Estados Unidos e concordou com o envio de ajuda humanitária e 

técnica, não militar, ao Iraque após o fim do conflito (Paredes Rodríguez, 2006). Ao 

mesmo tempo, Buenos Aires aderiu à agenda de segurança internacional apresentando-

se como um aliado no combate ao terrorismo. A busca por consensos e soluções 

baseadas no diálogo e na resolução pacífica de conflitos foi a maneira encontrada pela 

diplomacia argentina para não antagonizar com os Estados Unidos no cenário global de 

forma a não atrapalhar o processo de negociação da dívida externa junto ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI). No caso específico do Irã, as tratativas se restringiram 

aos desdobramentos do caso AMIA/Embaixada de Israel, onde o governo argentino 

buscou minimizar qualquer tipo de confronto. 

Durante o governo de Néstor Kirchner, a relação com o Oriente Médio foi 

atravessada pela redefinição do modelo de desenvolvimento econômico interno. No 

plano externo, a administração Kirchner promoveu a diversificação dos parceiros 

comerciais e buscou mercados não-tradicionais para além do MERCOSUL, Europa 

Ocidental e Estados Unidos. Embora o Oriente Médio não tenha ocupado um papel 

central na política externa do período, ele foi percebido como uma região 

“potencialmente atrativa para a ampliação dos mercados de exportação” (Paredes 

Rodríguez, 2006, p. 312).  

Com isso, a estratégia de Néstor Kirchner para a região foi pautada por uma 

equidistância reativa7, com destaque para algumas iniciativas específicas (Paredes 

Rodríguez, 2006, 2010). A atuação governamental, através da presidência e do 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se deu em alguns acontecimentos ou situações de 

modo rotineiro ou inercial, através dos canais burocráticos estabelecidos, por exemplo, 

nas relações entre o Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREYC) e as 

embaixadas com a Dirección de África del Norte y Medio Oriente (DANMO) em 

termos políticos-diplomáticos, comerciais, econômicos e em cooperação. A preferência 

passou a uma atuação em instâncias multilaterais, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Conselho de Segurança da ONU e o próprio MERCOSUL.  

A posição tradicional argentina à resolução pacífica de conflitos ficou evidente no 

apoio argentino à Hoja de Ruta8 atrelada ao processo de paz entre israelenses e 

palestinos (MREYC, 2003). Houve respaldo e reconhecimento ao estabelecimento de 

uma paz duradoura na região, a partir de uma proposta equilibrada entre a livre-

                                                
7 A política externa ativa, por sua vez, é caracterizada pelo conjunto de decisões e diretrizes que 

se adotam em consonância a objetivos prévios e claramente definidos pelas máximas 

autoridades da chancelaria (Paredes Rodríguez, 2006, p. 312; 2010). 
8 A Hoja de Ruta apresentada por Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Organização das 

Nações Unidas a Israel e a Autoridade Nacional Palestina (ANP) estabeleceu três etapas para o 

retorno das negociações de paz: (i) normalização da questão humanitária e de segurança, com 

compromissos mútuos de Israel e Palestina; (ii) realização de uma Conferência Internacional e 
sua conveniência para a criação de um Estado da Palestina com fronteiras provisórias e certos 

atributos de soberania; (iii) o estabelecimento de um acordo sobre o status permanente da 

Palestina e a posterior definição de fronteiras permanentes (Paredes Rodríguez, 2006, p. 327). 
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determinação do povo palestino e a criação de um Estado independente mais a garantia 

de fronteiras seguras e internacionalmente reconhecidas para Israel (MREYC, 2003; 

Paredes Rodríguez, 2006; Fabani, 2012). Entretanto, a abertura de um escritório 

diplomático na Palestina foi vista pelas comunidades judia e israelense como 

“intromissão no conflito do Oriente Médio” por entenderem que a ANP não era um 

estado constituído (Paredes Rodríguez, 2006, p. 331). 

As diretrizes gerais estabelecidas pelos governos de Eduardo Duhalde e Néstor 

Kirchner para lidar com os conflitos no Oriente Médio e estabelecer relações comerciais 

com a região mantiveram-se constantes até o início do governo de Cristina Fernández 

de Kirchner. Entretanto, a presidenta teve que lidar com oscilações no cenário 

internacional que impactaram o modo de atuação da diplomacia argentina na região.  

A política externa de Fernández de Kirchner e seus discursos nas 

Nações Unidas 

Em seu primeiro governo, Fernández de Kirchner promoveu um ajuste na 

tradicional equidistância passando a uma posição de equilibrismo (Paredes Rodríguez, 

2010). A presidenta lidou com o incremento das relações comerciais e econômicas entre 

a América do Sul e o Oriente Médio ao mesmo tempo em que sofreu pressões internas 

questionando os vínculos do país com o Irã em questões comerciais e relacionadas ao 

caso AMIA (Paredes Rodríguez, 2010)9. No tocante ao comércio exterior, o intercâmbio 

entre Argentina e Oriente Médio manteve a condição superavitária. Segundo o Banco 

Mundial10, em 2012 as exportações argentinas para Oriente Médio e Norte da África 

representavam 8,17% do total, enquanto as importações responderam por 1,34%; em 

2015, os números chegaram a 8,71% e 0,97% respectivamente.  

Inicialmente, o governo argentino evitou comentar os acontecimentos da 

Primavera Árabe. Em uma visita oficial a alguns países da região, em janeiro de 2011, a 

presidenta firmou acordos econômicos e elogiou a complementaridade comercial entre a 

Argentina e a região, desviando-se de questões políticas (Paredes Rodríguez, 2016, p. 

24). Porém, em nota oficial emitida pelo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

em abril daquele ano, o governo fez um “chamado para que as autoridades dos países 

(árabes) respeitassem de maneira irrestrita as liberdades individuais e os direitos 

humanos” e rechaçou “a violência e a repressão contra manifestantes civis e pacíficos”. 

A nota reiterou que a busca por uma solução à crise, deveria “alcançar-se mediante o 

diálogo, sem interferências externas” e sem “soluções que pretendem se impor pela via 

militar ou repressiva” (MREYC, 2011).  

A posição inicial do governo argentino foi similar a de outros países que optaram 

por não emitir uma posição oficial que pudesse ser interpretada como uma ingerência 

em assuntos internos (Paredes Rodríguez 2016, p. 24). As ações promovidas 

consistiram basicamente no apoio a argentinos radicados no Oriente Médio através de 

canais burocráticos do MREYC. Entretanto, as reações mudaram com o início das 

revoltas na Síria e na Líbia. Os crescentes conflitos geraram um dilema na comunidade 

                                                
9 Em 2008, nas Nações Unidas a presidenta propôs a mediação por um terceiro país do diálogo 

sobre o caso AMIA usando como parâmetro o Caso Lockerbie. A posição provocou críticas 

domésticas sobre o intento de colaboração e favorecimento das posições do Irã no caso. 
10Disponível em World Integrated Trade Solution (WITS) 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/ARG/Year/2012/TradeFlow/Export/Partn

er/by-region 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/ARG/Year/2012/TradeFlow/Export/Partner/by-region
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/ARG/Year/2012/TradeFlow/Export/Partner/by-region
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internacional sobre a “responsabilidade para proteger” ou deixar a cargo dos governos 

locais a autoridade para lidar com as revoltas (Paredes Rodríguez, 2016).  

A escalada de conflitos fez com que Fernández de Kirchner abandonasse o 

equilibrismo inicial e promovesse um giro em sua política externa para o Oriente Médio 

aproximando-se de questões políticas e posicionamentos adotados por outros países 

latino-americanos como Venezuela e Cuba (Paredes Rodríguez, 2010). Nas Nações 

Unidas, Fernández de Kirchner foi contrária à atuação de forças militares do Ocidente, 

criticando o papel exercido pelos Estados Unidos e Reino Unido e enfatizando a 

necessidade de reforma do Conselho de Segurança. O giro promovido por Fernández de 

Kirchner foi percebido como ideológico, devido ao distanciamento “da posição de 

Néstor durante a Guerra do Iraque em 2003 quando a Argentina avaliava uma 

intervenção sempre e quando a decisão emanava do Conselho de Segurança” (Paredes 

Rodríguez, 2016, p. 27).  

Em 2012, Fernández de Kirchner citou a Primavera Árabe e repudiou o 

assassinato do embaixador dos Estados Unidos, Christopher Stevens, na Líbia11 

classificando-o como um “ato de terrorismo”. A mandatária argentina discursou sobre a 

necessidade dos países ocidentais “repensarem suas estratégias e políticas de ação em 

relação ao Oriente Médio” e reivindicou políticas orientadas para a construção de uma 

“paz duradoura e verdadeira” na região baseada na “linguagem da diplomacia” e não 

das “armas” (Fernández de Kirchner, 2012), recuperando aspectos da diplomacia de 

Alfonsín. Uma das palavras mais usadas naquele ano foi “paz” (14). Outros termos 

utilizados foram “Oriente Médio” (Medio Oriente); “ocidentais” (occidentales); e “Irã” 

(Iran).  

IMAGEM 1 – Nuvem de Palavras ONU (2012) 

 

Fonte: Representação permanente da Argentina nas Nações Unidas / Site oficial de Cristina 
Fernández de Kirchner. Elaboração da autora (2020). 

No conflito Israel-Palestina, Fernández de Kirchner atuou em defesa da segurança 

e da paz através de uma posição equidistante, conciliatória e favorável à resolução 

                                                
11 O embaixador estadunidense foi vítima de um ataque ao Consulado dos Estados Unidos na 

Líbia em 2012. 
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pacífica de conflitos (Fabani, 2012; Fernández de Kirchner, 2012). A novidade em 

relação ao governo de Néstor Kirchner foi o reconhecimento do Estado Palestino (2010) 

com base nas fronteiras de 1967, o pedido para inclusão da Palestina como “membro 

pleno das Nações Unidas” (Fernández de Kirchner, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014) e a 

solicitação para retomada das negociações entre as duas partes após Israel se recusar a 

interromper a ampliação dos assentamentos no território palestino. Para Fernández de 

Kirchner (2013) seria impossível alcançar a segurança para o Estado de Israel se não se 

viabilizasse fisicamente a existência do Estado Palestino. 

Na relação bilateral com o Irã a presidenta argentina continuou advogando pela 

“cooperação e colaboração” do país islâmico nas investigações dos atentados à 

Embaixada de Israel e a sede da AMIA situando os casos na história do “terrorismo 

internacional” (Fernández de Kirchner, 2012). No marco das negociações, a mandatária 

comentou as tratativas do governo com os Poderes Legislativo e Judiciário da Argentina 

associando-o à agenda de direitos humanos. Fernández de Kirchner reivindicou uma 

atuação do Conselho de Segurança pautada pela “construção da paz, dos direitos 

humanos, igualdade e verdade” sem discriminação de países (Fernández de Kirchner, 

2012).  

Em 2013, a presidenta argentina mostrou solidariedade às vítimas de atentados 

perpetrados no Quênia e no Paquistão e opôs-se ao bombardeio na Síria. Com o 

acirramento dos conflitos desencadeado pelo ataque com armas químicas12. Algumas 

das palavras mais usadas por Fernández de Kirchner em 2013 foram: “armas” (22), 

“guerra” (11) e “Síria” (11). No seu discurso, a presidenta se colocou como uma 

“militante contra o terrorismo internacional” e pontuou que o governo argentino se opôs 

à “intervenção direta e ao bombardeio” na posição de país “respeitoso das normas 

escritas do direito internacional” (Fernández de Kirchner, 2013). Além disso, a 

presidenta criticou a “dupla moral” dos organismos internacionais, principalmente de 

países membros do Conselho de Segurança – implicitamente EUA e Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Em agosto de 2013 um ataque químico deixou centenas de mortos nos arredores de Damasco. 
O episódio deu início a uma investida militar internacional no país promovida por França e 

Estados Unidos. Dois anos depois, o Conselho de Segurança adotou a Resolução 2254 

incentivando uma resolução pacífica para o conflito armado na Síria. 
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IMAGEM 2 – Nuvem de Palavras ONU (2013) 

 

Fonte: Representação permanente da Argentina nas Nações Unidas / Site oficial de Cristina 
Fernández de Kirchner. Elaboração da autora (2020). 

Uma das principais reivindicações argentinas naquele ano passou pela reforma do 

Conselho de Segurança (CS) considerado “antifuncional”, “obsoleto” e “anacrônico” 

ante o caso sírio e nas “questões de paz e combate à insegurança internacional” 

(Fernández de Kirchner, 2013). Como alternativa à atuação do CS, Fernández de 

Kirchner citou os dispositivos colocados em prática pela UNASUL, CELAC e 

MERCOSUL – baseados em decisões consensuais – criticando o direito de veto do 

Conselho (Fernández de Kirchner, 2013). No mesmo discurso, Fernández de Kirchner 

rechaçou o mercado de armas convencionais citando a Guerra do Vietnã e o “holocausto 

nuclear” em Hiroshima e Nagasaki (Fernández de Kirchner, 2013).  

Outros tópicos sensíveis também vieram à tona: a assinatura do Memorando de 

Entendimento (2013)13
 entre Argentina e Irã e a eleição de Hassan Rouhani no país 

islâmico que inauguraram uma nova etapa das relações bilaterais. Segundo Simonoff 

(2013, p.67) a assinatura do acordo gerou certo “ascetismo” nos Estados Unidos e uma 

“profunda decepção em Israel”, ao mesmo tempo em que procurou produzir uma 

“aproximação entre as administrações argentina e iraniana em torno da busca pela 

verdade” nos atentados sofridos nos anos 90. Neste sentido, a presidenta mencionou o 

uso político das investigações por atores domésticos e pelos “fundos abutres” nos 

Estados Unidos que questionaram a aproximação do governo argentino com o Irã 

(Fernández de Kirchner, 2013). 

Nos últimos dois anos de mandato, Fernández de Kirchner usou as Nações Unidas 

para manter seu posicionamento favorável ao Memorando e ao diálogo com o Irã, 

                                                
13 O documento firmado entre os chanceleres Héctor Timerman da Argentina e Ali Akbar Salehi 
do Irã na cidade de Adis Abeba (Etiopia) estabeleceu a criação de uma Comissão da Verdade 

composta por juristas internacionais e a troca de informações pertinentes à investigação por 

ambos os países. Após o intercâmbio de informações, o Memorando instaurou as autoridades 
judiciais argentinas e iranianas a se encontrarem em Teerã para realizar o julgamento dos 

acusados. Disponível em 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Boletines_IRI/132/argentina_iran.pdf  
 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Boletines_IRI/132/argentina_iran.pdf
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reforçar a atuação das administrações kirchneristas em busca da justiça e defender-se de 

acusações de encobrimento e cumplicidade com país islâmico14. Em seus discursos 

finais, reforçou a imagem da Argentina como país aliado no combate ao terrorismo 

internacional e adepto à agenda de não-proliferação nuclear segundo os princípios de 

pacifismo, cooperação e respeito às normas internacionais. Em 2014, Fernández de 

Kirchner voltou a citar a “dupla moral” de países ocidentais nas tratativas conferidas ao 

Oriente Médio criticando o comportamento ambíguo de países que “mudam com grande 

facilidade o conceito de amigo-inimigo, terrorista/não terrorista” – referindo-se nova e 

indiretamente a Estados Unidos e do Reino Unido (Fernández de Kirchner, 2014) desta 

vez no combate ao Estado Islâmico.  

Fernández de Kirchner sugeriu que “grande parte dos problemas do planeta” em 

matéria de “terrorismo e segurança, força e integridade territorial, em matéria de guerra 

ou paz” se dava pela ausência de “multilateralidade efetiva, concreta e democrática” 

(FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, 2014). Algumas das palavras mais usadas em 2014: 

“segurança” (seguridad); “terroristas”15; “Palestina” e “Israel”16. 

IMAGEM 3 - Nuvem de Palavras ONU (2014) 

 

Fonte: Representação permanente da Argentina nas Nações Unidas / Site oficial de Cristina 
Fernández de Kirchner. Elaboração da autora (2020). 

                                                
14 Em 2014 o procurador encarregado do caso, Alberto Nisman, acusou Cristina Fernández de 

Kirchner e outros membros do governo argentino de “organizar a impunidade dos foragidos 
iranianos no caso AMIA” com o objetivo de “liberar os acusados e fabricar a inocência do Irã”. 

El País, 15/5/2015. Disponível em 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/14/internacional/1421258158_328661.html 
15 O uso do termo “terrorista” aparece em dois contextos: o primeiro relacionado a temas de 

segurança internacional (atentados, conflitos, guerras) e outro a questões econômicas, sobretudo 

à atuação dos fundos abutres. Por exemplo, no trecho onde se lê: “Porque não somente são 
terroristas os que andam colocando bombas, também são terroristas econômicos aqueles que 

desestabilizam a economia de um país e provocam pobreza, fome e miséria a partir do pecado 

da especulação (...)” (Fernández de Kirchner, 2014) 
16 Em 2014 os conflitos entre Israel e Palestina se intensificaram após o início da “Operação 
Limite Protetor” na Faixa de Gaza pelo Exército de Israel. Os confrontos deixaram centenas de 

mortos e provocaram uma série de reações da comunidade internacional em busca do 

restabelecimento das negociações de paz. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/14/internacional/1421258158_328661.html
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A presidenta citou ameaças recebidas do Estado Islâmico pela proximidade com o 

Papa Francisco – favorável à mediação na guerra da Síria e ao fim do bombardeio - e 

pelo reconhecimento argentino da solução de dois Estados no conflito entre Israel e 

Palestina. Diferentemente do ano anterior, Fernández de Kirchner criticou diretamente o 

uso da violência nos conflitos em Gaza. Nas palavras da presidenta: 

O reconhecimento do Estado da Palestina, o direito de Israel de viver em suas 

fronteiras, mas também o direito da Palestina que não se utilize contra eles o uso 
desproporcional e desmedido que provocou a morte de centenas de crianças e 

mulheres, coisas que condenamos como condenamos também a aqueles que atacam 

com mísseis a Israel (Fernández de Kirchner, 2014).  

 

As menções ao Estado Islâmico e aos desdobramentos da Primavera Árabe 

também constaram no pronunciamento. Para a mandatária argentina a Primavera Árabe 

mostrou-se na verdade ser mais um “outono ou inverno”, pois “os lutadores pela 

liberdade” passaram a pessoas que “mereciam ser perseguidas e encarceradas” 

(Fernández de Kirchner, 2014).  

Em seu último ano, Fernández de Kirchner assumiu uma postura mais reativa 

debruçando-se sobre quatro temas centrais: a defesa do marco regulatório internacional 

para reestruturação de dívidas soberanas; a recuperação argentina no pós-crise (2001 e 

2008), a assinatura do acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã e o histórico de 

investigações do caso AMIA. Estes temas eclipsaram o posicionamento argentino em 

outras questões como: a questão Israel-Palestina, a Guerra na Síria e os efeitos da 

Primavera Árabe. De modo geral, as menções a estes assuntos se restringiram a temas 

gerais como combate ao terrorismo e segurança internacional. 

Em 2015, Fernández de Kirchner citou rapidamente a crise de refugiados como 

“produto dos senhores da guerra” (Fernández de Kirchner, 2015) e a “hipocrisia nas 

relações diplomáticas” ao comparar o tratamento conferido às relações Irã-EUA no 

processo de negociação do acordo nuclear com aquele dispensado a relação entre 

Argentina-Irã, sobretudo no caso AMIA. Não por acaso, o termo “AMIA” foi um dos 

mais citados pela presidenta em 2015 ao lado de Irã (Iran) e “nuclear”. Nota oficial do 

MREYC, celebrou o acordo como “uma solução integral e uma contribuição a favor da 

não proliferação e segurança internacional” destacando o “diálogo e as soluções 

diplomáticas como as melhores ferramentas para solução duradoura e efetiva das 

diferenças” (MREYC, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
90 

IMAGEM 4 – Nuvem de Palavras ONU (2015) 

 

Fonte: Representação permanente da Argentina nas Nações Unidas / Site oficial de 

Cristina Fernández de Kirchner. Elaboração da autora (2020). 

As investigações do caso AMIA e o acirramento das pressões domésticas sobre o 

governo de Fernández de Kirchner fizeram deste um tema central em 2015. A 

presidenta considerou o caso como um “tabuleiro de xadrez da política doméstica e 

internacional”, sinalizando para os componentes internos e ações do Poder. Um aspecto 

significativo do discurso realizado em 2015 foi crítica feita aos Estados Unidos local 

onde um dos atores envolvidos na investigação se encontrava17.  

Em linhas gerais, os discursos de Kirchner nas Nações Unidas espelharam as 

diretrizes da atuação diplomática argentina em matéria de segurança internacional com 

ajustes em relação a estratégias observadas em governos anteriores. Assim, entre 2012 e 

2015 a presidenta argentina buscou comprometer-se com a agenda de segurança 

internacional, no combate ao terrorismo e na não proliferação nuclear, sem renunciar à 

agenda de direitos humanos18 adotando postura crítica à atuação unilateral dos Estados 

Unidos e as incursões militares do Ocidente no Oriente Médio. 

Considerações finais 

A relação entre Argentina e Oriente Médio foi atravessada pelos conflitos e 

disputas territoriais na região e pelo estabelecimento de vínculos comerciais. Da 

tradicional posição de equidistância a estratégia internacional argentina para o Oriente 

Médio passou ao equilibrismo durante o segundo governo de Cristina Fernández de 

                                                
17 O ator em questão era Jaime Stiuso um ex-membro da Secretaria de Inteligência de Estado da 

Argentina (SIDE). 
18 De acordo com Simonoff (2013), “a designação da Argentina como membro não-permanente 

do Conselho de Segurança (CS) no biênio 2013-2014 serviu para reforçar o posicionamento do 

país a favor do direito internacional, da paz, da democracia, da justiça, dos direitos humanos e 
do multilateralismo”. Já no Conselho de Direitos Humanos da ONU a Argentina na qualidade 

de membro pleno apoiou a Resolução que condenava a Líbia pelas “gravíssimas violações de 

direitos humanos cometidas pelas autoridades” (Paredes Rodríguez, 2016) 
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Kirchner. No entanto, o ocaso da Primavera Árabe e a intensificação dos conflitos no 

Oriente Médio, sobretudo na Líbia e na Síria, provocaram uma série de críticas da 

comunidade internacional à atuação de países ocidentais, organismos militares como a 

OTAN e o Conselho de Segurança. Os discursos de Fernández de Kirchner em sua 

maioria teceram críticas (direta ou indiretamente) aos Estados Unidos e Reino Unido, 

também por questões que excedem os conflitos no Oriente Médio, como o contencioso 

com os fundos abutre e a disputa pela soberania das Ilhas Malvinas.  

Em relação à Primavera Árabe e seus desdobramentos, os discursos de CFK 

foram reativos. A presidenta mencionou a falta de soluções diplomáticas para os 

conflitos no Oriente Médio, criticou o intervencionismo unilateral, pontuou o debate 

sobre o mercado de armas convencionais e a “dupla moral” de países ocidentais. No 

entanto, é importante destacar a ausência de menções nos discursos de Fernández de 

Kirchner a governos autoritários do Oriente Médio e o modo como lidaram com as 

revoltas. Nestes casos, a atuação argentina ficou concentrada no Conselho de Direitos 

Humanos da ONU. 

Os desdobramentos da investigação do caso AMIA, sua intersecção com os 

contextos doméstico e internacional, a disputa entre Israel e Palestina e a conclusão do 

acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã constituíram pontos de intersecção com o 

Oriente Médio. Nestes temas, Fernández de Kirchner buscou demarcar o compromisso 

argentino com o pacifismo, o multilateralismo, a não proliferação nuclear e a agenda de 

direitos humanos.  
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