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A Al Qaeda está usando o conflito na Líbia para obter armas, inclusive mísseis terra-ar, e 
contrabandeá-las para uma fortaleza no norte do Mali, disse à agência de notícias Reuters uma 
alta autoridade de segurança na vizinha Argélia. 
 
Os governos ocidentais exigiram que o líder líbio, Muamar Gadafi, deixe o cargo após suas 
tropas terem reprimido uma revolta contra seu regime, mas alguns governos na região estão 
nervosos com o fato de que a Al Qaeda poderá ocupar um vácuo de poder no país. 
 
A Argélia, que vem combatendo a ala norte-africana da Al Qaeda há anos e acompanha de 
perto toda a atividade insurgente no norte da África e no Saara, diz já existirem sinais de que 
isso está ocorrendo. 
 
O governo da Argélia tem assistido com preocupação as convulsões provocadas por revoltas 
populares em seus vizinhos a leste e teme que a insatisfação com as condições de vida e os 
limites às liberdades políticas possam gerar uma revolta semelhante no país. 
 
Autoridades dos serviços de segurança tomaram a rara decisão de expressar suas 
preocupações com a Líbia à mídia estrangeira pois temem que a crise líbia possa reverter os 
ganhos na contenção da atividade da Al Qaeda. 
 
O alto funcionário, falando sob condição de anonimato, disse que um comboio de oito picapes 
Toyota deixou leste da Líbia, cruzou o Chade e o Níger, e de lá seguiu para o norte do Mali, 
onde nos últimos dias entregou um carregamento de armas. Entre as armas havia o RPG-7 
anti-tanque, de fabricação russa, lança-granadas, metralhadoras, fuzis, explosivos e munições, 
disse ele. Ele também disse ter informações de que a ala norte-africana da Al-Qaeda, 
conhecida como Al-Qaeda no Magreb Islâmico (Aqim, na sigla em inglês) havia adquirido da 
Líbia mísseis Strela terra-ar, de fabricação russa, disparados do ombro e conhecidos pela Otan 
pela designação da SAM-7. 
 
"Sabemos que esse não é o primeiro comboio e que isso continua", disse a autoridade. "Vários 
quartéis foram saqueados nesta região [leste da Líbia], [com a invasão] de seus arsenais e 
lojas de armas, e os elementos da Aqim presentes não podem ter deixado de aproveitar essa 
oportunidade". 
 
"A Aqim, que mantém ótimas relações com contrabandistas que costumavam atravessar a 
Líbia em todas as direções sem a menor dificuldade, provavelmente os incumbirá de trazer as 
armas", disse a autoridade, que não fez nenhuma sugestão de que o governo líbio esteja 
fornecendo armas à Al Qaeda. 
 
A Argélia passou a maior parte das últimas duas décadas lutando contra uma insurgência 
islâmica dentro de suas próprias fronteiras. A violência diminuiu, mas o governo teme que a 
instabilidade na vizinha Líbia poderá permitir que a insurgência volte a se inflamar. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A11. 


