
m entrevista concedida à rede 
de televisão Al-Arabiya, no dia 
19 de fevereiro, Seif Al-Islam, 
filho de Muammar Kadafi, de
clarou que, com a ajuda de seu 

pai, pretendia realizar profundas re¬
formas no sistema político. Ele tam¬
bém anunciou que, uma semana após 
a eclosão do levante, o "guia" encon¬
trou-se com alguns de seus opositores 
e prometeu reformas radicais impli¬
cando a constituição, a convocação de 
eleições livres e a promulgação de no¬
vas leis. Seif Al-Islam só esqueceu de 
dizer que a abertura que ele próprio 
tentou realizar em 2003 fracassou em 
2008. Oito anos atrás, o filho do guia 
propôs um projeto de reforma da cons
tituição, chegando a fixar um prazo: 1° 
de setembro de 2008. As medidas em 
vista previam a promulgação de 21 leis 
fundamentais, uma delas sobre inves¬
timento e código penal, outra sobre 
procedimentos civis e comerciais. 

Tais reformas, garantia Seif Al- Is -
lam, compunham uma tentativa de t i 
rar a Líbia de seu isolamento interna¬
cional. Mais que isso, elas seriam 
acompanhadas do chamado à cons¬
trução de uma sociedade c iv i l na qual 
floresceria toda sorte de organizações 
independentes: sindicatos, federações, 
ligas, associações jur íd icas e uniões 
profissionais. O objetivo seria conferir 
ao regime uma legitimidade constitu¬
cional que vir ia substituir a legitimi¬
dade revolucionária e tribal, na qual se 
apoia o coronel desde sua ascensão ao 
poder. Mas essas leis nunca foram 
submetidas à aprovação do parlamen¬
to, o Congresso Popular Geral. Na ver¬
dade a iniciativa parece não ter passa¬
do de uma manobra. Seu objetivo? 
Ganhar tempo e melhorar a imagem 
do regime nas capitais ocidentais. O 
ju iz encarregado de redigir a consti¬
tuição declarou que sua principal fon¬
te foi o "Livro Verde" - manual de pen¬
samentos do guia -, garantindo que 
sua missão não era mudar a natureza 
do regime, mas reunir textos oficiaisjá 
existentes. O prazo fixado para a orga¬
nização de eleições e o estabelecimen¬
to de uma constituição - 1° de setem¬
bro de 2008 - não foi respeitado. 

Para compreender essa procrasti¬
nação, é preciso voltar na história e en¬
tender os fundamentos do pensamento 

do coronel Kadafi. Quando os Oficiais 
Livres tomaram o poder, em 1° de se¬
tembro de 1969, a L íb ia - muito rica em 
petróleo e gás - tinha 2,5 milhões de 
habitantes, uma sociedade tribal com
posta por 75% de beduínos. Apenas três 
cidades apareciam então:Típripoli,Ben¬
ghazi e Misurata. As principais mudan¬
ças operadas pelos novos governantes 
foram a abolição da monarquia, a ins¬
tauração da República Árabe e a consa
gração do "poder do povo", num con¬
gresso realizado em março de 1973. Em 
1972, a Lei n° 17 baniu o pluralismo po¬
lítico e proibiu a criação de partidos po¬
líticos, como afirma o lema: "Todo 
membro de partido é um traidor". 

A União Socialista Árabe - que de¬
pois se tornou "movimento dos comitês 
populares" - formava então a espinha 
dorsal do sistema e, paradoxalmente, ti¬
nha raízes de orientação socialista, em¬
bora o coronel Kadafi defendesse a ex¬
ploração de uma "terceira via" entre 
capitalismo e comunismo. Segundo o 
pesquisador tunisianoTaoufikMestiri, 
Kadafi teria sido influenciado pelo pen¬
sador francês Jean-Jacques 
essa seria sua referência para instaurar 
na Líbia uma "beduinocracia". O siste¬
ma seria caracterizado pela ausência de 
Estado, presidente (substituído por um 
"guia") e partidos (substituídos por co¬
mitês populares que dirigem a admi¬
nistração), e pela implementação de co¬
mitês revolucionários (assim como 
comitês de controle, que surgem para 
resolver litígios entre comitês populares 
e comitês 

O funcionamento dessas estruturas 
permanece completamente obscuro: 
ninguém sabe como seus membros são 
nomeados. Kadafi é permanentemente 
protegido por sua tribo, a El Ghdedfa. 

Assim, quando o coronel insiste em via¬
jar ao exterior com sua famosa tenda, é 
uma forma de lembrar a sua tribo que, 
mesmo fora do país, ele nunca a aban¬
donou. Parece um capricho pitoresco, 
mas trata-se de uma mensagem forte 
para os beduínos, que o escolheram 
não como presidente, mas como líder. 

Durante seu mandato, o coronel 
Kadafi migrou do arabismo para o na¬
cionalismo e o tribalismo, contestan¬
do a civilização urbana. Ele fez da
khaima(tenda)seudomicílio,e afas¬
tou todos os ministros citadinos. Em 
1977, o líder aboliu a direção colegiada 
do Conselho de Comando da Revolu¬
ção (CCR) , que tomou o poder em 
1969. Ele não apenas reprimiu os opo¬
nentes progressistas, islamistas e na¬
cionalistas, mas também excluiu um a 
um seus companheiros de armas, os 
Oficiais Livres. Progressivamente, os 
filhos de Kadafi foram substituindo to¬
dos aqueles que ocupavam posições 
de confiança junto a seu pai. Após o 
fracasso de sua "abertura", o coronel 
Kadafi surpreendeu com a nomeação 
de seu filho, Seif Al-Islam, em outubro 
de 2010, como "coordenador dos pode¬
res populares". Essa função faz dele 
um chefe de Estado virtual, dirigindo 
os principais ramos do poder: o Con¬
gresso Popular Geral (parlamento), o 
Comitê Popular Geral (governo) e as 
forças de segurança. 

A iniciativa coincidiu com a demo¬
lição, em abril de 2010, do complexo 
penitenciário de Abu Salin nos arre¬
dores de Trípoli. O objetivo da opera¬
ção era apagar todos os vestígios da 
carnificina que a prisão conheceu: ali , 
segundo organizações não governa¬
mentais, foram assassinados 1.200 
presos políticos em 1996. Nesse cl ima 
político sufocante, a simples idéia de 
realizar uma manifestação pacífica é 
passível de pesadas penas de prisão. O 
ativista político Jamal Al-Hajji eseu 
companheiro Frej Humid foram con¬
denados pelo tribunal de segurança 
do Estado a respectivamente 12 e 
anos de prisão por planejar, com mais 
dez acusados, uma manifestação pa¬
cífica, em Trípoli, com o objetivo de 
relembrar a morte de manifestantes 
em violentos confrontos com as forças 
de segurança, em fevereiro de 2007. 
Esse tribunal também condenou a 25 

anos de prisão o opositor Idriss Bu-
fayed, em 2007, por conspiração con¬
tra o governo e espionagem em bene¬
fício de um país estrangeiro, por ter 
contatado um diplomata norte-ame¬
ricano lotado em Trípoli. 

Exasperadas pelas extorsões e pela 
falta de liberdade, as elites começaram 
a levantar a voz e criticar abertamente o 
ditador, seus capangas e a tutela do po¬
der. Em uma conferência realizada na 
cidade de Benghazi em agosto de 2010, 

Laabidi, doutora do departamen¬
to de Ciência Política da Universidade 
de Gar Yunes (Trípoli), criticou o peso 
do pertencimento tribal no campo da 
política. Em setembro de 2010, o ex-pre¬
sidente da ordem dos advogados Moha-

Ibrahim Al-Allaguifez críticas ao 
poder absoluto dos comitês populares, 
reclamando que eles fossem submeti¬
dos à lei e que fosse instaurado o plura¬
lismo político. Em artigo publicado no 
dia 10 de setembro de 2010 pelo jornal 
Oya, Ezzat Kamel El Makhur, filha do 
ex-ministro das Relações Exteriores, de¬
fendeu o direito de os cidadãos forma¬
rem sindicatos independentes. 

Diante dessa efervescência, o po¬
der ora se divide, ora se une, especial¬
mente quando seus interesses estão 
emjogo. A agressão contra o jornalista 
Mohamed Larbi Essarit, ocorrida em 
Benghazi no final de setembro de 2010, 
é um grande exemplo. Conhecido por 
seus escritos críticos, ele foi gravemen
te ferido e hospitalizado, mas a despei¬
to de seu estado a polícia o levou para 
interrogatório. A Fundação Kadafi In¬
ternacional, dirigida por SeifAl-Islam, 
através de sua associação para os di¬
reitos humanos, apressou-se em isen¬
tar as forças de segurança de qualquer 
responsabilidade no caso. 

Esse autismo do poder, a apropria¬
ção pela família Kadafi de todos os 
centros de decisão e dos postos estra¬
tégicos no serviço militar, o controle 
da população e o amordaçamento da 
imprensa fecharam as portas a qual¬
quer mudança pacífica, empurrando o 
povo para a insurreição. 

*Rachid Khechana é jornalista da Al-Jazira, 
responsável pelo Magreb. 
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