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EM MEADOS DO mês passado, a 
Líbia estava imersa em um confronto 
interno que, num primeiro momento, 
parecia ser uma continuidade dos acon
tecimentos que abalaram os regimes da 
Tunísia e do Egito nos meses anteriores 
e que continuavam repercutindo em 
diversos outros países da região. Mas, ao 
contrário das aparências, a crise líbia era 
diferente das demais. Primeiro, porque 
mexeu com a grande política interna
cional de forma que os acontecimentos 
recentes no Oriente Médio e no norte 

da África não haviam conseguido até 
então. No final de fevereiro, o Conse
lho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas (ONU) condenou, por 
unanimidade, "a violência e o uso de 
força contra civis" e "sublinhou a neces
sidade de o governo da Líbia respeitar o 
direito à liberdade de reunião pacífica e 
de expressão". E, no início da segunda 
quinzena de março, adotou uma medida 
mais efetiva, ao aprovar o estabelecimen
to de uma zona de exclusão aérea com 
o objetivo de "proteger civis". 

A aprovação da resolução — cujo 
projeto foi apresentado por França, Reino 
Unido, EUA e Líbia—ocorreu horas após 
o líder líbio Muammar Kadafi fazer um 
pronunciamento ameaçando os rebeldes 
de Bengazi. Kadafi disse que as forças 
de segurança do governo iriam atacar a 
cidade e que não teriam "misericórdia" 
dos que não depusessem as armas. A 
resposta do governo líbio à decisão do 
Conselho de Segurança foi o anúncio de 
um cessar-fogo e da suspensão de todas 
as operações militares contra os rebeldes. 



Um segundo ponto importante, 
relacionado com a reação global ao con
flito, é que a Líbia está localizada numa 
região estrategicamente delicada — o 
Oriente Médio é rota de 8% do comér
cio mundial e origem de quase um terço 
da produção mundial de petróleo. E a 
Líbia, sozinha, supre 2% do consumo 
total — é a maior produtora da África e 
a nona do planeta. 

A história da guerra civil que de 
forma mais ou menos contida eclodiu 
na Líbia em fevereiro foi mostrada 
de início como a reação da ditadura 
cruel comandada por Kadafi contra 
manifestantes pacíficos que clama
vam por democracia. Mas essa visão, 
parcialmente correta, revelou-se uma 
descrição simplista da situação, uma 
vez que logo nos primeiros dias houve 
combates entre forças de segurança 
do governo e rebeldes armados. E, 
observados os primeiros resultados, 
quando os diferentes grupos rebeldes, 
espalhados por diversas áreas do país, 
conseguiram algum avanço sobre as 
forças governistas, avaliações muito 
apressadas deram como certa a queda 
do regime em questão de horas., 

Nenhuma das duas avaliações mos
trou-se totalmente correta. Uma análise 
mais acurada dos fatos ocorridos em 
fevereiro ajuda a entender por quê. A 
versão mais divulgada dos acontecimen
tos é que a rebelião começou com um 
protesto em Bengazi, no dia 16, contra 
a prisão de Fathia Terbil, ativista de 
direitos humanos. No dia seguinte, foi 
celebrado o "Dia de fúria" para relem
brar o quinto aniversário de uma violen
ta repressão que deixou vários mortos. 

No dia 18 ocorreram manifestações 
antigovernistas em Trípoli e em Bengazi, 
locais em que as forças de segurança 
agiram duramente. No dia seguinte, 
um quartel foi tomado, armas foram 
distribuídas e presos políticos foram 
libertados em Bengazi. E os atos de 
protesto se espalharam pelo país, com 
o registro de dezenas de mortes desde 
o início das manifestações. No dia 20, 
rebeldes armados já haviam assumido o 
controle de Bengazi. 

Vistas dessa maneira, o nível de es
pontaneidade dessas ações parece alto. 
Mas a verdade é que já no começo de 
fevereiro havia notícias de que oposi
cionistas armados estavam atacando as 
forças de segurança em cidades vizinhas 
a Bengazi. 

Após a tomada dessa e de outas 
localidades pelos revoltosos, o regime 
comandado por Kadafi pareceu ter 
reorganizado suas forças e começado a 
reagir. Readquiriu o controle de várias 
áreas importantes e voltou-se em direção 
a Bengazi, o coração rebelde. 

A crise da Líbia é 
diferente das da 
Tunísia e do Egito: 
ali os rebeldes 
estão armados e há 
uma guerra civil 

Diferentemente da versão mais 
difundida, no início da crise o governo 
líbio não agiu somente de forma re
pressiva. Mustafá Abdell Jalil, ministro 
da Justiça, foi enviado a Bengazi, num 
sinal da disposição para negociar. Jalil 
— que renunciou ao cargo logo após 
chegar a seu destino — era uma espécie 
de "rebelde" alojado no interior do re
gime. Nascido na região para onde foi 

enviado, enquanto ainda era juiz decidiu 
inúmeras vezes contra o governo. Tor-
nou-se ministro em 2007, como parte 
das iniciativas reformistas do regime lí
bio, conduzidas principalmente por Saif 
Kadafi, um dos filhos de Muammar, e 
há cerca de um ano chegou a pedir pu
blicamente demissão — não aceita — por 
não concordar com o tratamento dado 
a presos políticos. Parecia, portanto, a 
pessoa adequada para dialogar com os 
descontentes. 

A revolta iniciada em Bengazi, o 
mais importante centro da região leste 
líbia, conhecida como Cirenaica, não se 
limitou a essa área. Como já visto, che
gou a Tripoli, a capital e maior cidade 
do país, na Tripolitânia. E estendeu-se a 
Fezzan, área ao sul das duas regiões cos
teiras, pouco habitada e onde predomina 
o ambiente desértico do Saara. 

Em Bengazi foi formado o Con
selho Nacional Líbio, órgão político 
criado pelos rebeldes que busca unificar 
as diferentes forças de oposição ao re
gime. Jalil tornou-se uma das principais 
figuras do conselho, que também tem 
Al i al-Issawi, ex-ministro do Comércio 
Exterior (que se demitiu do cargo de 
embaixador na índia após o início 
da revolta) e Mohmoud Jabril (ex- • 



exilado que retornou a convite de Said 
para presidir o Conselho de Desenvol
vimento Econômico), o qual deixou o 
governo no ano passado contrariado 
com a lentidão das reformas. 

Há, ainda, dissidentes mais antigos 
no Conselho. Um é Omar Hariri, que 
participou do golpe militar de 1969 que 
depôs a monarquia e que passou 15 
anos preso condenado por participar 
de uma tentativa de golpe contra Kadafi 
em 1975. Ele se tornou o "ministro da 
Defesa" dos rebeldes, que logo nos pri
meiros dias receberam o apoio de tropas 
do Exército líbio desertoras do governo. 

E há também Ahmed Zubeir Sherif, 
considerado o único descendente do 
rei Idris I, participando da rebelião. A 
importante presença de Sherif entre 
os rebeldes transpareceu nas manifes
tações pela volta da bandeira tricolor 
- vermelha, preta e verde - do regime 
monárquico. 

Os Senussi representam uma linha
gem tribal - e um movimento político 
e religioso — que ganhou peso na vida 
política do norte da África e do Oriente 
Médio ainda por volta de 1850. Em ra
zão do destaque que ganharam na luta 
anti-Kadafi, a rede de TV Al Jazeera 
foi a Londres ouvir o príncipe coroado 
Muhammad al-Senussi, "herdeiro" do 

trono líbio. Ele declarou que não pen
sava em restaurar a monarquia que seu 
pai implantara na Líbia, depois de sua 
independência, em 1952, com ajuda dos 
britânicos. 

O Conselho Nacional é um esforço 
dos rebeldes para ampliar suas bases 
sociais. Dessa forma, eles esperam in
tegrar o apoio de tribos do oeste líbio 
com o das elites mais tradicionais e o 
de autoridades do regime. Essa receita é 
fundamental para os rebeldes, desde que 
os ingredientes se misturem na dosagem 
correta. No caso dos dissidentes, colo
cados em primeiro plano, trata-se em 
boa parte de gente bem conhecida "nos 
E U A e na Europa como defensoras do 
secularismo e do livre mercado e sim
páticas ao Ocidente", escreveu Charles 
Levinson em artigo publicado no diário 
Valor Econômico em março. 

Já os grupos islâmicos que integram 
a rebelião - com presença importante na 
Cirenaica - estão sendo deixados nos 
bastidores. Até porque Kadafi explicou 
a rebelião como iniciativa da Al Qaeda. 
Trata-se, provavelmente, de uma simpli
ficação. E de uma esperteza política. Mas 
sem dúvida há sinais de que, ao menos 
em parte, a explicação é verdadeira. Em 
Darna, por exemplo, o encarregado de 
liderar a defesa rebelde é um ex-militante 

islâmico que lutou no Afeganistão antes 
de ser preso na Líbia. 

Pelo lado do governo líbio, uma 
avaliação apresentada pelo ministro de 
Relações Exteriores, Moussa Koussa, 
aponta para algo importante. Segundo 
ele, "está em curso uma grande conspi
ração contra a Líbia para dividir o país". 
"Parece que os britânicos estão sedentos 
para retomar uma época colonial", de
clarou, no início do mês passado. 

Ele provavelmente se referiu à 
desastrada missão britânica que, dias 
antes, foi colocada para fora da Líbia 
pelos próprios rebeldes - ou, mais pro
vavelmente, por uma ala deles - apesar 
de ter entrado no país para manifestar 
apoio aos insurgentes. 

A equipe britânica, constituída 
por diplomatas, seis soldados de uma 
unidade especial e dois agentes do ser
viço secreto, foi detida nas imediações 
de Tobruk, ao leste, aonde chegou de 
helicópteros. "Damos boas-vindas a 
qualquer delegação britânica, mas tem 
de ser de maneira oficial", disse um 
porta-voz do Conselho, referindo-se 
à forma clandestina como a missão 
desembarcou. 

O episódio remete, como lembrou 
o ministro, aos tempos do colonialismo, 
quando, no século X I X , primeiramente 
França, Grã Bretanha e Bélgica e, mais 
tarde, Alemanha e Itália lançaram-se à 
repartição de África e Oriente Médio. 
Não à toa, o século X I X tornou-se 
conhecido como a era da "partilha da 
África" entre as metrópoles coloniais 
europeias, que dividiram entre si, arbitra
riamente, os territórios ocupados pelos 
povos africanos. O norte da África, 
em particular, é uma área transtornada 
desde a invasão do Egito por Napoleão 
Bonaparte em 1798, que, desafiando o 
poder do extinto Império Otomano, foi 
expulso com ajuda, ao mesmo tempo, do 
Exército britânico e de tribos da região. 

A construção da praça Tahrir, no 
Cairo, foco dos protestos que derruba-
ram o presidente Hosni Mubarak em 
fevereiro, por exemplo, é uma espécie de 
símbolo dessa época. A praça foi obra 
de Ismail Pasha, considerado um dos 
fundadores do Egito contemporâneo. 

Por volta de 1870, ele havia con
seguido autonomia parcial dentro do 
Império Otomano, cujo centro era 
Istambul, a capital da atual Turquia. 
Ismail usou essa semiautonomia para 
desenvolver o Egito: além de moder-



nizar o sistema produtivo, ampliando, 
por exemplo, a produção de algodão, fez 
uma ampla reforma no Cairo inspirada 
no plano arquitetônico de Paris. 

Em 1879, entusiasmado, ele declarou 
que o país era agora europeu, não mais 
africano. Ismail - neto de Muhammad 
Al i , que expulsou Bonaparte do Egito, 
e sobrinho de Sa'di I, sob cujo governo 
foi inaugurado o Canal de Suez, em 
1869 — perecia orgulhoso dos feitos de 
sua dinastia. 

Mas ele não havia realizado suas 
obras de forma autônoma: tal como 
fizera seu tio para construir o Canal de 
Suez, recorreu à ajuda externa — recebeu 
financiamentos de bancos europeus e 
contratou empresas europeias. 

As ilusões de Ismail desmancharam-
se em 1879, quando os britânicos, 
insatisfeitos com a aliança, por meio de 
ameaças militares e de negociações com 
os otomanos conseguiram destituí-lo. 

A manobra era parte de uma estra
tégia mais ampla da Grã-Bretanha para 
minar o poder otomano e dominar a 
região. O foco dessa empreitada era, 
primeiramente, fortalecer seu controle 
sobre o oceano Índico, entre o, leste 
africano e a Índia, há tempos uma de 
suas colônias. Com isso, seria possível 
criar um corredor para escoar o comér

cio entre a metrópole e suas colônias via 
Canal de Suez. 

Essa missão foi facilitada pelo fato 
de os britânicos, inicialmente alijados do 
projeto do Canal - construído por fran
ceses e egípcios —, terem se integrado a 
ele por meio de uma manobra financeira. 
Os débitos contraídos por Ismail em 
suas obras foram usados pelos britâni-

No século XIX, a 
África foi partilhada 
por Grã-Bretanha, 
França, Bélgica e, 
mais tarde, 
Alemanha 
cos, em 1875, para comprar dos egípcios 
44% das ações do Canal, que passaria, 
então, a ser controlado basicamente por 
um consórcio franco-britânico. 

A essa altura ingressou no palco 
do Oriente Médio outro importante 
personagem: a Alemanha, unificada 
em 1871 sob o comando do chanceler 

Otto von Bismarck. Isso deu ao novo 
país condição de disputar os mercados 
externos com as demais potências. Uma 
iniciativa importante de Bismarck foi 
aliar-se ao aos otomanos com o objeti
vo de chegar aos mercados do oceano 
Índico sem depender do Canal de Suez. 
Propôs, então, aos turcos a construção 
de uma ferrovia que, em última instância, 
daria aos alemães acesso direto ao Golfo 
Pérsico pela cidade de Basra, no sul do 
atoai Iraque. 

A Ferrovia Berlim-Bagdá, como foi 
chamada, é considerada uma das causas 
centrais da Primeira Guerra Mundial - e, 
não por acaso, Alemanha e Turquia fica
ram de um lado do conflito, e franceses 
e britânicos de outro. Além do impacto 
que poderia ter sobre o Canal de Suez, 
ela também promoveria a integração 
econômica dos países que atravessaria 
nos Bálcãs. E, a essa altura, geólogos 
alemães haviam descoberto reservas de 
petróleo no território do atual Iraque, 
ponto final da ferrovia. 

Além da Alemanha, a Itália também 
se unificou, em 1861. E se os projetos 
alemães viriam a ter repercussões apenas 
indiretas no futuro da Líbia, os dos ita
lianos o influenciaram diretamente. No 
ambiente político tenso que precedeu à 
Primeira Guerra, a Itália animou-se a • 



atacar o Emirado de Cirenaica no episó
dio conhecido como Guerra Ítalo-Turca. 

A ofensiva começou em 1911 e foi 
enfrentada pelas tribos locais, aliadas 
de Sa'di Mohammed Idris, o futuro rei 
Idris I. 

Este, por sua vez, contava com o 
apoio do Egito, cujo Exército, à épo
ca, era comandado por um general 
britânico. O desfecho do conflito foi 
rápido: em 1912, o comando otomano 
em Istambul aceitou firmar o tratado 
de Lausanne, entregando à Itália suas 
colônias — a Líbia não existia como 
país. Suas três grandes regiões eram 
províncias distintas dentro do Império 
Otomano. Mas, com exceção da Tripo-
litânia, o controle italiano era precário. 
No interior, em Fezzan e na Cirenaica, 
as rebeliões pipocavam regularmente. 

Isso dificultou o objetivo dos italia
nos, que buscavam tornar a Líbia uma 
colônia unificada. Tal objetivo só foi 
alcançado em 1934, sob a administração 
do marechal Italo Balbo, membro im
portante do Partido Nacional Fascista, 
que ocupava o poder na Itália desde o 
início dos anos 1920. Mesmo assim, a 
resistência das tribos era tão grande que 
os italianos tiveram de cercar regiões 
inteiras com arame farpado. 

Com o início da Segunda Guerra 
Mundial, foi a partir da Líbia que a Ale

manha e a Itália — que juntamente com 
o Japão formavam as principais forças 
do Eixo — tentaram tomar o Canal de 
Suez. Em 1940, tropas dos dois países 
invadiram o Egito, de onde foram ex
pulsas pelos britânicos em 1943. Então, 
os britânicos ocuparam a Cirenaica e a 
Tripolitânia, enquanto forças francesas, 
a partir da Tunísia, tomaram Fezzan. 

Em 1949, uma resolução aprovada 
pela Assembleia Geral da O N U esta
beleceu que o país se tornaria indepen
dente e teria um regime definido por 
Constituição. Esse texto foi esboçado 
por um comitê de representantes do 
Egito, França, Itália, Paquistão, Reino 
Unido e E U A , e de representantes 
das três regiões líbias. A Constituição 
definiu a Líbia como uma monarquia 
constitucional federada — as três regiões, 
portanto, recuperaram a autonomia —, 
e o rei Idris tomou posse como chefe 
de Estado. 

A dinastia Senussi, que passaria 
então a comandar a Líbia como, pela 
primeira vez na história, um Estado 
nacional unificado e autônomo, tinha 
uma longa trajetória anterior. Isso re
flete, por um lado, a complexidade da 
sociedade líbia, formada por 140 etnias 
distintas que, há séculos, formam alian
ças e resolvem divergências segundo 
regras tradicionais. E, por outro, fornece 

diversas pistas para a compreensão da 
história mais geral da região onde se 
situa a Líbia moderna. 

Quando Muhammad A l i colocou 
para fora do Egito as tropas comandadas 
por Bonaparte, ele uniu contra os fran
ceses povos que, no sul do Egito e no 
sul e no leste do território da atual Líbia, 
guerrilhavam contra o poder otomano. 
E convenceu os líderes rebeldes de que 
Bonaparte era o inimigo comum a ser 
combatido por todos. 

Entre esses rebeldes estavam os 
seguidores e os aliados de Mohammed 
al-Mahdi, neto de Sayyid Muhammad 
as-Senussi, o patriarca da dinastia. Sayyid 
reformulou o islamismo para adaptá-lo 
às concepções das tribos do norte da 
África e da península Arábica. Do ponto 
de vista religioso, seu movimento con
quistou seguidores desde o Marrocos 
até a Índia. Politicamente, sua influência 
concentrou-se no sul do Egito e no 
sudeste e no leste da atual Líbia — que 
formam, hoje, a região da Cirenaica. 
Foi aí que seu neto, al-Mahdi, recrutou 
aliados árabes para enfrentar Bonaparte. 

Logo após a Segunda Guerra Mun
dial a dinastia tornou-se a "queridinha" 
dos britânicos, com cujos interesses, de 
alguma forma, esteve ligada desde os 
tempos de Bonaparte. Como afirmou, 
em 1969, o americano John Wright, con
siderado um dos maiores conhecedores 
da história da Líbia, "a Grã-Bretanha, de 
fato, decretou, unilateralmente, que, se 
houvesse um Estado líbio independente, 
ele teria que tomar a forma que Idris, a 
Grã-Bretanha e [seus] aliados ocidentais 
queriam: uma monarquia federal sob a 
coroa Senussi". 

O sistema eleitoral criado pela 
Constituição líbia era restritivo: só 
podiam votar os homens "saudáveis e 
solventes" acima de 21 anos; e o voto 
só era secreto nas áreas urbanas. Como 
não havia como fiscalizar a votação no 
interior, o resultado da primeira eleição, 
logo após a independência, terminou 
mal. Nas cidades venceu o oposicionista 
Congresso Nacional. No restante do 
país, o governo declarou-se vencedor. 
Houve protestos e repressão violenta, 
e o rei, em seguida, aboliu os partidos, 
levando a direção do Congresso Nacio
nal a buscar o exílio. 

Esse padrão de instabilidade política 
persistiu pelos anos à frente e tornou-se 
bem mais acentuado depois do golpe 
militar que levou o líder nacionalista Ga-



mal Abdel Nasser ao poder no Egito, em 
1952. Para se ter uma ideia da influência 
do nasserismo, em 1957, de acordo com 
um relatório do Departamento de Esta
do dos EUA, Nasser havia se tornado a 
pessoa mais popular da Líbia. 

Em 1959, a Líbia enfrentou uma 
série de greves operárias em refinarias 
inglesas e americanas que haviam sido 
instaladas no país depois que sua vasta 
riqueza de petróleo foi descoberta no 
final da década anterior. Naquele ano, 
foram descobertas reservas ainda maio
res, e a partir de então se ampliaram as 
concessões de exploração à americana 
Esso, à britânica British Petroleum e à 
italiana ENI . Os recursos obtidos com a 
exploração do petróleo cresceram, mas, 
diz Wright, a pobreza líbia continuou 
muito alta. 

Depois da derrota dos árabes na 
guerra de 1967 contra Israel, cresceu a 
pressão política para que o país cortasse 
relações com os E U A , e os protestos 
contra a base Wheelus, perto de Tripoli, 
construída pelos italianos e ocupada pela 
Força Aérea americana depois da Segun
da Guerra Mundial. Foi nesse ambiente 
que Kadafi chegou ao poder, em 1969, 
depois de um golpe militar sem traumas, 
organizado por 50 jovens oficiais do 

exército líbio - Kadafi, capitão, tinha 27 
anos. Eles se inspiraram no movimento 
liderado por Nasser e adotaram o mes
mo nome dado ao grupo que depôs a 
monarquia no Egito: Movimento dos 
Oficiais Livres. 

O nome do país foi mudado para 
República Árabe Socialista da Líbia. A 
política externa adotada pelo novo re-

O grupo de Kadafi, 
que derrubou a 
monarquia na Líbia, 
foi influenciado 
pelas ideias do 
egípcio Nasser 
gime buscou forjar alianças com outras 
nações da região. Os dois primeiros 
países que saudaram o novo regime líbio 
foram o Egito de Nasser e o Iraque na
cionalista do presidente Ahmed al-Bakr. 
Assim, cerca de um ano após assumir o 
poder, Kadafi visitou Nasser no Cairo. 
E uma de suas primeiras medidas foi 

nacionalizar o petróleo líbio, criando, 
em 1970, a Corporação Nacional do 
Petróleo. Após a morte de Nasser, a 
Líbia manteve relações próximas com 
o novo presidente egípcio, Anwar Sa-
dat, ajudando-o na guerra malsucedida 
contra Israel, em 1973. 

Ao longo de quatro décadas, a busca 
pela manutenção da autonomia nacional 
foi a marca registrada de Kadafi. Isso 
também o levou a procurar os países 
do Maghreb africano — Tunísia, Argélia, 
Marrocos e Mauritânia —, tendo-se em 
conta que a Tripolitânia pertence a essa 
região, habitada por povos bérberes. 
Kadafi procurou, primeiramente, o 
presidente nacionalista Habib Bour-
ghiba, da Tunísia, que em 1974 admitiu 
discutir uma integração econômica com 
Argélia, Marrocos e Mauritânia. Depois 
recuou, em virtude de antigos problemas 
de fronteira com os vizinhos, parte da 
herança colonial. 

As dificuldades enfrentadas por 
Kadafi explicam-se em boa parte pelo 
fato de que, quando ele chegou ao poder, 
o nacionalismo ao estilo nasserista e as 
ideias de unificação árabe já estavam 
em refluxo. Os problemas políticos no 
interior dos países do Oriente Médio 
e, consequentemente, entre eles se • 



agudizaram. E a crescente presença dos 
EUA na região — a potência hegemônica 
ocidental que tomava o lugar dos anti
gos colonialistas europeus — parece ter 
potencializado esses efeitos. 

A Líbia, como não podia deixar 
de ser, sofreu as consequências desse 
processo. Em julho de 1977, o país 
travou uma guerra de fronteira de três 
dias com o Egito — que a essa altura já 
se encaminhava decididamente para se 
alinhar com os interesses americanos, 
como ficou claro meses depois, quando 
o presidente Sadat tornou-se o primeiro 
líder árabe a visitar Israel, o mais fiel 
aliado dos E U A na região. 

Dois anos mais tarde, no Iraque, 
al-Bakr renunciou e passou o poder a 
seu vice, Saddam Hussein, então a figura 
mais importante do partido Baath ira
quiano, que procurou aproximar-se dos 
EUA. Poucos meses depois da queda de 
al-Bakr, uma revolução derrubou o xá 
Reza Pahlevi, do Irã — um velho aliado 

ocidental. Um ano mais tarde, Saddam 
invadiu o Irã e, depois da posse do 
presidente americano Ronald Reagan, 
em janeiro de 1981, recebeu apoio dos 
EUA. 

No mesmo ano, Reagan autorizou 
dois porta-aviões a entrarem na zona 
de soberania econômica da Líbia, no 
Golfo de Sidra. Aviões militares líbios 
que sobrevoaram os navios em sinal de 
advertência foram abatidos. Foi apenas 
a primeira de uma série de provocações 
que culminaram, em 1986, com um ata
que aéreo americano direto à residência 
fortificada de Kadafi, em Trípoli. O líder 
líbio escapou por pouco, perdendo uma 
filha adotiva no bombardeio. 

Durante toda a década Kadafi 
sofreria sanções econômicas pesadas, 
tanto por parte dos E U A , quanto da 
ONU, que lhe teriam custado cerca de 
30 bilhões de dólares, de acordo com 
o governo líbio. Sob forte isolamento 
internacional — e diante das dificuldades 

de acordo com os países árabes do norte 
africano —, Kadafi voltou-se cada vez 
mais para seus vizinhos ao sul do Saara, 
buscando laços especialmente com os 
governos do Sudão, do Chade e de Mali, 
além de com diversos grupos políticos 
dessa região. A lista cresceu ao longo dos 
anos 1990, quando o líder sul-africano 
Nelson Mandela visitou a Líbia logo 
depois de sair da prisão. 

Mandela declarou que havia ido 
agradecer Kadafi pelo apoio que lhe dera 
durante os anos de luta contra o regime 
racista sul-africano. Em 1994, depois de 
sua eleição para presidente — mas antes 
de tomar posse —, o líder sul-africano 
voltou à Líbia, ajudando a aliviar o iso
lamento de Kadafi. 

O líder líbio, no entanto, só conse
guiria sair do limbo diplomático imposto 
por Reagan na década seguinte, quando 
procurou chegar a um acordo com os 
E U A em relação às acusações de pa
trocinar o terrorismo internacional. A 
mais grave delas envolvia um atentado, 
em 1988, que derrubou um avião de 
passageiros na Escócia, matando 270 
pessoas. Outra se referia a um atentado 
a uma discoteca em Berlim, em 1986. Na 
negociação do acordo, Kadafi repetiu 
que não havia organizado os ataques, 
mas aceitou indenizar os parentes das 
vítimas. 

Em troca, os E U A retomaram as 
relações diplomáticas com a Líbia, as 
sanções econômicas foram encerradas 
e os americanos retiraram o veto à par
ticipação do país nos órgãos administra
tivos da ONU. Em 2008, quando a então 
secretária de Estado Condoleezza Rice 
visitou Kadafi, a Líbia presidiu, por um 
mês, como membro não permanente, 
as reuniões do Conselho de Segurança 
da O N U . 

Quando ocorreram os atentados 
de 11 de Setembro, em 2001, Kadafi 
declarou que os americanos tinham di
reito à retaliação. E passou a colaborar 
com os serviços secretos ocidentais no 
combate aos extremistas islâmicos na 
Líbia — o que também era de seu inte
resse específico. 

A nova postura diplomática de 
Kadafi envolveu, em boa medida, um 
de seus filhos, Saif al-Islam. Em maio 
do ano passado, o diário britânico The 
Guardian o apresentou como "a face de 
uma Líbia moderna [...] emergindo do 
passado para se tornar um fervilhante 
centro de investimento ocidental". 



Em 2009, de acordo com Sarah 
Whitson, diretora da organização Hu-
man Rights Watch, Saif patrocinou a 
primeira conferência de direitos hu
manos na Líbia. Em um artigo para o 
diário Tos Angeles Times, publicado em 
fevereiro passado, ela elogiou Saif como 
o principal responsável pela novidade. 
"Nós sentimos que, com o apoio de 
Saif al-Islam, seria possível uma legí
tima liberalização política na Líbia". 
Sarah, no entanto, terminava o artigo 
dizendo que lamentava que as atuais 
manifestações anti-Kadafi estivessem 
sendo reprimidas. 

Internamente, ao longo dos 42 
anos de seu regime, Kadafi buscou 
sustentação política nas grandes tribos 
líbias, atribuindo os cargos de governo, 
assim como seus projetos econômicos 
e empresas estatais, aos grupos tribais 
dominantes. Imaginando criar um tipo 
de democracia direta, aboliu os partido e 
suas instâncias básicas de governo passa
ram a ser cerca de 2 mil conselhos tribais 
locais, em uma hierarquia ascendente. 

Os conselhos locais, abertos a qual
quer cidadão, indicavam por delibera
ção interna seus delegados para duas 
dezenas de conselhos provinciais (cujo 
número variou com o tempo). Estes, 
por sua vez, indicavam delegados para 
o Congresso Geral do Povo, reunindo 
aproximadamente mil representantes. 

O presidente do Congresso, em 
princípio, é o chefe de Estado, de gover
no e do Legislativo. Nessa estrutura, os 
conselhos locais também têm comitês 
executivos, responsáveis pela adminis
tração local, à guisa de prefeituras co
letivas. Ao lado desse arcabouço, há os 
comitês revolucionários, responsáveis 
pela orientação ideológica do regime. 
No topo da hierarquia, estavam — até a 
atual revolta, quando muitos debanda
ram — os membros do Movimento dos 
Oficiais Livres, que tomara o poder 
em 1969. 

Esse sistema (que parece inspirado, 
ainda que vagamente, nas experiências 
ocorridas logo após a Revolução Chine
sa) denominado Terceira Teoria Univer
sal — em contraposição ao capitalismo e 
ao socialismo -, foi descrito por Kadafi 
em seu Livro Verde, publicado em 1975. 

O regime utilizou a enorme renda 
obtida com o petróleo para financiar 
fortemente o desenvolvimento social, 
criando uma importante infraestrutura 
de educação, saúde e assistência social. 

O resultado é claro: o analfabetismo, da 
ordem de 80% nos anos 1960, caiu para 
menos de 18%. Em 1976, havia pouco 
mais de 10 mil universitários, que hoje 
são mais de 200 mil, para uma população 
de 6,5 milhões de habitantes. O número 
de universidades subiu de duas para 12, 
todas públicas. Contando os institutos 
técnicos de nível superior, o total passa 
para 84. 

Isolado, Kadafi 
foi amparado por 
Mandela. Após 
o 11 de setembro, 
aproximou-se 
dos EUA 

A mortalidade infantil na Líbia é de 
21 por mil nascimentos, menos da meta
de da média mundial, de 49 mortes por 
mil nascimentos, conforme a ONU. No 
geral, o país tem uma posição favorável 
em relação ao índice de Desenvolvimen
to Humano da ONU, com a 64a posição 
numa escala de 1 a 177. Seu vizinho Egi

to, muito mais desenvolvido industrial 
e comercialmente, é o 101º colocado. 

O país, no entanto, padece em aspec
tos importantes. Por exemplo, embora 
seja o 17° maior do mundo em super
fície (1,7 milhão km2), sua população é 
apenas a 101a do mundo. E, pior, de seu 
grande território, apenas 1 % é aprovei
tável para fins agrícolas. Além disso, de 
forma geral a Líbia tem uma economia 
estreita, confinada basicamente aos ne
gócios do petróleo. 

O desfecho da guerra civil líbia parecia 
incerto, principalmente após o estabele
cimento da zona de exclusão aérea pela 
ONU. Antes desse fato, o general James 
Clapper, diretor da Inteligência Nacional 
dos EUA, disse em depoimento no Sena
do de seu país que Kadafi não só resistiu 
aos rebeldes porque suas forças são "mais 
bem equipadas", como avaliou que "no 
longo prazo, o regime vencerá". 

A decisão da O N U deu novo fôlego 
aos rebeldes, que àquela altura pareciam 
estar na defensiva. Mas, mesmo que o 
vaticínio de Clapper, em algum momen
to e de algum modo, se confirmasse, 
dadas as diversas defecções que o go
verno sofreu recentemente e a reação 
internacional ao conflito, é praticamente 
certo que o projeto de Kadafi de reciclar 
o regime líbio se encerre. O que virá, 
findas as hostilidades, é outra história. 

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 45, p. 20-27, abr. 2011. 




