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Acompanhe a cobertura de

Andrei Netto, da Líbia

● Depois que vídeos confirma-
ram a captura do ditador com
vida, membros do CNT busca-
vam esclarecer à opinião públi-
ca internacional as circunstân-
cias de sua morte. Segundo a
versão mais recente, Muamar
Kadafi teria sido morto com
um tiro na cabeça, durante con-
fronto entre rebeldes e solda-
dos leais ao regime, sem que
se saiba de onde partiu o dispa-
ro fatal.

De acordo com o primeiro-
ministro do CNT, Mahmoud Ji-
bril, Kadafi não teria resistido
à prisão no momento em que
foi cercado, após o bombar-
deio de seu comboio. No mo-
mento da prisão teriam sido
registradas as imagens do ex-
ditador vivo.

A seguir, teria ocorrido novo
enfrentamento com militares
leais ao regime deposto. Nes-
se momento, Kadafi teria sido
atingido por um tiro na cabeça.
“O médico legista não pode
dizer se a bala vinha dos revo-
lucionários ou das forças de
Kadafi”, disse Jibril, que ne-
gou que uma ordem de execu-
ção tivesse sido dada pelo
CNT. Ainda de acordo com o
premiê, o ditador teria sido le-
vado para um hospital de cam-
panha antes de morrer.

Mais cedo, o comandante
das forças do CNT ao sul de
Misrata havia apresentado
uma versão mais detalhada,
mas por vezes conflitante com
a apresentada por Jibril. / A.N.

✽ESPECIAL

FOTOS: AFP,AP e REUTERS

Circunstâncias da
morte embaraçam
novo regime

● O ESTADO
NA LÍBIA

A morte
do ditador

Capitulação. Imagens gravadas por combatentes mostram últimas etapas do ditador: capturado, ferido e morto; em sua declaração derradeira, Kadafi disse que ‘todos os líbios o amavam’

Andrei Netto
ENVIADO ESPECIAL / TRÍPOLI

De forma sangrenta e nebulo-
sa, a Líbia encerrou ontem os
42 anos de Muamar Kadafi na
cena política do país. Em cir-
cunstâncias ainda não esclare-
cidas, o ditador foi morto du-
rante a fuga de seu comboio de
sua cidade natal, Sirte, último
reduto do antigo regime.

Imagens de um cinegrafista
amador mostram o “coronel” fe-
rido, mas ainda vivo, antes de ser
declarado morto pelo Conselho
Nacional de Transição (CNT), o
órgão máximo do movimento re-
belde. Quase indiferentes às sus-
peitas de uma execução sumá-
ria, multidões festejaram nas
ruas de Trípoli o que conside-
ram ser a “Líbia livre”.

O cerco a Sirte, cidade de 100
mil habitantes a 450 quilôme-
tros da capital, prolongava-se ha-
via um mês. Nas últimas horas,
porém, os rebeldes avançaram
ao chamado Setor 2, ou Dollar, o
coração da cidade. Segundo auto-
ridades do CNT ouvidas pelo Es-
tado na quarta-feira, em Trípo-
li, esperava-se que “cinco ou seis
‘personalidades’ do regime” esti-
vessem cercadas na região.

Às 8h30 de ontem, Kadafi e lí-
deres do regime, como seu filho
Moutassin e o ex-ministro da De-
fesa, Abu Bakr Yunis Jabar, fu-
giam do centro da cidade num
comboio quando foram intercep-
tados por um bombardeio de
aviões de França e EUA, sob o
comando da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan).

Por terra, os rebeldes alcança-
ram os veículos. Imagens amado-
ras gravadas e divulgadas no You-
Tube mostram os últimos instan-
tes de vida do ditador. Ferido e
debilitado – após ser retirado de
uma tubulação de esgoto, segun-
do a rede de TV CNN –, Kadafi é
cercado de guerrilheiros, que gri-
tam “Allah u akbar (Deus é
maior)”.

A notícia da prisão espalhou-
se então pelo país. Por volta de 11
horas, os primeiros gritos e dis-
paros de comemoração começa-
ram em Trípoli. Por volta de
12h30, a morte de Kadafi foi
anunciada por Abdelhakim Be-
lhadj, chefe militar do CNT –
confirmação sucedida de uma fo-
to do ditador ensanguentado.
No momento em que as imagens
foram mostradas pelas emisso-
ras de TV árabes, uma festa to-
mou Trípoli e multidões foram
às ruas portando armas e bandei-
ras da nova Líbia.

Admissão. Em meio à celebra-
ção, no Hotel Radisson Blu –
uma das sedes do governo provi-
sório –, Mahmoud Jibril, primei-
ro-ministro do CNT, confirmou
a morte do ditador, mas não as
circunstâncias dela. “Esperáva-
mos este momento há muito
tempo. Muamar Kadafi está mor-
to”, disse, completando, em tom
conformista: “Gostaria de tê-lo
capturado vivo. Mas ele está mor-
to”.

Questionado pelo Estado
após seu pronunciamento, Jibril
não explicou as circunstâncias
da morte. “Não posso garantir
que ele não tenha sido morto em
um ataque aéreo”, reafirmou. À
noite, o premiê disse que o ex-lí-
der morreu em consequência de
ferimentos durante uma troca
de tiros entre forças do CNT e
kadafistas.

Instantes depois, o ministro
das Finanças e do Petróleo do
CNT, Ali Tarhouni, informou
que Kadafi não havia morrido no
bombardeio. “Até onde sabe-
mos, ele não foi morto no ataque
aéreo. Foi durante choque com
os rebeldes de Misrata”, afir-
mou. Ao longo do dia, rumores
sobre um jovem que teria assassi-
nado o ditador com um tiro de
pistola Browning Hi Power
9mm, dourada, pertencente ao
arsenal de Kadafi, circulavam pe-

lo país.
Alheia às dúvidas, a multidão

jogou-se às ruas de Trípoli e ou-
tras grandes cidades para come-
morar o que muitos consideram
o fim da revolução armada inicia-
da em 17 de fevereiro de 2010,
que teria deixado cerca de 25 mil
mortos no país. A morte tam-
bém põe fim a 42 anos de prota-
gonismo de Kadafi e sua família
na cena política da África e do
Oriente Médio. Determinado a
virar a página da história, o CNT

informou que a produção de pe-
tróleo começa a ser reestabeleci-
da no país. Antes do conflito in-
terno, a Líbia produzia 1,6 mi-
lhão de barris por dia. Hoje, a pro-
dução seria de 350 mil barris.

Depois de 42 anos de protagonismo na cena política,
ditador é morto em circunstâncias desconhecidas após ser

retirado de tubulação de esgoto durante fuga de Sirte; CNT declara
o país liberado e multidão festeja nas ruas na Trípoli

Sem Kadafi,
nasce a

‘Líbia livre’
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1951
Independência da Líbia

1959
Reservas de petróleo são
descobertas e mudam a
economia do país, um

dos mais pobres da África.
Hoje, a Líbia tem o melhor

Índice de Desenvolvi-
mento Humano

(IDH) da
região

1969
O coronel Muamar Kadafi,
então com 27 anos, lidera
golpe que depõe a monarquia
e impõe uma ditadura
militar apoiada no Islã e no
nacionalismo árabe

Década de 70
Kadafi propõe o “Estado das
massas”, no qual, em tese, as
decisões são tomadas por
comitês tribais, sem partidos
políticos. Na prática, Kadafi
toma as decisões e reprime

a oposição

Amorte de Muamar Kadafi não foi resul-
tado de uma operação militar, limpa
na essência e eficiente na técnica, co-
mo o ataque americano contra o escon-

derijo de Bin Laden, em maio, mas é consequên-
cia da interferência direta das forças da coalizão
na ação dos rebeldes da Líbia.

Vilão da história durante a maior parte dos 42
anos em que se manteve no poder, Kadafi sabia
bem como deveria agir para desaparecer aos olhos
do inimigo. A rede de vias subterrâneas que cons-
truiu sob a capital, Trípoli, com dimensões equiva-
lentes a das ruas da superfície, interligando gran-
des abrigos, protegidos com cúpulas de cerâmica
destinadas a disfarçar a emissão de sinais de comu-
nicações e de processamento de dados, servem de
referência.

No campo de batalha, as forças do Conselho Na-
cional de Transição (CNT) começaram mal, per-
dendo espaço, pessoal e equipamentos para as tro-
pas regulares. Como um exército improvisado, gru-
pos despreparados, mesclados por militares deser-
tores, circulavam pelo país com suas armas. A ma-
nutenção de posições e o eventual avanço eram

garantidos pelo bombardeio aéreo, intenso e diá-
rio, dos 180 aviões da coalizão internacional.

Há pouco menos de quatro meses o quadro mu-
dou. Nessa época, o chefe da polícia política líbia,
Abdulah Al-Sinuse, declarou que havia times das
forças especiais britânicas e francesas atuando
clandestinamente no treinamento dos rebeldes.
Não houve resposta do comando conjunto, mas a
eficiência cresceu. Pela primeira vez foi divulgado
que o contingente chegava a 18 mil, com 40 tan-
ques e 70 blindados leves.

Kadafi foi encontrado em um cano de esgoto
depois de ter seu plano de fuga abortado por meio
de um bombardeio de precisão contra o comboio
que supostamente o levaria para território estran-
geiro. A localização e o rastreamento que antecede-
ram esse momento apresentam todas as caracterís-

ticas dos projetos de alta tecnologia digital, uma
combinação do trabalho de satélites, aviões de
inteligência e, talvez, de agentes na área.

Capturado, espancado, cortado a faca, Kadafi
pediu para não ser baleado mas tomou tiros de 9
milímetros, disparados por “alguém, não sabe-
mos quem”, como disse aos jornalistas uma tes-
temunha, orgulhosa em ter consigo a pistola
dourada tomada do ditador.

Para o CNT, Kadafi não poderia ser preso,
levado para o Tribunal de Haia e processado.
Acima de tudo, não deveria ser ouvido. Hábil
negociador, o “cachorro louco do Oriente Mé-
dio”, na definição do ex-presidente dos EUA
Ronaldo Reagan, esteve nas sombras e nos basti-
dores dos negócios internacionais por tempo
demais.

✽

Bastidores: Roberto Godoy

THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Nas ruas, surpresa
e euforia após
vitória em Sirte
Em Trípoli, população disparou rajadas ao ar para comemorar o
fim do regime de Kadafi e proximidade da pacificação do país

✽ESPECIAL MUAMAR KADAFI

Andrei Netto
ENVIADO ESPECIAL / TRÍPOLI

Às 12h57 de ontem, em meio à
multidão que celebrava nas
ruas de Trípoli, Abib al-Fac Fa-
gui, tomava um café e lamenta-
va os disparos de armas de fo-
go para o ar. “Não gosto de ti-
ros, mas o povo esperava por
esse momento há muito tem-
po”, ponderou.

Aos 69 anos, Abib participou
da segunda revolução de sua vi-
da – a primeira, há 42 anos, levou
o ditador Muamar Kadafi ao po-
der. Ontem, ele celebrou: “Dei-
xei Kadafi em 1972, fui preso e
parti para o exílio. O governo era
o contrário do que prometia ser.
Enfim, acabou.”

Ao redor de Abib, jovens líbios
comemoravam com euforia a
morte do ex-líder e tomavam a
Praça dos Mártires, a antiga Pra-
ça Verde, onde Kadafi costuma-
va discursar à população. Adam
Ahmed, de 22 anos, americano
filho de líbios que voltou ao país
em março para participar da re-
volução em Benghazi, mostrava-
se incrédulo. “O que sinto é algo
impossível de descrever. Foi to-
talmente inesperado que o fim

chegasse tão rápido”, repetia.
“Mas não acabou. É apenas o co-
meço. O trabalho mais duro está
apenas começando: é a recons-
trução. Agora é o momento para
uma revolução pacífica, o mo-
mento de fazer as coisas muda-
rem na Líbia.”

A notícia do fim do ditador já
aliviava muitos na capital, que es-
peravam ansiosos havia sema-
nas pela queda da cidade e o
anúncio da “Líbia livre” – marco
oficial a partir do qual se realiza-
rão eleições e um referendo so-
bre a nova Constituição do país –
a primeira em 42 anos.

Em meio aos disparos – mui-
tos dos quais de armas pesadas –,
aos fogos de artifício, aos gritos
da multidão e aos tambores que
embalavam hinos e gritos de “Al-
lah u akbar”, Mohamed Shawsh,
contador de 26 anos, dizia-se em
estado de choque. “Ainda não
consigo acreditar que ele se foi.
Nós nunca tínhamos experimen-
tado essa sensação antes”, disse,
completando: “Esse sentimento
é de liberdade”.

Nem todos, porém, demons-
travam a mesma alegria. Vestin-
do um uniforme militar e osten-
tando a cabeça raspada após ter

aderido aos rebeldes que comba-
teram em Bani Walid, Khaled
Medhat mostrava-se cansado e
dividido. “Não queria que ele ti-
vesse sido morto. Queria que ti-
vesse sido preso e julgado. Na ca-
beça de muitos líbios, Kadafi
morreu em sua terra natal e lu-
tando até o final, como havia pro-
metido”, lamentou.

Geólogo de 29 anos, Moha-
med Egwatn concorda em parte
com Medhat. Preso no início de
março, após participar de mani-
festações em Trípoli, o jovem
queria vingança, mas dentro dos
limites da lei. “Seria melhor vê-
lo na prisão do que vê-lo morto,
mas aconteceu, não posso escon-
der que estou feliz”, disse ele,
ponderando: “Eu adoraria ver Ka-
dafi sofrendo o que sofremos”.

Mohamed Salah, de 22 anos,
estudante convertido em revolu-
cionário, também lamentava o
desfecho da revolução, mas não
acreditava que um mártir surgia
ontem. Ele entende que o apoio
ao ex-ditador é minoritário na
“Líbia livre”. “Talvez Kadafi seja
considerado um mártir por uma
pequena parte da população da
Líbia”, disse. “Mas será por uma
parte muito, muito pequena.”

Kadafi ganhou
tempo com ajuda de
rede subterrânea

Fim da guerra. Acima, pistola atribuída a Kadafi; abaixo, corpo de Mutassim, filho do ex-ditador
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A morte
do ditador
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Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Muamar Kadafi morre no mo-
mento em que Tunísia e Egito se
preparam para eleições parla-
mentares e líderes de Síria, Iê-
men, Jordânia, Argélia e Bahrein
tentam se manter no poder, com
diferentes graus de sucesso.

O iemenita Abdullah Saleh re-
tornou semanas atrás para Sa-
naa depois de tratar de ferimen-
tos graves na Arábia Saudita. No
poder há três décadas, ele reluta
em liderar uma transição para a
democracia e enfrenta a oposi-
ção em conflitos armados.

As forças de segurança de Ba-
shar Assad, na Síria, são acusa-
das pela ONU de terem matado 3
mil pessoas. Em algumas áreas,

como a cidade de Homs, existe
um embrião de guerra civil. Esta
semana, contudo, manifesta-
ções gigantescas a favor de As-
sad em Damasco e Aleppo, as
duas maiores cidades sírias, mos-
traram que o regime ainda tem
apoio popular, especialmente de
minorias cristãs, alauita e drusa.

O Bahrein, depois de massa-
crar protestos opositores, com
ajuda da Arábia Saudita, corre o
risco de ver suspensa a compra
de US$ 53 milhões em armas dos
EUA. Os americanos, que man-
têm a sua Quinta Frota no país,
aguardam um relatório interna-
cional sobre a violação de direi-
tos humanos da monarquia.

Longe dos holofotes, o rei Ab-
dullah II, da Jordânia, trocou seu
gabinete na semana passada
após ter fracassado na imple-
mentação de reformas. Acampa-
mentos em protesto contra seu
regime se espalharam pelo país e
consultorias de risco avaliam co-
mo delicada a sua situação.

A Argélia é a única república

do norte da África que ainda não
viu a queda do regime. Com o
dinheiro do petróleo, conseguiu
subsidiar os preços de alimentos
e aumentar os salários do funcio-
nalismo público. Há temores, po-
rém, sobre a saúde do presidente
Abdelaziz Bouteflika. As próxi-
mas eleições serão em 2014.

Na Arábia Saudita, a monar-
quia não corre risco, mas repri-
me com violência levantes xii-
tas. Internamente, alguns pas-
sos em direção a reformas foram
dados, como o concessão ao di-
reito de voto para mulheres.

O Egito se prepara para elei-
ções parlamentares, mas a esco-
lha de um presidente deve ficar
para 2013. Alguns ativistas di-
zem haver um acordo para a Ir-
mandade Muçulmana controlar
o Parlamento em uma aliança
com os laicos do Partido Wafd.
Até agora, os militares seguem
firmes no poder e cresceram os
ataques contra cristãos coptas.

Na Tunísia, a expectativa é de
que uma coalizão moderada islâ-
mica, liderada pelo Partido En-
nahda, vença as eleições de do-
mingo. Depois de choques entre
religiosos e laicos, há muita
apreensão sobre o futuro das li-
berdades civis no país.

● Abdul Hamid al-Hami tinha
uma profissão de prestígio. Ago-
ra, está desempregado. Esse
cientista político de 38 anos era
professor do Livro Verde, que

Muamar Kadafi publicou em
1975 para “anunciar aos povos a
solução teórica definitiva” para
todos os problemas políticos,
econômicos e sociais da humani-
dade. A matéria era obrigatória
para todos os estudantes, com
1h30 de aula por semana. À per-
gunta sobre o que ocorreria se
alguém criticasse a obra, Hami
disse ao ‘Estado’: “Aluno e pro-

fessor seriam fuzilados.”
A obra ataca a democracia re-

presentativa e defende o “poder
para o povo” por meio de assem-
bleias. Mas adverte: “Tal é a de-
mocracia verdadeira do ponto de
vista teórico, mas, na prática, são
sempre os mais fortes que gover-
nam.” Foi isso o que os líbios
aprenderam nas últimas déca-
das. / L.S.

Década de 80
Ditador é acusado de patroci-
nar ações terroristas no Oriente
Médio e na Europa, apoiando
grupos como a Frente de Liber-
tação Palestina e o Exército Re-
publicano Irlandês (IRA). A rela-
ção com os EUA piora

1986
EUA bombardeiam instalações
militares e áreas residenciais
em Trípoli e Benghazi, matando
dezenas. Recentemente, noti-
ciou-se que a filha adotiva de
Kadafi, que supostamente mor-

reu no ataque, teria so-
brevivido e trabalharia num
hospital de Trípoli

1988
Uma bomba explode um avião
da PanAm, que cai sobre a cida-

de de Lockerbie, na
Escócia, e deixa

270 mortos. Dois
agentes líbios são
responsabilizados
pelo atentado, mas o

governo de Kadafi se
recusa a
extraditá-los. Em
resposta, a ONU, em
1992, impõe um

embargo à Líbia

1993
Um dos passos iniciais para a re-
dução da pressão externa sobre a

Líbia é o rompimento das
relações de Trípoli com o Irã,
acusado de apoiar grupos
extremistas líbios

1996
Mais de mil detentos da prisão
de Abu Salim, militantes islâmi-
cos e presos políticos, são mor-
tos pela polícia. O incidente fica
conhecido como o “Massacre de
Abu Salim”. O governo nega o
fato, recusando-se a dar qualquer
notícia aos parentes das vítimas.
Em 2001, Trípoli começa a infor-
mar os familiares das mortes

1997
O Vaticano retoma relações di-
plomáti-
cas
com a
Líbia

1998
Kadafi sobre-
vive a um
atentado exe-
cutado pelo
grupo extremista
Movimento
dos Mártires
Islâmicos

Vídeo. Veja comentário de
Lourival Sant’Anna

tv.estadao.com.br/videos

Iêmen, Jordânia, Bahrein e
Síria tentam evitar colapso

ESAM AL-FETORI/REUTERS

Nem líbios sabem o que fazer da liberdade
Democracia, teocracia islâmica ou nova ditadura? Os líbios nunca se perguntaram. Era preciso antes aniquilar Kadafi fisicamente

Lourival Sant’Anna

“O irmão da minha mulher
pertence aos Lejan Thawria”,
contava o topógrafo Nasser
Abia Khris, de 33 anos, referin-
do-se aos Comitês Revolucio-
nários, a rede de espiões e mi-
licianos que ajudava a susten-
tar o regime de Muamar Kada-
fi. “Ele (o cunhado) me per-
guntou: ‘O que você fará se Ka-
dafi vencer?’”, questionou Kh-
ris, em 11 de setembro. “Vou
vender minha casa. Ela vale
300 mil dinares. Conseguirei
50 mil nela. Vou embora da Lí-
bia.”

Fazia quase três semanas que
o Conselho Nacional de Transi-
ção (CNT) havia tomado Trípo-
li, e agora avançava sobre os últi-
mos redutos de Kadafi. Khris
nem sequer pegara em armas.
No início da revolução, seu ir-
mão fora flagrado em um posto
de controle militar levando 25
mil dinares (US$ 17 mil) que sua
família havia juntado para ajudar
os rebeldes de Zlitan, de onde
provém. Mas ele sentia que se ti-
nha exposto o suficiente para
sua vida estar ameaçada, e fazia
planos de contingência em caso
da volta de Kadafi.

Dois dias depois da queda de
Trípoli em 23 de agosto, Fawzie
Hajjaj, uma viúva de 40 anos, fes-
tejava com seu filho, Khalil, de 9
anos, na Praça Verde, rebatizada
Praça dos Mártires. “Só vamos
dormir tranquilos quando ele
(Kadafi) for preso”, dizia Faw-
zie, cuja participação na revolu-
ção fora cuidar de manifestantes
feridos na sua casa. “Cada um de
nós ajudou como pôde”, teste-
munhou sorrindo.

Os combatentes de Misrata
que cercavam Sirte se impacien-
tavam com a demora da lideran-
ça civil em autorizar o avanço so-
bre a cidade. “Nossa revolução
não terá acabado enquanto não
pegarmos Kadafi”, assinalava Sa-
lem Daghmai, um taxista de 35
anos que se engajara nos comba-
tes desde o começo, em Misrata.
“Será um desastre se Kadafi fugir
do país, porque vai se rearmar e
voltar. Precisamos pegá-lo.”

Depois de suportar por qua-
tro décadas as provas cotidianas
de onipotência de Kadafi, na for-
ma de uma violência sem contro-
le nem limites, os líbios conti-

nuavam vivendo o pesadelo de
seu retorno triunfal. O alívio des-
sa angústia pessoal é uma das
sensações que eles experimen-
tam agora com a notícia da mor-
te do ditador. Inversamente, ela
consolida uma sensação jamais

experimentada pelos líbios: a de
que eles podem ser donos do
seu destino.

‘Escravidão’. “Vivíamos como
escravos”, repetia, no início da
revolução, o contador Sohaib Bo-

germa, de 27 anos, que trabalha
para uma firma escocesa em Ben-
ghazi. “Nunca aceitaremos vol-
tar para avida que tínhamos. Ago-
ra vamos até o fim.” Como ele,
muitos integrantes da classe mé-
dia, com bons empregos e vida

confortável, explicavam que na-
da disso valia a pena, na falta da
liberdade.

Muitos ocidentais têm pergun-
tado o que os líbios farão com
essa liberdade, que caminho to-
marão: o da democracia, o de
uma teocracia islâmica ou o de
uma nova ditadura, dada a falta
de familiaridade do mundo ára-
be-muçulmano com os valores
democráticos. A verdade é que
nem os líbios sabem. Ao longo
dos últimos oito meses, eles se
concentraram em aniquilar Ka-
dafi, no sentido físico, o que foi
conseguido apenas ontem.

Antes do levante iniciado no
dia 17 de fevereiro, o máximo a
que eles aspiravam eram refor-
mas no interior do regime, como
as prometidas por Seif al-Islam,

filho e aparente sucessor de Ka-
dafi. Os líbios nunca se pergunta-
ram antes que papel gostariam
que o Islã tivesse na política, ou
que sistema político seria me-
lhor para eles. Na Líbia, não ha-
via perguntas. Apenas uma res-
posta: Kadafi.

Portanto, é uma questão total-
mente em aberto que Líbia está
nascendo hoje – assim como que
Egito, que Tunísia e, muito pro-
vavelmente, que Síria brotarão
da Primavera Árabe.

‘Na prática, os mais
fortes governam’,
ensina ‘Livro Verde’

estadão.com.br

Argélia e Arábia Saudita
escaparam de protestos;
pioneiros da primavera
árabe, Egito e Tunísia se
preparam para eleições

Vitória. Soldados do Conselho Nacional de Transição celebram a queda de Sirte, cidade natal do ex-ditador e último reduto kadafista, sitiada havia um mês
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1999
A Líbia aceita extraditar acusa-
dos do atentado de Lockerbie.
ONU retira sanções e a
Grã-Bretanha retoma
as relações diplomáticas

2001
Um dos acusados do aten-
tado, Abdelbaset Ali Moha-
med al-Megrahi, é conde-
nado à prisão perpétua.
Kadafi condena o atenta-

do de 11 de Setembro e
compartilha com os EUA
dados sobre a Al-Qaeda

2003
Líbia assume responsabilidade
sobre o atentado de Lockerbie e
aceita o pagamento de US$ 10
milhões por vítima, um total de
US$ 2,7 bilhões em indeniza-
ções. O país ainda abandona
seu programa de produção de
armas de destruição em massa

2006
Os EUA, sob governo de
George W. Bush, retomam rela-
ções diplomáticas com a Líbia e
retiram o país da lista de
patrocinadores do terrorismo

2007
Em acordo com a UE, a Líbia
liberta o médico palestino e as
enfermeiras búlgaras condena-
das à morte por infectarem 400
crianças com o vírus da aids, em

1999. Em troca, a UE oferece ao
país acordos de cooperação
nuclear, militar e industrial,
entre outras áreas

Barack Obama
Presidente
dos EUA

“Hoje (ontem) é um dia memo-
rável na história líbia. A sombra
da tirania foi dissipada”

David Cameron
Premiê britânico
“Devemos nos lembrar

dos inúmeros líbios que
morreram nas mãos desse
brutal ditador”

Nicolas Sarkozy
Presidente francês
“A morte Kadafi é um

grande avanço na batalha
enfrentada por mais de oito
meses pelo povo líbio”

Silvio Berlusconi
Premiê italiano
“Sic transit gloria

mundi (do latim: ‘Assim o
mundo caminha’). Agora, a
guerra acabou”

Dmitri Medvedev
Presidente russo
“Esperamos a paz na

Líbia. Os governantes do país
devem concordar com um
Estado democrático”

Angela Merkel
Chanceler alemã
“A Líbia deve fazer

reformas políticas para garantir
que as conquistas da primavera
árabe não sejam desfeitas”

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

Poucas horas depois de confir-
mada a morte do ditador da Lí-
bia, Muamar Kadafi, o presi-
dente dos EUA, Barack Oba-
ma, tratou de envernizar a ce-
lebração americana. Ciente
dos riscos de conflitos tribais
no país, Obama discretamen-
te condicionou a cooperação
dos EUA ao empenho do gover-
no de transição líbio em cons-
truir um modelo democrático
e em conduzir eleições justas
e livres.

“Hoje, podemos definitiva-
mente dizer que o regime de Ka-
dafi chegou ao fim. Um dos
mais longevos ditadores não
existe mais. Vocês venceram a
revolução”, afirmou Obama, pa-
rabenizando os líbios pelo tér-
mino desse “longo e doloroso
capítulo” de sua história. “A
sombra da tirania foi eliminada.
E, com essa enorme promessa,
o povo líbio tem a grande res-
ponsabilidade de construir uma
Líbia inclusiva, tolerante e de-
mocrática, que se destaque co-
mo a reprimenda final à ditadu-
ra de Muamar Kadafi.”

Obama assegurou não ser esse
um caminho curto e fácil. Mas
lembrou que há um ano era im-
possível imaginar a libertação da
Líbia. Como prenúncio do próxi-
mo passo da primavera árabe,
Obama apostou na queda do pre-

sidente da Síria, Bashar Assad.
Seu porta-voz, Jay Carney, con-
firmou essa interpretação.

“Para a região, os eventos de
hoje provam ainda mais que o re-
gime de um mão de ferro inevita-
velmente chega a um fim”, disse
Obama. “Por todo o mundo ára-
be, cidadãos levantaram-se para
reclamar seus direitos. Jovens re-
preendem poderosamente a di-
tadura. E aqueles líderes que ten-
tam negar a dignidade humana
fracassam”, completou.

Reação. A resposta da secretá-
ria de Estado dos EUA, Hillary
Clinton, ao saber da morte de Ka-
dafi, foi mais espontânea:
“Uau!”

Anteontem, em visita surpre-
sa a Trípoli, ela ofereceu a ajuda
americana ao Conselho Nacio-
nal de Transição (CNT), que as-
sumiu o poder interinamente
desde a tomada de Trípoli há
dois meses, e declarou publica-
mente sua esperança de ver Ka-
dafi “morto ou capturado”.

Ontem de manhã, Hillary pre-
parava-se para uma coletiva de
imprensa em Cabul, no Afega-
nistão, quando assustou-se ao
ler na tela de seu telefone celu-
lar a notícia sobre a prisão e pro-
vável morte de Kadafi. “Uau! No-
tícia sem confirmação sobre a
captura de Kadafi. Não confir-
mada. Não confirmada”, afir-
mou, abrindo um amplo sorri-
so. “Recebemos um monte des-
sas (notícias) antes. Ele foi cap-
turado um par de vezes”, disse,
duvidando a princípio da infor-
mação, como mostraram ima-
gens da rede de televisão ameri-
cana CBS News.

Cautela. Ao contrário de Hil-
lary, o vice-presidente america-
no, Joe Biden, preferiu mostrar-

se um pouco mais cauteloso em
relação à transição política da Lí-
bia, ao final dos 42 anos de dita-
dura de Kadafi. O país, conforme
afirmou em Plymouth, “terá
uma chance”.

Igualmente menos festivo, o
senador republicano John
McCain, concorrente de Obama
na eleição de 2008, advertiu para
a necessidade de os EUA e a Euro-
pa aprofundarem seu apoio à Lí-
bia. “Esse foi apenas o primeiro
passo da revolução líbia”, afir-
mou.

Saddam Hussein, Osama bin
Laden e Ratko Mladic também
tiveram ações de captura cine-
matográficas. Saddam estava
escondido no buraco de uma
casa ao ser encontrado, em de-

zembro de 2003, depois de oito
meses desaparecido – ele foi
morto logo depois. Já o general
servo-bósnio Ratko Mladic se
escondeu por anos até ser captu-
rado em maio e levado a julga-
mento no Tribunal Penal Inter-
nacional, em Haia. No caso de
Bin Laden, os americanos envia-
ram uma equipe de elite para

abater o terrorista e optaram
por não divulgar imagens da
ação. Dos líderes árabes depos-
tos ao longo do ano, Kadafi é o
único que acabou morto. Hos-
ni Mubarak, do Egito, buscou
refúgio no balneário de Sharm
el Sheik. Zine al-Abidine Ben
Ali, da Tunísia, conseguiu asilo
na Arábia Saudita. / G.C.

Morte de líder amplia
festa na Faixa de Gaza

REAÇÕES

✽ESPECIAL
MUAMAR KADAFI

Washington
celebra
triunfo com
discrição
Objetivo de Obama é evitar conflitos
tribais e pressionar governo provisório

PARA LEMBRAR

A morte
do ditador

● O ESTADO
EM ISRAEL

Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL
CIDADE DE GAZA

A maioria na Faixa de Gaza é soli-
dária aos líbios que desafiaram o
poder do coronel Muamar Kada-
fi. Na tarde de ontem, a notícia

de que o ditador da Líbia havia
sido assassinado – dois dias após
Israel libertar 477 palestinos em
troca do soldado Gilad Shalit –
só fez crescer o clima de festa
entre a população do isolado ter-
ritório palestino.

Animado com a deposição de
ditadores aliados de americanos
e europeus na Tunísia e no Egito,
o Hamas, desde o início, exaltou
os manifestantes anti-Kadafi
(embora hoje silencie sobre os
protestos na Síria, aliada estraté-
gica do grupo).

A facção islâmica palestina ra-
pidamente “reconheceu” o Con-
selho Nacional de Transição
(CNT) como legítimo represen-
tante do povo líbio, assim que
Trípoli caiu. No entanto, Khaled
Abu Ahma, palestino de 40 anos,
criado em Trípoli e casado com
uma líbia, discorda de seus vizi-
nhos da periferia de Gaza. Ele
diz que “nunca morreu de amo-
res, nem odiou Kadafi”, mas se
revoltou com o modo como o di-
tador foi morto e, em seguida,
teve seu cadáver exibido

A mulher de Ahma, Asma – ela
sim, pró-Kadafi –, foi para o quar-
to chorar quando a rede Al-Jazi-
ra mostrou o vídeo do corpo do
ditador. “Não gosto dele, mas a
forma como tudo ocorreu foi

muito humilhante”, diz ele.
Ahma mudou-se para a Líbia

aos 6 anos, formou-se em enge-
nharia naval em Trípoli e, aos 26,
foi trabalhar na recém-criada
Guarda Costeira da Autoridade
Palestina, em Gaza. Desde 2007,

quando o Fatah foi expulso do
território, a força naval está ino-
perante e ele passa os dias em
casa.

A relação de Kadafi com os pa-
lestinos foi sempre marcada por
extremos. Ícone do pan-arabis-
mo, ele recebeu dezenas de mi-
lhares de palestinos nos anos 70
e 80 e apoiou as facções mais ra-
dicais da OLP, como o grupo Se-
tembro Negro.

No entanto, em 1993, quando
foram firmados os Acordos de
Oslo, reconhecendo o direito de
existência de Israel, Kadafi rom-
peu com Yasser Arafat. Furioso,
ele expulsou parte dos ex-alia-
dos que viviam na Líbia e anun-
ciou sua cidade natal, Sirte, “li-
vre de palestinos”.

“Acho que fomos punidos por-
que Arafat falou com vários líde-
res árabes antes de assinar os
acordos, mas não com Kadafi”,
afirma o engenheiro. “Meus vizi-
nhos e amigos sofreram muito.
O Egito recusou-se a abrir a fron-
teira para os palestinos expulsos
da Líbia. Muitos conhecidos
meus tiveram de ficar acampa-
dos na fronteira por meses.”

Ao contrário da maioria dos pa-
lestinos na Líbia, Ahma conse-
guiu manter seu emprego até
1999, ano em que passou a traba-
lhar em Gaza. Questionado so-
bre a possibilidade de haver de-
mocracia em seu antigo país, ele
duvida. “O CNT é um grupo de
milícias com interesses contradi-
tórios. E nada democráticos.”

Capturados em
ações históricas

● Punição

● Troco
“Espero que (Kadafi) esteja no
inferno com Hitler”, disse Kathy
Tedeschi, viúva de Bill Daniels,
um dos 270 mortos no atentado
de Lockerbie, quando um Jumbo
da Pan Am explodiu na Escócia.

KHALED ABU AHMA
ENGENHEIRO PALESTINO
“Acho que fomos punidos porque
Arafat falou com vários líderes
árabes antes de assinar os
acordos, mas não com Kadafi. O
Egito recusou-se a abrir a
fronteira para os palestinos
expulsos da Líbia”A ut
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2008
Em momento simbólico, a Lí-
bia assume a presidência rota-
tiva do Conselho de Segurança
da ONU por um mês. A ex-se-

cretária de Estado dos EUA,
Condoleezza Rice, vai ao país,
estreitando laços com Trípoli

2009
Megrahi, condenado pelo
atentado de Lockerbie, é
libertado da prisão na Escócia
por compaixão – ele teria
câncer. Foi recebido como
herói nacional na Líbia. No
fim de 2010, documentos reve-
lados pelo WikiLeaks mostra-
ram que Kadafi ameaçara
romper pactos comerciais
com o governo britânico caso
Megrahi morresse na prisão

2010
País faz acordo com a UE para
combater a imigração ilegal. A
Líbia é uma das principais
rotas de acesso dos africanos

2011
Incentivados pela Primavera
Árabe, opositores vão às ruas
contra a prisão de um advoga-
do de direitos humanos. Kada-

fi reprime protestos.
Seis meses depois,

rebeldes tomam
Trípoli e Kada-

fi desaparece

Dilma Rousseff
Presidente
brasileira

“O fato de a Líbia estar em um
processo democrático é algo
que todo o mundo deve apoiar”

Ban Ki-moon
Secretário-geral
da ONU

“O caminho líbio será difícil e
cheio de desafios. É hora de os
líbios se unirem”

Nabil al-Arabi
Secretário-geral
da Liga Árabe

“Peço que os líbios olhem para
o futuro sem mágoas ou
sentimentos de vingança”

Hillary Clinton
Secretária de
Estado dos EUA

“(A morte de Kadafi) não
garante o fim do conflito (no
território líbio)”

Hugo Chávez
Líder venezuelano
“Lembraremos

(de Kadafi) como um grande
lutador, um revolucionário,
um mártir”

Herman Rompuy
Presidente do
Conselho Europeu

“A morte de Kadafi marca o fim
de uma era de despotismo e
repressão”

Amorte de Muamar Kadafi é a mais
recente vitória de uma nova aborda-
gem americana a respeito da guer-
ra: poucos soldados, uso pesado de

poderio aéreo, incluindo aviões não tripula-
dos e certo grau de dependência de aliados.
Poucos meses atrás, essa visão tinha poucos
fãs. Não era defendida pelos “falcões”, que
pediam mais soldados, nem pelas “pombas”,
que exigiam uma retirada total das tropas.

O presidente Barack Obama foi criticado e
acusado de “liderar na retaguarda”. Os últi-
mos meses, porém, trouxeram uma sequên-
cia de sucessos. Em maio, os EUA assassina-
ram Osama bin Laden. Em agosto, Trípoli
caiu e Kadafi fugiu. Em setembro, o ataque de
um drone matou no Iêmen Anwar al-Awlaki,
um dos principais agentes da Al-Qaeda. E, na
quinta feira, as pessoas ainda digeriam as ima-
gens do cadáver do ditador líbio.

“Ao lado de nossos amigos e aliados, de-
monstramos aquilo que a ação coletiva é ca-
paz de conseguir no século 21”, disse Obama.
Ontem, até congressistas republicanos para-
benizaram o governo. “É um grande dia”, dis-
se o senador John McCain. “Acho que o gover-
no merece boa parte do crédito. É claro que
eu defendia outro tipo de tática, mas o fato é
que o mundo se tornou um lugar melhor.”
Para o senador Sten Kirk, também republica-
no, “o governo e a secretária de Estado Hil-
lary Clinton merecem nossos parabéns”.

Apesar dos sucessos recentes, restam ain-
da duas questões no ar. Primeiramente, não
está claro qual será o futuro desse novo mode-
lo de guerra. A Síria é um alvo improvável,
levando-se em conta o fato de o país ser mais
populoso do que a Líbia, de ter um Exército
mais forte, de ser menos isolada internacio-
nalmente e de estar numa região mais sensí-
vel do ponto de vista estratégico.

Em segundo lugar, parece que Obama não
terá ganhos políticos expressivos com a vitó-
ria dos rebeldes na Líbia. Sua aprovação su-
biu após a morte de Bin Laden, mas logo vol-
tou a cair. Além disso, é possível que ele en-
frente tensões com os militares nos próxi-
mos meses. O secretário da defesa, Leon Pa-
netta, disse que o Pentágono não pode redu-
zir seu orçamento, mas a maioria dos analis-
tas espera um corte de gastos no setor.

Ainda assim, seus assessores esperam que
os últimos acontecimentos livrem Obama da
acusação de que os democratas são pouco
rigorosos em questões de defesa. “Reagan
tentou pegar Kadafi. Bush tentou pegar Bin
Laden. Obama pegou os dois”, disse um fun-
cionário do alto escalão do governo.

Desiludido com o custo e o resultado incer-
to da guerra no Iraque e no Afeganistão, Oba-
ma se voltou para os drones e para ataques
como o que matou Bin Laden, acreditando
que o futuro da guerra ao terror está em táti-
cas desse tipo. “As lições aprendidas nessas
guerras são óbvias”, disse Micah Zenko, do
Conselho das Relações Exteriores.

A melhoria na capacidade técnica dos
aviões não tripulados teve papel na mudan-
ça. O mesmo pode ser dito do déficit no orça-
mento federal, exacerbado pelo emprego de
tropas no exterior a um custo anual de US$ 1
milhão por soldado.

Outra mudança foi o papel dos aliados. No
caso da Líbia, os EUA permitiram que outros
países assumissem a liderança. De fato, Oba-
ma relutou em intervir, mas foi convencido
pelos franceses. Agora, a questão que resta
não é a possibilidade de a nova abordagem
tornar-se um modelo para guerras futuras.
Em vez disso, a grande dúvida é o que ocorre-
rá na Líbia, nos países da primavera árabe e
até mesmo no Paquistão e no Afeganistão,
que sofrem ataques de drones americanos.
Se esses países não se tornarem mais pacífi-
cos e estáveis, as vitórias obtidas parecerão
breves. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

✽

SÃO JORNALISTAS DO ‘NEW YORK TIMES’

Tânia Monteiro
ENVIADA ESPECIAL / LUANDA

A presidente Dilma Rousseff de-
fendeu ontem, durante visita a
Angola, a reconstrução da Líbia
e disse que o Brasil tem feito to-
dos os esforços para que ela ocor-
ra num clima de paz. Ela afirmou
que a Líbia passa por um proces-
so de transformação democráti-
ca. “Isso não significa que a gen-
te comemore a morte de qual-
quer líder que seja”, assinalou,
referindo-se à captura e morte
de Muamar Kadafi. “O fato de
ela (Líbia) estar no processo de-
mocrático é algo para todo o
mundo... comemorar não é a pa-
lavra certa, mas acho que a gente
deve incentivar, apoiar que os
países tenham internamente ca-
pacidade de viver em paz e na
democracia”, afirmou a presi-
dente, pouco antes de embarcar

em Luanda para voltar ao Brasil.

Embaixada. Logo após o anún-
cio da morte do ditador Muamar

Kadafi, as fotografias, quadros e
demais lembranças com a figura
do líder que restavam na Embai-
xada da Líbia em Brasília já ti-

nham virado cinzas ou lixo.
A única exceção foi o tapete

onde o visitante deve esfregar e
limpar os pés ao entrar na mis-
são diplomática líbia. Funcioná-
rios celebraram a morte do dita-
dor pisando em Kadafi – simboli-
camente, uma das mais insultan-
tes ofensas no mundo islâmico.
Eles se reuniram ao som de músi-
ca, fogos de artifício, gritos de
vitória e suco de laranja para fes-
tejar o fim definitivo de uma das
figuras mais controvertidas da
política internacional.

“Hoje (ontem) é o dia da vitó-
ria, da glória. Tenho mais de 40
anos, e este será o primeiro sem
Kadafi, é o começo de uma nova
vida”, definiu o diplomata Adel
Swisy.

Para a médica Wedad Shala,
a morte de Kadafi abre as por-
tas para a democracia, mas es-
sa não foi a melhor solução pa-
ra os líbios. O ideal, defende
Wedad, seria um julgamento.

“Muitos crimes que Kadafi
cometeu precisam ser explica-
dos, e agora jamais teremos res-
postas para eles”, disse a médi-
ca. / COLABOROU RAFAEL MORAES

MOURA

Dilma defende ‘reconstrução’ da Líbia
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Estadão
no tablet:
vídeos
avaliam
consequên-
cias da
morte de
Kadafi

Festa. Embaixada líbia em Brasília celebra fim da era Kadafi

Nova abordagem
sobre a guerra dá
vitória a Obama

Em Angola, presidente
afirma que ‘não se deve
comemorar morte’, mas
ressalta que líbios vão na
direção da democracia

Alívio.
Líbios
comemoram
a morte de
Kadafi
em
Benghazi,
berço da
revolução
que tirou
o ditador
do poder
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Muamar Kadafi era um ditador
excêntrico e provocador com o
guarda-roupa e o visual de um as-
tro de rock envelhecido. Para
conter rivais em seu país, sancio-
nou espasmos de pavorosa vio-
lência e tumultos, enquanto no
cenário mundial tirou proveito
da imensa riqueza de petróleo
para projetar um papel pessoal
desproporcional. Aos 69 anos,
morreu “o líder irmão”, “o guia
da era das massas”, “o rei dos
reis da África” e – seu preferido –
“o líder da revolução”.

Os rótulos afixados a ele por
outros tenderam a colar mais. O
ex-presidente americano Ronald
Reagan o chamou de “cachorro
louco do Oriente Médio”. O ex-
presidente do vizinho Egito, An-
war Sadat, batizou-o de “líbio
maluco”. Mesmo em seus últi-
mos meses, ele se recusava a ad-
mitir que o país que havia gover-
nado como ditador se voltara
contra ele, dizendo a entrevista-
dores: “Todo meu povo me
ama.”

Kadafi era um oficial subalter-
no de 27 anos quando liderou o
golpe que derrubou, sem derra-
mamento de sangue, o monarca
da Líbia em 1969. Logo em segui-
da, começou a se passar por filó-
sofo nômade do deserto, publi-
cando, de 1976 a 1979, os três vo-
lume do seu Livro Verde, que ofe-
recia sua “terceira teoria univer-
sal” para melhorar as coisas su-
perando capitalismo e socialis-
mo. Ele recebia dignitários na
ampla tenda branca que manda-
va erguer em todos os lugares on-
de ia: Roma, Paris, e, após muita
controvérsia, Nova York, numa
propriedade em Westchester
em 2009. Por dentro da tenda,
as paredes acolchoadas podiam
estar pintadas com motivos tra-
dicionais como palmeiras e ca-
melos ou bordadas com ideias
de Kadafi.

Kadafi declarou que seu siste-
ma político de revolução perma-
nente eliminaria o capitalismo e
o socialismo. Mas ele sustentava
suas apostas financiando e ar-
mando uma cornucópia de orga-
nizações violentas, incluindo o
Exército Republicano Irlandês e
grupos guerrilheiros africanos, e
tornou-se um renegado interna-
cional após seu governo ser vin-
culado a ataques terroristas mor-
tais, particularmente o atentado
a bomba a um jato da Pan Am so-
bre Lockerbie, Escócia, em 1988,
que matou 270 pessoas.

Trégua. Depois da invasão do
Iraque liderada pelos EUA, Kada-
fi anunciou que a Líbia abando-
naria seus esforços para obter ar-
mas não convencionais, incluin-
do um programa nuclear nascen-
te secreto. Anunciou uma nova
era de relações com o Ocidente.
Na Líbia, porém, ele governava
por meio de um círculo cada vez
mais estreito de conselheiros, in-
cluindo seus filhos, e continuou
a destruir qualquer instituição
que pudesse desafiá-lo.

Quando ele perdeu o poder, a
Líbia não possuía Parlamento,
comando militar unificado, parti-
dos políticos, sindicatos, socieda-
de civil e organizações não gover-
namentais. Seus ministérios
eram vazios, com a notável exce-
ção da companhia estatal de pe-
tróleo. Kadafi sobreviveu a in-
contáveis tentativas de golpe e
assassinato depois das quais
exercia uma pesada repressão,
alienando importantes tribos lí-
bias. Ele importou soldados de
suas aventuras frustradas em lu-
gares como Sudão, Chade e Libé-

ria, transformando milícias hete-
rogêneas da Líbia no que definiu
como suas legiões africanas ou is-
lâmicas. “A habilidade de Kadafi
para ter sobrevivido tanto tem-
po repousa em sua posição con-
veniente de não estar compro-
metido com uma ideologia única
e seu uso da violência de manei-
ra tão teatral”, disse Hisham Ma-
tar, autor de In the Country of
Men (No país de homens, em tra-
dução livre).

Kadafi nasceu de pais beduí-
nos analfabetos numa tenda a
pouca distância, para o interior,
da cidade costeira de Sirte em
1942 (algumas fontes situam a
data em 7 de junho). Seu pai era
pastor de camelos e ovelhas.
Seus pais fizeram sacrifício para
ele estudar, primeiro com um
clérigo local e depois na escola
secundária. Ali ele começou a
idolatrar o presidente Gamal Ab-
del Nasser, do Egito, que prega-
va a unidade árabe e o socialis-

mo após depor o rei num golpe
em 1952. Ele mostrou compro-
metimento suficiente para in-
gressar na Real Academia Militar
em Benghazi, na Líbia oriental, e
em 1966 foi enviado à Grã-Breta-
nha para um curso sobre comu-
nicações militares, onde tam-
bém aprendeu inglês.

Em 1.º de setembro de 1969, li-
derou um grupo de oficiais jo-
vens para tomar o governo em
poucas horas quando o rei Idris
estava no exterior. Ele dissolveu
o Parlamento e criou um Conse-
lho de Comando Revolucionário
de 12 membros para governar a
Líbia espelhando o Egito de Nas-
ser. Em um país onde o rei de-
posto, Idris, viera de uma longa
linhagem de figuras religiosas,
Kadafi sentiu-se compelido a
promover suas credenciais islâ-
micas. Ele proibiu o álcool e fe-
chou bares, cabarés e cassinos, e
colocou fora da lei o ensino de in-
glês em escolas públicas. Os si-

nais de trânsito e publicidades
que não estavam em árabe fo-
ram tapados com tinta. Décadas
depois, somente um cabaré ha-
via aberto em toda Trípoli.

Petróleo. A Líbia havia sido de-
sesperadamente pobre até a des-
coberta de petróleo em 1959.
Uma década depois, pouca coisa
dessa riqueza chegara até os lí-
bios. O golpe de 1969 mudou is-
so. O novo governo líbio obrigou
as grandes companhias de petró-
leo e cederem participações ma-
joritárias em troca de acesso con-
tínuo aos campos de petróleo do
país, e ele exigiu uma fatia maior
dos lucros. O padrão foi imitado
por todos os Estados produtores
de petróleo, produzindo mudan-
ças profundas em seu relaciona-
mento com as gigantes petrolífe-
ras. Com o aumento das recei-
tas, Kadafi começou a construir
estradas, hospitais, escolas e ha-
bitações. A expectativa de vida,

que em 1969 era de 51 anos, hoje
é superior a 74. O alfabetismo
saltou para 88%. A renda anual
per capital aumentou para mais
de US$ 12.000 nos últimos anos.
Mas os esforços de Kadafi para
eliminar o governo deixaram a
Líbia em situação difícil, a in-
fraestrutura deteriorada desmen-
tindo a riqueza gerada pelo pe-
tróleo. Fato que, ao que parece,
ele nunca se preocupou.

À medida que Kadafi envelhe-
cia, o oficial bonito, esbelto com
cabelos pretos e curtos, deu lu-
gar a uma figura mais extravagan-
te. Brocados e medalhas adorna-
vam seus uniformes militares,
como fosse algum almirante da
Gilbert & Sullivan, e os cabelos
ondulados e curtos ficaram lon-
gos e revoltos. Depois que ado-
tou a África como sua causa, pas-
sou a usar roupas africanas
cheias de cores.

Ao deixar para trás seus pio-
res anos patrocinando o terro-
rismo, o Ocidente e o resto do
mundo árabe passaram a tratá-
lo como uma ópera cômica. Ka-
dafi dizia que as mulheres não
eram iguais aos homens porque
eram biologicamente diferen-
tes, mas depois passou a exibi-
las como símbolo do sucesso da
revolução líbia. Nada teve mais
destaque do que a sua falange
de guarda-costas mulheres
usando uniformes camuflados,
unhas pintadas de vermelho e
sandálias de salto alto, carregan-
d o s u b m e t r a l h a d o r a s . /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK E

TEREZINHA MARTINO

16/2 a 23/2
Após as revoltas na Tunísia
e no Egito, líbios vão às
ruas exigir a saída do
ditador Muamar Kadafi

24/2 a 6/3
Rebeldes começam a organizar
base em Benghazi, no leste do
país, e obtêm controle de cidades
importantes no oeste da Líbia

7/3 a 18/3
Forças de Kadafi usam ataques
aéreos para controlar avanço
rebelde. ONU estabelece zona
de exclusão aérea na Líbia

19/3 a 20/3
Ataques da coalizão começam
contra alvos líbios depois
de o governo iniciar ataque
contra Benghazi, apesar de ces-
sar-fogo

21/3 a 15/4
Bombardeios da coalizão
forçam tropas leais a Kadafi a se
retirar de Benghazi

16/4 a 12/8
TPI pede prisão de Kadafi por
crimes contra a humanidade.
Combates continuam

13/8 a 20/10
Após meses de pouco progres-
so, rebeldes tomam Trípoli.
CNT tenta, sem sucesso, nego-
ciar solução pacífica. Batalha
continua até a queda de Sirte

D uas notícias felizes para
Nicolas Sarkozy: Carla
Bruni deu à luz uma meni-
na e o coronel Muamar Ka-

dafi foi morto, o que simboliza o
triunfo da guerra empreendida pela
comunidade ocidental e a Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) contra o tirano líbio, graças,
em parte, à energia inesgotável do
presidente francês.

Sarkozy, que há alguns meses vem
colecionando apenas escorregões,
deve dar mais brilho a essa vitória.
Ele adora se apresentar como se-
nhor da guerra. O engajamento do
presidente francês na primeira fila
da coalizão formada contra Kadafi é
ainda mais maravilhoso porque
ocorreu após longos anos de deslum-
bramento da França com o ex-dita-
dor da Líbia.

Mesmo antes de assumir a presi-
dência, Sarkozy mantinha relações
afetuosas com Kadafi, que começa-
ram em 2005, quando ele era minis-
tro do Interior. Claro que Kadafi era
um personagem nauseabundo. Já ha-
via entrado em guerra contra a Fran-
ça no Chade.

Protetor do terrorismo internacio-
nal, ele explodiu um DC-10 da UTA
sob o Níger, em 1989, matando 170

pessoas. No entanto, há alguns anos,
um novo Kadafi havia surgido, mais gen-
til, humanista, tolerante. E o líbio não se
contentava apenas em dizer belas pala-
vras. Ele agia.

Em 2003, renunciou às armas nuclea-
res. Rompeu com os terroristas. E che-
gou até a apoiar a guerra de George W.
Bush contra o Iraque depois dos atenta-
dos de 11 de setembro de 2001. Portan-
to, foi esse Kadafi, completamente mu-
dado, branco como um lírio do campo,
que Sarkozy, então ministro do Inte-
rior, procurou atrair em 2005.

O braço direito de Sarkozy, Claude
Guéant (que depois tornou-se ministro
do Interior), entrou em negociações
com o ditador e estabeleceu vínculos
estreitos com a polícia da Líbia para lu-
tar contra um inimigo comum: a Al-
Qaeda.

A França teve um papel fundamental
na formação das “forças especiais lí-
bias”, que prenderam e torturaram os
opositores de Kadafi, incluindo um gru-
po de enfermeiras búlgaras acusadas
por Trípoli de contaminar as crianças
líbias com o vírus da aids.

Em 2007, Sarkozy assumiu a presi-
dência e sonhou em criar uma “União
Mediterrânea”, da qual a Líbia seria um
dos pilares. Ele quis vender tecnologia a
Trípoli, tanto as centrais nucleares da
Areva e como os aviões Rafale.

Kadafi estava radiante e deu “de pre-
sente” as enfermeiras búlgaras, entre-
gues à então mulher de Sarkozy, Cecília,
e a Claude Guéant. O ditador cobrou
pela gentileza, exigindo uma visita de
Estado a Paris. Sarkozy não via malícia
nisso.

Kadafi desembarcou na capital fran-
cesa com seu séquito de esplêndidas
mulheres negras com adornos carnava-
lescos. Exigiu ficar em sua tenda das
“mil e uma noites” instalada no grama-
do do Hotel Marigny, no centro da cida-
de. Sarkozy ficou “à beira de uma crise
de nervos”. Mesmo assim, o presidente
cedeu aos caprichos do amigo Kadafi. A
humilhação foi terrível, tanto que Kada-
fi renegou as promessas feitas e assinou
contratos de algumas centenas de mi-
lhões de euros, não de 10 ou 15 bilhões
como previsto.

Reviravolta. Alguns anos mais tarde,
em 2011, irrompe a primavera árabe. As
populações da Tunísia e Egito se liber-
tam de seus tiranos. A França não enten-
de nada. Balbucia. É importante dizer
que os franceses eram amigos dos dois
ditadores. Em 2010, a chanceler Mi-
chèle Alliot-Marie foi convidada pelo tu-
nisiano Ben Ali para passar o Natal em
Túnis. No momento das revoltas, ela
propôs o envio de tropas da França para
reprimir “os agitadores”.

Em seguida, o primeiro-ministro fran-
cês, François Fillon, voltou do Egito, on-
de foi hóspede de Hosni Mubarak. Tudo
indicava que Paris não se envolveria na
primavera árabe, mas a providência às
vezes é sábia e uma nova revolta explo-

diu na Líbia.
Foi um francês, um filósofo de es-

querda, Bernard-Henri Lévy, quem
telefonou de Benghazi para seu ami-
go Sarkozy, que percebeu uma opor-
tunidade de se recompor e assumir
dois papéis ao mesmo tempo: o de
libertador e o de senhor da guerra.

Ele se animou. Correu para Lon-
dres para convencer David Came-
ron. Juntos, conseguiram uma reso-
lução do Conselho de Segurança da
ONU. Uma semana depois, Sarkozy
e o amigo Lévy estavam na escadaria
do Palácio do Eliseu. O presidente
reconhecia oficialmente o Conselho
Nacional de Transição (CNT), de
Benghazi. A chancelaria nem mesmo
tinha sido avisada.

Para Sarkozy, o ganho seria du-
plo. A Líbia apagaria todas as baixe-
zas de duas relações com Kadafi.
Ele se transformaria no amigo dos
“povos oprimidos”. E lá estava ele,
liderando a coalizão internacional
contra o mesmo Kadafi que ele, há
muito tempo, tentava loucamente
seduzir.

No início de setembro, foi realiza-
da em Paris uma conferência de 60
países para debater o futuro de uma
Líbia sem Kadafi. No mesmo Hotel
Marigny. Através das vidraças, os par-
ticipantes puderam ver o histórico
gramado onde, três anos antes, acom-
panhado de seus vizires, mordomos,
guardas, oficiais, espiões, policiais e
amazonas, Kadafi instalou sua bela
tenda. Um sucesso para Sarkozy. De-
pois de vários saltos perigosos no va-
zio, ele se recompõe. Salve o artista!
Salve o acrobata! / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO
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Um líder tão
excêntrico
quanto brutal

Oito meses
de crise
líbia

Muamar Kadafi, ex-ditador líbio

Sarkozy, senhor da guerra

GILLES
LAPOUGE

Aliados. Presidente da França recebe Muamar Kadafi em Paris, em 2007

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

Vilão e amigo do Ocidente,
Kadafi inventou para si um
país sem ideologia; até o
final, insistiu que ‘todos’ os
líbios estavam ao seu lado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 Out. 2011, Primeiro Caderno, p. A23-A28.




