
aspectos semelhante a Portugal, ainda que 
menos populosa e muito pobre, depen-
dente do turismo.Tem um grau de educa-
ção grande no mundo árabe, com funda-
mentos antigos, desde o século XIX com 
o famosíssimo colégio Sadikia... Na Tuní-
sia também se formou um partido da 
Irmandade, o Ennhada, que ganhou as 
eleições [após Ben Ali ser deposto], e exis-
tem os restantes partidos. Só que há um 
factor de estabilidade que tem permitido 
o diálogo, que é a antiga e profunda ami-
zade entre o presidente laico e liberal [Mon-
cef] Marzouki e o chefe da Irmandade no 
país, o sr. [Rachid] Ghannouchi. Em 40 
anos essa amizade nunca foi quebrada, 
portanto a Irmandade tenderá a tempe-
rar as relações de acordo com o seu che-
fe e Ghannouchi com a tendência mais 
liberal do presidente. 
Ao Egipto e à Tunísia seguiu-se a Líbia, o 
único país onde houve uma intervenção 
estrangeira até agora. A Síria está numa 
situação ainda pior hoje e para já não há 
consenso. Essa intervenção foi motiva-
da, mesmo que não assumidamente, 
pelo petróleo? 
A Líbia é um caso diferente da Síria tam-
bém por isso. O que acontece na Líbia é 
que, desde a deposição do velho rei Idris, 
o coronel [Muammar] Kadhafi tentou orga-
nizar um país sem governo. O país depen-
dia dele e dos seus delegados, através dos 
comités populares de base. O seu lema era 
“não há democracia sem assembleias popu-
lares de base”, que ele tentou definir no 
chamado Livro Verde. Não havia minis-
tros, não havia embaixadas, eram pelou-
ro da jamahiriya... Ele conseguiu fazer isso 
com os milhões do petróleo, fez projectos 
faraónicos, gastou dinheiro a rodos, cha-
mou exércitos particulares, África deu-lhe 
milícias do exército, tudo sem uma verda-
deira organização... Com a Primavera Ára-
be mesmo ao lado, a Líbia encontrou-se 
sozinha, sem aliados, porque todos sabiam 
que a única coisa que ali existia era a von-
tade do ditador e muito dinheiro do petró-
leo. E todos queriam esse dinheiro. Como 
era apetecível do ponto de vista da extrac-
ção de riquezas minerais e como não exis-
tia organização política, foi relativamen-
te fácil chegar ao consenso de intervir. Os 
próprios líbios também se encarregaram 
de alguns ataques aéreos e a milícia de 
Kadhafi desagregou-se, fugiu para o Mali… 
Hoje o país está destruído e fracturado. 
Está em processo de organização. Apesar 
de tudo, havia quadros políticos, pessoas 
no estrangeiro... Havia um delegado cá, 
hoje embaixador da Líbia em Portugal, Ali 
[Ibrahim] Emdored, que, compreenden-

do a situação, aderiu ao movimento de 
oposição a Kadhafi, como grande parte 
dos elementos líbios no exterior. 
Fala de representantes diplomáticos? 
Representantes diplomáticos, quer dizer... 
representantes do líder. Que aderiram ao 
movimento por ser evidente a desagrega-
ção completa num país sem ministros e 
com um exército de mercenários. 
Mercenários que continuam no país? 
Diz-se que a quantidade de armas nas 
ruas desde então é absurda... 
Nem se conhece exactamente o número. 
Em muitos aspectos, o país ficou não só 
entregue a esses grupos como às tribos 
antigas. No meio da desagregação social 
e política, o povo ligou-se às tribos, como 
Kadhafi se ligou à sua tribo de origem, que 
de resto o apoiou até ao fim. Além disso o 
país está dividido entre a Líbia do Orien-
te, com capital em Bengasi, e a Líbia do 
Ocidente, com capital em Trípoli da Líbia. 
E ainda se pode falar no Sahara, uma gran-
de zona de nómadas com tribos podero-
sas instaladas nesses oásis, onde é difícil 
actuar a não ser por via aérea, porque 
senão é preciso percorrer milhares de qui-
lómetros para atingir a costa. 
Dizia que a Líbia é um caso distinto da 
Síria. Perante o que tem acontecido e 
tendo em conta os rebeldes que lutam 
contra o regime, a Síria está melhor 
com ou sem Bashar al-Assad? 
A Síria é completamente diferente da 
Líbia porquê? Para começar, existe uma 
organização política. Depois, cerca de 10 
a 12% da população é ligada a uma fac-
ção religiosa xiita que são os alauitas – 
grupo de certa forma aproximado dos 
duodecimanos do Irão [que crêem na 
existência dos doze imãs] – diferente da 
maioria sunita. E existem outros grupos, 
como os cristãos, uns 5% da população. 
A Síria é um país organizado desde sem-
pre, com uma civilização muito antiga, 
com uma organização clara do ponto de 
vista social e onde o exército estava nas 

mãos da minoria alauita e do presiden-
te Assad.  
Primeiro Hafez, agora o filho Bashar. 
Sim. Ou seja, há uma base muito forte do 
poder nas mãos da minoria alauita e do 
clã Assad. Uma organização poderosa, 
bem armada e que dispõe de apoios impor-
tantes do exterior. A Síria encontra-se 
implantada, repare-se bem, entre Líbano, 
Turquia, Jordânia e Israel, e com acesso 
ao mar, com portos de mar. Tem uma 
importante base que é a grande base naval 
da Rússia no Mediterrâneo, portanto há 
uma ligação forte e antiga entre ambos. 
Os interesses da China ligam à Síria atra-
vés do Irão, que abastece a China de petró-
leo e que é aliado próximo da Síria pelo 
xiismo e por ser contra Israel. Portanto, 
logo à partida, dispõe de duas potências 
do Conselho de Segurança [da ONU], Rús-
sia e China, e o apoio dos xiitas do Líbano: 
o Hezbollah e o Amal, o outro partido xii-
ta. E não esqueçamos que o Hezbollah tem 
muita força. 
E que já assumiu que está a lutar ao lado 
das forças de Assad na Síria. 
Sim. E há ainda ligações ao Iraque, que 
tem também um governo xiita, da mes-
ma facção do Irão. Do Iraque ao Líbano 
vai um corredor muito importante. E 
tal como no Egipto, há um caso com 
Israel. O exército egípcio opunha-se a 
Israel mas com os acordos de Camp 
David, em que Israel se comprometeu 
a deixar o Sinai – que deixou! – estabe-
leceu-se a aceitação da existência de 
Israel pelo Egipto. 
É o grande país árabe a reconhecê-lo... 
E por isso Israel observa estes movimen-
tos com suspeição. Porque repare-se: por 
um lado convém-lhe que sobretudo a Síria 
esteja fraca, mas talvez não lhe interes-
se tanto que venha a ser dominada por 
uma facção sunita que teria ligações pre-
ferenciais com o Hamas de Gaza, fican-
do Israel entre duas facções com facili-
dade em se apoiarem. É um xadrez mui-
to complicado, onde as peças mais 
importantes dizem respeito à dimensão 
internacional e, por outro lado, à organi-
zação dos alauitas. Até ao tempo de Hafez, 
a hierarquia militar e do Estado propria-
mente dito estava nas mãos deles e do 
clã Assad. E mais, conseguiram ligações 
à oligarquia do sunismo e dos cristãos. 
Ou seja, era um sistema económico que 
baseava a sua força também na protec-
ção ou apoio das minorias ricas sunitas, 
cristãs e outras. 
Essas ligações ainda se mantêm? 
Claro! As ligações do dinheiro são muito 
fortes... 
Há pouco falávamos de laicismo; há um 
país neste puzzle, tradicionalmente lai-

co, que está a braços com uma espécie 
de Primavera Árabe, que é a Turquia. 
Convém notar que a Turquia não é um 
país árabe, é um país turco, e portanto tem 
um papel à parte no mundo árabe e uma 
posição própria no mundo islâmico. O 
mundo islâmico são 57 países, mais de mil 
milhões de pessoas; o mundo árabe são 
22 países, 250 milhões de pessoas. A Tur-
quia é um grande país com grandes tra-
dições desde o século XIII. O império Oto-
mano foi um dos grandes superpoderes 
dos séculos XVI e XVII, no tempo de Sulei-
man o Magnífico. Mas para os dias de hoje, 
o que nos interessa saber é que na I.a Guer-
ra, a Turquia aliada da Alemanha foi ven-
cida, mas conseguiu uma grande vitória 
por Mustafa Kemal Ataturk na península 
de Gallipoli, quando ingleses, australia-
nos, neozelandeses e franceses quiseram 
tomar Istambul e o general Ataturk os ven-
ceu, conseguindo que eles fossem expul-
sos dessa península em frente de Istam-
bul. Isso não significa que ingleses e fran-
ceses não se tenham apoderado do império 
Otomano. Ficou essa pequena parte na 
Europa com capital em Istambul, e Ana-
tólia, o resto foi tomado por ingleses e fran-
ceses, que estabeleceram reinos indepen-
dentes com a Transjordânia, numerosos 
protectorados, como o Líbano e a Síria, e 


