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resumo Em 2011, a Líbia passou pela uma revolução que levou ao colapso do regime. Os 
desafios políticos e a fragmentação da sociedade líbia após a revolução causaram 
uma instabilidade política no país. Como consequência, o poder dos grupos tribais 
da Líbia cresceu e as tribos se tornaram participantes fundamentais na cena política. 
Para este efeito, esta tese procura investigar o papel das tribos da Líbia e suas 
dinâmicas no período pós-revolução de 2011, analisando o crescimento do poder 
das tribos a nível social e político.  
Em primeiro lugar, esta tese pretende conhecer as estruturas internas das tribos da 
Líbia e verificar como é que estas tribos se organizam localmente. Em segundo 
lugar, pretende-se explorar as relações e a interação entre as tribos e compreender 
laços e mecanismos de atuação em termos sociais e políticos. Em terceiro lugar, 
este trabalho de investigação visa compreender em que consiste a relação entre as 
tribos e as instituições do Estado e destacar como as tribos procuram ganhar mais 
influência.  
Em termos empíricos, este trabalho de investigação triangula diferentes estratégias 
e dados empíricos. Em primeiro lugar, são utilizadas entrevistas a membros tribais 
e deputados para analisar e compreender as suas perspetivas sobre as tribos e sua 
influência. A análise das entrevistas foi enriquecida pela análise de dados da 
imprensa sobre o tema deste estudo no período pós-revolução. Para complementar 
a análise empírica foram analisados outros dados de inquéritos que foram feitos na 
Líbia após a revolução por Arab-Barometer.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

resumo 
 

Os dados empíricos obtidos mostram que os grupos tribais exercem o seu poder 
social e político através de lideranças tribais internas e conselhos sociais escolhidos 
pelos membros das tribos para liderar, servir e representar suas tribos a nível 
nacional. Em segundo lugar, os dados analisados neste trabalho de investigação 
indicam que no nos anos que se seguem à revolução, surgiram muitas tensões e 
conflitos inter-tribais devido à luta pelo poder políticos e pelos recursos económicos.  
Para além disso, este trabalho de investigação mostra que houve uma série de 
alianças e reuniões inter-tribais, essas atividades ajudaram as tribos a ganhar mais 
influência política a nível nacional.  
Por último, destacamos a relação entre as tribos e as instituições do Estado e foi 
possível compreender que as tribos conseguiram ganhar mais influência no país. Os 
dados analisados indicam que a influência das tribos pós-revolução é clara. As tribos 
desempenham um papel significativo na seleção dos candidatos para ganhar 
representação no parlamento. A crise de legitimidade das instituições políticas e o 
fracasso dessas instituições afetam a confiança das tribos nas estruturas políticas, e 
fazem com que as tribos sejam influentes na cena política e nas questões de 
segurança. Os resultados revelam que as tensões e divergências tribais que surgiram 
pós-revolução foram tratadas pelas lideranças tribais graças a influência que as tribos 
obtêm nesse período. 
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abstract In 2011, Libya underwent a revolution that led to the regime's collapse. Political 
challenges and the fragmentation of Libyan society after the revolution caused 
political instability in the country. As a result, the power of tribal groups in Libya grew 
and the tribes became key players on the political scene. For this purpose, the work 
of this thesis seeks to investigate the role of Libyan tribes and their dynamics in the 
post-revolution period of 2011, analyzing the growth of tribal power at the social and 
political level.  
Firstly, this thesis intends to understand the internal structures of the Libyan tribes 
and verify how these tribes organize themselves locally. Secondly, it is intended to 
explore the relations and interaction between tribes and also to understand ties and 
mechanisms of action in social and political terms. Thirdly, this research work aims 
to understand what the relationship consists of between tribes and state institutions 
and highlight how tribes seek to gain more influence.  
In empirical terms, this research work triangulates different strategies and empirical 
data. Interviews with tribal members and deputies are used to analyze and 
understand their perspectives on tribes and their influence. The analysis of the 
interviews was enriched by the analysis of press data on the subject of this study in 
the post-revolution period. To complement the empirical analysis, other data from 
surveys that were carried out in Libya after the Arab-Barometer revolution were 
analyzed.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

  

  

 
 

 

abstract The empirical data obtained demonstrated that tribal groups exercise their social and 
political power through internal tribal leadership and social councils that were 
selected by tribal members to lead, serve and represent their tribes at the national 
level. Second, the data analyzed in this research work of the thesis indicated that in 
the years following the revolution, many inter-tribal tensions and conflicts arose due 
to the struggle for political power and economic resources. Furthermore, this 
research work shows that there were a number of alliances and inter-tribal meetings, 
these activities helped the tribes to gain more political influence at the national level. 
 Finally, we highlighted the relationship between tribes and state institutions and it 
was possible to understand that tribes managed to gain more influence in the 
country. The analyzed data indicate that the influence of post-revolution tribes is 
clear. The Tribes play a significant role in selecting candidates to gain representation 
in the parliament. The crisis of legitimacy of political institutions and their failure 
institutions affect tribes' trust in political structures, and make tribes influential on the 
political scene and on issues of safety. The results reveal that the tribal tensions and 
divergences that emerged after the revolution were dealt with by the tribal leaders 
thanks to the influence that the tribes obtained during this period. 
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Capítulo 1 - Introdução  
 

O tribalismo é considerado um elemento enraizado nas sociedades árabes. A 

literatura existente sobre as tribos nas sociedades árabes destaca que ao longo do tempo, 

as tribos mantiveram sua presença na vida política dentro de várias sociedades do Médio 

Oriente. Fattah (2011: 1) salienta que “os valores tribais tiveram uma forte influência na 

formação da cultura política e das relações entre a sociedade e o Estado no Médio 

Oriente”. Pese embora o projeto de criação de Estados modernos com a descolonização, 

as estruturas tribais continuaram presentes e relevantes em termos sociais e políticos em 

diferentes países do mundo árabe (Boutaleb, 2012: 5). Emerge também uma potencial 

tensão entre o estabelecimento de Estados modernos e a presença de substanciais e 

relevantes grupos tribais, na medida em que as instituições formais associadas aos 

primeiros colidem com práticas institucionalizadas – e poder efetivo – dos segundos. 

Neste sentido, Khoury e Kostiner (1990: 18) referem que “as sociedades tribais raramente 

formaram Estados modernos, apesar de serem muitas vezes contribuintes significativos 

para a formação do Estado do Médio Oriente”. As diversidades tribais e étnicas são 

também vistas como factores que podem dificultar processos de democratização 

(Horowitz, 1993; Merkel e Weiffen, 2012), e que podem ter efeitos adversos sobre a 

própria estabilidade política (Powell, 1982; Cederman et al., 2010).  

Nesta tese visamos contribuir para a compreensão do papel político das tribos 

examinando o caso da Líbia no período após a revolução, de 2012 a 20191. A existência 

das tribos na Líbia é um fenómeno extraordinário que merece ser estudado. A estrutura 

social líbia é caracterizada pela existência de muitos grupos tribais e centenas de 

subtribos. Tempelhof e Omar (2012) referem que estima-se que existam 140 tribos e 2000 

subtribos. Nesta sociedade, as tribos constituem um elemento central de identidade e 

pertença para uma parte importante da população e contam com bases de poder próprias. 

                                                           
1 A situação na Líbia pós 2011 tem sido escrita na literatura como sendo uma revolução (Khan e Mezran, 
2013) e uma guerra civil (Asseburg et al., 2018). Seguindo a lógica de autores que usam o termo de 
revolução, nesta tese será usado o termo de revolução para descrever esse contexto. O caso da Líbia é 
considerado uma das revoluções populares resultantes da Primavera Árabe 2010-2011(Abdel Salam, 2015). 
O período que a tese vai descobrir começa a partir da 2012, o ano em que o país começou uma nova etapa 
na sua história após a queda do regime nos últimos meses de 2011. Assim, a parte empírica deste trabalho 
de investigação não vai analisar o ano em que a revolução começou (2011), porque o objetivo da tese é 
estudar as tribos a partir do ano em que o país começou a eleger instituições na fase de transição em 2012. 
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Portanto, não se pode compreender o cenário político da Líbia sem estudar as estruturas 

tribais.  

A influência das tribos atravessa aliás toda a história da Líbia desde a sua 

independência em 1951. Os grupos tribais mantiveram a sua influência no país quer 

durante a Monarquia de Idris I (1951-1969), quer durante o regime de al-Gaddafi pós-

1969 (Anderson, 1990: 288). Durante a Monarquia, os cargos políticos foram distribuídos 

com base nas relações familiares e tribais (Almufti, 2012: 67). Essa estratégia continuou 

a ser usada durante o regime de al-Gaddafi. Muammar al-Gaddafi e o Conselho de 

Comando Revolucionário2 reorganizaram a cena política e social na sociedade líbia ao 

criarem o seu regime (Anderson, 1990: 297), tendo excluído as elites tribais e as figuras 

políticas que tinham ligações ao regime do Rei (El-Katiri, 2012: 11). Contudo, ao 

desenvolver o seu novo regime, al-Gaddafi também recorreu a alianças e relações com as 

tribos, incluindo-as no poder para proteger o seu regime através da lealdade das tribos 

(Anderson, 1990: 297; Ben Lamma, 2017: 32). 

Em 2011, no quadro das revoluções de Primavera Árabe, ocorreu uma revolução 

na Líbia que causou a queda do regime de Muammar al-Gaddafi. Para Helfont e Helfont 

(2012: 83), uma vaga revolucionária despoletou nas sociedades árabes, tendo ocorrido na 

Tunísia a primeira mudança política, e esta revolução foi a motivação para que outros 

países começassem as suas revoluções em 2011, nomeadamente no Egito, Líbia, Bahrein, 

Síria e Jordânia. De acordo com Liu (2012), o tribalismo foi um fator importante na 

revolução líbia, de forma mais presente que em países vizinhos, ou seja, os grupos tribais 

na Líbia participaram fortemente no movimento da Primavera Árabe, enquanto na Tunísia 

e no Egito a diversidade social não teve um papel importante nas questões políticas. Essa 

presença permitiu que grupos tribais líbios desempenhassem um papel importante na 

revolução e influenciarem a cena política pós-revolução de 2011. 

Embora o regime de al-Gaddafi tivesse acabado em 2011, o processo de transição 

do antigo regime para um novo regime mais democrático tem enfrentado grandes 

dificuldades. Neste contexto, Miller et al. (2012: 332) revelam que “a Líbia enfrenta um 

                                                           
2 Este conselho é um conselho militar consiste em 12 membros, surgiu depois de queda de Rei Idris em 1º 

de setembro de 1969, através de um golpe de Estado sob a liderança do Coronel Muammer al-
Kaddafi. O Conselho de Comando Revolucionário na época liderou o país no período pós-golpe. 
Para maiores informações ver “An Erratic Leader, Brutal and Defiant to the End”, in “The new york 
times, 20 de outubro de 2011 [Disponível em 
http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafi-killed-as-hometown-falls-to-libyan-
rebels.html, consultado a 19 de abril de 2017]. 

http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafi-killed-as-hometown-falls-to-libyan-rebels.html
http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafi-killed-as-hometown-falls-to-libyan-rebels.html
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problema muito mais acentuado de fraca coesão interna”. De resto, no período pós-

Gaddafi, o país acabou por ser vítima de diversos problemas políticos. Como sintetizou 

El-Katiri (2012: 1), “o governo interino enfrenta o desafio de realizar eleições 

simultaneamente, desmilitarizar e reintegrar milícias, promover a reconciliação nacional, 

redigir uma nova constituição, restaurar a segurança”. A instabilidade espalhou-se 

gradualmente pelo país, especialmente quando as instituições do Estado não conseguiram 

manter a segurança no país (Chivvis e Martini, 2014).  

Durante os anos seguintes à revolução, as tribos e o seu papel na Líbia foram 

vistas, pela comunidade internacional, como elementos importantes para compreender as 

divisões e divergências políticas que afetam a estabilidade política no país, especialmente 

face à existência de instituições estatais fracas3. De facto, a queda do regime de al-Gaddafi 

causou uma instabilidade e uma fragilidade dentro das instituições do estado, como o 

sistema judicial e as instituições de segurança, dando origem a conflitos inter-tribais, à 

propagação das milícias e à divisão política resultante da luta pelo poder por parte dos 

concorrentes políticos e tribais, resultando inclusive em conflitos armados no país.  

Esta tese analisa as tribos na Líbia após a queda do regime de al-Gaddafi, no 

período de 2012 a 2019. Em específico, aborda as estruturas das tribos; as suas lideranças 

internas; as suas atividades; as relações entre as tribos; e as interações entre as tribos e as 

instituições estatais. Este trabalho de investigação visa assim contribuir para a 

compreensão do funcionamento e papel das tribos na Líbia neste período recente, onde o 

seu papel ganhou relevância. Nesta tese argumenta-se que os grupos tribais da Líbia 

ganharam mais poder no período pós-revolução devido à fragilidade das instituições 

estatais e que são incorporados nos conflitos armados, nas questões políticas, 

reconciliações internas e nas questões de segurança, por constituírem entidades 

institucionalizadas no contexto do vazio institucional no período posterior à revolução. 

As tribos tornaram-se assim um parceiro fundamental no processo de tomada de decisões 

com outras estruturas políticas.   

 

                                                           
3 Ver Barakat, N. (2015). “هل سيكون دور للقبيلة في حل مشكلة ليبيا السياسية؟” (Será que as tribos vão ter um papel 

para resolver o problema político da Líbia?), in Eanlibya, 19 de maio de 2015 [Disponível em 
https://www.eanlibya.com//هل-سيكون-دور-للقبيلة-في-حل-مشكلة-ليبيا-ا, consultado a 20 de maio de 2019]. 

 

https://www.eanlibya.com/??-?????-???-???????-??-??-?????-?????-?/
https://www.eanlibya.com/??-?????-???-???????-??-??-?????-?????-?/
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1.1. Objetivos da tese 
 

Este trabalho de investigação tem como objetivo contribuir para o debate teórico 

sobre os grupos tribais em contextos de diversidade tribal. Em termos específicos, esta 

investigação considera o contexto particular da Líbia após a revolução da Primavera 

Árabe (de 2012 a 2019). Assim, esta tese pretende contribuir para a compreensão do papel 

das tribos na Líbia no período pós-revolução da Primavera Árabe considerando três 

dimensões principais: a sua estrutura interna; as interações entre as tribos; e a relação 

entre as tribos e as instituições estatais. 

Em primeiro lugar, o trabalho de investigação visa descrever a composição 

diversificada, a estrutura interna e as lideranças tribais na Líbia. A análise dessa dimensão 

permite compreender a organização interna das tribos e os elementos tribais que estão 

encarregados de representar as suas tribos e agir em nome destas em termos políticos e 

sociais a nível nacional. A literatura existente (Bin Muhammad, 1999; Moscati, 1957) 

destaca que dentro de cada tribo existe uma liderança que atua para liderar a tribo. De 

acordo com Rotberg (2003), nos Estados frágeis, as lideranças tribais podem ser 

chamadas para ajudar os membros das suas tribos devido à fragilidade do Estado. Assim, 

pretende-se compreender os mecanismos internos e as lideranças tribais na Líbia.      

A segunda dimensão desta tese pretende observar como interagem umas com as 

outras, procurando avaliar os seus padrões de cooperação e conflito. Pretende-se, assim, 

analisar as interações e as relações inter-tribais, num esforço de compreender como as 

tribos da Líbia interagem umas com as outras e como elas organizam suas atividades 

políticas conjuntas no período pós-revolução da Primavera Árabe. Para tal, recorremos a 

entrevistas com líderes tribais que são triangulados com dados da imprensa. Tal decorre 

do facto de as questões sobre os conflitos entre tribos serem muitas vezes sensíveis, 

podendo gerar alguma alguma reticência por parte dos entrevistados em revelar alguns 

detalhes. 

Em terceiro lugar, esta tese pretende compreender como as tribos (instituições 

informais) interagem com as instituições do Estado (instituições formais), tais como 

governo, parlamento e forças armadas – e compreender a evolução da influência das 

tribos sobre as instituições do Estado. Aqui, estamos a falar de instituições enquanto 

regras de funcionamento. North (1990: 3) considera que “as instituições são as regras do 

jogo numa sociedade”. Para este autor, isso inclui as regras formais e informais que têm 
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como objetivo organizar e orientar a sociedade (North, 1990). As instituições formais são 

assim aquelas instituições oficialmente estabelecidas e aprovadas nos registos oficiais do 

Estado, enquanto que as instituições informais são instituições criadas fora dos registos 

oficiais (Lauth, 2015: 57), como por exemplo regras que originam das culturas, tradições 

ou valores sociais (Dobler 2011: 15-16). Existem assim regras associadas às estruturas 

formais do Estado, mas também existem regras informais que são estabelecidas e fazem 

parte do sistema tradicional utilizado pelas tribos. Estas últimas são regras não 

estabelecidas formalmente, mas que se enraízam. Assim, o objetivo nesta parte é olhar 

para as perspetivas recolhidas nas entrevistas e os dados da análise de imprensa para 

examinar a relação e a interações entre as instituições formais e os sistemas tradicionais 

tribais enquanto instituições informais. Em específico, interessa-nos abordar, seguindo a 

tipologia de Lauth (2015), se a relação entre as instituições formais e informais é de 

competição, em que umas entram em tensão com as outras; de reforço, em que as duas se 

reforçam mutuamente; ou de neutralidade, não se afetando mutuamente. 

 

1.2. Orientações metodológicas  
 

Para analisar a dinâmica tribal e o papel político, esta tese examina o caso da Líbia. 

Assim, esta investigação configura um estudo de caso. Para Zainal (2007: 1) “o método 

de estudo de caso permite que um pesquisador examine de perto os dados dentro de um 

contexto específico”. Ainda segundo Djurić et al. (2010: 176), “os casos de estudo 

proporcionam um engrenamento intelectual, contribuindo para um debate mais amplo, 

além de oferecer uma conta arredondada de um determinado assunto”. Para além disso, o 

caso de estudo é visto por Gerring (2004: 341-342) como uma forma aprofundada de 

interpretar vários elementos semelhantes. 

A Líbia destaca-se de todos os países do Norte de África – como a Tunísia, o 

Egito, e outros – pelo facto de ter uma maior diversidade tribal. Configura-se assim, como 

um caso de estudo extremo ou Extreme Case. Neste contexto, Gerring (2007: 101) define 

o caso extremo como aquele onde se “seleciona um caso por causa do seu valor extremo 

numa variável independente ou dependente de interesse”. Importa, por isso, considerar 

um caso extremo, para compreender a influência dos grupos tribais na cena política e 

social a nível nacional e compreender em que consiste esse papel.  
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Antes de mais, é importante salientar o facto de as tribos serem um objeto que é 

difícil de estudar. Como se sabe, as tribos são instituições informais. Como salienta Lauth 

(2015), as instituições informais não são registadas ou codificadas formalmente. A 

escassez de documentação e arquivos tende a dificultar a pesquisa e a recolha de dados 

sobre instituições informais. Esta limitação aplica-se ao estudo desta tese. Com efeito, a 

informação sobre as tribos na Líbia é muito escassa, devido à falta de dados, arquivos e 

registos formais sobre as estruturas tribais.  

Por outro lado, as tribos podem ser também difíceis de aceder. Tal é certamente o 

caso da Líbia após a revolução de 2011, onde é difícil circular em segurança em várias 

partes do território, devido à instabilidade e à ausência de segurança no país (Wehrey, 

2014; Stocker, 2014; Lacher e al-Idrissi 2018). Tal constrange substancialmente o acesso 

às tribos em termos de trabalho de campo. Estes fatores tornam a análise das tribos difícil. 

Contudo, nesta tese recorremos a uma série de opções metodológicas que visam tornar 

viável analisar este objeto que é difícil de abordar. 

Neste trabalho de investigação, serão analisadas as notícias de imprensa que 

destacam questões relevantes para o objetivo central da tese; pretende-se usar dados de 

inquéritos existentes que analisam questões relevantes sobre o tema; e, para além disso, 

pretendemos usar a estratégia de entrevistas semi-estruturadas a elites para obter as suas 

perspetivas sobre o assunto do nosso estudo. Nas seguintes secções serão clarificados e 

justificados os métodos de recolha de dados empíricos que usados para este trabalho de 

investigação. Para alcançar os objetivos apresentados acima, pretende-se triangular os 

dados através do uso de diferentes fontes e estratégias de recolha de dados. De acordo 

com Perone e Tucker (2003: 2), “ao usar a triangulação, o viés pode ser minimizado e a 

validade melhorada”. Em seguida, serão clarificados e justificados estes métodos e 

instrumentos e as amostras adotadas. 

 

1.2.1. Análise de imprensa 
 

Uma primeira fonte de dados são as notícias de imprensa. Analisam-se de forma 

sistemática as notícias publicadas por dois jornais de referência sobre os grupos tribais, 

as suas atividades e a sua influência no pós-revolução. Embora os media antes da 

revolução fossem censurados pelo regime (El-issawi, 2013), no período posterior à 
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revolução de 2011 surgiram dezenas de jornais, canais televisivos e plataformas de 

imprensa na Líbia. Ou seja, na primeira pesquisa sobre os jornais existentes no país 

encontraram-se muitas revistas e jornais diários. Ao rever o conteúdo de cada uma dessas 

plataformas selecionaram-se os dois jornais (Libya News Agency “Lana” e Afrigatenews) 

que são mais informativos e mais atualizados diariamente. De facto, o Afrigatenews é um 

dos jornais citados e usados nos trabalhos científicos (Atia, 2019). Igualmente, Libya 

News Agency é um dos jornais referidos na literatura sobre os media na Líbia. De acordo 

com El-issawi (2013: 40), esta agência “tenta impor-se como a principal fornecedora de 

notícias locais”. Assim, na tabela 1.1 são apresentados os dois jornais usados neste 

trabalho de investigação.  

 

Tabela 1.1- Jornais analisados 

Nome do jornal Período analisado Língua 

Libya News Agency (Lana)4 Entre julho de 2012 e dezembro de 2019. Árabe, inglês e francês 

Afrigatenews5 Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2019. Árabe 

 

Para Krtalic e Hasenay (2012: 2) através dos jornais pode ser obtida uma 

variedade de dados interessantes para a pesquisa. Segundo estes autores, os jornais 

constituem “uma fonte insubstituível de informação científica” (Krtalic e Hasenay, 2012: 

2). No caso da investigação nesta tese, a informação na imprensa permite examinar o 

papel das tribos tal como percecionado e veiculado pelos meios de comunicação social.  

O processo de recolha de dados foi feito de forma sistemática, revendo o arquivo 

de cada jornal online, verificando todos os títulos disponíveis desde o primeiro mês em 

que o jornal começou a disponibilizar informações e notícias do período pós-revolução. 

O primeiro jornal, Libya News Agency (Lana), tem publicações disponíveis desde o mês 

de julho de 2012. O segundo jornal usado neste trabalho de investigação, Afrigatenews, 

que tem publicações disponíveis desde dezembro de 20136.  

Na prática, foi feita uma revisão, onde foram lidos todos os títulos das notícias 

publicadas desde o primeiro dia de publicação e foram filtradas as notícias relativas às 

questões relevantes para a tese. O processo de recolha de dados divide-se assim em quatro 

                                                           
4 Para ter mais informações consultar https://www.lana-news.ly, consultado a 5 de junho de 2020. 
5 Para ter mais informações consultar https://www.afrigatenews.net, consultado 5 de junho de 2020. 
6 Nota: os dados foram recolhidos em árabe e traduzidos pelo autor da tese. 

https://www.lana-news.ly/
https://www.afrigatenews.net/
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etapas complementares. Na primeira etapa foram identificados todos os títulos publicados 

que abordam questões e assuntos sobre as tribos da Líbia de forma geral, ou seja, foram 

selecionados e lidos os títulos das notícias que têm a palavra tribo, nomes das tribos ou 

líderes tribais, conselhos tribais e todos os eventos sociais e políticos relevantes para a 

tese, como encontros tribais, conflitos, reuniões entre tribos e políticos e também as 

notícias sobre as eleições legislativas e a seleção de governos. Na segunda etapa foram 

lidas todas as notícias e artigos identificados com base no seu título para a leitura 

completa. Na terceira etapa selecionaram-se todas os conteúdos e artigos que abordam os 

objetivos da tese, tal como as atividades políticas das tribos, suas relações com as 

instituições do Estado, ou eventos políticos e sociais. Para além disso, foram excluídas 

todas as notícias que têm informação repetida e irrelevante, por exemplo, as notícias e 

artigos que mostram informação sobre a vida pessoal dos líderes tribais e as figuras duma 

tribo (como os falecimentos e os festivais culturais) e a participação das tribos nestes 

eventos. Na quarta etapa foram analisados os conteúdos escolhidos, mobilizando os dados 

recolhidos juntamente com o resto de dados recolhidos através de outros métodos e a 

literatura existente. Na tabela 1.2 encontra-se disponível o processo de seleção de notícias. 

 

Tabela 1.2- Processo de seleção de notícias 

Afrigatenews Lana 
Etapas Número Etapas Número 
Notícias identificadas com base no 
título 

652 Notícias identificadas com base no 
título  
 

412 

Lidas de forma completa 
 

652 Lidas de forma completa 
 

412 

Excluídas por ter informação repetida 
ou irrelevante 

565 Excluídas por ter informação 
repetida ou irrelevante 

392 

Identificadas para a análise final 87 Identificadas para a análise final 20 
 

 

1.2.2. Dados de inquéritos 
 

De acordo com Jackson (2009: 87), os inquéritos são um dos métodos de recolha 

de dados usados nas pesquisas descritivas. Para Mathers et al. (2007: 6), os Surveys “são 

particularmente úteis para projetos descritivos não experimentais que procuram descrever 

a realidade”. No contexto desta investigação foram analisados dados de dois inquéritos 

existentes realizados na Líbia com base em amostras representativas da população líbia. 



9 

 

O uso deste tipo de dados permite descrever a presença das tribos e o seu peso na Líbia e 

permite analisar a situação das instituições estatais numa perspetiva mais abrangente. Para 

além disso, os dados destes inquéritos foram analisados usando o software de Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 25. 

O primeiro inquérito é o “Arab-Barometer” wave III (2012-2014) 7. Este inquérito 

foi realizado em 12 países árabes incluindo a Líbia. No caso da Líbia, foram inquiridos 

1247 indivíduos. Este estudo examina diferentes questões políticas e socioeconómicas 

em todos os países abrangidos pelo inquérito. Este inquérito inclui dados sobre a 

diversidade tribal na Líbia, a pertença às tribos e a relação entre tribos e estruturas 

políticas, tal como os partidos políticos.  

O segundo inquérito é o “Arab-Barometer” wave V (2018-2019) 8 e foi uma vaga 

subsequente do inquérito referido acima, tendo sido novamente aplicado a 12 países 

árabes incluindo a Líbia (no caso da Líbia, foram inquiridos 1962 indivíduos). Esta vaga 

foi realizada no período entre 2018 e 2019, procurando destacar a perspetiva da população 

sobre o desempenho do parlamento e governo e a confiança da população em estruturas 

políticas. 

 

1.2.3.  Entrevistas semi-estruturadas 
 

Para analisar as tribos da Líbia pós-revolução, este trabalho de investigação 

realizou também um conjunto de entrevistas semi-estruturadas a elites líbias. Assim, 

serão analisadas de forma qualitativa as diferentes perspetivas das elites sobre as tribos 

Líbia pós-revolução e que têm a possibilidade de oferecer conhecimento e informações 

fundamentais sobre as tribos nas três dimensões centrais desta tese: as suas estruturas 

internas; a interação entre tribos; e a sua relação com as instituições formais.  

Segundo Richards (1996: 199), as elites são “um grupo de indivíduos que ocupam 

ou mantiveram uma posição privilegiada na sociedade”. A estratégia de entrevistas semi-

estruturadas a elites constituem assim um instrumento que permite uma aproximação à 

                                                           
7 Para mais informações sobre o Inquéritos, consultar o site oficial de Arab-Barometer. [Disponível em 

http://www.arabbarometer.org/waves/arab-barometer-wave-iii/ , consultado a 26 de março de 
2020]. 

8 Para mais informações sobre o Inquéritos, consultar o site oficial Arab-Barometer. [Disponível em 
https://www.arabbarometer.org/waves/arab-barometer-wave-v/   , consultado a 26 de março de 
2020]. 

http://www.arabbarometer.org/waves/arab-barometer-wave-iii/
https://www.arabbarometer.org/waves/arab-barometer-wave-v/
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realidade (Fallon 2008: 387), sobretudo em contextos onde a observação direta não é 

possível. Além disso, as entrevistas a elites são uma ferramenta que serve para descobrir 

os princípios e noções que o entrevistado adota (Richards, 1996: 199). As entrevistas a 

elites permitem que entrevistador tenha acesso a dados que não são acessíveis de outra 

forma – e fornecem, também, ao entrevistador a oportunidade de conhecer mais pessoas 

de modo a entrevistá-las através da amostragem de “snowball” (Richards, 1996: 200).  

No âmbito desta pesquisa, as entrevistas foram aplicadas a uma amostra de 

membros tribais e de deputados. O processo de amostragem baseia-se na estratégia de 

amostragem intencional (“purposive sampling”) (Mason, 2002). Nessa amostragem pode 

ser identificado um conjunto de indivíduos com base na sua importância e a utilidade para 

a pesquisa, ou seja, são identificados aqueles que poderão disponibilizar conhecimento 

difícil de encontrar a não ser através dessa estratégia (Maxwell, 1998: 87). Dentro da 

amostragem intencional foi utilizada a amostragem de “snowball” (Richards, 1996: 200). 

Através desta técnica de amostragem o entrevistador tem a possibilidade de pedir ao 

entrevistado que indique mais entrevistados que podem fornecer algo relevante para a 

pesquisa (Tansey, 2007: 18).  

As entrevistas foram realizadas com elites que são incluídas nas questões políticas 

e tribais e que têm conhecimento no que diz respeito à dinâmica tribal na Líbia. A 

amostragem desta tese baseia-se nas regiões históricas e principais do país. De acordo 

com a divisão administrativa tradicional do país, a Líbia consiste em três regiões 

diferentes: Tripolitânia no oeste, Cirenaica a leste e Fezzan no sul do país. Foram 

entrevistadas tribos das duas primeiras regiões (Tripolitânia e Cirenaica). Não foi possível 

entrevistar as tribos de Fezzan no sul por questões de segurança, devido à dificuldade em 

circular em segurança na região, não tendo sido possível ter contacto com as tribos desta 

região. De facto, as entrevistas enfrentaram uma série de limitações, o que dificultou o 

acesso a mais entrevistados. Por um lado, é de frisar as elevadas distâncias geográficas 

entre cidades e regiões (a Líbia tem um território grande e uma população dispersa) e a 

quase inexistente rede de transportes no país. Por outro, a situação de segurança do país, 

que limitou o número de casos entrevistados ao impossibilitar a deslocação a várias 

regiões.  

A seleção das tribos entrevistadas baseou-se no tamanho das tribos para garantir 

a representatividade das maiores tribos e das menores tribos e para assegurar a diversidade 
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das perspetivas no que diz respeito ao papel das tribos no panorama político da Líbia pós-

revolução. De resto, foi tida em conta a diferença entre as tribos em termos de tamanho 

para manter um equilíbrio nas opiniões. Por exemplo, a tribo de Obeidat é considerada 

maior tribo da região leste (tem 500.000 habitantes), e a tribo de Warfalla é maior tribo 

da região oeste (tem 800.000 habitantes). Para além disso, a tribo de Alsawaer é uma das 

menores tribos da região leste (tem 7.000 habitantes), e a tribo de Tawergha é uma das 

menores tribo da região oeste (tem 47.000 habitantes). Para além disso, durante a estadia 

no oeste da Líbia foi possível agendar uma nova entrevista com um membro privilegiado 

de outra tribo, a tribo Alasabaa, com 70.000 habitantes. Dentro de cada tribo, foram 

recolhidas perspetivas das figuras tribais mais privilegiadas na tribo. Assim, em cada uma 

destas tribos entrevistaram-se duas pessoas que ocupam lugares importantes nas suas 

tribos e que têm um papel na liderança dessas tribos. No total, foram entrevistadas cinco 

pessoas de três tribos da região oeste e quatro pessoas de duas tribos da região leste9. Em 

relação aos indivíduos entrevistados, foi possível ter o contacto dos Sheiks e figuras 

tribais através de estratégias de bola de neve, onde cada pessoa entrevistada foi solicitada 

a ajudar o entrevistador para marcar e garantir os agendamentos com outros indivíduos 

para realizar as entrevistas nas suas casas para a segurança de todos. 

Além disso, para avaliar a interação entre as tribos e as instituições formais, foram 

também entrevistados cinco deputados na Câmara dos Representantes. A difícil situação 

que o país vive fez com que o acesso aos deputados e os políticos também tenha sido 

difícil, especialmente após a guerra de 2014 e o ataque armado à Câmara dos 

Representantes em dezembro de 2014. A única forma possível para realizar as entrevistas 

era ir diretamente para a sede do parlamento e apresentar os pedidos de entrevistas 

acompanhados de identificação académica.  

Embora não exista participação de partidos políticos no parlamento, na seleção 

dos deputados para as entrevistas procurou-se obter as perspetivas de deputados de 

diferentes de áreas geográficas para assegurar a diversidade de perspetiva políticas. A 

estratégia utilizada na seleção dos deputados foi submeter os pedidos de entrevistas a um 

conjunto de deputados que representam diferentes regiões e áreas geográficas. No 

entanto, não foi possível contactar com muitos dos deputados. Por causa da situação de 

segurança explicada acima, não foi fácil ter contacto com todos os deputados, porque a 

                                                           
9 Na Anexo 4 encontra-se disponível a lista dos membros das tribos entrevistados (perfil dos entrevistados).  
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maioria dos deputados não estava facilmente disponível para se comunicar com os 

desconhecidos, evitando discutir questões políticas abertamente. Consequentemente, só 

conseguimos entrar em contacto com 13 deputados, para os quais foram submetidos 13 

pedidos de entrevista. Destes 13 pedidos, 5 foram aceites. Dois destes deputados 

representam cidades e áreas da região oeste e três representam cidades e áreas da região 

sul10.Embora não haja dados ou informações disponíveis no site oficial da Câmara dos 

Representantes sobre os deputados e os grupos parlamentares no parlamento, no momento 

das entrevistas foram obtidas informações sobre a carreira política de cada deputado 

entrevistado e o seu trabalho no parlamento (disponíveis no anexo 2). 

Para a realização das entrevistas, foram preparados dois guiões, compostos por 

perguntas abertas e perguntas fechadas, um para as entrevistas com os membros das 

tribos; e o outro com as entrevistas com os deputados na Câmara do Representantes.    

O guião para as tribos está estruturado em quatro módulos. A primeira parte 

procura colocar questões iniciais e gerais sobre a estruturação interna da tribo entrevistada 

e a diversidade tribal na Líbia. Na segunda parte, o guião centra-se no contexto político 

na Líbia pós-revolução, a influência política das tribos, as relações e interações entre as 

tribos e sobre o relacionamento entre as tribos e as instituições do Estado. A terceira parte 

do guião centra-se nas questões políticas relativas às tribos entrevistadas, como a ambição 

política das tribos e o seu financiamento. Por último, o guião termina com algumas 

questões e aspetos sobre a situação do país no futuro, do ponto de vista do entrevistado11.  

O guião da entrevista aos deputados está estruturado em três módulos. Na primeira 

parte visa-se estabelecer questões iniciais sobre o entrevistado, sobre o contacto entre ele 

e os líderes das tribos e sobre a diversidade tribal no país. No segundo módulo são 

colocadas questões mais específicas sobre os grupos tribais e a sua presença nos assuntos 

políticos no período pós-revolução. Além disso, esse módulo procura compreender como 

as estruturas políticas e as instituições lidam com as tribos. Na terceira parte, o guião 

coloca questões sobre como as tribos podem ter um papel no futuro do país e visa 

conhecer as propostas dos entrevistados para resolver a crise do país12.  

                                                           
10 Na Anexo 5 encontra-se disponível a lista dos deputados entrevistados (perfil dos entrevistados).  
11 Na Anexo 1 se encontra disponível o guião das entrevistas para as tribos. 
12 Na Anexo 2 se encontra disponível o guião das entrevistas para os deputados.  
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Antes de entrevistar os potenciais entrevistados, testámos os guiões de entrevistas 

usando a estratégia de pré-teste para assegurar que as perguntas estão bem articuladas, ou 

seja, optámos por entrevistar duas pessoas e tentámos rever as lacunas no guião antes de 

realizar as entrevistas com os entrevistados, o que permitiu corrigir erros e enriquecer o 

guião. 

As entrevistas foram realizadas em árabe e gravadas, tendo sido transcritas e 

posteriormente traduzidas para a língua portuguesa pelo autor desta tese. As entrevistas 

foram levadas a cabo durante o período de trabalho de campo na Líbia desta tese, entre 

agosto e setembro de 2017, tendo sido realizadas nas casas dos membros das tribos e na 

Câmara de Representantes (Majlis al-Nuwaab) na cidade de Tobruk. Aos participantes 

foi assegurada a confidencialidade no tratamento da informação e o anonimato dos 

participantes, e garantido que os dados obtidos seriam utilizados apenas para fins de 

investigação, tendo os entrevistados assinado também uma carta de consentimento com 

esta informação. Por isso, foram utilizados códigos na análise para referenciar as 

perspetivas dos entrevistados. No caso das tribos usaram-se números para cada 

entrevistado com o nome de sua tribo (por exemplo - 1, nome da tribo), no caso dos 

deputados, um número para cada entrevistado e a palavra deputado (por exemplo – 1, 

deputado).  

A tabela 1.3 sintetiza as dimensões principais que serão analisadas neste trabalho 

de investigação, bem como os métodos e instrumentos adotados e o processo de 

operacionalização para essas dimensões.  
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Tabela 1.3- Dimensões principais de investigação, métodos , instrumentos e operacionalização 

Dimensões Métodos Operacionalização  
Descrever a 

composição 

diversificada e 

a estrutura 

interna das 

tribos na Líbia 

 Entrevistas 

semi-

estruturadas. 

 Comunicação 

social 

 Salientar as perspetivas dos entrevistados sobre as estruturas tribais a 

nível local em termos de estrutura, organização interna e liderança das 

tribos. 

 Compreender como as tribos se organizam e como financiam as suas 

atividades internas. 

Compreender 

como as tribos 

como 

interagem e 

cooperam 

umas com as 

outras. 

 Entrevistas 

semi-

estruturadas.  

 Comunicação 

social. 

 

 Ver as perspetivas dos entrevistados sobre as relações e alianças entre 

as tribos - ver em que consiste o seu papel neste período.  

 Analisar as atividade e encontros tribais 

 Olhar para as questões específicas sobre as tribos entrevistadas para 

ver a organização tribal, etc. E destacar e em que consistem as alianças 

e atividades entre as tribos. 

 Compreender até que ponto os conflitos tribais são destacados pela 

comunicação social. Analisar as causas destes conflitos. 

 Destacar os potenciais efeitos dos conflitos inter-tribais sobre a 

estabilidade política. 

Compreender 

como os 

grupos tribais 

interagem com 

outras 

instituições do 

Estado 

(interação 

entre tribos e 

instituições 

formais ). 

 Entrevistas 

semi-

estruturadas.  

 Comunicação 

social. 

 Inquéritos 

  Avaliar o poder das tribos  

 Avaliar as perspetivas dos entrevistados sobre as ligações entre as 

tribos e os deputados. 

 Avaliar as relações entre as instituições do Estado, estruturas políticas 

e as tribos 

 Ver porque é que existe uma interação/colaboração e divergência entre 

elas e o que explica estes padrões. 

  Ver como a comunicação social destaca as atividades tribais nos que 

diz respeito às reconciliações tribais e como estas atividades se 

relacionam com as questões políticas e questões de segurança. 

 Destacar as visões recolhidas sobre a influência das tribos. 

 Usar os dados de Arab-Barometer para compreender a perspetiva da 

população sobre a satisfação da população com o desempenho das 

instituições estatais e a sua confiança nestas instituições. 
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1.3. Estrutura da tese 
 

Esta tese procura contribuir para a compreensão do papel político das tribos na 

Líbia no período posterior à revolução. Assim, a tese concentra-se na dinâmica tribal neste 

período, investigando a sua estrutura interna, atividades, e as interações quer das tribos 

entre si, quer entre estas e as instituições formais do Estado.  

Para tal, a tese encontra-se dividida em sete capítulos. No segundo capítulo, 

procura-se disponibilizar um referencial teórico. Uma vez que a tese examina as tribos da 

Líbia no período de transição após o colapso do antigo regime e vai estudar o papel destas 

tribos durante o período de transição, o segundo capítulo pretende salientar o processo de 

democratização, numa tentativa de compreender a transição para a democracia e a 

consolidação. Para além disso, o capítulo busca abordar o papel dos grupos étnicos e 

tribais nas teorias existentes, examinando o impacto de existência de grupos étnicos e 

tribais sobre as instituições estatais, sobre a estabilidade no país e compreender a sua 

interação. 

No terceiro capítulo, tentar-se-á estabelecer um enquadramento da sociedade 

Líbia numa perspetiva transversal. Em primeiro lugar, visa-se apresentar um 

enquadramento explicativo sobre a estrutura geral da sociedade da Líbia e da sua 

população. Também, será apresentada a estrutura geográfica da Líbia, esclarecendo as 

suas características sociais. Para além disso, pretende-se investigar as tribos da Líbia e a 

sua influência durante os diferentes períodos históricos para compreender as dinâmicas 

tribais durante o domínio turco e italiano. Igualmente, o capítulo procura investigar a 

situação da Líbia na fase da independência e a situação desde a revolução verde em 1969 

a revolução da Primavera Árabe em 2011. De resto, este capítulo destaca o ano da 

revolução de 2011 e observa como as tribos se organizaram durante essa revolução. A 

última parte deste capítulo dedica-se a compreender o contexto político e social nos anos 

seguintes à revolução (de 2012 a 2019). Neste capítulo, opta-se por clarificar a situação 

das tribos antes e depois da revolução de 2011, numa tentativa de analisar empiricamente 

o seu papel pós-revolução 

Nos capítulos 4, 5 e 6 iremos apresentar a nossa análise empírica com base nas 

três dimensões principais da tese, usando os dados obtidos pelos métodos clarificados 

anteriormente. Assim, no quarto capítulo destacamos a primeira dimensão para descrever 

a composição tribal na Líbia, as estruturas internas e a organização dos grupos tribais na 
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sociedade da Líbia. Para este efeito, o quarto capítulo irá esclarecer a estruturação das 

tribos, as suas estruturas de liderança interna e o seu funcionamento a nível da tribo. No 

quinto capítulo, aborda-se segunda dimensão da tese, investigando as relações entre os 

grupos tribais e analisando como as tribos interagem umas com as outras. Igualmente, 

procura-se analisar as atividades realizadas pelas tribos, tal como alianças, encontros, 

conflitos inter-tribais. Este capítulo permite compreender as atividades políticas em que 

as tribos estão envolvidas. 

O sexto capítulo visa focar amplamente na interação entre as tribos e outras 

instituições do Estado. Será explorada a relação entre os diferentes grupos tribais e as 

estruturas políticas no período pós-revolução. Pretende-se, também, compreender como 

é que as tribos interagem com as instituições do Estado e explicar em que consiste esta 

relação. 

No sétimo capítulo, são discutidos os resultados finais deste trabalho de 

investigação e as conclusões tiradas ao longo da análise sobre as dinâmicas das tribos e 

sua presença nas questões sociais e políticas na Líbia. Com efeito, destaca-se que os 

grupos tribais estão cada vez mais influentes e poderosos no país. As tribos procuram 

fortalecer sua presença política através de uso da sua força tribal, aproveitando a 

fragilidade das instituições do Estado. De salientar é que o poder político após a revolução 

está dividido entre tribos e estruturas políticas e que a influência política das tribos se 

manifesta em domínios em que as tribos possuem representantes, como, o parlamento e 

as forças armadas e nas questões de segurança. Para além disso, destaca-se que os líderes 

das tribos assumem a responsabilidade de gerir as campanhas de reconciliação entre 

grupos em conflito bem como encontros e congressos a nível nacional com o objetivo de 

reunir as tribos, promovendo a sua intervenção nas questões políticas e de segurança. 
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Capítulo 2 - Referencial teórico 
 

2.1. Notas introdutórias  
 

O estudo do papel das tribos na Líbia após a revolução de 2011 implica a sua 

contextualização nos processos de transição para a democracia. Assim, este capítulo 

analisa os principais contributos teóricos sobre processos de transição para a democracia. 

Adicionalmente, pretende-se enquadrar a diversidade social para compreender em 

contextos de transição democrática, analisando o seu potencial impacto em termos do 

funcionamento das instituições democráticas.  

Este capítulo encontra-se estruturado em duas secções. Na primeira, analisam-se 

as vagas e contra-vagas da democracia, seguindo a abordagem de Huntington (1991). 

Nesta secção, inclui-se uma quarta vaga de democratização que teve início com o colapso 

dos regimes comunistas nos países do leste da Europa. Para além disso, serão destacados 

os movimentos revolucionários (Primavera Árabe) que atingiram os países árabes no 

período entre 2010 e 2011. Esta secção analisa, ainda, o processo de transição 

democrática e analisa as variáveis que influenciam ou dificultam este processo. Serão 

salientadas variáveis políticas, económicas e sociais de modo a conhecer os fatores que 

impedem a democratização ou a dificultam. 

A segunda secção analisa o efeito da diversidade social no processo de transição. 

Definem-se, assim, as estruturas e elementos sociais existentes dentro das sociedades 

tradicionais, como por exemplo, o conceito da tribo e o conceito de grupo étnico. Por fim, 

discute-se a diversidade social e o efeito dos grupos étnicos sobre a democratização e 

sobre as instituições formais nas sociedades fragmentadas ou diversificadas em termos 

sociais. Além disso, será destacada a questão das falhas do Estado e as suas 

consequências, numa tentativa de compreender como as tribos e grupos étnicos podem 

obter maior poder nestes contextos.  

 

 

2.2. Democratização 
 

No processo de democratização ocorre uma mudança de autoritarismo para uma 

democracia (Ghali,1996: 1). Whitehead (2002: 27) sugere que “a democratização é 

melhor entendida como um processo complexo, de longo prazo, dinâmico e aberto. 
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Consiste no progresso em direção a um tipo de política mais baseada em regras, mais 

consensual e mais participativa”. Huntington (1991: 15) define uma vaga de 

democratização como “um grupo de transições de regimes não-democráticos para 

democráticos que ocorrem dentro de um período de tempo específico e que superam 

significativamente as transições em direção oposta durante esse período de tempo”. Para 

além disso, o processo de democratização refere-se à competição política que ocorre entre 

os defensores da democracia e os grupos antidemocráticos, assim, a democratização 

avança quando os defensores da democracia obtêm sucesso nessa luta política (Carothers, 

2009: 7).  Para além disso, Huntington (1991: 15) assume que “uma vaga também envolve 

normalmente a liberalização ou parcial democratização de sistemas políticos que não se 

tornam plenamente democráticos”. 

A literatura existente é relativamente consensual a considerar a existência de três 

vagas de democracia e duas contra-vagas que ocorreram durante quase 150 anos em 

períodos diferentes entre 1828 e 1974 (Huntington, 1991). Na tabela 2.1, apresentam-se 

as três primeiras vagas e as contra-vagas de transições políticas apresentada por 

Huntington (1991). 

Tabela 2.1- Vagas de democratização 

Vagas  Período   Exemplos  
Primeira vaga   1828-

1926 
França, Estados Unidos, Suíça, França, Grã-Bretanha, Itália e 
outros. 

Primeira contra-vaga  1922-
1942 

Itália, Portuga, Alemanha, Espanha e Brasil. 

Segunda vaga 1943-
1962 

Alemanha Ocidental, Itália, Japão, Turquia, Grécia e outros países 
da América-Latina. 

Segunda contra-vaga 1958-
1975 

Turquia, Grécia, Nigéria e outros.  

Terceira vaga 1974  Portugal, Grécia, Espanha, Peru e Equador.   
Fonte: elaborada pelo autor da tese com base em Huntington (1991). 

A primeira vaga de democracia ocorreu entre 1828 e 1926. Esta vaga iniciou-se 

com a revolução francesa e nos Estados Unidos. Este processo de democratização durou 

muitas décadas desde 1828 até 1926 (quase 100 anos). As democracias da primeira vaga 

evoluíram de forma muito demorada, razão pela qual não é possível destacar os anos em 

que as democracias tiveram início (Huntington, 1991: 16). Até a primeira guerra mundial, 

a primeira vaga de democratização deu algum sinal positivo em muitos países ao redor 

do mundo, por exemplo, na França, Suíça, Itália, Espanha, Islândia, Chile, Argentina e 

Irlanda (Huntington, 1991: 17). Entretanto, essa primeira vaga de democracia foi 

acompanhada de um ataque antidemocrático (a primeira contra-vaga) em 1922, que 
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afetou várias democracias, por exemplo Itália, Portugal e Alemanha (Huntington, 1991: 

17-18). Esta contra-vaga atingiu os países com escassa experiência democrática. Tome-

se, por exemplo, o caso de Itália onde o regime de Mussolini (Huntington, 1991: 17-18). 

No período posterior à segunda guerra mundial, o cenário mundial mudou e foram 

estabelecidas várias instituições e regimes democráticos sob o efeito de segunda vaga de 

democracias (1943-1962). Esta vaga foi descrita como “uma vaga curta” ao contrário da 

primeira vaga (Huntington, 1991: 16-18). A segunda vaga atingiu alguns países da Europa 

como na Itália e Alemanha Ocidental, Grécia, mas também na Turquia, Japão, e num 

conjunto de países de África e da América-latina, como Nigéria, Brasil, Argentina, o Peru, 

entre outros (Huntington, 1991: 18-19). Por outro lado, surgiu-se a segunda vaga 

antidemocrática devido à exaustão da segunda vaga e ao autoritarismo dos regimes de 

transição, além disso, muitas democracias caíram devido a golpes militares que minaram 

o funcionamento das instituições democraticamente eleitas e declararam o estado de 

emergência ou a lei marcial (Huntington, 1991). Assim, durante a segunda vaga, 

ocorreram vários golpes militares, por exemplo, na Turquia em 1960, na Nigéria em 1966 

e na Grécia em 1967 (Huntington, 1991: 20-21).  

Em relação à terceira vaga de democracia, podemos dizer que esta vaga começou 

com a revolução portuguesa, que teve lugar em 25 de abril de 1974, o dia em que um 

levantamento militar ocorreu em Portugal (Huntington, 1991). Embora o movimento de 

democratização que ocorreu em Portugal tenha sido uma grande surpresa para todo 

mundo, o processo de democratização no caso português não foi uma transição fácil. Ou 

seja, no período pós-revolução de 25 de abril, Portugal experimentou uma série de tensões 

e divisões políticas durante os 18 meses após a revolução (Huntington (1991: 4). Da 

mesma maneira, depois da revolução portuguesa surgiram vários movimentos de 

libertação e o número de democracias aumentou em muitos países do mundo entre as 

décadas de 70 e 80 (Diamond, 1997: 2).  

No período pós-revolução de 25 de abril, cerca de 30 ditaduras foram derrubadas 

e foram estabelecidos regimes democráticos em muitos países da Europa, Ásia e América 

Latina (Huntington (1991: 21). Existem vários fatores que explicam esta terceira vaga, a 

título de exemplo, a crise de legitimação dos regimes autoritários, o crescimento 

económico, o novo papel da Igreja depois do Concílio do Vaticano II, o impacto da 

comunidade Europeia e o efeito de contágio. (Huntington, 1991: 45-46). 
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O número de países que atingiram a democracia em diferentes períodos durante o 

século XX está representado Tabela 2.2.  

Tabela 2.2- Democracias durante o século XX 

O período Regimes democráticos Regimes autoritários  Total de Estados Percentagem 
1922 29 35 64 45.3% 
1942 12 49 61 19.7% 
1962 36 75 111 32.4% 
1973 30 92 122 24.6% 
1990 59 71 130 45.4% 

Fonte: Huntington (1991: 26). Nota: Huntington (1991) não considera os países com menos de um milhão 
de habitantes 

Como se pode verificar na tabela 2.2, o número de países com democracias no 

período entre 1922 e 1942 varia entre 29 e 12. Em 1962, havia 36 democracias e, em 

1973, o número de democracias caiu para 30 regimes democráticos. No entanto, o número 

democracia durante a terceira vaga aumentou significativamente para 59 em 1990. 

No período pós-comunismo, especialmente depois da União Soviética ser 

desintegrada, considerou-se uma nova vaga de transições e mudanças políticas em vários 

países comunistas (Levitsky e Way, 2010) – não sendo, contudo, consensual tratar-se de 

uma nova vaga. Por exemplo, as transições no período pós-guerra fria podem ser vistas 

como uma continuação da terceira vaga de democracia (Lewis 2001; Strand et al. 2012). 

Pelo contrário, McFaul (2002: 213) destaca a vaga que atingiu os países comunistas, 

afirmando “essas transições do regime comunista para os novos tipos de regimes são tão 

diferentes das transições democráticas da terceira vaga”. Porque o colapso dos regimes 

comunistas produziu regimes democráticos e outros não democráticos “a 

descomunização desencadeou uma quarta vaga de mudança de regime - a democracia e a 

ditadura” (McFaul, 2002: 213). Assim, este autor destaca que quando os países 

comunistas se desintegraram no início da década de 90, vários registaram mudanças 

radicais nos seus regimes. Tal marcou o nascimento de novas democracias, como na 

Estónia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polónia. Além disso, marcou o surgimento de novos 

regimes não-democráticos em outros países comunistas, porque em vários países, tal 

como, Cazaquistão, Quirguistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Bielorrússia, os 

democratas poderosos estiveram ausentes durante o período de transição e as elites do 

antigo regime ganharam o poder nesse período, o que levou ao surgimento de regimes 

não democráticos (McFaul, 2002). 
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Em 2011, várias mudanças e transformações políticas surgiram nos países árabes. 

“A vaga mais recente do que poderá prenunciar um novo (ainda que longo e incerto) 

processo de democratização e que vem sendo designada de “Primavera Árabe” recobre 

uma boa parte dos países do Norte de África e Médio Oriente” (Ramos, 2012: 48-50). 

Assim, no que diz respeito às mudanças políticas em alguns países do Médio Oriente e 

do Norte da África, pode dizer-se que no período entre 2010 e 2011 houve vários 

movimentos de protesto e revoluções que ocorreram nos países de região árabe – entre 

eles: Tunísia, Síria, Iémen, Líbia, Jordânia, Líbano, Marrocos, Arábia Saudita, Egito, 

Bahrain e Iraque. Estes movimentos visavam enfrentar os regimes autoritários que 

estavam no poder (Moaddel, 2012: 3).   

A literatura sugere que existem etapas complementares no processo de 

democratização. Por exemplo, Huntington (1991: 35) considerava que o processo de 

democratização se baseia em três fases: a primeira fase; é a queda de um regime não 

democrático; a segunda fase; é a transição ou como o próprio autor Huntington a chamava 

de “a instalação de um regime democrático”; a terceira fase; é a fase em que a democracia 

se consolida. Procede-se, de seguida, à explicação das duas principais etapas de 

democratização (a fase de transição e de consolidação da democracia), e os potenciais 

fatores que têm efeitos positivos ou negativos sobre estas duas fases.  

A transição democrática reporta-se a uma fase entre a deterioração institucional 

de um regime não democrático e o início de uma democracia. De acordo com O'Donnell 

e Schmitter (1986: 6), o processo de transição para a democracia é: 

“O intervalo entre um regime político e outro (...) As transições são 

delimitadas, por um lado, pelo lançamento de um processo de dissolução 

de um regime autoritário e, pelo outro, pela instalação de alguma forma de 

democracia, pelo retorno a alguma forma de regime autoritário ou pelo 

surgimento de uma alternativa revolucionária”.   

Faulenbach (2007: 4) propõe que um processo de transição para a democracia leva 

a introduzir uma transformação na estrutura de um regime político. Assim, “a transição é 

o processo que descreve a mudança de um regime autoritário - começando com o seu 

colapso - para um regime democrático em funcionamento, por isso é o processo de uma 

mudança radical na forma de governo” (Faulenbach, 2007: 4). Linz e Stepan (1996) 

esclarecem em que consiste uma transição para a democracia, clarificando que: 
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“Uma transição democrática acontece quando há concordância suficiente 

acerca dos processos políticos necessários para produzir um governo 

eleito, quando um governo chega ao poder como resultado de eleições 

populares e livres, quando este governo tem de facto o poder de gerar novas 

políticas públicas, e quando os poderes executivo, legislativo e judicial 

gerados por esta nova democracia não têm por lei (de jure) que partilhar o 

poder com outros órgãos” (Linz e Stepan, 1996: 3). 

Neste sentido, Huntington (1991) explica as transições para a democracia que 

ocorreram durante a terceira vaga de democratização, anotando que entre as 

manifestações de transição democrática em muitos países da terceira vaga foram a queda 

dos regimes ditatoriais, a abertura política que garante a participação de todas as partes 

políticas, e o estabelecimento do regime civil por meio de eleições livres. Aqui vale a 

pena distinguir a liberalização política e a transição democrática. De acordo com 

Mainwaring (1989), a liberalização significa conceder algumas liberdades civis aos 

cidadãos na existência de um regime autoritário, enquanto a transição leva a mudança do 

regime existente. Assim, a transição ocorre através de uma competição política e a 

mobilização popular dentro da sociedade (Mainwaring, 1989). Para além disso, Linz e 

Stepan (1996) chamam a atenção para a necessidade de existir um acordo político 

suficiente para assegurar o estabelecimento de um governo democrático. 

De facto, o processo de transição para a democracia pode ocorrer de várias formas. 

A título de exemplo, Stradiotto e Guo (2010) agregam as diferentes formas de processo 

de transição para a democracia e apresentam quatro modos de transição feitas pelo acordo 

ou pela força, tal como se apresenta na Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3- Modos de transição 

Tipo de 
transição 

Natureza da transição Atores-chave Exemplos 

Conversão Uma iniciativa do regime  Elites existentes no poder com 
pouca participação da oposição 

Espanha em 1978 ; 
Brasil em 1986 

Cooperativa Negociações e pacto entre 
governo e oposição 

Governo e os grupos de 
oposição 

África do Sul em 
1994 ; Bolívia em 
1982 

Colapso Mudança revolucionária e 
radical 

Os grupos de oposição com o 
apoio das massas populares 

Grécia em 1974 ; 
Argentina em 1984 

Intervenção 
externa 

Intervenção de fora do 
país  

Forças estrangeiras Panamá em 1994; 
Haiti em 1995 

Fonte: elaborada com base em Stradiotto e Guo (2010). 
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As transições por conversão ocorrem através de um processo de reformas lançado 

pelas elites que estão no poder, num processo top-down, para criar um regime 

democrático, permitindo que os grupos de oposição participem (Stradiotto e Guo, 2010: 

17). Para garantir o sucesso de transição, as elites que procuram introduzir reformas 

devem ter maior poder do que os defensores do velho regime (Stradiotto e Guo, 2010: 

17). As transições podem decorrer também de forma cooperativa, que ocorre por meio de 

um pacto ou negociações entre o governo e os grupos de oposição em que ambos 

participam para introduzir mudança e reformas (Stradiotto e Guo, 2010: 18). O governo 

não tem a capacidade de introduzir mudança, e a oposição também não é capaz de 

derrubar o governo e, portanto, o governo opta por negociar com a oposição para fazer 

reformas (Stradiotto e Guo, 2010: 18). Este tipo é uma das formas mais eficazes e que 

ajuda a alcançar a transição para a democracia com tranquilidade, porque ocorre num 

ambiente cooperativo sem violência ou repressão (Stradiotto e Guo, 2010: 18).   

O terceiro modelo de transição é o colapso, que ocorre quando os defensores do 

regime não aceitam as mudanças e, assim, o regime perde seu poder através de uma 

mudança revolucionária liderada pelos grupos de oposição apoiados pelo povo para 

derrotar o regime autoritário, num modo bottom-up (Stradiotto e Guo, 2010: 18-19). O 

último tipo de transição reporta-se aos casos em que há intervenção externa, que ocorre 

quando não existe nenhum grupo capaz de introduzir mudanças no regime autoritário e, 

portanto, é necessária uma força externa para derrotar o regime autoritário (Stradiotto e 

Guo, 2010: 19).  

De acordo com a teoria de Linz e Stepan (1996), a transição para a democracia 

não é suficiente para que a democracia seja o “único jogo na cidade”, ou seja, “quando 

nenhum grupo político significativo tenta seriamente derrubar o regime democrático ou 

se separar do Estado” (Linz e Stepan, 1996: 5). É necessário que as democracias sejam 

consolidadas. Como veremos, existem várias condições para garantir o estabelecimento 

de uma democracia bem consolidada. De facto, na terceira vaga de democratização há um 

interesse crescente entre os investigadores políticos nos estudos relacionados com o 

processo da consolidação democrática (Schedler, 1998: 91). Neste sentido, Gasiorowski 

e Power (1998: 743) salientam que a consolidação da democracia “é um processo pelo 

qual um regime democrático recentemente estabelecido se torna suficientemente durável 

para que o colapso do regime democrático - e um regresso ao domínio não democrático 

– se torne improvável”. De acordo com Schedler (2001: 2), “a consolidação da 
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democracia conclui quando os atores democráticos conseguem estabelecer uma certeza 

razoável sobre a continuidade do novo regime democrático, diminuindo as expectativas 

de regressão autoritária”.  

Schedler (1998: 91) apresenta algumas questões/condições adicionais para a 

consolidação de democracia, entre estas questões são: a legitimação popular, os partidos 

políticos, existência de poder civil mais forte do que militar, a propagação de valores da 

democracia, a neutralização de atores anti-sistema, o afastamento de grupos anti-

democracia, a descentralização do poder estatal, as reformas no sistema judicial, a 

diminuição os níveis de pobreza, a estabilização económica. De acordo com o argumento 

de Diamond (1994: 16), entre os obstáculos que podem impedir a consolidação 

democrática são: a desigualdade, a ausência de justiça social e os níveis altas da pobreza. 

Adicionalmente, diversos estudos enfatizam a necessidade de existência de instituições 

políticas fortes para a consolidação democrática. Diamond (1994: 16) salienta que “são 

necessárias instituições políticas robustas para realizar reformas económicas em 

condições democráticas”. O argumento principal é o de que a sociedade civil é importante 

para a consolidação democrática, mas não é a sociedade civil que tem papel-chave neste 

processo. Antes, o autor argumenta que as instituições políticas são ainda mais 

necessárias para a consolidação democrática (Diamond, 1994: 15). Para este autor, um 

executivo eficaz com conselheiros técnicos que conseguem resistir à pressão e assim 

realizam reformas impopulares; sistema partidário dominado por partidos centristas que 

não vão cair em interesses sectoriais; o legislativo que também seja dominado por estes 

partidos centristas, e um sistema judicial que trabalhe de forma independente/neutra 

(Diamond, 1994: 16). Para Valenzuela (1990), durante o processo de consolidação da 

democracia é necessário acabar com os procedimentos e as instituições não democráticas. 

Assim, a existência de partidos políticos é uma das condições necessárias na consolidação 

democrática (Linz e Stepan, 1996). É importante que exista um estado de direito para 

controlar o governo e todas as instituições existentes (Linz e Stepan, 1996). O tipo de 

regime político é visto por alguns autores como uma variável política explicativa do 

sucesso de uma democracia – neste sentido Para Diskin et al. (2005) a democracia é mais 

provável nos sistemas parlamentares (países europeus) do que nos sistemas presidenciais 

(por exemplo países da América Latina). Estes autores sublinham que “o motivo é a 

possibilidade de conflito entre os poderes executivo e legislativo” (Diskin et al., 2005: 

292).  
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Na literatura existente, a sociedade civil é vista como um pilar fundamental 

durante o processo de democratização. Há uma unanimidade ao redor do mundo de que 

a sociedade civil, tal como as organizações civis, associações e instituições não-

governamentais contribuem para a construção de instituições de caráter democrático. 

Neste contexto, Mbuagbo e Fru (2003: 134) destacam que “surgiu um novo consenso na 

comunidade internacional sobre a importância dos cidadãos e dos movimentos dos 

cidadãos para nutrir instituições e práticas que conduzam ao estabelecimento de 

instituições e tradições democráticas viáveis”. Na Ásia, por exemplo, as organizações e 

entidades da sociedade civil e os movimentos populares e de mulheres participaram no 

processo de transição para a democracia e foram um fator principal por detrás da vitória 

destas transições democráticas (Lele e Quadir, 2004: 4). Igualmente, a sociedade civil é 

uma variável importante que facilita o processo de construção de um regime democrático, 

defendendo os seus valores democráticos, porque a sociedade civil pode atuar como uma 

ligação entre os cidadãos e seu Estado (White, 1994: 382-384). Linz e Stepan (1996) 

apresentam várias variáveis essenciais que podem facilitar a consolidação da democracia 

– entre estas variáveis estão “uma sociedade civil livre”, pois a a consolidação da 

democracia necessita de uma sociedade civil livre, tal como as entidades e atividades civis 

e sociais, e “uma sociedade política”, para consolidar a democracia, deve haver uma 

sociedade política, complementar à sociedade civil. 

A literatura existente enfatiza a relação entre a democracia e o desenvolvimento, 

alegando que a democracia tende a funcionar em sociedades desenvolvidas 

economicamente (veja-se, por exemplo, Lipset, 1959).  Segundo Lipset (1959: 75-77), a 

riqueza de uma nação pode contribuir para a construção da democracia. Segundo Erisen 

e Wiltse (2017), a estrutura institucional e uma boa economia podem ajudar um país a 

construir uma democracia, ou seja, “independentemente do grau de divisão, um Estado 

pode tornar-se uma democracia e permanecer com sucesso num ambiente institucional e 

económico certo” (Erisen e Wiltse, 2017: 1159). Na verdade, os problemas económicos 

e sociais são considerados prejudiciais à democracia e à estabilidade na sociedade. Neste 

contexto, Przeworski et al. (2000: 121-122) dizem que a desigualdade económica ameaça 

a estabilidade de democracia. Para além disso, Diamond (1994: 16) destaca que as crises 

económicas e os problemas sociais são ameaças à consolidação. No contexto da Maurícia 

durante a consolidação da democracia, podemos observar como o país superou estes 

desafios e conseguiu estabilizar a sua democracia através da introdução de uma série de 
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reformas em diferentes esferas sociais, económicas, civis e da inclusão de todos os grupos 

étnicos e minorias no governo (Carroll e Carroll, 1999). De resto, parece que esta 

estratégia não foi aplicada no caso da Estónia após a dissolução da União Soviética onde 

as minorias étnicas (que são os russos) não foram devidamente tratados a nível económico 

e a nível político, enquanto a situação dos estonianos era melhor (Evans, 1998).  

Existe, ainda, uma relação positiva entre o nível da educação e a democracia 

(Lipset, 1959). A democracia tende a consolidar-se com sucesso onde existe uma 

população com elevados níveis educativos (Lipset, 1959: 78-79). Para o autor, a 

“educação, presumivelmente, amplia as visões dos homens, capacita-os a entender a 

necessidade de normas de tolerância, impede-os de aderir as doutrinas extremistas e 

monísticas e aumenta sua capacidade de fazer escolhas eleitorais racionais” (Lipset, 1959: 

79). Igualmente, Lipset (1959: 75-78) considera que a urbanização e industrialização são 

mais prováveis nas sociedades mais democráticas. A literatura distingue as sociedades 

desenvolvidas e as sociedades não desenvolvidas, salientando que as sociedades 

modernas são avançadas em termos económicos. Huntington (1971: 287) afirma que as 

sociedades modernas são sociedades mais avançadas do que as sociedades tradicionais 

em termos de sistema de saúde, nível educacional da população e urbanização, bem como 

ao nível económico.  

Existem diferentes trabalhos empíricos e teóricos que argumentam que as 

instituições políticas, a democracia e a estabilidade numa sociedade onde existe mais 

diversidade étnica podem ser afetadas ou impedidas por essa diversidade. Para este efeito, 

na próxima seção, a questão da diversidade social (étnica e tribal) e seu impacto serão 

discutidos com pormenor. 

 

2.3. Impacto da diversidade social 
 

Existe um debate considerável sobre os efeitos da diversidade étnica e tribal nos 

processos de transição e consolidação das democracias. Esta secção pretende analisar o 

efeito da diversidade étnica e tribal para compreender como essa diversidade social pode 

afetar a democratização.   

Antes de apresentar o debate teórico sobre o impacto da diversidade social, 

convém definir o conceito de tribo e de etnia e averiguar as suas características. O 
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conceito de etnicidade é mais abrangente do que o de tribalismo. Chandra (2005: 236) 

afirma que “a identidade étnica se refere à adesão nominal numa categoria ascritiva, 

incluindo raça, língua, casta ou religião”. Esta definição inclui as características gerais de 

um determinado grupo que são: a raça que representa a origem comum do grupo, a língua 

falada e a religião adotada pelo grupo. De acordo com a definição de Thomson (2004: 

60), a etnicidade não se baseia no local geográfico, mas na ascendência comum. Para 

Horowitz (1985: 53) o conceito de etnicidade é um conceito que “abrange ‘tribos’, ‘raças’, 

‘nacionalidades’ e ‘castas’”. 

Em relação ao conceito da tribo, Palter (1990: 5) considera que “o tribalismo é 

uma afiliação instintiva coerente entre as pessoas baseada no seu reconhecimento e 

lealdade às raízes comuns, uma fidelidade estreita, não oficial, racial, social e cultural que 

evoluiu para ter notável poder de permanência e utilidade”. Segundo Palter (1990: 5), o 

grupo tribal é uma entidade fechada em si mesma onde seus próprios membros não 

aceitam os outros – estes últimos não são incluídos na agenda da tribo. Assim, é 

compreensível que o autor defende que a tribo depende da afiliação. Moscati (1957: 38) 

afirma que a tribo é “composta por famílias unidas por laços de sangue e interesse comum, 

vivendo juntos e migrando juntos”. Assim, este autor destaca que as tribos são 

caracterizadas pelas relações familiares e a solidariedade entre os membros da tribo 

(Moscati, 1957: 38). Ao ler a explicação de Bin Muhammad (1999: 13) sobre as tribos, 

percebe-se que a tribo normalmente tem um líder tribal que recebe o respeito de todos os 

membros da tribo.  

Assim, de uma forma global, podemos entender que o conceito de etnia é 

semelhante ao de tribo, embora o conceito de etnia seja mais abrangente que o da tribo 

Horowitz (1985). Para além disso, Piggott (2005) aborda as comunidades tribais no 

mundo árabe e sublinha que existe uma relação positiva entre a riqueza de uma tribo e a 

possibilidade de ser uma tribo forte, ou seja, o autor destaca que as tribos ricas e que têm 

mais combatentes são consideradas tribos mais fortes e influentes.  

Por um lado, existe um debate considerável sobre o efeito de diversidade social, 

com um conjunto de autores a destacar que a diversidade tribal e étnica não tem impacto 

nos processos de transição e de consolidação e nos procedimentos democráticos. Fearon 

e Laitin (2003) estudaram as causas de guerras civis entre 1945 e 1999 em 161 países, 

analisando um conjunto de variáveis políticas e socioeconómicas. Para Fearon e Laitin 
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(2003) a diversidade étnica e religiosa não está relacionada com a eclosão de conflitos 

civis. Em vez disso, os autores consideram o efeito de outras variáveis como a pobreza, a 

falta de estabilidade política e a densidade populacional (Fearon e Laitin, 2003). Também, 

Fish e Brooks (2004) consideram não haver evidências claras quanto a um efeito da 

diversidade étnica sobre a democracia.  

Alguns estudos sugerem que a harmonia entre os diferentes grupos étnicos que 

pertençam à mesma sociedade pode determinar o futuro da democracia numa sociedade. 

Neste sentido, Horowitz (1993: 19) diz que “onde as relações étnicas melhoram 

significativamente durante um período autoritário, é muito provável que isso melhore as 

perspetivas para a democracia”. Horowitz (1993: 19) destaca os exemplos da Tailândia e 

de Taiwan, onde as relações entre os diferentes grupos étnicos foram fortalecidas e 

reformadas depois de vários anos de instabilidade, o que reforçou o processo de 

democratização. De resto, apesar da diversidade étnica e da existência de diferentes 

grupos sociais no contexto sul-africano, Piombo (2005) considera que a diversidade 

étnica não foi uma dificuldade durante o período de transição na África do Sul desde 

1994, pois os partidos políticos não adotaram políticas étnicas nos seus discursos 

eleitorais, substituindo os objetivos étnicos por novos objetivos nacionais (Piombo, 

2005).  

Embora Fish e Kroenig (2006) assumam que a fragmentação social não constitui 

uma ameaça à democratização, destacam que o efeito da diversidade pode depender do 

contexto. O seu argumento é ilustrado com o caso da Geórgia na década de 90 e a sua 

dificuldade no processo de transição dado que é mais fragmentada e polarizada “do que 

a média regional em termos étnicos, linguísticos e religiosos” (Fish e Kroenig, 2006: 837). 

Contudo, existem outros casos altamente fragmentados que conseguiram atingir a 

democratização (como o caso da Bulgária entre 1990 e 2000). Nestes contextos, a criação 

de instituições, a nova constituição e abertura política ajudaram a proteger a diversidade, 

assegurando os direitos de todos, o que reduziu os conflitos entre os grupos étnica na 

Bulgária (Fish e Kroenig, 2006: 838-840).   

Por outro lado, vários autores argumentam que a diversidade étnica e tribal tem 

efeitos nos processos de transição, porque a diversidade étnica e tribal pode ter efeitos 

negativos num conjunto muito largo de dimensões, como o efeito da diversidade na 

democratização, na estabilidade política, na coesão social, na qualidade de governança e, 
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ainda, na economia.  Estas cinco dimensões principais serão destacadas nos seguintes 

parágrafos. 

Em relação ao efeito da diversidade na democratização, pode-se dizer que há 

muita literatura que diz que a diversidade social pode ter efeitos negativos à 

democratização. De acordo com Welsh (1993), os países com diversidade étnica podem 

ter dificuldades em construir instituições baseadas em normas democráticas, porque as 

afiliações étnicas e religiosas podem, em alguns contextos, dominar o processo político, 

como exemplificado com o caso da Irlanda do Norte na década de 70 devido à divisão 

entre os protestantes e os católicos. De acordo com Stuart Mill, a diversidade pode minar 

o processo de estabelecimento de instituições livres dentro da sociedade. Segundo este 

autor, “as instituições livres são quase impossíveis num país composto por diferentes 

nacionalidades” (Mill, 2009: 344). Welsh (1993) afirma que o maior grupo étnico pode 

dominar o cenário político, tal como o partido malaio na Malásia pós-independência. Ibn 

Khaldun (2014: 495-496) refere que a principal prioridade de asabiyah – isto é, a 

“solidariedade do grupo” (Gierer, 2001: 3) – é procurar sempre predominar e controlar o 

poder/autoridade para governar e ter poder sobre os outros grupos tribais.  De uma forma 

geral, Gerring et al. (2016) argumentam que “quando um grupo religioso controla o 

Estado, ele pode se sentir compelido a suprimir outras religiões, enquanto seria bastante 

improvável que um grupo étnico tentasse suprimir outras etnias (com exceção, em alguns 

casos, a política linguística)” (Gerring et al., 2016: 26). 

De acordo com Huntington (1968: 30), no continente africano, “as lealdades 

tribais são fortes; lealdades nacionais e estatais são fracas”. Segundo o argumento de 

Musau (2009), que se focou no caso da África, a diversidade étnica pode afetar a transição 

para democracia nos países que têm diversidade étnica e tribal, porque as afiliações 

étnicas podem ser usadas para influenciar a decisão política e o processo eleitoral, tal 

como aconteceu na Quênia no período de transição para a democracia desde 1991 onde 

as etinas foram usadas numa luta pelo poder político e pelos recursos económicos. Assim, 

no caso da Quênia, as divergências étnicas dificultaram o processo de transição para a 

democracia e causaram conflitos entre os grupos étnicos no país a partir do início da 

década de 1990 (Musau, 2009). Igualmente, o caso de Nigéria em que as dimensões 

étnicas influenciam o desenvolvimento político por muitos anos, o que dificultou a 

transição para a democracia (Ojukwu e Oluwole, 2016). Adetoye e Omilusi (2015) 

discutiram a questão do conflito étnico-religioso e as dificuldades no processo da 
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transição para um governo democrático na Nigéria. Neste contexto, a exclusão, a falta de 

desenvolvimento económico e a pobreza nigeriana levaram ao envolvimento de muitas 

pessoas em violência e ao aumento de conflitos étnicos e religiosos (Adetoye e Omilusi, 

2015). Na verdade, a instabilidade e a violência étnico-religiosa surgiram na sociedade 

nigeriana, porque as elites nigerianas eram incapazes de gerir o país (Adetoye e Omilusi, 

2015: 57). 

Para além disso, Horowitz (1993: 19) afirma que os problemas sociais numa 

sociedade impedem a democratização, tomando como exemplo os países de leste da 

Europa no período após a queda dos regimes comunistas. Nos países em que existiram 

poucos problemas e divisões étnicas a democracia foi estabelecida com sucesso (vejam-

se os casos da República Checa, Hungria e Polónia). Em outros países, como na Roménia, 

Eslováquia e a ex-Jugoslávia, a democracia enfrentou dificuldades e obstáculos devido à 

maior heterogeneidade étnica, isto foi um resultado das políticas dos regimes nestes 

países em que as liberdades e os direitos das minorias étnicas foram violados, ou seja, a 

democracia teve dificuldade, porque se violaram direitos dos grupos étnicos minoritários 

(Horowitz, 1993: 19-20). Merkel e Weiffen (2012) testaram o potencial efeito da 

heterogeneidade sobre a democratização. No seu estudo sobre as democracias desde a 

terceira vaga de (entre 1975 e 2007), conclui-se que “as clivagens baseadas em identidade 

levam à instabilidade política e, portanto, impediram a consolidação democrática” 

(Merkel e Weiffen, 2012: 412). Além disso, a transição e a consolidação da democracia 

podem ser afetadas se houver uma politização da fragmentação baseada em identidade 

acompanhada de conflito (Merkel e Weiffen, 2012: 412). Por exemplo, no Burundi, a 

politização de raízes étnicas pelas elites políticas causou violência e conflitos internos 

durante muitos anos pós-colonismo, dificultando a construção de um Estado democrático 

no Burundi (Daley, 2006). 

A diversidade social pode afetar as instituições estatais. Os grupos étnicos podem 

dominar essas instituições e outros podem ser afastados destas instituições, o que pode 

aumentar os problemas internos. De acordo com Devotta (2000), o grupo étnico cingalês 

dominou as instituições do Estado na Sri Lanka. Adriana (2014) nota que o governo do 

Sri Lanka pós-independência estava sob o controlo dos cingaleses. Devotta (2000: 66) 

afirma que no Sri Lanka nos anos de 1960 “a polícia e o exército passaram a ser vistos 

como parte da vanguarda cingalesa destinada a subjugar os tâmeis”. Como consequência 

de instabilidade étnica na Sri Lanka, as forças armadas governamentais enfrentaram o 
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grupo étnico Tâmil para oprimi-lo. Em resposta, este último optou por construir o seu 

próprio exército separatista, exigindo a independência do governo do Sri Lanka 

(Rajasingham-Senanayake, 2001). Para além disso, o governo do Sri Lanka tentou 

predominar o sistema judicial no país para reduzir o poder judiciário e dar mais poder ao 

legislativo (Devotta, 2000: 66-67). Isto tudo pode ser considerado um exemplo preciso 

para percebermos mais sobre como o governo dominado pelos grupos étnicos pode 

intervir nos setores sensíveis do Estado para excluir outros grupos e obter mais poder, 

impedido a democratização. Igualmente, na Nigéria, o grupo étnico Igbo foi excluído de 

importantes instituições estatais onde as pessoas pertencentes a este grupo étnico 

enfrentam dificuldades para trabalhar, por exemplo, no exército, na polícia e no sistema 

judicial, e nem podem ser cidadãos prominentes a nível nacional (Okaneme, 2014: 43-

46). De resto, Anugwom (2000: 75) descreve os problemas de exclusão social e as 

políticas de afastamento de alguns grupos étnicos na Nigéria, destacando que “está claro 

que a democracia na Nigéria só pode perdurar se as perceções de marginalização e atos 

de defesa da marginalização de grupos étnicos forem diretamente confrontadas”. Nos 

anos 1960, havia uma disputa pelo poder entre este grupo étnico (Igbo) e outra tribo 

chamada de Husa-fulani. Nesta altura, os igbos procuraram ser independentes, mas foram 

controlados depois de uma guerra civil (Kellas, 1991: 124). Da mesma forma, no Ruanda, 

as instituições do Estado, incluindo as forças armadas governamentais foram dominadas 

pelos grupos étnicos do país onde as forças armadas do Estado se tornaram um meio para 

os atos de retaliação entre os Hutus e os Tutsis durante a guerra civil da Ruanda, 

especialmente na década de 90 (Cohen, 2012). 

A diversidade étnica tem também efeito sobre a democracia na altura de votação 

devido ao voto étnico (voto com base nos laços étnicos) o que pode prejudicar a 

democracia. Houle (2018) examinou o efeito da diversidade étnica sobre a votação em 58 

países, englobando o período entre 1992 e 2015. Para o autor, o voto étnico é uma prática 

prejudicial à democracia, mas a diversidade étnica não gera efeitos negativos sobre 

democracia. Muitos estudos de caso abordaram a questão de voto étnico em diferentes 

contextos, por exemplo, Faanu e Graham (2017) afirmam que no Gana as afiliações e os 

apelos étnicos são fortemente usados nas eleições e nas políticas dos partidos políticos. 

Esse efeito pode ser causado porque os grupos étnicos tende a apoiar os candidatos que 

lhes convêm, por exemplo, em alguns casos árabes, os grupos tribais podem influenciar 

os resultados das eleições de acordo com as suas afiliações tribais e as tendências de cada 
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grupo tribal, e seguem as ordens dos seus chefes na altura das eleições, onde as tribos 

votam em seus aliados (Fattah, 2011: 2). Assim, podemos compreender que o voto com 

base nas raízes e relações tribais é que determina as escolhas dos grupos tribais e 

influencia o processo eleitoral em várias sociedades árabes, a título de exemplo, o caso 

do Iémen e o caso da Jordânia (Fandy, 1994). 

Para complementar as informações anteriormente mencionadas, podem-se referir 

alguns exemplos mais concretos em relação aos efeitos negativos da diversidade e 

homogeneidade social sobre a democratização. Horowitz (1993) apresenta algumas 

evidências e eventos históricos sobre as afiliações e divisões entre os diferentes grupos 

étnicos que foram exploradas pelas partes políticas ou grupos de interesse. Essas 

afiliações étnicas foram usadas para influenciar ou controlar o processo político e os 

resultados de eleições em vários países africanos. Para Horowitz (1993: 22) no Quênia, o 

presidente Daniel arap Moi13 recorreu à violência e a alguns grupos étnicos para dominar 

o poder no país, isolando o resto dos grupos étnicos, entre os grupos étnicos que o 

presidente isolou foram Kikuyu e Luo. Igualmente, nos Camarões o Presidente Paul 

Biya14 recebeu o apoio de dois grupos étnicos (Beti e Bulu) e manteve-se no poder, 

afastando a oposição (Horowitz, 1993: 22). Para além disso, isso aconteceu também, no 

caso do Gana em que o presidente Jerry Rawling15 alcançou uma grande vitória nas 

eleições, sobretudo na área a que pertence – nesta área o grupo étnico de Ewe é o maior 

(Horowitz, 1993: 22).   

A diversidade pode ter efeitos na estabilidade política, alguns autores dizem que 

a falta de homogeneidade social pode afetar a estabilidade política. A etnicidade 

expandiu-se na política da Nigéria após a independência, influenciando o sistema 

partidário (Anugwom, 2000). Na época, os partidos políticos nigerianos foram 

estabelecidos com base nas afiliações étnicas, e a cena política era dominada pela 

                                                           
13 Daniel arap Moi governou o Quênia no período entre 1978 e 2002. (Ver “Daniel Toroitich arap Moi” in 

BBC, 17 de maio de 2019). [disponível em https://www.bbc.com/news/world-africa-48309492, 
consulado a 23 de julho de 2019). 

14 Paul Biya é o presidente dos Camarões desde 1982 e ainda continua no cargo. (Ver “ Camarões: Paul 
Biya está há 35 anos no poder”, in DW, 6 de Novembro de 2017) [Disponível em 
http://www.dw.com/pt-002/camarões-paul-biya-está-há-35-anos-no-poder/a-41262455, consultado 
a 7 de Janeiro de 2019]. 

15 Jerry Rawling é o presidente do Gana, ele tornou-se o chefe de Estado desde 1981 até 1992. Mais tarde 
ele foi eleito duas vezes como presidente nas eleições e governou o Gana desde 1992 até 2001. (Ver 
“Jerry Rawlings: A mystery, historic and controversial leader” in My Joy Online, 22 de Junho de 
2017) [Disponível em http://www.myjoyonline.com/news/2017/June-22nd/jerry-rawlings-a-
mystery-historic-and-controversial-leader.php consultado a 17 de Janeiro de 2019]. 

http://www.dw.com/pt-002/camar�es-paul-biya-est�-h�-35-anos-no-poder/a-41262455
http://www.myjoyonline.com/news/2017/June-22nd/jerry-rawlings-a-mystery-historic-and-controversial-leader.php
http://www.myjoyonline.com/news/2017/June-22nd/jerry-rawlings-a-mystery-historic-and-controversial-leader.php
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etnicidade, assim, a intervenção étnica nas políticas do Estado e no sistema partidário 

bloqueou o desenvolvimento político durante três as primeiras repúblicas (Anugwom, 

2000). Neste contexto, Dowd e Driessen (2008: 15) sugerem que “em sistemas partidários 

etnicamente dominados, as liberdades civis e os direitos políticos dos cidadãos também 

sofrem”. Igualmente, essa heterogeneidade social tem efeito na estabilidade do governo, 

por exemplo, Powell (1982: 44-46) mostrou que a heterogeneidade étnica leva à 

instabilidade do governo e que as sociedades com maior fragmentação étnica tendem a 

sofrer violência devido às dificuldades nas discussões / negociações sobre certas questões 

políticas.  

Para além do mais, conflitos e guerras causados pelas divisões étnicas, o que afeta 

a estabilidade na sociedade. Para Vanhanen (1999) na maioria dos países fragmentados 

existem conflitos étnicos, ou seja, os países com divisões étnicas são propensos a 

conflitos. O argumento deste estudo é que os conflitos étnicos são alimentados, em grande 

parte, pelo nepotismo étnico entre os grupos de sociedade. Para o autor, “o nepotismo 

étnico medido pela divisão étnica é o fator causal comum por trás do conflito étnico” 

(Vanhanen,1999: 64). Reynal-Querol (2002: 29) deu alguns exemplos, mostrando os 

países que têm experimentado conflitos étnico ao redor do mundo, como “Líbano, Israel, 

Argélia, Nigéria, Sudão, Etiópia, Índia e Iugoslávia durante a década de 1990”. Alguns 

estudos existentes sobre as estruturas tribais em África indicam que as tribos são 

caracterizadas pela enorme divergência cultural e ideológica, resultando em vários 

conflitos armados em muitos países como, por exemplo, as tensões e conflitos tribais que 

ocorreram em Ruanda, África do Sul, Sudão do Sul e na Nigéria (Okogu e Umudjere, 

2016: 93-94). Para além disso, Cederman et al. (2010) realizaram um estudo usando os 

dados de Ethnic Power Relations (EPR) –que examinam as questões políticas dos grupos 

étnicos ao redor do mundo de 1946 a 2005. Este estudo assume que podem surgir conflitos 

devido à exclusão étnica, porque “os grupos excluídos têm muito mais probabilidade de 

experimentar uma rebelião em seu nome” (Cederman et al., 2010: 103).  As tensões e os 

conflitos internos eram a razão principal no derramamento de sangue em vários países, 

onde muitos desses conflitos e atos de violência foram causados por fatores 

etnolinguísticos ou religiosos, tal como aconteceu na Ceilão, na Índia e nas Filipinas 

(Powell, 1982: 45-46). Segundo Brar (1995), a Índia é um dos países mais diversificados 

em termos étnicos, linguísticos e religiosos. Embora os grupos étnicos indianos tenham 

sido abraçados e incluídos pelos líderes políticos nas primeiras décadas de 
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democratização (1950 e 1960), as divisões e conflitos étnicos ressurgiram na maior parte 

das regiões, o país estava, portanto, em risco de conflitos étnicos e divisões sociais (Brar, 

1995). Na verdade, a má gestão do governo e dos líderes que estavam no poder na década 

de 80 complicou a situação e aumentou o conflito étnico na Índia, em vez de resolvê-lo 

(Brar, 1995: 12-13). 

 A polarização em termos étnicos ou linguísticos tende a gerar conflitos sociais 

(Collier e Hoeffle, 1998; Montalvo e Reynal-Querol, 2005a). Collier e Hoeffle (1998: 

571) afirmam que “o perigo da guerra civil surge quando a sociedade é polarizada em 

dois grupos”. Os conflitos étnicos na Ruanda entre o grupo étnico Hutu e grupo étnico 

Tutsi nos anos de 90 podem ser vistos como um conflito civil gerado pela polarização e 

divergência entre estes dois grupos étnicos (Cohen, 2012). Assim, o governo do Ruanda 

lançou operações contra o grupo étnico Tutsi em 1994, de modo a dificultar os esforços 

dos Tutsis que se mobilizaram contra este governo liderado pelo grupo étnico Hutu, um 

reflexo das lutas pelo poder entre o grupo étnico Tutsi e de Hutus (Cohen, 2012). Para 

além do mais, Montalvo e Reynal-Querol (2005a) encontraram uma relação entre a 

polarização étnica e a possibilidade de guerras civis.  

Alguns conflitos étnicos podem ser causados pela autoridade do Estado. Ou seja, 

as instituições do Estado podem ser a causa de violência étnica através de uso de etnias 

para fins políticos. Assim, a diversidade étnica ou religiosa resultou, por exemplo, no caso 

de Myanmar, na marginalização dos grupos de minoria e em atos de violência contra estas 

minorias, como por exemplo, o grupo religioso Rohingya. Este grupo etno-religioso tem 

vindo a ser discriminado, marginalizado e agredido militarmente pelo governo de 

Myanmar, sendo que o governo justifica que este grupo etno-religioso é composto por 

imigrantes que não são cidadãos do país (Akins, 2018). De acordo com a lei de cidadania 

emitida em 1982, o grupo étnico de Rohingya não tem o direito de ter a cidadania oficial 

de Myanmar (Haque, 2017).  

A coesão social é um dos domínios que pode ser afetado pela diversidade étnica e 

tribal, por exemplo, Huntington (1968: 28) afirma que parece ser difícil estabelecer 

instituições públicas e uma coesão nacional nas sociedades que sofrem desconfiança 

mútua – como acontece, por exemplo, nos países árabes e da América Latina. De acordo 

com Kipgen (2015: 20-21), no Myanmar a falta de confiança entre os grupos étnicos e o 

governo central resultou em instabilidade do país. Para além disso, Putnam (2007) 
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estudou a questão de imigração e a diversidade étnica e seu efeito sobre o capital social 

na sociedade norte-americana, para Putnam (2007) a confiança é baixa nos bairros em 

que existe uma grande diversidade étnica, com a diversidade étnica a poder afetar o capital 

social a curto prazo. No contexto da Alemanha, Levels et al. (2015) estudaram a relação 

entre a diversidade étnica e várias formas de capital social no período entre 2003 e 2008, 

os autores organizaram o capital social em duas categorias (capital social formal e 

informal), o capital social informal está relacionado com as relações com a família e os 

amigos; o capital social formal está relacionado com a participação nas associações 

voluntárias, a participação nas associações políticas e a confiança. Estes autores dizem 

que diversidade étnica só tem efeito negativo sobre a participação política, mas não tem 

nenhuma relação com as outras formas de capital social (Levels et al., 2015). 

Também, as divergências entre os grupos étnicos nigerianos sobre as terras da 

agricultura no período entre 1999 e 2015, especialmente nas cidades de sudoeste geraram 

preocupações/tensões entre os cidadãos em diferentes estados do país, isto foi uma das 

causas que impediram a integração dos cidadãos pertencentes a diferentes grupos étnicos 

no país (Arowosegbe, 2016: 61-69). A falta de sentimentos coletivos no setor educacional 

e outras instituições estatais, e os atos de agressão entre os grupos étnicos devido à 

distribuição das terras levantam muitas dúvidas sobre a cidadania unificada na Nigéria 

(Arowosegbe, 2016: 61-69). De facto, na Nigéria as políticas universitárias e o trabalho 

nas universidades são organizados e atribuídos com base nas afiliações étnicas e regionais 

(Arowosegbe, 2016: 67). Para além disso, a heterogeneidade e as fragmentações étnicas 

e tribais ainda são claras nas sociedades árabes como um resultado da existência das 

entidades tradicionais. Neste contexto, Kumaraswamy (2006: 63) afirma que “nenhum 

dos países do Médio Oriente é homogêneo; eles consistem em numerosas minorias 

étnicas, religiosas, culturais e linguísticas”. A literatura sublinha que os problemas de 

lealdades e as afiliações tradicionais, tais como étnicas, tribais e religiosas, são dos fatores 

que mais dificultam o processo da unidade nacional e a integração a nível social e político 

dentro das sociedades árabes (Barakat, 1993: 3). Parece que o enorme problema que 

alimentou a fragmentação e as divisões internas entre os diferentes grupos em vários 

países árabes parece ser a rejeição da diversidade cultural, religiosa e étnica, isto explica 

o porque é que é tão difícil formar uma identidade nacional em sociedades árabes 

(Kumaraswamy, 2006).  
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De resto, a qualidade do governo pode ser afetada. Segundo La Porta et al. (1999), 

a heterogeneidade etnolinguística causa efeitos sobre a qualidade do governo, porque o 

grupo que predomina o poder tende a excluir o resto dos grupos que perderam. La Porta 

et al. (1999: 231) assume que “nas sociedades etnicamente heterogêneas, é comum os 

grupos que chegam ao poder moldarem políticas governamentais que expropriam (ou 

matam) os perdedores étnicos”. A existência de afiliações tribais pode afetar os interesses 

públicos nas sociedades árabes. Além disso, pode impedir os direitos humanos, os valores 

democráticos e pode impedir o progresso das sociedades (Piggott, 2005). Tal decorre do 

facto de que os funcionários públicos e os políticos nessas sociedades preferem obedecer 

às suas afiliações e servi-las mais do que aos interesses da sociedade (Piggott, 2005). Ou 

melhor, nestas sociedades diversificadas “as relações pessoais e o favoritismo superam o 

mérito e a eficiência nas esferas públicas e privadas” (Piggott, 2005: 19). Igualmente, 

Mauro (1995: 693) usa a dimensão de divisão etnolinguística e destaca que devido à 

diversidade etnolinguística, os burocratas tendem a favorecer os membros que pertencem 

ao seu próprio grupo étnico. 

A literatura existente destaca o efeito negativo da diversidade social sobre a 

economia (Alesina et al., 1999; Easterly e Levine, 1997; Montalvo e Reynal-Querol, 

2005b). Alesina et al. (1999) salientam a questão de fragmentação étnica e os bens 

públicos numa análise a nível nacional nos Estados Unidos e mostram a relação negativa 

entre a heterogeneidade étnica e os bens públicos devido a heterogeneidade de 

preferências. Assim, estes autores dizem que a heterogeneidade étnica “é negativamente 

associada com a participação no orçamento de três bens públicos "produtivos": educação, 

estradas, e esgoto e recolha de lixo” (Alesina et al., 1999: 1263). De igual forma, 

Montalvo e Reynal-Querol (2005b) sublinham que o desenvolvimento económico pode 

ser afetado pela polarização étnica. Para estes autores “um aumento na polarização social 

afeta negativamente o crescimento, porque reduz a taxa de investimento e aumenta o 

consumo público e a incidência de guerras civis” (Montalvo e Reynal-Querol, 2005b: 

318). Também, Collier (2000) salienta que a diversidade étnica tem efeito negativo sobre 

o crescimento económico quando não existe uma democracia na sociedade, ou seja, esta 

diversidade afeta o desenvolvimento económico nas ditaduras. De acordo com o estudo 

de Alesina e La Ferrara (2005: 794), pode-se compreender que o efeito da diversidade 

étnica varia de uma sociedade para outra, e que nem todas as sociedades são afetadas pela 

diversidade étnica, esses autores dizem que o “é fácil apontar os fracassos económicos 
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das sociedades fracionadas, mas isso não é um fenômeno geral” (Alesina e La Ferrara, 

2005: 794).  

Igualmente, Hutchinson e Smith (1996) assumem que a desigualdade económica 

pode gerar desafios e causar conflitos, especialmente nas sociedades em que existe 

diversidade étnica. De acordo com os autores, “a eterna luta por recursos escassos 

exacerba as diferenças culturais; quando as desigualdades económicas são sobrepostas 

em grupos étnicos classificados, conflitos graves geralmente resultam” (Hutchinson e 

Smith, 1996: 3). A diversidade social tende a dificultar a transição para a democracia 

sobretudo em contextos menos favorecidos em termos económicos. Barro (1999), por 

exemplo, destaca essas dificuldades na ausência da classe média. Blimes (2006) 

identificou um efeito indireto da heterogeneidade étnica sobre os conflitos civis. Segundo 

Blimes (2006: 542), “embora não haja efeito direto, as clivagens étnicas aumentam a 

probabilidade de que outros determinantes tenham efeito”, assim, o argumento principal 

do autor sugere que a heterogeneidade étnica pode ter efeito indireto sobre as variáveis 

que podem aumentar diretamente a probabilidade de guerra civil, como a baixa renda per 

capita (Blimes, 2006). 

Por último, a literatura salienta que a diversidade étnica ou tribal numa sociedade 

pode ameaçar a unidade do Estado, especialmente os Estados fracos. Para além disso, 

esses grupos tribais e étnicos podem afetar as instituições do Estado e levar ao colapso da 

sua legitimidade e eficácia. Ibn Khaldun (2014: 528-530) observa que nos países onde 

existem tribos poderosas e influentes, o Estado se torna incapaz de dominar e impor seu 

poder devido à diversidade de opiniões e ideologias. Para além disso, a falta de 

capacidade económica pode causar uma divisão entre o Estado e as tribos. De acordo com 

o argumento de al-Jabri (1994: 25-26), sobre a história das tribos da região do Magrebe 

árabe, pode-se destacar que nos Estados baseados em lealdades e alianças tribais, a crise 

económica e a fraqueza do Estado tornam o Estado ameaçado pelas tribos, porque o 

Estado fraco e que tem problemas económicos, não pode manter suas alianças com as 

tribos devido ao esse colapso económico. Neste contexto, podemos destacar que a 

legitimidade e a eficácia são fatores essenciais para a estabilidade do Estado e sem esses 

dois princípios, o Estado corre o risco de ser um Estado falhado (Goldstone, 2008, 

Rotberg, 2003; Malek, 2006).  
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De acordo com Rotberg (2003), o Estado falhado é um Estado que não tem o 

poder de manter a segurança e não tem a capacidade de desempenhar adequadamente seu 

papel. Além disso, um Estado falhado sofre de corrupção, pobreza, serviços públicos 

fracos, um sistema judiciário fraco, tensões comunitárias e instabilidade interna. 

Igualmente Malek (2006) sublinha que o Estado falhado tem níveis baixos de democracia, 

não oferece segurança ao país, não tem controlo sobre seu território e sobre os grupos 

não-governamentais. Para além das forças armadas do Estado, os Estados falhados são 

caracterizados pela proliferação de outras unidades, milícias e grupos armados não-

governamentais (Malek, 2006: 447). Goldstone (2008: 288-290) apresenta uma série de 

variáveis que podem explicar o falhanço do Estado. Uma dessas variáveis está relacionada 

com o aumento de conflitos étnicos e outros conflitos comunitários, especialmente os 

conflitos e tensões causadas pelos grupos étnicos excluídos a nível político e económico. 

De acordo com Rotberg (2003: 5), “as guerras civis que caracterizam Estados falhados 

geralmente se originam ou têm raízes em inimizade étnica, religiosa, linguística ou outra 

inimizade intercomunitária”. Segundo Goldstone (2008: 289-290), os conflitos de grupos 

comunitários podem ter duas formas. Em primeiro lugar, o argumento diz que os regimes 

discriminatórios não conseguem ter bons resultados ao nível da economia e da segurança, 

as populações/grupos étnicos e tribais discriminados e segregadas tenderam à rebelião 

contra o regime e à procura de aliados para o conseguir, como a situação da Libéria na 

década de 1980. Além disso, para o autor a situação de conflito étnico pode agravar-se 

quando, em regimes não discriminatórios, o Estado começa a favorecer gradualmente 

uma das etnias em desfavor das restantes. Isto pode levar ao encorajamento das etnias 

discriminadas a virar-se contra o Estado (Goldstone, 2008: 288-290). Assim, “o colapso 

ocorre porque um grande grupo ou grupos comunitários não têm mais incentivos 

suficientes para aceitar a autoridade do governo, enquanto o governo é incapaz de impedir 

sua rebelião” (Goldstone, 2008: 288-289). Ibn Khaldun (2014: 528) afirma que nas 

sociedades em que existem muitas tribos e grupos sociais é muito provável que o Estado 

seja um alvo de rebelião de vários grupos que se opõem ao Estado, como aconteceu, por 

exemplo, em Marrocos quando as tribos dos berberes rejeitaram a ideia de seguir o 

Islamismo várias vezes durante as conquistas dos muçulmanos e árabes. 

Consequentemente, a ausência de eficácia do Estado gera a revolta de outros grupos 

contra esse Estado, o que pode diminuir a legitimidade do Estado e causar seu falhanço, 

porque o regime é visto como ilegítimo por não atender às necessidades da população 

(Goldstone, 2008: 290-291). Para além disso, o colapso da democracia pode gerar sérios 
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problemas e levar a diminuição da legitimidade e da eficácia do Estado, esse colapso 

ocorre devido à guerra civil ou ao golpe de Estado (Goldstone, 2008: 291). 

De facto, a falta de harmonia e a marginalização de alguns grupos sociais 

existentes causam uma instabilidade política. Neste sentido Douma (2006: 60) sublinha 

que “os problemas dos chamados Estados frágeis ou fracassados estão intimamente 

relacionados com a falta de um “contrato social” entre grupos de elite existentes e 

comunidades étnicas constituintes, o que leva a fragmentação política”. A desigualdade 

e a marginalização de grupos e minorias étnicas dificultaram a integração nacional nos 

países do continente africano pós-independência, onde muitas minorias sofrem de falta 

de seus direitos essenciais (Dersso, 2008). A título de exemplo, nos países da África 

Subsaariana, como o Níger e o Senegal, a marginalização de alguns grupos étnicos a nível 

político e económico contribuiu para a eclosão de conflitos e rebeliões por parte desses 

grupos excluídos em resposta às políticas falhadas do Estado e à manipulação de 

estruturas políticas (Douma, 2006).  

Devido ao fracasso das instituições do Estado na manutenção de segurança, os 

cidadãos pedem o auxílio de “senhores da guerra” e os grupos que têm afiliações étnicas 

e tribais (Rotberg, 2003: 6). Os cidadãos param de comunicar com as instituições do 

Estado para tratar dos seus assuntos, porque já sabem que o Estado não é eficaz, 

considerando, assim, o Estado como ilegítimo (Malek, 2006: 445). Segundo o argumento 

de Snyder (1993: 12), pode-se dizer que nos países onde as instituições do Estado são 

incapazes de satisfazer os desejos dos indivíduos, o nacionalismo étnico torna-se mais 

influente. Nos Estados falhados, os cidadãos perdem a confiança no Estado, o que 

aumenta as afiliações étnicas e tribais onde os indivíduos começam a fortalecer suas 

relações com os líderes tribais para promover seus interesses económicos e garantir sua 

segurança (Rotberg, 2003: 9). No Afeganistão, os líderes tradicionais são responsáveis 

por resolver os problemas e disputas entre diferentes tribos e grupos existentes nas suas 

próprias comunidades/aldeias, portanto, esses líderes tradicionais são responsáveis por 

ajudar os membros de seus grupos, e isso reflete a grande influência dessas entidades 

tradicionais dentro da sociedade do Afeganistão (Murtazashvili, 2014). Para além disso, 

na Nigéria, no período pós-transição para a democracia, o país teve vários problemas e 

obstáculos, tal como as tensões étnicas e tribais (Akinyele, 2001; Ukiwo, 2003). Assim, 

para sua segurança, vários grupos étnicos nigerianos acabaram por criar organizações e 

milícias e grupos armados, num esforço defender a população de algumas regiões e seus 
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interesses, isso deve-se ao fraco desempenho das instituições do Estado no período pós-

transição (Akinyele, 2001). Também, a crise da cidadania no caso da Nigéria ameaça 

diretamente a coesão nacional em todo o país (Idowu, 1999). Segundo este autor, “a 

ausência de um senso de verdadeira cidadania é que explica a predominância da política 

étnica” (Idowu. 1999: 48).  

 

2.4. Notas conclusivas 
 

Este capítulo pretendeu enquadrar teoricamente os processos de transição e 

consolidação democrática. Tendo considerado as variáveis relevantes nos processos de 

democratização e nas suas contra-vagas, o capítulo pretendeu focar-se no efeito da 

diversidade étnica e social.  

Para Huntington (1991) o processo de democratização é composto por diferentes 

fases: a queda do regime não democrático, transição para a democracia e, por fim a 

consolidação de uma democracia. A transição para a democracia consiste numa etapa que 

surge num período entre a destruição de um regime autoritário e a construção de uma 

democracia (Faulenbach, 2007; O'Donnell e Schmitter,1986), enquanto a consolidação 

de democracia é o processo que produz a estabilidade de democracia (Diamond, 1994; 

Schedler, 2001; Gasiorowski e Power, 1998). 

Várias condições e variáveis abrem o caminho para o processo de democratização 

e facilitam esse processo, tal como, uma sociedade civil mais aberta, a definição de regras 

de competição política e económica, e um governo civil (Huntington, 1991). Salientámos 

que a sociedade civil facilita a transição de autoritarismo (Linz e Stepan, 1996). Para além 

disso, Lipset (1959) aborda alguns obstáculos que impossibilitam a democracia, tal como 

a pobreza, baixos níveis educativos, a ausência de níveis elevados de urbanização e o 

atraso da industrialização. Para além disso, vimos que existem outras variáveis políticas 

que podem facilitar a democracia na sociedade (Linz e Stepan, 1996; Diamond, 1994). 

Considerando o efeito da diversidade social e étnica, procurámos considerar os 

efeitos sobre a democracia, a estabilidade política, a coesão social, a qualidade do governo 

e o desenvolvimento económico. De acordo com a literatura destacada neste capítulo, as 

fragmentações étnicas podem se transformar em conflitos internos e numa luta pelo poder 

entre os diferentes grupos sociais (Vanhanen, 1999; Barro,1999; Okogu e Umudjere, 
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2016; Brar, 1995; Cederman et al., 2010). Estes conflitos e a falta de integração social 

são obstáculos que dificultam o estabelecimento de instituições políticas estáveis e 

independentes, e podem impedir a transição e consolidação democráticas. Além disso, 

outros estudos mencionam o efeito da diversidade e fragmentação étnica sobre o capital 

social (Huntington, 1968; Kipgen, 2015; Arowosegbe, 2016; Putnam, 2007); sobre o 

processo eleitoral (Houle, 2018; Faanu e Graham, 2017) sobre a estabilidade do governo 

(Powell, 1982); sobre a qualidade do governo (La Porta et al., 1999); e sobre o 

crescimento económico (Alesina et al., 1999; Easterly e Levine, 1997; Montalvo e 

Reynal-Querol, 2005b). 

Por último, foram destacadas a questão de fragilidade do Estado e as 

consequências de seu fracasso. Afirmou-se que as guerras civis e conflitos e rebelões 

étnicas podem levar ao falhanço do Estado, porque esses grupos, especialmente os 

marginalizados, podem desafiar o Estado e reduzir sua legitimidade ou eficácia. De resto, 

pode-se constatar que a ineficácia das instituições do Estado leva ao aumento o poder dos 

grupos étnicos e tribais para compensar a fragilidade do Estado. 

Tendo enquadrado teoricamente estas questões, o capítulo seguinte dedica-se à 

análise das estruturas tradicionais (as tribos) e suas dinâmicas na sociedade da Líbia. 
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Capítulo 3 -Dinâmicas políticas e tribais na Líbia 
 

3.1. Notas introdutórias  
 

A grande maioria dos países árabes e muçulmanos ainda mantêm várias das suas 

estruturas sociais tradicionais. Essas sociedades são caracterizadas pela existência de 

várias entidades tradicionais sociais e religiosas, tal como as famílias alargadas, tribos, 

grupos étnicos e comunidades religiosas. Assim, em muitas sociedades, essas entidades 

sociais e religiosas geralmente são organizadas por meio de regras e rituais tradicionais e 

seculares. Na verdade, essas regras são baseadas no sistema tradicional que é repassado 

de geração a geração. 

Este capítulo procura contextualizar as dinâmicas políticas e tribais na sociedade 

da Líbia e compreender as suas características. Assim, pretende-se situar as tribos da Líbia 

no seu contexto histórico e contemporâneo, de modo a permitir compreender as dinâmicas 

dos grupos tribais, o seu poder e a sua relação com as estruturas políticas no país, numa 

perspetiva longitudinal. 

Para este efeito, este capítulo é estruturado em três secções. Na primeira secção, 

procuramos examinar a diversidade social na sociedade e da Líbia, comparando a 

presença tribal na Líbia com a dos seus países fronteiriços, para mostrar como a sociedade 

da Líbia difere de outras sociedades da região do Norte de África. Para além disso, 

pretendemos apresentar o caso da Líbia em termos geográficos e fornecer informações 

sobre a população e sobre a divisão administrativa das três principais regiões do país: 

oeste, leste e sul, a fim de conhecermos como os diferentes grupos da sociedade se 

organizam e vivem em cada região.  

Na segunda secção, pretendemos apresentar o contexto histórico do país. É 

apresentado um enquadramento sobre a dinâmica e as atividades tribais na Líbia durante 

as diferentes fases de domínio turco (1551-1911) para ilustrar a presença e o peso político 

das tribos na história da Líbia. Também, analisam-se as estruturas tribais e seu papel 

durante o domínio italiano que começou em 1911, bem como a sua relação com o Estado 

central. Na terceira secção, apresenta-se o caso da Líbia após a independência. Assim, 

pretende-se analisar o período desde a Revolução Verde em 1969 até 2011. Para além 

disso, a última parte fará uma revisão do período coberto pela análise empírica nesta tese 
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(de 2012 a 2019), numa tentativa de enquadrar este período que será analisado 

empiricamente nos capítulos seguintes. 

 

3.2. Diversidade na região do Norte da África  
 

Nas sociedades muçulmanas em geral, e nas sociedades no mundo árabe em 

particular, as estruturas tribais são componentes essenciais. De acordo com o trabalho de 

al-Jabri (1994), os países norte-africanos são compostos por diferentes grupos tribais. 

Para além disso, Hweio (2012) salienta que várias sociedades árabes são estruturadas em 

torno de laços e raízes tribais. Segundo Piggott (2005: 18), “no mundo árabe, a estrutura 

tribal é conhecida como «agnação», isto é, um sistema baseado em «agnados», ou seja, 

homens ligados aos outros homens através de um antepassado masculino comum”.  

A composição da sociedade da Líbia é marcada por uma elevada presença das 

tribos. A literatura salienta a substancial diversidade étnica e tribal na sociedade da Líbia 

(Manna, 2013). Assim, a sociedade líbia contém muitas tribos grandes, centenas de sub-

tribos e pequenos grupos étnicos que compõem uma sociedade baseada em raízes e 

afiliações tribais. As estimativas apontam para cerca de 2000 tribos na Líbia (Tempelhof 

e Omar, 2012: 8), agrupadas em torno de cerca de 140 grupos tribais (Ali 2014: 46; 

Tempelhof e Omar, 2012: 9). Destas, entre 30 (estimativa de Ali 2014: 46) e 50 

(estimativa de Tempelhof e Omar, 2012: 8) apresentam maior preponderância, detendo 

uma maior influência política e económica no país. 

Como mencionado anteriormente, as tribos e os grupos étnicos não tiveram papel 

semelhante em todos os países norte-africanos que passaram pela Primavera Árabe (2010-

2011).  Para Karakoç (2015: 179), “ao contrário da Tunísia e do Egito, as revoltas contra 

o regime de al-Gaddafi na Líbia revelaram vários fanatismos tribais e locais”. Este autor 

aponta que o caso da Líbia é caracterizado pela maior importância do tribalismo 

(Karakoç, 2015: 179). No Egito, na altura da Primavera Árabe, a influência política das 

tribos era bastante inferior. Com efeito, os grupos étnicos daquele país não têm poder ou 

impacto para impor sua dominação no país, sendo excluídos pelas forças políticas do 

Egito (Liu, 2012: 2). O caso da Líbia é também consideravelmente diferente do cenário 

da Tunísia, onde a influência étnica e tribal era muito menor (Liu, 2012: 2). Apesar da 

existência de algumas estruturas tribais no sul do país, estas não afetam a integração 



45 

 

social, política e cultural na sociedade tunisina (Boutaleb, 2012: 28). Assim, as divisões 

baseadas nas divergências e os conflitos étnicos e tribais não são fenómenos comuns na 

sociedade da Tunísia (Boutaleb, 2012: 29). Barakat (1993: 15) destaca que, embora 

existam divisões e heterogeneidade social nas sociedades árabes, os casos da Tunísia e 

do Egito são exceções a esta regra e não sofrem tanto de tensões ou divisões comunitárias, 

sendo antes “mais caracterizados pela complexidade social e clivagens de classes 

sociais”.  

De acordo com El-Katiri (2012: 1), “de uma perspetiva política, a Líbia não é um 

país homogéneo, seja etnicamente ou ideologicamente. As diferenças internas são uma 

fonte de preocupação para a população local e para a comunidade internacional”. Assim, 

as tribos e os grupos étnicos tiveram um papel maior na Primavera Árabe na Líbia que no 

Egito e na Tunísia (Liu, 2012: 2). Durante a revolução de 2011, o apoio tribal na Líbia 

foi explorado pelas partes rivais, com ambas as partes (a oposição e o regime de al-

Gaddafi) a receberem o apoio de diferentes grupos tribais16. Isto ajuda também a explicar 

a conclusão de El-Katiri (2012: 1-2) de que a heterogeneidade social na Líbia poderia vir 

a ser um desafio para o processo de transição política na Líbia pós-Primavera Árabe (El-

Katiri, 2012: 1-2). Como veremos de seguida, esta importância das tribos na Líbia 

transcorre a história do país. 

 

3.3. Líbia no contexto histórico 
 

A Líbia fica junto ao Mar Mediterrâneo e localiza-se entre seis países árabes e 

africanos: Tunísia, Egito, Argélia, Sudão, Chade e Níger. A Líbia é um país árabe, mas 

compartilha sua identidade e cultural com os países árabes, africanos e os do Mar 

Mediterrâneo graças à importância comercial de sua localização entre os países africanos, 

europeus e árabes (Falola et al., 2012: 2). O nome da Líbia é um nome moderno e foi 

imposto para o país em 1934, durante o período de ocupação italiana (Azawi, 1984: 533). 

Embora seja um nome controverso entre a população, porque não é um nome árabe e foi 

adotado pela Itália, continuou a ser usado como o nome oficial mesmo após a 

independência do país em 1951 (Azawi, 2004: 17). A população da Líbia em 2019 é 

                                                           
16Ver Boutale, M. N. (2016).“الصراع القبلي في ليبيا.. واالنقسام المناطقي ” (Conflito tribal na Líbia .. e divisão 

regional), in Alqabas, 30 de dezembro de 2016 [Disponível em  https://alqabas.com/339882/ , 
consultado a 17 de maio de 2019]. 

https://alqabas.com/339882/
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estimada em cerca de 6 milhões e meio17. Existem diferentes grupos étnicos que 

constituem a população da Líbia, destacando-se os Árabes, Berberes18, Tebus, Tuaregues, 

e outras minorias árabes e europeias (Falola et al., 2012: 9). Os árabes e berberes 

representam 97% da população e os outros grupos 3%; os muçulmanos sunitas 

representam cerca de 96,6% da população e os muçulmanos não-sunitas são menos de 

1% da população, com a restante de outras religiões19. Assim, a religião dominante na 

sociedade é o islão (Dupree, 1958a). Além disso, a língua dominante no país é o árabe 

(Falola et al., 2012: 10). Em relação à divisão territorial da Líbia, a Líbia organiza-se 

geograficamente em três territórios-chave: Cirenaica, Tripolitânia e Fezzan. A figura 3.1 

apresenta o mapa explicativo que destaca essas três regiões com uma breve explicação 

sobre os habitantes de cada região. 

 

Figura 3.1- Mapa da divisão territorial e tribal na Líbia 

 

Fonte: Kaplan (2016)20. 

                                                           
17 Ver “2019 عدد سكان ليبيا” (População da Líbia em 2019) in Almoheet [Disponível em 

https://almoheet.net//2019-عدد-سكان-ليبيا ,consultado a 23 de outubro de 2019]. 
18 É um grupo étnico conhecido localmente como grupo de Amazigh. 
19 Ver U.S. Embassy in Libya “Information About Libya” [Disponível em https://ly.usembassy.gov/our-
relationship/policy-history/information-about-libya/  , consultado a 23 de agosto de 2021]. 
20 Ver Kaplan, S.(2016). “Reversing Course in Libya: Starting From Where the Real Power Lies”. In  

Fragile States, 26 d junho de 2016 [Disponível em 
https://www.fragilestates.org/2016/06/26/reversing-course-libya-starting-real-power-lies/ , 
consultado a 25 de julho de 2019]. 

https://almoheet.net/???-????-?????-2019/
https://almoheet.net/???-????-?????-2019/
https://ly.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/information-about-libya/
https://ly.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/information-about-libya/
https://www.fragilestates.org/2016/06/26/reversing-course-libya-starting-real-power-lies/


47 

 

Como podemos observar, os grupos étnicos e tribais espalham-se por todo o país. 

Cada grupo étnico e tribal reside na sua própria área histórica. Os grupos tribais árabes e 

os berberes-árabes21 ocupam as maiores partes geográficas nas três regiões. Os berberes 

estão em áreas limitadas na região da Tripolitânia nas fronteiras da Líbia com a Tunísia; 

os grupos de Tuaregues concentram-se em Fezzan e em certas partes da Tripolitânia nas 

fronteiras da Líbia com a Argélia; os grupos de Tebu vivem junto ao deserto de Fezzan e 

em certas partes da região da Cirenaica perto da fronteira com o Níger e o Chade.    

As tribos na Líbia são caracterizadas por terem as suas próprias regiões, áreas e 

cidades nas quais residem, com cada grupo tribal a viver numa área geográfica (Manna 

2013). Contudo, embora em geral as várias tribos tenham a sua zona geográfica 

delimitada, estas podem cruzar-se. Podemos apresentar alguns exemplos de um fenómeno 

mais amplo que pode ajudar a explicar a situação em toda a Líbia. Por exemplo, embora 

a cidade de Benghazi seja a terra principal da tribo de al-Awagir, existem outras tribos do 

leste (como Obeidat e Magharba a) e tribos do oeste (como Misrata, Warfalla e outras) 

que vivem nesta cidade juntamente com al-Awagir22. Além disso, existem sete diferentes 

tribos que vivem na cidade de Zawara23. Igualmente, a cidade de Zawiya é uma cidade de 

imensa diversidade tribal, onde coexistem diferentes tribos e sub-tribos árabes e outros 

grupos étnicos não-árabes24. No caso da capital Trípoli, nota-se que o fenómeno do 

tribalismo não é comum na cidade. Isto pode ser devido à alta taxa de urbanização na 

capital desde a década de 1980 (Zagub, 2014). 

A presença das tribos líbias não se limita apenas aos territórios líbios, uma vez 

que se podem estender às zonas fronteiriças de países vizinhos, como o Egito e a Tunísia. 

A propagação das tribos fora das fronteiras da Líbia explica as relações históricas entre 

as tribos líbias e as populações da região do Norte da África. Ali (2014: 46) nota que as 

                                                           
21 Há argumentos que dizem que alguns grupos berberes se juntaram aos árabes na altura de conquista 

muçulmana e se tornaram parte da comunidade árabe na Líbia. Para mais informações, ver Harakat, 
A. (2015). “ األمازيغ أكثرية وليسوا أقلية في ليبيا!  ” (Os berberes na Líbia são maior e não minoria!), in 
Raialyoum, 14 de janeiro de 2015 [Disponível em https://www.raialyoum.com/-عبدالواحد-حركات
 .[consultado a 3 de fevereiro de 2020 ,  األمازيغ-أكثرية-وليس/

22Ver “تعرف على التركيبة االجتماعية لبنغازي الكبرى ” (Conheça a estrutura social da Grande Bengahzi), in 
Afrigatenews, 14 de setembro de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/193353, 
consultado a 6 de maio de 2019]. 

23Ver Muammer, H. (2018).“تعرف على قبيلة أوالد منصور بمدينة زواره” (Conheça a tribo de Awlad Mansur na 
cidade de Zawara), in Afrigatenews, 13 de setembro de 2018 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/193297, consultado a 6 de maio de 2019]. 

24Ver “البوابة الغربية للعاصمة طرابلس..الزاوية” (O portão ocidental de Trípoli.. Zawiya), in Afrigatenews, 27 de 
março de 2015 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/59803, consultado a 6 de maio de 
2019]. 

https://www.raialyoum.com/?????????-?????-????????-??????-????/
https://www.raialyoum.com/?????????-?????-????????-??????-????/
https://www.raialyoum.com/?????????-?????-????????-??????-????/
https://www.afrigatenews.net/a/193353
https://www.afrigatenews.net/a/193297
https://www.afrigatenews.net/a/59803
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tribos na Líbia têm ramos e grupos familiares fora do território líbio, especialmente na 

Tunísia, Egito, Argélia e Chade. Por exemplo, a tribo de Awlad Sulaiman tem outros sub-

grupos no Chade, que se mudaram da Líbia para o Chade25. Os membros das tribos Tebu 

e das tribos Tuaregue têm boas relações e contactos diretos com as suas congéneres que 

vivem nos países vizinhos da Líbia, como a Argélia, Chade, Níger e no Sudão26. Além 

dessa distribuição geográfica tribal, algumas regiões da Tunísia são conhecidas pelos 

nomes de várias tribos líbias, refletindo a propagação das tribos da Líbia para além de 

suas fronteiras através de movimentos migratórios seculares27. 

Ao longo da história do país, as três principais regiões do país foram ocupadas e 

governadas por diferentes governos e impérios, como os fenícios, gregos, romanos 

(Nanjira, 2010: 206-207). A Líbia foi conquistada pelos muçulmanos no Século VII e, 

passados vários séculos, o Império Otomano conseguiu estabelecer aí o seu governo, 

dando origem a um longo período de domínio turco (Nanjira, 2010: 206-207). Após a 

queda do domínio turco, o país foi governado pelas forças italianas (Falola et al., 2012: 

20). As próximas duas subsecções apresentam estes dois períodos históricos da Líbia, por 

forma a salientar a história das tribos na Líbia e enquadrar historicamente este estudo das 

dinâmicas tribais no país. 

 

3.3.1. Domínio turco 
 

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que, durante o domínio turco, a Líbia 

foi governada por três Estados em períodos sucessivos: o primeiro Estado Otomano 

(1551-1711); o Estado de Qaramanli (1711-1835); e, por fim, o segundo Estado Otomano 

(1835-1911).  

                                                           
25Ver Kashada, M. O. (2019). “)2( تشاد والنيجر واألزمة الليبية ما بين استقالل القرار السياسي واالرتهان للضغوط الفرنسية” 

(Chade, Níger e a crise da Líbia entre a independência da decisão política e a dependência da pressão 
francesa (2)), in Minbar Libya , 23 de janeiro de 2019[ Disponível em 
https://www.minbarlibya.org/?p=13266 , consultado a 6 de maio de 2019]. 

26Ver Ali, O. (2019). “مدن ليبية سكانها من دول الجوار” (Cidades da Líbia os seus residentes são de países 
vizinhos), in Alaraby, 23 de abril de 2019 [Disponível em https://www.alaraby.co.uk/-مدن-ليبية
 .[consultado a 6 de maio de 2019 , سكانها-من-دول-الجوار

27  Ver “تعرف على 5 مناطق تونسية تحمل أسماء قبائل ليبية ” (Saiba mais sobre 5 regiões da Tunísia com os nomes 
das tribos da Líbia), in Afrigatenews, 22 de julho de 2018 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/187388, consultado a 14 de março de 2019]. 

 

https://www.minbarlibya.org/?p=13266
https://www.alaraby.co.uk/???-?????-??????-??-???-??????
https://www.alaraby.co.uk/???-?????-??????-??-???-??????
https://www.alaraby.co.uk/???-?????-??????-??-???-??????
https://www.afrigatenews.net/a/187388
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A Líbia tornou-se uma colónia Turca pela primeira vez em 1551, quando o 

Império Otomano consolidou o seu controlo na região da Tripolitânia e da Cirenaica 

(Vandewalle, 2012a: 16). Azawi (1970: 151) descreve a situação da população durante o 

governo turco da seguinte forma: “estes tempos foram caracterizados pelo caos, injustiça 

e roubo de dinheiro”. Ao mesmo tempo, este período denota a importância da organização 

tribal nestes territórios. Como frisa este autor, a insatisfação popular foi canalizada pelas 

tribos, com os líderes tribais a “recorrerem à revolução contra os governantes devido à 

injustiça e à ausência de igualdade” 28. Estas tentativas de revolução por parte das tribos 

foram recorrentes durante o primeiro Estado Otomano. Contudo, a queda do primeiro 

Estado otomano não se deveu às tribos, mas antes a um golpe liderado por um dos oficiais 

deste Estado. 

Em 1711, um militar turco chamado Ahmed al-Qaramanli organizou um golpe de 

Estado e começou a governar Trípoli com alguma autonomia, dando origem ao período 

do Estado de Qaramanli, que duraria até 1835. Para além do seu controlo sobre Trípoli, o 

Estado de Qaramanli também expandiu a sua influência na região da Cirenaica e do 

Fezzan, estabelecendo relações comerciais e militares fortes com os países europeus 

(Falola et al., 2012: 16-17).  

Durante este período, o Estado de Qaramanli enfrentou várias revoltas de grupos 

tribais na Líbia, que lutavam pela manutenção da sua influência e da sua presença na cena 

política e social do país. Porventura o exemplo mais conhecido seja o movimento do 

Sheik Abd al-Jalil Saif al-Nasr, que pertencia à tribo de Awlad Sulaiman (Lahmar, 2009: 

149-150). O movimento organizado por este líder tribal contra o Estado de Qaramanli 

começou em 1832, motivado pelo facto de o Estado ter eliminado a influência da sua 

família, incluindo bloquear as relações e ligações da sua família com a sua tribo de Awlad 

Sulaiman (Lahmar, 2009: 149-150). Esta revolta duraria até 1842 (Vandewalle, 2012a: 

18), atravessando assim não só os anos finais do Estado Qaramanli mas também o início 

do domínio do segundo Estado Otomano, a partir de 1835 (Atawer, 2003). 

Enfraquecido interna e externamente, o Estado de Qaramanli foi incapaz de 

impedir o Estado Otomano de restabelecer o seu governo direto na Líbia, com este 

segundo Estado Otomano a durar entre 1835 e 1911 (Falola et al., 2012: 17-19). Contudo, 

este novo período continuou a assistir a revoltas tribais. Como referido, o movimento do 

                                                           
28 Este texto está escrito em árabe - a tradução do texto é nossa. 
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chefe tribal Abd al-Jalil Saif al-Nasr manteve-se após a queda do Estado Qaramanli, tendo 

prosseguido a sua revolta devido ao facto de o segundo Estado Otomano não o ter 

reconhecido como o governante da região Fezzan no sul da Líbia (Lahmar 2009). 

 Durante o século XIX, a força e a capacidade dos grupos tribais da Líbia era 

notável, em contraposição com um Estado Otomano débil. Como sintetiza Ahmida (1994: 

11), “a formação do Estado Otomano no século XIX foi caracterizada por um Estado 

central fraco e pelo poder das tribos”. Nessa altura, a capacidade económica e financeira 

do Estado Otomano era ineficaz e os grupos tribais na sociedade mobilizaram uma reação 

séria contra a dominação do Estado Otomano através da organização de revoltas e 

movimentos locais (Collins, 1974: 5). O acima referido Abd al-Jalil Saif al-Nasr 

estabeleceu alianças políticas com várias tribos em todo o território (Atawer, 2003: 52), 

como “as tribos de Tarhuna, Warfalla, al-Gaddafa, al-Saadi – a maioria da tribo de al-

Saadi vive na Cirenaica - e alguns moradores de Misrata” (Lahmar29, 2009: 165). Para 

além de alianças locais, este chefe foi além das fronteiras da Líbia, procurando 

relacionamentos familiares com alguns chefes no Sudão e em Marrocos de modo a obter 

apoio externo (Ahmida, 1998: 87). Esses relacionamentos tinham objetivos políticos, 

nomeadamente reforçar a posição de Abd al-Jalil Saif al-Nasr na região de Fezzan 

(Ahmida, 1998: 87). Para além disso, procurou estabelecer relações comerciais entre a 

província de Fezzan e o governo francês na Argélia (Ahmida, 1998: 87). Graças a estas 

alianças, Abd al-Jalil Saif al-Nasr conseguiu gozar de alguma autonomia do Estado 

central, inclusive criando a sua própria moeda dentro da província de Fezzan (Ahmida, 

1998: 88).  No entanto, apesar dos seus esforços para consolidar o seu poder, o Sheik Abd 

al-Jalil Saif al-Nasr seria derrotado militarmente pelo Estado Otomano em 1842, após 

vários confrontos entre os grupos tribais que lhe eram leais e o Estado Otomano (Atawer, 

2003). 

Outro importante conflito tribal durante o segundo Estado Otomano na Líbia opôs 

este à tribo de al-Mahamid e ao seu líder Goma al-Mahmoudi (Lahmar, 2009: 149-150). 

Tal como no caso de Abd al-Jalil Saif al-Nasr, o conflito resultou das tentativas do Estado 

Otomano de eliminar a influência do chefe Goma al-Mahmoudi (Lahmar, 2009: 149-

150). Em resposta, este líder tribal estabeleceu relações e alianças com diferentes grupos 

tribais e étnicos na região de Nafusa (Lahmar, 2009: 166). Entre estes incluíam-se “os 

                                                           
29 Este texto está escrito em árabe - a tradução do texto é nossa. 
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berberes Ibadistas na Montanha Ocidental, os grupos Hanafistas nas áreas costeiras no 

oeste e os árabes Sunitas nas planícies e montanhas” (Lahmar30, 2009: 166). Para além 

da população local, o líder tribal Goma al-Mahmoudi conseguiu também mobilizar 

algumas tribos da Tunísia contra as forças do segundo Estado Otomano (Atawer, 2003: 

23-26).  O movimento de Goma al-Mahmoudi contra os otomanos durou quase um quarto 

de século (de 1835-1858) e no fim o Sheik Goma al-Mahmoudi foi morto durante um 

confronto contra as forças otomanos (Atawer, 2003: 23-27). 

Como mencionado anteriormente, estes dois líderes tribais (Abd al-Jalil Saif al-

Nasr e Goma al-Mahmoudi) optaram por estabelecer relações e alianças tribais fortes com 

os outros grupos tribais na região e mobilizaram estas tribos por objetivos políticos. De 

facto, durante o segundo domínio Otomano, todos os grupos tribais da Líbia 

estabeleceram várias alianças tribais ou, como Ahmida (1998) descreve em árabe, Sufuf31. 

A tabela 3.1 apresenta as tribos líbias que estabeleceram alianças umas com as outras e a 

sua localização geográfica. Essas alianças tribais foram organizadas sobretudo com base 

nas áreas geográficas, entre grupos tribais que viviam na mesma área geográfica. Ao 

mesmo tempo, e como a tabela também ilustra, estas alianças também transpunham as 

fronteiras da Líbia, abarcando a Tunísia.  

 

Tabela 3.1- Alianças tribais na Líbia durante século XIX 

A área geográfica de 
aliança  

Primeira aliança Segunda aliança 

As alianças no sul da 
Tunísia e no oeste da 
Tripolitânia. 

Aliança de Shaddad. Esta aliança 
englobava os seguintes grupos tribais:  
- Na Tunísia: Tribos de Yazid, Nefzawa e 
de Matmata. 
 
- Na Tripolitânia: Tribos de al-Nawayel, 
Haawamed, Al-siaan, e al-mahamid; 
Awlad Al-marmori. 

Aliança de Yosof. Esta aliança englobava 
os seguintes grupos tribais: 
- Na Tunísia: Tribos de Wargama e a 
população de cidades costeiras. 
 
- Na Tripolitânia: Tribos de al-
Mahammid; Awald Saaid bin Sawla. 

As alianças na Montanha 
Ocidental (Tripolitânia) e 
na Alquebla. 

Aliança das tribos de al-Zintan, tribos de 
al-Rejban, tribos de al-mahamid (al-
Ganmaima e al-Sabaa) e tribos de Gadriat. 

Aliança das tribos de Awlad Abosef al-
Mashashiya, e população de aldeias de 
Jaado e Fastaw. 

As alianças no leste de 
Tripolitânia e no Fezzan. 

Aliança do mar. Esta aliança englobava os 
seguintes grupos tribais:  
- A população de costa da Tripolitânia: 
Zelitan, al-Kums, Misrata, oásis de 
Swkana, al-Abadla, Maadan, Ferjan, 
Ariah e al-Magarha. 

A Aliança Superior. Esta aliança 
englobava os seguintes grupos tribais:  
 - Tribos de Awlad Sulaiman, Warfalla, 
al-Gaddadfa, Magharba, Hasawna, 
Hotman, a população de oásis Waddan, e 
oásis de Hun.  
 

Fonte: Ahmida (1998: 85). 

                                                           
30 Este texto está escrito em árabe - a tradução do texto é nossa. 
31 Sufuf ou uma Saaf é uma palavra de origem árabe usada na língua local da Líbia significa uma união ou uma 

aliança tradicional (Assim, Sufu significa alianças). 
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O objetivo dessas alianças tribais era estabelecer relações fortes entre as tribos da 

sociedade para defender o país e seus interesses, e impedir a ameaça do Estado Otomano 

e outras tribos não-aliadas (Di Agostini, 1917; Joffe, 1981, citado em Ahmida, 1998: 83). 

Assim, podemos compreender que essas alianças tribais foram estabelecidas com o 

objetivo de protegerem os seus interesses. Para além disso, Ahmida (1998: 82) sublinha 

que, como consequência do declínio na força do Estado central nas regiões distantes do 

centro, essas tribos assumiam funções do Estado, por exemplo protegendo as caravanas 

comerciais que vinham do Sudão para a região da Fezzan e da Tripolitânia em troca de 

dinheiro.  

Contudo, apesar da resistência por parte das tribos, o segundo Estado Otomano 

conseguiu controlar todas as regiões da Líbia, usando as suas capacidades militares para 

alcançar este objetivo no período entre 1842 e 1909 (Vandewalle, 2012a: 18). Isto foi 

alcançado depois de o Estado Otomano ter conseguido conter as mobilizações tribais, 

como aconteceu com a revolta do Sheik Abd al-Jalil Saif al-Nasr em 1842 e a revolta do 

Sheik Goma al-Mahmoudi em 1858 (Atawer, 2003).  

Embora o Estado Otomano tivesse conseguido conter estas revoltas tribais, foi 

através do recurso a intermediários que pode governar o resto da população das tribos. 

Dupree (1958b: 122) identifica as relações entre Estado Otomano e uma entidade 

religiosa designada de movimento de Sanusi32 como tendo sido particularmente 

importante neste quadro. O movimento Sanusi trouxe um projeto de reforma religiosa, 

respeitado e tido em conta pelos líderes tribais, especialmente na Cirenaica, onde estes 

líderes procuraram beneficiar e educar seus filhos nos centros educacionais estabelecidos 

pelo Sanusi para divulgar os ensinamentos do seu projeto religioso (Lahmar 2009: 191-

204). Os centros religiosos do movimento Sanusi espalharam-se em toda a região de 

Cirenaica e depois na Tripolitânia e Fezzan (Lahmar, 2009: 204). Este movimento teve 

um papel na regulação das relações entre as tribos e o Estado Otomano. Em termos 

práticos, as funções do movimento de Sanusi e os seus representantes podem ser descritas 

como um intermediário entre as tribos e o Estado. Dupree (1958b: 115) salienta esta 

                                                           
32 O movimento Sanusi é um movimento religioso na Líbia, cujo nome refere-se ao seu primeiro fundador 

Muhammad ibn Ali Senussi. Mais tarde, um dos seus descendentes chamado Idris Senussi foi o Rei 
da Líbia no período entre 1951 e 1969. Para mais informações, ver “Libya’s Forgotten King” in Al 
Jazeera. 19 de novembro de 2015. [Disponível em 
https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2015/11/libyas-forgotten-king-
151119111039307.html, consultado a 7 de março de 2018]. 

 

https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2015/11/libyas-forgotten-king-151119111039307.html
https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2015/11/libyas-forgotten-king-151119111039307.html
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relação esclarecendo que os Sheiks do movimento Sanusi organizaram o processo de 

cobrança de impostos das tribos durante o domínio otomano. De facto, o movimento 

Sanusi trabalhou para resolver e conter os problemas existentes entre as tribos 

estabelecendo relações com grupos tribais (Collins, 1974: 6). Na próxima secção, será 

abordado o papel político e militar que o movimento Sanusi desempenhou juntamente 

com as tribos durante o domínio italiano. 

Desta subsecção, podemos compreender que houve um conjunto de reações tribais 

notáveis ao domínio turco na sociedade da Líbia, onde os grupos tribais se mobilizaram 

e estabeleceram alianças tribais para lutar contra o domínio turco. Para além disso, vários 

grupos tribais procuraram eliminar a presença dos turcos e ganhar alguma autonomia nas 

suas regiões, através das mobilizações militares das tribos em revoltas e movimentos 

populares. Estas revoltas, juntamente com deterioração das situações política, social e 

económica no território líbio (Atawer 2003), contribuíram para o surgimento de 

movimentos de libertação na Líbia durante o domínio turco. 

 

3.3.2. Domínio italiano  
 

Desde o início do século XX, a Itália focou-se na região do Mediterrâneo para 

expandir a sua presença (Falola et al., 2012: 20). Assim, a Líbia Otomana foi um alvo 

privilegiado da mobilização italiana, dada a situação difícil dentro do Império Otomano 

(Falola et al., 2012: 20). No período anterior à sua ocupação de Trípoli, o governo italiano 

procurava um lugar estratégico entre a Tunísia francesa e o Egito inglês.  

Antes da ocupação militar, a Itália começou por estabelecer projetos económicos 

na Líbia, a partir de 1905, como um passo primário para alcançar a sua campanha militar 

(Azawi, 1984). Na altura, a Trípoli Otomana sofria de problemas económicos e de falta 

de desenvolvimento, o que levou a Itália a criar um Banco chamado de Banco de Roma 

em Trípoli em 1905, onde começaram a fazer negócios no país para controlar o setor 

económico (Azawi, 1984: 25-35).  

As forças militares italianas invadiram Trípoli em setembro de 1911, com o intuito 

de controlar o país (Azawi,1984: 76). As forças italianas foram resistidas pelos grupos 

tribais e pelo movimento Sanusi, que foram apoiados pelo Império Otomano, e este último 

começou a reorganizar as tribos para a luta nas áreas distantes do controlo das forças 
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italianas (Falola et al., 2012: 20; Colinas, 1974: 8). Contudo, apesar da mobilização 

popular contra os italianos, os otomanos viriam a ceder. Como nota Falola et al. (2012: 

20), “as ameaças aos Balcãs, uma área muito mais importante para os otomanos, forçaram 

o sultão a negociar uma trégua com os italianos”. Seria assim estabelecido um acordo 

entre os italianos e os otomanos, obrigando o Império Otomano a sair da Líbia em 1912 

e, desde então, a Líbia tornou-se uma colónia italiana (Falola et al., 2012: 20; Colinas, 

1974: 8). Nota-se que a entrada das forças italianas à Líbia foi reconhecida pelos países 

europeus (França e Grã-Bretanha), que na época controlavam a Tunísia e o Egito (Azawi, 

1984). 

Embora o Império Otomano tivesse deixado de governar a Líbia, este manteve-se 

em contacto com os líderes tribais na Tripolitânia, liderados pelo Sheik Sulaiman al-

Baruni, através dos representantes do Império Otomano na Líbia que procuravam 

congregar os líbios para retomarem a luta contra as forças italianas (Azawi, 1984: 160-

164). De acordo com Azawi (1984), o objetivo dos líbios era resistir as forças que 

ocuparam seu país desde 1912, e isto levou os líbios a cooperar com o Império Otomano. 

Durante a primeira guerra mundial, o movimento Sanusi liderado pelo Ahmad Sharif 

conseguiu derrotar as forças italianas na Cirenaica (Falola et al., 2012: 20). Tudo indica 

que o Império Otomano recorreu a estes seus aliados na luta durante a primeira guerra 

mundial. Assim, no contexto da primeira guerra mundial, os otomanos começaram a 

apoiar as forças de Sanusi para lutar contra as forças da Grã-Bretanha no Egito (Falola et 

al., 2012: 20-21). Essa luta liderada por Ahmad Sharif Sanusi contra as forças da Grã-

Bretanha no Egito não teve sucesso (Falola et al., 2012: 20-21). Após a sua derrota, o 

líder de movimento Sanusi Ahmad Sharif “foi forçado a renunciar em favor de Idris”33 

(Falola et al., 2012: 21). Assim, Idris Sanusi tornou-se o príncipe de região da Cirenaica 

após a aprovação britânica-italiana (Falola et al., 2012: 21).  

No período pós-primeira guerra mundial, houve dois cenários políticos diferentes: 

o primeiro na Cirenaica e o segundo na Tripolitânia. Em relação à Cirenaica, Ahmida 

(1994: 106) refere que, no período entre 1915 e 1920, Idris Sanusi chegou a uma solução 

consensual com o governo italiano que exigiria cortar o contacto com os otomanos, criar 

um parlamento na região da Cirenaica em 1920 e tornar Idris Sanusi o príncipe na 

Cirenaica. Para Vandewalle (2012a: 28), os chefes das tribos constituíram a maioria dos 

                                                           
33 É Idris Saunsi, filho da família Sanusi, e que vai ser o Rei da Líbia em 1951. 
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membros desse parlamento. Azawi (1984: 272-279) clarifica que o príncipe Idris assinou 

um tratado com o governo italiano designado de tratado de al-Rajma em 1920.  

De acordo com este tratado assinado em 1920, o príncipe Idris pode criar uma 

região autónoma na Cirenaica para governar as cidades de al-Kufra, Jalu, Ojala e de al-

Jagabub de forma independente, mas sob a supervisão do governo italiano (Azawi, 1984: 

272-279). Assim, segundo Azawi (1984: 273), o príncipe Idris tem o direito de propor 

nomes de líderes tribais das cidades acima referidas para serem membros do parlamento. 

Além disso, os líderes dos grupos tribais na região gozavam de privilégios financeiros e 

de autonomia dentro dos seus próprios grupos tribais; de resto, o príncipe Idris, a sua 

família, e estes chefes tribais recebiam salários pré-definidos do governo italiano (Azawi, 

1984: 272-279). Assim, como vimos, o movimento Sanusi apoiado pelos grupos tribais 

de região da Cirenaica, conseguiu alcançar alguns objetivos políticos e económicos 

durante os primeiros anos da invasão italiana. 

Quanto à região da Tripolitânia, esta encontrava-se dividida em vários governos 

locais sob a liderança dos chefes tribais (Ahmida, 1994: 106). Ainda para Ahmida (1994: 

105) “entre 1914 e 1922, a autonomia e o autogoverno foram concedidas aos líbios por 

causa de sua resistência”. Assim, um conjunto de grupos tribais estabeleceram uma nova 

República na região designada de República da Tripolitânia em 1918 (Colinas,1974: 8; 

Ahmida, 1994: 106). Desde 1918, os chefes tribais decidiram unir-se para estabelecer um 

governo que englobava toda a região da Tripolitânia, numa tentativa de superar a divisão 

e a fragilidade de região de Tripolitânia (Ahmida, 1994: 106). Segundo Ahmida (1994: 

106), essa República “conseguiu negociar um acordo de paz com as autoridades coloniais 

em 1919”. De acordo com Azawi (1984: 320-323), uma das razões que levaram ao 

estabelecimento dessa República foi a diminuição de apoio da Turquia a essas tribos, 

especialmente após sua derrota na primeira guerra mundial. De resto, a República da 

Tripolitânia foi anunciada e líderes da região entraram em negociações com os italianos 

para chegar a uma trégua que assegurasse alguma autonomia para os líbios na Tripolitânia 

(Azawi, 1984: 320-333). As autoridades optaram por entrar nessas negociações em 1919 

devido à resistência popular que as tribos organizaram na região de Tripolitânia (Azawi, 

1984: 348-352). Em termos práticos, essa República foi fundada por quatro chefes tribais 

e regionais da Tripolitânia (Lahmar, 2009: 323). Os líderes tribais que fundaram a 

República da Tripolitânia serão mencionados na Tabela 3.2 juntamente com suas as 

tribos.  
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Tabela 3.2- Chefes / fundadores da República da Tripolitânia 

O nome do chefe34 A sua tribo e cidade 

Ramadan al-Sawehly Misrata 

Abdo al-Nabi abo-Alker Bani Walid/Warfalla 

Sulaiman al-Baruni Montanha ocidental 

Ahmed al-Meraid Tarhuna 

Fonte: elaborado pelo autor da tese com base no trabalho de Lahmar (2009: 322-323). 

A chegada de Mussolini ao poder na Itália, em 1922, levou a uma alteração da 

postura desta potência colonial face à Líbia. Como sintetiza uma publicação popular, 

Mussolini “mudou a política da Itália em relação à Líbia, violando os acordos concluídos 

com os líbios”35.Durante a governação de Mussolini foram eliminadas todas as 

instituições e estruturas políticas locais que tinham sido estabelecidas (Vandewalle, 

2012a). A República da Tripolitânia seria dissolvida pelas forças italianas, como 

resultado das novas políticas de Mussolini na Líbia (Ahmida, 2012a: 73). De igual modo, 

em 1923 o parlamento estabelecido na Cirenaica foi derrubado (Vandewalle, 2012a: 28).  

Esta consolidação do controlo italiano sobre as regiões da Líbia deu origem a uma 

reação por parte das forças da resistência (Falola et al., 2012: 21). Os grupos tribais no 

leste da Líbia liderados por Rida Sanusi36 combateram militarmente aos italianos na 

região da Cirenaica (Vandewalle, 2012a: 30). No período entre 1924 e 1931, a resistência 

das tribos no leste do país evoluiu. Como nota Vandewalle (2012a: 30), os grupos tribais 

organizaram-se num movimento de resistência contra os colonizadores, e quando o líder 

de resistência Rida Sanusi é preso fora da Líbia em 1928, a resistência é mantida através 

de um chefe tribal, Omar al-Mukhtar37. Contudo, com a captura e execução do líder Omar 

al-Mukhtar pelo exército italiano em 1931, a Itália consegue controlar o país (Falola et 

al., 2012: 21). A morte de Omar al-Mukhtar “marcou o fim de qualquer resistência 

organizada às intenções coloniais da Itália” (Vandewalle, 2012a: 31). Assim, a resistência 

na Líbia foi reprimida pelo governo de Mussolini38. No período entre 1936 e 1942, a Itália 

                                                           
34  Eles são líderes tribais e nacionalistas pertencem às tribos da Tripolitânia, e são conhecidos na história 

moderna da Líbia.  
35 Ver “بينيتو موسوليني” (Benito Mussolini), in Aljazeera, 3 de setembro de 2014 [Disponível em  
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/3/بينيتو-أندريا-موسوليني  , consultado a 28 de setembro 

de 2021]. 
36 É o irmão do príncipe Idres Sanusi. 
37 É de tribo de Elmanifa. 
38 Ver “عمر المختار: "أسد الصحراء" الذي أصبح رمزا لمقاومة المستعمر في ليبيا” (Omar Al-Mukhtar: "O Leão do Deserto" 

que se tornou um símbolo de resistência aos colonialistas na Líbia), in BBC News Arabic,  , 17 de 
setembro de 2021 [Disponível em https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54029241 , consultado 
a 98 de setembro de 2021]. 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/3/??????-??????-????????
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/3/??????-??????-????????
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54029241
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começou a expandir seu projeto de colonização na Líbia (Vandewalle, 2012a: 32). 

Contudo, como consequência da segunda guerra mundial, a Itália perdeu a Líbia. Assim, 

o Reino Unido dominou a Tripolitânia e a Cirenaica, e a França dominou a região de 

Fezzan de 1943 a 1951, data da independência da Líbia (Nanjira, 2010: 207).  

Desse modo, pode-se compreender que durante o domínio italiano, as tribos 

continuaram a mobilizar o povo líbio através do uso do poder tribal para combater as 

forças coloniais. Ao mesmo tempo, o papel das tribos durante esse período não se limitou 

à luta militar contra as forças italianas. Os grupos tribais também procuraram soluções 

políticas, visando estabelecer a sua autonomia através de parlamentos e governos locais 

negociados com os colonizadores italianos. Na região da Cirenaica, as tribos participaram 

no governo local liderado pelo movimento Sanusi, e na região da Tripolitânia, as tribos 

criaram um governo unido para unificar as tribos da região e garantir a sua autonomia. 

De acordo com Ahmida (2012a: 73), “o movimento Sanusi e a República da Tripolitânia 

constituem dois casos iniciais de formação do Estado na Líbia”. Assim, podemos 

constatar que os grupos tribais estavam entre os principais elementos que determinavam 

as políticas nacionais da sociedade da Líbia durante o colonialismo por meio de 

movimentos políticos e militares. 

 

3.4. Líbia pós-independência 
 

Com a independência da Líbia em 1951, o país adotou um modelo monárquico, 

com Idris Sanusi a tornar-se o primeiro Rei da Líbia. Como explicado acima, Idris Sanusi 

era o chefe do movimento de Sanusi e tornou-se o príncipe de Cirenaica em 1920 como 

resultado de acordos com os colonizadores italianos (Ahmed, 2013: 27). A decisão de 

independência da Líbia foi lançada pelas Nações Unidas após esforços feitos pelos líderes 

das três principais regiões da Líbia (Fezzan, Cirenaica e Tripolitânia) pela unidade do 

país (Ahmed, 2013: 100-104). Idris Sanusi foi escolhido pelos líderes das regiões para ser 

o Rei a fim de garantir a unidade do país (Almufti, 2012: 47-49).  

A literatura sobre o período da Monarquia é escassa, sobretudo relativamente ao 

papel das tribos neste período. Tal deve-se em parte à oposição do regime de al-Gaddafi 

à Monarquia e ao facto de as questões tribais serem sensíveis na sociedade da Líbia, o 

que ajuda a explicar a ausência dos estudos sobre o período da Monarquia. Tal é 
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confirmado por El-Katiri (2012: 9-10), que salienta que, apesar da importância do 

tribalismo na Líbia, não existem estudos e discussões suficientes sobre as questões tribais, 

possivelmente devido ao facto de serem temas politicamente sensíveis. 

A Monarquia da Líbia governaria o país entre 1951 e 196939.  Durante essa 

Monarquia, os assuntos políticos eram controlados pela família real, bem como pelas 

redes tribais e familiares que tinham laços estreitos com a família real (Vandewalle, 

2012a: 43-44). Assim, as “as famílias localmente poderosas” eram incorporadas nas 

instituições estatais da Monarquia (Anderson, 1990: 294). Como salienta Almufti (2012: 

67), embora os governos durante a Monarquia fossem dirigidos pelo Rei, este tinha as 

tribos que lhe eram próximas em consideração, incluindo-as nesses governos. Assim, os 

ministérios e os cargos políticos eram distribuídos com base nas relações familiares e 

tribais (Almufti, 2012). Este padrão estendia-se também às estruturas do Estado. De 

acordo com Ahmida (2012b: 173), o regime da Monarquia deu mais importância à polícia 

de que ao exército, porque a polícia era composta pelos membros das tribos apoiantes da 

Monarquia. Como destaca Anderson (1990: 288), o tribalismo foi usado pelos 

governadores da Líbia pós-independência (o Rei e depois o al-Gaddafi) para ganhar a 

lealdade das tribos. 

Ao mesmo tempo, o regime não era capaz de subsumir a influência política das 

dos grupos tribais na Líbia (Almufti, 2012), com estas a procurarem intervir nas questões 

políticas, económicas e sociais. Neste contexto, “as afiliações tribais não só 

permaneceram fortes, como também continuaram a apresentar um verdadeiro desafio à 

aceitação do Estado como principal veículo de distribuição económica e resolução de 

conflitos”, levando o regime a recorrer às estruturas tribais para mobilizar apoio e 

legitimidade política (Anderson, 1990: 288). 

A monarquia foi substituída pelo regime do Muammer al-Gaddafi em 1969. A 

secção que se segue aborda este período. 

 

 

                                                           
39 Ver “Libya independence: King Idris anniversary celebrated”, in BBC News , 24 de dezembro de 2011 

[Disponível em https://www.bbc.com/news/world-middle-east-16325383, consultado a 26 de julho 
de 2019]. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-16325383
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3.4.1. Revolução de 1969 
 

Em setembro de 1969, um golpe de Estado organizado por um grupo de 12 

militares líbios, chefiados pelo Muammer al-Gaddafi, depôs a monarquia da Líbia e levou 

ao estabelecimento de um novo período político na Líbia, dando início à revolução de 

1969 (Ahmed, 2013). Foi assim estabelecida a República da Líbia, sendo aprovada uma 

nova Constituição em dezembro de 196940. Esta institucionalizava o Conselho de 

Comando Revolucionário (CCR) da Líbia, constituído pelos 12 oficiais que lideraram o 

golpe de 1969 como órgão governativo máximo do país (Vandewalle, 2012a: 81; Wanas, 

2018: 108). Dentro deste Conselho, a figura dominante era al-Gaddafi, o oficial que 

liderou o golpe e que presidia ao CCR 41.  

 

3.4.2. Fase inicial da revolução: suplantar as identidades tribais 
 

A fase inicial é marcada por uma tentativa de suplantar as identidades tribais na 

Líbia. Como refere Hweio (2012: 115) o objetivo inicial era criar um regime político 

baseado no nacionalismo árabe. Assim, al-Gaddafi “opunha-se ao tribalismo como um 

princípio de organização política” (Anderson, 1990: 297). O regime tentou limitar a 

influência tribal tornando a lealdade ideológica superior à lealdade tribal. Como Anderson 

(1990: 297) aponta, “o regime decretou a abolição da tribo como instituição legal e 

redesenhou as fronteiras administrativas locais que seguiam as linhas tribais de modo a 

incluir seções de várias tribos em cada uma das novas unidades administrativas”. 

Contudo, embora o objetivo de al-Gaddafi no início fosse acabar com a influência 

das tribos no novo regime político, as identidades tribais demonstravam ser difíceis de 

ultrapassar. O período inicial da revolução permitiu a al-Gaddafi limitar o poder das tribos 

da Cirenaica (Vandewalle, 2012a: 81) – que, como vimos anteriormente, tinham ligações 

históricas ao movimento Sanusi do antigo Rei. Contudo, a tentativa de gerar identidades 

regionais que ultrapassassem a dimensão tribal não foi bem-sucedida, com a tentativa de 

                                                           
40 Ver “1969 اكتشف نص اإلعالن الدستوري الصادر بعد ثورة الفاتح” (Descubra o texto da declaração constitucional 

emitida após a Revolução Al-Fateh de 1969), in Afrigatenews, 29 de agosto de 2019 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/229158, consultado a 20 de fevereiro de 2020]. 

41 Ver “اكتشف قصة »الفاتح« من خالل 15 معلومة ” (Descubra a história de El Fateh através de 15 informações), in 
Afrigatenews, 31 de agosto de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/191784, 
consultado a 20 de fevereiro de 2020]. 

https://www.afrigatenews.net/a/229158
https://www.afrigatenews.net/a/191784
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constranger a influência tribal a provar ser “mais árdua” do que antecipado (Vandewalle, 

2012a: 82-3). 

A própria composição do Conselho de Comando Revolucionário refletia a 

influência tribal. Praticamente todos os membros desse Conselho tinham origens tribais 

e mantinham as suas raízes e relações tribais (Wanas, 2018). Na tabela 3.3, encontra-se a 

lista dos 12 oficiais do Conselho de Comando Revolucionário da Líbia e as suas tribos. 

 

Tabela 3.3-Membros do Conselho de Comando Revolucionário 

Nome do membro Tribo 

Muammer al-Gaddafi al-Gaddadfa 

Abdoalsalam Jallud al-Magarha 

Bahsir al-Huadi Ashraf Wadan 

Kuildi al-Hammidi al-Mahammid 

Mustafa al-Harubi al-Balaza 

Muhammed Najim al-Awagir 

Awad al-Shilui Al-Shalaua 

Omar Muhayshi Sharkas 

Abdialmenam al-Huni Al-Huana 

Emhemed al-Mugarif Magharba 

Abobaker Yunes Jabir Al-Mejabra 

Muktar al-Garui Cidade de Trípoli 

Fonte: Wanas (2018: 108). 

Como podemos observar na tabela, a única exceção a este quadro de pertença 

tribal é Muktar al-Garui, que era membro de uma família urbana da capital Trípoli. De 

acordo com Wanas (2018: 150), os membros do Conselho de Comando Revolucionário 

representavam os interesses dos seus grupos tribais e das suas regiões, e essa era um dos 

problemas que o Conselho enfrentava no exercício de suas funções. De acordo com o 

argumento de Wanas (2018: 150), as pertenças às tribos afetaram o desempenho dos 

membros do Conselho de Comando Revolucionário, impedindo-os a estabelecer normas 

civis para governar de forma mais efetiva. 
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3.4.3. Jamahiriya: A incorporação das tribos no Estado das massas 
 

A partir de 1973, o regime político de al-Gaddafi entra numa nova fase. Iniciada 

com a declaração do início da Revolução Popular por parte de al-Gaddafi em 1973, esta 

culmina com a declaração da Líbia enquanto uma Jamahiriya – ou um Estado das massas 

– em 1977. Esta nova fase deriva essencialmente de três fatores interrelacionados.  

Primeiro, a consolidação do poder de al-Gaddafi dentro do regime. Como refere 

Vandewalle (2012a: 84), “até pelo menos final de 1973, o sistema político líbio ainda não 

estava inteiramente consolidado em torno de Qadhafi”. A declaração da Revolução 

Popular em 1973, bem como a derrota de uma tentativa de golpe de estado, em 1975 – 

liderada por um dos membros do CCR, Omar Muhayshi – alteram este cenário, 

reforçando o poder de al-Gaddafi. Até 1977, seis membros dos membros do CCR foram 

excluídos por al-Gaddafi devidos a divergências internas (Wanas, 2018: 146).  

Segundo, a crescente clarificação da visão ideológica de al-Gaddafi, plasmada no 

seu célebre Livro Verde, publicado entre 1975 e 1977. Esta dotava o regime de uma 

orientação política explícita e de um “fervor revolucionário” que o regime não tinha tido 

até então (Vandewalle, 2012a: 94). Por fim, e não menos importante, o substancial 

aumento de receitas provenientes da exportação de petróleo durante a década de 1970, a 

começar com o embargo de 1973 por parte dos países da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo), que permitia a al-Gaddafi suster financeiramente as suas 

reformas. 

Em termos ideológicos, al-Gaddafi criou um ambiente para espalhar as suas 

próprias ideias no seu Livro Verde com base na democracia direta. Para a literatura 

existente, essa ideologia foi o motor principal do Estado de Jamahiriya. De acordo com 

os princípios deste Estado, o povo é autorizado a participar em todos os assuntos no 

Estado sem a necessidade de representantes (Vandewalle, 2008: 19). Assim, o Estado de 

Jamahiriya preconiza que os “cidadãos comuns possuem os recursos do país, exercem 

autoridade e administram diretamente a administração do país e sua burocracia por meio 

de um sistema de congressos e comités populares” (Vandewalle, 2008: 19). A Jamahiriya 

da Líbia seria oficialmente decretada em 1977, estabelecendo o modelo de poder do povo 

e uma democracia das massas praticada diretamente por este (Falola et al., 2012: 7; 

Mattes, 2008: 55-56). 
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No seu Livro Verde, al-Gaddafi procurou implementar novas ideias políticas e 

socioeconómicas para “resolver as contradições inerentes ao capitalismo e ao 

comunismo”42. É útil, neste quadro, abordar o conteúdo do Livro Verde, que se tornou 

uma referência política, social e económica central na Líbia. Segundo Vandewalle 

(2012a: 96), as ideias do Livro Verde foram chamadas de terceira teoria universal que 

veio após o marxismo e o capitalismo. Em termos de estrutura, o Livro Verde consiste 

em três ensaios ou partes. A primeira parte examina o problema da democracia, onde são 

explicados os princípios do poder do povo ou a autoridade concedida a todas as pessoas 

para governar o seu país (al-Gaddafi, 1975). Nesta parte, al-Gaddafi tenta explicar o 

conflito político, alegando que a única solução para os problemas políticos é dar todo o 

poder ao povo sem intermediários (al-Gaddafi, 1975). Na segunda parte, ele aborda as 

questões económicas do país, alegando que a melhor solução para resolver os problemas 

de diferentes classes económicas é o socialismo (al-Gaddafi, 1975). Na última parte são 

examinadas as questões sociais e culturais da sociedade, por exemplo, a questão de 

igualdade racial, os direitos das minorias, o direito à educação gratuita e os direitos das 

mulheres (al-Gaddafi, 1975). 

Com o seu modelo de Jamahiriya ou do Estado das massas, al-Gaddafi estabelece 

novos padrões políticos, baseados na democracia popular e direta, sendo rejeitados os 

partidos políticos e os representantes do povo (al-Gaddafi, 1975). Consistente com a sua 

ideologia, este regime eliminou a Constituição. O Livro Verde sugeria que a existência 

de uma constituição, o parlamento e os partidos políticos poderiam limitar a liberdade das 

pessoas (al-Gaddafi, 1975: 11-26). Vandewalle (2012a: 96) sintetiza o modelo do Estado 

de Jamahiriya da seguinte forma: “um país diretamente governado por seus cidadãos, sem 

a intervenção de intermediários”.  

Para atingir a democracia popular, al-Gaddafi declara a necessidade de se criarem 

Congressos Populares Básicos e Comités Populares, pelos quais o povo pode expressar a 

sua vontade diretamente (al-Gaddafi, 1975: 45-50). Todas as pessoas são envolvidas nos 

Congressos Populares Básicos, e os cidadãos participantes desses Congressos escolhem 

os Comités Populares que atuam como órgãos executivos para implementarem as 

políticas e decisões tomadas pelos cidadãos (al-Gaddafi, 1975: 48-49). Os Congressos 

                                                           
42 Ver Asser, M. (2011) “The Muammar Gaddafi story” in BBC News, 21 de outubro de 2011. [Disponível 

em https://www.bbc.com/news/world-africa-12688033, consultado 2 de junho de 2019]. 
 

https://www.bbc.com/news/world-africa-12688033
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Populares Básicos tomam as decisões e controlam o desempenho dos Comités Populares, 

assumindo assim funções legislativas. 

A nível nacional, esta estrutura é replicada através do Congresso Geral Popular e 

do Comité Geral Popular, que desempenham as funções legislativa e executiva a nível 

nacional. O Congresso Geral Popular era o órgão legislativo do país durante o regime de 

al-Gaddafi (Vanderwalle, 2012a), equivalente ao “parlamento nos regimes 

democráticos”43. Em termos formais, este Congresso era responsável pela eleição do 

Comité Geral Popular, que Vanderwalle (2012a: 104) descreve como sendo o equivalente 

de um governo num regime parlamentar. Contudo, como este autor nota, a prática não 

refletia necessariamente o quadro formal: a escolha dos ministros era decidida 

fundamentalmente dentro do sistema político (onde al-Gaddafi predominava) e o poder 

popular preconizado no Jamahiriya era fortemente limitado (Vanderwalle, 2012a: 104). 

Quanto à relação entre o regime e as tribos, este período marca uma inversão em 

relação ao período inicial. Tendo sido incapaz de suplantar as identidades tribais, al-

Gaddafi menciona, no Livro Verde, que os grupos tribais são um elemento social 

importante para organizar a sociedade (al-Gaddafi, 1975).  

Contudo, a proximidade entre al-Gaddafi e as tribos era essencialmente 

instrumental. Como destaca Hweio (2012: 116), esta aproximação às tribos “estava em 

contradição direta com a retórica do regime de nacionalismo, socialismo e mudança 

revolucionária”, mas tornou-se uma ferramenta essencial para a sobrevivência do regime. 

Al-Gaddafi conseguiu assim reforçar o seu regime através do apoio dos grupos tribais, 

usando estes para combater a oposição interna (Ben Lamma, 2017). A aproximação às 

tribos servia também propósitos de segurança. Na década de 1980, o regime de al-Gaddafi 

aproveitou as suas relações com várias tribos na região sul, entre as quais as tribos 

Tuaregues, Hasawna, al-Mahamid e Warfalla, para reforçar o seu controlo sobre as 

fronteiras do sul44. Esta relação instrumental é refletida na maior proximidade de al-

Gaddafi à sua própria tribo al-Gaddadfa, nomeando para cargos políticos e militares de 

                                                           
43Ver Khechana , R. (2009). ““حصيلة 40 عاما من حكم القذافي: "نظام استبدادي أعاد إنتاج الّزعامة القبلية” (O resultado de 

40 anos de governo de al-Gaddafi: "Um regime autoritário que reproduziu a liderança tribal" ), in 
Swissinfo, 1 de setembro de 2009 [Disponível em https://www.swissinfo.ch/ara/-حصيلة-40-عاما-من
 .[consultado a 14 de junho de 2021 ,  حكم-القذافي---نظام-استبدادي-أعاد-إنتاج-الز-عامة-القبلية-/7561658

44 Ver Ali, A. (2019). “سبها المثقلة باألزمات: نافذة السيطرة على الجنوب الليبي ” (Sabha carregado de crises: A janela 
do controlo sobre o sul da Líbia), in Alaraby, 6 de fevereiro de 2019 [Disponível em 
https://www.alaraby.co.uk/سبها-المثقلة-باألزمات-نافذة-السيطرة-على-الجنوب-الليبي  , consultado a 5 de julho 
de 2019]. 

https://www.swissinfo.ch/ara/?????-40-????-??-???-???????---????-????????-????-?????-???-????-???????-/7561658
https://www.swissinfo.ch/ara/?????-40-????-??-???-???????---????-????????-????-?????-???-????-???????-/7561658
https://www.swissinfo.ch/ara/?????-40-????-??-???-???????---????-????????-????-?????-???-????-???????-/7561658
https://www.alaraby.co.uk/????-???????-????????-?????-???????-???-??????-??????
https://www.alaraby.co.uk/????-???????-????????-?????-???????-???-??????-??????
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confiança com base em relações de parentesco tribal como forma de proteção do seu 

regime (Anderson, 1990: 297-298). 

A contrapartida para as tribos desta proximidade centrava-se mais no acesso à 

patronagem do Estado do que num poder político efetivo. De facto, a troca de benefícios 

permitia assegurar a lealdade das tribos – sem, contudo, dar às tribos o poder de tomada 

de decisão sobre políticas públicas. Nesse contexto, Wanas (2018: 168-169) nota que, 

embora os grupos tribais fossem incluídos nas instituições estatais, era o regime que 

controlava o processo de tomada de decisão político e não os grupos tribais. As tribos 

eram vistas pelo regime como um instrumento para manter o seu poder e implementar as 

suas decisões que necessitassem do apoio das tribos.  

Assim, o regime financiava as tribos para garantir sua lealdade contínua, 

oferecendo-lhes em troca dinheiro e empregos45. Esse acesso aos recursos do Estado 

permitia às tribos manterem as suas redes internas, com os cidadãos a usarem as suas 

relações tribais para conseguirem empregos no Estado ou atenderem a necessidades46. O 

acesso aos recursos do Estado permitia assim às tribos servirem como um mecanismo de 

proteção social (Wanas, 2018: 166-167), particularmente relevante na ausência de 

estruturas estatais. Como frisa Anderson (2011: 6), “na ausência de qualquer tipo de 

administração pública, incluindo uma força policial fiável”, as redes tribais forneciam 

“proteção e segurança, bem como acesso a bens e serviços”. 

Ao mesmo tempo, o tratamento das tribos não era igualitário. A tribo al-Gaddadfa, 

de que al-Gaddafi era originário, estava entre as mais beneficiadas, com a distribuição de 

recursos do Estado, em termos de dinheiro, bens, carros, e empregos, tornando a cidade 

dessa tribo (cidade de Sirt) uma cidade central, com a construção de edifícios e instalações 

públicas 47. Ao mesmo tempo, existiam tribos que eram marginalizadas, como as tribos 

de Cirenaica e as tribos de Tebu. Em relação às primeiras, este padrão emerge desde o 

                                                           
45Ver Mahfi, M. (2011). “نظام القذافي في قبضة القبائل الليبية” (O regime de al-Gaddafi sob o domínio das tribos 

da Líbia), in Aljazeera, 3 de julho de 2011 [Disponível em 
https://studies.aljazeera.net/en/node/3258, consultado a 27 de fevereiro de 2020]. 

46 Ver Zanati, A. M. (2011). “القبائل الليبية ودورها في تقرير مصير البالد” (Tribos da Líbia e seu papel na 
determinação do destino do país), in Albayan, 21 de setembro de 2011 [Disponível em 
http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1412, consultado a 26 de fevereiro de 
2020]. 

47 Ver Albori, A. (2006). “)3/3( الفراغ السياسي في ليبيا والمشكل القبلي” (O vazio político na Líbia e o problema 
tribal (3/3)), in Libya-al-mostakbal, 9 de dezembro de 2006 [Disponível em  http://archive.libya-al-
mostakbal.org/MinbarAlkottab/December2006/monsif_alburi_mahattat191206p3.htm , consultado 
a 16 de outubro  de 2020]. 

https://studies.aljazeera.net/en/node/3258
http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1412
http://archive.libya-al-mostakbal.org/MinbarAlkottab/December2006/monsif_alburi_mahattat191206p3.htm
http://archive.libya-al-mostakbal.org/MinbarAlkottab/December2006/monsif_alburi_mahattat191206p3.htm
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início do regime de al-Gaddafi, com o regime a marginalizá-las devido à sua proximidade 

com a monarquia (Vandewalle, 2012a: 81). Tudo indica que esta marginalização se 

manteve ao longo do tempo, com um dos líderes tribais dessa região a afirmar que as 

cidades do leste sofreram de falta de serviços essenciais devido à centralização do poder 

na capital Trípoli48. Quanto às tribos de Tebu, Cole (2012) indica que este afastamento 

ocorre a partir de 1978, decorrente da intervenção líbia no Chade. Assim, este autor refere 

que os Tebu da Líbia acabaram por ser vítimas da rutura, a partir de 1978, na aliança entre 

a Líbia e os insurgentes Tebu no Chade. Estas tribos marginalizadas vão se opor a al-

Gaddafi durante a revolução da Primavera Árabe em 2011. 

Antes de entrar numa nova fase da Líbia, apresentamos um breve levantamento 

de indicadores sociais e económicos no final do período de al-Gaddafi, numa tentativa de 

compreender a situação no país nas vésperas da revolução de 2011. Estes indicadores são 

apresentados na tabela 3.4, com dados do ano anterior à Primavera Árabe. 

 

Tabela 3.4- Indicadores socais e económicos às vésperas da revolução de 2011 

Indicador Ano Dados de 2011 

Taxa de crescimento do PIB49 2010 5,2% 

Taxa de desemprego50 2010 17,6% 

Nível de corrupção51 2010 22% 

Nível de direitos e liberdades52 2010 País não livre 

 

 

 

                                                           
48 Ver “صراع الشرق الليبي على »فيدرالية« برقة يكبد الدولة خسائر بمليارات الدوالرات” (A luta no leste da Líbia pelo 

"federação" de Cirenaica custa ao Estado bilhões de dólares em perdas), in Aawsat, 10 de 
novembro de 2013 [Disponível em https://aawsat.com/home/article/9039, consultado a 19 de 
outubro de 2020]. 

49 Os dados do Banco Mundial. [Disponível em 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=LY&most_r
ecent_year_desc=true&start=2000&view=chart, consultado a 19 de outubro de 2020]. 

50 Trading Economics, Libya Unemployment Rate. [Disponível em 
https://tradingeconomics.com/libya/unemployment-rate , consultado a 19 de outubro de 2020]. 

51 O Índice varia entre 100 que significa não corrupto e 0 que significa corrupto. Ver knoema, Libya - 
Corruption perceptions índex [Disponível em https://knoema.com/atlas/Libya/Corruption-
perceptions-index , consultado a 19 de outubro de 2020]. 

52 Dados de Freedom House. [Disponível em https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/global-
erosion-freedom , consultado a 19 de outubro de 2020]. 

https://aawsat.com/home/article/9039
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=LY&most_recent_year_desc=true&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=LY&most_recent_year_desc=true&start=2000&view=chart
https://tradingeconomics.com/libya/unemployment-rate
https://knoema.com/atlas/Libya/Corruption-perceptions-index
https://knoema.com/atlas/Libya/Corruption-perceptions-index
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/global-erosion-freedom
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/global-erosion-freedom
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3.5. Revolução e Guerra Civil de 2011 

 

A revolta popular da Primavera Árabe começou no leste da Líbia em meados de 

fevereiro de 2011, cerca de um mês depois do início das revoltas da Primavera Árabe na 

Tunísia e no Egito. À semelhança de outros países da Primavera Árabe, a revolta na Líbia 

foi em larga medida fomentada pela situação económica e pelo desejo de maior abertura 

e liberdade política (El-Katiri, 2012: 3-8). Como nota Lacher (2011: 141), a população 

da Líbia sofria de negligência económica, com consequências ao nível do desemprego e 

da desigualdade social.  

Contudo, a Primavera Árabe foi substancialmente mais conflituosa na Líbia que 

em outros países. Como nota El-Kikhia (2012: 1), “a revolução da Líbia emergiu como a 

mais violenta da Primavera Árabe”. Desde o início, o movimento do protesto na Líbia 

originou conflitos entre o regime de al-Gaddafi e os seus opositores (Lacher, 2011: 141; 

Alaaldin, 2012: 33) que rapidamente se tornaram confrontos armados, levando o país a 

entrar numa guerra civil (Alaaldin, 2012). Os confrontos armados entre o regime e os 

opositores começaram desde cedo na revolução53.  

A organização política da oposição centrava-se no Conselho Nacional de 

Transição (CNT) da Líbia, criado em março de 2011 como uma entidade paralela ao 

governo de al-Gaddafi na capital Trípoli. Esse Conselho era liderado por Mustafa Abdel-

Jalil, ministro da Justiça de al-Gaddafi desde 2007 e que se demitira do cargo no início 

no início da revolta popular, em fevereiro de 2011. O CNT congregava opositores ao 

regime de al-Gaddafi de diferentes quadrantes (Ahmida, 2012a: 80-81), incluindo 

elementos tribais, como abordaremos mais adiante.    

A crise na Líbia durou nove meses, abarcando inclusive dinâmicas internacionais 

com o envolvimento das forças da NATO, que encetaram mais de 26.000 missões aéreas 

entre março e outubro de 201154. Terminaria com a captura e execução de al-Gaddafi 

                                                           
53 Ver “ليبيا: كتائب القذافي تتقدم في "بن جواد" والمعارضة تؤكد سيطرتها على رأس النوف ومصراتة ” (Líbia: Batalhões de al-

Gaddafi avançam em "Ben Jawad" e a oposição confirma o seu controlo sobre a Rass Lanouf e 
Misrata), in BBC News Arabic, 6 de março de 2011 [Disponível em 
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110306_libya_benjwad , consultado a 25 de abril 
de 2019]. 

54 Hopkins, N & Norton-Taylor, R. (2011) “Nato winds down Libyan war effort after 26,000 air missions”. 
In The Guardian, 20 de outubro de 2011 [Disponível em 
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/20/nato-libya-war-26000-missions , consultado a 5 
de julho de 2019]. 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110306_libya_benjwad
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pelas forças da CNT a 20 de outubro de 2011 (El-Katiri, 2012: 1), dando origem a uma 

nova etapa na história política da Líbia, após quatro décadas do regime de Al-Gaddafi. 

Este período de revolta contra al-Gaddafi e guerra civil teve um envolvimento 

substancial das tribos. Como sintetiza Lacher (2011: 144), “embora o conflito não deva 

ser visto como uma guerra civil tribal, as lealdades tribais foram altamente significativas 

para moldar o rumo da revolta e da guerra subsequente” (Lacher, 2011: 144). Os grupos 

tribais envolveram-se nos conflitos armados e na divisão política em 2011 (Wanas, 2018) 

e tanto o regime como a oposição tiveram (e procuraram) o apoio das tribos no país (Ben 

Lamma, 2017: 39). Tribos que se opuseram ao regime de al-Gaddafi incluíam as que 

tinham sido marginalizadas durante o regime de al-Gaddafi, como as tribos da região da 

Cirenaica e a tribo de Tebu no sul do país55, tal como apresentado na secção anterior. 

Simultaneamente, o regime de al-Gaddafi também procurou o apoio tribal, através de 

apelos às tribos para garantir a sua lealdade e enfrentar a oposição (Boutaleb, 2012: 11). 

Num discurso em fevereiro de 2011, al-Gaddafi declarou que iria entregar armas à 

população e aos grupos tribais para enfrentar os seus opositores56, dando origem a milícias 

apoiadas (e armadas) pelo regime57.  

Na tabela 3.5 apresentamos as tribos leais ao regime de al-Gaddafi e as tribos 

opositoras com base nos dados de Boutaleb, 2012; Ali, 2014, clarificando a área 

geográfica de cada tribo. 

 

                                                           
55 Ver Murray, R. (2014). “Libya’s Southern Rivalries”, in Carnegie Endowment for International Peace, 

10 de dezembro de 2014 [Disponível em https://carnegieendowment.org/sada/57470, consultado a 
28 de fevereiro de 2020]. 

56 Ver “Qaddafi Vows to Punish His Libyan Enemies'”. In Fox News, 25 de fevereiro de 2011 [Disponível 
em https://www.foxnews.com/world/qaddafi-vows-to-punish-his-libyan-enemies, consultado a 26 
de abril de 2019]. 

57  Ver Noueihed, L. (2011). “Libya's Gaddafi trains volunteer army to fight NATO”. In Reuters, 27 de abril 
de 2011 [Disponível em https://www.reuters.com/article/us-libya-volunteers-
idUSTRE73Q8ZL20110427, consultado a 26 de abril de 2019]. 

https://carnegieendowment.org/sada/57470
https://www.foxnews.com/world/qaddafi-vows-to-punish-his-libyan-enemies
https://www.reuters.com/article/us-libya-volunteers-idUSTRE73Q8ZL20110427
https://www.reuters.com/article/us-libya-volunteers-idUSTRE73Q8ZL20110427
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Tabela 3.5- Tribos leais e opositoras a al-Gaddafi durante a revolução de 2011 

Tribos leais 

ao al-
Gaddafi 

Localização Tribos opositores ao 

al-Gaddafi 
Localização 

Tribo Sua região/cidade Tribo Sua região/cidade 
al-Amamirah Na cidade de Sirte1 Adrassah No leste 
Alasabaa No oeste 2 Awagir Na cidade de Benghazi no leste 
al-Farjan Os grupos que vivem no 

oeste 
Brassa No leste 

al-Gadadfa No oeste al-Farjan Os grupos que vivem no leste 
al-Harabah Nas montanhas ocidentais3 al-Ghazaya Nas Montanhas ocidentais4 
al-Maadan Na cidade de Sirte, Misrata 

e nas montanhas ocidentais 

5 

Al-Qala Nas Montanhas ocidentais6 

al-Magarha No sul al-Ruhaibat Nas Montanhas 
ocidentais7 

al-Mashasia No oeste8 al-Zintan No oeste 
al-Nawayel Na cidade de Ajemel no 

oeste de Trípoli9 
Jadou No oeste10 

al-Qawaleesh No sudoeste de Trípoli11 Kaklah Montanhas ocidentais12 
al-Rayayneh No oeste13 Misrata Cidade de Misrata no noroeste 
al-Rukayaat Na aldeia de Al-Rukayaat 

na região de Trípoli14 
Nalout Nas Montanhas ocidentais15 

al-Sayaan No oeste16  Obeidat No leste 
al-Ujailat No oeste de Trípoli 17 Qabaw No sudoeste de Tripolí18 
Awlad Sulaiman No sul Shakshou No sudoeste de Trípoli19 
Awlad Yussuf Uma sub-tribo associada à 

tribo de Zawiya no oeste20 
Tarhuna Os grupos que vivem no leste 

Maslata Cidade de Maslata21 Tuaregues No sul 
Tarhuna  No oeste Tribos de Misrata Os grupos que vivem no leste 
Tawergha No noroeste22 Warfalla Os grupos que vivem no leste 
Tribos de al- 

Khums 
No oeste23 Yefren No sudoeste de Tripolí24 

Warfalla  No oeste Zelitan No oeste 
Warshafana No oeste25 Zuwarah No oeste26 
Zelitan No oeste Zawiya No oeste 

Notas: 

1.
 

Ver Al-Salahi, M. (2018). “خطف اثنين من أعيان قبيلة العمامرة أثناء عودتهما إلى سرت” (Dois dos anciões da tribo Amamra foram seqüestrados durante seu retorno 

a Sirte), in Alwasat, 31 de dezembro de 2018 [Disponível em http://alwasat.ly/news/libya/231263, consultado a 7 de julho de 2019]. 

2. Ver Jumaa, A. (2019). “اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى ومليشيات مسلحة غرب البالد” (Conflitos violentos entre o exército líbio e as milícias armadas no oeste do 

país), in Youm7, 3 de abril de 2019 [disponível em https://www.youm7.com/story/2019/4/3/-اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-الليبى-ومليشيات-مسلحة-غرب

 .[consultado a 7 de julho de 2019 , البالد/4195077
3.
 

Ver “السراج يجتمع مع مسؤولي مديريات أمن مدن ومناطق الجبل الغربي” (Al-Seraj reúne-se com os funcionários dos departamentos de segurança das cidades e 

regiões da montanha ocidental), in Almarsad, 11 de fevereiro de 2018 [disponível em https://almarsad.co/2018/02/11/-السراج-يجتمع-مع-مسؤولي-مديريات

 .[consultado a 7 de julho de 2019 ,أمن-مدن

4.
 

Ver "Libyan rebels say capture western mountain town", in Reuters, 28 de julho de 2011 [Disponível em https://www.reuters.com/article/libya-ghezaia-

capture/libyan-rebels-say-capture-western-mountain-town-idUSLDE76R1KV20110728, consultado a 8 de julho de 2019]. 

5.
 

Ver “ماذا تعرف عن قبيلة المعدان في ليبيا ...؟” (O que você sabe sobre a tribo de Al-Maadan na Líbia...?), in Afrigatenews, 7 de janeiro de 2019 [disponível 

em https://www.afrigatenews.net/a/205143, consultado a 7 de julho de 2019]. 

6. Ver Dalaa, M. (2019). “حفتر غير قادر على دخول طرابلس..والوفاق لم تتمكن من طرده من تخوم العاصمة” (Haftar é incapaz de entrar em Trípoli ... e o governo do 

acordo nacioanl  não conseguiu expulsá-lo da fronteira da capital),in  anadolu agency, 10 de junho de 2019 [disponível em 

https://www.aa.com.tr/ar/1499912/أخبار-تحليلية/حفتر-والوفاق-يحشدان-لمعركة-عض-األصابع-تحليل , consultado a 8 de julho de 2019]. 
7.
 

Ver “إكتشف 8 معلومات عن أبوزيد دوردة” (Encontre 8 informações sobre Abuzid Durda), in Afrigatenews, 16 de novembro de 2018 [disponível em 

https://www.afrigatenews.net/a/199821, consultado a 8 de julho de 2019]. 

8.
 

Ver rRabie, A. (2019). “قبائل المنطقة الغربية تدعم عملية الجيش الليبي في طرابلس” (Tribos ocidentais apoiam o funcionamento do exército líbio em Trípoli), in 

Al-ain, 5 de junho de 2019 [disponível em https://al-ain.com/article/tribes-support-operation-libyan-army-tripoli consultado a 7 de julho de 2019]. 

9.
 

Ver Manna, F. (2017). “عقيلة صالح يلتقي وفدًا من قبيلة النوايل” (Aqeelah Saleh se encontra com uma delegação da tribo Al-Nawayel), in alwasat, 6 de fevereiro 

de 2017 [disponível em http://alwasat.ly/news/libya/123909, consultado a 7 de julho de 2019] 

10.
 

Ver Hadad, A. (2016). “وفد من جادو يطلع على أحوال النازحين في بني وليد” (Uma delegação do Jadoo confira a situação dos deslocados em Bani Walid), 

Alwasat, 15 de maio de 2016 [disponível em http://alwasat.ly/news/libya/99126, consultado a 8 de julho de 2019]. 

11.
 

Ver Graff, P. (2011). “Libyan rebels push towards Tripoli on two fronts”, in Reuters, 6 de julho de 2011 [Disponível em 

https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE75O1ER20110706?sp=true, consultado a 7 de julho de 2019]. 
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12. Ver “قوات "فجر ليبيا" تعلن فك حصار مدينة ككلة” (As forças da “FajrLíbia" declaram o desmantelamento do cerco da cidade de Kaklah), in Aljazeera, 8 de 
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 [consultado a 7 de julho de 2019 ,الجبل-قبائل-الصيعا
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Ver “مليشيات ”فجر ليبيا“ تسيطر على العجيالت غرب طرابلس” (Milícia Fajr Líbia controla Al-Ujailat a oeste de Trípoli), in Eremnews, 21 de outubro de 2015 

[disponível em https://www.eremnews.com/news/arab-world/367961, consultado a 7 de julho de 2019]. 

18.
 

Ver “بالصور: الثلوج تغطي مناطق الجبل الغربي” (Com foros: Áreas cobertas de neve na montanha ocidental),in  Alwasat, 20 janeiro de 2018 [disponível em 

http://alwasat.ly/news/libya/156186 , consultado a 8 de julho de 2019]. 
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2018 2018 [disponível em  https://www.afrigatenews.net/a/187718 , consultado a 8 de julho de 2019]. 

20.
 

Ver “البوابة الغربية للعاصمة طرابلس..الزاوية” (O portão ocidental de Trípoli .. Zawiya), in Afrigatenews, 27 de março de 2015 [disponível em 

https://www.afrigatenews.net/a/59803, consultado a 7 de julho de 2019]. 

21.
 

Ver “مسالتة أرض السيف والقلم مدينة الكتاتيب والزيت” (Maslata a terra da espada e a caneta, a cidade de aprendizagem e o azeite), in Afrigatenews, 10 de janeiro 

de 2014 [disponível em https://www.afrigatenews.net/a/557, consultado a 7 de julho de 2019]. 

22. Ver Radwan, A. (2018).“هل ينجو سكان تاورغاء بليبيا من شر الدوحة؟.. القصة الكاملة إلرهاب قطر ودعم المليشيات” (Será que os habitantes de Tawergha escaparão do 

mal de Doha? A história completa do terrorismo do Qatar e o apoio às milícias), in Soutalomma, 13 de agosto de 2018 [disponível em 

http://www.soutalomma.com/Article/825578/هل-ينجو-سكان-تاورغاء-بليبيا-من-شر-الدوحة-القصة-الكاملة   consultado a 7 de julho de 2019]. 

23. Ver “إنقاذ 27 مهاجًرا غير شرعى شمال شرق مدينة الخمس غرب ليبيا” (O resgate de 27 imigrantes ilegais a nordeste da cidade de al-Kums no oeste da Líbia), in 

Youm7, 26 de novembros de 2018 [disponível em https://www.youm7.com/story/2018/11/26/-إنقاذ-27-مهاجًرا-غير-شرعى-شمال-شرق-مدينة-الخمس

 .[consultado a 7 de julho de 2019 , غرب/4045387
24.

 
Ver Obeidi, S. (2018).“توثيق وتصوير 28 موقعًا في يفرن واالتفاق على برنامج الحافلة السياحية” (Documentando e fotografando 28 Sítios em Yefren e acordo sobre 

o programa de ônibus turístico),in Alwasat, 14 de outubro de 2018 [disponível em http://alwasat.ly/news/libya/223042, consultado a 8 de julho de 

2019]. 

25.
 

Ver Ben Hamel, A. (2016).“أسباب ارتفاع الجريمة في ورشفانة وغياب قوة القبيلة” (Razões para o aumento do crime e a ausência de poder tribal), in Afrigatenews, 

18 de julho de 2016 [disponível em https://www.afrigatenews.net/a/129810, consultado a 7 de julho de 2019]. 

26.
 

Ver “تواصل جرائم تجار البشر بمدينة زوارة” (Os crimes de traficantes de seres humanos continuam na cidade de Zuwarah),in Afrigatenews, 18 de julho de  

2018 [disponível em https://www.afrigatenews.net/a/186912, consultado a 8 de julho de 2019]. 

 

Como podemos observar, houve uma grande divergência entre as tribos durante a 

revolução. Ao mesmo tempo, é importante frisar que o cenário é de maior complexidade 

que uma divisão unicamente entre tribos pró- e anti-al-Gaddafi. Primeiro, e como nota 

Boutaleb (2012), houve várias tribos que se dividiram internamente em grupos leais e 

opositores ao regime. Por exemplo, os membros da tribo de Warfalla e da tribo de Tarhuna 

que vivem no leste do país opuseram-se ao regime, mas os membros dessas tribos que 

vivem no oeste da Líbia tornaram-se leais ao regime. Como frisa Lacher (2011: 145), 

seria enganador ver esta guerra civil como apenas uma luta pelo poder entre tribos: as 

identidades tribais foram um fator importante, mas não o único na guerra civil. Antes, as 

dinâmicas tribais entrecruzaram-se com interesses de figuras individuais, famílias e 

regiões, contribuindo para esta complexidade. 
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Segundo, e relacionado, os grupos pró- e anti-al-Gaddafi estavam longe de ser 

internamente coesos. O CNT, por exemplo, congregava um leque muito amplo de 

apoiantes, desde reformadores democráticos a grupos islamitas e monarquistas, desde 

elites urbanas (académicos, médicos, advogados) a membros tribais tradicionais e rurais 

(Ahmida, 2012a: 80) e incluindo milícias armadas (Collombier, 2016). O que os unia 

nesse momento era a oposição a al-Gaddafi. Mas, como abordaremos na secção seguinte, 

dentro do CNT coexistiam grupos com diferentes objetivos e visões contrastantes para o 

país pós-al-Gaddafi. 

 

3.6. Os anos seguintes à revolução  
 

O período pós-al-Gaddafi inicia-se com otimismo relativamente ao futuro da 

Líbia. Reflexo isso é a análise de Vandewalle em 2012, onde considerava a Líbia como 

“um dos países mais bem-sucedidos” da Primavera Árabe (Vandewalle, 2012b: 9). 

Contudo, e como esta secção ilustra, este otimismo evaporar-se-ia rapidamente, dando 

origem um elevado grau de instabilidade. Os conflitos armados recrudesceram, dando 

origem a uma segunda guerra civil a partir de 2014. A Líbia passou a ser vista como um 

estado falhado (Laessing, 2020). A incapacidade de gerar um quadro político estável 

reflete-se a nível institucional. A partir de 2014, emergem no país dois parlamentos e 

governos rivais, que subsistiam em finais de 2019. 

O plano de transição do CNT para o período pós-Gaddafi preconizava a nomeação 

de um governo provisório, seguido pela realização de eleições legislativas em meados de 

2012, que levariam ao fim do CNT (Salem e Kadlec, 2012: 3). Segundo este plano, o 

poder inicialmente vai recair no governo provisório de Abdurrahim El-Keib, que assume 

funções em novembro de 2011. Abdurrahim El-Keib, primeiro-ministro da Líbia após a 

queda de Gaddafi, era um académico e um opositor político desde 197658. El-Keib foi 

eleito pelos membros do CNT para gerir o país no período de transição, onde ganhou 26 

votos de 51 membros de CNT59.Apesar de desafios relativamente à situação de segurança 

                                                           
58 Ver “عبد الرحيم الكيب” (Abdurrahim El-Keib.) in Aljazeera, 15 de outubro de 2014 [Disponível em 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/10/15/عبد-الرحيم-الكيب , consultado a 13 de julho 
de 2021]. 

59Ver “اكتشف 6 معلومات عن عبد الرحيم الكيب ” (Descubra 6 informações sobre Abdurrahim El-Keib), in 
Afrigatenews, 21 de abril de 2020.[Disponível em  https://www.afrigatenews.net/a/252353 , 
consultado a 13 de julho de 2021].  
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no país após a queda do regime anterior (Salem e Kadlec, 2012; St John, 2012), o país, 

como Vandewalle (2012b) refere, teve alguma melhoria em 2012, o ano em que o país 

realizou suas eleições legislativas pós-revolução. 

Assim, em julho de 2012 são realizadas as eleições legislativas, dando origem ao 

Congresso Geral Nacional 60. As eleições foram feitas com base de Lei nº 4 de 2012 sobre 

as eleições do Congresso Geral Nacional emitida pelo CNT, com participação de 61% 

dos eleitores61.Tal como previsto, esta eleição levaria à dissolução do CNT, substituído 

formalmente pelo Congresso Geral Nacional62. Como veremos na análise empírica, os 

grupos tribais tiveram um papel significativo nestas eleições.  Para além disso, após estas 

eleições, Ali Zidan, que era um opositor líbio durante o regime de al-Gaddafi desde 

198063, foi eleito pelo Congresso Geral Nacional em outubro de 2012 para formar um 

governo designado de governo interino64.  

Apesar de melhoria que o país viveu no primeiro ano após a revolução referida 

por Vandewalle (2012b), especialmente com a realização das eleições parlamentares em 

2012, a harmonia não durou muito tempo no país. Os grupos e milícias armadas que 

tinham cooperado no CNT para derrubar não estavam dispostos a entregar as suas armas 

ao governo e abdicar do seu poder militar (Sawani, 2013: 66). O contexto pós-Gaddafi 

era caracterizado “por uma ausência de confiança e competição crescentes entre os grupos 

armados” (Collombier, 2016: 226). Esta ausência de confiança refletia-se na ausência de 

acordo entre o governo e o Congresso Geral Nacional sobre como abordar as milícias e 

grupos armados (Collombier, 2016: 234-235). Assim, até ao final de 2013, o poder das 

milícias aumentou mais do que o Exército e a Polícia (Collombier, 2016: 235). A 

                                                           
60 Ver “ماذا تعكس نتائج انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني في ليبيا؟” (O que os resultados da eleição dos membros do 

Congresso Geral Nacional na Líbia refletem?), in BBC News Arabic, 18 de julho de 2012 
[Disponível em 
http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2012/07/120718_comments_libya_election, consultado a 
27 de abril de 2019]. 

61 Ver dados de “المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ” (High National Electoral Commission) [Disponível em 
https://hnec.ly, consultado a 16 de julho de 2021]. 

62 Ver “Libya council hands power to new assembly”, in Aljazeera,8 de agosto de 2012 [Disponível em 
https://www.aljazeera.com/news/2012/8/9/libya-council-hands-power-to-new-assembly , 
consultado a 14 de julho de 2021]. 

63 Ver “علي زيدان” (Ali Zidan), in Aljazeera, 13 de março de 2014 [Disponível em 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/3/13/علي-زيدان , consultado a 13 de julho de 
2021]. 

64 Ver “. المؤتمر الوطني العام ينتخب السيد " علي زيدان محمد " رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة ” (O Congresso Geral Nacional 
elege o Sr. Ali Zidan Mohamed como o presidente do novo governo interino), in Lana, 14 de 
outubro de 2012 [Disponível em https://www.lana-news.ly/art.php?id=4614&lang=ar&p=1, 
consultado a 13 de julho de 2021]. 
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instabilidade a nível de segurança transferia-se também para a economia, com o 

surgimento do comércio ilícito causado pela deterioração de segurança no país (Shaw e 

Mangan, 2014). Grupos locais e tribais consolidaram o seu controlo sobre as fronteiras 

estabelecendo rotas de tráfico entre a Líbia e outros países próximos (Shaw e Mangan, 

2014). 

Em 2014, foram realizadas novas eleições parlamentares para estabelecer a 

Câmara dos Representantes, que iria substituir e assumir as funções do Congresso Geral 

Nacional estabelecido em 2012. Estas eleições foram realizadas com base na Lei nº 10 de 

2014 sobre a eleição da Câmara dos Representantes emitida pelo Congresso Geral 

Nacional, com participação de 41% dos eleitores65.  

 A Câmara dos Representantes foi eleita e estabelecida em julho de 2014 (Droz-

Vincent, 2018). Embora o Congresso Geral Nacional devesse cessar funções após a 

criação da Câmara do Representantes em 2014, esse Congresso recusou-se a desistir das 

suas posições e se recusou a submeter o poder à Câmara dos Representantes, o que causou 

uma divisão de poderes (Eriksson, 2015), porque, os islamitas tinham mais poder dentro 

Congresso Nacional Geral; enquanto os liberais ganharam mais poder nas eleições da 

Câmara dos Representantes 66. Assim, os islamitas, que representavam a Organização de 

Irmandade Muçulmana na Líbia, tiveram apenas 30 assentos no parlamento; enquanto os 

liberais ganharam 50 assentos o que levou os islamitas a não aceitarem os resultados67. 

Como Droz-Vincent (2018: 448) nota, as “milícias islâmicas em Trípoli proclamaram que 

o Congresso Geral Nacional continuaria sendo o parlamento legítimo da Líbia”.  

A Líbia entrou numa nova fase de divisão e guerra civil em 2014 com dois 

governos e dois parlamentos, deixando o país dividido em duas facções rivais no oeste e 

no leste do país (Carboni e Moody, 2018; Eriksson, 2015). A primeira facção no oeste é 

composta por grupos islâmicos e algumas tribos, tal como Misrata, Zelitan, Tuaregues, 

Awlad Sulaiman e Zawiya, onde todos estes grupos apoiavam o Congresso Geral 

                                                           
65 Ver dados de “المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ” (High National Electoral Commission) [Disponível em 

https://hnec.ly, consultado a 16 de julho de 2021]. 
66 Ver "Libya faces chaos as top court rejects elected assembly", in Reuters, 6 de novembro de 2014 

[Disponível em https://www.reuters.com/article/us-libya-security-parliament-
idUSKBN0IQ0YF20141106 , consultado a 16 de julho de 2021]. 

67Ver Badawi, A . M. (2014). “لماذا يحرقون ليبيا: قراءة في نتائج انتخابات مجلس النواب ” (Por que eles estão queimando 
a Líbia: uma leitura dos resultados das eleições para a Câmara dos Representantes), in Arab Center 
for Research & Studies, 5 de agosto de 2014 [Disponível em  http://www.acrseg.org/10075 , 
consultado a 16 de julho de 2021]. 

https://hnec.ly/
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-parliament-idUSKBN0IQ0YF20141106
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-parliament-idUSKBN0IQ0YF20141106
http://www.acrseg.org/10075
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Nacional e o governo em Trípoli (Droz-Vincent, 2018; Eriksson, 2015). Este governo em 

Trípoli foi criado 2014, sendo liderado por Al-Hasi e apoiado pelo Congresso Geral 

Nacional (Eriksson, 2015). 

A segunda facção é representada pela Câmara dos Representantes, que foi 

obrigada a mudar-se para cidade de Tobruk no leste do país, onde criou outro governo 

aproveitando o apoio do Exército Nacional da Líbia e o apoio de algumas tribos, como a 

tribo de Obeidat, al-Magarha, Brassa, al-Zintan e Awaqir (Droz-Vincent, 2018; Eriksson, 

2015). Assim, surgiu, no leste, o segundo governo da Líbia em 2014, liderado por 

Abdullah al-Thani e apoiado pela Câmara dos Representantes que começou a exercer as 

suas funções no leste da Líbia (Eriksson, 2015). 

Durante a divisão política de 2014, o Exército Nacional da Líbia liderado por 

Khalifa Hafter alinhou-se à Câmara dos Representantes no leste e começou uma guerra 

contra aos grupos islâmicos (Laessing, 2020; Eriksson, 2015). Khalifa Hafter é um 

general considerado renegado durante o regime de al-Gaddafi que regressou ao país 

durante a revolução de 2011. A partir de 2014, encetou um embate armado contra as 

milícias islâmicas, conseguindo congregar unidades do Exército e grupos tribais em seu 

torno68. Entre estas tribos encontra-se a tribo de al-Zintan que, por sua vez, entrou em 

confronto contra tribo de Misrata e os grupos islâmicos no oeste do país, contando com o 

apoio de outras tribos como as de Tebu, al-Magarha, Warshafana e Rajaban69.  

Estas diferentes facções mergulharam o país num conflito pelo poder que marca a 

segunda guerra civil na Líbia desde 2014 (Eriksson, 2015). O país caracterizou-se pela 

fragmentação, com cada milícia e grupo local a ter o seu próprio centro de poder (Droz-

Vincent, 2018). O Congresso Geral Nacional continuou a exercer suas funções em Trípoli 

até à sua dissolução em 2016, ano em que foi criado um novo governo em Trípoli apoiado 

pelas Nações Unidas, designado de Governo do Acordo Nacional. Embora a comunidade 

internacional reconheça este governo, o país continua dividido com dois governos 

                                                           
68 Stephen, C . Black, I and Ackerman, S .(2014). "Khalifa Haftar: renegade general causing upheaval in 

Libya", in Theguardian , 22 de maio de 2014 [Disponível  em 
https://www.theguardian.com/world/2014/may/22/libya-renegade-general-upheaval , consultado 
a 27 de julho de 2021]. 

69 Ver “قوات من الرجبان لدعم الزنتان في معركة المطار” (Forças de Rajaban para apoiar al-Zintan na batalha do 
aeroporto), in Afrigatenews, 21 de julho de 2014 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/22803, consultado a9 de setembro de 2021]. Ver “ صالح بادي يُخّطط
 ,("Salah Badi planeja para  "destruir o aeroporto de Trípoli na íntegra) ”لـ"تدمير مطار طرابلس بالكامل"
in Afrigatenews, 17 de julho de 2014 [disponível em https://www.afrigatenews.net/a/21944 
,consultado a 9 de setembro de 2021]. 

https://www.theguardian.com/world/2014/may/22/libya-renegade-general-upheaval
https://www.afrigatenews.net/a/22803
https://www.afrigatenews.net/a/21944
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rivais70, porque este governo ,chefiado pelo primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, foi 

rejeitado pelas facções que controlam o parlamento no leste da Líbia71 . As facções 

existentes no leste estão preocupadas com influência das milícias do oeste da Líbia neste 

governo, rejeitando assim a influência destas milícias em Trípoli (Pusztai,2016). 

As operações militares que o Exército Nacional da Líbia começou em 2014 contra 

os grupos islâmicos no leste da Líbia continuaram até 2018, altura em que o Exército 

Nacional da Líbia conseguiu consolidar o seu controlo sobre a região (Laessing, 2020). 

Como veremos na análise empírica, a divisão na Líbia foi acompanhada de insegurança, 

instabilidade e aumento da influência das tribos. Para além disso, o Exército Nacional da 

Líbia, liderado por Khalifa Haftar, declarou, em abril de 2019, guerra, indicando que o 

objetivo da campanha militar era combater as milícias armadas existentes no oeste da 

Líbia, encetando assim uma luta contra os grupos armados e o Governo de Acordo 

Nacional em Trípoli (Laessing, 2020; Lacher, 2019). Várias tribos apoiaram essa 

operação militar em Trípoli e envolveram-se na guerra, apoiando o Exército Nacional da 

Líbia, entre as quais se destacam a tribo de Tarhuna e Warshafana, Siaan, al-Mahamid e 

Awlad Sulaiman, al-Zintan e Rujban (Lacher, 2019: 13). 

Esta divisão e instabilidade é refletida na avaliação do aparelho de segurança e a 

fragmentação interna na Líbia com base nos dados de Fragile States Index (FSI). O 

primeiro indicador avalia as ameaças à segurança do Estado, tendo em conta o nível de 

segurança no país, conflitos, violência, existência de milícias e armas, e a confiança da 

população na segurança interna, entre outros72. Por sua vez, o indicador de 

faccionalização das elites considera a fragmentação das instituições do Estado com base 

na etnia, tribalismo, clãs, religião ou classe.73 Em ambos os casos, apresentamos os dados 

desde 2006 (primeiro ano em que o FSI foi levado a cabo) e até 2019. Esta perspetiva 

longitudinal, apresentada na figura 3.2, permite-nos não só abordar as dinâmicas após a 

                                                           
70 Ver “ليبيا في 2016«: يوميات المسار السياسي المتعثر«” (“Líbia em 2016”: diários do caminho político vacilante), 

in Afrigatenews 1 de janeiro de 2017 [Disponível em  https://www.afrigatenews.net/a/154027 , 
consultado a 4 de junho de 2021]. 

71 Ver Lewis A. (2017). "U.S. envoy endorses Libya's U.N.-backed government in whirlwind visit to 
Tripoli", in Reuters, 23 de ,maio de 2017 [Disponível em https://www.reuters.com/article/us-libya-
security-usa-idUSKBN18J2HR , consultado a 30 de julho de 2021]. 

72 Para ter maiores informações ver “C1: Security Apparatus”. [Disponível em 
https://fragilestatesindex.org/indicators/c1/, consultado a 8 de junho de 2020]. 

73 Para ter maiores informações ver “C2: Factionalized Elites”. [Disponível em 
https://fragilestatesindex.org/indicators/c2/, consultado a 8 de junho de 2020]. 

https://www.afrigatenews.net/a/154027
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-usa-idUSKBN18J2HR
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-usa-idUSKBN18J2HR
https://fragilestatesindex.org/indicators/c1/
https://fragilestatesindex.org/indicators/c2/
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revolução como também compara com os padrões nos últimos anos do regime de al-

Gaddafi. 

 

Figura 3.2- Coesão interna e segurança na Líbia 

 

Fonte: Fragile States index (FSI), disponível em https://fragilestatesindex.org/country-data/ 

[consultado a 1 de setembro de 2021]. 

Nota: os dados do FSI disponíveis no site reportam-se ao ano anterior da sua publicação (p.ex., o 

relatório FSI de 2020 reporta-se à situação do ano 2019, acontecendo o mesmo nos anos anteriores). De 

modo a facilitar a interpretação, os anos da figura referem-se ao ano da análise e não ao ano de publicação 

do relatório.  

 

Os dados do FSI confirmam o deteriorar da situação de segurança após a 

revolução, com a Líbia a apresentar uma média de 9,3 (numa escala de 0 a 10, onde 0 

indica a melhor situação e 10 indica a pior situação) no indicador do aparelho de 

segurança para o período 2011-2019. Este valor representa um aumento considerável face 

ao período de 2005-2010, cuja média era de 5,5. Sem grande surpresa, o primeiro grande 

aumento neste indicador surge em 2011, com a guerra civil desse ano. O índice revela 

também o volatilizar da situação, sobretudo a partir de 2013, com valores sempre iguais 

ou acima de 9 desde esse ano.  

Estes dados encontram eco no segundo indicador analisado, relativo à 

faccionalização das elites. A média sobe de 7,4 nos anos finais da governação de al-

Gaddafi (2005-2010) para 9 no período de 2011 a 2019. Consistente com a análise acima, 
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o aumento da faccionalização é particularmente evidente desde 2013, situando-se sempre 

acima dos 9,4 desde então e até 2019. Embora este indicador não se cinja aos conflitos 

inter-tribais, o seu aumento não deixa de sugerir uma maior conflitualidade também entre 

as tribos. Estes resultados são também congruentes com a literatura que sugere que os 

conflitos étnicos e as divisões internas afetam a estabilidade na sociedade (Powell, 1982; 

Horowitz, 1993; Merkel e Weiffen, 2012).  

De uma forma geral, a análise do FSI aponta para um declínio muito acentuado 

em termos das estruturas do Estado na Líbia após a Primavera Árabe. Com efeito, a Líbia 

surge como o país que maior aumento teve em termos de fragilidade do Estado no índice 

do FSI entre 2010 e 2020, vendo o seu índice de fragilidade aumentar em 28,3 pontos 

(numa escala de 0 a 120, onde valores mais altos significam maior fragilidade). Em 2010, 

a Líbia era classificada pelo FSI como tendo o 66º Estado mais robusto, de entre os 177 

países analisados, situando-se por exemplo à frente de Cabo Verde (87ª posição), num 

ranking onde o Estado mais frágil nesse ano era o da Somália. Uma década depois, em 

2020, a Líbia surge em 162º lugar de 179 países analisados – ou, noutra perspetiva, como 

tendo o 17º Estado mais frágil a nível global. O evaporar do otimismo inicial pós-al-

Gaddafi referido por Vandewalle (2012b) é também confirmado nas análises empíricas 

do V-Dem sobre a Líbia. Como se pode ver na figura 3.3, embora a fase inicial pós-al-

Gaddafi seja marcada por uma melhoria substancial nos índices de Rule of Law (Estado 

de Direito), estes começam a declinar a partir de 2013. Em 2018 e 2019, os valores são 

essencialmente semelhantes ao último ano da primeira guerra civil de 2011, ainda que 

superiores aos últimos anos de governação de al-Gaddafi. 
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Figura 3.3- Índice do Rule of Law na Líbia (%) 

 

Fonte: V-Dem74. 

Este padrão de declínio a partir de 2013 é replicado noutras áreas também. A 

figura 3.4 apresenta a avaliação do V-Dem no que diz respeito ao acesso à justiça. Tal 

como acontece com o Estado de Direito, depois de uma fase inicial de melhoria – 

consistente com otimismo de Vandewalle (2012b) notado acima – há um declínio para 

valores inferiores aos da primeira década do novo milénio, antes da guerra civil de 2011. 

A evolução das liberdades civis no V-Dem, apresentada na figura 3.5 segue o mesmo 

padrão, embora neste caso mantendo o país num patamar superior aos dos anos de al-

Gaddafi pós-2000. 

 

                                                           
74 Ver dados de Varieties of Democracy (V-Dem) sobre “Rule of law índex –Libya”.[ Disponível em 

https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/  , consultado a 28 de maio de 2021]. 
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Figura 3.4-Acesso à justiça (%) 

 

Fonte: V-Dem75. 

 

Figura 3.5- Índice de liberdades civis (%) 

 

Fonte: V-Dem76. 

Esta instabilidade e as dinâmicas de conflito armado tiveram também efeitos a 

nível económico. Embora surjam períodos de recuperação em momentos de menor 

                                                           
75 Ver dados de Varieties of Democracy (V-Dem) sobre “Access to justice–Libya”.[ Disponível me 

https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/ , consultado a 28 de maio de 2021]. 
76 Ver dados de Varieties of Democracy (V-Dem) sobre “Civil liberties index–Libya”.[ Disponível me 

https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/ , consultado a 28 de maio de 2021]. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/


79 

 

conflitualidade, sobretudo 2012, o período pós-2011 é marcado por um acentuado 

declínio económico. Com efeito, os dados do Banco Mundial (2021) indicam que o PIB 

per capita na Líbia caiu desde 2010, de 12.065 USD nesse ano para 7.686 USD em 2019. 

Os efeitos da guerra civil pós-2014 são particularmente evidentes, levando o PIB per 

capita a cair para 4.035 USD em 2016. 

 

Tabela 3.6- Crescimento do PIB  e do PIB per capita  

Ano Crescimento do PIB PIB per capita 

2000 3,7% 7.143 USD 

2001 -1,8% 6.266 USD 

2002 -0,1% 3.703 USD 

2003 13,1% 4.673 USD 

2004 4,5% 5.800 USD 

2005 11,9% 8.163 USD 

2006 6,5% 9.336 USD 

2007 6,4% 11.300 USD 

2008 2,7% 14.383 USD 

2009 -0,8% 10.275 USD 

2010 5,2% 12.065 USD 

2011 -62,8% 5.554 USD 

2012 123,14% 13.025 USD 

2013 -13,6% 10.364 USD 

2014 -24% 6.467 USD 

2015 -8,9% 4.338 USD 

2016 -2,8% 4.035 USD 

2017 26,7% 5.757 USD 

2018 15,1% 7.877 USD 

2019 2,5% 7.686 USD 

Fonte: Banco Mundial77. 

Como a análise acima indica, a instabilidade na Líbia pós-al-Gaddafi não se 

resume a um conflito tribal. Contudo, as tribos constituem um dos elementos-chave para 

                                                           
77 Ver dados do Banco Mundial sobre o crescimento do PIB na Líbia [Disponível em 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=LY&most_r
ecent_year_desc=true&start=2000&view=chart , consultado a 28 de maio de 2021].  Ver dados do 
Banco Mundial sobre o PIB per capita na Líbia [Disponível em 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=LY , consultado a 28 de maio 
de 2021]. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=LY&most_recent_year_desc=true&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=LY&most_recent_year_desc=true&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=LY
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compreender as dinâmicas na Líbia desde 2012. A incapacidade de gerar um Estado a 

nível central no período pós-al-Gaddafi conferiu um papel reforçado a outras estruturas, 

entre as quais as tribos, para gerarem ordem e estabilidade (Droz-Vincent, 2018). Como 

nota este autor, “Na Líbia pós-revolucionária, o poder foi descentralizado (localizado) e 

horizontalizado num grau extremo em cidades, vilas, tribos, bairros, identidades 

comunitárias, tribos, grupos étnicos, etc” (Droz-Vincent, 2018: 451). Consistente com 

este padrão, a literatura existente sugere que as tribos na Líbia ganharam mais influência 

no período pós-revolução da Primavera Árabe (Pusztai, 2014; Lacher, 2012; Ben Lamma, 

2017). 

Esta análise é corroborada por Carboni e Moody (2018), que argumentam que a 

Líbia deve ser vista não como um Estado falhado mas antes como um Estado mediado 

(“mediated state”, p. 476), onde diferentes atores não-estatais armados (incluindo as 

tribos) interagem quer com as estruturas formais do estado, quer entre si, dando origem a 

estruturas de autoridade política no território. A perspetiva de Carboni e Moody (2018) é 

particularmente pertinente para a investigação desta tese, cuja análise empírica incide 

precisamente nas formas de organização das tribos; as suas interações entre si; e as suas 

interações com as estruturas formais do Estado. 

O papel das tribos nestas estruturas de autoridade política é confirmado na análise 

de Ben Lamma (2017), que identifica um papel importante das tribos na resolução de 

disputas que surgem entre diferentes grupos tribais. Ao mesmo tempo, e como Carboni e 

Moody (2018) também frisam, as interações entre atores não-estatais podem ser mais ou 

menos conflituosas e violentas consoante a estrutura política existente, que varia 

consoante as características locais e regionais. Este padrão é consistente com os resultados 

empíricos da pesquisa desta tese. Como analisado na parte empírica, e especialmente no 

capítulo 6, a divisão política a partir de 2014 levou também a uma divisão nos 

alinhamentos das tribos, com as que vivem no leste a aproximarem-se do governo do leste 

e as tribos do oeste a aproximarem-se ao governo do oeste. 

 

3.7. Notas conclusivas  
 

A Líbia apresenta uma sociedade diversificada e constituída por diferentes grupos 

tribais, de forma mais intensa que a generalidade dos seus vizinhos no norte de África. 
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Dentro da Líbia, vivem vários grupos étnicos e tribais, com múltiplas sub-tribos 

espalhadas por todo o país (Ali, 2014).  

Como foi explorado neste capítulo, as tribos desempenharam um papel político 

importante ao longo da história da Líbia, interagindo com as estruturas formais desde o 

período do Império Otomano. Estas interações estavam longe de serem pacíficas. As 

tribos surgiram como uma das principais forças de oposição armada às forças otomanas; 

e, igualmente, durante o domínio italiano, os grupos tribais da Líbia mobilizaram-se e 

estabeleceram um exército local combater a presença italiana nas suas terras (Collins, 

1974; Falola et al., 2012; Vandewalle, 2012a). A influência tribal continuou a existir 

durante a Monarquia do Rei Idris e durante o governo de Muammar al-Gaddafi. Ambos 

procuraram mobilizar as tribos a favor dos seus regimes (Anderson, 1990: 288). Esta 

articulação com as tribos demonstra a sua importância. No caso de al-Gaddafi, a inclusão 

das tribos no novo regime refletiu o reconhecimento da incapacidade de eliminar a sua 

influência na Líbia, apesar de o regime de al-Gaddafi ter esse objetivo inicialmente. 

Para além disso, este capítulo tentou apresentar a situação na Líbia no contexto 

contemporâneo para facilitar a análise das dinâmicas tribais no período pós-revolução, 

que será explorado empiricamente nos próximos três capítulos. Assim, foi abordado o 

período de revolução da Líbia em 2011, explorando o papel das tribos durante a 

revolução. Como vimos, embora a revolução não tenha sido uma revolução tribal, as 

tribos foram uma parte importante do conflito que levou à primeira guerra civil e à queda 

do regime de al-Gaddafi. Na última parte, procurámos fornecer um enquadramento sobre 

a Líbia no período que se seguiu à revolução da Primavera Árabe (de 2012 a 2019), 

marcado por crescente instabilidade e o eclodir da segunda guerra civil a partir de 2014. 

Este período reforçou o papel de atores não-estatais, incluindo as tribos, enquanto 

estruturas capazes de definir autoridade política no território. Ao mesmo tempo, e como 

Carboni e Moody (2018) salientam, este papel deriva da forma como estes interagem 

entre si e com as estruturas formais do Estado, aspetos a desenvolver nos três capítulos 

empíricos que se seguem. 
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Capítulo 4 - A composição das tribos na Líbia 
 

4.1. Notas introdutórias 
 

No capítulo anterior, procuramos conhecer a sociedade da Líbia para compreender 

suas especificidades numa perspetiva longitudinal. Sublinhámos que esta sociedade é 

composta por diferentes grupos tribais. Deste modo, notámos que as tribos constituíram 

um espelho que reflete as políticas da sociedade durante a colonização turca e italiana. 

Para além disso, foram salientados diferentes períodos políticos nos últimos cinquenta 

anos da história da Líbia após a independência. 

Este capítulo pretende desenvolver a primeira dimensão empírica desta tese que 

procura compreender a composição e a estrutura interna dos grupos tribais da Líbia. Em 

particular, serão destacados, os mecanismos e critérios de escolha da liderança interna das 

tribos e a sua relevância em termos da articulação com as instituições políticas.  

A estrutura de liderança interna e governança das tribos da Líbia é diversificada e 

organizada em diferentes entidades internas com diversas funções. A descrição da 

estrutura interna e governança das tribos será estruturada em três secções. Nas primeiras 

duas secções pretendemos compreender as estruturas das lideranças que estão no topo da 

cúpula de cada tribo (os conselhos tribais e os Sheiks). Assim, na primeira secção 

pretendemos esclarecer os conselhos tribais que assumem a responsabilidade de gerir os 

grupos de cada tribo. 

 Posteriormente, procuramos conhecer o Sheik (o líder) das tribos e salientar os 

mecanismos formais e informais definidos para a sua escolha. Serão, ainda, analisadas as 

funções das lideranças tribais, num esforço de compreender como essas lideranças 

conseguem desempenhar papel significativo em nome de suas tribos. Na última secção, 

procuramos conhecer o sistema de financiamento interno das tribos, numa tentativa de 

explicar como as atividades sociais e políticas das tribos são financiadas. Os mecanismos 

e fontes de financiamento podem ilustrar a influência política e social das tribos.  
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4.2.  Estrutura interna e governança das tribos 
 

A composição interna das tribos na Líbia é muito complexa e ramificada ao longo 

de linhas sociais dentro da sociedade. Numa obra muito abrangente intitulada Al-ansab 

Al Arabiya Fi Líbia (em português “Genealógicas dos árabes na Líbia”) escrita por 

Mohammed Abdul Razzaq Manna, foram apresentados todos os grupos étnicos e tribos 

que vivem na Líbia. De acordo com essa obra, todas as tribos existentes na Líbia são 

estruturadas em várias sub-tribos, grupos pequenos e famílias alargadas (Manna, 2013). 

Podemos referir alguns exemplos que poderão explicar essa estrutura diversificada das 

tribos da Líbia. Por exemplo, a tribo de Tarhunha é composta por mais de 60 subgrupos. 

Na verdade, a maioria das subtribos de Tarhuna espalha-se por diferentes áreas, ou seja, 

cada subtribo vive na sua própria área ao redor da cidade de Tarhuna78. A tribo de Al-

Maadan ilustra os casos de tribos com quatro subtribos e cada subtribo tem outros 

subgrupos em diferentes áreas geográficas, como na cidade de Misrata e na Sirte79. Este 

exemplo de diversidade interna dos grupos tribais é transversal a todas as tribos da Líbia. 

Segundo os dados referidos por Manna (2013), pode-se concluir que estes sub-grupos 

foram constituídos pelas famílias alargadas que surgiram da mesma origem. Assim, as 

famílias alargadas cresceram e formaram sub-tribos (em árabe são chamadas de Botun). 

Os entrevistados dizem que esses sub-grupos são, naturalmente, chefiados por um 

conselho tribal selecionado pelos membros mais velhos da tribo. Os sub-tribos de cada 

tribo constituem o seu conselho, onde cada sub-tribo tem membros mais velhos 

envolvidos nesses conselhos. Para além disso, estes membros mais velhos escolhem uma 

pessoa chamada localmente de Sheik ou líder tribal para liderar o conselho da tribo que 

engloba todas os sub-grupos da tribo alargada. Ou seja, de acordo com as perspetivas dos 

membros tribais entrevistados, esses subgrupos têm uma liderança alta selecionada para 

atuar em termos sociais e políticos, e representar os sub-grupos da tribo alargada e seus 

membros. Em suma, em todas as tribos da Líbia, existe um conselho tribal80 que tem 

como objetivo gerir os assuntos da tribo,  e um Sheik (as vezes chamado localmente de 

                                                           
78 Ver “63 تعرف على قبائل ترهونة ال ” (Conheça as 63 tribos de Tarhuna), in Afrigatenews, 8 de setembro de 

2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/192708, consultado a 4 de maio de 2019]. 
79 Ver “ماذا تعرف عن قبيلة المعدان في ليبيا ...؟” (O que você sabe sobre a tribo de Al-Maadan na Líbia...?), in 

Afrigatenews, 7 de janeiro de 2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/205143, 
consultado a 4 de maio de 2019]. 

80 Nas comunidades tribais, este conselho tem vários nomes, como: o conselho tribal, o conselho social, o 
conselho dos Sheiks e o conselho de Shura. Para facilitar a leitura e tornar o texto consistente, será 
usado o termo de conselho tribal ao longo da tese. 

https://www.afrigatenews.net/a/192708
https://www.afrigatenews.net/a/205143
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líder e de presidente).  De seguida, vão ser explorados, os conselhos das tribos os Sheiks 

(líderes).  

 

4.2.1. Conselho tribal 
 

A composição interna das tribos na Líbia inclui um conselho tribal. Nele se fazem 

representar as diferentes subtribos, a que nos referimos anteriormente. Este sistema não é 

recente. A literatura destaca que o sistema das lideranças populares existiu no país desde 

o regime de al-Gaddfi (Otman e Karlberg, 2007: 21). Em 1993, al-Gaddafi estabeleceu 

as lideranças sociais populares atribuídas às elites tradicionais, dando a estas elites um 

papel para gerir a população, resolver as divergências nas comunidades locais e 

comunicar com as estruturas políticas Otman e Karlberg, 2007: 21).  Wanas (2018, 168-

171) mencionam que as lideranças tribais foram usadas para implementar as ordens do 

regime. Estas lideranças populares são chamadas de “força não oficial”, estas são 

compostas por pessoas privilegiadas nas suas comunidades locais (Otman e Karlberg, 

2007: 21). Elas tiveram um papel na proteção do regime, assim, Mattes (2008: 68) 

esclarece que, durante o regem de al-Gaddafi, estes conselhos tribais trabalham como 

intermediários entre a população e o governo com a tarefa de “estabelecer estabilidade 

social e controlo, isto é, para impedir a oposição dos membros da família e dos membros 

tribais. Além disso, eles são responsáveis pela distribuição dos subsídios estatais”. Um 

dos entrevistados abordou essa questão, esclarecendo que sua tribo era organizada numa 

liderança popular que engloba todos os sub-grupos: 

 “Durante o antigo regime, houve um sistema de lideranças 
populares, as tribos controladas pelas lideranças populares: por 
exemplo, uma tribo tem 17 sub-grupos, estes grupos se tornam 
apresentados formalmente apenas por um líder (Sheik) popular” 
(3, Tawergha).  

 

No período pós-revolução de 2011, várias tribos reestabeleceram e reforçaram os 

conselhos tribais para compensar o fracasso das instituições estatais. Ou seja, após a 

queda do regime de al-Gaddafi e dos sistemas e estruturas que foram construídos durante 

sua era, incluindo as lideranças populares, as tribos recorreram a seus sistemas 

tradicionais para restabelecer conselhos tribais. O estabelecimento dos conselhos tribais 

pós-revolução veio após a colapso das estruturas e lideranças populares criados pelo 

regime de al-Gaddafi.  Ao analisar os dados obtidos, compreendemos que na ausência do 
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poder do estado, as tribos optaram por criar conselhos locais para gerir sua população. De 

facto, não existem regras formais que controlam estes conselhos ou seus mandatos, as 

tribos criam seus conselhos e suas lideranças de forma tradicional. 

 De resto, podemos referir alguns exemplos sobre os conselhos tribais criados por 

algumas tribos da Líbia no período pós-revolução. Por exemplo, em abril de 2018, a tribo 

de al-Mahamid na região sul criou seu conselho tribal que se tornou a entidade oficial que 

gere essa tribo, controla seus membros e também representa a tribo a nível nacional81. Na 

região leste, por exemplo, a tribo de Fayed fundou um conselho tribal em fevereiro de 

2017, com 30 membros e um líder. O objetivo deste conselho tribal é o de exercer funções 

internas e nacionais em nome da tribo no que diz respeito as questões sociais, políticas e 

a reconciliação nacional , este conselho revelou seu apoio a Câmara dos Representantes 

e o Exército Nacional apoiar 82. Como veremos adiante, as tribos desempenham um papel 

político através dessas estruturas internas e liderança tribais, porque são estas estruturas 

que representam suas tribos nas reuniões e atividades nacionais.  

De acordo com a perspetiva de um Sheik da tribo, estes conselhos são compostos 

por vários membros anciãos chamados de chefes sábios (são os membros mais velhos que 

representam as famílias alargadas e os sub-grupos das tribos). Estes anciãos são 

legitimados pela população da tribo, pois são escolhidos pelos membros dos sub-grupos 

da tribo. Além disso, esses anciãos escolhem o líder vai liderar a tribo e constituem seu 

conselho da tribo (6, Alsawaer). Assim, pode-se notar que os sub-grupos da tribo 

selecionam pessoas mais velhas (anciões) que vão constituir o conselho da tribo e escolher 

seu líder. Outro entrevistado confirma esta informação destacando que os membros do 

conselho participam no processo de tomada de decisão em coordenação com o líder, 

porque o líder é responsável perante os membros do conselho “o Sheik da tribo age 

juntamente com os anciãos de diferentes grupos e sub-tribos da tribo que constituem seu 

conselho” (1, Alasabaa). Esses dados são congruentes com o argumento de Moscati 

(1957) que afirmou que a tribo é uma organização social liderada por uma pessoa 

escolhida pelo conselho da tribo, e essa pessoa não pode governar sem a permissão do 

conselho da tribo. Estas estruturas constituem o motor da tribo e a principal entidade 

                                                           
81 Ver “تأسيس المجلس االجتماعي للمحاميد في الجنوب” (Estabelecimento do Conselho Social al-Mahamid no Sul), 

in Afrigatenews, 7 de abril de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/176691, 
consultado a 6 de abril de 2020]. 

82 Ver Bem Hamel, A. (2017).“قبيلة فايد تعلن عن تأسيس مجلسها االجتماعي شرق ليبيا” (A tribo de Fayed anuncia o 
estabelecimento de seu Conselho Social no leste da Líbia), in Afrigatenews, 26 de fevereiro de 2017 
[Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/163984, consultado a 21 de outubro de 2021]. 

https://www.afrigatenews.net/a/176691
https://www.afrigatenews.net/a/163984


87 

 

política da tribo. Um dos entrevistados indica que “a estrutura social hierárquica é que 

dirige a tribo a nível político e a nível de relações internas” (1 Alasabaa).  

As tribos podem ter tipos diferentes de lideranças internas e governança tribal. 

Embora os sistemas tribais na Líbia não estejam escritos ou formalizados, podem escolher 

tipos diferentes da liderança. Por exemplo, o número dos responsáveis e estruturas 

internas das tribos depende do próprio sistema de cada tribo. A liderança das tribos pode 

ficar a cargo de um conselho tribal apenas; ou podem ter uma estrutura hierárquica mais 

complexa.   

No primeiro caso, consideram-se as Tribos que assumem o conselho tribal como 

a única organização representativa da tribo. A título de exemplo, na tribo de Warfalla 

existe apenas um conselho tribal que representa membros dessa tribo e sua vontade. De 

acordo com uma declaração emitida pelo Sheik (presidente) do conselho da tribo de 

Warfalla, essa tribo na cidade de Bani Walid não têm nenhuma entidade legítima a não 

ser o conselho tribal da Warfalla83. Um membro dessa tribo afirma que foi a população 

que deu a legitimidade a esse conselho, notando que “o conselho tribal das tribos da 

Warfalla gere a cidade de Bani Walid com a aprovação da população na cidade” (9, 

Warfalla).  Outro entrevistado de outra tribo disse que o conselho tribal da sua tribo é 

composto por um Sheik e membros velhos (1, Alasabaa). O número de membros dos 

conselhos tribais pode variar. Por exemplo, um membro de conselho da tribo de Tawergha 

explicou que o conselho tribal é o representante da sua tribo, clarificando a tribo é liderada 

por cinco pessoas. Tal como o entrevistado esclarece, “o conselho tribal da tribo da 

Tawergha tem cinco indivíduos que representam a tribo Tawergha na região da 

Tripolitânia no oeste da Líbia. Eu sou um dos cinco membros desse conselho. É sob a 

nossa liderança” (3, Tawergha). 

Existem, contudo, algumas tribos cujas estruturas representativas são mais 

hierárquicas, como ilustrado pela Tribo de Obeidat. Um entrevistado indica que a 

liderança na sua tribo está estruturada em três entidades sociais complementares. Estas 

três entidades constituem a liderança hierárquica da tribo. Este entrevistado destaca que: 

 “a nossa tribo é uma tribo enorme. A sua estrutura de liderança 
é hierárquica e organizada em três níveis. O poder mais alto da 

                                                           
83Ver “الجمل : المجلس االجتماعي لقبائل ورفلة الممثل الوحيد لقبائل ورفلة ” (al-Jammal: O Conselho Social das Tribos de 

Warfalla, o único representante das tribos de Warfalla), Afrigatenews, 30 de abril de 2019 [ 
Disponível em  https://www.afrigatenews.net/a/217275 , consultado a 8 de maio de 2019]. 

https://www.afrigatenews.net/a/217275
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liderança na nossa tribo é al-Mustasharia chefiada por um 
consultor. O segundo poder é al-Ommodia chefiada por uma 
pessoa chamada de Ommda. E o terceiro poder é al-Mashiaka 
chefiada por um o Sheik. Estes três poderes são hereditários e 
vão de uma geração para a outra “(7, Obeidat). 

Como podemos observar, existe tribos como tribo de Obeidat que sua liderança é 

hereditária, esta tribo pode ser uma exceção, porque o resto dos entrevistados clarificam 

que as lideranças das suas tribos são escolhidas por membros das tribos.  

Como vimos, as tribos da Líbia têm tipos diferentes da liderança, o que reflete a 

independência da cada tribo em relação à sua gestão interna. Uma vez que não existem 

leis formais no que diz respeito aos sistemas tribais, estes exemplos, podem contribuir 

para explicar e simplificar os diferentes modelos de conselhos tribais existentes dentro da 

sociedade da Líbia.  

Para além das lideranças e conselhos tribais, algumas tribos têm estruturas 

próprias para a juventude. Estas estruturas agem em coordenação com os conselhos das 

tribos. Em junho de 2018, uma associação de juventude foi criada pelo conselho da tribo 

de al-Gadadfah. Esta associação pretende incluir os jovens da tribo em domínios sociais 

e culturais da sociedade e apoiar os juvenis da tribo84. Igualmente, a tribo de Awlad al-

Sheik na cidade de Ajdabia criou uma associação de juventude em julho de 201885. Para 

além disso, em 2 de novembro de 2016, a comunidade das tribos de al-Asharaf e de al-

Murabitin na região de al-Bitana apresentou um projeto de criar uma associação de 

juventude, encarregue de fortalecer as relações entre a população e manter a paz dentro 

da tribo86. Na verdade, essa última associação de juventude trabalha em coordenação com 

os conselhos tribais das tribos dessa comunidade (que é a união de várias tribos chamadas 

de tribos de al-Asharaf e de al-Murabitin). Nesse sentido, um dos Sheiks da tribo de 

Alsawaer afirmou que a associação de juventude dessa tribo está em contacto direto com 

o conselho da tribo “no conselho tribal, costumamos coletar dinheiro dos membros da 

tribo, e temos uma associação de juventude para este objetivo” (6, Alsawaer). Outro 

membro do conselho da mesma tribo (tribo de Alsawaer) clarificou, durante a entrevista, 

                                                           
84 Ver “اإلعالن عن تأسيس رابطة شباب قبيلة القذاذفة في سرت” (Anúncio do estabelecimento da Associação de 

Juventude da tribo de al-Gadadfah em Sirte), Afrigatenews, 17 de junho de 2018 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/184298, consultado a 7 de abril de 2020]. 
85 Ver Belhaj, K. M. (2018).“قبيلة أوالد الشيخ تؤسس رابطة شبابها وتكرم أبناءها الضباط” (A tribo de Awlad al-Sheik 

estabelece sua associação de Juventude e homenageia seus oficiais), Afrigatenews, 7 de julho de 
2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/185734, consultado a 7 de abril de 2020]. 

86 Ver “االتفاق على انشاء رابطة شباب األشراف في البطنان” (Acordo sobre a criação da Associação de Jovens de Al-
asharaf em al-Bitnan), Afrigatenews, 2 de novembro de 2016 [Disponível em  

 https://www.afrigatenews.net/a/145200, consultado a 8 de maio de 2019]. 

https://www.afrigatenews.net/a/184298
https://www.afrigatenews.net/a/185734
https://www.afrigatenews.net/a/145200
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que os membros da tribo costumam doar e oferecer dinheiro para financiar as atividades 

da tribo (Alsawaer, 2).  

Assim, como podemos observar, existem diferentes estruturas e entidades internas 

que dentro de cada tribo, que representam a liderança das tribos. Embora existam 

conselhos tribais em todas as tribos, a diferença entre as tribos manifesta-se na 

organização dessa liderança, dado que várias tribos têm vários órgãos. Em outros casos, 

pode existir apenas um conselho que representa a tribo.  

 

4.2.2. Líder tribal: Sheik 
 

Em todas as sociedades em que existem comunidades tribais, cada tribo tem um 

líder tribal conhecido nas comunidades tribais como “o Shaykh” (Bin Muhammad, 1999: 

13). O líder tribal é respeitado pelos membros da tribo (Bin Muhammad, 1999: 13), sendo 

um homem com boa reputação entre as pessoas e reconhecido como um homem sábio 

(Manna, 2013: 5). Embora o sheik seja considerado o líder, seu poder parece ser exercido 

com base na consulta com os membros da sua tribo, neste contexto, Manna87 (2013: 5) 

descreve o líder da tribo salientando que “ ele não tem poder absoluto sobre os membros 

da tribo”. Na verdade, esta tradição – de existência de lideranças sociais – não existe 

apenas na Líbia, mas também em outras sociedades com diversidade tribal, que mantém 

a tradição de lideranças tribais. A título de exemplo, no caso do Afeganistão, os líderes 

de aldeias e grupos tradicionais representam a sua população e agem em seu nome sobre 

várias questões e têm uma grande influência nas suas terras (Murtazashvili, 2014). De 

resto, no caso da  Líbia, a tribo é chefiada por um chefe chamado na língua local de Sheik 

que é escolhido pelos membros tribo88, por exemplo, em 2017, os anciões e representantes 

das famílias alagadas e sub-grupos da tribo de al-Dakairan se reuniram para escolher o 

seu Sheik. O processo de escolha desse Sheik ocorreu durante uma reunião tribal que 

contou com a presença dos representantes e anciões dos sub-grupos89.  Embora não há 

detalhas sobre este processo, os representantes das famílias alargadas escolheram seu 

Sheik numa reunião descrita como reunião importante.  

                                                           
87 Este texto está escrito em árabe - a tradução do texto é nossa. 
88 Normalmente são os membros mais velhos da tribo. 
89 Ver “ تعيين شيخ جديد لقبيلة الذكيران العربية بمصراته” (A nomeação de um novo Sheik da tribo árabe na Misrata), 

in Afrigatenews, 24 de julho de 2017. [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/138451, 
consultado em 15 de outubro de 2021].  

https://www.afrigatenews.net/a/138451
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Todos os membros de tribos entrevistados, afirmaram que no caso da Líbia, o 

Sheik da tribo é um homem que deve receber a sua legitimidade de membros de sua tribo. 

Embora não existam leis formais ou escritas para organizar o processo de seleção das 

lideranças, os membros das tribos entrevistados salientaram alguns critérios que são 

importantes na seleção do líder. Em primeiro lugar, a honestidade é um critério essencial 

para a liderança tribal. Um entrevistado da tribo de Tawergha sugere que o Sheik da tribo 

deve ser uma pessoa honesta, destacando que “quando o Sheik é honesto, a sua tribo 

nunca seria uma tribo fraca” (3, Tawergha). As perspetivas apresentadas pelos 

entrevistados são congruentes com a informação de Manna (2013) sugere a importância 

da reputação individual do Sheik. A título de exemplo, um Sheik tribal entrevistado 

explica as diferentes características do chefe tribal e as suas principais funções:  

“A pessoa torna-se Sheik da tribo se tiver um carisma especial e 
uma personalidade forte tanto dentro de sua tribo como fora de 
sua tribo. Além disso, deve ser um homem sábio e capaz de 
sugerir e aceitar as soluções, e garantir os direitos” (2, 
Alsawaer).  

Para além disso, os Sheiks devem ser anciãos (entre os mais velhos), pois “estes 

cargos são normalmente exercidos pelos indivíduos com idade de 50 ou mais” (7, 

Obeidat). Para além disso, o processo de seleção de líderes tribais mudou ao longo da 

história do país. Tal como esclareceu um entrevistado: 

 “O processo da seleção do líder da tribo evoluiu com o tempo. 
No passado, o líder da tribo da era escolhido com base na 
influência social e económica da sua família alargada que 
pertença à uma procedência nobre. Com o passar do tempo, o 
Sheik ou dirigente da aldeia passou a ser escolhido com base na 
sua sabedoria e experiência” (1, Alasabaa). 

Neste contexto, um dos entrevistados assume que as questões económicas não são 

vistas como prioritárias na seleção de um líder tribal “porque acontece que uma pessoa 

pobre se torna um chefe tribal graças a sua personalidade e a sua capacidade” (9, 

Warfalla).  

Como podemos verificar, os sistemas tribais tradicionais impõem vários critérios 

que não devem ser ignorados durante o processo de seleção. Para além disso, o Sheik é 

um homem que tem de receber a legitimidade pelos membros velhos das tribos depois de 

ser aprovado de acordo com a sua capacidade, sabedoria e honestidade. Um entrevistado 
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informa que o Sheik que vai liderar a tribo “é escolhido pelos anciãos dos diferentes sub-

grupos na tribo” (1, Alasabaa). 

Para além dos mecanismos e critérios de escolha, vale a pena considerar quais as 

funções destes líderes tribais. Seis membros das tribos entrevistados afirmaram que estes 

Sheiks tribais operam para resolver os problemas de todos os membros pertencentes às 

suas tribos e dar-lhes apoio em todo o país. No contexto de conflito após a primavera 

árabe, os Sheiks tribais suportam-se nas leis tradicionais como um complemento às leis 

do Estado (Wehrey, 2014; Wehrey, 2012; Lacher e al-Idrissi 2018). Um membro do 

conselho tribal da tribo de Obeidat definiu o sistema tribal, confirmando que “a lei 

consuetudinária é uma lei que procura reforçar as leis do Estado” (7, Obeidat). Assim, 

estes Sheiks tribais podem trabalhar para servir seus membros e resolver seus problemas, 

usando as regras dos sistemas tribais (2, Alsawaer). Um entrevistado explica o poder dos 

líderes tribais e sua influência, salientando que “as leis tribais e o sistema tribal intervém 

para os resolver problemas antes da intervenção do tribunal” (5, Tawergha). De acordo 

com a perspetiva de um deputado entrevistado, os Sheiks das tribos passaram a ter um 

papel importante no país para proteger os membros das suas tribos, porque as instituições 

de segurança após a revolução de 2011 perderam força e a intervenção das tribos era 

urgente para garantir sua segurança (2, deputado). A literatura existente afirma que o 

fracasso das instituições estatais pode contribuir para o aumento da influência dos líderes 

das tribos para servir os membros de suas tribos (Rotberg, 2003). Para além disso, um 

deputado afirma que “as tribos viram a necessidade de intervir em algumas áreas devido 

à ausência de leis e instituições de segurança” (2, deputado), razão pela qual, muitas 

tribos recorreram a seus sistemas tribais e as leis consuetudinárias para organizar a vida 

da sua população, evitar o caos e ações ilegais e compensar a ausência do poder do Estado, 

porque são as tribos que podem desempenhar esta papel depois de declino do poder do 

Estado90. De acordo com os dados de imprensa, pode-se dizer que uma vez que a 

sociedade da Líbia é uma sociedade controlada pelas tribos, após o movimento da 

Primavera Árabe os grupos tribais desempenham um papel significativo no país durante 

                                                           
90 Ver Hatita, A. (2016). “قبائل ليبية تحيي قوانينها العُرفية للتغلب على ضعف مؤسسات الدولة” (Tribos líbias revivendo 

suas leis consuetudinárias para superar a fraqueza das instituições estatais), in al-Shark Aawsat, 22 
de junho de 2016 [Disponível em https://aawsat.com/home/article/671606/-قبائل-ليبية-تحيي-قوانينها
 .[consultado a 3 de setembro de 2021 , العُرفية-للتغلب-على-ضعف-مؤسسات-الدولة

https://aawsat.com/home/article/671606/?????-?????-????-????????-????????-??????-???-???-??????-??????
https://aawsat.com/home/article/671606/?????-?????-????-????????-????????-??????-???-???-??????-??????
https://aawsat.com/home/article/671606/?????-?????-????-????????-????????-??????-???-???-??????-??????


92 

 

o caos que surgiu pós-revolução de 201191.  Para um entrevistado “os Sheiks tribais 

uniram-se e organizaram acordos sociais para impedir qualquer ação ilegal e 

responsabilizar os envolvidos em ações ilegais” (2, deputado). A título do exemplo, em 

novembro de 2016, todas as sub-tribos da tribo de Tarhuna e seu conselho tribal adotaram 

uma Carta de Honra Social para impor as leis das tribos para criminalizar todos os atos 

ilegais que pudessem ser cometidos pelos membros dessa tribo92. Para além disso, em 

2015, o conselho da tribo de al-Magarha declarou uma Carta de Honra que 

responsabilizava os membros dessa tribo que se envolvessem em ações ilegais , ou seja, 

esta Carta foi emitida  para “tomar medidas rígidas contra os bandidos e combater ao 

fenômeno do banditismo e do roubo que ocorre nas vias públicas do município de Shwerf 

” 93.Estas cartas tribais refletem potencialmente a ausência de poder das instituições 

estatais, o que permitiu às tribos ganhar mais poder. 

 

4.2.3. Financiamento 
 

Como é conhecido, qualquer entidade necessita de uma fonte de financiamento 

para organizar e realizar suas atividades internas. Importa, assim, compreender como as 

tribos financiam as suas atividades a nível local, e salientar como as tribos são financiadas 

para desempenhar papel política e social para fornecer ajuda financeira para os membros 

necessitados. De acordo com a perspetiva dos entrevistados, existem dois objetivos 

principais: o primeiro é o financiamento para as atividades da tribo e; o segundo é o 

financiamento para ajudar os carenciados e os membros que necessitam. Oito membros 

de tribos entrevistados confirmaram que as atividades, reuniões das suas tribos e as 

iniciativas para ajudar as pessoas são geralmente financiadas pelos membros das tribos 

sem nenhum apoio governamental. Neste sentido, um membro de uma tribo sugere que 

“o nosso financiamento vem de membros da nossa tribo, não recebemos apoio ajuda de 

ninguém” (2, Alsawaer). 

                                                           
91 Ver “لماذا يتوجه المجتمع الدولي للقبيلة في ليبيا؟ ” (Por que a comunidade internacional vai para a tribo na 
Líbia?), in Afrigatenews, 4 de dezembro de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/150091, 
consultado a 3 de setembro de 2021]. 
92Ver “ترهونة تقر ميثاق شرف اجتماعي بين قبائلها” (Tarhuna emite uma carta de honra social entre suas tribos), in 

Afrigatenews, 6 de novembro de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/145799, 
consultado a 3 de setembro de 2021]. 

93 Ver “قبيلة المقارحة ترفع الغطاء االجتماعي عن الخارجين على القانون” (Tribo al-Magarha levanta a cobertura social 
para aqueles que violam a lei), in Afrigatenews, 26 de julho de 2015 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/78786, consultado a 15 de outubro de 2021]. 

https://www.afrigatenews.net/a/150091
https://www.afrigatenews.net/a/145799
https://www.afrigatenews.net/a/78786
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Em alguns casos, existe um sistema tradicional pelo qual o conselho tribal recebe 

doações de todos os membros da tribo. De acordo com um dos entrevistados “existem 

também empresários membros da tribo que fornecem apoio financeiro para o conselho 

tribal da tribo” (8, Warfalla). Estes empresários como são membros das tribos, fornecem 

ajuda para as suas tribos. Por exemplo, em 2016, um empresário pertencente à tribo de 

Warfalla doou 2 milhões de dinares ao conselho tribal da sua tribo para ajudar as pessoas 

deslocadas e para financiar os setores públicos na sua cidade. O conselho da tribo da 

Warfalla apelou a ajuda do Estado para as despesas dos deslocados. Sem qualquer apoio 

do Estado, o empresário desta tribo ofereceu ajuda financeira para o conselho94. Assim, 

esta ajuda financeira surge face à incapacidade de resposta do Estado.  

Para além do mais, os próprios membros das tribos que têm a capacidade 

financeira tendem a financiar as atividades e reuniões do conselho tribal. Um membro de 

um conselho tribal afirma que “as reuniões da tribo são financiadas individualmente, por 

exemplo, uma pessoa convida os membros para uma reunião na sua casa e ele é o 

responsável pelas despesas de reunião” (5, Tawergha). 

As tribos podem, ainda, ser financiadas por instituições de caridades e instituições 

não-governamentais no caso da existência de pessoas pobres que necessitam de ajuda, 

como indicou um dos entrevistados da tribo Tawergha (5, Tawergha). 

O autofinanciamento da maioria dos grupos tribais para gerir seus assuntos 

internos reflete a capacidade dessas tribos para expandir seu papel político. Assim, no 

caso da Líbia, a riqueza de uma tribo é importante para que a tribo possa ter influência na 

cena política. Os entrevistados tendem a confirmar que o poder económico de uma tribo 

reforça sua influência no panorama político a nível nacional. Um entrevistado refere que 

“a tribo que tem dinheiro e número elevado de homens torna-se influente” (5, Tawergha). 

A ideia de que a tribo rica pode ser influente em termos políticos é congruente com o 

argumento de Piggott (2005: 18) que sugere que, nas sociedades árabes, a situação 

económica e o número elevado de membros/combatentes de uma tribo podem ajudá-la a 

ser uma tribo influente e forte. 

                                                           
94 Ver “رجل أعمال ورفلي يتبرع بـ2 مليون دينار لبني وليد” (Empresário Warfalli doa 2 milhões de dinares para Bani 

Walid), in Afrigatenews, 8 de maio de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/118857, 
consultado a 4 de setembro de 2021]. 

 
 

https://www.afrigatenews.net/a/118857
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Quando questionámos sobre o objetivo de recolher dinheiro de membros das 

tribos e que tipo de coisas são pagas pelas tribos, os entrevistados confirmaram que o 

dinheiro que os grupos tribais coletam dos seus membros é distribuído normalmente para 

suas atividades, como reuniões e encontros. Para além disso, esses recursos podem ser 

dedicados para ajudar os membros que necessitam de ajuda financeira nas circunstâncias 

excecionais. Isso significa que as atividades organizadas pelas tribos para objetivos 

políticos e sociais são financiadas pelas pessoas que pertencem a essas tribos. As tribos 

não dependem de outras instituições para financiar os seus objetivos. As tribos pagam 

dinheiro mesmo nas multas ou compensações de pessoas afetadas nos casos graves, tal 

como um entrevistado destaca, “no caso dos graves acidentes de carros, a tribo é a 

responsável por coletar as doações de seus membros para pagar as multas e seguro em 

caso de morte” (7, Obeidat). De resto, pode-se compreender que os conselhos das tribos 

e seus líderes funcionam como associações mutualistas para apoiar os membros das suas 

tribos. Um entrevistado sublinha que “os chefes da tribo são responsáveis por dividir as 

doações para pagar as compensações financeiras no caso de crimes de morte, entre 

outros” (9, Warfalla). Para além disso, como veremos adiante, as tribos podem usar esse 

financiamento para ajudar o Exército. 

Este sistema é comum entre as tribos da Líbia. De acordo com a Carta de Honra 

das tribos de al-Bitnan emitida em 2017, o sistema de compensações financeiras é feito 

com base nas leis consuetudinárias que as tribos definiram para resolver os conflitos e 

clivagens sociais95. Assim, muitas tribos da Líbia adotam o sistema de autofinanciamento 

para financiar as suas atividades. Esse sistema é geralmente definido e preparado pelos 

Sheiks das tribos e os outros membros que se organizam localmente para lidar com as 

situações difíceis através das leis consuetudinárias. Os Sheiks das tribos são responsáveis 

pela resolução dos problemas dos membros das suas tribos, algo que é confirmado por 

todos os membros das tribos entrevistadas.  

Em geral, estas ações e tradições praticadas pelas tribos clarificam os passos 

primários que as estruturas internas e lideranças tribais tomam para garantir sua 

independência para ter um papel significativo a nível social e político, para recolher 

contributos dos seus membros para ajudar e apoiar aqueles que mais necessitam, a pagar 

                                                           
95 Ver Ben Ali, F. (2017). “قبائل البطنان تقر ميثاق شرف لتطبيق العرف في المنطقة” (As tribos de al-Bitnan adotam 

um Carta de Honra para a aplicação das leis consuetudinárias na região), in Alwasat, 19 de junho de 
2017 [Disponível em http://alwasat.ly/news/libya/136149, consultado a 10 de maio de 2019]. 

http://alwasat.ly/news/libya/136149
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seguro e financiamento para resolver problemas graves. Assim, a existência das 

lideranças tribais e os conselhos tribais das tribos é essencial para que a tribo possa 

praticar suas tarefas e ter um papel significativo. 

 

 

4.3. Notas conclusivas 
 

Neste capítulo, foram analisados diferentes dados relativamente à composição das 

tribos na sociedade líbia. O capítulo procurou destacar as estruturas internas e liderança 

das tribos. As lideranças tribais consistem em líderes tribais e conselhos sociais das tribos. 

Salientámos que a liderança de uma tribo é uma unidade política e social que age para 

representar seus membros termos políticos e sociais e proteger e garantir seus interesses. 

Estas estruturas internas procuram agir em nome das tribos à escala local e nacional. 

Constatamos que geralmente a liderança interna das tribos é organizada e gerida por um 

conselho tribal composto pelos membros da tribo, onde a tribo se torna representada 

perante as outras tribos.  

A composição interna e a liderança das tribos tendem a ser definidas por regras 

informais, assumindo grande diversidade de configurações. Os conselhos tribais tendem 

a ser compostos por figuras privilegiadas e um Sheik selecionado por membros velhos 

das tribos para liderar a tribo e seu conselho. Este capítulo permitiu, ainda, confirmar que 

financiamento os conselhos tribais dependem de doações internas. Como vimos acima, 

todos os membros de cada tribo contribuem para financiar as atividades da sua tribo. 

No capítulo seguinte, são analisadas as relações entre as tribos e suas atividades 

coletivas.  
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Capítulo 5 - Interação entre tribos 
 

5.1. Notas introdutórias   
 

No capítulo anterior, destacámos a composição das tribos da Líbia, anotando a 

forma como as tribos se organizam. Verificámos que as tribos da Líbia são caracterizadas 

pela sua organização tradicional, estruturada em torno dos conselhos tribais e Sheiks 

tribais. Destacámos que cada tribo é representada e chefiada por uma liderança escolhida 

pelos membros das tribos. 

Neste capítulo, procuramos analisar as interações e as relações inter-tribais na 

Líbia. Procuramos, assim, compreender e mapear os conflitos e as alianças entre as tribos 

bem como as suas motivações. Estes conflitos e alianças permitem melhor compreender 

o papel político das tribos, e são particularmente relevantes no contexto dos novos 

cenários surgidos pós-revolução da Primavera Árabe. Importa, assim, analisar, com base 

nas entrevistas realizadas, como os membros das tribos e os deputados percecionam as 

dinâmicas inter-tribais neste período. Neste âmbito, procuramos não só abordar os 

padrões de conflito e competição, mas também a cooperação e alianças entre as tribos, 

uma dimensão pouco explorada na literatura. Triangulamos também a informação obtida 

nas entrevistas com os dados obtidos através da análise sistemática da imprensa.  

Para este efeito, o capítulo divide-se em duas partes principais: na primeira parte, 

o capítulo examina a dimensão de conflito inter-tribal, recorrendo às perspetivas dos 

entrevistados (membros das tribos e deputados), e aos dados da imprensa. A segunda 

parte visa analisar as relações mútuas entre as tribos, descrevendo as atividades tribais e 

alianças estabelecidas entre elas e os objetivos destas alianças e relações. Nesta segunda 

parte procuramos analisar relações, atividades e reuniões entre as tribos existentes na 

Líbia. Como este capítulo ilustra, a atividade tribal na sociedade da Líbia reflete o 

fracasso do Estado pós-revolução. Esse falhanço institucional encorajou as tribos a 

intervir nas questões políticas e construir um poder no terreno, estabelecendo alianças e 

relações fortes entre si. 
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5.2. Tensões inter-tribais 
 

Para compreender a sua percepção no que diz respeito aos conflitos inter-tribais e 

as tensões que ocorreram na Líbia pós-revolução de 2011, os entrevistados foram 

solicitados a explicar os conflitos e as fragmentações tribais e seus motivos. Como 

veremos, estes entrevistados admitem que existem conflitos inter-tribais, mas também 

referem que existem outros conflitos causados por grupos não-tribais, que designam como 

milícias.  

Para além disso, os entrevistados foram questionados sobre as causas ou fatores 

dos conflitos existentes. Da análise das perspetivas dos entrevistados, foi possível 

compreender que os conflitos que surgiram no período após a revolução são resultados 

de três motivos interrelacionados. Esses motivos são: divergências políticas; luta por 

recursos económicos e poder; e, por último, alguns entrevistados mencionaram fatores 

históricos como uma causa destes conflitos.  

O primeiro motivo dos conflitos tribais deve-se às divergências políticas. Como 

explorámos no capítulo 3, durante a revolução da Primavera Árabe em 2011, as tribos da 

Líbia dividiram-se entre grupos pró-Gaddafi e outros pró-oposição. Os entrevistados 

referem que essa divisão política entre as tribos permaneceu após a revolução, causando 

conflitos armados entre as tribos rivais. Os entrevistados em geral evitaram identificar 

nomes das tribos, abordando as questões de conflitos inter-tribais de forma menos 

detalhada, dado ser um tema sensível, como referido no capítulo da metodologia. Um 

líder tribal ilustra esta dinâmica com alguns grupos tribais na região oeste da Líbia 

esclarecendo que: 

 
“Estes conflitos e divisões são conflitos motivados por diferenças 
políticas entre os apoiantes do regime e os grupos de oposição. 
Na região oeste, houve conflitos entre as tribos, por exemplo, 
entre a tribo de al-Zintan e tribo de al-Mashasia, porque a al-
Mashasia, manifestou a sua vontade de apoiar o regime durante 
a revolução” (4, Obeidat). 
 

Ao analisar os conflitos na Líbia, este tipo de conflitos (divisões entre grupos pró-

Gaddafi e grupos pró-oposição), não durou muito. Como foi dito no capítulo 3, a partir 

de 2014, a Líbia foi dividida entre duas partes rivais e permaneceu com dois governos e 

dois parlamentos. Este novo cenário, levou a novos conflitos e luta pelo poder entre os 

concorrentes. Como veremos, nos anos seguintes à revolução, o país foi marcado, em 
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grande medida, pela luta por poder mesmo entre facções que se tinham unido na oposição 

a al-Gaddafi. 

O segundo motivo reporta-se à luta pelos recursos económicos e pelo poder. 

Embora a luta pelos recursos económicos possa ser diferente da luta pelo poder, os 

entrevistados assumem que muitos grupos tribais se envolveram em conflitos para obter 

margens acrescidas de poder e recursos económicos. Assim, a luta pelos recursos 

económicos e a luta pelo poder são motivos complementares que permitem às tribos ter 

mais influência. Como nota um entrevistado, o poder económico é importante para ganhar 

mais poder no panorama político (5, Tawergha). Neste contexto, um membro de conselho 

tribal entrevistado salienta este ponto, confirmando que as divisões vivenciadas pela Líbia 

devem-se aos interesses privados das tribos em conflito, nomeadamente ao nível dos 

interesses económicos. Este entrevistado refere que ““estes conflitos foram motivadas por 

diferentes razões, como conflito interno96, luta pelo poder e luta por dinheiro” (5, 

Tawergha). Para um entrevistado “houve grupos tribais que procuram controlar o poder 

no país, como as tribos de Zawiya, al-Zintan, Misrata e Sug-aljomoa” (8, Warfalla). 

Por fim, o terceiro motivo está relacionado com a existência de conflitos históricos 

e disputas antigas, tal como apresentado por seis membros das tribos entrevistadas. Um 

entrevistado deu um exemplo sobre estes conflitos, destacando que “podem existir 

conflitos anteriores, por exemplo, o que aconteceu na região sul entre tribo de al-

Gaddadfa e tribo de Awlad Sulaiman foi um culminar de um conflito antigo” (6, 

Alsawaer). De acordo com os dados da imprensa, existe um processo contínuo de 

retaliação devido à rivalidade entre essas duas tribos (al-Gaddadfa e tribo de Awlad 

Sulaiman) que se renova constantemente por vários motivos, incluindo o conflito por 

terras na cidade de Sabha97. Outro entrevistado confirma que “estes problemas são 

antigos e não foram resolvidos definitivamente” (2, Alsawaer). Um dos entrevistados diz 

que “estes problemas existem desde a década de 1970 e 1980” (3, Tawergha). O regime 

de al-Gaddafi conseguiu controlar esses conflitos durante o seu governo, mas os conflitos 

ressurgiram após a sua queda em 2011. Neste sentido, um Sheik assume que estes 

                                                           
96 Provavelmente, o entrevistado está a mencionar os conflitos que podem surgir devido a problemas entre 

membros das tribos, tal como problemas pessoais e vinganças. Como veremos abaixo, há conflitos 
motivados por este tipo de razões, por exemplo, divergências entre membros das tribos que 
transformam-se em conflitos inter-tribais.  

97 Ver Gabarra, A. (2016). “الجنوب الليبي. مسرح لالشتباكات القبلية” (Sul da Líbia. A terra de confrontos tribais), 
in Afrigatenews, 19 de novembro de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/147942 
, consultado a 2 de novembro de 2020]. 

https://www.afrigatenews.net/a/147942
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conflitos foram controlados à força durante o regime de al-Gaddafi, mas o regime não 

resolveu definitivamente as fragmentações entre as tribos em conflito: 

 

“Na região sul, eu me lembro muito bem de que em algumas 
cidades desta região havia forças governamentais espalhadas 
pelas cidades para manter a segurança durante o governo de al-
Gaddafi, porque há conflitos locais entre as tribos. Estes conflitos 
não foram resolvidos, em vez disso, foram controlados à força 
pelo Exército” (2, Alsawaer). 
 

Para além disso, os entrevistados mencionam alguns motivos desses conflitos 

inter-tribais. Um Sheik refere que na sociedade da Líbia “houve conflitos por terras. Em 

algumas regiões, várias terras foram confiscadas ilegalmente durante o regime de al-

Gaddafi, e após 2011 esses problemas voltaram a surgir, porque as pessoas queriam 

recuperar as suas terras perdidas” (2, Alsawaer). Como sintetiza um entrevistado, vários 

conflitos inter-tribais na Líbia “são conflitos antigos e históricos entre algumas tribos 

devido à luta por terras, as fontes de água e a influência na região” (9, Warfalla). Esse 

tipo de conflitos antigos está relacionado com assuntos económicos, pois o contexto da 

Líbia pós-revolução levou a reacender esses conflitos inter-tribais que já eram antigos. 

De acordo com al-Jabri (1994: 24), mesmo em tempos antigos, várias tribos de Magrebe 

Árabe (da região norte da África) lutavam umas contra as outras para controlar as terras 

e as áreas de pastagem. A menor capacidade do Estado pós-2011 parece ter facilitado o 

ressurgimento violento de velhas tensões.  

A existência destes conflitos é vista de forma largamente negativa pelos 

entrevistados. De acordo com os deputados entrevistados, os grupos tribais têm minado 

o funcionamento das instituições estatais devido aos conflitos no território. Um deputado 

explicou a situação numa das regiões do país, afirmando que os conflitos inter-tribais 

impedem o funcionamento das instituições estatais: “as guerras tribais enfraquecem o 

poder do Estado na região sul (…) quando duas tribos lutam entre si, todas as funções 

das instituições estatais ficam interrompidas” (3, deputado). Outro deputado entrevistado 

diz que o objetivo das tribos é promover os seus interesses à custa dos interesses nacionais 

(4, deputado). Esta perspetiva é congruente com o argumento de que nas sociedades onde 

existe influência tribal, as tribos procuram ganhar mais poder que lhes permita ter 

domínio sobre outros grupos da sociedade (Ibn Khaldun, 2014), podendo-se envolver em 

lutas e conflitos para conquistar recursos económicos (al-Jabri, 1994). Contudo, é 

interessante notar que esta perceção encontra também algum eco dentro das próprias 
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tribos. Um membro de um conselho tribal entrevistado considera que esta divisão política 

entre as tribos é uma ameaça para a coesão social na sociedade da Líbia (1, Alasabaa). 

Ao mesmo tempo, para além dos conflitos inter-tribais, os entrevistados destacam 

também os conflitos causados por grupos políticos e milícias não-tribais. Esta perceção é 

consistente com a análise apresentada no capítulo 3 de que a instabilidade pós-al-Gaddafi 

não se cinge a conflitos tribais. Vários entrevistados notam que muitos dos conflitos têm 

origem em fações políticas e em milícias. 

Uma perspetiva interessante que as entrevistas apresentam é que estas fações e 

milícias transcendem as linhas tribais, com quatro entrevistados a notarem este padrão. 

Como refere um membro de um conselho tribal, “cada grupo político é composto por 

indivíduos pertencentes a diferentes tribos” (3, Tawergha). Este entrevistado prossegue 

afirmando que estes conflitos “são conflitos políticos individuais e não tribais” (3, 

Tawergha). De igual modo, um Sheik de uma tribo revelou que muitos membros das 

tribos aderiram a grupos políticos. De acordo com a perspetiva desse Sheik, “existem 

grupos políticos na Líbia que tentaram controlar os recursos económicos e conquistar o 

poder no país, como por exemplo, o partido da Irmandade Muçulmana, um partido que 

é composto por pessoas que pertencem às diferentes tribos líbias” (8, Warfalla). Esta 

visão sugere também uma incapacidade das estruturas tribais em influenciarem as ações 

das milícias. Os entrevistados também percecionam uma instrumentalização das tribos 

nestes conflitos. A perspetiva geral dos entrevistados é que no período pós-revolução 

surgiram alguns conflitos causados pelos grupos políticos apoiados pelas milícias e 

facções armadas que usaram os nomes das tribos e tentaram mostrar estes como sendo 

conflitos inter-tribais. Outro líder tribal entrevistado reforçou o argumento anterior e 

referiu que não são as tribos que causaram conflitos nos anos posteriores à revolução. O 

entrevistado sublinha que: 

 

 “Os conflitos no país, são um resultado desta revolução e das 
milícias. Por exemplo, diz-se que existem conflitos entre a tribo 
de Tebu e da Awlad Sulaiman, mas na verdade as pessoas que 
causaram estes conflitos não representam suas tribos, elas são 
membros de milícias e usam os nomes das tribos” (7, Obeidat). 

 

Para além da perspetiva dos entrevistados, os jornais locais destacaram, ao longo 

destes anos, os conflitos e confrontos armados inter-tribais ou entre as tribos e outros 

grupos armados e milícias (tribos contra tribos e tribos contra milícias). A tabela 5.1 
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apresenta todos os conflitos armados envolvendo as tribos referidos na imprensa, a partir 

da análise sistemática que realizámos, e os seus motivos. Contudo, é de notar que os 

conflitos elencados na tabela não foram os únicos entre tribos que ocorreram no período 

pós-Revolução. Com efeito, podemos constatar que a imprensa focou os conflitos de 

maior dimensão. Contudo, para além destes treze conflitos identificados na tabela 5.1 

existiram também alguns conflitos e tensões menos importantes, que não tiveram 

cobertura mediática. Um exemplo disso é o conflito entre a tribo de al-Rukayaat e grupos 

armados de Garyaan em 2017, na zona de al-Hira no oeste do país. 

 

Tabela 5.1-Confrontos tribais no período pós-revolução 

Grupos de conflito Principais motivos Motivação Período de 

conflito 

Warshafana contra 
Zawiya 

Luta pelo controlo de uma base militar na 
região. Luta ligada a divergência política 
em 201. Estas tribos apoiaram partes 
diferentes em 2011. Esta divergência 
transformou-se em luta pela influência na 
região 

 Poder 2011-20151 

Tebu e  Zway Luta pela controlo de campo de petróleo no 
sudeste 

Económico 20132 

Tebu contra Awlad 
Sulaiman 

Uma disputa antiga e transformou-se numa 
luta pelo poder no sul 

Histórico 2012-20183 

Tebu contra Tuaregue Divergências entre os membros dessas 
tribos causaram conflitos entre as tribos 

Poder 2014-20164 

al-Zintan contra al-
Mashasia 

al-Zintan atacou as terras de al-Mashasia 
em 2011. Estas tribos apoiaram partes 
diferentes em 2011.  

Poder 2011-20165 

al-Mashasia contra al-
Magarha  

Conflito tem raízes antigas devido à luta 
pelas terras  

Histórico  20186 

Awlad Sulaiman 
contra al-Gadadafa 

Vingança pela morte de um membro da al-
Gadadfa devido a um conflito antigo 

Pessoal 20187 

 
Conflitos com o envolvimento das tribos e milícias 

 
Tribo de Misrata e 
outros grupos armados 
aliados contra a tribo 
de  Warfalla 

Conflito antigo entre Warfalla e Misrata Histórico 20128 

al-Zintan e seus 
aliados tribais contra 
os grupos islâmicos 
armados  

Luta pelo controlo de capital e o seu 
aeroporto 

Poder 20149 

Warshafana contra 
forças de aliança de 
Fajr Líbia 

Disputa política e luta pelos recursos 
económicos 

Recursos 
económicos 
e Poder 

2014-201510 

Warshafana contra os 
grupos armados de 
Janzur 

Conflito pela vingança pela morte de um 
membro da Warshafana 

Pessoal 201711 
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Tarhuma e seus 
aliados contra grupos 
armados de Trípoli  

Luta pelo poder na capital Poder  201812 

Exército Nacional da 
Líbia com apoio tribal 
contras os grupos 
armados na capital 

Luta contra os grupos armados de Trípoli 
para controlar a capital 

Poder  201913 

Notas: 

1.
 

Ver Ben Hamel, A. (2017).“رؤية المصالحة بين ورشفانة والزاوية في غرب ليبيا ” (Perspetiva sobre a reconciliação entre Warshafana e Zawiya no oeste da 

Líbia), in Afrigatenews, 10 de janeiro de 2017 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/155363, consultado a 17 de setembro de 2021]. 

Ver “ماهي أسباب صراع ورشفانة مع فجر ليبيا ؟” (Quais são as causas de conflito entre Warshafana e Fajr Líbia), in Afrigatenews, 24 de março de 2016 

[Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/109822, consultado a 17 de setembro de 2021]. 
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news.ly/art.php?id=39076&lang=ar&p=47, consultado a25 de setembro de 2021 
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Ver “اليبيا: االتفاق على وقف إطالق النار بين التبو و الطوارق” (Líbia: Acordo sobre um cessar-fogo entre Tebu e Tuaregue) , in Afrigatenews, 11 de novembro 

de 2014 [ Disponível em    https://www.afrigatenews.net/a/39751 , consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver “ قتلى وجرحى في اشتباكات بين التبو

 in Afrigatenews, 11 de janeiro de 2016 [Disponível em ,(Morto e ferido em confrontos entre Tebu e Tuaregue) ”الطوارق

https://www.afrigatenews.net/a/101241, consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver Ben Hamel, a. (2015). “الطوارق -التبو :حرب أخرى في الجنوب الليبي” 
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consultado a 25 de setembro de 2021]. 
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2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/107811, consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver “ قبيلة المشاشية تنتظر العودة اآلمنة إلى أراضيها
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news.ly/post.php?lang=ar&id=140692 , consultado a 18 de setembro de 2021]. Ver “إشتباكات مسلحة في أبوقيلة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة” (Confrontos 

armados em Abuqila entre as tribos al-Mashasia e al-Magarha), in libyaobserve, 5 de novembro de 2810 [Disponível em 

https://ar.libyaobserver.ly/article/2462, consultado a 18 de setembro de 2021]. 
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Ver Algitani, S. (2018). “هدوء حذر في سبها بعد اشتباكات خلفت قتلى وجرحى” (tranquilidade) em Sabha após confrontos deixados mortos e feridos), in 

Afrigatenews, 25 de setembro de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/194296, consultado a 17 de setembro de 2021]. 

8.
 

Ver “7 بني وليد تطالب بتحقيق عادل في أحداث القرار رقم” (Beni Walid pede uma investigação justa dos eventos da Resolução 7), in Afrigatenews, 25 de 

setembro de 2014 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/33111, consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver Laswad, A (2019). “ بني وليد

 in Afrigatenews, 23 de abril de ,(“Bani Walid da neutralidade à participação no "Dilúvio de Dignidade) ” من الحياد إلى المشاركة في »طوفان الكرامة«

2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/216604 , consultado a 17 de setembro de 2021]. 

9.
 

Ver “قوات من الرجبان لدعم الزنتان في معركة المطار” (Forças de Rajaban para apoiar al-Zintan na batalha do aeroporto), in Afrigatenews, 21 de julho de 

2014 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/22803, consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver “ صالح بادي يُخّطط لـ"تدمير مطار طرابلس

 in Afrigatenews, 17 de julho de 2014 [disponível em ,("Salah Badi planeja para  "destruir o aeroporto de Trípoli na íntegra) ”بالكامل"

https://www.afrigatenews.net/a/21944 ,consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver “ قوات "فجر ليبيا" تسيطر على مطار طرابلس الدولي” (Forças da "Fajr 

Líbia" controlam o Aeroporto Internacional de Trípoli), in Afrigatenews, 23 de agosto de 2014 [Disponível em 

https://www.afrigatenews.net/a/27999 , consultado a 17 se setembro de 2021]. 

10.
 

Ver “ماهي أسباب صراع ورشفانة مع فجر ليبيا ؟” (Quais são as causas de conflito entre Warshafana e Fajr Líbia), in Afrigatenews, 24 de março de 2016 

[Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/109822, consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver Ben Hamel, A. (2015).“ فجر ليبيا تقصف مواقع

 in Afrigatenews, 29 de junho de 2015 [Disponível em ,(Fajr da Líbia bombardeou locais civis em Warshafana )”مدنية في ورشفانة

https://www.afrigatenews.net/a/74810 , consultado a 17 de setembro de 2021]. 

11.
 

Ver “اشتباكات عنيفة بين كتائب من جنزور وأخرى من ورشفانة” (Confrontos violentos entre os batalhões de Janzur e o outro de Warshafana), in Afrigatenews, 

3 de fevereiro de 2017 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/159330, consultado a 17 de setembro de 2021]. Ver Bem Hamel , A. 

 ,( As causas dos violentos confrontos entre Warshafana e Janzur, a oeste de Tripoli) ”أسباب المواجهات العنيفة بين ورشفانة وجنزور غرب طرابلس“ .(2017)

in Afrigatenews, 6 de fevereiro de 2017 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/159659 , consultado a 17 de setembro de 2021]. 

12.
 

Ver “قبائل البطنان تستنكر األحداث األخيرة بطرابلس ” (Tribos de al-Bitnan denunciam os recentes acontecimentos em Trípoli), in Afrigatenews, 1 de 

setembro de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/191862  , consultado a 18 de setembro de 2021].  Ver al-Ghitani, S. (2018). 

 in Afrigatenews, 1 de setembro de 2018 ,(Al-Abani: Esses são os objetivos da Sétima Brigada em Trípoli) ”العباني: هذه أهداف اللواء السابع في طرابلس“

[Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/191860 consultado a 18 de setembro de 2021]. Ver al-Ghitani , S. (2018). “ ماذا قال مشائخ ترهونة
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 in ,( ?O que os Sheiks de Tarhuna disseram sobre a violação do acordo de cessar-fogo em Trípoli) ”بشأن خرق اتفاق وقف إطالق النار بطرابلس ؟

Afrigatenews, 7 de setembro de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/192591 , consultado a 18 de setembro de 2021]. 

13.
 

Ver  “وفود شعبية من مدن المنطقة الغربية تؤكد دعم الجيش في طرابلس” (Delegações populares das cidades da região oeste confirmam o seu apoio ao Exército 

em Trípoli), in Afrigatenews, 19 de agosto de 2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/228155 , consultado a 8 de setembro de 2021] 

Ver “أعيان ومشائخ الجنوب يطالبون برفع الحظر عن تسليح الجيش” (Elites e Sheiks da região sul estão pedindo o levantamento do embargo de armas imposto 

ao Exército), in Afrigatenews, 21 de abril de 2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/216343, consultado a 8 de setembro de 2021]. 

 

Como podemos ver na tabela 5.1, a maioria dos conflitos registados são 

relacionado a conflitos por poder. Assim, as tribos parecem ter-se envolvido em conflitos, 

num esforço de ganhar mais poder que pode ser útil para que a tribo seja influente no 

cenário político. De facto, dois destes conflitos motivados por luta pelo poder têm ligação 

direta com a divergência política de 2011, o conflito entre Warshafana contra Zawiya e o 

conflito entre al-Zintan e a tribo de al-Mashasia. Em relação ao primeiro, como vimos no 

capítulo 3, a tribo de Warshafana era a favor de al-Gaddafi em 2011 e Zawiya era contra 

al-Gaddafi. Segundo os dados da imprensa, as divergências entre estas tribos continuaram 

pós-2011. Após a queda do regime, as duas tribos lutaram entre si para controlar uma 

base militar no oeste da Trípoli, o que causou confrontos armados. O segundo conflito 

por poder e que está relacionado com as divergências políticas é o conflito entre al-Zintan, 

que se posicionou contra o regime de al-Gaddafi em 2011, e al-Mashasia que apoiou o 

regime. Este conflito expandiu-se pós-revolução, com al-Zintan a atacar as terras da tribo 

de al-Mashasia na área montanhosa na zona ocidental do país, à medida que as duas tribos 

lutavam por ampliar a sua influência. Aliás, e como vimos acima, este último conflito 

(entre tribo de al-Zintan e tribo de al-Mashasia) foi destacado por um dos Sheiks tribais 

entrevistados para exemplificar conflitos inter-tribais pós-revolução provocados por 

divergências políticas (4, Obeidat). 

Para além disso, entre os conflitos motivados pela luta por poder, há um conflito 

que está acompanhado de luta por recursos económicos que podem ser úteis para ganhar 

mais poder, que é o conflito entre a tribo de Warshafana e as milícias de Fajr Líbia98 (em 

português, Aliança do Amanhecer da Líbia). A área geográfica de Warshafana é uma área 

rica em recursos naturais (como a sua área costeira e a riqueza agrícola), tornando a 

Warshafana um alvo principal para as milícias de fajr Líbia em 2014. De mesma forma, 

a luta entre Tebu e Zway é vista como luta pelos recursos económicos, com estas duas 

tribos a entrarem numa disputa pelo controlo de campo de petróleos. Contudo, este 

                                                           
98 Esta é uma aliança de milícias e grupos islâmicos ligados a grupos políticos (Irmandade Muçulmana) 

leais ao Congresso Geral Nacional durante a divisão política em 2014. 

https://www.afrigatenews.net/a/192591
https://www.afrigatenews.net/a/228155
https://www.afrigatenews.net/a/216343
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conflito foi resolvido antes de se agravar, com os Sheiks tribais da região oeste, sob a 

coordenação da tribo de al-Mejabra, a organizarem uma reconciliação entre as duas tribos. 

Igualmente, alguns conflitos têm raízes históricas. Neste caso encontramos tribos 

com divergências antigas que ressurgiram pós-revolução de 2011. Por exemplo, os dados 

de imprensa usados na tabela indicam que o conflito entre Warfalla e Misrata em 2012 

foi um culminar de um conflito entre estas tribos que remonta a pelo menos à década de 

1920. Em 1922, o líder da tribo da Misrata chamado Ramadan al-Sawehly morreu durante 

um conflito entre Warfalla e Misrata. Este conflito antigo ressurgiu entre as tribos rivais 

no período pós-revolução de 2011. De igual modo, o confronto entre a tribo de al-

Mashasia e de al-Magarha é um conflito histórico pela influência sobre a área de Abuqila, 

com as as duas tribos a lutarem por esta área desde a década de 1990. Um entrevistado 

revela que durante o regime de al-Gaddafi houve conflitos tribais, mas estes conflitos 

foram controlados pelo regime (2, Alsawaer), assim, a existência de forças 

governamentais impediu que as disputas aumentassem.  

Também, existe o conflito que ocorreu entre tribo de Tebu e tribo de Awlad 

Sulaiman no sul. A luta entre estas é antiga, mas a queda de al-Gaddafi levou ao 

ressurgimento de tensões e conflitos pela influência na cidade de Sebha, quando a tribo 

de Awlad Sulaiman estabeleceu uma sede militar perto das casas da tribo de Tebu, 

levando à reação desta última. Estes dados estão congruentes com a perspetiva de um 

entrevistado que afirmou que existem conflitos que existiam ou ocorreram durante o 

regime de al-Gaddafi, mas não foram resolvidos de forma definitiva (2, Alsawaer). Como 

referido acima, a ausência de capacidade do Estado pós-2011 facilitou o reavivar de 

velhos conflitos que eram menos evidentes durante o regime de al-Gaddafi. 

Para além do mais, três conflitos foram motivados por vingança e divergências 

pessoais. Assim, em alguns casos, aconteceram divergências entre indivíduos das tribos 

e estas divergência pessoais transformaram-se em conflitos tribais sangrentos devido às 

ações de vingança entre os membros destas tribos. Isto aconteceu entre a tribo de Awlad 

Sulaiman e a tribo de al-Gadadafa. Embora existissem tensões entre estas duas tribos, em 

2018 um membro de tribo de Awlad Sulaiman matou um membro de tribo de al-

Gadadafa, devido a uma altercação entre estes membros. A morte do jovem provocou 

conflitos armados em setembro de 2018. Para além disso, após a a revolução de 2011, a 

tribo de Tebu e tribo de Tuaregue entraram num conflito entre si devido a luta pela 

influência no sul do país. Nota-se que existe conflito entre estas tribo desde o Século XIX, 

em 1893 foi assinado um acordo de paz entre eles para acabar com a luta pela influência 
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de terras. Apesar das tentativas para reconciliar entre estas tribos, os conflitos armados e 

divergências entre membros destas duas tribos continuaram no período entre 2014 e 2016. 

Igualmente, um conflito eclodiu em 2017 entre a tribo de Warshafana e grupos armados 

de Janzur, após a morte de um membro da tribo da Warshafana na sequência de tensões 

entre estes dois grupos. 

Como podemos ver na tabela, seis conflitos foram caracterizados pela participação 

de milícias e grupos armados para além das tribos. Como referimos anteriormente, a 

instabilidade na Líbia pós- Gaddafi deve-se em larga medida ao surgimento de milícias. 

Tal como as tribos procuram ganhar influência, as milícias procuram alcançar o mesmo 

objetivo e impor o seu poder sobre as áreas de conflito pela força das armas. Segundo a 

perspetiva de um entrevistado, as milícias são um dos atores-chaves nos conflitos que 

ocorreram pós-revolução (7, Obeidat). O conflito que eclodiu entre a tribo de al-Zintan 

com os seus aliados tribais contra as milícias islâmicas extremistas em 2014 foi um dos 

conflitos entre as tribos e as milícias. A tribo de al-Zintan aliou-se com o Exército 

Nacional da Líbia no âmbito de combate aos grupos islâmicos na Líbia pelo controlo da 

capital Trípoli. Contudo, a tribo não foi bem-sucedida militarmente e, em agosto de 2014, 

al-Zintan foi derrotada e expulsa da Trípoli. Também os grupos da tribo de Tarhuna 

entraram numa luta por poder, em 2018, contra as milícias em Trípoli, com a tribo de 

Tarhuna a declarar que rejeita o domínio das milícias sobre a capital e os recursos 

públicos. No entanto, mais uma vez, as milícias não foram derrotadas. Pelas mesmas 

razões, outras tribos, como al-Zintan, al-Jmel, Sebratha e tribos do sul, apoiaram as 

operações militares do Exército Nacional da Líbia contra as milícias na capital Trípoli em 

2019. De resto, os dados da Tabela 5.1, são consistentes com o que os entrevistados 

mencionaram anteriormente relativamente aos fatores e motivações que estimularam as 

tensões e conflitos tribais. 

 

5.3. Alianças e atividades tribais  
 

No período pós-revolução foram também estabelecidas várias alianças e relações 

de cooperação inter-tribais. Os entrevistados foram questionados sobre as alianças tribais 

no período após a revolução e os fatores que explicam estas alianças, num esforço de 

compreender como as tribos exercem seu poder. Na análise das perspetivas dos 

entrevistados, constatamos que estas alianças tribais devem-se a dois fatores 
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interrelacionados: garantir a segurança; e reforçar os interesses políticos e económicos 

das tribos aliadas. 

Em relação ao primeiro fator, quatro entrevistados referem que as tribos 

estabelecem alianças entre si visando proteger-se, tirando proveito do poder das tribos 

aliadas. Como nota um líder de uma tribo entrevistado:  

 
“A tribo que concorda com a outra, estabelece uma aliança com 
ela. Existem alianças entre algumas tribos para limitar o domínio 
de outras tribos adversárias, e para proteger as terras e os 
recursos ameaçados pelas tribos adversárias” (4, Obeidat).  
 

Esta dinâmica é ilustrada na região sul. Segundo um deputado entrevistado, “em 

relação às alianças tribais – sim existem alianças tribais, no sul há alianças entre as 

tribos de Tuaregues e a tribo de Awlad Sulaiman” (1, deputado). Quando este 

entrevistado foi questionado sobre o motivo dessa aliança, esclareceu que “estas tribos 

veem que têm inimigos comuns. Por exemplo, existe um conflito entre a tribo de Tebu e 

Awlad Sulaiman e conflitos entre Tebu e os Tuaregues, assim, surgiu uma aliança para 

se defenderem” (1, deputado).  

Como podemos constatar, neste caso há três tribos adversárias na região sul e por 

questões de segurança, duas dessas tribos (Tuaregues e Awlad Sulaiman) aliaram-se 

contra a terceira tribo (tribo de Tebu). O entrevistado evitou desenvolver mais sobre este 

ponto, mas, ao analisar as notícias da imprensa, vemos que no período pós-revolução de 

2011 a tribo de Tuaregues envolveu-se em conflitos contra a tribo de Tebu na região sul,99 

sobretudo em torno da cidade de Sabha100. Para além disso, a região sul viu também 

confrontos entre a tribo de Awlad Sulaiman e a tribo de Tebu101. Estes conflitos levaram 

as tribos Tuaregues e Awlad Sulaiman a unirem-se numa aliança nos anos seguintes à 

revolução de 2011, exemplificando as alianças estabelecidas entre tribos por razões de 

segurança.  

Embora este seja um exemplo de uma aliança no contexto da instabilidade pós-

Primavera Árabe, é importante frisar que há uma longa tradição de alianças inter-tribais 

                                                           
99 Ver “قتلى وجرحى في اشتباكات بين التبو الطوارق” (Morto e ferido em confrontos entre o Tuaregues e Tebu), in 

Afrigatenews, 11 de janeiro de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/101241, 
consultado a 17 de março de 2019]. 

100 Ver “هكذا علقت قبيلتي التبو وأوالد سليمان على اشتباكات سبها” (É assim que as tribos Tebu e Awlad Sulaiman 
comentaram sobre os confrontos de Sabha), in Afrigatenews, 1 de março de 2018[Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/172605 , consultado a 31 de dezembro de 2020]. 

101 Ver Ben Hamel, A. (2014).“اشتباكات مسلحة في مدينة سبها جنوب ليبيا” (Confrontos armados na cidade de Sabha 
no sul da Líbia), in Afrigatenews, in 11 de junho de 2014 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/15567, consultado a 17 de março de 2019]. 

https://www.afrigatenews.net/a/101241
https://www.afrigatenews.net/a/172605
https://www.afrigatenews.net/a/15567
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na Líbia. Como refere Ahmida (1998), a partir do século XIX, com o domínio turco, 

sugiram várias alianças e coligações entre grupos tribais, sobretudo com o objetivo de 

assegurar segurança mútua, mas também promover objetivos políticos comuns. Como 

refere um entrevistado, “estas alianças eram alianças militares e políticas” (9, Warfalla). 

Assim, pode dizer-se que a cooperação entre tribos na Líbia não é nova – os líderes 

tradicionais das tribos procuraram sempre mobilizar aliados e estabelecer relações com 

outros grupos étnicos e tribais (Lahmar, 2009). Um membro de um conselho tribal destaca 

esse ponto, indicando que “isto é uma tradição antiga, desde a década de 1930 e de 1940 

no século anterior as tribos mantiveram alianças entre si para lutarem juntas” (3, 

Tawergha). Outro entrevistado notou que existem várias alianças históricas deste tipo, 

dando o exemplo das alianças entre a sua própria tribo e outras tribos, salientando que 

“as alianças antigas foram para a proteção dos recursos e das terras de agricultura etc., 

elas tinham interesses mútuos” (5, Tawergha). 

O segundo argumento apresentado reporta-se ao recurso a alianças para reforçar 

o poder político das tribos. Embora cinco entrevistados considerem que as uniões e 

alianças inter-tribais tenham sido estabelecidas para protegê-las das tribos rivais, há um 

entrevistado que revela também objetivos ulteriores destas alianças tribais. Esse 

entrevistado tribal destaca que a luta pelo poder é um motivo chave que leva algumas 

tribos a estabelecerem alianças:  

 
“Em relação às alianças, isto é natural. Isto acontece em todas 
as sociedades, quando as portas estão abertas e quando existem 
oportunidades para ganhar poder e influência no governo, nesse 
caso sem dúvida as tribos vão procurar ter poder ou ter 
governantes que representam as suas tribos no governo” (9, 
Warfalla). 
 

Como podemos observar nesta citação, o entrevistado assume que quando o poder 

das instituições estatais é ausente, as tribos começam a operar e mobilizar-se aproveitando 

a oportunidade de ausência do poder do Estado para ganhar mais poder e promover seus 

interesses. Como nota este entrevistado, “a falta do poder do sistema judiciário e da 

polícia leva as tribos a tomarem a iniciativa para substituir as instituições do Estado 

para obterem os seus direitos” (9, Warfalla). De resto, esta ideia indica que a incerteza 

institucional no período pós-revolução levou as tribos a posicionarem-se de forma mais 

ativa, visando maximizar o seu poder. 
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Ao mesmo tempo, as alianças neste contexto tornaram-se também mais instáveis 

e voláteis. A luta contra as forças pró-Gaddafi encorajou algumas tribos opositoras a 

estabelecerem alianças para derrubar o regime. Mas, quando esta luta acabou, esses 

grupos tribais dividiram-se. Como exemplifica um deputado entrevistado: 

 
“Surgiu uma forte aliança entre a tribo de Misrata e a tribo de 
al-Zintan e lutaram juntas, mas esta aliança desintegrou-se 
porque ela foi estabelecida para promover os interesses 
privados102. Ou seja, elas concordaram entre si sobre a queda de 
al-Gaddafi, mas não concordaram entre si sobre o período pós-
al-Gaddafi. Depois de al-Gaddafi surgiu uma disputa entre elas 
sobre quem vai governar” (5, deputado).  
 

Assim, a união entre Misrata e al-Zintan devia-se ao interesse de se protegerem 

durante a revolução de 2011 e lutarem contra al-Gaddafi. Mas depois da queda do regime 

separam-se devido à luta pelo poder e pelos recursos, com cada tribo a procurar reforçar 

os seus interesses. Neste contexto, um Sheik de uma tribo sublinha que “na região oeste 

existem tribos que procuram dominar os recursos económicos, especialmente a tribo de 

Misrata” (4, Obeidat). Como consequência, em 2014, vários confrontos sangrentos 

eclodiram em Trípoli entre os grupos armados de al-Zintan e de Misrata, reflexo dos 

conflitos entre estas tribos pelo poder dentro da capital103.  

Por sua vez, esta volatilidade dá origem a novas alianças. No caso do conflito entre 

as tribos de al-Zintan e de Misrata, surgiram novas alianças inter-tribais, sendo exemplo 

disso a aliança entre al-Zintan com a tribo de al-Magarha para enfrentar os seus antigos 

aliados de Misrata (Ali, 2014: 47). Ao mesmo tempo, a tribo de Misrata aliou-se a grupos 

islâmicos, nomeadamente a Fajr Líbia. Essa aliança conseguiu conquistar e dominar a 

capital em agosto de 2014 depois de uma guerra pelo poder em Trípoli104.  

As coligações entre as tribos e outros grupos tendem a ser criadas com base no 

interesse de cada grupo aliado. Neste contexto, um membro de uma tribo explicou que 

                                                           
102 Interesses privadas de cada tribo dessas duas tribos, porque cada uma delas procura ter o poder no 

período pós-Gaddafi. 
103 Ver “مقتل شخصين في قصف صاروخي على مطار طرابلس” (Duas pessoas mortas em um ataque com foguete no 

aeroporto de Trípoli), in Afrigatenews, 15 de agosto de 2014 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/26604, consultado a 17 de março de 2019]; e “ الحكومة المؤقتة تطلب

”الحربية االعمال عن شرط أو قيد دون فورا بالتوقف االشتبكات طرفي  (O Governo interino apela a ambas as facções 
do conflito para cessarem o fogo incondicionalmente), in Lana, 13 de julho de 2014 [Disponível em 
https://www.lana-news.ly/art.php?id=56227&lang=ar&p=104 , consultado a 31 de dezembro de 
2020]. 

104 Ver “ قوات "فجر ليبيا" تسيطر على مطار طرابلس الدولي” (Forças da "Fajr Líbia" controlam o Aeroporto 
Internacional de Trípoli), in Afrigatenews, 23 de agosto de 2014 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/27999 , consultado a 31 de dezembro de 2020]. 

https://www.afrigatenews.net/a/26604
https://www.lana-news.ly/art.php?id=56227&lang=ar&p=104
https://www.afrigatenews.net/a/27999
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estas alianças são “estabelecidas para ganhar influência política, económica e militar. 

Isto é natural, sobretudo num caso como o caso da Líbia” (9, Warfalla). Estes resultados 

são congruentes com o argumento de Ibn Khaldun (2014) de que o objetivo das alianças 

e uniões tribais (Assabya) é governar e conseguir mais poder.  

Foi também solicitado aos membros das tribos que indicassem se as suas próprias 

tribos mantinham alianças com outros grupos étnicos ou tribais. A maioria dos membros 

das tribos entrevistados não referiram nomes de aliados e não referiram nada sobre as 

suas alianças, por não quererem revelar as relações das suas tribos. Um líder de uma tribo 

disse que a sua tribo não precisa estabelecer alianças com outros, alegando que a sua tribo 

seria capaz de se proteger e trabalhar sozinha sem alianças ou uniões com outras tribos, 

para ele: 

 
“Não temos alianças, nunca tivemos. A nossa tribo é uma tribo 
forte e não precisamos de alianças com ninguém. Até nos tempos 
antigos nós lutámos nas batalhas sozinhas, os obeitades105 
lutaram sozinhos e não tivemos a ajuda de ninguém a não ser a 
ajuda de Deus” (4, Obeidat). 
 

Apenas um membro de uma tribo do leste do país referiu uma aliança que sua 

tribo estabeleceu por interesses políticos. Afirmou que a sua tribo procura constituir uma 

entidade política formal, indicando que o objetivo das alianças entre a sua tribo e as outras 

aliadas era formar um partido político que representasse os grupos tribais membros:  

 “Sim temos alianças, atualmente estamos a preparar para 
formar um partido e uma associação incluindo todas as tribos 
que pertençam aos grupos de al-Asharaf e de al-Murabitin para 
podermos participar fortemente no governo” (2, Alsawaer).  
 

A análise da imprensa sugere que este tipo de iniciativa mais formal entre as tribos 

tem sido frequente pós-revolução, com diferentes encontros e reuniões tribais. A 

comunicação social tem destacado as principais reuniões e congressos entre as tribos em 

diferentes áreas da Líbia e até fora da Líbia. Na tabela 5.2, são apresentadas todas as 

atividades e reuniões coletivas entre as tribos da Líbia identificadas na análise sistemática 

da imprensa.  

 

                                                           
105 Os obeitades são os membros da tribo de Obeidat. 
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Tabela 5.2- Encontros e atividades tribais pós-revolução de 2011 

Data do 
encontro 

Local do 
encontro 

Tribos 
participantes 

Motivos e propostas-chave 

30 de janeiro de 
2014. 

Cidade de 
Hun. 

Líderes e 
membros tribais 
que representam 
tribos no leste, 
oeste e sul do 
país. 

Trabalhar pela reconciliação nacional e reforçar as 
instituições de segurança (a polícia e o Exército)1. 

25 de maio de 
2014. 

Cidade de al-
Azizia 

Cerca de 2000 
Líderes e 
membros tribais 
de diferentes 
regiões da Líbia. 

Eliminar o Congresso Geral Nacional porque este 
Congresso perdeu a confiança dos cidadãos, boicotar as 
decisões do governo por não serem legítimas, eliminar as 
milícias, a reconciliação nacional, apoiar as instituições da 
segurança, os Sheiks tribais apresentaram uma proposta 
para criar um conselho106 que vai garantir o sucesso do 
processo de transição democrática2.  

21 de outubro 
de 2014. 

Cairo /Egito. Líderes e Sheiks 
das tribos da 
Líbia. 

Procurar caminhos possíveis para conter a fragmentação 
existente no país, preparar para o diálogo nacional e apoiar 
a Câmara dos Representantes3. 

26 de maio de 
2015. 

Cairo /Egito. Cerca de 350 
representantes 
da região oeste, 
sul e leste. 

Reforçar a polícia e o Exército, confirmar o apoio das tribos 
à Câmara dos Representantes e preparar para um outro 
encontro tribal4. 

7 de outubro de 
2015. 

Cidade de 
Salouq. 

Líderes e 
representantes 
das tribos e 
cidade líbias do 
leste, oste e sul. 

Confirmaram sua posição anti-mílicias, apoiar as forças 
armadas na sua guerra contra os grupos terroristas, a 
necessidade do sistema judiciário independente, 
reestruturar as instituições da sociedade civil e rever suas 
fontes de financiamento e prevenir do discurso de ódio na 
sociedade5. 

25 de julho de 
2017. 

Cidade de 
Trahuna 

Líderes e 
membros das 
tribos das três 
regiões: leste, 
oeste e sul. 

Reforçar o plano de reconciliação nacional para reforçar os 
esforços da reconciliação entre os rivais, um acordo para 
consolidar a coesão nacional, apoio tribal para o Exército 
nacional e a polícia, lançar um apelo para a realização das 
eleições6. 

No período 
entre (16,17, 
18) de setembro 
de 2018. 

Cidade de 
Ajakhrah 

Líderes e Sheiks 
das tribos de 
todas as regiões 
da  Líbia 

Foi lançado um convite para eliminar os grupos armados, 
reforçar o Exército e a polícia, impedir as intervenções 
estrangeiras, convite/apelo para fazer um referendo sobre o 
projeto de constituição, discutir o projeto de reconciliação 
nacional e resolver a crise dos deslocados7. 

17 de janeiro de 
2019 

Cidade de 
Bani Walid 

70 figuras 
regionais e 
tribais da Líbia. 

Os participantes apresentaram uma proposta para adotar 
Carta Nacional que organiza a vida das pessoas na ausência 
da Constituição e preparar para uma reunião de todas as 
tribos da Líbia8. 

Notas: 

1.
 

Ver “قاعة الحرية بهون تحتضن مؤتمر الوفاق الوطني للقبائل والمدن الليبية ” (O refeitório de liberdade no Hun acolhe a Conferência Nacional de Reconciliação das Tribos 

e Cidades da Líbia), in Lana, 30 de janeiro de 2014 [Disponível em https://lana-news.ly/art.php?id=41877&lang=ar, consultado a 26 de setembro de 2021]. 

2.
 

Ver Aswad, A. (2014).“ »مؤتمر القبائل الليبية« يشكل مجلًسا إلدارة شؤون البالد و يقرر »حل المؤتمر الوطني« ” («Congresso Tribal da Líbia» formou um conselho para gerir 

os assuntos do país e decide «dissolver a Conferência Nacional»), in Afrigatenews, 25 de maio de 2014 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/13064 

, consultado a 26 de setembro de 2021]. 

3.
 

Ver Almasry, S. (2014).“القاهرة تشهد فعاليات الملتقى األول لزعماء القبائل الليبية” (Cairo está testemunhando o primeiro encontro de líderes tribais da Líbia), in 

Afrigatenews, 21 de outubro de 2014 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/37153, consultado a 26 de setembro de 2021]. 

4.
 

Ver “هكذا جرى اليوم ملتقى المشائخ واألعيان الليبيين بالقاهرة” (Assim, a reunião dos Sheiks e dignitários líbios ocorreu hoje no Cairo), in Afrigatenews, 26 de maio de 

2015 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/70151, consultado a 26 de setembro de 2021]. Ver “ 3 الشحومي: ملتقى القبائل تحضير الجتماع أشمل في ليبيا خالل

 in Afrigatenews, 26 de maio ,( Al-Shahoumi: O encontro das tribos está se preparando para uma reunião mais abrangente na Líbia dentro de 3 meses) ”أشهر

de 2015 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/70144 , consultado a 27 de setembro de 2021]. 

5.
 

Ver Ben Hamel, A. (2015). “جتماع القبائل الليبية في سلوق يعلن عن توصياته” (A reunião das tribos líbias em Salouq anuncia suas recomendações), in Afrigatenews, 7 

de outubro de 2015 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/88309, consultado a 27 de setembro de 2021]. 

6.
 

Ver “اختتام فعاليات ملتقى المصالحة الوطنية للقبائل الليبية بمدينة ترهونة” (A conclusão da reunião de reconciliação nacional das tribos líbias na cidade de Tarhuna), in Lana, 

26 de julho de 2017 [Disponível em https://lana-news.ly/art.php?id=119361&lang=ar&p=22, consultado a 27 de setembro de 2021]. 

                                                           
106 A criação deste conselho foi uma proposta dos sheiks tribais para gerir os assuntos do país, porque eles 

veem que o Congresso Geral Nacional falhou nas suas tarefas. Mas, esta proposta não foi 
implementada, pois o país viviu uma divisão política e teve dois governos desde agosto de 2014. 

https://lana-news.ly/art.php?id=41877&lang=ar
https://www.afrigatenews.net/a/13064
https://www.afrigatenews.net/a/37153
https://www.afrigatenews.net/a/70151
https://www.afrigatenews.net/a/70144
https://www.afrigatenews.net/a/88309
https://lana-news.ly/art.php?id=119361&lang=ar&p=22
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7.
 

Ver Al-Zaidi, A. (2018). “ماهي أهم مخرجات ملتقى القبائل في أجخرة” (Quais são os resultados mais importantes do encontro Tribal em Ajakhrah), in Afrigatenews, 

18 de setembro de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/193809, consultado a 27 de setembro de 2021]. 

8.
 

Ver “70) ”70 شخصية مناطقية وقبلية ليبية تتفق على ميثاق وطني بمثابة دستور figuras regionais e tribais da Líbia concordam entre si para emitir uma carta nacional como 

uma constituição), in Afrigatenews, 19 de janeiro  de 2019 [Disponível em  https://www.afrigatenews.net/a/206354 , consultado a 27 de setembro de 2021]. 

 

De acordo as notícias analisadas, estes encontros tribais são coordenados por meio 

de convites e iniciativas lançadas por Sheiks tribais para discutir as circunstâncias de cada 

etapa no país. Em geral, não há nenhuma regra que define os líderes que emergem como 

líderes nos processos, porque os líderes tribais agem em grupos e de forma consultiva. 

Assim, são encontros consultivos e informais para discutir as questões importantes e 

apresentar propostas. Como veremos abaixo, as tribos reúnem-se quando consideram 

necessário, sobretudo nas circunstâncias críticas do país para tentarem intervir e impor 

sua influência.  

Para além dos encontros organizados pelas tribos dentro do território líbio, 

existem encontros tribais realizados fora do país, precisamente em Egito em 2014 e em 

2015. Num esforço de encontrar soluções para a crise e a divisão da Líbia, e manter a 

segurança na região do Norte da África, foi organizado um encontro tribal em Cairo (a 

capital do Egito). Este encontro foi patrocinado pelo Centro do Cairo para Resolução de 

Conflitos e Manutenção da Paz na África dois meses após a divisão política que o país 

viveu no verão de 2014. 

De acordo com a análise feita, nota-se que os dados não mostram os nomes das 

tribos participantes. As notícias só referem que existem representantes de muitas tribos 

de todas as regiões do país. Tal poderá dever-se ao facto de serem muitas tribos. Contudo, 

pode também dever-se ao facto de as tribos não quererem revelar detalhes sobre os seus 

encontros com outras tribos. Como mencionámos no capítulo 1, mesmos os entrevistados 

evitam dar detalhes especificas sobre as suas relações com outras tribos, porque as 

questões inter-tribais são sensíveis nas comunidades tribais. Assim, a ausência de detalhes 

pode refletir a preferências das próprias tribos participantes. 

A análise da imprensa indica que os encontros são geridos e organizados pelos 

Sheiks das tribos da cidade que acolhe o encontro. O encontro de julho de 2017, foi 

liderado por Sheiks da tribo de Trahuna, porque foi a tribo de Tarhuna que acolheu o 

encontro na sua cidade natal. Ao olhar para os dados da imprensa sobre os encontros 

tribais, apercebemos que não há regras formais para organizar estes encontros. Para além 

disso, estes encontros podem contar com várias tribos das regiões do país, mas outras 

https://www.afrigatenews.net/a/193809
https://www.afrigatenews.net/a/206354
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tribos podem ter faltado. Para compreender isto, podemos observar que, no final do 

encontro de janeiro de 2014, o Sheik do conselho tribal de al-Jurfra na cidade de Hun 

(cidade que acolheu o encontro), clarificou que existem tribos que não conseguiram 

participar devido a certas circunstâncias. Embora o Sheik não tenha esclarecido estas 

circunstâncias, ele referiu que as tribos ausentes expressaram o seu apoio aos esforços 

feitos no encontro. 

Como podemos verificar, os grupos tribais da Líbia tentam desempenhar um papel 

político, interagindo entre si de modo a reforçar a sua influência na gestão do período 

pós-revolução. Ao mesmo tempo, estes encontros podem ser vistos como uma extensão 

das ações encetadas pelas tribos para estabelecer a ordem nas suas regiões dada a ausência 

da autoridade do Estado. Como vimos no capítulo anterior, as tribos têm procurado 

assegurar a segurança dos seus membros no contexto da instabilidade e ausência da 

autoridade do Estado pós-revolução. A análise da imprensa indica que o tema da 

segurança é central nestes encontros inter-tribais. 

Com efeito, de uma forma geral, os encontros entre as tribos têm sido marcados 

por propostas a defender as instituições de segurança (Exército e polícia); combate às 

milícias que começaram a dominar as decisões do governo e do Congresso Geral 

Nacional; projetar a reconciliação nacional; apoiar a Câmara dos Representantes por ser 

o parlamento estabelecido como resultado do fim do mandato do Congresso Geral 

Nacional. As tribos revelaram o seu apoio à Câmara dos Representantes no contexto de 

sua luta anti-milícias, porque consideram que o Congresso Geral Nacional se tornou um 

instrumento nas mãos das milícias. Assim, os encontros denotam a tensão entre as tribos 

e as milícias armadas. Em 2014, as tribos apresentaram uma proposta para eliminar todas 

as milícias em Trípoli e em Benghazi. Nesta declaração, as tribos confirmaram a 

necessidade de acabar com as divergências e eliminar a força das mílicias107. 

A cronologia destes encontros inter-tribais também é significativa. O primeiro 

destes encontros ocorre em 2014, na véspera da divisão política e guerra civil. No 

encontro de maio de 2014, os líderes tribais demonstraram a sua oposição ao governo e 

ao Congresso Geral Nacional, afirmando que as decisões do governo e do Congresso são 

                                                           
107 Ver “  مجلس الحكماء والشورى فى ليبيا يقدم مبادرة لحل النزاع القائم بالبالد” (O Conselho de Anciãos e o Conselho Shura 

na Líbia apresentam uma iniciativa para resolver o conflito no país ), in Lana, 31 de julho de 2014 
[Disponível em https://lana-news.ly/post.php?lang=ar&id=57239 , consultado a 29 de setembro 
de 2021]. 

https://lana-news.ly/post.php?lang=ar&id=57239
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tomadas sob a ameaça das milícias armadas. Neste quadro, as tribos pediram a eliminação 

das milícias e grupos armados e apoiaram o reforço das estruturas formais de segurança 

(Exército e polícia). O encontro realizado em Cairo em maio de 2015 foi entre as 

primeiras tentativas de reunir as tribos após a guerra de 2014, constituindo um passo para 

preparar um outro encontro a reunir as tribos no território líbio. Assim, em outubro de 

2015, as tribos se reuniram no território líbio e discutiram a questão de apoiar o Exército 

e a polícia, a independência do sistema judiciário, e a eliminação das milícias armadas. 

No seu encontro em 2017, as tribos lançaram um apelo para necessidade de preparar para 

as eleições e apresentaram uma proposta para o projeto de reconciliação nacional após a 

fragmentação que aconteceu em 2014, num esforço de resolver as divergências existentes. 

Igualmente, em 2018 as tribos se reúnem durante a guerra na capital Trípoli. Como vimos 

na secção anterior este conflito ocorreu entre os grupos de tribos de Trahuna e as milícias 

que controlam a capital. No encontro de 2018, as tribos confirmaram a necessidade de 

eliminar as milícias como uma solução para manter a segurança no país, e necessidade de 

referendo sobre o projeto de constituição. O fracasso de instituições estatais, a falta de 

Constituição no pós-revolução e o caos que a Líbia vive encorajaram as tribos a se 

reunirem em 2019 para discutir a possibilidade a emissão uma Carta Nacional escrita 

pelas tribos com o objetivo de organizar e gerir os assuntos das tribos e sua população. 

Esta Carta tribal pretende funcionar dentro das comunidades tribais como se fosse uma 

constituição. Portanto, as tribos procuram intervir nas questões que garante a segurança 

da sua população para compensar à ausência do poder do Estado. 

Em relação ao efeito destes encontros, e dado que a divisão política e a 

insegurança persistem no país, poder-se-ia depreender que os esforços políticos das tribos 

não tiveram, na realidade, grande sucesso. Contudo, estas reuniões poderão ter 

contribuído para ações encetadas pelas tribos na área de segurança, como o combate às 

milícias. De igual modo, será interessante analisar se o projeto inter-tribal de criar uma 

Carta Nacional contribui para criar uma ordem constitucional.  

 

5.4. Notas conclusivas  
 

Neste capítulo, procurámos analisar a interação e as relações entre as tribos da 

Líbia pós-2011. Neste quadro, foram consideradas duas dimensões distintas. Uma 

primeira prende-se com as dinâmicas de conflito entre as tribos, que tem gerado maior 
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atenção no contexto da Líbia pós-revolução. Ao mesmo tempo, foi também analisada a 

dimensão da cooperação entre os grupos tribais, com raízes históricas no país e que 

continua a ser relevante neste período. 

O período pós-revolução é, como sabemos, repleto de conflitos, sendo vários 

destes de natureza tribal. Como a análise deste capítulo indica, os conflitos tribais derivam 

de três fatores interrelacionados. Primeiro, de divergências políticas, tendo estas início 

com a guerra civil de 2011, dividindo as tribos entre apoiantes e opositoras ao regime de 

al-Gaddafi. Segundo, a competição por poder e recursos. E, por fim, por fatores históricos. 

O regime de al-Gaddafi ocultou, mas não resolveu várias tensões antigas entre tribos. A 

incapacidade estatal pós-2011 permitiu que estas tensões ressurgissem, dando origem a 

conflitos abertos. 

Ao mesmo tempo, este capítulo indica que a Líbia apresenta um quadro 

substancialmente mais complexo que um mero contexto de conflitos tribais. Com efeito, 

as tribos não só competem, mas também cooperam entre si, com alianças e coligações 

militares defensivas e ofensivas. Se por um lado estas alianças prosseguem uma tradição 

secular de cooperação entre as tribos, não deixa também de ser relevante notar que elas 

são muito voláteis no contexto pós-revolução. Esta complexidade é reforçada pela 

existência de atores não-tribais relevantes, como as milícias ou outros grupos armados. 

Como este capítulo indica, estas não se estruturam em torno de identidades tribais e 

ultrapassam (senão mesmo subvertem) o controlo das estruturas das tribos. As milícias 

surgem assim como um outro ator relevante em termos de interações para as tribos, com 

o capítulo a notar dinâmicas de conflito entre tribos e milícias, mas também de alianças 

com objetivos políticos. 

As tribos têm também procurado estabelecer dinâmicas de cooperação a nível 

nacional, com encontros sucessivos das tribos a nível nacional a partir de 2014 (o ano em 

que o país entrou numa segunda guerra civil). O objetivo das tribos com estes encontros 

é o de apresentar propostas em relação às questões relacionadas aos domínios políticos e 

de segurança no país. Contudo, e como este capítulo apresenta, o efeito destes encontros 

é limitado, estando longe de ser suficiente para gerar estabilidade no país. Mesmo assim, 

nos seus encontros nacionais, as tribos desempenharam um papel importante no que diz 

respeito às questões de segurança, insistindo no combate às milícias e visando reduzir a 

influência destas. 
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Um aspeto central que emerge neste capítulo é o efeito da ausência de instituições 

formais estáveis na Líbia no período pós-revolucionário. Esta instabilidade em termos de 

instituições formais do Estado gera fortes incentivos para as tribos envolverem-se em 

conflitos (para conquistarem poder e recursos, tirando proveito da incerteza institucional) 

bem como a cooperarem (para se protegerem e atingirem fins comuns). Gera-se aqui um 

ciclo vicioso, com a instabilidade nas instituições formais a gerar uma maior intervenção 

das tribos, que por sua vez torna ainda mais difícil a consolidação das instituições formais. 

Aprofundaremos esta dimensão no próximo capítulo, onde analisamos o papel político 

das tribos na Líbia pós-revolução, examinando as interações entre as tribos e as 

instituições do Estado. Assim, no próximo capítulo pretendemos compreender o 

relacionamento entre as tribos e as estruturas políticas formais, explorando o papel das 

tribos nas instituições estatais.  
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Capítulo 6 - Interação entre tribos e instituições estatais 
 

6.1. Notas introdutórias  
 

Nos últimos dois capítulos, estudamos as estruturas tribais, a sua composição e 

organização interna, e procurámos compreender as interações entre as tribos. Este 

capítulo visa analisar a relação entre os grupos tribais e as diferentes instituições e 

estruturas políticas, considerando as quer as perspetivas dos membros das tribos e 

deputados, quer os dados de Arab-Barometer e da imprensa. O estudo da interação entre 

as tribos e as estruturas políticas permite compreender como essas tribos estabelecem 

ligações com estas estruturas políticas e permite também compreender a influência dos 

grupos tribais na presença destas estruturas.   

Este capítulo será estruturado em quatro secções. Em primeiro lugar, procura-se 

compreender a relação entre as tribos e os partidos políticos. Na segunda seção, destaca-

se a relação entre as tribos e o parlamento e, posteriormente, analisa-se a percepção dos 

membros de tribos entrevistados sobre a ligação entre as tribos e o governo. De facto, O 

capítulo termina com uma análise ao papel das tribos nas questões de segurança.  

 

6.2. Tribos e Partidos políticos 
 

Em vários países africanos, os partidos políticos tendem a ser conduzidos pelos 

interesses dos grupos tribais e étnicos, com os partidos a procurar aproveitar as etnias 

para sedimentar o seu apoio. A título de exemplo, as afiliações étnicas fizeram parte de 

partidos políticos na Nigéria por muitos anos pós-independência, e cada partido político 

é apoiado e tendem a veicular os interesses do grupo étnico-regional que representam. 

Assim, as tendências étnicas-regionais afetam as políticas dos partidos no país 

(Anugwom, 2000), um cenário que se replica em outros contextos como na na Zâmbia 

(Posner, 2005), onde a liderança dos partidos procurapromover os interesses do seu 

próprio grupo étnico (Posner, 2005: 55); ou mesmo no Gana, onde os partidos políticos 

tendem a explorar as etnias dos seus candidatos para obter o apoio de grupos étnicos dos 

candidatos (Faanu e Graham, 2017).  

Esta secção pretende compreender até que ponto os partidos na Líbia são 

constituídos com o apoio das tribos. Na verdade, os partidos políticos foram bloqueados 
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durante o regime de al-Gaddafi (Okaneme, 2015: 35), permitindo que os grupos tribais 

tenham sido considerados pelo regime de al-Gaddafi como alternativa aos partidos 

políticos no país108. Embora no período pós-Gaddafi, os partidos políticos tenham sido 

restabelecidos (Salem e Kadlec, 2012: 17-18), a verdade é que a ausência de partidos 

durante o longo período do seu regime afectou negativamente a cultura e as atitudes dos 

cidadãos em relação aos partidos políticos. A forma como decorreram as primeiras 

eleições pós-Primavera Árabe sugerem, também, esta dificuldade. Como vimos, as 

eleições para o Congresso Geral Nacional em 2012 foram realizadas com a participação 

de partidos políticos e de candidatos independentes (120 anssentos para os candidatos 

independentes e 80 para os partidos políticos). Contudo, as eleições para a Câmara dos 

Representantes em 2014 não foram estruturadas em partidos políticos, mas apenas em 

candidatos independentes, numa tentativa de evitar as divergência políticas entre os 

partidos109. Como foi explicado no terceiro capítulo, a Líbia em 2014 entrou numa fase 

crítica e marcada pelas divisões políticas (Carboni e Moody, 2018). Mesmo as eleições 

realizadas com a participação de partidos políticos, em 2012, foram amplamente 

dominadas pela influência das lealdades sociais. (Myers, 2013: 19).  Como destaca 

Myers, 2013:19):  

 “Na eleição do Congresso Geral Nacional, os cidadãos votaram não 
com base nas ideias dos partidos, mas em apelos religiosos, apelos 
baseados na oposição ao anterior governo, e presumivelmente, para 
candidatos independentes com base no respeito nas suas respectivas 
comunidades e laços familiares com estes indivíduos” (Myers, 2013: 
19). 

O peso das lealdades sociais enraizadas reflete-se, também, no conjunto 

substancial de candidatos parlamentares da Líbia que é composto por cidadãos 

independentes que são respeitados nas suas comunidades e que hesitam em aderir aos 

partidos principais. Mas são apoiados pelas suas comunidades (tribos). Os cidadãos 

tendem a preferir aderir às lealdades comunitárias/ tribais que já conhecem do que as 

novas formações partidárias. Quando questionados sobre a ligação das suas tribos a algum 

partido/facção política, apenas uma tribo do leste (a tribo de Alsawaer) diz que procura 

                                                           
108 Al-Saidi, A. (2019). “خريطة القبائل الليبية. "الرقم الصعب" في المعادلة السياسية لحل األزمات” (Mapa das tribos líbias 

.. "Número difícil" na equação política para resolver as crises), in Al-ain, 29 de março de 2019 
[Disponível em https://al-ain.com/article/libyan-tribes-national-project-country, consultado a 21 de 
abril de 2019]. 

109 Ver “سؤال وجواب: االنتخابات البرلمانية الليبية” (Pergunta e resposta: eleições parlamentares na Líbia)in BBC 
News Arabic , 25 de junho de 2014 [Disponível em  
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140625_libya_election_q_a , consultado a 23 de 
setembro de 2021]. 

https://al-ain.com/article/libyan-tribes-national-project-country
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140625_libya_election_q_a
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participar nas políticas partidárias através de estabelecimento de um partido político em 

cooperação com outros grupos tribais aliados, numa tentativa de sedimentar o seu poder 

político. Para um entrevistado: 

“Em termos políticos, agora temos um partido de Al-murabatin, 
este é um partido político neutro. Este partido é composto por 
tribo de Alsawaer, tribo de al-menefa, tribo de Massamir, tribo 
de Al-asharaf, tribo de Muali, tribo de Zwaia, e tribo de 
machasia” (6, Alsawaer).  

Para este entrevistado, este partido político pretendia obter influência na 

competição política no futuro do país. Tal como explicitou “estamos a preparar para 

fundar este partido que vai entrar na vida política quando a Líbia estiver estável” (6, 

Alsawaer). Assim, à semelhança de outras sociedades no contexto africano, os partidos 

emergentes sedimentam-se com ligações étnicas e tribais (Anugwom, 2000; Faanu e 

Graham, 2017; Posner, 2005). Esta tribo (Alsawaer) optou por criar um partido político, 

articulando-se com outras tribos, dada a falta de confiança nos partidos políticos, que se 

encontram afastados em termos das suas prioridades das ideias e objetivos das tribos.  Um 

outro membro do conselho da tribo Alsawaer sugeriu que: 

 “Em relação aos partidos políticos, na verdade, nós fomos 
enganados quando seguíamos os grupos de oposição que vieram 
de fora do país, mas quando lidámos com eles e trabalhámos com 
os partidos políticos, e entendemos que eles vieram apenas para 
implementar agendas externas, razão pela qual agora nós não 
apoiamos estes partidos” (1, Alsawaer).  

Para as restantes tribos entrevistadas (uma do leste e três do oeste), não foi 

identificado qualquer apoio a partidos ou entidades políticas. Um dos entrevistados do 

oeste refere que a sua tribo não está interessada em apoiar qualquer partido político (8, 

Warfalla). Este Sheik afirma que a divisão e a luta pelo poder desde verão de 2014 minou 

o processo político no país. O Líder entendia, assim, que “agora não há eleições para 

que a Warfalla possa votar ou escolher” (8, Warfalla). Um entrevistado afirma que a sua 

tribo não apoia nenhum partido político, esclarecendo que “nós não reconhecemos os 

partidos” (1, Alasabaa). Outro membro de uma tribo afirma que “não temos confiança 

em ninguém” (5, Tawergha). Um entrevistado de uma tribo do leste sublinha que a sua 

tribo não precisa de apoiar os partidos políticos, referindo que “não apoiamos ninguém, 

somos uma tribo independente” (4, Obeidat), atribuindo aos partidos políticos a causa da 

instabilidade na Líbia. Concretizava referindo que “não reconhecemos os partidos, al-

Gaddafi estava certo ao dizer que quem cria um partido divide a sociedade” (4, Obeidat). 
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Uma perspetiva frequente reporta-se à falta de confiança nos partidos políticos, com os 

entrevistados a considerar os partidos como elementos de divisão política (4, Obeidat; 1, 

Alsawaer).   

A ausência de confiança nos partidos políticos reflete-se, também, na baixa taxa 

de membros das tribos filiados em partidos políticos. Entre 2012 e 2014, menos de quatro 

por cento dos membros das tribos estavam filiados em partidos, tal como se apresenta na 

figura 6.1.  

 

Figura 6.1- Membros das tribos que pertencem aos partidos políticos (%) 

 

Fonte: Arab-Barometer - wave 3 (2012-2014). N=166 

 

A maioria absoluta dos membros tribais (96,4 por cento) não são membros de 

partidos políticos. A pertença às tribos na sociedade da Líbia é mais importante do que a 

pertenças a entidades políticas/partidárias, potencialmente explicando a dificuldade em 

apoiar os partidos políticos. Ao msmo tempo, os membros das tribos podem continuar a 

apoiar o processo político através do apoio aos candidatos individuais (independentes) . 

Para além disso, na figura 6.2, pode-se observar os dados de Arab-Barometer - 

wave 5 (2018-2019) em relação à confiança da população da Líbia nos partidos políticos 

na Líbia.  
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Figura 6.2-Confiança da população nos partidos políticos (%) 

 

Fonte: Arab-Barometer-Wave 5 (2018-2019); N=950 

Como se pode verificar, à semelhança dos membros das tribos, a larga maioria da 

população na Líbia tende a não confiar em partidos políticos (80,5 por cento).  

 

6.3. Parlamento e Tribos 
 

Embora os membros das tribos entrevistados tendam a revelar baixos níveis de 

confiança nos partidos políticos, procurámos compreender se as tribos procuram detr 

alguma influência sobre o processo de escolha dos seus representantes de acordo com 

suas afiliações tribais. Além disso, importa analisar a existência de contactos entre os 

grupos tribais e os deputados. Para tal, esta secção foca-se, em primeiro lugar, na seleção 

dos candidatos para os parlamentos (o Congresso Geral Nacional eleito em 2012 e a 

Câmara dos Representantes eleita em 2014). Assim, esta subsecção procura demonstrar, 

de acordo com as perspetivas dos entrevistados, que no processo de seleção dos 

candidatos existem tentativas das tribos para que os seus candidatos sejam incluídos no 

parlamento. Posteriormente, destaca-se a existência de contactos entre as tribos e os 

deputados.  
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6.3.1. Seleção dos candidatos  
 

No período pós-revolução de 2011 foram construídos dois parlamentos em 

períodos diferentes. O primeiro foi o Congresso Geral Nacional em 2012, o segundo foi 

a Câmara dos Representantes em 2014110. Como referido no capítulo 3, o país entrou em 

conflito e divisão política, a partir de 2014, entre as facções que apoiam o Congresso 

Geral Nacional e as fações que apoiam a Câmara dos Representantes. Na sequência desta 

divisão, o país permaneceu com dois parlamentos (Pantano e Bozzo, 2020). 

As eleições para o Congresso Geral Nacional, que seria responsável pela gestão 

do período pós-revolução, foram a primeira tentativa de transição para a democracia em 

2012 (Eriksson, 2015). A constituição deste Conselho foi acompanhada por algumas 

medidas, tal como a criação da Alta Comissão Eleitoral Nacional em janeiro de 2012, por 

parte de Conselho Nacional de Transição111, para organizar a realização das eleições. 

De acordo com entrevistados, as tribos foram importantes para a escolha dos 

candidatos independentes durante as eleições do Congresso Geral Nacional em 2012, 

tendo votado nos seus membros que se candidatam nos círculos eleitorais da sua área. 

Para um dos entrevistados “as tribos tiveram um grande papel nas eleições de 2012, as 

tribos escolheram os seus membros e votaram para apoiá-los” (2, Alsawaer). Outro 

membro tribal entrevistado confirma que “as tribos nomearam os seus membros para 

representarem apenas as suas tribos” (1, Alasabaa). As tribos escolheram os seus 

membros nas eleições como candidatos independentes e depois esperam poder ver os seus 

interesses salvaguardados no domínio das instituições representativas. A título de 

exemplo, um membro tribal entrevistado releva que: 

 “Em 2012, se não fossem as tribos, o Congresso Geral Nacional 
nunca seria estabelecido. Cerca de 80 por cento dos deputados 
representaram as suas tribos e cidades (…) cada um fala em 
nome de sua própria tribo” (3, Tawergha).  

Para além disso, um deputado entrevistado dá um exemplo sobre este facto 

notando que “os deputados, na região leste, não podem tomar nenhuma ação e não 

podem votar dentro de parlamento sem a permissão das suas tribos e os seus líderes 

tribais” (2, deputado). 

                                                           
110 Ver Bader, F. (2018). “من هو عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي؟ ” (Quem é Aqila Salih, presidente do Parlamento 

da Líbia?), in Al-ain 30 de julho de 2018 [Disponível em https://al-ain.com/article/who-is-aqila-
salih-speaker-libyan-parliament, consultado a 4 de abril de 2019]. 

111 Ver “المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ” (High National Electoral Commission) [Disponível em https://hnec.ly, 
consultado a 20 de setembro de 2021]. 

https://al-ain.com/article/who-is-aqila-salih-speaker-libyan-parliament
https://al-ain.com/article/who-is-aqila-salih-speaker-libyan-parliament
https://hnec.ly/
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Em 2014 foi eleita a Câmara do Representantes. Esta Câmara do Representantes 

apresenta-se como o órgão legislativo eleito para o período de transição na Líbia em 

2014112. Embora as eleições desse parlamento tenham sido feitas com base nas urnas em 

todo o país113 e que os deputados selecionados tenham sido distribuídos com base em 

círculos eleitorais que são organizado com base em regiões e cidades da Líbia114, os 

entrevistados afirmam que a seleção de vários deputados foi baseada em afiliações tribais. 

Devido ao facto de não haver partidos políticos, a Câmara dos Representantes foi 

construída por deputados independentes que foram eleitos por parte das suas tribos. Para 

um deputado entrevistado: 

“A estrutura da Câmara dos Representantes é uma estrutura 
tribal e não é estruturada com base nas entidades políticas, ao 
contrário do Congresso Geral Nacional em que houve entidades, 
tal como o partido de Justiça e Construção, Partido de Frente 
Nacional e a Aliança de Forças Nacionais. Mas, de acordo com 
a lei eleitoral, na Câmara dos Representantes os deputados são 
independentes. Assim, os deputados vieram através das tribos e 
foram escolhidos pelas suas próprias tribos” (1, deputado). 
 

Assim como nas eleições para o Congresso Nacional Geral, os líderes das tribos 

estimularam as pessoas a votarem em membros que foram identificados e selecionados 

para representarem as suas tribos na Câmara dos Representantes. Por exemplo, um dos 

Sheiks tribais confessou que o papel das tribos durante as eleições parlamentares de 2014 

é: 

“nomear e eleger os seus membros. Eu nomeei e apoiei um 
membro da minha tribo para a Câmara dos Representantes e sem 
o meu esforço ele nunca seria um deputado” (6, Alsawaer).   
 

Quando tentámos clarificar mais sobre os mecanismos de seleção dos deputados 

para a Câmara dos Representantes e destacar os critérios que devem ser tidos em 

consideração na escolha dos candidatos. Um dos deputados entrevistados esclareceu desta 

forma: 

“Para ser bem-sucedido, o político deve ter apoio tribal e social, 
porque a base social é importante. No Círculo Eleitoral do 

                                                           
112 Ver “المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ” (High National Electoral Commission) [Disponível em https://hnec.ly, 

consultado a 13 de novembro de 2020].  
113 Ver “مراكز االقتراع تفتح ابوابها في ليبيا النتخابات مجلس النواب” (Centros de votação abrem na Líbia para as eleições 

da Câmara dos Representantes), in Lana 25 de junho de 2014 [Disponível em https://lana-
news.ly/art.php?id=54910&lang=ar&p=43, consultado a 4 de abril de 2019]. 

114  Ver “قائمة بأسماء أعضاء مجلس النواب حسب اإلعالن الصادر عن المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات” (Lista de membros 
da Câmara dos Representantes de acordo com a declaração emitida pela Comissão Nacional Alta 
Eleitoral), in Lana, 22 de julho de 2014 [Disponível em https://lana-
news.ly/post.php?lang=ar&id=56820 , consultado a 21 de setembro de 2021]. 

https://hnec.ly/
https://lana-news.ly/art.php?id=54910&lang=ar&p=43
https://lana-news.ly/art.php?id=54910&lang=ar&p=43
https://lana-news.ly/post.php?lang=ar&id=56820
https://lana-news.ly/post.php?lang=ar&id=56820
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candidato, a tribo tem um papel na escolha de deputado. O 
candidato é escolhido com base na sua interação com as 
instituições não-governamentais dentro da região, tal como as 
instituições de caridade, instituições de sociedade civil, as 
associações de juventude e os clubs” (3, deputado). 
 

Assim, na escolha dos representantes para os dois parlamentos tendeu a ser 

amplamente influenciada pela atividade das tribos. Na secção seguinte analisa-se a 

natureza do contacto entre as tribos e seus membros que foram apoiados para entrarem 

no parlamento, por forma a compreender a potencial influência das tribos nestas estruturas 

representativas. 

 

6.3.2. Os Contactos entre as tribos e os deputados 
 

A influência das tribos na escolha dos representantes é um indicador relevante 

para compreender a relação entre as trinbos e as estruturas políticas. al-Sheik (2018) 

descreve as elites políticas da Líbia no período pós-revolução e destaca que essas elites 

políticas são dirigidas pelas afiliações tribais e regionais. O autor sugere que as tribos 

“não atuam como elites da Líbia, mas como elites apenas para seus grupos. As elites 

defendem assim os interesses de suas tribos e regiões” (al-Sheik, 2018: 45).  

Como vimos anteriormente, as tribos escolheram candidatos para as eleições da 

Câmara dos Representantes em 2014 e, depois de entrarem no Parlamento, esses 

deputados mantêm contacto com suas tribos. Para compreender como os deputados na 

Câmara do Representantes reforçam os interesses das suas tribos e como eles discutem as 

questões mais relevantes com os dirigentes destas tribos, optamos por destacar o contacto 

dos deputados na Câmara dos Representantes com os líderes dos grupos tribais. De facto, 

os deputados na Câmara dos Representantes entrevistados tendem a manter contactos 

com as tribos. 

 Um dos deputados entrevistados afirmou que representa sua tribo, destacando que 

vive na região sul e tem contacto com seus líderes. Tal como o deputado destacou “tenho 

contacto com os líderes tribais no meu Círculo eleitoral e tenho relação social direta 

com os líderes das tribos na área de Ubari” (1, deputado). Este deputado referiu que está 

em contacto com as tribos, porque “eu sou representante da tribo de Tuaregue” (1, 

deputado). Quanto à natureza dos contactos, um entrevistado esclareceu que se tratam de 

oportunidades “para discutirmos diferentes questões sobre o país, sobretudo sobre as 
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questões relativas às nossas áreas na Fezzan dentro da região do sul” (5, deputado). 

Também, um Sheik tribal admite manter o contato com o membro da sua tribo no 

parlamento, sugerindo que “nos encontramos com ele constantemente para discutir todos 

as questões” (6, Alsawaer). Deste modo, pode-se afirmar que as tribos participam nas 

discussões relacionadas com as questões gerais da região e das tribos que poderão ser 

levadas para o parlamento. Os deputados que foram escolhidos pelas suas próprias tribos 

entram em contacto com essas tribos que representam. A literatura existente destaca que 

nos países onde há diversidade social, os funcionários públicos tendem a servir seus 

grupos étnicos (Mauro, 1995). Este fenómeno é comum nas socidades tribais do mundo 

árabe, onde os indivíduos dentro das instituições estão ligados às suas afiliações étnicas 

e tribais (Piggott, 2005). O caso da Líbia é um exemplo claro sobre isto, os deputados 

entrevistados assumem que os líderes tribais procuram ter ligações com os deputados. 

Assim, embora os deputados sejam eleitos para representar a nação, eles fazem trabalho 

do círculo e tentam levar as preocupações próprias da sua tribo para o parlamento 

nacional. Um destes deputados entrevistados afirma que o deputado serve os grupos 

tribais para obter seu apoio tribal, porque o apoio das tribos é importante para os políticos 

(3, deputado). De acordo com Pitkin (1967: 218), um deputado é simultaneamente “um 

agente de sua localidade e também governador da nação”. Assim, o autor continua a 

revelar que o deputado serve a sua localidade e a nação, ou seja, “seu dever é buscar os 

interesses locais e nacionais” (Pitkin, 1967: 218). Ora, no caso da Líbia, as tribos 

selecionam os candidatos para reforçar seus próprios interesses e não interesses nacionais, 

tal como sugere um deputado (4, deputado). 

Para além disso, os deputados podem participar nas atividades que suas tribos 

organizam. Antes de se tornar deputado, o entrevistado mantinha contacto constante com 

o conselho tribal da sua tribo, como uma estratégia para assegurar o contacto com a tribo, 

o que se manteve após a eleição como deputado na Câmara dos Representantes. Este 

deputado clarificou que mantém “contacto com a tribo, porque eu sou membro da tribo 

de al-Hassawna e fui envolvido em todas as atividades praticadas pelo Conselho da 

tribo” (3, deputado).  

De resto, existem várias reuniões e encontros entre o parlamento e o seu presidente 

com as tribos para discutir as questões sociais e políticas. Um deputado afirma que no seu 

círculo eleitoral na capital de Trípoli, não existem grupos tribais com que os deputados 

possam comunicar. Contudo, tal não impediu estes deputados de entrarem em contacto 

com outras tribos de formas diferentes. Esse deputado salienta que: 
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“Em Trípoli não temos tribos, mas vimos muitas vezes líderes e 
membros das tribos que vieram para a Câmara dos 
Representantes e o seu presidente. Nós já conversámos com eles 
e ouvimos as suas opiniões. Assim, eu posso dizer que existe uma 
comunicação entre nós e os líderes tribais” (4, deputado). 
 

A existência de contactos entre o parlamento e as tribos foi destacada pela 

imprensa. Com efeito, várias visitas foram organizadas pelos líderes tribais ao parlamento 

e várias reuniões foram realizadas entre o presidente do parlamento e as tribos. Por 

exemplo, em maio de 2016 o presidente da Câmara dos Representantes reuniu-se com as 

tribos da Cirenaica (região leste). Esta reunião focou-se na necessidade de reconciliação 

nacional, os problemas do país e a divisão política e as vias para resolvê-la115. Em março 

de 2017, uma reunião ocorreu entre o presidente do parlamento e as tribos de Tripolitânia 

e de Fezzan. Os participantes nessa reunião apresentaram um plano para constituir um 

governo que pudesse garantir a homogeneidade nacional, numa tentativa de resolver a 

divisão política existente em coordenação com as tribos através das negociações entre os 

políticos116. Em novembro de 2018, Aguila Saleh, Presidente do Parlamento da Líbia, 

reuniu-se com tribos da região ocidental e os Sheiks da tribo de al-Getan da região leste.  

Durante este encontro as tribos e o presidente do parlamento discutiram a questão de 

fornecimento de bens e de prestação de serviços para os cidadãos. Além disso, estas tribos 

revelaram a sua intenção de apoiar as instituições de segurança, incluindo o Exército117. 

Assim, podemos constatar que existem vários contactos entre as tribos e os deputados no 

parlamento líbio, mas a natureza do contacto difere de um caso para outro. Por um lado, 

existem membros tribais que foram eleitos para o parlamento e, enquanto exercem suas 

funções dentro da Câmara dos Representantes, têm de entrar em contacto com os grupos 

tribais. Por outro lado, existem tribos que procuram entrar em contacto com os deputados 

eleitos e o presidente do parlamento para conseguirem veicular as suas opiniões.  

 

                                                           
115 Ver “ماذا في لقاء عقيلة صالح بعمداء ومشايخ قبائل برقة ؟ ” (O que no encontro de Aguila Saleh com decanos e 

sheiks das tribos da Cirenaica?), in Afrigatenews, 29 de maio de 2016 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/123198, consultado a 28 de agosto de 2019]. 

116 Ver Abudallah, M. (2017). “صالح يتلقى مقترحا بشكيل حكومة وحدة وطنية” (Saleh recebe uma proposta para 
formar um governo de unidade nacional), in Afrigatenews, 26 de março de 2017 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/115820, consultado a 28 de agosto de 2019]. 

117 Ver Abudallah, M. (2018). “ماذا في لقاء عقيلة صالح بمشائخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية” (O que na reunião de 
Aqeela Saleh com os anciãos, notáveis e sábios da região ocidental), in Afrigatenews, 3 de 
novermbro de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/198558, consultado a 28 de 
agosto de 2019]. 

https://www.afrigatenews.net/a/123198
https://www.afrigatenews.net/a/115820
https://www.afrigatenews.net/a/198558
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6.4. Tribos e Governo 
 

Na Líbia, o cenário político e a instabilidade política pós-revolução evoluiu desde 

2014 e resultou numa divisão política entre a região oeste e a região leste em 2014 (Ware, 

2018). Tal como referido anteriormente, desde agosto de 2014, a Líbia dividiu-se em 

termos políticos. Assim, dois governos surgiram no país desde 2014 (Ware, 2018). No 

leste do país, foi criado,em setembro de 2014, um governo interino sob a liderança de 

Abdullah al-Thani e recebeu a confiança da Câmara dos Representantes118. Este governo 

é situado na cidade de Tobruk (Ware, 2018). 

No oeste da Líbia, foi criado o governo de salvação nacional sob a liderança do 

Omar al-Hassi em setembro de 2014119 e permaneceu até 2016. Desde 2016, foi criado 

um novo governo em Trípoli chamado de governo do Acordo Nacional sob a liderança 

do Fayez al-Sarraj. Esse governo foi legitimado e apoiado pela Organização das Nações 

Unidas (Siddiqu, 2016), numa tentativa de acabar com as divisões políticas na Líbia120. 

Desde então, os dois governos rivais começaram uma luta pelo poder no país121.  

Por causa da divisão política e a existência de dois governos, as tribos das 

diferentes regiões dividiram-se. Como veremos, a região oeste e sul são representadas 

pelo governo do Acordo Nacional e a região leste é representada pelo governo líbio 

provisório. Ou seja, as tribos de cada região apoiam o governo mais próximo 

geograficamente delas. Um deputado entrevistado afirmou que, em 2016, as tribos 

orientais recusaram reconhecer o governo criado em Trípoli (na região oeste), enquanto 

as tribos do oeste e do sul o reconheceram. Como esclareceu o deputado,  

 “Após a entrada do governo de Acordo Nacional em Trípoli em 
2016, as tribos na região leste abandonaram este governo, 
porque elas vêm que este governo não é um governo legítimo. 
Mas, na região oeste e no sul, as tribos apoiaram este governo” 
(1, deputado).  

                                                           
118 Ver “مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة عبد هللا الثني” ( A Câmara dos Representantes dá a confiança para o 

governo do Abdullah al-Thani), in Afrigatenews, 22 de setembro de 2014 [Disponível em  
https://www.afrigatenews.net/a/32641 , consultado a 16 de novembro de 2020]. 

119 Ver “المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهي واليته يمنح الثقة لحكومة الحاسي” (O Congresso Geral Nacional da Líbia, que 
seu mandato já foi expirado, dá confiança ao governo de al-Hassi), in Afrigatenews, 2 de setembro 
de 2014 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/29586 , consultado a 16 de novembro de 
2020]. 

120Ver Gabarra, A. (2016).“ “حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والمخاض العسير” (O governo do Acordo Nacional na 
Líbia e o processo difícil ), in Afrigatenews, 9 de abril de 2016 [Disponível em  
https://www.afrigatenews.net/a/112764 , consultado a 16 de novembro de 2020]. 

121 Ver Laessing, U. (2019). “Debts pile up as rival Libyan governments struggle for power”, in Reuters, 6 
de março de 2019 [Disponível em https://www.reuters.com/article/us-libya-economy-insight/debts-
pile-up-as-rival-libyan-governments-struggle-for-power-idUSKCN1QN1VL, consultado a 16 de 
novembro de 2020]. 

https://www.afrigatenews.net/a/32641
https://www.afrigatenews.net/a/29586
https://www.afrigatenews.net/a/112764
https://www.reuters.com/article/us-libya-economy-insight/debts-pile-up-as-rival-libyan-governments-struggle-for-power-idUSKCN1QN1VL
https://www.reuters.com/article/us-libya-economy-insight/debts-pile-up-as-rival-libyan-governments-struggle-for-power-idUSKCN1QN1VL
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Para além disso, outro deputado destaca que cada um destes governos serve, em 

grande parte, a região em que ele opera. Ou seja, o deputado reforça a ideia de que a 

geografia das tribos determina a lealdade com os diferentes governos:  

 “Em relação ao governo interino que está na região leste, eu 
posso dizer que é o governo da região da Cirenaica. Os serviços, 
orçamento, entre outros deste governo não chegam à região do 
sul ou à região oeste” (2, deputado).  

Assim, segundo a perspetiva de um deputado, as tribos do leste tentam influenciar 

o governo existente na sua região, ao contrário do governo do oeste que não sujeita a 

influência das tribos, porque as tribos no oeste não pressionam o governo por causa das 

milícias existentes e que controlam o governo. Este entrevistado divulgou esta diferença 

afirmando que: 

“Na região leste as tribos têm o poder que obriga o governo a 
oferecer-lhes serviços. Nós vimos alguns eventos em que as tribos 
ameaçam o presidente do governo e usam a força contra ele até 
dentro da sede do governo. Na região oeste, o governo de Acordo 
Nacional é controlado pelas milícias armadas” (2, deputado). 
 

Outro deputado explica esse cenário, confirmando que: 

“As tribos do leste veem que foram marginalizadas durante o 
antigo regime [de al-Gaddafi] e não tiveram empregos ou 
educação etc. E agora dado que a sede de governo interino está 
na região leste, elas consideram que a centralização122 foi 
anulada e têm de se beneficiar deste governo” (3, deputado). 
 

Os deputados afirmam que a região leste é representada pelo governo interino 

situada no leste, e a região oeste e região sul são representadas pelo governo do Acordo 

Nacional que está em Trípoli na região oeste, este governo do oeste é visto como governo 

controlado pelas mílicias (2, deputado). Interessa compreender a perspetiva dos 

entrevistados sobre a natureza da relação entre as tribos e os governos. É importante 

clarificar que a relação entre o governo e qualquer tribo depende de preferências das 

tribos.  

 Por um lado, um dos entrevistados da região leste confirma que “eu posso dizer 

que há relação forte entre o governo e a nossa tribo” (6, Alsawaer). Igualmente, outro 

entrevistado da mesma tribo revela a relação direta entre a sua tribo (tribo de Alsawaer) 

e o governo que opera no leste. Nas suas palavras, “a nossa relação com governo no 

                                                           
122 Centralização do poder em Tripoli (Centralismo). 
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contexto atual é boa. O presidente do governo tem boa relação com o Sheik da nossa 

tribo e ele conhece bem o representante da nossa tribo na Câmara dos Representantes” 

(2, Alsawaer).  

Para além disso, em alguns casos, a divisão política existente no país – por causa 

de competição entre dois governos – gerou divisões entre algumas tribos. Com efeito, os 

membros da mesma tribo dividiram-se entre os dois governos. A título de exemplo, os 

membros de uma das tribos entrevistadas na região oeste (tribo de Tawergha) dividiram-

se no apoio aos dois governos. Um Sheik tribal pertencente a essa tribo sublinha que “a 

nossa tribo agora está dividida em dois grupos e cada grupo tem boa relação com um 

governo diferente. Aliás, cada grupo serve os membros que estão alinhados com ele” (3, 

Tawergha).  

Por outro lado, algumas tribos afastaram-se dos governos e ficaram isoladas, 

porque não pretendiam envolver-se na disputa política existente entre os dois governos 

rivais. Um exemplo é a tribo da Warfalla da região oeste, que decidiu assumir 

neutralidade durante o período de instabilidade política. Para um entrevistado da tribo de 

Warfalla: 

“Não há nenhuma relação entre nossa tribo e o governo no 
contexto atual. A relação está congelada porque a nossa tribo 
atualmente está comprometida com a neutralidade. Todos os 
governos pediram o apoio e a lealdade de Warfalla e pediram à 
nossa tribo que declarasse o seu apoio, mas nós rejeitamos isso 
tudo e optamos por ficar neutros. Porque nós não acreditamos 
nesse caos e não o aceitamos” (8, Warfalla).  

Outro entrevistado desta tribo (Warfalla) destaca que a sua tribo não reconhece os 

governos existentes, alegando que ambos são ilegítimos:  

“Nós rejeitamos esses governos, porque as tribos representam a 
verdadeira legitimidade, e estes governos sucessivos não são 
legítimos, e não têm capacidade de impor a sua influência em 
todo o país” (9, Warfalla).  
 

Este entrevistado continua a sublinhar que 

 “A legitimidade de todos os governos no contexto atual é uma 
legitimidade não verdadeira e foi imposta (...) a legitimidade do 
governo em Trípoli não é verdadeira, porque não foi criado pela 
sociedade” (9, Warfalla).   
 

Este entrevistado deu exemplo sobre o governo da Trípoli, contestando a 

imposição deste governo. Esta tribo apoiou o regime de al-Gaddafi durante a revolução 

de 2011(Myers, 2013), potencialmente suscitando esta percepção de ilegitimidade. Outro 
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entrevistado que pertence a uma tribo da região oeste respondeu que a sua tribo não tem 

relação com o governo (1, Alasabaa), afirmando que seria “uma relação de um cidadão 

com um Estado fracassado” (1, Alasabaa).  Assim, o fracasso do Estado não encorajou 

esta tribo a procurar ligações com as instituições estatais, em linha com a literatura que 

sugere que o falhanço do Estado causa um afastamento entre os cidadãos e as instituições 

estatais (Rotberg, 2003; Malek, 2006).  

Para além disso, dois entrevistados da tribo Obeidat do leste da Líbia, confirmam 

que a sua própria tribo não tem a “relação com o governo no contexto atual” (7, Obeidat) 

na sua agenda. O Sheik dessa tribo rejeita receber ordens do governo, optando antes por 

não estabelecer relações diretas com o governo. Na sua expressão, “não nós aproximamos 

do governo e não precisamos nada. A tribo de Obeidat não precisa ter relações com 

qualquer governo nem queremos obedecer as ordens de ninguém” (4, Obeidat).  

Assim, os diferentes governos no contexto pós-revolução tendem a colher pouca 

confiança dos membros das tribos – que tendem a recusar manter ligações com os 

governos, considerando-os ilegítimos, particularmente num contexto de instabilidade 

política. 

O afastamento das tribos em relação ao governo é extensível à população líbia, 

como se apresenta na figura 6.3.  A confiança no governo da Líbia antes de divisão 

política no verão de 2014 era reduzida, e não se continha entre os membros das tribos. 
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Figura 6.3-Confiança da população líbia no governo (%)123 

 
Fonte: Arab-Barometer- wave 3 (2012-2014). 

 

Como podemos notar, 56 por cento dos membros de grupos tribais na Líbia 

declaram não ter confiança no governo no período antes de divisão de 2014. Igualmente, 

a larga maioria dos participantes que não pertencem às tribos (63,3 por cento) não têm 

confiança no governo. Estes dados refletem a incerteza entre a toda população (tribos e 

não tribos) e o governo desde os primeiro dois anos pós-revolução de 2011. A confiança 

dos cidadãos em relação ao governo não aumentou no período pós-divisão de 2014, como 

se apresenta na figura 6.4. 

 

                                                           
123 Perspetivas tribal = 166 inquiridos e perspetivas tribal = 1068 inquiridos. 
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Figura 6.4- Confiança da população no governo (%) 

 
Fonte: Arab-Barometer - wave 5 (2018-2019); N=1962 

 

A maioria (63,9 por cento) da população não confia no governo. Estes dados 

reforçam o argumento de Rotberg (2003) de que um Estado falhado perde a legitimidade 

e a confiança dos seus cidadãos, porque não tem a capacidade de atender às suas 

necessidades.  

 

6.5. Tribos e Questões de segurança 
 

A Líbia pós-al-Gaddafi tornou-se uma terra de tensões e conflitos entre diferentes 

grupos tribais e facções armadas (Ali, 2014; Stocker, 2014; Lacher e al-Idrissi, 2018; 

Wehrey, 2012). De facto, as estruturas tribais na sociedade da Líbia fornecem um 

ambiente social para controlar as tensões e conflitos inter-tribais no período pós-

revolução da Primavera Árabe. Como veremos, as tribos decidiram intervir nas questões 

políticas e nas questões de segurança para encontrar soluções a fim de resolver os 

problemas causados pelas tribos. Por isso, existe uma coordenação entre os líderes tribais 

e os políticos em relação às questões da segurança na Líbia. Tal foi confirmado pelo um 

deputado entrevistado:  

“As divisões e conflitos na Fezzan em 2017 foram resolvidos 
pelos Sheiks das tribos. Eles sentiram que Fezzan ia entrar numa 
guerra civil, por isso, eles se reuniram para acabar com essa 
ameaça, e o parlamento foi o patrocinador que apoiou estes 
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esforços. Daí começa a haver uma harmonia entre as tribos e o 
trabalho político” (3, deputado). 
 

A região da Fezzan (a região sul da Líbia) é uma região caracterizada por 

insegurança, conflitos e a existência de milícias (Wehrey, 2017; Stocker, 2014).  Como 

vimos na citação anterior, um deputado entrevistado afirma que durante os conflitos que 

ocorreram em 2017, foram as tribos que prestaram apoio para resolver esses conflitos e 

divisões (3, deputado). De acordo com os dados da comunicação social, esses conflitos 

são inter-tribais e as tribos são responsáveis por intervir para conter as divisões existentes. 

A título de exemplo, em 2017, a região de Fezzan viveu uma série de conflitos entre a 

tribo de al-Mahamid e a tribo de Awlad Sulaiman devido a alguns problemas pessoais 

entre os membros dessas duas tribos, que se transformaram em conflitos armados. Estes 

conflitos foram resolvidos pelos Sheiks das tribos de Warfalla e de al-Magarha que 

trabalharam como intermediários para resolver essas tensões124. 

Para além disso, um deputado entrevistado explica em que consiste a colaboração 

entre as tribos e as estruturas políticas relevando que “quando existem tensões a relação 

torna-se forte entre o deputado e os membros tribais, mas se não há tensões a relação 

volta a normalidade” (5, deputado). Assim, a coordenação entre as instituições e as tribos 

é maior nas questões da segurança e tende a crescer nas circunstâncias excecionais quando 

existem conflitos ou tensões no país.  

O país no período pós-revolução de viveu uma situação difícil em termos de 

segurança devido ao fracasso de o desempenho do governo no sector de segurança. A 

figura 6.5, apresenta a perspetiva da população sobre o desempenho do governo nas 

questões de segurança.  

 

                                                           
124 Ver “قتلى و جرحى في اشتباكات قبلية في مدينة سبها ” (Mortos e feridos em confrontos tribais na cidade de Sabha), 

in Afrigatenews 4 de maio de 2017 [ Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/123393 , 
consultado a 23 de novembro de 2020]. 

https://www.afrigatenews.net/a/123393
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Figura 6.5- Desempenho do governo na prestação de segurança e ordem (%) 

 
Fonte: Arab-Barometer- wave 5 (2018-2019); N= 1962 

 

Apenas 37 por cento da população considera que o desempenho do governo na 

prestação de segurança no país é bom. Contudo, para a larga maioria dos cidadãos (61,7 

por cento dos inquiridos), o desempenho do governo nas questões de segurança é 

negativo. É possível que as tribos tenham aproveitado esta questão para se fortalecerem 

e para intervir nas questões de segurança. De acordo com a perspetiva dos entrevistados, 

a maior cooperação manifesta-se na relação entre as instituições de segurança e as tribos. 

Assim, as tribos procuram ganhar influência no sistema político precisamente porque há 

uma crise de legitimidade das instituições políticas. Para os entrevistados, nos anos 

seguintes à revolução, as tribos trabalham como entidades voluntárias e estabeleceram 

uniões e alianças para compensar a ausência do poder das instituições do Estado para 

resolver os problemas que nascem entre estas tribos. Tal como sugere um deputado 

entrevistado, “eu considero que a intervenção das tribos é uma intervenção obrigatória, 

porque não houve Exército, polícia e nem segurança. Assim, as tribos foram obrigadas 

a estabelecer regras e acordos” (2, deputado). Segundo Rotberg (2003), uma das 

características dos Estados falhados é a ineficácia do Estado em fornecer segurança para 

proteger as suas terras e habitantes, o que pode obrigar os cidadãos a pedir o auxílio de 

senhores de guerra e de líderes tribais para garantir a sua segurança. Um Sheik de uma 

tribo do leste explica porque é que o poder das tribos é fundamental, clarificando que as 

tribos ajudam as instituições de segurança através do seu sistema tribal. Nas suas palavras, 

“as tribos constituem uma constituição alternativa para fazer cumprir as leis e proteger 
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os direitos dos outros” (2, Alsawaer). Assim, os membros das tribos recorrem às suas 

tribos para resolver seus problemas (2, Alsawaer). Desse modo, pode-se afirmar uma das 

variáveis que pode explicar a influência das tribos é ineficácia das instituições do Estado 

nos anos seguintes à revolução de 2011, particularmente no domínio das questões de 

segurança, pois a crise de legitimidade das instituições políticas foi colmatada pelo papel 

das tribos.  

Como vimos anteriormente, as tribos não confiam nos partidos políticos e não se 

articulam com os partidos políticos, talvez devido à falta de cultura política em relação 

os partidos políticos. Com efeito, as tribos percecionam a sua posição como 

suficientemente forte para se manterem ativas no sistema político nacional. Para além 

disso, têm o poder de intervir nas questões políticas e de segurança sem a necessidade de 

ter relações com os partidos políticos. Assim, na sequência da crise de legitimidade das 

instituições políticas, os Sheiks tribais são chamados para prestar apoio para resolver os 

conflitos inter-tribais. Os Sheiks tribais entram em contacto direto com as instituições 

estatais  para resolverem as tensões comunitárias existentes e assegurar os serviços 

necessários para a população125. Para um entrevistado “desde o meu primeiro dia na 

Câmara dos Representantes, em 2014, até hoje, eu vejo que os líderes tribais são 

envolvidos amplamente nos assuntos políticos e intervêm em todos os domínios” (2, 

deputado). Para os entrevistados, as tribos são os atores-chave nas questões de segurança 

pós-revolução. Na tabela 6.1, serão referidos os esforços e as tentativas feitas pelas tribos 

para intervir nas questões de segurança com base nos dados disponíveis pela imprensa. 

Os dados mostram que as tribos se reuniram para resolver as questões relacionadas com 

as comunidades tribais, além disso, as tribos são chamadas pelas estruturas políticas para 

resolver certas tensões, como acontece em dezembro de 2013, quando o primeiro-

ministro chamou o Sheik de tribo de al-Magarba para ajudar a resolver as tensões nos 

campos de petróleo entre a tribo de Tebu e Zway. Também, as diferentes conflitos e 

guerras vividas na região sul resultaram em um acordo entre a câmara municipal de cidade 

de Sebha no sul e as tribos da região leste em 2018 para fazer reconciliações e recuperar 

a segurança na região sul. Igualmente, as tribos trabalham em coordenação com as 

                                                           
125 Ver “ملف الجنوب على طاولة اجتماعات السراج ” (As questões o do sul na mesa das reuniões de Al-Sarraj), in 

Afrigatenews, 31 de outubro de 2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/233435 , 
consultado a 27 de novembro de 2020]. 

 

https://www.afrigatenews.net/a/233435
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instituições de segurança para resolveram problemas na Warshafana em 2017 e na região 

sul em 2018. 

 

Tabela 6.1-As tribos e as questões  de segurança (de 2012 a 2019) 

Ano Características Natureza do conflito 

2012 e 

2017 

Tentativas dos grupos tribais em coordenação com as forças 

armadas para reconciliar entre tribo de Gantarar e de al-

Mashashia e al-Zintan.  

Divergências tribais na cidade de na 

Montante ocidental 1.  

2013 Tentativas dos Sheiks tribais para resolver as tensões na área 

do petróleo entre Tebu e Zway . 

Uma luta pelo controlo de área 2. 

2014  Tentativa tribal para reconciliar entre tribo de Warshafana e 

Zawiya. 

Luta entre essa tribos pelo controlo de 

uma base militar na sua área 3. 

2014 Um acordo de cessar-fogo organizado pelos representantes 

tribais para resolver os conflitos na cidade de Benghazi. 

Grupos islâmicos tentaram atacar as 

forças governamentais na cidade de 

Benghazi 4. 

2014 A tribo de Tebu e tribo de Tuaregue estabelecem um grupo 

composto pelos seus membros tribais para manter segurança 

na cidade de Ubari. 

Uma iniciativa lançada pelas tribos para 

manter a segurança nessa cidade de Ubari 

5. 

2014 e 

2015 

Tentativas tribais para resolver os conflitos o Tebu e o 

Tuaregue na cidade de Sabha. 

Divergências tribais e luta pelo poder na 

região sul Sabha 6. 

2015 Reconciliação tribal entre tribo de al-Mahamid e de Goran na 

cidade de Sabha. 

Conflitos acontecerem anos anteriores 7. 

2015 Tentativas tribais para a reconciliação entre tribo de al-

Gaddadfa e de Awlad Sulaiman. 

Devido aos conflitos antigos 8. 

2016 Tentativas tribais para a reconciliação na cidade de Surman. Esforços para resolver as divergências 

entre a população para manter a 

segurança na cidade de   Surman 9. 

2016 Uma reconciliação tribal entre tribo de al-Zintan e de Kaklah. Divergências antigas entre si 10. 

2016 A tribo de Hasawna foi encarregue de formar uma força para 

proteger a cidade de Ubari e a o caminho que liga a cidade 

de Ubari à Sabha. 

Uma iniciativa lançada pelas tribos para 

manter a segurança na região sul 11. 

2017 Esforços tribais em corredenção com as instituições do 

Estado para resolver os conflitos na área de  Warshafana. 

Luta entre diferentes grupos armados pelo 

controlo de área de Warshafana 12. 

2018 Os Sheiks de região leste tentam resolver as divisões 

existentes na região do sul em coordenação com a câmara 

municipal de Sabha. 

Diferentes divergências e problemas 

tribais  na cidade de Sabha e na toda 

região no sul 13. 

2018 Esforços feitos pela tribo de al-Zintan para resolver os 

conflitos e atingir a reconciliação tribal na região sul em 

coordenação com as instituições de segurança na região. 

Uma série disputas e conflitos tribais  na 

região do Sul em período diferentes 14. 

2019 As tribos de região oeste estabeleceram um acordo de cessar-

fogo para resolver os conflitos entre os grupos armado na 

capital Trípoli. 

Conflitos pelo poder entre as milícias em 

Trípoli 15. 
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Notas: 

1.
 

Ver “وفد حكماء المنطقة الشرقية يواصل جهود المصالحة مع طرفي النزاع بمدينة مزدة قنطرار والمشاشية الزالة أسباب التوتر بينهما” (A delegação de Anciãos da Região Oriental 

continua os esforços de reconciliação com as partes do conflito na cidade de Mezdah Gantarar e al-Mashashia para remover as causas de tensão entre 

eles), in Lana, 11 de dezembro de 2012 [Disponível em https://www.lana-news.ly/art.php?id=8372&lang=ar&p=163, consultado a 25 de setembro de 

2021].  Ver “توقيع اتفاق للمصالحة الشاملة بين الزنتان والمشاشية والقنطرار” (Assinatura de um acordo abrangente de reconciliação entre al-Zintan, Mashashia e 

Gantarar), in Afregatenews, 18 de maio de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/126205 , consultado a 25 de setembro de 2019].  

2.
 

Ver “وجهاء وأعيان قبيلة المغاربة يبذلون جهودا ومساع إلنهاء أزمة الموانئ النفطية” (Os Sheiks e dignitários da tribo Magarbah estão exercendo esforços e tentativas 

para acabar com a crise dos portos de petróleo), in Lana, 3 de dezembro de 2013 [Disponível em https://lana-

news.ly/art.php?id=37334&lang=ar&p=221, consultado a 26 de setembro de 2021]. Ver “ لجنة حكماء ليبيا وتقصي الحقائق تقوم بزيارة لجالو ومقابلة ممثلين من قبيلتي

 in Lana, 25 de dezembro de ,(O Comitê de Anciãos e Investigação da Líbia visita Jalu e se reúne representantes das tribos Zway e Tebu) ”زوية والتبو

2013 [Disponível em https://lana-news.ly/post.php?lang=ar&id=39076 , consultado a 26 de setembro de 2021]. 

3.
 

Ver “إعالن المصالحة بين ورشفانة والزاوية وإطالق السجناء” (Declaração de reconciliação entre Warshafana e Zawiya e a libertação de prisioneiros), in 

Afrigatenews, 9 de agosto de 2014 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/25800, consultado a 25 de setembro]. Ver “ ماهي أسباب صراع ورشفانة

 in Afrigatenews, 24 de março de 2016 [Disponível em ,(Quais são as causas de conflito entre Warshafana e Fajr Líbia) ”مع فجر ليبيا ؟

https://www.afrigatenews.net/a/109822, consultado a 25 de setembro de 2021]. 

4.
 

Ver “مجلس مشايخ وأعيان قبائل بنغازي الكبرى تقرر إيقاف إطالق النار اعتبارا من ليلة الجمعة - السبت” (Conselho de Sheiks e dignitários das principais tribos de Benghazi 

decidiu parar o fogo de sexta à noite - sábado), in Lana, 9 de agosto de 2014 [Disponível em https://lana-news.ly/art.php?id=57339&lang=ar&p=146, 

consultado 11 de abril de 2019]. Ver “الصراع في ليبيا: عشرات القتلى في اشتباكات بمدينة بنغازي” (Conflito na Líbia: dezenas de mortos em confrontos em 

Benghazi), in BBC news  Arabic 24 de julho de 2014[Disponível em https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/07/140727_libya_clashes_benghazi 

, consultado a 24 de novembro de 2020]. 

5.
 

Ver “االتفاق بين التبو والتوارق على تشكيل قوة مشتركة لحماية مدينة أوباري” (O acordo entre o Tebu e Tuaregue para formar uma força conjunta para proteger a 

cidade de Ubari), in Lana, 30 de setembro de 2014 [Disponível em https://lana-news.ly/art.php?id=60016&lang=ar&p=1, consultado a 11 de abril de 

2019]. 

6.
 

Ver “وفد من اعيان الجبل الغربي وتاورغاء يصل سبها” (Uma delegação da montanha ocidental e Tawergha chegam a Sabha), in Afregatenews, 23 de Julho de 

2015 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/78344, consultado a 11 de abril de 2019]. Ver Ben Hamel, a. (2015). “ الطوارق -التبو :حرب أخرى في

 in Afrigatenews, 31 de março de 2015 [Disponível em ,(Tuaregue-Tebu: Outra guerra no sul da Líbia) ”الجنوب الليبي

https://www.afrigatenews.net/a/61120 , consultado a 24 de novembro de 2020]. Ver “اليبيا: االتفاق على وقف إطالق النار بين التبو و الطوارق” (Líbia: Acordo 

sobre um cessar-fogo entre Tebu e Tuaregue) , in Afrigatenews, 11 de novembro de 2014 [ Disponível em    https://www.afrigatenews.net/a/39751 , 

consultado a 17 de setembro de 2021]. 

7.
 

Ver “مصالحة بين المحاميد والقرعان في سبها بوساطة قبلية” (Reconciliação entre Mahamid e Goran em Sabha por mediação tribal), in Afregatenews, 25 de outubro 

de 2015 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/90722, consultado a 11 de abril de 2019]. 

8.
 

Ver “المجلس االجتماعي ل"ورفلة" في ضيافة "لقذاذفة" في سبها”(O Conselho Social de Warfalla é hospedado por al-Gaddadfa  em Sabha), in Afregatenews , 24 

de dezembro de 2015 [ Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/98949 , consultado a 11 de abril de 2019]. 

9.
 

Ver Ben Hamel, A. (2016).“مؤتمر للمصالحة فى مدينة صرمان بين األطراف المتنازعة” (Uma conferência de reconciliação na cidade de Surman entre as partes 

em conflito), in Afregatenews, 20 de julho de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/130089, consultado a 24 de novembro  de 2020]. 

10.
 

Ver “ “الزنتان" تطوي صفحة سنوات من الخالفات مع "ككله" ” (“al-Zintan" dobra a página dos anos de diferenças com o “Kikla"), in Afregatenews, 19 de julho 

de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/102430, consultado a 24 de novembro 2020]. 

11.
 

Ver “قوة محايدة من قبيلة الحساونة لتأميم أوباري وطريق سبها ” (Uma força neutra da tribo Hasawna para proteger Ubari e o caminho de Sabha), in Afregatenews, 

26 de julho de 2016 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/103257, consultado a 24 de novembro de 2020]. 

12.
 

Ver “رئيس مجلس حكماء ترهونة: االربعاء موعد عقد لقاء يضم المتقاتلين في ورشفانة إلنهاء القتال”(Presidente do Conselho de Anciãos de Tarhuna: quarta-feira é a data 

de uma reunião que inclui os combatentes em Warshaafana para acabar com o combate), in Afregatenews , 7 de novembro de 2017 [ Disponível em 

https://www.afrigatenews.net/a/158313 , consultado a 24 de novembro de 2020]. 

13.
 

Ver “أعيان المنطقة الشرقية في ضيافة بلدي سبها” (Os dignitários da região leste na hospitalidade da Câmara municipal de Sabha), in Afregatenews, 11 de 

fevereiro de 2018 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/170593, consultado a 24 de novembro de 2020]. 

14.
 

Ver “وفد من أعيان الزنتان يصل إلى مدينة سبها” (Uma delegação de dignitários de al-Zintan chega à cidade de Sabha), in Afregatenews, 10 de março de 2018 

[Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/173614, consultado a 24 de novembro de 2020]. 

15.
 

Ver Gabarra, A. (2019).“وقف القتال في العاصمة الليبية...دور مهم للقبيلة” (Parar os confrontos na capital líbia... um papel importante da tribo), in Afregatenews, 

21 de janeiro de 2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/206697, consultado a 24 de novembros de 2020]. 

 

Estes dados sugerem que as tribos são chamadas a participar na resolução de 

conflitos inter-tribais. São, ainda, atores relevantes na resolução de conflitos entre as 

milícias e o Exército nacional para conter as divisões existentes. De facto, isto é uma 

forma de verificar a influência das tribos nestes conflitos, aproveitando a crise de 
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legitimidade das instituições políticas e começaram a organizar para resolver as tensões 

entre os diferentes grupos tribais. 

É importante, ainda, destacar que alguns conflitos emergiram na sequência de 

lutas entre as tribos pela influência e, por essa razão, as tribos que não as envolvidas no 

conflito intervêm para conter essas divisões tribais. Muitos conflitos inter-tribais foram 

motivados por uma luta por poder e recursos económicos.  A reconciliação entre a tribo 

de Tebu e a tribo de Zway o sudeste em 2013, é uma conciliação tribal que procura acabar 

com o conflitos entre estas duas tribos causado pela luta pelo controlo de área de petróleo. 

Igualmente, as tentativas feitas em 2014 para reconciliar a tribo de Warshafana e a tribo 

de Zawiya no oeste, por devido a contendas causadas pelas tentativas de controlo de uma 

base militar. Tal como um deputado afirma “cada tribo tenta controlar e beneficiar-se de 

qualquer instituição que se localiza na sua própria área” (2, deputado). A título de 

exemplo, em 2014, o conflito entre a tribo de al-Zintan e tribo de Misrata e seus aliados 

no aeroporto de Trípoli foi motivado pelas tentativas de controlo do aeroporto, o que 

causou uma guerra entre essas tribos126. Para além disso, na região sul, há uma grande 

divisão e conflitos inter-tribais em algumas áreas de fronteira no sul, porque as tribos 

daquela região tentam aproveitar as áreas de fronteira no sul para o tráfico e comércio 

ilegal entre os grupos líbios e outros grupos nos países fronteiriços127.  

Várias tentativas foram feitas pelas tribos em 2012 e em 2017 para normalizar as 

relações entre tribo de Gantarar e al-Zintan e de al-Mashashia na cidade de Mizda na área 

de Montanha Ocidental. Houve também tensões sucessivas entre al-Mahamid e Goran e 

as tribos intervieram em 2015 para acabar com estas divergências. Para além disso, a luta 

entre as tribos na região sul levaram as tribos a apresentar propostas entre Tebu e 

Tuaregue em 2014 e 2015 para um projeto de reconciliação entre estas duas tribos e entre 

Gaddadfa e de Awlad Sulaiman. Como podemos observar na tabela, as tribos também 

tendem a intervir para manter a segurança dentro das cidades, como aconteceu na cidade 

de Ubari em 2014 e em 2016 e na Surman em 2016. Para além da sua intervenção para 

resolver os conflitos inter-tribais, as tribos intervêm nos conflitos contra as milícias e 

                                                           
126 Ver “معركة السيطرة على مطار طرابلس .. تصدع تحالفات فبراير و مخاطر الحرب األهلية في ليبيا” (A batalha pelo controle 

do aeroporto de Trípoli. Alianças de fevereiro quebradas e os riscos de guerra civil na Líbia), in 
Afrigatenews, 21 de julho de 2014 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/22796 , 
consultado a 26 de novembro de 2020]. 

127 Ver “معابر التهريب جنوبا تدّمر االقتصاد الليبي” (Os caminhos do tráfico  no sul estão prejudicando a economia 
da Líbia), in Afrigatenews, 28 de agosto de 2018 [Disponível 
emhttps://www.afrigatenews.net/a/190899 , consultado a 26 de novembro de 2020]. 

https://www.afrigatenews.net/a/22796
https://www.afrigatenews.net/a/190899
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tendem a procurar conter a situação de segurança usando sua influência tribal. De uma 

forma geral, estes dados sugerem a influência que as tribos ganharam nos anos seguintes 

a revolução. Como umdos deputados entrevistados revela, o fracasso de instituições de 

segurança abriu espaço para que as tribos pudessem desempenhar um papel nas questões 

de segurança (2, deputado). 

Adicionalmente as tribos afirmam manter relação com o Exército Nacional da 

Líbia no que diz respeito às questões de segurança. Um membro de uma tribo do leste 

afirmou que as tribos “escolheram as pessoas que estão no Exército para combater ao 

terrorismo com a participação das tribos” (7, Obeidat). As tribos tinham participado nas 

operações militares que o Exército realizou. Como destaca um membro da tribo do oeste 

“as tribos na cidade de Ejdabia128 ajudaram o Exército a tomar o controlo sobre as 

instalações do petróleo” (3, Tawergha). De acordo com os dados de jornais usados, várias 

tribos e conselhos tribais em diferentes regiões elogiaram os esforços do Exército 

Nacional da Líbia e apoiaram-no nas guerras contra os grupos armados e terroristas. A 

título de exemplo, em maio de 2015 o Exército Nacional da Líbia foi apoiado pela tribo 

de Warshafana. O objetivo da Warshafana era participar nas operações anti-milícias129. 

Igualmente, em maio de 2015, o Exército recebeu o apoio da tribo de Obeidat e tribo de 

al-Barasa na batalha contra os grupos islâmicos existentes na cidade de Derna130. A tribo 

de al-Minefa, em 2015, ofereceu um apoio económico para o Exército Nacional da 

Líbia131. O apoio das tribos ao exército podia estender-se a questões humanas ou materiais 

e financeiras. Tal como um Shiek tribal destacou, “apoiamos o Exército e enviamos 

dinheiro e combatentes para lutar com ele” (6, Alsawaer). Um sheik tribal da região oeste 

confessou que os grupos tribais na região leste apoiaram as forças armadas nas suas 

operações militares e participaram com elas nos seus esforços no terreno. 

“O exemplo mais claro sobre o papel das tribos manifesta-se na 
região leste, onde todas as tribos expressaram a sua vontade de 
apoiar as forças armadas, porque os seus membros juntaram-se 
às forças armadas” (9, Warfalla).  

                                                           
128 É uma cidade do leste da Líbia. 
129Ver Ben Hamel, A. (2015).“قبيلة ورشفانة تعلن وقوفها مع الجيش الليبي” (A tribo de Warshafana declara o apoio 

ao Exército Líbio), in Afrigatenews, 22 de março de 2015 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/58250, consultado a 14 de abril de 2019]. 

130 Ver “العبيدات و البراعصة يؤكدان دعم الجيش الليبي لتحرير درنة” (Obeidat e al-Bbarasa confirmam o apoio do 
Exército líbio para libertar Darna), in Afrigatenews, 6 de maio de 2015 [Disponível em 
https://www.afrigatenews.net/a/66979, consultado a 14 de abril de 2019]. 

131 Ver “قبيلة تمنح قطعة أرض للجيش الليبي” (Uma tribo dá um pedaço de terra ao Exército Líbio), in Afrigatenews, 
21 de julho de 2015 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/73635, consultado a 14 de abril 
de 2019]. 

https://www.afrigatenews.net/a/58250
https://www.afrigatenews.net/a/66979
https://www.afrigatenews.net/a/73635


140 

 

Em abril de 2019, o Exército Nacional da Líbia começou uma operação militar e 

declarou que iria combater os grupos armados e milícias existentes na capital Trípoli132. 

Durante esta guerra em Trípoli, várias tribos do leste133, oeste134 e do sul135 da Líbia 

declaram que iriam apoiar  os esforços do Exército em relação ao combate aos grupos 

armados e milícias na capital.  

As tribos revelam a sua relação com Exército e confiaram nos seus esforços. Na 

figura 6.6, apresenta-se a perspetiva dos cidadãos sobre a atuação e a capacidade do 

Exército. 

 

Figura 6.6-Desempenho do Exército Nacional (%)136 

 
Fonte: Arab-Barometer-wave 3 (2012-2014). 

 

Como podemos notar, 51,2 por cento dos membros das tribos estão satisfeitos com 

o desempenho do Exército Nacional. Em paralelo, apenas 40,2 por centro dos 

                                                           
132 Ver “أبرز ما قاله حفتر في كلمته من غرفة عمليات تحرير طرابلس” (As declarações mais importantes que Haftar 

disse no seu discurso na Sala de operações de libertação de Trípoli), in Afrigatenews, 4 de abril de 
2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/214296, consultado a 4 de junho de 2020]. 

133 Ver Abdo Allha, M. (2019). “مشائخ وأعيان برقة :نحن مع الجيش في حربه ضد اإلرهاب والتطرف” (Sheiks e elites de 
Cirenaica: Estamos com o Exército na sua guerra contra o terrorismo e o extremismo), in 
Afrigatenews, 27 de abril de 2019 [Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/216997, 
consultado a 4 de junho de 2020]. 

134 Ver “وفود شعبية من مدن المنطقة الغربية تؤكد دعم الجيش في طرابلس” (Delegações populares das cidades da região 
oeste confirmam o seu apoio ao Exército em Trípoli), in Afrigatenews, 19 de agosto de 2019 
[Disponível em https://www.afrigatenews.net/a/228155, consultado a 4 de junho de 2020]. 

135 Ver “أعيان ومشائخ الجنوب يطالبون برفع الحظر عن تسليح الجيش” (Elites e sheiks da região sul estão pedindo o 
levantamento do embargo de armas imposto ao Exército), in Afrigatenews, 21 de abril de 2019 
[Disponível emhttps://www.afrigatenews.net/a/216343, consultado a 4 de junho de 2020]. 

136 Perspetivas tribal = 166 inquiridos e perspetivas tribal = 1068 inquiridos. 
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participantes que não pertencem as tribos dizem que o desempenho do Exército Nacional 

é bom.  

Potencialmente, esta diferença pode ser explicada pela relação financeira e 

humana das tribos com o Exército Nacional da Líbia. As tribos ajudam o Exército 

financeira e humanamente. As tribos têm colaborado com o Exército Nacional em relação 

às questões de segurança no país. O Exército Nacional da Líbia parece ser uma das poucas 

instituições a obter amplo apoio tribal na Líbia no período pós-revolução de 2011. 

 

6.6. Notas conclusivas  
 

Neste capítulo procurámos compreender a interação entre as tribos e as 

instituições e estruturas políticas. Na primeira secção, destacámos as relações entre as 

tribos e os partidos, notando como os grupos tribais não têm grande confiança nos partidos 

políticos, existindo mecanismos que permitem às tribos manter a sua influência apesar do 

aparecimento dos partidos. Analisámos, ainda, a comunicação entre os líderes tribais e os 

deputados. Os entrevistados confirmam a existência de contactos diretos entre os Sheiks 

tribais e os deputados para negociar e discutir as questões relativas às tribos, porque a 

maioria dos deputados no parlamento representa as suas tribos. De facto, notámos que os 

deputados no parlamento são selecionados e apoiados por seus grupos tribais e cada 

deputado escolhido pelas tribos representa os seus interesses.  

Notámos, ainda, a difícil relação entre as tribos e o governo, embora cada tribo 

procure apoiar o governo mais próximo geograficamente. As tribos tendem a não 

estabelecer relações diretas com o governo, frequentemente criticados pelos membros das 

tribos pela falta de legitimidade e pelo falhanço das instituições. Além disso, as tribos 

optam por procurar manter-se independentes e sem relação com o governo. Apesar da 

complexa relação das tribos com os governos, parlamentos e partidos, a influência das 

tribos manteve-se particularmente visível nas questões de segurança.  

A crise de legitimidade das instituições políticas permitiu que as tribos ganhassem 

mais poder, especialmente nas questões de segurança.  Assim, começou a existir uma 

grande colaboração entre os grupos tribais e as instituições de segurança no país. Para 

além disso, como notamos, os conflitos e tensões inter-tribais tendem a ser resolvidos 

pelos Sheiks tribais.  
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Capítulo 7 – Conclusões e trabalho futuro 
 

“As nações que possuem muitas tribos e grupos são raramente controladas pelo Estado” (Ibn 

Khaldun, 2014: 528). 

 

Este trabalho de investigação procurou contribuir para a compreensão do papel 

político das tribos, analisando o caso da Líbia no período posterior à revolução da 

Primavera Árabe em 2011. Como nota El-Katiri (2012: 9), “as dinâmicas tribais na Líbia 

ainda não conseguiram tomar o seu devido lugar como um dos principais temas de 

discussão e análise durante e após a guerra civil” na Líbia.  

Neste quadro, a investigação centrou-se em três dimensões principais. Primeiro, a 

estrutura interna das tribos, compreendendo o seu funcionamento interno. Segundo, as 

interações entre as tribos, quer em termos de competição e conflito como de cooperação. 

E, por fim, a relação das as tribos com as instituições formais do Estado.  

A partir deste trabalho de investigação, percebe-se que a Líbia é um dos países 

árabes com mais diversidade tribal, onde existem diversas tribos alargadas e cada tribo 

destas é composta por um conjunto de grupos e subtribos. Possuem um sistema tribal 

tradicional muito forte baseado nas regras e leis consuetudinárias e tradicionais. A tribo 

é uma unidade social e política liderada por uma pessoa escolhida pelos membros e sábios 

da tribo (Moscati, 1957). Nas comunidades tribais da Líbia, cada tribo tem uma liderança 

que assume a responsabilidade de gerenciar a tribo. 

A liderança tribal na Líbia é composta pelos Sheiks (pessoas mais velhas) e 

membros sábios e privilegiados que instituem o que é chamado localmente do conselho 

tribal da tribo. Este conselho tribal da tribo é geralmente escolhido pelos seus membros e 

encarregado de operar e agir em nome dos mesmos, por forma a organizar a vida da 

população e os assuntos internos da tribo, bem como as suas atividades sociais e políticas 

a nível nacional. Os conselhos tribais das tribos desempenham diferentes tarefas sociais 

e políticos e constituem as entidades mais poderosas e influentes dentro das suas tribos – 

através desses conselhos tribais, as tribos começam a desempenhar seu papel a nível local 

e nacional. Estes conselhos são chefiados por Sheiks tribais que atuam como 

representantes do poder superior (que é o conselho), operando em coordenação com o 

resto de membros da tribo. De resto, o líder da tribo é o responsável principal pela sua 
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organização perante as instituições estatais e os outros grupos tribais a nível nacional. O 

presidente ou o Sheik do conselho da tribo é escolhido pelos membros da tribo com base 

nas suas capacidades pessoais. 

Neste trabalho de investigação, foram analisadas as motivações dos conflitos e 

tensões inter-tribais. No período após a revolução, a Líbia sofreu de uma série de conflitos 

armados em diferentes regiões (Wehrey, 2012; Lacher, 2014; Eriksson,2015; Ben Lamma 

2017). Os resultados desta tese indicam que as tribos são uma parte desses conflitos, e 

por isso, este trabalho de investigação procurou analisar essas tensões e conflitos inter-

tribais e esclarecer suas motivações, num esforço de compreender como as tribos são 

envolvidas em conflitos armados pós-revolução. Assim, foram identificados três fatores 

que fomentaram os conflitos entre os grupos tribais: disputas políticas; luta por recursos 

económicos e poder; e conflictos causados pelos fatores históricos. 

Os resultados desta investigação indicam que houve uma luta pelos recursos e pelo 

poder entre as tribos, onde estas lutam entre si para ganhar mais recursos que lhes 

permitem ter mais influência a nível nacional. A ambição de vários grupos tribais para 

ser influentes no país através de conquistar poder político e força económica gerou entre 

si tensões e conflitos armados. Para além disso, a investigação indica que alguns conflitos 

inter-tribais têm raízes históricas e a instabilidade que a Líbia sofreu após a revolução 

estimulou alguns grupos tribais a se vingarem e reavivarem estes conflitos antigos. Assim, 

o vazio causado pela ineficácia das instituições estatais após a revolução contribuiu para 

o aumento de conflitos inter-tribais. Esses conflitos e tensões inter-tribais têm vários 

efeitos negativos sobre a estabilidade política e a segurança dentro da sociedade. Para 

além dos conflitos inter-tribais, houve conflitos causados pelas mílicias armadas que 

tentam reforçar a sua posição política e económica. 

A investigação sobre o papel político das tribos na Líbia levou-nos a descobrir as 

relações mútuas e a interação entre os grupos tribais existentes na sociedade. Nesta tese 

foi possível compreender que várias tribos na Líbia tendem a manter relações fortes entre 

si e estabelecer alianças tribais por diferentes objetivos e razões. De acordo com o 

trabalho de Ahmida (1998), que abordou a história do país e dos grupos tribais durante a 

ocupação Otomana, é possível compreender que o fenómeno de alianças tribais não é 

novo. Aliás, houve várias alianças tradicionais entre as tribos da Líbia em períodos 

anteriores. No período após a revolução de 2011, muitas tribos estabeleceram alianças 
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como estratégia de manter a segurança, procurando aproveitar a força da tribo aliada para 

consolidar a sua presença entre o resto das tribos. Note-se que este tipo de aliança é 

comum quando existem divergências e conflitos entre várias tribos, com algumas a 

optarem por estabelecer alianças tribais para limitar a ameaça de outras. Assim, as tribos 

procuram proteger os interesses, aproveitando essas alianças. 

Após a análise das perspetivas dos entrevistados, foi possível constatar que alguns 

deles argumentam que há alianças tribais que têm objetivos nacionais. Neste contexto, 

eles assumem que após a revolução o país registou um fraco nível de segurança, razão 

pela qual vários grupos tribais se juntaram e estabeleceram estas alianças para sua 

segurança como resultado de fracasso institucional dentro do Estado no período pós-

revolução. Da análise de dados da imprensa, conseguimos destacar diversos encontros, 

atividades e reuniões realizadas entre os grupos tribais discutirem os problemas de 

segurança, os desafios políticos e para desempenharem um papel nesses domínios. Em 

alguns destes encontros, as tribos apresentaram diferentes planos e propostas em relação 

às questões políticas e de segurança devido ao vazio institucional e a existência das 

milícias armadas. A partir deste trabalho de investigação, destacamos que as tribos 

procuraram reforçar sua influência e seu papel no contexto político da Líbia através da 

sua intervenção nas questões políticas, questões de segurança e no combate às milícias 

armadas. 

Todas estas alianças e conflitos inter-tribais constituem uma evidência de que as 

tribos no período após a revolução não ficaram de braços cruzados. Antes, procuram 

estabelecer a sua presença e relevância em termos políticos, económicos e de segurança. 

Assim, as tribos desenvolveram-se como uma alternativa às instituições estatais fracas, 

especialmente nas questões de segurança e na organização de assuntos dos seus membros 

– uma vez que a falta de segurança afeta as tribos, as tribos passaram a ocupar um lugar 

nas questões segurança e nas questões políticas. 

De resto, foi possível verificar que o poder político das tribos aumentou no país. 

A influência política dos grupos tribais dentro das instituições do Estado estendeu-se para 

se tornar o principal dominador do processo de seleção dos candidatos para o parlamento 

por meio de seus membros, que foram escolhidos para o Congresso Geral Nacional e 

depois para a Câmara dos Representantes da Líbia. Os dados indicam que as tribos 

desempenharam um papel significativo neste processo eleitoral por meio do uso das 



146 

 

afiliações tribais para escolher os deputados que representarão suas tribos no parlamento. 

A existência de representantes das tribos no parlamento permitiu para que os grupos 

tribais tenham influência dentro do corpo legislativo e participem na discussão de 

diferentes questões políticas e sociais, aproveitando essa oportunidade para promover os 

interesses das suas tribos.  

A fraca capacidade do Estado e das instituições formais, que se reflete nos baixos 

níveis de confiança da população nas instituições políticas, contribui para este maior papel 

das tribos. Observamos que as tribos e os Sheiks tribais são chamados para resolver as 

divergências e os conflitos inter-tribais bem como em questões de segurança. Esta procura 

por maior influência reflete-se também na articulação das tribos com o Exército Nacional 

da Líbia, apoiando economicamente e com tropas nas operações militares.  

Parece ser inquestionável que a influência das tribos é maior no contexto atual que 

durante o regime de al-Gaddafi. O declínio da influência das instituições estatais e a 

divisão política sofrida depois de revolução levaram a que as tribos constituissem uma 

peça paralela às estruturas do Estado importante, ainda que longe de ser única (veja-se 

por exemplo também a crescente influência das milícias ou as redes de comércio ilícito). 

Emerge assim um ciclo vicioso. A instabilidade nas instituições formais leva a uma maior 

intervenção das tribos, mais não seja para assegurar o bem-estar e segurança das suas 

populações. Contudo, esta maior intervenção mais difícil a consolidação das instituições 

formais, tornando a paz e segurança na Líbia um objetivo difícil de atingir. A proposta de 

uma Carta Nacional por parte das tribos sugere que muitas das tribos têm consciência da 

necessidade de criar instituições formais fortes e de ultrapassar este ciclo vicioso. 

Contudo, no contexto fragmentado da Líbia, a saída deste padrão requer a cooperação e 

entendimento entre vários atores-chave, algo que está longe de ser fácil alcançar. 

Apesar deste trabalho de investigação e todo o esforço feito para cobrir as 

dinâmicas tribais e a seu papel política na Líbia no período pós-revolução da Primavera 

Árabe, ainda há muito a descobrir sobre este assunto. Como é conhecido, nenhum 

trabalho cientifico pode abordar um determinado assunto de forma completa. A questão 

das tribos na Líbia é uma das questões sensíveis e complexas na sociedade da Líbia e não 

pode ser resumida num estudo só, especialmente os aspetos políticos – à medida que o 

poder político dos grupos tribais da Líbia vai crescendo, o trabalho futuro não deve 

negligenciar este assunto. 
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Em investigação futura poderá ser relevante estudar de forma aprofundada o 

impacto de divisões internas, especialmente a fragmentação tribal, sobre o sentimento dos 

cidadãos em relação à questão da cidadania. De acordo com a perspetiva de Huntington 

(1968), pode-se verificar que nas sociedades do continente africano, as pessoas tendem a 

ser mais leais às suas tribos do que o próprio Estado. Por isso, crê-se que seria interessante 

analisar o efeito dessas divisões sobre a questão de cidadania e ver se a fragmentação 

interna afeta a lealdade dos cidadãos ao seu Estado. 

Para além disso, será interessante investigar a questão da reconciliação nacional e 

verificar o papel que as tribos poderão ter neste processo. Os entrevistados confirmaram 

a necessidade de organizar um projeto de reconciliação nacional e abrangente entre todos 

os líbios para acabar com a crise existente no país. Neste trabalho de investigação, 

tentámos destacar o papel das tribos na resolução de conflitos e disputas inter-tribais. 

Trabalhos futuros poderão estudar o papel das tribos no projeto de reconciliação nacional, 

englobando todas as facções da Líbia e não só as tribos. De facto, afigura-se difícil que a 

tão necessária paz na Líbia se consiga sem esta reconciliação nacional.  
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Anexo 1- Guião das entrevistas para as tribos 

Módulos Objetivos específicos Questões específicas 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Introdução 

 

Desbloquear e estabelecer relação de confiança 

com o entrevistado; 

 

Conhecer as diferentes perspetivas dos potenciais 

entrevistados sobre a composição da sociedade da 

Líbia; 

 

Descobrir as estruturas tradicionais no país; 

 

Identificar a diferença entre a Líbia e os países 

vizinhos no que diz respeito ao tribalismo. 

1. Gostaria de saber um pouco mais sobre a sua tribo [mencionar o 

nome da tribo]. Como é que se estrutura? 

2. Quantas pessoas são representadas por esta tribo? 

3. Se tivesse de se definir, diria que é em primeiro lugar ‘Líbio’ ou 

membro da tribo [nome da tribo]? (ver se eles referem as suas 

tribos antes ou não, e ver se eles reforçam os seus interesses mais 

do que os interesse do Estado). 

4. Para si, o que torna uma tribo influente no panorama político 

nacional? 

5. Estudos sugerem que a diversidade tribal na Líbia é maior do que 

em outros países vizinhos. Para si, o que explica esta 

diversidade? 

6. No seu entender, quais são as principais consequências desta 

diversidade? (ver se é considerada uma riqueza ou um problema). 

 

IV 

 

As tribos no contexto 

atual (pós revolução) 

 

 

Compreender a situação política do país no 

período pós-revolução; 

 

1. A Líbia no período pós-revolução assistiu tensões e conflitos 

tribais e alianças entre algumas tribos. Na sua opinião, quais as 

linhas de divisão e fragmentação entre as tribos? Quais as linhas 

de aliança entre as tribos?  

2. Que fatores explicam estas linhas de divisão e de aliança entre as 

tribos? (Luta de poder, recurso económicos etc). 

http://numeracaoromana.babuo.com/IV-numero-romano
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Conhecer o efeito das tribos sobre a transição 

democrática; 

 

Descobrir a presença tribal nas questões políticas e 

sociais; 

 

Compreender como o governo lida com os grupos 

tribais; 

 

 

3. Será que a divisão que o país registou depois da revolução foi o 

culminar de conflitos anteriores? Desde quando existem estas 

divisões; que fatores explicam esta divisão? 

4. No seu entender, até que ponto os conflitos tribais têm 

contribuído para a instabilidade política na Líbia atualmente? 

Porquê? 

5. Nesta fase, qual é papel político das tribos no país? 

 

6. Em que domínios se nota atualmente a influência das tribos? Dos 

seguintes domínios quais destacaria como mais importantes: 

a) Podem determinar eleições locais 

b) Podem determinar eleições nacionais 

c) Podem influenciar políticas públicas através da distribuição de 

recursos financeiros 

d) Podem usar o poder financeiro que têm para ter mais influência 

e) Podem apoiar algum partido 

f) Podem expressar necessidades da sociedade através da 

comunicação social 

g) Ter representantes em posições chave do governo (patronagem) 

h) Questões sociais na sociedade 

i) Outros? Quais? 

7. No seu entender, como é que se tem articulado a atividade das 

instituições governamentais e a atividade das tribos? 



164 

 

8. -As tribos têm algum papel no processo de transição para a 

democracia? 

9. É correto pensarmos que a diversidade tribal na Líbia dificulta o 

processo de transição para a democracia? Porquê? E como? 

10. No seu entender, no cenário atual, é mais importante aumentar 

ou reduzir o poder das tribos? 

 

 

 

 

V 

Questões específicas 

das tribos 

entrevistadas 

 

 

Obter mais informação sobre a tribo do 

entrevistado (relações, posições, objetivos e 

ambições); 

 

Sistematizar parte da informação cedida 

anteriormente. 

1. No seu entender, qual a maior ambição (ou o grande objetivo) da 

sua tribo? 

2. Algum membro da sua tribo participou ou participa atualmente 

em soluções governativas? Em que governo? E que funções 

desempenhou? 

3. Como é que se financiam as atividades da sua tribo? (a sua tribo 

recebe apoio financeiro de governo ou de outras entidades?) 

4. A tribo mantém ou já estabeleceu relações e alianças tribais com 

outras tribos e grupos étnicos no país? Quais? Em que consistem 

essas alianças? 

5. A sua tribo apoia algum partido ou grupo político? Qual e 

porquê? 

6. Como caracterizaria a relação entre a sua tribo e o governo e 

partidos no contexto atual? 

 

VI 

O futuro político da 

Líbia 

Ter uma ideia sobre o provável papel tribal no 

futuro próximo da Líbia; 

 

1. Na sua opinião, qual o papel que as tribos poderão ter no futuro 

próximo da Líbia? 

2. Que soluções, que caminhos apontaria como necessários para 

favorecer a transição para a democracia? 

http://numeracaoromana.babuo.com/V-numero-romano
http://numeracaoromana.babuo.com/VI-numero-romano
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Conhecer as possíveis soluções para resolver a 

crise da Líbia. 

3. -Será que há alguma coisa ou um ponto importante que eu não 

referi? 

4. Há alguma pessoa que considere que eu deva entrevistar para 

obter mais informação sobre o tema em análise? 

Nota: Entre parênteses, estão incluídas algumas notas pessoais, que não farão parte das perguntas colocadas inicialmente. Servirão apenas para clarificação, caso o entrevistado 

necessite. 
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Anexo 2- Guião das entrevistas para os deputados 

Módulos Objetivos específicos Questões específicas 

 

 

 

 

I 

Introdução 

Desbloquear e estabelecer relação de 

confiança com o entrevistado; 

 

Conhecer as diferentes perspetivas dos 

potenciais entrevistados sobre a 

composição da sociedade da Líbia; 

Identificar a diferença entre a Líbia e 

os países vizinhos no que diz respeito 

ao tribalismo. 

1. Há quanto tempo exerce funções como [referir o nome do cargo]?  

2. No exercício das suas funções, com que frequência contacta/ é contactado 

por líderes tribais? 

3. Como caracteriza a relação entre os políticos e membros tribais?  

4. Encara como positiva a existência de proximidade entre as estruturas 

políticas e tribais? Porquê? 

5. Estudos sugerem que a diversidade tribal na Líbia é maior do que em outros 

países. Para si, o que explica esta diversidade? 

6. No seu entender, quais são as principais consequências desta diversidade? 

(ver se é considerada uma riqueza ou um problema).  

 

 

 

IV 

Líbia no contexto atual (pós-

revolução) 

 

Compreender o cenário político no 

período pós-revolução; 

 

Conhecer a relação entre o governo e 

os grupos tribais; 

 

Descobrir o poder das tribos no 

contexto catual; 

 

 

 

Descobrir as lealdades tribais e o papel 

das tribos no contexto atual. 

1. Como pode caracterizar as alianças tribais no contexto atual? 

2. Qual é o papel político que as tribos desempenham atualmente? 

3. Em que domínios se nota atualmente a influência das tribos? Dos seguintes 

domínios quais destacaria como mais importantes:  

a) Podem determinar eleições locais 

b) Podem determinar eleições nacionais 

c) Podem influenciar políticas públicas através da distribuição de recursos 

financeiros 

d) Podem usar o poder financeiro que têm para ter mais influência 

e) Podem apoiar algum partido 

f) Podem expressar necessidades da sociedade através da comunicação social 

g) Ter representantes em posições chave do governo (patronagem) 

h) Questões sociais? Como? 

i) Outros? Quais? 

http://numeracaoromana.babuo.com/IV-numero-romano
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4. No seu entender, é correto pensarmos que as tribos dificultam a transição 

pacífica no período posterior à revolução? Porquê? 

5. No seu entender, até que ponto os conflitos tribais têm contribuído para a 

instabilidade política na Líbia atualmente? 

6. Como você pode caracterizar a relação entre os grupos tribais e governo 

atual? 

7. Em que medida sentiu pressões no exercício das suas funções por parte de 

membros das tribos?  

8. Será que existem poderes externos (países, organizações) que apoiam 

alguma tribo ou grupo étnico no país? Quais são estes poderes externos? E 

porquê fornecem apoio às tribos? 

 

V 

O futuro político da Líbia 

Ter uma ideia sobre o provável papel 

tribal no futuro próximo da Líbia; 

 

Conhecer as possíveis soluções para 

resolver a crise da Líbia 

1. Na sua opinião, qual o papel que as tribos poderão ter no futuro próximo da 

Líbia? 

2. Que soluções, que caminhos apontaria como necessários para favorecer a 

transição para a democracia? 

3. Será que há alguma coisa ou um ponto importante que eu não referi? 

4. Há alguma pessoa que considere que eu deva entrevistar para obter mais 

informação sobre o tema em análise? 

Nota: Entre parênteses, estão incluídas algumas notas pessoais, que não farão parte das perguntas colocadas inicialmente. Servirão apenas para clarificação, caso o entrevistado necessite.  

 

 

http://numeracaoromana.babuo.com/V-numero-romano
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Anexo 3- Carta de consentimento 

 

 رسالة موافقة

 

( ، أعلن موافقتي للمشاركة                                                لجميع المقاصد واألغراض ، أنا ، )
في هذه الدراسة حول الدور السياسي للقبائل في ليبيا وأسمح باستخدام البيانات التي قدمتها بشكل 

فقا لضمانات السرية كالحيادية تطوعي ، وأنا علي بينة بأنها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي و
 والتحفظ علي ذكر اإلسم الممنوحة من قبل الباحث ، محمود مفتاح تامر الفرجاني . 

 

 

Carta de consentimento 

 

Para os devidos efeitos, eu, (                                                    ), declaro aceitar participar neste 

estudo sobre  o papel político das tribos na Líbia e permito a utilização dos dados que de forma 

voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas 

garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo investigador, Mahmoud 

Moftah Tamer Alferjani. 

 

Data / التاريخ  

 

 Assinatura/ التوقيع  
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Anexo 4 - Lista das elites tribais entrevistadas 

O nome de 
entrevitado 

Características 

Mohammed El-
baragoty 

É o Antigo Presidente do Conselho Superior das Tribos líbias. Atualmente, ele é um membro da Comissão da Reconciliação Nacional. 
E é um membro do conselho social da tribo da warfalla. 
 
O Sheik (Líder) Mohammed El-baragoty participou em várias conferências e reuniões com representantes de países, organizações e 
outras entidades no âmbito da organização do projeto da reconciliação nacional. Entre estes encontros foi um encontro entre o presidente 
do Chade Idriss Déby e os representantes de algumas tribos e entidades políticos na Líbia em agosto de 2017. 

Salah adin 
Alsokri 

É uma figura social muito conhecida na Líbia, especialmente na sua tribo Warfalla e um professor universitário na Universidade de 
Bangazi. Para além disso, o senhor Salah adin Alsokri é um membro do conselho social da tribo da warfalla. 

Faraj Abo 
Hassan Obedi 
 

É o Sheik (Líder) do conselho social da tribo de Obeidat no leste do país e representante da sua tribo na Comissão da 
Reconciliação Nacional. 
 
O Sheik Faraj Abo Hassan foi escolhido para participar numa conferência que decorreu na Nova Iorque entre os Líderes das 
tribos da Líbia e os delegados do Reino Unido e Estados Unidos ao conselho de segurança da ONU em março de 2017 para 
discutir a situação da Líbia. 

Hameed Ali É uma figura social e um membro do conselho social da tribo de Obeidat 
Fath alah 
Reslan 

Ela é o Ommda (Líder) da tribo de Alsawaer e uma das figuras tribais mais influentes na região da Cyrenaica. 

Abdo alah Atia Um membro e o porta-voz do conselho social da tribo de Alsawaer. 
Dawod abo 

Etleha 
É um membro do conselho social da tribo da Tawergha. Também ele é m um dos cinco indivíduos que representam a sua tribo Tawergha 
na região da Tripolitânia no oeste da Líbia.  

Faraj Younes É uma figura social e um membro conselho social da tribo da Tawergha. 
Abdo alah 
Alkilani 

É considerado um dos indivíduos privilegiados na sua tribo. Ele é uma figura social bem conhecida dentro do conselho da tribo de 
Alasabea. 
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Anexo 5- Lista dos deputados entrevistados 

Nome de entrevistado Cargo que exerce Grupos 
parlamentares 

/ Partidos 

Círculo 
eleitoral 

Características e o registo de atividades 

Ali Tekbali É um deputado da Câmara dos 
Representantes da Líbia. 

Bloco da 
soberania 
nacional 

Tripoli Membro do conselho nacional de transição lda 
Líbia durante a revolução de 2011. 

al-Haadi al-Saair É um deputado da Câmara dos 
Representantes da Líbia. É o presidente 
do bloco do sul no parlamento.  

Presidente do 
bloco do sul 

Brak El-Shati É um membro de comitê de diálogo político na 
Líbia desde abril de 2017. Durante o antigo 
regime era secretário-geral da justiça e também 
era Secretário-geral das relações exteriores da 
Comunidade dos Estados Sahelo-Saariano. 

Adnan al-Shaab É um deputado da Câmara dos 
Representantes da Líbia. 

Independente Messalata Trabalhou como um funcionário do órgão de 
controlo da administração pública desde 2000 
até 2013. 

Embrahim Krnafuda É um deputado da Câmara dos 
Representantes da Líbia. 

Bloco do sul Ubari Antes de ser um deputado era um empresário 
 

Abdo al-Kaadir Issa É um deputado da Câmara dos 
Representantes da Líbia.  

Independente Ubari É um membro de comitê de diálogo político na 
Líbia desde abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

 


