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Els tresmoments claus
de la revolta que va
fer caure Gaddafi

Cronologia

17-03-2011
Comencen els atacs aeris de
l’aliança coordinada per l’OTAN

Després que rebels anti-Gaddafi
prenguessin el control deMisura-
ta, la tercera ciutat del país, i que
l’ONU i laUE imposessin sancions
contra el règim, elConsell deSegu-
retat de les Nacions Unides va au-
toritzar una aliança de països, co-
ordinats per l’OTAN, a atacar Lí-
bia. Van començar el 17 demarç.

21-08-2011
Les forces dels rebels entren a
Trípoli i la controlen

Després demesos lluitant, les for-
ces dels opositors van entrar aTrí-
poli el 21 d’agost. Gaddafi, alhora,
s’adreçava als libis per la televisió
per dir-los que lluitessin contra les
“rates” rebels. L’1 de setembre els
caps del nou govern interí, el Con-
sell Nacional de Transició, es tro-
benambels lídersmundialsaParís.

La inseguretat, encarnada en les
milícies, i les eleccionsque tindran
lloc al juny sóndos dels grans rep-
tes que afronta Líbia un any des-
prés de l’aixecament que va fer
caureMuammaral-Gaddafi.

El gran requisit per al CNT, se-
gonsRovera, és aturar la impunitat
de lesmilícies. “Si les autoritats no
passen a l’acció per restaurar l’im-
peri de la llei, la situació no millo-
raràpersi sola.Si investiguessinels
abusos comesos, això tindria un
efecte dissuasiu important”, diu.

Peraixòésclaulareintegraciódels
milicians –que no hagin comès
crims–alsseusoficisanteriors i a les
forcesdeseguretat.Garriguesafirma
queelCNTestàintentantcoordinar-
los.Enaquestsentit, l’investigadorés
optimista de cara al futur. “Després
de42anysdedictaduraambunesins-
titucionsmolt dèbils i de vuitmesos
deconflictemoltdur,iambungovern
ambpocsmitjans inoescollitpelpo-
ble, cal tenirpaciència”, considera.A
diferènciad’altrespaïsos,Líbiatéas-

segurats ingressos econòmics per a
molts anys gràcies al petroli i té una
societatdegranmajoriasunnita.“Hi
hamoltnacionalisme,moltorgullpel
queesvaaconseguirimoltesganesde
seguir avançant”, destaca.

Unaltrereptequedefinirà l’esta-
bilitat amitjà i llarg termini són les
eleccions a l’assemblea nacional,
que se celebraran abans del juny i
establiranel tipusdesistemapolític
que hi haurà. Ahir, un estudi con-
junt de les universitats d’Oxford i
Bengasi suggeriaqueun40%dels li-
bisdonensuporta la ideade liderat-
ge fort d’una persona o grup. Alho-
ra, el 16% dels enquestats estarien
preparatsperrecórrera laviolència
per finspolítics.La transicióés len-
ta i passa, també, per un canvi pro-
gressiu de la cultura política.e

MARTA BAUSELLS
BARCELONA. Un any després que
esclatés la revolta quederrocaria el
règimdeMuammar al-Gaddafi, Lí-
bia està llunydeviureuna transició
democràtica. El Consell Nacional
de Transició (CNT), que va agafar
les regnes després de la caiguda del
dictador, governa com pot un estat
on imperen el descontrol i la incer-
tesa. El país afronta un futur ame-
naçat per les milícies, que actuen
amb total impunitat.

Elgrandesafiamentacurt termi-
ni és la seguretat. Centenars demi-
lícies operen a tot el país amb total
impunitat i cometenviolacionsdels
drets humans, segons denuncia
Amnistia Internacional (AI) en un
informe publicat ahir. Les detenci-
ons il·legals i les tortures de presos
abunden, segons el document. Do-
natella Rovera, investigadora d’AI
sobre el terreny, explica a l’ARA:
“De totes les presonsquehe visitat,
només en una no s’hi practicaven
tortures, de vegades tan contun-
dents que provoquen lamort”.

AI també denuncia atacs de re-
venja i desplaçaments forçosos de
població. És el cas d’una localitat
properaaMisurata,de30.000habi-
tants,on“absolutamenttotshanes-
tatexpulsats icadacasahaestatcre-
mada”, diu Rovera. La situació és
fruit d’un clima de bàndols enfron-
tats ivenjancescontraanticsgadda-
fistes. “És molt necessària una re-
conciliació nacional”, diu Eduard
Soler, investigadordelCidobexpert
en el PròximOrient.

Poder local i domini de les armes
Les milícies armades es van orga-
nitzaraescala localquanvacomen-
çar la revolució. JuanGarrigues, in-
vestigador del mateix think tank
que ha viatjat a Líbia recentment,
explica que hi va influir un gran
buit institucional, promulgat pel
mateix Gaddafi, que va mantenir
dèbil l’exèrcitperevitarque fosuna
amenaça. El poder territorial
d’aquests grups, segonsSoler, radi-
ca en el fet que “se senten amb le-
gitimitat per haver lluitat contra el
règim anterior i tenen les armes”.
La situacióhaempitjorat elsúltims
mesos, quan les milícies han co-
mençat a barallar-se pel control de
certs barris.

L’armamentelvanobtenir,enal-
gunscasos,quanvandescobrirarse-
nals en ple caos del conflicte i, en
d’altres, el van comprar al mercat
negre o va ser proporcionat per es-
tats externs, comQatar.Ungreuer-
ror, per cert, segons Soler: “Si preo-
cupavaprecipitar lacaigudadeGad-
dafi per protegir la vida dels civils,
calia protegir-los també després”.

ESPERANCES DE CANVI
Un any després, molts libis encara creuen que es pot avançar cap a un sistema polític

estable i just. A la imatge, un home gesticulamentre celebra l’aniversari de la
revolució del 17 de febrer, a Bengasi. ESAMOMRANAL-FETORI / REUTERS
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Líbia, un any d’incerteses
El Consell Nacional de Transició perd control davant lesmilícies, que actuen amb impunitat

20-10-2011
Muammar al-Gaddafi
és capturat i assassinat

El 20 d’octubre els rebels van en-
trar a la ciutat natal i amagatall de
Gaddafi, Sirte, després d’un setge
de dos mesos. Van capturar-lo i,
l’endemà, van difondre la imatge
del dictador assassinat. El seu cos
seria enterrat en un indret secret
del desert del Sàhara, segons el
Consell Nacional de Transició.

On són els altres Gaddafi?

El clan dels Gaddafi és extens, i la
mort del dictadornoenva suposar
la desaparició. Un dels seus fills,
Saadi, va amenaçar la setmana
passada des de la veïna Níger –on
es va escapar a l’agost– en una en-
trevista televisada de liderar una
revolta contra el govern de transi-
ció libi. Segons ell, el seu pare en-
cara témolts seguidors al país, fins
i tot dins del mateix CNT. Dels al-
tres vuit fills del dictador, només
un, Saïf al-Islam,haestat capturat.
El que era el fillmésprominent i el
presumpte successor del coronel
va ser detingut al novembremen-

tre intentava creuar la frontera
cap a Níger. El Tribunal Penal In-
ternacional ha reclamat conèixer
l’estat de salut de Saïf, demanar-li
si vol representació legal i, sobre-
tot, que les autoritats líbies el tras-
lladin a l’Haia perquè sigui jutjat.
Els nous líders del país han deixat
clar que volen que sigui jutjat a Lí-
bia, però encara no se li han llegit
els càrrecs contra ell ni ha tingut
accés a un advocat. De la resta de
descendentsdeMuammaral-Gad-
dafi, tres s’han escapat del país,
dos han estat assassinats i dos es-
tan en situació desconeguda.
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