
Aliadosnao 
seentendem 
sobre alcance 
deopera~ao 
Derrubar Gaddafi nao e meta, dizem 
militares; para politicos, e necessfuio 

EUA tentam manter 0 

apoio dos seus aliados 
no mundo irabe; Llbia 
acusa coalizio de matar 
civis em ataque a Sirte 

OM AG~NCIAS DE NOTfcIAS 

o terceiro dia de ataques 
da coalizao liderada por 
EUA, Franl'" e Reino Unido 
as for~as do .litador llbio 
MUammar Gaddafl foi mar
cado por deseniendimentos 
sobre 0 alcance da opera~ao 
dentro da propria alianI"'-

Chefes militares, como 0 
americana Carter Ham e 0 
brit~nico David Ricbards, 
afirmaram que a a~o nao 
tem Gaddall como alvo -am
bos ressaltaram que 0 objeli
vo fixado pela resolu~o da 
OND e a prot~o decivis_ 

No entanto, 0 ministro da 
Defesa do Relno Unido, Liam 
Fox, disse que a derrubada 
de Gaddall-cujo paradelro e 
desconbecido- esffi de acor
do com a resolucao se se 
constatar que 0 ditador esffi 
amea~doavidadeeMs_ 

Essa idela foi reforl"'da pe-
10 porta-voz do premi@David 
Cameron ao destacar 0 tre
cbo que fala em tomar "todas 
as med!das necessBrlas"_ No 
Pariamento 1ng1@S, Cameron 
aflrmou que os ataques evita
ram urn "massacre" em Ben
ghazi, a capital dosrebeldes_ 

Em entrevisla no Chile, 0 
presidente dos EUA, Barack 
Obama, deciarou que a a~ao 
deve ser mantida dentro dos 
limites determinados pelas 
Nacoes Unidas, mas voiton a 
dizer que Gaddafi deve sair_ 

A discussao tem ImpJica
coes no MUndO &rabe, onde 
se teme que a missaova alem 
da zona de exclusao aerea e 
adote como objetivo princi
pal aderrubada do regime_ 

Cientes disso, os EUA ten
tam manter 0 apoio dos alia
des arabes_ Obama telefonou 

ANALISE 

para 0 reiAbdullab, dalor~
nia; seu vice, 10eBiden, falou 
a llderesde Argi\lia eKuait 

Tambem nao hi clareza 
sobre quem cbefiara as ope
ra~oes_ No Chile, Obama dis
se que os EUA pretendem 
transferir 0 comando a alia
des "em questao de dias"_ 

Reuniii.o da Otan (alianI'" 
militar ocldental) ontem em 
Bruxelas, porem, terminou 
em Impasse: a Turquia, que 
integra a alian~a, se OpOe a 
a~o. e nao houve acordo so
brequemdeveco~-la 

NOVIIS ATAQIlES 

Ontem a noite, relatos da
yam conta de novos ataques 
a Tripoli 0 governo 1lbio acu
sou a coalizlio de matar eMs 
em bombardeios a partos e 
ao aeroporto de Sirte, terra de 
Gaddafl_ Ate a conclusao 
desta ed!~ao, nao havia deta
lhes sobre o total de mortos_ 

Militares americanos, par 
sua vez, disseram que os 
avan~ dos governistas so
bre Benghazi e Ajdabiyab fo
ram contidos pelos alaques. 
Segundo moradores de Mis
rata, forI"'" pro-Gaddafi alve
jaram pessoas desannadas, 
matandoao menos nove. 

) RUSSIA 
PUTIN DIVERGE 
DEMEDVEDEV 
SOBRE ATAQUE 

Aliados, Vladimir Putin e 
Dmitri Medvedev, premie e 
presidente da Russia, di
vergiram sobre a Ubla_ Pu
tin cbamou a a~&o militar 
de "convoca~ao para uma 
cruzada"', insinuando ca
rater religioso; para Med
vedev, 0 terroo "cruzada" e 
"inaceitiivel"_ 0 pals tera 
elei~ijes em 2012 e ambos 
podemserconcorrenles. 

Texto da GNU autoriza alvejar 
Gaddafi, defendem advogados 
OWEN BOWCOTT 
DO -GUARDIAN" 

AJvejar Muammar Gaddafl 
e seu alto comando militar e 
permissivel sob os termos da 
resolu~ao do Conselbo de Se
guran~a da OND, segundo 
advogadosintemacionals_ 

Mas a mudan~a de regime 
na Ubia -0 desejo Ultimo da 
malorla dos palses que apro
von a m~o- nao e objetlvo 
especlficadoem nenbum dos 
29 pontos dotextoda OND_ 

Se isso acontecer, sera um 
subprodutodainterven~ao_ 

A frase-cbave naresol~ao 
1_973 da OND, "tomar todas 
as med!das neeessBrlas ( ___ ) 
para proteger civis e areas 
povoadas por civis sob amea
~ de ataque"', autoriza aos 
Estados participantes algu
ma margem para decidir 0 
quee militarmentepossiveL 

As ambiguidades provoca
das por uma formula~ao tao 
pouco precisa poderlio ate 
mesmotersido intencionals_ 

"As vezes as resol~Oes da 
OND sao pouco claras depro-

posito", diz Anthony Aust, 
ex-assessor da Chancelaria 
bri~nica que ajudou a red!
girotexto sobre 0 Kuait 

Pbi1ippe Sands, professor 
de direito no University Co
llege London, cr@ que 0 llder 
libio carre risco pessoal. 

"A autoriza~o de 'todas 
as medidas necessirias' e 
ampla e parece permitir que 
Gaddall seja alvejado", ele 
escreveu no "Guardian"_ 

E ja ba uma divisao pollli
ca emrela~o a interprela~ao 
feiladaresolu~odaOND_ 

o Relno Unido contempla 
a possibilidade de lanl"'l ala
ques diretos contra 0 llder ll
bio, com 0 argumento de que 
ele esta por tras das ordens 
paraatacar eMs no pais. 

Mas 0 secretirio de Defesa 
dos EUA, Robert Gates, pare
cen teruma visao mais restri
lados terroos daresolu~ao_ 

"Se comet;armos a acres
centar objetivos adidonais, 
acho que criaremos um pro
blema", disse osecretirio_ 

Tradu~lo de CLARA ALLAIN 

Rebeldes llbio. agitam bandeira antip do pals, banida pelo ditador Muammar Gaddafi, em Benghazi, capital insnrgente 

Rebeldes esperam mais a~oes estrangeiras 
Combates com for~as leais a Muammar Gaddafi se concentram na cidade de Ajdabiyah 

SAMYADGmRJll 
ENVIADO ESPECIAL A ZWETYNA (LiBIA) 

Repelidas da capital rebel
de, Benghazi, tropas do dita
dor Muammar Gaddall ga
nharam novo f6lego ao im
por ontem resist@ncia e bai
xas aos combatentes insur
gentes, que pedem mais 
bombardelos internacionals 
contraalvos governistas_ 

A queda de bra~o entre in
surgenles apoiados polllica e 
militarmente pelas pot@ncias 
aliadas e 0 ExOrdto 1lbio se 

concentra em Ajdabiyab, ci
dade a 150 km de Benghazi. 

Combatentes rebeldes que 
tentavam retomar Ajdabi
yah, ornie 0 Exercito monton 
posit;oes apos recuar do 
avant;O a leste no domingo, 
foram reeebidos a tiros de ca
nbao edisparos de foguetes_ 

Apos bater em retirada, 
eles Improvisaram uma base 
na beira da estrada a altura 
daaldelade Zwetyna 

No local, onde a Folba es
teve ontem, centenas de 
combatentes, a maioria jo-

yens eMs a paisana armados 
com fuzis Kalasbnikov sa
queados de bases militares, 
perambulavam, a espera de 
ordens superiores_ Tambem 
havia dezenas de moradores, 
Impedidos de voltar para ca
sa por causa dos combates_ 

A cada instante, rebeldes a 
bordo deveiculos voltavam a 
Zwetyna apos fracassar em 
furar a barreira governista 
em Ajdabiyab_ Os acessos es
tariam sob total controle das 
tropas deGaddafi. 

Carros traziam feridos, que 
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LIBIA 

eramreeebidos pelo Crescen
te Vermelbo_ Casos mais gra
ves eram encaminhados a 
bospitals de Benghazi 

o mlmero de mortos varia
va entre um e nove. Segundo 
relatos de quem voltava do 
front, as mas de Ajdabiyab 
estao chelas de corpos que 
naopodemserrecolhidos. 

"Sal de Benghazi achando 
que poderla entrar em Ajda
biyab para ajudar os feridos, 
mas a situa~o continua ten
sa", disse Flatem Hodairy, do 
Crescente Vermelho_ 

Carca~as de 
tanques viram 
ponto turistico 
DO ENVIADO A BENGHAZI (LiBIA) 

Em um poeirento descam
pado de beira de estrada 30 
km a oeste de Benghazi ja
zem dezenas de carcat;as 
queimadas e retorcidas de 
blindados do Exercito hDio_ 

li 0 que resloU da Imensa 
coluna de tanques e cami
nbOes que pretendia invadir 
o bastiao rebelde de Bengha
zi, mas acabou destro~ada 
no domingo por bombar
delos de cal"'S franceses_ 

o lugar desde entao se 
transformou nnma especie 
de ponto twistico do nacio
nalismo Insurgenle, simbolo 
da parcerla entre for~as re
beldes epotmcias ocidentais 
para acabarcom Gaddall_ 

Ontem, havia lanta genie 
querendo visitar 0 cen&rio do 
ataque que carros fonnavam 
urn engarrafamento de qua
se lkmna cbegadaao local_ 

Centenas de pessoas, in
clusive famllias com crian
I"'S, circulavam commisto de 
espanto e euforta entrelmen
sas pe~as de blindados e 
manchas de cinzas que co
brtam vartos metros quadra
des_ Muitos sublam nos res
tos de tanques para tirar fo
tos, fazendo 0 V da vitorta_ 

"Esses velculos estavam 
prestes a alacar minha cida
de_ Terla sido urn massacre_ 
Me da um imenso alivio ver 
isso aqui, sou muito grato a 
FlanI"''', disse 0 engenbeiro 
Mohamed Bacbir, SO, que Ie
YOU cunhado e sobrinbo para 
passearnos escombros. 

o cheiro de queimado se
guia forte, e alguns destr~ 
ainda queimavam_ No cbiio 
havia peda~os de roupa en
sanguentados. Dezenas de 
corpos de soldados que mor
reram no alaque haviam sido 
retirados anteontem_ (SA) 

Text Box
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




