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● Apenas um mês desde o início
dos confrontos, mais de 400 mil
refugiados deixaram a Líbia e
não há qualquer sinal de que o
fluxo vá perder força nos próxi-
mos dias. Na fronteira com a Tu-
nísia, acampamentos abrigam
mais de 160 mil pessoas. No la-
do egípcio da fronteira, a situa-
ção é ainda mais crítica. O gover-
no do Cairo recusa-se a aceitar a
construção de campos de refugia-
dos pela ONU no local.

Por dia, cerca de 6 mil pes-
soas estariam deixando o país. O
número chegou a cair para ape-

nas 2 mil quando os ataques da
coalizão começaram. Muitos ti-
nham a esperança de que o go-
verno de Muamar Kadafi cairia
rapidamente. Mas não foi nada
disso que ocorreu. No acampa-
mento de Choucha, na Tunísia,
mais 9 mil pessoas pediram para
receber a ajuda dada pela ONU.

Muitos ainda tentam chegar
até a Europa, cruzando o Mar Me-
diterrâneo. Muitos, porém, não
completam a travessia. No fim de
semana, 70 corpos foram encon-
trados na costa da Líbia. Há dois
dias, 400 líbios “desaparece-
ram” em alto mar depois de uma
tempestade. “A crise está longe
de um fim. Temos de nos prepa-
rar para um longo processo ",
declarou o representante da
ONU William Swing. /JAMIL CHADE

● 15 de fevereiro
Início dos protestos em
Benghazi após a prisão de
ativista de direitos humanos

● 17 de fevereiro
Oposição convoca manifestação
para o “dia de fúria”e 15
morrem na repressão

● 22 de fevereiro
Número de mortos na
repressão ultrapassa 200

● 26 de fevereiro
ONU sanciona Kadafi e sua
família; EUA e Europa articulam
investigação internacional
contra crimes de Kadafi

● 1º de março
ONU suspende Líbia do Conse-
lho de Direitos Humanos

● 08 de março
Tropas de Kadafi obtêm
vantagem nos principais fronts

● 17 de março
ONU autoriza intervenção
militar para frear Kadafi

● 20 de março
EUA e França iniciam ataques;

rebeldes avançam

● 28 de março
Otan assume o comando;
Kadafi recupera terreno

Vice-chanceler da
Líbia apresenta
proposta de paz
Abdul Ati al-Obeidi viaja para Atenas e abre negociações sobre o
conflito; filho de Kadafi teria proposto ‘transição democrática’

Pior cenário
previsto pela
ONU se confirma

TURBULÊNCIA

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Depois de mais de um mês e
meio de conflito armado, o go-
verno de Muamar Kadafi teria
enviado ontem a Atenas, na
Grécia, um emissário para dis-
cutir uma saída diplomática
para a crise política na Líbia.
Supostamente falando em no-
me do regime, o vice-chance-
ler Abdul Ati al-Obeidi encon-
trou-se com o ministro das Re-
lações Exteriores grego, Dimi-
tris Droustas, levando uma
proposta de paz com os rebel-
des não revelada.

As aparentes negociações
ocorreram ao mesmo tempo em
que surgiam rumores de que um
dos filhos de Kadafi teria uma
proposta de “transição” de go-
verno. O encontro entre os chan-
celeres foi confirmado pelo go-
verno grego. Após a reunião, o
gabinete de Droustas divulgou
nota oficial sobre as discussões.

“Segundo as afirmações do en-
viado líbio, parece que o regime
está buscando uma solução”, diz
o texto. Em resposta, o grego te-
ria reforçado as condições im-
postas pela comunidade interna-
cional: “Respeito total e aplica-
ção das decisões da ONU, cessar-
fogo imediato e fim da violência
e das hostilidades, em especial
contra populações civis da Lí-
bia”.

A realização do encontro refor-
ça as suspeitas de que o governo
de Muamar Kadafi está buscan-
do uma solução política para o
impasse no interior do país. On-
tem, o jornal The New York Times
afirmou que um dos filhos do lí-
der líbio, Saif al-Islam Kadafi, te-
ria apresentado uma proposta

de “transição para uma democra-
cia constitucional” aos países lí-
deres da coalizão – EUA, França
e Grã-Bretanha. Segundo a su-
posta oferta, a transição seria li-
derada pelo próprio Saif.

A proposta teria causado atri-
tos entre a família. Outros dois
filhos, Mutassim Kadafi, conse-
lheiro de Segurança Nacional, e
Khamis Kadafi, comandante das
forças de elite, teriam se oposto
à iniciativa. Educado em univer-
sidades da Europa, Saif é conside-
rado na Líbia como o membro da
família mais aberto às reformas
políticas.

Nenhuma confirmação foi di-
vulgada em Trípoli sobre as su-
postas reuniões diplomáticas.
Na Europa, as eventuais negocia-
ções e as deserções, como a do
ex-chanceler líbio Moussa Kous-

sa são apresentadas pela coali-
zão como sintomas da perda de
poder do regime.

Combates. Mesmo que as dis-
cussões diplomáticas tenham ga-
nhado o primeiro plano desde a
última semana, os conflitos ar-
mados prosseguem no interior
do país. Ontem, rebeldes do
front leste teriam recuperado o
controle da cidade de Brega, um
dos maiores polos da indústria
petrolífera da Líbia.

Já a Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) teria
realizado 58 voos armados sobre
o país – sem informar o número
de alvos atacados. A aliança
atlântica conta agora com 116
aviões da coalizão, já que os EUA
retiraram do front suas 90 aero-
naves.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




