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● No sul do Afeganistão, domina-
do pelos insurgentes, moradores
temem uma nova guerra civil. Foi
o que ocorreu após a saída dos
soviéticos, em 1989, seguidos
pelos americanos que financia-
vam a resistência afegã. “No mo-
mento em que eles partirem, ha-
verá novamente uma guerra ci-
vil”, diz Hakimullah, de 20 anos,
que mora em Kandahar, berço
do Taleban.

O presidente afegão, Hamid

Karzai, disse ontem que a deci-
são americana de retirar 33 mil
soldados até o fim de 2012 é
“uma boa medida”. Ele havia aler-
tado os EUA e a Organização do
Tratado do Atlântico Norte que,
após quase uma década de pre-
sença no país, os estrangeiros
poderiam ser vistos como invaso-
res. Em relação ao temor de que
a saída dos militares estrangei-
ros resultaria em aumento da
violência, Karzai afirmou que a
juventude afegã protegeria a na-
ção contra o Taleban. Em nota, o
grupo prometeu ampliar os ata-
ques até a saída completa dos
estrangeiros. Há cerca de 100
mil soldados dos EUA no país.
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Na Líbia, uma operação americana sem base jurídica

O presidente Barack Obama anun-
ciou na noite de quarta-feira que
soldados americanos começarão a
se retirar do Afeganistão. Em Pa-

ris, duas horas depois, seu colega Nicolas Sar-
kozy proclamou que a saída dos soldados
franceses do Afeganistão se iniciará em se-
tembro. Para um chefe de Estado orgulhoso
da sua diferença, da sua originalidade, ir no
mesmo caminho que Obama, seguir a peque-
nos passos apressados a sombra gigante do
americano não é grande proeza.

Sarkozy é bizarro. Inteligente com certeza,
inventivo, corajoso. Mas canhestro. No caso
do Afeganistão, a decisão atende aos desejos
de grande parte da França. Depois de dez
anos de fracasso, gastos e mortes, a opinião
pública é totalmente contra a guerra.

A inutilidade desses combates no fim do
mundo parece evidente para a maioria na
França. Essa guerra ilustra a diplomacia “ba-
juladora” de Paris, sempre a reboque dos ou-
tros, ou melhor, a reboque dos americanos.
Os franceses eram unânimes: era preciso aca-
bar com essa guerra. Portanto, foi uma deci-
são feliz essa tomada por Sarkozy.

Quatro mil soldados franceses estão em
solo afegão, número que aumentou bastante
com Sarkozy. Mas, se o presidente seguiu os
passos de Obama, por outro lado resistiu às
demandas dos generais americanos quanto à
forma de retirada das tropas francesas. Os
EUA querem que os franceses continuem no
controle do setor de Saroubi – rota de militan-
tes vindos do Paquistão. A França resistiu:
será o setor de Saroubi que as tropas france-
sas deixarão.

Para Sarkozy, a operação, apesar da incon-
veniência do seu anúncio, é positiva. Em pri-
meiro lugar, o presidente afasta-se do atolei-
ro. Depois, o retorno de cadáveres dos solda-
dos franceses mortos no Afeganistão era ca-
da vez menos tolerado pela população, pois
ninguém consegue compreender o sentido
dessas mortes. Ainda, as eleições presiden-
ciais de 2012. Sarkozy se sentirá mais confor-
tável para fazer sua campanha quando se li-
vrar deste fardo. Uma outra consequência: a
França está cansada dessas guerras que o seu
Exército trava em quase toda a parte – como
também na Líbia, uma aventura concebida às
pressas e muito mal conduzida. /TRADUÇÃODE
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F az mais de três meses que as
primeiras bombas da Otan
começaram a cair sobre a Lí-
bia, mas o presidente Barack

Obama ainda não pediu aprovação
do Congresso para a ação militar, co-
mo exige a Lei dos Poderes de Guer-

ra, de 1973. Os malabarismos jurídicos
que Obama usou para justificar a guerra
sem a anuência do Congresso criam um
precedente inquietante que poderá per-
mitir que governos futuros entrem em
guerra segundo sua conveniência – li-
vres dos tradicionais “pesos e contrape-
sos” legislativos.

Quando Obama anunciou o envolvi-
mento militar americano na Líbia, noti-
ficou o Congresso num prazo de 48 ho-
ras, como prevê a Lei dos Poderes de
Guerra. Isso deu início a um período de
60 dias durante os quais ele teria de ob-
ter aprovação do Congresso. Se não a
conseguir, a lei lhe confere pelo menos
30 dias para cessar todas as “hostilida-
des”.

Domingo foi o 90.º dia de bombar-
deio na Líbia, mas Obama – amparado

em pareceres duvidosos – está se recu-
sando a encerrar o engajamento militar
americano. Seu conselheiro da Casa
Branca, Robert F. Bauer, declarou que,
apesar da Lei dos Poderes de Guerra, o
presidente pode continuar indefinida-
mente a campanha na Líbia sem respal-
do legislativo. Essa conclusão carece de
um sólido fundamento legal.

Ecos de Bush. Desde os anos 30, tem
sido tarefa de um grupo de elite no De-
partamento de Justiça – o Escritório de
Aconselhamento Legal – servir de voz
em questões de interpretação das leis.
Os 25 advogados desse escritório escre-
vem opiniões legais após ouvir argu-
mentos da Casa Branca e de outros de-
partamentos do Poder Executivo.

Não desta vez. Depois de Caroline D.

Krass, presidente em exercício do Escri-
tório de Aconselhamento Legal, ter dito
ao presidente que ele devia obedecer os
requisitos da lei, o conselheiro da Casa
Branca decidiu apropriar-se do papel
tradicional do Departamento de Justi-
ça. Enquanto se aproximava o prazo li-
mite para os poderes de guerra, Bauer
realizava uma série de reuniões na Casa
Branca nas quais contestava a interpre-
tação do Escritório de Aconselhamento
Legal e convidava advogados importan-
tes do Departamento de Estado e do
Pentágono para se unirem a ele na pre-
paração de argumentos legais concor-
rentes para o presidente.

Essa medida preemptiva teve prece-
dentes. Durante o governo de George
W. Bush, pouco depois do 11 de Setem-
bro, o conselheiro da Casa Branca, Al-

berto R. Gonzales, liderou um conse-
lho de guerra ad hoc que incluía fun-
cionários dos Departamentos de Es-
tado e Defesa. Foi nesse ambiente “hi-
perpolitizado” que John Yoo, repre-
sentando o Escritório de Aconselha-
mento Legal, preparou seus notórios
“memorandos sobre tortura” para a
aprovação do presidente Bush.

Os atores são diferentes agora,
mas a dinâmica é a mesma. Obama
está criando um precedente perigoso
para o próximo comandante-chefe,
que, diferentemente do atual presi-
dente, provavelmente não terá a Re-
vista de Direito de Harvard no currí-
culo. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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Presidente ignora a Lei dos
Poderes de Guerra, que o
obriga a submeter qualquer
ofensiva em grande escala à
aprovação do Legislativo
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Afegãos temem
que saída abra
nova guerra civil

Guerra afegã
virou prioridade
com Obama

Balanço. Principal comandante militar americano, almirante Mike Mullen participa de audiência no Senado

Plano de Obama para Afeganistão
desagrada a generais e congressistas
Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Menos de um dia depois de
anunciar a retirada de 33 mil
soldados americanos do Afega-
nistão, o presidente dos EUA,
Barack Obama, foi atacado on-
tem por congressistas de seu
partido e da oposição e sofreu
uma crítica de seu principal as-
sessor militar. O almirante Mi-
ke Mullen, comandante das
forças conjuntas dos EUA, dis-
se que e a decisão foi “mais
agressiva” do que o esperado e
deve “impor mais riscos” às
forças no Afeganistão.

Em depoimento no Congres-
so, Mullen indicou que os EUA
estão apenas na “metade” dessa
guerra e não estavam prepara-
dos para receber tal ordem. “Ne-
nhum comandante quer sacrifi-
car o poder de fogo no meio da
guerra e nenhuma decisão que
demande tal sacrifício é tomada
sem risco”, afirmou o almirante
à Comissão de Serviços Milita-
res da Câmara. “Mais forças por
mais tempo, sem dúvidas, é o ca-
minho mais seguro. Mas não é
necessariamente o melhor cami-
nho. Somente o presidente, no
final das contas, pode determi-
nar o nível aceitável de risco que
devemos assumir. Eu acredito
que ele fez isso”, completou.

Embora Mullen tenha enfati-
zado o seu apoio à decisão de
Obama, suas ponderações indi-
cam a resistência dos comandan-
tes militares à retirada dos 33 mil
soldados até setembro de 2012.
Além de Mullen, o comandante
das forças americanas no Afega-
nistão, general David Petraeus,
foi contra a adoção dessa fórmu-
la durante os debates de Obama
com sua equipe de Segurança Na-
cional. Petraeus deverá assumir
em setembro o posto de diretor
da Agência Central de Inteligên-
cia (CIA). Até lá, deverá se valer
de seus contatos políticos para
tornar a decisão presidencial
mais flexível.

Segundo Mullen, a retirada
“mais agressiva” trará como be-
nefício uma pressão maior sobre
o governo afegão para conduzir
os esforços de combate ao Tale-
ban e para reduzir sua dependên-
cia dos EUA. Entre os 33 mil sol-
dados americanos a deixarem o

Afeganistão até setembro de
2012, 23 mil deverão ser removi-
dos apenas na etapa final. Para o
almirante, esse fato permitirá
aos EUA e demais países da coali-
zão ter tempo para avaliar o pro-
gresso das forças de segurança
afegãs e de seu governo. Os ga-
nhosobtidos até omomento, des-
tacou, “não são irreversíveis”.

No Senado, a secretária de Es-
tado, Hillary Clinton, avaliou a
decisãode Obama como a combi-
nação dos ganhos recentemente
obtidos no front afegão com o
início gradual da retirada da
mais longa guerra da história
dos EUA. No entanto, ouviu críti-

cas de partidários e da oposição
à medida anunciada na noite de
quarta-feira. A democrata Barba-
ra Boxer (Califórnia) mostrou-
se desapontada e criticou a reti-
rada de apenas 10 mil soldados
até o final deste ano. No Senado,
a defesa da posição de Obama fi-
cou a cargo do presidente da Co-
missão de Relações Exteriores,
John Kerry (Massachusetts), ti-
do como provável sucessor de
Hillary em um segundo manda-
to de Obama.

Entre os republicanos, as críti-
cas foram embasadas em pontos
de vista opostos. O senador repu-
blicano Richard Lugar (Indiana)
considerou o plano de retirada
“insignificante”, defendeu o
abandono do objetivo de cons-
truir a nação afegã e sugeriu prio-
ridadeàs ações de contraterroris-
mo. Sua estratégia não demanda-
ria um grande contingente como
o que os EUA mantêm no Afega-
nistão, de 100 mil militares. Na
Câmara, o presidente da Comis-
são de Serviços Militares, o repu-
blicano Howard McKeon (Cali-
fórnia) ponderou que o plano de
retirada poderá dar “maior alen-
to” aos insurgentes do Taleban.

A reboque, Sarkozy
anuncia sua própria
retirada afegã

● Paquistão
A secretária
de Estado Hil-
lary Clinton
alertou ontem
Islamabad
que os EUA
podem cortar
a ajuda finan-
ceira ao país.
Segundo o
‘New York Ti-
mes’, pistas de
como Bin La-
den foi protegi-
do no Paquis-
tão foram acha-
das no celular
do mensageiro
do terrorista.
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● Novembro de 2001
Após os atentados do 11 de
Setembro, George W. Bush (foto)
anuncia a Operação Liberdade
Duradoura, que tirou o Taleban
do poder no Afeganistão

● Março de 2003
Bush ordena a invasão do Iraque
e o conflito no Afeganistão fica
em segundo plano. A luta contra
a insurgência iraquiana concen-
traria os esforços americanos

● Dezembro de 2009
Obama dá prioridade para o
conflito no Afeganistão e
anuncia envio de mais 33 mil
soldados para tentar reverter
os ganhos do Taleban no terreno

Atoleiro afegão. Parlamentares democratas e republicanos, além da maioria do comando militar de Washington, discordam do
ritmo com que a Casa Branca pretende reduzir sua presença; ‘falcões’ querem manter envolvimento, ‘liberais’ exigem retirada mais ágil
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