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Maus acordos
Há a necessidade de novos pactos para a partilha do poder
✽
●
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FRIEDMAN
THE NEW YORK TIMES

evelou-se afinal que
Osama bin Laden estava morando num complexoconstruídoespecialmente para ele no
Paquistão. Perguntome onde ele teria encontrado dinheiro para comprá-la.
Será que ele empregou os benefíciosdeseuplanosauditadeaposentadoria? Teria Osama recorrido a uma
hipoteca subprime paquistanesa?
Não. Suspeito que descobriremos
que o dinheiro teve a mesma origem
que a maior parte dos recursos da AlQaeda: alguma combinação de doações sauditas particulares gastas sob
o olhar vigilante do Exército paquistanês.
Que motivos temos para nos importar? Ora, este é o coração do problema. Foi ao mesmo tempo justo e
estrategicamente vital que assassinássemos Bin Laden, o mentor dos
ataques de 11 de setembro de 2001.
Eu gostaria apenas que fosse igualmente fácil eliminar os dois maus
acordos que de fato possibilitaram
aquele ataque, fornecendo a ele os
recursos financeiros necessários,
seus planejadores e os soldados que
o executaram.
Estamos falando dos acordos que
definem a distribuição de poder na
Arábia Saudita e no Paquistão, que
continuam a funcionar sem nenhuma interferência.
O acordo que define a partilha do
poder na Arábia Saudita consiste numa antiga parceria entre a tribo AlSaud e a seita religiosa wahabi.
A tribo Al-Saud fica no poder e tem
com isto o direito de viver como quiseratrásdosmurosdosseuspaláciose,emtroca,osseguidores da seita wahabi
controlam a re-

sustentada pelo Estado saudita.”
O mesmo pode ser dito em relação ao
Paquistão. O acordo que define a partilha do poder no país é estabelecido pelo
Exército paquistanês e diz
mais ou menos o seguinte: “Deixaremos que os
civisfinjamgovernar,enquanto nós tomamos todas as decisões importantes; consumiremos quase
25% do orçamento do país e
justificaremosissocomonecessário para que o Paquistão possa enfrentar seu verdadeiro desafio de segurança: a Índia e a sua ocupação da Caxemira”. A
busca por Bin Laden
tornou-se uma atividade paralela para o
Exército paquistanês, permitindo
que este recorresse a ofertas de ajuda cada vez maiores feitas pelos
EUA.
Como observou Lawrence
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ligiãonopaís, incluindo-se aíasmesquitas e o sistema educacional.
Oswahabitasabençoamoregimesaudita com a legitimidade na ausência de
eleições, e o regime os abençoa com dinheiro e a autonomia na administração
dosassuntosreligiosos.Oúnicoladonegativoestánofatodeestesistemagarantir um suprimento constante de “sujeitosociosos”–jovens sauditastotalmente incapacitados para o mercado de trabalho que receberam apenas educação
religiosa–quesão,então,recrutadospara se tornarem sequestradores como os
que participaram do 11 de Setembro e
também homens-bomba no Iraque.
Ninguém explica isso melhor do que

a autora saudita Mai Yamani, que publicou o livro Cradle of Islam (“O Berço do
Islã”, em tradução livre) e é filha do exministro saudita do petróleo.
“Apesar dos dez anos de guerra do
Ocidente contra o terror e da aliança
mais antiga da Arábia Saudita com os
EUA, o establishment religioso wahabi
do reino continua a financiar ideologias
islâmicas extremistas em todo o mundo”, escreveu ela esta semana no Daily
Star, de Beirute, Líbano.
“Nascido, criado e educado na Arábia
Saudita, Bin Laden é um produto desta
ideologiaqueatudopermeia”,acrescentouela.“Elenãoerauminovadorreligioso,masum produtodowahabismo,sendo posteriormente exportado pelo regime wahabi como um jihadista. Durante
adécada de 80,a Arábia Saudita gastou
cerca de US$ 75 bilhões na propagaçãodowahabismo,financiandoescolas, mesquitas e instituições de caridade em todo o mundo islâmico, do
Paquistão ao Afeganistão, passando por Iêmen, Argélia e muito
além....Nãosurpreendequeacriaçãodeummovimentopolíticoislâmicotransnacional,incentivado por milhares de sites jihadistas na internet, tenha agora se
voltado contra seu reino de
origem. Os sequestradores
envolvidos no 11/9 também
eram exportações ideológicas sauditas e wahabitas...
O exército de potenciais
terroristas na Arábia Saudita continua intacto,
pois a fábrica wahabi de
ideias fanáticas continua em atividade. Assim, a verdadeira batalha não era contra Bin
Laden,esimcontraesta fábrica ideológica

Wright, especialista em Al-Qaeda,
em matéria publicada na New Yorker
esta semana: o Exército paquistanês
e os serviços de espionagem do país
“estavamenvolvidosnoramode‘procurarporBinLaden’e,seoencontrassem, seriam obrigados a mudar de ramo”.
Wright acrescentou que, desde o
11/9, “os EUA deram US$ 11 bilhões
ao Paquistão, principalmente sob a
forma de auxílio militar, e boa parte
desta soma foi indevidamente usada
na compra de armas para defender o
paísdaÍndia”.(NoAfeganistão,opresidente Hamid Karzai joga o mesmo
jogo. Ele está no ramo da luta pela
estabilidade no Afeganistão. E, enquantoosEUAcontinuarema lheenviar dinheiro, ele seguirá nessa luta).
Estratégia. O que estes dois países
precisam é de uma terapia de choque. Para o Paquistão, isso significaria fazer com que os Estados Unidos
convertam a maior parte do auxílio
oferecidoem investimentosnos programas elementares de educação, ao
mesmo tempo reduzindo a presença
militar americana no Afeganistão.
Juntas, tais medidas transmitiriam a mensagem de que os Estados
Unidos estão prontos para ajudar o
Paquistão a combater seus verdadeiros inimigos (que são também os dos
EUA) – a ignorância, o analfabetismo, as elites corruptas e o obscurantismo religioso –, mas que não temos
interesse em ser enrolados por baboseiras como a alegação de que o Paquistão é ameaçado pela Índia e por
isso precisaria de “profundidade estratégica” no Afeganistão e de aliados entre o Taleban.
O mesmo vale para a Arábia Saudita. Estamos envolvidos num ménage
à trois com os Al-Sauds e os wahabitas. Proporcionamos segurança à famíliaAl-Saud,eelanosfornecepetróleo.
Oswahabitas proporcionamlegitimidade aos Al-Sauds e estes lhes oferecem dinheiro (o dos EUA).
O acordo funciona muito bem para os Al-Sauds, mas o resultado é
ruim para os Estados Unidos. A única
maneira de romper este ciclo é uma
nova política energética americana,
algo que nenhum dos partidos está
propondo.
Assim, eis minha conclusão: sem
dúvida estamos mais seguros com a
morte de Bin Laden, mas ninguém –
nenhum dos muitos muçulmanos
moderadosnaArábiaSaudita enoPaquistão,quemerecem umfuturo melhor, por exemplo – estará a salvo
sem que haja novos acordos para a
partilha do poder em Islamabad e
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Site da Polícia Federal
argentina é hackeado

Taleban estreia conta
em inglês no Twitter

Homem tenta roubar
joias da Cidade Proibida

A página da Polícia Federal argentina foi invadida por hackers
e passou a direcionar o tráfego
para outro endereço. O destino
era uma página que mostrava
um rapaz sem camisa, usando
um quepe da polícia e suspensórios. A foto foi tirada durante

O Taleban começou a enviar
mensagens em inglês por seu
perfil do Twitter. O grupo radicalislâmicousaaredeparaanunciar resultados de ações contra
militares americanos no Afeganistão – sem qualquer confirmação confiável, obviamente.

A polícia de Pequim prendeu um
homem que tentava roubar uma
bolsacravejadadepedraspreciosas na Cidade Proibida. O ladrão
foi pego após retirar o objeto de
uma das coleções exibidas nos
palácios do complexo histórico
no centro da capital chinesa.

uma parada do orgulho GLBT. O
problema com o acesso foi corrigido depois de duas horas.
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União Europeia revê acordo de livre circulação
Mudança no Espaço
Schengen é mínima, mas
abre a possibilidade de
controles de entrada de
pessoas no bloco
Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Ministros do Interior de 22 nações da União Europeia em que a
circulação de pessoas é livre
anunciaram ontem ter chegado
a um acordo para uma reforma
da Convenção de Schengen, que
estabelece os procedimentos
nos postos de imigração do bloco. A pedido dos governos da
França e da Itália, os governos
nacionais poderão restabelecer
a fiscalização nas fronteiras em

“condições excepcionais” – como a atual onda de imigração de
refugiados da Tunísia e da Líbia.
Areformapareceumamaquiagem da convenção original, porque apenas flexibiliza as condições já existentes para o restabelecimento do controle interno,
mas a repercussão simbólica é
forte.
O acordo entre os ministros
do Interior foi acertado em torno da proposta elaborada pela
Comissão Europeia no início do
mês. Segundo o texto, em caso
de “falha” das fronteiras externas da Europa um país poderá
reabrir seus postos de fronteira
para controlar quem entra em
seu território.
Segundo a comissária de Relações Interiores, Cecilia Malmström, o objetivo da mudança é
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12 horas

será o tempo de voo entre a Suíça e a Bélgica do primeiro avião
movido a energia solar. O Solar
Impulse decolará hoje para testar o trajeto. O recorde de tempo do aparelho foi de 26 horas

pre por tempo limitado, é o distúrbio à ordem pública, como
em caso de atentados terroristas, por exemplo.
Paraentrarememvigor,asmedidas terão de ser homologadas
por chefes de Estado e de governo da UE, em junho.
Na saída da reunião de ontem,
um dos satisfeitos era o ministro
do Interior da França, Claude
Guéant,cujas manifestaçõespúblicas têm sido comparadas às
daextrema direita.Representantesda Itália, da Holanda e da Finlândia também manifestaram
apoio à iniciativa. Por outro lado,paísescomoAlemanha,Espanha e Grécia demonstraram menos entusiasmo.

Discussão. Ministros europeus debatem fronteiras na UE
Dinamarca. Criticada por de-

“melhorar a clareza dos procedimentos para evitar decisões unilaterais de um ou outro paísmembro”. “Mas os controles de
fronteirasópoderão ser restabe-
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lecidos em último recurso e sob
condições claramente definidas”, argumenta a comissária.
Hoje, a única justificativa para
os controles de fronteira, sem-

fensores da unificação europeia,
a medida resultou em um atrito
diplomático. Em Copenhague, o
governo dinamarquês anunciou
o restabelecimento do controle

Darth Vader cobra dívida
pública em Portugal
As reações à crise econômica em
Portugal não são apenas lamentos. O blog ‘31 da Armada’ enviou
um de seus integrantes vestido
de Darth Vader a órgãos do governo para tentar “cobrar a dívida pública”. O vídeo mostra que
ninguém aceitou pagar a fatura.

em seus postos de fronteira com
aAlemanhaeaSuécia.Justificativa: criminalidade.
A medida foi tomada por pressão do Partido Popular, de extrema direita, membro da coalizão
quegovernao país. Questionado
em Bruxelas, o ministro da Integração da Dinamarca, Soeren
Pind, reduziu a importância da
iniciativa.
“Nós não vamos restabelecer
os controles de passaporte e de
pessoas”, assegurou. “Nós respeitaremos as regras de Schengen.”
A justificativa não convenceu
a Comissão Europeia, que anunciouaaberturadeumainvestigação. Em Bruxelas, eurodeputados voltaram a protestar contra
as mudanças.
Para o alemão Martin Schulz,
do grupo Socialista, a Dinamarca, “ao questionar o consenso da
Europa sobre a questão, deve
sair do acordo de Schengen”.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A18.

