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Uma sessão de fotografias ofi-
ciais da secretária de Estado ame-
ricana Hillary Clinton com um
diplomata chinês foi interrompi-
da por um homem seminu que
correu atrás da cena carregando
uma tocha. Hillary reagiu com
bom humor, rindo e perguntan-

do se os fotógrafos tinham conse-
guido registrar o momento. O en-
contro ocorreu no Havaí.
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do Catar no mundo árabe
Com ajuda da TV Al-Jazira, pequeno país do Golfo Pérsico tem papel decisivo no Oriente Médio
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Justiça rejeita liberdade
a cúmplice de Manson

Um funcionário da segurança do
aeroporto de Chicago foi demiti-
do por escrever frases contra o
Islã em uma rede social. Roy
Egan, que começou a trabalhar
no setor na época dos atentados
de 11 de setembro de 2001, foi
denunciado por uma associação.

Segurança é demitido por
frases contra islâmicos
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Homem seminu ‘invade’
sessão de fotos de Hillary
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A Justiça rejeitou pela 14.ª vez
um pedido de liberdade condi-
cional feito por Tex Watson. Ele
é cúmplice do psicopata Charles
Manson no assassinato da atriz
Sharon Tate e de mais quatro
pessoas na Califórnia. Watson
está preso há 42 anos pelo crime.
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OCatar é me-
nor do que
Connecticut
e sua popula-
ção, 225 mil,
não encheria

um bairro do Cairo. Mas, para
um país que causa irritação e
admiração, seu currículo é o
seguinte: ele foi decisivo para
isolar a Síria, ajudou a derru-
bar a ditadura da Líbia, ofere-
ceu-se para mediar a crise no
Iêmen e é amigo da figura
mais poderosa da Tunísia.

Esse punhado de areia em
forma de dedo no Golfo Pérsi-
co destacou-se como o mais
dinâmico país árabe no tumul-
tuado realinhamento da re-
gião. Suas intenções permane-
cem nebulosas paras seus vizi-
nhos e aliados – alguns dizem
que o Catar tem um comple-
xo de Napoleão, outros que
tem uma agenda islâmica.

Sua influência é uma lição
do que se pode ganhar com
uma das maiores reservas de
gás do mundo, a mais influen-
te TV da região, a Al-Jazira,
uma boa rede de contatos e
com uma monarquia absoluta
nas mãos de um único ho-
mem, o xeque Hamad bin Kha-
lifa al-Thani.

O Catar tornou-se um con-
traponto vital no mundo ára-
be, onde potências tradicio-
nais estão conturbadas pela
revolução, ossificada por líde-
res envelhecidos, se recupe-
rando de guerras civis, e onde
os EUA são vistos como uma
potência em declínio.

“Se eles preenchem um va-
zio? Sim”, disse Bassma Koud-
mani, líder da oposição síria
que creditou aos catarianos
um papel-chave na espantosa
decisão de sábado da Liga Ára-
be de suspender a Síria e iso-
lar o governo de Bashar As-
sad.“Eles estão assumindo

um papel que era de outros paí-
ses.” Flanqueado pelos rivais
maiores, Arábia Saudita e Irã, o
Catar sempre jogou um papel
desmedido no Golfo, mas nunca
a esse grau.

O país abriga uma vasta base
aérea dos EUA, mas algumas au-
toridades americanas suspei-
tam de seu recente apoio a líde-
res islâmicos, particularmente
na Líbia. Irritadas com seu papel
na condução da votação da Liga
Árabe, autoridades sírias o cha-
maram de “lacaio de interesses
americanos e israelenses”.

Na segunda-feira, a Síria decla-
rou que boicotaria os Jogos Ára-
bes, em Doha, no próximo mês.
Mas, apesar das contradições, o
Catar está promovendo uma mu-
dança na política árabe: um
Oriente Médio dominado por
partidosislâmicos trazidosao po-
derem umaregião mais democrá-
tica, conservadora e tumultuada.
“O Catar é um país sem ideolo-
gia”, disse Talai Atrissi, analista
político libanês. “Eles sabem que
os islâmicos são o novo poder no
mundo árabe. Essa aliança assen-
tará os alicerces para uma base
de influência por toda a região.”

Mas nem todos estão satisfei-
tos. “Quem é o Catar?”, questio-
nou o embaixador da Líbia na
ONU, Abdel Rahman Shalgham,
em um canal árabe alemão. Auto-
ridades sírias têm feito essa per-
gunta à medida que a crise se
aprofunda entre dois países que
já foram amigos. Os sentimen-
tos pessoais parecem pesar mui-
to na política do Catar, como
com a Líbia, onde a mulher do
emir, Mozah, passou algum tem-
po quando criança.

Durante um bom tempo o país
serviu de intermediário com a Sí-
ria, e investiu em uma economia
que Assad tentava modernizar.
Mas diplomatas dizem que o xe-
que Hamad se sentiu rejeitado
por Assad em abril, pouco de-

pois do início do levante sírio.
Alguns veem a política do Ca-

tar para a Síria por uma lente sec-
tária, apoiando como apoia uma
revolta muçulmana sunita (ele
também apoiou a intervenção da
Arábia Saudita no vizinho Bah-
rein para ajudar a conter protes-
tos muçulmanos xiitas).

Outros a veem de uma manei-
ra mais oportunista, proporcio-
nando ao Catar uma forma de
realinhar um Oriente Médio. “A
Síria é um pivô crucial no Orien-
te Médio”, disse Salman Shaikh,
diretor do Brookings Doha Cen-
ter, no Catar. “A Síria seria um
alvo tentador demais para o Ca-
tar não se imiscuir de fora e es-
tou certo de que ele o fará.”

A ambição domina Doha, cuja
silhueta frenética sugere um mis-
to de Bagdá medieval e Blade
Runner. A economia do Catar
oferece indicadores superlati-
vos: a mais alta taxa de cresci-
mento e a mais alta renda per ca-
pita do mundo. Seu emir tem pro-
curado conciliar o que parecia ir-
reconciliável.

Yusuf Qaradawi, influente per-
sonagem islâmico egípcio, consi-
dera o Catar um lar. O mesmo
fez Ali Sallabi, destacado islâmi-
co líbio. Khaled Meshal, líder do
Hamas, tem casa no país e espe-
cula-se que o Taleban do Afega-
nistão poderá abrir um escritó-
rio em Doha. Ao mesmo tempo,
há escolas e companhias ameri-
canas instaladas nos mais moder-
nos complexos do país. “Traga-
os para cá, dê-lhes dinheiro e a
coisa funcionará”, disse Hamid
al-Ansari, editor de um jornal, so-
bre o estilo do Catar.

O dinheiro é um instrumen-
to para o papel do Catar na
Líbia. Diplomatas dizem que
milhões de dólares foram ca-
nalizados para a oposição,
muitas vezes por canais que o
Catar cultivou com expatria-
dos. Um canal da oposição lí-
bia foi criado em Doha. O Ca-
tar enviou ainda conselheiros
treinados no Ocidente que
ajudaram a financiar, treinar
e armar rebeldes líbios.

O aparente favorecimento
de islâmicos pelo Catar irri-
tou figuras seculares. As auto-
ridades catarianas não dão im-
portância às acusações, mas
muitos sugerem que o xeque
tem uma afinidade maior
com figuras islâmicas do que
com seculares, como Assad.

Manter canais com um le-
que de forças é a pedra angu-
lar da política do Catar. Além
de duas bases americanas
com mais de 13 mil pessoas, o
emir é popular no Líbano por
ter ajudado a reconstruir cida-
des destruídas por Israel, em
2006. O país mantém ainda la-
ços estreitos com a Irmanda-
de Muçulmana, em suas en-
carnações na Líbia, Síria e Egi-
to, e com figuras como Rachid
al-Ghannouchi, islâmico tuni-
siano – pessoas que jogarão
um papel crucial na próxima
geração da política árabe.

O Catar também tem o que
pode ser descrito como uma
versão local do “poder bran-
do”: a influência da Al-Jazira,
que o emir fundou e financia.
Recentemente, o diretor ge-
ral da TV, Wadah Khanfar, foi
afastado – muitos dizem que
por pressão de Arábia Saudita
e Jordânia, ambos irritados
com reportagens da Al-Jazira.
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País abriga base dos
EUA, mas americanos
suspeitam de seu apoio a
líderes islâmicos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A24.




