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A ONG Anistia Internacional
pediu aos governos de Etiópia,
Tanzânia e Zâmbia que aprovei-
tem a viagem do ex-presidente
americano George W. Bush por
esses países para prendê-lo por
violações dos direitos huma-
nos. Bush autorizou que suspei-
tos de ligação com grupos islâ-
micos fossem submetidos a si-
mulações de afogamento e ou-
tras técnicas de interrogatório
consideradas tortura. Em feve-
reiro, Bush teria cancelado uma
visita à Suíça por causa da amea-
ça de enfrentar um processo
judicial pelas violações.

SUDÃOGRÃ-BRETANHA
Anistia pede a africanos
que prendam Bush

O promotor Luis Moreno-
Ocampo, do Tribunal Penal In-
ternacional, pediu ontem à
corte que emita um
mandado de prisão
contra o ministro
da Defesa do Su-
dão, Abdelrahim
Mohamed Hussein,
por crimes contra a
humanidade cometi-
dos em Darfur. O presi-
dente sudanês, Omar Ba-
shir, teve a prisão pedida pelo
TPI em 2009 pelo mesmo moti-
vo. Hussein é um dos mais próxi-
mos aliados de Bashir.

A imprensa libanesa disse on-
tem que duas pessoas ficaram

feridas em uma explosão
ocorrida entre as cida-

des de Srifa e Deir
Kifa, no sul do Líba-
no. Segundo alguns
relatos, Israel teria
atacado instalações

do serviço de espio-
nagem do Hezbollah.

Mas outras versões afir-
mam que um depósito de

armas do movimento xiita teria
explodido ou que um acidente
em uma pedreira teria causado
a explosão.

Expulsos pelo governo da Grã-
Bretanha em retaliação à inva-
são sofrida pela embaixada bri-
tânica em Teerã, todos os diplo-
matas iranianos que trabalha-
vam em Londres deixaram o
território britânico ontem em
um voo fretado. Eles partiram
do Aeroporto de Heathrow du-
rante a tarde.

As relações entre Londres e
Teerã têm ficado cada vez mais
tensas nos últimos meses, prin-
cipalmente por causa da recusa
do Irã em suspender seu progra-
ma de enriquecimento de urâ-

nio. Imagens transmitidas na
terça-feira mostraram manifes-
tantes rasgando bandeiras britâ-
nicas e ostentando uma foto da
rainha Elizabeth II nas depen-
dências da representação diplo-
mática em Teerã.

A Irmandade Muçulmana, que cami-
nha para uma vitória histórica no
Egito, terá de arrebatar o poder dos
generais para atender às expectati-

vas de eleitores. O Partido Justiça e Liberda-
de, braço político do grupo, lidera as eleições
com uma plataforma que inclui corte do défi-
cit orçamentário, subsídios aliados à geração
de empregos na indústria e nos setores agrí-
cola e de tecnologia da informação, e a volta
dos investidores que fugiram do país por cau-
sa dos confrontos da Primavera Árabe. Mas,
para isso, o partido precisará de uma assem-
bleia forte.

“A Irmandade deseja um Parlamento for-
te, para usá-lo como agente de mudança, mas
o conselho militar quer o contrário”, disse
Shadi Hamid, diretor de pesquisa do Broo-
kings Institution, no Catar. “Será uma dispu-
ta entre a Irmandade e o Exército.”

“Rejeitamos qualquer tipo de custódia so-
bre o Parlamento”, afirmou Mohammed el-
Beltagy, do Justiça e Liberdade. Mas os milita-
res já disseram que ficarão no poder até uma
nova Constituição ser elaborada e um presi-
dente ser eleito, no final de junho.

Para El-Beltagy, o Parlamento deve ter o
direito de formar o governo. “Tivemos uma
revolução e por isso podemos exigir plenos
poderes para o Parlamento, o governo e o
presidente”, afirmou. “É isso que significa a
transferência de poder para uma autoridade
civil.” / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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Uma campanha publicitária do
governo de Israel para conven-
cer expatriados israelenses a dei-
xar os Estados Unidos e retornar
para as suas casas em cidades co-
mo Jerusalém e Tel-Aviv irritou
a comunidade judaica america-
na. Depois de protestos, o pre-
miê Benjamin Netanyahu orde-
nou a suspensão imediata das
mensagens.

“Apesar de entendermos a ló-

gica por trás da campanha israe-
lense de tentar convencer seus
cidadãos que vivem nos EUA a
voltar para Israel, estamos preo-
cupados porque algumas pes-

soas podem se sentir ofendidas
pela forma como os vídeos des-
crevem os judeus americanos”,
disse Abraham Foxman, diretor-
executivo da Liga Anti-Difama-

ção, considerada a principal or-
ganização de combate ao antisse-
mitismo e preconceito no país.

Três vídeos fazem parte da
campanha, que também utiliza
outdoors em cidades como No-
va York, Los Angeles e Boston.
No primeiro deles, um menino
chama o pai que está que está
dormindono sofá com uma revis-
ta The Economist no colo.
“Daddy” (“papai”, em inglês), re-
pete seguidas vezes a criança.
Apenas depois de mudar para
“abba” (“papai” em hebraico), o
pai acorda. De acordo com o co-
mercial, o pai pode manter a
identidade israelense, mas o fi-
lho a perderá com o tempo e será
americano.

Um segundo vídeo mostra
uma conversa por videoconfe-
rência dos avós em Israel com a

neta nos EUA. Os dois estão com
o candelabro do Hanukkah, festi-
vidade judaica de oito dias que
cai normalmente em alguma da-
ta entre o fim de novembro e de
dezembro, e perguntam para a
menina qual feriado ela está cele-
brando. A criança responde que
é o Natal, deixando os avós de
cara fechada.

Paracompletar, um terceiro ví-
deo mostra um casal jovem vol-
tando para casa em Nova York.
Israelense, a menina fica em si-
lêncio ao entrar no computador
e observar o dia em memória dos
soldados israelenses mortos de-
fendendo o país. O namorado, ju-
deu americano, continua falan-
do sem entender o que está acon-
tecendo. Segundo o Jewish
Channel, em Nova York, em críti-
ca à campanha publicitária, “o
objetivo é dizer que israelenses
perdem a identidade ao se casa-
rem com judeus americanos”.

Diante da crise nas relações pú-

blicas com a comunidade judai-
ca dos EUA, o embaixador de Is-
rael em Washington, Michael
Oren, divulgou comunicado in-
formando que Netanyahu desco-
nhecia a campanha. “O Ministé-
rio da Imigração não levou em
consideração a sensibilidade
dos judeus americanos e lamen-
tamos a ofensa que tenha causa-
do. O premiê valoriza a comuni-
dade judaica americana e tem o
compromisso de estreitar a rela-
ção entre os dois países”, afir-
mou.

Netanyahu, que estudou nos
EUA, sempre buscou apoio da co-
munidade judaica americana pa-
ra os interesses de Israel. Segun-
do o censo dos EUA, a população
israelense no país cresceu 30%
entre 2000 e 2010 e hoje é de 140
mil. O Consulado de Israel em
Nova York estima um número
quatro vezes maior de cidadãos
do país vivendo no território
americano.

TPI pedirá prisão de
ministro da Defesa

Atentado mata 1 e fere 84
perto de base dos EUA

● Liberdade e Justiça
É o braço político da Irmandade
Muçulmana e a facção mais orga-
nizada. Tem discurso moderado
e diz ser possível conciliar a
identidade islâmica com um
regime democrático

● Al-Nur
“A luz”, em árabe, é o partido dos
salafistas, que pretendem impor
a sharia, a lei islâmica, no Egito

● Bloco Egípcio
Legenda que reúne vários
partidos seculares, vê com
ressalva a mistura de islamismo
com política e pretende manter o
caráter laico do Estado

● Independentes
Ex-membros do Partido Nacional
Democrático, de Hosni Mubarak,
foram liberados para concorrer
como independentes

GUERRA AO TERROR LÍBANO AFEGANISTÃO

Campanha de Israel irrita judeus americanos
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Cenário: Mariam Fam / Bloomberg

Expulsos por causa de invasão em Teerã,
diplomatas iranianos deixam Londres
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Explosão atribuída a
Israel deixa 2 feridos

Um afegão morreu e 84 ficaram
feridos quando um suicida deto-
nou um caminhão-bomba a pou-
cos metros de uma base militar
americana no Distrito de
Mohammad Agha, Província de
Logar, a 40 km da capital, Ca-
bul. O motorista não conseguiu
chegar até o alvo – a base, alta-
mente vigiada – e detonou os
explosivos nas proximidades,
destruindo vários prédios. O
coronel Jimmie Cummings, por-
ta-voz da Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (Otan),
confirmou o ataque e disse que
não houve militares feridos.

Irmandade
Muçulmana
afasta-se de
ultrarradicais
Vencedor nas eleições parlamentares,
grupo islâmico nega aliança com salafistas

18

Islâmicos egípcios
e Exército estão
em rota de colisão

Pressão. Após eleições, Praça Tahrir volta a reunir manifestantes que protestam contra a junta militar que controla o Egito

Oficial. Site do governo de Israel chama judeus de volta

● Gabinete
Nomeado para
acalmar os
protestos, o
premiê Kamal
Ganzouri, man-
teve metade
da equipe do
antecessor.

FORAM MORTOS
NAS ELEIÇÕES DA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO

CONGO

CAIRO

A surpreendente votação do
partido salafista Al-Nur – que
teria 25% dos votos na eleição
parlamentar egípcia, segundo
informes não oficiais – levou o
grupo islâmico Irmandade Mu-
çulmana – que conquistou
40% dos votos, segundo os
mesmos levantamentos –, a
afastar a hipótese de uma alian-
ça dos grupos para controlar o
Parlamento. A Comissão Elei-
toral anunciou ontem que a pri-
meira das três etapas da vota-
ção teve participação de 62%.

A declaração da Irmandade
Muçulmana serviria para acal-
mar liberais egípcios e governos
ocidentais quanto a participa-
ção no governo dos salafistas,
considerados “ultrarradicais”.
Também reflete as dificuldades
da Irmandade, representada pe-
lo Partido Liberdade e Justiça,
para manter unidos seus partidá-
rios islâmicos mais ardorosos
nas ruas, sem provocar uma vio-
lenta reação interna ou externa.

Animado com o sucesso, o par-
tido da Irmandade afirma que o
Parlamento deveria tentar tirar

o poder dos governantes milita-
res interinos do país para no-
mear um novo primeiro-minis-
tro – uma medida que os gene-
rais rejeitam.
O diretor da Comissão Eleitoral,
Abdel-Mooaez Ibrahim, anun-
ciou ontem que 62% dos eleito-
res participaram da primeira das
três fases das eleições parlamen-
tares do Egito, realizada segun-
da e terça-feira. “Foi o maior
comparecimento desde o tempo
dos faraós”, disse Ibrahim, acres-
centando que essa porcentagem
corresponde a 13 milhões de elei-
tores.

O ex-presidente americano
Jimmy Carter disse ontem que
os egípcios “deveriam ficar orgu-
lhosos” com as eleições – as pri-
meiras desde a deposição do pre-
sidente Hosni Mubarak, em feve-
reiro, e as primeiras livres desde
que os militares acabaram com a
monarquia no país, em 1952. Mo-
nitores do Centro Carter visita-
ram mais de 300 centros de vota-
ção e fizeram algumas observa-
ções para melhorar o andamen-
to das outras fases.

A comissão ainda não divul-
gou o resultado oficial, mas son-

dagens indicam que o braço polí-
tico do grupo Irmandade Muçul-
mana deve obter a maioria dos
votos, seguido pelo partido sala-
fista Al-Nur (islâmico ultracon-
servador) e uma coalizão de par-
tidos liberais, o Bloco Egípcio.

Liberais. Na quinta-feira o bra-
ço político da Irmandade reite-
rou, como fez durante toda a
campanha, que espera formar
um governo de unidade com os
partidos mais liberais. Segundo
o Partido Liberdade e Justiça,
“as eleições muito provavelmen-
te levarão a um Parlamento equi-
librado que reflita os vários com-
ponentes do público egípcio”.
No entanto, os egípcios liberais
estão cada vez mais temerosos
de que isso não ocorra – eles fica-
ram surpresos com o inesperado
sucesso dos salafistas.

Em contraposição à ênfase na
tolerância e no pluralismo, dada
pelaIrmandade durante acampa-
nha, os salafistas falam em agir
rapidamente para aplicar o códi-
go religioso islâmico em ques-
tões como bancos, álcool, vestuá-
rio feminino ou entretenimento.

Muitos candidatos salafistas
recusaram-se a apertar a mão de
mulheres e em entrevistas exigi-
ram que as jornalistas usassem
um véu. A lei egípcia exige que
todos os partidos indiquem pelo
menos uma mulher em cada lista
de candidatos, mas como mui-
tos salafistas rejeitam mulheres
em cargos de liderança, eles colo-
caram os nomes de suas candida-
tas em último lugar em cada lis-
ta. Frequentemente, os cartazes

de propaganda das candidatas
mostravam flores em lugar de
seus rostos.

Os especialistas atribuíram o
sucesso dos salafistas em parte à
sua organização. O termo salafis-
ta indica os muçulmanos que
procuram emular os companhei-
ros do Profeta Maomé em sua in-
terpretação e prática do Islã.

Os salafistas prosperaram du-
rante anos no Egito, mas sob o
governo Mubarak a maioria se
afastou da política por acreditar
que a lei vem de Deus e não do
homem. Mas depois que a queda
do presidente abriu a possibilida-
de de uma mudança democrática,
alguns ultraconservadores come-
çaram a afirmar que, se obtives-
sem algum cargo, procurariam le-
var a lei de Deus ao Parlamento.

E quando realmente entraram
para a disputa política, monta-
ram uma rede bem organizada
de 2 milhões a 4 milhões de egíp-
cios, disse Shadi Hamid, um pes-
quisador do Brookings Institu-
tion, em Doha, Catar. Por outro
lado, acredita-se que a Irmanda-
de Muçulmana tenha cerca de 1
milhão de membros – mais de
600 mil homens e cerca de 400
mil mulheres, segundo Hamid.

“Os salafistas foram subesti-
mados desde o início, pois é difí-
cil imaginar como um sujeito de
barba longa e ideias agressivas
poderia realmente conseguir
tanto apoio”, disse. “Mas as elei-
ções dizem respeito a organiza-
ção e potencial humano, e eles
têm um núcleo de partidários
muito mobilizado”, acrescen-
tou. / AP e NYT

Propaganda que tinha
como objetivo convencer
israelenses que vivem
nos EUA a retornar é
retirada do ar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




