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Pela internet

A Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), órgão
ligado à ONU, aprovou ontem
uma resolução condenando o
Irã por desafiar as exigências
para que interrompa sua ativida-
de de enriquecimento de urânio
e por não esclarecer suspeitas
de que estaria em busca de ar-
mas nucleares. Dois dias depois
de Israel intensificar as amea-
ças contra Teerã, a resolução da
AIEA foi aprovada por ampla
maioria – 31 votos a favor, 1 con-
tra e 3 abstenções. O texto mani-
festa “séria preocupação” com
os avanços nucleares do Irã.

Especialistas consultados por
um tribunal italiano culparam o
capitão Francesco Schettino
pelo acidente com o navio Cos-
ta Concordia, que deixou 32
mortos em janeiro. A tripulação
e os donos da embarcação tam-
bém foram responsabilizados
por atrasos e falhas de seguran-
ça. No documento, de 270 pági-
nas, a comissão acusa Schettino
de hesitar na hora de evitar o
acidente. Ele é acusado de homi-
cídio culposo, do naufrágio e de
abandonar o navio antes que
todos os 4,2 mil passageiros fos-
sem retirados.

N o terceiro dia conse-
cutivo de protestos
contra a Embaixada
dos EUA no Cairo, a

representação americana no
Egito adotou um tom bem
mais sarcástico na relação
com a Irmandade Muçulma-

na, grupo islâmico que é a base
política do presidente egípcio,
Mohamed Morsi.

O bate-boca começou quan-
do o Twitter da Irmandade Mu-
çulmana retransmitiu uma men-
sagem, em inglês, do vice-líder
do movimento islâmico, Khai-

rat al-Shater. “Estamos alivia-
dos porque ninguém na Embai-
xada dos EUA no Cairo se feriu e
esperamos que as relações entre
EUA e Egito resistam à turbulên-
cia dos eventos ocorridos na ter-
ça-feira.”

Enquanto isso, em árabe e tam-
bém pelo Twitter, a Irmandade
Muçulmana louvava as manifes-
tações violentas. O grupo islâmi-
co afirmou que os egípcios ti-
nham direito de se manifestar
contra o filme ofensivo ao profe-
ta Maomé e conclamou uma mar-
cha de “um milhão” para hoje.

“Obrigado”, respondeu a em-

baixada dos EUA ao tuíte de Al-
Shater reproduzido pela Irman-
dade. “Por falar nisso, vocês che-
caram suas próprias atualiza-
ções em árabe? Espero que vocês
saibam que nós as lemos tam-
bém.”

A Irmandade Muçulmana ten-
tou então amenizar o tom da tro-
ca de mensagens. “Sabemos que
vocês estão sob muito estresse,
mas seria melhor se vocês indi-
cassem exatamente sobre qual
atualização em árabe vocês estão
falando”, tuitou o grupo islâmi-
co. A embaixada americana não
respondeu. / REUTERS e AP

Comissão culpa
capitão por naufrágio
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D entro de poucos dias, em
meados de outubro, a Chi-
na terá um novo dirigente
supremo. Hu Jintao, atual

líder do Partido Comunista e presi-
dente do país, sairá de cena para dei-
xar o lugar para seu sucessor, que
será entronizado pelo 28.º Congres-
so do PC chinês. Já se sabe o nome
do homem que governará 1,3 bilhão
de pessoas: trata-se do atual vice-
presidente, Xi Jinping.

O inconveniente é que ele anda su-
mido. Foi citado ontem brevemente

pela mídia estatal, em uma declaração
conjunta de condolências pela morte de
um general, mas não é visto há 12 dias.
Um encontro programado com Hillary
Clinton foi cancelado. Outro, com o pri-
meiro-ministro de Cingapura, também.
Assim como um terceiro, com o primei-
ro-ministro dinamarquês. De repente, a
web chinesa ficou congestionada.

De acordo com as últimas informa-
ções, a imprensa de Hong Kong fala em
tom tranquilizador. Xi Jinping estaria
em plena forma, preparando o congres-
so e projetando uma ampla reforma polí-

tica. O longo silêncio e esses “falsos com-
promissos” constituem um aconteci-
mento político em um império tão ape-
gado a rituais. Analisemos as diferentes
hipóteses que circulam em Pequim.

A mais frequente é a da “dor nas cos-
tas” de que Xi Jinping estaria sofrendo
em consequência de um intenso exercí-
cio de natação. No entanto, paradoxal-
mente, até agora, os especialistas da Chi-
na ignoravam que Xi Jinping fosse um
grande nadador.

Há também hipóteses políticas: ele te-
ria sido vítima de um atentado. Cercado

por dois jipes enquanto viajava em seu
carro, acabou atingido na cabeça e perdi-
do os sentidos. O atentado seria obra de
uma facção de militares próximos de um
personagem de destaque, Bo Xilai, ex-
prefeito da enorme cidade de Chon-
gqing, caído em desgraça em razão de
um escândalo (a mulher de Bo Xilai foi
até condenada à morte por ter mandado
assassinar um britânico envolvido em
negócios escandalosos do marido, mas
teve direito a sursis).

Terceira hipótese: Xi Jinping teria si-
do informado de que o atual número 1,
Hu Jintao, manobraria para manter,
mesmo depois do fim de seu mandato,
uma vasta influência no país. Hu preten-
deria ocupar, por mais três anos, o car-
go de presidente da comissão militar
central, o posto mais importante da
China. Segundo boatos que circulam
em Pequim, Hu Jintao já teria designa-
do o sucessor de Xi Jinping para 2017.
Tais manobras teriam preocupado o
“delfim” designado, que temeria não
passar de um presidente de transição,
despido de verdadeiro poder.

Como escolher entre essas hipóte-
ses? Todo esse teatro desenrola-se
na sombra e no silêncio. É provável
que nenhuma das três seja a verda-
deira. E também é possível que, na
realidade, Xi Jinping esteja cuidan-
do tranquilamente de suas ocupa-
ções, como afirma a maioria dos jor-
nais de Hong Kong.

Nós damos muita importância a es-
ses boatos e nos limitamos a mostrar
atéque ponto o protocolo da vidapolí-
tica da China, sobretudo no momen-
to da transferência do poder supre-
mo, é regido por regras tão obscuras
que alguém habituado à democracia
ocidental não consegue compreen-
der. Aguardaremos pacientemente a
abertura do 28.º Congresso do PC chi-
nês,essa grandiosa reunião que costu-
ma ocorrer em meados de outubro,
embora ninguém em Pequim saiba a
data certa. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Enviado internacional
se reúne com Assad

ITÁLIADIPLOMACIA

Suposto autor de filme já
foi preso por estelionato
Homem que teria produzido e postado no YouTube gravação que
ridiculariza Maomé não é judeu e cumpriu pena por uso de identidade falsa

ATTA KENARE/AFP

REPRODUÇÃO

AIEA condena o Irã
por programa nuclear

O novo enviado internacional
para a Síria, Lakhdar Brahimi,
chegou ontem a Damasco para
iniciar sua primeira visita ao
país devastado pela guerra civil.
Brahimi, um ex-representante
da Liga Árabe, deverá se reunir
hoje com o presidente sírio, Ba-
shar Assad. Enquanto o argeli-
no chegava a Damasco, a Força
Aérea da Síria bombardeava
bairros controlados por insur-
gentes em Alepo. Nos próximos
dias, Brahimi deverá se reunir
também com representantes
dos rebeldes que há 18 meses
tentam depor Assad.

Recado. Iranianas protestam diante da embaixada suíça: ‘Diretor sionista vá para o inferno’

EUA IRONIZAM TUÍTE
‘GENTIL’ DE EGÍPCIOS
Irmandade e embaixada trocam farpas no Twitter

Web. Tuítes da embaixada
dos EUA e da Irmandade
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Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

As autoridades americanas es-
tavam próximas ontem de des-
vendar o mistério que envolve
a produção do filme Inocência
dos Muçulmanos, que ridicula-
riza o profeta Maomé e provo-
cou uma onda de protestos no
Egito, Líbia, Iêmen e outros
países do Oriente Médio e do
Norte da África.

O principal suspeito de estar
por trás do vídeo – que foi posta-
do no site YouTube – é um mora-
dor da Califórnia identificado co-
mo Nakoula Basseley Nakoula,
de 55 anos. Ele já cumpriu pena
por 2 anos numa prisão federal
por crimes financeiros e uso de
identidades falsas.

Uma dessas identidades seria
justamente a do suposto diretor
Sam Bacile – nome ao qual, até a
véspera, se atribuía ao responsá-
vel pela produção.

A polícia teria chegado a Na-
koula depois de rastrear telefo-
nemas feitos pela pessoa que se
identificava como Bacile para
veículos da mídia, como o Wall
Street Journal e a agência de no-
tícias Associated Press. O homem
que se identificava como Bacile
concedeu entrevista a esses dois
veículos.

Nessas declarações, Bacile
apresentou-se como judeu israe-
lense e afirmou que havia obtido

US$ 5 milhões – doados por ju-
deus americanos – para a produ-
ção do filme, que classificou co-
mo “uma obra política”.

Diferentemente das afirma-
ções, porém, Nakoula é cristão
copta, e não possui cidadania de
Israel.

Os cristãos coptas represen-
tam cerca de 10% da população
egípcia e a igreja, que possui sua
sede em Alexandria, foi fundada
por São Marcos, segundo a tradi-
ção. Mesmo nos tempos do go-
verno secular de Hosni Muba-
rak, sofriam perseguição de fac-
ções extremistas islâmicas e aca-
baram migrando para outros paí-
ses, como os EUA. Hoje, existem
concentrações deles na Califór-
nia e na Flórida.

Nakoula, em entrevista para a
Associated Press, não admitiu
ser Bacile e afirmou que traba-
lhou apenas na parte logística
do filme. Mas uma série de no-
mes que ele utilizou no passado
em seus crimes financeiros

eram similares a Sam Bacile. Es-
sa denominação não foi encon-
trada em registros em Israel
nem na Califórnia.

Além disso, o telefone de Na-
koula, quando ainda se identifi-
cava como Sam Bacile, foi forne-
cido a alguns órgãos de impren-
sa pelo ativista cristão copta na
Califórnia e notório ativista anti-
islâmico Morris Sadek, que pro-
moveu o filme, enviando links pa-
ra uma série de jornalistas ao lon-
go da semana passada.

O envolvimento de coptas na
produção do filme, mesmo sem
uma confirmação oficial, pode
provocar ainda mais instabilida-
de no Egito.

A comunidade local teme ser
alvo de ataques de radicais sala-
fistas nos próximos dias. Tanto
o patriarcado da Igreja Copta em
Alexandria como os seus repre-
sentantes em Los Angeles conde-
naram duramente o vídeo e se
distanciaram do episódio.

Outro envolvido na produção
é Steve Klein, cristão, mas não
copta nem de origem egípcia.
Ele insistia ontem que o diretor
do filme era cidadão israelense e
estava com medo de dizer a ver-
dadeira identidade. Não há ne-
nhuma comprovação disso.

Os atores envolvidos no filme
também estavam revoltados on-
tem, dizendo que foram engana-
dos pela pessoa identificada co-
mo Sam Bacile.

Em comunicado, eles disse-
ram que não sabiam que o vídeo
seria sobre Maomé. Realmente,
nas passagens em que o nome é
citado, parece haver dublagem.

“Nósnão temos nenhuma rela-
ção com esse filme e fomos enga-
nados sobre as intenções e o pro-
pósito dele. Estamos chocados
pelas mudanças no script e as

mentiras que foram ditas a todos
envolvidos. Lamentamos muito
as tragédias que ocorreram”, dis-
seram em comunicado.

Produção precária. Apesar das
primeiras informações, segundo
as quais Inocência dos Muçulma-
nos custou US$ 5 milhões, a pro-
dução do filme é pobre e o nível
técnico, amador.

Nele, o profeta aparece várias
vezes em diferentes situações
sexuais. A simples representa-
ção de Maomé é considerada
blasfêmia pelos muçulmanos.
Além do YouTube, o filme che-
gou a ser exibido em uma sala
de Los Angeles e ganhou o
apoio do pastor evangélico ame-
ricano anti-Islã Terry Jones. /
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Um chinês faz falta

GILLES
LAPOUGE

● Enganados

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

Todo sábado
no Estadão.Do rock ao pop. Do eletrônico ao jazz.

C2+música: todos os gêneros em um só caderno.

COMUNICADO DOS ATORES
“Estamos chocados pelas
mudanças no script e as
mentiras que foram ditas
sobre todos envolvidos.
Lamentamos muito as
tragédias que ocorreram”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




