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-CAIRO-De um lado, centenas de islamis-
tas gritavam: “O povo apoia a decisão
do presidente.” De outro, isolados por
duas filas de policiais formando um
cordão de isolamento, opositores —
contrários ao decreto que ampliou os
poderes de Mohamed Mursi e à apro-
vação às pressas da nova Constituição
— respondiam: “O povo quer derrubar
o regime.” Este era o cenário na noite de
ontem na frente do palácio presidenci-
al, no Cairo, após um dia de violentos
confrontos entre aliados e críticos do
governo. Diante da escalada da crise
política que culminou ontem no pedi-
do de demissão de três conselheiros
próximos de Mursi, começaram a sur-
gir os primeiros sinais de que o governo
estaria disposto a fazer concessões pa-
ra restaurar a estabilidade.
O vice-presidente Mahmoud Mekky

afirmou que seria possível fechar um
acordo com a oposição para realizar
emendas nos artigos mais contestados
da novaCarta. Umentendimento escri-
to poderia ser então submetido ao pró-
ximo Parlamento, eleito após o referen-
do sobre a Constituição, marcado para
o dia 15. Discurso semelhante foi ado-
tado pelo premier Hisham Kandil, que
pediu calma à população. Em nota, fez
um apelo pelo fim dos confrontos para
“dar oportunidade aos esforços que es-
tão sendo feitos agora para começar
um diálogo nacional”:
— A polícia está fazendo grandes es-

forços para montar barreiras separan-
do as duas frentes demanifestantes pa-
ra evitar a violência imediatamente.

“MENTALIDADE ESTREITA E MUMIFICADA”
Apesar das declarações, representantes
do Frente de Salvação Nacional, um
conjunto de 18 forças opositoras, que
tem como principais líderes Amr
Moussa e o ganhador do Nobel da Paz
Mohamed ElBaradei, disseram esperar
um compromisso formal do presiden-
te, egresso da Irmandade Muçulmana.
— A legitimidade de Mursi está por

um fio. A Irmandade é que desrespeita
leis e a Constituição. Não vamos sentar
com Mursi a menos que ele revogue o
decreto nem tomaremos qualquer ini-
ciativa. Vamos usar todos os meios pa-
cíficos para derrubar a declaração
constitucional, incluindo a desobedi-
ência civil — disse ElBaradei, que ame-
açou convocar protestos emâmbito na-
cional contra o presidente.
O decreto que ampliou os poderes de

Mursi e o colocou acima da supervisão
do Judiciário foi também a principal
motivação para o pedido de demissão

de três conselheiros: Saif Abdel Fattah,
Ayman al-Sayyad e Amr al-Leithy. Com
isso, emmenos de seis meses, seis pes-
soas deixaram a equipe do presidente.
— A Irmandade é um grupo de men-

talidade estreita e mumificada que não
está à altura do Egito. A crise poderia
ter sido resolvida se a Irmandade não
estivesse trabalhando apenas por seus
interesses — disse à al-Jazeera.
De outro lado, Mahmoud Ghozlan,

porta-voz da Irmandade, disse no Face-
book que os grupos de oposição “ima-
ginam que podem abalar a legitimida-
de do governo ou impor sua visão pela
força”. Em nota, o Gabinete do presi-
dente afirmou que todas as partes pre-
cisam optar pelo diálogo e que a única
legitimidade é a que vem das urnas.
Os pedidos de diálogo surgem depois

que os confrontos deixaram ao menos
211 feridos, segundo o Ministério da
Saúde. Há relatos de duas mortes, que

não foram confirmadas pelo governo.
Segundo o Ministério do Interior, 32
pessoas foram presas e três carros poli-
ciais foram destruídos.
A violência explodiu depois que isla-

mistas convocaram simpatizantes para
uma contramanifestação na porta do
palácio um dia depois que dezenas de
milhares se reuniram para protestar
contra as medidas recentes adotadas
porMursi. Quando chegaram ao local e
se depararam com os cerca de 300 ma-
nifestantes que haviam montado
acampamento na região, começaram
os confrontos. As tendas foram destruí-
das, houve tiros e pedras e coquetéis
molotov foram lançados dos dois lados,
transformando o bairro de Heliopolis
numa zona de guerra. Dois islamistas
tinham marcas de tiros nas pernas.
Opositores disseram que um islamista
havia arrancado a orelha de um dos
manifestantes. A polícia tentou disper-

sar os confrontos com bombas de gás
lacrimogêneo. Os dois lados prometem
manter acampamentos na porta do pa-
lácio e grandes manifestações foram
convocadas para amanhã.
Na cidadede Ismaília, ao leste doCai-

ro, opositores colocaram fogo na sede
do Partido Liberdade e Justiça, da Ir-
mandade Muçulmana. A violência dos
confrontos na capital levou ao término
antecipado da greve de 24 horas inicia-
da por cinco canais de TV contramedi-
das consideradas limitadoras da liber-
dade de expressão na nova Carta.
Diante do acirramento de tensões no

país, a secretária de Estado americana,
Hillary Clinton, fez um apelo por uma
troca de ideias respeitosa entre as for-
ças políticas sobre a Constituição:
— A convulsão social que estamos

vendo agora mais uma vez nas ruas do
Cairo e em outras cidades indica que o
diálogo é urgentemente necessário. l

Islamistas e opositores se enfrentam na frente do palácio; três conselheiros do presidente se demitem
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Enfrentamento. Simpatizantes de Mursi entram em confronto com opositores nos arredores do palácio: tiros, coquetéis molotov e pedradas

Governo Mursi admite emendas à nova Carta
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– Quem são os
opositores que se
manifestaram contra o
governo?
– Entre os manifestantes há
organizações de jovens,
partidos laicos da oposição,
simpatizantes do antigo
regime e representantes do
Judiciário.

– Por que protestam?
– Os opositores não
concordam com decisões
recentes de Mursi, como o
decreto que amplia seus
poderes até o referendo
sobre a nova Constituição.
Também se queixam dos
termos da nova Carta,
aprovada numa
Assembleia Constituinte
controlada por partidos de
inspiração islamista.

– Quais são os pontos
polêmicos da nova
Constituição?
– Muitos egípcios
consideram que ela não
temmecanismos
suficientes de garantia das
liberdades individuais e
que o presidente continua a
contar com poderes em
excesso.

– Que apoio tem o
presidente?
– O país está polarizado. Ele
tem o apoio da Irmandade
Muçulmana, o movimento
mais organizado do país.
Também tem o respaldo da
maioria das correntes
salafistas.

– O que deve ocorrer nos
próximos dias?
– Os islamistas apostam
numa vitória no referendo
do dia 15 para minar a crise
política. A credibilidade da
consulta popular depende
também da fiscalização dos
juízes, conforme determina
a lei egípcia. Uma parte dos
magistrados promete
boicotar o referendo.
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Para analista, transformação da região levará ao menos 20 anos

A busca por liberdades,
combustível da Primavera
Árabe, está longe do fim, diz
pesquisador da Universidade
de Westminster. E o Ocidente
erra ao só avaliar as revoltas
pelo prisma do islamismo.

Tarik Sabry

‘Haverá muito mais que uma revolução’

A Primavera Árabe é alimentada pe-
la construção de uma modernidade
própria pela juventude árabe — um
processo que envolve busca por di-
versos tipos de liberdade e que vai
engendrar revoluções nas próximas
duas décadas, diz Tarik Sabry, pro-
fessor de Mídia e Comunicação da
Universidade deWestminster, noRio
para evento do Laboratório de Expe-
rimentação e Pesquisa de Narrativas
da Mídia da UFF.

lO que o Ocidente ignora sobre a
Primavera Árabe?
Os jovens fizeramdemandas éticas

sobre modernidade e sobre ser mo-
dernos no mundo, fazendo caso so-
bre uma sociedade justa e isso pegou
oOcidente de surpresa. Tambémpe-

gou intelectuais árabes, que pensaram
essas gerações só como amantes de
rock, mascadoras de chiclete, fãs de
“Friends”. E surgiu o oposto: essa popu-
lação tinha um conjuntomuito claro de
ideias. Temos a demanda por diversos
tipos de liberdade — expressão, litera-
tura. Vimos umamodernidade emergir
de baixo, com demandas que se encai-
xam no mundo moderno.

lQue condições explicam que gover-
nos tenham caído em alguns países e
não em outros como a Síria?
Diferentemente da Líbia ou da Tuní-

sia, a Síria tem umExército bem desen-
volvido.Nos últimos 40, 50 anos, os síri-
os têm reunido armamento e Inteligên-
cia por estarem perto de Israel e teme-
rem uma intervenção israelense. E
mais: a Síria sempre se orgulhou de ser
anticapitalista, anti-Israel, anti-Oci-
dente, antiamericana. Eles (governo)
foramhábeis em se colocar comoaúni-
ca resistência (no mundo árabe), e isso
polarizou a sociedade. Intelectuais, ar-
tistas, estudantes, entre os que acredi-
tam que Síria e Hezbollah estão lutan-
dopor algo importante, e os outros, que
dizem que isso está se tornando uma
ideologia, que essas pessoas não se
preocupam com os sírios.

lPodemos ter na Síria, a emergência
de um governo islamista?
Há uma linhagem emergente de no-

vos islamistas tentando se distanciar de
velhas categorizações do que oOciden-
te pensa que o Islã é. O Islã poderia pro-
ver a plataforma para uma sociedade

democrática, liberal e moral. Não
estou surpreso que parte das pesso-
as lutando lá sejam islamistas. Mas
cristãos, coptas, gays, heterossexu-
ais, ateístas e marxistas estão lá, e é
enganador pensar as revoluções só
pelo prisma do islamismo. Não es-
tou surpreso que islamistas tenham
sido eleitos. Praticamente todos os
outros sistemas já foram tentados. E
foi o grupo que entendeu asmassas.

lE por que está sendo questiona-
do, como no Egito?
Isso prova que é uma revolução

em andamento. As pessoas votaram
em Mursi porque a alternativa teria
sido alguém do regime de Mubarak.
Estão dizendo: “nunca tivemos a
chance de governar e estamos dan-
do a chance, mas não vamos parar
até termos a governança que repre-
sente o tipo de valores e ética pelo
qual morremos”. Se Mursi não con-
seguir isso, as pessoas vão para a rua
e vão criar mais revoluções. E vão
haver muitas, não apenas uma.

lPelos próximos 20 anos?
No mínimo. Governos islâmicos

não vão durar. Haverá uma sequên-
cia de novas formas de governo que
vão emergir após todas as formas is-
lâmicas de se ver o mundo. Não sig-
nifica que as pessoas vão estar nas
ruas todo dia, mas haverá revolu-
ções silenciosas no nível de gover-
nança. Não se pode chegar à liber-
dade se não se chegar a instituições
que mantenham essa liberdade. l

Entrevista
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. 42.




