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Um rosto para o inimigo
A médica inglesa, porta-voz do Islã moderado, diz que para derrotar os terroristas é preciso
primeiro admitir que eles agem em nome de uma religião, ainda que uma minoria os apoie
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Em um encontro para discutir a violência extremista, o presidente americano
Barack Obama recusou-se a chamar o
terrorismo de “islâmico”. Ele estava
certo?2EDPDWHPPHGRGHRIHQGHURV
RXWURVªDVVLPTXHIXQFLRQDRUDFLRFËQLRSROLWLFDPHQWHFRUUHWR2SUREOHPD
ÇTXHLVVRSRGHLQLELURXWUDVFRLVDV$
TXHVWÅRDTXLQÅRÇGHFRUUHÆÅRSROËWLFDHVLPFRQVHJXLULGHQWLmFDUFRUUHWDPHQWHRDJUHVVRU&RPROXWDUFRQWUD
XPPDOVHQHPVHTXHUKÀFRUDJHPGH
FKDPÀORSRUVHXGHYLGRQRPH"8P
LQLPLJRJHQÇULFRVHPURVWR"2FRPSRUWDPHQWRGH2EDPDÇRLQYHUVRGDTXHOHGLVFXUVRTXHYLJRURXDSÐVR
DWHQWDGRGHGHVHWHPEURGH
HP1RYD<RUN2TXHVHREVHUYRXGHSRLVGHVVHHSLVÐGLRIRLXPDUHWÐULFDGR
jQÐVFRQWUDHOHVw2,VOÅIRLWUDQVIRUPDGRHPYLOÅR'HXPDPDQHLUDRXGH
RXWUDSHUGHVHRHVSDÆRQHFHVVÀULR
SDUDXPGLÀORJRHSDUDDFRPSUHHQVÅR
GRIHQÑPHQR7HPRVGHXOWUDSDVVDUHV-

ČComo lutar
contra um mal,
se nem sequer há
coragem de
chamá-lo por seu
devido nome?”
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sa barreira e discutir os fatos abertamente. Só assim será possível solucionar a questão.
A Casa Branca argumenta que Obama
precisa dos muçulmanos moderados
na guerra ideológica contra os terroristas. Faz sentido? Isso vai depender
da atitude das lideranças islâmicas. Em
Nova York, depois de 2001, falou-se
em monitorar alguns muçulmanos na
cidade. Os líderes religiosos e comuniWÀULRVmFDUDPLQGLJQDGRVHGLVFXUVDram muito sobre direitos civis, direitos
humanos, islamofobia, tudo isso. Mas
eles só falavam sobre direitos dos muçulmanos, e não de todos os cidadãos.
Pensei comigo mesma: o Islã ensina
que temos um dever pessoal. É preciso
cuidar do corpo que Alá nos deu,
observar as orações, proteger suas
criações e criaturas. Tudo isso implica
que nós, muçulmanos, temos um dever
para com a sociedade. Temos de mantê-la em paz. Nenhum daqueles líderes
muçulmanos estava pensando na sociedade nova-iorquina, que tinha toda
a razão em ter medo naquela época.
Eles só pensavam em si mesmos.
Há certa cumplicidade dos clérigos
muçulmanos com os grupos radicais e
suas ideologias extremistas? Em toda
a história do islamismo, houve pouquíssimos momentos em que se debateu a sério o perigo das ideologias tóxicas que aparecem em nosso meio. É
preciso muita coragem para mudar esse comportamento.
O descontentamento no mundo islâmico com as charges com Maomé, como as que foram publicadas pelo jornal francês Charlie Hebdo, torna mais
difícil uma colaboração dos moderados? Não faz sentido que pessoas sejam assassinadas em um país como a
França para vingar um crime contra
uma lei de blasfêmia que não é islâmica, e sim islamista (relativa a vertente
política do Islã). O problema está nos
vários regimes que sustentam a ideologia islamista. Neles, qualquer um pode
ser atacado se for acusado de islamofóbico. Há um paradoxo muito grande.
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os Emirados Árabes são
monarquias que se
legitimam sob o
argumento de serem
as guardiãs da lei
islâmica. Deixam o clero
oprimir a população em
nome do Islã para assim
reforçar a própria
autoridadeď
Os radicais querem ser respeitados,
querem que nosso profeta Maomé seja
tratado com consideração e não permitem que cartuns com sua imagem sejam publicados. Mas, quando se olha
dentro do mundo islâmico, é fácil perceber que não há respeito pelas outras
culturas, por outras crenças. Isso está
errado. Mais de 6 000 cristãos tiveram
de fugir do Iraque. Quase nenhum país
do Golfo Pérsico permite a construção
de igrejas, com exceção do Catar. No
Níger, na África, foram destruídas igrejas católicas e neopentecostais.
Dá para dizer que os islamistas estão
ganhando a guerra? Eles já instituíram
o terror em vários países e agora estão
estendendo seus domínios pelo mundo. Com o atentado no Charlie Hebdo,
jornais passaram a evitar charges com
Maomé. É como se a lei da blasfêmia, que já está sendo aplicada em teocracias, agora tivesse de ser obedecida
também na Europa. O medo de Obama
de chamar os terroristas de muçulmanos tem uma raiz parecida. O radicalismo está expandindo seu alcance territorial. Há um vácuo de poder na Líbia, e é natural que o Isis tentasse ocupá-lo. Não há dúvida de que os islamistas estão levando a melhor.

O papa Francisco disse que “a liberdade de expressão não dá o direito de
insultar a fé do próximo”. O papa estava assim legitimando ataques como
o do Charlie Hebdo? Não é agradável
ver sua religião sendo ofendida. Mas,
na prática, a limitação da liberdade de
expressão sempre se torna totalitarista, como tem acontecido nos países
islamistas.
Alguns governantes do mundo islâmico,
como o egípcio Abdel Fatah Sisi e o rei
jordaniano Abdullah II, já acordaram
para o perigo? Sim. Acredito que o vídeo que mostrou o piloto jordaniano
Muaz Kasasbeh sendo queimado vivo
em uma cela, divulgado pelo grupo terrorista Estado Islâmico, alterou muita
coisa. Foi um choque. A cena gerou
uma indignação em todos os lugares,
inclusive nos países de maioria muçulmana. No Cairo, a Universidade Al
Azhar, que vinha sendo criticada por
suas inclinações condescendentes com
o terror, divulgou um comunicado no
qual dizia que esse ato não tem respaldo no Islã e pediu que os responsáveis
sejam punidos. Em grande parte, isso
aconteceu porque Kasasbeh era um
muçulmano devoto. Ele não só fazia
parte da força aérea de um país muçulmano como tinha cumprido o hajj (a
peregrinação para Meca, considerada
sagrada), observava as cinco orações
diárias e memorizou o Corão quando
criança. Esse piloto era um símbolo de
um país muçulmano moderno e por
isso sua morte incomodou tanto.
Até então não existia a ideia de que
qualquer um poderia se tornar a próxima vítima? Na Síria, há relatos até de
FUXFLmFDÆÔHVPDVTXHQÅRSURYRFDram nenhum ultraje. Talvez agora teQKDPRVDWLQJLGRXPSRQWRGHLQnH[ÅR
Demorou um pouco para que o Estado
Islâmico fosse percebido como uma
ameaça a todo o mundo, e não somente um fenômeno localizado.
O Estado Islâmico defende a criação
de um califado regido pela charia, a lei
islâmica. Isso faz sentido segundo o
Corão? Os islamistas acreditam que a

ČEm toda a história

ÖQLFDPDQHLUDSRVVËYHOGHR,VOÅPDQLIHVWDUVHÇQDIRUPDGHXP(VWDGR
2CorãoSRUÇPQÅRIDODDEVROXWDPHQWHQDGDDUHVSHLWRGLVVR2OLYUR
VDJUDGRÇWRWDOPHQWHYDJRVREUHFRPR
DVSHVVRDVGHYHPVHJRYHUQDU1ÅRHVSHFLmFDDPDQHLUDGHUHJXODUXPDVRFLHGDGH2WHUPRdawlaTXHVLJQLmFD
R,VOÅFRPRXP(VWDGRQÅRmJXUDHQWUHDVSDODYUDVGRCorão
Por que, então, há tantos governos baseados no Islã político dentro e fora do
Oriente Médio?2VSROËWLFRVXVDPDUHOLJLÅRSDUDVHOHJLWLPDU$$UÀELD6DXGLWDHRV(PLUDGRV£UDEHV8QLGRVSRU
H[HPSORVÅRPRQDUTXLDVTXHVHOHJLWLPDPVRERDUJXPHQWRGHVHUHPDV
JXDUGLÅVGDOHLLVOÁPLFD1RSDVVDGR
m]HUDPDFRUGRVFRPRVFOÇULJRVSDUD
VHPDQWHUQRSRGHU'HL[DUDPRFOHUR
RSULPLUDSRSXODÆÅRHPQRPHGR,VOÅ
SDUDDVVLPUHIRUÆDUDSUÐSULDDXWRULGDGH$LGHLDGHjSXQLÆÅRLPSLHGRVDw
SRUH[HPSORQÅRH[LVWHQR,VOÅPDV
HQFRQWURXXPYDVWRDSRLRQRPXQGR
LVOÁPLFRPRGHUQRFRPDSHGUHMDPHQWRVYHUJDVWDGDVHDPSXWDÆÔHVªIÀFLO
YHUTXHDFRQWHFHPPDLVYLRODÆÔHVGH
GLUHLWRVKXPDQRVHPSDËVHVGHPDLRULD
PXÆXOPDQDGRTXHHPRXWURVOXJDUHV
(VVHVPÇWRGRVFUXÇLVQÅRHUDPWÅRIUHTXHQWHVFRPRKRMH(PFLQFRVÇFXORV
GHKLVWÐULDOHJDOGR,PSÇULR2WRPDQR
KRXYHDSHQDVXPFDVRGHDSHGUHMDPHQWRDWÇDPRUWH2VDWXDLVJRYHUQDQWHVSRGHPDWÇDSUHVHQWDUVHXVPRWLYRVFRPRUHOLJLRVRVSULQFLSDOPHQWH
RVGD$UÀELD6DXGLWDTXHVHGL]HP
JXDUGLÔHVGDVFLGDGHVVDJUDGDVGH
0HFDH0HGLQDPDVDYHUGDGHÇTXH
QÅRRVÅR(OHVVÅRPHUDPHQWHSROËWLFRVWRWDOLWÀULRV
Muita gente achou que os protestos
contra as ditaduras, que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, espalhariam democracias pelo Oriente Médio. Por que isso não aconteceu?3DUD
DOJRDVVLPVXUJLUÇSUHFLVRKDYHUXQLYHUVLGDGHVMRUQDLVHWULEXQDLVLQGHSHQGHQWHV6ÅRHVVHVRVUHTXLVLWRVTXH
SRGHULDPWUD]HUDPXGDQÆDFXOWXUDO
QHFHVVÀULDSDUDXPDGHPRFUDFLDSOHQD4XDQGRPRUHLQD$UÀELD6DXGLWD

do islamismo, houve
pouquíssimos
momentos em que se
debateu a sério
o perigo das ideologias
tóxicas que aparecem
em nosso meio. É
preciso muita coragem
para mudar esse
comportamentoď
HQWUHHDLQWHUQHWWLQKD
DFDEDGRGHHQWUDUQRSDËV2VFHOXODUHV
FRPHÆDUDPDVHUYHQGLGRVHQTXDQWR
HXHVWDYDOÀ7HQWDYDPHLQIRUPDUSHOD
UHGHPDVKDYLDWDQWRVVLWHVEORTXHDGRVTXHHUDIUXVWUDQWH$PRQDUTXLDWLQKDHDLQGDWHPRFRQWUROHDEVROXWR
GDLQIRUPDÆÅR$SRSXODÆÅRÇFODUR
mFDPHQRVFDSD]PHQRVSUHSDUDGD
,QIDQWLODWÇ4XDQGRVXUJHXPDRSRUWXQLGDGHFRPRD3ULPDYHUD£UDEHHOD
QÅRVDEHRTXHID]HU1ÅRIRLHVFULWR
QHQKXPPDQLIHVWRSROËWLFR1ÅRDSDUHFHXQHQKXPDLGHLDVREUHFRPRFULDU
XPDHFRQRPLDVDXGÀYHO)RLXPDUHYROWDHPRFLRQDOQÅRUDFLRQDO2IUDFDVVRHUDRÖQLFRGHVIHFKRSRVVËYHO
Como se desradicalizam crianças no
Paquistão?2SURMHWRGRTXDOSDUWLFLSHL
DWHQGLDFULDQÆDVTXHHVWDYDPHQYROYLGDVHPDWLYLGDGHVGR7DOLEÅ(ODVHUDP
LQIRUPDQWHVVROGDGRVRXHVWDYDPVH
SUHSDUDQGRSDUDDWDTXHVVXLFLGDVFRP
H[SORVLYRV2SURJUDPDIXQFLRQDYDHP
XPDHVFRODWÇFQLFDSDUDFULDQÆDVHMRYHQVHQWUHHDQRV$RPHVPR
WHPSRTXHDSUHQGLDPXPDSURmVVÅR
HOHVUHFHELDPLQVWUXÆÅRLVOÁPLFDGH
FOÇULJRVPRGHUDGRVTXHDMXGDYDPRV
SHTXHQRVDWUDGX]LUHDLQWHUSUHWDURV
WH[WRVÀUDEHVFRUUHWDPHQWH2REMHWLYR

HUDGHVID]HURWUDEDOKRGRVWDOLEÅVTXH
VHDSURYHLWDUDPGDLJQRUÁQFLDGDV
FULDQÆDVHGHDGXOWRVLOHWUDGRVSDUD
PDQLSXOÀORVÃVXDSUÐSULDYRQWDGH
GLVWRUFHQGRRTXHGHIDWRGL]ROLYUR
VDJUDGR
O trabalho deu resultado?1ÅRÇIÀFLO
FRQVHJXLULVVR2VPHQLQRVUHFHEHP
DMXGDGHSVLFÐORJRVHGHMRYHQVTXHHVWDEHOHFHPFRPHOHVXPDUHODÆÅRGHLUPÅRPDLVYHOKR4XDQGRHOHVWHUPLQDPDHVFRODHVVHFRQWDWRFRQWLQXD
XPDYH]SRUVHPDQDHFKHJDRPRPHQWRGHUHLQVHUÆÅRQDFRPXQLGDGH
+ÀFRQWXGRXPUHVVHQWLPHQWRIRUWH
GDSRSXODÆÅRSRLVHOHVIRUDPLQIRUPDQWHVGR7DOLEÅRXSDUWLFLSDUDPGH
DOJXPDRSHUDÆÅREÇOLFD
A senhora é uma defensora de Israel,
como se diz?1ÅRPHFRQVLGHURDVVLP
,VUDHOÇXPSDËVFRQVWLWXËGRHQÅRSUHFLVDGDPLQKDDMXGD6RXSUDJPÀWLFD
,VUDHOIRLIXQGDGRQDPHVPDÇSRFDHP
TXHFULDUDPR3DTXLVWÅR$PERVVÅR
OHJËWLPRVHQÅRYHMRFRPRLVVRSRVVD
VHUGLVFXWËYHO4XDQGRYLDMRSDUD
,VUDHOFRQWXGRVHPSUHmFRXPSRXFR
WULVWH1ÅRHQFRQWUHLDSOXUDOLGDGHTXH
H[LVWHOÀHPQHQKXPSDËVGR2ULHQWH
0ÇGLR,VVRLQFOXLPXOKHUHVPXÆXOPDQDVQDGLUHÆÅRGHKRVSLWDLVFULVWÅRVLVUDHOHQVHVQDFRUWHVXSUHPDHMXGHXV
TXHIRUDPSHUVHJXLGRVHEDQLGRVGH
RXWURVSDËVHVOHYDQGRYLGDGLJQD
ªGDTXHODPDQHLUDTXHWRGDDUHJLÅR
DRUHGRUGHYHULDVHU
Por que há tanto antissemitismo no
mundo islâmico?7RGRWRWDOLWDULVPR
SUHFLVDGHXPLQLPLJRFHQWUDOTXHSRVVDVHUFRQVLGHUDGRFRPRjRRXWURwHOHYHDFXOSDSHORVSUREOHPDVGDVRFLHGDGH(VVHVHQWLPHQWRWUDQVIRUPDVH
TXDVHVHPSUHHPDQWLVVHPLWLVPR)RL
DVVLPFRPRFRPXQLVPRFRPRQD]LVPRHÇDVVLPFRPRLVODPLVPR,QIHOL]PHQWHOHQGRRVOLYURVGHKLVWÐULDVDEHPRVGRVWLSRVGHGLVFULPLQDÆÅRJHQRFLGDTXHHVVDHVSÇFLHGHVHQWLPHQWR
SRGHSURGX]LU0DVQÅRVÐ1DUHDOLGDGHDSHUVHJXLÆÅRDRVFULVWÅRVQÅRWHP
QDGDGHGLIHUHQWHWRGRVVÅRFRQVLGHUDGRVLQmÇLVTXHPHUHFHPPRUUHU
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