
Campanha anticorrupção assinala
nascimento de umanovaArábia Saudita

Mudança Onda de detenções vem reforçar o poder do herdeiro do trono saudita que avisara que ninguém seja prín
cipe sejaministro está acima das leis Analista considera que o reino está a viver uma transição muito importante

Opríncipe herdeiro daArábia Sau
dita Mohammedbin Salman viu
reforçados os vastos poderes quejá
detémno reinona sequênciadade
tenção nanoite de sábado parado
mingode onzepríncipes da família
real entre os quais o poderosomi
nistro daGuardaNacional Miteb
binAbdullah e o empresário emul
timilionárioAlwaleedbinTalal qua
troministrosemfunções evários
ex ministros todos acusados de
corrupção Uma ação semprece
dentesnahistóriadestamonarquia
da região do Golfo
Numa recente entrevista Mo

hammedbin Salman conhecido
pelas iniciaisMbS notaraque nin
guém está acima da lei seja um
príncipe seja um ministro Para
um especialista empolíticada re
gião FawazGerges está a assis
tir se ao nascimento de umanova
Arábia Saudita Falando àCNN
Gerges explicou que tudo o que
temsucedido neste último ano no

reino evidencia que opríncipeher
deiro está apôr emprática as suas
ideias aneutralizar a oposiçãomas
tambémquerimpedir como disse
há dias a desagregação daecono
miae a saída de recursos para ou
tros países ParaGerges aArábia
Saudita está aviveruma importan
te muito importante transição

Asprisões sucederamumpouco
por todaaArábia Saudita com os
detidos a seremlevadospara ohotel
RitzCarltonna capital Riade AReu
ters escrevia ontem que um dos
seusjornalistas foi impedido de se
aproximar do local onde eravisível
umforte dispositivo de segurança
assim como ambulâncias

Ajustificaçãopara as detenções
foi a proteção dos dinheirospúbli
cos e o combate à corrupção disse
oministrodaCulturae Informação
Awad bin Saleh à agência oficial
saudita Mas para os analistas ara
zão central para as detenções as
senta no reforço dos poderes de
MbS em especial sobre asforças de
segurança e na neutralização de
críticos às suas políticas Entre os
afastados de funções estão pessoas
que seopõem àpolítica externa se
guidaporRiade nomeadamentena
questão do boicote aoQatar ou a

decisõesnoplano interno como o
fimdeumasérie de subsídios apes
soas e a empresas ouaprivatização
de empresaspúblicas como se es
peraquevenhaasuceder aindaque
de formaparcial com apetrolífera
Aramco

Noutras áreas o anúncio em se
tembro do fim da proibição de as
mulheres conduzirem e alguns as
petos daVisão 2030 programa de
reforma emodernização da socie
dade saudita que tevena suagéne
seMbS estariamtambémaser con

testadosporsetoresmais conserva
dores Entre os aspetos daVisão
2030 que suscitam anticorpos nos
meios conservadores está o incen

tivo à entradade turistas apromo
ção de espetáculos públicos diver
sificados e uma liberalização con
troladadavida social

Aoafastar importantes figurasna
complexahierarquia e teia de rela
çõesna esferada família real MbS
de 32 anos consolida a posição
como príncipeherdeiro e atenden
doàidadeavançadadopai 81 anos
está a reunir condições paradirigir
o reino porvárias décadas Muitos
observadores da política saudita
consideravam que aindaantes da
presente ondadeprisões MbS era
jáohomemmaispoderosono reino
e seugovernantede facto

As detenções foramconhecidas
pouco depois do anúnciodacriação
pelo reiSalman tambémontem de
umacomissão de luta contraa cor
rupção presidida precisamente
pelo filho MbS Aprincipal surpre
safoi adetençãodeAlwaleedbinTa
lal de 62 anos netodo fundadorda
dinastiaSaud sobrinho do rei Sal
maneumdos 50homensmais ricos
domundo segundo alistadaForbes
para 2017 comumafortuna esti
madaem 18milmilhões de dólares
BinTalai é conhecidopelas suas ex
travagâncias quepassam entre ou
tros aspetos por ter oferecido auto
móveis de luxo Bentley apilotos de
combatesauditas queparticiparam
naguerrano Iémen masprincipal
mente como investidor sendo o
maior acionista individual do Citi
group e compresençanoutras áreas
como o imobiliário
Quanto a Miteb binAbdullah

este é filho do anterior rei Abdullah
e oúltimo elemento desta linhagem
dafamília real a ocuparumaposi
ção de poder real com o comando
da Guarda Nacional Corpo que
pode ser consideradoaguardapre
torianado regime saudita detendo
o estatuto de ramo das ForçasAr
madas e estando sempre sob co
mando deumelementopreponde
rante dafamíliareal que responde
diretamenteperante omonarca

AGuardaNacional tem ainda a
particularidade de ser formada
apenas por elementos das tribos
leais à família Saud Commais de
220 mil efetivos tem como mis

soes centrais a proteção dafamília
real e a segurançadas cidades san
tas deMeca eMedina entre outras
tarefas

As detenções agora efetuadas
sucedem dois meses depois de o
rei Salman ter afastado o sobrinho
MohammedbinNayefdalinha de
sucessão substituindo o porMbS
Entre os presos estão aindao co
mandante daMarinha deGuerra
o antigo diretorda transportadora
aéreanacional o irmão mais velho
deOsamabin Laden Bakrbin La
den que dirige aprincipal empre
sade construção civil no reino vá
rios outros empresários o minis
tro da Economia AdelFakeih e o
proprietário das televisõesMBC e
Al Arabiya

Estas detenções seguem se aou
tras em setembro em que foram
presas 30 pessoas quer clérigos
conservadores queropositores aos
Saud
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