
O mundo árabe experimentou duas décadas de estagnação política,
diz Peter David. Mas há uma agitação sob a superfície

EM UMA REPORTAGEM especial sobre o
mundo árabe que a Economist publicou em

1990, a manchete no alto da página era "Quan-
do a história deixa para trás". Isso foi quando as
ditaduras comunistas da Europa Oriental esta-
vam começando a balançar e cair. No mundo
árabe, entretanto, o governo autoritário conti-
nuava na ordem do dia. E, enquanto a Europa
Ocidental caminhava a passos largos para uma
união política e econômica, os árabes permane-
ciam lamentavelmente divididos. Muito da opi-
nião árabe se mantinha fixada na luta com Is-
rael, em que os árabes pareciam incapazes de se
afirmar e, muito menos, prevalecer.

Revisitar esse mundo duas décadas depois
é descobrir que, em muitos pontos, a história
continua a deixar os árabes para trás. Liberda-
de? Os árabes são governados agora como
eram então por um cartel de regimes autoritá-
rios treinados nas artes da opressão. Unidade?
Continua tão elusiva como sempre. Embora as
linhas de demarcação tenham mudado desde
que Saddam Hussein invadiu o Kuwait dezeno-
ve anos atrás, as divisões inter-árabes são amar-
gas. O Egito, o maior país árabe, se recusou até
a comparecer ao encontro de cúpula da Liga
Árabe de abril em Doha. Israel? Pontilhado
por surtos de violência e intermitentes inter-
lúdios de diplomacia, o impasse mortífero
continua. Nem George H. Bush em Madri em
1991, nem Bill Clinton em Camp David em
2000, nem George W. Bush em Annapolis em
2007 tiveram sucesso em obter a paz ou mes-

mo fazê-la ficar visivelmente mais próxima.
O persistente conflito na Palestina é um

lembrete de que, tristemente, em muitos pon-
tos a história acabou não deixando os árabes
para trás. Eles viram muita história do tipo er-
rado nessas duas últimas décadas. Incluindo
uma boa quantidade de violência: o mundo
árabe se envolveu em guerras tanto grandes
quanto pequenas, não apenas entre árabes e es-
trangeiros, como as com Israel, mas também
entre e dentro dos Estados árabes.

De fato, 1990, o ano em que Saddam in-
vadiu o Kuwait, foi um tipo de ponto de infle-
xão. A rápida expulsão pelos Estados Unidos
do seu exército no minúsculo Estado petrolí-
fero, depois de apenas 100 horas de luta no
campo, pareceu um triunfo no momento.
Mas é possível sustentar que isso foi, na ver-
dade, o início de uma triste seqüência de even-
tos compreendendo a ascensão da Al-Qaeda,
os ataques de Osama bin Laden de 11 de se-
tembro em território americano e - aos olhos
árabes - a não menos traumática invasão
americana do Afeganistão em 2001 e do Ira-
que em 2003 em sua "guerra contra o terror".

Guerras podem acontecer em qualquer
parte. O que faz o Oriente Médio especialmen-
te propenso a elas? Primeiro está o petróleo. No
fim dos anos 90, Bin Laden escreveu uma carta
ao mula Omar, o líder do Taleban afegão, na
qual ressaltava que 75% do petróleo do mun-
do se encontrava na região do Golfo Pérsico e
que "quem quer que tenha o domínio sobre o



• petróleo tem o domínio sobre as economias do
mundo". Enquanto isso continuar a ser verda-
de no geral, os interesses das potências próxi-
mas e distantes sedentas por energia vão conti-
nuar a se chocar entre si na região.

Em segundo está o contínuo e cada vez
mais grave conflito árabe e, ultimamente, ira-
niano com Israel. Desde 1990, outros milhares
de vidas de árabes e israelenses foram jogados
no meio dessa luta feroz - na Intifada (levan-
te) palestina que começou após o colapso da
cúpula de paz de Clinton em Camp David em
2000 e nas implacáveis miniguerras no Líbano
em 2006 e em Gaza no começo daquele ano.

A última e, talvez, maior causa subjacente

de instabilidade vem da natureza dos próprios
Estados árabes. As eleições estão dissemina-
das, mas, ainda assim, se você deixar de lado o
Estado imaginário dos palestinos, dificilmente
algum dos 21 Estados de verdade que perten-
cem à Liga Árabe pode, com alguma plausibi-
lidade, afirmar ser uma democracia genuína.
Na ausência de democracia, então, os Estados
árabes se apoiam em um grau extraordinário
na repressão para continuar no poder. De vez
em quando, o sistema de controle se rompe.

Um exemplo espetacular veio da Argélia
em 1991, quando o exército bloqueou um
promissor experimento de eleições livres que
estava começando a acontecer sob o presi-

dente Chadli Benjedid. Depois que um par-
tido islâmico de oposição ganhou a primeira
rodada de eleições parlamentares, os gene-
rais bloquearam a segunda e, assim, detona-
ram uma horrível guerra civil que durou
quase uma década e pode ter matado 200 mil
pessoas. Nos anos 90, o terrorismo interno
perseguiu o Egito também: movimentos is-
lâmicos radicais como a Jihad Islâmica e a Ja-
maat Islamiya tomaram mais de mil vidas.
E, embora a maioria dos antigos jihadistas
tenha há tempos renunciado à violência, ou-
tros - notavelmente Ayman al-Zawahiri, o
número 2 de Bin Laden - continuaram até
fundar e liderar a Al-Qaeda.

O mundo dos árabes

POR MAIS CONVENIENTE que seja des-
crever os 22 países (incluindo a ainda não

nascida Palestina) que pertencem à Liga Árabe
como "o Mundo Árabe", a elegante frase pode
enganar. Esta é uma aglomeração heterogênea
de cerca de 350 milhões de pessoas - maroni-
tas, coptas, berberes, curdos e africanos, assim
como árabes e muçulmanos - habitando uma
miscelânea de terras do Atlântico ao Golfo Pér-
sico e do deserto do Saara ao sopé da Anatólia.
Todas as generalizações sobre os árabes - suas
experiências, instintos e estilos de fé ou políti-
ca - devem ser tratadas com ceticismo.

Ser "um árabe" é uma noção tão escorre-
gadia quanto ser "um europeu". Estas são iden-
tidades vagas, colocadas e tiradas de acordo
com o gosto e a circunstância (quadro l). Mui-

tos dos cristãos africanos negros vivem no sul
do Sudão, que por acaso é membro da Liga
Árabe, e ficariam surpresos se lhes dissessem
que são árabes. Reagiria da mesma forma, ape-
sar de muçulmano, um curdo iraquiano (con-
tudo, não um cristão libanês ou palestino).

Os árabes não são um grupo étnico ou re-
ligioso, nem são um grupo lingüístico. O ára-
be é amplamente falado no mundo árabe, mas
para o que importa é o francês. E os dialetos
árabes diferem tanto que um sírio terá dificul-
dade em entender o árabe de um marroqui-
no. Uma vez que grande parte da fronteira do
mundo árabe se deve mais aos arranjos dos
colonizadores europeus do que a autênticos
agrupamentos nacionais, alguns árabes po-
dem se ver primeiro como árabes e, depois,

como jordanianos ou libaneses. Para um egíp-
cio provavelmente seria o contrário.

O Islã é a religião predominante do mun-
do árabe, mas muitos dos muçulmanos do
mundo não são árabes. E, embora o Islã dê aos
árabes um forte senso de irmandade, pode ser
uma força de divisão também. Em algumas
circunstâncias sunitas e xiitas ainda lutam
guerras religiosas uns contra os outros, como
fizeram recentemente no Iraque.

Também em completo contraste à Euro-
pa, o mundo árabe tem visto pouca integra-
ção formal. A República Árabe Unida (RAU)
que Egito e Síria formaram em 1958 durou
apenas três anos. Graças à invasão do Kuwait
por Saddam Hussein, o Conselho de Coope-
ração Árabe (CCA) do Egito, Iraque, Jordânia
e lêmen do Norte sobreviveu apenas um ano
depois do seu nascimento em 1989. A União
do Magrebe Árabe foi um fracasso. A Al-Jazi-
ra faz um trabalho infinitamente melhor.
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. Tribos com bandeiras
A instabilidade política do mundo árabe está,
por sua vez, conectada a outro problema: a
falta da ligação da nacionalidade. Muitos
anos atrás, um diplomata egípcio, Tahsin
Bashir, chamou os novos Estados árabes do
Oriente Médio de "tribos com bandeiras"
(embora ele tenha excluído o Egito). O seu
ponto ainda é válido. Em países tão diferen-
tes quanto o Líbano e o Iraque, diferenças ét-
nicas, confessionais ou sectárias frustraram
programas de construção nacional. É por
isso que o Iraque se dividiu em fragmentos
sunitas, xiitas e curdos depois da remoção de
Saddam, apesar de décadas de doutrinação
patriótica. A Síria pode ir pelo mesmo cami-
nho se a seita minoritária alauita da família
Assad, reinante, acabasse, de alguma manei-
ra, por perder o controle desse país majori-
tariamente sunita. O Sudão passou por não
apenas uma, mas duas guerras civis, entre o
seu centro de domínio árabe e as minorias
não árabes no sul e no oeste.

Ao repassar essa ladainha de problemas, é
necessário lembrar que o que as pessoas cha-
mam de "o mundo árabe" é algo grande e
amorfo e, pode-se até sustentar (quadro e
mapa na página anterior), algo que não é uma
coisa só. Seria uma distorção retratar a região
inteira como uma zona de conflito permanen-
te. Por mais sangrentas que tenham sido, as
guerras no Iraque, na Argélia, no Sudão ou nas
fronteiras de Israel não perturbaram o cotidia-
no no conjunto do mundo árabe. A maioria
dos árabes teve contato com a violência ape-
nas pela tela da tevê (embora, como vamos ve-
rificar, as poderosas emoções que essas imã-

gens suscitam também têm conseqüências no
mundo real). Muitos países árabes podem
olhar para as duas últimas décadas e ver ele-
mentos de progresso dos quais se orgulhar, in-
clusive, em alguns lugares, uma prosperidade
crescente e uma lenta, mas contínua, expansão
da liberdade individual.

Ainda assim, os anos de conflito não po-
dem ser ignorados, como se os vários surtos
de violência interna ou entre Estados fossem
apenas aberrações locais ou o produto da má
sorte ou como se eles não tivessem uma in-
fluência nas perspectivas futuras da região.
Não é apenas o fato de até l milhão de cida-
dãos do mundo árabe terem morrido vio-
lentamente desde 1990 e que uma mortan-
dade nessa escala não tem como não deixar
cicatrizes profundas (tabela 3). A questão
perturbadora para o futuro é que nenhuma
das causas subjacentes do conflito enumera-
das acima desapareceu.

Veja a competição pelos recursos energé-
ticos. Ela parece ter pouca chance de esmore-
cer em um momento em que os apetites ener-

géticos da China e da índia continuam a cres-
cer e quando os sitiados Estados Unidos e um
Irã emergente estão competindo pela domina-
ção tanto do Levante quanto do Golfo Pérsico.
Quanto à Palestina, a paz parecia mais próxima
durante as negociações iniciadas por Yitzakh
Rabin e Yasser Arafat nos anos 90 do que ago-
ra, com o Hamas e o governo do Likud em Is-
rael minando as esperanças de uma solução de
dois Estados. Na maioria dos países árabes a
liga da nacionalidade ainda é fraca: o conflito
sectário no Iraque pode se intensificar nova-
mente quando os Estados Unidos começarem
a retirar suas forças (e as tensões entre xiitas e
sunitas se espalharem para além do Iraque).

Por último, em quase todos os países ára-
bes, por quase todo o tempo, o descontenta-
mento político e social periga descambar para
a violência - e até, argumenta-se interna e ex-
ternamente, para a revolução. •

ADECISÃO DO PRESIDENTE Assad de
podar o movimento de reforma no broto

em 2005 não deveria ter surpreendido os aspi-
rantes a democratas da Síria, pois esse era um
momento de extremo perigo para o regime.
Vozes influentes em Washington instavam os
EUA a terminar o que haviam começado no
Iraque derrubando a liderança síria também.
E no vizinho Líbano, que a Síria trata há muito
tempo como um vassalo, o assassinato de Ra-
fik Hariri, popular ex-primeiro-ministro, de-
tonou protestos em massa. Muitos libaneses
culparam a Síria pelo assassinato de Hariri.
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Os seus protestos espontâneos - uma das
maiores manifestações do "poder do povo"
que o mundo árabe já testemunhou - ficaram
conhecidos como a "revolução de cedro". Em
poucos meses (e com o incentivo da França e
dos Estados Unidos) a revolução de cedro for-
çou Assad a retirar seu exército do Líbano, de-
pois de uma estadia de 30 anos.

O tipo de poder do povo em exibição no
Líbano em 2005 ainda não se expressou em
escala similar em nenhuma outra parte no
mundo árabe. De qualquer forma, o hábito
do protesto está ganhando terreno. No Ku-

wait, três anos atrás, um impasse entre o go-
verno e o Parlamento sobre lei eleitoral levou
estudantes a acamparem em frente ao Parla-
mento. Na Península do Sinai, membros de
tribos beduínas exigindo direitos de proprie-
dade do governo egípcio encenaram demons-
trações embaraçosas na fronteira com Israel.
Em 6 de abril de 2008, uma greve de trabalha-
dores têxteis em uma cidade ao norte do Cai-
ro recebeu a adesão de jovens ativistas e se
propagou em uma nuvem de protestos que se
espalhou através do Egito.

Desiludindo-se com a possibilidade de



> O que fazia as vezes de uma cobertura de no-
tícias e assuntos correntes eram tomadas sole-
nes de presidentes e emires recebendo visitan-
tes e cortando faixas em eventos sociais.

Tudo isso mudou completamente depois
de 1996, quando o emir do Catar, xeque Hamad
bin Khalifa, fundou a estação de tevê Al-Jazira
na sua capital, Doha. Como compensação pela
opção de não se ater muito aos problemas do
próprio Catar, a nova estação teve a permissão
de transmitir notícias de verdade sobre todos
os outros lugares do mundo árabe. Com uma
equipe de jornalistas zelosos, muitos deles pa-
lestinos, ela começou a fazer isso com gosto, e
rapidamente provocou o surgimento de mui-
tos imitadores e competidores.

Depois de 1996, diz Wadah Khanfar, o di-
retor (palestino) da Al-Jazira, "tudo explodiu".
O mundo árabe entrou em um período de
"anarquia cognitiva". A conseqüência de tudo
isso, na visão de Marc Lynch, um acadêmico da
Universidade George Washington, em Wash-
ington, foi o nascimento de "um novo público
árabe". Depois do fenômeno da Al-Jazira, ele
crê, os árabes não vão mais se contentar com a
velha tradição do consenso público forçado.
Eles estão fazendo com que seus líderes se ex-
pliquem e justifiquem como nunca antes. Em-
bora não seja um substituto para a democracia
eleitoral de verdade, isso constrói os alicerces
para um novo tipo de política pluralista "basea-
da em uma esfera pública ativa e crítica".

Seus muitos críticos se surpreenderiam
de ouvir que a Al-Jazira é uma força para o
progresso. A transmissão pela estação dos ví-
deos raivosos que Osama bin Laden contra-
bandeia de seu esconderijo é controversa. Da
mesma forma - no Ocidente - é a veemência
do seu apoio à causa palestina. Durante a
guerra de Israel em Gaza neste ano, a Al-
Jazira transmitiu o tipo de filmagem sem edi-
ção que a maioria das estações considera es-
cabroso demais para pôr no ar.

Mesmo em tempos de relativa calma, a sua
cobertura em língua árabe (o canal em inglês é
mais comedido) do conflito é rígida e partidá-
ria. Ao contrário da Al-Arabiya, sua rival com
financiamento saudita, ela faz pouco esforço
para cobrir a Palestina da maneira que uma au-
diência ocidental consideraria equilibrada. Até
certo ponto, Khanfar reconhece isso. Seus jor-
nalistas são profissionais, ele insiste, mas há um
limite para o tanto que a estação pode ofender
"os mais fortes sentimentos coletivos" do mun-
do árabe.

Mas, na verdade, a Palestina é a causa
unificadora e quase sagrada do mundo ára-
be. Se você julgar a Al-Jazira pelo resto da sua
cobertura, um quadro diferente aparece. Em
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2006, Lynch publicou um estudo das repor-
tagens sobre o Iraque desde o final dos anos
90, Voices of the New Arab Public (Vozes do
Novo Público Árabe, Columbia).

Como a Palestina, o Iraque é uma histó-
ria que mobilizou e preocupou os árabes em
toda parte. Mas aí eles não formaram uma vi-
são única. Sua conclusão é que a Al-fazira re-
fletiu todos os lados dos duros argumentos
que dividiram os árabes sobre questões como
o comportamento de Saddam, as sanções oci-
dentais, a invasão americana e a legitimidade
- ou não - do governo iraquiano que a seguiu.

Tanto a Al-Jazira como suas rivais forne-
ceram uma cobertura detalhada e entusiásti-
ca das eleições iraquianas de 2005, apesar da
convicção de muitos árabes fora do país de
que uma votação feita sob a ocupação ameri-
cana tinha de ser fajuta.

Além do mais, essa abordagem mais
aberta de reportagem e análise não se aplica
apenas ao Iraque e suas vicissitudes. De 2003
em diante, os repórteres e entrevistadores dos
programas da Al-Jazira se colocaram no co-
ração do debate de iniciativa americana so-
bre a reforma política no mundo árabe.

A estação examinou de perto a Iniciativa
para o Grande Oriente Médio do G-8, de inspi-
ração americana, dando espaço na cobertura
para opiniões tanto americanas quanto árabes.
Em uma pesquisa on-line da Al-Jazira em 2003,
84% dos telespectadores disseram que os go-
vernos árabes não eram nem sinceros sobre as
reformas nem capazes de realizá-las.

Quando o presidente Bush disse que ti-
nha se inspirado ao ler um livro sobre a de-
mocracia de Natan Sharansky, um político is-
raelense (e ex-dissidente soviético), a Al-
Jazira entrevistou o autor e perguntou a ele
como o seu livro poderia ser aplicado para o
mundo árabe. Ela fez isso mesmo que muitos
árabes, os reformistas inclusive, permaneçam

profundamente chocados pela prática agora
estabelecida pela Al-Jazira de deixar israelen-
ses aparecerem em seus programas.

Onde a televisão conduziu, a mídia im-
pressa foi atrás. Os dóceis jornais oficiais que
costumavam dominar o espaço sozinhos
agora estão enfrentando competidores novos
e mais destemidos.

Até mesmo os regimes mais autoritários
aceitam que não é mais possível suprimir toda
a informação e reprimir todas as críticas. Sarah
Leah Whitson, diretora para o Oriente Médio e
Norte da África do Human Rights Watch, um
grupo de monitoração sediado em Nova York,
voltou de uma visita recente à Líbia relatando o
começo de uma nova glasnost. Embora o regi-
me permaneça firme no controle, permitia-se
que jornais novos fizessem referência a assun-
tos sensíveis, com um deles publicando páginas
editoriais expondo comportamentos impró-
prios e corrupção da burocracia.

Naturalmente, tais liberdades têm limites
cuidadosamente traçados. A Al-Jazira e a Al-
Arabiya têm o cuidado de não antagonizar seus
respectivos financiadores do Catar e da Arábia
Saudita. Elas são vulneráveis à alta política ára-
be: a Al-Jazira recentemente tem diminuído
suas críticas à Arábia Saudita, provavelmente a
pedido da família real do Catar. E sempre há o
perigo de que as liberdades ampliadas pelo ca-
pricho de um governante sejam retiradas.

O Centro Sírio de Mídia, uma organiza-
ção privada de monitoramento, disse à Reu-
ters em maio que as autoridades sírias blo-
quearam 225 sites da internet em 2008, um
aumento em relação aos 159 em 2007. In-
cluindo vários jornais e portais árabes, a Ama-
zon, o Facebook e o YouTube. Em abril, a Hu-
man Rights Watch notou que uma nova lei de
mídia a ser aprovada nos Emirados Árabes
Unidos iria aumentar as restrições à liberdade
da mídia. E o editor de um jornal do Catar, fa-



• lando em particular, disse à Economist que as
leis não eram o maior impedimento à liberda-
de de imprensa no seu país. O que mais res-
tringia sua expressão era a certeza de exclusão
social se ele ofendesse o establishment.

Outra mudança com implicações para a
política é que o novo público árabe que agora
está sintonizando estações como a Al-Jazira
está mais escolarizado do que nunca. Nos úl-
timos cinco anos, calcula Vincent Romani em
um artigo para o Crown Center para Estudos
do Oriente Médio, da Universidade Brandeis
nos Estados Unidos, os países do GCC (Con-
selho dos Países do Golfo, em inglês) gastaram
pelo menos 50 bilhões de dólares em educa-
ção superior em um esforço para comprar
para essas sociedades tradicionais um lugar na
economia global do conhecimento.

O Catar atraiu meia dúzia de universida-
des americanas e duas australianas para sua
Cidade da Educação, em Doha. A Cidade Aca-
dêmica Internacional de Dubai abriga seções
de 32 universidades estrangeiras e a Universi-
dade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah da
Arábia Saudita deve abrir no final deste ano
com uma dotação de 10 bilhões de dólares.

Os investimentos são enormes, mesmo
que a concentração em um canto rico do
mundo árabe vá limitar o seu impacto. Ahmed
Heikal, da Citadel Capital, diz que os esforços
precisam ser replicados. "Em uma área do nos-
so tamanho, nós não podemos ter um único
centro de excelência em educação", ele diz.

Até agora, entretanto, a educação superior
no mundo árabe em geral produziu poucas
mentes críticas. A maioria das'universidades
árabes é vítima da massificação: o Egito joga
30% do grupo etário relevante na universidade,
dos quais menos da metade se forma. Fora do
setor privado os padrões são abismais.

Se a "agitação sob a superfície" transformar
de fato a política e a sociedade árabes, qual a di-
reção que a mudança tomará? É um engano su-
por que tendências como uma maior liberdade
para a mídia vão levar invariavelmente para
uma direção liberal. Pelo contrário, os conser-
vadores árabes têm um histórico de explorar
novas tecnologias de comunicação tão bem
quanto os liberais e, às vezes, até melhor.

Muito antes do advento da internet, os imãs
radicais fizeram um uso brilhante dos videocas-
setes para difundir os seus ensinamentos, enco-
brindo os sermões dos clérigos mais modera-
dos. Os Irmãos Muçulmanos, especialmente os
mais jovens, são blogueiros ativos. E as mensa-
gens sendo enviadas pelas transmissões das es-
tações de televisão por satélite não são de ma-
neira alguma simpáticas ao Ocidente.

As novas mídias criaram uma vasta audiên-

cia para incendiários xiitas como Hassan Nas-
ralah, o secretário-geral do Hezbollah, e radicais
sunitas como o xeque Yusuf Qaradawi, um pre-
gador sediado no Catar, que pode não ser um
jihadista, mas também não é nenhum liberal.
Em alguns países, de fato, a democracia e o libe-
ralismo puxam para direções diferentes. Há lu-
gares em que o papel das mulheres se deterio-
rou precisamente porque os regimes sentiram
necessidade de dar mais ouvidos ao conserva-
dorismo social da oposição islâmica.

Outro engano é exagerar o grau em que os
árabes querem participar da política no fim das
contas. Na maior parte, esse permanece sendo

Um lugar na economia do conhecimento

um esporte das minorias. Algumas das tendên-
cias mais significativas entre os árabes não são,
portanto, capturadas pelas análises políticas. E
aqueles que permanecem silenciosamente fora
da política não são todos liberais seculares espe-
rando que os tempos mudem. Um padrão cres-
cente é que os árabes com ideais religiosos for-
tes e até mesmo extremos evitem movimentos
políticos já estabelecidos, como a Irmandade, e
se devotem a vidas de extrema devoção, um fe-
nômeno que veio a ser chamado de Salafismo
"apolítico" ou, às vezes, "científico".

O movimento Salafista luta por um retor-
no às puras tradições islâmicas praticadas por
Maomé e seus contemporâneos no tempo do
nascimento do Islã (os al-Salaf al-Salih são "os
devotos antepassados"). Como a Al-Qaeda,
os Salafistas apolíticos aderem a uma visão
utópica do Islã dominando o mundo. Mas
não perseguem a jihad contra o Ocidente e
evitam atacar as prerrogativas ou a legitimi-
dade dos regimes árabes. Eles não formam
agremiações políticas, ainda que sejam orga-
nizados: quando no ano passado centenas de

pessoas foram soterradas em um deslizamen-
to no Cairo, comentaristas observaram que
grupos Salafistas foram mais rápidos que a Ir-
mandade para ajudar os atingidos.

Porque eles não costumam criticar os regi-
mes, os salafitas apolíticos são tolerados pelos
serviços de segurança e, então, desfrutam de
uma vantagem para espalhar a sua mensagem.
Eles também têm fundos amplos. Embora o go-
verno saudita negue dar apoio a grupos como
estes, muito da sua inspiração, bem como quan-
tias generosas de dinheiro privado - e princi-
pesco -, parece vir da Arábia Saudita. Os egíp-
cios comentam que muitos dos seus compatrio-
tas que passam alguns anos trabalhando na Ará-
bia Saudita voltam como salafitas devotos.

Escolhas religiosas pessoais como essas
não são diretamente políticas, mas a soma des-
sas escolhas influencia a trajetória do mundo
árabe. Conservadores sociais extremistas, ob-
cecados pelo ritual, pureza e, freqüentemente,
sexo, os salafitas não são amistosos com cau-
sas liberais como a emancipação feminina.

Além do mais, há razões para imaginar
quanto tempo o seu quietismo atual vai du-
rar. Issandr el-Amrani, um analista indepen-
dente, os chama de "takfiri incipientes". Como
a Al-Qaeda, em outras palavras, eles tendem a
ver os muçulmanos cujas práticas religiosas
não alcançam os seus rígidos padrões de takfir
- infiéis ou, até mesmo, apóstatas. A experiên-
cia sugere que esse tipo de intolerância pode
muito facilmente levar à violência política.

Aos olhos dos regimes, o próprio Islã é
um perigo em potencial, pois é uma fonte de
autoridade e de ação que a revolução na mí-
dia pôs além do controle dos governos. O fer-
vor religioso está crescendo entre os árabes
em um momento em que instituições religio-
sas veneráveis com o imprimatur dos gover-
nos, como a Al-Azhar no Cairo, não são mais
capazes de impor a lei doutrinária e de co-
mandar uma obediência automática.

O acesso às transmissões de tevê e à inter-
net democratizou o Islã, forçando os intérpretes
rivais da fé a competirem com seus próprios
méritos por uma audiência que perpassa as sei-
tas e fronteiras. Essa cacofonia no Islã é ela pró-
pria parte de um mais amplo, e surpreendente,
paradoxo do mundo árabe atual, que é o fato
de, por trás da estagnação da sua política for-
mal, ele estar engajado em uma feroz e poten-
cialmente transformadora batalha de idéias. •
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