


QUASE QUATRO MESES após explo-
dir na Tunísia, em meados de dezembro, 
a turbulência política nos países árabes 
continuava inflamada. Mesmo onde as 
revoltas já haviam levado à queda de 
governos, como na própria Tunísia e no 
Egito, ainda havia descontentamento da 
população e manifestações públicas de 
protesto. A situação, entretanto, variava 
de lugar para lugar. Na Arábia Saudita, por 
exemplo, os protestos contra o governo, se 
comparados aos ocorridos na Tunísia e no 
Egito, eram bem mais amenos. Já na Líbia 
haviam rapidamente evoluído para uma 
guerra civil aberta, que parecia indefinida 
mesmo após a intervenção dos aviões 

canos na região. Mantiveram, no entanto, 
como na época da dominação britânica, 
seus governos e suas economias contro-
lados por poucas famílias. Um exame mais 
detalhado de três dessas nações — Bahrein, 
Arábia Saudita e Jordânia—, cujas histórias 
nos últimos cem anos são fortemente 
entrelaçadas, permite compreender mais 
profundamente a evolução desse processo. 

No Bahrein, o rei Hamad bin Isa Al 
Khalifa é o chefe de Estado e nomeia o 
chefe do governo, que atualmente é Bin 
Salman Al Khalifa, seu tio. O país, estabe-
lecido numa pequena ilha de 700 km2 no 
Golfo Pérsico, na costa leste da península 
arábica, abriga uma base naval americana 

Pérola, no centro da capital, Manama, usa-
da como concentração dos manifestantes 
(imagem na página ao lado). 

O regime do Bahrein é, na aparência, 
como o da Grã-Bretanha, no qual foi 
inspirado. O parlamento tem duas casas: 
a Shura, cujos membros são nomeados, 
como os lordes britânicos. E o An-Nuwab, 
cujos membros são eleitos, como os depu-
tados britânicos da Câmara dos Comuns. 
Nos dois países as leis são votadas pelos 
deputados e, se passarem pelo crivo da 
Shura ou dos lordes, têm de ser chan-
celadas pelo chefe de Estado — isto é, o 
monarca. Uma diferença crucial é que o 
primeiro-ministro britânico—chefe do go-

da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN) a favor das forças rebeldes 
que estavam contra o regime liderado por 
Muammar Kadafi. 

Intervenções de potências imperialis-
tas são constantes há mais de dois séculos 
na vida dos países árabes do norte da Áfri-
ca e do Oriente Médio. Durante mais da 
metade desse período, a região foi vítima 
dos europeus, com destaque para britâni-
cos e franceses. Nos últimos 70 anos, com 
a decadência desses impérios coloniais, a 
presença dos EUA tornou-se cada vez 
mais fortalecida, até o ponto de esse país 
ser hoje a potência hegemônica na região. 

Um dos aspectos mais interessantes 
desse processo é que em boa parte essa 
hegemonia baseia-se em alianças com 
regimes politicamente muito fechados, que 
em sua maioria adotam a forma de mo-
narquias absolutistas — um contraponto 
claro ao liberalismo que a política externa 
americana propala ser o principal critério 
para suas ações. Arábia Saudita, Bahrein, 
Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuait, 
Qatar e Omã fazem parte desse grupo. 
Diante dele, Tunísia, Egito e Líbia, cujos 
regimes republicanos têm um grau de 
democracia que deve ser visto com gran-
des reservas, são verdadeiros modelos de 
modernidade. 

Instituídas pela Grã-Bretanha a partir 
do início do século XX, essas monarquias 
passaram, desde o fim da II Guerra Mun-
dial, para a esfera de influência dos EUA 
— e, não por acaso, abrigam hoje boa parte 
das bases militares mantidas pelos amen-

de grande importância estratégica. Em 
meados de abril, as manifestações contra 
o governo - iniciadas no começo de 
fevereiro, apenas duas semanas após a 
renúncia do presidente tunisiano Zine 
Ben Ali - estavam novamente crescendo. 
Relativamente pacíficos, os protestos dos 
bareinitas mantinham-se acesos a despeito 
da forte repressão, inclusive por meio de 
blindados usados para esvaziar a Praça da 

verno — é escolhido pelo partido que elege 
o maior número de deputados pelo voto 
direto, e não indicado pela rainha. Outra, 
ainda mais relevante, é que no Bahrein os 
partidos são proibidos por lei. 

Ao longo dos anos, as tentativas de 
furar esses dois bloqueios aproximaram 
os maiores grupos de oposição, que se 
organizam em "sociedades" para driblar 
a interdição partidária. A mais impor- • 



tante é a Sociedade Nacional Islâmica Al 
Wefaq, que conta com forte apoio entre o 
eleitorado adepto da seita islâmica xiita (os 
xiitas são 70% da população do país). A Al 
Wefaq mantém laços políticos com o Irã e 
denuncia o monopólio do poder exercido 
pelos clãs da federação tribal Anizah — à 
qual pertence o clã Al Khalifa, da família 
real, que reúne povos originários da região 
central da península arábica, muitos dos 
quais filiados à ala muçulmana sunita. 

Mas nem o recorte religioso, nem os 
limites fronteiriços são suficientes para 
explicar a política local: a oposição reúne 
vários outros grupos importantes, inclu-
sive sunitas que têm aliados no Iraque e 
no Egito. Nos últimos cinco anos, por 
exemplo, a Al Wefaq articulou-se eleitoral-
mente com outras organizações populares 
de caráter secular, como o Bloco Demo-
crático e a Ação Nacional Democrática 
Maoísta, ambas de orientação comunista. 
Assim como participam das manifestações 
antirregime realizadas neste ano correntes 
liberais, como o Movimento por Justiça 
Nacional e o Al Muntada, também o 
fazem grupos republicanos, próximos do 

extinto Partido Baath, de orientação na-
cionalista, que mantém muitos seguidores 
na Síria, no Iraque e, em menor escala, na 
Arábia Saudita. 

No início de março, os protestos no 
Bahrein ganharam força, o que revelou um 
alto grau de insatisfação diante das conces-
sões parciais feitas pelo regime, que havia 
demitido parte do ministério nos dias 
anteriores. Nas faixas que carregavam, os 
manifestantes foram mais fundo nas suas 
exigências: passaram a pedir a deposição 
do rei e a denunciar os acordos militares 
mantidos com EUA e Arábia Saudita. 
Algumas facções da oposição tornaram-
se mais provocativas, realizando passeatas 
próximas da base aeronaval de Manama 
— sede da V Frota dos EUA, que policia 
as águas do Golfo Pérsico e do Oceano 
Indico (atualmente, uma de suas atividades 
é apoiar as operações aéreas americanas 
no Afeganistão). A resposta do governo 
foi rápida e contundente: colocou blin-
dados nas ruas para bloquear as marchas 
de protesto. E, nessa manobra, chegou a 
recorrer aos acordos que os manifestantes 
denunciam, utilizando blindados da Ará-

bia Saudita. De início as manifestações 
refluíram, mas rapidamente retornaram 
e, um mês depois, dezenas de milhares de 
pessoas já reocupavam a Praça da Pérola. 

A crise política que vive o Bahrein 
reflete duas situações interligadas. A pri-
meira é a posição privilegiada do Golfo 
Pérsico como rota do comércio interna-
cional. E, em conseqüência disso, a depen-
dência política e militar dos governos da 
região em relação a potências estrangeiras. 
O Bahrein, por exemplo, embora tenha se 
tornado independente da Grã-Bretanha 
em 1971, permanece sob forte influência 
saudita e americana. 

Nesse contexto, o petróleo é questão 
central: basta ver que a base americana 
localizada no país fica a menos de cem qui-
lômetros do polo petrolífero de Abqaiq, 
na Arábia Saudita, um complexo de refi-
narias e oleodutos que influencia boa parte 
do negócio mundial do petróleo. Se para 
a Arábia Saudita Abqaiq é vital, já que o 
petróleo responde por quase metade do 
seu PIB e por 90% da sua receita externa, 
para os EUA é de suma importância, uma 
vez que os sauditas são o terceiro maior 



fornecedor de seu mercado (os ameri-
canos ficam com 20% das exportações 
sauditas de petróleo). 

Além da importância relacionada à 
segurança, o Bahrein também se liga à 
Arábia Saudita por laços étnicos. Isso 
porque, historicamente, não estava, como 
hoje, confinado à pequena ilha de Al Awal: 
no passado, ocupava os atuais Kuait, a 
província saudita de Al Hasan (cujo centro 
é Abqaiq), o Qatar e os Emirados Árabes 
Unidos. 

A configuração mais recente começou 
a ser criada quando no início do século 
XIX os britânicos fracionaram a região 
com o objetivo de controlar o Golfo 
Pérsico, cuja costa oeste era dominada 
pelo antigo Bahrein, então importante 
província do Império Otomano. Pelo 
mesmo motivo, os britânicos atacaram 
simultaneamente a costa leste do Golfo, 
então território da Pérsia (atual Irã), em 
aliança com o império czarista russo. 

O objetivo, conforme registrou o 
historiador britânico Eric Hobsbawn, 
era assegurar a rota de suas manufaturas 
rumo aos grandes mercados da Ásia. No 
livro A era dos extremos [Editora Schwarcz, 
1995], Hobsbawn diz que as populações 
asiáticas não eram um mercado altamente 
compensador por serem muito pobres, 
mencionando os então 300 milhões de 
indianos e 400 milhões de chineses. Mas, 
segundo ele, "esses 700 milhões de vin-
téns somavam o bastante para manter a 
indústria de algodão de Lancashire", na 
Grã-Bretanha. 

A ofensiva sobre o Bahrein terminaria 
por modelar, cerca de um século mais 
tarde, os territórios e os regimes de Arábia 
Saudita e Jordânia. Ao final da I Guerra 
Mundial, os britânicos, com a ajuda de di-
ferentes grupos árabes, haviam expulsado 
os otomanos da península arábica e de boa 
parte do Oriente Médio, confinando-os ao 
território da atual Turquia, onde se situava 
o núcleo de seu império. Em troca da 
ajuda, os árabes esperavam tornar-se in-
dependentes, formando uma nação única 
que, além da península, se estenderia aos 
territórios mais ao norte, ocupados hoje 
por Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, 
Síria e o oeste do Iraque. Os britânicos, 
no entanto, não só mantiveram a península 
arábica sob ocupação militar, como explo-
raram a divisão existente entre os diversos 
clãs árabes para manter sua hegemonia 
sobre a região, impedindo a unificação. 

A Grã-Bretanha já havia se associado, 
no século XIX, aos Al Khalifa e a outras 

Além de líder religioso, Hussein era o 
emir da provincia otomana de Hejaz, na 
costa oeste da península arábica, junto ao 
Mar Vermelho. Tinha grande influencia 
sobre a parte principal do mundo árabe, 
que se estendia, então, do Egito à Síria 
(a região central da península arábica era 
relativamente despovoada e de pequena 
importância política e econômica). 

Os detalhes da dupla aliança britânica 
- de um lado, com os Al Saud e Al Khalifa; 
de outro, com os hachemitas — só puderam 
ser verificados depois de 1979, quando 
caiu o sigilo dos documentos oficiais 
da época. As espertezas estratégicas dos 
britânicos foram descritas, desde então, 
por vários historiadores, entre os quais o 
americano David Fromkin, autor do livro 
Paz e guerra no Oriente Médio [Editora Con-
traponto, 2008], publicado originalmente 
em 1989. Em termos gerais a narrativa era 
conhecida - embora de maneira fantasio-
sa, como assinala Fromkin - por ter sido 
contada por um de seus protagonistas, 
o agente britânico Thomas Lawrence, 
autor de 0s sete pilares da sabedoria [Edi-
tora Record, 2000], livro autobiográfico 
que inspirou o filme épico Lawrence da 
Arábia, lançado em 1962. Lawrence foi o 
agente britânico encarregado de orientar 
a estratégia militar de Hussein no ataque 
aos otomanos. 

O plano britânico visava controlar as 
duas rotas comerciais da Europa para os 
mercados orientais: o Canal de Suez, no 
Egito, e o Golfo Pérsico, no sul do atual 
Iraque. A ideia era unir esses dois pon- • 



tos por uma faixa de terra, sob controle 
britânico, atravessando a península arábica. 
Esse corredor seria a futura Jordânia, que 
viria a ser governada pelo clã hachemita. 
Para evitar a unidade árabe, o restante da 
península arábica foi reservado para os Al 
Saud e Al Khalifa. E para assegurar o con-
trole sobre a extremidade norte do Golfo, 
os britânicos separaram da região iraquiana 
de Basra, o atual Kuait. Tudo acertado com 
franceses e russos (aliados dos britânicos 
na I Guerra) por meio de um acordo diplo-
mático celebrado em 1916, pelo qual as três 
potências dividiam entre si os escombros 
do Império Otomano. 

A partilha de fato ocorreu. Em 1921, 
os árabes, conformados, assinaram o Acor-
do do Cairo, cuidadosamente articulado 
pelo então secretário de Estado britânico, 
Winston Churchill. Foi assim que adqui-
riram, mais ou menos, sua forma atual 
a Arábia Saudita, a Jordânia e o Iraque — 
como protetorados britânicos — e a Síria e 
o Líbano — como protetorados franceses. 

Durante 20 anos, os britânicos de-
ram sustentação a essa partilha arbitrária 
militarizando pesadamente a região, que 
imediatamente depois do acordo passou 
a ser sacudida por revoltas envolvendo os 
inúmeros clãs árabes insatisfeitos de uma 
maneira ou de outra com a divisão. 

No centro da península arábica, os 
termos vagos do acordo de Churchill 

A Jordânia, inicialmente um emirado 
dirigido por Abdula I, filho mais novo de 
Hussein, continuou sob controle militar e 
financeiro britânico até a independência 
formal, em 1946. Foco de persistentes 
revoltas nacionalistas nos vinte anos ante-
riores, a monarquia jordaniana incorporou 
uma grande diversidade política — maior 
do que qualquer outra da região. Os seus 
mais de trinta partidos continuaram ativos 
e influentes a despeito da repressão per-
manente. Pode-se avaliar a instabilidade 
política do país a partir do dado de que 
em 23 anos no poder Abdula I formou 
nada menos que 18 governos diferentes. 

Os partidos jordanianos foram proi-
bidos em 1957 — cinco anos após o 
assassinato de Abdula I —, sob a alegação 
de que havia uma conspiração contra a 
monarquia. Em linhas gerais, a monar-
quia jordaniana pode ser definida como 
absolutista, já que o rei nomeia o primeiro-
ministro — e, como no Bahrein, uma das 
reivindicações das passeatas jordanianas 
deste ano é pelo direito de eleger o go-
verno. Mas na Jordânia há um problema 
adicional porque, em 2009, o rei Abdula II 
(filho do rei Hussein, que sucedeu a Abdu-
la I) dissolveu a Câmara dos Deputados. 

O impasse gira em torno do siste-
ma eleitoral instituído em 1993, dois 
anos depois de os partidos terem sido 
novamente legalizados. O plano, desde 
então, era transformar a monarquia de 
absolutista em constitucional — tornar o 
governo elegível pelo voto direto. Mas 
não há até agora acordo sobre as regras 
dessa transição. 

No ano passado, diversos partidos 
anunciaram que pretendem boicotar as 
eleições enquanto não houver acordo sobre 
essas regras. Esse movimento é liderado 
pelo principal grupo de oposição, a Frente 
de Ação Islâmica, filiado à organização 
Irmandade Muçulmana. De acordo com a 
Frente, as propostas de reforma do gover-
no são montadas com o objetivo específico 
de limitar suas votações. O partido também 
reclama de perseguição por parte da Justiça 
Eleitoral, que vetaria seus candidatos por 
motivos políticos. A situação política na 
Jordânia também é agravada porque, além 
de o país ser muito pobre (a renda per capita, 
expressa em poder de paridade de compra, 
é de apenas 5,3 mil dólares anuais), não 
tem petróleo nem outra riqueza natural 
abundante. O desemprego, em torno de 
13%, está mais ou menos no mesmo nível 
observado no restante da região. A parcela 
de miseráveis, que vivem abaixo da linha 



da pobreza, também se situa numa faixa 
comum: em tomo de 15%. 

A Arábia Saudita, com um PIB per 
capita equivalente a quase cinco vezes o 
da Jordânia, tem, entretanto, uma taxa 
de desemprego semelhante, na faixa dos 
10% a 15%. Um detalhe significativo a 
respeito das condições de vida na Arábia 
Saudita é que 80% de sua força de trabalho 
é estrangeira, compreendendo. 6 milhões 
de trabalhadores, empregados em grande 
parte na indústria do petróleo. Ou seja, 
além de concentrar sua atividade econô-
mica em um único setor, o país mantém 
sua própria população excluída — mais de 
20% dos adultos sauditas são analfabetos. 
Um reflexo disso é que entre os homens 
desempregados (11% do total da força de 
trabalho masculina) a grande maioria tem, 
no máximo, o curso secundário. 

A inclusão das mulheres nesse quadro 
não o altera muito, já que elas representam 
apenas 14% da força de trabalho. E têm 
uma taxa de desemprego bem mais alta 
do que a masculina, 27%. Por outro lado, 
mais de três quartos das desempregadas 
têm curso superior. A monarquia saudita 
tem procurado reduzir a marginalização 
profissional da população feminina: sua 
participação na força de trabalho triplicou 
desde 1990, de acordo com dados de 2010. 
Apesar disso, o país está longe dos seus 
vizinhos. Nos Emirados Árabes Unidos, 
por exemplo, as mulheres representam 
59% dos trabalhadores. No Kuwait, 42%. 
No Qatar e em Bahrein, cerca de 35%. 

Do ponto de vista político, a mo-
narquia saudita é, de longe, o regime 
mais fechado do Oriente Médio. Nem o 
parlamento consultivo, usual na região, é 
permitido. Todos os negócios políticos são 
resolvidos no âmbito dos clãs dominan-
tes: de fato, pode-se ter uma medida do 
estamento social dominante no país pelo 
número de príncipes que compõem esses 
clãs: de 10 a 20 mil. 

Nesse universo, as famílias mais impor-
tantes também decidem internamente os 
rumos da economia, na qual a maior parte 
dos negócios é realizada por empresas 
estatais da área petrolífera. A joia da coroa, 
nesse caso, é a Aramco, que controla a 
exploração, a comercialização e as conces-
sões do setor, administrando as parcerias 
com as grandes empresas internacionais. 
O governo tem planos de diversificar a 
economia, ampliando, por exemplo, os 
setores de telecomunicações, de produção 
de energia nuclear e solar e de construção 
civil. Para isso, está tocando um programa 

de investimento externo da ordem de 400 
bilhões de dólares, condicionado à abertura 
desses setores ao capital privado. 

Mas esses planos dependem também 
da reforma política que o rei saudita Abdu-
la anunciou em sua posse, em 2005. A pro-
messa foi reforçada por uma decisão, no 
mesmo ano, do Conselho de Cooperação 
do Golfo, que reúne, desde 1981, Arábia 
Saudita, Kuait, Bahrein, Qatar, Emirados 
Árabes Unidos e Omã. Porém, não se trata 
de introduzir eleições, seja para deputados, 
seja para primeiros-ministros, nem de 
suspender a proibição aos partidos. 

O máximo que os sauditas fizeram 
foi anunciar, no final de 2006, a criação 
de uma comissão composta por príncipes 
destinada a escolher o rei. A monarquia, 
por meio desse processo, deixaria de ser 
hereditária - ou, na prática, menos confi-
nada aos círculos mais próximos do poder. 
A idéia parece ser suavizar o processo su-
cessório, que muitas vezes não é tranquilo. 
O rei Faisal, por exemplo, que sucedeu em 
1964 ao rei Saud (o qual, por sua vez, havia 
sucedido a Abdulaziz, o fundador do país), 
foi assassinado por um sobrinho em 1975. 
Quem assumiu o poder foi o rei Khalid 
(meio-irmão de Faisal). 

De qualquer forma, a comissão de 
príncipes está ainda sob análise — o que 
foi definido até o momento é que, se vier 
a funcionar, será somente após a posse 

do atual príncipe coroado, Sultan Al Saud, 
escolhido para suceder a Abdula. 

Tendo em vista as características 
políticas do país, não é surpreendente o 
regime saudita praticamente não ter sido 
contestado pelas manifestações que se 
espraiaram pelo mundo árabe. No co-
meço de fevereiro, os jornais registraram 
protestos de algumas dezenas de pessoas 
em cidades próximas da Jordânia e troca 
de tiros entre algumas delas com a polícia. 
Houve onze mortos, de acordo com a 
Cruz Vermelha Internacional. Em mea-
dos de março, o rei leu um comunicado 
na televisão enaltecendo a seita saudita, 
assim como os militares e as forças de 
segurança, "por sua dedicação à religião e 
à nação". O rei procurou ser bem claro em 
sua mensagem: "Quero me dirigir aos mais 
altos ulamas [guias religiosos] e a outros, 
aqueles que se ergueram [...] confrontando 
as vozes de agitação e de divisionismo". 

Acrescentou, ainda, que não iria 
esquecer "os pensadores e escritores do 
povo que foram flechas na jugular dos 
inimigos da religião, do povo e da nação". 
Levando-se em conta que não há nenhum 
sinal de grande mobilização popular e que 
o discurso foi feito poucos dias depois do 
envio de blindados a Bahrein, é razoável 
pensar que, se depender dos príncipes, a 
monarquia saudita vai manter-se como está 
por um bom tempo. • 

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 46, p. 18-23, maio. 2011. 




