
A liberdade precisa ser reconectada com a igualdade. Sem essa
conexão, as rebeliões no mundo árabe podem facilmente murchar
numa versão parlamentar da velha ordem, incapaz de responder à
energia e às tensões sociais explosivas que lhes deram origem

Arevolta árabe de 2011 pertence a
uma classe rara de acontecimentos
históricos: a da concatenação de le-

vantes políticos, um deflagrando o outro
em toda uma região do mundo. Houve
apenas três precedentes: as guerras de li-
bertação das colônias hispano-america-
nas de 1810-25; as revoluções europeias
de 1848-49; e a queda dos regimes no
bloco soviético em 1989-91. Cada um
deles foi historicamente específico de seu
tempo e lugar, tal como serão as explo-
sões em cadeia no mundo árabe. Desde
que se acendeu o fósforo na Tunísia, em
dezembro de 2010, e as chamas se espa-
lharam para o Egito, Bahrein, Iêmen,
Líbia, Omã, Jordânia e Síria, não se pas-
saram mais de três meses; qualquer previ-
são sobre os resultados é prematura.

Na lista dos levantes antigos, nenhum
durou menos de dois anos. O mais radi-
cal acabou em completa derrota, por
volta de 1852. Outros dois triunfaram,
embora os frutos da vitória tenham sido
muitas vezes amargos: bem diversos das
esperanças de um Simón Bolívar ou de
uma Barbei Bohley. O destino final da
revolta árabe pode ser parecido com
qualquer um deles, mas também pode
ser sui generis.

D ois aspectos fizeram com que o
Oriente Médio e o norte da África
ocupassem uma situação à parte

no universo político contemporâneo.
O primeiro é a duração e a intensidade
do domínio ocidental da região, durante
todo o século passado. Do Marrocos ao
Egito, o controle colonial do norte da
África repartiu-se entre a França, a
Inglaterra e a Itália antes da Primeira
Guerra Mundial, enquanto o Golfo vi-
rou uma série de protetorados britânicos,
com Áden constituindo um posto extre-
mo da índia britânica. No pós-guerra,
no último vagão do butim territorial eu-

ropeu, os despojos do Império Otomano
ficaram com a Inglaterra e a França, for-
mando o que foi denominado, nas suas
pranchetas e esquadros, Iraque, Síria,
Líbano, Palestina e Transjordânia.

A colonização formal demorou a
chegar a boa parte do mundo árabe.
A África Subsaariana, o Sudeste da Ásia,
o subcontinente indiano, para não falar
da América Latina, foram conquistados
muito antes que a Mesopotâmia ou o
Levante. Diferentemente de qualquer
dessas zonas, porém, no mundo árabe a
descolonização formal foi acompanhada
por uma sequência praticamente inin-
terrupta de guerras e intervenções impe-
riais no período pós-colonial.

As intervenções começaram cedo,
com a expedição inglesa para reins-
talar um regente fantoche, em 1941,

e se multiplicaram com a edificação
de um estado sionista sobre o túmulo da
revolta palestina, esmagada pela Ingla-
terra em 1938-39. Daí em diante, um
poder colonial em expansão, atuando às
vezes como sócio, às vezes por procura-
ção, mas com frequência crescente como
iniciador de agressões regionais, combi-
nou-se com a afirmação dos Estados
Unidos como o senhor do mundo árabe,
no lugar da França e da Inglaterra.

Desde a Segunda Guerra Mundial,
cada década tem tido sua colheita de vio-
lência, seja por meio de suserania, seja
através da ocupação. Nos anos 40, houve a
nakba desencadeada por Israel na Palesti-
na. Nos anos 50, o ataque anglo-franco-
israelense ao Egito e os desembarques
americanos no Líbano. Nos 60, a Guerra
dos Seis Dias de Israel contra o Egito, a
Síria e a Jordânia. Nos anos 70, a Guerra
do Yom Kippur. Nos 80, a invasão israelen-
se do Líbano e o esmagamento da Intifada
palestina. Nos anos 90, a Guerra do Golfo.
Na última década, a invasão e ocupação

americana do Iraque. Na atual, o bombar-
deio da Líbia pela Otan, agora em 2011.

Nem todo ato de beligerância nasceu
em Washington, Londres, Paris ou Tel-
Aviv. Conflitos militares de origem local
também foram comuns: a guerra civil
no lêmen, nos anos 60, a tomada do Sa-
ara ocidental pelo Marrocos, nos 70, o
ataque ao Irã pelo Iraque, nos 80, e a
invasão do Kuwait pelo Iraque, nos 90.
Mas a conivência, ou envolvimento oci-
dental, raramente esteve ausente. Pouca
coisa andou na região sem o atento olho
imperial e - quando necessário - sem a
aplicação de força ou dinheiro.

O motivo para o grau excepcional de
vigilância e interferência euro-america-
na no mundo árabe é simples. Por um
lado, ele é o repositório da maior con-
centração de reservas de petróleo da
Terra, vitais para as economias do Oci-
dente. Essa condição gerou um vasto
arco de desdobramentos, desde bases
aéreas, navais e de espionagem em todo
o Golfo, com um braço avançado no
Iraque, até a profunda infiltração dos
órgãos de segurança egípcios, jordania-
nos, iemenitas e marroquinos.

Por outro lado, o mundo árabe é a
moldura na qual se insere Israel, que pre-
cisa ser protegido porque os Estados Uni-
dos abrigam o lobby sionista, enraizado
na comunidade imigrante mais poderosa
do país - que nenhum presidente ou par-
tido ousa afrontar -, e a Europa purga a
culpa pela Shoah. Como Israel, por sua
vez, ainda é uma potência ocupante que
depende do auxílio ocidental, e os seus
patrocinadores viraram alvo da retaliação
de grupos islâmicos (que praticam o ter-
ror tal qual o Irgun e o Lehi no seu tem-
po), o controle da região tornou-se cada
vez mais estrito. Nenhuma região do
mundo tem merecido o mesmo grau de
atenção da hegemonia imperial.

0 segundo aspecto distintivo tem
sido a longevidade e a intensidade
das variadas tiranias que, desde a

descolonização formal, rapinam o mun-
do árabe. Nos últimos trinta anos, regi-
mes democráticos, na forma entendida
pela organização Freedom House, espa-
lharam-se da América Latina à África
Subsaariana e ao Sudeste da Ásia. No
Oriente Médio e no norte da África,
porém, não ocorreu nada análogo. Ali,
déspotas de toda catadura têm se man-
tido no poder, independentemente das
mudanças de tempo ou circunstância.

A família Al Saud - no melhor sentido
siciliano do termo -, que tem sido o ins-
trumento central do poder americano na
região desde o seu acordo com Roosevelt,
manda na península, sem contestação, há
quase um século. Os xeques amestrados
do Golfo e de Omã, sustentados ou insta-
lados pelo Raj, o sistema inglês na índia,
têm tanta necessidade de ouvir a opinião
de seus súditos quanto os seus vizinhos
wahabitas, colaboradores de Washington.
As dinastias da Jordânia e do Marrocos - a
primeira, criatura dos ingleses; a segunda,
herança do colonialismo francês - passam
o poder a seus herdeiros há três gerações
de autocratas, junto com uma fachada
parlamentarista. Tortura e assassinato são
a rotina desses regimes, os melhores ami-
gos do Ocidente na região.

Tampouco foi diferente nas chama-
das repúblicas, cada qual uma dita-
dura tão brutal quanto a outra, e

muitas delas não menos dinásticas que
as próprias monarquias. Também nelas
a longevidade coletiva dos governantes
não teve paralelo em lugar nenhum:
Kadafi no poder por 41 anos; Assad, pai
e filho, 40; Saleh, 32; Mubarak, 29;
Ben Ali, 23. Somente os militares arge-
linos, numa presidência rotativa à moda
dos generais brasileiros, fugiram dessa



norma, mas respeitaram todos os de-
mais princípios de opressão.

Na postura externa, esses regimes
foram menos uniformemente subser-
vientes ao imperialismo hegemônico.
A ditadura egípcia, salva de uma debacle
militar, em 1973, graças aos Estados Uni-
dos, foi desde então um fiel peão de Wa-
shington, tendo menos independência
operacional em relação aos americanos
do que o reino saudita. O governante
iemenita foi comprado numa pechincha
para atuar na "guerra contra o terror".
O tunisiano cultivou patrões na Europa,
sobretudo na França, mas não só nela.

Os regimes argelino e líbio, gozando
da alta renda proporcionada pelos recur-
sos naturais, tiveram uma margem
maior de autonomia, embora demons-
trando um padrão crescente de obediên-
cia — exigida na variante argelina para
conseguir a aprovação ocidental ao es-
magamento da oposição islâmica, e na
variante líbia para expiar seu passado e
fazer lucrativos investimentos na Itália.

A exceção significativa foi a Síria,
que não poderia se submeter sem a reto-
mada das Colinas de Golan - bloquea-
da por Israel - e receosa em deixar o
mosaico fóssil do Líbano cair totalmen-
te nas mãos do dinheiro saudita e da
espionagem ocidental. Mas até mesmo
essa exceção foi intimada, sem maiores
dificuldades, a cerrar fileiras na Opera-
ção Tempestade no Deserto.

As duas vigas mestras da região - a
dominação contínua pelo sistema
imperial americano e a ausência

contínua de instituições democráticas -
estão conectadas. A conexão não é uma
simples derivação. Onde a democracia é
considerada uma ameaça ao capital, os
Estados Unidos e seus aliados nunca he-
sitaram em removê-la, como ilustra o
destino de Mossadegh, de Arbenz, de
Allende ou, atualmente, de Jean-Bertrand
Aristide. No sentido inverso, onde a auto-
cracia é essencial, ela é bem preservada.

Os despotismos da Arábia, baseados
em cambalachos tribais e no trabalho
suado de imigrantes, são engrenagens es-
tratégicas da Pax Americana, nas quais o
Pentágono intervém de supetão quando é
necessário protegê-las. As ditaduras repu-
blicanas, ou monárquicas, que pairam
sobre grandes populações urbanas nou-
tros pontos da região, são expedientes um
pouco diferentes, mais de ordem tática.
Essas tiranias têm sido auxiliadas e apoia-
das pelos Estados Unidos, mas não foram
uma criação americana exclusiva. Todas
têm raízes nas sociedades locais, ainda
que sejam bem regadas por Washington.

Segundo o famoso dito de Lênin, a
república democrática é a casca ide-
al para o capitalismo. A partir de

1945, nenhum estrategista ocidental dis-
cordou da afirmação. O imperium euro-
americano preferiria, em princípio, lidar
com democratas árabes a tratar com dita-
dores, desde que fossem igualmente res-
peitosos da sua hegemonia. A partir da
década de 80, tal respeito raramente fal-
tou nas regiões recém-democratizadas.

Por que o mesmo processo não se apli-
ca ao Oriente Médio e ao norte da África?
Essencialmente, porque os Estados Uni-
dos e seus aliados têm motivos para recear
que, devido a sua longa história de violên-
cia imperial na área e às permanentes
demandas de Israel, o sentimento popular
possa não lhes apresentar um reconforto
eleitoral semelhante ao de outras regiões.

Uma coisa é construir um regime
cliente à força de baionetas, e pastorear
votos suficientes para sustentá-lo, como foi
feito no Iraque. Outra coisa são eleições
mais livres, como descobriram os generais
da Argélia e os chefes da Fatah. Em am-
bos os casos, confrontados com a vitória
democrática de forças islâmicas consi-
deradas pouco sensíveis a pressões oci-
dentais, a Europa e os Estados Unidos
aplaudiram a anulação das eleições e a
repressão dos vencedores. As lógicas impe-
rial e ditatorial continuam entrelaçadas.

E sse é o quadro no qual a revolta ára-
be finalmente irrompeu, numa con-
catenação facilitada pelos dois

grandes fatores de unidade da região: a
língua e a religião. O mote dos levantes
foram as demonstrações em massa de
cidadãos desarmados, que em quase toda
parte enfrentaram com coragem exem-
plar a repressão a gás, água e chumbo.

De país em país, a reivindicação princi-
pal ecoou num grito estrondoso: Al-Shab
yurid isquat al-nizam - "O povo quer o fim
do regime!" O que as multidões nas praças
e ruas querem, essencialmente, é liberda-
de política. A democracia, uma palavra
bem conhecida - todos os regimes a utili-
zam amplamente -, mas uma realidade
desconhecida, virou o denominador co-
mum dos vários movimentos nacionais.

Raramente articulado a um conjunto de
instituições, o poder de atração da reivindi-
cação de democracia surgiu mais como
uma negação do status quo - por ser tudo
que a ditadura não é - do que da afirmação
do seu conteúdo. Punir a corrupção nos
altos escalões do velho regime aparece com
mais destaque do que as particularidades
da Constituição a ser feita. Nem por isso a
dinâmica dos levantes ficou menos clara.
Seu objetivo é, no mais clássico dos senti-
dos, puramente político: liberdade.

Mas por que agora? O elenco odioso de
regimes permaneceu inalterado por
décadas. A deflagração das revoltas não
se explica pelos seus objetivos. Nem
pode ser atribuída apenas a novos canais
de comunicação: a difusão da Al Jazira,
os aparecimentos do Facebook ou do
Twitter facilitaram, mas não criaram o
novo espírito de insurgência.

A fagulha que iniciou o incêndio suge-
re a resposta. Tudo começou com a morte,
provocada pelo desespero, de um vende-
dor de verduras empobrecido num vilarejo
no interior da Tunísia. Na raiz da comoção
que sacode o mundo árabe havia pressões
sociais vulcânicas: desigualdade social,
aumento do custo dos alimentos, falta de
moradia, ausência de emprego para a ju-
ventude instruída - e não instruída - numa
pirâmide demográfica sem paralelo no
mundo. Em poucas regiões a crise social é
tão aguda, e tão evidente é a ausência de
um modelo de desenvolvimento capaz
de integrar as novas gerações.

Até agora, no entanto, há um desen-
contro quase total entre o conteúdo so-
cial da revolta árabe e os seus objetivos
políticos. Em parte, isso é reflexo da
composição dos principais participantes.
Nas grandes cidades - à exceção de Ma-
nama, a capital do Bahrein - não foram
os pobres que, em geral, acorreram às
ruas majoritariamente. Os trabalhadores
não organizaram uma longa greve geral.
Os camponeses estão quase ausentes.

E esse o efeito de décadas de repressão
policial, e da eliminação de qualquer orga-
nização coletiva dos desfavorecidos. O seu
ressurgimento levará tempo. Mas o desen-
contro é também efeito do limbo ideológi-
co em que a sociedade foi deixada nessas
mesmas décadas - um período de descré-
dito do socialismo e do nacionalismo ára-
bes e de neutralização do confessionalismo
radical, que deixou um islamismo aguado
como único passe-partout. Nessas condi-
ções criadas pela ditadura, o vocabulário

da revolta só se pode concentrar na ditadu-
ra - na queda da ditadura - como discurso
político, e em nada mais.

A liberdade precisa ser reconectada
com a igualdade. Sem essa cone-
xão, as rebeliões podem facilmente

murchar numa versão parlamentar da
velha ordem, tão incapaz de responder à
energia e às tensões sociais explosivas
quanto as oligarquias decadentes do
período de entreguerras. A prioridade
estratégica para a reemergência da es-
querda no mundo árabe deve ser a luta
pelas formas de liberdade política que
permitirão que essas pressões sociais en-
contrem a expressão coletiva adequada.

Isso significa, por um lado: a aboli-
ção geral de toda a legislação de emer-
gência; a dissolução do partido dirigente
ou a deposição da família governante; a
limpeza do aparelho do Estado de todos
os ornamentos do antigo regime; o jul-
gamento dos seus líderes.

E significa, por outro lado, depois de
varrer os restos do antigo regime, prestar
uma atenção cuidadosa e criativa aos
detalhes das Constituições a serem escri-
tas. Nesse ponto, as exigências-chave
são: liberdade total de expressão e orga-
nização cívica e sindical; sistemas eleito-
rais sem distorção - ou seja, proporcionais,
e não do tipo em que só o mais votado se
elege; presidentes sem plenos poderes;
proibição do monopólio, estatal ou pri-
vado, dos meios de comunicação; e o
acesso, garantido em lei, dos desfavoreci-
dos aos benefícios públicos.

Somente assim as reivindicações de
justiça social que deflagraram a revolta
podem dar origem à liberdade coletiva
necessária para a sua conquista.

Outra ausência se faz notar no levante.
Na mais famosa das revoltas concatena-
das, a europeia de 1848-49, não só dois,
mas três tipos de exigências se entrelaça-
ram: políticas, sociais e nacionais. O que
dizer da última, a árabe, de 2011? Até o
momento, os movimentos de massa não
produziram uma só demonstração antia-
mericana, ou sequer anti-israelense.
O descrédito histórico do nacionalismo
árabe, com o fracasso do nasserismo no
Egito, é, sem dúvida, uma razão para isso.
Outra razão é o fato de que a subsequente
resistência ao imperialismo americano foi
identificada com regimes - Síria, Irã,
Líbia - tão repressivos quanto os que se
entenderam com ele. Ainda assim, é notá-
vel que o anti-imperialismo seja o cachorro
que não latiu - ou não latiu até agora - no
pedaço do mundo onde o poder imperial
é mais visível. Isso pode continuar?

Os Estados Unidos podem assumir
uma visão dos acontecimentos
que, até agora, é confiante e oti-

mista. No Golfo, o levante no Bahrein,
que poderia ter posto em risco seu Q.G.
naval, foi esmagado por uma interven-
ção contrarrevolucionária na melhor
tradição de 1849, com uma impressio-
nante demonstração de solidariedade
interdinástica. Os reinos saudita e ha-
shemita aguentaram firmes.

O bastião iemenita da batalha contra
o salafismo parece mais periclitante,
mas o ditador de turno é dispensável.
No Egito e na Tunísia, os governantes se



mandaram, mas a hierarquia militar do
Cairo, com suas excelentes relações
com o Pentágono, continua intacta. E a
grande força civil emergente em ambos
os países é um islamismo domesticado.

Anteriormente, a perspectiva de a Ir-
mandade Muçulmana - ou de suas su-
cursais regionais - entrar para o governo
teria provocado grande alarme em Wa-
shington. Mas o Ocidente dispõe agora
de um modelo tranquilizador na Tur-
quia, aplicável nas terras árabes, que ofe-
rece o melhor dos mundos políticos.
O Partido da Justiça e Desenvolvimento
da Turquia mostrou o quão leal à Otan
e ao neoliberalismo ele pode ser. E mos-
trou também que é capaz de aplicar do-
ses certas de intimidação e repressão,
mesmo numa democracia piedosa e li-
beral, brandindo o porrete e o Alcorão.
Se um Erdogan puder ser encontrado no
Cairo ou em Túnis, Washington terá
todos os motivos para ficar satisfeito com
a sua troca por Mubarak e Ben Ali.

N essa perspectiva, a intervenção
militar na Líbia pode ser conside-
rada a cereja no bolo - servindo,

simultaneamente, para polir as creden-
ciais democráticas do Ocidente e se li-
vrar do mais recente e embaraçoso
recruta da "comunidade internacional".
Sendo mais um luxo do que uma ne-
cessidade para o poder global america-
no, a iniciativa do ataque da Otan veio
da França e da Inglaterra, reencenan-
do, como numa máquina do tempo, a
expedição de Suez em 1956.

Novamente, Paris tomou a iniciativa,
para limpar Sarkozy de suas intimidades
com Ben Ali e Mubarak, e também para
deter a sua desastrosa queda nas pesqui-
sas de opinião. Londres entrou em for-
ma para atender ao desejo de Cameron
em imitar Blair. O Conselho de Coope-
ração do Golfo e a Liga Árabe deram
cobertura ao empreendimento numa
mansa imitação de Israel em 1956.

Mas Kadafi não é Nasser, e Obama,
dessa vez com poucos motivos para temer
as consequências, pôde acompanhar a
iniciativa. O protocolo de hegemonia exi-
giu que os Estados Unidos assumissem o
comando nominal, permitindo que guer-
reiros como a Bélgica e a Suécia mostras-
sem o seu valor aéreo. Para o pessoal da
era Clinton que permaneceu no atual
regime americano, um bônus adicional
será a reabilitação da intervenção huma-
nitária, depois dos reveses no Iraque.

Os meios de comunicação e a inte-
lectualidade francesa, como era de se
prever, extasiaram-se com a restauração
da honra da pátria nesse gênero de em-
preendimento. Mas mesmo nos Estados
Unidos o cinismo está disseminado: o
molho para o ganso líbio, visivelmente,
não é o mesmo para o pato de Bahrein,
ou qualquer outro.

Até o momento, nada disso alterou o
panorama da revolta. Cautela com
o poder do hegemônico, preocupa-

ção com aspectos nacionais, simpatia
pelos rebeldes líbios, esperança de que o
episódio acabe logo - tudo isso se com-
binou para emudecer as reações ao mais
recente bombardeio pelo Ocidente. Mas
não é de se esperar que a questão nacio-

nal continue indefinidamente separada
da questão política e da social.

Para o mundo muçulmano a leste da
agitação, as guerras americanas no
Iraque, no Afeganistão e no Paquistão
ainda estão por serem vencidas, e o blo-
queio do Irã ainda está longe da sua
conclusão lógica. E, no centro da agita-
ção, a ocupação da Cisjordânia e o blo-
queio de Gaza continuam como antes.
Até o mais moderado dos regimes de-
mocráticos pode achar difícil se isolar
desses teatros de prepotência imperial e
de selvageria colonial.

A maioria das nações do mundo árabe -
exceto Egito e Marrocos - são criações
artificiais do imperialismo ocidental.
Mas, assim como na África Subsaariana
e alhures, as origens coloniais não impe-
diram que se cristalizassem identidades
no interior das fronteiras artificiais dese-
nhadas pelos colonizadores. Nesse sen-
tido, toda nação árabe tem hoje uma
identidade coletiva tão real e problemá-
tica quanto qualquer outra.

Há uma diferença, porém. Língua e
religião, entrelaçadas em textos sagra-
dos, foram - e são - historicamente for-
tes para caracterizar uma demarcação
cultural que extrapola a imagem de
cada estado-nação em particular. Esse
ideal forjou o nacionalismo árabe - e
não egípcio, iraquiano ou sírio.

H ouve então a ascensão, a corrup-
ção e o fracasso do nasserismo e
do baathismo. Eles não ressuscita-

rão. Mas o impulso que fez com que
existissem terá de ser recuperado, se a
revolta se tornar uma revolução no
mundo árabe. A liberdade e a igualdade
precisam ser reconectadas. Mas, sem
fraternidade, numa região tão difu-
samente maltratada e interligada, elas
correm o risco de azedar.

Dos anos de 1950 em diante, pagou-se
um preço muito alto, em termos de ego-
ísmo nacional, para se obter algum pro-
gresso no Oriente Médio e no norte da
África. O que se precisa não é a caricatu-
ra de solidariedade oferecida pela Liga
Árabe, instituição cuja folha corrida de
traições e de fracassos rivaliza com a da
Organização dos Estados Americanos, a
OEA, nos dias em que Fidel Castro, com
toda a razão, a chamava de Ministério
das Colónias americano. E necessário
que exista um internacionalismo árabe
generoso, capaz de visualizar - num fu-
turo distante, quando o último xeque for
derrubado - uma distribuição equitativa
da riqueza do petróleo, proporcional à
população, e não manter a monstruosa e
arbitrária opulência de uns poucos, e a
indigência desesperada de tantos outros.

No futuro mais imediato, a prioridade
é simples: uma declaração conjunta de
que o tratado abjeto que Sadat assinou
com Israel está morto e enterrado -
um tratado que arrasou os seus aliados
em troca de um arranjo que não dá ao
Egito sequer a soberania para mover
seus soldados em seu próprio território;
um tratado cujas implicações referentes
à Palestina, desprezíveis em si mesmas,
Israel nem sequer simulou cumprir. Eis
aí o teste decisivo da recuperação da dig-
nidade democrática árabe.
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