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Protestos não afetaram
estrangeiros no país

Internacional

MANAMA

Poucas pessoas sabem claramen-
te distinguir ou encontrar no ma-
pa o minúsculo Reino do Bah-
rein, famoso principalmente pe-
lo Grande Prêmio de Fórmula 1,
que o país organiza anualmente.

O pequenino país árabe é na
realidade uma ilha de pouco
mais de 750 quilômetros quadra-
dos em pleno Golfo Pérsico e a
apenas 12 quilômetros de distân-
cia da influente Arábia Saudita,
que adere firmemente aos princí-
pios sunitas e wahabitas do Islã,
e a qual o Bahrein é conectado
por um dos maiores feitos da en-

genharia moderna – a Ponte Ma-
rinha Rei Fahd.

A poucos quilômetros ao nor-
te da ilha se estende outro impor-
tante ator geopolítico local – a
República Islâmica do Irã, ferre-
nhamente xiita, grande oposito-

ra dos sauditas e com fortíssi-
mas aspirações ao posto de po-
tência islâmica global.

Essa breve visão da posição
geográfica do Bahrein no mapa-
múndi é esclarecedora o sufi-
ciente para explicar parte das

pressõese dos problemas enfren-
tados pelo minúsculo reinado ri-
co em petróleo, gás e com uma
cultura milenar na coleta e ex-
portação de pérolas.

As complicações, no entanto,
aprofundaram-se ao longo da
história, com a ilha sendo consi-
derada parte do Império Persa
(atual Irã) até o século 18 e com o
Irã somente desistindo de seu
domínio sobre o Bahrein em
1970 – o legado para o país foi
uma população com mais de
90% de aderentes xiitas do Islã.

As dificuldades aumentaram
ainda mais quando o país adotou
uma série de tratados especiais
com a Grã-Bretanha, que efetiva-
mente tornou a ilha árabe em um
protetorado europeu.

Os britânicos acabaram por ce-
der o poder na forma de uma mo-
narquia absolutista ao clã sunita
dos Al-Khalifa, originários do Ku-
wait, criando as bases para a agi-
tação e problemas que persis-
tem no país pelas últimas quatro
décadas, que culminaram com
os sangrentos protestos da Pra-
ça da Pérola, inspirados pelas re-
voltas árabes registradas na re-
gião desde o começo do ano. /S.B.

Especial. Quatro décadas de
ditadura na Líbia
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Influência britânica é base de
problemas que criaram revolta
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Luis Phillippe Teixeira, é enge-
nheiro elétrico formado pela
Unifei em Minas Gerais. Aos 29
anos, ele trabalha para um grupo
francês no Bahrein. Presente no
país durante os protestos, Teixei-
ra divide as manifestações em
três grandes fases. A primeira foi
o impulso original, no qual pes-
soas foram voluntariamente à
Praça da Pérola e a polícia as reti-
rou de lá. “Os moradores fica-
ram ilhados, o trânsito ficou um
caos.”

A segunda fase começou após
a solicitação americana para que
o rei do Bahrein permitisse mani-

festações pacíficas. Nesta fase,
segundo ele, viam-se famílias e
pessoas com bandeiras do país,
num clima de festa reivindican-
do direitos democráticos em lo-
cais amplamente divulgados e
com hora marcada.

Segundo Teixeira, a situação
realmente só se tornou ruim,
quando o tsunami atingiu o Ja-
pão e ironicamente retirou os
olhares do mundo sobre a re-
gião. “A polícia e o Exército pas-
saram a usar táticas para desmo-
ralizar os manifestantes”, disse
ele, que foi enviado ao Brasil por
duas semanas nessa época. Para
Teixeira, o retorno ao país foi me-
lancólico – com jornais fechados
e centenas de colegas e conheci-
dos xiitas de empresas locais de-
mitidos. Ainda assim, ele disse
que em momento algum se sen-
tiu ameaçado. “Quem corria ris-
cos eram os bareinitas. Os es-
trangeiros estavam isolados ou
alienados da situação.” / S. B.
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Um dos focos esquecidos da pri-
mavera árabe – o movimento
que tem arrastado milhões de
manifestantes às ruas para pedir
reformas políticas em países do
Norte da África e do Oriente Mé-
dio –, o pequeno reino do Bah-
rein tem vivido semanas tensas
desde março, quando tropas da
Arábia Saudita entraram no país
para ajudar o regime local a frear
os protestos.

O regime monárquico da di-
nastia Al-Khalifa tem usado a re-
lação entre a maioria xiita e a eli-
te sunita para mascarar as princi-
pais demandas da população de
1,2 milhão de habitantes e massa-
crar o movimento por reformas.
Segundo Nabeel Rajab, presiden-
te do Centro do Bahrein para Di-
reitos Humanos (CBDH), “a
questão sectária aliena os gover-
nos europeus e os EUA do que
realmente o ocorre no país”. “O
regime sabe que a última coisa
que o Ocidente deseja é um país
do Golfo aliado ao Irã, mas essa é
uma realidade completamente
distorcida. A verdade é que o regi-
me está prendendo e torturando
cidadãos pró-democracia, inde-
pendentemente de serem xiitas
ou sunitas. Atualmente 1 em ca-
da 500 cidadãos do Bahrein é um
preso político – quase todos tor-
turados de sistematicamente,
sem que suas famílias ou organi-
zações de direitos humanos te-
nham acesso a eles. Houve até
casos como o de uma jornalista
local que trabalha para uma agên-
cia francesa, que foi violada se-
xualmente enquanto era tortura-
da, mas nenhuma potência es-
trangeira tem feito nada para im-
pedir que isso continue aconte-
cendo.”

As ruas de Manama refletem a
tensão do país, A relativa tranqui-
lidade de hoje é mantida sob um
forte esquema militar, com tan-
ques e veículos armados nos
principais cruzamentos da capi-
tal. Os piores episódios de violên-
cia ocorreram em 16 e 17 de feve-
reiro, quando – após protestos
que deixaram um morto – a polí-
cia abriu fogo contra o cortejo
fúnebre, matando mais um mani-
festante e ferindo dezenas.

“Esse foi o momento em que
tudo realmente mudou”, diz o
jornalista Mazen Mahdi. “Foi aí
que as pessoas entenderam que
o governo não estava realmente
preocupado com ninguém a não
ser com si próprio. As pessoas se

uniram desde então e é pratica-
mente impossível encontrar al-
guém que continue apoiando es-
te regime”, conclui.

Mahdi, que trabalha para a
agência de notícias alemã DPA,
corrobora a versão apresentada
por Rajab. “Eu mesmo fui preso
em março. Levei vários socos e
me mantiveram sem comida ou
água por algumas horas, até des-
cobrirem para quem eu trabalha-
va e perceberem que as repercus-
sões da minha prisão poderiam
ser extremamente negativas.
Desde então, não me detiveram
mais, mas meus telefones e pas-
sos são constantemente monito-
rados”, diz. “O governo entrou
em pânico quando percebeu que
os bareinitas queriam reformas
reais e apelou para a carta sectá-
ria e a violência total”, analisa
Mahdi. “Por isso pediram socor-
ro aos Estados sunitas e por isso
estamos com os Exércitos dos
países do Golfo (Arábia Saudita,
Emirados Árabes, Catar, Kuwait
e Omã) presentes aqui. O grande
temor desses países é que os xii-
tas assumam o poder e se aliem
ao Irã.”

“Os Al-Khalifa implementa-
ram uma política sectária onde
somente sunitas podem ascen-
der aos postos mais altos de tra-
balho. Os xiitas têm menos possi-
bilidades, ainda que sejam mais
qualificados. Xiitas são impossi-
bilitados até de servir nas forças
de segurança nacional – o gover-
no traz paquistaneses e bengalis,
os naturaliza e treina para que
controlem a população, criando
uma força de mercenários es-
trangeiros doutrinados para obe-
decer ao governo e suspeitar dos
xiitas”, diz Abdul Karim Yousuf
Radhi, dirigente da Federação-
Geral de Uniões Sindicais do
Bahrein (FGUSB). “Inspirada
principalmente pelas políticas
truculentas do primeiro-minis-
tro Khalifa bin Salman Al-Khali-
fa (no cargo desde 1971), a famí-
lia real tem receio de que a maio-
ria xiita do país tente derrubá-la
por questões religiosas, o que é
um absurdo. Xiitas e sunitas con-
vivem muito bem na sociedade
do Bahrein.”

O sindicalista parece ter ra-
zão. Nas ruas de Manama é co-
mum ver xiitas e sunitas vivendo
e trabalhando juntos. Quando
os protestos na Praça da Pérola
se iniciaram em fevereiro, o que
se via era grupos carregando ban-
deiras nacionais e gritando o slo-
gan “xiitas e sunitas são irmãos -
este país não está à venda”.

Regime do Bahrein manipula questão
sectária para reprimir manifestantes

Líder. Ali Salman, do grupo Wefaq, discursa para opositores

De acordo com relato de
brasileiro que mora no
Bahrein, quem corre risco
durante manifestações
são os naturais do país

Manifestação. Mulheres participam de protesto organizado por grupo opositor em Manama para exigir reformas políticas

Dificuldades no Bahrein
aumentaram após pactos
com a Grã-Bretanha que
tornaram país um
protetorado europeu
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Barril de pólvora. Governo da pequena e rica monarquia de maioria xiita oculta reivindicações políticas da população com a
máscara da divisão religiosa para justificar o uso da violência contra os opositores – sob o olhar complacente das potências ocidentais

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




