
O crescente 
sobe 
ORIENTE MÉDIO | Ocidente e elites 
árabes querem cooptar o prestígio 
popular dos partidos islâmicos 
POR ANTONIO LUIZ M .C. COSTA 

A
ELEIÇÃO tunisiana de 
23 de outubro, com 
90% de compareci-
mento e aprovação de 
observadores interna-
cionais, saiu melhor 
que a encomenda para 

o partido islâmico an-Nahda ou Ennahda 
("Renascimento"), originado da Irman-
dade Muçulmana. Com mais de 40% 
dos votos (as pesquisas indicavam 25% 
a 30%), foi de longe o mais votado. Defi-
nida a vitória, sua primeira providência 
foi tranqüilizar os investidores laicos, ga-
rantindo que não tentará proibir o uso de 
biquínis nas praias nem impor regras is-
lâmicas aos bancos. A começar pela Tu-
nísia, o Islã e o Capital se dão as mãos. 

O secretário-geral Hammadi Jebali -
muçulmano devoto e engenheiro especia-
lizado em energia solar e eólica - deve lide-
rar o futuro governo e quer uma coalizão 
com dois partidos laicos para assegurar 
sua legitimidade, os centristas (em tese, so-
cial-democratas) Congresso pela Repúbli-
ca, com 14% dos assentos, e at-Takattul, ou 
Ettakatol ("Liberdade"), com 8%. O parti-
do Aridha Chabbia ("Petição Popular"), do 
bilionário Hechmi Haamdi, ligado ao regi-
me deposto, surpreendeu com 13%. O PDP, 
partido da oposição consentida por Ben 
Ali, tido como o mais forte partido laico, 
com 16% nas pesquisas de setembro, deve 
conseguir só 5% das cadeiras. 

Existem também no país os salafis-
tas, que incendiaram e saquearam a casa 
do dono de uma tevê que exibiu a anima-
ção Persépolis e pregam a lei islâmica sem 
concessões à maneira da Arábia Saudita, 
mas o Nahda adere ao pluralismo políti-
co e ao liberalismo econômico desde os 
anos 1980, rejeita a sharia, vê a Turquia, 
a Malásia e a Indonésia como modelos e 
incluiu entre seus principais candidatos 
uma mulher com véu e outra sem. 

No mesmo dia, o primeiro-ministro do 
Conselho Nacional de Transição da Lí-
bia, Mahmoud Jibril, anunciou que a 
sharia será a base do novo regime. Aca-
bam as restrições à poligamia do regime 
Kaddafi que exigia o consentimento da 
primeira esposa, e serão limitados os ju-
ros bancários, proibidos pelo Islã. Jibril, 
que chefiou o Conselho Nacional de De-
senvolvimento Econômico de Muammar 
Kaddafi e foi o principal responsável por 
suas políticas de privatização e liberali-
zação até março de 2011, é considerado 
um liberal laico, mas está sob forte pres-
são dos fundamentalistas e disposto a ce-
der muito para manter um papel. 

Idem quanto às potências da Otan, que 
engolem sapos para não perder o retor-
no de seu investimento político e militar. 
Aceitaram a presença no novo governo 
de fundamentalistas que a CIA e o MI-6 
entregaram a Kaddafi, fecharam os olhos 

ao feroz linchamento do ex-ditador e de 
centenas de seus partidários em Sirte e 
agora são pressionados a permanecer no 
país ao menos até o fim do ano. Suposta-
mente para ajudar a caçar partidários do 
governo deposto, mas o verdadeiro pro-
blema é impedir a desintegração do novo 
regime pelas rivalidades entre regiões e 
entre laicos e fundamentalistas. 

Os partidos islâmicos são também fa-
voritos para a eleição parlamentar egíp-
cia, cuja primeira etapa será celebrada 
em 28 de novembro e contam com a sim-
patia da junta militar chefiada pelo ma-
rechal Mohammed Hussein Tantawi. O 
mais importante é o Liberdade e Justi-
ça, da Irmandade Muçulmana, também 
forte nos movimentos de oposição da 
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2,8%. Os part idos Adi ("Justiça") e 
Jovens Revolucionários, identifica-
dos com Mohamed ElBaradei e as lide-
ranças dos primeiros protestos contra 
Hosni Mubarak, têm, respectivamente, 
4,7% e 2%, com 38% de indecisos. 

As propostas e perfis dos partidos e 
candidatos ainda estão sendo assimila-
dos pelos eleitores, mas os islâmicos cres-
cem à medida que os menos informados 
se definem. Em pesquisa de agosto das 
mesmas instituições, com 57% de indeci-
sos, a Irmandade tinha 31,5%, seu aliado 
laico 14,8%, o Nour 6%, o Wasat 1,6% e os 
laicos independentes somavam 32,9%. 

No Iraque, Barack Obama anunciou, na 
sexta-feira 21, a retirada quase total até o 

final deste ano. Além de 5,5 mil mercená-
rios, ficarão algumas centenas de instru-
tores, menos pela vontade de Obama de 
cumprir promessas de campanha do que 
pela irredutibilidade do governo do pri-
meiro-ministro Nouri al-Maliki, que se 
recusou a garantir imunidade legal a suas 
tropas em nome de suas bases, que repu-
diam o Pentágono. Também aí, Washing-
ton engoliu o sapo em troca de garantias 
aos investimentos de suas transnacionais, 
embora advirta o Irã para "não tentar ti-
rar proveito" da retirada. Maliki é o líder 
do Partido Islâmico Dawa ("Chamado"), 
que apoiou a revolução islâmica do Irã, re-
pudiou a invasão anglo-americana do Ira-
que em 2003, mas veio a ser um dos maio-
res beneficiários das eleições organizadas 

Síria, Jordânia e Iêmen. Provavelmen-
te venceria sozinho, se quisesse, mas co-
mo seu similar tunisiano, busca legiti-
midade aliando-se ao partido conserva-
dor laico Wafd ("Delegação"). Segundo 
pesquisa de outubro, esses partidos te-
riam, respectivamente, 39% e 20% dos 
votos. O terceiro, com 6,8%, seria o Nour 
("Luz"), dos salafistas. O Wasat ("Cen-
tro"), dissidência moderada da Irman-
dade Muçulmana, tem 1%. 

Nessa pesquisa do centro de estudos 
estratégicos e políticos Al-Ahram e do 
Instituto para o Diálogo Dinamarquês-
Egípcio, os principais partidos laicos in-
dependentes somam 16,1%: os neoliberais 
do Egito Livre tiveram 6%, os sociais-
democratas 0,6% e os ex-mubarakistas A ut
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pelos invasores em 2005, ao participar da 
Aliança Nacional dos islâmicos xiitas. 

No Afeganistão, os EUA e seus alia-
dos também tentam negociar com os 
fundamentalistas do Taleban. São es-
tes que, aparentemente, desdenham a 
possibilidade de um acordo enquanto a 
Otan não se retirar. Já o governo de Ha-
mid Karzai, imposto por Bush Júnior e 
protegido pelo Ocidente, sente-se obri-
gado a afirmar que em caso de guerra 
ficaria ao lado do Paquistão contra os 
EUA, mesmo se o serviço secreto de Is-
lamabad é acusado de apoiar o Taleban 
e preparar o assassinato do ex-presiden-
te Burhanuddin Rabbani, negociador de 
Kabul com os fundamentalistas. 

Obama não saiu do 
Iraque para cumprir 
promessas, e sim 
porque o governo 
islâmico recusou 
imunidade às tropas 

Contraexemplo. Na Líbia, 
a Primavera degenerou na barbárie 
que destruiu a próspera Sirte 

Até o governo de Israel, que sempre se 
recusou a negociar com os fundamenta-
listas do Hamas por considerá-los terro-
ristas decididos a destruir o Estado ju-
deu, escolheu prestigiá-los com a tro-
ca de mais de mil prisioneiros palesti-
nos por um soldado israelense capturado 
por aquela organização há mais de cinco 
anos. Logo em seguida, o chanceler Avig-
dor Lieberman pediu a renúncia de Mah-
moud Abbas, o presidente da Autoridade 
Palestina, uma administração moderada 
e comprometida com a proposta de "dois 
Estados", por considerá-lo a "maior ame-
aça ao processo de paz" depois que pe-
diu o reconhecimento do Estado pales-
tino à ONU. O chanceler foi desautori-

zado, é verdade, pelo presidente Shimon 
Peres, para quem Abbas é "um líder sério 
que deseja a paz", mas os palestinos laicos 
sentem-se humilhados e exigem a liber-
tação de parte de seus presos para con-
trabalançar a vitória fundamentalista. 

Antes de se concluir por uma tendên-
cia geral e duradoura, seria aconselhável 
esperar pelo resultado real das eleições 

do Egito, país cujo peso no mundo mu-
çulmano é particularmente importan-
te. E é preciso observar que esses movi-
mentos não têm todos o mesmo signifi-
cado. Os moderados do egípcio Wasat e 
do tunisiano Nahda são muito diferentes 
dos salafistas e a Irmandade Muçulmana 
está no meio desse espectro. 

Em graus variados, todos contestam a 
separação entre Mesquita e Estado, mas 
jogá-los no mesmo balaio é como confun-
dir o partido democrata-cristão de Ange-
la Merkel com o extremismo nacional-
cristão do húngaro Jobbik (hoje o tercei-
ro partido do país), ou a simbiose entre 
Igreja e Estado do franquismo com a situ-
ação de tantas nações da Europa Ociden-
tal que continuam a ter uma religião de 
Estado privilegiada e subsidiada ou arre-
cadam impostos para sustentar igrejas. 

Feitas essas ressalvas é p r e c i s o r e c o -

nhecer neste momento uma tendência à 
"islamização" da política no mundo mu-
çulmano, em diferentes graus e modos. 
E, igualmente, uma tendência das eli-
tes ocidentalizadas desses países e tam-
bém das potências ocidentais (talvez até 
de Israel) a aceitar esse processo e pro-
curar entrar em acordo com essas for-
ças como única forma de preservar seus 
interesses econômicos e estratégicos na 
região e reforçar a fragilizada (e funda-
mentalista) monarquia saudita, chave 
do mercado mundial do petróleo. 

Aqueles que continuam a lamentar o 
destino das ditaduras laicas travam uma 
luta de retaguarda, como os políticos e 
mídias neoconservadoras que não con-
seguem se desvincular do discurso an-
ti-islâmico da era Bush Júnior - como 
seu ex-assessor no Pentágono, Michael 
Rubin, do American Enterprise Institu-
te, que condenou Netanyahu pelo acor-
do com o Hamas -, ou buscam o voto xe-
nófobo, como o Tea Party e as ultradirei-
tas europeias e israelenses. 

O discurso de liberais e conservadores 
pragmáticos pede agora compreensão 
para as peculiaridades da história árabe 
e apoio aos partidos islâmicos que emer-
gem de eleições e guerras civis como for-
ças dirigentes, enquanto tratam de co-
optá-los. É possível que em muitos casos 
o consigam - se acertarem o compasso 
com o discurso interno. Não é convincen-
te proibir o uso do véu e denunciá-lo co-
mo símbolo de atraso em casa e, ao mes-
mo tempo, elogiar governos que o incen-
tivam do outro lado do Mediterrâneo. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 670, p. 50-52, 2 nov. 2011. 




