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GEOGRAFIA FÍSICA E POLÍTICA DO ORIENTE MÉDIO

Berço de civilizações milenares, o Oriente Médio é uma região geopoliticamente

muito estratégica no globo, por estar localizado entre três dos quatro

continentes: Europa, África e Ásia. Ele abrange uma área dividida entre uma

porção continental - Irã e Afeganistão - e uma parte peninsular - as penínsulas

da Anatólia (Turquia) e do Golfo ( ou Arábica) -. Tal região, sobretudo na

atualidade, tem sido palco de diversos conflitos armados, iniciados por questões

religiosas, culturais e étnicas, e influenciado por questões econômicas mundiais.

Para que possamos compreender mais ao fundo as complexidades das guerras e

tragédias humanitárias que assolam esses territórios, é necessário ter em mente

a posição no globo dos países que o compõem e as diferenças étnicas, culturais e

sociais do chamado mundo árabe e do mundo islâmico; assim como o interesse

econômico internacional pela região.

ECONOMIA DO ORIENTE MÉDIO: RIQUEZA E DESIGUALDADE

A intervenção da comunidade internacional nos conflitos do Oriente Médio tem como

uma de suas principais razões o interesse geoestratégico econômico na região: perto de

65% das reservas de petróleo e 30% do gás natural do mundo estão localizadas no

Oriente Médio. Inclusive, vários países do Golfo Pérsico são membros da OPEP

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), entre eles, Arábia Saudita,

Catar, Kuwait, Irã, Iraque e Emirados Árabes Unidos. Essa organização é a responsável

por controlar os preços dos barris de petróleo internacionalmente, contrapondo-se com

a soberania do grupo tradicional transnacional das Sete Irmãs. Apesar da região ser

destaque mundial no ramo mineral energético, a maior parcela da população local

apresenta elevado subdesenvolvimento econômico, com altas taxas de

analfabetismo e mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, elevado crescimento

demográfico e concentração de renda, tendo uma enorme desigualdade social.

MUNDO ÁRABE E MUNDO ISLÂMICO

A maioria dos árabes são muçulmanos, todavia, a maioria dos muçulmanos não são árabes

MUNDO ÁRABE O mundo árabe é o mundo composto por todos os países que falam a língua árabe, que têm origem

árabe, que estão localizados no Oriente Médio, Golfo Pérsico e Norte da África, cada um com sua

cultura, costumes e algumas peculiaridades na língua.

MUNDO ISLÂMICO O mundo islâmico é composto por países onde o islã é a religião oficial e/ou praticada pela maioria

da população, localizados também no Oriente Médio, Golfo Pérsico, Norte da África e Sudeste

Asiático. A maioria dos muçulmanos nem sequer está no Oriente Médio: os quatro países com o

maior número absoluto de muçulmanos estão na Ásia - Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh

-. Com exceção do Estado de Israel, todos os países no Oriente Médio são muçulmanos.

ETNIAS DO ORIENTE MÉDIO

O Oriente Médio é uma região de diversa identidade étnica e cultural milenar. A maioria das etnias estão localizadas em países

próprios, misturando-se a nacionalidade com a identidade étnica. Esses são os casos dos países árabes no Golfo Pérsico, os

judeus em Israel, os turcos na Turquia, os persas no Irã e os armênios na Armênia. Todavia, há também alguns grupos étnicos

que não constituem um Estado próprio, como é o caso dos palestinos em Israel e dos curdos.



RAMOS DO ISLAMISMO: SUNISMO E E XIISMO

Em termos religiosos, para a maioria dos muçulmanos tendeu a

ocorrer uma convergência dos pontos de vista sobre os conteúdos da

religião e na sucessão do profeta Maomé para o próximo líder da

comunidade islâmica. Para além do Corão, os crentes deveriam

pautar-se também pelos ditos e feitos do profeta, transmitidos

oralmente de geração a geração, e denominados Suna. Desse modo, a

maioria dos fiéis se tornou sunita. Isso significa afirmar que esses fiéis

dão igual importância ao Corão e à Suna, sustentando que os três

primeiros califas foram legitimamente eleitos. De outro lado, outro

grupo de fiéis dizia que Ali, primo e genro de Maomé, deveria ter sido o

sucessor do profeta e os três primeiros califas foram usurpadores.

Esses eram chamados de xiitas. No Oriente Médio, a maioria é sunita,

mas os xiitas são majoritários no Irã, no Iraque e no Bahrein.

Nos países governados por sunitas, os xiitas geralmente fazem parte da parcela mais pobre da sociedade e se vêem como vítimas

de opressão e discriminação, como ocorre na Arábia Saudita, por exemplo. Alguns extremistas sunitas também pregam ódio

contra os xiitas. A política do Irã de apoiar partidos xiitas e milícias em países vizinhos foi compensada pelos países do Golfo

com mais apoio aos governos e movimentos sunitas no exterior. Portanto, ambas ramificações do islamismo possuem grupos

extremistas, que não são a maioria dos seguidores desta. É extremamente errôneo e até mesmo visto como preconceituoso

associar o xiismo, por exemplo, como sendo sinônimo do radicalismo violento do Islã.

A PRIMAVERA ÁRABE (2010-2012)

Desde dezembro de 2010, uma onda de protestos e revoltas assolou o Norte da África e o Oriente Médio sob uma mesma

ótica: populações sob governos autoritários pró-ocidentais buscando por mais democracia nacional através de mais

direitos políticos, com liberdade de expressão e melhoria de condições sociais, como a diminuição do desemprego. O termo

“Primavera Árabe” foi criado pela mídia ocidental, uma referência eurocêntrica para o universo cultural da Europa, como

metáfora para uma renovação liderada espontaneamente pelo povo reivindicando uma mudança no sistema político. O estopim

dos movimentos foi na Tunísia, quando um homem ateou fogo em seu próprio corpo em protesto à repressão policial. As

manifestações ganharam força graças à convocação de pessoas pela internet. A Primavera Árabe evoluiu de maneiras diferentes

em cada país: em alguns, os governos conseguiram abafar, e, em outros, começaram as crises, como a crise da Síria e do Iêmen.

ISRAEL E PALESTINA

O SIONISMO E A DECLARAÇÃO BALFOUR (1917)
1

O Sionismo é um movimento político que surgiu na Europa no final do século XIX e que defende o direito do povo judeu à

sua autodeterminação. Este foi impulsionado pela perseguição histórica aos judeus e pelo antissemitismo que se espalhava

pelo continente. Sua grande bandeira era a criação de um lar nacional judaico e soberano: a autodeterminação do povo

judeu em sua "terra histórica" - que vai do Mediterrâneo até o lado oriental do rio Jordão, uma área que passou a ser conhecida

como Palestina, por conta a ocupação milenar desse povo árabe na região. O movimento sionista ganhou força em 1917 com a

declaração do primeiro-ministro britânico Arthur Balfour à favor da criação do “estabelecimento de um lar nacional para o

povo judeu na Palestina”, ao mesmo tempo que afirmava que nada deveria "prejudicar os direitos civis e religiosos de

1
É importante destacar que nem todo judeu é sionista, isto é, nem todo judeu defende a criação de uma pátria judaica.



comunidades não-judias que já estavam ali". Esta é o primeiro sinal de simpatia de uma potência mundial com o sionismo.

Hoje, palestinos condenam a declaração por considerar que a Grã-Bretanha desrespeitou os desejos políticos da população

nativa e veem na declaração a origem da falta de um Estado palestino e da perda de territórios. Para os israelenses, o mesmo

documento é um marco em sua busca por um Estado e sua sobrevivência.

A PARTILHA DA PALESTINA E CRIAÇÃO DE ISRAEL (1948)

Com o fim da 2ª Guerra Mundial e a mobilização com o holocausto, o Estado de Israel foi

fundado em 14 de maio de 1948, na Conferência das Nações Unidas (ONU). O documento

propunha a criação de dois Estados independentes e a criação de um regime

especial internacional para administrar Jerusalém, cidade sagrada para judeus,

muçulmanos e cristãos. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as

lideranças palestinas, não. Para os palestinos, o dia da criação do Estado isralense é

conhecido como Nakba, o dia da catástrofe. O símbolo da resistência palestina é uma

chave, pois milhares de palestinos levaram suas chaves no início da guerra, que garantia o

retorno às posses que anteriormente eram detentores.

GUERRAS ÁRABES-ISRAELENSES

GUERRA DA INDEPENDÊNCIA (1948-1949)

Israel X Liga Árabe
2
: Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita

A criação do Estado de Israel em área palestina foi vista como uma ameaça para a

comunidade árabe na região. Assim, alguns países árabes que faziam parte da Liga

Árabe declararam guerra contra o recém-formado Estado israelense, numa guerra que ficou

conhecida como Guerra de Independência de Israel. Com forte apoio dos Estados Unidos,

Israel derrotou os seus adversários. Essa guerra foi decisiva para o fracasso do projeto de

criação de dois Estados em território isralense: de acordo com o Plano de Partilha da ONU

original, Israel, teria 56% do território palestino e, ao final da guerra, esse percentual saltou

para mais de 70%. A partir desse momento, a Questão Palestina acirrou-se cada vez mais.

GUERRA DOS SEIS DIAS (junho de 1967)

Israel X Liga Árabe: Egito,  Jordânia e Síria

Nas décadas de 1950 e 1960, estava em ascensão o

nacionalismo árabe, liderado pelo presidente do Egito

Gamal Abdel Nasser, apoiado por Hafez al-Assad, da

Síria, pelo rei Hussein, da Jordânia, e por outros chefes de

Estado árabes. Israel venceu a guerra adotando a estratégia

da guerra relâmpago. Israel derrotou o Egito, Síria e a

Jordânia e avançou sobre novos territórios. Os territórios

anexados foram:

1. Colinas de Golã (Síria)

2. Faixa de Gaza e Península do Sinai (Egito)

3. Jerusalém Oriental e Cisjordânia (Jordânia)

Através da Resolução 242, a ONU condenou a aquisição

de territórios por meio da Guerra dos Seis Dias, reafirmando

a necessidade de uma paz justa e determinando a

desocupação dos territórios conquistados por Israel.

GUERRA DO YOM KIPPUR - O dia do perdão (1973)

Aproveitando as comemorações judaicas e de falhas no sistema de inteligência do exército israelense, Egito e Síria atacaram

Israel em 1973. O motivo principal foi a anexação de territórios sírios e egípcios durante a Guerra dos Seis Dias. O conflito

terminou cerca de vinte dias depois de iniciado, em virtude, principalmente, da intervenção dos Estados Unidos, ONU e União

Soviética pela realização de um cessar-fogo. Apesar do acordo, Israel não devolveu os territórios que havia ocupado em 1967. A

guerra gerou consequências importantes, como o boicote dos países árabes produtores de petróleo e membros da OPEP aos

países que apoiaram Israel. Com a restrição da venda, os preços do barril de petróleo subiram rapidamente, derrubando bolsas

de valores e contribuindo para o desenvolvimento de uma crise no capitalismo, conhecida como a Crise do Petróleo.

ACORDO DE CAMP-DAVID - Paz em Separado (1979)

Tanto o Egito quanto Israel consideravam-se vencedores da Guerra do Yom Kippur. Em 1979, o primeiro-ministro israelense

assinou um acordo de paz com o Egito, mediado pelos EUA. Com isso, Israel devolveu a Península do Sinai ao Egito e este, por

sua vez, reconheceu o Estado judaico na região. O destino da Faixa de Gaza ficou indefinido, à espera de uma solução para

a questão palestina. Perplexo, o mundo árabe rompeu relações com o Egito e transferiu a sede da Liga Árabe para a Tunísia.

2
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NACIONALISMO PALESTINO

INTIFADAS PALESTINAS: A CAMINHO DE UMA TERCEIRA INTIFADA?

Em árabe, intifada significa abrangentemente “revolta”, designando os levantes palestinos contra os abusos israelenses. A

Primeira Intifada ocorreu em 1987, quando surgiram os levantes espontâneos da população palestina contra os militares

israelenses. A comunidade palestina, saturada pela opressão, combateu os militares de Israel fazendo uso apenas de paus e

pedras, já um símbolo da resistência árabe. Após esse acontecimento, a tensão na região intensificou-se, aumentando a

instabilidade local. Em 2000, os palestinos eclodiram uma nova insurreição, conhecida como a Segunda Intifada e, mais

sangrenta que a primeira, ela durou até 2005. Atualmente, alguns analistas internacionais afirmam que estamos caminhando

para uma Terceira Intifada, decorrendo da crescente força da extrema direita sionista do parlamento israelense representada

pelo governo de Benjamin Netanyahu e seu partido Likud. O aumento das tensões foi visível nos últimos anos com o apoio de

Trump ao primeiro ministro-israelense, como na mudança da embaixada norte-americana de Tel-Aviv de Israel e no

reconhecimento dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. O conflito, inclusive, acirrou-se em 2021 com uma onda de

protestos e conflitos entre Hamas e a autoridade israelense, principalmente na Faixa de Gaza. Com o cessar-fogo, o novo

governo Biden e o recente anúncio de um novo primeiro-ministro israelense, Naftali Bennet, o panorama político da região

pode passar por uma transformação que precisaremos observar para confirmar a existência (ou não) dessa Terceira Intifada.

ACORDO DE OSLO E A CRIAÇÃO DA AUTORIDADE PALESTINA (1993)

Os acordos de Oslo foram uma série de acordos na cidade de Oslo, na Noruega, entre o governo de Israel e o Presidente da

Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Bill

Clinton. Estes foram os primeiros a iniciar um processo de negociação entre palestinos e israelenses. A OLP reconheceu a

existência de Israel e estes, por sua vez, reconheceram a OLP como legítima representante dos palestinos. Ademais, os direitos

dos palestinos ao autogoverno se expandiram com a criação da Autoridade Nacional Palestina (ANP), órgão responsável

pela administração dos territórios da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, que deveriam ser reconhecidos como palestinos até 1999.

GRUPOS NACIONALISTAS PALESTINOS: HAMAS E FATAH

Infelizmente, o previsto no acordo de Oslo não ocorreu, existindo ainda assentamentos

israelenses na Cisjordânia. A tensão entre Israel e Palestina apenas aumentou no início

da década de de 2000, ganhando visibilidade os partidos políticos nacionalistas que

reinvidicavam a criação de um Estado palestino: o Hamas e o Fatah. Em 1987, no mesmo ano

da primeira intifada, foi criado o Hamas, partido político fundamentalista sunita na

faixa de Gaza, considerado terrorista por Israel, com o qual trocou bombardeios no intenso

conflito de Jerusalém em 2021. De outro lado, o Fatah é um partido político militar laico

que administra a Cisjordânia e que concorda com a solução de dois Estados (um

israelense e outro palestino). Em 2006, o Hamas venceu as eleições parlamentares

palestinas, fato não reconhecido pela Fatah, gerando desde então uma tensão entre os dois

grupos que apenas foi conciliada em um acordo de paz em 2017, reconhecendo Mahmoud

Abbas como presidente palestino nas duas regiões. Em 2021, decretou-se novas eleições

legislativas e presidenciais para palestinos, de modo a renovar a legitimidade das

autoridades palestinas, incentivado pelo novo cenário presidencial dos Estados Unidos.

É importante destacar que, desde 2015, a ONU, apoiada por vários países da comunidade internacional, reconhece a Palestina

como um Estado próprio e reivindica junto à luta palestina o reconhecimento de Jerusalém Oriental como sua capital.

O FIM DIPLOMACIA TRUMP-NETANYAHU

Atualmente, o Estado de Israel consolidou-se como uma potência regional e mundial. Com apoio americano, o país tem

uma das Forças Armadas mais bem equipadas e treinadas do mundo. Tem também uma economia pujante, que produz ciência

e tecnologia de ponta. Todo esse poder, no entanto, convive com a acusação de que o país marcou sua história com uma série de

episódios de abusos de força, condenados até pela ONU. Com o fim da era Trump nos Estados Unidos e da era Netanyahu em

Israel, muito ainda está para mudar nas relações diplomáticas entre norte-americanos e israelenses. Por isso, é importante fazer

uma recapitulação dos pontos principais que marcaram essa aliança.

1. Mudança da embaixada: em 2018, Trump transferiu a embaixada dos

EUA de Tel-Aviv para Jerusalém, dificultando o projeto de uma Jerusalém

internacional, capital tanto de Israel quanto do futuro Estado palestino.

2. Colinas de Golã: em 2019, Trump reconheceu o controle israelense das

Colinas de Golã, região síria ocupada por Israel em 1967. Essa foi mais uma

decisão unilateral feita pelo republicano repudiada pela comunidade

internacional, que reconhece a soberania síria no local. As Colinas de Golã

são estratégicas por possuírem vários aquíferos e solo fértil, além de

oferecerem uma segurança natural a ataques sírios por sua topografia.

3. Acordo de paz do século: em 2020, Trump propôs uma solução para a

criação de dois Estados chamada “Acordo do século”, feita sem a participação



de lideranças palestinas. O republicano defendeu a criação de um Estado

palestino, porém afirmou que Jerusalém continuaria indivisível,

sendo capital israelense. O acordo foi repudiado por palestinos.

4. Acordos de Abraão: também em 2020, sob intermediação dos EUA, Israel

fez acordos históricos com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e

Marrocos, compondo um grupo de nações árabes formado também por

Egito, Jordânia e Arábia Saudita que apoiam Israel na região. É um

momento histórico ao fim do isolacionismo israelense no Oriente Médio e

preocupa os palestinos, que não têm mais o mesmo apoio árabe que antes.

Netanyahu deixa o cargo após uma trajetória de 12 anos como primeiro-ministro. Agora ele encara uma batalha legal contra as

acusações de corrupção que dominaram seus últimos anos no cargo: seus supostos crimes podem ter repercussões

potencialmente graves, incluindo a possibilidade de ficar anos na prisão. Israel lutou por uma série de crises políticas desde

2019, tendo quatro eleições em dois anos, e o partido Likud de Netanyahu foi incapaz de formar um governo estável. Agora ele é

o líder da oposição israelita e, como todos os membros de Knesset, ele não terá a obrigação de renunciar até que seja

considerado culpado e todos os recursos estejam esgotados. O novo parlamento é formado por um núcleo duro do governo

israelense, que agora reúne políticos ultranacionalistas, figuras de centro e até islâmicos árabes.

Como fica o Brasil nessa situação?

Bolsonaro agora está sem o apoio de dois dos seus principais aliados: Trump e Netanyahu. O principal erro na diplomacia do

brasileiro foi ter-se aproximado da figura política e não do país, enfrentando dificuldades de isolacionismo mundial.

Vale lembrar que Bolsonaro seguiu várias das medidas unilaterais feitas por Trump em relação a Israel, como a transferência da

embaixada brasileira também para Jerusalém. É cedo para saber o que a nova coalizão fará em Israel, mas devemos esperar

uma relação menos amigável, e uma relação baseada em geopolítica, em vez de ideologia.

INTERVENCIONISMO DOS EUA NO ORIENTE MÉDIO

No fim da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias não tinham mais o poder hegemônico que exerciam no Oriente

Médio e, dessa forma, os países dessa região passaram a ser zona de influência dos Estados Unidos ou da União Soviética.

Portanto, a partir da Guerra Fria, foi possível traçar o intervencionismo estadunidense no Oriente Médio mais explicitamente.

A DOUTRINA CARTER E A PRIMEIRA GUERRA DO AFEGANISTÃO (1979-1989)

Em seu discurso sobre o Estado da União de 1980, o presidente Jimmy Carter proclamou que os Estados Unidos iriam usar

força militar, se necessário, para defender seus interesses no Golfo Pérsico. O acesso dos EUA ao petróleo na região seria

um “interesse vital” a ser defendido pelo exército estadunidense. O discurso do presidente foi feito como uma resposta à

intervenção soviética no Afeganistão no século XX, na qual soviéticos e afegãos mantinham uma relação amistosa até

durante a década de 1970. Nessa época, um golpe de Estado colocou fim à monarquia afegã e levou Mohammed Daoud Khan ao

poder. Esse governo, no entanto, não agradava aos soviéticos, por causa de sua aproximação com países como a Iugoslávia e o

Irã, na época aliados aos EUA. Um novo golpe de Estado, agora de caráter comunista, foi implementado e ficou conhecido como

a Revolução de Saur, aproximando novamente o Afeganistão da URSS. Todavia, com o descontentamento da população com

o novo governo, formaram-se grupos rebeldes no país conhecidos como mujahedins. Um contragolpe ao governo levou a que

os soviéticos invadissem o Afeganistão em 1979. Assim, iniciou-se a Primeira Guerra do Afeganistão: de um lado, a URSS

apoiava o governo de Mohammad Najibullah, de outro, os mujahedins faziam guerrilhas e eram apoiados pelos EUA, na

Operação Ciclone da CIA. A guerra terminou com a saída das tropas soviéticas do país e com o fim do governo comunista.

Com isso, o Afeganistão tornou-se uma República Islâmica. A principal consequência da guerra foi o fortalecimento de

grupos fundamentalistas islâmicos, sobretudo com a ajuda de financiamento dos EUA. Dos mujahedin surgiram dois grandes

grupos terroristas: a Al-Qaeda e o Talibã, ou seja, os EUA foram responsáveis pelo financiamento da criação desses grupos.

A GUERRA DO GOLFO (1990-1991)

No final da década de 1980, o Iraque havia acabado de sair de uma guerra contra o

Irã (Guerra Irã-Iraque) que havia prejudicado a sua economia, necessitando

aumentar a arrecadação financeira do país. Sabendo que a principal fonte de renda

do país era o petróleo, o então presidente do Iraque, Saddam Hussein, culpou o

país vizinho Kuwait pelo preço baixo do barril e pela extração que, além de ser

realizada na fronteira dos dois países, era realizada acima das cotas estabelecidas

pela OPEP. Em uma tentativa de anexar o Kuwait ao território iraquiano, o Iraque

invadiu o país em 1990. A invasão do Kuwait foi condenada pela comunidade

internacional e, assim, tropas britânicas e americanas foram enviadas na para lutar

contra os iraquianos, iniciando, assim, a Guerra do Golfo. Antes aliado dos Estados

Unidos, Saddam Hussein passou a ser visto como uma das principais ameaças dos

estadunidenses no Oriente Médio. Em 1991, a guerra se encerrou com a saída das

últimas tropas iraquianas no Kuwait.

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/alqaeda.htm


A DOUTRINA BUSH E A GUERRA AO TERROR

11 DE SETEMBRO E A SEGUNDA GUERRA DO AFEGANISTÃO (2001-presente)

Em 11 de setembro de 2001, o mundo presenciou uma tragédia: os atentados do World

Trade Center e do pentágono, símbolos do poderio econômico e bélico da potência

estadunidense. No mesmo dia, o presidente norte-americano George W. Bush iniciou a

política de Guerra ao Terror. Os atentados haviam sido feitos pelo grupo fundamentalista

sunita Al-Qaeda, na época, liderado por Osama Bin Laden, já um dos homens mais

procurados do mundo após os ataques feitos na África em 1998. Após os ataques, Bush

exigiu que o presidente do Afeganistão expulsasse a Al-Qaeda de seu território e

extraditasse Bin Laden para ser julgado. O país era esconderijo de Bin Laden e era

governado pelo Talibã, grupo fundamentalista sunita persa. O Talibã recusou o pedido

dos EUA e, assim, em 2001, os norte-americanos iniciaram uma operação militar no

Afeganistão na tentativa de capturar Osama Bin Laden. Essa foi a mais longa guerra da

história dos Estados Unidos na região e apenas encerrou-se em 2021, com o anúncio da

retirada das últimas tropas norte-americanas no país feito pelo presidente Biden.

ELEMENTOS DA DOUTRINA BUSH: A GUERRA AO TERROR

A política externa do presidente George W. Bush foi marcada pela política da Guerra ao Terror que, como visto, iniciou após os

atentados das Torres Gêmeas. Dentro dessa ideologia, destacam-se dois importantes termos: o Eixo do Mal e a Guerra

Preventiva. O primeiro refere-se à lista de países considerados uma ameaça para os estadunidenses (Irã, Iraque, e Coréia do

Norte). O segundo refere-se a uma ação armada feita com objetivo de precaver o ataque do outro primeiro.

A GUERRA PREVENTIVA NA PRÁTICA: A GUERRA DO IRAQUE (2003-2011)

Com o atentado às Torres Gêmeas de 2001, Bush alegou que o presidente do Iraque,

Saddam Hussein, estaria envolvido com o grupo terrorista Al-Qaeda e que o país

tinha armas de destruição em massa, declarando guerra contra o Iraque em 2003. Enquanto a

guerra contra o Afeganistão foi aprovada pela ONU, a invasão ao Iraque foi

repudiada, pois a justificativa dada por Bush para a guerra nunca foi comprovada. Pouco

menos de um mês depois da invasão, os EUA tomaram controle de Bagdá. Hussein foi

capturado em dezembro de 2003 e entregue às autoridades iraquianas no ano seguinte, sendo

condenado à morte pelo regime autoritário que manteve no país, e executado em

dezembro de 2006. Sua morte gerou uma devastadora guerra civil no país entre iraquianos

sunitas e xiitas, o Estado Islâmico e as tropas norte-americanas. A guerra, de fato, somente

terminou em 2011, com a saída dos soldados estadunidenses do país no governo Obama.

GOVERNO OBAMA NO ORIENTE MÉDIO

Em 2009, Barack Obama assumiu a presidência de um Estados Unidos em guerra: ainda havia tropas norte-americanas em

território afegão e iraquiano. A Guerra do Afeganistão continuava na tentativa de identificar ainda Osama Bin Laden, e a Guerra

do Iraque continuava pelo estado de guerra civil deixado no país após a morte do ditador Saddam Hussein e o fortalecimento do

grupo terrorista sunita wahabita Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS). Obama foi assim eleito com a promessa que

resolveria a crise da Bolha Imobiliária de 2008 e que retiraria as tropas do Oriente Médio.

Continuação da Guerra do Afeganistão Continuação da Guerra do Iraque

Apesar de retirarem rapidamente o Talibã do poder em 2001, o grupo

não desapareceu e sua influência voltou a crescer. Os Estados Unidos,

assim, têm tido dificuldades para impedir que o atual governo afegão

entre em colapso e para acabar com os violentos ataques a

bombas promovidos pelo Talibã, apoiados pelo Paquistão. Um

dos maiores feitos de Obama na luta contra o terrorismo foi a

captura de Osama Bin Laden. Para a missão, os serviços de

espionagem norte-americanos foram fortalecidos, sobretudo com o

controverso uso de drones (que mataram milhares de civis no

Oriente Médio e no Norte da África). Osama foi capturado e morto

em 2 de maio de 2011, em seu esconderijo no Paquistão.

Após um longo período de guerra civil entre xiitas e

sunitas para definir o controle do parlamento, os

Estados Unidos formalizaram a retirada das tropas

em 2011. Porém, em 2014, o Estado Islâmico

ganha força no país e toma controle de várias

cidades, formando seu califado, com territórios

que se expandiram até a Síria. Com a ajuda de uma

coalizão internacional dirigida por Washington, as

forças iraquianas lançam uma contra-ofensiva e

expulsam o ISIS de todos os centros urbanos e

proclamam a vitória contra os terroristas em 2017.

GOVERNO TRUMP NO ORIENTE MÉDIO

Após o governo Obama, a principal preocupação nas guerras no Oriente Médio foi encerrá-las, pois já estavam custando demais

à economia do país e já não eram bem-vistas para os estadunidenses e pela comunidade internacional. No Afeganistão, o Talibã

aumentou ainda mais seu controle em novos territórios, sobretudo com o início da retirada das tropas norte-americanas na

região a partir de 2014. No Iraque, ainda há tropas e conflitos bélicos, pois o país é disputado como zona de controle pelos

Estados Unidos e pelo Irã, apoiado pela Rússia. O grande feito de Trump nesse sentido foi o encaminhamento da

desmilitarização estadunidense na região, porém, há um temor que a retirada total das tropas norte-americanas gere um

vácuo de poder que possa vir a ser ocupado por extremistas.



GUERRA NA SÍRIA

ANTECEDENTES DA GUERRA: A DINASTIA AL-ASSAD

No final da Segunda Guerra Mundial, vários movimentos emancipatórios eclodiram em diversas partes do mundo, inclusive no

Oriente Médio. A Síria que estava sob domínio da França na época passou por um processo turbulento de independência que

encontrou equilíbrio em 1963, quando o partido Baath chegou ao poder
3
. Nessa época, Hafez al-Assad chegou ao poder na

Síria e Saddam Hussein chegou ao poder no Iraque. Diferentemente do que aconteceu no Iraque, com a execução de Hussein,

na Síria, a dinastia al-Assad está há exatamente 50 anos no poder. Hafez al-Assad foi sucedido pelo seu filho, Bashar

al-Assad, em 2001, quando este venceu uma eleição fraudada sem concorrentes, abrindo caminho para permanecer até hoje no

controle do país. O governo dos al-Assad é um regime autoritário que enfrenta um um grande enclave religioso: enquanto a

maioria da população síria é sunita, os Al-Assad são a minoria alauíta, uma vertente do xiismo. Assad criou uma imagem de

um presidente moderado, secular e pró-Ocidente, resistindo a pressões de fundamentalistas islâmicos.

REPERCUSSÕES DA PRIMAVERA ÁRABE NO GOVERNO DE BASHAR

AL-ASSAD E O INÍCIO DA GUERRA CIVIL (2011-)

No contexto da onda de manifestações e protestos que dominaram o norte da África e o

Oriente Médio, a Primavera Árabe repercutiu também na Síria. Nessa época, o país já

sofria com alto desemprego, corrupção e falta de liberdade política no governo de

Bashar al-Assad. Temendo ter o mesmo destino dos líderes do Egito, do Iêmen e da

Líbia, que acabaram depostos ou executados, o presidente sírio redobrou a

repressão dos protestos em seu país, com o argumento de que qualquer

opositor seria um fundamentalista islâmico. Dessa forma, apenas havia espaço

para uma oposição radical ao governo e, assim, teve início em 2012 a Guerra Civil.

Desde o início da guerra, o cenário de uma grave crise humanitária tomou conta do

país: mais de 13 milhões de sírios refugiaram-se em outros países e 390 mil mortes já

aconteceram, provocando a maior crise de refugiados atual, além de crimes de

guerra cometidos no confronto: armas químicas e biológicas são utilizadas pelo

governo contra a população civil, prática condenada pela ONU.

EXPANSÃO DO CALIFADO DO ESTADO ISLÂMICO NA SÍRIA

O Estado Islâmico surgiu diante do caos político no Iraque após a morte de Saddam Hussein, como um desdobramento mais

radical da Al-Qaeda, sendo um grupo sunita wahabista. Aproveitando a instabilidade política na vizinha Síria, o Estado islâmico

viu o país como uma janela de oportunidade para expandir seu califado. A partir desse momento, o grupo passou a se

autodenominar Estado Islâmico do Iraque e do Levante, também conhecido por sua sigla em árabe, Daesh. Nas áreas

que conquista, o EI rapidamente se organiza para assumir os controles das bases militares, bancos, hidrelétricas e campos de

petróleo, garantindo seu sustento com a venda dessas riquezas e os lucros obtidos com sequestros e extorsões.

INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONFLITO NA SÍRIA A violência extrema e midiatizada dos atos do ISIS

levou a americanos e russos entrarem de vez na guerra. Em

2014, os Estados Unidos começaram a apoiar os grupos

rebeldes, financiando e participando de grandes operações

militares para derrubar o governo Al-Assad e acabar com o

Estado Islâmico. Em 2015, a Rússia, apoiada pelo Irã, começou

a atacar os rebeldes e bombardear o Estado Islâmico,

protegendo o governo Assad. Com tudo isso, o conflito sírio

passou a funcionar numa lógica similar a da Guerra Fria, com

russos e estadunidenses medindo forças por meio de

atores locais. Em 2019, as forças curdo-árabes apoiadas

pelos EUA conseguiram eliminar o último reduto do Estado

Islâmico, acabando com seu califado. Entretanto, 10 anos após

seu início, a guerra da Síria continua: com a retirada das

últimas tropas americanas no governo Trump, a Turquia junto

a potências ocidentais ainda apoiam os rebeldes, enquanto a

Rússia e o Irã estão do lado do governo.

CURDISTÃO

O MAIOR POVO APÁTRIDA DO MUNDO

Descendentes da Pérsia antiga, os curdos são hoje a maior nação apátrida do mundo, com mais de 40 milhões de integrantes.

Isso significa dizer que eles são uma nação própria sem Estado, isto é, não possuem uma nacionalidade juridicamente

reconhecida, sendo privados de vários direitos que seriam garantidos caso integrassem um Estado próprio. Os curdos são um

povo milenar que habita uma região montanhosa conhecida como Curdistão, que abrange partes dos territórios do Irã, do

Iraque, da Síria, da Armênia e da Turquia. Eles falam árabe e um idioma próprio, o curdo. A maioria segue a religião

muçulmana sunita. Houve esperanças da criação de um Estado curdo após a Primeira Guerra Mundial, porém isso não se

concretizou no Tratado de Lausanne, deixando os curdos como minoria nos países onde habitam. Portanto, há curdos

espalhados por vários países do Oriente Médio, reivindicando uma pátria própria para chamar de sua, o Curdistão.

3
Compreender o baathismo é compreender boa parte da história contemporânea do Oriente Médio: o baathismo é uma corrente política que

defendia o nacionalismo árabe e o socialismo.



A LUTA ARMADA CURDA

Apesar de serem uma mesma nação, os curdos subdividem-se em diferentes grupos,

de acordo com a região que habitam e seus ideais - cada grupo reivindica a criação

do Curdistão, entretanto os meios para se chegar a esse objetivo diferenciam-se -.

Veremos então os principais grupos da luta armada curda:

1. YPG (Unidades de Proteção Popular): são uma organização armada

curda da Síria. O grupo foi fundado como braço armado do Partido de União

Democrática Sírio e também tem ligações com o Conselho Nacional Curdo, e

atualmente controla militarmente boa parte do nordeste da Síria. Os

curdos das YPG lutaram ao lado dos Estados Unidos no combate contra o

Estado Islâmico, sendo os principais responsáveis pelo fim do ISIS. Com a

retirada de tropas dos EUA na região, encontram-se desamparados e mais

vulneráveis a ataques do governo sírio, de grupos terroristas e da Turquia.

2. PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão): foi fundado por

estudantes curdos de esquerda na década de 1970, na Turquia. Desde 1984, o

PKK realizou uma luta engajada para formar um Curdistão independente. A

partir de 1991, o partido reformulou seus ideais e reivindicam um Estado

autônomo. São considerados terroristas pelos turcos e americanos.

3. Peshmerga: o termo denomina “aqueles que enfrentam a morte”. Peshmerga é uma organização curda armada que atua

no Iraque e que, após serem perseguidos pelo regime de Saddam Hussein, rebelaram-se em 1991 após a derrota do Iraque

no Kuwait e estabeleceram um governo próprio. Também lutaram ao lado dos EUA contra o ISIS iraquiano.

REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO IRÃ: GEOGRAFIA ESTRATÉGICA E HISTÓRIA MILENAR

Apesar de ter sido islamizado, o Irã compunha o antigo o antigo império da Pérsia, não sendo um país árabe, mas sim

persa. Outra característica que o diferencia da maioria dos países do Oriente Médio é que os iranianos são de maioria xiita,

não sunita. O território iraniano é muito estratégico por duas razões: geograficamente, ele localiza-se na confluência de vários

impérios, sendo um corredor territorial entre a Ásia e a Europa; além disso, o país é rico em petróleo.

DINASTIA DOS XÁ PAHLAVI

Em 1925, o comandante militar Reza Pahlavi Khan dá um golpe de Estado na Pérsia,

retirando a dinastia Kajar e nomeando o novo país de Irã. Desde então, o país ficou sob

controle da dinastia dos xá Pahlavi. Nessa época, a maior parte do petróleo que se

conhecia no mundo estava no Oriente Médio, sendo o Irã o país com a maior

concentração dessa riqueza descoberta até então. Os britânicos, que exploravam o

petróleo da região, foram sendo aos poucos substituídos pelos norte-americanos. Em

1941, com a morte de Reza Khan, seu filho, Mohammad Reza Pahlavi assumiu o poder.

Diferentemente do pai, o jovem Khan teve formação europeia e era muito mais dócil aos

interesses estrangeiros. No final da década de 1940, enquanto o Irã era explorado pela

Anglo-Iranian Oil Company, o jovem xá Mohamed Reza concentrava toda sua

atenção em uma vida boêmia. Portanto, enquanto o xá não tinha controle algum sobre o

governo, a soberania iraniana estava à mercê dos interesses estrangeiros,

envolvendo sobretudo a extração de petróleo. Placa da Anglo-Iranian Oil Company

MOVIMENTO NACIONALISTA: NACIONALIZAÇÃO DO PETRÓLEO (1951)

Em 1951, amparado pela Constituição de 1949, que restringia os poderes do Xá, os progressistas e nacionalistas acumularam

força no parlamento e apoiaram o primeiro-ministro Mohamed Mossadegh em sua tentativa de nacionalizar o petróleo e

expropriar a Anglo Iranian Oil Company, sem o apoio do xá. Os britânicos, em resposta, impõem sanções econômicas ao

Irã. No plano interno, para uma parte da população, Mossadegh se transformou num herói nacional, o líder que havia

recuperado a soberania da nação iraniana e democratizado o cenário político. No plano externo, os governos ocidentais

boicotaram o petróleo iraniano, salvo, a União Soviética, a qual apoiou o país e começou a comprar seu petróleo.

OPERAÇÃO AJAX E A REVOLUÇÃO BRANCA (1963)

A Operação Ajax foi o nome que recebeu a intervenção da CIA que possibilitou um

golpe de Estado no Irã, retomando a centralização do poder nas mãos de xá Reza

Pahlevi e prendendo a oposição liderada por Mossadegh. Esse episódio marcou a

imagem dos Estados Unidos como cúmplices da supressão de liberdades

políticas da sociedade iraniana, ao apoiar um governo falho e autoritário do xá e,

assim, alimentou-se o sentimento antiamericano dos iranianos. O que ocorreu

logo em seguida da operação foi chamado de Revolução Branca, um conjunto de

reformas lançadas pacificamente com objetivo de transformar a cultura milenar

persa para ocidentalizar o Irã, implementando reforma agrária, emancipação

feminina e secularização do Estado. A insatisfação crescia cada vez mais na população

do país, sobretudo entre os muçulmanos ortodoxos: mesmo com a prisão de vários

opositores do governo, entre eles o aiatolá Khomeini, preso e extraditado, as

manifestações continuaram.
Reza Khan durante a Revolução Branca



A REVOLUÇÃO IRANIANA (1979)

O descontentamento com o governo só piorou na década seguinte, a população

queria mudança e viram que a conseguiriam na oposição mais extrema aos ideais

ocidentalizados do xá: o fundamentalismo xiita de Khomeini. Em apoio ao

líder religioso, estudantes marcharam sobre as universidades ocupadas pelas

tropas imperiais, tomaram-nas e iniciaram a revolução. O movimento derrubou a

dinastia Pahlavi e estabeleceu uma República Islâmica Teocrática sob

regime dos aiatolás, transitando radicalmente de um governo centralizado

secular apoiado pelo Ocidente para um governo republicano fundamentalista xiita

que demonizava o Ocidente. Um dos episódios mais famosos da revolução foi

a Crise dos Reféns, que ilustra a mudança da diplomacia iraniana-americana de

aliados para inimigos. Em 1979, estudantes iranianos invadiram a

embaixada norte-americana no Irã e 444 pessoas foram feitas reféns. O

presidente dos EUA Jimmy Carter tentou fazer uma operação de resgate falha e a

crise só foi resolvida com o Acordo de Argel, em 1981, intermediado pela Argélia.

Manifestante com cartaz de aiatolá Khomeini

nos protestos em 1978 na Torre Azadi,

símbolo de Teerã, capital iraniana.

GUERRA IRÃ-IRAQUE (1982-1988)

A Revolução iraniana xiita repercutiu no Iraque, de modo que se iniciaram movimentos em prol dos xiitas no país. Com o temor

do fortalecimento do agora inimigo Irã, os EUA apoiaram militarmente o líder fanático sunita iraquiano Saddam

Hussein a entrar guerra contra os iranianos xiitas. O pretexto para a guerra foi a disputa histórica pela região de Shatt al-Arab,

o estuário dos rios Tigre e Eufrates, na fronteira dos países que serve como principal acesso do Iraque ao Golfo da Pérsia,

porém, no fundo, o conflito teve raízes em rivalidades regionais. A guerra encerrou-se em 1988, quando, desmoralizado, o Irã

aceitou o cessar-fogo. Vale ressaltar que tanto o Irã quanto o Iraque eram países com grande reservas de petróleo, isto é, eram

estrategicamente dos interesses dos norte-americanos. Além disso, percebe-se que os EUA financiaram Saddam Hussein, que

mais tarde seria considerado um dos principais inimigos do Ocidente na política da Guerra ao Terror de Bush. Não só Hussein,

como também nessa época os EUA financiaram o saudita Osama bin Laden, também sunita, para fazer pressão nos xiitas.

IRÃ NO SÉCULO XXI

Atualmente, o Irã reafirma-se como uma potência regional xiita importante, apoiada pela Rússia e China, que se contrapõe à

Arábia Saudita sunita, aliada aos Estados Unidos. Ambos formam uma espécie de Guerra Fria no Oriente Médio, dividindo suas

forças em diferentes zonas de influência e apoiando sempre lados opostos de conflitos na região. Um exemplo disso é na Guerra

da Síria, em que, desde o início da guerra na Síria em 2011, Teerã, auxiliado pelo movimento xiita libanês Hezbollah, é o

principal apoio regional militar e financeiro do regime de Bashar al-Assad, enquanto que a Arábia Saudita apoia os rebeldes.

ACORDO NUCLEAR P5+1 (2015)

Entre 2011 e 2015, o Irã se viu coagido pelo Sistema Internacional a

submeter seu Programa Nuclear ao crivo do Conselho de Segurança

da ONU. Em 2015, após anos de debates e sanções, o Irã e o P5 + 1

(os cinco países membros do Conselho de Segurança da

ONU + a Alemanha) assinaram um Acordo Nuclear, que

garantia a drástica diminuição do programa nuclear iraniano em 10

anos, em troca da suspensão das sanções internacionais ligadas ao

país. Logo, o acordo romperia o Irã do isolamento político,

reintegrando a economia iraniana ao mundo, ao mesmo tempo que

pressionaria o Irã a assumir uma responsabilidade

internacional. Entretanto, em 2018, Trump retira os Estados

Unidos do acordo e começa a aplicar novamente sanções no

país, acirrando a relação entre norte-americanos e iranianos.

TENSÕES COM OS EUA EM 2020: MORTE DO GENERAL SOLEIMANI E BOMBARDEIOS

Qasem Soleimani era o mais alto comandante do setor de inteligência e das forças de segurança iranianas, tendo sido uma

figura essencial para a projeção do poder iraniano no Oriente Médio. Em 3 de janeiro de 2020, o general foi

assassinado em ataque de drone coordenado por Trump em Bagdá. Devido à sua importância, sua morte é um divisor

de águas nas relações entre os Estados Unidos e o Irã, elevando a tensão no Oriente Médio no início de 2020. Após o ataque em

Bagdá, em 7 de janeiro, o Irã bombardeou bases que abrigavam tropas norte-americanas no Iraque. Ademais, um

avião ucraniano foi derrubado pela Guarda Revolucionária após decolar em Teerã. Em 2021, um ano após a morte do general,

os iranianos fazem marcha nas ruas prometendo vingança aos Estados Unidos.

REINO DA ARÁBIA SAUDITA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ARÁBIA SAUDITA: TEOCRACIA ABSOLUTISTA E PETRÓLEO

Considerada o berço do islamismo, a Arábia Saudita é um país governado pela monarquia absolutista teocrática

wahabista (ramo radical do sunismo) desde o início do século XX. O regime saudita é extremamente autoritário: não há

liberdades civis e políticas, sendo a mídia censurada e a oposição perseguida. Desde sua origem, em 1932, até os dias

https://www.politize.com.br/seguranca-internacional-o-que-e/
https://www.politize.com.br/onu-organizacao-das-nacoes-unidas/
https://www.politize.com.br/onu-organizacao-das-nacoes-unidas/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32286/Nuclear%20Agreement


atuais, o país é uma propriedade privada dos membros da família al-Saud, de onde vem o nome Arábia Saudita. Outro

elemento importante é o petróleo: a Arábia Saudita é a maior exportadora de petróleo no mundo e é uma das

fundadoras da OPEP. Desde a descoberta do petróleo no país, o aliado histórico saudita, os Estados Unidos, já estabeleceu a

empresa multinacional Arabian American Oil Company (Aramco) para a extração e exportação de petróleo no Oriente Médio.

O país é um dos mais ricos do planeta, apesar de sua população sofrer com desigualdades e opressão do governo.

INTERVENCIONISMO SAUDITA NA REGIÃO (revisão dos conflitos do Oriente Médio pelo olhar dos sauditas)

Apoiada pelos Estados Unidos e sendo rival dos iranianos, os sauditas influenciam

politica e militarmente os rumos de todo o Oriente Médio e da maior parte do mundo

islâmico. É o país da região que tem mais gastos militares. Apesar de serem um país

árabe, a Arábia Saudita não apoiava o nacionalismo do pan-arabismo, pois os

ideais socialistas e seculares ameaçavam a teocracia absolutista saudita. Por conta

disso, não participaram de nenhuma guerra árabe-israelense, não sendo

inimiga declarada de Israel até hoje. Na realidade, os sauditas nunca participaram de

um confronto direto com nenhum país no Oriente Médio, mas exercem influência e

financiam indiretamente vários grupos em diversos episódios de tensão na região:

1. Na Guerra do Yom-Kippur, a Arábia Saudita usou o petróleo como arma de

guerra: pararam de exportar petróleo aos países que apoiavam Israel, junto a

vários membros da OPEP, iniciando a Crise do Petróleo em 1973.

2. A Arábia Saudita apoiou os EUA em vários conflitos na região: em 1979, apoiou

guerrilheiros na Primeira Guerra do Afeganistão. Em 1980, financiou Saddam

Hussein na Guerra Irã-Iraque. Atualmente, financiam os rebeldes na Síria.

3. A participação da Arábia Saudita na Guerra do Golfo foi essencial para entender a origem de um dos terroristas

mais temidos da atualidade: Osama Bin Laden. Os sauditas hospedaram tropas americanas em seu território para a guerra

no Kuwait. A presença de tropas infiéis em solo sagrado enfureceu os extremistas do wahhabismo, entre eles Bin Laden.

A ARÁBIA SAUDITA DE MUHAMMAD BIN SALMAN: A MODERNIZAÇÃO AO LADO DA REPRESSÃO

Desde que assumiu o trono saudita em 2017, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman (MBS) frequenta o noticiário tanto

pela agenda repressora que implantou contra dissidentes quanto por modernizações que melhoraram a vida dos habitantes do

país. Novo príncipe saudita vende uma imagem de cidadão moderno, por pertencer a primeira geração da monarquia no

poder que teve uma formação acadêmica no exterior, colocando-se como um líder moderno que promove medidas para

reformar a política e a sociedade da Arábia Saudita. Dentre estas, possibilitou, além do fim da proibição de mulheres dirigirem e

de andarem sempre acompanhadas, a permissão destes de frequentarem estádios esportivos, a liberação de cinemas comerciais

e de shows de música e o enfraquecimento do poder da polícia religiosa. Além disso, também iniciou uma perseguição contra a

corrupção no governo, prendendo até mesmo parentes da família real. O projeto mais importante em seu governo é a Visão

2030, um projeto de modernização que busca diminuir a dependência econômica do país com o petróleo,

incentivando a diversificação da economia saudita, como no setor de turismo. Entretanto, perante esse lado de melhorias,

há a opressão terrível que esconde a hipocrisia da comunidade internacional em omitir-se dos crimes realizados pelo governo

saudita. A maior polêmica que envolve a figura de Salman remete a um episódio em 2018: o assassinato do jornalista do

Washington Post Jamal Kashoggi. O colunista, crítico ao governo de Salman, O repórter foi assassinado e esquartejado

após entrar no consulado da Arábia Saudita na Turquia, e seus restos mortais nunca foram encontrados. O presidente dos EUA

na época não se posicionou pressionando o príncipe a responder pela morte orquestrada. Todavia, em 2021, não só o governo

Biden acusou Salman pelo assassinato de Khassogi, como também criaram uma política para retirar os vistos de entrada nos

EUA de pessoas que - a serviço de um governo estrangeiro - persigam ou coloquem em risco dissidentes, ativistas e jornalistas.

Washington explicou que a diplomacia com os sauditas será dada com o rei Salman agora, em respeito aos direitos humanos.

A HIPOCRISIA DA COMUNIDADE INTERNACIONAL NA ESQUECIDA GUERRA DO IÊMEN (2014-)

Apesar de não possuir petróleo, o Iêmen localiza-se em um ponto

estratégico: é próximo ao acesso do Mar Vermelho e do Canal de Suez,

rota marítima ao escoamento do petróleo e de mantimentos

importantes. A guerra do Iêmen começou quando, em 2015, os houthis,

rebeldes zaiditas (ramo do xiismo), apoiados pelo Irã, retiraram o

ditador Abd Rabbuh Mansur Hadi do poder. A Arábia Saudita invadiu o

Iêmen para tentar recolocá-lo novamente, bombardeando o país e

iniciando a maior catástrofe humanitária mundial. Nenhum dos

lados é capaz de obter uma vitória decisiva e o país sofre com uma

epidemia de cólera e fome generalizada, sendo atualmente o país

mais pobre da região. A ONU estima que cerca de 16 milhões de

iemenitas - mais da metade da população do país - são vítimas de

escassez de alimentos e, destes, cinco milhões estão à beira da fome, dos

quais os mais vulneráveis são as crianças. O fato de o Ocidente apoiar a

ofensiva com armas e material logístico permite à Arábia Saudita

cometer abusos sem ser incomodada na esfera internacional.

Mesmo com o anúncio do presidente Biden sobre um

“fim” da guerra do Iêmen através de acordos

diplomáticos entre as coalizões, a crise humanitária

parece ter caído no esquecimento



TENSÕES ENTRE TURQUIA E ARMÊNIA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA TURQUIA: GEOGRAFIA ESTRATÉGICA E ELEMENTOS SÓCIO-CULTURAIS

A Turquia é um país com uma das localizações mais estratégicas do mundo: encontra-se na Península da Anatólia,

possuindo acesso ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo e sendo uma das fronteiras com a Europa e Ásia e, logo, fundamental

entre as trocas comerciais do Ocidente e do Oriente. Isso quer dizer também que a Turquia é uma porta de entrada

dos refugiados do Oriente Médio para a Europa, sendo o país que mais abriga refugiados no mundo e responsável por

regularizar a entrada desses imigrantes no continente europeu. Mesmo sendo parte do Oriente Médio, apesar de ter sido

islamizada, o governo turco é secular, assim como o país não é árabe, mas sim turco. Na realidade, a Turquia foi fundada no

pós-Primeira Guerra Mundial, com a dissolução do Império Turco-Otomano, segundo o Tratado de Lausanne, em 1923,

sendo hoje o principal resquício desse império milenar.

AUTOCRACIA DE ERDOĞAN: CONSERVADORISMO, FUNDAMENTALISMO E CRISE ECONÔMICA

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: O “SULTÃO POLARIZADOR TURCO”

Prefeito de Istambul de 1994 a 1998, Recep Tayyip Erdoğan começou a chamar

atenção após demonstrar cada vez mais publicamente seu anti-secularismo e

fundamentalismo islâmico, ou seja, a defesa da reunião do Estado com o

Islamismo. Em 2002, é eleito primeiro-ministro da Turquia, e é a partir daí que o

conservadorismo religioso volta a ganhar forças e se institucionalizar

no país. Apesar de ter sido eleito, o governo de Erdogan não é nada

democrático, tendo várias características autoritárias, como a repressão dos

direitos civis e políticos, a exemplo da pouca liberdade de expressão e da

perseguição a opositores. Em 2017, Erdogan realizou um referendo que visava

aumentar sua autoridade, permitindo a ele o poder de dissolver o

parlamento, o total arbítrio para dar cargos e controlar o exército (seu maior

opositor) e o aval para alterar as leis de mandatos que o permitiriam permanecer

no governo até 2029. No ano seguinte, mudou a constituição para que o

regime do país passasse a ser presidencialista, tornando-se presidente e

acumulando as funções de chefe de Estado e de governo. Para completar, desde

2018, a Turquia enfrenta uma crise econômica desencadeada por altos

endividamentos financeiros no exterior.

OS OPOSITORES DO GOVERNO E A COMPLEXIDADE DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS TURCAS

Em 2016, há uma tentativa de golpe de Estado falha e, convencido de que o movimento foi articulado com o apoio dos

EUA, juntamente com opositores ao seu governo exilados no país, Tayyip enfraquece a cooperação com o Ocidente e

reaproxima-se da Rússia e da China, mas ainda assim continua filiado à OTAN. Somado a isso, Erdogan decide não mais

procurar a adesão e o estreitamento de laços com a União Europeia – isso porque após anos de crescimento do país, ainda

assim não há nenhuma resposta sobre o pedido de ingresso da Turquia no bloco europeu. Logo, nesse mesmo ano, as

relações diplomáticas com os Estados Unidos deterioraram-se, quando um pastor estadunidense que vivia na Turquia foi detido

e acusado pelo governo turco de fazer parte do PKK, grupo terrorista curdo inimigo do governo turco. Além disso, Erdogan

alegava que o presbiteriano fazia parte da “rede” de Fethullah Güllen, líder do golpe de 2016 e fundador do partido de

oposição Hizmet, um movimento social, educacional e cultural inspirado na tradição humanista islâmica que é considerado

terrorista por Tayyip. Ou seja, Erdogan enfrenta um impasse dentro da política externa com a perseguição aos curdos e a

oposição do Hizmet, além da complexa relação que mantém com a comunidade internacional.

GENOCÍDIO ARMÊNIO (1915-1923)

A Armênia passaria batida pela história se não fosse um elemento que marcou seu

passado: os armênios foram vítimas do primeiro genocídio do século XX. O país fazia

parte do Império Turco-Otomano, todavia, eram uma minoria étnica e religiosa -

os armênios constituem uma etnia própria e seguem o cristianismo ortodoxo. Durante

a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano desconfiava que os armênios

fossem traí-los e formassem um movimento separatista com apoio dos russos. Assim,

sentiam-se ameaçados de serem invadidos pelos russos pelo território armênio. Tendo

essa desculpa, Istambul decidiu enviar os armênios para campos de concentração na

região da Síria, promovendo um deslocamento forçado que, na prática, era uma

perseguição e extermínio sistemático contra o povo armênio. Posteriormente, o

império alegou que só estava se defendendo na guerra e, até hoje, a Turquia, o principal

símbolo do que restou do Império Turco-Otomano, não reconhece o genocídio

armênio. Em 2021, Biden tornou-se o primeiro presidente dos EUA ao reconhecer o

genocídio, medida que Erdogan acusou de interferência externa a assuntos internos.



TABELA DE GRUPOS IMPORTANTES

Legenda: vermelho = considerado terrorista verde = não considerado terrorista

DENOMINAÇÃO AÇÃO RELIGIÃO PROPÓSITO

Hamas Faixa de Gaza Sunismo Criação de um Estado palestino islâmico.

Fatah Cisjordânia - Solução de 2 Estados (Palestina e Israel)  democrática.

Al Qaeda
(A Base)

Global

(surgiu no

Afeganistão)

Sunismo (diferente

do Talibã por serem

árabes)

Criar um califado pan-islâmico e expulsar não muçulmanos dos países

muçulamanos, criar Estados teocráticos islâmicos e combater a

cultura ocidental. Seu líder era Osama Bin Laden.

Taliban
(O Estudante)

Afeganistão Sunismo

(afegãos)

Retomar o poder político no Afeganistão e criar um Estado teocrático.

Não confundir com Al-Qaeda, apesar de se aliarem.

Estado Islâmico
(ISIS ou Daesh)

Global (Síria e

Iraque

sobretudo)

Wahabismo

(ramo sunita)

Criar um califado pan-islâmico e expulsar não muçulmanos dos países

muçulamanos, criar Estados teocráticos islâmicos e combater a

cultura ocidental. Inimigos dos curdos.

YPG

(Unidades de proteção popular)

Curdistão sírio - Reivindicação de um Estado autônomo curdo democrático. Lutaram

ao lado dos Estados Unidos contra o ISIS.

PKK
(Grupo dos trabalhadores do

Curdistão)

Curdistão turco - Reivindicação de um Estado autônomo curdo. A ideologia do partido é

socialista marxista democrática.

Peshmerga
(Aqueles que enfrentam à morte)

Curdistão

iraquiano

- Consolidação do Estado autônomo curdo no Iraque. Lutaram ao lado

dos Estados Unidos contra o ISIS.

Hezbollah
(Partido de Deus)

Líbano Xiismo

(apoiados pelo Irã)

Contrário a um processo de paz com Israel e favorável a um Estado

palestino islâmico.

Houthis
(Partidários de Deus)

Iêmen Xiismo zaidita Derrubar o governo sunita e estabelecer um governo xiita no Iêmen.

Inimigos da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

EXERCÍCIOS DE VESTIBULARES

1. UERJ (2019)

2. MACKENZIE (2017)

12. UFTM (2011) (adaptada)
O texto a seguir refere-se a uma guerra do Oriente Médio. Discorra sobre essa guerra, explicando como ela

iniciou-se, os lados do conflito e como ela encerrou-se.

13. UCPEL (2017)

14. MACKENZIE (2014)



3. UEPG (2015)

A questão a seguir contém um erro em seu gabarito oficial. Resolva a questão, depois

confira o gabarito, identifique o erro e corrija-o.

4. UFG (2014)

5. FUVEST (2020)

6. UNICAMP (2017)

7. UFSC (2015)

15. PUCRJ (2015)

16. UNICAMP (2016)

17. FGV (2019)

18. UFPR (2014)

19. FGV (2016)



8. UEM (2015)

9. UERJ (2002)

10. FGV (2015)

11. UNESP (2011)

20. UERJ (2020)

21. MACKENZIE (2019)

22. FGV (2020)



GABARITO

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

QUESTÃO 3

ERRO DO GABARITO

A proposição 16 contém informações errôneas: os xiitas não podem ser generalizadas como

uma ramificação que, em sua totalidade, prega o radicalismo, haja vista que existem

extremismo de ambos os lados, tanto dos sunitas, como o Al-Qaeda, o Estado Islâmico e o

Boko Haram, quanto dos xiitas, como o Hezbollah na Líbia.

QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

QUESTÃO 8

QUESTÃO 9

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

Para a captura de Bin Laden, Obama utilizou-se dos polêmicos drones do serviço de

espionagem dos EUA, os quais mataram milhares de civis no Oriente Médio e na África. A

guerra até hoje não se encerrou, pois mesmo após a captura de Osama Bin Laden no

Paquistão, as tropas americanas permaneceram no Afeganistão. Os Estados Unidos

continuaram intervindo na política do país na tentativa de impedir que o governo afegão

entrasse em colapso com o domínio do Talibã, apoiado pelo Paquistão e considerado um

grupo terrorista. Apenas em 2021, Biden anunciou a retirada dos últimos soldados do país,

dando indícios que a guerra parece ter chegado ao seu fim.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20



QUESTÃO 10 QUESTÃO 21

QUESTÃO 22


