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1. A Liga Árabe 

 

a. Escopo 

A Liga Árabe, ou Liga de Estados Árabes, fora criada no ano de 1945 em meio aos estágios                  

finais da Segunda Guerra Mundial e antecede a própria constituição da Organização das             

Nações Unidas (ONU). 

Seus membros iniciais (Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, Síria e Iêmen)            

conclamaram como principal finalidade de tal organismo prover um canal de diálogo aos             

países quanto a seus interesses políticos, econômicos, culturais e sociais. A defesa da             

identidade árabe tornou-se um pilar dentre as reuniões do organismo. 

Ao longo de sua história a organização passou a gozar de uma maior autonomia referente aos                

diálogos elencados em seu interior, uma vez que, inicialmente, a influência franco-britânica            

era tangível, tanto nos arranjos arquitetados pela Liga Árabe quanto nas próprias diretrizes             

domésticas dos Estados ali presentes, algo que mudaria gradualmente a partir da década de              

50, dado o processo massificado de independência dos países na região. 

Tratando-se de estruturas, a Liga possui os seguintes órgãos: 

 

● Conselho da Liga Árabe: Principal instituição do organismo, é chefiado por           

representantes de alto escalão dos países membros; responsável pelo aceite de novos            

membros, assim também como emendas à Carta da Liga Árabe; realiza discussões de             

alto potencial político-estratégico. 

● Conselho de Defesa: Órgão voltado à promoção de iniciativas de Defesa e Segurança             

regional aos países membros; detém a capacidade de responder belicamente à           

agressões contra Estados filiados à Liga. 

● Conselho Econômico e Social: Principal meio de articulação para a confecção de            

políticas voltadas ao fomento do desenvolvimento sócio-econômico na região. 

● Secretariado: Enfoque nas temáticas de organização e administração da Liga;          

responsável por tornar exequíveis as reuniões, assim como prover análises de           

viabilidade e relatórios de alto detalhamento. 
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b. Regras Procedimentais 

● Os debates serão realizados em meio ao Conselho da Liga Árabe, com os delegados              

representando Chefes de Estado e Ministros das Relações Exteriores. As decisões           

deste organismo são de caráter vinculante aos que colocarem-se como favoráveis às            

propostas elencadas. 

● A moderação dos debates será efetivada pela Mesa Diretora, esta que representará o             

Secretariado-Geral da organização. 

● Tendo em vista que as representações possuem cargos de elevada notoriedade e            

prestígio, a Mesa Diretora optará por uma moderação passiva, salvo em questões de             

maior necessidade, a fim de prover aos delegados um espaço profícuo de discussão             

assim também como o de instigar a autonomia dos participantes no comitê. 

● Não haverá limite para o tempo de fala, contudo, pede-se que os delegados façam um               

uso consciente de tal prerrogativa no intuito de prover amplos tópicos de discussão de              

forma clara e concisa. 

● Pronunciamentos oficiais da Liga somente serão executados quando disporem de          

unanimidade perante os Estados membros presentes. 

 

2. A Crise de Suez e seus Reflexos 

 

A década de 50 fora marcada pelo processo intensificado de emancipação dos países árabes              

frente ao jugo colonialista europeu, essencialmente franco-britânico na região. Ademais, a           

criação do Estado de Israel em 1948 por parte das Nações Unidas deflagrou uma série de                

movimentos regionais contrários ao sionismo e alavancou o processo de diálogo e cooperação             

entre tais atores. 

Todavia, o ano de 1956 surge como um marco para o oriente médio por meio da iniciativa do                  

recém empossado presidente egípcio, Gamal Abdel Nasser, em nacionalizar o Canal de Suez.             

Tal infraestrutura desempenhava um papel fundamental para as rotas marítimas provenientes           

da Europa e que rumavam ao leste asiático, sua construção fora responsável pela diminuição              

do trajeto entre tais regiões pela ordem dos 7.000 quilômetros. 
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O Reino Unido e a França, através de financiamentos estatais e também de outros              

interlocutores e agentes econômicos, foram os principais credores desta obra iniciada na            

interjeição dos séculos XIX e XX. 

A nacionalização do Canal por parte do Egito colocaria uma série de entraves aos interesses               

britânicos, franceses e israelenses, uma vez que Cairo dotaria-se da prerrogativa de            

inspecionar, taxar e controlar o fluxo de quaisquer embarcações que adentrassem o estreito, o              

que traria grandes prejuízos financeiros às duas ex-potências coloniais que viam no comércio             

marítimo o seu principal insumo na busca por ativos econômicos e insumos produtivos. 

Tratando-se de Israel, as tensões foram de elevada magnitude, uma vez que Nasser, grande              

crítico sionista, declarou que não permitiria a passagem de qualquer navio israelense pelo             

Canal. Em contrapartida, Tel Aviv proclamou que responderia efusivamente à qualquer           

tentativa de impedimento ou apreensão de seus navios. 

Em um arranjo de semelhança ímpar, quase que cinematográfica, as duas forças europeias se              

uniram aos israelenses e formularam um plano de contenção às intenções egípcias: Israel             

invadiria, a partir da península do Sinai, até o encontro com o Canal de Suez, a partir deste                  

momento, Londres e Paris fariam uma extensa pressão internacional pedindo o cessar das             

hostilidades e demandariam que ambos os beligerantes se afastassem por 10 milhas do Canal.              

Tal movimento proporcionaria a manutenção de Suez como uma região de livre trânsito e              

traria ganhos territoriais e militares à Tel Aviv. 

No dia 29 de outubro de 1956, Israel invade o Egito e avança de forma contundente até o                  

estreito de Tiran, este que fora bloqueado por forças nasseristas impedindo a saída de Israel               

para o Mar Vermelho. Reino Unido e França requisitam então a retirada das tropas,              

exatamente de acordo com o que fora planejado, todavia, Nasser se recusa a seguir tal pedido. 

A partir deste momento, a aliança franco-britânica dá início à uma campanha de assalto com               

o intuito de garantir o controle do Canal de Suez e também de fragilizar a economia egípcia.                 

Tratando-se de uma perspectiva militar, a operação fora um sucesso para ambos europeus e              

israelenses. Contudo, no âmbito diplomático, a comunidade internacional reagiu com grande           

aversão à presença belicosa e ostensiva dos “aliados” no estreito, com atenção especial às              

duas principais potências mundiais - Estados Unidos e União Soviética -. 

Moscou repudiou firmemente a situação presenciada no Egito e reagiu afirmando que            

interviria no conflito à favor de Nasser, o que envolveria ataques militares de elevada              

intensidade às tropas europeias e israelenses, estas que estariam infringindo políticas           
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neocolonialistas. Os estadunidenses por sua vez, temiam o início de um novo confronto             

armado de magnitude global caso interviessem contra os soviéticos, assim também como            

tinham receio de que o mundo árabe pudesse se tornar uma zona de influência socialista caso                

apoiassem a intervenção franco-britânica. 

Tendo em vista a reação internacional negativa frente a problemática, o Reino Unido e a               

França se retiraram do Canal de Suez, naquilo que pode ser considerado como uma              

humilhante derrota política, fato este que exacerbou a alternância de poder no ordenamento             

mundial após o fim da Segunda Guerra. 

Os israelenses, por sua vez, mantiveram-se na Península do Sinai até o ano conseguinte.              

Contudo, por meio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, foram obrigados à               

se retirar da região, uma vez que tal ato fora considerado como uma agressão ao direito                

internacional e uma ocupação ilegal por parte de Tel Aviv. 

Dentro de tal conjuntura, fora instaurada a Primeira Força de Emergência da ONU (UNEF,              

em inglês) que tinha como objetivo consolidar a estabilidade e a segurança no entorno de               

Suez e do Sinai a fim de promover a resolução da controvérsia, entre os beligerantes, no                

campo diplomático. 

Como resultado, Nasser fortaleceu-se vertiginosamente perante o mundo árabe como um           

símbolo contrário ao neocolonialismo europeu e um árduo opositor do governo israelense.            

Entretanto, o Egito havia demonstrado grandes deficiências militares no conflito, o que levou             

o país - assim como Síria, Jordânia, Iraque e Líbano - à uma série de consideráveis aquisições                 

de material bélico soviético durante o final da década e os anos de 1960.  

A economia mundial observava um período vertiginoso de crescimento durante os anos 60             

graças ao incentivo do consumo, subsídios industriais e políticas de bem estar social. Em              

adição, os países árabes careciam de uma maior diversidade econômica uma vez que suas              

principais fontes de receita estavam atreladas à exploração do petróleo - muitas das empresas              

que realizavam esta atividade foram recém nacionalizadas em processos de grande           

instabilidade político-econômica -. 

Inseridos neste contexto, determinadas nações que possuíam grande atividade para com a            

exploração do petróleo nas cadeias de mundiais de valor criaram a Organização dos Países              

Exportadores de Petróleo (OPEP). Entre os membros iniciais, destacam-se Kuwait, Iraque e            

Arábia Saudita. A organização detinha como prerrogativa basilar influir no controle do fluxos             
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comerciais do petróleo bruto e refinado, administrando os ritmos produtivos e as            

porcentagens de divisas, coordenando assim as tratativas à um nível macro. 

 

3. Tópico “A” 

 

a. A Guerra dos Seis Dias 

 

No ano de 1967 as crescentes tensões entre árabes e sionistas alcançaram patamares             

insustentáveis ao deflagrarem movimentações militares de grande intensidade, assim como          

pela retórica ofensiva das lideranças regionais contra a estruturação do Estado de Israel e em               

apoio às minorias árabes que foram afetadas pela criação, e posterior expansão, do mesmo. 

Gamal Abdel Nasser alertou, mais uma vez, de que ansiava por impedir a passagem de navios                

israelenses pelo Estreito de Tiran. Em contrapartida, Israel reagiu, também de forma            

semelhante à 1956, afirmando que retaliaria belicamente à qualquer movimento que buscasse            

obstruir os fluxos navais na região. 

O presidente egípcio cumpriu sua promessa e, aliado à tal fato, requisitou ao Secretário-Geral              

das Nações Unidas que as tropas internacionais de estabilização presentes na península do             

Sinai se retirassem da região uma vez que o Egito já não consentia mais com tal alocação - o                   

consenso do governo local é um fator-chave para o envio de tropas de paz à países                

hospedeiros da missão -.  

Entre os meses de maio e junho daquele ano, agentes do Mossad (agência de serviço secreto                

de Israel) informaram às autoridades de Tel Aviv quanto a manobras de alocação de tropas               

egípcias, sírias e libanesas nas regiões fronteiriças ao israelenses.  

As nações árabes mobilizaram números exorbitantes de soldados, peças de artilharia,           

aeronaves de combate e veículos blindados. Em suma, as forças lideradas pelo Egito             

colocavam-se em uma vantagem numérica quatro vezes superior às tropas israelenses. 

Cientes da vantagem absoluta do inimigo, o Estado-Maior de Israel optou pelo fator surpresa              

e atacou as posições egípcias e sírias, contrariando a lógica defensiva que era projetada. A               

Força Aérea de Israel fora capaz de destruir, ou danificar, cerca de 400 aeronaves da coalizão                

graças à um assalto aéreo coordenado, o que impediu qualquer tentativa de contraposição por              

parte dos árabes. 
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Dotados de completa supremacia aérea sob todo o campo de batalha e empregando táticas de               

alto grau de ofensividade em suas operações, os israelenses sobrepujaram as tropas árabes,             

uma vez que as mesmas foram desprovidas de suas linhas de comunicação e comando, assim               

também como não haviam se preparado para táticas defensivas e de realinhamento na batalha. 

 
Demonstração das ofensivas israelenses na Península do Sinai, Egito. (Wikipedia) 

 

b. Resultados e Consequências 

 

Ao final do dia 10 de junho de 1967, exatos seis dias após o início dos ataques israelenses às                   

bases aéreas egípcias e sírias, diversos tratados de cessar-fogo são assinados a fim de concluir               

o conflito e impedir uma escalada global das tensões na região.  

Israel ascende como vitorioso incontestável, enquanto que as lideranças árabes se veem            

diante de uma derrota humilhante que teria consequências diretas às suas pretensões            

político-estratégicas.  

O número de perdas árabes circunda os 20 mil homens, enquanto que o quantitativo de               

equipamentos destruídos alcança gráficos alarmantes: Mais de 430 aeronaves de combate e            

cerca de 1.500 veículos blindados foram perdidos em ação. Os números israelenses foram             

exponencialmente menores e permitiram à Tel Aviv consagrar uma vitória completa. 

Outro fator de suma importância que, aliado às demais explicações outrora confeccionadas            

neste texto ajuda a explicar a derrota árabe no conflito, diz respeito à extrema burocratização               

das forças armadas árabes, que dispunham de equipamentos em pleno estado-da-arte da            

tecnologia militar à época, mas operavam a partir de doutrinas antiquadas e possuíam baixo              

nível de treinamento. 
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Tratando-se das temáticas territoriais, Israel fora capaz de anexar à seu território vastas e              

estratégicas porções de terra à seus domínios. Ao sul, as forças israelenses afirmaram para si               

toda a Península do Sinai (Egito); à leste ocuparam Jerusalém Oriental e toda a Cisjordânia;               

no oeste adentraram pela Faixa de Gaza; e invadiram as Colinas de Golã (Síria). 

 
Demonstração dos ganhos territoriais de Israel após a Guerra dos Seis Dias. (Deutsche Welle) 

 

Tangenciando as perspectivas sociais, as anexações israelenses resultaram em um número           

alarmante de imigrantes nas regiões conflituosas. Mais de 300 mil pessoas fugiram da             

Cisjordânia para a Jordânia, enquanto que um número estimado em mais de um milhão de               

árabes viram-se sob o controle direto israelense, provocando uma série de revoltas e protestos              

por tais localidades. 

Reconhecendo sua ineficácia em repelir a ameaça israelense e também por políticas militares             

insuficientes frente à seus subordinados, Nasser renunciou à presidência egípcia. Contudo, as            

ruas de Cairo, Alexandria e demais cidades relevantes no Egito - inclusive outras pelo              

“mundo árabe” - foram tomadas por manifestantes que pediam o retorno de Gamal Abdel ao               

poder. 

Nasser retornou ao cargo, mas intensificou um processo de expurgo em meio às camadas              

políticas e militares do país, aumentando ainda mais o seu controle sobre os processos              

realizados à nível estratégico no Egito, exacerbando também o número de acusações            
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contrárias ao mandatário, dentre elas: Silenciamento político de opositores, prisões arbitrárias           

e envolvimento em mortes de oficiais das forças armadas.  

As lideranças do mundo árabe adotaram uma postura ainda mais agressiva contra o sionismo              

e inúmeros países que abstiveram-se anteriormente da temática tornaram-se opositores à           

concepção de um estado judaico na região. No dia 29 de agosto, na cidade de Cartum                

(Sudão), fora realizada a reunião anual da Liga Árabe - a primeira após a vexatória derrota de                 

junho - e em meio à inúmeros processos de revisão estratégica, foram acordados pontos              

comuns entre os membros da organização. 

 

c. Reação Internacional 

 

A comunidade internacional reagiu com empenho moderado à conjuntura observada ao final            

da guerra, uma vez que a escalada das tensões fatalmente acabaria por tragar as grandes               

potências mundiais à um conflito de grande envergadura. A União Soviética fora, talvez, a              

grande voz altiva pelos árabes em meio às grandes cúpulas de discussão na ONU e demais                

organismos multilaterais. 

Relativizando certos aspectos, pode-se afirmar que a maior parte do sistema internacional            

acatou a justificativa israelense de um ataque preventivo, ao mesmo tempo em que condenou              

a ocupação de vastas áreas dos territórios árabes que circundavam à esses. Tal realidade              

culminou na Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU em 1967. Aprovado por              

unanimidade, este documento enfatiza a necessidade de cessar com quaisquer beligerâncias           

entre os países e incentiva o diálogo e o reconhecimento da soberania dentre todos os Estados                

envoltos na Guerra dos Seis Dias. Não obstante, declara também que Israel deveria se retirar               

de todos os territórios que foram anexados após o conflito, algo que não fora cumprido pelo                

governo de Tel Aviv. 

 

    4. Tópico “B” 

 

a. O Pan Arabismo 

Os movimentos político-sociais que visavam reafirmar a questão identitária árabe possuem           

inúmeros momentos de inflexão e distensão através da história. Contudo, o ano de 1916 surge               
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como um marco para a compreensão do tema em meio ao século XX e suas causalidades                

geopolíticas às décadas posteriores. 

A “Revolta Árabe” fora, na verdade, uma revolução que conclamava a independência de             

inúmeras nações árabes frente ao jugo do Império Turco-Otomano. Todavia, tal movimento            

externou o impacto das políticas colonialistas na Ásia Ocidental e o norte da África. 

Inseridos no contexto da Primeira Guerra Mundial, França e Reino Unido apoiaram e             

financiaram lideranças árabes, especialmente os líderes políticos e religiosos, a fim de            

implodirem a estrutura administrativa do Império Otomano, e também para enfraquecer a            

posição do Império Alemão, que apoiava os turcos na região. 

A intenção inicial dos revolucionários era a de promover a criação de um Estado árabe               

unificado que se estendesse do Mediterrâneo até o Golfo de Omã. Contudo, os aliados              

franco-britânicos haviam assinado um acordo secreto chamado de Sykes-Picot, neste escrito           

instaurava-se a divisão dos territórios em zonas de administração repartidas entre Londres e             

Paris após a derrota do Império Otomano. 

 
Representação da divisão política instaurada pelo acordo de Sykes-Picot. (Britannica) 

 

Após o fim da Primeira Guerra Mundial e a efetiva derrocada otomana, milhões de árabes               

viram-se sob o domínio de outra força externa, mas desta vez com identidades culturais              
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completamente distintas e que efetivavam políticas de impacto global sob seus domínios            

além-mar. 

Nas décadas seguintes, França e Reino Unido permitiriam uma maior participação de árabes             

nativos em meio à confecção política das iniciativas locais. Todavia, esses exerciam extremo             

controle no que diz respeito à defesa de seus interesses, financiando grupos opositores ou até               

mesmo intervindo diretamente, a fim de assegurarem suas posições hegemônicas. 

O encerramento da Segunda Guerra Mundial consolidou o declínio vertiginoso da aliança            

colonialista franco-britânica, exacerbando processos de independência por todo o globo, o           

que não fora diferente no mundo árabe.  

A criação do Estado de Israel e a supressão histórica da identidade árabe por parte de                

interventores externos fizeram ascender a perspectiva de união entre os árabes na interjeição             

afro-asiática. Todavia, a natureza recente dos Estados constituídos e a conjuntura           

sócio-econômica difusa da população em geral, foram responsáveis por frear a concepção de             

um Estado único no curto prazo. 

Tal observância seria alterada com a liderança de Nasser como um impulsionador da             

identidade árabe para todo o mundo, suas políticas de revisão da estrutura social e seu espírito                

combativo contra a existência de Israel. Em meados dos anos 50 e 60 as temáticas que se                 

relacionavam à concepções histórico-culturais árabes receberam grande impulso no ideário          

artístico-intelectual mundial. 

 

b. Divergências Político-sociais 

 

Nos anos conseguintes à revolução árabe e a partilha regional por potências mundiais,             

inúmeros movimentos sociais ascenderam no cenário local a fim de promover a soberania e              

autodeterminação dos povos ali presentes, entretanto, a disposição geográfica, as raízes           

históricas e as diferentes interpretações da fé, foram responsáveis por criar subdivisões em             

organizações que emergiram em meio à tal conjuntura. 

A própria Liga Árabe fora uma grande iniciativa de institucionalização em meio ao processo              

de reafirmação identitária, contudo, possuía um escopo deveras reduzido em suas atribuições            

frente à grande parcela da população, uma vez que seus desígnios tangenciam políticas             

estratégicas, o que muitas vezes não permite à sociedade visualizar efetivamente seus            

impactos. 
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Neste contexto, cabe ressaltar o papel de organizações que efetivaram como principal alicerce             

de suas políticas as demandas diretas da população e emergiram de seus círculos sociais.              

Destaca-se a Irmandade Muçulmana, grupo de doutrina sunita e que fora fundado no             

encerramento da década de 20. Conclamava uma “revolução islâmica” através da aplicação            

da Shari’a - a lei máxima baseada no livro sagrado do Islã, o Corão - como instrumento de                  

ordenamento político e social. 

A temática do nacionalismo árabe fora recebendo cada vez mais apoio por parte das diversas               

camadas sociais, e mesmo o rígido controle franco-britânico não fora capaz de efetivamente             

impedir as crescentes agitações populares. Um grande exemplo fora a chamada “Grande            

Revolta” de 1936, quando milhares de homens coordenados pelo Alto Comitê Árabe            

proclamaram uma insurreição na Palestina contra o Império Britânico. A revolta fora            

suprimida à força, mas seus reflexos seriam sentidos nos anos por vir. 

Todavia, a tentativa de homogeneizar toda e qualquer compreensão referente à população            

árabe é, ao menos, leviana. A partir de uma perspectiva histórica, a região denotada como               

“mundo árabe” já fora povoada por grandes civilizações - Babilônios, Acádios, Sumérios,            

Egípcios, Romanos, Otomanos, Fenícios, dentre outros -. Cada localidade leva em conta suas             

conexões antepassadas, aspectos geopolíticos, econômicos, culturais, etc. 

Podemos afirmar que a perspectiva de unicidade árabe concerne especialmente à associação            

contra ameaças externas e a busca pela promoção da soberania regional. Entretanto, ao             

inferirmos uma análise mais atenta à fatores que permeiam o “mundo árabe”, somos capazes              

de observar uma vasta gama de empecilhos e fissuras à união de tais povos. 

Nasser era, sem dúvidas, a grande personalidade política árabe no período posterior à Suez.              

Contudo, suas políticas não gozavam de apoio incondicional perante segmentos específicos           

da sociedade e outros mandatários da região. 

O pan arabismo nasserista baseava-se em doutrinas de justiça social - que eram denotadas              

como socialistas por alguns - e de teor secularista, ou seja, havia uma separação inequívoca               

entre o Estado e a religião, fatores estes que receberam certa resistência das camadas mais               

conservadoras, sobretudo a Irmandade Muçulmana, organização esta que seria criminalizada          

em território egípcio durante o governo de Gamal.  

O nacionalismo árabe institucional observou seu apogeu no ano de 1958, quando fora             

instaurada a República Árabe Unida (RAU), assim como instituiu-se a confederação dos            
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Estados Árabes Unidos (EAU) . Sob a liderança de Abdel Nasser, a RAU consistia na união                

administrativa entre o Egito e a Síria; enquanto que a EAU possuía a adição do Iêmen. 

Todavia, o controle político egípcio excessivo propiciou a criação de um ambiente            

desfavorável à RAU nas cúpulas internas da Síria, o que acabou por se externar no golpe                

militar de 1961, no qual oficiais sírios revogaram a existência da república unida e projetaram               

as dinâmicas sírias desde então. 

 
Representação da República Árabe Unida (1958-1961); (Reddit, 2019) 

 

Tal movimento fora contraposto pela criação da Federação Árabe (FA) que consistia na união              

política das coroas hashemitas do Iraque e do Líbano e que viam com preocupação o               

crescimento das políticas seculares dos republicanos nasseristas. Contudo, a Federação durou           

apenas quatro meses, uma vez que a monarquia iraquiana sofreu um golpe militar devido à               

insatisfação popular nas temáticas sócio-econômicas e o crescimento de ideários socialistas. 

 

c. O Xadrez Geopolítico do Mundo Árabe nos anos 60 

 

O mundo árabe adentrou à década de 1960 em meio a uma latente instabilidade              

multifacetada. A Crise de Suez, os processos formais de independência e a corrida             

armamentista foram pautas de grande valor estratégico aos formuladores de política na            

região. 

O Egito, líder político e militar do pan arabismo, aumentava cada vez mais seus laços junto à                 

União Soviética, mesmo que ainda mantivesse determinados acordos de desenvolvimento          

junto ao bloco ocidental, enquanto que passava por constantes mudanças sócio-econômicas           

internas e buscava concretizar sua liderança perante os demais Estados árabes. Iraque e Síria,              
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por sua vez, contavam com uma crescente força política de ideologia socialista em seus              

sistemas políticos: O Partido Ba’ath.  

Por sua vez, reinos como a Arábia Saudita, o Kuwait e demais nações nações do Golfo                

Pérsico, mantinham boas relações com o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, devido            

à exportação exorbitante de petróleo e que se transformou rapidamente na principal fonte de              

arrecadação desses países. 

A Península Arábica é a região na qual a influência das grandes potências ocidentais ainda               

reverbera de maneira sólida, tendo em vista as previamente citadas associações estratégicas            

graças ao petróleo, mas também devido à Federação do Sul Arábico, esta que consistia em               

diversas regiões ao sudeste da Península, nas quais o Reino Unido possuía grande autoridade              

frente às lideranças locais, descentralizando suas políticas a fim de manter o controle da              

região. 

Tratando do ponto de vista das camadas mais populares, os estadunidenses se encontravam             

em uma posição de grande divergência no que se refere ao financiamento de nações rivais aos                

árabes. O grande expoente é Israel, principal inimigo na região desde sua instauração em              

1948 que culminou no êxodo palestino provocado pelos sionistas. Não obstante, os turcos             

(herdeiros dos otomanos) e os iranianos (provenientes da dinastia persa) também recebiam            

apoio maciço de Washington, tanto em termos militares quanto econômicos. 

Outro fator de grande relevância é a Guerra do Yemen, conflito este que já se prolonga por 6                  

anos. Devido à fissão entre republicanos e monarquistas, foram criados dois Estados: O             

Yemen do Norte - monarquista - e o Yemen do Sul - republicano -. 

Os monarquistas receberam apoio financeiro e militar de países como Arábia Saudita, Líbano             

e até mesmo Reino Unido e Israel, que buscavam manter o regime da coroa iemenita por                

diferentes motivações, enquanto que os republicanos foram auxiliados diretamente por tropas           

egípcias, assim como obtiveram assistência logística soviética. 

O apoio saudita cessou-se em 1965, enquanto que os egípcios se retiraram em 1967 no               

âmbito da Guerra dos Seis Dias. A conjuntura observada atualmente é de uma vitória              

republicana no Yemen, mas sem qualquer tipo de posicionamento favorável à uma            

conversação de cessar-fogo ou estabilização do conflito, este que já ocasionou a morte de              

aproximadamente 100.000 pessoas até a presente data. 
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5. Representações 

 

Argélia 

 

A Argélia alcançou sua independência frente à França no início da década de 60 em meio à                 

uma guerra extremamente custosa e que ceifou a vida de milhares de árabes. Seu governo,               

ainda instável dado o recente processo de transição, optou por centralizar as camadas de              

poder ao instaurar um regime autoritário e de inclinação político-econômica socialista. 

Os acontecimentos de Suez foram responsáveis por aumentar ainda mais o ímpeto dos             

nacionalistas árabes contra o jugo colonialista europeu, e após a retirada dos franceses do              

território argelino o país fora envolvido pelos clamores populares de defesa à identidade             

árabe, exercendo grande influência no processo do pan arabismo que se daria nos anos              

seguintes. Em adição, foram conclamadas políticas de afirmação identitária à minorias étnicas            

que viviam no interior do Estado, resultando na migração forçada de inúmeras comunidades             

cristãs, francesas, entre outras. 

Devido às consequências do conflito pela independência, a Argélia não lutou diretamente na             

Guerra dos Seis Dias, limitando-se à apoiar a coalizão árabe com suprimentos e armamentos              

de menor envergadura. 

 

Egito 

 

Grande líder do processo de “arabização” no norte da África e oeste da Ásia, o Egito liderou                 

a coalizão contra o Estado de Israel durante a Guerra dos Seis Dias, e dado o resultado do                  

conflito, fora o país mais penalizado, tanto em números de baixas civis e militares, quanto               

nos territórios perdidos e nos custos atrelados à campanha. 

Mesmo com a derrota frente aos israelenses, Abdel Nasser dispunha de grande popularidade             

entre a população árabe e fora responsável pelo processo político de retomada dos             

investimentos sociais, assim como pelo rearmamento das nações derrotadas no intuito de se             

vingarem contra Tel Aviv. 

Todavia, devido à tentativa fracassada da República Árabe Unida, as distensões com            

organizações religiosas que criticavam o secularismo de seu governo e baixa performance de             
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seus militares, são grandes desafios pelos quais o Egito passa a fim de retomar sua hegemonia                

nas proposições do mundo árabe. 

 

Iraque 

 

O Iraque presenciou, em 1958, uma revolução interna que conclamava o fim do regime              

monarquista subserviente aos interesses coloniais da administração britânica. Tal movimento          

tinha ideais socialistas-marxistas e fora liderado pelo partido trabalhista Ba’ath, dentre outras            

instâncias nacionalistas da época. 

Todavia, o partido Ba’ath chegaria ao poder somente em 1963 através de um golpe de Estado                

que colocaria o Coronel Abdul Arif no poder, após o governo predecessor ter iniciado              

movimentações de reforma agrária e investimentos sociais mas ainda de forma modesta. Arif             

morreu em 1966 e fora substituído por seu irmão, contudo, este fora retirado do poder no                

presente ano, devido à divergências com o partido. 

A nação iraquiana participou ativamente das campanhas árabes contra o Estado de Israel,             

atuando através do território da Jordânia e da Síria. As aquisições militares do Iraque são               

providas pela União Soviética e crescem de forma exponencial. Apesar de pequenas            

escaramuças entre tribos e grupos étnicos rivais, a relação com o vizinho Irã permanece              

estabilizada. 

 

Jordânia 

 

Liderada pelo rei Hussein, a Jordânia participou ativamente das guerras árabes contra o             

sionismo no oriente médio. Seu exército fora completamente reformulado por ordens do rei,             

uma vez que a estrutura anterior era dominada por oficiais britânicos e que não possuíam o                

apoio da população assim como a confiança do mandatário supremo. 

A Jordânia constantemente advoga pela causa palestina, especialmente após a Guerra dos            

Seis Dias e a invasão de Israel que obrigou milhares de palestinos a se abrigarem na Jordânia                 

e demais Estados da região. A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e seu líder                

Yasser Arafat recebiam auxílio político e bélico por parte dos jordanianos, especialmente            

após a batalha de Karameh, ocorrida em março deste ano, no qual jordanianos e palestinos               

repulsaram uma ofensiva israelense ao acampamento de Karameh. 
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O governo hashemita da Jordânia não compartilhava de grande júbilo no que se refere ao               

movimento nasserista dos anos 50 e 60, especialmente por conta das políticas seculares e              

ideologias que precediam da vertente socialista, uma vez que tais proposições colocariam em             

ameaça a monarquia local. 

  

Kuwait 

 

O Kuwait obteve sua autonomia em 1961, quando fora instaurado o fim do protetorado              

britânico na região, entretanto a presença de cidadãos estrangeiros seria exacerbada durante a             

chamada “Era de Ouro” do país, transformando o Kuwait em uma das nações árabes mais               

cosmopolitas à época. A descoberta de vastas jazidas de petróleo fez com que inúmeros              

investimentos em infraestrutura fossem condicionados a fim de permitir a extração, e            

comercialização, de tal bem. 

Apesar de possuir uma população árabe em grandes proporções, o Kuwait não era um ator               

ativo nas proposições nasseristas devido à ameaça representada por tais políticas ao regime             

monarquista do Emir. Não obstante, dado o fluxo de ativos e migrantes especializados devido              

à exportação do petróleo, o país optou por focalizar suas preferências no âmbito interno. 

 

Líbano 

 

O Líbano conta com uma das populações mais heterogêneas do mundo árabe, onde a maioria               

é composta por muçulmanos mas acompanhada de perto, tratando-se de dados sociais, pelas             

minorias cristãs Maronitas.  

Beirute fora uma das capitais árabes que mais recebeu refugiados palestinos após a             

instauração do Estado de Israel e também pela Guerra dos Seis Dias. A Organização para               

Libertação da Palestina (OLP) posicionou-se de forma estratégica no país, especialmente           

após os conflitos entre Israel e Jordânia, o que fez aumentar as tensões sociais no interior do                 

Estado libanês. 

A presença franco-americana, mesmo que indireta, ainda pode ser plenamente observada em            

meio às políticas libanesas em 1968, o que impede a realização de qualquer prognóstico              

específico quanto à participação do Líbano em uma guerra aberta contra Israel ou para fins da                

criação de um único Estado árabe. Todavia, as latentes tensões sociais internas denotam que o               
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país atravessa um grande período de instabilidade que pode se exacerbar dado o contexto              

regional no curto prazo. 

 

Líbia 

 

Apenas no século XX, a Líbia esteve sob domínio de inúmeras potências tais quais o Império                

Otomano, O Reino da Itália e a administração franco-britânica. Sua independência em 1951             

fora acompanhada logo após pela descoberta de grandes reservas de petróleo no interior do              

país. 

Desde então o país verticalizou seus ganhos graças à venda do petróleo, o que fez a nação                 

quase que triplicar sua riqueza (a Líbia era uma das nações mais pobres do mundo árabe).                

Contudo, o país passa por uma grave instabilidade social devido à latente desigualdade de              

renda observada entre os membros da realeza e as camadas mais baixas da sociedade. 

A Líbia possui uma das sociedades com maior prevalência proporcional de árabes, com             

muitos setores da população favoráveis às temáticas nasseristas. No âmbito militar, o país             

auxiliaria de forma direta ou indireta no combate à Israel através do território egípcio,              

contudo as Forças Armadas encontram-se descontentes com a atual situação do governo e             

motins de moderada intensidade já podem ser observados. 

 

Marrocos 

Mesmo após sua independência no ano de 1957 ante a Espanha de Francisco Franco, o               

Marrocos viu-se em meio à diversas contestações territoriais entre nacionalistas marroquinos           

e representantes do governo espanhol. 

A população do Marrocos possuía grande fervor às causas pan árabes, sobretudo para fins de               

autodeterminação contra colonialistas europeus. Entretanto, o rei alauita Hassan II via com            

grande preocupação a crescente popularidade das políticas seculares de Nasser, que poderiam            

acabar por invalidando seu reinado. Tal conjuntura fez com que o governante se aliasse, em               

termos econômicos e políticos, ao Ocidente. 

O país encontra-se com o parlamento dissolvido e o estado de emergência declarado há quase               

três anos. A probabilidade de uma presença direta marroquina em um conflito contra Israel é               

ínfima, entretanto a população possui grande empatia às pautas de reafirmação identitária            
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árabe, o que leva a crer que os mesmos poderiam formar forças voluntárias em prol da união                 

dos povos irmãos. 

 

Reino da Arábia Saudita 

 

Sede das duas cidades mais importantes para a fé islâmica, Meca e Medina, o Reino da                

Arábia Saudita tornou-se rapidamente uma potência financeira regional após a descoberta           

prematura de grandes reservas petrolíferas em seu território. 

Membro co-fundador da Liga Árabe e líder religioso do islã sunita, o país fora um grande                

promotor das iniciativas de reafirmação cultural árabe e financiador de projetos de grande             

envergadura em algumas nações da região. Porém, os sauditas não se alinhavam de forma              

homogênea à demais países como o Egito, Síria e Iraque, uma vez que mantinham fortes               

relações econômicas com os Estados Unidos e o Reino Unido, especialmente no que se refere               

à extração de petróleo. 

Após a derrota da coalizão na Guerra dos Seis Dias, a Arábia Saudita, que participou de                

forma contida e indireta do conflito, assumiu uma série de compromissos financeiros a fim de               

restaurar a força militar dos principais agentes na luta contra o sionismo. Entretanto, setores              

da população se mostram descontentes pela crescente desigualdade de renda que assola o             

país. 

  

Sudão 

Controlado por muitos anos pela administração egípcio-britânica, o Sudão configura-se como           

um dos maiores territórios de todo o mundo árabe. Sua população é predominantemente             

árabe, mas há uma considerável presença de cristãos e outros grupos étnicos nas porções mais               

ao sul. 

Desde sua independência em 1956 o Sudão adotou políticas que rodeavam os círculos             

militares e buscou centralizar as instâncias de poder, criando assim um governo autocrático.             

Suas forças armadas receberam grande aporte soviético e desde então os sudaneses            

tornaram-se a segunda maior força do norte da África, perdendo apenas para o Egito. 

As crescentes tensões sociais entre muçulmanos e cristãos ditam a atual conjuntura social             

sudanesa, com o governo preocupando-se também à presença de grupos étnicos rivais em             

países vizinhos como a Etiópia e a República Centro-Africana. De todo modo, a capital              
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Cartum fora responsável pela última reunião da Liga Árabe, logo após a derrota na Guerra               

dos Seis Dias, o que indica o posicionamento de apoio sudanês contra a ameaça sionista. 

 

Síria 

 

Sob o comando do partido trabalhista Ba’ath, a Síria coloca-se como uma nação atuante na               

luta contra Israel e também pela completa reafirmação árabe contra os interesses coloniais             

europeus. Os sírios possuem grande aproximação junto à Moscou e estão em plena fase de               

reestruturação de suas tropas. 

No que se refere à perspectiva pan árabe, a população síria mostra grande simpatia às causas                

do movimento. Todavia, há muita desconfiança quanto à liderança política egípcia,           

especialmente após o fracasso da República Árabe Unida, no qual o governo de Cairo deteve               

o controle quase que absoluto das proposições que envolviam o novo Estado. 

A perda das Colinas de Golã causou um grande impacto no planejamento de Defesa do país,                

uma vez que a região era estratégica dada a constituição do relevo e seu posicionamento               

geográfico. Apesar de altivos contra o sionismo na região, os sírios se mostram precavidos à               

conversações que envolvam novas tentativas de unificação política entre os povos árabes. 

 

Tunísia 

 

A Tunísia reinvidicou sua independência junto à França no final da década de 50, logo após                

tal processo fora realizada uma ampla reforma no sistema político do país, com traços              

advindos de exemplos internacionais no bloco ocidental, assim como do soviético. O            

resultado de tal conjuntura fora um país com instituições políticas muito bem consolidadas,             

ao custo de uma crescente repressão popular. 

A população tunisiense é constituída, quase que totalmente, por árabes e seus círculos sociais              

demonstram grande empenho no fomento à perspectiva pan arabista à exemplo daquela            

externada por Cairo. 

Apesar de críticas à presença sionista, as Forças Armadas do país não possuíam a mesma               

capacidade operacional de nações como Egito, Síria e Iraque, entretanto, diversas unidades            

voluntárias receberam treinamento em países da região e poderiam ser mobilizadas em caso             

de um novo conflito. 
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Yemen 

 

O Yemen vivencia uma das conjunturas mais complexas de todo o mundo árabe, uma vez que                

o país se encontra em meio à uma guerra civil que ocasionou na criação de dois Estados.                 

Apesar do cenário político e militar posicionarem suas atenções à questão interna, o             

nacionalismo árabe teve um grande papel na insurreição presenciada no país. 

Devido à sua localização geográfica, o Yemen é perpassado pelas grandes rotas petrolíferas             

que se destinam à Europa, assim como pelos fluxos de comércio que advém do Canal de                

Suez. 

Os iemenitas rebeldes encontram-se acuados em meio à presença britânica que está            

instaurada ao sul e sudeste da península arábica. Por outro lado, a monarquia vê-se em uma                

situação favorável dado o apoio de Londres e das monarquias da região. Contudo, a              

instabilidade social é latente e o risco de um agravamento do atual conflito é iminente. 

 

Representação do Estado da Palestina (convidado) 

 

A Organização para Libertação da Palestina (OLP), apoiada pelo rei Hussein da Jordânia,             

encontra-se em meio à uma guerra de atrito contra o estado sionista.  

A causa palestina é uma das grandes pautas do movimento árabe desde a criação do Estado                

de Israel, que obrigou milhares de palestinos à migrarem de suas casas. Não obstante, após o                

final da Guerra dos Seis Dias a situação se tornou ainda mais alarmante devido à anexação da                 

Cisjordânia por Israel e a crescente ocupação da Faixa de Gaza pelos mesmos exacerbou o               

drama vivido por milhares de palestinos que viram-se abruptamente encurralados pelas forças            

sionistas. 

A OLP não possui o apoio integral de todos os Estados e grupos árabes, especialmente               

aqueles que detém uma forte prerrogativa religiosa, uma vez que a organização liderada por              

Yasser Arafat é denotada como secularista. 

 

Secretário - Geral da OPEP (convidado) 
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Ativa desde 1961 e com sede em viena, na Áustria, a Organização dos Países Exportadores               

de Petróleo é uma instituição multiregional que detém como prerrogativa a associação entre             

as grandes nações exportadoras de petróleo, a fim de auxiliá-los à contrapor a primazia              

político-econômica das grandes potências mundiais nas negociações interestatais. 

Após o fim da Guerra dos Seis Dias, grandes nações árabes exportadoras de petróleo              

anunciaram que financiaram um aporte à reconstrução do poderio bélico das nações aliadas a              

fim de contraporem a ameaça sionista. Todavia, a regulação da produção deveria ser regulada              

de forma conjunta, uma vez que quanto maior for a disponibilidade de um bem no mercado                

internacional, menor é o seu valor. 

As temáticas envoltas na insegurança de navegação pelo Canal de Suez, assim como por              

ataques iminentes à embarcações petrolíferas na região da península arábica e nos mares             

Vermelho e Mediterrâneo fizeram o custo da operação logística se elevar exponencialmente,            

o que refletiu diretamente no valor final. 
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