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ARÁBIA SAUDITA 

 المملكة العربية السعودية

 

 

A Arábia Saudita, cujo nome oficial é Reino da Arábia Saudita, é um país 

muçulmano localizado no Oriente Médio, no continente asiático. O Estado faz fronteira 

com Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait e Omã. O país, 

por ter sua cultura imersa na religião islâmica, possui milhões de seguidores que se 

dirigem todos os anos a Medina e Meca, consideradas cidades sagradas. No tocante à 

liberdade religiosa, é de conhecimento internacional que a nação não tolera a 

predominância de outras religiões em razão do fundamentalismo islâmico. Apesar disso, 

existe ainda além dos 92,83% de islâmicos, 4,54% de cristãos; 0,60% de hinduístas; 

0,42% de budistas; 0,19% de Sikhismo; 0,02% Fé Baháí, além dos 1,4% que não pratica 

nenhuma religião.  

Em relação à situação atual que o Oriente Médio se encontra, é imprescindível 

falar sobre o que ocorre entre a Arábia Saudita e o Irã1. De um lado, o Irã, país de 

maioria xiita, que tem como principais aliados na região: a Síria, o Iraque e 

o Hezbollah libanês – organização política e militar considerada terrorista pelos Estados 

Unidos (EUA). Entre outros pontos em comum, o eixo se une no antagonismo ao 

governo de Israel. Do outro lado, a Arábia Saudita, nação considerada berço do 

sunismo. Seus principais aliados são as monarquias absolutistas do Golfo Pérsico, 

como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar. Além desses países, os sauditas 

também se alinham com a Jordânia e o Egito. Ademais, ao longo dos anos diversos 

fatores fizeram aumentar a tensão entre os dois países, mas uma das situações mais 

agravantes é em relação à própria guerra ocorrendo no território sírio2.  

O Irã é o principal aliado do regime do ditador sírio Bashar al-Assad no Oriente 

Médio. Além do apoio financeiro, logístico e militar, o Irã atua diretamente na guerra 

com a participação de algumas milícias xiitas. Já a Arábia Saudita está do outro lado no 

conflito, fornecendo armas e ajuda financeira aos rebeldes que tentam derrubar o regime 

                                                           
1 AL JAZEERA. Saudi Arabia. Disponível em: <http://america.aljazeera.com/topics/topic/international-

location/middle-east/saudi-arabia.html>. Acesso em: 03 maio 2018.  
2 VISENTINI, Paulo. O Grande Oriente Médio. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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de Assad. Nesse sentido, diversos doadores particulares por parte da Arábia Saudita 

contribuem para a organização extremista Estado Islâmico, que também luta contra as 

tropas sírias3.  

Vale salientar, que o Reino da Arábia Saudita, atribui grande importância às 

questões de desenvolvimento e cooperação econômica entre os países árabes, pois busca 

desenvolver e melhorar a economia árabe no campo econômico4.  

 

 

 

ARGÉLIA 

 الجزائر

 

 

A Argélia está localizada no litoral norte da África, e é banhada pelo 

Mediterrâneo. Faz fronteira com a Tunísia, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia, Saara 

Ocidental e Marrocos. É o segundo maior país em extensão territorial do continente 

africano. Tal território foi habitado primeiramente pelos berberes, e em seguida foi 

ocupado e incorporado por diversos povos e impérios. Entre eles, se destacam os 

fenícios, os cartagineses, os romanos, os vândalos, os bizantinos e os árabes. Devido a 

essa grande diversidade, o país enfrenta grandes conflitos étnicos5. 

No tocante à relação internacional da Argélia com as demais nações, é válido dar 

destaque ao Conflito do Saara Ocidental, que é uma das disputas territoriais mais longas 

presentes no continente africano. Tal movimento já se arrasta por mais de três décadas. 

O território em questão é contestado pelo Marrocos e pela Frente Polisário, que em 

fevereiro de 1976 proclamou formalmente a República Árabe Saaraui Democrática. A 

autoproclamada república tem sido um membro da União Africana desde 1984 e 

reconhecido por mais de 82 nações. Tal conflito com o Marrocos se tornou alarmante 

                                                           
3 BBC. Why Saudi Arabia and Iran are bitter rivals. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809>. Acesso em: 07 maio 2018.  
4 EURONEWS. Arábia Saudita. Disponível em: <http://pt.euronews.com/tag/arabia-saudita>. Acesso 

em: 07 maio 2018. 
5 EVERY CULTURE. Culture of Algeria. Disponível em: <http://www.everyculture.com/A-

Bo/Algeria.html>. Acesso em: 09 maio 2018. 
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quando o país anunciou que construiria um muro para limitar suas fronteiras com a 

Argélia6. 

Por outro lado, as relações com o Irã estão equilibradas. Recentemente, 

inclusive, a Argélia defendeu o Irã referente à acusação feita pelo Marrocos de que os 

iranianos e o grupo xiita libanês Hezbollah armaram a Frente Polisário, o movimento 

independentista apoiado pela Argélia que luta pela autonomia do Saara Ocidental e 

contra a ocupação marroquina7. 

 

 

BAHREIN 

 البحرين 

 

 

 

Localizado no Oriente Médio, o pequeno território do Bahrein é formado por 36 

ilhas situadas no golfo Pérsico, próximo à Arábia Saudita e ao Catar. Dessas 36 ilhas, 

somente três não são habitadas. Aproximadamente 25% da população é composta por 

paquistaneses, afegãos e indianos, além de estadunidenses e britânicos empregados nas 

companhias petrolíferas. Apesar de sua pequena extensão territorial, o Bahrein possui 

destaque na economia mundial, pois foi o primeiro país a descobrir, explorar e exportar 

petróleo no Oriente Médio8. 

Ainda com resquícios das disputas internas que vem sofrendo entre famílias 

xiitas e sunitas, que querem comandar o país sob o lema de buscarem democracia, mas 

na verdade querem mesmo estar mais conectados ao Irã, de maioria xiita. É nítido e 

notório que ainda existe uma espécie de “rixa” entre sunitas e xiitas no país. Suas 

mesquitas são construídas separadamente para que cada grupo étnico se sinta mais à 

vontade para rezar longe do rival. A vizinhança, rica e independente, graças ao solo 

                                                           
6 UOL. Argélia repudia ações do Marrocos. Disponível em: 

<http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2018/05/13/argelia-acusa-marrocos-de-irresponsavel-em-

declaracoes-sobre-saara-ocidental/>. Acesso em: 17 maio 2018. 
7 MIDDLE EAST EYE. Morocco threatens Algeria with intervention in Western Sahara. Disponível 

em: <http://www.middleeasteye.net/news/algeria-polisario-1953759530>. Acesso em: 07 maio 2018 
8 HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Ed. 

Companhia das Letras, 2006 
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abundante em petróleo e gás, não quis se envolver na disputa interna do Bahrein nem 

cogitou enviar tropas para dar assistência ao país9. 

 O Bahrein não tem recursos naturais valiosos. Construiu várias refinarias e fez 

disso seu principal ganha-pão. Tornou-se independente da Arábia Saudita há 30 anos, 

mas frequentemente recorre ao país quando precisa de uma ajuda econômica. 

Atualmente, com a decisão do Bahrein e de cortar laços diplomáticos com o Irã, 

transpareceu que o país se encontra do lado da Arábia Saudita neste conflito e aumentou 

ainda mais as tensões presentes na região10.  

Além disso, o Bahrein encontra-se presente no conflito diplomático com o Catar, 

por causa da presente tensão entre xiitas e sunitas. Isso ocorre devido à ação da coalizão 

xiita liderada pelo Irã que é o principal rival regional da coalizão sunita encabeçada pela 

Arábia Saudita. Os dois maiores exportadores de petróleo estão em lados opostos nos 

conflitos na Síria e no Iraque. Ao cortar as relações diplomáticas, o governo saudita 

acusou Qatar de suportar os grupos terroristas apoiados por Teerã — operando na 

província oriental do reino assim como no Bahrein — e os que visam a desestabilizar a 

região, como a Irmandade Muçulmana11. 

 

 

CATAR 

    قطر

  

 

Estado absolutista independente e soberano, o emirado árabe governado pela 

família Al Thani ocupou a 33a posição no Índice de Desenvolvimento Humano em 

201412, o que demonstra uma qualidade de vida muito alta. Tal qualidade de vida se 

                                                           
9  CHALITTA, Mansour. Esse Desconhecido Oriente Médio. Rio de Janeiro: Revan, 2015 
10 MABON, Simon. The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry. Disponível em: 

<http://www.mepc.org/battle-bahrain-iranian-saudi-rivalry>. Acesso em: 03 maio 2018 
11 AL JAZEERA. Bahrain re-opens border dispute with Qatar. Disponível em: 

<https://www.aljazeera.com/news/2017/11/bahrain-opens-border-dispute-qatar-171105062102281.html>. 

Acesso em: 07 maio 2018 
12 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PELO DESENVOLVIMENTO - PNUD. Ranking IDH 

Global 2014. 2015. Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-

global.html>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
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deve à sua produção de petróleo e gás natural, o que colocou o Catar entre os países 

mais ricos do mundo13.   

A população do Catar é de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes14, 

contudo, dentro desse número, somente 12% é de nativos catarianos. Os demais 

habitantes do emirado são imigrantes dos mais diversos países, como Índia, Nepal e 

Bangladesh15. Contudo, a religião não é tão diversificada, uma vez que a própria 

Constituição catariana já prevê que a religião oficial do Catar é o Islã e que a Sharia – 

direito islâmico – é sua maior fonte legislativa16.  

Quando o assunto é a diplomacia do Catar, o panorama é outro. Nos anos de 

2016 e de 2017, o Catar enfrentou sérias dificuldades diplomáticas em razão da forte 

suspeita de que o país apoia o terrorismo. Tais suspeitas se devem ao fato de que o país 

é considerado um dos principais financiadores da Irmandade Muçulmana do Egito, 

confraria qualificada como “terrorista” pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes 

Unidos17. 

Na prática, essas acusações de apoio ao terrorismo levaram a Arábia Saudita, 

Emirados Árabes, Egito e Bahrein a romperem relações diplomáticas com o Catar, 

inclusive na coalizão militar árabe que atuava no conflito iemenita. Não somente, a 

represália chegou a fechar espaços aéreos, terrestres e marítimos e a proibir viagens ao 

Catar18. 

A crise entre os países do Golfo permanece, ainda que os Estados Unidos 

tenham feito recente elogio aos esforços antiterroristas do Catar. Washington 

demonstra-se paradoxalmente amiga dos catarianos e dos sauditas, embora tenha 

                                                           
13 GOVERNMENT OF QATAR. About Qatar. 2018. Disponível em: 

<http://portal.www.gov.qa/wps/portal/about-qatar>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
14 COUNTRYMETERS. Population clock of Qatar. 2018. Disponível em: 

<http://countrymeters.info/en/qatar>. Acesso em 29 abr. 2018. 
15 SNOJ, Jure. Population of Qatar by nationality - 2017 report. Pryia Dsouza Communications, 2017. 

Disponível em: <http://priyadsouza.com/population-of-qatar-by-nationality-in-2017/>. Acesso em 29 abr. 

2018.  
16 GOVERNMENT OF QATAR. Op. cit.  
17 ESTADÃO. Para entender: As recorrentes suspeitas de ‘apoio ao terrorismo’ do Catar. 2017. 

Disponível em <http://internacional.estadao.com.br/blogs/radar-global/para-entender-as-recorrentes-

suspeitas-de-apoio-ao-terrorismo-do-catar/>. Acesso em 30 abr. 2018. 
18 JORNAL ESTADO DE MINAS. Arábia Saudita e aliados rompem com o Catar por apoio ao 

terrorismo. 2017. Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2017/06/05/interna_internacional,874227/arabia-

saudita-e-aliados-rompem-com-o-catar-por-apoio-ao-terrorismo.shtml>. Acesso em 30 abr. 2018. 
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fomentado em 2016 a quebra de relações diplomáticas entre os países19. Importante 

dizer, ainda, que o Catar hospeda a maior base aérea militar norte-americana no Oriente 

Médio20.  

 A 29a Sessão Regular da Liga Árabe ocorreu na capital da Arábia Saudita, 

Riyadh, em abril do corrente ano, mas isso não foi óbice à participação do Catar. O 

emirado recebeu convite oficial do Secretário Geral da Liga, no entanto, a crise no 

Golfo não teve espaço na agenda21.  

 

 

DJIBOUTI 

 جمهورية جيبوتي

 

 

A República de Djibouti é um país independente localizado à África oriental. 

Com uma população de cerca de 910 mil habitantes, sua capital é a cidade de Djibouti. 

A religião principal do país é o Islã, havendo uma minoria de 6% de cristãos. As línguas 

oficiais são o árabe e o francês, apesar do somali e do afar serem amplamente utilizados. 

Atualmente, o país enfrenta desentendimentos com a Eritreia desde que anunciaram que 

as forças armadas dos eritreus estavam invadindo o território djibutiano. Ocorre que a 

Eritreia teria solicitado para cruzar a fronteira a fim de obter areia para uma estrada, mas 

em vez disso ocupou uma colina na região22. 

Logo depois, foi relatado pelo Djibouti que a Eritreia teria estabelecido 

fortificações e escavado trincheiras em ambos os lados da fronteira djibutiana, nas 

proximidades de Ras Doumeira. O Djibouti, em uma carta à ONU, solicita intervenção, 

                                                           
19 JORNAL DE SANTA CATARINA. Estados Unidos reforçam aliança com Catar em meio a crise 

no Golfo.  2018. Disponível em: 

<http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/mundo/noticia/2018/01/estados-unidos-reforcam-alianca-

com-catar-em-meio-a-crise-no-golfo-10137742.html>. Acesso em 30 abr. 2018.  
20 RTP. Qatar, a casa da maior base militar norte-americana no Médio Oriente. 2017. Disponível 

em: <https://www.rtp.pt/noticias/mundo/qatar-a-casa-da-maior-base-militar-norte-americana-no-medio-

oriente_n1006223>. Acesso em 30 abr. 2018. 
21 AL JAZEERA. Gulf crisis not on Arab summit agenda: Qatar. 2018. Disponível em: 

<https://www.aljazeera.com/news/2018/04/gulf-crisis-arab-summit-agenda-qatar-

180407102753866.html>. Acesso em 30 abr. 2018. 
22 MONTENEGRO, Silvia M. O Olhar da Mídia sobre o Islã no Brasil. Mana – Estudos de 

Antropologia Social. Rio de Janeiro, 2002 
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alegando que novos mapas publicados pela Eritreia apresentavam Ras Doumeira como 

território eritreu. A Eritreia negou ter qualquer problema com o Djibouti23. De acordo 

com o Djibouti, vários soldados eritreus abandonaram as suas posições fugindo para o 

lado djibutiano. As forças djibutianas, em seguida, ficaram sob fogo das forças da 

Eritreia exigindo o retorno dos desertores. A Eritreia rejeitou relatos do Djibouti como 

"anti-eritreus". Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Eritreia 

afirmou que não "se envolveria em um convite de querelas e atos de hostilidade" e disse 

que o Djibouti estava tentando arrastar a Eritreia para sua "animosidade inventada"24.  

Apesar da União Africana e do Conselho de Segurança das Nações Unidas terem 

se posicionado por um pedido de pacificação entre as nações, os países continuam em 

discordâncias diplomáticas25.  

 

 

EGITO 

 جمهورية مصر العربي

 

 

A República Árabe do Egito, a exemplo da Rússia e da Turquia, é um país 

transcontinental, dado que sua faixa territorial atravessa tanto o continente africano 

quanto o Oriente Médio. O ponto de conexão entre os continentes é o Monte Sinai, 

região que possui considerável instabilidade26 e testemunha os mais duros ataques ao 

                                                           
23 DW. Tensão entre Eritreia e Djibuti. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-002/tensão-entre-

eritreia-e-djibuti-união-africana-pede-calma/a-39291777>. Acesso em: 10 maio 2018. 
24 SHABAN, Abdur Rahman Alfa. Eritrea-Djibouti border tensions: UN, IGAD join de-escalation 

calls. Disponível em: <http://www.africanews.com/2017/06/20/eritrea-djibouti-border-tensions-un-igad-

join-de-escalation-calls/>. Acesso em: 03 maio 2018 
25 HENRIQUES, Francisca. Uma guerra quase regional. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/1999/02/25/jornal/uma-guerra-quase-regional-no-corno-de-africa-130068>. 

Acesso em: 10 maio 2018 
26 CARTA CAPITAL. Egito e Israel: a instabilidade vem do Sinai. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/internacional/egito-e-israel-a-instabilidade-vem-do-sinai-328.html>. 

Acesso em: 12 maio 2018. 
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povo egípcio de toda a sua história, em razão da concentração dos militantes do Estado 

Islâmico27.  

Com a irrupção da Primavera Árabe na Tunísia, que saiu se alastrando em 

diversos países árabes, dentre eles o Egito, a segurança regional restou ainda mais 

abalada, pois além das disputas de poder entre os países, passou a existir conflitos 

dentro do próprio território, entre o governo e os grupos interessados em ocupá-lo. 

Nesse sentido, em 2011, a Praça Tahrir foi palco da revolução que depôs o ditador 

egípcio Hosni Mubarak28. 

 Em que pese as conquistas iniciais da revolução, o que se vislumbra hoje no 

cenário político do Egito é a realização de eleições de fachada, assim como na época de 

Mubarak. Recentemente, houve a eleição de Abdel Fatah al-Sisi, com cerca de 92% dos 

votos, após a prisão de diversos candidatos pelo governo29. 

 A política externa do Egito foi precursora e tem se consagrado como favorável a 

uma coesão árabe, no que tange à criação de uma força única, contudo, rejeita qualquer 

tipo de ingerência externa nos conflitos internos de outros países. No tocante à guerra 

civil síria, por exemplo, os egípcios acreditam que qualquer retaliação internacional 

deve ter os terroristas como alvos e não o governo, dado que os extremistas são quem, 

de fato, perpetram atrocidades contra a humanidade. Nessa toada, defendem que a crise 

deve ser resolvida pacificamente, a partir do diálogo entre todas as partes envolvidas30. 

 No conflito do Catar-CCG, o país foi um dos quatro primeiros, juntamente com 

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein a decretar os embargos ao governo 

catariano, sob a alegação de que financia grupos terroristas31.  

 

                                                           
27 BBC. Ataque no Egito: atentado contra mesquita deixa pelo menos 305 mortos no Sinai; o que se sabe 

até agora. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42112756>. Acesso em: 23 

fev. 2018. 
28 ISTOÉ. Acontecimentos no Egito desde a revolução de 2011. Disponível em: 

<https://istoe.com.br/acontecimentos-no-egito-desde-a-revolucao-de-2011/>. Acesso em: 12 maio 2018. 
29 EXAME. Egito: uma vitória para Sisi, uma derrota para a democracia. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/mundo/egito-uma-vitoria-para-sisi-uma-derrota-para-a-democracia/>. Acesso 

em: 12 maio 2018. 
30 SPUTINIK NEWS. Egito é a favor da criação de uma “OTAN Árabe”, mas contra confrontação 

com Síria. Disponível em: <https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/201705228448786-egito-

otan-arabe-siria/>. Acesso em: 23 fev. 2018. 
31 G1. Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Egito, Iêmen, Líbia e Maldivas cortam vínculos com o 

Catar. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/arabia-saudita-bahrein-e-egito-cortam-

vinculos-com-o-catar.ghtml>. Acesso em: 12 maio 2018. 
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

 إلمارات العربيّة المتّحدة 

 

 

Sete reinos árabes independentes e soberanos entre si formam a confederação 

denominada Emirados Árabes Unidos, situada no nordeste da península arábica. Os sete 

emirados são Abu Dhabi (a capital do país), Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, 

Ras Al Khaimah e Fujairah32.  

O país prosperou como o 41o no ranking de Desenvolvimento Humano Mundial 

em 201433, em razão do desenvolvimento econômico atingido através da descoberta de 

petróleo e gás natural em 195034. Em sua Constituição, instituída definitivamente em 

1996, defende a propriedade privada, a liberdade da pessoa humana e a igualdade entre 

os indivíduos, sem distinção étnico-racial, nacionalidade, classe social ou religião, ainda 

que seja uma confederação declaradamente islâmica35.  

Os Emirados Árabes Unidos forjaram sua diplomacia nos valores da boa-

vizinhança, compreensão, respeito à soberania e resolução pacífica de conflitos, o que 

abriu caminhos para parcerias estratégicas nos mais diversos âmbitos e com os mais 

diversos países36. Os EAU e a Arábia Saudita, por exemplo, mantêm estreitos laços de 

cooperação, uma vez constituindo exclusivamente um comitê de cooperação mútua 

separado do Conselho de Cooperação do Golfo.37 A exceção, contudo, à essa boa-

vizinhança emirati, quando se fala na recente crise do Golfo, em que os Emirados 

                                                           
32 UNITED ARAB EMIRATES GOVERNMENT.  About the UAE. 2018. Disponível em: 

<https://government.ae/en/about-the-uae/>. Acesso em 01 mai. 2018. 
33 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PELO DESENVOLVIMENTO - PNUD. Ranking IDH 

Global 2014. 2015. Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-

global.html>. Acesso em: 01 mai. 2018. 
34 UNITED ARAB EMIRATES GOVERNMENT. Op cit. 
35 Ibidem.  
36 UNITED ARAB EMIRATES MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & INTERNATIONAL 

COOPERATION. UAE Foreign Policy.  Disponível em: 

<https://www.mofa.gov.ae/EN/TheMinistry/Pages/UAE-Foreign-Policy.aspx>. Acesso em: 01 mai. 2018. 
37 RTP. Emirados e Arábia Saudita vão formar novo grupo separado do Conselho de Cooperação 

do Golfo. 2017. Disponível em: <https://www.rtp.pt/noticias/mundo/emirados-e-arabia-saudita-vao-

formar-novo-grupo-separado-do-conselho-de-cooperacao-do-golfo_n1044518>. Acesso em: 16 mai. 

2018. 
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Árabes Unidos cortaram relações diplomáticas com o Catar sob a suspeita de apoio ao 

terrorismo38. 

Outra celeuma importante às relações exteriores dos Emirados Árabes Unidos 

diz respeito à ocupação iraniana em três ilhas pertencentes à confederação. Na última 

Sessão Regular, ocorrida em abril do corrente ano, a Liga dos Estados Árabes reafirmou 

a soberania emirati em relação às três ilhas ocupadas, resolvendo, inclusive, que “[os 

atos provocativos] ameaçam a segurança e estabilidade na região”, e encoraja os 

Emirados Árabes Unidos a chegarem num acordo pacífico e justo com o Irã39.  

 

 

ERITREIA 

 دولة إرتريا  

                                  

   

 O Estado da Eritreia, situado no Chifre da África, é banhado pelo Mar Vermelho 

ao leste e ao nordeste e faz fronteira, na outra margem, com a Arábia Saudita e o Iémen. 

Sua independência só foi conquistada em 1993 quando ganhou seu reconhecimento 

absoluto internacional. Desde então, está sob a administração do mesmo presidente, 

Isaias Afewerki, sendo o governo considerado como autoritário unipartidário40.  

 Desde 2001, os correspondentes estrangeiros ou foram expulsos ou estão presos, 

haja vista que os veículos de comunicação de propriedade privada foram fechados, 

limitando a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e associação41. Os veículos 

de comunicação que restam são de propriedade governamental, os quais filtram as 

                                                           
38 JORNAL ESTADO DE MINAS. Arábia Saudita e aliados rompem com o Catar por apoio ao 

terrorismo. 2017. Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2017/06/05/interna_internacional,874227/arabia-

saudita-e-aliados-rompem-com-o-catar-por-apoio-ao-terrorismo.shtml>. Acesso em 01 mai.. 2018. 
39 EMIRATES NEWS AGENCY. Arab League reaffirms UAE’s sovereignty  over occupied islands. 

2018. Disponível em: <http://wam.ae/en/details/1395302682208>. Acesso em 01 mai. 2018. 
40 HUMANS RIGHTS WATCH. Eritrea. Disponível em:< 

https://www.hrw.org/report/2009/04/16/service-life/state-repression-and-indefinite-conscription-eritrea>. 

Acesso em: 21 abr. 2018. 
41 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA Eritrea. Disponível em:< 

https://www.britannica.com/place/Eritrea >. Acesso em: 21 abr. 2018.   
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notícias que chegam do exterior. Isso impediu, por exemplo, a chegada de qualquer 

notícia sobre a Primavera Árabe42.  

 O país é observador na Liga dos Estados Árabes (LEA) desde 2003 e ele tem 

relações preocupantes com seus países vizinhos43. No caso do Sudão, a fronteira não-

delineada entre eles representou um obstáculo para as relações exteriores e a Eritreia já 

chegou a romper laços diplomáticos em 1994, sendo que em 2006 eles decidiram 

normalizar a situação e voltaram com a cooperação44. Em relação ao Iêmen, eles 

tiverem uma breve guerra em 1996 devido as disputas pelas Ilhas Hanish, mas as 

relações são relativamente pacíficas, atualmente45.  

 A Eritreia também já se envolveu, em 2009, em conflito com a Somália, quando 

foi acusada de apoiar os insurgentes islâmicos somalis. Nesse contexto, a União 

Africana exigiu que o governo eritreu recebesse uma sanção, sendo a primeira vez que a 

UA tomou uma atitude como essa contra um de seus membros46. Por fim, há ainda que 

pontuar o confronto com o Djibuti em 2017, quando ele acusou a Eritreia de aproveitar 

a saída das forças do Catar para ocupar parte do território reivindicado pelos dois países. 

Atualmente, a relação com ambos está procurando ser estabilizada47. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 EXAME. Eritreia, o maior cárcere de jornalistas na África. disponível em:< 

https://exame.abril.com.br/mundo/eritreia-o-maior-carcere-de-jornalistas-na-africa/>. Acesso em: 22 abr. 

2018.  
43 AYAD, Naguib. Bilharziasis survey in british somaliland, Eritrea, Ethiopia, Somalia, the Sudan, and 

Yemen. Bull World Health Organ, p. 1 – 117, jan. 1956. Disponível em:< 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2538104/pdf/bullwho00535-0010.pdf.>. Acesso em: 29 

abr. 2018.  
44 BBC NEWS. Sudan and Eritrea move to end row. Disponível em 

:<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5075678.stm>. Acesso em: 12 maio 2018.  
45 BBC NEWS. World: Middle East Flights back on between Yemen and Eritrea. Disponível em:< 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/192667.stm>. Acesso em: 12 maio 2018.  
46 BBC NEWS. AU calls for sanctions on Eritrea. Disponível em:< 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8064939.stm>. Acesso em: 12 maio 2018.  
47 DW. Tensão entre Eritreia e Djibuti: União Africana pede calma. Disponível em:< 

http://www.dw.com/pt-002/tensão-entre-eritreia-e-djibuti-união-africana-pede-calma/a-39291777>. 

Acesso em: 12 maio 2018.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5075678.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/192667.stm
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IÊMEN 

 الجمهورية اليمنية

 

A jovem República do Iêmen foi criada em 1990, através da unificação da 

República Árabe do Iêmen, mais conhecida como Iêmen do Norte, e a República 

Democrática do Iêmen, também conhecida como Iêmen do Sul. A religião oficial é o 

Islã e o idioma é o árabe. Com quase 28,9 milhões de habitantes48, o país enfrenta 

graves problemas sociais e humanitários, ocupando, em 2015, o 168o lugar no Índice de 

Desenvolvimento Humano49, o que é mais do que alarmante.  

 A grande maioria dos problemas sociais que o Iêmen enfrenta, senão a 

totalidade, foram agravados pela guerra civil que enfrenta desde 2014. Após as revoltas 

ensejadas pela Primavera Árabe em 2011, Ali Abdullah Saleh, até então presidente por 

33 anos, foi deposto, assumindo o governo o seu vice Abd Rabbuh Hadi50. Os houthis, 

que seguem o zaidismo, corrente do islã xiita, já travavam diversas batalhas com Saleh, 

e aproveitaram o enfraquecimento do governo para tomar controle da província de 

Saada e posteriormente adentrar em Sanaa, capital do Iêmen51. 

 A Liga Árabe, em sua atuação, já deixou claro em diversos momentos sua 

oposição ao movimento houthi. Na Cúpula realizada em março de 2015, foi 

determinada a criação de uma força militar conjunta pan-árabe, em socorro de um 

Iêmen “à beira de um abismo”52. Esse esforço militar pan-árabe significou os primeiros 

passos para a efetivação do Tratado de Defesa Conjunta e Cooperação Econômica 

                                                           
48 COUNTRYMETERS. Population clock of Yemen. 2018. Disponível em: 

<http://countrymeters.info/en/yemen>. Acesso em 05 mai. 2018. 
49 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME.  Human development report 2016. 2016. 

Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf>. Acesso 

em 05 mai. 2018. 
50 BBC. Cinco pontos para entender a guerra civil no Iêmen, que já matou quase 10 mil em dois 

anos. 2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42234853>. Acesso em 05 

mai. 2018. 
51 BBC. Op. cit. 
52 DW. Liga Árabe decide criar força militar conjunta. 2015. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-

br/liga-%C3%A1rabe-decide-criar-for%C3%A7a-militar-conjunta/a-18348507>. Acesso em 05 mai. 

2018. 
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Árabe, assinado em 1950. Assim, liderados pela Arábia Saudita, diversos ataques aéreos 

foram perpetrados contra os rebeldes iemenitas, o último sendo em abril deste ano53.  

 Após o assassinato do ex-presidente Saleh pelo movimento houthi, a Liga Árabe 

se pronunciou mais uma vez contrariamente ao movimento, classificando-o como 

“organização terrorista” e “pesadelo iemenita”. O saldo da guerra é de mais de 10 mil 

mortes, infraestrutura em ruínas, subnutrição, desemprego, epidemia de cólera e 

desabrigados ao longo de todo o país54.  

                                                                                  

                        

       IRÃ 

رانيا یاسالم یجمهور      

 

  

  

 A República Islâmica do Irã é um país localizado na Ásia Ocidental, cuja 

localização geográfica é de grande influência nas rotas de comércio, pois está situado 

entre os continentes europeu e asiático, tendo fronteiras a oeste com o Iraque; a noroeste 

com a Turquia; ao sul com o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. O país recorre à sua 

história para propagar uma ideia de supremacia cultural e civilizacional perante os 

demais55.   

 Por possuir uma das maiores reservas de petróleo e gás natural, além de ser 

grande produtor, o país pode ser apontado como um dos principais atores em relação às 

rivalidades para liderar a região do Golfo Pérsico, fomentando conflitos regionais e 

internacionais56. Diante disso, ele procura derrubar a estrutura de poder no Oriente 

                                                           
53 G1. Ataque aéreo de coalizão árabe no Iêmen mata dezenas de rebeldes. 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/ataque-aereo-de-coalizao-arabe-no-iemen-mata-dezenas-de-

rebeldes.ghtml> . Acesso em 05 mai. 2018. 
54 BBC. Op. cit. 
55 FRANCO, Raquel Trabazo Carballal. O Redimensionamento da Arábia Saudita como centro de 

poder no Oriente Médio e seus reflexos nas relações com o Irã. 2012. 32 f. TCC (Graduação) - Curso 

de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2012.Disponível em:< 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/3800/1/2012_RaquelTrabazoCarballalFranco.pdf>. Acesso em: 18 abr. 

2018.  
56 NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY. Annual Reports. Disponível em:< 

http://en.nioc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=a05977b6-5baf-4f8a-acb7-4f6da39133e6>. Acesso em: 18 

abr. 2018.  
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Médio, principalmente o da Arábia Saudita, uma vez que ambas potências trocam 

acusações de ambições expansionistas nas crises no Iraque e no Iêmen57. 

 Em relação a sua política externa, possui como grandes aliados históricos a Síria 

e a Rússia. Em relação ao conflito sírio, O Irã afirma que a violência só cessará 

mediante a implementação das medidas anunciadas em 2011 por Bashar al-Assad e caso 

os anseios da população sejam atendidos58. Além disso, pelo fato de ter sido um dos 

fundadores da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), ele mantém relações 

estreitas com o Catar, mostrando-se um apoiador de sua política externa. 

 Seguindo o exemplo da Arábia Saudita, países como o Sudão e o Bahrein já 

romperam relações diplomáticas com o Irã59. Seguindo a mesma atitude, a Somália 

afirmou haver controvérsias em relação ao envolvimento do Irã no país, por suspeitas de 

envio de armamentos aos rebeldes do Iêmen por intermédio do território iraniano60. 

Diante disso, os iranianos tentam, então, manter contatos estreitos com países em 

desenvolvimento e não-alinhados, buscando apoio político61. 

 

 

IRAQUE 

 جمهوريّة العراق

 

 

 

A República do Iraque está localizada no continente asiático, fazendo parte do 

Oriente Médio. Membro fundador da Liga dos Estados Árabes, o governo do Iraque 

                                                           
57 RFI. Sudão e Bahrein rompem relações diplomáticas com o Irã. Disponível em:< 

http://br.rfi.fr/mundo/20160104-bahrein-rompe-relacoes-diplomaticas-com-o-ira>. Acesso em: 17 maio 

2018.  
58 OHCHR. Statement by Islamic Republic of Iran. Disponível em: 

<https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/SpecialSessions/18thSession/Documents/Islamic%20R

epublic%20Iran.pdf>. Acesso em: 15 maio 2018.  
59 EL PAÍS. Bahrein e Sudão seguem Arábia Saudita e rompem relações com Irã. Disponível em:< 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/04/internacional/1451890122_060154.html>. Acesso em: 17 maio 

2018.  
60 REUTERS. Somalia received Saudi aid the day it cut ties with Iran. Disponível em: 

<https://www.reuters.com/article/us-somalia-saudi-iran/somalia-received-saudi-aid-the-day-it-cut-ties-

with-irandocument-idUSKCN0UV0BH>. Acesso em: 19 fev. 2018. 
61 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Iran. Disponível em:< 

https://www.britannica.com/place/Iran/Soils>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Confer%C3%AAncia_Isl%C3%A2mica
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corresponde a uma república constitucional parlamentar árabe, cuja capital é Bagdá e as 

línguas oficiais são o árabe e o curdo62. 

Com a deposição da monarquia (1958) e um golpe de Estado (1968) o Iraque se 

tornou um dos centros do nacionalismo árabe, sob controle do Partido Socialista Árabe 

Baath, que significa renascimento. Anos depois, em 1979, o sunita Saddam Hussein 

assumiu a liderança do país e, sob ela, participou de duas grandes guerras, uma contra o 

Irã e outra contra a coalizão liderada pelos Estados Unidos, após a invasão do Kuwait, 

em 1991. Ambas as guerras tiveram efeito devastador na economia do país e fizeram 

com que a pobreza atingisse uma enorme parcela da população.63 

Por conseguinte, durante a década de 1990 o país foi assolado com tensão 

sectária e pobreza extrema, principalmente entre a população xiita, decorrente da má 

gestão do regime sunita de Saddam. Assim, foram criadas duas zonas de exclusão pela 

OTAN, com o objetivo de limitar a violência do exército iraquiano contra as minorias.64 

No entanto, após o uso de armas químicas e biológicas na guerra contra o Irã e na 

repressão dos xiitas e curdos, algumas sanções econômicas foram estabelecidas pela 

comunidade internacional. Entretanto, o regime permaneceu firme até 2003, quando a 

coalizão ocidental dos EUA removeu Saddam do poder.65 

Atualmente, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o Iraque herdou 

um passado de hostilidade e desconfiança como resultado das políticas irresponsáveis 

do antigo regime em relação aos países vizinhos e distantes e isso fez com que a posição 

do país declinasse perante a comunidade internacional. 66 

No entanto, o Iraque está enfrentando os desafios como o terrorismo e a 

insegurança para recuperar a sua posição. Para isso, objetiva medidas que visem a 

proteção e segurança do país, o avanço na expansão da área de relações diplomáticas 

bilaterais com os países do mundo, o fortalecimento das bases da democracia no âmbito 

da soberania, unidade e igualdade entre os cidadãos, entre outras, sempre buscando 

                                                           
62 AFFAIRS, Iraqi Ministry Of Foreign. Iraqi Ministry of Foreign Affairs: About Iraq. Disponível em: 

<http://www.mofa.gov.iq/en/submenu.php?id=19>. Acesso em: 02 maio 2018. 
63  BBC BRASIL, op. cit.  
64 The unofficial war: U.S., Britain led massive secret bombing before Iraqi war was declared. 

rawstory.com. 
65 Resolution 1483- UN Security Council- Global Policy Forum. Disponível em: 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/168/36082.html. Acesso em: 03 maio. 2018. 
66 AFFAIRS, Iraqi Ministry Of Foreign. Ministry Strategic: The New Iraq. 2018. Disponível em: 

<http://www.mofa.gov.iq/en/submenu.php?id=28>. Acesso em: 03 maio 2018. 
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normalizar as relações diplomáticas com a comunidade internacional com base na 

cooperação e respeito pelos interesses mútuos.67 

 

 

 JORDÂNIA 

 المملكة األردنّيّة الهاشميّة

 

 

A Jordânia, oficialmente Reino Haxemita da Jordânia, foi uma das sete nações 

co-fundadoras da LEA. O país árabe faz fronteira com a Síria, Iraque, Arábia Saudita, 

Golfo de Ácaba, Israel e Palestina. À vista da sua localização geográfica, a Jordânia se 

encontra em meio a uma encruzilhada, sofrendo impactos dos conflitos que ocorrem nos 

países fronteiriços. Sua proximidade com a Síria, por exemplo, e a intensificação das 

operações militares na região, tornam a Jordânia mais suscetível a sofrer ações 

terroristas de retaliação68.  

 Nesse diapasão, frise-se que os jordanianos, em coalizão com os Estados Unidos 

da América, vem empreendendo esforços na contenção do avanço dos grupos terroristas 

na Síria. O estopim se deu no final de 2014, quando os jihadistas enviaram foguetes ao 

território jordaniano, derrubando um avião militar e queimando vivo o seu piloto69. 

 No tocante ao terrorismo, os jordanianos afirmaram, na cúpula realizada em 

2017, que o extremismo afeta mais os árabes e muçulmanos do que qualquer outro povo 

do mundo, e declara apoio aos esforços iraquianos na luta contra os terroristas. Na 

mesma ocasião, o Rei Abdullah afirmou que a Líbia pós-Primavera Árabe tem um 

futuro promissor, e, da mesma maneira, prestará todos os esforços para restaurar a 

estabilidade e a segurança no Iêmen70. 

                                                           
67 AFFAIRS, op. cit.  
68 ITAMARATY. Situação de segurança na Jordânia. Disponível em: 

<http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/alertas/situacao-de-seguranca-na-jordania>. Acesso em: 09 

maio 2018. 
69 BBC. Os 13 países envolvidos em ‘mini-guerra mundial’ de 7 anos na Síria. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43764615>. Acesso em: 10 maio 2018. 
70 LEAGUE OF ARAB STATES. Discurso do Rei Abdullah II do Reino Hachemita da Jordânia. 

Disponível em: <https://goo.gl/EUAJbp> . Acesso em: 11 maio 2018. 
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 Além da instabilidade gerada em função do Estado Islâmico, a Jordânia possui 

estreita relação com o conflito árabe-palestino, dado que até 1967 a porção oriental de 

Jerusalém se encontrava sob o seu domínio71. De maneira linear, o governo da Jordânia 

se posiciona favoravelmente ao reconhecimento de Jerusalém como capital da Palestina, 

em detrimento de Israel. Na 29ª Cúpula da Liga Árabe, inclusive, que ocorreu entre 9 e 

15 de abril de 2018, o Rei Abdullah II da Jordânia declarou o direito da Palestina ser um 

Estado independente72.  

 

 

KUWAIT  

 دولة الكويت 

                                                                                                                                 

 

O Estado do Kuwait é limitado a norte e noroeste pela República do Iraque, a sul 

e a sudoeste pela Arábia Saudita e a leste pelo Golfo Arábico, sua capital é a Cidade do 

Kuwait. O país tem importância comercial como resultado de sua passagem natural para 

o nordeste da Península Arábica73, sua moeda oficial é Dinar do Kuwait 74e sua área 

total é de 17.818 quilômetros quadrados.75 

A língua oficial do Kuwait é o árabe e a principal religião é o islã- a lei islâmica 

é uma das fontes mais importantes da sua legislação e das suas leis. A maior parte da 

população do Estado é muçulmana, na qual a maioria segue a seita sunita e os demais a 

seita xiita. Contudo, mesmo diante dessa maior adesão ao islamismo, os seguidores de 

                                                           
71 BBC. Por que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos EUA é tão polêmico. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42235762>. Acesso em: 10 maio 2018.  
72 AGENCIA BRASIL. Liga Árabe abre cúpula na Arábia Saudita com críticas ao Irã. Disponível 

em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-04/liga-arabe-abre-cupula-na-arabia-

saudita-com-criticas-ao-ira>. Acesso em: 10 maio 2018.   
73 KUWAIT, Portal Oficial do Estado do. Sobre o Estado do Kuwait: Informação geográfica sobre 

Kuwait. 2018. Disponível em: 

<https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/Visitors/AboutKuwait/KuwaitAtaGlaneGeographicalLocat

ion.aspx#>. Acesso em: 03 maio 2018. 
74 KUWAIT, Portal Oficial do Estado do. Sobre o Estado do Kuwait: Informações sobre a moeda do 

estado do Kuwait. 2018. Disponível em: 

<https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/Visitors/AboutKuwait/KuwaitAtaGlaneCurrency.aspx#>. 

Acesso em: 03 maio 2018. 
75 KUWAIT, op. cit. 



21 
 

outras religiões gozam de total liberdade de crença, desde que a religião islâmica não 

seja violada.76 

As autoridades do Kuwait estão divididas em uma autoridade legislativa, 

executiva e judicial, chefiada pelo Emir.  O sistema de governo é de uma monarquia 

constitucional hereditária, baseada na legitimidade da Constituição, que permite a 

transferência de poder dentro da família governante dos descendentes de Mubarak Al-

Sabah. O príncipe tem o título de governante e exerce seus poderes executivos através 

de seus ministros.77 

O Kuwait ganhou destaque mundial em 1991, quando o ataque liderado pelos 

Estados Unidos pôs fim à invasão promovida pelo Iraque no país. Assim, a Guerra do 

Golfo libertou o Kuwait do domínio iraquiano. Entretanto, o conflito abalou a 

infraestrutura da região e provocou a interrupção das vendas de petróleo, responsáveis 

por 90% de sua receita de exportações.78 

 Iniciada nos anos 30, a exploração de petróleo ganhou impulso com o 

desenvolvimento da indústria petrolífera depois da Segunda Guerra Mundial e da 

independência do país, em 1961. A venda do produto permitiu a modernização 

industrial Kuwaitiana e aumentou o padrão de vida da população, o país possui cerca de 

10% das reservas de petróleo do mundo.79 No mesmo ano de sua independência, o 

Kuwait se juntou à Liga Árabe.80 
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    LÍBANO 

 الجمهورية اللبنان 

 

 

 A República do Líbano, reconhecido como Líbano e com capital em Beirute, 

localizado na extremidade leste do Mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental. Dentro da 

perspectiva geopolítica, é considerado um palco de numerosas guerras por procuração 

no Oriente Médio, ameaçando constantemente a frágil estabilidade do Estado libanês.81 

No atual contexto da Guerra Civil Síria, o Líbano é uma das principais rotas de 

fuga dos refugiados que tentam escapar dos horrores do conflito sírio, além de ter sido 

palco de alguns dos principais combates do conflito sírio.82 Quanto a guerra por 

procuração entre a Arábia Saudita e Irã vêm comprometendo a segurança do Líbano, 

dado que os sauditas vem financiando uma força militar concorrente ao Hezbollah no 

país83. Ao mesmo tempo o Irã tem  apoiado o Hezbollah desde os tempos da Revolução 

Iraniana. No plano diplomático, o Líbano declarou apoio ao programa nuclear iraniano, 

por considerá-lo pacífico e defendeu uma saída diplomática em torno da questão.84 

Quanto às relações externas com outros países árabes, a Palestina, é reconhecida 

pelo Líbano como um país legítimo, tendo inclusive uma embaixada em Beirute. O 

Catar, a Turquia e a Jordânia vem ajudando economicamente o Líbano no intuito de 

fortalecer suas políticas para com os refugiados e de segurança. 85 

Na 29° Sessão Regular do Conselho da Liga dos Estados Árabes ocorrida em 

abril de 2018, o Líbano se colocou ao lado do Iraque, contra uma cláusula na 

Declaração de Dhrahran que condenava o Irã por sua interferência nos assuntos internos 

dos países do Oriente Médio. Ademais, libaneses e iraquianos condenaram os ataques 

                                                           
81 MEIHY, MURILO. Os Libaneses. São Paulo: Contexto, 2016.p.79-80. 
82 Ibid, p.119. 
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de mísseis ocorridos no último dia 14 de abril pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e 

França contra supostas instalações de armas químicas na Síria. 86 

No que tange sobre o fortalecimento da segurança nacional árabe e na resolução 

dos conflitos internos do Oriente Médio, a República do Líbano acredita que a via do 

diálogo é fundamental para a superação das constantes crises políticas que afetam a 

região. Todavia, seus representantes diplomáticos têm defendido políticas cada vez mais 

restritivas para receber os refugiados sírios, por considerar as consequências no frágil 

sistema de segurança libanês, dado o alto fluxo de cidadãos sírios para o seu território. 

 

 

LÍBIA 

 ليبيا

 

O Estado da Líbia, reconhecido como Líbia e com capital em Trípoli, é um país 

situado na região do Magreb, no Norte da África. Com cerca de 97% de sua população 

formada por professantes do Islã, o membro efetivo da Liga Árabe possui mais de 6,4 

milhões de habitantes e é conhecido por ter uma das maiores reservas de petróleo no 

mundo.87 

Analisando o contexto regional, a Líbia foi o país mais afetado pelo contexto da 

Primavera Árabe: em 2011, após uma guerra civil e uma intervenção militar 

internacional liderada pela OTAN, houve a derrubada e a morte do ex-líder do país, 

Muamar Kadafi, e o colapso de seu governo de mais de quatro décadas de duração. 

Após isso, o país ainda passa por um grave processo de guerra civil, que o Governo 

Nacional de Transição tenta liderar um processo de reconstrução do país, ao mesmo 

tempo em que diversas áreas do território líbio estão fora do controle das forças 

governamentais, sendo divididas entre milícias extremistas, rebeldes e grupos tribais. 88 
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<https://www.reuters.com/article/us-arab-summit/arab-leaders-call-for-probe-into-syria-chemical-attacks-

condemn-iran-idUSKBN1HM0DJ>. Acesso em 05.mai.2018. 
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Assim, no plano das suas relações externas, os Emirados Árabes Unidos e o 

Egito podem ser configurados como grandes influenciadores da política interna de Líbia 

e no fortalecimento de sua segurança interna, visto que os dois países foram uns dos 

principais articuladores do Governo Nacional de Transição e têm um peso enorme em 

suas decisões. Além disso, deve-se destacar que durante o processo da Guerra Civil 

Síria, o Governo de Transição tem apoiado o Conselho Nacional Sírio como uma 

alternativa ao governo de Bashar al-Assad.89 

No que tange ao fortalecimento da segurança nacional árabe e na resolução dos 

conflitos internos do Oriente Médio, é preciso lembrar que a Líbia, desde 2015, defende 

de forma enfática a necessidade de uma força árabe de defesa conjunta, no intuito de 

resolver as crises internas, ajudando no combate a organizações terroristas na África 

Muçulmana. 90 

 

     MARROCOS 

 المملكة المغربية     

 

 

O Reino de Marrocos, reconhecido como Marrocos e com capital em Rabat, é 

um país localizado na região do Magreb, no Norte da África. País majoritariamente 

professante do Islã, é considerada uma monarquia constitucional com um Parlamento 

eleito e governado pelo rei Mohamed VI. 

No âmbito das suas relações externas, destaque-se que a Argélia é uma das 

principais apoiadoras da Frente Polisário, um movimento separatista que disputa a 

região do Saara Ocidental, que luta pela independência há mais de quatro décadas e que 
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é pertencente aos marroquinos91 No plano da crise Catar-CCG, em junho de 2017, no 

auge do confronto entre os cataris e as monarquias sunitas do Golfo Pérsico, o rei 

Mohamed VI se ofereceu para mediar o conflito, disposto a promover um diálogo 

franco com base na não ingerência nos assuntos internos. Ademais, a atuação 

diplomática marroquina auxiliou o Catar, principalmente no envio de alimentos para o 

país92  

Na esteira dos conflitos entre o Irã e a Arábia Saudita, uma novidade 

surpreendente afetou as relações iraniano-marroquinas: no dia 02 de maio de 2018, o rei 

Mahomed VI rompeu as relações diplomáticas com o Irã, o qual acusa de armar, 

financiar e treinar a Frente Polisário por meio do Hezbollah. A decisão foi aprovada 

pelo governo saudita e dos Emirados Árabes Unidos que cumprimentou o monarca pela 

firmeza em combater a ingerência iraniana nos assuntos internos dos marroquinos. 

Além disso, o governo marroquino está alinhado com os sauditas, tanto na Guerra Civil 

Síria, lutando contra as forças de Bashar al-Assad, bem como na Guerra Civil no Iêmen, 

atuando contra os houthis, opondo-se completamente a ingerência iraniana na região. 93 

        Em sua atuação na 29° Sessão Regular da Liga dos Estados Árabes ocorrida em 

abril do presente ano, o Marrocos se alinhou as posições sauditas no combate à 

interferência iraniana nos assuntos internos dos países árabes e na saudação ao ataque 

dos EUA, França e Reino Unido pelo suposto uso de armas químicas na Síria.94   

       No que tange ao fortalecimento da segurança nacional árabe e na resolução dos 

conflitos internos do Oriente Médio, o Marrocos entende que a superação de suas crises 

passa pela coordenação conjunta entre os países árabes para o combate a organizações 

extremistas e no apoio enfático a efetivação de uma força militar conjunta para a 

manutenção da segurança nacional árabe. 
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MAURITÂNIA 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 

 A República Islâmica da Mauritânia ingressou na Liga dos Estados Árabes em 

1973 e participa da União Africana desde a sua fundação em 2001. Até 2009, a 

Mauritânia era um dos únicos países muçulmanos que mantinha relações diplomáticas 

com Israel, tendo, inclusive, embaixada no território judeu. Contudo, juntamente com o 

Catar, após uma ofensiva do Estado Hebraico na Faixa de Gaza, decretou a ruptura com 

o governo israelense95. 

 Desde então, o governo mauritano vem apoiando a criação do Estado da 

Palestina. Imbuído pelo espírito da unidade e coesão, conclama pela atuação conjunta 

dos países no fortalecimento da segurança nacional árabe. Enxerga o terrorismo como 

uma realidade perigosa para o equilíbrio político regional, que só será superada a partir 

da cooperação entre os povos árabes.  Trilhando a mesma linha, no tocante ao conflito 

sírio, a Mauritânia acredita ser necessária a participação de todos os atores da guerra, 

para que assim, de fato, se consiga estabelecer o cessar-fogo.  

 Impende-se destacar que juntamente ao Mali, Niger, Chade e Burkina Faso, a 

Mauritânia integra uma coalização de segurança regional denominada Sahel G5, criado 

no início de 2017. Há uma preocupação por parte da União Europeia de que a região se 

torne um ponto de reunificação dos combatentes do Daesh que foram derrotados na 

Síria e no Iraque96. No intento de conter o avanço do Estado Islâmico e da Al Qaeda no 

Magreb Islâmico (AQMI), os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita participaram 

de uma Conferência em Londres para guinar o estabelecimento de uma força que 

contenha os grupos armados na região97.  
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Essa iniciativa evidencia os interesses do bloco liderado pela Arábia Saudita de 

exercer influência na África Ocidental. Nesse mesmo sentido, em relação à crise do 

Catar-CCG, a Mauritânia acompanhou os embargos econômicos por terra, mar e ar 

orquestrados pela Arábia Saudita, rompendo suas relações diplomáticas com o governo 

catariano. O Ministro das Relações Exteriores declarou que o Catar vem violando 

princípios que norteiam a ação árabe comum, ao apoiar grupos terroristas e gerar mais 

instabilidade no Golfo98.  

 

 

   OMÃ 

 سلطانة عمان

                                                      

 

 Oficialmente conhecido como Sultanato de Omã, é um país situado na costa 

sudeste da Península Arábica, com uma posição de grande relevância no Golfo Pérsico, 

uma vez que faz fronteira com os Emirados Árabes Unidos, a noroeste; com a Arábia 

Saudita, a oeste; com o Iêmen, ao sul e sudoeste; com o Irã, compartilhando fronteiras 

marítimas. Seu governo é uma monarquia absoluta, sendo o Sultão Qaboos bin Said Al 

Said o líder desde 1970, quando ele depôs seu pai e promoveu maior abertura 

econômica99. 

 No dia 17 de janeiro de 2011, cerca de 200 pessoas foram às ruas protestar pelo 

aumento dos preços dos alimentos, pedir pelo aumento dos salários e pedir pelo fim da 

corrupção, além da demissão dos ministros que fossem declarados como corruptos. 

Inicialmente, as manifestações eram pacíficas e não exigiam reformas políticas. No 

entanto, com o desenrolar da Primavera Árabe, o número de manifestantes começou a 

aumentar, assim como as reivindicações, uma vez que eles passaram a exigir mais 

liberdade, democracia e maior respeito aos direitos humanos100.  
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 Diante disso, a fim de frear os protestos, foi anunciada a demissão de alguns 

ministros e foram concedidos alguns poderes legislativos para o Conselho de Omã, uma 

vez que só o sultão e seu gabinete podiam legislar. O Conselho de Omã, que 

anteriormente só oferecia assessoria política, é formado pelo Conselho Shura, o qual é 

eleito e pelo Conselho de Estado, o qual é composto por membros nomeados pelo 

próprio sultão101.  

 No discurso da 26ª sessão ordinária, os representantes do Sultão expressaram 

que desejavam que a reunião produzisse resultados positivos no campo da ação 

conjunta, a fim de alcançar a segurança, a estabilidade e a prosperidade dos povos 

árabes. Também salientaram a importância da criação de laços de solidariedade e de 

diálogos pertinentes, para que fossem dadas soluções compatíveis. Ademais, eles 

destacaram a necessidade do combate ao terrorismo, qualquer que seja sua forma, uma 

vez que ele ameaça a estabilidade da região102.  

 

 

 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ISLÂMICA 

 منظمة التعاون اإلسالمي

 

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) é considerada uma importante 

entidade governamental composta exclusivamente por estados islâmicos. Reunindo 

cinquenta e seis Estados, é reconhecida como a segunda maior organização 

intergovernamental do mundo e o maior bloco votante presente na ONU (Organização 

das Nações Unidas). No tocante à Palestina, o país é considerado pela OCI como 

Estado, em que pese figure como observador. Dando maior destaque em relação aos 
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objetivos desta entidade, é válido frisar que esta organização busca uma maior 

consolidação da solidariedade islâmica entre os seus Estados Membros, uma cooperação 

entre as nações nos campos político, econômico, social, cultural e científico103.  

Além disso, busca lutar pela dignidade, a independência e os direitos nacionais 

dos povos muçulmanos, sendo eles: apoiar a luta do povo palestino e ajudar a libertar os 

territórios ocupados; trabalhar para eliminar a discriminação racial e o colonialismo sob 

todas as suas formas; promover uma maior e melhor cooperação internacional a nível 

global. A OCI possui um cuidado e leva em consideração determinados princípios que 

regem tal entidade e devem ser obedecidos e resguardados pelos Estados que a 

compõem, dando ênfase em: igualdade completa, respeito ao direito de 

autodeterminação e não ingerência nos assuntos internos dos Estados Membros, respeito 

à soberania, a independência e a integridade territorial de cada país. E principalmente 

tendo como sua essência a resolução de conflitos por meio de resoluções pacíficas104. 

A característica da OCI é seguir uma fonte ideológica que é exclusivamente 

religiosa: o Islã e o seu objetivo é guiado por um único imperativo, o do pan-

islamismo105. Sendo conhecida como a “ONU Islâmica”, pois a OCI, de um ponto de 

vista numérico, domina todos os órgãos da ONU, com exceção do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU). Por este fator, exige um posicionamento da 

comunidade internacional menos Ocidental e mais global, pois apesar dos diferentes 

pensamentos e posicionamento, segundo os representantes da OCI, as medidas 

realizadas pelos Estados Membros são em prol da erradicação de conflitos106.   
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PALESTINA      

 دولة فلسطين                                            

 

         

 Reconhecido pela Liga Árabe como um Estado de direito, o Estado da Palestina 

pleiteia a soberania sobre os territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, bem como 

designa Jerusalém Oriental como sua capital, apesar de seu centro administrativo estar 

localizado na cidade de Ramallah. Ressalte-se que boa parte dessas áreas estão 

ocupadas por Israel desde 1967 com a Guerra dos Seis Dias.107  

       Atualmente o conflito na região da Palestina ganhou um novo e grave capítulo em 

sua história: em dezembro de 2017, o presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu 

Jerusalém como a capital de Israel e demonstrou interesse em transferir a embaixada 

americana para a cidade. O novo contexto tem criado uma situação de luta para os 

palestinos pela constituição de seu país e da renovação de suas estratégias junto aos 

organismos regionais árabes tais como a Liga Árabe e a Organização para a Cooperação 

Islâmica, no escopo de condenar a política trumpista e de combater as políticas de Israel 

em seu território e na Faixa de Gaza.108 

       No plano das suas relações externas, vale ressaltar que nos últimos meses a Arábia 

Saudita vem mudando sua postura para com o conflito entre Israel e Palestina: destaque-

se que nos últimos meses, o governo de Riad enxergando sua grande rivalidade com os 

iranianos, tem declarado apoio a pautas nunca aceitas pelos sauditas. A título de 

exemplo, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse numa entrevista em 

abril deste ano que "os palestinos e os israelenses têm o direito de terem a própria 

nação".109 

       No que tange ao fortalecimento da segurança nacional árabe e à resolução dos 

conflitos internos do Oriente Médio, a Palestina crê nos propósitos da Declaração de 

Drahan assinada na 29° Sessão Regular da Liga dos Estados Árabes, ocorrida em abril 

                                                           
107 GELVIN, James L. Israel X Palestina: 100 anos de Guerra. São Paulo: Edipro, 2017. p.215-216. 
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do presente ano. Tal documento enfatiza o propósito de se resolver a questão palestina a 

partir da solução dos dois Estados e do repúdio mais completo às políticas consideradas 

‘terroristas’ impingidas por Israel contra os países árabes.110 

 

   

  RÚSSIA 

Росcийская Федерация 

 

 

A Federação Russa, país com a maior área territorial do planeta, está 

geograficamente situada ao norte da Europa e Ásia, e ocupa a 49a posição no Índice de 

Desenvolvimento Humano, fazendo parte do grupo de países que gozam de 

desenvolvimento humano muito alto111. Em termos de segurança externa e poderio 

militar, o orçamento militar russo, no ano de 2016, foi o equivalente a 5,4% de seu PIB, 

traduzido em altos investimentos tecnológicos e organização militar de ponta.112 

 Todo esse investimento bélico, entrementes, não é descabido. O histórico russo 

perpassa por inúmeros conflitos. Protagonista na Primeira e Segunda Guerra Mundial e 

na polarização econômica mundial que ocorreu durante a Guerra Fria, resta 

demonstrada a influência e interesse russo nos assuntos internacionais. Nesse sentido, 

não é à toa que a Rússia é membro permanente no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, diretamente responsável pela atuação da ONU nos conflitos internacionais, 

inclusive podendo vetar resoluções113. 

 Fazendo um recorte regional no Médio Oriente, a Rússia já demonstrou 

reiteradas vezes seu interesse e influência política nos mais diversos conflitos da região. 

De forma mais direta, a Federação Russa, em sua atuação no Conselho de Segurança, se 
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demonstrou contra qualquer intervenção frente às forças de Khadafi, na Líbia114; na 

guerra civil síria, a Rússia manteve de pé seu apoio ao regime de Bashar al-Assad, 

vetando inúmeras medidas intervencionistas. Esse ano, ainda, usou seu poder de veto 

para entravar acordo de cessar-fogo no país115, mas não rebateu as provocações 

americanas após o ataque aéreo ocorrido em abril116. No conflito israel-palestino, adota, 

juntamente à Liga Árabe, União Europeia e China, o posicionamento de que Jerusalém 

Oriental é a legítima capital palestina. 

 Membro observador da Liga Árabe na sessão a ser simulada, a Federação Russa 

ensejou, em diversos momentos, aproximação e fortalecimento de suas relações 

mútuas117. Em 2012, no início da Guerra na Síria, acordaram na não-intervenção 

externa, entrega de ajuda humanitária e no fim da violência no país.118 Contudo, houve 

discordância entre as duas no que diz respeito à suspensão da Síria na Liga Árabe119 e à 

venda de armas ao regime sírio por parte da Rússia120.  
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SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

 United Nations Secretary-General 

 

   

 A Organização das Nações Unidas (ONU) surgiu em 1945 com o objetivo de 

administrar diversos assuntos, como fome, mortalidade infantil, guerras, bem como 

outros acontecimentos internacionais. Dentro dessas temáticas, ela tem a finalidade de 

conter ou mediar os possíveis conflitos entre as nações mundiais, agindo de forma 

diplomática. Dessa forma, quando acionada, ela envia um grupo ou um representante 

para o local específico, a fim de executar acordos e promover a paz e a segurança121.  

  Nesse contexto, de acordo com sua Carta, o secretário-geral é definido como o 

chefe administrativo da Organização e deve cumprir as funções que lhe são atribuídas 

pelo Conselho de Segurança, Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social e outros 

órgãos, procurando obedecer aos princípios da independência e imparcialidade. 

Ademais, é importante que ele leve ao conhecimento do Conselho de Segurança 

qualquer questão por ele considerada como uma ameaça à manutenção da paz e 

segurança internacional122.  

 Desde 2016 o cargo é ocupado por António Guterres, o nono nessa posição, 

tendo seu mandato duração de 5 anos, renovável uma vez. De junho de 2005 a 

dezembro de 2015, ele atuou como Alto Comissário das Nações Unidas para os 

refugiados (ACNUR). Esse período foi marcado por uma crise gerada pelo 

deslocamento dos conflitos, incluindo Síria, Iraque e Iêmen. Ao mesmo tempo, ele 

conseguiu aumentar a eficácia da organização e aumentar a capacidade de resposta em 

situações de emergência123.  

 Em discurso realizado recentemente, ele reafirmou a importância em manter 

uma relação amigável com a Liga Árabe. Ele declarou que os conflitos desencadeados 

pelos árabes e muçulmanos são prejudiciais, o que abriu espaço para intervenções 
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estrangeiras, manipulação, instabilidade e terrorismo. Segundo seu pensamento, esses 

fatores influenciam negativamente no aceitamento e adaptação dos refugiados, uma vez 

que muitos países fecham suas fronteiras e invocam sua religião para justificar esse 

posicionamento. Para ele, as diferenças devem ser resolvidas pelo diálogo e cooperação, 

para que os ciclos de violência e conflito encerrem e as nações possam viver em paz124. 

 

 

SÍRIA 

 الجمهورية العربية السوري

 

A República Árabe da Síria é um país localizado no Oriente Médio, cujo 

território faz fronteira com Líbano, Jordânia, Israel, Iraque e Turquia. A família al-

Assad, que se encontra no poder desde 1971, inicialmente na figura de Hafez al-Assad, 

sucedido pelo seu filho Bashar al-Assad após a sua morte, pertence à minoria “alauíta”, 

que corresponde a uma corrente xiita, em detrimento da maioria da população sunita125. 

O panorama social e político evidencia, de plano, as motivações da guerra civil 

que assola o país há sete anos. O governo concede diversos privilégios à uma parcela 

ínfima da população, enquanto cerca de 70% não se sentiam representados e sufocados 

pela ditadura que imperava no país há 40 anos. Assim, impulsionado pelo fenômeno da 

Primavera Árabe, manifestações pacíficas foram realizadas para a implementação da 

democracia no país 126.   

 A comunidade internacional, destarte, voltou sua atenção para o que estava 

acontecendo no país: Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Segurança, ACNUR, 

UNICEF, e assim por diante. A nível regional, a Liga dos Estados Árabes suspendeu o 

assento do governo da Síria, entregando-lhe às forças da oposição, em resposta à 
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repressão do governo contra a população. O posicionamento da Liga, inclusive, foi 

elogiada pelo outrora Secretário-Geral da Onu, Ban Ki-Mon127.  

 Nesse ínterim, a Coalizão das Forças Revolucionárias vem participando das 

cúpulas da Liga Árabe, alertando os países árabes para a ilegitimidade do governo e o 

sofrimento que os sírios vem passando, sobretudo os refugiados que se encontram na 

Jordânia, no Líbano e no Iraque sem perspectivas de retornar ao lar.  

 

 

                                         SOMÁLIA 

 جمهورية الصومال الفدرالية                                        

        

 A República Federal da Somália, reconhecida como a Somália e com capital em 

Mogadíscio, é um país localizado no Chifre da África. Com uma população quase em 

sua unanimidade professante do Islã, a Somália passa por problemas no que tange à 

garantia de sua segurança interna. Saliente-se que o Governo Federal da Somália 

disputa áreas de influência contra o grupo terrorista Al-Shabab.  

Além disso, os problemas relacionados à luta pelo separatismo por parte da 

Puntilândia e da Somalilândia reforçam o grave problema da instabilidade política. Em 

2017, foi eleito o presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, em primeira 

votação democrática desde 1969, tendo como principais desafios a serem enfrentados a 

manutenção da democracia, a batalha contra corrupção e contra grupos extremistas. 128 

       Sendo assim, o Iêmen mesmo passando por um grave conflito, vem tendo grande 

importância no tráfico de armas que guarnece o Al-Shabaab, as forças governamentais e 

outras milícias. O Egito e a Líbia tiveram também forte atuação na resolução da grave 
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problemática somali, auxiliando em diversos episódios no fortalecimento de sua 

segurança nacional.129 

       Quanto ao conflito entre o Catar e a Arábia Saudita, vale ressaltar que o governo 

federal somali condenou o rompimento dos países do CCG com os cataris. Ao mesmo 

tempo, as regiões semiautônomas da Puntilândia e Somalilândia apoiam a Arábia 

Saudita na crise contra os cataris. Ressalte-se que a situação do governo federal somali é 

bastante complicada: ao mesmo tempo que depende dos investimentos dos sauditas e 

dos emiradis para a sua economia, sua aproximação política com o Catar e a Turquia 

tem alterado fortemente suas posições no que concerne ao conflito referido.130 

       No que tange ao fortalecimento da segurança nacional árabe e a resolução dos 

conflitos internos do Oriente Médio, a Somália entende que a unificação dos esforços 

dos países árabes no intuito de combater o extremismo e o terrorismo é de vital 

importância para a reconstrução de seu país e, sobretudo, para construir um ideário de 

paz, segurança e estabilidade numa região tão acometida pela instabilidade política. 

 

  

SUDÃO 

 جمهورية السودان 

 

 A República do Sudão é um país africano que recentemente passou por um 

processo de separação com o Sudão do Sul. Por meio de um referendo, realizado em 

janeiro de 2011, 99% da população apoiou a divisão entre os países. Enquanto o Sudão 

do Sul possui um território rico em petróleo, o Sudão conta com oleodutos e 

refinarias131. 
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A razão para a separação foi o grande abismo cultural e social entre as 

populações. Enquanto o norte é um povo predominantemente árabe e islâmico, o sul é 

composto por vários grupos étnicos, de maioria cristã ou animista. Consequentemente, 

no âmbito político, a população do sul rejeitava as medidas que os políticos islâmicos 

buscavam implementar, de aplicação da Sharia, por considerar medidas de imposição 

da lei islâmica132.  

Desde 2003, no Oeste do Sudão, vem acontecendo um conflito consagrado como 

“Conflito em Darfur”, que, inclusive, foi o que originou a acusação pelo Tribunal Penal 

Internacional (TPI) de que o Presidente Bashir vinha cometendo graves crimes contra a 

humanidade, como o crime de genocídio133. A ordem de prisão expedida contra Bashir 

foi repudiada pela Liga dos Estados Árabes, sob o argumento de que é uma interferência 

externa no conflito134. Na cúpula de 2017, o representante sudanês afirmou que a ação 

do TPI era para meros fins políticos, manchando a imagem do Sudão, e não para 

alcançar qualquer justiça internacional.  

A nível regional, o Sudão cortou as relações diplomáticas com o Irã, em 

solidariedade à Arábia Saudita135. Além disso, os sudaneses estabeleceram relações 

bilaterais com a Palestina, por entender que o apoio deve avançar para uma perspectiva 

mais concreta. Elogia os esforços do Kuwait nas negociações sobre o conflito do Iêmen, 

bem como conclama por uma solução pacífica da crise síria.  
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TUNÍSIA 

 الجمهورية التونسية 

                                     

 A República Tunisiana é um país situado na região da África do Norte, a qual se 

tornou independente do domínio francês em 1956, proclamando uma República em 

1957. A partir de então, a Assembleia Constitucional Democrática permaneceu no 

governou até 2011, quando foram desencadeados os primeiros protestos contra as más 

condições de vida e clamando por reformas políticas. Essas reivindicações inspiraram a 

Primavera Árabe, sendo uma onda de levantes civis semelhantes136.  

 O estopim dessa situação foi em dezembro de 2010, quando Mohammed 

Bouazizi ateou fogo contra o próprio corpo como forma de manifestar sua revolta à 

opressão propagada pelo governo. Diante disso, foi requisitada a realização de novas 

eleições, as quais foram realizadas em outubro de 2011. Ao mesmo tempo, iniciaram-se 

as providências para a elaboração de uma nova Constituição, a qual procura garantir a 

igualdade entre homens e mulheres137.   

 Atualmente, o país está sob a administração do presidente Béji Caïd Essebsi e do 

Primeiro-ministro Youssef Chahed. Depois de sete anos desde a revolta de 2011, a 

economia ainda em crise e o setor de turismo, muito importante localmente, entrou em 

decadência. Em janeiro, a população foi às ruas para protestar contra o aumento dos 

impostos que o governo anunciou para o ano de 2018138.  

Em relação à sua política externa, tem-se que um de seus principais apoiadores é 

a União Europeia, a qual ajuda no fortalecimento da economia do país139. Além dela, no 

passado, Tunísia e Catar desenvolveram uma relação na esteira da revolução 
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tunisiana140 e já chegaram a se reunir para propor a criação de uma força árabe que fosse 

capaz de manter a paz e a segurança na Síria141. Pelos tunisianos considerarem que nem 

o islamismo e nem a ditadura vão voltar ao país, a relação com o Irã é de divergência 

quanto ao pensamento político142. 

 

 

TURQUIA 

Türkiye Cumhuriyeti 

 

 

 

Antes o centro do Império Otomano, a moderna república secular da Turquia foi 

estabelecida na década de 1920 pelo líder nacionalista Kemal Ataturk. Por atravessar os 

continentes da Europa e Ásia, sua localização estrategicamente importante deu-lhe uma 

grande influência na região e, em 1923, a República foi criada.143 

 Na conjuntura atual uma pessoa ganha destaque: Recep Tayyip Erdogan chegou 

ao poder em 2003, na sequência de uma vasta vitória eleitoral do Partido da Justiça e 

Desenvolvimento (AKP), de origem islâmica, do qual foi membro fundador. Ele passou 

11 anos como primeiro-ministro da Turquia antes de se tornar o primeiro presidente 

eleito diretamente em agosto de 2014.144 

Em julho de 2016, o governo do AKP resistiu a uma tentativa de golpe que 

deixou 256 mortos. 145Pouco tempo depois, um referendo em abril de 2017 apoiou a 

mudança para um sistema presidencial de governo com amplos poderes concentrados no 
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Executivo, o que aumentaria significativamente os poderes de Erdogan.  A população 

teme que a medida inaugure um governo autoritário.146 

No âmbito externo, a Turquia é vista pela União Europeia como parte vital dos 

esforços para controlar o fluxo de migrantes do Oriente Médio. A adesão à UE tem sido 

uma ambição turca e eles afirmam que sua associação beneficiaria ambos os envolvidos, 

já que estão contribuindo ativamente com esforços para enfrentar muitos desafios que 

também afetam a Europa.147 Além disso, é parte integrante do continente e de quase 

todas suas instituições, que incluem o Conselho da Europa, a Organização para a 

Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e outros numerosos fóruns.148 

O país é também membro ativo da Organização da Cooperação Islâmica (OCI), 

da OTAN e do G20, neste último desde a sua criação, e tem promovido nexos de 

desenvolvimento humanitário, assim como crescimento econômico inclusivo e 

distribuição equitativa. No total, são 28 parcerias estratégicas, Conselhos de Cooperação 

de Alto Nível com 20 países, Mecanismos Regionais Trilaterais e vários mecanismos 

em níveis ministeriais que fornecem uma vasta rede de cooperação.149 

 A Turquia tem perseguido uma política de portas abertas para os sírios e outros 

que tiveram que fugir da destruição em seu próprio país. Mais de 3 milhões de sírios se 

abrigaram lá, o que fez dela o maior país anfitrião, segundo dados do ACNUR. A 

Turquia tem combatido ativamente o terrorismo desencadeado por qualquer organização 

sob qualquer pretexto.150 
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UNIÃO AFRICANA 

African Union 

 

 

Fundada em 2002, a União Africana é uma organização internacional cujo 

intento é o de aproximar e integrar os países do continente africano nos mais diversos 

aspectos. Formada por 54 países membros, a organização foi fundada em substituição à 

antiga Organização da Unidade Africana151.  

 Sua atuação é de grande valia ao continente, uma vez que busca o respeito aos 

direitos humanos, uma economia aberta, a defesa da democracia e legitimidade e 

transparência nos governos de seus Estados-membros152.  

 A presença de uma delegação da União Africana na cúpula da Liga dos Estados 

Árabes se faz, antes de mais nada, pela congruência de países membros em ambas as 

organizações, de modo que os interesses e a segurança desses países árabes também 

significam os interesses e a segurança da União Africana. Fazem parte de ambas as 

organizações o Comores, o Djibouti, o Egito, a Líbia, o Marrocos, a Mauritânia, a 

Somália, o Sudão e a Tunísia.  

 A atuação da União Africana também ganha um viés de segurança internacional, 

vez que se ocupa com a mediação e a prevenção de conflitos, como o conflito etíope-

somali e os conflitos de Darfur no Sudão153.  União Africana e Liga dos Estados Árabes 

andaram lado a lado, por exemplo, no apelo ao cessar-fogo e retirada de tropas etíopes 

na Somália154. No Sudão, a União Africana trabalhou em missão conjunta com a ONU 
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através da UNAMID, na busca por soluções negociadas e por cessar-fogos, como 

aconteceu em 2016.155  

 

  

    UNIÃO EUROPEIA 

 European Union 

 

 

A União Europeia (UE) é uma união econômica e política de 28 

Estados independentes, situados principalmente na Europa. Os objetivos da União 

Europeia são muitos, como promover a paz; garantir a liberdade, a segurança e a justiça, 

sem fronteiras internas; favorecer o desenvolvimento sustentável e uma economia de 

mercado altamente competitiva, com pleno emprego, progresso social e proteção do 

ambiente; lutar contra a discriminação; promover o progresso científico e tecnológico; 

estabelecer uma união econômica e monetária; entre outros.156 

A política europeia de vizinhança da UE regula suas relações com os 16 países 

vizinhos do Sul e do Leste. São estes: Argélia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, 

Marrocos, Síria e Tunísia, ao sul e Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, 

República da Moldávia e Ucrânia, ao leste. Com o intuito de reforçar as relações da UE 

com os seus vizinhos, essa relação permite uma associação política, uma integração 

econômica e uma maior mobilidade entre as pessoas.157 

Com a expansão da União Europeia, os países ao Leste da Europa passaram a 

ser vizinhos próximos e a interferir diretamente na estabilidade e prosperidade da UE. 

Assim, em 2009, foi lançada uma iniciativa política para reforçar as relações entre a 

União e os seis países vizinhos da Europa ao Leste. Mais tarde, no contexto da 

Primavera Árabe, a UE relançou a sua política europeia de vizinhança para prestar um 

melhor apoio aos parceiros envolvidos nas reformas em prol da democracia, do Estado 
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de Direito e dos direitos humanos. Ela pretendia fomentar um desenvolvimento 

econômico inclusivo e promover parcerias com grupos e organizações, paralelamente às 

relações da UE com os governos desses países.158 

A União Europeia também apoia os países vizinhos que enfrentam situações de 

conflito e de crise. Como exemplo, desde 2011 contribuiu com mais de 3,2 milhões de 

euros para apoio às vítimas da crise na Síria e se tornou o principal doador neste 

conflito. A UE procura igualmente ajudar a Líbia a sair da sua atual situação de 

desequilíbrio na política e na segurança. Além disso, apoia os esforços internacionais 

para instaurar a paz no Oriente Médio e desempenha um papel determinante na 

condução das negociações de paz em nome da comunidade internacional.159 
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