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No deserto, as leis demográficas de Malthus determinam tudo

E

ste artigo é o quarto gadas à biologia da vida no deserto, a eram conduzidas por algum governo for- sária do Profeta Muhammad. Era sincerade uma série sobre a guerra é a mais vital atividade das tribos, te, estável e determinado. Mas quem es- mente piedoso, mas ruim dirigente. No
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política
no Oriente Mé- tanto quanto a caça é vital para os preda- tuda o outro lado, o religioso, só enxer- seu mandato de 12 anos (644 a 656 DC) a
Greggio
dio. Como dissemos, o dores. Assaltar caravanas, cidades ou ga divisões, rivalidades e guerra civil, aber- situação geral do Império se tornou instáúnico jeito de entendê-la é mergulhar nas acampamentos das tribos rivais, longe de ta ou latente, entre as facções em dis- vel, com manifestações e revoltas nos
origens e nos primeiros tempos do Islam, serem considerados como crimes eram puta do califado. Os fatos indicam que territórios conquistados. Era óbvio: o
entre os séculos VII e XIII DC. Nesse pe- feitos de armas altamente honrosos, que aconteciam, em verdade, duas Histórias Império se deteriorava por causa do odioso regime estabelecido por ‘Umar. Não
ríodo se formaram os mais importantes O exaltavam os xeiques e eram cantados pe- simultâneas e desencontradas.
Abu Bakr morre em 634 DC e é eram apenas os povos dominados e os
Profeta Mohammad morreu em 632 DC los poetas, Essas ações de guerrilhas se
sem indicar seu sucessor. A precária co- denominavam ghazzwat , cuja sucedido por ‘Umar ibn al-Khattab. No recém convertidos ao Islam. A discrimializão das tribos da Arábia recém conver- pronúncia aproximada em português se- período de ‘Umar – dez anos, de 634 a nação atingia também as tropas árabes
tidas ao Islam quase se desfez. Entre as ria gazauát, que deu origem ao termo rá- 644 – as tropas árabes conquistam a Sí- aquarteladas no sul do Iraque e no Egito.
Não obstante, as conquistas militaria, a Palestina, o Líbano, o Iraque, grantribos do deserto, o modo natural e legí- zia em português.
timo de sucessão era o da linhagem genéAntes de prosseguir, um esclareci- de parte do Irã e o Egito Rios de dinhei- res se expandiram até a Ásia Central. Em
tica de acordo com regras semelhantes às mento ao leitor: não condene os beduínos ro, na forma de moedas de ouro ou prata Damasco, na Síria, seu primo Muáuia conpraticadas em todo o mundo: filhos suce- por seu abominável comportamento sem dos impostos, inundam os erários do solidava seu poder e aos poucos transdem aos pais etc., e, se a linhagem direta compreender seus motivos. Os desertos da Califado em Medina. Coube a ‘Umar ad- formava a cidade no centro administratise quebra, prossegue pelas linhagens co- Arábia só têm pastagens e água para me- ministrar a nova situação – e ele o fez da vo e militar do Império árabe em formação.
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na com a família, prefere manteranteior: Embora Muhammad fosse líder espiritual, de fato tinha grande nos de 1 milhão de habitantes. Para sobre- pior forma possível, impondo um utópi- se distante para não ser acusado de faautoridade temporal. O Islam era Lei viver, cada grupo precisa de grandes ex- co regime de supremacia teocrática ára- zer política em causa própria. Muáuia,
universal que se aplicava ao indivíduo, tensões e do controle de rotas e de pontos be que, na prática, fomentou parasitis- que também comparecera à peregrinaà família,’a saúde, à educação, ao co- de aguada. Como a população total ten-de mo, privilégios, separações e ressenti- ção, alarmado com o perigo, oferece enmércio, à Justiça civil e penal, à guerra. a aumentar além do limite máximo, o único mentos. Segundo o Professor Phillip Hitti, o viar suas tropas sírias para proteger o
Era inevitável, portanto, que o chefe es- modo de manter o equilíbrio é a guerra. É plano de ‘Umar estabelecia três diretri- Califa, mas ‘Uthman não aceita, por temor provocar guerra civil.
zes:
piritual do Islam – Mohammad – fosse cruel, mas é lei da Natureza.
Sentindo-se senhores da situa1. Nenhum infiel (kafir) teria pertambém governante e político de facto.
Voltando à nossa narrativa. Abu
A sucessão de Mohammad devia Baker ofereceu aos árabes uma nova pers- missão para viver na Península Arábica. ção, os rebeldes exigiram a renúncia de
2. Muçulmanos árabes deveriam ‘Uthmann. Sitiaram sua casa e finalmente,
ser resolvida imediatamente pelos líde- pectiva guerreira muito superior às tradires de Meca e Medina, sob pena de desin- cionais rázias: a Guerra Santa contra os se separar das populações submetidas e em junho de 656 DC, escalaram os muros
tegração da comunidade universal dos dois maiores impérios da época, o Bizan- constituir uma exclusiva aristocracia mi- e o assassinaram. Em seguida ofereceram
crentes. O Islam, naquela fase, não tinha tino e o Persa. Em vez de lutarem entre si, litar e administrativa. Todos os incluídos seu lugar a Áli. O Califa legítimo devia ser
organização política e administrativa: as tribos deveriam se unir sob a bandeira nesta classe receberiam vencimentos ou eleito entre os membros de um conselho
era uma frágil coalizão de tribos, uma do Islam e, em nome de Deus, atacar as soldadas, se administradores ou milita- de seis representantes, votado pelos seus
nação em formação, que ainda não se duas antigas e civilizadas potências, onde res, ou pensões, caso fossem aposen- pares. Áli era um dos seis, mas não podia
aceitar o título naquelas circunstâncias.
organizara como Estado.
havia riquezas incalculáveis, próspe- tados, inválidos, órfãos ou viúvas.
3. Todos os demais povos do Im- Diante disso, os rebeldes procuraram ouFormaram-se dois partidos: os le- ras cidades, belas mulheres, incontágitimistas, que indicavam Áli como su- veis escravos, tudo, enfim, para conquis- pério seriam apartados em castas su- tros membros do conselho, mas nenhum
cessor; e os republicanos, que preferiam tar. A oportunidade era excelente, pois balternas obrigadas a servir à aristocra- aceitou. Enfim, para evitar o agravamento
um sucessor indicado pela comunidade os dois impérios estavam exauridos pe- cia árabe. Os convertidos ao Islam se- da crise, chegou-se s um consenso e Áli
islâmica. Venceram os republicanos, que las recentes guerras entre si e devasta- riam isentos dos impostos devidos pe- foi escolhido e aceitou.
Depois de três frustrações, vencera
indicaram Abu Bakr, que não figura na dos por epidemias de peste bubônica. los infiéis, mas não seriam admitidos na
o lado legitimista na sucessão do Profeta.
nossa árvore genealógica, como primeiComo consequência da hábil po- aristocracia.
O regime estabelecido por ‘Umar ge- Mas os perdedores não aceitaram e exigiro califa após Muhammad. Seu califado lítica de Abu Bakr, formou-se na Peníndurou apenas dois anos, de 632 a 634, sula Arábica uma nova força militar di- rou rancores e revoltas, especialmente ram o esclarecimento do assassinato de
quando morreu.
fícil de controlar, que passou a atuar por parte dos convertidos ou dos prisio- ‘Uthman, implicando que Áli seria cúmplice
neiros de guerra reduzidos à escravidão. ou mandante. Muáuia, solidamente estabeNos dois anos de seu curto califado, com seu próprio ímpeto.
A partir desse ponto a História do Um destes, militar persa, assassinou lecido em Damasco, assumiu o comando da
Abu Bakr se dedicou a submeter e apazioposição. A partir daí, o Islam se dividiu em
guar as tribos e a unir a Arábia numa só Islam se divide em duas vertentes, a mi- ‘Umar em 644 DC.
Seu sucessor, ‘Uthman ibn ‘Affan, facções, as quais depois se subdividiram,
coalizão nacional. Conhecendo a mente litar e a religiosa, cada uma com sua pródos beduínos, usou o melhor dos argumen- pria dinâmica interna. Quem acompanha a pertencia à linhagem dos Umayya. A elei- e assim perduram até hoje.
Continua no próximo número do
tos para uni-los e arregimentá-los: a Guer- brilhante série de conquistas árabes en- ção foi contestada devido ao passado de
ra Santa contra os “infiéis”. Por razões li- tre 634 e 750 AD tem a impressão de que sua família, líder da elite de Meca, adver- INCONFIDÊNCIA.
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