
que gradualmente formaram um lar nacio-
nal judaico após a declaração de Balfour 
de 1917. 
Embrião do actual estado de Israel. 
Sim. E surge a Turquia organizada por 
Ataturk como um país verdadeiramente 
laico, separando religião e Estado. Os 
muçulmanos não podiam surgir como tal 
nas ruas, nem cristãos, nem qualquer reli-
gião. O culto confinava-se às respectivas 
mesquitas e igrejas, a antiga basílica bizan-
tina de Santa Sofia foi transformada num 
museu... A laicização foi acelerada, abo-
liu-se o califado e adoptou-se o alfabeto 

ocidental em substituição da escrita ára-
be. E o exército passou a ser cada vez mais 
forte, o esteio da vitória sobre Gallipoli.  
Há quem diga que a Turquia de Ataturk 
está sob ameaça, considerando a inge-
rência de religião na política pela mão 
de Recep Tayyip Erdogan. 
Exactamente. Já houve até um primeiro-
-ministro anterior, [Necmettin] Erbakan, 
que foi afastado por ser islamita. Erdo-
gan procura fazer uma revolução no sen-
tido do islamismo, muito moderado com-
parado com a Irmandade Muçulmana, 
mas ainda assim ligado à religião. Um dos 
aspectos muito chamados à atenção é que 
a mulher do presidente [Abdullah] Gül e 
a do primeiro-ministro Erdogan usam o 
véu muçulmano. É uma assunção forte 
da sua cultura islâmica, baliza logo fron-
teiras. Essas marcas ligadas ao islamis-
mo provocaram a revolta da praça Taksim, 
à semelhança e certamente por influên-
cia das outras revoluções no mundo ára-
be e noutros sítios. Mais uma vez pela 
mão da juventude, que se opõe a essa isla-
mização – mesmo que suave – de Erdo-
gan. Agora como se encara o presente? 
Por um lado, há uma melhoria da situa-
ção económica, 6% de aumento do PIB 
anual. Por outro, um exército poderoso, 
herdado da Guerra Fria em que a Tur-

quia era aliada preferencial dos EUA. Erdo-
gan tem muito prestígio, já foi várias vezes 
sufragado nas urnas, conseguiu essa revo-
lução económica e leva a cabo uma polí-
tica internacional hábil. 
Fala da aposta na adesão à UE? 
Sim, mantém essa ligação preferencial à 
Europa e também uma ligação preferen-
cial às repúblicas ex-soviéticas turcófonas 
muçulmanas, através do pacto de Anca-
ra, feito logo em 1990 aquando da desa-
gregação da URSS: Azerbaijão, Turque-
menistão, Cazaquistão, Uzbequistão e Quir-
guistão. Depois ainda outra ligação ao 
antigo império Otomano, que vai desde a 
Argélia ao Egipto e ao Iraque. A Turquia 
gosta de se apresentar como país líder des-
tes antigos grupos, é evidentemente uma 
carta a jogar por Erdogan, uma estraté-
gia de três vértices, não esquecendo que 
os Balcãs – Bósnia-Herzegovina, Macedó-
nia, obviamente a Albânia e sobretudo o 
Kosovo – são de influência turca. 
A democracia como a conhecemos é 
implementável no mundo árabe ou é 
um conceito imposto pelo Ocidente? 
O problema da democracia tem a ver sem-
pre com a famosíssima frase: “A demo-
cracia é o pior dos regimes com excep-
ção de todos os outros.” [risos] De facto 
ainda não se encontrou uma via melhor. 

E isso acaba por encontrar uma verifica-
ção no Egipto hoje. A destituição de um 
presidente eleito democraticamente sus-
citou uma revolta popular, qualquer que 
seja o futuro do país do ponto de vista 
político nos próximos dias, meses, anos, 
hoje a legitimidade é reconhecida, pelo 
menos, por uma grande parte dos egíp-
cios e por parte significativa do mundo 
ocidental – que se encontra confrontado 
com este dilema de apoiar ou não a revo-
lução contra um presidente eleito. Mas 
até pelo facto de ter suscitado revoltas 
contra Mursi e contra a destituição dele 
mostra que já existe uma certa adesão [à 
democracia]. 
A Primavera Árabe deu razão aos cépti-
cos que não crêem na mudança de sta-
tus quo no mundo árabe? 
Esses países conhecem as quatro estações 
do ano: a Primavera, o Verão, o Outono, o 
Inverno... [risos] 
E de volta à Primavera... 
Isso. Temos sempre esperança nos calo-
res do Verão, esperemos que o bom tem-
po regresse e que as estações venham a 
conhecer, também no mundo árabe, as 
suas quatro expressões que são, no fun-
do, o garante da vida humana. A vida foi 
criada mediante condições climáticas favo-
ráveis aos humanos. 


