
O País 
O Reino da Arábia Saudita está localizado na Ásia Ociden-
tal, fazendo fronteira com a Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, 
Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen. Sua popu-
lação é de 25,7 milhões de habitantes. O destaque da eco-
nomia árabe fica por conta da produção de petróleo, visto 
que o país possui a maior reserva do mundo. Membro da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
o país é entre os membros dessa organização, o líder na 
produção de petróleo. Além disso, a Arábia Saudita tam-
bém  produz gás natural. O país também é membro do 
Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pér-
sico, da Organização da Conferencia Islâmica (OCI) e do 
Grupo dos Vinte (G20). 

A Arábia Saudita e o Terrorismo 

A insurgência na Arábia Saudita é um conflito armado no 
país envolvendo supostos combatentes islâmicos radicais 
associados à al-Qaeda, contra os governantes do país, a 
Casa de Saud. Os objetivos da insurgência incluem ataques 
a civis estrangeiros, principalmente civis de países aliados 
ao regime saudita como os ocidentais, assim como as for-
ças de segurança sauditas. Iniciada em 2000, a insurgência 
se intensificou em 2003, e trouxe a tona ataques ocorridos 
no país desde 1995. No cenário internacional, o país é acu-
sado de financiar grupos terroristas. Esse argumento baseia
-se em histórias de doações sauditas a grupos militantes 
nos anos 1980, quando abastados árabes da região do Gol-
fo contribuíam com altas somas de dinheiro para apoiar o 
chamado mujahidin contra as tropas soviéticas de ocupa-
ção no Afeganistão. Além disso, o país é acusado por al-
guns de ter criado aquilo que é hoje o grupo terrorista do 
Estado Islâmico. O país enfrenta varias ameaças terroristas 
de grupos que buscam poder e autonomia no território. Os 
principais atentados que ocorrem no país incluem carros e 
homens-bomba. Alguns grupos internacionais são acusa-
das de serem os responsáveis pelo ataque em resposta às 
relações do país com os Estados Unidos da América (EUA). 

O contraterrorismo árabe  saudita 

O malique (rei da Arábia Saudita), na tentativa de comba-
ter a insurgência, de maneira radical, autorizou algumas 
medidas agressivas, tais como o enforcamento e a tortura 
em locais públicos. Recentemente a Arábia Saudita anunci-
ou a formação de uma coligação islâmica contra o terroris-
mo, que inclui 34 países de África, Ásia e Península Arábica. 
A nova coalizão contra o terrorismo inclui nações com 
grandes exércitos, como o Paquistão, a Turquia e o Egito, 
bem como países em guerra com militares em apuros, co-
mo a Líbia e o Iêmen. A Arábia Saudita auxilia na coalizão 
dos EUA que tem objetivo combater o Estado Islâmico na 
Síria e no Iraque. Ademais, o país também conduz inter-
venção militar no Iêmen contra os rebeldes xiitas conheci-
dos como houthis . 
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