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Com uma receita anual de US$
30 bilhões em petróleo e um
crescimento econômico de 10%
ao ano, o Iraque volta a exercer
influência econômica e política
no mundo árabe. Todo iraquia-

no sabe que estará melhor vi-
vendo em um país independen-
te do que sob influência do Irã,
da Arábia Saudita ou da Tur-
quia. O país poderá se tornar a
“Suíça” da região, explorando
as identificações étnicas e reli-
giosas de cada grupo com essas
potências regionais.

Essa visão otimista é do presi-
dente do Comitê de Relações
Exteriores do Parlamento ira-
quiano, Humam Hamoudi, de-
putado pelo partido xiita Supre-
mo Comando Islâmico (SCI),
que apoia o governo. A caminho

de uma reunião de parlamenta-
res em Quito, Hamoudi, presi-
dente da comissão que redigiu a
Constituição, concedeu entre-
vista exclusiva ao Estado.

● Até aqui, as milícias xiitas, em-
bora mantenham suas armas,
estão quietas diante dos ataques
dos grupos sunitas. Até quando
será possível contê-las?
Não são sunitas, mas terroris-
tas. Não temos problemas en-
tre xiitas e sunitas, mas entre
grupos sunitas e parte do gover-
no. O clero xiita e partidos do

governo, incluindo o SCI, têm
apoiado reivindicações dos su-
nitas, de reintegração às Forças
Armadas e de empregos no se-
tor público. O problema é co-
mo incluir o maior número pos-
sível de grupos étnicos e religio-
sos no governo. Só temos demo-

cracia há um ano e dois meses,
a partir da retirada americana.
Saímos de décadas de ditadura
sangrenta. É natural que tenha-
mos cometido erros: na prisão
indiscriminada de muitas pes-
soas no combate ao terrorismo;
na nomeação de cargos públi-
cos; na escolha de juízes.

● Os senhores reconhecem que
a desbaathificação (exclusão de
membros do Partido Baath, de
Saddam Hussein, do setor públi-
co), imposta por Paul Bremer
(primeiro administrador america-
no do Iraque) foi um erro?
Isso mesmo. Duas comissões fo-
ram criadas para devolver as
propriedades deles e reinserir
funcionários públicos que ti-
nham sido demitidos. Outras
coisas precisam de mudanças
na Constituição, que o Parla-
mento está preparando.

● Essa nova onda de violência foi
desencadeada pela condenação
à morte (em setembro) do vice-
presidente (sunita) Tareq Hashe-
mi (acusado de comandar ata-
ques contra xiitas). Foi um erro
esse processo contra ele?
Não tem nada a ver. O processo
teve início em dezembro de
2011 e esses ataques começa-
ram agora. Nos protestos pacífi-
cos na província de Anbar, os
manifestantes deixam claro que
aceitam a situação política ira-
quiana, respeitam a Constitui-
ção, mas querem reformas pon-
tuais que podemos promover.
Prova de que o terrorismo não é
sunita foi que os sunitas comba-
teram a Al-Qaeda em Anbar.

● O Líbano tem uma forma de
acomodação de cristãos, sunitas
e xiitas. O Iraque caminhava pa-
ra isso, com um primeiro-minis-
tro xiita, um presidente curdo e o
vice-presidente sunita. É possível
obter isso de novo?
Já temos isso: o presidente do
Parlamento é sunita. Precisamos
definir se, a partir dos diretores-
gerais das estatais, do segundo e
terceiro escalões, vamos distri-
buir os cargos por critérios étni-
cos e religiosos ou técnicos. Mas
queremos que todos participem,
para que não haja injustiças con-
tra um grupo ou outro.

● A Al-Qaeda tinha sido neutrali-
zada com o movimento Desper-
tar, aliança entre os EUA e líde-
res locais sunitas. Por que ela
conseguiu reagrupar-se?
Por causa do conflito na Síria.
Derrotada no Iraque, ela foi para
a Síria. O levante na Síria recebe
muita ajuda logística e financei-
ra da Arábia Saudita, Catar, Tur-
quia e países europeus. Como
são de origem iraquiana, alguns
voltaram para o Iraque, agora

que têm esse apoio.

● Arábia Saudita, Irã e Turquia
disputam influência sobre o Ira-
que, que não quer ser cliente de-
les, e tenta elevar-se a potência
regional. Como o conflito sírio
impacta na estratégia iraquiana?
Hoje, a principal preocupação
desses três países não é o Ira-
que, mas a Síria. Diferentemen-
te do Líbano, da Síria, do Paquis-
tão, etc., no Iraque há integra-
ção entre xiitas e sunitas, por ca-
samentos. A Constituição prevê
a repartição igualitária da rique-
za do petróleo entre todas as
províncias. Todo iraquiano sa-
be que vivendo no Iraque tem
futuro muito melhor do que co-
mo instrumento da política ex-
terna de outros países.

● O primeiro-ministro Nuri Maliki
teve uma ligação com o Irã. Ele
procurou alçar-se à condição de
líder nacional, não apenas xiita.
Mas a Arábia Saudita não corres-
pondeu a suas tentativas de apro-
ximação. Como desmarcar-se
mais do Irã e da identidade xiita?
O Iraque tem uma composição
peculiar. Não há um grupo com
maioria absoluta. Os xiitas têm
entre 55% e 60%. Mas dentre
eles há curdos, turcomanos. Os
sunitas, que são na maioria ára-
bes, somam 40% a 45%. O Ira-
que já experimentou alinhamen-
tos com a Arábia Saudita e com
o Irã. Isso só resultou em guer-
ras e destruição. Cada grupo
tem de aproveitar seu bom rela-
cionamento com os países da re-
gião, para exercer o papel da Suí-
ça e trazer paz para toda a re-
gião. Temos relações estratégi-
cas com os Estados Unidos e,
ao mesmo tempo, com o Irã. Ti-
vemos (em maio) uma reunião
em Bagdá entre o Irã e o Grupo
5+1 (EUA, Rússia, Inglaterra,
França, China e Alemanha). Nos
últimos dez anos, tivemos taxas
de crescimento fantásticas, aci-
ma de 10% ao ano. Teremos nos
próximos anos US$ 30 bilhões
de receitas anuais. O Iraque vol-
tou a exercer influência econô-
mica e política no mundo árabe.

QUEM É

topo das instituições de governo e o
país continuaria funcionando, ou as de-
sastrosas consequências do desmante-
lamento do Exército iraquiano – domi-
navam as ideias de Obama na época.

Alguns dos atuais assessores de Oba-
ma, e muitos militares de alta patente,
afirmam que a real lição oferecida pelo
Iraque é jamais se envolver na recons-
trução de uma sociedade que os EUA
não compreendem e também não po-
dem controlar.

Tanto a ex-secretária de Estado Hil-
lary Clinton quanto o antigo diretor da
CIA, David Petraeus, eram a favor de os
EUA armarem os rebeldes e, nas entreli-
nhas, afirmavam que a experiência do
Iraque não deveria impedir os EUA de

usarem seu poder para alterar o equilí-
brio de forças, especialmente quando o
que se desejava era acabar com o banho
de sangue. Outra pessoa que comparti-
lha da mesma opinião é Anne-Marie
Slaughter, diretora de planejamento po-
lítico do Departamento de Estado na
época de Hillary. Ela afirmou recente-
mente que Obama “tem de encontrar o
meio termo entre nos comprometer-
mos com uma guerra que pode durar
uma década ou não fazermos nada”.

Até agora, pelo menos, a cautela mani-
festada pelo presidente – com base não
só na experiência do Iraque, mas tam-
bém do Afeganistão – tem prevalecido.
Ele se dispôs a intervir na Líbia, pois viu
uma maneira de os EUA influenciarem

de maneira rápida e decisiva no desfe-
cho do conflito com pouco risco de víti-
mas. “Ele não acha que isso é possível na
Síria”, afirmou um dos seus assessores
militares. “Obama considera o conflito
similar ao do Iraque, onde nossas espe-
ranças de fazer algo positivo poderão
ser arrebatadas pela realidade de nos
vermos enredados nas suas sequelas.”

Para alguns veteranos do governo
Bush – muitos ainda insistindo que o
ímpeto no sentido da guerra no Iraque
era justificado, mesmo que a decisão te-
nha sido mal executada –, a hesitação de
Obama sugere que ele aprendeu as li-
ções erradas da guerra do Iraque.

“O presidente Obama parece estar ex-
perimentando a ideia de que, não inter-

vindo na Síria, poderemos evitar a res-
ponsabilidade pelo caos muito previsí-
vel que se aproxima”, disse Peter Fea-
ver, professor da Duke University que
trabalhou com Bush e Hadley.

“Então, quando e se Bashar Assad cair
e o caos previsto por todos ocorrer de
fato, todos diremos, ‘nós dissemos...’. E
aparentemente a posição do governo é,
‘mas não somos responsáveis por isso e,
portanto, não é nosso problema’”. A es-
te argumento, um funcionário do gover-
no respondeu: “É nosso problema, mas
é diferente de dizer que precisamos re-
construir a Síria. Esta é a distinção que
Bush não fez”.

O Irã também fornece outro conjun-
to de lições sobre a experiência iraquia-

na. “O problema era que, no caso das
armas de destruição em massa ira-
quianas, os políticos queriam más no-
tícias”, afirmou James Dobbins, da
RAND Corporation. A equipe de Oba-
ma, embora aparentemente conven-
cida de que o Irã almeja fabricar ar-
mas nucleares, não chegou a dizer
que os iranianos já decidiram entrar
nos estágios finais para fabricar uma
bomba. E a CIA e outras agências de
inteligência, não querendo repetir
seus muitos erros recentes, também
vêm agindo com mais cautela. /
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‘Guerra na Síria
ajudou a reagrupar
grupos jihadistas’

Humam Hamoudi, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento iraquiano

Crise. Para xiita, é necessário incluir o maior número possível de facções no governo

Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina 
Estrada Municipal Manoel Stefani, km 39,5
Itatiba – Estrada Itatiba-Bragança Paulista

Central de vendas: Realização:Serviços, gastronomia 
e hotelaria:

(11) 3888-3000
www.coelhodafonseca.com.br

CR
EC

I J
-9

61

Planejamento 
e intermediação:

Fo
to

s 
do

 lo
ca

l: 
fa

ze
nd

a 
ca

fe
ei

ra
 d

e 
18

72
.

atiba (Decreto Municipal nº 6.015/2011), registrado sob nº R6 na matrícula nº 44.464 do Registro de Imóveis de Itatiba – SP. CRECI J-961 – SECOVI I 191.

om 200 anos de história.

Para deputado iraquiano,
reconstrução do Iraque
passa por tornar o
país independente de
potências regionais
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.
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