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Análise

Quais são as lições da guerra?

S tephen J. Hadley, que há uma
década teve um papel primor-
dial na decisão do governo ame-
ricano de iniciar uma guerra

contra o Iraque, referiu-se aos inúme-
ras equívocos e hipóteses inexatas da
Casa Branca durante o governo George
W. Bush que conduziram à guerra, co-
mo “falta de imaginação”. Suas explica-
ções sobre o que deu errado contêm
muitas lições para o caso de duas crises:
da Síria e do Irã, com as quais o presiden-
te Barack Obama se defronta.

Hadley disse a um pequeno grupo reu-

nido em Washington na tentativa de ex-
trair as lições a longo prazo da guerra no
Iraque, que jamais ocorreu a ele ou seu
chefe, o presidente Bush, perguntar: “e
se Saddam Hussein estiver usando to-
dos esses subterfúgios porque, na verda-
de, ele se desfez das armas de destrui-
ção em massa e não quer que os irania-
nos saibam?” A Casa Branca e as agên-
cias de inteligência precipitaram-se pa-
ra a conclusão de que o líder iraquiano,
que havia tentado no passado dotar-se
de armas de destruição em massa, devia
ainda estar na mesma busca. “Ocorre

que essa era a pergunta mais importan-
te em termos do fracasso da inteligên-
cia que nunca foi feita”, disse Hadley.

A experiência do Iraque paira sobre
todas as decisões importantes que a
equipe de política externa de Obama
precisa tomar diariamente. E sobre to-
dos os debates cotidianos quanto a in-
tervir – com armas pesadas ou uma ação
secreta mais efetiva – na Síria. E per-
meia a discussão sobre o progresso nu-
clear do Irã. “Pensamos nas analogias
com o Iraque o tempo todo”, afirmou
um funcionário do alto escalão do gover-

no. “Mas estaria mentindo se dissesse
que há um consenso claro – mesmo den-
tro do governo – quanto ao que essas
lições nos informam.”

É o caso da Síria – o atual e mais urgen-
te tema de debate do governo, no que
diz respeito a uma intervenção. Nin-
guém fala em enviar tropas americanas:
há dois anos, durante a intervenção ame-
ricana e da Otan na Líbia, Obama dei-
xou claro que o envio de soldados e a
ocupação que se seguiria estavam fora
de questão.

É provável que algumas hipóteses er-
radas que Hadley hoje admite contribuí-
ram para a invasão e ocupação america-
na do Iraque – que os partidários de Sad-
dam Hussein deviam ser eliminados do

A experiência iraquiana
influencia importantes
decisões do governo Obama,
principalmente sobre a Síria e
o programa nuclear do Irã

Al-Qaeda reivindica atentados no Iraque
Radicais dizem se vingar de execuções de sunitas; iraquianos mostram-se indiferentes aos 10 anos da invasão dos EUA ao país do Golfo

BAGDÁ

Uma milícia sunita que atua
em nome da Al-Qaeda no Ira-
que assumiu ontem a autoria
dos ataques que mataram cer-
ca de 60 pessoas no país na ter-
ça-feira, em meio ao aniversá-
rio de uma década da invasão
americana à nação do Oriente
Médio – que destituiu o dita-
dor Saddam Hussein do poder
e desencadeou uma crise polí-
tico/sectária que tem se inten-
sificado após a retirada das
tropas dos EUA, no fim de
2011.

Em um comunicado publica-
do em seu site, os militantes do
Estado Islâmico do Iraque afir-
maram ter praticado os atenta-
dos com carros-bomba e outros
artefatos explosivos para vingar
os “massacres” de sunitas conde-
nados pela Justiça iraquiana que
acabaram executados nas pri-
sões do país, atualmente gover-
nado pelo premiê xiita Nuri al-
Maliki.

O movimento radical não fez
nenhuma menção à Guerra do
Iraque, apesar de ter assumido
responsabilidade pelos atenta-
dos exatamente dez anos depois
do dia em que a invasão america-
na foi iniciada por um ataque aé-
reo contra o sul de Bagdá, em
uma tentativa frustrada de ma-
tar Saddam.

A queda do líder ocasionou
um imediato rompimento da or-
dem no país, que favoreceu a as-
censão da Al-Qaeda e outros gru-
pos insurgentes, deflagrando
um conflito sectário – entre suni-
tas, xiitas e curdos – anterior-
mente abafado pela mão de ferro
do ditador.

A maioria dos cerca de 20 ata-
ques da terça-feira teve como al-
vo regiões de predominância xii-
ta em Bagdá. Cerca de 240 pes-
soas ficaram feridas.

O comunicado da Al-Qaeda
exigiu que o governo xiita pare
de executar prisioneiros sunitas
ou “aguarde mais eventos ruins
e mares de sangue”.

“O que os atingiu na terça-fei-

ra foi a primeira gota de chuva, a
primeira fase que, se Deus qui-
ser, continuará, com a vingança
daqueles que vocês executa-
ram”, declarou o movimento ra-
dical.

Especialistas afirmam, po-
rém, que os sunitas radicais não
representam a totalidade dos
adeptos dessa vertente do isla-
mismo no Iraque. Há ainda lai-
cos e nacionalistas, o que afasta
o sunismo, a principal minoria
no Iraque – do qual Saddam fazia
parte, apesar de não ser religioso
–, de uma unidade para obter ga-
nhos políticos reais no país.

A divisão interna não ocorre
apenas entre os sunitas. Na terça-
feira, o clérigo radical xiita Moq-
tada al-Sadr, que formou o Exér-
cito Mehdi para combater a ocu-
pação americana, retirou seu
apoio ao governo do xiita Maliki,
impedindo a participação de cin-
co ministros do premiê nas reu-
niões de seu gabinete.

Indiferença. Os iraquianos não
mostravam interesse ontem pe-
los dez anos da invasão america-
na e o governo do país não organi-
zou nenhuma cerimônia para
lembrar o aniversário da opera-
ção militar que depôs Saddam e
prometia estabelecer no Orien-
te Médio um aliado estável e de-
mocrático do Ocidente. Espera-
se que as autoridades promo-
vam alguma celebração em 9 de
abril, dia da queda de Bagdá.

“Ninguém se importa com es-
se aniversário. Não queremos
nem lembrar disso, porque essa
data marca o começo de uma tra-
gédia que provocou ainda mais
tragédias. É um aniversário dolo-
roso, porque nos livrou de Sad-
dam mas nos trouxe algo ainda
pior”, afirmou o xiita Hussein Ka-
dhim, funcionário do Ministério
do Petróleo. “As únicas coisas
que nos recordam da invasão são
as fotos das vítimas que morrem
todos os dias.”

Na semana passada, anterior à
do aniversário do bombardeio
que inaugurou a ocupação ameri-
cana, a violência aumentou no
Iraque. Segundo levantamento
da agência France Presse, 120 pes-
soas morreram em ações violen-
tas no país. Durante o mês, uma
média diária de dez vítimas foi re-
gistrada pelo órgão de imprensa.

Americanos. Uma década após
a invasão dos EUA ao Iraque, a
representação de Washington
no país do Golfo Pérsico tem di-
minuído rapidamente. A embai-
xada americana em Bagdá e ou-
tras missões diplomáticas no ter-
ritório iraquiano chegaram a ter

mais de 16 mil funcionários, que
hoje são cerca de 10,5 mil.

O embaixador americano no
Iraque, Robert Stephen Bee-

croft, declarou que, até o fim de
2013, a meta do Departamento
de Estado é que 5,5 mil funcioná-
rios continuem atuando nas re-

presentações dos EUA no país –
a maioria, de agentes de seguran-
ça e outros funcionários terceiri-
zados com a função de dar apoio

a menos de mil diplomatas.
“Esse número continuará a

cair”, afirmou o embaixador
americano. / AP e AFP
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ESTADO ISLÂMICO
DO IRAQUE
GRUPO INSURGENTE SUNITA
LIGADO À AL-QAEDA
“O que os atingiu na terça-feira
foi a primeira gota de chuva, a
primeira fase que, se Deus
quiser, continuará, com a
vingança daqueles que vocês
executaram”

O IRAQUE 10 ANOS DEPOIS

Últimas guerras dos EUA Mortes de americanos no Iraque Grupos sectários
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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
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om 200 anos de história.

Para deputado iraquiano,
reconstrução do Iraque
passa por tornar o
país independente de
potências regionais
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A12-A13.




