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RESUMO

O Iraque é um país situado em uma região de conflitos, com uma economia diretamente

afetada por esse fator. Além de ter grandes problemas sociais e demonstrar ser um Estado

agressivo, possui em seu território grandes reservas de petróleo e gás. Alsácia e Lorena foram

palco de vários conflitos entre França e Império Prussiano, pois esses dois Estados tinham

interesses em suas ricas jazidas de carvão e ferro, duas matérias importantes para o contexto

da evolução industrial que estava ocorrendo na época. A história do embate entre os dois

países se remonta desde a Idade Média, com os Tratados de Westfália , em 1648, onde a1

França anexou o território em seu reinado, sendo devolvida ao Império Prussiano no tratado

de Frankfurt, onde marcou o final da guerra Franco-Prussiana , em 1871. A França, com2

sentimento de vingança, pois sentia que havia perdido o seu prestígio para a Alemanha, fez

frente ao seu rival, nascendo assim o que é chamado de Revanchismo Francês, um movimento

para recuperar sua influência na Europa e tomar de volta às cidades de Alsácia e Lorena, um

dos fatores do começo da Primeira Guerra Mundial. Ao longo desses conflitos, em 1944,

aconteceu a criação da Benelux, um acordo entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo,

sendo a primeira tentativa de uma integração regional na Europa. Somente em 1957, após

vários acordos e tratativas entre diversos países do continente europeu, que a União Europeia

foi criada, sendo o marco para, finalmente, acabar com os conflitos que existiam entre os

Estados da região, principalmente a já aqui mencionada, entre França e a já unificada

Alemanha. O caso do Iraque, se assemelha, em grande parte, com os conflitos citados acima,

lutas por territórios e seus recursos naturais. O Oriente Médio se destaca pelas grandes

reservas de petróleo e gás, principalmente na região do golfo pérsico. Porém, existem outros

fatores que são mais complexos do que somente produtos naturais, entre eles os problemas

sociais, educacionais e religiosos, como citado. Devido a esses fatores e ao histórico de

respostas das agressões no Iraque, a busca por um contexto de paz se torna quase impossível,

ora por ser governado direcionado ao conflito em si, ora por atores externos terem interesses

2 "1870: Paris é cercada pelos alemães – DW – 19/09/2019." 19 set.. 2016,
https://www.dw.com/pt-br/1870-paris-%C3%A9-cercada-pelos-alem%C3%A3es/a-638554. Acessado em 2 dez..
2021.

1 "Congresso de Vestefália - Relações Diplomáticas."
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/relacoesbilaterais/historia-diplomatica?view=article&id=520:congresso-de-
vestefalia&catid=119. Acessado em 1 dez.. 2021.

https://www.dw.com/pt-br/1870-paris-%C3%A9-cercada-pelos-alem%C3%A3es/a-638554
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/relacoesbilaterais/historia-diplomatica?view=article&id=520:congresso-de-vestefalia&catid=119
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/relacoesbilaterais/historia-diplomatica?view=article&id=520:congresso-de-vestefalia&catid=119
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em seus recursos. As relações religiosas também são causas para essas situações, pois motiva

o conflito com outros grupos religiosos e outros Estados.

Palavras-chave: Iraque. Alsácia Lorena. Paz. Benelux.
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ABSTRACT

Iraq is a country located in a region of conflicts and has an economy shaken by this factor. In

addition to having major social problems, it demonstrates to be an aggressive state, however,

it has large reserves of oil and gas in its territory. Alsace and Lorraine were cities that staged

several conflicts between France and the Prussian Empire, as these two states had interests in

their rich deposits of coal and iron, two very important matters for the context of the industrial

revolution that was taking place at the time. The history of the clash between the two

countries goes back to the Middle Ages, with the Treaties of Westphalia, in 1648, where

France annexed the territory during its reign, being returned to the Prussian Empire in the

Treaty of Frankfurt, which marked the end of the war Franco-Prussian, in 1871. France, with

a sense of revenge, having a feeling that it lost its prestige to Germany, faced its rival, thus

giving rise to what is called French Revanchism, a movement to regain its influence in Europe

and take it back the cities of Alsace and Lorraine, which was one of the factors at the

beginning of the First World War. During these conflicts, in 1944, there was the creation of

Benelux, an agreement between Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, which was the

first attempt at regional integration in Europe. It was only in 1957, after several agreements

and negotiations between several countries on the European continent, that the European

Union was created, which was the milestone to finally end the conflicts that existed between

the states of that region, especially the one mentioned above, between France and the already

unified Germany. The case of Iraq is similar, to a great extent, to the conflicts mentioned

above, struggles for territories and their natural resources. The Middle East stands out for its

large oil and gas reserves, especially in the Persian Gulf region. However, other factors are

more complex than just natural products, among them there are social, educational, and

religious problems, as mentioned above. Due to these factors and the history of responses to

aggressions in Iraq, the search for a context of peace becomes almost impossible, either

because it is governed by the conflict itself, or because external actors have an interest in its

resources. Religious relationships are also causing these situations, as it motivates conflict

with other religious groups and other States.

Keywords: Iraq. Alsace. Lorraine. Peace. Benelux.
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1 INTRODUÇÃO

Existe uma relação entre conflitos e desenvolvimento econômico que possa definir a

prosperidade de um Estado? Os estudos das Relações Internacionais ao longo dos anos

buscam compreender em sua totalidade tais conflitos entre nações, sejam eles por territórios,

por poder bélico ou até mesmo por poder econômico.

O mundo passou por duas Grandes Guerras Mundiais que ditaram novas regras ao

Sistema Internacional, forçando a criação de atores supranacionais com o propósito de evitar

novos conflitos, tendo a Organização das Nações Unidas (ONU) como exemplo maior. A

famosa frase “os fins justificam os meios”, do poeta romano Ovídio, citada no livro Heroides,

resume toda a questão de confronto entre países, quer esta disputa tenha como premissa a

busca da paz mundial ou levar democracia a uma certa região.

Com isto em mente, o intuito do presente trabalho é responder a seguinte pergunta: O

desenvolvimento econômico e as relações de interdependência podem reduzir, ou até mesmo

dirimir, conflitos em um país como o Iraque? A hipótese do grupo é que não, que a

interdependência não funcionaria no Iraque.

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, buscamos respostas em teóricos já

consagrados no campo das Relações Internacionais, no que concerne ao Sistema Internacional

e seus atores, utilizando um caso em específico, que ocorreu no continente europeu com a

região da Alsácia-Lorena, um embate entre França e pelo então Império Prussiano, levando ao

Revanchismo Francês e outros conflitos. Com a criação na Benelux, evoluindo para CECA

(Comunidade Europeia do Carvão e do Aço) e, posteriormente, ao que seria finalmente o

esqueleto da União Europeia, a CEE (Comunidade Econômica Européia); seus tratados,

relações, pactos e acordos entre países do continente europeu, fez o impasse de

Alsácia-Lorena findar-se, sendo devolvida ao território francês por fim.

Como metodologia, serão utilizadas fontes e bibliografias confiáveis e conceituadas

como base de estudo, ora para não termos demérito quanto às fontes para embasamento

argumentativo, ora para prestigiar o desenvolvimento com conteúdo fidedigno e garantir que

o leitor estará sempre lendo o que realmente é genuíno com os estudos e teorias aqui

apresentadas. Autores consagrados como Robert Keohane, Joseph Nye, Ernst B. Haas e Émile

Durkheim foram utilizados como fontes de pesquisa, devido suas grandes contribuições para o

eterno debate sobre a busca pela paz.



10

Com esta ideia em mente, após os estudos de caso aqui mencionados, a proposta é

verificar se, de fato, o mesmo pode ser feito dentro do contexto do Oriente Médio.

Utilizaremos como exemplo o Iraque, pois o país é um território onde há conflitos em

demasia, tanto internos, quanto externos, seja por conta do seu acesso ao Golfo Pérsico, onde

há a maior concentração de óleos e gás, seja por conflitos culturais, religiosos ou políticos

com os Estados limítrofes.

2 INTERDEPENDÊNCIA COMPLEXA E INTEGRAÇÃO COMO MEIO DE

SOLUÇÃO DE CONFLITO

Robert O. Keohane e Joseph S. Nye com sua obra clássica “Poder e Interdependência:

A política mundial em transição”, surgido na década de 70, foram ganhas grandes

instrumentações voltadas ao poder internacional, como um âmbito expansível para diversas

áreas do Sistema Internacional, mostrando não ser somente voltada à segurança dos Estados.

Keohane e Nye (1989) buscavam trazer e interpretar um framework, ou seja,

buscavam uma nova forma de política que traria a resolução dos conflitos, sem

necessariamente envolver um conflito armado ou uma guerra propriamente dita. Diante disso,

a dificuldade de encontrar pensamentos que compreendessem a forma da política de

interdependência, os autores se propuseram a “Fornecer um meio de destilar e combinar a

sabedoria em ambas as posições, desenvolvendo um quadro teórico coerente para a análise

política de interdependência". (ESTRE, 2011, p. 19 apud KEOHANE; NYE, 1989, p. 4,

tradução própria). Com isso,

Devemos desenvolver vários modelos diferentes, mas potencialmente
complementares, ou ferramentas intelectuais, para compreender a realidade da
interdependência na contemporaneidade Políticas mundiais. Tão importante quanto,
devemos tentar explorar as condições sob as quais cada modelo terá maior
probabilidade de produzir previsões precisas e explicações satisfatórias. (ESTRE,
2011, p. 19 apud KEOHANE; NYE, 1989, p. 4, tradução própria).

A partir do exposto, busca-se entender como as democracias apresentam e

destrincham essa forma de redução de riscos de guerras e a relação de interdependência e

redes. Segundo o autor, a interdependência refere-se a “situações nas quais os protagonistas

ou os acontecimentos em diferentes partes de um sistema afetam-se mutuamente”. (NYE JR.,

2009, p. 250-251).
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A interdependência, de forma simplificada, significa dependência mútua. Na política
mundial, a interdependência se refere a situações caracterizadas pelos efeitos
recíprocos entre países ou entre atores de diferentes países. Estes efeitos
frequentemente resultam de transações internacionais, fluxos de dinheiro, bens,
pessoas e mensagens além das fronteiras internacionais. Estas transações
aumentaram dramaticamente desde a Segunda Guerra Mundial. (KEOHANE; NYE,
1989, p. 8-9).

Referente a citação anterior, a interdependência define-se como a dependência mútua

entre os estados. Nessa questão a “dependência mútua” dos Estados podem ser por diferentes

perspectivas, seja em âmbito militar, político, social, econômico etc. Com isso, tal

interdependência pode trazer diversos benefícios para os Estados, sendo um país se

beneficiando a partir de outro, ou dois ou mais países sendo beneficiados.

Um ponto muito citado em torno da Interdependência Complexa é a redução da

utilização do poder militar, pois, quanto mais a interdependência complexa é utilizada, menos

os governos utilizam seu poderio bélico contra outros governos. Ou seja, a força militar se

torna irrelevante para resolver uma disputa entre os membros de uma determinada aliança.

Como seria o mundo se três pressupostos básicos do realismo fossem invertidos.
Esses pressupostos são que os Estados são os únicos protagonistas importantes, a
força militar é o instrumento dominante e a segurança é a meta dominante. Ao
contrário, podemos postular uma política mundial muito diferente: 1) os estados não
são os únicos protagonistas importantes – protagonistas transnacionais atuando
através das fronteiras de estados são os maiores agentes; 2) a força não é o único
instrumento importante – a manipulação econômica e o uso de instituições
internacionais são os instrumentos dominantes; e 3) a segurança não é a meta
dominante – a guerra é a meta dominante. Podemos rotular esse mundo antirrealista
de interdependência complexa. (KEOHANE; NYE JR., 1988, p. 264).

Dentro desse cenário, podemos ver que a interdependência complexa está muito

relacionada a evitar conflitos diretos entre os Estados, além de tratar sobre questões éticas e

morais, procurando compreender as situações em que os atores internacionais constroem

redes de interdependência, de ajuda e privilegia o surgimento de instituições internacionais

que podem trazer menores riscos de guerra.

Envolto nesta dinâmica, surgem as premissas de como a Interdependência Complexa

lida com a política doméstica e com política internacional. Como primeiro pressuposto,

elencamos a menor aplicação da força militar, sendo que os Direitos Humanos despontam

como um importante aliado da Interdependência Complexa e significativo instrumento de

política internacional.
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Sobretudo, ainda existe uma relação a despeito do poder, sendo este bastante

complexo para os autores de Relações Internacionais. Na obra "Power and Interdependence"

(KEOHANE; NYE, 1977), é exposta uma visão diferente do realismo ao que concerne a

política mundial. Pois, mesmo que um Estado possuísse um poderio militar superior a outro,

um ataque bélico poderia apresentar um valor superior ao objetivo almejado.

O poder pode ser pensado como a capacidade de um ator de fazer com que outros
façam algo de outra forma, eles não fariam (e a um custo aceitável para o outro ator).
O poder também pode ser concebido em termos de controle sobre os resultados.”
(KEOHANE; NYE, 1989, p.11).

Para Keohane e Nye (1989), o poder não é simplesmente medido como nas teorias

tradicionais, ou seja, o poder não se dá apenas pelo armamento militar que um Estado possui.

Segundo a obra, essa mensuração é insuficiente devido a toda mudança que o mundo está

vivenciando. Com isso, atualmente, o poder das Organizações Internacionais, meios

econômicos e aliados políticos, tornaram-se recursos mais favoráveis do que o poderio bélico.

4 ORIGENS DA UNIÃO EUROPEIA E DA INTEGRAÇÃO REGIONAL

O conceito de integração utilizado neste trabalho é a junção de países a fim de

diminuir conceitos de fronteiras, sejam estas alfandegárias, monetárias, ou de indivíduos. O

maior exemplo de integração econômica e regional que existe hoje é o da União Europeia,

onde há a assimilação de uma única moeda entre todos os países participantes, leis

supranacionais, eliminação da barreira alfandegária e a livre circulação de pessoas, como

mencionado no conceito supracitado.

A União Europeia obteve esse nome e a sua união econômica em 1993 com o Tratado

de Maastricht , mas o bloco teve suas origens em 1943 com a criação da Benelux que,3 4

posteriormente, integraria mais membros com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e

do Aço (CECA), originada em 1951 com o tratado de Paris, onde a Alemanha ocidental, a

Itália e a França se juntaram aos países membros da Benelux.

A Benelux foi criada através de um acordo econômico entre Luxemburgo, Países

Baixos e Bélgica, com a intenção de diminuir impostos e taxas entre os três Estados e

4 "Benelux Unie."  Acessado em dezembro 1, 2021. https://www.benelux.int/.

3 "Tratado de Maastricht."  Acessado em dezembro 1, 2021.
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty.

https://www.benelux.int/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty
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fortalecer o comércio de mercadorias, com foco no carvão e no aço. Seu acordo se originou

em 1943, em uma Europa fragilizada pela Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), como uma

tentativa de aquecer a economia e garantir que os países vizinhos continuassem comprando

seus produtos.

As modalidades de integração regional são: as zonas de preferência tributária, as zonas

de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômico-monetária.

Cada modalidade tem suas características, algumas com caráter de maior integração entre os

membros. Como exemplo de integração regional temos o NAFTA (Tratado Norte-Americano

de Livre-Comércio) para zona de livre comércio, pois não há impostos aduaneiros para

produtos fabricados dentro dos territórios dos países membros. Esta integração funciona como

uma troca de produto/serviço nacional, sem a incidência de taxas de importação/exportação.

Outro exemplo é o Mercosul, criado para ser um “projeto de construção de um

Mercado Comum" (RAMALHO, entre 2017 e 2021), Porém, devido a fatores associados à

disparidade econômica, discordância entre países-membros em questões taxativas (alguns

membros ainda utilizam de protecionismo dentro do bloco), entre outros fatores, a integração

é considerada como uma “fase imperfeita de União Aduaneira”. (RAMALHO, entre 2017 e

2021).

Levando em consideração esses fatores, existe um caminho a ser seguido para que,

dentro de uma região, se forme um sistema de integração. É necessário, antes de tudo,

harmonia entre os Estados interessados, pois eles deverão seguir regras impostas em comum

acordo, que poderão impactar, de alguma forma, seus conceitos de soberania.

Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial foram marcados pelo plano Marshall,

que foi um programa dos EUA para reconstrução da Europa após a guerra, tendo em vista a

estabilidade da indústria, educação e ter no futuro um forte mercado consumidor para os

EUA. Esse dinheiro usado na reconstrução da Europa teve uma forte influência na economia

dos países do continente, sendo responsável pela reestruturação da França e do Reino Unido,

pelo milagre econômico da Alemanha e por fortes mudanças sociais e estruturais nos Países

Baixos. Com o aquecimento da economia na Europa e o grande crescimento da Alemanha, e a

resolução de conflitos franco-alemães por causa de Alsácia-Lorena, foi criado em 1951 a

CECA, integrando seis Estados europeus, os três membros da Benelux, Alemanha, França e

Itália.
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Ainda sobre as origens da integração regional na Europa e sobre esforços de

cooperação entre os Estados, é importante citar a "Declaração Schuman", que aconteceu em

1950, quando a Europa abundante em carvão e aço, recursos inestimáveis para a indústria e

foi uma das bases para a criação da CECA, onde o ministro de relações exteriores da França,

Robert Schumann faz a seguinte declaração:

A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos à medida dos
perigos que a ameaçam. O contributo que uma Europa viva e organizada pode dar à
civilização é indispensável para a manutenção de relações pacíficas. A França, ao
assumir-se desde há mais de vinte anos como defensora de uma Europa unida, teve
sempre por objetivo essencial servir a paz. A Europa não foi construída, tivemos a
guerra. A Europa não se fará de uma só vez, nem numa construção de conjunto:
far-se-á por meio de realizações concretas que criem em primeiro lugar uma
solidariedade de facto. A união das nações europeias exige que seja eliminada a
secular oposição entre a França e a Alemanha. Com esse objetivo, o Governo
francês propõe atuar imediatamente num plano limitado, mas decisivo. O Governo
francês propõe subordinar o conjunto da produção franco-alemã de carvão e de aço a
uma Alta Autoridade, numa organização aberta à participação dos outros países da
Europa. A comunitarização das produções de carvão e de aço assegura
imediatamente o estabelecimento de bases comuns de desenvolvimento económico,
como primeira etapa da federação europeia, e mudará o destino das regiões durante
muito tempo condenadas ao fabrico de armas de guerra, das quais constituíram as
mais constantes vítimas. A solidariedade de produção assim alcançada revelará que
qualquer guerra entre a França e a Alemanha se tornará não apenas impensável
como também materialmente impossível. O estabelecimento desta poderosa unidade
de produção aberta a todos os países que nela queiram participar e que permitirá
fornecer a todos os países que a compõem os elementos fundamentais da produção
industrial em condições idênticas, e lançará os fundamentos reais da sua unificação
económica. (Declaração Schuman , 1950).5

4.1 ORIGEM DA GUERRA FRANCO-PRUSSIANA

A guerra franco-prussiana é considerada um dos conflitos mais importantes que

ocorreram no século XIX, trazendo grandes mudanças geopolíticas, sociais, econômicas e

geográficas na Europa; ela ocorreu durante o expansionismo e o imperialismo europeu. Foi o

conflito entre o reino da Prússia, que posteriormente se tornaria a Alemanha, e entre o Império

Francês.

Para entendermos o conflito, deve ser levado em consideração o contexto no qual ele

aconteceu; era um momento de prosperidade e grande crescimento na economia da Europa,

foi um século marcado pela revolução industrial, e pelo expansionismo europeu e o

imperialismo, valores que vieram desses movimentos que levaram a Prússia a ter ideias

5 "A Declaração Schuman | Assim nasceu a União Europeia."  Acessado em dezembro 1, 2021.
https://www.adcoesao.pt/content/declaracao-schuman-assim-nasceu-uniao-europeia.

https://www.adcoesao.pt/content/declaracao-schuman-assim-nasceu-uniao-europeia
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nacionalistas e a buscar a união dos povos de origem germânica. Em 1862, Otto Von

Bismarck, o então atual primeiro-ministro da Prússia (1862 - 1890), deu início ao seu plano de

governo com a intenção de unir os povos de origem germânica, criando assim um Império

Alemão.

O Império Francês naturalmente via a unificação do Império Alemão como uma

grande ameaça, devido ao seu rápido crescimento, tanto territorial como econômico, além do

seu grande poder militar, além de também temerem o comportamento agressivo e os valores

imperialistas. Antes da guerra com a França, os Prussianos já haviam entrado em duas

guerras, a guerra contra a Dinamarca em 1864, que ficou conhecida como a guerra dos

Ducados, e a guerra Austro-Prussiana em 1866 contra a Áustria. Ambas as guerras anexaram

territórios para a Prússia.

Parte da estratégia da Prússia era fazer com que o Reino da França começasse o

conflito, assim teria apoio de todos os Estados membros; o Reino da França por sua vez não

tinha motivos fortes para começar um confronto armado. Como parte da estratégia de

Bismarck, a Prússia indicou Leopoldo, primo do rei da Prússia, como sucessor da Coroa da

Espanha, que estava sem rei desde a revolução "La gloriosa" (1868); a indicação de um nobre

da Prússia para governar a Espanha, fez com que os países vizinhos pensassem na possível

anexação ao império e, por consequência, o Reino da França, governado pelo rei Napoleão III

no momento, se viu forçado a se opor; somando a esses fatos, Bismarck também enviou uma

carta com tom de ameaça e intimidação a França, o que fez com que, em 19 de Julho de 1870,

a França declarasse guerra à Prússia, dando assim início à guerra Franco-Prussiana.

A guerra Franco-Prussiana por sua vez foi vencida pelo Reino da Prússia, o que gerou

grandes dívidas a França, além da perda de territórios como as cidades de Alsácia, Belfort e

Lorena, e outras concessões como fontes de minérios na fronteira de Lorena, decididos

através do tratado de Frankfurt, que foi assinado em 10 de maio de 1871. As consequências

dos tratados levaram a França a ter ressentimentos da Prússia, o que levaria ao chamado

"Revanchismo Francês" e posteriormente levaria as alianças da Primeira Guerra Mundial

conhecidas como Tríplice Entente e Tríplice Aliança.

Mapa 1 — Empire Allemand - Alsace Lorraine (Império Alemão - Alsácia Lorena)
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Fonte: Empire Allemand - Alsace Lorraine, Foncin (1881, p. 39)

A Alsácia-Lorena é uma região da Europa ocidental, fronteiriça a vários países:

França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Sua posse foi longamente disputada pela

França e pela Alemanha. Até a Primeira Guerra Mundial e desde a Guerra Franco-Prussiana

(1870-1871), pertencia à Alemanha (KIFFER, 2011, p. 17).

O território da Alsácia-Lorena passou a se chamar Reichsland. Segundo Willmott,

"especialmente irritante para os franceses era o fato de que os vastos depósitos das minas de

ferro da Lorena ajudavam a construir as florescentes indústrias de armamentos da Alemanha"

(WILLMOTT, 2008, p. 30 apud STANCIK, 2012, p. 20). A região sempre foi conhecida por

ser rica em recursos naturais, principalmente em ferro.
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Paralelamente ao divisor, os vales dos rios Ródano, Saona e Reno (na época parte da

Alsácia-Lorena alemã) formavam um corredor entre as duas regiões, constituindo a mais fácil

passagem entre o Mediterrâneo e o mar do Norte. (KIFFER, 2011, p. 13). Sendo assim, era

uma região de claro interesse para a França pois era economicamente importante, fazia divisa

com a Unificação Alemã, e por permitir a produção de carvão e potassa.

Portanto, Kiffer (2011, p. 27) explica que “Bismarck, porém, sabia que a questão da

Alsácia-Lorena pesaria sobre toda a política alemã, pois compreendia que a França ia tentar,

em momento oportuno, recuperar as ricas províncias.” e completa que “no intuito de desviar a

atenção da França de seus problemas internos, chegou a assegurar a Jules Ferry o apoio da

Alemanha a uma política colonialista francesa no norte da África.”

A guerra durou poucos meses devido ao Rei Napoleão III ter sido capturado logo no

começo da guerra, e com que o resto do país tenha criado uma resistência, que caiu em janeiro

de 1871, quando foi assinado o Tratado de Versalhes (1871) e posteriormente sendo6

ratificado através do Tratado de Frankfurt em maio do mesmo ano. A guerra ainda foi

responsável pelo fim do Império da França devido a fortes crises políticas recorrentes e

também pela ascensão e consolidação do Império Alemão em 1871.

4.2 DEVOLUÇÃO DA ALSÁCIA-LORENA

Em 1914 a França era considerada a mais vulnerável entre as grandes potências,

Sondhaus (2013, p. 22) explica que entre 1871 e 1914 a França trocou de primeiro-ministro

49 vezes.

No final do século XIX, a França tinha a menor taxa de natalidade da Europa e, em
1913, sua população estava na casa dos 40 milhões de habitantes, apenas dois
milhões a mais do que em 1890. Um ano antes da eclosão da guerra, a França
aumentou seu contingente de tempos de paz para 700 mil homens (a Alemanha tinha
890 mil), mas recorrendo a um período de serviço militar obrigatório de três anos
(na Alemanha, eram dois) e aumentando os gastos com a defesa para 36% do
orçamento nacional (na Alemanha, eram 20%). Os aliados da França não apoiam
uma tentativa de recuperar a Alsácia-Lorena por meio de uma guerra violenta, mas,
em caso de conflito generalizado, nem a França nem seus aliados aceitariam a paz se
as províncias continuassem em mãos alemãs. (SONDHAUS, 2013, p. 22).

Entre os motivos da primeira guerra, Hughes e Philpott citam as "tensões nos Balcãs,

ansiedades dos Habsburgos, ambições francesas e russas, preocupações imperiais britânicas,

mudança social doméstica e política - tudo catalisado por um volátil combinação de

6 "Tratado de Versalhes (1871) - Consolidou o fim da guerra Franco-Prussiana. - Google Arts & Culture."
https://artsandculture.google.com/entity/m026sltz?hl=pt. Acessado em 1 dez.. 2021.

https://artsandculture.google.com/entity/m026sltz?hl=pt
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nacionalismo alemão e insegurança". (HUGHES; PHILPOTT, 2005, p. 2).

Em 1918, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, decidido a derrubar a

Alemanha e se recusando a fazer parte da Tríplice Entente, apenas se unindo aos aliados como

"potência associada", inclusive, junto ao Brasil, declararam guerra ao Império Austro-húngaro

em dezembro de 1917. Em janeiro de 1918, o presidente Woodrow Wilson fez um discurso

que definia objetivos de guerra e sua agenda para paz, ficando conhecido como os 14 pontos

de Wilson, onde, o oitavo ponto era "Todo o território francês deve ser libertado e as partes

invadidas, restauradas, e o mal feito à França pela Prússia em 1871, na questão da

Alsácia-Lorena [...], deve ser corrigido para que a paz possa mais uma vez ser garantida, no

interesse de todos." (14 PONTOS DE WOODROW WILSON, 1918)

Em 28 de Julho de 1919 foi Assinado o Tratado de Versalhes, dando fim a Primeira

Guerra Mundial, após a vitória da Tríplice Entente (Inglaterra, Rússia e França) sobre a

Tríplice Aliança (Alemanha, o império Austro-Húngaro e Itália), e estipulando espólios de

guerra e reparações aos vencedores e a vários Estados prejudicados, seja com destruições na

guerra ou com perda de território devido ao imperialismo europeu.

Mapa 2 — Peace in the West – The Versailles Settlement (Paz no Oeste - O Acordo de

Versalhes)

Fonte: Peace in the West – The Versailles Settlement Hughes e Philpott (2005, p. 95)

O tratado foi rígido e punitivo com a Alemanha, devido ao dano que ela causou

durante a guerra, sendo que as reparações foram a parte principal do tratado, que ia desde a
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parte de territórios, devolução de territórios dominados na África, diminuição de exércitos e

indenizações a Estados. Entre eles está a devolução do território da Alsácia-Lorena para a

França, que havia sido conquistado com o fim da guerra Franco-Prussiana em 1871. Além da

devolução dos territórios da Sonderjutlândia para a Dinamarca, as províncias de Posen, Alta

Silésia e a Prússia Oriental para a Polônia, Hlučínsko para a Tchecoslováquia, as cidades de

Eupen e Malmedy para a Bélgica entre outros territórios.

Durante a guerra, segundo Sondhaus (2013, p. 319) a França teve somente 6% do seu

território ocupado, mas dentro desses territórios estavam a maior parte da indústria de aço e

minas de carvão.

Os recursos da Alsácia-Lorena e do Sarre ajudaram a compensar as minas e fundações

destruídas da antiga zona de guerra, permitindo que a França superasse o seu nível de

produtividade industrial de 1913 em 1924, anos antes da Grã-Bretanha ou da Alemanha. A

crise financeira seria mais difícil de resolver, pois a França estava programada para receber a

maior parcela das reparações alemãs e, sem esses pagamentos, não poderia reparar os danos

físicos causados pela invasão e pela ocupação (que a Comissão de Reparações estimou em 6,5

bilhões de dólares) e pagar suas dívidas de guerra à Grã-Bretanha (3 bilhões de dólares) e aos

Estados Unidos (4 bilhões) como mencionado por Sondhaus (2013, p.319). Do outro lado da

contabilidade, o autor complementa que a França havia sido o principal credor da Rússia

imperial, que lhe devia 3,6 bilhões de dólares em 1917, uma dívida que o governo soviético

não tinha intenção de pagar. Assim, a guerra deixou a França consideravelmente mais fraca do

que tinha sido em 1914 e mais dependente do que qualquer outra potência da execução das

disposições sobre segurança econômica e coletiva do acordo de paz de 1919.

O número de soldados mortos pela guerra foi alto, Hughes e Philpott (2005, p. 100)

explicam que totalizaram em cerca de 10 milhões, contando os desaparecidos, conforme mapa

a seguir e nota do autor:

O mapa abaixo mostra a repartição das mortes de militares por país, com a ressalva
que muitos desses números são estimativas e muitos variam dependendo da fonte.
Este é especialmente o caso com países como Romênia, Rússia, Sérvia e Turquia
que sofreu turbulência e ocupação durante e após a guerra, e onde os registros do
governo sobre perdas de guerra foram perdidos, destruída ou não mantida
adequadamente (HUGHES; PHILPOTT, 2005, p. 100, com adaptações).

Mapa 3 — The Costs of the War, 1914–19 (Os Custos da Guerra, 1914-19)
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Fonte: The Costs of the War, 1914–19, Hughes e Philpott (2005, p. 101)

5 O CONSTRUTIVISMO

Conforme já era discutido na Escola Inglesa, o Construtivismo chegou em 1980

levantando grandes debates. É possível nomear o Construtivismo como teoria ou linha de

pensamento, segundo Pecequilo (2019, p. 207) “outros analistas, inclusive pertencentes a esta

corrente de reflexão, definem o construtivismo como um mapa do caminho para compreender

o mundo”.

Diferente de outras teorias, o Construtivismo agrega trazendo a perspectiva do campo

de pesquisa denominado "mundo social", sendo possível fazer uma análise entre os agentes

sociais e o Estado. Nicholas Onuf mostra como aplicar na prática:

Três pressupostos estruturam minha sistematização do Construtivismo (...): a) A
sociedade é o que ela faz. Qualquer conjunto de relações sociais coerentes (incluindo
as relações internacionais) é também, e sempre, um processo no qual os agentes e
seus mundos constituem uns aos outros. Coconstituição da conta da mudança em
disseminação e da aparente continuidade das relações políticas; b) O discurso e seus
derivados (regras, políticas) são o meio da construção social. As pessoas se tornam
agentes vivendo em um mundo de linguagem. Elas dependem da linguagem para
expressar seus desejos, traduzir seus desejos em objetivos e finalmente perseguir
estes objetivos. O discurso (...) é a base, e espelho, da conduta normativa. A
construção social é sempre normativa; c) Como meio, às regras transformam
materiais disponíveis em recursos, o que gera oportunidade assimétrica para o
controle e a distribuição assimétrica de bens. Esta é a regra, e a regra se encontra em
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cada sociedade, incluindo a sociedade internacional. (ONUF, 2002, s/p, apud
Pecequilo, 2016, p. 209)

Portanto, também é possível usar o Construtivismo como ferramenta de análise da

integração europeia. A publicação de edição especial no Journal of European Public Policy,

em 1999, introduz a perspectiva construtivista nos estudos sobre a integração europeia,

definindo um “turning point” nesse domínio das Relações Internacionais" (GUARNIERI,

2018, p. 250).

Trazendo a influência linguística do construtivismo para o campo analítico da União
Europeia, temos que a realidade europeia é construída por meio de atos não apenas
físicos, mas também discursivos. É a linguagem que ajuda a definir o espaço
europeu, já que é por meio dela que os Estados sustentam suas percepções e
identidades. São os discursos que externalizam os interesses e as preferências
estatais, que não são fixas, mas sujeitas aos imperativos do discurso. Sendo assim, a
ampliação de um vocabulário unificador dos interesses estatais, com vistas a definir
perspectivas comuns, aumenta a interação entre os atores, contribuindo para uni-los
no propósito de fortalecimento da União (GUARNIERI, 2018, p. 263).

Ao falar sobre integração europeia, é necessário entender a cooperação internacional,

sendo:

A cooperação internacional entre Estados deve ser entendida como uma das
melhores formas de resolver os conflitos no mundo, nomeadamente através da sua
ação nas organizações intraestatais e supranacionais, pois os Estados que não são
entidades abstratas, atuam mediante os estímulos de indivíduos e de lideranças
(partidos políticos, classes, grupos de pressão e de interesses) bem como através da
implementação de políticas que caracterizam e constituem a sua cultura política (que
partilham) e os identificam na cena internacional. Este facto tem sido apontado
como o principal elemento pelo qual, as Organizações Internacionais e Regionais
vêm assumindo um maior protagonismo nos contextos regionais e global, em
detrimento das ações dos Estados, verificando-se uma transferência de soberania dos
seus principais atributos o desenvolvimento e a segurança sustentada das suas
populações (BERNARDINO, 2012, p. 20).

6 IRAQUE - CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E SOCIAL

No século VII, os árabes conquistaram a Mesopotâmia, iniciando uma série de

mudanças culturais e sociais, além da criação de grandes cidades e conflitos violentos. Nos

séculos seguintes, as cidades iraquianas tornaram-se importantes centros culturais do Islã,

havendo um choque entre muçulmanos.

Durante o poder muçulmano, se iniciou uma grande tolerância religiosa e o idioma

árabe passou a predominar. A atual região do Iraque tornou-se uma das mais pobres
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províncias do Império Mongol, cheia de conflitos e dificuldades de se reconstruir e manter o

controle sobre a região. Em 1335 houve a morte do último expressivo governante mongol e se

iniciou a anarquia na Mongólia.

Durante o ano de 1410, o Império Otomano dominou a Mesopotâmia, no qual o maior

impacto do conflito foram as disputas entre xiitas e sunitas . A população sunita sofreu7 8

bastante e os xiitas desapareceram do poder durante a dominação otomana.

A partir do ano de 1638 até o final da Primeira Guerra Mundial, o Iraque foi parte do

Império Turco-Otomano, esse no qual modernizou o Iraque no século XIX. No final do

século, duas das grandes potências da época, Reino Unido e Alemanha, tornam-se rivais

comerciais na área da Mesopotâmia.

Após a entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, ao lado de

Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, o Reino Unido enviou tropas à região de Xatalárabe, para

proteger seus interesses sobre o petróleo na região de Abadã e assegurar o controle da cidade

de Baçorá. No plebiscito de agosto de 1921, a população levou Faiçal como novo rei do

Iraque. Faiçal, pela sua grande influência, acabou ganhando rápido apoio dos militares

Iraquianos que participavam do exército Otomano, além dos árabes sunitas.

Os árabes sunitas, que na maioria eram muçulmanos, cerca de 80% da população e

que seguiam os profetas do alcorão e mais acima Maomé, dominaram o governo e o exército,

enquanto os chefes árabes xiitas, no qual seguem Ali como o sucessor do islamismo,

dominavam o parlamento, decretando leis que os beneficiavam. As classes inferiores não

possuíam nenhuma influência e participação nas decisões do Estado. Essas classes eram de

camponeses mais pobres, além da maior parte dos jovens com aprendizados vindos do

ocidente, essas sendo economicamente frágil e com grande dependência do governo.

Durante o começo da Segunda Guerra Mundial, o Iraque possuía um governo

totalmente a favor dos Britânicos, porém em 1940 com a entrada de Rashid Ali al-Gailani, um

nacionalista radical, como primeiro-ministro, não cooperou mais com os Britânicos. Logo, no

ano de 1942, o Iraque se transformou em um grande centro de fornecimento para os Estados

Unidos e a Grã-Bretanha, além de ter sido governado pela Grã-Bretanha até 1945, com o

chefe do Gabinete Nuri al-Said.

8 "Sunita | Michaelis On-line - UOL."  Acessado em dezembro 1, 2021.
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sunita.

7 "Xiita | Michaelis On-line."  Acessado em dezembro 1, 2021.
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/xiita.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sunita
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/xiita
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A Guerra Irã-Iraque, que durou quase uma década, chegou a causar a morte de um

milhão de pessoas e criou mais de um milhão de refugiados na região do Oriente Médio.

Especificar a causa de tal conflito é uma tarefa árdua, pois a diversidade de culturas e regimes

políticos na região é vasta, aumentando as possíveis motivações dos atores internacionais na

região, ao mesmo tempo em que dificulta apontar qual a causa maior desse conflito,

entretanto os principais estudos sobre o assunto dizem que o principal motivo seria interesses

geográficos na região aquífera do Shatt al-Arab.

Como evidência, aponta-se o sentimento de humilhação do Iraque por ter que ceder

parte de seu acesso ao rio Shatt al-Arab, por causa da chantagem do governo iraniano de

incentivar e patrocinar grupos rebeldes dentro do Iraque. Quando Saddam Hussein assumiu a

presidência no ano de 1978, ele havia prometido ao povo iraquiano que a questão do Shatt

al-Arab iria ser retomada brevemente, promessa essa que era motivada pela recente derrubada

do governo iraniano da época, o que deixou o país bastante debilitado para defender seus

territórios e, com isso, teve a região do Cuzistão tomada pelo Iraque, região importante para o

Irã devido a sua produção de petróleo.

Uma das exigências do Iraque para a devolução do Cuzistão seria o retorno à antiga

separação dos direitos de acesso ao rio Shatt al-Arab de 1975. Mas a principal evidência para

o acesso ao rio Shatt al-Arab como motivo de guerra seria a longa história entre os dois

países, onde o acesso ao rio seria motivo de conflito há mais de 500 anos,seu motivo podendo

ser classificado como busca de recursos naturais, mas também como conflito étnico e

histórico, entre árabes e persas ou religioso entre sunitas e xiitas.

De acordo com fontes iraquianas, a Guerra do Irã-Iraque em si começou no final do

ano de 1980, quando forças iranianas surpreenderam o exército iraquiano, em que tal fato é

contestado pelo governo do Irã, que diz que o ataque foi iniciado pelo Iraque. O ataque foi

resultado da acumulação de uma tensão geopolítica intensa na época, pontuada por

provocações tanto por parte do Irã quanto do Iraque, na qual por um lado o Iraque realizava

violações do território iraniano, somando cerca de 440 ataques de artilharia e mais de 500

violações da fronteira iraniana. Por outro lado, o Irã incitava grupos rebeldes dentro do

governo iraquiano, seja com sabotagem, terrorismo ou até mesmo o uso de propaganda.

Durante a Guerra do Iraque, era possível afirmar que os dois lados estavam

balanceados militarmente, pois enquanto o Iraque contava com uma infantaria mais bem
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equipada, com mais tanques de guerra, o Irã possuía uma frota aérea maior.

Passada uma semana de conflito em que nenhum lado parecia estar ganhando ou

perdendo significativamente, o Iraque pediu por um cessar-fogo, e fez uma série de demandas

para o governo iraniano, que foram prontamente recusadas. Com isso, o governo do Irã

mostrava que não possuía nenhuma intenção de cessar o conflito amigavelmente, o que fez

com que a guerra durasse aproximadamente 5 anos, na qual durante este tempo ela foi se

assemelhando cada vez mais com a Primeira Guerra Mundial, com seus conflitos de atrito,

com suas batalhas longas e suas trincheiras, acompanhadas de crimes de guerra, como uso de

armas químicas, além de ataques a civis e hospitais, investidas em pontos vitais de

processamento de petróleo.

A invasão iraquiana ao Kuwait, que aconteceu em 1990, foi uma grande disputa, que

durou 7 meses de domínio do Iraque sobre a região. Isto ocorreu pois o Estado iraquiano, com

seu presidente Saddam Hussein, acusou o Estado do Kuwait de roubar o petróleo encontrado

dentro de seus domínios e utilizar da super extração, reduzindo os preços e atrapalhando o

comércio de petróleo do país. Desde o fim da invasão iraquiana ao Kuwait, em 1990, e da

Guerra do Golfo, em 1991, o então presidente iraquiano Saddam Hussein foi um grande alvo

dos Estados Unidos. O país foi destruído com grandes cidades em guerra e na busca por

ordem e lei dentro do país. Houve o fortalecimento de grupos como al-Qaeda e extremistas

que amedrontam as cidades, vivendo uma grande crise econômica, social e política. Com altos

índices de violência, corrupção e uma população pobre, a invasão iraquiana trouxe diversos

problemas para o Iraque, principalmente durante as declarações da ONU, acusando o Iraque

de ter violado a Carta das Nações Unidas, no artigo 2.7, onde diz que nenhum Estado poderá

intervir na soberania do outro. Com isso, o Conselho de Segurança, em 1990, emitiu a

Resolução 660 no qual pontuou que o Iraque ocasionou a quebra da paz e da segurança

internacional. Após a falha do cumprimento da Resolução 660, se iniciou a implementação da

Resolução 661, no qual aplicou-se diversas medidas restritivas para o Iraque, desde embargo

econômico até o Oil -for-Food .9

Tais medidas restritivas não funcionam, sendo assim, o Iraque foi completamente

isolado e medidas ainda mais restritivas foram aplicadas, com a Resolução 678 que autorizava

o uso de forças para conter o país. Foi então que se iniciou a Guerra do Golfo, com as forças

9 "UN Office of the Iraq Program - Oil-for-Food - the United Nations."  Acessado em dezembro 2, 2021.
https://www.un.org/depts/oip/sector-food.html.

https://www.un.org/depts/oip/sector-food.html
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armadas americanas à frente e ganhando a guerra.

O Iraque teve êxito em concluir a Resolução 678 em 1998, quando, a partir do mesmo

ano, passou a não colaborar com o conselho, alegando que os Estados Unidos tinham

participação nela, por apontar “que o Iraque deve aceitar a destruição de todas as armas

químicas, biológicas e todos os mísseis balísticos de alcance superior a cento cinquenta

quilômetros” (SORTO, 2005, p. 153).

Segundo a última atualização do The World Bank Group (2020), o Iraque mantém um

PIB de 167.224 bilhões de dólares, com uma população de 40.222.503 habitantes, sendo

20.357.778 de homens (51%) e 19.864.725 de mulheres (49%), com um Produto Interno

Bruto (PIB) de cerca de 4.287 dólares per capita. O país conta com uma taxa de alfabetização

de 93.5% da população entre 15 e 24 anos, 85.6% da população de 15 anos ou mais e 18.6%

da população de 65 anos ou mais. (UNESCO, 2017)

Gráfico 1 — GDP (current US$) - Iraq
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Fonte: The World Bank (2020)

Gráfico 2 — Literacy rate among the population aged 15 years and older

Fonte: UNESCO (2017)

Gráfico 3 — Literacy rate among the population aged 15-24 years
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Fonte: UNESCO (2017)

Gráfico 4 — Literacy rate among the population aged 65 years and older

Fonte: UNESCO (2000)

O PIB do país teve uma queda significativa do ano de 2019 até a última leitura, em

dezembro de 2020. A taxa de diminuição foi 10.37%, de 222.434 bilhões de dólares para os

atuais 167.224 bilhões. A pandemia da COVID-19 teve impacto no registro dessa queda do

PIB. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o primeiro registro

encontrado no site (30 de dezembro de 2019) até a data da última leitura desse trabalho (29 de

novembro de 2021) foram registradas 23.807 mortes e 2.080.448 casos confirmados da

doença.

O sistema de governo do país é a República Parlamentarista, com sistema político de
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pluripartidarismo. O Governo Federal é composto pelos poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário. Após as últimas eleições, finalizadas em 10 de outubro de 2021, com baixa

participação da população, cerca de 44%, o governo iraquiano passou a ser chefiado pelo xiita

Moqtada Sadr, marcada por protestos que acusam fraudes nas eleições, acirrando ainda mais a

tensão interna. Várias forças pró-Irã, que denunciaram fraudes eleitorais, seguirão em frente

com uma ação judicial para anular as eleições. Consequentemente, devido a população

diversa, explicada anteriormente, antes mesmo das eleições de 2021, "O presidente reiterou o

compromisso dos Estados Unidos de continuar apoiando a consolidação da democracia no

Iraque". (El PAÍS, 2021).

7 A EXPERIÊNCIA COM A INVASÃO DO IRAQUE EM 2003

O Iraque voltou a se destacar internacionalmente após a visita de Hugo Chávez,

ex-presidente venezuelano, a reabertura de embaixadas como do Egito e da Turquia, a

reabertura do oleoduto, que foi fechado em 1982, a participação na Liga Árabe e na Cúpula

Islâmica. Enquanto isso, os Estados Unidos tentavam a todo custo comprar grupos de

oposição iraquianas, chegando até a oferecer mais de 100 milhões de dólares. (VISENTINI,

2014, p. 107)

Visentini explica que "paralelamente, Jordânia, Irã, Síria e Turquia (depois Arábia

Saudita) furavam o embargo, realizando um lucrativo comércio de contrabando."

(VISENTINI, 2014, p. 107) e que o Governo de George W. Bush queria atacar o Iraque por

problemas internos nos Estados Unidos, como a crise econômica, necessidade de aumentar os

gastos armamentistas, perda de credibilidade na guerra e geopolítica, além do Iraque ter sido

incluído junto com o Irã e a Coréia do Norte como o "Eixo do Mal". Foi então que o conceito

de guerra preventiva passou a ser citado e começou a corrida para execução dela.

Quando os Estados Unidos tentaram contornar a ONU, utilizando a OTAN para o
ataque, a França e a Alemanha vetaram o uso da organização no conflito. A Turquia,
quando acionada, se recusou a colaborar com o ataque, interditando o uso de suas
bases por aviões americanos e, da passagem de 10 mil soldados por território turco
para atacar o Curdistão iraquiano, só foi permitida uma força simbólica de mil
soldados." (VISENTINI, 2014, p. 109).

Bush enviou um ultimato ao Iraque em 2003 afirmando que atacaria caso Saddam

Hussein não deixasse o país em 24hrs, e Saddam se negou. A guerra começou às 5 horas da
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manhã do dia 20 de março de 2003 e dois meses depois da invasão, o exército estadunidense

já tinha tomado Bagdá e derrubado o regime de Saddam Hussein.

"Estima-se que mais de 9.000 combatentes iraquianos e muitos mais civis tenham
morrido no período da invasão, que durou aproximadamente de março a abril de
2003, e o país se tornou um território sem governo e com a interrupção do
fornecimento de serviços básicos e segurança à população civil. Nos dias "sem lei",
caminhões militares americanos foram vistos frente a museus de tesouros
arqueológicos, que foram saqueados." (VISENTINI, 2014, p. 111).

Um governo de transição foi anunciado com um presidente xiita, sendo que o regime

anterior era sunita, que foram marginalizados e viraram uma resistência dentro do país. Uma

nova constituição foi anunciada, um governo democrático, republicano, federal e pluralista. A

população passou a ficar mais revoltada com a falta de autonomia dentro do seu próprio

território e conforme o tempo passava, também ocorreu o escândalo sobre sequestros e

torturas de iraquianos em prisões americanas.

Em 2005 aconteceu a eleição do governo de transição, que foi boicotada pelos partidos

sunitas, completamente marcada por conflitos, com a maior parte das vítimas sendo xiitas.

Somente em 2006 houve um acordo dentro do gabinete, com partidos sunitas, xiitas e curdos.

Saddam Hussein também foi executado ao vivo para o mundo no mesmo ano.

Em uma possível demonstração de poder, em 2007, Bush decidiu aumentar o número

de soldados no Iraque, indo contra as recomendações dos estudos estadunidenses. No início

pareceu conter bem a violência, mas depois a situação piorou drasticamente. Então, uma

decisão controversa: recrutar sunitas, grande parte ex-insurgentes, para serem treinados e

trabalharem para eles. Uma das primeiras operações foi em cidades de grande parte xiitas.

Mais tarde, um relatório assinado pelo General William Wallace iria reconhecer que
o Exército dos Estados Unidos, apesar de ter capacidade para tirar Saddam do poder
no Iraque, não era suficientemente equipado e preparado para conduzir a
reconstrução do país. Na medida em que o ódio contra os Estados Unidos e a
administração Bush crescia entre a população Iraquiana, fato simbolizado pela
queima de uma efígie de George W. Bush na Praça Firdos, em Bagdá, era negociada
entre o Exército dos Estados Unidos e o governo iraquiano a retirada das tropas do
país. (VISENTINI, 2014, p. 114).

Diversos pontos passaram a ser claros sobre a existência da necessidade de retirada

das tropas estadunidenses do Iraque, mas na época, o máximo proposto foi a retirada das

tropas de coalizões das cidades iraquianas para tentar conter a violência, que só foi possível
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com o sucesso das eleições para os conselhos provinciais com menor participação dos Estados

Unidos.

Já no Governo de Barack Obama, segundo Visentini (2014, p.115), foi anunciado o

fim das operações militares no Iraque, seria somente mantido no país uma força transicional

para continuar treinando o exército e para conduzir algumas operações antiterroristas. Outro

ponto interessante é que junto com a saída das tropas, as Nações Unidas retiraram as

restrições impostas sobre os lucros advindos do petróleo e do gás natural, que voltou a

pertencer direto ao governo.

Entre os fatos sem explicações desse conflito, foi que, segundo Visentini (2014, p.

119) a "reação aos atentados buscou legitimar e priorizar a guerra como elemento das relações

internacionais" e levanta o ponto que não é desta forma que se ganha a luta contra o

terrorismo, definindo que é necessária a "combinação de ação policial, serviço de inteligência,

negociações diplomáticas regionais de paz e integração, e políticas socioeconômicas

destinadas a eliminar as causas do fenômeno" diferentemente de como foi feito com ações

militares convencionais.

O Oriente Médio, como foi visto, representa um grande elemento desestabilizador.
Os americanos atuam na região devido aos recursos, posição estratégica e,
sobretudo, porque ela não possui poder bélico ou potências protetoras, ficando
indefesa. Além disso, ela é culturalmente estigmatizada. Tal região se encontra,
entretanto, em acelerada modernização, e a violência e o fanatismo que
acompanham este processo também ocorreram na Europa nos séculos XVI e XVII.
Trata-se de uma reação atávica, enquanto o crescimento demográfico diminui e a
alfabetização (especialmente entre as mulheres) cresce (VISENTINI, 2014, p. 121).

8. APONTAR CAMINHOS POSSÍVEIS A PARTIR DOS ESTUDOS DO CASO DE

ALSÁCIA-LORENA E IRAQUE

Conforme trabalhado até agora, o presente capítulo é um resumo dos pontos

levantados e das pautas comparativas apresentadas entre Alsácia-Lorena e Iraque, para

comprovar se de fato os dois territórios são compatíveis e responder a pergunta do trabalho.

Assim, podendo confirmar a hipótese de que a interdependência não funcionaria no Iraque.

Sobre as regiões serem estratégicas, ao comparar as duas, Kiffer contextualiza que "A

Alsácia-Lorena é uma região da Europa ocidental, fronteiriça a vários países: França,

Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Sua posse foi longamente disputada pela França e

pela Alemanha.” (KIFFER, 2011, p.17). Além disso, o autor completa que "A Alsácia
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limita-se ao norte e a leste com a Alemanha, ao sul com a Suíça e a oeste vê-se separada da

Lorena pela cadeia montanhosa dos Vosges. Constitui importante via natural de passagem

norte-sul (fossa do Reno) e uma área de contatos de populações latinas e

germânicas."(KIFFER, 2011, p.17) e sobre o Iraque, segundo artigo da Britannica Escola, em

parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é

um Estado presente na região do Oriente Médio que remonta sua origem para uma das

maiores civilizações da Antiguidade, a Mesopotâmia, na qual deve seu surgimento por estar

localizada no meio de dois rios, o Tigre e o Eufrates. Seus Estados limítrofes se constituem

por: Irã, Kuwait, Arábia Saudita, Turquia, Síria e Jordânia, e possuindo uma pequena saída

para o Golfo Pérsico. (BRITANNICA, 2020, p. 1, com adaptações).

Sobre o espaço geográfico, dentro do território da Alsácia, existem 3 diferentes

regiões descritas por Kiffer: (a) colinas subvosgianas; (b) terraços de loess; (c) o Ried; (d) o

Hardt. O clima do território é predominante seco, graças às barreiras formadas pelas colinas,

com invernos rigorosos e verões cálidos (KIFFER, 2011, p. 18). No território de Lorena,

conforme descrito pelo autor, “Ao Norte as Ardenas, a leste a cadeia dos Vosges, ao sul os

montes Faucilles e a oeste o rio Mosa. Na sua parte oriental, de norte a sul, é percorrida pela

cadeia dos Vosges". (KIFFER. 2011, p. 19). O Iraque se caracteriza geograficamente por ter

diversas planícies em sua região sudeste e central, permeada pela grande quantidade de lagos.

O norte do país é caracterizado pelo seu terreno seco, enquanto que sua região oeste e sul são

dominadas por um vasto deserto, acompanhada de um terreno montanhoso em sua região

nordeste. O país todo se situa em uma região mais amena, motivo esse que faz com que seus

verões sejam bem quentes e seus invernos brandos. (BRITANNICA, 2020, p. 1).

Sobre instabilidade de governo, o território de Alsácia-Lorena, desde a guerra

Franco-Prussiana (1870-1871) até a Primeira Guerra Mundial, pertencia à Alemanha.

Segundo Kiffer (2011, p.7) no final da Primeira Guerra Mundial, o território voltou a

pertencer à França. Já no Iraque, no período da Primeira Guerra Mundial, tropas do Reino

Unido tomaram a cidade de Bagdá e, com isso, acabaram derrubando o Império Otomano que

dominava a região, mas, como consequência, se manteve sob jurisdição da Inglaterra. Durante

o período entre 1921 a 1932, o Iraque sofreu diversas mudanças radicais políticas, mudando

de um governo monárquico para um país independente em 1932 e posteriormente para uma

república em 1958 com a revolta de oficiais do governo iraquiano. BRITANNICA, 2020, p.
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5).

Sobre disputa territorial, um dos motivos mais conhecidos sobre a disputa por

território de Alsácia-Lorena explicado por Kiffer é que “a região era economicamente vital

para a França por produzir carvão e potassa” (KIFFER, 2011, p. 18) e quando olhamos para o

Iraque, quando foi invadido pelos Estados Unidos em 2003, segundo Visentini (2014, p.107)

os principais motivos foram os problemas internos nos Estados Unidos, como a crise

econômica, necessidade de aumentar os gastos armamentistas e perda de credibilidade na

guerra e geopolítica.

Sobre diversidades étnicas, em 496 d.C., foi incorporado ao Reino Franco o território

da Alsácia, que continuou sendo um país bilíngue durante séculos. Kiffer (2011, p. 15) explica

que “Pelo tratado de Verdun (843), passou a integrar a Lotaríngia , depois Mersen (870), foi

incorporada ao Sacro Império Romano-Germânico, cujo domínio ficou até a paz de Vestfália

(1648).” (KIFFER, 2011, p. 15) e completa que “o Ancien Régime, a Revolução e o Império

esforçaram-se por dar ao território um cunho cultural francês, embora continuassem vivas

muitas das tradições germânicas.” (KIFFER, 2011, p. 16) sendo algo próximo a pensar sobre

o Iraque, que vive com grandes diversidades étnicas, sendo que é composto por uma maioria

árabe, seguido pela população curda que habita principalmente a região norte do país, sendo

em sua maioria de religião muçulmana. (BRITANNICA, 2020, p. 2).

Sobre as populações, é possível comparar também os casos sobre a falta de escolha

dos habitantes de viverem com governos que não representam sua comunidade. A

Alsácia-Lorena, conforme explicado por Kiffer após a França perder o território, “A política

de Berlim em relação às províncias teve duas fases distintas: a primeira, caracterizada por

uma ação violenta, com a proscrição da língua francesa e a supressão do livre trânsito dos

cidadãos franceses no território”(KIFFER, 2011, p. 17) que foram proibidos de se comunicar

em sua língua natal. No caso do Iraque, por conta dosconflitos causados pelo fanatismo

religioso, a população é dividida entre muçulmanos xiitas, muçulmanos sunitas, além dos

outros grupos étnicos, como os curdos.

Os observadores internacionais estimam que aproximadamente 97% da população é
muçulmana, muçulmanos xiitas, que são predominantemente árabes, mas que
também incluem membros de outros grupos étnicos, constituem 55% a 60% da
população geral, com muçulmanos sunitas compreendendo aproximadamente 40%.
Cerca de 60% da população sunita é árabe e cerca de 37,5% curdo, com o restante
turcomano. (COUNTRY POLICY AND INFORMATION NOTE, 2021, p.9)
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O Iraque, diferente da Alsácia-Lorena, desde o início teve problemas territoriais para a

formação de seu Estado, no fim da Primeira Guerra Mundial. Na Conferência de San Remo ,10

as províncias árabes que faziam parte do Império Otomano foram divididas entre a França e

Grã-Bretanha, como mandatos, sendo a Grã-Bretanha responsável pelo Iraque, que passou a

ser um Estado com a junção de províncias que não tinham muito em comum, tornando a

formação da nação extremamente difícil. (CLEVELAND; BUNTON, 2018 apud TREIS,

2021).

10 "Conferencia de San Remo - Google Arts & Culture." Acessado em dezembro 2, 2021.
https://artsandculture.google.com/entity/m0pm4w?hl=es.

https://artsandculture.google.com/entity/m0pm4w?hl=es
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9 CONCLUSÃO

A região do Oriente Médio é caracterizada pela sua diversidade cultural, religiosa e

política, fazendo com que tentativas de integração tenham dificuldade de serem estabelecidas.

Porém, recentemente, o motivo para tal dificuldade e criação de políticas para alcançar uma

integração regional podem ser ligadas a 3 principais fatores: mudanças demográficas

drásticas, causada principalmente pela Primavera Árabe; a instabilidade política no Iraque e o

conflito entre o governo de Bagdá e o governo de Curdistão; e por último, o crescimento

constante de grupos terroristas e sua ocupação na Síria, que causou o deslocamento de mais

de 3 milhões de refugiados.

Dentro do estudo no presente trabalho, foi avaliado a possibilidade de integração

regional, como ocorreu na União Europeia, foi detalhado o conflito pela região da

Alsácia-Lorena justamente por ser uma região estratégica e foram analisados possíveis

caminhos baseados na experiência europeia. Porém, nossa hipótese principal, respondendo se

a Teoria da Interdependência poderia ser aplicada no Iraque, se confirmou negativa, porque o

Estado tem um comportamento padrão de respostas baseado no histórico de invasão de seu

território e conflitos sócio-políticos e religiosos. Devido a isso, mesmo com o

desenvolvimento econômico, o comportamento agressivo do Estado continuaria, além de ser

necessário considerar que a questão religiosa faz que os conflitos não sejam baseados em

busca de recursos, diferente do estudo realizado sobre integração regional europeia.

Com isso, no que se refere ao Oriente Médio, somente seria possível criar uma

integração entre as nações se acordos fossem realizados, primordialmente de paz (ou de

não-agressão), se os tratados econômicos de Direitos Humanos fossem revistos e melhorados

e aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) levando a uma educação de

qualidade e maior qualidade de vida da população. A interdependência não poderia ser

aplicada com sucesso no Iraque e no resto do Oriente Médio, por ser inviável uma guerra,

devido aos altos custos e grande prejuízo vindo de todas as partes, que já foi confirmado

anteriormente, mesmo considerando desarmar o Estado, visto que seria necessário lidar com

grupos terroristas. Porém, é difícil entender a complexidade disso no que está por vir no

Iraque. Com a vitória nas urnas americanas, Joe Biden (Democrata) foi eleito em 2021 e um

dos grandes anúncios foi que os EUA acertaram com Iraque no fim de sua missão de combate,

18 anos depois da invasão:
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O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kadhimi,
anunciaram nesta segunda-feira, na Casa Branca, um acordo para que os militares
norte-americanos não participem mais de nenhuma missão de combate no Iraque a
partir do final de 2021, depois de 18 anos da invasão do país. O pacto não estabelece
uma redução notável dos atuais 2.500 militares que estão destacados na área, mas
sim uma redefinição da missão existente para o treinamento e a assistência logística,
segundo fontes do Governo dos Estados Unidos adiantaram neste domingo em
conversa com jornalistas. (EL PAÍS, 2021).

Segundo, a hegemonia "não se define mais pelo equilíbrio de poderes, mas pela

globalização e pela democracia, e no qual não existe espaço para ações imperiais".

(PEREIRA, 2003, p. 43, com adaptações). O Iraque não possui um poder hegemônico

justamente por conta dos seus problemas históricos ligados à guerra, o que impossibilita que a

Teoria da Interdependência seja a resposta para a solução de seus conflitos.
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