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RESUMO 

 

 

AL-ZARQAWI: A ORIGEM DO ESTADO ISLÂMICO ATRAVÉS DE SEU 

PRIMEIRO LÍDER 

 

AUTOR: Vítor Siqueira Wollmann 

ORIENTADOR: Tenente-Coronel Carlos Eduardo Luz Gabriel 

 

O Estado Islâmico atingiu um nível alto e influente de terrorismo na última década, com 

atentados e conquistas de territórios que aterrorizaram países no oriente médio e ocidente, 

mas sua hegemonia não durou muito tempo e atualmente não existem mais áreas sob seu 

domínio exclusivo. Apesar de ter alcançado o formato de um “Estado Islâmico” consolidado 

no meio desta década, o embrião da organização começou ainda no final do século XX e 

começo do século XXI com as ações de seu primeiro líder, Abu Musab al-Zarqawi. Seus 

primeiros passos e ações são fundamentais para a compreensão de como ocorreu a origem e 

formação do Estado Islâmico, com outro nome e sem a fama do formato atual, mas com as 

mesmas ideologias que iriam ser a base desta temida célula terrorista. Somente com o correto 

entendimento dos fatores que levaram a origem e ascensão do EI é que podemos impedir que 

organizações como essas surjam e ganhem força novamente. A trajetória de al-Zarqawi 

iniciou em seu país de origem, Jordânia, quando teve os primeiros contatos com uma doutrina 

radical do islamismo sunita, o salafismo, que foi o “despertar” para o jihad, ou luta armada, 

na vida do primeiro líder do EI. A partir desse momento, começou a percorrer países do 

oriente médio com  ações baseadas em suas crenças e objetivos político-religiosos radicais. 

Sua passagem pelo Afeganistão o fez entrar em contato com o famoso terrorista Osama Bin-

Laden, líder da al-Qaeda, com quem, em um primeiro momento, teve divergências 

ideológicas, mas com o passar dos anos recebeu apoio financeiro para conduzir um campo de 

treinamento de terroristas em Herat, no Afeganistão. Até esse momento, sua participação e 

influência estava reduzida a este local, mas com a invasão americana no oriente médio, al-

Zarqawi teve que mudar de país, se estabelecendo no norte do Iraque acompanhado de um 

grupo de seguidores jihadistas. Foi então que resolveu criar, de fato, sua própria organização 

terrorista, a Tawhid wal-Jihad (“monoteísmo e Guerra Santa”). No Iraque que al-Zarqawi 

realmente conseguiu colocar em prática o que acreditava. Começou a perseguir xiitas, por não 

terem crença similar a sua, cometendo diversos atentados em terras iraquianas contra essa 

parcela da população e buscando a expansão da sua organização por meio deste método. 

Ainda nesse tema, tentou utilizar a seu favor a desestabilização política e religiosa provocada 

pela ocupação americana no Iraque, que derrubou o governo sunita de Saddam Hussein e 

colocou xiitas no comando, procurando agregar e colocar a seu favor a parcela sunita da 

população iraquiana. Apesar das diferenças, estreitou os laços com a al-Qaeda, recebendo 

mais apoio e, por um período considerável, teve o nome da sua célula conhecido como al-

Qaeda no Iraque. As buscas das forças americanas e internacionais por al-Zarqawi se 

intensificava a medida que sua importância crescia. Em 2006 os americanos localizaram seu 

abrigo e eliminaram al-Zarqawi. Um pouco após sua morte, a organização passou a ser 

liderada por outros membros que, após divergências, romperam com a al-Qaeda e 

renomearam a organização para Estado Islâmico. 

 

 

Palavras-chave: Estado Islâmico. Al-Zarqawi. Organização terrorista. Origem. Trajetória.

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

AL-ZARQAWI: THE ORIGINS OF THE ISLAMIC STATE THROUGH ITS FIRST 

LEADER 

 

AUTHOR: Vítor Siqueira Wollmann 

ADVISOR: Lieutenant-Colonel Carlos Eduardo Luz Gabriel 

 

The Islamic State has reached a high level and influential of terrorism in the last decade, with 

attacks and conquests of territories that terrorized countries in the Middle East and West, but 

your hegemony did not last long and there are currently no more areas under your exclusive 

domain. Despite achieving the format of an "Islamic State" consolidated in the middle of this 

decade, the embryo of the organization started in the late 20th century and early 21ST century 

with your actions first leader, Abu Musab al-Zarqawi. His first steps and actions are key to 

understanding how the origin and formation of the Islamic State, under a different name and 

without the fame of the current format, but with the same ideologies that would be the basis of 

this feared terrorist cell. Only with the correct understanding of the factors that led to the rise 

and rise of HEY can we prevent organizations such as these emerge and gain strength again. 

The trajectory of al-Zarqawi started in your country of origin, Jordan, when he had first 

contacts with a radical doctrine of Sunni Islam, Salafism, which was the trigger for the jihad, 

or armed struggle, in the life of the first leader. From that moment, started to go Middle 

Eastern countries with actions based on their religious beliefs and political goals. Its passage 

through the Afghanistan made contact with the infamous terrorist Osama Bin-Laden, leader of 

al-Qaeda, who, at first, had ideological differences, but over the years received financial 

support to lead a field of terrorist training in Herat in Afghanistan. Until that time, your 

participation and influence was reduced to this site, but with the American invasion of the 

Middle East, al-Zarqawi had to change the country, settling in northern Iraq with a group of 

followers jihadists. It was then decided to create, as a matter of fact, your own terrorist 

organization, Tawhid wal-Jihad ("monotheism and holy war". In Iraq that al-Zarqawi actually 

managed to put into practice what he believed. Began to persecute Shiites, for not having 

similiar to your belief, making several attacks in Iraqi land against that portion of the 

population and seeking the expansion of your organization through this method. In that same 

issue, tried to use the your favor the political and religious destabilization caused by the 

American occupation in Iraq, which overthrew the Government of Saddam Hussein and Sunni 

put Shiites in charge, looking for aggregate and put your favor the Sunni portion the Iraqi 

population. Despite the differences, cemented ties with al-Qaeda, receiving more support and, 

for a considerable period, had the name of your cell known as al-Qaeda in Iraq. The U.S. and 

international forces searching for al-Zarqawi intensified as your importance grew. In 2006 the 

Americans locate your shelter and eliminated al-Zarqawi. A bit after your death, the 

Organization came to be led by other members who, after disagreements, broke with al-Qaeda 

and renamed the Organization for Islamic State. 

 

Keywords: Islamic State. Al-Zarqawi. Terrorist organization. Origin. Trajectory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Iraque, Síria, França, Alemanha, Reino Unido, foram alguns dos países que tiveram 

ações terroristas idealizadas pelo Estado Islâmico em seu território na última década, 

assombrando suas respectivas populações, proporcionando sensação de insegurança e 

impotência diante de ataques isolados de homem ou carro-bomba. Após atingir o ápice de seu 

califado em 2014, possuindo vastos territórios na Síria e Iraque que representavam o tamanho 

do Reino Unido, o Estado Islâmico foi perdendo sua influência e importância territorial. Tanto 

que, recentemente, em março de 2019, a última aldeia sob seu comando foi tomada por forças 

apoiadas pelos EUA. Mas qual foi a origem e quem esteve por trás da formação e ascensão 

deste grupo terrorista? 

O começo dessa história vai além dos acontecimentos da última década chegando até a 

Jordânia, no início da trajetória do primeiro líder do EI, Abu Musab al-Zarqawi, que será o 

foco principal deste trabalho. Para compreender o surgimento de uma organização imponente 

e ameaçadora como o Estado Islâmico é necessário verificar as raízes do nascimento desta 

célula terrorista e do contexto no qual ela estava inserida. Logo, verificar como o seu “pai 

fundador” pensava e quais as circunstâncias proporcionaram a formação de sua organização é 

um importante passo para impedir que isso aconteça em outra oportunidade com 

consequências ainda mais graves. 

Al-Zarqawi, com sua ideologia radical e de segregação, junto com o conturbado 

contexto do Iraque após invasão americana são elementos importantes para entender o início 

do EI. Como um homem de um vilarejo da Jordânia reúne forças e influência suficiente para 

começar um movimento que levaria terror a milhares de pessoas ao redor do mundo? São 

inúmeras as variáveis e circunstâncias que possibilitaram que esse fato fosse possível e, no 

decorrer deste trabalho, serão explorados alguns tópicos considerados mais importantes para a 

correta compreensão deste fenômeno. 

Na primeira parte do trabalho será explorado o início de vida de al-Zarqawi e o que 

influenciou para que ele seguisse os rumos do terrorismo. A adolescência e inserção de al-

Zarqawi em uma linha radical do islamismo é um primeiro passo para entender a trajetória 

inicial e o princípio da ideologia do EI. Inicialmente, al-Zarqawi era apenas um jovem 

delinquente do submundo do crime que contrabandeava bebidas alcoólicas, mas sua mãe, Um 
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Sayel, na esperança de transformar seu filho em um ser espiritual e afastá-lo dessa vida de 

crimes, colocou-o em uma mesquita perto do vilarejo de Zarqa, local onde a família morava 

(HASSAN; WEISS, 2015). Por ironia do destino, foi nessa mesquita que al-Zarqawi entrou 

em contato com o salafismo, uma doutrina radical que defendia o retorno à pureza religiosa e 

às tradições seculares do profeta Maomé, influenciando seus pensamentos e objetivo de vida 

que, consequentemente, ditaria os rumos de sua célula terrorista. Uma vertente mais radical 

do salafismo pregava a famosa “jihad”, ou luta armada, e foi isso que al-Zarqawi foi buscar 

quando os soviéticos invadiram o Afeganistão. Tentando aplicar os ensinamentos absorvidos 

em seu tempo de doutrinação religiosa, al-Zarqawi queria combater contra os soviéticos no 

final da década de 80, mas já chegou com a guerra no final. Mesmo sem a participação 

efetiva, essa foi sua inserção no meio da luta armada contra os “invasores estrangeiros” da 

qual continuou por um bom tempo. 

Após essa contextualização da origem de vida de al-Zarqawi com os primeiros passos 

do Estado Islâmico, será explorado as influências da al-Qaeda de Bin Laden e da invasão 

americana no oriente médio para a origem e ascensão da célula terrorista. Primeiramente será 

abordado as divergências ideológicas iniciais entre Bin Laden e al-Zarqawi. No primeiro 

contato, a relação não parecia promissora, mas com o tempo e influência, al-Zarqawi 

conquistou seu espaço, ganhou confiança e apoio financeiro do núcleo central da al-Qaeda, o 

que lhe permitiu administrar um campo de treinamento de terroristas em Herat, no 

Afeganistão. Nesse local havia uma bandeira que daria origem ao primeiro nome de sua 

organização, Tawhid wal-Jihad, que seria o embrião do EI. Logo após esse momento, ocorre a 

invasão americana no oriente médio, mais precisamente no Afeganistão e Iraque, em 

decorrência do atentado da al-Qaeda no World Trade Center em 2001. Será explorado nesse 

trabalho as influências da intervenção dos EUA para a formação do EI. Não será debatido se 

foi legítima ou não a ação norte-americana, mas sim as consequências reais para a 

organização terrorista e de que forma al-Zarqawi utilizou a seu favor a situação de caos no 

Iraque após a ocupação estrangeira. Inclusive foi por causa da invasão no Afeganistão que al-

Zarqawi teve que abandonar seu campo de treinamento em Herat e ficou transitando entre Irã 

e Iraque recrutando novos membros para que o acompanhasse na sua “jihad”. Após se 

estabelecer no Iraque que realmente al-Zarqawi deu o primeiro nome oficial, Tawhid wal-

Jihad, para sua organização. 

Após isso será abordado a violência sectária contra os xiitas e os motivos que levavam 

al-Zarqawi a empregar esses métodos. Os xiitas sempre foram o alvo principal da sua célula 

no Iraque e, através dessa perseguição, al-Zarqawi buscava apoio sunita com objetivo de levar 
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o país a uma guerra civil que proporcionaria uma expansão do então grupo Tawhid wal-Jihad. 

Além disso, a evolução da organização através dos acontecimentos no Iraque também será 

explorada. Com a intensa movimentação americana no Iraque, al-Zarqawi achou válida uma 

aproximação maior com a al-Qaeda e aceitou prestar o juramento, chamado “bayat”, a Bin 

Laden, fazendo com que sua organização passasse a ser chamada por Tanzim Qaedat al-Jihad 

fi Bilad al-Rafudayn ou, como ficou conhecida, al-Qaeda no Iraque. Interessante que a 

organização terrorista Estado Islâmico, como é conhecida atualmente, teve vários nomes até 

chegar em seu formato atual, mas enquanto al-Zarqawi estava vivo, apesar de divergências, 

manteve ligada sua célula à al-Qaeda. Somente após sua morte ocorreu a ruptura e 

consequente mudança de nome para Estado Islâmico, mas essa situação não será abordada 

nesse trabalho, pois o foco será apenas a formação do EI a partir da trajetória de al-Zarqawi 

até seu falecimento. 

Por último, será explorado de forma resumida as circunstâncias e de que forma os norte-

americanos, com auxílio de outras forças, conseguiram eliminar al-Zarqawi e quais as 

consequências para a sua organização. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O seguinte trabalho tem o objetivo geral de analisar a trajetória do fundador do Estado 

Islâmico, al-Zarqawi, para compreender a origem da sua organização terrorista. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para responder as questões abordadas neste trabalho, serão observados os seguintes 

objetivos específicos: verificar o início da vida e origem familiar de al-Zarqawi; verificar a 

relação entre a al-Qaeda de Bin Laden e al-Zarqawi; compreender a violência sectária 

empregada por al-Zarqawi contra os xiitas; analisar a influência da invasão americana na 

formação do EI; 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 Conceitos preliminares 

 

        Neste início serão abordados alguns conceitos e definições importantes para o 

entendimento posterior do trabalho, sempre relacionando a abordagem conceitual com o foco 

principal: al-Zarqawi e a formação do EI. 

 

2.1.1 Terrorismo: diferentes definições 

 

 

Apesar de ser um tema atual e presente diariamente nos noticiários do mundo inteiro, o 

terrorismo não é algo recente e tampouco de fácil definição. A palavra terror, que dá origem a 

palavra terrorismo, deriva do verbo em latim terrere, que apresenta o seguinte significado: 

“fazer alguém tremer por meio de grande medo”. Aparentemente simples, a definição de 

terrorismo é complexa e não consensual, abrindo espaço para interpretações diversas e 

impedindo uma regulamentação normativa capaz de estabelecer parâmetros universais para 

atos dessa natureza. 

Segundo Laqueur (1997, p.7): “Nenhuma definição pode abarcar todas as variedades de 

terrorismo que existiram”. Alguns motivos para as divergências na definição de terrorismo 

estão relacionadas com as diferentes histórias, culturas e políticas das nações e organizações 

internacionais envolvidas diretamente, ou não, com os atos radicais praticados no mundo. 

Além disso, a visão regional ou internacional sobre atos dessa natureza muda 

constantemente. “Por exemplo, os freedom fighters, antes considerados heróis da resistência 

afegã em luta contra os soviéticos, são hoje vistos como concentração de barbárie” 

(PROCÓPIO, 2001, p.74). Logo, podemos observar que é quase impossível encontrar uma 

definição imparcial de terrorismo que não irá receber contestações por nenhuma das partes. 

Para exemplificar essa variedade podemos analisar algumas definições estabelecidas por 

organizações internacionais. Para a União Europeia, o terrorismo é definido como: 

 

[...] ato intencional, portanto doloso, que, por sua natureza ou contexto, pode atingir 

gravemente um país ou uma organização internacional quando: (1) O autor comete o 

ato com o fim de intimidar gravemente uma população; (2) A ação cometida obriga 

indubitavelmente os poderes públicos ou uma organização internacional a realizar 

um ato ou a abster-se de fazê-lo e, (3) Se desestabilizam ou se destroem as estruturas 

políticas fundamentais, constitucionais e econômicas ou sociais de um país ou 

organização internacional (WOLOSZYN, 2009, p. 70). 
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Na visão da Organização das Nações Unidas (ONU): 

 

O terrorismo é considerado um crime comum e não de natureza política, fato que 

não admite o asilo, mas sim a extradição. Por esse motivo, juristas utilizam-se de 

vários elementos como o grau de violência empregado, os meios utilizados, o 

resultado e a finalidade para diferenciá-lo de outros delitos. (WOLOSZYN, 2009, p. 

67) 
 

Já no contexto de Brasil, a definição é mais recente e está presente na Constituição, na 

Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, artigo 2°: 

 

Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos 
neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou 

generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade 

pública. 

 

O problema da definição de estados e organizações é a parcialidade, procurando 

defender seus interesses, impedindo um consenso universal, já que cada um irá analisar 

conforme prioridades estabelecidas internamente. 

Uma concepção de terrorismo mais condizente e objetiva, de acordo com o que será 

estudado nesse trabalho é: 

 
[...] podemos entender terrorismo como sendo o emprego do terror contra um 

determinado público, cuja meta é induzir (e não compelir nem dissuadir) num (sic) 

outro público (que pode, mas não precisa, coincidir com o primeiro) um 

determinado comportamento cujo resultado esperado é alterar a relação de forças em 

favor do ator que emprega o terrorismo, permitindo-lhe no futuro alcançar seu 

objetivo político (DINIZ, 2002, p. 13). 

 

Com essa definição podemos entender que o terrorismo é uma estratégia estabelecida 

pelo elo mais fraco, com objetivo de desestabilizar uma população ou um estado a fim de 

atingir suas metas políticas/religiosas regionais ou internacionais. Não necessariamente o 

objeto de ataque do terrorismo será o governo ou estado. Atualmente, com as informações 

rápidas, tecnologia globalizada e de fácil acesso, pode ser de interesse dos grupos terroristas 

levar ao conhecimento do público as ações e atentados praticados, para impor o terror de fato. 

Como veremos no seguinte trabalho, al-Zarqawi utilizou do terror para influenciar sunitas 

contra xiitas em um contexto já conturbado e instável no Iraque para que, ao final, 

conseguisse atingir seus objetivos pessoais e de sua célula jihadista. 
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2.1.2 Breve histórico 

 

Para chegar até a atualidade e o “terrorismo moderno” de al-Zarqawi podemos analisar 

brevemente a história. Os primeiros atos terroristas conhecidos são do século I d.C., na 

Palestina, quando um grupo de judeus extremistas resolveu atacar cidadãos romanos e judeus 

simpatizantes que eram a favor do domínio romano na época. Eles ficaram conhecidos como 

sicários, do latim sicarius - “homem da adaga”, formando um dos primeiros grupos de 

assassinos terroristas organizado. 

O termo “terror”, no entanto, só surgiu realmente no período da Revolução Francesa, 

entre 1793 e 1794, na chamada “ditadura jacobina” quando atos praticados neste período eram 

designados como terroristas (DIAS, 2015). Desde esse período, várias formas foram surgindo 

e se aperfeiçoando, chegando no momento mais recente que será estudado neste trabalho. 

Nas décadas da Guerra Fria, mais especificamente entre 1960 e 1980, alguns grupos se 

formaram baseados em questões ideológicas e políticas utilizando-se do terrorismo como 

forma de “instrumento tático revolucionário” contra o poder vigente em seu estado ou região. 

Esse movimento de “luta armada” foi desenvolvido com atividades de guerrilha sendo 

designado como um terrorismo tradicional (DIAS, 2015). 

O término do período de Guerra Fria culminou com o aperfeiçoamento do tipo de 

terrorismo da época. De acordo com Dias (2015, p. 735) 

 

A designação de terrorismo contemporâneo é caracterizada pelo período de pós-

Guerra-Fria, onde se consegue identificar uma evolução do anterior devido à 

presença de atores estatais e não estatais, apresentando-se de forma transversal e 

multidimensional, sem respeitar espaços físicos nem preocupação com a dimensão 

dos seus efeitos com uma vigorosa influência religiosa. 

 

A al-Qaeda de Bin Laden e logo depois o Estado Islâmico de al-Zarqawi, objeto de 

estudo deste trabalho, se encaixam nas características apresentadas na definição acima. A 

influência das ações destes atores não se restringe à sua região de origem no oriente médio, 

ultrapassando os limites das fronteiras físicas e provocando terror e insegurança em países do 

ocidente. A internet e consequente disseminação rápida de informação também é um fator que 

auxiliou o terrorismo contemporâneo a divulgar suas ações e ideais recrutando jovens pelo 

mundo todo. Ou seja, além dos atentados “tradicionais”, o mundo digital virou uma 

ferramenta importante para o terrorismo ultrapassar as barreiras físicas e alcançar cada vez 

mais pessoas. 
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2.1.3 Visão radical islâmica de al-Zarqawi 

 

 

Entender no que acreditam os líderes terroristas é um passo importante para 

compreender as ações desenvolvidas por suas organizações. Com al-Zarqawi não é diferente. 

Sua orientação religiosa radical veio logo na adolescência e influenciou diretamente como a 

sua célula jihadista iria se desenvolver e realizar seus atentados. 

 O “Estado Islâmico” insere-se no movimento sunita salafista – a palavra salafista 

deriva de Salaf, a primeira geração de muçulmanos – que, na sua essência, é uma orientação 

que visa purificar a fé através do regresso aos exemplos e pureza religiosa da primeira geração 

de muçulmanos (WIKTOROWICZ, 2006). Ou seja, o termo salafista faz referência aos 

“ancestrais veneráveis”, aqueles que todos devem se inspirar (BUNZEL, 2015). 

Essa escola jihadista salafista a qual o Estado Islâmico pertence tem uma forma rígida 

de interpretar os textos islâmicos, se baseando na eliminação da idolatria e a afirmação que 

existe apenas um Deus, fazendo com que seus seguidores fossem os únicos verdadeiros 

muçulmanos (FERNANDINO, 2017). Os muçulmanos xiitas são acusados de idolatria por 

darem muita importância para a família do profeta Maomé e, por outro lado, os que acreditam 

em regimes democráticos também são infiéis por serem laicos não pertencendo a nenhum 

clero ou ordem religiosa (FERNANDINO, 2017). Logo, se não acreditar exatamente da 

mesma forma que o EI, pode ser considerado infiel e um inimigo da organização. Como 

veremos durante o trabalho, essa ideia foi utilizada frequentemente para justificar ataques 

contra a população de “infiéis” xiitas no Iraque. 

 

 

3.1 Al-Zarqawi: Origem 

            

           Para alcançarmos a compreensão de como surgiu o EI e o fenômeno terrorista al-

Zarqawi, é necessário analisar sua juventude desde o princípio, verificando possíveis 

influências que culminaram com sua ideologia radical propagada posteriormente por meio de 

sua organização. 

 

3.1.1 O início na Jordânia 

 

Ahmadi Fadhil Nazzal al-Khalaylah, mais conhecido como al-Zarqawi, nasceu em 20 

de outubro de 1966 na Jordânia em um pequeno vilarejo a 40 quilômetros a nordeste de Amã. 

A adoção do nom de guerre al-Zarqawi é em referência a este vilarejo de nome “Zarqa” (al-
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Zarqawi significa “Homem de Zarqa”), que ficou conhecido mundialmente pelas ações de seu 

nativo mais “distinto”. 

Sua origem familiar está relacionada com uma tribo, Bani Hassan, que era uma 

confederação de beduínos que jurava lealdade ao Reino Hashemita e residia na margem 

oriental do Rio Jordão (HASSAN; WEISS, 2015). Seu pai, Ahmad, era um sábio do vilarejo, 

ou muhktar, e tinha alguns poderes internos podendo decidir situações diante de divergências 

locais. 

Al-Zarqawi nunca foi um jovem promissor com um futuro garantido e cheio de 

expectativas. Na verdade, a realidade era bem diferente disso. Seu pai morreu em 1984 e al-

Zarqawi foi direto para o submundo do crime, tendo inclusive uma passagem pela prisão por 

ataque sexual e posse de drogas.   

Preocupada com o futuro de seu filho, sua mãe, Um Sayel, resolveu agir e matriculou 

al-Zarqawi em um curso religioso na Mesquita de Al-Husayn Ben Ali, em Amã. O objetivo 

era retirar a criminalidade da vida de al-Zarqawi e colocar a religião e fé no seu lugar, mas a 

experiência não foi exatamente o esperado. 

“Foi na Mesquita que al-Zarqawi descobriu pela primeira vez o salafismo, uma 

doutrina que, na sua forma contemporânea, defende um retorno à pureza ideológica e às 

tradições do profeta Maomé” (HASSAN; WEISS, 2015, p.22) 

Além de não admitir as ideias ocidentais e a interferência nos países do oriente médio 

após a primeira guerra mundial, os salafistas também são adeptos do jihad (“luta” em árabe), 

termo bastante utilizado a partir da invasão soviética no Afeganistão para definir a luta 

armada contra os invasores estrangeiros. 

A partir desse primeiro contato com as ideologias e correntes radicais do islã, al-

Zarqawi seguiu esses conceitos e internalizou essa visão radical do mundo islâmico. A partir 

desse momento seu inimigo não era apenas o “ocidente pagão”, mas também qualquer 

muçulmano que não seguisse os mesmo costumes e ideias. Isso já demonstrava uma futura 

divergência entre Al-Qaeda e o Estado Islâmico de al-Zarqawi que, apesar das similaridades 

naturais, apresentavam métodos e alvos diferentes, que mais tarde culminariam com a 

separação das duas organizações terroristas, como será trabalhado em outro capítulo deste 

trabalho. 
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3.1.2 Primeiros contatos terroristas 

 

A invasão soviética já estava chegando ao fim quando al-Zarqawi chegou, em 1989, 

para tentar libertar o Afeganistão do domínio dos estrangeiros invasores. Como já estava no 

final, al-Zarqawi pouco fez na guerra contra os comunistas, mas ficou na região noroeste do 

Afeganistão até 1992 estabelecendo vínculos que mais tarde seriam importantes para suas 

ambições na região.  

Al-Zarqawi trabalhou em uma revista jihadista chamada Al-Bunyan Al-Marsus (A 

fortaleza impenetrável) e basicamente realizava entrevistas com veteranos da guerra afegã-

soviética. Mas o objetivo de al-Zarqawi não era apenas transmitir histórias de guerras, ele 

queria realizar algo e participar de suas próprias batalhas. 

Foi nesse ambiente, de um Afeganistão recém-liberado dos soviéticos, que al-Zarqawi 

começou seus "treinamentos terroristas". Existiam vários campos de treinamento na fronteira 

do Afeganistão com o Paquistão e al-Zarqawi esteve presente em vários deles. Um dos mais 

importantes era o Sada al-Malahim (o Eco da Batalha), que inclusive formou dois mentores 

dos ataques realizados em 2001 nas torres gêmeas.   

As fases dos treinamentos eram bem divididas e visavam selecionar os melhores e dar os 

ensinamentos militares necessários. De acordo com Hassan e Weiss (2015, p. 22):  

 

A primeira fase consistia de "dias de experimentação", que durava quinze dias, 

durante os quais um recruta era sujeito a "exaustão psicológica e moral" para separar 

os fracos dos verdadeiros guerreiros. A segunda fase era o período de preparação 

militar, que durava quarenta e cinco dias, durante os quais um recruta aprendia 

primeiro como empunhar armas leves, então evoluía para lançadores de mísseis 

portáteis superfície-ar e cursos de cartografia. A terceira e última fase era o curso de 

táticas de guerra de guerrilha, no qual era ensinada teoria militar. 

 
 

Pode-se perceber a similaridade com o treinamento militar da maioria dos exércitos, 

onde primeiro são separados os que tem mais condições de aguentar os exercícios e depois é 

ensinado as práticas e técnicas com armamentos e teoria militar. Isso demonstra que não são 

por acaso, obra do destino ou de um homem só, os diversos atentados terroristas que 

aconteceram e seguem acontecendo ao longo dos últimos anos.   

 

3.1.3 De volta a Jordânia  

 

Após passar por diversos treinamentos, al-Zarqawi regressou a Jordânia em 1992 e 

logo já estava sendo seguido de perto pelo Diretório de Inteligência Geral (DIG) do seu país, 
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que tinha preocupações sobre as suas futuras ações, assim como de outros que estavam no 

Afeganistão.  

Logo que voltou al-Zarqawi já estabeleceu contato com um companheiro que havia 

conhecido no Afeganistão, al-Maqdisi, um salafista jordaniano-palestino que tinha uma 

narrativa anti-Ocidente forte e criou até sua própria célula jihadista, Bayt al-Iman (A casa do 

Imã). Com al-Zarqawi sempre por perto, al-Maqdisi contrabandeou armamentos descartados 

pelo exército iraquiano e ofereceu para que al-Zarqawi escondesse em sua propriedade. Com 

o DIG seguindo de perto seus passos, al-Zarqawi tentou fugir da Jordânia, mas acabou sendo 

preso em março de 1994. Ainda tentou matar um policial e cometer suicídio, mas falhou em 

ambos (HASSAN; WEISS, 2015).  

Seu tempo na prisão apenas serviu para aumentar sua influência e atrair seguidores. 

Por ser membro dos Beni-Hassan (a tribo que pertencia em Zarqa) já estava em uma posição 

elevada em relação a outros presos e, se aproveitando da fragilidade e corrupção dos guardas, 

aproveitava para conseguir privilégios para si e para os outros membros da célula jihadista 

Bayt al-Iman que estavam presos junto com ele. Esse conjunto de fatos foi determinante para 

que al-Zarqawi saísse fortalecido do seu tempo na prisão e em uma posição superior ao seu 

companheiro, al-Maqdisi, que cumpria pena no mesmo local. Ainda segundo entrevista de um 

ex-oficial contra-terrorismo do Pentágono: "a prisão foi a universidade de al-Zarqawi" 

(HASSAN; WEISS, 2015, p. 25). 

Mesmo diante desse cenário de “crescimento pessoal”, al-Zarqawi deveria ficar quinze 

anos preso e não representaria uma ameaça por um bom tempo, mas em 1999, o Rei Abdullah 

II assumiu o reino da Jordânia no lugar de seu pai Hussein e, como forma de reconciliação 

com a Irmandade Muçulmana, resolveu anistiar vários condenados e, entre eles estava al-

Zarqawi, que agora estava livre para colocar em prática suas ideias e influências (HASSAN; 

WEISS, 2015). 

 

 

3.2 Influência da al-Qaeda na trajetória de al-Zarqawi 

 

          Apesar das divergências de pensamento que serão abordadas a seguir, a inserção de al-

Zarqawi no meio do terrorismo teve relação direta com a al-Qaeda de Bin Laden. Foi por 

meio de apoio financeiro e alianças que se tornou possível o início das ações terroristas 

praticadas por al-Zarqawi. 
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3.2.1 Encontro com Bin Laden e divergências ideológicas 

 

Depois de ser liberto, al-Zarqawi voltou para a fronteira do Paquistão com o 

Afeganistão para continuar sua caminhada. Conseguiu ingressar ilegalmente em terras afegãs 

e não demorou muito para conseguir entrar em contato com Bin Laden. 

O primeiro encontro entre os dois ocorreu na capital de fato do Talibã, Kandahar e não 

foi nada bem. Bin Laden suspeitou que al-Zarqawi e seus companheiros jordanianos fossem 

do DIG e, além disso, as visões rígidas e arrogância características de al-Zarqawi ofenderam o 

líder da Al-Qaeda (HASSAN; WEISS, 2015). 

Já começavam cedo as primeiras divergências entre dois dos principais nomes do 

terrorismo mundial. Apesar das similaridades em suas ações, existiam diferenças ideológicas 

que são essenciais para podermos entender a futura ruptura das organizações lideradas por 

ambos. De acordo com Hassan e Weiss (2015, p.26): 

 

Al-Zarqawi também tinha uma definição muito mais promíscua de kuffar 

(“descrentes”), que aplicou para incluir todos os xiitas e qualquer companheiro 

sunita que não seguisse uma estrita convenção salafista. Bin Laden nunca traçara um 

alvo sobre estas categorias antes, sem dúvida por razões filiais: sua própria mãe era 

uma síria alauíta, ou membro da seita xiita. 

 

 

Al-Zarqawi já deixava claro o que posteriormente seria a marca de sua organização 

terrorista, o ódio e retaliação a qualquer um que não tivesse a mesma crença que ele, inclusive 

os muçulmanos xiitas. 

Apesar de o primeiro contato não ser promissor e das diferenças de pensamento 

exploradas acima, al-Zarqawi já tinha influências importantes e Bin Laden foi convencido de 

que ele poderia ser útil futuramente em empreendimentos em benefício da Al-Qaeda. 

Foi por esses motivos acima que, em 2000, al-Zarqawi foi encarregado de administrar 

um campo de treinamento em Herat, no Afeganistão, com um investimento inicial da Al-

Qaeda de cerca de US$ 200.000 na forma de um “empréstimo” concedido por Bin Laden 

(HASSAN; WEISS, 2015).  
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            Figura 1 – Localização Herat em relação aos demais países 

 

             Fonte: Not1 (2010) 

 

De acordo com Hassan e Weiss (2015) al-Zarqawi treinava recrutas palestinos e 

jordanianos que mais tarde participariam de atentados conhecidos, como o assassinato de 

Laurence Foley e tentativas de explosão de bombas químicas na embaixada dos EUA e na 

sede do DIG. Nesses campos de treinamento al-Zarqawi aproveitou para expor o slogan que 

mais tarde seria o nome de sua célula terrorista “Tawhid wal-Jihad” (“monoteísmo e Guerra 

Santa”). 

Podemos perceber que al-Zarqawi, aos poucos, começava a seguir o caminho para se 

tornar o terrorista mais procurado pelas forças americanas, chegando a atingir uma 

recompensa de US$ 25 milhões. Ele tinha personalidade forte e não “abaixava” a cabeça para 

Bin-Laden, procurando seguir suas crenças e traçar seu próprio caminho para atingir seus 

objetivos mais obscuros. “Seja devido à sua arrogância ou sua diferença de opinião com seu 

benfeitor, al-Zarqawi manteve uma relação minimamente distante e oportunista com a al-

Qaeda até 2004” (HASSAN; WEISS, 2015, p.28). 

 

3.3 Influência da invasão e ocupação americana 

         

        A investida americana no oriente médio ocorreu logo após do atentado ao World Trade 

Center como uma resposta às milhares de mortes causadas pelo terrorismo praticado pela al-

Qaeda. Apesar da tentativa de desmantelar as organizações terroristas em sua raiz, as ações 
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dos EUA tiveram algumas consequências para os países envolvidos e, principalmente, para o 

objeto de estudo deste trabalho, al-Zarqawi e seu “Estado Islâmico em formação”.   

 

3.3.1 Movimentos de al-Zarqawi após invasão americana 

 

Al-Zarqawi já estava estabelecido em seu campo de treinamento em Herat, no 

Afeganistão, quando ocorreu o ataque orquestrado pela al-Qaeda de Bin Laden, em 11 de 

setembro de 2001, ao World Trade Center. A ação terrorista causou a morte de milhares de 

americanos e trouxe consequências no Oriente Médio. Logo que as forças americanas 

decidiram os responsáveis pelos atentados, a guerra ao terror jihadista teve início e 

influenciou as ações de líderes terroristas como al-Zarqawi. 

Primeiramente, um dos tenentes de al-Zarqawi em Herat, Abdel Rahman al-Shami, 

antes da investida americana, havia criado seu próprio grupo jihadista no norte do Iraque, na 

região do Curdistão, que estava protegida do exército de Saddam por ser uma zona de 

bloqueio internacional. Al-Shami ocupava uma área de aproximadamente quinhentos 

quilômetros quadrados, com seu grupo conhecido como Jund al-Islam, e tinha domínio sobre 

duzentas mil pessoas, que eram proibidas de ouvir música, ver televisão via satélite e beber 

álcool (HASSAN; WEISS, 2015). Na prática era um protótipo do que al-Zarqawi queria 

tornar o Estado Islâmico quando conseguisse expandir sua organização através da conquista 

de mais territórios e recrutamento de membros. Logo após a invasão americana, al-Shami 

resolveu fundir o Jund al-Islam com outras células jihadistas formando o Ansar al-Islam, que 

mais tarde seria responsável por dar refúgio a al-Zarqawi durante o período em que ele estava 

fugindo, como veremos a seguir. 

Logo que os Estados Unidos e a OTAN iniciaram o conflito com o Afeganistão, pelo 

fato deles terem auxiliado e dado suporte aos atentados em solo americano, o campo de al-

Zarqawi em Herat foi cercado pela Aliança do Norte, fazendo com que o futuro líder da Al-

Qaeda no Iraque fugisse para Kandahar, onde quebrou algumas costelas após um ataque aéreo 

da coalizão. Após isso, al-Zarqawi e seus trezentos militantes que o acompanhavam, deixaram 

o Afeganistão em direção ao Irã na cidade de Zahedan, onde ficou por uma semana, e já 

seguiu para o Teerã, com auxílio de seus contatos ainda da época em que estava começando 

na década de 90 e de seus aliados do grupo Ansar al-Islam (HASSAN; WEISS, 2015). 

Neste período posterior a invasão americana no Afeganistão, al-Zarqawi passou 

aproximadamente um ano percorrendo localidades de maioria sunita entre o Irã e o norte do 

Iraque recrutando novos membros com intuito de expandir sua rede jihadista. Durante esse 
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período, o governo iraniano também auxiliou al-Zarqawi em suas ações extremistas. De 

acordo com Hassan e Weiss (2015, p. 31) uma fonte de alto nível do DIG disse à revista 

Atlantic em 2006: 

Nós conhecemos al-Zarqawi melhor do que ele mesmo se conhece. E posso 

assegurar-lhe que ele nunca teve vínculo algum com Saddam. O Irã é uma questão 

bem diferente. Os iranianos tem uma política: eles querem controlar o Iraque. E 

parte dessa política tem sido apoiar al-Zarqawi, taticamente, mas não 

estrategicamente...No começo eles deram a ele armas automáticas, uniformes 

equipamentos militares […] Agora eles essencialmente fecham um olho para suas 
atividades e aquelas da al-Qaeda em geral.                 

 

Enquanto estava na região dos curdos no norte do Iraque, al-Zarqawi aproveitou para se 

estabelecer e dar nome à sua rede, Tawhid wal-Jihad (“Monoteísmo e Guerra Santa”), que 

como já dito anteriormente, teve o nome retirado de uma bandeira do seu antigo campo de 

treinamento em Herat. Além disso, apesar da aproximação, al-Zarqawi continuava sem prestar 

o juramento a Bin Laden, “o bayat”, que o colocaria oficialmente como aliado e membro da 

al-Qaeda. 

 

3.3.2 Consequências da ocupação americana no Iraque na formação do EI 

 

Tanto al-Zarqawi como Bin Laden esperavam uma invasão e ocupação americana em 

território islâmico devido aos acontecimentos do começo do século. Apesar de al-Zarqawi 

sempre deixar claro, desde o início, que seu foco era os xiitas e os regimes internos dos países 

islâmicos, a partir da ação americana, algumas alianças, antes improváveis, foram 

estabelecidas e aceitas. 

De acordo com Hassan e Weiss (2015, p. 33): “Quando os EUA invadiram o Iraque, al-

Zarqawi encontrou alguns dos seus defensores mais entusiasmados entre os remanescentes 

dos mesmíssimos “inimigos próximos” de que ele havia se declarado opositor: o regime 

baathista de Saddam Hussein.” 

Antes era impensável uma aliança desse tipo, mas de acordo com os acontecimentos, 

fazia mais sentido aproveitar as habilidades e conhecimento dos “baathistas” do que tratá-los 

como oposição. Um dos motivos principais dessa aproximação entre os dois foi a forma como 

os americanos realizaram o processo de transição no governo do Iraque, a chamada “des-

Baathificação”. Foi um desmantelamento completo da administração pública iraquiana e do 

exército, de grande maioria sunita. 

Paul Bremer, chefe da Autoridade Provisional da Coalizão (APC) indicado por Bush, foi 

o responsável por essa política e por destituir o exército iraquiano. Segundo Hassan e Weiss 
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(2015), o Coronel Dereck Harvey, um oficial de inteligência militar que trabalhava em um 

quartel-general norte-americano no Iraque, estimou que entre sessenta e noventa e cinco mil 

membros das diversas divisões, guardas e milícias subordinadas ao governo de Saddam 

ficaram desempregados após a implementação da política de Paul Bremer. 

Ainda segundo Rato (2015, p. 28) “esta tentativa de “desbaathização” contribuiu para a 

mobilização da resistência às forças de ocupação e, como corolário, concedeu legitimidade 

aos grupos que se organizavam para expulsar as tropas da coligação, incluindo a Al-Qaeda no 

Iraque”. 

E qual seria o destino dos oficiais que foram depostos? A especialidade de todos eles era 

a área militar e, como ainda estavam contrariados por perderem seus empregos, a maioria 

seguiu o caminho natural de se juntar a ascensão jihadista com a finalidade de expulsar 

aqueles responsáveis pela situação que estavam passando. Com a vasta experiência militar e 

das táticas de guerra, os militares e apoiadores do antigo regime de Saddam estavam dispostos 

a dar suporte e aumentar a especialização do grupo de al-Zarqawi no Iraque. 

Para exemplificar essa situação, no atentado orquestrado por al-Zarqawi à sede das 

Nações Unidas em Bagdá, que matou 22 pessoas, e em outros que ocorreram em 2003, os 

jihadistas foram auxiliados por Baathistas do antigo regime do Iraque, fornecendo locais 

seguros, carros e transporte. De acordo com Hassan e Weiss (2015, p.39): 

 

As casas seguras dos terroristas suicidas era adjacentes aos conjuntos e residências 

dos oficiais da Organização de Segurança Especial (OSE). A OSE […] estava sob 

comando da Guarda Republicana Especial e das Forças Especiais. Ela fornecia os 

carros para os homens de al-Zarqawi, que eram convertidos em dispositivos 

explosivos improvisados transportados por veículos; eles também transportavam os 
terroristas suicidas. 

 

 

Além disso, os então chamados “infiéis socialistas” do desmantelado regime iraquiano, 

estabeleceram “corredores de ratos”, que eram caminhos estabelecidos ao longo do oriente 

médio e norte da África, para transportar os combatentes estrangeiros que estavam acatando 

os pedidos dos jihadistas por mujahidins (termo traduzido literalmente como guerreiro santo 

ou simplesmente alguém que se empenha na luta, jihad) logo após o início da invasão 

americana (HASSAN; WEISS, 2015). 
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3.4 Violência Sectária de al-Zarqawi e evolução da organização 

 

        A perseguição de al-Zarqawi aos xiitas continuava implacável com inúmeros atentados 

contra essa parte da população iraquiana e, ao mesmo tempo, ataques a instalações 

americanas. Tudo isso culminava com a expansão e, a partir de uma aproximação com a al-

Qaeda como veremos a seguir, evolução da organização comandada por al-Zarqawi. 

 

3.4.1 Al-Zarqawi x Xiitas e Americanos 

 

Mesmo com a ocupação americana no Iraque, al-Zarqawi continuava sua perseguição 

aos xiitas, deixando claro que era seu principal foco, proporcionando uma guerra sectária e 

fazendo com que a região se tornasse ainda mais instável. 

“Apesar de, na altura, o Iraque se encontrar sob a ocupação militar da coligação 

internacional liderada pelos Estados Unidos, al-Zarqawi mantinha que a principal ameaça à 

comunidade sunita iraquiana residia nos planos e ambições dos xiitas iraquianos” (BRISARD, 

2006, p. 146). 

O principal fator para esse pensamento era que, além da disputa religiosa secular, 

durante todo o regime de Saddam, o Iraque foi governado pela minoria sunita iraquiana. 

Logo, com a queda do governo, os xiitas buscariam uma participação maior no poder do 

Iraque e poderiam utilizar ajuda dos EUA para isso. Além disso, pela ótica de al-Zarqawi, os 

americanos teriam uma passagem rápida pelo Iraque e logo não estariam mais ocupando as 

terras sagradas, mas os xiitas continuariam a representar uma ameaça a soberania sunita. 

Al-Zarqawi logicamente retira a conclusão óbvia: o perigo representado pelos xiitas era 

“maior e mais destrutivo para a comunidade muçulmana” do que o perigo americano. 

(Council on Foreign Relations, 2004). Além disso, ao derrubar o regime baathista de Saddam, 

as forças americanas decidiram implementar um governo democrático com 13 xiitas e alguns 

sunitas. Esse fato deu ainda mais credibilidade para a luta sectária que al-Zarqawi estava 

buscando promover. 

O que os EUA descobriram depois com um grande custo em recursos e sangue, foi que 

a maior ameaça um governo democrático em Bagdá não era necessariamente o jihadismo ou, 

mesmo, o Baathismo privado do poder; na verdade era o revanchismo sunita (HASSAN; 

WEISS, 2015). Os sunitas acreditavam que estavam perdendo sua hegemonia e poder no 

Iraque com essas ações americanas e o aproveitamento por parte dos xiitas.  
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Segundo Hassan e Weiss (2015, p.38):  

 

Em um primeiro momento ninguém lutou contra os norte-americanos; nem o Baath, 

ou os oficiais do Exército, tampouco as tribos. Mas quando os norte-americanos 

formaram o Conselho de Governo (em julho de 2003) com treze xiitas e apenas 

alguns sunitas, as pessoas começaram a dizer: “Os norte-americanos querem dar o 
país para os xiitas”, e então eles começaram a lutar e as tribos deixaram a al-Qaeda 

entrar. 

 

Ao atribuir aos xiitas uma culpa coletiva por pretensos crimes ao longo da história 

antiga e recente, al-Zarqawi começou a lançar sua campanha de terror indiscriminado contra 

os xiitas iraquianos. Assim iniciava-se um capítulo sangrento desta guerra civil sectária que 

surgiu no Iraque após o derrube de Saddam Hussein (RATO, 2015). 

Em 07 de agosto de 2003 começaram os primeiros ataques em terras iraquianas sob o 

comando de sua célula terrorista ainda chamada de Tawhid wal-Jihad. Essas primeiras ações 

visaram estabelecimentos que tinham relação com a ONU e EUA, mas como o Iraque tem em 

sua maior parte da população xiitas, esses atentados terroristas também matavam o principal 

inimigo de al-Zarqawi. 

 O primeiro ataque atingiu a embaixada da Jordânia em Bagdá, matando pelo menos 17 

pessoas. Na época, as autoridades não tinham certeza qual grupo era o responsável, apontando 

até mesmo para um possível envolvimento do Ansar al-Islam, grupo liderado por um dos 

tenentes de al-Zarqawi no campo de Herat, como já visto anteriormente. 

Uma semana depois, al-Zarqawi orquestrou outro atentado, desta vez atingiu a sede das 

Nações Unidas, também localizada em Bagdá, matando 22 pessoas, entre elas o brasileiro 

Sérgio Vieira de Mello, representante especial das Nações Unidas no Iraque e que, segundo 

al-Zarqawi, estava sendo responsável por tentar embelezar a imagem dos EUA, dos cruzados 

e dos judeus (HASSAN; WEISS, 2015). Um dos alvos era realmente o brasileiro Sérgio 

Mello, tanto que o veículo explosivo utilizado atingiu logo abaixo do local onde era o seu 

escritório. Além dos 22 mortos, o atentado deixou mais de 200 pessoas feridas. 

No mesmo mês de agosto de 2003, o foco dos atentados voltou mais especificamente 

para os xiitas. Um atentado suicida realizado pelo sogro de al-Zarqawi, Yassin Jarrad, matou 

aproximadamente 100 pessoas na Mesquita de Iman Ali, um dos santuários considerados mais 

sagrados pelo Islã xiita. Nessa ação, o aiatolá Mohammed Baqir al-Hakim, líder do CSRII 

(Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque), que era um dos alvos do ataque, 

também acabou sendo assassinado (HASSAN; WEISS, 2015). Segundo Napoleoni (2013, p. 

33) “o aiatolá tinha acabado de retornar do Irã, após a queda de Saddam Hussein, e estava se 

preparando para conduzir o CSRII à vitória política num Iraque democrático”. 
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Logo após esses atentados, entre janeiro e fevereiro de 2004, uma carta de autoria de al-

Zarqawi, foi interceptada e deixava bem explícito os planos de seu grupo para os xiitas. Em 

uma das passagens, ele diz: “O observador cauteloso e o analista inquiridor perceberão que o 

xiismo é o perigo que paira e o verdadeiro desafio, seus praticantes adoradores de túmulos, 

idólatras e politeístas” (HASSAN; WEISS, 2015, p. 40). 

Com essa política agressiva contra os xiitas, al-Zarqawi tinha o objetivo de alcançar o 

apoio sunita, buscando uma expansão da sua célula e da sua “jihad” através dessa guerra civil 

entre os dois grupos. Quanto mais recrutamentos para sua insurgência, maior seria a 

influência de seu grupo e consequentemente mais sucesso teria a luta contra os xiitas e 

americanos. “Se tivermos sucesso em arrastá-los (os xiitas) para a arena da guerra sectária, 

será possível despertar os sunitas desatentos à medida que sentirão o perigo iminente e a 

morte aniquiladora nas mãos destes Sabeus” (HASSAN; WEISS, p. 40). 

 

3.4.2 De Tawhid wal-Jihad para al-Qaeda no Iraque 

 

Al-Zarqawi ainda não havia feito o juramento solicitado por Bin Laden em 2000 para 

oficialmente ser reconhecido com um membro da al-Qaeda. Na época ele preferiu continuar 

apenas com sua relação oportunista seguindo como líder da Tawhid al-Jihad, como vimos 

anteriormente, mas os americanos estavam avançando nos territórios do Iraque. 

Após uma conquista relativamente fácil de Bagdá, as forças americanas decidiram não 

empregar toda sua potência nas cidades de Ramadi e Fallujah, mas era justamente nesses 

locais que os jihadistas se refugiaram e montaram suas bases após a tomada de Bagdá. Os 

americanos até tentaram uma formação em conjunto com os iraquianos formando a “Brigada 

de Fallujah Iraquiana”, mas viram 70% de seus recrutas abandonarem a causa e se juntarem 

aos grupos insurgentes locais, incluindo o de al-Zarqawi. Em setembro de 2004, os 

americanos afirmaram que haviam matado figuras importantes do terrorismo local com seus 

ataques aéreos com drones, mas a estrutura da Tawhid wal-Jihad continuava a mesma e pior, 

estava ganhando força popular após a primeira batalha de Fallujah, pela forma como fizeram 

“sangrar” a superpotência americana (HASSAN; WEISS, 2015). 
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    Figura 2 – Localização de Ramadi, Fallujah e Bagdá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Tempos interessantes (2014) 

 

Um dos problemas era que os americanos não sabiam exatamente contra quem estavam 

lutando e, em certo momento, chegaram até mesmo a desdenhar do que, segundo eles, eram 

apenas elementos do antigo regime ainda ressentidos pela forma como aconteceu a ocupação 

no Iraque (HASSAN; WEISS, 2019). 

A situação só ficou um pouco mais clara quando, em outubro de 2004, al-Zarqawi 

decide finalmente realizar o juramento (chamado de bayat) para Bin Laden. A partir da 

subordinação de joelhos do líder jihadista jordaniano a Tawhid wal-Jihad muda seu nome para 

Tanzim Qaedat al-Jihad fi Bilad al-Rafudayn, ou “al-Qaeda na Terra dos Dois rios”, que os 

americanos preferiram resumir para apenas al-Qaeda no Iraque (AQI) (HASSAN; WEISS, 

2015). Essa foi mais uma fase de evolução da organização de al-Zarqawi e já era o princípio 

para o Estado Islâmico do Iraque que viria mais tarde. 

Um mês após al-Zarqawi estreitar seus laços com Bin Laden, começava a segunda 

batalha de Fallujah. Os americanos, desta vez, estavam com melhores condições, números e 

equipamentos, mas a vitória tática alcançada com os sucessivos bombardeios e ataques não 

foi tão comemorada como imaginado. Apesar de conseguir expulsar os jihadistas de Fallujah, 

a insurgência liderada por al-Zarqawi ganhou muito em influência e propaganda. Tanto Bin 

Laden como al-Zarqawi aproveitaram para explorar esse acontecimento colocando a culpa da 

destruição da cidade nas forças americanas e exaltando seus “guerreiros” que lutaram contra 

os infiéis do ocidente. 
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Bin Laden e al-Zarqawi pareciam ter se entendido apesar de algumas divergências de 

ideologia e nas ações. De acordo com Hassan e Weiss (2015, p. 46):  

 

As hesitações do líder da al-Qaeda a respeito da arrogância e atitude sectária do seu 

comandante de campo foram sacrificadas pelos golpes de estímulo moral que este 

estava infligindo ao maior inimigo distante do mundo. Em dezembro de 2004, 

respondeu à bayat de al-Zarqawi com satisfação, nomeando-o “nobre irmão” e 

conclamando a “unificação dos grupos jihadi sob um único estandarte que reconhece 

al-Zarqawi como o Emir da al-Qaeda no Iraque. 
 

 

Agora, oficialmente, al-Zarqawi tinha o apoio da al-Qaeda nas suas ações em solo 

iraquiano. Apesar de o apoio mútuo já ser uma constante antes da oficialização, a partir do 

momento que Bin Laden declara publicamente, os insurgentes filiados com a al-Qaeda 

automaticamente ficam subordinados a al-Zarqawi no Iraque, aumentando a sua, já numerosa, 

fileira de jihadistas dispostos a lutar contra os “inimigos próximos e distantes”. 

Apesar da mudança no nome, as ideias de al-Zarqawi e o repúdio aos xiitas 

continuavam as mesmas. Na concepção do líder da al-Qaeda no Iraque, para conseguir 

sucesso nas terras iraquianas, ele precisava, ao mesmo tempo, destruir e expulsar os 

americanos e xiitas, mantendo os sunitas fora de qualquer participação no governo 

democrático iraquiano. (HASSAN; WEISS, 2015). Esse fato faria com que a população sunita 

“comprasse” a ideia, já elaborada e explorada por al-Zarqawi, de que os xiitas e americanos 

estavam conspirando em conjunto contra eles. 

Como seriam realizadas eleições em janeiro de 2005, al-Zarqawi e seus subordinados 

levantaram uma campanha de boicote para que os sunitas não comparecessem às urnas. E, 

mais uma vez, tudo saiu como planejado. “Menos de um por cento dos sunitas votou em uma 

província fundamental no Iraque central – Anbar.” (HASSAN; WEISS, 2015, p. 51). 

Esse fato fez com que os xiitas ganhassem as eleições com uma grande vantagem e, 

consequentemente, eles seriam os responsáveis por ditar as regras e os rumos do Iraque pós-

Saddam. Com isso, como era de se esperar, ocorreram o aumento da violência contra os xiitas, 

sendo promovidos atentados cada vez mais brutais. 

Em 28 de fevereiro de 2005, mais de 120 pessoas morreram com um ataque suicida 

enquanto aguardavam na fila de emprego das Forças de Segurança do Iraque, na cidade de 

maioria xiita de Hilla, no sul de Bagdá. Em um outro caso parecido, desta vez em uma fila de 

recrutamento para a polícia, membros da AQI utilizaram duas meninas mentalmente 

incapacitadas, de três e treze anos, como terroristas suicidas, matando de uma forma brutal e 

impiedosa. Esses métodos e a constante perseguição contra os xiitas iraquianos foram alguns 
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dos pontos altos de divergências com a al-Qaeda de Bin Laden, mas que, no momento, não 

abalou a aliança forjada entre os dois líderes terroristas. 

 

3.5 Projeção de ações futuras e morte de al-Zarqawi 

 

         Al-Zarqawi e a cúpula da al-Qaeda, apesar das diferenças de pensamento, trocavam 

informações e planejamento visando atingir os objetivos conjuntos de suas organizações. A 

intenção sempre foi a formação de um estado islâmico por meio de um califado e, para isso, 

alguns ajustes deveriam ser feitos. O plano sofreu um atraso devido à morte de al-Zarqawi em 

2006, como veremos a seguir. 

 

3.5.1 Carta a al-Zarqawi e mais violência sectária 

 

A aliança entre al-Zarqawi e al-Qaeda se alinhava no caminho a ser seguido e nas 

projeções para o futuro das organizações. Embora sempre houvesse a percepção de líderes 

próximos a Bin Laden de que a violência contra os xiitas não deveria existir, esse fato estava 

acabava sendo deixado de lado. 

Isso acontecia porque al-Zarqawi e a liderança central da Al-Qaeda acabavam 

compartilhando a ambição de fundar um Estado em terras iraquianas para servir como uma 

espécie de proto-califado, um exemplo do que eles queriam transformar o Iraque e os demais 

países em sua volta (RATO, 2015). 

Um dos homens mais próximos a Bin Laden, al-Zawahiri enviou uma carta endereçada 

a al-Zarqawi em julho de 2005, com o objetivo de definir a estratégia que pretendia ver 

seguida pela Al-Qaeda no Iraque (Global Security, 2005). Entre outras situações, Zawahiri 

traçava quatro fases distintas para atingir os objetivos da organização: (1) expulsar os 

americanos do Iraque; (2) estabelecer um Estado Islâmico; (3) expandir a jihad a partir do 

Iraque para os países circundantes e; (4) preparar para o inexorável confronto com Israel 

(Global Security, 2005). Al-Zarqawi acabou por concordar com todas as indicações, incluindo 

o tão sonhado estabelecimento do califado (RATO, 2015). Inclusive, um pouco menos de um 

ano antes, al-Zarqawi já havia admitido que o califado poderia ser concretizado “pelas nossas 

mãos” (BUNZEL, 2015, p. 14). 

Além disso, a mensagem da carta não deixou explícito, mas na forma de um conselho 

fraternal disse para al-Zarqawi parar de assassinar xiitas iraquianos. Zawahiri aconselhou al-

Zarqawi a evitar os erros do Talibã, que ele “acreditava ter entrado em colapso rapidamente, 
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pois havia atuado somente em prol de sua base de apoio às custas do resto do país” 

(HASSAN; WEISS, 2015, p. 64/65). 

Enquanto isso, ignorando completamente o aviso e conselhos passados, continuava a 

violência contra os xiitas, mas agora em uma escala ainda mais destrutiva. 

Em 22 de fevereiro de 2006, terroristas ligados a AQI de al-Zarqawi atacaram a 

mesquita de al-Askari em Samarra, que havia sido construída em 944 D.C e representava um 

dos santuários mais sagrados para a população xiita (HASSAN; WEISS, 2015). Para 

entendermos o quanto significou esse atentado, o vice-presidente do Iraque na época, que era 

um xiita, comparou o ataque realizado com o 11 de setembro de 2001 nos EUA. Várias 

famílias xiitas deixaram Bagdá e, as forças americanas ficaram apreensivas com a possível 

retaliação xiita contra os sunitas do país, mesmo que não fossem ligados com a AQI 

(HASSAN; WEISS, 2015). Essa foi a situação que aproximou o Iraque da sonhada guerra 

civil sectária pensada por al-Zarqawi para dividir o país e deixá-lo a beira do caos, 

proporcionando o ambiente ideal para o avanço da organização terrorista. 

 

3.5.2 Morte de al-Zarqawi e consequências 

 

A situação no Iraque só não ficou pior nesta época porque as forças da coalizão 

conseguiram chegar até al-Zarqawi. A sua localização sempre foi uma incógnita para os 

americanos durante todo o período de luta contra os insurgentes. Até mesmo o rosto do líder 

do Estado Islâmico era desconhecido e isso o favoreceu em alguns momentos. Diante disso, 

forças americanas e da coalizão começaram a ir atrás e tentar reunir membros 

hierarquicamente inferiores da AQI a partir da primavera de 2016 (HASSAN; WEISS, 2015). 

Em uma das investidas americanas, foram capturados dois membros intermediários da 

organização terrorista no Iraque. Eles explicaram como funcionava a rede jihadista e 

forneceram o nome do homem que servia como conselheiro espiritual de al-Zarqawi, Abd al-

Rahman (HASSAN; WEISS, 2015). A partir disso, a ideia foi vigiar al-Rahman até o 

momento que ele fosse se encontrar com al-Zarqawi, o que eventualmente iria acontecer. 

Segundo Hassan e Weiss (2015, p. 67):  

 

No dia 07 de junho de 2006, um drone norte-americano acompanhou 

silenciosamente al-Rahman fazendo contato com al-Zarqawi. No cair da noite, um 

F-16 havia largado um bomba guiada a laser de duzentos e cinquenta quilos sobre o 

local, seguido por uma segunda que era guiada por satélite. Os soldados iraquianos 

encontraram al-Zarqawi primeiro, ainda vivo, mas mortalmente ferido. 
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Essa ação ocorreu em uma cidade no noroeste de Bagdá, Hibhib, a 19 quilômetros de 

uma base americana, ou seja, al-Zarqawi sempre esteve próximo de seu inimigo. Mas e agora, 

qual seria o destino da organização após a morte de seu principal líder? 

Em janeiro de 2006, meses antes de sua morte, al-Zarqawi já havia criado o Majlis 

Shura al-Mujahidin fi al-Iraq conhecido como o Conselho Consultivo Mujahidin do Iraque 

para aproximar do apoio popular, domesticando a franquia que antes era tomada por afiliados 

estrangeiros. Esse conselho foi o responsável por apontar os sucessores de al-Zarqawi, 

continuando a mesma trilha de terror. É verdade que a organização perdeu força por alguns 

anos, segundo Napoleoni (2013, p. 34) “sua morte […] impediu a eclosão de um conflito 

religioso no Iraque e incapacitou temporariamente sua organização”. 

Apesar do enfraquecimento por alguns anos, a organização formada por al-Zarqawi não 

deixou de operar e manter seus métodos. Al-Baghdadi e al-Masri foram os escolhidos pelo 

conselho para liderar o EI e dar prosseguimento nas ações. Pouco tempo depois da morte de 

al-Zarqawi, ocorreu a ruptura com a al-Qaeda e mudança de nome da organização para Estado 

Islâmico. Apesar disso, somente a partir de 2010 que al-Baghdadi realmente conseguiu 

sucesso utilizando a guerra civil na Síria para alavancar o Estado Islâmico, de forma parecida 

com o que al-Zarqawi fez com o Iraque. 
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4. Referencial Metodológico 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

Neste trabalho foi utilizado as pesquisas bibliográfica e documental como principais 

instrumentos para adquirir o conhecimento necessário a elaboração do referencial teórico 

sobre o tema. A partir da leitura de livros, artigos e acesso a documentários foi possível entrar 

em contato com um maior número de informações a respeito da origem do Estado Islâmico e 

de seu primeiro líder, al-Zarqawi. 

 

4.2 Método 

 

O método utilizado foi o dedutivo, já que foi feita uma análise das informações a 

respeito do tema e chegou-se a uma conclusão. Para início do trabalho foi realizada uma 

leitura de dois livros reconhecidos sobre o tema: “Estado Islâmico” de Hassan e Weiss e “A 

origem do Estado Islâmico” de Patrick Cockburn.  

         Após a análise de um documentário intitulado “Só os mortos”, do jornalista Michael 

Ware, foi verificado a importância e influência de Abu Musab al-Zarqawi para a origem do 

Estado Islâmico e decidiu-se focar na trajetória do primeiro líder do EI com a finalidade de 

desvendar os fatores para origem e ascensão desta célula terrorista. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante da verificação das informações selecionadas para a confecção deste trabalho de 

conclusão de curso foi possível compreender a origem do Estado Islâmico através da análise 

da vida e trajetória de Abu Musab al-Zarqawi. Foram vários os fatores que determinaram o 

surgimento da organização internacionalmente conhecida por suas práticas terroristas. 

A formação religiosa de al-Zarqawi na Jordânia foi o primeiro deles. A sua inserção no 

meio do salafismo radical influenciou diretamente a ideologia que seria praticada por seus 

seguidores e sua célula terrorista posteriormente. A seguir, o encontro com a al-Qaeda de Bin 

Laden proporcionou os meios e apoio necessários ao seu início no meio terrorista. Al-Zarqawi 

soube utilizar essa aliança, mesmo que com diferenças, a seu favor, de forma oportunista, 

mantendo-se na liderança de sua organização e recebendo seguidores leais também a al-

Qaeda, fazendo com que sua célula expandisse com facilidade. 

A forma como al-Zarqawi conseguiu explorar a invasão e ocupação americana no 

oriente médio também foi relevante para a expansão do EI. Os EUA, pelo que foi analisado 

no trabalho, influenciaram no equilíbrio de poder pela forma como interviram no Iraque, 

fazendo com que al-Zarqawi pudesse se aproveitar do caos no país para aumentar seu domínio 

sobre a região. A violência utilizada contra a população xiita foi um dos principais métodos 

empregados por al-Zarqawi e seus seguidores em um claro emprego do terror com finalidade 

de desequilibrar a região para alcançar seus objetivos.  

No entendimento do autor, a figura e trajetória de Abu Musab al-Zarqawi foi 

fundamental para que ocorresse a formação do Estado Islâmico. Os fatores listados no 

trabalho influenciaram para origem do EI, mas a participação de al-Zarqawi foi essencial para 

que sua organização se desenvolvesse.  Por meio de suas ações em solo iraquiano e pelo 

aproveitamento do conturbado contexto que foi possível a criação e expansão da sua célula 

terrorista.  
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