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Sauditas restauram relações com o
Iraque

Após décadas de afastamento, parece que sauditas viram que tentar achar aliados no Iraque seria vantagem

Durante anos, a Arábia Saudita manteve relacionamento próximo com o governo iraquiano de Saddam
Hussein. Na guerra do Iraque com o Irã, de 1980 a 1988, os sauditas ajudaram Saddam a comprar
armamentos dos Estados Unidos e de países europeus. Foi um conflito desastroso para todos os envolvidos:
mais de cem mil mortos em cada lado.

A euforia iraquiana por supostamente ter vencido a guerra levou Saddam — que estava enlouquecido com
o poder absoluto sobre a população — a achar que podia invadir um país vizinho e não sofrer terríveis
consequências. No dia 2 de agosto de 1990, tropas iraquianas entraram no Kuwait. Os EUA lideraram uma
coalizão internacional de tropas militares para libertar o país invadido. Isso aconteceu quase sete meses
depois, no dia 25 de fevereiro de 1991, quando o Kuwait foi oficialmente libertado. O episódio foi também, de
certo modo, o começo do fim da era Saddam.

A embaixada saudita em Bagdá fechou durante a primeira Guerra do Golfo, em 1990, e assim ficou até
2014. Nesse intervalo de 24 anos, aconteceram os ataques da al-Qaeda às Torres Gêmeas em Nova York, em
2001, levando à invasão do Afeganistão pelos EUA, em 2002, e ao Iraque, em 2003. Depois da derrubada de
Saddam, tropas americanas, apoiadas por forças iraquianas, começaram uma caça para encontrar o ditador,
que tinha fugido. Ele foi capturado em dezembro de 2003 e, depois de julgamento, executado em 2006.
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A invasão americana derrubou não somente Saddam e seus aliados, mas a estrutura inteira do governo
iraquiano e de suas Forças Armadas, até então dominadas pela minoria sunita. Os xiitas tomaram o poder no
Iraque e começaram uma onda de represálias a grupos sunitas pelo sofrimento que tiveram no passado. Isso
causou uma guerra civil, com milícias se matando dos dois lados. Em meio a esse conflito, surgiram no Iraque
os grupos extremistas al-Qaeda e, depois, o Estado Islâmico, este ainda mais radical e violento.

Seduzidos pelo apelo de grupos sunitas, centenas de jovens sauditas foram lutar no Iraque contra as forças
xiitas do governo local. Ao mesmo tempo, o Irã celebrou a derrubada de Saddam e pôs em execução seu plano
de controlar o Iraque através dos conselheiros políticos e militares que mandou para lá. E, de fato, o Iraque
hoje é um satélite do Irã.

Por estas razões, apesar de os sauditas terem muitos laços de família com iraquianos — por meio das tribos
nômadas que sempre circularam entre os dois países —, as relações diplomáticas ficaram estremecidas até
2014, quando o rei saudita Abdullah bin Abdulaziz decidiu reabrir a embaixada saudita em Bagdá. Mas os dois
lados continuaram a se olhar com desconfiança. Pelo menos 75 sauditas estão em prisões iraquianas, e ao
menos três foram executados em 2016.

Repetidos apelos da Arábia Saudita para que alguns de seus cidadãos presos no Iraque terminassem de
cumprir as penas no país natal foram negados até junho deste ano, quando o rei Salman bin Abdulaziz se
encontrou com o primeiro ministro iraquiano Haidar al-Abadi. Depois desta reunião, os dois países
concordaram em trocar dúzias de prisioneiros sauditas por dois iraquianos presos na Arábia Saudita.

Na semana passada, a reaproximação saudita com o Iraque deu mais um grande passo quando o líder xiita
Moqtada al-Sadr foi recebido em Jedá pelo príncipe herdeiro Mohammad bin Salman. Sadr tem sido uma voz
crítica à Arábia Saudita e líder de uma milícia que não hesita em usar a violência quando necessário. Por isso,
muitos observadores ficaram surpresos ao saberem da reunião, mas outros assinalaram que isso foi uma
jogada esperta dos sauditas. Esperta porque Sadr é um nacionalista, que tem criticado o que considera
influência excessiva do Irã no Iraque. Os sauditas viram nesta brecha uma oportunidade única de se
aproximarem de um centro de poder no Iraque e, ao mesmo tempo, ficarem em vantagem em relação ao Irã.

“Nós ficamos muito satisfeitos com o que achamos ser um avanço positivo nas relações entre o Iraque e a
Arábia Saudita, e esperamos que isso seja o início do recuo da disputa sectária na região árabe-islâmica,” disse
Sadr após a reunião.

Os sauditas já disseram que vão ajudar na reconstrução de Mossul, cidade de maioria sunita, que foi
parcialmente destruída na ofensiva militar de oito meses para afastar o Estado Islâmico.

Tudo isso é uma nova página nas relações entre o Iraque e a Arábia Saudita. Depois de décadas de
afastamento, parece que os sauditas, finalmente, viram que tentar achar aliados no Iraque seria uma
vantagem estratégica no seu esforço de limitar a influência iraniana na região. E, é claro, também para fazer
avançar os seus interesses estratégicos. Do lado dos iraquianos, eles querem retomar a posição de liderança
no mundo árabe, que ocuparam por muitos anos.

“A estabilidade no Iraque vai ser alcançada principalmente com a reconciliação entre os diferentes
componentes políticos e sociais,” escreveu esta semana Randa Slim, do Middle East Institute em Washington. E
acrescentou: “A assistência financeira saudita para reconstruir áreas liberadas do Estado Islâmico vai cimentar
a aproximação saudita-iraquiana, e fornecer a Riad a alavancagem política que procura cultivar no Iraque.”
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