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PRIMER SÍRIA, DESPRÉS L’ORDRE EURASIÀTIC. No es 
tracta de caure en alarmismes barroers sobre les in-
tencions de Moscou, sinó de no perdre de vista que els 
objectius de la intervenció militar russa van molt més 
enllà de Síria. Assegurant la supervivència del règim 
d’Al-Assad –almenys fins a una eventual taula de ne-
gociació–, el Kremlin aspira a forçar el seu reencaix 
amb Occident –amb les sancions com a assumpte pri-
oritari– i, en una sintonia creixent amb la Xina, qües-
tionar l’ordre internacional de la post Guerra Freda 
sustentat en el lideratge dels Estats Units. 

El president Putin té un olfacte polític inqüestiona-
ble i, davant la incerta situació que afronta en el seu 
context intern –amb les pobres perspectives de l’eco-
nomia russa–, ha decidit apujar l’aposta al front extern. 
Les seves opcions es veuen reforçades tant per l’absèn-
cia de claredat estratègica dels EUA com per la divisió 
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d’opinió i, finalment, va optar per un programa per 
armar i entrenar els rebels coordinat per la CIA. 

A principis d’aquest mes, Obama va posar fi a 
aquesta operació i va admetre el seu fracàs, ja que no-
més va aconseguir entrenar una seixantena de rebels. 
La Casa Blanca va dir que ara seguirien un nou pla: 
buscar líders rebels fiables a qui entregar les armes. 
 
LA GUERRA CONTRA EL JIHADISME. L’auge de l’Estat Is-
làmic a l’Iraq i Síria l’estiu de l’any passat va obligar 

el govern americà a 
canviar de nou la 
seva estratègia al 
Pròxim Orient. 
Obama, que busca-
va acabar amb les 
guerres del seu pa-
ís en aquesta regió, 

va iniciar ordenar bombardejos contra els jihadistes 
amb l’ajuda d’aliats àrabs. Més tard, va ampliar la co-
alició contra l’Estat Islàmic fins a uns 60 països.  

Tot i així, la intervenció militar ni té un pla clar ni 
ha obtingut els resultats esperats. D’altra banda, l’en-
trada de ple al conflicte sirià de Rússia ha complicat 
els càlculs d’Obama. El seu govern creu que el líder 
rus, Vladímir Putin, està més interessat a salvar Al-
Assad, el seu aliat a la zona, que a derrotar l’EI." 

EL VESPER SIRIÀ HA SIGUT un gran maldecap per a Ba-
rack Obama des de l’inici. El president nord-americà 
va mantenir-se impassible a la repressió de Baixar al-
Assad contra la revolta popular inspirada en la Pri-
mavera Àrab per evitar empantanegar el seu país en 
una altra guerra després d’una dècada d’intervenci-
ons militars a l’Afganistan i l’Iraq. 

Obama, doncs, va ignorar la guerra civil siriana tot 
i que va insistir un cop i un altre en la marxa d’Al-As-
sad, i va establir una línia vermella que va revelar la 
seva indecisió i falta d’estratègia clara en el conflic-
te. Els Estats Units, va dir, intervindrien si el líder si-
rià utilitzava armes químiques contra la població. Tot 
i així, el setembre del 2013, quan l’espionatge nord-
americà havia provat que Al-Assad les havia utilit-
zat i tot estava preparat per a un atac aeri –al qual 
s’oposava el Congrés dels EUA–, Obama va canviar de 
parer. I va acceptar un pla de Rússia in extremis que 
permetia retirar les armes sense una acció militar. 

 
ARMAR ELS REBELS SIRIANS. Una altra de les indeci-
sions d’Obama en la guerra de Síria ha sigut la conve-
niència d’armar els rebels contraris a Al-Assad. Amb 
un equip dividit, el president nord-americà va deci-
dir, en un principi, que era massa arriscat enviar ar-
mes. Un any després, l’abril del 2013, va canviar 
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i falta de voluntat dels europeus. Alguns, entre els quals 
cal citar Alemanya i Espanya, han mostrat una inicial 
receptivitat al paper de Rússia en aquesta crisi.  

 
LA JUGADA RUSSA VE ACOMPANYADA –en una mostra més 
del control que exerceix Moscou sobre la insurgència– del 
compliment, per primera vegada, de l’alto el foc a l’est 
d’Ucraïna. Si a això s’hi afegeix la creixent insatisfacció 
europea amb la ranquejant transició política a Kíev, tot 
plegat pesarà i molt en els debats sobre el manteniment 
de les sancions a final d’any. Putin espera, doncs, obte-
nir rèdits d’aquesta ostentació de voluntat política. Tam-
bé de la gala de capacitats militars. Rússia està condu-
int la seva intervenció a imatge i semblança de les fe-
tes pels EUA des del final de la Guerra Freda. Les te-
levisions del Kremlin –una maquinària de 
propaganda ben greixada– presenten invariablement 
els bombardejos com una demostració de “precisió” 
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i de “sofisticació tecnològica”. Un aspecte seriosa-
ment en qüestió, però que Moscou està rendibilitzant 
en termes d’imatge. Tant com el llançament des de 
quatre vaixells al mar Caspi, a més de 1.500 quilòme-
tres de distància, de 26 míssils de creuer contra objec-
tius a Síria. Una imatge que inevitablement evoca els 
llançaments efectuats per l’exèrcit nord-americà el 
gener del 1991 en el context de la primera Guerra del 
Golf, que va ser el primer conflicte de la post Guerra 
Freda. Amb aquesta ostentació de voluntat i de capa-
citats Moscou llança un missatge tant a les Repúbli-
ques centreasiàtiques –díscoles en la confrontació 
amb Occident, però preocupades pels avenços de 
l’ISIS a l’Afganistan– com a l’Iran i a la Xina, vectors 
clau en els plans del Kremlin per replantejar l’ordre 
vigent en el Rimland eurasiàtic."

Coalició dels Estats Units
Austràlia, Bahrain, Bèlgica, Canadà (ha anunciat que es retira),
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Aliança Rússia-Iran

UNA GUERRA CADA COP MENYS FREDA

Tropes desplegades a Síria
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