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Introducció

“L’any 1989 divideix el passat del futur quasi amb tanta claredat com el Mur

de Berlín dividia l’est de l’oest”, escrivia Robert Cooper, un dels principals

assessors en política exterior del primer ministre Tony Blair, un any després

de la caiguda del Mur de Berlín.

Amb aquesta afirmació volia remarcar l’extraordinària càrrega simbòlica que

havia adquirit aquella data i aquell esdeveniment. La caiguda�del�Mur�de

Berlín significava esborrar la cicatriu més visible de l’enfrontament fratricida

que significà la Segona Guerra Mundial a Europa i obria les portes, per fi, a la

reconciliació entre les dues Europes, separades, des del 1945, per aquell teló

d’acer que imaginà Winston Churchill. Però, a més, la caiguda del mur simbo-

litzà la fi del comunisme (tot i que la descomposició d’aquest havia començat

uns quants anys abans i la certificació de la seva mort es produiria uns anys

després) i, amb la fi del comunisme, es produí el final�de�la�Guerra�Freda,

entesa com l’enfrontament de dos blocs irreconciliables liderats per les dues

superpotències resultants de la Segona Guerra Mundial, els Estats�Units i la

Unió�Soviètica, que confrontaven dues cosmogonies antagòniques i amb una

voluntat universalista.

El final de l’ordre bipolar, que havia caracteritzat les relacions interna-

cionals des de la Segona Guerra Mundial, deixava un escenari nou de

transició cap a un nou ordre encara per definir, amb una�sola�superpo-

tència�supervivent sense cap enemic real contra el qual es podia en-

frontar.

En l’àmbit� europeu, doncs, la caiguda del Mur de Berlín, el 9 de novem-

bre de 1989, significà el primer pas cap a la unificació alemanya i cap a

l’aprofundiment en la integració europea dels països de l’Europa occidental.

També significaria un canvi substancial en les relacions amb els països de

l’Europa de l’Est, que conclouria amb la incorporació a la Unió Europea dels

països de l’antic bloc comunista a partir del 2004. D’altra banda, la implosió

soviètica també provocaria un canvi substancial en el mapa polític europeu i

mundial, amb la desaparició de quatre estats sobirans europeus, entre els quals,

els dos últims imperis multiètnics d’Europa (la Unió Soviètica i Iugoslàvia).

En l’àmbit�global, la fi del marc normatiu que havia regit les relacions entre

estats durant quasi cinquanta anys provocà un extens procés de reajustament

d’interessos i d’aliances arreu del planeta. En alguns casos, la fi de l’ordre bipo-

lar ajudà a solucionar velles disputes o conflictes de llarga durada que havien

estat sostinguts, en gran part, pel suport logístic d’una o les dues superpotèn-

cies, o bé que havien servit com a corretja de transmissió dels interessos geo-
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polítics de les grans superpotències a la perifèria del sistema. En d’altres casos,

en canvi, el final de la Guerra Freda suposà la reaparició d’antics conflictes,

de velles disputes i de rivalitats que tenien l’origen en un temps llunyà i que

havien estat “congelades” per una lògica superior –la bipolar– que sotmetia els

interessos locals o regionals als interessos globals de les dues superpotències.

En qualsevol cas, arreu del món, velles aliances es trencaren –d’altres es van

reconsiderar–, vells enemics es convertiren en companys de viatge i vells aliats

començaren a ser considerats sospitosos de perseguir interessos contraposats.

En paral·lel amb aquest procés de reajustament geopolític dels països d’arreu

del món, es produí l’acceleració d’un altre procés, el globalitzador, que, si bé

s’havia iniciat als anys vuitanta, s’accelerà en la dècada dels noranta impul-

sat per la desaparició del bloc comunista i la progressiva permeabilitat de les

fronteres arreu del món. De fet, tots dos processos s’han retroalimentat, con-

dicionat i modulat mútuament.

La globalització és una de les causes principals de l’aparició de nous

actors que han desafiat el monopoli de poder dels estats i que juguen els

seus interessos en l’escenari internacional, com també de l’emergència

de noves potències que modifiquen la distribució del poder mundial i

regional i, per tant, la posició relativa de cada actor en el “joc” de les

relacions internacionals.

El poder s’ha dispersat i s’ha redistribuït, els interessos han canviat i l’escenari

internacional es mou i es reconfigura cercant un nou ordre encara per definir.

En aquest mòdul intentarem resseguir els principals esdeveniments que s’han

produït en l’àmbit de les relacions internacionals des de la fi de la Guerra

Freda. Mirarem d’analitzar com s’han modificat els interessos i les aliances en

les diverses àrees geopolítiques del món. I tractarem d’apropar-nos, finalment,

a les principals problemàtiques de seguretat i polítiques –és a dir, de poder–

amb què ens enfrontem a l’inici del segle XXI.
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1. La fi de la Unió Soviètica i el somni d’un nou ordre
mundial

La implosió de la Unió Soviètica fou una sorpresa�extraordinària per a la to-

talitat de les cancelleries occidentals, com també per al món acadèmic i els

principals centres de recerca i anàlisi de les relacions internacionals. Confor-

tables en un món bipolar aparentment solidificat, pràcticament cap analista

polític ni diplomàtic internacional no va preveure la desaparició de l’Imperi

Soviètic1. Encara als anys vuitanta, Henry Kissinger, antic assessor de seguretat

nacional de Nixon i un dels analistes més influents de l’escena internacional,

advertia en les seves memòries, a qui volia escoltar, que calia acceptar “que la

realitat del desafiament comunista no té fi” i que per tant caldria dissenyar i

orientar les polítiques futures des d’aquesta premissa incontrovertible.

Potser aquesta sorpresa, derivada d’un escenari no previst, ens permet com-

prendre el sentiment d’eufòria col·lectiva que es visqué en el món occidental

arran de la caiguda de la Unió Soviètica i el final de l’ordre bipolar, que donaria

lloc a un miratge en l’anàlisi i la comprensió de l’escena internacional que tri-

garia força temps a ser revisat. Un miratge basat en una lectura molt superficial

del final de la guerra antagònica entre els dos blocs segons la qual la defunció

de l’URSS significava la fi de tots els problemes mundials i el triomf harmònic

de l’opció guanyadora, sense cap més problema ni competidor. Amb el temps,

l’escenari internacional ens mostraria que tot seria més complex i conflictiu

(Vilanova, 2006).

En la lògica de la Guerra Freda, la derrota de l’“imperi del mal” significava

la darrera�victòria�del�“món�lliure” –emprant l’exitosa dicotomia que ideà

l’Administració Reagan– en la lluita per a fer prevaler els valors i els drets libe-

rals en l’escena internacional. Aquesta victòria possibilitava reprendre el ca-

mí iniciat després de cadascuna de les dues guerres mundials –i dues vega-

des interromput– per a assolir un món regit pel dret internacional en què el

vell somni kantià d’una pau perpètua entre nacions lliures i iguals, basat en

l’eradicació de la guerra com a sistema de resolució de conflictes, fos finalment

possible. Com George H. Bush afirmà davant el Congrés nord-americà el 6 de

març de 1991:

“Dues vegades abans en aquest segle el món sencer fou sacsejat per la guerra. Dues vegades
l’esperança d’una pau duradora emergí dels horrors de la guerra. Dues vegades abans
semblà que aquestes esperances eren un somni fugisser, lluny de l’abast dels homes. Fins
ara, el món que hem conegut ha estat un món dividit... Ara podem veure l’arribada d’un
nou món”.

(1)Només Emmanuel Todd ho ha-
via vaticinat amb una certa preco-
citat el 1976 en l’obra La caída fi-
nal. Ensayo sobre la descomposición
de la esfera soviética.
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Des de la perspectiva occidental, la fi de la Unió Soviètica significava

el triomf dels Estats Units i d’aquella cosmogonia que havia liderat al

llarg de la Guerra Freda, cimentada en la democràcia liberal, l’estat de

dret i l’economia de mercat.

En aquest escenari, el nou ordre que havia de substituir l’ordre bipolar seria

esculpit en funció dels interessos de l’única potència amb interessos i abast

globals, supervivent de la confrontació bipolar. Per a molts, a més, la caiguda

de l’URSS permetria desbloquejar la situació de paràlisi en la qual havien en-

trat, des del 1947, les Nacions Unides, derivada del dret de veto que s’havien

reservat les principals potències vencedores de la Segona Guerra Mundial i que

impossibilitava l’acompliment del mandat central que s’havia encomanat a

aquesta institució: evitar les guerres i preservar la pau. Com dibuixava George

H. Bush en el seu discurs:

“[...] Un món en el qual hi ha una possibilitat real de construir un nou ordre mundial.
En paraules de Winston Churchill, un ordre mundial en què «els principis de justícia i
joc net protegeixin el feble davant del fort...». Un món en el qual les Nacions Unides,
alliberades dels constrenyiments de la Guerra Freda, estan en condicions de dur a terme
la visió històrica dels seus fundadors. Un món en què la llibertat i el respecte pels drets
humans trobin el seu lloc entre totes les nacions.”

Aquest optimisme idealista es veié reforçat per dos fets que, en l’ànima occi-

dental, demostrarien que els vells somnis liberals i la realitat s’ajustaven, per

fi, en l’esdevenir històric: la guerra�del�Golf i les tesis�del�final�de�la�història

de Francis Fukuyama.

1)�La�guerra�del�Golf

La guerra del Golf significà la primera gran intervenció armada en el nou es-

cenari postbipolar. I ben aviat semblà que ens trobàvem en un nou ordre in-

ternacional i en una nova metodologia per a la resolució de conflictes.

Per primera vegada, un desafiament internacional es vehiculava per

mitjà de les Nacions Unides i amb un consens pràcticament total de les

principals potències mundials.

L’estiu del 1990, Saddam Hussein va prendre una decisió temerària i va orde-

nar la invasió de l’Estat veí de Kuwait amb la justificació (a banda de les tradi-

cionals reclamacions territorials que es remuntaven a l’era de l’Imperi Otomà)

que el petit regne petrolier estava incrementant artificialment la producció de

petroli per a abaixar el preu del cru en el mercat internacional, fet que dificul-

tava la recuperació de l’Iraq, que patia una greu crisi econòmica després de

vuit anys d’enfrontament fratricidi amb el país veí Iran. Des de la perspectiva

de Saddam Hussein, els principals impulsors i beneficiaris de la llarga i cruenta

guerra entre l’Iraq i l’Iran havien estat les monarquies del Golf, mentre que la
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major part dels costos havien estat assumits per l’Iraq, en primer lloc, en forma

de víctimes humanes (200.000 morts i 400.000 ferits) i, en segon lloc, en for-

ma d’un enorme deute acumulat que impedia la viabilitat econòmica del país.

Hussein considerà que, com que ningú no s’avenia a renegociar el deute ira-

quià, la solució era envair el país veí, assentat sobre un mar de petroli que

representava el 20% de les reserves mundials conegudes.

D’aquesta manera, solucionava d’un sol cop les velles reclamacions ter-

ritorials d’una sortida al mar i el control, de facto, d’una part substancial

de les reserves de petroli, amb la qual cosa tindria la clau per a decidir

el preu del petroli en el mercat internacional com a via de cobrament

del deute que “l’Iraq havia pagat amb sang”.

Segons els càlculs de Hussein, els Estats Units i les potències occidentals no

intervindrien en un conflicte entre els àrabs, com no ho havien fet abans en

altres conflictes de la regió –l’ocupació d’Israel de Cisjordània, Gaza i el alts

del Golan, o l’ocupació del Líban per part de l’exèrcit siri.

Ben aviat, però, es demostraria que els càlculs del dirigent iraquià eren erronis.

Poc després de la invasió, els Estats Units persuadiren el Consell de Seguretat

de les Nacions Unides perquè imposés sancions econòmiques i militars contra

el règim de Saddam Hussein, amb l’objectiu d’aconseguir la retirada voluntària

de l’Iraq. Després d’uns quants mesos de negociacions infructuoses amb els di-

rigents iraquians, els Estats Units van liderar una extensa aliança multinacio-

nal emparada per les Nacions Unides i van emprendre la coneguda com a ope-

ració�Tempesta�del�Desert. L’operació militar trigà poc més de quaranta dies

a assolir la totalitat dels objectius marcats: victòria militar, retirada de l’exèrcit

invasor i retorn a l’statu quo anterior. I, a més, s’havia aconseguit sense haver

de lamentar gaires pèrdues pròpies en vides humanes. La superioritat aèria i els

bombardejos massius es van combinar amb la guerra electrònica de precisió,

que podia destruir objectius militars sense posar en risc les vides dels soldats

aliats i limitar substancialment els danys col·laterals sobre la població civil.

Aparentment, s’havia assolit la guerra incruenta i quirúrgica. Els mal-

sons de la guerra del Vietnam semblava que s’havien esvaït per sempre.

Les tropes aliades es guardaren molt d’envair el territori iraquià. Si bé perse-

guiren les tropes derrotades en retirada més enllà de les fronteres entre els dos

estats, en cap cas no es pensà a aprofitar la intervenció per a derrocar el règim

de Saddam Hussein. La por d’una ocupació que revifés els espectres del Viet-

nam i que pogués concloure en una desintegració de l’Estat iraquià a favor de

la majoria xiïta del sud i dels insurrectes kurds del nord (amb el consegüent

risc de contagi en els països veïns de l’Iran i Turquia), a més de traspassar amb
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escreix el mandat estricte de les Nacions Unides, van desaconsellar eliminar el

règim iraquià. De fet, George H. Bush volia assolir el retorn a la situació que

hi havia abans de la invasió, no pas redissenyar el mapa polític del Pròxim

Orient. Al cap d’uns anys, el seu fill, George W. Bush, emprendria l’estratègia

contrària.

L’aclaparadora victòria de l’exèrcit aliat –essencialment, nord-americà–,

l’extraordinària gestió diplomàtica de la crisi –que permeté que vells enemics

s’aliessin per defensar la mateixa empresa– i l’assoliment dels objectius mar-

cats a partir de les Nacions Unides van reforçar la il·lusió que un nou�ordre

mundial, liderat pels Estats Units, substituiria el difunt ordre de la Guerra Fre-

da. El miratge, però, es trobava en la interpretació del procés; el que impulsava

els actors no eren els anhels d’un nou món sinó la magnitud del desafiament

que plantejava Saddam Hussein, que anava al moll de l’os del dret internaci-

onal –la igualtat sobirana dels estats, la inviolabilitat de les fronteres i la no-

ingerència en la sobirania interna dels estats.

2)�Les�tesis�del�final�de�la�història�de�Francis�Fukuyama

L’altre gran fet que contribuí a alimentar l’optimisme occidental se situà en el

món de les idees, arran del debat que va encetar Francis�Fukuyama amb les

seves controvertides tesis sobre el�final�de�la�història. A la fi dels anys vuitan-

ta, aquest funcionari de l’Administració nord-americana signava un petit arti-

cle en la revista conservadora The National Interest en què assegurava que érem

testimonis del final de la història, entesa com el desenvolupament progressiu

cap a una culminació que seria representada pel model occidental d’economia

de mercat i de democràcia liberal:

“Puede que seamos testigos no sólo del fin de la Guerra Fría, o del transcurso de un pe-
riodo particular de la historia de la posguerra, sino de la conclusión de la Historia como
tal. Es decir, el punto final de la evolución ideológica de la Humanidad y la universaliza-
ción de la democracia universal como la única forma de gobierno humano [...] ¿Hemos
llegado al fin de la Historia? Con otras palabras, ¿existen contradicciones fundamentales
en la vida humana que no se puedan resolver en el contexto del liberalismo moderno, y
que podrían resolverse en una estructura político-administrativa alternativa?”

Tot i que en el seu escrit simplificava problemes complexos i ignorava detalls

inconvenients, la coincidència de la seva aparició i la caiguda del Mur de Berlín

li atorgaren un profètica àuria que contribuí a donar ressò a les seves idees –les

quals alimentaven l’onada de triomfalisme occidental posterior a la caiguda

del teló d’acer– i a exacerbar el debat intel·lectual posterior.

Certament, el liberalisme havia resistit davant dels règims polítics que l’havien

desafiat al llarg del segle XX, havia triomfat militarment sobre els feixismes en

la Segona Guerra Mundial i havia resistit el comunisme fins a la desaparició.

També seria cert que el final de la Guerra Freda aniria acompanyada d’una

revalorització de les expectatives de democràcia política, consolidant el que

Huntington anomenà la “tercera�onada�democratitzadora”2, i, també, de

la defensa dels drets humans arreu del planeta. Però la constatació d’aquests

(2)Que començaria amb les transi-
cions democràtiques a l’Europa del
sud als anys setanta, seguiria amb
les llatinoamericanes dels anys vui-
tanta i finalitzaria amb les de les
democràcies populars del centre i
l’est d’Europa als noranta.
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esdeveniments no era un argument suficient per a sustentar una teoria fina-

lista de la història. Per als seus crítics, Fukuyama transmutava els seus anhels o

prejudicis en lleis de la història d’una manera inacceptable. Entenia la història

com una successió lineal d’esdeveniments que haurien d’acabar indefectible-

ment en un final que, òbviament, és el model polític assolit per Occident.

Assumir que el model polític occidental és un model estable, sense con-

tradiccions internes (de raça, de classe, d’identitat, etc.) i irreversible

suposava, per als crítics de Fukuyama, una posició més ideològica que

analítica, tal com els vint anys posteriors a l’aparició del text s’han obs-

tinat a demostrar.

Ideologies antioccidentals, anticapitalistes i antimodernes són lluny d’haver

desaparegut, encara que el marxisme leninisme estigui en declivi com a alter-

nativa al sistema imperant a Occident. Com afirma el politòleg conservador

nord-americà Robert Kagan en el recent llibre de títol inequívoc, El retorn de la

història i la fi dels somnis, un autoritarisme fonamentat en economies de mer-

cat més o menys controlades reneix amb força amb la Xina i Rússia, cosa que

nega l’afirmació de Fukuyama sobre la impossibilitat d’un model alternatiu

d’èxit al model occidental.

En definitiva, els arguments simplificadors i altament ideologitzats de Fukuya-

ma oferien una visió distorsionada –perquè era idealitzada– de la realitat. Amb

tot, si bé eren fortament discutits en el món acadèmic, omplien pàgines i no-

ticiaris que satisfeien l’imaginari d’una societat occidental que observava com

s’ensorrava el món on havia crescut i volia veure com en sorgia un de nou,

modelat a partir dels interessos compartits a Occident. Fukuyama, òbviament,

encertava en el punt de partida –l’ensorrament del món bipolar–, però fracas-

sava en l’intent d’explicar el que vindria.

Certament, hi havia motius per a l’optimisme de les potències occidentals,

però l’escenari internacional futur aviat es resistiria a mostrar-se com aquestes

potències l’havien imaginat. El món no se simplificaria, sinó que esdevindria

més complex i, per tant, les velles estratègies analítiques s’haurien de reconsi-

derar i adaptar a un món canviant, en transició cap a un escenari desconegut.

El problema en aquests períodes d’acceleració històrica és que els fets prenen

més velocitat que els pensaments, per la qual cosa sovint disposem de moltes

preguntes i escasses respostes.

L’optimisme de la major part de les cancelleries i dels analistes occidentals es

fonamentava en la derrota de l’enemic antagònic, però també en el procés di-

ferencial de canvi d’un ordre mundial cap a un altre. A diferència del passat,

semblava que aquest cop es podria fer la transició cap a un nou ordre mundi-

al sense que hi hagués cap conflicte bèl·lic més gran. De fet, les experiències

històriques de canvi d’ordre internacional, des del principi del segle XIX, mos-
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traven que s’havien produït per mitjà d’enfrontaments militars importants

entre les principals potències mundials. El tres grans sistemes internacionals

anteriors al moment actual (el congrés de Viena, el període d’entreguerres i el

món bipolar) s’havien consolidat després de tres grans conflictes: les guerres

napoleòniques i la Primera i la Segona Guerres Mundials. En aquest cas, no

semblava que haguéssim de seguir el mateix camí.

D’altra banda, la caiguda de l’Imperi Soviètic es produiria d’una manera orde-

nada i molt poc conflictiva, malgrat el sotrac d’última hora protagonitzat per

un grupuscle de conspiradors de la vella guàrdia (del PCUS, de l’exèrcit i del

KGB) encapçalats per Gennady Yanaev que, en un darrer intent desesperat per

salvar el vell Imperi, executaren un cop d’estat feliçment avortat en pocs dies.

Llevat de la regió del Caucas, les diverses repúbliques que integraven l’URSS es

constituïren en estats nació amb molt poques dificultats. Els nous i vells estats

de l’Europa de l’Est iniciaren processos de transició –amb molts problemes,

però amb molt poca oposició interna– de les depauperades economies plani-

ficades a economies de mercat, mentre s’incorporaven sense gaires entrebancs

a les estructures de seguretat i defensa de l’Europa occidental. Semblava que

l’escenari europeu es reorganitzava d’una manera pacífica i com a resposta als

interessos occidentals.

Juntament amb aquests elements positius, però, es començaven a albirar se-

nyals que ennuvolaven el futur imaginat. I, com en el cas de la caiguda del

món soviètic, molts pocs analistes i pràcticament cap cancelleria occidental

no ho havia previst ni, encara menys, s’havien dissenyat plans de contingèn-

cia per a afrontar-ho. Especialment, dues problemàtiques que aviat serien el

centre de les preocupacions de les principals potències occidentals:

• El�destí�de�l’enorme�arsenal�nuclear (i d’altres tipus d’armes de destrucció

massiva) que havia acumulat la Unió Soviètica.

• L’estatus�polític�de�nombroses�minories�ètniques que residien dins les

fronteres del que aviat esdevindrien nous estats independents (Keylor,

2001).

La implosió de la Unió Soviètica provocà que els dispositius nuclears soviètics

quedessin repartits en quatre de les antigues repúbliques de l’URSS: Rússia,

Bielorússia, Ucraïna i Kazakhstan.
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La inestabilitat política derivada d’aquesta implosió, juntament amb la

profunda crisi econòmica que seguí a l’abandonament de l’economia

planificada i l’adopció desordenada de l’economia de mercat, contribu-

ïren a augmentar la incertesa sobre la capacitat d’aquests nous països

de custodiar i controlar les armes de destrucció massiva heretades de

l’URSS.

La por de la comunitat internacional no solament residia en la possibilitat que

es produís una davallada en els estàndards de seguretat que els arsenals nucle-

ars requereixen, sinó també en la possibilitat que la manca de control sobre

aquests dispositius facilités que alguns d’ells caiguessin en mans d’entitats no

governamentals (com ara grups terroristes o càrtels de la droga) o en mans de

dirigents del que aviat es coneixeria com a rogue states3. La capacitat desesta-

bilitzadora per a la seguretat internacional i per a les polítiques de no-proli-

feració d’un escenari com aquest era inacceptable per a la comunitat interna-

cional. Ben aviat, la pressió sobre els nous estats per a assegurar els seus arse-

nals augmentaria, i s’extremà la vigilància sobre el mercat negre internacional

per tal d’evitar la transferència de tecnologia nuclear a possibles compradors

interessats.

L’altre gran element de preocupació per a la comunitat internacional que ens

deixaria la implosió de la Unió Soviètica el representava el potencial desesta-

bilitzador de grups ètnics que, havent perdut l’empara de les antigues estruc-

tures multinacionals, es trobaven, de sobte, com a minories ètniques en el

marc de nous estats independents. La implosió de l’URSS generà l’aparició de

múltiples estats nous que s’articularen a partir d’un nou discurs de legitimitat

cimentat sobre bases nacionalistes, en substitució del vell discurs socialista. La

instrumentalització d’un renovat nacionalisme, com a mitjà per a revitalitzar

l’entusiasme dels membres d’uns partits comunistes en extinció i per a cohe-

sionar una nova ciutadania que havia de canviar el seu marc de referència po-

lític, fou un comú denominador de les elits polítiques dels estats i els territoris

que havien estat sota domini soviètic.

En la major part dels nous estats, i en alguns dels existents que es van

desfer de la tutela soviètica, aquest nou discurs nacionalista només re-

presentava una part de la diversitat ètnica que guardaven les seves fron-

teres. En molts casos, les minories ètniques es van veure forçades a po-

sicions de resistència que, en les situacions més greus, es traduïren en

enfrontaments armats entre les diverses ètnies que formaven els nous

estats i que pretenien projectes polítics divergents.

Es van produir tensions ètniques en pràcticament tota l’antiga frontera sud

de l’URSS.

(3)En aquest text, traduirem aquest
concepte per estats canalles.
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En la frontera caucàsica de la recent creada Federació Russa –on ingúixos i ossetes del
nord es disputaren els límits fronterers que els separaven– i, especialment, en la regió de
Txetxènia –on una combativa guerrilla declarà, aprofitant la desintegració del poder sovi-
ètic, la independència de la regió al final del 1991, reprenent un conflicte que enfonsa les
arrels al final del segle XIX. També, en les cinc noves repúbliques independents de l’Àsia
central –Kazakhstan, Kirguizistan, Tadjikistan, Turkmenistan i Uzbekistan– es registraren
tensions ètniques de diversa consideració, agreujades per les ambicions d’algunes potèn-
cies regionals d’ocupar el buit d’influència provocat per la retirada del poder soviètic.
Turquia i l’Iran tractaren d’aprofitar la nova situació creada per a expandir la seva influ-
ència sobre una regió amb un valor estratègic important i un valor econòmic creixent4.
Aquesta regió, a més, es veié sacsejada per tensions religioses derivades de la victòria dels
mujahidins musulmans sobre els soviètics a l’Afganistan, el 1989, fet que els encoratjà a
estendre la seva influència sobre les noves repúbliques de la regió combatent les velles
elits –abans comunistes i ara nacionalistes.

La caiguda de l’URSS i la fi de la Guerra Freda començaven a mostrar els pri-

meres efectes. Aviat es demostraria que aquestes conseqüències no solament

afectarien l’espai exsoviètic sinó que a més tindrien un abast mundial.

La Guerra Freda havia creat una lògica de seguretat que obligava els

estats satèl·lits a subordinar qualsevol problemàtica local o regional als

interessos de l’enfrontament bipolar. Amb el final de la Guerra Freda

i la desaparició de la seva lògica superior, moltes problemàtiques que

havien estat “congelades” van aflorar amb força, de manera que es van

generar tensions conflictives arreu del planeta.

Així, de la mateixa manera que els antics aliats europeus de l’URSS i les repú-

bliques que l’havien constituït aprofitaven la retirada de l’autoritat soviètica

per a resituar-se en l’escenari internacional, en totes les àrees geopolítiques

del món els estats abandonaren la letargia en què havien quedat sumits en el

període bipolar i començaren a redefinir els seus interessos en el marc d’un

nou escenari internacional.

Certament, els Estats Units havien quedat com a única superpotència d’abast

global en aquest nou escenari internacional, iniciant una època que alguns

analistes van conceptualitzar com el “moment� unipolar” (Krauthammer,

1990), però aquesta posició preeminent no significaria pas la fi de la història ni

l’adveniment d’un escenari internacional que només respongués als interes-

sos occidentals. El món esdevindria més inestable, més complex i, en alguns

casos, més violent. I el primer lloc on es demostraria seria en el cor d’Europa.

(4)Les profunditats de la mar Càs-
pia amaguen les segones reserves
mundials de petroli.
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2. Europa: unificació i desintegració

La implosió de la Unió Soviètica va tenir un impacte especial en el continent

europeu, atès que havia estat l’escenari primari de l’enfrontament bipolar, el

lloc on es plasmà físicament la divisió del món en dos blocs antagònics. No

és estrany, doncs, que la desaparició de l’URSS propiciés o influenciés els dos

grans�processos –paradoxalment antagònics– que es desenvoluparen en la dè-

cada dels noranta del segle XX a Europa:

• Una modificació profunda del mapa polític europeu a conseqüència, fo-

namentalment, de la implosió de l’Imperi Soviètic, però també, de la des-

integració de Iugoslàvia.

• L’aprofundiment i l’extensió del procés d’integració europea.

La fi de l’últim gran imperi de l’Europa continental tingué un efecte sobre la

cartografia europea només comparable al que tingué el tractat de Versalles al

final de la Primera Guerra Mundial.

En pocs anys, quatre estats consolidats van desaparèixer i van donar lloc a catorze�nous
països�independents. Les sis repúbliques més occidentals de la Unió Soviètica –Estònia,
Letònia, Lituània (annexionades per Stalin el 1940), Bielorrússia, Ucraïna i Moldàvia– es
convertiren en estats independents, com ho feu Rússia. Les dues Alemanyes, separades
des del 1945, iniciaren un ràpid procés d’unificació. Txecoslovàquia es va dividir sen-
se violència en dos nous estats –Eslovàquia i la República Txeca. Finalment, Iugoslàvia,
l’altre Estat multinacional de l’Europa oriental, esclatà en un llarga guerra fratricida que
va concloure amb la constitució de cinc nous estats –Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Herce-
govina, Sèrbia i Montenegro i Macedònia.

Llevat del cas de l’antiga Iugoslàvia, aquest extraordinari procés de transfor-

mació que va experimentar l’Europa oriental es dugué a terme en un espai

de temps molt breu i pràcticament�sense�violència, fet remarcable tenint el

compte el passat recent del continent. Com afirma Tony Judt:

“No se tiene constancia histórica de ningun otro imperio territorial que abandonara sus
dominios con tanta rapidez, con tan buen talante y con tan poco derramamiento de
sangre.” (Judt, 2006, pàg. 910)

Com hem vist en el mòdul anterior, l’estratègia de Gorbatxov de deixar lliu-

res les “colònies” de l’Europa de l’Est per a salvar el comunisme a Rússia no

assolí l’objectiu principal, però precipità la caiguda dels règims comunistes

europeus, al mateix temps que establia les bases per a la desintegració de la

Unió Soviètica amb el debilitament de l’autoritat i la legitimitat del PCUS i

dels aparells repressius de l’Estat. Com segueix Judt:
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“Una vez que el Partido perdió el control, una vez que quedó claro que el ejército y el KGB
no actuarían sin piedad para aplastar a los críticos del régimen y castigar la disidencia
[...], las naturales tendencias centrífugas de un enorme imperio territorial pasaron a un
primer plano.” (Judt, 2006, pàg. 943)

En aquest procés, els països de l’Europa de l’Est que havien format part del

pacte de Varsòvia, i que eren de facto colònies de l’URSS, assoliren la capacitat

de decidir lliurement el seu futur i emprengueren un acostament decidit cap

a les estructures polítiques i de defensa de l’Europa occidental, la Comunitat

Europea i l’OTAN. Per a aquests països, aquestes institucions eren les dues cares

d’una mateixa moneda i significaven la possibilitat de modernització i millora

de les condicions de vida de la seva població alhora que s’asseguraven que, a

l’empara de l’OTAN i els Estats Units, no es revertiria el nou estatus assolit.

Aquests anhels, però, xocaren amb la imprevisió occidental. L’Europa occiden-

tal no havia previst la desintegració del bloc comunista i, en conseqüència,

havia dissenyat un aprofundiment en el procés d’integració que no conside-

rava la nova realitat sorgida després del 1989 i que plantejava un conjunt de

desafiaments inesperats que calia afrontar:

Es podien tancar les portes de la CE als països de l’Europa de l’Est? Era

possible gestionar una CE de vint i tants membres? Serien capaços els

països de l’Europa de l’Est de fer una transició cap als principis de de-

mocràcia política i economia de lliure mercat?

Les demandes dels països de l’Europa de l’Est eren comprometedores i els dub-

tes dels estats membres de la CE innombrables, però la nova realitat reclamava

superar els clivatges est-oest tot apel·lant a la reunificació del vell continent. I

la primera estació on es confrontarien els anhels i les pors dels diversos països

seria el procés�d’unificació�del�poble�alemany en un sol estat.

Per a molts observadors, i per a la majoria dels ciutadans de les dues Alema-

nyes, la retirada soviètica de l’Europa de l’Est semblava que obria les portes a la

reunificació. De fet, la divisió del país era un dels resultats de la fi de la Segona

Guerra Mundial i de l’inici de la Guerra Freda. En aquest sentit, si la retirada

soviètica posava fi a la Guerra Freda i es trencava la lògica bipolar, no tenia

massa sentit mantenir una divisió artificialment establerta el 1947 i que tenia,

a més, l’oposició de la majoria de la població dels dos Estats alemanys. Però,

el pes de la història recent i la incertesa general davant el procés de retirada

soviètica de la seva tradicional àrea d’influència van fer que el procés de reu-

nificació alemany, tot i que es va completar en un any, fos bastant complex.

La dificultat més important sorgiria de la divergència d’interessos i preocupa-

cions de les principals potències implicades en el procés. No es tractava només

de la voluntat de les dues Alemanyes, sinó també del fet que calia el vistiplau

dels països vencedors de la Segona Guerra Mundial que havien creat la divisió

d’Alemanya i que mantenien alguns drets residuals sobre els dos estats i el seu

Sobirania limitada

Cal recordar que fins al 1989
aquests països estaven sotme-
sos al principi de “sobirania li-
mitada” que imposà Breznev,
això és, el principi segons el
qual l’URSS tenia el dret a la
supervisió de la política exte-
rior i domèstica dels seus es-
tats satèl·lits, com a mecanis-
me per a evitar “desviacions”
de l’ortodòxia soviètica.
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possible destí futur. I cap d’aquests països no veia amb tranquil·litat el procés

de reunificació. Tampoc no estaven ansiosos per presenciar la unificació ale-

manya alguns estats veïns d’Alemanya.

Per a França i el Regne�Unit, la possibilitat d’una reunificació immediata dels

dos Estats alemanys despertava vells�fantasmes�del�passat. Si bé no eren con-

traris a una possible unificació futura, entenien que aquesta es produiria com

a resultat d’un llarg procés de canvi a l’Europa de l’Est5. La primera ministra

britànica Margaret Thatcher pensava, a més, que si el procés era reeixit d’una

manera immediata, la reunificació significaria la desestabilització de Gorbat-

xov (tal com la crisi dels míssils significà la de Khrusxov) i l’aturada potencial

del procés de perestroika. Al president francès, François Mitterrand, el malson

d’una Alemanya reunificada el dugué a intentar reactivar les velles aliances del

segle XIX entre França i Rússia contra l’enemic comú alemany. El problema dels

dos dirigents era que no tenien gaires alternatives a oferir per a evitar la fusió.

Per a Gorbatxov, una Alemanya reunificada plantejava un problema geoes-

tratègic doble.

• D’una banda, com en el cas de les dues potències anteriors, significava

retornar a l’escenari dels anys trenta: una potència poderosa al centre

d’Europa amb capacitat suficient per a desestabilitzar el continent, com

havia fet dues vegades en el passat.

• De l’altra, la integració de la República Democràtica Alemanya (RDA) en la

República Federal Alemanya (RFA) implicaria acceptar que l’antic satèl·lit

soviètic s’integraria en les estructures de l’OTAN, fet que representaria una

greu amenaça a l’equilibri (encara visible) entre l’est i l’oest.

Tanmateix, com en el cas dels francesos i els britànics, tampoc no tenia gaires

alternatives a oferir. En el cas de Gorbatxov, a més, una oposició frontal a la

reunificació podia derivar en implicacions sobre la seva política interna, ja

que, si s’hi oposava, contradeia una part substancial de les seves declaracions

públiques i de l’essència mateixa de la perestroika.

Davant les poques possibilitats d’impedir el procés, Gorbatxov va entendre

ben aviat que era preferible una Alemanya unida en el si de les estructures

de l’OTAN que una Alemanya unida que, davant les pressions, optés per una

posició neutral i desvinculada de qualsevol aliança atemorís els veïns europeus

de cada banda. Aquest mateix argument desencadenà l’adhesió incondicional

de l’Administració nord-americana a la reunificació alemanya.

(5)De fet, el mateix Helmut Kohl,
president de l’RFA, presentà
al final del 1989 un programa
d’acostament progressiu a la uni-
ficació alemanya en un horitzó de
cinc anys.
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El que més temia George H. Bush era una Alemanya autònoma, desvin-

culada de l’OTAN, que perseguís els seus interessos sense les constricci-

ons que l’Aliança imposava a tots els membres i, de fet, deixés sense

sentit pràctic l’existència mateixa de l’Aliança Atlàntica.

L’única manera de mantenir viva l’OTAN, des de la perspectiva nord-america-

na, era amb la�plena�integració�de�l’Alemanya�reunificada.

El sistema establert per a vehicular el procés de reunificació, les converses

“2+4”, que donava cabuda a totes les parts implicades, seria l’escenari en el

qual s’acordarien les condicions per a la creació del nou Estat alemany i en

què se sancionarien les garanties que la nova Alemanya oferia als països veïns.

El mètode no solament ordenava el procés, sinó que a més oferia presència i

tranquil·litat a totes les parts implicades, i sobretot a l’URSS.

En paraules de James Baker, secretari d’Estat de l’Administració nord-america-

na,

“[les converses 2+4] eren un procés que podria portar les dues Alemanyes a la unificació,
alhora que oferia a Gorbatxov un lloc a la taula, fet que li permetria explicar als falcons
soviètics que Moscou encara estava en el joc.” (Young, 2004, pàg. 627)

El desllorigador d’un procés que prometia contaminar les relacions entre vells

aliats es basà en l’assumpció per part del president de l’RFA, Helmut�Kohl,

d’una política d’apaivagament que desactivés els temors que despertava la reu-

nificació, fonamentalment a França i l’URSS. Alemanya acceptà, com ho havia

fet en el passat, la proposta de Mitterrand de comprometre’s amb un aprofun-

diment del projecte europeu que seria liderat per un reforçat�eix�París-Berlín.

Aquest compromís implicava seguir, un cop més, la vella estratègia de constrè-

nyer la potència alemanya en un marc superior –la CECA en el passat, la UE en

el futur–, alhora que es compensava el desequilibri de poder (fonamentalment

econòmic) que suposava la reunificació alemanya amb el reconeixement del

lideratge polític de França en la construcció europea.

Respecte a l’URSS –i a alguns països veïns–, Alemanya es refermà en antics

compromisos i oferí noves garanties: sancionar la inviolabilitat de les fronteres

orientals d’Alemanya (la línia de l’Oder-Neisse), refermar el compromís de no

adquirir armes de destrucció massiva de cap tipus, prometre que les tropes de

l’OTAN no s’estacionarien en territori de l’Alemanya oriental durant un temps

indefinit i acceptar limitacions al volum del seu futur exèrcit. En paral·lel amb

això, i per a facilitar un acord ràpid i sense gaires obstacles, sobretot en forma

del destí del remarcable contingent de l’Exèrcit Roig instal·lat a l’RDA (360.000

soldats), Kohl es comprometé a donar suport econòmic per al desplaçament

de tropes en el retorn a Moscou i ajuda financera per als processos de canvi

que liderava Gorbatxov a l’URSS. Com ha calculat Judt:

Les converses “2+4”

Converses entre les dues Ale-
manyes i les quatre potènci-
es amb drets residuals sobre
Alemanya, com a resultat de
la victòria en la Segona Guer-
ra Mundial (l’URSS, els Estats
Units, França i la Gran Breta-
nya).
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“En conjunto, desde 1990 hasta 1994; Bonn transfirió a la Unión Soviética (y más tarde
a Rúsia) el equivalente a setenta y un mil millones de dólares (además de otros treinta
y seis mil destinados a los antiguos Estados comunistas de la Europa del Este).” (Judt,
2006, pàg. 920)

Un cop aclarida l’escena internacional –recuperada la plena sobirania nacio-

nal amb la renúncia de les quatre potències ocupants als seus drets residuals

sobre Alemanya–, el 12 de setembre de 1990, els dos Estats no trobaren cap

més obstacle per a fer efectiva la seva unificació el 3�d’octubre�de�1990, da-

ta en què la República Democràtica era absorbida per la República Federal i

deixava d’existir. Els dirigents de l’RFA podien estar satisfets d’haver reeixit a

finalitzar un procés extremament complex amb celeritat i sense gaires costos

diplomàtics. Però l’èxit polític de la reunificació amagava algunes dificultats

que ben aviat aflorarien, sobretot a l’ex-RDA.

Ja des de l’inici del procés, alguns observadors de l’Alemanya occidental aler-

taren dels extraordinaris costos econòmics que comportaria una reunificació

com la que es plantejava, ateses les diferències socioeconòmiques que hi havia

entre les dues Alemanyes. No obstant això, l’extraordinària força simbòlica de

la reunificació i la dinàmica d’optimisme col·lectiu que es produí en tots dos

països ofegaren les veus més crítiques.

Poc després de la reunificació, però, es començaren a percebre els efectes�per-

versos de l’absorció del costat oriental per part de l’RFA.

L’economia de l’RDA era ineficient i incapaç de competir amb la potent

economia occidental i aviat hi hagué un tancament en cascada de fà-

briques i un augment extraordinari de l’atur fins a arribar a xifres, en la

part oriental, de quatre milions d’aturats.

El sistema emprat per a evitar el desplaçament massiu de població oriental cap

a la part occidental –bescanviar marcs orientals pels occidentals a una paritat

un a un– havia servit per a evitar una hemorràgia demogràfica, però tindria

un impacte greu en el mercat laboral de l’Alemanya oriental i en el pressupost

del nou Estat unificat. Judt calculà que el cost de l’absorció havia estat el 2003

d’1,2�bilions�d’euros. Un cost que seria transferit, en part, a la resta de països

europeus per mitjà d’una alça�en�els�tipus�d’interès que afectaven el sistema

monetari europeu, com a mecanisme per a lluitar contra el procés inflacionista

alemany a conseqüència de la política d’expansió del deute de Kohl, que fou la

via escollida per a pagar l’absorció sense apujar els impostos als contribuents

de l’Alemanya occidental.

Amb tot, mirat des de la perspectiva que ens donen els vint anys passats des

de la reunificació, podem concloure que Alemanya�fou�un�dels�principals

“vencedors” o beneficiats dels processos de canvi que es dugueren a terme al

principi dels anys noranta.
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Alemanya va passar de ser un estat dividit i controlat per les dues super-

potències a convertir-se en un actor potent, amb una capacitat de ma-

niobra més gran i independent en l’escena internacional, amb presèn-

cia i influència en les economies emergents del centre i l’est d’Europa

–com no tenia cap altre estat en el continent– i amb un paper clau en

la Unió Europea.

Des de la perspectiva de la història europea, la reunificació alemanya simbo-

litzava el tancament del període de Guerra Freda, encetava la reconciliació de

les dues Europes separades des de la fi de la Segona Guerra Mundial i marcava

el pas del desnonament dels instruments institucionals que sostingueren el

poder soviètic en el continent.

El juny del 1991 desapareixia el COMECON, l’organització econòmica del bloc comunista
ferida de mort des del gener del 1990, quan l’URSS decidí comerciar amb els seus socis a
preus de mercat, en comptes de seguir en el règim de preu subsidiat. Al cap d’un mes, el
juliol del 1991, davant els canvis de règim en els països de l’Europa de l’Est, es dissolia
formalment el pacte de Varsòvia, l’estructura de defensa dels països del bloc comunista.

El vell Imperi Soviètic havia estat desballestat. Un vast imperi de milers de

quilòmetres s’havia desintegrat en quinze entitats polítiques sobiranes. El ca-

talitzador comú que va portar aquestes entitats a independitzar-se fou el reflux

d’un nacionalisme antagònic que reapareixia amb força per omplir el buit que

havia deixat la transnacional ideologia marxista leninista. Aquest retorn del

nacionalisme ètnic obligà, també, les joves democràcies de l’Europa de l’Est a

incorporar les minories ètniques com a part dels nous estats i a gestionar les

seves demandes des de l’òptica de la democràcia liberal. En general s’aconseguí

sense gaires dificultats, tot i que es van trencar dos estats que s’havien creat

després de la Primera Guerra Mundial.

• Un d’aquests països, Txecoslovàquia, de manera amistosa i pacífica.

• L’altre, Iugoslàvia, amb una violència que no s’havia vist des de la Segona

Guerra Mundial.

Tot i les extraordinàries similituds entre els dos grups ètnics majoritaris de

Txecoslovàquia –un llarg passat comú en el si de l’Imperi Austrohongarès

i una recent història compartida d’opressió sota la Unió Soviètica–, els vells

greuges entre txecs i eslovacs acabaren escindint l’Estat en un procés que fou

conegut com el “divorci�de�vellut”. Les noves elits postcomunistes de les dues

regions que componien la República Txeca anaren extremant les posicions; la

dreta txeca, encapçalada per Klaus, veia en Eslovàquia una rèmora econòmica

insostenible en el procés de transició cap al capitalisme, mentre que per als

populistes eslovacs, liderats per Meciar, l’Estat txecoslovac –com en el passat–

afavoria principalment els interessos txecs en detriment dels eslovacs. Aques-

tes posicions extremes tenien la doble virtut, a ulls dels seus impulsors, de se-

parar les comunitats al mateix temps que servien per a eixamplar l’espai elec-
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toral dels seus respectius partits. En pocs anys, les dues regions, que havien

començat pensant en un sol país sota una constitució federal, derivarien cap

a una partició pacífica que es concretaria l’1 de gener de 1993.

Ben diferent va ser el cas de Iugoslàvia, on les diferències nacionals i confes-

sionals foren dutes a l’extrem, fins a derivar en violents enfrontaments armats

acompanyats de pràctiques de persecució i expulsió de grups ètnics sencers,

amb l’objectiu d’homogeneïtzar les poblacions de certes regions del país. Pràc-

tiques desconegudes des de la Segona Guerra Mundial i que contribuïren a la

creació d’un nou concepte que s’incorporaria al vocabulari de les relacions in-

ternacionals: neteja�ètnica. Un cop més, semblava que es confirmava la vella

afirmació de Winston Churchill, qui considerava que els Balcans generaven

més història de la que podien digerir.

Amb la mort de Josip Broz –conegut popularment amb el malnom de Tito– el

1980, i la fi de l’ordre bipolar, desaparegueren els dos principals contrapesos

a les fortes tendències centrífugues que d’antic aclaparaven la multinacional

i multiconfessional República Federal de Iugoslàvia. Sense cap autoritat unifi-

cadora o àrbitre “neutral” que dirimís sobre les disputes entre les diverses en-

titats que configuraven el país (sis repúbliques i dues entitats autònomes6), els

interessos particulars s’acabarien imposant sobre una idea de república federal

que mai no havia tingut gaires seguidors, malgrat els esforços del règim titista

per a crear un nacionalisme iugoslau que fes desaparèixer les velles lleialtats

nacionals o les integrés.

L’equilibri assolit per Tito, mitjançant una prudent combinació de polítiques

de repressió i depuració amb polítiques de concessió d’algunes demandes sor-

gides de les diverses sensibilitats que constituïen l’Estat iugoslau, es començà a

esquerdar al llarg dels anys vuitanta, quan el país hagué d’afrontar profundes

dificultats econòmiques derivades d’un sistema econòmic poc eficient. Tot i

els canvis introduïts en la dècada dels setanta –quan el règim va seguir una

classe de model econòmic d’autogestió que havia de ser una mena de tercera

via, una via alternativa, que prenia el bo i millor de l’economia de mercat i de

l’economia planificada–, l’economia iugoslava mai no es va diferenciar gaire

dels problemes d’eficiència i manca d’innovació que patiren totes les econo-

mies de l’òrbita socialista. Aquestes dificultats reforçaren la vella sensació de

les repúbliques més riques (Croàcia i Eslovènia) de ser espoliades per les més

pobres i ineficients, per mitjà dels fons de compensació federals.

Aquests greuges econòmics contribuïen a tensar les disputes polítiques entre

repúbliques que defensaven models d’estat diferents.

(6)Les repúbliques eren Croàcia, Es-
lovènia, Bòsnia i Hercegovina, Ma-
cedònia, Sèrbia i Montenegro. Les
regions autònomes, en el si de la
República Sèrbia eren Kosovo i la
Voivodina.
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Essencialment, es confrontava un model d’estat –defensat per Croàcia

i Eslovènia–, en què la solució de la crisi passava per una descentralit-

zació política més gran i més autonomia econòmica de les diverses en-

titats que configuraven Iugoslàvia, amb un model –defensat per Sèrbia

(sobretot des de l’ascens de Milosevic el 1987)–, en què l’única solució

a la greu crisi del país era enfortir la unió per mitjà de processos recen-

tralitzadors, que permetessin a l’Estat recuperar algunes de les compe-

tències cedides a les parts.

En aquests plantejaments centralitzadors, Croàcia i Eslovènia veien la volun-

tat de Milosevic d’aprofundir en el domini de les institucions de l’Estat (buro-

cràcia i exèrcit) que, tradicionalment, havia assolit la comunitat�sèrbia.

Finalment, i després d’un intent fallit d’assolir una classe de confedera-

ció imperfecta, Croàcia i Eslovènia deixaren unilateralment Iugoslàvia

i van declarar la seva independència el 25 de juny de 1991.

Fou clau en aquesta decisió la negativa de Sèrbia d’acceptar que el candidat

croat presidís l’Estat iugoslau, com corresponia en virtut dels acords de presi-

dència rotativa que havien acordat en la darrera Constitució del país. De la

mateixa manera, Milosevic es negà a concedir la independència de les dues

repúbliques i, emprant l’exèrcit federal iugoslau, va envair els dos territoris

separatistes.

Els enfrontaments a Eslovènia van durar poques setmanes. La forta homoge-

neïtat ètnica del país i una gran capacitat defensiva decantaren ràpidament

els enfrontaments del bàndol eslovè.

A Croàcia, en canvi, els enfrontaments entre la nova república independent i

l’exèrcit iugoslau s’agreujaren, i es van estendre uns quants mesos, sobretot es-

peronats per la populosa minoria sèrbia de Croàcia, que aviat constituiria milí-

cies de suport a l’exèrcit iugoslau. Tampoc no ajudà a escurçar l’enfrontament

l’elecció com a president croat, el maig del 1990, de Franjo Tudjman, un ex-

tremista croat perfectament equiparable a l’extremista Milosevic.

La comunitat internacional reaccionà lentament i, el setembre del 1991, les

Nacions Unides decretaven un embargament d’armes sobre totes les repúbli-

ques iugoslaves en un intent de contenir l’escalada bèl·lica. Al cap d’uns mesos,

el gener del 1992, la Comunitat Europea –fent cas de les reiterades reclamaci-

ons alemanyes– reconeix la independència de Croàcia i d’Eslovènia, tot i els

dubtes que oferien els dos nous estats sobre la seva viabilitat i sobre el respecte

als drets humans que eren capaços de garantir. En qualsevol cas, a ulls euro-

peus, aquesta via semblava la millor per a forçar Milosevic a acceptar la nova

realitat d’una Iugoslàvia escindida. L’abril del 1992, croats i serbis acordaven

La minoria sèrbia de
Croàcia

La minoria sèrbia de Croàcia es
concentrava, sobretot, en la la
Krajina, regió fronterera entre
Croàcia i Bòsnia i Hercegovi-
na. Precisament, Krajina signi-
fica ‘frontera’ en serbocroat, i
marcava el límit d’expansió de
l’Imperi Turc. A la Krajina és on
s’estabilitzà la frontera que va
separar durant segles l’Imperi
Turc de l’Imperi Austrohonga-
rès. I fou en aquesta regió que
l’emperador austrohongarès si-
tuà les poblacions sèrbies que
havien de fer de primera força
de xoc contra els exèrcits turcs
davant d’una eventual nova in-
vasió.
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una alto el foc i acceptaven el desplaçament d’un contingent d’interposició de

les Nacions Unides, que havia d’evitar nous enfrontaments i que sancionava

de facto el control per part de Sèrbia d’un terç del territori croat.

Mentre que el front croat semblava que s’estabilitzava, s’obria un altre front a

la república veïna de Bòsnia�i�Hercegovina.

Bòsnia era la república iugoslava amb més�complexitat�ètnica�i�con-

fessional: el 45% de la població era musulmana –els que s’havien con-

vertit a l’islam durant el període de dominació otomà–; un terç de la

població era sèrbia –practicava el cristianisme ortodox–, i pràcticament

un 18% eren croats de religió catòlica.

El Govern bosnià preparava una declaració d’independència que seguirien

Croàcia i Eslovènia en la seva desvinculació de la República Federal de Iugos-

làvia; mentrestant, el serbis de Bòsnia armaven un exèrcit irregular amb ar-

mament provinent de l’exèrcit federal i iniciaven converses amb Belgrad per

a coordinar un atac contra l’emergent entitat política bosniana. El gener del

1992, el president bosnià electe Alija Izetbegovic declarava la independència

de Bòsnia i Hercegovina, uns mesos després que els serbis bosnians decretessin

un enclavament autònom a la regió est de Bòsnia, fronterera amb la República

sèrbia, amb la voluntat de conjurar la perspectiva de viure en un estat dirigit

per un musulmà.

Com a resposta a la declaració d’independència bosniana, els irregulars serbis

de Bòsnia llançaven, amb el suport encobert de Belgrad, un atac contra les

poblacions no sèrbies i en poc temps van controlar el 70% del territori del

recent creat estat independent. L’escalada�bèl·lica assolí nivells desconeguts

des de la Segona Guerra Mundial.

El virulent setge a la població de Sarajevo durant mesos, l’estratègia de

neteja ètnica aplicada pels irregulars serbobosnians que forçava les po-

blacions no sèrbies a l’exili i la implantació de camps de retenció on

les dones musulmanes eren violades sistemàticament van sacsejar les

consciències de l’opinió pública internacional.

La comunitat internacional, però, era víctima de la seva tradicional divergèn-

cia d’interessos. Els Estats Units consideraven que Iugoslàvia era una qüestió

estrictament europea, i els europeus patien una mena d’esquizofrènia: si, d’una

banda, declaraven la ferma intenció d’avançar decididament en la construcció

d’una política exterior comuna vehiculada per mitjà d’un alt representant eu-

ropeu que seria l’única veu qualificada en l’àmbit de les relacions internacio-

nals, de l’altra, els principals països europeus es comportaren individualment

de la mateixa manera que tradicionalment ho havien fet en el passat –Fran-

L’ètnia musulmana

El mariscal Tito havia promoci-
onat l’ètnia musulmana com
a ètnia al nivell de la croata o
la sèrbia, per tal d’afavorir una
associació entre les poblacions
seguidores de l’islam de Bòsnia
i aquesta nova república.
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ça donava suport als serbis, Alemanya als croats (i eslovens) i la Gran Breta-

nya jugava a l’equilibri de poders, encara que fos a costa del patiment de les

poblacions, negant-se a la proposta francoalemanya d’enviar un contingent

d’intermediació sota bandera de la Unió Europea occidental.

La situació sobre el terreny s’agreujà quan Croàcia –que havia estat del bàn-

dol dels musulmans des de les primeres ràtzies serbobosnianes– decidí trencar

l’aliança de facto i va perseguir els seus propis interessos territorials, ambicio-

nant engrandir el seu nou estat amb un 20% del territori bosnià. El risc d’una

guerra general que transcendís les fronteres bosnianes i impliqués les repúbli-

ques veïnes (ara nous estats fronterers), o del trencament de la unitat territo-

rial bosniana –com havien plantejat Milosevic i Tudjman en unes converses

afortunadament infructuoses per a dividir Bòsnia en tres estats independents–

incorporava complexitat a la situació i contribuïa a dificultar un acord de mí-

nims sobre l’estratègia que calia seguir, per part de la comunitat internacional,

a fi de resoldre el conflicte.

Les mesures més profilàctiques, encarregades a les Nacions Unides –com les

sancions comercials o l’embargament d’armes al conjunt de l’antiga Iugoslà-

via–, no solament no ajudaren a reduir l’acarnissament de la situació, sinó

que, paradoxalment, van incrementar la asimetria de forces, ja que beneficia-

ven els agressors principals –els serbobosnians, que no tenien dificultats per a

proveir-se d’armes gràcies a Sèrbia i Rússia, mentre dificultaven durament la

capacitat de les poblacions musulmanes d’assolir un armament amb el qual

poguessin fer front als irregulars serbis. D’altra banda, el contingent militar

d’interposició sota el mandat de les Nacions Unides només es dedicaria a l’ajut

humanitari i a vigilar les “àrees protegides” de Bòsnia, i en cap cas no podria

prendre part per cap bàndol si es trobava enmig d’enfrontaments oberts.

Les mesures preses per la comunitat internacional no contribuïen a solucionar

els conflictes ni a contenir-los amb prou feines. Davant la inoperància europea,

un cop més entestada a demostrar la veritat del vell adagi que la caracteritza

com “un gegant econòmic, però un nan polític”, i davant els reiterats fracassos

diplomàtics per a solucionar el conflicte per la via negociada (pla Carrington i

pla Vance-Owen), la nova�Administració�nord-americana passa a l’acció en

un doble moviment:

• D’una banda, empra les forces aèries de l’OTAN per a atacar els objectius

serbobosnians sobre el terreny, alhora que aixeca l’embargament d’armes,

de manera que s’equilibra la possibilitat d’accés a les armes de totes les

parts.

• De l’altra, la diplomàcia nord-americana es mobilitza per a pressionar el

president croata perquè abandoni les seves ambicions expansionistes i re-

torni a una aliança amb els musulmans contra els serbis de Bòsnia, aliança

que comptaria amb l’ajut tecnològic i logístic dels Estats Units.

Els musulmans de Bòsnia

Tot i les dificultats, els mu-
sulmans de Bòsnia accedi-
ren d’una manera recur-
rent al mercat internacional
d’armament de primer i més
tard van fer ús del suport ar-
mamentista que els oferiren
l’Iran, el Pakistan o el Sudan.
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Tot i l’oposició europea als bombardejos aeris, per por de les represàlies que

podien provocar contra les tropes europees desplegades sobre el terreny, com

ara els cascos blaus de les Nacions Unides, l’Administració Clinton executà el

seu pla, fonamentat en una campanya de denúncia de les atrocitats serbobos-

nianes sobre Srebrenica i Sarajevo que colpí l’opinió pública mundial. El pla

d’acció consistí en la combinació d’un atac terrestre de forces croates sobre la

porció oriental de Croàcia, controlada des del començament del conflicte pels

serbis, amb bombardejos selectius dels enclavaments militars serbis a Bòsnia

per part d’avions de l’OTAN.

La primavera del 1995, les tropes croates, ben entrenades pels serveis se-

crets nord-americans, venceren la resistència sèrbia a la Krajina i procediren a

l’expulsió de més de 200.000 serbis7 que es refugiaren a Bòsnia i Hercegovina

i Sèrbia (Veiga, 2009, pàg. 136). Seguidament, l’aviació de l’OTAN bombarde-

java les posicions sèrbies a Bòsnia mentre desplaçava l’exèrcit croat al flanc

occidental. Davant l’ofensiva per terra i aire, les tropes sèrbies de Bòsnia ac-

ceptaren un alto el foc el 12 d’octubre de 1995. El novembre d’aquell any, els

líders de les tres exrepúbliques iugoslaves implicats en la guerra de Bòsnia –

Milosevic, Tudjman i Izetbegovic– s’asseien en una taula negociadora a la base

militar nord-americana de Dayton, Ohio. D’una manera significativa, el líder

dels serbis de Bòsnia, Radovan Karadzic, no era convidat a les negociacions i

fou forçat per Belgrad a acceptar l’acord assolit.

Els acords�de�Dayton preservaren la sobirania i la integritat del territori, però

a costa d’acceptar una estructura federal superficial sota el govern d’un poder

central molt feble. A efectes pràctics, i malgrat que s’establia l’existència de

dues entitats ben diferenciades –la Federació�croatobosniana i la República

dels�bosnians�de�Sèrbia–, de fet, es dividia l’antiga República iugoslava en tres

regions ètnicament diferenciades que disposarien d’una autonomia molt àm-

plia. Per a garantir la pau i els acords, un contingent militar de 60.000 homes,

sota el comandament de l’OTAN (IFOR) rellevaria les forces d’interposició de

les Nacions Unides (UNPROFOR). Els acords van ser un èxit perquè van aturar

la guerra, però, tot i que s’evitava el trencament del territori, sancionaven de

facto els guanys militars dels serbis de Bòsnia i la neteja ètnica practicada, i

acceptaven la impossibilitat pràctica d’un procés de reconciliació entre les tres

ètnies del nou país.

(7)Una neteja ètnica en tota regla,
seguida per la destrucció del 73%
dels edificis de la minoria sèrbia, a
banda de les 14.000 morts directes
que provocà l’enfrontament. Amb
tot, les barbaritats croates van que-
dar tapades per les atrocitats que
havien comès els serbis de Bòsnia,
sacsejades de la manera adient per
Madeleine Albright a les Nacions
Unides per a justificar l’execució
del pla nord-americà.

Trencament del territori

Només s’hauria pogut evi-
tar la partició del país en àre-
es ètnicament homogènies si
s’hagués promogut el retorn
dels milers de refugiats que ha-
via provocat la guerra; aquest
fet hauria obligat a desplaçar
un immens contingent de tro-
pes de l’OTAN per a protegir
el retorn de població refugiada
a regions hostils, i cap membre
de l’Aliança Atlàntica no estava
disposat a pagar aquests cos-
tos.



© FUOC • PID_00194684 26  Història internacional: de la fi de la Guerra Freda a la Segona...

Quan la comunitat internacional pensava que havia aconseguit posar fi a les

guerres iugoslaves i valorava amb satisfacció l’èxit que havia significat el fet

d’haver evitat que els enfrontaments balcànics traspassessin les fronteres iu-

goslaves i contagiessin els territoris veïns, un nou brot de violència provinent

dels Balcans ocupà les planes centrals de la premsa mundial. El setembre del

1998, la majoria albanesa de Kosovo –una de les dues províncies autònomes

que formaven la República de Sèrbia– s’aixecava contra la política de repressió

sèrbia a la regió i provocava greus enfrontaments entre les dues comunitats,

amb el saldo d’uns quants centenars de morts i prop de 200.000 desplaçats. El

malson de la guerra i la neteja ètnica tornava a tronar en les consciències de

l’opinió pública internacional, i un altre cop Sèrbia i Milosevic semblava que

n’eren els responsables. De fet, es tractava d’un rebrot de violència; Kosovo

fou l’última de les guerres iugoslaves, però la primera cronològicament, ja que

fou aquí on Milosevic començà a implementar les seves polítiques populistes

i ultranacionalistes que el dugueren al poder.

En aquest cas, la comunitat internacional, escamnada per l’experiència a Bòs-

nia i Hercegovina, va ser molt menys contemplativa i, des del final del 1998,

imprimia una forta pressió diplomàtica sobre Milosevic, mentre que l’OTAN

preparava plans de contingència per al bombardeig de l’exRepública iugosla-

va si no s’avenia a acceptar rebaixar les tensions i reconduir la situació d’una

manera diplomàtica. Al començament del 1999, les negociacions entre Sèrbia

i l’EAK (Exèrcit d’Alliberament de Kosovo) a Rambouillet, patrocinades per

França i la Gran Bretanya i sota l’atenta mirada dels Estats Units, s’encallaven

per la negativa sèrbia a la presència d’un contingent militar d’interposició de

l’OTAN i a un possible referèndum futur sobre la independència de Kosovo,

i per la negativa de l’EAK de lliurar les armes i reconduir la seva resistència

armada per vies democràtiques. El fracàs de les negociacions va comportar un

augment de l’escalada bèl·lica a la regió.

A diferència de Bòsnia, l’exèrcit serbi s’enfrontava aquí a una guerrilla forta-

ment armada gràcies a una extensa xarxa de proveïment d’armes que mante-

nia les bases d’operacions a Albània –l’Estat veí que un any abans s’havia en-

sorrat, víctima de la mala digestió d’una transició accelerada des d’una dicta-

dura estalinista extrema cap a un règim ultraliberal i de l’ascens de nombrosos

grups mafiosos autòctons que, davant la manca d’una autoritat central legíti-

ma, començaren a practicar una orquestrada depredació de l’Estat i els seus

recursos. Amb tot, Milosevic no s’espantà. Va augmentar la presència militar

sèrbia a Kosovo, va iniciar diversos assalts sobre poblacions albanokosovars i

va provocar la mort i la fugida de civils, en una reedició de les pràctiques de

neteja ètnica aplicades pels serbis de Bòsnia sobre les poblacions musulmanes.

Davant l’escalada bèl·lica, la comunitat internacional tractà d’intervenir per

mitjà de les Nacions Unides. Però aviat es va comprovar que Rússia, amb la

seva capacitat de veto en el Consell de Seguretat, bloquejaria qualsevol mesura

de força contra Sèrbia.

Kosovo

Kosovo era considerada per
Sèrbia el bressol de la seva cul-
tura i, malgrat que la major
part de la població sèrbia ha-
via abandonat el territori, les
elits sèrbies la consideraven
quelcom irrenunciable. Les po-
lítiques ultranacionalistes de
Milosevic començaren amb
el tancament de l’Assemblea
kosovar i amb la implementa-
ció de polítiques destinades a
beneficiar les comunitats sèr-
bies per sobre de les albane-
ses. Durant la guerra de Bòs-
nia, Kosovo fou la destinació
prioritària dels serbis expulsats
de la Krajina per l’exèrcit cro-
at a partir del 1995, amb la
qual cosa s’incrementaven els
xocs entre la comunitat sèrbia
i l’albanesa. La política ultra-
nacionalista i xenòfoba de Mi-
losevic fou condemnada per
l’ONU el 31 de març de 1998.
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En aquest escenari, l’Europa occidental i els Estats Units decidiren in-

tervenir al marge de l’ONU, assumint el risc que presentava una acció

d’aquestes característiques pel fet que contravenia el dret internacional

més bàsic.

Certament, la intervenció occidental a Kosovo presentava alguns problemes

de coherència i de legalitat.

• D’una banda, donar suport als albanokosovars implicava assumir la possi-

bilitat que es produís una secessió d’una part del territori serbi, fet que era

exactament el contrari del que s’havia volgut evitar en el cas de Bòsnia,

en què la premissa de no trencar el territori havia cimentat els acords de

Dayton. A més, el fet d’acceptar una possible independència de Kosovo

implicava assumir que s’assentava un perillós precedent de secessió polí-

tica, fet que generava força incomoditat en els estats nació, especialment

en els estats plurinacionals.

• De l’altra, una acció al marge de les Nacions Unides implicava prescindir

dels aspectes de la legalitat internacional que obstaculitzaven la decisió

d’intervenir, fonamentalment, el de no-ingerència en els afers d’un estat

sobirà. Tot això, a més dels problemes derivats d’activar una institució,

l’OTAN, com a braç armat de la voluntat d’Occident, que, de fet, havia estat

creada com una aliança defensiva per a respondre a l’atac extern sobre un

dels seus membres. Paradoxalment, la primera i única intervenció a gran

escala sota la bandera de l’OTAN es produiria en un territori d’un estat no

membre i un cop finalitzada la Guerra Freda.

Davant els fracassos successius en la taula de negociacions impulsada per

l’anomenat grup de contacte (la Gran Bretanya, França, Alemanya, Rússia i els

Estats Units) per a trobar punts d’acord entre l’EAK i el Govern serbi i la con-

tinuació dels enfrontaments sobre el terreny, el 24 de març de 1999, l’OTAN

llançava una intensa campanya de bombardejos aeris sobre les unitats militars

sèrbies destacades a Kosovo i les estacionades a Sèrbia, i sobre tots els objectius

serbis considerats d’alt valor estratègic pel comandament de l’OTAN.

Els atacs aeris van finalitzar el 10 de juny, quan el Govern serbi acceptà retirar

totes les tropes i el personal civil destacat a Kosovo i permetre el desplaçament

d’una força terrestre de l’OTAN que verificaria la retirada i ajudaria al retorn

de quasi 750.000 refugiats albanokosovars que havien estat expulsats del seu

territori.

Les conseqüències de la guerra de Kosovo no s’acabarien aquí. Un any més

tard, Milosevic pagaria a les urnes la seva derrota a Kosovo i seria desallotjat

del poder després de fracassar l’intent de mantenir-se com a cap del Govern

mitjançant l’anul·lació dels clars resultats a favor del seu contrincant Kostuni-

Exemple

Centres de control, refineries,
rutes d’abastiment, etc.
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ca. El juny del 2001 va ser detingut per la policia sèrbia i fou portat davant el

Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia acusat de crims contra

la humanitat. Per la seva banda, Kosovo seria reconstruïda gràcies a l’esforç

econòmic i logístic de la Unió Europea (juntament amb nombroses ONG) fins

a l’acceptació majoritària de la seva independència el febrer del 2008.

Com en el cas de Bòsnia, la Unió Europea seria la principal administradora de

la postguerra i assumiria les càrregues financeres més importants de la recons-

trucció. Un cop més, havia quedat palesa la incapacitat d’Europa de liderar

una resposta ferma i unitària davant les amenaces, encara que sorgissin del

mateix cor d’Europa, i, un cop més, els Estats Units havien pres el lideratge de

l’orientació i la resolució de les crisis europees.

Paradoxalment, Europa era capaç d’embrancar-se en un ambiciós pro-

jecte d’unificació econòmica i política que acolliria més d’una vintena

de països, però es mostrava permanentment incapaç d’establir una po-

lítica de defensa i seguretat comuna a l’altura de la seva extraordinària

capacitat econòmica.

En qualsevol cas, tot i que amb deu anys de retard, semblava que Europa co-

mençava a posar ordre en el “pati del darrere”.
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3. El Pròxim Orient

3.1. Israel i Palestina. Esperances de reconciliació truncades

La fi�de�la�Guerra�Freda i el resultat de la guerra�del�Golf�del�1991 van con-

tribuir a regular i consolidar tota una sèrie de canvis que havia començat a

patir la regió del Pròxim�Orient des del final dels anys vuitanta, i es va con-

figurar un escenari regional renovat que despertà les esperances de resoldre,

d’una vegada per totes, el principal�conflicte�de�la�regió: el que enfrontava

l’Estat d’Israel�i�el�poble�palestí, en concret, i Israel�i�el�món�àrab, en general.

Un conflicte de durada molt llarga, que contaminava les relacions de tots els

actors de la regió i dificultava la gestió eficaç dels diversos afers que sorgien

en aquesta àrea geopolítica.

En l’àmbit internacional, la fi de l’ordre bipolar modificà els interessos geopo-

lítics de la Unió Soviètica en la regió. D’altra banda, l’èxit en la gestió coordi-

nada de la crisi del Golf del 1991, entre l’URSS i els Estats Units també contri-

buí a modificar el paper de l’URSS (i, després, de Rússia) en la regió, fet que va

facilitar una progressiva convergència d’interessos amb els nord-americans en

l’estabilització de la regió. En el marc d’aquests canvis, l’URSS/Rússia començà

a pressionar Síria i l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP) per-

què abandonessin la lluita armada i cerquessin un acord negociat amb Israel.

Per la seva banda, els Estats Units va saber interpretar els canvis en l’escenari

internacional i regional i el seu president, George H. Bush, es mostrà més de-

cidit que els seus antecessors a cercar un acord marc per a la regió que, a més

de garantir la seguretat de l’Estat d’Israel, avancés en el reconeixement dels

drets del poble palestí sobre els territoris ocupats. La pèssima imatge pública

que havia adquirit l’Estat d’Israel arran de la violenta resposta a la primera

intifada palestina el 1988; el retorn d’Egipte a la Lliga Àrab, expulsada el 1978

perquè va signar un acord de pau i de reconeixement mutu amb Israel després

de la coneguda com a guerra del Yom Kippur; el final de la guerra entre l’Iran i

l’Iraq, després de vuit anys d’enfrontament sagnant, i l’estreta aliança assolida

amb les principals monarquies del Golf durant la crisi derivada de la invasió

de Kuwait, configuraven un escenari nou que permetia tantejar un acord mul-

tilateral que superés la situació de paràlisi dels anys vuitanta.
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Des d’aquesta perspectiva, i aprofitant l’exitosa gestió de la guerra del

Golf, l’Administració Bush cercà un acord entre els estats àrabs i Israel,

que serviria de marc per a estabilitzar la regió i facilitar un acord poste-

rior amb els palestins.

Després d’una intensa ronda de contactes amb les principals cancelleries del

Pròxim Orient, se celebrava la Conferència�de�Madrid, l’octubre del 1991. Tot

i els minsos resultats que s’hi van obtenir, va significar la primera trobada cara

a cara entre els líders àrabs i Israel des dels acords de Camp David del 1978 –que

segellaren la pau entre Egipte i l’Estat d’Israel– i la primera que s’aconseguia

entre els representants israelians i els palestins.

Si bé aquests contactes representaven un avenç respecte a la situació immedi-

atament anterior, calia resoldre alguns problemes procedimentals perquè es

pogués avançar cap un acord de pau perdurable. El més important, donar un

paper a l’OAP en les negociacions, que havia quedat al marge de la Conferència

de Madrid atesa l’oposició israeliana de considerar-la una interlocutora vàlida

(Israel considerava l’OAP una organització terrorista i, per tant, il·legítima).

Aquesta oposició israeliana es veié reforçada pel pèssim moviment estratègic

que l’organització presidida per Arafat realitzà durant la guerra del Golf, quan

se situà al costat del dirigent iraquià, cosa que va provocar l’enuig de la resta

de països àrabs (llevat de Síria) que havien abraçat la coalició nord-americana

i, en conseqüència, el cessament de la majoria de les vies de finançament de

l’OAP. Tampoc no ajudava gaire en les negociacions la posició extrema dels

representants israelians que seguien les directrius del Govern ultraconservador

de Yitzhak Shamir, la política de mà de ferro del qual contra la intifada pales-

tina estava ensorrant la imatge pública internacional de l’Estat israelià.

Per sort, el 1992 portà alguns canvis que afavoriren el nou escenari de recon-

ciliació nacional. D’una banda, Síria entengué que la seva posició relativa en

el tauler del Pròxim Orient havia canviat, l’URSS ja no la necessitava com a

punta de llança de la seva estratègia en contra dels nord-americans a la regió,

ni estava disposada a mantenir-la financerament com abans. Síria assumí que

havia arribat l’hora de negociar amb Israel sota el principi�de�“pau�per�terri-

tori” el retorn dels alts�del�Golan. D’altra banda, a Israel, les eleccions presi-

dencials d’aquest any van significar un canvi radical en la posició israeliana

respecte als palestins. La victòria de la coalició liderada pel laborista Yitzhak

Rabin, després de quinze anys de govern conservador, va representar un fort

impuls al procés encetat pels nord-americans. Rabin, com a gest de bona vo-

luntat, aturà l’expansió dels assentaments jueus a Cisjordània i expressà un

ferm interès a explorar vies per a la resolució del conflicte amb els palestins.

Conferència de Madrid

A la Conferència de Madrid, hi
van assistir dues delegacions
palestines, una de les quals,
connectada amb l’OAP, es tro-
bava en la delegació de Jordà-
nia; l’altra delegació palestina
estava formada per dirigents
no vinculats a l’organització
d’Arafat, i eren líders locals
desplaçats a Madrid com a re-
presentants dels palestins dels
territoris ocupats.
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En el bàndol palestí també s’havien produït moviments. D’una banda, l’OAP

va entendre que la voluntat israeliana –mostrada en la Conferència de Madrid

i a la continuació d’aquesta a Washington, el 1993– de negociar separadament

amb cada estat àrab podia deixar-la al marge, sacrificada a favor dels interes-

sos individuals de cadascun d’aquells estats. D’altra banda, l’ascens a la fran-

ja de Gaza i a Cisjordània del grup Hamàs discutia l’autoritat i l’eficàcia de

l’estratègia de l’OAP en els territoris ocupats.

Els canvis en el camp israelià i palestí provocaren una convergència

d’interessos que va facilitar l’apropament dels dos bàndols.

• Els israelians, temorosos de l’ascens de Hamàs, ara veien l’OAP com el sec-

tor moderat del moviment palestí; a més, l’enquistament de la situació

en els territoris ocupats amb l’extensió de la intifada palestina feia evi-

dent la inviabilitat d’un estat israelià farcit de població palestina sense cap

acord que oferís seguretat a canvi de reconeixement, el que es coneix amb

l’eslògan “pau per territoris”.

• Pel que fa a Arafat, la pèrdua d’autoritat en els territoris ocupats en du-

ra competència amb Hamàs, la necessitat de recuperar les vies de finan-

çament perdudes arran del posicionament en la guerra del Golf i la ne-

cessitat del reconeixement per part d’Israel com a interlocutor principal

per a poder liderar un futur procés de pau decantaren la decisió de l’OAP

d’apropar-se al nou Govern israelià.

El 1993, apareixia a les portades dels principals diaris internacionals la notícia

d’un principi d’acord entre palestins i israelians, negociat en secret a Noruega

per petites delegacions dels dos bàndols.

La coneguda com a “Declaració de principis” o “Oslo�I”, recollia el re-

coneixement de l’Estat d’Israel i la renúncia a l’ús de la violència per

part dels palestins a canvi del reconeixement, per part d’Israel, de l’OAP

com a representant oficial del poble palestí.

A més, Oslo I, contenia un full�de�ruta per a les negociacions posteriors al vol-

tant del futur polític de la franja de Gaza i de Cisjordània. La signatura pública

d’aquesta declaració es feu a Washington sota els auspicis de Bill Clinton. La

històrica encaixada de mans entre Arafat i Rabin significava un gir copernicà

a un conflicte de més de mig segle de durada i obria les portes a l’esperança

d’una reconciliació definitiva. La comunitat internacional així ho mostrava i

va aplaudir l’adjudicació per part de l’Acadèmia Sueca del premi Nobel de la

pau a Rabin, a Arafat i al ministre d’afers exteriors israelià Shimon Peres, el

1994, com a artífexs de la col·locació de la primera pedra per a una pau futura.

Grup Hamàs

Hamàs es beneficiava d’un ge-
nerós finançament provinent
de l’Iran amb el qual va sa-
ber articular una hàbil xarxa
d’institucions benèfiques i edu-
cacionals que suplien l’estat
en un territori devastat per la
política d’ocupació israelia-
na. Progressivament va gua-
nyar la consideració d’una
població palestina exhausta
per l’ocupació i que comen-
çava a mirar amb malfiança
l’estratègia política de l’OAP.
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Arran d’Oslo I, Jordània també negocià acords amb l’Estat d’Israel, fet que

ajudà a donar una dimensió regional al procés emprès a Noruega. L’acceptació

de les demandes jordanes per part d’Israel –accés a l’aigua del riu Jordà i el

dret exclusiu en la protecció dels llocs sagrats musulmans de Jerusalem– van

facilitar l’acord.

L’únic estat que obstaculitzà aquest procés va ser Síria. Les dificultats per a

arribar a un acord satisfactori respecte a l’enclavament estratègic conegut com

a alts del Golan –territori ocupat pels israelians a la fi de la guerra dels Sis Dies,

el 1967, dificultava les negociacions entre els dos estats.

Les converses� entre� Israel� i� Síria sempre s’estancaven en el mateix

punt: la demanda siriana d’una sortida total d’Israel del Golan topava

amb la demanda israeliana que condicionava tot moviment a un com-

promís sirià amb la reducció dels atacs terroristes sobre territori israelià

provinents del Líban (en general, atribuïbles a Hezbollah), Estat contro-

lat de facto pel règim sirià.

A pesar de Síria, els avenços assolits per a la pacificació de la regió eren extra-

ordinaris i les perspectives d’una pau futura i definitiva, esperançadores. Amb

tot, però, només érem a l’inici del procés i el camí prometia ser pedregós. De

fet, els primers acords, tant Oslo I com el posterior Oslo II, del 1995, si bé

preveien un procés progressiu d’assumpció de poder per part de l’OAP amb

la presa de control de la franja de Gaza, a més d’algunes de les ciutats pales-

tines més importants de Cisjordània i els seus entorns immediats, el cert és

que els negociadors dels dos bàndols havien deixat per a negociacions futures

els aspectes que preveien que presentarien més dificultats d’acord, i que són,

precisament, els que fan encallar una vegada i una altra, encara avui, la fi del

procés de pau, això és:

• El futur dels assentaments jueus col·locats en territori palestí.

• L’estatus de Jerusalem, capital reclamada pels dos bàndols.

• L’estatus dels milers de refugiats palestins expulsats amb l’ocupació israe-

liana, avui dia repartits en sis dels estats veïns, i que aspiren a tornar algun

dia al seu lloc d’origen (en alguns casos, dintre les fronteres de l’actual

Estat d’Israel).

A més d’aquestes dificultats objectives, hi havia altres�factors�desestabilitza-

dors. Els extremistes dels dos bàndols es dedicaren a fer tot el possible per a

contribuir al descarrilament de l’incipient procés de pau.

Els acords d’Oslo II

Els acords d’Oslo II atorgaren a
l’OAP el control total d’un 4%
de Cisjordània i el control par-
cial (Israel mantenia una pre-
sència de seguretat) sobre un
altre 23%. Aquest territori in-
cloïa les àrees més densament
poblades, amb prop de dos
terços de la població palestina
de Cisjordània.
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Els ultraortodoxos�israelians, disconformes amb el procés de transferència de

poder i control de territori a l’OAP, van acusar Rabin de lliurar l’Israel bíblic

a l’enemic i, en una manifestació en contra del procés de pau, un extremista

israelià matà Rabin, el 4 de novembre de 1995.

Per la seva banda, en el sector palestí, Hamàs va orquestrar, la primavera del

1996, una sèrie d’atemptats terroristes en diverses ciutats jueves que acabaren

amb la vida de prop de seixanta israelians, cosa que va fer augmentar la pres-

sió sobre Arafat i Peres (qui heretà el Govern laborista després de l’assassinat

de Rabin), acusats de ser incapaços de mantenir l’ordre i la seguretat en els

bàndols respectius.

Amb tot, Peres i Arafat, al principi del 1996 van aconseguir establir dos ele-

ments clau per al futur de la regió:

• La renúncia per part de l’OAP (reforçada pel triomf electoral

d’Arafat, que assolí una confortable majoria en el Consell Legislatiu

Palestí) de les clàusules que clamaven per la destrucció d’Israel.

• L’acceptació sense precedents per part de l’Estat d’Israel del dret dels

palestins a la creació d’un estat propi.

Però la pressió extremista aviat tindria un nova víctima. La primavera del 1996,

Simon Peres perdia les eleccions a favor del candidat del Likud Benjamin�Ne-

tanyahu, fervent opositor als acords d’Oslo, per trenta mil vots. Els laboristes

foren incapaços de resistir el pànic provocat pels atemptats de Hamàs i la dura

oposició dels partits de l’extrema dreta israeliana al procés de pau engegat.

Des de les primeres hores, el nou primer ministre denuncià els acords

d’Oslo i els acords subsegüents, refusà acceptar un estat palestí i anuncià

que Jerusalem seria la capital eterna i indivisible d’Israel.

A més, Netanyahu capgirà les polítiques de Rabin, que simbòlicament havi-

en representat una forta aposta pel procés de pau, especialment, la fi de la

congelació de l’expansió dels assentaments jueus en territori ocupat. Amb el

nou Govern del Likud, el nombre de colons en territori ocupat escalà fins als

150.000.

La situació del conflicte semblava que tornava al final dels anys vuitanta. Els

esforços de la comunitat internacional, sobretot de l’Administració Clinton,

per a evitar congelar el procés de pau i per a cercar nous compromisos entre

els dos bàndols van ser infructuosos. La poca predisposició a aprofundir en el

procés de Netanyahu era reforçada pels falcons del Likud i dels partits ultra-

religiosos que donaven suport al Govern. D’altra banda, Hamàs va continuar
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amb la seva estratègia sanguinària i es van multiplicar el nombre de bombes

suïcides en territori israelià, fet que complicava encara més el procés, ja que

afegia arguments a la posició de Netanyahu de no fer concessions alhora que

mostrava a ulls d’Israel la incapacitat d’Arafat de controlar els elements més

violents del seu bàndol.

La situació de paràlisi semblava que canviaria quan, en les eleccions israelianes

del 1999, el partit laborista aconseguí assolir el poder i situar el seu candidat

Ehud�Barak en la presidència del Govern. Barak, com Rabin, era un heroi de

guerra condecorat i, per tant, tenia els requisits de patriotisme indispensables

per a poder adoptar una posició més valenta, de més risc, en el procés de ne-

gociació amb els palestins. Sobretot en un moment en què era evident que

s’havien de tractar els aspectes més sensibles que havien estat ajornats en els

primers acords del principi i mitjan anys noranta.

Ben aviat, Barak mostrà que la seva presidència seria oposada a la de Neta-

nyahu. Va reprendre la sortida de tropes israelianes de Cisjordània que ha-

via suspès el seu antecessor i acordà amb Arafat reprendre les converses per a

l’“estatus final” (últim estadi del full de ruta dels acords d’Oslo que Peres no

va poder emprendre i que Netanyahu va avortar). La comunitat internacional

respongué amb celeritat al nou escenari i Clinton va convidar els dos dirigents

a la residència presidencial de Camp David, el juliol del 2000, amb l’objectiu

d’assolir uns acords definitius sobre la situació final de les dues comunitats

enfrontades.

A Camp David, Ehud�Barak es presentà amb una generosa�proposta�de�par-

tició que incloïa la plena sobirania de Palestina sobre el 90% de Cisjordània,

i també sobre els barris musulmans i cristians de Jerusalem.

Arafat, però, en comptes de presentar una contraproposta, s’enrocà en

l’exigència de la plena sobirania sobre totes les seccions de Jerusalem

que havien estat conquerides per Israel el 1967, a més del “dret de re-

torn” de tots els refugiats palestins de la guerra del 1948.

Plantejades d’aquesta manera, les demandes palestines eren inassumibles per

Barak. Les seccions que Arafat reclamava de Jerusalem incloïen el Mur de les

Lamentacions, un espai sagrat per als jueus i innegociable per a qualsevol re-

presentant israelià; d’altra banda, admetre el retorn dels refugiats palestins

sense cap restricció suposaria la pèrdua de la majoria demogràfica dels jueus

en el seu propi Estat. La cimera de Camp David, després de dues setmanes

d’intenses negociacions, acabà en un sonor�fracàs.

La situació s’enverinà més amb un incident aparentment trivial que es produí

el setembre del 2000. Ariel�Sharon, un polític conservador israelià acusat pels

palestins de ser un dels responsables de la massacre de refugiats palestins al
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sud del Líban el 1982, va decidir augmentar la seva popularitat i es va passejar

per�l’esplanada�de�les�mesquites, un dels llocs més sagrats del judaisme, però

també de l’islam, ja que és on hi ha la mesquita d’Al-Aqsà, el tercer lloc sagrat

més important del món musulmà (després de la Meca i Medina). La presència

de Sharon a l’esplanada va ser interpretada com una provocació per part de la

joventut palestina. Els ànims s’encengueren i els joves palestins van assaltar els

jueus que rondaven el Mur de les Lamentacions. La intervenció de les forces

de seguretat israelianes no es va fer esperar i els enfrontaments van acabar amb

nombrosos palestins morts o ferits. L’escalada de violència no s’aturà. Tiradors

palestins assassinaven civils jueus, mentre l’exèrcit israelià matava militants

palestins i assaltava amb tancs i helicòpters les seus de l’Autoritat Nacional

Palestina com a represàlia a la incapacitat d’Arafat i les seves forces de l’ordre

en la situació en el bàndol palestí.

Les esperances de pau s’esfondraven. L’acció de Sharon havia provocat els pit-

jors enfrontaments des del final dels anys vuitanta. Havia tornat a encendre

el bàndol palestí, que havia respost amb l’aixecament d’una nova�intifada.

En el bàndol jueu, el nou brot de violència atiava la por del poble israelià i

tornava a situar el desig de seguretat com a principal prioritat de la població.

Els enfrontaments i la falta d’informació de les concessions que Barak havia

ofert a Arafat provocaren un nou gir electoral el febrer del 2001, i van atorgar

la victòria a una nova coalició conservadora liderada per Ariel Sharon.

Amb Sharon al poder, Israel intentà per tots els mitjans aturar l’aixecament

palestí, la intifada i les bombes suïcides palestines i contraposà dures represàlies

militars. La nova Administració nord-americana de George�W.�Bush semblava

que abraçava les tesis més extremistes dels conservadors israelians i donaven

suport a les dures mesures repressives de Sharon.

El procés de pau iniciat a Oslo semblava mort. La decisió de Sharon,

el 2002, d’aixecar�un�mur que separés físicament les dues comunitats

semblava que enterrava definitivament les esperances d’una reconcili-

ació pacífica.

L’aixecament del mur

L’argument principal per a justificar l’aixecament del mur, segons Sharon, era la necessitat
d’impermeabilitzar Israel de les infiltracions de potencials suïcides palestins. La construc-
ció del mur ha significat, d’altra banda, la pèrdua de centenars de quilòmetres quadrats
del territori reclamat pels palestins com a propi, atesa la voluntat israeliana d’integrar
rere aquest mur una part substancial dels assentaments jueus en territori ocupat. És una
mostra més de la política de fets consumats que ha aplicat la dreta israeliana al llarg
d’aquests anys.
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El desè aniversari de la signatura dels històrics acords d’Oslo no admetia cap

tipus de celebració. Només la mort�de�Yasser�Arafat, el novembre del 2004,

que donaria pas a una nova generació de negociadors palestins encapçalats

per Mahmud�Abbas (Abu Mazen), donaria nous, tot i que febles, aires a una

negociació moribunda.

3.2. L’ascens de l’Iran post-Khomeyni

La mort de l’aiatol·là Ruhollah Khomeyni, el juny del 1989, marcà un punt

d’inflexió en l’evolució empresa per l’Iran des del triomf de la revolució. La

nova generació de dirigents, encapçalada per l’aiatol·là Ali�Khamenei –que

substituí Khomeyni com a líder suprem– i per Hashemi Rafsandjani –que subs-

tituí el primer com a president del Govern– abandonaren la deriva altament

ideologitzada del Govern Khomeyni per a abraçar unes polítiques�més�prag-

màtiques i menys�estrictes en relació amb les llibertats civils i les expressi-

ons culturals de la societat iraniana. El nou govern abandonà també l’obsessió

khomeyniana per a assolir la purificació de la societat iraniana per mitjà de

l’aplicació estricta de la llei islàmica i del bloqueig de qualsevol influència ex-

terna –especialment, occidental– per a concentrar-se en la reconstrucció del

país després de vuit anys de cruenta guerra contra l’Iraq i en el desenvolupa-

ment econòmic d’un país amb un potencial immens.

La reelecció de Rafsandjani com a cap de Govern, el 1993, semblava que in-

dicava que les forces moderades havien agafat la preeminència en el vast pa-

ís persa, en detriment dels que abraçaven posicions més extremistes. Aquesta

sensació augmentà amb l’elecció, el 1997, del clergue reformista Mohammed

Khatami com a successor de Rafsandjani al cap del Govern iranià, amb quasi

el 70% del vot emès.

Amb un programa que apel·lava als joves, les dones i altres grups sot-

mesos a les restriccions culturals i de drets civils, Khatami impulsava

polítiques aperturistes que desafiaven l’autoritat del consell de clergues

encapçalat pel líder suprem Khamenei, alhora que reclamava una mi-

llora gradual de les relacions amb Occident, absolutament trencades des

de la revolució del 1979.

La reelecció de Khatami, el 2002, semblava que consolidava la via reformista

en detriment de la vella guàrdia hereva de Khomeyni.

Tanmateix, el context internacional no ajudà al camí emprès pels reformadors

iranians.

Yasser Arafat

Des de la perspectiva israelia-
na, Yasser Arafat havia deixat
de ser part de la solució per a
convertir-se en una part espe-
cialment enquistada del pro-
blema. Israel considerava Ara-
fat responsable, per acció o
omissió, de l’escalada de vio-
lència del bàndol palestí, no
solament de la que provenia
de Hamàs, sinó també de la
que predicaven la gihad islàmi-
ca i els màrtirs d’Al-Aqsà.
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La intervenció nord-americana a l’Afganistan, el 2001, i a l’Iraq, el 2003,

i la deriva ideològica de l’Administració Bush després dels atacs terro-

ristes al cor dels Estats Units el setembre del 2001 modificaren la posició

geopolítica de l’Iran en la regió i en el món, cosa que va atiar la voluntat

dels sectors conservadors de recuperar el control de la deriva del país.

El fet que els Estats Units haguessin situat tropes a l’est i l’oest del país, i que

George W. Bush –en el discurs que va pronunciar sobre l’estat de la nació del

2002– situés l’Iran al costat de l’Iraq i Corea del Nord, en el que fou batejat amb

el concepte mediàtic d’“eix�del�mal”, com a amenaces principals a l’estabilitat

mundial provocà la reacció del clergat iranià més conservador. Amb una cam-

panya enèrgica que perseguia estendre la seva influència en el país i l’ús de

tots els ressorts de poder que encara posseïen, van bloquejar les propostes re-

formistes de Khatami, van censurar la premsa més propera a les tesis apertu-

ristes i van desqualificar la major part de candidats reformistes que es presen-

taren a les eleccions del 2005, de manera que era quasi impossible una derrota

del candidat conservador, defensor de les tesis més extremistes del Consell de

Guardians de la revolució, Mahmud Ahmadinejad.

Discurs de George W. Bush sobre l’estat de la nació del 2002

“[…] But some governments will be timid in the face of terror. And make no mistake
about it: If they do not act, America will. (Applause).

Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or
our friends and allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been
pretty quiet since September the 11th. But we know their true nature. North Korea is a
regime arming with missiles and weapons of mass destruction, while starving its citizens.

Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few re-
press the Iranian people’s hope for freedom.

Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi
regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, and nuclear weapons for over a
decade. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its
own citizens – leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a
regime that agreed to international inspections – then kicked out the inspectors. This is
a regime that has something to hide from the civilized world.

States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten
the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a
grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the
means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the
United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic. [...].”

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/
releases/2002/01/20020129-11.html.

Amb Ahmadinejad, els sectors fonamentalistes del règim tornaven a

controlar totes les estructures de poder del país.

L’aposta per una hegemonia regional per part dels nous homes forts de l’Estat

iranià provenia d’una lectura de les possibilitats que oferia el nou escenari

regional, després del fi de la Guerra Freda i de la intervenció dels Estats Units

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html
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en el Pròxim Orient i a l’Àsia central, i també d’una valoració de la posició de

la nova Administració nord-americana respecte a l’Estat iranià, percebuda com

a fortament hostil per part del règim. La comunitat internacional s’adonà ben

aviat que l’estratègia per a l’assoliment d’una posició hegemònica a la regió per

part de l’Iran passava pel desenvolupament d’un�ampli�programa�nuclear,

que no se cenyiria exclusivament a finalitats civils.

Com a signant del tractat�de�no-proliferació nuclear (TNP) l’Iran estava obli-

gat a obrir els seus centres de desenvolupament nuclear a les inspeccions de

l’AIEA (Agència Internacional de l’Energia Atòmica). La insatisfacció dels ins-

pectors de l’AIEA respecte a la col·laboració iraniana en l’esclariment de l’abast

del seu programa nuclear va refermar les sospites occidentals que l’Iran estava

desenvolupant un programa encobert d’armament nuclear. Les diverses pro-

ves iranianes amb nous míssils balístics capaços d’arribar fins a territori dels

dos principals aliats nord-americans a la regió –Israel i l’Aràbia Saudita– no fe-

ren més que confirmar les sospites de la comunitat internacional. Només calia

saber en quin punt del desenvolupament del programa nuclear amb finalitats

militars es trobava l’Iran per a poder deduir el temps que faltava perquè dis-

posés d’un dispositiu nuclear.

Per als hard-liners iranians, el programa nuclear iranià perseguia tres objectius

clars:

• Convertir-se en un element de dissuasió d’una eventual intervenció nord-

americana contra l’Iran.

• Assolir un equilibri de poder amb l’altre Estat nuclear de la regió: Israel.

• Esdevenir, gràcies a l’obtenció d’armament nuclear, un actor de primer

nivell en aquesta regió geopolítica.

Per a Occident, un eventual desenvolupament d’armament atòmic iranià es

percebia com a profundament desestabilitzador; duna banda, perquè la posició

relativa d’algunes potències de la regió es veuria modificada per l’ascens de

l’Iran al club de potències nuclears i això podria dur a una nova cursa nuclear

entre les potències que, amb la nova situació, es veiessin amenaçades perquè

no podien contraposar un armament de les mateixes característiques –com

l’Aràbia Saudita o l’Iraq– i també perquè les que tenien armament nuclear

volguessin assegurar la seva superioritat respecte al nou armament iranià –cas

d’Israel o el Pakistan. A més, Occident temia que, ateses les vinculacions de

l’Iran amb grups terroristes reconeguts, com Hezbollah, es poguessin produir

fuites de material nuclear des dels complexos militars iranians cap a grups

terroristes.

Intervenció nord-
americana contra l’Iran

Si hom observa l’actuació dels
Estats Units respecte a dos dels
tres països inclosos en l’“eix
del mal”, pot arribar a la con-
clusió que aquell dels dos que
disposa d’armament nuclear
(Corea del Nord) no ha pa-
tit cap intervenció militar di-
recta, sinó que els interessos
nord-americans s’han vehicu-
lat per mitjà de missions di-
plomàtiques o de sistemes
d’embargament més o menys
reeixits; mentre que aquell país
que no disposava d’armament
nuclear ha patit una ocupació
de la totalitat del territori. La
lectura dels falcons iranians,
seguint el fil d’aquesta reflexió,
fou clara.
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La possibilitat que grups terroristes poguessin accedir a armes de des-

trucció massiva i utilitzar-les contra les ciutats europees o nord-america-

nes (en una reproducció a gran escala de l’atemptat de l’11-S) es convertí

en un dels principals malsons de les cancelleries occidentals al principi

del segle XXI.

Els Estats�Units, immersos en les operacions�de� l’Iraq�i� l’Afganistan, van

resistir les pressions israelianes per a intervenir preventivament contra les

instal·lacions iranianes sospitoses de desenvolupar el programa militar nuclear

i, adoptant un perfil baix, cediren el protagonisme negociador al grup europeu,

anomenat EU-3, amb representants de la Gran Bretanya, França i Alemanya,

que cercaria una solució diplomàtica. Des del 2003, s’entrà en un procés nego-

ciador recurrent en què l’Iran aturava provisionalment l’enriquiment d’urani

a canvi d’incentius econòmics i de seguretat oferts pels europeus, únicament

per a reprendre’l al·legant desavinences en els acords assolits pels negociadors.

Aquest joc del gat i el gos finalitzà el 2006, quan el Consell de Segure-

tat de les Nacions Unides, davant els reiterats incompliments iranians,

acordà imposar sancions a l’Iran.

Al final del 2007, un informe de l’AIEA assegurava que no s’havien trobat

evidències que demostressin que l’Iran estava desenvolupant un programa

d’armes nuclears. Al cap d’uns mesos, informes d’intel·ligència nord-ameri-

cana asseguraven que l’Iran havia abandonat els programes d’enriquiment

d’urani des de feia quatre anys. Tot i que, per a alguns falcons dels Estats Units

i d’Israel, aquestes informacions no eliminaven les seves sospites, la pressió de

la comunitat internacional sobre l’Iran es va reduir dràsticament.
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4. L’Àfrica: llums i ombres d’un continent castigat

Com en altres regions del món, també a l’Àfrica el final de la Guerra Freda

va tenir conseqüències polítiques profundes. Però, potser enlloc com en el

continent africà no es pot observar la doble vessant que presentà el final de

l’ordre bipolar per a l’evolució política de moltes nacions del planeta. Si, d’una

banda, podem constatar que en alguns estats africans el final de la Guerra

Freda va tenir efectes beneficiosos, i va facilitar la resolució de vells conflictes

que havien tingut un paper estratègic en l’enfrontament global entre les dues

superpotències (com a Sud-àfrica i a Angola), de l’altra, cal remarcar que la fi

de l’ordre bipolar no va portar la pau i la prosperitat arreu, ja que, en alguns

casos, va significar l’erupció de velles i ancestrals disputes que havien estat

“congelades” o enterrades sota el pes de la lògica superior de la Guerra Freda.

Sense les constriccions imposades pels interessos de les superpotències,

brollà una violència ètnica, tribal i religiosa que va fer trontollar la in-

tegritat territorial d’alguns estats africans.

Aquesta renovada violència afegiria dificultats a un continent castigat que acu-

mulava problemes estructurals que frenaven el desenvolupament econòmic i

la transició política cap a règims representatius. Sense cap paper clar en el nou

ordre internacional que sorgia al final de la Guerra Freda, els països occidentals

deixaren de mirar l’Àfrica amb aquell interès que havien mostrat quan les tro-

pes cubanes patrullaven els carrers d’Angola o l’armada soviètica s’avituallava

als ports somalis. A ulls d’Occident, l’Àfrica havia deixat�de�tenir�interès�es-

tratègic i la futura gestió dels problemes africans es deixaria en mans de les

missions de pau i d’ajut humanitari vehiculades per les Nacions Unides, que,

si bé serien nombroses i generosament dotades en els propers anys, mai no

s’orientarien a solucionar els problemes africans de llarg abast i se centrarien

a mitigar o limitar, en el millor dels casos, les conseqüències immediates de

l’anarquia, la pobresa i la guerra civil.

Al llarg dels anys noranta, esclaten amb força conflictes armats en una part im-

portant dels estats del continent africà amb resultats ben diversos (naixement

de nous estats per la divisió d’un de preexistent, estats fallits, acords de pau

que posaren fi a llargs enfrontaments, etc.), però amb una constant: l’extrema

violència executada sobre la població civil i les pràctiques depredadores dels

recursos existents sobre el territori per part dels bàndols enfrontats, com un

nou mecanisme de finançament de les operacions bèl·liques en substitució de

les pràctiques clientelars, pròpies del període de la Guerra Freda, quan els aliats

eres sustentats generosament per una de les dues superpotències.
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La primera sacsejada en el mapa africà es va produir a la Banya de l’Àfrica,

una de les zones estratègicament més sensibles durant la Guerra Freda pel con-

trol de l’accés a la mar Roja. La retirada soviètica i la reducció consegüent de

l’interès estratègic de la regió va desencadenar la pèrdua dels privilegis i del

suport que tenien els règims corruptes i repressors de Somàlia i Etiòpia. Sense

el suport dels seus patrons, els autòcrates de Mogadiscio i Addis Abeba foren

incapaços de contenir les revoltes internes. A Etiòpia, el dictador Mengistu

Haile Mariam hagué d’abandonar el poder després de catorze anys, a mans de

Meles Zenawi, líder del Front Democràtic Revolucionari del Poble Etíop, qui

prometé una àmplia autonomia a cadascun dels 64 grups ètnics que formaven

el poble d’Etiòpia. Aprofitant el nou govern, la regió d’Eritrea –antiga colònia

italiana federada amb Etiòpia des del 1952–, que havia lluitat per la seva inde-

pendència des del 1971, demanà un referèndum d’independència, i dos anys

més tard va esdevenir un nou estat africà.

La independència d’Eritrea –a més de deixar Etiòpia sense sortida al mar, fet

que seria objecte de recurrents futurs enfrontaments– significava la primera

modificació substancial del mapa africà postcolonial, contravenint els acords

assolits en l’Organització de la Unitat Africana (OUA), que afirmaven la sacra-

litat de les fronteres postcolonials, i establia un precedent que amenaçava la

unitat territorial d’altres estats multiètnics del continent.

En el cas de Somàlia, l’evolució va ser fins i tot més traumàtica. Després que

el dictador Mohamed Siad Barre fos derrocat, el gener del 1991, hi hagué un

enfrontament general entre els diversos clans i subclans que constituïen la

societat somali. Si, a Etiòpia, la variable ètnica havia tingut una importància

cabdal per a entendre la seva evolució al final de la Guerra Freda, a Somàlia,

la relativa homogeneïtat ètnica no va servir d’element capaç d’apaivagar la

violència entre la dotzena de clans que buscaven assolir el poder imposant-se

sobre la resta de grups. Somàlia aviat esdevindria el model del que es coneixeria

com a “Estat�fallit”. Sense cap grup amb prou força i autoritat per a imposar

la llei i l’ordre, el país es convertí en un Estat sense govern, en un territori

esquarterat en diverses zones controlades pels senyors de la guerra, líders dels

diversos clans en disputa.

L’any 1992 van morir 400.000 somalis a causa de la guerra i la fam.

Les organitzacions no governamentals que van iniciar un ampli programa

d’ajut humanitari a la regió eren sistemàticament assaltades i saquejades pels

grups armats o bé comminades a pagar per una protecció sovint virtual. Les

escenes d’un país a la deriva sacsejaren les consciències occidentals i el Con-

sell de Seguretat de les Nacions Unides va decretar un embargament d’armes

que tallés el flux d’armament en direcció als senyors de la guerra i encarrega-

va l’establiment d’un contingent militar anomenat UNOSOM (Operació de les

Nacions Unides a Somàlia), de primer amb l’objectiu de protegir les caravanes



© FUOC • PID_00194684 42  Història internacional: de la fi de la Guerra Freda a la Segona...

d’ajut humanitari, però aviat amb el mandat d’emprar “tots els mitjans neces-

saris” per a facilitar les operacions d’ajut a la població civil. La pèrdua de vides

nord-americanes en una operació a la capital de Somàlia, Mogadiscio, contra

un dels senyors de la guerra el 1993 (reproduïdes en la pel·lícula Black Hawk

abatut, dirigida per Ridley Scott) va fer que el president Clinton ordenés la sor-

tida del contingent nord-americà de Somàlia i restringia severament qualsevol

participació del seu país en futures operacions de manteniment de la pau. El

1995 finalitzava el mandat de la UNOSOM i el país quedava abandonat a la

seva sort.

Els efectes del final de la Guerra Freda també es van fer sentir al país veí Sudan,

el més gran de l’Àfrica, que havia estat un dels aliats privilegiats dels Estats

Units. En el nou escenari postbipolar, el valor estratègic del Sudan es reduí

substancialment i la influència de grups fonamentalistes islàmics sobre el rè-

gim de Bashir provocà que l’antic aliat nord-americà reduís el suport al règim i

comencés a mirar amb preocupació la seva deriva islamista. Per primera vega-

da des del començament dels vuitanta, els Estats Units recelaven de la voluntat

del règim sudanès d’imposar la sharia islàmica sobre les comunitats cristianes

i animistes del sud del Sudan, principal llavor d’una llarga i cruenta guerra

que enfrontava dues comunitats absolutament antagòniques. Fins aleshores

s’havia considerat un assumpte intern del Sudan. Al principi dels noranta, els

Estats Units començaven a albirar una nova amenaça global.

L’allunyament de l’antic aliat nord-americà donà forces renovades als grups

opositors al règim de Bashir. L’Exèrcit Popular d’Alliberament del Sudan, en-

capçalat pel líder sudista John Garang, aprofità la nova conjuntura per a re-

bre el suport dels Estats Units. Aquests, cada cop mes convençuts que Bashir

patrocinava el terrorisme internacional de matriu islamista, vehicularen per

mitjà dels estats veïns d’Eritrea, Uganda i Etiòpia un suport econòmic i militar

massiu a les forces del sud del Sudan, en la lluita de resistència a les imposici-

ons de Karthum.

El renovat enfrontament entre el nord i el sud del Sudan finalitzà amb

la signatura d’un acord de pau, el 2005, que garantia el dret de les co-

munitats del sud del Sudan a tenir un govern autònom i a realitzar una

consulta popular sobre la independència del Sudan del Sud en un ho-

ritzó de sis anys.

El final de la Guerra Freda i els nous escenaris de seguretat en el món postbi-

polar havien possibilitat la fi d’un conflicte de més de vint anys de durada que

havia provocat al voltant d’un milió de morts, quatre milions de refugiats i

desplaçats i la devastació econòmica del país. Amb tot, el Sudan demostrava

El Sudan

El Sudan s’oposà a la guerra
del Golf del 1991 i es va aline-
ar amb l’Iraq i Líbia. Més enda-
vant oferiria refugi, protecció
i suport logístic perquè Ossa-
ma Bin Laden aixequés campa-
ments d’entrenament de mili-
tants islàmics en el seu territo-
ri.
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que la religió podia ser un factor per a afegir a l’etnicitat, a la lleialtat clànica i

a la identitat regional com una amenaça potencial contra la unitat territorial

dels estats multiètnics i multiconfessionals africans.

El cas d’Angola presentaria algunes semblances amb el sudanès. L’antiga co-

lònia portuguesa també posà fi a una llarga guerra civil per mitjà d’un acord

de pau integrador que implantava un incipient procés democràtic que tenia

l’objectiu de superar les velles disputes entre els bàndols enfrontats. Parado-

xalment, com en el cas sudanès, només s’aconseguí quan el bàndol que tradi-

cionalment havia rebut el suport dels Estats Units s’adonà que l’escenari havia

canviat i que en el món postbipolar ja no s’admetrien molts comportaments

del passat. Com en el cas sudanès –encara que per motius diferents–, els Es-

tats Units van donar suport al bàndol contrari al que havien ajudat durant

la Guerra Freda. El Moviment Popular per a l’Alliberament d’Angola (MPLA),

que governava des de mitjan anys setanta amb el suport de la Unió Soviètica i

Cuba, va comprendre perfectament la situació de canvi que significava el final

de la Guerra Freda i liderà un procés d’apropament al bàndol opositor, la Unió

per la Independència Total d’Angola (UNITA), que finalitzà amb la històrica

signatura d’un acord de pau que posava fi a quasi vint anys d’enfrontaments.

L’acord establia un alto el foc per a preparar les primeres eleccions lliures del

país des de la seva independència, previstes per a la tardor del 1992. Fins a

les eleccions, les dues faccions acordaven compartir el govern i combinar les

seves forces militars en el que esdevindrien unes forces armades nacionals. Les

eleccions del setembre del 1992 atorgaren un 54% dels vots a l’MPLA i un 34%

a la UNITA. Jonas Savimbi, líder de la UNITA, no acceptà els resultats; va tren-

car els acords assolits i va reprendre la guerra de guerrilles contra l’MPLA.

L’escenari, però, havia canviat i, malgrat que aviat la UNITA assolí el control

del 75% del territori angolès, ja no podria comptar amb el suport incondici-

onal dels Estats Units. Aquests van reconèixer el govern que va sorgir de les

urnes i van tallar tot suport a la UNITA, que en aquell moment hagué de cer-

car noves vies de finançament per a mantenir viva la seva revolta. Com en

el cas dels senyors de la guerra de Somàlia –i en una pràctica que esdevindria

recurrent en el continent africà i arreu– la UNITA mirà de finançar-se amb la

depredació dels recursos minerals del territori que controlaven –especialment,

de les mines de diamants– que venien al mercat negre per mitjà d’un vell aliat,

Mobutu Sese Seko, president del Zaire, que havia estat el santuari preeminent

(juntament amb Sud-àfrica) a partir del qual es vehiculava el suport material

nord-americà a la UNITA durant la Guerra Freda.

Les pressions internacionals de les Nacions Unides i dels Estats Units

aconseguiren, finalment, que el 1994 se signessin els anomenats acords

de Lusaka, pels quals s’establia un alto el foc definitiu, es dissolia la UNI-

TA i es restablia un exèrcit nacional amb elements dels dos bàndols.

Angola

Amb tot, des de ben aviat, An-
gola –com la major part dels
països africans que se situaren
a l’òrbita soviètica– havia bus-
cat la manera de no dependre
exclusivament del suport sovi-
ètic (d’altra banda dificultós) ni
del mercat comunista (COME-
CON), i va obrir la seva econo-
mia als estats capitalistes, en
cerca d’inversions i de socis co-
mercials per a la seva indústria
petroliera i minera.
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Amb tot, la manifestació més brutal dels enfrontaments interètnics africans es

va produir a l’Àfrica central, a la regió dels Grans Llacs –en concret, a Rwan-

da i els estats veïns de Burundi i el Zaire–, que reberen l’impacte directe de

les conseqüències del genocidi rwandès. El final de la Guerra Freda reactivà

les velles disputes que mantenien les comunitats hutus i tutsis des de la inde-

pendència de la petita colònia belga. Des del 1962, els enfrontaments havien

estat recurrents entre una majoria hutu que rebutjava la preeminència tutsi

decretada pels vells colonitzadors belgues, i una elit tutsi que es negava a ce-

dir una part del seu poder a la comunitat majoritària de l’Estat rwandès. Però

mai aquests enfrontaments no havien anat tan lluny com els que es produïren

entre les dues comunitats a partir del 1994.

L’esclat de les tensions es va produir la primavera del 1994, quan un avió que

portava els presidents de Rwanda i Burundi fou abatut per un atacant no iden-

tificat.

La comunitat hutu de Rwanda, de la qual provenia Juvénal Habyarima-

na, va iniciar una sèrie de ràtzies contra la comunitat tutsi com a ven-

jança per la mort del president assassinat. A conseqüència dels enfronta-

ments hi hagué entre 500.000 i 800.000 morts, fonamentalment d’ètnia

tutsi, davant la més absoluta passivitat de la comunitat internacional.

La resposta tutsi no es va fer esperar. El Front Patriòtic Rwandès (FPR)8 va pe-

netrar per l’est del país i en molt poc temps va conquerir grans porcions de

territori; fins i tot es va apropar a la capital, Kigali, que fou presa l’estiu del

1994. Les Forces Armades Rwandeses es van enfonsar militarment, incapaces

de mantenir la cohesió de les seves unitats i d’enquadrar-les correctament; van

ser víctimes, també, de la por de molts hutus a les represàlies tutsis. En poc

temps, 1,5 milions de refugiats hutus van travessar les fronteres i s’instal·laren

en diversos camps de refugiats a la veïna Zaire, i 580.000 refugiats més ho

van fer a Tanzània. A l’interior mateix de Rwanda, dos milions de persones

es desplaçaren per por de l’avenç de les tropes de l’FPR. Molts d’aquests des-

plaçats cercaren refugi en la “zona turquesa”, una zona de “protecció huma-

nitària” creada per l’exèrcit francès el 1994, en el triangle Cyangugu, Kibuye

i Gikongoro, al sud-est de Rwanda, i que abastaria una cinquena part del ter-

ritori rwandès.

Certament, en l’avenç per a assolir el control total del territori rwandès, les

represàlies de l’FPR sobre la comunitat hutu foren dures: es van perseguir els

participants en els genocidis i s’aprofità per a eliminar tota figura hutu que

pogués articular una possible oposició al nou règim tutsi. Un cop assegurat el

control absolut sobre el territori rwandès i davant les evidències que els hutus

es reorganitzaven en els camps de refugiats del Zaire, l’FPR va dissenyar una

estratègia de “defensa preventiva” amb tres objectius clars:

(8)Essencialment, compost pels
membres o descendents de les di-
verses diàspores tutsis cap a Tanzà-
nia, el Zaire o Uganda provocades
per les successives onades de vio-
lència hutu des dels anys seixanta.
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• Eliminar els camps de refugiats hutus del Zaire, que servien de santuari a

la renovada guerrilla hutu.

• Forçar un canvi en el poder del Zaire amb la intenció de col·locar un govern

amic a Kinshasa que ajudés en la lluita contra els hutus refugiats (l’escollit

seria Laurent Kabila, el vell opositor de Mobutu Sese Seko).

• Controlar les explotacions mineres de les regions frontereres del Zaire amb

Rwanda.

L’atac combinat dels rwandesos de l’FPR i de les forces de l’opositor Kabila

contra el règim de Mobutu Sese Seko –durant la Guerra Freda un dels principals

aliats occidentals a la regió– assoleix el seu objectiu el maig del 1997, amb la

presa de la capital del Zaire per part de les tropes de Kabila9. El pas següent

havia de ser l’atac combinat sobre els camps de refugiats hutus al nord del

Zaire. Però, després d’uns mesos seguint el guió establert, Kabila es fa enrere i

expulsa del país els assessors militars rwandesos. Rwanda se sent traïda i llança

un atac, amb el suport d’Uganda, contra Kabila. En aquest moment, a mitjan

1998, l’atac rwandès contra el Zaire deixà de ser una estratègia exclusivament

orientada cap a l’eliminació de les comunitats hutus refugiades al Zaire per a

convertir-se en una gran guerra entre estats que ben aviat implicà vuit països

centreafricans, motiu pel qual alguns�autors�la�compararen�amb�la�Primera

Guerra�Mundial. La participació d’Angola, Namíbia i Zimbabwe –des del sud–

i del Txad i el Sudan –des del nord– a favor de Kabila cercava aturar l’ascens

d’Uganda i Rwanda com a potències regionals i, també, una part del futur

repartiment del pastís congolès format per unes reserves minerals i petrolieres

extraordinàries.

Davant l’escalada militar, la comunitat internacional –encapçalada pels

Estats Units, França i Bèlgica– començà a pressionar les parts en conflicte

per a assolir un alto el foc que no arribaria fins l’estiu del 1999.

En aquell moment, l’ex-Zaire era un país sense control, ocupat per fins a cinc

exèrcits diferents i nombroses milícies armades irregulars. L’actitud de Kabila

d’acumular poder a l’estil del seu antecessor despertà moltes suspicàcies entre

els seus aliats fins a provocar el seu assassinat al principi del 2001. El seu fill,

Joseph Kabila, el va substituir i aviat cercà vies per a una solució del conflicte. A

l’estiu, les Nacions Unides aprovaven una resolució que comminava les forces

estrangeres a abandonar el país, mentre un govern de transició preparava el

país per a les seves primeres eleccions lliures. El 2005 s’aprovava per referèn-

dum una nova constitució i s’escollia Joseph Kabila com a president del país.

(9)Kabila canvia el nom del país
pel de República Democràtica del
Congo (RDC), denominació que
manté actualment.
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Tot i que la situació a l’RDC estava lluny d’estabilitzar-se, atesa la presència de

grups armats que controlaven o operaven en petites regions del vast territori

de l’RDC (tan gran com Europa occidental), els grans enfrontaments armats

s’havien acabat.

El resultat de cinc anys de guerra a l’ex-Zaire fou esfereïdor: quatre mi-

lions de morts i uns quants més de desplaçats, de manera que va esde-

venir el conflicte més sagnant del període postcolonial.

Com hem vist, el final de la Guerra Freda va tenir unes conseqüències desi-

guals per al continent africà. Si bé en alguns casos possibilità la resolució de

conflictes armats característics del període bipolar –com el d’Angola o el del

Sudan– i en d’altres havia contribuït a desbrossar el camí cap a la reconciliació

–com el cas de la fi del règim d’apartheid a Sud-àfrica, també és cert que la

fi de l’ordre bipolar permeté la revifalla de velles tensions entre comunitats

secularment enfrontades que podien ressorgir amb força després d’haver estat

soterrades sota la lògica superior dels interessos de les dues superpotències.

D’altra banda, la fi de la Guerra Freda modificà substancialment l’interès ge-

oestratègic del continent africà. En el món postbipolar, les prioritats i els

interessos occidentals estaven canviat. Occident orientà tots els esforços en

l’alliberament i el desenvolupament dels estats de l’Europa de l’Est, mentre

que, aclaparat pels problemes estructurals africans, retornà a la tradicional in-

diferència que havien mostrat cap a l’Àfrica, abans que aquesta es convertís

en un objectiu d’expansió per a l’URSS.

Problemes estructurals africans

En aquest sentit, cal admetre que les febleses estructurals dels estats africans feien sovint
inviable (i molt costosos) programes de més llarg abast: entre d’altres, les dificultats per a
estabilitzar governs amb suficient autoritat per a imposar-se a la totalitat del territori; la
proliferació d’autèntiques zones grises, grans espais del territori controlats per senyors de
la guerra poc disposats a sotmetre’s o a afavorir cap mena d’autoritat central; l’existència
de grans riqueses minerals en el subsòl africà cobdiciades per un gran nombre d’actors
disposats a vessar sang per controlar-les (en relació amb aquest punt és molt interessant
llegir l’informe que sobre el conflicte a l’RDC va fer les Nacions Unides, en què acusava
29 multinacionals occidentals d’haver contribuït al saqueig dels recursos minerals de
l’RDC i 85 més d’haver infringit les normes de comportament empresarial de l’OCDE.
http://www.undemocracy.com/S-2002-1146.pdf); la depredació que dels recursos han fet
els senyors de la guerra o grups militars d’altres països (com en el cas de les explotacions
mineres del Zaire controlades per l’FPR) per a finançar les seves operacions militars; o
bé l’acumulació de problemes socials com l’extensió del virus de la sida a àmplies zones
del continent africà...

Només les brutals massacres a Somàlia o Rwanda i l’RDC van despertar les

consciències de les poblacions occidentals i van forçar les administracions eu-

ropees o nord-americanes a intervenir en els afers africans. Amb tot, la major

part de l’ajut cap a l’Àfrica es va dur a terme per mitjà d’organitzacions no

governamentals o de les Nacions Unides, i rarament la intervenció occidental

va anar més enllà de les vies diplomàtiques per a l’establiment de febles altos

el foc o fràgils acords de pau.

http://www.undemocracy.com/S-2002-1146.pdf
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5. L’Àsia: un equilibri de forces canviant

L’ascens de l’Àsia com a regió indispensable en el tauler postbipolar ha estat

extraordinari.

El creixement econòmic que han experimentat els països del sud-est

asiàtic, així com de la Xina i l’Índia, i la voluntat cada cop més ferma

de tenir un paper de primer nivell en els afers mundials, està situant

el continent asiàtic en una posició geopolítica sense precedents en la

història contemporània.

Com en altres regions del món, el final de la Guerra Freda va provocar alguns

canvis en l’ordre regional de les potències asiàtiques i modificacions en els ali-

neaments geopolítics que s’havien mantingut, amb molt poques variacions,

des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Amb tot, els anys noranta consoli-

daren algunes tendències de llarg recorregut que ja eren evidents abans de la

caiguda del mur de Berlin, i que el nou escenari internacional en la major part

dels casos no ha fet més que reforçar:

• Sobretot, el creixement econòmic sostingut (dels països del sud-est asiàtic

i la Xina) que va fer eclosió els anys vuitanta i es consolidà en els noranta,

com a mínim fins a la crisi del 1997.

• I, també, una estabilitat regional que possibilità un període de pau els anys

noranta, sense precedents a la regió des dels anys trenta.

Amb tot, és evident que l’element clau de l’ascens de l’Àsia ha estat l’èxit

de� la�Xina en el procés de transició des d’una economia planificada

cap a una economia de mercat, plenament integrada en les estructures

econòmiques mundials i en el mercat internacional.

Partint d’aquest èxit, la Xina ha pogut consolidar gradualment, també, una

agenda política que l’ha convertit en un� dels� actors� preponderants en

l’escenari internacional actual, i s’albira que imprescindible en un futur no

massa llunyà.

L’ascens de la Xina com a potència econòmica es deu a la combinació reeixida

d’un reformisme actiu en l’àmbit econòmic, encapçalat pel successor de Mao,

Deng�Xiaoping, amb un estricte –a vegades, violent– control del monopoli

del poder polític del país.
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Comparativament parlant, la Xina, estava disposada a tirar endavant la

seva pròpia perestroika, únic mitjà pel qual es podia promoure i assolir

el desenvolupament del país; però no estava disposada a admetre que

calia impulsar també un procés de glasnost, ja que això podria destruir

el monopoli de poder que tenia el Partit Comunista Xinès.

La Xina no admetria el descontrol que es va produir a la Unió Soviètica, fruit de

la política de transparència impulsada per Gorbatxov, que, si bé havia assolit

l’objectiu d’incorporar al procés de reformes les forces populars, al final del

camí aquestes havien engolit el règim i l’havien forçat a anar més enllà de les

aspiracions inicials dels seus dirigents, fins i tot dels més reformistes.

De fet, el procés de reforma econòmica xinès i soviètic va ser força similar, tot

i que el primer fou implementat quasi una dècada abans. Deng, impressionat

pel creixement econòmic que experimentaren Taiwan i Corea del Sud, intentà

implementar la mateixa via de creixement orientat a l’exportació d’aquelles

per mitjà d’una reforma profunda de les estructures de l’economia planificada i

l’adopció de polítiques clàssiques de foment de la propietat privada i d’estímul

de la iniciativa privada i el mercat lliure, encara que això contravingués els

preceptes econòmics del marxisme leninisme. Fou una reforma radical que va

haver d’afrontar les suspicàcies que aviat van sorgir entre les files dels defen-

sors de l’ortodòxia econòmica marxista, però Deng Xiaoping mai no caigué

en la temptació d’acompanyar les reformes econòmiques amb un procés de

liberalització política.

El PCX

Al llarg de la primera meitat dels vuitanta, el PCX va impulsar diverses mesures que re-
volucionaren el sistema econòmic xinès dels darrers trenta anys: desmantellament de les
granges col·lectives per a subdividir-les en unitats familiars i autorització als pagesos per
a vendre part de la seva producció en un mercat obert a fi d’obtenir-ne beneficis; desvia-
ment del capital inversor de la indústria pesant cap a la indústria “lleugera”, fet que om-
pliria els mercats de béns de consum i permetria als treballadors i els pagesos amb millors
salaris comprar aquests béns; descentralització de la producció industrial i atorgament
de més autoritat i més marge de maniobra als directors de les fàbriques, permetent-los
ser responsables dels resultats de les seves indústries; impuls perquè els emprenedors po-
guessin crear els seus petits negocis i permís perquè es quedessin els beneficis que gene-
ressin. En definitiva, s’esdevingué un procés en què l’Estat xinès perdia el control sobre
l’aparell productiu i permetia l’aparició d’un mercat lliure que substituiria la planificació
centralitzada de la producció industrial i agrícola.

El Govern de Deng establí quatre àrees econòmiques especials on s’impulsaren

les primeres mesures liberalitzadores i s’establiren mecanismes�d’atracció�als

capitals�inversors. Es van atreure firmes estrangeres a les quals s’oferien ga-

ranties de privilegis especials a canvi d’assegurar altes produccions de béns de

consum orientades a l’exportació per mitjà d’empreses de nova planta mixtes

amb companyies xineses.

L’èxit del model va ser rotund i inqüestionable. Al començament dels noranta,

quan la resta del món patia una forta recessió, la Xina creixia una mitjana de

l’11% entre els anys 1991 i 1993. Al final del 2004, la Xina es convertia en el
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tercer país comerciant del món. El 2005 esdevenia la sisena economia mundial

i superava Itàlia, i al cap de poc temps superava la Gran Bretanya i França, de

manera que se situava com la quarta economia mundial. Al final del 2006, la

Xina era el país amb més reserva de divises del món.

La Xina feia passos accelerats per a convertir-se en una superpotència,

mentre esdevenia el banquer del món i, especialment, dels Estats Units.

Al final dels vuitanta, però, no eren les qüestions econòmiques que preocupa-

ven els dirigents xinesos, sinó l’evolució dels països de l’antic bloc soviètic i,

en concret, dels partits comunistes de l’Europa de l’Est. La resposta a les ten-

sions europees per part de les autoritats xineses va ser accelerar les reformes

econòmiques per tal d’evitar ser contagiats per l’onada de liberalització polí-

tica que s’estenia per tot el vell continent. Però les tensions polítiques arriba-

ren també a la Xina. El 1989, milers d’estudiants xinesos es concentraven a la

plaça�de�Tiananmen per exigir més llibertats polítiques. Després d’unes jor-

nades de dubtes, els hard-liners xinesos decidiren esclafar la revolta estudiantil;

el resultat va ser dramàtic: 1.300 civils morts i la persecució i empresonament

de la dissidència xinesa.

La comunitat internacional va respondre d’una manera força tèbia a la mas-

sacre de la plaça Tiananmen. Si bé les primeres reaccions van ser contundents

–sancions econòmiques, retallada o congelació dels programes d’ajut militar

o econòmic que el Japó o els Estats Units tenien subscrits amb la Xina o el

bloqueig de nous fons per al desenvolupament de l’FMI, etc.–, totes elles van

tenir una durada molt curta. Aviat, les tesis que advertien de la possibilitat de

perdre un soci comercial fabulós van triomfar en les cancelleries occidentals i,

aviat, escassament un any després de Tiananmen, reprengueren les relacions

comercials normals amb la Xina prèvies a la matança.

Era evident que la Xina gaudia d’una immunitat virtual, fonamentada

en el valor potencial que tenia com a soci comercial i com a destinació

de grans inversions financeres de les principals potències industrials del

món.
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En paral·lel amb aquest creixement econòmic impressionant, la Xina comença

a desenvolupar una política exterior amb la voluntat de construir un status�de

gran�potència en el segle XXI. Els canvis en el continent asiàtic a conseqüència

del final de la Guerra Freda ajudaren Pequín a articular una estratègia de su-

perioritat en la regió per mitjà de més despesa militar i d’una diplomàcia més

agressiva en la defensa dels seus interessos en la regió i en el món (tant polítics

com econòmics). La implosió de l’URSS provocà que la Xina adquirís la pràcti-

ca seguretat militar a l’Àsia, fet que no passava des del 1949. La desaparició de

la superpotència soviètica pacificava definitivament la frontera sinosoviètica

i afavoria la reducció i la retirada de tropes nord-americanes a la regió.

L’ascens de la Xina com a gran potència durant els anys noranta i la prime-

ra dècada del segle XXI l’ha convertit en un actor indispensable en la gestió

dels afers més rellevants de la regió: tingué una contribució destacable en els

acords que van posar fi al conflicte�de�Cambodja i ha estat una peça clau

en les recurrents converses amb el règim�de�Corea�del�Nord, en el seu desafi-

ament reiterat a la seguretat internacional amb el programa de desenvolupa-

ment d’armament nuclear, per exemple. Ha aprofitat aquesta nova posició en

les relacions internacionals per a assolir interessos llargament desitjats, com

ara entrar, finalment, en l’Organització�Mundial�del�Comerç (OMC), des-

prés d’anys de veto occidental a causa de les altes ràtios tarifàries que tenia i

de l’escàs respecte que la indústria xinesa demostrava pels drets de propietat

intel·lectual (sobretot, en l’àmbit de la tecnologia). Aquesta nova posició en

l’escenari internacional li ha permès mantenir sense gaires dificultats els seus

interessos comercials i econòmics amb règims com el Sudan i l’Iran, amb qui

ha signat contractes destinats a assegurar-se les matèries primeres indispensa-

bles per al manteniment del seu creixement econòmic, a resguard de les pres-

sions occidentals, fins i tot en situacions de crisi internacional extrema, com

les transgressions iranianes en el camp nuclear o el comportament del Govern

de Khartum a Darfur.

Òbviament, l’extensió dels interessos estratègics i econòmics xinesos en els

àmbits regional i global ha provocat l’aparició d’algunes�tensions entre la Xi-

na i els Estats�Units. En l’àmbit regional, la Xina ha anat incrementat la pres-

sió sobre el controvertit status polític de l’illa de Taiwan, territori reclamat

per la República Popular de la Xina des del 1949 i un dels principals aliats

i protegits dels Estats Units a la regió. Els plans nord-americans de construir

un paraigua antimíssils al sud-est asiàtic que oferís cobertura al Japó, Taiwan,

Singapur i Corea del Sud, per a reduir l’eficàcia de l’amenaça nuclear xinesa,

no han ajudat a reduir la tensió a la zona. En l’àmbit internacional, les estretes

relacions de les autoritats xineses amb el règim iranià han preocupat profun-

dament els Estats Units, no solament perquè trencaven l’aïllament internaci-

onal a què els nord-americans van voler sotmetre el règim dels aiatol·làs, sinó

perquè a més durant un temps els Estats Units van témer que el règim de Pe-

quín proporcionés materials i coneixements a l’Iran per al desenvolupament

del seu programa nuclear.

La desaparició de la
superpotència soviètica

Desapareguda l’URSS, molts
nord-americans es pregun-
taren sobre la pertinença de
mantenir un destacament mili-
tar fort i costós a l’Extrem Ori-
ent per a protegir uns aliats
que no feien cap esforç a in-
crementar la seva pròpia po-
tència militar i per mitjà de
polítiques comercials protec-
cionistes promovien i mante-
nien un superàvit comercial
amb els Estats Units (especial-
ment, el Japó). Així, al comen-
çament dels anys noranta del
segle passat, els nord-ameri-
cans clausuren la base naval
de la badia de Subic, a les Fi-
lipines, principal centre logís-
tic de la VII Flota, fet que sem-
blava que marcava el canvi en
les prioritats nord-americanes
en la regió: l’economia per da-
munt de les qüestions de segu-
retat.
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Si, com hem vist, el final de la Guerra Freda ajudava a consolidar l’ascens de la

Xina com a nova potència global, per a Corea�del�Nord la fi del món bipolar

significava aprofundir en l’aïllament�internacional que des de la guerra de

Corea patia l’hermètic país comunista, només mitigat per l’assistència soviè-

tica i xinesa en els períodes durs de l’enfrontament entre blocs.

La desaparició de l’URSS i la transformació de la Xina deixaven Corea del

Nord com un reducte anquilosat, sense grans suports polítics i sense els

subsidis econòmics que, en el passat, havien permès alleugerir una mica

els penosos nivells de vida d’una població sistemàticament sotmesa a

tot tipus de penúries per un règim atroç i immobilista.

A l’inici dels anys noranta, en part per un càlcul estratègic en part per una

sensació creixent d’inseguretat davant el nou escenari internacional, Corea del

Nord accelera el seu programa nuclear. Les sospites que, des de mitjan anys

vuitanta, tenien els serveis secrets occidentals sobre un programa encobert de

desenvolupament d’armament nuclear semblava que es confirmaven, quan

Pyongyang denegà l’entrada dels inspectors de la IAEA, tot i que hi estava

obligat com a signatari del tractat de no-proliferació nuclear10.

Ben aviat, els Estats Units lideren la pressió internacional contra el règim de

Corea del Nord, temorosos de les conseqüències que l’èxit del programa nu-

clear de Pyongyang pugui tenir sobre dos dels seus principals protegits de la

regió: Corea del Sud i el Japó. Les pressions nord-americanes arriben a l’ONU,

on Washington planteja la necessitat d’imposar sancions econòmiques i co-

mercials a Corea del Nord. Les tensions en la regió augmenten dramàticament

fins al punt d’inflexió que comporta la mort, el juliol del 1994, de Kim Jong

Il, el líder comunista que havia guiat amb mà de ferro els destins de Corea del

Nord des del 1948. El substitueix el seu fill, Kim Jong Un, que reprèn les ne-

gociacions amb els Estats Units, i s’assoleix un acord la tardor d’aquell mateix

any. L’acord estableix el tancament de la central nuclear i el permís d’accés

dels inspectors de la IAEA, a canvi d’un proveïment suficient de combustible

garantit pels Estats Units com a compensació per la pèrdua de capacitat ener-

gètica derivada del tancament de la central nuclear.

Tot i l’acord, l’opacitat del règim de Corea del Nord manté vives les sospites

occidentals. Les dificultats amb què es troben els inspectors de la IAEA per

a desenvolupar la seva feina abonen les sospites dels serveis secrets occiden-

tals, convençuts que el règim de Pyongyang no ha cancel·lat completament el

seu programa nuclear. Washington exigeix la total llibertat dels inspectors per

a inspeccionar àrees sospitoses d’allotjar equipaments nuclears i amenaça de

trencar els acords assolits. Corea del Nord respon amb el llançament de míssils

balístics sobre territori japonès el 31 d’agost de 1998.

(10)NPT, per les sigles en anglès,
non-proliferation treaty.
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Corea del Nord no estava disposada a desfer-se tan fàcilment de l’última carta

de poder que li quedava en l’escenari internacional. Incapaç de modernitzar el

seu teixit productiu, sense l’ajut dels vells aliats durant la Guerra Freda (la Xina

i Rússia deixen de subvencionar Corea del Nord i exigeixen que els intercanvis

comercials es paguin a preu de mercat internacional) i contrària a un procés

d’obertura econòmica i política com havien fet la resta de països de l’òrbita

comunista, només li queda jugar la carta nuclear per a mantenir una posició

política forta en un escenari regional canviant i per a aconseguir beneficis

econòmics que mitiguin la depauperada economia del país.

Davant l’escalada de les tensions, Washington entén que ha d’obrir el

marc de les negociacions i incorporar a la taula negociadora Corea del

Sud i la Xina.

Les converses a quatre sembla que recondueixen la situació i obren un període

esplendorós de relacions entre les dues Corees, que s’articulen al voltant de

programes d’ajut econòmic i comercial i que arriba al seu cim el 2000 amb la

visita a Pyongyang del primer ministre de Corea del Sud, un fet històric sense

precedents.

La situació experimenta un gir quan l’Administració Bush, cansada de jugar

a fet i amagar amb el règim nord-coreà i el seu programa nuclear, es planta i

exigeix un nivell més alt de transparència per a les inspeccions. Com a respos-

ta a això, Pyongyang expulsa els inspectors i abandona formalment l’NPT el

gener del 2003. Des d’aleshores, el règim ha continuat jugant la carta nuclear

quan ha considerat que podia extreure concessions econòmiques o de segure-

tat: de la Xina i Corea del Sud, assistència financera per a la seva extenuada

economia; i dels Estats Units un acord que garanteixi la seva seguretat davant

un eventual atac nord-americà, sobretot després de ser col·locat per Bush en

l’“eix del mal”.

El final de la Guerra Freda contribuí, com en el cas de Corea del Nord, a afegir

un punt d’incertesa i inestabilitat al principal aliat d’Occident i els Estats Units

a la regió, el Japó. El país que havia estat l’enveja del món per l’extraordinari

creixement econòmic que havia experimentat després de la Segona Guerra

Mundial, fins a convertir-se en la segona economia del món, patia una greu

recessió econòmica que començava a generar greus problemes a l’interior de

la jerarquitzada societat japonesa. La fi de l’ordre bipolar i els reajustaments

estratègics que el seguiren van augmentar el grau d’incertesa del país afegint

elements de tensió exterior a la crítica situació interior, a causa de l’ambivalent

relació establerta amb els Estats Units: aliats polítics i rivals econòmics.
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Des de la perspectiva nord-americana, un cop finalitzada la Guerra Freda, calia

preguntar-se si s’havien de mantenir els extraordinaris costos econòmics que

comportava garantir la seguretat dels seus aliats a l’Extrem Orient. Encara més,

si alguns dels seus aliats –especialment el Japó– es negaven a ampliar les seves

forces armades i a fer-se càrrec d’una part més gran del pastís de la seva segure-

tat. I, encara més, si aquest aliat era un dels rivals comercials més fabulosos que

mantenia uns superàvits comercials amb els Estats Units sostinguts per pràcti-

ques comercials “irregulars” (facilitats en l’exportació i uns aranzels conside-

rables a la importació, que impedien l’entrada de productes nord-americans).

Des de la perspectiva japonesa, el país no podia renunciar, en una situació de

greu recessió econòmica, a un sector econòmic tan dinàmic com l’exportador,

encara que això pogués encendre una mica els ànims del seu aliat nord-ame-

ricà. D’altra banda, després de la traumàtica experiència de la Segona Guer-

ra Mundial, era molt difícil per a la societat japonesa acceptar un canvi en

l’estratègia de no-intervenció militar exterior i en la renúncia a desenvolupar

un paper de potència militar en la regió. Certament, l’ascens xinès i els canvis

en els equilibris de forces a l’Extrem Orient preocupaven els països del sud-

est asiàtic i el Japó en particular, però la societat japonesa no estava disposada

a allunyar-se gaire de la vella recepta que el primer ministre Yoshida articulà

als anys cinquanta:

• Limitació de forces militars.

• Estreta aliança amb els Estats Units.

• Concentració en l’expansió econòmica.

Amb tot, l’ascens de la Xina com a potència regional i l’augment substancial

de la seva despesa militar, a més de la deriva nuclear de Corea del Nord, van fer

que els Estats Units es replantegessin la seva intenció de reduir la presència mi-

litar a la regió. De la mateixa manera, els canvis a la Xina i l’agressiva escalada

nuclear coreana, que es concretà en diversos llançaments de míssils balístics

prop del territori japonès el 1998 i al començament del segle XXI, obligaren a

refermar l’aliança estratègica amb els Estats Units.

Ja l’any 1996, Tòquio reafirmava el tractat de seguretat amb els Estats

Units, i acceptava assumir un major percentatge dels costos de mantenir

les forces militars nord-americanes en el seu territori. A partir d’aquell

moment es faria càrrec del 70% de la despesa, a més de comprometre’s a

donar suport logístic al seu aliat en una eventual intervenció dels Estats

Units a l’Extrem Orient.

El Japó

Com en el cas d’Europa, el
Japó deixava en mans nord-
americanes la defensa estratè-
gica de la regió i dels seus in-
teressos. En general, des del fi-
nal de la Segona Guerra Mun-
dial, el Japó no gastava més de
l’1% del PIB en les seves forces
de defensa. Fins al 1992, no es
retocà la llei que impedia des-
plaçar contingents armats fora
del territori japonès.
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Amb el tombant de segle, el Japó va assumir que havia d’optar per una posi-

ció més assertiva i trencar amb alguns vells tabús de la seva política exterior.

Acceptà enviar tropes (les forces d’autodefensa japoneses) en operacions de

reconstrucció i manteniment de la pau sota el mandat de les Nacions Unides

a Timor Oriental i al sud de l’Iraq. Acceptà, també, participar en el projecte

nord-americà que pretenia desenvolupar un escut antimíssils que protegís tota

la regió del sud-est asiàtic i el Japó: al final del 2007 es desplaçava al Japó el

primer vaixell equipat amb els sistemes de defensa contra míssils balístics to-

talment operatius. Aquesta nova política estratègica de Tòquio va generar al-

gunes queixes i una certa ansietat entre les elits militars xineses. Aparentment,

Pequín i Tòquio volien tornar a tenir un paper de grans potències. Amb tot, i

malgrat algunes manifestacions públiques orientades a mostrar la fermesa i el

múscul militar, tots dos països continuaren sent per a l’altre el soci comercial

més important.

5.1. Tensions a l’Àsia del Sud

Si, com hem vist, a l’est i el sud-est asiàtic la fi de la Guerra Freda havia portat

un període de relativa pau i estabilitat, en el cas de la regió del sud de l’Àsia la

implosió de l’URSS i la seva desaparició com a actor principal en aquesta àrea

provocà un profund realineament geopolític de les dues potències del subcon-

tinent indi: l’Índia i el Pakistan. Aquests dos països s’havien barallat des de

la seva independència, el 1947, sobretot arran de la controvertida situació de

la regió del Caixmir, territori indi on és majoritària la població musulmana.

L’Índia i el Pakistan

Aquests dos països són el resultat de la independència de l’Índia britànica. Després de
molts debats es va decidir crear dos estats que havien d’acollir les dues principals religions
del subcontinent indi: la musulmana i la hindú. Es buscà la homogeneïtzació religiosa
dels dos estats resultants com una manera de resoldre els greus conflictes que s’havien
produït entre les dues comunitats durant el procés d’independència de la Corona brità-
nica. La partició va provocar l’èxode de quasi dos milions de persones que canviaren de
territori el 1947, i deixaren en el procés el record de les atrocitats comeses per part dels
dos bàndols que alimentaren durant anys les disputes entre les dues comunitats.

La rivalitat entre l’Índia i el Pakistan, però, va anar més enllà de la disputa

per la petita regió del nord de l’Índia. Durant la Guerra Freda, els dos estats

se situaren en bàndols oposats: el Pakistan es va aliar amb els Estats Units i

la Xina, per oposar-se a la influència de l’URSS a la regió (aliança que es refor-

çà enormement amb la invasió soviètica de l’Afganistan), mentre que l’Índia,

temorosa de l’ascens xinès, i com a reacció a l’alineament pakistanès, es con-

vertí en el principal aliat soviètic en el subcontinent. El fet que els dos estats

iniciessin una cursa�armamentista�oberta per a assolir armament nuclear va

fer que la comunitat internacional temés que el que començà com una rivali-

tat regional esdevingués, ateses les seves aliances contraposades, un conflicte

internacional que acabés enfrontant els Estats Units i l’URSS.

El final de la Guerra Freda i la sortida de l’URSS de l’Afganistan canviarien

radicalment l’escenari al sud de l’Àsia.
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El Pakistan va decidir jugar la carta islàmica i ocupar el buit de poder

que havia deixat l’URSS en el veí Afganistan, alhora que s’acostava a

altres estats musulmans (com l’Iran i les noves repúbliques de l’Àsia

central), de manera que canviava la seva política antisoviètica, per una

de proislàmica.

Aquesta decisió l’alienà dels seus dos principals aliats: els Estats Units i la Xina.

La doctrina del fonamentalisme islàmic que Islamabad pregonava prometia

desestabilitzar els aliats nord-americans en el Pròxim Orient i a la província

xinesa de Xinjiang, de població predominantment musulmana.

Per la seva banda, l’Índia, que s’havia quedat sense el seu tradicional

aliat a la regió, va comprendre els canvis produïts per la reorientació

estratègica del Pakistan i inicià una aproximació als Estats Units.

La preocupació compartida per la deriva nuclear pakistanesa, combinada amb

un renovat islamisme transfronterer i la renúncia de l’Índia a un sistema eco-

nòmic estatista que obrís les portes a una major capacitat de la iniciativa priva-

da i a l’abolició de les restriccions a la inversió estrangera van facilitar un clima

d’entesa entre els Estats Units i l’Índia, que es concretà en una col·laboració

naval i militar més estreta entre els dos països des del principi dels anys no-

ranta.

L’encobert programa
nuclear pakistanès

Amb els Estats Units ja havien
tingut algunes desavinences
arran del desenvolupament de
l’encobert programa nuclear
pakistanès, que obligà els Es-
tats Units a suspendre el seu
extens ajut militar al Pakistan a
mitjan anys vuitanta.

Aquest realineament estratègic, però, no modificà en res la deriva de les dis-

putes entre els dos països. De fet, la cursa per l’obtenció d’armament nuclear

continuà sense gaires canvis fins al seu cim, el maig del 1998, quan l’Índia va

dur a terme cinc proves nuclears subterrànies que foren contestades per dues

de pakistaneses al cap d’un mes. El club dels estats amb capacitat nuclear havia

estat ampliat amb dos nous membres. El rebuig internacional a la proliferació

nuclear no es va fer esperar i s’implementaren algunes sancions econòmiques

per part dels Estats Units i els seus aliats occidentals, que van tenir molt po-

ca incidència. L’evidència d’una escalada nuclear a la regió impulsà els líders

dels dos països a explorar vies d’apaivagament, com la Declaració de Lahore,

que aviat es veieren estroncades per nous enfrontaments entre tropes índies i

guerrilles musulmanes a la regió del Caixmir.

Els Estats Units no van tenir més èxit en la mediació entre els dos estats

quan les necessitats d’una estreta col·laboració del Pakistan en la seva guer-

ra�contra�els�talibans�i�Al-Qaeda, arran dels atemptats de l’11 de setembre

de 2001 a Washington i Nova York, els impulsà a implicar-se en una política

d’apaivagament. En part, el fracàs de l’empresa nord-americana tenia a veure

amb l’equilibri inestable que havien d’aconseguir entre pressionar Islamabad

i assolir la seva ajuda en l’esforç bèl·lic nord-americà a l’Afganistan.

Armament nuclear

Tots dos estats havien refusat
signar el tractat de no-prolife-
ració nuclear; l’Índia es nega-
va a signar-lo fins que no fos
universal i no discriminatori –
és a dir, que els cinc estats que
havien declarat que tenien ar-
mes nuclears acordessin des-
fer-se’n– i el Pakistan rebutjava
fer-ho al·legant la política del
seu veí.
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Malgrat les sospitoses relacions entre els serveis secrets pakistanesos (ISI) i el rè-

gim talibà de l’Afganistan; malgrat la complaença amb què Islamabad tractava

les madrasses (les escoles alcoràniques situades a la frontera entre el Pakistan i

l’Afganistan, d’on havia sortit una part important dels contingents que havien

farcit les tropes talibanes); malgrat l’escàs èxit mostrat per les tropes pakista-

neses en el control de l’extremament permeable frontera afganesa; malgrat les

proves fefaents que el programa nuclear pakistanès havia proveït de material

i tecnologia nuclear l’Iran, Corea del Nord i Líbia, etc., la necessitat del règim

d’Islamabad com a indispensable col·laborador per a l’èxit de la campanya af-

ganesa feu que els Estats Units mantinguessin una mena de “matrimoni de

conveniència” amb el règim pakistanès mentre durés la guerra contra el terror

decretada per George W. Bush.

El 2005, però, un cop finalitzat el gruix de l’operació a l’Afganistan,

l’Administració Bush signà un històric acord amb el Govern indi pel

qual es comprometia a proveir l’Índia de tecnologia i material nuclear

per a la seva indústria energètica civil.

Consolidant el canvi iniciat després de la fi de la Guerra Freda, l’Índia, la

més populosa democràcia del món, es convertia a l’inici del segle XXI en un

dels principals aliats estratègics dels Estats Units en el continent asiàtic. En

paral·lel, els Estats Units anirien augmentant la pressió i la vigilància sobre el

seu antic aliat pakistanès, atès el comportament ambigu que tenia respecte a

l’ascens del fonamentalisme islàmic i els grups terroristes vinculats a la “màs-

ter franquícia” d’Al-Qaeda.
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6. L’11-S i la guerra global contra el terror

L’11�de�setembre�de�2001, tres avions comercials (dos de la companyia Ame-

rican Airlines i un d’United Airlines) s’estavellaven contra les torres�bessones

a�Nova�York i contra el Pentàgon�a�Washington. Encara, un quart, que tenia

com a objectiu impactar contra el Congrés nord-americà, també a Washing-

ton, fou aturat per un passatger ja aleshores coneixedor del destí dels altres tres

avions segrestats; va caure a l’Estat de Pennsilvània, a uns quants quilòmetres

del seu objectiu, i va morir tot el passatge i la tripulació.

L’atac terrorista coordinat era el primer en territori nord-americà des

de l’agressió japonesa a Pearl Harbor, el 1944. Tanmateix, l’impacte de

l’acció terrorista probablement va ser superior.

Planificat fins al mínim detall, l’atemptat mostrava les�debilitats�dels�sistemes

de�seguretat�de�les�societats�obertes –no calien gaires dispositius armamen-

tistes, només emprar la tecnologia disponible; els terroristes es van entrenar en

instal·lacions nord-americanes i, fins i tot, van conviure amb algunes persones

contra les quals finalment atemptarien–, colpejava dos dels símbols del poder

nord-americà –el sector financer i el centre neuràlgic del poder militar– i asso-

lia un gran impacte mediàtic global –executat en una franja horària que per-

metia que fos retransmès en directe a tot el planeta, especialment a Occident.

L’impacte sobre la societat nord-americana i occidental va ser extraordi-

nari. No solament per l’excepcionalitat i la virulència de l’agressió, sinó

també per la paràlisi i el desconcert que provocà en tots els estaments

de la vida política nord-americana.

La resposta immediata als atemptats per part dels serveis de seguretat i de

l’exèrcit va ser lenta i descoordinada. La incomprensió i un clima�de�terror,

només comparable als pitjors moments de la Guerra Freda, s’instal·là en la

societat nord-americana. La reacció posterior de l’Administració Bush va ser

contundent, controvertida i de llarg abast, tant en l’àmbit domèstic com en

la política internacional.
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L’exemple paradigmàtic d’aquesta paràlisi és la imatge del president Bush, de visita a una
escola de Sarasota, Florida, quan li comuniquen el segon impacte d’un avió a Washing-
ton. Sense saber avenir-se’n, restà immòbil durant set minuts davant dels alumnes als
quals havia d’explicar el sistema educatiu nord-americà.

En el si de la societat nord-americana, el clima de terror que s’instaurà facilità

l’acceptació de les mesures�excepcionals que aplicà l’Administració Bush i

que suposaren una considerable retallada�en�els�drets�civils dels ciutadans

nord-americans. La coneguda com a Patriot�Act reforçava els poders del presi-

dent dels Estats Units i oferia a la seva Administració unes possibilitats d’envair

àmbits de l’esfera privada de la ciutadania sense precedents, alhora que servia

per a justificar algunes de les actuacions més controvertides de l’Administració

Bush en la lluita contra el terrorisme de matriu islàmica, com ara l’entramat

penitenciari de Guantanamo.

En l’àmbit internacional, els Estats Units disposaren d’un crèdit moral

enorme, des del dia següent de l’atemptat terrorista. I, juntament amb

això, d’un ampli marge de moviments en l’escena internacional per a

respondre a l’agressió de la manera que considerés més adequada.

La major part dels membres de la comunitat internacional van condemnar els

atemptats i oferiren el seu ajut als Estats Units en la resposta a l’agressió terro-

rista. Certament, no tots els estats ho van fer pels mateixos motius; alguns ho

van fer per convenciment, com els aliats occidentals que consideraren activar

l’article cinquè de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN), que

proclama el compromís de defensa mútua dels membres de l’organització da-

vant d’una agressió exterior a un dels seus membres; i d’altres, per oportunis-

me, com Rússia o l’Iran, que van considerar aquest moment una oportunitat

per a conduir la relació que tenien amb els Estats Units cap a un escenari més

favorable, alhora que aprofitaven per equiparar els grups secessionistes que

discutien les fronteres russes i iranianes (txetxens i kurds) als grups terroristes

vinculats a l’islamisme radical.

Amb el temps, però, aquest crèdit moral s’aniria reduint progressiva-

ment a causa de les estrepitoses errades polítiques i militars que prota-

gonitzaria l’Administració Bush en la resposta global a l’atac d’Al-Qaeda.

Entomada l’agressió i un cop definits i localitzats els agressors, es recuperà la

lògica i el discurs de la Guerra Freda per a compactar i preparar la societat

nord-americana en una nova lluita per l’estil de vida occidental. Com afirmà

un dia després de l’atac el president Bush:

Resposta lenta i
descoordinada als
atemptats de l’11-S

Els falcons de l’Administració
Bush al començament van
descartar les advertències
de la CIA i d’altres agències
d’intel·ligència nord-america-
nes sobre els riscos d’un atac
terrorista en territori dels Es-
tats Units. Per als nous diri-
gents del Pentàgon i la Secre-
taria d’Estat dels Estats Units,
el principal perill que havia
d’afrontar el país era un atac
balístic o nuclear, fet que justi-
ficava concentrar els esforços
en la construcció d’un multi-
milionari sistema de defensa
antimíssils. Més enllà dels su-
culents contractes per a la in-
dústria de defensa, l’amenaça
explícita de Corea del Nord i
la preocupació per l’emergent
programa nuclear xinès servi-
ren d’argument per a reforçar
aquesta aposta estratègica.
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“[...] deadly attacks which carried out yesterday against our country were more than acts
of terror. They were acts of war [...]. Freedom and democracy are under attack. This will
be a monumental struggle of good versus evil. But good prevail.”

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1540544.stm.

Un cop dibuixat l’enfrontament, s’advertia al món que aquesta lluita es duria

a qualsevol racó del planeta i que cap estat no podia ser-hi neutral. Rememo-

rant la vella doctrina Truman, nou dies després de l’atac Bush proclamava el

següent:

“Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or
you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor
or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.”

http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/.

L’atmosfera d’estat de guerra impulsada per l’Administració Bush es beneficià

també del rebrot d’un debat acadèmic que transcendí aleshores l’àmbit cien-

tífic. Un relat simplista, esbiaixat i amb poc matís del nou món postbipolar es

popularitzà amb força per mitjà dels mitjans de comunicació de massa després

dels atemptats de l’11-S, perquè, com en el cas del text de Fukuyama que hem

vist més amunt, semblava que havia anticipat la realitat uns anys abans de

l’atac terrorista sobre terra nord-americà. El politòleg Samuel�P.�Huntington

havia publicat el 1993 a la revista Foreign Affairs un article titulat “The clash of

civilizations?”, en què afirmava que les identitats culturals (i religioses) serien

les causants dels conflictes en un món postbipolar:

“It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not
be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind
and the dominating source of conflict will be cultural. Nations states will remain the
most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will
occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will
dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of
the future.”

En un creatiu exercici de simplificació, Huntington agrupava les múltiples so-

cietats del món en set o vuit grans civilitzacions que haurien de xocar en aque-

lles regions del planeta que acollien les fronteres que les separaven:

Huntington

Al cap d’uns anys, el 1996,
Huntington desenvoluparia
més a bastament la seva tesi
en un llibre titulat The clash of
civilizations and the remaking of
world order.

“Civilization identity will be increasingly important in the future, and the world will
be shaped in large measure by the interactions among seven or eight major civilizati-
ons. These include Western, Confucian, Japanese, Islamic, Hindu, Slavic-Orthodox, Latin
American and possibility African civilizations. The most important conflicts of the future
will occur along the cultural fault lines separating these civilizations from one another.”

Després de l’atemptat terrorista a Washington i a Nova York, va ser fàcil gi-

rar la vista sobre el text de Huntington per trobar una explicació senzilla i

clara a l’esdeveniment: l’islam�havia�declarat�la�guerra�a�Occident. La visió

dual i apocalíptica que postulaven les idees de Huntington oferiren una res-

posta senzilla a les preguntes que formulava la ciutadania occidental, i facili-

tava, sense voler, una cobertura intel·lectual a la perspectiva maniquea que

l’Administració Bush havia decidit abraçar. La poca solvència i l’escàs rigor que

oferia la classificació de civilitzacions dissenyada per Huntington, la poca re-
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S.�P.�Huntington (1993).
“The clash of civilizations?”
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llevància que el politòleg nord-americà oferia a les clàssiques categories de po-

bresa i riquesa o de justícia i injustícia com a vectors explicatius dels futurs con-

flictes eren qüestions irrellevants, en un escenari prebèl·lic. L’Administració

Bush, decidida a imposar la seva voluntat allà on veiés amenaçada la seva se-

guretat i la seva preeminència, aprofitaria aquest clima de terror i qualsevol

argument que l’ajudés per a defugir els controls i els filtres que les societats

obertes imposen als seus dirigents.

S’instituïa així la guerra global contra el terror (GWOT, en les sigles en

anglès), i el primer escenari bèl·lic seria l’Afganistan.

Com que el règim talibà de l’Afganistan es negà a lliurar Ossama�Bin�Laden,

líder del grup terrorista anomenat Al-Qaeda i designat per l’Administració Bush

com l’ideòleg i responsable principal de l’atac de l’11-S, els Estats Units deci-

diren envair l’Afganistan amb el suport més o menys entusiasta de tots els seus

veïns, que –llevat de l’ambigua posició pakistanesa– veien el règim talibà com

una amenaça permanent, i també amb el suport dels grups resistents del nord,

fonamentalment els uzbeks del general Dostum i els tayiks del general Masud,

que constituïen l’Aliança del Nord. En una operació batejada com a Enduring

Freedom (‘llibertat duradora’, que contenia una càrrega messiànica més petita

que la primera opció que es va elucubrar: justícia infinita), tropes d’elit nord-

americanes, amb el suport sobre el terreny de l’exèrcit de l’Aliança del Nord –

i amb cent milions de dòlars per a subornar els líders dels diversos clans que

formen la societat afganesa–, aconseguiren controlar el país en poques setma-

nes, van eliminar el règim talibà i van instaurar un president prooccidental,

que semblà que comptava amb l’aquiescència provisional dels principals líders

clànics del país. Amb tot, els principals objectius de l’operació – la captura dels

dirigents d’Al-Qaeda i del líder talibà Mulà Omar– no es van assolir.

Tot i el fracàs de l’operació afganesa, l’Administració Bush havia acon-

seguit mostrar al món que la seva�guerra�era�global, que es duria a

terme a qualsevol racó del món on hi hagués un grup terrorista i que

qualsevol govern disposat a oferir refugi a Al-Qaeda o grups terroristes

afins patiria la mateixa sort que el règim talibà.

Un any després de l’11-S, l’Administració Bush feia un pas de rosca més en la

seva guerra contra el terror i instituïa una nova doctrina de seguretat nacional

basada en el principi de prevenció, segons el qual els Estats Units es reservaven

el dret d’atacar�de�manera�preventiva qualsevol estat que allotgés grups ter-

roristes o tingués la voluntat d’adquirir o posseir armes de destrucció massiva:

Ahmad Shah Masud

Ahmad Shah Masud, conegut
com “el lleó del Panshir”, fou
el líder militar de l’Aliança del
Nord, la major coalició mili-
tar resistent al règim talibà a
la regió de majoria tayica del
nord de l’Afganistan, al Pans-
hir. De gran capacitat militar i
molt carismàtic entre els seus
homes, fou assassinat per una
cèl·lula d’Al-Qaeda, dos dies
abans de l’atemptat de l’11-
S, segurament, amb l’objectiu
de dificultar la resposta nord-
americana en territori afga-
nès amb l’escapçament del lí-
der de la principal força mili-
tar sobre el terreny, alhora que
s’eliminava, probablement,
l’únic personatge afganès amb
prou autoritat i legitimitat per
a liderar un Afganistan postta-
libà.
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“It has taken almost a decade for us to comprehend the true nature of this threat. Given
the goals of rogue states and terrorists, the United States can no longer solely rely on a
reactive posture as we have in the past. The inability to deter a potential attacker, the
immediacy of today’s threats, and the magnitude of potential harm that could be caused
by our adversaries’ choice of weapons, do no permit that option. We cannot let our
enemies strike first.”

La deriva unilateralista dels Estats Units començaria a espantar fins i tot els

seus aliats tradicionals.

L’Iraq seria el primer banc de proves de la nova doctrina de seguretat na-

cional. Encara avui, són controvertits els motius reals que dugueren els Es-

tats Units a envair el país mesopotàmic. En tot cas, la justificació que emprà

l’Administració Bush per a convèncer els aliats i l’opinió pública mundial fou

la reiterada infracció de les resolucions de les Nacions Unides per part del rè-

gim de Saddam Hussein per mitjà de l’acumulació massiva d’armes de destruc-

ció massiva (biològiques i químiques). Per a reforçar la posició nord-america-

na, Washington assegurava, també, que tenia proves d’una vinculació directa

del règim de Saddam Hussein amb cèl·lules terroristes d’Al-Qaeda i, el que era

pitjor, proves sobre els múltiples intents del règim baasista per a aconseguir

armament nuclear, la possessió del qual li permetria trencar definitivament el

fràgil equilibri de poder a la regió del Pròxim Orient. Però la retòrica nord-

americana topava amb la realitat.

Arguments de tipus geoestratègic

A les clàssiques explicacions economicistes que veuen en el petroli l’explicació única de
l’intervencionisme nord-americà, s’han contraposat arguments de tipus geoestratègic,
segons els quals els Estats Units buscarien pressionar l’Aràbia Saudita (país de procedèn-
cia de quinze dels dinou terroristes que participaren en l’11-S, a més de ser el bressol
d’Ossama Bin Laden) perquè contribuís a la lluita contra el terrorisme de matriu islamis-
ta; o arguments de caràcter idealista, que explicarien la intervenció nord-americana per a
fomentar i expandir el règim democràtic al Pròxim Orient, i, encara, arguments de tipus
psicològic relacionats amb la necessitat d’acabar una guerra que havia iniciat Bush pare,
però que havia deixat sense concloure.

Les contínues visites a l’Iraq dels inspectors de les Nacions Unides que havi-

en de verificar el compliment de les resolucions de l’ONU arran de la prime-

ra guerra del Golf negaven sistemàticament les proves que argüien els nord-

americans. Els invariables informes negatius dels inspectors oferien arguments

sòlids als vells contrincants que seien al Consell de Seguretat de les Nacions

Unides –Rússia i la Xina– per a oposar-se a les aspiracions nord-americanes

d’oferir cobertura legal a la seva operació. També mostraren la seva recança

aliats occidentals tradicionals com França i Alemanya.

Una nova “relació especial”

Aquest és el motiu fonamental que explica que l’Administració Bush, en boca del secre-
tari de defensa Donald Rumsfeld comencés a qualificar aquests països com “la vella Eu-
ropa” en oposició a una altra, de “nova”, més tendent a donar suport a la nova política
preventiva nord-americana (la Gran Bretanya, Polònia i... Espanya). En aquest context,
José María Aznar decidí capgirar la tradicional política exterior espanyola orientada a
convergir amb els països centrals de l’Europa continental per una de nova que significava
alinear-se amb Washington i Londres, cercant una nova “relació especial”.

Web recomanat
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Només la Gran Bretanya es posicionà, des del principi, al costat dels Estats

Units. Amb tot, al llarg d’uns quants mesos, del setembre del 2002 al març del

2003, els nord-americans intentaren aconseguir la cobertura del Consell de

Seguretat de les Nacions Unides per a tirar endavant una operació militar que

avui sabem que ja estava decidida i planificada, com a mínim, des del 2001.

Davant la persistent oposició de la majoria del Consell de Seguretat de les

Nacions Unides i d’una creixent opinió pública que sospitava que els Estats

Units construïen una guerra a partir de proves falses o ambigües, el 20 de març

de 2003, sense cap declaració de guerra prèvia, els Estats Units van iniciar la

invasió de l’Iraq sense la cobertura de les Nacions Unides i amb el suport,

fonamentalment simbòlic, de 34 països11. Pocs dies després, l’1 de maig, les

tropes nord-americanes controlaven Bagdad pràcticament sense resistència i

sense haver de lamentar gaires víctimes pròpies12. L’operació militar havia estat

un èxit. George W. Bush afirmava a bord del portaavions Abraham Lincoln:

“Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States
and our allies have prevailed.”

Davant d’una pancarta que clamava amb optimisme “Mission accomplished”,

el president Bush detallava el programa que calia seguir:

Maquinària militar

Mentre negociaven al Consell
de Seguretat, els Estats Units
posaven en marxa la seva ma-
quinària militar. La tardor del
2002, els Estats Units acumula-
ven 60.000 homes a la rodalia
de l’Iraq. A l’inici del 2003 hi
havia 250.000 efectius desta-
cats al Pròxim Orient.

(11)Només la Gran Bretanya
(41.000 homes) i Austràlia (2.000)
hi aportaren contingents militars
remarcables.

(12)Segons Veiga, les tropes nord-
americanes comptaven 173 morts i
540 ferits i el bàndol iraquià, entre
4.000 i 6.000 morts.

“We have begun the search for hidden chemical and biological weapons, and already
know of hundreds of sites that will be investigated. We are helping to rebuild Iraq, where
the dictator built palaces for himself, instead of hospitals and schools for the people.
And we will stand with the new leaders of Iraq as they establish a government of, by,
and for the Iraqi people.” La realitat, però, tornaria a desmentir els desitjos del president
dels Estats Units.

Aviat es demostrà que els Estats Units no tenien cap pla per a la gestió del país

un cop finalitzada la invasió. La falta de planificació s’ajuntà amb la manca

de legalitat derivades de la inexistència de cobertura de les Nacions Unides.

I aquestes mancances s’ajuntaren amb la de legitimitat que aviat es derivà

de la inexistència d’armes de destrucció massiva, tot i la recerca perseverant

que les noves autoritats nord-americanes realitzaren arreu del territori iraquià.

Tampoc no es van poder demostrar contactes de la cúpula dirigent del règim

de Saddam Hussein amb cèl·lules d’Al-Qaeda.

La falta de planificació provocà errors polítics greus, com el desmantella-

ment de les estructures estatals més bàsiques per mitjà de la “desbaasifica-

ció”, és a dir, la purga indiscriminada de tots els membres del partit Baas, pal

de paller del règim de Saddam Hussein, que al final significà la paralització

de l’Administració. En paral·lel, l’autoritat nord-americana també procedí a

l’aprimament de la policia i a la dissolució de l’exèrcit, el ministeri de defensa

i els serveis d’informació iraquians, sense disposar de cap alternativa capaç de

fer-se càrrec de les funcions que realitzaven les entitats que es dissolien. La

paralització i el desgovern no es feren esperar. Incapaços d’assegurar un mínim
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d’ordre públic (només comptaven amb les pròpies tropes, preparades per al

combat, però no per a establir l’ordre civil), la situació iraquiana es va anar

podrint d’una manera inexorable. Com afirma Fontana:

“Fue entonces cuando comenzó la autentica guerra de Irak y cuando la presencia militar
norteamericana se transformó en ocupación. La invasión había sido un paseo militar;
ahora se iniciaba una combinación de guerra civil entre sunníes, chiíes y kurdos, y de una
oleada de terrorismo que asociaba a radicales islamistas, miembros de al-Qaeda, baasistas
marginados y toda clase de descontentos con la ocupación norteamericana.” (Fontana
i Làzaro, 2011, pàg. 858).

La poca autoritat moral que quedava als Estats Units s’esfondrava; ja no

quedaven arguments per a defensar una intervenció que, en comptes

de democratitzar l’Iraq, l’havia sumit en el caos i el desgovern.

Però, més enllà de les dificultats internes, la situació iraquiana emetia reverbe-

racions, també, en l’escenari internacional. El comportament dels Estats Units

havia obert ferides difícils de cicatritzar en la comunitat internacional. Encara

més si es demostrava que els arguments que havien sustentat la intervenció

eren falsos i el resultat de la intervenció iraquiana, lluny de millorar la situació

de la regió, empitjorava per moments, amb riscos importants de desencadenar

una guerra civil oberta i afectar els països fronterers amb els quals comparti-

en filiacions ètniques. La doctrina de la guerra preventiva oferia un precedent

perillós en les relacions internacionals. A diferència del cas afganès, els Estats

Units havien dut a terme una guerra il·legal, fonamentada en proves falses o

manipulades. En termes del dret internacional, a més, era evident que havia

estat una agressió d’un estat sobre un altre.

Al final del procés, els Estats Units havien dilapidat una extraordinària auto-

ritat moral, eren percebuts per una part important de la comunitat internaci-

onal com un “rogue superpower” capaç d’utilitzar el seu fabulós poder d’una

manera espúria i unilateral, al marge de la comunitat i el dret internacional. El

resultat final no podia ser més descoratjador. El comportament nord-americà i

la intervenció a l’Iraq no havien augmentat el poder dels Estats Units, sinó que

probablement l’havien reduït. Tampoc no havien fet més segura l’escena in-

ternacional. Per a alguns observadors, semblava que els Estats Units lluitessin

contra el món que havien contribuït tant a construir. En la seva lluita contra la

por (l’arma principal dels terroristes) havien creat un “imperi de la por”. Sem-

blava que els enemics tradicionals dels Estats Units ara tenien més incentius

que mai per a dotar-se d’armes nuclears per a afrontar les potencials accions

arbitràries d’una superpotència desfermada. Caldria un extraordinari esforç

diplomàtic i polític per a fer cicatritzar les ferides profundes que havia obert

la intervenció a l’Iraq. Però, per a fer-ho, caldria una nova Administració.
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