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A Qatar li agrada presentar-se com una 
monarquia transparent i com una petita 
nació que inverteix en diplomàcia, art, 
educació, esport i entesa internacional; 
un país ric i estable, una petita Suïssa al 
Pèrsic. Aquesta és una de les raons per 
les quals molts van creure que l’emirat 
podia acollir la Copa del Món.

A instàncies de Sheikha Mozah, es-
posa de l’antic emir i mare del nou, 
universitats nord-americanes com ara 
Cornell i Georgetown han construït 
campus a Doha. Mozah convida tre-
balladors humanitaris de tot el món a 
una conferència anual a Qatar i també 
presideix la fundació que alberga els 
Debats de Doha, un fòrum dedicat a 
millorar el món.

Però les obres de Qatar donen 
una imatge diferent del país. Una 
d’aquestes obres és Lusail City, una 
nova ciutat gegant que es construirà 
a la vora d’un desert de grava i que 
també serà la seu de l’estadi on es 
jugarà la final. Ara, treballadors im-
migrats asfalten els carrers sota una 
calor abrasadora.

El periodista Pete Pattisson acaba de 
visitar la família de Ganesh al Nepal. 
Van incinerar el seu fill a la vora del riu 
del seu poble natal, d’acord amb la tradi-
ció. “El meu fill sempre havia estat fort 
i sa”, va explicar el seu pare. “No vull 
tornar a sentir a parlar mai de Qatar”.

Lukas Eberle, Maik Grossekathöfer,
Christoph Scheuermann i Bernhard 

Zand
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Traducció de Paula Arnas Antolín

Willi Lemke, assessor especial de les Nacions 
Unides sobre l’Esport.

S
enyor Brahimi, vós heu dimi-
tit com a enviat especial de les 
Nacions Unides a Síria. Quan 
vau entrar a ocupar el càrrec 

el 2012, molts creien que la tasca 
d’aconseguir la pau a Síria era una 
missió impossible. Què esperàveu 
aconseguir?

—La idea era (i encara ho és) que 
Baixar al-Assad accepti convertir-se 
en un poder a l’ombra en comptes 
de continuar com a president, una 
transició pacífica amb la seva parti-
cipació per caminar cap a una nova 
Síria. Això és el que jo somiava i 
encara somio.

—Podeu assenyalar un incident 
concret que us fes veure que era 
hora d’abandonar?

—Quan vaig acabar la segona ron-
da de negociacions en l’anomenada 
“Conferència de Ginebra II” a princi-
pis d’any, em vaig adonar que aquest 
procés tardaria molt a tirar endavant.

—Què va passar?
—Ni Rússia ni els Estats Units no 

van poder convèncer els seus socis 
a participar en les negociacions amb 
unes intencions serioses.

—Fins a quin punt les disputes 
giren entorn de la persona del pre-
sident Al-Assad?

—La qüestió del president Al-As-
sad va ser un obstacle enorme. El 
règim sirià només va venir a Ginebra 
per quedar bé amb els russos, pensant 
que estaven guanyant militarment. 
Jo els vaig dir: “Estic segur que les 
vostres instruccions eren ‘Aneu a 
Ginebra. Però no feu cap concessió 
ni debateu res seriosament’”.

—I l’altre bàndol?
—La majoria de l’oposició estava 

en contra d’anar a Ginebra. S’esti-
maven més una solució militar i van 
venir sense cap mena de preparació. 
Com a mínim, però, tenien ganes de 
començar a parlar amb el president 
Al-Assad, ja que es preveia que en 
algun moment ell hi assistiria.

—Per tant, vós no vàreu tenir 
cap opció?

—Vaig dir diverses vegades als 
nord-americans i als russos, mentre 
es preparaven per Ginebra, que por-
taven aquelles dues delegacions de 
mala gana, contra la seva voluntat.

—Pel bé del seu país, per què 
Baixar al-Assad no va poder accep-

tar que el substituís un líder amb 
qui tothom pogués conviure?

—És el seu règim. Encara té ànsies 
de poder. El règim està construït al 
voltant de la seva persona i ell encara 
té prou autoritat sobre la gent perquè 
mantenir-lo en el poder es consideri 
una part fonamental de la seva visió 
de futur. Com ell diu, “el poble em 
vol aquí i no puc dir que no”. També 
va dir: “Sóc un ciutadà sirià. Si tinc 
el 50% dels vots més un, em quedaré; 
si tinc el 50% menys un, me n’ani-
ré”. Ahir el van reelegir per set anys 
més! Estem en una situació en què 
un bàndol diu que no hi haurà una 
solució tret que Al-Assad continuï en 
el poder. I l’altre bàndol diu que no 
hi haurà solució llevat que Al-Assad 
plegui. Vós sabeu fer la quadratura 
del cercle?

—Al-Assad és conscient de la 
manera com el seu exèrcit està fent 
la guerra?

—Al cent per cent.
—Les bombes barril que es llan-

cen des d’helicòpters damunt la 
població civil? Els hospitals que 
són objectius dels bombardeigs? 
La tortura i l’assassinat sistemàtic 
de milers o de desenes de milers de 
persones?

—Ell sap moltíssimes coses. Potser 
no sap tots i cadascun dels detalls del 
que està passant, però estic segur que 
és conscient que es tortura, que es 
mata, que es llancen bombes, que es 
destrueixen ciutats. No pot ignorar 
que hi ha dos milions i mig de refu-
giats. L’any que ve el nombre serà 
de quatre milions, i hi ha sis milions 
de persones desplaçades a l’interior 
del país. Ell sap que hi ha de 50.000 
a 100.000 persones a les seves pre-
sons. I que algunes són torturades 
cada dia.

—Vós li vàreu parlar d’aquests 
fets?

—I tant! Vaig parlar amb ell d’una 
llista de 29.000 persones de les seves 
presons i vaig donar una còpia de la 
llista al seu gabinet.

—El règim és el major culpable o 
altres parts també han comès crims 
de guerra?

—De crims de guerra se’n cometen 
cada dia, en tots dos bàndols. La fam 
es fa servir com a arma. Com se’n 
diu, si no, d’impedir que a 250.000 
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Durant gairebé dos anys, Lakhdar Brahimi va intentar portar la pau a Síria. 
Però, al maig, l’enviat especial de les Nacions Unides es va retirar. Ací 

parla sobre la intransigència del president sirià Baixar al-Assad, els errors 
d’Occident i els perills que representen els islamistes radicals.

“Síria es convertirà en una altra 
Somàlia”

ENTREVISTA A LAKHDAR BRAHIMI
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persones els arribin aigua i aliments? 
I, al mateix temps, alguns dels grups 
armats fan servir civils d’escuts hu-
mans. Però el règim té un estat, un 
exèrcit amb 300.000 homes, té avi-
ons; i l’oposició, no.

—Hi ha algú que investigui 
aquests crims de guerra i que 
n’acusi els responsables?

—Hi ha una comissió d’investi-
gació, que treballa sota l’empara de 
l’Alt Comissionat dels Drets Hu-
mans, que intenta veure totes aques-
tes agressions als drets humans i que 
recull dades sistemàticament. Un dia 
se n’acusaran els responsables.

—Qui és el poder dominant en 
l’oposició armada?

—L’oposició està molt fragmenta-
da, fins i tot l’Exèrcit Sirià Lliure. 
Però tothom entén que el grup giha-
dista ISIS, l’Exèrcit Islàmic de l’Iraq 
i Síria, no està interessat de debò 
en Síria. Ells volen establir un nou 
ordre a la regió. Mentre no hi hagi 
negociacions, tant els grups armats 
com l’oposició política continuaran 
fragmentats.

—Hi ha algun d’aquests grups 
que sigui capaç de vèncer Al-Assad 
i el seu règim?

—El secretari general de les Naci-
ons Unides ha dit últimament que no 
hi ha una solució militar. Ni el règim 
ni l’oposició no poden obtenir una 
victòria militar decisiva.

—Quina és la vostra previsió per 
al futur de Síria i de la regió?

—Tret que hi hagi un esforç real 
i sostingut per arribar a una solució 
política, hi ha un greu risc que ex-
ploti tota la regió. El conflicte no 
es quedarà només a Síria. Inundarà 
tota la regió. Ja està desestabilitzant 
el Líban, hi ha un milió i mig de 
refugiats; això representa un terç de 
la població. Si fos a Alemanya, seria 
l’equivalent de vint milions. S’està 
desestabilitzant perquè l’ISIS...

—... el grup opositor més radical 
i armat més fortament, que té l’ob-
jectiu d’establir un Estat islàmic 
bel·licós...

—... és actiu tant a Síria com a l’Iraq, 
i Jordània lluita per continuar resistint. 
Fins i tot Turquia! Segons un oficial 
veterà iraquià, l’ISIS ha portat a terme 
cent operacions a Síria i mil operacions 
a l’Iraq en només tres mesos.

—Com han pogut sorgir amb 
tanta rapidesa, aquestes forces ra-
dicals? Les fonts asseguren que el 
mateix règim sirià va ajudar deli-
beradament a desencadenar aquest 
fenomen, que han alliberat cente-
nars d’extremistes de les seves pre-
sons, fins i tot animant-los a crear 
un enemic contra el qual puguin 
lluitar legítimament. És cert, això?

—Això ho he sentit força vegades. 
Us diran que l’ISIS controla una pro-
víncia i que el govern mai no els ata-
ca. És probablement la manera que té 
el govern de dir: “Aquest és el futur 
que tindreu si nosaltres no continuem 
en el poder”.

—Els Estats de Jordània, l’Iraq, 
el Líban i Síria seran capaços de 
sobreviure?

—No desapareixeran del tot com a 
Estats, però em recorda molt al 1999. 
Aleshores, jo vaig deixar la meva 
tasca d’enviat especial de les Naci-
ons Unides a l’Afganistan perquè 
el Consell de Seguretat de l’ONU 
no tenia interès per l’Afganistan, un 
país petit, pobre, llunyà. Un dia vaig 
dir que ens explotaria a la cara. I així 
va ser.

—Quina relació té amb Síria?
—Síria és molt pitjor! L’ISIS no 

pensa només a quedar-s’hi. I estan 

entrenant gent. Els vostres països te-
nen molta por que els pocs europeus 
que hi ha puguin tornar i crear tota 
mena de problemes. Per tant, ima-
gineu-vos la por que tenen els seus 
veïns més propers!

—Occident va cometre errors 
greus quan va esclatar el conflicte?

—En va cometre la majoria de gent, 
a conseqüència d’una mala lectura de 
la situació interna de Síria; de la 
mateixa manera que no es van saber 
llegir bé els esdeveniments a Tunísia 
ni a Líbia. La gent s’ha equivocat en 
cada ocasió, cosa que és comprensi-
ble. És complicat, i aquests esdeveni-
ments van aflorar davant nostre quan 
no miràvem. El que costa d’entendre 
és que les suposicions primerenques, 
que eren equivocades, no s’hagin 
revisat. En tots els bàndols, la gent 
encara s’esforça per fer la guerra en 
lloc de treballar per la pau, i això 
complica les coses.

—Si la comunitat internacional 
hagués donat suport a l’Exèrcit 
Sirià Lliure amb l’armament ade-
quat en els primers compassos, 
Al-Assad podria haver estat derro-
cat i s’hauria iniciat una transició 
pacífica. Hi esteu d’acord?

—No, perquè em penso que sí que 
van ajudar l’Exèrcit Sirià Lliure. 

“Hi ha qui diu que Homs sembla Berlín l’any 1945.” A  la dreta, conferència sobre Síria el 22 de gener a Ginebra.  Brahimi: “Em vaig adonar que aquest procés tardaria molt a tirar endavant”. 


