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Abstract: The current article studies, through a meticulous discourse analysis, 
the involvement of the United States and Russia in the Syrian conflict during the 
last 21 months of the conflagration. The first section of the paper describes the 
chronological framework of the study and the methodology which stands behind 
the research conducted in this article. The second section presents the main 
findings of the study. It is divided into three parts in order to explain the 
evolution of the United States’ and Russia’s involvement in the Syrian civil war 
during the last 21 months. Finally, the third section of the article draws the 
conclusion of the paper. As the discourses and actions of the American and 
Russian decision-makers showed, the Syrian conflict may become, under the 
right circumstances, the field for an unprecedented cooperation between the two 
powers in conflict resolution. 
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Rezumat: Articolul de faţă studiază, printr-o meticuloasă analiză de discurs, 
implicarea Statelor Unite şi Rusiei în conflictul din Siria în perioada ultimelor 21 
de luni ale conflagraţiei. Prima secţiune a lucrării descrie cadrul cronologic al 
studiului şi metodologia ce se află în spatele cercetării întreprinse în acest articol. 
A doua secţiune prezintă principalele descoperiri ale studiului. Ea este împărţită 
în trei părţi pentru a explica evoluţia implicării Statelor Unite şi Rusiei în războiul 
civil sirian în perioada ultimelor 21 de luni. În final, cea de-a treia secţiune a 
articolului trage concluzia lucrării. Aşa cum discursurile şi acţiunile factorilor 
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decizionali americani şi ruşi au arătat, conflictul din Siria poate deveni, în condiţii 
potrivite, arena unei cooperări fără precedent între cele două puteri în domeniul 
soluţionării conflictelor.   
Cuvinte cheie: analiză de discurs, Bashar al-Assad, conflictul din Siria, opoziţia 

moderată, Rusia, Statele Unite 

 

 


