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“El problema no és 
l’islam ni la immigració: 

és la guerra de Síria”
ta de joves radicalitzats, sinó que te-
nen experiència directa en combat. 
És un tipus de violència professio-
nal, com la dels narcos. El problema 
no s’ha gestat a Europa: ve de Síria. 
Estem en guerra a Síria i l’únic que 
s’ha aconseguit fins ara allà és en-
fortir els dos problemes: el règim de 
Baixar al-Assad i els jihadistes. 

¿No relaciona aquest atac amb 
l’encaix de les comunitats musul-
manes a Europa? 
Cal deixar tranquils els musulmans. 
No hem de caure en la trampa de re-
clamar condemnes, perquè n’hi hau-
rà que hi respondran demanant-nos 
que condemnem les caricatures de 
Mahoma. Un dels policies morts es 
deia Ahmad i era musulmà. Això és 
la República contra els terroristes, 
no és un problema de religió ni d’im-
migració. El problema no ha sorgit 
a Europa: el tenim a Síria.  

Però alguns analistes asseguraven 
que l’Estat Islàmic no volia atemp-
tar fora del territori que reclama. 
Prefereixo fer servir el seu nom en 
àrab, Daesh, perquè no es tracta 
d’un estat, i molt menys islàmic: el 
que fan és totalment contrari a l’is-
lam. Tenen una força 100.000 vega-
des més gran que la d’Al-Qaida. Da-
esh és el resultat d’una política que 
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L’historiador i exdiplomàtic francès 
Jean-Pierre Filiu és un dels princi-
pals experts europeus en jihadisme 
i ha seguit molt de prop la guerra de 
Síria i la gènesi de l’Estat Islàmic. 
Respon a les preguntes de l’ARA en 
una entrevista telefònica des de Pa-
rís, quan els autors de l’atemptat con-
tra Charlie Hebdo continuen fugits.  

Vostè havia vaticinat que hi hauria 
atemptats a França si Occident 
mantenia la seva política a Síria.  
Sí, és molt trist. El pla dels jihadis-
tes se segueix fil per randa i nosal-
tres hi anem a remolc, sense antici-
par-nos-hi. Temia que hi podia ha-
ver un atemptat en algun mercat 
aquest Nadal, però han atacat el més 
sagrat de França: la llibertat de 
premsa i d’expressió. Molts pensem 
que Charlie Hebdo era una provoca-
ció permanent, però el país està 
consternat. Han convertit un barri 
popular del centre de París en una 
zona de guerra.  

Què dedueix de la manera com s’ha 
fet l’atac?  
Encara hem d’esbrinar moltes co-
ses, però queda clar que no es trac-
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ha preferit la dictadura a la demo-
cratització dels països àrabs. I això 
ha sigut molt clar a Síria, sobretot 
després que el règim perpetrés 
l’atac amb armes químiques contra 
els barris de Damasc, l’agost del 
2013. La propaganda de Daesh diu: 
“Tota la parafernàlia de l’ONU i dels 
drets humans és mentida, perquè 
van permetre que el règim assassi-
nés impunement dues mil persones 
amb gas nerviós i no van fer res”.  

Per les reaccions que heu vist, 
¿l’atac pot ser l’11-S francès? 
Hi ha un clima d’11-S europeu. Ja és 
hora que Europa deixi clar als Estats 
Units que ja n’hi ha prou. Que el que 

està en joc al Pròxim Orient és la 
nostra pròpia seguretat, i que ja no 
vivim en la Guerra Freda, quan de-
peníem de Washington. No hem 
d’esperar el seu vistiplau, ni si el que 
fem interessa o no interessa a Isra-
el o a l’Iran. Els debats sobre l’islam 
no solucionen res, només tiren sal 
a les ferides. 

¿Creu que el Front Nacional pot 
capitalitzar aquest atemptat?  
Intentaran aprofitar-ho per justifi-
car el seu discurs islamòfob i anti-
immigració a les eleccions de l’any 
que ve. A París no es respira un am-
bient favorable a la ultradreta, pe-
rò fora de la capital és diferent.e
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“Els règims àrabs autoritaris són els que hi surten guanyant amb l’atac”
és fals: a França hi ha almenys sis 
milions de musulmans. Si el radica-
lisme fos generalitzat, com diuen, 
tot França estaria en flames.  

És un problema només francès? 
No. Es diu que la majoria de jihadis-
tes europeus són francesos, però en 
proporció al nombre de musulmans 
que hi ha no és el país que en té més. 
De fet, l’atemptat arriba en un mo-
ment en què tots els serveis d’in-
tel·ligència europeus alertaven que 
passaria alguna cosa així, per l’avenç 
de l’Estat Islàmic. Però cal esperar 
que s’esbrini qui són els atacants. 
Una opció possible és que sigui un 
grup vinculat al règim sirià. A més 
dels islamòfobs, qui més hi guanya 
amb l’atemptat són els règims àrabs 
autoritaris, com el de Baixar al-As-
sad a Síria o el d’Al-Sissi a Egipte, 
amb la seva purga als Germans Mu-
sulmans sota acusació de terroris-
me. Els permet justificar el retorn 
a l’autoritarisme, a la idea de segu-
retat per sobre de llibertats.e

sultar ofensius, però per aquest mo-
tiu l’escriptor Éric Zemmour, que en 
una novel·la narra com els musul-
mans porten França a la guerra civil, 
seria més una víctima potencial.  

Els atacs han sigut amb Kalàixni-
kovs, com el francès que va atacar 
el museu jueu a Brussel·les al juny.  
Els Kalàixnikovs no volen dir res. A 
França se’n pot comprar un per 150 
euros en qualsevol suburbi. Però és 
cert que l’atemptat estava molt ben 
preparat, sabien que l’únic dia que 
es reunia tot l’equip de la revista era 
els dimecres al matí. 

Quin efecte polític pot tenir aquest 
atemptat a França? 
Queda clar que qui realment hi surt 
guanyant amb l’acte d’avui són els 
islamòfobs i l’extrema dreta, no tan 
sols el Front Nacional, perquè hi ha 
altres tendències islamòfobes a 
França. Utilitzaran això per al dis-
curs populista que parla del fracàs 
de la integració de la immigració. I 
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Nascut a Carpentras, al sud de Fran-
ça, Moussa Bourekba és especialis-
ta en món àrab al Cidob. Davant de 
l’impactant atac al setmanari satíric 
parisenc, aquest investigador d’ori-
gen marroquí vol deixar clar que el 
radicalisme islamista “no és un pro-
blema francès, sinó europeu”.  

¿L’atemptat prova que el jihadisme 
és una amenaça real dins d’Europa? 
L’atac d’avui m’ha sorprès molt. Pri-
mer perquè ha quedat clar que els au-
tors no són llops solitaris, sinó pro-
fessionals. I en segon lloc per l’objec-
tiu, que no és un símbol estatal o pú-
blic, sinó la revista Charlie Hebdo. 

Que va caricaturitzar Mahoma...  
Però les caricatures van sortir el fe-
brer del 2006, ja fa massa temps. És 
cert que el setmanari ha seguit pu-
blicant continguts que podrien re-
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França Atac a la llibertat d’expressió


