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El retrocés del ‘califat’
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La fi d’unaguerra, l’inici d’unaaltra

La capital del califat que
acaba de néixer ha cai
gut. Dimarts passat, 17
d’octubre, les Forces

Democràtiques Sirianes (FDS)
van arrabassar AlRaqqa a l’orga
nització Estat Islàmic (EI). Sim
bòlicament, aquest és un cop
molt fort per a l’EI, ja que Al
Raqqa ha estat, de facto, la capital
de l’Estat Islàmic els dos últims
anys.
Laciutatque fins al 2016acollia

la majoria de les institucions
civils de l’EI es va convertir en
un camp de runa on van morir
més de 3.250 persones, de les
quals 1.130 eren civils. Més enllà
d’escenes de joia a AlRaqqa i
aplaudiments eixordadors de la
comunitat internacional, aquest

pas addicional en la lluita contra
l’EI planteja més interrogants
dels que respon. Com ara: quin
futur ofereix a l’organització Es
tat Islàmic?
Sense restar importància al

símbol que representa la caiguda
d’AlRaqqa, seria erroni conside
rar que aquesta derrota posa fi a
l’EI coma tal. Enprimer lloc, per
què l’EI va deixar de ser un pro
toestat molt abans de l’operació
Còlera de l’Eufrates a AlRaqqa:
l’organització gihadista ha acon
seguit fracassos militars en bata
lles crucials, com a Fal∙luja (juny
2016),Manbij (agost 2016) iMos
sul (juliol 2017), per posarne uns
quants exemples.
En segon lloc, fa diversos me

sos que l’EI ha anat anticipant
aquestes derrotes. I, per tant, va
optar per un canvi d’estratègia: la
del retorn a la clandestinitat.
Encara que el grup terrorista

continuï controlant diverses lo
calitats a Síria i a l’Iraq, nombro
sos elements apunten a aquest
canvi d’estratègia. L’historial de
les batalles perdudes recentment
posa de manifest que, conscients
de la seva inferioritat militar, els
lídersde l’EIesvandedicaracon
trolar les grans ciutats i a resistir
als assalts tant de temps com fos
possible per poder negociar la
sortida d’aquestes urbs. Negoci
ar! Fa menys de dos anys era im
pensable que aquesta organitza
ció intransigent pogués arribar a
pactar amb els seus enemics.
De tota manera, tant en el cas

d’AlRaqqa com en casos ante
riors (Qalamun, agost del 2017),
amb l’amenaça sistemàtica de co
metre matances de civils l’EI ha
estat capaç d’acordar l’evacuació
dels seus combatents de cada ciu
tat perduda per reorientarlos
cap a altres fronts.

Elmaterial de propagandapro
duït per l’agència Amaq reflec
teix fidelment aquest canvi d’es
tratègia: a escala sirianoiraquia
na, el grup reprèn les seves
operacions de guerrilla. No no

més és una opció menys costosa
que la del control de territoris
–l’EI compensa la disminució
d’ingressos procedents d’aquells
territoris i del cru, pel tràfic de
drogues, l’extorsió i la pràctica de
segrestos–, sinó que també és
més difícil de neutralitzar.

Així, després de la derrota de
Mossul, els gihadistes van reacti
var cèl∙lules dorments en zones
suposadament pacificades per
forces governamentals com a les
províncies de Salah adDin i de
Diyala. A escala internacional,
les crides a fer la hijra (emigrar)
per unirse al califat han anat
disminuint, però esmultipliquen
les exhortacions a cometre actes
de terrorisme als països enemics.
Ja no es tracta d’expansió ter

ritorial a Síria i a l’Iraq, sinó més
aviat de perpetuar el conflicte en
aquest territori i, en paral∙lel, de
continuar desestabilitzant els
països involucrats en la lluita
contra l’organització terrorista.
En altres paraules, no assistim al
final de la guerra contra l’Estat
Islàmic, sinó a la seva evolució en
una lluita contra una organitza
ció terrorista clàssica com Al
Qaida. I, 16 anys després de l’ini
ci de la guerra contra el terroris
me, res no presagia que aquesta
guerra específica contra l’Estat
Islàmic sigui l’excepció que con
firmi la regla.c

Les crides a emigrar
per unirse a l’EI han
anat baixantmentre
s’exhorta a atemptar
en països ‘enemics’

Moussa Bourekba
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L’EImanté bases a Líbia, el Iemen
i el desert egipci del Sinaí

dosanysquedirigeix lacoalicióde
70 països que va ajudar a derrotar
l’Estat Islàmic, va afirmar a aquest
corresponsal sota condició d’ano
nimat que “l’Estat Islàmic ha per
dutpràcticament la sevadimensió
territorial, però no desapareix
com a organització terrorista. Ells
són com una ameba que s’adapta
novament a les noves circumstàn
cies,per laqualcosapassaranaser
una organització terrorista giha
dista tradicional, a l’estil d’AlQai
da”. Però aclareix: “Això no signi
fica que l’Estat Islàmic hagi passat
a la història”. L’organització dis
posa de bases en llocs allunyats,
com Líbia, el Iemen, el desert del
Sinaí egipci, i altres zones en les
qualselbuitdepoderelsproporci
ona l’empara idònia per expandir
se.
Al Sinaí, l’exèrcit egipci conti

nua la seva guerra oberta contra
els islamistes de l’Estat Islàmic es
pecialment a la zonanord, ambun
discret suportmilitar d’Israel, que
els aporta sobretot informació
d’intel∙ligència, jaqueenelsúltims
tempsha seguit de prop els passos
dels islamistes. Precisament
aquest divendres un atac de la in
surgència islamista a Egipte,
aquesta vegada a la zona desèrtica
a l’oest del Caire, va provocar la
mort de 54policies imilitars egip
cis, segons es va saber ahir, encara
que no està clar si es tracta d’un
grupadscrit a l’Estat Islàmic.
La por és que els milicians de

l’EIassentatsalSinaíamenacinels
vaixells que travessenpel canal de
Suez. El periodista israelià Zur
Shezaf, que recentment va visitar
tribus beduïnes al Sinaí, va expli
car a La Vanguardia que els xeics
de les tribus comencen a organit
zarse per lluitar contra l’Estat Is
làmic, ja que van entendre que les
tornes estan canviant i són consci
ents del profund mal econòmic
quehancausatalaregióperl’enor

mepèrduadel turisme internacio
nal. El que està clar és que davant
els canvis geopolítics i la derrota
territorial del califat, milers i mi
lers de combatents de l’Estat Islà
mic s’estan dispersant per dife
rents zones de l’Orient Mitjà i del
Magrib, i alguns també estan tor
nant als seus països d’origen aEu
ropa.Amb l’ajudade la granquan
titat de material de propaganda
produït per a les xarxes socials i
mitjans de comunicació, el califat
intentarà continuar reclutant jo
ves defraudats queno van aconse
guir arribar a Síria i l’Iraq a temps
per combatre. Els qui acceptin de
clarar lasevafidelitata l’EstatIslà
micialseucalifa,AbuBakralBag
dadi, en línia o en un enregistra
ment en vídeo abans d’anar cap a
un atemptat suïcida, serà conside
ratunsoldatgihadista.
Segons els serveis d’intel∙ligèn

cia occidentals, d’objectius no els

enfaltaranenesdevenimentsmul
titudinaris pròxims, com per
exemple el Mundial de futbol de
Rússiaa l’estiudel2018.
L’endemà del final del califat

caldrà considerar que la coalició
internacional encapçalada pels
EUA,amblaparticipaciódediver
sos països europeus i deu estats
àrabs, va concentrar tots els seus
esforçosen l’Estat Islàmic,peròva
oblidar en part AlQaida –encap
çalada pel metge egipci Aiman al
Zawahiri–, que té només a Síria
entre 15 i 20.000milicians desple
gats. El general dels Estats Units
afirma que mentre que la propa
gandagihadistavaestarsempreen
línia, la d’AlQaida s’allunya tant
comsiguipossibledelsordinadors
i es podria definir coma fora de lí

nia, o com ell diu, “a l’antiga”. Els
seus homes assisteixen a trobades
caraacaraa lesmesquites i aqual
sevol institució organitzada que
encara funcioniaSíria.
El coronel israelià a la reserva

AvivOreg, que fa gairebé dues dè
cades que investiga AlQaida i en
elsúltimsanystambéal’EstatIslà
mic, afirmaqueOccidenthade fer
atenció també al primer grup–au
tor de l’atemptat terrorista més
grande la història l’11 de setembre
del2001alsEUA–,que faanysque
espreparaperaunnoucop.
Tornant a la història d’en To

más,quehaaconseguittornaramb
el quevaquedarde la seva família,
ara lapreguntaésquèpassaràamb
lageneraciódenensquevacréixer
sota el jou de l’Estat Islàmic i
queprobablementportarangrava
des en el seu ADN les cicatrius
d’un dels estats més cruels de la
història.c
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Un policia egipci muntant guàrdia ahir a ElAlamein, a l’oest d’Alexandria

La guerra contra el gihadisme

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

ATAC A EGIPTE

Un grup islamista
fa una emboscada
en quèmoren 54
policies i militars

L ’ALTRA AMENAÇA

Elsexpertsadverteixen
queAlQaidacontinua
activa i té20.000
miliciansaSíria


