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Camió destrossat per un atemptat el 3 de febrer passat a Beirut
MOHAMED AZAKIR / REUTERS

TOMÁS ALCOVERRO
Beirut. Corresponsal

Era freqüent dir a Beirut que el
Hizbul·lah defensava el Líban
d’Al-Qaida. L’horrorosa i inter-
minable guerra de Síria ha pre-
cipitat l’acció de l’organització
terrorista sunnita de Bin Laden
en aquesta república vulnera-
ble, de fronteres poroses, encara
que anteriorment ja hi havia in-
dicis clars de la seva infiltració.
L’any 2007 el grup palestí de Fa-
tah al-Islam que va ocupar el
campde refugiats deNahr al-Ba-
red, al nord del Líban, a prop de
Trípoli, i es va enfrontar en una
batallamortífera amb l’exèrcit li-
banès, ja estava vinculat a
Al-Qaida.
Amb el conflicte transnacio-

nal de sunnites i xiïtes –els alaui-
tes formen part del xiisme– im-
pulsat a Síria, aquest petit país
multiconfessional ha quedat ex-

posat a les seves maquinacions.
Són dos els grups terroristes

takfiristes, o islamistes sunnites
radicals, més destacats els que
han aconseguit establir-se al Lí-
ban. El Front al-Nusra, molt ac-
tiu entre els rebels sirians que
lluiten contra el règim de Da-
masc i l’Estat Islàmic de l’Iraq i
Síria, responsable també de cru-
els matances a la població siria-
na. El Front al-Nusra té més for-
ça interior que l’Estat Islàmic de
l’Iraq i Síria, amb militants de
grupuscles com Fatah al-Islam,
Jund al-Xam, Brigades d’Ab-
dal·lah Azzam, que viuen amun-
tegats en el paupèrrim camp de
refugiats palestins d’Ain al-He-
lue, cap a la ciutat mediterrània
de Sidó.
Els caps d’Al-Nusra han rei-

vindicat gairebé tots els últims
atemptats comesos als barris xiï-
tes de Beirut, dominats pel Hiz-
bul·lah. La passivitat dels dos

grans blocs polítics 14 de Març i
8 de Març, que es limiten a con-
demnar les seves contínues acci-
ons terroristes, no permet con-
trarestar-ne la penetració, sobre-
tot en zones pobres com les del
Hermel i Akar, properes a Trí-
poli.
La direcció política tradicio-

nal sunnita, enmans de SaadHa-
riri, està amenaçada per aquests
grups extremistes. El Front al-
Nusra ha qualificat l’exèrcit liba-
nès d’“exèrcit de creuats, avalats
pel Hizbul·lah”. Hariri, absent
de Beirut des de fa llargs mesos
a causa de la precària seguretat,
va advertir els seus partidaris

musulmans sunnites “que no es
deixessin arrossegar cap a una
guerra espantosa”.
Elsmukhabarats o serveis d’in-

tel·ligència de l’exèrcit van dete-
nir xeics gihadistes que recluta-
ven voluntaris per a la Guerra
Santa, emmagatzemaven explo-
sius i entrenaven conductors suï-
cides. A les seves pàgines web
amenaçaven que les seus, bases
militars del Hizbul·lah, al qual
denominen el Partit de l’Iran,
són “objectius legítims dels seus
atacs”. Hi ha un sentiment que
es va estenent entre els sunnites
libanesos de ser víctimes delHiz-

bul·lah i de l’Iran. que acusen de
donar suport “a les tiranies alaui-
ta i xiïta” davant la indiferència
internacional. De fet, no obstant
això, és la població xiïta l’objec-
te d’aquests atemptats crimi-
nals, que ja tenen lloc gairebé a
un ritme setmanal. L’ambient de
Beirut i d’altres localitats es fa ca-
da vegadames insegur per la por
d’atemptats d’automòbils amb
explosius. Cap al tard la gent evi-
ta sortir als carrers. L’exacerba-
ció de rivalitats entre sunnites i
xiïtes, fomentades per l’Aràbia
Saudita i l’Iran, va ajornant la
constitució d’unnou govern, des-
prés de vuitmesos de crisi políti-
ca. És el millor clima per als
grups terroristes en auge. c
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