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GASOS PEBRE I
LACRIMÒGENS
A VENEÇUELA

11

internacional

La policia veneçolana va reprimir ahir una manifestació
antichavista amb gasos lacrimògens, canons d’aigua i gas
pebre. Els simpatitzants de l’oposició havien convocat una
protesta en contra de Nicolás Maduro i les últimes

decisions judicials contra el Parlament del país, que
consideren que trenquen la divisió de poders. Alguns dels
manifestants duien bastons i van llançar pedres contra els
agents antiavalots desplegats.

RÚSSIA
2016 i el que portem del 2017 s’han
produït com a mínim 289 atacs aeris directes contra hospitals a Síria.
Les condemnes internacionals
ahir no es van fer esperar. França i
el Regne Unit van demanar una reunió d’urgència del Consell de Seguretat de l’ONU per avui i l’enviat especial de les Nacions Unides per a
Síria, Staffan de Mistura, va assegurar que “exigiran responsabilitats”.
Des de la Casa Blanca van acusar directament Baixar al-Assad: “L’incident ha de tenir represàlies i no pot
ser ignorat pel món civilitzat”. També va apuntar al règim la cap de la diplomàcia de la UE, Federica Mogherini, que va assegurar que encara
que no fos autor del bombardeig “hi
ha una responsabilitat objectiva de
qualsevol govern sobre la protecció
dels mateixos civils”.
Avui, a Brussel·les, delegacions
d’una setantena de països es reuneixen per parlar del futur a Síria, sense abordar la sortida política al conflicte, que la UE creu que es pot
aconseguir a les converses que s’estan produint entre les parts a Ginebra i Astana. La trobada d’avui tindrà un vessant més humanitari i sobretot servirà per atendre les demandes dels països que fan frontera
amb Síria.

Cronologia

L’ús d’armes
químiques
a la guerra de Síria

La policia apunta que es va radicalitzar fa dos mesos

25.03.2017

Bombes sobre un hospital
de Metges Sense Fronteres
Metges Sense Fronteres va denunciar la setmana passada un
atac aeri contra un dels seus hospitals a la província de Hama.
Segons va indicar l’organització
després del bombardeig, les víctimes presentaven símptomes
provocats per gasos tòxics.

21.08.2013

La massacre de Guta
deixa més de 1.400 morts

L’oposició acusa Baixar al-Assad
del pitjor atac amb armes químiques dels últims 25 anys. Més de
1.400 persones van morir. El règim va admetre que havia atacat
la zona però no que hagués utilitzat armament il·legal.

Una solució llunyana

En els més de sis anys de guerra al
país han mort com a mínim 320.000
persones, i l’ACNUR advertia a finals de la setmana passada que el
nombre de refugiats sirians ja supera els cinc milions. Tot i la crítica situació humanitària, la fi definitiva
de la guerra no sembla que estigui
a prop. Les converses d’Astana i Ginebra per trobar una sortida política al conflicte no acaben de quallar.
“Teòricament hi ha un alto el foc però el règim segueix apostant per la
solució militar”, diu Álvarez-Ossorio, que creu que les converses només són una manera de salvar les
aparences. L’expert veu complicat
que Rússia aconsegueixi atraure els
rebels cap a la seva lògica, que passa per “mantenir Al-Assad al poder
i garantir així els seus interessos
geoestratègics”.e

El sospitós del metro és un
jove suïcida del Kirguizistan

19.03.2013
L’atac que desperta
les primeres sospites

Un atac a la ciutat de Khan al-Assal va provocar 27 morts i 100 ferits. Alguns testimonis van explicar que un gas havia causat irritació als ulls i problemes respiratoris a les víctimes. Al-Assad i els
rebels es van acusar mútuament.

NATÀLIA BORONAT
MOSCOU

El Comitè d’Instrucció de Rússia va
identificar ahir el presumpte autor
suïcida de l’atemptat al metro de
Sant Petersburg com a Akbarjon
Djalílov, de 22 anys, procedent de la
república exsoviètica del Kirguizistan, que el 2011 va obtenir la ciutadania russa. L’explosió va matar 14
persones i en va ferir de diversa consideració una cinquantena. L’acció
encara no ha sigut reivindicada.
La portaveu del CIR, Svetlana
Petrenko, va informar que els criminalistes han descobert “rastres genètics” de Djalílov a la bossa amb
explosius que es va deixar a l’estació
de metro Plaça Vosstania –que van
ser desactivats– i que les conclusions de les anàlisis genètiques i de les
gravacions permeten suposar que
és “la mateixa persona que va perpetrar l’atemptat al vagó”. Abans de
l’anunci del CIR, els serveis secrets
del Kirguizistan també havien informat que Djalílov podria ser l’autor de l’atemptat.
Segons han investigat els mitjans
russos, Djalílov va viure fins al 2011
a Oix, al sud del Kirguizistan, una
ciutat que el 2010 va patir un conflicte ètnic entre uzbeks i kirguisos
que va provocar més de 200 morts.
El 2011 va emigrar amb la seva família a Rússia i actualment treballava
en un taller de reparació de cotxes.
Una de les hipòtesis és que el jove
podria haver sigut radicalitzat per
emissaris islamistes durant el viatge d’un mes que va fer al Kirguizistan, el febrer passat.
El ministre d’Exteriors del Kirguizistan, Erlan Abdildàiev, precisament ahir es reunia a Moscou amb el
seu homòleg rus, Serguei Lavrov.
Abdildàiev, que va condemnar

Imatge del presumpte autor de la matança
captada per les càmeres del metro. REUTERS

Reacció
El Kremlin
critica que es
vinculi l’atac
a una revenja
per Síria

l’atemptat, va dir que és aviat per
parlar de la implicació de l’Estat
Islàmic en l’atemptat i que el seu
país faria tot el possible per unir
els esforços amb Rússia per lluitar contra el terrorisme, que “no
té justificació ni té fronteres”. Per
la seva banda, Lavrov va qualificar
de “cíniques” les hipòtesis d’alguns mitjans de comunicació i de
polítics que apunten que l’atemptat és una revenja contra Rússia
per la seva actuació a Síria.
Arran de l’atac, s’han reforçat
les mesures de seguretat a Sant
Petersburg i també a Moscou i
ara les autoritats intenten descobrir per què no van funcionar
els detectors de metalls de l’entrada del metro, que van ser instal·lats fa dos anys i havien passat les proves del Servei Federal
de Seguretat.e
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“Des de fa un any, els combatents russos estan tornant”
rià. A part de França, també es
van trobar ramificacions del seu
patrimoni en paradisos fiscals
com Curaçao, Liechtenstein i Luxemburg, així com en diferents
municipis de la Costa del Sol.
La pista malaguenya d’Al-Assad va portar França a demanar
ajuda a Espanya, i el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata
va obrir la seva pròpia investigació. Gràcies a això, la Guàrdia Civil ha localitzat 503 propietats
entre habitatges vacacionals, un
hotel de luxe, apartaments, garatges... Només una de les finques,

anomenada La Máquina, ocupa
3.300 hectàrees, un terç del municipi de Benahavís, i té un valor
de 60 milions.
En total, l’imperi espanyol de
Rifaat al-Assad arriba als 691 milions d’euros, i el jutge l’ha embargat totalment. A més de l’oncle del president sirià, De la Mata investiga dues de les seves esposes, sis dels seus fills, alguna de
les seves nores i un espanyol que
apareix com a administrador de
les seves empreses. Tots actuarien com a testaferros del principal
encausat.e

● D’on són originaris els russos que s’uneixen a l’Estat Islàmic?
La majoria venen del Caucas Nord, principalment de Txetxènia i el Daguestan, i són
musulmans radicalitzats que no poden continuar la lluita a la regió per les mesures contundents de Rússia contra el terrorisme.
També hi ha un grup nombrós de les antigues repúbliques soviètiques de l’Àsia central, que són joves que han emigrat a Rússia i n’han aconseguit la nacionalitat, però
allà sovint pateixen atacs xenòfobs i són vulnerables, preses fàcils per al jihadisme.
● Per què van a Síria a combatre?
Hi ha diversos motius, però molts s’ho prenen com un període de transició per adquirir experiència i accedir a les armes i a con-

tactes, amb la idea de tornar després a Rússia per lluitar dins del territori.
● Aquests combatents ja han tornat?
Ho van començar a fer a finals de l’any passat, quan va tornar un primer grup de txetxens que va publicar un vídeo en què explicaven que venien a combatre els russos. El
seu objectiu és alliberar les terres del Caucas musulmà dels opressors russos i convertir-les en una província del Califat.
● ¿La política antiterrorista del Kremlin és
efectiva i pot aturar el seu retorn?
Fins ara ha aconseguit reduir el nombre
d’atemptats al Caucas Nord, però Moscou
no preveu augmentar les mesures preventives davant del seu retorn, ja que la intel·ligència russa és molt efectiva. LARA RIBAS

