O autoproclamado Estado Islâmico não é um simples grupo de
psicopatas. É um grupo religioso com crenças cuidadosamente
pensadas, entre elas a de que será ele o agente do apocalipse que se
aproxima. Aqui explicamos o que isso significa para a sua estratégia
— e como acabar com ela.
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De onde veio e quais são as suas intenções? A simplicidade destas
perguntas pode ser enganadora e poucos líderes ocidentais parecem saber
as respostas. Em Dezembro, o New York Times publicou declarações
confidenciais do major Michael K. Nagata, o comandante de Operações
Especiais dos Estados Unidos no Médio Oriente, em que este admitia que
não conseguia perceber o autoproclamado Estado Islâmico (EI). “Não
conseguimos derrotar a ideia [por trás do movimento]”, disse. “Nem sequer
conseguimos perceber a ideia.” No último ano, o Presidente Barack Obama
tem-se referido ao Estado Islâmico ora como “não islâmico”, ora como “a
equipa de novatos” da Al-Qaeda, comentários que revelam a confusão sobre
o grupo e que podem ter contribuído para erros de estratégia grosseiros.
O EI conquistou Mossul, no Iraque, em Junho passado, e já exerce poder
sobre uma área maior do que o Reino Unido. Desde Maio de 2010 que Abu
Bakr al-Baghdadi é o seu líder, mas até ao Verão passado, a última vez que
tinha sido filmado fora sob cativeiro americano em Camp Bucca durante a
ocupação do Iraque, onde aparecia numas imagens granuladas. Então, a 5
de Julho do ano passado, durante o Ramadão, subiu ao púlpito da Grande
Mesquita de al-Nuri, em Mossul, para um sermão em que se autodeclarava
o primeiro califa ao fim de várias gerações — fazendo um up grade na
resolução da sua imagem, que passou de granulada a alta definição, e da
sua posição de guerrilheiro fugido das autoridades a comandante de todos
os muçulmanos. O afluxo de jihadistas que se seguiu, vindo de todo o
mundo, foi inédito em ritmo e quantidade, e ainda não parou.
De certa forma, a nossa ignorância sobre o Estado Islâmico é
compreensível: é um reino obscuro e poucos foram até lá e regressaram.
Baghdadi só falou para as câmaras uma vez, mas o seu discurso e os
incontáveis vídeos de propaganda e encíclicas do EI estão acessíveis na
Internet, e os apoiantes do califado têm feito tudo o que está ao seu alcance
para dar a conhecer o seu projecto. Podemos concluir que o EI rejeita que a
paz seja uma questão de princípio; que deseja um genocídio; que as suas
posições o tornam constitucionalmente incapaz de certas mudanças,
mesmo que estas garantam a sua sobrevivência; e que se considera o agente
— e actor principal — do fim do mundo, que está iminente.

