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COLÒMBIA:  Quan a Colòmbia creixien els qüestionaments a l'efectivitat de les Forces Armades en 
els combats a les guerrilles, arran de l'escalada d'accions guerrilleres que en els últims dos mesos ha 
produït a les files de la Força Pública 82 morts i 70 ferits; el Govern i l'Alt Comandament militar van 
anunciar al país la realització de dos operatius reeixits, en els quals van perdre la vida dos 
importants caps guerrillers i prop de 30 guerrillers més. Les noticies oficials revelen que en el 
departament de Putumayo va ser bombardejat un campament del Front 48 de les FARC, en el que 
van morir el seu comandant Domingo Bioho i 21 guerrillers més. Aquest Front havia atacat una 
setmana enrere una base de la Policia a la població de San Miguel. Posteriorment, en un lloc proper 
al municipi de La Macarena, departament de Meta, Forces combinades utilitzant 60 naus de combat 
van bombardejar un campament on es trobava Jorge Briceño, més conegut com a "Mono Jojoy", en la 
qual va morir junt amb 8 guerrillers més sota les explosions de set tones de bombes. Aquests dos cops 
han estat reivindicats pel president Juan Manuel Santos, com "la meva benvinguda a les FARC", i 
qualificats com "el començament del final" d'aquesta organització insurgent. El mandatari ha 
assegurat que l'acció de les Forces de l'Estat es mantindrà fins a derrotar totalment les 
"organitzacions terroristes". Per la seva part, el ministre de Defensa, Rodrigo Rivera, en celebrar la 
mort de Jorge Briceño, va comminar a les guerrilles de FARC i ELN a la rendició sense condicions i 
a la submissió a la justícia. Dos dies enrere un comunicat oficial de les FARC, assegurava la 
disposició d'aquesta organització a buscar una sortida política al conflicte armat a través del diàleg i 
la negociació però sense condicions prèvies. Diu el comunicat que les condicions que anteposa el 
Govern, són precisament temes que hauran de ser acordats en una negociació, mentre adverteix que 
"mientras exista la guerra habrá actos de guerra de parte y parte". En la seva primera reacció a 
aquests dos cops, el Secretariat de les FARC, a més de retre homenatge als seus dirigents i 
combatents caiguts, reiteren la seva disposició al diàleg "sense condicions ni claudicacions" mentre 
critiquen l'ambient d'eufòria i triomfalisme del Govern, de la classe política dirigent i dels mitjans de 
premsa corporatius, que no fan més que "cantar una falsa i victoriosa anihilació de l'insurgencia". A 
més anuncien que el Bloc Oriental de les FARC, que en endavant es denominarà "Bloc Comandant 
Jorge Briceño", serà comandat per "Mauricio Jaramillo" membre ple del Secretariat; i que a aquest 
màxim organisme de direcció i comando ingressa com a membre ple el "Comandant Pastor Alape", 
qui en l'actualitat dirigeix el Bloc del Magdalena Medio. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
RCN – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, ANNCOL, 18/09/10 – 01/10/10 
 
Alguns analistes, afins al Govern, estimen que la mort de Jorge Briceño es constitueix en el cop 
més contundent contra les FARC en els 46 anys de guerra, per tal com representava al seu 
interior la línia més dura a l'interior del moviment, però que a més moralment les guerrilles han 
estat durament impactades el qual podria produir desercions en massa i abandonament de les 
armes per part de comandaments mitjos i combatents. Altres analistes independents reconeixen la 
duresa dels cops rebuts per les FARC, però destaquen la seva capacitat d'assimilació i 
recuperació, la qual han demostrat al llarg d'aquests últims vuit anys de política governamental de 
la "Seguretat" denominada "Democràtica". Entretant, el president de Veneçuela, Hugo Chávez, va 
dir que la mort d'un ésser humà no pot produir alegria, mentre va convidar els colombians a 
treballar per la pau i la solució política del conflicte armat. En similar sentit es va pronunciar la 
senadora Piedad Córdoba, qui lidera el Moviment de Colombianes i Colombians per la Pau, CCP, 
i que fos sancionada pel Procurador General de la Nació, Alejandro Ordóñez Maldonado, amb la 
destitució del seu càrrec i amb la inhabilitat de 18 anys per exercir càrrecs públics, per la seva 
presumpta col·laboració amb la guerrilla de les FARC. El Procurador va emetre el seu veredicte  
disciplinari basat en informació extreta dels ordinadors confiscats per l'Exèrcit, després del 
bombardeig en territori equatorià al campament de Raúl Reyes l'1 de març de 2008 a la regió 
d'Angostura, acció en la qual aquest dirigent va resultar mort junt amb 24 persones més i va 
suscitar el trencament de relacions diplomàtiques entre Colòmbia i Equador. La senadora va 
afirmar que és innocent i que la sanció busca castigar-la per la seva forta oposició al govern, com 
també silenciar qui treballen per la solució negociada del conflicte armat a Colòmbia, basada en 
dubtoses proves per tal com els esmentats "ordinadors de Raúl Reyes" van ser manipulats per la 
intel·ligència militar i no es va conservar la "cadena de custòdia" dels mateixos, per la qual cosa 
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manquen de validesa probatòria. La parlamentària, una setmana enrere, en una compareixença 
davant el Parlament Europeu, havia demanat als Governs d'Europa pressionar el Govern colombià 
a obrir un procés de pau per la via del diàleg. Allà mateix va qualificar a Colòmbia com una 
"immensa fossa comuna", en al·lusió directa a les fosses trobades al cementiri de La Macarena - 
Meta, en la que s'han trobat, fins ara prop de 500 cadàvers "NN" i a les prop de 4.000 fosses 
comunes que ja han estat trobades per les autoritats, després de les confessions de paramilitars 
que s'han desmobilitzat. Per motiu d'aquesta qualificació, la senadora Córdoba va ser 
desautoritzada per la direcció del seu partit, el Liberal, que va dir que aquesta actitud no és de la 
col·lectivitat i va acusar la senadora de fer política amb la pau. En contrast, la Procuradoria va 
demanar a la Cort Suprema de Justícia absoldre Mario Uribe Escobar, expresident del Congrés i 
cosí de l'expresident Álvaro Uribe, l'absolució en el procés que s'avança en la seva contra per 
haver-lo trobat compromès amb el paramilitarisme a Colòmbia. En les seves confessions el cap 
paramilitar Salvatore Mancuso ha revelat que Mario Uribe va ser elegit senador, gràcies al 
suport del paramilitarisme a Antioquia i la Costa Nord i a les ordres donades pel mateix Mancuso 
per pressionar els electors en aquestes regions a votar pel senyor Uribe Escobar. El Tiempo, El 
Colombiano, El Nuevo Siglo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, 18/09/10 – 
01/10/10 
 
Entretant, l'Alt Comandament militar ha anunciat que s'incrementaran les operacions militars 
contra els bastions d'Alfonso Cano, comandant general de les FARC, en el departament de Tolima, 
i de Pastor Alape, nou membre del Secretariat, al Sud de Bolívar, així com la implementació 
d'una estratègia renovada per combatre a les guerrilles i a la delinqüència a les ciutats que han 
vist incrementar els seus índexs d'homicidis, ocorreguts principalment per enfrontaments entre 
bandes que disputen el control de territoris urbans per a les seves activitats d'extorsió, narcotràfic 
i altres pròpies del crim organitzat. Aquestes bandes urbanes han crescut com a conseqüència de 
l'absència de programes de reinserció per als paramilitars que van fer desistiment de les armes, 
així ho han advertit analistes i acadèmics que estudien els fenòmens urbans. El Colombiano, El 
Mundo – Medellín, El Tiempo, El Espectador, La Opinión – Cúcuta, 18/09/10 – 01/10/10 
 
D'una altra part, el coordinador resident de l'ONU a Colòmbia, Bruno Moro, va recolzar la decisió 
del president Juan Manuel Santos, de no permetre mediacions en eventuals diàlegs de pau. Va dir 
el funcionari que les "mediacions a Colòmbia no han estat positives", qui a més va asseverar que si 
bé és important negociar amb les guerrilles "aquest no és l'únic mecanisme per assolir la pau", i va 
proposar crear espais de discussió amb la societat civil perquè la reconciliació es faci realitat. 
Mentrestant, l'Oficina Internacional de drets Humans - Acció Colòmbia (OIDHACO), que agrupa 
prop de trenta organitzacions internacionals i amb seu a Brussel·les, va sol·licitar a la Unió 
Europea (UE) que nomeni un representant especial per a la pau a Colòmbia. OIDHACO havia 
demanat anteriorment a les autoritats de Colòmbia i de l'UE que el tema de la pau sigui 
protagonista a l'agenda política nacional i internacional. La declaració d'aquesta plataforma 
assegura que malgrat que tant el govern com les guerrilles han declarat estar oberts per al diàleg, 
han faltat mostres clares de voluntat política per fer-ho. Conclou demanant a les parts enfrontades 
el més absolut respecte als drets humans i al Dret Internacional Humanitari. El Tiempo, El 
Espectador, CMI – Tv, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 18/09/10 – 01/10/10 
 
El ministre de Seguretat d'Equador, Javier Ponce, va demanar al seu homòleg d'EUA, Robert 
Gates, amb qui es va reunir al Pentàgon, que EUA insisteixi davant de Colòmbia perquè 
mantingui una presència més clara i definida en la línia de frontera entre els dos països. El 
ministre Ponce va argumentar que ja que EUA col·labora molt intensament amb el govern 
colombià en la lluita contra les guerrilles i el narcotràfic, que també actuï per assegurar una 
millor presència a la frontera. Ponce va indicar que mentre l'Equador ha instal·lat 19 
destacaments amb més de 10.000 militars a la frontera, Colòmbia sola té 3 destacaments. Va 
finalitzar el ministre dient que EUA destinarà una ajuda de 15 milions de Dòlars per col·laborar 
amb el Pla Equador, un programa que busca millorar les condicions de vida dels habitants de les 
poblacions frontereres, com l'única possibilitat de protegir i defensar la frontera de grups 
irregulars. El Nuevo Siglo, El Universo – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 18/09/10 – 01/10/10  
 
Finalment, una profunda crisi viu l'Equador, arran de que la policia a Quito segrestés el president 
Rafael Correa, en una temptativa fallida de cop d'Estat. Els policies, aparentment inconformes 
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per una reforma de caràcter administratiu i laboral, van atacar el president quan intentava 
dialogar amb ells a la caserna general de la Policia de Quito. La pressió de la població civil i el 
suport dels països de l'UNASUR i de l'ALBA van ser determinants per avortar el cop. La cúpula 
militar tardanament va oferir el seu suport i obediència al mandatari, així com la subjecció al 
poder civil i a la Constitució Nacional. El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va oferir 
el seu suport al president Correa a qui va reconèixer com a mandatari legítim i va ordenar el 
tancament de la frontera amb l'Equador. El president Santos va viatjar a Argentina per assistir a 
una Cimera extraordinària de Caps i Caps d'Estat de l'UNASUR, per analitzar la situació. Telesur 
– Tv, El Universo – Ecuador, El Comercio – Ecuador, El Tiempo, Presidencia, 18/09/10 – 
01/10/10 
 
 


