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100 kg
de cocaína surgiram boiando
em uma praia da Noruega. A
polícia acredita que os pacotes
foram perdidos no mar por trafi-
cantes e afirma que o destino
original da droga não era o país

NORUEGUESA
CARACOL

O Exército dos Estados Unidos
aposentou seu último dirigível
espião ainda em atividade. O
equipamento, que tem a altura
de um prédio de sete andares e o
comprimento de um campo de
futebol americano, custa cerca
de US$ 500 milhões e foi uma

das maiores apostas já feitas pe-
lo Pentágono na área de vigilân-
cia secreta de territórios.

WIRED

Felipe Corazza

O americano Walter Unbehaun,
de 73 anos, roubou um banco em
Chicago apenas para poder vol-
tar à cadeia. Unbehaun passou a
maior parte da vida preso e não
conseguiu se adaptar à vida em
liberdade. Ele levou US$ 4 mil do
caixa e foi pego no dia seguinte.

Ladrão assalta banco
para regressar à cadeia

CHICAGO SUN-TIMES
Colômbia investiga furto
de malas de deportados

Homem é indiciado por
‘pornografia extrema’

THE SUN

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

EUA aposentam último
dirigível militar espião

●✽
ROGER
COHEN
THE NEW YORK TIMES

As autoridades de aviação civil
da Colômbia abriram uma inves-
tigação sobre repetidos furtos
de malas de colombianos depor-
tados da Espanha. Bagagens de
diversos cidadãos enviados de
volta a Bogotá pelos espanhóis
desapareceram na chegada.

Baba Ahmed
ASSOCIATED PRESS / TIMBUCTU

Na pressa da fuga de Timbuctu,
no mês passado, combatentes
da Al-Qaeda deixaram para trás
um precioso documento: debai-
xo de uma pilha de papéis e de
lixo, foi encontrada uma carta se-
creta detalhando a estratégia da
rede de terror para conquistar o
norte do Mali.

O papel constitui uma oportu-
nidade inédita para se ter uma

ideia do modus operandi da rede
terrorista. A Al-Qaeda, indica o
documento, previra a interven-
ção militar que a desalojaria, em
janeiro, e reconhecera suas pró-
prias vulnerabilidades.

A carta mostra também as divi-
sões internas da filial da Al-
Qaeda no Norte da África sobre a
rapidez e o rigor com que a lei
islâmica deve ser aplicada. O co-
mandante, por exemplo, expres-
sa consternação diante da flage-
lação de mulheres e da destrui-
ção dos monumentos de Tim-
buctu.

O arquivo também não deixa
dúvidas de que, apesar de uma
retirada temporária no deserto,
a Al-Qaeda está determinada a
operar na região por muito tem-
po. Para isso, pode fazer conces-

sões de curto prazo em matéria
de ideologia com o objetivo final
de conquistar aliados.

CEO. O documento de mais de
nove páginas, encontrado pela
Associated Press em um edifício
ocupado pelos extremistas islâ-
micos por quase um ano, é assi-
nado por Abu Musab Abdul Wa-
dud – nome de guerra de Abdel-
malek Droukdel –, escolhido por
Osama bin Laden para dirigir o
braço africano da Al-Qaeda. A
avaliação lúcida, ponto por pon-
to, redigida no mesmo estilo de
um memorando de um CEO aos
seus diretores, aponta aos seus
jihadistas no Mali o que eles fize-
ram de errado nos últimos me-
ses e o que devem corrigir.

Droukdel, o emir da Al-Qaeda

no Magreb Islâmico, afirma que
seus combatentes mostraram
pressa e brutalidade excessivas
na aplicação da sharia no norte
do Mali. Comparando a relação
da Al-Qaeda com o Mali à de um
adulto com uma criança, ele os
insta a serem mais cuidadosos,
como um pai: “A criança tem
poucos meses, engatinha, e ain-
da não conseguiu ficar em pé”.
“Se quisermos realmente nos
manter firmes sobre nossas per-
nas neste mundo cheio de inimi-
gos ansiosos por se lançarem so-
bre nós, devemos ajudá-la, pegá-
la pela mão e ampará-la até que
aprenda a ficar de pé.”

Ele recrimina os combatentes
por terem usado de força excessi-
va e os adverte de que, caso não
se moderem, poderão compro-

meter todo o seu projeto. “Todo
erro nesta fase importante da vi-
da da criança representará uma
carga enorme para os seus om-
bros. Quanto maior o erro, mais
pesada a carga sobre seus om-
bros, e acabaremos sufocando-a
e provocando a sua morte.”

A carta está dividida em seis
capítulos, três dos quais foram
recuperados pela AP, juntamen-
te com algumas páginas soltas,
encontradas no chão do Departa-
mento de Auditoria Regional do
Ministério das Finanças. Segun-
do os malineses, o edifício, um
dos vários que os extremistas to-
maram na cidade, era bem guar-
dado, com dois bloqueios e um
zigue-zague de barreiras para di-
ficultar a entrada. / TRADUÇÃO DE

ANNA CAPOVILLA

O sucesso
que fracassou
EUA ignoram Salam Fayyad, negociador palestino mais
progressista, e acordo de paz fica cada vez mais distante

O chinês radicado em Londres
Sen Luo foi indiciado e pode ser
condenado à prisão pela posse
de “pornografia extrema”. A polí-
cia descobriu mais de 800 vídeos
no computador de Sen com ima-
gens consideradas “revoltan-
tes” pelos promotores.

Carta achada no Mali revela táticas da Al-Qaeda
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Opensador palestino
mais progressista e
inovador a respeito
de um acordo de paz
no Oriente Médio
foi isolado nos últi-

mos anos. Solapado por Israel, enfra-
quecido pelo sectarismo de seu pró-
prio povo, incapaz de se reunir uma
vez que fosse com o presidente Ba-
rack Obama, esse dinâmico líder pa-
lestino está chegando ao seu limite.

A história de Salam Fayyad, pri-
meiro-ministro da enfraquecida Au-
toridade Palestina (AP), na Cisjordâ-
nia, é um caso de uma oportunidade
desperdiçada. Obama, que preferiu
não se encontrar com Fayyad em seu
primeiro mandato, poderá fazê-lo
durante sua visita à região no próxi-
mo mês. O que o presidente ouvirá é
como as coisas ficam ruins quando
os Estados Unidos olham para o ou-
tro lado.

Formado no Texas, mais interessa-
do pelo futuro que atormentado pe-
lo passado, um ex-funcionário do
Fundo Monetário Internacional de-
terminado a combater a corrupção e
estabelecer a segurança, mais um rea-
lizador do que um sonhador, Fayyad
era um novo tipo de líder palestino.
Um pragmático contra a violência
com uma genuína disposição para
um acordo territorial.

Para Israel, ele era um enigma: um
parceiro em potencial, mas também
o político do inferno. Pois, se o fayya-
dismo era a nova face razoável da Pa-
lestina, por que a Palestina não conse-
guiu ser criada? No mês passado, em
Ramallah, conversei com Fayyad du-
rante algumas horas. Havia negocia-
do a travessia de Israel para a Cisjor-
dânia, cruzando o muro para a confu-
são na qual os israelenses preferem
não pensar, passando por professo-
res em greve que não haviam sido pa-
gos porque a AP está sem dinheiro.

Encontrei o primeiro-ministro
bem vestido e, como sempre, de mau
humor. Seu programa de preparação
para cidadania, que ganhou o selo de
aprovação do Banco Mundial antes

de sua conclusão, em agosto de 2011, foi
um sucesso que fracassou. Não deu em
nada. “Tudo andou de maneira negati-
va”, disse Fayyad. “Na prática, Israel
nunca me apoiou. Na verdade, foi bas-
tante hostil. O regime de ocupação está
mais entranhado, sem nenhum sinal de
que esteja começando a dispensar o con-
trole de nossas vidas.”

“Há mais assentamentos, mais violên-
cia de colonos, mais intrusão em todos
os aspectos da vida palestina e há ações
toleradas que são absolutamente inacei-
táveis, como tornar sistematicamente
inóspito o Vale do Jordão, cerca de um
quarto de nossa massa territorial”, afir-
mou Fayyad. “Estive recentemente nu-
ma tenda com pessoas dali – a maioria
dos palestinos no vale é nômade – e elas
estavam a metros de distância de um
encanamento central. Elas não só não
tinham acesso à água corrente como
até as cisternas eram sujeitas a confis-
cos pelo Exército israelense.”

Enquanto conversávamos, três pales-
tinos desarmados foram mortos na Cis-
jordânia em circunstâncias obscuras pe-
los israelenses – dois rapazes, de 15 e 16
anos, e uma mulher de 22, que marcha-
vam num câmpus universitário ao sul
de Belém. “O tratamento de protestos
não violentos tem sido muito violen-
to”, disse Fayyad.

Nenhum israelense foi morto na Cis-
jordânia em 2012. Sob o controle de Fay-
yad, o treinamento das forças de segu-
rança palestinas, apoiado pelos EUA,
com a cooperação de Israel, trouxe as
armas para o controle estatal – pré-requi-
sito para a constituição de um Estado.

Israel, em geral, desfruta de uma cal-
ma que permitiu que as questões de em-
prego e melhores salários se tornassem
as principais preocupações dos israe-
lenses, enquanto a questão dos palesti-
nos se tornava periférica. A economia
da Cisjordânia cresceu em circunstân-
cias difíceis.

Apesar de ter falado pela primeira vez
em dois Estados para dois povos em
2009, o primeiro-ministro israelense,
Binyamin Netanyahu, pareceu enviar a
seguinte mensagem a Fayyad: bom com-
portamento traz mais punições. “As

pessoas dizem que Netanyahu perma-
nece no poder pelo bem do poder”, dis-
se Shlomo Avineri, cientista político is-
raelense. “Não concordo. Ele tem uma
agenda central. Não vai ceder uma pole-
gada de Eretz Israel. Ele permanece no
poder para isso. O discurso sobre dois
Estados foi uma tática que ganhou três
anos de paz e tranquilidade. Ele disse
isso e não fez nada a respeito.” Eretz
Israel é um termo bíblico que se refere à
área entre o Mar Mediterrâneo e o Rio
Jordão, abarcando toda a Cisjordânia.

“O mundo não acredita que estamos
sendo sérios sobre dois Estados em ra-
zão da política de assentamentos. Se es-
tamos construindo por todos os luga-
res, onde será o Estado palestino?”,
questionou um membro desiludido do
governo de Netanyahu.

Fayyad vê uma tentativa de solapar a
AP. “Ainda acredito que a Autoridade
Palestina seja um elemento-chave no
esforço para resolver o conflito”, disse.
“Alguém precisa me explicar como algo
visto como central para construir a paz
é abandonado ao fracasso por três anos,
à beira da falência, e se faz de tudo para
corroer sua viabilidade política?”, recla-
ma Fayyad.

“Sofremos uma derrota doutrinária.
Não cumprimos o prometido. Eu repre-
sento o endereço do fracasso. Nosso po-
vo pergunta se a AP pode cumprir o que
promete. Enquanto isso, o Hamas ga-
nha reconhecimento e é fortalecido. Es-
se é o resultado da nulidade. Não é só
que andamos tendo um mau dia”, afir-
mou.

Parte dessa “nulidade” veio de Wa-
shington e de Obama. “Após a fracassa-

da tentativa de barrar a expansão dos
assentamentos israelenses, o governo
desistiu”, disse Fayyad. “Após o primei-
ro ano no cargo, a diplomacia america-
na mudou para a manutenção – fazer o
processo andar, em vez de examinar os
problemas.”

Portanto, tem havido uma deriva ne-
gativa, em grande parte pacífica, mas ca-
da vez mais inquieta. “O risco é de uma
recaída num ciclo de violência”, disse
Fayyad. “Quando você continua levan-
do pancadas na cabeça, sabe que um dia
cairá a última gota d’água.”

Ele identificou alguns problemas: ex-
pansão dos assentamentos; incursões
militares israelenses em áreas controla-
das pelos palestinos; incapacidade de es-
tender a presença de segurança palesti-
na na Cisjordânia; o processo “comple-
xo e caprichoso” de ganhar acesso aos
mais de 60% da Cisjordânia conhecidos
como “Área C” e sob controle militar
israelense direto; o uso israelense da ar-
recadação fiscal como torneira que po-
de ser aberta e fechada para prejudicar a
AP; a falta de acesso à tecnologia 3G e o
controle israelense das frequências; e a
dificuldade de exportar para Israel. To-
dos esses fatores juntos, segundo ele,
tornam a governança “impossível”.

Depois, é claro, há a questão interna
palestina, agora referida como um pro-
blema de “reconciliação”. O movimen-
to nacional palestino é enfraquecido
por sua divisão. O Hamas governa na
Faixa de Gaza. O presidente Mahmoud
Abbas e a Fatah, na Cisjordânia.

Os palestinos ainda não decidiram se
é uma a guerra entre dois nacionalis-
mos com pretensões rivais à mesma ter-

ra – um conflito que, em teoria, pode-
ria ser resolvido por um acordo, co-
mo Fayyad acredita – ou se é uma
guerra anticolonial, comparável ao
conflito argelino, cujo resultado fi-
nal teria de ser a expulsão dos judeus
e a destruição do Estado de Israel,
como o Hamas defende.

A abordagem absolutista – a não
aceitação das linhas de 1967 com tro-
cas de terras e a rejeição da resolução
de 1947 da ONU para criar o moder-
no Estado de Israel – levou à derrota
e à humilhação palestina. Todas as
evidências são de que ela continuará
a fazê-lo.

As conversas sobre reconciliação,
até agora, só produziram acordos inú-
teis. “Essa rivalidade e a instabilida-
de são muito destrutivas”, disse Fay-
yad. “O requisito mais básico para es-
se plano decolar é, primeiro, seguran-
ça. Se todos estivermos comprometi-
dos com a não violência, isso será bá-
sico para nossos interesses. Precisa-
mos formalizar a questão: o cami-
nho da não violência para a liberda-
de. Se pudermos nos unificar sob es-
sa bandeira, ela seria uma base ade-
quada. Afinal, boa parte da coalizão
atual em Israel não concorda com
uma solução de dois Estados.”

O Hamas, de acordo com o primei-
ro-ministro, é um filho da Irmanda-
de Muçulmana, com a qual os EUA
agora “se relacionam de maneira
aberta”. O outro ingrediente funda-
mental para o movimento palestino
é a realização de eleições neste ano,
segundo Fayyad.

“As eleições são cruciais. A coisa
que eu mais lamento é a falta de um
Legislativo operante. Precisamos re-
construir nosso sistema político de-
mocraticamente com eleições em
Gaza e na Cisjordânia. A democra-
cia não pode se realizar com uma
única eleição. Creio que Abbas deva
emitir um decreto convocando elei-
ções e, se o Hamas disser não, que
seja.”

O primeiro-ministro seguiu:
“Não tenho nenhuma prerrogativa.
Fiz o que pude. Estou completamen-
te satisfeito com isso e em paz comi-
go. Não quero ser fonte de proble-
mas para ninguém. Simplesmente
não é aceitável continuar fazendo is-
so enquanto se prega a democracia.
Um Legislativo operante pode lhe
dar sinal verde. O fato de ele não exis-
tir não significa que não deva haver
uma restrição autoimposta.”

Fayyad chegou ao limite. Já o fayya-
dismo é outra questão. “As pessoas
voltarão a essa história”, disse. “Isso
tem relação com uma nova maneira
de pensar. E as ideias têm um poder
duradouro.” / TRADUÇÃO DE CELSO
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Memorando. Papéis que
militantes deixaram no Mali

Encontrado em Timbuctu,
relatório secreto feito por
líder da célula terrorista
local critica imposição
‘rápida demais’ da sharia
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