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Esses crimes não são os de um louco. Um
louco é irresponsável. Esses crimes são os
de um fanático e de ummonstro”
Nicolas Sarkozy, presidente da França

Eu acho...

“Mohamed Merah
pode ter se associado
ao Jund Al-Kilhafah
enquanto treinava
na fronteira afegã-
paquistanesa. Ao
reivindicar os
atentados em Toulouse, essa facção
pretende se tornar mais popular na
mídia e maior. É difícil dizer quantos
membros fazem parte do grupo. Outras
organizações da Ásia Central, inclusive
do Turcomenistão, realizam operações
no Afeganistão. Acredito que o Jund
Al-Kilhafah tenha hoje, em suas
fileiras, entre 30 e 40 militantes.”

» JJaacobb Zeennnn,,
analista da Jamestown Foundation

Análise da notícia
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Ouça podcasts com Christian Malard e
Jacob Zenn. Escute o som dos tiros durante
a invasão da polícia. Veja galeria de fotos.
Leia a cronologia das 32 horas de cerco.

FRANÇA

Cerco aos radicais
Operaçãode32horas termina comamortedo “assassinodeToulouse”, após intensa trocade tiros comapolícia. Emcampanha, Sarkozy
anunciaa intençãodeendurecer as leis contrao terror. Especialistas alertamsobre risco eleitoral eadmitemqueextremista viroumártir

No horizonte,
o 2º turno
» SILVIO QUEIROZ

Os episódios de Toulouse se de-
senrolaram em um período deci-
sivo da campanha para o primei-
ro turno da eleição presidencial,
com Nicolas Sarkozy e o socialista
François Hollande disputando
cabeça a cabeça o primeiro lugar
nas pesquisas — ambos tocando o
patamar de 30% das intenções de
voto. O presidente vinha crescen-
do justamente com um discurso
mais duro em torno da imigração
e da integração cultural. A guina-
da lhe permitiu recuperar eleito-
res da direita chamada clássica
que haviam desgarrado para a ex-

trema direita, representada por
Marine Le Pen.

Os próximos lances do governo
e as próximas sondagens darão
um panorama mais preciso desse
movimento na opinião pública, e
também de como se sairá Hollan-
de.O candidato do PS ficou em di-
ficuldade para atacar o adversá-
rio, e ao mesmo tempo não pode
endossar o mesmo discurso. Mas
Sarkozy tem pela frente uma pos-
sível armadilha:,na perspectiva
de um segundo turno, não lhe
bastam os votos de Le Pen para
superar a desvantagem que tem
atualmente para o socialista (54%
a 46%). Tanto mais que, nas últi-
mas semanas, o candidato que
mais cresce é outro esquerdista,
Jean-Luc Mélenchon,que superou
a ultradireitista e assumiu o ter-
ceiro lugar, com 14%.

Palavra do
especialista

Pontos para
o presidente
» CHRISTIAN MALARD

“Adisputaentre
o presidente Nico-
las Sarkozy e o so-
cialista François
Hollandetemacir-
rado nos últimos
dias. No entanto,
ainda existe um grande vácuo en-
tre os dois candidatos para um
eventual segundo turno.Enquanto
Hollande conta com 55% das in-
tenções de votos, Sarkozy tem 45%.
Eu estou convencido de que o que
ocorreu em Toulouse impulsio-
nará a candidatura do presidente,
no primeiro e no segundo turnos.

Os franceses começam a perce-
ber que Sarkozy tem atuado de
modo bastante responsável e frio
em relação à forma com que a cri-
se mundial tem afetado a econo-
mia do país e no gerenciamento
pós-ataques terroristas. As pes-
soas apreciam, creem que Sarkozy
é um líder em assuntos interna-
cionais e veem nisso uma vanta-
gem sobre Hollande. O homem
que foi eleito cinco anos atrás pa-
ra reformar o país teve um com-
portamento caótico algumas ve-
zes.Os eleitores não gostaram.

Hollandeexibe forte sentimento
anti-Sarkozy e nada tem a oferecer.
Suas propostas remontam à déca-
da de 1980, quando François Mi-
terrand era presidente. Sarkozy
quer tirar vantagem das quatro se-
manas que antecedem as eleições
de 22 de abril. O tema terrorismo
com certeza o ajudará.”

ChristianMalard é analista
político daTVFrance 5, emParis.

» RODRIGO CRAVEIRO

C
om a morte do extremista
islâmico que pretendia
“colocar a França de joe-
lhos”, o presidente Nicolas

Sarkozy anunciou ontem que de-
seja punir a apologia ao terroris-
mo ou o apelo ao ódio e à violên-
cia na internet, em viagens ou na
prisão. “A partir de agora, qual-
quer pessoa que consultar pági-
nas na internet que promovam a
violência será castigada penal-
mente. Qualquer pessoa que se
deslocar para o estrangeiro para
seguir trabalhos de doutrinamen-
to de ideologias que levam ao ter-
rorismo será castigada penal-
mente”, avisou ele, em declaração
à imprensa, no Palácio do Eliseu.

Sarkozyteráquepisaremovos:
mais de 6 milhões de muçulma-
nos vivem na França e, além de
não entrar em conflito com os se-
guidores do islã, ele precisará
manter a cautela para não afastar
os eleitores de centro-direita — o
que lhe custaria o poder. “Ele não
pretende estigmatizar os muçul-
manos, não quer considerar que
muitos estejam ligados aos fun-
damentalistas ou à rede Al-Qae-
da”, afirmou ao Correio o francês
Christian Malard, analista políti-
co da emissora TV France 5 (leia
Palavra do especialista).

O fim de 32 horas de cerco ao
francês de ascendência argelina
Mohamed Merah surpreendeu
até a Raid, força de elite da polícia.
Cercado por 300 agentes, o autor
do massacre na escola judaica de
Ozar Hatorah e executor de três
militaresmontouposiçãodecom-
bate dentro da banheira. Estava
com os pés submersos em 30cm
de água, vestia uma djelaba (um
traje longo e típico do norte da
África), um colete à prova de balas
e jeans. Às 11h10 (7h10 em Brasí-
lia), a Raid invadiu o primeiro an-
dar do prédio situado na Rue du
SergentVigné, no bairro de Crox-
Daurade, leste deToulouse.

Com a ajuda de câmeras espe-
ciais, os agentes localizaram Me-
rah no banheiro. O terrorista le-
vantou-se com uma pistola Colt
.45 nas mãos, fez mais de 30 dis-
paros contra os policiais e saltou
da janela atirando. As forças espe-
ciais responderam com 300 balas.
Um franco-atirador selou o desti-
no de Merah, atingindo-o na ca-
beça. “Foi uma noite difícil, escu-
tamos explosões. O mais impres-
sionante ocorreu às 11h30, com
muitos disparos que duraram sete
minutos”, relatou ao Correio Félix
Debons, de 28 anos, deToulouse.

Ao comentar a morte de Me-
rah, Sarkozy qualificou-o de
“monstro” e de “fanático”. “Esses
crimes não são os de um louco.
Um louco é irresponsável. Esses
crimes são os de um fanático e de
um monstro”, disse o presidente,
durante reunião de campanha
em Estrasburgo (leste). “Buscar

uma explicação para o gesto des-
te fanático, deste monstro, deixa
entrever a menor compreensão
em relação a ele ou pior ainda,
procurar qualquer pretexto seria
uma falta moral”, acrescentou.

Benefícios
Especialista em extremismo na

Europa pelo Institut de Relations
Internationales et Stratégiques
(Iris, em Paris), Jean-Yves Camus
disse ao Correio que tanto Sarko-

zy quanto o socialista François
Hollande — seu adversário nas
eleições de 22 de abril — se bene-
ficiaram da crise emToulouse, por
causa da postura calma e eficien-
te. “Se não houver polêmica sobre
o modo com que a polícia lidou
com o caso Merah, retornaremos
em breve à campanha normal,
com foco na economia. Se ficar
provado que nem tudo foi feito
para evitar que o assassino trans-
formasse suas palavras em ação,
Sarkozy ficará enfraquecido.”

Os franceses se perguntam por
que a polícia não impediu Merah
de atacar a escola judaica se ele já
vinha sendo rastreado desde que
retornou do Paquistão e do Afega-
nistão, em 2011. “Compreendo
que possa ser levantada a questão
sobre se houve falhar ou não e, se
houve, é preciso esclarecer isso”,
disse o chanceler Alain Juppé à
agência France-Presse. Para Tho-
mas Klau, chefe do escritório em
Paris do European Council on Fo-
reign Relations, é pouco realista

esperar que todos os suspeitos de
ligação com extremistas sejam
submetidos a uma vigilância con-
tínua. “O envio de forças de segu-
rança necessárias para garantir
tal aparato seria problemático em
um Estado democrático”, admitiu
à reportagem.

Camus concorda com Klau.
“Sob a legislação francesa, você
não pode prender alguém porque
essa pessoa viajou para um cam-
po de treinamento terrorista no
Paquistão. A única opção seria

mudar o Código Penal”, declarou.
Ele crê que a campanha passará a
focar o lugar do islã na França. “O
endurecimento da lei contra a in-
citação ao discurso do ódio atinge
muçulmanos não jihadistas, mas
adeptos da retórica anti-Ociden-
te”, disse o especialista do Iris. So-
bre a questão da imigração, Ca-
mus aconselha Sarkozy a não
adotar uma guinada para a direi-
ta. “Se o fizer, correrá o risco de
perder o voto da centro-direita,
decisivo para a vitória”, afirmou.

“Esta operação bendita sacu-
diu os pilares dos sionistas cruza-
dos no mundo inteiro (…) e nós a
reivindicamos.” A mensagem, as-
sinada pela organização Jund Al-
Kilhafah (“Os soldados do califa-
do”), foi divulgada ontem no site
Shamikh — conhecido por exi-
bir comunicados da rede Al-Qae-
da. De acordo com o comunica-
do, a matança deTolouse foi pra-
ticada por “Yusef, o francês”,
“um dos cavaleiros do islã”. A
facção, ligada à rede Al-Qaeda
no Magreb Islâmico, exigiu que o
governo da França “revise sua
política em relação aos muçul-
manos no mundo e abandone as
tendências hostis ao islã”.

Por telefone, o norte-america-
no Jacob Zenn, analista da James-
town Foundation e especialista
sobre o Jund Al-Kilhafah, afirmou
ao Correio que a facção foi fun-
dada no Cazaquistão e se baseia
na fronteira entre Afeganistão e
Paquistão. “Os militantes do Jund
Al-Kilhafah operam com grupos
jihadistas e com o Talibã paquis-
tanês. O grupo surgiu em dezem-
bro de 2010, depois que o gover-
no cazaque baniu a sharia (lei is-
lâmica). Naquela mesma época,
atacou forças da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan)
em território afegão”, explicou.

Para Zenn, o Jund Al-Kilfalah
pode estar ajudando a formar

uma nova geração de extremis-
tas: os “lobos solitários”, que,
após receberem treinamento no
Afeganistão e no Paquistão, são

enviados de volta aos seus países,
com missões de ataque.

O francês Jean-Charles Bri-
sard, especialista em Al-Qaeda,
aposta que as redes do terror usa-
rão a morte de Merah como pro-
paganda, seduzindo outros radi-
cais muçulmanos a se alistarem
na jihad (guerra santa). “Merah
será considerado um mártir, pois
morreu em combate. As facções
querem mostrar que permane-
cem ativas, mesmo após a elimi-
nação de um indivíduo que tinha
ligações com grupos terroristas”,
explicou à reportagem.

OtambémfrancêsClaudeMo-
niquet, diretor do Centro Euro-
peu de Segurança e Inteligência

Estratégica (em Bruxelas), segue
a linha de raciocínio. “Para os
jihadistas, a morte de Merah é co-
mo um Santo Graal. Ela motivará
outros extremistas a agirem da
mesma forma”, alerta.

Vídeos
A polícia encontrou as grava-

ções em vídeo dos assassinatos de
Merah. Na filmagem da execução
de um soldado francês em Tolou-
se, ele diz à vítima: “Você matou
meus irmãos, eu matarei você”.
Em outro vídeo, Merah aparece
fuzilando dois militares em Mon-
tauban, enquanto grita “Allahu
Akbar” (“Deus é grande”). (RC)

Organização ligada à Al-Qaeda reivindica ataques

MohamedMerah: “Vocêmatou
meus irmãos, eumatarei você”

France 2/AFP

France 2/AFP

Pascal Pavani/AFP
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MembrosdaRaid,a forçadeelitedapolícia francesa,deixamoprédio,nobairrodeCrox-Daurade,apósmataremMohamedMerahcomumtironacabeça


