84 døde i terrorangreb mod Nice.
Frankrig må bryde fuldstændigt med
Saudi-Arabien
Fra LaRouche-bevægelsens søsterorganisation i Frankrig, Solidarité & Progrès,
har vi modtaget følgende rapport:
Paris, 15. juli 2016 (Nouvelle Solidarité) – 84 døde, 19 sårede i kritisk
tilstand og flere end 100 andre sårede; dette er det makabre tabstal for det
seneste terrorangreb mod Frankrig, som fandt sted i Nice i går aftes kl. 23,
netop, som folk var ved at forlade fyrværkeriet i anledning af den 14. juli,
Frankrigs nationaldag. En 31-årig fransk-tunesisk terrorist kørte en lejet, hvid
lastbil og dræbte så mange, han kunne, med lastbilen, da han kørte ned ad en 2
km lang strækning af hovedavenuen, La Promenade des Anglais. Ved slutningen af
sin dræbende soldetur anvendte han et skydevåben af lav kaliber, før han selv
blev skudt ihjel af politiet.
Alt imens ingen endnu har taget ansvaret for dette terrorangreb, afslører et
hurtigt blik på miljøet omkring angrebet i Nice et helt miljø, der bidrog til
dette angreb. I de seneste fem år er byen Nice blevet ikke alene et centrum for
jihadisme i Frankrig, men også for rekruttering af jihadister til især Syrien
for at arbejde sammen med al-Nusra-organisationen, dvs. al-Qaeda i Syrien. I
centrum for dette netværk står en vis Omar Omsen, en franko-senegalesisk borger,
der startede som forbryder og dernæst konverterede til salafismen og blev en af
de vigtigste rekrutterer af jihadister til Syrien. Denne mand stiftede en
brigade (katiba) med henved 50 til 80 franskmænd, af hvilke henved 15 er fra
Nice, og som i øjeblikket er knyttet til al-Nusra og opererer i Syrien imod
Bashar al-Assad!
Men der er også saudiske forbindelser til Nice. I april i år afviste
borgmesteren i Nice, Christian Estrosi, fra Sarkozys parti Republikanerne, det
faktum, at folk, der stod på politiets S-fil – folk, der er under særlig
overvågning pga. islamisk radikalisering – var kommet ind i landet blandt en
saudiarabisk delegation, via Nices internationale lufthavn. I et interview til
RTL-radios Olivier Mazerole sagde han: »I august sidste år kom to personer, der
stod opført i S-filen, ind i landet uden nogen kontrol … som deltagere, der
rejste med den saudiarabiske konvoj.« Da Mazerole spurgte, om politiet blev
tvunget til at gøre det? Svarede Estrosi, »Ja, og jeg ved, at nogle af dem var
chokeret og talte om det, og de bar konsekvenserne.«

Er alt dette ikke foruroligende, når man ved, at Frankrig har været en leder i
kampen mod Assad og har rekrutteret og uddannet såkaldte »moderate oprørere«; at
Frankrig officielt har et særligt partnerskab med Saudi-Arabien, der strækker
sig helt til, at man den 6. marts tildelte Æreslegion-medaljen til Prins Salman
af Saudi-Arabien, slagteren af Yemen og Syrien; og at Laurent Fabius, Frankrigs
tidligere udenrigsminister, den 14. december 2012 jublede over, at »al-Nusradrengene gjorde et godt job« mod Assad?
Kendsgerningen er den, at, så længe Frankrig ikke afviser sit afskyelige
»særlige partnerskab« med Saudi-Arabien og sine tætte forbindelser til Katar og
Tyrkiet, vil det franske folk fortsat være gidsler for den jihadistiske terror,
som de selv promoverer imod den syriske præsident Bashar al-Assad i Syrien.

