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بهدوء

ّ
ّ
مليونية باريس؛ أين بندر والجوالني وعلوش؟
ناهض حتر
حــن يـتـصـ ّـدر بنيامني نتنياهو وأحـمــد داود
ّ
مليونية بــاريــس ضــد اإلره ــاب؛ يكون
أوغـلــو،
ال ـســؤال مـشــروعــا ،بــل ملحًا ،عــن غـيــاب بندر
ب ــن سـلـطــان وأبـ ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي وزهـ ــران
ّ
عــلــوش ،عــن املسيرة «الجمهورية» للتضامن
م ــع مـ ـح ــرري ّ
ورس ـ ــام ـ ــي ص ـح ـي ـفــة «ش ــارل ــي
أيبدو»؛ مئات األلــوف من الفرنسيني البسطاء
امل ــذع ــوري ــن امل ـف ـجــوعــن ،ن ــزل ــوا إل ــى امل ـيــاديــن،
دفاعا عن نمط حياتهم ،وإص ــرارا على القيم
تحد جماهيري لإلرهابيني ـ ـ
الجمهورية ،في ٍ
األدوات؛ إنما يغدو املشهد كاريكاتوريا ،طاملا
ّ
أنهم يصطفون وراء اإلرهابيني ـ ـ القادة ،وفي
مقدمهم فرنسوا هوالند.
تــابــع هــوالنــد ،بــإلـحــاح أك ـبــر ،سـيــاســات سلفه
نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،الـقــائـمــة عـلــى اسـتـخــدام
الجماعات التكفيرية اإلرهابية لتحقيق أوهام
اس ـت ـعــادة االسـتـعـمــار الـفــرنـســي فــي ســوريــا؛
امل ـخــابــرات الفرنسية اسـتـنـفــرت ،مـنــذ ،2011
كل قواها ،لتصنيع وتأهيل وتلميع معارضني
سوريني مرتبطني بها ،أنفقت أمــواال ،وهربت
أسـلـحــة ،وقــدمــت الــدعــم السياسي واإلعــامــي
للمسلحني في سوريا ،وتمنعت ،علنًا ،عن منع
املجاهدين الفرنسيني مــن السفر إلــى تركيا
فسوريا؛ ذلك أن باريس «ال تستطيع أن تمنع
مواطنيها من املشاركة في القتال في سبيل

الحرية»! ورغم كل التحوالت ،حتى في املواقف
األم ـي ــرك ـي ــة واألوروب ـ ـي ـ ــة ،األكـ ـث ــر بــراغ ـمــات ـيــة،
ظلت بــاريــس متمسكة بـهــدف اسـقــاط الــدولــة
السورية ،بأي ثمن ...يدفعه الشعب السوري؛
لـكــن ،كــان مــا ســوف يـكــون بــالـضــرورة ،صار
على الفرنسيني أن يواجهوا ،هم أيضا ،القتل
ّ
على أيدي الجماعات التي دعمها حكامهم.
ف ــي لـيـبـيــا ،كــانــت فــرنـســا ه ــي األف ـع ــى األكـثــر
ّ
وسما؛ «املفكر الغربي» ،برنار هنري
نشاطا
ليفي ،وجد أذنا صاغية لدى ساركوزي« :هذه
فرصة فرنسا»! ومن جهته« ،املفكر العربي»،
َ
عزمي بشارة ،هاج وماج وراء التدخل القطري
إلسقاط العقيد معمر القذافي؛ ال تنسوا ،هنا،
«املفكر التركي» ،أحمد داود أوغـلــو ...وتركيا،
وح ـلــف ال ـن ــات ــو ،ب ـق ـيــادة خـلـفـيــة م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة :هجوم «ديموقراطي» شامل؛ الطائرات
فــي السماء واإلرهــاب ـيــون على األرض؛ ولغوا
في الدم الليبيّ ،دمــروا البلد ،وتركوها لصراع
الـجـهــاديــن ،مـفـكـكــة ،م ـن ـهــارة ،وثـلــث سكانها
مـ ـ ـش ـ ــردون ،ب ـي ـن ـمــا ت ـق ـت ــرح ف ــرنـ ـس ــا ،تــدخــا
ّ
عـسـكــريــا وتـمــنــي املـتـقــاتـلــن :سـنـعـتــرف َبمن
يسيطر على الحقول النفطية!
ال ن ــري ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة املـ ــاضـ ــي االس ـت ـع ـم ــاري
الفرنسي الطويل ،بكل جرائمه األكثر بشاعة
على مر التاريخ؛ فقط ،نتذكر أن دور فرنسا
في السنوات األربــع الكئيبة ملا يسمى «الربيع
ال ـعــربــي» ،كفيل بوصمها كــدولــة إرهــاب ـيــة؛ ال

نتحدث عــن إره ــاب الــدولــة فـقــط ،بــل عــن دولــة
ت ـس ـت ـخــدم اإلره ــابـ ـي ــن ك ـ ـ ــأداة ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية؛ اآلن ،الوحش يبدأ بنهش صاحبه.
وه ــو م ــا يـحـتــاج إل ــى تـضــامــن عــاملــي مــع أحــد
صانعي الوحوش اإلرهابية!
فــرنـســا تـثـيــر الـشـفـقــة ح ـقــا؛ فـكــل مــؤامــراتـهــا
وتدخالتها وجرائمها واألثـمــان التي تدفعها
ل ـقــاء سـيــاســاتـهــا الــوحـشـيــة ،لــن تنشلها من
وضعها الدوني كدولة من الدرجة الثانية؛ ففي
النهاية ،سيأتي األميركي ،بما لديه من قدرات
وبراغماتية ،لكي يحصد نتائج أعمال الحلفاء
الصغار ،فرنسا وتركيا والسعودية الخ
حتى بنيامني نتنياهو ،جاء إلى فرنسا ،لكي
يحصد نتائج سياساتها؛ يــريــد ،باملناسبة،
تشليح هوالند ،مواطنيه اليهود الفرنسيني؛ فال
يوجد مكان آمن لليهود ،في العالم كله ،سوى
إس ــرائ ـي ــل ،ال ــدول ــة ال ـي ـهــوديــة .ه ــوالن ــد يــرفــض،
(ولــم نعرف ،بعد ،رأي برنار ليفي الفرنسي
اليهودي) ،لكن مئات اإلرهابيني الذين أرسلهم
إلـ ــى س ــوري ــا ،سـ ـيـ ـع ــودون ،وي ـق ــدم ــون خــدمــة
ترويع اليهود الفرنسيني لحليفهم االسرائيلي؛
ه ــذا مــا سيفعله ،عـلــى األق ــل ،أع ـضــاء «جبهة
النصرة» املدينة لتل أبيب بالكثير :املعلومات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ،والـ ــدعـ ــم الـ ـ ـن ـ ــاري ،وم ـعــال ـجــة
الجرحى.
بتعامله مع إسرائيل ،ووقــوفــه ضد «داعــش»،
أث ـب ــت أبـ ــو م ـح ـمــد الـ ـج ــوالن ــي ،أنـ ــه «م ـع ـت ــدل»،

االئ ـتــاف ال ـســوري يشهد بــذلــك أيـضــا؛ إال أن
ال ـق ــرار األم ـم ــي ال ـخــاطــئ بــاعـتـبــار «ال ـن ـصــرة»
إرهابية ،حال دون حضور الجوالني ،مليونية
باريس؛ لكن كان على السعودية أن ترسل إلى
عاصمة النور ،رجلها املناضل ضد اإلرهــاب،
ّ
زهـ ـ ــران ع ــل ــوش ،أو ح ـتــى رئ ـي ـس ــه ،ب ـن ــدر بن
سلطان؛ عندها كان مشهد املسيرة الجمهورية
ضد اإلرهاب ،قد اكتمل!
املهم أن «داع ــش» كانت حــاضــرة فــي باريس؛
ص ـح ـيــح أن ال ـخ ـل ـي ـفــة ابـ ــو ب ـكــر الـ ـبـ ـغ ــدادي لم
يحضر شـخـصـيــا ،ولـكــن الـجـنــاح السياسي
ل ـ ـ «داع ـ ـ ـ ــش» ،ح ـض ــر ،م ـم ـثــا ب ــرئ ـي ــس وزراء
تــركـيــا ،أح ـمــد داود أوغ ـل ــو؛ هــل ه ـنــاك خــاف
بني الجناحني الداعشيني ،أم أنه مجرد توزيع
أدوار؟ هــذا ما سنعرفه في  18شباط املقبل،
حــن يعقد األمـيــركـيــون ،املــؤتـمــر الــدولــي ضد
اإلرهاب؛ هناك ،سيكون جون ماكني ـ ـ صديق
البغدادي ـ ـ في صــدارة املؤتمرين ،وسيأتينا
بالخبر اليقني.
بلغت العواصم الغربية أدنى درجات االنحطاط
فــي تــاريـخـهــا؛ فـعـجــزهــا عــن ال ـح ــرب ،يفرض
عـلـيـهــا ال ـت ـحــالــف ال ـع ـض ــوي م ــع الـتـكـفـيــريــن
ال ـط ــائ ـف ـي ــن اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ،س ــاح ـه ــا األقـ ـ ــوى
واألرخص لتدمير املتمردين من العالم العربي
إل ــى إيـ ــران إل ــى روس ـي ــا؛ أتـتــوقـعــون أن تظلوا
في مأمن أيها الفرنسيون والغربيون؟ نخب
مليونية البلهاء!

