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البعض بـ ))ربيع البالد يف حماولة لفهم ما حيدث يف عاملنا العريب من ثوراٍت متتاليٍة أو ما ُيسميه 
 .والدافع هلا معرفة السبب احلقيقي , ولكن البد منحقيقة الثورات العربية بني يديكم نضع العربية((,

، ثورات أين وصل بنا حالنا إىلإن احلديث عن )برنارد هنري ليفي( يقف بنا بعيدا للتأمل، 
أجل كلمة التوحيد )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(، كان  ، ال منقامت هبدف احلرية املزعومة دنيوية
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مفكراً  ف أنه ليس، إن من يتابع أخباره وتصرحياته وكتاباته يكتشعراهبا ذلك الرجل الصهيوين
وسهول  رجل ميدان عرفته جبال أفغانستان، ، إنهيًا يعيش بكسل وراء مكتبه املكيفصحفيًا عادو 

السودان، ومراعي دارفور، وجبال كردستان العراق، واملستوطنات الصهيونية بتل أبيب، وأخريًا مدن 
فعل على اتفاقيات كامب ، كرّدة ادة الليبية... حيث أنزل العلم األخضر الذي اعتمدته القيشرق ليبيا

 .م ورفع علم امللكية السنوسية البائدة7711ديفيد سنة 

 

 

 



 انظر من هو برنارد هنري ليفي الرئيس القادم إلسرائيل

 8991مع أمحد شاه مسعود يف أفغانستان 

 

 8991مع عبدالرشيد دوستم يف أفغانستان 
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 يف البوسنة و اهلرسك

 

 يف السودان

 

، وجهده املبذول كبري  وجمازر مرعبة، وخراب ،ما مـّر تفجرت حروب أهلية وتقسيم، وطائفيةوحيث
يقوم عليها ليمهد إلسرائيل من اجل الرتشح للرئاسة يف اسرائيل ولكن بعد أن ينهي املهمة اليت 
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، نعم كلنا ضد معمر مبباركة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وشرق أوسط جديد جديدة، وعرب جدد
اد ثورامهم ضد إسرائيل وحسين وعلي صاحل وغريهم ممن كان مستعماًل ومستخدما خلدمة أمريكا وإمخ

، إاّل أن أمريكا وجدت أن هؤالء غري صاحلني للعهد اجلديد التدخل األجنيب يف العراق وغريهاو 
 .دثت عنها السمراء كونداليزا رايسوالشرق األوسط اجلديد الذي حت
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ام تخديف مصر مت تفعيل استخدام الفيسبوك ألن الشاب املصري شديد التأثر بالتقنية ومت اس
ادفع من جييب اخلاص  ، هو من يقف يف ميدان التحرير وقال نعم كنتوائل غنيم للقيام هبذه املهمة

 .هلذه الثورة
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 ومبثل ماكان نزوله يف ميدان التحرير بالقاهرة ، كانت بنغازي ليست بعيدة عنه
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 انظر من هو برنارد هنري ليفي الرئيس القادم إلسرائيل

، العربية اليت تدعم الثورةلقنوات بل وصل به األمر إللقاء كلمة يف بنغازي وسط جتاهل تام من ا
فما  فلم نشاهده على القنوات الفضائية وأخص منها اجلزيرة اليت غطت ثورة مصر على مدار الساعة

 ؟؟؟اهلدف من جتاهل تلك القنوات
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 وكذلك لقائه مع عبداجلليل يف ليبيا وهو وزير العدل السابق وقائد احلكومة االنتقالية .
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، مع القائد املنشق عن معمر وقائد اجليش يف التخطيط واخلرائط يف ليبياع على وهاهو هنا يطل
اجمللس االنتقايل والسؤال كيف مسح هلذا الشخص أن يصل إىل أن يطلع على سري العمليات وأي 

 نفوذ لديه وما الدور املستقبلي الذي ينتظره يف حال سقطت تلك األنظمة ؟

 

 األمامية يف قلب صحراء ليبيا فلم كل هذا العناء بل جنده يذهب بعيداً ليكون يف اخلطوط
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السؤال الذي يؤرق اجلميع ملاذا غيبت القنوات الفضائية اليت تدعم الثورات حقيقة هذا الرجل 
 .فوذه على الشعبني املصري واللييبعلى ون

 

 


