
  الثانية الثورة
 ليبيا في

 

  
وبقية الخطب التي ُيلقيها العقيد معمر القذافي لمناساااااااابة   ر     1973نيسااااااااا    15الفرق بين خطاب بلدة "زواره" القريبة من تونس يوم 

"بداية العمل الثوري" وخطاب  خطاب   ● لما ا اختيار إعال  "الثورة الشاااعبية" في  من مناسااابة إينية إساااالمية ● "ثورة الفاتح من سااابتمبر"
طبيعة القوانين الملكية التي  ا  يحكن بها القذافي حتى  ● مشاااعر المرارة في نفس القذافي تهاه الوا ا الداخلي  ●  "بداية العنف الثوري"
الساااااااهن لمن يتحد  عن التهديد ب ● عندما  ال القذافي إنه لن يقبل إطال ًا بأسااااااالوب النرمة العربية البوليساااااااية ● خطاب بلدة "زواره"

إعوة  ● مباإرة توزيا الساااالل على الهمامير ● الساااهن لمساااالميين الذين يمارساااو  نشااااطًا سااارياً  ●  الشااايو ية  و عن الفكر المار ساااي 
عندما  ال القذافي "إ  من يريد    يمضااااااااااي معنا عليه    ي اااااااااابح   ● الناس إلى الثورة على الموظف الذي يقول للمواطن "تعال غدًا"

مل إ  خطاب   ● ليبيا التي يريد القذافي انتقالها من "مرحلة الثورة" إلى "مرحلة النرام" ● ثوريًا والذي سااااااااااايتخلف ساااااااااااندوساااااااااااه بال دام"
إواعي  ول القذافي "إ   ي حر ة بعد الفاتح من ساابتمبر مي   م ورا    ● الذ ر  الساااإسااة  ا  "البيا  ر ن واحد" للثورة الثانية في ليبيا

هه   ● الفاشاااااااايو  الذين لن يساااااااامح لهن القذافي بساااااااار ة الثورة ● مفهوم المرحلة االنتقالية من منرور القذافي  ● عمالق" اإلنذار الذي وجَّ
كيف يت ااااااااري القذافي عندما يقتنا   ● القذافي إلى  ي شااااااااخ  يفكلقر في القيام بانقالب حتى إ ا  ا  عضااااااااوًا في مهلس  ياإة الثورة

التحرك التاريخي الول تهاوبًا ما إعوة القذافي إلى "الثورة الشاااااااعبية" حد  في  لية   ●  لهذا المر بأمر ما وُي ااااااابح  ساااااااير حماساااااااته
  المحاسااااااااااابة التي يراما القذافي للوزرا  الفاشااااااااااالين ● نررية الحكن القذافية من خالل المؤتمرات الشاااااااااااعبية ● الحقوق في جامعة بنغازي 

عندما سااااامح القذافي لحد طالب الهامعة بأ  يقول له   ●  ن القذافي وطلبة الهامعةحوارات حاإة بي ● حدوإ المنا شاااااة المسااااامول بها ●
لمااا ا القااذافي ما "الح ب االجتماااعي" وحاااااااااااااااد "الح ب   ● إواعي تخوين القااذافي للح بيااة ● "إ  مهلس  ياااإة الثورة مخطج جاادًا   "

"الكتاب  ●  ة الم ااارية في موحاااوم الديمو راطية وحرية الر ينررة على التهربة الليبية في حاااو  التهربة اللبنانية والتهرب ● الساااياساااي"
إور عقدة "ثورة النفط" في  فكار   ● الخضاااااار" بالمقارنة ما "فلساااااافة الثورة" و"الميثاق" لعبد الناااااااار و"الكتاب الحمر" لماوتسااااااي تون 

 وجه الشاااابه بين "الكتاب الحمر" و"الكتاب  ●تسااااايل في شااااأ  الساااالوب الساااالنص  ساااالوب عبد الناااااار  م  ساااالوب القذافي  ● القذافي 
    ومل بكَّر في وحاا  ●مل إرس القذافي التهربة ال اينية جيدًا  بل    يضاا "الكتاب الخضار"  نررية برسان التطبي   ●  الخضار"

 يرتضاااي لقب "اااااحب ما الذي يهعل القذافي ال ●     ومل    اعتبار "الكتاب الخضااار" نررية مو بفعل البرا ة  و العنفوا  ●نررية 
ل بالإه إلى  غنى جمهورية في العالن   ل إلى رئيس جمهورية ويحولق     ولما ا مذه الاااااااااااولية  ●الفخامة" وال يحكن بطريقة تقليدية فيتحوَّ

 في التعريب ومذا التكديس للسالل ومذه الُمبالغة في رفض المر الوا ا؟



 


