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  خطاب للرئيس معمر القذايف
  للثورة الليبية 25بمناسبة الذكرى الـ 

  ]مقتطفات[  .1/9/1994، طرابلس الغرب
  
  

  [.......]  
جداً أيها األخوة يا أبناء األمة العربية أن األمة العربية قد ركعت وفُرضت عليها الهزيمة،  يؤسفني"  

العربية  األمة ك، يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنعلن هزيمةوهزيمة األمة العربية يف الشرق األوسط ليس يف ذلك ش
هناك تسليم بوجود إسرائيل بدون قيد أو شرط على . نعم فليسمع أبناء األمة العربية أنه ليس هناك سالم(...) 

ن بية ألن إسرائيل تمتلك أكثر محساب الشعب الفلسطيني واستقالل الشعوب العربية، بل على حساب أمن األمة العر
كيلومتر موجهة إىل شمايل إفريقيا وموجهة إىل العراق واجلزيرة  4000نووي وصواريخ نووية مداها  سئتي رأم

  ".وإىل مصر العربية وإىل السودان
ملاذا مل تتابع أميركا ما يسمى بإسرائيل والتفتيش على ترسانتها النووية واجلرثومية "وتساءل القذايف   

  "ماحقاً على األمة العربية، أي سالم هذا؟ والكيميائية التي تشكل خطراً
وكل اجلهود التي تبذل اآلن من طرف أميركا ... إن الذي يجري اآلن واملفاوضات التي جتري اآلن: "وقال  

هو إخضاع األمة العربية لإلسرائيليين فيجب أن يركعوا حتت أقدام اإلسرائيليين ويلعقوا أقدام اإلسرائيليين بكل 
إذالل هذا ما تريده أميركا وهذا ما يفعله اآلن العرب الذين دخلوا هذا الباب، هذه هي احلقيقة، هي استسالم 

... السالم يجب أن يكون بحل مشكلة فلسطين نحن ال نريد احلرب نريد السالم لكن السالم له طريق. ينلإلسرائيلي
أن ... حل مشكلة فلسطين مثل حل مشكلة جنوب إفريقيا... إن هذا الذي يجري هو استسالم... نحن نرفض االستسالم

رجع سبعة ماليين من املشردين يف العامل أن ي... 67و 48يرجع كل الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم من عام 
هذا هو . وتقوم دولة ديمقراطية يف فلسطين ...أن يرجعوا إىل فلسطين وتقام انتخابات حتت إشراف األمم املتحدة

ا أن تبقى ترسانة اإلسرائيليين النووية والكيميائية والذرية التي تشكل أمّ ... احلل، وأن تنزع أسلحة الدمار الشامل
  ".احقاً على أوالدنا وأحفادنا وعلينا نحنخطراً م

  [.......]  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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