
بسم الله الرحمن الرحيم

1 ـ إن في كل مجتمع عدد من العقول المتميزة فأصحاب هذه
العقول على كاهلهم واجب الراتقاء بالمجتمع كما أن الشباب من

 عاما ل يمكن أن يعيشوا دون معاني خاراج25 عاما  إلى 15
.الحاجات الزامة لحياة النسان

2 ـ المة اليوم بحاجة إلى ثوراة لتلفي الزامات القادمة مع النتباه
إلى ضروراة الساتفادة من تجاراب النجاح والفشل السابقة (جامعة

الدول العربية ، القطاع الخاص والقطاع العام ) (بعض التفاصيل
في نسخ بيان الفيضانات وفي راساائل الشيخ بشير المدني )

3 ـ الشإاراة إلى أن الوقت ضيق جدا لساتداراك الزامات القادمة
 . والتي هي نتيجة تعطيل عقول المة لقرون مضت

ـ أهمية الطرق على منهج التمييع والقيام بدرااساة لساباب الخلل 4
الهائل عند القيادات السالمية مع مراعاة أن نشر الحديث عن هذه
المسألة ليس مناسابا في هذه اليام وإنما تسجل لتنشر في الوقت

المناساب آخذين بعين العتبارا أهمية الرفق في الطرح وظهورا
الحرص على المصلحة العامة وليس السااءة إلى الشإخاص . (منهج

 التبرير ) (منهج النقد البناء )

ـ الحداث ضخمة جدا وبحاجة إلى تحليل ودرااساة وتسجيل 5
 هـ1432 جمادى الولى 5نقاط .(منهج المداهنة ) تارايخ 

ـ أهمية درااساة النقطة المناسابة لخراج البيان وأهم نقاط البيان 6
هي توجيه الناس إلى كيفية المحافظة على الثوراات وكيفية رافع

. وعيهم حتى ل تتكررا مأسااة تسلط الحكام

ـ توجيه الناس إلى اللتفاف حول الصادقين الذين لم يداهنوا مع 7
الساتفادة من القيادات التي داهنت ساابقا على أن نحذرا من أن

تتصدرا للقيادة نظرا لخطوراة ذلك في المستقبل حيث إنها
شإخصيات قابلة للضغط في أي مواقف صعبة مما قد يضيع

 ـ8جهودالثوراة مع التحذير من أصحاب أنصاف الحلول .            



التحذير من الحرص على النتقام والصل في الثوراات هو عدم
النتقام حيث إنه ..فمن يرجع إلى الجادة ينبغي قبول راجوعه .

 هـ )1432 جمادى الولى 7 ساجلت بتايخ 8 و7 و 6(هذه النقاط 

ـ أهمية إخراج بيان يحث الصادقين على تكوين مجلس اساتشاراي 9
 . وتحميل مسؤولية الحداث لهذا المجلس

ـ العمل على نشر فكرنا في هذه الفترة ليكون عامل ضغط 10
على الغرب كأن نحدث المة بأن الجواء مواتية لتصحيح مساراها
ونشر الفهم الصحيح لدينها لتتحررا من الطغاة وتجتنب تكرارا ما

هـ  ( هذه الفكرة الخيرة 1432 جمادى الولى 9فعلوا بها . بتارايخ 
قد يكون مناسابا إضافتها عند التحريض على الثوراة لحفظ جهود

المليين

ـ حث جميع الصادقين على أن يبذل كل اساتطاعته في الطرق 11
 . على كفر الحكام وظلمهم وتوعية أبناء المة

12ـ أهمية إراساال بيان مكتوب .(مهم )  

ـ التذكير بشكل أو بآخر بأن الثوراات الناجحة ل تنتقم وصلب 13
الشإاراة هو [اذهبوا فأنتم الطلقاء ]

ـ التنديد بإجرام القذافي وبمواقف الحكام منه وكذلك علي عبد 14
 . الله صالح ...ودول الخليج قبل المبادراة وبدها

ـ معالجة مشكلة الطاهاد بإقصاء من وقعوا تحت الطاهاد 15
 . الشديد وتوعية من بلغتهم راياحه

 . ـ وضع الواجب والمسؤولية على مجلس الشوراى 16

ـ سالم الحكام البلد وهي في الرمق الخير .مصر واليمن في 20
 . الرمق الخير

 قراءة كتاب اليمان لمحمد قطب *



أمة ( مقومات المة وما كانت عليه عندما التزمت بشرع رابها) *
ًا من خالق من مليارا ونصف تمتلك وحدها من بين المم منهج

السماوات و الراض هاديا لخيري الدنيا والخرة مخفوظا كما أنزل
على نبيها محمد صلى الله عيه وسالم وأمة تشكل أكبر تعداد بشري
و مساحة أراضية ومخزون نفطي وأهم موقع جغرافي وأمة قال الله
تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس ..) يوم كنا ملتزمون بشرع رابنا
تعيش منذ قرون بل قيادة مما أدى إلى تجزئتها ومن ثم التدخل في
شإؤونها وفرض القراراات على كل قطر من أقطاراها والتعامل معها

.وكأنما هي من ساقط المتاع

.   أفكارا قبل إنشاء هذا الملف

* الخلف شإر كله
. العمل على تهيأة الجواء وتسخينها في بلد الحرمين للتهيأ للثوراة*

  . توجيه الثوراات وطارق المحافظة عليها *

 نوضح الشباب أن القيادات محمطة نريد قيادات شإابة أرابعين عام*

ْلُه * ِر َمْن هو صابٌر              ما لْم ين حسن التدبير. كْم ناَل بالتدبي
ِرا ٍر جرا بعسك

ـ الوراع الفاساد هل ما زالنا نحتاج الحديث عنه ؟ رابما تكون 1 *
بعض ثوراات المستقبل ل سابيل لنجاحها إل بالتضحية ؟ وهل ما زاال
الوضع يستدعي الطلب من القيادات أن تختفي حتى ل يبطش بها

 الحاكم كما حصل في الجزائر ؟

2ـ  تجربة الجزائر ومصر واليمن تذكر؟ 


