
بسم الله الرحمن الرحيم

1 ـ إن في كل مجتمع عدد من العقول المتميزة فاصحاب هذه
. العقول على كاهلهم واجب الراتقاء بالمجتمع

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

الدول العربية ، القطاع الخاص والقطاع العام ) (بعض التفاصيل
في ناسخ بيان الفيضاناات وفي راساائل الشيخ بشير المدناي )

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

ـ أهمية الطرق على منهج التمييع والقيام بدرااساة لساباب الخلل 4
الهائل عند القيادات السالمية مع مراعاة أن ناشر الحديث عن هذه
المسألة ليس مناسابا في هذه اليام وإناما 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 5ناقاط .(منهج المداهنة ) تارايخ 

ـ أهمية درااساة النقطة المناسابة لخراج البيان وأهم ناقاط 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 ناحذرا من أن

تتصدرا للقيادة ناظرا لخطوراة ذلك في المستقبل حيث إناها
شإخصيات قابلة للضغط في أي مواقف صعبة مما قد يضيع جهودا

 ـ التحذير من8عظيمة .                                                 
الحرص على الناتقام والصل في الثوراات هو عدم الناتقام حيث إناه

 و7 و 6..فمن يرجع إلى الجادة ينبغي قبول راجوعه .  (هذه النقاط 



 جمادى7 ساجلت يوم ساقوط علي عبد الله صالح وذلك بتايخ 8
 هـ )1432الولى 

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

ـ العمل على ناشر فكرناا في هذه الفترة ليكون عامل ضغط 10
على الغرب كأن ناحدث المة بأن الجواء مواتية لتصحيح مساراها
وناشر 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 )


