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 1- بداية المؤتمر:
   

  - المؤتمر الصحافي في بداية مؤتمر ثورة الأمة
  http://www.youtube.com/watch?v=Z4Bi7z33sFw

        
  - كلمة أمير حزب التحرير إلى مؤتمر ثورة الأمة

  http://www.youtube.com/watch?v=emEkGEPGkr0
  

;quot&ثورات العالم العربي: أسبابها، واقعها، تطلعاتها;quot& :2- المحور الأول  
  

  - الفيلم الوثائقي : أسباب اندلاع الثورات
  http://www.youtube.com/watch?v=2H1Y1OYJELg

  
  - ثورة الشام أم الثورات/ عضو المكتب الإعلامي المركزي المهندس هشام البابا- سوريا

  http://www.youtube.com/watch?v=SZhxESAz_Ss
  

  - كلمة لشيخ ثورة الشام / العالم المجاهد أحمد الصياصني
  http://www.youtube.com/watch?v=4ZehicFqIZY

  
  - سنة الله ضد الظالمين / مندوب حزب التحرير من تونس الأستاذ يوسف  يعقوب  

  http://www.youtube.com/watch?v=vt9-5KMzMZM
  

  - الحصاد المر للحكم الجبري / ناشط الحراك السياسي في الاردن الاستاذ محمد خلف الحديد
  http://www.youtube.com/watch?v=Psx3o29Zpvg

  
  - إنجازات وآفاق الثورات في العالم العربي / رئيس المكتب الإعلامي في مصر الأستاذ شريف زايد

  http://www.youtube.com/watch?v=AcaqpunpxQs
  

  - برنامج الثوار المفقود / المناضل السياسي الأستاذ محمد الترهوني - ليبيا
  http://www.youtube.com/watch?v=G9GDspsMfP4

  
  - فترة المداخلات:

  
      المداخلة الأولى: رسالة من أحد شباب حزب التحرير من داخل السجن في سوريا

  http://www.youtube.com/watch?v=aPE7eM3Hx4g
  

      المداخلة الثانية: كلمة عمر التلاوي
  http://www.youtube.com/watch?v=EpQCkbPONHI

  
      المداخلة الثالثة: كلمة أبو بلال الحمصي

  http://www.youtube.com/watch?v=nsinQn6z-Z0
  

       المداخلة الرابعة: سيف الحق - قصيدة يا رب ما لنا غيرك
  http://www.youtube.com/watch?v=O6MnaQMJuQw
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;quot&مخططات الإجهاض والحرف لمسار الثورة;quot& :3- المحور الثاني  
  

  - فيلم وثائقي : مخططات اجهاض وحرف الثورة
  http://www.youtube.com/watch?v=Xj0QRRypTeI

  
  - كيف تعامل الغرب والحكام مع الثورات؟ / رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير - اليمن المهندس شفيق خميس

  http://www.youtube.com/watch?v=QxMTxJozHXc
  

  - محاولات اختطاف الثورة / رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير  الأردن -  الأستاذ علي الصمادي
  http://www.youtube.com/watch?v=9tvxugZb02I

  
  - الأقليات في ظّل الحكم الإسلامي / رئيس الهيئة الإدارية لحزب التحرير - لبنان الدكتور محمد جابر

  http://www.youtube.com/watch?v=BrDhc_o3ep4
  

  - مستقبل الثورة في مصر / الكاتب والمفكر السياسي  الدكتور ياسر صابر- مصر
  http://www.youtube.com/watch?v=5-Tw2KAgO3g

  
  - الدعوة للدولة المدنية والحماية الدولية انتحار سياسي / المفكر السياسي الدكتور يوسف حاج يوسف - سوريا

  http://www.youtube.com/watch?v=sa5bneARnT0
  

  - فترة المداخلات:
  

       - أبو الحسن الأنصاري - الكويت
  http://www.youtube.com/watch?v=KLlZn-zi14E

  
       - الشيخ أبو ضياء - لبنان

  http://www.youtube.com/watch?v=1gsza3AIkZU
  

     
;quot&الخلافة ;quot&4- المحور الثالث: حتمية المشروع الإسلامي  

  
  - فيلم وثائقي : الامة عرفت طريق الخلاص

  http://www.youtube.com/watch?v=_wjxwSDiTuE
  

  - الثورات وتصدع الهيمنة الغربية / رئيس المكتب الإعلامي  لحزب التحرير- لبنان الأستاذ أحمد القصص
  http://www.youtube.com/watch?v=tNlTxhXFDU0

  
  - مشروع الخلافة العظيم / مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير المهندس عثمان بخاش

  http://www.youtube.com/watch?v=sEhVls83EBY
  

  - فترة المداخلات: 
  

       - كلمة الشيخ صبري العاروري
  http://www.youtube.com/watch?v=SJlGlL1ABIw
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       - كلمة المسعري

  http://www.youtube.com/watch?v=fUoUkUG8B0I
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