
 

 

 

 يل للتوجه البدالمجلس التنسيقي االعلى  ترشيحباب التسجيل والمشاركة في العملية االنتخابية المجتمعية ل فتحن عن االعال

 

 البديل لليمن 

YEMENFOR  ALTERNATIVE 

 

ل  البديل تشكيل مجتمعي تقوده نخبة من الكفاءات اليمنية والتي يتم اختيارها عبر الترشيح واالقتراع المباشر والذي دمج في عملية التسجي 

 وترشيح- تسجيل-afyلليمن/-البديل-b2.de/afy-www.kidiذاتها    

 

 

من خالل    2025الدولة االكثر استقرارا قبل حلول العام  الى  2021يهدف البديل الى نقل اليمن من الدولة االكثر كارثية في العالم في 

 ديناميكية مجتمعية ثورية مدروسة  ومستندة الى احدث االليات المعاصرة لتحقيق ذلك 

 

ترتكز فلسفة الثورة المجتمعية على العمق و الموروث الحضاري اليمني  وربطه باليات وتكنولوجيا االدارة العصرية للمجتمعات , اذ انه  

عد صراع  استمر سبع سنوات استنفذ خاللها اليمن كل طاقته . اصبح وشيكا وصول اليمن الى مرحلة الال دوله  وهذا هو الدافع الذي  ب 

جعل تبني توجه بديل صارخ كهذا امر حتمي. وما سيمنح اليمن ضمانة خفية هو العمق الحضاري والذي ترتكز علية الثورة المجتمعية  

ن ما ستئول اليه االوضاع في اليمن يرتبط ارتباط عضوي بمستقبل المنطقة ككل وخصوصا دول مجلس التعاون  باالضافة الى حقيقة ا

 1الخليجي  كمجلس و كدول والعكس صحيح . الملحق  

 

 

 المرحلة االولى 

 المرحلة الثانية )العملياتية( 

  

 الثورة المجتمعية 

B2 
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ة, وجد المجتمع اليمني نفسه امام خيارين, اما االستمرار داخل هذه الدائرة الشيطانية  مع انسداد االفق اليجاد حلول سياسية او حتى عسكري 

ل  بتعقيداتها المختلفة والتي ستستمر دمويتها لعقود طويلة او اخذ وثبة كبيرة, يراها بعض المشككين قفزة نحو المجهول ويؤمن مؤيدو البدي 

 ايمان عميق انها قفزة نحو المستقبل البد منها. 

 

 مرتكزات العقد المجتمعي االساسية على اربعة اركان وبنت تمدت الثورة المجتمعية على اسلوب االدارة التنسيقية الغير هرمية اع

 االخوة  – العدالة  – المساواة  –الحرية 

 

 

موضح في الدائرة التنسيقية  بدات تشكيالت الفرق التنسيقية للثورة المجتمعية في اطرها الرئيسية بهيكل ثالثي في المرحلة االولى كما هو 

 االساسية  وقد تم ترشيح تلك الفرق من قبل مؤيدي البديل في عملية التسجيل ذاتها   

 

   b2.de/afy-www.kidi-لليمن/- البديلafy-وترشيح-تسجيل 

 سفل في االالرابط للصفحة الرئيسية 

 

دائرة التنسيقية الرابعة وتكون  وبعد تثبيت اطر الهيكل االجتماعي الجديد واعتماد المسودات التعاقدية سواء الداخلية او الخارجية اضيفت ال

 هيكل المرحلة الثانية او الهيكل العملياتي.

 

 االقسام الثالثة  لمهام التنسيقية في يتم انتخابهم لتتكون نواة كل دائرة تنسيقية من ستة اشخاص 

 المرحلة االولى   

 االدارة والعقود   -المبادي واالسس   - الهيكل االجتماعي   
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 الهيكل االجتماعي 

 

تية قام فريق الهيكل االجتماعي بإعتماد التشكيلة االجتماعية االكثر وضوحا وهي الهيكل االجتماعي للعشائر اليمنية كأساس للقاعدة البيانا

ة بالتمثيل السياسي  كما تمت مراعاة المساحة خارج الهيكل العشائري في اطار  لالنتما وبذلك تجاوز جزء كبير من المعضالت المتعلق

مجتمعي اوسع.  وعمل الفريق على إعادة صياغة مرتكزات الترابط والتمثيل المجتمعي مستحضرا العمق الثقافي المتراكم وعمل على  

يات الحديثة المرتبطة بذلك .  وتعتبر اهم االصالحات التي  موائمتة مع احدث النظريات االجتماعية المعاصرة للتنظيم المجتمعي والتقن 

 ساعدت على نجاح الهيكل االجتماعي اوانتقاله من الهيكل القبلي التقليدي الى هيكل جديد يحدد ضوابط ادارة الشأن العام في المجتمع 

 االسرة نواة الهيكل المجتمعي   . 1

يتعلق بالشأن العام وادارة شئون  العشيرة او القبيلة او التجمع السكاني في اطار  اعتماد مبدا الترشيح المفتوح واالنتخاب لكل ما . 2

 اليات االداة المحلية مع تحديد المدة بألية ذات لوائح محددة 

 تشريع  دور المرأة ومساواتها مع الرجل في حق تولي امر الشأن العام والتمثيل المجتمعي والقبلي والوطني   . 3

يبات المتعلقة باالدارة المحلية )بشقيها المجتمعي والضريبي( بقاعدة بيانات واضحه تضمن المساواة في  قياس انظمة الترت  . 4

 الحقوق والواجبات وكذلك الفرص المتاحة لتولي الشأن العام المحلي وادارته. . 

ال الى مستوى خط الفقر  الوصول الى نظام ضمان اجتماعي يوفر قانونا حد ادنى لتأمين اساسيات الحياة التنحفض بأي ح .  5

 بمحدداته الدولية .   

 

 

 المبادئ واالسس 

ابرز فريق المبادئ واالسس عقيدة وطنية جامعة تستند على اركان بناء الثورة المجتمعية االربعة وهي الحرية , المساواة , العدالة ,  

 تمعية  االخوة باعثا التراكم الحضاري والفكري لالمة اليمنية كضامن للنقلة المج

وكان ايجاد العقيدة الجامعة العابرة للطوائف والعرقيات هو المرتكز الذي التف حوله الهيكل االجتماعي الجديد مما اوجد ضمانات مكنت  

 فريق االدارة والعقود من تقديم برامج الشراكة التكنولوجية المضمونة والمنضبطة. 

 

 االدارة والعقود 

, مستندا الى الضمانات التي يقدمها الهيكل المجتمعي,  ما سمي  )ثورة الدوالر الواحد( مستندا الى قيمة  اطلق فريق العمليات واالدارة

تواصل مع سايبر سيكيورتي سيرا بنظامها  ال تم البيانات والمعلوماتية الوطنية العداد برنامج االنتقال الوطني الى انظمة االدارة الرقمية .   

المجتمعي  فريق االدارة والعقود الحقا لجنة وطنية شاملة التمثيل شئ  ين وه كندا لتقديم االنترنت الوطني الكندي.  المشهود له والذي اعتمدت 

البوابة التي يمكن من خاللها تطبيق   بحسيصللمجتمع والذي الوطني كمحور اساسي الدارة عملية التحديث الهيكلي    DNSألدارة ملف ال  

 احدث اليات ادارة المجتمعات المعتمدة حاليا في بعض الدول المتقدمة وفي مناطق مختلفة من العالم.  

 

ستقبلي جريء  التحول الى البناء الهيكلي الرقمي لم يكن ممكنا دون وضع االطار اليمني كيان متكامل بجغرافيته وانسانه في استثمار م

للوصول  الحقوق والرقابة من االدارة االنسانية الى االدارة الرقمية ة االدارة عبر ملقمات الكترونية وبالتالي نقل اداريعتمد على نقل ملف 

 وتلك كانت المغامرة التي لم يكن امام اليمنيين خيار سوى خوضها.  الى مرحلة الصفر فساد,  

  . 2019(  والتي كان قد اعلن عنها عام Human Unclassified Movementالنجاح مثل هكذا تغيير فرضت  مبادئ حركة هيوم )

هذه والتي من ابرز اهدافها نقل ملف حقوق االنسان من الضوابط الرقابية البشرية الى الضوابط الرقابية الرقمية . ما انجزه اليمن باعتماد 

       the first personal Human Operating System  1اتش او اس   -  HOS1النقلة جعلة مركزا لمشروع  

% هذا االنتقال لن تكون اليمن  100ذي يعتمد كليا على التكنولوجيا الرقمية وبالتالي االقتصاد الرقمي  ليصبح بذلك اليمن هو البلد االول ال 

هي اول من يطبقه فقد بدأت بعض دول العالم في تطبيقه في مدن محددة لكن اليمن ستكون االولى كدولة متكاملة وعضو في االمم  



الشخصية القانونية رقميا وستصبح اليمن المرجع في ذلك . ومن هنا تظهر الحاجة لوجود   المتحدة. االنظمة المستقبلية تبدأ بتحديد البوابة

 . بنظام   آمن وانترنت وطني مجاني   DNSدي ان اس وطني  

   

لي  عمل فريق االدارة والعقود على اعداد البنية التحتية االمنة لمتطلبات نظام المواطنة اإللكترونية وكان اهمها هو وجود انترنت وطني عا

مان. باعتماد نظام او انظمة مشابهة لنظام ستار لنك مستقلة وذلك بأعداد تصورات مزمنة تقدم الى الشركاء او المقاولين كما سيوضح  اال

 ادناه.

استندت عقود االستثمارات الخارجية في بناء ضماناتها بأنشاء عملة إلكترونية مضمونة بشراكات استثمارية واضحة كأول عملة رقمية  

بينما ابقت خالل العام االول على العمالت المصرفية القديمة ولكنها تمكنت في فترة قصيرة من رقمنة النظام المصرفي القديم  وطنية.  

ودمجة في النظام الرقمي الجديد خالل عام واحد. القيام بذلك تدريجيا هو ما ساعد االنتقال السلس لالستثمارات الوطنية الكبيرة وكذلك  

والصغرى وحتى المهن الحرفية من النظام المصرفي القديم الى نظام العملة الرقمية الوطنية وانضباط السجالت   الشركات المتوسطة 

 الوطنية الضريبية الكترونيا مما يوفر مستوى صفر فساد.   

 

ة واالجتماعية، اهتم فريق  بينما عمل فريق المبادئ واالسس  وفر يق الهيكل االجتماعي على اعداد اطر العقود الداخلية بشقيها القانوني 

 االدارة والعقود بإنفاد العقود الخارجية والمنقسمة الى قسمين , عقود المقاولين وعقود الشركاء  

 

 عقود المقاولين 

المقاولون الذين كلفوا بتأسيس البنية التكنولوجية قاموا بالمهام في اطارعقود علنية و مفتوحة وواضحة وبحسب المتطلبات التقنية رشحت  

ستار لنك و اخرون . ومن الطبيعي ان تنتهي العقود مع المقاولين بمجرد انتهاء مهامهم وترافقهم اثناء    -هواوي   – رت كل من : داتابو

 التصاميم لجنة وطنية متخصصة للتحكم وكذلك ثالثة كيانات دولية مستقلة للرقابة 

 

 عقود الشركاء 

عام في اقصى تقدير . مع التأكيد   23الشركاء المرشحين للعقود االستثمارية وجميع هذه العقود علنية بنظام االستثمار التتجاوز مدتها  

 على القوة السيادية في العقود المستدامة  

 

لوجودية لالسر الحاكمة في دول  وحقيقة البد من معرفتها هي ان الوضع الذي وصلت اليه الحالة في اليمن مع التعقيدات المصيرية وا

الخليج  كانا  قد شكال االرضية الصلبة التي ساعدت على انجاح التجربة  كما سيتبين من االلية التعاقدية مع الشركاء في فصل المرحلة  

 العملياتية .

برنامج   -اوتو   –جيف بيزوس   -ون ماسك  إيل -(    1وكان ابرز المرشحين : االتحادات العائلية )الخليجية ( )اليمنية(  )العربية( )الملحق  

 مجلس التعاون الخليجي    - صندوق االستثمار الوطني الكويتي  -  2030المملكة 

ين وكانت البداية الفعلية للثورة المجتمعية قد تولدت من الحاجة الملحة لخيار بديل ومن اجل ذلك بدأ فريق االكاديميين والمفكرين المثقف 

اليات النقلة االجتماعية عبر انتخاب المجلس التنسيقي لقيادة هذه النقلة باليمن الى المستقبل عبر تسجيلهم  من اجل  بترتيب صفوفهم لبلورة 

 الترشح واالنتخاب هنا  

www.kidi-b2.de/afy- لليمن/-البديلafy-وترشيح- تسجيل 

النواب كأخر الخيوط الشرعية في اليمن القديم الى   واما اهم االسباب التي مكنت اليمن من اخذ هكذا مغامرة فكانت انحياز اعضاء مجلس  

جانب المجتمع  في هذه المبادرة مما اعطى الشرعية الضامنة  والتي ستمكن اليمن من الوصول اوال في السباق التطويري الرقمي الدارة  

فضل المقاييس العالمية وبشروط وطنية.   المجتمعات. الحديث يدور عن المستقبل , وبترتيبات دقيقة ستتكون حالة من االمن االجتماعي بأ

الوصول اوال لتطبيق هذا النموذج التكنومجتمعي سيعطي اليمن حقوق وادوات اليحلم بها في تشكيل مستقبله بل وفي تشكيل نظام  

 اقتصادي يستند على اسس المستقبل سرعان ما ستسعى مجتمعات اخرى الى استنساخه   



 

- afyلليمن/-البديل-b2.de/afy-www.kidiالترشح والترشيح  مباشرة دون التسجيل اضغط هنا   للذهاب الى موقع التسجيل وكذلك 

 وترشيح-سجيلت 

 يجب ترشيح اربعة اشخاص كحد ادنى للمجلس التنسيقي  

 

 لليمن-البديل -b2.de/afy-www.kidiالموقع الرئيسي للبديل     
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 1الملحق 

 

   Operational Phaseنموذج الثقل العملياتي 

 

 فيلرز والمورغن  عائالت  الروتشيلدز والروك - دروس التاريخ تعيد صياغة الفرص 

 اتحاد العائالت الخليجية والوطنية  

 

حان الوقت لتكوين اتحاد العائالت الموازية واالستثمار الواسع في نشأة اليمن الجديد كنموذج ستستنسخه الجزيرة العربية بمنظور عصري  

في  نها في موتمر عام بل االعالن عيتم نقاشها داخليا ق اتاالتفاقي  مسودة وكذلك تتمه ال ---جديد يعيد االعتبار للدور الحضاري اليمني 

   دم  وبر القاالرابع من اكت 


