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 2021اكتوبر    07   الاكرم        يد نعامن ايسني سع الاخ العزيز  

 بعد التحية  

 املوضوع . بالغ برتش يح جممتعي حر لشخصمك الكرمي  

  

 سبمترب املايض .    ٢٦بداية هيديمك التوجه البديل خالص التحية كحراك جممتعي رأ ى النور يوم  

من خالل معلية التسجيل والاس تبياانت اجملمتعية فقد قامت اعداد كبرية ومن خمتلف مدن امجلهورية بال اس تثناء يف  

 من مخسة أ الف خانة ترش يحية  تكرر ترش يح امسمك  يرشفنا هنا ابالغمك بأ نه من بني اكث , و املسامهة يف اقرتاع جممتعي حر 

 من ابناء اجملمتع ومه  يرون فيمك الشخصية اليت يثقون  فهيا لقيادة التوجه البديل.   

 

وحنن اذ يرسان توجيه هذه ادلعوة اجملمتعية اخلالصة لمك  لتحمل هذه املهمة التارخيية، نرفق لمك مجموعة الشخصيات اجملمتعية  

ارا . كام نرفق لمك ملخص عن نظرية التوجه البديل وحمارض الاجامتعات واملؤمترات التحضريية وصوال اىل املؤمتر  الاكث اختي 

 التأ سييس والبدء ابملرحةل العملياتية  

من حقمك مبوجب هذا الرتش يح اجملمتعي التأ هل مبارشة اىل اجمللس التنس يقي الاعىل لقيادة التوجه البديل فور موافقتمك عىل    

ندعومك الجامتع خاص مع اجمللس التنس يقي الاعىل عن التوجه ممثال عن اللجنة التأ سيس ية العامة بأ عضاهئا ال  كام    ذكل . 

 وذكل ملناقشة ابعاد التصور وادلور الرايدي اذلي ميكن ملسامهتمك ان تقوي فرصة الارساع بتطبيق نظرية التوجه ..    ٥٠٠

 تقبلوا وافر التحية 

 الامني العام للمجلس التنس يقي الاعىل        مستشار التنس يق  

 

 د. اندين عبدهللا املاوري         محمد عيل علكود  
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 ملخص نظرية التوجه البديل  

 

 اجتماع الفاتح من سبتمبر  

 

 من سبتمبر  16اجتماع ال 

 

 المؤتمر التأسيسي  

 سبتمبر العظيم  26
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التوجه البديل ملخص نظرية   

 

 البديل لليمن التوجه 

ALTERNATIVE FOR YEMEN 

 

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

 وترشيح -تسجيل-afyلليمن/- البديل-b2.de/afy-www.kidiالتسجيل ذاتها   

 

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

 ديناميكية مجتمعية ثورية مدروسة  ومستندة الى احدث االليات المعاصرة لتحقيق ذلك 

 

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

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

 جعل تبني توجه بديل صارخ كهذا امر حتمي.  

 

ي وليس حزب سياسي . التوجة يعنى بأليات االدارة المجتمعية العامة ويدرك بأن الحالة الصفرية التي وصلت التوجه البديل حراك مجتمع
 . اليها االوضاع في اليمن, يستحيل امكانية ترميمها بأستخدام الطرق التقليدية

 
محاوالت النقاذ اليمن مما هو فيه دون ربط عملية التوجة يدرك تماما ضرورة االعتماد على االدوات العصرية الدارة المجتمعات وان اي 

سيمعن االنقاذ هذه بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة واالقتصاديات العصرية بأعتماد االليات الرقابية الذكاء الصناعي لن يحل اشكاليتنا وانما 
 .مي الحديث بشروط ال نشارك في صياغتهافي تجهيزنا لنصبح مستعمرة مستدامة لمن يملك البنية الرقمية لربطنا باالقتصاد العال

 
.  يؤمن التوجه البديل ايمانا عميقا ان القوة القادرة على اخراج اليمن من الحالة الصفرية الراهنة هي القوة المجتمعية وليست السياسية 

حتى  500عد تجاوز عدد اعضائها % من قوامها ب50ومع هذا التوجه البديل يفتخر بأن اعضاء اللجنة التأسيسية العامة والتي استكملت 

 .االن تتواجد فيها جميع االحزاب السياسية والتيارات. ان نظرية التوجه المستقبلية عابرة للتوجهات السياسية وااليديولوجية
 

سيصطدم مباشرة يعتبر احد اهم اهداف التوجه االستراتيجية هو الوصول الى مرحلة الصفر فساد. ولهذا يدرك التوجه حتمية أنه 
بالمنضومة السياسية ومع ان الوضع في اليمن استثنائي اال ان هذه المواجهة بين الحراكات المجتمعية واالنظمة السياسية قائمة حتى 

 .في اقل دول العالم فسادا
 

تند في انطالقتة الفكرية ولكنة يس 5Gالتوجه البديل حراك مجتمعي سيتواجد حيث يجب ان يتواجد يرى طريق المستقبل بوضوح ودقة ال 

 .على عمق الحضارة اليمنية بأدق تفاصيلها
 

 .لقد التقينا في التوجه )البديل( كمواطنين يمنيين من خلفيات وخبرات ومؤهالت ومهن وتوجهات سياسية مختلفة

http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح


                       بسم هللا الرحمن الرحيم     

 صفحه   5 

العمل الجاد ألن الوقت قد حان. على الرغم من تنوعنا ، فإننا نؤمن برؤية مشتركة لدولة مدنية حديثة. كما أننا عزمنا على الوقوف و
تجمعنا قناعة راسخة بأن للمواطنين الحق في أن يكون لهم بدائل مجتمعية واضحة تمكنهم من المساهمة في الخروج من الوضع 

 .الراهن
 

 الحراك المجتمعي العالمي في القرن العشرين 
 ذا امر قد اصبح مفروغ منه في اغلب دول العالم المستقرة اوصل الى ان المجتمع يملك الحق المطلق في التمثيل السياسي العادل وه

 
 الحراك المجتمعي العالمي اليوم

يسعى الن يصبح للمجتمع الحق المطلق في التمثيل االقتصادي العادل وهذا امر اصبح حتميا مع تسارع نمو االقتصاد الرقمي واستمرار  
 مجتمع في هذا العصرنمو قدرات الذكاء الصناعي وتداخلها مع ادق احتياجات ال

 
نؤمن في التوجه البديل ان المجتمع اليمني اليوم , وعلى سوداوية الوضع , يقف امام فرصة تاريخية الختزال المسافات وإحداث تغيير 

في جذري بإعتماد العمق الحضاري لالمة وربطه بأحدث االنظمة العصرية المتاحة لتحقيق طموحاته واضعا امام عينيه هدفين رئيسيين 
 المرحلة االولى

 
الهدف االول اعادة ترميم الهيكل المجتمعي باستخدام االدوات واالنظمة العصرية التي من خاللها سيتمكن من االيقاف السريع بل 

 والفوري لحالة التفتت التي يعيشها الهيكل المجتمعي والخروج من الوضع الخطير القائم 
 

والذي تفرضه الثورة الصناعية العالمية الثالثه , والقيام بذلك من خالل خطط استراجية  الهدف الثاني وضع اليمن في الطريق الصحيح
 وشراكات مستقبلية مبتكره بما يقدم ضمانات تؤمن مستقبل اليمن ارضاً وانساناً لقرون قادمه
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 المرحلة االولى

  

 الثورة المجتمعية

B2 

 

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

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

 ايمان عميق انها قفزة نحو المستقبل البد منها. البديل التوجه 

 

 مرتكزات العقد المجتمعي االساسية على اربعة اركانوبنت اعتمدت الثورة المجتمعية على اسلوب االدارة التنسيقية الغير هرمية 

 االخوة  –العدالة   –المساواة  –الحرية 

 

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

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

 

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

 الرابط للصفحة الرئيسية في االسفل

 

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

 وتكون هيكل المرحلة الثانية او الهيكل العملياتي. 

 

 االقسام الثالثة  يتم انتخابهم للمهام التنسيقية في تتكون نواة كل دائرة تنسيقية من ستة اشخاص 

http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
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 المرحلة االولى  

 االدارة والعقود  -المبادي واالسس  -الهيكل االجتماعي   

 

 الهيكل االجتماعي

يكل االجتماعي للعشائر اليمنية كأساس للقاعدة قام فريق الهيكل االجتماعي بإعتماد التشكيلة االجتماعية االكثر وضوحا وهي اله

  البياناتية لالنتما وبذلك تجاوز جزء كبير من المعضالت المتعلقة بالتمثيل السياسي  كما تمت مراعاة المساحة خارج الهيكل العشائري في

را العمق الثقافي المتراكم وعمل  اطار مجتمعي اوسع.  وعمل الفريق على إعادة صياغة مرتكزات الترابط والتمثيل المجتمعي مستحض

على موائمتة مع احدث النظريات االجتماعية المعاصرة للتنظيم المجتمعي والتقنيات الحديثة المرتبطة بذلك .  وتعتبر اهم االصالحات  

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

 المجتمع

 التوصيف المجتمعي الجديد يجب ان ينجح في اعداد المجتمع لمرحلة االقتصاد المجتمعي الذي تفرضه اليات وادوات العصر

 الية التصنيف المجتمعي  ترتكز على االعتبارات التالية   

 تميز  تصنيفات وليست تمييز تصنيفات بالمجتمع المتعلقة والتقسيمات التصنيفات كافة تعتبر     

 تى العقدية وح وااليديولوجية السياسية التباينات تجاوز على قادرة القادمة التصنيفات تكون ان يجب     

 االلكترونية والرقابة االليات تحت االنضباظ على وقادرة بياناتيا متماسكة القادمة المجتمعية التصنيفات تكون ان يحب     

    البشري الحضاري الريادي عمقها مستحضرة الجامعة اليمنية الهوية تحت القادمة التصنيفات تتوحد ان يجب    

 ووافقت اليمن عليها وقعت التي االنسان حقوق ومواثيق االنسانية المبادئ كافة تراعي   المجتمعية التصنيفات ان من التأكد يجب     

 عليها 

 والكلية لالنخراط والمساهمة في االقتصاد الرقمي الحديث ه المحلية بتقسيمات المجتمع اعداد يجب     
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 خالل من االستثمارية الحرية هامش وتوسيع المحلية للمجتمعات الحديثة االدارة اسس اعتماد على القادمة المجتمعية الهيكلية تؤكد     

 لذلك  اآلمنة  البيئة توفير على قادرة وطنية شبكة

 

 االسرة نواة الهيكل المجتمعي   . 1

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

 اطار اليات االداة المحلية مع تحديد المدة بألية ذات لوائح محددة

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

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

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

لى نظام ضمان اجتماعي يوفر قانونا حد ادنى لتأمين اساسيات الحياة التنحفض بأي حال الى مستوى خط الفقر الوصول ا .  5

 بمحدداته الدولية .   

 

 

 المبادئ واالسس

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

 االخوة باعثا التراكم الحضاري والفكري لالمة اليمنية كضامن للنقلة المجتمعية 

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

 ة المضمونة والمنضبطة. فريق االدارة والعقود من تقديم برامج الشراكة التكنولوجي

 

 االدارة والعقود 

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

فريق االدارة والعقود الحقا لجنة وطنية شئ ين البيانات والمعلوماتية الوطنية العداد برنامج االنتقال الوطني الى انظمة االدارة الرقمية .  

البوابة  سيصبحالوطني كمحور اساسي الدارة عملية التحديث الهيكلي للمجتمع والذي     DNSألدارة ملف ال المجتمعي  شاملة التمثيل 

احدث اليات ادارة المجتمعات  تطبيقاعادة تشكيل السجل القومي والبياناتية القومية بطرق فائقة االمان من خالل التي يمكن من خاللها 

 المعتمدة حاليا في بعض الدول المتقدمة وفي مناطق مختلفة من العالم.  

 

يكن ممكنا دون وضع االطار اليمني كيان متكامل بجغرافيته وانسانه في استثمار مستقبلي جريء   نالتحول الى البناء الهيكلي الرقمي ل

وتلك كانت للوصول الى مرحلة الصفر فساد, والرقابة من االدارة االنسانية الى االدارة الرقمية والواجبات الحقوق  يعتمد على نقل ملف

 المغامرة التي لم يكن امام اليمنيين خيار سوى خوضها.  
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ة على  احد اذرعة التوجه مهمة اعداد والرقاب(  Human Unclassified Movement)تتولى حركة هيوم النجاح مثل هكذا تغيير 

نقل ملف حقوق االنسان من الضوابط الرقابية البشرية الى الضوابط الرقابية الرقمية. ما مبادئ استخدام الذكاء الصناعي لالعداد ل

 سيمكنه من ايجاد البيئة االمنة لعمالقة االستثمارات المرتبطة بالذكاء الصناعي . اليمن باعتماد هذه النقلة سينجزه 

 

ة المعوقات التي تواجهها هذه الكيانات التي تحمل راية التطوير واالبتكار في دول العالم المتقدم وايجاد المساحات يتم ذلك من خالل دراس

 القانونية لها لجذب تركيزها نحو اليمن في شراكات مستقبلية عالية الوضوح والدقه . 

المرتبط بالذكاء الصناعي %  100ليصبح بذلك اليمن هو البلد االول الذي يعتمد كليا على التكنولوجيا الرقمية وبالتالي االقتصاد الرقمي 

هذا االنتقال لن تكون اليمن هي اول من يطبقه فقد بدأت بعض دول العالم في تطبيقه في  الذي تقودة الثورة الصناعية العالمية الثالثة 

ددة لكن اليمن ستكون االولى كدولة متكاملة وعضو في االمم المتحدة. االنظمة المستقبلية تبدأ بتحديد البوابة الشخصية مدن مح

 آمن وانترنت وطني مجاني   DNSالقانونية رقميا وستصبح اليمن المرجع في ذلك . ومن هنا تظهر الحاجة لوجود دي ان اس وطني 

 . بنظام 

  

لذلك يجب البدء من االرضية الصلبة وهي قود اعداد البنية التحتية االمنة لمتطلبات نظام المواطنة اإللكترونية وفريق االدارة والععلى 

انترنت وطني عالي االمان. باعتماد نظام او انظمة مشابهة لنظام ستار لنك مستقلة وذلك بأعداد تصورات مزمنة تقدم الى تبدأ بايجاد 

 ح ادناه.الشركاء او المقاولين كما سيوض

لتصبح  مضمونة بشراكات استثمارية واضحة  الوطنية والعملة إلكترونية النشاء إلعقود االستثمارات الخارجية في بناء ضماناتها تستند 

فترة قصيرة رقمنة النظام يجب ان تنهي وفي العمالت المصرفية القديمة ولكنها تبقي ولفترة محدودة جدا .  بينما العملة الوطنية الوحيدة

هو ما ساعد االنتقال السلس لالستثمارات وعلى مدى سنة كاملة المصرفي القديم ودمجة في النظام الرقمي الجديد. القيام بذلك تدريجيا 

الوطنية الكبيرة وكذلك الشركات المتوسطة والصغرى وحتى المهن الحرفية من النظام المصرفي القديم الى نظام العملة الرقمية الوطنية  

 سجالت الوطنية الضريبية الكترونيا مما يوفر مستوى صفر فساد.  وانضباط ال

 

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

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

 

 عقود المقاولين 

تأسيس البنية التكنولوجية في اطارعقود علنية و مفتوحة وواضحة وبحسب المتطلبات التقنية رشحت هم الكيانات الرائدة في المقاولون 

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

 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  

 ادية في العقود المستدامة  على القوة السي
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وحقيقة البد من معرفتها هي ان الوضع الذي وصلت اليه الحالة في اليمن مع التعقيدات المصيرية والوجودية لالسر الحاكمة في دول 

 العملياتية .  نجاح التجربة  كما سيتبين من االلية التعاقدية مع الشركاء في فصل المرحلةالاالرضية الصلبة يمكنها ان تشكل الخليج  

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

 مجلس التعاون الخليجي   -صندوق االستثمار الوطني الكويتي  - 2030المملكة 

دت من الحاجة الملحة لخيار بديل ومن اجل ذلك بدأ فريق االكاديميين والمفكرين المثقفين  وكانت البداية الفعلية للثورة المجتمعية قد تول

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

 اجل الترشح واالنتخاب هنا 

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

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

يري الرقمي الى جانب المجتمع  في هذه المبادرة مما اعطى الشرعية الضامنة  والتي ستمكن اليمن من الوصول اوال في السباق التطو

الدارة المجتمعات. الحديث يدور عن المستقبل , وبترتيبات دقيقة ستتكون حالة من االمن االجتماعي بأفضل المقاييس العالمية وبشروط  

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

 قتصادي يستند على اسس المستقبل    نظام ا

 

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

 وترشيح -سجيلت

 يجب ترشيح اربعة اشخاص كحد ادنى للمجلس التنسيقي  

http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
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 www.afyemen.comالموقع الرئيسي للبديل   

 سبتمبر/-1-اجتماع/b2.de-www.kidiاجتماع الفاتح من سبتمبر 

 / sbtmbr-16-www.afyemen.com/jtmaaمن سبتمبر   16اجتماع ال

 /sysy-lt-tmr-www.afyemen.com/lmwالمؤتمر التأسيس  

 

 انظالق اعمال التوجه البديل رسميا

 السادس والعشرين من سبتمبر العظيم 

 

 

 

 

 1الملحق 

 

  Operational Phaseنموذج الثقل العملياتي 

 

http://www.afyemen.com/
http://www.kidi-b2.de/اجتماع-1-سبتمبر/
http://www.kidi-b2.de/اجتماع-1-سبتمبر/
http://www.afyemen.com/jtmaa-16-sbtmbr/
http://www.afyemen.com/jtmaa-16-sbtmbr/
http://www.afyemen.com/jtmaa-16-sbtmbr/
http://www.afyemen.com/lmw-tmr-lt-sysy/
http://www.afyemen.com/lmw-tmr-lt-sysy/
http://www.afyemen.com/lmw-tmr-lt-sysy/
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 اجع رالملحق والم

 

 عائالت  الروتشيلدز والروكفيلرز والمورغن   -دروس التاريخ تعيد صياغة الفرص       

 

 الخارطة الرئاسية الكورية للثورة الصناعية الرابعة       

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

ات يتم نقاشها داخليا قبل االعالن عنها في موتمر  االتفاقي  وكذلك مسودة تتمه ال ---عصري جديد يعيد االعتبار للدور الحضاري اليمني 

   قريبايعلن عنه عام 

 

 التوجه البديل

 

 االجتماع االول

 2021الفاتح من سبتمبر 
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 ه  اتالسالم عليكم ورحمة هللا وبرك

عقد التوجه البديل اولى اجتماعاته والمحصورة على المنتسبين  وقد وجهت الدعوة   2021انه وفي الفاتح من سبتمبر 

الداخل لعدة اسباب منها ضعف الشبكة لهذا وجب اصدار  عضوا للمشاركة لم يتمكن الغالبية من الحضور من  345الى 

 مايلي كحق لالعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور 

 

 رسالة ومالحضات االجتماع 

 

انهم ليسوا من اصحاب االيدي  .  يتشاركون بصفة واحدهوالذين تفاعلوا مع هذا التوجه  الموجودين في هذا االجتماع 

 المجموعة التي قلبها مملوء باليمن الغير هذه الكوكبة ترى اليمن كما يستحق ان يكون الحاضرون هنا هم . المرتعشه

 فمكانه ليس هنا  من كان يشك ان اليمن يستحق بأن يصبح في مقدمة دول العالم 

  من ابناء المجتمع اجتمعنا هنا لم تمنعنا توجهاتنا السياسية , لم نستأذن حزب ولم ننتظر ضوء اخضر من احد نحن هنا 

 لسنا مدينين الحد سوى ذلك الذي يمأل قلوبنا اليمن اليمني ومنتشرون في جميع ارجائه , 

 من ينتمي للتوجه البديل سؤاله واضح سؤاله ماذا سأقدم للوطن وليس ماذا سيقدم الوطن لي  

ما يجعلنا   مادمت قد وصلت الى هنا واتخذت قرارك نحو توجه بديل فهذا دليل قاطع اوال على ان قرارك بيدك وهذا

 فخورين بأن ننتمي سويا لهذا التوجه.  

الشك ان الموجودين في اجتماع اليوم قد تولد ليهم االنطباع بأن سياق التوجه البديل سياق مستقبلي صرف يكافح من  

 اجل القفز باليمن الى االتجاه الصحيح مستخدما احدث وسائل العصر المتاحة بل وازالة كل ما قد يسبب تأخيرها.  

الت معاناة الشعب اليمني الن االفكارلم تتغير , طالت المعاناة الن ليس كل الخطوط العريضة خطوطنا , طالت ط

 معاناتنا الن اغلب توجهاتنا مفروضة علينا , اغلب خياراتنا مفروضه علينا حان الوقت ان نوجد توجه بديل  

 

 ليس من المخطط ان يكون هذا االجتماع طويل  

سفة التوجة , والن احد احكام الفلسفة تقول بأن التصور الذي يستغرق وقتا طويال لشرحه يحتاج الى  الن النقاش عن فل

 مراجعه .   

 

فلسفة التوجه البديل تستند على يقينية ان المجتمع اليمني اليوم , وعلى سوداوية الوضع يقف امام فرصة تاريخية  

طه بأحدث االنظمة العصرية المتاحة لتحقيق طموحاته  إلحداث تغيير جذري بإعتماد العمق الحضاري لالمة ورب

 واضعا امام عينيه هدفين رئيسيين في المرحلة االولى   
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الهدف االول اعادة ترميم الهيكل المجتمعي وتمكينه من االدوات واالنظمة العصرية التي من خاللها سيتمكن من فرض  

 ها الوطن. االيقاف السريع بل والفوري على حالة التفتت التي يعيش 

 

الهدف الثاني وضع اليمن في الطريق الصحيح  والمتاح الذي تقوده الثورة الصناعية  العالمية الثالثه  بخطط استراجية  

 وشراكات مستقبلية مبتكره بما يقدم ضمانات تؤمن مستقبله لقرون قادمه  

ا فريق عمل مخصص يشكل في مجمله  خطة التوجه البديل كما هي واضحه في ادبياته يستند الى ثالث اجنحة لكل منه

 المجلس التنسيقي االعلى  

 فريق المبادئ واالسس  –فريق الهيكل المجتمعي   –فريق االدارة والعقود  

 لمحة سريعة لمهام االجنحة 

 اوال مهمة جناح االدارة والعقود

 

 

اآللي ، تقترب اآلالت من تجاوز الذكاء  في المعركة المستمرة بين الذكاء البشري والذكاء يدرك التوجه البديل  انه 

البشري.  يعد االستخدام غير المقيد للتقنيات الرقمية في أتمتة العمليات أحد المزايا الرئيسية للثورة الصناعية الثالثة.   

لتكنولوجيا  نتيجة لذلك ، بدأت جميع الدول المتقدمة والنامية في رقمنة المهام العادية.  وهكذا ، حققت التقنيات الرقمية 

، وخلق فرص العمل ،  للدول عالية من حيث بناء البنية التحتية    تنفيذية( مساحة  ICTالمعلومات واالتصاالت )

فرضت نظاما تعليميا يستند على التعليم العميق  وإصالحات قطاع التعليم ، وتعبئة األموال ، والحوكمة اإللكترونية ، و

كل شرائح المجتمع بواسطة  ه اصبح حتمي ربط  من الواضح أنفاهية . والربط البشري االلكتروني للتنمية والر

      .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو الرقمنة
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يتم اتباع ممارسات الذكاء االصطناعي الجديدة عبر المجتمع العالمي     تأثير الرقمنة والذكاء االصطناعي على الحوكمة 

 جريمة والكشف عنها والتعليم والزراعة وشبكات االستشعار  في مجاالت األمن والرعاية الصحية ومنع ال

 

هي ما سيمكن اي مجتمع    التقنيات المبتكرة التي يمكن اعتمادها لضمان جودة أفضل وتقديم أفضل للخدمات للمجتمع 

 من بدء مرحلة الثورة الصناعية الثالثه في المكان الالئق  

 

 االهداف المرحلية  

 OCEDبعد استكمال مراحل الترشيحات واالنتخابات الداخلية ستبدأ المطالبة بأنظمام اليمن الى منظمة   .1

 والمطالبة في يوم االنظمام باالعداد لمؤتمر عاجل لوضع لوائح الحرية المجتمعية للوصول للذكاء الصناعي 

   

ة المطلوبه واختيار شركاء كل مرحلة  التصورات لنوع الكونسرتيوم االستثماري للمنظومة االلكترونيستكمال ا .2

 بحسب الحاجة و بناء على محددات واضحه وشفافه. 

 التزمين العملياتي  

 انواع و خيارات العقود التشغيلية  
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 فريق االدارة والعقود

 البرنامج التثقيفي للتوجه البديل  

 المصادر االستشارية المقترحه 

 المصادر سيتيحها التوجه ألعضائه جميع 

 

 . الذكاء الحرفي: الثورة ، والتعريفات ، واألخالق ، واألساس 1 

 ]سانديب تومار[  

 . تأثير رقمنة الحكم على المجتمع 2 

 [J ]رجا كيشور وس. سوغونا ماليكا  . 

 . تأثير الذكاء االصطناعي على االقتصاد العالمي 3 

 ]ديباشيش و ر. سريفاستافا[  

 . الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية 4

 ]أجاي كومار ياداف وراجيش ماميال[  

 . اعتماد الذكاء االصطناعي في القطاعات الصناعية وأثره 5 

 ]سوميل جين وبونييت كومار[  

 لفرض االمن  القدرات االلكترونية  . 6

 ]بيالي هالدار وأشوك سينغ[  

7  .IoTCrypt -   نظام ذكي لتأمين أجهزة إنترنت األشياء باستخدام الذكاء الفني والتعلم اآللي 

 ]أكريتي سينغال وأناند شارما[  

 . األنظمة الذكية: تعزيز األمن باستخدام تقنية التعلم العميق 8

 ، وأبيشيك سينغ ، وديباك دوديجا[  ]ساتياجي سريفاستافا 

 . النهج القائم على االستخبارات اآللية لرصد اإلرهاب بشكل فعال 9

 ]ريازفير سينغ ، وساهيل شارما ، وفيجاي كومار[  
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 ثانيا جناح الهيكل المجتمعي 

 المنظومة الحضارية والعمق المستقبلي 

 االجتماعي بعد استكمال ترشيحات المرحلة الثانية يتم تحديد اجتماع خاص باليات فريق الهيكل 

 

 

 ثالثا جناح المبادئ واالسس 

 عقيدة جامعه 

يتم تحديد اجتماع خاص باليات فريق المبادئ واالسس بعد استكمال ترشيحات المرحلة الثالثة تنتهي تجهيزاتها باعالن  

 البدء في المرحلة العملياتية 

 

  



                       بسم هللا الرحمن الرحيم     

 صفحه   21 

 

 

 

 

 

يلالتوجه البد  

 

 

من سبتمبر 16اجتماع   
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 االخوات واالخوة االعزاء اعضاء اللجنة التأسيسة العامة مرحبا بكم الى هذا اليوم المفصلي في سياق توجهنا الواعد  

 

هذا اليوم الذي يسعدنا ان نضع بين ايديكم في اجتماعنا هذا خالصة الجهود المستمرة والتي اغلبكم ان لم يكن كلكم ساهمتم فيها من  

خالل المقترحات واالراء الكثيرة التي وصلت منكم , سواء عبر رسائلكم ومقترحاتكم التي وصلت عبر صفحة الموقع , او عبر الرسائل  

فريق العمل او حتى في الواتس اب والمسنجر .  لقد كان التجاوب الكبير والكم الهائل من الرسائل تثبت ان هذا هو  الخاصة الموجهة ل

 السياق الصحيح وان المجتمع اليمني اصبح مستعدا للتوجه نحو المستقبل المضمون  

 

لمقترحات واالراء التي وصلت من محتلف مناطق لم يتوقف فريق العمل منذ اجتماع الفاتح من سبتمبر عن العمل من اجل استيعاب كل ا

 اليمن وبال استثناء

 

% من التوجه البديل موجود داخل 90كنا نظن بأن التجاوب مع هذا التوجه سيطغى علية من هم خارج اليمن, لكن ما يبعت االطمئنان ان 

 اليمن

 

رفق بها الترشيحات على مستوى الوطن والتي قمتم انتم اليوم انتهى موعد قبول الترشيحات الداخلية ورفعت الترشيحات م  1اشاره 

 باختيارها  

 سبتمبر 26فيما يخص التيارات والحراكات المجتمعية الوطنية الباب مفتوح للترشح حتى   2اشاره 

 

وبسبب ذلك  يسعدنا في اجتماعنا هذا والذي بسبب الضروف الخاصة بالدكتورة نادين الماوري )وهي التي تنسق فرق العمل المختلفه(

 اصدرت هذه الوثيقة  لهذا االحتماع التي نرجوا ان توضح ماتم انجازه خالل الخمسة عشر يوم الماضية عبر الروابط التالية ...

 

 الصفحة الرئيسية 

www.afyemen.com 

 

 صفحة االنتماء للتوجه 

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

 

http://www.afyemen.com/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/afy-تسجيل-وترشيح
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2021صفحة االجتماع االول الفاتح من سبتمبر   

www.kidi-b2.de/اجتماع -1-سبتمبر/ 

 

لترشيحات الداخلية ) لالعضاء ( صفحة ا  

www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/ترشيحات -داخليه 

 

متوفر بترتيبات خاصة )سيعرض كامال بعد اعتماده من المجلس التنسيقي االعلى    –صفحة الميثاق االساسي للتوجه  

) 

www.kidi-b2.de/afy- البديل-لليمن/مبادئ-التوجه-البديل 

 

 صفحة تسجيل المنظمات والتيارات والمبادرات المجتمعية 

www.kidi-b2.de/afy- البديل-لليمن/شبكة-المنظمات -غير-الحكومية 

 

 رسالة التوجه العامة 

www.afyemen.com/rsl-ltwjh 

 

يسي العام اعضاء المجلس التأس  

www.afyemen.com/aad-ltwjh 

http://www.kidi-b2.de/اجتماع-1-سبتمبر/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/ترشيحات-داخليه/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/ترشيحات-داخليه/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/مبادئ-التوجه-البديل/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/مبادئ-التوجه-البديل/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/شبكة-المنظمات-غير-الحكومية/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/شبكة-المنظمات-غير-الحكومية/
http://www.afyemen.com/rsl-ltwjh/
http://www.afyemen.com/aad-ltwjh/


                       بسم هللا الرحمن الرحيم     

 صفحه   24 

 قسم االقتراع

 

سبتمبر بحسب البرنامج   16قائمة الترشيح التأهيلية المعتمدة في   

www.afyemen.com/ltrshyht-lt-hyly 

 

 ترشيح المتأهلين من المجلس التأسيسي العام 

www.kidi-b2.de/afy- البديل-لليمن/االقتراع -العام 

 

 ترشيح المتأهلين على المستوى الوطني 

www.kidi-b2.de/afy- البديل-لليمن/الترشيحات-الوطنية-العامة 

 

 ترشيح التيارات والمنظمات الوطنية لقيادة التيار

www.kidi-b2.de/afy- البديل-لليمن/ترشيح- التيارات- والمنظمات 

 

 

 

 

 تواصلوا معنا 

 عبر مواقع وصفحات التوجه   

Facebook | التوجه البديل - اليمن (+20)     

 

http://www.afyemen.com/ltrshyht-lt-hyly/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/الاقتراع-العام/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/الاقتراع-العام/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/الترشيحات-الوطنية-العامة/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/الترشيحات-الوطنية-العامة/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/ترشيح-التيارات-والمنظمات/
http://www.kidi-b2.de/afy-البديل-لليمن/ترشيح-التيارات-والمنظمات/
https://www.facebook.com/AFYAlternativeForYemen
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  المؤتمر التأسيسي

 
  

  السادس والعشرين من سبتمبر

2021 
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رسميا  كما هو مخطط له عقد التوجه البديل في هذا اليوم التاريخي مؤتمره التأسيسي معلنا بدء اعمال التوجه   

2021وذلك في تمام الساعة السابعة بتاريح السادس والعشرون من سبتمبر للعام    
 

كاكبر اعضاء المجلس التنسيقي االعلى للتوجه البديل   المؤتمر االستاذ اسماعيل نعمانوقد افتتح    
 

امين عام المجلس التنسيقي للتوجه البديل  بعدها قام اعضاء المجلس بترشيح   
 

  وقد اختار االعضاء في تصويت مباشر الدكتورة نادين عبدهللا الماوري لتولي هذه المهمة
 

ن العام للمجلس مهمة ادارة المؤتمربعد ذلك استلمت االمي   
 

  والقت الخطاب المجتمعي االول معلنة البدء الفعلي لمسيرة التوجه البديل
 

 نص الخطاب 
 

يعلن التوجه البديل بدء اعمالة كحراك  2021في هذا اليوم التاريخي السادس والعشرين من سبتمبر العظيم من العام 

  مجتمعي حر
 

المجتمع اليمني العظيم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالى كافة ابناء    
 

 االخوة اعضاء مجلس النواب االكارم
 االخوة اعضاء مجلس الشورى

  فخامة االخ رئيس الجمهورية والحكومة
 

 مساًء بتوقيت العاصمة صنعاء  الساعة السابعة  نبلغكم انه وفي يومنا هذا السادس والعشرين من سبتمبر اعتبارا من

  بدأت اعمال التوجه البديل بأجتماع نواة المجلس التنسيقي االعلى
 
 

)البديل( كمواطنين يمنيين من خلفيات وخبرات ومؤهالت وتوجهات سياسية مختلفة. ومن كل   لقد التقينا في التوجه

 مناطق اليمن 
منا على الوقوف والعمل الجاد ألن  على الرغم من تنوعنا ، فإننا نؤمن برؤية مشتركة لدولة مدنية حديثة. كما أننا عز 

الوقت قد حان, تجمعنا قناعة راسخة بأن للمواطنين الحق في أن يكون لهم بدائل مجتمعية واضحة تمكنهم من 

 .المساهمة في الخروج من الوضع الراهن
  

ية مؤمنين بأن نقدم لليمن وجميع مواطنيها التوجه البديل كحراك مجتمعي لقيادة التغيير المطلوب بنظرة مستقبل 
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المجتمع اليمني مثلة مثل بقية المجتمعات في هذا العصر لهم الحق في االحالل الفوري الدوات هذا العصر المستخدمة  

العصرية الرشيده  في ادارة االمجتمعات وفرض اليات الحوكمة .  
 

في التمثيل السياسي العادل   الحراك المجتمعي العالمي في القرن العشرين اوصل الى ان المجتمع يملك الحق المطلق

 وهذا امر قد اصبح مفروغ منه في اغلب دول العالم المستقر 
 

الحراك المجتمعي العالمي اليوم يسعى الن يصبح للمجتمع الحق المطلق في التمثيل االقتصادي العادل وهذا امر اصبح 

وتداخلها مع ادق احتياجات المجتمع في   نمو االقتصاد الرقمي واستمرار نمو قدرات الذكاء الصناعي حتميا مع تسارع

 هذا العصر
 

نؤمن في التوجه البديل ان المجتمع اليمني اليوم , وعلى سوداوية الوضع , يقف امام فرصة تاريخية الختزال  

المسافات وإحداث تغيير جذري بإعتماد العمق الحضاري لالمة وربطه بأحدث االنظمة العصرية المتاحة لتحقيق 

عا امام عينيه هدفين رئيسيين في المرحلة االولى طموحاته واض  
 

الهدف االول اعادة ترميم الهيكل المجتمعي باستخدام االدوات واالنظمة العصرية التي من خاللها سيتمكن من االيقاف  

 السريع بل والفوري لحالة التفتت التي يعيشها الهيكل المجتمعي والخروج من الوضع الخطير القائم 
 

ي وضع اليمن في الطريق الصحيح والذي تفرضه الثورة الصناعية العالمية الثالثه , والقيام بذلك من خالل الهدف الثان

 خطط استراجية وشراكات مستقبلية مبتكره بما يقدم ضمانات تؤمن مستقبل اليمن ارضاً وانساناً لقرون قادمه 
 

نتهاكات التي طالت االنسانية والعدالة والمساواة لم يعد بإمكاننا أن نظل مكتوفي األيدي ونحن نشاهد الخروقات واال 

وسيادة القانون، وتدمير الدولة وهياكلها الدستورية، واألعمال الغير المسؤولة التي تتعارض مع الدستور والمصلحة  

 .القومية العليا
 

لينا خارجياً والتي التحمل  بحزم اإلنقاذ القسرية المفروضة ع  وبالمثل، لسنا على استعداد لقبول إنفاذ وتمرير ما يسمى

  اي تصور مستقبلي لتطلعات وطموحات هذا الشعب العظيم
 

كمواطنين يمنين أحرار ، نؤمن بالديمقراطية المباشرة وننتهجها سلوكا وممارسة، في اطار دولة مدنية حديثة مؤكدين  

وربط على سيادة القانون والمساواة في الحقوق الواجبات، ونخطط القتصاد مجتمعي حديث   
االستثمارات القومية القادمة بأدوات تكنولوجيا عصر النهضة الصناعية الثالثة بتقنياتها الحديثة في اطار السوق  

 .الحرة مرسخين المبادىء الدستورية والحفاظ على القيم اإلنسانية والدينية السمحة
 

 اعضاء المجلس التنسيقي االعلى
 اسماعيل نعمان 

 ريم بحيبح
صور عبد السالم من  

 امينه الثابتي 
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  ناجي الحداد
 عمار ابوغانم 
 بغداد الريمي 

 
 
 

 االمين العام للمجلس التنسيقي االعلى
  نادين عبدهللا الماوري

 
 اختتم بذلك اعمال المؤتمر التأسيسي وباشر المجلس اول االجتماعات على جدول اعماله
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