
3 المسبــار

مركز عن  يصدر  شهري  كتاب 
المسبار للدراسات والبحوث

رئيس المركز
تركي بن عبداهلل الدخيل

رئيس التحرير
منصور النقيدان

هيئة تحرير الكتاب:

د. رشيد الخيون 

أ.د. محمد الحداد

عمر البشير الترابي

د. ريتا فرج

إبراهيم أمين نمر

الموقع على اإلنترنت:

www.almesbar.net

ال���م���راس���ات ال��ب��ري��دي��ة: 
ص.ب: 333577

دبي.

اإلمارات العربية المتحدة

لاشتراك
هاتـــف: 4774 380 4 971+
فاكس: 5977 380 4 971+

بريد إلكتروني: 
info@almesbar.net

7 تقديم 

الدولة ودور القبيلة في اليمن 
11 فؤاد عبدالوهاب الشامي 
12 القبيلة والدولة قبل اإلسالم  
16 القبيلة والدولة في عهد اإلمام يحيى  
19 القبيلة والدولة بين ثورتين  
22 القبيلة والدولة في عهد الرئيس علي عبداهلل صالح  
27 دور القبيلة في ثورة الشباب  
30 القبيلة والدولة بعد الحرب 

الطائفية والقبلية وسياسة بقاء النظام في اليمن
33 خالد فّتاح            ترجمة: عمر األيوبي 
35 الطائفة والدولة في اليمن  
41 موجز عن الزيدية: التاريخ والدين والسياسة 
46 أسلوب حكم أئمة اليمن 
47 العامل القبلي 
49 بروز الحوثيين: من حركة اجتماعية إلى تمّرد 
52 الشعار الحوثي مدعاة للحيرة 
53 العنف الطائفي في الربيع العربي في اليمن 
55 الخاتمة 

أزمة اإلدارة والسياسة العامة في اليمن 
59 خالد األكوع 
60 الرؤى واالستراتيجيات والبرامج الخاصة ببناء الدولة  
60 المبادرات الرسمية 
68 المبادرات الشعبية 
69 تقويم للمبادرات والمعالجات الرسمية  
70 غياب الرؤية االستراتيجية الوطنية الشاملة 
73 ضعف المشاركة المجتمعية 
73 ضعف االهتمام بتحقيق العدالة االجتماعية 
76 ضعف اإلصالحات الموجهة نحو التمكين واالقتدار 
77 ضعف االهتمام بتعزيز الجاهزية )القدرة( 
78 ضعف االستجابة للمتطلبات الشعبية 
80 تدني الشفافية 
81 ضعف االستدامة البيئية 
82 تدني الكفاءة الحكومية 



 

المسبــار4

المؤثرات في النسيج االجتماعي اليمني بين الشمال والجنوب  
89 فارع المسلمي 
92 العالقة بين مجتمعي الشمال والجنوب في اليمن 
93 التركيبة القبلية للمجتمع اليمني 
96  العالقات االجتماعية اليمنية: مناطقية وطائفية 
101 الحركات الدينية واألحزاب السياسية وأثرها في العالقات االجتماعية اليمنية  
103 الصراع الراهن وانعكاساته في البنية المجتمعية اليمنية 
106 مستقبل العالقات االجتماعية بعد نهاية الحرب الراهنة 
107 الخاتمة 

شهادة: مآالت الوحدة في اليمن: »رؤية جنوبية«  
111 خلدون باكحيل 
112 اليمن بعد الوحدة  
123 العالقة بين الجنوب والشمال بعد حرب 1994 
129 العالقة بين الجنوب والشمال بعد 2011 
133 مؤتمر الحوار الوطني 

الطائفية وسيلة النخبة السياسية اليمنية الجديدة 
141 ميساء شجاع الدين 
142 القبيلة والزيدية 
144 عصبية الحكم  
146 مأزق الجمهورية 
148 التعليم الديني  
149 إصالح الزيدية أم عودة اإلمامة؟ 
152 معارك الحوثي 
154 سقوط صنعاء والتدخل الخارجي 
156 الهوية بدل السياسة  
158 الطائفية مستقبل سياسي مظلم 

حروب صالح والحوثيين في اليمن 
161 آدم براون      ترجمة: بابكر الوكيل 
163 مخاوف قديمة وقادة جدد 
166 د إقليمي   من تمرد محلي إلى مهدِّ
176 التحوالت المفاجئة: ثورة 2011 والمرحلة االنتقالية المدعومة دوليًا 
179 مستقبل غير واضح 

الموقف السياسي الُعماني تجاه »عاصفة الحزم« 
183 عبداهلل الشمري 
185  السياسة الخارجية الُعمانية 
188 العالقات العمانية- اليمنية 
189 ُعمان والتحوالت السياسية في اليمن 
191 خصوصية العالقات الُعمانية- اإليرانية 
194 موقف سلطنة عمان من عاصفة الحزم  
198 القراءة السعودية للموقف الُعماني  
201 اليمن: السيناريوهات المستقبلية 

مساُر التمادي في اليمن: الوحدة والعاصفة واحتماالت المستقبل 
205 لطفي فؤاد أحمد نعمان 
207 محاوالت الوحدة بعد يناير )كانون الثاني( 1986 
208 وحدة 22 مايو )أيار( 1990 
210 األزمة السياسية وحرب صيف 1994 



 

5 المسبــار

211 القضية الجنوبية: النشوء والتعاطي 
213 القضية الجنوبية في المبادرة الخليجية والحوار الوطني 
214 سبل الحل ورؤى الحوار حول القضية الجنوبية 
216 من الحوار إلى قرار حل القضية الجنوبية 
217 وقفة على شرفة الفيدرالية 
218 عاصفة الحزم 
219 واقع الجنوب بعد العاصفة 
220 رؤية الشماليين إلى القضية الجنوبية ومستقبل التعايش  
221 تساؤالت واحتماالت مستقبل الوحدة 

أطفال اليمن في زمن الحرب 
225 أفراح ناصر 
229 األزمات التي تواجه األطفال 
229 سوء التغذية  
231 الموت اإلصابة اإلعاقة 
232 التعليم 
233 تجنيد األطفال 
234 المرض المزمن 
235 االغتصاب وزواج القاصرات 
236 األمراض النفسية  
236 الخسارة الثقافية واالجتماعية  
237 كيف أثرت الحرب في أطفال اليمن؟ 
240 ماذا يعني كل ذلك لليمن؟  
241 الخاتمة 

آفاق إعادة بناء الدولة اليمنية والجيش اليمني 
245 محمد أحمد الباشا 
246 الحالة ما قبل الحرب 
254 تحديات إعادة بناء الجيش 
258 مراحل تفكك القوات المسلحة واألمن 
272 الخاتمة 

تحديات المصالحة الوطنية في اليمن 
277 ماجد المذحجي 
278 تاريخ من الصراعات 
281 ما بعد الوحدة 
283 ما الذي أحدثه 2011؟ 
286 العدالة االنتقالية فرصة ُمهدورة لتحقيق المصالحة 
287 الحوار الوطني 
290 ما الذي تعنيه جولة الحرب األخيرة في اليمن 
291 الخاتمة  

295 ذاكرة الكتاب 
301 ببليوغرافيا 

307 المشاركون في الكتاب 


