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في ذكرى أول إصدارات مركز
صنعاء؛ أربعة أعوام من الجرأة
ق ّراؤنا األكارم:
عـاء :أربــع ســنوات
يوافــق هــذا الشــهر ذكــرى ســنوية مهمــة لنــا يف مركــز صن ـ
ـمـرت منــذ إطــاق اإلصــدار األول للمركــز.
شـرارة ف ـكـرة عا ـبـرة يف
حـول مــا كان ـ
صـرة والكثيفــة ،ت ـ
خــال هــذه املــدة الق ـ
ديــوان يمنــي إىل مــا نأمــل أن يكــون أهــم مركــز بحثــي مســتقل يف اليمــن،
غـرة مــن امللتزمــن والعاملــن
وخــال ذات املــدة كـ ُـر طاقمنــا مــن مجموعــة ص ـ
ً
عــى أســاس طوعــي مــن غــرف معيشــتهم ،إىل أكــر مــن  30موظفــا يعملــون
حـاء اليمــن والعالــم يف ســبع توقيتــات زمنيــة
بــدوام كامــل مــن مختلــف أن ـ
حـول ال ـكـرة األرضيــة.
ـ
تصــل منشــوراتنا اليــوم إىل أعــى مســتويات صناعــة ال ـقـرار تأ ـثـراً يف العالــم،
وتقتبســها كبــار املنابــر اإلعالميــة والبحثيــة الدوليــة.
وبالطبــع ،لــم يكــن هــذا ســهال ،لقــد كانــت رحلــة مضنيــة بالنســبة لنــا ،حيــث
عملنــا يف ســياق ـنـزاع دمــوي شــديد التعقيــد.
لــذا ،نكتــب إليكــم اآلن لالحت ـفـاء بهــذه الذكــرى ،ولشــكركم عــى قراءتكــم
ووالئكــم ومالحظاتكــم وعــى ثقتكــم الدائمــة وهــي األهــم ،ولتســمحوا لنــا أن
توســعنا وأيــن صرنــا اليــوم
نغتنــم هــذه الفرصــة لنسرتســل يف الحديــث عــن ّ
ومــا هــي خططنــا للعــام املقبــل.

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية هو مركز أبحاث
مستقل يسعى إلى إحداث
فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع
تركيز خاص على اليمن واإلقليم
المجاور .تغطي إصدارات وبرامج
المركز ،المتوفرة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،التطورات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثير على
السياسات المحلية واإلقليمية
والدولية.
تأسس مركز صنعاء في العام
 ،2014وهو من مراكز األبحاث
المستقلة القليلة التي ما تزال
تعمل في اليمن .وبينما يتمتع
المركز بصالت كثيفة مع الالعبين
الرئيسين ،إال أنه استطاع الحفاظ
بحزم على استقالليته عن
جميع األطراف .وبذلك  ،حافظ
مركز صنعاء على موقعه الفريد
وقدرته على العمل في جميع
أنحاء اليمن وخارجه ،وصاغ
موقعه كالعب قيادي صاعد
في مجال البحث والتحليل
المتعلق باليمن.
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املهمة األساسية :إنتاج معريف ،وتوفري منرب ،والتأثري عىل السياسات.
بينما استثمرنا يف نموّنا ،فقد فعلنا ذلك بعناية وحذر شديدين حتى نظل ملتزمني نحو رؤيتنا ورسالتنا :اإلنتاج
املعريف ،توفري منرب لألصوات اليمنية ،والتأثري عىل السياسات.

عـاء حاليــاً بــدأت
كمــا واصلنــا صياغــة أولوياتنــا الخاصــة :جميــع الربامــج التســعة األساســية التــي يديرهــا مركــز صن ـ
عــى شــكل مبــادرات مــن فريقنــا حتــى نجحنــا الحقــاً يف توفــر املــوارد الالزمــة لهــا.
مــن حيــث اإلن ـتـاج املباشــر للمعرفــة ،نمــا إنتاجنــا بشــكل كبــر مــن حيــث عــدد األبحــاث وتقاريــر السياســات التــي
شـرناها وبنســبة تفــوق الضعــف كل عــام.
ن ـ
شـرناه طــوال عــام  – 2018ونتوقــع هــذا
شـرنا مــن األوراق مقــدار مــا ن ـ
خــال النصــف األول مــن عــام  2019فقــط ،ن ـ
العــام مضاعفــة إنتاجنــا ـمـرة أخــرى عــى األقــل  -مــع الحفــاظ عــى التزامنــا الصــارم بجــودة معلوماتنــا ومصداقيتنــا
واســتقاللنا.
أقــدم برامجنــا“ ،تقريــر اليمــن” (املعــروف ســابقاً باســم “اليمــن يف األمــم املتحــدة”) بلــغ أشـ ّـده بعــد أن تحـوّل مــن
موجز شــهري قصري يق ّيم دور األمم املتحدة يف اليمن إىل محطة معلومات شــاملة لصانعي السياســات ومتابعي
الشــأن اليمنــي.
ظـرة إجماليــة
شـرنا أيضــاً تقريــر اليمــن الســنوي للعــام الثــاين ،والــذي يقــدم ن ـ
ويف ينايــر  /كانــون الثــاين  ،2019ن ـ
جـرت عــى مــدار العــام ،حيــث كان أكــر منشــور لدينــا حتــى اآلن مــن حيــث الحجــم.
وتحليـا ً شــامال ً للتطــورات التــي ـ

كذلك ،يســتمر التقرير الشــهري يف تغطية التطورات الدبلوماســية واالقتصادية والسياســية والعســكرية واألمنية
واإلنســانية والحقوقيــة املتعلقــة باليمــن ،ونحــن بصــدد توســيع نطــاق تغطيتنــا واســتحداث أقســام جديــدة يف
التقرير لقضايا الطاقة والبيئة والتطورات اإلقليمية .األهم من ذلك أننا قمنا خالل األشهر الستة املاضية بإضافة
عـاء ،نقــدم عربهــا رأينــا بــا مواربــة بشــأن العديــد مــن القضايــا األكــر صلــة ومزامنــة
افتتاحيــة شــهرية ملركــز صن ـ
واألكــر عرضــة لإلغفــال واالســتقطاب يف اليمــن عــادة.
عـاء البحــث يف مواضيــع لــم يســبق التطــرق إليهــا بشــكل منهجــي
وضمــن عملنــا األوســع ،يواصــل باحثــو مركــز صن ـ
مــن قبــل ،مثــل تأثــر ال ـنـزاع عــى الصحــة النفســية لأل ـفـراد واملجتمعــات واألطفــال يف اليمــن.
شـركائنا ،تقريــر املراجعــة الدوريــة
عـاء ،بالتعــاون مــع ـ
ولزيــادة تأثرينــا عــى صنــع السياســات ،قــدم باحثــو مركــز صن ـ
حـول الصحــة العقليــة إىل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة قبــل  23ينايــر  /كانــون الثــاين
الشــاملة ـ
 ،2019وذلــك ضمــن االســتعراض الــدوري الشــامل لســجل حقــوق اإلنســان يف اليمــن.
ويف الوقــت نفســه ،أجــرى قســم دراســات الجنــدر يف املركــز دراســة بحثيــة جندريــة مــن أجــل سياســة تقدميــة طــوال
عام كامل – استناداً إىل  88مجموعة نقاش و 40مقابلة مع خرباء يف جميع أنحاء اليمن – وسوف ُتنشر النتائج
سـاء اليمنيــات واألســر
حـرب عــى الن ـ
قريبــاً ،إذ ســيكون هــذا التقريــر أشــمل توثيــق وتحليــل لآلثــار التــي خلقتهــا ال ـ
اليمنيــة.
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ْ
وصل اليمن بالعالم والعالم باليمن
خـراً عــن مؤتمــر التبــادل املعــريف اليمنــي الرابــع لشــهر أكتوبــر  /تشــرين األول
وعــى صعيــد توفــر املنابــر ،أعل َّنــا مؤ ـ
القــادم ،كانــت هــذه الفعاليــات املكثفــة بمثابــة تعريــف شــامل ومعمّ ــق للدبلوماســيني واملســؤولني الحكوميــن
حـاء
حـول اليمــن ،وقــد جمــع املنــر مشــاركني مــن جميــع أن ـ
وموظفــي املنظمــات الدوليــة والصحفيــن واألكاديميــن ـ
العالــم للتفاعــل مــع سياســيني وبريوقراطيــن وممثــي مجتمــع مــدين وأكاديميــن وفنانــن وشــخصيات قبليــة
خـراء آخريــن مــن اليمــن.
ورجــال أعمــال و ـ

ظـراً
طـراف املتصارعــة ،حتــى حينمــا فشــلت جهــود املســار األول يف ذلــك ،ون ـ
ـان لأل ـ
كمــا كانــت فرصــة فريــدة ملســار ثـ ٍ
للطلــب الكبــر عــى هــذا املؤتمــر  /الــدورة ،ســنبدأ يف عقــد التبــادل املعــريف اليمنــي عــدة ـمـرات يف الســنة ،حيــث
ســتجري الفعاليــة التاليــة يف الربــع األول مــن عــام .2020
كذلك توسعت مبادرة إفطار اليمن اإلعالمي التي أطلقناها ،تم إطالق هذا الربنامج عام  ،2015وقد تم تصميمه
يف البدايــة كفعاليــة إفطــار لتعريــف الصحفيــن الدوليــن بأبــرز األصــوات واملصــادر والقصــص اليمنيــة ،ومنــذ ذلــك
الحــن تطــور ليصبــح منصــة لتســهيل نفــاذ وســائل اإلعــام الدوليــة إىل التقاريــر امليدانيــة يف اليمــن ،وقــد شــمل
ذلــك تنظيــم زيارتــن لوفديــن مــن الصحفيــن الدوليــن إىل اليمــن :ـمـرة إىل محافظــة مــأرب عــام  ،2017وأخــرى إىل
حضرمــوت يف عــام .2018
طـراب األمنــي
كانــت الزيارتــان مؤثرتــن وغــر مســبوقتني ومليئتــن بالتحديــات اللوجســتية يف بلــد يعــاين مــن االض ـ
الكبري والعزلة شبه الكلية عن العالم ،ومن خالل هذه الجهود املجتمعة ،ساعدت مبادرة إفطار اليمن اإلعالمي
شـراك يف
يف تســهيل نشــر أكــر مــن  100قصــة إخباريــة عــن اليمــن يف وســائل اإلعــام الدوليــة (يف حــال االهتمــام باال ـ
ملخصاتنــا اإلعالميــة ،يرجــى إرســال رســالة إىل .)media@sanaacenter.org
عـاء إدارة مشــروع إعــادة تصــور االقتصــاد اليمنــي ،وهــي مبــادرة مســار
شـركائنا ،يواصــل مركــز صن ـ
وبالتعــاون مــع ـ
ـان أخــرى توفــر منصــة لقــادة التنميــة اليمنيــن وتصــدر توصيــات عمليــة لصانعــي السياســات.
ثـ ٍ

طـاع املصــريف،
يجمــع هــذا الربنامــج بــن املســؤولني الحكوميــن اليمنيــن الحاليــن والســابقني ،وقــادة األعمــال والق ـ
وفئــات مــن املجتمــع املــدين واملؤسســات الدوليــة للنظــر يف األولويــات االقتصاديــة والتنمويــة واالجتماعيــة العاجلــة
حـول قضايــا مثــل ترحيــل العمــال اليمنيــن مــن
وتلــك التــي تــي انت ـهـاء ال ـنـزاع ،كمــا نشــر باحثــو املركــز عــدة أوراق ـ
حـرب ،وإطــار مؤســي إلعــادة اإلعمــار بعــد ال ـنـزاع.
الســعودية ،واقتصــاد ال ـ

سـراتيجية يف محافظتــي مــأرب وحضرمــوت م ـنـراً آخــر مــن منابرنــا التــي
تعــد مجموعــات ب ـنـاء الســام املحليــة اال ـ
سـراتيجي ،تعمــل هــذه املجموعــات
شـركاؤنا بجلبهــا إىل الواجهــة ،فمــن خــال الحــوار الشــامل واال ـ
نفخــر نحــن و ـ
عــى املســتوى املحــي للربــط بــن هــذه املناطــق اليمنيــة الحيويــة – واملغيبــة يف نفــس الوقــت – وبــن عمليــة الســام
األممية وقد عقدنا منذ إطالق هذا الربنامج  13لقاء مع ممثلني عن هذه املحافظات يف اليمن وخارجه ،وسننشر
ضـاع يف املحافظتــن.
قريبــاً تقاريــر شــاملة عــن األو ـ
وتكريساً اللتزامنا بواجب العطاء ،فإننا نساعد املنظمات اليمنية األخرى خاصة الناشئة عىل بناء حضور خارجي
شـرة ورتبنــا
أوســع لهــا ،وعــى التواصــل مــع املجتمــع الــدويل ووســائل اإلعــام ،كمــا قدمنــا عمليــات إرشــاد وب ـنـاء مبا ـ
سـراتيجيات – هــو
شـركائنا بتنظيــم اجت ـمـاع ب ـنـاء شــبكات وا ـ
عــدة جلســات ب ـنـاء قــدرات ،كذلــك قمنــا بالتعــاون مــع ـ
حـرب الراهنــة – لعشــرين منظمــة يف العاصمــة اإلثيوبيــة أديــس أبابــا العــام املــايض.
األول مــن نوعــه منــذ بدايــة ال ـ
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في ذكرى أول إصدارات مركز صنعاء؛ أربعة أعوام من الجرأة.

تنمية فروعنا وجذورنا يف آن واحد
خالل الســنوات املاضية دأب فريقنا عىل توســيع تواجده الجغرايف يف مختلف بقاع اليمن والعالم ،فخالل العام
عـاء ،ســيئون ،املــكال ،مــأرب ،عمــان ،بــروت ،أديــس أبابــا ،نيويــورك،
شـركائنا فعاليــات يف (صن ـ
املــايض ،عقدنــا مــع ـ
ً
ً
خـرا رســميا مركــز
واشــنطن ،لنــدن ،باريــس ،بروكســل ،برلــن ،الهــاي ،جنيــف ،أوتــاوا ،وغريهــا) ،كمــا ســجلنا مؤ ـ
سـرا ،ونحــن بصــدد فتــح مكاتــب رســمية يف مــدن غربيــة أخــرى.
عـاء يف جنيــف ،سوي ـ
صن ـ
سـاء ورجــان – إىل الهيئــة
مــن الناحيــة املؤسســية فقــد انضــم يف العــام املــايض خمســة أ ـفـراد اســتثنائيني – ثــاث ن ـ
ّ
املؤســي ،ويف الوقــت الــذي نعتــز فيــه باالســتثمار يف /وصناعــة
وتقدمنــا
عـاء لتوجيــه نمونــا
االستشــارية ملركــز صن ـ
ّ
خـراء ومحلــي سياســات مســتقبليني يف اليمــن – وهــو مــا يعــزز التزامنــا بإن ـتـاج مقاربــات معرفيــة محليــة
وب ـنـاء ـ
خـراء لفريقنــا :د .غريغــوري جونســن وســوزان ســيفاريد.
بأصــوات محليــة – فإننــا نعتــز أيضــاً بأحــدث املنضمــن ال ـ
خـراء املعنــي باليمــن التابــع
عـاء ،وقــد عمــل ســابقاً يف فريــق ال ـ
غريغــوري حاليــاً هــو زميــل غــر مقيــم يف مركــز صن ـ
ملجلس األمن واآلن يقود أبحاث املركز املتعلقة بالجماعات املســلحة يف البالد ،كما تأيت ســوزان إىل قســم التحرير
خـرة تقــارب  15عامــاً كمحــررة الشــرق األوســط وصحافيــة يف وكالــة أسوشــيتيد ـبـرس.
ب ـ

اليمن الذي نعرف أنه ممكن
صـرة منــذ
حينمــا نســتعيد شــريط الذا ـكـرة ،وكيــف تمك ّنــا مــن النمــو وتحقيــق مــا حققنــاه خــال الســنوات األربــع الق ـ
أول ظهــور لنــا ،مــن الصعــب  -ودون أي تواضــع زائــف  -أال ـيـرك ذلــك شــعوراً بالرهبــة داخلنــا ،فلدينــا الكثــر ممــا
نفخــر بــه :لقــد تطورنــا عضويــاً وفقــاً لنمــوذج قيــادة وإدارة خــاص بنــا؛ وحافظنــا عــى انحيازنــا املطلــق للمعلومــة
غضب  -أو ُيفـ ِـرح  -ذلــك؛ ولقــد حافظنــا عــى التزامنــا وانتصارنــا ملبــدأ
وال ـ
جـرأة يف ـقـول مــا ـنـراه بغــض النظــر عمــن سـ ُي ِ
البحــث املســتقل ،يف واحــدة مــن أكــر املناطــق املتنــازع عليهــا يف العالــم ،وبذلــك ســاهمنا يف ب ـنـاء وصياغــة الســردية
حـول اليمــن.
العامليــة ـ
اليــوم ال يســعنا إال أن نتخيــل مقــدار مــا كان يمكننــا إنجــازه لــو لــم تكــن هــذه الحــروب الغبيــة .وحتــى ذلــك الحــن،
جـرأة عــى تخيــل البلــد الــذي يمكــن أن تكونــه اليمــن.
سنســتمر يف ال ـ

شكراً لكم مجدداً عىل قراءتكم.

مع أطيب التحيات،

فريق مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية
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