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المنطقة الرخوة:
ما احتماالت وقوع حرب جديدة في البلقان؟ 

تصاعــدت التوتــرات فــي منطقــة البلقــان مؤخــرًا 
بعــد اعتــزام كوســوفو تطبيــق قوانيــن جديــدة 
عــن  فضــًا  بأراضيهــا،  الصربيــة  األقليــة  علــى 
عــودة تهديــدات التفــكك فــي البوســنة. هــذه 
ــة تفاقــم األوضــاع فــي  ــارت احتمالي ــرات أث التوت
المنطقــة، وإمكانيــة توظيــف موســكو التوتــرات 
إلنتــاج حــرب جديــدة تســتنزف الــدول الغربيــة. 
ومــع ذلــك فــإن بعــض الصعوبــات قــد تواجــه 
الــدول  أن  ســيما  ال  الســيناريو،  هــذا  تحقــق 
الغربيــة قــد ال تســمح بنشــوب حــرب جديــدة فــي 

هــذه “المنطقــة الرخــوة”.

ف شــديد تبعــات الحــرب  فــي الوقــت الــذي يراقــب فيــه العالــم بتخــوُّ
وتصاعــد  العالميــة،  االقتصــادات  علــى  األوكرانيــة  الروســية 
فــات مــن شــن الصيــن عمليــًة عســكريًة موســعًة ضــد تايوان،  التخوُّ
عقــب زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي “نانســي بيلوســي” 
ــن  ــدة م ــة جدي ــي مرحل ــان ف ــة البلق ــل منطق ــرة؛ تدخ ــى الجزي إل
ــة عــدم  ــي ُتضاِعــف مــن حال ــرات السياســية والعســكرية الت التوت
ــي؛ إذ بــرزت عــدد مــن المؤشــرات  االســتقرار فــي النظــام الدول
تشــير إلــى اقتــراب انهيــار اتفاقيــة اإلطــار العــام للســام فــي 
البوســنة والهرســك المعروفــة باســم اتفاقيــة “دايتــون”، باإلضافــة 
إلــى جمــود جهــود التفــاوض بيــن كوســوفو وصربيــا، ناهيــك عــن 
أزمــة الغــاز والطاقــة المســتعصية التــي تعانــي منهــا المنطقــة 

ــة. بســبب الحــرب األوكراني

تجدد الصراع 

تصاعــدت مؤشــرات التوتــر فــي منطقــة البلقــان فــي الفتــرة 
األخيــرة، وتبلــورت بصــورة رئيســية فيمــا يأتــي:

األقليــة  علــى  جديــدة  قوانيــن  تطبيــق  كوســوفو  اعتــزام   -1
صربيــا  الجارتيــن  بيــن  شــديدة  توتــرات  اندلعــت  الصربيــة: 
وكوســوفو فــي الفتــرة األخيــرة، بفعــل ســعي األخيــرة إلــى إقــرار 
ــن  ــة الســتخراج المواطني ــد يشــدد اإلجــراءات الازم ــون جدي قان
الصــرب تراخيــص ســياراتهم وبطاقــات الهويــة علــى أراضيهــا. 
ــل هــذه  ــى مث ــح عل ــا الصري ــا عــن اعتراضه ــرت صربي ــد عبَّ وق
اإلجــراءات، واعتبرتهــا “خطــوة اســتفزازية لــن تمــر مــرور 

ــرام”.  الك
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وإذا مــا دخــل القانــون الجديــد حيــز التنفيــذ فســوف ُيلــزم 
ــن  ــة م ــى مقرب ــوفو عل ــي كوس ــون ف ــن يعيش الصــرب – الذي
الســكان  مــن حصيلــة   %  5 ويشــكلون  الصربيــة،  الحــدود 
بالبــاد – بالتوقــف عــن اســتخدام لوحــات الســيارات الصربيــة، 
والتحــول إلــى اللوحــات التــي تصدرهــا كوســوفو فــي غضــون 
مــدة ال تزيــد عــن شــهرين، كمــا يشــترط القانــون إلــزام 
جميــع مــن يحملــون جــوازات ســفر صربيــة بالحصــول علــى 
ــل  ــى غــرار قواعــد التنق ــة خاصــة لدخــول كوســوفو، عل وثيق
المفروضــة علــى مواطنــي كوســوفو الراغبيــن فــي دخــول 

ــا.  صربي

الصربيــة  األقليــة  أغلقــت  التدابيــر،  هــذه  إثــر  وعلــى 
ــت الشــرطة أن  ــاد، وزعم ــمال الب ــي ش ــوفو الطــرق ف بكوس
المتظاهريــن أطلقــوا أعيــرة ناريــة أثنــاء االشــتباكات؛ مــا أدى 
إلــى إغــاق المعبــر الحــدودي بيــن البلديــن. وصرحــت حكومــة 
ــتباكات،  ــذه االش ــن جــراء ه ــه م ــان أصدرت ــي بي كوســوفو، ف
ــار  ــة الطــرق وإطــاق المســلحين الن ــن بشــدة إعاق ــا “تدي بأنه
علــى حــدود البــاد”، وأن هــذا “يعتبــر تهديــداً الســتقرار البــاد 

ــن”. ــن المواطني ــامة وأم ولس

ــوفو:  ــاه كوس ــا تج ــن صربي ــي م ــاب العدائ ــد الخط 2- تصعي
يــرى عــدد مــن المحلليــن أن صربيــا تســتغل انشــغال المجتمــع 
الدولــي بعــدد مــن األزمــات والصراعــات الداخليــة والخارجيــة 

ــل إليه خال عــام  2008؛  األخــرى لحــل مــا فشــلت في التوصُّ
ــا،  ــتقالها عــن صربي ــوفو اس ــن إعــان كوس ــم م ــى الرغ فعل
فــإن األخيــرة ال تــزال غيــر معترفــة بكوســوفو دولــًة مســتقلًة، 
وتؤكــد أنهــا تتمتــع بســلطة كاملــة علــى األقليــة الصربيــة فــي 
الداخــل الكوســوفي، وتعاملهــم بصفتهــم مواطنيــن صــرب، ال 

يخضعــون للمســاءلة مــن قبــل الســلطات فــي بريشــتينا. 

ورداً علــى تحــركات كوســوفو األخيــرة، وجــه الرئيــس 
ــه:  ــال في ــاً اســتفزازياً ق ــي “ألكســندر فوتشــيتش” خطاب الصرب
“نصلــي دائمــاً مــن أجــل الســام ونســعى إليــه، ولكــن هــذا ال 
يعنــي أنــه يوجــد مجــال لاستســام لاســتفزازات الخارجيــة، 

ــرة”.  ــا دائمــاً مــا تكــون لهــا الكلمــة األخي وصربي

3- اســتعانة بلجــراد بموســكو فــي مواجهــة المعســكر الغربي: 
االنتبــاه  األخيــرة،  الصربية–الكوســوفية  المناوشــات  لفتــت 
مجــدداً إلــى موقــف صربيــا مــن الحــرب الروســية األوكرانيــة؛ 
العاصمَتيــن  كانتــا  مينســك،  بجانــب  بلجــراد،  إن  حيــث 
ــات  ــا عــن فــرض عقوب ــن امتنعت ــن اللَتي ــن الوحيدَتي األوروبيَتي
علــى روســيا، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، شــرعت صربيــا 
فــي مضاعفــة عــدد الرحــات الجويــة المباشــرة المتجهــة إلــى 
ــى الرغــم مــن فــرض االتحــاد األوروبــي حظــراً  روســيا، عل

ــرات الروســية.  ــى الطائ ــاً عل كلي
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ــرم  ــر، أب ــي بدرجــة أكب ــف الغرب ــادة التحال ــارة غضــب ق وإلث
ــي  ــس الروس ــع الرئي ــاً م ــيش” اتفاق ــي “فوتش ــس الصرب الرئي
“بوتيــن” خــال مايــو الماضــي، يجــدد مــن خالــه عقــود 
اســتيراد صربيــا الغــاز الروســي لمــدة ثــاث ســنوات قادمــة. 
ــم  ــه زعي ــاق بالقــول إن ر الرئيــس الصربــي هــذا االتف ــرَّ ــد ب وق
دولــة صغيــرة، وعليــه تلبيــة احتياجــات الشــعب الصربــي، بمــا 
ــول  ــيا للحص ــى روس ــاد عل ــي االعتم ــتمرار ف ــك االس ــي ذل ف
ــاً:  ــرح قائ ــا. وص ــي تحتــاج إليه ــة الت ــى إمــدادات الطاق عل
ــة”. ــا أن نتصــرف بعقاني ــاء، وعلين ــى البق ــة إل ــن بحاج “نح

4- عــودة تهديــد تفكيــك البوســنة والهرســك: أشــارت بعــض 
التقاريــر، فــي شــهر يوليــو الماضــي، إلــى أن “كريســتيان 
شــميدت” الممثــل الســامي للمجتمــع الدولــي فــي البوســنة 
والهرســك، يســتعد لفــرض تغييــرات علــى مســتوى اتحــاد 
البوســنة والهرســك، لتعديــل قانــون االنتخابــات والدســتور؛ مــا 
ــة  ــات جماهيري ــاد واحتجاج ــي الب ــية ف ــة سياس ــى أزم أدى إل
ــان  ــى البرلم ــة عل ــرات المقترح ــر التغيي ــراييفو. وتؤث ــي س ف
والمحكمــة الدســتورية وعمليــة االنتخابــات التــي مــن المقــرر 

ــاري.  ــام الج ــا خــال الع عقده

الممكــن  االقتــراح مــن  أن هــذا  إلــى  التقاريــر  وتشــير 
أن يعرقــل أكثــر األحــزاب السياســية التــي تمثــل األقليــات 
العرقيــة فــي البــاد، خاصــًة الجاليــة اليهوديــة والغجــر، ويتيــح 

ــة فــي البــاد التــي تنتمــي إلــى  فرصــاً أكبــر لألحــزاب القومي
البوشــناق المســلمين والصــرب والكــروات البوســنيين. وســيزيد 
ــة  ــة والعرقي ــات الديني ــدى األقلي ــان ل ــة االحتق ــرار حال هــذا الق
ــر مــن 100  ــإن أكث بالبوســنة والهرســك. وبصــورة عامــة، ف
ألــف مواطــن فــي البوســنة والهرســك قــد اســُتبعدوا بالفعــل مــن 
المناصــب العليــا بالبــاد، بنــاًء علــى انتمائهــم الدينــي والعرقــي.  
كمــا اســُتبعد 300 ألــف آخــرون ليســوا مــن األقليات؛ ال لشــيء 
عــات جماعاتهــم  إال لكونهــم يقيمــون فــي أجــزاء بعيــدة عــن تجمُّ

العرقيــة والدينيــة التقليديــة. 

ــا الشــمالية  ــن مقدوني ــات بي ــي العالق 5- االســتقرار الهــش ف
وبلغاريــا: إذ تتســم العاقــات بيــن مقدونيــا وبلغاريــا بخافــات 
الشــمالية  لمقدونيــا  بلغاريــة  بمطالــب  مرتبطــة  تاريخيــة 
ــذه  ــا. وه ــة داخــل مقدوني ــة البلغاري ــوق األقلي ــراف بحق باالعت
ــام  ــام انضم ــرة أم ــر عث ــف حج ــا تق ــت بلغاري ــات جعل الخاف
ــم  ــه ت ــح أن ــي. صحي ــاد األوروب ــى االتح ــمالية إل ــا الش مقدوني
اإلعــان فــي شــهر يوليــو الماضــي عــن التوصــل إلــى اتفــاق 
بيــن الدولتيــن، بوســاطة فرنســية، بموجبــه ترفــع بلغاريــا 
اعتراضهــا علــى انضمــام مقدونيــا الشــمالية إلــى االتحــاد 
األوروبــي مقابــل إجــراء مقدونيــا الشــمالية تعديــات علــى 
الدســتور تتضمــن االعتــراف باللغــة واألقليــة البلغاريتيــن فــي 
الدولــة، وإحيــاء اتفــاق الصداقــة البلغاريــة المقدونيــة الشــمالية 

لعــام 2017.
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ــد أن درجــة تماســك هــذا االتفــاق ال تــزال موضــع شــكوك  بي
هائلــة، فــي ظــل وجــود تيــار معــارض داخــل مقدونيــا الشــمالية 
ضــد االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن الحكومــة المقدونيــة 
 ”VMRO-DPMNE“ وبلغاريــا، ويقــود هــذا التيــار حــزب

اليمينــي المعتــدل والمعــارض الرئيســي فــي البــاد.

وفــي هــذا الســياق، يمكــن القــول إن االتفــاق الــذي توصلــت 
ــري  ــد يج ــي ق ــاق أول ــرد اتف ــو مج ــراً ه ــان مؤخ ــه الدولت إلي
التراجــع عنــه فــي وقــت مــا، وهــو مــا يجعــل العاقــات بينهمــا 
هشــة وقابلــة لانفجــار فــي أي وقــت. عــاوة علــى ذلــك، قــد 
ــدم  ــال ع ــي ح ــًة ف ــات، وخاص ــذه المعطي ــكو ه ــتغل موس تس
ــاد  ــمالية واالتح ــا الش ــن مقدوني ــات بي ــي المفاوض ــل ف التوص
ــا  ــذاب مقدوني ــل اجت ــن أج ــة، م ــج إيجابي ــى نتائ ــي إل األوروب

ــكرها. ــى معس ــمالية إل الش

تبعات محتملة  

تنطــوي التوتــرات القائمــة فــي منطقــة البلقــان علــى عــدد مــن 
التبعــات المحتملــة المتمثلــة فيمــا يأتــي:

ــم  1- تفاقــم أزمــة الطاقــة فــي غــرب البلقــان: ُيرجــح أن ُتفاق

التوتــرات القائمــة أزمــة الطاقــة فــي البلقــان؛ حيث ألقــت الحرب 
فــي أوكرانيــا بظالهــا علــى أمــن الطاقــة الهــش فــي البلقــان؛ إذ 
ــار  ــن انقطــاع التي ــاً م ــان دوري ــة غــرب البلق ــي دول منطق تعان
الكهربائــي لفتــرات طويلــة، خــال فصــل الشــتاء، وقــد ضاعــف 
ــا  الصــراع الروســي–األوكراني هــذه األزمــة. وباســتثناء ألباني
ــن  ــا م ــد احتياجاته ــة لس ــة الكهرومائي ــى الطاق ــد عل ــي تعتم الت
الطاقــة، تعتمــد كل مــن صربيــا والبوســنة والهرســك ومقدونيــا 
الشــمالية بدرجــة شــبه كليــة، علــى الغــاز الطبيعي الروســي لســد 

احتياجاتهــا مــن الطاقــة.

وعقــب التدخــل الروســي فــي أوكرانيــا، وافقــت جميــع هــذه 
ــات  ــزام بنظــام العقوب ــى االلت ــا – عل ــا عــدا صربي ــدول – م ال
األوروبيــة، ورفــض اســتمرار الحصــول علــى إمــدادات الغــاز 
الطبيعــي مــن روســيا. ولكــن مــع اســتمرار معضلــة إيجــاد بديــل 
ــول فصــل  ــراب حل ــاز الروســي، واقت ــن الغ ــبياً م أرخــص نس
الشــتاء وازديــاد الطلــب علــى الطاقــة مــع انخفــاض درجــة 
الحــرارة، فــإن هــذه الــدول قــد تضطــر إلــى الخــروج عــن 
اإلجمــاع األوروبــي، والقبــول بشــروط موســكو إلعــادة إمدادهــا 

بالغــاز الطبيعــي مــرًة أخــرى. 



5

9 أغسطس 2022

2- إمكانيــة تصاعــد الضغــوط علــى كوســوفو: تلــوح فــي 
األفــق أزمــة طاقــة كبــرى تواجههــا كوســوفو، خصوصــاً فــي 
ــن دول  ــا م ــا – كنظيراته ــاردة، خاصــًة أنه ــتاء الب ــهر الش أش
ــا  ــي. وم ــاز الروس ــى الغ ــرى عل ــبة كب ــد بنس ــان – تعتم البلق
ــا وروســيا،  ــم بيــن صربي ــر القائ ــارب الكبي يعــزز أزمتهــا التق
ــة  ــر األراضــي الصربي ــي عب ــاز الطبيع ــرور شــحنات الغ وم
للوصــول إلــى كوســوفو. ونتيجــًة لتصاعــد التوتــرات بيــن 
حكومَتــي بلجــراد وبريشــتينا، فمــن المتوقــع أن تتضاعــف هــذه 
ــة  ــة المبذول ــود األوروبي ــض الجه ــد بع ــه توج ــة، إال أن األزم
القتــاع هــذه األزمــة مــن جذورهــا؛ فمــن المقــرر أن يجتمــع 
الرئيــس الصربــي برئيــس الــوزراء الكوســوفي فــي بروكســيل، 
يــوم 18 أغســطس الجــاري؛ لمناقشــة عــدد مــن القضايــا العالقة 
ــا  بيــن البلديــن. علــى الرغــم مــن ذلــك، صــرح رئيــس صربي
ــي  ــه ســيكون ف ــا العامــة، بأن ــون صربي ــو وتلفزي لمحطــة رادي
ــارة”، وهــو  ــر مــن هــذه الزي ــع الكثي ــه “ال يتوقَّ بروكســل، لكن
مــا ُيقلِّــل مــن إمكانيــة الوصــول إلــى حــل وســط بيــن الطرَفيــن. 

3- بلــورة عــدد مــن مبــادرات الطاقــة الثنائيــة: قــد تدفــع 
ــة  ــط بديل ــاد خط ــى اعتم ــدول إل ــض ال ــة بع ــورات الراهن التط
لمواجهــة أزمــة الطاقــة وتقليــل االعتمــاد علــى الغــاز الروســي، 
ــرات  ــم التوت ــد تســاهم فــي تفاق ــار أن هــذه األزمــة ق ــى اعتب عل
ــوزراء  ــس ال ــح رئي ــال، افتت ــبيل المث ــى س ــان؛ فعل ــل البلق داخ
البلغــاري ونظيــره اليونانــي خــط غــاز جديــداً للربــط بيــن مدينــة 
كوموتينــي فــي شــمال شــرق اليونــان وســتارا زاجورا في وســط 

بلغاريــا. وقــال رئيــس الــوزراء البلغــاري المنتهيــة واليتــه 
ــي  ــجل ف ــروع “سيس ــذا المش ــين ه ــوف” إن تدش ــل بيتك “كيري
ــوس  ــي “كيرياك ــوزراء اليونان ــس ال ــا شــدد رئي ــخ”، بينم التاري
ميتســوتاكيس” علــى أهميــة الخــط الجديــد؛ حيــث تســعى البــاد 
إلــى أن تصبــح مركــزاً إقليميــاً لنقــل الطاقــة – خاصــًة الوقــود 
ــر  ــرق البح ــى ش ــوالً إل ــن وص ــر قزوي ــن بح ــوري – م األحف
المتوســط، باإلضافــة إلــى لعــب دور محــوري فــي نقــل الطاقــة 

ــان. ــى دول البلق ــن مصــر إل ــة م المتجــددة القادم

ولكــن وســائل إعاميــة أفــادت بــأن الحكومــة المؤقتــة، 
 Rosen ”خاصــة وزيــر الطاقــة المؤقــت “روزيــن خريســتوف
Hristov ســاهم فــي عرقلــة الوصــول إلــى اتفــاق نهائــي، 
ــا  ــاري؛ م ــان البلغ ــدى البرلم ــد ل ــى الخــط الجدي ــق عل والتصدي

ــي. ــت الحال ــي الوق ــذا الخــط ف ــاح ه ــات إنج ــف إمكان يضع

4- تعميــق معضلــة االتحــاد األوروبــي: ربمــا تدفــع التوتــرات 
القائمــة فــي منطقــة البلقان إلــى تعميق معضلة االتحــاد األوروبي 
ــر األزمــة األوكرانيــة، وخاصــًة  التــي ظهــرت جليــًة عقــب تفجُّ
بعــد طــرح مســألة توســيع عضويــة االتحــاد األوروبــي ليشــمل 
بعــض الــدول مثــل أوكرانيــا ومولدوفــا؛ فبالرغــم مــن إصــدار 
مفوضيــة االتحــاد األوروبــي توصيــة بقبــول ترشــيح أوكرانيــا 
ومولدوفــا لعضويــة االتحــاد، فــإن هــذا الملــف ال يــزال موضــع 
دراســة، ويحتمــل أن يــؤدي إلــى تزايــد المشــكات واالنقســامات 

داخــل االتحــاد األوروبــي. 
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ــة  ــي منطق ــرات ف ــل أن ُتفضــي التوت ــياق، ُيحتَم ــذا الس ــي ه وف
ــا  ــي؛ ألنه ــد مــن المشــكات لاتحــاد األوروب ــى مزي ــان إل البلق
تهــدد األمــن األوروبــي، ناهيــك عــن اســتدعاء قضيــة العاقــة 
بيــن دول البلقــان والتكتــل األوروبــي؛ إذ تــرى أغلبيــة دول 
ــع هــذه األزمــات،  ــل للخــروج مــن جمي ــان أن الحــل األمث البلق
ومواجهــة التحديــات بقــدر أقــل مــن الخســائر، يتمثــل ببســاطة 
فــي االنضمــام إلــى عضويــة االتحــاد األوروبــي، علــى غــرار 
ســلوفينيا وكرواتيــا ســابقاً. ولكــن يبقــى هــذا الحــل بعيــد المنــال، 
ــن دول االتحــاد  ــة بي ــة حاليَّ ــات داخلي ــع وجــود خاف خاصــًة م
األوروبــي، بشــأن قبــول أعضــاء جــدد، واالنشــغال الكبيــر 
بالحــرب الروســية–األوكرانية، ومعضلــة الطاقــة، ناهيــك عــن 
ــه، وتراجــع ثقــل ووزن  ــراً مــن قيمت ــدراً كبي ــورو ق خســارة الي
االقتصــاد األوروبــي عالميــاً، كنتيجــة لمحاولــة البنــك األوروبــي 
ــة دول االتحــاد  ــل بالتبعي ــة موحــدة، وتحم ــاع سياســات نقدي اتب
بأكملهــا تكلفــة ضــم دول أوروبيــة جديــدة إلــى االتحــاد، تعانــي 

ــة عامــة مــن التراجــع والتدهــور االقتصــادي.  مــن حال

5- احتماليــة توظيــف روســيا التوتــرات فــي البلقــان: يحتمــل 
أن تســعى روســيا إلــى توظيــف التوتــرات القائمــة فــي الوقــت 
ــن  ــد م ــر المزي ــل تصدي ــن أج ــان؛ م ــة البلق ــي منطق ــن ف الراه
الضغــوط للــدول الغربيــة، وربمــا فتــح جبهــة جديــدة للصــراع 

ــك  ــا وكذل ــا أوروب ــي تواجهه ــكات الت ــم المش ــى تفاق ــؤدي إل ت
الواليــات المتحــدة. ويعــزز مــن هــذه الفرضيــة اقتنــاع موســكو 
منطقــة  فــي  الســوفيتي  واإلرث  النفــوذ  اســتعادة  بضــرورة 
البلقــان، كمــا أن التقــارب بيــن صربيــا وروســيا يعطــي موســكو 
مدخــاً للتأثيــر علــى التفاعــات فــي البلقــان، وتفجيــر األوضــاع 
فــي المنطقــة، وبالتبعيــة اســتنزاف القــدرات الغربيــة فــي جبهــة 

ــدة. جدي

السيناريو الصعب

تســتدعي التوتــرات فــي منطقــة البلقــان تاريــخ الصراعــات في 
المنطقــة، وإمكانيــة وقــوع حــرب جديــدة؛ فســيناريو الحــرب 
يظــل قائمــاً فــي ظل التركيبــة اإلثنية وإرث التاريــخ والتعقيدات 
داخــل دول المنطقــة، ناهيــك عــن اســتمرار انعكاســات الحــرب 
ل النظــام  فــي أوكرانيــا، والحديــث المتنامــي عــن إعــادة تشــكُّ
الدولــي، وهــو مــا قــد يجعــل مــن الحــرب فــي البلقــان إحــدى 
األدوات المســتخدمة فــي عمليــة إعــادة تشــكيل النظــام. ولكــن 
ــق  ــه تحقُّ ــد تواج ــات ق ــاك صعوب ــإن هن ــك، ف ــن ذل ــم م بالرغ
هــذا الســيناريو، ال ســيما أن الــدول األوروبيــة وحلــف الناتــو 
ــدة  ــرب جدي ــد ال يســمحون بنشــوب ح ــدة ق ــات المتح والوالي
فــي هــذه “المنطقــة الرخــوة” علــى النحــو الــذي يهــدد األمــن 

ْيــن. واالســتقرار األوروبيَّ

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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