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توازنات “ماكرون”:
أبعاد سياسة الرئيس الفرنسي تجاه الصراع األوكراني

سياســة  “ماكــرون”  الفرنســي  الرئيــس  تبنــى 
مرحليــة تجــاه الصــراع األوكرانــي، تتطــور وفقــًا 
المختلفــة.  مراحلــه  فــي  الصــراع  لمعطيــات 
وبالرغــم مــن حــرص الرئيــس الفرنســي علــى تأكيــد 
دعمــه لكييــف، واصــل االعتمــاد علــى سياســة 
أو مــا يطلــق عليهــا تســمية  “فــي  التوازنــات، 
الوقــت نفســه” En même temps ، فهــو إن 
روســيا،  علــى  الغربيــة  للعقوبــات  منضمــًا  كان 
فإنــه يصــر فــي أكثــر مــن مناســبة علــى ضــرورة 
عــدم اســتفزاز موســكو وتجــاوز الخطــوط الحمــراء 

معهــا. 

اعتمــد الرئيــس الفرنســي “ماكــرون” فــي مقاربتــه للحــرب 
التوجهــات  مــن  عــدد  علــى  األول،  خــال عامــه  األوكرانيــة، 
والدعــم  اســتفزاز موســكو،  تجنــب  مقدمتهــا  فــي  الرئيســية؛ 
المحســوب لكييــف، وتأييــد انضمــام أوكرانيــا لاتحــاد األوروبــي، 
وضمــان عــدم انتقــال مركــز الثقــل األوروبــي إلــى الشــرق، 
والمشــاركة فــي العقوبــات علــى روســيا، عــاوة علــى تأكيــده فــي 
ــاع عــن حــق  ــى غــرار الدف ــادئ أساســية عل ــه الرســمي مب خطاب
الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، والدفــاع عــن القيــم الديمقراطيــة 

والحريــات.

تأرجح الموقف 

تــدرج الموقــف الرســمي الفرنســي حيــال الصــراع األوكرانــي وفقــاً 
لعــدة عوامــل؛ منهــا تغيــر موازيــن القــوى علــى األرض، وإحــراز 
القــوات األوكرانيــة بعــض التقــدم فــي أواخــر عــام 2022، وتوجيــه 
انتقــادات لفرنســا مــن قبــل بعــض دول أوروبــا الوســطى والشــرقية، 
ورئاســة فرنســا الدوريــة لاتحــاد األوروبــي، واالنتخابات الرئاســية 
فــي فرنســا. ويمكــن اإلشــارة إلــى أبعــاد الموقــف الفرنســي المتدرج 

مــن خــال مــا يلــي:

1- االبتعــاد عــن إذالل روســيا: بعــد أســابيع مــن انــدالع الصــراع، 
ــدم  ــى “ع ــوة إل ــرون بالدع ــام ماك ــو 2022، ق ــي ماي ــداً ف وتحدي
إذالل” روســيا Ne pas humilier la Russie؛ مــا أدى الــى 
ــى  ــع الســلطات الفرنســية إل ــا دف ــه؛ م ــادات قاســية إلي ــه انتق توجي
ــة  ــاً لوجه ــة كلي ــا مخالف ــار أنه ــرون وإظه ــد ماك ــح مقاص توضي
ــع  ــوازي م ــعى بالت ــا تس ــا، ولكنه ــاه أوكراني ــية تج ــر الروس النظ
ــا  ــى حــرب ب ــا إل ــي أوكراني ــب تحــول الحــرب ف ــى تجن ــك إل ذل

ــي. ــا الشــعب األوكران ــون ضحيته ــة يك نهاي
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لذلــك فــإن “ماكــرون” أراد مــن وراء هــذه الدعــوة تهيئــة 
ــدى  ــى الم ــة عل ــح األوكراني ــن المصال ــوية تضم األرض لتس
الطويــل، كمــا أراد التذكيــر بالنتائــج الكارثيــة التــي تمخضــت 
عــن عمليــة إذالل ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة األولــى؛ فهــل 

ــيا؟”.  ــع روس ــل م ــي التعام ة ف ــرَّ ــادة الَك ــوب “إع المطل

أراد  كييــف:  زيــارة  عبــر  الضبابيــة  تجــاوز  محاولــة   -2
ــه إلــى كييــف فــي يونيــو 2022  “ماكــرون” مــن وراء زيارت
ــا  ــي خلفته ــة الت ــاوز الضبابي ــى تج ــؤدي إل ــة ت ــكيل انعطاف تش
مواقفــه الســابقة بشــأن عــدم إذالل روســيا، والتــي أســيء 
فهمهــا، خصوصــاً فــي أوكرانيــا ودول أوروبــا الشــرقية، معلنــاً 
مــن كييــف عــن ســعي بــاده لجعــل أوكرانيــا تنتصــر، وتســتعيد 
ســيادتها وليــس فقــط إلــى إبقائهــا صامــدة فــي ســاحة المعركــة. 
ــر  ــرور عب ــف الم ــى كيي ــل الوصــول إل ــرون” قب ــد “ماك وتعم
ــا  ــا ومولدوف ــي: روماني ــرقية؛ ه ــا الش ــن دول أوروب ــة م ثاث
وبولنــدا؛ وذلــك لتصحيــح الصــورة المأخــوذة عنــه بأنــه مؤيــد 

ــيا. ــه روس ــا تفعل أو راٍض عم

ــمبر  ــي ديس ــة: وف ــات أمني ــيا ضمان ــاء روس 3- عــرض إعط
ــاة TF1 الفرنســية،  ــع قن ــة م ــي مقابل ــال ماكــرون ف 2022 ق
إنــه ســيكون مــن الضــروري إعطــاء ضمانــات أمنيــة لروســيا 

فــي اليــوم الــذي تقــرر فيــه الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات، 
ــو  ــف النات ــال ماكــرون إن روســيا تخــاف مــن وصــول حل وق
إلــى أعتابهــا ومــن نشــر أســلحة يمكــن أن تهــدد أمنهــا عنــد هــذه 
ــد ماكــرون  ضــت هــذه التصريحــات مــن جدي ــاب، وعرَّ األعت
النتقــادات شــديدة، وخاصــة فــي أوكرانيــا؛ حيــث رفــض 
ــن  ــكار، معتبري ــذه األف ــور ه ــى الف ــون عل ــؤولون أوكراني مس
ــه  ــة” وأن ــة وقاتل ــة إرهابي ــات لدول ــم ضمان ــن تقدي ــه “ال يمك أن
ــى محكمــة شــبيهة  ــروس إل ــم مجرمــي الحــرب ال “يجــب تقدي
بنورنبــرج بــدل التفكيــر فــي كيفيــة إجــراء مصافحــات معهــم”، 
ــن  ــة م ــات أمني ــى ضمان ــاج إل ــن يحت ــو م ــم ه ــة العال وأن “بقي

روســيا وليــس العكــس”. 

4- اســتقبال “زيلينســكي” فــي باريــس: فــي 8 فبرايــر 2023 
قــام الرئيــس األوكرانــي بزيــارة باريــس، والتقــى فيهــا كاً 
مــن الرئيــس الفرنســي ماكــرون والمستشــار األلمانــي شــولتز. 
ــى  ــا، مشــدداً عل ــت ألوكراني ــه الثاب ــى دعم ــرون إل وأشــار ماك
ــا  ــي له ــتطيع وال ينبغ ــيا ال تس ــي أن روس ــية؛ وه ــة أساس نقط
أن تربــح ، مؤكــداً أن رغبــة فرنســا تتمثــل فــي مرافقــة كييــف 
ــر  ــد تغي ــرون ق ــر “زيلينســكي” أن ماك ــى النصــر”. واعتب “حت
نحــو األحســن بعــد أن أصبــح يطالــب بانتصــار أوكرانيــا وبدعــم 

ــي. ــى االتحــاد األوروب انضمامهــا إل
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5- انتصــار أوكرانيــا مــن دون ســحق روســيا: وفــرت نظريــة 
القائمــة علــى التعــارض   ،Paradox Theory التناقــض
المســتمر بيــن ظاهرتيــن متناقضيــن ولكنهمــا مترابطتــان، 
وســيلة لصياغــة األســلوب االســتراتيجي المتبــع مــن قبــل 
ــي  ــه تســمية  ̎ ف ــق علي ــذي أطل ــرون ال ــس الفرنســي ماك الرئي
الوقــت نفســه̎ En même temps )وهــي عبــارة يلجــأ 
إلــى اســتخدامها كثيــراً(. ووفقــاً لهــذا األســلوب، وبمــا أن 
الظاهرتيــن اللتيــن يجــب إدارتهمــا ليســتا قابلتيــن للفصــل، فإنــه 
يجــب التعايــش معهمــا؛ كالمزاوجــة مثــاً بيــن اســتقال فرنســا 
وبنــاء أوروبــا أكثــر ســيادًة. وتتجلــى هــذه النظريــة فــي الملــف 
األوكرانــي مــن خــال جمــع ماكــرون بيــن معارضتــه للغــزو 
ــن. ــا مــع االســتمرار فــي الحــوار مــع بوتي الروســي ألوكراني

 وعلــى الرغــم مــن التغيــر النوعــي الــذي ظهر فــي الموقف 
ــر 2023،  ــي 18 فبراي ــس الفرنســي، ف ــه الرئي ــى ب ــذي أدل ال
ــى فرنســا بعــد مشــاركته  ــه إل ــي أعادت ــرة الت ــن الطائ ــى مت عل
فــي المؤتمــر الســنوي لألمــن فــي ميونــخ – وذلــك مــن خــال 
المقابلــة التــي أجرتهــا معــه صحيفــة لوفيجــارو le Figaro؛ 
حيــث عبــر بشــكل صريــح أنــه يريــد أن “ تهــزم” موســكو ضــد 
ــدون  ــن يري ــى الذي ــاد إل ــه انتق ــك بتوجي ــع ذل ــه أتب كييــف – فإن

قبل كل شــيء ســحق روســياEcraser la Russie  مشــيراً 
الــى أن ذلــك لــن يكــون أبــداً موقــف فرنســا؛ ألنــه فــي النهايــة 
لــن يســتطيع طــرف أن يهــزم اآلخــر هزيمــة كليــة؛ لذلــك فــإن 

نهايــة الحــرب لــن تتحقــق إال عبــر التفــاوض.

6- تطــور الخطــاب نحــو ضــرورة إفشــال روســيا: ويعــد هــذا 
بحــد ذاتــه تطــوراً الفتــاً فــي خطــاب ماكــرون، خصوصــاً بعــد 
انتقــادات بعــض المراقبيــن لخطابــه فــي مؤتمــر ميونــخ الــذي 
ــب أن  ــا يج ــى أوكراني ــي عل ــداء الروس ــى أن االعت ــص عل ن
يفشــل l`aggression russe doit échouer؛ وذلــك 
لعــدم اســتعماله كلمــة “هزيمــة موســكو”، كمــا تابــع ماكــرون 
فــي مقابلــة le Figaro نفســها أن جميــع الخيــارات الســتبدال 
فاديميــر بوتيــن ال يمكــن أن تفضــي إال إلــى خيــار أســوأ؛ ألنها 
ســتقودنا إلــى شــخصيات أكثــر تشــدداً منــه، كســكرتير مجلــس 
األمــن الروســي نيكــوالي باتروشــيف أو رئيــس مجموعــة 
فاجنــر يفجينــي بريجوجيــن، مســتبعداً انبثــاق شــخصية معتدلــة 
مــن المجتمــع المدنــي الروســي. هــذا الــكام اســتدعى رداً مــن 
ــر  ــذي اعتب ــر الماضــي ال ــي 19 فبراي ــي ف ــس األوكران الرئي
ــه” باســتحضار الحــوار مــع  ــع وقت ــره الفرنســي “يضي أن نظي

موســكو والتعويــل علــى حكمــة بوتيــن. 
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محددات التحرك 

حــاول الرئيــس الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” االعتمــاد 
علــى عــدد مــن ممارســات واصطفافــات الرؤســاء الفرنســيين 
ــران وشــيراك وســاركوزي  الســابقين )كشــارل ديجــول وميت
وهوالنــد( خــال أزمــات ســابقة لبنــاء مواقفــه حيــال الصــراع 
األوكرانــي، مــع إضافــة بعــض لمســاته الشــخصية، التــي 

ــي:  ــا بالتال ــص أبرزه ــن تلخي يمك

1- التمســك بإظهــار فرنســا كقــوة تــوازن: ال تــزال فكــرة 
ــزاً  ــل حي ــوازن تحت ــوة ت ــا كق ــراز فرنس ــول بإب ــرال ديج الجن
ــذه  ــق ه ــا وف ــيين؛ ففرنس ــرار الفرنس ــاع الق ــدى صن ــعاً ل واس
الفكــرة يجــب أن تبقــى قــادرة علــى التحــدث مــع الجميــع 
ــؤدي  ــك ي ــو كان ذل ــى ل ــات، حت ــى طــرح مخــارج لألزم وعل
أحيانــاً إلــى توتيــر عاقاتهــا مــع حلفائهــا. وتعــود جــذور هــذه 
الفكــرة إلــى أنــه ال يمكــن بنــاء أمــن أوروبــي مســتقر مــن دون 
حــوار مــع موســكو؛ حيــث إن التقــارب الجغرافــي يحتــم ذلــك، 
ــة  ــدول الدائم ــن ال ــوار بي ــر أن الح ــول كان يعتب ــا أن ديج كم
ــت  ــا كان ــع مهم ــب أال ينقط ــن يج ــس األم ــي مجل ــة ف العضوي

ــروف. الظ

الفرنســي  الرئيــس  بقــي  التاريخــي،  الخــط  بهــذا  ومتـــأثراً 
“ماكــرون” مقتنعــاً حتــى قبــل 24 فبرايــر 2022 بوقــت قليــل 
أنــه يمكــن االتفــاق مــع روســيا علــى ترتيــب معيــن يمنــع انــدالع 
ــرة أن  ــروج لفك ــرون” ي ــا صــار “ماك ــد اندالعه ــرب، وبع الح
اإلبقــاء علــى قنــوات حــوار فرنســية مــع “بوتيــن” ســتقطع 
الطريــق علــى الصينييــن أو األتــراك أو غيرهــم للعــب دور مهــم 
ــة،  ــاء األزم ــيط إلنه ــب دور الوس ــات ولع ــي إدارة المفاوض ف
ومــن ثــم الولــوج إلــى الســاحة األوروبيــة والتقريــر نيابــًة عــن 
األوروبييــن أنفســهم فــي مســألة تخصهــم. وقــام رئيــس الــوزراء 
البولنــدي ماتيــوز موراســكي بانتقــاد فكــرة ماكــرون حــول إبقــاء 
ــأن  ــه بالقــول ب قنــوات الحــوار مفتوحــة مــع بوتيــن، متوجهــاً ل
“روســيا تحــت ســيطرة بوتيــن هــي أشــبه بدولــة توتاليتاريــة أو 
نازيــة؛ فهــل كنــت ســتتحاور مــع هتلــر مثــاً لــو كان موجــوداً 

ــن؟”.  ــك الســابقة مــع بوتي اآلن؟ ومــاذا جنيــت مــن حوارات

ــذ بدايــة  2- محاولــة تهدئــة الضغــوط الداخليــة فــي فرنســا: من
الصــراع فــي أوكرانيــا، تبنــى الرئيــس الفرنســي فكــرة تقديــم دعم 
عســكري لكييــف، ولكــن مــن دون تجــاوز عتبــة معينــة تســمح 
 Co-belligerent بتصنيــف فرنســا دولــة مشــاركة فــي القتــال

مــع أوكرانيــا تحــارب معهــا ضــد عــدو مشــترك هــو روســيا.
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 لذلــك بقــي إرســال باريــس أســلحة ثقيلــة وهجوميــة إلــى 
ــن  ــة بتجــاوزه م ــن المجازف ــر ال يمك ــل خطــاً أحم ــف يمث كيي
قبــل فرنســا، ال ســيما فــي ظــل وجــود قــوى سياســية داخليــة 
تعــارض ذلــك؛ كأحــزاب أقصــى اليميــن واليســار التــي صــدر 
ــي  ــال الســاح الفرنس ــة إرس ــات بإخضــاع عملي ــا مطالب عنه
ــن  ــد م ــك لمزي ــان؛ وذل ــي البرلم ــاش ف ــى نق ــا إل ــى أوكراني إل
الشــفافية ولتجنــب احتمــال أن يــؤدي إرســال األســلحة الثقيلــة 
إلــى تدويــل النــزاع، ومــن ثــم تعريــض فرنســا لخطــر كبيــر. 

وهــذه المحــاذرة الفرنســية مــن التــورط ضــد روســيا 
موجــود حاليــاً لــدى شــريحتين وازنتين فــي المجتمع الفرنســي: 
األولــى تضــم اليســاريين الذيــن مــا زالــوا يحملــون فــي داخلهــم 
ــاً إلــى “وطــن العمــال” المتمثــل فــي االتحــاد الســوفييتي  حنين
ــي  ــن المحافــظ، الت ــة مــن أجــواء اليمي ــة قريب الســابق، والثاني
تــرى فــي بوتيــن منقــذاً لمســيحيي الشــرق ومدافعــاً عــن القيــم 

ــة.  ــة والعائلي األخاقي

وأيضــاً يذكــر هــذا الحــذر الفرنســي فــي التعامــل مــع 
الخطــوط الحمــراء بانكفــاء الرئيــس الفرنســي الســابق فرنســوا 
الســاح  اســتخدام  عــن  المســؤولين  معاقبــة  عــن  هوالنــد 
ــس  ــد تراجــع الرئي ــرادي بع ــي ســوريا بشــكل انف ــي ف الكيمائ
األمريكــي أوبامــا عــن االتفــاق الــذي أبرمــه مــع هوالنــد فــي 

عــام 2013.

3- اســتحضار دور فرنســا فــي األزمــة الجورجيــة: الصــراع 
ــابه  ــه التش ــن أوج ــد م ــه العدي ــا ل ــي أوكراني ــاً ف ــر حالي الدائ
ــاً  ــد كان تدخ ــام 2008؛ فق ــي ع ــة ف ــة الجورجي ــع األزم م
عســكرياً روســياً فــي دولــة كانــت ســابقاً داخــل الكتلــة الشــرقية 
ــا،  ــة له ــة موالي ــة انفصالي ــة ذات نزع ــم منطق ــل ض ــن أج م
ــة  ــن الرئاس ــة األزمتي ــي بداي ــى ف ــت تتول ــا كان ــا أن فرنس كم
ــف األول  ــال النص ــك خ ــي )وذل ــاد األوروب ــة لاتح الدوري
ــي  ــاركوزي والنصــف الثان ــوال س ــع نيك ــام 2008 م ــن ع م

ــرون(. ــل ماك ــع إيمانوي ــام 2022 م لع

ولقــد حــاول ماكــرون فــي 2022، تكــرار نجــاح تجربــة 
الوســاطة التــي قــام بهــا الرئيــس الفرنســي نيكــوال ســاركوزي 
فــي 2008 والتــي أدت الــى وقــف التصعيــد الروســي وتجنــب 
الغــزو الكامــل لجورجيــا، إال أنــه فشــل فــي ذلــك علــى الرغــم 
مــن ذهابــه إلــى موســكو فــي 7 فبرايــر 2022، وعلــى 
الرغــم مــن االتصــاالت الهاتفيــة المتكــررة التــي جمعتــه 
ــى أن  ــاق إل ــود أســباب اإلخف ــن. وتع ــس الروســي بوتي بالرئي
صاحيــات الرئاســة الدوريــة األوروبيــة فــي عــام 2022 

تقلصــت عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2008، خصوصــاً بعــد 
ــمبر 2009؛  ــي ديس ــذ ف ــز التنفي ــبونة حي ــدة لش ــول معاه دخ
حيــث لــم يعــد بعدهــا الرئيــس الــذي يشــغل الرئاســة الدوريــة 
ــاع  ــي؛ أي اجتم ــس األوروب ــت نفســه المجل ــي الوق ــرأس ف يت
رؤســاء دول وحكومــات االتحــاد األوروبــي، وال مجلــس 

ــة. ــؤون الخارجي الش

هــذا األمــر كان يؤمــن لســاركوزي فــي عــام 2008 حيــزاً 
واســعاً للتحــرك وإطــاق مبادرتــه للوســاطة بالنيابــة عــن 
االتحــاد األوروبــي، وهــو مــا حــرم منــه ماكــرون الــذي وجــد 
نفســه مكبــاً بمســؤولياته الرئاســية األوروبيــة مــن أجــل تبنــي 
ــكرية  ــكو العس ــات موس ــال عملي ــدد حي ــي متش ــف أوروب موق
ــب  ــي لع ــداً ف ــاب بعي ــي الذه ــه ف ــت رغبت ــا أعاق ــي أوكراني ف

دور الوســيط .

ــات  ــت الوالي ــي: كان ــار األمريك ــس التي ــير عك ــدم الس 4- ع
المتحــدة فــي طليعــة الــدول التــي قدمــت دعمــاً عســكرياً وماليــاً 
ــم  ــيا، ول ــى روس ــة عل ــات اقتصادي ــرض عقوب ــا وبف ألوكراني
تشــأ فرنســا الســير عكــس هــذا التيــار، خصوصــاً مــع ظهــور 
الخطــأ فــي التقديــر الــذي وقعــت فيــه االســتخبارات الفرنســية 
المتمثــل فــي عــدم توقعهــا وجــود نيــة حقيقيــة روســية بغــزو 
أوكرانيــا، واعتبــار أن مــا تريــده روســيا مــن وراء حشــد 
ــزاز  ــة ابت ــو محاول ــا ه ــع أوكراني ــدود م ــى الح ــها عل جيوش

ــم. ــى مكاســب منه ــن للحصــول عل ــادة الغربيي الق

واعتمــد ماكــرون علــى تقاريــر أجهزتــه إلظهار أن فرنســا 
ــي  ــى )الت ــكل أعم ــة بش ــات األمريكي ــف التوجه ــير خل ال تس
كانــت تتوقــع حصــول تدخــل عســكري روســي وشــيك(، ودفع 
ــكرية  ــرات العس ــر المخاب ــة بمدي ــى اإلطاح ــاق إل ــذا اإلخف ه
مــارس   31 فــي   ،Eric Vidaud فيــدو  إريــك  الجنــرال 
2022 ثمنــاً لفشــله فــي استكشــاف النوايــا الروســية الحقيقيــة.

ــف  ــع موق ــس مؤخــراً م ــذا الصــدد، تماهــت باري ــي ه وف
األمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  عنــه  عبــر  الــذي  واشــنطن 
بــأن ترجيــح ســاحة   2023 فبرايــر  فــي  بلينكــن  أنتونــي 
ــة لتســريع  ــا ســيصبح أفضــل طريق ــح أوكراني المعركــة لصال

آفــاق الدبلوماســية.

ــود  ــو أن تق ــوم ه ــوب الي ــرون أن المطل ــد ماك ــث أك  حي
ــك  ــية؛ وذل ــة الروس ــكرياً يعطــل الجبه ــاً عس ــا هجوم أوكراني
مــن أجــل العــودة إلــى المفاوضــات. وربمــا تعــول هــذه الرؤية 
علــى احتمــال أن روســيا المحاصــرة ســتوافق علــى هزيمتهــا 

عوضــاً عــن اللجــوء إلــى اســتخدام أســلحة أكثــر تدميــراً.
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ــا يخــص  ــه فيم ــرون” خطاب ــدل “ماك ــو ع ــى ل ــاً.. حت وختام
الحــرب فــي أوكرانيــا عــدة مــرات خــال ســنة واحــدة؛ حيــث 
ــدم  ــه الســابقة لع ــرار دعوات ــاده عــن تك ــي ابتع ــك ف ــى ذل تجل
إهانــة روســيا أو بضــرورة تقديــم ضمانــات لهــا، كمــا ظهــر 
أيضــاً مــن خــال الكشــف عــن ســعيه الصريــح لدعــم انتصــار 
ــاوض  ــرة التف ــى عــن فك ــه تخل ــي أن ــذا ال يعن ــن ه ــف، لك كيي

مــع “بوتيــن”؛ هــو فقــط يحــاول اختيــار الكلمــات التــي يظنهــا 
مناســبة وتتماشــى مــع التطــورات الحاصلــة علــى األرض 
فــي كل مرحلــة، مــع اإلخــاص بشــكل أساســي الســتراتيجيته 
ــه̎  ــت نفس ــي الوق ــتراتيجية “ف ــي اس ــا، وه ــتهر به ــي اش الت
ــي  ــوازن ف ــوة ت ــه كق ــت قيادت ــا تح ــراز فرنس ــه إب ولمحاوالت

ــة. ــات الدولي خضــم االضطراب

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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