
قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

ــركــــي جــو  ــيــ ــيــــســــان، األمــ ــقـــد الــــرئــ عـ
بـــــــايـــــــدن، والــــــــروســــــــي فـــاديـــمـــيـــر 
ــة فــــي جـــنـــيـــف، فــــي 16  ــّمـ بــــوتــــن، قـ
حــزيــران/ يونيو 2021، فــي مــحــاولــٍة لخفض 
الرغم  وعلى  بلديهما.  بــن  املتصاعد  التوتر 
مــن أن الــقــمــة اســتــمــرت ثـــاث ســـاعـــات، فإنها 
ولــم يصُدر عنها  كبيرة،  نتائج  لم تسفر عن 
إال بــيــان مــشــتــرك مقتضب حـــول »االســتــقــرار 
بالسعي  خــصــوًصــا،  يتعلق،  االستراتيجي« 
ـــح واالنـــتـــشـــار 

ّ
إلـــــى الـــحـــد مــــن ســـبـــاق الـــتـــســـل

الـــنـــووي. وقـــد رفـــض الــجــانــب األمــيــركــي عقد 
مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك بـــن الــرئــيــســن، ما 
مــؤتــمــريــن صحفين منفصلن  إجــــراء  فـــرض 
ا عن ذلك، لعدم إعطاء بوتن »االهتمام 

ً
عوض

الـــدولـــي« الــــذي يــتــوق إلـــيـــه، بــحــســب مـــا تـــراه 
تحويل  في  عليه  الفرصة  وتفويت  واشنطن، 
املــؤتــمــر الــصــحــفــي إلـــى مــنــاظــرة عــلــنــيــة. ومــع 
ــك، يــقــول الــجــانــبــان إن الــقــمــة وإن لـــم تكن  ذلــ

ودية، فإنها لم تكن عدائية.

نتائج متواضعة
الــبــيــان املــشــتــرك حــول »االســتــقــرار  باستثناء 
ــدره الــرئــيــســان، ال  ــ االســتــراتــيــجــي« الــــذي أصـ
يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن إنــــجــــازاٍت مــلــمــوســٍة في 
ــتـــي نـــاقـــشـــاهـــا. ويــــبــــدو أن  أّي مــــن املـــلـــفـــات الـ
الــطــرفــن اعــتــبــرا هــذه الــقــّمــة مــقــّدمــة لــحــواراٍت 
 بـــن مــســاعــديــهــمــا. وبــحــســب 

ً
أكـــثـــر تــفــصــيــا

إلى  الــدولــتــن تطمحان  فــإن  املــشــتــرك،  البيان 
»املتمثلة  املشتركة  أهدافهما  في  تقّدم  إحــراز 
ــقــــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ فـــي املــجــال  فـــي ضـــمـــان الــ
االســتــراتــيــجــي، والــحــّد مــن مخاطر الــنــزاعــات 
املسلحة وخطر الحرب النووية«. وتحيل هذه 
العبارة، على ما يبدو، إلى احتماالت تطوير 
أســلــحــة وأنــظــمــة إطــــاق نـــوويـــة جـــديـــدة غير 
مشمولٍة في اتفاقات ضبط األسلحة النووية 
ــه لـــم يتم  الــحــالــيــة. وُيــفــهــم مـــن لــغــة الــبــيــان أنـ
البلدين  أن  ذلك  التفاصيل؛  االتفاق على  بعُد 
االستقرار  حــول  ثنائيٍّ  حـــواٍر  فــي  سيشرعان 
الــقــريــب، بهدف  املستقبل  فــي  االســتــراتــيــجــي 
ــاس لــلــتــدابــيــر املــســتــقــبــلــيــة للحّد  »إرســـــاء أســ
مــن األسلحة، والــحــّد مــن املــخــاطــر«. وبحسب 
بــايــدن، قد يستغرق األمــر ما بن ستة أشهر 
 ما إذا كانت املناقشات 

َ
إلى سنة، قبل أن ُيْعَرف

بشأن »االستقرار االستراتيجي« ستسفر عن 
الــرغــم مــن أن الرئيسن تحّدثا،  شـــيء. وعــلــى 
فـــي مــؤتــمــريــهــمــا الــصــحــفــيــن، عـــن جــمــلــة من 
بما  مناقشتها،  تــّمــت  الــتــي  األخـــرى  القضايا 
)الناتو(  األطلسي  فيها مساعي حلف شمال 
- األوكراني،  ا والتوتر الروسي 

ً
للتوسع شرق

وحقوق  موسكو،  على  األميركية  والعقوبات 
ــن الــســيــبــرانــي، واملــفــاوضــات  ــ اإلنـــســـان، واألمـ
الـــنـــوويـــة مـــع إيــــــران، واالنـــســـحـــاب األمــيــركــي 
املرتقب من أفغانستان، واألوضاع في سورية 
التعاون  وآفــاق  التجارية،  والعاقات  وليبيا، 
فــي الــقــطــب الــشــمــالــي، فــإنــه لــم يــصــُدر عنهما 
 مشترٌك يوضح ما إذا كانا قد توّصا 

ٌ
موقف

إلى تفاهمات بشأن أيٍّ منها.

الحسابات األميركية
جاء عرض بايدن عقد القمة في بلٍد ثالث خال 
اتــصــال هاتفي أجـــراه مــع بوتن فــي نيسان/ 
أبريل املــاضــي، وهــو أمــٌر لم يكن محل توافق 
أنه  مــن  الــرغــم  بــن جميع مستشاريه. وعــلــى 
بـ »القاتل«، وتعّهد  سبق له أن وصف بوتن 
بالعمل على احتواء روسيا وردع محاوالتها 
اخــــتــــراق الـــســـاحـــة األمــيــركــيــة عــبــر الــقــرصــنــة 
 عن سياساتها »املزعزعة 

ً
اإللكترونية، فضا

لــاســتــقــرار فــي شـــرق أوروبـــــا والـــعـــالـــم«، فــإن 
ــدرك عـــدم إمــكــانــيــة تــجــاهــل روســيــا،  بـــايـــدن يــ
التعاون معها بشأن جملة من  إلــى  وحاجته 
القضايا الدولية. ويمكن تلخيص الحسابات 

األميركية في العاقة مع روسيا فيما يلي: 
الرغم من العقوبات االقتصادية  ، على 

ً
¶ أوال

ــات املــتــحــدة  ــواليــ الــقــاســيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الــ
في  تنجح  لــم  فإنها  روســيــا،  وحلفاؤها على 
تغيير سلوكها. ومن ثم، قد تكون إدارة بايدن 
وجدت أنه ال بد من الحوار مع روسيا، وربما 
زات لبوتن، لتشجيعه على 

ّ
حتى تقديم محف

وليس  معينة،  مــلــفــاٍت  فــي  ســيــاســاتــه  تغيير 
فقط حشره في زاوية ضيقة، ومن ذلك وصف 

بايدن له بـ »الخصم املعتبر«. 
¶ ثانًيا، دفعت الضغوط األميركية املتواصلة 
عــلــى روســـيـــا إلــــى تــقــاربــهــا مـــع الــصــن الــتــي 
الجيوسياسي  الــتــحــّدي  واشــنــطــن  تعتبرها 
ــا. وعـــلـــى الــرغــم  ــًيـ ــاملـ األبــــــرز الـــــذي تـــواجـــهـــه عـ
مــن أن مــوســكــو وجـــدت نفسها مــضــطــّرة إلــى 
هـــذا الــتــحــالــف، فــإنــهــا ال تــرغــب فــيــه، وتفضل 
أن تــكــون مقبولة مــن الــغــرب؛ إذ ال تــرغــب في 
تــحــالــف صــيــنــي - روســــي تــكــون فــيــه الــصــن 
املــحــدودة،  غير  االقتصادية  املطامع  صاحبة 
هي الدولة األقوى، وبينهما ملفاٌت كثيرة غير 

محلولة في آسيا.
إقـــنـــاع  إلـــــى  ــايــــدن  بــ إدارة  تــســعــى  ـــا، 

ً
ثـــالـــث  ¶

ــــادت« إلـــى تــبــّوؤ  حــلــفــائــهــا أن »أمــيــركــا قـــد عـ
ــع  ــًيــــا، وذلــــــك بـــعـــد أربــ دورهـــــــا الــــقــــيــــادي عــــاملــ
ســـنـــوات مـــن حــكــم الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــف تــراجــًعــا كبيًرا للواليات 

ّ
الـــذي خــل تــرامــب، 

 في 
ً

املــتــحــدة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وتـــآكـــا

لهيبتها  ــا 
ً
وضــعــف حــلــفــائــهــا،  بــن  صدقيتها 

ــيــــاق، أعــلــن  بــــن خـــصـــومـــهـــا. وفـــــي هـــــذا الــــســ
بــايــدن، أكثر مــن مـــّرة، أنــه يريد إعـــادة ترميم 
املــكــانــة الــجــيــوســيــاســيــة لــلــواليــات املــتــحــدة، 
واســــتــــعــــادة صــدقــيــتــهــا ونـــفـــوذهـــا الـــعـــاملـــي، 
بحيث يحترمها حلفاؤها من جديد ويثقون 
حساًبا،  لها  خصومها  ويحسب  بقيادتها، 
ــاء عــلــيــه،  ــنــ ــًدا الـــصـــن وروســـــيـــــا. وبــ ــديــ وتــــحــ
حرص الجانب األميركي على أن تكون القّمة 
 على 

ً
الثنائية ضــمــن ســيــاق أوســــع، ومــبــنــيــة

من  اقتصادًيا  املتحدة  الــواليــات  تعافي  بــدء 
تداعيات جائحة كورونا، وعودتها إلى قيادة 
ــــوة«، كــمــا يــقــول بــايــدن،  ــن مــوقــع قـ الــعــالــم »مـ
ــٍم مـــن »الـــــــدول الـــتـــي تــشــاركــنــا قيمنا  ــدعــ وبــ
األنــشــطــة  »مـــواجـــهـــة  لــــ  للمستقبل  ورؤيـــتـــنـــا 
الصن وروســيــا«. ولهذا  الــضــارة لحكومتي 
القمة في سياق جولة أوروبية دامت  جــاءت 
أســبــوًعــا، بــدأهــا بــايــدن مــن مدينة كــورنــوال، 
جــنــوب غـــرب بــريــطــانــيــا، حــيــث الــتــقــى رئيس 
الــــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، في 
10 حزيران/ يونيو، ثمَّ شاركا مًعا في اليوم 
التالي في قمة مجموعة السبع الكبار هناك، 
مـــــــروًرا بــقــمــة لـــقـــادة حــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  فــي  )الــنــاتــو( 
ــــرى في  فـــي 14 مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، ثـــم قـــّمـــة أخـ
املــديــنــة نفسها مــع قــــادة االتـــحـــاد األوروبــــي 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، قــبــل أن يــتــوجــه إلـــى لــقــاء 
بــوتــن فــي جــنــيــف فــي 16 حـــزيـــران/ يــونــيــو. 
ــان واضـــًحـــا تــركــيــز الــبــيــانــات الــخــتــامــيــة  ــ وكـ
لــلــقــمــم الــتــي عــقــدهــا بـــايـــدن عــلــى مــوضــوعــي 
الـــصـــن وروســــيــــا، وهــــو األمـــــر الـــــذي أصــــّرت 
كتبه  مقال  وبحسب  ا. 

ً
مسبق واشنطن  عليه 

بايدن في صحيفة واشنطن بوست، قبل بدء 
ــه سترّكز »على  فــإن إدارتـ جولته األوروبــيــة، 
ضمان قيام الديمقراطيات، وليس الصن أو 
أي جهة أخــرى، بكتابة قواعد القرن الحادي 
والــعــشــريــن حـــول الــتــجــارة والــتــكــنــولــوجــيــا«. 
في  بوتن  فاديمير  ألتقي  »عندما  وأضـــاف 
جــنــيــف، ســيــكــون ذلـــك بــعــد مــنــاقــشــات رفيعة 
املــســتــوى مــع األصــدقــاء والــشــركــاء والحلفاء 

الذين يرون العالم من خال عدسة الواليات 
املــتــحــدة نفسها«. وبــهــذا، ذهــب بــايــدن للقاء 
ــى حـــــد بــــعــــيــــد، بـــدعـــم  ــ ــ بــــوتــــن مـــتـــســـلـــًحـــا، إلـ
مجموعة الدول الصناعية الكبرى، واالتحاد 

األوروبي، وحلف الناتو. 
¶ رابًعا، ترسيم خطوط أميركية حمراء، على 
نحٍو مباشٍر وصريح، أمام بوتن، وذلك حتى 
أكبر وأوســع  إلــى تصعيٍد  الطرفان  ينزلق  ال 
أن ينجح  مــن  يــريــدانــه. وتخشى واشنطن  ال 
الكمبيوتر  أنظمة  في تعطيل   روس 

ٌ
قراصنة

ــرار  األمــيــركــيــة عــلــى نـــحـــٍو تــتــرتــب عــلــيــه أضــ
جسيمة، وهو ما قد يضطّرها إلى الرد باملثل. 
ر بوتن ضمنًيا بأن لدى 

ّ
وكان بايدن قد حذ

وسأله  كبيرة«،  سيبرانية  »قـــدرات  واشنطن 
ماذا سيحدث لو استهدفت الواليات املتحدة 
أنـــابـــيـــب نــقــل الــنــفــط مـــن الـــحـــقـــول الــروســيــة 

كإجراء انتقامي؟ 
¶ خــامــًســا، تــقــول واشنطن إنــهــا تــريــد عاقة 
مــســتــقــّرة مـــع روســـيـــا ويــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا، 
مثل  قضايا  في  معها  العمل  يمكنها  بحيث 

االستقرار االستراتيجي ومراقبة التسلح.
الحسابات الروسية

الواليات  أن  من  الروسية  الحسابات  تنطلق 
يــحــاوالن تطويقها وعزلها  والــغــرب  املتحدة 
بذريعة دعم التحوالت الديمقراطية في دوٍل 
مجاورة لها. وبالنسبة إلى روسيا، فإن كثيًرا 
مـــن ســيــاســاتــهــا ومــمــارســاتــهــا الـــتـــي تــزعــج 
الــغــرب، كما فــي أوكــرانــيــا، هــي تــعــبــيــراٌت عن 
رفــض مــحــاوالت فــرض قواعد جائرة عليها، 
التحّرك  على  قــدرتــهــا  مــن  وتــحــّد  تحاصرها 
ــاع عـــن مــصــالــحــهــا. ويــمــكــن تلخيص  ــدفــ والــ

الحسابات الروسية فيما يلي:
، تــرى روســيــا أن حلف الــنــاتــو مــاٍض، 

ً
¶ أوال

مــنــذ أكــثــر مــن عــقــديــن، فــي تضييق الــخــنــاق 
ــــي فـــضـــائـــهـــا الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي،  عـــلـــيـــهـــا فـ
ــا الــشــرقــيــة والــوســطــى،  ــ خــصــوًصــا فــي أوروبـ
ــانــــت تـــحـــت نــــفــــوذهــــا املــــبــــاشــــر زمـــن  ــتــــي كــ الــ
ــام 1999 ضــمَّ  االتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. فــفــي عــ
الحلف بولندا واملجر والتشيك، ثم في 2004 
تبعتها بلغاريا وإستونيا والتفيا وليتوانيا 
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ثمَّ ألبانيا 
ــود عــام  ــ وكـــرواتـــيـــا عـــام 2009، والــجــبــل األسـ
البوسنة  أن  »الناتو«  أعلن  2017. وفي 2019 
الشمالية  ومــقــدونــيــا  وجــورجــيــا  والــهــرســك 
وال  لعضويته.  حون 

ّ
مرش أعضاء  وأوكرانيا 

على ضم  للمساومة  نــيــٍة  أي  موسكو  ــبــدي 
ُ
ت

أوكرانيا في أوروبــا الشرقية، وجورجيا في 
جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، إلــــى الــحــلــف، وهــــي تعتبر 
عليه،  وبناء  إليها.  بالنسبة  أحمر  ا 

ً
ذلك خط

تــطــمــح روســـيـــا إلـــى أن تــكــون هــنــاك تسوية 
ــلـــف، ملا  ــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة حــــول هــــذا املـ مـ
ب عليه من تداعيات جيوستراتيجية 

ّ
سيترت

ــلــــى كــل  وعــــســــكــــريــــة واقــــتــــصــــاديــــة كــــبــــرى عــ
ــا أن روســـــيـــــا تــمــلــك  ــ ــــوًصـ األطـــــــــــــراف، وخـــــصـ
الــدول األوروبــيــة  أدواٍت للضغط على بعض 
، عبر 

ً
األعـــضـــاء فـــي »الـــنـــاتـــو«، كــأملــانــيــا مـــثـــا

الــذي تــصــّدره إليها، وعلى تركيا عبر  الــغــاز 
العاقات االقتصادية والجوار االستراتيجي، 
وعــلــى أوروبـــــا عــبــر ســـوريـــة ولــيــبــيــا، وكــذلــك 
عبر امللف النووي اإليراني. إضافة إلى ذلك، 
تملك روســيــا الــقــدرة على زعــزعــة االســتــقــرار 

العاملي، وتحديًدا األوروبــي، كما أنها أثبتت 
 في قدرتها على املسِّ باالستقرار 

ً
 عالية

ً
ة كفاء

األميركي نفسه عبر اختراقها إلكترونًيا.
ــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ ــًيــــا، ألـــحـــقـــت الـ ¶ ثــــانــ
ــراًرا  ــ األمــيــركــيــة - الــغــربــيــة عــلــى مــوســكــو أضـ
املعطيات  وتفيد  الــروســي،  باالقتصاد  بالغة 
ــأن االقـــتـــصـــاد الــــروســــي نــمــا  ــ االقـــتـــصـــاديـــة بـ
بينما   ،2014 عــام  منذ  بمعدل %0.3 ســنــوًيــا، 
كان املتوسط العاملي %2.3 سنوًيا. وقد ترتب 
املستوى  ا تخفيض 

ً
أيض العقوبات  تلك  على 

ــــي، وضــعــف  ــروســ ــ ــتـــصـــاد الــ االئـــتـــمـــانـــي لـــاقـ
االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر فــي روســيــا، ما 
أّدى إلــى تــراجــع نمو االقتصاد هناك مــا بن 
روســيــا  خـــســـارة  إن  أي  ســنــوًيــا،   3% -  2.5%
كانت في حدود خمسن مليار دوالر سنوًيا. 
لـــذلـــك، يــحــرص الــكــرمــلــن عــلــى الــتــوصــل إلــى 
ف من حّدة 

ّ
تسوياٍت مع الواليات املتحدة تخف

 عن 
ً

الحصار االقــتــصــادي على الــبــاد، فــضــا
ب سباق تسلح نوويٍّ جديد مع واشنطن 

ّ
تجن

ا جًدا بالنسبة إلى روسيا. 
ً
سيكون مكلف

ــا إلــــى الــتــأكــيــد على  ــيـ ـــا، تــســعــى روسـ
ً
¶ ثـــالـــث

 عـــــاملـــــيـــــة، لــيــس 
ً
ــا قــــــــــوة ــهــ ــفــ مــــكــــانــــتــــهــــا بــــوصــ

بالضرورة منافًسا رئيًسا للواليات املتحدة، 
في  تــؤخــذ مصالحها  أن  عــلــى  تــصــّر  ولكنها 
االعتبار، وأن أّي مّس بمكانتها هذه يدفعها 
إلى إظهار قوتها بطرٍق مؤثرة تزعج الواليات 
املـــتـــحـــدة. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــــإن بــوتــن لــديــه 
حرص شخصي على أن تتعامل معه الواليات 
املتحدة بنّدية، وليس باعتباره شريًكا أصغر 

أو أقل أهمية.

خاتمة 
ترى إدارة بايدن أن استمرار التوتر وتصاعده 
مــع روســيــا يدفعانها إلــى االقــتــراب أكــثــر من 
أكبر  املتحدة  الــواليــات  التي تعتبرها  الصن 
وبحسب  الجيوستراتيجية.  ملكانتها  تهديٍد 
وثيقة »التوجيهات االستراتيجية« الصادرة 
ل 

ّ
عن البيت األبيض في آذار/ مارس 2021، تمث

الصن »املنافس الوحيد املحتمل القادر على 
الجمع بن قوتها االقتصادية والدبلوماسية 
والــعــســكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة لــتــشــكــيــل تــحــدٍّ 
الــدولــي  وللنظام  األمــيــركــيــة  للمصالح  جـــدّي 
الــــذي وضــعــت واشــنــطــن أســســه بــعــد الــحــرب 
العاملية الثانية«. أما روسيا، فلديها مخاوف 
الصاعد  الصيني  العماق  من  عنها  تعّبر  ال 
عــلــى حـــدودهـــا؛ إذ عــلــى الــرغــم مــن أن الصن 
بــاتــت أكــبــر مــســتــورد للنفط الــخــام الــروســي، 
ا كبيرة 

ً
فإن روسيا أصبحت، في املقابل، سوق

عة، وفي هذا يختل 
ّ
للبضائع الصينية املصن

املـــيـــزان الــتــجــاري بــقــوة لــصــالــح الــصــن. كما 
يتزايد قلق روسيا من الصن في ضوء تمّدد 
األخيرة في مناطق نفوذ األولى التقليدية، في 
اليوم  تعد  والــتــي  الوسطى خــصــوًصــا،  آسيا 
ا أســاســًيــا مــن مــبــادرة الــحــزام والطريق  جـــزًء
ــار، مـــا تــطــمــح إلــيــه  ــ الــصــيــنــيــة. وفـــي هـــذا اإلطــ
واشنطن هو االستفادة من املخاوف الروسية 
املقابل  لكن في  الصن إلبعادها عنها،  تجاه 
ا حمراء ال تريد 

ً
تريد أن ترسم لروسيا خطوط

تــجــاوزهــا فــي جــمــلــٍة مــن الــقــضــايــا الخافية 
 أو حتى 

ً
التي ال يتوقع أن يكون حلها سها

ا في املدى املنظور. 
ً
ممكن

حساباتها ونتائجها
قمة جنيف األميركيةـ  الروسية

قد تكون إدارة بايدن 
وجدت أنه ال بد من 

الحوار مع روسيا 
لتقديم محّفزات 

لبوتين، لتشجيعه على 
تغيير سياساته في 

ملفاٍت معينة

تسعى إدارة بايدن 
إلى إقناع حلفائها أن 

»أميركا قد عادت« 
إلى تبّوؤ دورها 

القيادي عالميًا

ترى روسيا أن حلف 
الناتو ماٍض في 
تضييق الخناق 

عليها في فضائها 
الجيوستراتيجي

لم تسفر القمة األميركية الروسية التي عقدها الرئيسان جو بايدن وفالديمير بوتين في جنيف عن نتائج كثيرة، وهو ما يمكن 
تبيّنــه مــن عقــد كلّا منهما مؤتمرا صحفيا على حــدة. لكن مع ذلك لم تكــن القمة عدائية أيضا. هنــا تقدير موقف للمركز 

العربي لألبحاث ودراسة السياسات بشأن القمة ونتائجها

)Getty( 2021 /6 /16 الرئيسان األميركي والروسي جو بايدن وفالديمير بوتين في جنيف في

وكبيرة  بالغة  أضرارا  الغربية   - األميركية  االقتصادية  العقوبات  ألحقت 
االقتصادية  والمعطيات  األرقـــام  وتفيد  الــروســي،  االقتصاد  على 
بينما   ،2014 عام  منذ  سنويًا،   %0.3 بمعدل  نما  الروسي  االقتصاد  بأّن 
العقوبات  تلك  على  ترتب  وقد  سنويًا.   %2.3 العالمي  المتوسط  كان 
األميركية أيًضا تخفيض المستوى االئتماني لالقتصاد الروسي، وضعف 
االقتصاد  نمو  تراجع  إلى  أّدى  ما  روسيا،  المباشر في  األجنبي  االستثمار 
حدود  في  كانت  روسيا  خسارة  إن  أي  سنويًا،   %3  -  %2.5 بين  ما  هناك 

خمسين مليار دوالر سنويا.

العقوبات واالقتصاد الروسي
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األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة


