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 -لى العادات القدیمةعالم السیاسة األمریكي روبرت بیانكي قال إن السیاسة الخارجیة األمریكیة ستعود إ

 األناضول

المباشرة بین أمریكا والصین ستتصاعد خالل  قال عالم السیاسة األمریكي، روبرت بیانكي، إن "المواجھات
أدى ذلك إلى صراع عسكري، فستحاول الصین إبقاءه قصیرا وقریبا من  السنوات المقبلة"، مضیفا أنھ "إذا

ضرر  ستسعى الوالیات المتحدة إلى صراع أطول على البحار واألراضي األوسع من أجل إلحاق حدودھا، بینما
 ."أكبر باألصول الدفاعیة واالقتصادیة الصینیة

 
 "، أن "القادة األمریكیین والصینیین ال یقدرون قیمة تقاسم السلطة مع بقیة21ورأى، في مقابلة خاصة مع "عربي
استبعاد البلدان األخرى"،  ھما أو كلیھما یمكنھ السیطرة على الشؤون العالمیة معالمجتمع الدولي، ویرون أن أحد

المشاكل العالمیة سواء اختاروا التصرف بشكل منفصل أو  معتبرا أن ذلك "قصر نظر سیقوض جھودھم لمعالجة
 ."سویا

 



إلى العادات القدیمة  الخارجیة األمریكیة من المحتمل أن تعود األمریكي أن "السیاسة وأوضح عالم السیاسة
الرئیس للمھنیین وجماعات الضغط في واشنطن، وسوف تستعید بیروقراطیة األمن القومي  الُمتمثلة في احترام

نحو المحیط  شجبھا ترامب القیادة وتستأنف جھود أوباما المتوقفة لالبتعاد عن الشرق األوسط وتتجھ التي
 ."الھادئ

 
   :وفي ما یأتي نص المقابلة

  وضى االنتخابات األمریكیة نعمة ألعداء الدیمقراطیة في العالم؟ھل ف

 
الواقع، لم یتغیر شيء یذكر. لقد فاز بایدن، لكن ال یوجد  ھناك فوضى أقل مما تراه العین في انتخاباتنا. في

 اءالحاكمة التي یمكنھا معالجة المشكالت المتصاعدة التي تشل البالد. إن ألد أعد اختراق نحو األغلبیة
األغلبیة. إن الوالیات  الدیمقراطیة لیسوا على األرجح أجانب، ولكن مالیین األمریكیین الذین یعارضون حكم

الجمھوریون المتشددون، ودوائر انتخابیة تم  المتحدة ُمحاصرة بدستورھا الخاص، ومجلس شیوخ یھیمن علیھ
یاةبالیمینیین المعینین مدى الح التالعب بھا، وسلطة قضائیة ملیئة . 

 
  برأیك، ما تداعیات االنتخابات الرئاسیة األمریكیة على الصین ومنطقة الشرق األوسط؟

 
إلى العادات القدیمة الُمتمثلة في احترام الرئیس للمھنیین  من المحتمل أن تعود السیاسة الخارجیة األمریكیة

 وتستأنف بھا ترامب القیادةواشنطن. سوف تستعید بیروقراطیة األمن القومي التي شج وجماعات الضغط في
الھادئ. لن یظل بایدن في  المحیط - جھود أوباما المتوقفة لالبتعاد عن الشرق األوسط وتتجھ نحو منطقة آسیا

العالمیة، ما یعني أننا سننتقل من أزمة إلى أخرى في الشرق  منصبھ لفترة كافیة البتكار نھج جدید للحوكمة
المناطق األخرى في نفس الوقت نالھادئ والعدید م األوسط والمحیط . 

 
  ھل تتوقع مواجھة مباشرة بین أمریكا والصین في أي مرحلة؟

  
المباشرة التي ستتصاعد في السنوات القادمة. إذا أدى ذلك إلى  إنھم متورطون بالفعل في العدید من المواجھات

 عى الوالیات المتحدة إلى صراعالصین إبقاءه قصیرا وقریبا من حدودھا، بینما ستس صراع عسكري، فستحاول
واالقتصادیة الصینیة أطول على البحار واألراضي األوسع من أجل إلحاق ضرر أكبر باألصول الدفاعیة . 

 
  ھل یمكن ألمریكا والصین أن یتحالفا أم إن ھذا أمر مستحیل؟ وكیف تنظر لمستقبل العالقة بینھما؟

 
نفسي غریب. وجھة نظر قصیرة النظر مفادھا أن أحدھما  ي تحالفیشترك القادة األمریكیون والصینیون بالفعل ف

 الشؤون العالمیة مع استبعاد البلدان األخرى. إنھم ال یقدرون قیمة تقاسم السلطة مع أو كلیھما یمكنھ السیطرة على
ألوبئة تغیر المناخ وا بقیة المجتمع الدولي، وھذا قصر النظر سیقوض جھودھم لمعالجة المشاكل العالمیة مثل

منفصل أو سویا واالنتشار النووي وتدفق الالجئین، سواء اختاروا التصرف بشكل . 
 

كیف ترى التوتر بین العالم اإلسالمي وأوروبا في ظل األحداث األخیرة؟ وكیف یمكن حل المشكلة بین المسلمین 
  وأوروبا برأیك؟

 
ذین یستغلون مخاوف الھجرة الجماعیة یكرھون األجانب ال یحاول األوروبیون صد ھجوم الیمینیین الذین

المواطنین األوروبیین دعایة المتطرفین، لكن السیاسیین غیر اآلمنین وغیر  واالختالط العنصري. یرفض معظم
وقومیة من  مثل إیمانویل ماكرون وبوریس جونسون یسعون بال جدوى لمحاولة الظھور أكثر صرامة المحنكین
 .منافسیھم

 



اإلسالموفوبیا في أوروبا، فمن المحتمل أن یتمكنوا من إدارة العاصفة  إذا فھم المسلمون الضعف الكامن وراء
وضرر أقل على المدى الطویل بحكمة أكبر . 
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 اإلنتخابات األمریكیة
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