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Tuyên bố ủng hộ Brexit, chống NATO của Donald Trump và thông báo chọn phương 

án ly dị « cứng rắn » với Liên Hiệp Châu Âu (LHCA) của thủ tướng Anh gây chấn 

động mạnh đối với giới ủng hộ châu Âu. Trước cảnh lãnh đạo nước Mỹ tương lai tỏ 

rõ thái độ bài Âu, điều chưa từng thấy ở đồng minh Hoa Kỳ từ hơn nửa thế kỷ nay, 

trong lúc lãnh đạo Trung Quốc cao giọng cổ vũ cho một tiến trình toàn cầu hóa tự do 

tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, La Croix hôm nay 18/01/2017, cảm thán với tựa lớn 

trang nhất « Thế giới lộn phèo ». Le Monde : « Trump chống lại châu Âu », còn Les 

Echos đặt câu hỏi : « Tại sao Anh lại chọn phương án Brexit cứng rắn ? ». Về chủ đề 

này, Libération có hồ sơ « Châu Âu : Vượt lên hay rơi vào hỗn loạn ». 

Bài phân tích của tờ Libération « Liên Hiệp Châu Âu giữa các gọng kìm » nhấn mạnh 

tình thế tứ bề thọ địch của khối, « giữa một chính quyền Nga hung hãn, một chủ nhân 

tương lai của Nhà Trắng chỉ muốn Liên Hiệp tan rã và nước Anh thì chọn cách ra đi 

cứng rắn, người châu Âu đang đứng trước một thách thức lịch sử ». Đây là một thử 

thách chưa từng có kể từ 70 năm sau khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc. 

Theo Libération, Liên Hiệp Châu Âu vốn dựa trên nguyên tắc giải quyết hòa bình các 

xung đột, quen sống trong một thế giới không có kẻ thù, đang ở trong một tình trạng 
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rất dễ tổn thương. Bạn hữu lâu năm như Anh, Mỹ, có thể trở thành đối thủ thương 

mại, trong lúc người Nga sẵn sàng hành động chống lại Liên Hiệp. 

Nhìn về nội lực của châu Âu, tình hình cũng không mấy khả quan. Một bộ phận chính 

giới châu Âu cho rằng khả năng kháng cự của châu Âu trước hết là dựa trên nền tảng 

của cặp Pháp - Đức. Thế nhưng bản thân hai nước Pháp và Đức đang đứng trước một 

năm bầu cử quan trọng, với viễn cảnh nhiều thay đổi lớn, trong khi đó hai cường 

quốc khác của Liên Hiệp, là Ý và Tây Ban Nha, đang lâm vào tình trạng bất ổn chính 

trị kéo dài…. Về phần các định chế của Liên Hiệp Châu Âu, như Nghị Viện và Ủy 

Ban Châu Âu thì đều không có khả năng đáp ứng các thách thức, điển hình nhất là 

« sự im lặng thê thảm » của chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, kể từ khi cử tri Anh quyết 

định Brexit và ông Trump trúng cử tổng thống Mỹ. 

« Sống còn » là hàng tựa của bài xã luận báo Libération. Theo Libération, đây là lúc 

Liên Hiệp Châu Âu phải lựa chọn giữa hai tương lai : hoặc khuất phục, hoặc vượt lên 

mình, « tái khẳng định một cách mạnh mẽ dự án lịch sử của châu Âu », « đó là xây 

dựng một thế giới mà ở đó hợp tác thay vì đối đầu, cạnh tranh kinh tế được kiểm soát 

thay cho chiến tranh thương mại, các giá trị phổ quát thay vì thái độ ích kỷ dân tộc 

chủ nghĩa ». Tờ báo nhấn mạnh là dự án nói trên – cũng là một dự án tái xây dựng 

Liên Hiệp Châu Âu – « cần phải được khởi sự một cách nhanh chóng, với sự đóng 

góp sáng suốt của cộng đồng, nếu không châu Âu sẽ bỏ lỡ cơ hội lịch sử này». 

Trump ngây thơ về chính trị ? 

Trong lúc công luận bị chấn động bởi phát biểu bài châu Âu của tổng thống tân cử 

Mỹ, và tuyên bố của thủ tướng Anh, nhiều nhà phân tích tỏ ra thận trọng. Bài « Sự 

thù ghét châu Âu của Trump sắp đối mặt với thực tiễn » của Libération dẫn lời cựu 

đại sứ Hoa Kỳ tại Bỉ, ông Tom Korologos, lưu ý những tuyên bố ồn ã của ông Trump 

không hẳn sẽ biến thành « các thay đổi chính trị thực sự ». 

Cựu đại sứ Mỹ nhắc lại một cách hỏm hỉnh rằng : chỉ cần ông Trump nhớ là châu Âu 

nhập khẩu gần 500 tỉ đô la hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ, và tạo gần 3 triệu công ăn việc 

làm tại Hoa Kỳ là đủ. Một số người khác cho rằng, cho đến nay tổng thống tân cử Mỹ 

vẫn được coi là một người không có đủ thông tin, khi đưa ra các quyết định có tầm 

chiến lược. 

Việc ngoại trưởng tương lai Tillerson phát biểu về sách lược mới với Nga và Trung 

Quốc, mà không qua trao đổi trước với tổng thống tân cử, là một ví dụ được đưa ra để 

chứng minh cho nhận định này. Bà Jacqueline Grapin, chủ tịch viện tư vấn European 

tại Washington, cũng cho rằng tổng thống tân cử Mỹ là người ngây thơ về chính trị 

quốc tế, và để khắc phục điểm yếu này, ngay vào tuần tới, sau khi chính thức nhậm 

chức, « các cố vấn của ông Trump sẽ bắt tay vào việc giải thích cặn kẽ cho ông ấy ». 

Vẫn theo Libération, nhận xét này không hẳn đã trấn an được người châu Âu hiện 

nay. 

 



Anh – Mỹ siết chặt liên minh : Giấc mơ và thực tế kinh tế 

Về sự ủng hộ của ông Trump đối với Anh Quốc, báo Le Monde có bài : « Sẽ rất phức 

tạp để thực hiện thỏa thuận mà tổng thống tân cử Mỹ hứa hẹn với Luân Đôn ». Le 

Monde dẫn lời ủy viên kinh tế châu Âu Pierre Moscovici, theo đó Anh sẽ không được 

quyền ký kết thỏa thuận thương mại với bất cứ quốc gia nào, một khi vẫn còn là 

thành viên của Liên Hiệp Châu Âu, tức là khi chưa hoàn tất thủ tục ly dị. Mà thủ tục 

này, về nguyên tắc sẽ không thể xong trước tháng 3/2019, tức là hai năm sau khi 

Luân Đôn khởi động điều 50, cho phép chính thức khởi sự đàm phán với châu Âu. 

Những lợi ích mà Hoa Kỳ của ông Trump có thể mang lại cho Anh cũng cần phải 

được cân nhắc kỹ. Trên thực tế, Le Monde nhấn mạnh là quan hệ kinh tế của Anh với 

châu Âu quan trọng hơn rất nhiều so với Hoa Kỳ. Liên Hiệp Châu Âu tiêu thụ 44% 

tổng xuất khẩu của Anh, trong khi đó thị trường Mỹ chỉ là 16%. Bên cạnh đó, Anh 

vốn đang là quốc gia bị nhập siêu nặng từ Mỹ, với 44 tỉ euro năm 2015. 

 


