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Tổng thống tân cử Donald Trump lại có những phát biểu gây sốc nhắm vào Liên Hiệp 

Châu Âu.              REUTERS/Lucas Jackson 

 

Bầu cử sơ bộ trong cánh tả Pháp và tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đả kích 

châu Âu là hai sự kiện chia nhau tựa đầu trang nhất báo Pháp hôm nay 17/01/2017. 

Đáng chú ý nhất là nhận định trên báo Libération, không ngần ngại tự hỏi là phải 

chăng Donald Trump muốn Liên Hiệp Châu Âu tan rã. 

Trong mục Thế Giới, Libération đã dành hai trang để phân tích các tuyên bố đả phá 

châu Âu của tổng thống tân cử Mỹ, dưới hàng tựa lớn : « Hoa Kỳ - Châu Âu : Donald 

Trump tiếp tục công việc giải thể ». Theo tờ báo cánh tả Pháp, qua hai cuộc phỏng 

vấn, ông Trump lại loan báo một sự đoạn tuyệt quan trọng với châu Âu và đường lối 

chính quyền Obama trên các lãnh vực từ ngoại thương, quốc phòng đến ngoại giao. 

Một cơn chấn động, Libération nhận xét. Nhất là đối với những người còn hoài nghi : 

Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump rõ ràng mong muốn Liên Hiệp Châu Âu biến 

mất. Và đây là một sự thay đổi về địa chiến lược quan trọng nhất từ sau Thế chiến II. 

Châu Âu không còn cách nào khác là phải siết chặt hàng ngũ nếu không muốn bị tan 

rã. Tuy đòn tấn công của ông Trump vào Đức sẽ khiến Paris và Berlin siết chặt quan 

hệ, nhưng tờ báo cũng cho rằng có nguy cơ nước khác sẽ không đi theo, nhất là các 

nước Đông Âu. 
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Ông Donald Trump tuyên bố sẽ hỗ trợ Anh Quốc trong việc ra khỏi Liên Hiệp Châu 

Âu, ký thỏa thuận tự do mậu dịch với Luân Đôn, và ông cũng sẽ lợi dụng sự lo sợ của 

các nước Đông Âu, là Hoa Kỳ của ông Trump sẽ bỏ rơi họ khi xích lại gần với Nga, 

ví dụ như Ba Lan chẳng hạn, đang ước ao đón tiếp quân đội Mỹ trên lãnh thổ của 

mình. 

Cuối cùng, Libération báo động : Nếu Brexit thành công, thì các đảng dân túy ở các 

nước sẽ noi theo và thúc đẩy chính quyền đi theo chiều hướng này. Một quan điểm 

cũng được Les Echos đồng chia sẻ, cho là ông Trump đang thêm lửa thêm củi cho các 

đảng dân túy ở châu Âu. 

Donald Trump khiêu khích châu Âu 

Về phần mình, Le Figaro trên trang nhất cũng nhận thấy tổng thống tân cử Mỹ « đang 

khiêu khích châu Âu ». Les Echos tán đồng khi cho là ông Trump « đặt cược trên sự 

tan rã của châu Âu ». 

Dưới tựa đề « Trước ngày nhậm chức, Trump thách thức châu Âu », Le Figaro nhắc 

lại : 5 ngày trước khi vào Nhà Trắng, tổng thống tân cử Mỹ lại « tấn công vào quan 

hệ xuyên Đại Tây Dương, hoan nghênh Brexit, đánh giá NATO lỗi thời, và chỉ trích 

chính sách nhập cư của thủ tướng Đức », loạt tấn công được tờ báo gọi là « một trận 

mưa pháo ». Le Figaro tự hỏi liệu là mối liên minh chặt chẽ giữa hai bờ Đại Tây 

Dương từ Thế Chiến Thứ II có sẽ bị ông Trump « quét đi » ? 

Nhật báo thiên hữu Pháp nhìn thấy một tình hình rất lộn xộn, với nhiều cộng tác viên 

của ông Trump không đồng ý với những phân tích cũng như những phát biểu về 

đường hướng ngoại giao của ông Trump. Thế nhưng các chuyên gia châu Âu cũng 

cảnh báo là Bruxelles nên chuẩn bị những tình huống xấu nhất vì ông Trump dự tính 

thực hiện những lời nói của ông. 

Trong phần nhận định, Le Figaro rất bực mình trước thái độ của ông Trump, nhưng 

cho rằng châu Âu cũng có phần lỗi : « Mối đe dọa Trump đối với châu Âu thật ra chỉ 

là phản ánh sự bất lực của chính châu Âu ». 

Bởi vì, trên chính trường quốc tế, tân tổng thống Mỹ có vẻ chỉ quan tâm đến hai tác 

nhân : Nga mà ông Trump muốn biến thành đối tác, và Trung Quốc mà ông muốn tấn 

công. Còn châu Âu thì rõ ràng bị ông khinh miệt, xem như một đám yếu đuối vô tích 

sự, « chủ nghĩa lý tưởng và lắm điều ». 

Để làm cho ông Trump thay đổi ý kiến, châu Âu không thể chỉ dựa trên những « giá 

trị » của mình, mà đã đến lúc phải xét đến những « quyền lợi » trên mặt thương mại 

cũng như ngoại giao. Thay vì la ó, lo sợ, thì châu Âu phải cùng nhau giải quyết các 

vấn đề lớn : nhập cư, an ninh, biên giới … và chỉ khi nào châu Âu tìm lại được sự tin 

tưởng của dân chúng, tức của chính mình, thì mới có thể trả lời ông Trump. Nhưng 

trước mắt, Le Figaro thấy có vẻ hơi khó, vì hai nước đầu tàu châu Âu là Pháp và Đức 

đều đang lao vào các cuộc bầu cử. 


