بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
األزمة السياسية واالقتصادية بني ترامب وأورواب وخباصة أملانيا
السؤال :تصاعدت يف اآلونة األخرية األزمة السياسية واالقتصادية بني ترامب وأورواب وخباصة أملانيا ...مع أنه كان من املتوقع أن

يقتصر هذا التصعيد الذي قام به ترامب على املرحلة االنتخابية كما هو عادة املرشحني يف الغرب ...لكنه استمر يف التصاعد بعد توليه
احلكم ،فما أسباب ذلك؟ مث ملاذا التصاعد األكرب مع أملانيا؟ وما النتائج املتوقعة بعد هذه األزمات املتصاعدة بني أمريكا وأورواب
وخباصة أملانيا؟ وجزاكم هللا خريا.
اجلواب:
أوالا :أما أسباب تصاعد تلك األزمة السياسية واالقتصادية فهي ما قام به ترامب خالل املرحلة االنتخابية وما بعدها من
تصرفات فوقية استفزازية للحلفاء انهيك عن العمالء:
 -1لقد أصر الرئيس األمريكي وفق قناعاته اليت أعلنها خالل محلته االنتخابية  2016أبن دول الناتو مدينة للوالايت املتحدة
األمريكية بسبب املسامهة الكبرية ألمريكا يف ميزانية احللف ،وأن هذه الدول جيب عليها أن تدفع ألمريكا لقاء محايتها هلا يف العقود
الفائتة! وبعد تسلمه ملهام منصبه  2017/1/20فإن الرئيس األمريكي قد أخذ حياول تطبيق قناعاته تلك وحتويلها إىل مواقف رمسية
للدولة يف أمريكا ،فأخذ يطالب األوروبيني خاصة األملان ابملزيد من املسامهة يف ميزانية حلف الناتو ،ذلك احللف الذي أظهر ترامب
شكوكا كبرية حوله ،وصار حيتج أمام األملان كذلك على عجز ميزان بالده التجاري مع أملانيا .ويف أول لقاء له مع املستشارة األملانية
يف واشنطن (استقبل الرئيس األمريكي دوانلد ترامب اجلمعة املستشارة األملانية أنغيال مريكل يف البيت األبيض ،لكن التوتر كان جليا
واخلالفات واضحة وخصوصا بشأن ملفي التبادل احلر واهلجرة( )...فرانس .)2017/3/17 ،24وقبل لقائه معها (قال الرئيس
األمريكى دوانلد ترامب إن املانيا مدينة حللف مشال األطلسي "مببالغ طائلة" وأن على برلني أن تدفع للوالايت املتحدة املزيد للدفاع
عنها ،قال ذلك غداة لقائه املستشارة أجنيال مريكل ،وكتب ترامب على تويرت "أملانيا مدينة مببالغ طائلة حللف األطلسي ويفرتض أن
تتسلم الوالايت املتحدة مبالغ أكرب من أجل الدفاع القوي واملكلف جدا الذي توفره ألملانيا"( )...اليوم السابع  ...)2017/3/18وقد
رفضت أملانيا أن تتعامل معها أمريكا بعقلية رئيس املافيا الذي يطلب األاتوات( ،رفضت وزيرة الدفاع األملانية األحد اهتامات الرئيس
األمريكي دوانلد ترامب أبن بالدها تدين حللف مشال األطلسي مببالغ طائلة ،وللوالايت املتحدة مقابل نفقات عسكرية ،حيث قالت
أورسوال فون دير ليني املقربة من املستشارة أنغيال مريكل يف بيان "ال يوجد حساب سجلت فيه ديون لدى حلف مشال األطلسي"
مضيفة أن النفقات ضمن حلف األطلسي جيب أال تكون املعيار الوحيد لقياس اجلهود العسكرية ألملانيا( )...فرانس،24
.)2017/3/19
 -2ويف قمة حلف الناتو  2017/5/25زاد الرئيس األمريكي من نربة خطابه ضد الدول األوروبية بشأن مسامهتها املالية يف

احللف (الرئيس األمريكي دوانلد ترامب حاضر يف قادة دول الناتو بكلمة أربكت احلضور الذين ظهرت عليهم عالمات التعجب
واالستغراب من اخلطاب الذي وجهه ترامب هلم ،يف تصرحيات صادمة حول الدعم األمريكي حللف الشمال األطلسي .وظهر ترامب
يف فيديو يوبخ قادة دول الناتو وحياضرهم ،وكانت ردود أفعاهلم معربة عن استغراهبم ،ال سيما املستشارة األملانية أنغيال مريكل والرئيس
الفرنسي اجلديد إميانويل ماكرون .وقال ترامب يف الفيديو وفق ما ترمجته "عريب ،"21لقادة دول حتالف الناتو" :جيب أن يساهم
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أعضاء الناتو يف دفع حصتهم العادلة ،وأن يقوموا ابلتزاماهتم املالية" .ووجه حديثه موخبا 23" :من الدول الـ  28األعضاء مل تدفع بعد
التزاماهتا املالية للحلف" ،مضيفا أن هذا األمر "ليس عادال للشعب األمريكي ودافعي الضرائب يف الوالايت املتحدة" .وقال إن
"العديد من هذه الدول تراكمت عليها مبالغ هائلة من املال خالل السنوات املاضية للناتو ،ومل يسددوها بعد" .وزاد من توبيخه لقادة
الدول ابلقول إنه "خالل الثماين سنوات املاضية أنفقت أمريكا املزيد من الدعم لتحالف الناتو أكثر مما أنفقته مجيع دول الناتو
جمتمعة" .وكان واضحا على قادة دول الناتو اندهاشهم من تصرحيات ترامب ،وبدأوا يتلفتون إىل بعضهم ،وتظهر عليهم آاثر التوتر
جراء حديثه غري املسبوق وغري املتوقع ،وسخر ترامب من قادة الدول األعضاء يف الناتو ،قائال" :مل أسألكم ولو ملرة واحدة ما تكلفة
املقر اجلديد للناتو! أان أرفض أن أقوم بذلك"( )...عريب.)2017/5/27 ،21
 كل هذه التصرحيات واملواقف من ترامب تسببت يف تكوين تلك األزمات وتصعيدها مع أورواب.
اثنيا :أما ملاذا تصاعدت األزمة أكثر مع أملانيا عن غريها من الدول األوروبية ،فذلك يرجع إىل األسباب التالية:
 -1إن أملانيا هي املركز املايل األكرب يف أورواب ،واالقتصاد الرابع عامليا بعد أمريكا والصني والياابن ،لذلك ظلت عيون ترامب
متجهة صوهبا يف حماولة جلين أموال وفرية منها لصاحل الوالايت املتحدة ،خاصة وأن أمريكا تتذرع على اجلانب األملاين ابملخاطر الروسية
لدفع أملانيا إىل املزيد من املسامهة واملشاركة والعطاء داخل الناتو ،وهي ذريعة تستخدمها أمريكا ضد البلدان األوروبية كافة خاصة يف
الشرق لزايدة ربطها عسكراي أبمريكا.
 -2وكذلك من انحية قلة إنفاق أملانيا يف احللف ،إذ تنفق برلني  %1.2من دخلها القومي على النواحي العسكرية ( 42مليار
دوالر) ،وهي بذلك تنفق أقل من فرنسا اليت يبلغ إنفاقها العسكري  %1.79من انجتها القومي ( 44مليار دوالر) ،وكانت دول
الناتو قد اتفقت على أن ينفق كل عضو  %2من انجته القومي ،األمر الذي تلتزم به فقط بريطانيا ابإلضافة إىل دول أخرى قليلة
وهامشية يف أورواب ،وال تلتزم به الدول الرئيسية يف القارة .علما أبن أمريكا تنفق  %3.61من دخلها القومي على النواحي العسكرية
( 664مليار دوالر) ،وهي بذلك وحدها صاحبة أكثر من ثلثي اإلنفاق العسكري داخل منظومة الناتو (أرقام اإلنفاق العسكري
الواردة أعاله كما نشرها موقع العريب اجلديد  2017/5/27إلنفاق عام .)2016
 -3مييل امليزان التجاري بني أمريكا وأملانيا جلهة األخرية بشكل كبري ،حنو ستني مليار يورو ،فقد بلغ حجم التجارة األمريكية
األملانية  165مليار يورو خالل  ،2016منها  107مليارات يورو حجم االسترياد األمريكي من أملانيا ،كما جاء يف موقع عريب ،21
 ...2017/2/24أي أن حجم االسترياد األملاين من أمريكا هو الباقي  58مليارا! وهكذا فقد ترامب أعصابه وتصاعدت تصرحياته
ضد أملانيا( :اشتكى الرئيس األمريكي دوانلد ترامب أثناء اجتماعه مع قادة االحتاد األورويب يف بروكسل من سياسة أملانيا التجارية،
حبسب ما نقلته جملة " "Der Spiegelعن مشاركني يف القمة .وذكر مصدر مطلع للمجلة أن ترامب قال يف هذا الصدد" :األملان
سيئون ،سيئون للغاية .انظروا إىل ماليني السيارات اليت يبيعوهنا يف الوالايت املتحدة .رهيب .حنن سنوقف ذلك"( )...روسيا اليوم
 ،)2017/5/26وكذلك (قال الرئيس األمريكي دوانلد ترامب على حسابه على موقع "تويرت" للتدوينات القصرية إن "لدينا عجزا
جتاراي هائال مع أملانيا ،إضافة إىل أهنم يدفعون أقل بكثري مما يتعني عليهم ابلنسبة للناتو واجليش" .وأضاف "هذا سيئ جدا للوالايت
املتحدة .وهذا سوف يتغري" )2017/5/30 DW( )...انتهى.
 -4عندما انتهت قمة الناتو ،وفشلت قمة جمموعة السبع الكبار يف إيطاليا خبصوص املناخ ،سارعت أملانيا للدفاع عن أورواب
وتصدرت املوقف األورويب ،فبحسب ما نقلته اجلزيرة نت  ،2017/5/29فقد وجه وزير اخلارجية األملاين سيغما غابرئيل انتقادات
حادة للرئيس األمريكي ووصف سياسته أبهنا "قصرية النظر" وأن أمريكا حتت قيادة ترامب مل يعد هلا موقع قيادي يف اجملتمع الدويل
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الغريب ،ونقلت عن الوزير األملاين اليوم السابع  2017/5/29أيضا قوله (إن حتركات الرئيس األمريكي دوانلد ترامب "أضعفت"
الغرب .وأضاف أن "أي شخص يعمل على تسريع التغري املناخي من خالل إضعاف محاية البيئة ،ويبيع املزيد من األسلحة يف مناطق
النزاع وال يرغب ىف حل النزاعات الدينية سياسيا ،يعرض السالم يف أورواب للخطر" ،مؤكدا أن سياسات واشنطن "القصرية النظر تلحق
أضرارا مبصاحل االحتاد األورويب" ،).وقد جاءت تصرحيات الوزير األملاين بعد يوم واحد من تصرحيات صادمة هي األخرى للمستشارة
األملانية مريكل (أعلنت أنغيال مريكل أهنا اقتنعت أخريا أنه ال ميكن ألورواب بعد اليوم أن تعول على اآلخرين ،يف إشارة إىل واشنطن اليت
مارست خالل األايم األخرية ضغوطا كبرية النتزاع مكاسب من حلفائها .ونقلت صحيفة  Bildاألملانية عن مريكل قوهلا" :لقد وىل
الزمن الذي كنا نتكل فيه ابلكامل على اآلخرين .هذا ما أدركته يف األايم املاضية ...جيب علينا حنن األوروبيني أن أنخذ زمام أموران
أبيدينا"( )...روسيا اليوم .)2017/5/28
 -5بدأت أمريكا تالحظ "شبه مترد" أملاين على أمريكا وأن أملانيا حتاول تصدر أورواب يف مواجهة أمريكا وخباصة وأن أملانيا
تتصدر الكثري من املواقف األوروبية وتسعى لفرض نفسها كقوة عاملية ،حىت بدون امتالكها لألسحلة النووية ،وكانت تنتظر فرصتها
بوجود مناخ دويل يسمح هلا ابلربوز .واليوم ترى أملانيا أبن املناخ يف أورواب والعامل يساعدها على استعادة عظمتها بسرعة ،لذلك تراها
ال تبايل أبن تتصدر الدول األوروبية يف مواجهة السياسات األمريكية ومواجهة روسيا ،وأما حقيقة هذا املناخ احلديث للغاية والتهيئة
املتسارعة أمام أملانيا ،فهي على النحو التايل:
أ -ببدء مسرية خروج بريطانيا من االحتاد األورويب فقد حتررت أملانيا من تلك القيود اليت كان يفرضها ثنائي بريطانيا وفرنسا على
حركتها الدولية من خالل االحتاد األورويب ،فقد كانت أسرية التوافقات األوروبية اليت غالبا ما كانت ختدم بريطانيا وفرنسا دوليا...
ب -بظهور ضعف يف السياسة األمريكية برز بشكل واضح بتبين الرئيس اجلديد ترامب سياسة "أمريكا أوال" ،فقد أصبح حترر
أملانيا من القيود األمريكية أسهل ،إذ إن أملانيا كانت تنقاد ألمريكا حبكم املصاحل املشرتكة للغرب ،وأما اليوم فإن أمريكا قد أخذت
علنا تبحث عن مصاحلها دون مراعاة املصاحل املشرتكة حللفائها ،وبذلك فإن أملانيا قد وجدت ما يكفي من املربرات لصياغة سياسة
خاصة هبا بغض النظر عن السياسة األمريكية .وسياسة ترامب هذه هتيئ املناخ بقوة لربوز أملانيا من جديد .وإذا كانت أملانيا ومعها
ابقي الدول األوروبية قد شاهدت كيف أبعدهتا إدارة أوابما السابقة عن األزمة السورية ،واستجلبت ألجل ذلك روسيا من بعيد ،إال
أن تلك اإلدارة مل تتنصل من حتمل تبعات قيادهتا للعامل الغريب ،ولكن إدارة ترامب اليوم تتنصل علنا ،وبقلة حنكة ،من حلفائها
األوروبيني ،وعينها مفتوحة على ركن واحد من عظمتها هو االقتصاد األمريكي واألعباء املالية اليت تتحملها أمريكا لقاء قيادهتا للعامل،
وهذا قصر نظر أصبحت تعاين منه أمريكا له ما بعده.
ج -التغيريات اجلوهرية يف فرنسا ،فقد كشفت االنتخاابت األخرية يف فرنسا عن تغيري جوهري يف احلياة السياسية الفرنسية ،فقد
اضمحل أتثري األحزاب الرئيسية اليمينية واالشرتاكية اليت حكمت فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية ،وقد أسقطت االنتخاابت األخرية
 2017رموز تلك األحزاب ابلكامل ،وجاءت برئيس شاب ال ينتمي ألي حزب عريق يف السياسة ...وهذا يدفع أملانيا ملزامحة فرنسا
بقوة يف القيادة السياسية ألورواب.
لكل ذلك فقد كانت ردات الفعل األملانية على سياسة ترامب هي األبرز أوروبيا ،وقد خلت من األالعيب االنتخابية ،فقد
وقف منافسو املستشارة مريكل يف االنتخاابت القادمة إىل جانبها ضد السياسات األمريكية (طرح مارتن شولتس ،رئيس احلزب
االشرتاكي الدميقراطي ومنافس املستشارة األملانية أجنيال مريكل على املستشارية ،خطة من مخس نقاط من أجل أورواب قوية يف مواجهة
الرئيس األمريكي دوانلد ترامب( .وقال شولتس ،الذي سينافس املستشارة أجنيال مريكل على منصب املستشار ،خالل استقبال أعدته
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الكتلة الربملانية حلزبه االشرتاكي لشخصيات اقتصادية اليوم األربعاء ،يف برلني إن "أورواب قوية أمر حاسم ابلنسبة لسالمنا ورخائنا
وأمننا"( )...موقع رأي اليوم  .)2017/5/31وأيضا (دعا مارتن شولتس منافس املستشارة األملانية أجنيال مريكل على منصب
املستشار ،كل الدميقراطيات يف أورواب ،إىل أن "توضح للرئيس األمريكي دوانلد ترامب ،حدوده" .وقال شولتس زعيم احلزب
االشرتاكي ،مساء اليوم االثنني يف برلني "ولذلك فإن واجب الساعة هو أن نقف يف وجه هذا الرجل بكل ما منثله ،وأيضا يف وجه
سياسته اخلطرية اخلاصة ابلتسلح اليت يريد أن جيربان عليها"( ).عريب .)2017/5/29 ،21
 هذا الواقع األملاين الذي يراه ويسمعه ترامب جعله يعطي احلظ الوافر من هجومه ألملانيا!
اثلثا :أما املتوقع نتيجة هذه التغيريات السياسية الدولية فريجح أن تكون:
 اتساع الشق األورويب األمريكي لينتج عنه هوة ليس من السهل ردمها ،إال إذا تداركت أمريكا املوقف قبل هناية رائسةترامب ...والذي يشري إىل هذا ويؤكده هو انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية ابريس للمناخ  ،2017/6/2لتجد أمريكا نفسها أمام
عاصفة من االنتقادات األوروبية اليت وصفت اخلطوة األمريكية ابخلاطئة واخلطرية ،مطالبة العامل ابالعتماد على القيادة األوروبية لتحدي
عرب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون واملستشارة األملانية أجنيال مريكل
التغيري املناخي (ويف بيان مشرتك واندر صدر أمس يف روماّ ،
ورئيس الوزراء اإليطايل ابولو جنتيلوين ،عن األسف لقرار الوالايت املتحدة االنسحاب من اتفاق ابريس ،مشددين يف الوقت ذاته على
عدم إمكانية إعادة التفاوض على االتفاق ،...،ويف ابريس ،اعترب ماكرون أن الرئيس األمريكي ارتكب خطأ اترخييا ابالنسحاب من
اتفاق ابريس للمناخ ...ويف وقت سابق أمس ،قال املفوض األورويب للتحرك بشأن املناخ ميغيل أرايس كانييت إن العامل "ميكنه أن
يواصل التعويل على أورواب لقيادة التصدي لالحتباس احلراري" ،مبداي أسفه الكبري لـ"قرار إدارة ترامب األحادي"( ).اجلزيرة نت
 ،)2017/6/2وهذا الشق والشرخ يشمل دول أورواب الرئيسية ،وال تكاد تبتعد عنه إال بريطانيا اليت تتسلل كاألفعى ،وكعادهتا ملزيد
من االلتصاق أبمريكا على أمل أن يكون هلا مكانة أكثر أمهية يف العامل.
 املشهد األورويب مقبل على مزيد من الربوز للقيادة األملانية على املستويني السياسي واالقتصادي ،وما يشري إىل هذا ويؤكده هوتَصدُّر املسؤولني األملان للرد على السياسات األمريكية ،وإعالن رغبة أملانيا بنقل اخلالف مع الوالايت املتحدة إىل العلن ...وهذا إن
توسع كثريا فإنه سيخلخل أورواب بشكل كبري ،وقد يدفع يف هنايته إىل تسلح سريع ألملانيا ومن العيار الثقيل.
 وهذان األمران يستحقان الوقوف عندمها بقوة ألن ما ينتج عنهما سيؤثر يف نشوء مرحلة جديدة يف السياسة الدولية
ومن مث املوقف الدويل.
رابعا :ومن املؤمل أن هذه التغيريات الكبرية اليت جتري يف العامل ،وهذا املناخ الدويل اجلديد ،كله أييت يف ظل غياب دولة
اإلسالم ،دولة اخلالفة ،فال يستفيد املسلمون من هذا املناخ ،ومن تلك التغيريات ،بل وال يزال حفنة من احلكام العمالء يف بالد
املسلمني ساهرين ملنع اإلسالم من الربوز والتأثري يف احللبة الدولية ،وأكثر من ذلك يسلمون طاقات األمة االقتصادية إلنقاذ أمريكا،
بدل إهالكها! ولكن هؤالء وأسيادهم لن يطول وقوفهم ضد التيار ،فالسوس ينخر سيدهم ،وتيار األمة الذي يشكله املخلصون
ومعهم املاليني من املسلمني املندفعني لتحكيم شرع رهبم وإقامة دينهم خبالفة على منهاج النبوة ،هو تيار اثبت متصاعد سيؤيت أكله
قريبا إبذن هللا العزيز احلكيم القائل﴿ :إِن اّلله هابلِغ أ ْهم ِرِه قه ْد هج هع هل اّلل لِك ِل هش ْيء قه ْد ارا﴾.
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