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 )الناتو( األطلسي مشال حلف وقمة ترامب

 األطلسي مشال حلف قمة 12/7/2018و 11 يومي األورويب االحتاد وعاصمة بلجيكا عاصمة بروكسل يف تعقد: السؤال
 حول حيصر وكاد ترامب وبني همبين النقاش واحتد. 29الـ احللف يف األعضاء الدول زعماء مع األمريكي الرئيس حضرها )الناتو(
 احللف؟ هذا مصري وما ذلك؟ أمريكا تفعل فلماذا. احمللي الدخل إمجايل من %2 إىل العسكري اإلنفاق زايدة موضوع

 :التالية األمور نستعرض اجلواب يتضح لكي :اجلواب

 ما كل عن علنا ويكشف يصرح فهو. والدوران واللف الدبلوماسية عن بعيدا آخر سلوكا يسلك ترامب األمريكي الرئيس إن -1
 ويطلبه يقوله األخرى الدول يف نظرائه مع اخلاصة االجتماعات ويف الكواليس وراء ويطلبه يقوله فما علنا، الضغوطات وميارس يريد،
 وراء ذلك يفعل أوابما كان فقد ،أوابما سلفه عكس على فهو وكذلك. االبن بوش جورج مثيله من أكثر وعنجهية وبغطرسة علنا

 !إجنليزي سياسي وكأنه اخلفاء يف والدوران وابللف السياسية ابملداورات ويقوم الدول وعلى نظرائه على الضغوطات ميارسو  الكواليس
 ميارس وبدأ ،2014 عام األعضاء دول على احمللي الناتج إمجايل من %2 نسبة زايدة فرض الذي هو أوابما السابق األمريكي فالرئيس

 بدون الزايدة هذه حول األعضاء الدول مع اتصاالته عن األخبار يف يرد وكان. ابالتفاق تلتزم حىت خمتلفة أبساليب هاعلي الضغوطات
 الواقع يف وهي أعضائه وسري سريه عن راضية أمريكا وزعيمته واحدة، وحدة وأنه متماسك احللف كأن لتظهر علنا وخناق ضجة إاثرة

 على لبلداهنم احمللي الناتج إمجايل من النسبة هذه إبنفاق السنة تلك يف أوابما أمام احللف ءأعضا تعهد وقد. معهم شديد خالف يف
 حتت إنفاقها يزال ال وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وكندا أملانيا بينها من األعضاء من دولة 15 حنو لكن ،2024 عام حبلول الدفاع شؤون
 تتعهدفس املوضوع هذا حول األمريكية املبادرة إطار ويف. ترامب غضب يثري مما وعدها احرتام على قادرة غري وستكون %1,4 عتبة
 سفينة 30و طائرات سرب 30و آلية كتيبة 30 يوما 30 خالل تنشر أن على 2030 حبلول قادرة تكون أبن األطلسي حلف دول

 أورواب على هيمنتها لفرض حمتمال ومهيا واعد روسيا من أمريكا جتعل حيث لروسيا حمتملة عسكرية عملية مواجهة من لتتمكن مقاتلة
 .األقل على العسكرية ومظلتها قيادهتا حتت إبقائها على جتربها وهكذا والسياسية، العسكرية بقراراهتا تستقل أن من ومنعها

 يف لناتوا قمة حنو يتوجه وهو 10/7/2018 يوم تويرت على كتب وهلذا قناعهم،وإ حلفائه مع األمر صعوبة يدرك مبترا إن -2
 كالمه إن ،األطلسي" قمة من أسهل يكون قد بوتني الروسي الرئيس مع هلسنكي يف (16/7/2018 يوم )املنتظر لقاءه "إن بروكسل

 ولتظهر ،هلا املصاحل بعض حتقيق سبيل يف ألمريكا اخلدمات لتقدمي واملستعد انعكاخل بدوت فروسيا الصحة، من كبرية نسبة فيه هذا
 تعمل الذي وحميطها نفوذها منطقة يف وخاصة عنها أمريكا شر لكف وكذلك ،األوىل الدولة جبانب عامليا مؤثرة كربى دولة كأهنا

 أمريكا وجه يف لتقف األورويب حتادهاا أوجدتف ،واملنافس واخلصم كالند تظهر فهي أورواب أما. عليه للسيطرة به االشتغال على أمريكا
 وهاجم ،منه بريطانيا خروج فأيدت ،علنية بصورة تفكيكه على وتعمل معاداي، موقفا االحتاد اهذ من أمريكا تتخذ وهلذا ،وتنافسها

 خطة" قائال االحتاد من خروجها بعد األورويب االحتاد مع حرة سوق إقامة حنو تتوجه اليت الربيطانية ماي ترييزا حكومة سياسة مباتر 
 من بدال األورويب االحتاد مع نتعامل بذلك فسنكون كهذا، اتفاقا برمواأ إذا مألهن أمريكا، مع االتفاقية على األرجح على ستقضي ماي

 ذلك، فعل كيفية وأخربهتا خمتلفة، بطريقة الربيكست مع سأتعامل كنت أنين ماي ترييزا أخربت "لقد :وقال ،بريطانيا" مع التعامل
 بببس استقال الذي بريطانيا خارجية وزير جونسون يسر بو  دحوامت ،خمتلفا" طريقا تسلك أن وأرادت إيل، تستمع مل توافق، مل لكنها



 األخرى الدول اودع ،(13/7/2018 صن ذي عن نقال سي يب )يب عظيما" حكومة رئيس سيكون" إنه قائال ماي خلطة معارضته
 االحتاد من اخلروج ياملاض أبريل/نيسان شهر يف بزايرته قام الذي الفرنسي الرئيس على عرض نهإ حىت. علنية بصورة منه للخروج
 االحتاد من اخلروج ماكرون الفرنسي نظريه على عرض ترامب" أن 29/6/2018 يوم بوست واشنطن صحيفة أوردت فقد. األورويب
 عن ونقلت. "املاضي نيسان يف األبيض البيت يف لقائهما خالل وذلك أمريكا، مع ثنائي تبادل اتفاق إىل التوصل يتم أن على األورويب

 ."األورويب؟ االحتاد من خترج ال ملاذا: ملاكرون قال ترامب" أن األوروبيني املسؤولني من اثنني

 بتاريخ سؤال جواب يف ذكران لقد! قسىاألو  شداأل هي أمريكا مع فأزمتها أملانيا، وخباصة األورويب االحتاد ترامب انتقد وهلذا -3
 بعد عامليا   الرابع واالقتصاد أورواب، يف األكرب املايل املركز هي أملانيا إن": فقلنا خاصة أملانيا مع األزمة تصاعد أسباب 7/6/2017

 وأن خاصة املتحدة، الوالايت لصاحل منها وفرية أموال جلين حماولة يف صوهبا متجهة ترامب عيون ظلت لذلك والياابن، والصني أمريكا
 برلني تنفق إذ الناتو، داخل والعطاء واملشاركة املسامهة من املزيد إىل ياأملان لدفع الروسية ابملخاطر األملاين اجلانب على تتذرع أمريكا

 األخرية جلهة وأملانيا أمريكا بني التجاري امليزان مييل وكذلك دوالر، مليار 42 العسكرية النواحي على القومي دخلها من 1.2%
 مليارات 107 منها ،2016 خالل يورو مليار 165 انيةاألمل األمريكية التجارة حجم بلغ فقد يورو، مليار ستني حنو كبري، بشكل

 املستويني على األملانية للقيادة الربوز من مزيد على مقبل األورويب املشهد... " أن وذكران "...أملانيا من األمريكي االسترياد حجم يورو
 بنقل أملانيا رغبة وإعالن األمريكية، السياسات على للرد األملان املسؤولني َتصدُّر هو ويؤكده هذا إىل يشري وما واالقتصادي، السياسي
 سريع تسلح إىل هنايته يف يدفع وقد كبري، بشكل أورواب سيخلخل فإنه كثريا   توسع إن وهذا... العلن إىل املتحدة الوالايت مع اخلالف
 .الثقيل" العيار ومن ألملانيا

 الذي األورويب لالحتاد داوتهع كشف أن بعد خاصة كثريا، به اثاالكرت  عدم يف ومتاديها له أملانيا حتدي مباتر  شاهد لقد -4
 ...العاملية السياسة يف للتأثري الدولية الساحة فضاء إىل أملانيا فيها تصعد اليت املركبة مبثابة وتعتربه هلا، قوية اقتصادية سوقا أملانيا تعتربه

 قبل فقال ،الثانية العاملية احلرب منذ هلا أمريكا محاية على املليارات مئات فعبد وطالبها ابلذات ملانياأل انتقاده من مباتر  زاد فقد عليهو 
 ابلكامل خاضعة إهنا روسيا، رهينة إهنا روسيا، تثري "أملانيا إن للناتو العام األمني لقائه خالل ملانياأ على هجوما شني وهو القمة بدء

 تفسري ميكن كيف. روسيا مواجهة يف عنهم الدفاع وعلينا ابلطاقة إمداداهتا تأمنيل لروسيا الدوالرات مليارات تدفع إهنا. روسيا لسيطرة
 من %70 إىل %60 على ستحصل ألهنا متاما روسيا لسيطرة خاضعة "أملانيا :القمة أثناء ترامب وقال ،عدال" ليس هذا األمر؟ هذا

 يب )يب. األطلسي" للحلف ابلنسبة للغاية ئسي أمر إنه سبامنا ليس هذا أن وأعتقد جديد، أانبيب خط ىلإ ابإلضافة روسيا من طاقتها
 لقد. مستقل بشكل قراراهتا تتخذ إهنا اخلاصة سياساهتا ألملانيا "إن :قائلة مريكل األملانية املستشارة عليه وردت (،12/7/2018 سي

 وبسبب ،احلرية راية حتت نو موحد اليوم نناأب جدا سعيدة إين. السوفيايت االحتاد حيتله كان الذي أملانيا من اجلزء يف شخصيا عشت
 "إننا ماس هايكو أملانيا خارجية وزير وقال. مستقلة" قرارات ابختاذ ونقوم املستقلة اساتنايس نضع أن نستطيع إننا القول ميكننا ذلك
 اجلديد املقر ممر يف يسريان ومها اآلخر منهما كل   ومريكل ترامب وجتاهل. (12/7/2018 سي يب )يب ألمريكا" أو لروسيا أسرى لسنا

 روسيا سريبط الذي سرتمي نور الغاز أنبوب مبشروع عدة مرات ندد قد ترامب وكان. التقليدية الصورة اللتقاط املنصة حىت للحلف
 أن بولندا ربتعت إذ األورويب، االحتاد سياسة يف انقساما ليسبب األوروبيني بعض عارضهي املشروع وهذا. عنه ابلتخلي هاوطالب أبملانيا
 الدول منوذج هو سرتمي نور إن" :احللف مقر إىل وصوله لدى شابوتوفيتش جاسيك بولندا خارجية وزير فقال. إليه حباجة ليست أورواب

 يتكلم فهو (11/7/2018 برس )فرانس. بولندا" أمن ضد استخدامها ميكن وسائل وتعطيها روسيا ىلإ أمواال تقدم اليت األوروبية
 االحتاد داخل من أمريكا تعمل وهكذا. األورويب االحتاد داخل أمريكا حلساب فتعمل أمريكا، توايل بولندا ألن وذلك .بترام بلسان

 إرغام من جاعلا  االحتاد هلدم والعلين املباشر العمل أضاف أنه ترامب عهد على اجلديد ولكن زمن، منذ الداخل من لنخره األورويب
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 لزايدة األوروبيني على الضغط من أوابما سلفه فيه ينجح مل فيما جناحه إلظهار له مصريية ةقضي %2 النسبة لتطبيق أورواب
 وكذلك النصفية االنتخاابت يف اجلمهوري احلزب حظوظ حيسن ما الداخل يف وضعه حتسني مث ومن... %2 إىل الدفاع نفقات

 ...اثنية رائسية دورة يف هو حظوطه

 الدفاعي اإلنفاق بزايدة الناتو يف عليه املتفق اهلدف ستليب فرنسا "إن ماكرون رئيسها فقال جتاواب أكثر كانت فرنسا ولكن -5
 ترامب إن": قالو . "منصف بشكل العبء تقاسم مت إذا إال ممكنا يكون لن احللف يف التماسك وإن ،2024 عام حبلول %2 ليصبح
 اخلميس يوم القمة خالل ابالنسحاب مباشر بشكل يهدد مل نهوإ سابق وقت يف شكوكه عن تعبريه رغم ابحللف أمريكا التزام جدد

 ولكنها. الدفاع على اإلمجايل احمللي انجتها من %1,8 حنو حاليا تنفق فرنسا أن علما (12/7/2018 )رويرتز. ("12/7/2018)
 عن ختليها دون ولكن الفرنسيني، على تطغى اليت العظمة حب مشاعر لتدغدغ جبانبها دوليا دورا متنحها حىت أمريكا مالينة على تعمل

 كندا يف السبع قمة اجتماع يف حصل كما األورويب االحتاد لصاحل فرنسا تشد فمرة. أملانيا صعود من ختوفها جبانب األورويب االحتاد
 جتاه تلني وأحياان نه،م أمريكا خروج رغم إيران مع النووي االتفاق على احملافظة موضوع ويف ترامب، أعلنها اليت التجارية واحلرب مؤخرا
 .األخرية بروكسل قمة يف حصل كما أمريكا

 ،قائما التهديد هذا يبقى ولكن اآلن ذلك يفعل مل وإن وهو ،الناتو عن للتخلي مستعدة أمريكا أن ترامب أظهر لقد -6
 للتخلي مستعد هو كما املتهور سهارئي بقيادة أمريكا سياسة يف جديد توجه وهذا أعدائه، وعلى حلفائه على التجارية احلرب أعلن وقد
 جدا مهم التجارية احلرب ملف أن على يدل هذا وكل" 16/6/2018 بتاريخ سؤال جواب يف قلنا لقد. األخرى التحالفات عن

 ،دوالر ترليون 20 من أكثر ديوهنا وبلغت 2008 عام تفجرت اليت املالية األزمة تداعيات من تعاين زالت ما حيث ألمريكا، ابلنسبة
 عاملية مؤسسات بتفكك ينذر مما أوال" "أمريكا شعاره رافعا أمريكا اقتصاد إنقاذ على التجارية العقلية صاحب ترامب الرئيس ويعمل

 من تضحي أمريكا تعد مل حيث جديد دويل موقف وظهور العاملي النظام تفكك وابلتايل عامليا نفوذها لفرض أمريكا استخدمتها طاملا
 مع السيادة يف فقط تفكر أصبحت بل إليها، مييل التجارة ميزان جبعل والتسامح األخرى الدول مبساعدة العامل سيدة تبقى أن أجل
هم مظلتها حتت لتبقيهم للحلفاء مساعدة دون من التجاري الربح  .خلفها" وتسرير

 من خوفهم ولوال بينهم، سيةوسيا اقتصادية حروب ونشوب أحالفهم، بتفكك يبشر وهذا احللفاء، بني احلرب تستعر وهكذا -7
 الشر مصدر هم احللفاء أولئك إن. السابقتني العامليتني احلربني غرار على ةاثلث عاملية حرب بينهم الندلعت النووية األسلحة استعمال

 العامل فأصبح. اجملتمع تسود اليت الوحيدة القيمة هي املادية والقيمة األعمال مقياس النفعية جيعل الذي الرأمسايل الشر مبدأ لتبنيهم للعامل،
 تقتصر وال واإلنسانية واألخالقية الروحية القيم ستنشر اليت النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة دولة اخلري دولة ظهور إىل احلاجة أبمس
 هذا لتحقيق بنهارهم ليلهم نيصلو  أحدا، هللا على نزكي وال هللا، رسول مع صادقني هلل خملصني عبادا   هلل وإن. املادية القيمة حتقيق على
 آَمُنوا َواَلِذينَ  ُرُسَلَنا لَنَ ْنُصرُ  ِإّنَ ﴿ هللا بنصر مطمئنة وقلوهبم هللا، إىل ابلدعوة منشغلة وجوارحهم هللا، بذكر رطب لساهنم العظيم، اخلري

نْ َيا احْلََياةِ  يف   .﴾اأْلَْشَهادُ  يَ ُقومُ  َويَ ْومَ  الدُّ
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