رســمی پارلمــان آن کشــور ،پیشــاپیش مخالفت خــود را با این ســفر
احتمالیابرازکردهاند.
بــا این همه و بر اســاس گزارش هــا و گمانه زنیهــای مختلف ،در
برخــی مقــوالت خــاص ،از قبیــل همکاریهــای محرمانــه و راهبرد
هســتهای نظامــی یــا فنــاوری جاسوســی ،ضدجاسوســی و دفاعــی
سایبری ،بر اساس نیازهای مبرم و حساس متقابل ،خلل چندانی به
مناســبات لندن و واشنگتن ایجاد نشده و حتی احتماالًاین شرایط در
آیندهایقابلتصورگسترشوتعمیقنیزخواهدیافت.
از ســوی دیگــر ،از هماکنون عنوان شــده کــه اگرچــه در آیندهای نه
چنــدان دور شــاید حضــور و نفــوذ امریــکا در ناتــو و برخــی حوزههای
نظامــیوراهبــردیچــون افغانســتانوعــراقکاهشیابــدولینظر
مشترکلندنوواشنگتندرحفظوگسترشحضوردرمنطقهخلیج
فارس و ادامه سیاست ایران هراسی و ایران ستیزی و اشاعه آن در بین
دولتهای عرب حوزه جنوب خلیج فارس است.
بازنگریدربرنامههایقدیمی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ ،منجر به بازنگری
در شــماری از برنامههای راهبردی اتحادیه اروپا ،بخصوص در ابعاد
دفاعــی خــود شــده اســت .در آخریــن نشســت ســران اتحادیــه اروپا
درسال،2016سیاستمشترکدفاعیوامنیتیاروپا(سی.اس.دی.پی)
به طور کامل مورد بازنگری و بازخوانی قرار گرفت .در پرتو این حادثه
مهــم و تأثیرگذار ،اکنون روند اجرایی شــدن اندیشــه تأســیس ارتش
واحد اتحادیه اروپا شتاب بیشتری به خود گرفته است.
بــا آنکــه ترامــپ در هفتههــای نخســت پــس از آغــاز بــه کار خود
در کاخ ســفید ،از شدت و دامنه رجزخوانیهای پیشین خود در دوران
مبارزاتانتخاباتی،علیهمشارکتکشورشدرپیمانناتوکاستهوقول
ادامه همــکاری نظامی با اروپا را داده ،ولــی رهبران اروپایی همچنان

جانــب احتیاط را رها نکرده و به دنبال افزایش ســریع بودجه نظامی
این اتحادیه و تأســیس تدریجی ارتش واحد اروپایی هســتند .پیش از
این بریتانیا به طور ســنتی مخالف و مانع مهم و اصلی تشکیل چنین
نیرویــی بود تا از افزایش نفوذ و اقتــدار روزافزون اتحاد ضدبریتانیایی
آلمان و فرانسه در اروپای واحد جلوگیری کند .اکنون این مانع از میان
رفتهوباوجودادامهمخالفتهایلندن،دستکمدراینمورد،کمتر
کسیبهانتقادهایاینعضومطلقهاتحادیهاروپااعتناییمیکند.
با این همه ،بریتانیا از یکســو مخالف تشــکیل ارتش واحد اروپایی
اســت و از ســوی دیگــر اصــرار دارد کــه حتــی بــا اجرایــی شــدن کامل
روند خــروج از اتحادیــه اروپا ،همچنــان در برنامهریــزی ،فرماندهی
و عملیــات نظامــی اروپــای واحــد در مناطق مختلف جهان ســهیم
و شــریک باشــد .اگرچه این قصد بریتانیا در ابتدا مورد موافقت دیگر
اعضــای اتحادیــه اروپا نبود ،ولــی اکنون بــا روی کار آمــدن ترامپ در
امریــکابهنظرمیرســدکه 27عضــو اتحادیه اروپا نیزتــا حدیراغب
به ادامه مشــارکت نظامی بریتانیا با اروپای واحد هســتند .هرچند که
غیبــت سیاســی لندن از تصمیــم گیریهــای اروپای واحــد ،ناگزیر بر
میزان اقتدار و ضریب نفوذ آن کشور در ناتو نیز تأثیرگذار خواهد بود.
در این میان تعجبی نیست که از هماکنون مذاکرات برای احتمال
واگذاری ســمت معاونــت فرماندهی عالــی متحد ناتــو از بریتانیا به
کشــوری دیگر آغاز شده اســت .این عنوان ،مقامی است که بریتانیا از
سال 1951تاکنون بیوقفه در اختیار داشته و آن را حق دائمی ،بدیهی
و ناگسســتنی خود بهعنــوان برنده جنگ دوم جهانــی و نزدیک ترین
متحدراهبردیامریکاقلمدادکردهاست.
بااینهمه،شماریازاندیشکدههایاروپاییوامریکایی،ازجمله
اندیشــکده بریتانیایی راســتگرای «مرکز اصالحات اروپاییCentre /
 »for European Reformکــه شــرایط پســابرگزیت و امریکای دوران
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ریاســت جمهوری ترامپ را به دقت رصد میکند ،بر این باور هستند
که حتی با وجود تشــکیل ارتش واحد اروپایی نیز برگزیت و ترامپیسم
لطمــه جدی به سیاســت امنیتــی و دفاعــی اروپا زده اســت و بویژه در
صورت کســب موفقیــت احزاب راســت افراطی در آلمان ،فرانســه و
هلند ،خطر این لطمات افزایش نیز خواهد یافت.
افزایشبودجهنظامیاتحادیهاروپاوتشکیلارتشواحداروپایی،
از یکسو واکنشی منفی است به سیاست منتقدانه ترامپ در قبال ناتو
و مشــارکت های فرامرزی امریکا و از سوی دیگر ،واکنشی مثبت است
به انتقاد ســاکن جدید کاخ سفید نســبت به پایین بودن سطح نسبی
بودجه دفاعی -نظامی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا ،در مقایســه با
بودجهدفاعی-نظامیامریکاوحتیبریتانیا.
مدیریتبحران
در ایــن شــرایط ،دولــت بریتانیــا در معرکــه میــان گسســتن از اروپا و
تعامل بیشــتر بــا امریــکا ،درصدد اســت تا بــا مدیریت بحران ،شــرایط
را بــه نحــوی به ســمتی که کمتریــن لطمــه را به آن کشــور بزنــد هدایت
کنــد .لنــدن همچنــان بر آن اســت تــا در آینــده بــا فروکش کــردن آتش
خشــم رهبران اتحادیــه اروپــا از برگزیــت ،در دوران پســابرگزیت بتواند
بر اساس دغدغهها و راهبردهای مشترک فراآتالنتیکی به نقش دیرینه
و تاریخی خود بهعنوان رابط و حلقه واسط امریکا و اروپا ادامه دهد.
از ســوی دیگر ،وزارت خارجه بریتانیا از هماکنون در تالش است تا
به موازات کم رنگ و محو شدن نقش خود در اتحادیه اروپا ،مناسبات
دوجانبه دیپلماتیک و ضمناًتجاری خود را با  27عضو دیگر اتحادیه
به طور جداگانه گســترش و توســعه دهــد .بریتانیا ســعی دارد خود را
به عنوان کشــوری نشان دهد که ضمن دارا بودن امکانات سنتی قوی
امنیتی ،نســبتاًآســیب کمتری از فعالیت های تروریستی دیده است
و ضمناًمناســبات خوبی با شــماری از کشــورهای اســامی در آسیای
مرکــزی ،خاورمیانــه ،خلیج
فارسوتاحدیشمالآفریقا
افزایش بودجه
دارد .در ایــن راســتا بریتانیــا
تــاش دارد از ایــن مزیــت
نظامیاتحادیه
نســبی بهعنــوان یــک ابــزار
اروپا و تشکیل ارتش واحد
تشــویقی در حفظ مناســبات
اروپایی،ازیکسوواکنشی
عمیــق و گســترده بــا دیگــر
منفیاستبهسیاست
کشــورهای اروپایی اســتفاده
منتقدانهترامپدرقبال
کنــد .بــا این همــه ،برخــی از
ناتو و مشارکت های
ناظــران واقع گراتــر ،از جمله
فرامرزی امریکا و از سوی
مالکمچالمرزتحلیلگرارشد
«مؤسسه ســلطنتی خدمات
دیگر،واکنشیمثبت
دفاعــی و امنیتــی بریتانیــا/
استبهانتقادساکن
 »RUSIبــر ایــن باور هســتند
جدیدکاخسفیدنسبت
کــه در دوران پســابرگزیت،
بهپایینبودنسطح
بــرای لنــدن امــکان ادامــه
نسبیبودجهدفاعی-
نفوذ گسترده سنتی سیاسی،
نظامیکشورهایعضو
اقتصــادی و نظامــی پیشــین
در مناطقــی چــون بالــکان،
اتحادیهاروپا،درمقایسه
اوکراین،شمالآفریقاوترکیه
بابودجهدفاعی-نظامی
وجود نخواهد داشت و ناگزیر
امریکاوحتیبریتانیا
بتدریج این نقش به اتحادیه
اروپــا و حتی به طــور انفرادی
به کشورهای اصلی عضو این اتحادیه واگذار خواهد شد.
لندن همچنان امیدوار اســت تــا به بقیه کشــورهای اروپایی ثابت
کنــد که حتی با گسســتن از اتحادیه اروپا نیز همچنــان میتواند نقش
ســنتی خود بهعنوان رابط قوی و بیخدشه در مناسبات دیپلماتیک
اروپــا و امریــکا ایفا کنــد و امریکا نیز بــه این ادامه نقــش رضایت دارد.
این البته هدفی اســت که طبیعتاًآلمان و فرانســه با آن مخالفند و در
پی کســب این موقعیت و کنار زدن بریتانیا از آن هستند .در یک کالم،
دولــت محافظــه کار بریتانیــا با وجــود ابهامــات و نگرانیهــای خود،
بشدت امیدوار اســت تا از چالش انتخاب ترامپ در امریکا برای خود
فرصت خلق کرده و با فرصت طلبی و بهرهجویی از شــرایط تحمیل
شده کنونی به جهان ،به نقش سنتی خود در این قاره چه در محدوده
اروپا و چه در مناســبات فراتر از اروپا در عرصههای مختلف سیاســی،
اقتصــادی ،دفاعــی ،امنیتــی و دیگر چالشهــای فــراروی منطقهای
و جهانــی ادامــه دهــد .در ایــن میــان ،شــاید صحبــت از برنامهریزی
راهبردیوسیاستهایدرازمدتبرایبریتانیا،مفهومدقیقوسنتی
خود را از دســت داده و با در پیش گرفتن سیاستهای عکس العملی
و واکنشــی ،تصمیــم گیریهــای خــرد و کالن این کشــور را معطوف و
تحتالشعاعسیاستهایامریکاواتحادیهاروپاکردهاست.
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