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غياب “إليزابيث”:
هل يتفكك الكومنولث البريطاني بعد رحيل الملكة؟

تســاؤالت  الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة  رحيــل  أثــار 
رئيســية حــول مســتقبل الكومنولــث البريطانــي، 
خصوصــًا أن بعــض الــدول المنضويــة تحــت التــاج 
البريطانــي كشــفت عــن رغبتهــا فــي االنفصــال، 
وهــو األمــر الــذي يرتبــط بعــدد مــن المحفــزات، 
ــد  وفــي مقدمتهــا ضعــف شــعبية الملــك الجدي
مقارنــة بالملكــة الراحلــة، ومواجهتــه بيئــة داخليــة 
ــة، ناهيــك عــن اســتدعاء ذاكــرة  ــة مضطرب ودولي
الجرائــم االســتعمارية مــن جانــب بعــض القــوى 
السياســية فــي دول الكومنولــث، وكذلــك زخــم 

التيــار االنفصالــي داخــل المملكــة المتحــدة. 

ــاً(  ــة” )96 عام ــث الثاني ــة “إليزابي ــاة الملك غــداة اإلعــان عــن وف
ــم دام 7  ــد حك ــاري بع ــبتمبر الج ــوم 8 س ــاء ي ــا مس ــة بريطاني ملك
عقــود؛ تــم تنصيــب نجلهــا “تشــارلز الثالــث” ملــكاً جديــداً لبريطانيــا 
والكومنولــث )14 دولــة تخضــع للتــاج البريطانــي رمزيــاً( ليضمــن 
ــذ القــرن الســادس عشــر،  اســتمراراً للتقاليــد الملكيــة المتوارثــة من
وقــد بــدأ فــوراً فــي المهــام الملكيــة بعقــد جلســات مــع المستشــارين 
ومجلــس الــوزراء البريطانــي، وألقــى كلمــة أمــام البرلمــان ثــم بدأت 
التحضيــرات للجنــازة الملكيــة التــي ســُتقام فــي 19 ســبتمبر الحالي. 
وقــد تزامــن مــع ذلــك تشــكيك فــي اســتمرارية الملكيــة الدســتورية 
نظامــاً للحكــم فــي بريطانيــا بعــد رحيــل الملكــة األكثــر شــعبيًة فــي 
تاريــخ البــاد، وكذلــك التشــكيك فــي اســتمرارية الكومنولــث بوصفه 
تجمعــاً للمســتعمرات البريطانيــة الســابقة، في ظل تصاعــد الدعوات 
لاســتقال عــن التــاج البريطانــي عقــب وفاة الملكــة مباشــرًة؛ األمر 
ــك “تشــارلز  ــم المل ــام حك ــات أم ــد مــن التحدي ــف المزي ــذي يضي ال

الثالــث”، ال ســيما فــي ظــل ســياقات إقليميــة ودوليــة مضطربــة.

مؤشرات متصاعدة

لــت الملكــة “إليزابيــث الثانيــة” بريطانيــا  منــذ عــام 1952 مثَّ
ــت  ــرة، ووصف ــة ومتغي ــة متعاقب ــي مراحــل تاريخي ــث ف والكومنول
بأنهــا “رمــز االســتقرار والتــوازن” بالمملكــة؛ وذلــك رغــم أن 
يحكــم”  وال  “يملــك  البريطانــي  فالملــك  رمزيــة؛  صاحياتهــا 
ــه، وكان  ــاد باســمه وبصاحيات ــران الب ــة يدي ــان والحكوم والبرلم
لهــا دور بــارز فــي الحفــاظ علــى “الكومنولــث البريطانــي” نظــراً 
إلــى شــعبيتها المرتفعــة بدولــه، وهــو “رابطــة شــعوب بريطانيــا – 
الكومنولــث” الــذي أســس عــام 1949 مــن 54 دولــة، وهــو اتحــاد 
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هل يتفكك الكومنولث البريطاني بعد رحيل الملكة؟

ــك  ــي ذل ــا ف ــم بم ــترك بالقي ــزام مش ــى الت ــتند الرابطــة إل وتس
ــد  ــيد. وق ــم الرش ــارة والحك ــان والتج ــوق اإلنس ــة وحق الحري
زارت الملكــة جميــع دول المنظمــة مــرة واحــدة علــى األقــل. 
ــي”  ــث البريطان ــن “دول الكومنول ــف ع ــة تختل ــذه الرابط وه
المكــون مــن 14 دولــة تخضــع رمزيــاً للتــاج البريطانــي، وقــد 
أعلنــت بعــض تلــك الــدول رغبتهــا فــي االســتقال والتخلــي 

عــن التــاج البريطانــي بعــد وفــاة الملكــة مباشــرة. 

وترتبــط دعــوات الخروج مــن الكومنولث باتجــاه متصاعد 
خــال الســنوات الماضيــة؛ فمنــذ عاميــن تتصاعــد الدعــوات 
الـــ14 للخــروج مــن ســلطة التــاج  فــي دول الكومنولــث 
البريطانــي والحصــول علــى االســتقال وإعانهــا باعتبارهــا 
ــادوس”  ــرة “بارب ــد إعــان جزي ــك بع ــات، وجــاء ذل جمهوري
ــت 6  ــم ألمح ــام 2021، ث ــي ع ــث ف ــن الكومنول ــروج م الخ
دول مــن جــزر الكاريبــي نيتهــا التخلــي عــن التــاج البريطاني، 
ومنهــا )بليــز ، وجامايــكا، وجــزر الباهاما، وجرينــادا(، فضاً 
عــن ارتفــاع الدعــوات المؤيــدة إلــى اســتقال أســتراليا، وبلغت 
عــام 2020 نحــو 62 % بعدمــا كانــت ترفــض تمامــاً التخلــي 
ــب  ــا النائ ــة، دع ــاة الملك ــداة وف ــي. وغ ــاج البريطان ــن الت ع
بالبرلمــان األســترالي “آدم بانــدت” إلــى االســتقال عــن التــاج 

البريطانــي والتحــول إلــى جمهوريــة.

ونمــت الدعــوات لانفصــال عــن النظــام الملكــي فــي 
كنــدا بعــض الشــيء؛ ففــي أبريــل الماضــي أظهــر اســتطاع 
رأي تأييــد 51 % مــن الكندييــن االســتقال مقارنــًة بـــ 26 % 
يؤيــدون البقــاء فــي ظــل التــاج البريطانــي والكومنولــث، بينمــا 
كشــفت رئيســة وزراء نيوزيلنــدا “جاســيندا أرديــرن” بعــد وفاة 
ــة فــي وقــت مــا،  ــى جمهوري الملكــة أن “بادهــا ســتتحول إل
ولكــن ليــس فــي المســتقبل القريــب”. كمــا أعلــن رئيــس وزراء 
جزيــرة “أنتيجــوا وبربــودا” )دولــة صغيــرة عــدد ســكانها 
100 ألــف نســمة بالبحــر الكاريبــي( “جاســتن بــراون” يــوم 
11 ســبتمبر الحالــي عــن عزمــه إجــراء اســتفتاء للتحــول إلــى 
جمهوريــة فــي غضــون الســنوات الثــاث المقبلــة؛ مــا ســيؤدي 
إلــى التخلــي عــن التــاج البريطانــي وإزاحــة الملــك “تشــارلز 
الثالــث” عــن رئاســة الدولــة. وأكــد “بــراون” أن “هــذا خطــوة 
أخيــرة إلكمــال دائــرة االســتقال؛ لنضمــن أننــا أمة ذات ســيادة 

حقــاً، وليــس عمــاً عدائيــاً ضــد أحــد”.

محفزات رئيسية

ــي  ــث البريطان ــي الكومنول ــكك المحتمــل ف ــط اتجــاه التف يرتب
بعــد رحيــل الملكــة إليزابيــث بعــدد مــن المحفــزات الرئيســية 

المتمثلــة فيمــا يلــي:
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1- ضعــف شــعبية الملــك “تشــارلز الثالــث” مقارنــة بالملكــة 
التــي ســادت المملكــة  الراحلــة: أظهــرت مشــاعر الحــزن 
ــدول الصديقــة لهــا، كفرنســا،  المتحــدة والكومنولــث وبعــض ال
مــدى المحبــة والتقديــر واالحتــرام والشــعبية الواســعة التــي 
ــه  ــدٍّ يواج ــر تح ــذا أكب ــد ه ــة، ويع ــة الراحل ــا الملك ــت به حظي
خلفهــا “تشــارلز الثالــث”، الــذي ال يتمتــع بمثــل هــذه الشــعبية، 
ورغــم أنــه تعهــد باتبــاع نهــج الملكــة فــي إرســاء الديمقراطيــة 
الدســتورية بالبــاد خــال كلمتــه أمــام البرلمــان، فــإن االنتقــادات 
التــي وجهــت لــه خــال فتــرة توليــه واليــة العهــد ُتَعــد عقبــة أمام 
ارتفــاع شــعبيته، كمــا أن هنــاك تشــكيًكا فــي قــدرة الملــك الجديــد 
علــى تحقيــق أي إنجــاز أو الحفــاظ علــى وحــدة وتماســك العائلــة 

المالكــة والمملكــة المتحــدة. 

2- مواجهــة الملــك الجديــد بيئــة داخليــة ودوليــة مضطربــة: 
جــاء رحيــل الملكــة فــي وقت عصيــب على المملكــة المتحدة؛ إذ 
تمــر بعــدم اســتقرار داخلــي إثــر تغيــر رؤســاء الــوزراء بصفــة 
مســتمرة منــذ ســت ســنوات، كان آخرهــم رئيســة الــوزراء 
ــي ُيعــَرف  ــراس” الت ــز ت ــاً مباشــراً “لي ــب انتخاب ــم ُتنتَخ ــي ل الت
ــي ال  ــد اإلقليم ــى الصعي ــي. وعل ــام الملك ــا النظ ــا رفضه عنه
ــي  ــاد األوروب ــن االتح ــي م ــات الخــروج البريطان ــزال ترتيب ت
واالقتصاديــة،  السياســية  األزمــات  عــن  فضــاً  مســتمرة، 

وأزمــة الطاقــة التــي أســفرت عنهــا العملية العســكرية الروســية 
فــي أوكرانيــا المســتمرة منــذ ســتة أشــهر. وخــال الشــهر 
الماضــي تراجــع ترتيــب االقتصــاد البريطانــي ليحــل بالمركــز 
الســادس عالميــاً، فضــاً عــن ارتفــاع نســبة التضخــم إلــى أعلــى 
مســتوياته منــذ 40 عامــاً، وهــو مــا ُوصــف بأنــه أســوأ أزمــة 
اقتصاديــة بالبــاد، كمــا تعــد لنــدن مــن أكثــر الداعميــن لكييــف 
فــي حربهــا، وقدمــت لهــا العديــد مــن المســاعدات العســكرية؛ 

مــا ُيلزمهــا باســتمرار هــذا الدعــم.

وهــذه األزمــات المتزامنــة ســتدفع بعــض الــدول للخــروج 
مــن ســلطة التــاج البريطانــي للتخلــص مــن األعبــاء االقتصادية 
والسياســية المترتبــة عليهــا، أو بمعنــى آخــر، قــد تشــعر الــدول 
ــا  ــن له ــن الممك ــد م ــم َيُع ــه ل ــي أن ــاج البريطان ــة بالت المرتبط
الحصــول علــى مزايــا حقيقيــة فــي ضــوء األزمــات التــي 

ــا. ــا بريطاني تواجهه

3- االســتدعاء لذاكــرة الجرائــم االســتعمارية:  رغــم حالــة 
ــإن عــدداً  ــل الملكــة، ف ــث برحي ــت الكومنول ــي انتاب الحــزن الت
مــن المفكريــن والمثقفيــن فــي المســتعمرات البريطانية الســابقة، 
ــرون بالجرائــم االســتعمارية البريطانية خــال القرن  بــدؤوا ُيذكِّ
الماضــي، ال ســيما مــا يتعلــق باضطهــاد )الســود، واألقليــات، 

والســكان األصلييــن بــدول الكاريبــي والــدول األفريقيــة(.

النسبة األكبر من الكنديين ال تتقبل تشارلز ملكًا لكندا خلفًا للملكة إليزابيث الثانية

استطالع أبريل 2022
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 Source: The Queen at 96: Canadians support growing
 monarchy abolition movement, would pursue after
 Elizabeth II dies, angusreid Institute,Accessible at:
https://bit.ly/3xnLYyU
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وذلــك باإلضافــة إلــى الســيطرة علــى الثــروات والمــواد الخــام 
بتلــك الــدول دون مقابــل لعقــود مــن االســتعمار؛ مــا أدى إلــى 
ــض  ــب بع ــدول. وطال ــك ال ــي بتل ــادي واجتماع ــع اقتص تراج
ــتعمار  ــود االس ــع تعويضــات عــن عق ــا بدف ــن بريطاني المفكري
ــة  ــدول النامي ــة التاريــخ مــع إنصــاف ال ــة، وإعــادة كتاب الطويل

ــتعَمرة. والمس

ــار االنفصالــي داخــل المملكــة المتحــدة: تتكــون  4- زخــم التي
المملكــة المتحــدة مــن أربــع مقاطعــات هــي )اســكتلندا، إنجلترا، 
ويلــز، أيرلنــدا الشــمالية(، وقــد زارهــا الملــك الجديــد “تشــارلز 
ــكتلندا  ــي اس ــور ف ــُتقبل بفت ــه، واس ــه منصب ــور تولي ــث” ف الثال
وأيرلنــدا الشــمالية الســاعيتين إلــى االنفصــال عــن المملكــة، كما 
ــن ضــد  ــدى عقدي ــى م ــتقال عل ــاً لاس ــدا حرب خاضــت أيرلن
بريطانيــا حتــى التوقيــع علــى اتفــاق الســام عــام 1998، وقــد 
تصاعــدت دعــوات القوميــة فيهمــا مؤخــراً؛ حيــث يريــد أكبــر 
حزبيــن سياســيين فــي اســكتلندا وأيرلنــدا الشــمالية مغــادرة 
المملكــة المتحــدة واالســتقال، بينمــا يدعــم ربــع ســكان مقاطعــة 
ــة أن  ــان” البريطاني ــة “جاردي ــدت صحيف ــد أك ــك. وق ــز ذل ويل

“اإلســكتلنديين كانــوا مرتبطيــن بشــخصية الملكــة نفســها أكثــر 
مــن المؤسســة الملكيــة”.

ــوزراء االســكتلندية “نيكــوال ســتورجن”  وكانــت رئيســة ال
قــد أعلنــت أولــى الخطــوات علــى طريــق االســتقال فــي نهايــة 
ــتفتاء  ــم اس ــا تنظي ــث كشــفت عــن عزمه ــو الماضــي؛ حي يوني
جديــد حــول االســتقال فــي 19 أكتوبــر 2023، ومــن المقــرر 
ــف  ــة بالخري ــا البريطاني ــُة العلي ــرار المحكم أن تبحــث هــذا الق
الحالــي. وجديــر بالذكــر أن اســكتلندا قــد أجــرت اســتفتاء 
واختــار  ،2014 عــام  المتحــدة  المملكــة  عــن   لانفصــال 
التــاج  ضمــن  البقــاء  االســكتلنديين  الناخبيــن  مــن   %  55
البريطانــي بعــد أن دعتهــم دعــوة الملكــة الراحلــة “إلــى التفكيــر 
ــم  ــي تراجعه ــذه الدعــوة دور ف ــتقبلهم”، وكان له ــي مس ــاً ف ملي
عــن االســتقال، بيــد أن اســتطاعات الــرأي الحاليــة تشــير إلــى 
إمكانيــة انفصــال اســكتلندا بالفعــل عــن المملكــة المتحــدة لتصبح 
ــي.  ــاد األوروب ــى االتح ــد إل ــا بع ــم فيم ــتقلة، وتنض ــة مس دول
وإذا اســتقلت اســكتلندا بالفعــل، ربمــا تتبعهــا فــي ذلــك أيرلنــدا 
الشــمالية لتقتصــر المملكــة المتحــدة علــى إنجلتــرا وويلــز فقــط.  

كيف تبدو شعبية الملك تشارليز في مقابل شعبية الملكة إليزابيث الثانية؟
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15 سبتمبر 2022

سيناريوهات محتملة

ممــا ســبق نجــد أن هنــاك عــدة ســيناريوهات رئيســية تطــرح 
نفســها لمســتقبل المملكــة المتحــدة والكومنولــث البريطانــي في 

عهــد الملــك الجديــد “تشــارلز الثالــث”، وتتمثــل فيمــا يلــي:

1- الحفــاظ علــى تماســك المملكــة المتحــدة والكومنولــث: فــور 
ــت 12  ــث”، أعلن ــك “تشــارلز الثال ــب المل اإلعــان عــن تنصي
ــه  ــراف ب ــث، االعت ــل دول الكومنول ــي مجم ــن 14 ه ــة م دول
وبحكمــه الجديــد، ومــن المرجــح أن يســتلم رئاســة االتحــاد مــن 
ــة  ــث والمملك ــدى تمســكه بوحــدة الكومنول ــة، وإذا أب ــد الملك بع
المتحــدة وأعــاد تواصلــه مع مختلــف القوى السياســية واألحزاب 
ــي  ــراغ السياس ــلء الف ــن م ــن م ــة وتمك ــارج المملك ــل وخ داخ

والتاريخــي الناجــم عــن رحيــل الملكــة، فســيمكنه الحفــاظ علــى 
ــه  ــا يكــون علي ــي هــذا اإلطــار، ربم ــث. وف ــة والكومنول المملك
ــاد  ــر االتح ــد لتطوي ــداف جدي ــد أه ــدة وتحدي ــات جدي ــرح آلي ط
ولمواجهــة األزمــات والتحديــات االقتصاديــة اآلنيــة التــي تمــر 

ــث. بالمملكــة والكومنول

2- تفــكك جزئــي واســتقالل بعض الدول بوصفهــا جمهوريات: 
ينبنــي هــذا الســيناريو علــى الرغبــة الواضحــة مــن قبــل بعــض 
دول الكومنولــث فــي االســتقال علــى فتــرات زمنيــة متقاربــة، 
ــد  ــودا(، بي ــوا وبرب ــدا، أنتيج ــز، نيوزيلن ــكا، بلي ــا )جاماي ومنه
ــا  ــى قطــع عاقاته ــؤدي إل ــن الضــرورة أن ي ــس م ــك لي أن ذل
بالمملكــة المتحــدة أو رابطــة الكومنولــث الموســعة التــي تضــم 

54 دولــة.
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هل يتفكك الكومنولث البريطاني بعد رحيل الملكة؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

ــا،  ــا بينه ــن التفاعــات فيم ــد م ــى المزي ــك إل ــؤدي ذل ــا ي وربم
ــك “تشــارلز”  ــة المتحــدة والمل ــون األحــرى بالمملك ــا يك وربم
وضــع قواعــد الســتقال تلــك الــدول دون أزمــات سياســية أو 
دســتورية فيمــا بينهمــا، كمــا أن هنــاك عــدداً آخــر مــن الــدول ال 
تــزال متمســكًة بالبقــاء تحــت مظلــة التــاج البريطانــي، ومنهــا 

كنــدا.

3- التفــكك الكامــل للكومنولــث: يقضــي هــذا الســيناريو بتفــكك 
الكومنولــث تمامــاً بحيــث ال تبقــى أي دولــة مــن الـــ 14 ترغــب 
ــك  ــد يحــدث ذل ــي، وق ــاج البريطان ــة الت ــاء تحــت مظل ــي البق ف
علــى المدييــن القصيــر والمتوســط فــي غضــون خمــس ســنوات 
ــة  ــارات القومي ــاع التي ــال؛ وهــذا نتيجــًة الرتف علــى ســبيل المث
االقتصاديــة  األزمــات  وبفعــل  الــدول،  بتلــك  واالســتقالية 
والسياســية التــي ســتدفع تلــك الــدول إلــى الخــروج مــن الســلطة 
البريطانيــة الرمزيــة، وربمــا يتبــع ذلــك تفــكك للمملكــة المتحــدة 
أيضاً باســتقال اســكتلندا وأيرلندا الشــمالية، وســيتبع هذا العديد 
مــن التعديــات الدســتورية فــي دول الكومنولــث والمقاطعــات 
البريطانيــة لتغييــر الدســتور الــذي ينــص علــى الــوالء للمملكــة 

اإلبقــاء علــى  يمكــن  ذلــك ربمــا  المتحــدة وملكهــا، وبعــد 
العاقــات الدبلوماســية واالقتصاديــة والثقافيــة بيــن تلــك الــدول 

نظــراً إلــى الروابــط التاريخيــة المشــتركة بينهــا.

4- إنشــاء تكتــل بديــل للكومنولــث:  وبحســب هــذا الســيناريو 
فــإن تفــكك الكومنولــث الحالــي قــد يتبعــه االتفــاق علــى تشــكيل 
تكتــل بديــل لــه، أو قــد تنضــم الــدول المســتقلة عنــه إلــى 
ــاً  ــي تضــم حالي ــث” الت ــا – الكومنول “رابطــة شــعوب بريطاني
ــه أي  ــب علي ــاً ال يترت ــاً رمزي ــاً طوعي ــد تكت ــة، وتع 54 دول

ــه.  ــن دول ــات سياســية بي التزام

ممــا ســبق، نجــد أن رحيــل المملكــة “إليزابيــث الثانيــة” قد 
أنهــى مرحلــة فاصلــة فــي تاريــخ المملكــة المتحــدة، وســيكون 
لهــا العديــد مــن التداعيــات علــى المملكــة والكومنولــث ربمــا 
يكــون أقلهــا هو تفــكك تلك التكتــالت التاريخية والبــدء بمرحلة 
جديــدة فــي التاريــخ البريطانــي، والخــروج مــن عبــاءة التــاج. 
وقــد تصــل التداعيــات إلــى إمكانيــة حــدوث تغيــرات راديكاليــة 
فــي السياســة البريطانيــة لتصبــح بــال “ملكيــة” للمــرة األولــى 

منــذ قــرون.


