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يكن حدثا مفاجئا� ،إذا ما ق��ر�أن��اه يف �سياق التاريخ العاملي،
فقد ان��ه��ارت معها ك��ل الإم�براط��وري��ات التقليدية ،و�أهمها
�إم�ب�راط���وري���ة ال��ن�����س��م��ا-امل��ج��ر والإم�ب�راط���وي���ة اجل��رم��ان��ي��ة
املقد�سة .كل الإمرباطوريات التقليدية مل تنجح �آن��ذاك يف
ال�صمود �أمام حركات االنف�صال القومية التي ظهرت يف كل
مكان نتيجة الثورة الفرن�سية و�إعالن مبد�أ حق ال�شعوب يف
تقرير م�صريها.
ث���م �إ َّن ال����ث����ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا ق���د ف�����ش��ل��ت يف �إن�����ش��اء
�إمرباطورية جديدة قائمة على �شعارات احلرية والعدالة
وج�سدت حروب نابليون بونابرت ثم هزميته هذا
والأخ��وةَّ ،
امل�سعى ال��ذي �أدى ال�ستعمال ه��ذه امل��ب��ادئ ���ض��ده؛ فانهارت
�إم�براط��وري��ت��ه ���س��ري��ع��ا ،خملفة �أك�ث�ر م��ن م��ل��ي��وين قتيل يف
احلروب التي �أ�شعلها يف العديد من مناطق العامل ،من م�صر
�إىل �أمريكا اجلنوبية م��رورا طبعا ب���أوروب��ا ذاتها .وق��د قرر
م�ؤمتر فيينا �سنة � 1830إعادة ترتب �أوروبا ح�سب ال�شرعيات
امللكية ،وانتقلت القيادة العاملية �إىل بريطانيا التي فر�ضت
ر�ؤيتها القائمة على التوازن بني ال��دول وحتويل املناف�سات
بينها من طبيعة حربية �إىل طبيعة جتارية واقت�صادية.
َّ
لكن بريطانيا ابتدعتْ بعد ذلك �شكال �إمرباطوريا جديدا
ميكن �أن نطلق عليه الإمرباطورية اال�ستعمارية .ففي حدود
�سنة  ،1920كانت الإم�براط��وري��ة الربيطانية ت�سيطر على
ربع �سكان العامل (حوايل  540مليون ن�سمة) وربع الأقاليم
امل���أه��ول��ة (ح���وايل  34مليون ك��م م��رب��ع) .ونتيجة اخل�سائر
ال���ك�ب�رى ال��ت��ي حت��م��ل��ت��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا �أث���ن���اء احل����رب ال��ع��امل��ي��ة
الثانية ،اقتنع قادتها ب���أن بلدهم مل يعد ق���ادرا على �إدارة
�إم�براط��وري��ة ب��ه��ذا احل��ج��م .وت��ف��ادي��ا للدخول يف مواجهات
انف�صالية من �صنف ما خا�ضته الإمرباطورية �سابقا ب�إعالن
اال�ستقالل الأم��ري��ك��ي ( ،)1783فقد ب��ادر قادتها ب�أنف�سهم
�إىل و�ضع �سيا�سة تفكيك الإم�براط��وري��ة ،ت�ضمنها «الكتاب
الأزرق» ال�صادر �سنة  ،1948معتمدين منظومة «الكومنولث»
لت�صبح البديل املقبول عنها ،وت�ضمن م�صالح بريطانيا
يف م�ستعمراتها ال�سابقة .ثمة �أي�����ض��ا ع��ام��ل �آخ���ر دف��ع �إىل
هذا القرار هو ظهور ال�سالح النووي ،فقد �أفقد بريطانيا
مناعتها التاريخية القائمة على و�ضعها كجزيرة يحميها
�أ�سطول بحري قوي .بادرت بريطانيا باالن�سحاب من الهند
قبل التورط يف النزاعات بني امل�سلمني والهندو�س التي �أدت
�إىل انف�صال باك�ستان ،وبالتخلي عن انتدابها على فل�سطني
قبل التورط يف النزاعات بني العرب واليهود التي �أدت �إىل
قيام دولة �إ�سرائيل وحربها الأوىل مع العرب .وهكذا ات�سمت
الإم�براط��وري��ة بالدهاء يف ف�ترة الن�ش�أة ويف ف�ترة التفكك.
ويف حدود �سنة  ،1955كانت منظمة الكومنولث التي �أن�ش�أتها
ت�ضم  520مليون ن�سمة من م�ستعمراتها ال�سابقة ،لكن �صعود
حركة عدم االنحياز دفعتها �إىل تقدمي تنازالت جديدة ،ال
�سيما بعد حرب ال�سوي�س وا�ضطرارها مع حليفتيها فرن�سا
و�إ�سرائيل �إىل االن�سحاب من القناة ،و�أع��ق��ب ذل��ك تخليها
ع��ن بع�ض م�ستعمراتها الأخ�ي�رة يف اخلليج العربي و�آ�سيا
و�إفريقيا ،و�ألغت �سنة  1967وزارة امل�ستعمرات وا�ستبدلتها
ب���وزارة التعاون م��ع الكومنولث .وي�ضم الكومنولث حاليا
 53دول��ة وميثل  15باملائة م��ن ال��ن��اجت العاملي اخل��ام� ،إال �أن
بريطانيا مل تعد تتحكم فيها ب�صفة مطلقة.
وعلى عك�س بريطانيا ،مل يكن للفرن�سيني نف�س احلكمة يف
التخل�ص من �إمرباطوريتهم اال�ستعمارية طوعا ،فا�ضطروا

خل��و���ض ح��رب�ين خ��ا���س��رت�ين يف ال��ه��ن��د ال�صينية واجل��زائ��ر.
ولقد حاول بع�ض القادة الفرن�سيني ا�ستباق الأمور ب�إن�شاء
منظمة الفرنكفونية على �شكل الكومنولث و�أعلن ذلك يف
برازافيل (عا�صمة الكونغو) �سنة  ،1944ووق��ع �أي�ضا قبول
ا�ستقالل بع�ض ال��دول لرتكيز االهتمام على �أخ���رى ،مثل
ا�ستقالل امل��غ��رب وت��ون�����س لالحتفاظ ب��اجل��زائ��ر ،لكن ذلك
ك��ل��ه مل ي��ج��د ن��ف��ع��ا .وق���د ت��رت��ب ع��ل��ى ال�����س��ق��وط ال��ف��و���ض��وي
ل�ل�إم�براط��وري��ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة الفرن�سية ت��وا���ص��ل م�شاكل
ف��رن�����س��ا م��ع م�ستعمراتها ال��ق��دمي��ة ع�بر ���ض��غ��وط ال��ه��ج��رة
ال�شرعية وغري ال�شرعية و�سوء اندماج اجلاليات املهاجرة
يف امل��رك��ز .ول��ق��د ك���ان م��ن امل��ف��ارق��ات �أن ت�����ص��ر ف��رن�����س��ا على
االح��ت��ف��اظ مب�ستعمراتها رغ���م اح��ت�لال الأمل����ان لأرا���ض��ي��ه��ا
�أثناء احل��رب العاملية الثانية وم�شاركة ع�شرات الآالف من
�سكان م�ستعمراتها يف حتريرها .بينما كانت بريطانيا البلد
الأوروبي الوحيد ال�صامد �أمام �أملانيا لكنها �أدركت �أن العامل
قد تغري .ورمبا كان ال�سبب يف ذلك �أن الر�أي العام الفرن�سي
مل يكن مهي�أ لتحمل مهانة التخل�ص م��ن الإم�براط��وري��ة
وامل�ستعمرات بعد مهانة االحتالل النازي لبالده.
و�إذا انتقلنا �إىل ال�شطر الآخر للكرة الأر�ضية� ،أمكننا مُتابعة
ث�لاث �إم�براط��وري��ات ك�برى يف رو���س��ي��ا وال�����ص�ين وال��ي��اب��ان.
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل الأوىل ،مي��ك��ن اع��ت��ب��ار االحت����اد ال�سوفييتي
ا�ستمرارا لل�سيطرة الرو�سية التي انتقلت من القومية �إىل
ال�شيوعية ،لكنها ظلت يف توا�صل منذ عهد بطر�س الأكرب
�سنة  .1721وميكن �أي�ضا على ه��ذا الأ���س��ا���س اعتبار رو�سيا
احلالية عهد ف�لادمي�ير ب��وت�ين م�شروعا ال���س�ترج��اع املجد
الإم�براط��وري ال��ذي من �أه��م مالحمه عقد املحالفات مع
ال�شعوب والأع��راق املجاورة حتت الهيمنة الرو�سية ملواجهة
الغرب� .أما ال�صني املجاورة التي مل تقبل قط باخل�ضوع �إىل
الهيمنة الرو�سية ولو يف العهد ال�شيوعي ،ف�إن تاريخها يبدو
وك�أنه توا�صل لإمرباطورية قائمة على م�ساحة جغرافية
مل تكد تتغري تغريا كبريا منذ �سنة � 221إىل ال��ي��وم .ومن

الطريف �أن امل���ؤرخ�ين ال�صينيني كانوا قد كتبوا منذ �أق��دم
ال��ع�����ص��ور م���ؤل��ف��ات لتف�سري �أ���س��ب��اب ق��ي��ام الإم�ب�راط���وري���ات
وانحطاطها ،و�أبرزهم امل�ؤرخ «�سيما كيان» الذي تويف �سنة 86
قبل امليالد .وقد �شهدت ال�صني تعاقب �أ�سر حاكمة �آخرها
�أ�سرة «كينج» التي �أ�سقطها ال�شيوعيون �سنة  1949وحكموا
على �إمرباطورها الأخري (كان يف �سن ال�ساد�سة من عمره)
ب���أن يتحول �إىل عامل يف حديقة .ولئن انتقلت ال�صني من
النظام الإقطاعي �إىل ال�شيوعية ،ومنها �إىل الر�أ�سمالية،
ف�إنها مل تفقد خ�صو�صيتها اجليو�-سرتاتيجية التي جعلتها
مب��ث��اب��ة الإم�ب�راط���وري���ة امل��ت��ج��ددة� ،أو «الإم�ب�راط���وري���ة ذات
الأرواح الت�سعة» كما دعاها م�ؤرخوها القدامى.
�أمَّا اليابان التي عا�شت تاريخا م�شابها ،فقد اكتفتْ بحدودها
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال�����ض��ي��ق��ة وت��خ��ل��ت ع��ن ك��ل م�سعى ت��و���س��ع��ي منذ
هزميتها القا�سية يف احلرب العاملية الثانية ،بيد �أن �صعود
القوة ال�صينية راهنا يدفعها �شيئا ف�شيئا �إىل التخلي عن
�سيا�سة االنكفاء وتعزيز قدراتها الع�سكرية حت�سبا ملواجهات
حمتملة مع ال�صني وحليفتها كوريا ال�شمالية .مبا يجدد
«ح��ل��م الإم�براط��وري��ة» ل��دى اليابانيني املعا�صرين ،م��ع �أن
الإم�براط��ور يف ال��ت��اري��خ ال��ي��اب��اين ك��ان يف ال��غ��ال��ب �شخ�صية
رمزية ال نفوذ حقيقيا لها ،ولذلك مل يلغ الأمريكان النظام
الإمرباطوري بعد انت�صارهم على اليابان ،بل على العك�س
تعاونوا مع الإمرباطور لإنهاء احلرب؛ �إذ كان وحده القادر
من خالل التحدث مع �شعبه �أول مرة عرب املذياع من �إقناع
اجلنود اليابانيني باال�ست�سالم.
و�أخ�ي�راَ ..ط�� َرح الكتاب مو�ضوع الواليات املتحدة ،وهل هي
�إمرباطورية؟ وهل بد�أت تلوح فيها عالمات الأف��ول؟ وهذا
يعيدنا �إىل اجلدل الذي أ�ث��اره بول كيندي يف كتابه املذكور
بداية املقال .ومبا �أن بع�ض الباحثني يعتربون ابن خلدون
رائ��د ال��درا���س��ات املقارنة ل�ل�إم�براط��وري��ات ،كما ذك��رن��ا ،ف���إن
م��ن امل��ف��ي��د ل��ل��ق��راء ال��ع��رب االه��ت��م��ام ب��ه��ذا امل��ب��ح��ث لتنزيل
تاريخ الإمرباطوريات العربية والإ�سالمية يف �سياق التاريخ
بتغي النظم عرب التاريخ.
العاملي للإمرباطوريات واالقتناع ُّ
ذل��ك �أن ق��راءة ه��ذا الكتاب تدفع �إىل النتيجة التالية� :إن
ك��ل الإم�ب�راط���وري���ات ت��ن��ت��ه��ي ب��ال�����س��ق��وط يف م��رح��ل��ة معينة
لكن البع�ض منها يرتك وراءه �شعورا باحلنني �إىل املا�ضي
املجيد� ،أو ما يدعى بحلم الإمرباطورية ،و�إن هذا ال�شعور
يتحول �إىل عامل �سيا�سي و�إ�سرتاتيجي م�ؤثر يف العالقات
الدولية وينبغي �أخ��ذه بعني االعتبار عند حتليل احلا�ضر.
وعلى �سبيل املثال ،ميكن الت�سا�ؤل �إذا مل تكن ق�ضية ا�ستعادة
اخلالفة التي �أ َّرقت الفكر العربي املعا�صر وجها من وجوه
ه��ذا احللم ب��الإم�براط��وري��ة ال��ذي ينبغي �أن يخ�ضع لنف�س
التحليل التاريخي لقيام الإمرباطوريات و�أفولها يف التاريخ
الب�شري كله ،و�أن يتحول من جدل ديني �إىل مبحث تاريخي
يعالج بالروح اخللدونية التي كانت رائدة يف هذا املجال؟
---------------- الكتاب :نهاية الإمرباطوريات. امل�ؤلف :م�ؤلف جماعي ب�إ�شراف باتري�س جانيفاي وترييلينتز.
 اللغة :الفرن�سية. -النا�شر :دار بريين للن�شر2016 ،م ،باللغة الرو�سية.
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نهاية الإمرباطور َّيات
ُم َّمد احلدَّ اد *
حمررا الكتاب �إنهما ُيقدِّ مان �أ َّول مرجع �أكادميي �شامل يدر�س نهايات كل الإمرباطوريات الكربى التي عرفها التاريخ ،من �إمرباطورية الإ�سكندر الأكرب �إىل
يقول ِّ
الإمرباطورية ال�سوفييتية .ومل يكتفيا بتكليف ع�شرين م�ؤرخا مرموقا ليكتب كل منهم تاريخ �إمرباطورية ح�سب اخت�صا�صه ،و�إمنا دفعوهم �أي�ضا �إىل تفكري
جماعي حول الأ�سباب التي تقف وراء انهيار الإمرباطوريات ،و�إذا كان ممكنا و�ضع قواعد عامة باملقارنة باحلاالت التاريخية املعروفة.
والواقع �أنَّ �س�ؤال انهيار الإمرباطوريات والدول �س� ٌ
ؤال قدمي َح ِظي بعودة قوية منذ �أن ن�شر الكاتب الأمريكي بول كيندي كتابه «ن�ش�أة القوى الكربى و�أفولها»
(ُ ،)1987مت�سائال عن م�صري الواليات املتحدة الأمريكية التي متثل يف نظر البع�ض �آخر الإمرباطوريات القائمة ،وهل �سي�شملها قانون �سقوط الإمرباطوريات؟
و ُف ِتح اجلدل وات�سع لإجابات خمتلفة ،منها كتاب الفرن�سي �إمانويل تود «نهاية الإمرباطورية» ( ،)2002ولعله �أراد بذلك �أن ينحو نحو مواطنته الباحثة هيلني
كاربر دونكو�س التي تنب�أت ب�سقوط االحتاد ال�سوفييتي يف كتاب ن�شر �سنة  1978عنوانه «الإمرباطورية املت�صدِّ عة» .لكن اجلدل الذي �أطلقه بول كيندي مل
يقت�صر على مناق�شة م�صري الواليات املتحدة ،و�إمنا دفع �أي�ضا �إىل �إعادة االهتمام بتاريخ الإمرباطوريات الكربى والت�سا�ؤل عن �أ�سباب ازدهارها وانحطاطها ،وهو
مبحث قد غاب على مدى عقود ب�سبب احلكم القا�سي على النظم الإمرباطوية التي حملت م�س�ؤولية تخلف ال�شعوب وهيمنة اال�ستبداد ،واعتربت �شكال متخلفا
باملقارنة ب�شكل الدولة الوطنية الذي ظهر يف الفرتة املعا�صرة.
ل��ك َّ��ن ال��ع��دي�� َد م���ن ال��ب��اح��ث�ين ي��ت�����س��اءل��ون � ْإن مل ت��ك��ن دول
م��ع��ا���ص��رة ،م��ث��ل االحت����اد ال�سوفييتي ث��م رو���س��ي��ا ح��ال��ي��ا� ،أو
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ورمب���ا ال�����ص�ين �أي�����ض��ا ،ن��ظ��م ح��ك��م �أق���رب
ل��ل�����ش��ك��ل الإم��ب�راط����وري م��ن��ه��ا �إىل ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي
يفرت�ض �أن ت�شمل �شعبا متجان�سا ثقافيا .و�أ�صبح العديد
من الباحثني يقرون ب�أن ال�شكل الإمرباطوري مل يت�سن له
النجاح� ،إال لأنه قبل مبد�أ التعددية والت�سامح بني الثقافات
والأع��راق والأدي��ان ،عك�س ال��دول الوطنية التي �سعت دائما
ل�����ص��ه��ر ج��م��ي��ع م��واط��ن��ي��ه��ا يف ق��ال��ب واح����د و�إج���ب���اره���م على
اعتماد لغة ر�سمية واخل�ضوع لإرادة الأغلبية.
و ُن�شِ ْي يف ه��ذا ال�سياق �إىل �أن ه��ذا التوجه اجلديد لإع��ادة
االع��ت��ب��ار �إىل ت���اري���خ الإم�ب�راط���وري���ات ق���د دف���ع �أي�����ض��ا �إىل
االهتمام بامل�ؤرخ العربي عبدالرحمن بن خلدون الذي ر�أى
البع�ض �أن��ه م��ن املفكرين ال��ب��ارزي��ن يف امل��و���ض��وع م��ن خالل
نظريته امل�شهورة يف �أع��م��ار ال���دول .ون�شري مثال �إىل كتاب
للم�ؤرخ جابرييل مارتنيز جرو�س بعنوان «تاريخ خمت�صر
للإمرباطوريات :كيف تن�ش�أ وكيف تنهار؟» ()2014؛ فهو
ي�ستند �إىل ابن خلدون ويعتربه رائ��د الدرا�سات التاريخية
املقارنة يف تاريخ الإمرباطويات .وا�ستند باحثون �آخرون �إىل
ال�تراث الغربي و�إىل رواد مثل مون�ستكيو ال��ذي كتب كتابا
ح��ول ن�ش�أة الإم�براط��وري��ة الرومانية وانحطاطها ()1737
و�إدوارد جيبون ال��ذي كتب كتابا م�شهورا يف املو�ضوع نف�سه
(ع��ا���ش يف ال��ق��رن الثامن ع�شر) ث��م خا�صة �أرن��ول��د توينبي
ال���ذي ق�سم ت��اري��خ الب�شر �إىل  26ح�����ض��ارة يحكمها ق��ان��ون
«التحدي واال�ستجابة».
ميزة الكتاب ال��ذي ب�ين �أي��دي��ن��ا ،وق��د �صدر يف ب��داي��ة ال�سنة
احلالية (� ،)2016أن��ه يتفادى االن��ط�لاق م��ن �أف��ك��ار قبلية،
مف�ضال االع��ت��م��اد ع��ل��ى م���ؤرخ�ين متخ�ص�صني ،ليعر�ضوا
نهاية � 20إم�براط��وري��ة ك�برى يف ال��ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري؛ وه��ي:
�إمرباطورية الإ�سكندر الأك�بر ،والإم�براط��وري��ة الرومانية
ال���غ���رب���ي���ة ،والإم��ب��راط�����وري�����ة ال�����س��ا���س��ان��ي��ة (ال���ف���ار����س���ي���ة)،
و�إم�براط��وري��ة الكارولنجيني ،والإم�براط��وري��ات العربية،



و�إمرباطورية املغول ،والإم�براط��وري��ة الرومانية ال�شرقية
(البيزنطية) ،و�إم�براط��وري��ة الأ���س��ت��اك ب�أمريكا اجلنوبية،
والإم��ب�راط����وري����ة اجل��رم��ان��ي��ة امل��ق��د���س��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة
الإ���س��ب��ان��ي��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة الفرن�سية يف ع��ه��د ب��ون��اب��رت،
والإم�براط��وري��ة ال�صينية ،و�إم�براط��وري��ة النم�سا -املجر،
والإم��ب�راط����وري����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ،وال����راي����خ ال��ث��ال��ث (�أمل���ان���ي���ا)،
والإم�ب�راط���وري���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة اال�ستعمارية
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة،
واالحتاد ال�سوفييتي والواليات املتحدة الأمريكية.
وب��ع��د العر�ض ال�شامل ال��ذي مي��ت�� ُّد على ح��وايل خم�سمائة
�صفحة ،تبدو النتيجة امل�ستخل�صة من هذا البحث املقارن
هي �أنه ال توجد قوانني عامة حتكم قيام الإمرباطوريات �أو
انهيارها ،و�إن وجدت نقاط ت�شابه بني حاالت خمتلفة .ومن
هنا ،يبدو الكتاب مفندا لكل املحاوالت التي �سعت �أو ت�سعى
�إىل �إيجاد قوانني طبيعية حتكم قيام الدول والإمرباطوريات
�أو ميكن االحتكام �إليها للتنب�ؤ ب�سقوطها الو�شيك .فالعوامل
عديدة ومتنوعة ،ولي�س �أقلها �أهمية عامل ال�صدفة الذي
كان حا�سما يف ن�ش�أة العديد من الإمرباطوريات التاريخية
املعروفة ويف انحطاط �أخرى �أي�ضا.
�إم�ب�راط���وري���ة الإ���س��ك��ن��در الأك��ب�ر -م��ث�لا -ت�����ش��ك��ل��ت ب�سرعة
فائقة ،ففي ح��وايل ع�شر �سنوات من الغزوات ا�ستطاع هذا
القائد الفذ من ال�سيطرة على م�ساحة �شا�سعة ،لكن وفاته
املفاجئة ومل ي��ت��ج��اوز ال��ث�لاث وال��ث�لاث�ين م��ن ع��م��ره ،حكم
ع��ل��ى الإم�براط��وري��ة ب��االن��ه��ي��ار بنف�س ���س��رع��ة ق��ي��ام��ه��ا ،ول��و
�أن��ه عمر �أك�ثر م��ن ذل��ك لوجد ال��وق��ت ال��ك��ايف لإح�لال نظام
�إداري حمكم وقواعد لوراثة عر�شه .وعلى العك�س� ،شهدت
الإم�براط��وري��ة الرومانية قيام تنظيمات حمكمة يف املركز
ويف الأط�������راف ،ل��ك��ن��ه��ا ف�����ش��ل��ت يف ���ص��د ه��ج��وم��ات ال�ب�راب���رة
عليها ،ومثل انهيارها املفاجئ (يف الق�سم الغربي) �صدمة
ل��ل��م���ؤرخ�ين �آن����ذاك ال��ذي��ن اف�تر���ض��وا �أن ه���ذا االن��ه��ي��ار ك��ان
عقوبة �إلهية ب�سبب ما كان يقرتفه الرومان من املعا�صي.
لكن حلم ا�ستعادة ه��ذه الإم�براط��وري��ة التي ج�سدت �آن��ذاك

وح��دة املتو�سط ووح��دة �أوروب��ا يف الآن ذات��ه ،مل ينقطع على
مدى قرون؛ �إذ َ�سعَى �شارملان (القرن الثامن) �إىل �أن تكون
الإم�براط��وري��ة الكارولنجية ا�ستمرارا لها .ث��م �أع��اد الكرة
�شارلكان يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،دون ج��دوى .ورمب��ا كان
ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت (ال���ق���رن ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر) ال��ق��ائ��د الأخ�ي�ر
الذي حلم بهذه الإمرباطورية العاملية التي يكون مركزها
�أوروب���ا ،وك��ان م�صريه اخليبة �أي�ضا .لكن �أوروب���ا مل تنجب
بعد الرومان قادة �أعلى مقاما من ه�ؤالء الثالثة املذكورين.
ل��ن���أخ��ذ م��ث��اال �آخ���ر ه��و ان��ه��ي��ار الإم�ب�راط���وري���ة ال�سا�سانية
(ال���ف���ار����س���ي���ة) ال�������ذي ج�����اء يف غ����اي����ة ال����غ����راب����ة� ،إذ ك��ان��ت
الإم�براط��وري��ة يف �أوج ازده��اره��ا احل�����ض��اري ،لكنها �شهدت
�أزم��ة يف وراث��ة العر�ش ك��ان ميكن �أن تكون عابرة ل��وال �أنها
تزامنت مع ظهور الإ���س�لام وب��داي��ة الفتوحات الإ�سالمية.
ولقد �أقامت الإمرباطوية كل تنظيماتها احلربية والإدارية
على �أ�سا�س الت�صدي لغرميتها الرومانية ومل يخطر لها
�أن حترت�س من جهة حدودها اجلنوبية مع العرب ،ناهيك
عن �أن نظم ا�ستخباراتها كانت تعد الأقوى يف العامل �آنذاك،
لكنها مل تكلف نف�سها �إر�سال جا�سو�س واحد ملتابعة ما كان
ي��ج��ري يف اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة .ف��ق��د �سقطت الإم�براط��وري��ة
نتيجة ا�ستحكام �شعور اال�ستهانة بالعرب لدى حكامها.
ْ
وا�ستفادت الإم�براط��وري��ات العربية من ال�تراث احل�ضاري
للإمرباطوية ال�سا�سانية ،بعد �أن ق�ضت عليها �سيا�سيا ،لكنها
وقعت بدورها يف مُ�شكِل حتديد طريقة وراثة احلكم ،فكرثت
فيها االنق�سامات واحل��روب على ال�سلطة ،وك��ان ذل��ك �سببا
�أ�سا�سيا من �أ�سباب انهيارها� .أم��ا الإمرباطورية العثمانية
ال��ت��ي ا���س��ت��ول��ت ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى اجل���زء الأك��ب�ر م��ن الأق��ال��ي��م
العربية� ،إ�ضافة �إىل �أقاليمها ال�شا�سعة يف �آ�سيا و�أوروبا ،فقد
بلغت �أوج قوتها يف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين (-1494
 ،)1566لكنها مل ت�ساير بعده التغريات العميقة التي ح�صلت
يف ال��ع��امل ح��ول��ه��ا ،وا���س��ت��م��ر م�����س��ار ان��ه��ي��اره��ا ع��ق��ودا طويلة
وترتبت على هذا االنهيار م�شكالت كثرية ،ال تزال ُم َّلفاتها
حا�ضرة �إىل ال��ي��ومَ .ب�� ْي��د �أن انهيار ه��ذه الإم�براط��وري��ة مل

