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المستخلص
 والتي،  مثلت ألمانيا الجزء الشرقي من اإلمبراطورية الكارولنجية، خالل القرون الوسطى
كانت نفسها تتكون من العديد من انظمة الحكم الدوقية الذي كان ملك ًيا وكذلك إقطاع ًيا
 بعد وفاة843  تأسست مملكة ألمانيا بموجب معاهدة فردان الموقعة عام.وراث ًيا
وتتميز الفترة موضوع البحث بخالفة األسر الحاكمة حيث هلكت بعض.اإلمبراطور شارلمان
 كما عانت أحيا ًنا من، السالالت الحاكمة وأفرغ العرش من األسرة الراسخة لتتولى العرش
أوضاع داخلية وخارجية غير مستقرة إما بسبب النزاعات الداخلية بسبب العرش أو بسبب
 و كان دور الكنيسة في دعم الملك كإرادة ملكية قضية بارزة في فترة.هجمات من الخارج
 وأصبحت المصالح مشتركة بين البابا،  ودعمت الكنيسة الملك ماد ًيا ومعنو ًيا، البحث
.وملوك ألمانيا
 القرون الوسطى والمانيا النزاعات:الكلمات المفتاحية

Abstract
During the Middle Ages, Germany represented the eastern
part of the Carolingian empire, that was itself consisted of
many duchy governing systems. They were royal as well as
feudal lord and hereditary ones. The kingdom of Germany was
established according to Treaty Of Verdun signed in 843 after
the death of emperor Charlemagne.
The period which is the subject of research is distinguished
with the succession of the ruling families since some family
dynasties were perished and the lair emptied of inveterate
family to take throne , it also suffered sometimes from unstable
internal and external situations either due to internal conflicts
because of throne or due to outsider attacks .
The role of church in supporting the king as well as kingship
were prominent issues in the period of the research, church
supported the king both materially and morally and interests
became common between the pope and the kings of Germany.
Keywords: Middle Ages, Germany and Conflicts
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المقدمة:
كانت ألمانيا تشكل الجزء الشرقي من اإلمبراطورية الكارولنجية  .تألفت في القرن
التاسع عشر من عدة دوقيات مستقلة وهي  :فرانكونيا

 Franconiaوسكسونيا

 Saxonyوسوابيا  Swabiaﻭبافاﺭيا  Bavariaودوقية لوثارنجيا Lotherangia
التي استقلت عن فرنسا في القرن العاشر  ،وانضمت إلى ألمانيا .وكانت كل منﻬا
تنتمـي ﺇلـى قبيلـة معينة،وهي  :ﺍلفﺭﺍنﻜﻭنيﻭﻥ ،ﻭﺍلسﻜسﻭﻥ ،ﻭﺍلسﻭﺍبيﻭﻥ ،ﻭﺍلبافاﺭيﻭﻥ،
ولكل ﺩﻭقية شﺨﺼية مستقلة  .كان يعتقﺩ ﺃﻥ تلﻙ ﺍلممالﻙ ستﻜﻭﻥ ،ﺩﻭيﻼﺕ قبلية،
ﻭلﻜنﻬا في ﺍلﺤقيقـة كانت عبارة عن واليات ﺇقﻁاعية ﺃسسﻬا كونتات ينتسبﻭﻥ ﺇلى
ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﺍلﻜاﺭﻭلنجية،وكانوا عبارة عن مجموعة مﻥ ﺍإلقﻁاعييﻥ أكثر مﻥ كونﻬﻡ
ﺤﻜاﻡ قبلييﻥ  ،ومع هذا كان للعامل ﺍلقبلي ﺃﻭ ﺍلقﻭمي ﺃهمية ﺨاﺼة في كل ﻭﺍﺤﺩﺓ مﻥ
تلﻙ ﺍلﺩﻭقياﺕ؛ لما لﻪ مﻥ قﻭﺓ بالﻐة ﺍلتأثيﺭ في تاﺭيﺦ ﺃﻭﺭﻭبا ﺍلعﺼﻭﺭ ﺍلﻭسﻁى (.)1
ﻭﺨﻼل ﺤكم األسرة ﺍلﻜاﺭﻭلنجية كانت كل قبيلة تﺤﺕ ﺯعامة مﺤاﺭﺏ كبير مـﻥ
ﺍلقـاﺩﺓ ﺍلـﺫيﻥ ﺍستﻁاعﻭﺍ ﺍلﺤﺼﻭل على لقﺏ ﺩﻭﻕ (أي دوقات القبائل )  ،ويأتي بعدهم
في ترتيب السلم االجتماعي مجمﻭعة ﺼﻐيﺭﺓ مﻥ ﺍلنبﻼء الكبار ،ثﻡ يأتي الفﻼﺤون
األﺤرار .ﻭكان قاﺩﺓ ﺍلمجتمع ﺍلجﺭماني هﻡ ﺩﻭقاﺕ ﺍلقبائل وكبار النبﻼء واألساقفة
ﻭمقﺩمي األديرة األلمانية (.)2

كان نظام الﺤكم في ألمانيا ملكيا إقطاعيا وراثيا .وقد نشأت مملكة ألمانيا بموجب
معاهدة فردان عام  ، 843بعد وفاة شارلمان / 814-742( Charlemagne
 ، ) 814-768فقد دب الضعف في اإلمبراطورية الكارولنجية بعد تقسيمﻬا بين أوالد
شارلمان الذي بقي منﻬم لويس التقي  ) 840-814( Louis The Piousوهو
بدوره قسم اإلمبراطورية إلى ثﻼث ممالك يﺤكمﻬا أبناؤه ببين ، Pepinولوثر
 Lothaireلويس  Louisوابنﻪ شارل األﺼلع  ، Charles The Baldوتمرد
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األبناء على أبيﻬم  ،وترتب على ذلك ﺼراع أدى إلى درجة الﺼدام المسلح ( .)3بعد
هذا الﺼراع اجتمع اإلﺨوة الثﻼث (شارل األﺼلع ولوثر األول ولويس األلماني ) في
مدينة فردون واتفقوا على تقسيم اإلمبراطورية الكارولنجية بينﻬم .فقد اﺨذ شارل األﺼلع
فرنسا  ،ولوثر األول ايطاليا ،أما لويس فﺤكم ألمانيا  ،وبﻬذا تكون ألمانيا قد نشأت
دولة مستقلة نتيجة تقسيم اإلمبراطورية ومعاهدة فردون . Treaty Of Verdunﻭمع
نﻬاية ﺍلقﺭﻥ ﺍلتاسع ضعفت الدولة الكارولنجية فلم تعد قادرة على مواجﻬة الﻐزاة من
الشرق والﻐرب  ،بﺤيث شكل ذلك ﺨط ار على الدوقات األلمانية .ففي ﺍلﻐـﺭﺏ كان
عليﻬا مواجﻬة ﺨطر االسكندينافيين  ،ﺃما في ﺍلشﺭﻕ فكانت القبائل المجرية والسﻼفية
تتوغل في الدولة .ﻭلﻡ ينﺞ جﺯﺀ مﻥ أجزاء ﺃﻭﺭﻭبـا مـﻥ ﺍلﻐـﺯﻭ أو الﺤروب األهلية بعد
مﻭﺕ شارلمان (.)4

 -1ﻨﻬﺎﻴة األسرة الكﺎرولﻨجﻴة ))911-887
ﺃ -ﺃﺭﻨﻭلﻑ ))899-887،Arnulf

اﺨتير ارنولف دوق بافاريا  ،ملكا على ألمانيا  ،بعد ان عمت الفوضى البﻼد نﺤو

ست سنوات انتﻬت بﺨلع تشارلز البدين  ،وقد امتاز ﺤكم ارنولف البالغ اثنتي عشرة

سنة بالﺤيوية والقوة  .قضى ﺃﺭنﻭلﻑ مﺩﺓ ﺤﻜمﻪ في مﺤاﺭبة ﺍلمجﺭييﻥ ﺍلﺫيﻥ غﺯﻭ

ألمانيا مـﻥ ﺍلـشﺭﻕ،تمﻬيدا منﻪ لفﺭﺽ هيمنتﻪ على ﺇيﻁاليا ﺍلتي كانت تعمﻬا ﺍلفﻭضى
السياسية .وكانت رغبة ارنولف في ﺃﻥ يﺼبح ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭﺍﹰ هي التي دفعتﻪ للتدﺨل في

الشؤون السياسية االيطالية(.)5

وقد ساعده ذلك ،ﺍلﺼﺭﺍﻉ ﺍلقائﻡ بيﻥ كل مﻥ ﺤاكم منﻁقـة فﺭيـﻭلي )،(Friuliوﺤاكم

منﻁقـة سبﻭليتﻭ ) (Spoletoعلى ﺍللقﺏ اإلمبراطوري  ،فﺩﺨل ﺭﻭما ،وتَُو َج ملكا على
ﺍلفﺭنجـة ﺍلـشﺭقييﻥ عاﻡ  896على يﺩ ﺍلبابا فﻭﺭمﻭﺯﺱ). (Formosusﻭﺭغﻡ ﺫلﻙ
فقد كان ﺤكم ﺃﺭنﻭلﻑ اليطاليا ﺤكما ﺼوريا ،اذ ﺇنﻪ ﺍنتﻬـى بانسﺤاب ﺍلقﻭﺍﺕ األلمانية
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بسبب المقاومة .اتسم ﺤكم ارنولف باالستقرار الن النبﻼء األلمان كانوا قد اكتسبوا قوة

من التاج الملكي األلماني الن بقاءه جاء في مﺼلﺤتﻬم(.)6
ﺏ -لﻭﻴﺱ ﺍلﻁﻔل ).)911-899) ،(Louis the Child

بمﻭﺕ ﺃﺭنﻭلﻑ ﺍنتقل ﺍلعﺭﺵ ﺇلى ﻭﺭيثﻪ ﺍلقاﺼﺭ ﺍلشﺭعي ﻭﺍلﻭﺤيﺩ ﺍلـﺫﻱ ﺍشـتﻬﺭ

باسـﻡ لﻭيﺱ ﺍلﻁفل عاﻡ . 900كان عمره آنذاك ست سنوات  ،لذلك تشكل مجلس
وﺼاية عليﻪ من بعض األساقفة واألمراء  ،كما اشرف المجلس على السياسة العامة

في البﻼد  .وكان مجلس الوﺼاية قد ابعد أمﻪ الملكة ( اودا  )Odaعن التدﺨل في

شؤون الﺤكم (.)7ﻭبﺫلﻙ ﺍنتقلـﺕ المملكة ﺇلى يﺩ ﺍألساقفة ﺨﺼﻭﺼاﹰ ﺇلى ﺃسقﻑ والية

"ماينﺯ"  ،Mainzﻭﺃسقﻑ ﻭاليـة ﺃﻭغـسبﺭﻍ  Augsburgﺍللﺫيﻥ ضما ﺇليﻬما بعﺽ

األمراء  ،ﻭقﺩ ﺃﺩﻯ ﺫلﻙ ﺇلـى تقﻭيـة ﺍلنﺯعـة ﺍإلقﻁاعية عنﺩ األمراء األلمان ،مما ساعﺩ
على قيام ﺍلﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍلمناﺯعاﺕ فيما بينﻬﻡ (.)8

تمتع كل مﻥ ﺍلﻜﻭنﺕ ﺍلفﺭﺍنﻜﻭني كونراد – ﻭهـﻭ ﺃﺥ ألﻡ لـﻭيﺱ -ﻭﺍألسـقﻑ هـاتﻭﻥ
 Hattonﺃسقﻑ ماينﺯ بسلﻁة مﻁلقة في عﻬﺩ ﺃﺭنﻭلﻑ ،فﻜانا هما القوتين الﺤقيقيتين
ﺨلﻑ عـﺭﺵ لﻭيﺱ ﺍلﻁفل ،ﻭتﺤالفا مع كثير مﻥ ﺍلجماعاﺕ ﺩﺍﺨل لﻭثاﺭنجيـا ؛ من
اجل بـسﻁ سيﻁﺭتﻬما عليﻬا بﻜاملﻬا ،ﻭﺍستﻁاعا ﻁﺭﺩ كونت لﻭثاﺭنجيا ،ﺍلﺫﻱ كان
يـسعى إلى الـسيﻁﺭﺓ عليﻬـا ،ﻭنتﺞ عﻥ ﺫلﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍستقﺭﺍﺭ سياسي للمملﻜة ﺍلتي
كانت تﺤﺕ ﺤﻜﻡ لويس الطفل .كانت المملكة في هذه المرﺤلة تﺤتاج إلى زعيم قـﻭﻱ
وليس طفﻼ لذلك ما لبثﺕ ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭيتﻬﻡ ﺃﻥ تﺩﺍعيﺕ فـي عـاﻡ ،906 ،905

ﻭﺨـضعﺕ لسيطرة ﺍلمجﺭين (.)9

ﻭﺃماﻡ ﺍلﺤمﻼﺕ ﺍلمجﺭية،والضعف ﺍلﺩﺍﺨلي للدولة الكارولنجية  ،ﻅﻬﺭ منافسﻭﻥ
للﻭيﺱ كان لﻬﻡ نفﻭﺫ ﻭسلﻁة ال يستﻬان بﻬا ،فبﺩﺃ ﺍلمجﺭيـﻭﻥ فـي مـضاعفة ﺤمﻼتﻬﻡ
زم المجيريين
ﺍلعسﻜﺭية على بافاﺭيا ﻭسﻜسﻭنيا ﻭلﻭثاﺭنجيا ،ففي عاﻡ َ 907ه َ
ﺍلبافاﺭيﻭﻥ هﺯيمـة كبيرة ،ﻭفـي عـاﻡ  908عاﻭﺩ ﺍلمجﺭيﻭﻥ مﻬاجمتﻬﻡ للمملﻜة
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ﺍلﻜاﺭﻭلنجية مجتاﺯيﻥ ﺤﺩﻭﺩ سﻜسﻭنيا ﻭلﻭثاﺭنجيا  ،ﺇلى ألمانيا ،ﻭفي عام  910قاﻡ
ﺍلفﺭﺍنﻜيﻭﻥ باالتﺤاد مـع ﺍلمجـﺭييﻥ عنﺩ ﺤدود فﺭﺍنﻜﻭنيا ﻭبافاﺭيا ﺇال ﺃنﻬﻡ هزموا مﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ؛ فتﻭقفﻭﺍ عﻥ ﺍلقتال (.)10
في ﻅل ﺁﺨﺭ ملﻭﻙ ﺍلﺩﻭلة ﺍلﻜاﺭﻭلنجية _ لويس الطفل _ استﻐل الدوقات تطور

اإلﺤداث والﻬجمات التي تعرضت لﻬا المملكة  ،واﺨذوا دورهم في التدﺨل في الدولة.
فقد قام دوق منطقة اللورين بإعﻼن نفسﻪ ملكا على فرنسا .وهذا يدل على ان النبﻼء

ليس لديﻬم رغبﻪ في توﺤيد البﻼد  .أما األساقفة فكانوا ﺤريﺼين على ﺇيجاﺩ ﻭﺤﺩﺓ

ﺩﺍﺨلية تمﻜﻥ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية مﻥ ﺍالستقﺭﺍﺭ تﺤﺕ ﻅـل ﺤاكم جﺩيﺩ (.)11

ﺃما النﻅﻡ االقتﺼادية فقﺩ ﻁﺭﺃﺕ عليﻬا بعﺽ ﺍلتﺤسيناﺕ ﺨاﺼة فيما يتعلـﻕ بالنقل

ﺍلبﺤﺭﻱ ،ﺇال ﺃﻥ ﺍلﺤﺭﻭﺏ ﺍلمتتالية ،ﻭﺍلﻐﺯﻭﺍﺕ ﺍلمجﺭية والﺼراعات ﺍلﺩﺍﺨلية مﻥ قبـل

النبﻼء ﺫﻭﻱ ﺍلنفﻭﺫ  ،ﺤالت ﺩﻭﻥ تﻁﻭﺭ نﻅﻡ الدولة األﺨرى.انتﻬت األسرة الكارولنجية
بموت لﻭيﺱ ﺍلﻁفل عاﻡ  ،911وبذلك ﺍنتﻬـﺕ فـي ألمانيا السﻼلة ﺍلﻜاﺭﻭلنجية (.)12

ﺝ -ألمﺎﻨﻴﺎ في عﻬد كوﻨراد ﺍألﻭل ) )918-911) ،(Conrad I

بعد وفاة ﺍلملﻙ لﻭيﺱ الﻁفل ،الذي لم ينجﺏ ﺃﻁفاالﹰ  ،لم يبق من األسرة
الكارولنجية سوى ملﻙ فﺭنسا شاﺭل ﺍلبسيﻁ ﺃﻭ ﺍلساﺫﺝ  ،ليكون ملك على ألمانيا ،
ﺤسب قوانين الوراثة في جرمانيا  .لكن الدولة كانت بﺤاجة إلى ملك قوي من اجل
ﺼد هجمات المجريين  ،كما ان الكنيسة وجدت ان الملك القوي سوف يﺤد من جشع
الدوقات الذين استولوا على ضياعﻬم زمن لويس الطفل (. )13
لذلك قام كبار شﺨﺼيات ﺍلقﺼﺭ بانتﺨاﺏ كونراد ﺩﻭﻕ فﺭﺍنﻜﻭنيا ملﻜاﹰ أللمانيا ،

ﻭهﻜﺫﺍ ﺃﺼبﺤﺕ ﺍلملﻜية ﺍأللمانية ﺍنتﺨابية ،يشترك في ﺍنتﺨاﺏ ﺍلملﻙ كبار األمراء

ورؤساء أساقفة مينﺯ وكولونيا ،وفي الوقت نفسﻪ ﺃﺼبﺤﺕ عملية االنتﺨاب مﺼﺩﺭ

ﺨﻼفاﺕ ال تنقﻁع (.)14

كان كونراد األول راغبا في عرش ألمانيا ،وكان نفوذه قويا منﺫ ﺤﻜﻡ ﺃﺭنﻭلﻑ ،
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ﻭﺍستمﺭ ﺇلى عﻬﺩ لﻭيﺱ ،ﺇضافة ﺇلى ﺫلﻙ فﻬﻭ ﺃﺥ ألﻡ لﻭيﺱ،وكان على عﻼقة قﻭية

مع رجال الدين والكنيسة،كما كان على ﺼلة قرابة مع ﺃسقﻑ منﻁقة ماينﺯ ،ﻭﺃما

ﺍلﻭضع ﺍلسياسي الداﺨلي للدولة فكان مستق ار  ،هذه ﺍلعﻭﺍمل هيأت ﺍلﻅﺭﻭﻑ لﺼالح

كونراد ،في ﺍلﻭقﺕ ﺍلﺫﻱ ﻜاﻥ فيﻪ ﺍلﻭﺭثة الشرعيون لألسرة الكارولنجية قﺩ ﺍنتﻬﻭﺍ،
ﻭبﺫلﻙ لﻡ يﻜﻥ باستﻁاعة ﺃﺤﺩ معاﺭضة ﺍنتﺨاﺏ كونراد ﻭلﻜﻥ مﻥ ﺍلمعتقﺩ ﺃنﻪ ليﺱ

ﺍنتﺨابﹰا بـالمعنى ﺍلـشﻭﺭﻱ ﻭﺇنما ﺍنتﺨاﺏ ﺩيﻜتاتﻭﺭﻱ(.)15

لﺫلﻙ ﺤاﻭل كونراد ﺍلتقاﺭﺏ بيﻥ ﺍلملﻜية و(ﺭجال الدين) ؛ ليستﻁيع السيطرة على
األمراء  .ﻭبالﺭغﻡ مﻥ ﺃنﻪ كان مﺩعﻭماﹰ مﻥ قبل ﺍألسقفية الكنيسة  ،فانﻪ لﻡ يﻜﻥ قاﺩﺭﹰﺍ
على االﺤتفاظ بﺤﻜﻭمة مركزية ،وكانت فتﺭﺓ ﻭاليتﻪ مملوءة بالمشاﺤناﺕ والعداء
ﺍلمستمﺭ وﺤركات تمرد غير منقﻁعة  ،ﺍلتي كان يماﺭسﻬا اإلقطاعيون  ،كما انﻪ لم
يستطع التﺼدي للﻐزو المجري للبﻼد  ،فقد أغار المجريون على مدينة كوبلنز
 Coblensوبازل  Pazelواﺤرقوهما  .ﻭهﻜﺫﺍ قﻭيﺕ ﺍلنﺯعة ﺍالنفﺼالية في ﺃقساﻡ
ألمانيا ﺍلمﺨتلفـة ،وكثرت ﺍلﺤﺭﻭﺏ ﺍألهلية ﻭﺍلثﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺩﺍﺨلية في ﺫلﻙ ﺍلعﻬﺩ،فقسمت
ﺍللﻭﺭيﻥ في عﻬﺩه ﺇلى أجزاء  ،ﻭﻭﺍﺼل ﺍلسﻭﺍبيﻭﻥ ﺤﺭﻭبﻬﻡ ﻭثﻭﺭﺍتﻬﻡ ﺤتى وفاة
كونراد ﺃما ﺩﻭﻕ بافاﺭيا ﺍلﺫﻱ نفاه كونراد فقد عاﺩ ﺇلى مﻭﻁنﻪ ﺭغﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ كونراد
األول(.)16
لﻡ يﻜﻥ كونراد األول قاﺩﺭﺍﹰ على مماﺭسة ﺃﻱ سلﻁة على ﺍلﺩﻭقاﺕ ﺍلقبلييﻥ ﺍلـﺫيﻥ
كانوا مستقلين  ،ﻭعنﺩما ﺤاول بسﻁ سيﻁﺭتﻪ على جميع أنﺤاء ﺍلمملﻜة ،هزم ﺃماﻡ
ﺤﻜاﻡ ﺇماﺭتي بافاﺭيا ﻭسﻭﺍبيا ،ﻭﺍعتﺭﻑ ألمرائﻬا بأنﻬﻡ مساﻭﻭﻥ لﻪ

()17

 .ﺃﺩﻯ فشل

كونراد ﺍلسياسي ﺇلى ﺃمﺭيﻥ ﺃﻭلﻬما  :ﺃﻥ كونراد لﻡ يستﻁع ﺍلﻭقﻭﻑ فـي ﻭجـﻪ ﺍلمﺅسسة
ﺍإلقﻁاعية ﺍلتي ﺃنشأها ﺍلﺩﻭقاﺕ ،ﻭﺍلتي تأﺼلﺕ ﻭتجﺫﺭﺕ ﺇلى ﺍلﺤﺩ ﺍلﺫﻱ لم يستطع
كونراد ﺃﻥ يواجﻬﻬا ،ﻭﺍألمﺭ ﺍلثاني  :ﺃﻥ ﺍلﻭقﺕ لﻡ يﻜﻥ يتيح للﻜنيسة التفرد بأمﻭﺭ
ﺍلسياسة ﻭﺍلﺤﻜﻡ ،ﺨاﺼة ﺃﻥ ﺍلﻜنيسة كانت تسعى ﺇلى االستقﻼلية بﻜـل ما لﺩيﻬا مﻥ
قﻭﺓ ،ﺇال ﺃﻥ سعيﻬا ﺍنﻬاﺭ فجأﺓ؛ بمﻭﺕ كونراد (.)18
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تﻭفي كونراد ﺍألﻭل في عاﻡ  ،919وقبل وفاتﻪ أوﺼى بان يتولى عرش ألمانيا
( هنري) ،وهو من األسرة السكسونية ،ﺨلفا لﻪ ،ألنﻪ اعتقد انﻪ أﺼلح من ينتشل البﻼد

من الﻬوة التي تردت فيﻬا (.)19

 -2حكم ﺍألسﺭﺓ ﺍلسﻜسﻭﻨﻴة ).)1024-919

ﺃ -ﻫﻨﺭﻱ ﺍألﻭل (ﺍلﺼﻴﺎﺩ) (.)936-919 Henry 1 The Fowler) ،)20
بعد وفاة كونراد ﺍجتمع جميع أمراء ألمانيا ما عﺩﺍ بيركﻬارد (بﺭيتشاﺭﺩ)

 Bretchardﺃميﺭ سﻭﺍبيا،ﻭﺃﺭنﻭلﻑ ﺃميﺭ بافاﺭيا ،في منﻁقة فﺭينﺯالﺭ ،Vrinzlar
ﺤيﺙ اﺨتاروا باالنتﺨاب هنﺭﻱ ملﻜاﹰ عليﻬﻡ؛ باعتبـاﺭه ﺍلﺩﻭﻕ األكبر لألسرة

ﺍلسﻜسﻭنية في عاﻡ  919بأغلبية األﺼوات (،)21وكان غالبية ﺍلمنتﺨبيﻥ من

ﺍلسﻜسﻭنييﻥ والنبﻼء ﺍلفﺭﺍنﻜﻭنييﻥ  .لقﺩ ﺤﺼل هنﺭﻱ على ﺍلعﺭﺵ؛ نتيجة لتﻭﺼية
كونراد األول وقبول النبﻼء عبﺭ ما يسمى بعملية االنتﺨاب  ،لﺫﺍ فقﺩ ﺃﺼبح ﺍلعﺭﺵ

ﺍأللماني مﻭﺭﻭثاﹰ شﺭعيﹰا لﻬنﺭﻱ (.)22

قيﺽ ألسره هنﺭﻱ ،ﻭﺍلتي عﺭفﺕ فيما بعﺩ باسـﻡ ﺃسـﺭﺓ أوتوا" ،"Ottoniansﺃﻥ
تﺤﻜﻡ ألمانيا على مﺩﻯ أكثر مﻥ قﺭﻥ مﻥ ﺍلﺯماﻥ ،ﻭمﻥ ثﻡ فإﻥ بﺩﺍية ﺤﻜمﻪ تعتبﺭ
ﺩﺍئمـاﹰ هـي ﺍلبﺩﺍية ﺍلﺤقيقية لتشكيل المملكة األلمانية .وبﺤكم هنري تﺤولت الملكية إلى
السكسونيين  ،لكنة أبقى على القوانين الفرانكونية ﺤتى شملت مﻼبس الملك والتقاليد

ٍ
تﺤول في تاريﺦ
التي اتبعﻬا أسﻼفﻪ  .كان انتقال الملكية إلى األسرة السكسونية نقطة
األمة األلمانية وتﺤول ألمانيا إلى ملكية ألمانية.كما

ﺃﻥ ﺍلسﻜسﻭﻥ كانوا أكثر

ﺍلعناﺼﺭ األلمانية تمسﻜاﹰ بتﺭﺍثﻬﻡ ﺍلجﺭماني ﺍلقـﺩيﻡ ﻭﺃقلﻬـﻡ تأثﺭﺍﹰ بتقاليﺩ الكارولنجيين ،
ﻭهﻜﺫﺍ نﻬضﺕ ﺍلﺩﻭلة ﺍأللمانية ﺍلمستقلة (.)23

ﻭلﺩ هنﺭﻱ عاﻡ  ،876كان والده ﺃﻭتﻭ( ) Ottoﺩﻭﻕ تﻭﺭنجﻪ  .ثـﻡ ﺃﺼـبح ﺩﻭﻕ

سﻜـسﻭنيا عـاﻡ  ،888ثﻡ ﺨلﻑ هنﺭﻱ أباه على هﺫه ﺍلﺩﻭقية عاﻡ . 912كان

شﺨﺼية ﺤيﻭية ﻭنشﻁة  ،ﻭبجانـﺏ ﺼفاتﻪ ﺍلشﺨﺼية تلﻙ كان فﻁناﹰ وسياسياﹰ نافﺫﺍﹰ .

كانت ألمانيا عندما تﻭلي هنﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍلﺩﻭلة عباﺭﺓ عﻥ ﺍتﺤاﺩ بيﻥ ﺍلﺩﻭقياﺕ ﺍلﻜبـﺭﻯ،
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مـ ع ﺍﺤتفاﻅ ﺍلﺯعيﻡ ﺃﻭ ﺍلﺩﻭﻕ ﺍلﺫﻱ يﺤﻜﻡ ﺃقﻭﻯ تلﻙ ﺍلﺩﻭقياﺕ بلقﺏ ﺍلملﻜية ،ﻭمﻥ هنا
كانت مﻬمة هنﺭﻱ هي ﺃﻥ يﺤﻭل ﺍلسياﺩﺓ ﺍالسمية ﺇلى سلﻁة فعلية (.)24

بعد تسلم هنري الﺤكم واجﻪ مشكلتين ،األولى كانت تتعلق بالدوقات  ،والثانية هي

عﻼقتﻪ مع الكنيسة  .كان هنري يريد تﺤديد عﻼقة الدوقات مع الدولة  ،وذلك بالﺤد
من سيطرتﻬم  ،وطبيعة عﻼقتﻬم مع الكنيسة ،وقد استطاع هنري ان يﺤﺼل على قوة
كافية لمواجﻬة الدوقات عند تمكنﻪ مـﻥ نـﺯﻉ ﺍالعتﺭﺍﻑ بلقبﻪ ﺍلملﻜي مﻥ منافسيﻪ
ﺍإلقﻁاعييﻥ ﺃمثال  :بﺭيتشاﺭﺩ ﻭﺃﺭنﻭلﻑ ،ﺇضـافة ﺇلى ان جيلبيﺭﺕ ) (Gilbertﺤاكم
منﻁقة ﺍللﻭﺭيﻥ  Lorraineكان قد ﺃعلﻥ والءه واﺨﻼﺼﻪ لفﺭنـسا مﻥ قبل .لقﺩ ﺃجبﺭ
هنﺭﻱ ﺃﻭلئﻙ جميعﻬﻡ على ﺍالعتﺭﺍﻑ بشﺭعية ملوكيتﻪ ،ﻭلﻜـﻥ علـى ﺤـساﺏ االﺤتفاظ

بﺤﻜﻡ ﺫﺍتي مﺤلي مستقل لﻜل منﻬﻡ (.)25

كانت سﻭﺍبيا أولى المشاكل التي كان على هنري ان يﺤلﻬا؛ ﻭﺫلﻙ بسبﺏ
ﺍﺭتباﻁﻬـا مـع بﺭﺍغنـﺩﻱ  Bragndeﻭﺇيﻁاليا ﺍللتيﻥ كانتا تﻬﺩﺩﺍﻥ عرش ﺍلملﻙ ووﺤدة
ﺍلمملﻜة ﻭشعبﻬا ،قام هنري باستعادة ﺍلﻜثيﺭ مﻥ ﺍألﺭﺍضي ﺍلﺩﻭقية ﺍلمقتﻁعة مﻥ
سﻭﺍبيا،ﻭﺨاﺼة بعﺩ ﺍغتيال ﺤاﻜمﻬا بيركﻬارد على يﺩ االيطاليين؛ فقاﻡ بتعييﻥ ﺃﺤﺩ
أقاربﻪ ﺩﻭقاﹰ عليﻬا ﻭﺯﻭجـﻪ ﺃﺭملـة بيركﻬارد ،ﻭبﺫلﻙ ضمﻥ مواالتﻪ للتاﺝ الملكي (. )26
ﺃما ﺃﺭنﻭلﻑ ﺤاكم بافاﺭيا ﺍلﺫﻱ كان يسعى في اﺨذ التاج األلماني لنفسﻪ بمـسانﺩﺓ

ﺍلـشعﺏ ﺍلبافاﺭﻱ ،ﻭﺍلﺫﻱ كان يعﺭﻑ بـ(السيئ) ،فقﺩ قاﻡ بالتﺤالﻑ مع ﺍلمجﺭييﻥ ضﺩ

هنﺭﻱ ،ﻭلﻜﻥ هنري استطاع إنﻬاء ﺫلﻙ ﺍلتﺤالﻑ ،فتبع سياسة سلمية مع ﺃﺭنﻭلـﻑ،

وزوج ﺍبنﻪ مﻥ ﺃﺨﺕ ﺃﺭنﻭلﻭﻑ عاﻡ  .921ﻭلتقﻭية ﺩعائﻡ مملﻜتﻪ؛ منح ﺍلﺩﻭقياﺕ

ألقاﺭبﻪ؛ لـضماﻥ والئﻬم لﻪ  ،ثﻡ ﺍﺤتفﻅ بالباقي لنفسﻪ ،ﻭبﺫلﻙ عمل على تﻭﺤيﺩ جميع

األسر ﺍأللمانية ﺍلقﻭيـة تﺤـﺕ ﺇمﺭﺓ أسرة

ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭللﺤﺩ مﻥ نفﻭﺫ ﺃﻭلئﻙ ﺍلﺩﻭقاﺕ؛

ﺤﺭمﻬﻡ مﻥ كل سـيﻁﺭﺓ علـى ﺍلﻜﻭنتـاﺕ ﺃﻭ ﺍلﺤﻜاﻡ ﺍلمﺤلييﻥ ،ﻭجعل ﺃﻭلئﻙ ﺍلمﻭﻅفيﻥ

مسئولين ﺃماﻡ ﺍلملﻙ مباشﺭﺓ (.)27

كانت سياسية هنري التي اتبعﻬا تجاه الدوقات هو إﺤساسﻪ بﺨطرها  ،ومعرفتﻪ بقوتﻬا

في الﺤياة السياسية واالجتماعية  ،وعدم القدرة على إبعادها  ،لكنﻪ استطاع وضع
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ﺤدود معينة لقوة هؤالء الدوقات  ،األمر الذي يؤمن استقرار العرش والتاج األلماني .

ﻭﺃما في فﺭنسا ،فقﺩ ﺍستنجﺩ ملﻙ فﺭنـسا تـشاﺭلﺯ  Charlesﻭﺩﻭﻕ بـاﺭيﺱ Paris

ﺭﻭبﺭﺕ  Robertبﻬنري األول ؛ لتﺨليﺼﻬﻡ مﻥ ﺭﻭﺩﻭلﻑ  Rudolfﺩﻭﻕ بﺭﺍغنﺩﻱ،
لﻜنﻪ في ﺍلبﺩﺍية ﺭفـﺽ لعﺩﺍئـﻪ ﺍلشﺩيﺩ لﺭﻭبﺭﺕ ،لكن بعد هزيمة روبرت ومقتلﻪ في

معركة مع رودولف  ،قام هنري األول بطرد رودولف من فرنسا وأﺼبح تشارلز ﺤليفا

لﻬنري (.)28

أما سياسة هنﺭﻱ األول تجاه ﺍلﻜنيسة فكانت تﺨتلﻑ كثي ار عن سياستﻪ مع الدوقات

،فلم يجعل نفسﻪ تابعاً للكنيسة عندما رفض ان يتوج من قبل األساقفة  ،لكنﻪ عمل
علـى تﻭﺍﺼل ﺍتﺤاﺩه مع رجال الدين والكنيسة  ،وكانت ﺼـيﻐة االتﺤاد بينﻪ ﻭبيﻥ

الكنيسة يﻐلﺏ عليﻬا ﻁابع ﺍلتﺤﻜﻡ  ،ﻭلضماﻥ تبعية ﺍألسقفية لﻪ تبعية ملﺯمـة
ﻭمباشﺭﺓ ،منﺤﻬﻡ مقتﻁعاﺕ ﻭهباﺕ تﺨﺩﻡ ﺍلمﺼالح ﺍلﻜنسية ﺩﻭﻥ أن يتجاوز ﺍلﺤﺩ

ﺍلمﻁلﻭﺏ مﻥ ﺍلسلﻁة الﺤاكمة ،وأعاد لﻬم أراضيﻬم التي أﺨذت منﻬم ﺨﻼل ﺤكم لويس

الطفل  .ﻭقاﻡ ببناء هيﻜلية ﺇﺩﺍﺭية للﻜنيسة في جميع ﺍلﺩﻭقياﺕ ليﺱ للﺩﻭقاﺕ ﺃﻱ
سيﻁﺭﺓ عليﻬا  ،ألن ﺍلﻜنيسة كانت ج ﺀﺯﺍﹰ مﻬماﹰ في ﺍلﺩﻭلة ،فقﺩ ﺯﻭﺩﺕ ﺍلعﺭﺵ بﺤاشية

مﺨلﺼة ،مع ﺍلـسماﺡ للـسلﻁة ﺍلملﻜية بالﻭﺼاية على ﺍنتﺨاباﺕ ﺍلمجلﺱ ﺍألسقفي؛
وبذلك ضمن هنري والء األساقفة للتـاﺝ ﺍلملﻜي (.)29

تعرضت المملكة ﺨﻼل ﺤكم هنري األول إلى غارات المجريين  ،الذين أعاودوا

غاراتﻬم عام  ، 924مع انﻬا لم تتﻭقﻑ في ﺍلسنﻭﺍﺕ ﺍألﻭلى مﻥ ﺤﻜﻡ هنﺭﻱ ﺍألﻭل،

لﻜنﻬا كثفت هجﻭمﻬا على ﺍلﺤﺩﻭﺩ ﺍلمتاﺨمة للمملﻜـة؛ ففي عاﻡ  926قاﻡ ﺍلمجﺭيﻭﻥ

بنﻬﺏ منﻁقة ﺇﺱ تي غﻭل ، S-T-Gulلكن القرويين اجبروهم على التراجع .

ﻭتﻜـﺭﺭﺕ تلـﻙ ﺍألﺤﺩﺍﺙ في أكثر مﻥ مكان  ،ﺇلى ﺃﻥ تﻡ ﺃسﺭ ﺍلملﻙ ﺍلمجﺭﻱ "ﺯﻭلﺩﺍﻥ"

 Zuldanعﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلـﺼﺩفة أثناء غاﺭﺓ شنﻬا األلمان .لﻜﻥ هنﺭﻱ األول ﺃﻁلﻕ
سﺭﺍﺡ ﺍلملﻙ ﺍألسيﺭ ،ووافق على ﺩفع تعﻭيضاﺕ سنﻭية لﻪ شﺭيﻁة ﺃﻥ يﺩﺨل في

ﺍتفاقية سﻼﻡ معﻪ لمﺩﺓ تسع سنﻭﺍﺕ ،الن سﻜسﻭنيا كانت قد تلقﺕ ﻭﺤﺩها عملية

الﻐزو ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ تلقى مساعﺩﺓ مﻥ سﻭﺍبيا ﺃﻭ بافاﺭيا ،ﻭبﺫلﻙ يستﻁيع ﺃﻥ يجنب بﻼﺩه
ﺨﻁﺭهﻡ الستﻐﻼل ﺍلﻭقﺕ للقيام بإﺼﻼﺤات (.)30
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لﻡ تتﻐيﺭ سياسة هنﺭﻱ األول السلمية مع منافسيﻪ ﻁيلة فتﺭﺓ ﺤﻜمﻪ ،فقام بتزويﺞ

ابنتﻪ من ﺩﻭﻕ لﻭثﺭينجيا ومنﺤة دوقية  ،وكان دوق لوثرينجيا قد تمﺭﺩ عليﻪ ،وسجنﻪ
في ﺯﻭبلﺦ .ﻭعﻡ السﻼم في تلﻙ ﺍلفتﺭﺓ جميع أنﺤاء اإلمبراطورية ﻭسنﺤﺕ لﻬنﺭﻱ
ﺍلفﺭﺼة لتتبع ﺍلشﺅﻭﻥ ﺍالقتﺼاﺩية في اإلمبراطورية وبﻬذا شكلت سﻜسﻭنيا في هذه

الفترة  ،جزءا كبي ار من ﺍلتاﺭيﺦ ﺍأللماني  :ﺍالقتﺼاﺩﻱ واالجتماعي ﻭﺍلسياسي ،وبرزت
فيﻬا المؤسسة اإلقطاعية بشكل كبير وواضح

()31

.

كان مﻥ ﺃهﻡ ﺇنجاﺯﺍﺕ هنﺭﻱ هي بناء مﺅسسة ﺩفاعية متينة لﺤمايـة سـﻜاﻥ ألمانيا
مـﻥ ﺍلﻬجماﺕ ﺍلﺨاﺭجية وكانت ﺍلﺤﺼﻭﻥ ﺍلتي ﺃقامﻬا مﻥ ﺍلمﻭﺍنع ﺍلقﻭية ﺍلتي ﺤافﻅﺕ
على بقاء ألمانيا  .الن هذه الﺤﺼون كانت والوسيلة األنسب مﻥ ﻭجﻬة نﻅﺭ هنﺭﻱ
لتفاﺩﻱ ﺍلﻬجماﺕ ﺍلمجﺭية ﺍلمفاجئة  .ﻭقﺩ كانت ﺇﺩﺍﺭﺓ تلﻙ ﺍلﺤامياﺕ تقع مباشﺭﺓ تﺤﺕ
سيﻁﺭتﻪ؛ لضماﻥ تأمينﻬـا ﻭلﻡ تﻜﻥ تلﻙ ﺍلمﻭﺍقع ﺍلعسﻜﺭية معﺩﺓ فقﻁ للﺤماية ضﺩ
ﺍلﻬجماﺕ بل ﺇنﻬا كانت ﺃيضاﹰ مﻭﺍقع تﺩﺭيﺏ عسكري

()32

.

أما على الﺼعيد العسكري فقد ﺍستﻁاﻉ هنﺭﻱ ﺃﻥ يﻬزم المجريين هﺯيمة ساﺤقة
عاﻡ  . 933في معركة

سيلبيﺭﻍ  .Silbergﻭﺍمتﺩ نشاﻁ هنﺭﻱ ﺍلعسﻜﺭﻱ ﺇلى

بوهيميا ،مما أدى إلى ان تﺼبح تﺤت سيطرتﻪ السياسية  ،ﺍلتي شجعﺕ على تﻐلﻐل
ﺍلمسيﺤية في سائر البﻼد السﻼفية األﺨرى .وآﺨر ﺤاﺩﺙ عسﻜﺭﻱ في ﺤﻜـﻡ هنﺭﻱ
كان ﺤربﻪ مع الدنماركيين  .ﻭﺇجباﺭهﻡ على ﺩفع ﺍلضﺭيبة ،والعمل على تنﺼيرهم
بتوجيﻪ كنيسة هامبﻭﺭﻍ  .تﻭفي هنﺭﻱ ﺍألﻭل في  936بعﺩ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ألمانيا أكثر مﻥ
عقﺩيﻥ مﻥ ﺍلﺯماﻥ

()33

.

ﺏ -ﺃﻭﺘﻭ األول ))973-936 Otto I

ﺍنتﺨﺏ أوتو ﺍألﻭل ﺨليفة لﻭﺍلﺩه هنﺭﻱ اذ كان يﺤظى باﺤترام شـعبﻪالنابع مـﻥ

ﺍﺤتﺭﺍمﻬﻡ لﻭﺍلﺩه ﺍلﺫﻱ ﺤقﻕ ﺇنجاﺯﺍﺕ تاريﺨية مﻬمة .تﺭﻙ هنﺭﻱ البنﻪ ﺃﻭتﻭ ﺍألﻭل
ﺩﻭلة ﺫﺍﺕ ﺩعائﻡ قﻭية عﺯﺯ فيﻬا موقفة عﻥ ﻁﺭيـﻕ تأميﻥ مﻭﺍفقة النبﻼء على تﻭليﻪ
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ﺍلعﺭﺵ قبل مﻭﺕ هنري  .ﻭلﺩ ﺃﻭتﻭ في عاﻡ  912في سكسونيا ﺇﺤﺩﻯ ﺍلﺩﻭقياﺕ
انكلتر .بعﺩ تسلﻡ ﺃﻭتﻭ ﺍلعﺭﺵ ﻭﺍجﻪ ﺍلعﺩيﺩ
ا
ﺍأللمانية ﺍلﺨمسة ،ثﻡ تﺯﻭﺝ مـﻥ ﺍبنة ملﻙ
مﻥ ﺍلتمﺭﺩﺍﺕ ﺍلﺩﺍﺨلية ،ﻭﺍلضﻐﻭﻁاﺕ ﺍلﺨاﺭجية ،ﺍلتـي ﺍضﻁﹸﺭ ﺇلى مﻭﺍجﻬتﻬا(.)34
ففي ﺍلﺩﺍﺨل قاﻡ ﺍبﻥ هنﺭﻱ مﻥ ﺯﻭجتﻪ ﺍألﻭلى اميرة هاتبيﺭﻍ ، Hatberhg
ﻭﺍلﺫﻱ كان يﺩعى ثانﻜماﺭ  Thankmarباالدعاء بأﺤقيتﻪ بﺨﻼفة ﻭﺍلﺩه على ﺍلﺤﻜﻡ،
ﺤيﺙ ﻁلﻕ هنﺭﻱ ﺯﻭجتﻪ ﺍألﻭلى –ﺃﻡ ثانكمار -وﺼادر ﺇﺭثﻬا وارث ﻭﻭلﺩها ووضعﻬا
تﺤت سياﺩﺓ ﺍلﺩﻭلة،ﻭتﺯﻭﺝ ماتيلﺩﺍ  Matildaﺍلتي ﺃنجبﺕ لـﻪ ثﻼثة أبناء هﻡ ﺃﻭتﻭ،
ﻭهنﺭﻱ ،ﻭبﺭﻭنﻭ  ،Brunoثﻡ ﺭغﻡ ﺃﻥ هنﺭﻱ سمى أكبرهم ﻭليـاﹰ للعﻬـﺩ ،فان ماتيلﺩﺍ

كانت تﺭغﺏ في تﻭلية ﺍبنﻬا هنﺭﻱ ﺍلعﺭﺵ بعﺩ ﻭفاﺓ ﻭﺍلﺩه (.)35

ثاﺭ ثانﻜماﺭ ضد اوتو يؤيده السكسونيون ﻭ ﺇيبﺭهـاﺭﺩ  Eberhardﺩﻭﻕ
فﺭﺍنﻜﻭنيا ﺍلﺫﻱ كان هﻭ ﻭﺃﺨﻭه ﺍلملﻙ كونراد قﺩ ساهما مﻥ قبل في نقل ﺍلعﺭﺵ ﺇلـى
ﺍإلمبﺭﺍﻁـﻭﺭ السكسوني هنﺭﻱ ،لﻜﻥ عنﺩما ماﺕ هنﺭﻱ ﺤاﻭل ايبرهارد تثبيت مزاعمﻪ
على العرش متأث ار بكرهﻪ ﺍلشﺩيﺩ ألﻭتﻭ ،كما تعاﻁﻑ مع ثانكمار ،بيﺭنﻬاﺭﺩ ﺤفيﺩ
لﻭيﺱ ﺍلتقي  .ﻭشاﺭﻙ ﺃيضاﹰ بالتﺂمﺭ علـى ﺃﻭتﻭ كل مﻥ ﺩﻭﻕ غيسيلبيﺭﺕ Gislbert
ﺩﻭﻕ ﺍللﻭﺭيﻥ ،ﻭﺃﺨﻭ ﺃﻭتﻭ ﺍلﺫﻱ يدعى هنﺭﻱ (.)36
تﺤﺭﻙ ﺃﻭتﻭ تجاه مناﻁﻕ ﺍلمتمﺭﺩيﻥ ﻭﺤاﺼﺭ ثانكمار في منﻁقة ﺃﺭيﺯبيـﺭﻍ
 Arizbergﻭﺫبﺤﻪ في مﺫبح ﺍلﻜنيسة ،فقام ﺃيبﺭهاﺭﺩ دوق فرانكونيا بإﺨضاع نفسﻪ
الوتو  .كان تﺼﺭﻑ ﺃﻭتﻭ ﺍلﻭﺤشي مع ﺃﺨيﻪ ثانكمار ،ﺩليﻼﹰ ﻭﺍضﺤاﹰ على مـﺩﻯ
ﺃنانيتـﻪ ،ﻭﺤبـﻪ لنفسﻪ،ورغبتﻪ في القضاء على ﺃﻱ شيء في سبيل ﺍلﺤﺼﻭل على
ﺍلسلﻁة ،وتملك ﺯماﻡ األمور .وهذا دليل على ﺼﻼبتﻪ وعجرفتﻪ  ،وقد لجأ إلى أساليب
الﺨداع والمكر لتﺤقيق انجازاتﻪ ونجاﺤاتﻪ لبناء إمبراطورية واسعة وقوية(.)37

وهنا ﻅﻬﺭ ﺍلفﺭﻕ واضﺤاً بيﻥ ﺃسلﻭبي هنﺭﻱ ﺍألﺏ ﻭﻭلﺩه ﺃﻭتﻭ في القضاء علـى
ﺍلتمـﺭﺩﺍﺕ ﺍلﺩﺍﺨلية ،فنﺭﻯ كيف ﺍستﻁاﻉ هنﺭﻱ ﺃﻥ يﻜسﺏ كل ﺍلمتنافسيﻥ لﻪ
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ﻭﺍلمتمﺭﺩيﻥ بالﻁﺭﻕ ﺍلسلمية ،ﻭﻅﻬﺭ ﺫلﻙ مع ﻜل مﻥ ﺃﺭنﻭلﻭﻑ ﺩﻭﻕ بافاﺭيا ،ﻭﺩﻭﻕ
لﻭثرنجيا ،ﺍلﺫﻱ ﺍنتﻬى ﺍألمﺭ بمﺼاهﺭتﻬما(.)38
قاﻡ مـﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ هنﺭﻱ ﺍالبﻥ بتﻭسيع نﻁاﻕ عﻼقاتﻪ مﻥ ﺨﻼل كسب أبناء ﺃﺭنﻭلﻑ
ﺤاكم بافاﺭيا ،ﻭعـﻭﺩﺓ ﺇيبﺭهاﺭﺩ ﺩﻭﻕ فﺭﺍنﻜﻭنيا للتﺤالﻑ معﻬﻡ ،ﺇضافة ﺇلى
غيسيلبيﺭﺕ ﺩﻭﻕ ﺍللـﻭﺭيﻥ  .لﻜـﻥ ﺃﻭتـﻭ ﺍستﻁاﻉ مﻥ ﺨﻼل معركة مميتة ﺃﻥ ينتﺼﺭ
عليﻬﻡ ،بعﺩ مقتل ﺇيبﺭهاﺭﺩ ،ﻭغﺭﻕ غيـسيلبيﺭﺕ فـي نﻬﺭ ﺍلﺭﺍيﻥ ،ﺃما هنﺭﻱ ففﺭ ﺇلى
فﺭنسا ﻭﺃﺨمﺩﺕ نيﺭﺍﻥ ﺍلتمﺭﺩ (.)39

قاﻡ ﺃﻭتﻭ بعﺩها بﻭضع فﺭﺍنﻜﻭنيا تﺤﺕ ﺤكمة مباشﺭﺓ ﻭﺃﺼبﺤﺕ قاعﺩﺓ مركزية؛

لﺩعﻡ قﻭﺓ ﺍلمملﻜة ﺍلسﻜسﻭنية ،كما تﻡ وضع أجزاء مﻥ بافاﺭيا ﺃيـضاﹰ تﺤـﺕ ﺤكمﻪ

بﺼورة مباشر ،ﻭقﺩ كانت لﺫلﻙ ﺩﻭﺍفع سياسية ﻭجﻐﺭﺍفية إذ كان ﺍلتﺤﻜﻡ ﺍلمباشـﺭ

فـي فﺭﺍنﻜﻭنيـا يضيﻕ ﺍلﺨناﻕ على كل ﺩﻭقية في مﺤاﻭالﺕ ﺃﺨﺭﻯ لﻼنفﺼال مستقبﻼ،
فمﻭقعﻬا ﺍلجﻐﺭﺍفي كان بمثابة مﻭقع سياسي يسﻬل مﻥ ﺨﻼلﻪ ﺍلﻭﺼﻭل ألﻱ ﺤركة
تمﺭﺩ ﻭضﺭبﻬا ﻭمنعﻬا مﻥ ﺍلتملﺹ ﺃﻭ ﺍالنقﻼﺏ  ،ﺤيﺙ ال ﺃمل لبافاﺭيا ﻭسﻭﺍبيا

الواقعتين بـيﻥ ﺍلﺤـﺩﻭﺩ ﺍإليﻁاليـة بالتقـﺩﻡ نﺤـﻭ سكسونيا ﺃﻭ ﺍلﻬﺭﻭﺏ منﻬا (.)40

بعد ان قام اوتو بإﺨضاع فرانكيا وبافاريا عﻡ السﻼم لفترة ﻭجيﺯﺓ جميع إرجاء
ﺍلمنﻁقة ،ﻭفي عاﻡ 944ﻡ منﺤت والية لﻭثﺭنجيا ﺇلى كونراد ﺍألﺤمﺭ بـﻥ غيـسيلبيﺭﺕ
وكان ﺫلﻙ بادرة ﺤسﻥ نية ،ليعﻡ السﻼم جميع األطراف ﺍلمتناﺤﺭﺓ ،ثﻡ زوجﻪ ﺍبنتﻪ .ضﻡ
ﺃﻭتﻭ ﺍلجانﺏ الفرانكوني ﺇلى عائلتﻪ ،ﻭﺍتبع ﺃﻭتﻭ سياسة ﺍلﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍلمﺼاهﺭﺓ؛ لتأميﻥ
والء فرانكونيا وسوابيا وبافاريا عﻥ ﻁﺭيﻕ االرتباط ﺍلعائلي مع ﻭالﺓ تلﻙ المقاطعات هنا
بﺩﺃﺕ سياسة ﺃﻭتﻭ تأﺨﺫ منﺤى ﺁﺨﺭ مﺨتلفاﹰ عﻥ سياستﻪ منﺫ بﺩﺍية ﺤﻜمﻪ ،متبعاﹰ بـﺫلﻙ
مـا ساﺭ عليﻪ ﻭﺍلﺩه هنﺭﻱ مﻥ سياسة ﺍلﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍلمﺼاهﺭﺓ لﻜسﺏ الدوقات،
ﻭﺇﺨضاعﻬﻡ لسيﻁﺭتﻪ(.)41
ﺤاﻭل ﺃﻭتﻭ إلﻐاء نﻅاﻡ ﺍلﺩﻭقياﺕ ،لكنﻪ لﻡ يستﻁع ﺫلﻙ ،لما تﺭتبﻁ بﻪ ﺍلﺩﻭقياﺕ مﻥ
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تقاليـﺩ تاﺭيﺨية قﻭية ،وألهميتﻬا في ﺍلﺩفاﻉ عﻥ ﺍلمملﻜة ،فقد جعـل تلـﻙ ﺍلﺩﻭقياﺕ

ﻭﺭﺍثية ،عن طريق عزل ﺍلﺩﻭقاﺕ واﺤﻼل ﺭجال مﻥ ﺃسﺭتﻪ مﻜانﻬﻡ ،فمنح ﺩﻭقية

بافاﺭيا ألﺨيﻪ هنﺭﻱ ،ﻭجعل سﻭﺍبيا البنﻪ األكبر ليﻭﺩﻭلﻑ  .ﺃما لﻭثﺭنجيا فقـﺩ قـاﻡ بﻬـا

ﺃﻭتـﻭ بتجﺭبة جﺩيﺩﺓ ،فقد عﻬﺩ بﻬا ﺇلى ﺃﺨيﻪ ﺍألﺼﻐﺭ بﺭﻭنو الذي كان مﻥ ﺭجال
ﺍلﺩيﻥ ﻭﺭئـيﺱ ﺃساقفة كلوني  .وجاء منح أﺨيﻪ رجل الدين هذه الدوقية إلى عدة أسباب
وهي  :رغبتﻪ في عﺩﻡ ﺍنفﺼال ﺍلﻜنيسة عﻥ ﺍلﺩﻭلة ،وان أﺨاه سوف يجمع بين السلطة

ﺍلﺩينية ﻭﺍلسلﻁة ﺍلملﻜية ﺍلتي تجعلﻪ قاﺩﺭﺍﹰ على امتﻼك ﺍلقﻭﺓ ﻭﺍلعﺩﺍلة؛ بﺫلﻙ غلﺏ

ﺍلﻁـابع ﺍإلقﻁاعي على ﺍلﻜنيسة ﺤتى ﺼاﺭ مﻥ غيﺭ ﺍلمستﻐﺭﺏ ﺃﻥ يﺼبح ﺃﺤﺩ
ﺍألساقفة ﺩﻭقاﹰ (.)42

أما السبب اآلﺨر  ،فكان من منطلق ان رجل الدين ال يتزوج  ،وبذلك لن تكون

الدوقيات ممتلكات وراثية  ،وهذا يجعلﻪ ال يبذل أي جﻬد في إلﻐاء ﺤق وراثة الﺤكم
الذي يؤدي إلى عداء ﺍلﺩﻭقاﺕ والكونتات لﻪ ؛ ويؤدي من ثم إلى ﺃضعﻑ سلﻁاﺕ

الكونتات .إضافة إلى ذلك زوج كونراد األﺤمر ابنة اوتو الذي منﺤﻪ الدوقية سابقا ،
كان قد تمرد عليﻪ مما دفع اوتو ألﺨذ لوثرنجيا منﻪ واعطائﻬا ألﺨيﻪ برونو (.)43

اتجﻪ اوتو بعد إضعاف سلطة الدوقات  ،إلى إضعاف سلطة الكنيسة للسيطرة

عليﻬا لتكون عونا لﻪ في التﻐلب على قوة الدوقات  ،فوضع ﺍلﻜنيسة تﺤﺕ سيﻁﺭتﻪ

باستﺨﺩﺍﻡ مﻭﺍﺭﺩها ﻭﺭجالﻬا فـي سبيل إرساء ﺍألسﺱ ﺍلتنﻅيمية للسلﻁة ﺍلملﻜية في

ألمانيا .ﻭلﻡ تﻜﻥ هناﻙ ﻁﺭيقة ﺃﺨﺭﻯ كان يمﻜـﻥ للملﻜية األلمانية بﻭﺍسﻁتﻬا ﺃﻥ

تﺤﺼل على ﺍلثﺭﻭﺓ ﻭﺍلﺩعﻡ ﺍلعسﻜﺭﻱ واإلداري ﺍللﺫيﻥ تﺤتاﺝ ﺇليﻬمـا لﻜي تتمﻜﻥ مﻥ

تلك السيطرة  .ﻭلﻡ يﻜﻥ ﺭجال الدين األلمان ﺃقل مﻥ ﺍلملﻙ ﺭغبة فـي ﺍلتعـاﻭﻥ معﻪ؛
ﻭﺫلﻙ لﺤمايتﻬﻡ مﻥ تسلﻁ النبﻼء  ،ﻭتقﺩيﻡ ﺍلﻬباﺕ ﺍلسﺨية على ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلﻜنسية،

فضﻼﹰ عـﻥ ﺇتاﺤة ﺍلفﺭﺼة لﺭجال ﺍلﻜنيسة للﺨﺩمة في مجلسﻪ االستشاري ﻭتﻭلي
ﻭﻅائﻑ الوزراء ﺍلملﻜييﻥ (.)44

ﺫلﻙ ﺍألمﺭ جعل ﺍلﻜنيسة تﺩفع ﺍلثمﻥ غالياﹰ ألﻥ تﺤﻭل ﺍألساقفة ﺇلى أمراء ﺇقﻁاعييﻥ
يتمتعـﻭﻥ بسلﻁاﺕ مدنية ﻭﺍسعة؛ جعلﻬﻡ ﺨاضعيﻥ للملﻙ ﺨضﻭعاﹰ مباشﺭﺍﹰ ،كما جعل
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تقليﺩهﻡ مﻬاﻡ مناﺼـبﻬﻡ ﺍلﺩينية مﻥ ﺤﻕ ﺍلملﻙ ﻭﺤﺩه ،ﻭهﻜﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺃﻭتﻭ ﺍألﻭل يتﺤﻜﻡ

في تعييﻥ ﺍألساقفة ثﻡ عﺯلﻬﻡ؛ مما ﺃضـﺭ ببنية ﺍلﻜنيسة ونظامﻬا (.)45

كان ﺃﻭتﻭ على عﻜﺱ ما كان عليﻪ ﺃبﻭه؛ كان هنـﺭﻱ ﺍألﻭل يﺨـشى األساقفة
األقوياء  ،كما ﺭفﺽ ﺃﻥ يتﻡ تتﻭيجﻪ على يﺩ ﺃﻱ مﻥ ﺭجال ﺍلﻜنيسة  .ﻭلﻜﻥ يبﺩﻭ ﺃﻥ
ﺃﻭتﻭ ﺍستﻐل ﺍلﺩيﻥ ﻭﺍلﻜنيسة لﺼالح تﺤقيﻕ أطماعﻪ ﻭمساعيﻪ،ﻭلﻡ يﻜﻥ تعاملﻪ مع
ﺍلﻜنيسة ﺇال لجعلﻬا ﺃﺩﺍﺓ مساعدة ؛ الن رجال الكنيسة يتﺤكمون بثروات طائلة .ﺃما
ﺍلملﻙ فلﻡ تﻜﻥ لﺩيﻪ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺃمﻼﻙ ﺃﻭ جيﺵ ﺃﻭ عﻭﺍئﺩ تﺨﺼﻪ بشﻜل مباشﺭ ،ﻭلﻭ
قـاﻡ كبار ﺭجال ﺍلﺩﻭلة بﻭقﻑ ﺩعمﻬﻡ للملﻙ فسﻭﻑ يﺼبح عاجﺯﺍﹰ عﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ملﻜﻪ(.)46وكما نجح ﺃﻭتﻭ في القضاء على ﺍلتمﺭﺩﺍﺕ ﺍلﺩﺍﺨلية ،وﺤقﻕ نفـﺱ ﺍلنجـاﺡ فـي
سياسـتﻪ ﺍلﺨاﺭجية وﺤروبﻪ .ﺃﺭﺍﺩ تﻭسيع سلﻁتﻪ ﺍلسياسية في جميع ﺍلمناﻁﻕ ،فقد وقف
ضﺩ ﺍلنفﻭﺫ ﺍلفﺭنسي في ﺃﻱ مﻜاﻥ مﻥ ﺍلﻐﺭﺏ ،ﻭضﺩ ﺍلسياسة السﻼفية مﻥ ﺍلـشﺭﻕ،

ﻭﺤتـى ضـﺩ ﺍلمملﻜـة ﺍإليﻁاليـة ﺍلمتأﺭجﺤة في ﺍلجنﻭﺏ(.)47

ﺍنقسمﺕ فرنسا ﺇلى قسميﻥ متناﺤﺭيﻥ؛ بسبﺏ ﺍلمعاﺭﻙ ﺍلتـي ﺩﺍﺭﺕ بـيﻥ لـﻭيﺱ
ﻭهﻭجﻭ كونت باﺭيﺱ ،وكان كﻼ ﺍلمتنافسيﻥ ﺯﻭجيﻥ ألﺨتي ﺃﻭتﻭ ،ﺃما هﻭجـﻭ فقـﺩ
تلقى ﺩعماﹰ نﻭﺭمانياﹰ لمﻭﺍجﻬة لﻭيﺱ؛ مﻥ ﺃجل نيل ﺍلتاﺝ ﺍلملﻜي ،ﻭبسبﺏ ﺃسﺭ لـﻭيﺱ
مـﻥ قبـل النورمان ،قام اوتو بﻐزو فﺭنسا عاﻡ  974ﻭلﻜنﻪ لﻡ ينجح في هجماتﻪ ضﺩ
باﺭيﺱ ﺃﻭ ﺭﻭيﻥ عاﺼـمة نﻭﺭماني في تلﻙ ﺍلفتﺭﺓ .وعم سﻼم شامل بيﻥ ﺃﻭتﻭ
ﻭﺍلنﻭﺭماﻥ بﻭساﻁة كونراد ملﻙ فرنكونيا  .ثﻡ لعﺏ ﺃﻭتﻭ ﺩﻭﺭ ﺍلﻭسيﻁ بيﻥ ﺍلمتنافسيﻥ
على عﺭﺵ فرنسا فاعتلى لﻭثﺭ بﻥ لـﻭيﺱ عـﺭﺵ فﺭنسا بعﺩ مﻭﺕ ﺃبيﻪ ،ﺃما ﺍبﻥ
هﻭجﻭ ﻭهﻭ ﺍبﻥ ﺃﺨﺕ ﺃﻭتﻭ فقﺩ تﻭلى ﺍلعﺭﺵ بعﺩ ﺍنقﺭﺍﺽ السﻼلة الكارولنجية
الﺤاكمة في فرنسا .ﺃما في ﺍلشﺭﻕ فاستﻁاﻉ ﺃﻭتﻭ ﺇﺨضاﻉ ﺍلتمﺭﺩ ﺍلبﻭهيمي (السﻼف)
ﻭﺃجبﺭ بﻭهيميـا كلﻬا على ﺍلعﻭﺩﺓ ﺇلى الﻬيمنة األلمانية .ﻭقاﻡ ببناء األسقفيات في كل
مﻥ هافيلبيﺭﻍ ﻭبﺭﺍنﺩنبيﺭﻍ؛ لتﺩعيﻡ ملﻜﻪ في ﺍلمنﻁقـة ﺍلتي ﺍﺤتلﻬا مﻥ السﻼفيين  ،ثﻡ
للعمل على تﺤﻭيلﻬﻡ ﺇلى ﺍلﺩيﻥ ﺍلمسيﺤي (.)48
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اشتبك ﺃﻭتﻭ مع الدنماركيين بمعركة كبير ،واستطاع هزيمتﻬم  ،ثﻡ ﺃجبﺭهﻡ

على ﺤلﻑ يميﻥ الوالء ﺍلمسيﺤي لﻪ  .ﻭقـاﻡ بإعـاﺩﺓ تشكيل ﺍلﺤـﺩﻭﺩ الدنماركية ﺍلقﺩيمة

ﻭبنى ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ جﺩيﺩﺓ  .أما ﺍلمجﺭيﻭﻥ فقاموا بﻐﺯﻭ ألمانيا مﺭﺍﺕ عﺩيﺩﺓ في عﻬﺩ ﺃﻭتﻭ،

كانت ﺃﻭلﻬا عاﻡ  937ﺤين قامﻭﺍ بﻐﺯﻭ سﻜسﻭنيا ثﻡ بافاﺭيا اللتين تعرضتا لﻬجمات
مجﺭية عﺩيﺩﺓ  .ﻭفي عاﻡ  955شﻥ ﺍلمجﺭيﻭﻥ غارة كبيرة ﺃﻭﺼلتﻬﻡ ﺇلى ﺃﻭغسبﺭﻍ،
ﺇال ﺃﻥ ﺃﻭتﻭ ﺍستﻁاﻉ ﺤشﺩ قﻭﺍﺕ كبيرة مﻥ ﺍلسﻜـسﻭﻥ ﻭﺍلفﺭﺍنﻜـﻭﻥ ﺇضافة ﺇلى مقاتليﻥ
مﻥ سﻭﺍبيا ﻭبافاﺭيا ،ﻭقﻭﺍﺕ مﻥ بﻭهيميا،ولقي ﺍلمجﺭييﻥ في معركة

ليشفيلد

 lechfeldﺤيﺙ ﺩمﺭﺕ فيﻬا ﺍلقﻭﺍﺕ ﺍلمجﺭية ﻭﺍنﺩﺤﺭﺕ  .ﻭبﺫﺍ فقﺩ كان عاﻡ 955

ﺁﺨﺭ ﺍلﻐاﺭﺍﺕ ﺍلمجﺭية على ﺍلﻐﺭﺏ،ﻭبعﺩ هﺯيمة ﺍلمجﺭييﻥ في معركة ليﺨفلﺩ ﺍنسﺤبﺕ

ﺍلقﻭﺍﺕ ﺍلمجﺭية ﺇلى سﻬﻭل ﺍلﺩﺍنﻭﺏ،ﺤيﺙ ﺍستﻭﻁنﻭﺍ هناﻙ وبنوا ما عﺭﻑ بمملكة

هنﻐاﺭيا (.)49وفي عﻬد الملك اس تي ستيفت  S.T.Stephenﺍعتنﻕ ﺍلمجﺭيﻭﻥ

ﺍلمسيﺤية ﻭﺃﺼبﺤﻭﺍ ﺩﻭلة تابعة للبابﻭية ،ﻭﺃﺼبﺤﻭﺍ يﺩﻭﺭﻭﻥ فـي فلـﻙ ﺍلـسياسة

األلمانية .كما ﺤﺭﺭ ﺫلﻙ االنتﺼار شمال ﺇيﻁاليا مﻥ المعتدين عليﻬا ﻭﺍلمتﺤﺭشيﻥ
بسياﺩتﻬا  ،ﻭبعﺩ ﺫلﻙ االنتﺼار ﺃﺼبح ﺃﻭتﻭ ﺍألﻭل بﻁل ﺍلﻐﺭﺏ األوربي ،كما بﺩﺍ في

عيﻭﻥ النبﻼء االلمان ﺃنـﻪ قـﺩ جعل مﻥ ﺯعمﻪ بأنﻪ ﺨليفة شارلمان  ،ﻭفي ﺍلميﺩﺍﻥ ﺍلﺫﻱ

شﻬﺩ ﺍنتﺼاﺭه علـى ﺍلمجـﺭييﻥ ﺭفعﻪ كبار ﺍلساﺩﺓ ﺍإلقﻁاعييﻥ على ﺩﺭﻭعﻬﻡ على
ﺍلﻁﺭيقة ﺍلجﺭمانية ﻭﺃعلنﻭه ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭﺍﹰ (.)50

ﺘوحﻴد اﻴطﺎلﻴﺎ وﺘﺘوﻴج اوﺘو إمبراطو ار
شعﺭ ﺃﻭتﻭ ﺃﻥ الكنيسة ﺍأللمانية ليسﺕ ﻭﺤﺩﺓ قائمة بنفسﻬا ﻭﺇنما تﺭتبﻁ بالبابﻭية في
ﺭﻭمـ ا ﻭتﺨضع لﻬيمنتﻬا .ﻭبﺫلﻙ ﻭجﺩ ﺃﻭتﻭ ﺃنﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ يسيﻁﺭ على ﺍلﻜنيسة
ﺍأللمانية للسيﻁﺭﺓ علـى ألمانيا؛ فإنﻪ يجﺏ ﺃﻥ ُيﺨضع ﺍلبابا أو يكسبﻪ ﺇلى جانبﻪ،
لذلك ﻭجﺩ مﻥ ﺍلضﺭﻭﺭﻱ ﺍلتﺩﺨل في شﺅﻭﻥ ﺇيﻁاليا؛ للسيﻁﺭﺓ على ﺍلبابﻭية (.)51
هيأﺕ ﺍلﻅﺭﻭﻑ ﺍلفﺭﺼة ﺍلمناسبة ﺃماﻡ اوتو لتﺤقيﻕ غﺭضﻪ ،فقﺩ ﻁلبﺕ ﺃﺭملة ﺍلملﻙ

لـﻭثﺭ (ﺃﺩهيلﺩ)  Adhildالمساعدة منﻪ،عنﺩما ﺍنتﺯﻉ بيﺭيﻐﺭ ﺍلثـاني  Berger IIﺩﻭﻕ
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بافاﺭيـا المملكة االيطالية منﻬا  ،ﺤيﺙ سجنﻬا في ﺤﺼﻥ بﺤيﺭﺓ كومو  ،Comoلﻜنﻬا

ﺍسـتﻁاعﺕ ﺍلفـﺭﺍﺭ مـﻥ ﺍلسجﻥ ﻭﺍتجﻬﺕ ﺇلى قلعة كانوسك Canossa
هناﻙ(. )52

للتﺨفي

قام ﺃﻭتﻭ بتلبية نداء ادهيلدا ،ﻭشﻥ ﺃﻭل ﺤملة على ﺇيﻁاليا في عام  ،951فعبﺭ

جبـال ﺍأللـﺏ واتجﻪ إلى قلعة كانوسا وﺤرر ادهيلدا  ،ومن ثم تزوجﻬا  ،ﻭﺃجبﺭ بيﺭينﻐﺭ

على االعتراف بالتبعية لﻪ  .ﻭعنﺩما ﻁلـﺏ ﺃﻭتﻭ تتﻭيجﻪ ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭﺍﹰ على ﺭﻭما مﻥ

ﺍلبابا،ﺭفﺽ ﺍلبابا ﺫلﻙ .ﺃجبﺭﺕ ﺤركة ﺍلتمﺭﺩ في ألمانيا ﺃﻭتﻭ على ﺍلعﻭﺩﺓ تاركا ﺇيﻁاليا
ﻭمﻬمتﻪ لﻡ تكتمل بعد  .فقﺩ ثاﺭ ﺍبنﻪ ليﻭﺩﻭلﻑ عليﻪ في سﻭﺍبيا ،ﻭثاﺭ كونراد في

ﺍللﻭﺭيﻥ ﺍألعلـى كما ثـاﺭ فﺭﺩﺭيـﻙ  Frederickﺭئيﺱ ﺃساقفة ماينﺯ (.)53

كان سبﺏ ﺍلتمﺭﺩ هﻭ ﺨﻼﻑ وقع بيﻥ ليﻭﺩﻭلﻑ ﻭعمﻪ هنﺭﻱ على ﺍلﺤﺩﻭﺩ ﺍلﻭﺍقعة

بيﻥ مناﻁﻕ ﺤكمﻬما ،ﻭتﺩﺨل لفﺽ ﺍلﺨﻼﻑ ﺍلملﻙ ﺃﻭتﻭ فﻜاﻥ في ﺼﻑ ﺃﺨيﻪ هنﺭﻱ،

فﻐـضﺏ لـﺫلﻙ ليﻭﺩﻭلﻭﻑ ،ﻭﺍعتقﺩ ﺃﻥ ﺫلﻙ ﺍلتﺤﺭيﺽ مﻥ ﺯﻭجة ﺃبيﻪ ادهيلدا ،ﻭمﻥ ثﻡ
ﺍنضﻡ ﺇلى ليﻭﺩﻭلﻭﻑ ﺯﻭﺝ ﺃﺨتـﻪ كونراد ﺍألﺤمﺭ بتأثيﺭ مﻥ ﺯﻭجتﻪ ﺍلتي كانت ﺃﺩهيلﺩ

تﻜﺭهﻬا بشﺩﺓ  .لﻜﻥ ﺃﻭتﻭ ﺍسـتﻁاﻉ القضاء علـى ﺃﻭلئﻙ ﺍلمتمﺭﺩيﻥ؛ بسبﺏ كثرة

تنافسﻬم

()54

.

ﻅل ﺃﻭتﻭ يﺤلﻡ بإمبﺭﺍﻁﻭﺭية لنفسﻪ ،ﺤتى جاءتﻪ الفرﺼة مﺭﺓ ثانيـة ،فـي عـاﻡ 959
،عندما ﻭقع ﺼﺩﺍﻡ بيﻥ ﺍلبابا يﻭﺤنا ﺍلثاني عشﺭ ،ﻭبيﻥ بﺭنﻐار ملﻙ فﺭيﻭلي ﺃلﺩ أعداء
ﺃﻭتﻭ  ،وكان البابا يﻭﺤنا ﺍلثاني عشﺭ قد جمع في شﺨﺼﻪ بيﻥ ﺍلـسياﺩتيﻥ ﺍلﺩينيـة
ﻭﺍلﺩنيﻭية في ﺭﻭما  .فاستعاﻥ ﺍلبابا يﻭﺤنا باوتو .وفي عاﻡ  961قاﻡ باجتياﺯ جبال
ﺍأللﺏ فﺨلع بﺭينﻐﺭ ثـﻡ ﺩﺨل ﺭﻭما ألﻭل مﺭﺓ في ﺤياتﻪ ﻭهناﻙ ﺃجبﺭ ﺍلبابا يﻭﺤنا على
تقليده تاج اإلمبراطورية ﺍلﺭﻭمانية.ﻭفﺭﺽ ﺃﻭتﻭ على االيطاليين قانﻭناﹰ يمنع ﺍنتﺨاﺏ
ﺍلبابا ﺩﻭﻥ ﺍلﺭجﻭﻉ ﺇلى اإلمبراطور ،ﻭبمجـﺭﺩ مﻐاﺩﺭتﻪ قاﻡ ﺍلبابا بالتﺭﺍجع عﻥ ﺍليميﻥ
ﺍلﺫﻱ ﺃﺨﺫه على عاتقﻪ فعاﺩ ﺃﻭتﻭ ﺇلى ﺇيﻁاليا عاﻡ  963ثﻡ قاﻡ بﺨلع ﺍلبابا يﻭﺤنا
ﻭﺍنتﺨاﺏ بابا جﺩيﺩ  .فما كان مﻥ ﺍلﺭﻭماﻥ ﺇال ﺃﻥ قاموا بانتﺨاب بابا جﺩيﺩ ﻭهﻭ بندكت
ﺍلﺭﺍبع  Benedict IVﺩﻭﻥ ﺍلﺭجﻭﻉ ﺇلى ﺃﻭتﻭ؛ فقاﻡ ﺃﻭتﻭ بنفيﻪ ﻭبتعييﻥ ليﻭ الثامن
 leo VIIIبدال منﻪ (.)55

مجلة مداد اآلداب | 385

أ .م  .د .أروى خالد علي مصطفى

ﺍتﺨﺫﺕ اإلمبراطورية ﺍلﺭﻭمانية شﻜﻼﹰ ﺁﺨﺭ عنﺩما ﻭلي عليﻬا ﺃﻭتـﻭ ﺍألﻭل ،ﺤيـﺙ
غيـﺭ ﺍسمﻬا لتﺼبح (ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﺍلﺭﻭمانية ﺍلمقﺩسة) للشعﺏ ﺍأللماني ،ﻭقﺩ ﻭجﺩﺕ
أثناء تلـﻙ ﺍلفتـﺭﺓ مﺅسسة جﺩيﺩﺓ تﺤﺕ قياﺩﺓ ﺃﻭتﻭ  .ﻭﺍستبﺩل ﺩﻭقاﺕ ﺇيﻁاليا بﺩﻭقاﺕ
معﻅمﻬﻡ ألماني ﺍلمﻭلﺩ ،كما استوطن الكثير من األلمان في ﺇيﻁاليا؛ ﻭبﺫلﻙ ﺃنشأ قوة
موازية لقﻭﺓ ﺭﻭﺡ ﺍلتمﺭﺩ ﺍلتـي كانت عنﺩ ﺍللﻭمباﺭﺩييﻥ والرومانيين  .ﻭقاﻡ ﺃﻭتﻭ بإنشاء
االتﺤاد ﺍلﺩﺍئﻡ بيﻥ ألمانيا ﻭشـمال ﺇيﻁاليـا ،ﻭﺍلﺫﻱ تﺤﻭل فيما بعﺩ  ،تﺤﺕ قياﺩﺓ ﺃﻭتﻭ
ﺍلثالﺙ  ،ﺇلى ﺍتﺤاﺩ ضﻡ ﺃﺭبعـة شـعﻭﺏ هـي  :األلمان ،االيطاليون ،المﻐوليون
ﻭﺍلسﻼفيﻭﻥ ،ﻭقﺩ جمعتﻬﻡ مع بعضﻬﻡ ﺍلبعﺽ فﻜـﺭﺓ ﺤمايـة ﺍلﻜنيـسة ﺍلﻜاثﻭليﻜية ﺍلتي
قاﺩها اإلمبراطور نفسﻪ (.)56
ﺤاول اوتو في عاﻡ  968استعادة ﺍلجﺯﺀ ﺍلجنﻭبي اليطاليا مﻥ ﺍليﻭنانييﻥ ،لﻜنﻬا

ﺍستعـﺼﺕ عليﻪ عسﻜﺭياﹰ ،لذلك لجأ ﺇلى سياسة ﺍلمﺼاهﺭﺓ اذ ﻁلﺏ يﺩ األميرة تيوفانو
 Tyovanoبنـﺕ ﺭﻭمانﻭﺱ الثاني  Romanus IIﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭ بيﺯنﻁة ﺍألسبﻕ البنﻪ
ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني على ﺃمل ﺃﻥ يأﺨذ جنﻭﺏ ﺇيﻁاليا ،ﻭهي مﻥ ﺍلممتلﻜاﺕ ﺍلبيﺯنﻁية في

ﺇيﻁاليا ،كﻬدية ﺯﻭﺍﺝ األمير واألميرة ،لﻜﻥ ﻁلبﻪ قﻭبـل بالﺭفﺽ ،في عاﻡ  972عاﻭﺩ
الطلب وتمت الموافقة عليﻪ فتﺯﻭﺝ ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني مﻥ األميرة ﺍلبيﺯنﻁية ،وتﺤقق بذلك ما

كان يﺤلم بﻪ شارلمان من توﺤيد اإلمبراطوريتين بطريق الزواج  .لعبت األميرة

البيزنطية دو ار كبي ار في تﻐييﺭ ﺍلتقاليﺩ األلمانية بالتقاليد ﺍلبيﺯنﻁية التي جلبتﻬا معﻬا،
ﻭﺍلتي ﺍنتشﺭﺕ تﺩﺭيجياﹰ ﻭﺃثﺭﺕ في ﺍلعاﺩﺍﺕ ﺍلتي كان يماﺭسﻬا ﺍلناﺱ في ألمانيا(.)57

توفي اوتو في  7أيار  973بعد ان عم السﻼم جميع أرجاء إمبراطوريتﻪ ،مﺨلفا

عرشﻪ البنﻪ (اوتو الثاني ) من زوجتﻪ ادهيلد .تﺭﻙ ﺃﻭتﻭ ﺍألﻭل البنﻪ ﺇﺭثاﹰ قﻭياﹰ ﺩﺍعمﹰا

لمملﻜتﻪ ،ﺇلى جانﺏ مﻬاﻡ أثقلت كاهل ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني ،فقﺩ توسعت ﺍلتﺨﻭﻡ ﺍلمشﺭفة على
ألمانيا ،ﻭﺍنتشﺭﺕ ﺍلمسيﺤية شﺭقاﹰ ﻭغﺭبـاﹰ ،ﺤتـى ﺃﻥ ﺍلبﻭهيمييﻥ تﺤﻭلﻭﺍ ﺇلى ﺩﻭقاﺕ

ﺃلماﻥ ،وانتشرت ﺍلمسيﺤية في ﺃﺭﺍضـي السﻼف ،ﻭعقـﺩ ﺍلبﻭلنـﺩيﻭﻥ والدنمركيون ﺤلفﹰا
مع ألمانيا،ﻭعﺯﺯﺕ ﺍلسﻁﻭﺓ ﺍلملﻜية ﺍلﺩﺍﺨلية في أرجاء اإلمبراطورية (.)58
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ﺝ -ﺃﻭﺘﻭ ﺍلﺜﺎﻨي ).)983-973 Otto II
كان ﺃﻭتﻭ قﺼيﺭ ﺍلقامة لكنﻪ كان قﻭﻱ ﺍلبنية،ﺫﺍ بشﺭﺓ ﺤمراء متﻭﺭﺩﺓ ﺍللﻭﻥ ،كان ذا
علم وأدب تلقاهما منﺫ ﺼـﻐﺭه على يد ﻭﺍلﺩتﻪ ﺃﺩهيلﺩ ،ﺇلى جانﺏ ﺯﻭجتﻪ ﺍلتي كانت
تﺤثﻪ على ﻁلﺏ ﺍلعلﻡ  .تﻭلى ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني ﺍلعﺭﺵ عاﻡ  ،973ﻭهﻭ في سﻥ ﺍلثامنة
عشﺭ ،ﻭلما كانت ﺃمﻪ ﺇيﻁاليـة ﻭﺯﻭجتﻪ بيﺯنﻁية فقﺩ كان ﺍهتمامﻪ بإيﻁاليا أكثر مما
كان عليﻪ ﺃبﻭه (.)59

ﺤاﻭل ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني ﺇقﺤاﻡ ﺍلجانﺏ ﺍلﺭﻭﺤي كمذهب ﻭمبﺩﺃ للﺩﻭلة ،فجعل الكنيسة تﺤﺕ

سيﻁﺭتﻪ ﺍلملﻜية ﺍلمباشﺭﺓ بمنﺤﻬا ﺭقابة ﺩينية ﺫﺍتية مستقلة بعيﺩاً عﻥ ﺃﻱ ﺇشﺭﺍﻑ

ملكي ،ﻭبﺫلﻙ ﺍستﻁاﻉ ﺃﻥ يضع ﺤﺩﺍﹰ لﻁمع ﻭجشع النبﻼء ممﻥ كانوا يعملون على

مﺼاﺩﺭﺓ ممتلﻜاﺕ ﻭهباﺕ ﺍلﻜنيسة ،ﻭفـي نفﺱ ﺍلﻭقﺕ ﺍستبﺩل ﺍلﻜﻭنتاﺕ بأساقفة
ﻭﺭهباﻥ عملﻭﺍ كعمﻼء للسلﻁة ﺍلملﻜية ،وكمﺼدر ﺃساسي لجبي ﺍلضﺭﺍئﺏ لﺼالح

ﺍلﺨﺩماﺕ العسكرية  .ﻭبﺫلﻙ ﺍتبع ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني سياسة ﻭﺍلﺩه في االستعانة باألساقفة
ﻭﺭجال ﺍلﺩيﻥ مﻥ جﻬة ،ﻭﺍلعمل على تفتيﺕ ممتلﻜاﺕ كبار األمراء مﻥ جﻬة ﺃﺨﺭﻯ

.ﻭﻭﺼل ﺍلتﺤالﻑ بيﻥ ﺍلﻜنيسة ﻭﺍلملﻜية ﺃعلى مﺭﺍتبﻪ في عﻬﺩ ﺃﻭتـﻭ ﺍلثـاني عنـﺩما قـاﻡ
بتأسيﺱ ﺃسقفياﺕ ضﺨمة ومركزية (.)60

تجﺩﺩﺕ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍلتمﺭﺩ بيﻥ الدوقات ﺨاﺼة في بافاﺭيا ﻭسﻭﺍبيا  ،نتيجـة نﺯﺍﻉ
ﺤﺩﻭﺩﻱ سابﻕ بيﻥ لﻭﺩﻭلﻑ بﻥ ﺃﻭتﻭ ﺍألﻭل ،ﻭهنﺭﻱ ﺃﺨﻭ ﺃﻭتﻭ ﺍألﻭل،وتجﺩﺩ هذا

النزاع في عﻬﺩ ﺃبنائﻬﻡ اذ كان بيﻥ ﺃﻭتﻭ بﻥ لﻭﺩﻭلﻑ ،وهنﺭﻱ بﻥ هنﺭﻱ ﺍألﺥ ﺍلﺫﻱ
كان يسمى (بﻬنﺭﻱ ﺍلﺨﺼﻡ) ،ﺃما ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني فقﺩ ﺤﻜﻡ لﺼالح ﺍبﻥ ﺃﺨيﻪ ﺃﻭتﻭ .ﻭبﺫلﻙ
ﺤاﻭل (هنﺭﻱ ﺍلﺨﺼﻡ) ﺃﻥ يثيﺭ ﺍلﻜﺭﺍهيـة ﺍلﺩينيـة فـي ﺼـﺩﻭﺭ ﺍلبافاﺭييﻥ ﻭﺍلقياﻡ بتمﺭﺩ
مفتﻭﺡ ،عﻼوة على ﺫلﻙ تﺤالﻑ مع بﻭليسلﻭ البوهيمي ﻭقضى ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني سنﻭﺍﺕ
عﺩيﺩﺓ مﻥ ﺤكمة في مﺤاﺭبة ﻁمﻭﺤاﺕ ﺍبﻥ عمﻪ (هنري الﺨﺼم ) ﺤتى نجح في
ﺇﺨماﺩ ﺫلﻙ ﺍلتمﺭﺩ ،ﻭﺍستﻐل ﺍلفﺭﺼة إلضعاﻑ بافاﺭيا عﻥ ﻁﺭيﻕ سلﺦ بعﺽ ﺃجﺯﺍئﻬا
ﺍلشمالية ﻭﺍلشﺭقية عنﻬـا .ﻭهﻜﺫﺍ ﺍنتﺼﺭ ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني ﻭلﻡ يﺼاﺩﻑ بعﺩ ﺫلﻙ متاعﺏ

كبيرة في ألمانيا (.)61
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ﺃما على مستوى العﻼقات الﺨارجية  ،فقد ﻭفﻕ في ﺍلﺤﺼﻭل على والء الدنمركيين

ﻭﺍلنﺭﻭيجييﻥ ﻭﺍستﻁاﻉ ﺍلمﺤافﻅـة علـى عﻼقاﺕ جيﺩﺓ مع ملﻙ بﻭلنﺩﺍ ،كما ﺃجبﺭ ملﻙ

فﺭنسا على االعتراف ﺍلﺩﺍئﻡ بتسليﻡ ﺍللﻭﺭيﻥ للمملﻜة ﺍأللمانية في عاﻡ  ،980ﻭقﺩ تﻭﺝ
ملﻜاﹰ على ﺍلﺭﻭماﻥ  .أما نشاط ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني الرئيس فكان في (ﺇيﻁاليا) ﺍلتي ﻅلﺕ
ميﺩﺍناﹰ للفﻭضى؛ نتيجـة ألﻁماﻉ األمراء مﻥ جﻬة وغارات ﺍلمسلميﻥ مﻥ جﻬة

أﺨرى(.)62

ﺍستﹸﺩعى اوتو الثاني ﺇلى ﺇيﻁاليا؛ بسبﺏ تمﺭﺩ وقع

فيﻬـا ،ﺤيـﺙ ﺍغتـﺼﺏ

كرسنتيوس  Crescentiusﺃقﻭﻯ أمراء ﺭﻭما ،ﺤﻜﻭمة ﺭﻭما مﺤاﻭالﹰ إﺤياء مجد

اإلمبراطورية ﺍلﺭﻭمانيـة ﺍلقﺩيمة بفﺭﺽ نفسﻪ قنﺼﻼً على ﺭﻭما ،فأمﺭ باغتيال ﺍلبابا
بندكت ﺍلساﺩﺱ ثﻡ استبدل بﻪ شﺨﺼاً ﺁﺨﺭ مﻥ ﺨاﺼتﻪ يسمى بونيفاكس ﺍلساﺩﺱ.
فعبﺭ ﺃﻭتﻭ جبال ﺍأللﺏ سنة  ،980ثﻡ ﺃعفى ﺍلبابا ﺍلجﺩيﺩ مـﻥ منﺼبﻪ ثﻡ عيﻥ ﺍلبابا
بندكت ﺍلسابع ،ﻭعفا عﻥ كرسنتيوس

()63

.

ﺍستﻐل ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني فﺭﺼة ﻭجﻭﺩه في ﺇيﻁاليا ﻭقاﻡ بﺤملة على األجزاء ﺍلجنﻭبيـة مـﻥ

ﺇيﻁاليا ﻭﺫلﻙ لتﺤقيﻕ غﺭضيﻥ  :ﺍألﻭل ﻁﺭﺩ ﺍلمسلميﻥ ﺍلﺫيﻥ عبﺭﻭﺍ مﻥ ﺼـقلية
ﻭهـﺩﺩﻭﺍ بنفنتـﻭ  ،Bnventoﻭﺍلثاني  :تأكيد ﺤقﻭقﻪ ﻭﺤقﻭﻕ ﺯﻭجتﻪ تيوفانو في جنﻭﺏ
ﺇيﻁاليا بعﺩ ﺃﻥ عاﺩﺕ ﺍلﺩﻭلة ﺍلبيﺯنﻁية ﺇلى ﺍلمماﻁلة في تلﻙ ﺍلﺤقﻭﻕ  .كان ﺍليﻭنانيﻭﻥ
في تلﻙ ﺍلفتﺭﺓ في ﺤﺭﺏ متﻭﺍﺼلة مع ﺍلمسلميﻥ لكنﻬم اتﺤدوا ضد عﺩﻭهﻡ (ﺃﻭتﻭ

ﺍلثاني) (.)64

ﺤقق ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني نﺼ ار في ﺤﺭبﻪ بجنﻭﺏ ﺇيﻁاليا ) ،)982-981فاستﻭلى على
كثير مﻥ ﺍلمﺩﻥ ﺍلبيﺯنﻁية مثل سالﺭنﻭ  ،Salernoﻭبـاري  Bariﻭتـاﺭنتﻭ .Taranto
كما ﺃنـﺯل هﺯيمة بالمسلميﻥ عنﺩ قﻁﺭﻭﻥ  ،Cotroneﻭقﹸتل في المعركة ﺃبﻭ ﺍلقاسﻡ
ﺃميﺭ ﺼقلية  .والتقى مﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ جيﺵ ﺃﻭتﻭ مع ﺍليﻭنانييﻥ بالقﺭﺏ مﻥ شاﻁئ ﺍلبﺤﺭ
بجﻭﺍﺭ منﻁقة باسـانتيلﻭ ،ﻭبشكل مفاجئ قام المسلمون بالﻬجوم على اإلمبراطورية من
الﺨلف  ،ﻭما كان منﻪ ﺇال ﺃﻥ فرناجيﹰا بﺤياتﻪ (.)65
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كانت تلﻙ ﺍلﻬﺯيمة الكارثة ﺍألﻭلى مﻥ نﻭعﻬا في تاﺭيﺦ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية االوتية  ،ﺇﺫ

ﺃنﻬا قضﺕ لمدة قﺭنيﻥ على سياﺩﺓ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﺍلﻐﺭبية في ﻭسﻁ ﺇيﻁاليا ﻭجنﻭبﻬا
ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍلﻜاﺭثـة عنـﺩما جاءت األﺨبار ﺇلى اإلمبراطورية بتﺤﺭﻙ السﻼف على نﻬﺭ

ﺍأللﺏ،بعﺩ ﺃﻥ ﺃعلنﻭﺍ ﺍﺭتﺩﺍﺩهﻡ ﺇلى الوثنية ،ﻭﺫبﺤﻭﺍ كثي اًر مﻥ ﺭجال ﺍلﻜنيسة ،ﻭﺩمﺭﻭﺍ
ﺍلﻜنائﺱ  .ﺇلى جانﺏ ﺫلﻙ ﺃقاﻡ ﺍلملﻙ ﺍلبﻭلنـﺩﻱ ﺍلجﺩيـﺩ بﻭليسلي كروبري ﺤاجﺯﺍﹰ بيﻥ

األلمان ﻭبيﻥ مﻁامعﻬﻡ في ﺍلشﺭﻕ لمﺩﺓ قﺭﻥ كامل مﻥ ﺍلﺯماﻥ لﺫلﻙ عقﺩ اإلمبراطور
ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني مجمعاﹰ في فيﺭﻭنا  Veronaعاﻡ  ،983ﻭقﺭﺭ المجتمعون ﺍلتضامﻥ تﺤﺕ

ﺯعامة ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭ؛ لشﻥ ﺤﺭﺏ ثانية ضﺩ ﺍلمسلميﻥ،ﻭفي أثناء االستعدادات لتﻙ

ﺍلﺤﺭﺏ ماﺕ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭ في ﺩيسمبﺭ عاﻡ  983ثﻡ ﺩفﻥ بكنيسة ﺍلقﺩيﺱ بﻁﺭﺱ في

روما (.)66

ﺩ -ﺃﻭﺘﻭ ﺍلﺜﺎلﺙ ).)1002-983 Otto III
بعد وفاة اوتو الثاني  ،ﺨلفﻪ على الﺤكم ابنﻪ الطفل ( اوتو الثالث) الذي لم يتجاوز

الثالثة من عمره  ،لذلك واجﻬت المملكة عدة تمردات تطالب بالعرش األلماني  ،ففي
الشمال قام السﻼفيون في منطقة األلب بتمرد تنﺞ عنﻪ تدمير معظم المستعمرات

األلمانية التيُ نشأﺕ في ﺍلمنﻁقة  ،فاستولوا على مﺩﻥ مﻬمة  ،كما بﺩﺃ ﺍلمجﺭيﻭﻥ
يتﻭﺤﺩﻭﻥ مﻥ جﺩيﺩ تﺤﺕ قياﺩﺓ ستيفﻥ ﺍألﻭل  Stephen Iﺍلﺫﻱ توجﻪ ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني

بيﺩيـﻪ .ﺃمـا الدنمارك فقﺩ ﺍنشقﺕ عﻥ ﺍلمسيﺤية ﻭقاﻡ ﺤاكمﻬا سﻭيﻥ فﻭﺭﻙ بيـﺭﺩ
) ،(Sweyn Fork Beardالذي كان قﺩ عﺯل ﻭﺍلﺩه المسيﺤي واﺤيا ﺍلفﺭﻕ ﺍلﻭثنية

ﺍلقﺩيمة ،باجتياﺡ ﺍلمستعمﺭﺍﺕ األلمانية في ﺍلﺩنماﺭﻙ ﻭﺤﺭﺭها مﻥ األلمان (.)67

في تلﻙ األثناء قاﻡ هنﺭﻱ ﺨﺼم ﺃﻭتﻭ ﺍلثاني بﻁلﺏ ﺍلﻭﺼـاية على عﺭﺵ ﺃﻭتﻭ

ﺍلثالﺙ لكونﻪ ﻁفﻼﹰ ثﻡ قاﻡ بأسﺭه  ،نﻅﺭﺍﹰ ألﻥ مبﺩﺃ ﺍلﻭﺭﺍثة لﻡ يتﺤقﻕ قانونياً بعﺩ ،غيﺭ
ﺃﻥ ما كان لألسرة مﻥ مﻜانة ﻭمـا للﺤﻜﻭمة ﺍلتي ﺃقامتﻬا األسرة مﻥ قﻭﺓ ،ﺃﺩﻯ ﺇلى

ﺍﺨتياﺭ ﺃﻭتﻭ ﺍلثالﺙ ليﺨلﻑ ﺃباه على ﺍلﺤﻜﻡ  .ﻭبفضل تأييد رجال ﺍلﺩيﻥ  ،ﺨﺼﻭﺼﹰا

ﺭئيﺱ ﺃساقفة ماينﺯ؛ ﺼاﺭﺕ ﺍلﻭﺼاية لﻭﺍلﺩتﻪ تيوفانو  ،ﺍلتي كان لﻬا ﺍلتأثيﺭ ﺍلقﻭﻯ

في تﺭبيتﻪ  ،ﺤيﺙ نشأ متأثﺭﺍﹰ بالروح ﺍلبيﺯنﻁية ﻭتقاليﺩها ﺍلتي ﺍسـتقاها منﻬـا .
ﻭﺍستمﺭﺕ ﺍلﻭﺼاية عليﻪ ثﻼث عشﺭﺓ سنة تمﻜنﺕ ﺨﻼلﻬا تيوفانو مﻥ ﺼبغ البﻼط
مجلة مداد اآلداب | 389

أ .م  .د .أروى خالد علي مصطفى
()68

ﺍأللماني بجانـﺏ مﻥ ﺍلﺤضاﺭﺓ ﺍلبيﺯنﻁية ،ﻭﺯﺍﺩﺕ مﻥ ﺭﻭﺡ ﺍلنﻬضة ﺍلفنية واألدبية

.

قاﻡ على تﺭبية ﺃﻭتﻭ ﺍلثالﺙ ﻭتعليمﻪ بعﺽ كبار األساقفة  ،ﺍلﺫيﻥ كفلوه بالتعليﻡ
ﺍلﺭﺍقـي ،ﻭبثﻭﺍ فيﻪ ﺭﻭﺡ ﺍلﺤماسة للكنيسة  ،وكان مﻥ ﺃبﺭﺯ ﺃﻭلئـﻙ جﺭبـﺭﺕ
ﻼ
) ،(Gerbertﻭهـﻭ ﺃبـﺭﺯ ﺍلمﺨتﺼيﻥ في الكﻼسيكيات في زمانﻪ كان جﺭبﺭﺕ ﺭج ﹰ
فﺭنسيا ،ﹰ ﻭهﻭ ﻭﺍﺤﺩ مﻥ ﺃعﻅـﻡ علماء عﺼﺭه  ،فقﺩ ﺩﺭﺱ في ﺃسبانيا اإلسﻼمية
(ﺍألنﺩلﺱ)  ،ﻭﺍستﻁاﻉ ﺃﻥ يقيﻡ عﺩﺓ ﺃجﻬﺯﺓ ملﻜية ﺃﺩﺨـل بﻬا ﺍلﻐﺭﺏ األوربي ألﻭل مﺭﺓ
في مجال الﺤسابات الفلكية  ،ﻭجﺭبﺭﺕ هﻭ ﺍلﺫﻱ عﺭﻑ فيما بعﺩ باسﻡ ﺍلبابا سيلفستﺭ
ﺍلثاني )  (Sylvester IIفي عاﻡ  999ﻭﺍسﻡ سلفستﺭ كان يﻁلﻕ على ﺍلبابا ﺍلﺫﻱ
كان ﺯمﻥ قسﻁنﻁيﻥ،ﻭهﻭ ﺍلبابا ﺍلﺫﻱ ﺤﻭل ﺃﻭل ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭ ﺭﻭماني (قسﻁنﻁيﻥ) ﺇلى
المسيﺤية (.)69
لقﺩ ﺃلﻬﻡ جﺭبﺭﺕ تلميﺫه اوتو الثالث بإقامة إمبراطورية ﻭبابﻭية تﺤﻜمـاﻥ ﺍلعـالﻡ

ﺍلمـسيﺤي بمعنى ﺃﻥ يجعل ﺃﻭتﻭ نفسﻪ ملﻜاﹰ مقﺩساﹰ تﻜﻭﻥ لﻪ ﺍلسيﻁﺭﺓ على ﺍلشﺅﻭﻥ
ﺍلﺩينية ﻭﺍلـسياسية معـاﹰ  .فأﻁلﻕ على نفسﻪ (ﺨاﺩﻡ ﺍلﺭسل)  .ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ يجعل ﺭﻭما
قاعﺩﺓ ﺍلﺤﻜﻡ ﻭﺤاضﺭﺓ ﺍلعالﻡ ﻭعاﺼمة ﺍلمملﻜة بعﺩ ﺃﻥ ﺃﺼبﺤﺕ كنيستﻬا أم ﺍلﻜنائﺱ

ﺍلﻐﺭبية جميعﹰا؛ فقاﻡ بتشييﺩ قﺼﺭ ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭﻱ جﺩيﺩ فيﻬا ﻭﺍتﺨـﺫها عاﺼمة لﻪ ﻭقضى
ﺃﻭتﻭ ﺍلثالﺙ ﺤﻜمﻪ غاﺭقاﹰ في أﺤﻼم ﺍلماضي ،بعيﺩﺍﹰ عﻥ ﺍلﻭﺍقع ﻭﺍلﺤقائﻕ ﺍلتي ﺃﺤاﻁﺕ

بﻪ ،فأقاﻡ معﻅﻡ ﺃيامﻪ في ﺇيﻁاليا ﺍألمﺭ ﺍلﺫﻱ ﺃضﺭ بﻬيبتﻪ في ألمانيا ،ﺤتـى فقد مﻜانتـﻪ

فيﻬا (.)70

مﻥ جﻬة ﺃﺨﺭﻯ قاﻡ ﺃﻭتﻭ ﺍلثالﺙ بملء ﺍلﻭﻅائﻑ ﺍلﺤﻜﻭمية ﻭﺍإلﺩﺍﺭية ﻭﺍلﻜنسية في

ألمانيا ﻭﺇيﻁاليا بمﻭﻅفيﻥ معﻅمﻬﻡ مﻥ األلمان؛ مما تسبﺏ بالعداء بينﻪ ﻭبيﻥ
ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍلبيﺯنﻁي،ﻭبينﻪ ﻭبيﻥ جميع ﺍإليﻁالييﻥ من مﺨتلﻑ ﺍلﻁبقاﺕ،وعلى

ﺍلﺭغﻡ مﻥ ﺫلﻙ فإنﻪ لﻡ ينل تعـاﻁﻑ ﺍللـﻭﺭﺩﺍﺕ األلمان معﻪ ،فلﻜﻭنﻪ غريباً في ﺇيﻁاليـا،
ﻭﻭﺤيﺩاً في ألمانيا  ،لﻡ ينجﺯ ﺃﻭتﻭ ﺍلﻜثيﺭ ال لنفسﻪ ﻭال لمملﻜتﻪ .بل ﺇﻥ ﺤركات

ﺍلتمﺭﺩ ﺍلتي نتجت عن تﺼرفاتﻪ أﺼابت من ﺨلفﻪ بمشكﻼتﻪ (.)71
ماﺕ ﺃﻭتﻭ ﺍلثالﺙ عاﻡ  1002بقﺭﺏ مﺩينة ﺭﻭما  ،ﻭعمﺭه ﺍثنـاﻥ ﻭعـشﺭﻭﻥ
عامـاﹰ فقط  ،ثﻡ لﺤﻕ بﻪ سلفستﺭ ﺍلثاني بعﺩ سنة  .ﻭمجمل القول  ،ان اوتو الثالث كان
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رجﻼ فطريا ﺤالما  ،قضى ﺤكمﻪ غارقا في أﺤﻼم الماضي  ،بعيدا عن الواقع
والﺤقائق التي أﺤاطت بﻪ التي فقد مكانتﻪ فيﻬا عند وفاتﻪ (.)72
ﻫـ -ﻫﻨﺭﻱ ﺍلﺜﺎﻨي ).)1024-1002 Henry II

انتقل الﺤكم بعد وفاة ﺃﻭتﻭ ﺍلثالﺙ ﺇلى فﺭﻉ ﺁﺨﺭ مﻥ ﺍألسﺭﺓ ﺍلسﻜسﻭنية،
وهو هنﺭﻱ ﺍلﺫﻱ كان ﺩﻭقاﹰ لبافاﺭيا  ،ﺤيﺙ كان هنﺭﻱ ﺍبﻥ عﻡ ﺃﻭتـﻭ هـﻭ ﺍلﻭﺭيـﺙ
ﺍلشﺭعي ﺍلﻭﺤيﺩ لﻪ على ﺍلعﺭﺵ(. )73
لﻡ يﺤﻅ ﺍلملﻙ ﺍلجﺩيﺩ بنﺼيﺏ مﻥ قﻭﺓ ﺃسﻼفﻪ (االوتيين) ﺃﻭ نشاﻁﻬﻡ  ،ﺫلﻙ ﺃنﻪ لﻡ
يتﻡ تﻭليتـﻪ عﻥ ﻁﺭيﻕ وراثة ﺁبائﻪ  ،ﻭﺇﻥ كان ﺤفيﺩ ﺃﻭتﻭ ﺍألﻭل ،كما ﺃﺤﺱ بأﻥ ﺍلفضل
في ﺍﺨتياﺭه يﺭجـع ﺇلى ﺃقﻁاﺏ ﺍلﺩﻭلة ﺍأللمانية مﻥ كنسيين ﻭعلمانييﻥ ،ﻭمﻥ ثﻡ لﻡ
يﺤاﻭل ﺃﻥ يتبع سياسـة ﺍسـتبﺩﺍﺩية مثل ﺃسﻼفﻪ ﺍلملﻭﻙ السكسون ﺍألﻭﺍئل ،بل ﺍﺨتاﺭ ﺃﻥ
يﺤﻜﻡ عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلمجالﺱ االستشارية (.)74

تابع هنﺭﻱ سياسة ﺃسﻼفﻪ في ﺍلتقﺭﺏ ﺇلى ﺭجال ﺍلﺩيﻥ  ،ﻭفي تـﺩعيﻡ ﻭتقﻭيـة
سـيﻁﺭتﻪ ﺍلملﻜية على ﺍلﻜنيسة؛ فعمل على قمع سيﻁﺭﺓ النبﻼء على ﺍلمﻜاتﺏ ﺍلﻜنسية
ﻭﺍلﺩينية مﺤـﺭﺭﺍﹰ ﺍلتـاﺝ مﻥ االعتماد على ﺃﻱ نبيل ﺃﻭ لﻭﺭﺩ مﻥ ﺍللﻭﺭﺩﺍﺕ ،ﻭﺍستﺨﺩﻡ
األساقفة كأداة لﻪ في تنفيﺫ سياستﻪ ﺍلﺩنيﻭية ﺤتى ﺼاﺭﻭﺍ ممثليﻥ للسلﻁة
ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية في مناﻁﻕ نفﻭﺫهﻡ .كان هنﺭﻱ ﺍلثاني ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍأللماني ﺍلﻭﺤيﺩ
ﺍلﺫﻱ ﺤاﺯ على لقﺏ قﺩيﺱ ،ﻭلـﻡ يﺤـﺼل عليﻪ بسبﺏ ﻭﺭعﻪ فﺤسﺏ ،ﻭلﻜﻥ ﺃيضﹰا
لﺤماستﻪ تجاه ﺇﺼﻼﺡ الكنيسة وكان ﺫلـﻙ بـﺩﺍفع مـﻥ ﺯﻭجتﻪ التقية كاينﻐوندي
.)75( Kaenogondi
ﻭفيما يتعلﻕ بالسياسة ﺍلﺨاﺭجية فقﺩ أﺨذت ﺤﺭﻭبﻪ ضﺩ السﻼف ﻭﺍلبﻭلنﺩييﻥ جانبﹰا
كبي اًر مﻥ ﺍهتمامﻪ  ،فقﺩ ﺃﺨﺫ بﻭليسﻼﻑ ) (Boleslavﺤاكم بﻭلنﺩﺍ ،بالعمل علـى تﻭﺤيـﺩ
ﺍلشعﻭﺏ السﻼفية )بﻭهيميا ﻭهنﻐاﺭيا) تﺤﺕ سيﻁﺭتﻪ ؛ ليجعل منﻬا قﻭﺓ عﻅمى تﻁﺭﺩ

األلمان ﺇلى ما وراء نﻬﺭ ﺍأللﺏ  ،فﺩفع ﺫلﻙ هنﺭﻱ ﺇلى ﺇشعال فتيل ﺍلﺤﺭﺏ ،
وﺍستﻁاﻉ ان يبسط سيﻁﺭتﻪ على بوهيميا ﻭهنﻐاﺭيا ،لكنة هزم ﺃماﻡ بولسﻼف ،ﺍلﺫﻱ
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هزم األلمان في سلسلة ﺤمﻼﺕ ،ﻭﺍﺩعـى لنفسﻪ استقﻼل بﻭلنﺩﺍ ﻭنﺼﺏ نفسﻪ ﺤاكما
عليﻬا (.)76
ﺇﻥ ﺨﻁﺭ ﺍلبﻭلنﺩييﻥ لﻡ يﺼﺭﻑ هنﺭﻱ ﺍلثاني عﻥ شﺅﻭﻥ ﺇيﻁاليا ،اذ ﺃﺩﺕ ﻭفـاﺓ
سلفستر ﺍلثاني ﺇلى ﺃﻥ تقع ﺍلبابﻭية تﺤﺕ ﺭﺤمة أمراء ﺭﻭما مﻥ ال الكرسكنتي
) (Crescentiusوتقطعت أوﺼال ايطاليا فنﺼﺏ ﺃﺭﺩﻭيﻥ ) (Ardoinﺤاكم أف ار
 ivreaنفسﻪ ملﻜاﹰ اليطاليا بعﺩ ﺃﻥ هﺯﻡ جيشاﹰ ﺃﺭسلﻪ هنﺭﻱ لمﻼقاتﻪ عاﻡ ،1008
بينما قاﻡ كونتات توسكلم ) (Tusculmفـي ﺭﻭمـا بمﺤاوالت بسﻁ ﺍلسيﻁﺭﺓ عليﻬا؛ فقاﻡ
هنﺭﻱ بثﻼﺙ ﺤمﻼﺕ عبﺭ شبﻪ ﺍلجﺯيﺭﺓ االيطالية كما قـاﻡ بﻬﺯيمة ﺃﺭﺩﻭيﻥ ﻭﺃﺤﺭﻕ
مﺩينة بافيا ) ،(Paviaﻭلﻜنﻪ ﺍضﻁﺭ للﺭجﻭﻉ ﺇلى ألمانيا؛ بـسبﺏ ﺍلقﻼقـل
واالضطرابات ﺍلتي ﺍنﺩلعﺕ في بﻭهيميا  .ﻭفي عاﻡ  1014ﻭﺼل هنﺭﻱ ﺇلى ﺭﻭما،
ثﻡ تﻭجﻪ ﺍلبابا بندكت الثامن  Benedict VIIIﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭﺍﹰ على ﺭﻭما ،ﻭسيﻁﺭ على
شﺅﻭﻥ ﺍلﺤﻜﻡ فيﻬا  .ﻭفـي عـاﻡ  1020ﺯﺍﺭ ﺍلبابا ألمانيا ،لتﺩشيﻥ ﺃسقفية بابنبيرغ
) (Babenbergﺍلتي قاﻡ هنﺭﻱ بإنشائﻬا (.)77
قام البابا بندكت الثامن باستدعاء هنري الثامن ما بيﻥ عامي 1022-1021؛

لمسانﺩتﻪ في تنفيﺫ ﺍلمﺨﻁـﻁ ﺍلبابﻭﻱ ضﺩ ﺍلبيﺯنﻁييﻥ في ﺃبﻭليا ) (Apuliaعلـى ﺃﻥ

يقﻭﻡ هنﺭﻱ ﺍلثاني بﺤملة شاملة على ﺇيﻁاليا؛ إلقﺭﺍﺭ ﺍألﻭضاﻉ فيﻬا ،وفعﻼً قـاﻡ
اإلمبراطور بﺤملتﻪ سنة  1021ﺤتى ﺍستﻁاﻉ ﺇﺨضاﻉ شمال ﺇيﻁاليا ﻭﻭسﻁﻬا ،ﻭلﻜﻥ
مﺭضاﹰ تفشى بيﻥ ﺭجالﻪ في ﺃبﻭليا؛ فاضطر ﺇلى ﺍلعﻭﺩﺓ ﺇلى ألمانيا في ﺍلعاﻡ ﺍلتالي

قبل ﺃﻥ يـستقﺭ ﺍلمﻭقـﻑ تمامـاﹰ فـي ﺇيﻁاليا  .لم تكن العﻼقة ﺤسنة بيﻥ ﺩﻭقاﺕ ﺇيﻁاليا
ﻭهنﺭﻱ ،ﺇﺫ ﻅﻬﺭﺕ بعﺽ القﻼقل ﻭﺍلشعﻭﺭ بعﺩﻡ ﺍلثقة ﺍلمتباﺩل ،ﺨاﺼة ﺃﻥ ﺃﻭلئﻙ

الدوقات ﺃجبﺭﻭﺍ للﻭقﻭﻑ بجانﺏ بعﺽ كبار ﺭجال ﺍلﻜنيسة ﺍلـﺫيﻥ لﻡ تعجبﻬﻡ ﺤركة
ﺍإلﺼﻼﺡ ﺩﺍﺨل ﺍلﻜنيسة (.)78

كذلك ﻅﻬﺭ العداء بيﻥ األساقفة والنبﻼء مﻥ جﻬة ،ﻭبيﻥ كبار النبﻼء ﻭﺼﻐاﺭهﻡ

مﻥ جﻬـة ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭبيﻥ ﺍلمﺩﻥ ﻭبعضﻬا ﺍلبعﺽ ،ﺃﻭ بينﻬا ﻭبيﻥ ﺍلسلﻁاﺕ ﺍإلقﻁاعية

مﻥ جﻬة ثالثة ،ممـا ﺃﺩﻯ ﺇلى جعل ﺍلﺤال مضﻁﺭباﹰ في ﺇيﻁاليا؛ نتﺞ عنﻬا ﻅﻬﻭﺭ

ﺤركة معاﺭضة ضﺩ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭ ﻭﺍلبابـا ،ﻭلﻜﻥ ﺍلبابا بندكت ﺍلثامﻥ قد توفي سنة
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 ، 1024ثﻡ لﺤق بﻪ هنﺭﻱ ﺍلثـاني في ﺍلعاﻡ نفسﻪ ﻭﺫلﻙ قبل ﺃﻥ تتأجﺞ ناﺭ ﺍلفتنة ضﺩ
اإلمبراطور (.)79

 -3ﺍألسﺭﺓ ﺍلسﺎلﻴة (ﺍلﻔﺭﺍﻨﻜﻭﻨﻴة .)1106-1024
ﺃ -كوﻨراد ﺍلﺜﺎﻨي ).)1039-1024 Conrad II

عنﺩما تﻭفي هنﺭﻱ ﺍلثاني عاﻡ  1024ﺩﻭﻥ ﻭﺭيﺙ للعﺭﺵ ،ﺍﺨتاﺭ النبﻼء ﺃقـﺭﺏ

ﺃقاﺭبـﻪ مﻥ سﻼلة ﺍلعائلة ﺍلملﻜية ﻭهﻭ كونراد ﺍلثاني ﺤاكم فرانكونيا ﻭهﻭ مﻥ ﺃﺤفاﺩ
اوتو األول مﻥ ناﺤية ﺍألﻡ ،ﻭبﺫلﻙ فقﺩ ﺍفتتح كونراد ﺃﻭل سﻼلة ﺃباﻁﺭﺓ اإلمبراطورية

وكان ﺍلفاﺭﻕ كبي اًر بيﻥ هنﺭﻱ ﺍلثاني وكونراد ﺍلثاني ،ﺇﺫ كان كونراد جنﺩياﹰ ﻭمﺤاﺭبـﹰا
ﻭﺭﺃﻯ لﺫتـﻪ ﺍلﻜبـﺭﻯ فـي ﺤيـاﺓ ﺍلمعسﻜﺭﺍﺕ ال في ﺍلمناقشاﺕ ﺤﻭل ﺍلمسائل ﺍلﺩينية؛
ألﻥ ﺍلﺤﺭﺏ كانت في نﻅﺭه ﺍلﻭسيلة ﺍلﻭﺤيـﺩﺓ ﺍلتي تضمﻥ نفﻭﺫه اإلمبراطوري كما كان

كونراد يتﺤلى بالﺤﻜمة ﻭﺍلﺩبلﻭماسية ﺍلفﻁنـة ،ﻭقـﺩ ذكره ﺍلتاﺭيﺦ بأنﻪ ﺍلملﻙ ﺍلﻭﺤيﺩ مﻥ

ملﻭﻙ ﺍلعﺼﺭ ﺍلﻭسيﻁ ﺍلﺫﻱ لﻡ يﺭتﻜﺏ ﺍلﻜثيﺭ مﻥ األﺨطاء وكان لتلﻙ ﺍلﺼفاﺕ فضل

في ﺭﺃﺏ ﺍلﺼﺩﻉ ﺍلﺫﻱ ﺃﺼاﺏ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﻭتﺤسيﻥ ﺃﺤﻭﺍلﻬا بشكل عام (.)80

ﺃعلﻥ االيطاليون أثناء مﺭﺽ هنﺭﻱ ﺍلثاني بأﻥ ﺤﻕ تﻭﺍﺭﺙ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية االيطالية
قـﺩ ﺍنتﻬى  ،فمنﺤﻭﺍ ﺍلتاﺝ لـ(هوف  ) Hoveابن ﺍلملﻙ روبرت  Robertملﻙ فﺭنسا،
ﺍلﺫﻱ ﺭفﺽ ﺫلﻙ ،بسبﺏ ﺨﻭفـﻪ مـﻥ ﺇغضاﺏ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﺍأللمانية ،لﻜﻥ االيطاليين
عاﻭﺩﻭﺍ ﺍلﻜﺭﺓ مﻥ جﺩيﺩ فمنﺤﻭﺍ ﺍلتاﺝ ﺇلـى ﺍبـﻥ ﻭلياﻡ  Williamﺩﻭﻕ اكيوتاني
 Aquitaineلذلك عبر كونراد جبال ﺍأللﺏ عاﻡ  1026وقضى في شمال ﺇيﻁاليا
عاماﹰ كامﻼً ثبﺕ فيﻪ نفﻭﺫه ﻭﺃﺨضع ﺨﺼﻭمﻪ ،ثﻡ قﺼﺩ ﺭﻭما ﺤيـﺙ توج هﻭ ﻭﺯﻭجتﻪ
تاﺝ ﺇيﻁاليا على يﺩ ﺍلبابا جون التاسع عشر .)81( john xix

وأثناء إقامتﻪ في ﺭﻭما ﺯﺍﺭه كل مـﻥ ﺭﻭﺩﻭلـﻑ الثالث  Rudolf IIIملـﻙ بﺭﺍغنـﺩﻱ

 Burgundyوكانوتي  canuteملﻙ ﺇنجلتﺭﺍ ،ﺍلﺫﻱ ﺃعجﺏ بﻬﻡ ﻭﺯﻭﺝ ﺍبنتﻪ كونﻬيلد
 gunhildمﻥ هنـﺭﻱ ابن اإلمبراطور كونراد ،ﻭبعﺩ ﺃﻥ ﺍستقﺭ السﻼم في هذا ﺍلج ﺀﺯ
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مﻥ ﺇيﻁاليا منح كونراد ﺍلمﺯيـﺩ مـﻥ ﺍألﺭﺍضي للنﻭﺭماﻥ Normans؛ شﺭيﻁة ﺃﻥ
يقﻭمﻭﺍ بﺤماية ﺍلﺤﺩﻭﺩ (.)82

ﺨﻼل غياب كونراد في ﺇيﻁاليا ﺤﺩﺙ تمﺭﺩ في سﻭﺍبيا  ،Swabianقاﻡ بﻪ إرنست
 Ernestﺍالبﻥ األكبر لﺯﻭجة كونراد ﺍلثاني (غيسيﻼ)  Giselaمﻥ ﺯﻭجﻬا ﺍألﻭل،
لﻜنﻪ ﺍستﻁاﻉ بسﻁ سـيﻁﺭتﻪ على سﻭﺍبيا مﻥ جﺩيﺩ ثﻡ ﺇعاﺩتﻬا ﺇلى سيﻁﺭﺓ ﺍلقبضة
ﺍلملﻜية ثﻡ قاﻡ بمنﺤﻬا ﺇلى ﺍبنﻪ هنﺭﻱ(. )83

ﺃما في ﺍلشﺭﻕ فقﺩ ﺭفﺽ ميسﻜﻭ  Mecsoابن بولسيﻼف ملﻙ بﻭلنﺩﺍ ﺍلجﺩيﺩ ،ان
يﺤلف يمـيﻥ الوالء لإلمبراطورية  ،ﻭقاﻡ بﻐﺯﻭ سﻜسﻭنيا ﻭتﺩميﺭ الكثير مﻥ ﺍلقﺭﻯ
ﻭﺇﺤﺭﺍﻕ كنائسﻬا عاﻡ  ،1029ﺇال ﺃﻥ كونراد لﻡ يساعﺩه ﺍلمﻭقﻑ في ﺇنﺯﺍل ضﺭبة
قاسمة بالبﻭلنﺩييﻥ؛ لﺫلﻙ ﺍنتﻬى ﺍلمﻭقﻑ بعﺩ ﺼـﺭﺍﻉ ﻁﻭيل بالﺼلح سنة  ،1031كما
شﹸﻐل كونراد ﺍلثاني بأمﺭ بﻭهيميا ﺍلتي كانت تﺭبﻁﻬا معﻪ عﻼقة ﺍلتبعية للﺩﻭلة
ﺍأللمانية ،ﺤين ساءت العﻼقات بيﻥ كونراد ﻭﺩﻭﻕ بﻭهيميا ،ﻭﻅلﺕ ﺍلفﻭضى ضـاﺭبة
ﺃﻁنابﻬا في بﻭهيميا ﺤتى عاﻡ  ، 1035كما ساءت العﻼقة ﺃيضاﹰ بيﻥ
ستيفﻥ  Stephenملﻙ هنﻐاﺭيا وكونراد ﺍلثاني؛ مما ﺍضﻁﺭ كونراد ﺇلى شﻥ هجﻭﻡ
على هنﻐاﺭيا عاﻡ  1030لكنﻪ لم ينجح في تﺤقيق النﺼر؛ لﺫلﻙ اكتفى بتﺤﺼيﻥ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﺍلمتاﺨمة للﻬنﻐاﺭييﻥ .واجﻪ كونراد معاﺭضة في ﺍللﻭﺭيﻥ ،ﺤيﺙ
ﺭفﺽ ﺃهلﻬا االعتراف بﻪ بعﺩ تتﻭيجـﻪ ملﻜـاﹰ ،لكنﻪ قضى على ﺫلﻙ ﺍلتمﺭﺩ ثﻡ ﺃعاﺩ
االستقرار ﺇلى ألمانيا تﺤﺕ سياﺩتﻪ (.)84
عاد كونراد في عاﻡ  1036ﺇلى شمال ﺇيﻁاليا؛ إلعادة ﺍلنﻅاﻡ فيﻬا؛ بسبﺏ اندالع
الﺤرب األهلية بين النبﻼء ،ألنﻪ كان يعتقد ان قوة نفوذ النبﻼء واألمراء كانت تﺤول
دون سيطرتﻪ على ايطاليا  ،باإلضافة الى ذلك ارتباط االفﺼال بسادتﻬم اإلقطاعيين،
ﻭضعﻑ ﺍلﺭﻭﺍبﻁ ﺍلتي تﺭبﻁ ﺃﻭلئﻙ ﺍألفﺼال( .)85ﻭغيﺭهﻡ مـﻥ عامـة ﺍلناﺱ
باإلمبراطور فاستطاع كونراد تقييﺩ ﺤركة النبﻼء بﻭضع نﻅاﻡ ملﻜي ﻭﻅيفي ﻭﺯﺍﺭﻱ
مﺅلﻑ مﻥ شﺨﺼياﺕ ﺤﻜﻭمية تقﻭﻡ على مﺭﺍقبة ﺍألﺭﺍضي واالقطاعات ،السيما
ﺍلتابعة للﻜنيسة (.)86
كان الوزراء من ﺍلمﺨلﺼيﻥ جﺩﺍﹰ لﻜﻭنﺭﺍﺩ ﻭﺍلمﻭﺍليﻥ بشﻜل كلي لﺼالح ﺍلـشأﻥ
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ﺍلملﻜـي  ،عملﻭﺍ بكفاءة عالية ﻭﺃﺼبﺤﻭﺍ بمثابة عنﺼﺭ مﻬم جﺩﺍﹰ في ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍأللمانيـة
،ﻭتعـاﻅﻡ شـأنﻬﻡ تﺩﺭيجياﹰ ﺤتى ﺃﺼبﺤﻭﺍ ﺫﻭﻱ سلﻁة فﻭﻕ سلﻁة ﺍلﻜﻭنتاﺕ والنبﻼء

إلقﻁـاعييﻥ .كذلك ناﺼـﺭ كونراد مبﺩﺃ تﻭﺭيﺙ ما بأيﺩﻱ ﺼﻐاﺭ ﺍإلقﻁاعييﻥ مﻥ

أقطاعات؛ ليﻬيئ لﻬﻡ قﺩﺭﺍﹰ مـﻥ االستقرار ﻭﺍلثباﺕ في ﻭجﻪ ساﺩتﻬﻡ ﺍإلقﻁاعييﻥ

الكبار،وكان تﻁبيﻕ مبﺩﺃ ﺍلﻭﺭﺍثة في ﺍإلقﻁاعاﺕ ﺍلـﺼﻐيﺭﺓ يـﺩعﻡ مبﺩﺃ تﻭﺭيﺙ ﺍلتاﺝ
اإلمبراطوري؛ فلجأ كونراد ﺇلى القضاء على كبار ﺍلﺩﻭقاﺕ ﻭسلبﻬﻡ مناﺼـبﻬﻡ

ﺍلﻭﺭﺍثية،فضﻼﹰ عﻥ ﺩعﻡ نفﻭﺫ األساقفة ﻭﺍلتمسﻙ بتقليﺩهﻡ تقليﺩﺍﹰ اعمى ،ﻭﺍستﺨﺩﺍمﻬﻡ
كأداة؛ للﺤـﺩ مﻥ بﻁﺵ كبار األمراء (.)87

بﺫلﻙ ﺍستﻁاﻉ كونراد ﺤل قوة ﺍإلقﻁاﻉ في مملﻜتﻪ،ﻭلﻡ يﻜﻥ لﺩيﻪ ﺃﺩنى تسامح في

تعاﻅﻡ ﺍلنبالة ﺍلتي ال هدف لﻬا ﺇال ﺍلسيﻁﺭﺓ على ﺍلملﻙ ،ﻭفي نفﺱ ﺍلﻭقﺕ تجاﻭﺯ
كونراد كل ﺍألعـﺭﺍﻑ؛ فقاﻡ بتعييﻥ مﻭﻅفيﻥ عاﺩييﻥ ممﻥ هﻡ ﺃﺩنى منﺯلة؛ لينﺼبﻬﻡ
موظفين كبا اًر تنﻬـاﺭ مـع قـﻭتﻬﻡ ﺍلمﺩعﻭمة مﻥ ﺍلملﻙ قﻭﺓ النبﻼء ﺍلﻁاغية ،ﻭقﺩ تعاﻅﻡ
هﻭ نفسﻪ كملك بعـﺩما ﻭضـع فﺭﺍنﻜﻭنيـا ﻭبافاﺭيا ﻭسﻭﺍبيا ﻭلﻭثﺭنجيا تﺤﺕ ﺤﻜمﻪ

ﺍلﺤاﺯﻡ كملك (.)88

ﻭيبﺩﻭ ﺃﻥ ﺫلﻙ ﺍلنجاﺡ ﺍلﺫﻱ ﺼاﺩفﻪ كونراد في تﻁبيﻕ تلﻙ ﺍلسياسة في ألمانيا

ﻭبﺭجنـﺩيا ﺩفعﻪ ﺇلى تﻁبيقﻬا في ايطاليا  ،فﻭجﺩ اإلمبراطور مسانﺩيﻥ جﺩﺩاً لﻪ مـﻥ
النبﻼء (ﺍلفالفاسـﻭﺭ) وهم مﻥ نبﻼء ﺍلﺩﺭجة ﺍلثانية ،ﻭﺍلﺫيﻥ تعﺭضﻭﺍ لﻼضطﻬاد على
يﺩ ﺍلساﺩﺓ الجدد الذين ظﻬروا أثناء اإلﺤداث في ايطاليا ،ﻭﺍﺼﻁﺩﻡ ﺃﻭلئﻙ األمراء

باألساقفة  ،ﺨاﺼة ﺭئيﺱ ﺃسـاقفة مـيﻼﻥ ( Milanهيﺭبﺭﺕ)  ،Herbertﺍلﺫﻱ تمتع

بمركز مستقل في أسقفيتﻪ ،ﻭﺃﺨﺫ يمني نفسﻪ بنفﻭﺫ سياسي ﺇلى جانﺏ نفﻭﺫه ﺍلﺩيني،

فﺭﺃﻯ األمراء في تﺤقيﻕ ﺃﻁماعﻪ قضاء على سلﻁانﻬﻡ؛ فثاﺭﻭﺍ ضـﺩه؛ ممـا ﺃﺩﻯ ﺇلى
ﺤﺭﺏ ﺃهلية تﻁلبﺕ سفﺭ كونراد ﺇلى شمال ﺇيﻁاليا؛ لتﻬﺩئة ﺍلمﻭقﻑ (.)89

قاﻡ كونراد بدعم األمراء ﺍلجﺩﺩ مﻥ ﺍإليﻁالييﻥ بإعﻁائﻬﻡ ﺯماﻡ ملﻜية ﺍإلقﻁاعـاﺕ ﺍلتـي
منﺤﻬﻡ ﺇياها بمثابة ضماﻥ والئﻬم لﻪ وﺨﻼفتﻪ في ﺇيﻁاليا ضﺩ كل ﻁاﺭﺉ ،لﻜﻥ ﺤلفاءه

في ﺇيﻁاليـا كانوا جاهليﻥ بفﻥ تشﻜيل ﺃقلية نبيلة مﻥ بيﻥ ﺍلجمﻬﻭﺭ ﺍلعﺭيﺽ في
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ﺇيﻁاليا ،ﻭبقـﻭﺍ بـﺩﻭﻥ تـأثيﺭ يذكر ﺇلى ﺃﻥ اعيدت ممالﻜﻬﻡ ﺍلجﺩيﺩﺓ ألﺼﺤابﻬا ﺍلتي
ﺤﺭمﻬﻡ منﻬا كونراد  .ماﺕ كونراد في ينايﺭ 1039؛ نتيجة ﺤمى ﺃﺼابتﻪ ﺨﻼل ﺤملة
على جنﻭﺏ ﺇيﻁاليا عـاﻡ 1038

()90

.

ان ﻭفاﺓ كونراد  ،قبل ﺃﻥ يتﻐلﺏ على مشﻜلة ﺇيﻁاليـا ،ال تقلـل مـﻥ نجاﺤﻪ ﺍلعاﻡ في
ﺍلنﻬﻭﺽ بالﻭﻅيفة اإلمبراطورية ،ﻭيﻜفي ﺃنﻪ ثبﺕ نفﻭﺫه اإلمبراطوري تثبيتاﹰ قﻭيـاﹰ جعل
ﺍبنﻪ يعتلي عﺭﺵ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية مﻥ بعﺩه ﺩﻭﻥ ﺃﻥ تعتﺭضﻪ ثﻭﺭﺓ ﺃﻭ فتنة،ﻭﺫلﻙ ألﻭل

مـﺭﺓ في تاﺭيﺦ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﺍلﺭﻭمانية ﺍلمقﺩسة(.)91
ﺏ -ﻫﻨﺭﻱ ﺍلﺜﺎلﺙ )1056-1039ﻡ).

ﺍعتلى عﺭﺵ ﺍلمملﻜة ﺍأللمانية في عاﻡ  1039ثﻡ عﺭﺵ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية ﺍلﺭﻭمانية

في عـاﻡ ،1046وهو ﺍبﻥ ﻭﺨليفة اإلمبراطور كونراد ﺍلثاني  .وكان قﺩ توج شريكاً في
ﺍلملﻙ مع ﺃبيﻪ في عاﻡ 1028؛ لﺫﺍ لﻡ تﻅﻬﺭ ﺃﻱ مشاكل أثناء تﻭليﻪ ﺍلعﺭﺵ (. )92
اكتسب هنﺭﻱ ﺍلﺨبﺭﺓ ﻭﺍلمﻬاﺭﺓ في إدارة دفة الﺤكم عﻥ ﺃبيﻪ  .وكان فتى باﺭعﹰا
وذكياً للﻐاية ﻭقﺩ ﻁﻭﺭ مﻬاﺭتـﻪ منـﺫ ﺼﻐﺭه؛ مما ﺃهلﻪ ﺇلى ﺃﻥ يﻜﻭﻥ ﺭجل ﺩﻭلة

ﻭجنﺩﻱ في ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ  ،كان هنﺭﻱ ُيدعى بـ( الملﻙ ﺍألسﻭﺩ)  ،ﻭقﺩ كان ﺍلملﻙ األكثر
تقﻭﻯ ﻭﺇﺤساناﹰ مﻥ بيﻥ ملﻭﻙ ﺍلعﺼﻭﺭ الوسطى .كان هﺩفﻪ تﺤﻭيل ألمانيا ﺇلى ﺤﻜﻭمة
ثيﻭقﺭﺍﻁية (ﺩينية) مﻭﺤﺩﺓ (.)93

هذا يدل على ﺃﻥ ﺍلﺤﻜاﻡ ﺍستﺨﺩمﻭﺍ ﺍلﺩيﻥ أداة ومﺤركاً للﺤكم؛ ألﻥ ﺍلﺩيﻥ هﻭ اكبر

مﺅثﺭ في ﺍلناﺱ،ﻭهﻭ ﺍلﻁﺭيقة ﺍلتي يسيﻁﺭ بﻬا الﺤاكم على شعبﻪ؛ ألﻥ ﺍلشعﺏ ﺇﺫﺍ
ﺍعتقﺩ بتـﺩيﻥ ﺤاكمﻪ ﻭﺇيمانﻪ تﺼبح ثقتﻪ بﻪ كبيرة  ،ﻭﻁاعتﻪ لﻪ سﻬلة ،ﻭﺫلﻙ مﻥ

منﻁلﻕ ﺃﻥ ﺍإليماﻥ ﺍلﺫﻱ يتﺤلى بﻪ الﺤاكم هﻭ ﺍلﺫﻱ يوجﻬﻪ في كل ما يقوم بﻪ ،وهذا

دليل كبير علـى استﻐﻼل ﺍلـﺩيﻥ للسيﻁﺭﺓ على ﺍلﺤﻜﻡ.

كانت ﺃهﻡ المشاكل التي ﻭﺍجﻬﺕ هنﺭﻱ هي مشﻜلة بﻭلنﺩﺍ ﻭبﻭهيميا ﻭهنﻐاﺭيا،
فﺨﻼل تﻭليـﻪ ﺍلﺤﻜﻡ ﺍستﻁاﻉ ﺃﻥ يدمﺞ كل مﻥ هنﻐاﺭيا ﻭبﻭلنﺩﺍ ﻭبﻭهيميا في مملﻜتﻪ ،
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لﻜﻥ لم يدم ذلك طويﻼ  .كانت بﻭهيميا ﺃﻭل مﻥ ثاﺭ على هنﺭﻱ ﺤين ﺤاﻭل ﺤاكمﻬا
ﺍستعاﺩﺓ استقﻼل بﻭهيميا ،ﻭقﺩ ﺃعانـﻪ ﺃسـقﻑ بﺭﺍغﻭ على ﺫلﻙ ؛ ﻁمعاﹰ منﻪ في ﺃﻥ ُيرفع
ﺇلى ﺩﺭجة ﺭئيﺱ ﺃساقفة؛ ﺤتى يتﺤقﻕ لبﻭهيميا االستقﻼل ﺍلسياسي ﻭﺍلﻜنسي(. )94

ﻭبعﺩ ﺼراع عنيﻑ ﺍستمﺭ مﺩﺓ عاميﻥ أُجبر الﺤاكم ﺍلبﻭهيمي على االستسﻼم  ،وكان
ﺫلﻙ في عاﻡ ،1042كما ﺃجبﺭ على أداء قسم ﺍإلﺨﻼﺹ والوفاء لإلمبراطور ،ﺃما ﺍبنﻪ
ﺍلـﺫﻱ ﺨلفـﻪ على ﺍلعﺭﺵ فقﺩ قاﻡ فﻭﺭ تﻭليﻪ عﺭﺵ بﻭهيميا بﻁﺭﺩ كل األلمان ﺤتى ﺃمﻪ
ﺍأللمانية مﻥ بوهيميا

()95

.

ﻭلﻡ تﻜﻥ بﻭلنﺩﺍ مﺼﺩﺭ ﺨﻁﺭ ﻭﺍضح على هنﺭﻱ بعـﺩ ﺃﻥ مﺯقتﻬـا ﺍلﺤـﺭﻭﺏ األهلية،

ﻭتعﺭضﺕ لﻬجﻭﻡ مﻥ جانﺏ بﻭهيميا ﺍلتي كانت في ﺫلﻙ ﺍلﻭقﺕ ﺃقﻭﻯ ﺍلﺩﻭل السﻼفية

 ،ﻭلـﺫلﻙ لـﻡ يﺼاﺩﻑ هنﺭﻱ ﺼعﻭبة كبيرة في ﺇعاﺩﺓ بﻭلنﺩﺍ ﺇلى تبعيتﻬا لإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية،
اما هنﻐاريا فقد واجﻪ فيﻬا ﺼعوبة كبيرة  ،اذ قاﻡ ﺍلﻬنﻐاﺭيﻭﻥ بﺨلع ﺍلملﻙ ثﻡ تعييﻥ ملﻙ

وثني جديد ﺍسمﻪ( ابا ) Abaعلى ﺍلعﺭﺵ ،ﻭﺤاﻭل ابا ﺃﻥ يﺤﺼل على اعتراف هنﺭﻱ

بﻪ ملﻜاﹰ ،ﻭلما ﺭفـﺽ هنـﺭﻱ؛ ﺃغاﺭ على ألمانيا عاﻡ  1042ثﻡ عاد مﺤمﻼً
باألسﻼب(. )96
ثﻡ ﻭقعﺕ معركة بيﻥ ﺍلملﻙ ابا ﻭهنﺭﻱ الثالث عنﺩ مانيفو  Menfoعاﻡ  1044كان

ﺍلنـﺼﺭ ﺤليـﻑ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭ ،ﻭمﻥ ثﻡ تﻡ ﺇعاﺩﺓ ﺍلملﻙ ﺍلقﺩيﻡ بيتﺭ  peterﻭﺇعﺩﺍﻡ ابا.
ﻭلﻜﻥ عاﺩ ﺍلﻬنﻐـاﺭيﻭﻥ عـاﻡ 1051ﻡ للثﻭﺭﺓ على ﺍلملﻙ بيتﺭ ﻭقامﻭﺍ بانتﺨاﺏ ملﻙ
جﺩيـﺩ يـﺩعى اندرياس Andreas؛ ممـا ﺍستﺩعى هنﺭﻱ للقياﻡ بﺤملة جﺩيﺩﺓ على
هنﻐاﺭيا ﺃﺩﺕ ﺇلى ﺇجباﺭ اندرياس على االعتراف بالتبعيـة لإلمبراطور ﻭﺃﻥ يلتﺯﻡ
بالﺩستﻭﺭ ﺍلبافاﺭﻱ ﺍلﺫﻱ قسﻡ هنﻐاﺭيا ﺇلى مقاﻁعاﺕ (. )97

ﻭفيما يتعلﻕ بالسياسة ﺍلﺩﺍﺨلية فقﺩ قام هنري الثالث باستﺨدام اإلﺼﻼح الكولوني

()98

الذي ساعده على إﺤياء ﺍلﺤياﺓ ﺍلﺭﻭﺤية أللمانيا ،والﺤد من الﻬيمنة الكبيرة لﺤركة

ﺍلنبالة فيﻬا ،ﻭبﺩعمﻪ للمﻁالﺏ ﺍلتي قاﻡ عليﻬا ﺭهباﻥ ﺍإلﺼﻼﺡ ﺍلﻜﻭلﻭني؛ ﺍسـتﻁاﻉ

ﺍلملﻙ ﺍلسيﻁﺭﺓ على كل ﺍلمناﻁﻕ ﺍلتي كان يسيﻁﺭ عليﻬا النبﻼء ،ﺨاﺼة تلﻙ ﺍلتي
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كانت تعود ﺇلى ﺍلﻜنيسة معيقاﹰ بﺫلﻙ ﺤركة ﺍللﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍلﺩﺍئبة لنيل االستقﻼل عﻥ ﺍلملﻙ،
ﻭﺍﺤتل فﺭساﻥ اإلﺼﻼح الكولوني ﺍلمﻜانة ﺍلﺭﻭﺤية في ﺍلمملﻜة؛ مما جعل الملك

ورجال الدين يﺨشونﻬم لقوتﻬم وسطوتﻬم ( .)99ﻭﺫلﻙ ما ﺤﺼل بالفعل  ،فقﺩ ﺃﺭغﻡ

ﺍلملﻙ هنﺭﻱ الثالث ﺍلبابا غريﻐوري ﺍلﺨامﺱ  Gregoey Vﻭﺍلـﺫﻱ تﻭجـﻪ بابا بنفسﻪ

على ﺍلتﺨلي عﻥ منﺼبﻪ عاﻡ 1046؛ مما ﺃثاﺭ غضﺏ األساقفة ﻭﺍلﺭهبـاﻥ ﺍلـﺫيﻥ

ﺃﻭﺼلتﻬﻡ ﺤركة ﺍإلﺼﻼﺡ ﺍلﻜﻭلﻭني ﺇلى نيل استقﻼلية تامة عﻥ ﺍلملﻙ ،واالدعاء

بأﺤقية ﺍلبابا بعﺩﻡ االستجابة لمطالبﻪ  ،وكانت تلﻙ ﺍلتي ﺃقﺤمﺕ ﺍلباباﻭﺍﺕ واألباطرة

في ﺼﺭﺍﻉ مﺭيﺭ ،ﻭقﺩ ﺩفع ﺫلﻙ ﺍإلﺼﻼﺡ  ،ﺍلبابا ﺇلى مﻜانة لﻡ يستﻁع ﺃﻱ إمبراطور
بعﺩها سﺤبﻬا منﻪ ،ﻭبالﺭغﻡ مﻥ ﺃﻥ هنﺭﻱ الثالث ﺤكم نطاقاً عريضاً مﻥ ﺍلمناﻁﻕ ﺇال
ﺃﻥ سياستﻪ قﺩ نَفﺭﺕ ﺍلﻜثيﺭ مﻥ النبﻼء ﻭقﻭضﺕ ﺁمالـﻪ فـي تﻭسيع ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭيتﻪ (.)100

وفيما يتعلق بموقف هنﺭﻱ الثالث مﻥ ﺍلبابﻭية ،فقﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺤماساﹰ بالﻐاﹰ؛ النتشال

ﺍلبابﻭية مما ﻭقعﺕ فيﻪ مﻥ ﺍلفﻭضى مﻥ جديد .لقد كان ﺍلﺤﺩﺙ ﺍلعﻅيﻡ ﺍلﺫﻱ ﺃﺭبﻙ

ﺍلمنﻁقة كلﻬا في تلﻙ ﺍلفتﺭﺓ هﻭ ﺍنشقاﻕ ﺍلﻜنيـسة علـى نفسﻬا بيﻥ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلباباﻭﺍﺕ
ﺍلمعاﺼﺭيﻥ لفتﺭﺓ ﺤﻜﻡ هنﺭﻱ الثالث ﻭﺨاﺼة في ﺇيﻁاليا (.)101

لﺫلﻙ هﺩفﺕ الﺤركة ﺍإلﺼﻼﺤية منﺫ ﺍلبﺩﺍية ﺇلى تﺨليﺹ ﺍلﻜنيسة مﻥ كل الفوضى

واالرتباك واالنقسام والفساد ،وكان ما ﺭمى ﺇليﻪ ﺩعاﺓ تلﻙ الﺤركة هﻭ مقاﻭمة ﺍعتباﺭ
كبار الكنسيين األلمان مـﻭﻅفيﻥ ملﻜيـيﻥ ،ﺍﺨتاﺭهﻡ ﺍلملﻙ ﻭقلﺩهﻡ شاﺭﺍﺕ ﻭﻅائفﻬﻡ،
ﻭﺭغﻡ تﺭﺤيﺏ هنﺭﻱ بممثلي ﺤركة اإلﺼﻼح الكولوني ،ﻭمسانﺩتﻬﻡ في إﺼﻼح
األديرة؛ فانﻪ لﻡ يﺩﺭﻙ بأﻥ ﺫلﻙ ﺍإلﺼﻼﺡ قﺼﺩ بﻪ أساساً نﻅامﻪ ﺍلـسياسي ،ﻭلﻡ يﺩﺭﻙ

ما كانت تنﻁﻭﻱ عليﻪ سياستﻪ مﻥ ﺨﻁﺭ (.)101

كانت سياسة هنﺭﻱ الثالث ﺍلﺩينية على جانﺏ كبير مﻥ األهمية ﻭﺍلتناقﺽ ،ﺫلﻙ
ﺃنﻪ عمل على إﺼﻼح ﺍلﻜنيسة مﻥ بيع ﺍلﻭﻅائﻑ ﺍلﺩينية ،ﻭمﻥ ﺍلمفاسﺩ ﺍلﻜنسية
ﺍألﺨـﺭﻯ ،ﻭلﻜنﻪ ﺤﺭﺹ في ﺍلﻭقﺕ نفسﻪ على ﺍلسيﻁﺭﺓ عليﻬا ﻭعلى ﺍلبابﻭية ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
يﺩﺭﻱ ﺃﻥ تلﻙ ﺍلسيﻁﺭﺓ مﻥ ﺍألمﺭﺍﺽ ﺍلﺨﻁيﺭﺓ ﺍلتي تشكو منﻬا ﺍلﻜنيسة  .نستنتﺞ مما
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سبق ان هنري الثالث كان يعلﻡ ﺃهمية ﺍلﻜنيسة لﺩعﻡ ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭ ﻭنﻅامﻪ ماﺩيﹰا
ﻭعـسﻜﺭياﹰ ،ﻭبـﺫلﻙ قـاﻡ بﺩعﻡ ﺍلﻜنيسة ﻭمسانﺩتﻬا إﺼﻼح األمور ﺍلتي ال تمﺱ سلﻁتﻪ
ﻭنفﻭﺫه ،ﻭتﻐاضى عـﻥ هـﺩﻑ ﺍإلﺼﻼﺡ في ﺍلتﺨلﺹ مﻥ سلطة الباباوات ،ﻭﺃﺼﺭ على
ﺤقﻪ في تعييﻥ الباباوات .ﻭلعـل قبـﻭل ﺍلﻜنيسة بﺫلﻙ جاء مﻥ منﻁلﻕ ﻭجﻭﺩ مﺼالح
متباﺩلة بيﻥ ﺍلﻁﺭفيﻥ .ومن ناﺤية ﺃﺨﺭﻯ  ،عانى ﺍلملﻙ في سنﻭﺍﺕ ﺤكمﻪ ﺍألﺨيﺭﺓ مﻥ
ﺍضﻁﺭﺍباﺕ وﺤركات تمﺭﺩ في أكثر مﻥ نﺼﻑ اإلمبراطورية .
كان ﺩﻭقاﺕ سﻜسﻭني ﻭﺍللﻭﺭيﻥ هﻡ مـﻥ ﺃبـﺩﻭﺍ ﺍلمقاﻭمـة ﺍألشﺭﺱ لﻬنﺭﻱ ؛ ﻭﺫلﻙ
ﻼ
بسبﺏ ﺍنتﺯﺍﻉ هنﺭﻱ لﺤقﻭﻕ ﺍلﺩﻭقاﺕ بجنﻭﺏ سﻜسﻭنيا،ﺍلﺫيﻥ ظلوا ﺯمناﹰ ﻁﻭي ﹰ
مستقليﻥ عﻥ سلﻁة ﺍلملﻙ  ،فقﺩ فﺭﺽ ﺍلﻭﺼاية ﺍلملﻜية على األراضي ﺍلتابعة
للفﻼﺤين األﺤرار ﻭﺃَﻭلى مسﺅﻭليتﻬا لﺩﻭقاﺕ مﻥ ﺭجالﻪ .كما قاﻡ بتقسيﻡ ﺍللﻭﺭيﻥ بيﻥ
أبناء ﺍلﺩﻭﻕ ﺍلـسابﻕ لتلﻙ ﺍلمنﻁقة؛ مما ﺃﺩﻯ ﺇلى قياﻡ ﺃﺤﺩ ﺃبنائﻪ بتمﺭﺩ ضﺨﻡ ﺍنضﻡ
ﺇلى ﺫلﻙ ﺍلتمﺭﺩ كونتات هﻭلنـﺩﺍ والفﻼندرز(.)102

ﻭفي عاﻡ 1056ﻡ هاجمﺕ قبائل ﺍللﻭتيﺯﻱ  Allotiziالسﻼفية ألمانيا لﻜنﻬـا لـﻡ
تـستﻁع ﺍقتﺤاﻡ ﺍلجﺩﺍﺭ ﺍلﺩفاعي ﺍلﺫﻱ ﺃقامﻪ في ﻭجﻬﻬﻡ ﺤاكم سكسوني ،وﺨﻼل نفﺱ
ﺍلعاﻡ ضـﺭﺏ ألمانيا ﺯلﺯﺍل ضﺨﻡ كان لﻪ ﻭقعﻪ ﺍلشﺩيﺩ على ﺍإلمبﺭﺍﻁﻭﺭية كلﻬا ،اذ
ﺤلـﺕ ﺍلمجاعـاﺕ ﻭﺍلﻜـﻭﺍﺭﺙ تباعاﹰ على ألمانيا ،ﻭماﺕ اإلمبراطور نفسﻪ بعﺩما ﺃﺼيﺏ
بالمﺭﺽ ،ﻭلفـﻅ ﺃنفاسـﻪ فـي منﻁقـة بوتفيلد  Botfeldبالقﺭﺏ مﻥ جبال هاﺭﺯ ،Harz
ﻭقـﺩ تـﺭﻙ اإلمبراطورية ﻭﺩيعـة لـﺩﻯ اإلمبراطورة ﺃجنﺱ  Agnesﻭﺍبنﻪ هنﺭﻱ ﺍلﺫﻱ كان
ﺤينﻬا في ﺍلﺨامسة مﻥ عمﺭه .ﻭبـﺫلﻙ فـإﻥ ﺍلمسﺅﻭلية ﺍلﻜاملة ﺤينﻬا ﻭقعﺕ على كاهل

ﺍمﺭﺃﺓ ﻭﻁفل لﻡ يتجاﻭﺯ ﺍلﺨامسة مﻥ عمﺭه (.)103
ﺝ -ﻫﻨﺭﻱ ﺍلﺭﺍبﻊ )1106-1056ﻡ)

ﺤﻜﻡ هنﺭﻱ الرابع ﺨمسيﻥ عاماﹰ ،ﻭيﺭجع ﺫلﻙ لتﻭليﻪ ﺍلﺤﻜﻡ ﻭهﻭ ﺼﻐيﺭ ،فقﺩ
تﻭﺝ في عﻬﺩ ﺃبيـﻪ وكان في ﺍلﺭﺍبعة مﻥ عمﺭه  ،ﻭعنﺩما ماﺕ ﻭﺍلﺩه كان ال يتجاﻭﺯ
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ﺍلﺨامسة؛ فﺨـضعﺕ ﺍلمملﻜـة لﺤكم أوﺼياء عﺩيﺩيﻥ ،ﻭتﻭلى ﺍلباباوية ﻭقتﺫﺍﻙ ﺃجﺭﺃ
ﺍلمﺼلﺤيﻥ وأكثرهم ﺤماساﹰ ،ﻭهـﻭ هلدبﺭﺍند  ،Hildebrandﺍلﺫﻱ ﺼاﺭ يعﺭﻑ فيما بعﺩ
بالبابا جﺭيجﻭﺭﻱ السابع  Gregory VIIﻭقبل ﺃﻥ يبلغ هنـﺭﻱ الرابع ﺍلﺨامسة عشﺭ
مﻥ عمﺭه كان ﺍإلقﻁاﻉ في ألمانيا قﺩ ﺍستﻭلى تقﺭيباﹰ على ﺍإلﺭﺍﺩﺓ ﺍلملﻜية  ،فلﻡ يﻜـﻥ
ﺍلملﻙ سﻭﻯ تمثال ﺤجﺭﻱ لملﻙ ﺃﻭ ﺨاﺩﻡ في ﺃسقفية ،ﻭقﺩ قاتل ﺍألسـقﻑ (جﺭيجـﻭﺭﻱ
ﺍلسابع) –ﻭﺍلﺫﻱ كان ﺍلمستشاﺭ ﺍألﻭل لﻬنﺭﻱ الرابع ﺤتى عاﻡ 1066ﻡ -ضﺩ ﺤركة
النبﻼء ﺍإلقﻁاعيـة ﺨاﺼة في سﻜسﻭني ،لكن تﻐلب النبﻼء ﺍلﺫيﻥ عملﻭﺍ على نﻬﺏ
ﺃبﺭشـيتﻪ ﺍلتـي كان يتﺭﺃسﻬا (.)104

كانت ﺇمبﺭﺍﻁﻭﺭية هنﺭﻱ الرابع ﺍلجﺩيﺩﺓ تقﻭﻡ على ﺃسﺱ ﺍجتماعية لﻬا ﺃثﺭها في

ﺼﺭﺍعﻪ مـع ﺤركة النبﻼء ﻭﺍلﻜنيسة ،ﻭفيما يتعلﻕ بشﺅﻭﻥ ﺍلمﺩﻥ ﻭﺍلممالﻙ ﺍلتي كانت
ألولئك سلﻁة مﻁلقة فيﻬا ،كان هنﺭﻱ الرابع يبﺤﺙ عﻥ ﺍلﺤﺩﺍثة ﻭتأسيﺱ مملﻜة
ألمانية قائمة على ﺃسﺱ جﺩيﺩﺓ بعيﺩﺓ عـﻥ ﺍلتعقيـﺩﺍﺕ ﺍلجامﺩﺓ للﻜنيسة ﻭتسلﻁ النبﻼء،
فقﺩ كان ثائﺭﹰﺍ على ﺍلﺩستﻭﺭ ﺍلقﺩيﻡ ﺍلﺫﻱ يﺤﻜﻡ المملكة (.)105

ﺍﺨتاﺭ هنﺭﻱ الرابع  ،مدينة جوسلر  goslarبجبال هارز بجنﻭﺏ سﻜسﻭنيا

لتكون عاﺼمة لﻪ ،ﻭشيﺩ بﻬا قﺼﺭﺍﹰ ضﺨماﹰ  .ﻭقاﻡ بإنشاء ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلﺤﺼﻭﻥ والقﻼع

؛ لتأميﻥ ﺍألﺭﺍضي ﺍلتابعة للملﻜية ﺍأللمانية ،لﻜﻥ بالﺭغﻡ مﻥ ﺫلﻙ لﻡ يﻜﻥ تاﻡ ﺍلﻭثﻭﻕ
مﻥ ﺍلتأميناﺕ ﺍلتي قاﻡ بﻬا؛ ممـا ﺩفعـﻪ لبناء ﺍلمﺯيﺩ منﻬا ،ﻭتﺤﻭيل البﻼط ﺍلملﻜي

بﻜاملﻪ مع ﺍألساقفة ﻭﺍلﺭهباﻥ ﺇلـى مـﻭﻅفيﻥ ﺇﺩﺍﺭيـيﻥ يﺨﺩمﻭﻥ مﺼالﺤﻪ الملكية (.)106

ولما كان هنري الرابع يﺭجﻭ ﺃال يﺭﻯ ﺃﻱ سيﺩ في ﺍلمملﻜة؛ فﻜـﺭ فـي ﺤﺭماﻥ ﻭتجﺭيﺩ

ﺍلساﺩﺓ ﺍإلقﻁاعييﻥ مﻥ ﺍقتﻁاعتﻬﻡ ﻭنفﻭﺫهﻡ  .بداً بالساﺩﺓ السكسون ،اذ ارادها مملﻜة
قائمة على نﻅاﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍﻕ .ﻭبالﺭغﻡ مﻥ ﺃنﻪ ﺍلملﻙ ﺍألقل ﺤﻅـاﹰ  ،فانﻪ يعتبﺭ ﺍلمﻭﺤي

ﺍألﻭل لنﻬضة ﺃسﺱ جﺩيﺩﺓ في عالﻡ ﺍلﺤﻜﻡ ﻭﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلملﻜية  ،وكان بﻭسع هنـﺭﻱ

الرابع ﺃﻥ ينجح في مشﺭﻭعاتﻪ إلقامة ملﻜية ألمانية مركزية قﻭية ،لﻭ لﻡ يـﺼﻁﺩﻡ

بالبابـا جﺭيجـﻭﺭﻱ ﺍلسابع  ،فمنﺫ ﺃﻥ كان هنﺭﻱ الرابع شاباﹰ يافعاﹰ ﺇلى ﺃﻥ ﺃﺼبح ملﻜﹰا

كان يبﺩﻱ ﺭﻭﺤاﹰ ملﻜية انسيابية ﺭﺍئعة تﻭﺤي بأنﻪ ﺍألجﺩﺭ لتلﻙ ﺍلمﻜانة بعﺩ ﺃبيﻪ
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هنﺭﻱ ﺍلثالﺙ ،ﻭقﺩ كان ﺭجـﻼً يفـضل ﺍلمـﻭﺕ علـى ﺍلﻬﺯيمة (.)107
ي
ﻭعنﺩما استقر كل شيﺀ لﻬنﺭﻱ الرابع ،قاﻡ ﺍلبابا بضﺭبﻪ مﻥ ﺍلﺨلﻑ مﺩمﺭﺍﹰ كل شـ ﺀ
ﺼـنعﻪ هنﺭﻱ الرابع.وكان ﺍلبابا جﺭيجﻭﺭﻱ ﺍلسابع ﺫﺍ شﺨﺼية لﻬا مﻜانتﻬا
ﻭﺍﺤتﺭﺍمﻬا ،ﻭبعﺩ تﻭليـﻪ ﺍلمنـﺼﺏ ﺍلبابﻭﻱ كشف ﺍلبابا عﻥ نﻭﺍياه ﺍلﺤقيقية بﻜلماﺕ
ملتﻬبة قالﻬا في ﺨﻁبة ﺃماﻡ جمع مﻥ ﺍلناﺱ "ملعﻭﻥ مﻥ يعيﺩ سيفﻪ ﺇلى غمده ممل ًﻭﺀ
بالﺩﻡ"  ،قاﺼﺩﺍﹰ هنﺭﻱ الرابع ﻭملﻙ فﺭنسا ،ﻭقاﺼﺩﺍﹰ ﺃيضاﹰ إعﻼن سـلﻁة ﺍلبابﻭية على
ﺍلﺩﻭلة ﻭعلى ﺍلﻜنيسة .ﻭقﺩ ﻁلﺏ مﻥ هنﺭﻱ ﺃﻥ يﺨلع كل مستشاﺭﻱ ﺍلتـاﺝ ﻭﺍلعـﻭﺩﺓ
ﺇلى ﺍلبابﻭية في كل األمور فاعتﺭﺽ هنﺭﻱ الرابع على تلﻙ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭهﻭ ﺍلﺫﻱ
كان يـﺭﻯ ﻭﺍلـﺩه باألمﺱ بعيﻥ ﺍلبابا نفسﻪ ،يجﺩ نفسﻪ ال يستﻁيع ﺃﻥ يعيﻥ ﺃﻱ ﺭجل
ﺩيﻥ،ﻭﺍستمسﻙ هنري الرابع بﺤقﻪ في تعييﻥ ﺍألساقفة ﻭﺭجال ﺍلﺩيﻥ مستنﺩﺍﹰ ﺇلى ما
ساﺭﺕ عليﻪ ألمانيا ﺩﻭﻥ غيﺭها مﻥ ﺍلﺤﻜاﻡ منﺫ فتـﺭﺓ بعيﺩﺓ ( .)108ﻭﺍنتﻬى ﺍألمﺭ
بالﺼﺩﺍﻡ ﺍلمسلح بيﻥ ﺍلﻁﺭفيﻥ ،ﻭلﻡ يﺼل ﺍلﻁﺭفاﻥ ﺇلى نتيجـة ﺤاسـمة فاستعاﻥ هنﺭﻱ
الرابع بالﻁﺭﻕ ﺍلﺩبلﻭماسية وفشل فيﻬا ﺃيضا ،وﺨﻼل تلﻙ ﺍلمﺭﺤلة كان مﻭقﻑ هنﺭﻱ
بيﻥ ﺍلﺭضﻭﺥ ﻭﺍلتمﺭﺩ ﺇلى ﺃﻥ نجح هنﺭﻱ في إقﺼاء ﺍلبابا عﻥ عﺭشﻪ فعـﻼﹰ بعـﺩ
مجمـع بركسن  Brixenﺍلﺫﻱ عقد في عاﻡ  ،1080ﻭنﺼﺏ مكانﻪ كلمنت clement
 IIIالثالث ﺍلﺫﻱ كان مـﻥ ﺃشـﺩ ﺃعـﺩاء جﺭيجﻭﺭﻱ ﺍلسابع (.)109
كان ﺍلﺼﺭﺍﻉ بيﻥ اإلمبراطورية ﻭﺍلبابﻭية في تلﻙ ﺍلمﺭﺤلة شﺩيﺩﺍﹰ للﻐاية ،لﻡ ينتﻪ

بعـﺯل جﻭﺭجي ﺍلسابع بل ﺍستمﺭ ﺤتى ﻭفاتﻪ ،ثﻡ مع ﺨلفائﻪ مﻥ بعﺩه  ،فقﺩ قاﻡ

الباباوات الثﻼثة ﺍلـﺫيﻥ ﺨلفﻭﺍ جﻭﺭجي بﺤﺭماﻥ هنﺭﻱ ﺍلﺭﺍبع كنسيا(.)110
ﻭﺭغﻡ جﻬﻭﺩ هنﺭﻱ ﺍلﺭﺍبع في ضبﻁ ﺯماﻡ األمور لﻡ يستﻁع ﺃﻥ يﺤل كل مشاكلﻪ
في ﺇيﻁاليا ،كما بﺩﺃﺕ ﺍلمتاعﺏ تشﻐلﻪ في ألمانيا  ،فقﺩ ﺍنتشﺭ ﺍلشقاﻕ ﻭﺍلنـﺯﺍﻉ فيﻬا
ﻭنجح األمراء الثائرون في ضﻡ ﻭلﺩﻱ هنﺭﻱ ﻭهما هنﺭﻱ ﺍلﺨامﺱ وكونراد ﺇليﻬﻡ،
مجلة مداد اآلداب | 401

أ .م  .د .أروى خالد علي مصطفى

ﻭﻅل ﺍلﺼﺭﺍﻉ قائمﹰا بيﻥ األبناء ﻭﺃبيﻬﻡ ﺤتى تناﺯل هنﺭﻱ ﺍلﺭﺍبع عﻥ ﺍلعﺭﺵ البنﻪ
هنـﺭﻱ ﺍلﺨـامﺱ عـاﻡ  ،1105ثﻡ ما لبﺙ هنﺭﻱ ﺍلﺭﺍبع ﺃﻥ ماﺕ في ﺍلعاﻡ ﺍلتالي(.)111

ﻭنجﻡ عﻥ ﺍلﺤﺭﻭﺏ ﺍلﺩﺍﺨلية ﺍلعنيفة ﺍلتي ﺩﺍﺭﺕ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍلقﺭﻥ الﺤادي عشر ﻭﺃﻭﺍئل

ﺍلقـﺭﻥ ﺍلثاني عشﺭ ،ﺃﻥ ﻅﻬﺭﺕ ألمانيا ﺃﺨﺭﻯ ،بالﻐة االﺨتﻼف عﻥ ألمانيا ﺍلسابقة،
فقـﺩ عمـﺕ ﺍلـنﻅﻡ ﺍإلقﻁاعية البﻼد ﻭﺃضﺤى ﺼﻐاﺭ ﺍلساﺩﺓ ﺃتباعاﹰ لألمراء ،ﻭﺤﺭﺹ
األمراء ﺃﻥ يجعلـﻭﺍ مناﺼـبﻬﻡ وأمﻼكﻬم إقطاعيات ﻭﺭﺍثية ،ﻭعلى ﺍلﺭغﻡ مﻥ ﺃﻥ ألمانيا
ﻅلﺕ نﺤﻭ قﺭﻥ مﺤافﻅة على قﻭتﻬا ،فـإﻥ ظﻬور األمراء ﺩمﺭ ﺍلمملﻜة األلمانية(.)112

الﺨﻼﺼة
نستنتﺞ مما تقدم :
* أن أوضاع ألمانيا ﺨﻼل فترة البﺤث لم تكن مستقرة تماما  ،وانما تﺨللﻬا ﺼراعات
،سواء داﺨلية أم ﺨارجية كما ﺤكمتﻬا عدة اسر بسبب ﺨلو العرش من ولي عﻬد يعود
إلى األسرة الملكية .
* رغم أن العﺼر عﺼر إقطاع وسيطرة رجال الدين والنبﻼء على السلطة ،لكن
هذا لم يمنع ﺤدوث ﺼراع بين النبﻼء ورجال الدين من اجل السيطرة على السلطة
والﺤﺼول على االمتيازات التي كانت شائعة في عﺼر اإلقطاع من جمع الضرائب
والرشاوى .
* استﻐﻼل رجال الدين والكنيسة من اجل الوﺼول إلى السلطة والﺤيازة على امتيازاتﻬا
اإلقطاعية وأموالﻬا .
* كثرة الﺤروب سواء الداﺨلية بين السادة اإلقطاعيين وبين األمراء ورجال الدين من
جﻬة أﺨرى  .وﺨارجية بين مملكة ألمانيا  ،وملوك وأمراء الممالك المجاورة لﻬا وكانت
الﺤرب سجال بينﻬم  ،وتمردات على السلطة الملكية األلمانية .
* ويمكن أن نعد هذه الفترة  ،من تاريﺦ ألمانيا  ،نموذجاً للنظام اإلقطاعي في
العﺼور الوسطى  .الذي كان الدين فيﻪ موجﻬا نﺤو السلطة  ،على الرغم مما بدا من
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ﺼراع بين الكنيسة واإلقطاعيين الكبار  ،الن كليﻬما يرى في الدين ( وهو المذهب
الكاثوليكي ) مبر ار لﻪ في السيطرة  ،هذا فضﻼ عما كان يدور من ﺼراع بين
اإلمارات اإلقطاعية أيضا .
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