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م، و�ان وال�ه  ٨٥٠شـــــــــ�ال إ��ال�ا عام    Friuliفي ف���لي ول� اإلم��ا��ر ب����ار األول 

، اب�ـة ل��� Gisela، ووالـ�تـه هي ج���ال Eberhard of Friuliاد مـار��� ف���لي  هـه� إی�� 

م،  ٨٦٤  -٨٦٣وصـ�ة وال�ه ووال�ته في    م�  �غ�، على الال�قي ال�ـ��قة ال�ح��ة ل�ـارل األصـلع

م، جعل�ه ��لف وال�ه في ٨٧٤م��اث العائلة، إال أن وفاة شـــــــــ��قه األك�� عام  اســـــــــ��عاده م�  �

ا إل��ــال�ــا �عــ� خلع م، ع�ــ�مــا ت�  ٨٨٧ح�ى عــام  ٨٧٤م�ــ� عــام    �و��ــةتلــ� الــح��   ت����ــه مل�ــً

  .)٢(م٩٢٤عام  ح�ى وفاته م٩١٥عام ًرا إم��ا��  ث� ت�ج. )١(اإلم��ا��ر شارل ال����

م���عة م� ال�ــــع��ات ال�اخل�ة وال�ارج�ة ال�ي أعاق� ع�له ملً�ا وق� واجه ب����ار    

م، ولعـل م� أب�ز ال�ــــــــــــــع�ـ�ات ال�ي واجهـ�ه  ٩٢٤ -م  ٩١٥إل��ـالـ�ا في الـ��اـ�ة، ث� إم��ا��ًرا  

، وال��خل األل�اني في إ��ال�ا، والغ�و )٤(وســ��ل��� )٣(هي: ال��وب األهل�ة ب�� عائل�ي ف���لي

ح�ام ب�وفان� و��ج���ا العل�ا في إ��ال�ا، فهل اســـــ��اع ب����ار  م، وت�خل ٨٩٩ال���� عام  

  ال�غل� على تل� ال�ع��ات و�ح�ام س���ته على إ��ال�ا؟ أم أنه ف�ل في تل� ال�ه�ة؟ 

م ســـــــــ�ً�ا في ح�وث انه�ار مفاجئ لل�ـــــــــل�ة ٨٨٨ووفاته عام   كان خْلع شـــــــــارل ال�ـــــــــ���

إلى الع�ی� م� ال��ال� ال�ــغ��ة ال��ــ�قلة. م�ل اإلم��ا��ر�ة، وانق�ــام العال� ال�ارول��ي الق��� 

، ال�� شــــــارك في خلع شــــــارل ال�ــــــ��� ملً�ا عل�ها عام  )٥(ال�ي ان���� أرن�لف  -م�ل�ة أل�ان�ا

م ��ـن� ـ�ار��، اـل�� دافع ٨٨٩عـام    Odo )٦(ال�ي ان��ـ�� أودو-، وم�ل�ـة ف�ن�ــــــــــــــا -م٨٨٨

ال�ي ت�لى   -)٧(  �Provence، وم�ل�ة ب�وفان-ع�ها ب��ــــــــــــــالة ضــــــــــــــ� ال��رمان ملً�ا عل�ها

  . )٨(Rudolph IIع�شها ل��� ال�اني، وم�ل�ة ب�ج���ا العل�ا ال�ي ت�لى ح��ها رودولف ال�اني

رغ� ن�ـاح تلـ� ال��ـالـ� في ان��ـاب مل��هـا دون حـ�وث أ�  -أمـا ال�ضــــــــــــــع في إ��ـال�ـا

ــام داخلي  ــ�اع أو انق�ـــ فق� �ان على الع�� م� ذل� ت�اًما مل�ً�ا �القالقل واالضـــــ��ا�ات   –صـــ

. فأصـــ��� إ��ال�ا ســـاحة )٩(ال�ات�ة ع� ال�ـــ�اع ب�� العائالت األرســـ�ق�ا��ة في ســـ��ل الع�ش

ا لل��اع ب�� ال���اف�ـ��  لل�ـ�اع ب�� تل� الع ائالت ال�ي ت��� لل�ـ���ة عل�ها م� ناح�ة، وأرضـً

  .)١٠(ال�ارج��� ال�ی� ی�غ��ن في ال����ة عل�ها م� ناح�ة أخ�� 

  :)١١(Guido of Spoletoال��وب األهل�ة ب�� ب����ار وج��و دوق س��ل���

ن�ً�ا لع�م وج�د ور�� شــــــ�عي م�   -كان على إ��ال�ا م�ل ���ة ال��ال� الف�ن��ة األخ�� 

ال��� ع� عائلة مل��ة ج�ی�ة،   -األســــ�ة ال�ارول���ة على ق�� ال��اة ع�� خلع شــــارل ال�ــــ���

ول�ـــــ�ء ح� إ��ال�ا ســـــعى أك�� م� أم�� لل��ـــــ�ل على الع�ش اإل��الي، وه�ا: ج��و، دوق 
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على دع� ل��ارد�ا وم�ار�ة ال�اب��ة، واآلخ� ب����ار، حاك� ف���لي. ســــــــــــ��ل��� ال�� ح�ــــــــــــل  

ــ� لل�م ال�ارول��ي؛ ح�� �ان ب����� ��ا ذ��نا اب� ج���ال، اب�ة ل���  وادعى �اله�ا ال��ـــــــ

، وشــــــــــــــ��ـقة اإلم��ا��ر ل��� )١٢(Lothair Iال�قي، ب���ـا ـ�اـن� واـل�ة جـ��و، ابـ�ة ل�ث�� األول 

  .)١٣(ال�اني

وفقـــًا ل�ـــا أورده    -�ـــار وج�ـــ�و م� خالل ال�ـــــــــــــــــ�اقـــة ال�ي ت��� ب��ه�ـــاوقـــ� ن�ح ب���

  في ت��� ال��ام وال��اع ب��ه�ا في ال��ا�ة، ح�� اتفقا على:    -)١٤(ل��و��ان� 

تق�ـــ�� ال���ل�ات ال�ارول���ة ب��ه�ا ح�� ی��لى ب����ار ح�� م�ل�ة  - 

ــا، لع�م وج�د ور�� �ارول ��ي للع�ش إ��ال�ا، في ح�� ی��لى ج��و ع�ش ف�ن�ـــــــــ

ه�اك. وت� تأك�� ذل� م� خالل ق�ـ� �ل م�ه�ا بـــــــــــــــأنه: "إذا ق�ر له�ا ال�قاء على 

ــل ج��و   ــ��ع� �ل م�ه�ا اآلخ� م� أجل أن ���ــ ــارل، ســ ق�� ال��اة ح�ى وفاة شــ

 .)١٥(على ف�ن�ا، و���ل ب����ار على إ��ال�ا"

ت�ـازل ج�ـ�و ل�����ـار ع� م��ل�ـاتـه في ســــــــــــــ��ل���، في مقـابـل تعهـ�  - 

ار �ال�فا� عل�ها و�عادتها إل�ه في حالة ف�ـل ج��و في ال��ـ�ل على ال�اج ب����

 الف�ن�ي.

أن ی��ل ب����ار ق�ــار� جه�ه م� أجل م�ــان�ة ج��و في ال��ــ�ل  - 

 على الع�ش الف�ن�ي.

 .)١٦(ال��اح �ع��ر ق�ات دوق س��ل��� ن�� ف�ن�ا وع�م ال�ع�ض لها - 

ب��ه�ا، �����د أن عل� ال��فان ب�فاة شـــارل ال�ـــ���، ل� و�الفعل وفًقا له�ا االتفاق ال���م 

���ــــــــــــــ� أ� م�ه�ـا جـ�ازـته، وت�جهـا على الف�ر ل��فـ�� مـا اتف� علـ�ه. وـل�ـل� انعـق� م�ل� في 

م، ت� ��ه ان��اب ب����ار وت����ه ملً�ا إل��ال�ا م� ق�ل رئ�� ٨٨٨م�ی�ة �ا��ا في ب�ا�ة عام  

ل�ع�ة رئ�� أســــاقفة ر���، و�اإلضــــافة إلى ت�لعاته    ؛ أما ج��و، فاســــ��ا�ة)١٧(أســــاقفة م�الن

ــا  ــ�ة ب���ی� اإلم��ا��ر�ة م� ه�اك، فق� ت�جه على الف�ر �ع� أن ت� ت����ه ملً�ا لف�ن�ــ ــ�اســ ال�ــ

ال�� �ان ل��ه ال���ة في ت�ف��  - Stephen V م)٨٩١  -٨٥٥م� ق�ل ال�ا�ا ســ��ف� ال�ام�(

ج���ا، ح�� ت� ان��ا�ه وت����ه ملً�ا لف�ن�ـــــــا في إلى ب� -)١٨(االتفاق ال���م ب�� ب����ار وج��و

  . )١٩(م م� ق�ل رئ�� أساقفة ر���٨٨٨ف��ای� عام 
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ورغ� ذل� ل� ����ع ج��و ال����ة على ع�ش ف�ن�ا؛ ل��لي الف�ن���ن ع�ه ب����ج أودو  

ــا في  ــا لع�ة )٢٠(م٨٨٨ف��ای� عام    ٢٩ملً�ا لف�ن�ــــ ــ��ع ج��و ت�لي ح�� ف�ن�ــــ . و�ال�الي ل� ��ــــ

  اب لعل أب�زها:أس�

 تأخ� وصـــــــــ�ل ج��و إلى ف�ن�ـــــــــا �ع� ان��ا�ه ملً�ا في م�ی�ة الن�� - 

Langres ــاقـفة الف�ن�ــــــــــــــ��� إلى االج�ـاع على ، األم� اـل�� دفع األم�اء واألســــــــــــ

 .ان��اب أودو

في صــــــــــــ�   ا�ارزً  ال����ع الف�ن�ــــــــــــي في أودو ال�� �ان له دورً اثقة    - 

 .ه��م ال����ج على م�ی�ة �ار��

ع�� ي  اف�قار ج��و لل�وا�� األرســـــــــــ�ق�ا��ة الق��ة في ف�ن�ـــــــــــا، عل  - 

  . )٢١(أودو ال�� ت��ع ب�وا�� ارس�ق�ا��ة ق��ة في غ�ب ف�ن�ا

لف�ــــــــــل ج��و في ال�ــــــــــ���ة على ف�ن�ــــــــــا أو أ� ج�ء م� م�ل�ة الف�ن�ة في ال�ارج، فق� 

ــاب�ه ال���ة ما ب�� الع�دة إل ــ���ار في أصــ ى ال��ل�ة اإل��ال�ة، ال�ي وع� بها ب����ار، أو االســ

ف�ن�ـا، ال�ي أدرك صـع��ة ال�ـ���ة عل�ها. وألنه ال ��ـ���ع أن ��ـ��� على م�ل�ة ف�ن�ـا، فق� 

  .)٢٢(ب�أ في ال�ف��� في غ�و م�ل�ة إ��ال�ا، واإل�احة �ال�ل� ب����ار

ــ� ال�� أق�ـــــــــــ�ه لل�ل� ب����ار، و��أ في إج�اءات ع�ل   ووفًقا ل�ل�، فق� ت�لى ع� الق�ـــــــــ

ب����ار م� خالل ع�ة أسال�� لعل أه�ها: إثارة ��ن�ات وس� إ��ال�ا ض� ب����ار، وال��ال�ة 

ا إل��ـال�ـا؛ ألنـه   �ـال�ـاج اإل��ـالي واالدعـاء �ـأحق��ـه ��ـه. واالدعـاء ب��الن ان��ـاب ب����ـار مل�ـً

ــ�ة رئ�� أســــــــاقفة م�الن، ال�� ل�� ل��ه ا ل�� في ت���ج مل� إ��ال�ا، و�ن�ا ت� ت����ه ب�اســــــ

  .)٢٣(�ع�د ذل� ال�� لل�ا�ا، وه� ما ل� ���ث م� جان� ال�ا�ا

ــام ه�ا �ل في ــ�ة  ال�غ�ا��ا  ح�ود   ث�ات   ع�م  ورغ�  إ��ال�ا، في ح�ث   ال��  االنق�ــ ــ�اســ   ال�ــ

  ال�لف .  ال�لـ� �ـاخ��ـار ی�عل�  ���ـا  إقل���ًـا ت�ـالف�� ال����� ب��  ال����  م�  أنـه  إال الف��ة،  ل�لـ�

 ذل� ع� ال��افع�ن  و�ان وف�ن�ـــا، ووســـ�ها  إ��ال�ا غ�ب  شـــ�ال و��ـــ�ل  ل���و، ال�اع� األول

ــاقفة  ه� ــ�قالل�ة  على  ال�فا� في  ال���ة ل�یه�  �ان ال�ی�  م�الن،  مقا�عة  أســـــــــ  م� ال��ل�ة  اســـــــــ

 الــ�اع�  اآلخ�  ال�لف  أمــا.  أخ��   نــاح�ــة  م�  ال�ل�ك  على  ال����ـــــــــــــــة  ســــــــــــــ���ة  وتــأك�ــ�   نــاح�ــة،

 ف��ونا  ومقا�عة ف���لي  ذل�  في ��ا  وأل�ان�ا،  إ��ال�ا شـــــــ�ق   شـــــــ�ال ��ـــــــ�ل  �ان فق�   ل�����ار،

Verona،  إك��ل�ا  أسـاقفة  وج��ع Aquileiaال�ارول�����  ت�شـ�ح في  ال���ة  . و�ان ل�� ه�الء  
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  ال�ارول�����  تع��� �ف�ــــل  �ان  ال��  ال�اني،  ل��� ل�ــــ�اســــة  اســــ���اًرا  لل��ل�ة،  ��رثة  األل�ان

 ال�ل��ة ال�ــــــــــل�ة  تف�ــــــــــ�ل  هي  االخ��ار له�ا  األی�ول�ج�ة  ال�ل��ة أن  و���و. له  ��رثة  األل�ان

ــها ال�ي  ال�ال�ات  ����ة  م� ج�ًءا  إ��ال�ا م�ل�ة جعل  و�م�ان�ة ــ�ــــ  ذل� �ع�  األل�ان ال�ل�ك ی�ســــ

  .)٢٤(األل�  ج�ال ش�ال في

حلفــاءه اإل��ــال��� وال��ج�ــ�ی��.  ج�ــال األلــ� على رأس ج�� م��ن م�    ج�ــ�و  وقــ� ع��

ون�ح ����د ع��ره في ج�ب الع�ی� م� األن�ـــــــــار ال�ی� ال�ف�ا ح�له، م�ل مار��� ت�ســـــــــ�ان،  

ــاره   ــاعـ�تـه، وأن�ــــــــــــ و��ـن� ب��جـام�، و��ـن� بـ�ات�ــــــــــــــ���ا، و�ع� الف�ن�ـة اـل�ی� جـاؤوا ل��ــــــــــــ

 ال�ی�  ر،ب����ا  أن�ــــــار ال��ل�ــــــ�� الق�امى ال�ی� جاؤوا م� ســــــ��ل���. �اإلضــــــافة إلى �ع� 

  أن�ـــــــــــــــار  أب�ز  أمـا.  م�الن  ��نـ�   ه�الء  أه�  وم�  إل�ـه،  جـ�به�  في  ال�هـ�یـ�ات   خالل  م�  ن�ح

ــار�ه  أك��  أح�   ف��ونا، ��ن�  ف�ان  ب����ار ــ��ـــ ــافة  به�، ال��ث�ق  م�ـــ   الق�ات �ع�  إلى  �اإلضـــ

وه��ا �ان ب����ار م�ع�ًما ��ــ�ل رئ�� م�  .)٢٥(ال�ارج  م�  ل��ــاع�ته جاءت  ال�ي  األل�ان�ة،

ق�ل الف�ـــــ�ل األل�اني، في ح�� �ان ج��و م�ع�م م� ق�ل الف�ـــــ�ل الف�ن�ـــــي، ب�ئاســـــة رئ�� 

  .)٢٦(أساقفة م�الن، ول�ل� ت� ان��ا�ه ملً�ا م�افً�ا ل�����ار في ح�� إ��ال�ا

ال�ي تهـ�ف إلى ل� �قف ال�لـ� ب����ـار م���ف األیـ�� أمـام ت���ـات خ�ــــــــــــــ�ـه ج�ـ�و،  

اإل�احة �ه م� ح�� إ��ال�ا؛ ول�ل� ت��ك على الف�ر م� م�ی�ة ف��ونا، واشــــــــ��� ال��فان في 

م، تل� ال�ع��ة ال�ي ن�ح  ٨٨٨مع��ة م�ــــل�ة �الق�ب م� م�ی�ة ب���ــــ�ا في نها�ة أك���� عام  

��ة . و�عل� أح� ال��رخ�� على تل� ال�ع)٢٧(ف�ها ب����ار ب��ق�� ان��ــــــــــــــار ه��ل على ج��و

ــ� على ج��و في تل� ال�ع��ة، ورغ�   ــار حاســــــ قائًال: "ل� ��� ب����ار قادًرا على ت�ق�� ان��ــــــ

ذل� �ل م��ــــــــــ�ً�ا ل���ان ال�ع��ة؛ ل�ا أرســــــــــل إل�ه ج��و ال�ــــــــــف�اء في ال��م ال�الي، م� أجل 

ــ�  ــه ال�لـ ــا واف� عل�ـ ــ�ة آالف، وه� مـ ــ�ده� عـ ــالغ عـ ــاه� ال�ـ ــ�ف� م�تـ ال��ــــــــــــــ�ل على إذن بـ

  .)٢٨(ب����ار"

واضــــــــــــــ�� ج�ـ�و �عـ� اله���ـة ال�ي تع�ض لهـا في ال�ع��ـة األولى على یـ� ب����ـار إلى 

�ل� اله�نة م� م�اف�ـــــــه، األم� ال�� واف� عل�ه ب����ار، و�ال�الي ت� عق� ه�نة ب�� ال��ف�� 

ــ� ال�ق� م� أجل وصــــــــــ�ل ٨٨٩ی�ای�    ٦ح�ى   م. و�ان ه�ف ج��و م� تل� اله�نة ه� ��ــــــــ

ادة شــــــــ��قه، ال�ي بلغ� ح�الي خ��ــــــــ�ائة ج��� م� ال��ــــــــاة �ع� اإلم�ادات م� ف�ن�ــــــــا ���

ــ��ل���   ــ�ل على تع���ات م� ســـ ا في ال��ـــ ــً ــ�ن ذل� أ��ـــ وثالث�ائة فارس، ��ا ن�ح في غ�ـــ



  في حكم إيطاليا  الصعوبات التي واجهت اإلمبراطور برينجار األول                              بدران عبد الونيس محمد

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - - ٣ج –العاشر العدد                           �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٤٣ 

بلغ� ح�الي سـ�عة آالف أو ث�ان�ة آالف ج���. �اإلضـافة إلى �ع�   Camerinoو�ام�����  

ـ��ه�. أمـا ب����ـار فقـ� ج�ع ه�  الق�ات م� ت�ســــــــــــــ�ـاـنا، وعـ�د ���� م� الفالح�� اـل�ی� ت� ت��

اآلخ� أك�� عـ�د م��� م� ال���د، حـ�� ان�ــــــــــــــ� إلـ�ه مـار��� ف���لي على رأس ثالـثة آالف 

ج���، ودوق ل��ارد�ا ومعه ألف وخ��ــ�ائة ج���، و��ل� ع�د ���� م� ال��ل��ــ�ات ال����ة،  

في ال��ــ�ل  ك�ا ســعى إلى تع��� ق�اته م� خالل ال��ــ�ل على ال�ع� األل�اني، ول�� ف�ــل

ــ��ن م�ل��ه ال�اخل�ة م� ناح�ة، وع�وفه  على ذل�، الن�ـــــــــــغال ال�ل� األل�اني أرن�لف في شـــــــــ

  .)٢٩(م�قً�ا ع� ال��خل في ال�أن اإل��الي م� ناح�ة أخ�� 

وه��ا ل� ���ف ج��و و�����ار �ال�ــــ�اع وحالة االنق�ــــام ال�اخل�ة ال�ي ت�ــــ���ا ف�ها، و�ن�ا 

ج�ة م� أجل ال��خل في ال�ــ�اع ال�اخلي، ســ�اء �اســ��عاء الق�ات  قام�ا �اســ��عاء الق�ات ال�ار 

الف�ن�ـــــــــــــــ�ة أو األلـ�انـ�ة. األم� ال�� ت�ـــــــــــــــ�� في تـ��ی� ف��ة ال��وب األهلـ�ة م� ناحـ�ة، وأث� 

ــ��ن ال�اخل�ة  ــي واألل�اني في ال�ـــــ ــ��ات، و�ان دافًعا لل��خل الف�ن�ـــــ ــل� على إ��ال�ا ل�ـــــ �ال�ـــــ

  اإل��ال�ة م� ناح�ة أخ��. 

ــل  ــ�� ولف�ـ ــل التفاق ب�� ال��ف��، ل� ی�� سـ ــع��ة ال��صـ ــ� في ال�ع��ة األولى وصـ ال��ـ

ــاع�ات  ــل تل� ال��ـ ــ�اع م� أجل ال�ـــ���ة على ال��ل�ة. ول� ت�� ت�ـ خ�ار االســـ���ار في ال�ـ

إلى جـ��و ح�ى ـقام ���ق الهـ�ـنة وهـاج� ب����ـار، اـل�� �ـان �ع��ـ� على االتـفاق ال���م ب��ه�ـا،  

ــاحـق ، وـق� ت�ـت� على تـل� ال�ع��ـة )٣٠( Trebia ة في مع��ـة ت���ـ�اوـل�ـل� تع�ض له���ـة ســــــــــــ

  الع�ی� م� ال��ائج لعل أب�زها:

 ه���ة ال�ل� ب����ار و�صاب�ه في تل� ال�ع��ة.  - 

ــاقفة ح�ل ج��و وان��ا�ه ملً�ا إل��ال�ا في �ا��ا في  -  ــاد األســـــــــــ اح��ـــــــــــ

 .)٣١(م٨٨٩ف��ای� 

تعهـ� جـ��و في مـقاـبل ال����ج، ـ�اح��ام ال�ـ�ائ� واعالـنه ال��ــــــــــــــ�ع   - 

 .)٣٢(لل��سي ال�اب�� خ��ع االب� ألب�ه

؛ حـ�� �ـل� ف��وـنا و�����ـنا Poت�اجع ب����ـار إلى ـما وراء نه� ب�   - 

 أو��اء له، وت�لي ع� ال��اع مع ج��و.  و�����ا

م��ه م� ن�اح ج��و في ال�ــــــ���ة على ق�ــــــ� ال�ل� في �ا��ا، م�ا  - 

  . )٣٣(ال����ة على عاص�ة ال��ل�ة
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٤٤ 

ا ل�ـل� ال��ـائج فقـ� ان��ــــــــــــــ�ت ســــــــــــــل�ـات ب����ـار ال�ل��ـة ال�ي �لـ� في یـ��ـه على  وفقـً

مـقا�عـ�ه ال�راثـ�ة ف���لي، ـفات�ـ� م� مـ�یـ�ة ف��وـنا مقً�ا ـله. وـ�الـ�الي أصــــــــــــــ�ح ـل�یـ�ا م�ل�ـ�ان في 

ول، واألخ�� ت�ــــ� ���ة ال��ل�ة  إ��ال�ا: أح�اه�ا في شــــ�ال شــــ�ق إ��ال�ا ����ها ب����ار األ

  .)٣٤((م�الن� و�ا��ا وج��ع األراضي ال�اقعة ج��ب نه� ب�) ����ها ج��و

ــار في مع��ة ت����ا وتع��� م�قفه في إ��ال�ا   وف�ار –ول� ���ف ج��و �ع� ت�ق�� االن��ـــ

ــ�ه إلى مقا�ع�ه ال�راث�ة في ف���لي ــ�، و�ن�ا   -خ�ـــــ �ال��ـــــــ�ل على لق� مل� إ��ال�ا ف��ـــــ

ا لل��ـــــــــ�ل على اللق� اإلم��ا��ر�؛ وت���ًقا ل�ل� ال���ة فق� ت�لي ع� دو��ة   ســـــــــعى ــً أ��ـــــــ

تل� ال���ة ال�ــ�اســ�ة ال�ي ن��� في ذل� ال��ق�� ع� ال���ة في   -ســ��ل��� ألح� أف�اد أســ�ته

ال�ــــ�اعات ال��ل�ة (الق�ــــاء على أ� ف�صــــة م���لة ���� ت�د� إلى صــــ�اع ب��ه و��� ال�ا�ا  

وُ�عـ� ت�ـازل ج�ـ�و ع� تـل� اـل�و��ـة عالمـة ـ�ارزة على مـ��  -��ل�ـات ال�ـاب�ـ�ة)ب�� اـل�و��ـة وال�

فه�ه لل��قف وال�ـــ�اســـة واألی�ی�ل�ج�ة ال�ي ت��ـــه، وال�ي هي اآلن �ع��ة �ل ال�ع� ع� ن�اق  

ــ��ل���، و�ن�ا ملً�ا إل��ال�ا، و���لع إلى ال����ج   ــ��ل���. ح�� ل� �ع� دوق ســــــــــ ع�ل دو��ة ســــــــــ

  �اللق� اإلم��ا��ر�.

وم� ال��ی� �ال��� أن ج��و ســعى لل��ــ�ل على اللق� اإلم��ا��ر� دون ال��ام �أ�ة    

م�اولة للق�ــــاء على خ�ــــ�ه ب����ار وال�ــــ���ة على ال���قة ال�ي ال زال ��ــــ��� عل�ها في 

ال��ء ال�ـــ�الي ال�ـــ�قي م� شـــ�ه ال����ة، و�ان ال�افع وراء ذل� ه�: ت��� ال�خ�ل في ح�ب 

�ـا ت��ن غ�� م���ة. واع�ـقاد جـ��و ـ�أـنه في حـاـلة ت����ـه إم��ا��ًرا، ـفإن أخ�� مع ب����ـار، ر�

ــ����� ه� م� ت�ق�� أه�اف عائل�ه   ــ��ل���-ب����ار ســـ��ل ضـــ��ًفا، وسـ �ال�ـــ���ة    -دو��ة سـ

  . )٣٥(على ج��ب إ��ال�ا، واس�عادة ال����ة على ف�ن�ا

ــ�  ــ��ف� ال�ام� لل��ـــــــــ ــعي ج��و وتق��ه م� ال�ا�ا ســـــــــ ل على اللق� وعلى ال�غ� م� ســـــــــ

اإلم��ا��ر�؛ إال أن ال�ا�ا ل� ��� ل��ه ال���ة في م�ح ذل� اللق� لعائلة ســ��ل���، لع�ة أســ�اب 

ــ��ل���. واع�قاد ال�ا�ا أن ت���ج   ــ��� لل���ل�ات ال�اب��ة م� ق�ل عائلة ســــــــ أب�زها، ال�ه�ی� ال��ــــــــ

م� ت���ج إم��ا��ر    إم��ا��ر م� خــارج إ��ــال�ــا، ر��ــا ی�ف� أمــان لل�ــاب��ــة وم��ل�ــاتهــا أك��

ــل الـ�اـ�ا دع�ة إلى أرن�لف األل�ـاني یـ�ع�ه إلى إ��ـالـ�ا. إال أن أرن�لف ل�  إ��ـالي، ـل�ـل� أرســــــــــــ

ــ�ً�ا إلى  ــ��ف� ال�ام� م�ــــ ی���� م� مغادرة أل�ان�ا في ذل� ال�ق�، األم� ال�� دفع ال�ا�ا ســــ
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٤٥ 

القـــ���   م في ����ــــــــــــــــة٨٩١ف��ای� عـــام    ٢١ت���ج ج�ـــ�و وزوج�ـــه �ـــال�ـــاج اإلم��ا��ر� في  

  . )٣٦(���س

ل� ی��قف ���ح ج�ــ�و ع�ــ� ال����ج اإلم��ا��ر� فق�، و�ن�ــا �ــان أك�� م� ذلــ�؛ ح�ــ� 

ت�لع إلى تأســـــ�� أســـــ�ة حاك�ة ت��ارث اللق� اإلم��ا��ر�، على غ�ار األســـــ� ال�ـــــا�قة؛ ل�ل� 

�إم��ا��ر  ت���ج اب�ه    -خل�فة ســـ��ف� ال�ام�– )٣٧(   �Formosusل� م� ال�ا�ا ف�رم�زوس

ــ�� وراثة الع�ش �ع� وفاته. وه� ما ح�ث �الفعل  ــارك له في ح�� اإلم��ا��ر�ة، ح�ى ��ـــ م�ـــ

م، ح�ـ� ت� ت���ج اب�ـه الم��ت م� ق�ـل ال�ـا�ـا ف�رم�زوس. ومع ذلـ� ٨٩٢إب��ـل عـام    ٣٠في  

ت�ل إم��ا��ر�ة ســــــ��ل��� م��د صــــــ�رة �ار��ات�ر�ة شــــــاح�ة: فهي ل� ت�ــــــ�ل ج��ع األراضـــــي  

ــل�ة ج��و فق�. ب���ا �ل�  اإل��ال�ة   ــ�ل� ال��ا�� ال�ي اع��ف� ��ـــ أو اإلم��ا��ر�ة، و�ن�ا شـــ

دو��ـة ف���لي خـاضــــــــــــــعـة ل��� ب����ـار، ��ـا أنـه ل� ی�� االع��اف بهـا م� ق�ـل ال��ـالـ� ال�ي 

ــا، في ح�� �ـان ی���� ال�لـ� األل�ـاني   خ�جـ� م� ل�ث�ن��ـا القـ���ـة، أو م� ق�ـل ملـ� ف�ن�ــــــــــــ

  .)٣٨(لل����ة على اللق� اإلم��ا��ر�، و�عادة اإلم��ا��ر�ة م�ة أخ��  أرن�لف الل��ة ال��اس�ة

ل� ُ�ق�ر ل���و ال�قاء على ق�� ال��اة ���ًال �ع� ال��ــــــــــــ�ل على اللق� اإلم��ا��ر� عام  

م، ��ـــــــــــــــ�� ح�ى أو جل�ـة دمـا�ـ�ة، ودف� في ٨٩٤م، حـ�� ت�في ف�ـأة في ن�ف��� عـام  ٨٩٢

رفع م� ح��� ال�لــ� ب����ــار م�ة أخ��، ف��ح في األم� الــ��   )٣٩(Parmaكــاتــ�رائ�ــة �ــارمــا

  . )٤٠(ال����ة على العاص�ة، ومارس و�ائفه ال�ل��ة �املة

في ال���قة، ل� ت��ه ال��ب األهل�ة ب�� العائل��� ���ت ج��و لع�ة أســـــــ�اب أه�ها، خ�ف 

ق�له�، األت�اع وال����ی� لعائلة ســــــــ��ل��� م� ان�قام ب����ار ��ــــــــ�� ال�ل� ال�� تع�ض له م�  

ــافة إلى ر��ة اإل��ال��� في وج�د أك�� م� مل� في نف� ال�ق�، لل���� م� ال�الع�  �اإلضـــــ

به�ا، وت�ق�� أق�ــى اســ�فادة م���ة م� �ل م�ه�ا، ن���ة خ�ف �ل م�ه�ا م� اآلخ�. ول�ل� 

  ت� تع��� الم��ت اب� ج��و خلًفا ل�ال�ه ملً�ا إل��ال�ا. 

ــار �االل�فاف ح�له وال��لي ع� ب����ار ال�� ل� و����د تع��� الم��ت ملً�ا، ب�أ األ ن�ــــــ

��ـ� أمـام هـ�ا األم� ن���ـة لقلـة الق�ات الـ�اع�ـة لـه إال الف�ار م�ة أخ�� إلى ف��ونـا. ول�� �عـ� 

وق� ق�ـ��، و��ـ�� صـ�امة الم��ت، أصـ�ح ال��الء �ع���ونه م�هًقا له�، وت�اصـل�ا م�ة أخ�� 

  .)٤١(�ل��ه� م� الم��ت مع ب����ار في ف��ونا، لل��يء إل�ه� وت
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٤٦ 

ــ��ل��� وف���لي، ل� یل�أ ال��فان  ــ�اع ب�� عائل�ي ســـــ على ع�� ال��حلة األولى م� ال�ـــــ

لل�ــ�اع ال��ــلح م� أجل إنهاء االنق�ــام، و�ن�ا ل�أوا في ال��ا�ة لل�فاوضــات م� أجل ال��صــل 

�  إلى حـل ســــــــــــــل�ي ی�ضــــــــــــــي ال��ف��. ولـعل اـل�افع وراء ذـل� ه� تع�ض ال�الد في ذـل� ال�ـق

ل��� ال��خل والغ�و ال�ارجي م� ق�ل ال�ل� األل�اني أرن�لف؛ ول�ل� ج�ت مفاوضـــــــــــات ب��  

م، ت� على إث�هــا االتفــاق ب�� ال��ف�� على ٨٩٦الم��ت و�����ــار �ــالق�ب م� �ــا��ــا في عــام  

ــع �ع�  ــ�� ال��ل�ة ب�� ال��ف��. ووفًقا ل�ا ذ��ه أح� ال��رخ��، فإنه �ال�قارنة مع ال�ضـــــــــــ تق�ـــــــــــ

ــة ت�  ــا�� نف�ذ مع��ـ ــ� ب��جـــام� م� م�ـ ــ� �لـ ــ�لـ ــ�ود ت�ـــاه الغ�ب، ولـ ــل ال�ـ ــ� ت� نقـ ــا، فقـ ���ـ

  .)٤٢(ب����ار

ــ�� ال��ل�ة ب��    -ل� ی��ل الم��ت   �ع� أن ت�صـــل التفاق مع ال�ل� ب����ار �ق�ـــي ب�ق�ـ

ال��ف�� م� نــاح�ــة، وال��ل� م� ال�ــ�خــل األل�ــاني �عــ� ع�دة أرن�لف إلى أل�ــان�ــا م� نــاح�ــة  

ــ�وع و   -أخ��  ــ��ل���، ل�ل� أت�ه ع� م�ـ ــاللة حاك�ة لإلم��ا��ر�ة في عائلة سـ ــ�� سـ ال�ه ب�أسـ

على الف�ر إلى روما، وســــــ��� عل�ها م�ة أخ�� �ع� ��د الق�ات األل�ان�ة م� ه�اك، ول�ل� ت�  

  م. ٨٩٦إب��ل عام  ٤ت����ه إم��ا��ًرا في 

ــ��ل��� م�ة أخ��، فإنها ل�  ��� مق�ًرا لها أن ورغ� ن�اح الم��ت في إح�اء إم��ا��ر�ة ســــــ

.  ) ٤٣( م٨٩٨أك���� عام    ١٥ت�ـــ��� ���ًال، وذل� ��ـــ�� وفاة اإلم��ا��ر الم��ت في مار����  

وه��ا ولل��ة ال�ان�ة �ع�د ب����ار م�ة أخ�� ��ل� وح�� إل��ال�ا، ل�� م� خالل االن��ـــــــــــــار  

ــ�ه ال�فاج�ة. ال�ي ت��ح له  ــ�ه، وال��اح في ال��ل� م�ه، و�ن�ا م� خالل وفاة خ�ـ على خ�ـ

  م�ارسة سل�اته ال�ل��ة �املة. 

م��ت ال�فــاج�ــة،  في ال���قــة تعــ�دت روا�ـات ال��رخ�� ع� أســــــــــــــ�ــاب وفـاة اإلم��ا��ر ال

فه�اك م� ُی�جع سـ�� ال�فاة إلى سـق�� ال�ل� أث�اء رحلة لل�ـ�� �الق�ب م� مار���� م� على 

، أما ل��و��ان� فال ��ــــ��ع� ال��ام�ة والق�ل ســــ�ً�ا ل�فاة ألم��ت، وه� ما ع��  )٤٤(�ه� ال��ــــان

ن أنه ب���ا �ان ع�ه قائًال: "هل اســـــــــ�ه�ف ه�ا ال�ـــــــــ�� ال���انات ال���ة أم ال�ل�ك، ألنه� ی�و 

ــ�ی�   یالح� الم��ت ال��از��، ســـق� و��ـــ�ت رق��ه. في ال�اقع أود أن أق�ل إنه م� الع�� ت�ـ

هـ�ا االدعـاء، ألن هـ�اك رواـ�ة أخ�� ع� وـفاة ذـل� ال�جـل وهي ـ�ال��ـــــــــــــــ�ة لي األرجح، و��قلهـا 

اف  ج��ع ف�ات ال�ــــــــــــع�"، و���� ل��و��ان� روای�ه ع� ســــــــــــ�� ال�فاة قائًال: " وه��ا، �ان�ــــــــــــ� 

ال���ع، ل� ی���� ال�ارث، ه��، ال�ائ� والقاتل، ال��ا�ا الع�ی�ة ال����حة له، ول� �ع� �ف�� في 
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٤٧ 

شــيء ســ�� االن�قام ل�ال�ه، م��لً�ا في ذل� ع� ال���� ال�ي أق�ــ�ها لل�ل�. وقام ��ــ�ب ال�ل� 

، �ع�ــــــا ����ة أدت إلى ��ــــــ� ع�قه. ول� یل�أ ه�� لق�ل ال�ل� �ال�ــــــ�� ح�ى ال ی���ــــــف أم�ه

ورت� �ل شيء م� أجل إث�ات أن ال�فاة ح�ث� ن���ة ال�ق�� م� على ال��ان، األم� ال�� 

ــ���ة ب����ار   ــ��ات، ول� ��ه�ها إال �ع� ســـ ــ� ع�قه، تل� ال���قة ال�ي أخفاها ل�ـــ أد� إلى ��ـــ

  .)٤٥(على ال��ل�ة"

ال��ل�ة وال�اب� أن تل� ال�فاة ق� وجه� ضــ��ة ����ة لل�ــل�ة ال�ل��ة في شــ�ال إ��ال�ا، و 

اإل��ال�ة في الق�ن العاشـــــ� ال��الد�. لع�ة أســـــ�اب لعل أه�ها: ع�م وج�د ور�� لالم��ت في 

عائلة ســـــــ��ل���، واســـــــ�عادة ب����ار لل�اج ال�ل�ي دون صـــــــع��ة ودون م�ازعة أح�. وع�م ق�رة 

ب����ار على ال�فاع ع� شـــــــــــ�ه ال����ة م� الغ�وات ال�ي ســـــــــــ���ل� في ف�� الق�ن العاشـــــــــــ� 

د�. وضـعف م�ارد ب����ار؛ ح�� تقع م��ل�اته في أق�ـى ال�ـ�ال ال�ـ�قي في ف���لي. ال��ال

ب�ع� م���عة ����ة    -م�ل الم��ت -ول�� م�ل م��قة الم��ت في ال�ســــ�. ول� ��� ب����ار  

  .)٤٦(م� ال��الء واألساقفة الع��اء ال�ی� ش�ل�ا ال���ر ال���قي لل�ل�ة في إ��ال�ا

ائج ال�ي ت�ت��� على ال�فاة ال�فاج�ة لالم��ت على ذل� فق�، في ال���قة ل� تق��ـــــــ� ال��

ــ�ه� الم��ت،  ــ�اح ج��ع ال�ـــــــــــــ��اء ال�ی� أســـــــــــ و�ن�ا ف��� ال���� أمام ب����ار إل�الق ســـــــــــ

ـ�اإلضــــــــــــــاـفة إلى أن وـفاة الم��ت دون ورـثة ذ��ر ل�راثـ�ه أنهي ال�ــــــــــــــ�اع والـع�اء ال��ـ�ل ب��  

فة إلى اســ�عادة ب����ار ال�ــل�ة ال�ل��ة �املة عائل�ي ب����ار وج��و �ان��ــار األول. �اإلضــا

  . )٤٧(م٨٨٨على ال��ل�ة لل��ة األولى م�� عام 

وال��ــــــاؤل اآلن ه� ل�اذا ن�ــــــ�� ال��ب األهل�ة في ذل� ال��ق�� ب�� األم�اء اإل��ال���؟  

ــ�اب ال�ي أدت إلى ن�ـــــ�ب ال��وب األهل�ة اإل��ال�ة في نها�ة الق�ن  في ال���قة تع�دت األســـ

  سع و��ا�ة الق�ن العاش� ال��الد� أب�زها:ال�ا

�ـ�اب ال�ــــــــــــــ��ـ�ة ال�ـارول��ـ�ة وان�هـاء ف��ة ح�� ال�ـارول�����، األم�  - 

ــ�ق�ا��ة   ــ��� ذو� عائالت ارســـــ ال�� أد� إلى وج�د ع�د ���� م� ال�جال ال��شـــــ

 ق��ة على اس�ع�اد لل�ق�ف ��ان�ه� م� أجل ت�لى ح�� إ��ال�ا.

لق��ـة في ال����ع اإل��ـالي، ال�ي �ه�ر األرســــــــــــــ�ق�ا��ـات ال�راث�ـة ا - 

ت���ع خلف أح� أم�ائها وت�ع�ه م� أجل ت�ق�� م��� م� ال��اس�، وخاصة في 

 ع�� ل� تع� ت�ق� ��ه ث�واتها م� خ�مة ال�ل�ك.
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٤٨ 

ضــــــعف م�ســــــ�ــــــات ال���: رغ� وج�د اإلرادة وال�اقة الالزمة لل���  - 

 .)٤٨(ل�� ال�ل�ك، فل� ��� ل�یه� م�س�ات ق��ة ودائ�ة ل��ق�� ذل�

م�ل العائالت األرسـ�ق�ا��ة إلى ��ـ� سـل��ها وت�ق�� أق�ـى اسـ�فادة  - 

 .)٤٩(م� إدارة ش��ن ال�ولة

ال��ــــاواة في ال��ــــ� وال�ــــل�ة ب�� ال���ازع�� زاد م� ال�الف ب��ه�،   - 

 .)٥٠(ول� ��� أ� م�ه� �ف�ق اآلخ��� ���� �����ع إخ�اعه� ل�ل��ه

ال���ح في الع�ش كــان لــ�وافع ال��ا��ــة ال�ــــــــــــــ��ــــــــــــــ�ــة إلى جــانــ�   - 

 .)٥١(اإل��الي دور ���� في ال��اع ب�� ب����ار وج��و

ل�ل ه�ه األســــــــ�اب ان�لع� ح�ب أهل�ة اســــــــ���ت لع�ة عق�د �ان ��لها ال���قي والعامل  

ال��ــــــــــــــ��ك ف�هـا ه� ب����ـار األول؛ وفي ال���قـة ت�ت�ـ� العـ�یـ� م� ال��ـائج ل�لـ� ال��وب في 

  إ��ال�ا، أه�ها:

ــ�ه ال����ة في دم�ت ال��ازعات   -  ــة ال�ادة في شــــــ ــالل�ة، و��اصــــــ ال�ــــــ

ــل�ة ال�ل��ة ت�اًما. وقام� في �ل م�ان   ــ� ال�ــــــ ال��ــــــــف األول م� الق�ن العاشــــــ

 سل�ات م�ل�ة م��قلة اس�قالًال ��اد ���ن تاًما.

تألف� إق�ا��ة ���ـ�ة ق��ة وخاصـة في ل��ارد�ا. واسـ��اع األسـاقفة،  - 

ال�ــــــ���، �ف�ــــــل نف�ذه� على في �ل الف�ضــــــى واالضــــــ��اب، �ع� وفاة شــــــارل 

ال�ــــــــــــــعـ� وازد�ـاده ��ــــــــــــــ�ـ� الغـارات اله�غـار�ـة وال��وب األهل�ـة، أن ی���ع�ا م� 

ــل�ة زم��ة   ال��ال��� �ال�ــــل�ة وال���ازع�� على ال�اج ام��ازات هامة أم�� له� ســ

واســعة على ال��ن ال�ي ی�ی�ونها روحً�ا. و�ان األســقف في ���� م� ال��ن ���ي  

� في ال�ــــــــــاب� تغ�� ال��انة ال�ل��ة، و���ة ال�فاع ع� ال�الد  اإلتاوات ال�ي �ان

 ض� الغ�اة ب�ى األسقف ق�ً�ا ��اع�ه على ن�� سل��ه ال�اد�ة.

ال�� أصــ��� ســل��ه اســ��ة في شــ�ال شــ�ه    -ل� ��� ل�ل� إ��ال�ا   - 

ما ی�فعه إلى ف�ض نف�ذه على روما وال��ا�� ال��اورة؛ ف���   -ال����ة ووســـــــ�ها

ــق�� اإلم��ا� ــ�ق�ا��ة  ســــــ ــ��� على روما م���عة م� األرســــــ �ر�ة ال�ارول���ة ســــــ

 . )٥٢(ال�ومان�ة ال�ي اس���ت �األم� وأخ�ت تلع� �ال��سي ال�اب�� ��ا ت�اء
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٤٩ 

حـ�وث تغ��� في ال�ـ�اء االج��ـاعي إل��ـال�ـا �لهـا؛ حـ�� دفعـ� حـاـلة  - 

الف�ضــــــــــــــى واالرتـ�اك في ال��ـال ال�راعي العـ�ـی� م� صــــــــــــــغـار ال�الك إلى �ـل� 

ال��ــــــــــاع�ة م� ��ار ال�الك وت�ــــــــــل�� أراضــــــــــ�ه� في مقابل ال��ــــــــــ�ل على ح� 

ال��ـا�ـة. األم� الـ�� أد� إلى ز�ـادة عـ�د ال��ــــــــــــــ�ـأج��� ال�ـا�ع�� وان�فـاض عـ�د 

مالك األراضـي ال��ـ�قل��. ه�ه ال�غ���ات ال�ي أفق�ت ال�ل� وم�ـ��ل�ه عادة ت����  

ة ال�ـــا�ع�� و��ـــار مالك ج��ع م�ا��ي ال��ل�ـــة األح�ار لل���، ول�ـــأوا إلى دع� 

 .   )٥٣(األراضي ل����� ع�د م� ال�جال

ــ��ع   -  ــاًما. ول� ��ــــــ ــ��� ال�وائ� ال���م�ة في إ��ال�ا أك�� انق�ــــــ أصــــــ

ح�ى ل� ســــــــــــــ���وا على مع��   -ال�ل�ك االع��ـاد على قـاعـ�ة م� الـ�ع� ال��ل�

و�ــان عل�ه� تقــ��� م��ــ� م� ال��ــازالت. و�ــل مــا نع�فــه ع� األن�ــــــــــــــ�ـة    -إ��ــال�ــا

عل�ة أل� م� ه�الء ال�ل�ك خالل ال��وب األهل�ة، ه� االم��ازات ال�ي م���ها  الف

ألت�اعه� ال�ي ت��ــــ�� ت�ازالت ع� األرض وال�ق�ق القان�ن�ة ل����یه� العل�ان���  

 .)٥٤(وال������. ووصل� ه�ه إلى ذروتها في س��ات ال��� ال��ف�د ل�����ار األول

�ء ال��وب األهل�ــة، ن���ــة لل�فــاة ال�فــاج�ــة  ه�ــ�ا ت�ل� ال�لــ� ب����ــار األول م� عــ

لل�ل� الم��ت، وع�م وج�د ور�� شـــ�عي له في ح�� دو��ة ســـ��ل���، و�ال�الي ت� االع��اف �ه 

ملً�ا إل��ال�ا م� ق�ل ســــ��ل���. ورغ� ذل� ل� ت�ــــ��� األم�ر ل�����ار في ح�� إ��ال�ا، وواجه 

ذ ـب�أت ف��ة م� حـاالت االســـــــــــــــ��عـاء الـع�ـی� م� ال�ــــــــــــــع�ـ�ات م� أجـل ت��ـ�� أرـ�ان ح�ـ�ه؛ إ

  م، و�ن�ا اس���ت ل���ات �ع� وفاته. ٩٢٤وال��خل ال�ارجي ل� ت��ه ب�فاة ب����ار األول عام 

  ال��خل األل�اني في إ��ال�ا:

�ع� أن ن�ح ال�ل� األل�اني أرن�لف في الق�ــــــــــــاء على �ع� ال��رات ال�ي قام� بها   

ال�ــ�ق دفعه ���حه ورغ��ه في أن ��ــ�ح إم��ا��ًرا أن ی�ج  الع�اصــ� ال�ــال��ة ال�ا�عة له في 

ب�ف�ـه في ال�ـ�اسـة اإل��ال�ة، م�ا ت�ك أسـ�أ األث� �ال��ـ�ة ل�ار�خ أل�ان�ا في الع�ـ�ر ال�سـ�ى.  

ذل� أن إ��ال�ا �ان� ع��ئ� م��اًنا لل��اف� ب�� �ع� األم�اء، م�ا أتاح ف�صــة ل��خل أرن�لف 

  .)٥٥(ال��اع ب�� ب����ار وج��و ح�ل ح�� إ��ال�افي ش��نها، و��اصة ع��ما اش�� 
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٥٠ 

وـ�ال��ـ� ع� األســـــــــــــــ�اب ال�ي دفعـ� ال�ـل� األل�ـاني أرن�لف إلى الـ��خـل في إ��ـالـ�ا،    

ن�� أنها أســــــــــــ�اب �ع�ــــــــــــها ی�عل� �ال�ل� األل�اني نف�ــــــــــــه، و�ع�ــــــــــــها ی�عل� �ال�ا�ا واألم�اء 

  -اإل��ال���، أب�زها: 

ال�ه�وم في مع��ــة ت����ــا إلى ل��ء ال�لــ� اإل��ــالي ب����ــار األول   - 

ال�ل� أرن�لف، ل��ــاع�ته ضــ� ج��و، اع�قاًدا م�ه أن وج�د مل� ق�� م�ل أرن�لف 

في إ��ال�ا �ان ضـــــــــ�ورً�ا ل��ق�� ال�ـــــــــالم في شـــــــــ�ه ال����ة، و��ح ���ح عائلة  

 .)٥٦(س��ل���، �اإلضافة إلى وقف تق�م ال��ل��� واإلغ��� في إ��ال�ا

س لل�لــ� األل�ــاني اع�قــاًدا م�ــه أن وج�د اســــــــــــــ�ــ�عــاء ال�ــا�ــا ف�رم�زو  - 

إم��ا��ر إ��الي ���ل خ�ً�ا على ال��ســــــي ال�ســــــ�لي م� ناح�ة، �اإلضــــــافة إلى 

ــا�ـقات م�ــــــــــــــ���ة م� قـ�ل أتـ�اع   تع�ض ال���ل�ـات الـ�اب�ـ�ة في إ��ـالـ�ا إلى م�ــــــــــــ

س��ل���، ال�ی� ان�ه��ا ح�ود ال�ولة ال����ة وصادروا �ع� م��ل�اتها ال�ي ت���ي  

 .)٥٧(�اث الق��� ���س م� ناح�ة أخ�� إلى م�

اللقــــ�  -  ــ�و على  ــار وج�ــ ــائ� ب�� �ــــل م� ب����ــ ــاح ال�ــــــــــــــ�اع القــ أتــ

 .)٥٨(اإلم��ا��ر� الف�صة أمام ال�ل� أرن�لف لل��خل في ش��ن إ��ال�ا

 .)٥٩(ُحل� أرن�لف و���حه �أن ���ح إم��ا��ًرا - 

في ال���قة تع�دت م�اوالت اســــــــــــ��عاء ال�ل� اإل��الي ب����ار ال�ل� األل�اني أرن�لف؛ 

  -ل��ـاع�ته في م�اجهة خ�ـ�ه ج��و. و�ان االسـ��عاء األول، �ع� أن ت�صـل ب����ار وج��و 

م؛ ح�� ل�أ ب����ار إلى أرن�لف  ٨٨٩إلى عق� ه�نة ب�� ال��ف�� عام   -ك�ا ســـــــــ�� أن ذ��نا

ــ��نه ال�اخل�ة،  م� أجل دع�ه �الق�ا ــغال أرن�لف ��ــ ت الالزمة ل��اجهة ج��و، ول�� ن�ً�ا إلن�ــ

فل� ��ــــــــــــــ��ع الـ��خـل في ذـل� ال��قـ�� في إ��ـالـ�ا. أمـا االســـــــــــــــ��عـاء الـ�اني، ف�ـان �عـ� ه��ـ�ة  

في د��ــــــ���   )٦٠(Trentoب����ار في مع��ة ت����ا، و�ال���ی� ع��ما ال�قى ال�ل�ان في ت�����  

ابـلة، ووفقًـا لـ�ا ذ��ته ح�لـ�ات ف�ل�ا اع��ف ب����ـار ��ـــــــــــــــ�ادة ال�ـل� م. وفي تـل� ال�ـق٨٩٣عام  

ــ���   ا له، في مقابل االح�فا� �ال��ل�ة ال�ي ��ـــــــــ ــً أرن�لف واعً�ا إ�اه �أن ���ن م��ً�ا وم�ل�ـــــــــ

  . )٦١(عل�ها

ل� تق��ـ� رسـائل اسـ��عاء ال�ل� األل�اني إلى إ��ال�ا على ب����ار فق�، و�ن�ا �ان لل�ا�ا  

ــ� ــف�اء في خ��� عام  ف�رم�زوس ن�ـــ ــل ال�ا�ا ال�ـــ ا؛ ح�� أرســـ ــً م إلى م�ی�ة  �٨٩٣ ف�ها أ��ـــ
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ر�����ــــــــ��رج ل�قابلة ال�ل� أرن�لف تل� ال�ــــــــفارة ال�ي �ان� ت�ــــــــ� �ع� الل�ردات العل�ان���  

ال�ی� أع���ا ع� أســفه� على م�ــ�� ال��ل�ة وت�اث   -ر��ا ج�ًءا م� ســفارة ب����ار  -الع��اء

���ه� م� ج�ـ�و. و�ـالفعـل اســــــــــــــ�ق�له� ال�لـ� ��فـاوة في مـ�ی�ـة القـ��� ���س، و�ل��ا م�ـه ت�

. و��ل� ب�ل ال�ا�ا  )٦٢(ر�������رج، وس�ح له� �الع�دة م��ل�� �اله�ا�ا �ع� ال��افقة على �ل�ه�

  .)٦٣(م م� أجل م�يء ال�ل� أرن�لف إلى إ��ال�ا٨٩٣ف�رم�زوس أق�ى ما ل��ه في عام 

ول� ��ـــ��ع ال�ل� األل�اني أن �غ� الْ��ف ���ً�ا ع� تل� ال�ع�ات ال����رة لل��خل في 

ال�ــــــ��ن اإل��ال�ة ســــــ�اء م� ال�ا�ا أو ب����ار، وم�ا ســــــاع�ه على ذل�، ت��ع أل�ان�ا �ف��ة م� 

ال�ــــالم ال��ــــ�ي �ع� ن�احه في الق�ــــاء على ال��ــــاكل ال�اخل�ة وال�ارج�ة ال�ي �ان� ت�اجهه 

ــه، و�ن�ا عه� إلى اب�ه زو�����ل�  ه�اك. ول ���ادتها،    ��Zwentiboldه ل� َ�ُقْ� تل� ال��لة ب�ف�ـــــ

  و�لفه ��ه�ة اس�عادة ال��ام في إ��ال�ا وم�اع�ة ب����ار ض� دوق س��ل���. 

ا ن�� إ��ــال�ــا، ومــا أن  و�ــالفعــل خ�ج األم�� زو�����لــ� على رأس ال��� األل�ــاني م��هــً

ت األل�ان�ة ه�ب إلى م�ی�ة �ا��ا وح�ـ� نف�ـه ه�اك، ول� ��اول عل� ج��و �ق�ب وصـ�ل الق�ا

خ�ـــــــ�مه االســـــــ�فادة م� ذل� اله�وب؛ ح�� تقاع� زو�����ل� ف�أة ع� م�اصـــــــلة ال�ق�م ن��  

ــاب�ع، و�ع� ذل� ن���ة لل��ف أو ن�اح ج��و في رشــــــــ�ته  وفًقا ل�ا ذ�� -ج��و ل��ة ثالثة أســــــ

ت�اجع إلى أل�ان�ا دون أن ��ق� أ�   -��و"ل��و��ان� :"ح�ـــــــــل على ���ات م� الف�ـــــــــة م� ج

  .)٦٤(شيء م� األه�اف ال�ي جاء م� أجلها

ــاء على ج��و دوق  ــل ال��لة األل�ان�ة األولى في ت�ق�� أه�افها ال����لة في الق�ـــــ ولف�ـــــ

ــه و���ال�ا   ــع نف�ـــ ــل م�ة أخ�� ب�� ب��ن�ار وأرن�لف، واعً�ا إ�اه ب�ضـــ ــ��ل���، فق� ت� ال��اصـــ ســـ

سـاع�ه في الق�ـاء على خ�ـ�مه. تل� ال�ع�د ال�ي ن��� �الفعل في ج�ب ت�� سـل��ه، إذا 

ــه   ال�لـ� األل�ـاني م�ة أخ��. ول�� في هـ�ه ال��لـة قـاد ال�لـ� أرن�لف ال��� األل�ـاني ب�ف�ــــــــــــ

م؛ حـ�� ان�ــــــــــــــ� ـله ب����ـار في مـ�یـ�ة ف��وـنا، وهـ�اك ٨٩٤وت�جـه ن�� إ��ـالـ�ا في یـ�ای� عـام  

  .)٦٥(ك�� وع�د ال����ة ال�ا�قة ال�ي ق�عها على نف�هح�ل ب����ار درع أرن�لف م� أجل تأ

ت�جـه ال�ـل� األل�ـاني �عـ� أن ت� ال��حـ�� ـ�ه في ف��وـنا على الف�ر ـ�ات�ـاه مـ�یـ�ة ب��جـام�،  

ــ�ـی�ة، وـل�ـل� ف�ض  ال�ي �ـاـن� ـتا�عـه ل�ـ��و، ال�ي ـقاومـ� ال�ـل� والق�ات األل�ـان�ـة مقـاومـة شــــــــــــ

عل�ها ال��ــار ورغ� شــ�ة مقاوم�ها لل��ــار ال�ف�وض عل�ها، إال أن الق�ات األل�ان�ة ن��� 

ها، وال��� على حاك�ها و�ع�امه، وأســــــــ� زوج�ه وال���ز ال�ي معها، وال��� على في اق��ام
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ــع� ال���جامي في ج��ع إ��ال�ا في  ــ�ة معاملة األل�ان لل�ـ ــار ق�ـ ــ�� ان��ـ ــقف ال��ی�ة. وت�ـ أسـ

ح�وث حالة م� ال�ع� العام في إ��ال�ا؛ ل�ل� ت�اف� أن�ــــــار ج��و، و��ن�ات وأســــــاقفة وأدواق 

ام أرن�لف، وأق�ــ��ا له ���� ال�الء واإلخالص؛ ول�ل� اســ��ــل�� ل��ارد�ا ل��ارد�ا في ح�ــ�د أم

  .)٦٦( �ال�امل لل�ل� أرن�لف في ف��ة ق���ة

وق� ب� اق��ام ب��جام� ال�ع� في إ��ال�ا، و�ل في ذاك�ة ال�ــع� اإل��الي لف��ة ���لة. 

ها، فه�ب ه�ه ال��ة و�العادة ل� ���ؤ ال�ل� ج��و على م�اجهة الق�ات األل�ان�ة أو ال��ــــ�� ل

ــ�ال إ��ال�ا ــ��ل���، م��لً�ا ع� م��ل�اته في شـــ . في ح�� تق�م ال�ل� األل�اني  )٦٧(إلى دو��ة ســـ

  .)٦٨( م٨٩٤ح�ى وصل إلى م�ی�ة ب�ات����ا مارس 

ا على إ��ـال�ـا في مـ�ی�ـة م�الن إلى  ت�اجع ال�لـ� األل�ـاني أرن�لف �عـ� أن ت� ت����ـه مل�ـً

���ل م�ـــــ��ته إلى م�ی�ة روما وال��ـــــ�ل على ال�اج اإلم��ا��ر�،    أل�ان�ا م�ة أخ��، دون أن

وال ت�ال أســــ�اب ه�ا ال��اجع غام�ــــة، و��جعها م�رخ ح�ل�ات ف�ل�ا إلى ان��ــــار األم�اض في 

ــ�� في ذل� ال��اجع ه� اإلرهاق   ــ�� �ع� ال��رخ�� إلى أن ال�ــ الق�ات األل�ان�ة، في ح�� ��ــ

ــاب ال��� األل�اني خالل تل� ــع��ة ع��ر ج�ال  ال�� أصــــــ ــ���ة م� ناح�ة، وصــــــ ال��لة ال�ــــــ

اإلب��� ال�ي ��ــــــــــــــ��� عل�ها أدال��ت ال�اني، مار��� ت�ســــــــــــــ�انا، ال�عاد� ألرن�لف م� ناح�ة  

  . )٦٩(م٨٩٤أخ��. ول�ل� ت� تأج�ل ال�ف� إلى روما، وعاد أرن�لف إلى أل�ان�ا في ر��ع عام 

ــ�� إل ــة؛ ح�� �ل في ال���قة ل� ی��ت� على اق��ام أرن�لف الق�ـــــــــ ��ال�ا ن�ائج مل��ســـــــــ

ج��و إم��ا��ًرا و�ان على وشــــــ� اســــــ���اف ال�ــــــ�اع ضــــــ� ب����ار ع��ما ت�في ف�أة في عام  

م. ذلـ� ال�ـ�ث الـ�� �ـان مقـ�ًرا لـه تغ��� ���عـة ال��ب؛ ح�ـ� اع��ف ب����ـار �ـال����ـة  ٨٩٤

وصــــــغ� ســــــ� اب�ه،  لل�ل� أرن�لف، واع��ف أرن�لف ب�����ار ملً�ا إل��ال�ا، و�ان� وفاة ج��و  

ن�یً�ا ب�عافي ب����ار م� خ�ـــــــــــــائ�ه، ول�� أرن�لف ل� �أت إلى إ��ال�ا ل��ح م�ل�ة م� ال���� 

  .)٧٠(االح�فا� بها ل��� آخ�

ل� ت�غ�� ال��وف في روما ��ــــ�ل ج�ه�� �ال��ت ال�فاجئ ل���و أو �ا��ة إ��ال�ا ��ا 

إلى م�ی�ة روما ل�أك�� ت����ه  ��ل� عل�ه ال��رخ�ن األل�ان؛ ح�� ســـــــــــــارع الم��ت اب� ج��و  

�ال�اج اإلم��ا��ر�، و�الفعل ت� ت����ه م� ق�ل ال�ا�ا ف�رم�زوس رســـــــــــــ�ً�ا. و��ل� اإلم��ا��رة  

أج�ل��ود أرملة ج��و جه�ًدا ضــــــــــــ��ة ل�ق��ة ح�ب اب�ها. رغ� إعالن ال�ا�ا اســــــــــــ�ع�اده ل��ا�ة  
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ل دع�ته إلى روما على وجه الم��ت؛ إال أنه أرســــــل ال��ع�ث�� إلى أرن�لف م�ة أخ��؛ م� أج

  .)٧١(ال��عة

�ع� األخ� -ب�اء على إصـــــــ�ار ال�ا�ا ف�رم�زوس و�ل�احه، واف� ال�ل� األل�اني م�ة أخ�� 

على م�ال� ال�ا�ا �ال��خل في ال�ــأن اإل��الي وأرســل على الف�ر   -ب��ــ��ة األســاقفة األل�ان

سار ذل� ال��� ح�ى وصل إلى ال��� األل�اني م�ة أخ�� في شه� أك���� إلى إ��ال�ا، وق� 

ما وراء نه� ب�، وه�اك انق�ــ� إلى ق�ــ���: ق�ــ� ی���ن م� األل�ان وُ�لف �ال�هاب م� ب�ل�ن�ا  

إلى م�ی�ة فل�رن�ـا، ب���ا قاد ه� الق�ـ� ال�اني وسـار مع الف�ن�ة ع�� ال��ء ال�ـ�الي م� ج�ال 

  .)٧٢(االب��� �ات�اه م�ی�ة روما

ــ� ح� ال�ل� األل�اني، �ا ــ�ة لع�د م� األقال�� آن�اك (ق�ات روما، ول��ــــ ن� إ��ال�ا مق�ــــ

وف���لي، وســ��ل���، وت�ســ�انا)، ول� ��� أل� م�ها الق�رة على م�اجهة ال��� األل�اني ��ــ�ل 

ا م� أجـل ال��ــــــــــــــ�� ـله، ل�ـ�ه ـ�ان م� ال�ـــــــــــــــع� أن  م�ف�د؛ وـل�ـل� ـ�ان الـب� م� ت�ـالفـها مـعً

ة ال��� ال�ارجي؛ األم� ال�� ســـــــــهل م� ت�القى م�ـــــــــالح ح�ام تل� ال�الد، ح�ى في م�اجه

  .)٧٣(مه�ة ال�ل� األل�اني وتق�مه �ات�اه م�ی�ة روما وف�ض ال��ار عل�ها

رغ� ذل� عانى ال��� األل�اني ���ً�ا في إ��ال�ا ��ــــــــــــــ�� الع�اصــــــــــــــف الع��فة واألم�ار 

ــافة إلى وصـــــ�ل أن�ا ــانات ال�ي أدت إلى مق�ل الع�ی� م� ال���ل؛ �اإلضـــ ء إلى الغ���ة وال���ـــ

أرن�لف مفادها ان�ـــــــقاق ب����ار َوَح��ه �الق�ـــــــ� ال�� اق�ـــــــ�ه له، وتعاونه مع أدال��ت مار��� 

ت�ســـــــــــــ�انا م� أجل ال��ـــــــــــــ�� له، وأخ�ً�ا ��ام أرملة ج��و �إغالق ج��ع األب�اب ح�ل م�ی�ة  

  . )٧٤(روما، وغل� ����ة الق��� ���س أمام ال���ع

أرن�لف ق�ل ال�صـــــــــ�ل إلى م�ی�ة روما؛ إال أنه �ان ورغ� تل� ال�ـــــــــع��ات ال�ي واجه� 

ه�اك م���عة م� الع�امل ال�ي دفع�ه إلى اق��ام ال��ی�ة وال�ص�ل ل�ل� ال����ج اإلم��ا��ر�؛  

  لعل أه�ها:

ــ�فــاع ع� رومــا، وســــــــــــــ��ــه للــ�فــاع ع�   -  ت�لى ال�لــ� الم��ت ع� ال

 س��ل��� فق�. 

ال�ا�ا م� ق�ل أن�ــــــــار عائلة  ان�الع ث�رة ����ة داخل ال��ی�ة، وأســــــــ�  - 

 س��ل���.
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٥٤ 

ــ�ع� ه�ه األخ�ار ال�ل� أرن�لف على ف�ض ال��ــــــــار على م�ی�ة روما واق��امها،   شــــــ

وت���� ال�ا�ا م� األســــــــ�. �ان� ه�ه هي ال��ة األولى ال�ي ی�� ف�ها اق��ام ال��ی�ة ال�ق�ســــــــة، 

  . )٧٥(وال�اج اإلم��ا��ر� �ق�ة ال�الح األل�اني

ل�ــات ف�لــ�ا اق��ــام أرن�لف ل�ــ�ی�ــة رومــا وت����ــه إم��ا��ًرا قــائًال: "ت�  ی�و� ل�ــا م�رخ ح� 

اق��ـام أق�� ال�ـ�ن وأك��هـا ن�ًال ـ�الق�ب م� نهـاـ�ة ال��م، ول� �قـ�ل ال���� م� ج�� ال�ـل�، ��ـا 

ت� ت���� ال�ا�ا وال��ی�ة م� أع�ائها، أما �ال��ـ�ة ألع�ـاء م�ل� ال�ـ��خ وال��نان��� فق� ع��وا 

ن واســــــ�ق�ل�ا ال�ل� �ال��ت�ل وال�ه�ة ورافق�ه إلى ال��ی�ة، واســــــ�ق�ل ال�ا�ا ال�ل� أمام ج�ــــــ� مل��ا

ا لل�قــال�ــ� ال���عــة  ٨٩٦ف��ای�    ٢٢خ��ات القــ��� ���س... وت� ت����ــه إم��ا��ًرا في   م. وفقــً

ــه ودع�ته ���ــــ� وأغ�ــــ��".  ــع ال�اج على رأســ مع أســــالفه ����ه ال����ج اإلم��ا��ر� ب�ضــ

ُ��ا ����  دعا ال�ا�ا ا ــِ ل�ــــــــع� ال�وماني إلى الق�وم إلى ����ــــــــة الق��� ب�ل� م� أجل أن ُ�ْق�ــــــ

ال�الء واإلخالص لإلم��ا��ر. "لق� ق�رنا" قال ال�ا�ا: "أن ن��� ال���� ه�ا خ�ــــ�ة أن ��هلها أ� 

شــــ��". و�ان ن� الق�ــــ� ال�� أق�ــــ�ه ال�ومان ألرن�لف �ال�الي: "أق�ــــ� ��ل أســــ�ار هللا أن 

ــ�ف ا أحاف� على شــــــ ــً ــ�ف أك�ن رجًال م�ل�ــــــ ــي لل�ا�ا ف�رم�زوس، وســــــ ــ��ع�ي و�خالصــــــ ي وشــــــ

لإلم��ا��ر ��ال ح�اتي، ول� أت�الف مع أ� شــ�� ضــ�ه، ول� أق�م أ� م�ــاع�ة لالم��ت، 

ــل� م�ی�ة   ــ�ل على أ� شـــــ�ف عل�اني، ول� أســـ ــاع�ته� في ال��ـــ أو وال�ته نهائً�ا م� أجل م�ـــ

ل أ� ن�ع م� ال��ـل أو ال��اوغـة". ُ�ْ�ِهُ� ل�ـا  رومـا إلى الم��ت أو والـ�تـه، أو رجـاله� م� خال

هـ�ا الق�ــــــــــــــ� ب�ضــــــــــــــ�ح أن �ـاعـة ال�ومـان لإلم��ا��ر تـأتي في ال��ت�ـة ال�ـان�ـة �عـ� �ـاع�ه�  

  .  )٧٦(لل�ا�ا

و�ع� ن�اح أرن�لف في ال�ـــــــــ���ة على روما وال��ـــــــــ�ل على ال�اج اإلم��ا��ر�، ه��� 

م� روما إلى ســـــــــــــ��ل��� ی�افقها   -ل�ـــــــــــــالح�ع� أن ت�لي ال�ومان ع� ا  -اإلم��ا��رة أج�ل��ود 

�ع� الق�ات ال��اصـ�ة لها، و�ل أرن�لف �ع� ذل� في م�ی�ة روما ل��ة خ��ـة ع�ـ� ی�ًما م� 

ا على ال�ــ�ی�ــة وت�جـه ه�   أجـل ت�ت�ــ� األح�ال الـ�اخل�ــة، وت� تع��� فـارولـ� أحـ� رجـالـه، حـاك�ــً

  .)٧٧(�ات�اه س��ل��� م� أجل الق�اء على الم��ت ووال�ته

��ـ��ع أرن�لف ال�صـ�ل إلى م�ی�ة سـ��ل��� ��ـ�� ال��ض ال�� أصـا�ه خالل م�ـ��ته  ل� 

ت�اهها، وتع�دت روا�ات ال��رخ�� ع� ذل� ال��ض؛ فه�اك م� �ق�ل إنه أصــــــــــ�� �ال�ــــــــــلل، 

ــه. غ�� أن ه�اك روا�ة أق�ب لل��ال م�ها  ــ�ی� في رأســــ ــ�� ���ض شــــ وم�ه� م� �ق�ل إنه أصــــ
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ــ�اب ه ــ�� االن�ـــ ــها غ��  -� ل��ء اإلم��ا��رة أج�ل��ود  لل���قة ت��� �أن ســـ ال�ي وج�ت نف�ـــ

إلى ال��لة م� خالل وضــع ال�ــ� له في ال�عام.   -قادرة على ال��ــ�� لع�وها �الق�ة الع�ــ���ة

ــ��ة،  ــ��ل���، فق� ت� ال��لي ع� خ��ه ال��ســــ أً�ا �ان األم� ال�� أعاق أرن�لف ع� اق��ام ســــ

أن ه�اء ال�ان�ا ال�� اع�اد عل�ه ســـ�ف ��ـــاع�ه  وأصـــ�ح ال یه�� إال �اســـ�عادة صـــ��ه؛ م���ًال  

ــفاء؛ ل�ل� ســــــــــارع �ع��ر ج�ال األل�، واالن�ــــــــــ�اب إلى �افار�ا ح�� ت�في في    ٢٩على ال�ــــــــ

  .)٧٨(م، وخلفه اب�ه ل��� في ح�� أل�ان�ا٨٩٩ن�ف��� 

و�ع� رح�ل أرن�لف ع� إ��ال�ا عاد الم��ت م�ة أخ�� إلى م�ارســـــــة ســـــــل��ه ال�ل��ة م� 

ســــــــــــــ��� على م�الن على ال�غ� م� مقـاومـة مـانف��ـ� ال��نـ� الـ�� ع��ـه أرن�لف  ك�ـا  -�ـا��ـا  

ب�أ ال�ــــ�اع م�ة أخ�� مع ب����ار. ل�� ســــ�عان ما اتف� ال��فان على معاه�ة   -حاكً�ا عل�ها

. )٧٩((ك�ا ســـــــ�� أن ذ��نا) ت�ـــــــ�� ل�����ار ح�� ال���قة ال�اقعة شـــــــ�ال نه� ب� وشـــــــ�ق أدا

ــ� ح� إ��ال�ا؛ ت�فى الم� ــق��ه م� على �ه� ول��ــــــ ــهً�ا ن���ة ســــــ ــ� شــــــ �ت �ع� ث�ان�ة ع�ــــــ

ــ�عان ما اع��ف� وال�ته �ال�ل� ب����ار ملً�ا إل��ال�ا دون تق��� أ� م�ال� ن�ا�ة   ح�ـــانه، وسـ

  .)٨٠(ع� حف��ها ال�غ��، اب� الم��ت 

وخالصـــــــــــــة الق�ل: �ان� ســـــــــــــل�ة أرن�لف في إ��ال�ا ضـــــــــــــ��فة للغا�ة؛ ح�� ل� ت��قف 

�ه؛ فق� حاول أرن�لف الق�ـاء على �ع� ال��اوئ�� له في إ��ال�ا؛ إال ال�عارضـة وال�قاومة ضـ

أنه أصـــــــ�� ���ض ان�ـــــــ�� على إث�ه م� ه�اك، ��ا أنه أجلى ج��شـــــــه ع� إ��ال�ا دون أن 

. و�ال�الي أضــاع ال�ل� األل�اني وق�ه وجه�ه في )٨١(���ــل على فائ�ة م� م�ــ�وعه ال��ســعي

لقـ� شــــــــــــــ�في ح�ي �ـه م� قـ�ل الـ�ا�ـا فق�، في ح�� ل� مغـام�ة ل� ��ق� م�هـا أك�� م� م��د  

  ��� �أ� شيء آخ�.

ــا�قة خ���ة أمام ح�ام أل�ان�ا ال�ی� وزع�ا جه�ده� ب��   ه��ا وضـــــــــع أرن�لف أســـــــــاس ســـــــ

أل�ان�ا و���ال�ا دون أن ���ــــــــــــل�ا على أ�ة فائ�ة م� وراء ال��خل في شــــــــــــ��ن إ��ال�ا ســــــــــــ�� 

لى ال�غ� م� ال�ه�د ال�ـــــــــ��ة ال�ي ب�لها مل�ك إضـــــــــعاف نف�ذه� في أل�ان�ا و�ع��ة ق�اه�؛ فع

ــ���ة على إ��ال�ا؛ إال أن نف�ذه� ل� ��� فعلً�ا إال في حالة وصـــــ�ل ال�ل� األل�اني   أل�ان�ا لل�ـــ

ــه إلى إ��ال�ا، ���ا ع�ا ذل� ســــــــــ�عان ما تقل� ذل� ال�ف�ذ وتالشــــــــــى �ع�دة  على رأس ج��ــــــــ

ــ�ة  األل�ان إلى بالده�. ذل� أن ال�اب��ة وال��الء وال ــ�اسـ ــل�ة سـ ��ن عارضـــ� ج��ًعا ��ام أ�ة سـ

ــً�ا في �ل  ــ�اسـ ق��ة في إ��ال�ا؛ وم� ث� ف�ـــل األ�ا��ة األل�ان في ال��� ب�� أل�ان�ا و���ال�ا سـ
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تاجه�، في ال�ق� ال�� صـ�ف�ه� شـ��ن إ��ال�ا ع� ت���� نف�ذه� في أل�ان�ا ذاتها، ومه�ا ���  

ها أل�ان�ا في عه� أرن�لف وخلفائه ال��اشـ���  م� أمٍ� فإن االنق�ـامات واألف�ار ال�ي تع�ضـ� ل

  .)٨٢(أدت إلى ت�ك إ��ال�ا وشأنها دون ت�خل أل�ان�ا ل��ة س��� س�ة

  :)٨٣(م٨٩٩الغ�و اله�غار� إل��ال�ا  

م على إ��ــال�ــا ع� ���� ٨٩٩أغــار ال�����ن م� م���ه� ال�ــ�یــ� في ر��ع ســــــــــــــ�ــة    

ــ�ل�ا إلى �ا��ا. وق� ���ت  ــ�اب ال�ي دفع�ه� ل�هاج�ة إ��ال�ا في إك��ل�ا وف��ونا ح�ى وصـــ األســـ

  ذل� ال��ق�� أب�زها:

دع�ة ال�لــ� األل�ــاني أرن�لف له� �ــال�ــ�خــل في إ��ــال�ــا؛ وذلــ� ن���ــة   - 

ل��ـ�ة ال�ـل� أرن�لف في ف�ض ســــــــــــــ���ـته على ال��ء ال�ــــــــــــــ�ـالي م� إ��ـالـ�ا م� 

 ناح�ة، والق�ــاء على ســل�ة ال�ل� اإل��الي ب����ار؛ خاصــة �ع� أن أصــ�ح ملً�ا

م، م� نـاح�ـة أخ��. ول���ة  ٨٩٨وح�ـً�ا إل��ـال�ـا �عـ� وفـاة ال�ـل� الم��ت في عـام 

أرن�لف ال���ة مع ال������ في وق� ســــــــاب�؛ فق� أرســــــــل ســــــــفارة إلى بال� ز���  

ال��� ��ل� م�ه ال��ــاع�ة في ه���ة ال�ل� اإل��الي ب����ار والق�ــاء عل�ه في 

� تلـ� ال�ه�ـة قـام أرن�لف �ـإمـ�اد مقـابـل وعـ� ب��ــــــــــــــل�� �ـان�ن�ـا له�، وم� أجـل ت�ف�ـ

 .)٨٤(ال������ �ال�ال وال�ال�� الالزمة ل�ل�

ــاكل ال�اخل�ة ال�ي غ�ق� ف�ها إ��ال�ا م��  -  ضــــعف إ��ال�ا ن���ة ال��ــ

 .)٨٥(وفاة شارل ال����

ــ� م�را��ا ال������   -  ــ�عانة أرن�لف �ال������ في ح��ه ضــ شــــ�ع� اســ

اإلم��ا��ر�ـــة، ودله� على ��ق م�را��ـــا وأل�ـــان�ـــا على ال�عـــ�� على أراضــــــــــــــي  

 .)٨٦(ج��ًعا

م أ� مـقاومـة ـت��� ح�ى وصــــــــــــــل�ا إلى ٨٩٩ل� ��ـ� ال�����ن في اج�ـ�احه� إل��ـالـ�ا عـام  

ــ�� له� وال�فاع ع� إ��ال�ا.   ــ�ورة ال��ـــــــ �ان�ن�ا. وه�ا �ان على ال�ل� اإل��الي ب����ار، ضـــــــ

��ــ�ل م�ف�د، وجه ن�اًء إلى �ل ســ�ان ل��ارد�ا ول�ــعف ق�اته وع�م ق�رتها على ال��ــ�� له�  

ــ��اب اإل��ال��ن ل�ع�ة   ــ� الغ�و ال����، و�الفعل اســـ ــ��ل��� ی�ع�ه� لل�فاح ضـــ ــ�انا وســـ وت�ســـ

ــعاف ج��  ب����ار، ون�ح م� خالل ذل� في ت���� ج�� ���� بلغ تع�اده ح�الي ثالثة أضــــــ

  .)٨٧(الغ�اة 
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ال������، واســــــــــــــ��ـاع ه����ه� ����د ت��ك ب����ـار على رأس ال��� اإل��ـالي ـ�ات�ـاه  

ــ�   ــ��اك معه� �الق�ب م� �ان�ن�ا، و�ج�اره� على ال��اجع إلى خلف نه� أدا؛ ول�ل� ت��ــــ االشــــ

ال�����ن ن���ـــة لعـــ�م تـــأم�� غ�ـــائ�ه� ��ـــا ��ـــه ال�فـــا�ـــة في ب�����ـــا؛ األم� الـــ�� َع�َّضــــــــــــــه�  

  .)٨٨(ل��ا�قات م����ة م� ق�ل ق�ات ب����ار

���ة أخ��، وخ�ـــائ� م��ال�ة ق� َتْلَ�ُ� به� على ی� ق�ات ب����ار  خ�ًفا م� ال�ع�ض له  

ع�ض ال�����ن �عـــ� ع��ر نه� أدا ال�ــــــــــــــالم على ال�لـــ� اإل��ـــالي م�عهـــ�ی� �ـــاإلف�اج ع�  

األســــ�� ال�ی� ���زته� والغ�ائ�، وع�م الع�دة م�ة أخ�� إلى إ��ال�ا؛ شــــ���ة ع�م م�ــــا�قاته�  

ـل� ب����ـار ال�غ�ور في ق�اـته، وال�اغـ� في ت�ق�� م�ـ� األم� اـل�� ق�ـ�ل ـ�ال�ف� م� قـ�ل ال�

  . )٨٩(ش��ي ل�ف�ه، ب�صفه ال�ل� ال�� اس��اع إ�ادة ه�ه األمة

ـل�ـل� ل� ��ـ� ال�����ن أمـام هـ�ا ال�ف� ال����ر م� ب����ـار لل�ــــــــــــــالم، ســــــــــــــ�� ت�ق��  

م�ة أخ�� االن��ار أو الق�ال ح�ى ال��ت؛ ل�ل� قام�ا �ق�ل ج��ع األس��، واس���اف ه��مه�  

م، ون���ا ٨٩٩ســـــ�����    ��٢٥ـــــ�ل مفاجئ على ق�ات ب����ار على ضـــــفاف نه� ب�����ا في 

في ه���ة ق�ات ب����ار في تل� ال�ع��ة ه���ة ســــــــــــاحقة، ووفًقا ل�ا ذ��ه م�رخ ح�ل�ات ف�ل�ا 

ُقِ�ل ح�الي ع�ــــــــــــ�ون ألف رجل في تل� ال�ع��ة. وت��ل ال�����ن ��ل ح��ة في إ��ال�ا م� 

ــفاف ب�� ــفاف ب�، ��ا قام�ا �أع�ال ســــــل� ونه�، وح�ق في �ل ق�� ال���قة  ضــــ ���ا إلى ضــــ

ــ�� ه�ه ال�ارثة وع�اق�ها ال��وعة ��ـــــ�ل عام إلى ب����ار؛ األم� ال�� أد� إلى  وم�نها. ون�ـــ

  . )٩٠(ت�ای� س�� األم�اء وال�ع� اإل��الي واح�قاره له

اله���ــة ال�ي عــانى م�هــا ب����ــار لعــل في ال���قــة ت�ت�ــ� العــ�یــ� م� ال��ــائج على تلــ�  

. ول��ء  )٩١(أب�زهـا، تـ�م�� العـ�یـ� م� ال�ـ�ن والق�� اإل��ـال�ـة، وه�وب ال�ــــــــــــــ�ـان إلى ال��ـال

ــ�ال إ��ال�ا ــ�� ال��ن واألدی�ة في شــ ــ�ان ال��ن إلى ت��ــ ــ� الق�ات اله�غار�ة �ع�   )٩٢(ســ أم�ــ

ــ�اء في إ��ال�ا، تل� ال٨٩٩ت�ق�� االن��ــــار في عام   ���ة ال�ي ت� تف�ــــ��ها م� م ف�ــــل ال�ــ

ق�ـل �ع� ال��رخ�� على أنهـا ج�ء م� االســــــــــــــ�عـ�ادات ال���� لهـا م� ق�ـل ال������ لغ�و 

  �ان�ن�ا.

ــام   ــل ال���� إل��ـــال�ـــا على ه��م عـ م، ول�� ان��ـــــــــــــــــاره� على ٨٩٩ل� ی��قف ال��غـ

م، ع�ـ�مـا ٩٠٤اإل��ـال��� شــــــــــــــ�عه� على ت��ار اله��م عل�هـا م�ة أخ��. وه� مـا حـ�ث عـام 

م في إ��ال�ا. ول� ��� ال�ل� ٩٠٤/٩٠٥ن���ا في اق��ام إ��ال�ا م�ة أخ��، وق�ـــــــــ�ا شـــــــــ�اء  
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ب����ار في ذل� ال�ق� وســــ�لة إلخ�اجه� م� إ��ال�ا، إال م� خالل ال�خ�ل في ت�الف معه�، 

  . )٩٣(���� أص���ا حلفاء له، ودفع ف��ة ����ة له�

ال�ي ســـ��ها له ال�����ن ل� ��� م� و��ل� ن�ـــ���ع الق�ل �أن إنهاء ب����ار لل�ـــع��ات  

ــال��ه� ب�فع األم�ال. األم� ال��  خالل االن��ـــــار عل�ه� ع�ـــــ��ً�ا، و�ن�ا م� خالل شـــــ�اء م�ـــ

ســ�� له م�اع� أخ��، ن���ة الســ��اء األم�اء وال�ــع� اإل��الي م� حالة ال�ــعف واالنه�ار  

  ال�ي عانى م�ها أمام الغ�و ال����.

  :)٩٤(م٩٠٥/ ��٩٠٠ال�ا  اس��عاء ل��� ب�وفان� إلى إ

رغ� ن�ـــاح ب����ـــار في وقف اله��ـــات ال����ـــة على إ��ـــال�ـــا �ـــال��ـــالف معه� عــام    

م، ت�ـت� عل�هـا العـ�ـی� م� ال�ـ�ائج في إ��ـالـ�ا، لعـل أب�زهـا  ٨٩٩م، ـفإن ه���ـة ب����ـ�ا عـام  ٩٠٥

ق�ا����  ت�ای� ال�ـــــــ�� العام في إ��ال�ا ضـــــــ� ب����ار األول، األم� ال�� دفع األم�اء واالرســـــــ�

ــ�ه، واســـــــــــــــ��عـاء للـ��خـل ال�ـارجي م�ة أخ�� إلى إ��ـالـ�ا م� أجـل  اإل��ـال��� إلى ال���د ضــــــــــــ

  الق�اء عل�ه.

ــ� ب����ار في ذل�     ــة اإل��ال��� ضــــــــ ــ�اب ال�ي ذ��ها ال��رخ�ن الن�فاضــــــــ وم� األســــــــ

  ال��ق�� ما یلي:

 اس��اء ��ن� �االت�� ورئ�� أساقفة م�الن م� ب����ار.  - 

 ال��اج ال��قل� ألس�اد ش�ة ال����ة.   - 

ــار ب����ار،   -  ــ��ل��� و��هه� ألن�ـــ ــار ج��و ســـ الع�اء الق��� ب�� أن�ـــ

 ذل� الع�اء ال�� ت�لى في اس��عاء ل��� ب�وفان� إلى إ��ال�ا. 

، وال�ي ع�� ع�ها  القاع�ة ال�ــ�اســ�ة ال�ي ســادت إ��ال�ا في تل� الف��ة - 

ا  ا مل�ـان في �ـل م�ة الح��اء أحـ�ه�ـا خ�فـً ل�ـ�و��انـ�، قـائًال: "أن ���ن لـ�یه� دائ�ـً

  . )٩٥(م� اآلخ�"

ن���ة ل�ل� ت��د أق�اب ال�ــــــ�ال الغ��ي في إ��ال�ا ���ادة مار��� ت�ســــــ�انا، ومار���   

ضــــــــــ� ب����ار. ول�   -ال�� ی���ي لعائلة ب�ج���ة ت� تع���ها ه�اك م� ق�ل ال�ل� ج��و-إ�ف��ا  

ی��� األم�اء اإل��ال��ن في تل� ال��حلة ع� مل� إ��الي، و�ن�ا ت� اســـــــــــــ��عاء أم�� خارجي 

الــــ�افع وراء ذلــــ� االخ��ــــار ه� أن م�ة أخ��، و  ــاني. ولعــــل  ه� حف�ــــ� اإلم��ا��ر ل��� ال�ــ

اســ��عاء حف�� إم��ا��ر م�ــه�ر م� ن�ــل �ارول��ي ر��ا ی��ر إدعاءاته ال�اضــ�ة �ال�ــ���ة،  



  في حكم إيطاليا  الصعوبات التي واجهت اإلمبراطور برينجار األول                              بدران عبد الونيس محمد

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - - ٣ج –العاشر العدد                           �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٥٩ 

و���ح في ��ـــ� ع�د ���� م� ال��الء واألســـاقفة ��ان�ه، ول�ل� ت� اســـ��عاء ل��� ب�وفان�، 

ة ال�ي تع�ض لهـا ب����ـار على یـ� ال������ إلى إزالـة أك�� عـائ�  �عـ� أن أدت اله���ـة ال���� 

  . )٩٦(في ���قه

ــائًال: "ال نع�ف ســــــــــــــ�ــــ� دع�ة   �Flisheعل� ال��رخ   قــ ــا  ــال�ــ إ��ــ على دع�ة ل��� إلى 

اإل��ـال��� لل���. هـل ��ـ� ال��� إل�هـا ـ�اع�ـ�ارهـا دلـ�ل على ال�عل� ـ�ال�ــــــــــــــالـلة ال�ـارول��ـ�ة،  

ــاء على ال�ي جاء م�ها ل���؟، أم ه ــل ح��مة ب����ار ال�ي ل� ت��ح في الق�ــــ ــ�� ف�ــــ ي ��ــــ

األثار ال�ـارة للغ�و ال����؟ في ال���قة، ال ��ـ�ح ل�ا صـ�� ال��ـ�ص �أ� ف�ضـ�ة في ه�ا 

م �ان ال ی�ال ل��� في ف���ا، ع��ما تلقى دع�ة ٩٠٠ال�ــــــــــ�د. وما ه� م��� ه� أنه في عام  

���د ع��ر م��ات ج�ــال األلــ�، ت�لى حل�فــه  م� الل�ردات اإل��ــال��� �ع��ر ج�ــال األلــ�، و�

ــل إلى م�ی�ة �ا��ا في  ــ��ل�ة ال�فاع ع�ه. ووصـــ أك����. وفي ال��م ال�الي   ١١مار��� إ�ف��ا م�ـــ

ا إل��ــال�ــا. األم� الــ�� علَّ� عل�ــه ل��� في وثــائقــه قــائًال:   ١٢ال��اف�   أك���� ت� ت����ــه مل�ــً

ــاقـفة وال�ـار���ا ت وال��نـ�ات". وذهـ� م� ـ�ا�ـ�ا على الف�ر إلى "أن ان��ـاـ�ه ت� م� ج��ع األســــــــــــ

م�ی�ة روما. ووصــل إل�ها في نها�ة ی�ای� أو ب�ا�ة شــه� ف��ای�، وســ� ح�ــ�ر ج�اه��� ����  

م� ال��ن�ات واألســـــــــاقفة. وت� ت����ه إم��ا��را �اســـــــــ�الم ال�اج اإلم��ا��ر� م� ال�ا�ا ب�����  

  ف��ای�". ١٥ال�ا�ع في 

� ت���ج ل��� إم��ا��ًرا على یــ� ال�ــا�ــا، فــإنــه ل� ی��ح في م� ال�ــ�ی� �ــالــ��� أنــه رغ  

ــل��ه ملً�ا إل��ال�ا إال في  ــ�ه ال����ة اإل��ال�ة. ول� ی�� االع��اف ��ـــــ ــ���ة على �امل شـــــ ال�ـــــ

إ�ف��ا، ول��ارد�ا، وت�ســــــ�انا، وروما. أما ما ی�عل� �ال��ء ال����ي م� إ��ال�ا، فل�� ه�اك أ� 

، ��ا أنه ل� ی�� االع��اف ��ـل�ة ل��� في ال�ل�ان ال�اقعة شـ�ق دل�ل على ام��اد سـل��ه عل�ه

أد��ي ومـا �ـقاـبل ف���لي. تـل� ال���ـقة ال�ي �ـان ب����ـار ال ی�ال ��ــــــــــــــ��� عل�هـا في خ��� 

  .)٩٧(م٩٠١

أقـام اإلم��ا��ر ل��� أث�ـاء وج�ده في إ��ـال�ـا في مـ�ی�ـة �ـا��ـا. تلـ� ال�ـ�ی�ـة ال�ي أقـام   

، وال�ي �ـاـن� ��ـ�اـ�ة ال�ق� ال�ل�ي لل�ل�ك. وأخ� وث�ـقة ت� االح�ـفا� بهـا  ف�هـا ال�ل�ك اإل��ـال���

م. ول�� ن�ح  ٩٠٢مــای�    ١٢م� عهــ� ل��� خالل ح�ل�ــه األولى على إ��ــال�ــا �ــانــ� ب�ــار�خ  

  .)٩٨(ی�ن�� م� نف� العام في اس�عادة ال����ة م�ة أخ�� على إ��ال�ا ١٧ب����ار في 
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الع�دة م�ة أخ�� إلى ب�وفان�، �ع� أن أق�ــ� له   أج�� اإلم��ا��ر ب����ار ل��� على  

على ع�م الع�دة م��ًدا إلى إ��ال�ا، وع�م ع��ر ج�ال األل�، في مقابل الع��ر والع�دة اآلم�ة  

إلى ب�وفان�. وم� أه� األســــــ�اب ال�ي أدت إلى ف�ــــــل ح�لة ل��� األولي على إ��ال�ا، ووفًقا 

م�اجهة ب����ار، و�ال�الي ل� ��� ه�اك صــــ�ام ل�ا ذ��ه �ع� ال��رخ�� ع�م ق�رة ل��� على  

م�ــلح ب�� ال��ف��، وتقل� األم�اء اإل��ال��ن، ال�ی� ف�ــل�ا مل��� لل��اف� على أح�ه�ا ضــ� 

ــ�عادة أق��  اآلخ�. ووفًقا ل�وا�ة ل��و��ان�، فق� ن�ح ب����ار م� خالل اســـــ���ام ال�ع�د في اســـ

  . )٩٩(أن�ار ل��� في إ��ال�ا وه� مار��� ت�س�انا

ــ��� األم�ر ل�����ار في إ��ال�ا ���ًال �ع� مغادرة ل��� ب�وفان�؛ ن�ً�ا ل��م�    ل� ت�ـــ

مار��� ت�ســــ�انا واألم�اء اإل��ال��� ضــــ�ه م�ة خ��. و��اء على ذل�، وجه ال�ار��� ن�ــــ��ة  

لألم�اء اإل��ال��ن ��ــــــــــــ�ورة اســــــــــــ��عاء ل��� ب�وفان� م�ة أخ��. وه� ما ح�ث �الفعل، إذ 

. ول�ل� )١٠٠(�اء اإل��ال��� إلى ل��� ب�وفان� ��ال��نه �الع�دة م��ًدا إلى إ��ال�اأرســـــــــل األم

ع��ما أدرك ل��� أن أع�اء ب����ار �ان�ا على اســـــــ�ع�اد لل�ق�ف ��ان�ه ضـــــــ� ب����ار، واف� 

على دع�ته�، وال��� �ال���� ال�ي أق�ـــــــــ� عل�ها ق�ل ذل�، وع�� ال��ود وســـــــــار �ات�اه م�ی�ة  

  .)١٠١(ف��ونا

����د ع��ر ال�ل� ل��� ال��ود اإل��ال�ة م�ة أخ��، �ان ب����ار م��ً�ا أو ت�اه�    

ب�ل�، و��ا ه� ال�ال �ل�ا تع�ض ل��� داخلي أو خارجي یه�ده، ان��� إلى م�ی�ة ف��ونا. 

ــاع�ة   ــ�ه ���ـــــــ في ح�� تق�م خ�ـــــــــ�ه ووصـــــــــل إلى م�ی�ة �ا��ا. ورغ� مقاومة ب����ار ل��ـــــــ

ــار اإل��ال ��� ال�ی� وقف�ا ��ان�ه ودع��ه، اضـــــ�� في ال�ها�ة إلى ال��لي م���عة م� األن�ـــ

  .)١٠٢(ع� ف��ونا

ن�ح ل��� �عـــ� ه�وب ب����ـــار وت�ل�ـــه ع� مــ�ی�ـــة ف��ونــا في ال��ــــــــــــــ�ل على تــأی�ــ�  

ا إل��ـال�ـا في مـ�ی�ـة م�الن، و�ـان لل�ـا�ـا   ل��ـارد�ـا، �ـاســــــــــــــ���ـاء م��قـة ف���لي. وت� ت����ـه مل�ـً

اســــ�ق�ام ل��� وح�ه على الق�وم إلى روما. و�ان� أه� األســــ�اب  ب����� ال�ا�ع، دور ���� في 

  ال�ي دفع� ال�ا�ا وش�ع�ه على دع�ة ل��� إلى إ��ال�اهي:

ا ضــــــــ��ًفا ال ��ــــــــ���ع   -  رؤ�ة ال�ا�ا لل�ل� ب����ار ب�صــــــــفه شــــــــ��ــــــــً

 ال���� لألع�اء ال�ی� یهاج�ا إ��ال�ا ع� ���� ال�� أو ال���.
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ا أم�� ـقادر على ��د ال��ــــــــــــــل��� ر�ـ�ة الـ�اـ�ا في أن ���ن لل�ـ�اردـ�  - 

 وال���� له��اته�.

اع�ـقاد بـ����ـ� ـ�أن ل��� ��ــــــــــــــ���ع م� خالل ت�حـ�� ال���ش ال�ي   - 

ســـــ�ف ��ل�ها معه م� ف�ن�ـــــا، مع تل� ال�ي ���� أن ت�ف�ها له إ��ال�ا، الق�ـــــاء 

  . )١٠٣(على ال�ج�د اإلسالمي في إ��ال�ا

ســـــــــــــ�ع�اد لل��ام ���لة ع�ـــــــــــــ���ة ضـــــــــــــ� وفًقا ل�ل� ح� ال�ا�ا اإلم��ا��ر ل��� على اال

ال��ــــــــــــــل��� في ج��ب إ��ـالـ�ا. وم� أجـل اإلعـ�اد ل�ـل� ال��ـلة وال��تـ�� لهـا. ـقام ل��� ب�ـ�ارة  

كـافـة ال�ـ�ن اإل��ـال�ـة ��ـا في ذـل� مـ�ی�ـة ل��ـا، مق� إقـامـة أم�اء ســــــــــــــ��ل���. وحـ�ث أث�ـاء تـل� 

ا، ح�ـ� أبـ�� ل��� ��عـه في ث�وات عـائ لـة ســــــــــــــ��ل��� �عـ� أن رأ� ال��ـارة مـا ل� ��� م��قعـً

ف�ــام�هــا قــائًال: "إن م�ــل هــ�ه ال�وعــة ��ــ� أن ت��ن ل�لــ� بــ�ًال م� دوق". تلــ� ال��ــارة ال�ي 

ا على ث�واته� م� ل���  -����د نقلهــا إلى ح�ــام ســــــــــــــ��ل��� ع�م�ا على الف�ر على   -وخ�فــً

  إلى ف�ن�ا. ض�ورة ات�اذ �افة ال��اب�� الالزمة إلج�ار ل��� على مغادرة إ��ال�ا والع�دة

ل� تق��ـــ� م�اع� ل��� في إ��ال�ا على ذل� فق�، بل أســـه�� ال�ـــائعات أو ال��ام�ات 

في ن�اح م�ــار�ع ب����ار ضــ�ه و�ف�ــاله في ال�ــ���ة على إ��ال�ا. وم� أب�ز ال�ــائعات ال�ي 

ــ�ـفة أو  ان��ــــــــــــــ�ت في ذـل� ال��قـ�� في مـ�یـ�ة ف��وـنا، مق� إـقامـة ل���، إمـا ع� ���� ال�ــــــــــــ

ــائعـة وـفاة ب��ن�ـار مـل� إ��ـالـ�ا. األم� اـل�� �عـ� ال��ـأن�ـ�ة في نف� ل���، ال��ام�ة ه ي شــــــــــــ

ودفعه إلى ت�ز�ع ال���د ال��افق�� له في القلعة على ســــــــــــــائ� ال��ن اإل��ال�ة، في نف� ال�ق� 

ــاء على ت�اج� ل���  ــ�انا م�ام�ة ����ة للق�ــ ــار ب����ار ومار��� ت�ســ ال�� �ان ی�ی� ��ه أن�ــ

  .)١٠٤(في إ��ال�ا

ــ�ه، ال�ي ل� ��� على عل� بهــا،  وه�ــ�ا في ح�� أ���� ل��� لل��ام�ة ال�ي دب�ت ضـــــــــــــ

م ی�افقه �ع� الل�ردات ال�افار��� واإل��ال���  ٩٠٥وصــــل ب����ار إلى م�ی�ة ف��ونا في ی�ن��  

ــ�له إلى ه�اك ف�ح له �ع�  ــ� اإلم��ا��ر في نه�ه. و����د وصـ ــ�� له، دون أن ��ـ ال��ل�ـ

ة ل�ًال. ودخل الـ�افار��ن واإل��ـال��ن، وقـ�ل أن ی���� ل��� م� ال�فاع ع�  رعا�اه أب�اب ال�ـ�یـ�

ــاح �ـ�ه ـقائًال: "إلى أ� مـ�� ت���   ــه، ت� ال��� علـ�ه، واق�ـ�اده أمـام ب����ـار اـل�� صــــــــــــ نف�ــــــــــــ

اســـ�غالل صـــ��نا، �ا ل���؟ هل ����� أن ت��� تل� ال��اســـ�ة في ال�اضـــي ع��ما ال ت�ـــ���ع  

�� ت�ه�؟ أال ت�ـــع� ��ا قل�، �أن� مق�� ��ـــهادة زور؟ لق� أك�ت ال���ك، ون���ة لل�ـــفقة ت��
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لي ��ـــــــ�ل واضـــــــح أن� ل� ت�خل إ��ال�ا أبً�ا. ل� أق�ل�، ��ا وع�ت ال���� ال�� ��ـــــــف لي 

. وه��ا ن�ح ب����ار في الق�ــــاء على ل��� وســــ�ل )١٠٥(ع��، ومع ذل� ســــ�ف أفقع ع����"

ــى على أ� أ ــ�ق�ل�ة. أما ع���ه، و�عادته إلى و��ه، �ع� أن ق�ــــــ مل له في مغام�ة إ��ال�ة م�ــــــ

�ال��ـــــــــ�ة ألول�� ال�ی� أحا��ا بل���، ���ل م�ـــــــــ��ه� غ�� مع�وف. ور��ا ت� إع�ام ال�ع� 

  .)١٠٦(م�ه�، وم�ادرة م��ل�ات ال����دی�

م، ولقــ� بل��� األع�ى، وه� اللقــ� ٩٠٥أك���� عــام    ٢٦عــاد ل��� إلى ب�وفــان� في  

أما ب����ار فق� ُم�ع م� ال��ــــــــــــ�ل على ال�اج اإلم��ا��ر�،  .  )١٠٧(ال�� ع�ف �ه في ال�ار�خ

ــ�اعات ال��ـــــ���ة مع ال������، وأخ�ً�ا  على األقل ��ـــــ�� ال�ق�ق القان�ن�ة لع�ي ل���، وال�ـــ

م� ق�ــل األرســــــــــــــ�ق�ا���� في مــ�ی�ــة رومــا، الــ�ی� ل� �عــ� لــ�یه� ال���ــة في ت���ج إم��ا��ر  

  .)١٠٨(آخ�

�خل ل��� ب�وفان� في إ��ال�ا، ح�ى تع�ض� إ��ال�ا  ل� ��� ی��ل� ب����ار م� أثار ت

م�ة أخ��، لغ�و م� ق�ل ال������. ول� ��� ال�ل� ب����ار وس�لة �����ع م� خاللها الق�اء 

على ال��� ال����، إال م� خالل شــــــــــــــ�اءه� �الـ�ال، وال�ـ�ازل له� ع� ع�د ���� م� الع�ـ��، 

  .)١٠٩(اس��ل�ا عل�ه ورف��ا ال��لي ع�ه

  رودولف ال�اني ال��ج��� ونها�ة ب����ار.اس��عاء 

ــاء على ل��� ب�وفان�،    ــاء على خ�ـــــ�مه في إ��ال�ا �الق�ـــ ن�ح ب����ار في الق�ـــ

ول� �عـ� ه�ـاك أحـ� ی�اح�ـه على ح�� إ��ـال�ـا. ول�� �ـان �ـإم�ـان أدال��ت مـار��� ت�ســــــــــــــ�ـانـا  

اإل�الق م� أجـل م��ـه  وزوجـ�ه أحـ�اث قالقـل ـله؛ ـل�ـل� ل� ��ــــــــــــــ��ع اـل�هـاب إلى رومـا على 

ــ�انا،   ــ��ن ت�ســـــــــــ ــالً�ا، شـــــــــــ ال�اج اإلم��ا��ر� إال �ع� وفاة أدال��ت وت�لى اب�ه ال�� �ان م�ـــــــــــ

وخ�ـ�عه ل�����ار. و�ال�الي اسـ�فاد ب����ار م� ف��ة اله�وء ه�ه في ت����ه إم��ا��ًرا على ی� 

اإلم��ا��ر� ال�� . وه��ا ن�ح ب����ار أخ�ً�ا في ال��ـــــــــ�ل على ال�اج  )١١٠(م٩١٥ال�ا�ا عام  

  .)١١١(م٨٨٨كان ��عى لل���ل عل�ه م�� ت����ه ملً�ا إل��ال�ا عام 

م، في وضـــــــــــــع ح� لل��خالت ٩٠٥ن�ح ب����ار �االن��ـــــــــــــار على ل��� ب�وفان� عام  

م، وت��ع �ف��ة م� ال�ـــــــالم ن�ح  ٩٢٣م ح�ى عام  ٩٠٥ال�ارج�ة في إ��ال�ا في الف��ة م� عام  

م� ال��احات أب�زها تع��� ســــــــــل��ه م� ناح�ة، وال��ــــــــــ�ل في ت�ق�� ال����    -في خاللها-

  .)١١٢(م م� ناح�ة أخ�� ٩١٥على ال�اج اإلم��ا��ر� عام 
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و�العادة ال ی���ل أ� �ا�ا أن ی�� وج�د إم��ا��ر إ��الي ق�� ��ــــــ���ع أن ی�اح� ال�ف�ذ 

�ًرا في عام  ال�� ت�ج ب����ار إم��ا�  -ال�اب��، وق� ی�ف�ق عل�ه؛ ل�ل� ســـعى ال�ا�ا ح�ا العاشـــ�

إلى ال�أث�� على مار���ات ت�ســ�انا و��ف��ا ول��ارد�ا، م� أجل ال���د ضــ� اإلم��ا��ر    -م٩١٥

ب����ار، ول� ���ف ب�ل� ال��ام�ة فق�، و�ن�ا ات�ع ال�ــــــ�اســــــة ال�اب��ة ال����رة �اســــــ���ار ل�ل�  

ــاعـــ�ة األجـــانـــ� م� خالل ت�ج�ـــه دع�ة لل�لـــ� ال��ج�ـــ�� رودلف ال�ـــاني �ـــال�ـــ�خـــل   في م�ــــــــــــــ

  .)١١٣(إ��ال�ا

وـق� ت�امـ�� دع�ة الـ�اـ�ا ل�ودولف الـ�اني مـل� ب�جـ��ـ�ا العلـ�ا للـ��خـل في ال�ــــــــــــــأن اإل��ـالي  

ــة مار��� إ�ف��ا،  ــ� ب����ار ب�ئاســــــ ــ� ب����ار، مع ان�الع ت��د ب�� األم�اء اإل��ال��� ضــــــ ضــــــ

� م�ـال�ه� وم�ـار�ة ح�ام ت�سـ�انا ول��ارد�ا و���جام�. إذ �ان� ر��ة ه�الء األم�اء في ت�ق�

ال�ــــــــ��ــــــــ�ة أه� م� ال�فا� على ال���؛ ل�ل� ت� اســــــــ��عاء ال��خل ال�ارجي م�ة أخ�� إلى 

إ��ال�ا، ر��ة م�ه� في ال��ل� م� سـ�� ع� ���� سـ�� آخ�. و�ال�الي �ان األم�اء واألسـاقفة  

  اإل��ال��ن م�ة أخ�� ه� م� �اع�ا بالده�، وو��ه� للغ���. 

ات أ� دولة م� ال�ول األور��ة في تل� الف��ة ع� ســــ�اســــة  وفي ال���قة ل� ُت�ه� ل�ا ح�ل�

كارث�ة للغا�ة م�ل ال�ــــــــ�اســــــــة ال�ي أت�ع�ها إ��ال�ا خالل ق�ون ع�ی�ة. و�ذا �ان ال ���� إن�ار 

ال�ف�ــ�ل ال�اب�� لالنق�ــام اإل��الي، فل� ��� ال�ا�اوات وح�ه� ال��ن��� دائً�ا. بل على الع�� 

ـنه خالل ف��ة ���ـلة �ـاـن� الـ�اب�ـ�ة هي الق�ة ال�حـ��ة في م� ذـل� ��ـ� االع��اف صــــــــــــــ�احـة ـ�أ

  .)١١٤(إ��ال�ا القادرة على ح�ای�ها م� م�ا�� ����ة

أنه   -م٩٢١م أو عام  ٩٢٠أنه ح�ث خالل عام    -وم�ا زاد األم�ر اشـــ�عاًال ضـــ� ب����ار

لع�ی� أهان ��ن� �االت��، ��ـــ�� ت��ده ضـــ�ه. و�ان ��ن� �االت�� تا�ع ل�����ار، وتلقى م�ه ا

م� األلـقاب مـ�ل مـار��� و��ـن� ـ�االت��، وت��ع ـ�العـ�ـی� م� ال��اـ�ا مع ال�ـل� ح�ى خ��� عـام  

م على األقل، األم� ال�� جعله ��� في ال�غ��� ال�فاجئ أمً�ا شـــــــــاًذا، ومه�ا �ان األم�، ٩٢٠

  فق� ت��ك ب����ار ضـــــ�ه على الف�ر وأســـــ�ه، وعه� إلى رئ�� أســـــاقفة م�الن� ب�عای�ه، أما ع�

أســــــ�اب ت��د رئ�� أســــــاقفة م�الن، فق� أرجعها ل��و��ان� إلى �ل� ب����ار م� رئ�� أســــــاقفة 

م�الن، ش�اء ال�ع� ال�ل�ي في وق� ان��ا�ه ل�ئاسة أساقفة م�الن؛ ل�ل� ت�الف رئ�� األساقفة  

ــات مع  ــ���ته، ومار��� إ�ف��ا، و��ن� ب��جام�، ودخل�ا في مفاوضــ ــ�� ال�� ت�� ســ مع األســ

  .)١١٥(��ج���ال�ل� ال



  في حكم إيطاليا  الصعوبات التي واجهت اإلمبراطور برينجار األول                              بدران عبد الونيس محمد

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - - ٣ج –العاشر العدد                           �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٦٤ 

في ال��ا�ة ب�أ ال����دون في ت���ع ق�اته� على جان� ب���ــــــــــــ�ا �الق�ب م� معاقل ��ن� 

ب��جام�، وق�ع�ا االت�ــــــاالت ب�� ف���لي، م��� ال����ی� ال��ل�ــــــ�� ل�����ار، وعاصــــــ��ها  

�ا��ا. وحاول ب����ار ال��ل� م�ه� م� خالل االســـــ�فادة م� الع�ـــــا�ات ال����ة ال�ی� أقام�ا 

ــ م، وحاف��ا على عالقات ود�ة �٩٠٥ل دائ� في إ��ال�ا �ع� ال��الف ال�� عق� ب��ه� عام  ��ـــــ

مع ب����ــار ل�ــــــــــــــ��ات عــ�یــ�ة. و�ــالفعــل هــاج� ال�����ن ال����دون، وُق�ــل ��نــ� �ــاالت�� في 

ــل�� ��ن� ب��جام�   ــ�انا و��ن� ب��جام� م� ق�ل الغ�اة، وت� ت�ـــ ــ� ��ن� ت�ســـ ال�ع��ة، وت� أســـ

أن ت� ت����ه م� مال��ــــه. أما ��ن� ت�ســــ�انا فق� ن�ح في الف�ار، ور��ة في  لإلم��ا��ر �ع� 

أن ���ن لل�أفة في ال�عامل مع األســـــ�� دور في اســـــ�عادة والء ال����دی�، أصـــــ�ر اإلم��ا��ر  

ــ�ال إ��ال�ا   ــ�عان ما عاد إلى شـــــ عفً�ا ع� ��ن� ب��جام�، ل�� ه�ا ال��ن� ال�اك� لل���ل ســـــ

  .)١١٦(ة ب�ع�ة مل� ب�ج���اواس�أنف م�ار�عه ال�اص

م أو في بـــ�ا�ـــة عـــام  ٩٢١و�ـــالفعـــل �عـــ� األم�اء اإل��ـــال��ن ال����دون في نهـــا�ـــة عـــام  

م، ��نــ� ب��جــام�، ن�ــا�ــة ع�ه� إلى رودولف ال��ج�ــ�� م� أجــل ال��يء إلى إ��ــال�ــا،  ٩٢٢

  .)١١٧(وع�ض�ا عل�ه تاج إ��ال�ا

ال��ج��� رودولف ال�اني إلى ق��ل ع�ض األم�اء وق� تع�دت األسـ�اب ال�ي دفع� ال�ل�  

  اإل��ال���، واالس��ا�ة ل�ع�ته� �ال��� ت�اه إ��ال�ا، أه�ها:

 كان ع�ض تاج إ��ال�ا على رودولف ع�ًضا مغ�ً�ا. - 

صــــال�ة العالقة ب�� ب�ج���ا العل�ا ول��ارد�ا، رغ� ف�ــــل ج�ال األل�  - 

 ب��ه�ا.

ــ�ً�ا مار���  -  كان الع�ی� م� ال��الء األق��اء في ســــــــهل ل��ارد�ا، والســــــ

 إ�ف��ا، على ات�ال ش��ي مع ال�ل� رودولف. 

ــ�ة إلى  ــار م�اشـ ــ��اب رودولف لل�ع�ة ال�ي ق�مها األم�اء اإل��ال��ن، وسـ ون���ة ل�ل� اسـ

ا مـ�ی�ـة �ـا��ـا عـاصــــــــــــــ�ـة م�ل�ـة ل��ـارد�ـا، ح�ـ� دخـل ال�ـ�ی�ـة، وت� االع��اف �ـه وت��  ��ـه مل�ـً

ــ��ا له على ����  )١١٨(  م٩٢٢ف��ای�    ٤إل��ال�ا في  ــاقفة ال�ی� أق�ــــــــ ، م� ق�ل الل�ردات واألســــــــ

ال�الء وال����ة. وعلى ال�غ� م� ذل� اســــــ��� ب����ار قادًرا على م�ارســــــة ســــــل�اته ال�ل��ة في 

  .)١١٩(ف��ونا وفي ال�ل�ان ال��اورة لف���لي، ول� �ف�� رودولف في مالحق�ه
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ــ �� ال��ل�ة اإل��ال�ة لل��ة األخ��ة في عه� ب����ار إلى ق�ـــ���: ق�ـــ� �ف�ـــل  ه��ا انق�ـ

. ول� ��� ب����ار خ�اًرا أمامه ســ�� االســ���اد �ال������  )١٢٠(رودولف، وق�ــ� �ف�ــل ب����ار

م م� أجــل م�ــار�ــة رودولف و�خ�اجــه م� إ��ــال�ــا، و��لــ� ال���ة أصـــــــــــــــاب ال�لــ�  ٩٢٢عــام  

ل������ ال�ی� ت�فق�ا إلى إ��ال�ا، قام�ا �أع�ال ال�ــــــــــــل� وال�ه� ب����ار بالده �ال��اب، ألن ا

ــها. األم� ال�� ت�ـــ��  ــعال ال���ان في م�ی�ة �ا��ا نف�ـ وال��م�� خالل م�ـــ��ته�، ��ا قام�ا �إشـ

  .)١٢١(في إضعاف ق�ات ب����ار ق�ل ال��ام ال��لح مع رودولف

م م�ــلح ب�� ال��ف�� في ون���ة ل�ل� ن�ح ال�ل� ال��ج��� رودولف ال�اني في أول صــ�ا

ــار على ب����ار في مع��ة دم��ة في مع��ة ف��ر���وال في   م،  ٩٢٣ی�ل��    ١٧ت�ق�� االن��ـــــــ

  تل� ال�ع��ة ال�ي ت�ت� عل�ها ن�ائج ع�ی�ة، أب�زها:

ــل ح�الي   -  ــ�� أد� إلى   ١٥٠٠ق�ـ ــة، األم� الـ ــ� ال�ع��ـ ــل في تلـ رجـ

 اس���اف ال��قة الع����ة في ال��ل�ة.

 ى مالذه ال�ه�� في ف��ونا.ف�ار ب����ار إل - 

 ن�اح رودولف في إخ�اع إ��ال�ا فعلً�ا ل���ه. - 

على ع�� ال���قع، جاء رودولف م�ـــــــــــــ�ًعا إلى �ا��ا، و�ع� أن ج�ع ح�له ال���ع �ل� 

م�ه� الع�دة إلى م�ل��ه الق���ة ب�ج���ا، وه� ما واف� عل�ه األم�اء �الفعل، ل�ل� ل� ���ــــــــــــل  

ــ�� مغادرته   -ع��اف األم�اء �هرغ� ت����ه ملً�ا وا –رودولف   على ال����ج اإلم��ا��ر�، ��ـــــــــــ

  .)١٢٢(إل��ال�ا

إلى مـ�ی�ـة ف��ونـا، ح�ـ� اُغ��ـل غـ�ًرا   -ك�ـا ذ��نـا-ل�ـأ ب����ـار �عـ� اله���ـة في ال�ع��ـة  

م أمام ����ـــــة الق�ـــــ� وه� ذاه� لل�ـــــالة. و��ـــــ�د ل�ا ال��رخ ل��و��ان� ٩٢٤أب��ل عام    ٧في 

روا�ة ق�ل ب����ار قائًال: "اســـ��عي ب����ار في ال��م ال�ـــاب� ل�فاته حارســـه الم��ت قائًال له:" 

ل� ��� ل�� الع�ی� م� األســــــــــ�اب العادلة ألح��، ف�� ال���� أن أصــــــــــ�ق ما �قال ع��.   إذا

ا ال�ـق�م ال���� في  أنه� ـی�ع�ن أـن� ت��� لق�لي، ول��ي ال أصــــــــــــــ�قه�. وأرـ��ك أن تـ���� دائـ�ً

ال���ــــــــــــ� وال��وة، وال�� ل� ��� �إم�ان� ال�صــــــــــــ�ل إل�ه إال م� خالل نع��ي عل��، ول�ل�  

ــ�".... و�ل ال�ل�   ��� أن ت�اف� على ه�ه ال�وح ت�اه�ا، ح�ى أ���� على ح�� و�خالصــــــ

في تل� الل�لة، �ال�ع�اد في ��خ صـــغ�� ل��� للغا�ة �الق�ب م� ال����ـــة، ول�� في الق�ـــ� 

ال�� م� ال�ـــــــــهل ال�فاع ع�ه، ول� ��ـــــــــ�ع� �ال��اس في تل� الل�لة، ول� ی��قع ال��انة. ول�ل� 
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ق�ــل ال�لــ�، الــ�� ل� ی�� �عــ�، ول� ��� �عل� �����ه�،  تقــ�م الم��ت ومعــه م���عــة ����ة ل

ول�ل� ل� ��ــ� في أ� شــيء ع�� رؤ�ة ال��ــل���، وأســ�ع ل��� ما ���ث، ح�� رأ� م���عة 

م�ــــــــــــــل�ـة م� ال���د. وـل�ـل� دعـا الم��ت ـقائًال: "مـا هـ�ه ال����عـة ـ�ا رجـل؟ مـاذا ی�ـ�� ه�الء  

��عة ال ت��� ق�ل�، ول��ها ت�غ� في الق�ال ال�جال ال��ــــــــل��ن؟". رد الم��ت قائًال: "ه�ه ال��

مع ه�ا الف��ل ال�� ��عى لق�ل�". األم� ال�� خ�ع ال�ل�، ول�ل� سارع إلى الل��ء وس�ه�، 

وم� ث� ت� ال��� عل�ه وق�له �ال�ـــــــــــــ��". وه��ا أنهى ه�ا ال�جل ح�اة ال�ل� اإل��الي ال�ال� 

ا. و�ل  ــً الع�ش اإلم��ا��ر� ب�فاته شـــــــاغً�ا ل��ة واألخ�� ال�� ارت�� ال�اج اإلم��ا��ر� أ��ـــــ

  . )١٢٣(س�عة وثالث�� عاًما

وصــــف�ة الق�ل �ان ال��ــــف األول م� ح�� ب����ار غ�� م�ــــ�ق� ت�اًما، ت��� �ال�في في 

�ع� األح�ان، وأح�اًنا �االن��اب ���� ال�اقع إلى ف��ونا ودو��ة ف���لي ال�ي ل� �فق� ال����ة  

م. األم� اـل�� �٨٩٦ق�ــــــــــــــ�� األرض، م�ل�ـا حـ�ث مع الم��ت عـام  عل�هـا أـبً�ا، وأحـ�انـًا أخ�� ب

أث� على لغــة ال�ثــائ� وال��ــازالت ال�ي قــ�مهــا ب����ــار ألت�ــاعــه، ب�� ال�ــأك�ــ� على ال�ــــــــــــــ���ــة  

ال��ـ�ازع عل�ـها، وال�ع��� في �ع� األحـ�ان ع� القل� ��ــــــــــــــأن ال��ــــــــــــــ�قـ�ل الق�ـ��، واالح�ـفال 

�ــــــــــــــ���ع الق�ل ـ�أن م�عـ� ال�عـاـناة اإل��ـالـ�ة في نهـاـ�ة  وفي ال�هـاـ�ة ن  .)١٢٤(�االن��ارات العاب�ة

الق�ن ال�اســــع و��ا�ة الق�ن العاشــــ� ال��الد� ل� ��� م�ع�ها عامل واح� فق�؛ و�ن�ا شــــارك في 

ــله في  ــ�م، وف�ــ ــ��ه، وع�م ق�رته على م�اجهة ال��ــ ح�وثها �لُّ م� ب����ار ��ــــعف شــــ��ــ

ــام   ــ� عـ ــا م�ـ ــال�ـ ــه على إ��ـ ــام ســــــــــــــ���تـ ــام  ٨٨٨إح�ـ ــا ســــــــــــــــاه� األم�اء ٩٢٤م ح�ى عـ م. ��ـ

واألرس�ق�ا���ن اإل��ال��ن أ�ً�ا في تل� ال�عاناة، م� خالل ان��اب مل��� في نف� ال��ق��، 

وم�اصـــ�ة أح�ه�ا ضـــ� اآلخ� م� ناح�ة، واســـ��عاءه� لل�ل�ك ال�ارج��� م� أجل ال��خل في 

ا في ال�عانا ة ال�ي عان� م�ها ال�ـــــــــأن اإل��الي م� ناح�ة أخ��. ��ا �ان لل�اب��ة دوًرا أ��ـــــــــً

ــ��عاء ال�ل�ك  ــة ال�اب��ة ال����رة في ذل� ال�ق� �اســـــــــ ــ�اســـــــــ إ��ال�ا في تل� الف��ة، ن���ة لل�ـــــــــ

ــ��عاء ال�ا�ا ف�رم�زوس  ــ��نها ال�اخل�ة، م�ل اســ ال�ارج��� إلى إ��ال�ا، ودع�ته� لل��خل في شــ

ال���عة م� ق�ل لل�ل� األل�اني أرن�لف لل��خل في إ��ال�ا أك�� م� م�ة. وهي نف� ال�ــــــ�اســــــة  

ــ��ن ال�اخل�ة  ــ��عى ال�ل� ال��ج��� رودولف ال�اني لل��خل في ال�ــ ــ� ال�� اســ ال�ا�ا ح�ا العاشــ

  إل��ال�ا.
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م في ت�ح�� العال� ال�ارول��ي لل��ة األولى م�� ٨٨٥م، ون�ح في عام  ٨٨١شارل ال����: ت� ت����ه إم��ا��ًر عام    )١(

م. ول�� ه�ا اله��ل ال�اسع �ان مف�ً�ا وث�� أنه ال ���� ال����ة عل�ه. ون�ً�ا لف�ل شارل ال����ل�ة ال�لقاة ٨٤٣عام  

ال��رمان وال�����ج م� ناح�ة أخ��، ت�� اإل�احة �ه م� الع�ش   على عاتقه م� ناح�ة، وف�له في ال���� له��ات

  م.  ٨٨٧عام 

Cf: Annales Weissemburg, In MGH, Tom. 3, Hannover, 1839, p. 51, Lambererti Annales, 

In MGH, Tom. 3, Hannover, 1839, p. 51. Gregorovius (F): History of the city of Rome in 

the middle Ages, Vol. 3, 1895, p. 211.  

 . ٣٢٤ -٣٢٣م، ص ص ١٩٩٦م��� م��� م�سي ال��خ: تار�خ أور�ا في الع��ر ال�س�ى، القاه�ة،  

)2(  The Annals of Fulda, Ninth-Century Histories, Vol 2, trans by Timothy Renter, New 

York, 1992, p. 107., Panegyricus Berengarii Imperatoris, in MGH, Tom. 4, edited by Pertz 

(G.), Hannover, 1841, p. 189., Dummler (E.): Gesta Berengarii Imperatoris, Halle, 1871, 

p. 13., The annals of St-Bertin: Ninth-century histories, Vol. I, translated and annotated 

by Janet L. Nelson, New York, p. 188., Arnaldi (G.): Berengario I, duca-marchese del 

Friuli, re d'Italia, imperatore, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 9, 1967, p. 1.  

ه��ات  ل  ال����م� أجل     Isonzoو�ی�ون�و     Livenzaمار����ة ف���لي: ن�أت مار����ة ف���لي ب�� ل�ف���ا    )٣(

م� ق�ل اإلم��ا��ر ل�ثار   -زوج ج���ال، االب�ة ال�غ�� لل��� ال�قي    -ال�الف واآلفار. وق� ت� تع��� ال��ن� إی��هارد  

��هارد دوًرا ���ً�ا في ال��وب ض� ال��ب، وخلفه على الع�ش اب�ه ب����ار، ال�� ق�ر له إی   ولع�ل��� م��قة ف���لي.  

  أن یلع� دوًرا ���ً�ا في ال��اس�ة اإل��ال�ة في نها�ة الق�ن ال�اسع ال��الد�.

Cf: Poupardin: The Carolingian Kingdoms (840-877), in C. M. H, Vol. 3, edited by Bury, 

Cambridge, 1922, p. 47.     

في ال��ف ال�اني م� الق�ن ال�اسع واس�����   Moselleعائلة س��ل���: جاءت عائلة س��ل��� م� واد� م�س�ل   )٤(

. و�ان� ت���ر م� ج��و، إ��ال�ا �ف�ل عق�د ال�واج ال�ي عق�تها وأح��� اخ��ارها، و�ف�ل س�اس�ها الق��ة ال�ازمة

ت�� ح�� ل��� ال�قي. و�ان اب�ه الم��ت ال�� ح�ل نف� اللق�، م� أت�اع ل�ثار ال��ل���،   Brittanyك�ن� ب���اني  

�ه إلى إ��ال�ا، وت�في ه�اك. اب� الم��ت ه�ا ج��و، وال�� �ه� �أول دوق ف�ن�ي ل���قة س��ل���، حاول ال��خل  ت� ن�

  Soraفي ال��وب ال�ي ان�لع� ب�� األم�اء الل��اردی��، ن�ح م� خاللها في إضافة م�ن ج�ی�ة ل�وق��ه م�ل م�ی�ة س�را  

س�اسة مل���ة مع ل��� ال�اني، تارة حل�فة، وتارة أخ��    ات�عال��    م، خلفه اب�ه الم��ت،٨٥٨. ت�في عام  Atinoوأت���  

��ارب ض�ه ���ل عل�ي، أو هارب في ب��ف����، ح�ى انه ت� ح�مانه م�قً�ا م� دوق��ه. ول� �����ع الع�دة إل�ها م�ة 

   أخ�� إال �ع� وفاة اإلم��ا��ر ل���، وت�لى اإلم��ا��ر شارل األصلع.

 Cf: Poupardin The Carolingian Kingdoms pp. 47- 48.         

أرن�لف: خل�فة شارل ال���� في أل�ان�ا، وه� االب� غ�� ال��عي ل�ارل�مان، شق�� شارل. وُ�ع� أه� ح�ام أل�ان�ا    )٥(

م� ال��� ال�ارول��ي في أواخ� الق�ن ال�اسع. وق� ام�از ح��ه �ال����ة والق�ة، ح�ى اس��اع� أل�ان�ا في تل� الف��ة 
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ل�غل� على أع�ائها في ال��ال وال��ق، ف�ًال ع� ح��لها على ن�ع م� ال�عامة ب�� ���ة ال�ول ال�����ة في غ�ب ا

 .ه� ال�� دفعه أن ی�ج ب�ف�ه في ال��اسة اإل��ال�ة، أور�ا. و�ان ���ح آرن�لف ورغ��ه في أن ���ح إم��ا��ًرا

, in MGH, Tom, 3, Hannover,1839, p. 51., Mann (H. K): The Lives of the popes in the 

early middle ages, Vol 4 (891- 999), 1910, p. 46., Hassall (A): Germany in the early 

middle Ages 476- 1250, London, 1908, p. 67. 

  -٢٧٧، ص ص  م١٩٧٨، القاه�ة،  ٧ال��ء األول، ال�ار�خ ال��اسي، �    سع�� عاش�ر: أور�ا في الع��ر ال�س�ى،

.، ن�ف�� �اف�: األوضاع ال�ی��ة وال��اس�ة واالق��اد�ة واالج��ا��ة في الغ�ب األورو�ي م� الق�ن ال�اسع ح�ى  ٢٧٨

  . ٦٧م، ص ٢٠١١الق�ن ال�اد� ع�� ال��الد�، رسالة ماج���� غ�� م���رة ��ل�ة اآلداب، ال�امعة اإلسالم�ة �غ�ة، 

م. على أنه ی��و أن ذ��� شارل�ان ٨٨٧ع�ل شارل ال���� عام  ��ن� �ار�� ت� ان��ا�ه ملً�ا لف�ن�ا ع��  أودو:    )٦(

  - وع���ه �ل� ت�فع ال�عاص��� إلى اإلخالص لل��� ال�ارول��ي وال���� به�ا ال���، األم� ال�� أثار ن�اًعا ���ًال 

  ��ي ح�ل االس���ار ���� ف�ن�ا. ب�� ال��� ال�ارول��ي وال��� ال�ار  -اس��� ق�ًنا م� ال�مان

 . ٢٣٧ص ، لل���� ان��: سع�� ع�� الف�اح عاش�ر: أور�ا في الع��ر ال�س�ى

، ملً�ا ل��وفان� في فال���ا ���افقة أرن�لف وم�افقة   Ermengardل���: ت� ت���ج ل���، اب� ب�س� و�ی�م�غارد  )٧(

�لف لل��� �ان م�جًها ض� رودولف ال�اني مل� ب�ج���ا  م. و���و أن دع� أرن ٨٩٠ال�ا�ا س��ف� ال�ام� في خ��� عام  

    .Cf: The Annals of Fulda, p. 120  .                                           العل�ا

م، خلف وال�ه رودولف األول في ح�� م�ل�ة ب�ج���ا العل�ا  ٩٣٧  -٩١٢رودولف ال�اني: مل� ب�ج���ا في الف��ة م�    )٨(

ص� ح�� رودولف ل��ج���ا ف��ة دم�ت ف�ها الغارات ال����ة ال����رة ال���قة. ول� ت�� معار�ه األساس�ة  م. وعا٩١٢عام  

ض� ال������، بل �ان� ج�ًءا م� س�اسة ت�س��ة، واس���اًرا ل��اوالت وال�ه في ت�س�ع م��ل�ات ب�ج���ا العل�ا. األم�  

. وت�في في عام  م٩٢٢في م�ی�ة �ا��ا في  � ت����ه ملً�ا  م، ح�� ت ٩٢٢ال�� دفعه إلى ال���ك إلى إ��ال�ا في عام  

  م. ٩٣٧

Cf: Bouchard (C. B.): Burgundy and Provence, 879- 1032, in N. C. M. H., vol. 3, edited 

by Reuter, Cambridge, 1999, p.p. 340- 341. 

)9(  Annales Vedastini 886- 888, in MGH, Tom. 2, Hannover, 1829, p. 203., (F): History 

of the city of Rome in the middle ages, Vol. 3, 1895, p.p. 211- 212., Falconieri (T. D.):  

Guido, conte marchese di Camerino, duca marchese di Spoleto, re d'Italia, imperatore, 

Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 61, 2004, p. 356., Villari: Medieval Italy: From 

Charlemagne to Henry VII, London, 1910, pp. 44- 45. 

  ، ٢٣١  م، ص ص١٩٨٢ن�ر ال�ی� حا��م: ن�ر ال�ی� حا��م: تار�خ الع�� ال�س�� في أور�ة، دار الف��، دم��،  

٢٣٧ -٢٣٦.  

)10(  Hassall: Germany in the early middle Ages, p.p. 65- 66., Moore (M. E) and Others: 

The Body of Pope Formosus, in The Book of Disquiet, Composed by Bernardo Soares, 

trans. A. Mac Adam, Boston, 1998, p. 281. 



  في حكم إيطاليا  الصعوبات التي واجهت اإلمبراطور برينجار األول                              بدران عبد الونيس محمد

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - - ٣ج –العاشر العدد                           �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٦٩ 

 

م� ب��ف����. ت�وج    Ittaم. و�ان وال�ه ه� ج��و األول دوق س��ل���، ووال�ته هي إی�ا  ٨٥٥ج��و: ول� ج��و عام    )١١(

اب�ه الم��ت عام   أن�� م�ها  وال�ي  ب��ف����،  أم��  اب�ة  أج�ل��ود،  ال�واج ه� ج�ء م� س�اسة  و م.  ٨٨٠م�  �ان ه�ا 

هل� ����  ال�ي سُ تل� ال��اسة ال��الفات ال��اس�ة مع العائالت ال�����ة ال�ي دم�� في ذل� ال�ق� في ب�� س��ل���. 

م،  ٨٨٠ح�� �ام����� عام    ج��و  إلم��ا��ر ال��ی� في ال����ة على ج��ب إ��ال�ا. ت�لىال��اسة اإل��ال�ة ال���فة ل

م، وت� ت����ه إم��ا��ًرا على ی� ال�ا�ا س��ف� ال�ام� عام ٨٨٨م، ث� ان��� ملً�ا إل��ال�ا عام  ٨٨٣ودو��ة س��ل��� عام  

  م.٨٩٦م. وت�فى ف�أة عام ٨٨٩

Cf: Falconieri (T. D. C.): Guido, conte marchese di Camerino, duca marchese di Spoleto, 

re d'Italia, imperatore, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 61, 2004. p. 35. 

ل�ث�� األول: اب� اإلم��ا��ر ل��� األول وور��ه في ح�� اإلم��ا��ر�ة ال�ارول���ة. ت� تع���ه زم�ًال ل�ال�ه وور�ً�ا   )١٢(

م. وت�لى ح�� اإلم��ا��ر�ة في الف��ة  ٨٢٣م. وت� ت����ه م� ق�ل ال�ا�ا في روما عام  ٨١٧ي اللق� اإلم��ا��ر� عام  له ف

  م.  ٨٥٥م ح�ى عام  ٨٤٠م� 

Cf: William Bridgwater and other: The Columbia Encyclopedia, New York, 1950, p. 1159. 

)13(  Oman (C.): The Dark Ages, 476- 918, London, 1898, pp. 462- 463. 

م، وان��ر م� عائلة غ��ة وم�عل�ة ٩٢٠ل��و��ان� أسقف �����نا: ول� ل��و��ان� في م�ی�ة �ا��ا ���ال إ��ال�ا عام     )١٤(

م س��ت�ً�ا وم���اًرا ل�� ب����ار ٩٤٥على عالقة وث�قة �ال�ال� ال�ل�ي الل��ارد� في �ا��ا. وق� ع�ل ل��و��ان� م�� عام 

م في سفارة إلى اإلم��ا��ر ال���ن�ي ق������ ال�ا�ع ل��اق�ة أم� ال��الف  ٩٤٩ي ال�� أوف�ه إلى الق�������ة عام  ال�ان 

م. وت�ك ل��و��ان� ثالثة أع�ال: ��اب االن�قام، ٩٦١مع ب��ن�ة. ت� تع���ه أسقًفا ل��ی�ة �����نا م� ق�ل أوت� األول عام  

  ة، ت� ج�عها في ��اب واح� أ�ل� عل�ه "أع�ال ل��و��ان� ال�����ني". و��اب أع�ال أوت� األول، و��اب ال�فار 

لل���� ان��: م��فى ف�ز� إس�اع�ل: دور ن�اء ال�ال� األل�اني في ال��اة ال��اس�ة واالج��ا��ة إ�ان ع�� األس�ة 

  .  ١١  - ١٠  م، ص ص٢٠١٧م)، رسالة ماج���� غ�� م���رة، ��ل�ة اآلداب جامعة الف��م،  ١٠٢٤  - ٩١٩ال����ن�ة (

)15(    Liudprand of Cremona: The Complete Works of  Liudprand of Cremona, Trans by 

Paolo Squatriti, Washington, 2007, p. 57., Arnaldi: Berengario I, p. 9. 

)16(    Desodoards (F.): Histoire d'Italie, depuis la chute de la République romaine jusqu'aux, 

Tome 2, Paris, 1803, p. 338., Muratori (L. A.): Annali D'italia Ed Altre Opere Varie, Vol. 

2, Milano, 1838, p. 493., Falconieri:  Gui do, p. 357. 

)17(  Panegyricus Berengarii Imperatoris, p. 189., Dummler: Gesta Berengarii, p. 19., 

Liudprand of Cremona: The Complete Works of Liudprand of Cremona, p. 58., Comyn (S. 

R.): The History of the Western Empire From Its Restoration by Charlemagne to the 

Accession of Charles V, Vol. 1, London, 1841, p. 80. 

.٢٣٧ن�ر ال�ی� حا��م: تار�خ الع�� ال�س�� في أور�ة، ص   

 ول� ت���اعلى ت���ج ب�ن�ار قائًال: " ول�� ل� ���ع �ل أم�اء إ��ال�ا وشع�ها على ان��اب ب����ار.    �Muratoriعل�  

�ه، ول� ت���ا في االع��اف �ه ��ل�، ح�ى ت� االع��اف ����و  م�افق�ه�ا على ان��ا  ب����اردوق��ي س��ل��� �ام�����  
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 ,Cf: Muratori: Annali D'italia                                                      ك�ل� �ع� ع�دته م� ف�ن�ا".

p. 494.                                                                                     

)18(  Desodoards : Histoire d'Italie, pp. 338- 339. 

)19(  Falconieri:  Guido, p. 357. Fliche: Histoire du Moyen Âge, p. 7., Delogu: Lombard 

and Carolingian Italy, p. 316. 

)20(  Panegyricus Berengarii Imperatoris, p. 193., Annales Vedastini, p. 203., Falconieri:  

Guido, p. 357. 

)21(  Liudprand of Cremona, p. 59. 

)22(  Liudprand of Cremona, p. 59., Muratori: Annali D'italia, p. 494. 

)23(  Annales Vedastini, p. 204., Oman: The Dark Ages, p. 463., Comyn: The history of 

the Western Empire, p. 82. 

)24(  Delogu: Lombard and Carolingian Italy, p. 315., Wickham: Early Medieval Italy Central 

Power and Local Society, p. 170.   

)25(  Dummler: Gesta Berengarii, pp. 21- 25.   

)26(  Falconieri: Guido, p. 357. 

)27(  The Annals of Fulda, p. 117., Falconieri: Guido, p. 357., Villari: Medieval Italy, p. 45. 

)28(  Muratori: Annali D'italia, p. 495. 

)29(  Falconieri: Guido, p. 357., Desodoards : Histoire d'Italie, p. 341., Fliche: Histoire du 

Moyen Âge, p. 7., Muratori: Annali D'italia, p. 496.   

و����  ش�ق  ش�ال م�ًال  ٧٠ �ع� على و���ف� ج��ة ش�ق  ش�ال م� و���� ،إ��ال�ا ش�ال في �قع  ت����ا: نه� )٣٠(

  .   ب� �الق�ب م� ب�ات����ا إلى نه�

Cf: Lemberg: Encyclopedia of Historic Places, p. 1318.    

)31(  Reginonis Chronicon, in MGH, Tom. 1, edited by Pertz, Hannover, 1826, p. 598., 

Liudprand of Cremona, p. 59., The Annals of Fulda, p. 119., Fliche: Histoire du Moyen 

Âge, p. 8., Desodoards: Histoire d'Italie, p. 341. 

 .�٢٣٨ في أور�ة، ص ن�ر ال�ی� حا��م: تار�خ الع�� ال�س�   )٣٢(

)33(  Annales Vedastini, p. 204., Poupardin: The Carolingian Kingdoms, p. 65.    

)34(  Sergi: The Kingdom of Italy, p. 348., Villari: Medieval Italy, p. 45. 

)35(  Falconieri: Guido, p. 358. 

)36(  Annales Vedastini, p. 204., Poupardin: The Carolingian Kingdoms, p. 65., Villari: 

Medieval Italy, pp. 46- 47.   

خ�م في م�اص� مه�ة في عه� ن���الس األول وهادر�ان  و م،  ٨١٦ال�ا�ا ف�رم�زوس: ول� ال�ا�ا ف�رم�زوس عام    )٣٧(

م م� أجل ت���� ال��ل�ة ٨٦٨سله ال�ا�ا ن���الس األول إلى بلغار�ا عام  أر ث�  م.  ٨٦٤ال�اني، ت�لى أسقف ب�رت� في عام  
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م، ب�ه�ة ال�آم� مع مل� بلغار�ا. ول�� �ع�  ٨٧٦ت� ع�ل ف�رم�زوس و��ده م� ق�ل ال�ا�ا ح�ا ال�ام� عام  و ال�لغار�ة.  

ح�ى ت�لى ع�ش   ،�ة ب�رت�اغ��ال ح�ا ال�ام� ت� اسقا� ج��ع ال�ه� ع� ف�رم�زوس، وت� تع���ه م�ة أخ�� أسقًفا ل��ی 

  .م ٨٩٦اب��ل عام  ٤وت�فى ال�ا�ا ف�رم�زوس في  م. ٨٩١ال�اب��ة في عام 

Cf: Mann: The Lives of the Popes, p. 66., Moore: The Body of Formosus, pp. 284- 285., 

Western (A.G.): At the Edges of Empires: Ecclesiastical Frontiers and the Defense of 

Byzantine Italy in the Pre-Norman Period, 880-1018 A.D., 2017, p. 73.  

)38(  Liudprand of Cremona, p. 67., Fliche: Histoire du Moyen Âge, pp.11- 12.   

)39(  The Annals of Fulda, p. 129., Falconieri: Guido, p. 360. 

)40(  Arnaldi: Berengario I, p. 16. 

)41(  Liudprand of Cremona, p. 67. 

)42(  Dummler: Gesta Berengarii, p. 32., Arnaldi: Berengario I, p. 17. 

)43(  Fliche: Histoire du Moyen Âge, pp.41- 42.   

)44(  Villari: Medieval Italy, p. 51. 

)45(  Liudprand of Cremona, p. 70. 

)46(  Fliche: Histoire du Moyen Âge, p.43., Orton: Italy in the tenth Century. In C. M. H, 

Vol. 3, Cambridge, 1922, p. 148.   

)47(  Liudprand of Cremona, p. 70., Arnaldi: Berengario I, p. 18., Bougard (F.): Charles le 

Chauve, Bérenger, Hugues de Provence: action politique et production documentaire dans 

les diplômes à destination de l’Italie, Zwischen Pragmatik und Performanz:  Dimensionen 

mittelalterlicher Schriftkultur, ed. by Christoph Dartmann, Turnhout, 2011, p. 70. 

)48(  Feller (L.): L'exercice du pouvoir par Bérenger 1 er Roi d'Italie (888-915) and 

Empereur (915-924), medieval 58, 2010. P. 130, 135, 136. 

)49(  Delogu: Lombard and Carolingian Italy, in N. C. M. H, Vol. 2, Cambridge, 1995, p. 

315.   

)50(  The Annals of Fulda, p. 115. 

)51(  Procter (C): The History of Italy, from the fall of the western Empire to the 

Commencement of the wars of the French Revolution, London, 1844, p. 8. 

���ة وال��اع ب�� ب����ار وج��و ول��ة ف��ة شغ�ر الع�ش اإل��الي �ع� خلع شارل ال����، و�ن�ا  ل� ت�� ال��ا��ة ال�

 مع م، ع��ما ت��د ج��و ودخل في ص�اع  ٨٨٣كان ه�اك م�اولة لل��ام ال��لح ب�� ال��ف�� ق�ل ذل�، تع�د إلى عام  

س�ه وأ�اح �ه م� ال�و��ة عام أاإلم��ا��ر شارل ال���� فق� على إث�ه ج��و دو��ة س��ل��� �ع� أن ن�ح اإلم��ا��ر في 

م. ول�� ن�ح ج��و في اله�وب م� ال��� واس�عادة ال����ة على س��ل��� ���اع�ة ع�ا�ة م� ال��ل���. ول�ل� ٨٨٣

م��ا��ر�ة وال��ل� م� ج��و، ول�� ق�ل أن ی��أ ب����ار في ت�ف��  كلف اإلم��ا��ر شارل ب����ار ���ادة ال���ش اإل

ال��لة. ون�ح ج��و في عام   ف�ل  ق�اته وت��� في  ال�اع�ن  إل�ه ض�ب  ال���لة  م في عق� سالم مع  ٨٨٥ال�ه�ة 
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م� أجل   اإلم��ا��ر. ول�� ن�أت ��ا��ة ب��ه و��� ب����ار ال ���� اخفاؤها، ت� تغ�ی�ها �ع� ذل� ���� ���ح �ل�ه�ا

  ال���ل على ال�اج اإل��الي. 

Cf: The Annals of Fulda, p. 107., Villari (P.): Medieval Italy, p. 45., Fliche (A.): Histoire 

du Moyen Âge, p. 7.      

 . ٤٦٦ -٤٦٥ن�ر ال�ی� حا��م: تار�خ الع�� ال�س�� في أور�ة، ص ص  )٥٢(

)53(  Sergi: The Kingdom of Italy, p. 350. 

)54(  Wickham: Early Medieval Italy Central Power and Local Society, p. 172. 

 .   ٢٧٨سع�� ع�� الف�اح عاش�ر: تار�خ أور�ا في الع��ر ال�س�ى، ص   )٥٥(

)56(   Mann: The Lives of the popes, p. 50.   

)57(  Poupardin: The Carolingian Kingdoms, p. 218., Gregorovius: History of the city of 

Rome, p. 218. 

   . ٦٧ن�ف�� �اف� ح���: األوضاع ال�ی��ة وال��اس�ة واالق��اد�ة واالج��ا��ة في الغ�ب األورو�ي، ص  )٥٨(

، القاه�ةم)،  ١٥٠٠  -٤٧٦(تار�خ أور�ا في الع��ر ال�س�ى    ١م�س�عة تار�خ أور�ا ال�عاص�، جمف�� ال�����:    )٥٩(

 . ٢٣٩م،، ص ٢٠٠٩، �٣

)60(  The Annals of Fulda, p. 129., Falconieri: Guido, p. 360. 

)61(  The Annals of Fulda, p. 117., Arnaldi: Berengario I, p. 13., Falconieri: Guido, p. 357., 

Oman: The Dark Ages, p. 468. 

ج��و، ن���ة لقلة أع�اد   ة�عل� ل��و��ان� على تل� ال�قابلة قائًال: "في ذل� ال�ق�، و�ع� أن أدرك ب����ار صع��ة مقاوم

، إذا ت��� م�  له�ة ال�ل� األل�اني، واعً�ا إ�اه �أن ��ل ه� وورث�ه خ�م م�ل���  ج��ه، ق�ر ال���ل على م�اع

  م�اع�ته في ال�غل� على ج��و وال���ل على ح�� ال��ل�ة اإل��ال�ة". 

Cf: Liudprand of Cremona, p. 59.  

)62(  The Annals of Fulda, pp. 125- 126., Falconieri: Guido, p. 360. 

)63(  Muratori: Annali D'italia, p. 498. 

)64(  Liudprand of Cremona, p. 61., Poupardin: The Carolingian Kingdoms, p. 66., Fliche: 

Histoire du Moyen Âge, p.12. 

)65(  Liudprand of Cremona, p. 61., Fliche: Histoire du Moyen Âge, p.12. 

)66(  Liudprand of Cremona, p. 61., The Annals of Fulda, pp. 126- 127.,  Arnaldi: 

Berengario I, p. 15 

)67(  Dummler: Gesta Berengarii, p. 32. 

)68(  Fliche: Histoire du Moyen Âge, p.13. 

)69(  Liudprand of Cremona, p. 61., The Annals of Fulda, p. 127,  Arnaldi: Berengario I, p. 

16. 
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)70(  Desodoards : Histoire d'Italie, pp. 346- 347., Poupardin: The Carolingian Kingdoms, 

p. 66. 

)71(  Gregorovius: History of the city of Rome, p. 219. 

)72(  Liudprand of Cremona, p. 63., The Annals of Fulda, pp. 131- 132.,  Arnaldi: 

Berengario I, p. 16., Desodoards : Histoire d'Italie, pp. 345- 346. 

م ���ا �ع�ف �ال��لة ال�ان�ة �اه�ً�ا ل��اع�ة ال�ا�ا، ول��ه �ان �أمل في ال���قة في ٨٩٥جاء أرن�لف إلى إ��ال�ا عام  

  �ل م� ب����ار والم��ت م� ال���. وال���ل على لق� اإلم��ا��ر وح�� إ��ال�ا.  ال��ل� م�

Cf: Moore: The Body of Pope Formosus, p. 286., Gregorovius: History of the city of Rome, 

p. 219. 

)73(  Desodoards : Histoire d'Italie, p. 347. 

)74(  The Annals of Fulda, pp. 132- 133. 

ف  اخ�لف ب����ار مع أرن�لف لع�ة أس�اب م�ها: ع�ض ال�ا�ا ال�اج اإلم��ا��ر� على أرن�لف (أو ع��ما �ل� أرن�ل 

ور��ا �ان ذل� أ�ً�ا رًدا على ع�م شع��ة أرن�لف   ؛ب����ار ت�الفه مع أرن�لف ���� غ��ه م� ذل�  ول�ل� أنهى  ؛ال�اج)

  في إ��ال�ا.

Cf: Merlo (B.):  Pope John X and the End of the Formosan Dispute in Rome, 2018, p. 

55.  

)75(  The Annals of Fulda, p. 133., Gregorovius: History of the city of Rome, p. 220. 

)76(  The Annals of Fulda, p. 133- 134., Reginonis Abbatis Prumiensis Chronicon cum 

Continuatione Treverensi, Kurze, Hannoverae, 1890, p. 144., Annales Weissemburgen, in 

MGH, Tom, 3, Hannover,1839, p. 51., Mann: The Lives of the Popes, pp. 52- 53. 

)77(  The Annals of Fulda, p. 134., Gregorovius: History of the city of Rome, pp. 222- 

223., Mann: The Lives of the Popes, p. 53. 

وال�ل�ل على و�ن�ا وصل تأث��ه إلى الع�ش ال�اب��،    ؛ل� �قف تأث�� االنق�ام ال��اسي في إ��ال�ا على ال�ل�ة ال�ل��ة فق�

ه�اك ج�ء م� ال�ومان  ف  ؛ذل� أنه ع�� وفاة ال�ا�ا س��ف� ال�ام� ح�ث انق�ام في روما م� أجل تع��� ال�ا�ا ال��ی�

أن  في ح��    في الع�ش ال�اب��؛  تع��� س�ج��س  ی�غ��ن في  ام�ع�م م� ق�ل ج��و والم��ت س��ل�� ومارج�اف ت�س�ان 

م� ق�ل ال�ل� األل�اني أرن�لف و�����ار ی�غ��ن في تع��� ف�رم�زوس في الع�ش ال�اب��.    اخ� م�ع�مً آ  اه�اك ف��قً 

ول� �فق�   ،ورغ� ذل� ل� ����ل� س�ج��س  ،م٨٩١ن���ا �الفعل في إخ�اج س�ج��س م� ال���ح وت���� ف�رم�زوس عام  

ج��س إلى أدال��ت مارج�اف ت�س�انا، سار س�   األمل في ت�لي الع�ش ال�اب��. �ع� خ�وج أرن�لف ووفاة ال�ا�ا ف�رم�زوس

  و�ل� م�اع�ته م� أجل ت�لى الع�ش ال�اب��. وه� ما ح�ث �الفعل. 

Cf: Liudprand of Cremona, pp. 63- 63., Fliche: Histoire du Moyen Âge, p.42., Villari: 

Medieval Italy, pp. 48- 49., Moore: The Body of Pope Formosus, pp. 277- 278.    
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)78(  Annales Lobienses, in MGH, Tom. 2, edited by Pertz, Hannover, 1829, p. 210., 

Liudprand of Cremona, pp. 64- 65., The Annals of Fulda, p. 134., Desodoards: Histoire 

d'Italie, pp. 348- 349. 

)79(  Poupardin: The Carolingian Kingdoms, p. 66. 

)80(  Oman: The Dark Ages, p. 465. 

 . ٢٤٠ -٢٣٩مف�� ال����: م�س�عة تار�خ أور�ا ال��ی�، ص   )٨١(

 . ٢٧٩سع�� ع�� الف�اح عاش�ر: تار�خ أور�ا في الع��ر ال�س�ى، ص   )٨٢(

الف���  )٨٣( ال��و  ق��لة م�  ال�س�ى؛ ح�� �ان�ا Finno- Ugrianأوج��ان    -اله�غار��ن:  أس�ا  إلى  �ع�د أصله�   ،

ب�و�ة   اله�غار���-�����ن ���ة  �ع� اس�  ال�ی� أ�ل� عل�ه� ���ا  ال��ل في حله�    - وه� ال���،  ف�ها على  اع���وا 

وت�حاله� و��ع�ا في ال��وب ال�ا�فة ال�ي ش��ها على خ��مه�. دخل�ا أور�ا في ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ال��الد�، وأقام�ا 

م ب�� نه�� ال�ون وال�ن���؛ ح�� حاول أسقف �ان�ن�ا آن�اك ت���له� إلى ال��انة ال�����ة؛ ل��ه ف�ل في  ٨٦٠ي  ح�ال

على ال��� –ع� مق�ه� في ش�ق أور�ا    -���� ه��م �ع� ال��ائل ال��و�ة األخ�� -ذل�. وت�لى ه�الء اله�غار��ن  

وال�ان�ب، وهي ال���قة ال�ي ن��� إل�ه� وع�ف� �اس�  م ن�� ال�ه�ل ال�اقعة ب�� ال���ات٨٩٦وزحف�ا س�ة    -األس�د

  ه�غار�ا أو ال���.

Cf: Bakay (K.): Hungary, in N.C.M.H, Vol. 3, Cambridge, 1999, p. 536. 

.، م�ر�� ���: ح�ارة أور�ا في الع��ر ال�س�ى،  ٢٨٠، ص  أور�ا في الع��ر ال�س�ىسع�� ع�� الف�اح عاش�ر:   

.، ن�ر ال�ی� حا��م: تار�خ الع�� ال�س�� في أور�ة، ص ٤١م، ص  ١٩٩٤،  ١، �  القاه�ة،  ت�ج�ة قاس� ع��ه قاس�

 . ٢٤٦ -٢٤٥ص 

)84(  Gubcsi (L.): 1000-1100 years ago… Hungary in the Carpathian Basin, 2011, p. 16., 

Rona (A.): Hungarians and Europe in the Early Middle Ages: An Introduction to Early  

Hungarian History, Budapest, 1999, pp. 336- 337. 

)85(  Rona: Hungarians and Europe in the Early Middle Ages, p. 262. 

  . ٢٨٠سع�� ع�� الف�اح عاش�ر: تار�خ أور�ا في الع��ر ال�س�ى، ص   )٨٦(

�را��ا، و�ال�غ� م� ن�احه في الق�اء  مل� م  ؛اس�عان ال�ل� األل�اني أرن�لف �ال������ م� أجل ق�ع ت��د زو������ل�

ال��ف أو  ف  ؛على ال���د ب�اس�ة حلفائه، فإنه ق� ت��� في لع�ة ����ة على ال�ول ال��اورة �الل ح�اة أرن�لف ��ح 

                                                                      ه�الء ال��اب�ة ج�ال األل�، وان�فع�ا إلى إ��ال�ا وخ���ها. ع��م، ٨٩٩ال��اقة ت�اوزات ال������، ول�� �ع� وفاته عام 

Cf: Comyn: The History of the Western Empire, p. 83. 

)87(    Liudprand of Cremona, pp. 80- 81., The Annals of Fulda, p. 141., Comyn:  The 

History of the Western Empire, p. 84. 

)88(  Fliche: Histoire du Moyen Âge, pp. 43- 44. 

)89(    Liudprand of Cremona, p. 81., Desodoards : Histoire d'Italie, p. 357., Arn: Berengario 

I, p. 19. 
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)90(    Liudprand of Cremona, pp. 82- 84., The Annals of Fulda, p. 141., Comyn:  The 

History of the Western Empire, p. 84., Fliche: Histoire du Moyen Âge, p. 44. 

)91(  Gregorovius: History of the city of Rome, p. 223. 

)92(  Mann: The Lives of the Popes, p. 16. 

)93(  Bakay: Hungary, p. 542. 

ل��ه ش���ة   ل��� ب�وفان�: ل��� ال�ال� م� ب�وفان� اب� ب�س�، حف�� اإلم��ا��ر ل��� ال�اني، و�ان  )٩٤(

.                                                                                                 كارول���ة ب�ل�

Cf: Liudprand of Cremona, p. 90.                                                                

)95(  Liudprand of Cremona, p. 91., Poupardin: Le Royaume de Bourgogne, Paris, 1907, 

p. 36., Poupardin (R.): Le Royaume de Provence sous les Carolingiens (855- 933), Paris, 

1901, pp. 164- 165. 

)96(  Liudprand of Cremona, p. 91., Poupardin: Le Royaume de Provence, p. 165., 

Wickham: Early Medieval Italy. P. 171., Gregorovius: History of the city of Rome, pp. 

236- 237. 

)97(  Poupardin: Le Royaume de Provence, pp. 170- 173., Fliche (A.): Histoire du Moyen 

Âge.Tom 2, L'Europe occidentale de 888 à 1125, Paris, 1930, p. 49., Bougard: Charles 

le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence, 72. 

)98(  Poupardin: Le Royaume de Provence, pp. 180- 181. 

)99(  Liudprand of Cremona, p. 91., Orton: Italy in the tenth Century, p. 149., Mann: The 

Lives of the Popes, p. 105. 

)100(  Liudprand of Cremona, pp. 91- 92. 

��ج���ة  على عات� أدال��ت مار��� ت�س�انا وزوج�ه الإلى إ��ال�ا  م���ل�ة االس��عاء اإل��الي ال�اني لل��� ب�وفان�    تقع

ب�� زوجها و�����ار، في  ال�� ح�ث  �ان لها دور ���� �ع� ال��ار  و ب�ث�، وهي إم�ة ���حه لها سل�ة على زوجها.  

  ح�ه واألم�اء اإل��ال��� على اس��عاء ل��� م�ة أخ��.

Cf: Poupardin: Le Royaume de Provence, p. 181.  

)101(  Reginonis Chronicon, 610., Villari: Medieval Italy, p. 54., Mann: The Lives of the 

Popes, p. 105. 

)102(  Poupardin: Le Royaume de Provence, p. 182. 

)103(  Desodoards: Histoire d'Italie, pp. 357- 359. 

)104(  Liudprand of Cremona, p. 92., Desodoards: Histoire d'Italie, pp. 359- 361. 

)105(  Liudprand of Cremona, p. 93., Poupardin: Le Royaume de Provence, pp. 185- 186. 

)106(  Poupardin: Le Royaume de Provence, p. 188. 

)107(  Poupardin: Le Royaume de Provence, p. 189. 
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)108(  Panegyricus Berengarii Imperatoris, pp. 207- 208., Gregorovius: History of the city 

of Rome, p. 248. 

لعل و تع�دت األس�اب ال�ي أدت إلى س�ء م�قف ب����ار أمام األم�اء اإل��ال��� �ع� خ�وج ل��� ب�وفان� م� إ��ال�ا، 

ن س���ته على ل��� ل� ت�� نا�عة ع�  أضي ال�ي ����� عل�ها، ��ا قلة األراو أب�زها، ه���ة ب����ار أمام ال������، 

 :Cf                                                  ق�ته، و�ن�ا ع� ���� ال��انة. وأخ�ً�ا اس���ار ال�ه�ی�ات ال����ة على إ��ال�ا.

Villari: Medieval Italy, pp. 54- 55.                                                                        

)109(  Desodoards : Histoire d'Italie, p. 361. 

)110(  Poupardin: Le Royaume de Bourgogne, p. 35., Fliche: Histoire du Moyen Âge, pp. 

49- 50. 

)111(  Villari: Medieval Italy, p. 59. 

ًرا، هل ح�ث ق�ل مع��ة ج�ج�ل�ان�، أو �ع�ها؟ �ق�ل ال�ع� أنه ح�ث اخ�لف ال��رخ�� في ت�ق�� ت���ج ب����ار إم��ا�� 

ق�ل ال�ع��ة، ول�ل� اس��اع ال�ا�ا ح�ه على تق��� ال��اع�ة في تل� ال��لة. في ح�� ی��� آخ�ون أنه ح�ث �ع� ال�ع��ة  

ل��اع�ة ال�ي ق�مها في ال�ع��ة. و���ل ال�اح� إلى األخ� �ال�أ� ال�اني، ألنه  لال�ا�ا ���افأة    م� ق�ل  له  ت� م�ح ال�اجو 

ال�ور ال�� ل��ه ب����ار في ال��الف ال����ي ض� م�ل�ي ج�ج�ل�ان�. ور��ا ل� ��ارك ب����ار   ل� ت��� ل�ا ال��ادر

ت� ���افأة له على   الق�ات ال�ي دع� بها ال��الف في  في تل� ال�ع��ة وال ال��اوشات ال�ي ح�ث� ق�لها. وأن ال����ج 

  ال��ب.

Cf: Villari: Medieval Italy, p. 60., Merlo: Pope John X, p., 34. 

)112(  Panegyricus Berengarii Imperatoris, p. 209., Feller: L'exercice du pouvoir par 

Bérenger 1 er Roi d'Italie, p. 132. 

)113(  Villari: Medieval Italy, p. 61. 

)114(  Gregorovius: History of the city of Rome, pp. 271- 272. 

)115(  Liudprand of Cremona, p. 100., Poupardin: Le Royaume de Bourgogne, p. 37., 

Fliche: Histoire du Moyen Âge, p. 50. 

)116(  Liudprand of Cremona, pp. 101- 102.,Poupardin: Le Royaume de Bourgogne, pp. 

39- 40., Romei (D.): Triumph of Survival: The Origins of Hungary's Foreign Policy, 890- 

1038, 2001, p. 25. 

م ض� اإلم��ا��ر ب����ار، أ�ل� ب����ار ٩٢٣ع��ما ت� ال��� على م���عة م� ال��الء اإل��ال��� ال����دی� عام  

لل�الء، قائًال: " أل�م�� �إخالص��، �أنه إذا فعل� أح��� شً�ا بي، س�اح ال�ع� م�ه� دون ال���ل على أ� ق�� رس�ي  

  ف��ف ���ل على ج�اءه م� هللا". 

Cf: Ward (I. S.): The Oath of Loyalty and the Post-Carolingian Transformation, c.830-

1000, 2018, pp. 189- 190. 

)117(  Poupardin: Le Royaume de Bourgogne, p. 31., Halphen (L.): The Kingdom of 

Burgundy, in C. M. H., Vol. 3, Cambridge, p. 136. 
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)118(  Halphen: The Kingdom of Burgundy, p. 136. 

)119(  Liudprand of Cremona, pp. 102- 103., Poupardin: Le Royaume de Bourgogne, p. 

41. 

)120(  Liudprand of Cremona, p. 103. 

)121(  Villari: Medieval Italy, p. 61. 

)122(  Nowak: Imperial Aspirations in Provence and Burgundy, p. 144. 

)123(  Liudprand of Cremona, pp. 104- 107., Panegyricus Berengarii Imperatoris, p. 210., 

Villari: Medieval Italy, p. 62. 

)124(  Bougard: Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence, 66. 


