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ىل أ ملانيا بعد جناح محلته الإيطالية،   أ ثناء عودة الإمرباطور لوثر الثالث اإ

ومت دفنه ىف أ حد   م، 1137ديسمرب 3اش تد عليه املرض ىف الطريق وتوىف ىف 

  (1)ال ديرة املقامة ىف ساكسونيا. 

لوثر، يترصف دامئًا مبا ل يزيد عن كونه زعاميً   اكن طيهل عهدالإمرباطور 

مرباطورًا عىل أ ملانيا، وملا واجه عداء أ حصاب احلق الرشعيني   مجلاعة نبالء أ كرث منه اإ

ىل جواره، دون   قامة حزب قوى اإ الهوهنش تاوفن طيهل حمكه، ولكنه دمع نفسه بإ

ذب ال نصار وارمتى  أ ن يدخل ىف اعتباره أ نه حامك ململكة، فوزع ال راىض امللكية جل

ىف أ حضان الكنيسة، وابتاع رضاها مبا قدمه من تنازلت بهظة، وخرست امللكية 

ال ملانية لك ما اكنت قد حققته زمن هرنى اخلامس. مبقتىض اتفاقية وورمز عام 

م، ولكن اخلسارة الكربى متثلت ىف تنازهل للكنيسة عن أ مالك الكونتيسة 1122

دعاءات قطاعًا ببواًي ىف    ماتيدلا، وقبوهل بإ البابوية علهيا، وتلقاها من أ نوسنت الثاىن اإ

وعىل أ يه حال فقد  (2)م 1130مقابل حصوهل عىل التاج ال مرباطورى س نه 

أ صبحت أ ملانيا بعد موت ال مرباطور لوثر عىل أ عتاب حقبه جديدة نظرًا ل ن لوثر 

نه يربز تساؤل هام.   مل يرتك وريثًا عىل العرش، وبلتاىل فاإ

هل سيسمح ال مراء ال ملان بتوىل هرنى املتكرب زوج ابنه لوثر حمك املانيا  

أ م يكون هلم موقف مشابه للموقف اذلى اختْذ عند موت الإمرباطور هرنى اخلامس  

؟ وحول هذا التساؤل جند أ ن ال حداث التالية س توحض لنا موقف ال مراء ال ملان 

 اىن .  فمين سيمت انتخابه للجلوس عىل العرش ال مل

م 1125/1137اكنت الانتخابت الىت تلت وفاة  الإمرباطور لوثر الثالث  

ىل العرش  مرة أ خرى مل يكن للمكل ابن   ،بنفس أ مهية الانتخابت الىت رفعته اإ

 (3)وهذا ما رفضه ال مراء ال ملان.  ،خلالفته لكن عنُي وريثًا هل مرة أ خرى
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املتكرب زوج ابنه لوثر واذلى  فقد أ صبح من الواحض أ نه سيمت انتخاب هرنى  

يعد من أ قوى املرحشني للعرش بمتالكه بفاراي ودوقيه ساكسونيا والىت أ عطاها هل  

يطاليا ىل جانب امتالكه   ،لوثر مؤخرًا ىف املانيا وامتالكه أ يضًا  توساكنيا ىف اإ اإ

ىل الإقطاعية الىت أ خذها من الباب وىه   ،ممتلاكت ساحقة من وادلته بلإضافة اإ

ليه  ،أ راىض الكونتس ية ماتيدلا  وتلقيه الشارات امللكية من لوثر اذلى بعث هبا اإ

ورث ضياع     Gertrudeكام أ نه عن طريق زوجة جرترود    ، عندما حرضته الوفاة

كام اكن لشقيقة   ،الىت تشمل أ مالك أ كربعائلتني ىف ساكسونيا قدمياً  ،لوثر اخلاصة

يطاليا. ال راىض ىف سوابيا وشام Welf (4)ولف    (5)ل اإ

وبلك هذة املمتلاكت الىت دلى هرنى اكن من املمكن ىف ظل هذه الظروف  

ل ن قيام ملكية أ ملانية    ،لكن شيئًا من هذا مل حيدث  مس تقرة،ان يقمي حكومة أ ملانية  

قوية مل يكن من مصلحة أ ى من النبالء أ و الكنيسة فاكنت خشصية هرنى جعلت 

  .(6)وال لكريوس ترفض ال قدام عىل اختياره ملاًك، بسبب تكربه وقوته ال مراء 

   Coblenzم اجمتع ال مراء ال ملان ىف مدينة كوبلزن 1138مارس  7وىف 

جامتعهم هذا هبدف انتخاب حاكامً جديدًا ومت اختيار كونراد ال خ الشقيق   واكن اإ

طورى مبدينة أ خن لدلوق فريدريك ورسعان ما مت تتوجيه ىف القرص ال مربا 

Aachen  (7)بعد أ ن أ مجع مجيع احلضور عليه.  

أ ما اجامتع كوبلزن فمل يكن مقصورًا عىل ال مراء ال ملان ففى الوقت اذلى اكن  

قام املكل كونراد بتعيني أ لربت   ، شاغرًا  Mainzفيه منصب رئيس أ ساقفة مايزن 

Albert  ومنصب رئيس كولونيا  ،رئيس ال ساقفةCologne  يكن اٌنتخب.   مل

ومعه املندوب البابوى  Trier(8)وحرضال جامتع رئيس أ ساقفة مدينة ترير  

.ولقد تاكتفوا لتأ كيد انتخاب كونراد وأ خذ   Theodewinالاكردينال ثيودين  

 (9)املندوب البابوى عىل عاتقة احلصول عىل موافقة الباب واملدن الإيطالية. 
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وىف احلقيقة جند عدة عوامل قد تضافرت معًا للتدخل ىف اختيار كونراد  

أ وًل فال مراء ال ملان اكن مييلون لعدم ال خذ مببدأ  احلمك الوراىث   ، واستبعاد هرنى

ىل ختوفهم من ادلوق  نظرًا لرغبهتم ىف أ ن تكون هلم اليد العليا ىف أ ملانيا، بلإضافة اإ

ال مر اذلى بت   ،ذات التأ ثري الفعال ىف أ ملانياهرنى اذلى اش هتر بشخصية قوية 

ذا ما توىل احلمك.    (10)هيددمه اإ

ولقد اكن للبابوية دور هام ىف عدم ترجيح كفه هرنى، حيث رأ ت ميوهل  

لالستبداد للحمك، واذلى ميكن أ ن ينقص لك التنازلت الىت حصلت علهيا الكنيسة  

راء ال ملان وايضًا البابوية عىل أ ن يكون وبذكل اجمتع ال م   (11)من قبل ىف عهد لوثر.  

  (12)املكل اجلديد ضعيفًا غري قادر عىل مواهجهتم لىك ليسلب املاكسب الىت حققوها

واجلدير بذلكر أ ن ال مراء ال ملان قرروا ىف البداية عقد اجامتعهم ىف مدينة  

ل أ هنم علموا أ ن هرنى والإمرباطورة ريتشزنا  Mainzمايزن  معلوا   Richenzaاإ

ىل عقد اجامتعهم مفاجأ ة ىف مدينة  عىل مجع الساكسون ، ال مر اذلى جعلهم يسعون اإ

، لىك يكونوا أ كرث أ مااًن بعيدًا عن س يطرة هرنى املتكرب Coblenz كوبلزن

   (13)ونفوذه.

وهو    لكونراد، أ ما عن عدم اختيارمه فريدريك دوق سوابيا وهو ال خ ال كرب  

أ ن فريدريك دليه طموحات كبرية جبانب قوة خشصيته، وذلكل وقع اختيارمه عىل 

  (14) كونراد، ال مر اذلى دفع فريدريك ملوافقته لىك لخُيرج التاج من ال رسة 

وبلنظر لالجامتع ىف كوبلزن جند أ نه مل يكمتل من الناحية القانونية، حيث أ ن  

يع الزعامء ال ملان وهذا مل حيدث حيث  النظام الانتخاىب اكن يس تلزم حضور مج 

اقترص احلضور عىل زعامء أ قلميي سوابيا وفرانكوفونيا ىف حني مل حيرض زعامء  

ساكسونيا وبفاراي ولقد معد ال مراء عىل فعل ذكل لتخوفهم من أ ن يكون هلم تأ ثري  

  (15) ويمت انتخاب هرنى املتكرب بدًل من كونراد 
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 بني املكل كونراد وادلوق هرنى املتكرب،  وبذكل فقد بت الرصاع وش ياكً 

ىل عقد اجامتعًا ىف بمربج   وتوافد ال مراء ال ملان    Bambergال مر اذلى دفع كونراد اإ

ليقدموا الولء للمك اجلديد وحرض هذا الاجامتع عدد كبري من أ مراء اململكة، كام  

 اكن ادلوق هرنى  أ رمةل لوثر، بيامن  Richenzaحرضته ال مرباطورة السابقة ريتشزنا  

ومت حتديد يوم أ خر لإس تعادة الشارات امللكية    (16)املتكرب اكن غائبًا عن الاجامتع،  

. ومكحاوةل لعدم الصدام قام هرنى    Regensburgمن ادلوق هرنى ىف رجينسربج  

مقابل هذا أ ن يمت   ولكنه عرض عليه ىف كونراد، بتسلمي الشارات امللكية للمكل 

الاعرتاف به دوقًا عىل لك من دوقيه بفاراي وسكسونيا، الا أ ن كونراد، اكن متخوفًا  

من أ ن يكون هناك اثنيتان من ادلوقيات متحدتني ىف يد رجل واحد، وجنح كونراد  

من خالل ادلبلوماس ية احلصول عىل الشارات امللكية، وأ عطى   عىل الرمغ من ذكل 

 ليكAugsbourg (17 )ود غامضة بأ ن س يالقيه ىف أ وغس بورغ هل ىف املقابل وع 

ىل اتفاق.  ىل   املهدد،وخوفًا من موقف هرنى املتكرب ( 18)يتوصلوا اإ غادر كونراد اإ

ىل تسوية سلمية، وىف    Würzburgفورتس بورج   كام فشلت حماولت التواصل اإ

بتجريده  هناك مت وضع هرنى املتكرب حتت احلظر وقام كونراد    م،1138يوليو    11

  (19)من دوقيتيه. 

اخلامس،   م بعد وفاة هرنى1125وهكذا تكرر من جديد ما حدث عام 

حيث جند ان ال وضاع الانتخابية متشاهبة حيث معد ال مراء ال ملان والبابوية 

جراء     الانتخابت. بختيار احلامك ال ضعف ومعلوا عىل الارساع اإ

هكذا أ كد ال مراء خالل أ قل من مخسة عرش عامًا وعىل مرتيني متتاليتني 

ة انتخابية ولكهنم ىف الوقت ذاته  حقهم ىف انتخاب املكل، وتأ كيد كون امللكية ال ملاني

قطاعى مدمر بني  ىل عداء اإ حمكوا علهيا بأ ن تظل ضعيفة، كام دفعوا بأ ملانيا اإ

  (20)اجلبالينيني والولفيني. 
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 Henry Theيبدو أ ن ال مراء ال ملان اكن خيشون قوة هرنى املتكرب 

Proudثبات حق انتخاهبم من  . كام اكنوا حريصون عىل جتنب تأ سيس سالةل واإ

   وفاته.حدده الإمرباطور لوثر قبل  اذلي خالل جتاوز الرجل  

حمك أ ملانيا، فقد بت الرصاع وش ياكً بني املكل   Konradوبتولية كونراد 

، ال مر اذلى دفع  Henry The Proudوادلوق هرنى املتكرب  Konradكونراد 

ىل عقد اجامتعًا أ خر للحصول عىل تأ ييد عدد أ كرب من ال مراء  ال ملان   كونراد اإ

مايو عقد  22. ففى Coblenzوخصوصًا بعد تغيب الكثري مهنم ىف اجامتع كوبلزن  

وتوافد ال مراء ال ملان ليقدموا الولء للمك اجلديد   Bambergاجامتع ىف بمربغ 

وحرض هذا الاجامتع عدد كبري من أ مراء اململكة، حيث حرض ليوبودل من المنسا  

Leopold of Austria  زرينجن  وكونراد أ وفConrad of Zeringen  

، كام حرضت  Sobislav Duke of Bohemiaوسوبيسالف دوق بوهمييا 

، اما  Lotharأ رمةل الإمرباطور لوثر    Richenzaالإمرباطورة السابقة ريتشزنا 

 (21) ادلوق هرنى املتكرب فاكن أ يضًا متغيبًا عن حضور الاجامتع

بدلوق هرنى املتكرب لىك يتسمل منه الشارات   ولكن كونراد أ راد  الاجامتع

ذلكل عقد كونراد    ،قبل وفاته  Lotharامللكية الىت حصل علهيا من الإمرباطور لوثر  

ملقابةل ادلوق هرنى املتكرب، وأ ثناء Ratisbonne  (22 )اجامتعًا أ خر ىف راتس بون  

رفض ىف البداية    لكن هرنى  ،الاجامتع طالب كونراد هرنى بتسلميه الشارات امللكية

متالكه لك من دوقية   ل بعد حصوهل بعرتاف من كونراد بإ تسلميه الشارات امللكية اإ

   ساكسونيا ودوقية بفاراي.

ذ   وهنا تمكن الصعوبة حيث اصبحت دوقيه ساكسونيا أ ول خطرا لكونراد اإ

ىل صهره وريثه لوثر،جاءت هذه ادلوقية، اليت اصبحت بدون حامك منذ وفاة    ،اإ

ت ملكية هرنى لها  أ كرث من خطر عىل كونراد !  لهذا السبب اكن عليه أ ن فاكن

غري انه ىف اجامتع بمربغ   ساكسونيا،حيرم هرني املتكرب من حمكه دلوقيه 
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Bamberg   ىل أ لربت    22  اذلى عقد ىف مايو قد تنازل فيه كونراد عن تكل ادلوقية اإ

فاكن عىل كونراد أ ن يتخىل عن ولية ساكسونيا    Albert The Bear  .(23)ادلب  

   دوقيتني.عىل أ ساس أ نه ليس قانونيًا حلامك واحد ميكل 

حاول كونراد من خالل ادلبلوماس ية  اس تدراج هرنى  املتكرب للحصول منه 

لكية وعندها طلب منه هرنى املتكرب الاعرتاف منه بمتالكه  عىل الشارات امل 

لكن كونراد أ قنعه بتسلميها وحصل منه عىل الشارات   ،ادلوقتني سكسونيا وبفاراي

وبعد ذكل حاول   ،وماطل كونراد ىف وعد هرنى بمتالكه ادلوقيتني (24)امللكية 

وأ عطى   ، ذكل ال جامتعاقناعه أ نه ليس من املسموح مناقشة مثل هذا ال مر هنا ىف

لىك   Augsbourgهل ىف املقابل وعود  غامضة بأ ن س يالقيه ىف أ وغس بورغ 

ىل اتفاق   ذا اكن من القانوىن   (25) يتوصلوا اإ ووعود بأ نه س يقوم بلنظر فيه قانونيًا اإ

ذا اكنت ال بنه الكربى مؤهةل لتورث دوقيه  امتالك خشص واحد دوقيتني . وما اإ

نه من القانوىن أ ن ترث الابنه دوقيهتا من  ابهيا .فدافع هرنى عن موقفه قائاًل اإ

 . (26)ابهيا

ولكن ل يوجد ابنة ورثت دوقيه بعد وفاة ابهيا من قبل . ولكن أ ين اكن 

واكن قبل وفاته   Henry Vفعندما مات الإمرباطور هرنى اخلامس  القانون،هذا 

ىل أ ولد أ خته أ جنس   حيث مل يكن لهرنى اخلامس    Agnesقد عهد ببعض ممتلاكته اإ

أ ى أ بناء يرثونه، ففى حياته وزع ممتلاكته عىل الًك من فريدريك وأ خيه كونراد وبتوىل 

هنا تضم لل راىض   لوثر احلمك عقد جملسًا للنظر ان اكنت هذه امللكية عامة أ و اإ

اك احملمكه أ صدرت قرار بأ ن هذه املمتلاكت اتبعة لل راىض  الإمرباطورية وهن

ال مرباطورية وعىل ذكل صادر لوثر ممتلكتاهتم مع أ هنم الورثة الرشعيني. وهنا متسك  

  لوثر بلقانون وقام بتطبيقة.

وهنا جاءت الفرصة لكونراد لتطبيق مثل هذا للقانون، وقررت احملمكة أ ن  

وأ ن احتاد دوقيتيني   ،لصحة ومل تكن ذات أ مهيةجحج هرنى مل تكن لها أ ساس من ا



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

56 

نه ىف هذه  احلاةل تقترص الوراثة عىل اذلكور ورفض  ، قومييتني أ مر غري قانوىن واإ

ولكن ل ن أ نصار هرنى اكنوا كثريين ىف   (27) اجمللس هذا الإدعاء، وحمك لكونراد 

نه من احلمكة الان  سحاب بسالسة  تكل املنطقة واكنوا مسلحني، فقد اعترب كونراد اإ

ىل   Augsbourgوهدوء دون الإعالن عىل قرار احملمكة ورحل من اوغس بورغ  اإ

 (28) حيث حتجج مبتابعة احملمكة هناك .  ،Würzburgفورتس بورغ 

وىف فورتس بورغ أ عاد كونراد ترتيباته ال منية وأ عاد نرش قواته ومت اس تدعاء  

 . (29)وقية ساكسونيا هرنى املتكرب دوق بفاراي، من أ جل تنازهل وتسلميه دل

والنتيجة مت وضع   ،م1138يوليو   11ولكن هرنى رفض قرار احملمكة وىف 

حيث منح دوقيه   ،وقام كونراد  بتجريده من دوقيتيه  (30)هرنى املتكرب حتت احلظر

ىل ادلوق الربت ادلب  ىف حني منح دوقية  Albert The Bear (31)ساكسونيا اإ

سرتاي    (32)بفاراي ل خيه الغري شقيق    . Leapold Of Austria  (33)ليوبودل أ وف اإ

شعال نريان احلرب ال هلية وأ ٌعيد اخلالف القدمي  بني   ىل اإ ال مر اذلى أ دى اإ

وبفضل قوة الإمرباطورة   ،Hohenstaufnوهوهنش تاوفن   Welfالولفيني 

ىف قضيته، حصل   Henryووقوفها ملساندة صهرها هرنى   Richenzaريتشزنا 

ىل الرب   Albertت ادلب عىل تأ ييد العديد من ال مراء الساكسون، اذلىن نظروا اإ

The Bear    .ال مر اذلى    (34)بعتباره مغروًرا و روفضوا حمكه واس تعدوا حملاربته

وفور انهتائه من  علهيم،يرسع ىف الاس تعداد للهجوم  Albertجعل أ لربت 

اس تعداداته احلربية هامجهم واس تطاع هزميهتم بقوة واس توىل عىل أ مالك ولف 

Welf  ىف لونيربجLÜneburg  وبردويكBardowiek ،  كام اس تطاع القضاء

ولكن   (35) عىل املعارضة ىف ولية ساكسونيا و أ خذ يفرض قبضته لكها عىل دوقيته  

  (36)هرنى عاد واس تطاع أ ن يسقط مدينة تلو ال خرى. 
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وقد أ ومه أ لربت نفسه بلتفكري ىف مقاومة الساكسونيني ولكن هذة املرة  

   Bernard Of Plὃtzke Rusteburgه ومه برانرد بلوتزىك  مبساعدة أ كرب دامعي

يسشفيدل  وىف شهر يوليو أ عاد أ لربت بناء قوته ىف هريشفيدل      Eishsfeldىف اإ

Hersfeld     حملاربه دوقية ساكسونيا واكن معه رؤساء أ ساقفة مايزنMainz    وترير

Trier وورمز  وأ ساقفةWorms  و ش بابرSpeyer   ودوق بوهمييا سويسالف

وهريمان    Thuringiaوادلوق اجلديد دلوقية بفاراي ليوبودل  ولويس تورينجيا 

  (37) وظهروا مجيعهم مع قواهتم.    Herman Of Winzenburgويزنبريج  

ل ن أ لربت اكن ىف حاجة جليش قوى حملاربة هرنى املتكرب والىت  تقف وراءه  

ىت أ وحض لنا اترخيها مدى قوهتا وكيف اكنت صامدة  دوقية ساكسونيا وىه ادلوقية ال

  (38)ىف حمنهتا ىف النضال عرب الس نيني. 

ىف تورينجيا   Kreuzburgوقد واجه اجليشان بعضهام البعض بكروزبريج 

Thuringia    وعندما اش تد القتال طالب جملس احلرب بدخول وس يط لإهناء هذا

حتديد يوم   فامي بيهنم وعىل أ ثر ذكل مت الزناع بلطريقة السلمية وتسوية اخلالفات

هناء اخلالف  وىف ورمز      ، Candlemasباكندملاس     Wormsحلل هذه ال زمة و اإ

ىل تسوية بني القوات املعادية. ىل  رئيس أ ساقفة ترير هممة الوصول اإ   وقد عهد اإ

 والطعام واكن عىل أ سقف ترير أ ن يفكر ىف جلب مكيات كبرية من النبييذ

زع عىل الك اجليشني ورشب الكهام حىت وقعوا  و لآلف اجلنود اجلائعني، وحبياد 

واكن املؤمتر جمرد همزةل ومل يتوصل أ ى    .وخصوصًا الساكسونبل رض غري مدركني  

ىل حلول فقد وضع الطرفني ما أ توا من أ جهل جانبًا واستسلموا للتسلية  ، مهنم  اإ

  (39) ثريًا حىت الطعام.  والاحتفال اذلى اكن ممنق ك 

أ دلبريون  اكن هو املس تفيد من عدم   Trierويبدو أ ن رئيس أ ساقفة ترير   

ىل املؤمتر وأ كرهمم  خروج املؤمتر بنتيجة هنائية حلسم اخلالف بيهنم فقد محلهم معه اإ
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ففى املقابل حصل عىل كنيسة ) سانت   ، وجعلهم ينسون ما جاءوا من أ جهل

مكاكفئة هل والىت تعد من أ غىن    Trierىف ترير     St Maximinماكسمني ( 

الإبرش يات ولكنه مل يس تطيع الاس تفادة مهنا فقد جلبت هل العداوة مع الرهبان 

غالقها واكن من الغريب أ ن تمت تكل   ،واملدافعيني عهنا والىت بعد رصاع طويل مت اإ

  (40)ى املتكرب.املفاوضات ىف ذكل اليوم مع نبالء ساكسونيا  فقط  وبعدم حضور هرن 

فقد ظل هرنى س يد ساكسونيا   هو،وعىل أ يه حال فقد ظل الوضع كام 

كام جهره ال مراء  ،وأ صبح أ لربت ميتكل فقط لقب ادلوق ولكن مل ميتكل دوقيه

ليه مؤخرًا  أ ما ىف بفاراي مل يكن شقيق املكل    (41) الساكسونيون اذلين انضموا اإ

حيث اكن ويلف  ، دل الرابع سعيدًا مبوقفهكونراد الغري شقيق دوق بنربغ ليوبو

  ، السادس اذلى تدمعه ممتلاكته الغنية ىف منطقة احلدود البافارية يضايقه بس مترار 

اس تطاع أ ن   ، Otto Of Freisingولكن مبساعدة أ خيه أ وتو أ سقف فريزجن  

ىل حد ما.    (42)حيمك قبضته عىل ادلوقيه اإ

كام أ صبح جاهزًا لسرتداد دوقية   بتأ ميهنا،وبس تعاده هرنى ساكسونيا قام 

وخالل   Quedlinburgحيث اس تعد واحتشد جيشه ىف كويديلنبريج  ،بفاراي

الاس تعدادات جفأ ة سقط  هرنى مريضًا ومات ىف احلال وارتفعت الشكوك ىف  

ذكل الوقت سواء حقيقية أ م ل، أ نه مات مسمومًا، توىف هرنى املتكرب ىف  

ودفن ىف نفس ادلير اذلى  (43)عامًا 35معر يناهز  م عن 1139أ كتوبر عام 20

  (44)دفن فيه ال مرباطور لوثر.

  كونراد أ نه أ راتح  أ ى بعد عام واحد من تولية املكل كونراد احلمك، واعتقد

ل أ ن احلرب اس مترت وبشلك قوى ىف ، حيث اصطدم ساكسونيا وبفاراي مبوته اإ

 Henryبعناد أ هل ساكسونيا اذلين انرصوا أ رسة هرنى وساندوا ابنه هرنى ال سد  

the Lion's  اذلى اكن ىف العارشة من معره ونصبوه دوقًا عىل ساكسونيا وتولت
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أ مر وصايته وقاموا حباميته   جدته ريتشزنا وابنهتا جريترود أ رمةل ادلوق هرنى

  (45) ومنارصته.

اذلى سارع لالس تفادة   وقد اكنت هناك حماولت من جانب أ لربت ادلب، 

  فاشةل متاماً من موت ادلوق هرنى لإعادة دوقية ساكسونيا ولكهنا اكنت حماولت 

   Bremenومن تكل احملاولت أ ن ظهر بشلك مفاجئ يوم القداس ىف )برميني( 

ل أ ن ال مراء وال  شعب اس تقبلوه بعدوانية وهامجوه  حيث أ عاد مطالبتة بسكسونيا اإ

  (46)وبلاكد جنأ  مهنم بأ جعوبة بعد حمارصهتم هل. 

   Magdeburgأ ما هرنى الاسد فقد اس تطاع رئيس أ ساقفة ماجدبورج 

ىل حد  (47)ترس يخ ولء ال مراء الساكسونيني لدلوق الصغري  واذلى بلغ هبم ال مر اإ

خلاضعة  ل لربت والاستيالء  شن جهوم و قياهمم بغارات سلب وهنب ىف البالد ا

وبذكل زاد دمع أ هل   (48)عىل العديد من قالعه وأ شعلوا ىف بعض مهنا النريان 

ساكسونيا ىف دفاعهم عن هرنى ال سد لصغر س نه،كام اكنوا يساعدون ال رملتني: 

 .  ريتزشا وجريترود

كونراد وضع حد لهذا الرصاع ولكن بدون فائدة حيث قام  وقدحاول

حلضور اجامتع ىف شهر فرباير ىف مدينة ورمز ولكهنم   بس تدعاء ال مراء الساكسون

بريل رفضوا احلضور، وأ عاد أ يَضا دعوهتم  م ىف فرانكفورت  1140مرة أ خرى ىف اإ

صدرها كونراد مل  لكن القرارات أ و املقرتحات الىت أ  وحرضوا الاجامتع هذة املرة 

تعمل عىل هتدئه ال وضاع ومل حتسم الزناع، فقد طالهبم بلستسالم التام ورفض 

  (49)الساكسونيون املفاوضات واس مترت احلروب 

اما أ لربت عاد مرة أ خرى ليطلب مساعدة املكل كونراد، لس تعادة ادلوقية  

ىل المترد   حدث ضده ىف اجلنوب    اذليلكن كونراد ىف ذكل الوقت قد وجه اهامتمه اإ

 . (50) هيمت مبطلب أ لربت  هل، وملواذلى أ صبح ميثل خطورة كبرية عليه وهتديدًا 
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ل سد بملطالبة م قام ولف السادس مع هرنى ا1140وىف صيف عام 

حبصته ىف املرياث وىه دوقية بفاراي كام اس تطاع الهجوم عىل ليوبودل واذلى اكن  

وأ حلق به الهزمية    Mangfallىف ذكل الوقت حيارص قلعه عىل وادى ماجنفول  

ال مر اذلى اس تدعى  (51)ويبدوا أ ن هذه الهزمية أ ضعفت سلطته عىل ادلوقية 

ىل ب رسال قواته اإ ىل اإ فاراي لىك ل يفلت زمام ال مور من يده واكنت هذة  كونراد اإ

حيث أ عد فريدريك جيش لغزو  ،القوات بقيادة ابن أ خيه فريدريك أ وف سوابيا

قلمي بفاراي ىل حتصني أ نفسهم، واعدوا   ، اإ ال مر اذلى دفع البافاريني وخاصة النبالء اإ

دريك وجدمه وعندما وصل فري ،أ نفسهم جملاهبته واحمتوا وراء أ سوار املدينة

وبلرمغ من ذكل فقد اس تطاع اس تدراهجم    ،مدججني بلسالح مس تعدين ملالقاته

 .  (52)خارج ال سوار واش تد القتال بيهنام 

ىل الرتاجع داخل املدينة وحتصنوا    ولكن البافاريني ىف هناية ال مر اضطروا اإ

ولكن مل واس متر احلصار لفرتة     Weinsbergبقلعهتا والىت  تعرف وينيسربج 

وقد أ غضب كونراد املقاومة الباسةل من رجال قلعة   ،يس تطيعوا الصمود طويالً 

وينسربج فأ قسم بقتل مجيع الرجال حال الاستسالم وعندما فشلوا ىف الصمود أ مام  

هذا احلصار أ رسل أ هاىل  وينسربج رساًل للتفاوض  مع املكل  بأ لستس تالم 

وبلفعل وافق كونراد  ومسح لهن مبغادرة    وطالبوا العفو عهنم  وأ ن تتحرر النساء

وقد  ،القلعة بسالم كام مسح لهن حبمل ما ميكهنمن من أ غراضهم عىل ظهورهن 

 . (53)م 1140استسلمت ىف ديسمرب 

فتحت البوابت واكنت هناك سلسةل طويةل من   وىف صباح اليوم التاىل

، فقد اعتقد البعض أ ن  احننت ظهورهن من ال وزان النساء خيرجن ببطء وقد

بسبب  وقد تعرث املوكب أ ثناء السري  ،هؤلء النساء قد اس تفادوا من وعد املكل 

رأ ى اجليش ىف ذهول أ ن ما محلته النساء مل يكن أ غراض   ،البطئ وعندما أ قرتبن 

س يدة قد محلت عىل ظهرها زوهجا أ و ابهنا أ و وادلها أ و    حيث أ ن اكنت لك   ،ينةث 
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 للخيانة،شقيقها . وتعالت صيحات الغضب ىف معسكر املكل وهتفوا أ هنم تعرضوا 

 . (54)فقرروا قتلهن لكن كونراد أ رص بأ ن لكمته جيب أ ل تعىص 

ل عىل الرمغ من هزميته ىف  Welfأ ما ولف  نقل المترد اىل أ نه  وينسربج، اإ

وفاة الإمرباطورة ريتشزنا   ويهاجلنوب وعاىن خالل تكل الفرتة من رضبه قاس ية 

عن ابنهتا  تعنتًا أ ما م وبذكل ختلص كونراد من أ كرث أ عدائه 1141يونيو  10ىف 

شلك  جريترود الىت شاركت معها ىف الوصاية عىل هرنى ال سد فمل تكن مؤهةل بأ ى  

 . (55)وبلتاىل تضأ ل عدد أ نصارها   الرصاع،ىف  ال شاكل عىل الاس مترار  من 

ال ن وبوفاة ريتشزنا أ صبح املكل كونراد يشعر حبرية أ كرث، واقنع مستشاريه  

والقيام  حمكه، برضوره تغيري خططه الس ياس ية ىف نقاط معينة من أ جل توطيد 

   بلتغيري ادلاخىل ىف الإمرباطورية.

سرتاي و  Leapold Ofىف دوقيه بفاراي، وبعد أ ن تلقى ليوبودل أ وف اإ

Austria   ليه مجيع ال مراء تقريبا رمبا بدافع هذه ادلوقية من املكل كونراد   انضم اإ

جفمع قوة كبرية    حهبم وعدالته أ و بدافع اخلوف، أ راد ليوبودل فرض قبضته عىل بفاراي

اراي وعىل حدودها، وبلقرب من هنر ليخ من اجلنود، وسار هبا يف مجيع أ حناء بف

Lech،    مقابل مدينة ليخ أ وجس بورجRegensburg   زاول همامه القضائية هناك

 .  ملدة ثالثة أ ايم، حيث أ ثبت أ نه قاٍض صارم

سرتاي   Leapold Ofوبعد فرتة وجزية بيامن اكن ادلوق  ليوبودل أ وف اإ

Austria  عت انتفاضة بقيادة أ وتو    اندل  ،يقمي العداةل يف مدينة رجينس بورجOtto 

count palatine ال مر اذلى جعل   ،حيث اس تطاع حشد الكثري من أ تباعه

شعال النار   ادلوق ليوبودل حيمل السالح ملواهجته، لكن  هرب أ وتو من اخلطر بإ

حيث ختىل جزء من أ تباعه عنه بسبب خوفهم من  ،يف العديد من أ حياء املدينة

مث غادر ادلوق املدينة   ،بسبب خوفهم من الزناع املسلح واجلزء ال خر ،احلريق
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حيث انسحب لفرتة من الوقت ؛ لكن بعد أ ن مجع  ،ومهنا خارج البدل بعد ذكل 

وانترش ادلمار يف مجيع أ حناء البالد   ،نصب معسكًرا بعيًدا عن املدينة ،جيًشا

أ كتوبر 18شهر  مرض ليوبودل وتويف يف    ،ومل ميض وقت طويل بعد ذكل    ،احمليطة

  املقدس،.  ومت دفنه يف دير الصليب  Regensburgم ىف رجينس بورج  1141عام  

وتوىل مقاطعة المنسا بدًل عنه أ خوة هرنى جسمريجوت   (56)اذلي أ سسه وادله 

Henry Jasmirgoit     ولكنه أ بقى دوقيه بفاراي وانتظر ال مر احلامس ىف

 . (57)امتالكها

م عقد مؤمتر ىف فرانكفورت لوضع التسوية الهنائية 1142وىف مايو عام 

وحماوةل من كونراد لإعادة الهدوء ىف اململكة بعد س نوات من احلروب ال هلية ىف  

ىل هرنى جسمريجوت ولكن  عن طريق الزواج    البالد حيث أ عطى دوقية بفاراي اإ

من جريترود وادلة هرنى ال سد وبذكل هدأ ت ال وضاع وأ قميت الاحتفالت ىف  

حالل السالم ىف الإمرباطورية   . (58) فرانكفورت وبذكل مت اإ

فرسعان ما أ عاد النضال ضد    بفاراي،ولكن رفض ولف ضياع دوقية عائلته  

وهنب العديد من ،دودكونراد وادلوق اجلديد، حيث قام بتكوين جيشًا وهامج احل

ليه   ،الكنائس ودمر التحصينات وساعده ىف ذكل أ تباعه البافاريون، حيث انضم اإ

الكثري من املؤيدبن هذه املرة مع ولف، كام حاول مقابلهتم لكنه تراجع عندما عمل 

بأ ن املكل كونراد يتبعه . وقام ادلوق هرنى جسمريجوت مبساعدة املكل كونراد  

كامل أ ع امل احلصار ىف القلعة الىت اكنت تقف جبانب ادلوق ولف حيث  الثالث بإ

شعال النريان هبا مبساعدة املكل   قاموا بتدمري لك ما حولها وقام بتدمريها واإ

    .(59) كونراد

ىل  اما أ لربت ادلب فقد ختىل عن لقب دوق ساكسونيا وأ عادها كونراد اإ

عادته حلمك ال جزاء   . (60)الشاملية هرنى ال سد، أ ما أ لربت ادلب متت اإ
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وقد أ عطى أ وتو أ وف فريزجن تفسريًا حقيقيًا لنتاجئ لتكل ال وضاع ويقول "  

رضاء أ ى من   لقد اكن ذكل بذرة أ عظم خالف عىل أ رضنا " فلقد فشل كونراد ىف اإ

ال طراف املعنية، حيث رفض ولف ضياع دوقية عائلته بفاراي ولعدم مبالة هرنى  

ال سد  ورسعان ما أ عاد النضال  ضد املكل كونراد وادلوق اجلديد،كام أ ن فريدريك  

دوق سوابيا ابن أ خ املكل كونراد غري راض عن مض ادلوقية  لصاحل هرنى  

ه املرة مع ولف واكتسب هذه  جسمريجوت حيث انضم الكثري من املؤيدين هذ

املرة حلفاء أ قوايء ومهنم املكل روجر الثاين مكل صقلية واذلى يعترب  أ خطر أ عداء  

عالوة عىل ذكل فاإن هرنى ال سد عندما يبلغ مرحةل الش باب أ و املرحةل    (61) كونراد  

دارة ش ئونه اخلاصة هل س يكون راضيًا عن فقد جزء من  الىت سيس تطيع فهيا اإ

دله اخملصصة هل، وهنا تلقى كونراد رضبة قاتةل عندما عمل بوفاة جريترود  ممتلاكت وا

بريل   . (62) م1143ىف اإ

ولقد تىل اس تقرار ال وضاع ىف أ ملانيا أ ن زاد من نفوذ ادلوق كونراد بن برهثودل 

ىف ذكل الوقت أ راد   ،اذلى قد اس تفاد من موت الإمرباطورة ريتشزنا وغزا سوابيا

الثأ ر ل بيه واسرتجاع ممتلاكته من  كونراد بن برهثودل   فريدريك دوق سوابيا

Conrad Son Berthold   (63) ل أ ن املكل كونراد الثالث ، رمغ صغر س نه اإ

ليه بقوات أ بيه ليقودها ليثأ ر ملكل أ بيه واس تطاع ذكل الصىب الصغري حتقيق   عهد اإ

ىف   Zurichانتصارات عسكرية زادت من شهرته  فاس توىل عىل مدينة زيورخ 

ليه عدد كبري من نبالء بفاراي قلمي سوابيا وأ قام هبا حصنًا ورسعان ما انضم اإ ال مر    ،اإ

ىل أ قىص حدود دوقيته سوابيا حىت وصل   اذلى منحه قوة أ كرث مما اكن علهيا فتقدم اإ

ىل حصن زارينجني  اذلى ميتلكه ادلوق كونراد وبلرمغ من مناعة   Zohringenاإ

فريدريك ىف الاستيالء عليه دون مقاومة كام خضعت هذا احلصن فقد جنح ادلوق  

 . (64)هل العديد من القالع 
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احتال اجلزء ال كرب   حفسب، بىلببساةل فال ب والابن مل يقوما بطرد الغزاة 

من ممتلاكت دوق زارينجن ىف سوابيا وبورجنداي، وهذه ال نتصارات الىت حتققت 

 . (65)خرية، أ جربت املمتردين عىل طلب السالم من املكل كونراد الثالث  ل  ىف الفرتة ا

ىل بؤس احلرب وادلمار  اندلعت جماعة  البالد،عانت منه  اذليوبلإضافة اإ

م وبسبب 1146مل يسمع هبا أ حد من قبل وانترشت ىف لك أ حناء أ ملانيا لهذا العام  

 الكثري للموت من اجلوع  املصائب ارتفعت ال سعار بطريقة غري مس بوقة، واستسمل

ىل أ روب   لكن املشألك حلت بأ ملانيا فقدت أ مهيهتا عندما وصلت أ خبار من الرشق اإ

حدى الإمارات الصليبية ىف الرشق   .(66) بسقوط اإ
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