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  الفرنجة بعد وفاة كلوفس:المحاضرة التاسعة/
فقســــــمت مملكته بین ابنائه األربعة، بمســــــاحات متســــــاویة  511عام  توفي كلوفس  

تقریبًا، وذلك تبعًا للتقالید الجرمانیة التي تعتبر المملكة بموجبها ملكًا شــــــــــــــخصــــــــــــــیًا للملك 

الراحل یقتســــــــــمها االبناء كما یقتســــــــــمون مخلفاته الشــــــــــخصــــــــــیة األخرى. وعلى الرغم من 

ن، فان حركة الفرنجة التوســـعیة اســــتمرت. الصـــراع الدموي المریر الذي نشـــب بین االخوا

ونجح اصـــــــغر ابناء كلوفس لوثر األول في توحید مملكة الفرنجة مرة اخرى لفترة قصـــــــیرة 

. واندفع الفرنجة في عهده في التوســـــــــع جنوبًا وشـــــــــرقًا في ألمانیا ، فضـــــــــمت 558-561

بین ابنائه فقســــــمت المملكة مرة اخرى  561قبائل جرمانیة اخرى. وتوفي لوثر األول عام 

  األربعة.

ولعل ســـــعة مملكة الجرمان هذه المرة وتنوع عناصـــــرها واقالیمها والخبرة المكتســـــبة   

من عملیة التقســـــیم الســـــابقة دفعت الفرنجة إلى اجراء عملیة التقســـــیم الجدیدة على اســـــس 

افضــــــــــل من التجانس. وبرزت نتیجة لذلك ثالثة كیانات رئیســــــــــیة ذات طابع ســــــــــیاســــــــــي 

  ، هي:واجتماعي متمیز

اما  (Burgundy)، وبرغندیا (Neustria)، ونســـتریا  (Austrasia)اوســـتراســـیا   

اكوتین فكانت تابعة إلى نســتریا. وتضــم اوســتراســیا القســم الشــمالي الشــرقي من بالد الغال 

واراضــــي الراین والدانوب حتى نهران وتضــــم نســــتریا شــــمال بالد الغال بین الموز واللوار. 

یبا حوض الرون، ومملكة برغنداي الســـــــــــــــابقة وتمثل اكوتین تلك امـا برغنـدیا فتضـــــــــــــــم تقر 

األراضـــــــــــــــي التي انتزعهـا الفرنجـة من الغوط الغربیین . ومن النـاحیـة الثقـافیة كان الطابع 



الجرمــاني هو المهیمن على المملكتین الشـــــــــــــــمــالیتین امــا المملكتــان الجنوبیتــان فقــد كــان 

انت تراســــــیا جرمانیة صــــــرفة تقریبا بینما كالطابع الالتیني هو الغالب علیهما وكانت اوســــــ

  نستریا اقل منها جرمانیة.

  

  اللمباردیون: -
اللمباردیون هم آخر الشـــعوب الجرمانیة التي دخلت حدود اإلمبراطوریة الرومانیة.   

وقــد بــدأت حركتهم في القرن الخــامس تــاركین مقرهم في اعــالي نهر االودر متجهین نحو 

نهایة القرن المذكرو. وسمح لهم اإلمبراطور جستنیان في  الدانوب حیث وصـلوا هناك في

االســـــــــــــتقرار في بانونیا ونوركوم كحلفاء له ضـــــــــــــد بقیة القبائل الجرمانیة خاصـــــــــــــة الغوط 

الشــــــــــــرقیین والجبداي. وقد ســــــــــــاهموا بالحرب التي كانت متأججة بین جاســــــــــــتیان والغوط 

نیان في ایطالیا وبنجاح جســــــتالشــــــرقیین في ایطالیا. ونتیجة لذلك ألم اللمباردیون بوضــــــع 

القضــــاء على الغوط الشــــرقیین قضــــى على القوة الوحیدة التي كان بامكانها الحیلولة دون 

تهدید اللمباردیین الیطالیا. وعندما تعرض .. اللمباردیون إلى ضـــــــــــــــغط قبائل األفار التي 

ــائــل الهون، اجتــازوا حــدود ایطــالیــا بقیــادة ملكهم البوین في عــام  ، ولیس  581خلفــت قب

كحلفـاء هــذه المرة ولكن كفــاتحین وثنیین لبالد اهلكتهــا الحروب الطــاحنــة بین جســـــــــــــــتنیــان 

والغوط الشـــــــــــــــرقیین. وقـد انتشـــــــــــــــروا في وادي البو فـاحتلوا بـافیا متخذین منها عاصـــــــــــــــمة 

  لمملكتهم.

وفي الوقت الذي أتم فیه اللمباردیون فتوحاتهم في ایطالیا، كانت ســــــــــــــیطرتهم تمتد   

وتوســــــــكاني ودوقیة ســــــــبولیتو ودوقیة   (Venetia)ي البو وجزیرة فینیســــــــیا إلى جمیع واد

بینفینتو. ولم یلجـأ اللمبـاردیون ، كمـا فعــل بقیـة الجرمـان، إلى انتزاع جزء من األرض من 

مالكیها الرومان، بل اكتفوا بأخذ ضـــــــــریبة على المحصـــــــــول وعمدوا إلى اخذ األرض في 

 المالك لقد اعتنق اللمباردیون االریوسیة في أول حاالت خاصة مثل الوفوة والنفي واختفاء

االمر ، ولكنهم تحولوا عنهــا إلى الكثلكــة في القرن الســـــــــــــــابع. وكــانــت مملكــة اللمبــاردیین 



ضــــــــــعیفة اذا ما قورنت بالممالك الجرمانیة، األخرى . وســــــــــرعان ما تحنولت إلى دوقیات 

  لكتهم.شبه مستقلة، وقد مهد هذا السبیل إلى شارلمان الكتساح مم

 


