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  ):840-814لویس التقي ( -
مملكته الواســــــعة إلى ولیس  وىلت 814كانون الثاني عام  28توفي شــــــارلمان في   

التقي. وهو االبن الوحید الذي كان قد بقي له على قید الحیاة. وســــــبق لشــــــارلمان ان عقد 

توج فیـه بیـده ابنه لویس  813مجلســـــــــــــــا من كبـار نبالء مملكتـه في اكس الشـــــــــــــــابـل عـام 

  ملكاص وامبراطورًا دون تدخل من البابا ودون حاجة إلى مصادقته.

فاة شــــــــــــارلمان تتمتع بالســــــــــــالم ،فلم یكن هناك تهدید خارجي كانت المملكة عند و   

والهجوم محتمـل، وال تمرد كبیر. لقـد كـان خلیفـة شـــــــــــــــارلمـان لویس التقي ذا ثقـافـة التینیــة 

ودینیـة، ولعـل هـذا هو الـذي دفع إلى اعطـائـه لقـب التقي. والواقع انه لم یكن تقیًا بقدر ما 

ر لویس ابدا ملءالفراغ الذي تركه ابوه القدی كان ضـــــــعیفًا ومتخاذًال ومترددًا. ولم یســـــــتطع

المتمكن. وكان لشـــخصـــیته الضـــعیفة اثرها في تفكك االمبراطوریة الكارولنجیة. فقد شـــجع 

ذلك الضــــــــــــعف كثیرًا من العناصــــــــــــر على التمرد. فقد ثار علیه ابناؤه الطموحون واقرباؤه 

ـــ ـــه اقتطـــاعـــه من تل ـــذین طمع كـــل واحـــد منهم في اقتطـــاع مـــا یمكن ل ك االمبراطوریـــة ال

الواســــــــعة. كما دفع النبالء في طول البالد وعرضــــــــها إلى التجاوز على اختصــــــــاصــــــــات 

وصـالحیات السلطة المركزیة. وكان هذا عامال مهما في انحالل االمبراطوریة وفي تبلور 

نظام االقطاع. وفي عهد لویس التقي ایضـــــــــــًا ازدادت ســـــــــــلطة البابویة واخذت في ادعاء 

  وفي ممارسة سلطات دینیة ودنیویة اوسع واوسع.حقوق اكثر واكثر 



ومنذ البدایة واجهت لویس التقي مشـكلة اساسیة هي مسالة وراثة االمبراطوریة فقد   

كـان لـه ثالثـة ابناء هم: لوثر ولویس االلماني وبیبن، ویفترض تقســـــــــــــــیم االمبراطوریة بین 

لتقســـیم لجدید في االمر، هو ان اهؤالء االبناء الثالثة طبقًا لتقالید الفرنجة. ولكن الشـــيء ا

یتنافى تمامًا مع مفهوم االمبراطوریة، فالســـــلطة االمبراطوریة بطبیعتها غیر قابلة للتجزئة. 

  وهي واحدة كالسلطة البابویة تمامًا.

واخیرًا قرر لویس االبقــاء على المظهر االمبراطوري لمملكتــه دون التفریط نهــائیــًا،   

عین  817الخاصــــة بالتقســــیم المتســــاوي بین االبناء. ففي عام بالعرف والتقالید الجرمانیة 

  ابنه االكبر لوثر وصیًا على ان یرث لقب االمبراطور من بعده.

وفي الوقت نفســـــــــــه اعطى بیبن اوكتین واعطى لویس االلماني بارفاریا. وقد یكون   

رض هذه ت هناك قلیل من الشك في ان لویس قام بهذا االجراء بعد التشاور مع البابا. ولم

التســـــــویة االخوین لویس االلماني وبیبن فقد اعتبراها مجحفة بحقوقهما . واخذا یتربصـــــــان 

بأبیهما واخیهما لوثر لالنتقام منهما. وســـــــرعان ما جاءت الفرصـــــــة وتهیأت لهما الظروف 

  لذلكز

من یوردیــــث الفتــــاة الجمیلــــة الفطنــــة الطموحــــة  819فقــــد تزوج لویس التقي عــــام   

شــــــارل االصــــــلع) 0رزق منها بولد ســــــمي  823تحت تأثیرها. وفي عام وســــــرعان ما وقع 

واخذت یودیت تحیك الدســـائس وتضـــغط على زوجها لحملة على اعادة النظر في قســـمته 

الســـــــــابقة كما تعاونت مع ولدیه الســـــــــاخطین لویس االلماني وبیبن. وخضـــــــــع لویس التقي 

ب علیـــه وراثتـــه للقـــ لضـــــــــــــــغط زوجتـــه وانتزع من ابنـــه االكبر لوثر لقـــب الوصـــــــــــــــي وانكر

االمبراطور. وعبر لوثر جبال االلب وذهب إلى روما لعرض ظالمته وشــــــــكواه امام االب 

المقدس ابیه واخوته. واعاد لویس التقي التقســــــــیم وخص ابنه شــــــــارل االصــــــــلع هذه المرة 

لوثر ولویس االلماني  –بحصــــــــــة االســــــــــد من مملكته، االمر الذي اثار بقیة اوالده جمیعًا 

وجاء بصــحبتهم البابا غریغوري  833واتفقوا على محاربة ابیهم وســاروا الیه عام  –وبیبن 

الرابع وانتصـــــر االخوان الثالثة انتصـــــارًا حاســـــمًا على ابیهم. والواقع انه كان نصـــــرًا للبابا 

الذي كان یشـــد ازرهم . فباســـم الســـالم االلهي ادعى البابا الحق في التدخل العادة حقوق 



مصـــــــالح اخویه لویس االلماني وبیبن. كما وبخ االمبراطور لما اســـــــند  لوثر والحفاظ على

  الیه من جرائم ومخالفات ونكث للعهد .

لقد كانت حقًا هزیمة لالمبراطوریة ونصــــــــرا للبابا والبابویة، ولم ترضــــــــى التســــــــویة   

جمیع االطراف المعینة. واستمر الصارع بین لویس التقي وابنائه االربعة. ولم یضع موت 

 843حدًا للصراع. واخیرًا وفي عام  840وال موت االمبراطور نفسـه عام  838ن عام بیب

، وبعد ان اســتنفذت قوة جمیع االطراف ، وضــعت التســویة النهائیة القتســام االمبراطوریة 

  الكارولنجیة في معاهدة فردان المهمة.

  :843معاھدة فردان عام 
بین ابناء لویس  843فردان عام  قســمت االمبراطوریة الكارولنجیة بموجب معاهدة  

التقي الثالثة: لوثر، ولوســــــس االلماني، وشــــــارل االصــــــلع. وتعتبر معاهدة فردان من اهم 

  المعاهدات في التاریخ االوربي، فقد رسمت معالم اكثر من قطر من اقطار اوربا.

واخــذ لوثر بموجــب المعــاهــدة شـــــــــــــــریطــا من األرض یمتــد من هولنــدة الحــالیــة إلى   

ویشـــــــــــــــمـــل حوض الراین وایطـــالیـــا وســـــــــــــــمیـــت المنطقـــة كلهـــا بـــاســـــــــــــــمـــه لوثرانیـــا  ایطـــالیـــا

(Lotharingia)  واحتفظ بلقب االمبراطور. واخذ شــــــــــارل االصــــــــــلع بالد الفرنجة الغربیة

(West Frankland)  وهي مقـاربـة لفرنســـــــــــــــا وبلجیكـا الحالیتین، اما لویس االلماني فقد

هي مقاربة اللمانیا الحالیة. لقد انهت و  (East Frankland)اخذ بالد الفرنجة الشـــــــــرقیة 

معاهدة فردان اإلمبراطوریة الكارولنجیة وصـــارت هناك وحدات ســـیاســـیة متمیزة. انخارطة 

  اوربا من غیر شك قد وضعت خطوطها العریضة في معاهدة فردان.

 
 


