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تعتبر هــذه اإلمبراطوریــة امتــدادًا المبراطوریــة شـــــــــــــــارلمــان التي قصـــــــــــــــد بهــا احیــاء   

اال اشـــــــــارة النتقال التاج االمبراطوري  962اإلمبراطوریة الرومانیة في الغرب، وما ســـــــــنة 

بصــــــورة نهائیة من القســــــم الغربي إلى القســــــم الشــــــرقي من اإلمبراطوریة الكارولنجیة ذلك 

.  843عد ان تقســـیم اإلمبراطوریة بموجب معاهدة فردان عام القســـم الذي یعرف بالمانیا ب

اصـــــــــــــــبحت لفظة ألمانیا واالمبراطوریة ذو معنى واحد، فاصـــــــــــــــبحت  1500وفي ســـــــــــــــنة 

اإلمبراطوریة مؤلفة من عدة مقاطعان وارشــــد وفیات. فقد اصــــبحت ألمانیا مؤلفة من أكثر 

نظام االنتخاب مقـاطعـة تتصـــــــــــــــل مع بعضـــــــــــــــها برباط اإلمبراطوریة، ومن بقي  300من 

بالنسـبة لمنصـب اإلمبراطور سـبب فشـل أي اسرة حاكمة في السیطرة على هذا المنصب، 

فحل الســـــــــكســـــــــونیون محل الكارولنجیون ثم حل محلهم هنتشـــــــــاوفن ثم آل جســـــــــیرك. ولم 

  تقتصر عصامتهم في مكان واحد. بل كانت تنتقل من مقاطعة إلى اخرى.

  اإلمبراطور اوتو الكبیر:
من قبل البابا جون  962مبراطور مقدس حصـــل على هذا اللقب ســـنة یعتبر أول ا  

الثاني عشـــــــــر بعد ان ســـــــــاعده في القضـــــــــاء على األمیر االیطالي بیر نجر ، ولم یكتفي 

باللقب االمبراطوري بل اخذ یتدخل في الشـــــــــــؤون البابویة، واصـــــــــــبح هذا التدخل ســـــــــــابقة 

ین أثیرات ســـــلبیة في العالقات بســـــیاســـــیة ودینیة ســـــار علیها اباطرة الجرمان وكانت لها ت

الطرفین، فقد توترت العالقات بینهما بعد عملیة التتویج مباشـرة، حیث رأت البابا وانصاره 

انهم لم یجدوا في اإلمبراطوریة حلیفًا بل ســـــــــیدًا. ولهذا فقد بدأ البابا مفاوضـــــــــاته مع عدوه 



ر مبراطور إلى روما فالســابق بیرتجر من اجل القضــاء على اإلمبراطور. وعندما اتجه اإل

منهــا البــابــا جون الثــاني عشـــــــــــــــر ملتجــأ إلى امــارة كــامبیــا فعقــد اإلمبراطور مؤتمر دیني 

للتحقیق ، ووجه المؤتمر عدة تهم ضـــــــد البابا، وعلى الرغم من هذه التهم فان اإلمبراطور 

تریث في الحكم على البابا. وتحت ضــــــــــغوط المجلس الروماني بعث اإلمبراطور رســــــــــالة 

البابا یرجوه فیها الحضــــــــور امام محكمة دینیة في روما للدفاع عن نفســــــــه ضــــــــد تلك إلى 

التهم. ولما رفض البابا الحضــــور عزل من منصــــبه واســــندت البابویة إلى لیو الثامن. لقد 

اثـارت حـادثـة تتویج اوتو امبراطورًا الســـــــــــــــلطـات البیزنطیـة في عهـد اإلمبراطور رومـاتوس 

راف اإلمبراطور البیزنطي به اال ان اإلمبراطور رفض الثاني فحاول الحصـــــــــــــول على اعت

  ذلك.

  :1056-1039اإلمبراطور ھنري الثالث 
یعتبر هنري الثالث من اشــــــــهر االباطرة في اإلمبراطوریة البرومانیة المقدســــــــة بعد   

قام بأعمال جبارة ســــواء كانت في حروبه الخارجیة أو الســــیاســــیة الدالخیة.  –اوتو الكبیر 

لكنیســة ورجال الدین حتى اصــبحت اإلمبراطوریة في زمانه تمثل القوة الفعالة أو عالقته با

في القارة األوربیة كانت المشـــــــــــكلة األولى التي عالجها هنري الثالث مســـــــــــألة تمرد رئیس 

الســـــــــــــــاقفــة میالن المــدعو البیرت اال انــه اعلن والئــه اخیرًا إلى اإلمبراطور هنري الثــالــث 

ا بعدها تفرغ هنري الثالث إلى مسألة الحدود مع لولندا ویوهیمیفاستقر السالم في ایطالیا و 

وهنغاریا، فتمكن من اخضــــــــــــــاع هذه الممالك، كما انزل الهزیمة بالقبائل الســــــــــــــالفیة التي 

  م.1045اغارت على سكسونیا عام 

اما ســــیاســــته الداخلیة، فقد كبح جماح التیالء واالشــــراف في ألمانیا فحقق الســــالم   

االتقیاء االكفاء اســــــــــاقفة ورؤســــــــــاء االدیرة ولم یحاول ان یبیع الوظائف  فیها، كما انتخب

الدینیة. شجع اإلصالح وبذل جهدًا كبیرًا في رفع مستوى اخالق رجال االمین ، كما اهتم 

بمدارس االدیرة وانشـــــــــأ المدارس لغیر رجال الدین كما تخلى عن ســـــــــیاســـــــــة اســـــــــالفه في 

تفى بتعیین جماعة من اقاربه والضـــــــــــــارة في الحرص على تركیز الســـــــــــــلطة بید الملك واك



الدوقیات الكبیرة ثم ترك لهم بعد ذلك شــيء من التصــرف والنفوذ في ادارة مقاطعاتهم بعد 

  ان ادرك ان ألمانیا اصعب من ان تحكم حاكمًا أو توقر احیًا مركزیًا.

فوجد هناك  1045كان یحرص في بســــبیل الســــیطرة على البابا، فزار ایطالیا عام   

الثة اشــــــخاص یتنازعون على كرســــــي البابویة وكل منهم یدعمه احد األحزاب في روما، ث

فقعد مجتمعًا كنســـــــــیًا في مدینة روما وعزل جمع البابوات وعین كلمنت الثاني. وفي الیوم 

الـذي احتفـل فیـه بتنصـــــــــــــــیـب البـابـا الجـدیـد، قـام البـابـا بتتویج هنري الثـالث وزوجته بالتاج 

نري ثالثــة اســـــــــــــــاقفــه وكــان هــدفــه من وراء ذلــك انقــاذ البــابویــة من االمبراطوري ، وعین ه

سـیطرة التیالء الرومان إلى كل سـیطرة اإلمبراطور على الكنیسة ومحاولة الكنیسة التحرر 

من هـذه الســـــــــــــــیطرة ادى إلى وجود نزاع قوي بین البـابـا واالمبراطور ، ظهرت بـدایتـه بعــد 

ك وجود قوة جدیدة في جنوبي ایطالیا كانت وفاة هنري الثالث ومما ســــاعد الكنیســــة في ذل

 1103تســــــاندها ضــــــد اإلمبراطور وهي قوة النروماي الذین اصــــــبحوا قواه كبرة منذ ســــــنة 

  .1054وكانوا یدینون للبابا بالتبعیة منذ سنة 



 


