
 

 د. إيمان عبدالتواب خالوى ــــــــــ م6102اجلزء الثاوٍ: ( 62لعذد )ا -جملة املؤرخ العربٍ

 - 273 - 

 

 مىقف البابا حىا الثامه مه تهذَذات 
 م (226 – 276)  مسلمٍ جىىب إَطالُا لروما

 إميان عبذ التىاب خالوٌ د. 
ــالعصدرس ــم                                                ــ  يــــور الوسطـ

 دمنهور جامعة –كمية اآلداب                                                   
 ص : ــملخ

دخاليا في فمؾ إلمسمميف، غاية كبري ترإود  لقد ظؿ حمـ إسقاط روما وإ 
إلمجاىديف وإلمحاربيف منذ بدإية حركة إلفتوح إإلسبلمية، وحتي إسقاط إلقسطنطينية 

ـ، إلذي تفاخر بتجييزه إلجيوش 2564عمي يد إلسمطاف إلعثماني محمد إلفاتح 
في مسعاه إألوؿ بفتح إلقسطنطينية وضميا الجتياح أوروبا وفتح روما،بعد أف نجح 

إلي لوإء إلمسمميف؛ لكف إلموت لـ يميمو، لتتنفس إلبابوية إلصعدإء وتنجو روما مف 
 مصير محتوـ.

إال أف إلمنقب في صفحات إلتاريخ سيجد أف إلعرب مف إألغالبة حاصروإ   
ألولي في عاـ روما، ونجحوإ في دخوليا بالفعؿ ثبلث مرإت عمي إألقؿ؛ كانت إلمرة إ

ـ، وقد نجح إلمسمموف في إجتياح إلمدينة إلتي خمت مف أسوإر أو حصوف 957
تحمييا آنذإؾ، لدرجة أف إلمسمميف وصموإ لكنيسة بطرس إلرسوؿ وإستولوإ عمي ما بيا 
مف ذخائر وكنوز، ولـ يكف مف إلمتوقع أف تنيار إلمدينة بيذه إلسيولة.وفي إلمرة 

حرية مف إألغالبة لفتح روما وخاضت معارؾ ضارية، ـ جاءت قوإت ب:95إلثانية 
إألغالبة في  ولوال ىبلؾ إألسطوؿ إإلسبلمي بفعؿ إلرياح وإألموإج إلعاتية، وىزيمة

 معركة أوستيا لسقطت روما في قبضة إلمسمميف.
ـ في عيد إلبابا يوحنا إلثامف إلذي ربط 987أما إلمرة إلثالثة فكانت في عاـ 

وي بالقضاء عمي إلمسمميف في جنوب إيطاليا وصقمية، فأخذ مصيره ومشروعو إلباب
يعقد إلتحالفات بيف إلمدف إإليطالية إلمتناحرة وإلغارقة في إألطماع وإلصرإعات 
إلدإخمية، وكاف إلبابا يعتقد أف إلخطر كفيؿ بجمع رإية إلمدف إإليطالية تحت لوإئو 
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ولتشجيعيـ عمي تقديـ  فأغدؽ عمييـ إألموإؿ ليرغبيـ في إلقتاؿ ونبذ إلخبلؼ،
 إلبحرية لقتاؿ إلمسمميف لطردىـ خارج شبو إلجزيرة إاليطالية . أساطيميـ

أف  وقد رد إلمسمموف عمي ذلؾ بحصار روما أكثر مف مرة حتي كادت إلمدينة 
إلجزية في سابقة خطيرة وميينة  تسقط، ولـ يرحؿ عنيا إلمسمميف إال بعد أف دفع إلبابا

 دإء ال يمكف إخفاؤه مف إلبابوية لممسمميف، لما لحؽ بيا مف عار .لمبابوية نتج عنيا ع
وعبثًا حاوؿ إلبابا يوحنا إلثامف إلسفر إلي إلغرب إألوروبي لحشد إلجيوش وإلعتاد 
لموإجية إلمسمميف، لكنو فشؿ ولـ يجد مفرًإ مف إلعودة إلقناع إلمدف إلمسيحية 

يديد بالحرماف أو إلمعنة، وسياسة إإليطالية بقتاؿ إلمسمميف، مستخدًما سياسة إلت
إإلغرإء باألموإؿ لتأجير إلسفف إاليطالية تارة أخري؛ فأنفؽ ببذخ وأجيد خزإنة إلبابوية 
حتي أفني ما بيا مف ثروإت، فاجتمع أعدإء إلبابا يوحنا إلثامف ضده وقتموه ، بحجة 

، وأنو قضي أنو أشعؿ إلمنطقة بالحروب وإلنزإعات بيف إلقوي إلمسيحية في إيطاليا
عمي أموإؿ إلبابوية، بعد أف بددىا بدفع إلجزية لممسمميف أو بدفعيا لتأجير إألساطيؿ 

لبابا في إلتاريخ  إغتياؿإلبحرية وإلجنود إلمرتزقة . ليقؼ إلتاريخ مصدومًا ألوؿ حالة 
 . ـ 993عمي يد مسيحييف كاثوليؾ عاـ 
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The Attitude of  Pope John IIX towards the threats of the 
of southern Italy against RomeMuslims  

882 C. E.) –(872  
The dream of overthrowing Rome was a great goal since the 

beginning of the Islamic conquest , until the overthrow of 
Constantinople by the Ottoman Sultan Muhammad al-Fateh in 1453 
AD, who boasted of preparing the armies to invade Rome; but death 
did not allow him to do it . 

But the prospector in the pages of history will find that the Arabs 
of the Aghlabids have already succeeded in entering Rome at least 
three times; it was the first time in 846 AD, and Muslims were able to 
invade the city that was free of walls or fortresses that protect it so 
that Muslims reached the Church of Peter, and took possession of 
the treasures, and the city was not expected to collapse so easily. In 
the second time, 849 naval forces from the Aghlabid launched 
naveybattle , Without the destruction of the Islamic fleet by the winds 
and waves, Muslimsdefeated in the battle of Ostia, After it almost fell 
in hands of Muslims. 

The third time was in 876 CE during the reign of Pope John VIII, 
who linked his fate and his papal project to the elimination of 
Muslims in southern Italy and Sicily. He took alliances between rival 
Italian cities, They were given the money to fight and discard the 
dispute, and to encourage them to offer their naval fleets to fight the 
Muslims to drive them out of the Italian peninsula. 
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The Muslims responded to this with the siege of Rome more than 
once until the city almost fell, and did not leave the Muslims only 
after the Pope paid the tribute, in a dangerous precedent and 
insulting the papacy resulted in hostility can not be hidden from the 
papacy for Muslims, because of the shame. 

In vain, Pope John VIII tried to travel to the West to mobilize 
armies and equipment to confront Muslims, but he failed to find a 
way to persuade Christian cities of Italy to fight Muslims, using the 
policy of threats of excommunicationor curse, and the temptation of 
money to rent Italian ships ; The enemies of Pope John VIII gathered 
against him and killed him, on the grounds that he ignited the region 
in wars and conflicts between the Christian forces in Italy, and  he 
spent the money of the papacy, after he wasted by paying the tribute 
to the Muslims or by paying them to rent the lion History stands as a 
shock to the first case of Pope's assassination in history by Catholic 
Christians in 882 CE .                                
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 : ةــــمقذم
دخاليا في فمؾ إلمسمميف غاية كبري ترإود  لقد ظؿ حمـ إسقاط روما وإ 

إسقاط إلقسطنطينية  وحثيإلمجاىديف وإلمحاربيف منذ بدإية حركة إلفتوح إإلسبلمية، 
 Muhammad the Conquerorعمي يد إلسمطاف إلعثماني محمد إلفاتح2564عاـ 
 مدينة آمنة ومحصنة ماديًّا ومعنويًّا ـ(، وربما إعتقد إلبعض أف روما 2592)ت. 

بمعني أف روما مدينة يصعب تيديدىا لكونيا إلمقر إلرسولي لمبابوية وىو ما يضمف 
ت شتى سوإء كانت صحيحة أـ ليا ىيبة دينية وتحصيًنا معنوًيا إكتسبتيا بادعاءإ

ليا حشوٌد ، وبالنسبة لمتأميف إلمادي، فيكفي إلقوؿ بأنيا مدينة يسكف فييا وحو مزيفة
فاع قوي أماـ أية غفيرة مف إألمرإء وإلمموؾ إلمسيحييف إلكاثوليؾ، إلذيف يشكموف خط د

 . تيديدإت محتممة
 تهذَذات املسلمني ملذَىة روما قبُل تىىل البابا حىا الثامه الكرسٍ البابىي.

بيد أف إلمنقب في صفحات إلتاريخ يجد أف إألغالبة بمجرد تمكنيـ مف أحكاـ 
عمي صقمية، قاموإ بمجموعة مف إليجمات إلبحرية وإلبرية إلتي إستيدفت إلتمكيف  سيطرتيـ

مد بف عبد بتشجيع ومباركة حاكـ صقمية "أبو إلعباس محجنوب إيطاليا  فيلبقاء إلمسمميف 
شجعتيـ وكانت تمؾ إلمعارؾ ىي إلشرإرة إألولى إلتي  ـ(،967-952إهلل بف إألغمب" )

شير أغسطس مف عاـ  فيما أكثر مف مرة بيدؼ فتحيا؛ فمدينة رو  عمى إلتحرؾ لحصار
حينما  ,(2)تعرضت مدينة روما ليجـو مف إألغالبة إلمجاىديف في إلبحرىػ 343ـ/957

                                                           

إلذي عيد إليو إلخميفة إلمنصور  ،إألغالبة بيذإ إالسـ نسبة إلى إألغمب بف سالـ بف عقاؿ سمي (2)
وحينما ثار إلبربر عمى إلدولة إلعباسية  ،ـ878 -876ىػ/261-259ة أفريقيا إلفترة مف بوالي

وأف يورث إلحكـ فى  ،بف إألغمب والية أفريقيةىاروف إلرشيد أف يتولى إبرإىيـ  قبؿ إلخميفة
وإلدعاء لمخميفة عمى إلمنابر وسؾ إلعممة باسـ إلدولة  ،عمى أف يدفع لمخميفة إلخرإج ،أوالده

ف و ولـ تمض سنوإت قميمة حتى تطمع إلمسمم ،مى صقميةوقد تمكنوإ مف إالستيبلء ع ،إلعباسية
حمد: إلكامؿ في ( أبو إلحسف عمي بف إبي إلكـر مىػ741إألثير )ت.  . إنظر: إبفإلى إيطاليا

، ـ2:98 ،بيروت ،دإر إلكتب إلعممية ،، مرإجعة وتصحيح محمد يوسؼ إلدقاؽ7إلتاريخ، مج 
 =ية وموقفيا مف إلدوؿ إلمستقمة فى: إلخبلفة إلعباس؛ ياسر طالب إلخزإعمة87 -86ص 
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حيث أنشئت روما عمى ضفة  – Tiberىبطت قوإت إلمسمميف عمي مصب نير إلتيبر 
فشموإ في دخوليا؛  وزحفوإ غربا حتى وصموإ بالفعؿ أماـ أسوإر روما، لكنيـ -نير إلتيبر 

 –وقد أسيبت إلمصادر إألجنبية إلمعاصرة في وصؼ إلمجازر إلتي إرتكبيا إلمسمموف 
وقياميـ بتدمير كنيستى إلقديس بطرس وإلقديس بولس، حيث تقع   -عمي حد زعميـ 

فقاـ إلمسمموف باالستيبلء  -إلكنيستاف خارج أسوإر أورلياف إلتي تحيط بالمدينة لحمايتيا 
، -عمي حد وصؼ إلمصادر إلمعاصرة  –خائر وإلكنوز إلموجودة بالكنيستيف عمي إلذ

وأكدت أف إلمسمميف أقاموإ معسكرًإ فوؽ ربوة مرتفعة ومحصنة عمي مقربة مف أسوإر 
وإجيوإ مقاومة شديدة وتعرضوإ لمذبح عمي يد أىؿ كامبانيا لكف إلمسمميف إلمدينة، 

Campania(3)  (4)إألوؿوبعض قادة إإلمبرإطور لوثير  Lothair I (928-966 )ـ
 .(5)فاضطروإ لمترإجع إلى سفنيـ 

                                                                                                                                                    

 ،دإر إلخميج ،(ـ84:-851ىػ/473-234قرنيف إلثانى وإلرإبع إليجرييف )إلمغرب بيف إل=
؛ عادؿ عبد إلحافظ حمزة : إلبابوية وإليجمات 282 – 281، ص ـ3128 ،إألردف -عماف 

 ،ة إلمؤرخ إلمصريفى مجم ،/ إلثالث إليجرييطاليا في إلقرف إلتاسع إلميبلديإإلسبلمية عمى إ
 .233، 232ص  ،جامعة إلقاىرة –كمية إآلدإب  ،ـ5::2يوليو  ،إلعدد إلثالث عشر

ويحدىا مف إلغرب  ،ىو أحد إألقاليـ إلوإقعة جنوب إيطاليا يحدىا مف إلشرؽ وإلجنوب مدينة أبوليا (3)
كونيا وذلؾ ل ،بمعني حقؿ Campusوقد أخذت إسميا مف إالسـ إلبلتينى  ،إلبحر إلتيرإني

وفي إلقرف إلسادس إلميبلدى كانت  ،إحتميا إلقوط في إلقرف إلخامس ،عبارة عف سيؿ زرإعى
ومع ظيور إلمسمميف كانت مف أقوي إألقاليـ إلتي وإجيت  ،مقتسمو بيف بيزنطة وإلممبارد

 أسطوؿ إلمسمميف بفضؿ مدينة أمالفي أحد أىـ إلمدف فييا . لمزيد مف إلتفاصيؿ إنظر :
Roy domenico: The Regions of Italy "A Reference Guide to History and 

Culture", Greenwood Publishing Group, London, 2002, pp. 53 , 55. 
 –Ermengarde (881بف إألكبر لئلمبرإطور لويس إلتقي ووإلدتو إرمنجارد ىولوثير أو لوثر إال (4)

يس إأللماني عمي إلثورة ضد وإلدىـ لويس قاـ بتحريض أخويو بيبيف أؼ أكوتيف ولو  ،(ـ929
شريكا في   -إلذي سيعرؼ بشارؿ إألصمع  –حينما أرإد أف يجعؿ شقيقيـ إلصغير شارؿ  إلتقى

إلمبرإطورية إلرومانية إلمقدسة وقد شارؿ لوثر وإلده في حمؿ لقب عرش إ ،ورإثة إإلمبرإطورية
ولكنو سرعاف ما تنازع مع  ،ـ951 ( ثـ إنفرد بحمؿ إلمقب بعد وفاة وإلده عاــ966 -8:6)

 =ـ لتقسيـ إإلمبرإطورية إلكارولنجية مع954وإنتيى إألمر بتوقيع إتفاقية إلفردإف  ،أشقائو
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وإلمتأمؿ فيما سبؽ، سيجد أف إلمصادر إلمعاصرة تبالغ في وصؼ إلمجازر 
 Sergius IIوأعماؿ إلسمب وإلقتؿ لدرجة أف إلعالـ إلمسيحي وإلبابا سرجيوس إلثاني 

. كما تضع لـظؿ طوإؿ حياتو يتذكر ىذه إلمجازر بحسرة وأ (ـ958 -955)
إلعمميات إلعسكرية لممسمميف في إطار غارإت أو قرصنة موجية بغرض إلسمب 

، وإلمرجح أنيا تيدؼ بذلؾ إلي نفي صفة إلجياد (6)وإلنيب ثـ إليروب بما سمبتو 
وإلحرب بيف خصميف متكافئيف، لمتحقير مف جياد إلمسمميف، وفي نفس إلوقت تناقض 

قامة معسكر ما تردده؛ حينما أكدت عمي رغبة  إلمسمميف في دخوؿ مدينة روما وإ 
حصيف بالقرب مف أسوإرىا، ليكوف نقطة إنطبلؽ ليجمات إلمسمميف؛ إلذيف تعرضوإ 
لما يشبو حرب إلعصابات؛ حيث كاف يتـ إختطاؼ إلمسمميف وذبحيـ، ولمتأكيد عمى 

لممارسة  أف إلمسمميف لف ينشئوإ معسكًرإ إال بغرض إالستقرإر، وإتخاذه كنقطة إرتكاز
 .إلعمميات إلحربية

                                                                                                                                                    

ألف لوثر زج باإلمبرإطورية إلكارولنجية  ؛ويبدو أف إألمور لـ يقدر ليا أف تيدأ طويبل ،أشقائو=
بسبب تيديدإت إلفيكنج  ؛ـ956بتقويع إلصمح مع أشقائو  في حرب أىمية مف جديد إنتيت

لباريس وكذلؾ تيديدإت إلمسمميف لممتمكاتو في إيطاليا وىى إلتيديدإت إلنتى إنتيت بغارة 
 :ـ . إنظر957مسمميف ومياجمة روما إل

The Annals of St-Bertin:“ninth century histories , trans. By Janet L. 
Nelson, vol. 1, Manchester University Press, Manchester , 1991 , pp. 
55 – 56 , 60 .  
(4   ( Ibid. , p. 63 ; The Annals of Fulda: The Annals of Fulda “ ninth 
century histories , trans. By Timothy Reuter , vol. 2 , Manchester 
University Press , Manchester , 1992 , p. 25.                     
 (6) Annales Xantense “ 790 – 873 “ in M. G. H., separatism editi , 

Scriptores rerum Germanicarum , Hannover , 1909 , pp. 15 – 16 ;          
   239ص  ،عادؿ عبد إلحافظ حمزة : مرجع سابؽ
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 -Leo IV (958تجددت إلغارإت إإلسبلمية عمي روما في عيد إلبابا ليو إلرإبع 
إلزحؼ  في، وإستمرت (7)ـ( إذ سرعاف ما تحركت إلجيوش إإلسبلمية لمياجمة بنيفيتو966

ـ، في إلوقت إلذي تحرؾ إألسطوؿ إإلسبلمي 959حتي وصمت لحدود مدينة روما عاـ 
ـ، ولمتصدي ليذإ إليجـو :95في عاـ  Ostia(8)يا متوجًيا إلى مدينة أوستيا مف  سردين

وقيصر إلشجاع  (:)Gaetaوجايتا  Amalfi(9)تكوف حمؼ مكوف مف أسطوؿ مدينة أمالفي 

                                                           

قة مشت وىي Maleventum ، وكاف إسميا فى بدإية إألمر يعنيتقع بنيفينتو شماؿ شرؽ نابولى (7)
 ،موقع إلرياح إلسيئة ، بينما يرى إلبعض أنيا تعنيوتعنى إلتفاح malonمف إلكممة إليونانية 

، حتى إجتاحيا فردريؾ عمي أف يحكميا نائب بابوى ،وقد ألحقيا إلنورماف بصقمية كدوقية
 نظر :ـ . إ2377يد إلذي قتؿ بيا في عاـ ومف بعده مانفر  إلثاني،

Christopher Kleinhenz : Med. Ita. Ency., vol. 1, Routledge , new York , 
2004 , pp. 106 – 107. 

حيث تـ بناؤىا عمي إلميناء إلقديـ لمدينة  ،تعتبر مدينة أوستيا خط إلدفاع إألوؿ عف مدينة روما (8)
وسرعاف ما  ،لنير إلتيبر إلذي بنيت عميو مدينة روما ، وىي تعتبر ىي إلمدخؿ إلرئيسروما

 ،إلمطؿ عمي إلبحر إلتيرإني تجاريًّا بفضؿ موقعيا  إلجغرإفي،وإزدىرت  تطورت إلمدينة
 وأصبحت فيما بعد مسئولة عف إمدإد روما بالبضائع وإلسمع . 

John R. Clarke: The Houses of Roman Italy, 100 B.C.–A.D. 250, 
University of California  Press , California , 1991 , p. 267 . 

 ،وتطػػؿ عمػػى إلبحػػر إلتيرإنػػى ،فػػي إقمػػيـ كامبانيػػا ،لمقاطعػػة سػػالرنو ةفى مدينػػة وقوميػػوف تابعػػأمػػال (9)
ـ فػػي خطػػاب لمبابػػا جرجػػوري 6:7حيػػث ورد ذكرىػػا عػػاـ  ،أنشػػئت فػػي إلقػػرف إلسػػادس إلمػػيبلدي

، وقػد إزدىػرت إلمدينػة ـ فػي خطػاب لمبابػا ىادريػاف إألوؿ896ولـ يرد ذكرىػا حتػي عػاـ  ،إلعظيـ
وقػد تخمصػت أمػالفي مػف إلتبعيػة لبيزنطػة  ،ؿ تعامميا مع إلمسمميف فػي مصػر وإلشػاـبفض تجاريًّا
ـ وأصػػبحت كونتيػػة تابعػػة 2184وأصػػبحت دوقيػػة مسػػتقمة حػػيف خضػػعت لمنورمػػاف  ،ـ:94عػػاـ 
لكنيا إحتفظت ببعض إالمتيازإت لكػف تػـ سػحبيا مػنيـ حينمػا سػاندت أمػالفي إلبابػا إنوسػنت  ،ليـ

 . Ibid , pp. 23 – 24  :ؾ صقمية . إنظرضد روجر إلثاني ممإلثاني 
في مقاطعة التينا وقد إشتؽ إسميا مف إلكممة ، جايتا مدينة وقوميوف يقع في وسط إيطاليا (:)

ـ تحولت جايتا إلى دوقية خاضعة 587بعد سقوط إإلمبرإطورية إلرومانية  ،kaiadasإليونانية 
لمسمميف أدت لتدمير إلمدينة في إ سوإحميا إلي ضربات موجعة عمى يدوتعرضت  ،لبيزنطة

 :مرة أخري في إلقرف إلحادي عشر . إنظروتـ إعادة بنائيا  ،إلقرف إلتاسع إلميبلدي
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Caesar the -Brave (951-981 إبف سرجيوس حاكـ نابولي )ـ- Sergius I of 
Naples  .تيا؛ حيث خرج إلبابا ليو إلرإبع ـ(. وتجمع إلجيش إلمسيحي في أوس957)ت

لمباركة إلجيش إلمسيحي  بنفسو، ووقعت معركة أوستيا إلشييرة بيف إلطرفيف، حيث سارت 
إلمعركة في صالح إلمسمميف أوؿ إألمر، لكف إلظروؼ إلجوية كانت خصًما عنيًدإ 

أف رياًحا وعوإصؼ عاتية  st. Bertinلممسمميف، حيث ذكرت حولية إلقديس بيرتيف 
ربت إلسفف إإلسبلمية إلتي تحطمت بالكامؿ، وتـ أسر إلعديد مف إلمسمميف، كما حممت ض

إألموإج ما تبقي مف إلغنائـ إلى إلشاطئ حيث نيبيا إلسكاف إلمحميوف وإضطر إلمسمموف 
لبلنسحاب، وترتب عمى ىذه إلغارة أف قاـ إلبابا ليو إلرإبع ببناء أسوإر وتحصينات حوؿ 

إلتيبر لحماية مدينة روما وكنيسة إلقديس بطرس بعد أف دمر  إلضفة إليمني مف نير
 .(21)إلمسمموف أجزإء كبيرة مف إلمدينة في تمؾ إلغارة 

ويمكننا إلقوؿ أف إلغارتيف رغـ فشميما في إيجاد موطئ قدـ لممسمميف في روما؛ إال 
غنائـ وإألسرى إنيما حققتا مكسًبا إقتصاديًّا؛ حيث عاد إلمسمموف لمعاقميـ محمميف ببعض إل

ـ، وفي نفس إلوقت تمكنوإ مف إستكشاؼ موإطف إلضعؼ في 957كما حدث في غارة 
إلمدينة، وتبيف ليـ سيولة حصارىا وإالستيبلء عمييا، ولذإ يمكف إعتبارىا غارإت إستكشافية 
إستطبلعية في إلمقاـ إألوؿ، وليذإ لـ يخرج إلمسمموف بمكاسب إسترإتجية سياسية، سوإء 

ضى أو تحالفات سياسية مع إلبابوية، وإألمر إلمثير لمدىشة أف ىناؾ إتفاًقا بيف كانت أرإ
إلمصادر عمي تجاىؿ إسـ إلقائد إلمسمـ في كمتا إلغارتيف إلتى شنت بمباركة حاكـ صقمية، 
وربما كاف ىذإ إلتجاىؿ لكوف إلحاكـ لـ يشارؾ فييا بصفة شخصية؛ أو ألنيا لـ يترتب 

حركة إلفتوح وإألرإضي . وبناء عمي ما سبؽ يمكننا إلقوؿ بأف  عمييا مكاسب عمى مستوى
إلغارتيف قد شكمتا إألساس إلذي بنيت عميو حالة إلترصد وإلخوؼ إلبابوي مف كؿ ما ىو 
                                                                                                                                                    

Roy domenico : op. cit. , p. 148 . 
(21)  The Annals of st. Bertin , pp. 64 – 65 ; Annales Xantense : op. cit., 

p.17; Barbara Kreutz:  Before the Normans “Southern Italy in The Ninth 
and Tenth Centuries , University of Pennsylvania Press , philadelphia , 
1996 , p. 28.                                                                          
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إسبلمي؛ ألنيا تعتبر أوؿ حالة صدإـ عسكري مباشر بيف إلبابوية في روما وإلمسمميف 
رإىية إلمطمقة لكؿ ما ىو مسمـ، وىو بشكؿ عاـ، وىو إلخوؼ إلذي تنامى حتى وصؿ لمك

ما تجسد في أفكار إلبابوية إلعدإئية فيما بعد مثؿ إلحروب إلصميبية أو إلحصار إالقتصادي 
إلخ ...؛ ألف إلبابوية أدركت أف إلمسمميف جاءوإ ليبقوإ، ولف يتوإنوإ عف تكرإر إلمحاوالت 

 حتى تتحقؽ أىدإفيـ .
 

 امه واملسلمنيبذاَات الصذام بني البابا حىا الث
يتوجب عمينا في أوؿ إألمر تحديد إلخمفية إلتي جاء منيا إلبابا حنا إلثامف                    

ـ(، فيو روماني إلمولد وإليوية ولد في مدينة روما في إلربع إألوؿ مف 993 -983)
إلقرف إلتاسع إلميبلدي، ظير نجمو بعد أف أصبح شماسًا لمكنيسة إلرسولية، والقى 

تخابو لمبابوية معارضة، لكنو أثبت نفسو وإعترؼ لو إلمؤرخوف بأنو كاف مف أعظـ إن
إلبابوإت إلذيف تولوإ إلكرسي إلبابوي في إلقرف إلتاسع إلميبلدي، لدرجة أف أحد 
إلمؤرخيف إعتبر إلبابا حنا إلثامف بمثابة إألب إلروحي لمحروب إلدينية ضد إلمسمميف 

. (11)دأت إرىاصات إلحرب إلدينية ضد إلمسمميف في إلعصور إلوسطي، ففي عيده ب
ـ  :95، 957وحينما أصبحت مدينة روما قبمة إلفاتحيف إلجدد تحولت ذكري غارتي 

إلي فاجعة ماثمة في أذىاف إلجميع، خاصًة إلبابا حنا إلثامف كاف شاىد عياف عمي 
ؾ بمجرد تمؾ إلغارإت في صباه، ورإقب عف كثب تصاعد حدة تيديدإتيـ لروما . لذل

إعتبلئو إلكرسي إلرسولي تبنى مشروًعا بابوًيا لمقضاء عمى إلتوإجد إإلسبلمي في 
صقمية وجنوب إيطاليا، ألنو كاف يعتبرىـ كالطاعوف، وكاف دإئًما ما يستنكر إلتعاوف 

                                                           

 (22) Engreen Fred E.: Pope John the Eighth and the Arabs, in Spec., 
vol.20, No. 3 (Jul. 1945) , University of Chicago Press on behalf of the 
Medieval Academy of America , pp. 319 , 321; Article of Pope John 
VIII: in Cath. Ency ; Barbara Kreutz : op. cit., p. 26 – 28 .     
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إلوثنييف ا ىذإ إلتحالؼ بأنو تحالؼ بيف "بيف إلمسمميف وإلمسيحييف في إيطاليا وإصفً 
 . (23)" إلذيف جمعتيـ قضية وإحدة ىي مياجمة إلبابوية إروإلمسيحييف إألشر 

وكاف مشروع إلبابا حنا إلثامف بالقضاء عمى إلتوإجد إإلسبلمي في صقمية وجنوب 
إيطاليا، يرتكز عمى قاعدة إسترإتيجية خطيرة، ألقى إلضوء عمييا إلمؤرخ إنجريف حينما 

متوإزييف أوليما حماية إلساحؿ قاؿ بأف إلدفاع عف إيطاليا يجب أف يسير في إتجاىيف 
وكذلؾ حماية إلبر إلرئيسى؛ ألنو يمكف ألي قوة في إلنصؼ إلجنوبى مف إيطاليا، أف 

، وأف ما ينطبؽ عمي إيطاليا ينطبؽ (24)ترفع أسطواًل وجيًشا بريًّا لبلستيبلء عمييا 
أسطواًل بالضرورة عمي روما، ولكف باختبلؼ يسير؛ وىو أف إلبابوية ال تممؾ جيًشا أو 

يتوإجدإف بشكؿ نظامى دإئـ لحمايتيا، ومف ىنا تنبع خطورة إلموقؼ إلذي ينذر بعودة 
 حركة إلفتوح إإلسبلمية وبتحوؿ إيطاليا كميا إلى إإلسبلـ. 

ولعبلج ىذإ إلنقص، كاف عمى إلبابا حنا إلثامف إيجاد حمفاء أقوياء يمدونو 
طة إلقوة إلمسيحية في ىذإ إلوقت، بجيش وقوة بحرية لموإجية إألغالبة. وبقرإءة خري

سندرؾ أنو لـ يكف متاًحا لمبابوية سوى إلتحالؼ مع إلمموؾ وإألمرإء إلمسيحييف في 
 شبو إلجزيرة إإليطالية، أو إلتحالؼ مع إإلمبرإطور إلبيزنطي باسيؿ إألوؿ إلمقدونى

 Basil I (978-997مبرإطور إإلمبرإطورية إلرومانية إلمقدسة لويس إل ثاني ـ(، وإ 
Louis II (961- 986 ولكف كيؼ يتـ إلتوفيؽ بيف إمبرإطور مسيحي أرثوذكسي ،)ـ

 . ǃبيزنطي، وبيف إمبرإطور مسيحي كاثوليكى كارولنجي؟
وإلحقيقة، إف محاولة إلبابا حنا إلثامف لمتقريب بيف إلطرفيف إلمتنازعيف، كانت بالغة 

طور إلبيزنطي باسيؿ إلمقدوني حينما إلصعوبة رغـ حتميتيا، فقد سبقو في إلمحاولة إإلمبرإ
ـ(، لكف مشروع 961- 986) Louis IIرإسؿ إإلمبرإطور إلرومانى إلمقدس لويس إلثاني 

                                                           

(23)  Barbara Kreutz: op. cit., p. 26 – 28 ; Engreen  Fred E. : op. cit. , pp. 
319 , 321 .                        
 (24) Ibid. , pp. 322 – 323 .                                                           
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؛ ولكف خطاب لويس إلثانى وضع يده عمى موإطف إلضعؼ (25)إلتقارب فشؿ فشبًل ذريًعا.
مطروح منطقًيا إلعبلقة بيف إإلمبرإطوريف، حيث أجاب في إلخطاب عف إلتساؤؿ إل فيإلكثيرة 

لماذإ نجح إلمسمميف في صقمية وجنوب إيطاليا في تيديد إيطاليا كميا عمى إلرغـ مف ىزيمتيـ 
ـ؟! حيث إعتقد إلجميع أف تمؾ إليزيمة ستقضي عمى إلمسمميف 982عاـ  (26)باري في

                                                           

 -963، وبيف إيرمنجار )كاف ىناؾ مشروع زوإج سياسي بيف قسطنطيف إبف باسيؿ إلمقدوني (25)
إبنة لويس إلثاني لتحقيؽ إلتقارب بيف إلطرفيف وإلتحالؼ  Ermengarde of Italy( ـ9:8

لكف إلمشروع فشؿ بسبب وقاحة إلمندوب  ،ضد إلوجود إإلسبلمي في جنوب إيطاليا وصقمية
وقد تناولت أحدي إلدرإسات ىذإ إلرأي بالتفصيؿ وكاف باسيؿ قد أرسؿ  ،إإلمبرإطوري في إلسفارة
" بالرغـ مف وصوؿ سفارة إلممؾ لويس بمقب "ممؾ إلفرنجة، حيث خاطب إلقائد إلبيزنطي نيقتاس

اسيؿ لكف إألمور تدىورت بعد أف أيقف ب ،ـ إلتماـ إألمر981وصمت إلي إلقسطنطينية عاـ 
إإلمبرإطوري خاصة بعد أف إستفاد مف حممة إلبيزنطييف عمي  بخطورة أطماع لويس في إلمقب

ـ  وىزيمتيـ لممسمميف ونسب 982في عاـ  –عاصمة إقميـ أبوليا جنوب إيطاليا  –Bari باري 
 : لنفسو  . لمزيد مف إلتفاصيؿ إنظرإلفضؿ 

ي عيد باسيؿ إألوؿ إلمقدونى : بيزنطة ومسممو جنوب إيطاليا وصقمية فوديع فتحي عبد إهلل      
 .:4 -47، ص ـ3::2 ،إإلسكندرية ،ىػ(، مؤسسة شباب إلجامعة384-364ـ/978-997)

وكاف تأسيس أوؿ  ،يطالية وكانوإ يسمونيا إلبر إلطويؿ مف إلجنوبإلجزيرة إإلدخؿ إلعرب شبو  (26)
ـ إستولت عمي تارنت 945/ىػ:32قوإت بحرية أتت مف كريت عاـ  إمارة إسبلمية عمي يد

ىػ  إلتى أسس فييا إلقائد إلمسمـ إلمفرج بف سميماف إمارة :33ثـ مدينة باري عاـ  ،وبرنديزي
ف بعده قائد يدعى سودإف إلذي إعتبره إلخميفة إلعباسى أحد إلوالة إسبلمية وتولي إإلمارة م

مف  ا تقريًباف عامً كف إمارة بارى لـ تستمر سوي ثبلثيول ،إلتابعيف لمخبلفة إإلسبلمية إلعباسية
 ،ـ982أف تـ إلقضاء عمييا بعد ىزيمة إلقائد سودإف في معركة باري  ، إلىـ982 – 952

ولكف  ،قوإت لويس إلثانى إمبرإطور إإلمبرإطورية إلرومانية إلمقدسةعمي يد إلقوإت إلبيزنطية  و 
ولـ تترؾ إلجياد إلبحري رغـ إليزيمة إلثقيمة لممسمميف  دولة إألغالبة إستمرت في جيادىا
إألغمب إلعباس بف إلفضؿ  لجزيرة إإليطالية بفضؿ إألمير أبىوحافظت عمي وجودىا في شبو إ
 إليمذإنى . وقائده إلمحنؾ إلفضؿ بف جعفر 

ترإث  ،كميفورد بوزورث ،؛ جوزيؼ شاخت87 – 86، ص 7ج ،: مصدر سابؽإبف إألثير     
 ،تعميؽ وتحقيؽ شاكر مصطفي ،حسيف مؤنس ،ترجمة محمد زىير إلسميوري ،2، جإإلسبلـ

 . )حاشية( :23، ص ـ2:96 ،دإر إألمؿ
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خيبة إألمؿ  فيوتطردىـ مف شبو إلجزيرة إإليطالية . وقد أوضح لويس إلثانى أف إلسبب 
مرإر إلتيديدإت؛ ىو تحالؼ بعض أمرإء إيطاليا مع إلمسمميف، وخص بالذكر منيـ حاكـ وإست

نابولى، إلذي قدـ إلدعـ وأرشد إلمسمميف إلى كيفية إجتياز إلغابات وإلطرؽ لمياجمة روما 
حتى  ركة،ال يتقيقروف إلي أفريقيا أوأف إلمسمميف حينما يتـ ىزيمتيـ في أي مع فينفسيا، ويك
بؿ يزحفوف إلي نابولى ليكونوإ في حماية حاكميا إلمسيحى،   -شماؿ صقمية  – إلى بالرمو

إلذى جعؿ إلمنطقة مف نابولى إلى بالرمو كأنيا أفريقيا، حيث يتجمع إلمسمموف ىناؾ ليعيدوإ 
 .  (27)تنظيـ صفوفيـ ويجددوإ ىجماتيـ

ومف خبلؿ ىذإ إلخطاب يتبيف لنا أف ىناؾ حالة إدرإؾ وتشخيص حقيقي   
ألسباب تغوؿ إلمسمميف في إيطاليا، وأنو لطردىـ يجب توحيد إلصؼ ورأب إلصدع 
بيف إألطرإؼ إلمتنازعة سوإء في بيزنطة أو إيطاليا، بما ينطوي تحتيا مف أمرإء أو 
ف كانت مصالحيـ  قوميونات تجارية أو حتى إإلمبرإطور إلرومانى إلمقدس حتى وإ 

ي كاف عمى إلبابا حنا إلثامف إتباع سياسة إلسياسية وإالقتصادية متضاربة؛ وبالتال
 حذرة حتى ال يظير ميمو إلى طرؼ دوف إآلخر فتزدإد إألمور تدىوًرإ .

 م.578حصار المسممين لمدينة روما 
تعرض إلبابا حنا إلثامف لضربة قاصمة كادت تودي بحياتو، وذلؾ حينما قاـ 

مصادر إلمعاصرة أنو ـ، حيث ذكرت إل986إلمسمموف بمياجمة مدينة روما في عاـ 
في ىذإ إلعاـ تعرضت مدينة روما البتبلء شديد، حينما ضربت سفف إلمسمميف إلمدينة 
ودمرتيا  وقد تـ رصد إألحدإث إلتالية مف خبلؿ خطاب إلبابا حنا إلثامف إلمؤرخ بعاـ 

لي Angelberga of Italy (966 - 986ـ إلى إإلمبرإطورة إنجمبرجا 986 ـ( وإ 
ور لويس إلثانى يخبرىما أف إلمسمميف قد دخموإ روما وإحتموىا بالفعؿ، زوجيا إإلمبرإط

وتمكنوإ مف أسره لمدة خمسة أياـ، وأصيب جسده في تمؾ إألحدإث بجروح طفيفة، 

                                                           

(27)  udovici II Imperatoris epistola ad Basilium I . Imperatorem 
Constantinopolitanum Missa 871, in M. G. H, in Lud. II Impe. Epis. Ed 
Henze, tom. V , pp. 393 – 394 .                                  
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ولكنو إستطاع إليرب بمساندة بعض إلمؤمنيف مف إلمسيحييف، إلذيف تمكنوإ مف أسر 
ؽ سرإح ما يقرب مف ستمائة ثماني عشرة سفينة لممسمميف، ولكنيـ إضطروإ إلطبل

أسير مسمـ، وليذإ فإف إلبابا حنا إلثامف سيأتى إلي إلزوجيف إإلمبرإطورييف بنفسو، 
ويطمب منيما إرساؿ قوإت بحرية لمحاصرة شوإطئ روما وإلبقاء أماـ سوإحؿ إلمدينة 

 .  (28)حتى يتـ إلحوؿ دوف نيب إلمزيد مف إألماكف إلتي لـ يتـ نيبيا بعد 
لنا مف تحميؿ إلخطاب إلسابؽ أف إلبابا كاف خارج روما، وحينما عاد  ويتضح  

إلييا وجد إلمسمميف قد إحتموىا، وتمكنوإ مف أسره بالفعؿ لكف قوإت بحرية مسيحية 
عددىا ليس بالقميؿ جاءت لتخميصو مف أيدي إلمسمميف، وتمكنت مف أسر ستمائة 

لذى يدعـ حدوث معركة بحرية بيف مسمـ، وإالستيبلء عمي ثماني عشرة سفينة، إألمر إ
إلطرفيف ترتب عمييا إخرإج إلمسمميف مف مدينة روما، بعد أف إستولوإ عمييا بالفعؿ 
لمدة خمسة أياـ، ىي مدة بقائو أسيًرإ في يد إلمسمميف حسبما ورد في إلخطاب؛ وربما 
 كانت ىناؾ مبالغة مف إلبابا حوؿ عدد إلسفف وإألسرى مف إلمسمميف إلنقاذ ماء
ال لما إضطر إلطبلؽ سرإحيـ، وإلمرجح أف إلبابا حينما طالب إلزوجيف  وجيو، وإ 
إإلمبرإطورييف بإرساؿ قوإت بحرية لحصار سوإحؿ روما؛ ألف ىناؾ بعض إلجيوب أو 
إلمناطؽ إلمحيطة بروما لـ يرحؿ عنيا إلمسمموف بعد، ولذإ فيو يخشى أف تتعرض 

ت  بحرية، حتى ال يحكـ إلمسمموف سيطرتيـ لمنيب، ويأمؿ أف يتـ إإلسرإع بإرساؿ قوإ
 عمي روما لؤلبد  . 

                                                           

 (28) chempert: Erchempert's History of the Lombards of Benevento , in Ph.D  
trans. & study of its place in the chronicle tradition by Joan Rowe Ferry,  
Rice University , Houston , Texas , May 1995 , p. 188 ; Iohannes VIII 
Papa: Iohannes VIII papa (Ludovico II imperatori et Angilergae imperatrici 
nuntiat de Victoria a Sarraceenis reportata , auxilium expetit  (875) , in 
Frag. Reg. Ioha. VIII ed. Casp. , in  M. G. H , Epistolae Merovingici et 
Karolini aevi , tom. V, Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm 
Germanicarv Medii Aevi , Berolini , 1928 , p.303 .                                                                                                                      
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بيد أف تغييًرإ مفاجًئا إستجد عمي إلساحة إلسياسية، بعد وفاة إإلمبرإطور لويس  
ـ، إذ توجب عمي إلبابا حنا إلثامف إيجاد حميؼ بديؿ مف 986إلثاني في أغسطس 

مبتغاه في شارؿ إألصمع  إلبيت إلكارولنجي إلمتصارع عمي إلعرش، وقد وجد إلبابا
(29) Charles the Bald (951- 988 حيث إستدعاه إلى روما ليتـ تتويجو ،)ـ

إمبرإطوًرإ مقدًسا، وقد أكد إلمصدر إلمعاصر وصوؿ شارؿ إألصمع إلي روما في 
ـ، لكف إلتتويج إلفعمي كاف في يوـ عيد إلميبلد، حيث 986إلرإبع عشر مف ديسمبر 

ج بمرإسـ وحفاوة بالغة في كنيسة إلقديس بطرس بروما، وقاـ تـ إالستقباؿ وإلتتوي
 -Lambert I of Spoleto (987-إإلمبرإطور بتكميؼ المبرت إألوؿ أؼ سبوليتو 

ـ( لمساعدة 9:5)ت.  Guy of Spoletoـ( وأخيو جي إلثالث أؼ سبوليتو 991
إلقوؿ إف إلبابا . عند ىذإ إلمنحنى يمكننا (:2)إلبابا في مشروعو لمقضاء عمى إلمسمميف

حنا إلثامف أدإر إلصرإع عمى إلعرش دإخؿ إلبيت إلكارولنجي بما يتوإفؽ مع ىدفو؛ 
وىو إلقضاء عمى إلمسمميف في إلمنطقة، وأف تتويج شارؿ إألصمع دوف غيره مف 
إلمتنافسيف قد تـ وفؽ صفقة عقدىا معو إلبابا مقابؿ  تعيده بتقديـ إلدعـ لمبابوية في 

وإلدليؿ عمى ذلؾ تعيينو ألثنيف مف أقوى رجاؿ إيطاليا لخدمة  حربيا لممسمميف
 إلمشروع إلبابوي لمقضاء عمي إلمسمميف .

                                                           

 Judith ofكانت وإلدتو جوديث أؼ بافاريا  ،ـ934يونيو عاـ  24ولد شارؿ إألصمع في  (29)
Bavaria  .ـ ( وفي أوإخر أيامو 951 – 924( ووإلده ىو إإلمبرإطور لويس إلتقى )ـ954)ت

ونزإع  عمى إلعرش بيف أبنائو إنتيت بتوقيع  دخمت إإلمبرإطورية إلكارولنجية في حرب أىمية
لوثير إألوؿ   إلثبلث ـ وتقسيـ إإلمبرإطورية إلكارولنجية عمى أبنائو954معاىدة فردإف عاـ 

 ،لويس إأللماني إلذي آلت إليو ألمانيا ،إلذي آلت إليو إيطاليا وإألرإضي إلمحصورة بيف إلرإيف
يا بعد وفاة أخيو إإلمبرإطور لوثير ووفاة إبنو شارؿ إألصمع إلذي أصبح ممؾ فرنسا ثـ إيطال

 -986ليصبح  ممؾ  إيطاليا ) قاـ إلبابا حنا إلثامف باستدعاء شارؿ إألصمع ،لويس إلثاني
 :نظرـ(. إ988 -986ا )ا مقدسً إ رومانيً روما ليكوف إمبرإطورً  ، ثـ توجو في(ـ988

The Annals of st. Bertin , p. 189 ; Janet L. Nelson : Charles the Bald , 
Routledg , London , New york , 2013 , pp. 74 - 75 .  

(2:)  The Annals of st. Bertin: op. cit, pp. 187 ,189 ; Erchempert's 
History of the Lombards of Benevento, p. 188 .                         
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ومما يؤكد فكرة إلصفقة إلبابوية مع شارؿ إألصمع، خطاب إلبابا حنا إلثامف إلى 
إنجمبرجا زوجة إإلمبرإطور إلسابؽ لويس إلثاني، وإلمؤرخ بالسابع وإلعشريف مف مارس 

البيا بالتوقؼ عف إلصرإع مع إإلمبرإطور إلجديد، وأف تتوقؼ عف إلتدخؿ ـ  يط988
في أمور إلسياسة وتتعامؿ بنزإىة مع شارؿ إألصمع؛ ألف إلبابا كما يعتبرىا إبنتو، فإنو 
يعتبر شارؿ إبنو، وليذإ يجب أف يكوف أصدقاؤه أصدقاءنا وأعدإؤه أعدإءنا، وليذإ، 

 . (31)ية ولمعبادة وترؾ إلسياسة فإنو ينصحيا بالتفرغ لؤلمور إلروح
 م .577حصار المسممين لمدينة روما 

لـ يكد يرحؿ شارؿ إألصمع عف روما بعد تتويجو بأياـ، حتى أصبحت صفقتو مع 
إلبابوية محؿ إختبار حقيقى؛ حيث عبر إلمسمموف إقميـ كامبانيا، ومنيا إلي مرتفعات 

بالزحؼ حتي أسوإر مدينة روما  وإستمروإ –وسط إيطاليا  – Sabine Hillsسابينا 
 Boso ofوحاصروىا  بالفعؿ، فاستنجد إلبابا حنا إلثامف بالكونت بوسو إؼ بروفانس 

Provence (961- 998 )إلنائب إإلمبرإطوري  (32)ـmissus dominicus  لشارؿ
                                                           

 (31) ohannes VIII Papa: Iohannes VIII Papa Angilbergam impertricem 
consolatoriis commonet, au Karolo (Calvo) iperatori fidi et sincerae devotinis 
exhibeat integritatem (27 Mart. 877), in Reg. Iohn.VIII, ed. Casp, in M. G. 
H., tom. V, pp. 42 – 43; The Annals of st. Bertin, pp. 189 – 190.       

تزوج مرتيف إألولي مف سيدة غير  ،حدر بوسو أؼ بروفانس مف سبللة إلمموؾ إلكارولنجييفين (32)
وزوجتو إلثانية كانت إيرمنجارد إبنة إإلمبرإطور  ،وقد تـ إتيامو بأنو قتميا بالسـ ،معروفة إالسـ
تجاوزت إلخامسة  وأخت إإلمبرإطور إلجديد شار إألصمع وكانت وقتيا قد ،لويس إلثاني

وإلنائب  ،وقد شغؿ عدة مناصب أىميا كبير إلوزرإء ،ـ987وكاف إلزوإج عاـ يف عاًما، وإلثبلث
ـ وتحديدًإ بعد أياـ مف تتويج شارؿ إألصمع 987إإلمبرإطوري لشارؿ إألصمع في إيطاليا عاـ 

تميز  ،وعند رحيؿ شارؿ تركو ليدير إيطاليا بحاشية إختارىا بوسو بنفسو مقدًسا، إإمبرإطورً 
ؿ بأنو يرغب في وترددت إألقاوي ،إلودية مع إلبابا حنا إلثامف لدرجة أف إلبابا تبناهبعبلقاتو 

وفي أثناء عودة إلبابا مف رحمتو توجو إلى بروفانس حؿ ضيفًا عميو  تتويجو إميرإطوًرإ مقدًسا،
 : ـ . إنظر998جارد وتوفي بوسو عاـ وعمى زوجتو إرمين

Ibid., pp. 189 – 190; Pierre Riche: The Carolingians "A Family Who 
Forged Europe", tran. by Michael Idomir Allen, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, 1993, pp. 203, 212. 
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إألصمع في روما، وقد كانت إألوضاع مأساوية لممدينة طوإؿ فترة إلحصار، وىو ما 
بلؿ خطاب إالستغاثة إلذي وجيو إلبابا حنا إلثامف إلى إإلمبرإطورة إتضح مف خ

زوجة إإلمبرإطور شارؿ إألصمع،  Richilde of  Provenceريشالدي أؼ بروفانس 
ـ يستجدي فيو إلبابا إإلمبرإطورة، أف تضغط 988وإلخطاب مؤرخ بػ إلعاشر مف فبرإير 

، لكى يسرع لنجدة روما متسائبًل عمى إإلمبرإطور شارؿ إألصمع بكؿ ما أوتيت مف قوة
أيف ىو إإلمبرإطور؟ في إلوقت إلذي تحاصر فيو روما مف إلمسمميف وإلمسيحييف 

، حتي كادت تنفذ إلمؤف وإلطعاـ مف إلمدينة، وأصبحت -حسب وصفو  –إألشرإر 
إلطرقات مغمقة، وأف إلبابا يسكب إلعبرإت حسرًة عمى ما يفعمو ىؤالء إلمسيحيوف حيف 

و ويمنعونو حتى عف إرساؿ إلرسؿ، حتي أصبح إلبكاء أكثر نفًعا مف يضطيدون
إلكبلـ، وأنو عمي إإلمبرإطور أف يسرع لنجدة روما حتى ال يتساءؿ إلناس أيف ىو؟ 
ذإ لـ يأت إإلمبرإطور قبؿ إنتياء فصؿ إلشتاء وحموؿ فصؿ إلربيع، فإف روما مدينة  وإ 

لبابا القدر إهلل أف ييرب بحياتو بطرس إلرسوؿ وإلقديس بولس ستضيع، أو سيضطر إ
 .(33)يسيطر عمييا إلوثنيوف )إلمسمموف(ويترؾ إلمدينة ل

وبتحميؿ إلخطاب إلسابؽ يتضح لنا أف لجوء إلبابا إلى إرساؿ خطاب بيذإ إلقدر   
إلتـز فيو بجانبو مف إلصفقة، بعد تتويج شارؿ  إلذيمف إلصرإحة إلمؤلمة، في إلوقت 

يقف مف إلوضع إلمأساوي لمدينة روما، فيو يرسمو إلى إمرأة إألصمع يدفعنا إلي إلت
غبتو في مستخدًما عبارإت قد تؤتي ثمارىا مع إلنساء مثؿ إلبكاء وإلحسرإت وإلتمويح بر 

ويتوسؿ إلييا أف تمارس كافة إلضغوط إلممكنة، وإإللحاح عمى إلفرإر بحياتو .... إلخ 
مف إإلمبرإطور، كما يوضح أف  إيجابيزوجيا، عؿ إألمر يتمخض عف أى رد فعؿ 

إلمسمميف قد أحكموإ إلحصار مف خارج أسوإر إلمدينة، بينما أحكـ حمفاؤىـ مف 
إلمسيحييف إلحصار عمي إلبابا مف دإخؿ أسوإر إلمدينة، وبالتأكيد إف ىذإ إلتصريح 

                                                           

(33)  Iohannes VIII Papa: Iohannes VIII Papa Angilbergam impertricem consolatoriis 
commonet, au Karolo (Calvo) iperatori fidi et sincerae devotinis exhibeat 
integritatem (10 Feb. 877), in M. G. H, tom. V, pp. 32 – 33 .      
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إلخطير عمى لساف حنا إلثامف، يدؿ عمى أف إلبابا وسع مدإركو بأف إلمسيحييف 
لمقصود بيـ حمفاء إلمسمميف في إيطاليا، سوإء مف حكاـ إلمدف إإليطالية، إألشرإر، وإ
 .د خطًرإ عميو مف إلمسمميف أنفسيـوغيرىـ مف إلمدف إلتجارية، ىـ أش فيأو تجار أمال

ولـ تتوقؼ محاوالت إالستغاثة مف إلبابا حنا إلثامف، حيث ذكرت إلمصادر 
 بطرس أسقؼ فوسومبورف إلمعاصرة أف وفًدإ مف إلبابوية برئاسة كؿ مف

Peter bishop of -Fossombrone وبطرس أسقؼ سينيجاجميا ، bishop of 
Sinigaglia  قد وصبل إلى مدينة كومبيانيCompiègne -  في -شماؿ فرنسا 

ـ الستدعاء إإلمبرإطور شارؿ إألصمع، لموفاء بقسمو في إلدفاع 988إلسابع مف أبريؿ 
مسمميف إلذيف ييددونيا، ووردت إألخبار أف إلبابا عف كنيسة روما، وإلقضاء عمى إل

جنوب غرب لمباردي  – Paviaحنا إلثامف سيقابؿ إإلمبرإطور شارؿ في مدينة بافيا 
قاـ إلبابا وإإلمبرإطور في بافيا إنتظاًرإ لوصوؿ بوسو أؼ بروفانس وإلنببلء برنارد  -

إلثانى أؼ جوثيا ـ(، وبرنارد 975–997) Bernard Plantapilosaببلنتابيموسا 
Bernard II of Gothia .ـ(، ولكف طاؿ إالنتظار دوف فائدة بعد أف تآمر 9:8)ت

إلنببلء عمي إمبرإطورىـ، دوف إعتبار لو أو لمبابا إلذي خاب أممو في أي نجدة  لو، 
ورحؿ خالى إلوفاض عائًدإ لروما، تمؾ إلمدينة إلمنكوبة بتيديدإت إلمسمميف، ولـ يمبث 

 . (34)و إإلمبرإطور شارؿ، مصاًبا بالحمى وبالحسرة مف خيانة رجاؿ دولتوأف مات حميف
حينما فشمت إستغاثات إلبابا حنا إلثامف وضاؽ عميو إلخناؽ مف تيديدإت 

ألؼ   ية لممسمميف قدرت بػ خمس وعشريفإلمجاىديف إلمسمميف، إضطر لدفع جز 
إلبابا بتمؾ إلجزية إلتي  سنويًّا وقد إعترؼ silver mancusi (35)منقوشة مف إلفضة  

                                                           

(34)  The Annals of st. Bertin , pp. 199 – 202 .                                                                                      
بنس  41جرـإ مف إلذىب، أو ما يكافئ  5.36ة كانت سائدة في إلعصور إلوسطى، وكانت تقدر بػ  ىي عمم (35)

، وأحيانًا يساوي 3وفي نياية إلقرف إلثامف في عيد إألسرة إلكارولنجية  كاف إلبنس يكافئ  –مف إلفضة  جرـإ
ى إف منطوؽ كممة ، حيث ساد إعتقاد أنيا تكافئ دينار ذىب مف إلعممة إإلسبلمية، حت-جرـإ  2.81

mancus  مأخوذة مف إلكممة إلعربية "منقوشة"، لئلشارة إلي إلنقش إلموجود عمي إلعممة، وكانت وحدة
 إلمنقوشة أخؼ وزًنا مف إلصولدي إلبيزنطى. إنظر:



 

 د. إيمان عبدالتواب خالوى ــــــــــ م6102اجلزء الثاوٍ: ( 62لعذد )ا -جملة املؤرخ العربٍ

 - 291 - 

 

 Carlomanيتوجب عميو دفعيا سنويًّا في خطابو لممؾ إيطاليا إلجديد كارلوماف 
ـ، قبيؿ توجيو إلى فرنسا في 989وإلخطاب مؤرخ بشير مايو  (36)ـ( :98 -988)

 .  (37)رحمة تستيدؼ إلحشد إلعسكري لمموؾ إلغرب إألوروبى ضد إلمسمميف  
لبابا حنا إلثامف إلجزية إلسنوية لممسمميف سابقة خطيرة وجدير بالذكر أف دفع إ

وميينة لمبابوية . وعمي إلرغـ مف أف إلبعض قد يرى أف تمؾ إألموإؿ ما ىى إال إتاوة 
فرضيا إلمسمموف عمي روما، لكف إنصافًا لمجاىدي إألغالبة يجب إإلقرإر أف إألموإؿ 

توح إإلسبلمية عرض إلديف حركة إلف فيحد ذإتيا؛ ألف إلفيصؿ  فيلـ تؾ ىدًفا 
                                                                                                                                                    

Mark Blackburn , Philip Grierson : Medieval European Coinage " The 
Early Middle Ages 5 th -10 th Centuries " , Vol. 1, Cambridge 
University Press , Cambridge , 1991 , p. 327 .    

وىو إالبف إألكبر لمويس إأللمانى و  Carloman of Bavariaيعرؼ كذلؾ باسـ كارلوماف أؼ بافاريا  (36)
ثانى ليكوف إبنة كونت بافاريا، وبموت أبيو أصبح ممؾ بافاريا، وقد إختاره إإلمبرإطور لويس إل Emmaإما 

ـ  بمباركة إلبابا حنا إلثامف، وىو ما 986خميفتو في إيطاليا مف بعده، لكف شارؿ إألصمع أخذ إيطاليا 
ـ ، ولكنو أصيب بمرض أصابو 988جعمو يسعى الستردإد حقو بالقوة وسعى الجتياح إيطاليا عاـ 

يس، وتنازؿ عف إيطاليا ألخيو بالعجز وإضطر لمتخمي عف ممتمكاتو، فتنازؿ عف بافاريا ألخيو إلصغير لو 
 :إلسميف . لمزيد مف إلتفاصيؿ إنظرشارؿ 

The Annals of st. Bertin , pp. 202 – 203 ; C. W. Previté-Orton : 
Shorter Cambridge Medieval History,: Vol. 1 " The Later Roman 
Empire to the Twelfth Century " , Cambridge university press , 
Cambridge , London , New york , 1975 , pp.350 – 351 . 

(37)  Iohannes VIII papa: Iohnnes VIII papa Kaolomanno regi scribit se et 
paganorum persecution, quibus censum vigintiquinque milium mancusorum 
solverit, et Lamberti ac Adelberti marchionum fraude impetitum navale iter in 
Franciam aggressum esse ad synodum celebrandam Petrum presb. card 
commendat. (Mai 878), in Reg. Iohn. VIII , ed. Casp , in M. G. H, tom. V, 
pp. 85 – 86 ; Ferdinand Gregorovius : History of the City of Rome in the 
Middle Ages , vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge , 2010, p. 184 
.                                        

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C.+W.+Previt%C3%A9-Orton%22
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عمى أىؿ إلببلد أو دفع إلجزية، وعمى أية حاؿ، فمف إلمؤكد أف إلبابا حنا  إإلسبلمي
دفع إلجزية سنويًّا لممسمميف، ولكنو إعتبر إألمر  فيإلثامف لـ يكف ينتوي إالنتظاـ 

ميمة اللتقاط إألنفاس وشرإء إلوقت، حتى يتسنى لو إلرحيؿ عف روما، وتركيا آمنة 
مف إليجمات إلمتتالية لؤلغالبة، بينما يسعى ىو جاىدًإ لحشد أمرإء ومموؾ إلغرب 
إألوروبي ضد إلمسمميف في جنوب إيطاليا وصقمية، وىو ما يمكف إعتباره خطأ 
إسترإتيجيًّا وقع فيو إلمسمميف، حينما لـ يستغموإ فترة توإجد إلبابا حنا إلثامف خارج 

إضي إلبابوية لممسمميف، عمى إعتبار أف حشد إلبابا إألرإضي إإليطالية، إلخضاع إألر 
يترتب عميو سحب إلمسمميف لتعيدإتيـ بعدـ  عدإئيلمموؾ إلغرب إألوروبي عمؿ 

 . تمقييـ أموإؿ إلجزية مف إلبابويةمياجمة روما بعد 
بيد أف ىناؾ رأًيا جديًرإ بالمبلحظة ورد في إحدى إلدرإسات حوؿ سياسة إلبابا، 

اسة إلبابا لـ تستطع إلتفريؽ بيف حماية إلواليات إلبابوية في إيطاليا، حيث يؤكد أف سي
إلرسولى في روما، وأف ىذإ إلخمط أدى إلى إستنزإؼ إلخزإنة  إلكرسيوبيف حماية 

، حينما تسرع في دفع إألموإؿ لحمفائو وأعدإئو عمي Papal Patrimony (38)إلبابوية 

                                                           

مة، فإف إإلمبرإطور قنسطنطيف أباح إلمزعو  Donation of Constantineوفقًا ليبة قنسطنطيف  (38)
لمبابوية أف تمتمؾ أرإضى وممتمكات في وسط إيطاليا، بحيث يكوف ليا حؽ إلتصرؼ في إلدخؿ 
وإألموإؿ إلتي تأتي منيا، بوصفيا أرإضى تابعة لمقديس بطرس، وبمرور إلوقت سارت بعض عائبلت 

رإضي أو أف بعض إلعائبلت إنقرضت إلنببلء دإخؿ وخارج إيطاليا عمى حذو قنسطنطيف، وتبرعت باأل
آلت ممتمكاتيـ  وبالتاليولـ تترؾ ورثة ألرإضييا في إيطاليا بفعؿ إلحروب أو إلغزوإت إلجرمانية، 

لمبابوية، وقد ترتب عمى ذلؾ أف تدفقت إألموإؿ عمى خزإنة إلبابوية سوإء مف إلضرإئب أو أموإؿ 
ا، وصقمية، وأنطاكيا، وآسيا إلصغرى،  وفي منطقة يطاليإإليجارإت، وقد إنتشرت تمؾ إلممتمكات في إ

ىيبو في شماؿ أفريقيا، وأرمينيا، بيد أف تمؾ إلممتمكات مع بدإية إلقرف إلسابع توقفت عمي أف تمنح 
لمبابوية في روما، حيث كاف يفضؿ أف تمنح لكنيسة إلقسطنطينية، ومع إتساع حركة إلفتوح إإلسبلمية 

إلي أف إستطاع  في يد إلمسمميف فقدت إلبابوية جزءًإ كبيرًإ مف دخميا،وسقوط صقمية وجنوب إيطاليا 
إلنورماف أف يستعيدوإ تمؾ إلممتمكات مف إلمسمميف، فحكموإ جنوب إيطاليا وصقمية بوصفيـ تابعيف 

 . لمزيد مف إلتفاصيؿ إنظر:إقطاعييف لمبابوية 
Robinson I. S.: Reform and the Church  (1073 -1122 ), in  N. Cam. Med. His 
, vol. 4 , Cambridge University Press , Cambridge , pp. 288 – 289 .  
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ى إلتحالفات إلسياسية، وىو إلرأي إلذى إلسوإء، كما أف إلبابا أخطأ في حساب جدو 
توإفؽ مع إلمؤرخة باربرإ كيرتس حينما أكدت أف إلبابا حمؿ إلخزإنة إلبابوية فوؽ 
طاقتيا في إلوقت إلذي أصبحت مدينة روما غير آمنة وطاردة لمسكاف بسبب ىجمات 

 . (39)إلمسمميف إلمتتالية 
إلمحنة بمحصمة خطيرة؛ وىى  وخبلصة إلقوؿ إف إلبابا حنا إلثامف خرج مف ىذه 

ضرورة خمؽ وحدة مسيحية لمتصدي لممسمميف، وأف ىجمات إلمسمميف عمي إيطاليا ما 
كما إعتاد أف يكرر في مرإسبلتو  –ىي إال عقاب إليي نزؿ عمي إلمسيحييف إألشرإر 

وبالتالي كاف إلتشخيص إلمنطقى لحؿ إألزمة ىو منع إلتحالفات بيف إلمسمميف  –
إيطاليا، ولكف كيؼ إلسبيؿ ليذإ في إلوقت إلذى ييروؿ أمرإء  فيسيحية وإلقوي إلم

إيطاليا إلي مموؾ إألغالبة لعقد إلمعاىدإت وإلتحالفات معيـ ؟!، ومف إلبدييي أف إلبابا 
حنا إلثامف كاف يعمـ جيًدإ أف كؿ طرؼ لديو مخططات وأجندة خاصة بو؛ وبالتالي 

بادلة، إعتقد إلبابا أنو قادر عمي تمطيؼ ىناؾ حالة مف إلتربص وعدـ إلثقة إلمت
إألجوإء وتقريب وجيات إلنظر، عف طريؽ إستيعاب إألولويات إلممحة وترتيبيا بشكؿ 
يقترب مف إرضاء جميع إألطرإؼ، وىى معركة سياسية كاف حنا إلثامف مضطًرإ 

 لخوض غمارىا .
 سُاسة البابا حىا الثامه مع مذن عصبة كامباوُا .

يسعى إلبابا لمظفر بو، ىو تحالؼ مدف كامبانيا؛ ألف ىذإ إإلقميـ  كاف أىـ تحالؼ
جنوب إيطاليا وصقمية، وىو  فيفي موقع إسترإتيجي بيف إلبابوية في روما، وإلمسمميف 

 يضـ مدف 
، إلتي كانت جميعيا lernoSa، سالرنو في، جايتا، نابولى، إمالCapuaكابوإ  

ببل إستثناء موقعة عمى معاىدة سبلـ مع إلمسمميف، لدرجة أنو حينما وردت سفارة مف 
إإلمبرإطور إلبيزنطي باسيؿ إلمقدونى لطمب دعميـ في حروبو مع إلمسمميف في عاـ 

كاف  إلذيـ، رفضوإ بشكؿ قاطع، لكف إألمر إختمؼ تماما مع إلبابا حنا إلثامف 987
                                                           

 (39) Engreen , Fred E. : op.cit. ,pp. 328 – 329 ; Barbara Kreutz : op. cit. , p. 57 .       

https://en.wikipedia.org/wiki/Capua
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ـ، وجاء بنفسو إلي كامبانيا لمتابعة 986ـ بشأف إلتحالؼ بعد حصار روما يرإسمي
بنقؿ وعودىـ مف حيز إألقوإؿ إلي حيز  إقناعيــ، وإستطاع  987إألمور عاـ 

ـGuaifer of Salerno (972-991 )-جويفار حاكـ سالرنو إألفعاؿ، حينما قاـ 
 .  (:3)إعبلًنا لمحرب بقتؿ عدد كبير مف إألسرى إلمسمميف بحوزتو، فيما يشبو 

ذإ  تناولنا موقؼ مدف تحالؼ كامبانيا، سنجد أنيا كانت أشبو ما تكوف بالجزر  وإ 
إلمنعزلة  فمكؿ منيا سياسة مزدوجة إلمعايير ويحارب كؿ منيـ إآلخر . فعمي سبيؿ 

 Sergius II ofيحكميا سرجيوس إلثاني  إلتيدوقية نابولي إلمثاؿ سنجد أف 
Naples (981- 988وكاف يرغب بتقوية موقفو في إيطاليا، ـ )حفاظ عمى بال

وصفو في  إلثانيعبلقات ودية مع إألغالبة، لدرجة أف إإلمبرإطور إلكارولنجى لويس 
ـ، بأف سرجيوس جعؿ إلمنطقة مف نابولي إلى بالرمو، كأنيا جزء مف 982عاـ 

وشجع أخاه  أفريقيا فاستحؽ بذلؾ أف يصدر إلبابا حنا إلثامف ضده قرإر إلحرماف،
ـ( أف يخمعو 989- 9:9) Athanasius II of Naplesإألسقؼ أثناسيوس إلثاني 

عف إلعرش، وقد أثبت أثناسيوس تأييده لممشروع إلبابوي بسمؿ عيف أخيو، وتسميمو 
ليعتمي عرش نابولي مقابؿ تعيده بقطع إلعبلقات مع  لمبابا حنا إلثامف في روما،

لبابا إلشرعية، بؿ وأرسؿ لو دعًما مالًيا يقدر بػألؼ إلمقابؿ أعطاه إ فيإلمسمميف، و 
لدعـ إنقبلبو عمي أخيو سرجيوس، وىو ما جاء عمى لساف إلبابا  منقوشةوأربعمائة 

، ومف إلمؤكد أف (41)ـ989نفسو حينما أرسؿ خطابًا ألثناسيوس يخبره بيذإ في يناير 

                                                           

(3:)  Erchempert's History of the Lombards of Benevento , p. 188 ; Barbara 
Kreutz : op.cit. , p.58. 

(41)  Ibid., pp. 189, 196; Iohannes VIII papa: Iohnnes VIII papa Athanasium 
episcopum Neapolitanum ob excommunicationem , et deiectionem fratris 
sergii collaudat, 1400 mancusos mox se daturum esse promittit petrum 
diaconum latorum praesentium commendat (Jan. 878), in M. G. H , tom. 
V, pp. 72 – 73 ; Ludovici II Imperatoris epistola ad Basilium I  Imperatorem 
Constantinopolitanum Missa  871  , op. cit., pp. 393 – 394 .         
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كاف بيدؼ دعـ إلمشروع  في دعـ أثناسيوس إلبابا حينما أرسؿ ىذه إألموإؿ إلنفاقيا
 إلبابوى ضد إلمسمميف .

وعمي إلنقيض تماًما مما توقعو إلبابا حنا إلثامف، قاـ أغمب مدف إلتحالؼ بخرؽ    
  Pulchariusإالتفاؽ حينما دخؿ أثناسيوس حاكـ نابولي، بولكاريوس حاكـ أمالفي

الؼ مع في تحـDocibilis I of Gaeta (978- :17 )ودوسيبيميس ـ(، :98 -983)
إلمسمميف وىو ما ثبت معرفة إلبابا بأدؽ تفاصيمو، حينما ذكره في خطاب مؤرخ بشير 

. ومف إلمبلحظ ىنا أف إلبابا حنا إلثامف كاف في حالة تشدد مبالغ فيو، (42)ـ :98سبتمبر 
تجاه أية محاولة لمتقارب بيف مدف إلتحالؼ وإلمسمميف، وفي حالة إنكار تاـ ألية ضرورة 

تدعى ذلؾ، وىو ما يعد موقًفا متناقًضا؛ ألف إلبابا شخصيًّا سمؾ ىذإ إلمسمؾ مف سياسية تس
قبؿ حينما إضطرتو إلظروؼ وىادف إلمسمميف ودفع ليـ إلجزية، وربما إعتقد إلبابا أف حكاـ 
نابولي وجايتا وأمالفي بإمكانو إلوثوؽ بيـ لكونيـ رجاؿ ديف وحكاًما في نفس إلوقت، لكف 

 أثبتت أنيـ كانوإ سياسييف أكثر مف كونيـ أساقفة . إلتجربة إلعممية
مع إلمسمميف أف أصدر إلبابا حنا إلثامف  فيترتب عمي تحالؼ جايتا ونابولى وأمال

ـ، وكاف أكثرىـ تنازاًل وتفريطًا إألسقؼ أثناسيوس :98قرإر إلحرماف ضدىـ في عاـ 
نابولي إلذي إنطمقوإ  حاكـ نابولى إلذى سمح لممسمميف ألوؿ مرة أف يستخدموإ ميناء

وسط  – Spoletoمنو لمياجمة بنيفنتو إلتى أطاحوإ بيا، وكذلؾ فعموإ في سبوليتو 
ـ، وىو ما دفع إلبابا إلى 991حتي وصموإ إلى مدينة روما نفسيا في عاـ  -إيطاليا 

                                                           

(42)  Iohannes VIII papa: Iohnnes VIII papa Athanasium episcopum Neapolitanum , 
Petrum episcopum et Pulcarim peraefecturium Amalfitanos, episcopum 
Caietanum et Docibilem et Iohannem hypatos paribus hortatur , ut tandem 
aliquando foedus ictum cum saracenis usque ad 1 Decebris 879 dissolvant; 
Pulcarim praeterea ab infestatione Pandenulfi Capuani iudicis dehortatur (Sept. 
879), in Reg. Iohn. VIII , ed. Casp, in M. G. H, tom. V, pp. 204 – 205.       
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ضد  Anathema (43)تصعيد موقفو فحوؿ قرإرإت إلحرماف إلى قرإرإت بالمعنة 
ـ، لكف إلمثير لمدىشة أف 992إلخصوص حيث لعنو في  أبريؿ أثناسيوس عمى وجو 

ـ  لكى 993أثناسيوس وإصؿ إلتصعيد مف جانبو وأرسؿ سفرإء إلى صقمية عاـ 
.  (44)يستدعى إلمسمميف لمساندتو في حروبو كما أكد إلرإىب إرشمبرت في حوليتو 

بتيا عمي حكاـ ىـ لكف تمؾ إلعقوبات وإلتيديدإت إلبابوية بالحرماف وإلمعنة  رغـ صعو 
 في إألصؿ رجاؿ ديف، لـ تسفر عف شيء إال مزيد مف إلتقارب مع إلمسمميف . 

 -Landulf II of Capua  (974وبالنسبة إلى كابوإ فكاف يحكميا إألسقؼ  الندولؼ 
ـ، 988ـ(، وعمى إلرغـ مف نقضو إليدنة مع إلمسمميف إرضاًء لمبابا حنا إلثامف في عاـ :98

إلبابوية لو نفقات إلجيش وإألسطوؿ . لكف إلوقت لـ يميمو كثيًرإ؛ إذ توفي عاـ  مقابؿ أف تدفع
عمى حكـ  Pandenulf ، وباندينولؼ Lando IIـ، ليتصارع مف بعده إبنا أخويو الندو:98

 Guaifer of-إلمدينة، وأصبحت مطمًعا لمدف إلتحالؼ لدرجة أف حاكـ سالرنو جويفار 
Salerno (972-991 بمساعدة )أسطوؿ مف إألمالفييف قاما بحصار مدينة كابوإ في عـا ـ

                                                           

وىى وإحدة مف أىـ ثبلث عقوبات إستخدمتيا  ،مصطمح يعني إلمعنة Anathema  ألناثيماإ (43)
 ،Interdictوإلطرد  ،Excommunicationاف لمعاقبة إلخارجيف عنيا وىى : إلحرم ،إلكنيسة
وتعتبر تمؾ إلعقوبة أشد قسوة وصرإمة مف عقوبة إلحرماف بنوعييا سوإء إلكبرى أو  ،وإلمعنة

ويعتبر إلبابا حنا إلثامف مف أكثر بابوإت إلقرف إلتاسع إلميبلدي  إستخدإما لتمؾ  ،إلصغري
اف إلحرماف ىو إستبعاد مف إلمجتمع وقد أوضح معناىا بأنو إذإ ك ،إلعقوبة ألغرإض سياسية

وإلمقصود ىنا إلكنيسة  ،إلكنيسة كأفرإد، فإف إلمعنة ىي إستبعاد عف جسد إلمسيح وإألخوة في
 بالمعنى إلمادى وإلروحى . إنظر :

                                              Article of Anathema : in  Cath. Ency. 
 (44) Iohannes VIII papa: Iohnnes VIII papa omnibus episcopis vicinis nuntiat 
Athanasium episcopum Neapeolitanum ob foedus cum Saracenis 
factum nec disruptu, praecipue ob argentum ex praeda eorum 
acceptum, excommunctum esse (Apr. 881), in Reg. Iohn. VIII, ed. 
Casp, in M. G. H, tom. V, p. 246; Erchempert's History of the 
Lombards of Benevento, pp .196, 204.                          
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ـ ، ورغـ تدخؿ إلبابا يوحنا وتيديده بقرإر إلحرماف لكؿ مف الندو وباندولؼ حتى يوقفا 991
رفع  دوسالرنو، إال إنيما عادإ لمحاربة كؿ منيما لآلخر بمجر  فيإلنزإع ويتوحدإ معًا ضد أمال

لبابا حنا إلثامف جاء بنفسو مرتيف إلى كابوإ وتدخؿ إلحصار عف كابوإ، وعمى إلرغـ مف أف إ
 . (45)لحؿ تمؾ إلنزإعات 

بولكاريوس  فكانت في تصرفات أمالفي وحاكميا إلكبري، لصدمةأما إ
Pulcharius  (983- 98: ،)تعامؿ مع إلبابا بمنطؽ إلتجار، ففي إلوقت  إلذيـ

لمخروج في حممة بحرية  مف إلفضة  دفع لو حنا إلثامف مبمغ عشر آالؼ منقوشةإلذى 
عشر ألؼ  إثنتيخبلؿ عاـ، لكنو ماطؿ وطالب بزيادة إلمبمغ إلى ضد إلمسمميف 

منقوشة ، وحينما رفض إلبابا وطالبو برد إلماؿ إمتنع عف ذلؾ، ضارًبا بتيديدإت إلبابا 
بالحرماف أو حتى إلمعنة عرض إلحائط، وقد أميؿ كؿ مف أمالفي ونابولى وجاييتا 

وقد حاوؿ إلبابا فيما بعد أف يأخذ حبًل  ـ لتنفيذ إالتفاؽ،:98وؿ ديسمبر ميمة حتى أ
، وعرض عمييـ رفع قرإر إلحرماف وأف يدفع ليـ عشر آالؼ قطعة فيوسًطا مع أمال

مف إلفضة سنويًّا ويزيد عمييا ألؼ قطعة أخرى، مقابؿ أف يتخمى إألمالفيوف عف 
ذإ لـ يستجيبوإ سيتـ حصارىـ إقتصاديًّا إلتعاوف مع إلمسمميف سياسيًّا أو تجاريًّا،  وإ 
 .(46)ومنعيـ مف إلتجارة مع إلتجار إلمسيحييف 

                                                           

(45)  Ibid. , pp. 194 – 195 , 201 .                                                     
(46) Iohannes VIII papa: Iohnnes VIII papa Athanasium episcopum 
Neapolitanum, Petrum episcopum et Pulcarim peraefecturium 
Amalfitanos, episcopum Caietanum et Docibilem et Iohannem hypatos 
paribus hortatur, ut tandem aliquando foedus ictum cum saracenis 
usque ad 1 Decebris 879 dissolvant; Pulcarim praeterea ab infestatione 
Pandenulfi Capuani iudicis dehortatur  (Sept. 879) , op. cit., pp. 204 – 
205; Iohnnes VIII papa Petrum episcopum et Pulcarium et populum 
Amalfitanum hoortatur, ut a foedere Saracenorum tandem recedant, 
annuam pecuniam et insuper donum 1000 mancusorum eis promittit, 
alioquin eis anathema et  mercatus impedimenta minatur (Dec. 879) , 
in Reg. Iohn. VIII, ed. Casp, in M. G. H , tom. V , pp. 218 – 219 .                                                                                                                           



 

 د. إيمان عبدالتواب خالوى ــــــــــ م6102اجلزء الثاوٍ: ( 62لعذد )ا -جملة املؤرخ العربٍ

 - 298 - 

 

وىناؾ مبلحظة غاية في إلخطورة يمكننا أف نستشفيا مف تيديدإت إلبابا حنا  
إلثامف، وىى إرىاصات فكرة " إلحصار إالقتصادي لممسمميف "ولمف يتعاوف معيـ 

تيا إلبابوية وأوروبا في أوإخر إلعصور، بما ترتب عمى إلسوإء، تمؾ إلفكرة إلتي تبن
عمييا تاريخيًّا وحضاريًّا، مما يدفعنا إلى إلتساؤؿ ىؿ كاف إلبابا بعيد إلنظر إلى ىذه 
إلدرجة ؟!، وىؿ إعتبلؤه كرسى إلبابوية في مدة عشر سنوإت فقط أوجزت في تحديد 

ار إلعدإئي إلذي تجرع طبيعة عبلقة إلمسمميف مع إلبابوية، ووضعتيا في ذلؾ إإلط
 إلمسمموف مرإرتو طوإؿ فترة إلعصور إلوسطى .

ـ، كاف ىناؾ إجماع بيف حكاـ وأمرإء إيطاليا، بتجاىؿ أية 993وبحموؿ عاـ 
مطالب لموإجية إلمسمميف أو نقض معاىدإتيـ، برغـ تمويح إلبابا حنا إلثامف برفع 

ابة لو، وكاف أكثرىـ تعنتًا قرإرإت إلحرماف أو إلمعنة عف إألمرإء في حالة إالستج
التوقؼ عف إلتعامؿ مع إألسقؼ أثناسيوس حاكـ نابولى  حينما طالبو إلبابا ب

ال قرإر إلمعنة سيظؿ وإقًعا عميو وكالعادة لـ يستجب لو . وعموًما فإنو  إذإ إلمسمميف، وإ 
 ما أردنا تقييـ "حمؼ كامبانيا" تاريخيًّا، فمف نجد أفضؿ مف وصؼ إلرإىب إرشمبرت
في حوليتو عف حروبيـ مع بعضيـ إلبعض بأنيا "حرب أىمية مجنونة دإرت بيف 

؛ ألف مدف إلحمؼ حينما تعارضت مصالحيـ، إنقمب أحدىـ (47)إألخوة وأبناء إلعمومة"
عمى إآلخر، وىو ما يحسب  لحكاـ إلمسمميف مف إألغالبة، إلذيف أجادوإ في إدإرة 

دوه مف كيد إلبابا حنا إلثامف بيـ، وجر وإستغبلؿ ذلؾ إلصرإع لصالحيـ، فأبطموإ 
إلنوإيا إلطيبة لمبابا وحدىا ليست كافية، مما يؤكد أف  -حمفائو إلوإحد تمو إآلخر 

 خاصًة إذإ كاف حمفاؤه ينتحروف مف إلدإخؿ، ويجرونو معيـ إلي إلياوية . 
 

                                                           

(47)  Iohannes VIII papa: Iohannes VIII. Athanasio episcopo Neapolitano 
solutionem e vinculo anathematis promittit , si foedus cum Saracenis 
tandem solverit (882) , in Reg. Iohn. VIII, ed. Casp, in M. G. H , tom. V, 
pp. 264–265; Erchempert's History of the Lombards of Benevento, p. 201.              
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 اوهُار مشروع البابا حىا الثامه للقضاء علً مسلمٍ جىىب إَطالُا .
إلمتوقع أف يبحث إلبابا حنا إلثامف عف حميؼ بديؿ؛ عمو يجد منقًذإ  كاف مف   

تحقيؽ أىدإفو، وقد كاف   فيمف تيديدإت إلمسمميف، خاصة بعد أف فشؿ حمؼ كامبانيا 
إإلمبرإطور إلبيزنطى باسيؿ مرشًحا قويًّا ليحؿ محميـ، خاصة أنو سبؽ ورإسؿ حمؼ 

عوىـ لمتحالؼ معو ضد إلمسمميف، لكنيـ ـ؛ ليد986عاـ  فيكامبانيا وأوفد ليـ سفرإء 
وقد تشجع إلبابا حنا إلثامف عمى ىذه إلخطوة،  رفضوإ كما أكد إلرإىب إرشمبرت ،

 Photios I ofخاصة أف مشكمة إالعترإؼ بفوتيوس بطريارؾ إلقسطنطينية 
Constantinople (988 – 997 )كانت عقبة في طريقو، تـ حميا بعد أف  وإلتيـ

ـ بعض إلتنازالت كما وصفتيا إحدى إلدرإسات إلتاريخية إلظيار حسف أجبر عمى تقدي
 . (48)نيتو، حتى يكسب إإلمبرإطور باسيؿ في صفو لموإجية إلمسمميف

وىو ما تجسد في خطابى إلبابا حنا إلثامف؛ حيث وجو إلخطاب إألوؿ إلى 
اركية ـ، وأبدى فيو إستعدإده لبلعترإؼ ببطري991فوتيوس  وىو مؤرخ بشير أغسطس 

فوتيوس، لتحقيؽ إلوحدة وإلسبلـ بيف إلكنيستيف، عمى إلرغـ مف بعض إلقرإرإت إلوإردة 
ـ( وإلتى 98: – 991) Council of Constantinopleفي مجمع إلقسطنطينية 

فوجئ بيا، كما أف مبعوثى إلبابا في إلمجمع إلكنسي وجدإ أنيا ال تتفؽ مع تعاليـ 
ي فيو موجو إلى إإلمبرإطور باسيؿ ومؤرخ بالثالث إآلباء إلرسؿ، أما إلخطاب إلثان

ـ، وطالب فيو بعودة تبعية كنيسة بمغاريا إلي روما، ويشكره 991عشر مف أغسطس 
 .(49)عمى ترميـ أحد إألديرة إلتابعة لمبابوية في إلقسطنطينية 

                                                           

(48)  Ibid. , p. 188 ;                                                                                             
 . 251  ص ،: مرجع سابؽدؿ عبد إلحافظ حمزةعا

(49)  Iohannes VIII papa: photio patriarchae de restituta unitate pacis et concordiae 
gratulatur, de mutatis (in synodo eius Constantinopoli habita a. 879/80) 
statutis quibusdam, quae ipse fecerat, miratur, litteras eius minus humiles 
reprobat, restitutionis eius decretum synodale se  recipere asserit praeter ea, 
quae legati sui contra apostolicam praeceptionem fecerint (Aug. 880) , in 
Reg. Iohn. VIII, ed. Casp , in M. G. H, tom. V , pp. 26 – 28; Iohannes VIII.= 
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بيزنطة إلتى تممؾ إلقوة إلبرية وإلبحرية  فيوعمى إلرغـ مف آماؿ إلبابا إلعريضة، 
لقادرة عمى إلتصدى لممسمميف، إال إف ىناؾ قضية خطيرة ال يجب أف نغفميا، وىى إ

تمؾ إلفترة، يدور محورىا حوؿ  فيأف إلعبلقات بيف إلبابوية وإإلمبرإطورية إلبيزنطية 
قضية مف لو إلسمو وإلتبعية؟ وما قضية فوتيوس وإلقطيعة بيف إلكنيستيف إال تجسيد 

ي أف يصدؽ إلبابا حنا إلثامف أف أي نجاح لئلمبرإطور ليذه إلفكرة، ومف غير إلمنطق
إلبيزنطى باسيؿ في أى معركة مع إلمسمميف يصب في صالح تدعيـ نفوذ بيزنطة في 
إيطاليا، بؿ ىو تمكيف لبيزنطة عمى حساب إلبابوية، وأنيا مسألة وقت حتى يعود 

 إلنزإع عمي إلسيادة إلدينية بيف روما وإلقسطنطينية .
إذ إستنجد  إ ووقعت إلبابوية بيف شقي إلرحى،ألوضاع إلبابوية تدىورً لقد زإدت إ

ـ( في إلتاسع 992- 999) Charles the Fatإلبابا باإلمبرإطور شارؿ إلسميف 
ـ، بسبب توإلى ضربات إلمسمميف عمى ممتمكات إلبابوية في 992وإلعشريف مف مارس 

إلرإىب إرشمبرت "أف إلحرب وسط إيطاليا وإلواليات إلبابوية، في إلوقت إلذي أكد 
إألىمية بيف مدف تحالؼ كامبانيا إزدإدت إشتعااًل مف بنيفنتو حتي سبوليتو إلى روما، 
وقد ترتب عمى ذلؾ إحترإؽ إألديرة إلبندكتية وإلكنائس وإلمدف وإلقرى وإلغابات كؿ 
شيء إحترؽ". وقد عمقت إحدى إلدرإسات عمى ىذإ إألمر، بأنو إستنزؼ إلخرإنة 

، وىو ما يمكف (:4)بوية وما بيا مف أموإؿ؛ ألنو حرميا مف أىـ مصادرىا إلماليةإلبا

                                                                                                                                                    

=Papa imperatoribus (Basilio I et filiis) de pacis soliditate et concodiae 
unanimitate post Photii patriarchae restitutionem gratulatur, gratias agit de 
dromonibus in suum adiutorium missis, de restitutione monasterii Sergii intra 
Constantinopolitanam urbem constituti, de Bulgarorum dioccesis oboedientia 
sibi concessa; auxilium et amorem eorum expetit  (13 Aug. 880)  , in Reg. 
Iohn. VIII, ed. Casp , in M. G. H , tom. V , pp. 28 – 30 .      

(4:)  Erchempert's History of the Lombards of Benevento, p. 196; Iohannes VIII 
papa: Iohannes VIII. papa Karolum (III) imperatorem imprecatur, ut exercitum 
suum quantocius ad succurrendum Romanae ecclesiae contra Saracenos 
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إلتعميؽ عميو بأف حروب إلمسمميف باإلضافة لمحرب إألىمية في إيطاليا، جعؿ ىذه 
إألديرة وإلمدف إلتابعة لمممتمكات إلبابوية غير قادرة عمى دفع إلضرإئب وإلعشور، مما 

 ابوية مف منابعيا .تجفيؼ مصادر دخؿ إلب فيأسيـ 
وعمى صعيد إإلمبرإطورية إلرومانية إلمقدسة، سنجد أف إلبابا حنا إلثامف قاـ   

يوـ عيد إلميبلد مع زوجتو ريتشارديس  فيبتتويج إإلمبرإطور إلجديد شارؿ إلسميف، 
Richardis (992- 999 وبالطبع كاف إلبابا ينتظر منو إلكثير، ويتوقع منو ) ـ

بة إلمسمميف، لتعويض خيبة إألمؿ إلتي الحقت عصبة كامبانيا، إالنخرإط في محار 
وقد تبادؿ إلبابا معيما إلخطابات بيذإ إلشأف؛ حيث جاء في خطاب موجو إلى 

 Liutward ofريتشارديس، ورئيس مستشاري إإلمبرإطور إألسقؼ ليتوإرد أؼ فيرسالى 
Vercelli (992 – 998 وإلخطاب مؤرخ بعاـ )جاء فيو : "أف  ـ، ومف أىـ ما993ـ

إلبابا يبمغيما بمزيد مف إلحسرإت وإلدموع بأف إأللـ يعتصر قمبو، ولـ يعد في عينيو 
يبكي، وأنو حتى لو صرخ بأعمى صوتو مع آرميا، فمف يعطيو أحد إلماء  لكيدموع 

لرأسو أو ينبوع إلدموع لعينو، وأنو في حدإد لخرإب روما بسبب أفعاؿ إلمسمميف، لدرجة 
ؤ عمي إلخروج مف إلمدينة، وأنو صحيح أف إلمدينة كانت ىادئة، حينما أنو ال يجر 

تتويجيما في إلعاـ جاءت إإلمبرإطورة ريتشارديس مع إإلمبرإطور إلى روما ليتـ 
إال إف إلمدينة إآلف مميئة بعوإصؼ مف إالضطياد وإلكرإىية،  –ـ992 –إلماضى 

فيو إلوحيد إلقادر عمي  ذلؾ،  إلتى يجب أف يوإجييا إإلمبرإطور ويقضي عمييا بنفسو
إلذيف يقتموف  -ف إلمسمميف أو حمفائيـ إلمسيحييفسوإء م -حتى يتخمص مف إألشرإر 

معيـ وعظ أو إرشاد، وأف إلبابا لـ  يجديأبناءنا وبناتنا ويدنسوف إلمدينة؛ ألنو لـ يعد 
وأنو  يعد قادًرإ عمى تحمؿ إلمزيد؛ ألف إلموت أفضؿ لو مف إلبقاء في ىذإ إلوضع،

إألفؽ . وقد وجو إلبابا إلى إإلمبرإطور إلتماًسا بالعفو  فييشعر بأف إلموت يموح 
رساليا إلى روما لتكوف تحت  طبلؽ سرإح إإلمبرإطورة إلسابقة إنجمبرجا مف منفاىا، وإ  وإ 
                                                                                                                                                    

transmittat; palmam benedictam ei dirigit (29 Mart. 881), in Reg. Iohn. VIII, ed. 
Casp. , in M. G. H , tom. V , p. 245 ; Engreen  Fred E.: op.cit., p. 328 .                   
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شكوي بسببيا  أيرعايتو، وأنو يتعيد بمنعيا عف إلتآمر ضد إإلمبرإطور، ولف تصميـ 
 .(51)في إلمستقبؿ"

ـ، لـ يتوقؼ إلمسمموف عف 993وبتحميؿ إلخطاب إلسابؽ نستنتج أنو حتي عاـ 
مياجمة مدينة روما وإلتضييؽ عمييا، بمساعدة حمفائيـ مف إألمرإء إلمسيحييف، وأف 
إليأس إستبد بالبابا حنا إلثامف، ولعؿ ليجة إلخطاب تفيد بأنو فقد إلرغبة في إلمقاومة، 

وإحتمالو، بحيث ال يري خبلصًا لو مف حالة وأف إألوضاع أصبحت فوؽ طاقتو 
إال بالموت، وقد يرى إلبعض أف إلبابا  -وصمت إلى إالكتئاب إلمزمف إلتي -إلحزف 

ربما كاف مبالغًا في وصؼ مشاعره، لكف ليجة إلخطاب تنبئ عف إنساف مدمر نفسيًّا 
ذإ قرأنا خطابات إلبابا إلسابقة وإلتى إست فيخاب أممو  نجد فييا مف كؿ مف حولو، وإ 

إلمقاومة،  فيىجمات إلمسمميف، سنبلحظ أنو إما أف يطالب بجنود أو نجدإت ويرغب 
ىذإ إلخطاب يعمنيا صرإحًة بعد أف يأس مف  فيسوإء بالتيديد أو إلترغيب، لكنو 

 إلجميع ، أنو يريد إلموت ليجد رإحتو إألخيرة  وكأنو يتنبأ بنيايتو . 
ـ 993ألسوأ، حتى قتؿ إلبابا نياية عاـ  لقد إستمرت إألحدإث تسير مف سيء

عمى يد بعض رجاؿ إلديف إلمصاحبيف لو، ويشير إلمصدر إلمعاصر أف إلبابا كاف 
يتـ تسميمو بجرعات محددة لـ تقتمو عمى إلفور، وأف إلقتمة رأوإ أنو عاش أكثر مف 

، فانيالوإ عميو بمطرقة ىشمت جمجمتو وقتمتو عمي إلفور، وأف إلقتمة إ ستعجموإ إلبلـز
يمتمكيا، كما أنيـ  إلتيقتمو بتمؾ إلطريقة إلبشعة لرغبتيـ في إلحصوؿ عمى إلكنوز 

 .  (52)إلسيطرة عمى بعض إألسقفيات إلتابعة لمكرسى إلبابوى  فييطمعوف 
                                                           

(51)  Iohannes VIII papa: Queritur nullam sibi contra Saracenorum excursiones opem 
ferri ; rogut ut ub imperatore celeriter posluletr auxilium: legatum suum 
commendat; petit det operam ut Angelberga ab exsilio revoceiur et Romam 
nuittalur (anno 882), in Opuscula et epistoae quae spectant ad causam 
Hincmari Laudunensis Joannes VIII Pontifex Romanus, in PL. tomus 126, 
Excudebatur et venit apud J. P. Migne,  1852  , pp. 949 – 950 .        

(52)  The Annals of Fulda , p. 106 .                
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عند ىذإ إلمنحنى إلخطير يجب إلتنويو إلى أف إلبابا حنا إلثامف، ىو أوؿ بابا يتـ 
ييف كاثوليؾ، وىو أمر جمؿ وخطير لـ يكف لو سابقة قتمو في إلتاريخ عمى يد مسيح

يحتذي بيا، صحيح أف ىناؾ عشرإت إلبابوإت تـ قتميـ في إلقروف إألولى، لكنيـ كانوإ 
شيدإء تـ قتميـ عمى أيدى حكاـ أو أباطرة وثنييف، أما أف يقتؿ عمى يد مسيحييف 

و ثمًنا لسياساتو إلدإخمية كاثوليؾ، فتمؾ إشارة خطيرة  بأف إلبابا حنا إلثامف دفع حيات
وإلخارجية إلتي ترمي إلى إلقضاء عمى إلمسمميف، فالمصدر إلمعاصر يؤكد أف إلبابا 
كاف يتـ تسميمو بالبطيء، وربما كاف إلمحرض مف إألمرإء وإلحكاـ إلذيف أمطرىـ 
إلبابا بقرإرإت إلحرماف وإلمعنة، وأف قاتمو إلذي إستعجؿ  موتو، ما ىو إال فرد في 

طويؿ مف إلقتمة؛ إلذيف تيقنوإ بأف كؿ ىذه إلمشكبلت لف تحؿ إال بقتؿ إلبابا حنا صؼ 
إلثامف، وميما كاف إلتبرير لتمؾ إلجريمة إلنكرإء، فإف حنا إلثامف كاف مخمًصا لفكرتو 

 ىيإكتسبيا  إلتيبالقضاء عمى إلمسمميف وطردىـ مف جنوب إيطاليا، وأف إلعدإوإت 
إلخزإنة إلبابوية،  فيسبيميا ما  فيسار خمفيا وأنفؽ  إلتي نتيجة مباشرة ليذه إلفكرة،

وعمى إلرغـ مف إخبلصو وحسف نوإياه تجاه إلبابوية وإلغرب إألورويى، إال إف نيايتو 
أوإخر أيامو إنساًنا مكتئًبا مستنزًفا ماديًّا ومعنويًّا؟ لدرجة أنو  فيفسرت لنا لـ كاف 
إألصؿ مف  فيف أموإؿ وكنوز ىي رحبلتو وأسفاره ما تبقى م فييصطحب معو 

ييدد إلمسمموف بدخوليا في  إلتيروما،  فيممتمكات إلبابوية، لكنو ال يأمف عمي بقائيا 
أية لحظة، مما جعمو مطمًعا لحاشية مف إلخائنيف وإلمصوص إلذيف كاف بعضيـ 
لؤلسؼ رجاؿ ديف بدليؿ ما ذكره إلمصدر بأف بعضيـ كانوإ رجاؿ ديف طامعيف في 

فقتموه   -كما سبؽ إلذكر  -إلبابوي  لمكرسيعمي بعض إألسقفيات إلتابعة  إلحصوؿ
عقود مف إلظبلـ وإلمستقبؿ إلمجيوؿ . لكنو وعمى  فيبوحشية وىمجية أدخمت إلبابوية 

يجب أف يسير عمييا خمفاؤه  إلتيإلرغـ مف نيايتو إال إنو رسـ إلطريؽ وحدد إلسياسة 
 مسمميف . تعامميـ وعدإئيـ لم فيمف إلبابوإت 
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