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نمو الدول األوربیة بین القرن الحادي عشر وأواخر القرن 

  الخامس عشر

  انكلترا بین القرن الحادي عشر واواخر القرن الخامس عشراوًال: 

كان الكلتیون یســـــــــــــكنون انكلترا قبل الغزو الروماني، ویرجع اصـــــــــــــلهم إلى منطقة   

ــــة انكلترا، واحتفظ  البحر المتوســـــــــــــــط. وفي القرن األول ق . م غزت الجیوش الرومــــانی

لالنســـــــــــحاب بعد الرومان بنوع من الســـــــــــیطرة حتى القرن الخامس المیالدي إذ اضـــــــــــطر 

تعرض اإلمبراطوریة الرومانیة لهجمات البرابرة. والمالحظ ان السكان لم یتاثروا بالحضارة 

  الرومانیة وذلك لبعد المراكز الحضاریة من جهة ولبدائیة الشعوب من جهة اخرى.

هـاجمـت القبـائـل الجرمانیة انكلترا بعد انســـــــــــــــحاب الرومان، ونجح هؤالء في اقامة   

لت في حروب طویلة أو في اوائل القرن التاســــــــــــع المیالدي اســــــــــــتطاعت ممالك عدة، دخ

  مملكة ویكس فرض سیطرتها على بقیة الممالك.

تعرضـــــــت انكلترا في القرنین التاســـــــع والعاشـــــــر إلى هجمات الفایكنك ونجح حاكم   

نشـــــــب صـــــــراع حول العرش انتهى  1066مملكة وبیســــــكس في التصـــــــدي لهم. وفي عام 

اندیا . یعد (ولیم الفاتح) من الشــــــــــــــخصــــــــــــــیات البارزة في العهد یســــــــــــــیطرة ولیم دوق نورم

الوسـطى، وهو في االساس تابع اقطاعي لملك فرنسا، فهو حاكم مقاطعة نورماندیا احدى 

  اهمها: 1066المقاطعات الفرنسیة ، قام باعمال عدة منذ فتحة النكلترا عام 



د الدنیوي ، وقتقویة الســـــــــــــــلطة الملكیة على حســـــــــــــــاب التیالء المملكة الدیني و  -1

اعتبر ولیم جمیع القالع في انكلترا منــذ البــدایــة قالعــًا ملكیــة ، ومنع بنــاء أي 

  قلعة جدیدة اال بموافقة الملك.

منع الحروب الخاصــــة وهي تلك الحروب التي اعتاد ان یشــــنها التیالء بعظهم  -2

  ضد البعض االخر.

ور االقطاع في العصـــــكان االقطاع الذي طبقه ولیم في انكلترا نموذجًا لمفهوم  -3

الوســــــــــــطى، فمنذ فتحه النكلترا اعتبر جمیع األراضــــــــــــي ملكًا للملك. ثم وزعها 

على كبـار اعوانــه الــذین قـاموا بتوزیعهـا على اتبــاعهم. وهكــذا ، ولكن ولیم الزم 

 الجمیع باداء یمین الوالء المباشر له دون سوه.

دون  أي امر بابويلم تكن التكنیســـــــة بعیدة عن ســـــــیطرة ولیم، فقد منع االخذ ب -4

 مصادقته علیه، كما منع االعتراف بسیادة البابا دون موافقته شخصیًا.

قام باصــــــــالحات كثیرة في الكنیســــــــة، فقد فصــــــــل المحاكم الدینیة عن الدنیویة  -5

وشـــــــــــــــجع على االكثـــار من عقـــد المجـــامیع الـــدینیـــة واكثر من بنـــاء الكنـــائس 

 واالدیرة.

مجلس في البالدن وانشـــــــأ مجلس الملك قام ولیم بحل مجلس واتیان وهو اكبر  -6

، وهو مجلس اقطاعي یتألف من كبار االقطاعیین أو االتباع المباشـــــــــــــرین له 

وكبــار الموظفین، ویجتمع هــذا المجلس ثالث مرات في الســـــــــــــــنـــة، ویمكن ان 

یـــدعى إلى االجتمـــاع في أي وقـــت یشــــــــــــــــاء الملـــك، وفرض ولیم على جمیع 

 له. الحاضرین اداء یمین الوالء االقطاعي

من اهم انجـازات ولیم قیامه باجراء مســـــــــــــــح شـــــــــــــــامل لموارد انكلترا البشـــــــــــــــریة  -7

 واالقتصادیة في كتاب دومزدي .

فخلفـــه ابنـــه ولیم الثـــاني في حكم انكلترا، وقـــد حكم  1087توفي ولیم الفـــاتح عـــام      

لمدة ثالث عشـرة سـنة تمیز حكمه بالقسـوة وسـوء المعاملة، وقتل بطریقة یكتنفها الغموض 

 خلفه اخوه هنري األول.ف



  ھنري األول:
) حتى 1135-1100ســــــــــــــــاد العــدل واالمن ارجــاء انكلترا في عهــد هنري األول (  

  اطلق علیه اسد العدالة، قام باصالحات عدیدة اهتمت اغلبها بالنظام اإلداري والقضائي:

ازدادت اهمیــة المحــاكم الملكیــة وقــل شــــــــــــــــان المحــاكم االقطــاعیــة وكثر عــدد  -1

قضایا التي تعرض امام مجلس الملك وقد ظهرت هذه المحاكم في الحاالت وال

طول البالد وعرضــــها للنظر في القضــــایا المدنیة والجنائیة المعروضــــة امامها 

وشاع استقدام الرث وهو امر ملكي خاص یحصل علیه المرء فیستطیع سحب 

  قضیته من المحكمة االقطاعیة وغرضها امام المحكمة الملكیة.

بــــــالغــــــة االهمیــــــة في عهــــــد هنري األول تطور القــــــانون العــــــام من االمور ال -2

والمقصـــــــــودیة مجموعة القوانین الســـــــــاریة في انحاء المملكة عامة، وهو قانون 

الملــك الــذي تجــاوز الطبقــات ویتجــاوز العــادات، وینطبق على جمیع ســـــــــــــــكــان 

  البالد بصرف النظر عن انتماءاتهم العنصریة والطبقیة.

مصـغر باالضافة إلى مجلس الملك الذي انشأه والده انشـأ هنري األول مجلسـًا  -3

ولیم، ویتألف هذا المجلس من مســــــــــتشــــــــــاري الملك ورجال البالد وكان مالزمًا 

 للملك بشكل دائم.

لم یترك هنري بعـد وفـاتـه وریثـًا من الـذكور، فاوصـــــــــــــــى بالعرش البنته ماتلدا واخذ      

ان ما حدثت بعد وفاته واســــتمرت العهود الالزمة من تیالء المملكة اال ان الفوضــــى ســــرع

لمدة تســعة عشــر عامًا إذ اخلف التیالء في عهدهم واختاروا ســتیفن ابن اخت هنري الذي 

نجح في االســــــــــــتیالء على العرش ودحر ماتلدا، ولم یبقى االخیر بالحكم بســــــــــــبب الحرب 

ــدا انتهى النزاع بــاالتفــاق على اح فــاظ تالتي تبنتهــا بعض التیالء المــدافعین عن حق مــاتل

ســـــــــــــــتیفن بـالعرش على ان یخلفه هنري الثاني ابن ماتلدا، وبعد عام واحد توفي ســـــــــــــــتیفن 

 فاعتلى هنري العرض.

  
 


