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  المحاضرة الثانیة/ھنري الثاني:

یعد هنري الثاني من اعظم ملوك انكلترا في العصــــــــــــــور الوســــــــــــــطى، ورث امالك   

واســــعة من والدیه، فضــــًال عن االمالك التي حصــــل علیها من زوجته الیتور وریثة عرش 

اكوتین. من ممیزات عهده ازدیاد الســـــــــــــلطة الملكیة على حســـــــــــــاب التیالء وتطور اإلدارة 

الت اختصـــــاصـــــها على حســـــاب المحاكم والقضـــــاء، إذ عزز المحاكم الملكیة ووســـــع مجا

  االقطاعیة التي كان یسیطر علیها التیالء.

لم تكن عالقة هنري الثاني بالكنیســــــــة عالقة طبیة، بســــــــبب تدخله في امور رجال   

الدین ن ومن االمثلة على ذلك قضــــــــــیة محاكمة رجال الدین امام محاكم ملكیة ثم جاءت 

د كبت لتزید حدة الفجوة إذ قتل على یمشــــــــكلة مصــــــــرع رئیس اســــــــاقفة كنتریري توماس بی

  فرسان الملك بعد عودته من المنفى الذي فرضه علیه هنري.

اثارت هذه المسـألة الرأي العام في انكلترا واوربا عامة فقد اصبح هنري في موقف   

حرج واضـطر امام هیاج الشـعب إلى التراجع عن مشروعه القاضي بمحاكمة رجال الدین 

وكرم بیكیت بعد وفاته واعتبر قدیســــــًا وُبني له ضــــــریح كبیر یحج الیه امام محاكم ملكیة، 

  الناس من كل انحاء انكلترا.

فضـــًال عن تلك المشـــاكل فقد ســـاءت عالقة هنري مع افراد اســـرته خاصـــة زوجته   

البینور وولدیه ریتشــــــارد وجون اللذان لم یترددا فیالتعاون مع ملك فرنســــــا في التآمر ضــــــد 

وورثـة ابنه األكبر ریتشـــــــــــــــارد الذي قتل اثناء القتال الذي  1189عـام  ابیهمـا. توفي هنري

  نشب بینه وبین امراء في جنوب فرنسا.



  اوضاع انكلترا في القرنین الثالث عشر والرابع عشر:
كان ولیم الفاتح واحفاده یملكون ثلثي اراضـي فرنسـا وعلى الرغم من كونهم تابعین   

 وة ونفوذ الملك. ولم یســـــــــــتطیع خلفاء هنري الثانيلملك فرنســـــــــــا، فان قوتهم كانت تفوق ق

االحتفاظ بهذه االمالك شــــانهم شــــأن الیارونات الذي خســــرو ایضــــًا، وادى هذا االمر إلى 

تمســـــــــــك االفات بامالكهم داخل انكلترا وعدم الســـــــــــماح الي طرف بالتجاوز على الطرف 

  االخر.

وقد اقترن اسمه  )1216-1199خالل ذلك الوقت اعتلى جون العرش االنكلیزي (  

بالطغیان والقســـــوة، بســـــبب محاوالته المســـــتمرة للحصـــــول على االموال بكل طرق لخوض 

الحرب ضــــد فرنســــا، فدفعه هذا االمر إلى زیادة الضــــرائب والتجاوز على امالك الكنیســــة 

  وامالك البارونات.

ن خلع للم یقف البـابـا والبـارونـات مكتوفي االیدي ازاء هذا التجاوز بل ان البابا اع  

الملـك واحـل البـارونـات من كـل عهـد اعطوه له، في الوقت الذي اخذ به البارونات التامر 

مع ملك فرنســـا ضـــد ملكهم، فاحرج هذا الوضـــع موقف الملك وانصـــاع لطلبات الباروتات 

الذي ضـــــــــمن لهم عدم تدخل الملك  1215وجاء في مقدمتها اعالن المیثاق االعظم عام 

  ة فضًال عن المواد األخرى .في امورهم وامور الكنیس

) 1272-1216ازدادت ســـــــــــــــلطــة البــارونــات على الملــك في عهــد هنري الثــالــث (  

الســــــــــــیما بعد زواجه من امیرة فرنســــــــــــیة جاء بها انكلترا مع اقربائها الذین منحهم وظائف 

دینیة ودنیویة فثار البارونات ضده واجبروه على التراجع والتعهد باالستماع إلى نصائحهم 

  قاف التجاوزات على الكنیسة.ویا

اســـــــتعادة الســـــــلطة والنفوذ اللتین خســـــــرهما  1399-1377حاول ریتشـــــــارد الثاني   

اســـالفه والحد من صـــالحیات البرلمان، لكنه جوبه بالمشـــكلة االســـاســـیة التي واجهت ایاه 

من قبـــل وهي الحـــاجـــة إلى المـــال فلجـــأ إلى وســــــــــــــــائـــل مبتكرة متجـــاهًال البرلمـــان ففرض 

لكبیرة وصــــــــــــادر االمالك بحجج واهمیة وارغم االثریا عتقدیم الهدایا والقروض، الغرامات ا

كما انشـــــأ قوة خاصــــــة الســـــتاذه في هذه المجابهة مع البرلمان ، ادت هذه الســــــیاســــــة إلى 



ونجح الثوار في عزى ریتشــارد الثاني عن العرش ، وعلى  1399نشــوب ثورة كبیرة ضــده 

تیار هنري من عائلة النكســـــــــــــــر إلى العرش االنكلیزي اثر ذلـك قام البرلمان االنكلیزي باخ

  وقد اعتلى العرش بأسم هنري الرابع.

  :1485-1455حرب الوردتین 
حدثت هذه الحرب بین عائلتي النكســــتر وآل یورك بســــبب الصــــراع حول العرش،   

فبعد اعتالل الملك هنري الســــادس اصــــبح ریتشــــارد دوق یورك وصـــــیًا على الملك، وكان 

موحًا فســــــــعى إلى اســــــــتالم العرش بعد هنري، اال ان زوجة الملك كانت هذا شــــــــخصــــــــًا ط

طموحه وذكیة فعملت على التخلص من ریتشـــــــــــارد الســـــــــــیما بعد ان اســـــــــــتعاد الملك قواه 

العقلیة، ونجحت بالفعل في ابعاد ریتشـــــارد وانصـــــاره عن الســـــلطة، فما كان منه ان اعلن 

غیر قادرة على حكم البالد ، وســــــمیت  الحرب على عائلة النكســــــتر معلنًا ان هذه العائلة

بحرب لوردتین الن عائلة االنكســــــتر كان شــــــعارهم الوردة البیضــــــاء بینما كان شــــــعار آل 

  یورك الوردة الحمراء.

تمیز الصــــــراع بالضــــــراوة والقســــــوة كان التیالء خاللها یتنقلون من فریق إلى اخر،   

وقته االالف من افراد حـدثـت معركـة مهمة انتهت بانتصـــــــــــــــار آل یورك  1461وفي عـام 

عائلة النكســـتر ومن انصـــارها، وقد توجه ادودر ابن ریتشـــارد یعد المعركة إلى لندن لیتوج 

  هناك بأسم ادورد الرابع.

یعــد ادورد الرابع أول ملوك آل یورك وكــان ذكیــًا ولكنــه لم یهتم بــامور المملكــة بــل   

خلفه  1483یة، توفي فجأة عام كانت اهتماماته موجهة لالفراط بالشراب والعالقات الغرام

ابنه ادورد الخامس البالغ من العمر اثنا عشــر ســنة فقط، فاعلن عمه ریتشــارد لقبه وصــیًا 

على العرش ووضـــــــــــــــع الملـك واخاه االصـــــــــــــــفر تحت حمایته، ثم ادعى ان االخوین غیر 

د ر شـــــــرعیین واعلن نفســـــــه ملكًا على انكلترا باســـــــم ریتشـــــــارد الثالث وبعد فترة قام بقتل ادو 

  الخامس واخیه في قلعة لندن.

ادت هذه الجریمة إلى تجدد الصـــــــــراع بین عائلتي النكســـــــــتر ویورك، وقد انضـــــــــم   

الكثیر من انصـــار عائلة یورك إلى عائلة النكســـتر لالنتقام من ریشـــارد الثالث وتولى احد 



 اقرباء عائلة النكســـــتر، وهو هنري تیودور زعامة عائلة النكســـــتر ، ثم عزت هنري مركزه

وقعت معركة بوســــــــــورث بین  1485بزواجه من الیزابیث بنت ادورد الرابع، وفي اب عام 

الطرفین، انتهى بهزیمة ریتشـــــــارد الثاني الثالث وقتله، وبهذا انتهت حرب الوریثین واعتلى 

  هنري الوحش باسم هنري السابع.

  

 


