
 قسم التاریخ-الجامعة المستنصریة/كلیة اآلداب

للعصور الوسطى االوربیة/ المرحلة  حضاريمحاضرات التاریخ ال

  2019-2018 الثاني الفصل الدراسي-األولى

  مدرس المادة: د. ثامر مكي علي

  المحاضرة الثالثة: آل كابیھ في فرنسا:
، اال ان 843ملوكــًا في فرنســـــــــــــــا منــذ معــاهــدة مزدان عـام  اصـــــــــــــــبح الكــاردلنجیون  

، إذ هاجم الفایكنك یاریس ولم ینجح الملك 886ســـــــــــــــلطتهم اخـذت بـالضـــــــــــــــعف منـذ عام 

) في انقاذ المدینة ، فدافع عنها اودو كونت باریس 887-884الكاوولیفي شارل السمین (

  .888كًا عام وترتب على هذا الموقف عزل الملك الكارولنجي واختیار اودو مل

اســـــــــــــــتمر النزاع بین التیالء والكـارولنجیون مـا یقارب مائة عام، تعاقب فیها ملوك   

توفي اخر ملــك كــارولنجي (لویس الخــامس) دون ان  987وامراء من الطرفین، وفي عــام 

یترك وریث للعرش فاصـــــبح هیو كابیه وهو من الشـــــخصـــــیات الرازة والقویة ملكًا وقد حكم 

  ).896-887لمدة تسع سنوات (

حكم آل كابیه فرنســــــــا لمدة تزید على ثالثة قرون، ولم تكن فرنســـــــــا بلدًا موحدًا بل   

مجموعــة من الــدویالت االقطــاعیــة منهــا الصـــــــــــــــغیرة ومنهــا الكبیرة ویحكم كــل منهــا امیر 

اقطاعي هو في الواقع حاكم مســــــتقل بأمره. كان ملوك فرنســــــا شــــــأنهم شــــــأن بقیة االمراء 

  هم الخاصة تسمى باالرض الملكیة .االقطاعیین لهم دویلت

لم یكن باســـتطاعة آل كابیه فرض ســـیطرتهم على االمراء لوال بعض العوامل التي   

  ساعدتهم على ذلك اهمها:

الخالفــات والمنــازعــات الــدائرة بین االمراء االقطــاعیین والتي مكنــت آل كــابیــه  -1

  من فرض سیطرتهم في االوقات الالحقة.



آل كـــابیـــه والتي كـــانـــت تقوم على مبـــدأ وراثـــة االبن  طریقـــة الحكم التي اتبعهـــا -2

األكبر البیه ، بل انه یشــــــــــــترك مع والده اثناء حكمه مما جنب البالد الحروب 

  االهلیة وحفظ الحكم في االسرة.

كانت األرض الملكیة (جزیرة فرنسـا) تقع في وسط فرنسا االمر الذي سهل لها  -3

 السیطرة على بقیة المناطق.

آل كابیه باعتبارهم یمثلون الســـــــــلطة المركزیة في فرنســـــــــا، ســـــــــاندت الكنیســـــــــة  -4

وبالمقابل اســــتفاد آل كابیه من هذا إذ عزز مكانتهم وشــــد ازرهم ضــــد اعدائهم 

 في الداخل والخارج .

من الناحیة النظریة فان آل كابیه ملوك والملك بالعرف االقطاعي هو الســــــــــــید  -5

 ون له.االعلى وجمیع االمراء مهما علت مكانتهم فهم تابع

وخالل القرن الثاني عشــــــر حدثت تطورات داخلیة وخارجیة عززت مكانة وســــــلطة      

آل كابیه على حســــــاب ســــــلطة االمر اء االقطاعیین منها مجيء حكام اكفاء أولهم لویس 

الســـادس الذي بدء بتصـــفیة نفوذ النبالء االقطاعیین في جزیرة فرنســـا واخضـــعهم للســـلطة 

وك من بعـــده على مـــد نفوذهم إلى خـــارج حـــدود األرض الملكیـــة ، كمـــا حرص هو والمل

 الملكیة.

یمكن القول ان التطورات االقتصـــــــــــــــادیـة واالجتمـاعیـة التي حـدثـت في ذلك الوقت   

ســـــــــــــــاهمــت هي األخرى في تعزیز ســـــــــــــــلطــة آل كــابیــه، ومنهــا نمو المــدن وظهور الطبقــة 

الملكیة  وازیین إلىالبرطوازیة، إذ اخذ هؤالء یناضـلون ضد الفوضى االقطاعیة ولجأ البرج

طالبت منها العون والحمایة فاستجاب لهم الملوك السیما وان هناك مصلحة مشتركة هي 

  الزیادة قوة السلطة المركزیة على حساب االقطاعیین.

من التطورات االقتصـــــــــــــــادیـة األخرى زیادة كمیة النقود المتداولة، وقد وجد الملوك   

ات ود ذهبًا وفضــــــة بدال من الســــــلع العینیة والخدمفائدة كبیرة فیها فصــــــاروا یســــــتلمون النق

االقطاعیة وهكذا امتالءت خزانة الملك واصبح باستطاعته تاسیس جیش قوي یكون تحت 



امرته بدًال من االعتماد على الفرسـان المحاربین، كما اصبح لدیه موظفین یعملون بأمرته 

  بدال من الخدمات التي یقدمها التیالء االقطاعیین.

طور أخر في المجـــالس االقطـــاعیـــة، فقـــد كـــان االقطـــاعیون یجتمعون في حـــدث ت  

جمعیة ترجع اصـــــــــولها إلى عهد الكارولنجیون، وكان في القرن الثاني عشـــــــــر اصـــــــــبحت 

الجمعیة تضـــــم مجلس األول یســـــمى مجلس الملك والثاني یســـــمى البرلمان، وتدریجیًا اخذ 

 ت شــــــخصــــــیة وازدادت ســــــلطته علىالملك بادخال العدید من الموظفین التابعین له، فبرز 

  المجسین.

  التطورات الخارجیة:
من اهم التطورات ازدیاد قوة ملوك نورماندیا واشــــتداد اطماعهم في فرنســــا الســــیما   

، والمالحظ ان ولیم كان تابع اقطاعي 1066في عهـد ولیم الفـاتح الـذي احتل انكلترا عام 

 قطاعیة الفرنسیة، وصار اوسع امالكاً لملك فرنسا فهو حاكم نورماندایا اهم المقاطعات اال

واقوى نفوذًا من ســــــــیده ملك فرنســــــــا منذ احتالله انكلترا، وقد دفع هذا االمر آل كابیه إلى 

  شد االمراء االقطاعیین الیهم في سبیل مواجهة الخطر النورماندي.

ازداد خطرهم في عهد حفیدي هنري الثاني الذي ورث من امه وابیه امالك واســعة   

رنسـا، ثم تزوج من حاكمة اكوثیت وبذلك اصـبح هنري یملك ثلثي األراضـي الفرنسیة في ف

ولم یكتف بذلك بل اراد ضـــــم مناطق اخرى في فرنســـــا، وكان یرید الســـــیطرة على المملكة 

  الفرنسیة.

اسـتفزت هذه السـیاسـة اسـرة آل كابیه، ومن حسن حظهم ان االطماع كانت تشمل   

ــذا ن جحوا في توحیــد االمراء االقطــاعیین لمواجهــة الخطر كــل المقــاطعــات الفرنســـــــــــــــیــة، ل

الخارجي وبالفعل نجح لویس الســــــابع وخلیفته فیلیب الثاني في مواجهة الخطر. وبالمقابل 

اســــتیعاب االمراء للویس ونجح في بث الشــــقاق بین افراد اســــرة هنري فتمرد زوجته الینور 

  .وحاولت الهرب ، ثم بث الشقاق بین ولدیه ریتشارد وجون

  



  

  

  

  
 


