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 المحاضرة الثامنة لتاريخ العصور الوسطى االوربية المرحلة االولى

 انكلترا بين القرن الحادي عشر واواخر القرن الخامس عشر

كان الكلتيون يسككككككككلون اقكلتاا زو  الوما الااياقع  الام  اىكككككككللب رلا يلوسط الفيا الرتو ككككككك   ا ع السان  
اقكلتاا  ااحتفظ الاايان بلوع ين السكيوا  حتا السان الااي  الريدي  األال ق   م غمت الجيوش الااياقيط  

لدقسككككككيات رض  إلضار اويواااورلط الااياقيط للجرات الواابا   االردحظ ان السكككككككان لب  تا ااا  اارذ اضككككككوا 
 راليضار  الااياقيط اذلك لفض  الرااكم اليضارلط ين ملط الو ائيط الشضوت ين ملط اخاى 

لتاا  ع الساقين التا كككككك  االضا ككككككا رلا نجرات الفايكلك اقج  حاكب يرلكط السككككككك   ع إلضاضكككككك  اقك 
قشككككككككو ىككككككككااع حول الضاش اقتلا يسككككككككيوا  اليب ياق قورياق يا   يض   اليب   1066التصكككككككك   للب  ا ع  ام  

( ين الشكككاصكككيات الفارا   ع الضل  الو كككوا  انو  ع ا  كككاي إلار  ازوا ع لرلك  اقسكككا   لو حاكب ؟الفاإل 
 انرلا: ؟1066 قكلتاا  ام  يخولهيسااضط قورياق يا اح ى الرسااضات الفاقسيط   زام را رال     يلذ 

إلسولط السكككككلوط الرلكيط  لا حسكككككات التيدا الررلكط ال  لع اال قيو   از  ا توا اليب مري  السدع  -1
 ط الرلك  ع اقكلتاا يلذ الو ايط زد ًا يلكيط   ايل  بلاا أ  زلضط م     ا  رروا س

 لب ض  الفضض ا خا ضيل  الياات الااىط انع الياات التع ا تاي ان يشللا التيدا رض -2
كان ا زواع الذ  افسه اليب  ع اقكلتاا قروذمًا لرفلوم ا زواع  ع الضصكككككككككككور الو كككككككككككوا   رلذ  -3

توالضلا  تيه  قكلتاا ا توا مري  األراضككككككككع يلكًا للرلك   ب اا لا  لا كفار ا واقه الذ ن زايوا ب
 ه ا  لا اإلفا لب  انكذا   الكن اليب المم الجري  راياا يرين الو ا الرفا ا له يان  و 

لب إلكن التكليسكككط رضي    ن  كككيوا  اليب   س  يل  ا خذ ر   ايا رابو  يان يصكككايزته  ليه  كرا  -4
 يل  ا  تااف رسياي  الفارا يان يوا سته  اصيًا 

س   ص  الرياكب ال  ليط  ن ال قيولط ا ج   لا ا كثار ين زام راىدحات كثيا   ع الكليسط    -5
  س  الرجايي  ال  ليط ااكثا ين بلاا الكلائ  اا ي ا  

اقشكككككككككك  يجل  الرلك  انو يجل  ازوا ع  ت لا ين كفار ا زوا يين أا ا إلفاع الرفا ككككككككككالن له  -6
ا رلا ا متراع  ع اكفار الروظفين  الجتر  نذا الرجل   دث ياات  ع السلط  الركن ان    

 أ  از  يشاا الرلك  ا ار اليب  لا مري  الياضالن اياا يرين الو ا ا زوا ع له 
 كرع ين انب اقجااات اليب قيايه رامااا يسك   كاي  لرواري اقكلتاا الفشكالط اا زتصكاييط  ع كتات   -7

 يايمي   
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 الفكه ابلكه اليب الثكاقع  ع حكب اقكلتاا  ازك  حكب لرك    دث  شككككككككككككككا   1087 كام  ؟إلو ع اليب الفكاإل     
 إلريم حكره رالسسو  ا وا الرضايلط  ازت  روالسط يكتلفلا الورور  الفه اخوه نلا  األال  ؟ لط

 :؟هنري األول

 الط  ( حتا االق  ليه ا   الض1135-1100 اي الض ل اا ين ارماا اقكلتاا  ع  ل  نلا  األال   
 :؟زام راىدحات       انتر  اغلولا راللظام اويار  االسضائع

اايايت انريط الرياكب الرلكيط از   ككككككككان الرياكب ا زوا يط اكثا   ي اليا ت االسضككككككككايا التع  -1
إلضار ايام يجل  الرلك از  ظلات نذه الرياكب  ع اول الودي ا اضكككككلا لللظا  ع السضكككككايا 

  ط ايايلا الر قيط االجلائيط الرضااض
يجرو ككط  رككه ين ا يور الفككالوككط ا نريككط  ع  لكك  نلا  األال إلوور السككاقون الضككام االرسصككككككككككككككوي  -2

السواقين السكككككككككككككككارلككط  ع اقيككاا الررلكككط  ككايككط  انو زككاقون الرلككك الككذ  إلجككااا الوفسككات التجككااا 
 الضايات  اللووق  لا مري   كان الودي رصاف اللظا  ن اقتراااإللب الضلصالط االوفقيط 

اقشكك  نلا  األال يجلسككًا يصككوا را ضككا ط رلا يجل  الرلك الذ  اقشكك ه اال ه اليب  الت لا نذا  -3
 الرجل  ين يستشار  الرلك ارمال الودي اكان يدايًا للرلك رشك  يائب 

لب  تاك نلا  رضك  ا كاإلكه ارلثكًا ين الكذكور   كااىككككككككككككككا ركالضاش  بلتكه يكاإللك ا ااخكذ الضلوي الدايكط ين     
الررلكط ا  ان الفوضكككا  كككا ان يا ح    رض  ا اإله اا كككترات لر   إلسكككضط  شكككا  ايًا رذ اخلا التيدا ا  قود

 ع  ل نب ااختاراا  ككككككككككككتيفن ابن اخ  نلا  الذ  قج   ع ا  ككككككككككككتيدا  لا الضاش ايحا ياإلل ا  الب  فسا 
لا اللماع ركا إلفكاق  لا دا الرك ا ضين  ن حق يكاإللك ا اقتلونكا رضض الاا خيا ركاليكب رسككككككككككككككوكو اليات التع إلولك 

احتفاظ  ككككككككككككتيفن رالضاش  لا ان يالفه نلا  الثاقع ابن ياإلل ا  ا ض   ام ااح  إلو ع  ككككككككككككتيفن  ا تلا نلا  
  شالضا 

 هنري الثاني:

ين ا ظب يلوك اقكلتاا  ع الضصور الو وا  ارث ايدك اا ضط ين اال يه   ضًد   ؟يض  نلا  الثاقع 
ين يريمات  ل ه اايياي السكككككككككلوط الرلكيط  لا حسكككككككككات التيدا   اامته ن ا يدك التع حصككككككككك   ليلا ين  

اإلوور اويار  االسضكاا  رذ  ما الرياكب الرلكيط اا ك  يجا ت اختصكاىكلا  لا حسكات الرياكب ا زوا يط 
 دا لوالتع كان يسيوا  ليلا ال
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سضككيط يياكرط رمال كلب إلكن  دزط نلا  الثاقع رالكليسككط اويط  رسككوو إل خله  ع ايور رمال ال  ن  
ا كارت الاأ  الضكام  ع اقكلتاا ااار كا  كايكط  سك  اىككككككككككككككف  نلا   ع يوزا حا  التع   الك  ن ايكام ييكاكب يلكيكط

  ااضوا ايام هيا  الشضو رلا التاام   ن يشاا ه الساضع ررياكرط رمال ال  ن ايام يياكب يلكيط

اار ط ابله األكوا رلتشكاري الذ  زت  ا لاا الستال الذ  قشكو بيله ا ين ايااا   1189 ام    ؟إلو ع نلا   
  ع ملوت  اقسا 

 اوضاع انكلترا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر:

كان اليب الفاإل  ااحفايه يرلكون  لثع اراضكككككع  اقسكككككا ا لا الاغب ين كوقلب إلارضين لرلك  اقسكككككا   ان  
و  اقفوذ الرلك  الب يسكككككككككككتوي  خلفاا نلا  الثاقع ا حتفاظ بلذه ا يدك  كككككككككككاقلب  ككككككككككك ن زوإللب كاق  إلفوق ز

ضككًا  اايى نذا ا يا رلا إلرسككك ا  ات رايدكلب ياخ  اقكلتاا ا  م السككرا     ؟الياراقات الذ  خسككاا ا 
 ااف رالتجااا  لا الواف ا خا 

( از  ازتان ا ككره رالوايان االسسككو    1216-1199 خدل ذلك الوز  ا تلا مون الضاش ا قكليم    
رسككوو يياا إله الرسككترا  لليصككول  لا ا يوال رك  ااق لاور اليات ضكك   اقسككا     ضه نذا ا يا رلا 

 الاي  الضاائو االتجااا  لا ايدك الكليسط اايدك الفاراقات 

ن الفكككاركككا ا لن خل  الرلكككك ااحككك  لب يسا الفكككاركككا االفكككاراقكككات يكتو ع ا  ككك   اااا نكككذا التجكككااا بككك  ا 
الفاراقات ين ك   ل  ا ووه له   ع الوز  الذ  اخذ ره الفاراقات التايا ي  يلك  اقسكا ضك  يلكلب   احا  

 1215ات اماا  ع يس يتلا ا دن الريثاق ا  ظب  ام  قنذا الوضككككككككك  يوزا الرلك ااقصكككككككككاع لولفات الفارا 
 ايور الكليسط  ضًد  ن الرواي األخاى  الذ  ضرن للب   م إل خ  الرلك  ع ايورنب ا 

(   كككككيرا رض  ااامه ين 1272-1216اايايت  كككككلوط الفاراقات  لا الرلك  ع  ل  نلا  الثال    
اييا   اقسيط ماا بلا اقكلتاا ي  ازا ائلا الذ ن يليلب اظائا ي ليط ايقيولط  ثار الفاراقات ض ه ااموااه  لا 

 قصائيلب الازاف التجاااات  لا الكليسط التاام  االتضل  را  تراع رلا 

ا كككككككتضاي  السكككككككلوط االلفوذ اللتين خسكككككككانرا ا كككككككد ه االي  ين   1399-1377حاال رلتشكككككككاري الثاقع   
ىكدحيات الوالران  لكله مو ه رالرشككلط ا  كا كيط التع اامل  اياه ين زو  انع اليامط رلا الرال  لج  رلا 

الواايات الكويا  اىككككككاير ا يدك ريجي اانريط اارغب ا  الا  تس يب  ا ككككككائ  يوتكا  يتجانًد الوالران  فار 
الل ايا االساار  كرا اقشك  زو  خاىكط   كتاذه  ع نذه الرجابلط ي  الوالران   ايت نذه السكيا كط رلا قشكوت 
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اقج  الثوار  ع  مى رلتشككككككككككككككاري الثكاقع  ن الضاش   ا لا ا ا ذلكك زكام الوالركان   1399 ور  كويا  ضكككككككككككككك ه 
 قكليم  راختيار نلا  ين  ائلط  قكسا رلا الضاش ا قكليم  از  ا تلا الضاش ر  ب نلا  الاار  ا 

 :؟1485-1455حرب الوردتين 

ح    نذه اليات بين  ائلتع  قكسككككككتا اكل  ورك رسككككككوو الصككككككااع حول الضاش   فض  ا تدل الرلك  
نذا  كككاصكككًا اروحًا  سكككضا رلا ا كككتدم  نلا  السكككايي اىكككف  رلتشكككاري ياق  ورك اىكككيًا  لا الرلك  اكان

اقجيك    الضاش رضك  نلا   ا  ان اامكط الرلكك ككاقك  اروحكه اذكيكط  ضرلك   لا التالش ين رلتشكككككككككككككككاري 
رالفض   ع ارضاي رلتشكككككاري ااقصكككككاره  ن السكككككلوط   را كان يله ان ا لن اليات  لا  ائلط  قكسكككككتا يضللًا ان 

 ن  ائلط  قكسككككككككتا كان  ككككككككضارنب الوري     ؟لوريإلينا ككككككككري  ريات نذه الضائلط غيا زاير   لا حكب الودي  ا 
 الويضاا بيلرا كان  ضار كل  ورك الوري  اليرااا 

 1461دا خدللا  تلسلون ين  الق رلا اخا  ا ع  ام  لوإلريم الصكككككككككااع رالضكككككككككااا  االسسكككككككككو  كان ال 
قكسككتا اين اقصككارنا  از  إلومه ا  ف ين ا ااي  ائلط    ح    يضاكط يلرط اقتل  راقتصككار كل  ورك ازت

خلفه  1483  ا  اقه إلو ع  ع  ام  ض  الرضاكط رلا لل ن ليتو  نلاك ر  ككككككب اياري الاار رير ابن رلتشككككككاري اايا 
ري الااي  الفالغ ين الضرا ا لا  شكككككا  كككككلط  س    ا لن  ره رلتشكككككاري اىكككككيًا  لا الضاش ااضككككك  اابله ايا 

ري الااي  اايا  هزتلض  حرا ته  اا لن قفسه يلكًا  لا اقكلتاا را ب رلتشاري الثال  را إلي   والرلك ااخاه ا ى
 ااخيه  ع زلضط لل ن 

ايت نذه الجالرط رلا إلج ي الصككااع بين  ائلتع  قكسككتا الورك  از  اقضككب الكثيا ين اقصككار  ائلط  
 ائلط  قكسككككككككتا  انو نلا  إليويار  ورك رلا  ائلط  قكسككككككككتا لدقتسام ين رلشككككككككاري الثال  اإلولا اح  ازا اا 

 1485نلا  ياكمه بماامكه ين اليمابيك  بلك  اياري الاار   ا ع ات  كام  ماا كايكط  كائلكط  قكسككككككككككككككتا    ب  
ين يإلبين الوا ين  اقتلا بلملركط رلتشككككككككككككككاري الثكالك  ازتلكه  ا لكذا اقتلك  حات الور   ؟ارث و ازضك  يضاككط بو كككككككككككككك 

  ؟اا تلا نلا  الوحش را ب نلا  السار 


