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 احملاضرة الثالثة
 

 : Vandalsالوندال 
يسكنون في مناطق البحر األسود ثم اندفعوا أمام قبائل الغوط الغربيين الى اسبانيا في بداية  كان الوندال 

م( من 439م(  وتمكنوا في سنة )429القرن الخامس، ثم غادروا اسبانيا بعد عبورىم البحر المتوسط في سنة )
اب التي دفعتيم الى العبور م( ، اما األسب534االستيالء عمى قرطاجة وىناك شكموا دولة استمرت حتى سنة )

 من اسبانيا الى الشمال اإلفريقي فيمكن أجماليا بما يأتي :
 الضغط الحاصل عمييم من قبائل الغوط الغربيين. -1
 التنافس بين زعماء الرومان في جيات قرطاجة واستعانة احد األطراف بيم. -2
 ىذه الفرقة بيم. االضطياد الحاصل ضد الفرقة الرومانية في الشمال اإلفريقي واستعانة -3

أستولى الوندال عمى البالد الممتدة من طنجة حتى طرابمس ، كما سقطت قرطاجة أىم مدينة في الغرب بعد 
م( و تمكنوا من 455روما اخذ الوندال يشنون ىجمات عمى ايطاليا من الشمال اإلفريقي وقد ىاجموا روما سنة )

استمر حكم  ،Leo The Greatالبابوات وىو ليو الكبير  احتالليا، اال أنيم انسحبوا منيا نتيجة جيود أحد
م( عندما تمكنت اإلمبراطورية البيزنطية في عيد جستنيان من 534الوندال في الشمال اإلفريقي حتى سنة )

 القضاء عمى دولة الوندال. اذ استطاعالقضاء عمييم، 

 : Angles, Saxons and Jutesاالنكميز والسكسون والجوت 
كانت ىذه القبائل تسكن المناطق الشمالية الغربية من المانيا ثم اندفعت الى الجزر البريطانية في أوائل  

م( ومحاولة السمطات 408الحامية الرومانية من بريطانيا سنة ) انسحابالقرن الخامس الميالدي عمى اثر 
مسيطرة عمى روما، في الوقت الذي الرومانية في جنوب ايطاليا سحب جيشيا وتقميص حدودىا وتركيز القوى ل

كان فيو الغوط الغربيون ميددون بالزحف عمى روما. انتيزت ىذه القبائل الثالثة ىذا الفراغ وأخذت تياجر الى 
الجزر البريطانية و تشكمت في ىذه الجزر سبع ممالك في القرن الثامن الميالدي يشار ليا في التاريخ االنكميزي 

 .بالحكم السباعي
 : Franksجة الفرن
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 بالد الغالكانت ىذه القبائل تسكن في الجيات الشمالية الغربية من نير الراين . بدأت تعبر النير الى  
 في أواخر القرن الخامس الميالدي وتقسم الفرنجة الى مجموعتين : 

 نسبة الى كوكب سالي. Salian Franks: الفرنجة الساليون  المجموعة األولى 
، وكانت ىاتين المجموعتين في تطاحن  Repurian Franksالفرنجة الساحميون  : ةالمجموعة الثاني 

 .مستمر فيما بينيما حتى تمكن الفرنجة الساليون من االنتصار والسيطرة عمى الحكم 
 : Ostrogothsالغوط الشرقيون 

م( ، وقد 452الى  444بين سنتي ) كان الغوط الشرقيون خاضعون لقبائل اليون بقيادة زعيميم اتيال 
م( جعل قبائل الغوط 452سنة ) إمبراطورية اتيالكونوا إمبراطورية في البمقان الغربية والشرقية ، اال ان انييار 

م( ، حدث اتفاق بين زعيم ىذه القبائل واإلمبراطور 489الشرقيين يتحررون من سيطرة اليون . وفي سنة )
مع قواتو بالزحف عمى ايطاليا وان زعيم ىذه القبائل وفحوى ىذا االتفاق ان يقوم  ،الروماني في القسطنطينية 

زعيم الغوط  كانت ىناك حروب مستمرة بين ادوكرلذلك   ،يكون نائبًا عن اإلمبراطور في الجيات االيطالية
د قتل ادوكر في ثيوردك ، وقزعيم قبائل الغوط الشرقيين م( وبين 476الغربيين الذي استطاع اسقاط روما سنة )

م( انتصر فييا الغوط الشرقيون عمى الغوط الغربيين وكونوا 493 - 489ىذه الحروب.استمرت الحروب بين )
 ليم دولة ىي دولة الغوط الشرقيين التي حكم فييا ثيودرك.

 : Lombardsالممبارد 
قد كونوا دولة في و م( 568) سكن الممبارد في األقسام الجنوبية من المانيا وشقوا طريقيم الى ايطاليا سنة 

، وقد كان  شارلمانم( حيث قضى عمييا الفرنجة في عيد 774شمال ووسط ايطاليا استمرت حتى سنة )
م( ، اال ان ذلك لم يمنع البابوية من 602الممبارد عمى المذىب االريوسي ثم تحولوا الى الكاثوليكية سنة )

 عمى مممكة الممبارد.لمقضاء  شارلمانوابنُو  ببن الثالثاالتفاق مع 
 : Brugandiansنديون گالبرو
نديين كبقية القبائل الجرمانية ، الى ضغط اليون ، وكانوا أول من أفاد من تفكك گتعرض البرو     

مرة عمى مسرح األحداث األوربية في النصف الثاني من القرن الثالث الميالدي  ألولإمبراطورية اليون . ظيروا 
اإلمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميالدي في جيوشيا ، حاليم حال بقية القبائل  استخدمتيم، وقد 
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 الستخدام اضطروانديون كانوا أكثر القبائل الجرمانية مسالمة ، اال أنيم گالجرمانية . وعمى الرغم من أن البرو
ضغط اليون االستقرار داخل حدود العنف لشق طريقيم الى بالد الغال عبر الراين. وقد سمح ليم الرومان تحت 

م ، فاستغموا ذلك وتوغموا  451اإلمبراطورية، ثم شاركوا الرومان في صد ىجوم اليون في معركة شالون سنة 
البحر  شواطئم في جميع الجيات الواقعة بين جبال األلب والرون ، وحاولوا الوصول الى  468في عام 

 بروفانس . إلقميمط الغربيين المتوسط ولم يمنعيم من ذلك سوى غزو الغو 
 :  Hunsالهون 

إقميم الدانوب األدنى بعد أن تغمغل الغوط الغربيون داخل حدود  اجتاحواقد  وىم قبائل آسيوية كانوا 
م  425م اندفعوا من اسيا الوسطى الى البحر األسود وظموا مقيمين ىناك حتى عام  375اإلمبراطورية سنة 

خذوا ييددون القسطنطينية نفسيا واتجيوا من ىناك الى اقاليم اإلمبراطورية الرومانية عندما نفذوا الى تراقيا وأ
حيث دفعوا أماميم القبائل الجرمانية األخرى ، وعمى الرغم من ان اإلمبراطور الغربي فالنتين الثالث قد وجو ليم 

. وتعد ىذه المعركة من  م(451سنة ) شالونحممة بقيادة اثيوس الذي حقق انتصارًا عمى اتيال في معركة 
المعارك الفاصمة في التاريخ، إذ أنيا أنقذت غرب أوربا من وحشية اليون. اال ان قوة اليون لم تنتو، ففي السنة 

انسحب اتيال عن  ليو الثالثم( جيز اتيال جيشًا واتجو الى ايطاليا وحاصرىا ونتيجة لجيود البابا 452التالية )
، ويرى  لالنسحابلى ان األموال الضخمة التي قدمت الى اتيال ىي التي دفعتو روما . يشير بعض المؤرخين ا

م( 453، إذ توفي اتيال في سنة ) لالنسحابآخرون إن األمراض التي تفشت في جيش أتيال ىي السبب 
 اال ان الشعوب التي كانت خاضعة بينيم.  إمبراطورتيوبعد وفاتو، بعد تقسيم أبناؤه  إمبراطورتيو وانيارت
االمبراطورية  انيارت، وبذلك  Nedeoالفرصة وانقضت عمى بقايا إمبراطوريتو في معركة نديو  انتيزتلميون 

 التي أسسيا أتيال .
 مممكة الغوط الشرقيون :

في شمال شرق ايطاليا عاصمة لو  رافينامؤسس دولة الغوط الشرقيين، وقد اتخذ من مدينة  ثيودركيعد  
. أمضى ثيودرك ردحًا من شبابو في القسطنطينية، حيث كان رىينة في البالط اإلمبراطوري ، تأثر خالليا 

ثم أسندت أليو في القسطنطينية ميام عميا  اريوسي المذهببالحضارة الرومانية . لم يتعمم القراءة والكتابة ونشأ 
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وأصبح عضوًا في مجمس الشيوخ. نشأت بينو وبين اإلمبراطور زينو عالقات  الجنر في الجيش وحصل عمى رتبة 
 ودية تمخضت عن االتفاق المشار إليو سمفًا الذي أدى الى إسقاط الغوط الغربيين في ايطاليا.

ثيودرك من أكثر زعماء الجرمان تسامحًا وعدالة ، وىذا ما يمحظ من حكمو ىناك حتى سنة يعد  
من كونو اريوسي المذىب ، فقد منح امتيازات كثيرة لزعماء الكاثوليك وتتوضح عدالتو من م(. فبالرغم 524)

 -خالل ما يأتي :
 المحاكم القضائية . -1
 توزيع األراضي . -2
 موقفو من زعماء الرعايا الرومان في ايطاليا. -3

الغوط والمحاكم ففي ما يخص النقطة األولى، اسس ثالثة أنواع من المحاكم ، المحاكم الخاصة ب 
الخاصة بالرومان وىم سكان ايطاليا األصميين والمحاكم المختمطة وىي الخاصة في القضايا المشتركة بين 

 الغوط والرومان.
وفيما يخص النقطة الثانية ، وزع عمى أتباعو ثمث المساحات االيطالية الصالحة لمزراعة دون ان يجبر  

 الزراعية.االيطاليين عمى التنازل عن ممتمكاتيم 
اال ان  .الرومان العمماء والمفكرين والفالسفة والمؤرخين وفيما يخص النقطة الثالثة، اعتمد عمى  

 -في أواخر أيامو وأصبحت سياستو سمبية ويمكن ان نعزي ذلك الى :تغيرت ثيودرك اتجاه الرومان  سياسة
 الفوارق المغوية والعنصرية والدينية بين الغوط والرومان. -1
 عماء روما والتابعين ليا في ايطاليا مع أباطرة البيزنطيين ضد حكم ثيودرك.تآمر ز  -2
 .اثار تسامح ثيودرك مع الييود سخط الجيات الدينية الرومانية في ايطاليا -3

م ويمكن ان نعزو أىم  526تدىورت األوضاع في دولة الغوط الشرقيين في ايطاليا بعد وفاة ثيودرك سنة 
 -ما يأتي :أسباب ىذا التدىور الى 

التنافس حول العرش، اذ لم يترك ثيودرك وريثًا مباشرًا من صمبو، ليذا عيد بالحكم الى حفيده  -1
 وقد أصبحت أمو وصية عميو.
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 العتباراتضد الغوط الشرقيين  جستنيان األولتحريضات في كنيسة روما لإلمبراطور  -2
 مذىبية.
 طورية الرومانية في األجزاء الشرقية.محاولة االمبراطور جستنيان األول أعادة بناء اإلمبرا -3

باإلمبراطور العرش ىكذا نشبت الحرب بين البيزنطيين والغوط الشرقيين بعد ان استعانت الوصية عمى 
م( من 552م( ، تمكن البيزنطيون في )552-535جستنيان ضد خصوميا في الداخل . إستمرت الحرب بين )

 ياىم الى آسيا الصغرى.                 القضاء عمى مممكة الغوط الشرقيين ونقل ضحا

قوة الجرمان خالل القرنيين الرابع والخامس الميالديين ، مما أدى في النياية  اتساعيتضح مما سبق مدى 
الى إسقاط االمبراطورية الرومانية في األجزاء الغربية في أواخر القرن الخامس الميالدي . وقد أدت كل ىذه 

الديانة المسيحية في  وانتشارات ميمة تفاعمت فييا عدة عوامل يأتي التغمغل الجرماني األحداث الى حدوث تطور 
ميمة تغمفت  واجتماعية اقتصاديةتطورات  التغمغل الجرمانيو لمسيحيةمقدمتيا . ونتج عن ىذا التفاعل بين ا

العصور الوسطى.  ، الذي أصبح سمة أساسية من سمات التاريخ االوربي فيالنظام االقطاعيبنظام جديد ىو 
  با في العصور الوسطى ؟ فما ىو تأثير المسيحية في أور 

 


