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 احملاضرة الثانية
 

 القبائل الجرمانية

الجرمان ىم جزء من موجات من اليجرات التي اجتاحت أوربا في العصور الوسطى. كانوا أقرب عناصر 
أوربا وشرقيا عبر البرابرة من حدود اإلمبراطورية الرومانية. انتشروا في القرنين األول والثاني الميالدي في أواسط 

نيري الراين والدانوب أما الموطن األول لمجرمان فكان البالد المحيطة ببحر البمطيق أخذوا يتحركون من ىناك 
 حتى استقروا في المناطق الواقعة بين نيري االلب والراين . 

ن يحتمون األراضي أطمق عمييم الرومان أيضا اسم البرابرة ، النيم نظروا الييم عمى نحو متدني كان الجرما
التي تسمى اليوم ألمانيا والنمسا، وىم فرع من العرق اآلري الذي كان يسكن قديما في آسيا، وربما كانوا يقيمون 
عمى شواطئ بحر الخزر)قزوين( استقرت القبائل الجرمانية في بداية العصور التاريخية في حوضي نيري األودر 

، والمنطقة التي كانت تسكن فييا  Germanic Tribes ل الجرمانيةالقبائواأللب. اختمف المؤرخون في أصول 
قبل دخوليم الى اإلمبراطورية الرومانية والسبب في ذلك ىو قمة الكتابات المعاصرة عن ىذه القبائل قبل دخوليا 

سبب الى اإلمبراطورية. ويشير غالبية المؤرخين الى ان ىذه القبائل ذات أصول آسيوية دخمت اإلمبراطورية ب
الضغط الحاصل عمييا من مجموعات آسيوية أخرى. احتفظ الجرمان بكثير من التقاليد والنظم التي تعارضت 
مع المفاىيم الرومانية . اذ كان الفرد ىو أساس المجتمع الجرماني وتحدد أىميتو وفقا لسطوتو وقوتو ونفوذه كما 

م. أما أخالقيم فكانت مزيجا من النقائض والفضائل تميز الجرمان بطاعة زعيميم الذي يمثل القانون بالنسبة لي
التي عرفت بيا الشعوب البدائية . تميزوا أيضا باحترام المرأة واالكتفاء بزوجة واحدة، إال أن النبالء تخموا عن 

 ىذه العادة عندما ازداد نفوذىم وثرواتيم.
مس والقمر والرعد وغيرىا. إال أنيم لم كانت ديانة الجرمان خميطا من األساطير وعبادة قوى الطبيعة مثل الش

يقيموا تماثيل أو معابد ولم يؤلف كينتيم طبقة خاصة في مجتمعيم. كانت األسرة أساس المجتمع الجرماني 
وسمطة االب مطمقة وتكون مجموعة االسر المرتبطة برابطة الدم العشائر التي شكمت أساس دولتيم فيما بعد. 

 ألحرار والعبيد ، وكانت الطبقة األولى ىي المتنفذة وعمميا األساس ىو القتال .وتكون مجتمعيم من النبالء وا
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ىم أعداد كبيرة من القبائل التي دخمت اإلمبراطورية الرومانية   Teutonsاو  التيوتون Germansوالجرمان 
 -بي الوسيط بما يأتي :في مدد مختمفة، ويمكن ان نحدد القبائل الجرمانية التي أدت دورًا ميمًا في التاريخ األور 

 . Visigothsالغوط الغربيون  -1
 Ostrogothsالغوط الشرقيون  -2
 Vandalsالوندال  -3
 Lombardsالممبارد  -4
  Brugandiansالبروكنديون -5

 Anglesاالنكميز  -6

 Saxonsالسكسون  -7

 Anglesاالنكميز  -8

 Franksالفرنجة  -9

 Jutesالجوت  -11

 : Visigothsالغوط الغربيون 

 -رية التي غزت اإلمبراطورية الرومانية الى قسمين :تقسم القبائل البرب    
التي ىاجرت غربًا الى  Hunsالقبائل اآلسيوية والقبائل الجرمانية . ضمت القبائل اآلسيوية قبيمة اليون 

أواسط آسيا في النصف الثاني من القرن الرابع الميالدي وأخذت تمارس ضغطًا عمى القبائل الجرمانية المتواجدة 
ي البحر األسود الشمالية والشمالية الغربية، كان االصطدام األول لقبائل اليون مع قبائل االلن عمى جانب
Allens  التي كانت موجودة في تمك المناطق الى جانب قبيمتي الغوط الغربيين والغوط الشرقيين . تمكن اليون

ثم استطاع الغوط الغربيون االتجاه  من االنتصار عمى قبيمة الغوط الشرقيين الذين تم ضميم تحت سيادة اليون،
الذي كان يقيم في  Valensصوب أقاليم اإلمبراطورية الرومانية، فقدموا طمبًا الى اإلمبراطور الروماني فالنز

م، وفحوى ىذا الطمب ان يسمح ليم باإلقامة داخل حدود اإلمبراطورية . وافق 376القسطنطينية، في عام 
مخيص أىم دوافع اإلمبراطور فالنز عندما وافق عمى طمب الغوط الغربيين اإلمبراطور عمى الطمب ويمكن ت

 -باالستقرار في اإلمبراطورية الرومانية بما يأتي :
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 االستفادة منيم كحاجز عسكري يصد ىجمات اليون. -1
 امكانية االستفادة منيم في الزراعة. -2
االريوسي الذي كان يعتنقو اإلمبراطور فالنز الن قبائل الغوط اعتنقوا المسيحية لتقوية المذىب  -3

 وفقًا لممذىب االريوسي.
تالشى أمل اإلمبراطور فالنز باإلفادة من ىذه القبائل ، اذ حدث سوء تفاىم بين تمك القبائل وبين الجيش 

ة في الدانوب لم تنفذ أوامر اإلمبراطور في الروماني إثناء عبور نير الدانوب، الى جانب ان الحامية الروماني
تمك المنطقة مما أدى الى اثارة قبائل الغوط الغربيين، فحدثت مناوشات عسكرية تطورت الى معركة كبرى بين 

 Adrianople Battleالشييرة  معركة ادرنةالحامية الرومانية والغوط الغربيين ويطمق عمى ىذه المعركة اسم 
م( وحقق فييا الغوط الغربيون انتصارًا كبيرًا . أدت ىذه المعركة الى قتل اإلمبراطور 378التي حدثت في سنة )
تحوال كبيرا في وضع اإلمبراطورية وقدرتيا عمى صد اليجمات الجرمانية .  معركة أدرنةالروماني فالنز أشرت 

ى الحفاظ عمى األمن فانتصار الغوط الغربيون عمى الرومان أشر مدى ضعف اإلمبراطورية وعدم قدرتيا عم
الداخمي . وىذا االنتصار بين قدرة ىذه القبائل الجديدة عمى التأثير عمى مصير اإلمبراطورية. ووفقا ليذا الفيم، 

بداية لعصر جديد ، أطمقوا عميو العصور الوسطى . فكانت ىذه المعركة من  معركة أدرنةعد بعض المؤرخين 
 يم وبداية لمعصور الوسطى.وجية بعض المؤرخين نياية لمتاريخ القد

تمكن اإلمبراطور الذي تولى الحكم بعد فالنز وىو ثيودوسيوس االول، من تيدئة الغوط الغربيين وسمح ليم  
بالسكن في مناطق بحر االدرياتك البمقانية، اما السبب األساسي لمسماح ليذه القبائل بالتحرك نحو الجيات 

ية الن المناطق الغربية من اإلمبراطورية لم تعد مناطق ستراتيجية الغربية فيو ابعاد خطرىم عن القسطنطين
بالنسبة لألباطرة الرومان الشرقيين. وكان الغوط الغربيون يقومون بغارات متواصمة عمى ايطاليا وال سيما بعد 

الجزء  وفاة اإلمبراطور ثيودوسيوس، اذ قسم ىذا اإلمبراطورية بين ولديو ىونوريوس، واركاديوس الذي حكم في
 الشرقي .

الذي اتبع أساليب  ستيمكوكان المتسمط عمى شخصية ىونوريوس في القسم الغربي رئيس وزرائو  
م( 418دبموماسية مع قبائل الغوط الغربيين، فكانوا ىادئين طالما كان ستيمكو في منصبو، إال انو في سنة )

ير بالتواطؤ مع الغوط الغربيين ضد ضد ستيمكو واتيموا األخ هورنوريوسحرك بعض الرومان في البالط 
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م( ، وقد ادى ذلك الى ىياج الغوط الغربيين 418اإلمبراطور، مما دفع ىورنوريوس الى اغتيال ستيمكو سنة )
الذين قدموا مطالب الى االمبراطور : ومنيا استمرار األتاوات التي كانت تدفع ليم من قبل ستيمكو، وان يعين 

عامًا عمى جيات بحر االدرياتك الشمالية ، وان يخصص لقبائل الغوط بعض  زعيم الغوط الغربيين حاكماً 
األراضي في داخل ايطاليا . لم يكن في وسع اإلمبراطور ان يوافق عمى ذلك ، فأدى رفضو الى زحف الغوط 

م(، وىذا 411م( فسقطت روما بيد الغوط الغربيين عام )411-418الغربيين عمى روما وحاصروىا بين )
 The مدينة اهللط ىو الذي ولد ارتدادًا في صفوف المسيحيين مما دفع القديس أوغسطين الى تأليف كتابو السقو 

City of God  كان ىذا السقوط لحاضرة اإلمبراطورية الرومانية قد أشر أيضا مدى ضعف اإلمبراطورية أمام .
بداية  411عن سابقو ، فرأوا في عام  الوافدين الجدد ، فعده عدد من المؤرخين أيضا مؤشرا لعصر جديد يختمف

 لمعصور الوسطى ونياية لمتاريخ القديم.
لم يكن زعيم الغوط الغربيين يريد االستيالء عمى روما ، ليذا غادرىا الى الجيات الغربية حيث توفي  

، ومن شروط  ىناك لذلك تم ابرام اتفاقًا مع ىونوريوس تضمن انسحاب القبائل من ايطاليا والسكن في بالد الغال
ىذا االتفاق زواج الزعيم الجديد من اخت اإلمبراطور ىونوريوس ظل الغوط الغربيون في بالد الغال الى ان 
دفعتيم قبائل جرمانية أخرى الى اسبانيا، فظموا ىناك حتى فتح العرب المسممين شبو الجزيرة اإليبيرية عام 

 م(.711)
 


