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  2019-2018 الثاني الفصل الدراسي-األولى

  مدرس المادة: د. ثامر مكي علي

ثاني  یب ال عة/فرنســـــا في عھد فیل حاضـــــرة الراب الم
1180-1223:  

بفیلیب اوغســطس، كان أكثر عزمًا وتصــمیمًا من یعتبر من الملوك االقویاء ســمي   

ابیه في دفع الخطر بل وفي تصـــــــــــــفیة امالك هنري الثاني واوالده في فرنســـــــــــــا، وفي عام 

  توفي هنري على اثر الخالفات بینه وبین ولده ریتشارد. 1189

اعتلى ریتشــارد الحكم باســم ریتشــارد قلب االســد، ومنذ اعتالئه ذهب للمشــاركة في   

صـلیبیة، وهناك تشاجر مع امیر النمسا، وفي طریق عودته وقع في االسر ولم الحروب ال

یطلق األمیر النمســاوي ســراحه اال بفدیة ضــخمة . واثناء وجود ریتشــارد في االســر اعتلى 

فیلیب فســــخ یمین الوالء االقطاعي ، وقرر انتزاع امالكه في األراضــــي الفرنســـــیة ومنحها 

  رة الشقاق بین افراد العائلة المالكة في انكلترا .إلى أخیه جون، وهكذا نجح في اثا

وما ان اســتعاد رتیشــارد حریته حتى شــن حربًا الهوادة فیها ضــد فیلیب اوغســطس   

وقـد وجـد لـه في كونــت الفالنـدرز حلیفــًا قویـًا . وهنـا تـدخــل البـابــا واقنع الجمیع بعقــد هـدنــة 

ام رض المقدســــة، وفي علمدة خمس ســــنوات یتقرنون لمواصــــلة الحروب الصــــلیبیة في األ

  توفي ریتشارد اثناء القتال الذي نشب بینه وبعض التیالء في جنوب فرنسا. 1199

  فرنسا في عھد لویس التاسع:
تولى العرش وهو صـــــغیر فاصـــــبحت امه وصـــــیة علیه، حاول االمراء االقطاعیین   

  عزله اال ان الوصیة وقفت ضدهم.

القدیس لویس، وقد حدث مملكة تتمع  اتســـم عهده باالســـتقرار واالمان فكان یســـمى  

  باالستقرار واالمن الداخلي والسالم الخارجي.



  الحالة الداخلیة:
تنظیم اإلدارة ونشــــــر العدل واالهتمام بالتفتیش فارســــــل مفتشـــــــین مع الموظفین  -1

  ورقباء إلى كل جزء في اجزاء مملكته.

  ارزة.والمب حرم الحروب الخاصة في جمیع اجزاء فرنسا والقى المحاكم بالمحنة -2

 اقام النظم المالیة ورتب الضرائب. -3

 
  اعمالھ الخارجیة:

تنـــازل هنري عن  1259عقـــد معـــاهـــدة بـــاریس مع ملـــك انكلترا هنوي الثـــالـــث  -1

  حقوقه في نور ماندیا والخیو مقابل بعض التنازالت االقلیمیة.

لم یســـــــــــــــمع البنــه بقبول عرش ألمــانیــا، وكــان بتــدخــل لحــل المنــازعــات بــالطرق  -2

  .السلمیة

توفي وهو  1270شـــــــــــــــارك في الحروب الصـــــــــــــــلیبیــة لخــدمــة الرب، وفي عــام  -3

 یحارب.

  
  

  

  

  

  
 


