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  :1453-1337المحاضرة السادسة/حرب المائة عام 
  لترا:وقد حدثت بین فرنسا وانككان لهذه الحرب اسباب مباشرة وأخرى غیر مباشرة   

الخالف الشــــــدید بین الملوك االنكلیز والفرنســــــیین منذ الفتح النورمندي النكلترا  -1

، وذلـك الن ولیم الفـاتح لم یتنـازل عن دوقیتـه في نور منـدیا عندما 1066عـام 

، كمـــا ارتبط كـــذلـــك الكثیر من كبـــار 1066اصـــــــــــــــبح ملكـــًا على انكلترا عـــام 

ت قطاعاتهم في األراضي الفرنسیة وكاناروا إلى انكلترا باالقطاعیین الذین هاج

لهم صــــــلة قویة بدوق في مقاطعة نورم اندیا. اما الملوك الفرنســــــیین فقد وجدوا 

في تلك الممتلكات االنكلیزیة على اراضـــیهم الفرنســـیة خطرًا عظیمًا یهدد وحدة 

لســي ألطبلدهم ویمنع فرنســا من الوصــول إلى حدودها الطبیعیة على المحیط ا

ولهذا لم یهدأ ملوك فرنســـــــا بل ظلوا یناضـــــــلون من اجل طرد ملوك انكلترا من 

ممتلكاتهم في القارة األوربیة في حین تمســك االنكلیز بهذه الممتلكات وناضــلوا 

في ســــبیل االحتفاظ بها مما جعل الحرب بین الطرفین التكاد تهدأ حتى تنفجر 

  .1453-1337مرة أخرى واستمرت منذ سنة 

نافس االقتصـــادي بین الدولتین وتضـــارب مصـــالحهما االقتصـــادیة في القارة الت -2

األوربیـــة فقـــد كـــانـــت اهـــداف انكلترا من وراء هـــذه الحرب هو تمكن البحریــــة 

االنكلیزیة من الســــــــیطرة على جانبین بحر المانش لیتســــــــنى لها بیع الصــــــــوف 

  االنكلیزي في المدن األوربیة.



 رنســـا والتي كانت في ذلك الوقت أكثر غناءرغبة ملوك انكلترا الســـیطرة على ف -3

مالیین في الوقت الذي  6ونفوســـــــــــا من الجزر البریطانیة إذ بلغ عدد ســـــــــــكان 

 كان فیه سكان انكلترا الیزید على ملیونین نسمة.

الخالفات والمنازعات التي طالما تحدث بین البحارة االنكلیز والفرنســـــــــــــیین في  -4

 عرض البحار.

إذ ســـــــــــاعدت فرنســـــــــــا الزعیم  1295ســـــــــــكتلندا عام تأیید فرنســـــــــــا الســـــــــــتقالل ا -5

االســـــــكتلندي عام روبرت بروس زعیم الثورة االســـــــكتلندیة وبفضـــــــل هذا التأیید 

 انتصرت اسكتلندا عسكریا على انكلترا.

اما األســباب المباشــرة فهي: مســالة العرش الفرنســي والذي اصــبح شــاغرًا بعد وفاة      

دون ان یترك وریثًا. فادعى ملك  1328بع) ســــــــــنة االبن الثالث لفلیب الرابع (شــــــــــارل الرا

انكلترا ادوارد الثالث بأحقیته بالعرش الفرنســـــي الشـــــاغر وذلك الن والدته بنت فلیب الرابع 

غیر ان القانون في فرنسـا الیجوز لسـیده أو لوارثیها اعتالء عرش فرنسا اما السبب الخر 

 ر من األســـــــواق الهامة لتصـــــــریفوهي مدینة فرنســـــــیة نعتب -فهو مســـــــالة مدینة الفالندرز

نشــبت ثورة في هذه المدینة قادها أصــحاب معامل  1337المنتجات االنكلیزیة، وفي ســنة 

النسـیج احتجاجًا على منع استیراد الصوف من الجزر البریطانیة وقد اتفق هؤالء مع ملك 

التجارة بین  رانكلترا ادوارد الثالث وتعهدوا بمســاعدته إذ غزا فرنســا مقابل الســماح باســتمرا

انكلترا ومقـاطعة الفالندرز، وبعد ان تم هذا االتفاق اندلعت حرب اهلیة في هذه المقاطعة 

، إذ قســـــــم الســـــــكان على انفســـــــهم فالطبقة المتوســـــــطة من أصـــــــحاب التجارة 1337ســـــــنة 

والصـناعة انضـم والى جانب الملك االنكلیزي، اما اإلقطاعیین ورجال الدین فانضـموا إلى 

الفرنســـــــــــــي وأمر حاكم المقاطعة بســـــــــــــجن كافة التجار االنكلیز في مقاطعته  جانب الملك

الفالندرز. اما ملك فرنسـا فلیب السـادس فقد أعلن مصـادرة كافة الممتلكات االنكلیزیة في 

فرنســـــا فدخلت الجیوش االنكلیزیة األراضـــــي الفرنســـــیة واصـــــطدمت مع الجیوش الفرنســـــیة 

  .وبذلك بدأت حرب المائة عام  1338عام 

  



 
 


