
 قسم التاریخ-الجامعة المستنصریة/كلیة اآلداب

للعصور الوسطى االوربیة/ المرحلة  حضاريمحاضرات التاریخ ال

  2019-2018 الثاني الفصل الدراسي-األولى

  مدرس المادة: د. ثامر مكي علي

  المحاضرة السابعة/مراحل الحرب:
. أي بـــدایـــة 1338تنقســـــــــــــــم فترة الحرب إلى ثالثـــة مراحـــل تبـــدأ األولى منـــذ عـــام   

  .1380االصطدام بین الجیوش االنكلیزیة والفرنسیة في مقاطعة فالندرز وحتى سنة 

بدء ادوارد الثالث بمهاجمة ســـــــــواحل یوغندیا ودخل األراضـــــــــي  1338وفي ســـــــــنة   

ن هي معارك التي خاضها الفرنسییالفرنسـیة حتى اقترب من مدینة باریس وكانت اشـهر ال

  معركة (كریس).

وعلى اثر هـذه المعركـة احتلت الجیوش االنكلیزیة مدینة كالیه. اما المعركة الثانیة   

انتصـــــــر فیها االنكلیز ایضـــــــا، وفي هذه المعركة وقع ملك  1356واتیة عام بفهي معركة 

ندن وفي لیزیة وأخذوه إلى لفرنســــا جون الثاني الملقب جون الطیب اســــیرًا بید القوات االنك

) 2) اضـــــطراب النظام وعمت الفوضـــــى. 1هذه الفترة عانت فرنســـــا من أزمة داخلیة إذ : 

) كما انتشــــــــر وباء الطاعون حتى فقدت 3وكثرت عصــــــــابات الصــــــــوص وقطاع الطرق. 

) وكثرت ثورات الفالحین ضـــــد اســـــیادهم وبســـــبب هذه الظروف 4فرنســـــا (ثلث) ســـــكانها. 

 1357باریس احد أبناء الطبقة المتوسـطة، وأصـدر عدة مراسین سنة  اسـتولى على مدینة

تســـــمى بالمراســـــیم الكبرى ولكن محاولته جاءت بالفشـــــل عندما دعا شـــــارل الوصـــــي على 

العرش ثورة ضـــــــــــده في مدینة باریس فالقى علیه القبض ونفذ فیه حكم اإلعدام. وفي هذه 

ي عام ننكلترا وهي معاهدة بریتاالفترة اضــــطر الوصــــي على العرش إلى عقد معاهدة مع ا

وبموجبها تنازل ادورد الثالث عن حقه في التاج الفرنسي وعن حقوقه في نورماندیا  1360

یه وتبلغ مســـــــــاحتها هذه المســـــــــاحات ثلث لمقابل ذلك حصـــــــــل على مقاطعات اكوتین وكا

غ لمساحة فرنسا، كما أطلق سراح الملك الفرنسي جون الثاني من األسر على ان یدفع مب



من المال ولكنه لم یتمكن من جمع هذا المبلغ فســـــــــــــلم نفســـــــــــــه مرة ثانیة إلى انكلترا وبقي 

  .1364اسیرًا في لندن حتى وفاته عام 

وقد توقفت القتال بین الدولتین نتیجة ســـــــــــــــوء  1415امـا المرحلة الثانیة حتى عام   

ارة وادت لتجاالحواالالقتصـــــــــادیة في الدولتین ففي فرنســــــــــا تعطلت الزراعة والصــــــــــناعة وا

إعمال الســــلب والنهب نتیجة النتشــــار وباء الطاعون وقلة األیدي العاملة، كما اضــــطرب 

الوضـــــــع الســـــــیاســـــــي بعد وفاة شـــــــارل الخامس وهو ابن جون الثاني ومجيء ابنه شـــــــارل 

السادس الذي كان صبیا في الثامنة عشر من عمره فاصبحت السیاسة تسیر حسب رغبة 

  لى فئتین متطاحنتین.اقاربه، فانقسمت البالد إ

امــا الحــالــة في انكلترا فكــانــت أكثر خطورة ، نتیجــة لقلــة األیــدي العــاملــة بســـــــــــــــبــب   

انتشـــــار وباء الطاعون فقل العاملون بالزراعة والصـــــناعة وارتفعت األســـــعار وحدثت عدة 

في جنوبي وشــــــــــمالي انكلترا مطالبین بالغاء نظام  1381ثورات في الریف االنكلیزي عام 

هذا فان انكلترا لم تكن مهیأة للقتال مع فرنســـــــــــا فاســـــــــــتمرت مدة الهدنة حتى عام الرق، ول

1415.  

حیث استأنف القتال في  1415تبدأ المرحلة الثالثة والنهائیة فترة هذه الحرب سـنة   

عهد هنري الخامس ملك انكلترا إذ هاجمت جیوشـــه األراضـــي الفرنســـیة وتمكنت من دخر 

، وقـد لعبــت المـدفعیــة االنكلیزیـة دورًا 1415نكورت عــام القوات الفرنســـــــــــــــیـة في معركــة اج

فعـاًال في المعركـة واحتلـت الجیوش االنكلیزیة باریس واصـــــــــــــــبح هنري الخامس ملكًا على 

وفي هذه الفترة العصیبة بالنسبة للشعب الفرنسي  1420فرنسا بموجب معاهدة تروي عام 

 انتقال العرش الفرنسي إلى هنريالذي أهین إذ مات الملك الفرنسي شارل السادس اال ان 

الخامس وظهرت شـخصـیة (جان دارك) وهي فالحة بسیطة كانت تعیش في قریة صغیرة 

تقع على حـدود اللورین ولم تكن مثقفـة ولكنهـا كـانـت ذكیـة وكـانـت تملـك شـــــــــــــــعورًا وطنیـا، 

ن اوظهر ذلك في عباراتها الرائعة التي قالتها : ما رأیت دمًا فرنســـــیًا یســـــیل اال وشـــــعرت 

دمي انا هو الذي یسـیل وبدا یخیل لها انها تســمع اصـوات القدیســین والعذراء وهم یطلبون 

منها ان تقوم وتحارب على رأس الجیش الفرنســــــــــــي وتطرد االنكلیز من فرنســــــــــــا. وبالفعل 



وبعدها  1429تمكنت الجیوش الفرنســیة بقیادة هذه الشــابة من احتالل مدینة اورلیان عام 

العرش األمیر شـارل ملكا على فرنسا تحت اسم شارل السابع لكن  تم تتویج الوصـي على

القادة الفرنسـیین والفرســان حسـدوها على شــجاعتها فسـهلوا وقوعها أســیرة بید أمیر برغندي 

فأحالوها إلى محكمة دینیة متهمین إیاها بالســــــــــــحر  1430والذي باعها إلى االنكلیز عام 

ولم تتجاوز التاســـعة عشـــر  1431بالنار عام والشـــعوذة وصـــدر بحقها حكم اإلعدام حرقًا 

  .1412من عمرها فقد ولدت عام 

یعتبر ســــــــــــــقوط اورالیان نقطة تحول في حرب المائة عام، إذ ان االنكلیز بعد هذه   

المعركة لم یتمكنوا من تثبیت إقادمهم في فرنســــــا، إذ اجتاحت فرنســــــا موجة وطنیة عارمة 

نت الذي قام بحملة تطهیر في جهاز وظهرت شــــــــخصــــــــیة وزیر الخارجیة المدعو رشــــــــمو 

الدولة من الخونة والموالین إلى انكلترا حتى تمكن الفرنســـــــــیون من اســـــــــترجاع باریس عام 

، وبعد هذا انظم البرغندیون إلى جانب فرنســــــــــــا حیث تم االتفاق بین زعیمهم فلیب 1436

ســــــاعدت الصــــــالح والملك الفرنســــــي شــــــارل الســــــابع ، وكان هذا من العوامل المهمة التي 

الفرنســیین بتحطیم الجیوش االنكلیزیة، فأخذت االنتصــارات تتوالى على الفرنســیینولم یبقى 

  غیر مدینة كالیهو بذلك انتهت حرب المائة عام. 1453لهم في سنة 

  نتائج الحرب:
ان من اهم نتائج هذه الحرب بالنســـــــــــــــبة إلى انكلترا تنامي الشـــــــــــــــعور الوطني كما   

لمتوســـــطة واســـــتقرار األوضـــــاع الداخلیة كما تطور الدســـــتور ســـــاعدت على تقویة الطبقة ا

االنكلیز نظرًا لحــاجــة الملوك إلى االموال لســـــــــــــــد نفقــات الحرب، فقوى نفوذ البرلمــان بعــد 

تنازل الملوك انكلترا عن حقوقهم للبرلمان لكي یوافق على زیادة المخصـــــــــــصـــــــــــات المالیة 

ســــــــح ة بدال من التقارب القدیم. فأفللحرب، كما ســــــــرى بین البلدین شــــــــعور بالتباعد والمرار 

المجال إلى التجار االیطالیین للتوغل في اســـــــــــــواق لندن نظرًا لحاجة الملوك االنكلیز إلى 

األموال لسد نفقات الحرب، كما ان االنكلیز اهتموا بصناعة األقمشة الصوفیة في بالدهم 

تحل محل اللغة بـدال من تصـــــــــــــــدیر الصـــــــــــــــوف إلى القارة األوربیة، وأخذت اللغة القومیة 

  الفرنسیة في المؤلفات االدبیة.



اما بالنســبة لفرنســا فقد خرجت منتصــرة في هذه الحرب فتمســكت ســیادتها القومیة،   

واصـبحت دولة قومیة بمساحتها وكثرة سكانها وازداد الشعور القومي حینها، كما تم تنظیم 

  اإلدارة الفرنسیة.

ن تضــخم نقدي الن الملوك الفرنســییاما بالنســبة لإلضــرار االقتصــادیة فقد حصــل   

اضـــــــطروا إلى تخفیض قیمة النقود فارتفعت االســـــــعار ثم اضـــــــطروا إلى فرض ضـــــــرائب 

جدیدة لسـد نفقات الحرب. وأخیرًا یمكن القول ان هذه الحرب كانت حرب إقطاعیة وحرب 

  سالالت أقادت فرنسا لتكون دولة قویة في ظل ملك واحد.

  

  

  

  

  

  

  
 


