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 الملخص

فيييي  يييحا الاويييل اءييياوء الىيييا  الريييو  علييي   يييحا ال يييرا  الفرنسيييي 

الو فياالنكليزي في ءرب المائة عام. وبالتوديد في  عهد فيلييب السيادس دي 

فيي  و ي الوىاة الزمنية لهحه الدراسة، والتي تعدّ مدة ءاسمة 1328-1350

امية   لموية عالعالقات بين الالدين وتمثل بدايات ءكم اسيرة فيالو، ميع اعطيا

 م فرنسااالنكليزية في عهد اسرة آء كابيه التي كانت توك-للعالقات الفرنسية

 ثيم تطييورت  يحه العالقييات فيعهييد اسيرة فالو.قسييم الاوييل ثلي  مىدميية وثييال 

 لفرنسييةمااءل وخاتمة،  تناوء:الماول االوء: الخلفية التاريخية للعالقات ا

 ي تيولي فيلييب السيادس الوكيموترمن الماويل الثيان 1327االنكليزية ءت  

لثاليل ، أّما الماول ا1340-1327واثره عل  العالقات الفرنسية االنكليزية 

 كليزية،فجا  بعنوان الوروب واالتفاقات وأثر ا عل  العالقات الفرنسية االن

 ة.الدراس أّما الخاتمة فىد أشرت فيها ثل  أ م النتائج التي توصلت ثليها  حه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1327تى الخلفية التاريخية للعالقات الفرنسية االنكليزية ح:مبحث االولال

لييم تتعمييخ الخالفييات بييين شييعاين مثلمييا ءييد  بييين ال ييعب الفرنسييي 

يكياد يكيون ءتمييا بيين  ، فىد أفرزت الوركة التاريخية صراعا  (1)واالنكليزي

ن م عندما نجح وليم دوق نورمانيدي فيي تكيوي1066انكلترا وفرنسا منح عام 
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 (2)مملكة في انكلترا مما ادى ثلي  ععليه ملكيا  علي  انكلتيرا ودوق نورمانيدي

واءتفظ ملوك انكلترا النورمان مالكهم في غرب فرنسيا االمير اليحي ازعيج 

ملوك فرنسا وءيتم علييهم انهيا  العالقية االقطاعيية التيي تعطيي انكلتيرا ءيخ 

ا فييي تليي  . وقييد وعييد ملييوك فرنسيي(3)ادارة أراضييي فييي المملكيية الفرنسييية

خطرا  عظيما   دد وءدة بالد م وكيانها مميا  فأراضيهمالممتلكات االنكليزية 

.بييد ثّن (4)ععل الورب بين الطيرفين ال تكياد تهيدأثال ت يتعل نار يا مين عدييد

انكلترا ءرصت بكل ميا اوتييت مين قيوة سياسيية ومهيارة دبلوماسيية ون يا  

ي الخزانة االنكليزية مين عسكرّي عل  الوفاظ عل  الموارد الدخل التي تغح

 Jascony(5)ادارتهييا لطقطاعييات فييي فرنسييا وبخاصيية فييي اقليييم عاسييكوني

الييحي كييان موييور ال ييرا . وبالتييالي نييتج عيين  ييحا التييداخل الجغرافييي بييين 

مملكتييين فرييال  عيين نليي  كييان  نيياك ت ييادم دائييم بييين الاوييارة والتجييار ميين 

تمكنيييت بيييين مليييوك الطيييرال االنكلييييزي والفرنسيييي، ان ءالييية مييين العيييدا  

انكلتراوفرنسا، وتطيور االمير بعيد نلي  ءتي  صيار نرياال  بيين قيوتين ناتيي 

.وعلييي  نلييي  ظيييل الوييياء مسيييتمرا  ءتييي  (6)وعيييي متوثيييب وصيييفات متااينييية

 منت ف الىرن الخامس ع ر ميالدي.

وقد  ا لخ المؤرخون عل   حه المرءلة االخيرة مين مراءيل ال يرا  

 la Guerre De cent Ans(7)ائة عاماالنكليزي الفرنسي م طلح ءرب م

واعتيياد المؤرخييون الع ييور الوسييط  تىسيييم  ييحه المييدة الزمنييية ثليي  ثييال  

ز، وتتميزبانت ار االنكليي 1380-1337مراءل: االول  تمتد بين سنتي عام 

 وامتيياز بطييابع الهييدو  1415-1380أّمييا المرءليية الثانييية فتمتييد ميين عييام 

 1453 -1415تطلخ عل  المدة ما بين عيامي والسالم، أّما المرءلة الثالثة ف

، وسيتكون المرءلية االولي  (8)والتي انتهت بطيرد االنكلييز نهائييا مين فرنسيا

  ي موط نىاش الاول.

دثت وانا مييا نظرنييا ثليي  قييوة الييدفع لوييرب المائيية عييام نجييد أنّهييا ءيي     

ءيياوء لييويس اسييتغالء  1137 -1108تييدريجيا  ففييي عهييد لييويس السييادس 

ىييائم بييين أبنييا  وليييم الفيياتح ليؤكييد تاعييية  نييري االوء مليي  انكلتييرا النييزا  ال

. وعل  الرغم من الهزائم التي (9)له بوصف دوق نورماندي  1100-1135

 .(10)ءلت أكثر من مرة بلويس السادس ثال أنه ظل موتفظا بثااته

سياسييية واليييده ليييويس  1180-1137واصيييل بعيييد نلييي  ليييويس السيييابع 

ّمّميادفع  (11)الخالفات بيين  نيري الثياني وبيين ابنائيهالسادس واستطا  اثارة 

-1180وعنييدما اعييتال فيليييب اوغسييطس  (12)عنييه خطيير الملكييية االنكليزييية
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كان  نري الثاني يوكم اعزا  من فرنسيا تزييد عين مسياءة االعيزا   1223

التي كان يوكمها واليده ليويس وليحل  ءياوء فيلييب اوغسيطس اضيعاال قيوة 

   نييري الثيياني مليي  انكلتييرا ضييد ابيييهم   ضييعاال انكلتييرا فأخييح يؤلييب أبنييا

 .(13)النفون االنكليزي في فرنسا

 استطا  فيليب اغسطس اسيترداد أقلييم نورمانيدي مين التياك االنكلييزي

بالتوييالف مييع اوتييو الرابييع  1216 -1199وقييام عييون االوء مليي  انكلتييرا 

طس امارا ور المانيا ومعهم فالندرزفيراند ضد فيليب اغس 1218 -1197

غير ان فيليب قري عل  اخير اميل لجيون فيي اسيترداد االراضيي الريائعة 

 (14)1214فيي اءييرازه ن يرا  ءاسييما  فييي  يحا التوييالف فيي موقعيية بوفينعييام 

وفىييييييد التيييييياك االنكليييييييزي كييييييل االقيييييياليم التابعيييييية لييييييه باسييييييتثنا  اقليييييييم 

 .Aquitaine(15)اكويتيين

فىيد  1226-1223 اما عن عالقة انكلترا بالمل  الفرنسي لويس الثيامن

و ييرد  1272-1216سييا ت العالقييات بييين لييويس الثييامن و نييري الثالييل 

 واونييييييييس Limousinوليميييييييوزين  Furtاالنكلييييييييز مييييييين فيييييييورت

OnisوبيريجوPerigueux(16) ثلي  أنّيهّ نجيح فيي تويييد فردريي   با ضيافة

م( امارا ور المانية من االتفياق ميع 1250 -1212الثاني                     )

 .(17)كلتراان

ظلييت م ييكلة االراضييي االنكليزييية فييي فرنسييا قائميية فييي عهييد لييويس 

ييية م( وسيا ت العالقيات الفرنسيية االنكليزيية فيي الادا1270-1226التاسيع )

، وانتهيي  (18)بعييدما تييامر  نييري الثالييل ضييده مييع بعيين االمييرا  فييي فرنسييا

م زار  نييري الثالييل بيياريس 1254. وفييي عييام (19)م(1243االميير بهدنيية )

ر فاوض ميع ليويس وأكيد كال ميا علي  العالقية الطياية بيين الاليدين واسيتموت

 .(20)م1259م ءيل تم عىد معا دة باريس 1256التفاوض ءت  عام 

م قييد سيياعدت عليي  اءييالء السييالم بييين 1259بيييد ان معا ييدة بيياريس 

زم انكلترا وفرنسيا فيي عهيدي ليويس و نيري ثال أّن الجانيب الفرنسيي ليم يلتي

ين ، فكانت  حه المعا يدة بدايية االسيااب تجيدد ال يرا  بيبن وصها بالكامل

ثن ليم  Guerre De Cent Ansانكلتراوفرنسا فيما عرال بورب المائة عام

ين بيتوظ بتأيد شعاي في كل من انكلتيرا وفرنسيا مميا ادى ثلي  تجيدد النيزا  

م( وفيليييييب 1272-1307) EdwaredIالطييييرفين فييييي عهييييد ادوارد االوء

 .(21)مPhilippe III (1270-1285)الثالل
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االوء تمخيين عيين عييداوة فسييرتها  وعليي  الييرغم ميين أّن عهييد ادوارد

، (22)معا يييدة بييياريس وعييين انىطيييا  العالقيييات الوديييية بيييين ثنكلتيييرا وفرنسيييا

 وخاصيية بعييد ان تييدخل الفرنسيييون فييي االراضييي التابعيية  نكلتييرا، اال ثنّ 

ن ايييت م عنيييدما 1279العالقيييات الفرنسيييية االنكليزيييية شيييهدت توسييين عيييام 

ة وولييد ا ادوار االوء ثليي  فرنسييا وعىييدت اتفاقييية لتسييوي Eleanorاليييانور

. ومين الجييدير بالييحكر ان ميا عييرى ولييدت Amiens(23)الخالفيات فييي ايمييان

ليد ا وبليف الثالل مالت ثل  الت الح مع انكلترا وكيان لهيا نفيون كايير علي  

  ا علي ارد نفونو حا في الوقت التي مارست فيها شىيىتها اليا نور والدة ادو

 .(24)ولد ا

عل  أّن العالقات الفرنسية االنكليزية عادت ثلي  ءالية التيوتر ميرة      

أخييرى وظلييت ال ييراعات الاورييية مسييتمرة فييي بويير المييان  بييالىرب ميين 

 Philippeوكنتيجييية ليييحل  قيييرر فيلييييب الرابيييع Bascayالخلييييج بسيييكاي

IV(1285 -1314أنّه البد من وضع ءخ ال يد االقطاع )ي عل  موضيع م

 .(25)التنفيح وقد أدى  حا الىرار ثل  ن وب الورب بين الطرفين

ا م أءاء كل من ادوارد االوء وفيليب الرابيع نزاعاتهمي1290وفي عام 

 م(  صدار قرار1294-1303) Bonifece VIIIثل  الاابا بونيفاس الثامن

كثيير ميين وياييدو أّن ال ييرا  كييان بييين الملكييين كييان أ (26)التوكيييم فيمييا بينهمييا

 مجرد ءرب بين شعاين، وثن كان  حا ال را  قد تووء فيما بعد ثل  ءرب

، وكان قرار الاابا بونيفاس الثامن مانيا  عل  ثقامية العالقيات (27)بين قوميتين

وبعيييد مريييي عيييام علييي   (28)الم يييا رة والتماسييي  بااللتزاميييات االقطاعيييية

ا الىييرار صيدور عليي  اقامية عالقييات الم ييا رة والتماسي  عليي  صيدور  ييح

د اعلن الجانب الفرنسي قاوء الىرار التوكييم علي  اسياس وعيود نظيام متجيد

للمعا ييدات وعييد االعييادة الكامليية لكييل االراضييي التييي مازالييت توييت ايييدي 

وء من فرنسيين ولم يتىدم السالم ثل  االمام سوى من خالء زواك ادوارد اال

 .(29)نجريت شىيىة فيليب الرابع ما

دوارد انكلترا وفرنسا ثل  ان اعتل  عرش انكلترا ا ظل السالم قائم بين

م( والييحي بييادر بالييحا ب ثليي  فرنسييا لتىييديم فييروض 1327-1307الثيياني )

 ة فيلييبالوال  االقطاعي لمل  فرنسا من ناءية وعىد قرانه عل  ثيزابيال ابني

 .(30)الرابع تنفيح لىرار التوكيم

يليب الرابع وخاصة في توترت العالقات الفرنسية االنكليزية بعد وفاة ف

( انا درعيييت الساسييية 1322-1328) Charrlesعهيييد ابنيييه شيييارء الرابيييع
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الفرنسييية عليي  تييدخل فييي ال ييؤون الداخلييية االقطاعييية لةقطاعييات التابعيية 

 نكلترا في عنوب غرب فرنسا وم ادرة شيارء الرابيع  قطاعيات ادوارد 

فن التجارييية ومنييع السيي Ponthieu 1324(31)الثيياني فييي عاسييكوني وبونثيييو

. غيير أن ادوارد الثياني ناشيد (32)الموملة بالاريائع مين اليح اب ثلي  انكلتيرا

الاابويية ميين أعيل ثءييالء السييالم ميع فرنسييا ون اييت زوعتيه ايييزابيال لمىابليية 

اخيهييا شييارء الرابييع واتفييخ الطرفييان عليي  أند يىييدم ادوارد الثيياني فييروض 

ابنيه ادوارد الثاليل بتىيديم الوال  االقطاعي ولكن مرض ادوارد الثياني وقيام 

 .(33)فروض الوال  االقطاعي نيابة عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة رنسيتولي فيليب السادس الحكم وأثره على العالقات الف :المبحث الثاني

 1340-1327االنكليزية 

دون ولي للعهد فتطلعت ثييزابيال وابنهيا  1328توفي شارء الرابع عام 

( ثل  عرش فرنسا وكان أقيرب 1327-1377) Edward IIIادوارد الثالل

 Philippe De Valoisو ييو فيلياييدي فييالو وريييل ثليي  االسييرة الواكميية

ابيين اف فيليييب الرابييع وابيين عمييه شييارء الرابييع فطالييب (34)(1328-1350)

وعل  اليرغم منيح نلي   (35)ادوارد الثالل بالعرش الفرنسي كونه ابن ثيزابيال

ادوارد الثالل في السادسة ع ر تول  فيليب دي فالو السادس العرش ان كان 

خاصية وان اءتمياالت  (36)من عمره ولم يهتم اءد باءتياعات والدته ثيزابيال

عليي  رأس السييلطة فييي  Mortimerوعييود ثيييزابيال ومست ييار ا مييورتتيمير

انكلتييرا فييي نليي  الوقييت كييان سيياب كييافي لعييدم أخييح دعييوى ادوارد بعييين 
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عتلي  العيرش و يو فيي منت يف . وقد اشير أن فيلييب السيادس ا(37)االعتاار

العىييد الخييامس وصييف المؤرخييون بأنييهّ شييجا  قليييل الييحكا  ضييعيف االرادة 

وكان من السهل التوكم به ألنّهّ شخص عجوء ال يستطيع اتخان قرارات ثل  

ءد ما، وكانت سياسته تتاع بإمال  من الاابا وزوعتيه، وعلي  اليرغم مين أنّيهّ 

لتيرا اال انهيا كانيت اقيل تماسيكا وليحل  كان يوكم مملكة اكثير اتسياعا مين انك

 .(38)كان فيليب السادس اقل كثير عل  المستوى السياسي من اسالفه

الو ولىد شهدت العالقات الفرنسية االنكليزية في عهيد فيلييب السيادس في

تطيييييورات خطييييييرة أدت ثلييييي  ءيييييرب المائييييية خاصييييية بعيييييد قييييييام اميييييير 

ىان علي  عمييع التجيار والحي كان تيابع لفرنسيا بيال Flandre(39)الفالندرز

انون ا نكليز في بالده مّميا ععيل ادوارد الثاليل ييرد علي  نلي  باست يدار قي

م يمنييع ت ييدير ال ييوال االنكليييزي ثليي  الخييارك، 1337ميين الارلمييان عييام 

وبييحل   ييددت صييناعة ال ييوال بييالتوقف و ييي صييناعة رئيسيية فييي مييدن 

 .(40)الفالندرز الرئيسية في عندئح

متعييحر التوفيييخ بييين م ييالح فرنسييا السياسييية و كييحا اثاييت انّييه ميين ال

تياء فيي وبنيا ا  علي  نلي  انيدلع ق وم الح انكلترا االقت ادية في الفالندرز،

يير ل  الكثالاور بين الاوار االنكليز والنورماندين الحي نتج عنه االستيال  ع

لميدمرة ثل  الوقو  الكثيير مين الغيارات ا من السفن ا نكليزية  حا با ضافة

الن يطة ال يرقية االنكليزيية وبالتيالي فيإّن ا السيواءل الجنوبييةكرر علي  المت

اعطييت ادوارد الثاليل نريعيية  قنييا   Mancheالمييان  الفرنسيية فييي الاوير

 .(41)شعاه بأن الورب مع فرنسا اصاوت ءتمية

وانا كانييت الويييروب فييي الع يييور الوسييط  م يييدر للو ييوء علييي  

 نيية وأنغنا أن الميدن الفرنسيية كانيت المكافئات المادية وال سيما انا ما عرف

ان فدون عوائخ، ونل   ءىولها الوافرة بالمواصيل كان من السهل مهاعمتها

ع المغامرة والرغاة في الو وء عل  الماء فرال  عن الطمع والج  اغرا 

 كلهييا مجتمعيية  دفعييت ادوارد الثالييل وشييعاه باتجيياه خييوض الوييرب امييا فيمييا

ال كييان قييد صيير فييي المىييام الثيياني ان أن ادواردتييأتي  يتعلييخ بييالوىوق فإنهييا

د م وليم يجيد1331النظر ضمنيا  عن مسالة المطالاية بيالعرش الفرنسيي عيام 

 .(42) حه المطالب اال بعد قرر خوض غمار الورب ضد فرنسا

م وضيمه ثلي  أراضييها 1337كان استيال  فرنسا عل  أقليم عاسيكوني 

، فرال عين التيدخل الفرنسيي (43)قليموالغا  العالقات االقطاعية المتعلىة باأل
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ضد ثنكلترا قد عجل   مساعدة االسكتلنديينمن أعل  (44)المستمر في اسكتلندا

 .(45)باشتعاء نيران الورب
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الحروب واالتفاقات واثراها في العالقات الفرنسية   :المبحث الثالث

1350-1340االنكليزية   

 م:Sluys 1340معركة سلواس

م، اولييي  الوقيييائع فيييي تلييي  Sluys 1340واسكانيييت معركييية سيييل    

الورب و ي واقعة بورية قيرب مينيا  سيلوى فيي السياءل الفرنسيي ان كيان 

ه االسطوء الفرنسي يفوق االسطوء االنكليزي في العدد وكان صواريه ت يا

خ غابة كارى وفي الوىيىة كان  ناك عدد كاير عدا من السفن في مكان ضيي

هزيمية منعيدما بيين السيفن الفرنسيية، وءليت ال للغاية. وكاد التعاون ان يكون

بالفرنسيييين، ومكيين الن يير االنكليييزي ميين السيييطرة عليي  الاويير المييان  

Manshe من  لمدة  ويلة. وتم تامين  ريخ االت اء بين ا نكليز وءلفائهم

ة مييدن الفالنييدرز، وصييارت السيييادة عليي  الاويير المان ييركنا اساسيييا للسياسيي

 .(46)الاورية في  انكلترا

وقييد ءيياوء االنكليييز اسييتثمار  ييحا الن يير بيييد ان  ييحه المواوليية بييا ت 

، بيييد ان الجييي  Tournaiبالف ييل. فىييد أخييح ادوارد عي ييا قويييا ثليي  تورنيياي

وقع في شرك المستنىعات، وكان ادوارد تنى ه ادوات الو ار الررورية 

لالسييتيال  عليي  المدينيية، فييي ظييل  ييحه الظييروال بىيي  الجييي  الفرنسييي عيين 

ورفن دخيوء المعركية، واكتفي  ب ين غيارات متكيررة علي  خطيو  قرب 

مواصالت ادوارد، وبولوء شهر ايلوء كان للجي ان الفرنسي واالنكلييزي، 

قييد اسييتهلكا مخييزون المييؤن لييحل  قيياال وسييا ة الاابوييية، ووافييخ عليي  عىييد 

م تيم عىيد  دنية فيي كنيسية صيغيرة فييي 1340. وفيي ت يرين الثياني (47) دنية

وفيييي الييييوم الموييدد تىابيييل الطرفيييان  Espleshinسالي يينالوىييوء  تسيييم  ا

شىيىة الملي  الفرنسيي،  Jaenne De Valoisومعهم السيدة عيني دي فالو 

وكانت للسيدة عيني دي فالو بالغ التاثيرفي كال الجياناين، وعلي  ميدى ثالثية 

ايييام اتفىييوا عليي   دنيية تسييتغرق عييام، عليي  اسيياس عييدم المسيياس بالوييدود 

. وفيي (48)ئمة في نل  الوين، واعالن ءرية التجارة بيين الاليديناالقليمية الىا

السيينوات التييي تلييت الهدنيية اتاءييت سلسييلة متوالييية ميين الوييروب فييي دوقييية 

، وكانت (49)الدوارد الثالل فرصة في اقامة توالف عديدBretagnaبريتاني

-1342الورب عل  وش  الودو  لوال تدخل سفرا  الاابا كلمنت السادس )

م، فعاد ادوارد Malsteroit  1343وتم عىد  دنة في الماليستيروام( 1352

 .(50)الثالل ثل  انكلترا، واستمرت االستعدادات للمعركة الفاصلة

 م:Crecy 1346معركة كريسي 
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وعىيييب الهدنييية اسييييتطاعت الىيييوات االنكليزيييية توىيييييخ سلسيييلة ميييين 

 ح،   عندئAngoulemeوانجوليمAiguillonاالنت ارات في مدن ايجولون

ي فيتىدمت الىوات العسكرية بىيادة عون دوق نورماندي واستعادت انجولين 

م ضيربت ء يارا  ءيوء ايجوليون، مميا ععيل الىائيد 1346شهر نيسان عيام 

را يسار  بطلب االميدادات مين انكلتيرا. وفيي انكلتي Derpiاالنكليزي ديربي

بى يييد  Portsmouthتيييم ء يييد الىيييوات االنكليزيييية فيييي مدينييية بورتسيييمو 

اح اب ثل  عاسكوني ءيل الىائد ديربي، لكن الخطية تغييرت نتيجية الرييالح 

 .     Biscay(51)المعاكسة، فتوعِه ادوارد الثالل وقواته ثل  خليج بسكاي

وفييي الثيياني ع يير ميين تمييوز وصييلت الىييوات االنكليزييية ثليي  سييانت 

، ثيييم اتجيييه الجيييي  Saint Vasts De-La-Hogueفاسيييت دي ال يييوك

ثيم توعهيوا ثلي  سيانت ليو  Carentanب ءيل كارنتياناالنكليزي ثل  الجنو

Saint Lo(52) ولييم يكيين  ناليي  مىاوميية ءىيىييية اال فييي كييان ،Caen(53)  ثييم

دمييييييييييييييير االسيييييييييييييييطوء االنكلييييييييييييييييزي ميييييييييييييييدن السييييييييييييييياءل مييييييييييييييين 

، وفيييييي الويييييادي Ouisterhamثلىاوسييييير امCherbourg(54)ت ييييييربورك

والثالثييين ميين شييهر تمييوز واصيييل المليي  ادوارد الثالييل زءفييه شييرقا فيييي 

واتجهيوا شيرقا  Seine(56)ومنها وصلوا ثل  نهر السيين  Lisieux(55)ليزيو

قاييييل ارتفييييا  المييييد الييييحي ءيييياء دون عاييييور الىييييوات الفرنسييييية المطيييياردة 

. واصييل ادوارد الثالييل زءفييه ومعييه الىييوات االنكليزييية ءتيي  (57)االنكليييز

، وسييرعان مييا تاعييه الفرنسيييون عايير Somme(58)وصييل ثليي  نهيير السييوم 

ل  ثا ياعد عنه بارع امياء، مما أدّى ثل  وصوء الفرنسيين  ريخ آخر شرق

. وعندئح قاد المرشيدون المولييون ا نكليزثلي   رييخ (59)السوم قال االنكليز

ثن قاماءيد   Cracy(60)عار الم ب ءت  وصلوا ثل  ا راال غابة كريسيي 

بإف ا  سر مكيان ياعيد ع يرة اميياء شيماء مدينية Acheuxا الي قرية اشو 

ثن يمكيين عاييور نهيير السييوم سييرا عليي  األقييداممن دون evilleAbb(61)ابيفييل

 .(62)ءاعة ثل  عسٍر وقوارب عند ءدو  الجزر في مىابل مكافئة سخية

وبعييد اعتييياز غابيية كريسييي اتجهييت الىييوات االنكليزييية صييوب قرييية 

الواقعية  Crecy- en ponthieuكريسيي أن بيون ثييو                         

. وعليي  قميية المنوييدرات الغربييية Mayeة لنهيير ميياي عليي  الرييفة ال ييمالي

للييوادي مماالمليي  ادوارد الثالييل يتوقييف بجي ييه، ثن كييان عليي  الميمنيية اوء 

.وكان الىسم (63)االقسام الىتالية الثالثة بىيادة ادوارداميرويلزودوق كورنووء

 Northampton Eralالىتييالي االنكليييزي الثيياني بىيييادة ايرلنورثيياماتون
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ofنييدءوايرالروArundelبييدأت المعركيية (64)والىسييم الثالييل ادواردالثالييل .

بيإ الق الرميياة االنكليييز وابييال  ميين السييهام، ممييا دفييع الفرنسيييين ثليي  ارسيياء 

فرقة قوية من الرماة، لتمهيد الطرييخ للفرسيان، لكين قسيي االنكلييز الطوييل 

، وعنيدما نيزء الفرسيان ثلي  اليوادي سيرعان ميا (65)فاقت االسيلوة الفرنسيية

اصييياوا با ءاييا  عنييدما اشييتدت  جمييات ادوارد امييير ويلييز ودوقكورنييوء 

 (66)بجنوده عليهم، ووعد الفرنسيون رفاقهم يتساقطون ءولهم في  كيل مكيان

. وفييي اليييوم التييالي تجييدد الىتيياء (67)ولييم تنتهييي المعركيية اال بولييوء الظييالم

ائس بىوات فرنسية عديدة لكن الرااب عيا  ليعييخ توركياتهم، فأصياووا فير

سهلة للىوات االنكليزية. ثم انسوات الىوات المنهزمة ثلي  بيفيل، وليم يخسير 

، (68)االنكليييز شيييئا يييحكر، فييي ءييين كانييت خسييائر الفرنسيييين فادءيية للغاييية

والداللة عل  شدة ضيراوة المعركية وب ياعة الكارثية التيي منييت بهيا فرنسيا 

 .(69)اوعود قائمة  ويلة للناال  الكاار الحين لىوا م رعهم به

 م:Calais1347االستيال  عل  كالية أز

ولم يكن لدى ادوارد الثالل رغاة سوى العودة ثل  انكلترا. وميع نلي  

كان في ءاعة ثلي  مينيا  ليىيوم بعميل راس عسير للوميالت الوربيية فيي  فىد

المستىال ثل  الىارة االوربية يغنيه عن االعتماد علي  موانئالفالنيدرز، وعين 

ويل ثل  عاسكوني. والتخان ا قاعدة عسكرية لممارسية الطريخ الاوري الط

االعماء الوربيية فيي األراضيي الفرنسيية وضدسيفن الىرصينة الفرنسيية فيي 

بويير المييان ، ومركييز تجيياري لتوزيييع السييلع االنكليزييية كال ييوال. وكييان 

أفريل الميوانع علي  امتيداد كيل شيوا ع الاوير فيميا  Calaisمينا  كاليية أز

زوبريتاني، كميا أنّهيا مدينية ي يعب االسيتيال  عليهيا. ثن بين اقليمي الفالنيدر

كل نل  ععلها منيعية وفيي ميأمن مين  -ثن الخنادق العميىة والسور المزدوك

ثليي  المجاعيية ءتيي    جييوم مااشيير. وادرك ادوارد انعليييه ان يعييرض كالييية

تستسلم. ولهحا اءا  المدينة بسد ليىطع عنها المواد التموينية،  حا في الوقت 

ي قامييت فيييه سييفنه بيياعتراض سييايل كييل االت يياالت الاورييية اليهييا عيين الييح

. وأثنا  ء ار ادوارد الثاليل لمدينية كالييه الفرنسيية ءياوء (70) ريخ الاور

م شين  ءربيا  1346فيي ت يرين االوء  David IIمل  اسيكتلندا ديفييد الثياني 

سييفتح عل  انكلترا بتورين من فيليب السادس معتىدا  أن الملي  االنكلييزي 

الو ار عن كالية أز غير أنّه َ يَزم الجيي  االسيكتلندي، ووقيع ديفييد الثياني  

وبيييا ت موييياوالت فيلييييب السيييادس  Nevilleفيييي االسييير عنيييد مدينييية نيفييييل

. اسييتمر ء ييار كاليييه أز ءييوالي عييام تىرياييا عليي  الييرغم ميين (71)بالف ييل
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. مويياوالت الاابييا كلمنييت السييادس بعييرض مىترءييات للسييالم بييين الطييرفين

وخييالء تليي  المييدة لييم يييدخل المدينيية اي شييي  اال سييرا اوخلسيية بسيياب قييوة 

الو ييييار االنكليييييزي، وعندئييييح ءيييياوء فيليييييب السييييادس الت ييييدي للجييييي  

االنكليييزي ولكنييه ف ييل، وأدرك أن الجييي  االنكليييزي أءكييم الو ييار ءييوء 

كالييية أز. وأخيييرا  ثستسييلمت الوامييية الفرنسييية داخييل اسييوار المدينيية بىيييادة 

، وتييم   ييرد السييكان ميين المدينيية وءييل  John De Vienneديفييينعييون 

. وبييحل  أصيياح لهييم مينييا  كاييير يسييتطيعون منييه غييزو (72)االنكليييز مولهييم

فرنسييا. وقييد ءيياوء الفرنسيييون اسييترداد المدينيية، ءيييل أغييرى الفرنسيييون 

مرتزقة ايطاليا الحين كانوا يعملون ءين نل  في خدمية الملي  ادوارد الثاليل 

هم فييي دخييوء الىلعيية اال ان  ييحه المييؤامرة انك ييفت وبييا ت عهييود لمسيياعدت

م نجح الاابا كلمنيت السيادس فيي عىيد 1348. وفي عام (73)الفرنسيين بالف ل

 دنيية بييين المليي  الفرنسييي والمليي  االنكليييزي لمييدة ع ييرة اشييهر، واصيييات 

 Blackفرنسيا فيي  يحه العيام بالمجاعية ال يديدة واعىاهيا الطياعون االسيود 

Death،  م، ومات خلخ كثير في  حا 1349-1348وتف   ايرا في انكلترا

العييام. ويييحكر المؤرخييون ان  ييحا غرييب ميين الييرب، ويىيياء ان بلييغ عييدد 

االمييوات فييي كييل يييوم فييي مست ييف  بيياريس المسييماة بيييت الييرب خمسييمائة 

 .(74)شخص

 توفي المل  الفرنسي فيليب السادس فيي الثيامن والع يرين مين كيانون

وليه مين Nogent- Le- Roiم فيي مدينية نوعانيت ليوروا1350االوء عيام 

اه العمر ساع وخمسون عاما، ءكم منها اثنين وع رين عاما وعيا  بعيده وليد

عييون دوق نورمانييدي وفيليييب دوق اورليييانز، وكييان قييد اوصييا ما بييان ال 

ليي  يتنيازال عين العيرش لملي  انكلتيرا، وكانييت اياميه مين االييام الم يؤومة ع

د عييده المؤرخييون فاشييال  خاصيية  بعييد  زيميية كريسييي، . وقيي(75)مملكيية فرنسييا

وأنه أضا  الكثير من االمواء، وفرض الكثير من الررائب بسياب الويرب 

. وانا كان فيليب السادس قد فىد كاليه، (76)وانت ر في عهده الفساد والفوض 

دينة في الجنوب ال رقي وامتل  كحل  م Douphineفانه امتل  اقليم دوفينيا

في  Majorcaفي الجنوب التي باعها له مل  ميورقة Montpelierمولفيليا

 .    (78)ويعد  حا اكار توسيع ثقليمي منح عهد لويس التاسع (77)م1349عام 
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 الخاتمة

سي لم يسجل التاريخ عداوات بين شعاين مثلما ءد  بين ال عاين الفرن

فين التيييي غايتهيييا اءيييالء واالنكلييييزي، وكانيييت بعييين االتفاقيييات بيييين الطييير

فرنسيا  السالم، اال ان  حه المعا دات كانت بداية االسااب تجدد ال را  بين

 وانكلترا.

اعتل  فيليب السادس فالو العرش الفرنسي وكان يمتل  بعن ال فات 

االيجابية من ال جاعة اال ان سياسته كان يىععليها تأثير الاابا. و حا ما ععله 

ن عل  الرغم من انه كان يوكيم مملكية اكثير اتسياعا ضعيفا في بعن االءيا

من انكلترا اال انها كانت اقل تماسيكا. وليحل  كيان فيلييب السيادس اقيل كثييرا 

عل  المسيتوى السياسيي مين اسيالفه، كميا وعيد فيلييب السيادس مين المتعيحر 

التوفيخ بين الم الح الفرنسية السياسية وم الح انكلترا االقت ادية، فريال 
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التييداخل الجغرافيي بيين الالييدين. تّعيد ميدة ءكييم فيلييب السيادس ميين عين نلي  

االيييام الم ييؤومة عليي  فرنسييا بدخولييه  ءييروب خاسييرة مثييل معركيية كييريس 

والرييعف االقت ييادي الييحي اصيياب فرنسييا بسيياب ضيييا  االمييواء فييرض 

الكثير من الررائب بساب الفوض  االدارية والفساد. ولم يكن فيلييب موفىيا 

بعن الممتلكات التي تّعد ا انكلترا انت ارا وتوسعا  اقليميا  في الوفاظ عل  

 عل  ءساب فرنسا.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش
                                                

لتفاصيل عن  حا ال را  ينظر: نور الدين ءا وم، تاريخ الوسييط فيي أوربيا، ل  (1)
؛ عوزيييف دا مييوس، سيياع معييارك 188-180، ص1982، دار الفكيير، دم ييخ، 1ك

 .55-13، ص1992فاصلة في الع ور الوسط ، ت: مومد فتوي، الىا رة، 

 و ييو ميين اسييرة ءكمييت فرنسييا اوال بمنطىيية 1087-1066وليييم دوق نورمانييدي: (2)
ي تدع  نورماندي تىع شماء فرنسا وتمتد من نهر السيين شيرقا ومين الموييط اال لسي

-1066 غربا يف لها عن انكلترا قناء االنكلييز ثيم  اصياووا مليوك انكلتيرا فيميا  بعيد

 واوء دوق  و رولو االوء ينظر: 1144
Cassandra Potts, Normandy Medieval France London, 1995 pp. 

667-678;  

 1997، ت قاسييم عاييد قاسييم، الىييا رة، 1ان. ال. كييانتور، التيياريخ الوسيييط، كنورميي
؛  يييـ. أ. ء. ف ييير، تييياريخ أوربيييا فيييي الع يييور الوسيييط ، ت موميييد 296-292ص

 .160-98ص 1954،دار المعارال، الىا رة،  1م طف  زيادة، ك

 .811-806نور الدين ءا وم، الم در السابخ ص(3)
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(4)M. A. Charter, M. A. Marten, Histories The Middle age vol. 

2, oxford, 1962, p.p 150-160.  ؛168-165أ. ء. ف ر الم در السابخ، ص  

 1150: و يييي مىا عييية ترعيييع تاعيتهيييا لةنكلييييز منيييح عيييام Jasconyعاسيييكوني (5)
( ملي  انكلتيرا 1154-1189) Henry IIوء لت عليهيا نتيجية زواك  نيري الثياني 

اميرة عاسكوني واصياوت بوكيم  Eleanor De Aquitaineمن اليانور دي اكوتين

وء  ييحا الييزواك السياسييي ا مييية لطراضييي التابعيية  نكلتييرا، ومنييح عهييد ادوارد اال
Edward I (1272- 1307 غير ان عاسكوني ينظر اليهيا ممتلكيات انكليزيية اكثير )

 من اقطاعات شخ ية وزادت ا مية عاسكوني بمرور الوقت نتيجة الزد ار التجارة
الخمور ب فة خاصة، وءرصيت انكلتيرا منيح عهيد ادوارد االوء علي  وضيع النظيام 

 :االداري الموكم  في عاسكوني يعمل  عل  زيادة ارتاا ها بوكام انكلترا ينظر

 C. Lodge Elenor, Gascony under England rule, London, 1931, 
PP. 19-30;  

؛ 10، ص1980لهيادال، االسيكندرية، مومود سيعيد عميران، المغيوء و أوربيا، دار ا

مومييد فتوييي،  اضييوا  عديييدة عليي  ال ييرا  االنكليييزي الفرنسييي فييي الىييرن الرابييع 
 . 14-13، ص1988ع ر، مكتاة االنكلو الم رية، الىا رة، 

(6)M. A. Charter, M. A. Marten, op cit- P P.109-111 ،؛ مومود سعيد

.387ر، الم در السابخ، ص؛ نورمان ال. كانتو111-109الم در السابخ، ص  
ءرب المائية عيام: سيميت بهيحا االسيم لييس الن الويرب امتيدت لمائية عيام، ولكين (7)

نكلتيرا االسااب التي اندلعت من اعلها الورب استغرقت كل  حه الميدة المعلومية بيين ا

 وفرنسا ينظر التفاصيل:
G. P. cuttino, History Revesion the Causes of handred year, 

vol.3 ,London, 1956, pp. 17-50  

؛ 491-490، ص 1991، الىا رة، 1سعيد عاشور، أوربا في الع ور الوسط  ، ك
 . 100-99، ص1981عالء يوي ، أوربا في الع ور الوديثة، االسكندرية، 

(8)L. Halphen, France Louis VI and Louis VII 1108-1180 

Cambridge medieval History Vol. 5, London, 1962, pp. 399-400 
؛   

(9)L bid, pp 401-402. 

(10)C.W. Hollister and others,  medieval Europe. New york, 
1992, pp. 207-208; 

788-787نور الدين ءا وم، الم در السابخ، ص .  

استمرت ال راعات والخالفات بين  نري الثاني وليويس السيابع ان كيان ليويس (11)
ات الكاييرة التيي كانيت فيي ءيوزة  نيري الثياني فيي فرنسيا غير راض بساب االقطاع

مثل نورماندي وتولوز وانجيوا. واكتسيب  نيري ءىوقيه عنيدما تيزوك الييانوراكوتيين 

التي كانت في السابخ زوعة لويس التاسع كميا اشيرنا مين قايل وكيان ليويس قيد  لىهيا 
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تومياس  لعدم قدرتها علي  انجياب ورييل ليه. اضيف الي  نلي  اخيتالال المكيان بسياب

، وكييان الملييي  Cantbaryرئيييس اسيياقفة كييانتر بييري  Thomas Becketبيكيييت

االنكليزي قد عمد الي  الويد ميا تمتعيت بيه الكنيسيةمن نفيون وء يانة قانونيية ليجعلهيا 
خاضعة لسلطة الواكم الملكية لت مل كافة رعاء اليدين، قوبيل  يحا االعيرا  بيالرفن 

ن وافخ في الاداية عل  اعرا  المل  بتىديم من قال توماس بكيت رئيس االساقفة بعد ا

رعيياء الييدين اليي  الموكميية الملكييية ووضييع توميياس الكثييير ميين التوفظييات ءييوء  ييحا 
الم رو  ولكن سرعان ما سوب موافىته عنيدما اضيطهد وتعيرض للت يويه فميا كيان 

عليه اال الهروب ال  فرنسا ءييل وعيد المياوى عنيد ليويس السيابع ملي  فرنسيا ولكين 
عالقتيه ميع ملي  انكلتييرا وليو ب يكل ظيا ري ععلييه يرعيع الي  انكلتيرا ولكيين توسينت 

 ,R. C. H. Davisسرعان ميا لىيي ءتفيه علي  ييد اربعية مين فرسيان الملي  ينظير: 

History of Medieval Europe, London,, 1966 pp. 300.  ؛Davi 
Harris, History of England, U.S.A., 1917, p44.  ،؛ عوزييف دا ميوس

 ؛    126-125 در السابخ، صالم

(12)R. C. H. Davis, History of Medieval Europe, London,, 1966 
pp. 306-307. 

(13)M. Tyaylo, civilization past on present, vol. 1, new york, 

1949, pp. 450-494; 
  581نور الدين ءا وم، الم در السابخ، ص  

باالضيافة الي   1204النورمانيدي عيام  استطا  فيليب اغسيطس االسيتيال  علي (14)

ف ميع اعزا  اخرى منها بويتودمين وتورين عل  اثر نل  قام ملي  انكلتيرا بعىيد تويال
 ن والتيياوتو الرابع مل  المانيا وفيرنارد كونت فالندرز واتجهوا نوو مهاعمية اكيوتي

ال تزاء عيز  مين اميالك انكلتيرا غيير ان فيلييب اغسيطس ءىيخ انت يار ءاسيما عنيد 

، استمرت المعركة ثال  ساعات واسفرت المعركة عين خليع اوتيو 1214بوفين عام 
 وتول  فردري  الثاني عرش المانيا وأخرعت كونت فالندرز وءلفا  يا لطاعية ملي 

وت فرنسا. ومن دون ادن  ش  اصاوت االقاليم شماء نهر اللورونورماندي وانجوا ت

ي ل لملي  انكلتيرا اعيوت االوء فيءكم المل  الفرنسي وضاعت   حه المعركة اخر امي
 اعادة  حه االقاليم التي كانت في يوما توت سيطرت والده  نري الثاني ينظر:

 G. B. Adams, History of England 1066-1216 New York 1950, 

pp378-379 ؛   M. Shavall and others a History of world 
civilization, New York, 1957, pp. 458-459;  

 .1995ارسيل باكو واخرون، تاريخ أوربا، ت انطوان  اشم، بيروت، م

(15)G. B. Adams, op cit, p378; 498. سعيد عاشور، الم در السابخ، ص  
بريجو: و ي من المىا عات التي تىيع عنيوب غيرب فرنسيا وتعيد مين المنيا خ  (16)

 ,M. Jean medieval, France, Paresالممييزة ضيمن دوقيية االقطيا  ينظير: 

1960, pp. 718-719 
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(17)D. Phil Jacob, Cambridge, medieval history , London, 1929, 

p254 107-106؛مومود سعيد عمران، الم در السابخ، ص.  

(18)E. Personne and others, Histore De France, Paris, 1954, p38. 
(19)C. Lodge Elenor, Gascony under England rule, London, 

1931p36 ؛Saint Louis dutailis, Cambridge medieval, History , 

vol. 6 London 1929, p243. 
: مين بنيود  يحه المعا يدة اعطيا   نيري الثاليل الويخ فيي 1259معا دة بياريس (20)

ي االشراال عل  اقليم عاسكوني يراال اليها االراضي المجاورة لةقلييم يرياال تخلي
تجيييياه نورمانييييدي وانجييييوا وبوتييييو وءييييين   نييييري الثالييييل باالدعييييا ات االنكليزييييية

ة اي وبيرعودعويين مىابل ان تؤدي فروض التاعية االقطاعية لمل  فرنسا وعدم اثار

عنييوب غييرب فرنسييا تاىيي  توييت  Agenaisثييورة ضييده، امييا فييي خ ييوص اعنيييس
ر السلطة الفرنسيية ب يكل مؤقيت فيي ءيين يتسيلم  نيري الرابيع االقلييم فيي شيكل ايجيا

س بيدفع اعييور خمسييمائة فييارس لسينتين. وتييرك النزاعييات عناييا سينوي واسييتعمله لييوي

 ينظر:
 H. M. A. Jonnston, Cambridge medieval history vol. 7 London, 

1968, p.p 171-172  ؛C. Lodge Elenor, of cite, p.p 47-48;     مومود

 . 113سعيد عمران، الم در السابخ، ص
(21)T. F. Tout, France and England the Relations in the middle 

age, London, 1922, p.p 88-90. 

(22)w. C. Jordon, France. 1223-1328 vol. 4, London 1960, pp 
91-171. 

(23)E. Hallam, Caplian, France, 987- 1328, London, 1970, 

p276. 
قييام  نييري الثالييل وأشييىائه ريت ييارد ولييويس التاسييع مليي  فرنسييا و شييارء ميين (24)

 واك من اربع شىيىات و ن بنات كونت اقليم بروفانس. ينظر للتفاصيل:الز

T. F. Tout, op- cit, pp.90-91 
(25)E Lavisse, History De France Depuis Les orgins- Paris, 

1911, p297 ؛J.W., Thompson, History of Middle age, vol. 1, 

London, 1931, pp. 879-880  لم ييدر السييابخ، مومييود سييعيد عمييران، ا
؛  110-111ص  

(26)E. Lavisse, op. Cit, p300. 

(27)T.F. Tout, op. Cit, p94. 
(28)E. Hallam, op. Cit, p280. 

(29)E. Lavisse, op. Cit, p300-301. 

(30)H. M. A. Jonnston, op cit- p432. 



 

هـ  شباط 1439( العدد الثاني  جمادي األولى  25لمجلد )ا                           

 م 2018

 

5 

 

مجلة جامعة 

 تكريت

 ةللعلوم الإنساني

                                                                                                                                       

: ميين المىا عييات المهميية فييي فرنسييا تىييع شييماء عنهييا وتتميييز Ponthieuبونثيييو(31)

 ل يماليةاتها ومروعها والغابات وتوفر الثروة المائية فيها لحل  تىيع علي  الريفة  ايع

واليحي ي يب فيي فيي  Sommeو يو مين فيرو  نهير السيومي Mayeمين نهير مياي 
 الىناء االنكليزي في اخر نىطة له ينظر:

 T.F. Tout, The Political History of England, vol. 3, London, 

1956, p362. 
(32)E. Deprez, Les preliminaries De La Guerre Cent Ansparis, 

paris, 1920, p19. 
(33)G. P. cuttino, History Revesion the Causes of handred year, 

vol.3 ,London, 1956, pp 470-471. 

 Charles De(: ميين ابنييا  شييارء دي فييالو 1350-1323فيليييب السييادس )(34)
Valois     وشييىيخ فيليييب الرابييع                Philippe IV  مليي  فرنسييا وعنييدما

توفي اخر ابنا  فيليب الرابع دون ان يتيرك وريثيا نكيرا يخلفيه، اختيار زعميا  فرنسيا 

فيليب دي فالو الحي اصاح باسم فيليب السادس يؤسس اسر ءاكمة عديدة و يي ءليت 
 مول اسرة اء كابيه في ءكم فرنسا ينظر:

J. Viard, La France Sous Philippe VI De Valois, Paris, 1986, pp. 

 .E. Hallam, op cit- p283؛  300-376
(35 )J. Viard, op cit- p283. 

(36)Ibid, pp283-284. 

(37)Sward Desmond, The Handred year war (the English in 
France 1337-1453, New york, 1982, pp 20-21 ؛ W.C., op cit- 

p81 ؛ J. Viard, op cit- pp43-55. 

(38)J. Viard, op cit- pp385-387  ،؛عوزييف دا ميوس ، الم يدر السيابخ
.49ص  

يىع عل  الودود ال مالية الغربية لفرنسا وبواعهة بور  Flandreاقليم الفالندرز(39)

ة ال يماء يعيد مين المنيا خ ال يناعية وتمتياز باالزد يار الوريري مين الميدن الجميليي
رسيل ا ن شانه توسيع الودود. وفي عهيد فيلييب الرابيع وبدأ ملوك فرنسا االدعا  به م

، وءياوء فيلييب Courtari 1302فرسانه وتعرضوا الهزيمة في معركة كيور تيراي 

بويرا والرابع عىد  دنة مع الفالندرز لكنها ف لت فىام الفرنسيون بوملية ضيخمة بيرا 
 ومجيي  Mons-en Pevele 1304واستطا  توىيخ انت ار عزئي في مونسينايفلي

 Cassalفيليييب السييادس ءىييخ تىييدم وسيييرة كامليية عليي  الفالنييدرز فييي موقعيية كاسيييل

ليب واعادت االعتاار لفرنسا من  نري كوراتري، ومن نتائجها سيطرة مل  فرنسا في
السادس عل  امور الفالندرز ب كل كامل عن  ريخ كونيت فالنيدرز اليحي اسيتوعب 

 ينظر للتفاصيل:عليه اعطا  التاييد الفرنسي لكي يكون السلطة 
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H. Pirenne, A Hietory of Europe, vol. 1, London, 1972, pp. 76-

 R. Lodge, The Close of middle age, 1272-1494, London؛  77

1924, pp 69-70. 
؛ عوزيييف دا مييوس، الم ييدر  107-106عييالء يوييي ، الم ييدر السييابخ، ص(40)

 .152السابخ، ص

(41)Rapin De Theoyras, The History of England. Translated by 
N. M. A. Tindal vol. 1, London, 1943, PP 416-417 ؛J.A. 

Kingdom, Archives of the worshipful company of croces me 
city of London 1335-1463- London 1983, PP 45-56. 

؛ عوزيييف دا مييوس، الم ييدر السييابخ 41مومييد فتوييي، الم ييدر السييابخ، ص(42)

 . 151-150ص
(43)R. Lodg. The Relations between England and Gascony 

1152-1453, London, 1934, PP 138-139 ؛M. A. Charter, M. A. 

Marten, OP CIT- PP 160-1. 
اسكتلندا: اتسمت العالقات االنكليزية مع االسيكتلنديين بيالتوتر وال سييما الويدود (44)

عييات. وادعييا  ملييوك انكلتييرا بوييخ السيييادة عليي  الم ييتركة التييي كانييت منطلىييا للنزا

 Malcolm IVاسييكتلندا منييح ان وقييع  نييري الثيياني مليي  اسييكتلندا مييالكولم الرابييع 
م اسيرا واعاره عل  ان  يىسم يمين الوال  االقطاعي ثيم تيوال  الوكيام 1153-1165

م والحي اءيتفظ بنيو  مين صيالت اليود ميع 1286-1249ءت  مجي  اسكندر الثالل 

 Jhon Balliolوعيون بياليوء Robert Bruceلتير، ثيم تنياز  روبيرت بيروس انك
م عليي  عييرش اسييكتالندا فكانييت الفرصيية David I 1124-1153ابنييا  دافيييد االوء 

لتييدخل ادوارد االوء واوفييد بعثيية واختييارت بيياليوء ملكييا عليي  اسييكتلندا، والييحي قييدم 

لتدخل ب كل فعلي ب ؤون فوض الطاعة والوال  الدوارد، ولكن عندما ءاوء ادوارد ا
م ولكين بهيحه 1295اسكتلندا رفن باليوء نل  وتوالف مع فيليب الرابيع ملي  فرنسيا 

المدة تورك ادوارد مل   انكلترا وغزا اسكتلندا والىي الىان علي  بياليوء وتيم خلعيه 

وثال  ءكام من ا نكليز ءكموا اسكتلندا بالنيابة عنه. لكن االسيكتلنديين رفريوا نلي  
وزميلييييييييه  Wiliam Wallaceبزعاميييييييية وليييييييييم والس  -ثييييييييورة وقامييييييييت

وانت ير علي  الجيي  االنكلييزي فيي موقعية   Andrewof Morayانيدروافموراي

ولكن استعاد االنكليز قوتهم وانت روا عل  االسيكتلنديين فيي موقعية  strlingسترلنج
علي  بعد عىد معا دة مع فيليب الرابع مل  فرنسا، بموعاها قان  Falkairkفالكيرك

م وادى  يييحا الموضيييو  الييي  قييييام ثيييورة عدييييدة فيييي 1305والس وتيييم اعداميييه عيييام 

 Johnاسيكتالندا بزعاميية بييروس الييحي تييوك نفسييه ملكيا وقريي  عليي  عييون كييويمين
Comn  ممثيييل ادوارد  فيييي اسيييكتالندا، اميييا ادوارد الثييياني فىيييدم نويييو اسيييكتلندا عنيييد

دعييم قييوة اسييكتالندا وبهييحا  بييانكويرن لكيين لوييخ بييالجي  االنكليييزي الهزيميية و ييحا مييا
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اشييترك االسييكتلنديون والفرنسيييون بيينفس العييدو و ييي انكلتييرا، وظييل ال ييعاان ءليفييا 

 ب كل رسمي او غير رسمي ينظر:

H. Pirenne, op cit- pp. 79-85 ؛ وء دييور انيت، ق ية ءريارة، ت موميد  
. 214-212، 2000، الىا رة، 16بدران ك  

(45)M. Mckisack The fourteenth century 1307-1399, oxford 

1959, pp 119-122. 
(46)D. Hume, History, England, London, 1910, pp 170-172 

ليويس الوياك الجيي  الفرنسيي، دار  61؛ص Sward Desmond, op cit, p41؛
1945المك وال، بيروت،   

 .156عوزيف دا موس، الم در السابخ، ص(47)

(48)M. Mckisack, op cit- pp129-130 ؛ W.C. Jordon, op cit- 
pp87-91. 

دوق بريتياني قيد انجيب مين  Arthar IIمن مىدمات تل  الورب ان ارثر الثاني (49)

الحي خلف والده في الوكم وعاي  Johon IIزوعته االول  ثال  اوالد، عون الثاني 
GuyايرلاونتيفرPontiever  وبيترPeter ثم تزوك ارثير الثياني مين زوعتيه الثانيية .

وعنييد وفيياة عييون الثيياني دوق برتيياني  Montfortهييا عييون ابرلمونتفرايييتوانجييب من

م دون وريل، فاشتد النزا  ءوء من يخلفيه ءييل كيان شيىيىه عياي منيح تيوف  1341
 الايييت بوىهييا فيييي الوكييم وكيييحل  اخييوة عيييون  Joaanneتاركييا ابنيية تيييدع  عييوان 

ند اءيد الفيريىين مونتفورت و نا ظهر العدا  بين ثنكلترا وفرنسا فاخيح كيل منهميا يسيا

المتنيييازعين ءييييل انريييمت فرنسيييا الييي  فرييييخ عيييوان النهيييا زوعييية شيييارء دي بليييو 
Charles De Bluis  في ءين ساند المل  االنكليزي عون مونتفرت مىابيل اعتيراال

باخيها ادوارد الثالل بالتاك الفرنسي وكان فيليب السادس عل  علم بما تم بيين ادوارد 

 Sewardىيية شيارء اميرا ملزميا. ينظير التفاصييل: وعون ومن ثم اصياح قاوليه الء
Desmond, op cit- pp 48-49   ؛Rapin De Thoyras, op cit- pp 420-

-68، ص1993م ا ير، ت موميد المغربيي، بنغيازي، ؛ عون كاري، وقائع و 421

76  . 
(50)Seward Desmond, op cit- pp 58-71. 

(51)M. Mckisack, op cit- p132. 

(52)D. Hume, op cit- pp72-78. 
كييان:  ييي  ميين المىا عييات التييي تىييع شييماء فرنسييا وتتمتييع با ميتهييا الجغرافييية (53)

 S.L. Boldrick medievalينظر: واالستراتيجية المهمة من الىرن الوادي ع ر،

France new yourk 1995, p 159-161. 
: و ييي مييين المييوانع الاوريييية التييي تىيييع عليي  الاوييير Cherbourgت يييربورك(54)

 المان  ال  ال ماء من ال ا ع تليه عزيرة كونتين، ينظر:
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A. G. Moore, The Penguin Encyclopedia of place, New York, 

1970, pp1170-172 

: من المىا عات التي تىع شماء فرنسا وكانت من ا يم ميدن دوق Lisieuxليزيو(55)
 نورماندي، ينظر: 

S.L. Boldrick, op cit- pp 551-552 . 

: مين االنهيار الرئيسية فيي ءيوض بياريس ينايع مين األعييزا  Seineنهير السيين (56)
 ال مالية لهراة فرنسا الوسط  وي ب في الىتاء االنكليزي، ينظر: 

 .43-41، ص2000ءسن، قارة أوربا، االسكندرية،  عوده
(57)D. Hume, op cit- pp173-174. 

: يناييع ميين ال ييرق ويىييع شييماء فرنسييا وي ييب ايرييا فييي Sommeنهيير السييوم (58)

 الىناء ا نكليزي ينظر:
A.G. Moore, op cit- p6  .  

(59)T. F. Tout, France and England, p361 ؛ J. Viard, op cit- pp 

91-98. 
 : تىع داخل اقليم بونثيو شماء فرنسا ينظر للتفاصيل: Cracyغابة كريسي (60)

Devries Kelley, medieval France London, 1966, p272. 

: و ي ضمن اقليم بونثيو تىع عل  نهر السوم وتتمييز الغابيات Abbevilleابيفل(61)
 الواسعة والوديان والجداوء ال غيرة، ينظر:

T. F. Tout, France and England - p362. 

(62)Rapin De Theoyras, op cit, p424 ؛ عوزييف دا ميوس، الم يدر ؛  
.158السابخ ص  

ادوارد اميرويلييييز:  ييييو ميييين ابنييييا  ادوارد الثالييييل ولييييد فييييي مدينيييية ود سييييتوك (63)

Woodstok 1330 م كييان يتسييم بييالىوة وتومييل المسييؤولية ممييا دفييع ادوارد الثالييل
 ومنويييه لفيييب ادوارد اميرويليييز با ضيييافة الييي  دوقتا يلييييه وتسيييليمه مهيييام سياسيييية 

م، ينظير: 1346كورنووء ثم شر  في تدربه عسكريا وشارك في ءملية علي  فرنسيا 

 . 160عوزيف دا موس، الم در السابخ، ص
(64)H.G. Koengsberger. A History of Europe, medieval Europe 

400-1500, New york, 1987, p309 ؛Sward Desmond, op cit- 

p610. 
اليحي اليزم فييه كيل الميالك واالءيرار  1285اصدر ادوارد االوء قانون وف ير (65)

للممتلكات التي تزيد قيمتها عن اربعين شلنا ان يزود كل فرد نفسه بىوس وسهم. وفي 

عهييد ادوارد الثالييل شييكل المزارعييون االءييرار ميين االنكليييز  اىيية صييغار مييالكي 
االنكليييز وكييان لهيؤال  الرميياة اليدور الكاييير فييي االراضيي واسييتعان بهيم فييي مواربية 

الورب ولم يكن الفرنسيين ما يىارن بهم وبلغ  وء الىوس الحي استخدمته الطاىة من 
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الفالءيين االءرار ستة اقدام، ينظير التفاصييل: عوزييف دا ميوس، الم يدر السياخ، 

 . 161ص

(66)C. Oman, A History of The art of war in the medieval age, 
vol. 3, 1278-1485, London, 1924, p24. 

(67)M. A. Charter, M. A. Marten, op cit- pp167-168. 

(68)T. F. Tout, op cit- p304 ؛C. Oman, op cit- p134. 
ودوق ليييييييوريين  Bloisوبليييييييو  Sancerreمييييييين  يييييييؤال  النييييييياال  سانسيييييييير(69)

Lorraeine عهم مياتوا. واصيييب فيارس واتاييا 1542وكونتانالفالنيدرز ويىياء ءييوالي
 فيليب في رقاته من سهم، ينظر للتفاصيل: 

J. Viard, op cit-pp120-130  ؛Seward Desmond, op cit, p676 ؛    T. 

F. Tout, France and England, pp132-154  ؛موريس بي وب، تاريخ أوربا
.360، ص2004في الع ور الوسط ، ت علي السيد علي، الىا رة،   

(70)L. Callcott, Little Arthur History of England, London, 1913, 

p97  ؛ Seward Desmond, op cit, pp68-69. 
(71)Ibid, p69. 

(72)M. Mickisack,opcit- p137 ؛D.Hume, op cit- p157 ؛E. 

Personne and others,opcit- pp60-62. 
(73)T. F. Tout, op cit- p383. 

كانيت االميراض والطياعون مميا سياب  1348وت ير الم ادر ال  انه في عيام (74)

 خيرى ءتي ابىتل اعداد ليست بالىليلة في انوا  العالم ءيل انتىل من الهند ال  اعزا  
 شماء الاور ينظر للتفاصيل:

H. Hinghton, The Black death London, 1970, p59 ؛   J. Viard, op 

cit, p 170   ؛77.عون كاري، وقائع وم ا ير، الم در السابخ، ص 
(75)Seward Desmond, op cit, p74. 

(76)Ibid pp74-76. 
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وقام ب را  مونايليه ءيل دار صرا  بين الطرفين  Beter IV 1336-1387الرابع 

 وانتهيي  ال ييرا  بىتييل عيييمس والسيييطرة عليي  ميورقيية واصيياوت عييز  ميين مملكيية

 ,R. Altamra medieval History , vol. 7, London, 1968اراعون ينظر: 
p589 

(78)Seward Desmond, op cit, p74 ؛ J. Viard, op cit- p177. 
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Development of the Anglo-French Relations in the Reign of 

King Philip VI De Falu(1328-1350) 

MunirAboodGdih 

Conclusion 

History did not record animosities between the two peoples, as 

happened between the French and the English people, and were 
some of the agreements between the parties that purpose to 

bring peace, but these treaties was the beginning of the causes of 

renewed conflict between France and England. 
Philip VI ascended the French throne and Vallo possessed some 

positive qualities of courage, but the policy was located by the 

pope effect. That's what made him weak at times even though he 
was ruling the kingdom more extensive than England, but it was 

less coherent. Therefore Philip VI was much lower at the 

political level of his predecessors, as Philip VI found it 
impossible to reconcile the interests of the French political and 

economic interests of England, as well as geographical overlap 

between the two countries. The duration of the sixth rule of 
Philip of France on the ill-fated days by entering a losing battle 

wars like Chris economic weakness that hit France because of 

the loss of money to impose too much tax because of 
administrative chaos and corruption. Philip was not successful 

in maintaining some of the property prepared by the England 

victory and expanding regionally on France's account. 
 


