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 املقرتح الفرنسي حلل األزمة الكنسية

 م 8041 – 8931ما بني عامي 
  د/ ناهد عمر صاحل

 مدرس بكمية البنات
 جامعة عين شمس

عندما تربع عمى العرش البابوي م  8538بدأت األزمة الكنسية "االنشقاق الكنسي" في عام  
. وقااد تبايناات ردود فعاال 8فينيااوني مدينااة أأحااداما فااي مدينااة رومااا وا  اار فاا ,اثنااان ماان البااابوات

نجمترا ألمانيا, المجر, بولندا وأمارا  شامال إيطالياا باباا األوروبي حيال ذلك, فبينما أيدت إالمجتمع 
روما, أيدت فرنسا أسبانيا, نابولي, وصقمية بابا أفينيون. ومن انا حدث انقسام كنسي كبيار باات 

ني الحريااة كاممااة فااي أن الرومااا ر  ب ااماان الصااعق القعااا  عميااق فااي ظاال قااانون كنسااي يعطااي الح  
 .2ق أو يت مى عنق دون التد ل من أحديتمسك بعرش

أن تحتااوي تمااك القعااية,  اصااة بعاادما أثااار الصااراع عمااى الكرسااي البااابوي  وحاولات فرنسااا ماارار ا 
الشااكوك حااول شاارعية البابااا, وأعماان الناااس رفعااسم لمنظااام الكنسااي وطااالبوا ا صاا ح, لكاان كااان ذلااك 

مااا جامعااة باااريس فقااد قاماات بعمميااة ا صاا ح تمااك وأصاادرت بيان ااا دعاات بموجبااق كاا  أ دون جاادو .

                                      
ثر تحكم فيميق الرابع ممك إم( 8533مقرًّا لمبابوية منذ عام ) –مدينة أفينيون عمى نسر الرون بفرنسا  أصبحت  -8

م(, 8581 –8533م( في شئون الكنيسة, وتد مق في تعيين البابا كممنات ال اامس )8581 –8283فرنسا )
ة التاي احتفظات فيساا مديناة أفينياون الذي ات ذ من مدينة أفينيون مقرًّا لبابويتق بادال  مان روماا. وقاد عرفات الفتار 

اار البااابوي, ولااي   لسااا العاارش البااابوي ثمانيااة بااابوات, كااان   اارام 8538 –8533بااالمقر البااابوي ) م( باألس 
م(, الاذي وافتاق منيتاق فاي مديناة روماا فاي أثناا  زيارتاق لساا. وأد  8538 – 8533جريجوري الحادي عشر )

إذ انتساز رجااال الادين ااذا الحادث  عااادة الكرساي الباابوي إليساا ماان ااذا الحادث إلاى حاادوث األزماة الكنساية  
جديد, فعقدوا مجمع ا دينيًّا عم أساقفة من إيطاليا وأفينيون, انتسوا فيق إلى تعيين "تايمديشي رئيس أساقفة مدينة 

, وكاد األمر أن م(, مت ذ ا من مدينة روما مقرًّا لبابويتق8581–8538باري بابا جديدا  باسم أوروبان السادس )
يكون مكتم   لوال أن أعمن أساقفة إيطاليا أن انت اق البابا جا  بعاطط شاعبي ولايس باالروح القادس, ومان ثام 
يكون انت ابق غير شرعي. أما أساقفة أفينيون فقد اتجسوا إلى مدينة فونادي بفرنساا, وعقادوا مجمع اا دينياا  انتساوا 

م( مت ااذ ا ماان مدينااة 8511 –8538يااد ا باساام كممناات السااابع )فيااق إلااى انت اااق روبياار دي جينياا  بابااا جد
أفينيااون مقاارًّا لبابويتااق. انظاار بيياار كاااميممو, المجااامع المسااكونية, ترجمااة الساايد بااولس عطااا ا , إشاارا  ا ق 

 .518م , ص  2338, وليم ميمر , م تصر تاريخ الكنائس, القاارة 832 –838كاميممو بالمين, ص 

نشااورات المركااز الفرنسسااكاني م –الكنااائس الشاارقية )الكاثوليكيااة(, ترجمااة المجنااة المصاارية  مجموعااة قااوانين  -2
 .18 – 13م, ص  8113لمدراسات الشرقية المسيحية , القاارة 
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أو تارك القارار لممجماع  ,ين إما التنازل عن العرش أو التفاوض فيما بينسما ليتناازل أحاداما لر ارالبابو 

 تعقااداألماار الااذي جعاال الجامعااة  ,ن. غياار أن اااذا البيااان لاام يمااق أذان ااا صاااغية لااد  البااابوي8الكنسااي
اا لاق فياق أععاا  طا بيان ااأصدرت مان   لسماا  ,8513و ا  ر  8511مجمعين أحداما في عام 

م( بساحق الادعم الماادي مان الباباا بينادكت الثالاث عشار 8122 –8583شارل السادس مماك فرنساا )
Benoit XIII (8511 – 8122)رغاماق عماى التناازل  بعاض المناصاق الكنسايةمان وحرماناق  ,م  ,

زا  المناقشاات  .2بتوزياع المنشاورات الداعياة لت ماي الباباا عان منصابق أصادرت أمار ا فسقن الوقت وفي وا 
باال عمااى دراسااة الموقاا  دراسااة شاااممة  نسااا  ق  فرنسااا أن ت   قااررت ,واالحتاادامات التااي أثارتسااا الجامعااة

 8513م( مماك فرنساا سافارة عاام 8122 –8583البداياة أرسال شاارل الساادس ) ففي األزمة الكنسية,
إلاااى  ,Orleansوأ ياااق أورلياااانز  ,Bourgon ودوق بورجااوني   Berrدوق بياااري برئاسااة ع مي اااق 

اغيار أن  ,ليبحثوا مع البابا الوسائل المناسبة  نساا  قعاية االنشاقاق  أفينيون مت نتيجاة ااذ  السافارة فش 
 . وتا ة االنشاقاقذنيق عن أي اقتراح أبدا  أععاا  السافارة  نساا  مسا لأ   أصم    ل المقا  بندكت ألن 

بتوحيد جسوداا أوال  مع الدول الم يدة لبابا روما, فوثق شاارل الساادس مماك فرنساا ذلك أن قامت فرنسا 
بتازوي  ابنتااق  -رغام الصااراع الحرباي بااين الادولتين  نااذاك –نجمتاارا م أواصار الصااداقة ماع إ8511عاام 

لسامطتق فااي  زواج تععايد اااذا الاا م( الاذي وجااد فاي8511 –8533يتشااارد الثااني )زاباي  مان ممكساا ر إ
  .5ق مواجسة منافسي

                                      
 .2333سورية  –دمشق  –ترجمة دكير و لحدو  –تمزق الكنيسة  -5 –أوروبا والمسيحية  –بان دوبراتشينسكي  -8

2- R. N. Swanson, universities, Academics, and the grent schism, Cambridge. 

London, P 119. 
م( أساارع رجااال الاادين فااي أفينيااون إلااى انت اااق بياادرو دي لونااا 8511 –8538بعااد وفاااة البابااا كممناات السااابع )  

جدياد  انت اق بابا تجنق, الذي ات ذ اسم "بندكت الثالث عشر" بعدما أدركوا أن Pedro de Lunaاألسباني 
يمقي بظ ل من الشك حول شرعية وظيفتسم الروحية ومكانتسم الدينية, ومن ثم أسرعوا بعقد مجمع ديني انتسوا 
فيق إلى انت اق اذا البابا بعد أن تعسد  بإنسا  قعية  االنشقاق والتنازل دون جدال. لمزيد من التفاصيل انظر 
Hefele, Histoire des Conciles , Tome VI , Paris 1915, P263, A Joelle Rollo- 

Koster and Thomas M. Izbiches, Acompanion of the great western schism 1378 – 

1417. Boston 2009. P. 177. 

5-  Greighton, A History of the Papacy from The Great Schism To The Sack 

of Rome, Volume 1, London 1919, P 151. Palmer J.J. N, England and The 

Great Western Schism 1388 – 1399, in The English Historical Review, Vol 

83, N 328 (Jul 1968) PP 516 – 522, P 520, Locke D.D., The Age of the 

Great Western Schism, California 1897, P 110.  
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أسفر اذا الزواج عن تشكيل سياساة موحادة باين الادولتين تجاا  قعاية االنشاقاق الكنساي تبماورت  

طالبت البابوين بونيفاس التاسع واي السفارة التي  ,في إرسال سفارة مشتركة إلى كل من روما وأفينيون
Boniface IX (8581– 8131وبناا )دكت الثالااث عشاار م Benoit XIII(8511– 8122)م, 

بالتناازل  مان أن بونيفااس التاساع قادم وعاود ا وباالرغم ة بشا ن ت ميسماا عان العارش الباابوي,بإجابة محدد
ئااق المسااي , نا وبكونااقإال أن األ ياار تمسااك بمقبااق البااابوي  ,فااي حالااة مااا تنااازل بناادكت الثالااث عشاار

 .  8م8518فبراير  الثاني منحمول ات التنازل قبل أن يت ذ  طو  ف حاطتق السفارة عمم ا
 مارسفي  –عمى مقربة من باريس  – ريمز في كت  فرنسا بذلك, بل عقدت اجتماع اولم ت 
م( إمبراطور ا مبراطورياة الرومانياة المقدساة, 8538– 8181) Wenzl فينزل حعر  ,م8518

ن العرش الباابوي أو إجارا  تصاويت دا ماي التنازل عبانتسوا فيق إلى االتفاق عمى مطالبة االثنين 
وأرسموا بموجق اذا االتفاق سفارة مشتركة  ,, أو عزلسما مع اترا  ب حدامالرجال األكميروس ل ع

عن ممك فرنساا"  في فرنسا "نائب ا Cambraiأسق  كامبراي  Peter d'Aillyبطرس دايمي برئاسة
براطور ألمانياا, توجسات فاي باادم األمار عن إم نائب ا Nicholas of Jewichaونيقوالس جويكا 

في نابولي, والتقت بالبابا بونيفاس الذي استقبمسا بكل االحترام والترحاق, لكنق  Fondiإلى فوندي 
  بش ن التنازل عمى استشارة كرادلتق فاي روماا, أماا بنادكت الثالاث عشار ف صار عماى أناق عمق رد  

  ااو ا  ار بنتاائ  ااذ  السافارة حتاى عماق رد   "ينازلف"ن عمم . وما أ2البابا الشرعي ونائق المسي 
 .5عمى ما سو  تسفر عنق مجسودات شارل السادس  بش ن عزل بندكت الثالث عشر

تمسك كل من البابوين نتيجة   ليق فرنسا بثمار  المرجوةواكذا لم ي ت الحل األول الذي لج ت إ 
يفقاد  الستصادار قارار وذلاك ,امعاة بااريستوحياد جسودااا وج سما, األمر الذي جعمسا تمج  إلىيبعرش

م رفض الطاعة الرابانية لمبابا بندكت 8518عمى التنازل, ف عمنت في عام  حياتق ويرغمق البابا ص
سامطاتق مان وبالتاالي حرماناق طاعة البابا, الثالث عشر, ويعني ذلك ت مي شعق فرنسا وممكسا عن 

                                      
8 - L. Jadin , Benoit XIII (Pierre de Luna) dans Dictionnaire d' Histoire et de 

Geographie Ecclesiastiques, Tome Huitieme Paris – VI, 1935, (PP 135 – 163) P 146 

2- Mansi, Sacarorum Concilorum et Amplissime Colleclio, TXXXVI, Col, 1198, 

Hefele, Historie des Conciles, TV1, P264. 

5- Grieghton, A History of The Papacy, Vol 1, P 154, Jadin, Benoit XIII, P 147. 
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بشا ن  ى تستطيع فرنسا الحصول عماى موافقاة موحادةوحت .8الرئيسية التي ي ولسا لق القانون الكنسي

م , بقاعاة القصار ا مبراطاوري 8518مايو عام  22 في باريس مجمع ا دينيًّا ممكسااذا القرار, عقد 
ق ادو أو , Navarraعمااى رأسااسم  شااارل ممااك نافااار و  ,الصااطير, حعاار  عاادد كبياار ماان أدواق فرنسااا

عمما   فع   عن,  Orleans, وأورليانز Bourgone, بورجوني Berr, بيري Bourbonبوربون 
, Anger, أورليااانز , أنجياار وأساااتذتسا ر سااا  جامعااة باااريسو  ور سااا  األدياارة واألساااقفة,ال اااوت 
 .2, ورجال القانون الكنسي والرومانيToulouse, تولوز Magueloneماجيمون 

 كندري أساق السا Siman de Cramaudو ا ل الجمساة األولاى ألقاى سايمون دي كراياو  
اااا تاري يًّاااا لممجساااودات التاااي باااذلت مااان أجااال احتاااوا  األزماااة   راس فاااي فرنساااا  طاب اااا تعااامن عرع 

فيساا الباباا م(, ثام عادد المارات التاي تراجاع 8511 – 8538الكنسية مناذ وفااة الباباا كممنات الساابع )
نساا  االنقساام الكنساي ما منين فاي حال مماا جعال ال ,بندكت الثالث عشر عان وعاد  بشا ن التناازل وا 

                                      
تعني الطاعة الرابانية في مفسوم المعتقد المسيحي الكاثوليكي أن ي عع الرابان بكل إرادتسم لمحبر الروماني  - 8

نال البابا طاعة )البابا(, الذي يمثل ا  اقتدا  ا بالمسي  الذي أتى ليتمم إرادة ا , وتعمم الطاعة بما ت ثر بق". وي
الشعوق المسيحية و عوعسا لق بعد أن يتم انت ابق عمى وجق شرعي, وي ول إليق السمطان األعمى والمطمق 
عمى الكنيسة, واي المسمة التي  ولسا الرق لبطرس بوجق  اص, وذلاك حينماا اصاطفا  وفعامق عماى ساائر 

ت, لتنتقاال اااذ  المسمااة بعااد ذلااك إلااى  مفائااق,  الرسال المساايحيين ببنااا  الكنيسااة وأعطااا  مفاااتي  ممكااوت الساماوا
ويصب  البابا إثر انت ابق المدبر والوكيل األعمى لجمياع األماوال الكنساية, ولاق حاق إصادار العقوباات الكنساية 
من حرمان ومنع, ولق حق من  المزايا واألموال, وحق تعيين رجال الدين في وظائفسم الكنسية, ومحاكمتسم إن 

قد المجامع الكنسية وتحدياد قعاايااا, إلاى غيار ذلاك مان اال تصاصاات التاي ي ولساا لاق أ ط وا. ولق حق ع
القانون الكنسي. لمزيد من التفاصيل انظر  الكتاق المقدس, العسد الجديد, الرساالة إلاى العبارانيين, ا صاحاح 

. انظر  مجموعاة / العسد الجديد, إنجيل متى, ا صحاح السادس عشر, ا ية الثامنة عشر8ال امس, ا ية 
قااوانين الكنااائس الشاارقية, ترجمااة األصاال ال تينااي المجنااة المصاارية بقيااادة األنبااا إسااطفانوس الثاااني بطرياارك 

, 211, ص 11 – 13ص  – 8113ا سكندرية لألقباط الكاثوليك, منشورات المركز الفرنسسكاني, القاارة 
فااااي وثائقساااا, ترجماااة األصااال ال تينااااي, اويزماااان, الكنيساااة الكاثوليكياااة  –. دنتساااتطر 318, ص 338ص 

 .83م , ص 2338المطران يوحنا منصور, واألق حنا الفا وري, الجز  األول, منشورات المكتبة البوليسية 
2 - Mansi, Concil. ampliss Coll., TXXVI, Col 839, 914. 
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مفااد  إماا تناازل بنادكت  ,من طاعتق, وا تتم  طابق بعرض القتراح قدمق شارل السادس ممك فرنساا

 .8عمى ذلكأو الت مي عن طاعتق الرابانية  رغامق  ,الثالث عشر عن العرش البابوي طواعية
الثالاث عشار انقسم أععا  المجمع إزا  قرار الت مي عن الطاعة الرابانية لمبابا بندكت وقد  

دي كرايو أسق   راس , وبطارس رئايس ديار  وجا  عمى رأس الفريق الم يدبين م يد ومعارض. 
قاارار  فجماايعسم دعااميعااا  إلاايسم أسااتذة جامعااة باااريس,  ,القاديس مي ائياال , ويوحنااا دي شااامق

تااي سااحق جميااع ساامطاتق ال ممااا يترتااق عميااق  "بانيااة لمبابااا بناادكت "ك مي ااةالت مااي عاان الطاعااة الرا
اليمين,  في تراجع بندكت عن وعد  بش ن التنازل وحنثقب مبررين ذلك – ولسا لق القانون الكنسي 

ع نق و  السابق الحقيقاي ورا    Hefeleويفسار ايفيال  .2حساق قولاق الماوتتمسكق بعرشق حتاى ا 
 لام يكاني يراداتاق المالياة أو الرساولية التامان إحرماان الباباا الطاعاة الرابانياة, وااو   معت ييد قرار 

رسااال الساافارات عاان  يتااورع فرنسااا و ارجسااا لشاارا   إلااىاساات دامسا فااي ا ساارا  عمااى الساادايا, وا 
ذا مااا تاام  معارعاايق ماان رجااال األكميااروس, والقعااا  عمااى  صااومق  نسااا  االنشااقاق الكنسااي. وا 

باذا ع و عناق الجميا , ويانقض  نفوذ  وسيادتق من د ولق الرسولية اذ  فإنق يكون قد فقدحرمان البابا 
المماك وزعاايم  شاقيق –. أماا المعارعااون وعماى رأساسم دوق أورلياانز 5أرغام عماى التناازليكاون قاد 

أعمام الممك  – أدواق بورجوني, بيري, بوربونو  –في جنوق فرنسا  األرستقراطيين المثقفينحزق 
                                      

8 -Hefele, Histoire des Conciles, Tome VI, Partie Deuxieme, Paris 1915, PP 1213 – 

1217. G. Barraclough, un document inedit sur la soustraction d'obedience de 

1398, dans  la Revue d'Histoire ecclesiastique, T. XXX, 1934, P101 -115.  
2 - Mansi, Consil – ampliss, Coll TXXVI, Col. 839, 842, P855, 882. Hefele, 

Histoire, TVI, P 1227. 
5 - Hefele, Histoire des Conc, TVI, P1224. 

 فينيون الساايطرة عماى ترقيااات القساوساة وتعييناااتسم فاي المناصااق الكنساية مثاال األساقفيات ورئاسااة بااساتطاعت البابويااة         
ى األدياارة, وقااد قااوض اااذا التعيااين حااق االنت اااق الااذي كااان لمكنااائس الكباار , وأدت المنافسااة لشااطل اااذ  الوظااائ  إلاا

فيعااان ماان القعااايا المنظااورة  فااي المحكمااة البابويااة التااي أعااافت مكاسااق المصااروفات القانونيااة إلااى المكاسااق التااي 
تحققت من العوائد التي كانت تدفع لمحصول عمى مراسم التعياين, وقاد زعام الباباا أن مان حقاق وحاد  الحصاول عماى كال 

ة عماى الاد ول الثانوياة لمقساوساة, وااي العشاور الصاميبية اذ  العوائد, إلاى جاناق ذلاك كانات انااك العارائق المفروعا
ااا, كمااا كاناات البابويااة تجمااع مبااالي ماليااة طائمااة ماان بيااع صااكوك الطفااران والتااي صااارت  نااذاك  التااي صااارت أكثاار انتظام 
مصدر ا منتظم ا من مصادر الد ل البابوي. لمزيد من التفاصيل انظار ماوريس كاين, حعاارة أوروباا العصاور الوساطى, 

 231 – 233ص 
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ذي كاان ح الحرماان الكنساي الاوذلاك ل شايتسم سا   الطاعة الرابانية "كمية"  معفعارعوا قرار  –

  ماعأرادوا أن يكاون  نفساق الوقات ولكانسم فاي .8فاي أي وقات شاا  اسات دامقبماا يماوح الباباا  كثير ا
يحاتفظ الباباا بابعض السامطات, ويجارد مان بععاسا  بمعناى أن ,فقاط الطاعة الرابانية لمبابا جزئيًّاا

تيااااازات الااااد ول الرسااااولية, وحااااق ماااان  االم ا الساااامطات التااااي يحااااتفظ بسااااا البابااااا ا  اااار وعاااامنو 
فقااد رفااض  مااع الطاعااة بساابق  ,واااو الشااقيق األكباار لشااارل ال ااامس ,أمااا دوق أنجااو .2واألمااوال

  .5طموحاتق التوسعية في نابولي بإيطاليا
الااث عشاار إلااى حااول قاارار الت مااي عاان الطاعااة الرابانيااة لمبابااا بناادكت الثأد  التباااين وقااد  

 اماائتين وسابع وأربعاين ععاو   تباين ت يياد نحاوحولاق تحريريًّاا, و  عاالقتراب مطالبة المجمع أععا  
شاريطة  ,الطاعة الرابانية, وأبد  عشارون   ارون ت ييادام القارار  معقرار  وني من ث ث مائة 

ياة, بينماا الطاعاة الرابان  ماعالتناازل قبال تنفياذ قارار بقنااع الباباا  أن يقوم المجمع بمحاولة أ يارة 
حتاى فاي حالاة إ فااق  ,ي إصادار مثال ااذا القارارفا عماى الترياث )ساتة عشار( ععاو ا 81أصر 

 الت مي عن العرش البابوي.بإقناع البابا في األععا  
يتعا  مماا سابق أناق عماى الارغم مان عاادم إجمااع أععاا  المجماع عماى قارار موحاد بشاا ن  

 عند التنفيذ.ما يحقق قانونيتق , االقتراح الفرنسي, إال أن غالبيتسم أيدوا االقتراح

                                      
ذا ماا تام ااذا  -8 الحرمان الكنسي "حكم عمني يصادر  الباباا دون غيار , عماى الشا ص الماراد حرماناق, وا 

اااا مااان مشااااركة المااا منين الشاااعائر الدينياااة والفاااروض ا لسياااة وتنااااول  الحكااام يكاااون الشااا ص محروم 
ر, ويحاارم الشاا ص األساارار, بمااا فااي ذلااك ساار التعميااد والاازواج والتناااول, إلااى غياار ذلااك ماان األساارا

المحروم من تقميد الرتق الشرفية, والمناصق والموارد والمعاشات, أو المشاركة في األعمال الكنساية 
ا فااي أي وظيفااة. اااذا ماان ناحيااة  المشااروعة, يعااا  إلااى ذلااك حرمااان الشاا ص ماان االنت اااق شاارع 

لاام يتعمااق  وماان ناحيااة أ اار  يحظاار عمااى الماا منين مشاااركة الشاا ص المحااروم, أي شاا ن ماادني, مااا
 :انظراألمر بالزوج أو األقارق أو البنين أو ال دم والرعايا. لمزيد من التفاصيل 

Gasparri (Petro Card, Codex 1 uris Canonici piix Pontificis Maximi Iussu 

digestus Benediciti Papae XV, Vetieanis MCMXVIII Can 2256 – Can 2264. 

2 - Hefele, Histoire des Conciles, TV1, P1227.  
    ترجماااة د. قاسااام عباااد قاسااام , عاااين لمدراساااات  –ماااويس كاااين, حعاااارة أوروباااا العصاااور الوساااطى  - 5

 .252والبحوث ا نسانية واالجتماعية, ص  
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م رفعاق 8518يولياق  23 فاي الساادس مان  ا ل رساالة أرسامسا إلاى المجماع أعمن شاارلو  

الطاعة الرابانية لمبابا بندكت كمية, وأكد من   ل رسالتق عمى حماياة أععاا  المجماع عاد أي 
عاد مان يعاارض الحفاظ عمى حرية الكناائس, واادد بتوقياع عقوباات مشاددة بتسديد بابوي, ووعد 

عماااى الاااد ول  االساااتحواذ   مانياااةم  الع   نفاااى عااان نفساااق واألمااارا   يااار ا, وأ8يتصاااد  لاااق وأااااذا القااارار 
وأرج  التصر  في  ,الباباالرابانية عن طاعة ال مع الرسولية في حالة تصديق المجمع عمى قرار 

 طم نااةتماك الاد ول الرسااولية حساق مااا يارا  القااانون. ويبادو أن شااارل الساادس أراد ماان ورا  ذلاك 
ويكسق , حتى ال ينحازوا إلى جانق البابا  اذ  الد ول واالمتيازات الماليةمن  المستفيدينالكرادلة 
 الطاعة الرابانية. لقرار  مع ت ييدام
 مان األععاا , وعماى رأساسم دوق بورجاوني اكبيار   اكياة عادد  عمى أية حال طم نات تماك الوعاود المم   

Bourgoneبياااري ,Berr  نافاااار ,NavaWrra والكاساااتي ,Castille وا سااا ح الحرماااان الاااذين  شااا
فظال  Orleans, أما دوق أورلياانز البابا الرابانية كمية  الكنسي, ف عمنوا ت ييدام القتراح الت مي عن طاعة 

وير  ايفيل أنق تمسك بمعارعتق تمك  اصة بعد عمماق  .ا لقرار الت مي عن طاعة البابا الرابانيةمعارع  
 .2البابا بونيفاس التاسع الرابانيةالرابانية عن عة طاال  مع, ودوق مي نو لقرار أاالي رومامعارعة ب

لباباااا عااان ا الطاعاااة الرابانياااة كمياااة  ماااعم 8518فاااي األول مااان أغساااطس  وأعمااان المجماااع رساااميًّا 
فاااي أحااداما ياانص عمااى إلطااا  حااق بناادكت  ,بناادكت الثالااث عشاار, وأصاادر شااارل السااادس مرساااومين

باسااتبدال الوثااائق البابويااة  اا ل فتاارة الت مااي عاان  نااوع ماان المراساايم البابويااة, وا  اار يقعااي إصاادار أي
 مان العاام نفساق الطاعة الرابانية. ولم تكتا  فرنساا باذلك, بال أرسامت سافارة ممكياة فاي األول مان سابتمبر

إلاى , Tristan de Bosوتريساتان دي باوس  Robert Cordelierبقيادة المستشاارين روبيار كورديمياق 
قارار المجماع, وحاذرت رعاياا بالباباا  فيساا أعمنات ,Villeneuve les – Avignonأفينياون  –ليز  –فيل 

الرابانياة. فا عمن الرعاياا الطاعاة االساتمرار فاي طاعاة الباباا مان الممك الفرنسيين العممانيين منسم والاديريين 
لسافارة ساممت ا نفساق , وفي الوقاتلبابا بندكتعن االطاعة الرابانية   معفي دائرة ا دارة البابوية  نالعاممو 

                                      
8 - Mansi, Concil. ampliss Coll., TXXVI, PP 905 – 906, Valois, La france et 

Le grand schisme D'occident, Tome 3, Paris 1902, P 190. 

2 - Hefele, Histoire des Conciles, TVI, P1227, Barraclough, un document 

inedit sur la soustraction, d'obedience de 1398,  PP 105 - 108. 
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نااو  فااي فرنسااا رسااالة ممكيااة أكاادت حمايااة الممااك لساام,  –لااو  –مجمااع الكرادلااة الااذين انسااحبوا إلااى فياال 

 .8بندكت عن طاعةال  معإع ن في وعمان تمتعسم بامتيازاتسم وحقوقسم المالية إذا ما أسرعوا 
 با نإيجابية وال شك أنق كان لسذ  الرسالة أثراا عمى أععا  مجمع الكرادلة, فات ذوا  طوة  

جنوق  Boulbonأمير بولبون  – Geoffroy Boucicautبوسيكو  ياستعانوا بمساعدة جيوفرو 
 .الفرنسي القائدفرنسا, وأ و يوحنا بيوسيكو 

أن اثناين  Valoisالساادس, إذ ياذكر فاالويز ويبدو أن اذ  المسااعدة جاا ت بمباركاة شاارل  
وجسات ااذ   .2كرادلة إلى ااذا القائادلحراسة مجمع ا من الكرادلة كانوا قد اقترحوا عميق إسناد مسمة

الذي  – Neuf chattelل يتد أن تعاونت مع الكردينال نو  شاواستطاعت بع ,القوة إلى  أفينيون
عمى أسقفية أفينيون الواقعة بين نسر الرون وقصر  االستي   –لمدينة أفينيون  عينق الكرادلة قائد ا

رة ال اتم الباابوي, بعاد أن اساتولوا عمياق ونقماو  إلاى فيال لوناو , وفاي البابا , وأوقفوا العمال فاي دائا
التنازل, غير أن بندكت أكد ألععا  بقناع البابا  عم أربعة من الكرادلة  أرسموا وفد ا نفسق الوقت

بااا وامر المماااك  ييباااال الوفاااد تمساااكق باسااامق الرابااااني وبابويتاااق حتاااى الماااوت, وأعمااان كاااذلك أناااق ال
ديسامبر  1فاي  يحذر  استصدار قرار يندم عميق طاوال حياتاق, ثام أرسال برساالة نم , وأنقالفرنسي
اإلى كرادم 8518  .5, ووص  قراراتسم بالطائشةلة أفينيون, وجق إليسم فيسا نقد ا صريح 
رسالة  دفعسم إلى ا سراع بتوجيقاكذا فشمت محاولة مجمع الكرادلة إقناع بندكت التنازل ما  

ن ي ثمانيااة عشاار ماان مجمااوع ثاا ث وعشااريساابتمبر( يعمنااون فيسااا ت ماا 83إلااى شااارل السااادس )
وااجم بوسيكو القصر البابوي, وحاصرتق قواتق  .1عن طاعة بندكت الرابانية بشكل كمي كارديناال  

فتاارة ماان الوقاات نفاادت   لسااا مااواد التمااوين والوقااود, والعاا ج. وعااانى المحاصاارون الااذين تبقااوا 
وزاد مان صاعوبة الموقا  ماا أشااعتق قاوات بوسايكو مان عازل شااارل  بجاناق الباباا معانااة شاديدة,

كيااان بابااا جديااد. ومااا أشاااعق المستشاااران المم   " وتااوليالسرطيقالااذي لقبااو  بااا"السااادس لمبابااا بناادكت 
كريستان دي بوس, وروبير كورديميق من إع ن شارل السادس الحرق عمى أفينيون وتجويعسا إن 

                                      
1  - Valois, La France , T. III , P 192, Jadin, Benoit XIII, P 149. 

2 - Valois, Op.cit, T. III, P 194. 

3 - Valois, Op.cit, T. III, P 192, Hefele, Histoire des Conciles, TV1,   P 1233. 
4 - Valois, La France, T III, P 192. 
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أثاارت ااذ  ا شااعات عمااى سامطة الباباا دا اال وقاد  .8بابااا الرابانياةلام تت ال أفينيااون عان طاعاة ال

أحااد  تسم لمجمااع الكرادلااة, بينمااا استسااممماا ازر أفينيااون, وغياارت ماان موقاا  سااكانسا نحااو , فاا عمنوا 
 أبراج القصر البابوي لقوات بوسيكو بعد إعرام النيران فيق. 

حتى أبريل  8518سبتمبر  سبعة أشسر من لنحويبدو أن طول مدة الحصار التي امتدت و  
حساااق تقااادير أحاااد  ,حايا, وماااا أسااافر عااان اجاااوم بوسااايكو مااان ساااقوط مائاااة مااان العااام 8511
أراجاون لموسااطة لاد  شاارل الساادس مماك مممكاة جعل البابا بندكت يساتعين بمسااعدة  ,2الكرادلة
طالبااق ماان  ,برسااالة إلاى شااارل السااادس (م8513–8183) Martinمااارتن  سااا رساال ممكففرنساا. 
حمايااة بناادكت ماان مجمااع الكرادلااة,  العمال عمااىسااحق قواتااق المحاصاارة لمقصاار البااابوي و ب  لساا 

. ااذا إلااى جاناق تعسااد المنيااةماا تنااازل  صامق أو عاازل أو وافتاق  اإذ ,مقابال تعسااد بنادكت التنااازل
عاام الاذي يادعم حال األزماة الكنساية, والحعاور لممجماع المساندة أي مشروع يسد  إلاى ببندكت 
 فينيون تحت مراقبة قوات شارل السادس.أعمى البقا  في  موافقتق سد , وأ ير ااذا ال
فارة أتمااات المعااااادة. وأصاااب  بنااادكت الوسااااطة, وأرسااال بسااا لساااذ اساااتجاق شاااارل الساااادس و  

استحوذ   لسا شارل . 5م 8135قصر البابوي حتى عام الدا ل  كالسجين ساالثالث عشر بموجب
 باازعمالحاشااية البابويااة, والعاارائق ال اصااة بااالمجمس الرسااولي السااادس عمااى األمااوال ال اصااة ب

ولام تفما  التماساات مجماع الكرادلاة لاد   ,عماى مشاروعات االتحااد الكنساي ا نفااقاستط لسا في 
 .1شارل السادس أن يترك لسم تمك المسمة

لمحصاول عماى  ن أن شاارل الساادس كاان يساعى جاااد اثبت صحة ما أشيع في السابق مواذا ت 
كانت األسباق فقد استطاعت ما ا . وأيًّ أو يعع يد  عميسا مالية البابويةطاعة حتى يحتفظ بال  معرار ق

السيطرة عمى البابا بندكت الثالث عشر تفعيل قرارات المجمع وتجعمق  إحكامفرنسا أن تحقق من   ل 

                                      

1 - Valois, Op.cit, T III, PP. 195 – 196. 

2 - Valois, Op.cit, PP. 197 – 198. 

3 - Valois, Op.cit, T III, PP. 213 – 222. 

4 - Hefele, Histoire des Conciles, TVI, P1237. 
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تاي أقبمات عميساا فرنساا ن اذ  ال طاوة ال  إحقيقة ممموسة, وي كد ذلك "بان دوبر اتشنسكي " حينما قال

" التاااي تااانص عماااى أن األسااااقفة يساااتمدون سااامطة المجماااع العاااام قاااد طاااورت النظرياااة المعروفاااة باسااام 
بل لبابا, سمطة اع الكنيسة والمجمع المسكوفي لو  عاز جو فع   عن عدم سمطتسم من يسوع مباشرة, 

  .8ي عع لسمطة المجمع الذي يمثل الكنيسة ب كممسا" ن األ ير يجق أنإ
الباباااا بناادكت الثالااث عشاار ماااث   عاان الرابانيااة طاعااة ال  ماااعأصاابحت فرنسااا بقاارار واكااذا  
 ف نادرز,و , Genoa جناواو  Naplesف عمنات ناابولي بق عمى الرغم من عدم دساتوريتق.  يحتذ 

 ,د تاا ثير القاارار الفرنسااي إلااى روماااوامتاا .2طاعااةال  مااع - Navarra ونافااار Castille كاسااتيلو 
م امرة لعازل الباباا  ,وكبار القعاة بمشاركة الحزق الجمسوري Fondi كم فونديتو حافدبر "أوتورا

بالحرمااان الكنسااي عااد  م اكتشااافسا, وأصاادر البابااا قاارار ابونيفاااس التاسااع. غياار أن اااذ  الماا امرة تاا
  البابا عد المتآمرين أال روما . ولم يثن اذا العقاق الذي أصدر 5حاكم  فوندي, وأعدم المتآمرين

فااي رومااا عااام   Colonnaلماات مص ماان بونيفاااس, ف عمناات كولونااا  ثانيااةر المحاولااة اكاار ت عاان
 –مان الفرساان, وماثمسم مان المشااة  أربعاة  ال  قواماق وأرسمت جيش اام الثورة عد البابا,  8133

 ناتور زكارياا تريفيازا يالسا تصادي  اصاة بعاد ,ل, ولام تطال مادة الحصاارحاصار مبناى الكاابيتو 
Zaccaria Trevisano باالمنع" عاد مديناة  االباباا قارار  نائاق ط محااولتسم , وأصادر احباا  لمثوار و"

عن فكرة الت مص منق, شدد من روما وت ميسا   عوععمى بونيفاس التاسع يعمل . وحتى 1كولونا

                                      
 .81 – 85, ص  2333دوبراتشنسكي, أوروبا والمسيحية, ترجمة دكيرو لحود, سورية  - 8

2 - Mansi, Consil – ampless, Coll TXXVI, 914,  Hefele, Histoire des Conciles, 

TVI, P 1235. 
3 - Grieghton, History of the Papacy, Vol 1 , P 163. 

اا أو ذنب اا جسايم ا, وبموجاق العقوباة يمناع  Interdietالمنع  - 1 او عقوبة دينية تفرض عمى جماعة ارتكبات جرم 
الممنوع, من إقامة الشعائر الدينية وممارسة بعض األسرار المقدسة والدفن الكنسي في بعاض األمااكن. وتطباق 

األشا اص, وتنقسام عقوباة المناع إلاى عقوبة المنع عمى األماكن أيع ا, في حاين يطباق الحرماان الكنساي عماى 
 ( المنع المكاني, واو ما يفرض بطريقة مباشرة عمى أماكن معينة مثل كنيسة أو مقبرة أو منطقة.8ث ثة أنواع  

 ( المنع الش صي, او ما يفرض عمى أش اص ويمزمسم التقييد 2  
 لمزيد من التفاصيل انظر    ( المنع الم تمط, ويطبق عمى األماكن واألش اص المقيمين بسا مع ا.5  
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ن قصر الفاتيكان وأعااد بناا  عنق عميسا كل ستة أشسر, وحص   حكام السيطرة عميسا بتعيين نائقإ

. اذا 8د بنا  مدينة أوسيتا في روما ليت ذاا منطقة دفاعية عنق في مواجسة أعدائقاألسطول, وأعا
 فاي , ف رسل رساالةة دون ت ثر ألمانيا بسياسة فرنسامحيمولل نفسق الذي سعى فيق جااد ا الوقت في
الحفاظ عمى طاعتق الرابانية فيسا بيطالبق  فينزلم إلى ا مبراطور األلماني 8133أغسطس  21

المعاارض لسياساتق دا ال ألمانياا.  Rhenish 2انياا مقابال مسااندتق لاق عاد حازق الارينتشفي ألم
انسيار عن نفسق بعد اتسامق بالمسئولية عن ع ادفاللم يستم بسذ  الرسالة النشطالق ب فينزلويبدو أن 

عاعتق لحقوق ألمانيا فاي فيرو  , Verona اناالسيادة األلمانية في إقميم بوايميا وشمال إيطاليا , وا 
اتسامق  وأ ير ا في إيطاليا, Florenceوفمورنسا  Sienaا سينو , Paduaبادوا و , Vicenzaا فينز و 

ععافق سمطة رجال الدين.  بإامال شئون ألمانيا الدا مية وا 
نزلق حزق الرينتش عن عرشق ونصق  عنق, ف االتساماتدفع اذ   فينزلحال فشل  أيةعمى  

ااااذ  لااام تاااثن و مThe Pfalzgraf Rupert(8133–8183 )بااادال  مناااق روبيااار البفاااالزجرا  
روبير عمى ممكسا الجديد التطورات بونيفاس عن تدعيم سيادتق دا ل ألمانيا, فانتسز فرصة مجي  

 فساوم الممك 5في مي نو والحصول عمى التاج ا مبراطوري مممكتقلمدفاع عن حقوق  رأس حممة
جااوع إليااق الكنسااي دون الر  االنشااقاقإنسااا   إجاارا ات تسااد  إلااى ةباالمتناااع عاان المشاااركة فااي أياا

 لإلمبراطورية الرومانية المقدسة. مقابل تتويجق إمبراطور ا

                                                                                                  
 Gasparri, Codex Ilris Canonici PIIX Pontificis Maxini, Can 2268 – 2275, Wagner, 

Dictionnairc Droit Canonique, Tome deuxieme, Paris 1901. 
1 -  Grieghton, History of  The Papacy, Vol 1 , P 168. 

م لمواجسة الظارو  التاي ترتبات عماى  8511ة بويار األلمانية عام في مدين Rhenishت سس حزق الرينتش  - 2
الذي  Mainzسياسة وينزل. وتشكل أععائق من البفالزجرا  روبير زعيم المعارعة, يوحنا رئيس أساقفة مينز 

م. وأ يار ا ترييار وكاولن ر ساا   8511تولى منصبق ااذا بعاد أن دفاع مباالي مالياة طائماة لمباباا بونيفااس التاساع   .Grieghton, History, Vol 1 , P 171ألساقفة. لمزيد من التفاصيل انظر ا

ااا عمااى دوق مي نااو ماان  اا ل حممتااق تمااك, وذلااك بفعاال مساااعدة كاال ماان البابويااة  - 5 حقااق روبياار انتصااار ا مسمًّ
 وفمورنسا. لمزيد من التفاصيل انظر

 Grieghton, History, Vol 1, P 172 
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م دون 8135بانية عام تراجعت فرنسا عن قراراا عن طاعة البابا بندكت الثالث عشر الراو  

وااادد لبناادكت  ليااانز الااذي أعماان وال  ر و إلااى دوق أ ساابق ذلااكشااروط مساابقة, ويرجااع الم ر ااون 
أورلياانز الادوق وربماا اساتطل  بإشسار س حق في مواجسة من يعارض إعادتق إلى عرشاق الباابوي.

 اوكبار أمرائسا وعمى رأسسم  ميلفي ذلك المشك ت السياسية التي كانت تمر بسا فرنسا  نذاك, و 
ك مساتطمين فاي ذلاك أن المما, 8عمى الب د والحكومة وفرض سيادتسمنفسق إلى النزعة االنفصالية 

العاطط الاذي مارساق كرادلاة يعاا  إلاى ااذا  .2شارل كان في ذلاك الوقات طاري  فاراش المارض
وتولاوز عماى  Montpellierق ياميمونبو أورلياانز , و باريس, و ورجال ال اوت في جامعات فرنسا, 

رتابسم الكنساية وامتياازاتسم المادياة  مان لحرماانسموذلاك    ماع الطاعاةممك فرنسا لمتراجع عان قارار 
, فع   عن مقارنتسم بين سياسة البابوية تجااسم, وبين سياساة الدولاة التاي  ال معتنفيذ قرار  فترة

وأعمان لاويس أنجاو كونات استحوذت عمى د ولسم الرسولية, وغالت في فارض العارائق عمايسم. 
و أي قاانون أساتند إلاى القاانون ا لساي, ال ي باعتباار طاعاة الباباا قارار  ماع بروفانس تراجعق عان 

  لمباباا بنادكت الثالاث عشار . ومان ثام جادد وال 5في حال األزماة الكنساية وألنق أثبت فشمقشري. ب
 .م 8132أغسطس  58في  واو في القصر ا مبراطوري كالسجينزيارتق لق أثنا  في 

رابانياة, لكانت األسباق التي أدت إلى تراجع فرنسا في قراراا الرافض لطاعاة الباباا اما  وأيًّا 
فاي  م وأرسل إلاى نظيار  بروماا سافارة8135البابوي عام ندكت الثالث عشر إلى العرش فقد عاد ب

الوعع عمى ما او عميق. غير أن  ليبقىالتمسك ببابويتق عمى م استحثق من   لسا  8131 عام
 نفس العام. في اذ  السفارة لم ت ت بثماراا المرجوة لوفاة البابا بونيفاس التاسع 

                                      
لبيات الممكاي فاي فرنساا كال عماى حادة  لكاي يحقاق السايادة فاي الاب ط والسايطرة ناعل كبار األمرا  في ا - 8

عمى الحكومة ف مل لويس دون أنجو عام المماك شاارل الساادس أن ي  اذ لنفساق عارش ناابولي, وساعى لاويس 
دوق أورليااانز أ ااو الممااك شااارل السااادس بعااد أن تاازوج ماان أمياارة فيكونتيسااية لمحصااول عمااى ميااراث لااق فااي 

لى جانق أجزا  من األم ك البابوية التاي وعاد  بساا باابوات أفينياون بعاد االنشاقاق لتكاون مممكاة لاق. إيطاليا إ
أماا فيمياق أميار برجنادي عام شاارل الساادس األصااطر فقاد أعاا  الف نادرز إلاى دوقيتاق وأ اذ يوساع أم كااق 

, حعااارة أوروبااا  بعاام بعااض ا مااارات الصااطيرة عمااى نساار الااراين. لمزيااد ماان التفاصاايل انظاار مااوريس كااين
 .255 – 252في العصور الوسطى ترجمة د. قاسم عبد  قاسم, ص

2 - Grieghton, History of  The Papacy, Vol 1 , P 176. 
3 - Lavisse (Ernest, Histoire de la France, Tome 4, Paris 1911, P252. 
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يااة االنشااقاق باتاات وشاايكة ,  اصااة بعاادما انتسااز كرادلااة رومااا فرصااة باادا ماان جديااد أن نساو  

جديد, مقابل أن تعمن السافارة البابا الت جيل انت اق لوجود سفارة أفينيون لديسم, وأعمنوا استعدادام 
بافتقارام  رعوانز تالفرنسية تنازل بندكت الثالث عشر عن العرش البابوي, غير أن أععا  السفارة 

محفاااظ لرجاال الاادين فاي روماا  دفاعول لساام إصادار مثال اااذا القارار. األمار الااذي  امسامطة التاي تل
لاااى و عمااى مكاااانتسم الدينياااة, ووظيفاااتسم.  الاااد ول فاااي كاااونك   )اجتمااااع ساااري( انتساااوا فياااق إلاااى ا 

باسااام إنوسااانت الساااابع  اباباااا جدياااد  , Cosimode Miglieratiتنصااايق كوزيماااو ميجيمياااوراتي 
Innocent VII  (8131– 8131م)بإعااادة الوحاادة  األ ياار بمجاارد توليااق البابويااةتعسااد و  .8

قد ت ثروا بنموذج فرنسا المعمول بق منذ الكنسية, نزوال  عمى رأي رجال الدين في روما الذين كانوا 
 فاي ااذ أي تقادم ممماوس نوسانت لام يحادث الباابوي, غيار أن إ تولي بندكت الثالث عشر العارش

 581ممك نابولي ) Ladislas عرض روما لسجوم الديس سالقعية. ويبدو أن ذلك يرجع إلى ت
قاق باين أااالي قاة والش ار  م( ونجاحق في السيطرة عمى األراعي البابوية, وبذر  بذور الف   8181 –

م , حتاى إذا ماا عااد إلاى 8133ونفيق إلى مديناة فيترباو   روما والبابا إلى حد إع نسم الثورة عد
 الااذي ات ااذ اساام ا, واااوبابااا جديااد  نجيميااو كوراريااو تااار أااال رومااا أبعااد فتاارة قصاايرة لي رومااا تااوفي 

 .2مGregoire XII(8131–813) جريجوري الثاني عشر 

                                      
1 - Hefele, Histoire des Conciles, T10, P 265 

, تعمام القاانون والتشاريعات الكنساية. Abrussiسنت مان عائماة متوساطة فاي أباروزي وينحدر أنو       
 , انظرق البابا كارديناال . لمزيد من التفاصيل فعينإنجمتاارا. ثاام رئيس ااا ألساااقفة رافنااا. وفااي عسااد البابااا بونيفاااس التاسااع أصااب  ش صااية عامااة لدماثااة  مقااق م( الااذي عينااق ساافير ا بابويًّااا فااي 8581 –8538ود اال مدينااة كريااا فااي عسااد البابااا أوروبااان السااادس )

Grieghton, History of  The Papacy, Vol 1 , P 185, Locke, The Age of The 

Great Western Schism P 116. 
2  - L. Jadin, Benoit XIII. Pierre de Luna, P153. 

م ب نفسسم, ويانص القارار عماى الساماح لسام استطاع أال روما الحصول عمى قرار يتي  لسم ممارسة الحك         
بانت اق سبعة حكام من بيانسم, يعااونسم ثا ث يعيانسم الباباا يكوناون مسائولين مسائولية كامماة عان ا دارة المالياة 

وكابامبنيااا  Martinaeلمدولااة, غياار أن  عااوع البابااا لإلديساا س ممااك نااابولي وتنازلااق لااق عاان ماادينتي مارتينااا 
Cabanie وات, وحرمان أال روما مما حازو  من سمطة ت ول لسم ا شرا  عمى ا دارة المالية مدة  مس سن
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ق التمساك أرسال إلاى نظيار  يحثاحاول بندكت أن يساتثمر فرصاة تطاور األحاداث فاي إيطالياا, و وقد  
عد  الذي قطعق عمى نفساق متراجع عن و ل في اذا الوقت , غير أن جريجوري لم يكن عمى استعدادبعرشق

, ويرجاع ايفيال السابق فاي حاذو بنادكت حاذافور توليق العرش البابوي. لكنق ماا لباث أن تراجاع عان رأياق و 
التمسك بعرشق  بقا  الوعع عمى ماا ااو بذلك إلى ت ثر جريجوري الثاني عشر ب بنا  أ يق الذين طالبو  

شاجع ااذا التطاور بنادكت وقاد  .8دون رغبة رجال الدينبوظائفسم الكنسية التي حازوا عميسا  احتفاظ اعميق 
رفاض التناازل, فعا    والثباات  عماىدون عمام كرادلتسماا يحثاق  ى مراسامة جريجاوري الثااني عشار سارًّاعم

كاال منسمااا معارعااة عمااى عاان التمسااك بطاعتسمااا الرابانيااة كاممااة. ولتنفيااذ اااذا الم طااط اتفااق البااابوان 
 مجمع يعمسما  نسا  قعية االنقسام الكنسي.ليمنعا عقد أي  لر ر ظااريًّا

حاول جريجوري الثاني عشر تنفيذ اذا الم طط بمعارعة اقتراح كرادلتق عقد المجمع العاام  
لاااوك. مااتعم   أماااام و ,  Livourne يفااورونل –Savonneفااي مااادن فرنسااا البحرياااة مثاال ساااافون 

ا اأععا  السفارة الفرنسي  لعرض الذي قدمتق جنوة لنقمق, وأ ير اة بنقص السفن التي ستقمق, ورافع 
لرحمتااق عمااى أقاربااق. أمااا بناادكت فاا عمن موافقتااق عقااد  مااوال التااي جمعسااا رجااال الاادين تكمفااةبااذل األ

ااالمجمع العام في ااذ  المادن البحرياة, وباذل األماوال الكنساية لزياا عان تماوي   دة قاوة أساطولق رغم 
اا .2ن البرية لعقد المجمع فيسااتقميص عدد سفنق وا تيار إحد  المدبكرادلتق لق  لمباباا  وذلاك احترام 

 مدينة بحرية. ةجريجوري, الذي أعمن رفعق عقد المجمع العام في أي
محاولة لحل المشكمة  ةإحباط أيإلى  وسعيق لم تك فرنسا لتصمد إزا  تصرفات البابا بندكتو  

ر  عادد كبيار عماى حعا (,م8131) في نوفمبرفي باريس الكنسية. فدعت إلى عقد مجمع ديني 
عاان دوقااات فرنسااا, فعاا    ,وسااتون ماان ر سااا  األدياارة واألساااقفة وأربااعأسااسم ولااي عسااد فرنسااا, 

وذلك لمناقشة إعادة قرار الت مي عن طاعة الباباا الرابانياة مان جدياد, وانتساى  ور سا  جامعاتسا 

                                                                                                  
أد  إلاااى فصاااال حكااااامسم عاااان حكاااام البابااااا الث ثااااة , ثاااام الثاااورة عمااااى البابااااا. مزيااااد مااان التفاصاااايل انظاااار إلااااى 

Grieghton, History of  The Papacy, Vol 1 , P 187 – 191 . 
1 - Hefele, Histoire des Conciles, TV1, P 265. 

2 - Lavisse, Histoire de la France, P 359.Jadin, Benoit XIII, PP 153 –154. 
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ية, ويعني ذلك ساحق المجمع إلى ت ييد القرار عمى أساس الت مي الجزئي عن طاعة البابا الرابان

 بعض السمطات من يد البابا, وا بقا  عمى بععسا ا  ر.
أن تتركز السمطات المسحوبة في حاق مان  االمتياازات واألماوال, عمى واتفق أععا  المجمع  

ل نت ااق أو القاانون  طات بياد األسااقفة ووفق ااوحاق مان  تحدياد العارائق, عماى أن تكاون ااذ  السام
م صاادق رجااال الاادين عمااى قاارارات المجمااع. أمااا شااارل 8133يناااير عااام  5ي أو العاار . وفاا العااام

بإصدار  قارارين أولسماا ساحق حاق  نفسق فبراير من العام 83السادس ف كد عمى قرارات المجمع في 
 .8سحق حق فرض العرائق عام, وثاني امن يد البابا حتى عقد المجمع المن  االمتيازات 

 ئق المستحقة لمبابا, ولكناق فايرفض دفع العراعمى فرنسيين ال شجع اذا القرار أنوال شك  
أثر عمى موق  حرم رجال الدين من امتيازات الترقي التي أقراا القانون الكنسي, كما  نفسق الوقت

 تحاجتق إلى المال وتعدد رح تق التي بمط من أزمة مالية كبيرة في ظل تزايد ىالبابا المالي, وعان
وعماى  ,2. ااذا فاي الوقات الاذي حارم فياق أرباحاق العقارياةفرناك شاسريًّا 83333اليفسا أكثر مان تك

الرغم من تحمل رجاال الادين فاي  راجاون تكاالي  رح تاق, إال أنسام ماا لبثاوا أن عجازوا عان تمبياة 
تمك النفقات بعدما فقدوا كل ما لديسم. ولج  الباباا بنادكت إلاى راان بعاض ممتمكاتاق وتشامل أربعاة 

فرناك  13333مقابال  ,بيازنس, وشااتوني و باولين, و , فياان واام بيدازياديسمن كونتياق في حصون
فرنساا عان طاعتاق  ثار ت مايرا  فرنساا األعارار التاي ألمات باق إ. وقد اشتكى البابا إلاى ساف5ذاق

 كان ذلك دون جدو . ولكن, الرابانية جزئيًّا
تى تفقاد الباباا حصانة رجال الدين الكنسية, وذلك ح رفعلم تكت  فرنسا بذلك بل أ ذت في  

يقعااي بفارض عااريبة نصاا   طاريقسم. ولتفعياال ذلااك أصادرت أماار ا ممكيًّاا مساااعدة تا تي عاان ةأيا
إال أنسم ما لبثوا  ,وعمى الرغم من ت فيض رجال الدين لسا إلى النص  ,عشرية عمى رجال الدين

                                      
1 - Lavisse , Histoire de la France, T 4,  P 355. 

بمااا فااي ذلااك  ,يرجااع لمحباار الروماااني )الكرسااي الرسااولي( التاادبير والوكالااة لجميااع األمااوال الكنسااية - 5
مينة التي لسا أامية تاري ية وفنية, والتي يساري عميساا التقاادم بمارور مئاة سانة. العقارات والمنقوالت الث

 .312,  338ص  8381,  8382انظر مجموعة قوانين الكنائس الشرقية, ق 
3  -  Valois, La France, T 4, P. 594. 
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 .8 اصة بعدما رفعتسا المدن البابوية في دوفينيك , ليجيدوك وجاسكونيا ,أن امتنعوا عن ت ديتسا

عمى اعتراض رجال الدين تنفيذ األمر الممكي, أرسل شارل الساادس رساالة إلاى رجاال الادين  وردًّا
واكاااذا اساااتطنت فرنساااا عااان موافقاااة  تحدياااد العاااريبة. عماااى ت ماااي فرنساااا عااان ماااوافقتسمبيعمااانسم 

رائق, كما استطنت من قبل عن موافقة الباباا. ولام تكتا  فرنساا باذلك تحديد الع عمى ا كميروس
فاي األول مان  –عمى عفا  نسر الساين  –مجمع في كنيسة القصر الممكي  لى عقدبل دعت إ

أنصااار بناادكت ماان مناصااابسم الكرادلاااة أغسااطس, أصاادرت ماان   لااق قااارارا  ياانص عمااى تجريااد 
 اامس عشار مان أكتاوبر يحاث عماى ا تياار أربعاة وقرار   ر أصدر  المجمع فاي ال .2وامتيازاتسم

وذلااك ماان أجاال الباات فااي األمااور التااي تتعمااق بمساا لة ماان    ماان ر سااا  األدياارة يحمااوا محاال البابااا
الطفران, والممتمكات ال اصة بالمنشآت الكنسية, أما عن قعايا الزواج وموانعاق فقاد قارر المجماع 

 .5أن يتعسداا بدال  من البابا
من ر ساا   سفارة إلى البابا بندكت عمت عدد ا كبير الذي أرسمت فيق فرنسا اذا في الوقت ا 
تسديااد شااارل  ,إب غااقالتنااازل عاان العاارش البااابوي بقاارار مكتااوق , لكنسااا  شاايت بطالبتااق  ,األدياارة

بتصااعيد عقوبااة رفااض الطاعااة الرابانيااة ماان رفااض جزئااي إلااى رفااض  ,رفعااق السااادس لااق حااال
  .1المحيطين بالبابا والقائمين عمى حراستق وحمايتق رليانزلت وفسم من رجال دوق أو  ي كم

األمار الاذي جعال فرنساا التناازل, بعمى أية حال رفض البابا إعطا  أي تعسد مكتوق يمزمق  
اا فاي  ينااير  21طاة ال تينياة فاي م. ساجمق البرلماان الفرنساي بالم8138ينااير  82تصدر قرار ا اام 

                                      
1 - Valois, Op - cit , P 602. 

بية, فرعسا قانون ا يماان فاي القارن وتعد عريبة العشور من أكبر مصادر إيرادات الكنيسة الطر        
ااالتاسااع بعااد وفاااة ا مبراطااور شااارلمان , عمااى   ك األراعااي الزراعيااة عاادا رجااال الاادين حيااث كااانوا م 

ياا دون "عشاار غمااتسم أو ريعسااا عينااا  أو نقاادا  إلااى الكنيسااة المحميااة, ومااا لبااث أن فرعااسا القااانون فااي 
ث كاناات تبعثسااا إلااى مطااران األسااقفية. وقااد طااور القاارن العاشاار عمااى كاال إبرشااية )كنيسااة صااطيرة( حياا

أو  نظام ا قطاع من أنظماة تماك العاريبة العشارية ف جااز أن يقطاع عشاور األبرشاية لمطيار, أو تاران
مزياااد مااان التفاصااايل انظااار ديورانااات )ول(, قصاااة الحعاااارة )عصااار ا يماااان( ل يوصاااي بساااا أو تبااااع.

 .11 – 18م , ص  2338, مصر 83/81ترجمة محمد بدران, المجمد الثامن 
2 - Mansi, Sacarorum Concilorum, TXXV1, P 1079. 

3 - Mansi, Sacarorum Concilorum, L.C.P. 999, Hefele, Histoire , TV1, PP 242 

– 243. 
4 - Lavisse , Histoire de la France, T 4, P 356. 
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لعدم استطاعتق إ عاع المشكمة   ا اعتذارا  إلى جميع الم منين, وجق فيق ممك فرنسنفسق العاممن 

فاي مان عياد الصاعود  عتباار االكنسية لمجمع عام, ويعمن ت ماي فرنساا عان طاعاة الباباا الرابانياة ا
ذلاااك أن أرسااامت فرنساااا بشااا ن ذلاااك سااافارة برئاساااة جاااان دي شااااتو ماااوران  . وتااا 8م 8138ماااايو 

Jean de Mora تورساي  وجان ديJean de Tour  أعمنت بندكت الثالث عشر القرار. ولما
عمى أن  لممس لة الكنسية, لذا عمل  يجاد حلكان بندكت يدرك أن شارل السادس يسعى جاادا  

وقات  –م 8133ماايو  81ي, كاان قاد أصادر  فاي بالحرمان الكنس يدبر لنفسق م من ا, ف  فى قرار ا
لق نفسق الت مي عن طاعتق الرابانية أو يعارض عد كل من تسول  –أن كان لديق ال اتم البابوي 

وأرفاق ااذا القارار  ,س أسااقفة, أو إمبراطاور ارئايأو  مان ااذا األمار كاردينااال   نر مساتثنيغيا ,قراراتق
أراد بقرار م. ويبدو أن بندكت  8138أبريل  88في ممك فرنسا برسالة أرسمسا إلى شارل السادس 

ن قرار  بالت مي عن طاعتق الرابانية كاان غيار ذي صافة, الحرمان اذا أن يبين لشارل السادس أ
 الكنسي.عمى اعتبار أنق ات ذ  واو تحت طائمة عقوبة الحرمان 

ن عمم الممك شارل السادس بفحو  الرسالة البابوية حتى دعا إلاى عقاد مجماع إعمى أية حال ما  
وأدواق جو ممك صاقمية ور  وحعور لويس الثاني دانعم بح8138مايو  28القصر ا مبراطوري  في

 يس دي, ولاااو وكوناات دي نيفياار, وبطاارس دي نافااارعمااى رأسااسم دي بيااري, ودي بورجاااوني, و فرنسااا 
عدد كبيار مان ر ساا  جامعاات فرنساا ور ساا  األديارة واألسااقفة, انتساوا فياق  با عافة إلىبافيير, اذا 

أسااس أناق ات اذ قارار الحرماان عماى  ,الثالث عشر بجريماة العباث بالاذات الممكياة من إلى إدانة بندكت
يمنااع  جمااع قاارار ام. وأصاادر الم8133فبراياار  83طاعتااق الرابانيااة  الكنسااي بعااد أن ت ماات فرنسااا عاان

ذلااك أن  اطااق شااارل  وتاا , 2واعتقااال مساااعديق –التااي كااان بسااا  نااذاك –مطااادرة جنااوة ماان بناادكت 

                                      
1 - Valois, La France, T 4, P 602, Steuart (A. Francis), Scotland and The 

Papacy during The Great Schism, in the Scottish. Historical Review , Vol. 4, 

No. 14 (Jan – 1907) P 144 – 151, Published by Edinburgh University Press 

Stable, Url Http// WWW. Jstor, org stable 255 17825 Accessed 13/12/2010. 

مباركة , وذلك احتفاال  بمن عيد القيامة يد الصعود بعد إتمام أربعين يوم ان عامة بعويحتفل المسيحيو   
د من ر  وقيامتق ثم صعود  إلى السما . لمزيبإثر ت لمق وق ,السيد المسي  لت ميذ  األحد عشر

 .35إلى  51نجيل لوقا, ا صحاح الرابع والعشرون, ا يات من , إالتفاصيل انظر العسد الجديد
2 - Valois, La France, T 4, PP 606 - 607 
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الت مي عااان طاعتاااق الرابانياااة, الساااادس فاااي الياااوم التاااالي كرادلاااة جريجاااوري الثااااني عشااار باباااا روماااا بااا

ماايو  23ااذا فعا   عان إصادار  بارا ة ممكياة  ,واالنعمام إلى كرادلة أفينياون فاي الادعوة لمجماع عاام
بتوقياع عقوباة  , ماع تحاذير  لرعاياا 8اليوم التالي لمصاعود تعمان ت مياق وشاعبق عان طاعاة الباباا الرابانياة

 .2إطاعة أي من البابوينفي ام الحبس ومصادرة األم ك والنفي في حالة استمرار 
يستنت  مما سبق أن فرنسا أغفمت قرار الحرماان الاذي ات اذ  بنادكت عاد شاارل الساادس, و  

عمى الرغم من صحتق, وذلك عمى أساس أوال  أن سمطة إصدار عقوبة الحرماان الكنساي لام تكان 
اقد وردت عمن السامطات التاي جارد الب فبرايار  83قارار فاي  اباا بنادكت منساا أثار ماا جاا  واعاح 

اااأل . وثاني ااام 8133 بااال تم البااابوي الااذي ظاال البابااا  ن قاارار الحرمااان الكنسااي جااا  موثق ااا وم توم 
م, وبالتااالي يكااون أي قاارار أصاادر  شااارل  8133فبراياار  83محتفظااا  بااق حتااى بعااد إصاادار قاارار 

ياار ذي صاافة. م الغيااا  أو غ 8133مااايو  81السااادس اعتبااارا  ماان تاااريخ إصاادار قاارار الحرمااان 
وأيا  كان األمر, فقد ت ثر بسذا القرار الفرنسي عدد من الدول الم يدة لطاعة البابا جريجوري الثاني 

ينااير  82عمى رأسسا البندقية التي سعت إلاى تبناي قارار فرنساا الصاادر فاي ي تي عشر في روما 
رار باالت مي ععو انتسوا فيق إلى إصدار قا 835حعر  ديني م, ودعت إلى عقد مجمع  8138

عن طاعة البابا جريجوري الثاني عشر, وفي نفس الوقت ناشدت البنادقة الت مي عن طاعة البابا 
جريجوري الثاني عشر. ويبادو أن البندقياة أرادت مان ورا  ااذ  المناشادة أن تعامن تكاوين جبساة 

زلااق أماارا  ال الطاعااة الرابانيااة لمبابااا جريجااوري ممااا يجعاال تنا لاارفضعريعااة ماان مااواطني البندقيااة 
 طاعاةالإعا ن الت ماي عان  مع فرنسا والبندقية عمى Florence كذلك اتفقت فمورنسا .5مفر منق
مبابوين بندكت الثالث عشر , وجريجوري الثاني عشر, وعززت اذا ا ع ن باحتعانسا الرابانية ل

ن ذلاك اجتماع . فعا   عا1تسعة من كرادلة جريجوري الثاني عشر كانوا قد أعمنوا االنفصاال عناق
فاااي مديناااة ليفاااورون البحرياااة, وأعمناااوا ت مااايسم عااان طاعاااة الباااابوين كرادلاااة أفينياااون وكرادلاااة روماااا 

                                      
1 - Valois, Op-cit, P 613. 
2 - Mansi, Sacarorum Concilorum, TXXV1, P 1084. 
3 - Valois, La France, T 4, P. 604. 
4 - Valois, Op – cit, PP 604 – 605 

 .511, ص  2338ر, م تصر تاريخ الكنيسة, مصر ممي      
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عاادة  Pisaالرابانية, واتفقوا عمى عقد مجماع عاام ا تااروا لاق مديناة بيازا  لمفصال باين الباابوين, وا 

 .8الوئام الديني لمكنيسة
لرافض لطاعة البابوين ما تصبو إليق وااو اكذا استطاعت فرنسا أن تحقق من ورا  قراراا ا 

عااام اتفاااق رجااال الاادين فااي أفينيااون ورومااا عمااى ت ميسمااا لطاعااة البااابوين الرابانيااة, وعقااد مجمااع 
 عادة الوحدة الكنسية.يعمسما لمفصل بين البابوين وا  

 

 ويتضح من خالل العرض السابق أن:
 ا بندكت الثالث عشر  رغامق التناازل, قدمت فرنسا مقترحا  مفاد  رفض الطاعة الرابانية لمباب

 وذلك احتوا ا  ل زمة الكنسية.
  م  8518 طوات تدعيما  لساذا المقتارح. تمثمات فاي عقاد مجماع كنساي ات ذت فرنسا عدة– 

 مواجستق بالقوة وتحديد إقامتق. –تحجيم سمطات البابا بسحق ال تم البابوي 
 فرنسا الرافض لطاعة البابا. احتذا  بعض الدوي ت األوروبية في الطرق نموذج 
 .ت رج  فرنسا بين الت مي عن طاعة البابا الرابانية, والتمسك بسا ثم الثبات عمى الت مي 
  نجاح فرنسا فاي تحقياق ماا كانات تصابو إلياق مان ورا  ت ميساا عان طاعاة الباباا الرابانياة فاي

 ية.اتفاق كرادلة افينيون وروما عقد مجمع كنسي عام  نسا  األزمة الكنس

                                      
1 - Hefele, Histoire des Conciles, TV1, P 267. 
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