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 مشروعه السرتداد األراضي املقذسةجييىم دو نىجاريه و
 ىـ( ٜٓٚم/ٖٓٔٔ) 

 د/يىسف مسري كامل            
  مدرس التاريخ اإلنساني                                 

 ا ــــالمني – جامعة دراية     
 : صـــملخ

كرنبػػػػدرر  تمثػػػؿ روبػػػػركع مكتػػًػ  ػػػػيـ تبػػػديني أييأػػػػيني كثضيرينػػػي  دل  وػػػػ   ػػػ كد ب ػػػػيرر 
 خػػػػرلن كمػػػػف  مثيػػػػل روتبػػػػديي  روأييأػػػػيل كروب ػػػػيريل روتػػػػ  كرت ػػػػ  روم ػػػػرؽ ر أػػػػ م  رػػػػ  
رو  ػػكر روكأػػط  روبػػركع رو ػػييميلئ كرونتػػية  رومترتمػػل  يي ػػي روتػػ   وضػػ  مظ و ػػي  يي ػػي مػػف 

  دة تكرنعن
كقػػػد  ػػػ د روضػػػرف روررمػػػم   ػػػر ي روثػػػيمف رومػػػي دم راتميمػػػي فميػػػرر مػػػف  كركمػػػي رو رميػػػل رػػػ  

اػػ  996-989بكرؿ رو رؽ ر أ م ئ كخي ل م د  ف تمفف رأل ػرؼ خييػؿ مػف قػ ككف  مأ
أػػضيط اخػػر روم يقػػؿ رو ػػييميل رػػ  رو ػػرؽن كفػػيف ذوػػؾ 4696-4691ي  ـ( مػػف وػػزك  فػػي كرآ

يمم   ػػػػر مػػػػف تمػػػػيدم رألكوػػػػ  أػػػػنل ـ ي روأػػػػ 4694يػػػػـك روتم ػػػػل روثػػػػيمف   ػػػػر مػػػػف مػػػػييك 
 اػن991

كوػػػػل  كركميػػػػل ت ػػػػتـ م  ػػػػدرد روبمػػػػ   رو ػػػػييميل كروتػػػػدير ميوػػػػذفر  ف ررنأػػػػي فينػػػػ   كؿ د
بيػػيي روضتيػػ  روػػذيف يطيػػؽ  يػػي ـ رأػـػ مميفػػل  رومتتيم ػػل رو يدرػػل  وػػ  رأػػت يدة رألرض رومضدأػػل كرآ

 روضدس رو ييميلن
-959ي4141 -4691كمػػػف مػػػػيف روم ػػػػيريم رو ػػػييميل م ػػػػركع تييػػػػـك دم نكتيريػػػػ   

 وفترة طكييلن ق( روذم فيف مأت يرر ويميؾ روفرنأ  ريييع روررمم341
ن أػيند نكتيريػ  ريييػع روررمػم  فيف م رك ً رومضترح م مػي تػدر ألنًػ ي مػر  ػف رليػل ميفًػ

  -4691مػػػػػػػػي مكنيفػػػػػػػػيس روثػػػػػػػػيمف  اػػػػػػػػػ( رػػػػػػػػ  نزر ػػػػػػػًػ مػػػػػػػػم رومي341-981ي 4685-4141 
 كم يدرتً وممتيفي  روفرأيف رودركيل   ( اػ311-991/ـ4111

روكرقػػل رومبثيػػل رػػ  مبيكوػػل ويػػرد  يػػ   كقػػد رتمػػم روميبػػه رومػػن   روتبيييػػ  رونضػػدم رػػ  اػػذ 
 تميم روتأيلال  روت  كرت تنين

؟ اػؿ رألأػةيل مثػؿه اػؿ بضػؽ م ػرك ً ادرًػفمي تبيكؿ اذ  روكرقل ر تيمل  ػف م ػض  
فيف م رك ً كرق يني كقيمؿ ويتطميؽ؟  و   م مدل فيف م ػرك ً م ػيم ي كمختيفػي  ػف  أػ رً 

 نم ض رونتية  كرالأتنتيتي  رو يملمني ميأتنتيج ميير ديمكر  ي  أميؿ رومثيؿ؟ ك خيررنئ ق
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Summary of Guillaume de Nogaret 's research 

Prepared by 

Wars in general represent a political and cultural challenge that led to 

the rise of other civilizations and decline. An example of the political and 

civilizational challenges facing the Islamic Mashreq in the Middle Ages is 

the Crusades, and the resulting results and consequences have cast a 

shadow over it in many respects. 

The 14th century /AD 8th century saw a great interest of the Western 

European in matters of the Islamic East, especially after Al-Ashraf Khalil 

bin Qalawun (689-692H / 1290-1292M) from the conquest of Acre and 

the overthrow of the last Crusader strongholds in the east. This was on 

Friday the 18th of May, 1291 AD / XVII of Jumadi, the first year 690 AH. 

It is worth noting that France was the first European country to be 

interested in the preparation of successive Crusades campaigns aimed at 

restoring the Holy Land and reviving the dead called the Crusader 

Kingdom of Jerusalem.  

Among the Crusader projects are the project of Guillaume de Nogaret 

(1260-1313AD/659-713AH), who was the councilor of Philip IV for a 

long time.  

His proposed project was very important as it expressed about his king 

's vision. Nogaret supported Philip IV(1285-1314AD/684-714AH) in his 

dispute with pope Boniface VIII(1294-1303AD/694-703AH) and in his 

confiscation for Templers' properties. 

We followed Critical analytical approach in this paper trying to answer 

all questions that we faced.  

This paper tries to answer some questions like: Did his project achieve 

its goal? was his project realistic and applicable? To what extent his 

project was similar and different from predecessors Pierre Dubois for 

example?  

Finally, we deducted some useful results and deductions. 

 :مقذمة



 

 د. يوسف سمير كامل ــــــــــــــ م6102اجلزء الثاني: ( 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - 499 - 

 

روثيمف رو ترم راتميمني ميو ني مف رو رع رألكركم    د روضرف روررمم   ر رومي دمي
-989  (4 مأمكر رو رؽ ر أ م ئ ال أيمي م د  ف تمفف رأل رؼ خييؿ مف ق ككف

أضيط اخر روم يقؿ رو ييميل ر  رو رؽن 4696-4691قي996 ـ( مف رتح  في كرآ
ـيروأيمم   ر مف تميدم 4694مييك أنل فيف ذوؾ يكـ روتم ل روثيمف   ر مف 

 قن 991رألكو  أنل 
ي م  درد  كروتدير ميوذفر  ف ررنأي فين  رودكول رألكركميل رألكو  رألفثر راتميمن
بييي  م يريم بم    ييميل مت بضلئ ت دؼ  و  رأت يدة رألرر   رومضدألئ كرآ

 رومي  رومأم  "ممميفل مي  رومضدس رو ييميل"ن 
  رال تمير  ف ذوؾ روبيـ مف رو  ع تبضيضً مم مركر روزمف؛ كوفف وـ ت م ر

رفيرل روم يريم كرومبيكال  رو ييميل وـ تل  مثميراي كفين     يه  ب ـئ كفيف 
ذوؾ مأمع رو ديد مف روض قؿ كرال طررمي ئ كروم يفؿ رودرخييلئ كروثكرر  رألاييلئ 

 كرمي خ ؿ رون ؼ روثين   كروبركع رومت يقملئ كرنت ير برفي  رو رطضل روت  أيد 
 مف روضرف روثيوه   ر رومي دمي رون ؼ روثين  مف روضرف روأيمم رو ترمن 

كنت   ف اذر فيً رضدرف روميمكيل ايمت ي كربتررم يئ ك  ف  روفنيأل روفيثكويفيل 
كت    أطكت ي كنفكذاي ركيدنر ركيدنرئ كت ي   أفيف رو رع رألكركم   ف رفرة 

 رومضدألئ مؿ  ف روبميس رودين  كرو  م  ميغ  دني ن رأت يدة رألرر   

                                                           

تػكو  "رأل ػػرؼ خييػػؿ مػػف قػ ككف" بفػػـ روػػديير روم ػػريل كروػػم د رو ػيميل كمػػي تم  مػػي مػػف نػػكرب   (4) 
اػػػػػينكرممر 989 أػػػػ ميلئ كتيػػػػس  يػػػػ  روتخػػػػ ئ كرفػػػػع م ػػػػ ير روأػػػػيطنل رػػػػ  ذم روض ػػػػدة أػػػػنل 

ـ م ػػػد كرػػػية كروػػػد  قػػػ ككف رألوفػػػ  ويتفي ػػػيؿ رنظػػػر ه رمػػػف بميػػػع تػػػذفرة رونميػػػً رػػػ   يػػػػيـ 4691
؛ روفتمػػػ    419ئ ص 4تػػػػ – 4939روضػػػيارة  –بضيػػػؽ مبمػػػد مبمػػػد  مػػػيف ت –رومن ػػػكر كمنيػػػً 

ئ درر  ػػػيدر 4تػػػػ  –تبضيػػػؽ  بأػػػيف  مػػػيس  –ق(ه رػػػكر  روكريػػػي  391مبمػػػد مػػػف  ػػػيفر   
يه رييز نتيع  أفندره رأل رؼ خييؿ مف ق ككف 145-119ئص 4931ميرك ئ  ن؛ رنظر  ي ن

ئ رومبػػه روأػػيمم رػػ  مبػػكه كدررأػػي  رػػ  تػػي روضػػيارة  –ريخ رو  ػػكر روكأػػط  كرػػتح قي ػػل روػػرـك
 ن  1ئ بي يل 663ئ ص 4تػ  – 6113
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كروـ فؿ اذرئ كتيؾ روظركؼ رو  يمل كوير رومنيأمل وي رع رألكركم  وف  يضـك 
مبم    ييميل  د رو رؽ ر أ م ئ  ال  ف رو ررع ميف رو يوميف ر أ م  

كري د ية مف مختيؼ روطمضي ه أ –مف بيف  و  اخر  -كرو رم  وـ ينتًئ مؿ ظ ر 
فينكر رتيؿ ديف كميميكر ئ كميكؾ كمبيرميف ك دميي ك طمييئ ك أيقفل كراميف كبتيج 

  يةديف مف رألرر   رومضدألن  
 ي   فؿ م رك ي  مضتربل؛ ايدرل  و  رأت يدة  فؿ الالي   دكر خططني

 ن   (ٕ)رألرر   رومضدأل مف نيبيلئ كر مضيي  يي ي مف نيبيل  خرم 
  (ٖ)فترة روكرق ل قميؿ أضكط  في بت   و يي ريييع روررممكمف روم بظ  نً ر  رو

Philip IV   4685-4141اػ( وبميتً رو ييميل ر   يـ 341-981ـي
اػئ تـ فتيمل كتضديـ رو ديد مف روم رك ي ئ م رض تضديـ رون ح ويميمكيل 916ـي4119

  ف فيفيل رأتردرد رألرر   رومضدألن  -منيي  ي  طيم ي  –

                                                           

رييز نتيع  أفندره م ركع بميل  ييميل الأت يدة رألرر   رومضدأل منبكؿ ومركفردكس  (2) 
Brocardus  "اػ( 316ـي4116  "روطريؽ رومضترح وي مكر  و  مي كرري رومبير"Directorium 

ad Passagium Faciendum"  يييل نضديل مضيرنلئ مبكه كدررأي  ر  تيريخ دررأل تبي
 ن  68ئ  ص 6141ئ روضيارة 5رو  كر روكأط ئ تػ 

( فيف ريييع روررمم روتميؿ  ك روكأيـ ميفني وفرنأي كرمني ويميؾ ريييع روثيوه مف زكتتً رالكو  1 
  Capetiens يزرميؿ رألروكنيل كي د روميؾ روبيدم   ر  مف   ول روميكؾ اؿ فيمييً 

كر ت ر ريييع روررمم مفكنً  بد    Jeanne Ire de Navarre تزكج مف تيف نيرير رألكو  ك 
( كم يدرتً مً مبيرمتً وبرفل ررأيف رو يفؿ  رودركيل قكم ميكؾ ررنأي كمف  مرز مي ميز بف

 ألم ف ـ  ويتفي يؿ رنظر ه   
Julien Théry., Philippe le Bel, Pape en son royaume Paru dans Dieu et la politique. 

Le défit laïque. L’histoire, 289, 2004, pp. 14-17; Melville, M., Guillaume de 

Nogaret et Philippe le Bel. In: Revue d'histoire de l'Église de France, tome 36, 

n°127, 1950. pp. 56-66; Emmerson, R., Key Figures in Medieval Europe, London 

2006, pp. 527-528; https://ar.wikipedia.org/wiki.                   

https://ar.wikipedia.org/wiki
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وملرخكف كر تمركاي أمل مميزة ويبم   رو ييميل ر  تيؾ روفترةئ كقد نظر  وي ي ر
كت يميكر م  ي فمتمك ل متتينألئ روـ  ن ي فتم  مف قمؿ متمك ل مختيفل مف روملوفيف 

 مف روميكؾ بت  روتتير روذيف فين  دكرر  ـ ر  روفتيمل متميينل خ ؿ تيؾ روفترةن 
ق كبت  رندالع برع روميةل 994ـي4694كميونظر ويفترة روكرق ل ميف أضكط  في  يـ 

ق( ُفتم   894-341ـي4196-4113ق طكرؿ تيؾ روفترة  319ـي4113( 1 يـ  
 م رك ي  مضتربل فثيرة ويضييـ مبم    ييميل ن طل كترفز  بكؿ رالأت دردر  و ي ن 

تيؾ رالأت دردر ؛ ك ي   كميوف ؿ  في  اذ  روم رك ي  رومضتربل تزينر مف 
وف  تيؾ روم رك ي  تمي  ـ رفزكر  ي  روضييـ مبم    ييميلئ  ال روروـ مف  ف مل 

 مختيفيف ر  رألأيكعئ كوـ ت فؿ م رك يت ـ رومضتربل نك ني متميأفنين   ن ـ فينكر
كروـ  ن ـ  منكر م ض اذ  رومضتربي  كتيريخ ي ر    ميو ـئ كمم  ف اذ  فين  ر   

 مرنر  أيأيني وخطل روبميل رو ييميلن م ظم ي منف يل  ف م   ي روم ض  ال  ن ي فين   
كرية  روميمي  فيمن   فين  رو يوميل رو ظم  مف روم رك ي  رومضتربل قد فتم  قمؿ

ق( كمنيي  ي  طيع 341-315ـيClement V  4115-4141 (5 روخيمس
رأيؿ بميل  ييميلن   روميمكيلئ ومأي دت ي ر  روتخطيط   درد كرآ

                                                           

ه( عبارة عن صراع طويل بين فرنسا ٜٔٛ-ٖٚٚم/ٕٜٗٔ-ٖٖٚٔ) المائة عام ( كانت حربٗ) 
نجمترا، وقد دامت مائة وست عشرة سنَة ِمْن  ه. ٕ٘ٛم/ٖ٘ٗٔه إلى ٖٙٚم/  ٖٖٚٔوا 

الفرنسُي وكافحوا من أجمو. ىذه الحرب قوطعْت بِعّدة فترات  ادعى المموُك اإلنجميُز العرُش 
َأْن تنتيي بطرِد اإلنجميِز ِمْن فرنسا، باستثناء كاليو. وكانت الحرب  طويمة ِمْن السالِم َقْبلَ 

-ٖٙٚ /م ٖٓٙٔ-ٖٖٚٔالحرب اإلدواردية ) :سمسمة من النزاعاِت ومقسمُة إلى أربع مراحلِ 
/ مٖ٘ٛٔ-ٖٖٛٔأزمة )و ( هٛٛٚ-ٛٙٚم/  ٜٖٛٔ-ٜٖٙٔحرب كارولين )) هٜ٘ٚ
متعددة وأسبابيا  )هٕٛٛ-ٗٔٛ/مٜٕٗٔ -٘ٔٗٔالنكاستريان ) ( وحربهٗٛٚ-ٕٛٚ

                                                  :لمتفاصيل انظر وىي: سياسية واقتصادية وشخصية وعسكرية.
  Pastoureau,M., La guerre de cent ans et le redressement de la France 1328-

.https://ar.wikipedia.org/wiki 160;-1492,Larousse,Paris1988,pp.1  

اػ( يأم  ممرتررند دك تك 341-315ـيClement V  4115-4141فيف فيمن  روخيمس ( 5 
Bertrand de Got    رةيس  أيقفل مدينل مكردك روفرنأيلئ ك ندمي رختير  روفرردول رختير   ف  يمض  ر

https://ar.wikipedia.org/wiki
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روضرف روثيوه   ر رومي دميروأيمم  رة مرة  خرل ر كقد أمؽ ويميمكيل  ف طيم  روم ك 
رو ترمئ فمي  نً مف روكر ح  ف اذ  روم رك ي  رومفتكمل  در   ندمي  خذ روميمي زميـ 

-Innocent III  4498ٙ()تنظيـ بميل  ييميل منذ بمريل  نكأن  روثيوه ر  رومميدرة
  نق346-344يـ4146-4144 ر  Vienneٚ()كبت  متمم رييف اػ(946-591ـي4649

                                                                                                                                                    

روفرردول يأتد ي ـ ومضيميتً ر  ويكف بيه تم  رومررأـ  ررنأي ألنً فيف ررنأ  رأل ؿئ رأرأؿ  و 
روخي ل متكويً من مً روتديدئ كوـ ييمه  ف ودر فيمن  روخيمس يت در ر  روتيريخ قيةمل مف أتل 
ميميكر  ررنأييف رتخذكر مف  رينيكف مضيمين و ـئ كقد  يد ر تدري كاتـك ر أمتيريل  ي  ركدسئ كروذم 

بمييل مميفل  رمينيل رو  رل كقمرص مف اتمي  كر تدرير   فيف رو رض رورأم  منً اك
 ف بيية فيمن  رومأيميفئ كومنم روتتيرة م  ـ كر  درد وبميل  ييميل فميرة  داـ ن ويتفي يؿ 

 هروخيمس ك  ميوً ك  قيتً ميوضكم رومختيفل ر    د  رنظر
Clement V, Regestum Clementis Papae V. editum cura et studio monachorum Ordihis 

S. Benedicti, vol.1 (Rome, 1885-92), pp.2-19; Mollat, G., - Les Papes d'Avignon 

(1305-1378), Paris 1912, pp.3-8; The popes at Avignon 1305-1378, Thomas Nelson 

and Sons Ltd London (1963).,, pp.3-8; Housely, N., "Pope Clement V and the 

Crusades of 1309 – 1310" in JMH. 8., 1982, pp.29-  43; Baudrillart, A., DHGE, t. XII, 

Paris, 1953, pp.1105-1129; Atiya, A. S., The- Crusade in the later middle ages, 

London,1938, pp.283-290. 

يمكيػػل منػػذ روثػػيمف مػػف اػػػ(  روأػػدة روم941-595ـيInnocent III  4498-4649( تػػكو  رنكأػػن  روثيوػػه 9 
اػػ ميأـػ وػكثر مػف أػيتن  941ـي4649اػ كبت  روأيدس   ر مف يكويك  ػيـ 595ـي4498ينيير  يـ 

Lothar of Signi ئ كقد أمح رن يير روأيطل رألومينيل م د مك  انرم روأيدسHenry VI  4495-
 درريل ك خ قيل متبضيؽ نفكذ فمير كقيكد  = =اػ ألنكأن 591ـي4493اػ( ر   يـ 591-594ـي4493

 ي  روفنيأل روركمينيلئ فمي بضؽ تأثيرنر فميرنر  ي  رو يوـ رو رم ئ كبيكؿ مأط نفكذ   ي   رمينيل كمي يرييئ 
ك مؿ  ي ني  ي  روكبدة مم روفنيأل رويكنينيل  ريطل ر تررؼ روميزنطييف مأأمضيل روميمكيل ر  ركمػيئ كفػيف 

م ل  د مأيم   ضييلئ كوفف م يتمل رو ػييمييف ومدينػل زررر يأمؿ  ف يأتخدـ تيش روبميل رو ييميل رورر
Zara  رومأػػيبيل خيػػؽ ميزقنػػي  خ قينػػي كأييأػػينيئ ك يػػ  روػػروـ مػػف  ف  نكأػػن  وػـػ يفػػف مأتبأػػنني كال مكررضنػػي

 يػػ  م يتمػػل كرقتبػػيـ زررر ئ  ال  نػًػ  ك ػػ  ميأػػتمررر روت ػػيكف مػػم رومنيدقػػل روػػذيف فينػػ  مػػكررداـ  أيأػػيل 
ميػػل روررم ػػلئ كيرتػػم  ويػًػ  مػػر تنظػػيـ روبميػػل رو ػػييميل روررم ػػل كروػػد كة  وي ػػي ك فينػػ  كت ت ػػي الأػػتمررر روب

م ػػػر وفن ػػػي رنبررػػػ   ػػػف مأػػػيراي كدخيػػػ  روضأػػػطنطينيل كرنت ف ػػػي رو ػػػييميكف كرأػػػتميبكاي كن مكاػػػي  ػػػيـ 
 اػئ كفيف ي يمؿ رو ييميكف روميزنطيف ف ررطضل كمن ضيفئ  ف ذوؾ كويتفي يؿ رنظره914ـي4611
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كمف روتدير ميوذفر  ف تيؾ روم رك ي  رومضتربل رومضدمل قد وط  فؿ تكرنع 
ي  روبم   رو ييميل مم روترفيز  ي  ر أتررتيتيل رو ييميلئ فمي تنيكو   ي ن
رالأت دردر  رومطيكمل ويد كة وبميل  ييميل ر   كركمي ك مكرنر  خرم فيوتتنيد كروتمكيؿ 

رألمكر روركبيل كتكرنع  خرم  ميت ي ن بية ـ كم كررت ـ  روم ةـ و يئ فمي ت من 
 كتـ تتياي ين 

ي متمك ل مف روض ييي كرألمكر روت  تنيكو ي ملوفك تيؾ روم رك ي   ك يوت   ي ن
ك ك ب  راتميميت ـ رومت ددة كرأتند  م كررت ـ كن يةب ـ  و  بد فمير  و  

ف  ف ن بظ تأثير رومميرأي  روضيةمل ئ كوفف ر  م ض روتكرنع مف روممف
روم رك ي  روميفرة  ي  تيؾ روت  تي  ذوؾ كمضيي مخطكطي  م ض تيؾ روم رك ي  
ر  روتزي رألخير مف روضرف روررمم   ر رومي دم ي روثيمف رو ترم يزيد مف ربتميويل 

                                                                                                                                                    

Luchaire, A., Innocent III: La question d' Orient 2
nd

 ed. Paris 1911, pp.76-

148;Kazhdan, A.P., Innocent III in ODB, Vol.I, pp.996-997; Savage, P.M., Innocent 

III, in the NCE, Vol.7, London 1980, pp.470-473.                       

اػئ كي تمر رومتمم 346-344ـ ي4146-4144روفرنأيل  يم   Vienneرييف (  ضد اذر رومتمم ممدينل 3 
رومأفكن  روخيمس   ر ر  تيريخ روفنيأل روفيثكويفيل كد ي  و   ضد  روميمي فيمن  روخيمس منيي  ي  طيع 

ي ( فمي  درف رومتمم  ي نيئ اررروفنأ  مف ررأيف رو يفؿ  رودركيلميؾ ررنأي ريييع روررمم م دؼ أبع رود ـ 
الاكتيل بكؿ روفميؿ كطمي ل روأيد رومأيح كتطرؼ روفرنأيأفينييف ر  نذر روفضرن فمي قرر  ن يي فررأ  
 أتيذيل ر  روي ي  رويكنينيل كرو مريل كرآلررميل كرو رميل ر  تيم ي   رينيكف كميريس ك فأفكرد كمكوكنيين 

 ويتفي يؿ رنظره
https://www.britannica.com/event/Council-of-Vienne;          

http://www.papalencyclicals.net/councils/ecum15.htm; 

https://archive.org/stream/EcumenicalCouncilsOfTheCatholicChurch/Ecumenical

%20Councils%20of%20the%20Catholic%20Church_djvu.txt; 

http://www.arcaneknowledge.org/catholic/councils/council15.htm.   

https://www.britannica.com/event/Council-of-Vienne
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 ن ي فين  و ي م ض روتأثير  ي  روبم   رو ييميل روت  ُ طيض  خ ؿ اذ  روفترةئ 
 ن (ٛ)روت  فتم  ر  مدريل روضرف روخيمس   ر رومي دم ك ي  روم رك ي 

م أف روض ييي  رتأم  اذ  روم رك ي  رومضتربل فذوؾ مأأيكم ي كترفيزاي رومكتزيف
روت  طيع روميمي روم كرة م أن يئ كفتم  اذ  روم رك ي  بكؿ رأت يدة رألرر   

روم يقؿ ق اخر 994ـي4694رومضدألئ كزرداي  اميل مي  بدثً أضكط  في  يـ 
 رو ييميل ر  روأيبؿ رو يم ن 

 Guillaume de Nogaretنكتيريً  قمؿ  وضيي رو كي  ي  م ركع تيكـ دك
الأتردرد رألرر   رومضدأل برم مني  ف نمرز ومبل  ف بييتً روخي ل كمكود  كن أتً 

   كرن فيأي  ذوؾ  ي   خ يتً ريمي م دن
ديؽ رومضرع مف ميؾ ررنأي ريييع روخيدـ رومكثكؽ مًئ كرو  فيف "تيكـ دك نكتيريً

روررممن كمف رو كرع  ف مي فتمً نكتيريً ي د م ركع كبيدئ فمي  نً  ق ر مفثير ممي  
ئ كميوروـ مف ذوؾ ر نً ي د كثيضل ذر   اميل Pierre de bois (ٜ)فتمً  ميير ديمكر

 ل روفرنأيلن فميرة؛ كذوؾ مأمع رومفينل روفميرة روت  تمتم م ي نكتيريً ر  ر دررة روميفي
                                                           

( أكؼ نرفز رضط امي  ي  م ركع تيـك دك نكتيريً كويس  ي  روم رك ي  روتيويل ًو  ك روأيمضل ألن ي 8 
 تبتيج و فبي   فثر كال يتأم رومضيـ اني وذفراي ميوتف يؿ كقد أمؽ  ف تنيكو ي ميبثكف اخركفن 

م رك ً رو ييم  الأتردرد رألرر   رومضدأل  يـ  -كاك در يل كمبيم  ررنأ   -( فتع ميير ديمكر 9 
كررتمط م رك ً مطمكبي  رألأرة   "De recuperatione Terre sancte"اػ م نكرف315ـي 4119

 ركع تضدـي روميوفل روفرنأيل كم فل خي ل ريييع روررمم روتميؿ ميؾ ررنأيئ كفيف رو رض مف كرري اذر روم
رود ـ ويأييأي  روميفيل روفرنأيل وم يتمل   دري روميؾ كم فل خي ل مكنيفيس روثيمفئ فمي تنيكؿ مأيةؿ 
 خرم تت يؽ ميوتيج روميف  روفرنأ  مثؿ رو ررع ميف ريييع روررمم كروميمكيل كمأأول روبميل رو ييميل رومزمم 

فذوؾ  أضيط نظيـ رودركيلئ كتميز    ميوً في ي ميوبميس روضيـي م ي كروت  رقترب ي  ي  روميؾ ريييع روررمم ك 
رومليد ويتيج روفرنأ ن ر تضد ديمكر  ف  قررر روأ ـ ر   كركمي أكؼ يت ؿ رومبيرميف يتدرضكف مف فؿ مفيف 
نبك رألرر   رومضدأل م يرر ر  ر تضيد   نً وف يفكف انيؾ  م   كمي  ر  تتنيد كب د رورتيؿ ويضتيؿ 

 في يؿ  ف م ركع ميير ديمكر رنظرهر  رو رؽئ  ويت
Pierre Dubois,' De recuperatione terre Sancte ', ed. And tr. W.Brandt as The 

recovery of the holy land by Pierre Dubois, New York,1956, introduction, pp.4-6   
 :وقد ترجم العمل أصال تحت عنوان 
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  ال  ف اذر روم ركع ي د ت ميرنر بضيضيني  ف رونكريي روبضيضيل وفيييع روررمم روتميؿ 
Philip IV le Bel  4685-4143ق( ريمي يت يؽ مبميتً رو ييميلئ 341-981ـي

 اػن319ـي4113رضد فيف نكتيريً مأت يرنر وفيييع روررمم  يـ 
ئ (ٓٔ)رن فيأ ي  ي   خ يتً ك  ميوً  مي  ف روبيية روخي ل وتيكـ دك نكتيريً ك 

رن بظ  نً  ي  روروـ مف روت كيً روذم ت رض وًئ  ال  ف رو ديد مف روكثيةؽ روت  
يرتم تيريخ ي  و  رورمم رألخير مف روضرف روثيوه   ر رومي دم يروأيمم رو ترمئ 
 كمف روملفد  ن ي ال ت ط  ر تيمل  ي  فيرل روتأيلال  روت  يمفف  ف تطرح بكؿ

   ؿ دك نكتيريً  ندمي كتد  كؿ  ندكؽ مف اذ  روكثيةؽ كمي يتمض  مف رو نيكيفن 
كوك  ف اذ  روكثيةؽ ترف  ر   يدم كرثتً رومبيرظيف وتأفدني مف تميم روبضيةؽ 
ي مف ر ـ بييتً روخي لئ كقد كتدني ري ي مف مظيار  روت  ب يني  يي ي كتمفني  ي ن

ؿ بييتً روأييأيلئ كمف  قدـ اذ  روكثيةؽ  فثر مف  يديل كخ يةص قيييل مف   مي
 ف بيية دك نكتيريً ر  ذوؾ روكق   مؿ ينأع   ويً  ظ ر ر  روتيأم   ر مف 

ئ كانيؾ Montpellier (ٔٔ)اػ  فد ريً رمتييزر  مدينل مكنميييً 383ـي4683يكنيك 

                                                                                                                                                    

C. Langlois, De Recuperatione  terre Sancte paris,1891.  

 للتفاصيل انظر: 

Pierre Dubois, 'De facto Templariorum', ed. B. Boutaric, Notices et extraits 

des manuscripts de la Bibliotheque Nationale et autres bibliothèques, 20 

(1862), part2, pp. 180-1; Pierre Dubois, 'De recuperatione terre Sancte ', ed. 

And tr. W. Brandt as The recovery of the holy land by Pierre Dubois, New 

York, 1956, pp.50-65.                  

 : انظرلمتفاصيل عن الحياة الخاصة وعائمة جيوم دو نوجاريو ونشأتو  ٓٔ) )
Frankreich & Holtzmann, Robert., Wilhelm von Nogaret Rat und 

Grosssiegelbewahrer Philipps des Schönen, Leipzig und Tübingen 1898, pp.8-

15; Renan, E., Guillaume Nogaret, legiste', HLitt 27 (1877), pp. 233-371. 

 Monsكمػػكف ميزكالنػػكس  Mons Puellarum ك مػػكف مػػكي رـك  Montpellier( مكنمييييػً 44 

Pessulanus ييػل تضػم رػ  قأػـ ايػركؿ مدينل ررنأػيل فميػرة كتمHerault  يػ  تػؿ مػيوضرع مػف 
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"ن   كد يلفدكف اذر روبده كقيوكر  نًه " فيف روثيوه مف ميف خمس  أيتذة ر  روضينكف
 Claude –Marieق فتع فيكد ميرم رمييف  4481ـي4381كر    ر يكنيك  يـ 

Ribenne -   ًو  تيف مكويف ررميل اف تكزيؼ  -كاك  قطي   مف مدينل مكنمييي 
كفيف اف تكزيؼ  كاك ريرس كميرفيز وفيوفيأكف -دك وكي  دك نكتيريً 

Calvission  – ومخطكطي  مفرنأيئ قد طيع  من ي م ض رومخزكف مف اذ  ر
ن تم   فؿ (ٕٔ)روميخ ل روت  رختف  مي  يرل ألر يؼ قي ل ميرأيييي ك  ييي  خرم

اذر كقدمتً ويمفتمل روكطنيل كتـ ترد اذ  رومخطكطي  روميديل ر   يـ 
ق كا   رمم كثيةؽ مرقمل ك كررؽ مف روضرف روأيدس   ريروثيمف 4481ـي4384

خطكطي  ر  ثمينيل  وكرح خ ميل رو ترمئ كقيـ فيكد رمييف نفأً مت نيؼ اذ  روم
ين   مرقمل كقيـ منأخ ي  ي ن

ي  كمم ذوؾ ال يمفف رال تميد  يي ي وفكن ي وير دقيضلئ كوـ تفف  فثر  اميلئ ك ي ن
مخطكطي   ر يؼ ميديل مكنميييًئ كا ه مخطكطي  مفكنل مف ث ه ك رم يف مطيقل 

 ين خ رري أتي  تب   نكرف رومطيقي  رومتم ل وفكميكنيل مرأييي
 Saintق ر  أيف رييفس 991ـ ي4691 مي  ف مكود ئ ريضيؿ  نً كود ر   يـ 

fleix  متكوكز مفرنأي ر   أرة وـ تفف مف رونم ين 

                                                                                                                                                    

 356رومبر رومتكأط  ي  م د ثمينيل فييكمترر  منًئ فمي تضم تنكع ميريس كتم د  ن ػي بػكرو  
(ن كتنضأػػـ  وػػ    ػػرة  قأػػيـ  أػػفريل كم ػػي  أػػضؼ تػػيمم وفنيأػػل   ينيػػكف  Lyonفػػـ  مػػركرنر مييػػكف 

Avignon ويتفي يؿ رنظره 
Bouillet,M.N., Dictionnaire universel d'histoire et de géographie : 

contenant l'histoire proprement dite,Paris 1863,  p.1293. 

كربدة مف  فمر رومدف روفرنأيلئ كتضم  ند م ع ن ػر روػركف كتطػؿ  Marseille( ت د ميرأيييي 46 
 Aixتتمػم  فػس  فـ مف تنكع  ػرؽ مػيريسئ كم ػي  أػضفيل 816 ي  رومبر رومتكأط ك ي  م د 

 ويتفي يؿ رنظره
Bouillet,M.N.,p.1198.                                                                                       
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كر  بضيضل  قرع من ي  و  روخييؿ يضيؿ  ف كرود  ككرودتً كم ض رآلخريف مف  قيرمً 
 ئ كميوتيو  تيي قد برقكر في ـ كمذوؾ ي تمر نكتيريً مف  بييي رال ط يد روميمكم اذ

ي ي تمر مترد ر م يمفف منيق تً   ئ ك(ٖٔ)نكتيريً وف  ينتضـ ومك   قيرمً كاذر  ي ن
 - ف تيز روضكؿ  –رممي  ثر مك كع برؽ كرود  ككرودتً مف نتيتل رال ط يد روميمكم 

 ي   خ يتً كت رريتً ريمي م د كو ؿ ذوؾ نيمأً ر  مك كع  رر ً كم ير تً 
 ئكأييأيتًاػ( 316-991ـيBoniface VIII  4691-4111 (ٗٔ)ومكنيفيس روثيمف 

                                                           

 : انظر( لمتفاصيل ٖٔ)
Louis Thomas., La vie privée de Guillaume de Nogaret. In: Annales du Midi: 

revue archéologique , historique et philologique de la France méridionale, 

Tome 16, N°62, 1904. pp. 162-207; Renan, E., Guillaume Nogaret,pp. 235-352.   
م يطيويي كيبمؿ روترتيع رورقم  ميةل كث ثل كتأ يف  Angani( كود مكنيفيس روثيمف ر   نين  41 

يلئ كقد تـ رختيير  ويأدة رورأكويل ر  روررمم كرو  ريف مف ر  ترتيع ميميكر  روفنيأل روفيثكويف
ق كرأتمر ر  روأدة بت  991ـي4695ينيير  61ق كتـ تن يمً ر  991ـي4691ديأممر 

ق كيرتم  ويً روف ؿ ر  تنظيـ أنل رويكميؿ 341ـي4141 فتكمر  44تكر  فمدر ر  
وميميئ كيمدك  نً فيف  فثر ق ر911ـي4615روفيثكويف  رألكؿ كود مينيديتك  فييتين    يـ 

راتميمني ر  ت زيز مكقؼ  يةيتً ر  روأيطل رودينيل روميمكيلئ  ال  ف ت زيز روأيطل روميمكيل فيف 
ا   ف ي ير روميميئ كك ؼ مأنً اخر رألميطرة روميمكييف رو ظيـئ روذيف  كأييل وميكغ رو ييل

 ي يؿ رنظره فين  أيطت ـ روزمنيل فميرة فمي فين  أيطتً رودينيلن ويتف
Lowry, M., Boniface VIII and Philip IV: Conflict Between Church and 

State, Western Oregon University, June 6, 2008, pp.1-25;  Frankreich & 

Holtzmann, Robert., Wilhelm von Nogaret, pp. 66-102; 

https://www.britannica.com/biography/ Boniface-VIII; 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Boniface_VIII; Boniface VIII; 

Les Registres de Boniface VIII, ed. G. Digard et al., 4 vols. (Paris, 1884-

1935). pp. 75-158; https://standardbearer.rfpa.org/node/55818.        
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كمف ثـ ك فً ميوخيطئ روأ ي روأم ل ك نً يميم رومني ع كرومكراع رودينيل فأيمكف 
 ن  (٘ٔ) روأيبر

اػ  ي   أيس  نً   مح 991ـي4691كمف رومبتمؿ  ف دك نكتيريً كود ر   يـ 
أين  رييفسئ كاذر  اػ كويس ملفد  نً كود ر 989ـ ي 4683 أتيذنر ويضينكف ر  

روتيريخ ويس رأميني ألنً فيف مف رو ركرم مف  تؿ روب كؿ  ي  درتل روضينكف 
 رومدن  اذر  ف يبتيج مف تأم  و   بدل   ر أنل ودررأتًن 

كفيف يدرس ر  تكوكز ثـ ت يـ ر  مكنميييً بيه  ف روميميكر    طكر منح رمتييز 
قن م د  ف 346ـي4141يً ر   يـ ويدررأل ر  تيم ل ر  مكنميييًن كتكر  نكتير 

  ؿ مفينني ميرزنر كو ع دكرنر ايمني ر  رو ررع مم روميمي مكنيفيس روثيمف كمك كع 
 ن Les Templiers (ٙٔ) م يدرة ممتيفي  ررأيف رودركيل 

                                                           

ٌاطٌن وإخراج المرضً كشفاء القدس الروح هبموا ٌشتري أن ٌرٌد الساحر سٌمون كان( 45)  الروح ومنح الش

ن القدس ن وٌوحنا بطرس من بالفضة للمعمٌد  أعمال سفر ًف هذا سٌمون عن به نلتًق ما وأول الرسوٌل

 . عظٌم شًء إنه قائًل  السامرة شعب وٌدهش السحر ٌستعمل" كان أنه نقرأ حٌث الرسل،

ن الكبٌر إلى الصغٌر من ٌتبعونه الجمٌع وكان  قد لكونهم ٌتبعونه وكانوا .العظٌمة هللا قوة هو هذا: قائٌل

منحا السامرة إلى وٌوحنا بطرس الرسوالن أتً لما ثم".... بسحره طوٌل زماًنا اندهشوا  القدس الروح ٌل

دٌهما، على تجري كانت التً العجائب سٌمون ورأي للمعمدٌن، م ٌأ  اأٌضً  أنا أعطٌانً" قائًل  دراهم لهم قدَّ

ه وضعت من أي حتى السلطان، هذا  فضتك لتكن" له قائًل  بطرس فانتهره" القدس الروح ٌقبل ٌدي عٌل

 قلبك ألن. األمر هذا فً قرعه وال نصٌب لك لٌس بدراهم، هللا موهبة تقتنً أن ظننت ألنك للهلك معك

 والمواهب الكهنوتٌة تببالر المتاجرة) السٌمونٌة وانتشرت( 12 -9:8 أع.." )هللا أمام مستقًٌما لٌس

 األسرار الكهنة بعض باع. الوسطى العصور فً بأوروبا الكاثولٌكٌة بالكنٌسة الكهنوت رجال فً( الروحٌة

 جئ 1ط الكنسٌة، المصطلحات معجم(: الراهب) المقاري أثناسٌوس :انظر للتفاصٌل. مادي لربح المقدسة

 ؛954 صئ 6146 روضيارة نكميرئ دررئ 1

Cf.https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_01-Historical-Notes-

on-the-Mother-Church/Christian-Church-History-038-Heresies-Simon-the-

Magician.html; https://ar.wikipedia.org/wiki.          
 

أيف رو يفؿئ  ك ررأيف روم مد كييضمكف مػيوتنكد روفضرري ويمأيح كم مد أييميف  رؼ ررأيف رودركيل مفر  (49)
ك رركر  ي ني ميودركيل   Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici) :  ميو تينيل

https://ar.wikipedia.org/wiki
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فين  ودررأل تيكـ دك نكتيريً ويضينكف  ثرنر فميرنر ر  ثضؿ  خ يتً ممي ت يً 
ألمر روذم  ايً وف  ي يف مأت يرنر ويميؾ روفرنأ   خ يل قينكنيل أييأيل فميرة ر

                                                                                                                                                    

(ئ كاـ  بد  قكل روتنظيمي  رو أفريل Ordre du Temple or Templiers  ك تنظـي رو يفؿ ميوفرنأيل 
ت تنؽ روففر رومأيب  رو رم ئ ك فثراي ثررين كنفكذنرئ كدـر ن يط ي مي يضرع مف روضرنيف ر  رو  كر  روت 

 وف  خ ؿ روبركع رو ييميلئ كفين  رونكرة رألكو  وي يةل ررقل تأوف  مف تأ ل ررأيف رتتم كر  .روكأط  
تيج  و  رألميفف ئ وبمييل روبHuge de Bayeneق مرةيأل ايك دم مييف 544ـي 4448بكرو   ـي 

رومضدأل رومأيبيلن كرزدرد  دداـ تدريتينيئ كرتخذكر ألنفأ ـ قينكف طيةفل روراميف رومندفتييفئ كمنبكر مضرنر ر  
مي  رومضدس يتيكر رومنيي روذم فيف يد   ايفؿ أييميفن كرن ـ فثير مف رونم ي رو ميف  و  اذ  رو يةل 

تيض  منبني مف رقطي ي  كميؿ مف تميم  نبيي  كركمين رأ مب  روت  مد   رضيرة تدنرئ ـث أر يف مي  خذ  ت
 رودركيل   رة  ظيمل مف ؿ    ن ـ  ف ر  مدة ق يرة مف  قكل رومنظمي  رو أفريل رألكركميلن كرفتأع

ادر ـ رألمثؿ اك بمييل رومأيبيلئ كمف ؿ رنت يررت ـ رو أفريلئ  ذ  ثمتكر  تي ت ـ ر  تميم روبركع روت  
ايمين ر  رو ررع ميف رو ييمييف كرومأيميفن كقد قيم  منذ كق  ممفر  مميفل رو تينيلئ كو مكر دكررن قيم  م ي رو

وفف اذ  رو يةي  كق   رريأل روتنيرس رومدمر ريمي مين يئ فمي  دل  منيرأل مأت مرة مين ـ كميف ر أمتيريلن
ك خذ رومأيمكف يأت يدكف تميم  رر  ي رودرخي  روممي   و     يؼ ق يل رومأيبيل ر  رو رؽ رألدن ن 

قئ كرنأبع ر أمتيريكف كرودركيل  و  قمرصئ ـث تخي  989ـي4694رألرر   رومضدألئ كأضط   في 
ايةل رودركيل  ف  فت ي روبرميل رورةيأيلئ كفيف  رررداي قد   مبكر بت  ر  روضرف روثين    ر  ييررل 

ـن كفي ن  ملأأيت ـ ر   نتيترر كررنأي مكتً خيص  ديدة  كركمي مف ؿ رألمكرؿ روطيةيل روت   ودق   يي 
ـئ ك ثير   يي ـ  كمزدارةئ ك  مب  مضيراـ ميكتي  رو يـو روميويلئ كقد زرد  اذ  روأيطرة روميويل مف قكت 
و ع رألمرري كروميكؾن كممي زرد رألمر أكينرئ رمت يد رودركيل  ف رومميدئ روضكيملئ رأيقكر  نفأ ـ  و  روت يفلئ 

ميؾ ررنأي وأيطرت ـ روميويلئ كررتفيم ـ وتررـة  ديدةئ ري ط داـ ر   Philip IV ـ ريييع روررمم كبضد  يي
ق(ئ كم  دـر رورةيس رأل ي  وفرأيف رو يفؿئ تيؾ دم مكالم 341-313ـي4141 –4118روفترة مف  

 ويتفي يؿ رنظره  .قئ رن رم  بيية اذ  روطيةفل341ـي4141
James of Molay, 'Consilium super negotio Terre Sanctae', in Vitae Paparum 

Avenionensium, ed. E. Baluze, vol. 3 (Paris, 1693); edition ed. G. Mollat (Paris,19 14-

27), pp. 145-9; https://ejaaba.com. 

 ػػر ؛ كرنظػػر فػػذوؾه نمييػػل  مػػررايـ مضػػيم ه رػػرؽ رورامػػيف روفرأػػيف رػػ  مػػ د رو ػػيـ رػػ  روضػػرنيف روثػػين   
ئ 14-11ئ 61-49ئ ص 4991كروثيوه   ر رومي دييفئ مطم ل تيم ل روضيارة كروفتيع روتػيم   

 ن 616-493ئ 418-91ئ 14-93
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ريييع روررمم روتميؿئ ك  مح كربدنر مف  فثر روم ير يف قكة مم روأيطل روميفيل 
كم فل خي ل ر  رو لكف روفنأيل؛ فمي و ع نكتيريً دكرنر ممي رنر ر  تنفيذ  ضكمل 

 روميؾ  د روميمي ر  رو ررع ميف ريييع كمكنيفيس روثيمفن
قئ كدخؿ 994ـي4694مد  نكتيريً بييتً روم نيل فم يـ ويضينكف ر   يـ ك ندمي 

قئ كأر يف مي فيف   كنر ر  متيس روميؾئ ر  991ـي4691روخدمل روميفيل بكرو  
ق   يف نكتيريً  ف روميمي مكنيفيس روثيمف تـ تن يمً 316ـي4111اذرري ميرس 

 ل كطيوع م ضد متمم مطريضل وير أييمل فم رطؽ كأيمكن ئ ك نً خيطئ أيئ روأم
 يـ ويفنيأل مرةيأل ريييع روررمم ومبيفمتً كذاع نكتيريً كريييع  يطيويي  نتيز اذ  
روم ملن كقد رت ؿ نكتيريً ميوفييوؽ ر يطيويل روم يديل ومكنيفيسئ كر  روأيمم مف 

م يطيويي بيه بي ر  خص  Anagniق دخؿ  و   نيتن   311ـي4111أمتممر 
كاذر  -ف ينكم   درر مرأكـ ميمكم مبرميف ريييع روررمم رويكـ روتيو روذم في -روميمي 

مي ر يً نكتيريً كريييع روررمم ر  مكرت ل رو دري رو  م ئ كمم ذوؾ تخي   ف  نيتن  
 م د يكميفئ كترؾ روميمي كرري  ري ي كي د اذر  ذالالن ويأيطل رودينيل كروركبيلن

روفنيأل مف أيطل روميميئ كفيف فيف نكتيريً ي مؿ مرومل مخي ل ر  تبرير 
نكتيريً ي تضد  ف مكنيفيس اذر وير تدير ميالاتميـ ممي  دم  و  برمينً مف قمؿ 

-311ـيBenedict XI  4111-4111  (ٚٔ)خييفل مكنيفيس مندف  روبيدم   ر
                                                           

( أر يف مي ررم مندف  روبيدم   ر قررر روبرميف روذم   در  أيفً مكنيفيس روثيمف  د روميؾ ريييع 43 
قئ بـر مندف  روبيدم   ر 311ذم روض دة  ـي روثين  مف4111روررممئ كمم ذوؾئ ر  روأيمم مف يكنيك 

مأت ير ريييع روررمم تيـك دم نكتيريًئ كتميم ر يطيوييف روذيف و مكر دكرنر ر  مبي رة أيفً ر   نيتن  
-Philip IV Le Bel 4685م يطيويين فمي رتع مندف  روبيدم   ر ادنل ميف ريييع روررمم 

دكررد رألكؿ 341-981ـي4141 -Edward I Of England  4636ق( مف ررنأي كرآ
ق( مف  نتيتررن م د رترة ق يرة مف تكويً روأدة رورأكويل روذم رمتد ثمينيل    ر 319-931ـي4113

ن كفمي ذفر  روتضيرير رأل ييلئ درر  Perugiaرضطئ تكر  مندف  روبيدم   ر رتأة ر  ميركتيي 
دف  روبيدم   ر رومفيتةل ك ن ي رو فكؾ ر  رومضـي رألكؿ بكؿ  يكع نكتيريً ر  تأممً ر  كرية من

نتم   ف روتأمـن  وير  نً ويس انيؾ دويؿ ممي ر  ي  تأييد  ك دبض رالد يي مأف نكتيريً أمـ 
مندف  روبيدم   ر كتكو  نضؿ رومضر روميمكم مف ركمي  و   روميمين كقد خيفً فيمن  روخيمس خييفل
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قن فمي قيـ نكتيريً م تررير   م  ر   يوح ميفً 311ـي4111ق(ئ ر  311
ة كالي ئ رضد أي د نكتيريً ريييع روررمم  و  بد فمير ر  ريييع روررممئ ك ظ ر  وً  د

 ترريرتً  د ررأيف رودركيل بت  تمفف مف    ف  ر س مضدم ـ كتتريد  مف 
ممتيفيتًن كت  د ميوضييـ مربيل  و  رألرض رومضدأل فبيج وفنً وـ يِؼ م ي وكريتً قمؿ 

 ن (ٛٔ) روضييـ م ي م يميف
ن بظ مدم تأثير رون أة  ي   خ يتًئ رضد  كمتبييؿ مي أمؽ  ف بيية نكتيريً

ن أ ر  كأط  ثر ريً كت يً يريد  ف يبضؽ أييأل و ي  دة رتتياي  رألكؿ ه رالنتضيـ 
مف روميمكيل ممثيل ر   خص مكنيفيس روثيمف كرومنيدرة م   ب يئ كاذر أي د   ييً 

فرنأ  ريييع تفكينً روأييأ  كروضينكن  كمرفز  رومرمكؽ روميرز ر  م ط روميؾ رو
اػ فمير رومأت يريف كفمير بيمي   999ـي 4699روررممئ رضد تـ مفيرأتً مت يينً  يـ 

روختـ روميف ئ  كرالتتي  رآلخر اكه  نً  و ع دكرنر رةيأيني ر  رو ررع ميف روتيج 
روفرنأ  كروميمكيلئ كم فل  فثر  اميل ر   نين  م يطيويي بيه قيد اتكمني  نيفني  ي  

 ن  (ٜٔ)ق311ـي4111ثيمف ر  أمتممر مكنيفيس رو
                                                                                                                                                    

مي ئ كفيف اك كروميميكر  روفرنأييف روذيف خيفك  تب   رينيكفئ كررتتح روفترة روت  ت رؼ  بييني ميوأم  رومي
                                                                              تأثير ميكؾ ررنأي تميمين ويتفي يؿ رنظره

Registre de Benoit XI Recueil des bulles de ge pape publishes ou analyses d' 
apres les manuscript original des archives du Yatigan par Ch. Grandjean ancient 
membre  de l' ecole Franaise de rome, Paris 1905,pp.1-806;Benedict XI, Les 
Registres de BenoitXl, ed. C. Grand jean (Paris, 1883-1905). pp. 781,782,785; 
Frankreich & Holtzmann, Robert., Wilhelm von Nogaret, p.263 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XI.          

 : انظرلمتفاصيل عن ىذه المصادرات لنظام الداوية ( ٛٔ)
 Frankreich & Holtzmann, Robert., Wilhelm von Nogaret,pp.146,176-193.                              

ومن أمثمة ىذه الصراعات  ،كانت ىناك صراعات بين الكنيسة والدولة خالل العصور الوسطى( ٜٔ)
ممك  ين بونيفاس الثامن وفيميب الرابعىـ بٗٓٚ-ٜٗٙم/ ٖٖٓٔ-ٜٕٗٔما كان بين عامي

والداخمية لكل منيما بين الرجمين تتمحور حول السمطة الخارجية  فرنسا. وكانت المشكمة
ه عندما طمب بونيفاس من جميع الحكام العممانيين أن يطمبوا ٜٙٙم/ ٜٕٙٔابتداء من 
لم يرد  الدين واألراري الممموكة لمكنيسة؛ قبل فر  ررائب عمى أراري رجال إذنو أواًل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XI


 

 د. يوسف سمير كامل ــــــــــــــ م6102اجلزء الثاني: ( 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - 619 - 

 

كفين  نتيتل اذر  نً ُبـر مأمع   ميوً اذ  مف قمؿ مندف  روبيدم   رئ كوـ 
ق  ي  روروـ مف   درر  341ـي4144يمر  مف رالت يمي  رومكت ل  ويً بت   يـ 

مييني  ت يتـ مكنيفيس وف  يمرر  ر يوًن فمي و ع نكتيريً دكرنر ايمني ر  روض يي  ي  
ق 313ـي4113ررأيف رودركيل اخذر زميـ رومأةكويل  ف رال تضيال  ر   يـ  نظيـ

 كقييدة روتبضيؽ روميف  مم رونظيـ مرمتًن 
 مي  ف  اميل م ركع تيـك دك نكتيريً رومضترح الأتردرد رألرر   رومضدأل كروذم فتًم 

ل  ييميل وي رؽ ئ كقدمً ومتمم رييفئ كقد  فس  كوكيي  روم ط روفرنأ  كرأت درد  ويضييـ مبمي
رتأت  قيمل  مًي مف  نً فيف قريمني مف مك م رتخيذ روضررر ر  روم ط روفرنأ  وطمي ل  مًي 
فمأت ير وفيييع روررمم ميؾ ررنأيئ كروذم  ظ ر خ ؿ  مًي اذر كالين منضط ني رونظير وميفًئ 

ثر رأل ميؿ رونظريلئ كروـ  ف م ركع نكتيريً رومضترح ويضييـ مبميل  ييميل ي تمر كربدنر مف  ف
ثيقمل  ي  راتميمي  رونظيـ روميف  روفرنأ  ر  تيؾ روفترةن  كتك ؿ  كييض  نظرة  ال  نً مفيد

                                                                                                                                                    

 بونيفاس أن يسيطر عميو اآلخر، وكالىما أرادا السيطرة عمى عالميما، وىنا= =فيميب وال
وكان عالم فيميب الرابع ىو فرنسا، ولكن عالم بونيفاس كان يتكون من  تكمن المشكمة.

الكنائس في جميع أنحاء العالم ورجال الدين، وجميع المسيحيين، وليذا السبب تم انتقاد 
عمى حساب الحكام العممانيين في نياية  السمطة والنفوذ بونيفاس الثامن لمحاولة كسبو

بوية، القرن الرابع عشر؛ وخالل فترة ارتقاء بونيفاس الثامن لمسدة البا الثالث عشر وبداية
نو: استخدم الصراع مع فيميب ممك فرنسا، لتوسيع ه، قال أٗٓٚ-ٜٗٙم/ٖٖٓٔ-ٜٕٗٔ

كل من فيميب ممك فرنسا،  تأثير السمطة العممانية. شعر سمطة الكنيسة، وحماية الكنيسة من
معظم  وتظير ل من أجل السيطرة عمى أرارييا؛حاووبونيفاس الثامن بأن اآلخر كان ي

المصادر األولية أن المراسيم البابوية التي أصدرىا بونيفاس الثامن تظير نيتو في التوسع 
بونيفاس الثامن إذا كان بنفوذ الكنيسة عمى حساب الدولة. وىناك اختالف في الرأي حول ما 

 يرون أنفيميب. بع  المؤرخين  عن طريق إرسال المراسيم إلى ذاا القيام بيحقً أراد 
بونيفاس الثامن أكد الييمنة عمى فيميب من خالل المراسيم البابوية، وفي القيام بذلك عمى 

ويعتقد آخرون أن فيميب ورع الكنيسة في مكانيا الصحيح، بما  الحكام العممانيين،جميع 
 : انظر في بونيفاس الثامن، لمتفاصيل فعمو تجاىيا مثاًل 

Lowry, M., Boniface VIII and Philip IV: Conflict Between Church and State, pp.2-25; Frankreich 

& Holtzmann, Robert., Wilhelm von Nogaret, pp.111-115; Boase, T. S. R. (ed.), -Bonface VIII 

(London, 1933). pp.12-68;https://www.britannica.com/biography/Boniface VII. 
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نكتيريً  و   دـ ربتميويل  رأيؿ روبميل رو ييميل و دة أنكر  مأمع بيتل روميؾ روفرنأ  
ي ي روتيج روفرنأ  و ذر ويد ـ روميو  روفمير الأيمي كخزرنتً خيكيلئ ممي ي فس رألاميل روت  يكو

 رومضترح كي كؿ  يًي فثيرنر ود مً ميدينين 
روخيدـ رومكثكؽ مً كرو ديؽ رومضرع وفيييع فمي تمدك  اميل مي فتمً نكتيريً مف فكنً 

مأمع رومفينل روفميرة روت  تمتم م ي نكتيريً ر  ر دررة روميفيل ك روررمم ميؾ ررنأي مف نيبيلئ 
ألف مي فتمً  نمي اك ت مير بضيض   ف رونكريي روبضيضيل وفيييع  روفرنأيل مف نيبيل  خرل؛

بيه  ف نكتيريً فيف أفرتيرنر وفيييع روررمم   روررمم روتميؿ ريمي يت يؽ مبميتً رو ييميلن
 ق فمي أمض  ر  يرة وذوؾن319ـي4113ك  مح مأت يرنر وً ر   يـ 

كتيريً م ركع بميتً ك ف تكقي  كزمف روم ركع رومضترح مف نكتيريًئ رضد   د ن
ق كاك نفس  يـ رود كة و ضد متمم رييفئ كقدمً 319ـي4141رو ييميل ر   يـ 

ق(ئ كمف رومبتمؿ  نً فيف 341-315ـي4141-4115ويميمي فيمن  روخيمس 
م بكمني ممكررضل كرأتبأيف ميؾ ررنأي ريييع روررمم رنط قني مف طمي ل رود ـ روكرأم 

 رونطيؽ روذم طيمً مف روفنيألن
 م ركع نكتيريً يمد  ميو تكـ  ي  نظيـ ررأيف رودركيل  ك رو يفؿ مي 

 Les Templiers   ًكيميف مأنً مف رومأتبيؿ  ي  ميؾ ررنأي  ف يضكـ مبميت
رو ييميل مدكف ررض كتب يؿ  ررةع فميرة  ي  ممتيفي  روفنيألئ ك اميل اذر 

ألئ ألف ريييع  ي  ترتم  و   نً ررترض  ف تمكيؿ روميؾ أيفكف  ي  بأيع روفني
يرردرتً؛  ال  نً فيف تب    كط ميديل مأتمرةئ كمبيتل  روروـ مف رتأيع نفكذ  كرآ

  ديدة ويميؿن  
كريمي يت يؽ ميوبميل نفأ يئ كرالأت دردر  و يئ رقترح تييكـ دك نكتيريً تبديد 

ريً تيريخ م يف قمؿ رنط ؽ روبميل وتكرير فؿ روتت يزر  كروتمكي   رو ركريلن كتتـ 
فذوؾ روتت يزر  رومبريل مف روأفف كرألأيبل كروتييد  روخيكؿ( كرومأتيزمي  رألخرل 
رو زمل ويبميلن كمف ميف رال تميرر  رألخرلئ  رأيي د يةـ روأ ـ ميف رألمرري 
روفيثكويؾن ررترض نكتيريً  ف مف يبطم ي  ك يتخطياي تبؿ  ييً و نل روفنيأل 

ر  ركريني كتكاريني ر  مكرت ل روم ي ع رو خمل رومضدألن ريو مؿ رومكبد ي د  مرن 
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روت  تتيمً رو ييمييفئ كقكة رو دك ينم    ال ُيأت يف م ي؛ ألف رومأيميف مدرميف 
مففييةئ كيتفيخركف ميأتخدرـ رألأيبلئ كيمتيفكف  خ يع منيي روأفف كروم در  روبرميل 

 ال كاـ  (ٕٓ)روميمكم  كروت  يزكداـ م ي رومخترقكف رومخيوفكف وضررر روبظر روتتيرم

                                                           

ررض روميميكر  بظرنر تتيريني  ي  روتتيرة مم رومميويؾ  ضع أضكط  في اخر م ضؿ وي ييمييف ر  م د رو ـي  (61)
اػئ كفيف روذم يضـك ميوتتيرة كرالت يال   ك روت يم   مم رألرر   رومميكفيل ر  م ر 994ـي4694 ـي 

ض و ضكمل روبرميف كم د رو ـي مف روتتير رومأيبييف رو رمييف  ي  رخت ؼ ميدرن ـ يت ر 
Excommunication  كم يدرة  مكرًو كممتيفيًت كفين  روم يةم رومبظكر تدركو ي كت ديراي ويتتير

رومأيميف ا ه رألأيبل كروبديد كرألخ يع كرو ميد كويراي مف روم يةم روت  يأتخدم ي روضيدة ر  أفن ـ 
وررمم   ر رومي دم  و  تخفيؼ تيؾ كمررفم ـ روبرميلئ كوفف روميمكيل ر طر  ر   رم ينيي  روضرف ر

رو ضكمي  تدريتيني فأأيكع وزييدة روميؿ ودي يئ كألف م ض روتم كريي  رومبريل ر يطيويل ـو تيتـز ميوبظر 
روميمكمئ ر ي  أميؿ رومثيؿ رخترق  تنكة كخين  روبظر روتتيرم رومفركضئ ك يكد  روتتيرة مم رومأيميف 

كرو ميل  و  رألأكرؽ روم ريلئ كذوؾ مضيمؿ رو ركريي  روضيمل كم ض  ك خذ روتنكيل ي رمكف  تيد روبرع
 رومزريي روتتيريلئ ويتفي يؿ رنظر ه                    

Ashtor,E., Levant Trade in the Later Middle Ages, New Jersey, 1983, pp.17-63. 
Stantchev, S.K., Embargo: The Origins of an idea and the implications of a policy 
in Europe and the Mediterranean, ca. 1100 – ca. 1500, Michigan, 2009, pp.26-
290; Housley, N., Avignon Papacy, pp.32, 201-204, 207-210; Coureas, N., 
Controlled contacts : the papacy, the Latin church of Cyprus and Mamluk Egypt, 
1250-1350, in Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk eras, 
IV,n.140, Lieuven 2005,pp.395-408;Mas Latrie., Des relations politiques et 
commerciales de l'Asie Mineure avec l'île de Chypre sous le règne des princes 
de la maison de Lusignan (troisième et dernier article). In: Bibliothèque de l'école 

des chartes.  1846,  t. 7.  pp. 50-54.رألدن  رو رؽ ر  روتتيرة تيريخه  ؼن اييده  ي ني كرنظر ؛        
؛  زيػػز أػػكي  طيػػل ه روبػػركع رو ػػييميل كتأثيراػػي  يػػ   631- 656 صئ 6تػػػئ روكأػػط  رو  ػػكر رػػ          

؛ أػػػيم  أػػػيطيف أػػػ د ه  أػػػس 83 -85ـئ ص4991ترتمػػػل هريييػػػع  ػػػيمرئ روضػػػيارة  كرو ػػػرعئ رو  قػػػي  مػػػيف رو ػػػرؽ
ـئ رأػيول ميتأػتير ويػر من ػكرةئ 4111 و   4411رو  قي  رالقت يديل ميف رو رؽ رألدن  كروتم كريي  ر يطيويل مف 

 رومػػدف ل رو ػػ رل مػػم؛ رػػييز نتيػػع  أػػفندره تتػػيرة مميفػػل  رمينيػػ91-81ـئ ص 4958فييػػل رآلدرعئ تيم ػػل روضػػيارة 
اػػػػ( مبػػه من ػػكر رػػػ  فتػػيع مبػػػكه كدررأػػي  رػػػ  339-595ـي4135-4498ر يطيويػػل كأػػيطنل رومميويػػػؾ رومبريػػل  

   ن81ـئ ص 6141ئ روضيارة 5رو  كر روكأط ئ تػ 
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رومنيدقل كروتنكييف  كروفيكرنأييف كويراـ مف روتم كريي  ر يطيويل روتتيريل كروذيف 
ينضيكف رألطفيؿ ويميم ر   أكرؽ رونخيأل وف  يتـ ترميت ـ كرآ درداـ كرضني ونظيـ 

 ن   (ٕٔ)رومبيرميف رومميويؾ
لفد  ي   ف رومكطف كيرتم نكتيريً ومأأول رود ـ روميدم روبيأمل مرة  خرلئ ري

رو ر   ويخزينل رو ييميل كميويت ي اك مميفل ررنأين كمكررد دخؿ اذ  روخزرنل روممفنل 
مت ددةه كيأت   ي  ر س قيةمتً بثً  ي  م يدرة ممتيفي  رودركيل رومنضكول كفؿ 
ر يرردر  رونيتتل مف ممتيفيت ـ روثيمتل وخدمل روض يل رو ييميل؛ ك  كة  ي  ذوؾ ر نً 

كفؿ  نظمل روفركأيل  (ٕٕ)رح  ف  يرردر  كنفضي  تنظيـ روضديس يكبني رألكر ييم يضت
 رألخرل المد مف تضييم ي مدقلن 

                                                           

(21) William of Nogaret, 'Quae sunt advertenda pro passagio ultramarino et que  
sunt petenda a papa pro persecutione negocii', in Notices et extraits des 
documents inédits relatifs a l'histoire de France sous Philippe le Bel', ed. E. P. 
Boutaric, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale 20 (1862), 
pp. 199-205; Delaville le Roulx, J., La France en Orient au XJVe siècle: 
expeditions du maréchal Boucicaut, Vol.2. (Paris, 1886),pp.59-61; Atiya, A. S., -
The Crusade in the later middle ages, p.54.                 

 ك ررأػػيف روضػػديس تنظػيـ روضػػديس يكبنػػي رألكر ػػييم  اػػك ر أػػمتيريلئ فمػي يطيػػؽ  يػػي ـ روفرأػػيف رومػػيض   (66) 
اػػػ بينمػػي أػػمح بػػيفـ روضػػدس رومأػػيـ وتتػػير  مػػيوف  ممنػػيي 111ـي 4118يكبنػػي( كت ػػكد ق ػػت ـ  وػػ   ػػيـ 

 مأت ػػػف  ويبتػػػيج رومأػػػيبييف كم ػػػد روبػػػرع رو ػػػييميل رألكوػػػ  قػػػيـ م ػػػض    ػػػيي رومأت ػػػف  ميو نييػػػل
مػػف م ػػػً رػػػ  اػػػ   ػػػر ريمػػكف رويػػػكم  ك 513ـي 4441ميومر ػػ  كت ػػػميد تػػررح رومبػػػيرميفن كرػػ   ػػػيـ 

رومأت ػػف   يػػ   ف يطيضػػكر  يػػ   نفأػػ ـ رأػػـ ررأػػيف مأت ػػف  روضػػديس يكبنػػي كر أػػمتيريل اػػ  روترتمػػل 
 رو كتيل و ي ر  رألدميي  روف أيفيل ويتفي يؿ رنظره                              

Luttrel,A., The Hospitallers in Cyprus, Rhodes, Greece and the West 1291 – 

1440, collected studies, Variorum reprints, London 1978, pp. 164-212;Opshal, 

E.P.,The Hospitallers,Templars, and Teutonic knights in the Morea after the 

Fourth crusade,University of Wisconsin – Madison 1994,pp.13-130;      
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كي  د ويخزرنل روتديدة ميوميزرنيل ور ييل كد ـ كتمكيؿ روبميل رو ييميل ك  يؼ  ف 
مرل اذر رألمر يتع  ف يد ـ مف ِقَمْؿ رألمر يي  كروفيتدررةيي  روفنأيل كرألديرة روف

كرو  رل كتميم روضطي ي  روفنأيل ر  رو يوـ رومأيب ن ر ف روتضييـ يتع  ال يتـ كرضني 
وينظـ روضديمل و ريمل رو  كر كوفف  ي   أيس روضيمل ر تميويل روف ييل ويممتيفي ئ 
كر  ومير اذ  رومميبثي  كر تررير  ر نً  ند رفت يؼ  ف روميفيل وير  بيبل 

 مد مف م يدرت ي مرمت ي و يوح روض يل رو ييميلن ألم مف اذ  روفييني  ر 
ك ند  تميـ اذ  ر تررير  روتم يديل كروتكاريل يمفف ويميمي  ف يمنح وفررف  يدم 
وي ييمييفئ كقد ي طر روميزنطيكف  ك يتـ رقني  ـ وين مكر ويبرفل رو ييميل كفذر 

المد و ـ  ال ي فيكر  م كتنكة كميزر كويراي   (ٖٕ)مدف روتم كريي  ر يطيويل فيومندقيل 
                                                                                                                                                    

ئ وين ر أيني ئرو يخ  بمده ترتملئ رو ييميل روبركع زمف كرو رع رو رؽ : فياف فيكده  ي ين  كرنظر
 ن 4 بي يل 661 صئ 1 بي يل 415 صئ  4991 روضيارة

ب ػػؿ رومنيدقػػل  يػػ  ن ػػيع رألأػػد رػػ  تكزيػػم رو نػػيةـ كتضأػػيـ ترفػػل ر ممررطكريػػل روميزنطػػل م ػػد ( 61 
نيدقػل ت ػرؼ اػػئ رأ ػمب  روتػزر رويكنينيػل مػف ب ػل روم914ـي4611روبميل رو ػييميل روررم ػل 

 =ئ فمػيDespot يي ي بفكمل تيم ل ممي رة مف دكج رومندقيل ينكع  نً ر  بفم ي بيفـ مطيؽ 
ُخ ص ويمنيدقل ث ثل  ثميف روضأطنطينيلئ ك  د روضرنيف روثيوه   ر كروررمم   ر رومي ديػيف =

ػػػػي مػػػػف رومنيرأػػػػل روضكيػػػػل مػػػػيف رومندقيػػػػل كتنػػػػكة مػػػػف  تػػػػؿ رالأػػػػتةثير مػػػػيونفكذ رالقت ػػػػي دم رػػػػ  نك ن
روضأػػػطنطينيل كرومبػػػر رألأػػػكد كمنطضػػػل روم ػػػييؽئ كزرد مػػػف بػػػدة رومنيرأػػػل خػػػركج رومندقيػػػل رػػػيةزة 
من ػػػيع رألأػػػد مػػػف روبميػػػل رو ػػػييميل روررم ػػػلئ كو ػػػذر أػػػ   تنػػػكة مت ػػػد فميػػػر ويب ػػػكؿ  يػػػ  

كأي د  رومتنيرأيف  ي   رش ميزنطػل  ػف ذوػؾ ك ػف  ر ممررطكريلرمتييزر  مأيكيل و ي درخؿ 
 يف رومنيدقل كميزنطل كرمتييزر  رومندقيل ر  ميزنطل رنظرهرو  قل م

Anna Comnena ., The Alexiad, tr. by. Sewter, E.R.A., London, 1969, p.160.CF. 

Romanin,S., Storia documentata di Venezia, Venezia, 1912, t.III,pp.141-

171;Hazilitt,C.W.,The Venetian Republic, Its rise, its growth and its Fall, A.D. 409-

1457,London, 1915,Reprinted,New York,1966,t.I,pp.590-617;Nicol,M.D., 

Byzantium  and Venice, A study in diplomatic and cultural relations, Cambridge 

university press,1988,pp.124-407; Harris, J., Byzantium and the Crusades, New 

York, 2003, pp.39-40; Frances, F.,Alexis Cemnenie et les privileges octroge s a 

venise " in BS . 29 (1968), pp. 17 – 23;  Gadolin. A.R.,  Alexios I Comnenus and 
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ن (ٕٗ) يةؽ مدررم رومت ـ ر  روفأع مؿ يمدكر يد رومأي دة تضرمني هلل  ك رمت يني وكتً رهلل 
  ن (ٕ٘)فمي به نكتيريً  ي   قنيع روم كؿ  و  تبيوؼ قمؿ بميل  ييميل 

كوـ ي تمد نكتيريً فثيرنر  ي  رو يمؿ رودين  ر  م رك ً رومضترح الأتردرد 
أل كفيف ال يخيك م رك ً مف روي ل كرألرفير رودينيل  ي  أميؿ رومثيؿ رألرر   رومضد

 رألرض رومضدألن  –ال روب ر رمت يي وكتً رهللئ وفررف وي ييمييف 
كيختتـ نكتيريً م رك ً مندري يتكأؿ ريً مف روتميم كويس رضط رألمرري روفيثكويؾ 

ي روميركني  كرونم ي ك   يي روتيم ي  كبت  روطم ضي  رودنيي ينم    ي  كوفف  ي ن
 روتميم د ـ نتيح روبميل رو ييميل متكرير رومأي در  رو ركريل فؿ  ي  قدر طيقتًن 
 ذر  م ني رونظر ر  م ركع تييكـ دك نكتيريًئ ن بظ  نً رفز  ي  روتينع 
روميدم ويبميل مف نيبيل مف بيه رالأت دردر  روبرميل كروميديلئ كاذر روتينع ال 

بيه رألاميل روض كل ر  تتييش رومتنديف كروضكر  روم يرفل ر  يمفف  وفيوً مف 
روبميل رومضتربلئ كمف نيبيل  خرم ر نً رفز  ي  د ـ روميؾ روفرنأ  ريييع روررمم 
كن رتً ميديني ك أفريني كأييأينين فذوؾ يمثؿ م رك ً تتأيدنر وطمكح ميفً ر  

ي بظ  ف تييكـ  كؿ  ي  روأيطرة  ي   مكرؿ رودركيل وبيتتً روميبل ويميؿن فمي 
رالأتفيدة مف م يدر دخؿ م ينل تأت  مف رونظـ رودينيل رو أفريل رومكتكدة كقتذرؾئ 
                                                                                                                                                    

Ventians trade privileges , in B.50 (1980), pp. 439 – 445;Madden T.F., Enrico 

Dandolo and the rise of Venise, the Johns Hopkins university press, London, 2003, 

pp.155-194.; Knight .J., middle ages Biographies, Vol.1, San Fransisco, 2001, 

pp.121-123.                  

ػػي كرنظػػر ؛  بم ػػ ئ بأػػفه ترتمػػل رو ػػييمييفئ يػػد  يػػ  روضأػػطنطينيل رػػتحه فػػ رم ركمػػر ه  ي ن
ئ بم ػػػ  بأػػػفه ترتمػػػل روضأػػػطنطينيل رػػتح هريي ػػػيردكرف مػػػذفرر  مػػػف ؛89 صئ ـ4991 يارةروضػػ

 ئ 6115 روضػػػيارة بم ػػػ ئ بأػػػفه ترتمػػػل رألوفأػػػييده فكمنينػػػي  نػػػي ؛51صئ  4طئ ـ 4986 تػػد 
 ن619-615 ص ئ5 ؼ ئ9ؾ

(
24

 ( De la ville le roulex ., La France en Orient au XJVe siècle,Vol.2,pp.60-61; Atiya, 

A. S., -The Crusade in the later middle ages,p.55.                 

(
25

) Nogaret, p. 200.  
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ي  نً وـ ي م ر  ر تمير  خمرة روضيدة رو أفرييف كرودينييف روذيف فين  و ـ  كي بظ  ي ن
 درريل فميرة ميو رؽ ك بكروً أمؽ و ـ  ف مفثكر ريً وفترر  طكييلن

م ني ميف م ركع نكتيرًي كم ركع ميير ديمكر ر  م ض رونكرب  خي ل ريمي فمي انيؾ ت ي
يت يؽ ممأأول رود ـ روميدم وفيييع روررمم؛ كذوؾ  ف طريؽ م يدرة  م ؾ رودركيل كروض يي  يي ـئ 
فمي يتفؽ م ركع نكتيرًي مم م ركع ديمكر ر   ف فيي مي فتع م رك ً تأييدنر وفيييع روررمم وي مؿ 

ن فمي  ن مي تميث  ر  مأيول  ركرة  قررر روأ ـ ر   كركمي  ف طريؽ تذويؿ  يل  ي  رود يي ل ًو
خ ري   ك  رر ي  أييأيل ميف بفـي رو رع رألكركم ئ كتبضيؽ روكبدة مين ـن كمف ـو يأي د 

 ر  تبضيؽ ذوؾئ تبؿ  يًي و نل روفنيألن 
طمكح روأييأيل كال يفكتني ذفر  ف نكتيريً كديمكر ررتمط م رك ي مي متبضيؽ 

روخيرتيل وفرنأي ر    د ريييع روررمم كمف مين ي  رأيؿ بميل  ييميل وي رؽ الأتردرد 
رألرر   رومضدألئ فمي  ف نكتيريً كديمكر أيفً تميث  ر  تكت ً روم يدم ويأييأل 
روميمكيل ر    د ئ كرو ررع مين ي كميف ريييع روررمم ي يؼ  و  ذوؾ روت يمً  ف 

ميمكيل كرةيأ ي فيمن  روخيمس انذرؾن فذوؾ فيف فيي مي متبمأني ويدريع فيي مي قدـ وي
 ف ميؾ ررنأي ريييع روررمم روتميؿن فذوؾ ر ف روم رك يف  فدر  ي   دـ رالأت ينل 
مضكة رو دك ك ركرة  مؿ بأيع فمير وً ألنً مدرع مففيية كوديً روأ ح كرو تيد 

ي ن بظ ت ي م ني اخر مين مي  ف ف ن من مي ر  كروخيكؿ كروم در  روبرميلئ  ي ن
م رك ً بيكؿ  ـ  ني ر تديدة كتتييش رورتيؿ ك م ـ ويبميل كويضتيؿ ر  رو رؽ 
ف فيف نكتيريً يريد  ف ي ـ روميزنطييف كروم كؿ كتنكة كميزر كرومندقيل ر  تبيوؼن      كرآ

وزمن ئ اذر  ف  كتً روت يمً كمي  فثراي؛  مي  كتً رالخت ؼ مين مي ر  روتكقي  ر
ق  مي م ركع نكتيريً 315ي4119رنتد  ف م ركع ديمكر قدـ وفيييع روررمم ر   يـ  

ق كاك  يـ رود كة و ضد متمم رييفئ وذر ي د نكتيريً نضؿ  ف 341ـي4141فتع ر  
ـ مينمي تكر  ميير  4141أيفً ديمكرئ كممي يلفد ذوؾ  ف تييكـ دك نكتيريً تكر   يـ 

ف ذوؾ م ركع ديمكر  طكؿ مف م ركع نكتيريً روذم ـئ  ر  ن  4164ديمكر  يـ 
فيف  ق ر مف أيفًن فمي  ف ديمكر وـ يبدد تيريخ مبدد يتع  ف تتكررر ريً فؿ 
روتت يزر  كرالأت دردر  ويبميل رو ييميل رومزمم  رأيو ي وي رؽ ر أ م  مف فؿ نكع 



 

 د. يوسف سمير كامل ــــــــــــــ م6102اجلزء الثاني: ( 62العذد ) -جملة املؤرخ العربي

 - 649 - 

 

يدر تمكيؿ ميدم كبرم  كأييأ ئ فمي  ف نكتيريً  دد  ي   مييل روتنكيم ر  م 
روبميل رومض كدة كذفر روطريضل كرآلويل كروكأييل روت  أيتـ م ي تمم رألمكرؿ رو زمل 
ويبميل مف خ ؿ تضدير قيمت ي روف ييل زمف  دكر م ركع نكتيريً مم رألخذ ر  
رال تمير  ال يفكف روتضييـ كرضني و ريمل رو  ر روضديمل روت  ال ترر   ررتفيع قيمل 

 ميودركيل أكري روأيةيل  ك رومنضكولن  روممتيفي  روخي ل
كروتدير ميوذفر   ي تديد ذفر  نكتيريً ر  م رك ً كاك منيدرة فؿ روطمضي  ود ـ روبميل 

 رومزمم  رأيو ي وي رؽ؛ مم تضدـي فؿ رومأي در  و ي فؿ  ي  قدر رأتطي تًن 
بد ميئ  مي مي يمفف  ف يلخذ  ي  نكتيريً كم رك ً  نً فيف نظريني كمثيويني  و  

ر ي  روتينع رو مي  ويبميلئ ر ف ت كررتً كخططً تمدك وير تيمل كوير مفتميلئ ر ذر 
مي  خذ م ركع روبميل رو ييميل  ي  مأخذ روتدئ كوفف ن يبل الالي روذيف  رركر 
رو رؽ كتمرأكر ريً كودي ـ خمرة ميوبركع رو ييميل ك بكرؿ رو رؽ ال يمفف تتياي ي 

ورتيؿ وـ تفف تنض  ـ روم ررل م ذر رو  ر؛ كاررة ـ نضي  كا  ايمل تدنرئ ر لالي ر
مبريل ويميمي كويميؾئ كانيؾ  رم ل مف الالي رورتيؿ روذيف قدمكر رون يبل ريمي يت يؽ 

 Jacques de (69 مخطل روبميل يتدر مذفراـ م كرة خي ل كاـ ه تيؾ دك مكالم

                                                           

ق( اخر مضدـ ويدركيل  ك ررأيف رو يفؿئ تكو  341-316ـي4141-4611( فيف تيؾ دك مكالم  26 
ـي  ـياػ بت  ـت بؿ رونظيـ مأفميً مأمر مف روميمي فيمن  روخيمس ر   4696 مريؿ  61روأيطل ر  

قئ ك ي  روروـ مف  ف روضييؿ مف روم ركؼ  ف بييتً روف ييل ك ر يوً  ال ر   نً روأنكر  313ـي4113
روت  تكو  ري ي من ع مضدـ ويدركيلئ   مح كربدنر مف روفرأيف رألفثر   رةن كفيف ادرً فمر ح فمير 

رع رو ييميلئ فمي  ف    ح رونظيـئ ك مط رألك يع ر  رألرض رومضدأل خ ؿ رألييـ رومتتيويل ويب
رود ـ رألكركم  ويبرع رو ييميل تررتمئ كفين  انيؾ قكم  خرل تأ    و  بؿ رونظيـ كرومطيومل مفؿ 
ثركرتً روخي ل مً كم يدرت ي كمف مين ـ روميؾ روفرنأ  ريييع روررممئ روذم فين   ييً ديكنني مياظل ًو 

ر  ف ي يدر  م ف ـئ كـت ر تضيؿ مكالم كرو ديد مف كنتيتل  زمل ريييع روررمم روميويل روخينضل كديكنً قر 
ق ك ذمكر بت   تمركر  ي  تضديـ ر تررري  فيذمل ك ندمي 313ـي4113روف يةؿ روفرنأيل رألخرل ر 

أبع مكالم البضي ر ترررًئ فيف ريييع قد  برؽ ر  تزيرة ر  ن ر روأيف  مـي نكتردـر دك ميريس 
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Mollay   4611-4141يرل  و  مضدـ ق( مضدـ روفرأيف رودركيل مي 341-916ـي 
ق( 348-315ـيFulk Villaret  4115-4149 (ٕٚ)رالأمتيريل  كركوؾ دك ري ريً

                                                                                                                                                    

Notre Dame de Paris  قن كبكو  رون ييل رودررميتيفيل مكالم  و   خ يل 341ـي4141ر  ميرس
  أطكريل ويتفي يؿ رنظره                               

James of Molay, 'Consilium super negotio Terre Sanctae', in Vitae Paparum 

Avenionensium, ed. E. Baluze, vol. 3 (Paris, 1693); edition ed. G. Mollat (Paris,19 

14-27), pp. 145-9; Forey, A. J., The Military Orders (London, 1992). pp.42-59; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay. 

مرر ًػ وففػرة روضيػيـ مبميػل تم يديػل ق قدـ تيؾ دك مكالم تضرير  ويميمي كقد مد   313ـي4113ر   يـ   -
 ك   يرة مي تميراي م ي ل ويكق  كوير متديػل مي تمػير  ف أػضكط  فػي كرألمػيفف رومتمضيػل رػ  رألرر ػ  

كق  رو ركرةئ بت  = =رومضدأل وـ يترؾ ري ي بيميل مأيبيل يمفف  ف ي تمد  يي ي بفنل مف رورتيؿ ر 
ي رومأيبيلئ رػ ف م ػير روبميػل وػف يتضػرر ن يةينػي  ذر وـػ تفػف  ذر قرر رو ييميكف رونزكؿ درخؿ بدكد  رميني

قيدرة  ي   د مد روضػكر  روم ػريلن  ك ػ كة  يػ  ذوػؾ رػ ف رونػزكؿ رػ   رمينيػي فضي ػدة ممفنػل وي مييػي  
 د رومأيميف ي د  مرنر م تػرض  ييًػ رػ  بيوػل روضيػيـ مبميػل  ػييميل  يمػل وػث ه  أػميع رةيأػيل  كو ػيه 

و ذ  رودكول روت  ت ػد مت مػل كمراضػل ويرتػيؿ رو ػرمييف كثيني ػيه رالخػت ؼ مػيف روتفتيفػي  روظركؼ رومنيخيل 
رو رميل كرألرمينيل كثيوثيه روكالي روم فكؾ ريً ويأفيف رأل يييف تتي  روفرنفييفن فيف مكالم يضترح  نً ينم   

نتيتػػرر ك ومينيػػي ك ػػضييل  ال تكتػػد  يػػل  ػػ كمي  رػػ  تت يػػز اػػذ  روضػػكر  كزيػػيدة  ػػدداي مػػف مميوػػؾ ررنأػػي كر
وػػػرع ررنأػػػيئ كينم ػػػ  رومأػػػي دة كروت ػػػيكف مػػػف قمػػػؿ روتم كريػػػي  رومبريػػػل = =ك روكنػػػل روتػػػ  تضػػػم تنػػػكع

 ر يطيويل ونضؿ روضكر   مر روطريؽ رومبرم  ك مبررن ويتفي يؿ رنظره
James of Molay, 'Consilium super negotio Terre Sancte', in Vitae Paparum 

Avenionensium, ed. E. Baluze, vol. 3, pp. 145-9; De la ville le roulex;  La France en 

Orient au XJVe siècle,Vol.I,pp.55-57; Atiya, A. S., -The Crusade in the later middle 

ages, p.55.   

-995يـ4115-4699ُ يف ركوؾ دك ري ريً مضدمني وإلأمتيريل خيفني و مً تيـك دك ري ريً  (63) 
ر  تيريخ مضدم  ر أمتيريل تب  قييدتً  ن ي مد   مبيكول نيتبل ر   65اػ( كيبمؿ رورقـ 315

 ي  تزر  خرلئ  قن فمي رأتكو 319ك318ـ ي 4119ك 4118وزك ركدسئ ر  روأنكر  
ثـ رنتضي  ر أمتيريل ومضراـ ر  ركدس ر    د ن كمم ذوؾئ  ي  روروـ مف روفكرةد رو خمل 

 مر  مف قمم ررأيف رو يفؿ ممي  دم  و   ف تأمر روميمكيل  ندرؾ مأف تلؿ  روت  رر  ي  ي 
قئ كقد  د  بم   346ـي 4146 م ؾ ك  كؿ ررأيف رو يفؿ  و  رالأمتيريل كفيف ذوؾ ر  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay
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ق( كمينمي فيف 341ـي4144مضدـ روفرأيف ر أمتيريل روذم فتع م رك ً  يـ   
رومأت ير رو يـ ويفنيأل ر  م مل ر  رييف وتدمر  ك ونظر م ركع روبميل رو ييميل مف 

دك ري ريً مضدـ ر أمتيريل ر  ركدس  و  روميؾ ميف مك ك ي   خرم كفتع ركوؾ 
روفرنأ  ريييع روتميؿ م مرر  ف رأت درد  ألف يي ع دكرر ن طين ر  اذر روم ركع 
رو ظيـن كوـ يفف يت يؽ اذر روخطيع ميألأيكع روذم ينم   رف تدرر مً روبميل كوفف 

مفؿ تأفيد م مؿ  كثيضل رأميل وطمأنً روميؾ  ف نظيـ روضديس يكبني رألكر ييم  يضكـ
رالأت دردر   و  تررؾ ر  روبميل روضيدمل  د رومأيميف ك ثمي   دؽ كالةً و ذ  
رومأأول ر ف مضدـ رالأمتيريل يضكـ م خمير روميؾ  ف رألكرمر قد  در   ن يي كت ييد 

روت  تضم ر    Narbonne أمم أفف فميرة   كرن ( ر  فتيوكنيي كث ثل ر  نيرمكف
ئ كأتل Languedoc – Roussillonركزيييك  –رقييـ النتدكؾ  تنكع ررنأي ر 

  ر ر  مرأيييي كرثنتي   رة ر  تنكة مي  يرل  و   دة بيكيي  فميرة ترأك كربدة 
من ي ميوف ؿ ر  ميي  تنكة ك رمم ر  ميزر كأ  ر  رومندقيل ك  كة  ي  ذوؾ ر ف 

تيازة  ثنتيف ر  رومندقيلر أمتيريل قد   دكر خمس أفف مأيبل  برميل( ر  تنكة كر
ق   ك قمؿ ذوؾ كرضني ويبميل رومضتربلئ كركؽ فؿ 344ـي4144وإلمبير ر  رميم  يـ 

ي روملف ر   ضييل ك مكويي  ذوؾ تـ  رري روخيكؿ ر   أمينيي كر  دكؿ  خرل ك ي ن
ي تـ ت نيم رألأيبل مفميي  ال مأس م ي كتـ تتنيد قكر   كمركرينس كفتيوكنييئ ك ي ن
                                                                                                                                                    

ركوؾ دك ري ريً ر قييميل روتكأ يل  و  رأتدرنتً م دة كتررفـ روديكف  ييًئ كاذ  روديكف وـ تدرم 
قئ كنف  ر  ن ييل رومطيؼ كتكر  م د  ف  يد  و  كطنً ك يش 369يـ4111بت  منت ؼ 

ـ 4163فمترد  خ ر  منزؿ  ضيضتًئ ميوضرع مف مكنميييًئ كتكر  ر  رألكؿ مف أمتممر  يـ 
 قئ كدرف ر  فنيأل ميوضرع مف مكنميييًن  ويتفي يؿ رنظره363يروثين    ر مف  كرؿ 

Luttrel, A., The Hospitallers in Cyprus, Rhodes, Greece and the West 1291 – 

1440, collected studies, Variorum reprints, London 1978,pp.66-89; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foulques_de_Villaret. 
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رضني ومي تمييً  كر ر رألخكة كين   ركوؾ مأف رونظيـ كمضدمً ينتظركف روم ية ك 
 (ٜٕ)ئ كانرم روثين (68 كي  كف  نفأ ـ راف   يرة روميؾ  ك تب   مرة روميؾ كر يي  

                                                           

(
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  :انظرلمتفاصيل  .(
Fulk of Villaret, 'Hec est informatio et instructio nostri magistri Hospitalis super 

faciendo generali passagio pro recuperatione Terre Sancte', ed. J. Petit as 

'Mémoire de Foulques de Villaret sur la croisade', BEC 9 (1899), pp. 603-10; 

Cartulaire general de l'ordre des Hospitaliers de St Jean de Jerusalem 1100-1310, ed. J. 

Delaville le Roulx, vol.1. (Paris, 1894-1906),pp.61-69; Cartulaire general de l'ordre des 

Hospitaliers de St Jean de Jerusalem 1100-1310, ed. J.;  De la ville le roulex  ; ., La 

France en Orient au XJVe siècle,Vol.I,pp.57; Atiya, A. S., -The Crusade in the later 

middle ages,p.55 ; Fulk of Villaret, 'Hec est informatio et instructio nostri magistri 

Hospitalis super faciendo generali passagio pro recuperatione Terre Sancte', ed. J. Petit 

as'Mémoire de Foulques de Villaret sur la croisade', BEC 9 (1899), pp. 603-10.  
 كانرم روثين  مف قمرص Henry II of Jerusalem كود انرم روثين  مف مي  رومضدس(69) 

 Henry II of Cyprus، انرم د  وكزنييف ميأـ  Henri de Lusignan   ر  يكنيك  يـ
ـي روثيوه مف رميم رآلخر 4161 يـ  ميرسروبيدم كروث ثيف مف  كتكر  ر    ق998ـي كرؿ 4631

ر  روثيمف  أضكط  في م د مي  رومضدس ق كفيف اخر ميؾ بيفـ ك كؿ ميؾ ميويضع رضط  ي 361 يـ
قئ ك  مح رويضع وير ر ي  991ـي روأيدس كرو  ريف مف تميدم رآلخرة 4694كرو  ريف مف مييك 

كتكر  انرم  ،وكزنييف كفيف مف  أرة انرم روثين ئ ميأـ ميفين  ي  قمرص كوضع  رر  رضطئ  فمي بفـ
كخيفً  نيضكأيي ر  روفرنأأفينيل ئ كُدِرف ر  روفنيألنيضكأيي ئ ميوضرع مفأترك كوكس روثين  ر   ييتً ر 

 ئ ويتفي يؿ رنظره  ايك روررمم رمف  خيً
Mas Latrie., Des relations politiques et commerciales de l'Asie Mineure avec l'île 

de Chypre, sous le règne des princes de la maison de Lusignan (troisième et 

dernier article). In: Bibliothèque de l'école des chartes t. 7, 1846,. pp. 50-54; 

https://marefa.org. 

https://marefa.org/31_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://marefa.org/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://marefa.org/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://marefa.org/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://marefa.org/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5&action=edit&redlink=1
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ق( كمينيتك زفريي  361-981ـيHenry II of Cyprus  4685-4161ميؾ قمرص 
Beneito Zakaria ن   (ٖٓ)قيةد رألأطكؿ رومبرم روتنكم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(
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 ( De la ville le roulex ., La France en Orient au XJVe siècle,Vol.2,pp.60-63; 

Atiya, A. S., -The Crusade in the later middle ages, p.55.            
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ةـــاخلامت  
  فيف م ركع تييكـ دك نكتيريً تتأيدنر وطمكح روتيج روفرنأ  كتأييدنر وفيييع روررمم

روذم فيد   ف ت  ؼ مً  زمتً رالقت يديل روطيبنل كديكنً رومتررفمل ونظيـ 
رودركيل ري طر  و   ف ي يدر ممتيفيت ـ مذري ل تمكيؿ م رك ً رو ييم  كبميتً 

يل رومضتربل كميوتيو  رتخذ نكتيريً مف روتدرمير كر تررير  مي يأي د تنفيذ رو ييم
طمكح كو  ن متً كأي د  ي  ذوؾ مفينل نكتيريً مبفـ من مً مأت يرنر ويميؾ 
روفرنأ  كقرمً منً كمف مرفز  نم كرتخيذ روضررر رضدـ نكتيريً ن يبتً 

 كم رك ً وخدمل كتبضيؽ  وررض كمطيمم ريييع روررممن   
  دخكؿ نكتيريً ر   ررع ميفً مم مكنيفيس روثيمف يلفد كالل  وميفً كتأييد

وأييأيتً كرومل منً كر  تبضيؽ مي ي مك  ويً ريييع روررممئ كميوتيو  نتد  ف 
تييكـ دك نكتيريً فيف فؿ امً اك تبضيؽ أييأل ميفً مأم كأييلئ ك ي  بأيع 

 رودركيل كذوؾ مم يدرة  م ف ـن 
 كت يمً ميف م رك   نكتيريً كديمكر ر   دة كاذر يدؿ  ي   انيؾ  كتً رتفيؽ

 مدم تأثر نكتيريً ممي فتمً أيفً ديمكر  ن
  ي  ف ف  روم رك يف فتمي مكرأطل رتيؿ متمرأيف كمبنفيف ر  رومتيؿ ن بظ  ي ن

ف فيف ديمكر نيدم م   ح  يـ  مي نكتيريًئ رضد ررتفز م رك ً  ي   رودميكميأ  كرآ
 يرردر  ي يؼ  و  ذوؾ  ف ف امي فتع يمتد ميفًن م يدر م نيل وإل

  مف رومآخذ  ي  م ركع نكتيريً رومضدـ ويميمي فيمن  روخيمس  نً فيف م رك ني
ق يرنر كنظرينيئ كوـ ي تـ ميونيبيل رو مييل روتطميضيل روتف يييل مف ر  دردر  

 كروتمكيؿ كروب د كرالمفينيي   فس م ركع ديمكر ن
  تيريً ويرم م رك ً يتبضؽ كميوف ؿ وـ يتبضؽ ألنً تكر   يـ وـ ي ش تييكـ دك نك

ي وـ يبضضً ألنً تكر   يـ 341ـي4141 قئ كفيف 341ـي4141ق كميفً  ي ن
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م ركع نكتيريً مترد مضترح مضدـ ويميمكيل ف ير  مف روم رك ي  رومضتربل كفيف 
 م رك ني مثيويني مدرتل فميرة ن 

 طر    ي  رفرة روضييـ مبرع  ييميل وـ ي م نكتيريً ر  خيد  روت يرر  روت  
تيؾ روبرع روت  رن دم  تدكراي مف كت ل نظر رألكرمييف انذرؾ مف   ع 
كمففريف  ي  كتً روخ كصن  يمي مأنً وـ يضر  ر  تيريخ رو د روضريعئ رم د 

ق مؿ  ف 341ـي4141تضديـ م رك ً مأنتيف مي  ميفً ريييع روررمم ر   يـ 
ك ً ينفذ كيتبضؽ  ي   رض روكرقم ألنً تكر   يـ نكتيريً نفأً وـ ير م ر 

قئ فمي  نً م د مكتً مأرمم ك  ريف أنل رندو   برع روميةل  يـ 341ـي4141
ق( ميف ررنأي كرنتيترر تيؾ روبرع روت  رن مأ  853-313ـي4113-4151 

ك ن فت ي؛ كمم  –روضكة رو ظم  انذرؾ ك ين ل روبركع رو ييميل  –ري ي ررنأي 
  م يريم رود ية دكف  ف يدرؾ ملوفكاي  ف رأت يدة مي  رومضدس ذوؾ تكر ي

  مح    يه  ب ـ  ك   ي مف قميؿ  ب ـ رويضظل وير مدرفيف الالي  ك 
كر  يف ر  ر تميراـ مدم روت ير روذم طر   ي   كركمي خ ؿ رالنتضيؿ مف مربيل 

   ر راليميف كرو  كر روكأط   و    ر رون  ل كرو  كر روبديثل ن 
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publishes ou analyses d' apres les manuscript original des 
archives du Yatigan par Ch. Grandjean ancient membre  de l' ecole 
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 ـ ن 4991ركمر  ف رمه رتح روضأطنطينيل  ي  يد رو ييمييفئ ترتمله بأف بم  ئ روضيارة  -
 ـن 4986 رتح روضأطنطينيل ترتمله بأف بم  ئ تد  مف مذفرر  ريي يردكرفه -
  ن6115 ني فكمنينيه رألوفأييد ترتمله بأف بم  ئ روضيارة  -

 املصادر العربية:  -ب
 -341مػػدر روػػديفئ " مبمػػد روبيمػػ ئ روبأػػف مػػف  مػػر مػػف روبأػػف  مػػك بــن حبيــبابــن حبيــب  ) -
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 املراجع العربية واملعربة -ب
  ن 6146ئ درر نكميرئ روضيارة 6ئ ج 1م تـ روم طيبي  روفنأيلئ طأثناسيوس المقاري )الراىب(:    :

 أس رو  قي  رالقت يديل ميف رو رؽ رألدن  كروتم كريي  ر يطيويػل مػف سامي سمطان سعد : 
 ـن 4958تيم ل روضيارة  ـئ رأيول ميتأتير وير من كرةئ فييل رآلدرعئ4111 و   4411

روبػػركع رو ػػييميل كتأثيراػػي  يػػ  رو  قػػي  مػػيف رو ػػرؽ كرو ػػرعئ ترتمػػل عزيــز ســوي عطيــة : 
 ـن4991هريييع  يمرئ روضيارة 

رومبػػه روأػػيمم رػػ  مبػػكه  –رأل ػػرؼ خييػػؿ مػػف قػػ ككف كرػػتح قي ػػل روػػرـك فــايز نجيــب إســكندر: 
 ن 1ئ بي يل 663ئ ص 4تػ  – 6113روضيارة  –كدررأي  ر  تيريخ رو  كر روكأط  

"   Brocardusم ركع بميل  ييميل الأت يدة رألرر   رومضدأل منبػكؿ ومركفػردكس :        
 Directorium ad Passagium "اػ( 316ـي4116روطريؽ رومضترح وي مكر  و  مي كرري رومبير "  

Faciendum "  ئ 5  ػكر روكأػط ئ تػػ دررأل تبييييل نضديل مضيرنػلئ مبػكه كدررأػي  رػ  تػيريخ رو
 ن6141روضيارة 

-4498ه تتيرة مميفل  رمينيل رو  رل مم رومدف ر يطيويػل كأػيطنل رومميويػؾ رومبريػل         
ئ 5اػػػ ( مبػػه من ػػكر رػػػ  فتػػيع مبػػكه كدررأػػي  رػػػ  رو  ػػكر روكأػػط ئ تػػػػ 339-595ـي4135
 ـن6141روضيارة 
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تمػػػل ه  بمػػػد رو يخئأػػػيني وين ػػػرئ رو ػػػرؽ كرو ػػػرع زمػػػف روبػػػركع رو ػػػييميل ئ  تر  :كمـــود كـــاىن 
  ـ ن4991روضيارة 

ررؽ روراميف روفرأيف ر  م د رو يـ ر  روضرنيف روثين    ر كروثيوه   ػر نبيمة إبراىيم مقامي: 
  ن4991رومي دييفئ مطم ل تيم ل روضيارة كروفتيع روتيم   

 ػػيد مبمػػد ر ػػي تػػيريخ روتتػػيرة رػػ  رو ػػرؽ رألدنػػ  رػػ  رو  ػػكر روكأػػط ئ ترتمػػلئ ر ىايــد. ف : 
 ن  4994ئ روضيارة 6تػ

 ثالثا: مىاقع انرتنث استعان بها الباحث:
WWW.archive.org. 
WWW.gigapedia.org 
https://ar.wikipedia.org/wiki. 
https://www.britannica.com/event/Council-of-Vienne 
http://www.papalencyclicals.net/councils/ecum15.htm; 
https://archive.org/stream/EcumenicalCouncilsOfTheCatholicChurch/Ecumenical%20
Councils%20of%20the%20Catholic%20Church_djvu.txt; 
http://www.arcaneknowledge.org/catholic/councils/council15.htm. 
https://www.britannica.com/biography/Boniface-VIII; 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Boniface_VIII 
https://standardbearer.rfpa.org/node/55818. 
https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_01-Historical-Notes-on-the-
Mother-Church/Christian-Church-History-038-Heresies-Simon-the-Magician.html. 
https://ar.wikipedia.org/wiki. 
https://ejaaba.com.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XI. 
https://www.britannica.com/biography/Boniface-VII. 
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