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 سياسة البابوية تجاه سلطظة الططاليك
 التشدد والتفريط نـــبي

 في القرن الرابع عشر الطيالدي
 د/دمحم دسػقى دمحم حدغ 

 كمية اآلداب جامعة الفضـػبأستاذ مداعج العرػر الػسصى 
 

 –ـ 1921لع تتقبل استخدادالسدمسضغ لألراضى السقجسة فى الػاقع أف البابػية 
غضخ أف أماليا فى إعادة  –تقبمػا األمخ بذكل نيائى  عمى الخغع مغ أف قميلا 

أنيا محرػرة فى عجد قمضل مغ  ،غضخاألستيلء عمضيا ضمت قائسة
دعتيع إلى التخكضد عمى الجحور  ،سبابا قػيةأخمقت لجى السيتسضغ ،فالستفائمضغ
ألفكار ىؤالء الستفائمضغ وشخقيع التى بجأت فى مجسع لضػف الكشدى  الخربة
Lyon IIـ 1924الثانى 

، واستسخت حتى غصت العقػد األخضخة مغ القخف  (1)
عج ستة وقج أ   ،الثالث عذخ والعقػد األولى مغ القخف الخابع عذخ السيلديضغ

Vienneوعذخيغ مذخوعاا صمضبياابضغ مجسعى لضػف الثانى وفضضغ 
 ،ـ1111 ( 9)

مثل ىحه اآلراء عكدت إدراكاا واسع السجى  (1)ـ1114-1924أى ؼيسا بضغ 
                                  

 Schroeder , H.J.,(ed.) Disciolinary Decrees of the-ػٖ ٓـٔغ ٤ُٕٞ حُؼخ٠ٗ ٍحؿغ: (1)

General Councils , Text , Translation and commentary , London , 1937, 

pp.324-364.                                                                                          

َ  ٣طزؼي ٓزؼش ٝػَ٘، ٤٣ٖ، ٓي٣٘ش ك٢ ؿ٘ٞد كَٗٔخ، ػ٢ِ ح٠ُلش ح٤َُٟٔ َُٜ٘ حَُٕٝ( ڤ2)  حٖ ٤ًِٞٓظ

٤ُٔخىس حُل٤َٔٗش. لض ح٤٣ٖ ًخٗض ٓ٘طوش أُٔخ٤ٗش، ٌُٜ٘خ طڤؿ٘ٞد ٓي٣٘ش ٤ُٕٞ. ٝٝهض حٗؼوخى ٓـٔغ 

 ٣٘ظَ:

Schroeder , Disciolinaryp.366 ; Moore , W.G.,The penguin Encyclopedia of 

places, New York, 1978, p.834 

،ٍٓخُش 1214-1311ػ٤يس ؿٔؼش ٓٔؼٞى، ٓـٔغ ك٤٤ٖ ح٠ٌُٔ٘  -ػٖ ٓـٔغ ك٤٤ٖ ح٠ٌُٔ٘ ٍحؿغ: (3)

 ّ. 2111ىًظٍٞحس ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس ٤ًِش ح٥ىحد ؿخٓؼش ىٍٜٓ٘ٞ،
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 ،لمحاجة إلى تفكضخ جحرى تججيجى حػؿ كل وجو مغ وجػه التشطيع الرمضبضى
إلى تشطيع األراضى التى  -إعجادىاوشخيقيا وؾيادتيا - ةػػػػػػبجاية مغ شكل الحسم
وقج أدت ىحه  ،ار أخصاء الساضىوحسايتيا لعجـ تكخ  ،يتع اإلستيلء عمضيا

إلى مايذبو اإلتفاؽ عمى الحسمة  ،اإلستجابة البشاءة والبرضخة تجاه أخصاء الساضى
فخض الحرار  ياوكاف البج أف يدبق ،الرمضبية الخئيدية التى شاؿ الذػؽ إلضيا

حخماف سمصشة السساليظ مغ  ىػ لتحقضق ىجؼ مددوج ؛عمى األراضى السسمػكية
وىحا مادفع الباحث إلى اختيار  ،رىاؽ مػاردىا الساليةإاألساسية، و واردات الحخب 

سياسة البابوية تجاه سلطظة الططاليك بين التشدد مػضػع الجراسة فجاء بعشػاف" 
عت العمو يدتصيع اثبات ىل استص، والتفريط في القرن الرابع عشر الطيالدي"

 البابػية تشفضح ذلظ أـ ال؟.
القخف الخابع  –الفتخة محل الجراسة فى فالسلحع أف سياسة البابػية  يووعم

لع تشل حطيا الكافى مغ البحث والجراسة الميع إال بعس  -عذخ السيلدي
دوف إبخاز  (1)الجراسات التى اقترخت عمى جدئيات بعضشيا حػؿ تمظ الدياسة

 Deدوالفضل الرو  ، وىحا ما  دفع  السؤرخ الفخنديلمشجاح أو الفذل لتمظ الدياسة

laville le Reulx  زاخخةإلى القػؿ: بأف تمظ الحؿبة بذكل خاص كانت 
 فى سذخوعاتمغ ىحه الفزلا عسا تجدج ، بسذخوعات الؿياـ بحسلت صمضبية

                                  
حُظ٠ ط٘خُٝض ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ حُٟٔٞٞع ىٍحٓش ح٤َُِٓ ى. دمحم حُِحَٓ،  حُؼَر٤ش أْٛ حُيٍحٓخص (1)

، طِي ًخٗض أ١َٝكظش 1511-1221حُٞٓط٠ َٜٓ أٝحهَ حُؼٍٜٞ حُلٜخٍ حالهظٜخىٟ ػ٠ِ 

ّ، ٝٓخ ٖٓ ٗي ك٠ أٜٗخ ىٍحٓش ؿخىس ك٠ 2111ُيٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُظ٠ هخّ ربػيحىٛخ ك٠ ػخّ 

ؿٞحٗزٜخ ؿ٤َ أٜٗخ ٓٔض ٟٓٞٞع حُيٍحٓش ك٠ كِٜٜخ حألٍٝ حٌُٟ ٣ؼي ط٤ٜٔيح ُٜخ ًَِٓس ػ٠ِ ىٍٝ 

 حُوٟٞ ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔوظِلش ىٕٝ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُزخر٣ٞش.

، رظِي ح٤ُٔخٓشغ حُٔوخّ ٛ٘خ ُؼَٝ ًخكش حُيٍحٓخص حألؿ٘ز٤ش حُظ٠ ط٘خُٝض ؿٞحٗذ ٓؼ٤٘ش هخٛش ال ٣ظٔ

 ٣ٌٖٝٔ ُِوخٍة َٓحؿؼش هخثٔش حُز٤ِ٤ٞؿَحك٤خ حُظ٢ طْ حالٓظؼخٗش ك٤ٜخ رزؼٞ طِي حَُٔحؿغ.
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وعمق مؤرخ آخخ بقػلة: أف تمظ الفتخة ولجت انصباعا ، (1)شكل حسلت عدكخية 
لحا حق القػؿ عشيا  ؛تمظ الفتخة عغ التخبط والسخواغة والخياء مغ جانب حكاـ

غضخ أنيا أفخزت مذخوعات ذات شبيعة ، (9)بأنيا حؿبة مغ األزمات واالرتباكات
 Deعغ غضخىا باسع " استعادة األراضي السقجسة  ضدتم، خاصةج سعت في وثائق

Recuperation Terrae Sanctae " ، وقج كثخت الكتابات فى تمظ الفتخة حتى
 .La Periode desTheoriciens "(1) "رخ السشطخيغ "شمق عمضيا اسع " عأ  

تمظ الكتابات التى نادى البعس مغ أصحابيا بزخورة القزاء عمى دولة 
السساليظ، إما عغ شخيق حخب سافخة ت جشج ليا الجضػش األوروبية، وت عبأ ليا 

وىى ، أو محاربة دولة السساليظ في أعطع مػارد ثخوتيا وقػتيا،األساشضل
ولع تعتسج ىحه الجعاية عمى مبذخيغ جػالضغ كسا كاف في الساضي،  ،(4)التجارة

وكتبػا تقاريخ شخحػا فضيا وجية ،(4)وإنسا اعتسجت عمى رجاؿ مثقفضغ ألفػا كتباا
نطخىع بذأف الكيؽية التي يسكغ بيا تجمضخ سمصشة السساليظ وإعادة بشاء الكياف 

                                  
(1)De Laville le Reulx , La France en Orient au XIV e siècle. Expeditions du 

MarechalBoucicaut , II Tome , Paris , 1886, Tome I , p. 11.   

ّ(، ك٠ طخ٣ٍن أًٔلٍٞى ُِلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، 1111-1214ٍٗٞٓخٕ ٠ِٓٞٛ، حُلًَش ح٤ُِٜز٤ش) (2)

، حًَُِٔ حُو٠ٓٞ ُِظَؿٔش، 1ؽ،2١طل٣ََ ؿٞٗخػخٕ ٠ِ٣ٍ ٤ٔٓغ، ص.ٝطؼ٤ِن هخْٓ ػزيٙ هخْٓ،

 .156،ٛـ2،ؽ2112حُوخَٛس، 

(3 )Brehier , L., L'Eglise et L'Orient au MoyenAge , Paris , 1928 , p.145. 

 . 11 – 62، ٙ 1252ٓؼ٤ي ػخٍٗٞ، َٜٓ ك٢ ػَٜ ىُٝش حُٔٔخ٤ُي حُزل٣َش، حُوخَٛس،  (4)

 Louis IXحُظخٓغٍٛزخٕ حُِٔي ٣ُْٞ ي كأHumbert de Romansًخٕ ٛٞٓزَص ى١ ٍٝٓخٕ  (5)

ُِيػٞس ُلِٔش ٤ِٛز٤ش، ؿٔغ  خّ(، ٝأكي حُٞحػظ٤ٖ، ٝأٍٝ ٖٓ أُق ًظ٤ز  1211-1226ِٓي كَٗٔخ)

ٌُٖ ٗـخف ًُي ُْٜ، ٝحُٜ٘خثق حُالُٓش  ك٠ ٗلّٞ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ك٤ٚ حُلـؾ حُوخىٍس ػ٠ِ اػخٍس حُلٔخّ

 حٌُظخد ًخٕ ٟج٤ال . ٣ُِِٔي ٖٓ حُظلخ٤َٛ ٣َحؿغ : 

Humbert de Romans , Opus Tripartitum , In Brown , Appendix ad 

Fasciculumrerum , Expetendarun et Fugiendarum , London , 1690 , p. 196 ; 

Richard, J., La Papaute et les Missions d'Orient au Moyen Age XIII – 

XVeSiecles , Paris , 1977, p. 236.  
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الستعمقة بشجرة ،سسمػكيووضعػا نرب أعضشيع مذكلت االقتراد ال (1)الرمضبي
إلى بعس الدمع  - في كثضخ مغ األحياف -والحاجة الساسة ، الدمع الحخبية

الغحائية، واستشجوا عمى ىحا األساس في وضع مخصصات محكسة عغ الحخب 
ىجفيا األوؿ إضعاؼ سمصشة ، االقترادية مغ خلؿ ألػاف الحرار السختمفة

 .(9)السساليظ 

 ـCharlesII deAnjou (1924-1132)شارؿ الثانى دى انجػوكاف 

: "إف السدمسضغ سضتجشبػف مقاومة عسمية اإلنداؿ البحخي قاؿ أوؿ ىؤالء حضشسا(1)
 واألمخ -يخى كاف الرمضبضضغ"، و  نياؾطخوؼ الجػية والدمشية إللمتاركضغ األمخ 

مرخ ىى الدبضل األكضج والحل األمثل لمقزاء  ضجتجارية  اأف حخبا  - كحلظ
باا إلى أفعمى قػة السدمسضغ ىػ السخدف الحي ؼيو  -مرخ  -ىحا البمج  ، ذـا

شخار أأمج السكاف الحي ، وىػ مغ الذخؽ ء الغخب القادـ غحا
، وتاجخوا ؼيو مع السساليظ فى الخقضق الحى السدمسضشبالحجيج والخذبفضيالسديحضضش

BlackSeaاألسػدبحخ مغ سػاحل الجمبػه 
الجشػد، جير الدمصاف ب ، فدودوا(4)

                                  
ىحٍ ، ٤ٍٔٗ1ٔخٕ، طخ٣ٍن حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، طَؿٔش ح٤ُٔي حُزخُ حُؼ٢٘٣َ، ػالػش أؿِحء، ١ (1)

 . 122، ٙ 3، ؽ1221حُؼوخكش،ر٤َٝص، 

(2)Housley , N., The Avignon Papacy and the Crusades , Oxford , 1986 , p. 

  

ّ( اػَ ٓو١ٞ 1211-1222) Nicholas IVأٍَٓ ٗخٍٍ حُؼخ٢ٗ ىحٗـٞ ىٍحٓظٚ ُِزخرخ ٤ٗوٞال حَُحرغ (3)

رَحط٤خٗٞ ك٢ حُؼيى حُظخٓغ  ّ، َٗ٘ٛخ 1242ّ، َٝٗ٘ص ٌٛٙ حُيٍحٓش ك٢ ػخّ 1221ٓي٣٘ش ػٌخ ػخّ 

 ٣٘ظَ :   .أٍٝٝرخ طلض ػ٘ٞحٕ " حٓظ٘خٍس حُِٔي ٗخٍٍ " ٠حُٔـِش حُظخ٣ٍو٤ش ُـ٘ٞد َٗه ٖٓػَ٘ 

Bratianu , le ConseilDuroi Charles , In R.H. S. E. E. , no. 19 ,1942 , pp. 291 – 

91.  

الػ٤ٖ ٤ٓال  ػ٣وغ ػ٠ِ رؼي ٌٝٛح حالْٓ ٖٓ حإله٤ِْ حُٔـخٍٝ ُٚ، حٓظٔي ( حُزلَ حألٓٞى، ٛٞ رلَ ر٘طْ، 4)

  َ ػزَ ٓٔخُي ٣٘ليٍ ؿ٘ٞر خ رٞؿخُ ( ٖٓ ٗٔخٍ حُؤط٘ط٤٘٤ش، ٝٓ٘ٚ ؿِء ػ٠ِ ٌَٗ ح)ٓظ٤ٖ ٤ًِٞٓظ

ح( ٣ٜٝذ   َ ٤ٟوش، ػْ ٣ٔظو٤ْ ٓـَحٙ ُٔٔخكش هيٍٛخ ٓخثظخٕ ٝػالػٕٞ ٤ٓال  )أٍرؼٔخثش ٝٓظٕٞ ٤ًِٞ ٓظ
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وىكحا  ،لو سيفوال يغسج  أصبحػا بعج ذلظ العشرخ األقػىالحي ال يقيخالحيغ 
جب تولتجعيع خصػط الجفاع ، مرخػ تتزح الرػرة أف ما يجب القزاء عميو ى

 .(1)اإلغارة عمى سػاحل البحخ الستػسط السستجة باستسخار
بػػػػػادوا الخاىب فجيديػ دى أيزا آراء  (9)ىا البابا نيقػال الخابع اتمقومغ اآلراء التى 

Fidenziode Padua
جشباا إلى جشب مع وجيات نطخ شارؿ  التى وقفت(1) 

الثاني، غضخ أنو أكج عمى أف الفائجة التجارية التي ستعػد مغ تػاجج األسصػؿ 

                                  
 ك٢ حُٜ٘خ٣ش ك٢ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ.

ح٤ُٜجش ، 1أٍرؼش أؿِحء، طَؿٔش كٖٔ كز٢٘، ١، ّ(1114-1124حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش )، ٤ُْٝ ح١ٍُٜٞ

 .  151 ، 1ّٙ، ؽ1221حُؼخٓش ٌُِظخد،  حُوخَٛس، ح٣َُٜٔش 

(1 )Bratianu , le Conseil, pp. 305–7 ; De laville le Reulx , La France, Tome I, 

pp. 16 – 17.   

ٔ خ ٌَُحىُش رالٓظَٗخ GiralomoMasci( حُزخرخ ٤ٗوٞال حَُحرغ، ٛٞ ؿ٤َحُٞ ٓخٌٓخ  2) ، ًخٕ ٍث٤

Palestrina ،حٗظوذ رؼي ٓيحٝالص ، ًٝخٕ ٓزؼٞع حُزخرخ ا٠ُ حَُ٘م ٝا٠ُ رط٣َي حُؤط٘ط٤٘٤ش

ح  َ هخٍؽ  ٌٖٓوظخٍ ُٜٔ٘ذ حُزخرخ، ًٝخٕ هي ٣ًٝخٕ أٍٝ ك٤ٌَٔٗٔخ٢ٗ ، حٓظَٔص أكي ػَ٘ ٜٗ

ٌ خ ػ٠ِ ٗخر٢ُٞ أٍٝٓخ، ٝٛٞ ح١ٌُ طٞؽ ٗخٍٍ حُؼخ٢ٗ )حألػَؽ( ىٟ  ّ، 1211 ػخّ Naplesٗـٞ  ِٓ

 ٣٘ظَ :ٖٓ حُظلخ٤َٛ،  . ٣ُِٔيLisbonaُٝ٘زٞٗش  Montbeliarٓٞٗز٤ِ٤ٚ  ظ٠ؿخٓؼ أْٓٝ

Kelly. J. N.O., The Oxford Dictionary of Popes, Oxford, 1996 , pp. 205 – 206.; 

Kuhner ,H., Encylopedia of the Papacy , London , 1959 , p. 98.  

ؼَف حٌُؼ٤َ ػٖ كظَس ٗزخرٚ، ُٝي ك٢ ا٣طخ٤ُخ ك٢ ػخّ ٗ( كي٣ِٗٞ ى١ رخىٝح، ٛٞ ٍحٛذ ك٤ٌَٔٗٔخ٢ٗ، ال 3)

ح 1226  َ كظَس ٣ٞ١ِش، ك٤غ ط٠ُٞ ٓ٘خٛذ  ك٤ُٚٔؼ٤٘ظٚ ؛ حٓظَحط٤ـ٤ خ ر٘جٕٞ حَُ٘مّ، ًٝخٕ هز٤

ٜٔش ىحهَ ِٓي ٍٛز٘ظٚ، ًٔخ أٍِٓٚ حُزخرخ ك٢ ٜٓخّ ا٠ُ حَُ٘م، ًٝخٕ ٗخٛي ػ٤خٕ ػ٠ِ ٓو١ٞ ٓػيس 

-1261حإلٓخٍحص ح٤ُِٜز٤ش حُٞحكيس طِٞ حألهَٟ، ًٝٛذ ر٘لٔٚ ا٠ُ حُِٔطخٕ حُظخَٛ ر٤زَّ )

كغ ٍٝكْٜ حُٔؼ٣ٞ٘ش، ٝٗـَ ٜٓ٘ذ هْ ك٢ حألٍح٢ٟ حُٔويٓش ػخّ ّ( ُالُظوخء رخألَٟٓ 1211َُ

ّ، ٝػخى ا٠ُ حُـَد رؼي ٓو١ٞ ػٌخ ك٤غ أ٠٠ٓ رو٤ش ك٤خطٚ، ٝهي ٟٝغ ىٍحٓظٚ ٌٛٙ ِٜٝٓٔخ 1266

ٟٖٔ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٓـٔٞػظٚ  Golubovichَٝٗ٘ٛخ ؿُٞٞرٞك٤ظٖ ، ُِزخرخ ٤ٗوٞال حَُحرغ

ٍح٢ٟ حُٔويٓش ٝحَُ٘م حُل٤ٌَٔٗٔخ٢ٗ "، ٝ كي٣ِٗٞ حُٔؼَٝكش رخْٓ " حٌُٔظزش حُز٤ِ٤ٞؿَحك٤ش ُأل

 هالٍ حُلِٔش ح٤ُِٜز٤ش حُوخٓٔش.  ٠ُِلٌَ حُظز١َ٤٘ ح١ٌُ ريأٙ ٓئْٓ ٍٛز٘ظٚ ك٤َْٔٗ حأل٤ٓ َٓٔؼ

Fidenzio de Padua , Liber Recuperationis Terrae Sanctae , ed. Golubovich , G. 

, in B. D. T. S. O. F., V Vols., Florence , 1906 – 1927 , Vol. II , 1913 , pp. 1 – 

2.  
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عغ مػانىء الذاـ مشع الػاردات األوروبية  ه أفأكضجتبالقخب مغ السػانئ السسمػكية 
التي تقجر بشحػ خسدضغ  -مرخ إلى رسـػ دخػؿ البزائع مغ الدمصاف لغ يحـخ

Florinألف فمػريغ 
ا وصػؿ اإلمجادات  سشعبل سيفقط، - في العاـ (1) أيزا

ىحا سيدبب و ال تدودىع بو بلدىع،  إلضيع، مسا الغحائية التي يحتاجيا السدمسػف 
وحضشيا لغ تجج البزائع السرخية مشفحاا ، خدارة كبضخة لسسمػكىلمدمصاف ا

 .(9)ف نياية مرخ ػ تك، فلمترخيف
دوال فضل الرو أف ضيػر مثل ىحه األفكار االقترادية في مذاريع  السؤرخ ويخى 

أمخ ، الحسلت الرمضبية في األعػاـ األخضخة مغ القخف الثالث عذخ السيلدي
تو وأراداستغللو، وكاف فجنديػأوؿ مغ تخجع ىحا الغخب األوروبي قػ أدرؾ ججيج 

لف الباحث السؤرخ اخي، و (1)الذعػر بإعلنو الحرار التجاري عمى مرخ
نادى بو فجنديػ  لحىالحرار التجاري ا ىحاألف فى ىحا؛ الفخندي دوالفضل الرو 

                                  
حُل٣ٍِٖٞ، ػِٔش أٛيٍطٜخ ٓي٣٘ش كٍِٞٗٔخ، َٟٝرض ك٤ٜخ ًٛز خ ألٍٝ َٓس ك٢ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘، ػْ  (1)

ًٝخٕ ُٝٗٚ  Florinod'oreحُل٣ٍِٖٞ حٌُٛز٠ ّ، ٝػَكض رخ1111ْٓك٠ش ػخّ  ٖٓ َٟرض

٣ٔخ١ٝ ك٢ ٌِٓٔش اٗـِظَح  ٠حٌُٛز ّ ًخٕ حُل1343ٖ٣ٍِٞؿْ ٖٓ حٌُٛذ حُوخُٚ، ٝك٢ ػخّ 3.53

ك٢ رؼٞ حُزالى حألٍٝٝر٤ش ك٠َد ألٍٝ  ح٥ٕ حُلخ٢ُ حُٔٔظؼَٔ ٠ٓظش ِٗ٘خص، أٓخ حُل٣ٍِٖٞ حُل٠

 :ه٤ٔظٚ طؼخىٍ ٤ِٖ٘ٗ رخُؼِٔش حإلٗـ٣ِ٤ِش. ٣٘ظَّٝ،1142َٓس ك٢ ػخّ 

كيحى، رـيحى، ر٤٘خ٤ٖٓ حُظط٢ِ٤، ٍكِش ر٤٘خ٤ٖٓ حُظط٢ِ٤، طَؿٔش ٝطؼ٤ِن ػِحٍ كيحى، طوي٣ْ ػزخّ 

 (.2، كخ٤ٗش )11ّ،1245ٙ

Grierson, p. &Travaini, L.,  Medieval European Coinage , Cambridge , 1998 , 

pp. 461 –462. 

٤ٔٔ٣ٜٝخ حُؼَد " أكَٗظ٤ش ، ػِٔش كَٗٔخ ٝحألٍح٢ٟ حُٔ٘ول٠ش اٜٗخ ٝهخٍ ػٜ٘خ حُيًظٍٞ ػزي حُٔ٘ؼْ ٓخؿي

خ رخْٓ " ٓ٘وٜش "ٝػَكض ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط ،"أكَٗظ٢"ؿٔغ ، "  ٓ رٔزذ ؛ ٠ ك٢ حَُٔ٘م ػٔٞ

ػزي حُٔ٘ؼْ ٓخؿي، حُؼالهخص ر٤ٖ  ٣٘ظَ:ٍٛٞ حُوي٤ٔ٣ٖ ِٝٓٞى حُلَٗـش حُٔ٘وٞٗش ػ٠ِ ٝؿ٤ٜٜخ.

 – 225، ٙ 1266حَُ٘م ٝحُـَد ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، ٌٓظزش حُـخٓؼش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، 

226. 

(2)Fidenzio de Padua , Liber Recuperationis, pp. 41 – 6; De laville Le Reulx 

,La France, Tome I, pp. 20 – 21.  

(3)De laville Le Reulx , La France, Tome I, pp. 21. 
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في عيج اإلمبخاشػر البضدنصي يػحشا تديسدكذ  سبقت الجعػة إليو
JohnTzimisces (262 – 226الحى ـ ،) ا 221أرسل في يػلضػ ـ، وفجا

وىجد ، لمبشجؾية للحتجاج عمى التجارة التي تقػـ بيا سفغ البشجؾية مع السدمسضغ
فاضصخ البشادقة إلى عجـ بيع ، الػفج بإحخاؽ ىحه الدفغ وما عمضيا مغ بزائع

 ممظ Hethoum Iالدمع السحطػرة إلى السدمسضغ، وىشاؾ أيزا ىضثػـ األوؿ 
ـ، أوامخ مذجدة 1963أصجر فى عاـ  ، الحىـ(1923-1996أرمضشيا الرغخى )

مغ  اوعجـ تدويج سفشيع باحتياجاتي، تقزى بسشع االتجار مع السساليظ
 .(1)البزائع

ووسط ىحا التيار جحب انتباه الغخب األوروبي الفضمدػؼ ريسػنج لػؿ 
RemondLull

دراسة المغات  مع تقترخ عمي تذجيع، الحى تعجدت أفكاره، ف(9)

                                  
(1 )Mas Latrie, Historie de L'ile de Chypre Sous Leregne des Princes de La 

Maison, de      Luslgnan, III Vols., Paris, 1855- 1861, Vol. I, p.412;           

    

 – 262ػَٔ ًٔخٍ طٞك٤ن، ٓويٓخص حُؼيٝحٕ ح٤ُِٜز٠ "حإلٓزَح١ٍٞ ٣ٞك٘خ ط٣ٌِْٔٔ ٤ٓٝخٓظٚ حَُ٘ه٤ش 

؛ ٓؼ٤ي ػخٍٗٞ، ٤ًق هخٝٓض َٜٓ حُلٜخٍ 22 -21، 1266ٙ ،ّ"، حإلٌٓ٘ي٣ٍش216

حالهظٜخىٟ ُٖٓ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٠ ٓـِش حُيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش، حُؼيى حُؼخ٠ٗ، 

 .121 -121، 1262ٙأًظٞرَ 

، اكيٟ ؿٍِ حُز٤ِخٍ، طوغ ا٠ُ حُـَد ٖٓ شّ، ك٠ ؿ٣َِس ٤ٍٓٞه1232ٓزخ٢ٗ ُٝي ك٢ ػخّ اٗز٤َ  ٚٗا(2)

ً خ ٓٔو٢ ؿ٣َِس َٓى٣٘ ٤خ، ًٝخٕ ٝحُيٙ ٍحٕٓٞ َُُٞ حٌُز٤َ ك٢ ػيحى حُـ٤ٖ حألٍحؿ٢ٗٞ حُـخ١ُ طخٍ

ٍأٓٚ رَِٗٞٗش ٤ُٔظوَ ك٢ طِي حُٔي٣٘ش، ًٝخٕ ٓزذ ٌٛح حٛظٔخٓش رخُو٠خ٣خ ح٤ُِٜز٤ش،  أٗٚ ر٤٘ٔخ ًخٕ 

٤ٔ٣٘ٚ كَأٟ ٤ٛجش ح٤ُٔي ح٤ُٔٔق ػٖ حُظلض ، ك٢ اكيٟ ح٤ُِخ٢ُ ٣ٌظذ ه٤ٜيس ؿَح٤ٓش إلكيٟ ٛي٣وخطٚ

َٝٛع ا٠ُ كَحٗٚ ٣٘٘ي حألٓخٕ، ٝك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٗي ك٢ حَُإ٣ش ، ِوش ػ٠ِ ح٤ُِٜذ، كلِعٓؼ

خ ٜخٝأرؼيٛخ ػٖ هخ١َٙ، ٌُٝ٘ حػظوي  شؼخُؼٍآٛخ َُِٔسحُٝػ٘يٓخ ، طٌٍَص ػ٘يٓخ ًخٕ ٣٘ظْ حُ٘ؼَ أ٠٣ 

ٝرؼي َٛحع ٓغ ٗلٔٚ أػِٖ حُظٞرش ٌٍٝٗ  ،إٔ ح٤ُٔٔق أٍحى ُٚ إٔ ٣ٜـَ ك٤خطٚ طِي ٣ٝظلَؽ ُويٓظٚ

 -٣٘ظَ : .ٗلٔٚ ُويٓش ح٤ُٔٔل٤ش

Allison , E.P., Ramon Lull, A Biography , London , 1928 , 1-15 ; Hillgarth 

,J.N., Ramon Lull and Lullism in Fourteenth Century France , Oxford , 1971 , 

p. 3.  
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الجاوية  :الذخؾية، بل كانت أىع مبادئو الفكخية تػحضج الصػائف الجيشية الثلث
بعج أف تدبب انقداميع في القزاء عمي ، كياف واحج فىواإلسبتارية والتضػتػف 

وإف لع يكغ رائجاا في ىحا االتجاه الحي وىػ ، (1)الكياف الرمضبي في بلد الذاـ 
، كسا كاف مغ (9)إجسالي مذخوعاتوبو قالحكاف لو شخؼ إتبعو ؼيو كثضخوف؛ فقج 

بزخورة غدو مرخ، والتحخيع السصمق لمتبادؿ التجاري بضشيا وبضغ نادوا أوائل مغ 
 .(1)الغخب

غدو األراضي السقجسة مغ خلؿ التشسية الحزارية بمع حمع ريسػنج لػؿ 
 Haythomمثل ىضثػـ يغ، خخ مذابيةآل فكارأضيخت ، األوروبية في الذخؽ 

بع قػة سمصشة السساليظ تكسغ في االستقخار شيخى أف مالحى  ،(4)األرمضشي

                                  
(1)Madre, A., RaimundiLulli Opera Latina, Turnholt 1981, Trans. & ed. 

Housley, N., ed. and Trans.,Documents on the Later Crusades 1274-1580 ,  

London , 1996, pp.36-37;   Gottron , A.,(ed.) Ramon Lulls Kreuzzugsideen , 

Berlin , 1912 ,p.32. 

(2)Delaville le Reulx, La France,Tome I , p.30. 

(3)Gottron , A., Ramon Lulls, p.32-33. 

ًخٕ ًٞٗظ خ ، ٣Lampronٝ٘ظ٢ٔ ا٠ُ أَٓس الٓزَٕٝ ٤ٛٝؼّٞ:ٛٞ أكي حُٔوظ٤ٜٖ ر٘جٕٞ حَُ٘م،  (4)

ـ حُٞحهؼش ػ٠ِ حُ٘خ١ت حُـ٘ٞر٢ ٤ٓ٥خ حُٜـَٟ ربُحء ؿ٣َِس  Gorigosُٔوخ١ؼش ؿ٣ٍٞـّٞ 

ٌ خ ػ٠ِ ٌِٓٔش أ٤٘٤ٍٓخ، ٝهي حٗظَى ك٢ حَُٜحع ح٢ًُِٞٔٔ حأل٢٘٤ٍٓ، ػْ  هزَٙ ـ ًٝخٕ ػٔٚ ِٓ

ٝٛ٘خى حُظو٠ رخُزخرخ ، ّ، ػْ ٍكَ ٜٓ٘خ ا٠ُ كَٗٔخ1316أٝ  1315ٍكَ ا٠ُ ٌِٓٔش هزَٙ ػخّ 

خٓظوزِٚ كّ، Avignon 1316أك٤٘٤ٕٞ  ك٢ ّ٤ًِClementV (1315-1314)ٔ٘ض حُوخْٓ

ّ، 1311ٔٞف حَُٛزخٕ ك٢ ػخّ ٓحٍطيح ، ًِٝلٚ رٌظخرش ًٌَٓحطٚ ػٖ ٗؼٞد حَُ٘مٝرظَكخد ٗي٣ي 

ـ  NicoleFalconٝٛٞ حُؼخّ ح١ٌُ أطْ ك٤ٚ ًظخرٜخ١ٌُ أٓالٙ ػ٠ِ ٗوٚ ٣يػ٠ ٤ٗوٞال كخٌُٕٞ 

٤ٛؼّٞ ٌٓ٘ ٍك٤ِٚ ا٠ُ حُـَد ّ، ُٝػَف 1311طَؿٔٚ ا٠ُ حُالط٤٘٤ش ـ ٝهيٓخٙ ا٠ُ حُزخرخ ك٢ ػخّ 

 -ّ. ٣٘ظَ: 1311طٞك٠ ك٢ ػخّ ٝ، HagtonusMonachesرخ٤ٜٔٓظّٞٗٞ ٓٞٗخهّٞ 

Hayton , FlosHistoriarum Terre Orientis, dans R.H.C., Tome II , H.Doc- Arm., 

Paris , 1906 , Tome II, p. 352 ;Atiya, A.S.,The Crusade in The Later 

Middle Ages, London,1938., pp.62 –4;  

ك٤ٖٔ ػط٤ش، ٓلخٍحص حألٍٖٓ ا٠ُ حُٔـٍٞ ٝأػَٛخ ػ٠ِ حُؼالهخص حألٍٝٝر٤ش حُٔـ٤ُٞش، رلغ ٍٓ٘٘ٞ 

 .     252ّ، ٙ 2111ٟٖٔ ًظخد ىٍحٓخص ك٢ طخ٣ٍن حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 
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وقػة الدمصاف ونفػذه، وتػقف الحخوب الخارجية، واالستقخار ، الدياسي
الغلؿ والسحاصضل في مرخ والذاـ، واستتباب  ةاالقترادي الستسثل في وفخ 

الصخؽ البحخية عبخ  األمغ عمى الصخؽ التجارية التي ترب في الدمصشة، خاصة
تحت  - ىلرمضباىضثػـ مسذخوعو  وضعالبحخ الستػسط، وفي ضػء ما سبق 

 -FlosHistoriarum Terre Orientis "(1 )عشػػػػاف " زىخة تاريخ بلد الذخؽ""
يتمخز في حخمانيع مغ الدمع الغحائية ، الحى مقزاء عمى سمصشة السساليظل

التي ترل إلضيع عبخ البحخ  ،لخقضقكاألخذاب والحجيج والقار وا ،والحخبية
 .(9)الستػسط 

شمب مغ ، مغ ىضثػـ األرمضشي إعجاد محكخة(1)وكسا شمب البابا كميسشت الخامذ
مقجـ الجاوية ومقجـ اإلسبتارية القجوـ إلى بػاتيو، وعشج وصػليسا شمب مشيسا 

فسا لبث جاؾ دي مػالي ، رة حػؿ الػضع في الذخؽ ػ ذالسا

                                  
َٗ٘ ٌٛح حٌُظخد ك٢ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٓـٔٞػش ٓئٍه٢ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، ٝٛٞ ٓؤْ ا٠ُ أٍرؼش  (1)

ٝط٘خٍٝ  ،1315ّأهٔخّ، ط٘خٍٝ حألٍٝ أكٞحٍ رالى حَُ٘م ٌٓ٘ ٤ٓالى ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ حُٔالّ كظ٠ ػخّ 

 أٓخ حُؼخُغ : كؤكَىُظخ٣ٍن حُظظخٍ ،حُؤْ حُؼخ٢ٗ أٛيحف ؿِٝ حألٍح٢ٟ حُٔويٓش ك٢ رالى حُ٘خّ

ٍَٟٝٝس حالٓظؼخٗش رْٜ، ٝحَُحرغ : حٗظَٔ ػ٠ِ حَُٔ٘ٝع ح٤ُِٜز٢ ٝحُوطش حُالُٓش إلػيحى حُلِٔش 

 حُٔوظَكش. ٣٘ظَ :

Atiya , The Crusade, p. 63 ;  Leopold , A. I , How to Recover the Holy land , 

The    Crusade Proposals of the Late Thirteen and early fourteenth centuries , 

Burlington , 2000 , p. 30 .  

(2)Hayton , FlosHistoriarum , p 352 – 354.              

، ُٝي ك٢ ٓي٣٘ش ٤ًِRaymond Bertrand de Gothٔ٘ض حُوخْٓ ٛٞ ٣ٍٔٞٗي رَطَحٗي ى١ ؿٞع  (3)

ٝػ٤ٖ ٍث٤ٔخ  ألٓخهلش رٍٞىٝ ، Gasconyحُظخرؼش ُٔوخ١ؼش ؿخ٢ٌٗٞٓ Billandreauر٤ِ٘ي٣ٍٞ 

Bordeaux  ّؼَٕ حُزخر٣ٞش رؼي أكي ػَ٘ َٜٗح  ٖٓ ٝكخس ر٘يًض ُحهظ٤َ ٝهيّ، 1222ك٢ ػخ

ٝحطوٌ ٖٓ ٓي٣٘ش ، ٝػ٘ي حهظ٤خٍٙ ُْ ٣زَف كَٗٔخ، ّ(1314ـ1313) BendecitXIحُلخى١ ػَ٘ 

ح ُِلزَ حألػظْ، ٝريأص كظَس ؿي٣يس ٖٓ ػَٔ حُزخر٣ٞش، ٝطٞك٠ ك٢ ڤأ  َ أر٣ََ حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ٤٘٣ٕٞ ٓو

  ; Kelly,The Oxford, pp.212-214:                  ّ. ٣٘ظ1314َ

Kuhner,Encylopedia , pp.103-104.           
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JacquesdeMolay ( 1114-1922مقجـ الجاوية)فضيا ؤيج أف قجـ محكخة ي( 1)ـ
مديصخة لأحج كبار القادة؛  إمخةإرساؿ أسصػؿ مغ عذخ سفغ إلى قبخص، تحت 

التجارة مع  يتػرعػف عغوالترجى لمتجار السديحضضغ الحيغ ال ، عمى البحخ
ادة ىحا إف ميسة ؾي ، قائلا السدمسضغ وتدويجىع باألسمحة واألخذاب التي يحتاجػنيا

 .(9)إلى قادة السجسػعات العدكخية سشادىا األسصػؿ ال يسكغ إ
يػ رأي ، ف(1) ـHenryII (1926-1194)رأي ممظ قبخص ىشخي الثاني  أما

التحزضخ  سكغفسع أصحاب السذاريع الرمضبية اتزح كيف ي؛ رجل الحخب
                                  

ٝحُيٙ  خحُٞحهؼظ٤ٖ ك٢ ىٝه٤ش رَؿ٘ي٣خ، حٓٔ Longwyet de Raonٖٓ أَٓس ٓخىص  :ؿخى ى١ ٓٞال١ (1)

ٝهي كَٜ ػ٠ِ ُوذ كخٍّ ك٢ ٤ٛجش كَٓخٕ حُيح٣ٝش ك٢  ٓـٜٞالٕٝٝحُيطٚ 

BeauneٖٓImbertPeraudo ،ٝ ط٘وَ ر٤ٖ حُوَٜ ح٢ٌُِٔ ك٢ رخ٣ٍْ ٝرٞحطٞ، ٝرَٔػش كخثوش

حٗـْٔ ك٢ كَٝد حَُ٘م، ٝظَٜ ٛ٘خى رخػظزخٍٙ حُٔخػي حأل٣ٖٔ ٤ُُْٞ ى١ رٞؿ٤ٚ 

GuillaumedeBeauje ( 1221-1213ٓويّ حُيح٣ٝش)ّ، ك٢  رِـٚ ـ ٝرؼي كظَس ه٤َٜس ٞٛٝ

ٔ خ ٤ُٜجش حُلَٓخٕ حُيح٣ٝش، ٝحٗظَٜ ك٢ حُزال١ ٗزؤ حهظ٤خٍٙ ٍث٤ ـ 1221ّ ػخّ ؿخُسك٢اكَٗٔخ ك٢ 

ك٤غ ٗخٍ حَُ٘ف حَُك٤غ رؤٕ ٣ٌٕٞ ٝحُي أكي أر٘خء حُِٔي حُل٢َٔٗ ك٤ِ٤ذ حَُحرغ ،ح٢ٌُِٔ حُل٢َٔٗ

أػ٘خء ؿ٘خُس  ك٠ حُـ٤َٔ ك٢ حُؼٔخى، ًٝخٕ ٝحكي ح ٖٓ أٍرؼش ٖٓ ًزخٍ حُٔخىس ح٣ٌُٖ كِٔٞح حُظخرٞص

٣ٍٝؼش ،Philip Count Valoisًٞٗض كخُٞحُٝؿش ك٤ِ٤ذ  Catherineحأل٤َٓس ًخط٣َٖ 

 آزَح٣ٍٞ١ش حَُ٘م. ٣٘ظَ:

Mollat , G.,(ed.),Archives Biographiques Francaises, pp. 287 – 291. 

(2)Baluzius , S. , Vitae paparumAvenionensium, Hoc EstHistoriapontificum, 

Romanorum qui in Gallia SederuntAb Anno Christi MCCCV U sque ad 

Annum MCCCIV,ed. Mollat.G., IV Tomes ,Paris ,1921, p.180; Atiya , 

The Crusade , pp. 55 – 6.  

 ، ط٠ُٞ ػَٕ حٌُِٔٔشّ(1214-1261) ِٓي هزHugh IIIَٙحُؼخُغ ( ١َ٘ٛ حُؼخ٢ٗ، ٛٞ حرٖ ٤ٛٞ 4)

 ػخّ ًٌُٝي ٛخٍص ا٤ُٚ ٌِٓٔش ر٤ض حُٔويّ ،ّ(1215-1214ّ رؼي ٝكخس أه٤ٚ ك٘خ )1215 ػخّ

ٝػخَٛ ٖٓ ٓال٤١ٖ حُٔٔخ٤ُي هالٕٝٝ   ،ٜٝٗي ٜٗخ٣ش حُٞؿٞى ح٤ُِٜز٢ ك٢ رالى حُ٘خّ ،1216ّ

خ، ٝ ،ّ( ٝحُ٘خَٛ دمحم1223-1221ٝه٤َِ )  ٓ أػ٘خء ٌٛٙ حُلظَس ًخٕ ك٠ ٝرِـض ٓيس كٌٔٚ أٍرؼ٤ٖ ػخ

 هٞطٚ ٣ظ٘خٝرٕٞ حُلٌْ ػ٠ِ كظَحص ٓظوطؼش. ٣ُِِٔي ٣َحؿغ : ا

ّ، ٙ 2112، حُوخَٛس، 2ٓؼ٤ي ػخٍٗٞ، هزَٙ ٝحُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، ١

ُط٤ِل٢، ٢٘٣ ٣ًخًٞكٞطخ٢ٔ٤ً، ؛ ى. م. ٓز٣َ٤ي أ٤ًْٔ، ٓٞؿِ طخ٣ٍن هزَٙ، طَؿٔش ٣ؼوٞد ًخَٓ ح51

 . 111، ٛـ1211حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 
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خاؤه كيؽية ؾيادتيا في السحكخة التي قجميا سف ذخحلحسمة صمضبية، فقاـ ىشخى ب
ا آلرأء سابؿيو في تجيضد أسصػؿ مغ خسذ  لمبابا في مجسع فضضغ، وجاء رأيو مؤيجا

سشع السديحضضغ السديفضغ لييكػف في مقجمة الحسمة األساسية، ، عذخة سفضشة قػية
األخذاب والحجيج والحضػانات أفزل و  (1)الجشػد خضخةالحيغ ال يكفػف عغ تقجيع  -

، غضخ أف أىسية (9)التجارة الجندة تمظ  ر فيمغ االستسخا -واألسمحة لمسدمسضغ 
 اىحا التقخيخ تكسغ في أنو أكج مبجأ الحرار االقترادي عمى مرخ والذاـ سلحا 

يدمصو الغخب عمى رقاب سلشضغ السساليظ، كسا أنو أدرؾ عجـ ججوى ذلظ  اقاشعا 
ى لسا ليا مغ مرالح اقترادية كبخ ؛ الجسيػريات اإليصالية شبقتوالحرار إذا ما 

                                  
( ًخٕ حَُه٤ن حألر٤ٞ )حُٔٔخ٤ُي( ٖٓ أْٛ حُِٔغ حُلَر٤ش حُظ٢ ُٝى رٜخ حُـ٣ٞ٘ش ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي ٖٓ 1)

 حُزٔلٍٞ. ٣٘ظَ : ٤٠ٓن ػزَ  Crimeaهالٍ حُط٣َن حُزل١َ ح١ٌُ ٍر٢ َٜٓ ر٘زٚ ؿ٣َِس حُوَّ 

-1261ٛـ/114-٠ِ٤ُ652 ػزي حُـٞحى آٔخػ٤َ، ػالهش حُيُٝش حُز٤ِٗط٤ش رِٔط٘ش حُٔٔخ٤ُي حُزل٣َش 

 . 61 – 61ّ، ٙ 1216( ػخّ 46ّ، ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد ـ ؿخٓؼش حُوخَٛس، حُؼيى )1213

ًَ ٓخ ٣ظؼِن رٜخ ٖٓ حُٔؼخىٕ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ـ رخإلٟخكش ا٠ُ حُِٔغ حُلَر٤ش  ـ ( ًخٗض حُزخر٣ٞش هي كَٓض2)

ًخُلزخٍ ، ٝٓٔظِِٓخص حألٓطٍٞ، ًخَُٛخٙ ٝحُوٜي٣َ ٝؿ٤َٛخ، حٓظويحٜٓخ ك٢ ط٤ٜ٘غ حألِٓلش

ٝٓٔظِِٓخص طـ٤ِٜ حُو٤ٍٞ ٖٓ ؿِٞى َٝٓٝؽ، ، ٝحُوِٞع ٝحُوخٍ، ًٌُٝي حُو٘ذ ٝحٌُظخٕ ٝرٌٍٝٛٔخ

ظوي٣ْ حُوزَس أٝ حُؼٔخُش حُٔيٍرش ك٢ رًٔخ كٌٍص حَُٔح٤ْٓ ٖٓ حُظؼخٕٝ حُؼ١ٌَٔ ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي 

إٔ حُزخر٣ٞش حكظلظض ُ٘لٜٔخ رلن اٟخكش أ٣ش ِٓؼش كَر٤ش  ك٠ ـخٍ ط٤٤٘ي حُٔلٖ حُلَر٤ش، ٝالٗيٓ

كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ُْ ٣ٌٖ حَُه٤ن ٟٖٔ ؛ ؿي٣يس طَٟ أٜٗخ طْٜٔ ك٢ ىػْ هيٍحص حُٔٔخ٤ُي حُلَر٤ش

 ١ز٤ؼش ـ ك٢ ٓطِغ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ـ هخثٔش حُِٔغ حُلَر٤ش حُٔلَٓش، ٝػ٘يٓخ أىًٍض حُزخر٣ٞش 

رل٠َ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طِوظٜخ ٖٓ  ـحُ٘ظخّ ح٢ًُِٞٔٔ حُوخثْ ػ٠ِ أٓخّ حَُه٤ن رٜلش هخٛش، 

ح٤ُِٜز٤ش ٝحُظ٢ أُوض حألٟٞحء ػ٠ِ حأل٤ٔٛش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼ٣ٌَٔش َُِه٤ن ك٢  خصػٝأٛلخد حَُٔ٘

ًٝخٗض حُزخر٣ٞش هي  ،ِٓؼش كَر٤ش ػيطٚٝ، ٔظـخٍس حَُه٤ن٣لَا٠ُ طٓخٍػض  ـ ىػْ ح٤ٌُخٕ ح٢ًُِٞٔٔ

ٟخكض حُِٔغ حُـٌحث٤ش ا٠ُ هخثٔش حُِٔغ حُٔلظٍٞ حُٔظخؿَس رٜخ ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي ُٔيس ػَ٘ أ

 , Reg. Nic. IV , no. 2199ٓ٘ٞحص. ٣ُِِٔي ػٖ حُوَحٍحص حُزخر٣ٞش حُوخٛش رٌٜح حُ٘ؤٕ ٣٘ظَ :

p 38, 4402 – 4403 , p. 641 , nos. 6784 – 6788 , p. 901 ;Reg , Bon. VIII , 

Tome II , no. 2397 , p. 8 , Tome III , no. 5016 , p. 653 ;Reg. Cle. V., 

Tome II , no. 2986 , pp. 152 – 153 , nos. 2994 – 2995 , p. 166 ;Reg , Ben. 

XI , no. 86 , p. 84 , no. 1101 , p. 660 ;Reynaldi , op.cit., Tome XXIII , 

Ann.1308, no. 36 , p. 424. 
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ى تمظ شسئشاف إلالتجعل مغ الرعب ا ، وأسباب أخخى مع مرخ بالحات
، والػاضح أف ممػؾ قبخص قج (1)في تشفضح الحخب االقترادية  الجسيػريات

ألنو إذا ما حساسة ال تخفي ما تتزسشو مغ أغخاض نفعية،  الحطخ تحسدػا لتشفضح
التجار زصخ فدي،مع مرخ والذاـ أحجقت الرعاب والسخاشخ بالتجارة

قبخص "آخخ بمج  وال أندب مغ ، مشاسبة السديحضػف لمبحث عغ سػؽ أخخى 
ط مذخوع السمظ ىشخي انق ى، وليحا كانت أول(9)مديحي" متاح ليع بصبيعة الحاؿ

بزخب  ،العسل عمى إضعاؼ سمصشة السساليظ اقترادياا ،الثاني ممظ قبخص
ػف األسصػؿ بذخط أف يك ،حرار بحخي عمى مرخ والذاـ لدشتضغ أو ثلث

الرمضبي السكمف بالحرار مدتقلا تساـ االستقلؿ عغ الجسيػريات اإليصالية 
 عشجه ىحا جومسا يؤك ،(1)التجارية التي تذكظ ىشخي في إخلصيا لمغدو الرمضبي

 .(4)رفس البشجؾية لسذخوعو 
  Guillaumeـ،ضيخ تقخيخ آخخ تبشى مؤلفو وليع ديػرانت 1119وفي عاـ

Durant
السمظ  رغبةعمى  ندوالا جاه ذاتو، وقج كتب ديػرانت محكختو االت  (4)

                                  
حألٗـِٞ ،ؿِء2ٛللش َٓ٘هش ك٠ طخ٣ٍن حُـٜخى حإلٓال٠ٓ، ح٤ُِٜز٤ش ( ٓؼ٤ي ػخٍٗٞ،حُلًَش1)

 . 252، ٙ 2، ؿـ 1226،حُوخَٛس،6ح٣َُٜٔش، ١ـ

 ،طَؿٔش أكٔي ٍٟخ ، أؿِحء4 ،( ٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس ك٢ حَُ٘م حألى٠ٗ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط2٢)

 . 231، ٙ 2، ؿـّ 1224-1221 ،حُوخَٛس  ،ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد ،َٓحؿؼش ػِ حُي٣ٖ كٞىٙ

(3)Atiya , The Crusade , pp. 58 – 60.  

ػلخف ٤ٓي ٛزَٙ، حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد ػالهش حُز٘يه٤ش رَٜٔ ٝرالى حُ٘خّ ك٤خُلظَس ٖٓ  (4)

 . 61ّ، ٙ 1213ّ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، 1111-1411

كَٗٔخ،  ٠َٗه ٠ّ( حُٞحهؼش ؿ٘ٞر1226-1321) ٤ُٝMendeْ ى٣ٍٞحٗض : ٛٞ أٓوق ٓي٣٘ش ٤ٓ٘ي (5)

ّ( ٖٓ هزَ. طٔظغ ٤ُْٝ رؼوش ِٓي 1226-٣1216لَٔ حالْٓ ٗلٔٚ ح١ٌُ كِٔٚ ػٔٚ أٓوق ٤ٓ٘ي ) ٝٛٞ

ًٝخٕ ٟٖٔ حُل٣َن ، حُِٔي، ك٢ ريح٣ش كظَس رخر٣ٞش أك٤٘٤ًُٕٞي كَٗٔخ، ٢٘ٗٝ ك٢ حُؼَٔ رٔئٓٔخص 

ح ك٢ حُِـ٘ش حٌُِٔلش ّ؛ 1311حُٔوظخٍ ُِظلو٤ن ٓغ كَٓخٕ حُيح٣ٝش ك٢ أؿٔطْ   ٞ ٝػ٤ِٚ أٛزق ػ٠

ٝحُظ٢ ريأص ػِٜٔخ ك٢ حُؼخٖٓ ٖٓ أؿٔطْ ، رللٚ ٓٔظٌِخص حُيح٣ٝش طزؼ خ َُؿزش حُِٔي حُل٢َٔٗ
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يشايخ  ، فىعشجما دعى الجتساع األساقفة والبارونات في باريذ، (1)الفخندي
 -(1)، وقج اشتسمت محكخة وليع(9)لبحث مذخوع حسمة صمضبية ججيجة؛ ـ1111

 -De Mode CelebrandiConciliiGeneralisالتي جاءت تحت عشػاف 

                                  
ك٢ ؿ٣َِس هزَٙ  ٤ُْٝ طٞك٠هي ّ، 1311ٝ ٖٓ ػخّك٢ حُوخْٓ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ ٚٝحهظظٔظ، 1312ّػخّ 

 -.٣٘ظَ:Nicosiaّ، ٝىكٖ ك٢ ٤ً٘ٔش حُوي٣ٔش ٓخ١ٍ ك٢ ٓي٣٘ش ٤ٗو٤ٓٞخ 1331ك٢ ٤ُٞ٣ٞ 

Atiya , The Crusade , p. 68 ,  71. 

ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ظٌٕٔٔٞ ، ٍٞحٗض٣أٓالف ٤ُْٝ ىٝهالف ًز٤َ ر٤ٖ ِٓي كَٗٔخ ك٤ِ٤ذ حَُحرغ ٗ٘ذ ( 1)

، رؼٞ حالٓظؼ٘خءحص ٓغGevaudanؿ٤ٞكخىٕ  ك٠رٔؼخٛيس هي٣ٔش ٣ٌٕٞ ُْٜ رٔوظ٠خٛخ حُلن حُظخّ 

ر٤٘ٔخ ًخٕ حُِٔي حُل٢َٔٗ ٣ئًي ػ٠ِ إٔ ُٚ حُلن ًحطٚ ػ٠ِ ٤ً٘ٔش ٤ٓ٘ي، ؿ٤َ إٔ ٤ُْٝ ٝحُِٔي طٞٛال 

لخم ؿؼِٜٔخ ٣طٔلخٕ ا٠ُ حُِٜق ٣ٔٔق ُٜٔخ رٔٔخٍٓش حُٞال٣ش حُو٠خث٤ش ٣ٞٓ خ ك٢ كزَح٣َ حطا٠ُ 

 ّ، ٣٘ظَ:1311

Mollat ,(ed.),Archives , p. 1171; Mollat, G.,, Les papesd'Avignon 1305-1378 , 

Paris , 1982. 

ٖٝٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي هيّ ، 1312ّخ ِٓي كَٗٔخ ٤ُْٝ ٌُٜح حالؿظٔخع ك٢ حُؼالػ٤ٖ ٖٓ ى٣ٔٔزَ ػ( ى2)

ّ 1531 ػخ٠ٓ ٌٜٙ حُٔ٘خٓزش، ٖٝٓ ًٌَٓس ٤ُْٝ ٌٛٙ ٗٔن ػيس َٗ٘ص ك٢ ٤ًٌَُٕٞٓس رَٓ٘ٝػٚ ك٢ 

 طل٤ِال   P.Violletهيّ ك٤ُٞ٤ٚ ٝهي ّ، 1611ّ ٝ 1561ّ ٝ 1545أػٞحّ رخ٣ٍْ ّ، ٝك٢ 1534ٝ 

 ّ، ٣٘ظَ : 1221ُٜخ ك٢ ػخّ  ٣ٞ١ال  

Atiya , The Crusade, pp. 69 – 70 ; Mollat. G., ,Archives, pp1172-1173. 

أٜٛٔخ : " طوخ٣ٍَ ػٖ ، ( ُْ طوظَٜ ٓئُلخص ٤ُْٝ ى٣ٍٞحٗض ػ٠ِ ٌٛح حَُٔ٘ٝع رَ ُٚ أػٔخٍ ػيس أه3َٟ)

 Rapports sur La mission"ّ " 1316 – 1315حُٜٔٔش حُظ٢ طٔض ك٢ ا٣طخ٤ُخ ػخّ 

accomplie en Italie en 1305 et 1306ؿَُٞ حُظ٢ َٗ٘ٛخE.Goller  ّك٢ ر٤َُٖ ػخ

 Thomas de Canteloup"EnquetePreparatoire a la"ّ، ٝطلو٤ن ُظط٣ٞذ 1211

Canonisation de Canteloup ٤َٛكٍٞى أٓوقHereford َح١ٌُ حٗظ٠ٜ ك٤ٚ ك٢ ى٣ٔٔز ،

طَؿغ طو٣َز خ ا٠ُ ػخّ حُظ٠ ٝٓالكن ُظؼ٤ِٔخص ٝىٓخط٤َ ػٔٚ ٤ُْٝ ى٣ٍٞحٗض )ح٠ُٔخٍد( ٝ، 1311ّ

 L'Heraultٓللٞظش ك٢ أ٤ٍٗق ٠ٛ ٝ BertheleValmaryرَػَ كخُٔخٍٟ ٝهي َٗ٘ٛخ، 1312ّ

ًظزض رؼي ػخّ  Un DirecctoriumChoriّ، ٝٛ٘خى ًٌَٓس رؼ٘ٞحٕ 1211ٝطَؿغ ا٠ُ ػخّ 

ٗٔوش رو٢ ح٤ُي ك٢ ٌٓظزش ٤ٓ٘ي طلَٔ  ٜٓ٘خٝ، 1323ّٝهزَ طط٣ٞذ حُوي٣ْ طٞٓخ حأل٢٘٣ًٞ ، 1221ّ

َٗ٘ٛخ  DiversesLettresSignalees(. رخإلٟخكش ا٠ُ ٍٓخثَ ػيس طلَٔ ػ٘ٞح2ٍٕهْ )

P.Viollet ، ّٓ٘ٔزٜخ 1311ٝٛ٘خى ًٌَٓس ٓظؼِوش رخطلخم ػخPoree , M. ch ُٝ ٤ْ ى٣ٍٞحٗضا٠ُ ،

 , ٣Mollatَٟ أٜٗخ ٖٓ ػَٔ حُوخ٢ٗٞٗ ر٤٤َ ىٝرٞح. ٣ُِِٔي ٣َحؿغ : Mollat. Gٓٞالص ؿ٤َ إٔ

Archives, pp. 1172 – 1173.  
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وجاءت جسيعيا ملئسة ، وعذخيغ نريحة لتجيضد حسمة صمضبية ناجحةعمى ست 
لسخصصات البابػية، وفضيا أكج عمى حطخ البابػية لمتجارة مع السدمسضغ، وفخض 

وإضعافيا قبل تػجيو ضخبة ، لمقزاء عمى ثخواتيا؛ حرار بحخي عمى مرخ
 .(1)قاسسة ليا

أراد أف  ،(9)ـJohnXXII (1116-1114)والعذخيغغضخ أف البابا يػحشا الثانى 
جراية بأمػر الذخؽ، وكاف في مقجمة مغ مغ ذوى اليدتذضخ بعس السقخبضغ لو 
 Helion deىضمضػف دي فضمشيف  ذو الدصػه والشفػذاستذارىع مقجـ اإلسبتارية 

Villeneuve(1112-1146 )الحى ما لبث أف حث األمع السديحية عمى  (1)ـ
حخاسة،باإلضافة إلى  ػؿسصأوعدليا ب ،مع مرخكميا قصع العلقات التجارية 

تحػؿ تجارة اليشج تمشع أي نػع مغ التبادؿ التجاري عبخ البحخ الستػسط، وبيحا 
عغ شخيق البحخ األحسخ إلى الصخيق السار بسسمكة أرمضشيا 

                                  
(1                                                                      )Atiya , The Crusade , p. 69. 

َف حُزخرخ ٣ٞك٘خ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼَٕ٘ٝ ٌٓ٘ ٛـَٙ رخْٓ ؿخى ى٣ُٞ (2) َِ  هي ًخٕ أرٞٙٝ ،Jacques Deuse ُػ

ّٔ  ،1242ّٝآٌخك٤ خ، ُٝي ؿخى ػخّ  Cobbler of Cahorsًخر٤َُٞ أف ًخٍّٛٞ  ي ك٢ ٤ً٘ٔش حُوي٣ْ ػ

ريأ طؼ٤ِٔٚ ػ٠ِ حألْٓ حُي٤٘٤ٌٓٝخ٤ٗش ك٢ ٓٔو٢ ٍأٓٚ ٓي٣٘ش ًخٍّٛٞ،  ٢ٔSt.Barthelemy ٤ِػرخٍ

ٝرخ٣ٍْ، ػْ ىٍّ حُوخٕٗٞ ح٢ٌُٔ٘ ٝحُٔي٢ٗ Montpellierىٍّ حُالٛٞص ٝحُوخٕٗٞ ك٢ ٓي٣٘ظ٢ ٓٞٗز٤ِٚ ٝ

ٔ خ ٌُٜ٘ش حُوي٣ْ ٝٝٓي٣٘ش ًخٍّٛٞ،  Toulouseك٢ طُُٞٞ  طيٍؽ ك٢ حُٔ٘خٛذ حُي٤٘٣ش كظ٠ ٛخٍ ٍث٤

 .Stٚ، ػْ ًخٛ٘ خ هخ٤ٗٞٗ خ ك٢ ى٣َ حُوي٣ْ كَٝٗض ر٣َ٤ـSt. Andre de Cahors٣ٞأٗي١ٍ ى١ ًخٍّٛٞ 

Front de Perigueux  ٝأُز٢Albi خ ٌُٜ٘ش ٓخٍالص ٔ  -.ٍحؿغ: Puyُز١ٞ  حٝػ٤ٔي   Sarlat، ػْ ٍث٤
Kelly, The Oxford, pp. 214 – 215 ;Kuhner , Encylopedia, pp. 104 – 105. 

، ًاخٕ ٝحُايٙ Provance( ٤ِ٤ٕٛٞ ىٟ ك٤ِ٘٤ق، ٣٘ٔذ ا٠ُ أَٓس ٍٜٓ٘ٞس ٝه٣ٞش ك٢ ٓوخ١ؼش رَٝكاخْٗ 3)

٣لَٔ ُوذ رخٍٕٝ، ُٝػ٤ٖ ٤ِٕٛٞ ك٢ حُؼ٣َٖ٘  Geraud II de Villeneuveؿ٤َحى حُؼخ٢ٗ ك٤ِ٘٤ق 

خ ٤ُٜجاش 1314 ػخّ ٖٓ ٗٞكٔزَ  ٓ ٔ خ ُ٘ؼزش رَٝكخْٗ، ٝظاَ كا٢ ٛاٌح حُٜٔ٘اذ كظا٠ حهظ٤اَ ٓواي ّ ٍث٤

ػٖ ٗو٤ٜش ٤ِ٤ٕٛٞ ٝأٟٝاخع ّٝ، 1312حإلٓزظخ٣ٍش ك٢ ٍٝىّ ك٢ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ  كَٓخٕ

 :٣َحؿغ .حإلٓزظخ٣ٍش ك٢ طِي حُلوَس

Delaville le Reulx , Les HospitaliersARhodes , Jusqura La Mort de philibert de 

  Naillac , 1310-1421 , Paris , 1913, pp. 51 – 52 ;  

زظخ٣ٍش كاا٢ ٍٝىّ، ٍٓااخُش ىًظااٍٞحس ؿ٤ااَ ٓ٘٘ااٍٞس، ٤ًِااش ح٥ىحد، ؿخٓؼااش حُوااخَٛس، ٓااخ٢ٓ ٓااِطخٕ ، حالٓاا

1213 ٙ ،ّ121-134  . 
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Armeniaالرغخى 
مغ خلليتشتقل التجارة عبخ البحخ الستػسط إلى قارة و ، (1)

عمى سيا، اىضمضػف كانت عسيقة التأثضخ تجارياا وسيضح أف آراء ػاالو (9)أوروبا
 مخات مغ قبل. اصادفشاى هر اكالخغع مغ أف أف

يخب إجارسيا دي  ػىو ، ومذخوع آخخوإلى جانب مقجـ اإلسبتارية عخض 
Garciasde Ayerbe (1112-1119 أسقف مجيشة لضػف )اتحاد  ادع ، وؼيوـ

عة إلى الذخؽ، وتكػيغ قػة مشع ترجيخ أية سمإلى القػى األوروبية السديحية 
كاف ، فى الػقت الحى (1)بحخية عدكخية وإرساليا عبخ البحػػػػػػخ إلى آسيا الرغخى 

 عاـ سانػدو قج شخع في كتابة السدػدة األولى لمقدع األوؿ مغ كتابو في مارس
، أىجاىا لمبابا، وكانت تحتػى عمى معالجةمحكسة (4)ميا اتسبعج أـ، و 1136

 خغععمى ال، و (4)التي يسكغ بػاسصتيا إضعاؼ االقتراد السسمػكيدؾيقة لمػسائل 

                                  
حَُ٘ه٢ ٖٓ آ٤ٓخ حُٜـَٟ  ٠حُـ٘ٞر حُؤْ ك٢، ( أ٤٘٤ٍٓخ حُٜـَٟ، هخٓض ٌٛٙ حٌُِٔٔش ك٢ اه٤ِْ ه٤ِو٤ش1)

، Antiochٝحُزلَ حُٔظ٢ٓٞ، ٝحٓظيص كظ٠ كيٝى آخٍس أٗطخ٤ًش  Tourusر٤ٖ ؿزخٍ ١ٍّٞٝ 

ٝروخٛش حألٍٖٓ، ح٣ٌُٖ كَٝح ا٠ُ طِي ، ًٝخٕ أِٜٛخ ه٤ِط خ ٖٓ ٌٓخٕ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ

 رٜخ ٖٓ هطَ حُٔالؿوش. ٣٘ظَ : ٓلظ٤ٖٔحُٔ٘طوش حُـز٤ِش 

Sirarpie Der Nersessian , The Kingdom of Glician Armenia , in Setton , Vol II 

, pp. 630-632. 

(2 )De Laville Le Reulx , La France , Tome I , pp. 80 – 81 ; les Hosp. a 

Rhodes , p. 81. 

(3 )De Laville Le Reulx , la France , Tome I , pp. 81 – 82.                 

ُِزخراخ ٣ٞك٘اخ حُؼاخ٠ٗ ٚ ٝهيٓا ،1312ّٝى٣ٔأزَ ّ،  1311( ًظذ ٓخ٤ٍٗٞ ٓخٗٞىٝ ًظخرٚ حُؼخ٠ٗ ك٤ٔاخ را٤ٖ 4)

 ّ، ٣٘ظَ:1321 ػخّ ٓزظٔزَ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓحَُحرغ ٝحُؼ٣َٖ٘ ك٠ 

Laiou, A., Marino SanudoTorsello, Byzantium and The Turks: The Back 

Ground to the Anti- Turkish League of 1332 – 1334, Speculum, Vol. 45, 

No. 3 Jul. 1970, p.375 not. (3).            

 ،ٓخ٣ٍ٘ٞ ٓخٗٞىٝ، ًظخد حألَٓحٍ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ رخ٤ُِٜذ ك٢ حٓظَؿخع حألٍح٢ٟ حُٔويٓش ٝحُللخظ ػ٤ِٜاخ (5)

ٓئٓٔاش  ،ٗوِٚ ا٢ُ حُؼَر٤ش حألد ٓا٤ِْ ٍُم ه ،٤َٔٓٝ حُوخىّ ٣ٍٚ٘ٞ ٌٝٗخ٤َُحػيحى َٝٓحؿؼش  ر٤ِِـ

 Atiya , The Crusade, pp. 114؛122 – 121ّ، ٙ 1221 ،حُوخَٛس ، ١1ـ،ىحٍ ح٣َُلخ٢ٗ 
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الشفػذ الحي تستع  بو أصحاب السذاريع الرمضبية في بجاية القخف الخابع عذخ  مغ
في مع ىحا و السيلدي، إال أنيع لع يدتصيعػا إقشاع الغخب األوروبي بآرائيع، و 

سيلدي ضيخ مذخوع آخخ الشرف الثاني مغ العقج الثاني مغ القخف الخابع عذخ ال
عخؼ بمقب  - Guillelmus Adamخجل دومشيكاني ىػ وليع آدـ ،لججيج

دقة التفاصضل والتجخبة العسمية،  جتسعتوفي مذخوعو ىحا ا -الجومشيكاني السبذخ
، فخأى أنو فى الػقت (1)مع وجيات نطخ شخرية متبايشة بخرػص ىحا األمخ

مي السستمكات اإلسلمية في الحى يفخض ؼيو األسصػؿ السديحى الحرار ع
حجمػانىء السحيط اليشجي عشج أفي  يشذأتجػؿ أسصػؿ آخخ يالبحخ الستػسط، 

Aden Gulfمجخل خميج عجف 
Persian Gulfكخٍّ  وخميج (9)

 ليحػؿ بضغ،(1)
 .(4)القػافل التجارية القادمة مغ اليشجو مرخ 

صخ التجاري حال أصجر البابا نيقػال الخابع مخسػماا قرج بو فخضونتيجة لحلظ 
التابعضغ لمبابػية مغ إمجاد  ، وححر مخسػـ البابا(5)الذامل عمى سمصشة السساليظ

                                  
– 127.                                                                                                     

 . 64، 63؛ ػلخف ٤ٓي ٛزَٙ، حُؼالهخص ، ٙ 241 -241، ٙ 2ٓؼ٤ي ػخٍٗٞ، حُلًَش، ؽ

(1)De Laville le Reulx , Le France , Tome I , p. 70. 

ه٤ِؾ ػيٕ، ٣وغ ؿ٘ٞد ؿ٣ٍٜٞٔش ح٤ُٖٔ ٣ٝٔظي ُٔٔخكش أُق ٤ًِٞ ٓظَ ٖٓ ٓايهَ ٠ٓا٤ن راخد حُٔ٘ايد  (2)

ٓلٔٞى أرٞ حُؼال، ؿـَحك٤ش ٗازش ؿ٣ِاَس ٠ ٣ٝ٘ظَ :  دمحم ٓظُٞ.   لخٍ حُظخرغ ُِٔط٘ش ػٔخٕظا٢ُ اه٤ِْ 

ّ، 1211 ، حُواخَٛس،3حُؼَد ) ؿـَحك٤خ ح٤ُٖٔ حُ٘ٔخ٢ُ(، حُـِء حُؼخُغ، ٌٓظزش حألٗـِٞ حُٜٔا٣َش،١

 .    1ٛـ

ه٤ِؾ كخٍّ، ٛٞ ه٤ِؾ ٝحٓغ ٌُ٘ٚ ٟلَ، ػزخٍس ػٖ ًٍحع ٖٓ حُو٤ِؾ حُؼَرا٢ را٤ٖ ا٣اَحٕ )كاخٍّ(   (3)

 StraitofHormuzٝٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش، ٣َر٢ ر٤ٖ حُوِا٤ؾ حُؼَرا٢ ٓاٖ ٗخك٤اش ٠ٓٝا٤ن َٛٓاِ 

ح َٓرؼ ااخ  َ . ٣٘ظااَ :                             ٝهِاا٤ؾ ػٔااخٕ ٓااٖ ٗخك٤ااش أهاا١َ ٝٓٔااخكظٚ ٓخثظااخٕ ٝػالػااش ٝػالػاإٞ ٤ًِااٞ ٓظاا

Moore , W.G., The Penguin , p. 609. 

(4)Kohler , CH., Guillelmus Adam , De Mode SarracenosExtipandi , in R.H.C. 

Arm., Tome II , Paris , 1906 , pp. , CLIXIV-CLIXV.                                 

(5) Les Registres de Niclas IV, Recueil des Bulles de ce papa publieeOu 

analyses dapres les ManuscritsGrignaux des Archives du Vatican, ed. By 
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بأي نػع مغ معجات الحخب مثل األسمحة  (0)أي بمج تابع لدمصشة السساليظ
ا حخمت الستاجخة في الدمع (9)والخضػؿ والحجيج ، ثع أضاؼ البابا نيقػال بشػدا

الغحائية تمظ البشػد التي ججدت مغ قبل البابا بػنيفاس الثامغ 
BonifaceVIII(1924-1131)ى فقتـ، وا1922لعذخ سشػات أخخى (1)ـ

، (1)مشيع البابا بشجكت الحادي عذخ (4)غأثخىسا في ذلظ بعس البابػات اللحقض

                                  
M. Ernest Langlois, BEFAR, 2serie, paris, 1886, nos. 6784-6788, p. 901. 

كـخءص أك٤خٗ خ  ،ٝحكيس ٝٓظٌٍَس حُؼزخٍحص حُظ٢ حٓظويٓض ك٢ ؿخُز٤ش حَُٔح٤ْٓ حُزخر٣ٞش ًخٗض ٗزٚ (1)

ٌٓ٘ي٣ٍش، ٝحُٔ٘خ١ن حألهَٟ ٤ُِِٖٔٔٔ ك٢ رالى َٜٓ أٝ حألٍح٢ٟ حُوخٟؼش ُِٔطخٕ ػ٠ِ أٜٗخ "حإل

ٌٓ٘ي٣ٍش، ٝرالى َٜٓ، ٝرالى رخُ٘خّ، ٝحُزالى حُوخٟؼش ُِٔطخٕ حإل"رخر٤ِٕٞ َٜٝٓ، ٝأهَٟ 

-Reg. Nic. IV,nos. 6784. ٍحؿغ: "حالٌٓ٘ي٣ٍش، ٓ٘خ١ن ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔلظٍٞس"أٝ  "رخر٤ِٕٞ

6789,p. 901, RegestumClementispapae V ex VaticanisArchetypis. Cvraet 

studio MonachorumOrdinis S. Benedicti. 8 Tomes, Rome, 1884-1892, 

Tome,2,no. 2994, p.166, nos. 7118,7119, pp. 241-242, Tome 4, no. 7631, p.5. 

 ؛242، ٙ.1261، حُوخَٛس،1ُٔٔخ٢ٌ٤ُ ك٢ َٜٓ ٝحُ٘خّ، ١ٓؼ٤ي ػخٍٗٞ، حُؼَٜ ح (2)

السغػؿ واألوروبضػف والرمضبضػف وقزية القجس، دار السعخفة الجامعية، اإلسكشجرية، ٓلٔٞى ػَٔحٕ،

 .111–162ٙ ،ـ9334

ر٤ٖ  Anagniُٝي ك٢ ٓي٣٘ش أٗخؿ٢٘ ، BenendettoCaetani( ر٤ٗٞلخّ حُؼخٖٓ : ٛٞ ر٘ي٣ظٞ ٤ًظخ٢ٗ 3)

، ّAlexander IV (1254-1261)ألهض حُزخرخ أٌُٔ٘يٍ حَُحرغ  خًٝخٕ حر٘   ،1231ّ-1221ػخ٢ٓ 

ُِٞػع  Simon of Brieٍحكن حٌُخٍى٣٘خٍ ٤ٕٓٔٞ أف ر٣َخ  ،1263ًّٝخٕ ٖٓ ح٤ُٔخ٤٣ٍٖ، ٝك٢ ػخّ 

كؤٛزق ، ّ ًٔزؼٞع رخر٤1221١ٖٞ ُٜخُق ٤ِٛز٤ش ٗخٍٍ ىحٗـٞ حألٍٝ، ُٝحٍ كَٗٔخ ك٢ ػخّ ٟ٘ي حُـز٤ِ

ك٢ ػٜي رخر٣ٞش ٤ٗوٞال حَُحرغ؛ ٌُُي ًح ٗؤٕ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ٓؼَٝك خ ك٢ كَٗٔخ ٝؿ٤َ ٓلزٞد ك٤ٜخ ـ ًٝخٕ 

ٓغ ٢ٌِٓ كَٗٔخ  س٣يهَ ك٢ َٛحػخص ػيٓزز خ ك٠ إٔ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش ًخٗض  ،ػ٘يٓخ حػظ٠ِ حُزخر٣ٞش

 -ٍحؿغ:ٝاٗـِظَح. 

Kelly,The Oxford, pp. 208-210; Kuhner,Encylopedia pp. 99 – 102; C. M. H., 

Vol.VII, p.311; Boase, T. S. R., Boniface VIII , London , 1933.pp.1- 10. 

(4) Les Registres des Benoit XI, Recueil des Bulles de 

cepapepubleesouanalyseeedapres les Manus critsOriginaux des Archives 
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-1133 سشتير البابا بػنيفاس الثامغ بضغ ، وكاف إصخاالخامذ والبابا كميسشت
ـ عمى مشع االتجار مع سمصشة السساليظ بإصجاره مخاسيع اعتبخت أف كافة 1131

سكشجرية تجخل في إشار بيا التجار األوروبضػف مغ اإل البزائع والدمع التي يعػد
ـ 1134ي سشة ورغع أف خميفتو البابا بشجكت الحادي عذخ صخح ف ،(9)التحخيع

باالتجار مع السدمسضغ في الدمع التقمضجية، إال أنو  Genoaشػاجو Pisaلتجار بضدا 
، (3)يشتضغ أال يدخي ىحا االمتياز عمى سمصشة السساليظاشتخط عمى تجار السج

فقج حـخ مجخد  ،ـ إلى أبعج مغ ذلظ1136وذىب البابا كميسشت الخامذ في 
كسا حـخ أي شكل مغ أشكاؿ التعامل ، (4)ار إلى األراضي السسمػكيةبحاال

                                  
du Vatican,ed,bych.Grand jean, BEFAR, 2.Serie, paris, 1905, no. 

1101,p.660, Reynaldus, Annales Ecclesiastic, Denuo et Accurate Excusi, 

XXVII Tomes, paris, 1880, ann. 1308. Tome, XXIII, no.36.p.424. 

١خُذ حُزخرٞحص حُٔيٕ حُظـخ٣ٍش رؤٕ طيٍؽ هَحٍحص طل٣َْ حُظـخٍس ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي ٟٖٔ هٞح٤ٜٗ٘خ 

ش ٠ُٔخٕ حالُظِحّ رٜٔخ، ًٔخ كَٛٞح ػ٠ِ َٗ٘ حُؼي٣ي ٖٓ طِي حَُٔح٤ْٓ ر٤ٖ حُ٘خّ، ًُٝي حُٔي٣٘

 .Reg.Nic. IV, nosرظؼ٤ِوٜخ ػ٠ِ أرٞحد حٌُ٘خثْ ٝٓيحهِٜخ ك٢ أ٣خّ ح٥كخى ٝحألػ٤خى. ٍحؿغ:

6784-6788,p.901, Les Registres de Boniface VIII, Recueil des Bulles de 

cepapePublieesOu analyses d après les ManuscritsOrigaux de Archives de 

Vatican, IV Tomes, ed,byG.Digard,M. Faucon, A. Thomas et. R. Fawtier, 

BEFAR, 2e serie,paris,1884-1939, Tome,I,nos.1591,1654, pp. 620-621, 

Tome III, no.5015,p. 652, Reg.Cle.V,.Tome II, no.2995, pp.166-167. 

 Tervisonُٝي ك٢ ٓي٣٘ش ط٣َلِٕٝ ،NiccoloBoccasiniر٘يًض حُلخى١ ػَ٘ : ٤ٗوٞال ر٤ًٔٞ٘خ  (1)

ٝٝحكي ح ٖٓ ح٣ٌُٖ طؼِٔٞح ، Notary of Humbleًٝخٕ حر٘ خ ُ٘ٞطخٍٟ ىٟ ٛخ٤َٓ  ،1241ّك٢ ػخّ 

ٔ خ ألٓخهلش أٝٓظ٤خ ػُ  .٤ٌ٘خ٤ٕػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٤ُٜجش حُيٝٓ ػْ حػظ٠ِ ػَٕ حُزخر٣ٞش  ،٤Ostiaٖ ٍث٤

خ ٖٓ ٓٞص ِٓلٚ ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ هَٜ كظَس حػظالثٚ ػَٕ حُزخر٣ٞش أٛيٍ هَحٍ   ٓ رؼي أكي ػَ٘ ٣ٞ

ّ. 1314ك٠ حُٔخرغ ٖٓ ٤ُٞ٣ٞ ػخّ  Borgaٝطٞك٠ ك٠ ٓي٣٘ش رٍٞؿ٤خ ، حُلَٓخٕ ٟي ِٓي كَٗٔخ

 ٣٘ظَ:

Kelly, The Oxford Dictionary, pp.210- 212; Kuhner, Encylopedia, pp.102- 

103. 

(2) Reg. Bon. Tome III,nos. 4420,5015,5020,5346,pp. 324,651,655,846,847. 

(3) Reg. Bon. Tome XI., nos. 545,546,pp.362-363. 

(4) Angeles, M.R., la Corona de Aragon ylosestados del norte de Afric, 
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ع ت ؼيو السفاوضات مر اة السساليظ خاصة في الػقت الحي دمع سمصش التجاري 
 ، (9)ـPhilipIV le Bel (1924-1114)فضمضب الخابع الجسضل  (0)ممظ فخندا

 .ـ1132لمؿياـ بحسمة صمضبية ضج سمصشة السساليظ 
البابػي الذامل عمى سمصشة السساليظ يتزح برػرة جمية مغ  خحطالإف 

 وبضغ بعس أساتحة ،خلؿ الججؿ الحي دار بضغ البابا يػحشا الثاني والعذخيغ
القانػف السجفػعضغ بتحخيس مغ البشجؾية واستشج رجاؿ القانػف إلى الخأي القائل بأف 

ع سمصشة السساليظ نرت عمى مشع التعامل م خحطالدية التي أقخت السجامع الكشي
في الدمع الحخبية فقط، وبالتالي فاالتجار في الدمع التقمضجية أمخ مذخوع، وأنكخ 

ال يختز بيؤالء الحيغ يشقمػف الدمع  خحطال"ى أفالبابا عمضيع ذلظ بذجة، وأشار إل
ا ىؤالء الحيغ يشقمػف الدمع األخخى تمظ التي حخمت في الحخبية، بم يذسل أيزا

في ذلظ باتيامو رجاؿ "، وزاد البابا داف البابػات الدابقضغالسجامع أو عمى ل
، ويتزح (3)إذا ما استسخوا في اعتقادىع ىحا خمافحبال، وىجدىع خشقةيبالالقانػف 

أف كل مغ يقػـ بعلقات تجارية مع سمصشة  -مغ وجية نطخ البابػية–مغ ذلظ 

                                  
Barcelona, 1951,p.272,n.(5). 

(1) Ashtor, E., levant Trade in the leter Middle Ages, New Jersy, 1983,p.19, 

ّ، حُٔـِْ حألػ٠ِ 1511-1221حُلٜخٍ حالهظٜخىٟ ػ٠ِ َٜٓ أٝحهَ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ دمحم حُِحَٓ،

 .                                                                           2ٙ. ،1ُِؼوخكش، حُوخَٛس، ١

 Schein, S., Philip IV and the Crusade:aك٤ِ٤ذ حَُحرغ ح٤ُِٜز٤ش ٍحؿغ: ىٝػٖ ؿٜٞ

Reconsideration, in Crusade and settlement, ed.by. Edbury,P.W., 

UniverisityCollege Cardiff Press, 1985,pp.121-126. 

ّ( ٝحٌُِٔش ا٣ِحر٤ال ىٟ 1211-1215) PhilipIII( ك٤ِ٤ذ حَُحرغ، ٛٞ حرٖ حُِٔي ك٤ِ٤ذ حُؼخُغ 6)

؛ LaBelـ أٝ ح٤ُْٓٞـ ٠ٔٓٝ رخُـ٤َٔ ، 1235ّ، ُٝي ك٢ ػخّ IsabelladeAragonأٍحؿٕٞ 

ّ، ٝطِٝؽ ؿٞحٗخ ىٟ ٗخكخٍ 1215رٔزذ ٤ٛجظٚ حُلٔ٘ش، ٝط٠ُٞ حُلٌْ ك٢ ٓخٍّ 

JeannedeNavarre ٍ٣٘ظ1314َٝطٞك٠ ك٢ حُظخٓغ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ٗٞكٔزَ ، حر٘ش ِٓي ٗخكخ ،ّ: .

C.M.H., Vol. VII, p.309.                                                                      
(3) Reynaldus, Ann. Ecc.Ad. Ann. 1324,1326,Tome 24, nos. 

42,44,pp.269,306. 
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السساليظ أو يقجـ ليا الجعع أو يدتخجـ مػانضيا ألغخاض تجارية أو غضخ ذلظ يعج 
ا   .(0)البابػي  لمحطخمشتيكا

ومغ ثع فقج أشمقت البابػية عمى ىؤالء الحيغ تخبصيع علقات تجارية مع 
ف الخابع عذخ السيلدي مرصمح "الدكشجريػف القخ  سمصشة السساليظ في بجايات

De Alexandrinis"(9)  سجلتيا، وكحلظ سجلت بعس السجف التجارية في
مسلحقة السخالفضغ ووقف حخكة التجارة األوروبية، وقامت البابػية بعجة إجخاءات

، بل عسجت إلى االحتفاظ بقػة محمية أشبو ما تكػف الستجية إلى سمصشة السساليظ
ربسا كانت مجفػعة –مجف جشػب أوروبا التجارية  ئمخاؾبة في معطع مػانبشقاط 

كانت ميستيا التعخؼ عمى وجية الدفغ الحؿيقة التي  -بآراء أصحاب السذاريع
سضتجيػف إلضيا أو القادمضغ مشيا ونػعية الدمع السشقػلة، وإذا ما ثبت ليع أف أي 

بة  السساليظ تقـػ ىحه القػة بالتحفع أو قادمة مغ سمصشة إلى مغ ىحه الدفغ ذـا
، وتكسغ (3)عمى حسػلتيا، وتقػـ بالتحقضق مع كل مغ كاف عمى متغ ىحه الدفضشة

                                  
(1) Reg. Nic. IV, nos. 6784-6788,p.901, Reg.Bon.VIII,Tome I, no.2338, 

p.926, Tome II, no. 2397, p. 7, Reg. Cle.V, Tome II, nos. 2987, 2994, pp. 

153, 166.  

َِِن ػ٠ِ حُظـخٍ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رخُظزخىٍ حُظـخ١ٍ ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي رٌَ٘ ٓزخَٗ  (2) حٌُٔ٘ي٣ٍٕٞ حْٓ أ١ُ

خ ػ٠ِ حألكَحى ح٣ٌُٖ ًٛزٞح ك٢  أٝ ٖٓ هالٍ ٝٓطخء ٤ُْ ٌٛح ٛئالء حُظـخٍ  ٓؼ٤شكو٢، رَ أ٠٣ 

ٝهيٓٞح حُؼٕٞ ُْٜ ٓؼَ حُويّ ٝحٌُظخد ٝحُؤخٝٓش، ًٌُٝي أ١ ٗوٚ ٣ََٓ ِٓؼ خ ٓغ حُظـخٍ رٜيف 

حٌُٔذ، أٝ ٣وّٞ ربٓيحى حُظـخٍ رخألٓٞحٍ، ك٠ال  ػٖ ٛئالء ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ٓظٖ ٌٛٙ حُٔلٖ حُظ٢ 

خ حُ٘ٔخء اًح ٓخ طزلَ ا٠ُ حُٔٞحكَ حُٔٔ ٤ًِٞش، ُْٝ ٣وظَٜ حألَٓ ػ٠ِ حَُؿخٍ ٝكيْٛ، رَ َٗٔ أ٠٣ 

 Odena,T., "De Alexandrinis" "ELهٖٔ روَم حُلظَ حُٔلَٝٝ. ٍحؿغ 

Comercioprohibido con los Muslmanesyelpapado de Avinondurante la 

primeramitad del siglo XIV", in AEM, Vol.10,1980,pp. 240-243. 

ك٢ ٗطخهٜخ، ٣ٝظْ  خء٤ُٔ٘حح٤ٌُٔ٘ش حُظ٢ ٣وغ ًخٕ حُظلو٤ن ٣ظْ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ رٔؼخٝٗش حُِٔطخص  (3)

ٓٔخثِش ًَ ٖٓ ًخٕ ػ٠ِ ٓظٖ حُٔل٤٘ش ٖٓ رلخٍس ٝأكَحى، ًٌُٝي َٓحؿؼش ٓـالص كٔخرخص حُز٠خثغ 

 ,Reg. Cle.V, Tome IIIحُٔلُٔٞش ػ٤ِٜخ. ٣ُِٔي ػٖ ح٤ٌُل٤ش، ٝٗٔخًؽ ػٜ٘خ. ٍحؿغ:

nos.7118-7119,pp.241-242;Odena, De Alexandrinis, p. 253, 

 .23ٙ حُلٜخٍ، دمحم حُِحَٓ،
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األوروبية، وليذ قبل  أىسية ىحه اإلجخاءات عشج عػدة الدفغ إلى السػاني
الدػاحل األوروبية؛ ألف العجيج مغ ىحه الدفغ كاف يسكشيا أف تخفي  مغادرتيا

ا حخبية وجيتيا الحؿيؿية ، وعشج ثبػت (0)عشج اإلبحار حتى لػ كانت تحسل سمعا
في  تسثمتعقػبات عمى السخالفضغ اإلدانة كاف تفخض 

Excommunicationالكشديالحخمان
، والغخامات السالية التي أقخت في (9)

"ال يتع العفػ مغ الحخماف السجامع الكشيدية، ومخاسع البابػات التي نرت عمى: 
أو مغ  بدفشوإال إذا ما ق ِجـ مبمغاا يعادؿ ؾيسة الدمع التجارية التي تع نقميا 

، وكانت تمظ الغخامات السفخوضة في حالة االتجار في الدمع التقمضجية (3)مػانيو"
تجفع إلى الدمصات العمسانية التي يتبعيا مختكب السخالفة، بضشسا تمظ التي تفخض 

ج أف ؾيستيا كانت بض(4)تجفع مباشخةا إلى البابػية يةبالحخ الدمع للتجار في نتيجة
ػاؿ التي ثع استثسارىا مغ مائع واألزفتارة قجرت بكل الب ،متغضخة مغ آف آلخخ

قبل السخالف في رحمتو مع سمصشة السساليظ وتارة أخخى قجرت بشرفيا وثالثة 
، (5)والخسذ بالشدبة لمشداء ،جاؿبخبع الخبح الشاتج عغ ىحه الخحمة بالشدبة لمخ 

                                  
(1) Odena, De Alexandrinis, p. 253.                                                                   

   

ػوٞرش حُلَٓخٕ ح٢ٌُٔ٘، ٛٞ كٌْ ٣ٔ٘غ حُلخًْ ٖٓ ٓٔخٍٓش ٝظخثق كٌٔٚ أٝ طل٣َْ ٓٔخٍٓش  (2)

، ٍٚٗٞ حُي٣ٖ كخ١ّٞ، حُظخ٣ٍن ح٢٤ُٓٞ ك٢ أٍٝر -:حُؼزخىس ك٢ ٌٓخٕ ٓؼ٤ٖ ٝهؼض ػ٤ِٚ حُؼوٞرش. ٍحؿغ 

 (.2، كخ٤ٗش)62ـ،1212ٛؿِء، ىحٍ حُلٌَ، ىٓ٘ن، 2

ًخٕ ٣ظزغ ػوٞرش حُلَٓخٕ ح٢ٌُٔ٘ كويحٕ حُلوٞم حُٔي٤ٗش ٝحُلَٓخٕ ٖٓ ٗـَ حُٞظخثق ح٤َُٔٓش  (3)

ح ٌُِٔٛذ   ٝ ٝكوي حُلن ك٢ ح٤َُٔحع، ٝػيّ حُويٍس ػ٠ِ حُو٤خّ رؤػٔخٍ طظؼِن رخُ٘ٞحك٢ حُي٤٘٣ش، ٣ٝؼظزَ ػي

 ,.Thomas,G.Mغ: حٌُخػ٢ٌ٤ُٞ ٝػزي ح ُٖٔ ٣وزٞ ػ٤ِٚ أػ٘خء ه٤خٓٚ رٌٜح حُؼَٔ ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي. ٍحؿ

Diplomatarium Veneto. LevantinumsiveActa et Diplomata res 

VenetasGraedosAtquelevantis Ill ustrantia A 1300-1454, 2Vols.,Venice, 1880-

1899, Vol. I,nos.10,pp.20-21; Angeles, la Corona,p 276. 

(4) Odena, De Alexandrinis, pp. 253,289. 

(5) Reg.Nic. IV, nos. 2199, 6789, pp.388,901; Reg. Bon. VIII, Tome I, no. 

2338, p.926, Tome II, nos. 2397,3109, pp. 8, 434; Reg. Ben. XI, no. 1101, 
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وما  ،ولعل ذلظ مخجعو إلى وضعية السخأة في السجتسع األوروبي في تمظ الفتخة
وحقػقيا في اإلرث  ،ووضعضتيا داخل السجتسع ،يقع عمضيا مغ حقػؽ وواجبات

شبقاا لصبيعة العرخ؛ فزلا عغ أف اشتغاؿ السخأة بالتجارة لع تكغ ندبة كبضخة في 
تمظ الفتخة، واقترخ دورىا عمى االقتراد السحمي الستسثل في الدراعة واالشتغاؿ 

 بالحخؼ الرشاعية الرغضخة والتجارة في األسػاؽ السحمية.
ب األحياف يعػد إلى شبيعة الطخوؼ وكاف التفاوت في ؾيسة الغخامة في أغم

التي تعيذيا الدمصة الجيشية نفديا، فحضشسا تصفػ عمى الدصح فكخة أو دعػة لحسمة 
في فخض تمظ الغخامات دوف تقجيع أية تدييلت وذلظ  صمضبية تتذجد البابػية

 معسمةالسد حمملخدع الخاغبضغ في التجارة مع سمصشة السساليظ، ولتػفضخ الجعع السالض
عمى متغ الدفغ  ارة والعاممضغبحالفقج فخضت عمى  ،، وليذ ىحا فقط(0)مياؾيا

 تقاضػىا ت سياسة التذجد البابػي بأف يقػمػا بتقجيع كل السبالغ التيالتي انتيك
، غضخ أنو في (9)كخواتب إباف الخحمة بعج أف يقتصعػا مشيا ما يكفي لسعيذتيع

غ قخار الحخماف والغخامة لفضغ مقامت البابػية بسدامحة بعس السخا نادرة حاالت
، وتمظ الغخامات لع تكغ لتدقط بػفاة السػقع عميو العقػبة؛ بل كانت حقاا (3)ةالسالي

 .(4)عمى ورثتو تجفع مغ السضخاث
                                  

p.660; Reg. Cle. V, Tome II, no. 2994,p.166; Angeles, la Corona,p.276. 

(1)Reg. Cle.V, Tome II, no. 2994,p.166; Angeles, la Corona, p.276; 

 .24، ٙ:حُلٜخٍدمحم حُِحَٓ، 

ح١ٌُ أؿزَ ، BaniheriisArnald deؿخء ٓؼخال  ٌُٜح رلخٍ هطال٢ٗ ٣يػ٠ أٍُٗٞي ى١ رخ٣َ٤ْٜٗ  (2)

ٖٓ هزَ حُزخرخ ٣ٞؿ٘خ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼ٣َٖ٘ ػ٠ِ ٍى حَُٝحطذ حُظ٢ طوخٟٜخ أػ٘خء ٍكِظٚ ك٢ ػخّ 

 .Odena,De Alexandrinis,p.268ّ.٣ُِِٔي ٍحؿغ:1316

خ ٌُُي ٓخ كيع ك٢  (3) ك٤٘ٔخ هخّ حُزخرخ ؿ٣َـٍٟٞ حُلخى١ ػَ٘  ،1316ّؿخء ًٗٔٞؿ 

GregoryXI(1311-1311).ّ  ٖٓ ٖحطٜٔٞح ر٘وَ ِٓغ  أ٤٘٤ٍٓش حُٜـَٟرٔٔخٓلش ػالػش ٤ٔٓل٤٤

ٌُٕٞ  ،كَر٤ش ٖٓ كٞٝ حُزلَ حألٓٞى ا٠ُ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي ٖٓ حُلَٓخٕ ىٕٝ ىكغ ؿَحٓش ٓخ٤ُش

 .Housley,The Avignon, p.208ٓلْٜ٘ هي طلطٔض ٝكويٝح ًَ ٢ٗء. ٍحؿغ: 

إٔ ٣يكؼٞح حُـَحٓش  ،ح١ٌُ ٣ؼزض حٗظٜخًٚ ٤ُٔخٓش حُظ٘يى حُظ٢ طظزؼٜخ ،ُوي حُِٓض حُزخر٣ٞش ٍٝػش حُٔظٞك٢ (4)
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فقج كانت  ،وتعج ىحه الغخامات مرجراا ىاماا مغ مرادر الجخل البابػي 
 حسلت تدتخجـ في دعع السخصصات الرمضبية التي كانت تخمي إلى تجيضد

ىجفيا القزاء عمى القػى اإلسلمية في الذخؽ والغخب عمى حج سػاء، وكحلظ 
 ،السديحضضغ لجى القػى اإلسلمية وفجاء األسخى ،األغخاض الخضخية لمكشيدة

، (9)وتغصية نفقات رجاؿ الجيغ،(0)واستخجـ جدء مشيا لجعع نفػذ البابػية في إيصاليا
غضخ أف األمخ قج تغضخ مع التدايج  ،محة إال البابا نفدوولع يكغ ألحج حق السدا

وانتذارىع، فأصبح مغ العدضخ عمى  الكبضخ في أعجاد السخالفضغ لدياسة التذجد
ا فسغ ىشا بجأ في مشح تفػيس بيحه الرلحيةلعجد  ،البابا الؿياـ بيحه السيسة مشفخدا

باف والسبذخيغ والجباةرجاؿ المغ  أنحاء الحيغ انتذخوا في مختمف  ،جيغ والـخ
حق  -مغ قبل البابا -لمؿياـ بيحه السيسة حاممضغ معيع مخاسيع تكميفيع ،أوروبا

 .(3)مدامحة السخالفضغ في دوائخىع
إال أف القػى  ،خض سياسة التذجدورغع ىحا التذجد مغ قبل البابػية في ف

تجارتيا  التجارية األوروبية كاف لجييا مغ السرالح الحضػية ما يجفعيا إلى مػاصمة

                                  
ٖٓ ح٤َُٔحع كظ٠ ٣لَ حُٔظٞك٢ ٖٓ هَحٍ حُلَٓخٕ، ٣ٝلن ُْٜ حالٗظلخع ربٍػٚ. ٍحؿغ: 

Reg.Bon.VIII,Tome II, no.311,p.435;                                                      

Reg.Ben. XI, no. 1234,pp.761-762. 

 Housley,N.,TheItaianCrusades the papal:ػٖ َٛحػخص حُزخر٣ٞش ك٢ ا٣طخ٤ُخ. ٍحؿغ (1)

Angevin Alliance and the Crusades against Christian lay powers1254-

1343,Oxford& New York,1982. 

               .Housley,The Italian,pp.174-190:ػٖ ٜٓخىٍ حُيهَ حألهَٟ ُِزخر٣ٞش ٍحؿغ(2)

 .Reg.Nic. IV,nos.2199,6789,pp.388, 901-902; Regٝػٖ ٜٓخٍف ٌٛٙ حُـَحٓخص ٍحؿغ:

Bon. VIII, Tome II, no. 3111, p.435; Reg.Ben XI,nos. 86,1101,pp.85,660; Reg. 

Cle.V, Tome II, no.2994, p.166. 

ُزط٣ََى ر٤ض حُٔويّ كن ٓٔخٓلش أٍرؼ٤ٖ  ،1322ّق حُزخرخ ٣ٞك٘خ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼ٣َٖ٘ ك٢ ػخّ ٓ٘ (3)

خ  ٜ الٓظويحّ ٌٛٙ  ؛أػ٘خء ٍَٓٝٙ روزَٙ خُوزخٍٛشٖٓٔ هخٓٞح رخٗظٜخى هَحٍحص حُزخر٣ٞش ٓ٘ ،ٗو

 ـط٤ش ٗلوخطٚ أػ٘خء اهخٓظٚ رز٤ض حُٔويّ. ٍحؿغ:حألٓٞحٍ ك٢ ط

Odena, De Alexandrinis, p. 257. 
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أوؿ مغ تحجى سياسة البابػية خاصة بعج كانت Aragonسسمكة أراجػف ،فالسخبحة
التى عخفيا التاريخ باسع" أحجاث صمػات ،(1)ـ1929عاـ األحجاث  الخصضخة 

 Sicilian Vespersالرقميةالعذية 
سارعت في عيج ممكيا جيسذ ؛ لحا (9)

بإبخاـ معاىجة تحالف مع الدمصاف األشخاؼ ( ـ.1924-1924)Jeams IIالثاني 
بشػدىا استسخار العلقات التجارية كاف مغ بضغ  ،ـ1929خمضل في بجايات عاـ 

مغ القخارات الستعمقة بالغخامات  ةد الكبضخ اعجاأل، ويؤكج ذلظ (3)بضغ الجولتضغ
ويأتي دليلا عمى استسخار  ،التي وقعت عمى رعايا تابعضغ لسسمكة أراجػف  ،السالية

-Peter IV (1116بصخس الخابع  يا، وفي عيج ممك(4)تمظ العلقات التجارية
                                  

ٖٓ  خظِٝؿ  ّ(، ألٕ رطَّ ًخ1215ٔٗ-1261ِٓي أٍحؿٕٞ)  Peter IIIرطَّ حُؼخُغريأ حُؼيحء ر٤ٖ  (1)

ّ(، حٌُٟ هظَ ػ٠ِ ٣ي 1265-1251ِٓي ٛو٤ِش ) Manfredحر٘ش ٓخٗل٣َي   Constanceًٞٗٔظخْٗ 

كزَح٣َ  Benevento  26ك٠ ر٘ل٤ظٞ (، Charles of Anjou1226-1215(ٗخٍٍ أف أٗـٞ

ٌٞٗٔظخْٗ ٌِٓش ٝحٗل٤خُ حُزخر٣ٞش ُٜخُق ٗخٍٍ ك٠ ٌٛح حَُٜحع، ٌٝٓ٘ طِي حُِلظش ٗٞىٟ ر ّ،1265

، حٓلن ػز٤ي  -ٍحؿغ:حَُٜحع ػٖ ٌٛح ٜو٤ِش، ٝأٛزق رال١ ُٝؿٜخ ٓالًح  ُِلخ٣ٍٖ ٖٓ ٛو٤ِش. ُ

،  ّ(،ىحٍ حٌُظذ، ر٤َٝص، ىص، 1212 -1261حُيُٝش حُز٤ِٗط٤ش ك٠ ػَٜ ٤ٓوخث٤َ رخ٤ُُٞٞؿْ )

 .113-112ٛـ 

 Villani,G.,VillanisChronicle Being Selections:ٖ أكيحع ٌٛٙ حُؼٍٞس: ٍحؿغػ (2)

From the First Nine Books of the Chronicle Fiorentine of Giovanni 

Villani, trans. E. Rose, London, 1906,pp.267-268;Primat, Chronique de 

Primat, traduite par Jean du Vignay, RHGF, Tome XXIII, p.101;   

Ranciman, S., The Sicilian Vespers, Penguin Book, Cambridge University 

press, 1960. 

(3) Alarcon, Y.S.M.A. and Garc, A. de Linares, R., Los 

DocumentosArabesDiplomaticos delArchivo de Lacorona de Aragon, 

Madrid, 1940, no.145, pp. 336-388;                                                              

                      

ر٤زَّ  ؛26-66 ـ، 14ّٛ، ؽ1263ؿِء، حُوخَٛس، 14ٛ٘خػش حإلٗ٘خء،  حُوِو٘٘ي١، ٛزق حألػ٠٘ ك٢

 . 211ـ، 2ٛحُيٝحىحٍ، ُريس حُلٌَس ك٢ طخ٣ٍن حُٜـَس، طلو٤ن ُر٤يس ػطخ، ؿيٙ، ى ص، ؽ

 Atiya, A.S., Egypt and Aragon Embassies and:ػٖ حٓظَٔحٍحُؼالهخص ٍحؿغ ىٍحٓشٝ

Diplomatic -Correspondence between 1300 and 1330 A.D., Leipzig, 1938. 

ؿ٤َ أٗٚ حػظٔي ػ٠ِ ٓخ ًًَٙ حُٔئٍم  ،ُْ ٣ٔظطغ حُزخكغ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗٔوش ٖٓ ٌٛٙ حُوَحٍحص (4)
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بمغ الشذاط التجاري ذروتو مع سمصشة السساليظ، وذلظ بعج اتخاذ السمظ  ،ـ(1122
خالفي قخارات البابػية مغ ػقف كافة الجعاوى القزائية السجنية ضج مقخاراا ب

، وذلظ رغبة لصمبات  رعاياة، واالمتشاع عغ قبػؿ مثل ىحه الجعاوى مدتؿبلا
 استرجارالحي دفع مبمغاا كبضخ مغ أجل ، Barcelonaمجمذ مجيشة بخشمػنة 

مغ السمظ، الحي زاد في األمخ بإعلنو عجـ مياجسة التجار أو ىحا اإلعلف 
، وعمى الشدق (0)تمظ التي يبحخوف بيا إلى السػاني السسمػكية ،بزائعيعمرادرة 

 التي ضيخت بيا دعاوى قزائية تفضج Marseilleمارسميا  ذاتو سارت مجيشة
ذلظ  ح، ويخج(9)يتاجخ في أسػاؽ اإلسكشجرية مشح عذخيغ عاماا ىابػجػد أحج تجار 

ـ، وبخز ىحا الجور جمياا 1199وجػد فشجؽ لتجار مخسميا في اإلسكشجرية مشح عاـ 
عجيج مغ الالحي شيج  ،في بجايات العقج الثالث مغ القخف الخابع عذخ السيلدي

وىي  ،إلى اإلسكشجرية رسميااالتي قامت بيا الدفغ التجارية مغ م ،الخحلت
 .(3)مغ تجار مجف جشػب فخندا كثضخوعمى متشيا  ،محسمة بالبزائع

فقج بجأت  ،فقج اختمفت عغ سابقضيا ،جشػاعغ أراجػف ومارسميا؛ أما عغ ىحا 
مؤيجة لدياسة التذجد، وأبجت إلتداماا ندبياا، فػقعت غخامة مالية عمى مالكي شخكة 

لسخالفاتيا لسخسػـ البابا نيقػالا الخابع، وكثضخاا مغ  ،الجشػية Lecariلضػكاري 
، غضخ أف ىحا (4)سػاقف األخخى التي سانجت فضيا البابػية ضج قػى تجارية أخخى ال

                                  
 .Ashtor, Levant Trade, pp. 21, 36-37.أٗظٍٞ ك٢ ىٍحٓظٚ

 ;Housley, N., The Avignon, p. 203.262-261، ٙ:2ٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ (1)

(2) Baratier&Reynaud, Histoire du commerce de 

Marseille,IITomes,Paris,1951, Tome II, p.209. 

(3) Baratier& Reynaud, Histoire, pp.221-222;Ashtor, Levant,p. 52; 

 .264-263 ـ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ

ٛٞ حُ٘وٚ ٗلٔٚ ح١ٌُ ىهَ ك٤ٔخ رؼي - TedisioDoriaهخّ رؼٞ حُـ٣ٞ٘ش ٣يػ٠ طي٣ِ٣ٞ ى٣ٍٝ خ  (4)

رٜٔخؿٔش  ،ك٢ أٝحهَ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ -ك٢ هيٓش حُزخر٣ٞش Manuel Zachariٓغ ٓخ٣َٞٗ ٣ًَُخ 

اكيىخُٔلٖ حُظخرؼش ُٔي٣٘ش ر٤ِح أػ٘خء ػٞىطٜخ ٖٓ حإلٌٓ٘ي٣ٍش ر٘ل٘ش ػ٤ٔ٘ش، ٝػ٠ِ ٓظٜ٘خ طـخٍ ٖٓ ر٤ِح 
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 الخػؼ مغ قخارات الحخماف الكشدي التي كاف ترجرىا–األمخ لع يدتسخ شػيلا 
إذا لع تكغ لجييع القجرة عمى تحسل  -بحق كل مغ يعري أوامخىاية البابػ 

ا في إنذاء إدارة عخفت التذجد، فبجأو دياسة لالخدائخ التي جمبتيا عمضيع مدانجتيع 
RobarieOfficiumبإسع إدارة السشيػبات 

لتمقي شكاوى التجار الحيغ ، (0)
تعخضػا لمقخاصشة الجشػيضغ، وتعضج ليع بزائعيع التي فقجوىا أياا كانت جشدياتيع 

نتيع؛ مسا كاف سبباا لمحج مغ نذاط القخاصشة الجشػية الحيغ كانػا يتحرعػف أو ديا
عجيج مغ التجار األوروبضضغ عمى نقل الدمع ال، وتذجيع (9)ضح قخارات البابػيةبتشف

ويبجو أف التجار الجشػيضغ أنفديع استغمػا وجػد تمظ ، (3)الحخبية إلى السساليظ
فخخقػا قخارات البابػية، فكانت محرمة السخالفضغ كبضخة، مسا دفع  ،اإلدارة

بأف  ،ـ1134الحادي عذخ في عاـ الدمصات الجشػية أف تصمب مغ البابا بشجكت 
يدسح ليؤالء الخارقضغ لقخاراتو بالحرػؿ عمى الغفخاف بعج دفع الغخامة السالية في 

قخارات ل، ومسا يؤكج خخؽ الجشػيضغ (4)بجالا مغ تجذع عشاء الحىاب إلى روما جشػا
Hospitallersسبتارية البابػية ؾياـ اال

حجى الدفغ الجشػية، وىي في إسخ أب(5)
                                  

٤ِٜخ حٓظ٘خى ح ُوَحٍحص حُزخر٣ٞش حُظ٢ طـ٤ِ ، ٝؿ٤َٛخ، ٝحٓظ٠ُٞ ػNarbonneٝٓخ٤ٍِٓخ ٝٗخٍرٕٞ 

ٔ خ رخُٔظخؿَس ٓغ حُٔٔخ٤ُي، ٣ٜٝزق ػزي ح ُٖٔ هزٞ ػ٤ِٚ.  ٜٓخىٍس ر٠خثغ أ١ طخؿَ ٠ُ٣ز٢َ ٓظِز

                                       .Baratier and Reynaud, Histoire, p. 208 -٣ُِِٔي ٍحؿغ:

ح٣ٌُٖ طؼَٟٞح ُِٜ٘ذ ػ٠ِ  -أ٣ خ ًخٗض ؿ٤ٔ٘خطْٜ أٝ ى٣خٗظْٜ–ٍ ًخٗض ٌٛٙ حإلىحٍس طوّٞ رظؼ٣ٞٞ حُظـخ (1)

٣ي حُوَحٛ٘ش حُـ٣ٞ٘ش ػٖ حأل٤ٗخء حُظ٢ ٜٗزض ْٜٓ٘ ٣َٗطش أال طٌٕٞ كٌٞٓخطْٜ ك٢ كَد ٓغ ؿ٘ٞح، 

 :ٍحؿغػ٠ِ طلي٣ٜخ أٝ ٍكٞ هَحٍحطٜخ. حُوٞس ٓخ ُْ ٣ـَإح أكي ًٝٝخٕ ٌُٜٙ حإلىحٍس ٖٓ حُٔطٞس 

(2) Adam G., De Modo, pp.526-528;Pryor, J.H., Geography, Technology, and 

War, Studies in the Maritime History of the Mediterranean (649-1571), 

Cambridge, 1992, p. 145. 

 .31ـ، ٛحُلٜخٍدمحم حُِحَٓ،  (3)

(4) Ashtor, Levant, pp.19-20. 

ح٣ٝش، ؿ٤َ إٔ ٗ٘خ١ٜخ يهزَ اٗ٘خء ؿٔخػش كَٓخٕ حُحالٓزظخ٣ٍش ْٛ ؿٔخػش ى٤٘٣ش ٖٓ حُلَٓخٕ أٗ٘جض  (5)

ح٣ٝش، ٌُٜٝ٘خ ًخٗض أٟؼق ٗؤٗ خ ٜٓ٘خ. ٣ُِِٔي ػٖ يحُؼ١ٌَٔ ُْ ٣زيأ اال رؼي اٗ٘خء ؿٔخػش كَٓخٕ حُ

ٗ٘ؤس ٌٛٙ حُـٔخػش ٍحؿغ ىٍحٓظ٤ٖ ػَر٤ظ٤ٖ ٛٔخ: ٜٓطل٠ حُل٘خ١ٝ، ؿٔخػش كَٓخٕ حالٓزظخ٣ٍش 
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Brindisiشخيق عػدتيا مغ اإلسكشجرية، وقامػا بإرسائيا في مضشاء بخنجيدي 
(1) ،

وقامػا بإبلغ البابا كمسشت الخامذ بحلظ الحي ما لبث أف أمخ السخترضغ مغ 
Naplesونابػلي  جشػارجاؿ الجيغ في 

، وبخنجيدي بالتحقضق في ىحه الػاقعة (9)
معخفة األفخاد الحيغ أ ديشػا بانتياؾ قخارات البابػية في نصاؽ وتحخي الجقة في 

اىع بالتػرط لدساحيع لخعاي جشػا، فزلا عغ تػجيو المػـ لمدمصات في (3)دوائخىع
في ترجيخ الدمع الحخبية لدمصشة السساليظ، وؾياميع بخصف أشفاؿ مديحضضغ 

وعمى ما يبجو أف ،(4)وبيعيع لدمصشة السساليظ رافعضغ عمى سفشيع شارات السدمسضغ

                                  
-423ّ/1221-1122حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش ) ٝىٍٝٛخ ك٢ حَُٜحع ح٤ُِٜز٢ حإلٓال٢ٓ ك٢ ػَٜ

؛ ٗز٤ِش ٓوخ٢ٓ، 1211ؿخٓؼش حإلٌٓ٘ي٣ٍش، -ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس ٤ًِش ح٥ىحد ،ٛـ(621

ّ، 1224كَم حَُٛزخٕ حُلَٓخٕ ك٢ رالى حُ٘خّ ك٢ حُو٤َٖٗ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ٝحُؼخُغ ػَ٘، حُوخَٛس، 

ّ ٛ٘خى ػالع 1221ػخّ لٞٝ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ رؼي ك٤. أٓخ ػٖ ىٍٝ حالٓزظخ٣ٍش 13-15ٙ:

 J. DelavilleLe Reulx, Les:ىٍحٓخص أكيٛٔخ رخُل٤َٔٗش، ٝٛ٘خى حػ٘خٕ رخإلٗـ٣ِ٤ِش

Hospitaliers A Rhodes, Jusqura la Mort de Naillac, 1310-1321, Paris, 

1913;Smith, J., The KnightsHospitaller in the Levant, c. 1070-1309, 

Palgrave Macmillan, 2012;J.DelavilleLeReulx, les Hospitaliers a Rhodes 

(1310-1421) introduction by. Anthony Luttrell, London 1974.                    

                                                                  

ٓئُلٜخ ك٢ ٓـِي ٝحكي طلض  ٝٛ٘خى ٓـٔٞػش ٖٓ حُيٍحٓخص رِؾ ػيىٛخ ػَٕ٘ٝ ٓوخُش ػْ طـ٤ٔؼٜخ ٖٓ هزَ

 ,Luttrell A., The Hospitallers in Cyprus, Rhodes, Greece and the West -ػ٘ٞحٕ:

London, 1978. 

 ،ػخٛٔش اه٤ِْ رَٗي٠ِٟٛٝ٣ ، Brundisiumرَحٗي٣ِ٣ّٞ  ًخٗض ط٠ٔٔ( رَٗي٣ِٟ، ٓي٣٘ش ا٣طخ٤ُش، 1)

؛                   11 ـ،ٍٛكِش ر٤٘خ٣ٖ٤َٓحؿغ: ر٤٘خ٤ٖٓ حُظط٢ِ٤،  .٤ٓٝ٘خء طـخ١ٍ ْٜٓ ػ٠ِ حُزلَ حألى٣ٍخط٢ٌ٤، 

Moore , The penguin, p. 125. 

خ، ٢ٛٝ ػخٛٔش اه٤ِْ ٗخر٢ُٞ  Neapolisٗخر٢ُٞ: ٓي٣٘ش ا٣طخ٤ُش ٢ٛٝ ٗخرُْٞ  (2)  ٔ ، Neapoliهي٣

ٝطزؼي ٓخثش  ،ٝحُٔي٣٘ش حُؼخُؼش ٖٓ ك٤غ حُٔٔخكش ،٢ٛٝ ح٤ُٔ٘خء حُؼخ٢ٗ ك٢ ا٣طخ٤ُخ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ

ح ؿ٘ٞد َٗم ٓي٣٘ش ٍٝٓخ   َ   -:. ٍحؿغRomeٝػالػش ٝطٔؼ٤ٖ ٤ًِٞ ٓظ

Moore, The penguin, pp.539-40. 

(3)Reg. Cle.,V, Tome III, nos, 7118-7119, pp.241-242. 

(4) Reynaldus, Ann. Ecc.ad ann., 1317, Tome XXIV, no. 36, p.60. 
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 ،جشػا بجأت تمعب دوراا كبضخاا في التجارة في الدمع السحخمة مع سمصشة السساليظ
ا لمتاج األراجػني  :فعل لعاممضغ ميسضغ ىساكخد  أف الفتخة نفديا شيجت نذاشاا زائجا

 ياديشوسخ بعج سيصختو في الخبع األوؿ مغ القخف الخابع عذخ عمى جديختي صقمية 
ؾياـ البشجؾية في الذيػر األولى مغ يػ لبابػية لحلظ، أما الثاني فرغع مقاومة ا

بتػؾيع معاىجة تجارية مع الدمصاف السسمػكي في  ،القخف الخابع عذخ السيلدي
فاعتبخ ذلظ داللة واضحة عمى إعصاء األولػية لمسرالح االقترادية  ،مرخ

 والتجارية فػؽ كل اعتبار آخخ.
ة التذجد البابػي وجػد قشرمية جشػية وفشجؽ في ومسا يؤكج اختخاؽ جشػا لدياس

ـ، وكاف ىشاؾ قشرل جشػي مؿيع 1199-1134اإلسكشجرية ؼيسا بضغ عامي 
علقاتيا  واستسخت، Ghisolfo de Ghisolfiؿ٤ُِٝل٢دي ػ ى جضدولفسيد

وبضغ البابا يػحشا الثاني  ايبضشمسا خمق صخاعاا ؛ (0)التجارية مع سمصشة السساليظ
الحي اتيسيع مخاراا وتكخاراا بسداعجة سمصشة السساليظ عغ شخيق تدويجىع  ،والعذخيغ

، وكحلظ دخػليع في صخاع مع (9)والعير معيع في سلـ ةالحخبي دمعوال خقضقبال
في إقشاع  أنصػنضػسبضشػالبعج فذل الدفضخ الجشػي  ،ـ1119االسبتارية بعج عاـ 

عمضيا، فاستذاط غزباا وذىب سبتارية في رودس بتدميع الدفضشة التي ؾبزػا اإل

                                  
ر٤ٖ هٞح٤ٖٗ ؿ٘ٞح حُظ٢ رو٤ض ٓللٞظش ا٠ُ ح٤ُّٞ هخٕٗٞ ٣لَّ رٜلش ٣ًٌَ حُٔئٍم ٛخ٣ي أٗٚ ال ٣ٞؿي  (1)

ٛخ٣ي، طخ٣ٍن     -ػخٓش حُظـخٍس ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي ك٢ ريح٣خص حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١. ٍحؿغ:

 .265،261ـ، 2ٛحُظـخٍس، ؽ 

 Byrne, E. H., Genooese Tradeػٖ طـخٍس ؿ٘ٞح ك٢ رالى حُ٘خّ هزَ ططز٤ن ٤ٓخٓش حُظ٘يى. ٍحؿغ:  

with Syria in the Twelfth Century, AHR, Vol.25, No.2, Jan 1920, pp.191-219. 

(2) Raynald, ann, 1317, Tome XXIV, no. 36, p.60. 

ٝحٓظَٔص حإلٟخكخص كظ٠ ػخّ  ،1314ّحُظ٢ ٗٔن ؿِء ًز٤َ ٜٓ٘خ ػخّ  Pe'raٝكو خ ُوٞح٤ٖٗ 

ُْ ٣لَّ حالطـخٍ ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي اال ك٢ حُِٔغ حُلَر٤ش كو٢ )حُلي٣ي ٝه٘ذ حُز٘خء،  ،1316ّ

 .266، 2ٙؽ طخ٣ٍن حُظـخٍس،ٛخ٣ي،                   -:ٝحألِٓلش ٝحُؼز٤ي ٖٓ حُـ٤٤ٖٔ٘(. ٍحؿغ
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شالباا مشيع الؿبس عمى  (0)في آسيا الرغخى التخكساف  Mentecheسشتذاشصإلى ب
بغدو  عتجار رودس وغضخىع مغ رعايا االسبتارية السػجػديغ في إقميسو وإغخائي

مبمغ خسدضغ ألف  عجفع ليذلكض في مقابل ،جديخة رودس وشخد االسبتارية مشيا
ما يبجو أف ىحا السذخوع لع يخخج إلى حضد التشفضح لرست ، وعمي (9)ديشار ذىبي

السرادر السعاصخة عغ أي صخاع قاـ بضغ التخكساف واالسبتارية في حػض البحخ 
ا عمى استشكار جشػا لدياسة التذجد السفخوضة مغ قبل  الستػسط، ويؤكج أيزا

 .عمى األقل ؼيسا يخز الدمع التقمضجية ،البابػية
سخ عجد مغ أقامػا ب،عشج عػدتيعخ الجشػي ورفاقو غضخ أف سبضشػال الدفض

سقابل فجية بسبضميع إال  لءخيتع إ أف ػاورفز،في عخض البحخفخساف االسبتارية 
االسبتارية لجشػا  يوصػؿ مػفج بعجؼ، عمتػافقة مع رغبة حكػمتي عوجاءت رغبتي

حضث مغ مغ السدؤولضغ، عادوا  اا وانتطارىع ألكثخ مغ شيخ دوف أف يقابمػا أحج
ا  ،جاءوا ورفعػا شكػاىع إلى البابا الحي ما لبث أف أرسل إلى جشػا تعشيفاا شجيجا

وأجبخىع عمى إشلؽ سخاح أسخى االسبتارية دوف دفع فجية، وكحلظ معاؾبة مغ 
غضخ  ،، ولع تحكخ السرادر ىل استجابت جشػا لصمبات البابا أـ ال؟(3)قامػا بحلظ

جشػا بقخارات البابػية تمظ التي تتعمق بالدمع أف ىحا الحجث يؤكج عمى عجـ التداـ 
 فاستسخت في تجارتيا مع سمصشة السساليظ. ،التقمضجية عمى أقل تقجيخ

                                  
طلٌٜٔخ  - ٗـق ك٢ طؤ٤ْٓ آخٍس طًَٔخ٤ٗش ح١ٌُ، MentecheBekريط٘ٔذ ٌٛٙ حألَٓس ا٠ُ ٓ٘ظ٘خ  (1)

ك٢ حُـ٘ٞد حُـَر٢ ٖٓ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ٓٔظـال  كخُش ح٠ُؼق حُظ٢ كِض ريُٝش ٓالؿوش  -أَٓطٚ

 حَُّٝ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١. ٣ُِِٔي ػٖ  ٗ٘ؤس ٌٛٙ حألَٓس ٝىٍٝٛخ ح٤ُٔخ٢ٓ ٍحؿغ: 

 .151-142ُر٤يس ػطخ، حُظَى ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، حُوخَٛس، ى.ص، ٙ:

          ;Housley, The Later Crusades, p.38.261-266، ٙ:2س، ؽ ٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍ(2)

     

(3) Mas-Latrie, M.L., Histoire de Lilte,Tome II, pp.31-33. 
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ـ "بيؤالء 1111ذلظ تشجيج ىشخي الثاني ممظ قبخص في عاـ  حويخج
الحيغ كانػا يذحشػف  -فى محكختة الدالفة الحكخ -السديحضضغ األشخار السديفضغ" 

الخقضق والخذب والحجيج والقار والسؤف والحاجات الزخورية األخخى لمسدمسضغ كسا 
ا جشػياا يحسل الخذب مغ آسيا الرغخى إلى و ذكخ أنو  حخسو قج اعتخضػا قادوسا

صجاه في  دشقل الخقضق مػضػعاا تخدالتصتمدفغ األوروبية يممرخ، وأصبح مشع سفش
وليذ ىحا ،(1)ـ1191ارصة إلى البلط البابػي عاـ بفخاء الؿمحكخة تالية قجميا الد

بةسخ سفضشة جشػية كانت قادمة أو أب -ممظ قبخص -فقط، فقج قاـ إلى مرخ،  ذـا
وحضشسا شالبتو جشػا بخدىا رفع األمخ بخمتو إلى البابا الحي أصجر حكسو في عاـ 

ديشار  133.333بؿياـ السمظ القبخصي بجفع تعػيس لمجشػيضغ قجره  ،ـ1111
ا   ،(9)السزادة لمسمظ عغ شمباتو  مداو  بضدنصي في السقابل يجفع الجشػية تعػيزا

ة لتفادي قخارات خ مة ماكحضوىشاؾ وثيقة تقخ بأف الجشػية كانػا يمجئػف إلى 
الدمع السحخمة إلى تجار  تشقلقامػا بتأجضخ سفشيع التي كانت  ،حضشساالبابػية
ة بعاتوكانت أشيخ الدفغ ، وكانت ىحه الدفغ تخفع الخايات اإلسلمية ،مدمسضغ

الحي أمج ، SeguranoSalvagoألحج تجار الخقضق ويجعى سيجػرانػ سالفاجػ 
فزلا عغ  -قبلمش -مغ الخقضق األبيس، 13.333سمصشة السساليظ بأكثخ مغ 

ية بضغ ، وىحا يعكذ وجػد علقات تجار (3)عجيج مغ شحشات الحجيج واألخذاب
 .(4)جشػا وسمصشة السساليظ شضمة الشرف األوؿ مغ القخف الخابع عذخ السيلدي

مبابػية يجعل لوبشطخة مجققة إلى دور مسمكة قبخص في تبشي سياسة التذجد 
–كػنيا أصبحت السخكد الرمضبي الباقي بالقخب مغ سمصشة السساليظ  بأنياالقػؿ 

                                  
 .112اى٣ز١ٍٞ ر٤ظَٝ، هزَٙ ٝحُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، ٙ  (1)

(2) Raynald, ann 1331, Tome XXV, no. 30 p.27; Mas-Latrie, Histoire de 

Lilte,Tome II,  p.156. 

(3) Adam, De Mode Sarracenos, pp.525-526. 

 ;Ashtor, Levant, pp.48-50.261-261 ـ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ  (4)
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 األولمغ ذلظ الحرار لعاممضغ ىامضغ:كانت مدتفضجة  -مع استثشاء مسمكة أرمضشيا
ىػ أنيا بتصبضق تمظ الدياسة تزعف سمصشة السساليظ، وىي العجو األوؿ ليا 

ىحا العامل كاف يتصمب قػة عدكخية كبضخة  أفتصمع دائساا لمقزاء عمضيا، غضخ تو 
ل مأما العا، تعػزه مسمكة قبخص كانتلتشفضح قخارات البابػية، وىػ األمخ الحي 

ففي ضل انقصاع التجارة األوروبية مع السػانئ  ،فيػ اقترادي بحت الثاني
ا تخز مسمكة قبخص، فقج جعميا ملذاا  اإلسلمية بجت ىشاؾ مشافع واضحة ججا

ة أف غمق السػانئ  ،لمتجار يتدودوف مشيا بكل ما يحتاجػنو ويتاجخوف فضيا خاصا
Famagustaاإلسلمية جعل مغ فاماجػستا 

ألف التجار مدتػدع رئيدي؛  (0)
بحلظ  ،السحمضػف يأتػف بالدمع اآلسضػية ويبيعػنيا إلعادة ترجيخىا إلى أوروبا

وكانت الخدانة السمكية تفخض الزخائب ونتيجة لحلظ جسعػف ثخوة كبضخة، كانػا ي
حياؿ شمب الخجمات اللزمة ليحه  (9)أخح االقتراد القبخصي يتصػر ويددىخ ككل

ا دفعتيا أىجافيا االقترادية إلى استسخار تجارتيا ، وعميو يتزح أف جشػ (3)التجارة
مع سمصشة السساليظ بذكل مباشخ وغضخ مباشخ، واستغمت كافة الػسائل لمحفاظ 

                                  
كخٓخؿٞٓظخ: اكيٟ ٓيٕ حُـ٘ٞد حَُ٘ه٢ ُـ٣َِس هزَٙ، ظِض ١ٞحٍ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ح٤ُٔ٘خء  (1)

ٛ ش ك٢ ػَٜ أَٓس ٣ُُٞـ٘خٕ، ٝأٛزلض حُ ًَِٔ حُظـخ١ٍ حألٍٝ رؼي ٓو١ٞ حَُث٢ٔ٤ ُِـ٣َِس هخ

ػٌخ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ٛـَس ًؼ٤َ ٖٓ حٌُٔخٕ ا٤ُٜخ، أٓخ ح٥ٕ ك٢ٜ ٓي٣٘ش ٛـ٤َس رٜخ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔزخ٢ٗ 

  -حُوي٣ٔش حُٜٔيٓش، ًٔخ كويص أ٤ٔٛظٜخ حُظـخ٣ٍش. ٍحؿغ:

٤١خٕ، ًَِٓ َٝد ح٤ُِٜز٤ش، ص. دمحم ٤ُٝي حُـالى، َٓحؿؼش ٓؼ٤ي ل، حُوالع أ٣خّ حُكُٞلـخٗؾ َُٓٞ. ك٤ِ 

 .122-121ّ، ٙ: 1212، ىٓ٘ن، 1حُيٍحٓخص حُؼ٣ٌَٔش، ١ 

إٔ ُٝحٍ ٌِٓٔش هزَٙ ك٢ كظَس كٌْ ١َ٘ٛ حُؼخ٢ٗ ٤ٛٝٞ حَُحرغ  ١ٍٞ٤راى٣ًٌَٝ حُٔئٍم ر٤ظَ  (2)

HughIV (1324-1352٣ٜ٘يٝح ػ٠ِ حُظ٘ٞع ح٠ُوْ ُِظـخٍس )،  ،حُظ٢ ًخٕ ٣ظْ طيحُٜٝخ ٛ٘خى

ٝطٜ٘ي ًٌُي حُؼِٔش ػ٠ِ كَس طيكن حُل٠ش ا٠ُ حُـ٣َِس، ًٔخ إٔ ح٥ػخٍ حُٔؼٔخ٣ٍش حُزخه٤ش، ٝحُظ٢ 

. حُِٔىَٛطٔؼَ ى٤ُال  اٟخك٤ خ ػ٠ِ حالهظٜخى  كخٓخؿٞٓظخ٣َؿغ طخ٣ٍوٜخ ا٠ُ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ ك٢ 

 2حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش،  أًٔلٍٞى ٣نٟٖٔ طخٍ ،1662ّ-1221، حَُ٘م حُالط٢٘٤  ىر١ٍٞ٤ح-ٍحؿغ:

، 1حًَُِٔ حُو٢ٓٞ ُِظَؿٔش، حُوخَٛس، ١  ،، ص هخْٓ ػزيٙ هخْٓؿٞٗخػخَٗح٤ٔٔ٤ِ٣غؿِء، طل٣ََ 

 .213 ـ، 2ٛ، ؽ 2112

 .113 ـ، هزَٙ ١ٍٞ٤ٛراى (3)
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عمى ىحا الشذاط، وذلظ عمى ما يبجو نتيجة حتسية لمطخوؼ الدياسية السحيصة 
وحػض  ،بيا، فسا لبثت أف أنيت صخاعيا مع البشجؾية في شخؽ البحخ الستػسط

حتى دخمت في صخاع مع مسمكة قبخص وفخساف االسبتارية في  ،بحخ األسػدال
وليذ ىحا فقط، فقج دخمت في صخاع مع أسخة أنجػ في صقمية انتقمت  ،رودس

 .السيلدى الشرف الثاني القخف الخابع عذخ شغلمشو إلى صخاع مع بخشمػنو 
تيا بدمصشة أما إذا ما انتقل الحجيث عغ البشجؾية فل يحق القػؿ أف علقا

السساليظ قج انقصعت في الفتخة عقب استخداد عكا آخخ السعاقل الرمضبية في بلد 
رغع صست السرادر في تمظ الفتخة، وكحلظ تححيخات الدشاتػ البشجقي في  ،الذاـ
السساليظ، مغ استئجار أية سفضشة واإلبحار بيا إلى مػانئ سمصشة  ،ـ1921عاـ 

يحطخ عمى البشادؾية تدويج السساليظ  ،ـ1929في وأتبع ذلظ بقخار مذابي
تجاه  -كػنيا جدء مغ الغخب األوروبي–، وربسا كاف ذلظ رد فعل (0)بالخقضق

ناراا  جتياتذتعلدلمبابػية التي إرضاءا سمصشة السساليظ الستخدادىا عكا، وكحلظ ربسا 
سمصشة  آسخفى الذاميأو لػقػع رعايا بشادقة أو سفغ  بدبب ما حجث في الداحل

 ساليظ نتيجة لألحجاث العدكخية في عكا.الس
ىػ الكدب  -الحى البجيل عشو –كاف الدبب فالبشادقة كاف ىجفيع األوؿ  اأيو 

، ويكفي أف (9)السادي، ولع يعشيع الباعث الجيشي إال بالقجر الحي يحقق مرالحيع
                                  

                               ;111Ashtor, Levant Trade, p.17-22 ـػلخف ٛزَس، حُؼالهخص ٛ(1)

ٛ٘خى ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش طوغ ك٢ ٓخثش ٝػالػش ٝػ٣َٖ٘ ٛللش طظ٘خٍٝ رخُظل٤َِ ٝحإلكٜخء حُل٤ُٞخص حُظ٢       

 -ؿخءص طلض ػ٘ٞحٕ: ،ى١الط٘خُٝض ػالهش حُز٘يه٤ش رخ٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ا٠ُ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ح٤ُٔ

The Venetian Republic and Islam betweenCrusading Fervor and Realpolitik 

(9th–13th centuries). 

ػ٘يٓخ ًخٗض حُٔيٕ حإل٣طخ٤ُش طِظِّ روَحٍحص حُزخر٣ٞش رظل٣َْ حُظـخٍس ٓغ َٜٓ، ًخٕ ٣َ١ن حُظـخٍس  (2)

طـخٍ حُز٘يه٤ش ٝؿ٘ٞح َٓطزط خ رلٌخّ حُؤط٘ط٤٘٤ش ٝٓظٞهل خ ػ٠ِ  كع٣ظلٍٞ ا٠ُ حُؤط٘ط٤٘٤ش، ًٝخٕ 

ٝرلٔذ ؿ٤ٔ٘ش حُـخُْ ػ٠ِ حُؼَٕ طظٔظغ حأل٠ُٝ ، ٣ٞٗخ٤ٗشخٗض ؿ٤ٔ٘ظْٜ حأل٤ِٛش الط٤٘٤ش أّ ٓخ اًح ً

٤ٗٞٓخ. ١. ٛخٝ، ك٢ ١ِذ حُظٞحرَ، ص دمحم     -أٝ حألهَٟ رخٓظ٤خُحص هخٛش أٝ طلَّ ٜٓ٘خ. ٍحؿغ:

 .43 ـ، 1251ٛػ٣ِِ ٍكؼض، َٓحؿؼش دمحم حُ٘لخّ، حُوخَٛس، 
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 Siam"شعارىع السذيػر آنحاؾ كاف "لشكغ بشادقة ثع بعج ذلظ مديحضضغ" 

Veneziani poi Christiani"(0) ؛ لحا سعت مع البجايات األولى لمقخف الخابع
ففي عاـ  ،عذخ السيلدي إلى استسخار تجارتيا مع سمصشة السساليظ

إلى  Guido de Canaliوصل سفضخ بشجقي يجعى جػيجودي كانالي (9)ـ1139
( في واليتو الثانية، 1132-1924/1122-1922بلط الدمصاف الشاصخ دمحم )

ا  سعى تأكضج االمتيازات التجارية الخاصة بالبشجؾية التي مشحيا ليع مغ قبل لجاىجا
وسسح ليع بػجػد قشرل في ،(ـ1923-1922)السشرػر سيف الجيغ قلووف 

كسا تشازؿ  ،Francesco de Canaleاإلسكشجرية يجعى فخنذضبدكػ دي كانالي 
تع أسخه في  عغ نرف إيخادات الجسارؾ عغ بزائع البشجؾية ؼيسا يعادؿ ما

، وىحا يؤكج بسا ال يجع مجاالا لمذظ حخص البشجؾية عمى (3)ـ1921الدفضشة 
فخبسا قاـ  ،مقزية الرمضبية، وإف كافلمرالحيا التجارية أوالا دوف التصخؽ 

وعجـ اشتخاكيع في السزايقات التجارية التي بجأت مع بجايات  ضجىعضبتحالدمصاف 
 .ىحا القخف 

 
فقج تعيجت البشجؾية بأف يدتسخ تجارىا في جمب الدمع التي  ،فزلا عغ ذلظ

في الػقت نفدو يدسح  ،تجخل في نصاؽ التحخيع مغ البابػية خاصةا الدمع الحخبية

                                  
" ٛزلخألػ٠٘ؿ٣ُٞق ٤ْٔٗ ٣ٞٓق، ػالهخص َٜٓ رخُٔٔخُي حُظـخ٣ٍش حإل٣طخ٤ُش ك٢ ٟٞء ٝػخثن " (1)

ك٢ ًظخد ىٍحٓخص ك٢ طخ٣ٍن حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، ٓئٓٔش ٗزخد 

 .11 ـّ، 1213ٌٛٓ٘ي٣ٍش، ، حإل1حُـخٓؼش، ١ 

ًخٗض  -ٗظ٤ـش ُٞهٞع ٓل٤٘ش ر٘يه٤ش  ؛1221ّر٤ٖ حُز٘يه٤ش ِٝٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي ٌٓ٘  ٤ٓجشػالهخص ٓخىص  (2)

أ١َٓ ر٘خىهش ٖٓ ر٤ٖ أَٟٓ  ،ك٠ال  ػٖ ٝهٞعحُٔٔخ٤ُي أ٣يٟك٠ –حُز٠خثغ حُ٘ل٤ٔش ٖٓٓلِٔش رٌؼ٤َ

 .261 ـ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس ، ؽ   -ح٤ُِٜز٤٤ٖ ػوذ حٓظَىحى ػٌخ. ػٖ ٌٛح ٍحؿغ:

حُٞحهغ إٔ حُٔل٤َ حُز٘يه٢ ٝحُِٔطخٕ ح٢ًُِٞٔٔ هي هخٓخ رخُظٞه٤غ ػ٠ِ أٍرؼش ٝػخثن كيى طخ٣ٍوٜخ ٓخ  (3)

ٛخ٣ي، طخ٣ٍن   -ّ. ٍحؿغ:1312أؿٔطْ  11ا٠ُ  2 ٛـ،111ٖٓ ١ً حُوؼيس  22ا٠ُ  6ر٤ٖ 

 (.115، كخ٤ٗش )262ـ ، 2ٛحُظـخٍس، ؽ 
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مػازية لؿيسة ىحه الدمع الحخبية مع إعفائيا مغ  (0)الدمصاف بترجيخ سمع وبزائع
ع يقابل باعتخاض مغ ، وعمى ما يبجو أف ىحا البشج األخضخ ل(9)الخسػـ الجسخكية

، وثسة أف ىشاؾ قشرل (3)غضخ أنو لع يتح لو فخصة للعتخاض ،الدفضخ البشجقي
يؤكج وجػد جالية مغ التجار مغ واجبو أف يجافع عغ مرالحيا، في الػقت نفدو 
سعت البشجؾية لمحرػؿ عمى امتيازات تجارية ليذ في مرخ وحجىا، ولكغ في 

ا سح بل زاد في األ ،بلد الذاـ أيزا مخ أنيع إذا أرادوا زيارة قبخ الدضج السديح س 
 .(4)ليع بعج تدويجىع بحخس يخافقيع مع تػفضخ سبل الحساية والسعاممة الكخيسة

ومغ ىحا يتزح كيف سعت البشجؾية إلى ربط تجارتيا بدمصشة السساليظ رغع  
لدمع معارضة البابػية؛ لحا حاولت البشجؾية إقشاع البابػية بذخعية التجارة في ا

ا لقخارات (5)التقمضجية ؛ ألنيا ال ولغ تؤثخ في دعع قػة سمصشة السساليظ استشادا
التي أقخت سياسة التذجد وأرسمت مغ أجل ذلظ سفارتضغ لسقخ  ،السجامع الكشدية

                                  
خ آهَ ٖٓ ٓؼخُْ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘  (1)  ٔ ؿخء حٌُٛذ حإلك٣َو٢ ًٌٝح حُزٜخٍحص حَُ٘ه٤ش ٤ُٔأل ٓؼ خ ٓؼِ

ى٤ُٝش ٟٝؼض أْٓ ُظو٤٘خص  شـٛزح٤ُٔالى١ ح١ٌُ أٛزق ك٤ٚ حُ٘٘خ١ حُظـخ١ٍ ُِزلَ حُٔظ٢ٓٞ ًح 

ا٤ِٓٞٓٞال، حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ   -طـخ٣ٍش ٝٓخ٤ُش َُِأٓٔخ٤ُش حُظـخ٣ٍش حُظ٢ ظَٜص ك٤ٔخ رؼي. ٍحؿغ:

حًَُِٔ حُل١ٞ٤ ُِوَٕ حَُحرغ ػَ٘، ٟٖٔ ًظخد حرٖ هِيٕٝ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ 

 .41 ـ ، 2111ٛه٤خّ ٝٓو١ٞ آزَح٣ٍٞ١خص، ص. آلخم ػز٤ي، ٌٓظزش حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 

 ـ، 1211ٛ، ىٓ٘ن، 1 ١ػخىٍ ٣ُظٕٞ، حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠،  (2)

211. 

 .262 ـ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ  (3)

 . 212-211ـ، 2ٛن حُظـخٍس، ؽ ٣ٛخ٣ي، طخٍ (4)

٣ظؤًي كَٙ  ٖٓ حُٞػخثن حُٔظخكش ٝٓخ ًظزٚ حُٔئٍه٤ٖ حُٔليػ٤ٖ كٍٞ ػالهش حُز٘يه٤ش رِٔط٘ش حُٔٔخ٤ُي

ّ، ٝأٜٗخ 1221حُز٘خىهش حُ٘ي٣ي ػ٠ِ حُظٞحَٛ ٓغ ٓٞحٗت َٜٓ ٝرالى حُ٘خّ ٌٓ٘ حٓظَىحى ػٌخ 

 حٓظويٓض ك٢ ًُي ًخكش حألٓخ٤ُذ حُيرِٞٓخ٤ٓش.

ٝطؼٞى ٜٓ٘خ ٤ُْ كو٢ رٔ٘ظـخص َٜٓ  ،ًخٗض حُٔلٖ حألٍٝٝر٤ش طزلَ ا٠ُ حإلٌٓ٘ي٣ٍش ٝى٤ٓخ١ (5)

خ رٔ٘ظـخص ٖٓ ًخٌُظخٕ ٝحُزِق ٝحُؼ٘زَ ٝرؼٞ حُ٘زخرخص  حُظ٢ طٔظويّ ك٢ حُؼالؽ حُطز٢، ٌُٖٝ أ٠٣ 

ٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ   -حَُ٘م حأله٠ٜ ًخُلِلَ ٝحُِٗـز٤َ ٝٗـَ حُزوْ ٝحُوَكش ٝحُزوٍٞ. ٍحؿغ:

 .211 ـ، 2ٛ
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إلقشاعو بالدساح ليع بالستاجخة  ؛ـ1112ـ واألخخى 1112البابا أحجىع في سشة 
البشجؾية  استشادرغع  (9)ا قج أصخ عمى مػقفوغضخ أف الباب (0)في الدمع التقمضجية

مػافقة  -البابا، وعخضت نطضخ القشاعمخسػـ البابا بشجكت الحادي عذخ  عمى
، وعمى ما (3)مبمغاا كبضخ يرل إلى خسدة آالؼ ديشار إذا لـد األمخ ،ذلظ -البابا

فقاـ بإرساؿ  ،خيغذيبجو أف نػايا البشجؾية قج اتزحت لمبابا يػحشا الثاني والع
 ،كانت ميستيع تحرضل السبالغ الستخوكة بػصية لمكشيدة (4)ـ1199مشجوبضغ عشو 

بفخض عقػبة  -كسشجبي البابا–ولع ترل إلضيا حتى اآلف، وكحلظ الدساح ليع 
الحخماف عمى مغ يتاجخوف مع سمصشة السساليظ حتى يتػبػا ويجفعػا الغخامات 

عمى  عبعسميع السشػط بي ػاالبابا قج قام ، والػاضح أف مشجوبي(5)السقخرة عمضيع
استغلؿ الدمصات التي أعصاىا ليع البابا بفخض قخارات  ػاأكسل وجو، واستصاع

                                  
ِٗٔض ٌٛٙ حُِٔغ ًٛز خ ٝك٠ش ٝهٜي٣َ ٝٗلخّ ٝٛٞف ُٝػلَحٕ ٝر٠خثغ أٍٝٝر٤ش أهَٟ.  (1)

 -ٍحؿغ:

 .213، ٙ: 2ٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ 

 .115-114ـ ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، ٛ (2)

Luttrel, Venice, p.197; Ashtor, Levant, pp.27-28; 

ظَٜ َّٓٓٞ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم ٣لظَ ػ٠ِ  ،1311ّ-٣1313ًٌَ حُٔئٍم ٛخ٣ي أٗٚ ك٤ٔخ ر٤ٖ ػخ٢ٓ 

ٓٞح٢٘١ حُز٘يه٤ش إٔ ٣ٌٛزٞح رؤٗلْٜٔ أٝ إٔ ٣ٜيٍٝح ر٠خثغ ا٠ُ ٓٔظٌِخص حُِٔطخٕ ح٢ًُِٞٔٔ، 

٣ٝٔظٜيف هْٔ  ،ٝرظل٤َِ حُ٘ٚ ٝؿي إٔ حإله٤ِْ حُٔوٜٞى رخُلظَ ٣زيأ ك٤ٔخ ٍٝحء ىُظخ َٜٗ ح٤َُ٘

ؽ ٗطخهٚ ٝإٔ ٛيكٚ ُْ ٣ٌٖ اُلخم حإلٌٓ٘ي٣ٍش ًخٗض هخٍٝٝإٔ ى٤ٓخ١  ،ػخ١ٞٗ ٖٓ أٓالى حُِٔطخٕ

ح٠ٍَُ رِٔط٘ش حُٔٔخ٤ُي ك٢ َٜٓ رويٍ ٓخ ًخٕ ٣ٜيف ا٠ُ أرؼخى حُظـخٍ حُز٘خىهش ٝر٠خثؼْٜ رؼ٤ي ح 

خ ُلَٝد ىح٤ٓش ر٤ٖ حُِٔط٘ش  ػٖ حألهطخٍ حُظ٢ هي ٣ظؼَٟٕٞ ُٜخ ك٢ رالى حُ٘خّ حُظ٢ ًخٗض َٓٔك 

 .213-212 ـ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ     -ٝحُٔـٍٞ. ٍحؿغ:

 .213ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ  (3)

، Vabresٍث٤ْ أٓخهلش كخرَ  AdhemarTargaطخٍؿخ  ًٍخٕ ٣ٌٖٛ حُٔ٘يٝر٤ٖ أكيْٛ ٣يػ٠ أى٣ٔخ (4)

 .FolcoofSisteronحُي٢ٌ٤٘ٓٝ كٌُٞٞ أف ٓٔظَٕٝٝح٥هَ حَُحٛذ 

 .214ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ     -ٍحؿغ: 

 .214ـ ، 2ٛ؛ ٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ 111،111 ـػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، ٛ (5)
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البشادقة وحجست تجارتيع مع سمصشة  لىكاحخماف وغخامات مالية أثقمت 
 السساليظ.

ومسا يؤكج ذلظ ؾياـ البشجؾية بالجعػة إلى عقج لجشة مكػنة مغ رجاؿ الجيغ 
وخخج السجتسعػف بقخار  ،انػف لسشاقذة تجخلت المجشة السكػنة مغ قبل الباباوالق

أف مشجوبي البابا قج تجاوزا في سمصاتيع ويجب عمضيع التػقف عغ تشفضح تمظ 
 Almericالعقػبات التي أقخوىا، وقامػا بخفع محكخة لمبابا الحي كمف السضخيظ 

Ravenneرئيذ أساقفة رافضشا 
ويبجو أف البشجؾية كانت تخيج  لتقرى األمخ، ،(0)

 ،الحرػؿ عمى مػافقة البابا عمى التجارة مع سمصشة السساليظ في الدمع التقمضجية
ب، مسا دفع ػػػػػػػػػػػػػػػػػابا القػية كانت كفضمة بخفزو ىحا الصمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإال أف شخرية الب

Pregadiمجمديالبخيجادي
Quarantiaوالكػارانتا  (9)

باالتفاؽ ؼيسا بضشيسا في  (3)
، وعمى ما (4)ـ بإصجار مخسػـ يحـخ التجارة مع سمصشة السساليظ1191يشايخ  12

مع سمصشة  ةتجار الوأثبت نجاح البابػية في مشع  ،يبجو أنو استسخ زمشاا شػيلا 
                                  

٤ًِٞ ٓظَ ك٢ حُـ٘ٞد حَُ٘ه٢ ٖٓ  61ٍحك٤٘خ ٓي٣٘ش ا٣طخ٤ُش ػخٛٔش اه٤ِْ ٍحك٤٘خ، طوغ ػ٠ِ رؼي  (1)

٢ٛٝ  ،ٝطظَٜ رٚ رٞحٓطش ه٘خس ،٤ًAdriaticِٞ ٓظَ ٖٓ حُزلَ حالى٣ٍظخ٢ً  Bologna  ٝ1ر٤ُٗٞٞخ 

 ٤ِٗط٤ش.ٓي٣٘ش طـخ٣ٍش ٍُحػ٤ش، ٝؿ٤٘ش رخُلٕ٘ٞ حُز

                                                           .Moore, The penguin, p.647    -:ٍحؿغ 

ريأ ط٣ٌٞ٘ٚ رٔظ٤ٖ  ،حُز٣َـخى١، ٛٞ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُز٘يه٢ أٝ ٛٞ ح٤ُٜجش حُظ٣َ٘ؼ٤ش حَُث٤ٔ٤ش ُِز٘يه٤ش (2)

ح ٓوظخ٣ٍٖ ٖٓ حَُؿخٍ رٞحٓطش ٤ٛجش ٓوظٜش رٌُي، ٖٓ ٜٓخْٜٓ حُ٘وخٕ ٝحُظيحٍٝ كٍٞ   ٞ ػ٠

 ,Lane, F.Ch., Veniceْ حُٔظؼِوش رخ٠َُحثذ ٝحُظـخٍس ٝح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش ٤حَُٔحٓ

Amaritime Republic, The Johns Hophins University press, London, 1973, 

pp.96,254-256; Hazlitt, C.W., History of the Venetian Republic, her Rise, 

Greatness and her Civilization, IV Vols., London, 1860, Vol.I, pp.5-29. 

حٌُٞحٍحٗظخ، ٛٞ ٓـِْ حألٍرؼ٤ٖ أٝ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، ٛٞ ٝحكي ٖٓ أػ٠ِ ح٤ُٜجخص حُيٓظ٣ٍٞش ك٢  (3)

خ ٣ظْ ٠ِ1112 ٓخ ٣زيٝ أٗٚ هي طؤْٓ ك٢ ػخّ ؿ٣ٍٜٞٔش حُز٘يه٤ش، ٝػ  ٜ ّ رخٗظوخد أٍرؼ٤ٖ ٗو

 ىٝؽحٗظوخرْٜ ٖٓ هزَ طٔؼش أٗوخٙ ٖٓ حُـٔؼ٤ش حُ٘ؼز٤ش ٖٝٓ أْٛ حهظٜخٛخطٚ ٛٞ حٗظوخد 

 ,Charles, D., laRepubblice di Venezia, ed. Compton, N., Romeحُز٘يه٤ش 

2007; Hazlitt, History, Vol. I, pp.15-29. 

(4)Reynaldus, Ann. Ecc. Ad ann. 1324,1326, Tome XXIV, pp. 269,306-307. 
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ىل  ،السساليظ في الدمع التقمضجية والحخبية، غضخ أف الدؤاؿ الحي يصخح نفدو ىػ
ألوامخ البابػية عمى السدتػى الفخدي مثمسا استجابت عمى  شجؾيةالباستجابت 

السدتػى الخسسي؟ ولإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ يجب الػضع في االعتبار استسخار 
، (0)سياسة التيخيب والػساشة التجارية التي قامت بيا بعس البمجاف بضغ الصخفضغ

د عشاصخ يذضخ إلى وجػ  ،ـ1192وما حجث مغ اضصخابات في اإلسكشجرية 
-1112الحيغ شػىجوا في اإلسكشجرية ؼيسا بضغ  (9)فضيع مغ البشادقة غبس أوربية

ويتستعػف بحخيتيع الجيشية ويسارسػف شقػسيع  ،يسارسػف نذاشيع التجاري  1141
، وىي الحؿيقة التي أكجتيا رسالة أحج التجار البشادقة (3)وعبادتيع في الكشيدة

لا عغ ؾياـ أحج التجار البشادقة بعجة ؛ فز(4)تزسشت إشارات ليحه الحػادث
، وكحلظ ؾياـ تاجخ آخخ بذحغ (5)رحلت إلى اإلسكشجرية وابتاع فضيا الفمفل

، وعمى أي حاؿ سػاء أكانت ىحه الفئة مغ (6)كسيات كبضخة مغ الدمع إلى حمب
                                  

حًُ٘ٔٞؽ حُٜخٍم ػ٠ِ ٌٛٙ حُٞٓخ١ش ٣ظٔؼَ ك٢ ؿ٣َِس هزَٙ ٤ٓٝ٘خءٛخ كخٓخ ؿٞٓظخ ٝحطٜخُٜخ  (1)

 رخُٔخكَ حُ٘خ٢ٓ. ػٖ ٌٛح ٍحؿغ:

Makhairas, L., Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus, ed. By Dawkins, 

2 Vols., Oxford, 1932, Vol. ,p.   ; 

٤ِٛز٤ش، ص. ك٤ِ٤ذ ٛخرَ،  –ػوخك٤ش  –ػ٣ِِ ٓٞلاير ػط٤ش، حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد طـخ٣ٍش  

 .161-161ّ، ٙ 1212، ىحٍ حُؼوخكش، حُوخَٛس، 1ٍحؿؼٚ أكٔي هخ٢ً، ١ 

، 1211س، حُوخَٛس، ، طلو٤ن دمحم ٜٓطل٠ ٣ُخى1، م 2حُٔو١ِ٣َ، حُِٔٞى ُٔؼَكش ىٍٝ حُِٔٞى، ؽ  (2)

 .111 ـ؛ ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، 214-216ٛٙ: 

 .212 ـػخىٍ ٣ُظٕٞ، حُ٘٘خ١ حُظـخ١ٍ ُِـ٣ٍٜٞٔخص حإل٣طخ٤ُش، ٛ (3)

(4) Ashtor, E., "Observation on Ventian Trade in the levant in the XIV the 

century", in East.West Trade in Medieval Mediterramean, ed. by.Kedar, 

B.Z., London, 1986, p.535. 

ًٝخٕ ك٢  فًخٕ حُلِلَ ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُطز٤ؼ٤ش حُظ٢ ًخٗض حألٓٞحم حألٍٝٝر٤ش ططِزٜخ ربُلخ (5)

ػ٣ِِ  -ٓوٜٚ ُظـخٍس حُلِلَ. ٍحؿغ: رخألكَٟ ك٢حإلٌٓ٘ي٣ٍش ك٢ ًُي حُٞهض ٗخٍع رؤًِٔٚ أٝ 

 .113 ـٓٞلاير ػط٤ش، حُؼالهخص، ٛ

(6) Housley, The Avignon, p. 207.                                                                   

ًؼ٤َس حُو٤َحص ٤١زش حُٜٞحء، ٓخإٛخ ٗو٢، رٜخ هِؼش ٤َٜٗس ٗخٛوش  ،أٓخ ػٖ كِذ ك٢ٜ ٓي٣٘ش ػظ٤ٔش ٝحٓؼش
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التجار قج أتت بصخيق مباشخ أو غضخ مباشخ، فإف العلقات كانت مقصػعة 
اإلكثار مغ بعغ األسػاؽ السسمػكية استعاضت البشجؾية قج  رسسياا، ويبجو أف

LaJazzoرحلتيا التجارية إلى أسػاؽ البحخ األسػد ومضشاء آياس 
ومغ  (0)

السعخوؼ أف السضشاء األخضخ كاف يذكل نياية شخيق تجاري ربط الخميج الفارسي 
 .(9)بالبحخ الستػسط

Creteفزلا عغ ذلظ سعت البشجؾية الستغلؿ جديخة كخيت 
لتكػف قاعجة  (3)

ىامة لمتبادؿ التجاري بضشيسا وبضغ السساليظ، وقج ذكخ أحج السؤرخضغ السحجثضغ أنو 
حرل عمى عجيج مغ الخسائل والعقػد السػثقة يعػد تاريخيا إلى الشرف األوؿ 

ات عغ الخحلت التجارية بضغ مغ القخف الخابع عذخ السيلدي تحتػي عمى إشار 
Candiaكانجيا 

في الػقت الحي كانت ؼيو أياس ؛ (0)واإلسكشجرية ودمياط (4)

                                  
حإلٍطلخع، ٢ٛٝ ٓي٣٘ش ؿ٤ِٔش، ٣ٝوخٍ أٜٗخ ٤ٔٓض رلِذ؛ ألٕ ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ حُٔالّ ًخٕ ٣لِذ ك٤ٜخ 

أؿِحء،  ٣1خهٞص حُل١ٞٔ، ٓؼـْ حُزِيحٕ،  -ؿ٘ٔٚ ك٢ حُـٔؼخص ٣ٝظٜيم رخُل٤ِذ. ٣ُِِٔي ٍحؿغ: 

؛ حرٖ ؿز٤َ، 321-324، ٙ: 2، ؽ 1221ٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، طلو٤ن ك٣َي ػزي حُؼ٣ِِ، ىح

-212، ٙ 1221، حُوخَٛس، 2ٍكِش حرٖ ؿز٤َ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ُوٍٜٞ حُؼوخكش، ١ 

 .122-121،ٛـ ر٤٘خ٤ٖٓ حُظط٢ِ٤، ٍكِش ر٤٘خ٤ٖٓ ؛212

٢ ٤ٓ٘خء طـخ١ٍ ك٢ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ، ٝٛ ؿ٤ـخٕآ٣خّ: ٓي٣٘ش رؤ٤ٍ٘ٓخ حُٜـَٟ، طوغ ػ٘ي ٜٓذ َٜٗ  (1)

ًز٤َ ْٜٓ، ٣ٌؼَ رٚ حُظـخٍ حُوخىٕٓٞ ٖٓ حُٔيٕ حإل٣طخ٤ُش هخٛش؛ ك٠ال  ػٖ أٜٗخ ٓؼزَ ا٠ُ رالى 

ٓخًٍٞ رُٞٞ، ٍكالص ٓخًٍٞ رُٞٞ، طَؿٜٔخ ُإلٗـ٣ِ٤ِش ٤ُْٝ       -حَُٔ٘م حإلٓال٢ٓ. ٣ُِِٔي ٍحؿغ:

، حُوخَٛس، 1ٌُِظخد، ١ خ٣ٝي، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ؿٕ، ٝطَؿٜٔخ ُِؼَر٤ش ػزي حُؼ٣ِِ يٓخٍٓ

 (.3كخ٤ٗش ) 22-21 ـ، 1211ٛ

 

ح َٓرؼ خ، ٝطوغ ك٢ ؿ٘ٞد  1.331كٔٔخكظٜخ  ،٣ًَض ٍحرغ ًزَٟ حُـٍِ ك٢ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ (3)  َ ٤ًِٞ ٓظ

ح ك٢ طخ٣ٍن ح٤ُٞٗخٕرلَح٣ـش  َ ح ًز٤  ٍ م.ّ،  61ػْ ه٠ؼض َُِٝٓخٕ ك٢ ػخّ  ،، ٝهي ُؼزض ىٝ

، 1214ُِٝز٘خىهش ك٢ ػخّ  ،٤ُِِٔٔٔٝ126ّٖ ػخّ  ،325ُّٝإلٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش ك٢ ػخّ 

ح ىهِض ك٢ حطلخى ٓغ رالى ح٤ُٞٗخٕ ك٢ ػخّ  ،1662ّٝحألطَحى   َ                         -ّ. ٍحؿغ:1212ٝأه٤

Moore, The penguin, p,205.                                                                          

    

 ،ُػ٤ْ حألٗي٤ُٖٔ ح٣ٌُٖ ؿِٝح حُـ٣َِس ػ٠ِ حُٔخكَ حُ٘ٔخ٢ُ ُـ٣َِس ٣ًَض أٝ حُو٘يم،ر٘خٛخ ًخٗي٣خ: (4)
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البشجؾية  ، فزلا عغ محاوالت(9)نقصتا التقاء لمتجار مغ الجانبضغ اجػستاوفام
Tanaاإلكثار مغ رحلتيا التجارية إلى أسػاؽ تانا 

، وعمى ما يبجو أف (3)
تِف البشجؾية حاجتيا مغ الدمع باإلضافة إلى الرعػبات التي األسػاؽ األخضخة لع 

فزلا عغ الطخوؼ الدياسة لمبشجؾية نفديا في تمظ  ،القتيا أثشاء تجارتيا مع تانا
لتػقف تجارتيا مع سمصشة السساليظ  التي ربسا جعمتيا تخدخ كثضخاا نتيجة (4)الفتخة

ثقافي واإلسكشجرية ودمياط  تمظ الدمصشة التي نجحت في تحػيل القاىخة إلى مخكد
، ولكغ لمغخب وحجهالشذاط االقترادي ليذ لمذخؽ  في قضغمخكديغ مخمػ إلى 

ا.  األوروبي أيزا
خ البشجؾية أف أرسمت مغ قبميا سفضخيغ ىسا ماريشػ فالض تلحا ما لبث

MarinoFalier  وأنجريا لػاروAndria Lowaro  إلى البابا كميسشت
الحيغ  ،عغ قزية البشادقة ُِيكخع(4)ـClement VI(1149-1149)الدادس

                                  
ٝٛٞ أرٞكلٚ ػَٔ رٖ ٗؼ٤ذ، ٝؿؼِٜخ كخَٟس ٌِٓٚ رؼي حٓظ٤الء ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ ؿ٣َِس ٣ًَض 

،٢ٛٝ ًزَٟ ٓيٕ Herakleionأٝ  ٢ٛIraklion هي٣ٔش ٓي٣٘ش ٣ٞٗخ٤ٗش  ّ، ٍرٔخ ٌٓخ121ٕٓ٘ش

 -:غٕ ٝ ٤ٓ٘خء طـخ١ٍ ْٜٓ. ٍحؿحُـ٣َِس ح٥

Moore, The penguin, p.375; Bury, Eastern Roman Empire,p.88. 

(1) Ashtor, Observations, p.536. 

(2) Pilot, E., L Egypte au Commencement du Qeuinzie'meSiècle d'apre's la 

Traite' d'Emmannelpiloti de Cre'te, ed.by P.H.Doop. LeCaire, 1950, p. 54. 

٣ًٌَ حُٔئٍم ٓخّ الطَٟ إٔ طـخٍ كخٓخ ؿٞٓظخ ًخٗٞح ٣ِٝىٕٝ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي رخَُه٤ن ٝحألِٓلش ك٢  

خ ٌُٜٙ حُظـخٍس. ٍحؿغ:  ٔ  .Mas-latrie, Histoire, Tome II, p. 126أٗي حُلظَحص طل٣َ

٤ٍٓٝخ، ًخٗض طخٗخ ٛٞ حالْٓ ح١ٌُ ػَكض رٚ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ٓي٣٘ش آُم حُٔٞؿٞىس ح٥ٕ ك٢  (3)

ّ. 1415اكيٟ حُٔٔظؼَٔحص حُوخٛش رخُز٘يه٤ش كظ٠ حٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ك٢  1316رؼي ػخّ 

 (.22كخ٤ٗش ) 111ـػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، ٛ                                                -ٍحؿغ:

 .216، 2ٙٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ (4)

-Hazlitt, History, Vol. II, pp. 394  -ػٖ حُظَٝف ح٤ُٔخ٤ٓش ُِز٘يه٤ش ك٢ طِي حُلظَس ٍحؿغ:  

464, Vol. III, pp. 1-90. 

ّ، ك٠ ٓوخ١ؼش ٓخ٣ٔٞٗض 1221، ُٝي WilliamRogerٍٝؿ٤ًَِٔ٘ض حُٔخىّ، ٛٞحألرٖ حُؼخ٠ٗ ٤ُُْٞ (5)

Maumont ٖٓ حُزخرخ ٣ٞك٘خ حُؼخ٠ٗ ، حٛظْ ك٠ ىٍحٓظٚ رؼِْ حألى٣خٕ، كظ٠ كَٜ ػ٠ِ ٓ٘لش
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وشالبػا بذجة  ،وبجونيا يحل بالبشجؾية الخخاب والجمار ،كانت التجارة عساد حياتيع
، والػاضح أنيع نجحػا في (0)يةمالدساح ليع بالستاجخة في األسػاؽ السرخية والذا

لد الخاضعة لؿياـ البابا بإصجار ترخيح يتيح ليع الستاجخة مع الب ،مداعيع
، مسا دفع (9)ذلظ في الدمع التقمضجية دوف الحخبية لمدصاف السسمػكي عمى أف يكػف 

أحج السؤرخضغ السحجثضغ إلى القػؿ بأف نطاـ التخاخيز الحي ابتجعتو البابػية كاف 
أىع وأخصخ الثغخات التي أضعفت فاعمية سياسة البابػية تجاه سمصشة السساليظ، 

، وعميو (3)الدمصات واألفخاد الستغللو للتجار مع السساليظودفع الكثضخ مغ 
كاف خخؽ سياسة البابػية الستذجدة في مشع التجارة  يتزح أنو حتى ذلظ الػقت

وأخخى  (4)مع سمصشة السساليظ في أضضق الحجود ربسا كاف ألسباب سياسية

                                  
ّ، ػْ أٓوق Fe'camp1326ّ، ٝرؼي حطٔخّ ىٍحٓظٚ أٛزق ٍث٤ٔخ  ُي٣َ ك٤ٌخٓذ1323ٝحُؼ٣َٖ٘ 

ٖٝٓ رؼيٛخ ٍث٤ٔخ  ألٓخهلش ٍٕٝ  Sensّ، ػْ ٍث٤ٔخ  ألٓخهلش ْٓ٘ ٥Arras1321ٍحّ

Rouen1331ّك٠ال ػٖ ٌٛح ًٝحى ػَٔ ٓٔظ٘خٍح  ُِِٔي حُل٠َٔٗ ك٤ِ٤ذ حُٔخى ،ّPhilip 

VI(1321-1351:ٝحُزخرخ ٣ٞك٘خ حُؼخ٠ٗ ٝحُؼ٣َٖ٘. ٍحؿغ ،)ّ- Kelly, The Oxford 

Dictionary, pp.219-221. 

(1) Dipl. Ven.,ed. Thomas, Vol. I, no. 144, pp. 277-278, no. 162, pp. 306-307. 

٣ًٌَ حُٔئٍم ٛخ٣ي إٔ حُز٘يه٤ش ك٢ ٓز٤َ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظ٣َٜق ُْ طظٍٞع ػٖ ط٣ُٞغ ٛزخص ٓو٤ش  (2)

 .216ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ  -ػ٠ِ كخ٤ٗش حُزخرخ. ٍحؿغ:

 .36ـ ، ٛحُلٜخٍدمحم حُِحَٓ،  (3)

ُْ ٣ؼزض رخُٞػخثن إٔ طٔخِٛض حُزخر٣ٞش ك٢ ٓ٘ق حُظَه٤ٚ ك٢ حُٜ٘ق حألٍٝ ٖٓ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘  (4)

حألَٟٓ  ح٤ُٔالى١، ٝحَُٔحص حُو٤ِِش حُظ٢ هَهض ٤ٓخٓظٜخ ًخٕ ألٓزخد أٜٛٔخ حُؼَٔ ػ٠ِ كيحء

ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ُيٟ حُوٟٞ حإلٓال٤ٓش ٝحًُٔ٘ٞؽ ٌُُي ًخٕ ٌِٓٔش أٍحؿٕٞ حُظ٢ ٓٔق ُٜخ رؼالهخص 

طِي حُظـخٍس ُليحء حألَٟٓ ُيٟ حُِٔطخٕ ح٢ًُِٞٔٔ، أٓخ  فىرِٞٓخ٤ٓش ٣ٜلزٜخ طـخٍ الٓظويحّ أٍرخ

ُٔٔخ٤ُي أّ حُٔزذ ح٥هَ كٌخٕ ُِيػْ حُٔخى١ ُِظٜي١ ُِوٟٞ حُٔ٘خ٠ٛش ُِزخر٣ٞش ٓٞحء ًخٗض ِٓط٘ش ح

أػيحى حُزخر٣ٞش ٖٓ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ، ٌٝٛح حًُ٘ٔٞؽ ًؼَ ك٢ ػٜي حُزخرخ ٣ٞك٘خ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼ٣َٖ٘ ًخٕ أٜٛٔخ 

ّ، 1321ّ،1321ٓخٍّ  5أ٤َٓ حُزلَ حُـ١ٞ٘٤ ك٢  BenitoZacchariaُز٤٘ظٞ ٣ًَُخط٣َٜق 

 .Reynaldus, Annػٖ ٌٛٙ حُظَحه٤ٚ ٍحؿغ:. ًٌُٝي ك٤ِلٚ ٤ٛٞ حَُحرغ ِٓي هزَٙ

Ecc.ann., 1236, Tome XXIV, no. 25, p.307;Housley, N., The Later 

Crusades (1274-1580), Oxford,  

1992; J. Delaville le Roulx, les Hospitaliers, III;                                               دمحم
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ج ترل التي ق حالة الخخاب ياقترادية مثمسا حرمت البشجؾية عمى تخخيز لتفاد
 إلضيا في تمظ الفتخة.

ا خارقضغ  ،والػاقع أنو باستثشاء بعس الحاالت التي مشح فضيا البابػات تخاخيرا
بحلظ سياسة التذجد كانت محكسة أفضشضػف تبقى بذجة عمى مشع االتجار مع 

إعجاد حسمة  ةبيسسمصشة السساليظ، وكاف ليحا السػقف ما يبخره، فقج كاف يجخي 
ي السقجسة، وكاف مغ الزخوري إضعاؼ أصحاب الدمصة صمضبية لغدو األراض

قصع مػارد قػتو، وأسباب معيذتو؛ غضخ أف البابػات ب -سمصشة السساليظ–عمضيا 
بإصخارىع عمى استسخار تمظ الدياسة في حضغ كاف األمل في الحسمة الرمضبية 

لع يعج استخفػا بالتغضخات التي حجثت بسخور الدمغ و  يتزاءؿ شضئاا فذضئا، إال أنيع
األمخ مغ جانبيع سػى عشاد وأنانية يدتحقػف عمضيا المػـ، الغخض مشيسا ببداشة 

لخدائشيع  باتيالإجبار األمع التجارية عمى الدعي الكتداب الحطػة لجييع ببحؿ 
 .(0)أو لحاشضتيع

التي نجحت في الحرػؿ عمى مػافقة –والسمفت لمشطخ أف تجارة البشجؾية 
، وذلظ عمى الخغع مغ أف دمذق (9)دوف بلد الذاـتخكدت عمى مرخ  -البابا

كانت مكتطة ببزائع الذخؽ األقرى التي أتت إلضيا مغ البحخ األحسخ، وكانت 
 ذلظ كانتومع ، "ةالرغضخ  يشجال، حتى أنيا كانت تدسى "حمب مثل دمذق

؛ غضخ أنو في تمظ الفتخة ضيخ بسرخ والذاـ والعالع الػباء (3)تجارتيا محجودة

                                  
 .31-31، ٙحُلٜخٍحُِحَٓ، 

 .211-211ـ ، 2ٛـخٍس، ؽٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظ (1)

 ،Nicola Zenoرؼي ٓٞحكوش حُزخرخ أٍِٓض حُز٘يه٤ش ا٠ُ حُِٔطخٕ حُ٘خَٛ دمحم ٓل٤َٛخ ٤ٗوٞال  ٣ُ٘ٞ  (2)

ح١ٌُ ػخى  ،AngelioSerbiّ، ٝحطزؼظٚ رآهَ ٣يػ٠ أٗـ٤ِ٤ٞ ٤َٓر٢ 1344ُؼوي ٓؼخٛيس طـخ٣ٍش 

ـ ، 2ٛحُٔو١ِ٣َ، حُِٔٞى، ؽ -ٓخ طْ حالطلخم ػ٤ِٚ. ٍحؿغ: ؛٣ئًيروطخد ا٠ُ حُز٘يه٤ش ٖٓ حُِٔطخٕ

 .111ـ ؛ ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، 611-611ٛ

(3) Ashtor, E.,"A Social and Economic History of the Near East in the Middle 

Ages", London, 1976, p. 300;                                                                     
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Black Deathاألسػد 
الحي تدبب في انعجاـ حخكة التجارة الخارجية ألسباب  (0)

مشيا انعجاـ االنتاج لقمة السحاصضل الدراعية لػفاة كثضخ مغ فلحي األرض في 
؛ باإلضافة إلى ضغط (9)لمدبب ذاتو ئالسػانىحا الػباء، ولشقز العساؿ في 

شأنو تػقف تجارة البشجؾية البابػية بتحخيع التجارة مع سمصشة السساليظ كل ذلظ مغ 
 .ارية األوروبية مع مرخليذ ىي وحجىا، ولكغ كل السجف التج

فزلا عغ ذلظ كانت ىشاؾ مجسػعة مغ الستغضخات بجأت تصفػ عمى سصح  
التجارة الجولية كانت في غضخ صالح القػى التجارية األوروبية، كاف أىسيا عػدة 
أىسية البحخ األحسخ كذخياف آمغ لمتبادؿ التجاري بضغ الذخؽ والغخب بعج حالة 

 Abu Saidبي سعضجدولة مغػؿ فارس عقب وفاة الخاف أت الفػضى التي ساد
، وأدت إلى تػقف الحخكة التجارية السارة (3)ـ1114ـ( في عاـ 1116-1114)

، مسا كاف سبباا في  تجاعي الحخكة التجارية في مضشاء آياس؛ فزلا (4)بأراضضيع
حتى تع ليع االستيلء عميو في عاـ  ،السساليظ الستلحقة لوعغ ضخبات سمصشة 

                                  
 .111ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، ٙ

 ,.The Black Death, Trans. and ed. Horrox R. ٍحؿغ:ىػٖ حُٔٞص حألٓٞ (1)

Manchester and New York;- Emery, R.W., "The Black Death of 1348 in 

Perpignan", Speculum, Vol. XLII, no. 4, 1967, pp. 611-623; Bowsky, W., 

"The Impact of the Black Death Upon Sienese Government and Society" 

Speculum, Vol. XXXIX, 1964, pp. 1-34. 

 .111ـ ؛ ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، 113ٛ-115ـ ، 2ٛحُٔو١ِ٣َ، حُِٔٞى، ؽ (2)

ّ( حرٖ آرخهخ هخٕ 1315-1316) Uljayti Khanدمحم رٖ أٍحؿٕٞهخٕ حرٖ أُٝـخ٣ظٞ أرٞ ٓؼ٤ي، ٛٞ  (3)

 ٢ِSong ػَٕ حُوخ٤ٗش طلض ٝٛخ٣ش حأل٤َٓ ٓٞٗؾ ظ، حػرٖ ٛٞالًٞ حرٖ ١ُٞٞ١ رٖ ؿ٤ٌِ٘ هخٕ

ح٤ُٞٓل٠، ِٗٛش حُ٘خظَ   -ّ. ٣ُِِٔي ٍحؿغ:1316ُٜـَ ٓ٘ٚ ك٢ ػخّ  ،Ghabanٝحأل٤َٓ ؿٞرخٕ 

-334ـ ّ، 1216ٛ، ػخُْ حٌُظذ، ر٤َٝص، 1ك٢ ٤َٓس حُِٔي حُ٘خَٛ، طلو٤ن أكٔي كط٢٤، ١

335. 

(4) Richard, J., Les Relation enter L Orient L Occident au Moyen Age, 

London, 1966, p. 302-305; Ashtor, Observations, pp. 551-552. 
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شخد التجار اإليصالضضغ مغ تانا في سشة  ، وعلوة عمى ذلظ فقج(0)ـ1142
 Golden Hordeالقبضمة الحىبيةخاف  GanyBeekـ عمى يج جاني بيظ 1141

، مسا أدى إلى تػقف حخكة التجارة في تمظ السجيشة، في (9)ـ(1141-1142)
Caffaا فالػقت نفدو تعخضت مجيشة كا

ىي األخخى لمحرار الحي كاف لو  (3)
، وفػؽ ىحا وذاؾ التشافذ الذجيج بضغ (4)عػاقب وخيسة عمى الحخكة التجارية بيا

 .(5)والبشجؾية مبخاشػرية البضدنصية خاصة جشػاالسجف التجارية لكدب ود اإل
ونتيجة لكل ىحه العػامل بجأت الزغػط تسارس عمى البابػية مغ قبل السجف  

فتح باباا لمتجارة يتسثل في سمصشة السساليظ مخة أخخى، والتخمي  التجارية مغ أجل
بإصجار مخاسيع تكغ  ،عغ سياسة التذجد في ذلظ عمى األقل في الدع التقمضجية

                                  
حُٔئُق حُٔـٍٜٞ، طخ٣ٍن ٓال٤١ٖ   -ك٢ ٌٛٙ حُلظَس. ٍؿغ: ٢٘٤ٍٓحأل ح٣ُِِٔ٢ًُِٞٔٔي ػٖ حَُٜحع  (1)

حرٖ ؛ 1ـ ٛ ،؛ حُ٘ـخػ٢، طخ٣ٍن حُِٔي حُ٘خ142َٛ، ٙ:1212، ٤ُيٕ، طَٓظ٤َِٖٗ٘ٛ ،حُٔٔخ٤ُي

 .445ـ، 2ّٛ، ؽ1262ؿِء، حُ٘ـق،  2طظٔش حُٔوظَٜ،  حرٖ حٍُٞى١طخ٣ٍن  حٍُٞى١،

ْٛ حُٔـٍٞ ح٣ٌُٖ حٓظوَٝح ك٢  رالى  -ح حالْٓ ٗٔزش ا٠ُ ُٕٞ ٓو٤ْٜٔػَكٞح رٌٜ–ٓـٍٞ حُوز٤ِش حٌُٛز٤ش  (2)

رؼيٓخ كظلٜخ ٓٞرٞطخ١  Doneٝحُيٕٝ  Volgaٝكٞٝ ١َٜٗ حُلِٞؿخ  Kypchakحُولـخم 

Sobtai  ٝؿ٤ذJebe  ّٝرؼي ٝكخس ؿ٤ٌِ٘ هخٕ 1222ك٢ ػخ ،ّChingis Khan (1216-

 ،ّBatu of Juchi(1243-1256)ّ( آُض ٌٛٙ حألٍح٢ٟ ا٠ُ كل٤يٙ رخ١ٞ رٖ ؿٞؿ٢ 1221

ح١ٌُ ػَكض ٓالُظٚ رخْٓ حُوز٤ِش  Ordaٝػَكض ٓالُظٚ رخْٓ حُوز٤ِش حَُُهخء، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ أٍٝىح 

؛ ٛز١َ أرٞ حُو٤َ، ه٤خّ 361ـٓخًٍٞ رُٞٞ، ٍكالص، ٛ -. ٣ُِِٔي ٍحؿغ:WhiteHordeحُز٠٤خء 

ٍ٘ٞس ٤ًِش ح٥ىحد ىُٝش ٓـٍٞ حُولـخم ك٢ ٤ٍٓٝخ ٤ٓٝخٓظٜخ حُوخٍؿ٤ش، ٍٓخُش ىًظٍٞحس ؿ٤َ ٓ٘

 .15-1ـّ، 1222ٛؿخٓؼش حُِهخ٣ُن، 

٤ٔٓض رٌٜح حالْٓ رؼي اٗ٘خء  -طوغ ح٥ٕ ك٢ أًَٝح٤ٗخ–ًخكخ ٢ٛ اكيٟ ٓيٕ كٞٝ حُزلَ حألٓٞى  (3)

ـ ٓئٓٔش طـخ٣ٍش ؿ٣ٞ٘ش رٜخ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١. ٍحؿغ: ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، ٛ

 (.15كخ٤ٗش ) 211

(4) Lane, F.G., Venice, A Maritime Republic, Baltimore and London, 1973, 

p. 131;Ashtor, Observations, p. 538. 

(5) Ashtor, Observations, pp. 551-552; Hazlitt, History.Vol., pp. 

  :Nicol, D.J., Byzantium and Venice: ٝػٖ ػالهش حُز٘يه٤ش رخالٓزَح٣ٍٞ١ش حُز٤ِٗط٤ش ٍحؿغ

Astudy in Diplomatic and Cultural Relations, CambridgUniversity Press, 

1999. 
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ا لسسارسة التجارة أو بسعشى آخخ "الدساح بارتكاب مخالفة"، وقج وافقت  تخخيرا
ع مع الدساح لمسخخز لو أف يجلي بقدسو أما يساالبابػية بإصجار تمظ السخ 

إلى سمصشة السساليظ بخمػ بزائعو مغ األسقف التابع لو السضشاء الحي سضبحخ مشو 
آية سمعة حخبية، كحلظ احتفع البابا لشفدو بحق إلغاء كافة التخاخيز سػء تمظ 

 ،(0)وحضثسا كاف سا شاءوقتالتي أصجرىا ىػ أو تمظ التي صجرت في عيج أسلفو 
ا إلى إعصاء تمظ السخاسيع مع أواخخ العقج الخامذ والػاضح أف البابػية د   فعت دفعا

مغ القخف الخابع عذخ السيلدي نتيجة لمستغضخات الدياسية واالقترادية التي 
 حجثت في نصاؽ حػض البحخ الستػسط التي تع اإلشارة إلضيا سمفاا.

ال في نصاؽ ضضق حتى التخاخيز ىحه إ حوالػاقع أف البابػية لع تسارس مش
العسل عمى فجاء األسخى  :لتحقضق أىجاؼ بعضشيا كاف أىسيا ،بجايات العقج الخامذ

وتقجيع الجعع السالي  -كسا سبق اإلشارة سمفاا–السديحضضغ لجى القػى اإلسلمية 
لحمفائيا؛ فزلا عغ الجيػد السبحولة مغ قبل الدمصاف السسمػكي في تمظ الفتخة 

خيز بالستاجخة في بلده؛ لحا أعمغ امحرػؿ عمى تخ لوروبضضغ لتذجيع التجار األ
عغ دفع ثلثة آالؼ ديشار ألي سفضشة تتسكغ مغ الحرػؿ عمى مػافقة 

، في الػقت نفدو ضاعت آماؿ البابػية في تجيضخ حسمة صمضبية إلعادة (9)البابػية
ىا السالية لجرجة أنيا رأت ءؼيو أعبا إزدادتفي الػقت الحي  ،(3)الكياف الرمضبي

                                  
(1) Dipl. Ven. Lev., Vol.I, no. 144, p. 278, Vol. II, nos. 41,113,118,119, pp. 

191,198-199; Reynaldus, Ann. Ecc. Adann., 1366, Tome XXVI, no. 16,p. 

130; Setton. K.M., The papacy and the Levant (1204-1571), II Vols., 

Philadelphia, 1976, Vol.I, p.276.  ٌٌٛح ٣ظ٠ق أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ٌل٢ حُزخرخ إٔ حُٔيٕ حُظـخ٣ٍش

خ ٍهخرش  هي أىٍؿض ك٢ ط٣َ٘ؼخطٜخ كظَ ٗوَ حُِٔغ حُلَر٤ش ا٠ُ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي، رَ كَٝ أ٠٣ 

 .212ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ -ٛخٍٓش ٖٓ هالٍ حُِٔطخص ح٤ٌُٔ٘ش ك٢ ًَ ٌٓخٕ. ٍحؿغ:

(2) Ashtor, Levant Trade, p. 38; Odena, "De Alexandrinis", p. 263. 

(3) Housley, The Avignon papacy, p. 209.  .ػٖ ح٤ُٔخٓش ح٤ُِٜز٤ش ُِزخر٣ٞش ك٢ طِي حُلظَس

 .Reynaldus, Ann.Ecc. Tome XXV, ann. 1334,1335, no. 10,p.4, noٍحؿغ: 
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، (0)في السبالغ السحرمة نطضخ مشح ىحه التخاخيز فخصة لسػاجية تمظ األعباء
وعميو قاـ البابا كميسشت الدادس بإصجار مخسػـ لمبشادقة في الدابع والعذخيغ مغ 

كل خسذ  (9)يضغغلدسح ليع بإرساؿ أربعة سفغ شحغ وستة ي ،ـ1144أبخيل 
اليظ، ثع عاد ومشحيا مخسػماا آخخ في العاشخ مغ سشػات إلى سمصشة السس

ـ، يسشحيا الحق في إرساؿ سبعة غليضغ بجالا مغ كل أربع سفغ 1144أغدصذ 
 ـ يسشحيا1161شحغ، ثع حرمت عمى تخخيز آخخ في الخامذ مغ مايػ 

الحق في إرساؿ رحلت تجارية إلى سمصشة السساليظ عمى أف تذسل كل رحمة 
 ابل قامت البشجؾية بجفع تدعة آالؼ دوكاتستة غليضغ، وفي السق

Ducatبشجقى
، (4)لخدانة البابػية التي كانت في أمذ الحاجة إلى ىحه األمػاؿ(3)

ممظ قبخص الحي كاف يجػب أوروبا  لػزنضبافلجعع حسمة بصخس ذلظ ربسا كاف 
 في تمظ الفتخة داعياا لمحسمة الرمضبية عمى سمصشة السساليظ.

                                  
28, p. 31; Delaville le Reulx, la Francc, Tome I, pp. 100-110; Atiya, The 

Crusade, pp. 110-125. 

 .-      .Housley,  The Italian,pp.174-190. ٍحؿغ:ٌٛٙ حألػزخءػٖ  (1)

ٝٛٞ رخُل٤َٔٗش  Galeonًِٔش ٓؼَرش ػٖ حألٓزخ٤ٗش  حُـ٤ِٕٞ: ٣ـٔغ ػ٠ِ ؿال٤٣ٖ ٝؿال٣ٖٝ: ٝٛٞ (2)

Gallion  ٝرخإلٗـ٣ِ٤ِشGalleon  ٝرخإل٣طخ٤ُشGaleon٣ظَؿْ حُِلع حإلٗـ١ِ٤ِ  ٣ٝوطت ٖٓ

Galleys  َٜٗٗٞع ٖٓ حَُٔحًذ ػخ٢ُ حأل١َحف طَؿٔظٚ ٗٞح٢ٗػ٠ِ أٗٚ حُـال٤٣ٖ ٝحأل ٞٛٝ ،

ٟوْ ٣ٔظخُ رؼظْ حُٔويٓش ٝحُٔئهَس، ٣ٝٔظؼَٔ ك٢ حُ٘ٞحك٢ حُلَر٤ش ٝٗوَ حُٔٔخك٣َٖ ٝحُظـخٍس. 

ّ، 1214حُ٘و٢ِ٤، حُٔلٖ حإلٓال٤ٓش ػ٠ِ كَٝف حُٔؼـْ، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ى٣ٍٖٝ   -٣ُِِٔي ٍحؿغ:

 .113-112ـ ٛ

هَحٍ ٖٓ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم حُز٘يه٠ ك٠ ٠ حُيًٝخص ٠ٛ ػِٔش ًٛز٤ش هخُٜش طْ ٌٜٛخ ر٘خء ػِ (3)

 .141-144ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، ٛـ  .-. ػٜ٘خ ٍحؿغ:1214أًظٞر31َ

(4) Dipl. Ven. Lev., Vol.I, nos. 144,162,pp. 277-278, 306-307, Vol. II, nos. 

41,42, pp. 73-76.  ُّٝلَٙ حُز٘يه٤ش ػ٠ِ طلو٤ن أًزَ حٌُٔخٓذ حُظـخ٣ٍش أٍِٓض ك٢ حُؼخ

ا٠ُ حُِٔطخٕ ُؼوي ٓؼخٛيس طـخ٣ٍش  NicolaContariniٓل٤َٛخ ٤ٗوٞال ًٞٗظخ٢٘٣ٍ  1361ّٗلٔٚ 

 Mas Latrie, "Traite des Paix et de Commerce, Documentsؿي٣يس. ٍحؿغ:

Diveres, Paris, 1865, p. 93. 
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يا ضمت عمى نقج سسحت بتمظ التخاخيز إال أ البابػيةوعمى الخغع مغ أف 
حتى ذلظ الػقت، ويتزح ذلظ  لحخبيةحاليا مغ التذجد حياؿ التجارة في الدمع ا

بإلغاء كافة (1)ـInnocentVI(1149-1169 )مغ ؾياـ البابا أنػسشت الدادس
التخاخيز التي مشحت لمبشادقة فػر عمسو بؿياميع بترجيخ الدمع الحخبية إلى 

، ومغ ىحا وذاؾ يتزح أف لذخرية البابا القائع عمى سجة (9)سمصشة السساليظ
البابػية دور فعاؿ في تصبضق سياسة التذجد حياؿ سمصشة السساليظ أـ ال، وكحلظ 
انجفاع البشادقة إلى الستاجخة مع سمصشة السساليظ بذكل كبضخ في تمظ الفتخة األمخ 

أي اعتبار، وقامػا بالستاجخة في الدمع لقخارات البابػية  خوف عيالحي جعميع ال 
 ،الحخبية جشباا إلى جشب مع الدمع التقمضجية السدسػح بيا وفقاا لسخاسيع البابػات

وىشاؾ أمخ ثالث تسثل في تججد فكخة الحسمة الرمضبية مخة أخخى في البلط 
يزعفػف سمصشة السساليظ لعميع بحلظ البابػي، مسا أعصى إيحاء بالتذجد ضج 

 القائسة بذكل كبضخ عمى القػة االقترادية وتجارة الخقضق. اقػاى
وعمى ما يبجو أف البشجؾية قج نجحت في الحرػؿ عمى تخخيرضغ مغ البابا 

األوؿ في  ،شيخفي أقل مغ (1)ـUrban V (1169-1123)أورباف الخامذ

                                  
ّ، ك٠ ٓوخ١ؼش ٓٞٗظْ 1212، ُٝي ك٠ ػخّ  EtienneAubertأٗٞٓ٘ض حُٔخىّ، ٛٞ حط٤خٕ أ٣زَص  (1)

Monts  ٍٝرخُوَد ٖٓ رخٓزخىPampadour  ُِْوخٕٗٞ ك٠ طُُٞٞ، ػ ًٍ ، ريأ ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش ًؤٓظخ

 Clermontّ، ػْ ٤ًَِٓٞٗض Noyon 1331ٍث٤ٔخ  ُو٠خس حُٔي٣٘ش ٗلٜٔخ، ػْ أٓوق ٤ُٕ٘ٞ 

ٖٓ هِزَ ٛي٣ن ١لُٞظٚ حُزخرخ  CardinalPriesّ،ػْ كَٜ ػ٠ِ ُوذ حٌُخٖٛ حَُث٠ٔ٤  1341

 -ّ. ٍحؿغ:٤ًِOstia 1352ٔ٘ض حُٔخىّ، ػْ أٛزق ًخٍى٣٘خال  ُٔي٣٘ش أٝٓظ٤خ 

Kelly, The Oxford Dictionary, pp.221-223. 

(2) Dipl. Ven. Lev., Vol.II, no.50, pp. 55-56. 

ّ، ك٠ 1311، ُٝي ك٠ ػخّ  GrimoardGuillaumedeأٍٝرخٕ حُوخْٓ، ٤ُْٝٞٛ ىٟ ؿ٣ٍَٔٞ (3)

ٝطُُٞٞ،   Montpellierٖٓ أَٓس ٗز٤ِش، ٝرؼيٓخ أطْ ىٍحٓظٚ ك٠ ٓٞٗز٤ِ٤ٚ   Grisacهِؼش ؿ٣ٌَٔخ  

ٝرؼي كُٜٞٚ ػ٠ِ حُيًظٍٞحس  ،St.Victorأٛزق ٍحٛزخ  ر٘يًظ٤خ  ك٠ ى٣َ حُوي٣ْ ك٤ٌظٍٞ 

ّ،ػَٔ ٓيٍٓخ ُٔزخىٟ حُوخٕٗٞ ك٠ ٓٞٗز٤ِٚ ٝأك٤٘٤ٕٞ، ػْ ٍث٤ٔخ  ُي٣َ حُوي٣ْ ؿ٤َٓخٕ 1342

St.Germain 1352 ٍٞ1352،1354ّ،ٝك٠ أػٞحّ 1362ّ، ػْ ٍث٤ٔخ ُي٣َ حُوي٣ْ ك٤ٌظ ،
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مشحػا بسقتزاىسا  ؛سبتسبخ مغ العاـ نفدو 91والثاني  ،1164أغدصذ  94
، وقاـ البابا (0)أربعة عذخ غمضػناا إلى مػاني سمصشة السساليظ الحق في إرساؿ

ا بإرساؿ أربعة  جو دـ بسشح 1166 نفدو في مشترف العاـ التالي البشجؾية تخخيرا
، والػاضح أف البشجؾية (9)سفغ شحغ وثسانية غليضغ إلى مػانئ سمصشة السساليظ

السساليظ بعج رحضل نفديا باستسخار العلقات التجارية مع سمصشة  تسشيكانت 
رد فعل الدمصاف السسمػكي حياؿ  متشاسيةحسمة بصخس األوؿ ممظ قبخص 

 اشتخاكيع في الحسمة الرمضبية.
مسا دفع السؤرخضغ مغ التعجب مغ أنيع يخوا البشادقة الحيغ شاركػا بكل ثقميع 

كي لمتأكضج ـ رسلا إلى الدمصاف السسمػ 1166في ىحه الحسمة يخسمػف في أبخيل 
ال تست  سكشجريةػف مسا حجث، وأف الدفغ التي أغارت عمى اإلئيأنيع بخ عمى 

في الػقت نفدو  ،(3)ية برمة، وأنيع لع يداعجوا بصخس ولع يذتخكػا معوؾلمبشج

                                  
ّ،ًخٕ ٓٞكيح ٤ٍٔٓخ ٖٓ هزَ حُزخرخ ُٔ٘خه٘ش رؼٞ حُٔٔخثَ ح٤ُٔخ٤ٓش ك٠ ح٣طخ٤ُخ. 1362، 1361

 -ٍحؿغ:

Kelly, The Oxford Dictionary, pp.223-225. 

ًخٗض حُز٘يه٤ش ك٣َٜش ػ٠ِ ٜٓخُلٜخ حالهظٜخى٣ش، كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٗظَحًٜخ ك٢ كِٔش رطَّ  (1)

 ٝؿٜش حُلِٔش ػ٠ِ كي طؼز٤َىٕٝ ػِٜٔخ ك٢ حُزيح٣ش –حألٍٝ ِٓي هزَٙ ػ٠ِ حالٌٓ٘ي٣ٍش 

، ٌُٖٝ ك٤٘ٔخ ػِٔض رٞؿٜش حُلِٔش ١ِزض ٖٓ حُِٔي حُوز٢َٛ طؤؿ٤َ حُلِٔش كظ٠ ٜٗخ٣ش -حُٔئٍه٤ٖ

ػ٠ِ ًُي كظ٠ ط٘ظ٢ٜ هخكِظْٜ ٖٓ كَٔ حُظـخٍس، ٌُْٜٝ٘ حٗظٌٞح رؼي ًُي  ح  ٓ٘ٚ طؼٜي ١ِٝزٞح ،أًظٞرَ

رؤٗٚ هي أؿخٍ ػ٠ِ حالٌٓ٘ي٣ٍش هزَ ًُي رؼالػش أٓخر٤غ ٖٓ حالطلخم حُٔزَّ ر٤ْٜ٘، ٌٝٛح ٣زَٓ٘خػَْٛ 

ـ٣َِس. ٣ُِِٔي حُػخثي ح ا٠ُ  حُوز٠َٛ ٓطٍٞخألاهالػًخٗض طل٤ٞ رخُزٜـش ٝحٍَُٔٝ ػ٘ي  حُظ٢

 ,Makhairas, Recital, p,155;Atiya, A.S., The Crusade, p. 352;Lukeٍحؿغ:

S.H., "The kingdom of Cyprus" in Setton, Vol. III, p. 356. 

(2) Dipl. Ven. Lev., Vol.II, nos.62,63,67, pp. 105-107, 111-112. 

 .11ـ ، حُؼالهخص، ٛٛزَس؛ ػلخف 1216ـ ٛ، 2،ؽٓؼ٤ي ػخٍٗٞ، حُلًَش ح٤ُِٜز٤ش (3)

، 1365أًظٞرَ  ٣4ًٌَ أكي حُٔئٍه٤ٖ حُٔليػ٤ٖ إٔ حُِٔي رطَّ ُْ ٣ؼِٖ ػٖ ٝؿٜش حُلِٔش اال ك٢ 

ِٔش ا٠ُ طَى ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ كخٍ طو٤ٖٔ ٝك٢ هْٔ ٜٓ٘خ لٝطؼٞى ٌٛٙ ح٣َُٔش حُظ٢ أكخ١ض رٜيف حُ

خ ا٠ُ ٓ٘غ حُظـخٍ حألٍٝٝر٤٤ٖ ١ًٝ حُٜٔخُق حُظـخ٣ٍش ٛ٘خى ٖٓ ٓلخُٝش ٝهق حُلِٔش أٝ ارالؽ  أ٠٣ 

 .145ـ ى٣ز١ٍٞ، هزَٙ ٝحُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، ٛح -ؿغ:ححُٔٔخ٤ُي. ٣ُِِٔي ٍ
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يسػف يبعث ليع ممظ قبخص بخسالة شكخ يرفيع بأنيع "أصجقاؤه الحس
جرية وتجحس سكش، وفي ىحا داللة عمى اشتخاؾ البشادقة في حسمة اإل(0)السقخبػف"

؛ لحا ما لبث الدمصاف السسمػكي أف فقج الثقة في (9)حجتيع عشج الدمصاف السسمػكي
ة التي ما لبثت أف تدعى لعقج الرمح بضغ الدمصاف السسمػكي وممظ قبخص يشجؾبال

، في (4)ـ1123حتى نجحت في ذلظ في عاـ (3)لكدب ثقة الدمصاف مخة أخخى 
ا بالستاجخة مع سمصشة السساليظالػقت نفدو راحت تصمب مغ البابا  ، (5)تخخيرا

                                  
ؿ٘ي١ ٖٓ  2111ه٤خٍ ٝ ٣1111ؼِن أكي حُٔئٍه٤ٖ إٔ حٗظَحى حُز٘يه٤ش ؿخء ١َٝ٘ٓ خ رؤٕ ط٘وَ  (1)

حُٔ٘خس ا٠ُ حَُ٘م ػ٠ِ إٔ ٣ٜٔٔٞح أٝال  ك٢ حُو٠خء ػ٠ِ طَٔى كٌخّ ٣ًَض حُظخرؼ٤ٖ ُْٜ ٛ٘خى؛ 

 ؛ 144-143ـ اى٣ز١ٍٞ، هزَٙ ٝحُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، ٛ -٣ُِِٔي ٍحؿغ: 

Atiya,TheCrusade of the Fourteenth Century,  p.18 

 . 11ـ ػلخف ٛزَس، حُؼالهخص، ٛ (2)

ػخّ  ٌٛح حُوالف أٓخ ؿ٘ٞح كبٜٗخ ًخٗض ٝهظجٌ ػ٠ِ هالف ٓغ حُِٔي رطَّ حألٍٝ ِٓي هزَٙ ريأ

َح ٖٓ ًَٓذ كحُـ٤٣ٖٞ٘ س خٍزلكٍٞ ٓؼخهزش حػ٤ٖ٘ ٖٓ حُ ٓظخٞؿخكخٓك٤٘ٔخ حٗظي حُِ٘حع ك٢  ،1364ّ

، ٝطلٍٞ ا٠ُ ٗـذ ػ٤٘ق ٛيى رخٗيالع كَد ًزَٟ ر٤ٖ ؿٞح ٝهزَٙ، ؿ٤َ إٔ ٌٛح حُوطَ ٠هزَٛ

اى٣ز١ٍٞ، هزَٙ  -:ك٤ٖ ٝحكوض هزَٙ ػ٠ِ ١َٝٗ ؿ٘ٞح. ٍحؿغ ،1365ُّْ ٣ٍِ اال ك٢ أر٣ََ 

 .144ـ ٝحُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، ٛ

ٌٓ٘ي٣ٍش ٔليػ٤ٖ ػ٠ِ حٗظَحى حُٔيٕ حُظـخ٣ٍش ك٢ حُلِٔش ح٤ُِٜز٤ش ػ٠ِ حإل٣ؼِن أكي حُٔئٍه٤ٖ حُ(3)

ٓٔخ ًخٕ ٓزز خ ك٢ كَ٘  ،أظَٜص ٓيٟ حُظٞطَ ر٤ٖ حُظـخٍس ٝحُلِٔش ح٤ُِٜز٤ش -أ١ طِي حُلِٔش–رؤٜٗخ 

ٓلخٝالص كَٝ حُلٜخٍ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ َٜٓ، كوي ًخٗض حٓظـخرش حُوٟٞ حُظـخ٣ٍش حإل٣طخ٤ُش 

حٌُٔػٍٞس ٌُٜٙ حألكيحع، ٝػٖ ٣َ١ن َٗ٘ حُ٘خثؼخص ػٖ ٛيٗش ر٤ٖ حُٔٔخ٤ُي ٝهزَٙ ٗـلض 

حُزخرخ  ًٔزض حُز٘يه٤ش طٞر٤ؾ ،1361ّحُز٘يه٤ش ك٢ طي٤َٓح٥ٓخٍ ُِو٤خّ رلِٔش ٓظخرؼش، ٝك٢ ٓ٘ش 

٢ِٓٞٛ، حُلًَش ح٤ُِٜز٤ش   -َُك٠ٜخ ٗوَ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ٝحُو٤ٍٞ ٝٓٞحٍى حُلَد ا٠ُ حَُ٘م. ٍحؿغ:

 .166ـ ّ(، 1214-1111ٛ)

ٛخكذ ٓل٤َ حُز٘يه٤ش  GassanCigolaًًَ حُٔئٍم ٓخه٤َحّ إٔ ٓل٤َ ؿ٘ٞح ؿخُحٕ ٤ٓـٞال  (4)

٤ٖ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي ك٢ ٍكِش حُٞٓخ١ش ُؼوي حُِٜق ر ،NicolaGustinianiؿٔظ٤٘خ٤ٗ٢ٗوٞال 

، ٝٗـق ٛئالء ؿ٤ٔؼ خ ك٢ ٟٝغ أْٓ ٍٝىّك٢  حالٓزظخ٣ٍشٌِٝٓٔش هزَٙ، ًٝخٕ ٓؼْٜ ٓويّ 

 ٣ُِِٔي ػٖ ٌٛح ٍحؿغ: .ُٔالّ ىحثْ ر٤ٖ حُِٔطخٕ ح٢ًُِٞٔٔ ٌِٝٓٔش هزَٙ

Makhairas, Recital, p. 207-297. 

حُزخرخ ربٛيحٍ اؿخُحص ؿي٣يس ُْٜ حُظخَٛ إٔ حُز٘خىهش حػظويٝح إٔ حُِٜق ٤ٗٝي كظ٠ أْٜٗ أه٘ؼٞح  (5)

ُالطـخٍ ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي، ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ أٍَٓ رطَّ ٓ٘يٝرٚ ُِزخرخ ُظ٤ٟٞق آهَ 
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يعصضيا الحق في الستاجخة مع  ،ـ1123فأعصضت إياه في الثالث مغ سبتسبخ 
أال يدخي ىحا التخخيز إال بعج إتساـ الرمح بضغ السساليظ لسجة سشتضغ شخيصة 

 .(0)الدمصاف وممظ قبخص
عمى نيج سمؽيو في إغجاؽ التخاخيز  (9)عذخ البابا جخيجػري الحاديوسار 

 غيوعذخ  وأربعبإرساؿ عذخة سفغ شحغ خيرعمى البشادقة، فقج حرمت عمى تخ 
ـ، وفي الثامغ 1129غمضػناا إلى مػانئ سمصشة السساليظ في الثاني مغ يػلضػ 

مغ كخيت  حرمػا عمى تخخيز آخخ بإرساؿ سفضشتضغ ،ـ1124عذخ مغ أكتػبخ 
ثع قاـ بتسجيج ىحا  ،ا أرادت لسجة ثلث سشػاتإلى مػاني مرخ والذاـ كمس

خخى مع الدساح ليع ىحه أـ لسجة ثلث سشػات 1122يػلضػ  96التخخيز في 
سكشجرية شحغ تػجو إلى اإل السخة بديادة عجد الغليضغ إلى ثسانية وتدعة سفغ

بأقل (4)ـUrban VI(1122-1122)، ولع يكغ البابا أورباف الدادس(3)مباشخة
                                  

حالٓظؼيحىحص ُلِٔش ؿي٣يس، ٣ٝلظخؽ ُِيػْ حُٔخ٢ُ ٝحُؼ١ٌَٔ، ػ٘ي ًحى ٓلذ حُزخرخ اؿخُحص حُظـخٍس 

خ ٖٓ حإلٜٓخّ ك٢ كِٔش رطَّ حُز٘يه٤ش ػ٠ِ ًُي رٔ٘غ ٍػخ٣خٛ ٍٝىص،حُظ٢ ًخٕ هي ٓ٘لٜخ ُِز٘خىهش

 ُِظٞحَٛ ٓغ ِٓط٘ش حُٔٔخ٤ُي. ٍحؿغ: ٍطزٞحٝرلظَ طٜي٣َ حألِٓلش ٝحُـ٤خى ا٠ُ هزَٙ، ػْ 

Reynaldus, Ann.Ecc. ad.ann. 1366, Tome.XXVI, no. 16, p.130; Setton, The 

papacy, Vol.I, p. 276;    :ٙ،َٙ141اى٣ز١ٍٞ، هز. 

(1) Dipl. Ven. Lev., Vol.II, no.90,p. 157. 

ّ،ك٠ 1322، ُٝي ك٠ BeaufortGuillaumedeؿ٣َـٍٟٞ حُلخىٟ ػَ٘، ٛٞ حر٘خ ٤ُُْٞ ر٤لٍٞص (2)

، ٝك٠ ٖٓ حُلخى٣ش ػَ٘ كو٢ ًخٕ Limogs، رخُوَد ٖٓ ٤ُٔٞؿْ Maumontهِؼش ٤ٓخٓٞٗض 

، ٝك٠ حُظخٓؼش ػَ٘ ٖٓ ػَٔٙ كَٜ ػ٠ِ ُوذ Parisٝرخ٣ٍْ   Rodezًخٛ٘خ  َٓطال  َُٝىُ 

ك٤غ طِو٠  Perugiaًز٤َ حُ٘ٔخ٤ٖٓ ٖٓ حُزخرخ ٤ًِٔ٘ض حُٔخىّ، حٌُٟ أٍِٓٚ ا٠ُ ؿخٓؼش ر٣َـ٤خ 

ّ. 1311-1361طؼ٤ِٔخ ٗخٓال ك٠ حُوخٕٗٞ أِٛٚ ٤ٌُٕٞ ٓ٘يٝد حُزخرخ ك٠ ٜٓخّ ٤ٍٔٓش ك٤ٔخ ر٤ٖ 

 .Kelly, TheOxford Dictionary, pp.225-227-ٍحؿغ:

(3)Dipl. Ven. Lev., Vol.II, no.96,99,102,pp. 161-162,167-168,174-175; دمحم

 .41-41ـ ، ٛحُلٜخٍحُِحَٓ، 

ّ،ك٠ ٗخر٠ُٞ، ٝرؼيٓخ طِو٠ 1311أٍٝرخٕ حُٔخىّ، ال ٣ؼَف ػٖ ١لُٞظٚ حٌُؼ٤َ،ؿ٤َ أٗٚ ُٝي ك٠ ػخّ (4)

ّ، ٝػَٔ كظَس Bari 1311ّ،ػْ ُزAcerenza 1363َ٤هٔطخ  ٖٓ حُظؼ٤ِْ ،أٛزق أٓولخ  ألًَِٗح   

 -٣ٞ١ِش ًوخثي ُٔـٔٞػش ك٠ أك٤٘٤ٕٞ. ٍحؿغ:
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أسلفو ؼيسا يتعمق بسشح التخاخيز، فسشح البشجؾية ثلثة تخاخيز سخاء مغ 
مع الدساح  اا واحج اا ـ مجة التخخيز عام1126ـ و 1124ـ و 1124متتالية في 

ا  ليع بإرساؿ أي عجد مغ الدفغ إلى مػانئ سمصشة السساليظ، ثع مشحيع ترخيحا
 ػنيفاسبا ، أما الباب(0)لسجة عامضغ يشصػي عمى االمتيازات الدابقة 1122
لع يفخط في مشح التخاخيز فقط،  (9)ـBoniface IX(1122-1434 )التاسع

ا في شخوط  ا في عاـ إوإنسا فخط أيزا متيازاتيا، لجرجة أنو أصجر لمبشادقة تخخيرا
يدسح ليع بالتبادؿ التجاري مع سمصشة السساليظ دوف قضج أو شخط لسجة ـ 1123

 خسدةـ، ولكغ ىحه السخة لسجة 1122، ثع ججده ليع في عاـ (3)عذخ سشػات
في وقت كانت تعاني ؼيو  (4)عاماا مقابل دفع البشجؾية ثلثة آالؼ دوكات غيوعذخ 

 .(5)البابػية مغ الزعف الدياسي واألزمات السالية الحادة
وعميو يتزح أف البشجؾية التي نجحت في الحرػؿ عمى التخاخيز مغ 

 ياناا أخخى كانػا يحرمػف عمى عجةتقخيبي مغ عاـ إلى عاـ، وأح البابػات بانتطاـ
ـ   قج بحلػا قرارى جيجىع ليدتفضجوا مشيا بالكامل، وكانػا  ،واحج رخز في عا

يجتيجوف بإخلص في أال يتجاوزوا العجد السخخز ليع مغ الدفغ؛ فزلا عغ 
غع ذلظ ، ور نجاحيع في السحافطة عمى علقاتيع الصضبة مع سمصشة السساليظ

                                  
Kelly, The Oxford Dictionary, pp.227-228. 

(1) Dipl. Ven. Lev., Vol.II, no. 113,118,119,125,pp.190,197-199,210-211. 

ٖٓ أَٓس أٍٓظوَح٤١ش، ُٝي ك٠ ٗخر٠ُٞ  PietroTomacellر٤ٗٞلخّ حُظخٓغ، ٛٞ ر٤ظَٝ طٞٓخَٓ  (2)

ّ،  ٝال ٣ؼَف ػٖ ١لُٞظٚ حٌُؼ٤َ ؿ٤َ أٜٗخ ٗز٤ٜش رطلُٞش أٍٝرخٕ حُٔخىّ، كَٜ ػ٠ِ 1351

ّ، ػْ كَٜ ػ٠ِ ُوذ حٌُخٖٛ حَُث٠ٔ٤ St.Giorgio1311ٜٞٓ٘ذ ًز٤َ ٗٔخ٠ٓ حُوي٣ْ ؿ٣َـ٤

 .Kelly, The OxfordDictionary, pp.230-232 -ّ. ٍحؿغ:1315

 ;Dipl. Ven. Lev., Vol.II, no.133,p. 222.41ـ، ٛحُلٜخٍدمحم حُِحَٓ،  (3)

(4)Ashtor, Levent Trade, p.109. 

(5) Housley, The Avignon papacy, p.212. 
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حضشسا كانػا يختكبػف مخالفة لدياسة البابػية كاف في الحاؿ يقػـ البابا بدحب 
 ـ.1142التخخيز مثمسا فعل البابا أنػسشت الدادس في 

حرػؿ البشادقة عمى الشرضب األكبخ مغ اإلجازات التجارية التي  أف جبض
تحرل عمى تجارية األوروبية لع السجف ال بؿيةأصجرتيا البابػية ال يعشي أف 

سياسة التذجد التي فخضتيا البابػية  ضلفقج فزمت في  ،شيء، فالبشدبة لجشػا
ججيجة عمى الصخؽ  عمى التجارة مع سمصشة السساليظ إلى البحث عغ أسػاؽ

سكشجرية، غضخ أنيع في اإل بسشذآتيعكافا وتانا مع احتفاضيع الذسالية عبخ مجيشتي 
ى الػقت دوف زحتى سقصت بس ،سساليظأىسمػا معاىجتيع التجارية مع سمصشة ال

أف يحاولػا تججيجىا، ومع ذلظ كانػا يصمبػف دائساا مغ البابا مغ حضغ إلى آخخ 
ا لمتجارة مع  ، ومع نياية العقج (0)تابعة لدمصاف السساليظ مػانئإعصائيع تخخيرا

بػا مغ البابا كميسشت الدادس أف الخامذ مغ القخف الخابع عذخ السيلدي شم
ي تحسمػىا في سبضل الجفاع عغ كافا ضج السغػؿ عغ الشفقات التيعػضيع 

ا باالتجار مع سمصشة السساليظ1946  .(9)ـ، فسشحيع تخخيرا
بالستاجخة مع  ،ـ1112أراجػف فقج سسحت ليا البابػية مشح عاـ مسمكة  اأم

فاستغمػا الفخصة وحرمػا مغ الدمصاف السسمػكي بخرػص  ،سمصشة السساليظ
الخسػـ الجسخكية عمى السعاممة نفديا التي يتستع بيا الجشػية، والبشادقة، وفي 
مشترف القخف الخابع عذخ نجحػا في خفس الخسـػ بالشدبة إلضيع وإلى 

Ragusa، أما راجػزة (3)%13% إلى 14مغ  القصالػنضضغ
فقج حرمت عمى ، (4)

                                  
 .211-211ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ  (1)

 .211ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ (2)

 .211ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ (3)

 حألى٣ٍخط٢ٌ٤ ،حُظ٢ طوغ ػ٠ِ حُٔخكَ حُـ٘ٞر٢ ُِزلَ Dubrovinkٍحؿُٞس، ٢ٛ ٓي٣٘ش ىٝرَٝك٤٘ي  (4)

 1215ٝهي ه٠ؼض ٌٛٙ حُٔي٣٘ش ُِلٌْ حُز٤ِٗط٢ كظ٠ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ح٤ُٔالى١، ٝك٢ حُلظَس ٖٓ 

ح1351ا٠ُ   ٍ ح  ّ حػظَكض رخ٤ُٔخىس حُز٘يه٤ش، ًٝخٗض ٖٓ ر٤ٖ أْٛ حُٔيٕ حألٍٝٝر٤ش حُظ٢ ُؼزض ىٝ  َ ًز٤
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 1121في أعػاـ  Hungaryعة مغ التخاخيز بعج وساشة ممػؾ السجخ مجسػ 
 تـ تدسح ليع بسسارسة التجارة مع سمصشة السساليظ حضشسا تعخض1121أو 

Balkanتجارتيا ألزمات قػية في بلد البمقاف 
، والخاجح أنيع استفادوا عمى (0)

 قجر السدتصاع مغ ىحه التخاخيز.
سياسة التذجد تجاه سمصشة السساليظ لرالح ولع تكتف البابػية في التخمي عغ 

أو حمفاء  اا فذسل األفخاد سػاء كانػا تجار  ،السجف التجارية فقط، بل تعجت في األمخ
أو أصجقاء، فسثل ىحه التخاخيز كانت تسشح كسكافأة أو مشحة غضخ مكمفة لخديشة 

األيجي البابػية، فتحػلت بسخور الػقت كدمعة تجارية مخبحة ألصحابيا وتتشاقميا 
فعمى سبضل السثاؿ مشح البابا كميسشت الدادس ابغ أخيو وليع  ،(9)بالبيع والذخاء

ؼيكػنت تػريغ  Beaufortكػنت بػفػر  William Roger IIIخ الثالث ضروج
Tauraine
كػمانج  واليانػر دي–وىػ مغ أكثخ ملؾ جشػب فخندا ثخاء-، (3)

                                  
ك٢ حُظـخٍس حُي٤ُٝش؛ ألٜٗخ طوغ ػ٠ِ حُزلَ ػ٘ي ٜٗخ٣ش حُط٣َن حُظـخ١ٍ حُز١َ ح١ٌُ ٍر٢ حُيُٝش 

  ٍ َ   حُز٤ِٗط٤ش رٔ٘طوش حُيحٗٞد، ًٔخ ًخٕ ٌُٜٙ حُٔي٣٘ش ىٝ  ك٢ كًَش حُظـخٍس ك٢ ؿٍِ حُزِوخٕ. ًز٤

 (.1، كخ٤ٗش )41 ـدمحم حُِحَٓ، ىٍٝ حُوٟٞ، ٛ -ٍحؿغ: 

 Krekic, B., Dubrovnik (Raguse) et Leحُظـخ١ٍ ٍحؿغ: ػٖ ٍحؿُٞس ٝٗ٘خ١ٜخ (1)

Levant au Moyen age, -Paris, 1961, pp.298-300; Krekic,B., Dubrovnik in the 

14 the and 15th Centuries, A City between East and West, 1972, pp.42-55.       

٣ٖ ٓوخُش حهظٜض ؿ٤ٔؼٜخ رَحؿُٞس ٝأػخى ُِٝٔئُق ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوخالص رـض ٝحكي ٝػَ٘           

 Krekic, B., Dubrovnik,Italy and the Balkans in the lateَٗ٘ٛخ ك٠ ًظخد ٣لَ حْٓ:

Middle Ages, London, 1980.                                                                                 

           

حألى٣ٍخط٢ٌ٤ ، ك٢ٜ ٓ٘طوش ٝحٓؼش ك٢ ؿ٘ٞد َٗم أٍٝٝرخ، طوغ ر٤ٖ حُزلَ أٓخ ػٖ ٗزٚ ؿ٣َِس حُزِوخٕ

، ٝٓ٘ليٍس طـخٙ أٜٗخٍ ٝحُزلَ حألٓٞى ٖٓ حَُ٘م ح٣ـَٚ ؿَر خ ٝرلIonianٝحُزلَ حأل٢ٗٞ٣ 

) ح٤ُٞٗخٕ، ٝحُـِء حألٍٝٝر٠ ٖٓ ط٤ًَخ ، ٝأُزخ٤ٗخ ٝرِـخ٣ٍخ ٝٓؼظْ حألٍح٠ٟ : ٝط٠ْ Danubeحُيحٗٞد

-ٝرؼي ٓو١ٞ حإلٓزَح٣ٍٞ١ش حُز٤ِٗط٤ش ه٠ؼض ٤ُِٔخىس حُؼؼٔخ٤ٗش.ٍحؿغ: (،Yugoslaviaح٤ُٞؿٞٓالك٤ش

Moore, The Penguin,p.74. 

 .Housley, The Avignon,p p.210-211؛211ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ  (2)

خ ٣٘ـًَخٗض ط٣ٍٖٞ ٓي٣٘ش ك٤َٔٗش،  (3)  ٔ خ اه٤ِ  ٔ ح ٖٓ اه٤ِْ أٗيٍ آص  ح٥ٕ هي٣ –Indre–etُٞحٍ  –ؿِء 
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Eleinor de Comminges سا مع سمصشة السساليظ، فإجازة بالستاجخة ،زوجتو
 Stephanous deلبث وليع أف مشحو ألحج أتباعو يدسى ستيفانػس دي باتػتػ 

Batoto فقاـ ىحا الخجل -بعجما أذف البابا بحلظ–نطضخ ؾيامو ببعس الخجمات ،
لظ فزلا عغ ذ،(0)دوكات تجفع عمى أقداط 19.333وج البشجؾية بسبمغ جببيعو ل

، ى جضخاردودي دوستيذضممػ دي دييوبسشح شخز يجعقاـ البابا أنػسشت الدادس 
، وعمى ما يبجو أنيا كانت بأربع سفغ لؿياـ (9)فقاـ بالتشازؿ عشيا لبعس الجشػيضغ

، (3)دوكات نطضخ نرفيا الخاص بدفضشتضغ 1333سكختضخ دوج البشجؾية بجفع مبمغ 
بشجيتػ بتعضضغ الفمػرندي االسبتاري نيقػال  ،ـ1142وقاـ البابا نفدو في عاـ 

NicolasBendetti  ا لسجيشة Smyrnaسسضخناقائجا
ا (4) ، وقاـ بسشحو تخخيرا

بإرساؿ سفضشة واحجة أو اثشضغ إلى اإلسكشجرية بذكل متكخر بػية تػفضخ األمػاؿ 
؛ فزلا عغ عجيج مغ (5)فاؽ عمى تحرضغ السجيشة والجفاع عشياناللزمة لل

أو عغ  إما مغ البابػية مباشخة راجػزهالتخاخيز التي حرل عمضيا بعس تجار 
، وعميو يتزح أف الحخكة التجارية في الدمع (6)شخيق الذخاء مغ بعس األفخاد

                                  
loire ، ٍُٞػخٛٔظٜخ ٓي٣٘ش طTours ٍ٣ٜٝذ ك٤ٜخ َٜٗ حُِٞح ،Loire :ٍحؿغ-                                       

Moore, The penguin, p.791. 

(1) Setton, The papacy, Vol. I, p.263. 

 .211 ـ ، 2ٛٛخ٣ي، طخ٣ٍن حُظـخٍس، ؽ  (2)

 ;Housley, The Avignon, p.210. 211 ـ، 2ٛٛخ٣ي، طخٍم حُظـخٍس، ؽ  (3)

كخ٤ُ خ، ٢ٛٝ ػخُغ ًزَٟ حُٔيٕ حُظ٤ًَش ٝطوغ ػ٠ِ ه٤ِؾ  ٤ٔٓIzmirَٗخ: ٓي٣٘ش ط٤ًَش ٢ٛٝ أ٤َُٓ  (4)

ًٝخٗض ػخٛٔش إله٤ِْ أ٤َُٓ ر٘خٛخ ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ ػْ  -أكي هِـخٕ رلَح٣ـٚ– Gulf of Izmirأ٤َُٓ 

ّ 1424ألطَحى ٌٓ٘ ػخّ حٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ حَُٝٓخٕ ٝه٠ؼض ٤ُِٔخىس ح٤ُٔٔل٤ش ػْ حٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ ح

ّ ٢ٛٝ ح٥ٕ ٤ٓ٘خء طـخ١ٍ ْٜٓ. 1223ّ ػْ ػخىص ٤ُِٔخىس حُظ٤ًَش ٖٓ ػخّ 1212ٝكويٝٛخ ػخّ 

 Moore, The                                                                                -ٍحؿغ:

pengune, p. 779. 

(5) Luttrel, A., The Hospitallers at Rhodes: 1306-1421, in Setton, Vol. III, p. 

297., reprinted, in luttrell, A. The Hospitallers, no. I. 

(6) Krekic, Dubrovink (Raguse), nos. 318,323,332,388,579, pp. 216-218, 
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ا عمى يج البابػية نفديا بدبب نطاـ التخاخيز وتقمرت  التقمضجية قج شيجت رواجا
ليربح (0)بحلظ سياستيا في فخض الحطخ التجاري الذامل عمى سمصشة السساليظ

ا ثابتاا بأف يحق لمسخخز  ،و البابػية عمى الدمع الحخبيةقتبحطخ جدئياا أ فكاف بشجا
، ورغع ذلظ استسخ التجار (9)الستاجخة في كل شيء باستثشاء الدمع الحخبية

 .(3)ل الدمع الحخبية واألخذاب والخقضق إلى سمصشة السساليظساألوروبضضغ في ح
الحجيث عغ سياسة البابػية تجاه سمصشة السساليظ بضغ التذجد  ها قد انقضى

والتفخيط، الحى تسخس عغ مجسػعة مغ الشتائج، أبخزىا ردة الفعل القػية لمبابػية 
فى بلد الذاـ،  -عكا–تجاة استخداد سمصشة السساليظ آلخخ معاقل الرمضبضغ 

الحيغ  -إمػر الذخؽ مسغ ليع دراية ب -حضشسا استجعت السذػرة مغ السقخبضغ مشيا 
ه عمى العامل اإلقترادى وأىسضتة فى ءلع يتخددوا فى إبجائيا، فكثضخ مشيع بشى آرا

قػة سمصشة السساليظ، فشادوا بحخماف السساليظ مغ ىحا السقـػ بالتذجد فى فخض 
ضيع، مصالبضغ البابػية وكحلظ السجف حطخ عمى الرادرات والػرادات مشيع وإل

علقات التجارية لتحقضق اليجؼ السشذػدأال وىػ إضعاؼ التجارية التػقف عغ ال
 تمظ القػى اإلسلمية السسثمة فى سمصشة السساليظ.

خاصة فى بجايات القخف الخابع عذخ   -وأوضحت الجراسة تبشى البابػات 
تشفضح سياسة مذجدة وحازمة ضج كل مغ تدػؿ لو  لتمظ اآلراء محاولةا  -السيلدى

، بجاية تجارى السفخوض مغ قبميا ضج سمصشة السساليظنفدو اختخاؽ ىحا الحطخال
مغ عيج البابا نيقػال الخابع حتى عيج البابا يػحشا الثانى والعذخيغ، وىػ البابا 
الحى وصمت فى عيجه سياسة التذجد إلى الحروة، حضث نجحت الدمصة البابػية 

                                  
258-259; Dubrovin the 14 th, p. 43. 

 .42، ٙ: حُلٜخٍ، دمحم حُِحَٓ (1)

(2) Ashtor, Observations, pp. 575-576. 

(3) Mas – latrie, Histoire, Tome. II, p. 126. 
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رالح تجارية فى تقضضج الحخكة التجارية لمسجف التجارية األوربية، التى تخبصيا م
بدمصشة السساليظ، وكحلظ فتح أسػاؽ تجارية أخخى لدج ما يدسى بالعجد التجارى 

ؽ أخخى لجمب الدمع الذخؾية وحخماف سمصشة السساليظ اسػ أ لتمظ السجف ، بإيجاد
، فزلا عغ حخمانيا مغ مقػمات القػة العدكخية السسثمة مغ عائجات ىحه الدمع

 جانب األكبخ فى سياسة التذجد مغ قبل البابػية.فى الدمع الحخبية التى مثمت ال
فى الذخؽ  -قبخص وأرمضشيا -وأضيخت الجراسة كيف حاوالت الشقاط الرمضبية

اإلستفادة مغ سياسة التذج وباألخز قبخص التى حاولت أف تربح بجيلا كفء 
لمدػؽ السسمػكية اإلسكشجرية ودمياط؛ لحا شجع ممػكياالبابػية عمى تشفضح تمظ 

وسعػا لحلظ سعياا مسا خمق ليع عجوات مع السجف التجارية فى الداحل  اسةالدي
األوروبى الجشػبى، تمظ العجاوة التى كانت كفضمة لخمق صخاع سياسي استسخ 

 ألعػاـ كانت أشخافو قبخص ورودس والسجف التجارية فى حػض البحخ الستػسط.
أىسيا شخرية البابا  ،وأخمرت الجراسةأف سياسة التذجد ارتبصت بعجة عػامل

وكحلظ الطخوؼ الدياسة فى حػض البحخ الستػسط،  الجالذ عمى سجة البابػية
فزل عغ الدياسة الرمضبية والسالية لمبابػية؛ لحا مالبث أف شاب سياسة التذجد 
فتخات تداىمت فضيا البابػية وسسحت بالستاجخة فأفخشت فى مشح التخاخيز 

إف قضجتيا فى البجاية لكغ مالبثت أف تػسعت فضيا بالستاجخة مع سمصشة السساليظ و 
فكانت بحلظ متأرجحة بضغ التذجد والتفخيط وكاف لمسجف التجارية دور كبضخ فى ىحا 

 .فإستفادت مشو بذكل كبضخ التأرجح
ولع يكغ لدياسة التذجد تأثضخ قػى عمى سمصشة السساليظ لشجاحيا فى إيجاد 

كحلظ ترخيف مشتجاتيا الذخؾية عضخ أف شخؽ وأماكغ لجمب احتياجتيا الحخبية و 
تمظ الدياسة مغ قبل البابػية كانت عشػانا لمرخاع اإلسلمى الرمضبضى مشح 
استخداد السساليظ عكا وشضمة القخنضغ التالضضغ الخابع عذخ والخامذ 

ىػ الحى شيج قػة  عذخالسيلديضغ، غضخ أف الشرف األؤؿ مغ القخف الخابع عذخ
 .وعشفػاف تمظ الدياسة
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 -أّال الوصادر األجٌبٍت:

 

Baluzius,S., Vitae paparumAvenionensium, Hoc 

EstHistoriapontificum, Romanorum qui in Gallia SederuntAb 

Anno Christi MCCCV U sque ad Annum MCCCIV,ed. 

Mollat.G., IV Tomes ,Paris ,1921. 

Benjamin of Tudela, The Travels of  Benjamin of Tudela , 

ed. Thomas Wright, in Early  Travels in Palestine, London, 

1948. 

 طلض ػ٘ٞحٕ:ش ٌُٜح حُٜٔيٍ حػظٔي حُزخكغ ػ٤ِخُظَؿٔشحُؼَر٤

 بٌٍاهٍي التطٍلً : الربً بٌٍاهٍي بي ًٌَْ التطٍلً الٌباري األًذلطً : 

ٛـ(، طَؿٜٔخ ػٖ حألَٛ 562-561ّ / 1113-1165ر٤٘خ٤ٖٓ حُظط٢ِ٤ ) شٍكِ

 ّ .1245يحى، طوي٣ْ ػزخّ حُؼِح١ٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، رـيحى، كحُؼز١َ ػِحٍ 

Digard , G. & Others , (eds.),Les Registres de Boniface 

VIII, Recueil des Bulles de cepapePublieesOu analyses d 

après les ManuscritsOrigaux de Archives de Vatican, IV 

Tomes, BEFAR, 2e Serie, Paris,1884-1939. 

Fidenzio de Padua, Liber Recuperationis Terrae Sanctae,ed. 

Golubovich , G. , in B. D. T. S. O. F., V Vols., Florence , 

1906 – 1927. 

Gottron , A.,(ed.), Ramon Lulls Kreuzzugsideen , Berlin , 

1912. 

Hayton ,FlosHistoriarum Terre Orientis, dansR.H.C., Tome 

II , H.Doc- Arm., Paris , 1906 . 
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Grand, Ch. J.
,ed., Les Registres des Benoit XI, Recueil des Bulles de 

cepapepubleesouanalyseeedapres les Manus critsOri
ginaux des Archives du 

Vatican, BEFAR, 2. Serie, Paris, 1905. 

Guillelmus Adam , De Mode SarracenosExtipandi , Dans. 

R.H.C. Arm., Tome II ,Paris , 1906, pp.518-652. 

Horrox, R., Trans. and ed.,The Black Death, Manchester and 

New York,Housley, N., ed. and Trans. ,Documents on 

the Later Crusades 1274-1580 ,  London , 1996. 

Humbert de Romans , Opus Tripartitum , In Brown , 

Appendix ad Fasciculumrerum , Expetendarun et 

Fugiendarum , London , 1690. 

Langlois , E. , (ed.),Les Registres de Nicolas IV, Recueil des 

Bulles de cePapa PublieeOuAnalyses Dapres les 

ManuscritsGrignaux des Archives du Vatican, BEFAR, 

2serie, Paris, 1886. 

Madre, A., Trans. & ed., RaimundiLulli Opera Latina, 

Turnholt, 1981. 

Makhairas, L., Recital Concerning the Sweet Land of 

Cyprus, ed. By Dawkins, 2 Vols., Oxford, 1932. 

Marco Polo,  The Travels of Marco Polo( The 

Venetian),Revised from Mardsen’s, Trans.by Manuel 

Komroff,New York,1930. 

 طلض ػ٘ٞحٕ: ش ٌُٜح حُٜٔيٍ حػظٔي حُزخكغ ػ٤ِخُظَؿٔشحُؼَر٤

ُإلٗـ٣ِ٤ِش ٤ُْٝ ٓخٍٓيٕ ٝطَؿٜٔخ ا٠ُ ٍكالطٔخًٍٞ رُٞٞ، طَؿٜٔخ : ٓخًٍٞ رُٞٞ  

 ّ .1211حُؼَر٤ش ػزي حُؼ٣ِِ ؿخ٣ٝي، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخَٛس، 

-Marino Sanudo ,Secrts for True Crusaders to help them to 

Recover the Holy Land , Trans. By.Stewart ,P.P.T.S. , 

London,1896.طلض ػ٘ٞحٕ:ش ٌُٜح حُٜٔيٍ ػ٤ِخُظَؿٔشحُؼَر٤ػظٔي حُزخكغ ح- 

ًظخد حألَٓحٍ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ رخ٤ُِٜذ ك٢ حٓظَؿخع حألٍح٢ٟ حُٔويٓش ،ٓخ٣ٍ٘ٞٓخٗٞىٝ 

ٗوِٚ ا٢ُ  ،٤َٔٓٝ حُوخىّ  ٣ٍٚ٘ٞ ٌٝٗخ٤َُحػيحى َٝٓحؿؼش  ر٤ِِـ ،ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ 

 ّ .1221 ،حُوخَٛس  ، ١1ـ ،ٓئٓٔش ىحٍ ح٣َُلخ٢ٗ  ،حُؼَر٤ش حألد ٤ِْٓ ٍُم ه

Mollat , G.,(ed.),Archives Biographiques Francaises, 



 500-444، 9102مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم عدد يظاير                                 دسوقي   دمحم

431 
 

Pilot, E., L Egypte au Commencement du Qeuinzie'me Siècle 

d'apre's la Traite' d' Emmannelpiloti de Cre'te, ed.by P.H. 

Doop. Le Caire, 1950. 

Primat, Chronique de Primat, traduite par Jean du Vignay, 

RHGF, Tome XXIII, pp.1-106.                                          

    

RegestumClementispapae V ex VaticanisArchetypis.Cvraet 

studio MonachorumOrdinis S.Benedicti. 8 Tomes, Rome, 

1884-1892, 

Reynaldus,Annales Ecclesiastic, Denuoet Accurate Excusi, 

XXVII Tomes, Paris, 1880. 

Schroeder , H.J.,(ed.)Disciolinary Decrees of the General 

Councils , Text ,Translation and commentary , London , 

1937. 

Thomas,G.M.andPredelli,R.,(ed.),Diplomatarium Veneto-

LevantinumSiveActaDiplomate res 

VenetasGraecosAtqueLevantisLllustrantia A.1300-1454, 

2Vols., Venice,1880-1899. 

Villani,G.,Villanis Chronicle Being Selections From the First 

Nine Books of the Chronicle Fiorentine of Giovanni Villani, 

trans. E. Rose, London, 1906. 

William of Tyer , A History of Deeds Done Beyond the Sea , 

2Vols. , Trans. By. Babcock and Krey ,New York , 1943. 

 طلض ػ٘ٞحٕ: ٌُٜح حُٜٔيٍ حػظٔي حُزخكغ ػ٢ِ حُظَؿٔش حُؼَر٤ش

طَؿٔش  ،أٍرؼش أؿِحء  ،ّ( 1114-1124حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش ) ،٤ُْٝ ح١ٍُٜٞ 

 ّ .1221 ،حُوخَٛس ، ١1 ،خٓش ٌُِظخد حُؼ ح٣َُٜٔش ح٤ُٜجش ،كٖٔ كز٢٘ 
 

 -ثاًٍا الوصادر العربٍت:

ُـ( ركي الذٌي بٍبرش الخطائً 525 م./ 1324. بٍبرش الذّاداري )ث -

 ، طلو٤ن ُر٤يس ػطخ، ؿيٙ، ى ص. 2ُريس حُلٌَس ك٢ طخ٣ٍن حُٜـَس، ؽالوٌصْري :

 ُـ( أبْ الحطي دمحم بي أحوذ األًذلطً :614م / 1215 .ابي جبٍر )ث-
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ٍكِش رٖ ؿز٤َ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ُوٍٜٞ حُؼوخكش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، حُوخَٛس، 

1221. ّ 
طخ٣ٍن حُِٔي حُ٘خَٛ دمحم رٖ هالٕٝٝ حُٜخُل٢ الشجاعً : شوص الذٌي : -

ٝأٝالىٙ، حُؤْ حألٍٝ " حُ٘ٚ حُؼَر٢"، كووظٚ ٝطَؿٔظٚ ا٠ُ حألُٔخ٤ٗش رَرخٍٙ 

 ّ .٤ٗ1211لَ، ك٤ٔزخىٕ، 

ُـ( أبْ العباش أحوذ بي على بي أحوذ عبذ 121م / 1411 .)ثالملمشٌذي  -

 هللا :
 

ؿِء، ٗٔوش ٍٜٓٞس ػٖ حُطزؼش حأل٣َ٤ٓش،  14ٛزق حألػ٠٘ ك٢ ٛ٘خػش حإلٗ٘خ، 

 ّ .1263حُوخَٛس، 

ٛـ( هخّ ػ٠ِ طَؿٔظٚ 141-621طخ٣ٍن ٓال٤١ٖ حُٔٔخ٤ُي )وؤلف :ال هجِْل -

 ّ .٤ُ1212يٕ، ، Zettersteenَٝٗ٘ٙ حُٔٔظَ٘م ى . ف . ُطَٓظ٤ٖ 

 م( تمً الذٌي أحوذ بي علً :1442ُـ/145.الومرٌسي )ث -

أهٔخّ( طلو٤ن دمحم ٜٓطل٠  6) 2 – 1حُِٔٞى ُٔؼَكش ىٍٝ حُِٔٞى، حألؿِحء 

أهٔخّ( طلو٤ن ٓؼ٤ي ػزي  6) 4 – 3ّ، حألؿِحء 1212 –ّ ٣ُ1232خىس، حُوخَٛس، 

 ّ .1216 – 1212حُلظخف ػخٍٗٞ، حُوخَٛس، 

 ُـ( زٌي الذٌي عور بي هظفر :547 م/ 1341.ابي الْردي )ث -

ؿـِء،  2، "ٔش حُٔوظَٜ ك٢ أهزخٍ حُزَ٘ظظ"رطخ٣ٍن حرٖ حٍُٞى١ حُٔؼَٝف 

 ّ .1262حُ٘ـق 

 م( شِاب الذٌي أبْ عبذ هللا الحوْي :1227ُـ / 626 .ٌالْث الحوْي )ث -

١، ١زؼش ىحٍ حٌُظذ ٘يأؿِحء، طلو٤ن ك٣َي ػزي حُؼ٣ِِ حُـ 1ٓؼـْ حُزِيحٕ، 

 ّ .٤ِٔ1221ش، ر٤َٝص، حُؼ

 م( هْضى بي دمحم بي ٌحٍى الٍْضفً :1351ُـ/557 .الٍْضفً )ث -

ِٗٛش حُ٘خظَ ك٢ ٤َٓس حُِٔي حُ٘خَٛ، طلو٤ن أكٔي كط٢٤، ػخُْ حٌُظذ، 

 ّ .1216حُطزؼش حأل٠ُٝ، ر٤َٝص، 

 

 -ثالثا الوراجع األجٌبٍت:

Alarcon, Y.S.M.A. and Garc, A. de Linares, R., Los 

DocumentosArabesDiplomaticosdelArchivo de Lacorona de 

Aragon, Madrid, 1940.   

Allison , E.P., Ramon Lull , Biography , London , 1928. 

Angeles, M.R., la Corona de Aragon ylosestadosdelnorte de 

Afric, Barcelona, 1951. 

Ashtor, E., "A Social and Economic History of the Near East 

in the Middle Ages", London, 1976. 
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________,Levant Trade in the leter Middle Ages, New Jersy, 

1983. 

________,"Observation on Ventian Trade in the levant in the 

XIV the century", in East.West Trade in Medieval 

Mediterramean, ed. by.Kedar, B.Z., London, 1986. 

-Atiya A.S , The Crusades in Fourteenth Century , in Setton , 

AHistory of the Crusades , Vol.III , pp. 3-26. 

------------- , The Crusade in the Later Middle Ages , London ,    

1938. 

------------- , Egypt and AragaonEmbassies and Diplomatic -

Correspondence between 1300 and 1330 A.D., Leipzig , 1938 

.  

Baratier& Reynaud, Histoire du commerce de 

Marseille,IITomes,Paris,1951. 

Boase, T. S. R., Boniface VIII , London , 1933. 

Bowsky, W., "The Impact of the Black Death UponSienese 

Government and Society" Speculum, Vol. XXXIX, 1964. 

    

Bratianu , le ConseilDuroi Charles , In R.H. S. E. E. , no. 19, 

1942. 

Brehier , L.,L'Eglise et L'Orient au Moyen Age , Paris , 

1928. 

Byrne, E. H.,Genooese Trade with Syria in the Twelfth 

Century, AHR, Vol.25, No.2, Jan 1920. 

Charles, D., la Repubblice di Venezia, ed. Compton, N., 

Rome, 2007. 

De Laville le Reulx,J. , La France en Orient au XIV e siècle. 

Expeditions du MarechalBoucicaut , II Tome , Paris , 1886. 

_________, Les HospitaliersARhodes ,Jusqura La Mort de 

philibert de   Naillac , 1310-1421 , Paris , 1913. 

_________, les Hospitaliers a Rhodes (1310-1421), 

introduction by. Anthony Luttrell, London, 1974. 
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Emery, R.W., "The Black Death of 1348 in Perpignan", 

Speculum, Vol. XLII, no. 4, 1967,pp.611-623.                   

    

Grierson, P. &Travaini, L.,  Medieval European Coinage , 

Cambridge , 1998. 

Hazlitt, C.W., History of the Venetian Republic, her Rise, 

Greatness and her Civilization, IV Vols., London, 1860.    

Hillgarth ,J.N., Ramon Lull and Lullism in Fourteenth 

Century France , Oxford , 1971 

Housley , N., The Avignon Papacy and the Crusades , Oxford 

, 1992. 
------------- , 

The Itaian Crusades the papal Angevin Alliance and 

the Crusades against Christian lay powers 1254-1343,Oxford 

& New York,1982. 

------------- , The later Crusades 1274-1580 from Lyons to 

Alcazar , Oxford ,1992. 

Kelly. J. N.O., The Oxford Dictionary of Popes, Oxford, 

1996 .
 

Krekic, B., Dubrovnik (Raguse) et Le Levant au Moyen age, 
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-------------, Dubrovnik in the 14 the and 15th Centuries, A 
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Middle Ages, London, 1980. 

Kuhner ,H.,Encylopedia of the Papacy , London , 1959 

Laiou, A., Marino SanudoTorsello, Byzantium and The 

Turks: The Back Ground to the Anti- Turkish League of 1332 

– 1334, Speculum, Vol. 45, No. 3 Jul. 1970,pp.374-392. 

Lane, F.G., Venice, A Maritime Republic, Baltimore and 

London, 1973. 

Leopold , A. I. , How to Recover the Holy land , The    

Crusade    Proposals of the Late Thirteen and early fourteenth 
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Mas Latrie,Historie de L'ile de Chypre Sous Leregne des 

Princes de La Maison, de      Luslgnan, III Vols., Paris, 1855- 

1861. 

__________, "Traite des Paix et de Commerce,  

DocumentsDiveres, Paris, 1865 

Mollat, G., , Les papesd'Avignon 1305-1378 , Paris, 1982.       

Moore , W.G.,The penguin Encyclopedia of places, New 

York, 1978. 

Nicol, D.J., Byzantium and Venice: Astudy in Diplomatic 

and Cultural Relations, Cambridg University Press, 1999.    

Odena,T., "De Alexandrinis" "EL Comercioprohibido con 

los Muslmanesyelpapado de Avinondurante la primeramitad 

del siglo XIV", in AEM, Vol.10,1980,pp.237-320. 

Pryor, J.H., Geography, Technology, and War, Studies in the 

Maritime History of the Mediterranean (649-1571), 

Cambridge, 1992. 

Ranciman, S., The Sicilian Vespers, Penguin Book, 
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Richard, J., Les Relation enter L Orient L Occident au 

Moyen Age, London, 1966. 

________, La Papaute et les Missions d'Orient au Moyen Age 

XIII – XVeSiecles , Paris , 1977. 

Schein, S., Philip IV and the Crusade:a Reconsideration, in 
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Crusade and settlement, ed.by. Edbury,P.W., Univerisity 

College Cardiff Press, 1985. 

Serban Marine, The Venetian Republic and Islam  between 

Crusading Fervor and Realpolitik (9th–13th centuries) 

Sirarpie Der Nersessian , The Kingdom of Glician Armenia 

, in Setton , Vol II, pp.630-666. 

Setton. K.M., The papacy and the Levant (1204-1571), II 

Vols., Philadelphia, 1976. 

Smith, J., The Knights Hospitaller in the Levant, c. 1070-

1309, Palgrave Macmillan,2012.                              

Thomas,G.M.,Diplomatarium Veneto. LevantinumsiveActa 

et Diplomata res VenetasGraedosAtquelevantis Ill ustrantia A 

1300-1454, 2 Vols., Venice, 1880-1899. 

 -رابعا الوراجع العربٍت:

ّ، ٟٖٔ طخ٣ٍن أًٔلٍٞى حُلَٝد 1662-1221حَُ٘م حُالط٢٘٤  ادبٍْري ،

ؿِء، طل٣ََ ؿٞٗخػخَٗح٤ٔٔ٤ِ٣غ، ص هخْٓ ػزيٙ هخْٓ، حًَُِٔ حُو٢ٓٞ  2ح٤ُِٜز٤ش، 

 ّ.2112، 1ُِظَؿٔش، حُوخَٛس، ١ 

 ،دار السمتقى ،1،طتخجسة دار السمتقى ،قبخص والحخوب الرمضبية______، 

 ـ .1222 ،بضخوت

حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ حًَُِٔ حُل١ٞ٤ ُِوَٕ حَُحرغ ػَ٘، ٟٖٔ ًظخد حرٖ  إهٍلْضْال،

هِيٕٝ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ ه٤خّ ٝٓو١ٞ آزَح٣ٍٞ١خص، ص. 

 ّ.2111آلخم ػز٤ي، ٌٓظزش حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 

، ػالهخص َٜٓ رخُٔٔخُي حُظـخ٣ٍش حإل٣طخ٤ُش ك٢ ٟٞء ٝػخثن جْزٌف ًطٍن ٌْضف

ٓخص ك٢ طخ٣ٍن حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد ك٢ "ٛزلخألػ٠٘" ك٢ ًظخد ىٍح

 .1213ّ، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 1حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، ٓئٓٔش ٗزخد حُـخٓؼش، ١ 
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ٓلخٍحص حألٍٖٓ ا٠ُ حُٔـٍٞ ٝأػَٛخ ػ٠ِ حُؼالهخص حألٍٝٝر٤ش حطٍي عطٍت، 

حُٔـ٤ُٞش، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ٟٖٔ ًظخد ىٍحٓخص ك٢ طخ٣ٍن حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، 

 .2111ّحإلٌٓ٘ي٣ٍش، 

 .1214ّحُٔلٖ حإلٓال٤ٓش ػ٠ِ كَٝف حُٔؼـْ، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، الٌخٍلً،درٌّش 

ٓٞؿِ طخ٣ٍن هزَٙ، طَؿٔش ٣ؼوٞد ًخَٓ، ٢٘٣  د. ق. ضبٍرٌذ أكطٍص،

 ّ.٣ً1211خًٞكٞطخ٢ٔ٤ً، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 

، 1أؿِحء،١ 3طخ٣ٍن حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، طَؿٔش ح٤ُٔي حُزخُ حُؼ٢٘٣َ، رًطٍواى،

 ّ.1221ىحٍ حُؼوخكش، ر٤َٝص، 

 حُظَى ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، حُوخَٛس، ى.ص عطا،زبٍذة 

حالٓزظخ٣ٍش ك٢ ٍٝىّ، ٍٓخُش ىًظٍٞحس ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس ٤ًِش ح٥ىحد،  ضاهً ضلطاى ،

 .1213ّؿخٓؼش حُوخَٛس، 

صفحة مذخقة فى تاريخ الجياد  الحخكة الرمضبية، سعيد عبد الفتاح عاشور -
 ـ.1226،القاىخة، 6شػ ،األنجمػ السرخية،جدء9،اإلسلمى

بحث مشذػر  ،سمصشة السساليظ ومسمكة أرمضشيا الرغخى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػ -
 ،1222 ،بضخوت ،في كتاب : بحػث ودراسات في تاريخ العرػر الػسصى

 . 922 - 994صػ
 ،الصبعة األولى ،العرخ السساليكي في مرخ والذاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 ـ .1263 ،القاىخة
اليضئة السرخية العامة  ،قبخص والحخوب الرمضبية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػ -

 ـ .9339 ،القاىخة ،9،طلمكتاب
كيف قاومت مرخ الحرار االقترادى زمغ الحخوب ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-

أكتػبخ  ،بحث مشذػر فى مجمة الجراسات اإلسلمية، العجد الثانى ،الرمضبية
 . 112-196صػـ، 1262

 ـ .1242 ،القاىخة ،مرخ في عرخ دولة السساليظ البحخية،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
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مخاجعة دمحم  ،تخجسة دمحم عديد رفعت ،في شمب التػابل ،سونيا . ى . هاو -
 .ـ 1242 ،القاىخة ،الشحاس

ه٤خّ ىُٝش ٓـٍٞ حُولـخم ك٢ ٤ٍٓٝخ ٤ٓٝخٓظٜخ حُوخٍؿ٤ش، ٍٓخُش  صبري أبْ الخٍر،

 1222ٍّحس ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس ٤ًِش ح٥ىحد ؿخٓؼش حُِهخ٣ُن، ىًظٞ

 حُ٘٘خ١ حُظـخ١ٍ ُِـ٣ٍٜٞٔخص حإل٣طخ٤ُشعادل زٌتْى،

، ىٓ٘ن، 1حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، ١  _______،

1211 . 
حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، ٌٓظزش عبذ الوٌعن هاجذ، 

 ّ.1266ر٤َٝص، حُـخٓؼش حُؼَر٤ش، 

٤ِٛز٤ش،  –ػوخك٤ش  –حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد طـخ٣ٍش  عسٌس ضْلاير عطٍت،

 .1212ّ، ىحٍ حُؼوخكش، حُوخَٛس، 1ص. ك٤ِ٤ذ ٛخرَ، ٍحؿؼٚ أكٔي هخ٢ً، ١ 

حُؼالهخص ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد ػالهش حُز٘يه٤ش رَٜٔ ٝرالى  عفاف ضٍذ صبرٍ،

 .1213ّّ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، 1411-1111حُ٘خّ ك٤خُلظَس ٖٓ 

ٓويٓخص حُؼيٝحٕ ح٤ُِٜز٠ "حإلٓزَح١ٍٞ ٣ٞك٘خ ط٣ٌِْٔٔ  عور كوال تْفٍك،

 ّ.1266ّ"، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 216 – ٤ٓٝ262خٓظٚ حَُ٘ه٤ش 

 عٍذة جوعت هطعْد،

،ٍٓخُش ىًظٍٞحس ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس ٤ًِش ح٥ىحد 1214-1311ٓـٔغ ك٤٤ٖ ح٠ٌُٔ٘ 

ّ. 2111ؿخٓؼش ىٍٜٓ٘ٞ،
 

 فْلفغاًغ هْلر. فٍس،

حُوالع أ٣خّ حُـَٝد ح٤ُِٜز٤ش، ص. دمحم ٤ُٝي حُـالى، َٓحؿؼش ٓؼ٤ي ٤١خٕ، ًَِٓ 

ّ.1212، ىٓ٘ن، 1حُيٍحٓخص حُؼ٣ٌَٔش، ١ 
 

٤ِٗط٤ش رِٔط٘ش حُٔٔخ٤ُي حُزل٣َش ػالهش حُيُٝش حُز لٍلى عبذ الجْاد إضواعٍل،

( 46ّ، ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد ـ ؿخٓؼش حُوخَٛس، حُؼيى )1213-1261ٛـ/652-114

 .1216ّػخّ 

-1221حُلٜخٍ حالهظٜخىٟ ػ٠ِ َٜٓ أٝحهَ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ دمحم الساهل،

 .2112حُٔـِْ حألػ٠ِ ُِؼوخكش، حُوخَٛس، ،1511ّ

ؿـَحك٤ش ٗزش ؿ٣َِس حُؼَد ) ؿـَحك٤خ ح٤ُٖٔ  هحوْد أبْ العال،ى ّدمحم هتْل

 .1211ّ، حُوخَٛس، 3حُ٘ٔخ٢ُ(، حُـِء حُؼخُغ، ٌٓظزش حألٗـِٞ ح٣َُٜٔش،١
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ىحٍ حُٔؼَكش  ،حُٔـٍٞ ٝحألٍٝٝر٤ٕٞ ٝح٤ُِٜز٤ٕٞ ٝه٤٠ش حُويّهحوْد عوراى،

 .2115ّ ،حإلٌٓ٘ي٣ٍش ،حُـخٓؼ٤ش

ّ(، ك٠ طخ٣ٍن أًٔلٍٞى 1111-1214حُلًَش ح٤ُِٜز٤ش ) ًْرهاى ُْضلى،

ُِلَٝد ح٤ُِٜز٤ش، طل٣ََ ؿٞٗخػخٕ ٠ِ٣ٍ ٤ٔٓغ، ص.ٝطؼ٤ِن هخْٓ ػزيٙ 

 .2112ّ، حًَُِٔ حُو٠ٓٞ ُِظَؿٔش، حُوخَٛس، 1ؽ،2١هخْٓ،

أؿِحء،  طَؿٔش 4طخ٣ٍن حُظـخٍس ك٢ حَُ٘م حألى٠ٗ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٢،  ُاٌذ،

ٞىٙ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخَٛس ، أكٔي ٍٟخ، َٓحؿؼش ػِ حُي٣ٖ ك

1221-1224ّ. 

 

 


