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الدبلوماسية الفرنسية للملك لويس التاسع أثناء وجوده فى جزيرة 
 7ه _ 646جمادى االولى  11م1249مايو  22م _ 1248أغسطس  12قبرص )

 ه (647صفر 

 د/ جالل زناتى جالل

 جامعة االسكندرية –كلية الرتبية   -قسم العلوم االجتماعية 

 :ملخص بحث

 عناصر البحث :

ابوية , دور الكونتات , موارد الحملة وأعداد القووات باوا , مدوادرل الحملوة لارن وا اإلعداد للحملة)دور الب -1
 وخط  ير الحملة(

 وصول الحملة إلى جزيرل قبرص وأراء المؤرخين حول ذلك.. -2

 الدبلوما ية الارن ية فى قبرص: -3

 مقابلة مرقس وداود كمبعوثين من قبل المدول للملك لويس التا ع. -

 يه الر مية من قبل الملك لويس التا ع إلى المدول. اارل أندرو وأخ -

 اارل الراهب الارن ي كانى وليم روبروك ومعه بارثلميو أف كريمونا الر ومية مون قبول الملوك لوويس  -
 التا ع إلى مونكو خان المدول.

وصووول اإلمبراطووورل مووار  زوجووة بلوودوين الثووانى اإلمبراطووور اليتينووى بالق ووطنطينية وابنووة جووان د   -
ن ملووووك مملكووووة بيووووت المقوووودس اإل وووومية فووووى عكووووا لطلووووب م وووواعدل الملووووك لووووويس التا ووووع  وووود بووووري

 اإلمبراطورية فى نيقية ورد لويس التا ع.

 مدادرل الحملة جزيرل قبرص والر و بمصر. -4
 

 ُمدير عام الجمعية الكويتية للتواصل الح اري
 مقدمة 

 من بعُد واهتد  باديه، وبعُد: الحمد هلل والصيل وال يم على ر ول لاد  ومن اقتاى أثره
 -وما زال-فقد كان الوقف  ؛، التي تميز باا عن األديان والشرائع األخر فإن الوقف من بدائع شريعة اإل يم

من أهم الروافد المالية واالقتصادية للكثير من الخدمات اإلن انية واالجتماعية، والعمرانية في بيد الم لمين. 
الوقف في قبل اإل يم، إال أن أغرا ه لم تتجاوز الوقف على المعابد ودور العبادل؛ ولكنه في  ُعرفنعم، فلقد 

ن انية، وكانت له آثار محمودل في البناء الح اري للمجتمع اإل يمي.  اإل يم شمل آفاًقا دينية واجتماعية وا 
وأثره على الح ارل ، ارل الم اجددور الوقف اإل يمي في عمومن هذا المنطلق، يادف هذا البحث إلى إظاار 

 . اإل يمية
وأملي أن يكون هذا البحث ُخطوًل موفقًتًا ومدخًي مي ًرا إلى درا ات وأبحاث مناجية حول النظم والشرائع 

 اإل يمية وعيقاتاا بالبناء الح اري اإل يمي. واهلل الموفق والاادي إلى  واء ال بيل.
 :ملخص البحث
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 يما في النا ة العمرانية. فقد  أ امت ال يمية، ألمة اإلباابية في الناوض الح اري إيج آثاًرا لألوقاف
آثارا أخر   لاا األوقاف في حركة بناء الم اجد، وهي التي تتمحور حولاا الح ارل العمرانية اإل يمية. كما أن

 إيجابية على جوانب اجتماعية واقتصادية لاذه الح ارل المتميزل.
دوره في عمارل الم اجد، ل مقدمات تعرياية بمااوم الوقف في اإل يم، وا تعراض موجز البحثو نجد في هذا 

 أثر ذلك على الح ارل اإل يمية ونا تاا العمرانية.و 
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