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ـــه الشـــرق اإلســـالمي مـــن حمـــالت صـــلیبیة لـــم یكـــن یعنـــي أن الغـــرب  أن مـــا تعـــرض ل

واإلمبراطوریــــة البیزنطیــــة كــــانوا علــــى وفــــاق وهــــم ینفــــذون مشــــروعهم  فــــي غــــزو بــــالد األوربــــي 

المســلمین بــل إن مــا كــان مــن اتفــاق هــؤالء علــى هــذا األمــر هــو بســبب أن عــدوهما واحــد ثــم أن 

كــًال منهمــا قــد ســعى لیحقــق أهدافــه ومصــالحه مــن خــالل االســتعانة بــاآلخر وألجــل ذلــك كانــت 

ین تتعرض مصلحة أحدهما الى محاولة الهیمنة علیها ومحاولـة الخالفات تبرز على الساحة ح

ســلبها مــا تــراه هــي أحــق بــه مــن شــریكها فــي هــذا الغــزو علــى الــرغم مــن أن الطرفــان قــد عقــدا 

غیــر أن هــذه االتفاقیــة  ،ن كــل واحــد قــد علــم مــا لــه ومــا علیــهاتفاقیــة منــذ أن ابتــدأ الغــزو أي أ

   .تكون المصالح تستدعي خرق االتفاقیةومضمونها كانت تذهب أدراج الریح عندما 

إن صــــراع المصــــالح الــــذي ســــاد العالقــــة بــــین الصــــلیبیین والبیــــزنطیین كــــان باإلمكــــان 

اسـتغالله مـن القــوى اإلسـالمیة التــي كانـت فــي المنطقـة والتــي تعرضـت للغــزو الصـلیبي فــي أن 

ّال إن ذلــك لــم توافــق بــین خصــمیها إ توحــد جبهتهــا وتســعى قــدر اإلمكــان فــي ترســیخ حالــة الــال

یحدث بل على العكس من ذلك فقد كانت الخصومات واالنقسـامات التـي كانـت بـین أمـراء تلـك 

وآخــر دعوانــا أن . القــوى هــي التــي أدت الــى مــا كــان مــن االحــتالل الصــلیبي للــبالد اإلســالمیة

الحمـــد هللا رب العـــالمین والصـــالة والســـالم علـــى خـــاتم األنبیـــاء والمرســـلین وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

  .أجمعین

ا:  

المرســـلین ســـیدنا محمـــد و  األنبیـــاءالحمـــد هللا رب العـــالمین والصـــالة والســـالم علـــى ســـید 

  .وسلم) وعلى آلھ وصحبھ أجمعین یهعل(صلى اهللا 
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لـم ینفـك العـالم اإلســالمي مـن أن یتعـرض لهجمــات شرسـة قامـت بهــا قـوى عـدة لفــرض 

، كلهم فاألتراك ثم البویهیون فالسالجقة ،إلسالمیةالسیطرة علیه والهیمنة على مقدرات الخالفة ا

، وال شـك أن هنـاك قـوى داخلیـة كانـت قـد بـرزت به مـن الـتحكم بالخالفـة اإلسـالمیةقد أخذ نصـی

، فبعضها كان مساند لم تكن مواقفها واحدة من الخالفةعلى الساحة السیاسیة للدولة اإلسالمیة 

، وال شك أن كل ذلك كان قد انعكس كان مناهض لهابیین وبعضها أآلخر لها كالزنكیین واألیو 

علـــى الجبهـــة الداخلیـــة للخالفـــة وعلـــى إضـــعافها فـــي مواجهـــة أألخطـــار التـــي كانـــت تحـــدق بهـــا 

وتتحــین الفرصــة لإلنقضــاض علیهــا، وٕان كــان األتــراك الســالجقة قــد تمكنــوا مــن صــد هجمــات 

الفـة ة مـن الـزمن لـیس حبـًا فـي الخالروم البیـزنطیین علـى الحـدود الشـمالیة للدولـة اإلسـالمیة مـد

فإن ذلك الحـال مـا كـان لیسـتمر مـع وجـود الخالفـات واالنقسـامات  ،بل ألنهم أسیاد البالد هناك

ـــي كانـــت تشـــغل الســـاحة السیاســـیة ســـواًء فـــي  ـــز العالقـــات السیاســـیة للقـــوى الت ـــي كانـــت تمی الت

، أألمر الذي بعضها البعض بعالقاتها فیما بین عالقات تلك القوى بمركز السلطة (الخالفة) أم

أســهم فــي تمكــین البیــزنطیین والصــلیبیین مــن تحقیــق أهــدافهم فــي احــتالل مــدن الشــام ودخــولهم 

  .امبیت المقدس  وتأسیس أإلمارات الصلیبیة في بالد الش

إن مــا تعــرض لــه العــالم أإلســالمي مــن هجمــة صــلیبیة حاقــدة إنمــا كــان نتیجــة لحالــة 

، فـي الوقـت الـذي ا المكونـات السیاسـیة لـذلك العـالمتـي اصـطبغت بهـالتمزق والتفكك والتناحر ال

كانــت فیــه قــوى الشــر تــرص صــفوفها وتحشــد جیوشــها للزحــف نحــو الشــرق اإلســالمي وتحقیــق 

، على أن ما كان قد تم مـن تمكـن البیـزنطیین والصـلیبیین مـن ض السیطرة علیهأحالمها في فر 

إمــاراتهم فــي بــالد الشــام مثــل الرهــا وأنطاكیــة  تحقیــق أهــدافهم فــي احــتالل بیــت المقــدس وٕاقامــة

وطــرابلس ال یعنــي أن حالــة التوافــق السیاســي هــي التــي كانــت تــؤطر العالقــات السیاســیة بــین 

أولئــك الغــزاة وأنــه لــم یكــن هنــاك أي خــالف أو مصــالح أو مطــامح شخصــیة كانــت تحكــم هــذا 

ــــى حســــاب أآلخــــر، بــــل العكــــس صــــحیح ــــات  الجانــــب أو ذاك یســــعى لتحقیقهــــا عل فــــإن الخالف

والنزاعات الشخصیة والریبة والشك وأزمة الثقة كانت حاضرة وبشكل مستمر فـي أكثـر أألوقـات 

ــــي شــــنها  اإلســــالميخطــــورة خــــالل مراحــــل الســــیر نحــــو الشــــرق  ــــان الحمــــالت الصــــلیبیة الت أب

 ولعل ما مّكن هؤالء من النجاح في تنفیذ خططهم لم یكن تفوقهم البیزنطیون والصلیبیون علیه،

أي أن خالفاتها فیمـا  ،آنذاك من ضعف وتناحر اإلسالمیةى العسكري بقدر ما كان یعتري القو 

بینهــا كانــت عمیقــة الــى الحــد الــذي لــم تســتطع أن تتجــاوزه فــي تلــك المرحلــة ،فكــان مــن حالــة 
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هي نفـوذ تلـك القـوى فـي التشرذم السیاسي تلك أن استطاعت القوى الغازیة أن تحقق أهدافها وتن

  .شامبالد ال

إننــا وفــي هــذا البحــث المتواضــع ال نریــد أن نتحــدث عــن طبیعــة الخالفــات والتنــاحرات 

بـل نسـعى إلـى تسـلیط  التي كانت في جانب القوى السیاسیة اإلسالمیة التي كانت قائمة آنذاك،

مـــن صــــراع  -البیــــزنطیین والصـــلیبیین –الضـــوء علـــى مــــا كـــان یجـــري فــــي الجانـــب اآلخـــر أي

، ولنعــرف كیــف كــان ینظــر كــل طــرف الــى اآلخــر، فــي تحقیــق الغایــاتلح بــین الطــرفین المصــا

ولنعــرف مــدى مــا كــان یــؤطر العالقــة بینهمــا مــن توافــق وتنــاحر خــالل بــدایات قیــام الحمــالت 

الصلیبیة ضد العالم أإلسالمي، ولكي ال نطیل في هذا البحـث فقـد ارتأینـا أن نقتصـر فیـه علـى 

زنطیــــة والصــــلیبیین فــــي عهــــد اإلمبراطــــور البیزنطــــي تنــــاول هــــذا أألمــــر بــــین أإلمبراطوریــــة البی

  .م)١١١٨ -١٠٨١ألكسیوس كومنین (

  

Abstract 

Islamic world had come under fierce attacks by several forces to control 

and dominate its destiny and resources. Turks and Buyids and Seljuks all took 

their share of control of the Islamic caliphate. No doubt,  several internal forces 

that have come on the political field of the Islamic state were not unified in 

positions and had different standpoints towards the Caliphate, which was reflected 

in the internal front of the caliphate through weakening it in challenging dangers 

and risks that face it. This does not mean that the state of the political consensus 

is the one that distinguished the political relations between the Byzantines and the 

Crusaders, and that there was no dispute between them and no interests or 

personal ambitions controlling this side or that seeks to achieve them at the 

expense of the other. On the contrary, the differences, personal conflicts,  doubts 

and a crisis of confidence were continuously prevailing the invaders  through the 

stages of walking towards the Islamic East during the Crusades campaigns  

waged by the Byzantines and the crusaders against the Islamic world, and 

perhaps what enabled them to successfully implement their plans is not their 
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military superiority as much as weakness and rivalry that were prevailing in the 

Islamic forces at that time. 

Thus, we try, in this research,  to shed light on what was happening on the 

other side- the Byzantines and the Crusaders– and namely to look at the conflict 

of interests between the parties in achieving the goals. Also we want to know how 

they viewed  each other, and to know the extent of compatibility and rivalry that 

framed the relationship between them during the early crusades campaigns  

against the Islamic world, and to summarize in this research, we decided to focus 

on the type of relations between the Byzantium Empire and the Crusaders during 

the reign of the Byzantine Emperor Alexius Komenan (1081 - 1118 AD). 

  الكسیوس كومنین:شخصیة 

ــــ ١٠٨١یعــــد الكســــیوس كــــومنین  ــــ ١٠٨١مؤســــس األســــرة الكومنیــــة  م١١١٨ـ م ١١٨٥ـ

المنحدرة من أصول إغریقیة والتي استقرت في وقت ما في إقلیم اورنة، وكانت واحـدة مـن اسـر 

المجتمع البیزنطي ذات الشـأن الكبیـر وذات اإلقطاعیـات العسـكریة الكبیـرة والتـي اسـتطاعت إن 

ًا جدیـدًا لإلمبراطوریـة البیزنطیـة التـي أعقبـت مرحلـة اسـتمرت ثالثـة عقـود سـادت فیهـا تبني مجد

  .)١(الفوضى واالضطراب

اتصف كومنین بأنه كان رجًال ذكیًا شجاعًا ذا أرادة قویة كمـا أنـه ذا قـدرات تجعـل منـه 

خـالل دبلوماسیًا ماهرًا وقد عمل في قصر اإلمبراطور میخائیل دوقـاس ثـم صـار لـه شـأن اكبـر 

معــــارك اإلمبراطوریــــة مــــع األتــــراك وظــــل شــــأنه یكبــــر حتــــى تمكــــن مــــن الوصــــول الــــى عــــرش 

وقیـل عنـه أنـه  .)٢(م١٠٨١نـقفور الثالث سنة  اإلطاحة باإلمبراطور اإلمبراطوریة بعد تمكنه من

تي كان رجل دولة وسیاسیًا محنكًا من الطراز األول یعرف جیدًا كیف یعالج األمور واألزمات ال

كــان شــدید الــذكاء  ، وكیــف یهیــئ نفســه لكافــة االحتمــاالت.وكیــف یعــد لكــل أمــر عدتــه تواجهــه

مــن العــالم والفطنــة والــدهاء بعیــد النظــر واســع األفــق خبیــرًا بمجریــات األمــور واألحــوال فــي كــل 

. ممـا تـرك أكبـر األثـر فـي توجیـه سیاسـة بیزنطـة فـي مـدة حكمـه وأبعـاد العربي والغرب األوربـي

  .)٣(بها أو على األقل تأجیل حدوثها ةاألخطار المحدق
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  :التي تعرضت لها خالل حكم كومنین أحوال اإلمبراطوریة البیزنطیة واألخطار 

تعد المدة التاریخیة الممتدة ما بین أواخر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشـر ذات 

مرحلــــة  أنهــــا تمثــــلأهمیــــة كبیــــرة فــــي تــــاریخ اإلمبراطوریــــة البیزنطیــــة وعالقتهــــا بالصــــلیبین كمــــا 

ألخطار خارجیـة تمثلـت فـي صـراعات مـع قـوى كبـرى كانـت قائمـة  تعرضت  فیها اإلمبراطوریة

آنذاك؛ كما أن هذه األهمیة تتـأتى مـن خـالل مـا تنطـوي علیـه تلـك المـدة مـن أحـداث ومتغیـرات 

م) أذ اصــــبحت أحــــوال ١١١٨ـــــ ١٠٨١تبـــدأ بــــاعتالء الكســــیوس كــــومنین عـــرش اإلمبراطوریــــة (

قـــد رســـمها كـــومنین  العالقـــات اإلســـتراتیجیة التـــي كـــان اطوریـــة فـــي هـــذه المرحلـــة تحكمهـــااإلمبر 

هــم العالقــة لبیزنطــة مــن حیــث العالقــات الدولیــة وطبیعتهــا المرحلیــة ولكونهــا المــدخل الحقیقــي لف

  .الصلیبیة -البیزنطیة

 كـــان الكســـیوس كـــومنین مـــن ألمـــع القـــادة العســـكریین وسیاســـیًا مـــن الطـــراز األول تمتـــع

بســـمعة عســـكریة وسیاســـیة مكنتـــه مـــن الوصـــول الـــى العـــرش اإلمبراطـــوري وكـــان وصـــوله الـــى 

 ت.نجـح ولـو بشـكل مؤقـ البیزنطیـة كونـه قـد العرش یمثل مرحلة جدیدة من مراحل اإلمبراطوریـة

باســـیل  التــدهور واالنحطـــاط الـــذي كــان قـــد ألــّم باإلمبراطوریـــة بعـــد وفــاة اإلمبراطـــور مــن أیقـــاف

اإلمبراطوریة من األخطار الخارجیة التي أحـدقت بهـا  فضـًال عـن كونـه  م) وأنقذ١٠٢٥( الثاني

كـومنین عـن أسـالفه الـذین  ، ولقـد ورثم)١١٨٥ـ ١٠٨١حكمت قرن من الزمن (قد أسس أسرة 

أذ كانــت المیزانیــة خاویــة  .ســبقوه وضــعًا ســیئًا للغایــة وفــي كــل النــواحي االقتصــادیة والعســكریة

بیزنطیة الذهبیة قد تم التالعب بها وخلطها بمعادن رخیصة مما سبب تعرضها وكانت العملة ال

، كمــا أن مــوارد اإلمبراطوریــة مــن اســیا الصــغرى وجنــوب مــن ناحیــة قیمتهــا فــي األســواقللتــدني 

ایطالیا قد توقفت ویتبین سوء األوضاع العسكریة أذ ما عرفنا ان جیش اإلمبراطوریة كان یغلب 

  .)٤(رتزقةعلیة آنذاك طابع الم

كان الكسیوس كومنین عند اعتالءه العرش یفكـر وقبـل كـل أصـالح فـي كیفیـة مواجهـة 

  :والتي كان أبرزها آنذاك القوى ألخارجیة التي كانت تهدد اإلمبراطوریة

  م):١٠٨٥ -١٠٨١لنورماني لبیزنطة (الغزو ا

للنورمــان كجــیش تــرتبط أســباب هــذا الغــزو بمــا كــان مــن أتخــاذ اإلمبراطوریــة الرومانیــة 

روســـل بالیـــل  -الء المرتزقـــة كـــانوا جماعـــة، وأبـــرز هـــؤ مرتزقـــة فـــي خـــدمتها وبأعـــداد كبیـــرة جـــداً 
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م، ١٠٧١هــ/٤٦٣سـنة *النورماني الذي لعب دورًا كبیرًا وخطیرًا في معركة مانزكرت (مالذ كـرد)

لسـالجقة ا والذي أخذ یسعى الى إقامة إمارة لنفسه على حساب بیزنطة سیما بعـد انضـمامه إلـى

ومـــن جانـــب اخـــر فـــأن الخطـــر األكبـــر قـــد بـــدأ عنـــدما توافـــد هـــؤالء  ،هـــذا مـــن جانـــب )٥(ضـــدها

عشـر واسـتقرارهم فـي أمـالك اإلمبراطوریـة  النورمان الى جنوب ایطالیـا منـذ اوائـل القـرن الحـادي

فـــــي جنـــــوب شـــــبه الجزیـــــرة االیطالیـــــة وعملـــــوا بكـــــل مـــــا لـــــدیهم ألســـــتغالل األوضـــــاع السیاســـــیة 

ت التــي كانــت تحــیط بهــا مــن أجــل فــرض نفــوذ هــم وســیطرتهم علــى تلــك األمــالك واالضــطرابا

وانتزاعها من سیطرة اإلمبراطوریة، وعلى الرغم من حرص األباطرة على كـبح النورمـان اال  ان 

یــة عنــدما وبصــورة نهائ مــن شــبه الجزیــرة اإلیطالیــة هــؤالء كــانوا قــد نجحــوا فــي طــرد البیــزنطیین

وحــین اعتلــى الكســیوس كــومنین  )٦(م بیــد روبــرت جویســكارد١٠٧١ســقطت مدینــة (بــاري) عــام 

وعمـل جاهـدًا مـن أجـل مـواجهتهم مـن  الـى الخطـر النورمـانيعرش اإلمبراطوریة البیزنطیة تنبه 

خالل اتخاذه إجراءات سیاسیة وعسكریة سریعة في الداخل والخارج وأدراكه منذ اللحظـة األولـى 

إمكانیة التغلـب علـى أعدائـه باالعتمـاد علـى قواتـه وٕامكانیاتـه الخاصـة لـذا عمـد الـى إجـراء  عدم

اتصاالت خارجیة تمثلت باتصاله بعدد من الشخصـیات المناوئـة لجویسـكارد أمثـال ملـك ألمانیـا 

ضـد النورمـان خدمـة  مـن القیـام بعمـل هنـري الرابـع الـذي كـان یعـاني مـن أوضـاع داخلیـة منعتـه

، وحیـث ان النورمـان كـانوا قـد عزمـوا علـى غـزو بیزنطـة ضـمن خطـة )٧(ي اول األمـرلبیزنطة فـ

مرســـومة ومدروســـة وضـــعت فـــي ثـــالث مراحـــل رئیســـة األولـــى احـــتالل دورازو والثانیـــة احـــتالل 

كارد مدینــة ســالونیك ألنهــا الطریــق الــى القســطنطینیة التــي كــان یمثــل احتاللهــا واعــتالء جویســ

فان كومنین  لم یوقف جهوده الدبلوماسیة مع هنري الرابـع  حتـى  ) ٨(ةالعرش فیها المرحلة الثالث

. اذ كــان كــومنین قــد وجــه ســفراؤه ف ثنــائي معــه ضـد النورمــان والبابــاتمكـن أخیــرًا مــن عقــد تحــال

دبلوماســي كمــا الــى هنــري وهــم یحملــون الــذهب والحریــر كــأجراء لحــل األزمــة المالیــة وبأســلوب 

قطعــة مــن  ١٠٠قطعــة ذهــب و ١٤٤,٠٠٠بعــد ان أهــداه  قطعــة ذهــب ٢١٦,٠٠٠وعــده لــدفع  

، وفي الوقت نفسه بادر كومنین  الى التقرب مـن جمهوریـة البندقیـة التـي رأت فـي وجـود الحریر

النورمـــان علـــى مقربـــة منهـــا یمثـــل منافســـًا خطـــرًا یهـــدد مصـــالحها فـــي األدریاتیـــك فقـــدم كـــومنین 

یــة مقابـل وقــوف البندقیـة الــى جانـب األســطول عرضـًا للبندقیـة فیــه الكثیـر مــن االمتیـازات التجار 

، واســتطاعت البندقیــة أن تحقــق نصــرًا وتــم عقــد الحلــف، ســكاردالبیزنطــي فــي صــراعة ضــد جوی

وعلـى الـرغم مـن تمكـن جویسـكارد مـن  )٩(ن اجبرهم على الخروج من دیراكیـومكبیرًا على النورما
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مقاطعـات جنـوب ایطالیـا بسـبب  لـىم ثانیة فقـد أضـطر الـى العـودة اأعادة السیطرة على دیراكیو 

ي خلفـه علـى رأس عنها ولم یتمكن ابنه بوهیمنـد الصـغیر السـن الـذ )١٠(ثورتها ضده اثناء غیابه

من مواجهة البیزنطیین ال سیما بعد استعانة كومنین بسلیمان بـن قـتلمش زعـیم  قواته في البلقان

من الحاق الهزیمة ببوهیمند الذي سالجقة الروم إذ أمده بسبعة آالف رجل یقاتلون معه  فتمكن 

ولم ینقطع امل جویسكارد في مهاجمـة اإلمبراطوریـة  .)١١(م١٠٨٣هـ/٤٧٦عاد إلى ایطالیا سنة 

البیزنطیـة فجهــز حملـة ضــدها لـم یكتــب لهــا النجـاح ألن الكســیوس كـومنین كــان قـد تمكــن حــین 

م زاد مــن ١٠٨٥ نةاصــابة جــیش جویســكارد بالوبــاء ســ ذاك مــن تنظــیم قواتــه وتقویتهــا كمــا ان

ورمانیــة هنــاك دون أن معاناتــه فــي تحقیــق ذلــك األمــل فعــاد الــى إیطالیــا حیــث أقیمــت الدولــة الن

  .)١٢(یحقق مبتغاه

  :الخطر السلجوقي

لقد تعرضت اإلمبراطوریة البیزنطیة منذ منتصف القرن الحادي عشر تقریبًا إلـى خطـر 

كبیر وصل ذروته عندما هزم البیزنطیین على ید السالجقة هزیمة ساحقة فـي معركـة مـانزكرت 

، وقـد عـدت ید السلطان السلجوقي ألب ارسالن م على١٠٧١آب١٦ هـ/ ٤٦٣(مالذ كرد) سنة 

  .)١٣(التي وقعت في التاریخ  البیزنطي عارك الحاسمةهذه المعركة من اشد الم

(مــالذ كــرد) جــاء دلــیًال علــى ضــعف دور الدولــة  إن مــا حــل بــالبیزنطیین فــي مــانزكرت

، بهـــذا الشـــرقي ألوربـــا مـــن تقـــدم األســـیویینالبیزنطیـــة فـــي حمایـــة المســـیحیة وفـــي حراســـة البـــاب 

اإلمبراطوریــة البیزنطیــة فــي  اصــبح علــى عــاتق الغــرب األوربــي دور أكبــر مــن ان تعتمــد علــى

م مـــن دعـــوات للحـــروب الصـــلیبیة فـــي ١٠٩٥تـــأمین حمایتهـــا وبعبـــارة أدق فـــإن مـــا حـــدث ســـنة 

ـــــي إنمـــــا  ـــــه رد فعـــــلالغـــــرب األورب ـــــت كـــــان یحمـــــل فـــــي طیات ـــــي حل ـــــرى الت ـــــى الهزیمـــــة الكب  عل

  .هـ٤٦٣ م/١٠٧١باإلمبراطوریة البیزنطیة سنة

م كــــان ١٠٨١عــــرش اإلمبراطوریــــة البیزنطیــــة ســــنة  وعنــــد اعــــتالء الكســــیوس كــــومنین

، وبسـبب مـا كـان الصغرى من الفرات حتى بحـر مرمـرة السالجقة هم السادة الحقیقیون في اسیا

ـــراف بســـلطة ٤٧٥ م/١٠٨٢یشـــغل كـــومنین مـــن مهـــام فـــي اتجـــاه آخـــر اضـــطر ســـنة هــــ  لالعت

ر أن وفاة قتلمش سنة غی .)١٤(راضي التي بحوزته في آسیا الصغرىسلیمان بن قتلمش على األ

  .م وانقسام دولة سالجقة الروم بین أبناءه١٠٨٦ /هـ٤٧٩
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م وتقســــیم ســــلطانه بــــین أبنــــاء األســــرة ١٠٩٢هـــــ/٤٨٥ثــــم وفــــاة الســــلطان ملكشــــاه ســــنة 

الســلجوقیة قــد اضـــعف مــن قــوة الســـالجقة فــي مواجهـــة البیــزنطیین وقــد وجـــدها كــومنین فرصـــة 

     یا الصـــغرى حتـــى اضـــطر الســـلطان قلـــج أرســـالن آســـ ســـانحة الســـتعادة نفـــوذ اإلمبراطوریـــة فـــي

م) إلـى إیجــاد تسـویة  بــین الطـرفین ،فوقعــت بـین الطــرفین ١١٠٦ -م١٠٩٢هــ/  ٥٠٠-٤٨٥( 

علـى أن هـذا  الحـال لـم یسـتمر علـى هـذه  ،)١٥(م١٠٩١هــ/٤٨٤دم اعتداء وذلك سنة معاهدة ع

م تقریبـًا، ١٠٩٥هــ/ ٤٨٩ نةالكیفیة على الرغم من توقف توسع السـالجقة باتجـاه الغـرب منـذ سـ

 كــومنین علــى إعــادة أجــزاء كبیــرة مــن ســواحل أســیا الصــغرى الســیما فقــد شــجعت هــذه الظــروف

علـى ان ذلـك ال یعنـي توقـف  .)١٦(الممتدة بین بحر مرمـرة وٕایطالیـا، وٕاخراجهـا مـن یـد السـالجقة

اإلمبراطوریــــة العملیــــات الحربیــــة بــــین الجــــانبین وعــــدم تشــــكیل الســــالجقة خطــــرًا مســــتمرًا یهــــدد 

البیزنطیـــة بـــل علـــى العكــــس منـــه فـــإن مــــا كانـــت تتعـــرض لـــه اإلمبراطوریــــة مـــن هجمـــات مــــن 

وهــم مـــن  ،مــن الغــرب فضــًال عــن هجمــات البشــناقالســالجقة مــن الجنــوب والشــرق والنورمــان 

الى االستنجاد بـالغرب األوربـي  األتراك األسیویین ـ من الشمال هو الذي دفع الكسیوس كومنین

  .)١٧(والبابا لمساعدة اإلمبراطوریة في وقف تلك الهجمات ودفع ذلك الخطر عنها

  :یزنطیة والصلیبیین في عهد كومنینالعالقة بین اإلمبراطوریة الب

تعــد الحــروب الصــلیبیة مــن اهــم الحــروب التــي أســهمت فــي التــأثیر علــى مجــرى تــاریخ 

، وقــد هــا الخــاص الــذي تمیــزت بــه عــن غیرهــاذه العصــور بطابعالعصــور الوســطى وصــبغت هــ

تباینت اآلراء في تفسیر طبیعة هذه الحروب ومعرفة بواعثها واألسباب التي تقف وراءها فمـنهم 

لــذي اصــاب مــن قــال انهــا ولیــدة الحماســة الدینیــة ومــنهم مــن قــال انهــا نتیجــة للتــدهور والخنــوع ا

، ویبـــدو ان اهر التوســـع أالقتصـــادي واالســـتعمارظـــ، ومـــنهم مـــن رأى انهـــا مظهـــر مـــن مالغـــرب

وقــد بــدأت الحمــالت  ،شــكل او بــآخر فــي توجیــه هــذه الحــروبجمیــع هــذه أألســباب قــد اســهمت ب

، واعتاد المؤرخون إن یهتموا هـ)٦٩٠م/١٢٩١حتى سنة ( هـ)٤٩٠م/١٠٩٦( الصلیبیة منذ عام

   هــت نحــو األراضــي المقدســة : أربــع منهــا توجلثمــان التــي قســمت علــى النحــو اآلتــيبــالحمالت ا

 ،الســـابعة) ،نتـــان منهـــا توجهـــت نحـــو مصر(الخامســـة) واثالسادســـة ،ألثالثـــة ،( أألولـــى، الثانیـــة

(الثامنــة)، وعلـى الــرغم مــن  ، واألخـرى نزلــت بشــمال افریقیـةوواحـدة ضــد القسـطنطینیة (الرابعــة)

كـان لهـا شـأن كبیـر فـي ان الحمالت كانت اكثر بكثیر من ثمان حمالت اّال ان هـذه الحمـالت 

  .)١٨(لتاریخ السیاسي في العصور الوسطىا



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )١٦٦(    

 

لقــــد كانــــت البابویــــة هــــي صــــاحبة فكــــرة الحــــروب الصــــلیبیة عنــــدما دعــــى لهــــا مجمــــع 

وقد قوبـل هـذا النـداء باالسـتجابة ألن العصـور الوسـطى  )١٩(م)١٠٩٥بفرنسا سنة ( (كلیرمونت)

وقـد كانـت فرنسـا هـي  ،)٢٠(اإلیمـان) الدینیة حتى سـمیت (عصـوركانت تحكمها وتوجهها المثل 

(أن فرنسـا قامـت فـي الحـروب الصـلیبیة مقـام تنشیط والدفع لهذه الحروب فیـذكر مركز تحریك و 

هــذه الحملــة ، واصــدر األســاقفة إقــرارًا للمشــاركین فــي )٢١()لــروح مــن ألجســد بالقیــاس الــى غیرهــاا

بیین تحـت حمایـة الكنیسـة همین، فضـًال عـن وضـع كـل ممتلكـات الصـلیبغفران ذنوب كل المسا

وان هذه الحروب ستتیح لهم فرصة تقبیل الصخرة التي صلب علیها المسیح والسجود أمام قبـره 

وهي عندهم من اساسیات دخول الجنة الى غیر ذلك من النداءات الكفیلة بتحریك مشـاعر كـل 

مــن  كمــا وجــدوا فــي هــذه الحــروب الفرصــة للــتخلص ،والــتخلص مــن البــؤس والشــقاء ،ســیحيم

النظــام االقطــاعي وان وضــع القمــاش أألحمــر علــى شــكل صــلیب فــي صــدر كــل مقاتــل یعنــي 

األجــر والثــواب فــي الــدنیا الحصــول علــى فرصــة الخــالص مــن الفاقــة ومــن ثــم الحصــول علــى 

  .)٢٢(واآلخرة

  :بیزنطة والبابویة

العاصمة على الرغم من انتقال حكومة اإلمبراطوریة الرومانیة إلى القسطنطینیة اال أن 

، وقــد كــان البیزنطیــون مســتعدین لمــنح اســقف رومــا مراتــب لقدیمــة ظلــت تتمتــع بمكانــة تقلیدیــةا

دینیة رئیسة في المسیحیة ما داموا یتجنبون التدخل في شؤون ادارة كنیسـتهم الخاصـة وال یمـس 

 ،)٢٣(مكانــة امبراطــورهم وقــد أدى هــذا الموقــف الــى أن یكــون التعامــل مــع بیزنطــة دقیقــًا وخاصــاً 

على ان العالقة  بدأت تسوء بین اإلمبراطوریة البیزنطیة والبابـا حینمـا اعتلـى العـرش الكسـیوس 

كومنین الذي تولى عرش أإلمبراطوریة بمعونة البطریرك كوزماس وبتـأثیر عائلـة دوكـاس فبـادر 

البابــا جریجــوري الســابع فــي الوقــت نفســه بإصــدار قــرار حرمــان ضــد كــومنین فمــا كــان مــن هــذا 

جویسـكارد فكــان  خیـر إّال مجابهـة التحـالف الــذي عقـده البابـا جریجـوري مــع النورمانـد بزعامـةأأل

وكــرد فعــل علــى هــذا الفعــل أن أمــرت الســلطات البیزنطیــة بغلــق جمیــع الكنــائس  مــن الطبیعــي

  .)٢٤(قسطنطینیةالالتینیة في ال

الهــزائم التــي لقــد أدى تعــرض اإلمبراطوریــة البیزنطیــة الــى غــزوات النورمانــد والبشــنق و 

لحقــت بــاإلمبراطور كـــومنین أمــام أألتــراك الســـالجقة وفقدانــه خیــرة محاربیـــه وتعــرض عاصـــمته 

علیها من أن یرى أن الغـرب األوربـي هـو خیـر حلیـف لـه مـن خـالل أالسـتعانة  لخطر هجومهم



ا ا ء ا .د                                       

  

موا ا  اع ا 

مر ااطا     سأ  اا   .د  
  

 ) ١٦٧ ( 

 

عینــه فــي هــذا أألمــر هــي كنیســة وكــان یــرى أن خیــر مــن ی ،بالجنــد المرتزقــة للخدمــة فــي جیوشــه

وقـــد كانـــت  ،عـــة العالقـــة بـــین بیزنطـــة والبابویـــةأألمـــر الـــذي أدى لحـــدوث تحـــول فـــي طبی ،رومـــا

الظروف فـي أوربـا آنـذاك تسـاعد علـى مثـل هـذا التحـول السـیما عنـدما اعتلـى أألسـقف أودومـن 

وهو ممن كان یرى  م)،١٠٨٨الجیري البابویة وتلقب بلقب بابا تحت اسم البابا أوربان الثاني (

  .)٢٥(ا یكون بالوسائل السلمیة والحوارالقائمة مع  اإلمبراطوریة البیزنطیة إنمأن حل الخالفات 

  الحملة الشعبیة(حملة العامة): - الكسیوس كومنین والحملة الصلیبیة األولى

لصـلیبیة قائمـة علـى لم تكن العالقات بین المسـیحیین فـي الشـرق والغـرب قبـل الحركـة ا

، فقد كان االختالف المـذهبي والعامـل اللغـوي ثـم التبـاین الحضـاري وحـب السـیطرة الود والتفاهم

وعدم الثقة بین الطرفین سببًا إلثـارة النـزاع الـدائم بـین أإلغریـق والالتـین وبـات كـل منهمـا ینظـر 

وكــان لهــذا أثــره الفعــال فــي العالقــات بــین الصــلیبیین والبیــزنطیین  ،صــفه عــدوه اللــدودلآلخــر بو 

وهـذا یعنـي أن أول اتصـال بــین  )٢٦(نهمـا منـذ أواخـر القـرن الحـادي عشـرأالحتكـاك بی عنـدما تـم

، وهــــو أألمــــر الــــذي انعكــــس علــــى فهــــم لبیــــزنطیین لــــم یكــــن ودیــــًا أو طیبــــاً الغــــرب المســــیحي وا

البیزنطیین لحقیقة الحروب الصلیبیة وانزعاجهم من وصول تلك أألعداد الكبیرة واعتقادهم بأنها 

) وهــو مــا یكشــف أیضــًا أن الكســیوس ى العاصــمة ولــیس (أألراضــي المقدســةتســعى للســیطرة علــ

كـــومنین لـــم یكـــن هـــو المحـــرك للحركـــة الصـــلیبیة والـــداعي لهـــا وأن طلبـــه المســـاعدة مـــن الغـــرب 

الســـتعادة أألراضـــي البیزنطیـــة مـــن یـــد الســـالجقة لـــم یكـــن یحمـــل معـــه فكـــرة مهاجمـــة أألراضـــي 

وجهـــه الــى ألكونـــت روبـــرت أمیــر أألراضـــي الواطئـــة ، وأن الخطـــاب الـــذي قیــل أنـــه )٢٧(المقدســة

والمتضـمن لفكـرة الحركـة الصــلیبیة لـم یكـن صــحیحًا وكـان خطابـًا مزیفــًا ومدسـوس علیـه إلیجــاد 

     .)٢٨(مبرر لتحقیق أهداف العدوان الغربي ضد العالم أإلسالمي

بیة م هــي محــرك الحملــة الصــلی١٠٩٥وٕاذن فقــد كانــت دعــوة البابــا اوربــان الثــاني ســنة 

األولى التي لم تكن فكرتها قد جالت في ذهن الكسیوس كومنین ولم یعتقد ان نجدة الغـرب الیـه 

ستكون بهذه الكیفیـة كمـا انـه لـم یكـن مقتنعـًا بهـا ألن طلبـه كـان فرقـة مـن المرتزقـة ولـیس حملـة 

  .)٢٩(صلیبیة ستكون أإلمبراطوریة البیزنطیة واحدًا من أهدافها المعادیة

 : األول منهــا یمثــل الحملــة الشــعبیةحملــة الصــلیبیة األولــى الــى قســمینللقــد انقســمت ا

  .العامة، واآلخر یمثل الحملة النظامیة



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )١٦٨(    

 

امـــا الحملـــة الشـــعبیة العامـــة فقـــد ضـــمت الفقـــراء واللصـــوص والمعـــدمین وقطـــاع الطـــرق 

، ولقـد سـارت هـذه الحملـة الـى المفلـس وغیـرهم والتر بطرس الناسك ویقودهم زعماء عدة أمثال 

 )٣٠(، إذ انســاحت نحــو القســـطنطینیة خمســة جیـــوشضــي المقدســة قبـــل الحمــالت النظامیـــةاألرا

، ولقــد كــان لتصــرفات هــؤالء الصــلیبیین مــع ســكان الــبالد قــة األراضــي األلمانیــة والهنكاریــةمختر 

هم تلـك التي مروا بها أثره في تصدي السكان المحلیین لهم فكان الـثمن الـذي دفعـوه جـراء أعمـال

والتــر  ، أمــا الجیشــان اآلخــران اللــذان یقودهمــا بطــرس الناســك و)٣١(الثــة جیــوش بكاملهــاإبــادة ث

المفلس فقد تمكنـا مـن الوصـول إلـى أألراضـي البیزنطیـة فـي مسـیرة لـم تكـن خالیـة مـن المشـاكل 

  .)٣٢( ناء مرورها في أألراضي الهنكاریةالسیما أث

شـغب والعبـث أثنـاء سـیرها لیس من شك أن مـا اقـدمت علیـه تلـك الجمـوع مـن أعمـال أل

قد أثارت الریبة وعدم االطمئنان في نفس أإلمبراطور وسـكان أإلمبراطوریـة، ومـع ذلـك فقـد أمـر 

، وأبـــدى كـــومنین نصـــیحته لهـــذه القـــوات المحتشـــدة أمـــام وٕاغاثتهـــا بمـــا تحتاجـــه بتقـــدیم المســـاعدة

یعهــا نحــو لتنــدفع جم )أســوار ألقســطنطینیة بالبقــاء ریثمــا تصــل القــوات النظامیــة (حملــة أألمــراء

غیــر أن مــا أقــدمت علیــه تلــك القــوات مــن أعمــال الســلب والنهــب  ،)٣٣(أراضــي الدولــة أإلســالمیة

وهـــي بـــال شـــك أعمـــال قـــد أثـــارت حفیظـــة أإلمبراطـــور  وبــث الخـــراب فـــي أراضـــي أإلمبراطوریـــة،

ظ مسـاعدة حربیـة تحفـ البیزنطي ورعایاه وأظهرت خیبـة أملـه فـي أن مـا وصـله مـن قـوات لیسـت

لـه بـالده مـن أألخطـار المحدقـة بهـا بقـدر مـاهي جیـوش همهـا السـلب والنهـب وٕاشـاعة الفوضـى 

 ، وأمام هذا الحال لم یكن أمامه إّال إعادة النظر فـي سیاسـتهالدمار في البالد التي تصل إلیهاو 

أي تجــاه هــؤالء وٕارســاله المنــدوبین إلــیهم لیبلغــوهم أوامــر أإلمبراطــور بــاَال یمكــث الصــلیبیین فــي 

ومـن ثـم اإلسـراع فـي إبعـادهم عـن أراضـي أإلمبراطوریـة  .)٣٤(مدینة بیزنطیة أكثر من ثالثة أیام

  .)٣٥(بنقلهم إلى الشاطئ أآلسیوي للبسفور

ثانیــة علــى تلــك القــوات بعــد عبورهــا الشــاطئ باالنتظــار ریثمــا تصــل  لقــد أشــار كــومنین

الجیــوش النظامیــة مــن الغــرب غیــر أنهــا لــم تســتمع لهــذا النــداء وبعــد أن أخــذت تعبــث بــاألرض 

فسـادًا مـن ســلب ونهـب بــدأت مناوشـاتها مــع السـالجقة أألتــراك وقـد أغــرتهم أالنتصـارات أألولیــة 

طینیة لمقابلــــة ین عــــودة بطــــرس الناســــك الــــى القســــطنفیهــــا علــــى الزحــــف نحــــو نیقیــــة*، مســــتغل

غیر أن أالستعدادات التي كان قد أتخذها السالجقة بقیادة قلج بن أرسالن  ،أإلمبراطور كومنین

لإلیقـاع بهـؤالء قـد آتـت ثمارهـا ،فمـا أن هجمـت تلــك الحشـود مـن العامـة التـي لـم تكـن لهـا قیــادة 
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السـالجقة فلـم یـنج مـنهم إّال القلـة الـذین حملـتهم منظمة حتى حلت بها الهزیمـة الكبـرى علـى یـد 

الســفن البیزنطیــة التــي أرســلها أإلمبراطــور كــومنین لنجــدتهم فعــادت بهــم الــى العاصــمة ،فمكثــوا 

  .)٣٦(ك بانتظار وصول الجیوش النظامیةهنا

 :حملة أألمراء -كومنین واألمراء الصلیبیین في

إذ خرجـــت خمســـة  ،الصـــلیبیة أألولـــىلثـــاني مـــن الحملـــة مثلـــت حملـــة أألمـــراء الشـــطر ا

ا جیوش تم جمع عناصرها من مناطق عدة من فرنسا وألمانیا وٕایطالیا وعلى رأس كل واحد منه

فقد كان على رأس الجـیش أألول أألمیـر هیـو كونـت فرنانـدو  ،أمیر من كبار أألمراء في الغرب

ـــویس فیلیـــب أألول ملـــك فرنســـا والثـــاني یقـــوده األمیـــر جـــودفري أمیـــر لوثرنیجیـــا وأخیـــه  شـــقیق ل

بلدوین، والثالث یقوده أألمیر بوهیموند ابن روبرت جویسكارد ومعـه إبـن أختـه تنكـرد وهـو أكثـر 

  أألمراء مراوغة في تحقیق أهدافه.هؤالء 

أوضحت هذه الحملة طبیعة العالقة التي كانت قائمة بین اإلمبراطور البیزنطي وهؤالء 

أذ بـدا أن  م تجاه أآلخر بل وحتى بین أمراء الحملة أنفسهم،أألمراء وما كان یكنه كل واحد منه

هذه الجیوش لم یكن بینها أي تجانس من الناحیة التنظیمیة فضًال عن عدم وجود قیادة موحـدة 

منذ الوهلة األولى وبروز التنافس بین أألمـراء فـي أن  قاد الى ظهور أالنقسام في آرائهالها مما 

ي قیــــادة الجیــــوش الصــــلیبیة والحصــــول علــــى تأییــــد أإلمبراطــــور ینفــــرد كــــال" مــــنهم بالزعامــــة فــــ

الجقة مــــن البیزنطــــي مــــن خــــالل تعهــــده لــــه بإعــــادة جمیــــع أألراضــــي ألتــــي اســــتولى علیهــــا الســــ

ـــة فـــي  ،)٣٨(أإلمبراطوریـــة البیزنطیـــة ـــه جیـــوش هـــذه الحمل ـــیس مـــن شـــك أن مـــا كانـــت تتســـم ب ول

حیــــة وعلــــى أســــاس مــــن الــــروابط تقســــیمها علــــى أســــاس مــــن أألنمــــاط اللغویــــة والجنســــیة مــــن نا

قد  )٤٠(أمرائها اتجاهاته وسیاسته الخاصةوما كان لكل أمیر من  ) ٣٩(أإلقطاعیة من ناحیة ثانیة

  .انعكس على طبیعة تلك العالقات

لقد سعى كـومنین الـى اسـتغالل هـذه الحملـة الصـلیبیة لتحقیـق مصـالحه وأهـداف دولتـه 

مـن أمـراء تلـك الجیـوش أن یحقـق طموحاتـه بفضـل  وفي الوقت نفسه أراد كل واحد )٤١(الخاصة

مساندة أإلمبراطور كومنین له وألجل ذلك سیكون فشل أي طرف منهما في تحقیق أهدافه سببًا 

  .)٤٢(في انقالب سیاسته تجاه أآلخر الى عداء صریح

ر باتجـــاه وكـــان أول مـــن ســـا ،نظامیـــة قـــد بـــدأت بالســـیر نحـــو الشـــرقكانـــت الجیـــوش ال

، فقــد بعــث إلــى أإلمبراطــور ت فرمانــدو الــذي كــان مغتــرًا بنفســههیــو كونــ البیزنطیــةأإلمبراطوریــة 
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علمـك أنـي أعظـم مـن (لیكن فـي جرفته وكبریاءه إذ یقول له فیها وفدًا یحمل رسالة تنمي عن ع

یـــه اســـتقباًال یلیـــق بشخصـــه كمـــا یحـــذره مـــن ضـــرورة أن یكـــون اســـتقباله إل )٤٣()أنجبـــتهم الســـماء

، وغرضـه مـن ذلـك ألقـالیم بتكریمـه عنـد وصـوله إلـیهمه كـومنین الـى حكـام أوقـد وجـ )٤٤(ومكانته

مــراء فــي تكــریمهم كســب ثقــة هیــو واســتمالته إلیــه ورســالة یبعــث بهــا للقــادمین مــن بعــده مــن أأل

، غیر أن هیو  لم یصل معه الى أراضي اإلمبراطوریة البیزنطیـة إّال قلّـة مـن خالل رحلتهم هذه

ــاتیكي بســفنه أهلكــت  جیشــه إذ كــان قــد تعــرض الــى عاصــفة بحریــة خــالل عبــوره البحــر اإلدری

فأخـذهم أتبـاع الحـاكم البیزنطـي هنـاك فـأكرم  )٤٦(وألقت بالباقین الى ساحل أبیروس ،)٤٥(معظمه

، وأمـام هـذه الـذي بـالغ فـي تكریمـه والحفـاوة بـهاستقباله ثم أرسله معززًا الى أإلمبراطور كـومنین 

هـا كـومنین ضـیفه لـم یكـن هنـاك صـعوبة فـي أن یحصـل منـه علـى المعاملة الطیبة التي غمر ب

وهـــو القســـم الـــذي ســـیطلبه كـــومنین مـــن جمیـــع أألمـــراء  )٤٧(والتبعیـــة لـــه قســـم الـــوالء لإلمبراطـــور

  .م في إعطاء مثل هذا أألمرالقادمین الذین ستتباین مواقفه

 ودفري،أمــا الجــیش التــالي الــذي كــان فــي طریقــه الــى أألراضــي البیزنطیــة فهــو جــیش جــ

ولقد عمد كـومنین الـى التعامـل مـع جـودفري علـى أسـاس مـن الحـزم خوفـًا مـن تكـرار مـا حصـل 

سابقا" مع القائد النورماني رسل بالیل الذي كان قد حضر على رأس جموعه لمحاربة السالجقة 

إلقامة دولة مستقلة في أألناضول  یزنطي فانقلب علیه فیما بعد وسعىتحت رایة أإلمبراطور الب

فضــًال عــن وصــول أألخبــار الــى كــومنین بمــا  ،)٤٨(حســاب الســالجقة والبیــزنطیین معــاص لــىع

فعله أتباع جودفري في سلیمبریا من سلب ونهب ال سیما بعد أن كان جـودفري قـد تعهـد ضـمن 

قبـل هـذا الوقـت بـأّال یسـمح لمحاربیـه القیـام بأعمـال سـلب  اتفاقیة عقـدها معـه رجـال أإلمبراطـور

ونهــب داخــل أراضــي أإلمبراطوریــة مقابــل التــزام أإلمبراطوریــة بإمــدادهم بمــا یحتاجونــه ، ولهــذا 

أي أن یكــون تابعــًا لــه خاضــعًا لســیطرته  ،ن جــودفري أن یقســم لــه یمــین الــوالءطلــب كــومنین مــ

وبمـا أن جـودفري كـان یـرى  .)٤٩(بیزنطیـة مـن السـالجقةومذعنًا لمطالبه في استعادة أألراضي ال

في نفسه قائدًا كبیرًا مرتبطًا بالوالء إلمبراطوره الغربي هنري الرابـع لـم یكـن آنـذاك قـادرًا علـى أن 

، فضـًال عـن أنـه یـرى أن تقدیمـه الـوالء أإلمبراطـوریتین الشـرقیة والغربیـةیجعل والئه مقسـمًا بـین 

نعكاساتها علـى مـن یـأتي بعـده مـن أألمـراء فـي ضـرورة أن یقـدم كـال" لكومنین سیعد سابقة لها ا

ولعــدم تمكــن جــودفري مــن رفــض هــذه الــدعوة صــراحة لمــا یمكــن أن  ،)٥٠(مــنهم مثــل هــذا الــوالء

تســببه مــن تزایــد مخــاوف كــومنین ودعمــه للقــوات الزاحفــة مــن الغــرب فإنــه ســعى الــى المماطلــة 
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سـیما بوهیمونـد  ن ذلك التأخیر وصول بقیة األمـراءم والتسویف في تحدید موعد المقابلة قاصداً 

لحصـــول علـــى مـــا یریـــد مـــن لیكـــون آنـــذاك مـــوقفهم موحـــدًا ولیكـــون مـــن القـــوة بمـــا یمكنـــه مـــن ا

تلـو ولتكون مطالب أإلمبراطور منهم أقل حّدة وخطرًا وهـو منفـرد بـاألمراء واحـدًا  )٥١(أإلمبراطور

لموقف المتأزم بینه وبین أإلمبراطور فقـد أرسـل ، وفي محاولة من جودفري لتخفیف حدة ااآلخر

، وبما أن أألخیر كان یرید حضـور جـودفري بنفسـه لدوین لمقابلة اإلمبراطور كومنینابن عمه ب

  .)٥٢(نوظلت أألمور متأزمة بین الطرفی فإن حضور بلدوین ومقابلته له لم تغیر من الحال شیئاً 

إذ أدرك مـا یمكـن أن  ،خطـط لـه جـودفرين غـافًال عمـا كـان یلم یكن اإلمبراطور كومنی

وألجـل  )٥٣(یشكله اجتماع هؤالء األمراء أمام أسوار القسـطنطینیة مـن خطـر علیهـا وعلـى عرشـه

عــدم علــى جــودفري أو غیــره ممــن یســعى الــى  الــى اتخــاذ تــدابیر مــن شــأنها الضــغطذلــك ســعى 

، أتباعه الذین لم یترددوا في الرد على بادر الى قطع التموین عن جودفري، فأالستجابة لمطالبه

 .)٥٤(هذا القـرار بمهاجمـة ضـواحي القسـطنطینیة ونهبهـا ممـا دفـع كـومنین الـى الرجـوع عـن قـراره

إذ أن أإلمبراطــور لــم یكــن لیقبــل بامتنــاع  ،ین الطــرفین لــم تنتــه عنــد هــذا الحــدعلــى أن أألزمــة بــ

خــاذ التــدابیر الالزمــة ضــده الســیما وأن ، ولهــذا ســعى التدفري عــن مقابلتــه وأداء الیمــین لــهجــو 

القــوات النورمانیــة التــي یقودهــا بوهیمونــد كانــت فــي طریقهــا الــى أراضــي اإلمبراطوریــة التــي أراد 

فبــادر الــى قطــع التمــوین عنهــا ثانیــة فنشــب نــزاع بــین  ،ومنین منــع اجتماعهــا بقــوات جــودفريكــ

ذي لم یكن أمامه آنذاك إّال االستجابة الجانبین كان من نتیجته إلحاق الهزیمة بقوات جودفري ال

لمطالب كومنین في مقابلته وتقدیم الوالء له والتعهـد بجعـل هـذه القـوات فـي خدمـة أإلمبراطوریـة 

، وبــذلك یكــون جــودفري قــد ألراضــي التــي ســیطر علیهــا الســالجقةالبیزنطیــة والســعي الســتعادة ا

م اإلمدادات لتلك القوات والهدایا الثمینة أصبح تابعًا لإلمبراطور كومنین الذي لم یتوان عن تقدی

وما أن صفت األجواء بین الجانبین حتـى أصـدر كـومنین أوامـره بنقـل جـودفري  .لجودفري نفسه

وبالفعــل تــم نقلهــم وبــذلك  .وقواتــه الــى الشــاطئ اآلســیوي لیكــون هنــاك بانتظــار القــوات األخــرى

لقوات النورمانیـة التـي لـم تتـأخر فـي یكـون كـومنین قـد حقـق هدفـه فـي منـع التقـاء هـذه القـوات بـا

  .)٥٥(الوصول عند أسوار القسطنطینیة بعد ترك جودفري وقواته لها

وال شـك أن كونـه إبـن جویسـكارد الـذي غـزا  ،یموند أبرز قادة الجیـوش الصـلیبیةیعد بوه

أمرقــد یثیــر الحساســیة فــي  )٥٦(م١٠٨١زنطیــة وهــدد القســطنطینیة ســنة أراضــي أإلمبراطوریــة البی

الموقف لدى الجانبین، وفیما یبدو أن اإلمبراطور كومنین وبوهیموند قد سعى كل منهما الى أن 
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یتخطى آثار تلك المرحلة وفتح صفحة جدیدة في العالقات وبناء الثقة لما یخدم أألهـداف التـي 

  .نهض كل منهم من أجل تحقیقها

عالقاتـه باإلمبراطوریـة مـن خـالل منعـه لقواتـه  لقد توضحت نوایـا بوهیمونـد فـي تحسـین

مــن العبــث واالعتــداء علــى ســكان الــبالد التــي یمــرون بهــا خــالل ســیرهم نحــو القســطنطینیة بــل 

وأطلق سراح من وقع بأیدي قواته من جیش أإلمبراطوریة الذین هـاجموا قواتـه عنـد نهـر الفـردار 

)verdarلطمأنینة في نفس اإلمبراطور كومنین األمر الذي بعث ا ،)٥٧(م١٠٩٧) في أوائل سنة

   .فأمر بتقدیم كل ما تحتاجه تلك القوات من أإلمدادات

م حتــى ١٠٩٧ومــا أن وصــل بوهیمونــد قریبــًا مــن أســوار القســطنطینیة فــي أبریــل ســنة 

ولتأكید  ،القسطنطینیة ومقابلة اإلمبراطور جاءه مبعوث اإلمبراطور كومنین یستحثه على دخول

واشــترط المبعــوث علیــه أن یكــون  ،العكــس مــن جــودفري وافــق علــى طلــبهم حســن نوایــاه وعلــى

وتوجـه ) ٥٨(ابة وترك جیشه مع ابن أختـه تنكـرددخوله القسطنطینیة بمفرده فلم یتأخر في أالستج

، ه وفــي إظهــار الحفــاوة والتكــریم لــهالــى القســطنطینیة لمقابلــة اإلمبراطــور الــذي بــالغ فــي اســتقبال

اسي الماضي وفتح صفحة جدیـدة مـن العالقـات فلـن یمنـع ذلـك مـن أن ومع إظهار الطرفین لتن

فمـا كـان قـد سـبق فعلـه ومـا تنطـوي علیـه  ،رجلین توجس وریبة من نوایـا اآلخـریبقى في نفس ال

القادمة من أحداث لـم یكـن مـن السـهل أن تكـون الثقـة المطلقـة هـي العامـل المشـترك بـین  أألیام

    .القوى الصلیبیة القادمة من الغرب وبین أإلمبراطوریة البیزنطیة

، ویبــدو أن عــن أداء یمــین الــوالء والتبعیــة لــهلــم یتــأخر بوهیمونــد عنــد مقابلتــه كــومنین 

إذ أراد مــن  ،حاتــه الشخصــیة فــوق كــل إعتبــارمو بوهیمونــد قــد وضــع فــي حســاباته مصــالحه وط

خــالل ذلــك الــوالء أن ینــال الحظــوة لــدى اإلمبراطــور كــومنین دون غیــره مــن الزعمــاء الصــلیبیین 

وكــان یطمــح مــن خــالل تأییــد أإلمبراطــور لــه أن ینــال الزعامــة علــى القــادة أآلخــرین خــالل هــذه 

مساندة الصلیبیین في حملتهم هذه أن الحملة ،كما سعى من خالل مكانة أإلمبراطور ودوره في 

ــه فــي الشــرق خــادم فطلــب مــن كــومنین أن یمنحــه لقــب ( )٥٩(یحقــق طموحــه فــي إقامــة مملكــة ل

غیــر أن كــومنین لـــم  .)٦٠() التــي یكــون بموجبهــا ســیدًا علــى إنطاكیــة وضــواحیهاالشــرق أألكبــر

،على أن الوفـاء إنطاكیـةي یمنحه هذا اللقب ولكنه اضطر إلعطائه وعدًا بمنحه إقطاعًا كبیـرًا فـ

)٦١(مبراطور والتزامه بما أقسم له بهبهذا الوعد مرتبط ببقاء بوهیموند على والئه لإل
.  
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م بــین كــومنین وقــادة الغــرب ١٠٩٧یعتقــد المؤرخــون أن هــذا الوقــت شــهد عقــد معاهــدة 

ـــد  ـــادة بإعـــادة جمیـــع مـــا وقـــع تحـــت ی الـــذین وصـــلوا إلیهـــا وهـــي التـــي تضـــمنت تعهـــد هـــؤالء الق

واقسموا  بالوالء والتبعیة لإلمبراطور، وتعهد  ،ضي اإلمبراطوریة البیزنطیة إلیهاالجقة من أراالس

، والحفـاظ یالت لهذه القوات من تمـوین وغیـرهاإلمبراطور بموجب هذه المعاهدة بتقدیم كل التسه

علــى ســالمتها أثنـــاء مرورهــا عبـــر أراضــي اإلمبراطوریــة ووضـــع فرقــة مـــن جــیش أإلمبراطوریـــة 

  .)٦٢(تصرف قادة الحملة تحت

بعد أن اطمأن كومنین الى بوهیموند ونـال مـا كـان یطمـح إلیـه مـن قسـم الـوالء والتبعیـة 

أمـر بنقـل هــذه القـوات الــى الشـاطئ اآلســیوي لاللتحـاق بقــوات جـودفري وانتظــار وصـول القــوات 

علـى رأس قواتـه خـالل توجهـه  ، وممـا تجـدر أإلشـارة إلیـه أن تنكـرد الـذي أبقـاه بوهیمونـدىأألخر 

لمقابلة كومنین لم یكن قد دخل فـي قسـم الـوالء أو هكـذا كـان یـرى نفسـه ولـم یـرض عـن سیاسـة 

ولهـذا عبـر الـى الشـاطئ اآلسـیوي دون  ،الرضوخ لمطالب كومنین والـوالء لـهخاله بوهیموند في 

  .)٦٣(أن یدخل القسطنطینیة

لتي كان یقودهـا ریمونـد الرابـع أمیـر تولـوز أما القوة الرابعة التي وصلت بعد ذلك فهي ا

وقــد ســارت فــي طریقهــا مــن جنــوب  ،المنــدوب البــابوي )روفــانس وبرفقتــه أدهمــار (أســقف بــويوب

وكــان لقیــام تلــك القــوات  ،لــت أراضــي أإلمبراطوریــة البیزنطیــةفرنســا نحــو القســطنطینیة حتــى دخ

ال دخلوهـا فـي مواجهـة تلـك أألعمـ بعملیات السلب والنهب أثرها في ردة فعـل سـكان الـبالد التـي

وفــــي هــــذا الوقــــت وعنـــــد اقتــــراب ریمونــــد وقواتــــه مـــــن  ،)٦٤(وٕابعــــاد هــــذه القــــوات عــــن أراضـــــیهم

قــد وجــه إلیــه مــن یســتدعیه لــدخول القســطنطینیة بمفــرده  قســطنطینیة كــان اإلمبراطــور كــومنینال

إلــى القســطنطینیة ومقابلــة أإلمبراطــور كمــا فعــل القــادة مــن قبــل ،فاســتجاب لهــذا األمــر وتوجــه 

وعند وصوله إلیها أحسن كومنین استقباله وبعد ها طلب منه أداء یمین الوالء والتبعیة فلـم یلـق 

إذ رفض أداء الیمین على أساس أن والئـه وتبعیتـه إنمـا هـي للبابـا أوربـان  استجابة عند ریموند،

د أن یخفـف مـن حـدة الخــالف وقـد أراد ریمونــ. )٦٥(الثـاني وبالتـالي ال یمكـن الــوالء والتبعیـة لغیـره

مقابـل والرفض بأن طلب من كومنین الخروج على رأس هذه الحملة المتوجهة لحـرب السـالجقة 

، وهــو أألمــر الــذي رفضــه كــومنین بحجــة أنــه غیــر قــادر علــى مغــادرة إعالنــه الــوالء والتبعیــة لــه

  .)٦٦(البالد واألعداء یتحینون الفرص لإلنقضاض علیها السیما أأللمان والهنكار



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )١٧٤(    

 

لقد كان لموقف ریموند هذا أثره في تفاقم الوضع وحدوث أزمـة بـین الطـرفین كـادت أن 

یــه تقـود الــى حـرب بینهمــا لـوال أن تــدخل جـودفري الــذي نصـح ریمونــد بـالتراجع عــن موقفـه لمــا ف

نهم وعـدوهم الـذي إذ ال یعقـل أن یتقاتـل الصـلیبّیون فیمـا بیـ ،من إلحاق الضـرر بأهـداف الحملـة

)٦٧(ال یبعد عنهم إّال عّدة كیلومترات في نیقیة -السالجقة –لمحاربتهجاؤوا  
.  

أما بوهیموند فلم یخـف موقفـه وأعلـن صـراحة أنـه یقـف إلـى جانـب اإلمبراطـور كـومنین 

وأمــــام هــــذه المواقــــف المتعــــددة  .)٦٨(قاصــــدا" مــــن ذلــــك دیمومــــة العالقــــات الودیــــة مــــع كــــومنین

تجاه طلب اإلمبراطور كـومنین فلـم یوافـق علـى أن یقسـم والمتناقضة اتخذ ریموند موقفا" وسطا" 

علـى أن هـذا  ،لى احترام حیاة أإلمبراطور وشـرفهیمین الوالء والتبعیة له بل القسم هو ورجاله ع

التــأزم فــي العالقــات ســرعان مــا تغیــر بفعــل جهــود أدهمــار وتلمیحــات أإلمبراطــور بمخاوفــه مــن 

األمــر الــذي بعــث أألمــل فــي نفــس  ،ادمــة مــن الغــربلزعامــة الجیــوش الق نوایــا بوهیمونــد وســعیه

)٦٩(ریموند  في أن یكون هو الحلیف البد یل لدى اإلمبراطور
.  

اما القوات النظامیة التالیة واألخیرة التـي كانـت متوجهـة الـى القسـطنطینیة فهـي الحملـة 

مـرت هـذه الحملـة وقد  ،وآتین أمیر بلوا وشارتر ورمندیاالفرنسیة التي كان یقودها روبرت أمیر ن

ولـم یكـن قـد حـدث مـن هـذه  ،ثم سلكت طریقها نحو القسطنطینیة بإیطالیا فباركها أوربان الثاني

السـلب والنهـب كمـا فعلـت  إذ لـم تلجـأ الـى ،ان اإلمبراطوریـة البیزنطیـة علیهـاالقوات ما یثیـر سـك

ــم یلــق صــعو  ،ســابقاتها بة فــي اســتجابة وممــا یمیــز هــذه القــوة وقادتهــا أن أإلمبراطــور كــومنین ل

أألمــر الــذي تــرك أثــره فــي كیفیــة تعاملــه مــع هــذه  )٧٠(ألداء یمــین الــوالء والتبعیــة لــههــؤالء القــادة 

القـــوة حتــــى أنــــه ســــمح لهــــم بــــدخول القســـطنطینیة علــــى شــــكل جماعــــات صــــغیرة والصــــالة فــــي 

ور كمــا أغــدق علــى قادتهــا بــاألموال واإلمــدادات وبعــدها عبــرت هــذه القــوات البســف )٧١(كنائســها

لاللتحـــــاق بـــــالقوات األخـــــرى التـــــي كانـــــت قـــــد باشـــــرت بمحاصـــــرة نیقیـــــة الســـــتعادتها مـــــن یـــــد 

  .)٧٢(السالجقة

فـــي حملـــة األمـــراء تكشـــف بجـــالء أن  مـــن قـــراءة مواقـــف القـــادة الصـــلیبیینإن مـــا تقـــدم 

بـــل  ،طیـــة المتمثلــة بـــاإلمبراطور كــومنینمواقــف هـــؤالء لــم تكـــن واحــدة تجـــاه أإلمبراطوریــة البیزن

ك المواقف متباینة بحسب ما كان یراه كل قائد في مدى تطابق هذا الموقف ومصالحه كانت تل

ولهذا كان فیهم من أسرع في االستجابة لطلب كـومنین  ،شخصیة وأهدافه التي جاء من أجلهاال

في القسم بالوالء والتبعیة له ومنهم من تباطىء ومنهم من رفض ذلك لعدم قناعاته بصحة مثل 
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كمـا أن هـذه المواقـف تكشـف بـأن أزمـة  ،الـذي خـرج مـن أجلـه ابقـه والغـرضم تطهذا الوالء وعد

ولهـذا سـتكون طبیعـة العالقـات السیاسـیة التـي  ،ریبة كانت حاضرة في أذهان كل طرفالثقة وال

التـي كـان قـد قطعهـا  ربطت هؤالء عرضة لهزات عنیفة ومتغیرات انعكست على طبیعـة الوعـود

أألوقات التي تتضارب فیهـا المصـالح ویسـعى كـل طـرف لتحقیـق السیما في  ،كل طرف لآلخر

  .مصالحه دون أي إعتبار لمصالح الطرف اآلخر

  :علیها مهاجمة نیقیة واالستیالء

بعد أن تجمعـت القـوات الصـلیبیة النظامیـة ومـن انظـم إلیهـا مـن بقایـا جـیش العامـة مـع 

ة السـالجقة  وأول مـا بـدأت بـه مهاجمـبطرس الناسك  بدأت أعمالها الحربیة في مهاجمة قـوات 

وكـان إسـهام أإلمبراطوریـة البیزنطیــة  هــ،٤٩١/م١٠٩٧مـایو ٦نیقیـة مقـر حكـم قلـج أرسـالن فـي 

فیهـا مــن خــالل إمــداد تلــك القــوات بــالمؤن وآالت الحصــار فضــًال عــن إرســال قــوة صــغیرة تســهم 

  .)٧٣(مع تلك القوات في حصار نیقیة ومهاجمتها

قادرة على الوقوف أمام هذه القوات ،ولم یكن حضور قلج أرسـالن لم تكن حامیة نیقیة 

الــذي كــان منهمكــا" فــي النــزاع مــع بنــي دانشــمند حــول مدینــة ملطیــة قــادرا" علــى حســم الموقــف 

وحامیتهـا  ، وأمام هذا الحال ولتأكد أهل نیقیـةالمتكافئةولهذا فضل اإلنسحاب من المعركة غیر 

مــن عــدم قــدرتهم علــى مواجهــة القــوات المحاصــرة وعــدم وجــود أألمــل فــي وصــول إمــدادات لهــم 

سعوا الى االتصـال بـاإلمبراطور كـومنین إلخبـاره باسـتعدادهم لتسـلیم المدینـة إلیـه مقابـل الحفـاظ 

م ویقـال أنـه هـو الـذي بعـث الـى أهـل نیقیـة یسـتحثه )٧٤(على حیاتهم وممتلكاتهم فاسـتجاب لـذلك

على تسلیم المدینـة لـه مقابـل تـأمین الحمایـة لهـم ومـذكرهم بمـا یمكـن ان یتعرضـوا لـه مـن القتـل 

، والشــك أن اســتجابة كــومنین لطلــب أهــل )٧٥(حالــة دخــول الصــلیبیین علــیهم عنــوة والعــذاب فــي

نیقیة وحامیتها كان بسبب خشـیته مـن أن یتـردد أألمـراء الصـلیبیین فـي تسـلیم المدینـة إلیـه وفـق 

تفـــاق المبـــرم بـــین الطـــرفین الســـیما وأن هنـــاك مـــن أألمـــراء مـــن لـــم یـــؤد قســـم الـــوالء والتبعیـــة أال

وهكـذا تـم ترتیـب أالتفـاق بـین  ،یعارض تسلیم المدینة لإلمبراطـور لإلمبراطور وبالتالي یمكن أن

 أإلمبراطور والحامیة بعیدا" عن أألمراء الصـلیبیین الـذین فوجـؤوا برفـع أعـالم اإلمبراطوریـة فـوق

وال شـك أن هـذا العمـل قـد أغـاظ هـؤالء أألمـراء ولكـنهم لـم یسـتطیعوا أإلفصـاح عنـه  .)٧٦(المدینة

وربما أدركه كومنین ولهذا سعى الى أن یجـدد األمـراء قسـم الـوالء والتبعیـة لـه قبـل شـروعهم فـي 

  .أعمالهم الحربیة داخل آسیا الصغرى
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 )١٧٦(    

 

أكثر من اتجاه على أن یلتقوا واصل األمراء الصلیبیون تقدمهم نحو أسیا الصغرى في 

، )٧٧(في ضورلیوم (أسكي شهر الحالیة) وقد خرجت معهم قوة بیزنطیة صغیره یقودهـا تـاتیكوس

قادرة على الوقوف أمام تلك *ولم تكن استعدادات قلج أرسالن وحلیفه األمیر غازي بن دانشمند 

هــ واضـطر قلـج ٤٩١/م١٠٩٧علـى السـالجقة فـي أول یولیـو القوات التـي حققـت إنتصـارًا كبیـرًا 

أرسالن الـى اإلنسـحاب نحـو الـداخل تاركـًا عـددًا مـن المـدن التـي سـیطر علیهـا الصـلیبیون دون 

عنـاء مثــل قونیــة وهرقلــة التــي انقســمت عنــدها الجیـوش الصــلیبیة الــى قســمین ،ســار أحــدها الــى 

مونــد ومعهــم قیلیقیــة وعلــى رأســه تنكــرد وبلــدوین أمــا اآلخــر وعلــى رأســه جــودفري وبوهیمنــد وری

المندوب البابوي  فقد سار الى قیصریة ثم قلعة بالكنتیا في جبال طوروس التي كان یحاصرها 

وهنا یسرع القائد البیزنطي بالطلب وبإسم اإلمبراطور   ،انشمند قبل وصول الصلیبیین إلیهابني د

الصلیبیین بتسلیمه القلعـة وفقـا" لتعهـداتهم التـي قطعوهـا لإلمبراطـور فلـم یتـرددوا فـي  من أألمراء

ذلــــك ، كمــــا أنهــــم لــــم یتــــرددوا فــــي تســــلیم مدینــــة مــــرعش ذات أألغلبیــــة أألرمنیــــة إلیــــه فــــي هــــذا 

  .)٧٨(الوقت

ومما تجدر أإلشـارة إلیـه أن هزیمـة السـالجقة فـي نیقیـة قـد شـجعت أإلمبراطـور كـومنین 

دة أألجزاء الغربیة من أألناضول التي كان السالجقة قد استولوا علیها بعد استیالئهم على استعا

  .)٧٩( هـ٤٧٤م/١٠٨١على نیقیة سنة 

لقــد أدت ســیطرة األمــراء الصــلیبیین علــى تلــك المــدن الــى بــروز نوایــا بعــض مــنهم فــي 

م كـان یـرى تحقیق مصالحه على حساب مصالح أإلمبراطوریة البیزنطیة السیما وأن بعضًا مـنه

ومثـل هـذا أألمـر بـرز  ،یـة لـهأنه غیر ملزم بأي تعهد لإلمبراطور ألنه لم یؤد یمـین الـوالء والتبع

إذ أراد تنكـرد بعـد سـیطرته علـى مدینـة  ،لدوین عنـد وصـولهما اقلـیم قیلیقیـةواضحًا لدى تنكرد وب

ن حكــم هــذا كــو طرســوس أن ال یســلم المدینــة الــى ممثــل أإلمبراطــور البیزنطــي لرغبتــه فــي أن ی

علـى ، وهو ما یعني بدایـة ظهـور أطمـاع أألمـراء الصـلیبیین فـي تأسـیس إمـارات لهـم  أإلقلیم له

قد بدأ یظهر بـین  ، بل نجد أن التنافس على السیطرة على المدنحساب أإلمبراطوریة البیزنطیة

ومـــن ذلـــك التنـــافس بـــین تنكـــرد وبلـــدوین علـــى طرســـوس ثـــم عنـــد المصیصـــة  ،األمـــراء أنفســـهم

علــى أن بلــدوین ظــل یســعى لتحقیــق طموحــه بإقامــة  ،)٨٠(دوث نــزاع بینهمــا انتهــى بالصــلحوحــ

أمــا فیمــا یتعلــق  .إمــارة لــه فــي الشــرق وقــد جعــل الرهــا هــي المكــان الــذي یحقــق لــه ذلــك الطمــوح

علــى أن صــراع  ،ون الــى ممثــل أإلمبراطــور البیزنطــيبمــدن قیلیقیــة فقــد ســلمها أألمــراء الصــلیبی
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اإلقلیم ظل یلقي بظالله على العالقة بـین أإلمبراطوریـة البیزنطیـة وتنكـرد مـن المصالح في هذا 

هــ  ٤٩٥م/١١٠١أجل السیطرة علیه وٕان كان تنكرد قد تمكن من السیطرة على مدن اإلقلـیم سـنة

     .)٨١(هـ٤٩٨ م/١١٠٤فإن أإلمبراطور كومنین استعاد السیطرة علیها سنة 
  :الموقف من تأسیس إمارة الرها

علــــى الـــــرغم مــــن تســـــلیم األمـــــراء الصــــلیبیین اإلمبراطوریـــــة البیزنطیــــة األراضـــــي التـــــي 

استعادوها إّال أن طموحات بعضـهم فـي تحقیـق مصـالحة فـي هـذا الوقـت المبكـر كانـت مرتبطـة 

بوجود الفرصة المناسبة وقد بدا هذا األمر واضحًا عند طرسوس بین تنكـرد وبلـدوین ألـذي تـرك 

ه نحو الرها لتكون هي المكان الذي یحقق طموحه السیما بعد تمكنه من أمر هذه المنطقة واتج

تحقیق انتصارات عسكریة في شـمال الجزیـرة إذ اسـتطاع السـیطرة عـل تـل باشـر والراونـدان ممـا 

ثوروس الذي استدعى بلدوین الى الرها فوافق هذا  حاكم الرها أألرمني الكبیر السن أثار اهتمام

وتبنـاه ثـوروس وجعلـه وریثـًا   هــ٤٩٢م/ ١٠٩٨فدخل الرها فـي فبرایـر االستدعاء طموح بلدوین 

  .)٨٢(وشریكًا له في حكم الرها

ســبب ضــد ثــوروس ب هـــ قامــت ثــورة عارمــة مــن أهــل الرهــا٤٩٢م/ ١٠٩٨مــارس ٧وفــي 

وحیــث أن بلــدوین كــان هــو الوریــث الوحیــد لثــوروس فقــد أصــبح  ،سیاســته الفاســدة انتهــت بمقتلــه

  .)٨٣(مر الذي دفع بعض المؤرخین إلى اتهامه في االشتراك بمقتل ثوروسحاكمًا للرها وهو أأل

كـان فـي حكمـه للرهـا تابعـًا لإلمبراطـور البیزنطـي فقـد كـان  وعلى الرغم مـن أن ثـوروس

لهذه الكیفیـة التـي وصـل بهـا بلـدوین الـى حكـم الرهـا أثرهـا فـي تمسـك بلـدوین فـي أن تكـون هـذه 

المدینة إمارة خاصـة بـه یحكمهـا بنفسـه مـن دون أن تكـون لإلمبراطـور كـومنین أي سـلطة علیـة 

یبیون مــن قبــل حــین ســلموا أإلمبراطــور كــومنین مــا الصــل األمــراءأو أن یســلمها ألیــه كمــا فعــل 

السیما وأن بلدوین لم یكن یرى نفسه ملزمًا بتسلیم المدینة ألنه لم یكـن  استعادوه من السالجقة،

الصــلیبیون قــد دخلــوا فیــه فــي الــوالء والتبعیــة لإلمبراطــور  األمــراءقــد دخــل فــي القســم الــذي كــان 

دینـــة مـــن الســـالجقة بـــل ورث الحكـــم فیهـــا بعـــد مقتـــل كمـــا انـــه لـــم یكـــن قـــد أخـــذ الم )٨٤(كـــومنین

ولم تكن الظروف القائمة آنذاك تسمح لكومنین في منع بلدوین من تحقیق ما یرید ولم  ثوروس،

یكن راغبًا في تصعید الموقف والدخول في خالف مع أحد األمراء الصلیبیین ولهذا تجاوز أمر 

نـه فـي دیمومـة اإلتفـاق بینـه وبـین أألمـراء ومحاولـة م ،رها علـى أمـل معالجتـه فـي وقـت الحـقال
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الصلیبیین لإلیفاء بتعهداتهم في أألوقات الالحقة غیر أن مـا سـیكون علیـه الحـال عنـد إنطاكیـة 

    .سیظهر حقیقة نوایا هؤالء األمراء

  الموقف ونقض اإلتفاق عند إنطاكیة:تأزم 

 هــ/٤٩٢وصـلتها فـي شـوال كانت المحطة التالیة للقوات الصلیبیة مدینة أنطاكیـة التـي 

وكـان یحكمهـا آنـذاك یـاغي سـیان الـذي كـان لسـوء عالقتـه بسـیده رضـوان بـن  ،م١٠٩٧اكتوبر 

علـى التأییـد والـدعم الـذي یمكنـه  لكبیـر فـي عـدم حصـوله فـي هـذا الوقـتتتش ملك حلب أألثر ا

ریمونـد وعلـى رأسـها أألمیـر بوهیمونـد و  )٨٥(من مواجهة الخطر المحـدق بـه بوصـول تلـك القـوات

والمنـــدوب البـــابوي أدهمـــار وجـــودفري وغیـــرهم مـــن أألمـــراء الـــذین فرضـــوا حصـــارًا علـــى المدینـــة 

  .)٨٦(استمر سبعة أشهر

ي في تحقیق حلمـه فـ ما من شك أن وصول بوهیموند الى أنطاكیة قد جعله یفكر جدیاً 

یاتــه مــن فهــو لــم یقطــع تلــك المســافات الطویلــة ویجــازف بح ،إقامــة إمــارة خاصــة یحكمهــا بنفســه

أجل مصالح أإلمبراطوریة البیزنطیة فقط، بل كان تفكیره في تحقیق مصالحه هـو مـا دفعـه الـى 

العمل على أن ال  یعید هذه المدینة الى أإلمبراطور البیزنطي كما فعل مـن قبـل حـین سـلم إلیـه 

طور ، وٕان لم یكن هذا األمر سیتم برضى أإلمبراسیطرة علیه من أراضي آسیا الصغرىما تم ال

 كبیـراً  سیما وأن اإلمبراطور كومنین كان قد وعد بوهیموند بإعطائه إقطاعـاً  عنه فإنه سیتم رغماً 

  .)٨٧(في إنطاكیة

لقــد ســعى بوهیمونــد الــى اتبــاع خطــة یحقــق بهــا هدفــه مــن دون إثــارة معارضــة األمــراء 

شــد أألوقــات علیهــا وذلــك بــأن اختــار أ االســتیالءاآلخــرین لــه بــل تعهــدهم بتســلیمه إنطاكیــة بعــد 

وأصعبها في حسم الحصار لیعلن عزمه على إبن روبرت جویسكارد ومعه إبن أخته تنكرد وهو 

  .أكثر هؤالء أألمراء مراوغة في تحقیق أهدافه

ــــزنطیین مــــا ــــد مــــع البی ــــد كــــان لتضــــارب مصــــالح  بوهیمون ــــىدفعــــه  لق أن ال یجعــــل  إل

ـــة البیزنطیـــة أي دور أو حضـــور عنـــد دخـــول إنطاكیـــة ومـــن ثـــم  علیهـــا واالســـتیالء لإلمبراطوری

، ولهــذا سـعى الـى إبعــاد القائـد البیزنطـي تــاتكیوس والقـوات التـي معــه عـن أنطاكیــة المطالبـة بهـا

 الغتیالــهعلیــه أو إیهامــه بــأن أألمــراء یتــآمرون علیــه وأنهــم یــدبرون  مــن خــالل تحــریض األمــراء

أن یعجـل  م هـذا القائـد إالّ فلـم یكـن أمـا ،ألتـراك ضـدهمالسـالجقة ابسبب  خیانته لهم وتآمره مـع 

، علـى أن هـذا أألمـر تحـول مـن إتهـام لهـذا القائـد إلـى إتهـام طاكیـةمن حصـار إن االنسحابفي 
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لإلمبراطـــور نفســـه علـــى أســـاس انـــه لـــم یـــف بوعـــوده التـــي قطعهـــا لألمـــراء بمســـاعدتهم بكـــل مـــا 

لقائـد البیزنطـي قـد بل ومحاولـة إظهـار أن ا االتفاقیةیحتاجونه وبالتالي یعد هو من ابتدأ بنقض 

وهكــذا  هــرب مــن أرض المعركــة وتــرك القــوات الصــلیبیة وحــدها تالقــي مصــیرها عنــد إنطاكیــة،

  .)٨٩(مهد بوهیموند لنفسه الطریق في أن یتسلم إنطاكیة بعد دخول القوات المحاصرة إلیها

 )٩٠(لم تستطع إجراءات یـاغي سـیان ودعواتـه الـى سـائر الـبالد واألطـراف فـي مسـاعدته

هــدفهم علــى الــرغم مــن  تحقیــقالتــي أدت إلــى وصــول نجــدة إســالمیة أن توقــف الصــلیبیین مــن 

فـانتهى أألمـر إلـى أن آلـت األوضـاع الـى  )٩١(مـن التفـوق علـیهم فـي بعـض المواقـع إنها تمكنت

رجل یسمى  فیروز األرمیني الذي كان یتـولى حراسـة  سیطرة الصلیبیین على أنطاكیة بمساعدة

ولــــم یتنعمـــوا  بهــــذه  )٩٢(للمدینــــة إذ ســـهل لهــــم دخـــول المدینـــة والســــیطرة علیهـــاالـــركن الجنـــوبي 

وتمكنـت مـن  )٩٣(جـاءت الـى إنطاكیـة قـد وات سـلجوقیة كبیـرة یقودهـا كربوغـاالسیطرة إذ كانـت قـ

فــرض الحصــار علیهــا وقـــد ســاءت أحــوال الصـــلیبیین فیهــا الــى حــد أنهـــم لــم یجــدوا أمـــامهم إّال 

ربوغـــا مـــن الخلـــف ویفـــك بـــاإلمبراطور البیزنطـــي لیعجـــل فـــي القـــدوم بقواتـــه لیهـــاجم ك االســـتغاثة

خرج أإلمبراطور كومنین على رأس جیشه إلى إنطاكیة وفي طریقه إلیهـا  وفعالً  ،الحصار عنهم

مـــن أمـــام إنطاكیـــة خـــالل محاصـــرة  انســـحبوادي بلـــو وبعـــض مـــن معـــه وكـــانوا قـــد  أتـــینإلتقـــاه 

نطاكیــة مــن أألوضــاع ووصــول األخبــار بتقــدم كربوغــا لتخلــیص إ الصــلیبیین لهــا بســبب تــردي

الســیطرة  واســتعادةفــأخبروه أن  الســالجقة تمكنــوا مــن إلحــاق الهزیمــة بالصــلیبیین  )٩٤(الصــلیبیین

وأنهـم فـي طـریقهم الـى آســیا الصـغرى لمهاجمـة اإلمبراطـور البیزنطـي وقواتـه قبــل  أنطاكیـة ىعلـ

أإلمبراطـور كـومنین إّال أن یعمـل علـى سـالمة قواتـه وعـدم  فلم یكـن أمـام ،نطاكیةأوصولها الى 

طــورة أحــوال وهــو أألمــر الــذي زاد مــن خ )٩٥(الــى القســطنطینیة  المخــاطرة بهــا ولهــذا قفــل راجعــاً 

وبعد أن استنفذت كل الوسائل من قبل بوهیموند فـي فـك الحصـار لـم  ،المحاصرین في إنطاكیة

یق النصر علـى قـوات كربوغـا بسـبب مـا كـان فـي هـذه یكن أمامه إّال الهجوم وقد تمكن من تحق

القوات من تصدع وخالف بین أطرافها ولما كان مـن معاملـة كربوغـا للمحاصـرین داخـل أسـوار 

بل وشملت هذه المعاملة أتباعه واألمـراء الـذین  )٩٦(بهم واإلعراض عنهم أالستهانةالمدینة  من 

بقولــه (وأســاء الســیرة  )٩٧(األثیــر ابــنذلــك معــه ممــا جعلهــم یفكــرون بــالتخلي عنــه وقــد عبــر عــن 

منـه أنهـم یقیمـون معـه علـى هـذه  فیمن معه مـن المسـلمین وأغضـب األمـراء وتكبـر علـیهم ضـناً 

وعزمــوا علــى إســالمه عنــد  الحــال فأغضــبهم ذلــك وأضــمروا لــه فــي أنفســهم الغــدر إذا كــان قتــال
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 وطلــــب مــــن األمــــراء نطاكیــــةأالســــیطرة علــــى  وهكــــذا تمكــــن بوهیمونــــد مــــن فــــرض )،المصــــدوقة

مـنهم  اعترافـاً ) أمیـر أنطاكیـةالصلیبیین أن یسـلموه مـا بأیـدیهم مـن أجـزاء المدینـة وأطلقـوا علیـه (

إّال ریمونـد فقـد رفـض مثـل هـذا أألمـر وظـل ینـازع بوهیمونـد علـى  )٩٨(بجهوده في دخول المدینة

أراد بعض أألمراء  ك فقدومع ذل .)٩٩(الجزء الجنوبي الغربي من المدینةأنطاكیة وبقي محتفظا" ب

إظهـــار حســـن النوایـــا مـــع اإلمبراطـــور كـــومنین وإلدراكهـــم فـــي حـــق اإلمبراطوریـــة البیزنطیـــة فـــي 

إنطاكیـة فقــد أرســلوا إلیـه یطلبــون منــه الحضــور بنفسـه لتســلم إنطاكیــة مقابـل تعهــده بقیــادة حملــة 

همیـة أنطاكیـة بالنسـبة وعلى الرغم من أ )١٠٠(عهم أثناء التقدم نحو بیت المقدسبیزنطیة تسهم م

(ال أمكـنكم  لإلمبراطور كومنین حتى أنه قال لألمراء الصـلیبیین قبـل عبـورهم الـى بـالد اإلسـالم

فقـد كـان تـأخر رده   )١٠١()حلفوا لـي أنكـم تسـلموا لـي أنطاكیـةمن العبور الى بالد أإلسالم حتى ت

  .في إنطاكیة باسمهتقلة على هذا طلبهم سببا" في تحقیق بوهیموند حلمه في إقامة إمارة مس

الموافقـــة علـــى مشـــاركة  عـــدة ومتضـــمناً  شـــهوراً  وبعـــد ان وصـــل رد أإلمبراطـــور متـــأخراً 

حتــى حلــول شــهر یولیــو كــان   انتظــارهالجیـوش الصــلیبیة زحفهــا نحــو بیــت المقــدس علــى أن یــتم 

 االسـتجابةللزحف  ویبدوا أن تباطىء كومنین في  االستعدادالصلیبیون في هذا الوقت قد بدؤوا 

بالفــاطمیین فــي مصــر  اتصــالهلهــم كــان یخفــي وراءه أغراضــا" یهــدف الــى تحقیقهــا ویؤكــد ذلــك 

وقد علم الصلیبیون بأمر هذا التحالف على أثر رسـالة  ،سري معهم ضد الصلیبیین اتفاقوعقد 

 وهـو األمـر الـذي )١٠٢(وقعت بأیدیهم بعث بها أإلمبراطور كومنین الى الوزیر الفاطمي أألفضـل

   .سیدفع الى تغیر العالقات بین البیزنطیین والصلیبیین عما كانت علیه

أما فیما یتعلق بالنزاع بین بین بوهیموند وریموند حول أنطاكیة فقد توصل األمـراء الـى 

 االســتیالءتــم بموجبــه تــرك البــت بموضــوعها الــى مجلــس مــن النــبالء واألســاقفة یعقــد بعــد  اتفــاق

الثقـة بینهمـا فقـد رفـض كـل مـنهم الخـروج  والنعـدام علـى ذلـك، نـاناالثعلى بیت المقدس ووافـق 

وتـــرك صـــاحبه خلفـــه فـــي إنطاكیـــة غیـــر أن الظـــروف الصـــعبة التـــي كـــان یمـــر بهـــا الصـــلیبیون 

اضــطرت ریمونــد للخــروج  بعــد أن واجهــه فرســانه مجتمعــین واخبــروه أنهــم ســیتخلون عنــه إن لــم 

ه وتبعه جودفري وفور ذهابهم أغلق بوهیموند یبر بقسمه بالذهاب الى بیت المقدس فخرج برجال

أبواب أنطاكیـة ورفـع رایاتـه فـي جمیـع اطـراف المدینـة وبعـد فتـرة قصـیرة أعلـن نفسـه أمیـرا" علـى 

وقـــد اســـتطاع بوهیمونـــد أن یكســـب تأییـــد العـــالم الالتینـــي وبابویـــة رومـــا بملكیتـــه  .)١٠٣(أنطاكیـــة

  .)١٠٤(وكان هذا أحد أهداف الحروب الصلیبیة إلنطاكیة وصبغها بالصبغة الالتینیة الكاثولیكیة
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  :بیین والبیزنطیین عند بیت المقدسالعالقات بین الصلی

م في أنطاكیة  أجمعوا ١٠٩٨بعد أن عقد الصلیبیون مجلسهم في الخامس من نوفمبر 

، وقــد تمكــن هــؤالء مــن دون مشــاركة اإلمبراطــور البیزنطــي علــى الزحــف الــى بیــت المقــدس مــن

وحـین وصـلت  )١٠٥(قـد إتفاقیـات مـع حكـام تلـك المنـاطقعربیة عدة بعد أن تـم ع اجتیاز مناطق

هـــ وفرضـــت حصـــارًا علیهــا وخـــالل مـــدة ٤٩٣م/ ١٠٩٩مـــارس ١٤تلــك القـــوات أمـــام عرقــه فـــي 

الحصــار وصــلت رســالة مــن اإلمبراطــور البیزنطــي الكســیوس كــومنین تتضــمن أمــورًا عــدة منهــا 

كما تضـمنت تـذمره واسـتهجانه ممـا قـام بـه  م،١٠٩٧اقیة إعادة تذكیرهم بما تعهدوا به خالل اتف

لإلمبراطـور وتضـمنت أیضـًا طلبـه  ة لنفسه ونقضه للعهود التي قطعهابوهیموند من أخذ إنطاكی

من أمراء تلك القوات أن یتریثوا قلیًال حتى شهر یونیـو لیلحـق بهـم ویشـاركهم الزحـف نحـو بیـت 

  .)١٠٦(بالمقدس وتعهده بتحمل جمیع نفقات هذه الحر 

، فبینما وافق ریموند على ذلـك من جمیع األمراء لم یلق طلب اإلمبراطور بالتریث قبوالً 

فـــإن جـــودفري وأمـــراء آخـــرین عارضـــوا طلبـــه وأصـــروا علـــى ضـــرورة الزحـــف بســـرعة نحـــو بیـــت 

إذ إنـــه طالمـــا وعـــد وأخلـــف الســـیما عنـــد حصـــارهم  ،س لعـــدم ثقـــتهم بـــاإلمبراطور ووعـــودهالمقـــد

فضــًال عــن أن مــا تــم كشــفه مــن  ،فأطــالوا انتظــاره ولــم یحضــر هم بالحضــورأنطاكیــة حــین وعــد

وكـان هنـاك  مراسالت بینه وبین الفاطمیین قـد زاد مـن مخـاوفهم ممـا یبیتـه اإلمبراطـور لهـم، بـل

على الرغم من إنهم هم أنفسهم قد راسلهم الفاطمیون وتحالفوا معهم  )١٠٧(تغیر في مواقفهم نحوه

  .)١٠٨(هـ ٤٩١م/١٠٩٨لسالجقة منذ حصارهم أنطاكیة في أوائل سنة على مواجهة األتراك ا

تقـدمت القـوات الصـلیبیة نحـو بیـت المقــدس وفرضـت سـیطرتها علـى مـدن عـدة قبــل أن 

ثم شنوا هجومهم علیه في  )١٠٩(هـ٤٩٢م/١٠٩٩صارها علیه في مایو سنةتصل إلیه وتفرض ح

ــة  واقتحمــوا المدینــة صــباح الیــوم التــالي بعــد أن  )١١٠(هـــ٤٩٢شــعبان٢١م/ ١٠٩٩و یولیــ ١٤لیل

وقـد ظهـرت وحشـیة الصـلیبیین وحقـدهم مـن خـالل  المذبحـة  ،)١١١(یومـاً  ٤٥طـال حصـارهم لهـا 

ـــــدماء  ـــــأنهم خاضـــــوا ب ـــــل ب ـــــى قی ـــــة حت ـــــي مـــــن المســـــلمین داخـــــل المدین ـــــي ارتكبوهـــــا بمـــــن بق الت

عدد من قتـل عنـد المسـجد وقد قدر  )١١٣(د صخرة بیت المقدسوسرقوا ما كان عن) ١١٢(المسلمین

األقصــى بحــوالي ســبعین ألفــًا بــین رجــل وامــرأة وطفــل فضــًال عــن  جماعــة مــن أئمــة المســلمین 

وهكـــذا أصـــبح بیـــت المقـــدس تحـــت ســـیطرة الصـــلیبیین الـــذین  ،)١١٤(وعلمـــائهم وعبـــادهم وزهـــادهم

بین الزعماء على أن ذلك ال یعني نهایة روح التنافس  )١١٥(علیها اختاروا جودفري لیكون حاكماً 
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الصــلیبیین بــل ظــل ذلــك األمــر واضــحًا بــین جــودفري وریمونــد ممــا انعكــس إیجابیــًا علــى موقــف 

بعــض الزعامــات العربیــة لــبعض المــدن فــي قــدرتها علــى مقاومــة القــوى الصــلیبیة وعــدم تمكینهــا 

  .)١١٦(من السیطرة علیها

مقدس علـى أن لم یكن لإلمبراطوریة البیزنطیة حضور واضح في أحداث دخول بیت ال

إذ إن وجـود األمـراء الصـلیبیین  ،عن التـأثیر فـي أحـداث المنطقـة ذلك ال یعني إستمرار انكفائها

ــــي إقامــــة اإلمــــارات الخاصــــة بهــــم كــــان یســــتدعي مــــن الــــبعض االســــتعانة  وطمــــوح التنــــافس ف

  .باإلمبراطوریة والتملق إلیها على حساب اآلخرین

وبوهیموند هو الذي دفع ریموند الـى التقـرب إن التنافس الذي كان قد ظهر بین ریموند 

لى سیادة اإلمبراطوریة من اإلمبراطور كومنین بل وأن یصبح المطالب بضرورة عودة انطاكیة إ

وقــد بــدى عــزم ریمونـــد فــي توطیــد عالقتــه بـــاإلمبراطور كــومنین مــن خــالل تســـلیمه  ،البیزنطیــة

ولـم یـزل عـداء هـؤالء قائمـًا  )١١٧(هــ٤٩١م/١٠٩٨الالذقیة لإلمبراطور بعد االستیالء علیها سـنة 

م ١١٠٠ضد بوهیموند حتـى وصـل األمـر الـى محاولـة ریمونـد عقـد اتفاقیـة مـع اإلمبراطـور سـنة

ولــم یكــن وقــوع  .)١١٨(للوقــوف بحــزم أمــام أطمــاع بوهیمونــد والعمــل علــى اســتعادة انطاكیــة منــه

یـر مـن تنكـرد حكـم انطاكیـة قـد غبوهیموند أسیرًا بید بني بوشمند في كابادوقیا وتولي إبـن أختـه 

واســتولى  ،علــى عــدة مــدن بیزنطیــة فــي قیلیقیــة فقــد اســتولى تنكــرد ،سیاســة العــداء بــین الجــانبین

  .على الالذقیة بعد مواجهته لمقاومة عنیفة من أهلها

هـ وصلت ٤٩٥/م١١٠١الالذقیة سنة عندما أراد كومنین وریموند إرسال حملة الستعادة

دیین الــى أراضــي اإلمبراطوریــة البیزنطیــة أدت إلــى انشــغال االثنــین بهــا قــوة جدیــدة مــن اللمبــار 

بعـد أن  هم الـى الضـفة الشـرقیة مـن البسـفوروبسبب أعمال هؤالء المشـینة فقـد أمـر كـومنین بـنقل

عهد الى ریموند بقیادة هذه الحملة مما بعث في نفـس ریمونـد األمـل فـي تحقیـق طموحـه بإقامـة 

  .)١١٩(إمارة مستقلة بالشام

لقد انحرفت هذه الحملة التي جـاءت لمسـاعدة الصـلیبیین فـي الشـام عـن هـدفها وأخـذت 

تعمل على تخلیص بوهیموند من أسره فـي بنـي بوشـمند واالنتقـام لـه، غیـر أن عنـاد اللمبـاردیین 

وعدم استماعهم للنصح فضًال عن تجمع قوى األتراك السـالجقة لمواجهـة هـذه الحملـة أدى إلـى 

هــم مــن الفرنســیین واأللمــان وانســحب قائــد الحملــة ریمونــد ومــن كــان معــه مــن هــزیمتهم ومــن مع

قـادرة علـى  ولم تكن الجموع األخرى التي وصلت تباعاً  )١٢٠(لقوات البیزنطیة نحو القسطنطینیةا
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األمــر الــذي أزال أثــر  )١٢١(الهزیمــة علــى یــد أألتــراك الســالجقةإذ لقیــت جمیعهــا  ،تحقیــق هــدفها

  .م١٠٩٧هـ/ ٤٩١ورلیوم سنةزیمة األتراك في ضه

لم یتوقف اإلمبراطور كومنین في هذا الوقـت عـن دعـم األمـراء الصـلیبیین الـذین هزمـوا 

في هذه الحملة إذ سرعان ما جهزهم وحملهم على سفنه للعبور واللحاق مرة أخرى بالشام وكـان 

ى وقع أسیرًا حت -وهو میناء أنطاكیة –وند الذي ما أن وصل إلى السویدیةعلى رأس هؤالء ریم

بیــد فرســان تنكــرد فأخــذوه إلیــه فســجنه بتهمــة خیانــة الصــلیبیین ومســاندة اإلمبراطوریــة البیزنطیــة 

مطالبـــه فـــي انطاكیـــة  ولـــم یـــتم إطـــالق ســـراحه حتـــى أقســـم علــى أن یتخلـــى عـــن جمیـــع ضــدهم،

علــى تثبیــت وجــود إمــارة أنطاكیــة والــتخلص مــن  وهــو األمــر الــذي ســاعد تنكــرد ،)١٢٢(والالذقیــة

بـل إن موقـف  ،لإلمبراطـور البیزنطـي والـدفاع عنـهمطامع ریموند بها وكـذلك أنهـى والء ریمونـد 

ریمونــد قــد تغیــر وصــار مهتمــًا بتحقیــق أطماعــه بعیــدًا عــن اإلمبراطــور الــذي لــم تــأت لــه تلــك 

وٕان كــان قــد  مســتقلة فــي طــرابلس،وقــد ســعى إلقامــة إمــارة  العالقــة بشــيء مــرض لــه فــي نظــره،

قلعـــة صـــنجیل فـــي نهایـــة إذ مـــات فـــي  مهـــد الطریـــق لقیامهـــا فإنـــه لـــم یـــنعم بإكمـــال هـــذا الحلـــم،

/ یولیـــو/ ســـنة ١٢برتـــرام فـــي  علـــى أن قیـــام هـــذه اإلمـــارة قـــد تـــم علـــى یـــد ابنـــه ،م١١٠٥فبرایـــر

  .)١٢٣(م١١٠٩

  ة تبشر بحملة صلیبیة ضد بیزنطة:البابوی

سـكریة م بتزاید االنقسام والتناحر فـي العالقـات السیاسـیة والع١٠٩٩انتهت أحداث سنة 

فقـد ثبتـت  ،مـن مصـالحه على أن كال الطرفین قد حقق فیها بعضاً  ،بین الصلیبیین والبیزنطیین

فقــد أسســوا لهــم مســتعمرات  أمــا الصــلیبیون اإلمبراطوریــة البیزنطیــة أقــدامها فــي آســیا الصــغرى،

بل إن  الف بین الطرفین،وقد ظلت مسألة أنطاكیة تشكل نقطة خ، في الشام -إمارات -التینیة

كان یرى أن طموحاته یجـب أن ال تقتصـر عنـد أنطاكیـة ولهـذا كـان  -أنطاكیة أمیر -بوهیموند

ل ذلـــك وألجــ یتحــین الفرصـــة لتوســیع رقعـــة نفــوذه علـــى حســاب أراضـــي اإلمبراطوریــة البیزنطیـــة

، وقبـل أن الالذقیـة مـن یـد البیـزنطیین ه انتـزاعهــ وبمسـاعدة البیازنـة لـ٤٩٣ /م١٠٩٩حاول سـنة

وقــد  )١٢٤(هـــ شــن هجومــًا علــى مــدینتي حلــب وأفامیــة٤٩٤م/ ١١٠٠ســنة تــراكیقــع أســیرًا بیــد األ

ســار تنكــرد الــذي خلــف خالــه فــي حكــم انطاكیــة خــالل مــدة أســره علــى نفــس سیاســته التوســعیة 

 ح بابـا" ألنطاكیـة علـى البحـر،هــ ممـا فـت٤٩٦م/١١٠٢یالء على الالذقیـة سـنة فتمكن من االست

وال شــك أن هــذا التغیــر الجدیــد فــي خارطــة المنطقــة ومــا یمكــن أن یتبعــه مــن متغیــرات قــد أثــار 
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مخـــاوف اإلمبراطـــور كـــومنین بشـــكل كبیـــر ممـــا دعـــاه الـــى االســـتعانة بریمونـــد الصـــنجیلي ضـــد 

فسـاعد ریمونـد فـي  ،لـىي بوهیموند األسیر قائدهم األعالنورماندیین الذین كانوا الیزالون یرون ف

  .)١٢٥(هـ ٤٩٦م/ ١١٠٢محاولة السیطرة على طرابلس الشام عام 

هــــ تزایـــدت ضـــغوط اإلمبراطـــور ٤٩٧م/١١٠٣روج بوهیمونـــد مـــن األســـر عـــام بعـــد خـــ

فكـــان رفـــض بوهیمونـــد ســـببا" لقیـــام الحـــرب بینهمـــا،ثم  ،عـــادة انطاكیـــةكــومنین علیـــه إذ طالبـــه بإ

نـه ومامیسـترا ثـم محاصـرة ین له واستیالئه على قیلیقیـة وأدتزایدت الضغوط علیه بمهاجمة كومن

ولــم یقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل تعــرض أیضــًا الــى هجــوم األتــراك الســالجقة علیــه  ،الالذقیــة

  .)١٢٦(هـ عند مدینة حران٤٩٨م/ ١١٠٤الذین ألحقوا به الهزیمة سنة

وعجـزه عـن التصـدي لـه ولخطـورة الموقـف أن  كان لهذا الضغط المتزاید على بوهیموند

لجأ الى الغرب الصلیبي یستنهضه للقیام بحملة صـلیبیة جدیـدة نحـو الشـرق ولكنهـا لیسـت ضـد 

المســــــلمین بــــــل ضــــــد أإلمبراطوریــــــة البیزنطیــــــة التــــــي اســــــتطاع أن یؤلــــــب البابــــــا والــــــرأي العــــــام 

الشــرق فــي الســنوات علــى أســاس أن مــا كــان مــن إخفــاق الحمــالت التــي وجهــت الــى )١٢٧(ضــدها

وكــان بوهیمونــد قــد بعــث  ،راطــور كــومنین وأتباعــه البیــزنطیینالــثالث الماضــیة كــان بســبب اإلمب

وهو في طریقه الى الغرب األوربي برسالة تهدید الى اإلمبراطور كومنین تضـمنت تـذكیره بغـزو 

سـأجمع  -ي أوربـاعنـ -ه (وحالما أصل الـى القـارةوالده جویسكارد لإلمبراطوریة البیزنطیة ثم قول

ـــاردیین والصـــلیبیین و  ـــة المـــواطنین اإلفـــرنجمـــن حـــولي اللومب كلهـــم مشـــهود لهـــم و  ،األلمـــان وكاف

تحكمهــا، وبمســاعدة  وســأثیر االضــطرابات فــي اإلمبراطوریــة الرومانیــة التــي ،بالشــجاعة الفائقــة

 وقـــتهـــؤالء الرجـــال ســـأجعل الـــدماء تســـیل أنهـــارًا فـــي المـــدن التـــي تحـــت إمرتـــك، حتـــى یحـــین ال

وبهذا یكون بوهیموند قد عبر وبكل وضوح عن طبیعة )  ١٢٨()المناسب ألثبت قدماي في بیزنطة

المصالح التي كانت تحركه والتي كان یهدف إلـى تحقیقهـا عـن طریـق اإلمبراطـور فلمـا رأى أن 

ه فـي بغـزو  جن وبات یهـدد ویتوعـدلملعواصف اإلمبراطور أظهر له قلب اهذه المصالح عرضة 

وفعــًال حشــد بوهیمونــد جیشــًا كبیــرًا مــن الصــلیبیین خــرج بــه نحــو  ،براطوریــة البیزنطیــةعقــر اإلم

تـي تعـد أراضي اإلمبراطوریة البیزنطیة وحینما وصل إلیها ضرب حصـاره حـول مدینـة دورازو ال

وكــان بوهیمونـد یعتقــد أن اإلمبراطـور كــومنین لـن یكــون قـادرًا علــى  ،مـن أقـوى القــالع البیزنطیـة

إذ كان اإلمبراطور كومنین قد هیأ قواتـه فـي البـر  ،أن حساباته هذه لم تكن دقیقة غیرمواجهته 

والبحــر فتصــدت لبوهیمونــد بقــوة فضــًال عــن انتشــار األمــراض فــي صــفوف جیشــه الــذي أصــابه 
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ـــم یكـــن أمـــام بوهیمونـــد وهـــو یـــرى تحطـــم أحالمـــه إّال أن یرضـــخ لعقـــد   الـــذعر والـــوهن ،حینهـــا ل

هــ الـذي ٥٠٢ م/١١٠٨سـنة Devo كومنین سـمي بصـلح دیفـول  ح مع اإلمبراطورمعاهدة صل

أصــبح بموجبــه تابعــًا  لإلمبراطــور وتعهــد بمعاونــة اإلمبراطــور فــي نزاعــه ضــد خصــومه وٕاعــادة 

وتعهـــد بمحاربـــة تنكـــرد فـــي حالـــة  .)١٢٩(جمیـــع ممتلكاتـــه التـــي كـــان قـــد أخـــذها مـــن اإلمبراطوریـــة

الـى اإلمبراطوریـة البیزنطیـة قیلیقیـة والالذقیـة أمـا وهكـذا أعـاد . )١٣٠(فضه القبول بهذه المعاهـدةر 

وبــذلك  ،)١٣١(أنطاكیــة فقــد أبقــاه اإلمبراطــور كــومنین علیهــا یحكمهــا كتــابع لــه ولخلفائــه مــن بعــده

وعـاد هـو إلـى إیطالیـا فمـات  إبن أخته تنكـرد یـدبر أمرانطاكیـة انتهت أحالم بوهیموند الذي ترك

فلــم یلتـزم ببنـود تلـك المعاهــدة فعـاود مهاجمـة المـدن فاســتولى  أمـا تنكـرد ،)١٣٢(م١١١١بهـا سـنة 

ثانیـة علــى الالذقیـة وقیلیقیــة وٕان كـان اإلمبراطــور قـد توقــف عـن مهاجمــة تنكـرد فــي هـذا الوقــت 

م هـو الـذي فصـل ١١١٢وأن التفاوض معه لم یأت بشيء لحل الخـالف فـإن مـوت تنكـرد سـنة 

ما أ  .)١٣٣(مة بین الصلیبیین والبیزنطیین فیما بعدبین الرجلین على أن مشكلة أنطاكیة ظلت قائ

كومنین فإنه حاول جاهدًا أن یحقق مكاسب على حساب الغرب األوربي بل وصار یطمـح بـأن 

یكــون صــاحب التــاج الغربــي إّال أن أحالمــه هــذه مــا كــان لهــا أن تتحقــق فــي مكــان كــان یتــوق 

صارت هناك كراهیة غربیة لكل ما هو  بل وكنیستها تابعة للسلطان البابوي لجعل القسطنطینیة

بیزنطي ولو سنحت الفرصة للغرب األوربي للقضاء على اإلمبراطوریة البیزنطیة لما تـأخر عـن 

لكـن تصـدي كـومنین لهـم حـال ذلك وقد كانت هناك شواهد على الرغبة في تحقیـق هـذا األمـر و 

لصـلیبیین والبیـزنطیین فـي ولم تنتـه أزمـة العالقـات السیاسـیة وصـراع المصـالح بـین ا .دون ذلك

م بل ظلت هذه األزمة قائمة بعد هـذا التـاریخ وخـالل حكـم ١١١٨سنة  عهد كومنین وبعد موت

  .)١٣٤(أسالفه لإلمبراطوریة البیزنطیة

  

  

  

  

  

  

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )١٨٦(    

 

  :الهوامش

(1) vasilive :A Histary of the Byzantine Empire vol, 2, (wisconsin- 1973) P, 375.  

  .١٤٤) ١٩٦٦ -بیروت -صیدا -(المكتبة العصریة اإلمبراطوریة البیزنطیة، القادر أحمد:عبد  الیوسف، 

2) Oman ,C.W. the Byzantine Empire, (London, 1914) P.257.(  

Finaly G.history of the Byzontine and Greek Empires (N.D) 

W. Blackwod Edinburgh and London .P. 64 

   .١٤١ص البیزنطیة، الیوسف، اإلمبراطوریة

 .العرب والروم والالتین في الحرب الصلیبیة االولى (دار المعرفة الجامعیة ) یوسف، جوزیف نسیم:٣(

  .١٤٧ص )،١٩٨٩السكندریةا

( ١ط ،الغــرب الالتینــي فــي العصــور الوســطى، العالقــات السیاســیة والكنســیة بــین الشــرق و عــادل ،زیتــون) ٤(

  .٥٠-٤٩، ص)١٩٨٠. دار دمشق

سعید  ،عاشور. ١/١٧٣٠ستیفن: الحروب الصلیبیة ج ،رانسیمان ،زید عن تفاصیل هذة المعركة یراجعللم *

ـــروت تـــاریخ العالقـــات بـــین الشـــرق والغـــرب فـــي العصـــور الوســـطى (دار النهضـــة العربیةــــ  ،عبـــد الفتـــاح  .بی

  .وما بعدها ٤١ص )١٩٧٢

.   ١٤١، ص)١٩٦٧(دار المعارف ـمصر ـ ط ال. ،: تاریخ األمبراطوریة البیزنطیة ) توفیق، عمر كمال٥(

 الوسطى، الحركة الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي في العصور ،سعید عبد الفتاح ،عاشور

   .١٤٨ـص١) ج١٩٦٣ -(مكتبة األنجلو المصریة١ط

  .١٤٣ص الیوسف، اإلمبراطوریة البیزنطیة،. ٥١ص ،یتون العالقات السیاسیة والكنسیة) ز ٦(

  .١٤٥ -١٤٤ص ص الیوسف، اإلمبراطوریة البیزنطیة،) ٧(

  ٣٢-٦٢ص ،العالقات السیاسیة والكنسیة ،زیتون) ٨(

،( دار ى الغــــزو الالتینــــي لمدینــــة قســــطنطین، رومــــا وبیزنطــــه مــــن قطیعــــة فوســــیوش حتــــعبیــــد، اســــحاق )٩(

  .٥٢) ص١٩٧٠ -مصر -المعارف

  .١٤٥ص ) الیوسف، اإلمبراطوریة البیزنطیة،١٠(

لدولـة البیزنطیـة (القـاهرة ، السـید البـاز، ا، العرینـي٨١خ العالقـات بـین الشـرق والغـرب صتـاری عاشور،) ١١(

  .٨٦٥) ص١٩٦٥ت 

  .١٤٥ص الیوسف، اإلمبراطوریة البیزنطیة،. ٨٦٥ص ،الدولة البیزنطیة ،العریني) ١٢(

) ص ص ١٩٧٨-(بیــروت تــاریخ دولــة آل ســلجوق، قــوام الــدین ابــو الفــتح علــي بــن محمــد: ) البنــداري،١٣(

  .زیتون ٤٢-٤٠



ا ا ء ا .د                                       

  

موا ا  اع ا 

مر ااطا     سأ  اا   .د  
  

 ) ١٨٧ ( 

 

 (14) Finaly, op. cit. p. 150 

   .١٤٦ص الیوسف، اإلمبراطوریة البیزنطیة،. ٧٥ص تاریخ العالقات بین الشرق والغرب، ،عاشور) ١٥(

 (16) Finlay, op. cit. p. 151. 

) ١٩٦٧-بیـروت -النهضـة(دار ٢، ترجمـة السـید البـاز العرینـي، ط، الحـروب الصـلیبیةبـاركر، ارنسـت )١٧(

  .١٤٦-١٤٥مبراطوریة البیزنطیة، ص صالیوسف، اإل .٢٠ص

ماهیــة الحــروب  قاســم عبــده: قاســم، .٤٢٨ص ،-التــاریخ السیاســي -أوربــا العصــور الوســطى ،عاشــور) ١٨(

ترجمـة شـكري  الحـروب الصـلیبیة، أنتـوني: ویسـت، .١٠٩) ص١٩٩٠-الكویت -(مطابع السیاسة ،الصلیبیة

  .٣٠-٢٧ص ص )،١٩٦٧ -نیویورك -(مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر محمود ندیم،

(دار ١ط ،القـوى الدولیـة فـي العصـور الوسـطى وصـراع العالقات السیاسیة أإلسـالمیة فتحیة: ،) النبراوي١٩(

  .٣٨-٣٧ص ص الحروب الصلیبیة، ویست،. ١١٧ص ،)١٩٨٢ -القاهرة –التضامن للطباعة

   .٢٢ص الشرق والغرب،تاریخ العالقات بین  ،عاشور) ٢٠(

 م)١٩٦٦-(القــاهرة ترجمــة  محمــد مصــطفى زیــاده، ،العصــور الوســطى)( ل: تــاریخ أوربــا٠أ٠هـــ ) فشــر،٢١(

  .١٨١/ص١ق

  .١٣٤ /١ج الحركة الصلیبیة، ) عاشور،٢٢(

  .٥٢ -٥٠ص ص ،روما وبیزنطه ) عبید،٢٣(

  .٩٨-٩٥ص ص  البیزنطیة،الدولة  العریني،. ١٣١-١٣٠ص ص الحركة الصلیبیة، ،عاشور) ٢٤(

  .٨٦-٨٥) زیتون، العالقات السیاسیة، ص ص٢٥(

  .١٢١) یوسف ،العرب والروم والالتین، ص ٢٦(

  .١٤٦، اإلمبراطوریة البیزنطیة، ص) الیوسف٢٧(

  .١٢٢، ص٥٤-٥٣العرب والروم والالتین، ص ،یوسف. ٩٢) قاسم، ماهیة الحروب الصلیبیة، ص٢٨(

-٤٩١( دراسـة فـي عالقاتهـا السیاسـیة بـالقوى اإلسـالمیة -إمـارة إنطاكیـة طلب صبار محل: ) الجنابي،٢٩(

جامعة  /بن رشدإ –مة إلى مجلس كلیة التربیةم) (إطروحة دكتوراه غیر منشوره مقد١٢٦٨ -١٠٩٨ هـ/٦٦٦

  .١٠٤) ص١٩٩٦ -بغداد

  .٢٥ص ) باركر: الحروب الصلیبیة،٣٠(

-١٩٥ص ص /١)جت٠ال–(بیـروت ،البـاز العرینـي ترجمـة السـید ) رنسـیمان تـاربخ الحـروب الصـلیبیة،٣١(

٢٠٥.  

  .٤٤ص الحروب الصلیبیة، ،) ویست٣٢(

-(دار الفكــر العربـــي ،ترجمــة وتعلیـــق حســن حبشـــي وحجــاج بیـــت المقــدس، أعمــال الفرنجـــة ،) مجهــول٣٣(

  .١٩ص )١٩٥٨ -القاهرة

  .٤٧ص الحروب الصلیبیة، ،ویست. ١١٨) قاسم، ماهیة الحروب الصلیبیة، ص٣٤(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )١٨٨(    

 

الحــــروب  ویســـت،. ٩٦-٩٥ص ص  )١٩٥٨ -(القـــاهرة ،حســـن: الحـــرب الصـــلیبیة أألولـــى حبشـــي،) ٣٥(

  .٤٧ص الصلیبیة،

معجــم  :شــهاب الــدین ابــي عبــد اهللا ،یــاقوت الحمــوي .*نیقیــة: وهــي مــن أعمــال اســطنبول علــى البــر الشــرقي

  .٣٣٣ص /٥) مج١٩٥٥ -بیروت -البلدان،(دار صادر

ص  یوسـف، العـرب والـروم والالتـین،. ٩٣-٩٢ص ص الشـرق والغـرب،)  عاشور تاریخ العالقات بـین ٣٦(

  .١٦٥ -١٦٤ص

عاشــور تــاریخ العالقــات بــین الشــرق . ١٢٢-١٢٠ص ص  /١ج : تــاریخ الحــروب الصــلیبیة،) رنســیمان٣٧(

(نشــر ١الحــروب الصــلیبیة فــي المشــرق والمغــرب ط محمــد العروســي: المطــوي،. ومــا بعــدها ٩٨ص والغــرب،

  .٣٠ص )،١٩٥٤ -تونس -دار الكتب الشرقیة

  .١٦٢-١٤٧ص ص  /١تاریخ الحروب الصلیبیة،ج ) رنسیمان:٣٨(

  .١٢٠ص ،ماهیة الحروب الصلیبیة :) قاسم٣٩(

  .٩٥الصلیبیة أألولى، ص الحروب :) حبشي٤٠(

ــــاریخ العالقــــات السیاســــیة بــــین الشــــرق والغــــرب، ،) عاشــــور٤١( العالقــــات السیاســــیة  ،النبــــراوي .١٠٠ص ت

   .١٢٤ص أإلسالمیة،

، یوسـف.  ٤٩-١٤٧ ،١٣٧ ،١٢٩-١٢٧ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشـرق والغـرب، ،) عاشور٤٢(

  .٢٠٤ص العرب والروم والالتین،

   .٢١٣ص ، العرب والروم والالتین،) یوسف٤٣(

  .١٢١ص ) قاسم، ماهیة الحروب الصلیبیة،٤٤(

  .٥٣ص الحروب الصلیبیة، ) ویست،٤٥(

    .٢١٣ص والالتین،، العرب والروم )  یوسف٤٦(

  .٢١٣ص ، العرب والروم والالتین،یوسف. ١٢١ص ) قاسم، ماهیة الحروب الصلیبیة،٤٧(

   .٥١ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٤٨(

 ، العــرب والــروم والالتــین،یوســف. ١٠١السیاســیة بــین الشــرق والغــرب، صتــاریخ العالقــات  ،) عاشــور٤٩(

  .١٣١ص

  .١٠٢ص العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،عاشور) ٥٠(

   .١٢٥ص ، العالقات السیاسیة أإلسالمیة،) النبراوي٥١(

   .١٣٥ص ، العالقات السیاسیة أإلسالمیة،) النبراوي٥٢(

   .١٣٠العرب والروم والالتین، ص ) یوسف،٥٣(

    .٥٤الحروب الصلیبیة، ،ویست. ١٠٣ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٥٤(

  .١٠٥ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٥٥(



ا ا ء ا .د                                       

  

موا ا  اع ا 

مر ااطا     سأ  اا   .د  
  

 ) ١٨٩ ( 

 

حروب الصـلیبیة المطـوي،ال. ٨١-٨٠ص ص تـاریخ العالقـات السیاسـیة بـین الشـرق والغـرب، ،) عاشور٥٦(

  .٣١ص ،في المشرق والمغرب

                             .١٩٧العرب والروم والالتین، ص ) یوسف،٥٧(

ــــاریخ العالقــــات السیاســــیة بــــین الشــــرق والغــــرب، ،) عاشــــور٥٨( السیاســــیة  العالقــــات النبــــراوي،. ١٠٨ص ت

  .١٩٧سف، العرب والروم والالتین، صیو  .١٢٨أإلسالمیة، ص

ــــاریخ العالقــــات السیاســــیة بــــین الشــــرق والغــــرب، ،) عاشــــور٥٩( ، العالقــــات السیاســــیة النبــــراوي .١٠٨ص ت

  .١٣٤ص أإلسالمیة،

  .٢٠١ص یوسف، العرب والروم والالتین، )٦٠(

ص  تـــــاریخ العالقـــــات السیاســـــیة بـــــین الشـــــرق والغـــــرب، ،عاشـــــور. ٣١) مجهـــــول أعمـــــال الفرنجـــــه، ص٦١(

  .٢٠١ص یوسف، العرب والروم والالتین، .١٠٩–١٠٨ص

 .١١٤ص والغــرب،تــاریخ العالقــات السیاســیة بــین الشــرق  ،عاشــور. ٣٢) مجهــول أعمــال الفرنجــه، ص٦٢(

  .١٢٩ص ، العالقات السیاسیة أإلسالمیة،النبراوي

  .٢٢٣- ٢٢٢ص ص ) یوسف، العرب والروم والالتین،٦٣(

  .٢٠٩-٢٠٨ب والروم والالتین، ص ص یوسف، العر  )٦٤(

   .١١٠ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٦٥( 

  .٢١١ص ) یوسف، العرب والروم والالتین،٦٦(

  .١١١ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٦٧(

 ماهیــة الحــروب الصــلیبیة، قاســم،. ١١١ص تــاریخ العالقــات السیاســیة بــین الشــرق والغــرب، ،) عاشــور٦٨(

                                                                                                   .٢١٢ص یوسف، العرب والروم والالتین، . ١٢٢ص

   .١١٢ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٦٩(

یوســف، العــرب والــروم والالتــین،  . ١١٢ص تــاریخ العالقــات السیاســیة بــین الشــرق والغــرب، ،) عاشــور٧٠(

   . ٢١٥-٢١٤ص ص 

  .٢١٦ص ) یوسف، العرب والروم والالتین،٧١(

  .٢١٣ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٧٢(

  .٢٢٨العرب والوم والالتین، ص ،) یوسف٧٣(

  .١١٦ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، اشور،. ٣٧ص أعمال الفرنجه، ) مجهول،٧٤(

  .٢٣١ص العرب والروم والالتین، ،) یوسف٧٥(

   .٥٦ص الحروب الصلیبیة، ویست، .١١٦ص رق والغرب،تاریخ العالقات السیاسیة بین الش ) عاشور،٧٦(

یة مدینــة نیقیــة *كــان النــزاع قائمــا" بــین قلــج أرســالن وبنــي دانشــمند فــي كابادوكیــا عنــد مهاجمــة القــوى الصــلیب

وقــد أدىهــذا أألمــر الــى تنبــه الخصــمین الــى العــدو المشــترك الــذي بــدأ یهــدد نفوذهمــا ولهــذا  ،واإلســتیالء علیهــا



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )١٩٠(    

 

السیاسـیة بـین  تـاریخ العالقـات عاشـور، .وعقـد هدنـة لمواجهـة الخطـر الصـلیبيسعیا الـى نبـذ الخـالف بینهمـا 

   .٩٣-٩١ص ص الحرب الصلیبیة األولى، حبشي،. ١١٩الشرق والغرب،ص

  .١٣٧العالقات السیاسیة أإلسالمیة،، ) النبراوي٧٧(

  .١٢٢-١١٨ص ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،٧٨(

   .١٢٤-١٢٢ص ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،٧٩(

  .١٢٨-١٢٧ص ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،٨٠(

  .١٢٩ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،٨١(

، العالقــات السیاســیة النبــراوي ١٣٤-١٢٩ص ب،تــاریخ العالقــات السیاســیة بــین الشــرق والغــر  ) عاشـور،٨٢(

  .٢٣٦ص العرب والروم والالتین، ،یوسف. ١٤٠ص أإلسالمیة،

 العــرب والــروم والالتــین، ،یوســف. ١٣٦ص تــاریخ العالقــات السیاســیة بــین الشــرق والغــرب، ) عاشــور،٨٣(

  .٢٣٦ص

   .١٤١ص ، العالقات السیاسیة أإلسالمیة،) النبراوي٨٤(

  .١٤٢ص العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب،تاریخ  ) عاشور،٨٥(

  .١٤٤ص ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،٨٦(

  .٢٠١ص یوسف، العرب والروم والالتین،. ٣١) مجهول أعمال الفرنجه، ص٨٧(

  .٢٤٢ص )  یوسف، العرب والروم والالتین،٨٨(

 یوســف، العــرب والــروم والالتــین،. ١٤٩ص والغــرب، تــاریخ العالقــات السیاســیة بــین الشــرق ) عاشــور،٨٩(

  .٢٤٠ص

ـــل تـــاریخ دمشـــق،(مطبعة اآلبـــاء الیســـوعیین أبـــي یعلـــى حمـــزه: ،) إبـــن القالنســـي٩٠(  )،١٩٠٨-بیـــروت -ذی

  .١٣٤ص

  .١٣٦–١٣٤ص ذیل تاریخ دمشق، ،إبن القالنسي .١٣٢ص /٢ج ،) إبن العدیم، زبدة الحلب٩١(

-بیــروت -(دار الفكــر ،الكامــل فــي التــاریخ :الحســن علــي بــن أبــي الكــرملــدین أبــي عــز ا ،) إبــن األثیــر٩٢(

. ویسـمیه نیـروز ١٣٦ص ذیـل تـاریخ دمشـق، ،إبـن القالنسـي .هـ  ویسمیه بروزبه٤٩١حوادث سنة  ،)١٩٧٨

ــــاریخ الحــــروب الصــــلیبیة، ــــة ،حســــین محمــــد. ٣٣٤-١/٣٢٧ج رنســــیمان، ت ــــة ال :عطی صــــلیبیة إمــــارة انطاكی

 المطـــوي،. ١١٨ص )،١٩٨٩-(دار المعرفــة الجامعیــة ١ ه) ط٦٦٦-٦٧٥ م/١٢٦٨-١١٧١( ،والمســلمون

  .١٤٥ص ، العالقات السیاسیة أإلسالمیة،لنبراوي. ا٣٣ص الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب،

  .هـ٤٩١حوادث سنة ) إبن األثیر، الكامل في التاریخ،٩٣(

   .١٥٧ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٩٤(

-١٢٠ص إمارة انطاكیة الصلیبیة والمسـلمون، عطیة، .١٦١ص تاریخ العالقات السیاسیة ، ) عاشور،٩٥(

  .٢٤٣-٢٤٢ص ص یوسف، العرب والروم والالتین،. ١٢١



ا ا ء ا .د                                       

  

موا ا  اع ا 

مر ااطا     سأ  اا   .د  
  

 ) ١٩١ ( 

 

إبـن العـدیم،كمال الـدین: زبـدة الحلـب فـي تـاریخ . هــ٤٩١حوادث سنة  الكامل في التاریخ ، ،) إبن األثیر٩٦(

  .٢/١٣٧) ج١٩٦٨-(دمشق سامي الدهان٠تحقیق د حلب،

  .هـ٤٩١) الكامل في التاریخ،أحداث سنة ٩٧(

  .١٦٧ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور٩٨(

إمـــارة انطاكیـــة الصـــلیبیة  ،طیـــة. ١٦٧ص تـــاریخ العالقـــات السیاســـیة بـــین الشـــرق والغـــرب، ،) عاشـــور٩٩(

  .١٢٤ص والمسلمون،

 یوســف، العــرب والــروم والالتــین،. ١٦٨ص السیاســیة بــین الشــرق والغــرب،تــاریخ العالقــات  ،) عاشــور١٠٠(

  .٢٤٦ص 

  .٨/١٨٦ج الكامل في التاریخ، ،) ابن األثیر١٠١(

  .١٧٠ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ،) عاشور١٠٢(

   .٧١-٧٠ص ص  الحروب الصلیبیة، ) ویست،١٠٣(

  .١٢٦ص لمون،إمارة انطاكیة الصلیبیة والمس ،) عطیة١٠٤(

، العالقــات لنبــراويا. ١٨٢،١٩٠-١٨١ص تــاریخ العالقــات السیاســیة بــین الشــرق والغــرب، ) عاشــور،١٠٥(

  .١٤٩ص السیاسیة أإلسالمیة،

  .٢٤٧ص العرب والروم والالتین، ) یوسف،١٠٦(

  .٢٤٧ص العرب والروم والالتین، ) یوسف،١٠٧(

  .١٨٧ص والغرب،تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق  ) عاشور،١٠٨(

  .١٩٢ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٠٩(

  .١٩٤ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، عاشور، )١١٠(

-١/٣٩٣ج تـاریخ الحـروب الصـلیبیة، نسـیمان،. هـ٤٩٢امل في التاریخ، حوادث سنةالك ) إبن أألثیر،١١١(

إمــارة انطاكیــة الصـــلیبیة  ،عطیــة. ١٩٤ص السیاســیة بــین الشـــرق والغــرب،تــاریخ العالقــات  عاشــور، .٣٩٥

  .١٢٣ص والمسلمون،

تـــاریخ العالقـــات السیاســـیة بـــین  عاشـــور،. ١٣٧-١٣٦ص ص  ذیـــل تـــاریخ دمشـــق، ،) إبـــن القالنســـي١١٢(

-بیـروت -(دار النفـائس٢ط بسام:أألیام الحاسمة في الحروب الصـلیبیة، . العسلي،١٩٤ص الشرق والغرب،

  .٧٤-٧٣ص ص الحروب الصلیبیة، ویست، .١٢٣-١٢٢) ص ص ١٩٨٣

لــدین أبــي المظفــر شــمس ا ،بط إبــن الجــوزيســ. هـــ٤٩٢امــل فــي التــاریخ، حــوادث ســنةالك إبــن أألثیــر، )١١٣(

) ١٩٥١-الـدكن -حیـدر آبـاد -(مطبعة مجلس دائرة المعـارف العثمانیـة١ط ،مرآة الزمان :یوسف بن قزاوغلي

  .هـ٤٩٢حوادث سنة

 أبــو الفــرج غریغوریــوس الملطــي: إبــن العبــري،. ه٤٩٢كامــل فــي التــاریخ، حــوادث ســنةال أألثیــر، ) إبــن١١٤(

الحــروب الصــلیبیة فــي  المطــوي،. ١٩٧) ص١٩٥٨-بیــروت -(المطبعــة الكاثولیكیــة تــاریخ مختصــر الــدول،

  .٣٥ص المشرق والمغرب،



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

 

 )١٩٢(    

 

 ویسـت، .٢٠٢ص ،یاسـیةتـاریخ العالقـات الس اشـور،ع. ١٩٤ص الحـرب الصـلیبیة األولـى، ) حبشـي،١١٥(

    .٧٥ص الحروب الصلیبیة،

  .٢٠٩-٢٠٨  ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١١٦(

  .٢٨٠ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١١٧(

  .٢٨١ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١١٨(

-(دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة١ط ،عهد الجهـــاد المبكـــر،الحـــروب الصـــلیبیة محمـــد:ســـالم  ،هالحمیـــد )١١٩(

  .٢٨٢ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، عاشور، .٢١/ ٢)ج١٩٩٠-بغداد

  .٢٨٥ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٢٠(

  .٢٨٧ -٢٨٦ص ص غرب،تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق وال ) عاشور،١٢١(

  .٢٨٩ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٢٢(

  .٣٠٨ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٢٣(

  .٢٨٥ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٢٠(

  .٢٨٧ -٢٨٦ص ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٢١(

  .٢٨٩ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٢٢(

  .٣٠٨ص تاریخ العالقات السیاسیة بین الشرق والغرب، ) عاشور،١٢٣(

  .٢٥٥ص العرب والروم والالتین، ) یوسف،١٢٨(

   ٠ ١٨٤-١٨٢ص ص ،تون ،العالقات السیاسیة والكنسیة*لمعرفة تفاصیل بنود هذا الصلح یراجع زی

 اإلمبراطوریة البیزنطیـة، الیوسف،. ١٤١هامش ١٢٣ص إمارة انطاكیة الصلیبیة والمسلمون، ،) عطیة١٢٩(

  .٢٥٦ص العرب والروم والالتین، یوسف،. ١٤٧ص

   .١٨١– ١٨٠ص ص العالقات السیاسیة والكنسیة، ،) زیتون١٣٠(

  .١٤١هامش  ١٢٣ص ، إمارة انطاكیة الصلیبیة والمسلمون،) عطیة١٣١(

 زیتــــــون،. ١٥٠-١٤٤ص ص رومــــــا وبیزنطــــــة، ،عبیــــــد. ٤٠٩ /١ج الحركــــــة الصــــــلیبیة، ) عاشــــــور،١٣٢(

   .١٨١-١٨٠ص العالقات السیاسیة والكنسیة،

 لعـرب والـروما یوسـف، .١٤٧ص اإلمبراطوریة البیزنطیـة، الیوسف،. ١٥٠ص روما وبیزنطة، ،) عبید١٣٣(

   .٢٥٨-٢٥٧ص والالتین،

   .١٥٣-١٥١صص  روما وبیزنطة، ،) عبید١٣٤(

  

  


