
  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  ٢٠١٩/ ٢٠١٨

 الفرقة الرابعة/ تاریخ ١

 

  

  الثالثة المحاضرة 

  تتناول المحاضرة العناصر التالیة:

 رد الفعل في الغرب األوروبي بعد فشل حملة العامة 
 الموقف في الشرق بعد القضاء على الجیوش الشعبیة واالستعداد للقاء القوات النظامیة 

 موقف البلدان االسالمیة -
 موقف االمبراطوریة البیزنطیة -

 خروج الجیوش النظامیة 
  إلى القسطنطینیة:الفرسان جیوش وصول 

  ھیو كونت فرماندوا شقیق فیلیب األول ملك فرنساجیش 
  جودفري وشقیقھ بلدوینجیش 
  بوھمند النورماني وتانكریدجیش 
  المندوب البابوي أدھیماربصحبتھ ریمون دى سان جیل وجیش 

 موقف ألكسیوس كومنین من الجیوش الصلیبیة 
 :اتفاقیة القسطنطینیة وشروطھا 

 على الجانب الصلیبي -
 على الجانب البیزنطي -

 االشتباك مع السالجقة وسقوط نیقیا في ید البیزنطیین 
 معركة ضورلیوم وتحطم القوى السلجوقیة 
 وأثر ذلك على مصیر الحركة الصلیبیة بلدوین یؤسس امارة الرھا  
 الباعث االجتماعي للحركة الصلیبیة یسیطر على حملة االمراء الصلیبیة  

  الغرب األوروبي على الھزیمة التي لحقت بالحملة الشعبیةرد فعل 

ھال الغرب األوروبي ما تواتر إلیھ من أنباء عن الھزیمة الساحقة التي منیت بھا حملة  -
الذین خرجوا في تلك  والمصیر الذي آلت إلیھ الجموع الغفیرة من البسطاء ،العامة
وش النظامیة الجیالتعجیل باعداد بضرورة في الغرب تعالت األصوات ؛ والحملة

، ویبدو أن البابا على ید السالجقة لقوات الشعبیةلالنتقام لما حدث لواالسراع بخروجھا 
لیجدد النداء في األوساط األوروبیة حملة العامة النھایة المؤسفة لتلك  أوربان استغل

ما یالقیھ نجدة اخوانھم المسیحیین في الشرق مشیرا لالتوجھ لاالسراع ببضرورة 
 ا حدث للحملة الشعبیةم، مستشھدا بد المسلمینالمسیحیون من اضطھاد وقتل على ی

، األمر الذي من قتل واضطھاد مثاال على ما یتعرض لھ مسیحي الشرقومتخذا منھا 
حملة، وسرعان ما قاموا للخروج في الالذین أعلنوا تطوعھم لفرسان الحماس ل أعاد

 .وأخوانھم المسیحیین الشرقیین النقاذ بیت المقدسالشرق إلى جھیز جیوشھم والرحیل بت
واعداده اعدادا  جیش قوي  ھ الغرب األوروبي إلى ضرورة تجھیزفي نفس الوقت تنب -

، وعدم بعد أن عرفوا مدى قوتھم وتفوقھم الحربي السالجقةجیوش لمواجھة جیدا 
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و أوات السلجوقیة قالاالكتفاء بارسال بعض الحشود من العامة الذین ال قبل لھم بمواجھة 
 لم ینالوا قدرا من المھارات القتالیة.الذین 

أي اھتمام المسلمون مختلف، إذ لم یبد االسالمي كان الموقف في الشرق  فقدأما عن الشرق، 
بیرة من بالقضاء على تلك األعداد الك لجیوش الصلیبیة، ورغم سعادتھم لمواجھة اباالستعداد 

لقوات النظامیة التي خرجت من لقاء ال افي نفس الوقت لم یستعدو إال أنھم، حملة العامة
أن القوات القادمة ستكون مثل سابقتھا من  فقد ظن السالجقةأوروبا في طریقھا للشرق، 

العسكریة علیھا في سھولة ویسر ببعض الفرق اء جیوش العامة التي تمكنوا من القض
، من االعداد والتسلیح البسیطة، وظنوا أن الجیوش األوروبیة كلھا على نفس الھیئة البدائیة

ري، حروبھم في جھات أخب عن ذلكوانشغلوا  فلم یستعدوا لمواجھة القوات القادمة
صغیرة منھم تستطیع ال الفرق ھم آل الدانشمند، معتقدین أن بعضوصراعاتھم مع أبناء عمومت

  .القضاء على الجیوش القادمة من الغرب كما حدث مع سابقتھا

فلم یھتم عن موقف السالجقة،  موقف القوى االسالمیة في بالد الشام والعراقلم یختلف و
بخروجھا من الغرب في طریقھا العباسیون وال الفاطمیون بالجیوش الصلیبیة التي علموا 

وصول حملة العامة، ولكن قضاء السالجقة على تلك  عند قد انتابھم د كان القلق ق، فإلیھم
الحملة بسھولة جعل القوى االسالمیة ال تعبأ بقدوم غیرھم، وظنوا أن السالجقة قادرین على 

لن تتعدى مھما بلغت أعدادھا وأن ھذه الجیوش  ،حملة العامةیھم كما فعلوا مع القضاء عل
وحدود  وتأمین مدنھم قواتھم تجھیز، فانشغلوا بالصراع الدائر بینھم عن حدود دولة السالجقة

  .دولھم

بفقدان األمل البیزنطي شعور فقد انتاب االمبراطور  ،أما بالنسبة لالمبراطوریة البیزنطیة
أن الشعب البیزنطي بما یمیزه من  كما كان یأمل، كما في وصول جنود مرتزقة من الغرب

الذین لم  بجیوش العامةالحتكاك ا بعدحضارة وتقدم في مجاالت متعددة، شعر بصدمة كبیرة 
أراضي  قاموا باجتیاحف ،یتعاملون بطریقة ھمجیة یكونوا سوى عدة االف من البسطاء

ابل وینھبون كل ما یق ال یشغل بالھم غیر الحصول على أكبر قدر من الطعام االمبراطوریة
فنھبوا الكنائس واألدیرة خارج  العدوانیة، طباعھم، بل أنھم لم یحاولوا السیطرة على طریقھم

یحصن دولتھ جیدا سطنطینیة، وعلى ذلك قرر االمبراطور الكسیوس كومنین أن قأسوار ال
  .یتبع سیاسة حازمة تجاه القوات القادمةأن و

  القوات النظامیة تتجھ للشرق

أي من ملوك أوروبا، الصلیبیة األولى بدأت القوات الصلیبیة تستعد للرحیل ولم یخرج في الحملة 
 ولیمو ،فیلیب األول ملك فرنسا ،ألمانیافقد كان بعضھم معاقب بالحرمان وھم ھنري الرابع ملك 

من  الخروج في الحملة إال بعد الحصول على الغفران ي منھمالثاني ملك انجلترا، وال یحق أل
 الفرسان،الحملة الصلیبیة األولى بحملة األمراء أو حملة  من عرف الشق النظاميولذلك ، البابا

بأي التي لم تشارك في الحملة أسبانیا  ماعدا ألن كل من خرج فیھا من فرسان أوروبا وأمرائھا
لحروبھم ضد مسلمي اسبانیا فیما عرف  الذي رأى أن یتفرغ االسبان قوات بناء على رغبة البابا
  .بحركة االسترداد المسیحي
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عند  كلھا تجمعت من أماكن مختلفة من أوروبا،  خرجت عدة جیوش في أوقات متقاربة
  أھمھا:القسطنطینیة وكونت الحملة النظامیة، 

  كونت فرماندو ( طلیعة الجیوش النظامیة)ھیو  -
  بلدوینجودفري دوق اللورین یصحبھ شقیقھ جیش  -
  بوھیمند النورماني وابن أختھ تانكرید جیش -
  وبصحبتھ المندوب البابوي أدھیمار كونت تولوز دى سان جیلالرابع ریمون  جیش -

  الجیوش الصلیبیة: كومنین للتعامل مع قادةخطة الكسیوس 

تأكد ألكسیوس من خالل العیون والمراقبین الذین كانوا یتابعون خط سیر الجیوش الصلیبیة أن 
ھذه الجیوش تختلف عن الحمالت العامة، وأنھم بالفعل قوات مسلحة تتكون من عدد كبیر من 

واستخدامھا لبث الرعب في قلوب  بھذه الجیوشقرر الكسیوس اإلنتفاع الفرسان والمشاة، ف
في استرداد المناطق الحیویة التي كانت خاضعة  من جھة أخرى یستفید منھم، ومن جھة السالجقة

مانزكرت، مثل نیقیا وضورلیوم وانطاكیة معركة یة واستولى علیھا السالجقة منذ لإلمبراطور
بي یستخدمھ حتى ذلك ورب األوروغیرھا. واعجبتھ فكرة یمین الوالء والطاعة الذي كان الغ

وحث قادة الحملة على أداء یمین الوالء  ، فقرر االستفادة منھقت تبعا لقوانین الفروسیةالو
  .والطاعة لھ

  على أمرین: ة ألكسیوس كومنینواعتمدت خط

عاصمة  ع أمام القسطنطینیة حتى ال یعرضأال یسمح للجیوش الصلیبیة بالتجم أوال:
 نقص المواد الغذائیة الالزمة لألھالي تجنب، ولعلى ید الصلیبیینللخطر والتخریب  بالده

بسبب اضطراره لتوفیر الغذاء للصلیبیین، مما قد یؤدي إلى اشتباكات مسلحة بین 
  .ةالصلیبی األھالي والجیوش

لیحصل منھ على یمین الوالء والطاعة وال  من قواد الحملة؛ینفرد بكل قائد أن  ثانیا:
 یجتمعوا معا ویعقدواخوفا أن  ؛یمنحھم الفرصة لالجتماع معا قبل الحصول على الیمین

أو یقوموا بتحریض  ،للخطروالمواطنین البیزنطیین بینھم اتفاقا یعرض اإلمبراطوریة 
  بعضھم على عدم أداء الیمین لإلمبراطور. 

   ھذه الخطة:أما وسیلتھ لتحقیق 

ى القادة الضغط علأو ،تارةواغرائھم باألموال استمالتھم وكسب ودھم بالھدایا  فكانت عن طریق 
  أخرى. تارة عن جیوشھم المؤن واالمداداتقطع  الصلیبیین عن طریق

الشقیق األصغر  ھیو كونت فرماندوھو أراضي اإلمبراطوریة أول األمراء الذین وصلوا وكان 
ھیو كان قد كان ذلك من حسن حظ االمبراطور الكسیوس، إذ و ،للملك فیلیب األول ملك فرنسا

معھ،  خطتھأن ینفذ الكسیوس  السھل علىكان من و مقارنة بالجیوش التالیة لھا، في حملة صغیرة
خرج في الحملة بناء على رغبة شقیقھ فیلیب األول الذي كان تحت  ویبدو أن ھیو دى فرماندو

في  یرغب في استرضاء البابا أوربان بمشاركتھن وال یستطیع الخروج بنفسھ، وعقوبة الحرما
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رع بارسالھا إلى األراضي وسابنفقاتھا ھ باعداد بعض القوات وتكفل ھو ، فكلف شقیقالحملة
بھر ندم لھ ھدایا وأموال كثیرة، فابحفاوة شدیدة وقسطنطینیة قفي الاستقبلھ ألكسیوس فالمقدسة، 

إلى جانب الكرم الزائد من  االستقبال، وادھشھ جمال القسطنطینیة وروعة حضارتھا بحسنھیو 
 أنھ فضل البقاء في وفي غالب األمر  اعتراض،أي دون أن یبدي  االمبراطور، فأقسم یمین الوالء

منھ ألكسیوس أن  وعرف ترحیب، ولم یغادر مع الجیوش الصلیبیة،من القسطنطینیة لما وجده 
، فظن أنھ یستطیع السیطرة على كل الجیوش التالیة بنفس للشرق في طریقھاھناك قوات أخرى 
   دى فرماندو.مع ھیو خطتھ التي نجحت 

  :وبلدوین جودفري جیش

جودفري  تحت قیادةم، ١٠٩٦أغسطس  ١٥التي خرجت من الغرب في  )الكبرى(أول الجیوش 
األخالق  المؤرخون المعاصرون لھ بانھ یتمتع بقدر كبیر منأغلب وصفھ والذي  دوق اللورین
قدام االشجاعة وال ثل، مطبقا لمبادىء العصور الوسطى تضعھ في مصاف الفرسانالكریمة التي 

وكان جودفري موالیا لھنري الرابع امبراطور المانیا، وعمل في التعامل ومیل للتدین، مع لین في 
ي ببیع عرفانا بفضلھ، وقد قام جودفرخدمتھ فترة طویلة، فمنحھ ھنري الرابع دوقیة اللورین 

شقیقیھ،   جودفري ةوخرج بصحبالتي خرج بھا في الحملة،  أغلب أمالكھ ألعداد القوات
كبر، وأختلف المؤرخون في خروجھ مع حملة جودفري أو احدى الحمالت الشقیق األ یوستاش

الذي  ،بالدویناألصغر شقیقھ خرج كذلك في الحركة الصلیبیة، و یذكر لھ دورالالحقة بھا، إذ لم 
بالتكبر بالدوین تمام االختالف؛ فقد عرف جودفري  شقیقھ كان یختلف عنتشیر المصادر إلى أنھ 

ونلمس ذلك بوضوح من خالل قراراتھ التي اتخذھا في اتخاذ القرارات  وحزم والعجرفة مع شدة
تربى  تكوینھ في سنوات عمره األولى وبدایة شبابھ، إذ، ویبدو أن ذلك كان عائدا إلى في الشرق

تمھیدا ألن یصبح فیما بعد من رجال التي ألحقھ والدیھ بھ منذ الصغر داخل أحد األدیرة بلدوین 
الذي آل إلى شقیقھ  التدرج في الوظائف الكنسیة تعویضا لھ عن المیراث وینال حظا من الدین

یبدو أن بلدوین لم یكن مقبال على حیاة الرھبنة؛  ، ولكنطبقا لقوانین االقطاع األكبر یوستاش
الرھبنة، ولذلك  لىمفضال ایاھا ع ،سن الشباب أن یتحول إلى حیاة الفروسیة ففضل حین بلغ

التي  عرف بأنھ واسع الثقافة في جوانب مختلفة نظرا ألنھ تلقى علوما جمة في المدارس الدیریة
، وفي نفس الوقت لم یكن فارسا متمیزا كشقیقھ جودفري؛ ألنھ قضى فیھا عدة سنوات من عمره

  تعلم الفروسیة في سن متأخرة.

لبقاء في األراضي المقدسة ومحاولة تكوین أن بلدوین كان ینوي ا ر بعض المؤرخین إلىیشیو
في رحلتھ  ھباحباصطذلك بدال من العمل تحت امرة شقیقھ جودفري، ویستدلون على امارة لھ 

  للشرق زوجتھ وبعض من أوالده.

  لیضمن سالمة بالده؟ جیش جودفريكیف تعامل ملك المجر مع 

الحمالت الشعبیة بأراضیھا، فقد مرت المناطق الشرقیة من أوروبا بتجربة قاسیة خالل مرور 
ولم یعودوا الیھا إال بعد تأكدھم  ي ونھبوا المدن حتى ھجرھا أھلھاخربوا األسواق وقتلوا األھال

من وصول جیوش العامة إلى أراضي االمبراطوریة البیزنطیة، فأعادوا اصالح أراضیھم 
  ودیارھم وعمروا األسواق التي خربھا الصلیبیون.
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طلب السماح لھ ، أرسل إلى ملك المجر (كولومان) یفري بقواتھ من بالد المجروعند اقتراب جود
العامة الذین خرجوا في ولقواتھ بالعبور إلى الشرق عن طریق بالد المجر، ولما كانت أفعال 

اشترط ملك المجر على جودفري أن یترك بعض قد الحمالت الشعبیة عالقة بأذھان المجریین، ف
افساد في األراضي القیام بعملیات ن مرور الجیش الصلیبي دون الرھائن لدیھ حتى یضم

ن من األمراء من بیت جودفري نفسھ ومن كبار ئالمجریة، واشترط كذلك أن یكون ھؤالء الرھا
القادة والفرسان في جیشھ، وعلى ذلك طلب جودفري من شقیقھ بلدوین أن یظل في بالط الملك 

یش العبور نحو األراضي البیزنطیة، وبالفعل نزل كولومان مع بعض القادة حتى یتسنى للج
المجر حتى تم رحیل اخر بالد في بصحبة اسرتھ وبعض الفرسان بلدوین على رغبة شقیقھ وظل 

جندي في جیش جودفري عن الحدود المجریة، وظل جودفري مرابطا بقواتھ على الحدود حتى 
ر جسیمة ببالده، فلحق بلدوین أفرج ملك المجر عن الرھائن بعد تأكده من عدم حدوث اضرا

  .وأسرتھ وجمیع الرھائن بالجیش

 تم عقد سفارة من اإلمبراطور البیزنطي ألكسیوس كومنین و وفي ھذه األثناء وصلت جودفري
ألكسیوس الحملة بكل ما تحتاج إلیھ من مؤن وزاد مقابل االمبراطور معاھدة تقضي بأن یمد 

عدم تعرض البالد أو المواطنین ألذى من قبل الجنود السیطرة على جنوده والتزام جودفري ب
بعدم احداث الشغب أثناء عبورھم أراضي الصلیبیین أنفسھم الصلیبیین، والتزام الجنود 

  .البیزنطیة اإلمبراطوریة

؛ فقام بتوفیر كل ما یمكن ان یحتاجھ یخصھ من المعاھدةالجانب الذي ببالفعل  التزم الكسیوسو
لم یتمكن جودفري من على الجانب االخر، ، بینما ن وزاد وبعض األسلحةالجیش الصلیبي من مؤ

تجاه  التحكم في سلوك جنوده الذین لم یكفوا عن استخدام العنفاحكام السیطرة على قواتھ أو
  .المواطنین البیزنطیین

  أمام القسطنطینیة  جیوش جودفريوصول 

، الذي وجده عند ھیو دى فرماندو نفس القبول ألكسیوس أن یجد من جودفرياالمبراطور ظن 
بادر كما حدث ما سابقھ، فبسھولة وأنھ سیتمكن من استمالتھ والحصول منھ على یمین الوالء 

ألكسیوس بتقدیم النوایا الطیبة، فأرسل ابنھ یوحنا إلى جودفري لیظل عنده حتى تنتھي 
في القسطنطینیة كسیوس أل واستقبلھ تعبیرا عن حسن نیتھ تجاه الصلیبیین،بینھما المفاوضات 

في ذلك ، في باديء األمر بشدة أداء یمین الوالء، إال أن جودفري رفضاستقباال طیبا، وطلب منھ 
االمبراطوریة، باقتراب جیش بوھیمند النورماندي من أراضي  الوقت وصلت الكسیوس أخبار

صلیبیة في وكان االمبراطور حریصا على أال تجتمع على أراضي االمبراطوریة عدة جیوش 
لجأ الستخدام سالحھ البدیل الذي وضعھ ضمن خطتھ  الوقت نفسھ حفاظا على سالمة دولتھ، لذلك

خارج أسوار القابعین  نود جودفريقام بقطع التموین عن جالمعدة للتعامل مع القادة الصلیبیین، ف
وتخریب طیین ومھاجمة األھالي البیزن، فقابل الجنود ذلك الموقف باثارة الفوضى القسطنطینیة

ؤثر في ، إال أن ذلك لم یبل ومھاجمة أسوار القسطنطینیة نفسھا ،بعض الممتلكات البیزنطیة
واالستمرار في قطع  رجالھ باالشتباك مع قوات جودفري وردعھم،موقف االمبراطور الذي اذن ل

الوالء یمین أداء للرضوخ لرغبة االمبراطور وفي نھایة األمر  جودفريحتى اضطر  الزاد عنھم
  .قواتھحیاة حفاظا على والطاعة 
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حثھ الكسیوس كومنین على الرحیل بقواتھ للجانب األسیوى من ، یمینالجودفري اء وبعد أد 
الفرسان بالھدایا الثمینة، وأمد الجنود بكل ما یحتاجون إلیھ من زاد وكباروغمره  ،البسفور

لبوسفور ل رىللعبور للضفة األخلجیش الصلیبي أمام االطریق  قواتھ بفتح وأمر واسلحة وخیول، 
، وعدم الصلیبیةالقوات باقي لبقاء في انتظار با بعد أن قدم النصح لجودفريفي أراضي السالجقة 

  .الصلیبیةعھم في مناوشات لحین وصول الجیوش الدخول مفي أراضي السالجقة أوالتوغل 

  إلى القسطنطینیةوقواتھ وصول بوھمند 

یحاصر أمالفي، وقراره بترك الحصار والتوجھ مع ابن روبرت جویسكارد بوھمند  -
  (لماذا؟؟؟)الحمالت الصلیبیة 

  ابن شقیقتھ تانكرید بوھمند یصحب معھ -
  (لماذا؟؟؟)تخوف الكسیوس من بوھمند وشكوكھ في نوایاه،  -
  والطاعةاستجابة بوھمند السریعة لمطالب اإلمبراطور، وعدم تردده في أداء یمین الوالء  -
، وھو لقب یجعل صاحبھ خادم الشرق األكبربوھمند یطلب من الكسیوس أن یمنحھ لقب  -

  والمدن التابعة لھا. انطاكیةسیدا على 
  یرفض أداء یمین الوالء والطاعة ویعبر دون أن یمر بالقسطنطینیة.تانكرید  -

 رحیل اخر جنود جودفري، كانت قوات بوھیمند النورماندي قد وصلت االراضي البیزنطیة، مع
وبوھیمند ھو ابن روبرت جویسكارد العدو القدیم لالمبراطوریة البیزنطیة، وكان بوھمند یحاصر 
أمالفي التي ثار أھلھا ضد النورمان عندما الحظ أن جیوش كثیرة خرجت من أوروبا متجھة نحو 

ترك حصار أمالفي وقرر  وغرضھا، وجھة تلك الجیوشوعندما استوضح بوھمند الشرق، 
  (لماذا؟)الخروج بقواتھ للحاق بالقوات الصلیبیة 

  )االجابة على ھذا السؤال تتعلق بقانون االرث في نظام االقطاع في الغرب األوروبي(

وفزع االمبراطور الكسیوس  مند في رحلتھ ابن شقیقتھ تانكرید وكان فارسا متمیزا،وصاحب بوھ
باخبار وصول النورمان وما یمكن أن یسببوه من مشاكل لالمبراطوریة بسبب تاریخ العداء 

، وتشكك االمبراطور في نوایا بوھمند وظن أنھ ربما أتي متذرعا بالخروج الطویل بین الطرفین
جیدا، وأعد قواتھ للرد  في الحملة الصلیبیة لیھاجم االمبراطوریة البیزنطیة، فحصن القسطنطینیة

  على أي اعتداء من جانب النورمان.

أما عن بوھمند، فكان في جیش منظم، واستطاع أن یسیطر على جنوده فلم یتعرض أي منھم 
ودخل بوھمند القسطنطینیة  لألھالي البیزنطیین ولم یحدثوا أي تخریب في أراضي االمبراطوریة،

ج أسوار العاصمة، وقد أخبر المراقبون االمبراطور وحده، تاركا قیادة القوات لتانكرید خار
الكسیوس أن القوات النورمانیة بقیادة تانكرید تلتزم الھدوء وتتعامل بلیاقة واحترام مع األھالي 
البیزنطیین، في حین أن بوھمند اظھر ودا واحتراما في مقابلتھ لالمبراطور الكسیوس، فتبددت 

دى استعداده سریعا بقبول طلب االمبراطور باداء یمین شكوك الكسیوس تجاھھ، خاصة عندما اب
إلى ما ھو أھم من الخروج في حملة یرمي بابداء حسن النوایا كان  ھالوالء والطاعة، غیر أن

النقاذ القبر المقدس، فقد كان بوھمند یعرف غرضھ جیدا، ففي مقابل موافقتھ على أداء یمین 
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 ، وھو لیس مجرد لقب، فحاملھالشرق الكبیرخادم  طلب من االمبراطور أن یمنحھ لقبالوالء؛ 
  والمدن التابعة لھا. لمدینة أنطاكیایصبح حاكما 

  أدھیمار وصول ریمون دى سان جیل والمندوب البابوي

 قناعھالمحاوالت الرفض ریموند أداء الیمین لإلمبراطور وفشل جمیع  -
  ریموند یقسم باحترام حیاة اإلمبراطور وشرفھ -

طلب الكسیوس من ریموند أداء یمن الوالء أن یسبب أزمة بین االمبراطوریة الیزنطیة كاد 
والصلیبیین، فقد رفض ریموند أداء الیمین، فھو قد خرج تحت رایة البابویة، وكان البابا قد أعلنھ 
قائد عام للحملة، ورأى ریموند أن أداء الیمین المبراطور أورثوذكسي یتعارض مع والئھ للبابا 

قادة الان تصل لحد االشتباك بین الطرفین، لوال أن ة، وأوشكت األمور الكاثولیكیلكنیستھ و
یقسم باحترام حیاة االمبراطور الصلیبیین تدخلوا القناع ریموند الذي قبل في نھایة األمر أن 

  ولیس الوالء والطاعة، وقبل الكسیوس ھذا القسم.وشرفھ 

مبراطور ماعدا تانكرید الذي رفض أداء الیمین وعبر وبذلك یكون جمیع القادة قد أقسموا لال
 البسفور مع الجنود النورمان دون المرور بالقسطنطینیة.

  م)١٠٩٧مایو بدایة اتفاقیة القسطنطینیة (

مدینة بعد أن استقرت األمور بین الكسیوس كومنین والصلیبیین، قرروا عقد اتفاقیة في 
والھدف من م، ١٠٩٧دایة مایو في بقبل رحیل الصلیبیین إلى الشرق اإلسالمي القسطنطینیة 

خدمة القضیة في نفس الوقت و الصلیبي والبیزنطي بین الطرفینات تنظیم العالق االتفاقیة
  أما دور الجانبین الصلیبي والبیزنطي من خالل اتفاقیة القسطنطینیة الصلیبیة.

  :يالجانب الصلیب

باعادة جمیع األراضي التي كانت تابعة لإلمبراطوریة واستولى علیھا تعھد الصلیبیون  -
السالجقة منذ مانزكرت إلى اإلمبراطور البیزنطي إذا تمكنوا من السیطرة علیھا 

  وانتزاعھا من السالجقة.
  لإلمبراطور أدوهأن یحافظوا على یمین الوالء والطاعة الذي  -

  الجانب البیزنطي، 

جمیع المؤن التي یحتاجونھا  وفیردیم المساعدة للصلیبیین وتبتقتعھد الكسیوس كومنین  -
  أثناء مرورھم بأراضي اإلمبراطوریة

یسلم اإلمبراطور بعض أفراد اسرتھ لمرافقة الجیش الصلیبي، ضمانا لعدم غدره بھم،  -
، ویبدو أنھ ، وانما جاء عند بعضھم فقطولم یأتي ذكر ھذا الشرط عند  جمیع المؤرخین

قواتھ ووعدھم بنفسھ وعدد من ب الصلیبیون من اإلمبراطور مرافقتھم جاء بعد أن طل
بعض تقدیم بذلك، ولكنھ خشي أن یترك دولتھ في تلك الظروف، فطلبوا منھ االمبراطور 

لیھا وعدم ضمانا اللتزامھ بتقدیم المعونات المنصوص ع افراد اسرتھ لمصاحبة الحملة
 .االخالل ببنود اتفاق القسطنطینیة
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االمبراطور لألدالء الذین یعرفون جیدا الطریق إلى األراضي المقدسة، والمرور تقدیم  -
 في المناطق الوعرة التي یسیطر علیھا السالجقة.

رحل الصلیبیون بعد االتفاقیة مباشرة، وزودھم اإلمبراطور بكل ما یحتاجون إلیھ من مؤن، 
، الطویلة في محاربة السالجقةوكذلك زودھم ببعض اإلرشادات من خالل خبرتھ وتجربة بالده 

  .وكذلك أمدھم ببعض األدالء الذین لدیھم خبرة بأراضي السالجقة

  م ١٠٩٦مایو  ٦وصول الصلیبیین إلى نیقیة 

متغیب عن نیقیة لمحاربة آل الدانشمند، ولم یھتم ألمر الحملة القادمة، فقد قابل   قلج ارسالنكان 
اعتبروھا مجرد امتداد  د، فقیجة لتجربتھم مع حملة العامةالسالجقة الحملة النظامیة بال مباالة نت

لحملة العامة أو موجة تالیة منھا، لذلك لم یھتموا لھا، حتى أن قلج أرسالن ترك بنیقیة أھلھ 
عندما وصل إلى مسامعھ أخبار قدوم جیوش قادمة من  وأوالده ولم یفكر في نقلھم بعیدا عنھا

  .األوروبي الغرب

  قدرة قلج أرسالن على العودة في الوقت المناسب حصار نیقیة، وعدم -
  بذلك الصلیبیین علمتسلیم نیقیا دون و السالجقة والبیزنطییناالتصال بین  -
 رفع األعالم البیزنطیة فوق أسوار المدینة وغضب الصلیبیین -
  لسالجقة مثلما كانت مانزكرت بالنسبة لبیزنطة.لة ضورلیوم مرحلة حاسمة موقع -
  السالجقة من قونیة وتركھا خالیة للصلیبیینانسحاب جمیع  -
ترحیب األرمن في قونیة بالصلیبیین واعتبارھم المنقذین لھم من حكم السالجقة،  -

  وامدادھم بالمؤن وارشادھم للطریق
ھا للجیوش الصلیبیة، وانقسام كالذھاب إلى ھرقلیة وعجز السالجقة عن الدفاع عنھا وتر -

  القوات الصلیبیة ھناك

  ة الرھاتكوین امار

  رحیل بالدوین وتانكرید باتجاه قلیقیة -
ینھما امتد إلى صدام بین اختالف بلدوین مع تانكرید وتعارض مصالحھما، الصدام ب -

   جیوشھما
  انفصال بالدوین واتجاھھ نحو الرھا -
  ھا ثوروس لھ واشراكھ معھ في الحكمرترحیب األرمن ببالدوین وتبني امی -
دخول بالدوین الرھا، وانفراد األخیر بالحكم بعد مقتل ثوروس بعد فترة قصیرة من  -

دون معارضة  عرشبح لھ الحق الشرعي في وراثة الزواجھ من أرملة ثوروس حتى یص
من أقارب ثوروس الذین اتھموه باالشتراك في مؤامرة لقتلھ بمعاونة زوجة ثوروس 

  نفسھا.

  )م١٠٩٨امارة الرھا ( وبذلك تكونت أول امارة للصلیبین في الشرق

  ھا على القوات الصلیبیة؟أثر تأسیس امارة الرما 


