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 السادسة المحاضرة 

 واإلمبراطورية البيزنطيةالثانية الحملة الصليبية أوال: 

على أن الثالث ملك ألمانيا وكونراد  السابع ملك فرنسا لويسكل من اتفق كما عرفنا 

حتى ال يتسبب  ؛ةفترة كافيعد حق به الجيش الفرنسي بيسبق الجيش األلماني بالخروج، وليل

، وتفاديا الالزم للجنود في الحصول على التموين إلى أزمة  واحد خروج جميع القوات في وقت

 .الجيوش الصليبيةصدام من المحتمل أن يحدث بين ألي 

 )عن ذلك، يمكن مراجعة المحاضرة الخامسة (

 الحملة األلمانية

يرافقه ابن شقيقه  ،أوالاألوروبي التفاق المبرم بين لويس وكونراد غادر كونراد الغرب بموجب ا

 ، وبينما كانتوعدد كبير من الفرسان واألمراء من اسرة االمبراطور فريدريك السوابي

لخروج الحملة الصليبية الثانية، كان االمبراطور قائمة االستعدادات في الغرب األوروبي 

 البيزنطي مانويل كومنين قد خرج في حملة على أراضي السالجقة، فسارع بالعودة للقسطنطينية

، إذ أن انباء خروج حملة صليبية من الغرب سبب ذعر شديد في لك االستعداداتعندما علم بت

الذين عاصروا الحملة الصليبية األولى  عدد من سكان القسطنطينيةكان العاصمة البيزنطية، فقد 

من تدمير وتخريب  الجموع الصليبية ما سببته ومازال عالق باذهانهم مازالوا على قيد الحياة،

 .بأراضي االمبراطورية

الذي لحق بأراضي االمبراطورية أثناء الحملة الصليبية األولى يمكن مراجعة  عن التدمير)

 المحاضرة الثانية(

ما زاد من حالة الفزع هو مرور جيشين كبيرين في نفس الوقت بأراضي االمبراطورية، الجيش و

وكل المدن التي تمر  أن يحدثه ذلك من خراب في العاصمةما يمكن و األلماني والجيش الفرنسي،

، وهي ليست جيوش عادية يقودها مجموعة من الفرسان المتطلعين لتكوين بها الجيوش الصليبية

وانما بقيادة ملكي فرنسا وألمانيا، و زاد ، امارات خاصة بهم كما حدث في الحملة الصليبية االولى

ضد ج كونراد الثالث الذي يرتبط معه بمعاهدة تحالف خرومن انزعاج االمبراطور مانويل 

روجر الثاني ملك صقلية الذي كان دائم التهديد للمتلكات البيزنطية، ومعنى خروج كونراد الثالث 

 .تلكات البيزنطية معرضة للخطرمفي الحملة، أن الم

براطور االم ارتبطباالضافة لمعاهدة التحالف بين مانويل وكونراد ضد روجر الثاني، ) 

رتا األلمانية زوجة عالقة مصاهرة، إذ كانت بب (المتوج رغي)البيزنطي باالمبراطور األلماني 

، وكان زوجة كونراد الثالثلهي شقيقة  -والتي حملت االسم البيزنطي ايرين - مانويل

لتقوية أواصر الصداقة واتمام ويوحنا كومنين قد دخل مع كونراد في تحالف،  السابقاالمبراطور

فوافق  ،أميرة من البيت األلماني البنه االصغر مانويلاالمبراطور البيزنطي  خطبالتحالف، 

 .(لتكون زوجة لمانويل برتا شقيقة زوجته كونراد على ذلك وأرسل له
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العالقات غير أن سلوك الجنود األلمان في أراضي االمبراطورية كان سبب في سوء             

بين االمبراطورين، إذ التحم الجنود األلمان بقيادة فريدريك السوابي بأهالي مدينة فليبوبولس 

وأضرموا النار في المدينة وكنيستها وديرها، وبناء على ذلك أصبح الصدام وشيكا بين مانويل 

 السالجقة ليتفرغ للحملة الصليبية.نراد، فسارع مانويل بعقد صلح مع ووك

 نتيجة هذا الصلح على العالقات البيزنطية الصليبية؟ما 

على  يةاأللمانكانت القوات وفي نفس الوقت لمالقاة الجيش األلماني،  قواته جهز مانويلوبينما ي 

لويس السابع الفرنسي بقيادة جيش الاقتراب أنباء  اربة البيزنطيين، بلغت مانويلحاتم استعداد لم

 أثناءعاصمة وصول الجيش الفرنسي للفازداد الموقف سوءا، إذ أن من اراضي االمبراطورية، 

لصالح االمبراطورية لن يكون اشتباك القوات األلمانية )الصليبية( والقوات البيزنطية، بالتأكيد 

القوات الصليبية، فقرر مانويل أن يستغل الملك الفرنسي بقواته لمساندة سيتدخل البيزنطية، فغالبا 

وطلب منها التدخل لحل الخالف الذي وقع  ، فاستعان بهازوجته برتاكونراد و صلة القرابة بين

سفارة إلى كونراد  واستجابت برتا لطلب مانويل وأرسلت ،بينهما واخراجه من تلك الورطة

، وكانت السفارة محملة بشتى أنواع الهدايا من االمبراطور عن موقفه تجاه زوجهاترجوه العدول 

واياه وحرصه على وصول الجيش الصليبي إلى بالد الشام بسالم، وقد مانويل الثبات حسن ن

حققت سفارة برتا هدفها، ورحل كونراد عن القسطنطينية، خاصة وقد علم أن قوات لويس على 

، ونصحه بيزنطيين دالءأبواب العاصمة، وقد زوده مانويل بمعلومات عن السالجقة وأرسل معه أ

قة، غير أن كونراد أصر على حصار قونية ولم يلتفت مع السالج بتجنب الدخول في صراع

على استعداد لمواجهة الجيوش القوات السلجوقية ئح االمبراطور البيزنطي، وكانت لنصا

على التالل  الصليبية لتتجنب ما حدث في الحملة الصليبية األولى، فتربصوا بالجيوش الصليبية

وأصيب كونراد نفسه اصابة بالغة وا عليه، انهال ، وبمجرد مرور الجيش األلمانيوقمم الجبال

علم االمبراطور مانويل بما أصاب كونراد؛ أرسل  عندماو منعته من اكمال المسير نحو الشرق،

وحين لحق به   للعودة إلى القسطنطينية حتى يبرأ ويتم له الشفاء، ودعوةله سفارة محملة بالهدايا 

االستجابة لنصيحة االمبراطور بنصحه من اعتالل الصحة،  ووجده على تلك الحاللويس السابع 

 طريقه نحو بالد الشام. لى القسطنطينية حتى يتعافى ويستطيع مواصلةالعودة إمانويل، و

اضطر كونراد للعودة إلى القسطنطينية حتى يبرأ من اصابته، بينما توجه فريدريك السوابي ابن 

د الشام، وكانت الفترة التي قضاها كونراد في القسطنطينية القوات األلمانية إلى بالبقايا شقيقه مع 

كفيلة بمساعدة االمبراطورين على تخطي األزمة التي تعرضت لها العالقات بينهما، واذابة أي 

خالفات حتى أن كونراد في رحلة عودته من بالد الشام بعد نهاية الحملة الصليبية قرر أن يتخذ 

اء على دعوة من االمبراطور مانويل بتمضية أعياد الميالد في نفس الطريق عبر القسطنطينية بن

عد السيد المسيح أن يلتقي قطبي العالم )أنه ليسفي دعوته لكونراد مانويل  القسطنطينية وأوضح

المسيحي، امبراطوري الشرق والغرب، لالحتفال بمولده في مدينة قسطنطين(، وحدث بينهما 

 ضد روجر الثاني ملك صقلية. مصاهرة جديدة، ووقعا اتفاقا جديدا

 الحملة الفرنسية

، وعدد من البارونات واالمراء وبصحبته زوجته اليانورخرج لويس بالحملة الفرنسية             

، ولم يسبب كما فعلت الحملة األلمانية نطيةوقرر كذلك المرور بأراضي االمبراطورية البيز
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لويس إلى أبواب  وكان وصولمر بها،مشاكل لألهالى في المدن التي الجيش الفرنسي 

الصلح مع  مانويل كومنيناالمبراطور ، وهناك علم بعقد مباشرة القسطنطينية بعد مغادرة كونراد

تجاه  االمبراطور البيزنطيفي نوايا  وأبدى شكوكهصلح ال ذلكاستياء لويس من عقد السالجقة، ف

لكيان الصليبي في بالد ضربة لالصليبية و قضيةلصلح بأنه خيانة للا ، ووصفالحملة الصليبية

 إال أن مانويل الذي القسطنطينية،مدينة دخول عبور البسفور دون  لويس ، وعلى ذلك قررالشام

ينال القسم، قرر منع اإلمدادات حتى كان حريصا على أن يقسم قادة الجيش يمين الوالء والطاعة، 

وكان مستعدا لمواجهة جيش لويس إذا رفض الملك اداء فرسانه لليمين، غير أن لويس السابع 

، وسهل لهم مانويل الحصول اليمينباداء وفرسانها مراء الحملة سمح ألوعلى الفور استجابة 

ب من بالقرعلى االمدادات وغادروا إلى الضفة األخرى من البسفور، حيث تقابل لويس وكونراد 

االستجابة القتراح االمبراطور مانويل وعلم ما جرى للجيش األلماني ونصح كونراد بنيقيا، 

 .ثم مواصلة الطريق إلى األراضي المقدسة العودة للقسطنطينية للتداويو

 الحملة الصليبية في بالد الشام

بعدما شاهد الملك لويس ما جرى للجيش األلماني على يد السالجقة، قرر عدم اتخاذ             

حتى هو األكثر أمانا اتخاذ الطريق الساحلي إلى الشرق  الطريق البري نحو بالد الشام، ورأى أن 

ثم  انطاكيا عن طريق البحر،إلى التوجه  ، فقرره لما تعرضت له الحملة األلمانيةال يعرض جنود

 للحج إلى بيت المقدس قبل التوجه للهدف األساسي وهو اعادة امارة الرها للكيان الصليبي،يتجه 

غير أن االنتقال عن طريق البحر حتى ميناء السويدية كان يتطلب عدد كبير من السفن لنقل تلك 

ل األعداد الكبيرة من الجنود، ولم يكن هذا األمر متاح، فاستطاع الصليبيون توفير عدة سفن انتق

عليها الملك وكبار الفرسان واألمراء إلى السويدية ثم اتجهوا النطاكية، ثم عادت السفن لتحمل 

، بعد أن فقدوا عدد كبير منهم على يد السالجقة الجنود على دفعات حتى تم نقلهم إلى بالد الشام

االمبراطور  ، وقد اتهم المؤرخون الغربيونأثناء انتظارهم لعودة السفن لتحملهم إلى بالد الشام

حتى ال تساعد الصليبيين مانويل كومنين باالتفاق مع السالجقة للقضاء على القوات الصليبية 

  .فيقوى نفوذهم في الشرق على حساب االمبراطورية البيزنطية

 لويس في انطاكيا

وبصحبته زوجته إليانور، وكان يحكم انطاكيا  م4411في مارس وصل لويس السابع إلى انطاكيا 

واحتفى بهم  زوجتهالذي أعد استقباال ملكيا للويس وعم الملكة اليانور، د الثاني دى بواتيه ريمون

على جميع  بوعين اطلعه خاللها ريموند الثانياحتفاء مبهر، وبقي لويس في انطاكية نحو اس

االوضاع في الشرق منذ سقوط الرها، وتحركات نور الدين محمود والحمالت التي شنها على 

 وتوجيهها استغالل الحملة  ، وحاولنفسها لكات انطاكية شرق نهر العاص وتهديده النطاكياممت

لصليبية، غير أن لويس لم يستجب لرغبة لالستيالء على حلب لتأمين أنطاكيا وجميع المدن ا

أن قسمه الصليبي يحتم عليه زيارة بيت المقدس أوال قبل القيام بأي عمل متعلال ب ريموند

وطوال فترة اقامته حاول ريموند التأثير عليه والحصول على وعد بمهاجمة حلب، عسكري، 

م وصل إلى انطاكيا بطريرك بيت المقدس موفدا من 4411أبريل وفي ، غير أن لويس لم يستجب

قبل الملك بلدوين الثالث )قاصر تحت وصايا أمه ميلسندا( يخبر لويس بوصول كونراد إلى بيت 

، وغضب ع بشأن ما يجب أن تقوم به الحملةحضور لبيت المقدس لالجتماالمقدس ويطلب منه ال
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غير بمساعدة عمها في الحفاظ على أمالكه،  واقناعهلدى الملك  التدخلريموند وطلب من اليانور 

أن كل ذلك لم يقنع لويس الذي أصر على الرحيل إلى بيت المقدس واتهم اليانور بالتعاون مع 

 . تى أن العالقات بين لويس واليانور تدهورت لهذا السبب، حعمها اللحاق االذى به

 مؤتمر عكا الصليبي

، وكان كونراد قد ظل في القسطنطينية حتى أبريل  تقابل لويس وكونرادفي بيت المقدس 

م، حتى برأ جرحه وتم له الشفاء، فقدم له االمبراطور مانويل السفن التي غادر بها إلى 4411

حيث تقابل الجميع وتوجهوا نحو عكا لالجتماع  بيت المقدسومنها رحل إلى  ،ميناء عكا مباشرة

 حول ما يجب أن تقوم به الحملة.

نراد الثالث إمبراطور ألمانيا وبلدوين الثالث ملك بيت واجتمع لويس السابع ملك فرنسا بك 

في مدينة  وعدد كبير من أمراء الصليبيين المقدس وميلسند بصفتها الوصية على الملك القاصر

عكا التابعة مباشرة لمملكة بيت المقدس، وحضر اإلجتماع عدد من األمراء وتخلف عن الحضور 

 لماذا؟أمراء اإلمارات الصليبية الثالث الكبرى. 

بسبب خالفه مع لويس السابع، وألنه كان يطمع أن يساعده  ريموند الثاني أمير أنطاكيةلم يحضر 

في استرداد بعص األراضي والحصون التي كانت من أمالك امارة انطاكية كما سبق القول لويس 

أن االستيالء يرى  ريموند ، كما كاننور الدين محمودشرق نهر العاصي وفقدت واستولى عليها 

 االماراتعلى حلب أهم من التوجه السترداد الرها، ألن حلب هي األقرب واألخطر على 

وأن االستيالء على حلب تأمين لجميع األمالك الصليبية في  ،الصليبية وباألخص امارة انطاكيا

 .بالد الشام

لك الفرنسي نحو طرابلس مباشرة ألنه أراد أن يتوجه الم ريموند الثاني أمير طرابلسلم يحضر 

ال أن يقضي عدة أسابيع في انطاكيا، ثم يمضي إلى بيت  بحكم صلة القرابة التي تجمعه بالملك

يطمع أن يساعده لويس السابع وجيشه في أمير طرابلس ، وكان طرابلسالمقدس دون أن يمر ب

 .وناستولى عليها المسلمتابعة إلمارة طرابلس والتي كانت استرداد قلعة بعرين 

سترداد مدينة من أجل امت ألنه أعتبر أن الحملة إنما قا جوسلين الثاني أمير الرهالم يحضر 

وحماية باقي أمالك إمارة الرها من السقوط في أيدي ، زنكيالتي استولى عليها عماد الدين الرها 

المسلمين، ووجد أن اإلجتماع في األصل باطل ألنه خروج عن الهدف الذي قامت من أجله 

 الثانية.الصليبية الحملة 

تناقش الحضور حول ما يجب أن تقوم به الحملة الصليبية، وتم عرض جميع اآلراء خاصة في 

 غير أن ‘ استعادة امارة الرها والمدن والقرى التي كانت تابعة لها وأستولى عليها المسلمون

كان لهما رأي آخر، فعرضت ميلسندا رأيهما  بلدوين الثالث ملك بيت المقدس وأمه ميلسندا

الكيان  فالمدينة المقدسة هي، على االطالق ى أن تأمين مملكة بيت المقدس هو األهمالقائم عل

ولذلك استقر رأي وهي األولى بالحماية، قامت من أجله الفكرة الصليبية بجملتها،  الرئيسي الذي

، ووافق كل من لويس دمشق واإلستيالء عليها لتأمين حدود المملكةمدينة الحضور على مهاجمة 

 .وكونراد الثالث على هذا الرأيالسابع 
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 حصاردمشق وخدعة أنر

)كان الجيش الصليبي يتكون من القوات األلمانية والقوات توجه الجيش الصليبي             

ثم عسكر عند الجهة نحو طبرية ومنها إلى بانياس، إلى جانب جيش بيت المقدس( ‘ الفرنسية

دمشق، كان توجههم نحو دمشق ضربة قوية وشدد الصليبيون حصارهم على  ،الغربية لدمشق

ولكثرة أعداد الصليبيين لم  ،وأغلق كل مداخل المدينة فشدد المقاومة، معين الدين أنر لصاحبها

يتمكن معين الدين من الدخول معهم في حرب مباشرة، وإنما اعتمد على حرب المناوشات، فكان 

يرسل جنوده في حملة سريعة لضرب الصليبيين والحاق األذي بهم ثم العودة سريعا إلى دمشق، 

جميع األشجار طع قاموا بقن يالصليبي إال أنحروب الكر والفر، مستغال مهارة جنوده في 

المحيطة بالمدينة واستخدموها كدروع يحتموا بها، وانكشفت أمامهم أسوار المدينة وأصبح من 

  .نجدات سريعةاإلسالمية القريبة الرسال السهل مهاجمتها، في حين استنجد أنر بالمدن 

كان معين الدين أنر هو الحليف الوحيد للصليبيين في ذلك الوقت، ولم يكن من المتوقع أن يهاجم )

أن  حتى أن أمر مهاجمة دمشق ظهر للجميع أنه ضرب من الحماقة، والواقعالصليبيين مدينته، 

ليبيين عن حلب والرها وغيرها، فسقوط دمشق في أيدي دمشق كانت ال تقل أهمية بالنسبة للص

 (وشمال أفريقيا ليبيين يقطع الصلة بين المسلمين في بالد الشام والعراق وبين مصرالص

وفي انتظار قدوم قوات من المدن االسالمية لنجدة دمشق، حاول معين الدين أنر أن يجد             

، وكان يعرف صداقةن الذين كانت تربطهم به عالقات اتصل ببعض أمراء الصليبييحل بديل، ف

، ويبدو أنهم قبلوا منه الرشاوى في مقابل تضليل الجيش الصليبي، وكان واطماعهم طموحهم

من الجهة  أسهل رقيةمن الجهة الش على دمشق دورهم أن يصوروا للقادة الصليبيين أن الهجوم

، حيث ال أحراش تمنعهم وال غابات يضطروا لقطع أشجارها الجنوبية الغربية التي يعسكرون بها

تحسم  رقيةمعارك حاسمة، وأن الجهة الش مجهوداتهم ويصيبهم اإلرهاق قبل الدخول فيفتضيع 

، فيتحرك الجيش الصليبي من الجهة الجنوبية في وقت يسير اإلستيالء على المدينة لهم أمر

واعتقدوا أن نصيحتهم عن استجاب القادة الصليبيين لنصيحة صليبي الشام ، وبالفعل الغربية

بعد  واعندما وصلتوجهوا إلى الجهة الشمالية، و، فالمؤدية للمدينة شرق والطرقدراية بأحوال ال

أن أنهكهم التعب، اكتشفوا أن المنطقة شحيحة المياه، وأن المكان مكشوف تماما يمكن للمسلمين 

حصانة وأكثر أشد كانت ، كما أن األسوار االسالمية إلى دمشق تطويقهم إذا وصلت النجدات

من أسوار الجهة الجنوبية الغربية، إذ كانت الجهة األخرى ال تحتاج لهذه األسوار العالية  ارتفاعا

، وبينما يواجه الصليبيون مشكلة نقص المياه ومحاولة طبيعية حصانةألن الغوطة كانت تشكل 

نور الدين على دمشق، وتقدم االسالمية توافدت النجدات ايجاد مكان آمن خارج أسوار دمشق، 

، وتبعه شقيقه سيف الدين غازي قادما من عند شقيقه قطب الدين بحمص ونزلمن حلب زنكي 

، وأرسال إلى معين الدين أنر يخبرانه بأنهما يتقدمان لنجدته على شرط أن تسبقهما حامية الموصل

نواب بدمشق حتى يضمنا عدم غدر أنر بهما،  كل منهماالمدينة، وعلى أن يكون لتؤمن دخولهما 

ل عالقا في أذهانهما ما فعله أنر مع والدهما عماد الدين زنكي من قبل ومحالفته وكان مازا

 .، ثم ضد نور الدين محمودللصليبيين ضد عماد الدين زنكي

 (عن تنبيه أنر للصليبيين ألعمال عماد الدين زنكي يمكن مراجعة المحاضرة الخامسة)
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 (كيف؟): الحصار دمشق لفض استغل أنر فرصة تقدم الزنكيين إلى حمص واقترابهما من

، وانتظر نتيجة محاولته لفض ال بالقبول وال بالرفض األخوين زنكيأوال: لم يرد على رسالة 

 .الحصار باستخدام الحيلة

علم بقوة نور الدين محمود، وعرض عليهم  على ثانيا: أرسل رسالة تهديد للصليبيين وكانوا

 دمشق ميسلبت وفي حالة رفضهم العرض يقوم مقابل الرحيل عن دمشق،  منحهم حصن بانياس

 )ملك الشرق(.نعته في رسالته لهم بوابن زنكي، لنور الدين 

 التصدع في المعسكر الصليبي

صدم ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا بما وجدوه من فتور أمراء الصليبين تجاه القضية             

قضية الصليبية فلم تعنيهم الخاصة، أما الالصليبية؛ فكل منهم كان معني بتحقيق مصالحه 

الغرب األوروبي، فبينما حصار دمشق مستمر، والجيوش الصليبية تتعرض  يشغلالذي بالقدر

للهالك بسبب نقص المواد الغذائية وعدم وجود مياه صالحة للشرب، كان ملك بيت المقدس 

حول مصير دمشق بعد أن تسقط ووالدته قد دخلوا في مناقشات حادة مع أمراء الصليبيين بالشام 

 في يد الصليبيين، دون اعتبار لما يتعرض له الجيش الصليبي من مخاطر.

ق مدينة تابعة لمملكة بيت فكان بلدوين الثالث ووالدته يصران على أن تصبح دمش -

  .المقدس

إمارة جديدة مستقلة مثل دمشق أن تكون الصليبيين يصرون أمراء من كبير عدد كان  -

 باالضافة إلى أن ، عوضا عن امارة الرها التي سقطت في يد زنكي وأنطاكيةطرابلس 

 يحلم بتكوين إمارة مستقلة عن المملكة. من أمراء الصليبيين كان كل أمير

هي  روح العداء بين صليبي بالد الشام نتيجة لذلك الصراع على مصير دمشق، أصبحتو

، واخذ خصمه زال الحملة على أن تنجح ويفوافشيهمه ، وبدا أن كل منهم المسيطرة على الموقف

صليبي الحملة وصليبي بالد الشام يكيل االتهامات لالخر ويلقي عليه باللوم في عدم نجاح من كل 

الحملة، وعلم ملوك الغرب أن صليبي الشرق تحركهم المصلحة الشخصية وليس القضية 

يتوجهوا للهدف الذي قامت من أجله الصليبية أو مصلحة بيت المقدس، وانهم كان يجب عليهم أن 

ويقضوا على قوة نور  الرها، أو يتوجهوا لالستيالء على حلب استعادة امارة الحملة الصليبية وهو

  .التي تهدد المجتمع الصليبي الدين محمود

قرر كل من لويس السابع وكونراد الثالث التخلي عن الفكرة والعودة إلى بالدهم فورا،  ،وأمام ذلك

عن فأقرا أنر على استالم حصن بانياس مقابل االنسحاب، وأبحر كونراد فورا عائدا إلى الغرب 

م، بينما بقي لويس السابع عدة أشهر حتى تسلم حصن 4411في سبتمبر طريق القسطنطينية 

 بانياس.

 ت الحملة الصليبية على نتائج مخالفة لألهداف التي خرجت من أجلها.وانته

 ؟ما نتائج فشل الحملة الصليبية الثانية


