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 :الممخص
ولدت اإلمبراطورية البيزنطية من رحم اإلمبراطورية الرومانية في أوربا ، 
وانفصمت عنيا ، وكونوا إمبراطوريتيم الخاصة بيم التي تختمف طبائع 
شعوبيا وسكانيا عن شعوب وسكان أوربا غير المتحضرين الذين يمتازون 

لحذر بالقوة والقسوة والوحشية ، ليذا قد غمب عمى ىذه العبلقات طابع ا
والريبة والشك وعدم الثقة بين الطرفين ومحاولة انتزاع ما في يد اآلخر 
ن كان ذلك عمى حساب  واإليقاع بو كمما سنحت لو الفرصة ، حتى وا 
عقيدتيم التي جاءوا من أجميا ،  ونجد ىذا الشيء حاضرًا عند الممك 

من البيزنطي اليكسيوس األول وغيره من مموك بيزنطة ، بعد طمب النصرة 
الغرب األوربي )الصميبيين( إخوانو في الدين والعقيدة ضد السبلجقة 
المسممين فندم واحتاط منيم وخشية عمى ممكو ودولتو ، وعمى مر السنين 
والعصور أخذت العبلقات بينيم تسوء وتتوتر شيئًا فشيئًا ، واستمر المموك 

الدولة واألمراء الصميبيون ورجال الكنيسة الكاثوليكية بالضغط عمى 
البيزنطية من أجل السيطرة واالستحواذ عمى ممتمكاتيا وثرواتيا ودمج 
كنيستيا مع الكنيسة األم في روما حتى انيارت تمك العبلقات . وأخذ ىذا 
التدخل أشكااًل وصورًا مختمفة حتى جيزوا في النياية حممة صميبية جديدة 

من خبلليا احتبلل من أوربا عرفت ب) الحممة الصميبية الرابعة ( تمكنوا 
القسطنطينية عاصمة اإلمبراطورية البيزنطية وعمل السيف في أىميا من 
قتل وسمب ونيب المدينة وحرقيا بكل وحشية ، حتى تمنى أىميا لو أن 
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Abstract: 

The Byzantine Empire was born from the womb of the 

Roman Empire in Europe, separated from it, and formed 

their own empire, whose natures are different from the 

uncivilized peoples and inhabitants of Europe who are 

characterized by strength, cruelty and brutality. The trait 

of caution doubt and suspicion prevailed these relation 

and the attempt to grab What is in the hand of the other 

and to set him up whenever he has the opportunity, even 

if he is on their faith for which they came, and we find 

this thing present with the Byzantine Emperor Alexios I 

and other kings of Byzantium, after asking for sapport 

from the Western European (the Crusaders) his brothers 

in religion and belief against the Seljuks The Muslims 

regretted and guarded them and feared for his sovereign 

and his state, and over the years and ages, the relations 

between them became bad and gradually became tense, 

and the kings, crusader princes and men of the Catholic 

Church continued to pressure the Byzantine state in 

order to control and seize its property and wealth and to 

merge its church with the mother church in Rome until 

those relations collapsed . This intervention took 

different forms and images until, in the end, they 

prepared a new crusade Campaign from Europe known 

as the (Fourth Crusade Crusade), through which they 

were able to occupy Constantinople, the capital of the 

Byzantine Empire, and the sword worked in its people 

by killing, plundering and looting the city and burning it 

with brutality, until its people wished that their city had 

fallen in the hands of the Muslims, when they heard of 

the Muslims’ tolerance when they conquered Bait Al-

Maqdis and others. 
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 المقدمة
،   محمد سيدنا والصبلة والسبلم عمى خاتم األنبياء والمرسمين  ، الحمد هلل   

التنافس االستعماري وتضارب المصالح . في خضم الطيبين الطاىرينوعمى الو وصحبو 
 نصراني برزتظيرت عمى مسرح األحداث لمعالم ال التي السياسية واالقتصادية والدينية

والمستجدات التي تربط اإلمبراطورية البيزنطية بالغرب األوربي الذين  األحداثمجموعة من 
ليم  واتخذ شعاراً ورىم عمى صدالذي طرز الصميب لى إ نسبةً ( الصميبيينأطمق عمييم تسمية )

مببلد اإلسبلمية  في المشرق سواء كانت تمك لغزوىم  عند ةاإلسبلمي لديارفي قتاليم ضد ا
نتيجة لدور الكنيسة في ، م عمى الرايات التي يقاتمون تحتياأالصمبان قد رسمت عمى مبلبسيم 

 توحدثأ، وما المسممين سيمت في تأجيج مشاعر الكره ضد أالتي  ياطماعأوربي و الغرب األ
ن و عمى مر العصور ، التي دونيا المؤرخ اإلسبلميفي تاريخ العالم ومتغيرات من نتائج 

لنا مجموعة  تظير ، اذ وربيين الصميبيين أو البيزنطيين في المشرق ن وغيرىم من األو المسمم
القادمين الصميبيين و البيزنطيين  تدور رحاىا بين الطرفين )التي  والصراعات من العبلقات

كبر بكثير مما أخرى حتى بدا لنا ما كان يفرقيم أتجمعيم تارة وتفرقيم تارة ذ إ(  من أوربا
العالقات البيزنطية كتب بحثي ىذا الموسوم : )أن أ وجدت الرغبة فيقد فيجمعيم ، ليذا 

فيو ألوضح  نهاية الحممة الصميبية الرابعة( الىالبيزنطية  اإلمبراطوريةمنذ نشأة  الصميبية
ثرىا أوتأزم تمك العبلقات و  ةاإلسبلمي ديارتمك العبلقات ودورىا في الحروب الصميبية ضد ال

،  وربيين عمى مر العصورفي تأجيج  الكثير من الصراعات بين البيزنطيين والصميبيين األ
عمى العالم اإلسبلمي  في تمك الحقبة من التاريخوجسيمة وما رافقيا من احداث ميمة 

ول : العبلقات تناولت في المبحث األ ىذا البحث الى مبحثين: توقد قسم . والنصراني
البيزنطية الصميبية التي سبقت الحمبلت الصميبية ، فضبًل عن التعريف باإلمبراطورية 

الرومانية  اإلمبراطوريةالبيزنطية  من حيث التسمية والموقع والنشأة ، والتي ولدت من رحم 
إلى العبلقات البيزنطية الصميبية منذ فقد تطرقت فيو المبحث الثاني:  أما الغربية في إيطاليا .
إذ تناول ىذا المبحث اليزائم البيزنطية  ولى إلى الحممة الصميبية الرابعة .الحممة الصميبية األ

البيزنطي)اليكسيوس  الممك مناشدةولى التي كانت السبب المباشر لاألالصميبية قبل الحممة 
 هىذ توربان الثاني لنصرتو ضد السبلجقة المسممين ، حتى اصبحأكومنين( النجدة من البابا 

بعاد البيزنطية فيما بعد . ثم اىتم ىذا المبحث بدراسة األ اإلمبراطوريةوبااًل عمى  المناشدة
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ىم أات وكانت من السياسية والدينية واالقتصادية  واالجتماعية التي طغت عمى ىذه العبلق
عوامل المد والجزر فيما بينيم عمى مر العصور، حتى سقوط عاصمة اإلمبراطورية البيزنطية 

أما الخاتمة فقد تضمنت اىم  وربيين في الحممة الصميبية الرابعة .عمى يد ىؤالء الصميبين األ
 النتائج التي توصل الييا الباحث .

 ولالمبحث األ 
 ية التي سبقت الحمالت الصميبيةالعالقات البيزنطية الصميب

 ن وجذورهم التاريخية والبيزنطي : اوالً  
 التسمية والموقع : - أ
سست في القرن السابع قبل الميبلد ، تقع أىو اسم لمدينة يونانية قديمة  : بيزنطة    

 إمبراطورتيو ىذا االسم ) ت، فحمم (4)عمى مضيق البسفور واختارىا قسطنطين عاصمة لدولتو
العاصمة فقد حممت اسم مؤسس ىذه  ماأالى ىذه المدينة ،  ةً ( نسب اإلمبراطورية البيزنطية

الى اسم مؤسسيا  ةً ( نسبالقسطنطينيةطمق عمييا مدينة )أقسطنطين ، ف اإلمبراطورية
( ولكن غمب عمييا اسم مؤسسيا  روما الجديدة يضًا ىو مدينة )أخر آ مقسطنطين وليا اس
تركيا سيا الصغرى ) آ، في  (2)م880القسطنطينية التي اكتمل بنائيا سنة فاشتيرت باسم 

 وربا.أ( التي اتخذىا مقرًا لو ، بداًل عن روما في  حالياً 
 : البيزنطية اإلمبراطوريةنشأة  -ب
الرومانية الغربية ، إذ انشطرت  اإلمبراطوريةالبيزنطية من رحم  اإلمبراطوريةولدت   

خر في الشرق ( واآل ورباأا في الغرب ) محداى: أية الغربية إلى شطرين الرومان اإلمبراطورية
قسطنطين إمبراطورتيو في مدينة إغريقية قديمة عرفت  اإلمبراطور ( فانشأ تركيا حالياً في ) 

قد ارتبط بعاممين   اإلمبراطوريةساس فإن تاريخ ىذه ، وعمى ىذا األ (8)( بيزنطةباسم ) 
اتخاذ القسطنطينية عاصمة بداًل من روما ، والثاني :ىو االعتراف ول : ىو ساسيين األأ

 اإلمبراطوربعد وفاة و  ، (1)نحاء اإلمبراطورية أديانة رسمية في كافة  نصرانيةبالديانة ال
م عمى 103ركاديوس تأابنو  اإلمبراطوريةم خمفو عمى حكــــم 899ول سنة  ثيودوسيوس األ

الغربية  اإلمبراطوريةالرومانية الشرقية عن  اإلمبراطوريةعرش الحكم فكان عيده بداية انفصال 
 174، التي سقطــت فيما بعد عمـى يد البرابرة سنة  (9)م روماوربا التي كانت عاصمتيا األأفي 

ما تعرضت مرغم عمى ال البيزنطية محافظة عمى مكانتيا وقوتيا اإلمبراطوريةم في حين بقيت 
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ن انتابيا االضطرابات والفوضى والمشاكل في حقب  لو من دمار وخراب عمى يد البرابرة ، وا 
ن ضعفت أ تاريخية مختمفة إال لم تسقط او تنيار تمامًا . حتى سنة  فإنيانيا وا 

وانتيت ىذه  ،(4)م عندما فتحت عمى يد السمطان العثماني محمد الفاتح4198ه/397
 إلى اإلبد . طوريةاإلمبرا

م( 141ه/ 123االيسوري)ت  اإلمبراطور ليو عهد العالقات البيزنطية فيثانيًا: 
 مع الكنيسة الغربية

بالكنيسة الغربية يجد الباحث فييا  اباطرتياإن دراسة التاريخ البيزنطي وعبلقة    
ن الخبلفات أالكثير من الصراعات والتناقضات الدينية والمذىبية والسياسية والعنصرية إذ نرى 

خذ بعدًا عنصريًا بين المموك في القسطنطينية والكنيسة الكاثوليكية أقد  نصارىالمذىبية عند ال
حيان مع كسي الذي يتقاطع في كثير من األفي روما ، فقد تبنى الروم بيزنطة المذىب األرثوذ

إذ ظير ىناك  م .المذىب الكاثوليكي ، الذي تتبناه الكنيسة في روما التي تعد الكنيسة األ
ن أ. فنجد  ةصراعات وخبلفات كثيرة في وقت مبكر ، قبل الحمبلت الصميبية بقرون عد

م بتحريم عبادة 724ه/403سنة  صدر مرسوماً أالبيزنطي ليو االيسوري قد  اإلمبراطور
 كآنذامر بإزالة جميع الصور والتماثيل من الكنائس التي كانت منتشرة أ( و الصور يقونات )األ

، فدفع ىذا اإلجراء  (7)نصرانيةفي بيزنطة ، فردت عميو البابوية بحرمان كنسي وطرده من ال
يطاليا لينتقم من البابا والكنيسة أن يرسل أاإلمبراطور البيزنطي إلى  سطواًل بحريًا إلى صقميو وا 

مر بتسجيل أىل صقمية و أمبلكو . ثم عمل عمى زيادة الضرائب عمى أموالو  و أويصادر 
المواليد لكي يضمن الضرائب ، ثم عمل عمى انتزاع صقمية والقولورية والبرايا من يد البابا 

 . (3)وضميا إلى كنيسة القسطنطينية
م في روما لم تكن عمى ا فإن العبلقة التي كانت تربط مموك بيزنطة مع الكنيسة األليذ
وربا إذ أو خضوع لسيادة البابا في روما كما ىو مفيوم لدى المموك الصميبين في أوفاق دائم 

نجد الكثير من العبلقات التي كانت  تطغى عمييا المشاكل والصراعات بسبب االختبلف 
خر والسيطرة عميو ن فضبًل عن محاولة كل طرف منيم إخضاع الطرف اآلالمذىبي بين االثني

 دوات .بشتى الطرق الوسائل واأل
 محاولة شارلمان توحيد االمبراطوريتين البيزنطية والرومانيةثالثًا : 
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م( عمى عرش اإلمبراطورية 341ه/493ولى لتتويج شارلمان )تمنذ الشيور األ
فبدأ بأخذ  االعتراف بو إمبراطورًا عمى الروم الغربيين .الرومانية شرع في الحصول عمى 
مقب ظل حكرًا عمى من يتربع لدرك ان ىذا اأألنو  ، (9)االعتراف من الممكة البيزنطية إيرين
، ليذا فقد عمل عمى استشارة البابا ليو الثالث واتفقوا  (40)عمى عرش اإلمبراطورية البيزنطية

إيرين. ثم فكرو في عقد زواج سياسي بين شارلمان  عمى الجموس لممفاوضات مع الممكة
يرين لخدمة  ( البيزنطية والرومانية) تينطماع شارلمان ، لكي يتربع عمى عرش اإلمبراطوريأوا 

رسل شارلمان أمبلك الدولة البيزنطية . فأفيكون ىو اإلمبراطور الشرعي والمييمن عمى جميع 
م إلى الممكة إيرين لطمب الزواج 302ه/439رجال القصر ورجال الكنيسة سنة  مبعوثين من
عرضو ىذا  نأ، وكان شارلمان مدركًا  (44)عمى عرضو ىذا بالفرح والسرور تمنيا، فوافق

ن  الشعب البيزنطي ، أل لدنلمزواج من الممكة إيرين سيواجو بالرفض والمعارضة من 
الممكة إيرين إلى  تجية . فأرسمن يتوج عميو ممكًا غريبًا من السبللة الفرنأ يقبموا البيزنطيين ال

ما الشعب والببلط في القصر فكانا أشار لمان تبمغو موافقتيا عمى طمبو لمزواج منيا ، 
ثناء مدة مكوث رسل شارلمان في بيزنطة ، حدث انقبلب أمعارضين بشدة ليذا الزواج . وفي 

لممكة إيرين عمى التنازل ن يجبروا اأنصاره أفاستطاع نقفور و  ،عمى الممكة إيرين بقيادة نقفور 
،  (42)إيريناالمبراطورة عن حكم بيزنطة ، وتتويج نقفور إمبراطورًا عمى عرش بيزنطة محل 

كل محاوالت جيود شارلمان في التربع والسيطرة عمى عرش اإلمبراطورية  أخفقتوبذلك 
 البيزنطية عن طريق ىذا الزواج .

رسميا إلى الخميفة ىارون الرشيد سنة أونقفور ىذا صاحب الرسالة الشييرة التي 
كد فييا عن امتناعو عن دفع الجزية التي كانت تدفعيا الممكة إيرين أم ، التي 301ه/ 437
 مبراطورةيضًا إعادة جميع االموال التي دفعتيا االأيفة ىارون الرشيد ، وطمب من الخميفة ملمخ

، فعاد نقفور  (48)رسالة المزلزل عمى ظير إيرين سابقًا . فكان رد الخميفة ىارون الرشيد قويًا و 
 .  (41)ودفع الجزية وىو صاغرً 

 العالقات البيزنطية الصميبية قبيل الحمالت الصميبيةرابعًا : 
عمى حسب المصالح  وربا بالمد والجزرأتميزت العبلقة بين البيزنطية والصميبين في 

لعامل الديني الذي يعد من اوالنفوذ واألطماع القائمة بين الطرفين ، واتخذ كل طرف منيم 
ن الكنيسة الكاثوليكية أخر . فنبلحظ اآل الوسائل لتحقيق األطماع والتوسع عمى حساب حنجأ
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ان حضأرثوذكسية  في بيزنطة إلى في روما كانت عمى الدوام تحاول إعادة الكنيسة األ
م في ايطاليا واخضاعيا واالستحواذ عمى ممتمكاتيا وثرواتيا بشتى الطرق الكنيسة الرومانية األ

ه 174، ويتضح ىذا الغرض من خبلل دعوة البابا جريجوري السابع سنة  (49)والوسائل
وربا ودعا إمبراطور أطاليا وفرنسا و يالف مقاتل من إ 90م عندما جمع جيشًا من 4038/
لمانيا ىنري الرابع ليشارك في ىذه الحممة المتوجية نحو  المشرق ضد الدولة البيزنطية أ

والمسممين ، من اجل احتبلل بيت المقدس كيدف معمن وقد أيد نداء البابا ىذا الكثير من 
في تحقيق مبتغاه  ولم يستطع  أخفق، ولكن البابا جريجوري السابع  (44)اإلقطاعيين في فرنسا 

لمـــــــانيا ىنري الرابع . فقد أا كان يروم إليو ، وذلك بسبب صراعو مع إمبراطــــــــور ن يحقق مأ
لمــــــانيا أطماعو في  بيزنطة والسيطرة عمييا لزمن طويل ، وانشغل في عداه إلمبراطور أجل أ

 ىنري الرابع .
يتنازل  كل تمك المشاكل والظروف فإن البابا جريجوري السابع لم من رغموعمى ال  

، ونبلحظ  (47)حضان الكنيسة الكاثوليكية في روماأرثوذكسية إلى عن فكر إعادة الكنيسة األ
م عمى ممتمكات 4030ه/178النورمان سنة  شنون البابا ىذا قد بارك وأيد  اليجوم الذي أ

ن في مراء ورجال الدين والفرساالدولة البيزنطية في إيطاليا . وشجع البابا جريجوري  السابع األ
 .  (43)جنوب إيطاليا عمى االشتراك بيذه الحممة النورمندية . مقابل منحيم صكوك الغفران

 المبحث الثاني 
ولى حتى الحممة الصميبية الحممة الصميبية األ  والعالقات البيزنطية الصميبية منذ

 الرابعة
الصميبيين واًل : الهزائم البيزنطية عمى يد السالجقة ودورها في العالقة مع أ

 وربيين األ 
عظم النكبات واليزائم التي حمت باإلمبراطورية أتعد معركة مبلذ كرد واحدة من 

ىـ/ 148رسبلن سنة ألب أالبيزنطية عمى مر التاريخ ، إذ استطاع السمطان السمجوقي 
إذ  م ( ويأسره ،4072ىـ / 141ن ييزم جيش الممك البيزنطي رومانوس الرابع ) ت أم 4074

لف أ 49ما تعداد الجيش السمجوقي االسبلمي فكان ألف مقاتل أ 200كان تعداد جيشو 
وربي الشرقي واأل نصرانياحمت بالعالم الالتي كارثة ال نزلة، فكانت ىذه المعركة بم (49)مقاتل

-138وربا سنة أول إلى التوجو نحو البيزنطي اليكسيوس األ اإلمبراطورالغربي . مما اضطر 
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، نتيجة لميزائم المتكررة التي منيت بيا  والمؤازرةم لطمب النصرة 4094-4090ىـ / 131
ول اليكسيوس األ اإلمبراطوررسل أالقوات البيزنطية عمى يد السبلجقة المسممين ، ف

والمعونات  اإلمداداتمراء الغرب ، لطمب أم( رسائل ومبعوثين إلى مموك و 4443ىـ/942ت)
ابا في  روما لطمب النصرة ومد يد العون ، فكان االعتماد العسكرية ، فضبًل عن مراسمة الب

مراء وربا لما لو من مكانة ورمزية دينية عمى المموك واألأمراء أكثر من غيره من مموك و أعميو 
مبراطور إلستنجد اا، ف (20)وربا  ، فضبًل عن المجتمع االوربي عمى مختمف طبقاتوأفي 

ع عن ام ( أكثر من مرة  لمساعدتو في الدف4099ىـ/192)توربان الثاني أاليكسيوس  بالبابا 
وربا أكثر من غيره في أوربان الثاني كان متحمسًا أن البابا أ، ويبدو  (24)راضيياأبيزنطة و 

شن حممة صميبية كبرى ضد العالم  الى وربيوينتظر الفرصة المبلئمة لدعوة الغرب األ
في استغبلل العاطفة الدينية عند الصميبيين البيزنطي يطمع  اإلمبراطورإذ كان  ، اإلسبلمي

راضي لمصمحتو الخاصة ضد خصومو ومناوئيو ، الستعادة األ جية الخطر السمجوقيوالم
 اإلمبراطوريةوالممتمكات التي خسرىا في حربو مع السبلجقة ، وبذلك اجتمعت مصمحة 

خر وما يحممو ا لآلما يضمره كل واحدمرغم عمى الطماع الكنيسة الغربية ، أالبيزنطية مع 
وربان الثاني أم القى البابا 4099ىـ/ 133، ففي سنة  (22)الطرفان من تناقض وصراع بينيما

خطبتو الشييرة في كنيسة كميرمونت في جنوب شرق فرنسا التي دعا فييا المسيحين في اوربا 
الجيوش وتجييزىا لغزو  بإعدادوربا أمراء أمر مموك و أالى مساعدة إمبراطور بيزنطة ، و 

ن البابا أ، ويبدو (28)المسممين ابتغاء الحصول عمى التوبة والثواب ومنحيم صكوك الغفران
حداث في ببلد و يغفــــل عن األأوربان الثاني في خطابو في مجمع كميرمونت ، لم ينس أ

، إذ  (21)طينل  دولة المرابظ( التي كانت تحت حكم المسممين آنذاك  في  إسبانيا ندلس )األ
ن يشاركوا في الحروب الصميبية في المشرق . ألنو وصف المسممين أ اإلسبانحرم البابا عمى 

خراجيم منيا بداًل من ضنيم  يحتمون ار أبأعداء النصرانية و  ييم ، فيجب محاربتيم في اسبانيا وا 
، ألنو اراد ن يتوجو االسبان الى خارج ديارىم  والمشاركة في الحروب الصميبية في المشرق أ

وربان ألبابا اوربا نداء أفمبى الكثير من صميبيي  . (29)حربًا شاممة ضد المسممين في كل مكان
مارات الثاني وشاركوا في ىذه الحممة من مختمف طبقات المجتمع األ وربي  ومن دول وا 

يات مختمفة  ليندفعوا نحو بيت المقدس الحتبللو ، إذ كان لكل رجل اشترك في ىذه الحممة غا
و بسبب ما أو ظروف خاصة دفعتو إلى المشاركة في ىذه الحروب أىداف ومصالح أو 
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شاعتو الكنيسة من تزييف وتضميل وخرافات وبدع وصكوك غفران ، استغمت جيل ىؤالء أ
وربي من فقر وجيل المجتمع األ  وحواليم  االقتصادي في بمدانيم وما  يعانيأالناس وسوء 

ىداف خاصة بيا ترغب في تحقيقيا من خبلل ىذه الفرصة التي أوتخمف ، إذ كان لمكنيسة 
سنحت ليا ، فكانت ترغب في السيطرة واالستحواذ عمى ثروات وممتمكات الكنيسة األرثوذكسية 
والسيطرة عمييا . وبيذا الزيف والتضميل والخداع واالوىام وجيت الكنيسة الجيوش والشعوب 

تحت حجج واذرع مختمفة  اإلسبلميحو المشرق وربي نوالفئات المستعبدة في الغرب األ
 . (24)فاتخذوا الصميب شعارًا ليم لتعطييا صفة القداسة

 بعاد الرئيسة في العالقات والصراعات البيزنطية الصميبيةثانيًا :  األ
ساسيًا أدورًا  أدت اتسمت العبلقات البيزنطية الصميبية بمجموعة من العوامل التي  

 اً تكن تمك العبلقات ثابتو ومتزنة ولم يكن ليا ىدف واحد كما كان معمنفي إنضاجيا ، إذ لم 
ساليب المكر أطماع والسياسات و ىداف والمصالح واألاأل تبل تداخم البابا في روما . لدنمن 

ولم  ،كثر مما يجمعيم أوربيين صبح ما يفرق البيزنطيين عن الصميبين األأوالخداع ، حتى 
مر رجال كم والسياسة والتجار والمغامرين حتى اشترك في ىذا األمر عمى رجال الحيقتصر األ

يضًا ، فمم تنحصر أطماع في ببلد المشرق أىداف و أالدين في الكنيسة الغربية وكانت ليم 
طماع في االستيبلء عمى بيت المقدس ميد السيد المسيح بل تعدت ذلك بكثير ، إذ ىذه األ

يضًا ، أاذ عمى الكنيسة األرثوذكسية في القسطنطينية حاول البابا في روما السيطرة واالستحو 
ىم أم في روما ونيب كل ثرواتيا وممتمكاتيا ، ليذا فيمكن إن نحدد وضميا لى الكنيسة األ

 تي :بعاد التي امتازت بيا العبلقات البيزنطية الصميبية عمى النحو اآلاأل
 البعد السياسي -1

وربي والبيزنطيين بين الصميبيين في الغرب األإن المتتبع لتاريخ العبلقات السياسية ما 
في المشرق يجد من خبلليا الكثير من التناقضات والمتغيرات التي تحكم تمك العبلقات ، ألنيا 
ن كان ذلك عمى حساب  قائمة عمى حب االستحواذ والسيطرة والقير وتدمير كل شيء حتى وا 

 مماأإن كل ىذه تنيار وتذوب ف،  و ما يؤمنون بو من مبادئ وادعاءاتأدينيم ومعتقدىم  
خر ، ألن طماع ، فضبًل عن الشك وعدم  الثقة والخوف من غدر الطرف اآلالمصالح واأل

خر خر . فنجد ىذا الياجس وسوء الظن بالطرف اآلآالذي يجمعيم الطمع والجشع وليس شيئًا 
البيزنطي بالسبلجقة  وراإلمبراط، كان قائمًا قبل الحروب الصميبية بأعوام عديدة  ، إذ استنجد 
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نحو القسطنطينية  النورمنديين . من طماع النورماندية ، عندما تقدمت قواتلصد الزحف واأل
( فحاصر ىؤالء  م4077ىـ/149ت  الحتبلليا. وكان ىذا الجيش بقيادة روسيل دو بايول)

و القسطنطينية مما اضطر اإلمبراطور البيزنطي ان يطمب العون والمساعدة  من أعدائ
م ( في صد الزحف النورمندي ، 4034ىـ/ 179السبلجقة بزعامة سميمان بن قتممش ) ت

عندما توسل بو مبعوث  اهذنأصابو الذىول ولم يصدق ما سمعت أحتى إن ابن قتممش  
عانو عمى صد أاإلمبراطور البيزنطي ، فاستجاب سميمان إلى طمب اإلمبراطور البيزنطي . و 

بعادىم عن القسطنطينية. حتى إن الزحف النورمندي وتمكن من   اإلمبراطورطردىم وا 
 (27)كثر من إكرام السمطان السمجوقي سميمان مقابل نصرتو لو ضد الغزو النورمنديأالبيزنطي 

ىـ / 173ت  مير النورمندي روبرت جسكارد )ن األأى ل، وىناك من المصادر ما تشير إ
راضي البيزنطية مما األ اىو من غز م ( الذي سيطر عمى صقمية وطرد المسممين منيا 4039

اضطر اإلمبراطور البيزنطي إلى االستنجاد بكل القوى المحيطة بو لمساعدتو في صد ىذا 
ولـى الجيوش الصميبية التي لبت نداء أن النورمنديين كانوا أ، ونبلحظ  (23)اليجوم النورمندي

بيزنطة من الصميبيين  اغز ول من أوربان الثاني عندما دعاىم لنصرة بيزنطة ، وىم أالبابا 
، ونجد بالمقابل استنجاد  (29)األولىوربيين بأكثر من عقد من زمن الحممة الصميبية األ

وربي  ضد السبلجقة الذين اذاقوه  ذل اليزيمة في اإلمبراطور البيزنطي  بمموك الغرب األ
مى نفسو وببلده العديد من المعارك ، ومع ىذا نجد اإلمبراطور البيزنطي اليكسيوس لم يأمن ع

وربية الكثيرة العدد ، إذ خاف منيم عمى ببلده عندما سمع بقرب وصول الجيوش الصميبية األ
ونفسو وندم عمى ىذا االستنجاد  الذي كان مستعجبًل وغير مدروس من جميع النواحي ، ثم 

م بدخول حتى إنو لم يسمح لي،  (80)وربيينعمل عمى تدبير الحيل والمكايد ليؤالء الصميبين األ
او ما يعرف  الحممة العامة) ولىعاصمتو القسطنطينية ، عندما وصمت الحممة الصميبية األ

، فانطمقت  (84)سوار القسطنطينيةأم وطمب منيم البقاء خارج 4094ىـ/190( سنةبالشعبية
سمب وتخرب كل شيء حتى ان الكنائس البيزنطية تث فسادًا تقتل وتنيب و يىذه الجيوش تع

القسطنطينية  لىخرى إأيضًا وصمت حممة أ، وفي نفس العام  (82)لم تسمم من شرىم يضاً ىي ا
كثر من أالبيزنطي يخشى من ىذه الحممة  صبح اإلمبراطورأمراء . و التي سميت بحممة األ

 ةطماع كبير أالذين ليم  ونوربيمراء والنببلء األالتي سبقتيا ، لكونيا حممو نظاميو يقودىا األ
العتراف بو وتقديم الوالء والطاعة لى امبراطور البيزنطي اليكسيوس إاإلفي ببلده ، فاضطرىم 
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راضي يضًا عمى التعيد لو بإعادة جميع األأجبرىم أالقسم عمى ذلك و  ادو ألو قبل كل شيء ، و 
راء جاإل، ونتيجة ليذا  (88) التي استولى عمييا السبلجقة في السابق من اإلمبراطورية البيزنطية

مراء خذت بوادر النفور وعدم الثقة  في العبلقات بين  اإلمبراطور البيزنطي اليكسيوس واألأ
ذالل وانعدام الثقة من جية اإلنواع  أيمين الوالء والطاعة لو نوعًا من  االصميبين ، الذين عدو 

ع إن ىذه االتفاقية  الجديدة ال تنسجم مع مطاعميم الشخصية والدواففخرى أ، ومن جية 
، ثم توجو القوات البيزنطية  والجيوش  (81)جمياأتوا من أاالستعمارية التي خططوا ليا  و 

عاصمة السبلجقة وحاصروىا حصارًا شديدًا من جميع  (89) قيويوربية الصميبية نحو مدينة ناأل
 تسممرسموا إلى إمبراطور بيزنطة  يدعونو إلى أىل نيقيو  أ، فمما طال الحصار عمى  تالجيا

طفاليم وجميع ما يممكون ، أن يسمح ليم بالخروج منيا مع نسائيم و أالمدينة عمى شرط 
م وبذلك تعد 4097ىـ/190إلى ما سئموا  ووضع يده عمى المدينة في سنة اإلمبراطورفأجابيم 
ن أ. ونبلحظ  (84)الصميبيون والبيزنطيون من السبلجقة عميياول مدينة يستولي أقيو يمدينة ن

المكر والحيمة والدىاء مع  عمالالبيزنطي اليكسيوس كان حريصًا عمى است اإلمبراطور
إذ كان يرغب في التخمص منيم ومن شرىم كمما سنحت  وربا .أالصميبين الجدد القادمين من 

ومن تحالف معيم عمى التوجو نحو ببلد  يونم عزم الصميب4097ىـ/ 190لو الفرصة ففي سنة
ليعبروا منيا إلى ببلد المسممين سالكين الطريق البري فمما  نحو القسطنطينية االشام ، فسارو 

نو : ) أثير وصموا إلييا منعيم الممك اليكسيوس من السير عبر القسطنطينية. وذكر ابن األ
وكان  ) ةنطاكيألي إنكم تسممون إحتى تحمفوا لي  اإلسالمبالد  لىإ مكنكم من العبورأقال ال 
حدًا لما أاالتراك ال يبقون منهم ان ظنًا منه  اإلسالملى بالد إيحثهم عمى الخروج  ( قصده

طماع وخبث نوايا بعض أالبيزنطي كان يدرك  اإلمبراطورن أ. ويبدو  (87) (رأى من حربهم 
بوىمند النورمندي الذي عرض  :مثالأصبحت مصدر قمق لو من أالصميبية التي  قادة الحممة

ثناء أ فين يستوليا عمى مدينة القسطنطينية أعمى الدوق جودفري حاكم مدينة بولون البمجيكية 
ن جودفري رفض ىذا العرض ، ألنو لم يأت عمى حد قولو أعبورىم منيا إلى ببلد الشام ، إال 

، (83)واذ عمى القسطنطينيةمير النورمندي في االستحفمم تفمح خطة األ ال لقتال المسممين(إ)
البيزنطي  اإلمبراطوروبسبب تدىور العبلقات بين الطرفين وخروجيم عن طاعتو عزم 

مر بقطع أجل ذلك أسبلح الجوع ، ومن  عن طريقن يجعميم يطيعونو رغمًا عنيم أاليكسيوس 
ىالي بعدم بيع المأكوالت ليم ، إال مر األوأ . ورباأالعبلقة مع الجيوش الصميبية القادمة من 
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ن قادة الجيوش الصميبية قرروا اليجوم عمى جميع القرى ن ىذه المقاطعة لم تأت بثمارىا ، ألأ
 . (89) التي تمر بيا قواتيم وسمب ما يوجد فييا من طعام

ىل القرى التي تمر بيا وتنيب أخذت الجيوش الصميبية تيجم بشراسة عمى أوىكذا 
إلى طمب الصمح مع الصميبين وتعيد بتقديم المؤنة  اإلمبراطورميم حتى اضطر مواليم وطعاأ

، ولم يقف تدىور العبلقات الصميبية البيزنطية عند ىذا الحد بل تجاوزتو (10)والمساعدة ليم
،  اً مغاير  ثناء الحممة الصميبية الثانية ، فإنيا انتيجت منيجاً في  أ ةً بعد من ذلك وخاصأإلى 
لمانيا أ، قد دفع المموك في كل من  اإلسبلميالجيش قبل ن تحرير مدينة الرىا من أفنجد 
ن يقودا الجيوش الصميبية والتوجو بيا نحو القسطنطينية ومن ثم التوجو نحو الرىا أ لىإ وفرنسا

لماني كونراد إلى القسطنطينية سنة األ اإلمبراطوروعند وصول  . يدي المسممينأالنتزاعيا من 
البيزنطي عمانوئيل كومنين   اإلمبراطورفمما سمع  ، لف مقاتلأ 70م ومعو 4417ىـ/ 912

لمان ويعيثون فييا ن يستبيحيا األأخبار وشرع في تحصين المدينة خشية انزعج من ىذه األ
تمك المدن  ألىلثناء مرورىم في القرى والمدن البيزنطية من قتل وسمب أ في الفساد كما فعموا
ن يحكم أنه ليس بوسعه أ) ب فأجابيميا كانوا قد اشتكوا لمممك عمانوئيل ىمأن أوالقرى حتى 

ن يرسل قوات من أ لىإ البيزنطي مبراطورضطر االامر ، ونتيجة ليذا األ(41)هؤالء الرعاع(
ىل تمك أو صدام ولحماية أي احتكاك ألماني ، لمنع الجيش البيزنطي بصحبة الجيش األ

خرى ألمانية البيزنطية مرة . وقد ساءت العبلقات األ (12) لمانيالمدن والقرى من الجيش األ
. فمم يأخذ  عمال عنف وسمب ضد المواطنين البيزنطيينألمانية بعندما قامت القوات األ

جراء لوقف ىذه االعمال ، وعندما طالبو الممك البيزنطي أو ألماني أي موقف األ اإلمبراطور
وىدده بالعودة في العام التالي لمياجمة عمانوئيل بالتدخل لمسيطرة عمى الموقف غضب 

ن تدخمت زوجة الممك أزمة إال بعد القسطنطينية . وتأزم الموقف بين الممكين ، ولم  تنفرج األ
 ، (18)لماني كونراداألاإلمبراطور ختيا أالبيزنطي مانويل ونجحت في التوفيق بين زوجيا وزوج 

لسابع إلى القسطنطينية .سنة وبعد وصول القوات الفرنسية بقيادة الممك لويس ا
البيزنطي عمانوئيل استعداده لمسماح لمفرنسيين بالعبور  اإلمبراطورعمن أ.  م4417ىـ/912

مدادىم بالطعام والمؤونة  وتسميمو ، بشرط تعيدىم بالوالء والطاعة لو من جية ،من أراضيو وا 
إذ  خرى ،أبلف مرة خرى فبدأت المشكمة والخأسيا من جية آراض في أمن  وما يستولون عمي

مراء محميين كما أوربا وليسوا مجرد أإن زعماء الحممة الصميبية الثانية كانوا من كبار مموك 
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عقد  صمح  لىإ البيزنطي اضطر اإلمبراطورن أكما  ولى .كان الحال في الحممة الصميبية األ
، ليكون ىذا الصمح ( 11) لمانية إلى بيزنطةمع السمطان السمجوقي مسعود بعد قدوم القوات األ

راضي البيزنطية ن يسمكوا األأوشكوا أوربا ، الذين أورقة ضغط عمى الصميبين القادمين من 
لماني التوجو إلى الشام وطمب من األ اإلمبراطورفي طريقيم إلى ببلد الشام وعندىا قرر 

قدم إليو ن يمده ببعض المرشدين ليصحبوه في الطريق عبر األناضول فأالبيزنطي  اإلمبراطور
لماني دالء . وطمب الممك البيزنطي عمانوئيل من الممك األالبيزنطي المرشدين واأل اإلمبراطور

لمان رفضوا ن األأمن إال آ ألنون يسمك الطريق الساحمي الذي ىو تحت سيطرتو أكونراد 
 قصر الطرق نحو ببلد الشام ، الذي يقع بالقرب من قونيةأن يســــــمك أصر الممك عمى أو 

خطورة  اختياره ليذا الطريق الذي كان السبب الرئيس ي . ولم يع (19)عاصمة السبلجقة 
 األدالءيام ىرب أربعة أىذه الحممة . ثم توجو حتى وصل إلى مدينو نيقيو ، وبعد  خفاقإل

تراك السالجقة ضد القوات ثار األ آالبيزنطي  اإلمبراطورن إ فجرًا، وقيل : ) البيزنطيون
لمانية القوات األ ت. وتفاجئ (14)( نه طمب من المرشدين تضميل الحممة والهروبإاأللمانية و

نيم قد وقعوا في الفخ أحاطوا بيم من فوق قمم الجبال و أبكمين محكم من  السبلجقة الذين 
صيب الممك ألماني و عشار الجيش األأصبحوا فريسة سيمة لمجيش السمجوقي ،  فقتل تسعة أو 
نو كان عمى اتفاق مع ألمان ممك بيزنطة  بالخيانة و ، فاتيم األلماني كونراد بجروح األ

دالء البيزنطيين عمى توريط الجيش االلماني ثم ىربوا وتركو السبلجقة وىو من حرض األ
مر ألمان بالمونة والتجييزات الكافية ، وكذلك فريسة سيمة لمجيش السمجوقي ، وانو لم يزود األ

لمان بخمط الدقيق بالجير وغش البضائع التي تباع ون مع األلتجار البيزنطيين الذين يتعامما
لماني فأكموا كل شيء حتى الدواب وغيرىا من شدة ت المؤنة من الجيش األدلؤللمان ،حتى نف

الجوع فأصبحوا ، فريسة سيمة لمجيش السمجوقي فضبًل عن الجوع  ، فتدىورت العبلقات 
الحممة  خفاقالسبب الرئيس في إ عدوهي لمان والممك البيزنطي الذكثر بين األأوساءت 

 . (17)األلمانيومقتل معظم الجيش  ةلمانياأل
ن أ، فنجد  ةلم تكن عبلقة مثالي يضاً ما العبلقة بين الفرنسيين والبيزنطيين فيي اأ

الخبلفات واالنشقاقات وعدم الثقة المتبادلة بين الطرفين طغت عمى ىذه العبلقة  رغبة كل 
خر في خر والمحاولة في إيقاع الطرف اآلتحواذ عمى حساب الطرف اآلطرف بالسيطرة واالس

ثر ذلك واضحًا منذ وصول الحممة أالمصائد والفخاخ .وانتزاع منو ما يمكن انتزاعو ، فبدا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)8409 ) 
 

البيزنطي التخمص من الممك  اإلمبراطورم إذ حاول 4417ىـ/912الثانية عام  صميبيةال
مر ألماني عمى يد السبلجقة ، فالفرنسي لويس السابع عندما حمت الكارثة بالجيش األ

لمان حققوا نصرًا كبيرًا عمى السالجقة ن الصميبين األ أ) البيزنطي ببث شائعات  اإلمبراطور
من  ةون خسار لفًا من السالجقة دأ ربعة عشرأنهم قتموا ما يقارب من أفي اسيا الصغرى و 

. وكان القصد من إثــــارة ىذه اإلشاعة دفع الفرنسيين إلى طريق اليبلك حتى (48)جانبهم (
سيا الصغرى لعميم يفوزون بجانب من ىذا النصر والحصول عمى آى لخذوا ونادوا بالعبور إأ

الممك ذعن ألماني كونراد وقد الممك لويس السابع بالمحاق بجيش الممك األ االغنائم ، وطالبو 
يد أ. وقد  (19) لويس ليذا الرأي وانتظر بالعاصمة البيزنطية لبعض الوقت لمراحة وتنظيم قواتو

البيزنطي ىو مصدر ىذه اإلشاعة  ، لرغبتو  اإلمبراطورن أالمؤرخين والباحثين  من الكثير
 ن يتحالف الممك الفرنسيأ ةخشي . (90) الشديدة في التخمص من القوات الفرنسية بأسرع وقت

 اإلمبراطورلويس السابع  مع اعداء اإلمبراطور البيزنطي  النورمنديين وممكيم روجر ، إذ كان 
البيزنطي كثير الريبة من  نوايا الممك الفرنسي لويس السابع الذي سبق لو االتصال والتعاون 
مع الممك روجر ودخـل في مفاوضات معو ، ومن بعدىا بدأت اعمال السطو والسمب وقطع 

الجيش الفرنسي عمى المواطنين البيزنطينين وممتمكاتيم ، حتى ىرب الكثير  لدنمن الطرق 
يل غضبًا شديدًا ، وساءت وئعمان اإلمبراطورغضب أمن الشعب البيزنطي طمبًا  لمنجاة ، مما 

يل بغمق االسواق التي تمد الفرنسيين وئعمان اإلمبراطورمر أالعبلقات بسببو بين الطرفين و 
سواق والمناطق التي يمرون بيا او القريبة جراء بنيب األإلالفرنسيين عمى ىذا ابالمؤن ، ورد 

 ةزممنيم ، ولتجنب عممية التصعيد بين الطرفين عقدت مفاوضات بينيم لمخروج من ىذه األ
سواق المغمقة وتقديم يمين الوالء والطاعة لئلمبراطور البيزنطي . فنتج عنيا إعادة فتح األ (94)
لتفاجئ باليزيمة الساحقة   حممة الفرنسية بقيادة لويس السابعالثناء وصمت األ ، وفي ىذه (92)

مبراطورىم  كونراد  ولم يشأ لويس السابع  ن يعرض نفسو وجنوده لنفس أالتي حمت باأللمان وا 
منًا لو آالمصير الذي تعرض لو الممك كونراد فاختار الطريق الساحمي لمبحر المتوسط طريقًا 

لماني كونراد الذي كان موقفو م إليو الممك األضعن القوات السمجوقية ، وان ولجيشو بعيداً 
ن فقد معظم جيشو وتسببت ىزيمتو امام السبلجقة في تمطيخ سمعتو أ حرجًا وضعيفًا بعد

، وواصمت القوات الفرنسية  (98) كرامتو ، فترك القوات الفرنسية وانسحب نحو القسطنطينيةو 
 . (91) تقدميا نحو ببلد الشام
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نتائج خطرة عمى مستوى  ادت الىنيا أالحممة الصميبية الثانية نجد خفاق ومن خبلل إ
البيزنطية  والدول األوربية الصميبية . إذ تحولت  اإلمبراطوريةالعبلقات السياسية بين 

، فقد عقد  بعضاً المعاىدات التحالفات القديمة ضد المسممين إلى تحالفات جديدة ضد بعضيم 
البيزنطي عمانوئيل ضد ممك صقمية  روجر  اإلمبراطورماني كونراد حمفًا جديدًا مع لالممك األ

م في حين عقد ممك صقمية روجر الثاني حمفًا مع لويس السابع ممك 4419ىـ/911سنة 
ن يياجم السفن الصميبية التي ساندت أسطولو البحري أمر أالبيزنطي و  اإلمبراطورفرنسة ضد 

استمرت حركة و .  (99)وربا أالحممة الصميبية الثانية وساعدت القوات الفرنسية القادمة من 
المناوشات بينيم إذا اعترضت مجموعة من السفن البيزنطية سفينتين تابعتين ألسطول روجر 

، ولم يتمكن الخبلص من  ا الممك الفرنسي لويس السابعمحداىأممك صقمية ، وكان عمى متن 
ن رفع العمم الفرنسي عمى متن السفينة ، في حين أبعد  الالبيزنطي إ سطولاإلمطاردة 

متعة الممك أموال و أتباع أ. وكان تحمل  (94)استولت القوات البيزنطية عمى السفينة الثانية 
 ىيس عملويس السابع وعدوىا غنائم حرب. وعمى إثر ىذه الحادثة اتفق روجر والممك لو 

خذوا أو  . (97)توجيو حممة صميبيو جديدة يكون ىدفيا الرئيسي االنتقام من بيزنطة وممكيا
زمة ليذا االتفاق ، عن طريق شن الحمبلت الدعائية بللمور ايعممون عمى تييأت الظروف واأل

وربيين وعدم نصرتو ليم الواسعة ضد الدولة البيزنطية وممكيا ، بسبب خيانتو لمصميبيين األ
تكون وجيتيا  ةصميبيو جديد ةجل إعداد حممأمحاولتو اإليقاع بيم عمى الدوام  . من و 

ن البابا لم يوافق عمى ىذا االتفاق ورفض ىذا أالقسطنطينية  لبلنتقام من  البيزنطيين ، إال 
االتفاقية ومنع البابا إرسال تمك  أخفقتخبر بو الممك لويس السابع  فأاالتفاق رفضًا قاطعًا . و 

خذ أوتميز العداء بين البيزنطينيين  والنورمان باالستمرارية عمى مدى العصر و  . (93) الحممة
خر وازداد ىذا الصراع وبمغ ذروتو عندما تمكن النورمان من االستيبلء آيتصاعد يومًا بعد 

م المدن التابعة لبيزنطة وليا ىأعمى عاصمة اقميم مقدونية مدينة سالونيك ، التي تعد من 
م( 4201ىـ / 400إسحاق إنجموس )ت اإلمبراطوررسل أليذا  ؛مكانة كبيرة عند إمبراطورىا 

م وتمكن 4439ىـ/934جيشًا كبيرًا ، واستطاع إنزال ىزيمة ساحقة بالقوات النورمندية سنة 
صبحت حربًا أية ، و راضي التي احتمتيا القوات النورمندالجيش البيزنطي استرجاعو جميع األ

، واستمر ىذا العداء بين الطرفين وظل النورمان يحاولون  (99)نة بين الطرفينممفتوحو ومع
لماني ىنري تدمير اإلمبراطورية البيزنطية ، وحين انتقل العرش النورمندي إلى اإلمبراطور األ
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راىية ك أيضاً ىو  السادس عن طريق زوجتو األميرة النورمندية وريثة العرش ، فورث
لمان القديم لمبيزنطيين . وكان ىنري يطمع في التربع عمى البيزنطينين ، فضبًل عداء األ

وقفت أالتي  ةالعرش البيزنطي ،  فأعد حممة كبيرة لمياجمة القسطنطينية لوال وفاتو المفاجئ
م ( الذي تربع عمى 4203ىـ/ 401. وقد حاول فيمب السوابي ) ت (40) تنفيذ ىذه الحممة

ن يستولي عمى أم ، 4497ىـ /998خيو الممك ىنري السادس سنة ألماني بعد وفاة األالعرش 
الزواج طريق  عن يأالعرش البيزنطي . ولكن بطريقة اخرى تختمف عن الحمبلت العسكرية 

( وعن ىذه المعاهدة السياسيةو ما يعرف بـ )أ الحاكمة البيزنطية سرةاأل من احدى بنات
 . (44) الى االلمان  في يوم ماالطريقة يؤول عرش بيزنطة 

 الصراعات البيزنطية الداخمية ودورها في تدمير القسطنطينية:
كبر في الصراعات والنزاعات الداخمية من اجل تولى العرش البيزنطي الدور األ أدت

وربا ، وذلك عندما وصمت أسقوط  القسطنطينية وتدميرىا عمى يد الصميبين القادمين من 
 ،صبحت قواتيم  عمى مقربة من العاصمة البيزنطية أنورمان عمى سالونيك و خبار استيبلء الأ

م( . 4439ىـ/ 934ندرو نيكوس )تأالبيزنطي  اإلمبراطورىالي وثارت عمى فسخطت األ
( الذي  إسحاق الثاني وكان من تزعم ىذه الثورة رجل يدعى إسحاق إنجموس المعروف ب)

غياب الممك عن العاصمة ، وحين عاد الممك اندرو ثناء أ فياستولى عمى العرش البيزنطي 
 . (42)م4439ىـ/934نيكوس إلى العاصمة دفعو إسحاق الثاني إلى الجماىير فمزقتو إربًا سنة

 مبراطورم( شقيقو اال4244ىـ/407م ، خمع الكسيوس إنجموس )ت4499ىـ/992وفي سنة 
ما بعد بالكسيوس الرابع إسحاق وسمل عينيو واودعو السجن مع ابنو الصغير الذي لقب في

ن فر االبن الكسيوس الرابع عمى أ. ولم يمبث  (48)م(، واعتمى العرش مكانو4201ىـ/ 400)ت
وربي  ضد عمو م  ، ولجأ إلى  طمب النصرة من الغرب األ4204ىـ/993سنة  ةمتن سفين

مي . وىكذا تطور الصراع الداخ(41)إسحاق إنجموسالمبراطور الذي اغتصب العرش من والده ا
وربي ، وبذلك ميدوا ين بالغرب األيدى إلى استعانة البيزنطينأعمى العرش بشكل كبير و 

سقاط عاصمتيم بشكل غير مباشر ، فذىب الكسيوس الرابع إلى صقمية وبعدىا إلى إلالطريق 
م( وطمب تأييد البابا 4244ىـ/448روما ، إذ التمس مقابمة البابا اينوسنت الثالث )ت 

ن ىذه المقابمة لم تحقق لؤلمير ما أبيو  المغتصب ، إال أاستعادة عرش  جلأومساعدتو من 
يقتو فميب قإليو من مساعدة ، وما إن خرج من عند البابا حتى توجو إلـى زوج ش يكان يرم
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عادة عرش  مير وعندما وصل ىذا األ ، (49)بيو اليوأالسوابي ممك المانيا ، لطمب نصرتو  وا 
ب من قبل شقيقتو وزوجيا الممك فيميب وطمب من  الممك فيميب مساعدتو في يقوبل بالترح

لحممة صميبية  جديدة يعد ليا في  اً ن ىناك إعدادأإعادتو إلى العرش . فأخبره الممك فميب 
ن قائدىا ابن اخت الممك فيميب وىو الماركيز بونيفيس  مير ألوف مونتفرات وطمب اأإيطاليا وا 

جل تغيير وجية أن يساعده في التأثير المباشر عمى ابن اختو من أيب الكسيوس من الممك فيم
ىذه الحممة صوب القسطنطينية بداًل من ببلد الشام ، مقابل مساعدتيم في الحمبلت الصميبية 

موال واليدايا الكبيرة التي سوف تدفع ليم بعد إعادتو إلى العرش حقة  فضبًل عن األبلال
فميب السوابي ىو الوسيط والضامن بين الطرفين ، فحصمت . ويكون الممك  (44)البيزنطي 

 (47)يـة ىذه الحمـمة صوب القسطنطينية، وتــم تغير وج االقتراحمراسبلت عدة واتفـاق عمـى ىذا 
وربي عمى القسطنطينية اليجوم الصميبي األ أم بد4208ىـ/ 400، فـــي سنة  (47)القسطنطينية

درتو عمى صد ومواجية ىذه القوات الغازية اليائسة تأكد لمممك البيزنطي عدم ق ةمقاومال، وبعد 
 (43)تباعو المخمصين أمع عدد من  كل ما يستطيع حممو وىرب ليبلً و موالو ومجوىراتو أفجمع 

إسحاق  اإلمبراطورالسابق إسحاق إنجموس من سجنو ، وعندما عجز  اإلمبراطورخرج أ. و 
مير الكسيوس الرابع منيم األالكسيوس عن الوفاء بما اتفقوا عميو سابقًا طمب  ميروابنو األ
ثناء ذلك اندلع أموال ، وفي ن يميموه الوقت الكافي لجمع األأبيو ، أصبح ممكًا مكان أالذي 

وربيين الغرباء في غضبيم تدخل األأالذين  القسطنطينيةالصراع بين الطرفين  المقيمين في 
دد كبير من المنازل حرق عأببلدىم ، وجرت عدة مناوشات واشتباكات داخل القسطنطينية و 

الكسيوس الرابع  اإلمبراطورحس أطفال ، فسواق وقتل عدد كبير من الرجال والنساء واألواأل
معاممتو تتغير اتجاه الصميبين ومن جاء معيم من  تبكره  ونقمة شعبو من الصميبين ، فأخذ

.  (49)فق عمييا سابقًا رزاق التي اتموال واألمن األ البلتينيين ، حتى إنو لم يعد يدفع الييم شيئاً 
كثر إلى درجة القطيعة في أكثر فأالبيزنطي  واإلمبراطورفأخذ الصراع يشتد بين الصميبين 

، فتذمر الشعب البيزنطي من ىذه  (70)نيم ىددوا الممك البيزنطي داخل ببلطوأالعبلقات لدرجة 
ودعوه في السجن ونصبوا مورز أوقبضوا عميو و  ،اإلىانة وثار عمى ممكيم الكسيوس الرابع 

يا صوفيا وباعتبلء الكسيوس آافولوس )الكسيوس الخامس( إمبراطورًا بداًل عنو في كنيسة 
مل لمصميبين في الحصول أم ، لم يعد ىناك 4201ىـ/ 404الخامس لمعرش البيزنطي سنة 

عمى السابق ) الكسيوس الرابع( . فقرروا اليجوم  اإلمبراطورعمى ما اتفق عميو مع 
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 يدييم ونظرأمبلكيا وثرواتيا وكل ما يقع بين أم ، ونيب كل 4201ىـ/404القسطنطينية سنة 
قون ر طفال ويحخذوا  يقتمون ببل رحمة الرجال والنساء واألأفياجموا المدينة و  .(74)عينيمأ

يدييم فعاثوا الفساد الدمار أوينيبون كل شيء حتى الكنائس التي ىي دور لمعبادة لم تسمم من 
ن لو كانت أ ن )و بًل عن السمب والنيب والحرق . حتى تمنى البيزنطيضلخراب في المدينة  فا

، (72)( يدي الصميبينأالعاصمة البيزنطية سقطت بأيدي المسممين بداًل من سقوطها في 
وبيوتيم  مثمما فعمو  نصارىن المسممين عندما حرروا بيت المقدس لم يفعموا بالأوتذكروا 
 .(78)ىل القسطنطينية وكنائسياأن بو االوربين يو الصميب

( تعزيز الصراع واالنشقاق الصميبية الرابعةوقد كان أبرز ما نتج من ىذه الحممة )
بين مسيحي الشرق والغرب األوربي ، واحدثت شرخًا وصدعًا ال يمم وال يجبر بينيما، وأسيمت 

نييار اإلمبراطورية البيزنطية ،  ثم ادت فيما بعد الى سقوطيا عمى أيضًا في بداية اضمحبلل وا 
 م .4198ىـ/397يد العثمانيين المسممين سنة 

 البعد الديني -2
صبح  أخذ البعد الديني في العبلقات البيزنطية الصميبية حيزًا كبيرًا حتى توسع و أ 

طماع شخصية تخفي تحت طياتو أكبر من المتوقع، إذ اتخذ الطابع الديني ذريعة لتحقيق أ
مبست رداء الدين والعقيدة ليذا اليدف المزعوم  وكان حاضرًا قبل ف،  ىداف مختمفةأجندة و أ

ولى دعا  فييا الى الحممة الصميبية األ التيم 4099ىـ /133بان الثاني سنةاور دعوة البابا 
ثناء الغزو في أحيان بأكثر من عقدين من الزمن ، وقد نما وكبر ىذا الدافع في الكثير من األ

 .(71)تيارات سياسية واقتصادية واجتماعية مختمفةوامتزج مع 
وترجع فكرة االستحواذ عمى الكنيسة الشرقية إلى البابا جريجوري السابع ،عن طريق 
دمج وصير الكنيسة األرثوذكسية الشرقية مع الكنيسة الكاثوليكية في روما وجعميا تابعة ليا ، 

إلى إمبراطور بيزنطة ميخائيل م 4078ىـ/144رسل البابا جريجوري السابع سنة أإذا 
ينبغي تجديد الوفاق القديم بين كنيسة روما ): م( جاء فييا4090ىـ/ 138السابع)ت 

، لكن دعوة البابا ىذه قوبمت بمعارضو قوية في القسطنطينية فأخذ (79)(وكنيسة القسطنطينية
خضاعيا بقوة السبلح لسمطتو بحجة حماية  نصرانيالدين ال البابا بفكرة مياجمة القسطنطينية وا 

لمانيا ىنري الرابع سنة أثم تحالف مع ممك  ،وتقديم يد العون لؤلرثوذكس ضد المسممين 
الكاثوليك  نصارأتحت زعم حماية الكنيسة الشرقية في القسطنطينية ،ودعا ، م 4071ىـ/147
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. ومع ىذا فأن (74)(جميع توقعاتنا ، لكي تنالوا في السماء مجدًا يتجاوز قاتموا بجرأة) :قائبلً 
البابا جريجوري السابع لم يكن صادقًا ومخمصًا في قولو وعممو بل كان يعمل عمى المخادعة 

ىدافو التوسعية الخبيثة فنجده يدعو إلى مقاتمة السبلجقة المسممين أطماعو و أوالتضميل لتحقيق 
بجاية في  مير مدينةأخرى إلى الناصر أ. ثم يرسل رسالة  (77)ويطمق عمييم تسمية الوثنين
 اً مة واحدة ما داموا يعبدون اليأفي العالم  نصارىن المسممين والأالجزائر ، كانت خبلصتيا ، 

ن الجوىر الحقيقي والرئيسي لمشروع  حرب أفبدا واضحًا ، (73)وان كان بأساليب مختمفة اً واحد
يزنطة البابا جريجوري السابع ضد السبلجقة ، ىو صير ودمج الكنيسة األرثوذوكسية في ب

عادتيا إلى حضن الكنيسة الكاثوليكية في روما وتوسيع  نفوذ واتباع الكاثوليكية والسيطرة  وا 
ن تظاىر بغيرأعمى ثروات و  ذلك . ولكن مشروع جريجوري  مبلك الكنيسة األرثوذوكسية وا 

لماني ىنري الرابع األ اإلمبراطورىذا لم يكتب لو النجاح بسبب اشتغال البابا بالصراع مع 
م 4099ىـ/133مر حتى سنة فأجل ىذا األ . (79) الذي كان حميفو ومناصره في وقت سابق

وربا  إلى الحممة الصميبية األولى في مجمع أوربان الثاني اتباعو في أعندما دعا البابا 
ضد السبلجقة المسممين ،  نصرانيكميرمونت بفرنسا ، عندما استنجد الممك البيزنطي بالغرب ال

طماعيم الخبيثة إلخضاع الكنيسة الشرقية أا والكنيسة الغربية ىذه الفرصة لتحقيق فاغتنم الباب
ما عامة الناس الذين لبوا نداء البابا وخرجوا أفي البيزنطية تحت شعار محاربة المسممين . 

طماع الشخصية إلى ميس بسبب الدافع الديني فحسب إنما بدافع األفمعيم الى ببلد الشام 
سيادىم أوربا واليروب من ظمم حكاميم و ألتي كانوا يعيشونيا في اة الفقر جانب الخبلص حال

موا إلى ىذه الحممة لمخبلص من العقوبات المفروضة عمييم ضبًل عن المجرمين الذين انض، ف
لبست لباس الدين أ، فمم تكن حممة دينية نزيية  بل كانت حممة توسعية اقتصادية اجتماعية 

ن العبلقات البيزنطية أ، ليذا نجد  (30)ورباأالذي كانوا يعيشونو في  لميروب من الواقع المزرى
و مبنية عمى رابط الدين والعقيدة بل كانت تختمف عن ذلك أالصميبية لم تكن عبلقات قائمة 

بكثير فيي قائمة عمى مبدأ االستحواذ والسيطرة والمصالح والتوسع . حتى لو كان ذلك عمى 
دعون إلييا وخير مثال عمى ذلك ما فعموه من سمب وقتل وحرق حساب الدين والعقيدة التي ي

وتخريب وتدمير ضد إخوانيم في الدين من البيزنطينين عند كل حممو صميبية عند مرورىم 
يم  ما ارتكبوه من مجازر وحشية  ضد إخوانيم في معظم جرائأباألراضي البيزنطية ، وكان 

طينية في الحممة الصميبية الرابعة اذ قتموا في بيزنطة . عندما استباحوا القسطن نصارىال
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ن أفي القسطنطينية وغيرىا ، لو  نصارىىميا فضبًل عن النيب والسمب حتى تمنى الأحرقوا أو 
يدي المسممين لما راو من حسن المعاممة عمى يد المسممين في أمدينتيم كانت قد وقعت في 

 . (34)السابق
 
 
 : البعد االقتصادي -3

وربا عمى أىم العوامل التي شجعت الصميبيين في أيعد العامل االقتصادي واحدًا من 
سيمت في تقوية العبلقات أ، و  اإلسبلميالقيام بالحمبلت الصميبية المتكررة عمى ببلد المشرق 

خرى إلى حد أ ةوربا  تارة وكذلك في توتيرىا تار أبين البيزنطينيين والصميبيين القادمين من 
سيمت في رسم مساره أىم العوامل التي أالصراع المسمح . إذ كان العامل االقتصادي من 

قوى أثره ونتائجو أ، فكان  نصرانيوربي في العالم الوخط العبلقة بين البيزنطيين والغرب األ
ىذه غمب أىم من العامل الديني الذي اتخذت جميع الحمبلت الصميبية شعارًا السمو ، فنجد أو 

العبلقات قائمة عمى مبدأ االستحواذ والسيطرة والتسمط والرغبة الجامحة عمى انتزاع ونيب ما 
و توجو ىذه أخبلق ، فمم تحكم خرين حتى لو كان عمى حساب الدين والقيم واأليدي اآلأفي 

مور ، وسط عالم و دينية او حاالت إنسانية بل تجردت من ىذه األأخبلقية أي قيم أالعبلقات 
ركين في ىذه تلشيوات والجشع وحب المال والتممك ولم تقتصر ىذه الصفة عمى المشا

يضًا ، فنجد أمراء بل تعداىم إلى رجال الدين والكنيسة أو أالحمبلت من مموك ورجال مقاتمين 
ودة عند بعض قادة الحمبلت الصميبية منذ جاالستيبلء عمى القسطنطينية كانت مو   ةن فكر أ

رون بعين الحسد ظمراء من قادة الحمبلت الصميبية ينولى ، فكان األاألالحممة الصميبية 
ن أسواقيا ، ويرى أالدىشة إلى الكنوز الموجودة في كنائس العاصمة البيزنطية وقصورىا و و 

البيزنطي الكسيوس . قد  اإلمبراطورن ألدرجة  يمن يكون من نصيبأىذا الثراء العظيم يجب 
 .  (32)صدور الصميبين فنزعج منيا كثيرًا  ثة التي كانت تمؤلفكار الخبيحس وعمم بيذه األأ

ما فكرة الغدر وعدم الثقة فكانت حاضرة عند البيزنطينيين فمم يكونوا يثقون بالصميبين أ
وربا ، إذ كانوا عمى الدوام يخشون من غدرىم  ويتحوطون منيم ، ففي الحممة أالقادمين من 

البيزنطي كان شديد االنزعاج عندما سمع  اإلمبراطورم . نجد 4417ىـ/912الصميبية الثانية 
لمان عمييا ، ثم لمانية وشرع بتحصين جميع ثغور المدينة خشية ، اعتداء األبقدوم القوات األ
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ن يقسم عمى عدم المساس بالممتمكات أوطمب منو  ،لماني كونرد ممك األالى ال ةرسل سفار أ
لماني وجيشو بيذا االتفاق ولم يمتزم الممك األ . (38) والمصالح البيزنطية ، فستجاب لذلك

لمانية بنيب القرى البيزنطية بعدما اجتازوا وبدأت المشاكل من جديد عندما قامت القوات األ
رسل قوة عسكرية بيزنطية ترافق أالبيزنطي نفسو  اإلمبراطورن مدينة صوفيا ، إلى درجة ا

لمان إلى خارج حدود الدولة البيزنطية ، لمحفاظ عمى ممتمكات لماني حتى يخرج األالجيش األ
 . (31)راضي البيزنطيةي اعتداء جديد عمى األأدولتو ورعاياه ولمنع الجيش االلماني من  
العامل  عملالبيزنطي عمانوئيل استالمبراطور ن اأوىناك من المؤرخين من يرى 

لماني في الحممة عن الحيمة والمكر لمضغط عمى الجيش األ االقتصادي كوسيمة ضغط فضبلً 
 الصميبية الثانية .

ن المواطنين أمر بخمط ما يباع من الدقيق بالجير و أ اإلمبراطور)  فقيل ان :
، وكذلك الحال نفسو (39)(من الوزن المعتاد قل وزناً ألمان بعممه تعامموا مع األ  البيزنطيين

المتكررة عمى المزارع   اعتداءاتيمن أكان مع القوات الفرنسية المشاركة في الحممة الثانية فنجد 
مر بغمق أالبيزنطي عمانوئيل إلى اصدار  اإلمبراطورسواقيم . دفعت أوالمواطنين وممتمكاتيم و 

مر بنيب المنطقة أ اصدرسواق التي تمد الفرنسيين بالمؤن . مما دفع الممك الفرنسي الى األ
ترفض التعامل معيم ، ولم تنتو ىذه المشكمة بين والتي مر بيا القوات الفرنسي تالتي 

البيزنطي عمانوئيل  اإلمبراطورمام أن حضر الممك الفرنسي أوالفرنسيين إال بعد  البيزنطيين
البيزنطي  اإلمبراطورن يتعيد أقديم يمين والوالء والطاعة لئلمبراطور مقابل جبر عمى تأو 

 اً حقادأد مشاكل و ليذا فإن الضغط االقتصادي والتنافس التجاري ول   . (34)األسواقبإعادة فتح 
من شعورىم بالوالء لمكنيسة  كثر كثيراً أعمق و أ البيزنطيينوربا و أكبيرة بين صميبيي 

ول المساىمين بالحمبلت الصميبية قد عقدوا معاىدات أبنادقة الذين كانوا ، فنجد ال(37)والدين
م ضد 4202ىـ/ 999تجارية مختمفة تطور فيما بعد إلى تحالف مع الممك العادل سنو

البيزنطي الذي حرم البنادقة  اإلمبراطورمن  البيزنطي بدافع االنتقام ورد االعتبار اإلمبراطور
، ( 33)من االمتيازات التجارية التي حصموا عمييا سابقًا ومنحيا لمنافسييم من جنوه والبيارنو

ول عمى ما يبدو في ىذه العبلقات إذ نجد ذلك ليذا فإن العامل االقتصادي كان المحرك األ
عدت سمفًا ضد أي كانت قد واضحًا وجميًا من خبلل تغير وجية الحممة الصميبية الرابعة الت

، وما فعل ىؤالء  اإلسبلموتوجيييا نحو القسطنطينية بداًل من ديار  اإلسبلميةالببلد 
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عمى يم في الدين داخل القسطنطينية وما حوليا ، نن من نيب وسمب وقتل ضد إخواو الصميبي
ن قادة أ المعارضة الشديدة من البابا عمى ىذا التصرف المرفوض من قبمو ، إالمن رغم ال

الحممة الرابعة من االمراء والنببلء لم يصغوا إلى رجال الدين والكنيسة ، بل انصتوا إلى 
طماعيم ومصـالحيم الشخصية ومنافعيم االقتصادية والمادية حتى لو كان أصوت جشعيم  و 

ن ينتظرون يمراء الصميبياذ كان القادة من المموك واأل ، (39)ذلك عمى حساب دينيم ومعتقدىم
ن الشرق وما فيو من أالبيزنطية فيرون  اإلمبراطوريةعمى ثروات  الفرصة المبلئمة لكي ينقضو ا

  (90) نظرىم المحدودة والقاصرة وجيةلئلمبراطورية  البيزنطية عمى حسب  ثروات كمو تابع
 البعد االجتماعي  -4

إن االختبلف الشاسع والكبير بين المجتمع البيزنطي في الشرق والمجتمع االغربي في 
و إخفائيا ميما أي طرف تجاىميا أوربا ولدييم الكثير من االحتقان والمشاكل التي ال يستطيع أ

ن تظاىر كل طرف بغير ذلك ، فإن ىذا الخبلف الثقافي كانت الظروف واأل حداث ، وا 
مثمة كثيرة عمى بينيم . واأل يسيرول حدث أمى السطح ويظير جميًا عند واالجتماعي يطفوا ع

 . ذلك ال يمكن حصرىا جميعًا في ىذا البحث المتواضع
قل منيم تحضرًا أوربا أن صميبيي أىل بيزنطة أفمن وجيت النظر البيزنطية يرى 

ن الشعب أ، لدرجة  ميما امتد الزمنليو و يصموا إلى ما وصموا إأن يباروىم أوال يمكن  ةً وثقاف
( بقيادة نقفور عندما قبمت بالزواج من شارلمان ممك الفرنجة يرينالبيزنطي ثار عمى ممكتيم )إ

ن يؤول حكم بيزنطة إلى ىؤالء أىبًل لمزواج من ممكتيم ، وخشوا أنو  ليس أن و نيم ير ، أل
كومنين . وخير دليل عمى ذلك وصف البيزنطي عمانوئيل  متحضرينالالفرنجة غير 
شداء ليس أ، فيم رجال قتال  (94) رض ببلدهأعندما دخموا  ( الرعاع لمان ب)الصميبيين األ

 .  (92) شيء واإلنسانيةليم في الحضارة والثقافة 
ن البيزنطينيين أوربا فإن نظرتيم تختمف ، إذ يرون أنظر صميبيي  ةما من وجيأ

موال في ن ىذه األأخنثون، ويرون نيم مترفون مخادعون  ومأمثقفون ومارقون عن الدين، و 
. وىذا االختبلف (98)ورباأن تكون من نصيب الصميبيين القادمين من أبيزنطة وكنائسيا يجب 

 . (91)بداً أن يتحدوا تحت ظمو أالكبير بين الطرفين اليمكن 
 النتائج
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منذ نشأة  العالقات البيزنطية الصميبيةىذا الموسوم ) ناكتابة بحث من ناانيين أبعد 
ن أرجو من اهلل تعالى نالذي و (  نهاية الحممة الصميبية الرابعة الىاإلمبراطورية البيزنطية 

بالكثير من المعمومات التاريخية الميمة التي تفيد القارئ والباحث في دراسة  ناحطأكون قد ن
ا تم عرضو من وربيين( ومالعبلقة بين )البيزنطينيين والصميبيين األبيان التاريخ  ، من خبلل 

ن العبلقات التي أحداث تاريخية عمى مر العصور المختمفة ، إذ تبين من خبلل ىذه الدراسة أ
عدتربطيم في مختمف الجوانب وال اجتماعية  أم يةم اقتصادأة ديني أم ةكانت سياسيأ، سواء  ص 

النتائج وأثرىا في تغيير مجرى التاريخ عمى مر العصور ، فتوصمت الدراسة إلى مجموعة من 
 ىميا.أالتي كان من 

الرومانية  اإلمبراطوريةصل وليدة من رحم البيزنطية ىي في األ  اإلمبراطوريةن أ -4
حد ىذين الشطرين ىو أالتي كانت في روما ، ثم انشطرت عنيا إلى شطرين كان 

الرومانية االمبراطورية م )األ اإلمبراطوريةعظم من أاإلمبراطورية البيزنطية ، التي كانت 
راضي اإليطالية كانت تابعة كثر تأثيرًا في مجرى التاريخ حتى إن قسمًا كبيرًا من األأ( و الغربية
 قوام البربرية .الرومانية الغربية عمى يد األ اإلمبراطورية، بعد سقوط  اإلمبراطوريةليذه 

( لغربيالشرقي وا)نصرانين العبلقات التي كانت تحكم العالم الأ ثبتت الدراسةأ -2
ولم تكن قائمة ، قبل الحروب الصميبية بعقود ، كانت قائمة عمى مبدأ السيطرة واالستحواذ 

 و نصرة الدين .أساس الدين والعقيدة أعمى 
ن الغرب الصميبي كان عمى الدوام طامعًا في السيطرة عمى أوضحت الدراسة أ -8

البيزنطية ونيب كنوزىا ، ويبدو ىذا واضحًا من خبلل محاولة  شارلمان الزواج  اإلمبراطورية
تحت حكم شارلمان عن  اإلمبراطوريةمن الممكة البيزنطية إيرين لغرض توحيد وضم ىذه 

 .طريق الزواج والمصاىرة 
ن العبلقات التي كانت بين البيزنطينيين والصميبيين قائمة عمى أظيرت الدراسة أ -1

البيزنطي بالبابا  اإلمبراطورخر، منذ استنجاد والحذر وعدم الثقة والمصداقية بالطرف اآلالشك 
ن االمبراطور البيزنطي كان قد ندم عمى مناشدتو لمبابا في طمب أ، إذ نجد   وربان الثانيأ

النصرة ، عندما وصمت جحافل الجيوش الصميبية إلى مشارف العاصمة البيزنطية ، إذ نجد 
لم يسمح لتمك القوات بالدخول إلى القسطنطينية بدافع الحذر والخوف   مبراطوراإلن ىذا أ

 والخشية من ىذه القوات عمى العاصمة البيزنطية .
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ن البعد الديني في العبلقات البيزنطية الصميبية ما ىو إال أتوصمت الدراسة  -9
تخدمو عمى حسب طماع ونوايا خبيثة لكبل الطرفين يسأتتستر وراءه  غطاءً و شعار مرفوع 

إليو ، إذ نجد معظم الحمبلت  وحاجتو ومصمحتو الشخصية ويتخمى عنو متى ما انتيت الحاج
في الشرق ضد  نصارىجل نصرت إخوانيم الأالصميبية كانت قد رفعت الشعار الديني ، من 

القتل بإخوانيم  بدأوا بوول ما أن ىؤالء الصميبين أالمسممين السبلجقة ، في حين نرى 
من سكان الدولة البيزنطية عند مرورىم بيا ، فضبًل عن قياميم بالقتل والسمب  ارىنصال

حراق العاصمة البيزنطية ثناء اقتحام القسطنطينية في الحممة الصميبية الرابعة ، أ في والنيب وا 
 ىل ممتيم .أعندما غيروا طريق ىذه الحممة من التوجو لقتال المسممين إلى القسطنطينية لقتال 

 البيزنطيينخرى في العبلقة التي تربط بعاد األمب البعد السياسي عمى األغ -4
عمى  تمراء والمموك الصميبين  كانواأل البيزنطيينبالصميبين إذ نجد الصراعات القائمة بين 

 ةً لمان وممكيم تار والنورمان تارة ، ثم بعدىا مع األ البيزنطيينشدىا ، فيشتد الصراع بين أ
ين وغيرىم من الصميبين إلى ما النياية لو من التوتر في العبلقات خرى ثم مع الفرنسأ

مراء والمموك البيزنطي كان عمى الدوام يعمل عمى إجبار األ اإلمبراطورالسياسية ، حتى إن 
معارضة بعضيم عمى  من رغمعمى الوالقادة الصميبيين عمى تقديم يمين الطاعة والوالء لو 

 ىذا اإلجراء المذل .
بعد في العبلقات التي أخذ منحى أقتصادي كان قد ن البعد االأثبتت الدراسة أ -7

ن عمى حساب اخوانيم في اكو تربط الطرفين عن طريق العامل االقتصادي والتجاري، حتى ل
 اإلمبراطوريةول حممو احتبلل أمراء الصميبيين حاولوا منذ الدين والعقيدة فنرى بعض األ

والرغبة في السيطرة عمى ممتمكاتيا وثرواتيا  اإلمبراطوريةحسد ليذه البيزنطية ، وذلك بدافع ال
البيزنطي قد عمل في احيان كثيرة عمى إخضاع المموك  اإلمبراطورن أعمى الدوام  كذلك نجد 

مراء والقادة الصميبيين ،عن طريق استعمال العامل االقتصادي كعامل ضغط عمييم  واأل
بين ىؤالء ، حتى كان سببًا في سقوط القسطنطينية في صل في التعامل فضبًل عن كونو األ

 جل السيطرة عمى ثرواتيا وممتمكاتيا .أالحممة الصميبية الرابعة ، من 
ما محاولة الكنيسة الغربية في روما ضم واحتواء الكنيسة الشرقية في أ -3

ىدف  ىم ما امتازت بو تمك العبلقات عمى مر العصور ، إذ كانأالقسطنطينية ، فيو من 
 البابا في روما السيطرة عمى الكنيسة األرثوذكسية في بيزنطة . ةً الصميبيين وخاص
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كان ن البعد االجتماعي واالختبلف الفكري والثقافي واالختبلف الطبقي أنجد  -9
حاضرًا عمى مر العصور في ىذه العبلقات ، فنرى فرقًا شاسعًا في نظرة كل طرف إلى 

 خر .تقميل من شأن الطرف اآلالويعمل عمى  خر ، وكل طرف يصغرالطرف اآل
اثبتت الدراسة ان الحمبلت الصميبية القادمة من اوربا ، كان ىدفيا االساس  – 40

ىو تخميص اوربا من اعمل السمب والنيب والقتل التي كانت  منتشرة في معظم ارجاء اوربا ، 
فضبًل عن اليروب من وتصدير المجرمين وقطاع الطرق الى ببلد المشرق لمتخمص منيم ، 

سوء االوضاع االقتصادية من فقر وجوع وحرمان فضبًل عن المشاكل االخرى التي كانت 
 سائدة في اوربا .   

  االحاالت
 

                                                 

الرومانية ، ترجمة وتقديم: جوزيف نسيم يوسف،) مؤسسة شباب  اإلمبراطورية( ريتشارد ا. ساليفان، ورثة 4) 
؛ محمود سعيد عمران ، معالم تاريخ 19م( ، ص4939ه/4104الجامعة ، اإلسكندرية ، مصر:

  .48ببل ت( ، ص :، مصر اإلسكندريةالبيزنطية ، ) دار المعرفة الجامعة ،  اإلمبراطورية
، ) مؤسسة عين لمدراسات والبحوث 4الدين والسياسة ، ط( رأفت عبد الحميد ، بيزنطة بين الفكر و 2)

 . 23م ( ، ص4997ه/4143االجتماعية ، القاىرة ، مصر: 
م ( ، 4999ه/4144، سوريا : ) دمشق ( سييل زكار، موسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصميبية ،8)

  . 98، ص 8ج
 . 49البيزنطية ، ص اإلمبراطورية( محمود سعيد ، معالم تاريخ 1)
 . 91، ص  8( سييل زكار، موسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصميبية ، ج9)
 . 48( محمود سعيد ، معالم تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية ، ص4)
 . 98، ص8( سييل زكار، موسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصميبية ،ج7)
) دار الثقافة ، بيروت ، لبنان :  ، 4طم ( ، العرب في صقمية ، 2008ىـ/ 4121حسان عباس ،) تإ( 3)

 . 84-80م ( ، ص4979ىـ / 4899
البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان ، ) دار النيضة العربية ،  مراطوريتاناإل عفاف سيد صبرة ،( 9)

 . 447م ( ، ص 4932ىـ /4102القاىرة ، مصر : 
 . 48.2البيزنطية ،صمبراطورية اال( محمود سعيد ، معالم تاريخ ا40)
 447البيزنطية والرومانية الغربية ، ص اإلمبراطوريتانعفاف سيد صبرة ، ( 44)
 447زنطية والرومانية الغربية ، صيالب اإلمبراطوريتانعفاف سيد صبرة ، ( 42)
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، ) دار  4م ( ، تاريخ الرسل والمموك ، ط922ىـ / 840الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد ، ) ت ( 48)
 . 449، ص  1م ( ، ج 4934ىـ / 4107العممية ، بيروت ، لبنان :  الكتب

م ( ، 4200ىـ / 997بو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ، ) ت أابن الجوزي ، جمال الدين ( 41)
مم ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا  و مصطفى عبد القادر عطا ، المنتظم في تاريخ المموك واأل

 . 483، ص  9م ( ، ج 4992ىـ / 4142العممية ، بيروت ، لبنان : ، ) دار الكتب  4ط
لياس شاىين ، ) دار التقدم ، موسكو، روسيا : إميخائيل زوريوف ، الصميبيون في الشرق ، ترجمة : ( 49)

 82م ( ، ص4934ىـ / 4107
ولى ة األ؛ جونثان ديمي سمث ، الحممة الصميبي 82ميخائيل زوريوف ، الصميبيون في الشرق ، ص( 44)

، ) الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  8وفكرة الحروب الصميبية ، ترجمة : محمد فتحي الشاعر ، ط
 14م ( ، ص4999ىـ /4120القاىرة ، مصر : 

 . 82( ميخائيل زوريوف ،الصميبيون في الشرق ،ص47)
من الحروب ؛ كمود كاىين ، الشرق والغرب ز 82ميخائيل زوريوف ، الصميبيون في الشرق ، ص (43)

م( ، 4999ه /4144، ) سينا لمنشر، القاىرة ، مصر: 4حمد الشيخ ، طأالصميبية ، ترجمة : 
 . 97ص

م( ، 4282ه/ 480بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ، )تأثير، ابو الحسن عمي بن ( ابن األ49)
،) دار الكتاب العربي، بيروت ، 4، تحقيق : عمر عبد السبلم التدمري، ط الكامل في التاريخ

حمد أبو عبد اهلل محمد بن أ؛ الذىبي ، شمس الدين  228، ص 3م ( ، ج4997ه/4147لبنان:
ووفيات المشاىير واالعبلم ، تحقيق: عمر عبد  اإلسبلمم ( تاريخ 4817ه/713بن عثمان ، ) ت
 .44، ص24م ( ،ج4998ه/4148لبنان : تاب العربي، بيروت ، دار الك ،)2السبلم التدمري، ط

 .87( ميخائيل زابوروف ، الصميبيون في الشرق ، ص 20)
خرون، الوطن العربي والغزو الصميبي ، ) دار الكتب لمطباعة والنشر جامعة آ( خاشع المعاضيدي ، و 24)

 80م( ، ص4934ه/4104، العراق:  الموصل ، الموصل
 .80ي، الوطن العربي والغزو الصميبي ، ص( خاشع المعاضيد22)
؛ محمود سعيد عمران ، تاريخ الحروب الصميبية  14( ميخائيل زابوروف ، الصميبيون في الشرق ، ص28)

 .29، مصر : ببل. ت( ، ص اإلسكندرية)  دار المعرفة   الجامعة ،   م ،4099-4294
 14( جوناثان ريمي ، الحممة الصميبية االولى ، ص21)
، ) مكتبة الخانجي  1، ط ندلسفي األ اإلسبلمم ( ، دولة 4939ه/4104( محمد عبد اهلل عنان ، ) ت 29)

 .102، ص2م ( ، ج4997ه/4147، القاىرة ، مصر: 
 . 84( خاشع المعاضيدي ، الوطن العربي والغزو الصميبي، ص24)
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، )دار الفارابي ، 4ة ، طىا العرب ، ترجمة: عفيف دمشقيآمين معموف ، الحروب الصميبية كما ر أ( 27)
 . 24م ( ، ص4939ىـ/4140بيروت ، لبنان :

م( ، قصة الحضارة ، تقديم : محيي الدين 4934ىـ/4104( ول ديورانت ، وويميام جيمس ديورانت ، )ت23)
ىـ / 4103صابر ، ترجمة : زكي نجيب محمود واخرين ، ) دار الجبل ، بيروت ، لبنان : 

 . 242، ص 41م ( ، ج4933
( سعيد عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصميبية صفحة مشرقة في الجياد العربي في العصور الوسطى ، 29)

؛  قاسم  88، ص4م  ( ، ج4974ىـ/4894،) مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ، مصر :  8ط
شر ، ، ) المؤسسة العربية لمدراسات والن4عبدة  قاسم ، اثر الحروب الصميبية في العالم العربي ، ط

 424م ( ، ص 4937ىـ/ 4103بيروت ، لبنان : 
، ) الزىراء لؤلعبلم العربي ، القاىرة ، 8خبار السنية في الحروب الصميبية ، ط( سيد عمي الحريري ، األ80)

 . 27م  ( ،  ص4939ىـ/   4104مصر :
ار السنية في خب؛ سيد عمي الحريري ، األ 82( خاشع المعاضيدي ، الوطن العربي والغزو الصميبي، ص84)

 . 27الحروب الصميبية ، ص
 . 27( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص82)
 . 81( خاشع المعاضيدي ، الوطن العربي والغزو الصميبي، ص88)
لمغزو الصميبي حتى معركة حطين ،)  اإلسبلمية( محمد فياض حمادي الزوبعي ،المقاومة العربية 81)

جامعة بغداد ، العراق :  دمة الى مجمس كمية التربية ابن رشد ،طروحة دكتوراه غير منشوره مقأ
 .13م (، ص2008ىـ/4128

بو أشياب الدين  سطنبول عمى البر الشرقي منيا ، ياقوت الحموي ،إعمال أمن  ةىي مدينة تركي ( نيقيو :89)
لبنان :  دار صادر، بيروت ، م( ، معجم البمدان ، )4223ىـ/424اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت  عبد

 . 888، ص 9ج ( ، م4999م/4144
م( ذيل تاريخ دمشق ، تحقيق: 4440ىـ/ 999سد بن عمي بن محمد )ت أ( ابن القبلنسي ، حمزة بن 84)

 249، ص م (4938ىـ/4108 حسان لمطباعة والنشر، دمشق ، سوريا :إ، ) دار 4سييل زكار، ط
 . 81، ص  ؛ خاشع المعاضيدي ، الوطن العربي والغزو الصميبي

 . 144، ص 3( الكامل في التاريخ ، ج87)
،  اإلسكندريةم ، ) دار المعرفة الجامعية ، 4294 - 4099( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية 83)

 . 23مصر : ببل . ت ( ، ص
 . 23خبار السنية ، صسيد عمى ، األ( 89)
 . 23خبار السنية ، ص( سيد عمى ، األ10)
 74الحروب الصميبية ، ص( محمود سعيد ، تاريخ 14)
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 77محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( 12)
 74( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص18)
 . 409 -407( سعيد عبد الفتاح ، الحركة الصميبية ، ص11)
 79-73محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( 19)
 . 79( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص14)
 . 30-79( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص17)
 . 31( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص  13)
 . 31( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص  19)
 . 31محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص  ( 90)
 . 31محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص  ( 94)
 . 39-31ود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( محم92)
 . 444، ص2( سعيد عبد الفتاح ، الحركة الصميبية ، ج98)
 . 34( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص91)
 . 400-99محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( 99)
 . 400محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( 94)
 . 400 -93تاريخ الحروب الصميبية ، ص  ( محمود سعيد ،97)
 . 400( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص 93)
سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ومسئولية انحرافيا ضد القسطنطينية ، ) دار المعارف ، القاىرة ، إ (99)

 . 49-43، ص م (4939ىـ/ 4104مصر :
 . 49-43الرابعة ، صسمت غنيم ، الحممة الصميبية إ( 40)
 . 49سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 44)
 . 17سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 42)
 . 17سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 48)
 . 17سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 41)
 . 17سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 49)
 . 77صسمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، إ( 44)
 . 73 -77سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 47)
 . 92سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 43)
 . 91سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ (49)
 . 92 -91سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 70)
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 . 94سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 74)
 . 397 -394،  ص2( سعيد عبد الفتاح ، الحركة الصميبية ،ج72)
 . 397، ص2( سعيد عبد الفتاح، الحركة الصميبية ،ج78)
 . 84( ميخائيل زابوروف، الصميبيون في الشرق، ص71)
 . 24( خاشع المعاضيدي، الوطن العربي والغزو الصميبي، ص79)
 . 84-80ميخائيل زابوروف، الصميبيون في الشرق، ص( 74)
 . 84ميخائيل زابوروف، الصميبيون في الشرق ، ص( 77)
 . 84( ميخائيل زابوروف، الصميبيون في الشرق ، ص73)
 . 82( ميخائيل زابوروف، الصميبيون في الشرق ، ص79)
 . 22( خاشع المعاضيدي، الوطن العربي والغزو الصميبي،ص30)
 . 397،ص  2الفتاح ، الحركة الصميبية ،ج ( سعيد عبد34)
 . 23( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص 32)
 . 74( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص38)
 . 77 – 74( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص31)
 . 79( محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص39)
 . 39-31الحروب الصميبية ، ص( محمود سعيد ، تاريخ 34)
 . 22( خاشع المعاضيدي، الوطن العربي والغزو الصميبي، ص37)
 49-41سمت غنيم، الحممة الصميبية الرابعة ، صإ( 33)
سمت غنيم ، الحممة الصميبية الرابعة ، إ؛  397 – 394، ص 2( سعيد عبد الفتاح، الحركة الصميبية ،ج39)

  94ص
 . 82-84الصميبيون في الشرق ، ص( ميخائيل زابوروف ، 90)
 . 447البيزنطية والرومانية الغربية ، ص اإلمبراطوريتانعفاف سيد صبرة ، ( 94)
 . 74محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( 92)
 . 23محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( 98)
 . 23محمود سعيد ، تاريخ الحروب الصميبية ، ص( 91)
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