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 أواًل: إمارة الخىا:
وقػنية و ىخقمة ومخعر وبمغػا نيخ العاصي  بعج أن نجح الرميبيػن في الديصخة عمى نيقية

واصمػا تقجميع باتجاه بالد الذام فبمغػا مجيشة انصاكية وضخبػا عمييا الحرار أما بمجويغ فقج 
انفرل عغ الجير الخئيذ عشج عيشتاب وتػجو إلى الذخق فبجأ برخاع مع تشكخد عمى الديصخة 

ي رسالة مغ ثػروس حاكع مجيشة الخىا عمى السجن في شخيقيسا إلى أن وصمت بمجويغ البػلػن
 . (1)ه844الحي سيصخ عمى السجيشة بعج أن كانت خاضعة لديصخة الدالجقة وذلظ سشة 

تقع مجيشة الخىا عمى نيخ الفخات شسال غخب سػريا عمى الصخيق بيغ السػصل وحمب وحاكسيا 
وكان مكخوىًا مغ قبل رعاياه االرمغ الحي يتبعػن السحىب السيغ  ثػروس الحي يجيغ باالرثػذكدية

فيد بتي لع يكغ لثػروس وريث وبعج سساعو بانترارات  في اسيا الرغخى راسمو لمقجوم لمخىا 
وتبشى ثػروس بمجويغ   فاصبح االخيخ وريثًا لثػروس ومذاركًا لو في حكع الخىا اضافة الى ان 

لى مخاسمة بمجويغ البػلػني ىػ مداعجتو ضج الدحف االسالمي مغ االسباب التي دعت ثػروس ا
فجخل بمجيػن البػلػني   (2)بقيادة كخبغا )كخبػقا( حاكع السػصل الحي تقجم بقػاتو لشججة انصاكية

الخىا ثع مالبث ان قتل ثػروس عمى اثخ مؤامخة وبخىا مع االرمغ وبسقتل ثػروس تدمع بمجيػن 
ذ اول اماره صميبية في العالع االسالمي وىي امارة الخىا وذلظ سشة مقاليج الحكع في السجيشو واس

ه, ثغ بجأ بمجيػن يػسع نفػذ امارتو فديصخ عمى تل باشخ والخاونجان وىسا ثع اتجو الى 894
مجيشة حرشيغ مشيعيغ سيسداط وىي عمى بعج مديخة يػم الخىا فخأى حاكسيا الدمجػقي صعػبة 

  (3)ع السجيشة مقابل عذخة االف ديشار مغ الحىب فػافق بمجيػن الجفاع عشيا لحا عخض بمجيػن بي

وبجخػل بمجيػن مجيشة سسيداط سيط عمى مجيشة كان بسقجورىا ان تعتج مغ مػاصالتو ثع بعج ذلظ 
الخىا سياسة الجمج بيغ  اتبع بمجيػن في (4)تػجو الديصخة عمى حرغ سخوج ثع سيصخ عمى البيخة

يخة اراد وىي ابشة احج الدعساء االرمغ كسا انو كان يحخص عشج العشاصخ فقج تدوج بمجيػن االم
ضسو السجن االسالمية ان يحخر االسخى االرمغ مغ الدجػن التخكية وارجاع ىؤالء االرمغ الى 

   (5)عػائميع
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 ثانيًا: امارة انصاكية 
الذام  تقع انصاكية عمى نيخ العاصي, فبعج سيصخة الفخنج عمى اسيا الرغخى بجأوا باحتياج

قاصجيغ انصاكية احجث وصػل الرميبيغ الى مذارق الذام ىمعًا كبيخًا في القمػب االىالي 
وخاصة اعجادىع الكبيخة فقج خخجػا مغ مخعر بعج ان تدودوا بالساء والصعام واستػلػا عمى حرغ 

يسػنج ثع مالبثت ان وصمت شالئع الجير الرميبي بقيادة يػه    (6)بغخاس وقمعة ارتاح في الصخيق
امام انصاكية التي كانت تحكع مغ قبل ياغي سيان وكان عمى درجة مغ الكفاية الدياسية مكشتو 

مجيشة   (7)مغ اكتداب رضى تشر حتى اذا ما تػفي تشر ضل ياغي سيان محتفطًا بانصاكية
انصاكية مجيشة حريشة تحيط بيا الجبال عالية مغ الجشػب الذخق ويحجىا مغ الغخب مجخى نيخ 
العاصي ومغ الذسال مدتشقعات واحخاش اضافة الى قمعتيا الحريشة التي يرعب االستيالء 

ه وضخبػا الحرار عمييا فاتخح 894تقجم الرميبيػن باتجاه انصاكية ووصمػا الييا سشة  (8)عمييا
بػهيسشج ورجالو الشػر مات مػقعيع في الجية الذسالية لمسجيشة عشج باب بػلذ ثع جاء بعج ذلظ 

ت اميخ فالنجرز وربػرت اميخ نػرمشجيا وىيػ اميخ فخمشجوا واتيغ اميخ بمػا الحيغ اتخحوا روبخ 
مػقعيع بيغ باب بػلذ وباب الكمباما ريسػنج والسشجوب البابػي ادىسار ومعيع فخسان بخو فخندا 
استقخوا عمى مقخبة مغ باب الكمب اما جػد فخي يػايػن في الجية الذسالية الغخبية اي مػاجو 

اىل انصاكية مغ الدخيان واالرمغ فعشجما عمع ياغي سيان صاحب   كانت غالبية   (9)باب الجشيشةل
انصاكية باقتخاب الرميبيغ خاف مغ الشرارى الحيغ بيا لحلظ اخخجيع بحجة حفخ خشجق يحسي 

استسخ الحرار لمسجيشة سبعة اشيخ وكان مغ السسكغ االتصػل مجة الحرار عمى    (10)السجيشة
شحػ لػ ان الرميبيغ باغتػا السجيشة باليجػم فػر وصػليع زاد مغ حساس الرميبيغ ىحا ال

واستسخارىع في حرار السجيشة وصػل اسصػل جشػبي الى ميشاء الدػيجية عشج مرب نيخ 
اثشاء الحرار لمسجيشة النصاكية ارسل باغي سيان بصمب   (11)العاصي يحسل امجادات لمرميبيغ

ق والى الجشاح الجولة اميخ حسز وكخ بغا اتباك السػضل فزاًل السداعجة مغ دقاق ممظ دمذ
ياغي سيان الفالح بمجشج والسقاتميغ واختدن  شحغ   (12)عغ سمصان سالجقة فارس الخميفة العباسي

داخل اسػار السجيشة السؤن الكافية ولسا شال حرار انصاكية اخح الرميبيػن يػجيػن جدءًا كبيخًا 
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زياع القخيبة لشيبيا والحرػل عمى السديخة الغحاء فمسا رأى ياغي مغ نذاشيع نحػ القخى وال
سيان انيع ابتعجوا خخج مغ السجيشة وىاجع بقية الرميبيغ وكاد يشجح في تفخقة شسميع لكغ ميارة 

وتجسعت في ىحه الثشاء قػة قخب  (13)ريسػنج انقحت السػقف وعشجىا عاد ياغي سيان الى السجيشة
ى راسيا دقاق ممظ دمذق وبرحبتو شغتكيغ اتابظ واميخ حسز جشاح شيدر النقاذ انصاكية عم

الجولة حديغ بغ مالعب وقج عمع ىؤالء بان قػة صميبية بقيادة بػهيسػنج وروبخت اميخ فالنجزر 
اخحت تدحف عمى امتجاد نيخ العاصي فقخروا االصصجام بيا ودارت بيغ الصخفيغ معخكو عشج 

خ ابغ الجيع بان االنترار كان حميف لمسدمسيغ اذ تفقػا ويحك   (14)ه في محخم894بارزه سشة 
بعج معخكة البارة ركغ دقاق صاحب دمذق الى اليجوء اما  (15)عمى الرميبيغ وقتمػا جساعة مشيع 

اخية رضػان صاحب حمب وعمى الخغع مغ عالقتو مع ياغي سيان اال انو اليدتصيع ان يدتسخ 
اصة بعج ان ارسل الية ياغي سيان ولجه يصمب العفػ شػياًل في مػقفو الدمبي اتجاه انصاكية خ

مغ رضػان ويدتخضية فجيد رضػان حسمة النقاذ انصاكية وصاحبة في حسمتو سكسان بغ ارتق 
واميخ حساة وقػات اخخى حسز واقميع الجديخة اذا اجتسعت ىحه القػات في حارم وىي قمعة تبعج 

ن تياجع ىحه القػة الرميبيغ السحاصخيغ عغ انصاكية ثالثيغ كيمػمتخ وكانت الخصة تقتزي ا
النصاكية بغذة وفي نفذ الػقت تياجع قػات ياغي سيان داخل السجيشة وبحلظ يحاصخ الرميبيغ 
بيغ قػتيغ اال ان السديحييغ في حمب وحارم وخاصة االرمغ والدخيان عمسػا بيحه الخصة فأرسمػا 

في اليػم الثاني مغ دحخ السدمسيغ بحلظ سخًا الى بػهيسشج وبحلظ وضع بػىسيشج حصة تسكغ 
وبعج ىحه اليديسة التي    (16)وتسكشػا مغ الديصخة عمى حارم بسداعجة اىميا مغ الدخيان واالرمغ

حمت بخضػان صاحب حمب ارسل ياغي سيان الى بخكيا روق سمصان سالجقة الخوم وكخبػقا 
عغ تحخك قػة التخك بقيادة اتابظ السػصل يصمب السداعجة عشج ذلظ وصمت الى الرميبيغ  ابشاء 

كخيػغا في شخيقيا اليع اال ان كخبػغا امزى اسبػعيغ يحاصخ مجيشة الخىا دون ججوى فاستغل 
الرميبيػن ذلظ وتسكشػا مغ بشاء قمعة مغ الحجخ عمى تل قخيب مغ انصاكية فاحكسػىا احرارىع  

 .   (17)عمييا اضافة الى وصػل اسصػل انجميدي يحسل السؤن والدالح لمرميبيغ
استسخ الحرار عمى انصاكية فتخة شػيمة الى ان لعب رجل ارمشي اسسو نيخوز ويعخف بالدراد 
دورًا كبيخًا في سقػط انصاكية  وكان نيخوز ىحا حانقًا عمى ياغي سيان الحي صادر امػالو وغمتة 

ويبجو وان نيخوز كان قج اضيخ االسالم وحرل عمى ثقة ياغي سيان  فقام بسكانتو بػىييسػنج
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حتى عيج الية بحخاسة ابخاج السجيشة مغ الجية الجشػبية ولع يمبث ىحا االرمشي ان راسل بػهيسػنج 
واتفقا عمى ادخالو السجيشة مقابل مااًل واقصاعًا اال ان ريسػنج احتفظ بدخ السؤامخة لشفدة لحا اخح 

خاء الرميبيغ عيجًا بانو اذا تسكغ مغ ادخاليع لمسجيشة ان يشذألو امارة فييا فػافقػا مغ بقية االم
وفي اثشاء الحرار النصاكية اندحب ايتغ بمػ مع جشجه واتجيػا الى االسكشجرونو  . (18)عمى ذلظ 

ما اما البقية القػات فجخمػا انصاكية مغ البخج الحي كان بو الخائغ نيخوز ففتحت السجيشة اماىع ا
باغي سيان فقج حاول الفخار مع بقية التخك اال انو سقط عغ فخسو فقتمة االرمغ وحسمػا رأسو الى 

اما االرمغ فقج استقبمػا الفخنج وساعجوىع عمى التعخف عمى خفايا السجيشة وقتل مغ  (19)الفخنج 
قام   (20)فييا  مغ السدمسيغ حيث قتل الفخنج الكثيخ مغ السدمسيغ وسببت الشداء واالشفال 

الرميبيػن بجفغ حبر القتمى حتى التكػن سبب  في انتذار الػباء اما ادىسار فقج اعج كاتجرائية 
القجيذ بصخس وغيخىا مغ الكشائذ كسا اخخج البصخيق االرثػذكدي حشا الخابع مغ سجشو الحي 

في ىحه االثشاء تحخيظ جير كخبػغا مغ الخىا بعج ان يئذ مغ   (21)وضعو فيو ياغي سيان
سقاشيا ثع تػقف في مخج دابق واجتسع مع دقاق بغ تشر ممظ دمذق واشغتكيغ اتابظ وارسالن ا

تاش صاحب سشجار وسكسان بغ ارتق وجشاح الجولو اميخ حسز اما رضػان فقج رفس الخخوج 
اجتسع الجير الدمجػقي في مخج دابق ومشيا تػجو الى انصاكية عغ  (22)في جير اخيو دقاق

ن الرميبيػن قج تخكػا حاميو صغيخه عشج جدخ الحجيج شسال شخقي شخيق نيخ العاصي وكا
 .(23)انصاكية فقتل السدمسػن رجاليا عغ اخخىع
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ولع يمبث الجير الدمجػقي ان وصل امام انصاكية وحاول كخبػغا اقتحام السجيشة عغ شخيققمعتيا 
لكغ فذمت  التي كانت التدال بيج السدمسيغ وساعجىع في ذلظ شسذ الجولة بغ ياغي سيان

محاولة كخبػغا ىحه فمجأ الى محاصخة الرميبيغ استسخ الحرار قخابة ثالثة اسابيع عانى خالليا 
الرميبيػن بدبب قمة الغحاء والسؤن وخالل ذلظ حاول الرميبيػن االستشجاد باالمبخاشػر 

ما ان البيدنصي الكديػس كػمشيغ فتخخج االخيخ عمى رأس قػاتو لشججة السحاصخيغ في انصاكية و 
وصل البيدنصيػن اسيا الرغخى والتقى الكديػس بأيتغ دي بمػا حتى اخبخه بان الدالجقة قج 

سببت عػدة االمبخاشػر   (24)سيصخوا عمى انصاكية فعاد االمبخاشػر ولع يتػجو الى انصاكية
البيدنصي الى بالده اليأس في قمػب الرميبيغ وشجعت كخبػغا عمى مػاصمة الحرار فشحارت 

رميبيغ وبجأوا نيدممػن مغ السػاقع االمامية ليتجسعػا بسشازل السجيشة ودروىا مسا دفع قػى ال
االميخ بػهيسػنج الى اشعال الشار في مجيشة ليحخق مشازليا ويجبخ الرميبيغ السػجػديغ في تمظ 

غ الجور  بمخخوج الى السػاقع االمامية لمجفاع عغ السجيشة كسا ان الرميبيغ فكخوا باالستدالم لك
اما    (25)كخبػ غا رفس اعصاءىع االمان ليخخجػا مغ انصاكية وقال ال تخخجػن اال بالديف

السدمسيغ السحاصخيغ النصاكية فقج ضيخت روح الذقاق بيشيع خاصة ان دقاق اراد العػدة الى 
اما جشاح الجولة حديغ بغ مالعب اميخ   (26)دمذق لسخاقبة تػسع الفاشسييغ في بالد الذام

حسز كان يخذى مغ انتقام يػسف بغ ابق اميخ الخحبة ومبشبح الحي كان اتفاق مع رضػان 
اضافة الى حجوث شقاق بيغ أتخاك كخبػغا والعخب بدعامة وثاب بغ محسػد السخداسي حيث 

سبب الفخقة التي سادت  ويحكخ بان   (27)جخت مشاخخة بيغ الفخيقيغ فأنقدع السدمسػن عمى انفديع
زعساء السدمسيغ امام انصاكية ىػ ان كخبػغا كان قج اساء الديخة فيسغ اجتسع معو مغ االمخاء 

في ىحه االثشاء ارسل بػهيسػنج الحي تدمع زمام االمػر في انصاكية بعج مخض  (28)وتكبخ عمييع
و بتخك الحرار إال أن الع بخيسػنج سفارة مغ رجميغ أحجىسا بصخس الشاسظ إلى كخبػغا ألقشاع

, عمى أثخ رفس كخبػغا تخك  (29)كخبػغا أصخ عمى استدالم الرميبيغ دون قيج أو شخط
الحرار اتفق بػهيسػنج عمى تأليف قرة مع أحج الكيان واسسو بصخس بختػلػني مفادىا أنو رأى 

ج السديح  في مشامو القجيذ انجرواس ثالث مخات وانو اخبخه بسكان الحخية التي قتل فييا الدي
وانيا مػجػده في كشيدة القجيذ بصخس وانيع اذا وججوا ىحه الحخية ورفعػىا فػق رأس الجير 
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ولكغ ىحه القرة   (30)فأن ىحا الجير الييدم وبالفعل بجأوا الحفخ حتى وججو الحخبة السدعػمة
 ممفقة الأثخ ليا مغ الرحة كسا ان السؤرخيغ لع يػردوا مثل ىحه القرة .

ج يذجع الرميبيغ عمى الخخوج فأخح الرميبيػن يخخجػن عمى شكل مجسػعات بجأ بػهيسػن
صغيخه خسذ أو ستة رجال اشار السدمسػن عمى كخبػغا بزخورة الػقػف عمى باب السجيشة وقتل 

 (31)كل مغ يخخج مغ الرميبيػن االان كخبػغا رفس وقال)اميمػىع حتى يتكامل خخوجيع فشقتميع(

فيغ الى ان تدعدع السدمسيغ فقخ التخك بسا فييع دقاق صاحب ودارت معخكة شخسة بيغ الصخ 
دمذق ولع يثبت االجشاح الجولة وسكسان مع كخبػغا ثع مالبثػا ان فخوا مغ ارض السعخكة ثع 
اتبعيع كخبػغا اما الرميبيغ فمع يمتقػا الى الغشائع واالسالب بل استسخوا يصاردون جير السدمسيغ 

عشجىا ىدم السدمسدن جسيعًاوسيصخ  (32)ا الى جدخ الحجيج وحارمويعسمػن فييع الديف حتى وصمػ 
الرميبيػن عمى السجيشة وضيخت عجة مذاكل واجيت الرميبيغ مشيا زعامة السجيشة لسغ ستأول 
وكحلظ وجػد الشرارى الذخقييغ الحيغ يػالػن البيدنصييغ اضافة الى عيػدىع التي قصعػىا 

لقائمة يتدمع السجن التي تديصخ عمييا الرميبيغ الى االمبخاشػر البيدنصي الكديػس كػمشيغ ا
فحجث نداع بيغ بػهيسػنج وريسػنج  (33)االمبخاشػر بػصفيا اراض كانت خاضعة لمبيدنصييغ

الرشجمي حػل الديصخة عمى السجيشة وكل مشيا أستقل بقدع مغ السجيشة كسا انيع واجيػا مذكمة 
يخ مغ جيػشيع اثشاء حرارىع لسجيشة انصاكية واثشاء اخخى اال وىي االعجاد القميمة فقج خدخوا الكث

مغ قبل السدمسيغ لحا كيف سيتقجمػن لمديصخة عمى بيت السقجس لحا   محاصختيع داخل السجيشة
اجتسع القادة الرميبيػن وقخروا ان يخسمػا الى االمبخاشػر البيدنصي يصمبػن مشة ان يتقجم  بجيذة  

يع الى بيت السقجس وانيع سيدمسػنو انصاكية اال ان ويذارك مع الرميبيػن في اثشاء تقجم
االمبخاشػر لع يخد عمى رسالة الرميبيغ لحا بقى الرميبيػن في انصاكية ستة اشيخ ومغ ثع 

اما  (34)واجيتيع مذكمة اخخى ىي قمة السؤن فبجأوا باال غاره عمى القخى السجاورة النصاكية
يبيغ كسا انو راسل الفاشسييغ في مرخ االمبخاشػر البيدنصي فمع يخد عمى رسالة الرم

والسديصخيغ عمى بيت السقجس سخًا ضج الرميبيغ اجتساع فأقالػا اذا الخابع بصخق انصاكيا 
االرثػذكدي واحمػا محمو بصخقا كاثػليكيا وقخروا ان يحجدوا مػعجًا لمدحف الى بيت السقجس 

م بعج 4494ت السقجس نػفسبخه مػعجًا لالنصالق الى بي894فحجدوا شيخ ذي القعجة مغ سشة 
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ثع ىاجع الرميبيػن بقيادة ريسػنج بمية احج فخسان ريسػنج الرشجيمي   (35)ان تخف درجة الحخارة 
معخة الشعسان وتل مشذ الػاقعتان في الجشػب الذخقي مغ انصاكية فاستعان أىميا بخضػان 

كسا    (36)ه891السجيشة مقابل االمان سشة  صاحب حمب ولكشة لع يعخىع اىتسامًا يحكخ فأستدمست
تع حل االخالف الشداع عمى انصاكية فديصخ عمييا بػهيسػنج اما ريسػنج فقج قاد الحسمة باتجاه 
بيت السقجس بعج ان سيصخ ريسػنج عمى البارة وىي مجيشة تابعة لسسمكة حمب تقع بيغ جدخ 

  (37)عس وحػل جامعيا الكبيخ الى كشيدةالذغػر ومعخة الشعسان فقتل الخجال والشداء وسبى الب
 

 وكان مغ اسباب سقػط انصاكية:
الخالف بيغ السدمسيغ في الذام وعجم تػحيج الجبية االسالمية بػجو الرميبيغ وتفخق  -4

كمسة السدمسيغ فالخالف بيغ دقاق وأخية رضػان جعل رضػان يعدف عغ التقجم لتحخيخ 
 كخبػغا. انصاكية مع بقية الجيػش االسالمية بقيادة

الفتخة الصػيمة التي امزيا كخبػغا في حراره لسجيشة الخىا دون ججوى فالفتخة التي  -1
 امزاىا في الحرار وىي الكثخ مغ اسبػعيغ مكشت الرميبيػن مغ تعديد قػتيع.

السػقف الدمبي لمفاشسييغ الحيغ كانػا عمى عجاء مع الدالجقة ومحاولتيع التحالف مع  -3
 ج محاصخة الرميبيغ النصاكية.الرميبيغ ضج الدالجقة عش

الجور الحي لعبو االرمغ والدخيان في اعصاء تفاصيل الحسمة التي خخجت مغ حمب  -8
 بقيادة رضػان واميخ حسز حدغ بغ مالعب لمرميبيغ.

خيانة صاحب بخج االختيغ نيخوز واتفاقة مع بػهيسػنج عمى انقاذه الى السجيشة مقابل  -5
 الحرػل عمى العجيج مغ االمتيازات.

الخالف بيغ ياغي سيان صاحب انصاكية ورضػان صاحب حمب جعل ياغي سيان  -1
يغخق عغ شمب السداعجة مغ رضػان وىػ االقخب اليو فصمب السداعجة مغ كخبػغا 

 اتايظ السػصل وسمصان سالجقة فارس بخكياروق.
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