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 ثالثًا: امارة بيت السقجس 
ىتحخكت الجيػش الرميبية باتجاه بيت السقجس تفاوتت الخوايات حػل عجد 294في سشة 

الجير الرميبي الحي خخج مغ انصاكية فالبعس ذكخ بان عجدىع ستة االف مقاتل  فقط 
واخخون يحكخون ثسانيغ الف مقاتل, تحخكت ىحه الجيػش بقيادة ريسػنج وكانػا يقتخبػن 

احيانًا اخخى ولكشيع تحاشػا السجن الكبيخة  كرػر وصيجا  مغ الداحل احيانًا ومغ الجاخل
وبيخوت وكانػا يسخون بسجن اسالمية في شخيقيع الى بيت السقجس ولكغ حكام ىحه 
السجن االىالي اخحوا يقجمػن اليجايا الثسيشة والسؤن واالدالء لمجير الرميبي لتجشب 

ومغ ذلظ ان االميخ  (1)عسانوحذيتة خاصة بعج وصػل اخبار محبحتي انصاكية ومعخة الش
عدالجيغ  ابػ العداكخ سمصان بغ مشقح صاحب شيدر اجخى اتراالت مع ريسػنج عشجما 
كان االخيخ بكفخ شاب وتعيج لو بااليعتخض شخيق الرميبيغ عشج اختخاقيع اقميع شيدر 

بيغ وان يقجم ليع مايحتاجػن اليو مغ غحاء وميخة كسا انو ارسل اليو دليميغ ليخشجا الرمي
أتخح الرميبيػن أقرخ الصخق السؤدية الى بيت السقجس  (2)في عبػرىع اقميع العاصي

وذلظ لعجم استشداف قػاىع فػصمت محافل الرميبيغ الى مرياب فتخخج اميخىا العخبي 
وعقج معيع اتفاقية ثع اتجيػا الى بحخيغ ومشيا الى سيل البقاع حيث احتسى سكان 

د فحاصخىع الرميبيػن حتى سقط الحرغ في ايجييع السشصقة في الديل بحرغ االكخا
ثع مالبث ان ارسل جشاح الجولة حديغ بغ مالعب اميخ حسز وقػده الى الرميبيغ 
محسميغ باليجايا لبشػدوا ليع ولكي اليتعخضػا لبمجىع بدػء, غادر بعجىا الرميبيػن حرغ 

بعيا وكانت امارة االكخاد اتجيػا نحػ عخقة وىي مجيشة صغيخة تقع شسالي شخابمذ وتت
شخابمذ خاضعة لبشي عسار فأسخع صاحبيا فخخ السمظ ابػ عمي بأرسال الخسل الى 
ريسػنج لعقج اتفاقية مع ريسػنج تعيج فييا يجفع االمػال وقام بخفع اعالميع عمى سػر 
شخابمذ وغيخىا مغ السػاضع التابعة ليا وىي اشارة الى والئو لمرميبيغ  وعشجىا ارسل 

شجيمي رساًل الى شخابمذ فأخبخه ىؤالء الخسل عغ خيخات شخابمذ وغشاىا ريسػنج الر
لحا عسجوا الى مياجسة عخفة التابعة لصخابمذ لمزغط عمى  (3)فصسعػا بديادة الجدية

اميخىا لديادة الجدية كسا خخج جير اخخ بقيادة جػدفخي لحرار جبمة فتسكغ جػدفخي 
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هللا بغ مشرػر بجفع جدية مغ السال مغ الديصخة عمييا بعج ان تعيج صاحبيا عبج 
والخيل لو اثخ محاصختو لجبمة كسا سيصخ الرميبيػن عمى انصخسػس في ىحه االثشاء 
وصمت رسالة ريسػنج عشجىا حجث خالف بيغ القائجيغ اذ رأى جػد فخي ضخورة انياء 
الحرار عمى عخفة الحي شال دون ججوى  فسخالفة بحلظ ريسػنج كسا وصمت رسالة مغ 

مبخاشػر البيدنصي تصمب مشيع ان يتخيثػا في مديخىع الى بيت السقجس حتى قجومو اال
ليذاركيع في السديخ اليو وليتحسل اعباء الحخب بشفدو ونفقاتو فتججد الخالف مخة اخخى 
اذ أثخ جػد فخي عجم انتطار االمبخاشػر البيدنصي وضخورة عغ عخفة ومتابعة سيخىع 

ء تقجم الرميبيػن باتجاه بيت السقجس ارسل الفاشسييغ وفي اثشا (4)الى البيت السقجس
الييع سفارة لمتحالف مع الرميبيغ عمى ان يديصخ عمى الرميبيػن عمى ما تحت ايجييع 
مغ بالد سػاء في اسيا الرغخى او سػريا او لبشان ان يديصخ الفاشسيػن عمى بيت 

يت السقجس عمى ان السقجس وان تديل الجولة الفاشسية حج الحجاج السديحيغ الى ب
يجخمػا القجس غيخ مدمحيغ وحسمت الدفارة السخسمة مغ الػزيخ االفزل بغ بجر الجسالي 

كان مػقف الفاشسييغ سميبًا و لع يخخج االفزل عداكخه   (5)اليجايا الثسيشة لمقادة الرميبي
ولعل الفاشسيػن وججوا في الرميبيغ قػة كبيخه ليتحالفػا (6)مغ مرخ لسالقاة الرميبيغ

معيع لمقزاء عمى نفػذ الدالجقة خاصة ان بيت السقجس كان بيج الفاشسييغ الى ان 
ه ان يديصخ عمى بيت السقجس باسع الدمصان الب ارسالن 264تسكغ اتد الخػارزمي 

حج رجالو وىػ ارتق وضل اتد يحكسيا وعشجما الت فمدصيغ الى تشر حكع بيت السقجس ا
ولكغ الفاشسييغ  (7)ه281بغ أكدب وعشجما تػفى ارتق حل محمو ابشة سكسان سشة 

استغمػا انذغال الدالجقة في حخب الرميبيغ فػجيػا قػتيع لغدو بيت السقجس سشة 
ه واستػلػا عمية وأحدغ االفزل لحاكع بيت السقجس سكسان واخية ايمغازي وسسح 294

لسقجس فاتجيا الى الجديخة فبدط الفاشسيػن سيصختيع عمى ساحل ليا بالخخوج مغ بيت ا
تسكغ الرميبيػن مغ الػصػل الى بيخوت وصػر وصيجا  (8)الذام الجشػبي نيخ الكمب

وكان االىالي يشتيجبشػىع باألمػال و اليجايا ثع التدم الرميبيػن شخيق الداحل بعج صػر 
ع تقجم الرميبيػن فسخوا بقيدارية ثع فسخوا بعكا التي قام حاكسيا بتسػيغ الرميبيغ ث

بأرسػف ثع غيخوا شخيق الداحل وشقػا البالد شخقًا الى الجاخل صػب بيت السقجس 
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واحتمػا في شخيقيع الخممة حيث عقجوا فييا مجمدًا لمحخب ناقر فيو عجة مدائل اىسيا 
س وفي مياجسة الفاشسييغ في مرخ اال ان الرميبيغ غادروا الخممة قاصجيغ بيت السقج

الصخيق وفج عمى الرميبيغ بعس الشرارى مغ بيت لحع الحيغ استحثػىع عمى االسخاع 
وتع  (9)في الديصخة عمى بيت السقجس وذكخوا بان الفاشسييغ كانػا قج تػعجوىع بالثأر

 تشريب جػد فخي حاكع لبيت الع
ا اال انو رفس ان يمقب ممظ بيت السقجس كع انو رفس ان يختجي تاج مغ الحىب لح

  (10)اكتفى باتخاذ لقب حامي بيت السقجس أو حامي لمقبخ السقجس
اما الدعيع الجيشي فقج تػفى ادىسار في انصاكية كسا ان بصخيق السجيشة االرثػذكدي 
سيسػن )سسعان او شسعػن( تػفى في قبخص استالء الرميبيغ عمى بيت القجس فاختيار 

بيت السقجس وىػ ارنػلف مالكػرن  الرميبيغ احج رجال الجيغ الكاثػليظ بصخيقًا عمى
 (11)الحي زود الكشيدة بأجخاس إلعالن مػاعيج الرالة وتع استبعاد القداوسة االرثػذكذ

ثع بجأ الرميبيػن في التػسع في فمدصيغ فأسخع اىالي نابمذ الى االستدالم وارسمػا وفجًا 
اخبار بأن جيػش الى الرميبيغ يجعػىع لتدمع السجيشة فتدمع تانكخد السجيشة ثع وصمغ 

فاشسية متػجية الى فمدصيغ بقيادة االفزل بغ بجر الجسالي الستخداد بيت السقجس 
فخخج جػدفخي عمى رأس الرميبيغ لمترجي االفزل عدكخت جيػش الفاشسييغ عشج 

ه فحمت اليديسة 294عدقالن فبادر الرميبيػن باليجػم وباغتػا الفاشسيػن في أب سشة 
حتى ان بعزيع القى بشفديع في البحخ اما االفزل فقج ىخب بالفاشسييغ وتذت شسميع 

الى عدقالن وركب سفيشة في البحخ متػجيا الى مرخ وقتل الكثيخ مغ الفاشسييغ 
فكانت مػقعة عدقالن قج قزت عمى ىيبة الفاشسييغ بفمدصيغ ولع يجخؤوا بعج ذلظ 

يسػنج الرشجيمي عمى مياجسة الرميبيغ ثع تػجو الرميبيػن الى عدقالن فمحاصخىا  ر 
اال انو اضصخ لخفع الحرار بعج تجخل جػد فخي النو لع يكغ يخغب في ان يدتػلي 
ريسػنج عمى عدقالن ويكػن لو امارة وبالتالي بحخمة مغ شػاشئو الصبيعية عمى البحخ 
الستػسط فأندحب ريسػنج الرشجيمي الى الالذقية فأختار ان يبقى ىشاك لسداعجة حمفاءه 

ج االدنى مغ قػة بػهيسػنج اميخ انصاكية اما الػرمانجي وربػرت دي البيدنصيغ لمح
فالنجرز قج قخروا العجة الى فخندا اماتشكخد فقج سيصخ عمى اقميع الجميل وبيدان اما 
جػدفخي فتشذيخ السرادر عمى انة اصيب بحسى ومات عمى اثخىا اما ابغ االثيخ فشذيخ 
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وتدمع حكع بيت السقجس مغ بعجه اخيو  الى انو اصيب بديع اثشاء حراره لعكا فسات
بمجيػن حاكع الخىا الحي تػجو البابا دايسبخت في كشدة العحراء واصبح بمجيػن اول ممظ 

,فأرسل تشكخد لمديصخة عمى بيت لحع فتع لو ذلظ, وصل  (12)لسسمكة بيت السقجس
ولة ه وكان يحكع بيت السقجس افتخار الج294الرميبيػن حػل أسػار بيت السقجس سشة 

مغ قبل الػزيخ األفزل الحي اتخح كافة االستعجادات لسػاجية الرميبيغ فدسع اآلبار 
وقصع مػارد الساء وجسع السػاشي و وضعيا في السختفعات وشخد جسيع مغ في السجيشة 
مغ السديحييغ إضافة إلى تخميع االستحكامات الجفاعية الخومانية القجيسة فحاصخ 

ا يياجسػن السجيشة معتسجيغ عمى اآلت الحرار واليجم الرميبيػن بيت السقجس وأخحو 
كسا وصمت العجيج مغ الدفغ الجشػبية التي تحسل االمجادات والسؤن لمرميبيغ كسا أن 
إشالة مجة الحرار واشتجاد حخارة الريف وانتذار شائعات مفادىا أن جير لمفاشسييغ 

يبيػن بخجيغ يصالن كبيخ خخج مغ مرخ في شخيقو إلى بيت السقجس لحلظ أقام الرم
عمى سػر السجيشة أحجىسا بباب صييػن واآلخخ بباب العسػد فأحخق السدمسػن البخج 
األول وقتمػا مغ فيو أما البخج الثاني فقج زحف الرميبيػن بو حتى ألرقػه بالدػر 

,  (13)وحكسػا بو عمى البمج وكذفػا مغ كان عميو مغ السدمسيغ ثع رمػا بالسجانيق والديام
الرميبيػن مغ عبػر األسػار إلى داخل السجيشة واستصاعػا فتح األبػاب مغ وتكسغ 

شعبان سشة  44الجاخل ومغ ثع تجفق الرميبيػن داخل السجيشة, وكان ذلظ يػم الجسعة 
, أما افتخار الجولة والحامية العدكخية في السجيشة فقج اعترسػا بسحخاب  (14)ه294

لرميبييغ فأشمق الرميبيػن سخاحيع وسسحػا ليع داوود ثالثة أيام ثع ندلػا عمى أمان ا
بالخخوج إلى عدقالن ثع استباح الرميبيػن السجيشة فقتمػا اآلالف األبخياء مغ السدمسيغ 

, أما الفاشسييغ فمع يحخكػا ساكغ بعج ىحه اليديسة ثع اجتسع زعساء الحسمة  (15)بغيخ ذنب
الرميبية الختبار زعيع لبيت السقجس وبسا أن األمخ كان محرػرًا بيغ اثشيغ ىسا ريسػنج 
وجػدفخي فقج تع انتخاب جػدفخي ليحكع بيت السقجس فقج كان حائدًا عمى تأييج وربخوت 

يسػنج وتػدده لإلمبخاشػر البيدنصي جعمت الرميبيغ الشػرمانجي إضافة إلى والء ر 
يتخػفػن مشو لحا تع اختبار جػدفخي حاكسًا لبيت السقجس, وبعج تتػيجو ممكًا وضع 
بمجويغ خصة استيجفت ضع جسيع شػاشئ فمدصيغ السػاجية لسسمكتو وذلظ لتأميغ شخيق 

سياجستيا وتسكغ الحجاج ولجعع االترال مع الغخب االوروبي اتجو إلى أرسػف فبجأ ب
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مغ الديصخة عميو ثع اتجو إلى قيدارية وسيصخ عمييا وكان بمجويغ قج اعتسج عمى أسمػب 
اليجسات الدخيعة الخاشفة و ازاء ذلظ أرسل األفزل بغ بجر حسمة كبيخة إلى فمدصيغ 

ه أسشج قيادتيا إلى سعج الجولة القػاسي الحي كان حاكع بيخوت الحي وصل 292سشة 
يخ أن ىحه القػات أضاعت كثيخًا مغ الػقت في عدقالن ربسا بانتطار إلى عدقالن غ

ذي القعجة  8االمجادات مسا أتاح لبمجويغ فخصة لجسع قػاتو فتحخك الجير الفاشسي في 
باتجاه الخممة فأصصجم الجير الفاشسي مع الرميبيغ وانترخ الرميبيغ بقيادة بمجويغ 

,وكان رد الفاشسييغ عمى تمظ اليديسة بأن  (16)األول واستذيج سعج الجولة في السعخكة
جيد الػزيخ األفزل جير آخخ بقيادة أبشو شخف السعالي وكان عجد الجير عذخيغ 

,وذلظ  (17)ألفًا انصمق الجير إلى المج والخممة ويازرو ثع اتجيػا إلى يافا وبيت السقجس
فارس  ه أما بمجويغ األول فحذج قػاتو وخخج مغ بيت السقجس مع مائتي291سشة 

قاصجًا الخممة فػقع الرجام بيغ الصخفيغ انترخ السدمسػن في ىحه السعخكة وقتمػا أعجادًا 
كبيخة مغ الرميبيغ وفخ بعزيع إلى يافا في حيغ لجأ البقية ومغ ضسشيع بمجويغ إلى 
الخممة عمى أن بمجويغ استصاع الفخار لياًل وتػجو إلى يافا فمسا كان الرباح ىاجع 

, ولع يمبث  (18)يشة و اقتحسػىا وقتل مغ كان فييا مغ الفخسان الرميبيغالفاشسييغ السج
أن حاصخ الفاشسيػن يافا بخًا وحاصخىا أسصػل فاشسي بحخًا فغيخ بمجويغ وجيتو إلى 
أرسػف حيث أخح يجسع قػاتو في أثشاء ذلظ وصمت إلى ميشاء يافا مائتا سفيشة تحسل 

لسان والفخندييغ بعج أن اختخقت الحرار عجد كبيخ مغ الجشج والحجاج االنكميد و األ
الحي فخضو األسصػل الفاشسي وبعج تشطيع السحاصخة لمسجيشة فيدم الفاشسييغ وتخاجعػا 

, إال أن الػزيخ األفزل بعج سساعو بيديسة أبشو شخف السعالي أسخع  (19)إلى عدقالن
وس لكغ التشديق بإرسال حسمتيغ بخية بقيادة تاج العجع وبحخية بقيادة القاضي ابغ قاد

العدكخي بيشيسا كان معجومًا كسا أن بمجويغ األول أرسل إلى تشكخد الػصي عمى أنصاكية 
وبعج ىحه اليدائع أخح  (20)ودي بػزغ أميخ الخىا يصمب السجد لكغ الفاشسييغ أنيػا باليدائع

 الػزيخ األفزل يعج جير ولكشو كان بحاجة إلى الػقت فأستغل بمجويغ ذلظ وبجأ يدتػلى
عمى السجن الداحمية فاستػلى عمى عدقالن وعكا وصػر وصيجا وبيخوت فقج حاصخ 
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, ثع ما لبث أن جيد  (21)عكا فأضصخ حاكسيا زىخ الجولة الجيػشي إلى االستدالم
الػزيخ األفزل قػة عدكخية قػاميا خسدة اآلالف مقاتل بقيادة أحج أبشاءه سشاء السمظ 

في عدقالن كسا استعان بدالجقة الذام ه احتذجت 298حديغ وذلظ في ذي الحجة 
شغتكيغ الحي آلت إليو الدمصة في دمذق  -السداعجة-مغخض عمى األتابظ ضييخ الجيغ

بعج وفاة دقاق بغ تتر فاستجاب شغتكيغ لشجاء الفاشسييغ فأرسل إلييع احج رجالو واسسو 
باتجاه  اصييج صباو ومعو الف وثالثسائة فارس اما الرميبيػن فقج  خخجػا مغ يافا

الخممة بقيادة بمجويغ االول ومداعجة في ىحه السعخكة ابغ تشر السصالب بالعخش ارتاش 
دارت رحى معخكة شاحشة بيغ الفخيقيغ وشتت شسل الرميبيغ وفخ الجماشقة مغ ارض 
السعخكة ولكغ لع يطيخ احج عمى االخخ فقج قتل مغ الرميبيغ عجدًا كبيخ وكانت ىحه 

, أقام بمجويغ حرغ  (22)ى قام بيا الفاشسيػن ضج الرميبيغالحسمة اخخ محاولة كبخ 
الذػيظ فتذييجه ليحا الحرغ كأنو أراد أن يكػن ىشاك مخكد يسكغ الرمبييغ مغ الديصخة 
عمى كل وادي عخية كسا أقام قمعة في جديخة فخعػن الػاقعة اتجاه إيمة مامكغ الرميبيغ 

ػة عدكخية مؤلفة مغ مائتيغ وستة مغ اإلشخاف عمى شبو جديخة سيشاء كسا أنو قاد ق
عذخ فارسًا وأربعسئة راجل وعبخ الرحخاء مغ غدة إلى العخير ووصل إلى فخما داخل 
الحجود السرخية فأستػلى عمييا وأحخق مداججىا إال أنو لع يتكسغ مغ التػغل أبعج مغ 

ة ذلظ لسخضو ولقمة قػاتو فأصيب بحسى ودفغ في بيت السقجس بجػار أخيو جػدفخي سش
, تسكغ بمجويغ مغ إقامة حكػمة عمسانية وأنيى فكخة الحكػمة الجيشية كسا أنو  (23)ه177

 . (24)سيصخ عمى إقميع الجميل كسا عسخ كشائذ بيت السقجس وشحشيا باألرثػذكذ
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