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 رابعًا: إمارة شخابمذ
كان ألبج لمرميبيغ إذا ُقجر ألماراتيع البقاء أن يقػمػا باالستيالء عمى االمارات 
اإلسالمية الفاصمة بيغ مسمكة بيت السقجس في الجشػب وإماراتي أنصاكية والخىا في 
الذسال وتعج شخابمذ الخاضعة لبشي عسار أىع ىحه األمارات وكان حاكسيا فخخ السمظ 

مسية فقج اتبع سياسة ليشة مع الرميبيغ وتدودييع بالسؤن أبػ عمي بغ عسار ذا ندعات س
وما يحتاجػن إليو كسا ححر الرميبيػن مغ كسيغ أعجه ليع الدالجقة, وكان الرميبيغ قج 
استػلػا عمى أنصخشػس وحاصخوا عخقة أثشاء تػجييع إلى بيت السقجس ولكشيع سخعان 

ظ عمى أنصخشػس  فديصخ بحلظ ما ابتعجوا متػجييغ إلى بيت السقجس فاستػلى فخخ السم
, وكان ريسػنج ذا شسػح  (1)عمى الصخيق الداحمي السستج مغ شسال الذام إلى فمدصيغ

شخري وكان يخغب في إقامة إمارة لو في بالد الذام إسػة ببمجويغ وبػهيسشج خاصة بعج 
أن تحصع حمسو في اقتدام انصاكية مع بػهيسشج ثع ضاعت مشو فخصة حكع بيت السقجس 

ا أراد أن يقيع إمارة تديصخ عمى الصخيق الداحمي وشخيق األورنت فتسكغ ريسػنج سشة لح
ه مغ االستيالء عمى أنصخشػس بسداعجة الجسػع المسباردية وبسدانجة أسصػل 594

جشػي فأتخحىا قاعجة إلعسالو ومذاريعو وبجأ ريسػنج يفكخ بالديصخة عمى شخابمذ 
ق وادي العاصي لحا بان لدامًا عمى فخخ وحسز ليديصخ عمى الصخيق الداحمي وشخي

السمظ أن يخػض الحخب لمجفاع عغ كيانو لحا رأى أنو البج مغ أن يتعاون مع القػى 
اإلسالمية القخيبة لسػاجية الخصخ الرميبي فأرسل إلى دقاق صاحب دمذق وجشاح 
الجولة حديغ صاحب حسز يمتسذ مداعجتيسا فأرسل دقاق ألفيغ مغ فخسانو وأرسل 

ح الجولة حديغ ما يديج كثيخًا عغ ىحا العجد وانزست ىحه القػات إلى جير ابغ جشا
عسار عشج أسػار شخابمذ ودارت السعخكة بيغ الصخفيغ فأنيدم السدمسػن فقتل مشيع سبعة 

, وبعج ىحا الشرخ الحي حققو  (2)اآلالف قتيل وأرتج مغ نجا إلى داخل أسػار شخابمذ
ة شخابمذ وبعج أن حاصخىا لسجة شػيمة رأى ريسػنج ريسػنج أستغل نرخه وحاصخ مجيش

بأنو غيخ قادر عمى االستيالء عمييا بدبب استحكامات السجيشة الزخسة إضافة إلى قمةة 
العجد لجيو لحا وافق عمى يحلو لو صاحب شخابمذ مغ السال والخيل فأندحب إلى 

حرغ  انصخشػس ثع خخج بعج مجة إلى بعس الحرػن التابعة لسجيشة حسز مثل
شػبان والحي كان ابغ العخيس مقجم ىحا الحرغ قج أسخ فارسًا مغ فخسان ريسػنج 
ورفس إشالق سخاحو مقابل مبمغ مغ السال كسا ىاجع حرغ األكخاد بعج فذل ىجػمو 
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عمى حرغ الصػبان فمسا عمع جشاح الجولة صاحب حسز بأن ريسػنج ىاجع حرغ 
جأ يعج جيػشو لمجفاع عغ الحرغ إال األكخاد وىػ مغ الحرػن التابعة لراحب حسز ب

أن ثالثة مغ الباششية كانػا قج داىسػه فقتمػه بيشسا كان يؤدي صالتو في الجامع الكبيخ 
,أصابع االتيام تذيخ إلى رضػان صاحب حمب حيث  (3)ه594بحسز وذلظ سشة 

ػنج , أما ريس (4)ُيحكخ بأنو استأجخ ثالثة مغ االباضية فقتمػا جشاح الجولة صاحب حسز
فمسا سسع بسقتل جشاح الجولة غادر حسز األكخاد واتجو إلى حسز فحاصخىا وحرخ 
أىميا عشجىا أرادت زوجة جشاح الجولة استجعاء ابشيا رضػان صاحب حمب لمجفاع عغ 
حسز إال أن مدتذاري جانح الجولة رفزػا ذلظ وفزمػا االستشجاد بجقاق صاحب 

ب حسز فاندحب ريسػنج نطخًا لقمة األعجاد دمذق فتع ذلظ فعاًل فقجم دقاق بقػاتو صػ 
, إال أن ريسػنج حاول مخة  (5)التي معو فجخل دقاق دمذق وتخك عمييا أتابكو شغتكيغ

أخخى الديصخة عمى شخابمذ وصجف أن وصل أسصػل جشػبي إلى ميشاء الالذقية في 
ه فاستغميا في مياجسة السجيشة لكغ ىجػمو باء بالفذل ولكشو ىاجع 594أواسط سشة 

جبيل بيغ شخابمذ و بيخوت وكانت تابعة لبشي عسار لحا لع يبقى أمام ريسػنج سػى 
خابمذ فكافأ ريسػنج الجشػبييغ بإعصائيع ثمث جبيل فكػنػا مدتػششة الديصخة عمى ش

 .   (6)جشػبية تحت إشخاف أسخة أمبخياتذي
وباستيالء ريسػنج عمى انصخشػس وجبيل لع يبقى امامو سػى الديصخة عمى شخابمذ 
نفديا, كانت مجيشة شخابمذ محرشة تحريشا شبيعيا اذ انيا قائسو عمى شبو جديخه 

لبحخ مسا كان صاحبيا ابغ عسار مغ الحرػل عمى مايحتاج اليو مغ مؤن مستجة في ا
عغ شخيق البحخ في حالة حرار مجيشة بخًا لحا لجأ ريسػنج الى بشاء قمعة اسساىا قاعة 
الحجاج ولكغ السدمسػن يدسػنيا قمعة الرشجيل ندبة الى ريسػنج الرشجيمي وكانت 

قابة عمييا وقصعيا عغ العالع الخارجي عمى جبال السقابمة لصخابمذ وذلظ الحكام الخ 
واعانة في بشاءىا )القمعة(االمبخاشػر البيدنصي الحي ارسل اليو السيخة واالخذاب 

  (7)والسعجات االزمو لبشاءىا مغ جديخة قبخص
ه اال انو لع 797حاول فخخ السمظ ىجم القمعة فاشعل الشار فييا في ذي الحجة سشة 

يب بجخوح نتيجة لدقػط بعس اجداء القمعة السذتعمة يحقق ىجفو اما ريسػنج فقج اص
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عميو فعقج فيسا بعج ىجفو بيغ فخخ السمظ وريسػنج عمى ان يكػن لخيسػنج ضاىخ السجيشة 
 (8)دون ان يقصع السيخة والسدافخيغ عغ السجيشة 

ه دون ان يحقق حسمة في 592جسادي االخخة سشة  00ثع مالبث ان تػفى ريسػنج في 
و واجتسع فخسان ريسػنج بعج وفاتو فاختاروا وليع جػردان ابغ خالتو ليتابع اقامة امارة ل

سياسيتة في الذخق فاستأنف وليع سياسة ريسػنج فاحتفظ بالعالقات الصيبة مع البيدنصييغ 
واستسخ في احكام الحرار البخي عمى شخابمذ عغ شخيق القمعو صشجيل ولسا اشتجا 

تفعت اسعار السػاد الغحائية وساد البؤس والسخض الحرار عانى اىمياو مغ السجاعة فار 
 (9)صفػف الشاس وفخت مجسػعة مغ اعيان السجيشة الى السعدكخ الرميبي

اما الرميبييغ السحاصخيغ لصخابمذ فقج وصمت الييع امجادات مغ االمبخاشػر البيدنصي 
 الحي ارسل الييع السيخة مغ قبخص فجارت معخكة بحخية بيغ سفغ بشي عسار وسفغ

 (10)بيدنصية اسخت سفيشة بيدنصية واقتادىا السدمسػن الى ميشاء شخابمذ 
امام ىحه الطخوف وجج ابغ عسار نفدة بحاجة الى السداعجة لحااستشجج بدسكان بغ ارق صاحب 
حرغ كيف في ديار بكخ وتحخك سكسان لشججة شخابمذ لكشة تػفى في الصخيق فعاد قادتو 

مظ بغ عسار مغ حدغ الدياسة والثخوة استصاع ان يحافظ ادراجيع وبفزل مااشيخ بو فخخ الس
ه وقخر ابغ عسار السزي الى بغجاد ليصمب السداعجة مغ 411-599عمى شػالي عامي 

الخميفة العباسي السدتزيخباهلل ومغ الدمصان دمحم الدمجػقي فجعل ابغ عسو ابا السشاقب بغ 
 ان ابغ عسار لع يحرل مغ الخميفة اال  (11)عسار الدارة شؤون الحخب والسجيشة اثشاء غيابة

العباسي او الدمصان الدمػجقي اال عمى الكمسات السعدػلة فعاد الى شخابمذ خائبًا ولكغ ماان 
وصميا حتى وجج ان شخابمذ بجر الجسالي يصمبػن مشو حساية شخابمذ فارسل الييع االفزل 

ل مايحتاج الية اىل شخابمذ ه وارسل معو ك410شخف الجولة ابغ ابي الصيب واليًا عمييا سشة 
مغ غمة وغيخىا فتخخجت شخابمذ مغ يج بشي عسار والت الى فاشسييغ اما ابغ عسار فقج اتجة 
الى جبمة اال انو مالبث ان ىاجسة تانكخيج فاضصخ الى االستدالم فغادروىا الى دمذق فاقصعو 

االبغ االكبخ لخيسػنج فػقع  وصل في ىحه االثشاء الى الذخق بختخانج   (12)شغتكيغ اعسال الديجاني
نداع بيشة وليع جػردن حػل امالك ريسػنج لكشيع سخعان ماحمػا ىحه الخالفات بعج تجخل بمجويغ 
االول ووحجوا صفػفيع وعسجوا الى محاصخة  شخابمذ بخًا كسا شاركتيع في الحرار سفغ جشػبية 
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رخ بصمب الشججة فاعج في البحخ فارسل شخف الجولة الفاشسي الى الخالفة الفاشسية في م
الفاشسييغ قػاتيع وجيدوا اسصػليع ولكغ الخالفات بيغ القادة اخخت اشالقة وما ان تجاوزوا ىحه 

ازاء ىحا الحرار الذجيج عمى  (13)الخالفات وانصمقػا الشججة شخابمذ اذ بعاصفة عخقمت ابحاره
مقابل مشح االمان لكل  شخابمذ ارسل شخف الجولة الى بمجويغ االول يعخض عمية تدميع السجيشة

مغ اراد البقاء السجيشة فيجفع الجدية لمرميبيغ  يخيج مغادرة السجيشة مغ الدكان مع حسمة لستاعو اما
مع عداكخه الى دمذق فػافق بمجويغ عمى ذلظ ودخل  بالخحيلويحتفظ بأمالكو وان يأذن لو 

   (14)ه412الرميبيغ السجيشة سشة 
ػلى بختخام عمييا اما انصخشػس وعخقة فقج مشحت الى وليع بعج دخػل الرميبيػن شخابمذ است

جػردان وحجث نداع بيغ الصخفيغ الن بختخام اعمغ والئو لحاكع بيت السقجس اما وليع فأعمغ والئو 
الميخ انصاكية وكاد يحرل صجام بيغ الصخفيغ ولكغ مقتل وليع جػردان عمى يج احج رجالو حال 

مذ باكسميا ثع سيخ تانكخيج عمى جيمو وبانياس اما بختخام فقج دون ذلظ فديصخ بختخام  عمى شخاب
تػجو بقػة الى رفشية شخق انصخشػس  اال ان شغتكيغ اسخع لمجفاع عغ رفيشة ولكشة مالبث ان 
عقج اتفاق مع الرميبيغ تزسغ ان يدتػلي بختخام ثمث دخل البقاع وحرشي الشسيصخة وابغ عكار 

ه ثع ال حكع شخابمذ الى بػند بعج وفاة والجه 417اد سشة كسا سيخ الرميبيػن عمى حرغ االكخ 
   (15)بختخام
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