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 ه"175-ه744عساد الجيغ زنكي " 



ىػ ابغ قديع الجولة آق سشقخ الحاجب وكان والجه قائجًا لجير الدمصان ممكذاه وىػ مغ عائمة  
تخكسانية ُقتل والجه عمى يج تاج الجولة تتر فجخل عساد الجيغ في خجمة أتابظ السػصل البخسقي 
وجاولي كسا أضيخ كفاءة عشجما أمخه الدمصان الدمجػقي إخزاع حخكة الخميفة العباسي 

 . (1)شج كسا ُولي البرخة و واسطالسدتخ 
ولسا تػفي عد الجيغ مدعػد بغ البخسقي أتابظ السػصل وحمب ذىب أعيان السػصل إلى بالط 
الدمصان الدمجػقي في فارس لمسصالبة بتػليو حاكع ججيج عمى مجيشتيع ليجافع عشيا مغ الرميبيغ 

مرخ فيسا عجا بعس  الحيغ سيصخوا عمى الكثيخ مغ السشاشق مغ حجود مارديغ إلى عخير
البالد التي كانت يج السدمسيغ, فتع تػليو عساد الجيغ زنكي عمى السػصل فدار عساد الجيغ بعج 
تػليتو إلى البػازيج ألنو خذي عمى نفدو مغ جاولي فسمظ البػازيج وسار فييا إلى السػصل 

 . (2)فجخميا في رمزان وأقصع جاولي الخحبة
شيجه حكسو في السػصل إلى جديخة ابغ عسخ وبيا مساليظ البخسقي ثع سار عساد الجيغ زنكي بعج تػ 

فامتشعػا مغ التدميع فحاصخىع ثع أرسل إلييع يبحل إلييع ليجيبػه لكشيع أبػا فقاتميع وبيشو وبيغ الجديخة دجمة 
غ فأمخ الشاس بألقاء أنفديع في الساء ليعبخوا إلى البمج ففعمػا وعبخ بعزيع سباحة وبعزيع عبخ في الدف

وكان أىل الجديخة قج خخجػا إلى مػضع بيغ الجديخة ودجمة ُيعخف بالدالقة ليسشعػا مغ يعبخ دجمة مغ 
عدكخ عساد الجيغ إال أن عساد الجيغ وجيذو تسكشػا مغ ىديستيع فجخمػا الدالقة أما أىل الجديخة فقج 

مغ عساد الجيغ زنكي فأجابيع  اندحبػا وتحرشػا بأسػارىع ثع مالبثػا بعج أن ضعفػا وىحا أن شمبػا األمان
ثع سار عساد الجيغ إلى نرييغ وشانت لألميخ حدام الجيغ تسختاش  (3)لحلظ فجخل الجديخة وسيصخ عمييا 

,فمسا وصل عساد الجيغ زنكي إلى نريبيغ سار حدام الجيغ إلى ابغ عسو ركغ  (4)بغ ايمغازي بغ أرتق
ج عمى عساد الجيغ زنكي فػعجه ركغ الجولة الجولة داوود بغ سقسان وىػ صاحب حرغ كيف فاستشج

يجسع العداكخ والسديخ معو إلى نريبيغ فعاد حدام الجيغ إلى مارديغ فأرسل حدام الجيغ رقعة عمى 
أجشحة الصيػر يخبخ فييا أىل نريبيغ بأنو قادم مع ابغ عسو داوود بعج خسدة أيام وعمييع حفظ السجيشة 

سة مقابمة لخيسة األتابظ عساد الجيغ زنكي فقخأ مافي الخقعة بعج ليحه السجة غيخ أن الصيخ سقط عمى خي
صيج الصائخ فغيخ مافي الخقعة وجعميا بجاًل مغ خسدة أيام عذخيغ يػمًا فأحذ أىل السجيشة بصػل السجة 
وبأنيع غيخ قادريغ عمى حفطيا كل ىحه السجة لحا راسمػا عساد الجيغ وصالحػه وسمسػا السجيشة لو فجخميا 

ه وسيخ العداكخ مشيا إلى الخابػر فسمكيا ثع سار إلى حخان فمسا اقتخب مشيا خخج إليو أىل 115سشة 
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السجيشة واعمشػا شاعتيع لو وسمسػه السجيشة وسيصخ عمييا وعقج ىجنة مع صاحب الخىا الفخنجي جػسميغ 
غ قبل سيصختو ,وبعج سيصختو عمى نريبيغ تػجو عساد الجيغ زنكي لمديصخة عمى حمب ولك (5)لسجة سشتيغ

عمى حمب أراد أن يؤمغ حجود السػصل مغ ىجسات األكخاد إذ كانػا عجة قبائل متفخقة وأقخب ىحه القبائل 
لمسػصل كانت قبائل األكخاد الحسيجية واألكخاد اليكارية وكان ىؤالء يغيخون عمى مدارع وقخى السػصل 

ة عدكخية لمترجي ليحه القبائل فأراد أن الذخقية فيثيخون الحعخ بيغ الفالحيغ فتػجو عساد الجيغ بفخق
يكدب ىحه القبائل لجانبو فألتقى بدعيع األكخاد الحسيجيغ عيدى الحسيجي فأقخه عمى واليشو عمى األكخاد 
عمى أن يربح تابعًا ألمارة السػصل وأن يزع قػتو إلى قػة السػصل كسا عقج نفذ االتفاق مع ابي 

,ثع سار  (6)رية فأمغ بحلظ الحجود الذسالية والذسالية الذخقية لمسػصلالييجاء اليكاري زعيع األكخاد اليكا
إلى حمب التي كانت خاضعة  لحكع ُقتمغ أيو إضافة إلى وجػد بجر الجولة بغ عبج الجبار وقبل أن يجخل 

الحي صعج قمعتيا ورتب  عساد الجيغ حمب أرسل جير بقيادة صاحبو صالح الجيغ محع الياغدياني
األمػر فييا فػصل عساد الجيغ إلى مشبج فديصخ عمييا وُبداعة سيصخ عمييا أيزًا فمسا بمغ حمب أستقبمو 

ه, تدوج 111,وكان دخػل عساد الجيغ زنكي حمب في جسادي اآلخخ سشة  (7)اىميا واستبذخوا بقجومو
,ثع تسكغ عساد الجيغ مغ الديصخة عمى  (8)عساد الجيغ مغ خاتػن ابشة رضػان بغ تتر حاكع حمب سابقاً 

حساة والتي كانت تحت سيصخة سػنج بغ تاج السمػك بػري بغ شغتكيغ صاحب دمذق وذلظ عشجما 
عخض زنكي عمى بػري الحي كان يتعخض لتيجيج وخصخ الرميبيغ بذكل دائع التحالف لمترجي 

وصل حساة استػلى عمييا وأسخ سػنج لمرميبيغ فػافق بػري عمى ذلظ فدار عساد الجيغ مغ حمب فمسا 
,أما حسز والتي كانت خاضعة لحكع فيخخان فقج حاصخىا عساد الجيغ وىاجسيا  (9)الحي أخحه إلى حمب 

, إال أن  (10)أربعيغ يػمًا إال أنو وبعج حرارىا لسجة شػيمة لع يتسكغ مغ الديصخة عمييا فعاد إلى حمب
فتحالف حدام الجيغ تسختاش بغ إيمغازي صاحب مارديغ وابغ عساد الجيغ واجو معارضة مغ قبل األراتقة 

عسو ركغ الجولة داوود بغ سقسان صاحب حرغ كيفا مع األراتقة في دياريكخ فذكػا قػة بمغ عجدىا 
عذخيغ ألف مقاتل فجيد عساد الجيغ قػاتو التقى الصخفان عشج مجيشة سيخجي وسيصخ عمى دارا وىي 

الجيغ مغ الديصخة عمى حمب وأعساليا عاد إلى السػصل ليدتخيح عدكخه  ,فمسا فخغ عساد (11)إحجى القالع
ثع ما لبث أن أمخىع باالستعجاد والتجييد فعاد إلى حمب وحذج جشجه قاصجًا حرغ األثارب وىحا الحرغ 
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بيشو وبيغ حمب ثالثة فخاسخ وكان السدمسيغ قج تعخضػا إلى الزخر الجديع بدبب ىجسات الرميبيغ 
يغ إلى الحرغ وضخب عميو الحرار فجسع الرميبيػن عجدًا كبيخًا مغ مقاتمييع لسػاجية فدار عساد الج

السدمسيغ فاستذار عساد الجيغ أصحابو فأشاروا عميو بالعػدة لكشو رفس ذلظ وقال : "أن الفخنج متى رأونا 
وأنترخ السدمسػن  ُعجنا مغ أيجييع شعسػا وساروا في أثخنا وخخبػا بالدنا" فاشتبظ الفخيقان وُىدم الفخنج

, فجمخ عساد الجيغ حرغ  (12)فتدمع السدمسػن الحرغ عشػة وأخخبو عساد الجيغ وجعمو دكًا وبقي خخاباً 
ه بيشسا يحكخ ابغ العجيع أن عساد الجيغ لع يدتصع االستيالء عمى الحرغ إال بعج 117األثارب سشة 

محسػد بغ دمحم الدمجػقي سشة , في ىحه األثشاء تػفي الدمصان (13)ه116خسذ سشػات أي في سشة 
ه وخمفو في الحكع ابشو داوود الحي تعخض إلى ثػرة مغ قبل أعسامو إضافة إلى الرخاع بيغ سمجػق 111

شاه بغ دمحم مدعػد بغ دمحم فاستشجج مدعػد بعساد الجيغ زنكي اتابظ السػصل ضج أخيو سمجػق والخميفة 
تال الخميفة وسمجػق شاه فحمت بعساد الجيغ اليديسة عشج العباسي السدتخشج فدار عساد الجيغ إلى بغجاد لق

تكخيت فعاد إلى السػصل إال أن عساد الجيغ ما لبث أن عاد مخة أخخى لسياجسة بغجاد بعج تحالفو مع 
,وبعج ىحه اليدائع التي ُمشي بيا  (14)دبيذ بغ صجقة ممظ العخب إال أنو ُىدم مخة ثانية وعاد إلى السػصل

ه لالستيالء عمييا فأضصخ عساد الجيغ 114لخميفة السدتخشج إلى السػصل في سشة عساد الجيغ سار ا
إلى الخحيل عشيا وتخك فييا بعس عداكخه مع نائبو نريخ الجيغ جقخ فحاصخ الخميفة السدتخشج السػصل 
ثالثة أشيخ ثع عاد إلى بغجاد بعج أن ضاقت األمػر بالعدكخ نتيجة لقمة السيخة والقػت حيث كان عساد 

, في الػقت الحي (15)الجيغ الستػاجج في سشجار يخسل الدخايا كل ليمة ليقصع السيخة عغ عدكخ الخميفة
كانت جيػش الخميفة محاصخة لمسػصل قام أتابظ دمذق إسساعيل بغ بػري بسياجسة حساة وممكيا وذلظ 

ار نائب زنكي ه كسا أن الرميبيغ استغمػا ذلظ فذجدوا ىجساتيع عمى حمب فيدمػا األميخ سػ 114سشة 
في حمب في مػقعو فشدخيغ أما في دمذق فقج قام صاحبيا إسساعيل باستخداد بانياس مغ الرميبيغ 

, إال أن إسساعيل أساء الديخة فخذي عمى نفدو  (16)واستخد حرشي المبؤة والخأس مغ أخيو شسذ الجولة
جيشة إلى الفخنج وما أن تحخك لحلظ أرسل إلى عساد الجيغ يصمب مشو القجوم إلى دمذق أو أنو سيدمع الس

عساد الجيغ باتجاه, دمذق حتى وصمتو أخبار وفاة إسساعيل أشخ مؤامخة دبختيا زوجتو زمخد فتػلى حكع 
دمذق أخيو شياب الجيغ محسػد بغ بػري فحاصخ عساد الجيغ دمذق لكشو ما لبث أن فظ الحرار وعاد 

ا أيزًا سيصخ عساد الجيغ عمى جسيع قالع ,وفيي (17)ه114إلى السػصل بأمخ مغ الخميفة وذلظ سشة 
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األكخاد الحسيجية وفييا قمعة العقخ وشػش وذلظ لسا ممظ عساد الجيغ السػصل أقخ صاحبيا عيدى 
الحسيجي عمى واليتيا ولكغ لسا حاصخ السدتخشج السػصل أمجه عيدى بالقػت فمسا ذىب خصخ السدتخشج 

ى عمى قالعيع وكحلظ قالع األكخاد اليكارية كقمعة الجالب حاصخ عساد الجيغ قالع األكخاد وقاتميع واستػل
ه تسكشت عداكخ عساد الجيغ بقيادة االميخ اسػار نائب عساد الجيغ 111وفي سشة  (18)وآشب ونػشي 

عمى حمب مغ قرج الالذقية بغتة فقتمػا الكثيخ مغ الرميبيغ واسخوا العجيج مشيع بمغ عشجىع سبعة االف 
ه خخج حشا كػمشيغ قاصجًا حمب فدتػلى عمى 115وفي سشة  (19)مغ الجواب اسيخ اضافة الى غاتسػه

حرغ بداعة وكان عساد حيشحاك مشذغاًل بصخد الجماشقة عغ حسز ولسا عمع بحسمة الرميبيغ ارسل 
بعس قػاتو بقيادة اسػار )سيف الجيغ سػار ( لتقػية حمب والجفاع عشيا فأنرخف االمبخاشػر الى حرغ 

ار ىحا الحرغ واشمق الدخاح اسخى السدمسيغ اما السديحيغ فقج سيصخوا عمى كفغ االثارب فياجع سػ 
شاب التي كان قج سيصخ عمييا عساد الجيغ زنكي سابقًا ثع اتجو االمبخاشػر حشا شيخز واستشجج صاحبيا 
واستشجج صاحبيا ابػ العداكخ سمصان عمي بغ مشقح بعساد الجيغ فأنججة االخيخ ولع يذأ عساد الجيغ 

ياجسة االمبخاشػر وقػاتو بذكل مباشخ يدبب تفػق الرميبيغ العجدي لحا كان يخسل عداكخه وسخاباه  م
يػميا الى شيدر ويقفػن بحيث يخاىع الخوم وياخح مغ ضفخية مشيع كسا ارسل الى ممظ الخوم يقػل))انكع قج 

يغ مشكع وان شفختع بي تحرشتع مشي بجبيل فاتشدلػاالى الرحخاء حتى تمتقي فان ضفخت بكع ارض السدمس
استخحع واخحتع شيدر كسا ارسل الى الدمصان مدعػد يذتشججة ويصمب العداكخ فارسل لو وتسكغ السدمسيغ 

ه وصل عساد الجيغ الى حساة فسمكيا وسار 111وفي سشة  (20)مغ اجبار الخوم عمى العػدة عغ شيخز
فييا الى بعمبظ فسمظ حرغ السججل ثع سار الى حسز فحاصخىا اال انو اضصخ الى فظ الحرار وتػجو 
لسػاجية الرميبيغ عشج قمعة )باريغ( وكان الرميبيغ بقيادة السمظ فػلظ ممظ بيت السقجس واالميخ ريسػنج 

الرميبيػن وقتل عجد كبيخ مشيع ومغ بيشيع اميخ شخابمذ امابقيو الرميبيغ فقج الثاني ممظ شخابمذ فيدم 
اندحبػا الى حرغ بعخيغ وارسمػا بصمب الشججة مغ بصخيق بيت السقجس وجػسميغ الثاني اميخ الخىا واميخ 
 انصاكية ريسػنج دي بػاتية ازاء ذلظ تع عقج صمح بيغ الصخفيغ يشز عمى تدميع السدمسيغ مبمغ بقجرة

  (21)خسديغ الف ديشار مقابل اشالق سخاح السمظ وبقية االسخى الرميبيغ السحاصخيغ في حرغ بعخيغ

اما في ما يتعمق بجمذق فبعج وفاة بػري اتابظ دمذق تدوج عساد الجيغ أرمتمو صفػة السمظ زمخد وىي 
عج مقتل شياب وب (22)والجة شياب الجيغ محسػد أتابظ دمذق حرل عساد الجيغ عمى حسز التسام الدواج

الجيغ محسػد بغ بػري اتابظ دمذق بيج غمسانو رأى عساد الجيغ ان الفخصة مػاتية لمديصخة عمى دمذق اال 
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ان معيغ الجيغ اتخ سيصخ عمى زمام االمػر في دمذق واستجعى دمحم بغ بػري اميخ بعمبظ ليحل محل 
بػري الى أنخ, ثع سار عساد الجيغ الى اخية اال ان الدمصة الفعمية كانت بيج أنخ فدوج دمحم أمو أرممة 

ه فحاصخىا وضيق عمييا ونرب عمييا السشجشيقات اربعة عذخة 111الحجة سشة  11بعمبظ فػصميا في 
عجدًا فأشخف مغ بيا عمى اليالك فصمبػا االمان فاجابيع فجخمػا بعمبظ وكان بيا مجسػعة مغ االتخاك 

وبعج ذلظ ان   (23)وججوا في مقاومتة خاصة اىل الجمذق فقاتميع وامخ برمبيع فاستربح الشاس فعمو ذلظ
سيصخ عمى بعمبظ واقخ قػاعجىا و اصمح ما تذعت مشيا سار الى دمذق فأرسل الى دمحم بغ بػري يعخض 
عميو تدميسو حسز وبعمبظ مقابل تدمسو دمذق لعساد الجيغ لكغ دمحم واخخ رفزػا ذلظ فأستعج زنكي 

ه واختيخ مجيج الجيغ 117حاصخ دمذق حتى تػفي دمحم بغ بػري سشة لسياجسة دمذق ثع لع يكغ زنكي ي
أبق دمحم اتابظ لجمذق ونتيجة ألستسخار ىجسات زنكي عمى دمذق ارسل اسامة بغ مشقح الى فػلظ ممظ 

فتع االتفاق بيغ دمذق ومسمكة بيت    بيت السقجس الجخاء مفاوضات ألنذاء حمف بيغ دمذق ومسمكة 
الجيغ زنكي مقابل دفع اند عذخيغ الف ديشار شيخيا شيمة مجة الحسمة اضافة الى السقجس لمترجي لعساد 

مداعجة  الرميبيغ االستيالء عمى بايشاس فجيد فػلظ قػاتو وسار الى دمذق فتخك زنكي حرار دمذق 
ه فاجتسع الرميبيػن في صاحب دمذق وساروا الى بايشاس وىي شاعة عساد 117وانرخف عشيا سشة 

صاحبيا مغيخًا عمى صػر فرادفو صاحب انصاكية واضصخت بايشاس الى االستدالم لقػات الجيغ وكان و 
ولسا افتجقت   (24)معيغ الجيغ اند حمفاءه فدمسيا اند الى الرميبيغ الحيغ احجثػ محبحة ششيعة باىل بايشاس

شة دمذق جيػش دمذق والرميبيغ بعج االستيالء عمى يانياس ىاجع عساد الجيغ حػران ثع انتقل الى غػ 
ومغ ثع اغار عمى دمذق نفديا بغتة في الدحخ فارتج البمج لخؤية قػات زنكي لكشة لع يدتصيع مػاصمة 

وفي الدشة نفديا تسكغ عساد الجيغ مغ الديصخة عمى شيخزور واعساليا وكانت   (25)اليجػم لتفخق عدكخة
جث ترادم بيغ الصخفيغ بيج قفجاق بغ ارسالن تاش التخكساني حيث سيخ زنكي جيذو الى شيخزور فح

واقتتمػا فيدم قفجاق واسبتبح عدكخه فديصخ زنكي عمى جسيع القارع والحرػن اما قفجاق فقج انخخط في 
ه سار عساد الجيغ الى 112وسيصخ عمى مجيشة امج وخصب لو فييا وفي سشة  (26)سمظ عداكخ زنكي

   (27)غ الدوق وحرغ ذي القخنيغديار بكخ فحاصخىا وفتح عجة مجن مشيا مجيشة ششدة واسعػد وممظ حر
                              
 ه.935فتح عماد الدين مدينة الرها 

                                                             
ه( 127ابغ مشقح, ابػ السطفخ مؤيج الجولة مجج الجيغ اسامة بغ مخشج بغ عمي بغ مشقح بغ نرخ الكشاني الكمبي الذيدري)ت ((23

 .25االعتبار, تحخيخ فيميب حتى, د.ط, مكتبة الثقافة الجيشة, مرخ, بالت, ص
 519, ص6ابغ االثيخ, الكامل في التاريخ, ح ((24
 26, ص5خوب في اخبار بشي ايػب, حابغ واصل, مفخج الك ((25
   41ابغ االثيخ, التاريخ الباىخ , ص ((26
 99ابغ االثيخ, التاريخ الباىخ, ص ((27



بعج سيصخة عساد الجيغ زنكي عمى االمارات االسالمية وسيصختو عمى حمب وبعمبظ وحسز وحارم  
ودمذق وحرغ عخفة تسكغ مغ ان يػحج ىحه السشاشق تحت سيصختو وتػجو بعجىا الى الخىا وكانت 

رة محاشة بمسدمسيغ مغ كل ناحية ويفرميا نيخ الفخات عغ بقية االمارات الرميبية في الذام كانت اما
كانت الخىا تحكع مغ قبل     (28)الخىا تذكل خصخ عمى خصػط السػاصالت االسالمية بيغ السػصل وحمب 

جػسميغ الثاني, عشجما اراد عساد الجيغ السديخ الى الخىا كان يجرك انو في حال محاصختو ليا ستشججىا 
ي كانت بيج االراتقة فياجسيع االمارات الرميبية االخخى لحا لجأ الى الخجعو فدار قاصجًا ديار بكخ والت

لحا اعتقج جػسميغ ان زنكي غيخ متفخغ لقرجىع لحا فارق جػسميغ الخىا وعبخ الفخات الى بالد الغخبية تل 
فػصمت االخبار مغ عيػنيا اي العيػن التي بثيا عساد الجيغ بخخوج جػسميغ مغ الخىا فدار عساد  باشخ,

د عساد الجيغ مغ احجاث ثغخ في سػر السجيشة فتسكغ مغ ه فذج116الجيغ الى الخىا وحاصخىا في سشة 
فتح السجيشة عشػة فحاصخ قمعتيا وممكيا ايزًاوامخ عساد الجيغ جشجه بأعاده البي والغشائع ألنو رأى ان ىحا 

ابقى عساد الجيغ عمى السديحيغ مغ االرمغ واالرثػذكذ ولع يشتقع اليج   (29)البمج جسيل واليجػز تخخيبو
وبعج سقػط الخىا تسكغ عساد الجيغ مغ      (30)الكاثػليظ واحتفظ لألرمغ والدخيان بكشائديع مغ الرميبيغ

الديصخة عمى بقية السعاقل الرميبية شخقي الفخات فأستػلى عمى سخوج بعج ان تخك حامية في مجيشة الخىا 
السػصل نريخ اسا البيخة فقج كانت حريشة فحاصخىا ولكشة فظ الحرار بعج ابالغو بقتل نائبو عمى 

بعج ان عمع ان       (31)الجيغ فعاد الى السػصل ونطع امػرىا وولى عمييا زيغ الجيغ عمي وعاد الى الخىا
االرمغ استجعػا جػسميغ الثاني فدار الى الخىا واعجم الستآمخيغ واخخج بعس سكانيا مغ داخميا وأسكغ 

مة عمى الفخات وكانت بيج سالع بغ مالظ ثع سار الى القمعة جعيخ وىي مص   (32)بجاًل مغ مشيع الييػد
العقيمي فحاصخىا كسا سيخ قػة الى القمعة فشظ السجاوره الجديخة ابغ عسخ وصاحبيا حدام الجيغ الكخدي 
البذشػي وحاصخىا ايزًا واستسخ عساد الجيغ يحاصخ قمعة جعيخ النو لع يكغ يخيج ان يكػن في وسط 

  (33)ه175يخ قتمو احج مساليكو وىػ بختقر سشة بالده ما ىػ ممظ لغيخه وبيشسا يحاصخ جع
   

 عوامل ساعدت عماد الدين في السيطرة على الرها.
جػسميغ الثاني كان ضعيف مقارنة بػالجة اضافو الى انحيازه الى االرمغ وتفيميغ عمى -5

السديحيغ الغخبيغ فػلج ذلظ قمقًا بيغ فخسانو الرميبيغ , لع يكغ يستمظ دراية سياسية فعالقتو مع 
                                                             

 721, ص5عاشػر, الحخكة الرميبية, ح ((28
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 114, ص5رانديسان, تاريخ الحسالت الرميبية, ح ((30
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االمخاء الرميبيغ سيئة خاصة ريسػنج صاحب انصاكية حتى وصل بيشيع الرخاع الى حج 
 القصيعة.

عشجما حاصخ عساد الجيغ زنكي السجيشة كان حاكسيا خارجيا اذا كان يؤثخ الخاحة فتخك  -1
السجيشة واستقخ في تل باشخ وتخكو امخ حساية السجيشة الى سكان االصميبيغ مغ السديحيغ 

 واالرمغ والدخيان الحيغ لع تكغ ليع دراية بذؤون الحخب والقتال .
بمجويغ الثالث الى العخش وكان صغيخ الدغ لع يكغ وفاة فػلظ ممظ بيت السقجس ومجئي -1

يستمظ خبخه في الدياسو اضافو الى شخريتو الزعيفة جعمت االمخاء الرميبيغ اليخزعػن الى 
 ادارة مجبخة فمع يدتصيع ايقاف الرخاع بيغ جػسميغ الثاني اميخ الخىا وريسػنج اميخ انصاكية.

بعج وفاة حشاكػفيغ الحي يعتبخ العجو المجود لعساد  انتياء التحالف بيغ البيدنصييغ والرميبيغ-7
الجيغ اضافة الى مػقع مجيشة الخىا ساعج عمى مياجتسيا بعج ان تع محاصختيا مغ جسيع 

   (34)الجيات وان نيخ الفخات الفخات كان يفرميا عغ بيقية االمارات الرميبية
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