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 *الجيش في العصر االموي والعباسي* 
والعباسي امتدادًا لمجيش العربي االسالمي في صدر االسالم من يعد الجيش في العصرين االموي  

حيث دوافع القتال وتنظيم وتعبئة وصنوفو واسمحتو ووسائمو الدفاعية مع حدوث بعض التطور واالبتكار فييا 
 اقتضتيا الظروف التي تمثمت في ذلك العصرين .

ز االكبر من سياسة االمويين منذ لقد اخذت عممية التجنيد التي بدأت في عيد الفاروق تشغل الحي 
البداية فقد والىا معاوية بن ابي سفيان اىتمامًا كبيرًا فشجع القبائل العربية عمى االنخراط بيا فأصبحت تمثل 
العمود الفقري لمجيش والسيما اليمانية والقيسية ثم شيدت عممية التجنيد تطورًا كبيرًا في عيد الخميفة عبدالممك 

 بن مروان .
اواخر العصر االموي وألسباب قبمية ومصمحية وسياسية بدأ مبدأ االمة المقاتمة الذي اعتمد في  وفي 

صدر االسالم بالضعف وليذا حاول خمفاء بني امية المتأخرين بتشكيل فرق شبو نظامية او باالعتماد عمى 
 المقاتمة من اىل الشام.

اول جيش نظامي دائم في تاريخ وفي العصر العباسي حدث تطور كبير في الجيش حيث انشئ  
الدولة العربية االسالمية فالجند الياشمية كانوا نواة جيش نظامي بالمعنى المتعارف عميو في التنظيمات 
العسكرية النيم كانوا ينتظمون كاألفراد ال كقبائل وكان والءىم لمدولة التي تعني بتدريبيم وتموينيم المستمر 

 حتياجات الالزمة .وتجييزىم شيريًا بالعطاء واال
وكان الى جانب الجند النظامية من اىل الديوان الجند المتطوعة التي تشكل رافدًا كبيرًا لعممية تجنيد  

المقاتمين كمما دعت الحاجة لمجياد او مقارعة الحركات اليدامة التي تسيء لإلسالم. واصبح الجيش ال 
صر االموي وانما كان يتألف من جنسيات عديدة يقتصر عمى العرب الذين كانوا يؤلفون غالبية في الع

 والسيما الفرس واالتراك. 
اما اصناف الجيش في العصرين االموي والعباسي فكان بعضيا يعد امتداد لما كانت عميو الحال في  

صدر االسالم وبعضيا حدث عميو تطور وابتكار ويمكن حصر تمك الصنوف بقسمين ىما الصنوف المقاتمة 
 محقة . والصنوف الم

االكثر في القتال وتشمل الجزء االكبر  الصنوف التي يقع عمى عاتقيا العبئالصنوف المقاتمة : وىي  -اواًل:
 -من الجيش وتمثل :



صنف الفرسان: لقد كان يمثل القوة الضاربة في العصر االموي وفي العصر العباسي اىتم الخمفاء والقادة -1
سميا وتدريبيا. ويرجع ىذا االىتمام بصنف الفرسان ألىميتو في حسين نلتبالخيول وأسسوا الميادين الكبيرة 

تقدير النتائج النيائية لممعارك الن الواجب الرئيس ليذا الصنف ىو اليجوم, كما تقع عمى عاتقو عممية 
 م من اعادة تنظيم صفوفيم .يااللتفاف عمى االعداء من الخمف وشل حركتيم ومنع

من اىمية ىذا الصنف في العصر االموي الذي كان لو دور في معارك الفتوح صنف المشاة : عمى الرغم -2
والتحرير, اال ان صنف الفرسان كان يعد في مقدمة الصنوف بفعل طبيعة المعارك انذاك والمسافات 
المتباعدة التي تستدعي سرعة الفرسان. اما في العصر العباسي فقد تميز صنف المشاة بخبرتو وقدرتو عمى 

 سالك عمورية. ماالعداء تحت كل الظروف وفي اكثر المناطق وعورة في ارمينية واذربيجان و  مواجية
ممة صنف الرجالة اال انو تميز عنيم الرغم من كون ىذا الصنف يعد من ج صنف الرماة : عمى-3

 المضايقباستخدامو االقواس لرمي السيام وقد ازدادت اىمية ىذا الصنف منذ اتساع رقعة الفتوحات والسيما 
 والمناطق الجبمية في العصرين االموي والعباسي .

بعد مياجمتيا  ي يحاول السيطرة عمى حصون االعداءصنف الحصون والقالع : وىو الصنف الذ-4
باألسمحة الثقيمة من مجانيق ودبابات وعرادات. وتتجمى اىمية ىذا الصنف بالتخريب او الحرائق التي يحدثيا 

 ك قطعاتيم .في حصون االعداء واربا
ال يمكن لمصنوف المقاتمة االستمرار بالمعركة ما لم تكن ىناك صنوف اخرى  -الصنوف الممحقة: -ثانيًا:

ور ادارية وخدمية واستخباراتية وما الى ذلك ومن اىم تمك متييء ليا مستمزمات النجاح في عمميا من ا
  -الصنوف:

قامة الجسور والقناطر او حفر االبار التي تتطمبيا الفعمة: )الميندسون( ويتولى ىؤالء كشف الطرق وا-1
 طبيعة العمميات العسكرية.

ويرتدون عادة مالبس غير قابمة  ذف االعداء بالنفط والمواد الحارقةيق النفاطون: وىم الصنف الذي -2
 لالحتراف .

شافي الحربية االطباء والممرضون: لقد تطورت طبابة الحرب في العصرين االموي والعباسي فوجدت الم-3
 التي يشرف عمييا الجراحون. كما استعممت المحامل عمى البغال او الجمال لنقل الجرحى والمصابين . 

المخابرون: لقد اىتمت الخالفة االموية بالعيون النيم رأس المكيدة وقوام التدبير. ويروى ان ديوان البريد -4
ريق تطور نظام االستخبارات. كما اىتم الذي اسس من قبل معاوية بن ابي سفيان كان خطوة في ط

 ور فعال والسيما في عيد الخميفة المنصور. العباسيون في ىذا الصنف وكان لو د
 *تعبئة الجيش واساليب القتال* 



لقد استخدم االمويون نظام الصفوف ونظام الكراديس معًا حتى جاء الخميفة مروان بن محمد فأبطل  
 نظام الكراديس. ثم تبعو استخدام نظام الخميس الذي تحدثنا عنو سابقًا.نظام الصف رسميًا واقتصر عمى 

ومن االساليب التعبوية التي اعتمدىا العرب المسممون اليجوم القائم عمى مبدأ التعرض في اعماليم  
في القتالية وقد ساعدىم ذلك االحتفاظ بزمام المبادأة واليجمات المستمرة من اجل تدمير قوة العدو وارغامو 

 الدخول في معركة حاسمة.
التي ابتدعيا احد القادة االمويون تقسيم قواتو الى اربعة ارباع وترك لكل ربع  ومن االساليب التعبوية 

مسؤولية الدفاع عن جبيتو اذا ما ىاجميم العدو مع لزوم االرباع الباقية اماكنيا, وتتجمى اىمية ىذه الخطة 
ت الفرصة عمى في ضمان استبسال الجند في الدفاع عن ربعيم, وعدم ترك الجند االخرين لمواضعيم مما يفو 

 منيا . لالعدو لمتسم
وبما ان معظم الحروب التي خاضتيا الجيوش خالل العصرين االموي والعباسي كانت حروب  

تحصينات واسوار. فقد اعتمد القادة اساليب متطورة لالستيالء عمى الحصون ومنيا محاولة زحف المشاة 
جنيقات التي توجو قذائفيا نحوه وفي نفس الوقت عمى ىيئة موجات مستمرة لقتال حامية الحصن وبأسناد المن

كان النقابون العارفون بمواضع النقوب يعممون عمى ثقب بعض المناطق الواقعة تحت االبراج وعند ذلك 
 تحرق بعد وضع االخشاب بداخميا مما يسبب تساقط االبراج ويميد دخول الجند الى الحصن .

لقد استخدمت العديد من االسمحة اليجومية والدفاعية في العصرين االموي والعباسي كما  -اسلحة الجيش:
 كانت عميو في صدر االسالم بيد ان التطور اصاب معظميا سواء من حيث الصناعة او االستعمال .

 فالسيوف والرماح ال زالت مستعممة من قبل المشاة والفرسان عمى حد سواء مع الترس الذي يموذ بو 
المقاتل عن نفسو والدرع الذي يغطي بو بدنو. اما االقواس التي ترمي بيا السيام فكانت من االسمحة الميمة 
لمرماة. ومن التطور الذي اصاب ىذه االسمحة تمثل بتعدد مراكز صناعة السيوف في العصر العباسي وتعدد 

كثيرة ولم يقتصر ذلك عمى صناعتو فقط بل انواعيا, كما زاد اىتمام العباسيين بالقوس وادخموا عميو تطويرات 
تعداه الى كيفية استعمالو وتنوع اغراضو حتى اصبح النشابون الذين يستعممونو يشكمون صنفًا ميمًا من 
صنوف الجيش العباسي, وتعدى استخدام السيم في القتال االعتيادي الى استعمالو ألغراض اخرى مثل 

والمعسكرات ومخازن التموين والخيام العائدة لألعداء إلحراقيا والقاء  ارسال كتل نارية إللقائيا عمى الحصون
 الرعب في نفوسيم.

ومن االسمحة االخرى التي لوحظ استخداميا في العصر العباسي من قبل الفرسان ىما الدبوس  
 و .والفأس. حيث يحتفظ الفارس بكل منيما بسرج فرسو ويستعمميا عند االلتحام مع العدو اذا غابو سيف



وبما ان معظم الحروب التي خاضيا الجيش العربي االسالمي خالل العصرين االموي والعباسي  
ة( وفي مقدمتيا حة الثقيمة او المسماة بـ)المنتخبكانت حروب اسوار وتحصينات لذا فقد استخدمت فييا االسم

 المجانيق والعرادات والدبابة او الضبر والقذائف النارية والمدفعية .
نجنيق الذي وردت اشارات الستخدامو عند صدر االسالم تطور في العيد االموي واصبح من فالم 

 الضخامة بحيث كان المنجنيق المسمى بـ)العروس( الذي استخدم في فتح السند يعمل عميو خمسمائة رجل .
مسافات  اما العرادة: فيي نوع صغير من المجانيق تمقى بيا الحجارة والسيام والقذائف النارية الى 
 بعيدة .

اما الدبابة: فقد تطورت من حيث الصناعة واالستعمال فقد اصبحت من الضخامة بحيث تتحرك  
المعتصم في  الخميفة عمى عدة عجالت وتتسع لعشرة رجال كما ىي الحال في الدبابات التي استخدميا

لخل لتقميل اختراقيا . واصبح حصار عمورية وزاد ارتفاعيا وعدد طوابقيا وغمقت اخشابيا بالجمد المشبع با
استعماليا ال يقتصر عمى ثقب السور بل الى رميو بالقذائف. كما استخدم طابقيا العموي لمعبور الى اعمى 
القالع والحصون. ومنذ القرن الثاني اليجري صار العرب المسممون يستخدمون بالدبابة عتادًا خاصًا لثقب 

 االسوار يسمى رأس الكبش .
دبابات نوع يطمق عمية الضبر وىو صندوق من الخشب مغطى بالجمد يغش فيو ومن صنف ال 

 الرجال عندما يقتربون من الحصون واالسوار.
ا عمييا من تركيبات اما القذائف النارية فأصابيا ىي االخرى التطور في العصر العباسي لما ادخمو  

 في حروبيم .  ا من اآلالت القاذفة ليا بحيث حققت نتائج باىرةكيمياوية وعدد
 *التحصينات الدفاعية* 

لقد استخدم العرب المسممون منذ صدر االسالم العديد من الوسائل الدفاعية التي اخذت طريقيا الى  
التطور في العصرين االموي والعباسي, عالوة عمى بعض الوسائل المستحبة نتيجة تطور الحروب وطبيعة 

ا وىي من االمور الوقائية لحماية بقاع الدولة من تعرض االعداء الجيوش ومعداتيا والمناطق التي تدور فيي
بط والمحارس والمسالح والقالع بما اوىجماتيم. ويأتي في مقدمتيا التحصينات المتمثمة بالثغور والعواصم والمر 

 فييا من خنادق واسوار وغيرىا من العناصر الدفاعية.
مى الحدود بين البمدان التي يفتحيا العرب الثغور: جمع ثغر وىي المراكز التي كانت تقام ع 

 المسممون والبمدان المجاورة وتكون محصنة ومشحونة بالجند لحراسة الحدود.



اما الحصون الحدودية فسماه بعض المؤرخين بالعواصم ألنيا تعصم الثغر وتمده بالمستمزمات في  
نطيين ويعتصم بيا المسممون من االعداء اذا قة لمبيز لتكون الخط الثاني لمثغور المالص اثناء النفير. وانشئت

 خرجوا من الثغر ويجتمع فيو المتطوعة قبل االنطالق لمغزو .
والرباط: من الناحية المغوية يعني االقامة عمى جياد العدو بالحرب ومن الناحية االصطالحية يعني  

 البناء الحصن الذي يرابط فيو الجند لمدفاع عن االرض والعقيدة . 
المسالح: فيي مراكز عسكرية يقيم فييا الجند الذين يعدون لمقتال وتعد القالع من اىم اما  

التحصينات الدفاعية التي اعتمدىا العرب المسممون كقمعة الموصل وقمعة صالح الدين في كل من حمب 
 والقاىرة. 
ة باألبراج وتبنى القالع عادة فوق منحدرات صخرية لزيادة مناعتيا وتحاط باسوار ضخمة مدعوم 

وذات جدران مائمة نحو الداخل لتساعد عمى كشف المياجم وتجعل تسمقو صعبًا وتعرضو لضربات 
 المدافعين. كما تنتيي من االعمى بشرفات ومزاعل مختمفة لممراقبة والدفاع .

 وقد احاط العرب المسممون قالعيم بخنادق ممموءة بالماء لعدم تمكين العدو من اجتيازىا. اما ىم   
ع واالبل اليزيمة يعد نحرىا وبجمود داو طمرىا في اضيق موضع فييا بالبر فكانت وسيمتيم الجتياز الخنادق ى
 االبل المممؤة بالرمال ثم اجتيازىا .
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