الطبجية أو المدفعية
(بقلم عبدالعزيز بنعبداهلل)
 الطبجية أو المدفعية  :اٌرؼًم انغهت ٌٕٛانًكفغ ألٔل يهج ف ٙيٕلؼح كه Crécy ًٚتفهٍَا ػاو ( 1342و ْ 743/ـ )ٌٔثمٓى انغهَاغ ٌٕٛإنٗ لنك تاٌرفكايّ ف ٙاؼرالل (لهؼح اشكه ) ػاو (ْ 724ـ  1324 /و) غٛه أٌ اتٍ انفطٛة نى ٚمكه ْمِ
" (انهًؽح انثكنٚح ف ٙانكٔنح
اٜنح تآًٌا ٔإًَا أشان إنٗ "اٜنح انؼظًٗ انًرفمج يٍ انُفػ انر ٙذهيٗ تٓا كهج يؽًاج
انُصهٚح ) ٔلك نٕؼع ف( ٙانًعهح األٌٕٚٛح (ض 1ص ) 237أٌ ْمِ انكهًح ػهفد ف ٙيصه ألٔل يهج ػاو (ْ 792ـ  1383/و ).
أيا الرعادات فٓ ٙأَفاض يرفعهج (األَ ًٛانًطهب ض  2صٔ ). 160كاٌ انًكفغ ٚصُغ ف ٙيصُغ األٌهؽح انُانٚح تفاي
انعكٚك ف ٙػٓك أؼًك انٕغاٌْ 961( ٙـ  1553/و ) ٔكاٌ ف ٙظٛش ػثك هللا انغانة انٍؼك٘ فهلح يكفؼٛح يٍ لكايٗ األَكنٍٍٛٛ
(يُاْم انصفا ص .) 42
ٔالؼع (أَكناق ) ف ٙذانٚفّ أٌ انشهٚف يٕال٘ أؼًك األػهض ؼاصه أٌف ٙػاو ( 1534و ) تًؽهح ذعى ذٍؼ ٍٛأنف فاني
ٔناظم ٔػشه ٍٚأنفا يٍ انهياج نرمٕٚط انٍٕن ٔيٓاظًح انًكُٚح ٔكاٌ يكفغ "يًَٕٛح " ٚممف تكٕٚهاخ يٍ ؼعه ظفًح إنٗ
ؼك أٌ انًهء ال ًٚكُّ أٌ ٚكٚه لناػ ّٛػهٓٛا ٔلك أنٌهد إؼكٖ ْمِ انكٕٚهاخ إنٗ (نشثَٕح ) ؼٛس ذٕظك ف( ٙكٍُٛح تهان )
ْٔ ٙيهؽٕظح ا ٌٜف( ٙانًرؽف انؼٍكه٘ تهشثَٕح (قٔكاٌره  -ي .أ  -.انٍؼك - ٌٕٚانثهذغال ق 2ض 2ص). 633
ٔلك أْكٖ ػثك انًهك انًؼرصى شٓٛك يؼهكح ٔاق٘ انًفاوٌ إنٗ انؼصًاَ ٍٛٛػشه ٍٚيكفؼا ٚشرًم أؼكْا ػهٗ ذٍغ فْٕاخ
"ؼٍة صاؼة" ذانٚؿ انكٔنح انٍؼكٚح "انًعٕٓل ٔأَّ ف ٙتاب انعىٚهج تانعىائه "(انًطثؼح انعكٚكج ص.) 53
ٔػ ٍٛانٍهطاٌ يٕال٘ وٚكاٌ (ٌاٌ ياَكن٘) انفهٍَ ٙيُٓكٌا ٌاػكِ ػهٗ ذؤٌ ًٛيصاَغ إللاتح انًكافغ ٔذكهٚه يهػ انثانٔق
ٔأصثػ ْما انًُٓكي ٚرًرغ تؽظٕج كثهٖ ف ٙانثالغ (قٔكاٌره  -ي  - 1.انٍؼك -ٌٕٚض 3انًمكيح ).
ٔكاَد "انًكافغ ذفهض تانُفػ ف ٙاألفهاغ ٔذٍاتك انفٕٛل " (االٌرمصا ض 3ص.) 60
 المدافع اإلسماعيلية  :كاٌ تمصه انهٚاض تًكُاي يائرا يكفغ.ػًم انٍهطاٌ ٌٛك٘ يؽًك تٍ ػثك هللا ػهٗ ذؤٌ ًٛيصاَغ ذمٔٚة انًكافغ تانًغهب ٔاٌرمكو نمنك نياج ٔصُاػا يٍ األٌراَح
ٔنكٍ انٕالغ أَّ نى ٚرعأو يصُؼا نهمُاتم نى ٚكو غٕٚال ترطٕاٌ غٛه أٌ انٍهطاٌ ؼصم تهٌى انشهاء أٔ اإلْكاء يٍ يؼظى
قٔل أٔنتا ػهٗ أوٚك يٍ يائر ٙيكفغ ٌٔر ٍٛيٓهاٌا ٔ( .صف ٔذانٚؿ انًغهب  -كٕقان ض 1ص.) 146
ٔلك اَكة انًٕنٗ يؽًك تٍ ػثك انهؼًٍ ػهٗ قناٌح انؼهٕو ال ًٌٛا يُٓا انفٌُٕ انؼٍكهٚح ؼرٗ لال كم يٍ (فهإٍَا شانل
نٔ ) ٔ (كا )ٙٚتؤٌ ْما انًهك اـرهع يكفؼا.
ٔلك ٔظّ انؽٍٍ األٔل غهثح إنٗ (يَٕثٛهٔ Montpellier ) ٙٛيكٌ أٔنتٛح أـهٖ نكناٌح انُٓكٌح انؼٍكهٚح ٔإػكاق األغه
انرٌ ٙرؼىو يكفؼٛح انمالع ٔيكفؼٛح انًٛكأٌ ،نى ذكٍ انًكفؼٛح ذؤشه ف ٙانطاتٛح ؼٛس الؼع انًؤنؾ اإلَعهٛى٘ ْان ٌٍٕٚأٌ
انًكفؼٛح نى ٚكٍ نٓا أ٘ يفؼٕل ػهٗ انثُاٚاخ انًغهتٛح انًؤٌٍح تانطاتٛح ٌٕاء ف ٙانًكٌ أٔ انٕاؼاخ انصؽهأٚح ْٕٔ شئ
يهؽٕظ إنٗ ا( ٌٜقٔكاٌره  -ي .أ  - .إَعهرها -شايٍ أكرٕته ٔ ) 1630لك ٔلؼد تؼك االٌرمالل يؽأنح ْكو ظاَة يٍ انٍٕن
انًٕؼك٘ تانهتاغ ٔلنك تكٌٔ ظكٖٔ ْٔما انٍٕن يثُ ٙتانطاتٛح  .أيا انطثعْٔ ٌٕٛى انهياج انًكفؼ ٌٕٛفمك كاٌ يُٓى أٚاو
انٍهطاٌ ٌٛك٘ يؽًك تٍ ػثك هللا (ػاو ْ 1200ـ  1785 /و) يائراٌ تؤٌف ٙف ٙؼ ٍٛكاٌ ت ٍٛظٛش ٔتؽهٚح ٔغثعٛح أنفاٌ
ٔـًًٍائح ف ٙانصٕٚهج ٔأنفاٌ تانؼكٔذٔ ٍٛانف ٔـًًٍائح تانؼهائش ٔيائراٌ تؤصٛال ٔانٍاؼم ٔشًاًَائح ترطٕاٌ (االٌرمصا
ض 4ص.) 117
ٔف ٙػاو (ْ 1273ـ  1856 /و ) كرة انًٕنٗ ػثك انهؼًٍ إنٗ أيُاء انًهاٌ ٙيُٓى ػثك انؼىٚى يؽثٕتح نًهٌٗ انؼكٔذٍٛ
ٚؤيهْى تاـرٛان ػشه ٍٚشاتا َعٛثا نرؼهى ػهى ذاغثعٛد (أ٘ انًكفؼٛح ) تمٛاقج يؼهى ياْه أٔ يؼهً ٍٛؼرٗ ٚرمُٕا نياٚح انًكفغ
ٔانًٓهاي ٔلنك تاإلظافح إنٗ يٍ ف ٙكم يُٛاء يٍ انطثعٛح ٔذهذة نكم ٔاؼك ـًً ػشهج أٔلٛح شٓهٚا يغ انىٚاقج نهُعثاء
ٔنكم يؼهى شالشٌٕ أٔلٛح ػالٔج ػهٗ ناذثّ انًؼهٕو ( .االٌرمصا ض 4ص.) 2.6
ٔكاَد كم فهلح يٍ انًكفؼٛح ٔآنٛاذٓا ٚهأٌٓا لائك نؼٗ يُٓى انمائك إًٌاػٛم انهتاغٔ ٙكاٌ انًؼهى (انرٓاي ٙتٛهٔ) انهتاغٙ
ْٕ يكنب غثعٛح غُعح أٔ انٍاْه ػهٗ ذكهٛفٓا تانًٓاو انًفرهفح كًا كاٌ يؽًك صُكل أؼك لاقذٓا تانهتاغ ف ٙانؼٓك انٍهًٛاَٙ
ٔلك ذٕفٗ ػاو (ْ 1231ـ ) ـالل ؼهكح انٍهطاٌ ٜٚح ػطا (ذانٚؿ انعؼٛف ص.) 399

ٔكاٌ انمائك أغا انرهكٚ ٙشهف ف ٙػٓك انٍهطاٌ انؽٍٍ األٔل ػهٗ فٛهم ٍٛيٍ انهياج أٔ انطثعٛح ٚكَٕاٌ ـًٍح ػشه يائح
(انًغهب انًؼاصه إيثهاغٕنٚح ذُٓان ص ٔ ،) 235كاٌ كم ناو يٍهؽا تُٕع يٍ انثُاقق لاخ يكثً تكٌٔ ؼهاب أيا ػراق
انفٛهك فكاٌ ٚرهكة يٍ ـًٍح ٔػشه ٍٚيكفؼا ٔشًاَ ٙنشاشاخ ٔتطانٚح ٔشًاَٛح يٓانٔ ًٚلالفاخ أـهٖ تاإلظافح إنٗ
َؽٕ انفًٍ ٍٛيٍ انؼهفاء ٚ .طهك ػهٓٛى اٌى يُٓكي لك ذكنتٕا ػهٗ انؽٍاب ٔانُٓكٌح أيا ف ٙغُعح فئٌ انطثعٛح كإَا
(صٔ ) 259لك ذكَٕد انفٛانك
ٚكنتٌٕ ػهٗ ٚك أؼك ظثاغ انصف انفهٍَٚٔ ٍٛٛرٕفهٌٔ ػهٗ ٌرح يكافغ ٔشالز تطانٚاخ
األٔنٗ ف ٙانؼٓك انؽٍُ ٙتئشهاف لائك ٚؼهف تانؽاض ػه ٙانرٍَٕ ٙتاإلظافح إنٗ لائك ذهك( ٙصٔ ) 264كاٌ نظال انطثعٛح
ٍٚاػكٌٔ لاظ ٙانهتاغ ف ٙانىظه ٔانٍعٍ كهظال األيٍ (االغرثاغ ض  1ص ) 33أيصال يؽًك تٍ يؽًك فُٛش كثٛه انطثعٛح
(ذانٚؿ
تانهتاغ لرم ( ػاو ْ 1236ـ ) تفاي ٔكمنك انطٛة انكأق٘ انم٘ نافك انًٕنٗ ٌهًٛاٌ ف ٙؼهكرّ إنٗ تالق غهًٚ
انعؼٛف ص ٔ ) 399لك الؼع ( شانيً ) أَٓى كإَا يكنت ٍٛأؼٍٍ ذكنٚة ف ٙانؼٓك انؽٍُٔ ٙكاٌ نئٍٓٛى يٕال٘ أؼًك
انصٕٚه٘ انم٘ ذهمٗ ذكنٚثّ ػهٗ ٚك انًُٓكي انفهٍَ ٙػثك انهؼًاٌ انؼهط ٔكاٌ لك ذٕظّ ػكق يٍ انًغانتح ـفٛح تؤيه يٍ
انٍهطاٌ إنٗ إَعهرها ٔأٌثاَٛا ٔؼرٗ أيهٚكا ٔانثُثاظ ْٕ ٙانًكهف تممف انمُاتم (تٕيثح = لُثهح ) (ذانٚؿ انعؼٛف ) ْٔ ٙكهًح
ذهكٛح :
انًهاظغ :
 (انطثعٛح (يكنٌح  )...تفاي (تثاب قان انٍهطاٌ يٕال٘ ٌهًٛاٌ ) (االٌرمصا ض  4ص.) 162انطثعٛح ٔانثؽهٚح ذٍاػك انماظ ٙتانهتاغ (االغرثاغ ض  1ص.) 133
 يؽًك تٍ ػثك هللا يالغ انٍهٕٖ يؼهى انطثعٛح تٍال ف ٙػٓك انًٕنٗ ػثك انهؼًٍ (االٌرمصا ض 4ص) 180 ػه ٙانرٍَٕ :ٙلائك كاٌ ٚشهف ػهٗ ذكنٚة أؼك فٛانك انطثعٛح ف ٙانؼٓك انؽٍُ. ٙ" (التهاْٛى تٍ اؼًك تٍ غاَى تٍ يؽًك تٍ وكهٚاء
 "انؼى ٔانًُافغ نهًعاْك ٍٚفٌ ٙثٛم هللا تآالخ انؽهٔب ٔانًكافغاالَكنٍ ٙانهٚثاش ٙيٍ أْم انمهٌ انؽاق٘ ػشه ).
 نٌانح ف ٙانُٓكٌح انًكفؼٛح ٔانؼٍكهٚح انفد تاألٌثاَٛح َٔمهٓا إنٗ انؼهتٛح أؼًك تٍ لاٌى تٍ انشٛؿ انؽعه٘ األَكنٍ( ٙـكض / 87ـى  / 2346انًكرثح انٕغُٛح ترًَٕ ( 4098/ 1407و) /يكرثح قتهٍ -ظٍره-تٛرٔ 125( 4107 ٙنلح ).
 كراب "انهياٚح ٔػًم انًكفغ " تًكرثح انكالٔ٘ ف( ٙـغ ) إلتهاْٛى األَكنٍ ْٙ ٙأنظٕوج يٍ َظى ػثك انُثٗ تٍ انؼثايانشكٚك انصُٓاظ ٙانهتاغٗ.
 (َىْح انًعانً ف ٙػهى أؼكاو انًكافغ ٔانًٓان ) ًٚػكق أتٛاذٓا (ٚ ) 394مٕل تؤٌ انم٘ ؼًهّ ػهٗ َظًٓا ْٕ انٍهطاٌيٕال٘ ػثك انهؼًٍ تٍ ْشاو ٔلغ انفهاؽ يُٓا ػاو (ْ 1266ـ  1850/و) لكه فٓٛا انهياٚح تانًكفغ ٔانًٓهاي ٔانثاو (َٕع
ـاص يٍ انًكافغ ) ٔغهق اٌرفكايٓا ٔانثُة ٔانثانٔق ( .ناظغ تؽس انًَُٕ - ٙيعهح انثؽس انؼهً ٙػكق  9انؼانى انصانس ص
.) 96
يُٓا ٍَفح ف ٙانًكرثح انًهكٛح تانهتاغ نلى  1043يٍ ص 1إنٗ  30يغ نٌانح أـهٖ نًؤنف يعٕٓل ٔاإلٌى ْٕ "انثاو فٙ
ػهى انًكفغ ٔانًٓهاو " لكه فٓٛا ف ٙاألٔل اٌى انٍهطاٌ انًؼاصه ْٕٔ يٕالَا ػثك انهؼًٍ (يُٓا ٍَفح ف ٙانفىاَح انؼايح
تانهتاغ نلى ق  3367ظًٍ يعًٕع يٍ ص 197إنٗ ص. 185
"ذمكهج انًعانً ف ٙػهى انًكافغ ٔانًٓان" ًٚكما أنظٕوج نهًكٗ تٍ لصاتح تٍ يؽًك انهتاغَ ٙظى فٓٛا لٕاػك نًؽًك اتٍيؽًك ٌثاغح انهتاغٔ ٙظؼٓا ػاو (ْ 1288ـ 1871/و) ف ) 532( ٙتٛرا ذُأل فٓٛا َفً يٕظٕػاخ انكراب اَٜف انمكه يغ
ذٕظٛػ يٕاظٛؼٓا تهٌٕو ػكٚكج يُٓا ٍَفح تانًكرثح انًهكٛح تانهتاغ ٔءاـه انًعًٕع نلى ( 1043يٍ ص  28إنٗ .) 112
"نٔظح انعٓاق انفائك نًٍ أناق انغىٔ تانصٕاػك " ف ) 300( ٙتٛد الؼًك تٍ اؼًك انؼهائش ٙانرًًٍاَ ٙانهٚف( ٙفهؽ يُٓاػاو ْ 1195ـ  1780 /و ذؽكز فٓٛا ػٍ شؽٍ انًكافغ ٔانًٓاني تانثانٔق ٔػٍ انممائف ٔانمُاتم انكهٔٚح (ـغ ٕٚ / 1342ظك
أٚعا تانفىاَح األؼًكٚح ظًٍ (يعًٕع انًكافغ انٕٓنُكٚح نًٕال٘ وٚكاٌ)
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