
 الجيش الفرعونى مفخرة مصر القديمة

 بقلم
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 بقسم اآلثار المصرية أستاذ مساعد ر القديم المساعد               أستاذ تاريخ مص

 جامعة المنصورة–كلية اآلداب    جامعة عين شمس                  –كلية التربية 

 

إذا حق لمصر القديمة أن تتيو زىوًا بأىراماتيا ومعابدىا وفنونيا وعموميا فميا أن             

‘ تزىو ايضا بنفس القدر بجيشيا الذى عمم العالم فنون القتال والحرب التى كانت غايتيا السالم 

الحرب ‘ منذ نشأتو منذ ستة آالف عام اعتنق عقيدة الحرب من أجل السالم  فالجيش المصرى

الحرب من أجل درأ المخاطر ولم يكن جيشيا استعماريًا ‘ من أجل الدفاع عن األرض والعرض

 أو مستبدا.

 

 )صورة تخيمية لمممك مينا أول من وحد شمال وجنوب مصر(

ن الذين عرفيم التاريخ الفرعوني فى األسرة السادسة نقرأ فى كتابات ونى أحد أكبر القادة العسكريي

أن الجيش كان يضم كل أبناء وطوائف الشعب وكان جيشًا نظاميًا بمعنى الكممة وكان يركز 

عمى األخالق الحميدة والسمات الفروسية فمم يكن يسمح لو ان يغتصب أرضًا أو يقتل طفاًل أو 



حرب وكان فقط يحارب من اعتدى عمي أرضو وىدد امرأة أو شيخًا وال يدمر زرعًا فى طريقو لم

 سممو وسالمتو.

تزخر المؤسسة العسكرية فى مصر القديمة بالعديد من البطوالت والنماذج المشرفة نبدأىا مع 

ثم تاله الممك منتوحتب ‘الممك مينا الذى قضى عمى الفوضى ووحد قطرى البالد الصعيد والدلتا 

مية التى نشبت فى أعقاب ثورة إجتماعية عارمة فى األسرة الثانى الذى قضى عمى الحرب األى

السابعة والثامنة واستطاع ىذا القائد أن يوأد الفتنة ويسترد مصر الموحدة وقد حرص ىذا القائد 

عمى أن يكرم من ضحى من أجمو فى ىذه الحرب من جنود بواسل فنراه يأمر بدفنيم مع عتادىم 

جنازى الذى أقامو فى الدير البحرى ليكونوا فى معيتو فى وعدتيم إلى جوار مقبرتو ومعبده ال

 العالم اآلخر كما خدموا معو فى حياتيم وضحوا بيا من أجمو.

 

 )منتوحتب الثانى ثان موحد لمقطرين(

وىناك دفنة مشابية لمجموعة من الجنود بكامل عدتيم وأسمحتيم دفوا فى مقبرة جماعية عثر 

بالقرب من إسنا يرجح أنيم من طميعة الجنود الين ناضموا لوأد عمييا حديثًا فى منطقة المعال 

الفتنة بين الشمال والجنوب فى فترة األسرة التاسعة والعاشرة فيما عرف باسم الصراع الطيبى 

 األىناسى.



 

 المتحف المصرى بالقاىرة(-ماكت خشب-)كتيبة من الجيش المصرى من المشاة

وقدم ابناء مصر من جنودىا وقادتيا ونساءىا تضحيات غالية فى كفاحيم ضد الغزاة            

اليكسوس فقد قام الجنود بتطوير العجمة الحربية التى كانت وراء تفوق اليكسوس واستطاع 

المصريون بذكائيم أن يجعموىا أخف وزانًا وأسرع من العجمة الحربية التى استعمميا اليكسوس 

الخيل استطاعوا من خالل ذلك أن ييزموا عدوىم بنفس السالح الذى تفوق  وتدربوا عمى ركوب

  .بو عمييم

 

 (صورة تخيمية لمعجمة الحربية)

 

ياح حتب وأحمس نفرتارى يقمن بدور الشئون المعنوية  وكانت نساء مصر من أمثال تتى شرى وا 

عمى التدريب وعاد الجنود  لمجيش فاستطعن أن يرفعن من الروح المعنوية لدى الجنود وحفزىم



الفارين وانخرطوا فى التدريبات وظير لدييم خطط جديدة منيا المياجمة برًا ونيرأ عن طريق 

 .الخيل والعجالت الحربية وعن طريق المراكب الشراعية

وتجدر اإلشارة ىنا إلى سالح حرس الحدود آنذاك الذى استطاع القبض عمى الرسول         

س ليسمم رسالة لمنوبيين لينقضوا عمى مصر من الجنوب بينما يزحفوا ىم الذى أرسمو اليكسو 

عمييا من الشمال ويضعوا مصر بين فكى كماشة ولكن يقظة الجنود المصريون عمى الحدود 

 حالت دون وصول الرسالة .

وضرب قادة الجيش فى ىذا الوقت أفضل األمثمة عمى التضحية بالنفس والذات فمدينا          

ء الممك سقنن رع الثانى بيا آثار ضربات الفئوس الحربية وطعنات النصال والسيام عمى موميا

 جبيتو ووجيو وسقط ىذا القائد صريعًا فى ميدان المعركة ليمثل أول ممك شييد عرفو التاريخ.

واستطاع أبنائو أن يخمصوا مصر من ىذا العدو الغازى ومنيم كامس وأحمس األول الذى 

واستعاد مصر ووحدىا لممرة الثالثة فى تاريخيا بل وتتبعيم حتى مشارف البالد  طردىم شر طردة

وقد وصف أحد القادة العسكريين ويدعى احمس بن إبانا ‘التى قدموا منيا عند منطقة شاروىين 

عمى جدران مقبرتو بمنطقة الكاب قرب إدفو مراحل الصراع بين المصريين واليكسوس وما نالو 

 افآت ومميزات تكريمًا لو ولبسالتو فى القتال.ىذا القائد من مك

 

 )مؤمياء سقنن رع أول ممك محارب شييد وتبدو عميو ضربات السيام وفئوس القتال(
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وشيدت الدولة الحديثة فى فترات األسرة الثامنة عشر والتاسعة عش والعشرين انجازات عسكرية  

يبرز من بين المموك العظام ‘ راطورية وانتصارات خمدىا التاريخ وعرفت ىذه الفترة بعصر اإلمب

القائد العسكرى الفذ تحتمس الثالث الذى يسمى نابميون مصر القديمة نظرا النتصاراتو العديدة 

وفى مقدمتيا معركة مجدو التى خاضيا فى العام األول من حكمو ضد مموك وأمراء بالد الشام 

قائد العبقرى إال أن يجيز جيشو ويبادر الذين كونوا حمفا لينقضوا عمى مصر فما كان من ىذا ال

بالتوجو إلييم فى عقر دارىم عند منطقة مجدو وواجيتو معضمو كبرى حيث كان أمامو ثالث 

طرق ليصل إلى مجدو حيث يتمركز العدو فجمع مجمس الحرب وتشاور معيم أى الطرق 

الوعر ليفاجئ العدو   يسمكون فقرروا سموك أحد الطريقين السيمين بينما رأى ىو أن يسمك الطريق

وكان قراره صائبا وتحقق لو النصر وتوالت انتصاراتو بعد ذلك حتى وصمت لسبع عشرة انتصارًا 

وامتدت حدود اإلمبراطورية المصرية فى عيده من الخرطوم جنوبا حتى أعالى نيرى دجمة 

 كيمو متر. 0033والفرات شمااًل وبمغ اتساعيا 

 

 الم العسكريين()تحتمس الثالث أعظم قادة الع

وكانت مصر عمى موعد مع الصدام مع أكبر قوة ظيرت فى بالد الشام وىم الحيثيين  فكان 

ووىب اهلل لمصر بطال عسكريا من ‘ لزاما عمى ممك مصر أن يوقف زحفيم ويصدىم عن مصر 

الطراز األول ىو الممك رمسيس الثانى الذى لم يتوانى فى الخروج عمى رأس جيش يتألف من 



ورغم تعرض الجيش ‘عة فيالق وعسكر بيم قرب مدينة قادش التى أتخذىا الحيثيون مقرًا ليم أرب

المصرى لخديعة تمثمت فى القبض عمى جاسوسين إدعوا أنيم فارين من معسكر الحيثيين 

وأعطوا معمومات خاطئة  وتعرض الجيش المصرى لمحصار ولوال بسالة رمسيس الثانى واعتماده 

ة ووصول الدعم من فيمق كان يضم الشباب لكانت اليزيمة ىى النتيجة عمى الخطط البديم

الطبيعية ليذه الحرب التى صورت بالصوت والصورة عمى معابد الممك رمسيس الثانى فى أبى 

 سمبل والرامسيوم والكرنك واألقصر وأبيدوس .

 

 )رمسيس الثانى الجنرال العسكرى قاىر الحيثيين(

بعدما تأكد النصر لمممك رمسيس الثانى وجيشو طمب الممك الحيثى عقد معاىدة سالم مع مصر 

وعرض عمى الممك رمسيس الثانى أن يتزوج من إحدى بناتو كزواج دبموماسى وقبل رمسيس 

الصمح وضم األميرة الحيثية إلى نساء قصره ودونت أول معاىدة سالم فى التاريخ عمى جدران 

 ىدة عمى أن مصر كانت تخوض الحروب وعينيا عمى السالم .معبد الكرنك شا



  

 )رمسيس الثالث قاىر شعوب البحر(                        )النص الحيثى لمعاىدة السالم مع مصر(    

مصر  ويكتب الممك رمسيس الثالث صفحة ناصعة أخيرة فى سجل البطوالت العسكرية فى

وتعد جدران معبد مدينة ىابو بغرب طيبة ‘القديمة حينما صد ىجوم شعوب البحر عمى مصر 

أقدم بانوراما عسكرية عرفتيا البشرية حيث نرى فييا الممك عمى يسار الداخل لمصرح األول ينزل 

وعمى الجدار الغربى نحو الشمال نشاىد ‘بالميبيين ىزيمة كبرى فى عام حكمو الحادى عشر 

فال رمسيس الثالث بانتصاره عمى سكان البحر األبيض المتوسط  الذين غزوا مصر برًا وبحرًا احت

وتصور المناظر الممك يتفقد أيادى األسرى المقطوعة ويقوم بإحصائيا فى رسالة واضحة ‘

 لألعداء أن من تسول لو نفسو التعدى عمى مصر فسوف تقطع يده.
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