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وقواتهــــا  التاســــع مــــن شــــهر مــــارس مــــن كــــل عــــام تحتفــــل مصــــر فــــي

لــذكرى الشــهداء األبــرار  المســلحة بيــوم الشــهيد والمحــارب القــديم تخليــداً 
بهـا رمـال سـيناء  لترتـويقدموا حياتهم فداء للـوطن وبـذلوا دمـاءهم  الذي

 فـــــيوقـــــدموا ٔاروع الصـــــفحات  ،مصـــــر وكرامتهـــــا الحبيبـــــة الســـــتعادة ٔارض
 ختيــراُ التاســع مــن شــهر مــارس  الجــدير بالــذكر ٔان يــوم .البطولــة والكـفــاح

 فـئاستشـهد  الـذيتقديرا لبطوالت البطل الفريق ٔاول عبد المنعم رياض 
  .هذا اليوم على جبهة القتال

ــــاض ــــق ٔاول عبــــد المــــنعم ري مــــن ٔاشــــهر  واحــــداً  ويعــــد البطــــل الفري
 فــيشــارك  ،مــن القــرن العشــرين الثــانيالنصــف  فــيالعســكريين العــرب 

 عــاميجــرت بــين  التــيالعالميــة الثانيــة ضــد األلمــان واإليطــاليين  الحــرب
عـام  الثالثـيوالعـدوان  ١٩٤٨فلسطين عـام  حرب فيو  ١٩٤٢و  ١٩٤١
ؤايضــا  ،علــى مصــر قامــت بــه بريطانيــا وفرنســا وٕاســرائيل الــذيو ١٩٦٥

 ٕاســرائيل نصــرا ال فقــد نالــت ١٩٦٧حــزن لنكســة الخــامس مــن يونيــو عــام
ـــم  المصـــري  الجنـــديألن  ،تســـتحقها ونالـــت مصـــر هزيمـــة ال، تســـتحقه ل
 االسـتنزافمعـارك  فيالفريق األول  كما شارك البطل. الحرب فييشترك 

بعشــرين يومــا  بــدٔات بمعركــة رٔاس العــش بعــد نكســة يونيــو مباشــرة التــي
ومهـــدت الطريـــق لمعـــارك ٔاكـتـــوبر عـــام  ١٩٧٠فقـــط واســـتمرت حتـــى عـــام 

١٩٧٣ .  
 " محمـــد عبـــد المـــنعم محمـــد ريـــاض عبـــد هللا"والبطـــل الفريـــق ٔاول 

 فـيمدينـة طنطـا بمحافظـة الغربيـة  ضـواحيٕاحـدى  قريـة سـبرباى فيولد 
و نـــزح مـــع ٔاســـرته ٕالـــى ، ١٩١٩والعشـــرين مـــن شـــهر ٔاكـتـــوبر عـــام  الثـــاني
ٔاعيــان  مــن_ رحمــه هللا _ كــان جــده عبــد هللا طــه علــى الرزيقــى . الفيــوم
 محمد رياض عبد هللا قائد بلوكات ٔاما والده فهو القائمقام العقيد ،الفيوم

تخرجـــت علـــى يديـــه الكـثيـــرين مـــن قـــادة  والتـــيالطلبـــة بالكليـــة الحربيـــة 
   .العسكرية المؤسسة

وبعـد  ،التعلـيم فـيكـتاب القرية وتدرج  فيدرس عبد المنعم رياض 
 ،بكليـة الطـب بنـاء علـى رغبـة ٔاسـرته التحـقالثانويـة العامـة  حصوله على

كـان  التـيبالكلية الحربيـة  االلتحاقفضل  ولكنه بعد عامين من الدراسة
م برتبــة مــالزم ثــان ونــال  ١٩٣٨انتهــى مــن دراســته فــي عــام . متعلقــا بهــا

 األول وكـان ترتيبـه ١٩٤٤العلـوم العسـكرية عـام  فـيشـهادة الماجسـتير 
 عــاميٕانجلتــرا  فــي بامتيــازطــائرات ؤاتــم دراســته كمعلــم مدفعيــة مضــادة لل

بـرغم انـه  "الـذهبيالجنـرال  "عليـه السـوفيت  ٔاطلـقوقـد ١٩٤٦ و ١٩٤٥
  .عميد وقتئذ برتبةكان 

ٔاجـــاد عـــدة لغـــات منهـــا اإلنجليزيـــة والفرنســـية واأللمانيـــة والروســـية  
 هـيفريق ٕالـى كليـة التجـارة إليمانـه بـٔان اإلسـتراتيجية  وانتسب وهو برتبة

سـالح المدفعيـة ؤالحـق  فـيبعـد تخرجـه  عـين ١٩٤١عـام  فـيو .االقتصاد

 فـيالغربيـة و اشـترك  المنطقـة فـيبٕاحدى البطاريـات المضـادة للطـائرات 
                     وخـــــــــالل عـــــــــامي. الحـــــــــرب العالميـــــــــة الثانيـــــــــة ضـــــــــد ٔالمانيـــــــــا وٕايطاليـــــــــا

عمل في ٕادارة العمليات والخطط في القاهرة وكان همـزة  ١٩٤٨ -١٩٤٧
بينهــا وبــين قيــادة الميــدان فــي فلســطين ومــنح وســام  نســيقالوصــل والت

 .التـــــــــــــي ظهـــــــــــــرت ٓانـــــــــــــذاك الجــــــــــــدارة الـــــــــــــذهبي لقدراتـــــــــــــه العســــــــــــكرية
 تـــولى قيـــادة مدرســة المدفعيـــة المضـــادة للطـــائرات وكـــان ١٩٥١فــي عـــام 

عـــــين قائـــــدا للـــــواء األول المضـــــاد  ١٩٥٣عـــــام  فـــــي. تهـــــا برتبـــــة مقـــــدموق
تــولى  ١٩٥٨وحتــى ابريــل  ١٩٥٤مــن يوليــو . اإلســكندرية للطــائرات فــي

  .في سالح المدفعية قيادة الدفاع المضاد للطائرات
 سـافر فـي بعثـة تعليميـة ٕالـى ١٩٥٨التاسع مـن شـهر ٔابريـل عـام  في 

االتحاد السوفيتي إلتمام دورة تكـتيكية تعبويـة فـي األكاديميـة العسـكرية 
بتقــدير امتيــاز وقــد لقــب هنــاك بــالجنرال  ١٩٥٩فــي عــام  ؤاتمهــا ،العليــا

شــغل منصــب رئــيس ٔاركــان ســالح  ١٩٦٠عــام  فــيالــذهبي وبعــد عودتــه 
   .المدفعية
برئاسـة ٔاركـان حـرب  كان نائبا رئيس شعبة العمليات ١٩٦١عام  في

القـــوات المســـلحة ؤاســــند ٕاليـــه منصــــب مستشـــار قيــــادة القـــوات الجويــــة 
اشـترك وهـو برتبـة لـواء  ١٩٦٣و  ١٩٦٢ يعـام في .الدفاع الجوي لشؤون

بالصواريخ بمدرسـة المدفعيـة المضـادة للطـائرات حصـل  في دورة خاصة
عـين رئيسـا ألركـان القيـادة  ١٩٦٤عـام  فيو االمتيازنهايتها على تقدير  في

   .العربية الموحدة
ٕالــى رتبــة فريــق ؤاتــم فــي الســنة نفســها  تمــت ترقيتــه ١٩٦٦فــي عــام 

زمالـة كليـة الحـرب  اصر العسكرية العليا وحصل علىدراسته بٔاكاديمية ن
الخدمـة  حصـل علـى العديـد مـن األنـواط واألوسـمة ومنهـا ميداليـة. العليـا

ووسـام األرز الـوطني  ،ونوط الجدارة الذهبية ،والقدوة الحسنة ،الطويلة
 ،ووســام الكوكــب األردنــي طبقــة ٔاولــى ،كبيــر مــن لبنــان بدرجــة ضــابط

   .ووسام نجمة الشرق 
وبعــــد ســــفر الملــــك حســــين للقــــاهرة للتوقيــــع علــــى ١٩٦٧مــــايو  فــــي

المـــنعم ريـــاض قائـــدا لمركـــز  اتفاقيـــة الـــدفاع المشـــترك عـــين الفريـــق عبـــد
مــع ١٩٦٧ وصــل ٕاليهــا فــي األول مــن يونيــو. القيــادة المتقــدم فــي عمــان

وحينمــا  ،هيئــة ٔاركــان صــغيرة مــن الضــباط العــرب لتٔاســيس مركــز القيــادة
فريق عبد المنعم رياض قائدا عاما للجبهة عين الو ١٩٦٧ اندلعت حرب

   .األردنية
اختيـر رئيسـا ألركـان حـرب  ١٩٦٧شـهر يونيـو  عشـر مـن الحـادي فـي

الحربيــة والقائــد العــام للقــوات  القــوات المســلحة المصــرية فبــدٔا مــع وزيــر
وفــي  .وتنظيمهــا المسـلحة الجديــد الفريــق ٔاول محمــد فــوزي ٕاعــادة بنائهــا

  . لجامعة الدول العربية مساعداً  عين ٔامينا عاماً  ١٩٦٨عام 

 بقلم

  إبراهيم خليل إبراهيم
  مدير تحرير سلسلة فرسان السندباد

  العرب تعضو ٕاتحاد كـتاب اإلنترن
vip_e.k@hotmail.com 
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عبــــد المــــنعم ريــــاض انتصــــارات عســــكرية فــــي المعــــارك التــــي  حقــــق
خـالل حـرب االسـتنزاف مثـل معركـة  خاضـتها القـوات المسـلحة المصـرية

القــوات  رٔاس العــش التــي جــرت بــين مجموعــة مــن ٔابطــال الصــاعقة ضــد
قعــة علـــى مدينـــة بورفــؤاد المصــرية الوا احــتاللاإلســرائيلية ومنعتهــا مــن 

وهــذه المعركــة جــرت بعــد عشــرين يومــا فقــط مــن نكســة  ،الســويس قنــاة
                  فـــــيتـــــدمير المـــــدمرة اإلســـــرائيلية ٕايـــــالت  فـــــيكمـــــا شـــــارك . ١٩٦٧يونيـــــو 

اإلســرائيلية خــالل  وٕاســقاط بعــض الطــائرات الحربيــة ١٩٦٧ٔاكـتــوبر  ٢١
   .١٩٦٨ - ١٩٦٧عامي 

ٕاسـرائيل ويعتقـد  الحـرب ضـدكان عبـد المـنعم ريـاض يـؤمن بحتميـة 
 شـــاملة تٔاخـــذ ٕاســـتراتيجيةٔان العــرب لـــن يحققـــوا نصــرا عليهـــا ٕاال فـــي ٕاطــار 

وكـان . عسـكرية ٕاسـتراتيجيةالبعـد االقتصـادي فـي الحسـبان ولـيس مجـرد 
ٕاذا وفرنـا للمعركـة القـدرات القتاليـة المناسـبة ؤاتحنـا لهـا " يؤمن ٔايضا بٔانه

لهـا الظـروف المواتيـة فلـيس ثمـة  والتجهيـز وهئانـا الوقت الكـافي لإلعـداد
كما كانت له وجهـة نظـر فـي القـادة ". شك في النصر الذي وعدنا هللا ٕاياه

ٔاصــدق ٔان القـادة يولــدون  ال"  :ؤانهـم يصـنعون وال يولــدون فكـان يقـول
كخالـد بـن  ٕان الذي يولد قائدا هو فلتـة مـن الفلتـات التـي ال يقـاس عليهـا..

يصــــنعهم العلــــم والتجربــــة ..يصــــنعون الوليــــد مــــثال ولكــــن العســــكريين 
ٕان ما نحتاج ٕاليه هو بناء القادة وصنعهم والقائد الـذي ... والثقة والفرصة

القدرة على ٕاصدار القرار في الوقـت المناسـب ولـيس  يقود هو الذي يملك
  ".القرار مجرد القائد الذي يملك سلطة ٕاصدار

و ٔامريكــا  تنبــٔا البطــل الفريــق ٔاول عبــد المــنعم ريــاض بحــرب العــراق
ٕان بترول ٔامريكا سوف يبدٔا في النفاذ وستتطوق ٕالى بتـرول " :قال حيث

من ٔاقوال البطـل . وهاهو التاريخ يؤكد هذا" تقريبا عام ٣٠العراق خالل 
ـــــه والتـــــيريـــــاض  عبـــــد المـــــنعم ٔاولالفريـــــق  :                 حفظهـــــا التـــــاريخ نـــــذكر قول

ؤان تجاهـد ٔاقصـى مـا .. األمانـة  هـيتلـك .. ٔان تبين ٔاوجه النقص لديك " 
  ".المهارةهي تلك .. يكون الجهد بما هو متوفر لديك 

ٔاشرف البطـل الفريـق ٔاول عبـد المـنعم ريـاض علـى الخطـة المصـرية 
بارليف خالل حرب االستنزاف ورٔاى ٔان يشـرف علـى تنفيـذها  لتدمير خط

م موعـدًا  ١٩٦٩مـن شـهر مـارس عـام  وتحدد يوم السـبت الثـامن ،بنفسه
المصـريين علـى  وفي التوقيت المحدد انطلقت نيران ،لبدء تنفيذ الخطة

طول خط الجبهة لتكبد اإلسـرائيليين ٔاكبـر قـدر مـن الخسـائر فـي سـاعات 
وتــــدمير جــــزء مــــن مواقــــع خــــط بــــارليف وٕاســــكات بعــــض مواقــــع  ،قليلــــة

 .١٩٧٣الجبهــــــة قبــــــل معــــــارك  مدفعيتــــــه فــــــي ٔاعنــــــف اشــــــتباك شــــــهدته
يتوجــه  قــرر ٔان ١٩٦٩ع مــن شــهر مــارس وفــي صــبيحة يــوم األحــد التاســ

بنفســه ٕالـــى الجبهــة ليـــرى عـــن كـثــب نتـــائج المعركـــة ويشــارك جنـــوده فـــي 
كما قرر ٔان يزور ٔاكـثر المواقع تقـدمًا التـي لـم تكـن تبعـد . مواجهة الموقف
علـى الموقـع  اختيـارهمتـرا ووقـع  ٢٥٠اإلسـرائيلية سـوى  عن مرمى النيران

بتركيـــز شـــديد علـــى دشـــم العـــدو فـــي  وكـــان ٔاول موقـــع يفـــتح نيرانـــه ٦رقـــم 
  .اليوم السابق

فــي حيــاة البطــل الفريــق ٔاول  ويشــهد هــذا الموقــع الــدقائق األخيــرة
التــي  عبــد المــنعم ريــاض حيــث انهالــت نيــران العــدو فجــٔاة علــى المنطقــة

كان يقف فيها وسـط جنـوده واسـتمرت المعركـة التـي كـان يقودهـا البطـل 
ســـاعة ونصـــف الســـاعة ٕالـــى ٔان  المـــنعم بنفســـه حـــوالي الفريـــق ٔاول عبـــد

الحفـــرة التـــي كـــان يقـــود  انفجـــرت ٕاحـــدى طلقـــات المدفعيـــة بـــالقرب مـــن
متــــٔاثرا  المعركــــة منهــــا ونتيجــــة للشــــظايا القاتلــــة وتفريــــغ الهــــواء ٔاستشــــهد

   .بجراحه

لتـودع  المصـري جنـازة عسـكرية مهيبـة خرجـت جمـوع الشـعب  فيو
ٕان الفريــق " :اليونايتــدبرسوقالــت عنــه وكالــة ، مثــواه األخيــر بطلهــا ٕالــى

 فـيخـتم حياتـه علـى العهـد بـه رجـال مخلصـا لجنديتـه  عبـد المـنعم ريـاض
عمــل بــدا  فــيالمــنعم ريــاض شــارك  ٕان الفريــق عبــد.. الخطــوط األماميــة 

  ". شبه مستحيل وهو ٕاعادة بناء القوات المسلحة المصرية
 ٕان وفـاة عبـد المـنعم ريـاض": وقالـت صـحيفة الجرديـان البريطانيـة

 استشـهادهحيث عبـر حـادث  المصري المعنوية للشعب  قد رفعت الروح
سـادت القـوات المســلحة  التـي بـين جنـوده عـن الـروح المعنويـة الجديـدة

  .١٩٦٧المصرية بعد عام 
الناصر ومنحه رتبة الفريـق ٔاول ونجمـة  وقد نعاه الرئيس جمال عبد

بـر يـوم ؤاعت ،مصـر الشرف العسكرية التـي تعتبـر ٔاكبـر وسـام عسـكري فـي
ـــوم الشـــهيد تخليـــدا لـــذكراه  .التاســـع مـــن شـــهر مـــارس مـــن كـــل عـــام هـــو ي

نعى فيه الرئيس جمال عبد الناصر   الذيهو بيان رئاسة الجمهورية  وهذا
التاســع مــن شــهر مــارس عــام  فــيعبــد المــنعم ريــاض  البطــل الفريــق ٔاول

١٩٦٩ : 
المتحـــدة ٔامـــس جنـــديًا مـــن ٔاشـــجع جنودهـــا  فقـــدت الجمهوريـــة العربيـــة"

هيئـة ٔاركـان حـرب  ؤاكـثرهم بسـالة وهـو الفريـق عبـد المـنعم ريـاض رئـيس
جبهـــة القتـــال  فـــيوكـــان الفريـــق عبـــد المـــنعم ريـــاض .. القـــوات المســـلحة

عليــه شــجاعته ٕاال ٔان يتقــدم ٕالــى الخــط األول بينمــا كانــت معــارك  ؤابــت
وســـقطت ٕاحـــدى قنابـــل المدفعيـــة المعاديـــة علـــى  المدفعيـــة علـــى ٔاشـــدها

يقــف فيــه وشــاء قضــاء هللا  كــان الفريــق عبــد المــنعم ريــاض الــذيالموقــع 
العربيـــة  ٔانعـــى لألمـــة ٕاننـــي...ؤان تكـــون ٕاصـــابته قاتلـــة وقـــدره ٔان يصـــاب،

تمثلـــت فيـــه كـــل خصـــال شـــعبه وقدراتـــه  ،رجـــاًل كانـــت لـــه همـــة األبطـــال
الجمهوريـة العربيـة المتحـدة تقـدم عبـد المـنعم ريـاض ٕالـى  ٕان... ؤاصـالته

راضية مؤمنة واثقـة ٔان طريـق النصـر هـو  الوطن رحاب الشهادة من ٔاجل
قــدم عبــد المــنعم  الشــرف ٔان دواعــيولقــد كــان مــن .. طريــق التضــحيات 

يـــوم مجيـــد اســـتطاعت فيـــه القـــوات  فـــيريـــاض حياتـــه للفـــداء وللواجـــب 
لقـد وقـع ...ٔان تلحق بالعدو خسائر تعتبر من ٔاشد مـا تعـرض لـه المسلحة
ولــه جنــود مــن رجــال وطنــه المعركــة ومــن ح ســاحة فــيالباســل  الجنــدي

يـوم اجتمعـت عليـه  مـن ٔاجـل.. يقومـون بالواجـب ٔاعظـم ؤاكـرم مـا يكـون 
كـــاماًل  ٕارادة ٔامـــتهم العربيـــة والتقـــى عليـــه تصـــميمها، قســـمًا علـــى التحريـــر

  ."مهما يكن الثمن، ومهما غلت التضحيات. عزيزاً  وعهدًا بالنصر
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   سيناُء  األسى شامخة بيضاٌء 
   وتضاُء  روعةٌ  بجرحَك  ٌتسقى
رضها تغسُل  بيضاُء     وسماَءها أَ
   حمراُء  دفقةٌ  الرجولِة  بسنا

   قبوَرنا العراِء  في تنفُض  بيضاُء 
   وفداُء  شهادٌة  الطريُق  فٕاذا

   جبهتي يجلُد  الدهرِ  عاَر  ؤاجسُّ 
ار    اإلغضاُء  رٔاسي يسحُق ..  بالنَّ
   مخنوقة زفرتي ٔامضُغ  ،، عامان
   األنباُء  ذلنا قصة..  عامان
فيُق  مس وأُ    مجلٍل  كلُّ  ُيفيُق ..  أَ
   الصحراُء  جيدها ُتتلُع ..  بالموت
   جباهنا:  الشهيِد  نبأِ  على نصحو
   ُخيالُء  ودمعنا ، ُيضيُء  زهو

   وُغيبْت  ، الهوان البطُل  الدُم  مسح
   سوداُء  نكسةٌ  نعشك قاع في
   بعدما..  التحدي علم رافعاً  يا

   ٕاماُء  فالعريُن ..  التحدي مات
   حوله الشظايا ِمزَق  ناثراً  يا

   استخذاُء  جراحِه  تحت والموُت 
را على بالخانعيَن  صارخاً  يا    الذُّ

ماُء  ُذوراكُم  القتال ُحفُر     الشَّ
   صخرٌة  العروبِة  صدرِ  عن ٔانزلَت 

اُء  دربنا عن وتزحزحت    َغمَّ
   وجودنا وديَس ..  ٔامانينا ُصلبت

   نكراُء  ٔاسطورٌة  وتشامخت
   بضربٍة  ُسِحْقُت ..  مالييني ُهزمت
   ٔاشالُء  وفتوحنا ، فتراثنا

   محمومةٌ  دمي على القهقهات
   خرساُء  مغلولةٌ  يٌد  ودمي
   مشلولةً  ٔامة ذرونا:  قالوا
   األحياُء  وحدنا:  قالوا..  الريح في

   حفنةٌ  البطولِة  ٔاساطيَر  َرِكبت
   ُغرباُء  نخوٍة  ساحِة  كل عن

   ببٔاسها القرون صيارفةُ  وزهت
   بكاُء  وَعزَّ  ، ُغصٌص  وتململت
   وجهها الجريمةُ  برقعِت ..  عشرون
   األنواُء  تعرُف  ما وخيامنا
   لقى فال الدروِب  في ُنلفظُ ..  عشرون
   ٔاشياُء  وال ، ُحسبت ٔاجسادنا
   بجنازتي عالٌم  يلهو..  عشرون

   هباُء  الرمال على والحشرجات
   جثتي عن عينه ُيغمُض ..  عشرون

   استحياُء  وال خجٌل  ال..  ويمرُّ 
   مرًة  بكـفي..  تابوتي ؤادق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   رقطاُء  وتلفني..  وبكـفه
   ُجزازًة  الطريق على عشت..  عشرون

   وشراُء  كلهُ  مصيري  َبيٌع 
   قبورهم فتلك ، ذروناهم:  قالوا

   ٕايماء وال ، خلجت نٔامةٌ  ال
ها الجريمِة  مزاميُر  َكَذبت    كلُّ
   الزهراُء  َجَنازتي طبوُل  َكَذبت

   ٔامتي كانت..  الميدان ننزل لم
   الداُء  كان رئتيَّ  في..  القيِد  في
   مشى وال ، الرمال ُسمُر  حاربت ما

   والضوضاٌء  الريُح  ٕاال للموِت،
   وَمزقت ، الهجيِن  الفيِد  على نمنا

   بكماُء  شظيةٌ  الهجيِن  قيدي
   فزغردت ، الرجاِل  صدر ٔالقمتها
  ) حراُء ( الكـتاَب  وافتتحَ .  حطين

   رسالتي المتسكعين على ِاقرأ 
َهرِ  بدماك    الجبناُء  فليطَّ

   التي الفتِح  سورة عليهم ِاقرأ 
   َظلماُء  وهِجها فدفقةُ  بيعت،

   الدجى ٕالى المتراكضين على ِاقرأ 
   األضواُء  وتخجُل  يتخبؤون

   ٓايةٌ  دمائك من علينا ِاقرأ 
   األصداُء  دمارنا بغير تهدر

   باسمنا ، ربك باسم علينا ِاقرأ 
نا..  العروبِة  باسم    ٕاصغاُء  كلُّ
   جسرها بصدرك مالييني َعَرفت

   ُمضاُء  الخلوِد  جسُر  ، فليعبروا
   ٔاعماقنا في تموُر  الحياِة  جسُر 

   شالُء  يٌد  وُتطِفئها لهباً 
ها الفاتحين شعار حملت    وَهدَّ
   ٕاغراُء  رخيصةٌ  النعال تحت

   الظما يقتلها..  الصحراِء  فارَس  يا
   َغداُء  بها رواٌح  والتبُر 

   رملها ُيطِعُم ..  الصحراِء  فارَس  يا
   ٔانداُء  جحيمها فحرُّ  ، دمهُ 
   انطفا وال ، العظيُم  تاريخي ماَت  ما

   والشهداُء  فيِه  الشهادِة  وهُج 
   وٕانما ، السويس صقر يا ، ماَت  ما

   ليالُء  ليلة نهاري  َسرَقت
   سحابةٌ  الوجود في وجودي َغطَّت
   عمياُء  الدجى كالحةُ  سوداُء 
   مروءٌة ..  المجيُد  الصرُح  وتهشَم 
نى ِملءَ  تاريُخه    وعطاُء  الدُّ
   مرارتي كاليتيِم  ٔامضُغ  ووقفُت 

   استجداُء  ولقمتي ، ُيباُع  ٕارثي
   ُغصةٌ  لهاتي في كنزي  وحملُت 

   وِعداُء  خناجٌر  والسارقون

ٌة  قبري  فوَق  الجريمةَ  زرعوا    َمرَّ
شورِ  َبدُء     شنعاُء  جريمةٌ  النُّ

   ٕاسرائيلهم األشالِء  على زرعوا
   األشالُء  لتقاتل وتحركت

   قصيدٌة  والقبوُر  ، ينهُض  المْيُت 
   ِظماُء  النزاِل  ٕالى والمنشدون

   لها سلخوا التي الكبرى  والفريةُ 
   ِغطاُء  افتروُه  ما ليستر جلدي
   ليُلها تصدَع  الكبزى  الفريةُ 

   األرجاُء  ُبهتاَنها وتناقلت
   ستنتهي..  العظيُم  تاريخي ماَت  ما
   الصفراُء  القصةُ  نستفيُق  ٕاذ

   برشة القتاةَ  صبَغ  دٌم  يمحو
   شوهاُء  ِحقبةٌ  زورته ما

   هزيمتي القناة صبَغ  دٌم  يمحو
   الوضاُء  حقيقتي وجهُ  وُيطلُّ 
   بٔامتي النزاَل  افتتُح  اآلن

حى دنيا وُتشعُّ     عرباُء  كالضُّ
   نشورنا باَب  الفدائيون دقَّ 

   جاؤوا ،، بالرسالة ُبشرى  وكٔالف
   تمزقت…  الخضيِب  الرمِل  فارَس  يا

   ِغناُء  فالصريُر  السالسُل  بفمي
   وهجها في ينغمس جراَحَك  افتح
   اباُء  الصخورِ  في وينبُض  ، جيٌل 

   دمارنا فوق يدبُّ  الربيُع  بدأ 
مةٌ  ُيجددُ  َالٌم     ونداُء  أُ

   ُمقاتٍل  الِف  الُف  ينُبُت  ؟ َاتموُت 
   البيداُء  تعشُب  ، جرحك دفِق  من
   مقبورٌة  ُامةٌ  بصدرَك  َتلقى
مةٌ  ، القذائِف  َمَطَر     عزالُء  أُ
   وساحةٌ  ، النزاَل  نبتدىُء  اآلن

   ولقاُء  ساحةٌ …  الممزُق  وطني
   ليحصدوا ، العروِق  في التحدي َعِطَش 
   نكباُء  ٕانه…  التحدي َعَطَش 
   عربيةٌ  الخطى واعيةُ  نكباُء 
   السمراُء  يميُنها الوجودَ  َتَسُع 
   ٔاسمائها ومن)  فتٌح ( نارها من

   األسماُء  تتبدِل  لم ، حطيُن 
   نارهم وليصبوا جراحك افتح
   وبقاُء  هاهنا ُخلودٌ  اني

   بٔامتي النزاَل  ابتدىُء  اآلَن 
   عصماُء  الياذتي وطويلةٌ 
   رملٍة  حبِة  كل شهيدا تسقي
   واألفياُء  الِعطُر  يموجَ  حتى
   ربيعها القبورِ  على َيِرفَّ  حتى
   وسماُء  لنا َثرًى  تعودَ  حتى

   وَتّمِحي الُغزاِة  ٔاقداُم  وتزوُل 
 دخالُء  بٔارضنا مرَّ :  ونقوُل 
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 مقاالت 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية
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 الكبيـر الشـاعر قـال)  رياض المنعم عبد(  البطل الشهيد ذكرى  وفي
  : قباني نزار

  .. ُقتلْت  مثلما ُيقَتلوَن  لو
   فعلْت  مثلما.. يموتوا ٔان يعرفوَن  لو
   بالدنا في الكالِم  مدمنو لو
   بذلْت  الذي نصَف  بذلوا قد
   طاوالتهْم  خلِف  من ٔانهم لو
  .. ٔانْت  خرجَت  كما.. خرجوا قد

   احترقْت  كما المجِد، لهِب  في واحترقوا
   الناصرْه  تراِب  على مذبوحاً  المسيُح  يسقِط  لم
   تغلٌب  اسُتبيحْت  وال

   …المناذرْه  وانكسَر 
   كـتبْت  ما – القائَد  سّيدي يا – قرٔاوا لو

  .. عرفتهْم  من لكنَّ 
  .. عرفْت  الذي الحاِل  على ظّلوا

   الوقْت  يقتلوَن  يسكروَن، يدّخنون،
   عِلمْت  كما البالغاِت  ٔاوراَق  الشعَب  ويطعموَن 
  .. وحولِه  في يغوُص .. وبعضهْم 
  .. وبعضهْم 

  .. بترولِه  في يغصُّ 
  .. وبعضهْم 

  .. حريمِه  على الباَب  ٔاغلَق  قد
  .. نضالِه  ومنتهى
  .. التخْت  في جاريةٌ 

   ٔازهرْت  ٔاجفاننا على القتلى، ٔاشرَف  يا
  .. تحريرنا ٕالى األولى الخطوُة 

  .. بدٔاْت  بها ٔانَت 
   دمائِه  في الغارُق  ٔاّيها يا

   صدقْت  قد ؤانَت .. كذبوا قد جميعهم
  .. ُهزموا قد جميعهم
  انتصرْت  ووحدَك 

  

  
  
  
  

   :إبراهيم خليل إبراهيماألستاذ  إصداراتمن 
 ةمالمح مصري 
  من سجالت الشرف  
  بالديحلوة  موسوعة 
 قال التاريخ 
 البطل األسطورة 
 رجاالت وبطوالت 
  صائد الدبابات 

  
  

  

  

  

 اإلليكترونية المصري المقتطف مجلة موقع افتتاح مت

 العرب المؤرخين شباب ملتقى تعد والتي )٢٠٠٩ويام(

 ةيفاقثمجلة تاريخية  يرصملا فطتقملا .اإلنترنت على

اإلنترنت للقارئ العربي المهتم بتاريخ بالده  تبث عبر

  :موضوعاتها من .وتاريخ العالم من حوله

 .القديمة مصر في الكهنة •

  .والمحدثين القدامى كتابات في منف •

 .المعرفة اقتصاد وثقافة المصري األرشيف •

 .لمصر يسرافال الحكم لفترة الحضارية السمات •

 .)٢٠٠٨ - ١٨٠٧( رشيد معركة على وقرنان سنة •

 .م١٣/ ١٢ القرنين في الشامي الساحل في التجارة •

 ".الخديوية القصور مروج" بالجيزة الحيوانات حديقة •

 .١٩٦١عام حتى الصومالية الوطنية الحركة تطور •

  .األولى العالمية الحرب بعد ما وثقافة المتحدة الواليات •

 

  يقوسدلا ميهاربإ لئاو :فطتقملا ريرحت سيئر

 .١٩٧٥ ماع ةرهاقلا ديلاوم نم يرصم ثحابو بتاك

 نيع ةعماج – )خيرات مسق (ب داآلا سناسيل ىلع لصاح

 ةيلك نم زايتماب ريتسجاملا ةجرد حنُم .١٩٩٩ ماع سمش

 " ـب ةنونعملا ةحورطألا نع سمش نيع ةعماج – بادآلا
 واالقتصادي السياسي ونشاطها مصر في الماسونية

   :هتافلؤم نم ." ١٩٦٤ – ١٧٩٨ واالجتماعي 

 -األصـول -المبـادئ (:العربـي  العـالم  في الماسونية 

   .٢٠٠٧ المصرية األنجلو مكتبة ،)األسرار

 علـى  والحـرب  االستعمار من التحرر قصة :الصومال 

   .٢٠٠٨ تاريخية سياسية دراسات ،اإلرهاب 

 ١٩٦٤ – ١٧٩٨ وثائقيـة  دراسة مصر في الماسونية 

   )٢٠٠٨ النهضة مصر سلسلة(  

  

  ةلجملا عقوم
 www.almoqtataf.sbilya.com  

  نيترولكإد يرب
 waileldesoky@yahoo.com  

 


