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، ىو أحد أىم القادة العسكريين، في العصر الحديث، ليس في مصر، ”الجنرال الذىبي“
نما عمى مستوى العالم العربي، بأكممو ىو الفريق عبد المنعم رياض، رئيس …  فحسب، وا 

مارس  9، الذي القى ربو، يوم 76أركان حرب القوات المسمحة المصرية، بعد ىزيمة 
، بعدما استشيد، بين أبناءه من ضباط وجنود الجيش المصري، عمى الخط 9979

سكري الدفاعي األول، عمى قناة السويس، في سابقة تعتبر األولى، واألخيرة، في التاريخ الع
الحديث، عمى مستوى العالم، أن يستشيد رئيس أركان حرب قوات مسمحة، عمى الخط 

 ”. يوم الشييد“فخمدت مصر ذكرى استشياده، ليصبح … الدفاعي األول 

، في قرية سبرياي، التابعة لمركز طنطا، 9999ولد الفريق عبد المنعم رياض، عام 
ضابطًا في جيش مصر العظيم، ولكن  بمحافظة الغربية، وحمم، منذ طفولتو، أن يصبح

نزواًل عمى رغبة والديو، التحق بكمية الطب، بعد تفوقو في الثانوية العامة، وبعد عامين من 
االنتظام في الدراسة بيا، تركيا ليحقق حممو، فالتحق بالكمية الحربية، وتخرج فييا ليشارك 

مان واإليطاليين، في الصحراء في حروب مصر، بدءًا من الحرب العالمية الثانية، ضد األل
الغربية، عندما كان قائدًا لبطاريات المدفعية المضادة لمطائرات، ثم حرب فمسطين عام 

، والتي ُعين، خالليا، قائدًا 9976، ثم حرب يونيو 9997، والعدوان الثالثي عام 9991
ات المسمحة لقوات الجبية األردنية، في األردن، ليتولى، بعدىا، رئاسة أركان حرب القو 

المصرية، خالل حرب االستنزاف. شارك الفريق عبد المنعم رياض في عدد من البعثات 
، وتخرج من كمية األركان حرب، 91العسكرية، في بريطانيا واالتحاد السوفيتي، عام 

وترتيبو األول. ثم انتسب لكمية التجارة، وحصل عمى درجة البكالوريوس. كان، رحمة اهلل 
 بع لغات، ىي، اإلنجميزية والفرنسية والروسية واأللمانية. عميو، يجيد أر 

يحسب لمفريق عبد المنعم رياض توليو رئاسة أركان حرب القوات المسمحة المصرية، بعد 
، مباشرة، والتي تعد أخطر، وأدق، مرحمة في تاريخ العسكرية المصرية، 76ىزيمة يونيو 



، آنذاك، إعادة تنظيم القوات المسمحة، فشارك الفريق محمد فوزي، وزير الدفاع المصري
عادة تسميحيا، بعدما فقد الجيش المصري سالحو،  عادة تأىيل ضباطيا، وجنودىا، وا  وا 
وعتاده، في سيناء. كما شارك في المرحمة األىم، وىي تنظيم الخطة الدفاعية، غرب قناة 

، ”الجنرال الذىبي“السويس، لمنع العدو اإلسرائيمي، من عبور القناة، وتيديد مصر. حرص 
عمى اإلشراف بنفسو، عمى سرعة استكمال الدفاعات المصرية، وىو ما عاصرتو، وأشيد 
بو، حيث كنت قائدًا ألحد سرايا المشاة، عمى الخط األمامي، في منطقة جنوب البحيرات؛ 
فمم يكن يمر أسبوعًا، واحدًا، إال ويحضر الفريق عبد المنعم رياض، لزيارتنا عمى خط 

ية، لمتابعة استكمال الدفاعات، والتأكد من تمام فيم جميع األفراد لمياميم، من جية، الجب
ومن جية أخرى، لتنفيذ خطتو برفع الروح المعنوية، لمضباط والجنود، والتي لم يكتف فييا 
بالسماح لعدد كبير من رموز مصر الفنية، بزيارتنا عمى الجبية، مثل الفنانين نادية لطفي، 

نما حرص، كرئيس أركان حرب القوات وكمال الشن اوي، ومحمود مرسي، وغيرىم، وا 
المسمحة، أن يراه أبناءه بينيم عمى الخط األمامي لمجبية، وىو ما كان لو، في الحقيقة، 

 عظيم األثر في رفع معنوياتنا. 

كان من إسيامات الجنرال الذىبي، أن أشرف عمى إعداد خطة المدفعية المصرية، لتدمير 
رليف، الذي كان جيش العدو اإلسرائيمي قد بدأ في إنشائو، حينيا، ولم يكتف خط با

مارس  1بمتابعة خطة التدمير، سواء بأسمحة الضرب المباشر، وغير المباشر، يوم 
نما توجو، في صباح اليوم التالي، إلى الخطوط األمامية، لموقوف، بنفسو، عمى 9979 ، وا 

إلسرائيمي، بعدما أدار بنفسو، معركة استمرت ألكثر من النتائج، وىنا نالتو قذائف العدو ا
ساعة، وكان معو، لحظة استشياده، المواء عبد التواب ىديب، قائد سالح المدفعية 

 المصري، حينئذ، والذي أصيب، كذلك، في تمك المعركة. 

مارس، من  9كان أقل ما يقدم، لشييد الواجب، أن تخمد مصر ذكرى استشياده، باعتبار، 
، والذي تحيي فيو مصر، جيشًا وشعبًا، ذكرى كل من ضحوا، وال ”يوم الشييد“عام،  كل

زالوا يضحون، بأرواحيم، فداًء ليذا الوطن، لننعم نحن، اليوم، باألمن واالستقرار، وبالفخر 
أننا استعدنا أرضنا الغالية. فالقوات المسمحة ال تنسى، أبدًا، فضل أبنائيا، وأذكر أثناء 

أكتوبر، لتكريم الشيداء من  7ئون المعنوية، أننا كنا ننظم، سنويًا، احتفااًل يوم إدارتي لمش
الضباط، ويوم العاشر من رمضان، لتكريم الشيداء من الجنود، وضباط الصف عالوة، 



بحضور عائالتيم. فضاًل عن فتح مكتب دائم، بمقر اإلدارة، لتمقي شكاوى أسر الشيداء، 
، مع توفير خدمات خاصة ليم، كرحالت الحج والعمرة، والعالج والعمل عمى تذليميا، فوراً 

بمستشفيات القوات المسمحة، والتكفل بمصروفات الدراسة، أو زواج، أبناء الشيداء، مع 
نما بالمشاركة المعنوية، مثل الحرص عمى  االىتمام، بأال تكون مساىمتنا مادية، فحسب، وا 

واج أبناء شيداء الجنود، وىو ما لم يضاه، الوصول لمنجوع والكفور لحضور االحتفال بز 
 أبدًا، حجم تضحيات أبنائيم، أو ذوييم. 

ولعل من أىم ما لفت نظري، في األعوام الماضية، ترسيخ السيد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، رئيس الجميورية، والقائد األعمى لمقوات المسمحة، لمبادئ الوفاء، من خالل 

سر شيداء القوات المسمحة، وأبناءىم، في كل عيد، بعد أداء مبادرة سيادتو باستقبال أ
الصالة، لتينئتيم بالعيد، وتقديم بعض اليدايا ألطفاليم، في محاولة إلدخال الفرحة عمى 
قموب الصغار الذين فقدوا ذوييم، واألرامل الالئي فقدن عائمين، وفي رسالة واضحة، بأن 

، ال ينسوا، يومًا، تضحيات األبناء، وال يغفموا، القوات المسمحة المصرية، وقائدىا األعمى
أبدًا، عن آالم عائالتيم، وىو ما يدفع القائد األعمى لمقوات المسمحة، لمتواجد مع أسر 

 الشيداء، خاصة في تمك األيام اليامة، لمتخفيف من بعض آالميم. 

قدرة عظم حجم وىكذا ستظل مصر فخورة، دومًا، بشيدائيا األبرار، حافظة ليم جميميم، م
… تضحيتيم بأرواحيم في سبيل اهلل، لرفعة شأن الوطن، والحفاظ عمى سالمتو، ووحدتو 

وستبقى مصر، أبد الدىر، قوية، بسالمة فطرة شعبيا، وصالبة عقيدة رجاليا من القوات 
المسمحة، وىو ما جعميا، اليوم، الدولة، الوحيدة، في المنطقة، التي تحظى بالوحدة، 

 ، وتتقدم، بخطى ثابتة، نحو النمو والرخاء، بفضل أبناءىا المخمصين. واالستقرار
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