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 يلقى الضوء على كثير من علمات الستفهام الكبيرة التي ج��رت ف��ي الح��رب العالمي��ة الثاني��ة وم��اكتابقصيرة نزل إلى السواق منذ فترة 
أعقبه��ا م��ن ح�رب ب��اردة ، ويمت�د ض��وء الكت�اب – وإن ك��ان بش�عاع خ�افت - إل��ى م��ا ج�رى ف�ي منطق�ة الش�رق الوس�ط م��ن ص�راع عرب��ي

صهيوني ..
تأتى أهمية الكتاب من أن كاتبه كان في قل��ب الح��دث ف��ي ك��ل مك��ان يتح��دث في��ه ، إن��ه الفري��ق فاس��يلى ريش��يتنيكوف ، الق��ائد الس��بق للق��وات

الجوية السوفيتية البعيدة المدى ..

 في الواقع " جل السرار التي لم يكن مسموحا ب��البوح به��ا ح��تى عه��د قري��ب ، س��واء ف��ي كانوضع الفريق ريشيتنيكوف في كتابه " هذا ما
زمن التحاد السوفيتي أو حتى بعد تفككه ..

ك��ان فاس��يلى ريش��يتنيكوف ف��ي العش��رينات م��ن عم��ره ف��ي الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ، وب��الرغم م��ن ك��ونه برتب��ة نقي��ب وف��ى عم��ر الحادي��ة
ف��ي Tu-16م��ن ط��راز  ش��ارك كق��ائد قاذف��ة 1961والعشرين ، إل أنه كان قائدا لسرب من القاذفات الستراتيجية بعيدة المدى ، وفى عام 

 مليون طن ) .. 2.5 ميجا طن ( 2.5تجريب قنبلة نووية بوزن 
 كقائد عام لقوات القاذف��ات بعي��د الم��دى ف��ي التح��اد الس��وفيتي ، وه��ى – بج��انب1985ترك فاسيلى ريشيتنيكوف الخدمة العسكرية في عام 

الصواريخ العابرة للقارات – تعد الخيار الخير للحسم في حال انفجار حرب عالمية أو إقليمية..

1941 ي��ونيه 22الكتاب ينفى بشدة ما رسخ في عقول العسكريين حول العالم من أن الهجوم اللماني على التحاد السوفيتي ف��ي فج��ر ي��وم 
كان مباغتا ..

الفريق ريشيتنيكوف يؤكد في كتابه على أن العكس تماما هو ما ك��ان معروف��ا عن��د العس��كريين الس��وفييت ، فق�د ك��ان س��تالين يع��د الع��دة لش��ن
هجوم مباغت على القوات اللمانية في بولندا ، كضربة استباقية لهجوم ألماني ل مفر منه على التحاد السوفيتي ..

 ألق��ى س��تالين أم��ام خريج��ي الكلي��ات العس��كرية ف��ي الجي��ش1941 م��ايو 5 ، فف��ي يق22دم الفري22ق ريش22يتنيكوف دليل دامغ22ا عل22ى دع22م حجت22ه
الحمر السوفيتي وقال فيها ما يلي :

منى ألمانيا بالهزيمة إذا فرضت عليها حرب على جبهتين ، قدرات ألمانيا العسكرية والقتصادية قد نف��ذت ، وس��تحدد الولي��ات " يمكن أن تم
المتح��دة والتح��اد الس��وفيتي مس��ار الص��راع لحق��ا ، يج��ب عل��ى الجي��ش الحم��ر م��ن الن النتق��ال م��ن موق��ع ال��دفاع إل��ى سياس��ة العملي��ات

الهجومية " ..

 مايو من15يشير الكتاب إلى أن قيادة أركان الجيش الحمر كانت قد نفذذت توصيات ستالين التي كانت تنصب على كلمته المذكورة ، ففي 
 تم وضع الخطط الهجومية موضع الستعداد على الرض ، وبم��وجب ذل��ك ت��م حش��د خي��رة ق��وات الجي��ش الحم��ر عل��ى الجبه��ة1941عام 

الغربية مع إهمال الخطط الدفاعية إهمال تاما..

 ،1939 أغسطس 23كانت بولندا قد تم تقسيمها بين ألمانيا والتحاد السوفيتي على الورق بموجب اتفاقية " مولوتوف – ريبنتروب " في 
كان المظهر الخارجي للتفاقية ل يعدو ع��ن ك�ونه اتفاقي�ة لع�دم العت�داء المش�ترك بي��ن البل�دين ، لك�ن واق�ع التفاقي�ة ك��ان عب�ارة ع��ن تقس�يم

أوربا بين الدولتين المذكورتين ..
ريبن�تروب يوق�ع عليه��ا ف�ي الكرملي��ن ف��ي نف�س ي�وم وص��وله م�ع وزي�رف��ون ج�رت التفاقي��ة بس��رعة قص��وى جعل�ت وزي�ر خارجي�ة ألماني��ا 



 س��بتمبر – ج�رت طاحون��ة الح�رب العالمي��ة الثاني�ة ال��تي1مولوتوف وبحض��ور س��تالين ، وبع��دها بأي��ام قليل��ة – ميخائل الخارجية السوفيتي 
حصدت أرواح أكثر من سبعين مليونا من البشر ..

والتح��اد الس��وفيتي ، أفش��لت بريطاني��ا وفرنس��ا تل��ك  بي��ن بريطاني��ا وفرنس��ا1939ج��رت ف��ي م��ارس ع��ام  س��بقت توقي��ع المعاه��دة مباحث��ات
..  وفشلتاالسوفيتي ضد التحاد لدفعها إلى الحرب إجراء حوار سري مع ألمانيا الوقت نفسه  فيتاالمباحثات لنهما حاول

فوجئت كل من بريطانيا وفرنسا بالتفاقية المذكورة بين ألمانيا والتحاد الس�وفيتي ، فالوق�ائع ال�تي ك�انت تج�رى عل��ى الرض ك�انت ترج�ح
التنافر بينهما وليس التفاق ، فقد وقف السوفيت بشدة إلى جانب قوات الجمهورية السبانية ضد قوات الملكية بقيادة الجن��رال فرانك��و ، كم��ا

أن التعاون القتصادي بين ألمانيا والتحاد السوفيتي كان قد تقلص إلى أدنى حد ..

 ع��ن تل�ك البن�ود ،1992ضمت تلك التفاقية ف�ي ص��فحاتها بن�ودا س�رية ، وق�د أفص��ح ال�روس – بع�د س�قوط التح�اد الس�وفيتي – ف�ي ع�ام 
وعل�����������ى أي�����������ة ح�����������ال فالوق�����������ائع ال�����������تي ج�����������رت عل�����������ى الرض حينه�����������ا ك�����������انت كفيل�����������ة بش�����������رح ك�����������ل ش�����������يء ..

ض��متها س��بق أن روسية أص��لية تعد أراض القاليم لوكرانيا وبيلوروسيا ، علما أن هذه فقد ضم التحاد السوفيتي القاليم البولندية المحاذية
والبيلوروس غالبي�ة س�كانها ، كم��ا ض�م  والتي يشكل الوكرانيون1921 / 1919الحرب السوفيتية البولندية أعوام  إليها في أعقاب بولندا

 ض��من1917ك��انت قب��ل ع��ام  وجزء كبير من لتوانيا المعاصرة التي البلطيق الثلث ، وهي استونيا ولتفيا التحاد السوفيتي بعد فترة دول
ال�تي  إدخال القوات الس��وفيتية إل��ى منطق��ة بيس��ارابيا1940تم في يونيه عام  أراضي المبراطورية الروسية ، وبموجب تلك البروتوكولت

                                                      تدخل ضمن جمهورية مولدافيا الحالية ..

على أية حال دامت تلك التفاقية بين الطرفين اللماني والسوفيتي لمدة عشرين شهرا فقط ، فقد غزت خيرة قوات هتلر من الجيش السادس
                                                                  ..1941 يونيه 22التحاد السوفيتي في فجر يوم 

 إل أن ق�وات الجي�ش1939 أن�ه ورغ�م أن رح��ى الح�رب ك�انت ت�دور ف�ي أورب�ا من�ذ س�بتمبر ريشيتنيكوف ف2ي كت22ابهيذكر الفريق فاسيلى 
 م��او وه��، بحالة عميقة من اللمبالة ، لم يكن هناك أي استعداد لذلك الهجوم الذي شنه اللمان على الغرب الس��وفيتي صفالحمر كانت تت

 السوفيتية..واتأدى إلى حدوث خسائر كارثية في الق

ك��ان ق��ائد الجبه��ة الجنوبي��ة الغربي��ة ميخائي��ل جرب��انوس ق�د ش��عر قب�ل أس��بوع م��ن الهج��وم اللم��اني عل��ى التح��اد الس��وفيتي أن الح�رب عل��ى
البواب ، فأمر قواته باتخاذ تدابير دفاعية لحمايتها ببن�اء تحص�ينات ، وم��ا أن علم��ت قي��ادة الرك��ان بتل��ك الت��دابير ال��تي اتخ�ذها ح��تى ق�امت

، ك�انت حجته��م الواهي�ة ه�و أن الجي�ش الس��وفيتي يج�ب أنوالع�ودة إل�ى الوض�ع الهج��ومي بتوبيخه وأمرته بإلغاء تل�ك الج�راءات الدفاعي�ة 
يركز فقط على الخطط الهجومية وليست الدفاعية ، وهو ما يعنى في لغة الحرب أن تبقى القوات مكشوفة استعدادا للتحرك في أي لحظة..

قب�ل أس�بوع م�ن الح�رب ق�دالرسمية للدول�ة ك�انت ي سرت في شرايين الدولة ، فوكالة تاس ت الكان العلم السوفيتي يقود حالة السترخاء
أعلنت عن دعم التعاون الغذائي الستراتيجي بين التحاد السوفيتي وألمانيا ، بل إن الفدح من ذلك هو أن القيادة السوفيتية كانت قد أعطت

ها ف�ي بلروس�يا إل��ى القي�ادة اللماني�ة عن�دما طلب�ت منه�ا ذل�ك بحج�ة المس�اعدة ف��يب دفاعية الخاصةقبل الغزو اللماني بساعات إحداثيات ال
 بالمنطقة المجاورة ، وقد استخدم اللمان تلك الحداثيات في قصف مرك��زلجيش اللمانيضبط التصالت اللمانية أثناء إجراء مناورات ل

 ، كما خرجت الصحيفة الرسمية الناطقة1941 يونيه 22التصالت والتحكم في بلروسيا في الموجة الولى للهجوم التي جرت في فجر 
باسم الح�زب الش��يوعي الس��وفيتي ف�ي ه�ذا الي�وم – براف�دا – وه�ى تخل�وا م�ن أي معلوم��ات ع��ن الهج�وم اللم��اني ال�ذي غي�ر مس�ار الح�رب

والتاريخ النساني ..

كان قائد المخابرات العسكرية السوفيتية الجنرال فيليب جوليكوف يحجب الخبار الهامة الخاصة باستعدادات اللم��ان الهجومي��ة ع��ن رئي��س
 جورجى جوكوف ، كان جوكوف يشتكى إلى س�تالين م��ن ن�درة المعلوم�ات الهام�ة القادم�ة م�ن جليك�وف ، ك��انمارشالالركان السوفيتية ال

ستالين يرد عليه بأن عليه أن يهتم فقط بم�ا يص�در م��ن مكت��ب رئي�س الدول�ة م��ن معلوم��ات ، لق�د ك��ان جوليك��وف يق��دم إل��ى س��تالين م�ا يخ�دم
نظرية رئيس الدولة فقط ، وهو أن اللمان لن يستطيعوا غزو التحاد السوفيتي ..

لم يكن ستالين يصدق إل ما يقوله هو ، لقد بلغت العظمة لديه ه�ذه الدرج��ة ، وق��د أيقن�ت القي��ادات الس�تخبارية ه�ذه الحقيق�ة ، فق�دمت ل�ه م��ا
 يونيه ليخبروه عن ب�دأ الغ�زو اللم��اني للتح�اد الس�وفيتي ، فل�م يص�دق وع�اد إل�ى22يشفى داء العظمة لديه ويشبعها ، لقد أيقظوه في فجر 



نومه وقال لهم : " إنهم يحاولون فقط استفزازنا ، تلك هي لعبة اللمان ، يفعلونها كعادتهم " ..

 ط�ائرة ، وم��ع نهاي��ة الي��وم الول ك��ان رق�م1200بعد س�اعات م��ن ب�دأ الهج��وم ك��ان ع�دد الط�ائرات الس��وفيتية ال��تي دمره��ا اللم��ان ق�د بل�غ 
 ط�ائرة ، وم��ع بداي��ة الخري�ف ( أي بع��د ثلث��ة أش��هر م��ن القت��ال ) ك��ان ع��دد الس�رى م��ن1800الطائرات السوفيتية المدمرة قد وصل إلى 

90 أك��ثر م��ن مليون مقاتل قبل بدأ الح��رب م��ن خي��رة الق��وات ، أي أن 3.5الجنود السوفييت قد وصل على ثلثة مليين سوفيتي من أصل 
م��ع% من إجمالي القوات كان قد وقع في السر ، ومن الطبيعي أن نفس النسبة المذكورة – أو ما يقاربها - في المعدات قد جرى تدميرها 

القوات السوفيتية التي تم أسرها ..  

نجت القاذفات السوفيتية من تلك المذبحة لنها كانت ف��ي العم��ق الس��وفيتي وبعي�دة ع��ن من��ال المق��اتلت اللماني�ة ، ول��و طب�ق الس�وفييت تل��ك
 مليونا من القتلى في تلك الحرب ..28النظرية على بقية القوات ، أو نفذوا خططا دفاعية للقوات المكشوفة لما قدموا 

 ، كان هناك خطأ آخر من صنعه ، فقد أخبر قادة الركان أنه في ح��ال قي��ام اللم��ان بغ��زوبالضافة إلى ما سبق من أخطاء صنعها ستالين
التحاد السوفيتي فإنهم سيدخلون من الجبهة الجنوبية الغربية ، لم يفعل اللمان ذلك ، فقد كانت الجبه��ة الغربي�ة ه��ي الثغ��رة ال��تي دخ�ل منه��ا

اللمان وليست الجنوبية الغربية ، ومنها فتحوا طريقهم كخط مستقيم إلى موسكو..

ق2د ص22درت ل22ه م22ن القي22ادةك22انت فاس22يلى ريش22يتنيكوف أن الوام22ر يتناول الكتاب أيضا قضية الصراع العربي السرائيلي ، فيؤكد الفري22ق 
 واحتلل أراضى في مصر وسورية والردن بقصف القوات الس22رائيلية1967السوفيتية في أعقاب الضربة الجوية السرائيلية في عام 

التي دخلت سيناء ..

 يتكون من ثلثين قاذفة بقصف تجمعات القوات الس��رائيليةTu-16 سرب من القاذفات السوفيتية من طراز في قيام كانت المهمة تتلخص
في سيناء ، وكانت القاذفات السوفيتية قد استبدلت العلمات المميزة لها بالعلمات التي تدل عل��ى أنه��ا قاذف��ات مص��رية ، كم��ا نمزع��ت جمي��ع

فاسيلى ريشيتنيكوف واحدا من هؤلء ..الوراق الثبوتية من الطيارين السوفييت ، وقد كان 

لم يكن لدى الطيارين السوفييت المعلومات الكافية ع��ن من��اطق التجمع��ات للق��وات الس��رائيلية ف��ي س��يناء وبخاص�ة ص��واريخ ال��دفاع الج��وى
وأماكن الطيران السرائيلي ، وقبل تنفيذ المهمة السوفيتية بساعات صدرت الوامر من هيئة الركان السوفيتية بإلغاء تلك المغامرة .. 

1967 بوض��وح ف�ي كت�ابه أن التح�اد الس��وفيتي بالتع�اون م�ع مص�ر ك��ان ق�د وض�ع خطط�ا قب�ل نكس�ة فاس22يلى ريش22يتنيكوفالفري22ق يذكر 
 فوق المفاعل قبل النكسة لكثر من مرة21تقضى بضرب مفاعل ديمونة في صحراء النقب ، وطارت المقاتلت المصرية من طراز ميج 

، يض��يف الفري��ق فاس��يلى ريش��يتنيكوف أن��ه تس��لم الخط��ة لكنه��ا ألغي��ت قب��ل س��اعات م��ن تنفي��ذها بس��بب الت��دمير الش��امل ال��ذي ط��ال الطي��ران
 ..1967 يونيه 5المصري في اليوم الول من 

أثن��اءTu – 16  بحماية القاذفات السوفيتية م��ن ط��راز 21قدم السوفييت حينها خطة بديلة تقضى بقيام المقاتلت السوفيتية من طراز ميج 
تنفيذ تلك الضربة للمفاعل ..

 ي�ونيه وبع�د5 السوفيتية قد أقلعت إلى المطارات الجنوبية للتحاد السوفيتي في مس��اء 21 يورى ناستنكا أن طائرات ميج يقول العقيد طيار
وض������������������������������وح الت������������������������������دمير الش������������������������������امل ال������������������������������ذي ط������������������������������ال الطي������������������������������ران المص������������������������������ري ..
تؤكد الوثائق الصادرة من المخابرات المريكية عن نفس اليوم المذكور أن تركيا - العضو النشط في الناتو – قد تلق��ت طلب��ا ف��ي مس��اء ي��وم

 يونيه من العراق بالسماح للمقاتلت السوفيتية بعبور أراضيها لكن التراك رفضوا ..5

 ف��ي كتابهم��ا " الثع��الب جدعون ريميز وزوجته ايزابيل جيتور الباحثة بمعهد هاري ترومان التابع للجامع��ة العبري��ةالمذيع السرائيلييؤكد 
العربيق�ة بالتع��اون م�ع جامع��ة ي�ل المريكي�ة 2007الطائرة فوق ديمونة ، المغامرة الروسية أثناء حرب اليام الستة " الذي صدر في ع�ام 

فاسيلى ريشيتنيكوف ف��ي كت�ابه بخص��وص اش�تراك القاذف�ات الجوي�ة الس�وفيتيةالفريق  ما يقوله 1967 عاما على حرب 40بمناسبة مرور 
ح�ال ت�دمير الطي�ران، وق�د مع المق��اتلت المص�رية ال��تي ك��انت مخصص��ة لحمايته��ا ف��ي ت�وجيه ض�ربة تدميري�ة ش��املة إل��ى مفاع��ل ديمون�ة 



 يونيه دون تنفيذ تلك الخطة  .. 5المصري في 

 به��دف1967وراء ان��دلع ح��رب ي��ونيه م��ن ع��ام   بصفة عامة حول محاولة إثبات أن التحاد الس��وفيتي ك��انتدور فكرة الكتاب السرائيلي
تأك��د الس��وفييت أن إس��رائيل مص��ممة عل��ي اقتن��اء س��لح ن��ووي ، السرائيلي قبل أن ينتج أسلحة نووية وذلك بعد أن تدمير البرنامج النووي

لموس��كو أن تقض��ي عل��ي العربية كانت نتيجة تحريض سوفيتي يس�تهدف اس�تفزاز إس�رائيل وبالت�الي يمك��ن ويخلص الكاتبان إلى أن الحشود
                                                                               .. مفاع�����������������������������������������������������������������ل ديمون�����������������������������������������������������������������ة

عسكري أوكراني له مصداقيته وكان يعم��ل  أن اندفاعهما نحو هذه الفكرة كان أساسه حديث صحفي لقائدوقد أوضح المؤلفان السرائيليان
 في ذلك ال�وقت ، فق�د ق�ال م�ا يل�ي : أص�درت القي�ادات العس�كرية الس�وفيتية أوام�ر بتجمي�ع فرق�ة عس�كرية مدرب�ة عل�يسوفيتيفي الجيش ال

مستوي عال قد يتم إنزالها علي شواطئ حيفا..

ج  10 في كتابه على الجبهة السورية ، فيقول أن رئيس الوزراء السوفيتي اليكسى كوسيجن قد أرس��ل ف��ي فاسيلى ريشيتنيكوفالفريق يععرج
 رس���������الة ش���������ديدة اللهج���������ة ع���������بر الخ���������ط الس���������اخن إل���������ى ال���������بيت البي���������ض ق���������ال فيه���������ا م���������ا يل���������ي :1967ي���������ونيه 

" إسرائيل تخوض العمليات القتالية زاحف�ة نح�و دمش�ق ، لق�د حل�ت اللحظ�ة الحاس�مة ال��تي يت�وجب علين�ا فيه�ا أن نتخ�ذ ق�رارا مس�تقل إذا ل�م
 يمك��ن أن تق�ود إل��ى ص��دام ينته��ي بكارث�ة ، نق�ترحهتتوقف تلك العمليات في الساعات القليلة القادمة ، نحن مس��تعدون لتل�ك الخط�وة رغ�م أن��

عليكم أن تطلبوا من إسرائيل وقف العلميات القتالية دون أي ش�روط مس��بقة وإذا ل��م تفع��ل بلغوه��ا بأنن��ا س��نتخذ الج��راءات اللزم��ة بم��ا فيه��ا
العلميات الحربية " ..

النتشار ف��ي من��اطق الجلي��ل ، وم��ن الط��بيعيثم كان التدخل السوفيتي الحربي في النزاع يقضى بإنزال القوات السوفيتية على شواطئ حيفا 
أن يتبع ذلك انسحاب القوات السرائيلية من مناطق الجولن لمواجهة القوات السوفيتية الغازية ، ولبد أن يلي ذل��ك ت��دخل أمريك��ي يتناس��ب

مع مثيله السوفيتي ، ولشك أن مصير العالم سيكون حينها على شفا المجهول ..

جريتش��كا أن��دريه مارش��الاللم يكن وزير الخارجية السوفيتية المخضرم أندريه جراميكو متحمسا للتدخل ، بينما كان وزير الدفاع الس��وفيتي 
 يورى أندروبوف يميلن إلى التدخل في العلميات القتالية بالصورة التي ذكرناها ، قمدم كحل وسط قيام التحاد السوفيتيK.G.Bومدير الـ 

 بع��د المكالم��ة ال��تي ج��رت بي��ن الزعي��م الس��وفيتي ليوني��د بريجني��ف والرئي��سأس��هم ه��ذا الح��ل الوس��طبقط��ع العلق��ات م��ع إس��رائيل ، وزادت 
المريكي لندل جونسون لنقاذ الكرة الرضية من كارثة كادت أن تقع..

قدمنا في هذا المقال صفحات خرجت إلى الضوء من قادة اشتركوا في صراعات دامية وعميقة في أكثر من مكان على المعمورة ، وق��دموا
شهاداتهم بكل تجرد وأمانة ..

نحن في انتظار أن يخ2رج علين22ا م22ن يش2عل الض2وء ف2ي تاريخن22ا المظل22م وال2ذي يقب22ع أس22يرا تح22ت إم2رة م2ن يحك2م ، ك2ي ينبئن22ا بك2ل تج22رد
وشجاعة عما حدث في حرب أكتوبر ، تلك الحرب التي وضع أحداثها قبل أن تقع وزير الخارجية المريكي هنرى كيس22نجر بالتع22اون م22ع

وخرجت من الصراع وأخليت سيناء منومعدتها الحربية الرئيس المصري أنور السادات ودفعت فيها مصر الثمن غاليا من دماء أبنائها 
..، وما يعقال عن ظلم المعلومات في تلك الحرب يمكن أن يقال على معظم تاريخنا ، قديمه وحديثهقوات مصر 

( ملحظة : أشعل رئيس الركان المص��رية ف��ي ح�رب أكت�وبر الفري�ق البط�ل س�عد الش��اذلي الض�وء فيم��ا ج�رى ودف�ع الثم��ن راض�يا ، لك��ن
صمتا أصاب القادة الخرين ، وشعب مصر في حاجة لمعرفة تفاصيل ما جرى ) ..

رائف محمد الويشى .
سانت لويس – ميزورى - أمريكا
elwisheer@yahoo.com

: تابع مقالت سابقة  لكاتب المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما يلي
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