
 במלחחווהבריטיהניסיו
 וקניה מלאיה גרילה:נגד

 מבחןכמקרי
 הטענה להוכחת המובאות הדוגמאות גרילה". לוחמי לנצח ש"אי-אפשר גורסת המקובלות האקסיומותאחת
 תבוסה של - אחרות דוגמאות בם ישנן אבל אלג'יריה. ומלחמת וייטנאם מלחמת כלל בדרך הןהזאת

 בקניה מאו המאו מרד ודיכוי במלאיה הקומוניסטי המרד דיכוי למשל - הגרילה כוחות שלמוחלטת

 טובי טלד"ר

 ובמיוחד בלבנון גרילה במלחמת ישראל של מעורבותהמאז
 להתבטאויות עדים אנו אל-אקצה אינתיפאדת פרוץמאז
 ניתן לא כי טוענים אשר "מומחים" ושל מומחים שלרבות
 להוכחת ושוב שוב שמוזכרים המקרים גרילה. לוחמילנצח
 הניסיון וכמובן באלג'יריה הצרפתי הניסיון הם הזאתהטענה

 ובמיוחד האלה, המעצמות אם בווייטנאם.האמריקני
 במלחמת לנצח השכילו לא ארצות-הברית, העלמעצמת
 יכולה שישראל ייתכן כיצד הריגרילה,

 עם ובמיוחד האלה, הגישות עםלהתווכח
 מטרת אך בהן, המוצגהדטרמיניזם

 שבהם מקרים שני לבחון היא הזההמאמר
 וכי נוצחו, הגרילה לוחמי כי ספקאין

 מקרי שני חרוץ. כישלון נכשלמאבקם
 המרדנות חיסול הם שנבחרוהמבחן

 )1960-1954( במלאיההקומוניסטית

 )1952- בקניה מאו המאו מרידתודיכוי
 את להציג הזה המאמר בכוונת בריטניה. על-ידי1956(

 )המלאית הגרילה נגד במלחמה הבריטים שנקטוהאמצעים
 הגרילה לוחמי היו ה-50 בשנות כבר כי ולהדגישוהקנייתית(

 במיוחד - הקהל דעת ושל התקשורת של לחשיבותהערים
 הבריטית. הקהלדעת

 במלאיה הבריטיהניסיון
1960-19481) 

 המלאית הקומוניסטיתהמפלגה
 בעיקר והתבססה ב-1930הוקמה
 עם האי. בחצי הסיני המיעוטעל

 במלחמת מלאיה של היפניהכיבוש
 הכוחות עברו השנייההעולם

 בעלות לצד להילחםהקומוניסטיים
 כפי - היפני הכובש נגדהברית
 כוחות ובהודו-סין. בסין גםשקרה
 כוחות היו המלאי העםצבא

 הבריטי הצבא על-ידי ונתמכו ליפנים היחידיםההתנגדות
 כוחות מנו המלחמה של בסיומה בציוד.י והן בקציניםהן

 לוחמים. מ-10,000 יותר במלאיה הקומוניסטייםהגרילה
 חשובות: תוצאות לשתי הביא היפנים נגדהמאבק
 של נרחבים בחלקים הגרילה לוחמי שליטת הייתההראשונה
 הקומוניסטים של כוונתם הייתה זאת בעקבותהמדינה.
 המלחמה. סיום עם קומוניסטית מדינה במלאיהלהקים
 לגיבורים הגרילה לוחמי הפיכת הייתה השנייההתוצאה

 שהם כיוון מלאיים, וללאומניםלאומיים
 חסר צבאי למאבק שיצאו היחידיםהיו

 היפני.2 הכובש נגדפשרות
 המלאית הקומוניסטיתהמפלגה

 בתקופה השלטון את לתפוסניסתה
 של חזרתם לבין יפן כניעת שביןהקצרה

 הגרילה ולוחמי נכשלי הניסיוןהבריטים.
 בריטניה לצבא נשקם כלי את ברובםמסרו

 פורקה הקומוניסטית המפלגה למעשה, לכפריהם.וחזרו
 כלי את הסתירו לוחמים כ-4,000 אך 1945. בדצמברב-ו

 למחתרת. ירדה הקומוניסטית וההנהגהנשקם,
 כוחה ירידת עם יחד המלחמה לאחר באסיההאירועים

 עם מלאית פדרציה להציע הבריטים את הביאו בריטניהשל
 עת באותה 1948. בפברואר ב-ו הוקמה וזו מרכזי,שלטון
 הגרילה מלחמת את לחדש הקומוניסטית המפלגההחליטה

 נגד המאבק המלחמה. מתקופת בריתה בעלינגד
 הקולוניאליזם נגד במאבק הוחלף היפניהקולוניאליזם

 נגד הווייטנאמים הקומוניסטים נלחמו עת באותההבריטי.
 נגד - הסינים והקומוניסטים הצרפתי,הקולוניאליזם

 עם פעולה משתפת שהיא נגדה שנטען הלאומנית,המפלגה
 מאבקים האירופי. הקולוניאליזם ועםארצות-הברית
 פחותה( בחשיבות כי )אם באזור נוספיםקולוניאליים

 פרו משטר )נגד ובבורמה הולנד( )נגד באינדונזיההתנהלו
 הקומוניסטית המחתרת של הראשונה ההתקפהבריטי(.3
 ציינה הזאת ההתקפה 1948. באפריל כבר בוצעההמלאית

 ניתן כן?לעשות

 היו ה-50 בשנותכבר
 ערים הגרילהלוחמי
 התקשורת שללחשיבותה
 במיוחד - הקהלושלדעת
 הבריטית הקהלדעת

 במכללהמרצה
 טקטילעקוד
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 12 רק דוכאה וזו הקומוניסטית, ההתקוממות ראשיתאת
 מכן.4 לאחרשנה

 מטר( 2,000 )עד גבוהים הרים - מלאיה שלהטופוגרפיה
 אופטימליים תנאים סיפקה - עבותים בג'ונגליםהמכוסים
 במלחמת רב ניסיון צברו הגרילה לוחמי גרילה.ללוחמת
 שטחי עם היכרותם את להוסיף יש ולכך היפנים, נגדגרילה

 דוגמה היא במלאיה המלחמה זאת עם יחד אךהפעולה.
 מרידות נגד למלחמה תוכניות של להצלחתןמצוינת

(Counterinsurgency)צבא של המלחמה מסעות ולהצלחת 
 הסתיימה במלאיה המלחמה גרילה. יחידות נגדסדיר

 בניגוד וזאת הקומוניסטים, הגרילה לוחמי שלבתבוסתם
 ממלאיה. הרחק לא הצרפתילניסיון
 משנה תקופות לארבע לחלק ניתן במלאיה המלחמהאת
עיקריות:

 הגרילה לוחמי היו הזה בשלב 1950-1948. הפתיחהשלב1.
 כוחות נגד חשובות הצלחות לכמה וזכובמתקפה
 שלב באותו בריטניה. צבא על-ידי שנתמכוהממשלה,

 וכן מכישלונותיהם לקחים להפיק בריטניה כוחותהחלו
 הגרילה. יחידות נגד משימה כוחות לבנותהחלו

 הבריטים החלו הזה בשלב 1952-1950. בריגס5תוכנית2.
 כדי המקומית האוכלוסייה על לשליטה תוכניותלהפעיל
 הכפריים. תמיכת את הגרילה מלוחמילמנוע

 פיקודו תחת הפסיכולוגית המלחמה שלב -31954-1952.
 טמפלר. גנרלשל

 התשתית עיקר חיסול - 1960( )עד הסופיהשלב4.
 המרידה חיסול ולמעשה במלאיההקומוניסטית
הקומוניסטית.

 )1948- הקומוניסטית ההתקוממות של הראשוןהשלב
 לוחמי הקומוניסטים. של כבירות הצלחות בסימן עמד (1950

 שהייתה הכפרית, האוכלוסייה על שליטה השיגוהגרילה
 מהאוכלוסייה 38% המלאית. האוכלוסייה מכללכ-75%
 במאמצי כללי באופן שתמך הסיני, למיעוט שייכיםהמלאית
 האוכלוסייה שאר כי לציין ישהגרילה.
 תמכה לא סינית, הלאהמלאית,

 הפעילו האחרונים ואלהבקומוניסטים,
 הזאת.6 האוכלוסייה נגדטרור

 הראשון בשלב הבריטיםמדיניות
 הבריטים בעיקרה: צבאיתהייתה

 בלוחמת שצברו הרב בניסיוןהשתמשו
 העולם מלחמת במהלך בבורמהג'ונגלים
 היו הראשונות שהשנים ואףהשנייה,
 היה לא הקומוניסטים, מבחינתמוצלחות
 פעולות ביצע אלא במגננה, הבריטיהצבא

 של האירועים בחינת רבות.התקפיות
 את הביאה בסין האזרחיםמלחמת
 הגרילה מלחמת של אופיה ואת מהותה את להביןהבריטים

 במזרח בריטניה כוחות של העליון המפקדהמהפכנית.
 אסטרטגיה כי טען ריצ'י, ניל סר לוטננט-ג'נרלהרחוק,
 התקפית אסטרטגיה ואילו הגרילה, לטובת פעלההגנתית
 שיוכלו בלי למקום, ממקום לנוע הגרילה לוחמי אתתביא

 כי ההבנה בעקבות המקומית.7 האוכלוסייה בקרבלהתארגן

 של העיקרי התמיכה בסיס הייתה הסיניתהאוכלוסייה
 המיעוט את להביא כדי המשאבים מרב הופנוהקומוניסטים

 כך לשם שנבנתה התוכנית הממשלה. בכוחות לתמוךהסיני
 שהיו בכפרים סינים ממיליון יותר של מחדש יישובםהייתה
 תוכנית הממשלה. כוחות של והגנה שליטה פיקוח,תחת

 של הפעלתה למעשה הייתה מחדשהיישוב
 על והשליטה הפיקוח התקפית.אסטרטגיה
 הגרילה יחידות את הביאו הסיניהמיעוט
 לכפרים, הקרובה בסביבהלהתרכז
 גיאוגרפית. מבחינה הצטמצמהוהמלחמה
 לשיפור הביאה באוכלוסייההשליטה
 רמת לשיפור תוכניות והפעלתהמודיעין,
 לתמיכת הביאה הכפריים שלחייהם

 למעשה, בממשלה.8 הסיניתהאוכלוסייה
 על בריגס גנרל של פיקודו תקופתבמהלך
 הגלגל. התהפך במלאיה בריטניהכוחות
 ותחת הופסקו, גדולים בכוחותהסיורים

 ששהו קטנים משימה כוחות הורכבוזאת
 פעלו האלה הפשיטה יחידות ארוכים. זמן פרקיבג'ונגלים

 המודיעין מחלקות והשתפר. שהלך מודיעיני מידע בסיסעל
 היה שתפקידו המיוחד", "המדור והוקם אוחדוהשונות
 לכוחות המודיעיני החומר את ולהפיץ להעריךלאסוף,
 בראש הייתה הקומוניסטים תבוסת אך השונים.9הביטחון
 הלוואי תהליכי ובגלל מחדש היישוב תהליך בגללובראשונה

 בריטים. לוחמים עם (Dyek) הדייק שבט בןלוחם
 הכרתם בזכות הבריטים לעזרת פויטו זה שבטבני

 במלאיה הג'ונגליםאת

 כוחות של העליוןהמפקד
 הרחוק, במזרחבריטניה

 הגנתית אטטרטביה כיטען
 ואילו הגרילה, לטובתפעלה

 תביא התקפיתאסטרטביה
 לנוע הגרילה לוחמיאת

 שיוכלו בלי למקום,ממקום
 בקרבלהתארגן
 המקוחיתהאוכלוסייה
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 בשולי נידחים בכפרים התגורר הסיני המיעוט ממנו.שנגזרו
 ממרכזי רחוקים היו האלה הכפרים בתוכו. ואףהג'ונגל

 שליטה כל הייתה לא מלאיה ולממשלת הגדולים,האוכלוסייה
 ומקומות אספקה מקורות האלה הכפרים היו לפיכךעליהם.
 הגרילה. ללוחמימסתור

 הועברו ובמהלכו שנתיים, נמשך מחדש היישובתהליך
 לא הממשלה חדשים. לכפרים סינים כפרייםכמיליון
 החלה גם אלא התושבים על ובשליטה בפיקוחהסתפקה
 חוברו החדשים הכפרים חייהם. תנאי לשיפורבפעולות
 כמו זורמים. מים ושל ביוב של מערכות נבנו חשמל,לרשת
 אדמה חלקות וניתנו וחנויות, מרפאות בתי-ספר, נבנוכן

 בכפרים שהוקמה החינוך מערכת משפחה. לכלקטנות
 מאוחר ולהשתלב השכלה לרכוש הסיני למיעוטאיפשרה

 - המלאית באדמיניסטרציה שונים מינהל בתפקידייותר
 בתי- שימשו כן כמו בפניהם. חסומים אז עד שהיותפקידים
 ובזכות הקומוניזם נגד תעמולתיים תכנים להעברתהספר

 יישוב תהליך עברה שלא האוכלוסייה בעבור גםהממשלה.0י
 הבדיל למכרות סמוך שהתגוררו כפריים בעיקר -מחדש
 ובעיקר החיים רמת לשיפור תוכניות הופעלו - הגומיולמטעי
 רפואי. טיפוללמתן

 האוכלוסייה לכלל גובשו אזרחיות תוכניות כי לצייןראוי
 שופרה העירוני במגזר הסיני. למיעוט רק ולאהמלאית
 תפקידו סיום עם עובדים. איגודי והוקמו הבנקאית,המערכת

 כי ברור היה ב-1954, בריגס, של מחליפו טמפלר, גנרלשל
 פגע מחדש היישוב תהליך רבה. בהצלחה פועלתהשיטה
 מיחידות הקומוניסטים. של הלוגיסטית בתשתיתאנושות

 והיחידות מזון, הספקת נמנעההגרילה
 להשיג כדי רבים מאמציםהשקיעו
 חייב במזון המחסור ונשק. סמיםמזון,
 היקפן את לצמצם הגרילה יחידותאת

 - יותר מצומצמת במתכונתולפעול
 פעולותיהן של ביעילות שפגעמה

 טמנו הממשלה כוחותהצבאיות.
 במקומות הגרילה ליחידותמארבים
 ניתן - מודיעיני מידע על-פי -שבהם
 ביטוי לידי באה אז או מזון. להשיגהיה

 בריטניה, כוחות של הצבאיתהעוצמה
 קשות.יי אבדות סבלווהקומוניסטים

 לפעילות במקביל אחרות:במילים
 פעולות העת כל נמשכוהאזרחית
 בריגס גנרל שלדעת כיווןצבאיות,
 התוכניות של מלאההצלחה

 עם בשילוב רק להשיג ניתןהאזרחיות
 פעילות של ואינטנסיבי מתמידביצוע

 במלאיה המערכה על בספרוצבאית.2י
 גם לזכות יש כי סנדרלנדמדגיש

 כיוון הקרב, בשדהבניצחונות
 ערה האזרחיתשהאוכלוסייה

 בדרך תיטה והיא המיידייםלתהליכים
 היא לכך הסיבה המנצח. לצדכלל

 היישוב תהליכי שלשתוצאותיהם
 שלום השכנת תוכניות ושלמחדש
 ולכן הרחוק, בטווח רקנראות

 כי להראות צורך ישלממשלה
 לניצחונות.3י זוכיםכוחותיה
 הביא המודיעין רמתשיפור
 נגד נקודתיים מבצעיםלעריכת
 מחסני נגד גרילה, כוחות שלריכוזים
 רחבת המתקפה הספקה. ודרכימזון

 הקומוניסטים של האחרונהההיקף
 פברואר-אוגוסט בחודשיםנערכה
 בתוכנית לפגוע הייתה ומטרתה1951,
 כישלון נחלה המתקפה מחדש.ליישוב
 אבדות סבלו והקומוניסטיםחרוץ,
 תמיכתה את כליל כמעט ואיבדוקשות
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 למעמקי נסוגו הגרילה לוחמי המקומית. האוכלוסייהשל
 הכפרית האוכלוסייה על השפעתם הייתה שםהג'ונגל,
מועטה.
 נגד המלחמה שוכללה טמפלר של פיקודותחת

 הגרילה לוחמי המודיעין. יכולת שיפור עם יחדהקומוניסטים
 ולא לחימה, ואמצעי מזון מהם נמנעו תמידית, במנוסההיו

 ההולכות לשורותיהם אדם כוח לגייס להםהתאפשר
 הביטחון כוחות של מוחלטת כמעט שליטהומידלדלות.
 בסיסים לבנות מהקומוניסטים מנעה המיושביםבאזורים
 אדם כוח לגיוס רשתות ולהקיםחדשים

 את טמפלר כשסיים מזון.ולהספקת
 הלא הלוחמה שיטות כי ברור היהתפקידו,

 הבריטים שהפעילוקונוונציונליות
 ממשלת של הכוחות עם פעולהבשיתוף
 השגת לקראת הנכונה הדרך הןמלאיה
 לכך אך הקומוניסטים. על שלםניצחון
 תמימות. שנים שש עודנדרשו
 המקומית באוכלוסייה לשלוט מנתעל
 והגזר. המקל שיטת את הבריטיםהפעילו

 נתון. באזור או בכפר הקומוניסטים של ולנוכחותלפעילות
 אש תקריות היו לא שבה ארוכה תקופה היה לכך מרכזימדד
 הוסרו אזור באותו הקומוניסטים. לבין הממשלה כוחותבין
 בוטלו הבדיקה ונקודות הדרכים, ומחסומי ההגבלותכל

 בעיתות הנהוג החיים לאורח הכפריים את להחזירבמטרה
 או כסף במענקי תוגמלו ויחידים משפחות כן, על יתרשלום.
 השיטה הממשלה.4י כוחות עם פעולה שיתוף בעבורקרקע
 הגרילה במלחמת הבריטים להצלחת המדד הייתההזאת
 מצומצם אזור )למעט מלאיה כל הוכרזה 1960 ועדשלהם,

 את חייב במזוןהמחסור
 את לצמצם הגרילהיחידות
 במתכונת ולפעולהיקפן

 שפגע מה - יותרמצומצמת
 פעולותיהן שלביעילות

הצבאיות

 "לבנה". תאילנד( עם בגבולבהיקפו
 קץ על למעשה בישרה הזאתההכרזה

 הקומוניסטית.ההתקוממות
 נגד במלחמה נוספתחזית

 הרשויות התעמולה. הייתההקומוניסטים
 הממשלה פעולות כל כי הבינוהבריטיות
 כדי מלאיה אזרחי לכל להגיעחייבות
 לממשלה. תמיכתם את יעבירושאלה

 הייתה העיקרית היעדאוכלוסיית
 באיזה החליטה שלא הסיניתהאוכלוסייה

 נערכו הכפריים, תנועת הוגבלה החדשים הכפרים בכלככלל,
 מזון מבריחי לתפוס כדי פתע מחסומי והוקמוביקורות
 נערכו לקומוניסטים בסיוע שנחשד בכפר הגרילה.ללוחמי
 לכפרים המזון הספקת נפגעה כן כמו עוצר. והוטלמעצרים,
 בו שאין כלומר ל"לבן", הפך מסוים שכפר ההכרזהעצמם.
 כל להסרת הביאה קומוניסטית, גרילה של נוכחותשום

 כמה או מסוים שכפר ההכרזה הטבות. למתן ואףההגבלות
 שיתוף על התבססה ל"לבנים" הפכו מסוים באזורכפרים
 בנוגע מודיעני מידע על וכן המקומית האוכלוסייה עםפעולה

 במלאיה הקומוניסטית המרידה כי הטוענים יש לתמוך.5יצד
 בין המתחים מלאיה.6י בתוך אתניים ממתחים למעשהנבעה

 בני ובמיוחד מלאית, הלא לאוכלוסייה המלאיתהאוכלוסייה
 האחרונים אלה של להצטרפותם הביאו הסיני,המיעוט
 מערכת הגרילה. בלוחמי ולתמיכתם הקומוניסטיתלמפלגה
 המרידה, של הראשונים מימיה שפעלה המלאית,התעמולה
 צורך היה בריגס. של תוכניתו במסגרת 1950 ביונישוכללה
 שתביא זו היא הממשלה כי הסיני למיעוט להראותחיוני

 הקומוניסטית. המפלגה ולא והכלכלית החברתיתלרווחתו
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 סינית הלא האוכלוסייה מורל את לחזק הייתה שנייהמטרה
 במיוחד - הקומוניסטים שהפעילו מהטרור תכופותשסבלה
 הפיתוח ועל הקדמה על להצביע וכן - הכפרייםבאזורים
 לאוכלוסייה לגרום הייתה נלווית מטרה הממשלה.שהביאה
 כוחות עם פעולה ולשתף לקומוניסטים להתנגדהמקומית
 הגרילה. לוחמי של עמידתם כוח החלשת תוךהממשלה,
 ממניעים פועלים אינם שהם הבריטים הדגישובתעמולתם
 כי הקומוניסטית הטענה את לבטל ניסו ובכךקולוניאליים,

 המלאית הלאומיות את לחזק כדי קולוניאלי. אנטי כוחהם
 נקבעה מלאיה עצמאות על וההכרזה ב-1955, בחירותנערכו

 לתמוך הסיני המיעוט את להביא הניסיון במסגרתל-7.1957י
 עם מלאית אזרחות רבים סינים קיבלו המלאיתבממשלה

 מכך.8י הנובעות החוקתיות והחובות הזכויותכל
 את והפיצו בכפרים הסתובבו התעמולהיחידות
 ועלונים. רדיו שידורי סרטים, בעזרת הממשלה של"הבשורה"
 נידחים ובאזורים מיוחדים, רכב כלי באמצעות נוידוהיחידות

 הלוחמה יחידות סירות. בעזרת הנהרות לאורך נעוהן
 שישית חודש, מדי איש לכמיליון הגיעוהפסיכולוגית
 המסרים את העבירו הכפריים מלאיה.מאוכלוסיית
 המסרים בקרבתם. שנמצאו הגרילה ללוחמיהתעמולתיים

 והסרטים העיתונים העלונים, קבועה. והנוסחה פשוטים,היו
 קיבלו כניעתם שלאחר גרילה לוחמיהראו
 במהלך ועבודה. לבוש מזון, רפואי,טיפול

 מלוחמי מחצית כי דווח1954-1953
 כי טענו עצמם את שהסגירוהגרילה
 על ומהכפריים מהעלונים ששאבוהמידע
 הממשלה של הרווחה פעולותאודות
 הלוחמה לעריקתם.9י או לכניעתםהביא

 בעלוני השימוש ובמיוחדהפסיכולוגית,
 לאחר גם 1960, סוף עד נמשכהתעמולה,
 חוסלה. הקומוניסטית המרידה כי רשמיתשהוכרז

 )1656-1952( בקניה תאו סמאומרד
 העולמי והסדר השנייה העולם מלחמת הביאו בקניהגם

 הפעלת הכלכלי, הקיפוח הלאומיות. התנועות לחיזוקהחדש
 תחושת את הגבירו הבריטי לצבא הכפוי והגיוס החירוםחוקי

 מושבה שהייתה בקניה, המקומית האוכלוסייה שלהקיפוח
 לפגוע כוונה המלחמה שלאחר הפוליטית הפעילותבריטית.
 של הלגיטימציה עצם על ולערער הקולוניאלי הכוחבמרכז
 האפריקנים קיוו המלחמה לאחר הקולוניאלי.השלטון
 שירותם בעבור לתמורה יזכו כי מלכותו הוד בצבאששירתו
 בלבד זאת לא אך אדמות. בהענקת שתתבטאהצבאי,

 שאדמותיהם אלא פיצויים, קיבלו לא האפריקניםשהחיילים
 למתיישבים. או לבנים לחיילים וניתנו מהם נלקחואף

 הבלתי הלבן האדם מיתוס את ניפצה עצמההמלחמה
 עד מנוצח הבלתי בריטניה צבא את ראו האפריקניםמנוצח.
 מלחמת נתפסה כן כמו יפן. צבא על-ידי מובס המלחמהאותה
 בדרום- גם )כמו באפריקה הלאומית בתודעה השנייההעולם
 בתולדות ביותר האפלות התקופות כאחת אסיה(מזרח

 של המוסרי הבסיס את שהשמיטה המערבית,התרבות
 הקולוניאלי.השלטון

 נגד שהמאבק הכללה של רבה במידה לומר ניתןלמעשה

 לבין השחורים הכפריים בין מאבק היה בקניההקולוניאליזם
 שמועות הופצו ב-1947 בריטים. רובם הלבנים,המתיישבים
 את להרוג קרא קניאטה, ג'ומו הקיקויו, שבטשמנהיג

 שבט בני כי ממשל פקידי דיווחו ב-1948 הלבנים.המתיישבים
 המחקר מאו". "מאו שנקראה צבאית, זרוע הקימוהקיקויו
 זאת הייתה האם בקניה. המרידה של לאופיה בנוגעחלוק

 קולוניאלית? אנטי אידיאולוגיה עם עצמאותמלחמת
 איכרים מרד הקיקויו? שבט בני בקרב אזרחיםמלחמת
 על התפרצות אולי או קומוניסטית? אוריינטציה עםמאורגן
 לא הזאת המצומצמת שבמסגרת מובן דתי-מיסטי?רקע

 העובדה חשובה לדיוננו האלה.70 בסוגיות להכריעאתיימר
 המסכן אירוע כאל מאו המאו למרידת התייחסושהבריטים

 הפקידות את גם כמו הבריטים המתיישבים של ביטחונםאת
 תנועת בקניה. העם מקרב תומכיהם ואת בקניההבריטית
 רבה באלימות והשתמשה מזוין למאבק התארגנה מאוהמאו
 והפוליטיות. הכלכליות החברתיות, מטרותיה את להשיגכדי

 ונגד האירופים המתיישבים נגד האלימותמעשי
 החלו הקולוניאלי בשלטון שתמכה האפריקניתהאוכלוסייה
 עם השנה אותה באוקטובר לשיא והגיעו 1953באוגוסט
 לשלטונות. הנאמנים השבטים ממנהיגי אחד שלרציחתו

 מאות במדינה, חירום מצב על הכריזוטיים
 האחרים של ותנועתם נעצרו, הקיקויומבני

 מאוד.הוגבלה
 בכל הייתה לא הקיקויו בניהתקוממות

 אזורים בשלושה התרכזה אלאקניה
 הקיקויו,י7 שבט בני של השמורותעיקריים:
 המתיישבים של החקלאיותהחוות

 בעיקר המרכזיות, והעריםהאירופים
 ופיקוח בשמורות התנועה הגבלותניירובי.
 לוחמי את הביאו בערים הנעשה עלהדוק

 סביב קניה, מרכז של לג'ונגלים בסיסיהם את להעתיקהגרילה
 נקורו.22 העיר בסביבת האברדר, רכס וביערות קניה הריערות

 לומר ניתן הרי התנועה והגבלות ההמוניים המעצריםלמרות
 החדש. למצב עצמם את התאימו מאו המאושלוחמי
 נוספים, לוחמים גויסו המחודשת ההתארגנותבמסגרת
 וכן וכסף תרופות מזון, נשק, להספקת רשתותהוקמו
 האסטרטגיה השונים. באזורים היחידות בין מידעלהעברת
 האלה הרשתות את לנתץ הייתה במלאיה, כמוהבריטית,
 המורדים. לבין המקומית האוכלוסייה בין קשר כלולמנוע
 סר בקניה, הבריטי המושל של עיניו לנגד כי טועןהמחקר
 וכי במלאיה,73 הבריטית האסטרטגיה עמדה ברינג,איויליין
 מלחמת מאז הבריטית האסטרטגיה של עיקרה כלליבאופן
 הגרילה לוחמי את לבודד היה )899ר-1902(הבורים

 המקומית.מהאוכלוסייה
 הבריטים של המהירה להצלחתם תרמו גורמיםכמה
 של המצומצם היקפה ראשית, מאו. המאו התקוממותבדיכוי
 ביצוע על הקשו הגרילה לוחמי בין הפיזי והניתוקהמרידה
 והוראות. ידיעות העברת ועל מתואמות צבאיותפעולות
 ניסיון חסרו מאו המאו לוחמי המלאים, לקומוניסטיםבניגוד
 נשק בכלי צוידו מהם ורבים ביותר, דל היה ציודםצבאי,

 מאו המאו של הלוגיסטי המערך התרכז כן כמומאולתרים.
 הבריטים הכפריים. באזורים מסוימת ובמידה ניירוביבעיר

 הבריהשלטונות

 הבינו הבריטיותהרשויות
 הממשלה פעולות כלכי

 אזרחי לכל להביעחייבות
 יעבירו שאלה כדימלאיה
 לממשלה תמינתםאת
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פ של פעולות ולבצע הכפריםעל
-.~_r של המיידית בסביבה שוטףביטחון
1 אליהם.28 בסמוך מארבים שטמנוהבריטים, כי הייתה הבריטי הפיקוד של הכללית ההוראההכפרים.

זק פעולות מגוון הבריטים הפעילו מחדש היישובבמחנות ככל רב זמן פעולה באזור יישארו בריטיות סדירותיחידות
-ב( ועזרה מקצועית הסבה רפואה, חינוך, כגון:אזרחיות האזור ואת התושבים את היטב שיכירו מנת עלהאפשר

- הצליחו 1954 אפריל עדסוציאלית. הגרילה.26 יחידות פעלו שבוהגיאוגרפי
 של הלוגיסטי המערן את לחסלהבריטים המאמץ היה בקניהננ[ דיכוי בין העיקרית הדמיוןנקודת
 בידי היו השנה איתה ימייני מאייהמאו הנות הבריטים שלהעיקרי המרידה דיכוי לבין במלאיההמרידה

,, המצ':נלנל. ג. צית עלצת ס טגנך המקומיים שיביינםמבננ"2::סצנןי
1.ן את הקטינו שאלה המאומאו,כיווןפעילית של באמונם הזה'במקקה גם המלאים הקומוניסטים כמוהגרילה.
"ן, משאבים להשקיע אותן ואילצויחידותיהם הקיק(י, שבטבנ' מוחלטת תלות תלויים היו מאוהמאו

 מזון.29 בהשגתרבים התלות אתני. גזע אותו בניבכפריים

 ., כדי הג'ונגלים בתוך לפעול הבריטים החלו 1955בתחילת הגיעה לא בקניה שלמורדים כיוון מוחלטת, הייתהבכפריים

:ן. מאו. המאו של הלוחמות היחידות שרידי אחרלחפש על הקלה הזאת התלות תומכות.27 ממדינות אספקהשום
67 שערקו.0' או שנשבו מאו מאו לוחמי כללו שבחלקןומובחרות את והגבירו מאו המאו מבסיסי קילומטרים מאותמחדש 'יי' קטנות יחידות הפעלת הייתה הבריטים שנקטוהטקטיקה יישוב למחנות כפריים אלפי עשרות העבירו והםהבריטים,
- בסוף קימתי, דדן המרד, מנהיג של להורג ובהוצאתובמעצרו של הדוק פיקוח תחת היו פונו שלא כפרים בניירובי.הלחץ



 בשבי שנפל מא' סאולוחם

 בודדות קבוצות כי אם המרד, של סיומו את לראות ניתן1956
 עצמאות קיבלה שקניה לאחר גם ביערות נותרו לוחמיםשל

ב-1963.
 הבריטים שהפעילו הפסיכולוגית הלוחמהבמסגרת

 המקומית האוכלוסייה את לשכנע רבים מאמציםהושקעו
 ארגון ולא נוצרי אנטי טרור ארגון אלא אינו מאושהמאו
 ולשחרר עצמאות להשיג המנסהלאומי
 הבריטי.ת הקולוניאליזם מעול קניהאת

 התעמולתיים המאמצים התרכזולפיכך
 הכפרים בתחומי הבריטיםשל

 החדשים. וביישוביםהמאובטחים
 נגד שהופעלה הפסיכולוגיתהלוחמה
 שימוש בעיקר כללה הגרילהלוחמי

 הבריטים קראו באמצעותםברמקולים.
 בלוחמים מוקפות שהן כיוון להיכנע הגרילהליחידות
סיכוי.32 כל חסר הוא הצבאי מאבקן ולכן היטב, ומצוידיםמאומנים

 על ופיקוח שליטה הייתה להצלחה המפתחנקודת
 האוכלוסייה בתמיכתה. וזנייה המקומיתהאוכלוסייה
 מקום בכל הגרילה לוחמי של הבסיס )והינה( הייתההמקומית

 מחסה מזון, סיפקה המקומית האוכלוסייה זמן.ובכל
 הצרפתים, חדשים. לוחמים גויסו ומקרבהומודיעין,
 תקופה באותה גרילה תנועות שתי עם הם גםשהתמודדו

 ובקניה, במלאיה הבריטים נלחמושבה
 במידה הצליחו אך בווייטנאםנכשלו

 זכו הבריטים באלג'יריה.33מסוימת
 בקניה. והן במלאיה הן גורפתלהצלחה

 הקומוניסטית המפלגה שלהניסיון
 לאחר נכשל במלאיה השלטון עללהשתלט
 זאת הצדדים. שני של ועיקש ממושךמאבק
 בהודו-סין הצרפתים של תבוסתםלעומת

 העיקריים הגורמים היו מה אך מאלג'יריה.ונסיגתם
 הקיקויו? בני של או המלאיים הקומוניסטים שללכישלונם

 כי טוען המחקר הבריטים? ניצחו מדוע אחרות: במיליםאו
 התמיכה בסיס את למעשה חיסלה מחדש היישובתוכנית
 התאפשר לא תמיכתם וללא הגרילה, לוחמי שלהעממי
 מרכזי גורם לשורותיהם.34 לוחמים ולגייס מזון להשיגלגרילה
 ואת מהותה את הבריטים של הבסיסית הבנתם היהנוסף

 להצלחה המפתחבקודת
 על ופיקוח שליטההייתה

 וזכייה המקומיתהאוכלוסייה
 ינתהבתמ

 ומסקנותדיון',,,
 נגד במלחמות הבריטי מהניסיון להסיק שניתו הלקחיםמהם68

 אחת: עיקרית מסקנה מעלות שלעיל הדוגמאות שתיגרילה?



 היו לא קולוניאליים הפוסט המאבקים המלחמה. שלאופיה
 בעלי מאבקים ובראשונה בראש אלא צבאיים, מאבקיםרק
 לניתוק לפעול שיש הבריטים הבינו לפיכך פוליטי.אופי

 מלאיה צריכה לכן הגרילה. מלוחמי המקומיתהאוכלוסייה
 לא כזאת במלחמה גרילה. נגד יעילה למלחמה דוגמהלשמש
 להיות חייב הדגש מכך: ויותר אחת, במהלומה לנצחניתן
 רק הצבאי כשהתחום האזרחי, בתחום פעולות ביצועעל

 כי לשער יש העיקרית. התכלית אינו בוודאי אך אותן,מגבה
 לראות ניתן ואכן לכך, ערים היו האמריקנים והן הצרפתיםהן

 הבריטים לקחי את ובווייטנאם באלג'יריה ליישם ניסושהם
 מסוימת התעלמות ישנה זאת עם יחד אך ומקניה.35ממלאיה
 לערוך מאפשרים שאינם מלאיה, של המיוחדיםמהתנאים
 של ולווייטנאם הצרפתים של לאלג'יריהאנלוגיה

 בתחום האמריקנית הפעילות היקף מקרה, בכלהאמריקנים.
 או נוסף מאמר מחייב שלום" "השכנת תוכניות שלהפעלתן

 לכך. מעבראף

הערורם
1. since Forces: -Special - Zone- Combat. the תו Neillands, Robin 

1071998, York, New 1945, 
.2-York,New 1945, since World: 

~Third 
the' 18 Warsi ~Amold, Guy~ 

971991, 
 הקומוניסטי הצפון בין בקוריאה האזרחים מלחמת את גם לצייןיש3.

 הזאת האזרחים מלחמת ארצות-הברית. על-ידי שנתמךלדרום
 7950. יוני בסוף לדרום צפון-קוריאה פלישת עם לשיאההגיעה

 Since War Carver, Michael ,1945 ראו: המלחמה מהלךעל4.
13-271980, London, 

 ה-50. שנות בראשית במלאיה הבריטיים הכוחותמפקד5.

.6Successfulof Evolution "The Waller, P.B.G. 
1968,~Park, Menlo Malaya", חן Operations CounterinsurgencyI 

SoutheastAsia,תו Forces States United ofthe Records תו: 
(hereafter:MD :Park, :College 8] lArchives, National. 1950-1975, 

 File 45, Box 472(, RG .סח ,101595 ,5 ,119
 עמ'2דשם,7.
 כמאבק לבחון גם ניתן הקומוניסטית המרידה את כי טוען (Pye)פיי8.

 חברתית כמחאה כלומר המלאי, הרוב לבין הסיני המיעוט ביןאתני
 הרוב ואילו בודהיסטי, היה הסיני המיעוט דתי. רקע על גםהייתה הסיני המיעוט של המחאה במלאיה. חברתיים שינויים לבצעוכניסיון
 הממשלה של דרסטית פעולה נדרשה לפיכך מוסלמי. היההמלאי
 אותם ולהניא הסיני המיעוס של הקיפוח רגשות את להפסיק מנתעל

 'Lucian .,ע ,fheAppeal: Pye'~ ראו: הקומוניסטית. במפלגהמלתמוך
Daughertyא. William 1ח: SoutheastAsia", 1ח Communism ofI 

WarfarePsychological 11 )065.(, Janowitz Morris and 
851-8571968, Baltimore, Casebook, 

.9Malaya,מן Intelligence Antiguerrilla Sunderland, Riley 
 ,1948-1960 8[חMonica, 58 ,1964 :תו ](ן ,File 11, 80% 472.0ת

19-25101141, 
.10theof Minds and Hearts the Winning Sunderland, Riley 

 :lMonica, Santa~ 1948-1960, Malaya, People ,1964 :ח1 ](%,472
 File 3, 80% .0מ ,20-22101031

 ,Counterinsurgency Successful of Evolution The Wallerדד.
6764-65, Malaya, 1ת Operations 

 2EastAsia,South 18 Warfare Revolutionary Goodall, . 8 . 8ד.
251966, Johannesburg, 

 ,3People:ofthe Minds and Hearts the Winning Sunderlandד.

 ,Malaya ,1948-1960י
 42-36שם,עמ'4ד.
.15The- Minds and Hearts Winning Cawuthers, ]. Susan 

Counter-Colonial and Media the Government, British 
871995, York, New 86ח London 1944-1960, insurgency 

.16Malaya,חן Insurrection Communist The Short, Anthony 
 ,1948-1960 ,ת60חJames 156-157; 1975, ]0 א ~,Ongkili-08ח8א

75-771985, Oxford, 1946-1974, Malaysia סו Building 
 ,People: ofthe Minds and Hearts the Winning Sunderlandזד.

29-301948-1960, Malaya, 
 ,Building Ongkili-08ח8א תו Malaysia ,889-901946-1974ד.
 המרידה בדיכוי בתעמולה השימוש על עוד 56. עמ'שם,9ד.

 ,and Hearts Winning Caauthers ראו: במלאיההקומוניסטית
90-95,Minds, גם: ראו Malayan The Jackson, Robert 
 ,New and London Emergency ,וי0ץ ,109-1141991

 בלשון שפירושה מילה של סירוס הוא מאו מאו השם כי הגורסיםיש20.
 למצטרפים השבעה טקסי היה המקור "שבועה". הינו הקיקויובני

 הטקסים הפכו ה-40 שנות של השנייה במחצית לתנועה.חדשים
 Guy ראו: השם של שונים לפירושים מיסטיים. תכנים לבעליהאלה
Kenyaofthe History 4 - Buffalo- Charging The Campbell, 
 כמבטא מאו המאו מרד על ,Regiment. ,ח60ח0[ ,45-461986
 הספר: את למשל ראו הקיקויו שבט בני הכפריים של מאבקםאת

]998Oxford, Kenya, and Mau Mau Maloba, 0. .Wunyabari 
 ,Minds and Hearts Winning Carruthers - הדיון: את גםראו

Counter-Colonial and Media: the. Government,I :British The 
130-1341944-1960, .insurgency בעלי היו מאו שהמאו הגישה 

 הקיקויו, שבט בני שמנהיג מהעובדה נבעה קומוניסטיתאוריינטציה
 באותה הבריסים נלחמו כן כמו במוסקבה. מה זמן בילהקניאטה,
 נגד בקוריאה והאמריקנים בהודו-סין הצרפתים במלאיה,התקופה

 ומודרכת כמונהגת נתפסה מהפכנית התקוממות וכלקומוניסטים,
 בין קשר שום היה לא למעשה אך העולמי. הקומוניזםעל-ידי

 המלחמה במהלך הגרילה לוחמי לבין הסיני או הסובייטיהקומוניזם
 London, InsideAfrica, Gunther, John ,1957 ראו: הבריטים.נגד

368-369
 הקולוניאלי, השלטון של ימיו בראשית נוצרו השבטים שמורותד2.

 אזורי את והגבילו גידרו הלבנים והמתיישבים הבריטיכשהמינהל
 האפריקנים. של המסורתייםהמחיה

 .4ן ,Tamarkin טMau '%48 מן ,"Nakuru :חן or Journalראו:22.
133-1341976, )1( 17 History, African 

.23WarAsprey, 8. Robert ; 81 Kenya, and Mau Mau Maloba, 
1994,~York, New Iffistory, תן Guerrilla The~ - 5%860%5 the: 18 
636

 :April 16-20 Symposium, 4 Counterinsurgency ,1962:מן24.
 ,Maloba גם: ראו File 19, 80% 472, .RG .0מ ,253-254101224

84Kenya, and Mau Mau 
.25260-261Symposium, 4 Counterinsurgency: 
 257 עמ' שם,26.
 262 עמ' שם,27.
 265 עמ' שם,28.
 271 עמ'שם,29.
 Anthony ראו: מאו המאו מרידת בדיכוי הצבאית הפעילותעל30.

David1051ק 1945 ,"1963 :מ-WarArmy, "70א Hockley, Farrar 
theofI History Oxford The )65ם.(, Beckett 18ת and Chandler 

332-3331996, Oxford, Army, British 
 ,British The - Minds and Hearts Winning Carruthersד3.

Counter-insurgency)01081ומ and Media: the Government,I 
158-1591944-1960, 

 :Counterinsurgency 4 ,אוטו05עמוו322585.

 ניתן ובאלג'יריה בהודו-סין הצרפתי הניסיון על מרתק נרטיביתיאור33.
 ביתן זמורה הוצאת הצנטוריונים, לטרגי, ז'אן של בספרולמצוא

 ,Insurrection Communist The 5%04 תו ,Malaya למשל:ראו34.
The- Shadows the תו War Asprey, 392-393; 1948-1960, 

RevolutionaryGoodall, ; 1 568-57 History, מג Guerrilla 
59-61EastAsia, South תג Warfare 

 המרידה בדיכוי מרכזית אישיות כי לציין ראוי האמריקניבהקשר35.
 בווייטנאם הוצב תומפסון, רוברט סר במלאיה,הקומוניסטית

 בכיר יועץ היה האמריקני, הפיקוד של לבקשתו ה-60 שנותבראשית
 הדרום-וייטנאמים. לכפריים מחדש יישוב מערכת לבצע ניסהואף
 מלאיה לקחי ומרדנות: שלטון תומפסון, רוברט ספרו: אתראו

 7967 תל-אביב,ווייטנאם,

א

*


