הניסיו הבריטיבמלחחוו
נגדגרילה:מלאיהוקניה
כמקרימבחן

אחתהאקסיומותהמקובלותגורסתש"אי-אפשרלנצחלוחמיגרילה".הדוגמאותהמובאותלהוכחתהטענה
הזאתהן בדרךכלל מלחמתוייטנאם ומלחמתאלג'יריה .אבלישנן בם דוגמאות אחרות -של תבוסה
מוחלטת של כוחות הגרילה  -למשלדיכוי המרד הקומוניסטי במלאיהודיכוי מרד המאו מאו בקניה

ד"ר טלטובי
ההתנגדותהיחידיםליפנים ונתמכועל-ידי הצבאהבריטי
הןבקציניםוהןבציוד.י בסיומה של המלחמה מנו כוחות
הגרילההקומוניסטייםבמלאיהיותר מ10,000-לוחמים.
המאבק נגד היפנים הביא לשתי תוצאות חשובות:
הראשונההייתהשליטתלוחמיהגרילהבחלקיםנרחביםשל
המדינה .בעקבות זאת הייתה כוונתם של הקומוניסטים
להקים במלאיה מדינה קומוניסטית עםסיום המלחמה.
התוצאה השנייה הייתה הפיכת לוחמי הגרילהלגיבורים
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מאזמעורבותה שלישראל במלחמתגרילהבלבנוןובמיוחד
מאז פרוץ אינתיפאדת אל-אקצה אנועדים להתבטאויות
רבות שלמומחים ושל"מומחים" אשרטועניםכי לאניתן
לנצחלוחמיגרילה.המקריםשמוזכרים שובושוב להוכחת
הטענההזאתהםהניסיוןהצרפתיבאלג'יריהוכמובןהניסיון
האמריקני בווייטנאם .אם המעצמות האלה ,ובמיוחד
מעצמת העל ארצות-הברית ,לא השכילו לנצח במלחמת
גרילה,הריכיצדייתכן שישראליכולה לעשות כן?ניתן
להתווכחעםהגישות האלה,ובמיוחדעם
לאומיים וללאומניםמלאיים,כיוון שהם
הדטרמיניזם המוצג בהן ,אך מטרת
היוהיחידים שיצאו למאבק צבאי חסר
ו
י
ה
כברבשנות ה50-
פשרותנגד הכובשהיפני2.
המאמרהזההיאלבחוןשנימקרים שבהם
לוחמיהגרילהערים
המפלגה הקומוניסטית המלאית
אין ספקכי לוחמי הגרילה נוצחו,וכי
ה
ת
ו
ב
י
ש
ח
ל
של
התקשורת
ניסתה לתפוס את השלטון בתקופה
מאבקם נכשל כישלון חרוץ.שני מקרי
ושלדעת
ד
ח
ו
י
מ
ב
הקהל
המבחן שנבחרו הם חיסול המרדנות
הקצרהשביןכניעתיפןלבין חזרתם של
דעת הקהלהבריטית
הקומוניסטית במלאיה ()1960-1954
הבריטים.הניסיון נכשליולוחמיהגרילה
מסרוברובם אתכלינשקםלצבאבריטניה
י מרידת המאו מאו בקניה (-1952
ודיכו
)1956
על-ידי בריטניה .בכוונת המאמר הזה להציג את
וחזרו לכפריהם .למעשה ,המפלגה הקומוניסטית פורקה
האמצעים שנקטוהבריטים במלחמהנגדהגרילה(המלאית
ב-ו בדצמבר  .1945אך כ 4,000-לוחמים הסתירו אתכלי
והקנייתית)ולהדגישכיכברבשנות ה50-היולוחמיהגרילה
נשקם,וההנהגההקומוניסטיתירדה למחתרת.
ערים לחשיבותה של התקשורת ושל דעת הקהל -במיוחד
האירועיםבאסיה לאחר המלחמהיחדעםירידתכוחה
דעת הקהלהבריטית.
שלבריטניההביאו אתהבריטיםלהציעפדרציהמלאיתעם
שלטוןמרכזי,וזו הוקמהב-ו בפברואר  .1948באותה עת
מרצה במכללה
הניסיוןהבריטיבמלאיה
החליטה המפלגההקומוניסטית לחדש את מלחמתהגרילה
לעקודטקטי
)1960-19481
נגד בעלי בריתה מתקופת המלחמה .המאבק נגד
המפלגה הקומוניסטית המלאית
הקולוניאליזםהיפני הוחלף במאבק נגד הקולוניאליזם
הוקמה ב 1930-והתבססה בעיקר
הבריטי .באותה עתנלחמוהקומוניסטיםהווייטנאמיםנגד
על המיעוטהסיניבחצי האי .עם
הקולוניאליזם הצרפתי ,והקומוניסטים הסינים -נגד
הכיבושהיפני שלמלאיה במלחמת
המפלגההלאומנית,שנטעןנגדהשהיא משתפתפעולהעם
העולם השנייה עברו הכוחות
ארצות-הברית ועם הקולוניאליזם האירופי .מאבקים
קולוניאליים נוספים באזור (אםכי בחשיבות פחותה)
הקומוניסטייםלהילחםלצדבעלות
התנהלובאינדונזיה(נגדהולנד) ובבורמה(נגד משטרפרו
הברית נגד הכובשהיפני-
י
פ
כ
שקרה גםבסיןובהודו-סין .כוחות
בריטי) 3.ההתקפה הראשונה של המחתרת הקומוניסטית
צבא העם המלאי היו כוחות
המלאית בוצעה כברבאפריל  .1948ההתקפה הזאתציינה

את ראשית ההתקוממות הקומוניסטית,וזו דוכאה רק 12

שנה לאחרמכן4.

הטופוגרפיהשלמלאיה-הריםגבוהים(עד 2,000מטר)

המכוסיםבג'ונגליםעבותים-סיפקהתנאיםאופטימליים
ללוחמת גרילה.לוחמי הגרילה צברוניסיון רב במלחמת
גרילהנגדהיפנים,ולכךישלהוסיף אתהיכרותם עםשטחי
הפעולה .אךיחד עם זאת המלחמה במלאיה היא דוגמה
מצוינת להצלחתן של תוכניות למלחמה נגד מרידות

) (Counterinsurgencyולהצלחת מסעות המלחמה של צבא
סדיר נגד יחידות גרילה .המלחמה במלאיה הסתיימה
בתבוסתם של לוחמי הגרילה הקומוניסטים ,וזאתבניגוד
לניסיוןהצרפתי לא הרחקממלאיה.
את המלחמהבמלאיהניתןלחלקלארבעתקופות משנה

עיקריות:
 .1שלבהפתיחה .1950-1948בשלבהזההיולוחמיהגרילה

במתקפה וזכו לכמה הצלחות חשובות נגד כוחות
הממשלה ,שנתמכועל-ידי צבאבריטניה .באותו שלב
החלוכוחותבריטניהלהפיקלקחיםמכישלונותיהםוכן
החלולבנותכוחות משימהנגדיחידותהגרילה.
 .2תוכניתבריגס .1952-1950 5בשלב הזה החלוהבריטים
להפעילתוכניותלשליטהעלהאוכלוסייההמקומיתכדי
למנועמלוחמיהגרילה אתתמיכתהכפריים.
- 1954-1952 .3שלב המלחמההפסיכולוגית תחתפיקודו
שלגנרל טמפלר.
 .4השלב הסופי (עד  - )1960חיסול עיקר התשתית
הקומוניסטית במלאיה ולמעשה חיסול המרידה

הקומוניסטית.
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לוחםבן שבט הדייק) (Dyekעם לוחמים בריטים.
בני שבט זהפויטו לעזרתהבריטים בזכות הכרתם
אתהג'ונגלים במלאיה

השלב הראשון של ההתקוממותהקומוניסטית (-1948
האוכלוסייה הסינית הייתה בסיס התמיכה העיקרי של
)1950עמדבסימןהצלחותכבירותשלהקומוניסטים.לוחמי
הקומוניסטיםהופנומרבהמשאביםכדילהביא אתהמיעוט
הגרילההשיגו שליטה עלהאוכלוסייה הכפרית,שהייתה
הסינילתמוךבכוחות הממשלה.התוכניתשנבנתה לשםכך
כ 75%-מכלל האוכלוסייה המלאית 38% .מהאוכלוסייה
הייתהיישובם מחדששליותרממיליוןסיניםבכפריםשהיו
המלאיתשייכיםלמיעוטהסיני ,שתמךבאופןכלליבמאמצי
תחת פיקוח ,שליטה והגנה של כוחות הממשלה .תוכנית
הגרילה.ישלצייןכי שאר האוכלוסייה
היישובמחדשהייתהלמעשההפעלתה של
המלאית ,הלא סינית ,לא תמכה
ו המפקדהעליון שלכוחות אסטרטגיההתקפית.הפיקוחוהשליטהעל
בקומוניסטים ,וא
המיעוטהסיניהביאו אתיחידותהגרילה
סיליההההאזחארתו6.נים הפעיל בריטניהבמזרח הרחוק,
טרורנגדהאוכלו
יאטטרטביה הגנתית להתרכז בסביבה הקרובה לכפרים,
טעןכ
מדיניות הבריטים בשלב הראשון פעלה לטובתהגרילה,ואילו והמלחמה הצטמצמהמבחינהגיאוגרפית.
הייתה צבאית בעיקרה :הבריטים
השליטה באוכלוסייה הביאה לשיפור
השתמשובניסיון הרב שצברו בלוחמת אסטרטביה התקפיתתביא המודיעין ,והפעלתתוכניותלשיפור רמת
ג'ונגלים בבורמה במהלך מלחמת העולם אתלוחמיהגרילהלנוע
חייהם של הכפריים הביאה לתמיכת
השנייה ,ואף שהשנים הראשונותהיו
ישיוכלו האוכלוסייההסינית בממשלה 8.למעשה,
,
ם
ו
ק
מ
ל
ם
ו
ק
מ
מ
בל
מוצלחותמבחינתהקומוניסטים ,לאהיה
ת
פ
ו
ק
ת
ו
ד
ו
ק
י
פ
ך
ל
ה
מ
ב
של
גנרלבריגסעל
להתארגן בקרב
הצבאהבריטיבמגננה,אלאביצעפעולות
ת
ו
ח
ו
כ
ה
י
נ
ט
י
ר
ב
ה
י
א
ל
מ
ב
התהפך הגלגל.
ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה
המקוחית
התקפיות רבות .בחינת האירועים של
הסיורים בכוחות גדולים הופסקו ,ותחת
מלחמת האזרחים בסין הביאה את
זאת הורכבוכוחות משימהקטנים ששהו
הבריטיםלהבין את מהותה ואתאופיה של מלחמתהגרילה
בג'ונגליםפרקיזמןארוכים.יחידות הפשיטה האלה פעלו
המהפכנית .המפקדהעליון של כוחות בריטניה במזרח
עלבסיסמידעמודיעינישהלךוהשתפר.מחלקותהמודיעין
הרחוק ,לוטננט-ג'נרל סרנילריצ'י ,טעןכי אסטרטגיה
השונות אוחדו והוקם "המדור המיוחד" ,שתפקידו היה
הגנתית פעלה לטובת הגרילה,ואילו אסטרטגיה התקפית
לאסוף ,להעריך ולהפיץ את החומרהמודיעיני לכוחות
תביא אתלוחמיהגרילהלנוע ממקום למקום,בלישיוכלו
הביטחון השונים 9.אך תבוסת הקומוניסטיםהייתה בראש
להתארגןבקרבהאוכלוסייה המקומית7.בעקבות ההבנה
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שנגזרוממנו.המיעוטהסיניהתגוררבכפריםנידחיםבשולי
הג'ונגל ואף בתוכו .הכפרים האלההיו רחוקים ממרכזי
האוכלוסייההגדולים,ולממשלתמלאיהלאהייתהכלשליטה
עליהם.לפיכךהיוהכפרים האלה מקורות אספקה ומקומות
מסתורללוחמיהגרילה.
תהליךהיישוב מחדש נמשךשנתיים ,ובמהלכו הועברו
כמיליון כפריים סינים לכפרים חדשים .הממשלה לא
הסתפקה בפיקוח ובשליטה על התושבים אלא גם החלה
בפעולות לשיפור תנאיחייהם .הכפרים החדשים חוברו
לרשת חשמל,נבנו מערכות שלביוב ושלמיםזורמים.כמו
כן נבנו בתי-ספר ,מרפאות וחנויות,וניתנו חלקות אדמה
קטנות לכל משפחה .מערכת החינוך שהוקמה בכפרים
איפשרה למיעוטהסיני לרכוש השכלה ולהשתלב מאוחר
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יותרבתפקידי מינהלשונים באדמיניסטרציה המלאית -
תפקידיםשהיועדאזחסומיםבפניהם.כמוכןשימשובתי-
הספר להעברת תכנים תעמולתייםנגדהקומוניזם ובזכות
הממשלה0.יגםבעבורהאוכלוסייה שלאעברהתהליךיישוב
מחדש  -בעיקרכפריים שהתגוררו סמוך למכרות הבדיל
ולמטעיהגומי-הופעלותוכניותלשיפוררמתהחייםובעיקר
למתןטיפולרפואי.
ראוילצייןכיתוכניותאזרחיותגובשולכללהאוכלוסייה
המלאית ולא רק למיעוטהסיני .במגזרהעירוני שופרה
המערכתהבנקאית,והוקמואיגודיעובדים.עםסיוםתפקידו
שלגנרל טמפלר,מחליפו שלבריגס ,ב,1954-היהברורכי
השיטה פועלת בהצלחה רבה .תהליךהיישוב מחדש פגע
אנושות בתשתית הלוגיסטית שלהקומוניסטים.מיחידות
הגרילהנמנעה הספקתמזון,והיחידות
השקיעו מאמצים רביםכדי להשיג
מזון,סמיםונשק.המחסורבמזוןחייב
אתיחידותהגרילהלצמצם אתהיקפן
ולפעול במתכונת מצומצמתיותר-
מה שפגע ביעילות של פעולותיהן
הצבאיות .כוחות הממשלה טמנו
מארביםליחידות הגרילה במקומות
שבהם-על-פימידעמודיעיני-ניתן
היהלהשיגמזון.אואזבאהלידיביטוי
העוצמההצבאיתשלכוחותבריטניה,
והקומוניסטים סבלו אבדותקשות.יי
במילים אחרות :במקביל לפעילות
האזרחית נמשכו כל העת פעולות
צבאיות,כיוון שלדעת גנרל בריגס
הצלחה מלאה של התוכניות
האזרחיותניתןלהשיגרקבשילובעם
ביצועמתמידואינטנסיבישלפעילות
צבאית2.י בספרועלהמערכהבמלאיה
מדגיש סנדרלנדכי יש לזכות גם
בניצחונות בשדה הקרב ,כיוון
שהאוכלוסייה האזרחית ערה
לתהליכיםהמיידייםוהיאתיטהבדרך
כלל לצד המנצח .הסיבה לכך היא
שתוצאותיהם של תהליכי היישוב
מחדש ושל תוכניות השכנת שלום
נראות רק בטווח הרחוק ,ולכן
לממשלה יש צורך להראות כי
כוחותיהזוכיםלניצחונות3.י
שיפור רמת המודיעין הביא
לעריכת מבצעים נקודתיים נגד
ריכוזים שלכוחותגרילה,נגדמחסני
מזוןודרכי הספקה .המתקפה רחבת
ההיקף האחרונה של הקומוניסטים
נערכה בחודשים פברואר-אוגוסט
,1951ומטרתההייתהלפגועבתוכנית
ליישובמחדש.המתקפהנחלהכישלון
100
50
חרוץ ,והקומוניסטים סבלו אבדות
160
80
קשותואיבדוכמעטכלילאתתמיכתה

לפעילותולנוכחות שלהקומוניסטים בכפראובאזורנתון.
של האוכלוסייה המקומית.לוחמי הגרילה נסוגו למעמקי
מדדמרכזילכךהיה תקופהארוכה שבהלאהיותקריות אש
הג'ונגל ,שםהייתה השפעתם על האוכלוסייה הכפרית
ביןכוחות הממשלהלביןהקומוניסטים.באותואזורהוסרו
מועטה.
כל ההגבלות ומחסומי הדרכים ,ונקודות הבדיקה בוטלו
תחת פיקודו של טמפלר שוכללה המלחמה נגד
במטרהלהחזיר אתהכפריים לאורחהחייםהנהוגבעיתות
הקומוניסטיםיחדעםשיפוריכולתהמודיעין.לוחמיהגרילה
שלום.יתרעלכן,משפחותויחידיםתוגמלובמענקיכסףאו
היובמנוסהתמידית,נמנעו מהםמזוןואמצעילחימה,ולא
קרקעבעבורשיתוףפעולה עם כוחות הממשלה4.י השיטה
התאפשר להםלגייס כוח אדם לשורותיהם ההולכות
הזאתהייתה המדד להצלחת הבריטים במלחמת הגרילה
ומידלדלות .שליטה כמעט מוחלטת של כוחות הביטחון
שלהם,ועד  1960הוכרזה כלמלאיה (למעט אזור מצומצם
באזורים המיושבים מנעה מהקומוניסטים לבנותבסיסים
בהיקפו בגבול עם תאילנד) "לבנה".
חדשים ולהקים רשתותלגיוס כוח אדם
ולהספקת מזון .כשסיים טמפלר את
ההכרזה הזאת בישרה למעשה על קץ
את
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ו
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ח
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ה
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ההתקוממותהקומוניסטית.
תפקידו,היהברורכישיטותהלוחמההלא

קונוונציונליות שהפעילו הבריטים יחידותהגרילה לצמצם את
בשיתוףפעולה עם הכוחות של ממשלת היקפןולפעולבמתכונת
מלאיה הן הדרך הנכונה לקראת השגת מצומצמתיותר -מה שפגע

ניצחון שלם על הקומוניסטים .אך לכך
נדרשועוד שששניםתמימות.
עלמנתלשלוטבאוכלוסייההמקומית

ביעילות שלפעולותיהן
הצבאיות

הפעילוהבריטים אתשיטת המקלוהגזר.
ככלל,בכלהכפריםהחדשיםהוגבלהתנועתהכפריים,נערכו
ביקורות והוקמו מחסומי פתעכדי לתפוס מבריחי מזון

ללוחמיהגרילה .בכפר שנחשדבסיועלקומוניסטיםנערכו
מעצרים,והוטלעוצר.כמוכןנפגעה הספקתהמזוןלכפרים
עצמם .ההכרזה שכפרמסוים הפךל"לבן" ,כלומרשאיןבו
שום נוכחות שלגרילה קומוניסטית ,הביאה להסרת כל
ההגבלותואףלמתן הטבות .ההכרזה שכפרמסוים או כמה
כפרים באזורמסוים הפכו ל"לבנים" התבססה על שיתוף
פעולהעםהאוכלוסייההמקומיתוכןעלמידעמודיעניבנוגע

חזית נוספת במלחמה נגד
הקומוניסטיםהייתה התעמולה.הרשויות
הבריטיותהבינוכי כל פעולות הממשלה
חייבות להגיע לכל אזרחי מלאיהכדי
שאלה יעבירו את תמיכתם לממשלה.

אוכלוסיית היעד העיקרית הייתה
האוכלוסייההסינית שלאהחליטהבאיזה
צדלתמוך5.יישהטועניםכיהמרידההקומוניסטיתבמלאיה
נבעהלמעשהממתחיםאתנייםבתוךמלאיה6.יהמתחיםבין

האוכלוסייההמלאיתלאוכלוסייה הלאמלאית,ובמיוחדבני
המיעוטהסיני ,הביאו להצטרפותם של אלה האחרונים
למפלגההקומוניסטיתולתמיכתםבלוחמיהגרילה .מערכת
התעמולההמלאית,שפעלהמימיההראשונים שלהמרידה,
שוכללהביוני  1950במסגרתתוכניתו שלבריגס.היהצורך
חיוני להראותלמיעוטהסיניכי הממשלההיאזו שתביא

לרווחתו החברתיתוהכלכלית ולא המפלגה הקומוניסטית.

מטרהשנייההייתהלחזק אתמורלהאוכלוסייה הלאסינית

הקולוניאליזםבקניההיה מאבקביןהכפרייםהשחוריםלבין
המתיישביםהלבנים,רובםבריטים .ב1947-הופצושמועות
שמנהיג שבט הקיקויו ,ג'ומו קניאטה ,קרא להרוג את
המתיישביםהלבנים.ב1948-דיווחופקידי ממשלכיבנישבט
הקיקויוהקימוזרוע צבאית ,שנקראה "מאו מאו" .המחקר
חלוק בנוגעלאופיה של המרידהבקניה .האםהייתה זאת
מלחמת עצמאות עם אידיאולוגיה אנטי קולוניאלית?
מלחמת אזרחים בקרבבני שבט הקיקויו? מרדאיכרים
מאורגןעםאוריינטציהקומוניסטית?אואוליהתפרצותעל
רקע דתי-מיסטי? מובן שבמסגרת המצומצמת הזאת לא
אתיימרלהכריעבסוגיות האלה70.לדיוננו חשובה העובדה
שהבריטיםהתייחסולמרידת המאומאוכאלאירועהמסכן
אתביטחונםשלהמתיישביםהבריטיםכמוגם אתהפקידות
הבריטיתבקניה ואת תומכיהם מקרב העם בקניה .תנועת
המאומאוהתארגנה למאבקמזויןוהשתמשהבאלימותרבה
כדילהשיג אתמטרותיההחברתיות,הכלכליותוהפוליטיות.
מעשי האלימות נגד המתיישבים האירופים ונגד
האוכלוסייההאפריקנית שתמכהבשלטוןהקולוניאליהחלו
באוגוסט  1953והגיעו לשיא באוקטובר אותה השנה עם
רציחתו של אחדממנהיגי השבטים הנאמנים לשלטונות.
השלטונותהבריטייםהכריזועל מצבחירוםבמדינה ,מאות
מבניהקיקויונעצרו,ותנועתםשלהאחרים

שסבלהתכופות מהטרורשהפעילוהקומוניסטים-במיוחד
באזורים הכפריים -וכן להצביע על הקדמה ועלהפיתוח
שהביאה הממשלה .מטרהנלוויתהייתהלגרוםלאוכלוסייה
המקומית להתנגדלקומוניסטים ולשתף פעולה עם כוחות
הממשלה ,תוך החלשת כוח עמידתם של לוחמי הגרילה.
בתעמולתםהדגישוהבריטים שהםאינםפועליםממניעים
קולוניאליים,ובכךניסו לבטל את הטענההקומוניסטיתכי
הם כוחאנטיקולוניאלי.כדילחזק אתהלאומיותהמלאית
נערכובחירות ב,1955-וההכרזהעלעצמאותמלאיהנקבעה
ל7.1957-יבמסגרתהניסיוןלהביא אתהמיעוטהסינילתמוך
בממשלה המלאיתקיבלוסיניםרבים אזרחות מלאית עם
כלהזכויות והחובותהחוקתיותהנובעותמכך8.י
יחידות התעמולה הסתובבו בכפרים והפיצו את
"הבשורה"שלהממשלהבעזרתסרטים,שידורירדיוועלונים.
היחידותנוידובאמצעותכלירכבמיוחדים,ובאזוריםנידחים
הן נעו לאורך הנהרות בעזרת סירות .יחידות הלוחמה
הפסיכולוגית הגיעו לכמיליון איש מדי חודש ,שישית
מאוכלוסיית מלאיה .הכפריים העבירו את המסרים
התעמולתייםללוחמי הגרילה שנמצאו בקרבתם .המסרים
היופשוטים,והנוסחהקבועה.העלונים,העיתוניםוהסרטים
הראולוחמיגרילה שלאחרכניעתםקיבלו
טיפולרפואי,מזון,לבושועבודה.במהלך הרשויותהבריטיותהבינו
 1954-1953דווחכי
מחצית טמעלנווחמי כיכלפעולות הממשלה
הגרילה שהסגירו את עצמם
י
כ
המידע ששאבומהעלוניםומהכפרייםעל חייבותלהביעלכלאזרחי
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הוגבלה מאוד.

התקוממותבניהקיקויולאהייתהבכל
קניה אלא התרכזה בשלושה אזורים
עיקריים:השמורותשל שבטהקיקויו,י7
בני
אודות פעולות הרווחה של הממשלה מלאיהכדי שאלהיעבירו החוות החקלאיות של המתיישבים
האירופים והערים המרכזיות ,בעיקר
הביא לכניעתם או לעריקתם9.י הלוחמה אתתמינתם לממשלה
ניירובי.הגבלותהתנועהבשמורותופיקוח
הפסיכולוגית ,ובמיוחד השימושבעלוני
תעמולה ,נמשכהעדסוף ,1960גם לאחר
הדוקעלהנעשהבעריםהביאו אתלוחמי
שהוכרז רשמיתכיהמרידההקומוניסטית חוסלה.
הגרילהלהעתיק אתבסיסיהםלג'ונגליםשלמרכזקניה,סביב
יערותהרקניהוביערותרכסהאברדר,בסביבתהעירנקורו22.
מרד סמאו תאובקניה ()1656-1952
למרותהמעצריםההמונייםוהגבלותהתנועההריניתןלומר
שלוחמי המאו מאו התאימו את עצמם למצב החדש.
גם בקניה הביאו מלחמת העולםהשנייה והסדרהעולמי
החדשלחיזוקהתנועותהלאומיות.הקיפוחהכלכלי,הפעלת
במסגרת ההתארגנות המחודשתגויסו לוחמים נוספים,
חוקיהחירוםוהגיוסהכפוילצבאהבריטיהגבירו אתתחושת
הוקמו רשתות להספקת נשק ,מזון ,תרופות וכסף וכן
הקיפוח שלהאוכלוסייה המקומיתבקניה,שהייתה מושבה
להעברתמידעביןהיחידותבאזוריםהשונים.האסטרטגיה
הבריטית ,כמו במלאיה,הייתה לנתץ את הרשתות האלה
בריטית.הפעילותהפוליטית שלאחר המלחמהכוונהלפגוע
במרכז הכוחהקולוניאלי ולערערעל עצםהלגיטימציה של
ולמנוע כל קשרביןהאוכלוסייה המקומיתלביןהמורדים.
השלטון הקולוניאלי .לאחר המלחמהקיוו האפריקנים
המחקר טועןכי לנגדעיניו של המושלהבריטיבקניה ,סר
ששירתובצבאהודמלכותוכייזכולתמורהבעבורשירותם איוילייןברינג ,עמדההאסטרטגיההבריטיתבמלאיה73,וכי
הצבאי ,שתתבטא בהענקת אדמות .אך לא זאת בלבד
באופןכלליעיקרה שלהאסטרטגיההבריטית מאז מלחמת
שהחייליםהאפריקניםלאקיבלופיצויים ,אלאשאדמותיהם
הבורים (899ר )1902-היה לבודד את לוחמי הגרילה
אף נלקחו מהםוניתנולחייליםלבניםאולמתיישבים.
מהאוכלוסייה המקומית.
כמה גורמים תרמו להצלחתם המהירה של הבריטים
המלחמה עצמהניפצה את מיתוס האדם הלבןהבלתי
מנוצח.האפריקניםראו את צבאבריטניההבלתימנוצחעד
בדיכויהתקוממותהמאומאו.ראשית,היקפה המצומצםשל
אותה המלחמהמובסעל-ידיצבאיפן.כמוכןנתפסהמלחמת
המרידהוהניתוקהפיזיביןלוחמיהגרילה הקשועלביצוע
העולםהשנייהבתודעההלאומיתבאפריקה(כמוגםבדרום-
פעולות צבאיות מתואמות ועל העברתידיעות והוראות.
מזרח אסיה) כאחת התקופות האפלות ביותר בתולדות בניגודלקומוניסטיםהמלאים,לוחמיהמאומאוחסרוניסיון
צבאי,ציודם היה דלביותר,ורבים מהםצוידובכלי נשק
התרבות המערבית ,שהשמיטה את הבסיס המוסרי של
השלטוןהקולוניאלי.
מאולתרים.כמוכןהתרכז המערךהלוגיסטי של המאו מאו
למעשהניתןלומרבמידהרבה שלהכללה שהמאבקנגד בעירניירוביובמידהמסוימתבאזוריםהכפריים.הבריטים

הציבו מחסומים רבים ונקודות
ביקורות לאורך הדרכים ובכך מנעו
העברת אספקהלמורדים.
כמו במלאיה גם בקניה היה
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מקומיותשתפקידןהעיקריהיהלהגן
על הכפרים ולבצע פעולות של
ביטחון שוטףבסביבההמיידית של
הבריטים ,שטמנומארבים בסמוך אליהם28.
הכפרים .ההוראה הכללית של הפיקודהבריטיהייתהכי
יחידותסדירותבריטיותיישארובאזורפעולהזמן רב ככל
במחנותהיישוב מחדשהפעילוהבריטיםמגווןפעולות
האפשר על מנתשיכירו היטב את התושבים ואת האזור
אזרחיות כגון :חינוך ,רפואה ,הסבה מקצועית ועזרה
שבופעלויחידות הגרילה26.
סוציאלית .עד אפריל  1954הצליחו
הגיאוגרפי
הבריטים לחסל את המערןהלוגיסטי של
נקודת הדמיון העיקריתביןדיכוי ננ]בקניההיה המאמץ
שלהבריטיםהנות המאו
המרידה במלאיה לביןדיכוי המרידה
יאיתה השנההיו
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ביינם המקומיים
'במקקה הזה באמונם של פעיליתהמאומאו,כיווןשאלההקטינו את .1ן
יחידותיהםואילצואותןלהשקיעמשאבים "ן,
בנ' שבטהקיק)י,

שי

הגרילה .כמו הקומוניסטים המלאים גם
המאו מאוהיו תלויים תלות מוחלטת
בכפרייםבני אותו גזע אתני .התלות
בכפרייםהייתה מוחלטת,כיווןשלמורדיםבקניהלאהגיעה
שום אספקה ממדינות תומכות 27.התלות הזאת הקלה על
הבריטים,והםהעבירועשרותאלפיכפריים למחנותיישוב
מחדש מאותקילומטרים מבסיסי המאו מאווהגבירו את
הלחץבניירובי.כפרים שלאפונוהיו תחתפיקוח הדוק של

רבים בהשגת מזון29.

בתחילת 1955החלוהבריטיםלפעולבתוךהג'ונגליםכדי
לחפש אחר שרידי היחידות הלוחמות של המאו מאו.
הטקטיקה שנקטוהבריטיםהייתה הפעלתיחידות קטנות
ומובחרותשבחלקןכללולוחמימאומאושנשבואושערקו'0.
במעצרוובהוצאתולהורגשלמנהיגהמרד,דדןקימתי,בסוף
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1956ניתןלראות אתסיומושלהמרד ,אםכיקבוצותבודדות
נקודת המפתח להצלחה הייתה שליטה ופיקוח על
שללוחמיםנותרוביערותגםלאחרשקניהקיבלה עצמאות
האוכלוסייה המקומיתוזנייה בתמיכתה .האוכלוסייה
ב.1963-
המקומיתהייתה(והינה)הבסיסשללוחמיהגרילהבכלמקום
במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית שהפעילו הבריטים
ובכל זמן .האוכלוסייה המקומית סיפקה מזון ,מחסה
הושקעו מאמציםרבים לשכנע אתהאוכלוסייה המקומית
ומודיעין ,ומקרבה גויסו לוחמים חדשים .הצרפתים,
שהתמודדו גם הם עםשתי תנועותגרילה באותה תקופה
שהמאו מאואינו אלא ארגון טרוראנטינוצרי ולא ארגון
לאומי המנסה להשיג עצמאות ולשחרר
שבה נלחמו הבריטים במלאיה ובקניה,
את קניה מעול הקולוניאליזם הבריטי.ת
נכשלו בווייטנאם אך הצליחו במידה
לפיכך התרכזו המאמצים התעמולתיים בקודתהמפתח להצלחה
מסוימת באלג'יריה 33.הבריטים זכו
של הבריטים בתחומי הכפרים הייתהשליטהופיקוח על להצלחהגורפתהןבמלאיהוהןבקניה.
המאובטחים וביישובים החדשים .האוכלוסייההמקומיתוזכייה
הניסיון של המפלגה הקומוניסטית
הלוחמה הפסיכולוגית שהופעלה נגד
להשתלטעלהשלטוןבמלאיהנכשללאחר
בתמינתה
לוחמי הגרילה כללה בעיקר שימוש
מאבקממושךועיקששלשניהצדדים.זאת
ברמקולים .באמצעותם קראו הבריטים
לעומת תבוסתם שלהצרפתיםבהודו-סין
ליחידות הגרילה להיכנעכיוון שהן מוקפות בלוחמים ונסיגתם מאלג'יריה .אך מה היו הגורמים העיקריים
מאומניםומצוידיםהיטב,ולכן מאבקןהצבאיהוא חסרכל
לכישלונם שלהקומוניסטיםהמלאיים או שלבניהקיקויו?
סיכוי32.
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תוכניתהיישוב מחדש חיסלה למעשה אתבסיס התמיכה
דיון ומסקנות
העממי של לוחמי הגרילה ,וללא תמיכתם לא התאפשר
לגרילהלהשיגמזוןולגייסלוחמיםלשורותיהם34.
מהםהלקחיםשניתולהסיקמהניסיוןהבריטיבמלחמותנגד
גורםמרכזי
גרילה?שתיהדוגמאותשלעילמעלותמסקנהעיקרית אחת:
נוסףהיה הבנתםהבסיסית שלהבריטים את מהותה ואת

אופיה שלהמלחמה.המאבקיםהפוסטקולוניאלייםלאהיו
רק מאבקיםצבאיים ,אלא בראש ובראשונה מאבקיםבעלי
אופיפוליטי.לפיכךהבינו הבריטים שיש לפעול לניתוק
האוכלוסייה המקומיתמלוחמיהגרילה.לכןצריכה מלאיה

לשמשדוגמה למלחמהיעילהנגדגרילה.במלחמהכזאת לא
ניתן לנצח במהלומה אחת,ויותר מכך :הדגשחייבלהיות
עלביצוע פעולות בתחום האזרחי ,כשהתחום הצבאי רק
מגבהאותן,אךבוודאיאינוהתכליתהעיקרית.ישלשערכי
הןהצרפתיםוהןהאמריקניםהיועריםלכך,ואכןניתןלראות
שהםניסוליישםבאלג'יריהובווייטנאם אתלקחיהבריטים
ממלאיהומקניה35.אךיחדעםזאתישנההתעלמותמסוימת
מהתנאיםהמיוחדים שלמלאיה,שאינם מאפשריםלערוך
אנלוגיה לאלג'יריה של הצרפתים ולווייטנאם של
האמריקנים.בכלמקרה,היקףהפעילותהאמריקניתבתחום
הפעלתןשלתוכניות"השכנתשלום"מחייב מאמרנוסףאו
אף מעברלכך.
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