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   – اإلرادة الشعبية هي مفتاح االستراتيجية –ريح الثورة 
   –تفاضة املضادة  أوهام االن–املواجهة بني املالكني واملعدمين 

   الثغرات يف درع الدول –حرب العصابات كامتداد للسياسة 
  احلديثة

  
وسبعون طائرة هليكوبتر مسلحة بالـصواريخ       مثان   –لقد جتمع أكرب أسطول من اهلليكوبتر يف التاريخ         (  

دعم وكان ي .  فوق قطاع بن كات الذي يسيطر عليه الشيوعيون        –والرشاشات، وألف من مشاة االقتحام      
وكان على  . ادة حلرب العصابات  واموعات املض ) راجنرز(هذا االسطول أربعة آالف من القوات اخلاصة        

 رجل، كانوا قد هزموا     ٢٠٠٠ – ١٥٠٠هذه القوات أن حتاصر قوة أكرب قوة من الثوار الفيتناميني، تضم            
  .قبل أسبوعني أربع كتائب حكومية يف كمني تام اإلحكام

  
ففي سايغون، أنذر ضباط االسـتخبارات      . ملية أقل األسرار كتماناً خالل هذه احلرب      وكان سر هذه الع   (

  ).أنه عندما وصلت القوات إىل القطاع كان معظم الثوار قد غادروه : املصورين من قبل عدة أيام، والنتيجة
  

  )١٩٦٤ آب ٢١التامي (
  

ôôô  
  
قل من األعشاب الطويلة على بعد أربعـني        انتشرت سريتان من الكوماندوس الفيتناميني اجلنوبيني يف ح       ( 

. وكان مهمة هاتني السريتني، ختليص مركز هامجه رجال العصابات الـشيوعيون          . كيلومتراً مشايل سايغون  
وتقدم اجلنود حبذر وتوقفوا الستراحة قصرية يف غاية من أشجار املطاط، مث اندفعوا إىل حقل مكـشوف،                 

  .عد أربعمائة متروتوجهوا حنو جمموعة من األكواخ على ب
وانبطح املالزم وليام رخيتر، املستشار     . وفجأة انطلقت أصوات أسلحة آلية، فسقط رجال وتفرق آخرون        ( 

العسكري األمريكي، وعندما رفع رأسه رأى الثوار الفيتناميني النظاميني بثيام اخلضراء يتقدمون إلكمـال    
اه ثوار آخرون حتت نريام املتقاطعة، فأصيب يف فخـذه      فوقف على قدميه حماوالً إجياد ملجأ، فتلق      . ازرة

ولقد ساعده الناجون ملدة ستة ساعات، وأخذ جير نفسه         . وسقط، لكنه استطاع متابعة الزحف حىت الدغل      
  .حىت وصل إىل قاعدته يف بنه مي ولقد حالفه احلظ إذ مات مخسون من رجال الكوماندوس احلكوميني

 لقد تركونا ندخل إىل املصيدة، وأغلقوا باا وراءنا، مث قاموا مبجزرم، وقـد              :ويف املعسكر قال املالزم   ( 
  ).تركناهم يفعلون ذلك بدون حذر 

وذلك حقاً ما يدور ". إا القصة ذاا دوماً : " األمريكيني بقولهوقد عقب على ذلك أحد الضباط العظام ( 
اكز عسكرية تقتحم، وموظفون يتعرضون لالغتيـال،       مر. يف فيتنام يومياً، مع تغريات يف التفاصيل والشدة       



 -٤ -  
 

إن الشيوعني أدىن مرتبة يف التسليح والفعالية، لكنهم : هناك حقيقة حزينة ال بد من مالحظتها . وقرى حترق 
يهزمون اجليش الفيتنامي اجلنويب املؤلف من أربعمائة ألف رجل، والذي يدعمه ويقوده سبعة عشر ألفاً من                

  .كيني، والذي يتلقى عوناً يومياً من الواليات املتحدة األمريكية يصل إىل مليوين دوالراملستشارين األمري
  

  )عدونا: (ستانلي كرنوف
  ١٩٦٤ آب ٢٢ساتردي ايفننغ بوست 

  
املغاورين اليت خاضها األتصار األسبان ضد جيـوش نـابليون، والـيت            حرب  : تلك هي حرب العصابات   

 لينينيـة، وابتكـاراً     –سي عسكري، ونظرية اجتماعية ماركسية      سيا) شبه علم   ( أصبحت يف زمننا هذا     
لقد بدلّت عالقات القوى يف عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية، وهي يف طريقها              . تكتيكياً يف الوقت نفسه   

إىل تدمري مفاهيم أركان حرب الدول الغربية، واليت أصبح مهها الرئيسي، والذي يتزايد يوماً بعد يـوم، أن      
  .مه وتكافحه وحتاربهتفه
  

لقد أصبحت حرب العصابات الظاهرة السياسية ملنتصف القرن العشرين، كما أا الريح املرئية للثورة اليت               
، نراها قائمـة يف  )١٩٦٥(ويف اللحظة اليت حنرر فيها هذا الكتاب        . حتمل األمل واخلوف إىل قارات ثالث     

لقد .  األدغال الكونغولية إىل األكواخ يف ضواحي كراكاسحوايل عشرين بلداً، من انغوال إىل العراق، ومن       
. أصبحت اهلم الرئيسي للبنتاغون، ولوكالة االستخبارات املركزية، ولس األمن القومي يف البيت األبيض            

وهي تتخذ شكالً يائساً غالباً ما يكون صامتاً يف نصق كرتنا، يف غواتيماال وفرتويال وكولومبيـا، وـدد              
 إىل الواليات املتحدة األمريكية نفسها، وتؤثر بدون شك على فكر املناضلني السود من هارمل حىت  باالنتقال

، الذي أصبح سـائداً يف  )كوكتيل مولوتوف(، كما يربهن على ذلك استعمال    )األمريكي(أعماق اجلنوب   
  .شوارعنا

  
 حالياً قبل كل شيء، ضد االستعمار       إا تدمر يف العامل بقايا اإلقطاعيات واالستعمار التقليديني، وتستخدم        

وأحيانـاً  [ أي السيطرة االقتـصادية والـسياسية        –اجلديد وما يسميه االصطالح املاركسي باالمربيالية       
  . على األمم الضعيفة الفقرية اقتصادياً، من قبل األمم الغنية القوة املتطورة تكنولوجيا]العسكرية

  
من قمع الطبقات املميزة واملركنتيلية، وقمع األوليغارشـيه، والطغـم         النامية حترر اجلماهري    فهي يف البلدان    

  .العسكرية وقد يؤدي ذلك إىل وقوع هذه اجلماهري حتت سيطرة الدولة االشتراكية
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ن زاوية أخـرى، وسـيلة   وهي من زاوية ما، سالح قوي، سيف حترير وطين وعدل اجتماعي، كما أا م         
والفوضى السياسية، وحتول   وتر االجتماعي واالنفجار االقتصادي     مدمرة وخطرة، تنمو وسط الفوضى والت     

  .الفالحني املساملني متعصبني مسلحني
  

إا يف . انتماءات جديدة، ومواجهة جديدة للقوى تعادل عملياً احلرب الباردة، وهي متفوقة عليها        إا تولد   
إا تعيد صياغة   . لغنية واألمم الفقرية  ، بني األمم ا   )ال ميلكون   ( ومن  ) من ميلكون   ( جوهرها مواجهة بني    

العامل الذي عرفناه وقد تقرر نتيجتها شكل املستقبل املتوقع وجوهره، ليس فقط على مـسارح العمليـات    
  .احلالية الواسعة والقائمة، بل ويف كل مكان أيضاً

  
يف نضع حداً هلا أو معها؟ ك... ما هي حرب العصابات؟ ماذا نستطيع أن نفعل ضدها : وميكننا أن نتساءل  

  .أو كيف نستغلها؟ فهل هي كل شيء ميكن أن نستعمله على هوانا كأداة سياسية وطنية أو كوسيلة للنصر
  

الفترة : فحسب الكتابات الكثرية اليت ظهرت يف غضون أكثر من عشرين عاماً، ميكن أن نطلق عليها اسم               
ذا التعريف يطرح بدوره أسئلة ال بد من        التالية لالستعمار، ميكن وضع تعريف حلرب العصابات، ولكن ه        

  .اإلجابة عنها
  

إن حرب العصابات، باملعىن الواسع الذي نطلقه عليها، هي حرب ثورية، جتند سكاناً مدنيني أو على األقل                
  .جزءاً من السكان، ضد القوى العسكرية للسلطة احلكومية، القائمة شرعياً أو املغتصبة

  
 أو –خرى، فقد تكون السلطة أجنبية، ومتثل إسرائيل واجلزائر مثالني جيدين وختتلف الظروف من حالة إىل أ

  .باألحرى استعمارية، ومبقابلها كل السكان احملليني، حتت قيادة طليعة من املناضلني
  

 نرى أن السلطة حملية، واحلكومة مستقلة على األقل امسياً،          – جنويب فيتنام وكوبا مثالً      –ويف حالة أخرى    
  .ارضة فهي زمرة من سياسية تعارض أيديولوجية النظام وشرعيتهأما املع

  
ختتلف احلاالت، فحرب الثوار الفيتناميني حرب أيديولوجية، اصطبغت بشدة بصراع الطبقات،           وهنا أيضاً   

ورغم أن الشيوعيني هم الذين يقودوا، لكنها تتجاوب ليس فقد مع أماين الذين يرون              . وبوطنيتها القوية 
وهي جتذب  .  ضد الفقر واالستغالل، بل مع أماين الذين تقززوا من فساد الطبقات احلاكمة أيضاً             فيها حرباً 

الذين كنا  ( الذين ال يريدون أن يتحملوا ديكتاتورية عسكرية، كما جتذب أيضاً كتلة القوميني الفيتناميني              
للنضال الطويل ضد االسـعمار  ، والذين يرون يف الصراع استمراراً  )سنسميهم الوطنيني لو كنا يف مكام       
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الفرنسي، الذي حل حمله أجانب آخرون هم األمريكيون، الذين يقومون باسم احلرية والدميقراطية مبساندة              
  .وتوجيه الطغم العسكرية احلاكمة املتعاقبة

  
 فلقـد  .ايديولوجية وقومية، فإن الثورة الكونية مل يكن هلا جذور مماثلة مرئية    وإذا كان حلرب فيتنام جذور      

 ليربالية إىل حد ما، –لفئة قليلة ذات توجه سياسي غري واضح متاماً ) idealistic(بدأت كاحتجاج مثايل 
ومل .  وكاحتجاج ضد الفساد والقمع يف دولة بوليـسية –اشتراكية نوعاً ما، مصبوغة بالفوضوية اإلسبانية    

أما الصدام مـع املـصاحل      . الً ظاهراً تكن نزاعات الطبقات فيها واضحة، كما مل تشكل القومية فيها عام          
والشعارات املاركسية للثورة الكونية، . األجنبية واإلقطاعية، ومعاداة الواليات املتحدة، والربوليتارية املناضلة

  .فقد جاء كتطورات الحقة، تلت طرد باتيستا ومل تسبقه
  

ل الصورة الرمزية للسلطان ركز القوميني من حزب االستقالل قضيتهم حو) ١٩٥٦ – ١٩٥٢(ويف املغرب 
أمـا يف  . حممد سيدي بن يوسف، وأجربوا بن عرفة الذي حل حمله على التنازل، وهزوا احلماية الفرنـسية    

ويف . إسرائيل، فقد أعطت الدفعات القوية الدينية والعراقية صفة حرب دينية للنضال يف سبيل االسـتقالل              
لعبت خصومات القبائل وطموحاا دوراً ال يقل       )  وانغوال   الكونغو والكامريون ( كثري من الدول األفريقية     

  .أمهية عن دور مقاومة االستعمار
  

 حتت هذه املعاين اردة والرمزية، اليت تشكل صـرخات          –القومية، والعدالة االجتماعية، والعرق، والدين      
إنه دفع  . قامسها املشترك  ميكن أن نكتشف هلا مبدأ موحداً هو         –التجمع للثورات يف العشرين سنة األخرية       

، ثوري، وانبثاق اإلرادة الشعبية، وليس هلذا كله صلة قوية مع قضايا اهلوية القومية والعرقية، وتقرير املصري               
ولـيس مـن    . وأشكال احلكم، والعدالة االجتماعية، اليت تشكل الشعارات املألوفة يف االنتفاضة السياسية          

. ل حبد ذاا العامل املقرر الذي نراه يف االنتفاضة السياسية بصورة عامة  املؤكد بأن احلرمانات االقتصادية متث    
ومن املعروف أن العوز والقمع مها من طبيعة احلياة، على كوكبنا، ولقد حتملتها أجيال ال حتـصى دون أن        

  .تنبس ببنت شفة تقريباً
  

أكثر من االرتكاس ضد الظـروف  إن إرادة التمرد إىل حد جيعلها اليوم شبه كونية، تبدو وكأا شيء آخر  
) قضايا ( إا تعبري على ما يبدو عن وعي قد استيقظ جمدداً، ليس بالنسبة إىل    . السياسية أو األوضاع املادية   

إنه اكتشاف متناٍم لإلمكانات اليت يقدمها الوجود اإلنساين، متزامل مـع  ) الوجود بالقوة ( بل بالنسبة إىل    
للكون، وبفضل هذين العـاملني يـستوحي األفـراد أوالً، مث اجلماعـات،           حس متعاظم للطبيعة السببية     

  .فالقوميات، وضعية كاملة اجلدة إزاء احلياة
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رغبة ملحـة يف    ) نامية  ( واألثر الناجم عن هذا الوعي الفجائي، هو أن يظهر يف املناطق من العامل املسماة               
شروط الوجود، املعتربة حـىت اآلن كـشروط ال        التغريات اجلذرية القائمة على إدراك جديد بسيط، بأن ال        

  .تتبدل، ميكن يف الواقع أن تتغري
  

التعديالت الوشيكة الوقوع آفاقاً مل يكن التحديدات املقبولة مسبقاً غري حمتملة، وتفتح إمكانية وهكذا تصبح 
هذا : " يف كل مكانالتفكري فيها وارداً حىت اآلن، وتولد الرغبة للفعل، وكأن اجلميع يقولون يف وقت واحد 

  ".عمل، ماذا ننتظر إذن؟ فلنفعل نما ميكن أن نكونه أو ما حنصل عليه، شريطة أن 
  

كل حال، فإن ذلك ميثل احلالة النفسية للتأثري احلديث، لرجل العصابات، مهما كانت شـعاراته أو                وعلى  
قنية، ليس سوى القـدرة     النظر عن كل مسألة استراتيجية أو تكتيكية أو ت        السري، بغض   وسالحه  . قضيته

وليست اهلزمية العسكرية للعدو، أو قلب احلكومة، إال أهدافاً         . على اإلحياء ذه احلالة الفكرية إىل اآلخرين      
إن اجلهد الرئيسي حلرب العصابات هو أن تثري مترد السكان، الذين ال . ثانوية يف هذا االجتاه، ستأيت فيما بعد
  . دون موافقتهمميكن ألية حكومة أن تدوم طويالً

  
وتعطي أفعاله قوة إىل عقيدته، وتبني السبيل . فرجل العصابات مهدم للنظام القائم، ألنه ينشر األفكار الثورية

إنه يخلق من املناخ الـسياسي     . حنو التغري اجلذري، ومن اخلطأ أن نعتربه منفصالً عن مرقد استنبات الثورة           
  . املناخ التعبري وعنصر االستقطاب لإلرادة الشعبية يف مثل هذا التغيريالذي تصبح فيه الثورة ممكنة، وميثل هذا

  
إن فهم رجل العصابات جينبنا مصيدتني كبريتني، غموضني خطريين، يبدو أن اختصاصيي مقاومة االنتفاضة     

  .يقعون فيهما بسهولة
  

لوسـيلة  ) مشوهة عادة   ( يجة  اليت تعترب أن فكرة الثورة هي نت      ) نظرية التآمر   ( وتتمثل املصيدة األوىل يف     
التلقيح الصناعي، وإن نواة حرب العصابات وهي العنصر املخضب يف هذا اا، تتـألف مـن أشـخاص          

نوعاً ما منفصلة عن   وبلغة أخرى عناصر هامشية، تتواجد       –هامشيني، ومتآمرين، وسياسيني زراعي قالقل      
  .وسطها االجتماعي، وتوجهه حنو غايات غامضة وخطرة

  
 من قبل معظم العسكريني األمريكيني      – على األقل حديثاً     –صيدة الثانية هي سفسطة الطريقة، املغذاة       وامل

من أنصار الفكرة القدمية القائلة بأن حرب العصابات هي، قبل كل شيء مسألة تكتيك وتقنية، يلجأ إليها                 
  .يةأولئك الذين ميكن أن حيتاجوا الستعماهلا يف كل مواقف احلرب غري النظام

  



 -٨ -  
 

فاخلطأ األول صلف وساذج يف الوقت نفسه، ونراه يتردد يف بالغة الليربالية الغربيـة، مبينـاً الدميقراطيـة      
ومتجاهالً أمهية الثقة يف القرارات الشعبية،      . وكأا الشيء املرغوب فيه   ) أي االنتخابات احلرة    ( السياسية  

 واالنفعال، لدرجة ال تسمح هلا بأن تفكر مبفردها، ومفترضاً ضمناً أن عناصر اجلماهري بلهاء وشديدة اجلهل   
  .أو أن تكون هلا اإلرادة احلرة أو القدرة على شن حرب ثورية

  
وكنتيجة هلذين اخلطأين، تفسر الثورة قائلة فعالً، على أا نتيجة أالعيب عناصر مشبوهة أداـا رجـال                 

جنبية، أو املعتنقني على األقل لفلسفة سياسـية        العصابات املستغفلون وعناصر من املتطوعني التابعني لقوة أ       
  .١أجنبية

  
. لء إرادم وإذا أخذنا األمور على مستوى السذاجة، فذلك يفترض أن الناس ال خيتارون الطريق الثوري مب              
ويف هـذا   . كال وبالتأكيد عندما تكون الثورة املعينة ال تتوافق مع التقاليد واملثل العزيزة على األمـريكيني              

مبا جيري، وأن نقول هلم ) يقصد الفيتناميني ( جيب أن نعلمهم : " وع لنسمع ما يقوله الرئيس ايزاور    املوض
  .٢"كم هو هام بالنسبة إليهم أن يكونوا إىل جانبنا، وعندها سرييدون اختيار النصر 

  
  !.ولألسف إن النصر الذي يبدو أم اختاروه مل يكن ما اقترحه الرئيس ايزاور

  
 العسكري اجلديد عـن  – واضعي السياسة اخلارجية األمريكية، واملختصني بذلك العلم السياسي      إن معظم 

الشيوعيني : عامليني) نظامني ( أو ميكن أن تصبح، صراعات بني  ) نظرية الثورة املضادة    ( االنتفاضة املضادة   
فليـسوا إىل أحجـار   من جهة، واألمريكيون وحلفاؤهم من جهة أخرى، أما األشخاص املعنيون مباشرة،        

  .شطرنج، حيركهم هذا املعسكر أو ذاك
  

فيتنـام، كوبـا، إيـران،      ( األكثر تكراراً يف كل املواقف الثورية       ) األجانب  ( وجيد األمريكيون أنفسهم    
فليس من املدهش إذن، وحبسب سيكولوجية احلرب الباردة، ). إخل... غواتيماال، الربازيل، الكونغو، فرتويال

معارضينا الروس أو الصينيني يف منطقة الرتاع، وعندما جندهم أو خييل إلينا وجودهم، نلبسهم         أن نفتش عن    
  .ت عبء ال معقولية غريبة، تبدو فيه إمكاناتنا للمالحظة معدومةنرزح حتوهكذا . الدور الرئيسي

  
، الـذي  )ر هيلسمان مرافعة عن الواقعية يف جنويب شرقي آسيا لروج( إن اخلالصة التالية من املقال املعنون   

  :كان مديراً لشؤون الشرق األقصى يف وزارة اخلارجية األمريكية، هي خالصة منوذجية يف هذا الصدد
                                                

  ما هو معىن أجنيب بالنسبة للفيتناميني أو الكوريني أو الكونغوليني؟ أال يعين ذلك أمريكياً؟ ١
وحدة يف وجهيت النظر، " يالدلفيا، حيث كان يقترح القيام حبملة دعائية مكثفة حىت خيلق قال ايزاور ذلك يف اجتماع للحزب اجلمهوري يف ف ٢

  ).١٩٦٤، حزيران ١٦نيويورك تاميز " (بني الشعب الفيتنامي والواليات املتحدة 
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إن كل حتليل للموقف يف جنويب فيتنام، جيب أن ينطلق على األرجح من حقيقة أننا ال خنوض فيه حربـاً              ( 

فمـن جممـوع    . األرهاب وليس مع معارك   من  فاملشكلة سياسية أكثر منها عسكرية، مع أعمال        . حقيقة
السكان البالغ أربعة عشر مليون نسمة، مل جيند الفييتكونغ إال مثانية وعشرين ألفاً إىل أربعة وثالثني ألفاً من           

وتشبه احلملـة  . رجال العصابات النظاميني، باإلضافة إىل ستني ألفاً وحىت مثانني ألفاً من املساعدين املؤقتني    
ات ارمني يف الثالثينيات، أو ضد الشبان اإلرهابيني يف نيويورك حالياً، أكثر مما تـشبه       الصراع ضد عصاب  

لديه ) FBI(وبشكل إجيايب جداً، فإن مكتب التحقيقات الفيدرايل        . حرب كوريا أو احلرب العاملية الثانية     
  ).من التجربة ليعاجل هذه املشكلة أكثر مما لدى القوات املسلحة 

   )١٩٦٤ آب ٢٣ تاميز، جملة نيويورك( 
  

 فإنه من الواضح بأن هذا التحليـل  – الشبان اإلرهابيون    –حساباً إىل سخف املقارنات     وبدون أن حنسب    
  .يتضمن نقاط ضعف خطرة يف جمايل املالحظة والتفسري

  
ن رجال فمن جمموع السكان البالغ أربعة عشر إىل ستة عشر مليوناً، مل يضم الفيتكونغ مثانية وعشرين ألفاً م

 ألفاً كحد أقصى، ولكن القرار الذي اختـذه الـرئيس           العصابات بل ضموا ما ال يزيد عن مثانية وعشرين        
  .، يبني لنا بوضوح أمهية هذه القوة١٩٦٥جونسون بقصف مشايل فيتنام يف بداية العام 

  
عة ماليني نسمة   ونذكر على سبيل املقارنة، إن رجال عصابات فيديل كاسترو واملقاتلني يف جزيرة تضم سب             

، عندما شطرت ١٩٥٨ومع ذلك، ويف كانون ثاين . رجل مسلحتقريباً، مل يزيدوا أبداً عن ألف ومخسمائة        
 ألفت  –ما عدا احلامية العسكرية      كلها   –معركة مدينة سانتا كالرا الفاصلة البالد إىل قسمني، فإن املدينة           

د يف آخر يوم من السنة، أعلن كل سكان كوبا عملياً وعندما هرب باتيستا من البال. نفسها غارقة يف الرتاع
  .وبدا وكأن الثوار مل يكونوا معزولني بل كان البلد كله معهم. انضمامهم إىل النصر املكتسب

  
يف : " أما عن الركيزة الشعبية اليت يتمتع ا الفيتكونغ يف جنويب فيتنام، فإن هيلسمان نفسه يعترف قـائالً                

) ضـرائب  ( طوع الفيتكونغ يف اجلنوب، ويأتيهم منه الغذاء والكساء، ويقتطعون منها      األغلبية الساحقة يت  
  ".حىت يستجلبوا مؤناً أخرى عن طريق كمبوديا 

  
إن احلقيقة الـيت    : " ١٩٦٤وعن املوضوع نفسه كتب وولتر ليبمان يف نيويورك هريالد تريبيون يف نيسان             

 سايغون سلطة إال على ثلث السكان، وهي ال متـارس           ختفى على الشعب األمريكي، هو أنه ليس حلكومة       
  ".إال على ربع أراضي البالد، على أكرب تقدير ) حىت خالل النهار ( رقابة 
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ومن املتوجب أن يكون واضحاً، بأن اجليش الفيتنامي اجلنويب املؤلف من أربعمائة ألف رجـل، تـساعده             
أرماداً من املطاردات وقاذفـات القنابـل وطـائرات    و). املستشارين العسكريني األمريكيني   ( فرقتان من   

فاملسألة إذن ليست . ال يستطيع هذا اجليش فمع االنتفاضةيعادل مليوين دوالر، اهليلكوبتر، ودعم مايل يومي 
طأ الناجم عن االعتقاد بأن ثورة الفيتكونغ هي من عمل قلة متعصبة موجهة أما اخل). شبان إرهابيني ( ضية ق

وال تزال واشنطن تدعم هـذا      ). الشبان اإلرهابيني   ( إنه ال يستطيع الصمود أكثر من خطأ        من اخلارج، ف  
  .اخلطأ ألسباب سنراها فيما بعد

  
هل ميكن استخدام تكتيك حرب العصابات ضدها وبنجاح؟ جيب أن جنيب بالنفي حىت ال نقع يف مغالطة                 

. لبون إىل هنود محر إذا سلخوا فروات الـرؤوس منطقية للطريقة، فأولئك الذين يقاتلون اهلنود احلمر ال ينق      
  ).رجال عصابات ( إىل ) املاريرت ( كما أن الزي املربقش بلون الغابات ال حيول مشاة البحرية األمريكيني 

  
رجـال  ( جتارب احلرب العاملية الثانية وما تالها من نزاعات، بأن جنود الكوماندوس ليـسوا       وقد أثبتت    

مع أنه  ك الذين يهيئون اآلن فيما يسمى مدارس احلرب املضادة حلرب العصابات،، وكذلك أولئ)عصابات 
يدرس فيها التقنيات املميزة حلرب العصابات، كاهلجمات الليلية والكمائن، واإلغارات البعيدة عن القواعد             

  .إخل... العسكرية
  

 ٣)كرومانيون  ( ملت من قبل رجال     إن هذه التقنيات قدمية قدم احلرب نفسها وميكننا أن نتصور بأا استع           
قيصر، وهي مـا  ضد ليجيونات يوليوس ) الربوتون ( رجال أواخر العصر النياندارتايل، كما استعملته     ضد  

زالت مستعملة من قبل متوحشي غابات كولومبيا، ومن قبل صيادي الرؤوس الباقني على قيد احلياة يف غينيا 
  .اجلديدة

  
ومن السهل متييز ذلك فعندما نتكلم عن رجال العـصابات،         ). العصابات  رجال  ( وليس صيادوا الرؤوس    

فهو مدين مسلح، وسالحه الرئيسي ليس البندقية أو الساطور، بل يتداعى يف أفكارنا معىن النصري السياسي،   
ل  واالنتفاضة أو حرب العصابات، عبارة عن فع.عالقته مع اجلماعة، مع األمة اليت يقاتل ضمنها ويف سبيلها

إما وجهان لعملة واحـدة،     . ة اليت تتم ا مقاومة الثورة     حيث على تغريات من الثورة املضادة، أي الطريق       
  .ومن الضروري أال خنلط بينهما، أو بني عواملهما، بسبب متاثلهما

  
وبسبب الطبيعة السياسية للصراع، وتفاوت الوسائل اليت حبوزة املعسكرين، وخاصة بسبب التناقض التـام         

هدافهما السياسي، فإن التكتيكات األساسية املطبقة يف حرب العصابات، غري قابلة للتطبيقمن قبل اجليش              أل

                                                
 )املترجم. (إنسان عاش قبل أربعني ألف سنة، وعايس اإلنسان النياندارتايل: رجل كرومانيون ٣
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) اإلختـصاصيني   ( الذي يقاتل العصابات، ولن تكون قابلة للتطبيق، وبشكل حمدود جداً، إال من قبـل               
  .العصاباتالعاملني يف القوات األمريكية اخلاصة، اليت ميكن أن حتاول تقليد تكتيكات 

  
  .واألسباب تامة الوضوح

  
وعلـى عـدوه    . أوالً، ألن رجل العصابات ميتلك املبادرة فهو الذي يبدأ احلرب، ويقرر أين ومىت يضرب             

  .يف كل مكان العسكري أن ينتظر مستعداً ملواجهته
  

اسة وجيد جيش احلكومة نفسه، قبل وبعد بداية احلرب، يف موقف الدفاع بسبب دوره كشرطي مكلف حبر         
  .املمتلكات العامة واخلاصة

  
كاملدن، والتجمعات السكانية، واألراضي الزراعية، واملواصالت،      : ولدى اجلندي أشياء كثرية للدفاع عنها     

كاملواقع، واملخافر األمامية، وخطوط التموين، : والتجارة، والقاعدة الصناعية، باإلضافة إىل العسكرية البحتة
ات نفسها مع أسلحتها الثمينة، اليت تشكل واحداً من أوائل أهـداف رجـال            والقوافل، واملطارات، والقو  

وأخرياً فإن عليه أن حيمي ويساند جهازاً سياسياً خاضعاً لتوتر خطري منـذ قيـام      . العصاباحتىت يتسلحوا ا  
  .االنتفاضة املكشوفة

  
جداً بالنسبة إىل عـدو  ففي كل هذه ااالت، يكون للنظام املعين وذراعه العسكري نقاط ضعف حساسة            

  .ميكن أن يرتلق كالريح
  

املعدات الذرية ( وإذا كان اجليش يعاين من موارده، وخاصة من املعدات العالية التكاليف اليت لن يستعملها            
فهو ال ميتلك إال بندقيته وقميـصه،  . ، فإن رجل العصابات يتمتع بكل احلرية اليت يكتسبها من الفقر )مثالً  

فهو ال حيتل أية أرض، وليس لديه أي جهاز عسكري يتطلب صيانة صعبة، . ياته ليدافع عنهاوليس له إال ح
وال ميتلك دبابات تتعرض للمخاطر يف املعركة، وال مواقع ميكن أن تحاصر، وال وسائل مواصالت معرضة                

ة أرتال آلية   للتدمري من قبل اهلجمات اجلوية، أو طائرات ميكن أن تسقط، أو فرٍق ميكن أن نقصف، أو أي                
  .لتحمى من األفخاخ، وال قواعد أو مستودعات ال يتسع له الوقت لتركها على الفور

  
 لديه يف القتال فرص جيدة إلحراز النصر، وأن يتفـرق           إنه ميكن أن جييز لنفسه بأن يهرب عندما ال تتوافر         

 –مج مع الشعب املـسامل  ويف أقصى احلالت، ميكن له أن يند. وخيتبئ عندما يصبح التجول من عدم احلذر   
 الذي ال ينبغي على رجل العـصابات أن         –) حىت نستعمل استعارة ماوتسي تونغ املشهورة       ( ذلك البحر   

  .يسبح فيه كالسمكة
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وبالواقع، ومهما بدت الفكـرة مغيظـة   . يشكل مفتاح الصراع كلهوجيب أن نبني منذ اآلن، بأن الشعب   

فرجل العصابات ينتمي إىل الشعب، بنفس املقدار       .  يقود الصراع  للمحللني الغربيني، فإن الشعب هو الذي     
لو مل يكن النظام قد فقد حمبة الشعب ملا انـدلعت           ( الذي ال يستطيع فيه جندي احلكومة أن ينتسب إليه          

 إن رجل العصابات يقاتل مبعونة اجلماهري الشعبية املدنية، اليت تشكل متويهه، ومنـابع امـداده،                ).الثورة  
  .تطوعه، وشبكة اتصاالته، ومصلحة استخباراته، املوجودة يف كل مكان والشديدة الفعاليةومصدر 

  
فبدون رضاء الشعب ومساعدته الفعالية، يتحول رجل العصابات إىل قاطع طريق، وال يبقى طويالً على قيد 

ل العصابات أصالً، ولو استطاع اجلندي املضاد للعصيان أن حيصل على املساعدة نفسها، ملا وجد رج. احلياة
  .الرغبة الشعبية يف التغيري اجلذريملا كانت هناك حرب أو ثورة، ولنامت القضية، وانطفأت 

  
وهكذا نصل إىل املسألة اجلوهرية اخلاصة باألهداف اليت يبين املعسكران عليهـا بالـضرورة، تكتيكيهمـا       

  .واستراتيجيتيهما
  

 نفسه  الصراع وباذر لألفكار الثورية ، وهو يستخدم        فرجل العصابات، هو قبل كل شيء داعية، وحمرض،       
 كأداة للتحريض، وهدفه األساسي رفع مستوى االستباق الثوري، مث املشاركة الشعبية            – القتال املادي    –

حىت النقطة احلرجة، حيث تصبح الثورة عامة يف البالد، وتكمل اجلماهري الشعبية العمل النهائي، أي القضاء 
  .على اجليش الذي حيميه) غالباً وليس دائماً ( ئم، والقضاء على النظام القا

  
وباملقابل فإن هدف القوات املضادة للثورة سليب ودفاعي، ويتضمن تأمني استتباب النظام، ومحاية امللكية،              

وقد تكـون الوسـائل     . واملصاحل املوجودة بقوة السالح، بعد أن خابت وسيلة اإلقناع        وصيانة األوضاع   
كالوعود باالصالحات االجتماعية، واالقتـصادية، وشـراء     : سياسية عندما تتضمن اقناعاً أشد    املستخدمة  

لكن قبل كل شيء، جيب على القوات املضادة للثـورة أن           . الضمائر، والدعاية املضادة مبختلف األشكال    
  .تدمر الثورة عن طريق تدمري وعودها، أي الربهنة عسكرياً بأا ال ميكن أن تنجح ولن تنجح

  
واخليار البديل هو إمهال اجلهـد  . من القهر الكلي للطليعة الثورية، وإبادا جمزأة حيثما وجدت    وهلذا ال بد    

 أو –إخل ...  مثالً تقسيم فيتنام بعد ديان بيان فو، أو احلل اجلزائـري       –العسكري يف سبيل احلل السياسي      
  .حل وسط أو االستسالم الكامل: بقول آخر
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التجارب احلديثة، فإن نصراً عسكرياً على حرب عصابات حقيقية يبقى مشكوكاً فيه،            وإذا حكمنا حبسب    
إىل طرٍق متقاربة من اإلبادة اجلماعية، كما فعل األملان يف بعض املناطق خالل احلرب العامليـة         جلأنا  إال إذا   
  .الثانية

  
ألنه الغريب املوقف الثوري    واليستطيع اجلندي املضاد للعصابات أن يتغلب على رجل العصابات بتقليده،           

. وألن أعماله هي على النقيض من أفعال رجال العصابات حىت عندما ميكن أن يتواجد بعض التناظر بينهما           
 إن جمرد البقاء على قيد احلياة بالنسبة إىل رجل العصابات هو نصر سياسي فذلك يشجع املعارضة الشعبية                

 متابعاً  – وقد يكون فالحاً بالفعل      –ات أن يتنكر بزي فالح      ويستطيع رجل العصاب  . للنظام املعين وينميها  
 أما اجلندي املضاد للثورة، فإنه يغدو يف احلالة املماثلة دليالً للشرطة، وال يستطيع نشر               .نشر رسالته الثورية  

ويستطيع رجل العصابات أن يضرب ويسرع يف االنسحاب، وتكسبه كل إغارة ناجحة أسلحة         . أية رسالة 
وال حيصل اجلندي املضاد للعصابات على أي شيء من مثل هذا التكتيك            . تؤمن له بعض الدعاية   وذخائر و 

فإما أن  .  فحملته العسكرية جيب أن تكون مستمرة ذات تأثريات متجمعة         – حىت إذا استطاع استعماله      –
ه يـستمر يف    ويف هذه احلالة األخرية فإن    . ينظف البلد من رجال العصابات، وإما أن يفشل يف حتقيق ذلك          

   .اخلسارة
  

 عسكرية، وبني حرب العـصابات      –إن التمييز الذي ال نقوم به هنا بني حرب العصابات كتقنية سياسية             
قطع الطرق من قبل ارمني، أو استعمال التقنيات غري النظامية للحرب من قبـل تـشكيالت                ( البسيطة  

  .التفكري للوهلة األوىل، متييز جوهري، وليس اعتباطاً كما ميكن )عسكرية نظامية 
  

فقد كانت هناك دائماً انتفاضات شعبية، إال أا فشلت عادة أو حققت انتصارات حمدودة، ألن تقنيـات                 
إا وسيلة أخرى للقول بأن األغلبيات الشعبية، أي اجلماهري . اليوم مل تكن قابلة للتطبيق يف املوقف التارخيي

  .مل تكن لتستطيع ممارسة الفعل السياسي أو االقتصاديغري املتخصصة للمجتمعات قبل الصناعية 
  

مثالً، مل يكونوا قادرين على مقاومة القوم العسكرية االقطاعية، ليس فقط ألم مل             فأقنان العصور الوسطى    
يكونوا ميلكون األسلحة واملعارف الضرورية، وال الوعي وااللتحام السياسيني، بل ألم مل يكونوا ميتلكون              

  .لة أخرى للتأثري السياقات االقتصادية والسياسية لعاملهمأية وسي
  

فلـم  . كانوا يعيشون على الكفاف الذي جيعلهم مضطرين للخنوع       واقتصادياً، كانوا طيعي القيادة، ألم      
وكانوا معزولني يف أوضاعهم    . يكونوا قادرين على التفكري برفض عملهم وهو سالحهم االقتصادي الوحيد         

فإذا ماتوا من اجلوع أو ثأروا وقتلـوا بـسبب   . م، لذا فقد عاشوا حتت مستوى السياسة     الفظة، ويف جهله  
  .ثورم، فإن أحداً مل يكن يهتم بذلك، كما أن الطبقة احلاكمة مل تكن تتأثر أو تدان
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-١٩١٠(أما الثورات الالحقة، منذ عصر النهضة وحىت ثورة روسيا، دون أن ننسى الثـورة املكـسيكية        

متييزاً ( د كانت هلا صبغة بورجوازية، أو أا اختذت تلك الصبغة بسرعة بعد البداية الشعبوية               ، فق )١٩١٧
فلم ينطبق إال على البورجوازية الكبرية والصغرية،       )  إخاء   – مساواة   –حرية  ( أما الشعار   ). عن الشعبية   

ويـشجبون الربوليتاريانيـة   ظاهرة معربة إن كل املؤرخني الربجوازيني خيشون     ( وبعد فاصل يعقويب قصري     
 فتأخذ بقيادة – الغىن ووسائل االنتاج –، ألنه يف النهاية، كانت الربجوازية متتلك لوحدها )لعصر اإلرهاب 

ومع أنه حدثت تبدالت يف الطبقات، وتوافرت شعارات من النوع . الصراع مع االرستقراطية املالكة لألرض
لقد كـان بإمكاـا أن      . أو اليت ال متتلك أرضاً بقيت مغمورة      الدميمقراطي لكن اجلماهري غري املتخصصة      

. واللصوص يف هذه احلالة سـيتناقص     تتوقف عن العمل، ومتوت من اجلوع، ال بأس؛ ألن عدد الشحاذين            
  .ونظراً النعزاهلم، فإن أحداً لن يهتم هلم إذا ما قُتلوا

  
بب السلطة السياسية، لعدة أسباب وخاصة بسولقد قادنا التاريخ إىل عصر حصلت فيه الطبقات العاملة على 

تعقد أساليب التصنيع، والتشظي، والتخصص، وترابط اتمع الصناعي، وأمهية العمل املنضبط واتـساع              
.  وسيلة للتـأثري   – باعتبارها منتجة وموزعة ومستهلكة      –ولقد أكسبها دورها اجلديد     . أسواق االستهالك 

د، وحيدث الشيء نفسه، إذا هي انقطعت عن الشراء واالستهالك، وإذا           فإذا توقفت عن العمل اار االقتصا     
  . مرتكز على اعتبارات اقتصادية– حسب آخر حتليل –ما قُتلت، نشأ عن ذلك انعكاسات عاملية سببها 

  
وال يستطيع اتمع الصناعي احلديث أن يقوم بوظيفته كما ال تستطيع حكومته أن حتكـم، إال باملـسامهة    

وما ينطبق على الدول الصناعية نراه كذلك، على درجة أقل، يف الدول غري الـصناعية               . لشعبينيوالرضاء ا 
واملستعمرات، اليت تتعلق ا الدول ا الدول األوىل للحصول على املواد األوليـة الـضرورية لـصناعتها                 

  .والضرورية كذلك لصادراا
  

بية، ويتوجب عليها أن تقدم تنازالت تتجاوب مع وألسباب اقتصادية، جيب أن تبدو احلكومات احلديثة شع   
وحكومات . حلكومة أخرى حتقق دلكتصورات الدميقراطية والعدالة اليت يتخيلها الشعب أو أن تترك مكاا 

 جتد نفسها مرتبطة سياسياً ـذا       – وبدرجة أعظم من تلك اليت تسيطر عليها         –الدول الصناعية املسيطرة    
 املدارس،  –الداخلية، وعليها أن تستعمل البالغة الليربالية، وأن تقبل احللول الوسط           العامل املتعلق بالصورة    

 من أجل احلفاظ على السلطة وإبقاء الناس يف –املستشفيات، رغد العيش للجميع ما عدا املسكاين املعزولني 
  .أعماهلا العادية اليت تقدم الفوائد

  
أن تشغل اقتصادها بأي مثن، وحتقق األرباح، أو أن جتهـز  إن ذلك جيعل احلكومات حساسة ألنه ال بد هلا     

املواد األولية أو األسواق يتوقف عليها اقتصاد آخر أعلى مرتبة، وهي حساسة كذلك، ألنه ال بـد لـه أن     
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حتفظ مظهر احلالة السوية حتت طائل الطرد، وألنه ال ميكنها أن تتصرف تنكدها، وعليها أن تغازل وتقمع                 
  .يف الوقت ذاته

  
تلك هي نقاط الضعف احلديثة، اليت جتر معها وسيلة أيضاً حديثة الستغالهلا أال وهي حـرب العـصابات              

وتقامسها يف ذلك كل احلكومات ( ويف الدول ذات الشكل الدميقراطي، والبورجوازي، والرأمسايل . املعاصرة
 ممكنة واعطاءها أشكاهلا جعل احلرب الشعبيةتستطيع نقاط الضعف املذكورة ) األخرى ضمن بعض احلدود 

  .املميزة، اليت ال ميكن تقليدها إال بشكل سطحي جداً من قبل جيش الدولة
  

وخيتلف تكتيك رجل العصابات بشكل عن تكتيك اجلندي املضاد للعصابات، ألن دوريهما خمتلفان، منهما   
عـن  ي املضادة للثورة    ويبحث اجلند . قوتان متنافرتان، تشنان حربني متعارضني، يف سبيل أهداف متضادة        

كل حل عسكري، يتمثل يف إبادة رجال العصابات، لكنه معاق بعقبة سياسية واقتصادية، فهو ال يستطيع                
أما رجل العصابات، فإنه يرغب  يف اهتراء عدوه العسكري،          . أن يبيد الشعب وال واحداً من أجزائه اهلامة       

ي سياسي، ويتمثل يف تسعري حريق الثورة يف صراعه،         ويستعمل تكتيكياً مناسباً هلذا الغرض، وهدفه الرئيس      
وحتريض الشعب كله، ضد النظام، وإظهار عيوب هذا النظام، وعزله، وتقـويض اقتـصاده، واسـترتاف      

  .موارده، وإثارة تفككه
  

إن حرب العصابات يف جوهرها سياسية واجتماعية أما وسائلها فهي سياسية مبقدار ما هي عسكرية أمـا                 
إن حرب العصابات   " : انطالقاً من مقولة كالوفيتز     " ونستطيع أن نقول    . ي بالكامل تقريباً  هدفها فسياس 

عندها تغدو أسنان التنني .. ويف درجة معينة من منوها، تصبح ثورة. استمرار للسياسية بواسطة صراع مسلح
  .نالكة لكل قوا

  
  .تعمال السالححرباً ثورية، إا امتداد للسياسة باسإن حرب العصابات تعادل 

  
وطاملا أن أولئك املكلفني بالصراع ضدها ال يفهموا، فلن جيدوا أية وسيلة استرتيجية أو تكتيكية لتحقيق                

أما إذا فهمها أولئك الذين يقودوا، فإا لن ختيب مطلقاً، مهما كانت الظـروف، ألن احلـرب                 . النصر
  .الثورية لن تبدأ إال عندما تتوافر ظروف جناحها

  
  .نفحص اآلن آليات هذا السياق الثوري، املسمى حرب العصاباتول
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  الفصل الثاني
  

  جوهر حرب العصابات وهدفها
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   خلق مناخ – األهداف السياسية والعسكرية –حرب الربغوث 
   رأي جيفارا عن حرب العصابات– تنظيم القوى الثائرة –االيار 

  
  )ندما خييم نناوش، وعندما يتعب اجم، وعندما يتراجع نطارده فإننا نتراجع، وع عندما يتقدم العدو( 
  

وهي متميزة سواء يف  . تعطينا كلمات ماوتسي تونغ هذه عن حرب العصابات أحد مفاتيح الفكر الشيوعي           
ومتثلوه، وطبقوه على ولقد هضم صانعوا السياسة السوفياتية هذا الدرس الصيين        . أو يف احلرب   الديبلوماسية

 من املشكالت اليت ال عالقة هلا حبرب العصابات، ومتثل أزمة برلني مثاالً واضحاً، كما متثل أزمـة          اموعة
  .قاعدة الصواريخ يف كوبا مثاالً آخر

  
ومل ال؟ أن نضرب العدو طاملا كان ضعيفاً، وأن نتيجته عندما يكون قوياً، وأن نطارده عندما ينسحب، وأن 

وليس يف هذا أي جديد حقاً، وال يستطيع املعسكر         . ع التفكري السليم  فذلك ينسجم م  . نناور عندما يتقدم  
  . الينيين أن يدعي االبتكار يف هذا السبيل–املاركسي 

  
هنا، والثورة الصينية الطويلة هي مسرح االختبار األول        !  علماً أن ماوتسي تونغ هو النيب      –أما اجلديد حقاً    

مقصود، من أجل حتقيق أهداف سياسـية خاصـة، ال    فهو تطبيق نشاط حرب العصابات، بشكل واع  –
  .هلا مع نتيجة املعارك الدائرة، شريطة أن يبقي الثوريني على قيد احلياةعالقة مباشرة 

  
 أن الكوبيني غري الشيوعيني، وليس الصينيون، هم الذين أعطـوا           – وذلك ما يلفت النظر      –ومن املالحظ   

ياسية، يف خالل حرب كانت كل معاركها معتربة من قبل          املثل األوضح لنشاط عسكري أدى إىل آثار س       
  .اإلخصائيني مبثابة مناوشات، وحيث اارت احلكومة كما لو أن جيشها قد أبيد يف ساحة املعركة

  
فالوسائل اليت متتلكها احلكومة عادة، ال متكنها من القضاء         : ولطاملا أدهش التفسري العسكريني رغم بساطته     

ومن جهة أخرى، فإن قليالً من احلكومـات        . رفون عملهم، ويتمتعون بالتأييد الشعيب    على الثوار الذين يع   
تتحمل التوترات السياسية والنفسية واالقتصادية الناجتة عن حرب العصابات، حىت لو كانت هذه احلكومات 

  .قوية جداً من الناحية العسكرية
  

كيفية استخدام قوا الستغالل    : ا أال وهي  وبصورة عامة، إن احلروب كلها تطرح املشكلة األساسية نفسه        
ففي حرب أهلية، تكمن قوة احلكومة يف جيشها وترسـانتها          . نقاط ضعف العدو، ومن مث االنتصار عليه      

وثروا املادية، أما نقاط ضعفها فهي اجتماعية وسياسية واقتصادية وإذا كان االقتصاد يشكل الورقة الراحبة         



 -١٨ -  
 

ألكثر قابلية للعطب من عدة وجوه، فهو يقدم عدة أهداف أهداف عـسكرية             بيد احلكومة، فإنه العنصر ا    
  .ونفسية يف الوقت نفسه

  
ولقد ذكرت سابقاً، بأن الدميقراطيات الدستورية عرضة لألعمال الرامية إىل قلب النظام، والـيت تـشكل                

املوجودة  املتعددة وبسبب التركيب االجتماعي الطبقي، وأنظمة األحزاب. السالح األساسي للحرب الثورية
، وبشكل الدستور عقبة قد تكون يف واليت ميكن استغالهلايف معظمها، منابع للتوترات السياسية واالجتماعية 

  .بعض األحيان قاتلة
  

 يكون دكتاتوراً مبا فيـه       مل يسقط ألنه كان دكتاتوراً، بل سقط ألنه مل يستطع أن            إن فوجلينسيو باتيستا  
ها،  مبؤسسات دميقراطية مرتبطة بشكل كامل برعاية الواليات املتحدة األمريكية وعطِفالكفاية، يف بلد يتمتع

 جتاهلها علقد كانت يداه مغلولتني باتفاقيات مل يكن يستطي. ومل يستطع بالتايل حل التناقضات اليت واجهها      
املشروع للقـوة  وأدى استعمال وسائل اإلرهاب املضاد، أي االستعمال غري  . دون أن يفقد سنده اخلارجي    

الفوضـى  وبدون تلك الوسائل، مل يكن لديه الوسائل الفعالة حملاربـة           .. إىل زيادة حدة املعارضة الداخلية    
كانت أن هزمية الفرنسيني،    والوضع مماثل يف اهلند الصينية، حيث       . وحماوالت التغيري اليت كانت دد نطامه     

   .الصينية بأنفسهم بسبب األفكار واملؤسسات اليت أدخلوها إىل اهلند
  

 يف اسبانيا، ووضـع علـى       جنح يف خنق فكرة احلرية نفسها     أما فرانكو فان نظامه ما زال متماسكاً، ألنه         
  . ممن يعربون عن رأيهمإلرضاء األغلبيةالطاولة، يف الوقت نفسه، ما يكفي من اخلبز 

  
من سلبيات نامجة عن ) عسكرية البحتة من الناحية ال( ومهما كان النظام السياسي فإن اجليش النظامي يعاين 

  .عدده، وتعقيده وتنظيمه، ودوره الدفاعي كحارس للثروة الوطنية وألرض الوطن
  

 من حيث أم جتاوزوا ائيـاً موضـوع         – كما يقول جيفارا     –أما ثوار العصابات، فإم يستقون قوم       
تذمر الذي يتكلمون بامسـه، ويـشكلون     املاالرتباط باألرض، ومن قدرم احلركية، واحتادهم مع الشعب         

  .طليعته املسلحة لالحتجاج االجتماعي املناضل
  

 فهم ال ميتلكون ما يكفـي مـن   – وإنين ألستعمل الكلمة بروية  –أما ضعفهم فهو فقط بسبب عسكري       
ويف هذه  . السالح، وعادة ما يكونون قليلي العدد بشكل ال يسمح هلم بأن خياطروا بعمل عسكري حاسم              

  .شروط ال بد أن نفترض طبيعة تكتيكهمال
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 والعمل على تنمية الوعي     إىل زيادة تفاقم التوترات االجتماعية والسياسية املوجودة،      وهم سياسياً مضطرون    
 – وذلك نتيجة طبيعية ألفعاهلم      –وعليهم أن يدخلوا يف خمططهم      . السياسي واإلرادة الثورية داخل الشعب    

  .ي، بغية إذكاء املعارضة الشعبية للنظام، وتنشيط عملية التفتتضرورة زيادة حدة القمع السياس
  

ومن مهمام عسكرياً، والعمل على استرتاف العدو وإاكه، وحتقيق التآكل املعنوي للقوات احلكومية عن              
طريق إجبارها على انفاق كميات أكرب من املال واملعدات واألفراد، وذلك يف جهدها لسحقهم وإزالتهم،               

ملوا يف الوقت نفسه على تنمية قواهم اخلاصة، بسلب أسلحة القوات احلكومية، وأن يزيدوا عددهم            وأن يع 
بتطويع عدد أكرب من أفراد الشعب الذي يتزايد كرهه للنظام، وأن يبتعدوا عن كل مواجهة عسكرية حىت                 

  . الذي حيققون فيه توازن القوى– وهو ال بد آت –اليوم 
  

ويقال أحيانـاً بـأن رجـل    . تشاً عن نقاط ضعف العدو يف سبيل القضاء عليه ويستعمل اجليش القوة، مف   
العصابات يعمل بواسطة الضعف، وذلك هذر، فاحلقيقة أنه يستخدم قوة ذات الطابع اخلاص، والكامنة يف               

وهو ( حركية وحداته املسلحة تسليحاً خفيفاً، ومن معني الشعب الذي ال ينضب، ومن حيث أن الوقت                 
  .يعمل لصاحله) ياسي ومايل رأس مال س

  
وعلى سبيل التشابه ميكن القول أن العصابات تشن حرب الربغوث، ويعاين عدوها العسكري من السلبيات  

مساحة كبرية للدفاع عنها، عدو شديد الصغر ومنتشر يف كل مكان وسريع احلركـة              : اليت يعانيها الكلب  
 فإن الكلب ال بد – كما تقول النظرية –ن الزمن مما يكفي فإذا دامت احلرب . حبيث يصعب القبض عليه  

  .أن يسقط يف ساحة املعركة بسبب اإلجهاد وفقر الدم، دون أن جيد ما يعضه بأنيابه أو أن حيكه بقوائمه
  
 بسبب انتشاره إذا –فإن الكلب ال ميوت بسبب فقر الدم، بل ألنه يضعف باستمرار     ومن الناحية العملية،     

العسكرية، وبسبب عدم شعبيته إذا استعملنا املصطلحات السياسية، وبسبب زيـادة           استعملنا املصطلحات   
ويف .  ويف النهاية، فإنه ال يعود قادراً على الدفاع عن نفـسه –استعملنا املصطلحات االقتصادية   الكلفة إذا   

ة، استطاع هذه الفترة، يكون الربغوث قد تكاثر وحتول إىل وباء، بفضل جمموعة طويلة من انتصارات صغري   
يف كل واحد منها أن ميتص قطرة من الدم، على شكل أسلحة مسلوبة يسلح ا أنصاره اجلدد، وعنـدها                   

  .يركز قواه كي حيضر إىل االنقضاض احلاسم
  

 أو على الـساحة     – حيث ينفق العدو يومياً ثروة ليطاردهم        –ويعمل الزمن لصاحل الثوار سواء يف الريف        
  .السياسية والعسكرية
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وألسباب هامة، معظمها ذو مسة     ) الرأي العام العاملي    ( ي كل احلكومات احلديثة ما يسميه الصحفيون        وتع
اقتصادية، فإا ال تتحمل أن تدان من قبل األمم املتحدة، وال حتب أن تستقبل زيادة جلنة حقوق اإلنسان أو 

جنبية وإنشاء عالقات جتاريـة     جلنة حرية الصحافة، وبسبب حاجتها للقروض واالستثمارات واألسواق األ        
فإا مضطرة ألن تكون جزءاً من جمموعة ذات مصاحل متبادلة، وغالباً ما تكون عضواً يف احتاد ... مرضية إىل
وبالتايل فإا مضطرة ألن حتفظ بعض مظاهر االستقرار لتطمئن شركاءها بأا ستحترم اتفاقياا             . عسكري

  . وتسديد ديوا وجعل التوظيفات آمنة ومثمرةوعقودها، وستتابع دفع فوائد قروضها
  

، فليس هناك من يرضى أن يوظف ماالً بال فائدة أو أمان، وال إال أن حرباً أهلية طويلة تسيء إىل ذلك كله       
ميكن ملصرف أن يقرض دون ضمانات، وال يوجد حليف يرغب يف االرتباط مع حكومة ميكن أن تـزول                  

  .بعنف
  

تدمري صورة احلكومة املـستقرة،     نظيمها السري  يف املدن، جيب أن يهدفا إىل          لذا فإن حرب العصابات وت    
ومواردها، وأن خيلقا انشقاقات يف الطبقات املالكة اخلائفة، وبني املوظفني ليحرما هذه احلكومة من أرصدا 

  .، وبني جنودها)الذين خيافون على رواتبهم ( 
  

بالغة هليبة النظام   لك هي ضربة دامية، حتمل يف طياا إصابة          وت –وبشكل انفجار االنتفاضة اخلطوة األوىل      
.  وإن دوام حرب العصابات ملدة من الزمن، يربهن عن عجز اجليش، ويكمل بالتايل سـياق احلـوادث                –

 تنشأ القالقل السياسية على     – وذلك حيدث تلقائياً عندما ينكشف ضعف احلكومة         –وعندما يزداد الدعم    
كأعمال التخريب واإلرهاب وانتقال    : واضطرابات، تتلوها أحداث أكثر خطورة    شكل تظاهرات وعرائض    

  .االنتفاضة بالعدوى
  

ة حىت ال تلجأ إىل التدابري القمعية، كمنع التجول، وتعطيـل           ويف ظروف كهذه، ال بد من حكومة فذَّ       
 ال تـؤدي إال إىل      احلريات املدنية، ومنع االجتماعات الشعبية، وغريها من التدابري غري الشرعية، اليت          

زيادة حدة املعارضة، وتفتح حلقة مفزعة يتدمر فيها االفتصاد، ويتمزق التركيب االجتماعي، وينتـهي            
  .النظام إىل االهتزاز

  
واملسألة يف النهاية معرفة ما إذا كانت احلكومة تسقط قبل تدمري قواها العـسكرية، أو أن تـدمري قواـا       

متكامالن، فالتفسخ االجتماعي والسياسي  واحلقيقة أن السياقني .  السياسيالعسكرية يؤدي إىل تنازل النظام
فينشأ عـن  التفسخ، يؤدي إىل نزيف القوى العسكرية، كما أن املتابعة غري ادية للحملة تزيد من هذا              

  ).مناخ االيار ( ذلك ما أمسيه 
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اليار، وجيـب أن   إن خلق مناخ ا   : ذلك هو اهلدف االستراتيجي الكبري حلرب العصابات      

  .اهلدف قاعدة لكل ما تقوم بهيشكل هذا 
  

ôôô  
  

ميكن أن حيدث يف أي مل أشأ القول بأن توايل األحداث املوصوفة أعاله      من أن ألفت االنتباه، إىل أنين        ال بد 
فقد تـسبب   . مكان، وأي زمان، ومن قبل أي كان، دون أن حنسب حساباً للظروف املوضوعية والذاتية             

: ات أو تنشأ عفوياً، وكأا تعبري عن التظلمات أو األماين املكبوتة أو بـسبب عوامـل أخـرى                 االنتفاض
لقـاء رياضـي أو     ( كالتعصب الديين، أو اخلصومات الدموية، أو اهلسترييا اجلماعية النامجة عن سبب ما             

تفاضة العفوية ال ولكن هذه االن) إخل قد يؤدي إىل إراقة الدماء ومن مث فوضى مرحلية      ... حادث اغتصاب   
  .تتحول بالضرورة إىل حرب عصابات

  
ولذلك فإنين  .. ثوري، ال ميكن أن تنشأ إال من واقع         ثوريةوسيلة  ) حسب تعريفنا   ( إن حرب العصابات    

  ) :حرب العصابات ( أجد نفسي مدفوعاً إىل االستشهاد مبا كتبه تشي جيفارا يف كتابه 
  

 الزخم الناشئ عن نشاط حرب العصابات ال بد خالق لكل ظـروف             من املؤكد أنه ال ينبغي االعتقاد بأن      
) للتمرد ( وجيب أن نتذكر دائماً بأن هنالك حداً أدىن وضرورياً ال ميكن بدونه والدة املركز األول              . الثورة
وال بد للناس أن يالحظوا بوضوح عبثية متابعة الصراع من أجل احلصول على أهداف اجتماعية               . وتعزيزه
 احلوارات الشرعية وعندما تتمسك قوى القمع بالسلطة ضد القانون القائم، ميكن اعتبار الـسالم               يف إطار 
  .حمطماً

  
  ...ويف هذه الظروف، يظهر االستياء الشعيب بأشكال أكثر فعالية( 
  
الشعيب، سواء كان هذا االقتـراع مـزوراً أم ال،          فعندما تتوصل حكومة إىل السلطة عن طريق االقتراع         ( 

ك بالسلطة مع مظهر الشرعية الدستورية على األقل، فإنه ال ميكن حلرب العصابات أن تندلع، ألن                وتتمس
  ). كلها مل تستنفد بعد النضال السلميإمكانات 

  
ومنطقياً ال ميكن هلذا االمتـداد أن       .  بوسائل نزاع مسلح   امتداد للسياسة لقد قلنا أن حرب العصابات هي       

عمل قضائي  ) نداءات  ( تصبح بال قيمة كل احللول السلمية املقبولة        إال عندما تنكشف و   حيدث بغتة،   
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 وفيما عدا هذه احلالة، ال يوجد أي أمل باحلصول على الدعم الشعيب        .انوين، جلوء إىل صناديق االقتراع    وق
  .الالزم للنشاط الثوري

  
 آخر، وأن تكـون     بعدم وجود خيار   العنف املنظم، جيب أن يؤمنوا       مسؤوليات وخماطر وحىت يقبل الناس    

  .ورمبا كان الدافع األخري هو األكثر قوة. معقولة، وفرص جناحها ملزمةالقضية 
  

وعندما تبدو القضية عادلة، ويصبح املوقف ال يطاق، وال يعود من سبيل ضد الطغيان، ال يبقى إال طريـق           
ـ             . العمل ة مـن حـرب     وال بد عندها من جهد حتضريي ضروري ومنظم، قبل إمكانية افتتاح أية محل

  .العصابات
  

وتظهر جتارب اجلزائر وكوبا وثورات منتصرة أخرى، أن حرب العصابات تتطلب يف معظـم احلـاالت،                
املساعدة الفعالة من تنظيم سياسي ال يشكل جزءاً عضويٍا منها، ولكنه خملص للقضية ذاا، ويقدم ذراعـاً                 

ئل شرعية أو غري شرعية، كأن يقذف قنابل ليدافع         مدينياً للحركة الثورية، قادراً على تأمني املساعدة بوسا       
  ).إذا فرضنا أن هذه احملاكم ال تزال موجودة ( عن الثوريني احملالني إىل احملاكم 

  
وعلى التنظيم املديين منع هذه العزلة، . وأن أكرب عدو حلركات العصابات، وهو العزلة العسكرية والسياسية        

يف األوقات املناسبة، وإقامة اتصاالت، وبذل اجلهد يف العـامل أمجـع   وافتعال عمليات لإلهلاء أو التحريض     
  .إلثارة شعور بأن الثورة تأخذ جمراها، حىت ولو مل تكن حترز أي تقدم يذكر

  
  .خفي وغري شرعي، واآلخر علين وشبه شرعيأحدمها : وهلذا التنظيم عادة فرعان

  
رهابيني، ومهريب األسلحة، وصـانعي األدوات      كاملخربني واإل ) : األشخاص الفعالون   ( ويوجد من جهة    

املتفجرة، والصحفيني السريني، وموزعي املنشورات، واملراسلني الذين ينقلون الرسائل من قطـاع حـرب    
  .عصابات إىل آخر ويتخذون املدن كمراكز اتصاالت

  
ـ       صرفون بـشكل  كما يوجد من جهة أخرى املتعاطفون، موافقوا الطريق، الذين ال يعملون يف اخلفاء، ويت

ويقومون بأنفسهم مبهامـأكثر    ) األشخاص الفعالني   ( عادي ضمن إطار القانون، لكنهم يساندون جهود        
ومتتلك املنظمة العلنية بالطبع اتصاالت غري مكشوفة مع العناصر العاملة يف اخلفاء، اليت تؤمن هلا  . أمهية أيضاً 

إعطاء الثورة واجهة حمترمة، جبهة مدنية، أو كما        لكن عملها احلقيقي    .  يف األرياف  االتصال مع العصابات  
 وخاصة  –إخل  ... ، مؤلفة من مثقفني، وجتار، وموظفني، وطالب وعمال       )مقاومة مدنية   ( يقول الكوبيون   

 قادرين على مجع األموال، ومترير العرائض، وتنظيم مقاطعة النظام، وإقامة التظاهرات، وإعالم   –من النساء   
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: ونشر الشائعات، وتغذية دعاية مكثفة بكل الوسائل املتصورة، بغية حتقيق هـدفني           الصحفيني األصدقاء،   
  .الثوار وتقويتها، وتسويد مسعة النطام) صورة ( إضاءة 
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  الفصل الثالث 
  

  اندالع الكفاح املسلح وتطوره
  )التجربة الكوبية(
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   االنتقال إىل احلرب–والدة االنتفاضة وتطورها 
  . املثال الكويب–ت األخرى  اخليارا–األهلية 

  
لنفرض أن قضية ما موجودة، وأن كل إمكانات احلل السلمي قد استنفدت، وأن التنظيمات السرية اختذت        

  .أشكاالً هيكيلية ولكنها كافية للعمل الفوري
  

 تعرضـاً   عندها ينفجر الصراع وينتشر يف املقاطعة األكثر بعداً، واليت جيعلها بعدها أكثر ثورية، ألا أكثر              
  .لإلمهال، ولكوا أشد مالءمة حلرب العصابات، بسبب بدائيتها وصعوبة الوصول إليها

  
وتتشكل جمموعة من املدنيني املسلحني، الذين يطلقون على أنفسهم اسم الوطنيني، وتسميهم احلكومة قطاع 

  .طرق أو شيوعيني
  

لشرطة، وحيتلون بشكل مؤقـت حمطـة    ويستويل هؤالء املسلحون على مستودع أسلحة، وحيرقون خمفراً ل        
الح، وعلى الطاغية   ـلقد أزفت الساعة، ومحل لفيف من الناس الس       . إرسال يذيعون منها بياناً باسم الثورة     

أن يرحل، إن مرحلة التحرير الوطين قد ابتدأت، وانتظمت اجلبهات، وأعلنت أهداف         ) األجنيب أو احمللي    ( 
إا أهداف عادلة، ومبادئ    .  مع استشهادات وطنية، موالحظات تارخيية     الثورة ومبادئها بالبالغة املطلوبة،   

  .فمن جيرؤ أن يطرح أهدافاً ومبادئ أخرى؟ إا تعرب عن مطالب شعبية وجتد صداها عند الشعب. حمترمة
  

وتنتشر الشائعات يف املدن واألرياف، ويأخذ الشباب الذين ينتظرون منذ زمن بعيد يوم القرار، بالتـشاور           
أما أعـضاء  . الدور الذي ميكن أو جيب أو يستوجب على كل منهم أن يلعبه يف الصراع          رعة، ليحددوا   بس

أحزاب املعارضة، الذين اقتصروا حىت ذلك احلني على إلقاء خطابات أو كتابة مقاالت، فإم يلفون أنفسهم 
نتماءات جديدة وأوضاعاً   مضطرين الختاذ موقف ما، وتقوم الضربة املنفذة بدور عامل مساعد على حتديد ا            

  مستقبلية، فمن سينضم للثائرين؟ ومن سيبقى على احلياد؟ ومن سيترك مبادئه ليشارك الطاغية قضيته؟
  

ال تتعامل مع مدنيني مسلحني، فال بد هلا من القضاء على العصيان، وإعادة النظام، وترميم    ومبا أن احلكومة    
بية طرح األسئلة بكل تؤدة، وال تتردد عن استشارة املعارضـة   ومنذ ذلك احلني تبدأ السفارات األجن     . الثقة

ويقلق رجـال  . السياسية، بل أا تتصل مع العصاة بشكل غري مباشر، بغية احلصول على املعلومات أكيدة         
إذا تطور املوقف، فسيجذب حتمـاً      . األعمال والصرفيون، األجانب وأبناء البلد، ويتساءلون باحتراز أقل       

انب، الذين سيقدمون للعصاة منرباً يعرضون عليه قضيتهم ويضخموا، رغم ضيق النظـام             الصحفيني األج 
  .احلاكم من ذلك
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وال تم احلكومة حقاً لفقد بعض رجال الشرطة أو ملستودع سالح، لكنها حتس باهللع إزاء الدعاية الـيت                  
وباإلضافة إىل ذلك فإا    . دهاتنتج عن مثل هذا العمل، واليت تبذر الشكوك حول استقرارها وصالبة اقتصا           

  .تبقى حائرة، ال تعرف ما إذا كانت االنتفاضة ستبقى حمدودة
  

 احلاميات يف املقاطعات بسرعة، بقوات أكرب وبكل سرية ممكنة، من أجل            ززعوتظهر البالغات املطمئنة، وت   
  .إمخاد االنتفاضة واقتالع جذورها

  
نتفاضة قد حدث يف أوانه، ويف موقع أحسن اختياره، وكان          فإذا كان اندالع اال   . تلك هي اللحظة احلرجة   

إن كـل التجـارب     . على رأس االنتفاضة قادة أكفاء ومصممني، فإن اجلهد العسكري يتعرض لإلخفاق          
 وحىت قبلها بزمن بعيد، إبان حرب االستقالل األمريكية أو احلـرب            –احلاصلة منذ احلرب العاملية الثانية      

 تربهن بأنه من املستحيل عملياً إمخاد حرب عصابات يف املناطق الريفية، الـيت              –يون  االسبانية يف زمن نابل   
وجلي . تكفل مكاناً للتنقل واالختباء، منذ اللحظة اليت تتمتع فيها احلرب املذكورة مبساندة السكان احملليني             

 حتقق للنازلني النجاح يف أن عملية اإلمخاد ميكن أن تتحقق بإبادة السكان مجيعاً، ولكن حىت هذه الطريقة مل  
  .أوروبا الشرقية، مع أنه ال ميكن اامهم بالتردد أو نقصان العزم والتصميم

  
ففي املراحل األوىل، جيب أن يشكل اجتناب       . إن هذا ال يعين أن رجال العصابات ميكن أن يكسبوا معارك          

  :ىوتعتمد استراتيجيتهم يف تلك الفترة عل. املعارك قاعدة بالنسبة إليهم
  

أهداف حمدودة، كاغتنام األسلحة وفك احلصار واملشاغلة، وذلك عنـدما       اهلجوم من أجل حتقبق      -
  .تبدوقوة الناروميزة املوقع وعنصر املفاجأة كافية لضمان النجاح

استغالل احلملة ألهداف تعليمية، وكسالح للدعاية، يكشف عجز العدو، والربهنة على إمكانية              -
ري بني سكان الريف بعد تبين تظلمام وطموحام، وحتميل احلكومة مهامجته دون قصاص، والتبش

 .مسؤولية إراقة الدماء، وإظهارها كمعتدية، وال بد أا ستغدو كذلك عند متابعة عملية القمع
  

وعندما يتزايد عدد الثـوار، يقـسمون   . وال ميكن يف البدء إجراء إال بعض األعمال، ويف قطاعات معزولة        
موعات، بغية محل رسالتهم إىل مناطق جديدة وإزعاج اجليش على نطاق أكثر اتساعاً، وإجباره قوام إىل جم

  .الثوار فرصة تدمري وحداته الصغرية، واحدة تلو أخرىعلى متديد خطوطه، األمر الذي يضعفه، ومينح 
  

هـا تـوازن    ويف أثناء احلملة كلها، جيب جتنب البحث عن احلسم العسكري، حىت اللحظة اليت يتحقق في              
  .القوى، ويصبح باإلمكان مواجهة اجليش احلكومي مع ضمان النجاح بشكل واضح
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. فوجود االنتفاضة يف حد ذاته يفقد احلكومة مسعتها ويساعد قضية الثوار          . ويكون التحدي يف البدء كافياً    
ن يكون ضـعيفاً  لكن الصعوبة تكمن يف االستمرار سياسياً، لتكوين رأس مال العمل الثوري، الذي ميكن أ     

وكما أن على احلكومة أن حتفظ مظهر االستقرار والتقدم، حىت حتافظ على بقائها، فإن . جداً عند االنطالق  
  .العمل بالنسبة إىل قادة الثورة يشكل وسيلة إثبات صالبتهم واكتساب العون الشعيب

  
ôôô  

  
جيب أن يعودوا ليهامجوا من جديد      وبعد أن تتوقف مالحقتهم،     . ثوار العصابات ضربتهم األولية    لقد سدد 

  .مقدمة احلملة، أو أحد مراكزها املتقدمة، أو رتل إمداد، أو مستودع أسلحة
  

على مستوى دوره، فإنه يقوم عندئذ بأعمال إرهاب، وختريبات املصانع،           فإذا كان التنظيم السري يف املدن     
فإذا . السلطات يف خالل القمع بدعاية واسعةوحتظى الفظائع اليت ميكن أن ترتكبها . لكي يشتد تفاقم األزمة

سقط شهداء، نظمت هلم جنازات عظيمة، ومواكب تقودها أمهات الضحايا وتظاهرات للتعبري عن السخط 
منـع التجـول، الـضرب      ( ويف أنسب األحوال، ينشب إضراب عام، تنشأ عنه أعمال انتقامية           . الشعيب

نظام أكثر فأكثر، وقد تسبب بعض الضحايا، وتؤدي إىل وقوع تبعد السكان عن ال) باهلراوات، االعتقاالت 
  .حوادث أخرى

  
وعندما يصبح واضحاً أن احلكومة ال تستطيع احلفاظ على النظام أو قمع االنتفاضة، تزداد قوة املد الثوري،             

التنظيم السري، وينضم إىل عملية االحتجاج على املالحقات وفقـدان احلريـات      فيلتحق طالب بصفوف  
 كربات البيوت واملوظفون واملستخدمون،     –الوسطى  دنية، الطبعة العاملة، والعناصر اللريالية من الطبقة        امل

 ويلتحق بصفوف رجال العصابات أعضاء التنظـيم        –والقوميون االقتصاديون، واملثاليون من كل األنواع       
ة، اليت ستصيب ال حمالـة      كما أن الفالحني، الذين يتعرضون لضربات احلملة العسكري       . السري املالحقون 

  .األبرياء املشكوك بانتسام إىل ثوار العصابات فإم ينضمون بدورهم إىل صفوف الثوار
  

ومنذئذ، تستطيع القوة الثورية أن تعمل على مساحة واسعة، وأن تنشئ القواعد يف مناطق يتعذر دخوهلـا                 
متوين ثوار العصاباتبشكل مـستقل عـن       بإقامة حكومة ثورية، وتنظيم     وتسمح هذه القواعد    . على اجلنود 

  .اإلغارات والتهريب
  

وتتوسع هذه القواعد يف مرحلة الحقة، فيزاول الثوار ضغطاً مستمراً على قوات احلكومة يف املناطق ااورة                
  .للقواعد، وجيربوا على االلتجاء إىل مراكز حمصنة
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ميني للبلد نفسه، لكل منهما حكومة واقتـصاد،  ويتخذ الصراع منذئذ طابع احلرب األهلية بني كيانني أقلي     
  :وتظهر بني الكيانني اختالفات أمهها

  
يبقى أقليم العصابات ريفياً، ذا اقتصاد زراعي بدائي، بينما يكون أقلـيم خـصومهم صـناعياً                 .١

  .حمصوراًيف املناطق املدنية، ويقدم أهدافاً مناسبة للتخريب
، ولكـل الـضغوط الـسياسية والديبلوماسـية         تبقى احلكومة الشرعية خاضعة لكل الضربات      .٢

 .واالقتصادية، وخاصة عندما ال تتواصل إىل قمع االنتفاضة اليت تزداد هيبتها دون انقطاع
  

  
ôôô  

  
. لقد انتهينا من عرض التطور املميز لوضع ثوري، منذ بداية التمرد وحىت مرحلة التعادل النـسيب للقـوى            

  . ذلك، وهل سيكون عسكرياً أم سياسياًويبقى أن نعرف ما هو احلل الذي سيتلو
  

يف الدول الصغرية، نصف املستعمرة، اليت يتوقف اقتصادها وإىل درجة معينة حكومنتها على جار غين وقادر 
بأن احلل السياسي، األسهل واألقل كلفة، ممكن بصورة        فإنين أميل إىل االعتقاد   ) كوبا هي املثال الثوري     ( 

  .لة التدخل األجنيبدائمة تقريباً، وإال يف حا
  

  .الكوبية صورة رائعة للسياق الذي وصفناهرة ثووتقدم ال
  

، نزل فيديل كاسترو مع واحد ومثانني نصرياً مسلحاً من قارب انزال على شاطئ              ١٩٥٦ففي كانون ثاين    
 ومل يبق   .، تلك املقاطعة الواقعة يف اجلزء الشرقي يف كوبا، وكانوا قد أتوا من املكسيك             )أورينت  ( ناٍء يف   

من الرجال، وقتل الباقون أو أسروا، من قبـل كمـني           ) اثين عشر   ( منهم يف اية الشهر التايل إال دزينة        
  .عسكري، قبل أن يلحقوا باجلبال

  
إغارات صغرية على املراكز املنعزلة . وبقيت نشاطلت كاسترو العسكرية، وملدة ستة أشهر، يف منتهى الصغر

، وعلى )لك مبا يكفي من السالح ملضاعفة العدد عندما تقدم املتطوعون اجلدد لكنها زودت الرجال مع ذ( 
وكان لد كاسترو عندما قابلته ). سيريا مايسترا ( معاصر قصب السكر، وعلى القرى ااورة لسلسلة جبال 

ة ، حوايل مائة نصري، نصفهم كان قد وصل قبلي خبمس         ١٩٥٧للمرة األوىل يف السيريا، خالل شهر نيسان        
  .العاصمة األقليمية، حيث تشكلت نواة التنظيم السري املديين) سانتياغو ( عشر يوماً من 
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) أوبرو( على مراكز ١٩٥٧ أيار ٢٨وكان أكرب عمل عسكري للكاسترويني خالل تلك احلقبة، هو هجوم 
. ثالثني قتـيالً  وكانت خسائر الثوار مثانية قتلى، وخسائر اجلنود        . الصغري الذي كان يشغله سبعون جندياً     

وكانت أعمال السنة األوىل كلها تقريباً على املستوى نفسه، إذ مل يزد عدد الرجـال املـشتركني يف أي                   
ويف احلاالت كلها تقريباً، وكانت املبادرة من قبل الثـوار الـذين   . من كل جانباشتباك، عن عدة مئات    

فإن االنتصارات ! لعسكرية، قد بقيت صغريةًوإذا كانت األعمال ا. كانوا يرغبون يف احلصول على األسلحة
وجعل هربـرت مـاتيوس، مراسـل    . الدعائية أتت مبكرة، وأخذت صفة عاملية، وتالحقت بدون توقف       

النيويورك تاميز، من فيديل كاسترو امساً مألوفاً يف الواليات املتحدة ونشرت الدعاية أنباء أعماله يف العـامل                 
  .قاطبة

  
حظر األسلحة على حكومة : كرية الصغرية انعكاسات سياسية واقتصادية ضخمةوكانت هذه األعمال العس

باتيستا، وتقييد التوظيفات والقروض مما خلق ضغطاً شديداً على النظام، مل يلبث أن سبب نقص النـشاط            
 وكانت نتيجة هذين االنعكاسيني، جعل اجليش عاجزاً، يف وقت كانت غالبية جنوده مل. وانعدام ثقة اإلدارة

  .تسمع قط طلقة واحدة
  

. وعندما سقط، بدا وكأن سقوطه ناجم من ذاته وبسبب الضعف         . وكان فساد نظام باتيستا مماثالً لعجزه     
أما الصحافيون األجانب الذين كانوا يتابعون املسألة، فقد قدروا بأن حفنة ملتحي كاسترو املـسلحني مل                

  .ةيسامهوا فيث إسقاط النظام إال على مستوى الدعاي
  

وبعد . ففي بالدء احتقر باتيستا تلك العصبة من املغامرين السياسيني، املعزولني ائياً يف السيريا ماسترا النائية  
إجرائه احملاوالت األوىل اليت نفذت بدون قناعة قوية، من أجل طردهم من اجلبال، مال إىل التفكري بأنـه ال     

، وليس له أية قيمـة اقتـصادية ولقـد      )قليل السكان (،  خطر هناك إذا ختلى لكاسترو عن إقليم ناء، وعر        
. تواجدت قبل ذلك عصابات مضادة للنظام يف السيريا، وحظيت بقليل من االهتمام، وسببت ضرراً حمدوداً         

أما الدعاية اليت أثارا يف هذا النطاق، فلقد انطفأت بسرعة، هكذا أجري باتيستا حماكمته العقلية بـدون                 
وع سيطرد املغامرين مع الزمن من باتيستا حماكمته العقلية بدون شك، معتقداً أن اجلوع شك، معتقداً أن اجل

  .سيطرد املغامرين مع الزمن من جحرهم، أو أم سيسأمون من محلة عقيمة
  

مث وصل إىل التفكري فيما بعد، بأنه بالغ يف جتاهل أمهية التهديد، فأصبح يرى الثوار يف كل مكـان، حـىت          
  .هلم وجودحيث مل يكن 
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وحبيازته لقاعدته اجلبلية، استطاع كاسترو جتنيد قوة غري نظامية كبرية إىل حد ما، وجنح يف أن جيعلها تبدو                  
أكثر ثقالً مما هي عليه، فشكلت دوريات سريعة احلركة، ال يتعدى تعدادها غالباً ستة أناس، وأخذت هذه                 

  . بذلك حقل عدم األمنالدوريات بالظهور يف عدة أمكنة ويف وقت واحد، موسعة
  

، وكشف عن أرتال تسعي إىل أهـدافها  )احلرب الشاملة ( ، أعلن كاسترو بأسلوب بليغ   ١٩٥٨ويف آذار   
ومل تكن لديه أي وسيلة     . وتصرف جيش باتيستا إزاء ذلك وكأنه أمام اجتياح       . اجلوهرية يف اجلزيرة كلها   

اليت أُعلن  ) باجلبهة الثانية   ( مائيت رجل، وإن ما يدعى      ال تعد مبجملها أكثر من      ) األرتال  ( ليعلم بأن هذه    
خبمسة وستني من ثوار العصابات، كان أكثر       ) أورينت  ( عنها يف ذلك احلني، كانت قد افتتحت يف مشايل          

   ).٣٠ –براونينغ ( أسلحتهم قوة رشاش 
  

حـول املنطقـة   ربوا نطاقاً وكان باتيستا قد دفع يف بداية التمرد مخسة آالف جندي إىل سيريا مايسترا ليض 
ولكن طول السيريا أكثر من مائة ومخسني كيلومتراً من الشرق إىل الغـرب، ويتـراوح               . ويبيدوا األنصار 

عرضها من مخسة وعشرين إىل أربعني كيلومتراً، وتكفي عملية حسابية بسيطة لتربهن عن عـدم كفايـة                 
  .القوات، وحىت لو ضوعف العدد، فإن املهمة ستبقى مستحيلة

  
، حصرت أثر قنابـل النابـامل   )كما نوه كاسترو  ( ولقد استعملت الطائرات ، لكن كثافة ورطوبة النبت         

 – وذلك مل حيدث     –وحىت لو عرفت القاذفات بدقة مكان الثوار        . والقنابل املتفجرة ألقل من مخسني متراً     
بني سكان اجلبـال، الـذين يقطنـون    واحلقيقة أا مل تلحق األذى إال بأكواخ .. ملا سببت هلم أذى كبرياً   

  .الفرحات املزروعة من الغابة
  

وأصبحت السيريا بسرعة أول املناطق احلرة للثورة، وكُرست السنة السنة األوىل من الثورة لتنظيم قاعـدة                
 مشاغل لصناعة البزات النظامية والتجهيزات وأدوات التفجري البدائية، ولتصليح األسلحة، وحتضري –صغرية 

  . وإلجراء عملية التبشري بني سكان املقاطعة–إخل ... غذية املعلبةاأل
  

وكانـت هـذه   . وجاءت مناوشة املناطق املتامخة واعتراض دوريات اجليش كنتيجة طبيعية لوجود القاعدة    
العمليات سهلة نسبياً، وبفضل تعاون السكان الريفيني أصبح ثوار العصابات أكثر حصوالً على املعلومات              

  .م، ومل تستطع أية دورية عسكرية االقتراب من الفيدليني إىل مسافة تقل عن بضعة كيلومتراتمن اخلص
  

وكان من أول أعمال كاسترو عند وصوله إىل السيريا، تنفيذ حكم اإلعدام مبجرمني متهمني باالغتصابات               
 عنصر استقرار، يف    فأقام بذلك، وبشكل مأساوي، حكومة ثورية، هلا قانوا الذي ميكن أن يعترب           . والقتل

  ).هافانا ( منطقة كانت دائماً مهملة من قبل حكومة 
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 يف إصدار قانون لإلصالح الزراعـي،    أما اإلجراء التايل الذي أكسبه أنصاراً سياسيني ومتطوعني، فقد متثل         

  .جعل من املزارعني والعمال الزراعيني ومستأجري األراضي مالكني ملا يستغلون
  

فسه على اهلضاب اليت تقطنها كثافة سكانية أكرب، وحيث توجد مزارع النب الغنية فلقد            وقد اتبع التكتيك ن   
، فرانك بايس، وفُرض فيها قانون، وجبيت )باجلبهة الثانية ( افتتح راؤول كاسترو يف هذه اهلضاب ما سمي 

داً وبكـل   ، ودفعت أمثان املشتريات نق    )مدارس ومستشفيات   ( منها ضرائب، ومنحت بعض االمتيازات      
ولقد عومل القرويون كما يعاملون من قبل أية حكومة، إال أم خضعوا إىل توجيه سياسي مكثف                . عناية

  .وطلب منهم االنضمام الكامل إىل الثورة وأهدافها
  

) للجـيش  ( فلم تعد تشكل عائقاً . ولقد أبيدت بسرعة املراكز العسكرية القليلة، املؤلفة من بعض الرجال  
  .سة وستني نصرياً بقيادة راؤول كاسترو، الذي صار بإمكانه تركيز اجلهد على هدف واحداملؤلف من مخ

  
من وأرسلت أرتال حكومية، ونصب هلا ثوار العصابات الكمائن، عندما دخوهلا، وتركوها متر، مث هامجوها     

 مكان آخـر،    وكان الثوار يتفرقون يف اجلبل عندما يتعرضون للمطاردة، مث جيتمعون يف          . جديد عند عودة  
وبعد عدة أسابيع، تعب اجليش من أرسال الدوريات، . لقوات احلكوميةويعودون إىل القرى بعد انسحاب ا     

ولكن عندما ازداد عدد    . واكتفى بتقوية احلاميات داخل التجمعات السكنية، الواقعة على حافة األقليم احلر          
 احلكومة إىل أنقاض هذه احلاميات داخل       ر عن طريق التطويع الداخلي، وحتسن اقتصادهم، اضطرت       األنصا

لكن عندما ازداد عدد األنصار عن طريـق التطويـع          . التجمعات السكنية، الواقعة على حافة األقليم احلر      
فلقد أصبح احتالل . ألسباب أمنيةالداخلي، وحتسن اقتصادهم، اضطرت احلكومة إىل أنقاض هذه احلاميات 

ر الشرطي على مساحة قدرها عدة آالف من الكيلومترات املربعة، أمراً عشرات القرى واملزارع، والقيام بدو
باهظ التكاليف، ويتطلب مصروفات كبرية ووحدات كثرية، فتركت القرى للثوار، وانسحب اجلنـود إىل           
املدن، وازدادت بالتايل مساحة اإلقليم احملرر تدرجيياً، ونشأت حوله منطقة مرتوعة السالح، حيث جـرت         

ة، مث تنازلت القوات احلكومية عن هذه املنطقة احملايدة قطعة إثر أخرى بعـد أن رأت بـأن                  مناوشات عد 
  .الدفاع عنها يكلف غالياً جداً

  
وبعد ثالثة أشهر، ألفي اجليش نفسه عاجزاً عن محاية املناجم األمريكية الكربى للنيكل والكوبالت علـى                

وقد مسع الثوار بتشغيل هذه املناجم ألسباب سياسية، . ر، إال يف ساعات النها)األورينت ( التخم الغريب من 
عشرات من سيارات اجليب ومركبات النقل، ومعدات لشق طرقات : لكنهم استعاروا منها العدة الالزمة هلم

  .جديدة وحتسني الطرق املوجودة
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وكـان  ). انامو  غوانت( وأقيم خمفر حراسة للثوار على عدة أمتار من مدخل القاعدة األمريكية الكربى يف              
 رغم احلظر علـى     –األمريكيون قد مونوا طائرات باتيستا بالوقود وجهزوها بالصواريخ يف مناسبة أخرى            

وأمسك ثوار راؤول كاسترو وخبمسني من البحارة ومن رجال مشاة البحرية األمريكيني الـذين      . األسلحة
( نشآت املنجمية ومزرعة اختبارية تابعة      كانوا يقومون برحلة، واستوىل على عربام ودخل بعض الثوار امل         

  .، للقبض على عشرات املدراء واملهندسني)لشركة الفواكه املتحدة 
  

 باتيستا نفسه يف وضع حرج، إذ عرف العامل ألول مرة بأن جزءاً كبرياً من أرضه خارج عن نطـاق         ىوألف
  .سيطرته

  
تحدة يعترب درساً سياسياً قاسياً، واشتد علـى        واحلقيقة أن قيام عدة مئات من األنصار بتحدي الواليات امل         

وبسبب الظروف فإن من املتعذر أن يرى املرء ماذا كان بوسع باتيـستا أن             ). شيئاً ما   ( باتيستا كي يفعل    
  .يفعل، سوى إبادة السكان وإحراق قراهم

  
. ن بعد فوات األوان   ويف املرحلة األخرية، اتبع بعض القادة العسكريني سياسة األرض احملروقة، ونفذوها لك           

  .ولقد أعدموا بعد ذلك واعتربوا محجرمي حرب
  

ô ô ô  
  

ففي األورينـت الـشمالية،     . وشكل الثوار قوات هامة، واقتصاداً قابالً لالستمرار، يف قواعد خلفية آمنة          
ت ومل تستطع احلكومة أن تفعل شيئاً، فذهب      . سيطروا على كل حمصول النب املقدر مثنه بستني مليون دوالر         

  .مضطرة الستعادته، ودفع أتاوة لألنصار
  

الثوار حيصلون على األموال، باإلضافة إىل وحدث الشيء نفسه بالنسبة إىل منتجات زراعية أخرى، مما جعل 
وكانت احلكومة حباجة إىل هذه احملاصيل من أجل اقتصادها، كما          . سلع غري متوافرة يف األقاليم التابعة هلم      

وقد لعبت الرشـوة  (  مظهر املوقف العادي، واالدعاء بأن األمور جتري كاملعتاد         توجب عليها احلفاظ على   
  .لكل األسباب حتملت احلكومة تلك التجارة، اليت كانت تغذي الثورة). دوراً ما 

  
وتتابعت أعمال حرب العصابات بشكل مبعثر، وعلى نطاق ضيق، وكانت تستهدف يف األساس حتقيـق               

الزيادة التدرجيية لألرض احلرة، واالستيالء على      :  لكل عمل منها هدف دقيق     التشتيت، ومع هذا فقد كان    
  .األسلحة، وتدربت املتطوعني
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ففي ). الس فيغاس   ( ويف مقاطعة   ) إسكامربي  ( وجرت األمور بشكل مماثل يف مركز اجلزيرة، ويف جبال          
إسكامربي، بعد أن سامها يف حزيران ، انطلق رتالن من سيريا ماسترا، والتحقا بالثوار يف ١٩٥٨بداية أيلول 

  . بالقضاء على محلة حكومية بقوة فوج
  

وتصاعد العمل العسكري تدرجيياً على اجلبهتني، وبدأت دوريات ثوار العصابات بقطع الطرقات الكـربى          
ومل ميض وقت طويل، حىت أصبحت القوافل احملروسة فقط قادرة على التحول،            . وبتدمري السكك احلديدية  

  .رضت بدورها إىل اهلجوم بعد ذلكمث تع
  

. وحتولت العصابات اليت كانت صغرية يف البداية إىل جيش، وتزايدت أعمال التخريب واإلرهاب يف املدن              
ودمرت حاميات القرى املمتدة    . وكانت سيارات اجليب التابعة للثوار ختترق هذه املدن جبسارة عند اللزوم          

ويف مركز البالد، خرج قطار مـصفح  . صبحت سانتياغو معزولة على طول الطرق واحدة تلو األخرى، وأ      
ينقل اجلند للدفاع عن سانتا كارال وسقط اجلنود يف األسر، ومسحت      هذا القطار    وكان. عن سكته وأحرق  

  .األسلحة اليت مت االستيالء عليها بتجهيز متطوعني عدة
  

ومل تكن لديهم مصلحة بـإجراء  . دوا معنويام وارتد جنود باتسيتا تدرجيياً إىل ثكنام احملصنة، بعد أن فق         
وكانت كل واحدة أقل . طلعات، فالثوار كانوا يتملصون من كل معركة إال عندما ميتلكون التفوق الساحق

وعندما دقت . واختفت االتصاالت بني احلاميات تدرجيياً    . من سرية أو حىت كتيبة، عرضة لإلبادة يف كمني        
عظم الوحدات حمبوسة يف حصنها اخلاص، وال متارس حىت الرقابة علـى            ساعة احلسم العسكري، كانت م    
  .املدن اليت كانت معنية بالدفاع عنها

  
وسيطر احلذر املتبـادل   . ويف ذلك احلني، كانت احلكومة وهيئة األركان العامة فريسة ألزمة معنوية خطرة           

ووصل فقدان الثقة يف باتسيتا إىل ). الثوار(داخل صفوفها، واستعد كل واحد للهرب أو االنضمام إىل العدو 
درجة أن السفري القوي للواليات املتحدة األمريكية كان يفاوض املعارضة السياسية، ويبحث عـن بـديل      

  .حمافظ، عندما غادر باتسيتا البالد مسرعاً مع جنراالته ووزرائه الرئيسيني
  

ولقـد  . لسري املديين وحركة املقاومة املدنيةويهمل هذا امللخص للثورة الكوبية، الدور الذي لعبه التنظيم ا     
ولقد كان دوراً كبرياً، . والتظاهرات وأعمال املقاومة املدنيةكان دوراً كبرياً، استطاع بواسطة اإلضطرابات     

استطاع بواسطة االضطرابات والتظاهرات وأعمال التخريب والدعاية، هدم سلطة احلكومة، والنيل مـن             
  .لة بدوا قادرة على االستمرار يف توجيه االقتصاد أو حىت على البقاءاهليبة اليت مل تكن الدو
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ومع ذلك، فإن العمل احلاسم مت على يد العصابات، اليت خاضت حرب استرتاف، وقضت املناطق الريفية،                
  .ووسعت املناطق احملررة، وحشرت اجليش النظامي يف ثكناته

  
ري، اليت مت ريبها من الواليات املتحد، فإن كافة األسـلحة  وباستثناء بضع مئات األسلحة ذات العيار الصغ    

.  ألف ثائر، قد مت االستيالء عليها من جند باتسيتا تباعاً، وبكميات صغرية يف كل مـرة                ١٥اليت جتهز ا    
إىل وقوع دبابات ومدفعني يف أيدي الثوار كما أدى         ) األورينت  ( وأدى االستيالء على سانتياغو عاصمة      

  .إىل امداد الثوار بوسائل ملواجهة األفواج اليت بقيت لديها إرادة القتال) الس فيغاس ( الثكنات يف استسالم 
  

كمـا  ) هافانـا  ( لكن يف هذه اللحظة، هرب باتسيتا، وأدى إضراب عام إىل سيطرة الثوار على العاصمة      
نـضمت البحريـة إىل     دون أن تطلق رصاصة واحدة، وا     ) كولومبيا  ( ستسلمت احلامية الضخمة ملعسكر     

  .الثورة، وانتهت احلرب
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  الفصل الرابع
  

  احلرب الطويلة األمد 
  )التجربة الصينية(
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  – القوى الشعبية ضد اجليوش النظامية –احلرب الطويل األمد 
   أقوال ماوتسي تونغ عن–ثائر العصابات يقوم بدور املبشر 

  . دروس من الصني–حرب العصابات 
  

وال تنبت بذور الثورة إال ببطء، وتنتشر اجلذور بصمت حتت السطح،           .  الطويلة بالضرورة  احلروب الثورية 
  .ومن مث يطول ساق القمح فجأة، ويصبح الثوار يف كل مكان. وملدة طويلة قبل ظهور النبتة األوىل

  
وضـوع  ففي امل . كثرياً ما يقال بأن حرب العصابات هي حرب استرتاف، وليس هذا التعبري صحيحاً متاماً             
  .تفتيت مثلما فيه من هدم، وختترق النبتات الشقوق يف بناء خنر، وتنتهي بأن جتعله ينفجر

  
وتبقى احلكومة خاضعة يف اال السياسي لضغط دائم، سببه اتساع النفقات، والوساوس الناشئة عن محلة               

 هذا؟ ماذا تنتظرون لتصفوا     مىت ينتهي كل  : القمع، واجللبة الدائمة من املعارضة واملصارف، وعامل األعمال       
  ذلك؟

  
واملظهر اآلخر واألكثـر    . لقد حتدثنا عن االسترتاف االقتصادي، الذي يشكل التخريب واحداً من أشكاله          

وال تستطيع أية أمة صغرية، كما ال تستطيع . أمهية، هو فقدان اهليبة، الذي يتحمله بلد يف حالة حرب أهلية      
ا االسترتاف، إىل أجل غري مسمى، على حني يستطيع الثوار ذلك إىل            بعض األمم الكربى، الصمود أمام هذ     

  .ما ال اية
  

وليس للثوار أي مصلحة مالية، وليس يف صفوفهم معارضة، وليس لديهم مشاكل اقتصادية ال ميكن حلها                
كانية لذا فليس لديهم ما يفقدونه، بل لديهم أم      . عن طريق اتساع احلرب واالستيالء على ما هم حباجة إليه         

  .كسب كل شيء مبتابعة الصراع، كما أم لن يرحبوا شيئاً وسيخسرون كل شيء، إذا ما ختلوا عن الصراع
  

ومل يـر   . ففي كوبا، كما رأينا يف الفصل املاضي، اارت حكومة باتسيتا قبل املواجهة العسكرية احلقيقية             
 أي االنتفاضة   – االضراب العام يف هافانا      اجليش سبباً ملتابعة النصال بعد هرب قادته، فاستسلم يف حني أن          

 جعل العسكريني يفهمون بأنه مل يعد هلذا الصراع معىن وبعد فرار باتسيتا، كانت احلكومة               –الشعبية فيها   
  .الثورية وحدها قادرة على احللول مكانه

  
وية يف حرب   واملثال منوذجي للبلدان نصف املستعمرة، حيث ميكن للثورة أن تتحقق بدون خوض حتربة دم             

أن ختلق حرب العصابات ) إذا مل تتدخل الدولة املستعمرة ( ويف مثل هذا النوع من البلدان، يكفي . حقيقية
ألا مل تعد قادرة على حفظ النظام أو تـأمني الفائـدة   ( الشروط اليت تنهار فيها احلكومة وتفقد اعتبارها      
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، )درة على حفظ النظام أو تأمني الفائدة ملالكي الوطن          ألا مل تعد قا   ( ، فتسقط اعتبارها    )ملالكي الوطن   
وتدخل كل الدول التابعة للواليات . فتسقط تلقائياً بسبب فقدان الدعم، ويسد الثوار عدا الفراغ السياسي

املتحدة يف أمريكا الوسطى، ومعظم مجهوريات أمريكا اجلنوبية، التابعة ألمريكا اقتصادياً وسياسياً، يف نفس     
وتستطيع . أن ألمريكا اقتصادياً وسياسياً، يف نفس فئة كوباوتستطيع حكومات البلدان املذكورة . ة كوبافش

لذا كانـت   . لك١حكومات البلدان املذكورة أن تقرأ قدرها على احلائط الكويب، كما تستطيع واشنطن             
فإذا ما انتشرت، ويبدو    . عدوىطوال ستة أعوام، لعزل كوبا، ومنع انتشار ال       اجلهود شبه اهلستريية املبذولة     

أن ذلك قد حدث بقدر معني، فإن الظواهر نفسها ستحدث، إال إذا تدخلت الواليات املتحدة عـسكرياً،           
  .فقد نرى أمريكا الالتينية وقد حتولت وقد حتولت إىل فيتنام: ولكن التدخل سيخلق موقفاً جديداً متاماً

  
وهنا أيضاً ميكن للحل السياسي     . روبية، فهي تدخل يف فئة أخرى     أما املستعمرات اليت حتتفظ ا القوى األو      

بيد أن القضية يف املستعمرات ال تتعلق بتجريد الدولة االستعمارية أو حكومتـها  . أن مينع العمل العسكري  
وتقدم لنا قربص مثاالً جيداً عـن انتفاضـة   . من اعتبارمها، بل تتعلق بتجريد االستعمار من مكاسبه وهيبته 

 فقط ألن اإلرهاب والتخريب والفوضى الدائمة قد انتهت بأن جعلت اجلزيرة، ال تقدم أي مكاسب، جنمت
ومربكة النكلترا، سياسياً، ولقد ذهب االنكليز منها، ليس ألم طردوا، بل ألنه مل تعد هلم مصلحة مـن                  

  .البقاء فيها
  

وتـشكل الـصني   . نهاية فوق ساحة املعركةوتتضمن الفئة الثالثة، احلروب الثورية اليت جيب أن تربح يف ال    
فلقد كانت املخرب الذي صيغت فيه املبادئ املطبقة حالياً، ويف كل املناطق            الفئة،  النموذج الكالسيكي هلذه    

  .النامية من العامل
  

وباألصح ميكن للقـوى    . تستطيع القوى الثورية قهر اجليوس النظامية، هذا هو الدرس الذي قدمته الصني           
أن تصبح جيوشاً، حمولة بذلك حرب العصابات إىل حرب حركة، حيث تكون هلا األفضلية علـى                الثورية  

  .اجليوش النظامية املثقلة باألسلحة احلديثة
  

كيف ميكن ألمة غري صناعية أن تقهر أمة صناعية؟ هذه هي املعضلة اليت فرضت على ماوتسي تونغ كمـا                   
  .إنه حرب العصابات: بقى اجلواب واحداً لكل الثوراتوي. قال كاتزنباخ، معاون وزير اخلارجي السابق

  
لكنه بـدل   . ويرى كاتزنباخ، أن، ماو قد حل املعضلة، بتطبيق النظرية العامة للحرب على حالته اخلاصة             

: مكان شارة التشديد اليت توضع عادة على العناصر الرئيسية، فاألمم الصناعية تشدد على العناصر احملسومة              
الـزمن واـال    : على العناصر غري احملسوسة   ن اإلدارية، عدد اجلنود، يف حني شدد ماو         األسلحة، الشؤو 

  .واإلدارة
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ويقول . ومل يكن لديه التسليح الضروري ملواجهة اجليوش اهزة جيداً، فتجنب املعركة متخلياً عن األرض             

القدرة النفسية للشعب الـصيين     : بعمله هذا قايض اال بالزمن، واستعمل الزمن خللق اإلرادة          : كاتزنباخ
  .ملقاومة اهلزمية

  
  .ذلك هو جوهر حرب العصابات

  
ومع أن ماو مل يعبر عن نظريته ذا الشكل، فإن نظريته األصـلية هـي أن التعبئـة                  : ( ويقول كاتزنباخ 

 وبتعبري آخـر، إن . السياسية، ميكن أن حتل حمل التعبئة الصناعية، للوصول إىل نتيجة عسكرية ظـافرة  
 وبالتايل، إذا أمكن جعل السكان بأكملهم       .الذين يقبلون اهلزمية، هم وحدهم ميكن أن يقهروا       

  ).يرفضون فكرة االستسالم، فإن هذه املقاومة ميكن أن تتحول إىل حرب استرتاف ظافرة حتماً 
  

 بـشرياً واسـعاً   إننا بتعبئتنا لكل شعب الوطن، خنلق حبراً: ( إن هذا كله يقودنا إىل تذكر قول ما املشهور     
  ).سيغرق العدو فيه 

  
  :عن عامل الزمن: ويقول كاتزنباخ

  
يعترب مـاو أن النجاح العسكري ينبع من التحويل السياسي، لكن علينا االنتباه إىل أن التحويل يتطلـب     ( 

  ).زمناً 
  
ة تنظـيم  مشكلته العسكرية إذن من تنظيم اال حىت يكسب الزمن، وكانت املشكلة الـسياسي   وتتألف  ( 

الزمن خللق اإلرادة، وأوضحت هذه امليزة شعاراً لقبول التضحيات وأعلى درجات البسالة يف القدرة علـى     
 –ومل تكن املشكلة العسكرية احلقيقية عند ما أن ينهي احلرب بأقصى سـرعة ممكنـة           . حتمل اآلالم جبذل  

مشكلته على العكس كيف يؤمن      بل كانت    –وذلك ما جيذب أنظار املفكرين الغربيني قبل أي شيء آخر           
اضرب ومتلص، قاتـل  : فلقد كان املقصود إذن جتنب احلسم العسكري، ولتحقيق ذلك ). استمرار احلرب   

  .لتبقى حياً، تراجع أمام تقدم عدو مصمم، وأطبق عليه من خلفه كالبحر
  

ارات مـن كتاباتـه     خمت( ولقد صممت جيداً معادلة التخلي عن اال يف سبيل الزمن، لكن ماو ذكر يف               
بأنه ال ميكن أن نكسب شيئاً، ما مل نستعمل الزمن لتحقيق نتائج سياسية، وإليقـاظ الـوعي          ) العسكرية  

  :الثوري وإرادة اجلماهري
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وتنظيمها ومساعدا على إقامة السلطة السياسية ال يقاتل اجليش األمحر من أجل القتال، بل إلثارة اجلاهري ( 

  ).هداف يفقد القتال كل معىن، كما يفقد اجليش األمحر مربر وجوده الثورية وبدون هذه األ
  

وإن هذه احلرب ستولد دروسها ومبادئها     . ويؤمن ماو بأن احلرب الثورية هي اجلامعة اليت يتعلم القوار فيها          
  :اخلاصة

  
لباً ما تفترض مجاهريي، وغا إن طريقتنا الرئيسية أن نتعلم احلرب ذا األسلوب، فاحلرب الثورية مشروع            ( 

وهناك . واستخالص املعرفة من العمل   . هذه احلرب التعلم لغرض الفعل، لكنها تتضمن الفعل لغرض التعلم         
أمـا  . ، إذ ميكن ردمها بـسرعة ٤هوة بني املدين العادي وبني اجلندي، لكنها ليست بعائق كالسور العظيم          

  ).أسلوب الردم فهو املسامهة يف احلرب الثورية 
  

 رمف مستوى الوعي السياسي للشعب، ومـسامهة        –ت ثوار العصابات هو التعبئة السياسية        واجبا وأول
 وتتطلب طبيعة هذا اجلهد فسحة من الزمن، وذلك ما يفسر طول أمد احلرب              –الشعب الفعالة يف النضال     

  :ولكن أقوال ماو تكشف شيئاً آخر. الثورية
  
ة، لكن أيضاً للسماح لنقاط ضعف العدو الداخلية بأن         ال بد من الزم، ليس فقط لتحقيق التعبئة السياسي        ( 

  ).نتفاقم حتت تأثري توتر احلرب 
  

 اليابانية مثالً، كانت اليابان، قوة –ففي احلرب الصينية . ولقد قاهلا يف عدة مناسبات، يف كتاباته العسكرسة
قوات الصني، نـصف    صناعية متتلك ميزة ضخمة، بفضل آلتها احلربية القادرة على كيل ضربات مدمرة ل            

وإذا مل تكن هذه امليزة حامسة بشكل مباشر،        ، االقطاعية، نصف اإلقطاعية، نصف املستعمرة، وغري املصنعة      
  .فإا مل تعوض السلبيات، اليت كان ال بد أن تنكشف خالل احلرب الطويلة

  
 اخلارج، ويف بلد شاسع ومأهول، لتها احلربية يفوكانت اليابان تفتقر إىل املوارد الطبيعية، واملالكات لتعهد آ

ولكن االجتياح أدى بالضرورة إىل     . ولقد شنت احلرب يف الواقع لتاليف هذا العيب       . يف خالل حقبة طويلة   
يف هذه احلالة، كانت احلرب عمالً يائساً، وتناقضاً وضع احملراث فيه أمام            . تفاقم احلاجة إىل املوارد األولية    

   تربح تلك احلرب بسرعة، ومل تمتص الثروات املكتسبة وتستغل بال تأخري؟فماذا حيدث إذا مل. الثريان
  

                                                
  .لصني العظيماملقصود سور ا ٤
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وكان احلل الصيين يتضمن منعها من حتقيق . ومن باب احلاجة، كان على اليابان أن تبحث عن حسم سريع  
هذا احلسم، وذلك بالتملص من كل مواجهة عسكرية، واللجوء إىل أساليب حرب العصابات، والعمـل               

ومبادلة اال الصيين الشاسع مقابل الزمن الالزم يف البداية، إلعطاء نقاط ضعف اليابان الداخلية              املتحرك،  
الفرصة للنمو حتت تأثري حرب طويلة، والضروري بعد ذلك إلعطاء املقاومة القدرة على التنظيم الالزمـني    

  .ملواجهة آلة احلرب اليابانية املنهكة تدرجيياً
  

  :وها هو حتليل ماو
  
قد قادت اليابان احلرب تبعاً لعظم قدرا العسكرية واالقتصادية، ولقوة تنظيمها السياسي، إال أا كانت             ل(

 الكيف، لكنـها    وكانت هذه الدولة عظيمة من حيث     . يف الوقت نفسه متلك إماكانات طبيعية غري كافية       
لعسكرية، واملالية واملاديـة، وال     فاليابان بلد صغري نسبياً، ينقصه الرجال واملوارد ا       . ضعيفة من حيث الكم   

لذا حاول مسؤولوها حل هذه الصعوبة بواسطة احلرب، فكان ال بـد            . يستطيع حتمل حرب طويلة األمد    
وانتهى بأن تكـون بعكـس      . أقصد أن جهدهم حلل الصعوبة قد فاقها      . للنتيجة أن تكون بعكس رغباا    

  )ى بأن أك مواردهم األصلية أقصد أن جهدهم حلل الصعوبة قد فاقها، وانته. رغبام
  

  :وظهرت عيوب أخرى
  

أدت التناقضات الداخلية واخلارجية لإلمربيالية اليابانية، ليس للتورط يف حرب مغامرة فحسب، بـل إىل               
ومن وجهة نظر النمو، مل تعد اليابان بلداً يتقدم، فاحلرب لن جتلب الرخـاء              . تقريب االيار النهائي أيضاً   

ذلك ما أردنـا قولـه   . اا احلاكمة، بل ستؤدي على العكس إىل ايار اإلمربيالية اليابانبة         املقصود من طبق  
إن تلك الصفة الرجعيـة، املقرونـة بالطبيعـة اإلقطاعيـة           ). اليابان  ( بكالمنا عن الصفة الرجعية حلرا      

ىت الدرجة القصوى   كل ذلك سيؤجج ح   . والعسكرتارية لتلك اإلمربيالية، قد أعطتا احلرب مهجيتها اخلاصة       
  .تناقضات الطبقات داخل اليابان، بني اليابان والصني ومعظم الدول األخرى

  
أن تلقى دعماً من البلدان الفاشية، لكن املعارضة العاملية اليت ستصطدم ا ستكون أشد              ميكن لليابان   ( ... 

الدعم، بل ستصل أيضاً إىل اليابان قوة من الدعم، وستتعاظم املعارضة تدرجيياً وستنتهي ليس فقط بإلغاء هذا 
وباخلالصة، إن لدى اليابان ميزة القدرة على شن حرب كربى، ولديها كذلك السلبيات اليت تنجم .. نفسها

عن الصفة الرجعية واهلمجية للحرب اليت ختوضها، ونقص الرجال واملوارد األولية، ولعدم اتساع سـندها               
  ).العاملي 
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ماو بأن النضال الطويل للتحرير الوطين      وقد قال   . اع ميزة اال والزمن واإلرادة    وقد كان للصني أثناء الرت    
قد عرك الشعب الصيين وقواه، وخلقت املكاسب االجتماعية السياسية إرادة قادرة على تفجـري أعظـك                

  .التضحيات، واملقاومة ملدة طويلة من الزمن
  
اً ذا مساحة شاسعة، وموارد هائلة، وعدداً كبرياً مـن          وعلى العكس من اليابان، كانت الصني بلداً كبري       ( 

  ).السكان، ووفرة يف اجلنود، وقادراً على خوض حرب طويلة جداً 
  

واإلرادة . لقد كانت ميزات الصني تتمثل يف اال للمناورة، واألعداد الوفرية، واملـساعدةالعاملية الفعالـة             
 ب اليت دفعت الصني للمراوغة إىل االبتعاد عـن احلـسم          وكانت هذه امليزات أيضاً السب    . ملقاومة العدوان 

  .السريع، لصاحل حرب طويلة تتضاءل فيها ميزات اليابان
  

وعند حتليـل مـاو     . نغ بعد ذلك  الكومنتا) أسياد احلرب   ( ولقد حدثت املبادئ نفسها مسة الصراع ضد        
مثل الرتاعات بـني    : املستوياتللموقف، الحظ التناقضات والرتاعات على املصاحل اليت تتقدم على خمتلف           

القوى االمربيالية الساعية إىل السيطرة على الصني، والرتاعات بني الطبقات الصينية احلاكمة، أو املوجـودة       
  .بني هذه الطبقات ومجوع الشعب

  
  .واحلكومة الوطنية يزيد من عبء الضرائب) أسياد احلرب ( أن الرتاع بني  .١
راضي على ب مبالغ أشد كرباً من الفالحني، فتزيد من حقدهم           إن زيادة الضرائب جترب مالك األ      .٢

 .ضد هؤالء
إن ختلف الصناعة الصينية بالنسبة إىل األجنبية واالمتيازات األجنبية يف الصني تسبب استغالالً بشعاً  .٣

 .لليد العاملة الصينية وتغرس أسفيناً بني الشغيلة والبورجوازية
 القوة الشرائية اليت متلكها اجلماهري العماليـة والفالحيـة،          بسبب تدفق السلع األجنبية، ونقصان     .٤

وألن احلكومة الرجعية   . وازدياد الضرائب، بتزايد عدد املفلسني من صناع السلع الصينية وبائعها         
قد زادت عدد جيوشها إىل حد بعيد، ووسعت احلرب باستمرار، رغم فقدان املؤن واألموال، فإن            

وبسبب زيادة الضرائب واإلجيارات والفوائد املطلوبـة    . نات دائمة مجوع اجلنود تتعرض إىل حرما    
من قبل مالك األراضيي نتيجة ويالت احلرب، يسيطر اجلوع واللصوصية يف كل مكـان، وجتـد    

وتفتقر املدارس للمال وخيشى كثري     . اجلماهري الفالحية وفقراء املدن صعوبة يف احلفاظ على البقاء        
م، ونظراً لتخلف اإلنتاج، فإن الكثري من محلة الشهادات مل يعد هلم            من الطلبة من انقطاع دراسته    
 .أي أمل باحلصول على عمل

  
  :والنتيجة
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عندما نفهم كل هذه التناقضات، ميكن أن نرى أي موقف وأية فوضى كانت الصني فيها، كما ميكن أن                  ( 

إن أكوام . تميـ وسيأيت عما قريب احلرب ومالك األراضي، أمر حنرى أيضاً أن املد ضد اإلمربيالية وأسياد    
تكفي شرارة  : ويقول املثل . احلطب اجلاف منتشرة يف الصني بأكملها، ولن تلبث هذه األكوام، أن تلتهب           

فيكفي أن نالحـظ االضـطرابات    . وذلك ينطبق متاماً على املوقف القائم     . واحدة إلشعال حريق يف الغابة    
اجلنود، وتظاهرات الطلبة، لنفهم بأن هذه الشرارة ستأيت سريعاً اللعمالية، وانتفاضات الفالحني، وعصيانات 

  ).لتشعل حريق الغابة 
  

بعناية عدة مراحل من النمو، ويـشدد       ) ماو  ( ويف نظريته عن حرب العصابات الداخلني واألجانب، مييز         
  ):الدفاع االستراتيجية ( خاصة على األوىل منها واليت يسميها مرحلة 

  
لذا يسمح  . حلة عدة أشهر، وليس لألرض يف البداية أي أمهية، واالسترتاف هو كل شيء            قد ندوم هذه املر   

ويتخلى ثوار العصابات عن األرض، ويكتفون بعمليات   . للعدو بأن ينتشر كما يشاء، بل يشجع على ذلك        
  .اإلزعاج عاملني دوماً على املؤخرات، دون أن يقدموا للعدو جبهة مستمرة يف أي مكان

  
ويتميز نـشاطه   . ه املرحلة، يشن العدو هجوماً استراتيجياً يستهدف القضاء على ثوار العصابات          خالل هذ 

مبجموعة من أعمال التطويق واإلبادة، اليت تتضمن احتالل اقليم وتنظيفه مساحة بعد أخرى من الطـاعون            
  .الذي سببه األنصار

  
بالنسبة إىل  ) منطقة مؤخرة   (  الوطن إىل    إذ يتحول جزء فأكرب من أرض     : ويطرح هذا اجلهد تناقضاً ضمنياً    

من مناطق النشاط وتطوق قوى القمع كثرياً     . وهنا حتقق حرب العصابات أفضل تأثرياا     . اجلنود احلكوميني 
 لكنها تتطوق يف الوقت نفسه من قبل توار العصابات، الذين يـستطيعون             – دون أن تتمكن من إيقافه       –

وتتوسـع  . أين اجلبهة؟ إا غري موجـودة     .  ما ال ينطبق على اجليش     لك١اإلفالت من الطوق باالنتشار و    
حتركات الرجال واملعدات، وتصبح أكثر كلفة، ومتتد خطوط االتصاالت وتصبح أشد حـساسية عرضـة    

ويقدم اجليش بانتشاره أهدافاً أكثر عدداً، وميكن ضرا بسهولة، ويزيد مصادر األسلحة والذحرية             . للقطع
  .صاربالنسة إىل األن

  
وتتضمن هذه . وال تتغري استراتيجية ثوار العصابات خالل هذه املرحلة، لكن التكتيك خيتلف بتباين املواقف       

االستراتيجية إجبار العدو على االمتداد ما أمكن، وعلى إزعاجه يف كل نقاط ضعف خطوطـه، وعلـى                 
  . الوحدات الصغرية واحدة تلو األخرى– وليس فقط هزمية –التجمع، لتصفية 
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  :إن تكتيكنا هو تكتيك حرب العصابات وأهدافه الرئيسية هي: ( يقول ماو
  

  تقسيم قواتنا الستنهاض اجلماهري، وتركيزها للعمل ضد العدو .١
 .إذا تقدم العدو فإننا نتراجع، وإذا خيم نناوش، وإذا تعب اجم، وإذا انسحب نطارد .٢
ا عدو قوي، فإننا نتسلل على أجنابه لنصل توسيع مناطق القواعد، والتقدم مبوجات، وعندما يهامجن .٣

 .إىل مؤخرته
 .إثارة أكرب كتلة مجاهريية ممكنة، يف أقصر وقت ممكن، وبأفضل الوسائل املمكنة .٤

  
 رمي الشباك، فيجب أن تستطيع يف كل حلظة قذف الشبكة أو سحبها، إننا ننشرها –ويعادل هذه التكتيك 

  ).ضيقها لنمسك بالعدو على أوسع نطاق ممكن، لنكسب اجلماهري، ون
  

وينتشر ثوار العصابات للقيام بالتوجيه الـسياسي،       . ونرمي الشبكة يف املناطق حيث تكون املقاومة ضعيفة       
قواعد قد تنتشر، أو تتقلص، بل قد تترك        . وحتسني االقتصاد الداخلي للحركة الثورية، وإقامة قواعد خلفية       

  .من حلظة ألخرى
  

 مبعدل اثنني أو    – كما يقول ماو     –ويتركز رجال العصابات    . ملقاومة قوية وتسحب الشبكة عندما تكون ا    
  .ثالثة أو أربعة أو ستة ضد واحد، ويركزون جهدهم على نقطة معادية ضعيفة

  
الذي يتضمن انقـضاضاً    ) اخلمس دقائق   (  على العكس هجوم     وولقد تصور ما  . وال تدوم املعارك طويالً   

فاً، وانسحاباً سريعاً وبنفس الدرجة من الفجائية، بعد أن يسبب اهلجوم أكـرب             مفاجئاً، وقتاالً قصرياً، عني   
إا عكس . ضرر، ويؤمن االستيالء على أكرب عدد ممكن من األسلحة، ولكن دون أن يكون هناك أي تأخر

يـاً،  جيعل من كل معركة اختياراً تكنولوج     فاجليش املدعوم بصناعة قوية، يستطيع أن       . االستراتيجية الغربية 
لكن العصابات ال تستطيع االعتماد     . حيث يؤدي تفوق التسلح واللوجيستيك يف النهاية إىل حتقيق النجاح         

وعليها أن تقطع االشتباك قبل أن تتمكن األسلحة        . إال على السرعة، وميزة املوقع، والتفوق العددي احمللي       
  .الثقيلة من التدخل

  
ويقفز، ويعاود الوخز، ويتحنب حبذق القائمة الـساعية إىل         فهو خيز،   . تلك هي كما قلنا حرب الربغوث     

إنه ال يستهدف قتل خصمه، بل إاكه، واحلصول على الغذاء منه، وإزعاجه، وإثارته، ومنعه من               . سحقه
إن ما يبدأ وكأنه . الراحة، وإتالف أعصابه، ومعنوياته، ولتحقيق ذلك ال بد من الزمن، الالزم أيضاً للتكاثر 

، جيب أن يصبح وبائياً، عن طريق تقارب املناطق املهامجة واندماجها، وكأا بقع حرب علـى                عدوى حملية 
  .ورق النشاف
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عندما تتأكد احلكومة بأا لن تستطيع القضاء        تقوم هدنة،    – مرحلة التوازن    –ثانية  الرحلة  املويف خالل   

وال يـستطيع ثـوار   .  اهلجمات اجلديدةباحتوائها، ريثما حتضر  فتكتفي عندها وقتياًعلى ثوار العصابات،  
العصابات القضاء على اجليش، فيتابعون، إزعاجه، مستفيدين من اجلمود العسكري لتنمية قواعدهم الثورية، 
وقضم املناطق املرتوعة السالح اليت حتيط بكل منطقة حمررة، وحتسني تنظيم اإلمداد والتمـوين ومـشاغل                

عب، وشن حرب الدعاية، وإضرام الرتاعات الداخلية اليت يعاين منها تصليح األسلحة، وتشديد حتريضهم للش
  .املعسكر اآلخر بالضرورة، نظراً ألن اية الرتاع تتباعد أمامه أكثر فأكثر

  
املرحلة الثالثة، مرحلة اهلجوم الثوري العام، عدما تصل القوى املتواجهة إىل التوازن، فيأخـذ ثـوار                وتبدأ  

فيهامجون بدالً من اللجوء    .  ويعملون منذئذ كجنود قادرين على شن معارك نظامية        العصابات زمام املبادر،  
إىل التملص، مركزين على نقاط العدو األشد حساسية وضعفاً، وال ينتشرون، فإذا حوصروا عند التعرض               

  . رمبا بتغطية عمل تشتييت يتم يف مكان آخر–للتطويق، فإم حياولون اختراق الطوق بالقوة 
  

لتكتيكهم القدمي تارة واجلديد تارة أخرى، إىل النجاحل يف قطع خطوط           ي تصرفهم هذا، واستخدامهم     ويؤد
املواصالت، وبتطويق املفارز املعادية وتدمريها واحدة تلو أخرى، وحيتلون بدورهم أقاليم شاسعة، ويوسعون 

لصغرية دافعني اجليش املعادي إىل     قواعدهم، وجيعلون العدو عاجزاً عن البقاءيف األرياف، مث يهامجون املدن ا          
  .نقاطه املدينية القوية، اليت ميكن القضاء عليها بالتتابع

  
تزداد حاالت اهلرب عندما يكون     ( وبقدر ما تتقلص القوة البشرية املعادية، بسبب األسر واإلبادة واهلرب،           

 –دبابـات ومـدافع    –لة  يكتسب الثوار أسلحة ثقيوحدات من السكان احمللينييف جيش العدو املستعمر  
تسمح هلم مبهامجة مواضع ذات قوة أعظم، إىل أن تؤدي هجمات الثوار، املدعومة باالنتفاضة الشعبية، إىل                

  .استسالم اجليش وايار احلكومة
  

ô ô ô  
  

كلما ازداد ما يتوجب عليه الدفاع عنه، ومـا         كلما احتل العدو أرضاً     : يتبني يف كل هذا السياق مبدأ هو      
ومن جهة أخرى، كلما قاتل رجل العصابات وجنح، ازداد حـصوله علـى       .  من أهداف للهجمات   يقدمه

 وهكذا فإن أهـداف احلكومـة وأهـداف     .وسائل القتال والنجاح من األسلحة، واملقاتني واملوارد املادية       
ه، ويف حني فالعسكري يسعى إىل انتهاء احلرب بأسرع ما ميكن بغية حتديد خسائر . االنتفاضة متناقضة كلياً  

  .يسعى الثائر إىل إطالة أمد احلرب، ألن اال أمامه مفتوح لكسب كل شيء
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. طيع حتقيق أهدافها بني يوم وليلة، وال حىت يف فترة زمنية حمددة مـسبقاً             ومن املؤكد أن االنتفاضة ال تست     
ل ميكن أن تقع، وأن ، وهي أن املراحل قد تتشابك، وأن حاالت الفش)ماو ( وهناك نقطة أساسية يف نظرية 

  .تضطر وحدات للتحول من جديد إىل عصابات، وأن تتناقل األيدي بعض األقاليم عدو مرات
  

وتأخذ نشاطات العصابات، على اخلارطة يف البداية، شكل نقاط، ومترب هذه النقاط شيئاً فشيئاً لتصبح بقعاً، 
إن التلوين ال يتقدم    : لكن فلننتبه . لوطنمث يتصل بعضها مع البعض اآلخر لتغطي باللون األمحر كل أرض ا           

  قرى حنو املناطق املزروعة، مث إىل من الشرق إىل الغرب، أو من اجلنوب إىل الشمال، بل من اجلبال والغابات
هذه املناطق، مث إىل املدن على طول الطرقات الكربى، دون أن يطغى على هـذه املـدن، إال يف املرحلـة              

  .النهائية
  

اق بوضوح، يف احلرب اليت شنها الشيوعيون على قوات تشانغ كاي تشيك الوطنية، بعـد            ويبدو هذا السي  
 ألفاً بني قتيل وجريح، ومليوناً ٦٤٠ودامت احلملة سبعة عشر شهراً وفقد الوطنيون،      . احلرب العاملية الثانية  
  :خمتلف نقاط استراتيجية كما يلي) ماو ( ويوضح . ومخسني ألف أسري

)  
  . لقوى العدوة املشتتة واملعزولة، مث القوى امعةأوالً مهامجة ا .١
 .االستيالء أوالً على املدن الصغرية واملتوسطة، مع مناطقها الريفية، مث االستيالء على املدن الكربى .٢
فاحتالل مدينة أو   . اهلدف الرئيسي، هو تدمري قوات العدو، وليس االستيالء على مدينة أو مكان            .٣

 .، وميكن أن تتناقل األيدي املدينة أو املكان عدة مرات عدوٍةمكان ينجم عن تدمري قوات
مبعدل اثنني، ثالثة، أربعة، وحىت ( يف كل معركة، علينا أن نركز القوى اليت تتمتع بالتفوق املطلق        .٤

. ، ونطوق العدو متاماً، ونبيده كلياً، دون أن نسمح ألحـد بـاهلرب            )مخسة أو ستة ضد واحد      
طريقة تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي، مع هجوم على جمنبة أو ونستعمل يف بعض الظروف 

جمنبتني، بغية تدمري جزء من قوات العدو، وإحلاق اهلزمية باجلزء اآلخر، حىت نـستطيع االنتقـال                
وأن حناول جننب معارك االسترتاف اليت نفقد فيها        . بسرعة إىل نقطة أخرى، لسحق قوات أخرى      

وذا الشكل ولو كنا أقل من العدو عدداً بـشكل          . فيها متعادلني أكثر مما نكسب أو اليت خنرج       
وسنتوصل مع الـزمن لنـصبح      . عام، وميكننا أن نتفوق يف محلة معينة، وأن حنقق بالتايل انتصاراً          

 .، فنكنس عندها العدو)بشكل عام وليس حملياً ( متفوقني عددياً 
ذا كنا واثقني من كسبها، وأن نبذل كل        أال نشن معركة بال حتضري، وأال نشتبك يف معركة إال إ           .٥

 .جهودنا من أجل االستعداد لكل معركة، وحىت نضمن الظفر يف الشروط املتوافرة
 الشجاعة يف الصراع، بال أي خوف من التضحيات أو التعب، –أن نستغل متاماً طريقتنا يف القتال  .٦

 ).جوء إىل الراحة بينها قصرية متالحقة، دون اللويقصد به فوضى معارك ( والقتال املستمر 
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حماولة إبادة العدو عندما يكون متحركاً، دون أن مل يف الوقت نفسه تكتيك مهامجة املوقـع،                 .٧
 .وانتزاع النقاط القوية واملدن

وتشكل . أن نعيد تكوين قوانا بكل ما نغنمه من أسلحة وباجلزء األعظم من أفراد العدو األسرى               .٨
 .ل واملعداتاجلبهة موردنا الرئيسي من الرجا

وجيب أن تكـون هـذه      . اإلفادة من الفواصل بني احلمالت، إلراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم         .٩
الفواصل قصرية إىل حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به، ملنع العدو من احلـصول علـى         

 )فواصل مماثلة 
  

 يتصادم بعضها مباشـرة مـع العقيـدة    لكن علينا اإلشارة إىل نقاط هامة،. قد يبدو كثري من ذلك بديهياً     
  .العسكرية التقليدية

  
l      ا الثوار ـا  ) يف املرحلة النهائية (   مع أن احلرب املتحركة اليت يقومتشابه حرب القوات النظامية، فإ

. تبىن على استراتيجية حرب العصابات، وتسعى إىل أهداف خمتلفة، إىل حد ما عن أهداف احلرب النظامية               
يندفعون من املناطق الريفية حنو التجمعات السكنية مث حنو التجمعات السكنية مث حنو املدن، وهـم                فالثوار  

وخيتلف تصرفهم هذا كلياً عن االستراتيجية الغربية . حيتلون املرتفعات واألحراج قبل أن يستولوا على الطرق
وال ) ت التجمعات السكنية الكربى مراكز صناعية، عقد املواصال( اليت تسعى أوالً إىل مسك النقاط القوية 

وليست النقاط القوية مما يهم الثوار، بل األرض اليت ال يستطيع العدو منازعتها         . تنظف األرياف إال متأخرة   
وهكذا فالتسلسل .. عليها، دون أن يتعارض مع مبادئه، أي دون أن ميدد خطوطه، ويضعف قوته اهلجومية            

  .دنعند الثوار هو األرياف أوالً مث امل
  
l                يشكل جيش العدو عادة املصدر الرئيسي للذخرية، كما يشكل يف الصني مصدر القوة البشرية للثوار .

فاجلنود الصينيون اندون إلزامياً، كانوا يتقاضون أجوراً قليلة أو معدومة، وكانوا غالباً سـيئي التغذيـة                
حرجاً يف جتنيد اخلارجني عن ) ماو ( مل جيد و. وهم أيضاً من الفالحني، وكان توقع فرارهم سهالً . واللباس
ويعيـشون يف الـشروط     ) أسياد احلرب   ( فقد كان هلم نفس منشأ جنود اجليش الوطين وجنود          . القانون

كان يعتقد بأن الفالحني الذين     ) ماو  ( وال شك أن    . نفسها، وينخرطون بسهولة يف سبيل القضية الشعبية      
أما عن التمـوين،  . و أكثر قابلية لالخنراط يف الثورة من اآلخرين    حصلوا على بعض التدريب العسكري، ه     

فإن مبدأ حروب العصابات كلها، صينية كانت أم ال، هو أن العدو يشكل املصدر الرئيـسي لألسـلحة                  
األيـدي، ومـن مث تتنـاقص املـشكلة     والذخائر ذلك ألن الذخرية ذات العيار املناسب تكون يف متناول  

فخطوط التموين العدوة تغذي املعسكرين، وختدم الثوار بشكل أفضل         . شكالً بسيطاً اللوجستيكية، وتأخذ   
  .يف بعض األحيان
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فالدفاع االستراتيجي ملاو . إن استراتيجية حرب العصابات ديناميكية، فلها أهداف عسكرية وسياسية إجيابية
ملؤخرة جليش عادي، فإا تسعى     أما عمليات اإلزعاج، اليت تشبه عمليات ا      . دفاع مبين على اهلجوم الدائم    

إىل غاية خمتلفة، وتستهدف إاك العدو، وإجباره على متديد خطوطه إىل أقصاها، حىت ميكـن مهامجتـه                 
  .منعزالً

  
ومبا أنه ال ميلك    . يستطيع الثوار العصابات أخذ زمام املبادرة، إذا تذكروا نقاط ضعف العدو          ( ويقول ماو   

ومبا أنه أجنيب ومهجي، فـإن      . الثوار أن يعملوا على مساحات شاسعة      بوسع   أعداداً كافية من اجلنود، فإن    
  ).بإمكان الثوار اكتساب ثقة املاليني من مواطنيهم 

  
لكـن قـد تأخـذ      . تنطبق على الصني بشكل خاص    لقد كان يتحدث عن اليابانيني، ويؤكد بأن مبادئه         

  ).املعتدين املستغلني ( بكلميت )  واهلمجيني األجانب( الكلمات معىن أكثر تعميماً، إذا استبدلنا كلميت 
  

ففي تكتيك حرب العصابات تظاهروا بالقدوم من الشرق عندما امجوا من الغرب، جتنبـوا   : ( ويقول ماو 
  .القوي وهامجوا الضعيف، هامجوا، انسحبوا، وجهوا ضربة مذهلة، وحاولوا احلصول على حسم خاطف

  
ن مل يكن هلا هدف سياسي، أو كان هذا اهلدف ال يتطابق مع تطلعات حرب العصابات إىل الفشل، إومآل 

  .فحرب العصابات إذن سياسية يف جوهرها. الشعب أو ال يستطيع اكتساب تعاطفه وتعاونه ومشاركته
  

ومن جهة أخرى، ويف حرب ذات طبيعية مضادة للثورة، تكون أساليب حرب العصابات يف غري حملها، ألن 
 أصالً من اجلماهري وتتلقى منها الدعم، وال ميكن أن تتواجد وتدهر إال بفضل تعاطفها حرب العصابات تنبع

  . )وتعاوا
  

إن القواعد املعطاة من قبل ماو ذات صفة بالغية، وهي يف الغالب أقل وضوحاً مما نرغب، وتترك كثرياً من                   
وال تشكل . نظاماً لتعليم الثواروجيب أن نتذكر بأن كتاباته هي مراجع سياسية وليست . األسئلة بال جواب

كتاباته سوى أجبدية حرب العصابات، ولكن دراسة محالته، اليت انتهت زمية جيش يضم ثالثة ماليـني                
تعلمنا كثرياً من األشياء املمكن استعماهلا ) أكرب جيش عرفته الصني حىت ذلك احلني ( وسبعمائة ألف رجل   

:  صناعة، ولكنها متتلك املقومات األساسية للحرب الثورية أال وهييف بالد مثل الصني، ال متتلك أسلحة أو   
  .اال والزمن واإلرادة
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  الفصل اخلامس
   

  املقاومة ضد الفرنسيني يف اهلند الصينية 
  )التجربة الفيتنامية (  
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   استراتيجية وتكتيك–احلرب االستعمارية والتجربة الفرنسية 
  يتمينة يف اهلند الصينية كيف انتصر الفي–فونغوين جياب 

  
  ، املبينة من قبل ماوتسي تونغ، على مستعمرات الدول العظمى؟)قوانني احلرب الثورية ( كيف طُبقت 

  
. ، ومل خيسر أي شعب حرباً شنها على االستعارفمنذ اية احلرب العاملية الثانية . لقد سجل التاريخ النتيجة    

  ).اءات ظاهرية، وسنتحدث عنهما يف الفصول التالة ال تشكل ماليزيا والفلبيني إال استثن( 
  

. ففي أكثر احلاالت مالءمة، سلمت القوة االستعمارية سلطتها يف الوقت املناسب، منحنية أمام رياح التاريخ
غـرب، أو  ملإال باالرهاب والفوضى املدنية، كما يف قربص وا     ويف احلاالت األخرى، مل يكتسب االستقالل       

  .ا يف اجلزائر واهلند الصينية بقوة السالح، كم
  

أمهية خاصة متاماً، إذ جند فيه املثل املزدوج حلرب النضال الذي جرى ضد الفرنسيني يف اهلند الصينية         ويقدم  
، وأُديـرت   )على عكس االنتفاضة اليت تؤدي إىل احلل السياسي         ( ثورية استمرت حىت احلسم العسكري      

  :باخبقول كاتزن). ماو ( بوعي حسب تعاليم 
  
مرحلة تلو أخرى، مع ) تعاليم ماو ( إن احلرب اليت شنها الفييتمينة يف اهلند الصينية الشمالية، اتبعتالتعاليم ( 

  ).أن فدا ادعوا بأم حسنوا العقيدة القتالية 
  

كان هوشي مينه ( ، يف اللحظة اليت محل فيها هوشي منه السالح ضد الفرنسني  ١٩٤٦لقد دامت من العام     
الذي قسمت ، العام ١٩٥٤وحىت عام ) الواقع يسيطر عملياً على فيتنام لعام مضى، منذ استسالم اليابان يف 

ديان بيان  ( ، يف مؤمتر جنيف العـاملي، بعد سقوط موقع         ١٧فيه البالد إىل جزئني، يفصلهما خط العرض        
  .احلصني) فو 
  

ان هزمية كاملة للفرنـسيني، حـددت ايـة       وإن مل يكن هذا االنتصار كامالً لشيوعي الفييتنمية، فقد ك         
لقد بقيت الكتلة الرئيسية للقوات الفرنسية املؤلفة من مخسمائة ألف رجل سليمة . سيطرم يف اهلند الصينية

، لكن معنوياا كانت حمطمة، ومل يستر ) سنوات ٨ ألف قتيل وجريح يف خالل ١١٢( من الناحية العملية 
سلحة الفرنسية عانت هزمية مهنية، من قبل ما كان معترباً مبثابة جيش حملـي،              احلل السياسي حقيقة أن األ    

  .ميكن سحقه يف أقل من عشرة أسابيع
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ويف خالل تلك السنوات الثماين، أضحى ما كان يف البدء عصابات تقوم بعملياا على مستوى سـرية أو             
ة، وقادر على جماـة أفـضل اجلنـد    فصيلة، عبارة عن جيش نظامي، منظم يف فرق متتلك املدفعية اخلفيف          

ومع أن هذا اجليش قد قاتل خالل املرحلة األخرية، وهي مرحلة اهلجوم االستراتيجية احملددة من              . الفرنسيني
  .، فإن اجلزء األعظم من احلملة الطويلة كان من عمل حرب العصابات)ماو ( قبل 

  
  : احلرب مستخدماً تعابري ماو نفسهاجياب، بطل ديان بيان فو هذهولقد عرف اجلنرال فونغوين 

  
تتبناه مجاهري بلد ضعيف شيء التجهيز، للصراع ضد جيش          هي شكل النضال الذي    إن حرب العصابات  ( 

ويعتمد ثوار العصابات على    . إنه األسلوب املالئم للثورة   . معتد ميتلك جتهيزاً متفوقاً ومستعمالً تقنية أفضل      
لحة احلديثة، وجتنب العدو عندما يكون األقوى، ومهامجتـه عنـدما           بطولتهم من أجل االنتصار على األس     

يكون األضعف إم يتفوقون أو جيتمعون، السترتافه تارة أخرى، ولكنهم ميتلكون دائماً إرادة القتال يف كل    
غارقاً يف حبر من البشر املسلحني، الذين يهامجون، ويـدمرون          . مكان، حبيث جيد العدو نفسه أينما ذهب      

  ).اته وينهكون قواه معنوي
  

وحلسن حظ قضيته، كان جياب قد متثل احلكمة التطبيقية ملعلمه، وتعلم بالغته وقد كان يدرك ما يقـول                  
  :عندما كتب

  
إذا كان من الواجب االنتشار السترتاف العدو، فإن من الضروري أيضاً تشكيل قوى هامة، يف األوضاع                ( 

وعندما تتراكم النجاحات الصغرية، فإا . من حمددين بغية إبادتهاملالئمة، للحصول على التفوق يف مكان وز
تسترتف جنود العدو تدرجيياً وتزيد عدد قواتنا واهلدف األساسي هو إبادة قوات العدو وعلينا أال نعـرض                 

  ).قوانا للدمار من أجل االحتفاظ بأرض أو احتالهلا 
  

 املستعمر، يكون لآلثار الـسياسية حلـرب        حبت، ففي إطار القتال ضد    إن هذا التعريف للهدف عسكري      
. العصابات وال شك أمهية أقل من أمهيتها يف حالة االنتفاضة ضد حكومة بلد نصف مستعمر، مثل كوبـا               

 األمر بالدفاع ضد جيش أجنيب جيتاح البالد، كما كانت حالة اجليش وكذلك فإن هلا أمهية أقل عندما يتعلق
لكن إذا كان األمر يتعلق بالتأثري على معنويات احلكومة وعلى الـرأي            . يةالفرنسي بعد احلرب العاملية الثان    

العان العاملي، فقد كان للعمل السياسي، املتضمن تعبئة الشعب يف فيتنام نفس األمهية احليوية كما يف كـل        
  :ويعترف بذلك جياب نفسه، فيقول يف معرض احلديث عن السنوات األوىل للحرب. مكان

  
ومل يعترف املكلفون به    . ان هناك ميل بأال نأخذ يف احلسبان كما ينبغي دور العمل السياسي           يف البداية ك  ( 

  ).فوراً، بأن التثقيف السياسي والتوجه االيديولوجي كانا يشكالن املهمة األساسية 
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 تبني اخلطأ، ووجه االنتباه الالزم للمشكلة السياسية األساسية، املتمثلة يف صهر كـل القطاعـات              ( لكن  

لبلد متعدد القوميات، يف النضال ضد التسلط       ) العرقية  ( اإلجتماعية لألمة، وتوحيد كل اموعات اإلتنية       
لقد كتب جياب ) وقد سعى اخلزب لإلمساك بكل الفوضى املالئمة لدفع الشعب يف ذلك الصراع . األجنيب

 لكل القادرة على االحتاد، وذلك    جييب على جبهة االحتاد الوطين أن تكون جتمعاً       : ( ذلك، كما كتب أيضاً   
  ).يتحييد أو جتزئة كل القوى األخرى 

  
لكن هذه الغلطة الفاحشة يف بلد من الفالحني، اكتشفت بـسرعة           . ولقد أمهلت الطبقة الفالحية يف البدء     

  ).األرض ملن يزرعها ( وأصلحت، وأصبح شعار الثورة 
  

 ومبا .عدواً جيب إسقاطهشكل بالنسبة إىل األمة الفيتنامية كانت اإلمربيالية العدوانية ت( : وكتب جياب أيضاً
أن مصاحل هذا العدو قد تالقت منذ زمن بعيد مع مصاحل مالك األرض من اإلطاعيني، فإن الصراع ضده مل                

ومن جهة أخرى، ويف بلد مستعمر ومتخلف كبلدنا، حيـث يـشكل         . يكن منفصالً عن الصراع ضدهم    
ن حرباً ثورية هي يف جوهرها حرب الفالحني بقيادة الطبقة العاملة ومل تكـن   الفالحون أغلبية السكان، فإ   

  ).التعبئة العامة للشعب، وإلىى  حد بعيد، سوى تعبئة اجلماهري الريفية 
  

ولقد دفع الفييتمينة . ومل يكن ممكناً تشكيل جبهة شعبية واسعة، تضم خمتلف الشيع الدينينة، وخاصة البوذية
وكما ذكرنا سابقاً، فإن أنصار هوشي منه كانوا يسيطرون ،  بداية الصراع يف جنويب فيتناممثن ذلك غالياً يف

عملياً على البالد كلها بعد استسالم اليابانيني إال أن فرار الشيع الدينية، كان من األسباب الـيت جعلـت                   
تولت على الكوشنـشني  فيتنام مل تالق أية معارضة، وسرعان ما اس  القوات الفرنسية، اليت نزلت يف جنويب       

  .وعاصمتها سايغون
  

 السبب الذي منع الفرنسيني من مد – أربعون ألف رجل بقيادة اجلنرال لوكري –وقد كان الضعف العددي 
  ).تونكني ( و ) آنام ( سيطرم على األراضي املنخفضة ملقاطعيت 

  
مل خيطط الفرنسييون يف العام      ) : ( شارع بال فرح والفيتناميني   ( يف كتابه   ) برنارد فول   ( ويقول الدكتور   

 إال حلملة استعمارية تقليدية إلعادة الغزو كاحلملة اليت قادها املارشال ليويت يف منطقة القبائل التابعة        ١٩٤٦
  ).لعبد الكرمي اخلطايب يف العشرينات 
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طقة ما، تنطلق منها    ، وتتضمن إقامة نقطة قوية يف من      )بقعة الزيت   ( وكانت الطريقة املختارة، هي املسماة      
لكن ما أزعج لوكلري أنه مل يكن لديه عـدداً  . لتمشيط البلد، واالقتراب من الثوار وإبادته  ) التهدئة  ( قوى  

  .من الشرطة كافياً لتنفيذ هذا التمشيط، مما جعل جممل اخلطة متهافتاً
  

إما كعدو تقليـدي، وإمـا   وتصرف الفرنسييون متاماً كما يتوقع من قوات نظامية، تعامل ثوار العصابات         
  .إبادم واحد إثر آخر) خفيفة سريعة احلركة ( كقطاع طرق تستطيع أرتال طائرة 

  
وقد توغلت مدرعات لوكلري يف العمق، واستولت على الطرق الرئيسية، واملدن املوجودة على مفترقـات               

  . أي مكانالطرق، وقدرت بأا حققت بداية حسنة، بدليل أا مل تلق مقاومة حازمة يف
  

حباجة للطرق، وبأن املراكز ومل يفهم الفرنسيون بأن عدوهم، الذي ال ميتلك املدفعية ووسائل النقل، مل يكن 
  .احملصنة ال تشرف على شيء، ألن عددهم املتحرك ال يتمسك باألرض، وال ينوي الصراع من أجلها

  
ل خفي، عرب األدغال أو مزارع األرز، وكان الفرنسيون يسيطرون على الطرق، وثوار العصابات ميرون بشك

وكان الفرنسيون حيتلون املدن دون أن حيفل أعداؤهم بذلك، وكانوا يسعون    . على بعد مائة متر من الطرق     
وهذا . لإلشراف على األرض عن طريقة إحتالهلا، بينما انصب اهتمام أعدائهم فقط على اكتساب السكان             

فاجليش يقاتل لالستيالء، على األرض والطرق . ية وحرب العصاباتهو التباين اجلوهري بني احلرب التقليد     
واملرتفعات االستراتيجية واملناطق ذات األمهية الرئيسية، يف حني يقاتل ثوار العصابات لتحقيق إشرافهم على 

  .السكان، الذين بدون تعاوم تصبح األرض عدمية الفائدة ملن حيتلها
  

لية ضد عصابات ارمني مما هو ضد العصابات الثورية، كان بوسعه أن            إن تكتيك بقعة الزيت، األكثر فعا     
 –لكن يف الوضع الثوري     . يعطي نتائج يف اهلند الصينية، لو استطاع الفرنسيون أن يكرسوا له قوات أكرب            

 فإن القمع ال ميكن أن يـؤثر إال         –وخاصة عندما جيد اجلند النظاميون أنفسهم يف مواجهة مع ثوار حمليني            
وخالل مثـاين   . إبادة السكان قاطبة  : أال وهي : لياً، وال توجد إال طريقة واحدة ملنع االنتقاضات اجلديدة        حم

بثالثة أمثال اخلسائر الفرنسية، لكنها     ) فول  ( سنوات، كانت خسائر الفيتناميني كبرية، ويقدرها الدكتور        
  ).نظر الفصل السادس ا( أصابت على األرجح املدنيني األبرياء أكثر من ثوار العصابات 

  
 فالبلد شاسع، والكثافة السكانية عالية، وكانت هنالك      . بالفشل منذ البداية  وكان اجلهد الفرنسي حمكوماً     

فاخلرباء يقدرون أن . وكانت القوات العسكرية أضعق بكثري مما ينبغي. مالجئ طبيعية كثرية لثوار العصابات
يقفز الرقم إىل عشرين، وحىت مائة، يف بلد يشكل كـل           من الضروري وجود جنود مقابل كل ثائر، وقد         

  .مواطن فيه ثائر عصابات حمتمل
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  : وقد نظمت قوات الفييتمينة يف ثالث فئات، وفق النموذج املتبع يف الصني

، الذين ميكن استخدامهم اسـتراتيجياً يف أي مكـان،          )تشولوك  ( احملاربون النظاميون الدائمون     .١
  .عملية كربىويؤلفون كبد القوات يف 

ثوار العصابات األقليميون، احملاربون يف مقاطعتهم، والقادرون يف كل حلظة على العودة إىل حالتهم  .٢
 .كفالحني أو عمال عند الضرورة

وهم رجال عصابات يف الليل، وفالحون يف النهار، ويقع         ). دوكتيش  ( رجال امليليشيا الريفيون     .٣
ريب جسر، نصب الكمني، زرع ألغام على الطرقات، نقل خت: على عاتقهم تنفيذ املهمات احملدودة 

 .الرسائل واألموال، ولكنهم يعودون إىل قراهم عندما تظهر أول بوادر الفعل العسكري
  

عند بداية االجتياح اإلمربيالية، قدر اجلنرال لوكلري بأن إعادة احتالل فيتنام لن يكون سوى       : ( يقول جياب 
قاومة يف اجلنوب، ختيلها ضعيفة وذات مسة عابرة، واستمر يف االعتقاد بأنه            وعندما واجه امل  . نزهة عسكرية 

  .لن يلزمه أكثر من عشرة أسابيع الحتالل كل جنويب فيتنام ودئته
  
ملاذا قام االستعماريون الفرنسيون ذا التقومي؟ ألم فكروا بأنه ال بد من وجود جيش ملقارعتهم عنـد                 ( 

يل عليهم أن يفهموا احلقيقة األساسية احلامسة، املتمثلة بأن اجلـيش الـضعيف          وكان من املستح  . االجتياح
واالوقع أن األمة الفيتنامية كلها، . وعندمل بدأ العدوان، فقدوا حمبة أمة بكاملها... مادياً، كان جيشاً شعبياً

ى فهم هذه احلقيقـة  ومبا أن اجلنراالت الفرنسيني مل يكونوا قادرين عل  . الشعب الفيتنامي بأسره ثار ضدهم    
  ).العميقة، وآمنوا بانتصار سهل، فإم ساروا على العكس حنو هزمية حمققة 

  
فالقوات الفرنسية املتمسكة . فإذا اسقطنا املبالغة اللفظية، وجدنا أن هنالك كثرياً من احلقيقة يف أقوال جياب

ولقد أتى معظم األسلحة مـن  ). سلحني غارقة يف حبر من البشر امل  ( باالستراتيجية التقليدية، ألفت نفسها     
املزود بال تعمد جليش الشعب الفيتنـامي       ( نفسها، اليت قال جياب عنها أا أصبحت        ) الفرنسية  ( احلملة  

  ).باألسلحة الفرنسية، األمريكية أصالً 
  

  :أما عن تنظيم املقاومة، فإن جياب يالحظ، بأنه كان قبل كل شيء سياسياً، مث عسكرياً
  
طالب حزبنا، من أجل خوض احلرب الشعبية، بإنشاء ثالثة أنواع من القوات املسلحة، وأوىل كثرياً               لقد  ( 

من االهتمام لتشكيل وتنمية وحدات الدفاع الذايت ووجدت حرب العصابات، وأُنشئت امليليشيا يف كـل               
 فإن امليليـشيا    وبفضل توطيد اإلدارة الشعبية يف الريف كله، ولوجود فروع احلزب يف كل مكان،            . مكان

وقامت وحدات من العصابات باالشتراك مع اجليش النظامي بالعمل         . توسعت كثرياً وض الشعب للقتال    
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على مؤخرات العدو وإرهاقه، وثبتته يف قواعده، ومسحت بذلك جليشنا النظامي بالقيام بعمليات متحركة              
نتظمت قواعد اسـتطاع اجلـيش النظـامي       وقد حتولت هذه املؤخرات إىل جبهة بالنسبة إلينا، وا        . إلبادته

االنطالق منها لشن هجمات يف قلب املناطق اليت يسيطر عليها العدو، كما محت هذه القواعد األشخاص                
وممتلكام، وحفظت اإلنتاج، وأحبطت نية العدو الساعية إىل تغذية احلرب باحلرب، وباستخدام الفيتناميني   

ررة، قاتلت وحدات ثوار العصابات العدو بفعالية، وراقبت اخلونة، وكانت ففي املناطق احمل. لقتال الفيتناميني
كما كانت يف الوقت ذاته، القوة الضاربة يف اإلنتـاج والنقـل            . األدوات الفعالة لإلدارة ولألحزاب احمللية    

ومن خالل القتال والعمل، أصبحت وحدات ثوار العصابات منبعاً مثينـاً ال ينـضب الختيـار       . والتموين
  ).متطوعي اجليش النظامي وصارت متده باجلنود والضباط املثقفني سياسياً، واحلائزين على خربة قتالية مثينة 

  
وقد ارتكبت املعسكران أخطاء فادحة يف املرحلة األوىل، فلقد كرس الفرنسيون مخسة أشهر مـن العـام                 

 معتقدين أن ذلك سـيؤدي إىل   حملاولة فاشلة تستهدف إلقاء القبض على هوشي منه وهيئة أركانه،    ١٩٤٧
وحىت أم لو جنحوا يف ذلك، فإن جمرى احلرب ما كان ليتأثر، إذ أن النتيجة مل تكن     . اختصار مدةة احلرب  

 العسكري، وألن كـل  –تتوقف على عبقرية عسكرية فردية، بل على استراتيجية أمالها املوقف السياسي       
  .تطبيق تلك االستراتيجية تلقائياًمسؤول شيوعي تعلم الدرس الصيين، كان بإمكانه 

  
ومن املناسب أن نالحظ مرة أخرى، أن أهم ما يدفع ثوار العصابات ألن يقاتلوا بطريقتهم تلك، هو أم ال 

إن وضعهم حيدد طريقة تصرفهم، فألم ال ميتلكون أسلحة ثقيلة، وال فرقا            . يستطيعون فعل أي شيء آخر    
دون أنفسهم جمربين، كما يقول كالوفيتز، على قضم أطراف اجليش          مؤهلة لشن محالت تقليدية، فإم جي     

وألم ال ميتلكون القدرة املادية لتحقيق احلسم العسكري، فال بـد هلـم             . املعادي، والقتال على مؤخراته   
ففي وضع ثوري، ال بد أن يأيت احلسم السياسي ملصلحتهم، ألنـه            . بالضرورة من انتظار احلسم السياسي    

  . طويلة ال يستطيع العدو دعمها سياسياً أو نفسياً، مهما كان وضع قواته العسكريةنتيجة حلرب
  

  :وحيلل اجلنرال جياب موقف الفرنسيني بقوله
  
يتحول العدو ببطأ من اهلجوم إىل الدفاع، وتتحول احلرب اخلاطفة إىل حرب استرتاف، ويلفى العدو نفسه ( 

ة طويلة حىت يكسبها، وهو ال ميتلك الوسـائل الـسياسية أو           إن عليه أن يستمر يف احلرب ملد      : أمام مأزق 
  ).النفسية لدعم قتال طويل األمد 

  
ولقد كان جياب على حق، فالضغوط السياسية اليت وقعت فرنسا حتتها، وتدين مستوى معنويات السكان               

  .الباقني على الوالء لفرنسا، وتناقص معنويات القوات مع الزمن، اعاقت جهود احلملة بشدة
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وكثرت املليشيا الثورية يف البالد، وتشكلت عملياً وحدات منها يف كل قرية، وأجرى نظاميو الفييتمينـة                
مسريات طويلة يف األدغال ملهامجة رتل هنا وموقع صغري هناك، وكانوا جيهزون يف خالل مسريام وبسرعة، 

  .٥ثقيلة املهربة من الصنيوحدات جديدة، بفضل األسلحة املستوىل عليها من العدو، واملعدات ال
  

، فقد الفرنسيون املبادرة، اليت انتقلت إىل الفييتمينة، واستطاع الثوار شن هجوم حمدد  ١٩٤٩ويف اية العام    
  .العالية) اليت ( خبمس عشرة كتيبة، الحتالل دلتا ر توكني يف مرتفعات 

  
وعندما أتى الـصيف،    ) النهر األمحر   ( دي  ويف الربيع وقع هجوم أشد اتساعاً أدى إىل احتالل دفاعات وا          

ووقع ما كان من الواجب توقعه، إذ . كلن كل اجلزء الشمايل الشرقي من تونكني قد حتول إىل قلعة فيتنامية     
، أمرت حكومة باريس بإنقاض قوات اهلند الـصينية         ١٩٥٠ويف آب   . بدأت الضغوط السياسية يف فرنسا    

وجتاوب الس الوطين الفرنسي . عن جهلها التام للحقائق العسكريةمبقدار تسعة آالف رجل، مربهنة بذلك 
مع الشعور العام يف البالد واملناهض للحرب، فطالب بأال يرسل جندي من اندين خلدمة ) جملس النواب ( 

العلم إىل اهلند الصينية، أب أن ما جيري فيها جيب أن يتم بعمل جهاز الشرطة، وينفَّذ مـن قبـل اجلنـود        
  .حملترفني، وخاصة أفراد الفرقة األجنبية، ووحدات املغاربة، ووحدات أخرى غري فرنسيةا

  
وانقطعت سلـسلة مـن     . ، وهجوم فيتنامي جديد   )العسكري  ( ونتج عن ذلك طبعاً وهن جديد للجهد        

 جنـدي مـن   ٢٦٠٠ مغريب، و    ٣٥٠٠حاميات تونكني الغربية عن قواعدها، ووقعت جمموعة مؤلفة من          
 كتائـب  ٣ مدين، يف كمني أسفر عن إبادة اموعة، كما أبيـدت   ٥٠٠رى، من املظليني و     جنسيات أخ 

  .أُرسلت ملساعدة اموعة
  

  ) :الفيتناميني ( يف ) برنارد فول ( وقد كتب 
  
، أضحى النصف الشمايل من فيتنام كله تقريباً معقالً للفييتمينـة، ال            ١٩٥٠يف اية شهر تشرين األول      ( 

  .١٩٥٣يف متوز ) النغ سون (  باستثناء إغارة قامة ا املظليون على –يني اختراقه ميكن للفرنس
  
يف ) مونكـامل   ( وعندما انقشع الدخان، كان الفرنسيون قد عانوا أكرب هزمية استعمارية هلم منذ موت              ( 

بعمائـة  إذ فقدوا ستة آالف رجل، وثالث عشرة قطعة مدفعية، ومائة ومخسة وعشرين هاوناً، وأر         . كيبك

                                                
كان الصراع بني الثوار الصينيني وجيش تشانغ كاي تشيك على أشده، ومل يكن ما قد حقق انتصاره، عندما كان القتال يف فيتنام حمتدماً ضد  ٥

إىل مناطق الفيتنامية احملررة، ومل الفرنسيني، لذا فإن الدعم الصيين لثوار الفييتمينة بقي حمدوداً نسبياً، ويقتصر على التهريب من املناطق الصينية احملررة 
، وفرار تشانغ كاي تشيك من البالد، وظهور دولة الصني الشعبية ١٩٤٩يتحول إىل دعم حكومي واسع، إال بعد انتصار الثورة الصينية يف العام 

 ).املعرب(
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ومخسني شاحنة، وثالثة فصائل من املدرعات، وتسعمائة وأربعني رشاشاً، وألفاً ومئيت رشيشة، وأكثر من              
  .مثانية آالف بندقية، وتركوا مستودعات كافية إلعداد فرقة فييتمينة كاملة

  
على قصر نظر وعندما فقد الفرنسيون حرب اهلند الصينية، وكان استمرارها بعد ذلك أربع سنوات، دليالً ( 

 –أما العون األمريكـي  . السلطات املدنية، املكلفة باستخالص النتائج السياسية من موقف عسكري يائس       
 فلم يكن ليغري    – بعد اندالع احلرب الكورية، على شكل سبع طائرات نقل           ١٩٥٠الذي ظهر يف جزيران     
  ).أبداً من نتيجة الرتاع 

  
، وقرر فيه القيام جوم     ١٩٥٠ب بشكل سابق ألوانه يف اية نيسان        إال أن القرار الذي اختذه اجلنرال جيا      
إن تلك احملاولة لدخول املرحلة الثالثة احلـامسة من حرب ماو الثورية . عام، أدى إىل إضعاف تقدم الفييتمينة

نـهر  فخالل معركة واحدة يف دلتا ال     . ، قبل نضوج املوقف كلفت الفييتمينة غالباً      )اهلجوم االستراتيجي   ( 
، ازم من   ١٩٥١ويف آذار   . ، فقد جياب ستة آالف رجل     ١٩٥١ كانون ثاين    ١٧ و   ١٦األمحر، يف يومي    

  .جديد، عندما أراد االستيالء على ميناء هايفونغ، كما أخفقت أيضاً حماولة ثالثة يف حزيران
  

ة السيطرة على   وركَّز الفييتمينة جهودهم بعد ذلك بتعقل على أهداف تسمح بتحقيق نتائج أفضل، وخاص            
اهلضاب املرتفعة، حيث ال ميكن للفرنسيني التدخل مبدفعيتهم أو طريام أو مدرعام، بل كان علـيهم أن              

  .يقاتلوا بالشروط اليت حددها الفييتمينة هلم
  

األوىل عسكرية، وتتمثل يف عدم كفاية القوات، والثانية       : وكان على الفرنسيني مواجهة معضلتني أساسيتني     
. وتفاقمت املعضالت بسبب الضغوط اليبلوماسية    . ، وتتمثل يف عدم احلصول على دعم الوطن األم        سياسية

وبقيت استراتيجية الفييتمينة مرنة، يف حني حافظت االستراتيجية الفرنسية على مجودها، وهذا ما جعـل                
  .احلملة جتر نفسها غالباً يف وضع غري متوازن

  
يطر بضعف على أقاليم شديدة االتساع، وتقاوم بـشكل سـيء           ونتيجة لنقص القوات، كانت احلملة تس     

وعندما كانت احلملة تتجمع للقيام باهلجوم وأخذ املبادرة يف . الضربات املوجهة يف الفرق الفيتنامية، املركزة
ومن جهر . قطاع، كان ثوار العصابات ميارسون نشاطهم يف مكان آخر، إلجبارهم على التفرق من اجلديد     

 استراتيجيتهم السياسية والعسكرية، استطاع الفييتمينة احلصول على جناحات كربى، عن           أخرى، وبسبب 
  .طريق ممارسة الضغوط، السياسية والنفسية على العدو

  
فلقد قـام بـه     . ، هذه النقطة بشكل جيد    ١٩٥٣ويوضح اجتياج الووس من قبل جياب، ويف بداية ربيع          

 فرنسي، يدعمهم جيش الووسي يضم ٣٠٠٠يت الو ضد  من الباث٤٠٠٠بواسطة ثالث فرق معززة بزهاء 
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وحىت ال يضحي القائد الفرنسي حبامياته احلدودية الضعيفة، أمرها باالنسحاب، على أال . عشرة آالف رجل
وعنـدما  . ومل يبق على قيد احلياة من هذه الكتيبة، إال أربعة رجال. تترك إال كتيبة واحدة للعمل كمؤخرة    

  . رجل٢٤٠٠ رجالً من أصل ١٨٠يات أثناء انسحاا، فإنه مل يعد منها إال هومجت إحدى هذه احلام
  

لكن ذلك ). اجلرار ( وقد استطاع التعزيزات، اآلتية من فيتنام عن طريق اجلو، إيقاف االجتياح على سهل             
 أوجب أخذ االحتياطات من قطاع العمليات الرئيسية، واستنفار كافة وسائل املواصالت اجلوية ملدة مـن              

  .الزمن، ولقد مت صد الفيتناميني، لكنهم اعتربوا أن احلملة مل تكن جهداً مبدداً
  

كانت مماثلة لنتائج انتصار كـبري،      . إن نتائج هذه العملية، مع أا مل تبلغ كافة غاياا         : ( ويعلن كاتزنباخ 
  .ونادراً ما حققت أشياء عظيمة مبثل الوسائل القليلة

  
لعملية، والذي مل يؤخذ يف االعتبار إىل بعد فوات األوان، هو أا كانت منذ البداية     واألمر األكثر غرابة يف ا    

فلم تكن هنالك أية خماطرة عـسكرية حقيقيـة،       . من ال خياطر بشيء ال خيسر شيئاً      : مناقضة للمثل القائل  
  .وكانت العملية مضمونة مبقدار ضمان جناح غزو التيبت من قبل الصني

  
  :يني بغزوهم الذي استمر ثالثة أسابيع، حصلوا على النتائج التاليةومع ذلك، فإن الشيوع

)  
  .نشروا الرعب لدى السلطات العسكرية واملدنية يف اهلند الصينية ويف فرنسا .١
 .أجربوا قوات الدفاع على متديد خطوطها بشكل أطول .٢
 .زادوا من حدة مطالب االستقالل السياسي يف الووس وكمبوديا .٣
 .ن نفقات فرنسا مبقدار ستني مليوناً من الدوالراتخلقوا موقفاً زاد م .٤
 ). مليوناً من الدوالرات من عوا اخلارج ٤٦٠جعلوا الواليات املتحدة ختسر حوايل  .٥
  

الشهري، وهو اهـود    ) نافار  ( أما الشرح الذي قدمه جياب عن االستراتيجية املستخدمة إلحباط خمطط           
ملبادرة يف اهلند الصينية، فإنه يتضمن سرداً مثرياً لالهتمام عن احلرب           النهائي الذي بذلته فرنسا ألخذ زمام ا      

  .الثورية
  

وكا املخطط املصمم من قبل اجلنرال نافار، آخر قائد فرنسي عام يف فيتنام، يتضمن القيام جـوم عـام،                   
وان حتطيم القوة املنظمـة للعـد     : (  كما قال جون فوستر دالس أمام جلنة من جملس الشيوخ          –يستهدف  

  ) ).يف مثانية عشر شهراً  ( ١٩٥٥الشيوعي يف اية فصل الصيد من عام 
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ويف تقرير سري مل ينتشر إال بعد بيان فو، اعترف نافار بأن حرب اهلند الصينية كانت قد خـسرت قبـل    
خطط ومهما كان األمر، فقد نفِّذ امل    . تطبيق خمططه، وأنه كان يأمل أن يصل إىل التعادل يف أفضل احلاالت           

  .بدعم مادي ومايل عظيم من الواليات املتحدة
  

وقد تضمن املخطط تركيز القوات املتحركة يف دلتا النهر األمحر، وذلك حملاولة االشتباك مع قـوة الثـوار                  
ويف الوقت نفسه، احتالل ديان بيان فـو يف الغـرب،   . ١٩٥٣الضاربة وتدمريها يف خالل خريف وشتاء     

، كان من املفروض أن ١٩٥٤ويف ربيع . ضربات قوية للمناطق الشيوعية ااورةواستعماهلا كمقفز لتسديد 
يكون ثوار الفييتمينة، منهكني، فتقوم وحدات أخرى مشكلة حديثاً باالستيالء على مناطق الفييتمينـة يف               

  .جنويب فيتنام، وأخرياً يأيت اهلجوم العام يف الشمال ويؤدي إىل إاء احلرب بنصر كامل
  

، ونشبت سلسلة   ١٩٥٣ أربع وأربعون كتيبة فرنسية يف الدلتا، من أجل املرحلة األوىل يف خريف              وجتمعت
  .، احتل املظليون ديان بيان فو، وبدأ إعداد هذه القاعدة فورا١٩٥٤ًويف كانون الثاين . من املعارك الشرسة

  
موا إىل الباثيت الو لتحقيـق      ويف الوقت نفسه شن الفييتمينة هجوماً مضاداً، حاصروا ديان بيان فو، وانض           

مث وقع يف كانون الثاين هجومان آخران، أحدمها يف اجلنـوب، والثـاين يف              . اختراق يف مرتفعات الووس   
  ).لوانغ برابانغ ( ، وديد العاصمة الالووسية )نام هو ( الشمال، وجنم عن ذلك حترير حوض 

  
تمينة انقضاضهم التارخيي على ديان بيان فو ملـدة   وجتمع الفرنسيون يف آذار الستئناف هجومهم، فبدأ الفيي       

  :ويقول جياب يف هذا الصدد.  يوما٥٥ً
  

، جناحاً متميـزاً   ١٩٥٤ – ١٩٥٣بصورة عامة، شكلت اإلدارة االستراتيجية حلملة ديان بيان فو، وحلملة           
  .امللعقيدة العسكرية والثورية للماركسية اللينينية، املطبقة يف الشروط اخلاصة حلرب فيتن

  
وبدأت استراتيجيتنا بتحليل تناقضات العدو، وهدفت إىل حشد قواتنا يف القطاعات اليت بدأ العدو فيهـا          ( 

معرضاً نسبياً، وإىل تدمري قواته، وحترير جزء من البالد، وإجباره على توزيع قواته خللق الشروط املالئمـة                 
  .النتصار حاسم

  
سية مضطرة إىل توزيع قواا، فقـسمت فرقهـا إىل أفـاج    ويف خالل احلرب كلها، كانت احلملة الفرن   ( 

وكتائب وسرايا وفصائل، مرابطة يف مراكز متعددة على احتالل القطر اتاح إذا مل يـوزع قواتـه، وإذا                  
وتنا قصت القوات املتحركة . وزعها وقع يف موقف خطر، وأصبحت الوحدات املوزعة فرائس سهلة لقواتنا    

ومن جهة أخرى، كان على العدو أن خيفض قـوات          . ات بشكل أكرب مث أكرب    وظهر النقص يف عدد القو    



 -٥٩ -  
 

االحتالل، إذا ما أراد حشد قواته ألخذ املبادرة والتقدم ضدنا، ويف هذه احلالة تزداد صعوبة سيطرته علـى          
  ).ا البالد، علماً بأن قيامه بأخالء األقاليم احملتلة يعين التخلي عن الغاية اليت شن حرب الغزو من أجله

  
فهم ال يستطيعون القيام باهلجوم     : وعند اإلعداد لتطبيق مشروع نافار، ألفى الفرنسيون أنفسهم أمام مأزق         

دون حشد قواهم، وإذا حشدوها، أضحوا عاجزين عن الدفاع عن احللقات العديدة والضعيفة من سلسلة               
. فة من سلسلة مراكزهم الدفاعيةومرة عاجزين عن الدفاع عن احللقات العديدة والضعي     . مراكزهم الدفاعية 

كان معظمهم مـن    ( ولكي خيرجوا من املأزق، شكلوا وحدات جديدة        . ومرة أخرى شلهم نقص القوات    
لتحل حمل الوحدات الثابتة، واليت سحبت من مواقعها وأرسلت سراً إىل الدلتا من أجل ) اندين الفيتناميني  

ويقول جياب  . طط إىل جعل الفييتيمنة يتخذون قرارات هامة      وقد أدى هذا املخ   ). التركيز  ( زيادة احلشد   
  :يف هذا الصدد

  
فهل . كانت املشكلة الواقعية هي أن العدو حيتشد يف دلتا النهر األمحر، ويشن هجماته ضد مناطقنا احلرة               ( 

 لو أننـا    كان علينا أيضاً أن حنتشد أمامه، أو أن نستعمل قواتنا يف اجتاهات أخرى؟ ففي احلالة األوىل، أي                
قاتلنا يف الدلتا، لكان بإمكاننا الدفاع عن منطقتنا احلرة، لكن العدو بقي قوياً، لذا فإن باإلمكان أن نتعرض         

ويف احلالة الثانية، أي لو أننا هامجنا يف اجتاهات أخرى، لكان بإمكاننا العمل ضد نقـاط العـدو                  . لإلبادة
  ) تعرض منطقتنا احملررة للخطر الضعيفة، بغية تدمري كبد قواته، إال أن ذلك يعين

  
فعالية، : ( وانكبت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي مجاعياً على هذه املعضلة، وانتهت إىل تبين الشق التايل          

  :ويشرح جياب معىن هذذ الشعار بقوله) وحركية، وسرعة يف احلسم أمام املواقف اجلديدة / ومبادرة
  
واحلصول على / عنا حشد قوانا ملهامجة النقاط االستراتيجية الضعيفة نسبياً       باختاذنا زمام املبادرة، كان بوس    ( 

ملا كلن بإمكاننا تدمري / ومن جهة أخرى، لو اقتصرنا على الدفاع. جناحات، وإجبار العدو على توزيع قواته
  ).كثري من األعداء وألصبح تعرضنا للخسائر ممكناً وخلاطرنا حنن بتخمل اخلسائر 

  
  :قيام حبملة ديناميكيةولقد تقرر ال

  
كانت اللجنة املركزية مقتنعة دائماً بأن األمر اجلوهري هو القضاء على قوات العدو، فوضـعت خمطـط     ( 

تركيز هجومنا على النقاط االستراتيجية حيث كان    : عملها استناداً إىل التحليل العلمي، وكان هذا املخطط       
إجباره على توزيع قواه، من أجل الدفاع عن النقاط احليوية،          العدو ضعيفاً نسبياً، إلبادة جزء من وسائله، و       

  .اليت ال بد له من السيطرة عليها بأي مثن
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وظهرت هذه االستراتيجية صحيحة، فبينما كان العدو حيشد قواته اهلامة يف الدلتا ليهدد منطقتنا احلـرة،       ( 
احملررة للدفاع عنها، وذلك بغية اهلجوم ببسالة       مجعنا قوانا، بدالً من تركها يف الدلتا، أو توزيعها يف املنطقة            

  ).باجتاه الشمال الغريب 
  

،  )] املسلحني من قبـل الفرنـسيني   [آالف من ارمني احملليني : ( ونتج عن ذلك، كما قال جياب إبادة   
ا أجرب مم( وحترير أربع نقاط استراتيجية حمصنة، واإلخفاء شبه النهائي لرتل فرنسي، وتطويق ديان بيان فو،            

وهكذا أضحت ديان بيان فو نقطة ثانيية : ( ويضيف جياب) العدو على نقل تعزيزات عاجلة ملنع سقوطها    
  ).حلشد القوات املعادية 

  
ويف الوقت نفسه، حقق اهلجوم يف املنطقة املركزية من الووس عدة جناحات، فاضطر الفرنسيون إلرسـال                

الذي ) سينو  ( دلتا، وخلقوا منطقة حشد أخرى يف مطار        تعزيزات باجتاه آخر على حساب حشودهم يف ال       
  .غدا مهدداً

  
وكان هناك عمليات تشتيتية أخرى، من بينها انقضاض على اهلضاب الغربية العليا، وهجـوم يف اجلـزاء                 

  .وأسفرت هذه العمليات، عن قيام الفرنسيني بإرسال تعزيزات جديدة. الشمايل من الووس
  

 الربيع بالنسبة إلينا، جمموعة مـن اهلجمـات         –رحلة األوىل من محلة الشتاء      تضمنت امل : ( ويقول جياب 
املشنونة يف الوقت ذاته، باجتاه قطاعات هامة، حيث كان العدو حساساً نسبياً، ما مسح لنا بتدمري جزء من                  

ئماً باملبادرة يف واحتفظنا دا. قواته، وحترير أقاليم، كما ساعدنا على دفع العدو إىل التبعثر يف اجتاهات متعددة
أما على اجلبهة الرئيسية، فقد ثبتنا العدو يف ديان بيـان فـو،    ... العمليات، ورددنا العدو إىل حالة الدفاع     

  ).وخلقنا ذا الشروط املالئمة لقواتنا يف ساحات معارك أخرى 
  

 يف وضح النهار،    استطاع مواطنونا العمل حىت   ( وكانت النتيجة إنقاص الضغط على املناطق احملررة، حبيث         
باإلضافة إىل تثبيت الفرنسيني، املشغولني واملبعثرين، إىل حد ال يسمح ) دون أن يعانوا من الطائرات املعادية 

هلم بتنفيذ عمليات التطهري املصممة يف مشروع نافار، كفاحتة للهجوم العام ضد كبد قوات الفييتمينـة يف                 
فية مناطق العصابات يف جنويب فيتنام، وأمام ذلك التهديد الدائم وبالنتيجة مل تستطع الفرنسيون تص. الشمال

  .املتزامن مع الضغط على ديان بيان فو، مل يلبث أمل الفرنسيني باستعادة املبادرة أن تبخر
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وكان تدمري قاعدة ديان بيان فو احلصينة، واستسالم        . واختنق املشروع قبل أن يوضح جدياً موضع التنفيذ       
، ويف الساعة الواحـدة  ١٩٥٤يف الثامن من أيار : ( ويقول برنارد فول. ٦يتها حدثاً حامساً  ما تبقى من حام   

 سكتت املدافع األخرية يف ديان بيان فو، بعد انقضاض يائس           – بالتوقيت احمللي    -وثالث ومخسني دقيقة،    
، عندما )ايزابيل ( قل بالسالح األبيض، شنه، اجلزائريون وجنود الفرقة األجنبية الذين كانوا يدافعون عن مع

  ).وهكذا انتهت تقريباً، احلرب اليت دامت مثانية أعوام . اجتاحته أعداد كبري من الفيتناميني الظافرين
  

وأوصلت جلنة حتقيق عسكرية، أرسلت من فرنسا لتحديد حجم الكارثة، بترك مشايل فيتنـام، وحماولـة                
  .لوماسية اليت جرت يف جنيف هذا القرارواعتمدت التصفية الديب. ١٧الصمود، جنويب خط العرض 

  
، يف الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة واألربعني، ١٩٥٤ متوز ٢١انتهت حرب اهلند الصينية يف : ( ويكتب فول

 ألف شخص بني قتيل وجريح، وحتطمت إىل األبد سيطرة          ١٧٢فيها  ) االحتاد الفرنسي   ( وخسرت قوات   
  ).فرنسا على فيتنام 

  

                                                
 معقالً ٤٩وكانت هذه احلامية تدافع عن . ليني كتائب مدفعية ووحدات من املدرعات واملظ٣ كتيبة مشاة، و١٨كانت احلامية يف األصل تضم  ٦

  . يوما٥٥ًحصيناً من االمسنت، ولقد استمرت معركة ديان بيان فو 
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   السادس الفصل
  

  التورط األمريكي يف فيتنام
  )التجربة الفيتنامية الثانية( 
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  –الطابع السياسي للحرب الثانية يف اهلند الصينية 
   امتداد احلرب وآفاقها احملتملة–دور األمريكيني 

  
ومل ميـض  . مل يكن الصمت الذي تال سقوط ديا بيان فو إال برهة يف سياق التاريخ، وهدنة شديدة القصر                

على انتهاء حرب اهلند الصينية األوىل مخس سنوات، حىت عادت فيتنام لتكون واحدة من النقاط الساخنة يف 
العامل، ونوعاً من مراكز اخنفاض الضغط، تدور حوهلا العواصف السياسية وااليديولوجية، وميكن بسهولة أن 

  .تتحول إىل حرب عامة يف آسيا
  

ففـالح اجلنـوب   .  ميكن أن يبدو املوقف وكأنه مل يتغري يف جوهره    ومع ذلك، ومن جهة النظر الفيتنامية،     
املشتغل يف مزرعة أرزه، والذي حتلق القاذفات فوق رأسه طائرة حنو أهداف بعيـدة يف الـشمال، وتئـز                   
احلوامات املتجهة حنو موعد مضروب للقتال، ال جيد فرقاً بني هذه الطائرات والطائرات اليت كانت حتلـق                 

ومعركة اليوم كمعرة األمس، بالنسبة إىل ثائر العصابات املوجودة يف األدغـال أو   . ني خلت فوقه لعشر سن  
  .املدن، فاحلرب مستمرة، وقلة قليلة من الشباب ال تزال تذكر وقتاً بدون حرب

  
وحل الزي األمريكي يف سايغون حمل الزي الفرنسي، ومل تعد التوجيهات تصدر من بـاريس بـل مـن                   

املستـشارين  ( ييتمينة حتمل اسم الفيتكونغ، واحملتلون اجلدد الذين أطلق عليهم لقب           واشنطن، وغدت الف  
وسواء كانوا فرنسييني أم أمريكيني، فييتمينة، أو . مث حتولوا إىل مقاتلني حقيقيني، هم أمريكيون) العسكريني 

أنـه  . رق املألوفة ذاـا   فاملعسكران يسعيان إىل الغايات السابقة نفسها، وبالط      . فيتكونغ، فإن األمر سيان   
الصراع بني الكلب والربغوث، حيث يتابع الربغوث ببطء استمرارية عملية التكاثر حىت يغلب يف النهايـة                

  .على الكلب
  

، الورطة األمريكية، بتحليل كان ميكـن أن        ١٩٦٤ آذار   ٢٤ولقد عرضت االنترناشيونال يونايتدبرس، يف      
  :يكتب قبل ذلك بعشر سنوات

  
واليات املتحدة، منذ أربع سنني، يف حرب تزداد ضراوا، يف بالد اجلبال والغابات ومـزارع               تنخرط ال ( 

  .األرز وثوار العصابات الشيوعيني
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، عندما قررت الواليات املتحدة مساندة حكومة سايغون املناهضة للشيوعية، أرسـلت    ١٩٦١فمنذ أيار   ( 
إىل الصاروخ، ومن سيادة اجليب إىل الدبابـة، ومـن   من البندقية . ٧إليها كمية ضخمة من الرجال والعتاد   

اهلليكوبتر إىل القاذفة النفاثة، واستعملت أسلحة قوية وحديثة تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات، وانفقـت              
ومل تستطع أكثر األمم قوة يف العـامل        . كل ذلك يف سبيل ال شيء     . بسخاء من ذكائها ودمائها وأرواحها    

  . جنويب شرقي آسياإجياد مفتاح النجاح يف
  
ومل يتوقف األمريكيون عن التدحرج على السفح، منذ اليوم الذي وضعوا فيه أقدامهم يف ذلـك البلـد                  ( 

  .البائس ليكافحوا الشيوعية
  

ويف بداية حرب فيتنام، مل يعمل الثوار إال بأعداد صغرية ال تتجاوز الفصيلة لينصبوا كميناً لشاحنة أو       ( ... 
  . صغرياً منعزالًليهامجوا مركزاً

  
وبقدر ما مجعوا من األسلحة األمريكية من بني جثث اجلنود احلكوميني، فإم زادوا من جتهيزهم، وانتقلوا ( 

  .من الفصيلة إىل السرية
  
  .وتدعي الفيتكونغ بأا حررت ثالثة أرباع مساحة الوطن، وأقامت املدارس واملستشفيات واملباين العامة( 
  
وبالواقع فإن القوات احلكومية متـضي معظـم        .  سايغون وأسياده األمريكيون إال باملدن     وال ميسك نظام  ( 

وتنتقل يف أغلب األحيان جواً بواسطة اهلليكوبترات، وإذا ما أرادت          . أوقاا يف املناطق املدينية األمنية نسبياً     
  .الكمائناالنتقال براً، استخدمت العربات املصفحة والدبابات، ومع ذلك فإا تقع يف 

  
ولقد وصلوا ذا التكتيك    . خطوتان إىل األمام وخطوة إىل الوراء     : ويطبق ثوار الفيتكونغ التقية الشيوعية    ( 

إن موقفاً عسكرياً كهذا ميؤوس منه، كموقف الفرنـسيني  . ٨إىل مرونة مل يستطع خصومهم مساوام فيها 
  ).يائس، املتمثل بالتصعيد وهذا ما يفسر رد فعل واشنطن ال. أثناء حصار ديان بيان فو

  
  :١٩٦٥ آذار ٢٥وقد أعلن الرئيس ليندون جونسون يف 

  

                                                
كانت الواليات املتحدة جتهز الفرنسني بعدة احلرب قبل ديان بيان فو مبدة طويلة، وقد كلفها دعم القوات الفرنسية يف فيتنام ألفاً ومائيت ومخسني  ٧

 .الراتمليوناً من الدو
  .١٩٦٥ –آرثر ومن القرارات العظمى  ٨
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ولقد عملنا  . وحنن ال دد أي نظام، وال نطمح بأية أرض        . ال تسعى الواليات املتحدة إىل توسيع احلرب      ( 
  ).دائماً وسنعمل على تقليص التوترات على املسرح العاملي الكبري 

  
ومل تكونا وحدمها، إذ مل يتوقف اجلنرال ديغول عـن          . تا شعرتا بأما مهددتان   إال أن هانوي وبكني شعر    

ومل يؤد تصريح جونسون إىل إزالة مظاهر القلق يف العامل، ألنه عندما أكـد      . طرح فكرة احلل باملفاوضات   
صراع ليست القضية   : ( بأن الواليات املتحدة ال تسعى إىل توسيع احلرب، أضاف على نفس الوترية قائالً            

جيب أن يتوقـف    .... البيض ضد اآلسيويني، لكنها اعتداء التوتاليتاريني الشيوعيني على جريام املستقلني         
  ).اعتداء الشمال، أا الوسيلة الوحيدة إلعادة السالم إىل جنويب شرقي آسيا 

  
رباعها، وهـذا   إن هذا اإلنكار الضمين لوجود حرب أهلية، يف بالد يسيطر عليها الشيوعيون على ثالثة أ              

، املوجه بوضوح إىل الصني وفيتنام الشمالية، يؤديـان إىل          )التوتاليتاريني الشيوعيني   ( التأكيد على اعتداء    
وهو أن الواليات املتحدة العاجزة عن االنتصار يف فيتنام اجلنوبية، تريد نقل الـصراع إىل               . استنتاج حتمي 

كلمة األوىل، أي حتويل الصراع إىل نوع مـن احلـرب           ساحة أكثر اتساعاً، يكون للتفوق التكنولوجي ال      
  .الكورية، حيث يزج الشعب األمريكي بالقوة يف حرب صليبية ضد شيوعية الشرق األقصى

  
وكانت الغاية من قصف فيتنام الشمالية، إجبار هانوي ورمبا بكني على التفاوض، والعـودة كمـا قـال                  

إىل تسوية شريفة تضمن استقالل وأمن جنويب شـرقي     ،  ١٩٥٤جونسون، إىل اجلوهري من اتفاقيات عام       
ومل تكن هانوي وبكني ظاهرياً قادرتني على فرض إيقاف معارك ثوار العصابات يف فيتنـام               ). آسيا كله   

  .اجلنوبية الذين بدا هلم النصر قريباً، ولذلك استبعدت املفاوضات
  

  : ي جيب على البنتاغون مواجهته، أوجز الصحفي، ماركيز تشايلد، املوقف الذ١٩٦٥ آذار ٢٥ويف 
  
ختصص الصحف عناوينها لعملية قصف فيتنام الشمالية، مبعدة بذلك األنظار عـن حقـائق الـصراع                ( 

  .املشؤومة
  
إن تسيطر عصابات الفيتكونغ أضحت واسعة، حبيث أصبح        . فعلى األرض، توشك احلرب على الضياع     ( 

  .طريق اجلومن املستحيل متوين املقاطعات اخلارجية إال عن 
  
وقد نفّر القصف بالنابامل قلوب سكان اجلنوب، وازداد الوثوق بأن على األمريكيني أن يزجوا بفرق كاملة ( 

  ...حىت ال تنتهي احلرب زمية كارثوية
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  .لقد أعلن السفري ماكسويل تايلور ذلك قبيل مغادرته لسايغون، ليقدم تقريراً للرئيس جونسون( 
  
  ).ىل نقطة الالعودة على الطريق املؤدي إىل زج كامل للقوات األمريكية يف الرب واجلو ويبدو أننا سنصل إ( 
  

ô ô ô  
  

  كيف وملاذا وصلت األمور إىل هذا احلد؟
  

 وهـي   –لكي يفهم األمريكيون جيداً هذه احلرب يف فيتنام، جيب عليهم القبول ببعض الوقائع الكريهـة                
وقراطيني ومعادين لالستعمار ومل نعترب أنفسنا أبـداً كإمربيـاليني   كذلك ألننا اعتدنا على اعتبار أنفسنا دمي   

  .ومطلقاً كمعتدين
  

. ويف احلقيقة، ومن وجهة النظر الفيتنامية، إن احلرب العاملية الثانية يف اهلند الصينية هي استمرار مباشر لألوىل
ل والتخلص من السيطرة األجنبية،     وهي من الناحية السياسية مماثلة لسابقتها، إا صراع يف سبيل االستقال          

أما من الناحية االجتماعية، فهي كالسابقة ثورة إشتراكية، أو باألحرى ماركسية،           . والغربية على أي حال   
  .دف إىل تدمري نظام اقتصادي، مطابق لنظامنا، وإحالل آخر غري مطابق له

  
اجلنوبية، وتبنت طرقاً مناظرة للوصـول إىل  وملنع هذا السياق، حلت الواليات املتحدة حمل فرنسا يف فيتنام         

لقـد  ). املعادين الشيوعيني   ( ولن جيد التاريخ متييزاً بني الفرنسيني املستعمريني واألمريكيني         . غايات مماثلة 
كانت فرنسا تريد االحتفاظ بفيتنام كمستعمرة، ودف الواليات املتحدة إىل جعلها كوكباً تابعاً هلـا يف                

  .آلسيوي الذي تعتربه جوهرياً ملصاحلها، وربط فيتنام ا اقتصادياً وسياسياً وخاصة عسكرياًإطار اال ا
  

فلقد دمرت احلرب العاملية الثانية منـاطق النفـوذ القدميـة،         . وليس ذلك إال فصالً من نضال أكثر مشوالً       
وجيـري اآلن   . كـك وحطمت توازن القوى القدمي، وكانت حرب اهلند الصينية األوىل يف إطار هذا التف            

استقطاب جديد، يشكل العامل الثالث، العامل النامي الذي يضم املستعمرات السابقة، ساحة معركته، وهدف 
 يف املـدار    – حسب اعتقادنا علـى األقـل        –فكل من ال يدخل يف املدار األمريكي يسقط         . الصراع فيه 
  ).ليوناً من البشر أي ما يعادل مائة ومخسة عشر م). الروسي أو الصيين ( الشيوعي 

  
  .هلذا وجدنا أنفسنا تم بفيتنام اجلنوبية وقمنا مقام الفرنسيني
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فإذا استوىل . إن الرهائن كبري الشأن يف جنويب شرقي أسيا: ( ١٩٦٢ أيار ٢٤وقد كتبت نيويورك تاميز، يف 
ند وبورمـا، وقـد     الشيوعيون على الووس وفيتنام اجلنوبية، فإم سيأخذون على األرجح كمبوديا وتايال          

  ).يصلون إىل ماليزيا والفلبني، أي ما يعادل مائة ومخسة عشر مليوناً من البشر 
  

 إنه ضياع جنويب شرقي آسيا –خسارة كبرية للهيبة ( وقال الرئيس آيزاور إن ضياع جنوب فيتنام بشكل  
اجلنوبية، فإن كل شيء يشري     إذا حتملنا بسلبية اهلزمية يف فيتنام       : ( يف حني كتب جوزيف ألسوب      ). كله  

ونقرأ يف  ). بأن ذلك سيكون أسوأ هزمية أصيبت ا الواليات املتحدة منذ بداية هذا القرن وأكثرها كلفة                
إن التخلي عن جنويب شرقي آسيا سيشكل كارثـة، فالـشيوعيون   : ( ١٩٦٤ حزيران   ١٢جملة اليف، يف    

رب أنصار، والوفاء بالوعود اليت قطعتها علـى        سيحتلونه، وستبدو الواليات املتحدة عاجزة عن كسب ح       
نفسها حللفائها، وسيتراجع اخلط العسكري األمريكي إىل أوكيناوا، وستصبح اليابان والفليبني يف خطـر،              

  ).وتفلت أندونيسيا من كل رقابة، وتنتهي عملياً السيطرة األمريكية يف آسيا 
  

أي يف  ( إن بقاء حكومـة مـستقلة       : " كنماراوقد أعلن وزير الدفاع روبرت م     . تلك هي رؤى واشنطن   
يف فيتنام اجلنوبية، مسألة على غاية األمهية ألمن جنويب         ) احلقيقة موجهة موجهة من قبل الواليات املتحدة        

شرقي آسيا والعامل احلر، وحبيث أنين ال أتصور بديالً عن االظطرار الختاذ كل اإلجراءات املتوافرة لدينا ملنع               
  ).أي فوز شيوعي 

  
ووصف الرئيس كنيدي جنويب شرق آسيا بأنه حيوي للواليات املتحدة، باعتبارها قوة يف احمليط اهلـادئ،                

وكان يقـصد مـع   ( ، بأن الواليات املتحدة سنخاطر حبرب ١٩٦٤وأعلن الرئيس جونسون منذ حزيران     
  .للدفاع عن هذه املنطقة) الصني 

  
 األمريكيني للقيام بدور الفرنسيني، لكن مع عدد مـن          ولقد أخذت احلرب االتساع املعروف، عندما جاء      
  .االختالفات الرئيسية، معظمها لصاحل الشيوعيني

  
إن عجز واشنطن السياسي والنفسي عن تسمية األشياء مبسمياا، وضع الواليات املتحدة يف موقف صعب،  

) املستـشارين  ( مريكيون بدور ويف البدء قام اجلنراالت األ. عند البدء بإدارة حرب استعمارية يف جوهرها   
، بدالً )أو باألحرى جمموعة من احلكومات املتعاقبة ( هليئة األركان العامة الفيتنامية، وللحكومة غري املستقرة 

وبينما كانت العمليات جتري يف السابق من قبل قـوات الدولـة            . من أن تكون هلم سلسلة قيادية مباشرة      
وكلها قوات ال عالقة هلـا بالـسياسة        ( إلـخ  ... وحدات أفريقية مشالية   الفرقة األجنبية،    –االستعمارية  

، أصبحت احلرب بعد التدخل األمريكي موكلة إىل أربعمائة ألف جندي فيتنامي، كانت هلـم،         )الفيتنامية  
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كبقية السكان، أفكارهم اخلاصة ومل تكن وجهات نظرهم حول احلرب وأهدافها متطابقة بالضرورة مـع               
  .األمريكيةوجهة النظر 

  
ومل يكن الفرنسيون يهتمون بشعبيتهم، منهم عسكريون أو مستعمرون مكشوفون، وواثقون من القيام مبهمة 

  .وطنية، ويديرون حرباً عسكرية حبتة، دون أن خيشوا خسارا على أرض املعركة
  

ة وديكتـاتورية فحكومة سايغون، رغم كوا أداة سياسية أمريكي. وجنم عن استبداهلم حتول سيـاسي هام  
عسكرية، مل تكن تتمتع باالستقالل النبسي الذي تتمتع به حـكومة عسكرية أجنبية تـقود جيش احتالل، 

) الواليات املتحدة ( كان ال بد هلا أن حتسب حساباً للرأي العام، وأن حتتفظ ليس فقط بثقة مصدر متويلها      
، باإلضافة إىل ثقة جيش كبري، وضباط يعيشون جو بل أيضاً بثقة اجلزء من الشعب الذي يساندها ويتحملها

  .املكائد
  

وقد أثبتت الوقائع جيداً عدم استقرار مثل هذه احلكومة، فتعاقبت على احلكم بعد سقوط نغودينه دييم أكثر 
  .من عشر حكومات

  
ائل رد  وبسبب دعم االستقالل املزيف حلكومة ال حليف هلا سوى الواليات املتحدة، اليت كانت متدها بوس              

، وجدت واشنطن نفسها تعاين من فقدان السيطرة على األحداث، وتتعرض لـضغوط             )عدوان الشمال   ( 
  .سياسية، مل يتعرض هلا الفرنسيون نسبياً، رغم املشاكل الداخلية اليت كانت تزعجهم

  
 ودسـائس   وكانت النكسات العسكرية، والتجنيد اإللزامي الالشعيب، والعداوات الدينية، وقالقل الطلبة،         
لذا جيب أال   . اجلنراالت الطامعني، وفتور احلرب، قادرة على ختريب التوازن السياسي الدقيق يف كل حلظة            

نستغرب رغبة العسكريني األمريكيني يف توسيع احلرب، ليمارسوا القيادة بأنفسهم، ويتحرروا من الرمـال       
  .املتحركة للسياسة اآلسيوية

  
نوبية أي عالقات تقريباًمع هانوي قبل بلوغ املرحلة احلرجـة، وكانـت            ومل يكن لالنتفاضة يف فيتنام اجل     

  .لذا فإا جرت وفق سياق حرب اهلند الصينية األوىل. عالقتها مع بكني أقل أيضاً، أال يف اال الفكري
  

، ولكي يكون الرد فعاالً. ١٩٥٥وبدأت أعمال اإلرهاب املنعزلة، واالغارات على مراكز الشرطة منذ العام  
ولكن ذلك كان مبثابة اعتراف بأن األمور ليست على ما يـرام يف     . كان ال بد من استعمال اجليش بكامله      

هلذا وجد نظام دييم أن ذلك يف غري حمله، وتبين سياسة النعامة، وأعلن بـأن األمـر يتعلـق                   . البالد كلها 
  .مبجرمني، وبأن الشرطة ستعيد تثبيت النظام
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يد الناجم عن الفيتكونغ معترفاً به متاماً، وأضحت أعداد ثوار العصابات هامـة،    وعندما أصبح اتساع التهد   

وألفوا أنفسهم قـادرين على جماة اجليش بنجاح، حىت لو كان هذا اجليش جمهزاً باألسلحة والطائـرات               
قـي  ، ازداد عون واشنطن العسكري واالقتصادي إىل حكومة سايغون، لكنه ب   )املستشارين األمريكيني   ( و

  .دائماً أقل بكثري من متطلبات املوقف
  

، أصبح ثوار العصابات املتفرقون يف فيتنام جيشاً يضم أكثر من مائة وأربعـني              ١٩٦٤ففي منتصف العام    
وكان هذا اجليش ميتلك مناطق خلفية حسنة التنظيم، وأوضحت         . جتري على مستوى الكتيبة وحىت الفوج     
 مليون نسمة، وتقطن ١٦من أمة تقارب   % ٨٥فيني الذين يشكلون    احلكومة معزولة عملياً عن السكان الر     

  . ألف كيلو متر مربع٣٠٠مساحة تزيد عن 
  

ومل . وكان ثوار العصابات يسيطرون على اجلزء األعظم من البالد خارج التجمعات الـسكنية الكـربى              
كوبترات، واليت كانت تضرب يكونوا ليهامجوا إال من قبل الطائرات، وعرضياً من قبل القوات احملمولة باهللي   

وكانت األرتال احلكومية تتوغل يف مناطق الفيتكونغ،       . على غري هدى باحثة عن اإلبر يف كومة من القش         
  .ومل يكن لديها أمل مبمارسة أية سلطة على السكان. فتتعرض للكمائن

  
ومل يكـن  . ق الرئيسيةوكانت طرق املواصالت الثانوية كلها تقريباً مقطوعة، مع جزء ال بأس به من الطر            

وكانت حول سايغون شبكة من القواعـد       . الوصول إىل بعض العواصم األقليمية ممكناً إال عن طريق اجلو         
  .تعيش جو حصار، حيث كان جيري القتال غالباً على بعد يقل عن مخسة عشر كيلومترات من املدينة

  
ن الضرائب على التجارة اليت استمرت بـني  وحافظ الفيتكونغ يف قطاعام على اقتصاد ريفي، فكانوا جييبو 

املناطق، حىت أن الوقود املستعمل ملواصالت القوات احلكومية، كان خيضع أحياناً للرسوم قبل أن يصل إىل                
  .الثكنات

  
 مليون دوالر سنوياً، لتحسني االقتصاد الزراعـي وكـسب سـكان            ٢٥٠ودفع األمريكيون إىل سايغون     

من العـون كـان     % ١٥ – ١٠ مدير وكالة املساعدة الدولية، قدر بأن        )جيمس كيلن   ( لكن  . األرياف
  .يذهب إىل املناطق اليت كانت تتناقلها األيدي باستمرار

  
. إن السيطرة على أي منطقة كانت تتغري بني ليلة وضحاها     : ( ، كتبت النيويورك تاميز   ١٩٦٤ آب   ١٥ويف  

ر أو طريق أو بئر، ومبجرد انسحاب العمال مـن          جس: وبعد االنتهاء من عمل كبري    . ويف كثري من األمكنة   
  ).موقع العمل، يقوم الفيتكونغ باحتالله 
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وكان اجليشي قادراً على    . وتكرر ما حدث يف الصني وكوبا، إذ أقام الثوار نظاماً اقتصادياً وسياسياً موازياً            

املكان الذي يصل إليه، وإال أصـبح   لكنه ظل عاجزاً عن البقاء يف    – وبالقوة دائماً    –الذهاب حيثما يشاء    
  .عرضة للهجمات ولذا بقيت القوات عملياً ضمن إطار التجمعات السكنية، وغدت عاطلة عن العمل

  
فبتوزيع : ( واصطدمت سايغون ومستشاروها األمريكيون بنفس مأزق الفرنسيني، الذي شرحه جياب بقوله

. هم، وصروا يعرضون قوام للتـدمري بـاملفرق       قوام، أصبحوا أضعف من أن يقوموا بالدفاع عن أنفس        
 ال يعـين    - بالنسبة إليهم    -وبتركيزهم للقوات، كانوا يتركون األرض اليت سعوا إىل احتالهلا، ألن النصر            

  ).شيئاً إذا مل يكن مصحوباً باحتالل األرض 
  

ومل تكـن   .  رغبتهم وكان ثوار العصابات يستطيعون اختيار أهدافهم فيقبلون املعركة أو يرفضوا حسب          
لدى احلكومة املعلومات اليت يقدمها العون الشعيب، لذا تصرفت على غري هدى، وكانت عملياا حمكومة                

  .بالصدفة إىل حد ما، وباهظة التكاليف بالنسبة إىل نتائجها
  

وكبلت حكومة سايغون نفسها بعائق خطري، عندما رفضت، ولعدة سنوات، االعتراف بوجود معارضـة              
وكانت تؤكد أن ثوار العصابات الذين تصطدم م، ما هم إال حماربون قدماء من .  يف فيتنام اجلنوبيةمسلحة

  .ومل تعترف باحلقيقة إال بعد مخس سنوات. الفييتمينة، وأم مكابرون وقليلو العدد
  

توى القرية  واستفاد الفيتكونغ من هذه املهلة لتنظيم حركة سياسية سرية قوية، ووجدت من الثوار على مس              
وكانت استراتيجيتها األولية دف إىل حتطيم ارتباط احلكومة السياسي مع املناطق الريفية، وذلك           . واملنطقة

 ولقـد بـدأت   – وخاصة رؤساء القرى ومستشاريهم –بإفساد أو خطف أو قتل عناصر السلطات احمللية  
 ١٩٦٣ اخلسائر املماثلة يف العـام        موظف، وقدرت  ٧٠٠، الذي قُتل فيه أكثر من       ١٩٥٧احلملة يف العام    

  .بثالثة عشر ألف شخص، رغم اجلهود اليت بذلتها احلكومة إليقافها
  

وعلى الرغم من التـصرحيات     . وبعد تدمري شبكة االرتباطات السياسية، عمد الفيتكونغ إىل تنظيم جيشهم         
من تـسليحهم،    % ٩٠ايل  املتحدثة عن املعتدين الشماليني فإن من املرجح أن الفيتكونغ حصلوا على حو           

  .بفضل األسلحة األمريكية اليت غنموها من القوات احلكومية
  



 -٧١ -  
 

، ومل خيـسروا    ١٩٦٠ سالحاً يف العام     ٤٨٥٣وتعترف إحصائيات سايغون نفسها، بأن الفيتكونغ غنموا        
 ألف قطعة   ٥٢ كانت غنائم الفيتكونغ     ١٩٦٢ويف العام   .  سالحاً، والفرق يكفي لتجهيز فوج     ٩٢١سوى  
. ٥٤٠٠ ألف قطعة واخلـسائر  ٨٣ كانت الغنائم ١٩٦٣ويف العام .  قطعة فقط٤٨٥٠ح وخسائرهم   سال

 سالحاً، أي أن غنائمهم كانت كافية لكل املقاتلني يف ذلـك            ١٢٨٦٨٢وهكذا غنم الفيتكونغ يف عامني      
  .احلني

  
  :١٩٦٣ أيار ١٣ بتاريخ  I. F. Stone'sوكتبت النشرة نصف األسبوعية 

  
  فيتكونغ على السالح؟كيف حيصل ال( 
  
إن معظم ما ميلكون هو من األسلحة األمريكية املغتنمة من الوحدات احلكومية يف كمائن أو خالل مهامجة ( 

ويقول املنظم السياسي لألعضاء، بـأن      . وباألصل تنظم وحدة الفيتكونغ غالباً بال أسلحة      . املراكز الصغرية 
والطريقة . إخل...  يف البداية أسلحة بدائية، مثل الرماح واخلناجرعليهم اغتنامها من العدو، على أن يستعملوا

حسنة بشكل واضح، فالفيتكونغ متلك اليوم مدافع عدمية االرتداد، وهاونات ثقيلة، ورشاشـات ممتـازة               
  ).وكميات كبرية من الرشيشات 

  
وكانـت  .  املوقـع  ومل يكن ثوار الفيتكونغ خيوضون معركة، إال عندما يضمنون النجاح بفضل العدد أو            

، بدأ الفيتكونغ بترك ١٩٦٤ومنذ منتصف العام . ١٩٦٣العمليات على مستوى الكتيبة، نادرة حىت اية عام
وكان ذلك داللة هامة، تشري إىل تبدل يف مرحلة         . تكتيك حرب العصابات، للقيام باختبارات حرب حملية      

حلة توازن القوى وأخذ زمام املبادرة من قبل احلرب، واالنتقال من مرحلة الدفاع االستراتيجي، ودخول مر      
  .الثوار

  
، وعندما بدأت بإنشاء قواا يف البالد، ١٩٦١يف التشرين الثاين ( وأشارت االنترناشيونال يونايتد برس، أنه 

.  هجوماً يف ذلك الشهر    ١٧٨٢اعترب املوقف حرجاً، ألن الفيتكونغ كانوا أقوياء حبيث أم استطاعوا شن            
 أي بعد عامني من العون العسكري واالقتصادي املكثـف، أضـحى عـدد          ١٩٦٣ن الثاين من    ويف تشري 

  ). هجمة وحادثة ٣١٨٢اهلجمات واحلوادث اليت كانت املبادرة فيها بيد الفيتكونغ، 
  

. وتضاعفت الوسائل اجلوية املوضوعة بتصرف الفيتناميني اجلنوبيني، إال أن النتائج مل ترتفع بالنسبة ذاـا              
  :١٩٦٣ كانون األول ٣ت النيويورك تاميز يف وكتب
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لقد أجربت اهلجمات اجلوية ضد جتمعات الثوار القادة الشيوعيني على تعديل تكتيكهم، لكنها مل تنل مع              ( 
. معنويام أو من قدرم القتالية، كما أشار لذلك تقرير عن فعالية األسلحة املستعملة ضد حرب العصابات

وحـىت أقـل   .  إنقاص عدد األشجار يف معتصمات األدغال مل تؤد النتائج املقدرة هلـا       واحملاولة الرامية إىل  
الوحدات غرساً باحلرب، تعلمت اإلتقاء من نريان الرشاشات ورشقات القذائف الصاروخية اليت تطلقهـا              

  .الطائرات
  
 قواعدهم الرئيـسية  ومن املعروف أن الفيتكونغ عرفوا أن أكثر االحتياطات تطوراً، فقد حفروا يف مناطق    ( 

  . رطل٥٠٠األنفاق واملغامرات، اليت ميكن لبعضها أن يقاوم تأثريات قنابل زنتها 
  
ويف بعض الوحدات، تلقى عدد املقاتلني، تدريباً خاصاً لتعداد القنابل والقذائف اليت تـسقط، وعـدد                 ( 

لصنع األلغام  ( عماهلا بعد ذلك    اإلنفجارات، حبيث يتمكنون من متييز أمكنة املقذوفات اليت مل تنفجر، واست          
  ) ).إخل ... األرضية أو القنابل أو الرمايات

  
وتعترف حكومة سايغون، بأن نسبة اخلسائر بني املعسكرين خالل تلك السنني قـد تطـورات لـصاحل                 

  : الرقم الرمسي هلذه اخلسائر١٩٦٤ تشرين األول ١٨ونشرت النيويورك تاميز يف . الفيتكونغ
  

  ١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١     السنـة
  ١٣٩٠  ١٩٠٠٠  ١٣٠٠٠  ٩٠٠٠     احلكومـة
  ٩٠٠٠  ٢٨٠٠٠  ٣٣٠٠٠  ١٣٠٠٠     الفيتكونـغ

  
وال بد من االنتباه، إىل هذه اخلسائر املقدرة للفيتكونغ مقدمة من قبل احلكومة، وتتضمن بالضرورة اخلسائر     

 أرقام اخلسائر مع عدد األسـلحة  املدنية بسبب أعمال القصف وهناك وسيلة سهلة للتدقيق، وتتمثل مبقارنة   
عندها يبدو التبـاين واضحاً بشكل يدفع إىل االستنتاج التايل، إن معظم األشخـاص املقتـولني    . واملغتنمة

يف ) برنارد فول ( وميكن احلكم على التقديرات استنـاداً إىل ما كتبه . من الفيتكونغ بل حيملون األسلحـة
  ):الفيتناميني ( 
  
فخالل . ر الرمسية للطريان الفيتنامي اجلنويب تسمح بأن تكون فكرة عن الطريقة اليت يستخدم فيهاإن التقاري( 

مرتالً وعـشرة   :  أصاب الطريان األهداف التالية    ١٩٦٣عملية جارية استمرت ثالثة أيام من كانون الثاين         
ة منازل على بعـد مخـسة       أبراج مراقبة على بعد مخسة عشر ومخسة وثالثني كيلومتراً غريب بليكو، وثالث           

وأربعني كيلومتراً غرب كينهون، وأربعة منازل ومزرعة أرز على بعد مخسة وثالثني ميالً غرب بليكـو،                
وأبيد مخسة وعشرون مرتالً وتضررت عشرة على بعد مخسة وثالثني كيلو متراً مشايل غريب بليكو، ومرتالن          
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لعملية ضد جتمعات الفيتكونغ، يف سهل جونكس ومعقل ويف خال. على بعد ثالثني كيلومتراً مشايل بيني هوا  
أعلن جيش مجهورية فيتنام، بأنه قتل ستة وسبعني عدواً باألسلحة الربية، وأربعمائة باألسـلحة           ) د(املنطقة  

، إال أنه دمـر     )رشاشات وهاونات   ( اجلوية، كلفه مل يغنم إال سبعة أسلحة فردية ومخسة أسلحة مجاعية            
  ).مرتل وكوخ أكثر من أربعمائة 

  
إن استعمال الطريان بال    . يف هذه احلاالت  ) األعداء  ( وميكننا أن نتصور بسهولة من ميكن أن يكون القتلى          

ومـن جهـة    . متييز، ضد أهداف يعتقد أا للفيتكونغ، يفسر إىل حد بعيد عداء السكان حلكومة سايغون             
ار، اندين عادة مـن قـراهم، واللـذين      أخرى، كلن للفالحني كل األسباب الداعية للتضامن مع األنص        

  .يشاركوماألخطار واحملن
  
بالنسبة إىل العامل اآلخر، البعيد عن قرى ودساكر فيتنام اجلنوبية، يعترب الثائرون مبثابة عمالء للـشيوعية                ( 

ابات أما األكواخ املصنوعة من البامبو وأوراق األشجار، ويف القرى احملررة، كـان ثـوار العـص               . العاملية
  .يتحدثون مع السكان بامور يف غاية البساطة

  
فلـو  . كنا يف القرية نتعرض للهجوم كل ليلة      : وقد صرح ابن فالح، ال يتعدى العشرين من عمره قائالً         ( 

ولذلك فكَّرت بأن مجاعة جبهة التحرير      . كانت احلكومة حسنة أو قوية كما ينبغي، لتوجب عليها محايتنا         
  ).اآلن، وقد عرفتهم، فلست بآسف ألنين قررت االنضمام إليهم أما . قد يكونون على حق

  
لكن توجب علي الذهاب    . كنت أخاف منهم، وأحقد عليهم، عندما كانوا يهامجون قرييت        : وصرح آخر ( 

  ).معهم، وأنا اليوم سعيد بذلك
  
تنازع عليها يف الدلتا، لقد كان السائل صحافياً فيتنامياً، استطاع الوصول بواسطة السيارات إىل املناطق امل       ( 

وفيما عدا القائد، كانت أعمار ثوار . ودخل قرية مل تعد موضع نزاع، ويسيطر عليها الشيوعيون ليالً واراً     
 عاماً، وكانوا يرفضون ذكر أمسائهم خوفاً من أعمال االنتقـام، لكنـهم      ٢٠العصابات كلهم ال تزيد عن      

وعند سؤاهلم عن رأيهم وشي منه أجاب       . دثون باللهجة احملية  كانوا يعلنون بأم من مواليد القرية، ويتح      
إنه ثوري عظيم، وحنن حنبه متاماً، لكننا لسنا تابعني له، فنحن فيتناميون جنوبيون ونقاتل لتحرير               : ( القائد

   ).٢٣/٩/١٩٦٤نيويرك تاميز ). (فيتنام اجلنوبية 
  

كونغ احلكومة الوحيدة، مبدارسـها ومستـشفياا       ويف اجلزء األعظم من جنويب فيتنام الريفي، شكل الفيت        
ولغياب سلطة احلكومة سـايغون، ازدادت سـلطة        . ومكاتبها اإلدارية وحياة ضرائبها وخدماا الصحفية     

حكمهم، وكان اتصاهلم الوحيد معها يتم عند قيامها حبملة تأديبية عرضية تصل اهلليكـوبتر أو بالعربـات      
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. وبعد العودة اإلجبارية للجنود، كانت احلياة تعود إىل جمراها الطبيعـي          . ةاملدرعة، عرب طريق ملغوم بكثاف    
  .وبضغط مستمر على املناطق املتنازع عليها، كان الفيتكونغ يوسعون تدرجيياً جماهلم

  
وقد أعلن اجلنرال وليام . وكانت واشنطن وسايغون تقوالن بأنه ال ميكن كسب احلرب بدون الدعم الشعيب     

لننتنبه بأنه جيب كسب احلمالت على مستوى : ( عند استالمه قيادة القوات األمريكية قائالًويستمور الند، 
  ).املقاطعة والناحية والقرية والضيعة اليت جتري املعركة فيها، لنأسر نفوس الناس وقلوم 

  
فقنابـل  . لوغهإن هذا هدف يستحق الثناء، إال أنه مل يتم التوصل حىت اآلن إىل اكتشاف الوسيلة الالزمة لب    

  .النابامل احملرقة، ورش السوائل الكيميائية إلتالف احملاصيل، مل تأسر النفوس والقلوب
  

، مهد نظام نغودين دييم لربنامج على النموذج الذي اقترحه الربيطانيون يف ماليزيا لنقـل           ١٩٦٢ويف العام   
مليونا من الـدوالرات إلنـشاء      ، وخصص ستني    )استراتيجية  ( إىل قرى أعطيت اسم     . السكان الريفيني 

وكان جيب إنشاء . التجمعات احملصنة وتدمري املساكن املنعزلة، وذلك لفصل االنتفاضة عن قواعدها الشعبية    
وال نعلم كم   . ، حىت تستوعب السكان الريفيني كلهم     ١٩٦٣ ألفاًمن هذه القرى احملصنة يف اية العام         ١٢

تقارير مزيفة، كما أن الفيتكونغ احتلوها ودمروا كثرياً منها مباشرة بعد       بين منها، ألن املوظفني قدموا عنها       
  .١٩٦٤االنتهاء من إعدادها، وفشل املشروع يف بداية العام 

  
وكان لتهجري الفالحني بالقوة، وللتعويضات غري الكافية عن اخلسائر املسببة، ةمظهر معسكرات االعتقال             

فبـدالً مـن أن     . شائكة ومنعاا، نتيجة معاكسة للغاية املنشودة     للتجمعات السكنية اجلديدة بأسالكها ال    
وعوضاً عن أن يستسلموا لالحتجاز، التحق . يكسب الربنامج ثقة الفالحني، فإنه أبعدهم عن احلكومة أكثر

 أي األطفال) األفواه الال جمدية ( الشباب بالفيتكونغ، وتبعتهم الفتيات، ومل يتبق يف التجمعات السكنية إال    
  .والشيوخ

  
ô ô ô  

  
وقد قدر لعدده أن يبلغ مخسني ألفاً . وشكل توسيع جهاز الشرطة جزءاً هاماً من برنامج الصراع ضد الثوار       

، حىت يستطيع السيطرة على املناطق املفرغة من الفيتكونغ، ويقبض على املـشبوهني،     ١٩٦٥يف اية العان    
وقد بدا كل ذلـك     . ال اإلداري مع احلكومة املركزية    وحيفظ النظام يف القرى اليت كانت قد فقدت االتص        

  معقوالً، لكن كيف كان بإمكان الشرطة أن تبقى يف مكان مل يستطع اجلنود البقاء فيه؟
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كاألسـلحة  : وقد شكلت القرى احملصنة بامليليشيا أهدافاً مثينة حقاً للفيتكونغ، بسبب الغنيمة املرجوة منها            
. وكانت املشكلة بالنسبة إىل الشرطة مماثلة للمشكلة اليت جاها اجلـيش          . نوأجهزة الراديو واألدوية واملؤ   

  .فعندما تتفرق تصبح ضعيفة، عندما حتتشد تضطر للتخلي عن األرض، وبذلك ختفق يف مهمتها
  

ال ميكن هلذه احلرب أن يكون هلا، إال هدف واحد، وهو احتالل الـبالد وإخـضاعها                : ( وقد قال جياب  
. ملة اليت خيوضها العدو، فإنه مضطر إىل توزيع قواته حىت يستطيع احتالل األرض اتاحة   وبسبب طبيعة احل  

إم ال يـستطيعون احـتالل األرض   : وأثناء احلرب مع الفرنسيني وجد هؤالء أنفسهم أمام التناقض التايل    
املنعزلة فـرائس   اتاحة بدون جتزئة قواهم، وإذا وزعوها خلقوا ألنفسهم صعوبات، وإذا تصبح وحدام             

  ).سهلة لقواتنا، وتضعف قواهم املتحركة شيئاً فشيئاً 
  

ô ô ô  
  

، مبثابة حتذير كان علينـا أن       ١٩٦٥فلقد كان الربيع احلرج من العام       . والذي نراه هنا هو أكثر من حتليل      
كرييالبنتاغون فتوسيع احلرب وزج قوات أمريكية كافية إلدارا بنجاح، يتضمن حماولة جلية متاماًلعس. نرقبه

  .املصممني على البقاء خارج السياسة وعلى أال يهتموا إال بنتيجة املعارك
  

لكن حىت ضمن هذا اإلطار الضيق، هل كان بإمكان احلملة األمريكية اجتياح فيتنام، بينما مل تستطع احلملة 
  الفرنسية التوصل إىل ذلك؟

  
. ال يبدو أن احلل العـسكري ممكـن  : ( ١٩٦٤وز  مت١٣لقد قال اجلنرال ديغول يف مؤمتر صحايف بتاريخ        

واحلقيقة أن بعض الناس يتصورون بأن األمريكيني ميكن أن حياولوا يف مكان آخر حتقيق احلل العـسكري                 
، وذلك بنشر احلرب مشاالً بأقصى ما ميكـن،  )فيتنام اجلنوبية ( الذي مل يتمكنوا من حتقيقه يف هذا املكان،  

لكن من الصعب الرضى بأم ميكن أن يقبلـوا املخـاطرة           . مكانيات للقيام بذلك  وبالتأكيد إن لديهم اإل   
وبالنتيجة، ومبا أن احلرب ال تؤدي إىل احلل، فإن من الواجب السعي لتحقيق السلم، . الضخمة حبرب شاملة

  ).وذلك يتضمن العودة إىل االتفاقيات املعقودة منذ عشر سنني 
  

 قبـل   –هوشي منه وحكومته، دون أن تربط متاماً ثوار جنويب فيتنام            اليت ربطت    –وبفضل اتفاقية جنيف    
  . ألف من النفوس البشرية٣٠٠الفرنسيون هزميتهم يف حرب دفع الفييتمينة مثنها 

  
ويبدو أنه من غري املعقول أن يقبل الفيتكونغ، بعد مخسة عشر عاماً من التضحيات اجلديدة، بـالعودة إىل                  

  . وال شرط، بال قيد١٩٥٤أوضاع العام 
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ومن جهة أخرى، فإن من غري املشكوك به، أن مييل هؤالء إىل القبول بنصر سياسي، مل يتمكنوا من انتزاعه، 

  .حىت ذلك بالوسائل العسكرية
  

، أوجز السفري األمريكي ألكسيس جونسون      ١٩٦٤يف تشرين الثاين    ) اليف  ( ويف مقابلة صحفية مع جملة      
  :ت السلمية بقولهاآلفاق املفنوحة أمام املفاوضا

  
دف استراتيجية الفيتكونغ احلالية، إىل الوصول ملفاوضات بني أية حكومة يف سايغون والفرع السياسي              ( 

وتسعى هذه املفاوضات خللق حكومة ائتالفية، تقـوم جبهـة   . للفيتكونغ، الذي هو جبهة التحرير الوطنية  
  ).االندماج مع فيتنام الشمالية يف مرحلة ثالثة التحرير الوطنية بتوجيهها يف مرحلة تالية، مث يتحقق 

  
 ميكن للضغوط السياسية علـى  – يف حالة املأزق العسكري –لكن . وكانت واشنطن قد أقصت هذا احلل  

سايغون أن تسبب بسهولة انفجاراً، يؤدي احلسم الشعيب فيه إىل استبعاد السياسة األمريكية، وكنس كـل          
  .حكومة تدعمها

  
ويستطيع الربغوث أن يتحمل طـويالً، وأن       . تستمر حرب الربغوث، وتأخذ أبعاداً وبائية     وبانتظار ذلك،   

إرادة : يشن حربه يف اال والزمن، وينمي كل يوم العامل الثالث لكل حرب ثورية طويلة األمد، أال وهو                
اً، وخاصة وال يستطيع خصوم الربغوث التصرف مثله، لذا فإن النتيجة مضمونة مسبق. الصمود عند الشعب

  .إذا استبعدنا فكرة احلرب العامة
  

  .وال يسعين سوى أن أكرر، بأنه ليس هناك شعب خاضع لالستعمار، خسر حىت اآلن حرباً شنها بنفسه
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  الفصل السابع
  

  دروس من االنتفاضة املسلحة يف ايرلنده
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   القالقل يف ايرلنده –حروب التحرير الوطنية ومثنها 
  .فيها) انز البالك والت( ودور 

  
ومع ذلك ميكـن القـول،      . قد يكون مثن التحرير الوطين مرتفعاً جداً، كما برهنت عن ذلك حربا فيتنام            

 بقيت – حروب املستعمرات ونصف املستعمرات مثل كوبا      –وبصورة علمية، أن حروب التحرير احلديثة       
  .ملقارنة مع احلروب بني الدولاقتصادية بشكل ملفت للنظر، من حيث األرواح البشرية، اليت تزهق، با

  
وبعد سقوط باتيسيا، قدرت املصادر التورية . ففي كوبا، مل يقتل إال بضع مئات خالل سنيت احلرب األهلية      

. ومل ينشر أبداً أي سبب مربر لدلك. ضحايا العنف الثوري بعد عشرين ألفاً من الضحايا خالل سبع سنني         
  .اصة اليت خاضها جيفارا وآخرون رقماً أكثر تواضعاًوعلى العكس، تعطي روايات املعارك اخل

  
أما فيما خيتص . ويف قربص، مل يتجاوز الرقم بضع مئات      . ويف زجنبار، اقتصرت اخلسائر على بضع عشرات      

  :ما ياي) بالك آند تانز ( يف ) ريتشارد بينيت ( بأيرلنده، فقد كتب 
  
، وفـق أقـصى     )IRA(يش اجلمهوري االيرلنـدي     أثناء السنة األوىل من احلرب ضد اجنلترا، قتل اجل        ( 

ومل يطلق النار على األفراد إال يف مائة حالـة  . التقدريرات، سنة وعشرين شخصاً، منهم مثانية عشر شرطياً 
  ).على األكثر 

  
ولكنه كان خمطئـاً، فلقـد      ). ال ميكن ألية حكومة أن تستسلم أمام مثل هذا التهديد           : ( ويضيف بينيت 
را، ليس أمام العنف، بل  بسبب املوقف السياسي واالقتصادي العصيب، الذي ميكـن أن               استسلمت اجنلت 

  .حيدثه العنف خالل سنة
  

وجند هنا برهـاناً آخر مميزاً حلرب الربغوث، تشكـل حرب العصـابات أحد وجوهه، كمــا ميثـل                
  .وجهه اآلخر) حرب العصابات يف املدن ( اإلرهاب 

  
 وإرهايب املدن، يستعمالن كالمها القنابل والطلقات، ولكن الرافعة احلقيقيـة           فثائر العصابات يف األرياف،   

وقـد  . وقد تدمر فرق كما حدث يف فيتنام، ولكن ذلك ال يشكل الغاية النهائيـة        . بالنسبة إليهما سياسية  
، فهدف حرب التحرير الوطنية   . تتعرض مدن لإلرهاب كما يف قربص، وليس ذلك أيضاً هو الغاية النهائية           

اليت تتواجد فيها املوارد الضعيفة ألمة صغرية بدائية، مع وسائل قوة كربى صناعية، ليس احتالل األرض أو                 
  .اإلرهاب، بل خلق موقف ال يطاق للقوة احملتلة أو حلكومة حملية عميلة
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ية الربملاين أضراراً أكثر من املدفعية، وتنفجـر العنـاوين الرئيـس        ) القصف  ( ففي حرب الربغوث بسبب     
للصحف بقوة أكثر من القنابل، وتربح مواكب السالم املعارك اليت حتقق فيها الرشاشات، وتبقى اخلـسائر     
ضعيفة، ألن ثوار العصابات عندما يشنون محالت االسترتاف، يتجنبون املعارك املكلفة املألوفة للجيـوش              

فهو أكثر إنسانية من كـل أنـواع        أما اإلرهاب واملعترب تقليدياً، كعمل فظيع، وكقتل سياسي،         . النظامية
  ).هل قصف مدينة بالقنابل أو القصف قرية بالنابامل أقل فتكاً من اإلرهاب؟ ( احلروب األخرى ألنه انتقائي 

  
، بل ألن البلد أو )مع أن ذلك ميكن أن حيدث كما رأينا ( إن املعتدي ال يفلت فريسته بسبب ازام جيوشه 

 عقبة سياسية كأداء علـى املـسرح        –بب اإلرهاب أو حرب العصابات       بس –املستعمرة املنتقصة تصبح    
  .الداخلي أو العاملي، وغري منتجة وشديدة الكلفة، أو مسيئة إىل اهليبة

  
وحياول املنتفض أن يقوم بدور داوود، فيسعى إىل إظهار عدوه للجمهور مبثابة جالوت، ودف كل أعماله       

بالعدل لدى شهود الصراع، ويكون ذلك خبلق صورة شعب شجاع زكل تصرحياته إىل إثارة الود والشعور    
  .يقاتل يف سبيل استقالله، ضد القوى اهلائلة للظلم واالستبداد

  
، كي حترم   )حرب العصابات، إرهاب، ختريب، دعاية      ( ويف الوقت نفسه، تستعمل الثورة كل ترسانتها،        

، وإنقاص اإلنتـاج، ومقاطعـة الـواردات،        االستعمار من مكاسبه، وذلك بتحطيم معنويات اليد العاملة       
والتحريض على االنتفاضة وختريب املؤسسات الصناعية، أي العمل بصورة عامة علـى زيـادة تكـاليف           

  .االستثمار واإلدارة السياسية، عن طريق زيادة نفقات القوات العسكرية والشرطة
  

، فإن القوة العسكرية جتد نفسها بـسرعة،  فإذا كان اهلدف حمدداً بدقة، وكان التكتيك الثوري مطبقاً حبزم     
أما . مشتبكة يف صراع يفقدها مسعتها أمام العامل، ويكبدها خسائر مالية ال يلبث تأثريها أن يظهر يف الداخل

اجلهود اليت تبذهلا القوة املذكورة، لوضع حد للصراع، فإا تزيد سرعة تطور األمور، ألا كلما شـددت                 
، كما أن صفحتها تسود يف )أو التابعني يف حالة االمربياليني ( قد السكان املستعمرين القمع كلما أثارت ح

  .عيون الرأي العام العاملي
  

وال بد من التنويه، بأن الرأي العام يتألف من شعب القوة املعتدية، وقوى املعارضة الـيت تنـدد بـالطرق             
، واألشخاص الذين يتأثرون من فقـدان اهليبـة         املستعملة يف القمع، ودافعي الضرائب الذين يزداد عبؤهم       

وإن جتربة اإلمرباطوريتني االستعماريتني بريطانيا وفرنسا يف القرن املاضي، تقدم عدة أمثلة            . إخل... الوطنية
) املشروط حىت اآلن    ( فبالنسبة إىل األوىل، تضمن الصراع الذي أدى إىل استقالل قربص           . عن هذا السياق  

  .اليت خلصت قبل ثالثني عاماً ايرلنده الكاثوليكية من التسلط الربيطاين) للقالقل ( تكراراً شبه حريف 
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 هكذا قال لينني، وكان بإمكانه التشديد على املالحظة، حىت لو أدى            .إرعاب اخلصم هو هدف اإلرهاب    
حبـشر  ذلك إىل إضعاف بالغة احلملة، كأن يقول بأن اهلدف الرئيسي لإلرهاب هو حتريب اإلدارة وذلك              

أولئك الذين حيكمون يف موقف دفاعي، حيث ال ميكن أن حيدث شيء بدون الوجود املستمر حلرس مسلح، 
وهلذا أيضاً أثر ثانوي، وإن مل يكن غاية، وهو أن يثري إرهاباً مضاداً خيدم قضية               . مما يؤدي إىل شل احلركة    

  .الثوار بشكل أفضل من كل األساليب اليت ميكن للثوار أن يتصوروها
  

تلك كانت احلالة يف ايرلنده وبالرغم من تاريخ انتفاضي طويل، فقد بقي دعم اجلمهور حلركة االسـتقالل     
فاتراً حىت اللحظة اليت تأجج فيها بسبب أعمال الربيطانيني أنفسهم، وخاصة بسبب أعمال النـهب الـيت                 

  .امللكية اإليرلنديةاملشهورون، الذين استنفروا لدعم قوة الدرك ) البالك والتانز ( ارتكبها 
  

، قبل أربعة   ١٩١٦ولقد كتب ريتشارد بينيت، عن موضوع انتفاضة الفصح، اليت دبرها الوطنيون يف العام              
  :مما يلي) التانز ( أعوام من تشكيل 

  
أديرت هذه االنتفاضة بشكل يدعو للرثاء، إذ أعلن الثوار اجلمهورية، واحتلوا عدداً من املباين العامـة يف            ( 

ومل .  وصمدوا بشجاعة فيها ملدة أسبوع، وكان آخر املستسلمني هو أستاذ الرياضيات الشاب دوفالريادبلن،
بأن يربهن على أنه جـدير      ( حتدث قالقل تذكر يف بقية ايرلنده، ورفض الشعب االيرلندي الدعوة النبيلة            

  .باملصري املشرف املقدر له، كما استغل النهابون املناسبة يف دبلن
  
جتر يف تاريخ ايرلندهكله، انتفاضة ذا القدر الضئيل من التعاطف معها، إذ كان يقاتل يف صـفوف                 ومل  ( 

اجليش الربيطاين حوايل مائة ألف من الكاثوليك االيرلنديني، وفكر معظم أفراد الشعبني االيرلنديني، وفكر              
وعندما استعرض . نجراً يف الظهرمعظم أفراد الشعبني االيرلندي واالنكليزي، بأن األمر ال يعدو أن يكون خ

وبدت قضية االستقالل االيرلندي وكأا قد . األسرى يف شوارع دبلن، قابلهم سكان دبلن غتضبني شامتني        
  ).ضاعت أو أجلت إىل أمد بعيد 

  
وعندها ارتكب الربيطانيون غلطة عميقة، إذا أعدموا رمياً بالرصاص مخسة عشر مسؤوالً عـن انتفاضـة                

أما حركة .  هذه اإلعدامات فضيحة عاملية، وضعت حداً لكل حل سلمي للمسألة االيرلنديةالفصح، فسببت
وكأمنا كانت . ، اليت كانت فاقدة االعتبار، فقد أصبح هلا شهداؤها، لذا منت بسرعة)سني فني ( االستقالل 

 وكانت احلرب العاملية    –لندن تسعى عمداً إىل إحلاق اهلزمية بنفسها، فقد أعدت احلكومة االنكليزية قانوناً             
 لتجنيد كافة االيرلنديني، الذين يسمح هلم سنهم حبمل السالح، قتوحد اجلميع     –الثانية قد التهمت الرجال     

، الـيت مل تلبـث أن    )املتطوعون الوطنيـون    ( بذلك ضد التاج، والتحق آالف الشباب بامليليشيا املسماة         



 -٨١ -  
 

( يكن بإمكان انكلترا أن تفعل أفضل من ذلك لتـثري      ومل  ). IRA(أصبحت اجليش اجلمهوري االيرلندي     
  .اليت كانت آنئذ وشيكة الوقوع) القالقل 

  
بـإعالن  ) وهو الس التشريعي حلزب السني فـني        ) (الديل ايريان   ( ، قام   ١٩١٩ كانون الثاين    ٢١ويف  

ت احلكومة باحملـاكم  االستقالل، وتعهد تشكيل حكومة األمر الواقع اجلمهورية يف األرض االيرلندية، ومتم 
ديـل  ( واحلقيقة أن نيـة     . وكانت غاية املناورة سياسية، ومل تكن احلرب الفعلية متوقعة        . وجبهاز للشرطة 

. وفور إعالن بيان االستقالل، دوت الطلقات األوىل للثورة       . كانت خمتلفة عن مزاج املتطوعني    ) ايريـان  
 تنقل متفجرات اجللجنايت إىل مقلع، وقتلوا فردين من         كميناً موعة ) املتطوعون  ( ويف اليوم نفسه نصب     

  .الدرك امللكي
  

وقامت بسرعة محلة منظمة من اإلغارات والكمائن، بدالً عن االصطدامات الفردية والتلقائيـة، وكانـت            
وكـان  . احلملة بإدارة مايكل كولرت يف دبلن، وقادة الوية اجليش اجلمهوري االيرلندي يف األمكنة األخرى             

الضحايا قليالً نسبياً، أما اآلثار فكانت رائعة، إذ أخذ اجلنود، خبوذهم احلديدية وبنـادقهم املـزودة                عدد  
وتكدست املعـدات   . باحلراب، يقومون بالدوريات يف شوارع دبلن، كما لو أم يف عاصمة أجنبية حمتلة            

وسة، وامـتألت الـسجون     احلربية يف املرافئ، ومل تعد التحركات العسكرية على الطرقات جتري إال حمر           
، جرت عشرون ألف عملية مدامهة للمنازل، ١٩٢٠ وآذار   ١٩١٩وبني كانون الثاين    . باملعتقلني السياسيني 

  .حبثاً عن األسلحة واملشبوهني
  

، جرى صراع حمموم مشل العسكريني واملدنيني، وأصبحت البالد كمعسكر حمصن،           ١٩١٩ويف اية العام    
كافة املوظفني الربيطـانيني    ( ت إىل أعمال يومية وأصبح اجلو يف دبلن وكأن          وحتولت اهلجمات واالغتياال  

ومل تقع أعمال   . ومل يكن اجلنود ورجال الشرطة ضمن ثكنام يف وضع أفضل         ). تقريباً معتقلون يف القلعة     
مكان عسكرية كثرية، لكن جو التوتر استمر يف التأزم، وأصبح كل طريق مدخالً إىل كمني حمتمل، وكان بإ

  ).أي مدين، مهما كان بريء املظهر، أن خيرج مسدساً ويطلق النار 
  

أما يف البالد األجنبية، وبفضل الفعالية ). حادث ايرلندي   ( ومل ميض يوم واحد دون أن تعلن الصحف عن          
اطف مـع   بني املهاجرين االيرلنديني يف أمريكا، تعاظم التع      ) دوفالريا  ( القصوى حلملة الدعاية اليت قام ا       

  ).بدا عاجزاً أمام الشعور العام املتعاطف مع ايرلنده ( الثوار، حبيث أن السفري الربيطاين يف واشنطن 
  

وعزز هؤالء بسرعة   . واحتل ايرلنده ثالثة وأربعون ألف جندي بريطاين، باالضافة إىل عشرة آالف دركي           
لكاكي ومن اللون األسود لواقيات قبعام      وهو لقب مستوحى من لباسهم ا     ) ( البالك والتانز   ( بآالف من   
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ومل يكـف  . ، وبألف ومخسمائة من الطلبة املؤقتني التابعني للدرك املساعد       )وأحذيتهم وأحزمتهم وجعبهم    
  .العدد الحتالل اخلمسة وستني ألف كيلو متر مربع من جنويب ايرلنده الثائرة

  
مزروع وعر وحمروم من الطرقات يف كثري من فالريف : وكانت األرض مناسبة بشكل رائع حلرب العصابات

وقـد  . األمكنة، حبيث ال ميكن اجتيازه بالعربات ذات احملركات يف وقت ممطر، أي يف كل األوقات تقريباً               
وجد رجال اجليش اجلمهوري االيرلندي مالجئ حصينة يف املستنقعات واملرتفعات احلرجية، وبقوا علـى              

وكان أعـضاء اجلـيش     . لرئيسية، لتنفيذ إغارم حتت ستار الظالم     مقربة من املدن وخطوط املواصالت ا     
اجلمهوري االيرلندي يف املدينة مندجمني مع السكان، وحيتلون مجيعهم تقريبا وظائف مدنية، لـذا كانـت                

  .العمليات جتري ليالً فقط يف مقاطعيت دبلن وكورك، إذ مل يكن العدد كافياً للقيام ا أثناء النهار
  

ذه العمليات خاصة على مهامجة مستودعات األسلحة، وعلى الكمـائن املنـصوبة للقوافـل              واشتملت ه 
يف دبلـن  ) فصيلة خاصة   ( ومن جهة أخرى كرست     . العسكرية يف الريف أو للدوريات الصغرية يف املدن       

  .نشاطها الغتيال عناصر املخابرات والشخصيات السياسية
  

وكان حرب الطباعـة جيـري   .  قيمة من وجهة النظر العسكريةوقد بقي اجلزء األكرب من هذا النشاط بدون      
وغالباً ما كانتالثكنات   . وكان الرماة االيرلنديون خيطئون أهدافهم أكثر مما يصيبوا       . بغزارة أكثر من الدم   

ر وكثرياًما اندحر املهامجون بعد أن أنفقوا من الذخرية أكث. احملروقة فارغة، ومل يكن لتخريبها إال صفة رمزية
  .أكثر من االجنليز) إخل .. خمربين، متعاونني، ( وكانت ضحايا االغتياالت االيرلنديون . مما حسبوا

  
وكانت اآلثار احلقيقية للرعب ذات     . ومل يكن اجليش اجلمهوري االيرلندي بشن حربا عسكرية بل سياسية         

ويف الثكنات كان . ملعنوياتطبيعة نفسية، فاخنفض التطوع يف جهاز الدرك، وكثرت االستقاالت باخنفاض ا
هكذا مان يقـول اجلنـود      . يعيشون يف توتر أكرب مما لو كانوا يف اخلنادق        ) أجانب يف بلد معاد     ( اجلنود  
وبلغ اخلوف من قتلة اجليش اجلمهوري االيرلندي درجة من الشدة دفعت احلكومـة إىل لـصق                . القدماء

  .ه يف جيبيه، ألما قد تكونان ممسكتني بسالحإعالنات حتذر بإطالق النار على كل مدين ميشي ويدي
  

ورمبا مل تكن ملهامجة الثكنات والقوافل نتيجة عسكرية، لكنها كانت مؤثرة على اقتصاد وإدارة البالد اليت                
فاحتمال غارة أو كمني، يف أي زمان ومكان، كان كافيـاً إلبطـاء املواصـالت،         . انغمست يف الفوضى  

عسكريني على البقاء دوماً يف حالة اإلنذار، وعلى حراسة كل الثكنات والقوافل            وإنقاص اإلنتاج، وإجبار ال   
واملباين العامة، ومنع التجول إال اضطرارياً، والتفتيش املستمر للتأكد من هويات املدنيني، وإزعاج احليـاة               

ائب الربيطانيني، وكان ذلك كله يكلف كثرياً، بالنسبة إىل احلكومة، ودافعي الضر. اليومية مبختلف األشكال
وكان كل حـادث    . واملالك العقاريني، واملصارف، وكل أولئك الذين راهنوا على ايرلنده املنظمة واملنتجة          
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مبثابة ضربة جديدة للسمعة الربيطانية يف اخلارج، وللمعنويات يف الداخل، وخيدم جنويب العمال واألحـرار             
ورمبا كان بإمكان العسكريني حتمل ذلك التـوتر،        . الربيطانيني، ويساعدمها على إزعاج حكومة احملافظني     
  .األمر الذي ال ينطبق على احلكومة يف داونينغ ستريت

  
، اليت ظهرت،   )البالك والتانز   ( فجماعات  . ولقد بذلت جهود عدة لتحسني املوقف، لكنها زادته خطورة        

كل عمل يقوم به اجليش اجلمهـوري       ف. ، كانت مبثابة هدية من العناية اإلهلية للثوار       ١٩٢٠يف بداية العام    
وكان العمل األول يعترب يف البالدجزءاً من النضال املقدام مـن           . االيرلندي كان يدفعها إىل رد فعل عنيف      

  ).التاج( يف حني كان رد الفعل يثري السخط، ويزيد احتاد االيرلنديني ضد أجل احلرية، 
  

مع، وعرضت أعمال بعض الدكاكني أو املنازل وكأـا         واستفادت الدعاية االيرلندية كثرياً من أعمال الق      
أو املشبوهني، وكأا مذابح ترتكـب دون       ) السني فني   ( ما عرضت إعدام أعضاء     جمزرة لقرية كاملة، ك   

فبدلت صحيفة الثوار السرية مجلته، ). أطلقوا النار أوالً مث اسألوا : ( ولقد قال أحد قادة الدرك لرجاله. متييز
  :نه قالونسبت إليه أ

  
إذا أُحرقت إحدى ثكناتكم، أو كانت غري مناسبة، فخذوا أمجل مرتل يف الناحية، واقذفوا بقاطنيـه إىل                 ( 

وعلى اجلنود ورجال الدرك القيـام      . وكلما زاد عدد موتاهم كان أفضل     . الشارع وليموتوا فيه كالكالب   
 بالسري على الطرقات الكربى، بل عليهم       بدوريام الريفية مخس لياٍل يف األسبوع على األقل، وأال يكتفوا         

ارفعـوا  : وعند مشاهدم ملدنيني يقتربون عليهم أن يـصيحوا       . أن يذهبوا إىل احلقول، وينصبوا الكمائن     
وإذا اقترب املدنيون وأيديهم يف جيوم، أو . فإذا مل ينفذوا األمر فوراً، أطلقوا النار، وأطلقوا جيداً        . أيديكم

وقد تقترفون أخطاء أو تقتلون أبرياء، فذلك ال ميكن جتنبه، ولكنكم قد . ا، فاقتلوهمبدوا مشبوهني بشكل م
وكلما قتلتم عدداً أكرب من األشخاص، ازداد تقديري لكم، وإنين ألؤكد لكم، بـأن أي               . تصيبون أحياناً 

  ).جندي منكم لن يلق متاعب ألنه جندل شخصاً 
  

) البالك والتـانز    ( وكان يقال أيضاً بأن     .  يغري شيئاً   أن هذه األحاديث قد كذبت، لكن ذلك مل        وطبيعي
ويطلقون النار عشوائياً، جمازفني حبياة الذين يتواجـدون يف  ( كانوا خيترقون القرى بشاحنام، وهم يغنون       

  ).طريقهم 
  

رق لكن املهم، ذلك الصيت السيء الذي صنعوه بالقتل واحل. وليس مهماً أن نعرف ما إذا كانوا حقاً يغنون
والنسف والسلب، سواء جرى ذلك وهم يغنون، أم ال، مما أثار يف اجنلترا، فضيحة خدمت فعالً القـضية                  

بالتوطؤ الضمين مع أعمال االنتقام اهلمجية اليت تطبـق اآلن          ( وقد أمت الديلي نيوز احلكومة      . االيرلندية
فقصص احلـرق   . يرلنده، سوءاً، يوماً بعد يوم    تزداد األنباء اآلتية مع ا    : ( ، وكتبت التاميز احملافظة   )مبنهجية  
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والتخريب جيب أن تثري شعوراً باخلجل لدى كل القراء االجنليز، لقد تلوثت مسعة اجنلترا يف كل االمرباطورية 
  ).، رغم جهودها، أن تتملص من مسؤوليتها والعامل قاطبة، بسبب هذه اهلمجية اليت ال تستطيع احلكومة

  
  

واملتطوعني املـساعدين، وأدى    ) البالك والتانز   ( ربيطاين من اإلرهاب املضاد موعة      وقد تقزز اجلمهور ال   
مثل ترنس ماك سويين، حمافظ كورك الذي شـنق يف دبلـن ألنـه قتـل               ( استشهاد األبطال االيؤلنديني    

  .املخلصني) جاللته ( إىل استقطاب تعاطف املاليني من اتباع ) جندياًبريطانياً 
  

 اجلمهوري االيرلندي قوياً بشكل يسمح له التغلب على أعدائه العسكريني يف اشتباك على              ومل يكن اجليش  
وقد قدر لورد فرنش، نائب امللك الربيطاين، عدد اجليش اجلمهوري االيرلندي مبائة ألف           . درجة من األمهية  

د هـذا الـرقم   وقد حدد مايكل كولرت فيما بع. وحتجث الوزير لشؤون ايرلندا عن مائيت ألف رجل   . رجل
  .بثالثة آالف من العناصر العاملني

  
انتـهت يف العـام     وعندما  . لكن االنتفاضة االيرلندية كانت احتجاجاً ذا طابع سياسي أكثر منه عسكري          

ومل يتطلب انتزاع هذا النصر .  دنة، كانت هذه اهلدنة انتصاراً سياسياً أبعد ضرورة احلل العسكري١٩٢١
، قاموا بدور املستقطب املكثف أكثر من قيامهم بدور العنصر الفاعل، وحصلوا            أكثر من ثالثة آالف رجل    

  :من عملهم على نتيجتني جوهريتني مها
  

فتور الشعب إىل عداء فعال للتسلط الربيطاين، مما خلق مقاومة مجاعية مل يستطع االجنليز قهرهـا                 .١
  .سياسياً أو اقتصادياً

إىل غاية مناقضة للغاية اليت ) ألسباب سياسية ( ذي أدى دفع اخلصم إىل ممارسة اإلرهاب املضاد ال      .٢
. ومل يتوصل االيرلنديون إىل قذف االجنليز يف البحر عرب نضال طويـل ومتقطـع             . بدأ من أجلها  

فقد سلبوا االستعمار مكاسبه، وجعلوا بالدهم      . لكنهم فعلوا مبقاومتهم شيئاً أفضل وأكثر اقتصاداً      
 .بأن أقنعوا هؤالء باالنسحابعبئاً على احملتلني، وانتهوا 

  
ومل تكن الوسائل اليت استخدمها االرهابيون جديدة، فلقد أشعلوا النار يف املباين العامة، ورفعـوا األعـالم     
االيرلندية، وفخخوها إلحلاق األذى مبن سينتزعوا، وخلعوا األلواح األردواز من سقوف مراكز الشرطة،             

نسفوا اجلسور، واقتلعوا قضبان السكك احلديدية، ووضـعوا سـكراً يف      ليصبوا فيها البرتين، ويشعلوها، و    
  .مستودعات وقود السيارات، كما وضعوا الرمل ومسحوق الضفرة يف مسننات اآلالت
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وكان املهم حقاً، هـو كلفـة       . وكانت هذه الوسائل شديدة البساطة، وسببت أضراراً قليلة األمهية نسبياً         
سي الذي وحد االيرلنديني، وقادهم إىل العمل، وأدى يف الوقت ذاته إىل تقسيم             القمع، أوالً، مث األثر السيا    

  .االجنليز وشلهم
  

لندا، عن طريق زج جيش أكثر عدداً، وشن حرب إبادة، بأسـلوب            هل كان بإمكان االجنليز الفوز يف اير      
يطاين مثل هذا احلل ملـا  ولو واجه الرأي العام الرب . كرومويل؟ إن مثل هذا السؤال عبثي يف القرن العشرين        

وبعد جيل من ذلك، منح الرأي العام العاملي تطبيق ذلـك احلـل يف       . حتمله، على األقل ألسباب اقتصادية    
  . مضاعفات عاملية١٩٥٦، حيث كان لإلنزال الربيطاين الفرنسي عام ٩فلسطني، وقربص، ومحلة السويس

  
، ويف عامل ال مباٍل، وكذلك عند مواجهـة شـعب ال   فاحللول التعسفية إذن غري ممكنة، إال يف حالة العزلة        

  .ميتلك إرادة املقاومة الصلبة
  

                                                
  .١٩٥٦ اإلسرائيلي على مصر، يف العام – الفرنسي –الربيطاين : املقصود العدوان الثالثي ٩
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  الفصل الثامن
  

  حول االنتفاضات الشعبية يف مشايل أفريقيا
  
  



 -٨٧ -  
 

   الثورة اجلزائرية– انتفاضة تونس –االنتفاضة يف املغرب 
  

ة تأججت مع نفي السلطان      أي حرب ديني   تأيت الثورة بأشكال عدة، وكانت يف املغرب على شكل جهاد،         
وكانت . حممد بن يوسف الداعي إىل االستقالل، واستبداله على عرش الرباط بعجوز متعاون هو بن عرفة              

اجلثث اليت توجد عند الفجر يف شوارع الدار البيضاء، هي غالباً جثث مسلمني تناولوا مشروبات كحولية،             
خلمرة يف تلك الفترة بالذات تدنيساً للحرمات، بـسبب         ولقد اعترب تعاطي ا   . حيرم الدين اإلسالمي تناوهلا   

وعندما كان الدخان يرتفع يف مساء األحياء الوطنية، كان         . احلداد على أبعاد السلطان احلقيقي إىل مدغشقر      
ذلك يعين قيام األهايل بإحراق التبغ، يف إطار احلملة الرامية إىل مقاطعة إدارة حصر التبغ العائدة للحكومة                 

ومل يـراع   . ومل يراع املؤمنون حرمة شهر رمضان، وذلك تعبري آخر عن االحتجاج واحلـداد            . ةالفرنسي
  .نعاقب على ترهات الزينة والفخفخة) وهو حزب شعيب ( املؤمنون وأخذت خناجر حزب االستقالل 

  
ل ومن جهة أخرى، قامت املقاومة، قامت املقاومة، اليت ستضع حداً للحماية الفرنسية وتوطـد اسـتقال               

رجال الشرطة وموزعي ) ( املتعاونني ( فبالقنابل وأعمال التخريب واغتيال . املغرب، واتبعت السياق املعتاد
وحتولت . ، مت تأجيج االنفعاالت الشعبية، وخلق نزاعات مستمرة مع السلطة االستعمارية          )الربيد والزعماء   

 األحياء، وامتدت من مدينة إىل أخرى، يف التظاهرات يف األحياء الوطنية إىل أعمال شغب، مث جتاوزت هذه      
واقترف الفرنسيون يف كل مدينة منها غلطة ما، وأطلـق رجـال الـشرطة              . ، احلار ١٩٥٥خالل صيف   

  .املذعورون النار على اجلمهور، وسقط من جراء ذلك بعض القتلى
  

قُتل . احملرق) تادلة   ( يف سهل ) وادي زم   ( ففي  . قبائل اجلبال البدوية  ) حزب االستقالل   ( وأثار حمرضوا   
ويف شـهر  . مائتان من األوروبيني، وحدثت انتفاضات يف األطلس األوسط، ونصبت الكمائن على الطرق          

ورماته الرابضون على ) حزب االستقالل ( أما حمرضوا . آب، قتل مثانية من املراسلني األجانب يف يوم واحد
هكذا كانت اجلماهري تصرخ،    ) وأعيدوا ابن يوسف     ( :السطوح، فقد جعلوا الدار البيضاء يف حالة حصار       

وكان ذلك مطلباً رمزياً، ألنه اهلدف احلقيقي كان االستقالل واحلرب املقدسة ضد الفرنسيني الذين حجبوه 
  .عن املغاربة

  
ويف احلقيقة مل جتر هناك أبداً حرب عصابات        . وكان اإلرهاب يف املغرب أكثر فائدة من حرب العصابات        

، مع أن بضع مئات من املقاتلني جاءوا من املغرب االسباين، وحاولوا شن حرب عصابات، مما أدى                 حقيقية
، طـوال خريـف   )الريف ( ومن اخليالة السباهيني يف جبال  ) الفرقة األجنبية   ( إىل تثبيت فرقة من رجال      

١٩٥٥.  
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 الفرنـسيون أن بإمكـان      وأخرياً استسلمت احلكومة الفرنسية مبجموعة من احللول الوسط، عندما أعلن         
السلطان حممد بن يوسف مغادرة مدغشقر إىل باريس حدث اضطراب شديد، أسفر عن تنازل آخر، متثل                
يف السماح بعودة السلطان، نزل الشعب املغريب كله إىل الشارع، وأصبحت احلماية اليت دامت مخسني عاماً 

  .صيغة فارغة، سرعان ما ختلى الفرنسيون عنها
  

اإلرهاب وأعمال التخريب، اليت خدمت     : وسيلة غاية يف البساطة، أال وهي     )  حزب االستقالل    (لقد تبىن   
فلمقاومة املخربني بشكل . غاية مزدوجة، كانت سلبت االستعمار مكاسبه، وجعل إقامة املستعمرين خطرة       

عمال االعتقـال   منع التجول، أ  ( فعلي، كان ال بد من فرض األحكام العرفية، اليت كانت آثارها النفسية،             
ستدفع السكان املسلمني بالضرورة إىل القيام بالتظاهرات اجلماهريية واليت يكون ) والتفتيش، وتنقالت اجلند 

ال ميكن السيطرة على مستعمرة، يصبح استثمارها، غري مفيد، بل إا تصبح            وعندما  . اجليش عاجزاً حياهلا  
وبكل تعقل، قبلت باريس، حتـت      .  لالحتفاظ ا  على العكس شديدة الكلفة، وال يعود هنالك أي سبب        

وضـمنت  . ضغط سياسي داخلي، التسوية مع احلركة االستقاللية، اليت كانت يف جوهرها حركة حمافظة            
  .بذلك املصاحل الرئيسية لفرنسا يف تلك البالد

  
ت احمللية  وال ميكن وصف ذلك النصر بأنه غري دموي، فقد قتل أشخاص يف أعمال الشغب أو يف االنتفاضا                

وسببت . وكانت ضريبة اإلرهاب على املغاربة أكرب قدراً مما كانت على الفرنسيني          . اليت حدثت يف النهاية   
ويقال أن الفرنـسيني قتلـوا   . أعمال التمشيط اليت قامت ا الفرقة األجنبية عدداً من الضحايا بقي جمهوالً       

حزب ( ويعتقد أن هذا الرقم املنسوب إىل ).  زم وادي( بعد مذحبة ) تادلة ( عشرين من املسلمني يف سهل 
لكن مما ال شك فيه، أن الفرنسيني قصفوا عدداً، القـرى مـن القـرى ورموهـا     . مبالغ فيه ) االستقالل  

أما يف وادي الزم، وكل احلي الوطين الذي التجأ إليه البدو           . برشاشام، كما اشتركت الدبابات يف العملية     
  .بيد بضربات املدافع ومن مث دحل باملداحلبعد وصول اجلند، فإنه أ

  
والـسبب  .  بالدماء من احلملةوتبنت احلصيلة النهائية أقل ارتفاعاً من املتوقع، ويبدو اإلرهاب أكثر اقتصاداً  

وكانت الضغوط النامجة عن اإلرهـاب  . ففي املغرب، كما يف ايرلندا، مل تتواجد حرب ثورية  . واضح متاماً 
  .كثر فاعلية من الطائرات وفوق املشاةواإلثارة السياسية أ

  
وتشكل اجلزائر حالة خاصة تتطلب معاجلتها حيزاً أوسع مما لدينا هنـا، إذ أـا               . وتبنت تونس احلل ذاته   

وكان الفرنسيون قد أقاموا فيها منـذ  . اعتربت وملدة طويلة، كجزء ال يتجزأ من فرنسا، وليس كمستعمرة  
  .ليون فرنسي وطناً هلمأكثر من قرن، واعتربها أكثر من م
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وكانت فرنسا ال تزال ترتف من اجلراح اليت أصابت كربياءها وميزانياا، فلم يكن بإمكان أن تتنازل دون                 
  .لذا فقد اندلع يف اجلزائر نزاع واسع النطاق. صراع، عن آخر كربيات ممتلكاا عرب البحار

  
ن أن يكون حامساً يف اجلزائر، حيث كان الرهـان          ومع أن اإلرهاب يف املدن كان هاماً، لكنه كان أبعد م          

وبدأت حرب العـصابات، يف أول      . كبرياً إىل حد جيعل الفرنسيني ال يقبلون حبل وسط عن طريق االبتزاز           
، بسبعني هجوماً جرت يف وقت واحد، وشنت ألسباب نفسية أكثر منها عـسكرية              ١٩٥٤تشرين الثاين   

اجلزائـر  ( كالرك يف   . وكتب مايكل ك  .  املعقل الرئيسي للعصيان   )األوراس  ( وشكلت الكتلة اجلبلية يف     
  :يقول) املنتفضة 

  
لقد ظهر منذ البداية، أن القوى العسكرية احلديثة غري قادرة على العمل يف األوراس إال بصعوبة، إذ تفقد                ( 

 اإلفـالت منـها،     الوحدات اآللية كثرياً من حركيتها يف املناطق اجلبلية، كما أنه من السهل على الثـوار              
اجلبلية، واإلفادة من كل ميزاا، مما جيعلهم قادرين على التملص حىت بانزالقهم يف شعب ووهاد تلك املنطقة 

  ).من فيلق 
  

ولن تعلمنا . واتبع تكتيك مشابه لتكتيك ماو يف الصني، وجياب يف اهلند الصينية     . ودام الصراع سبعة أعوام   
  .دراسته شيئاً جديداً

  
اهلند الصينية، فقد برهن ثوار جبهة التحرير الوطنية وحلفاؤهم، بأم وإن مل يكن بإمكام التغلب وكما يف 

ومع أن نتائج املعارك كانت متقلبة،      . بشكل حاسم على جيش حديث، فإن هذا األخري ال يستطيع قهرهم          
، فإن ١٩٦٢رته أخرياً يف العام وكانت متدنية بالنسبة جلبهة التحرير الوطنية، عندما قام اجلنرال ديغول مبباد       

املقاومة مل تتوقف أبداً، بل انتشرت من األوراس حىت الصحراء، على مساحة ال ميكن جليوش العامل كلـها          
  .، حسب تعبري الفرنسيني)دئتها(
  

 بأنـه مـن     – والذي سبب فضيحة يف فرنسا       –وقد برهن االستخدام الشرس للتعذيب واإلرهاب املضاد        
واملناطق ) األوراس ( أما . فبمساعدة املستوطنني أمكن جلم مدينة اجلزائر. النتفاضات املدينيةاملمكن سحق ا

وحىت بعد سنة من رحيل الفرنسيني، اتضح وجـود         . اجلبلية األخرى، فقد أمنت للثوار املالذ حىت النهاية       
  !بهة التحرير الوطنيةعناصر منشقة من الرببر يف اجلبال، ظلت تقارع احلكومة الثورية اليت أقامتها ج

  
لقد كان احلل العسكري احلاسم مستحيالً، لكن جمرد جناح العصابات يف البقاء ومقارعة جيش مؤلف من                

 املمزقة بسبب اخلالفات الداخلية حـول املـسألة         –مليون جندي، كان وحده كافياً ليفرض على فرنسا         
  .ناعية وعسكرية كربى أن تتحملها إىل ما ال اية كلفة عالية بالرجال واملال ال تستطيع دولة ص–اجلزائرية 
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فمن جهة السمعة الفرنسية، والثوار الطبيعية اجلزائرية، والـوزن         : وقد ألفت باريس نفسها أخرياً أمام اليم      

السياسي ملليون من املستوطنني الفرنسيني، ومن جهة أخرى الفوضى السياسية، والتوتر الدائم، والرتيـف              
  . الوطينالقاتل لالقتصاد

  
حرب الربغوث إىل إصابة فرنسا برتيف سبب هلا فقر دم اقتصادي خطري، وولدت محى سياسية               لقد أدت   

. وكان ديغول قد وصل إىل السلطة على أمل أن يصل إىل حافة الثـورة . قادت الوطن األم إىل حافة الثورة    
ان خياره حامساً، باجتاه السالم وكان ديغول قد وصل إىل السلطة على أمل أن يصل إىل حد ما لألزمة، وك              

. يف أفريقيا الشمالية، وعرض نفسه من جراء ذلك للدخول يف حرب مع القادة العسكريني الذين اختاروه               
أما الشعب الفرنسي، املنهك واملتقزز من سبع سنوات من اازر اليت ال معىن هلا، يف بلد بقي أجنبياً بعـد                    

لكن حدثت ايـة داميـة، إذ متـرد العـسكريون     . ديغول يف خيارهقرن وربع من االستعمار، فقد دعم  
وانتـهى الوجـود    . واملستوطنون على الدولة، لكن ذلك مل يربهن على أي شيء ، ومل يبدل أي شـيء               

  .الفرنسي، ورفرف علم جديد على اجلزائر املستقلة
  

وار الكونغوليون األسـلحة    أن حزب الربغوث انتشرت من اجلزائر حنو اجلنوب، واستغل الث         : ولنالحظ هنا 
وحتدى من بيلال، رئيس الوزراء اجلزائري، وأعلـن بـأن   . اجلزائرية للنضال ضد جيش قادة املرتزقة البيض   

  .نظامه سيساند كل حروب التحرير الوطنية، أينما نشبت يف أرجاء العامل
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  الفصل التاسع
  

  حرب العصابات يف قربص
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   االستعماالت–صابات يف قربص اجلنرال غريفاس وحرب الع
  . أخطاء االستراتيجية الربيطانية–السياسي لإلرهاب 

  
إن الربيطانيني الذين يعطون سكاكني للمغاويرمن جنودهم، ويدربوم على الطعن ا من اخللف، قـد               ( 

.  احلـرب احتجوا بشدة عندما طُبق هذا التكتيك ضدهم، وأكدوا أن استعماله ال يكون شرعياً إال يف حالة  
ففي قربص كنت أحارب الربيطانيني، وإن مل يقبلوا االعتراف بذلك يف البداية، لكنـهم              ! أا سخافة حقاً  

 – من الضحايا يف أربعة أعوام  اليت سببت بضع مئات–واحلقيقة أن شكل حربنا . اضطروا لذلك يف النهاية
ساحات معارك مغطاة   ، فقدت شاهدت    موإين مبا أقول علي   . كان أكثر انتقائية من معظم احلروب األخرى      

ومل نكن نضرب على غري هدى، كما تفعل القاذفات، بل كنا نكتفي بقتل اجلنود الربيطـانيني،                . بالقتلى
وقـد  . الذين كانوا سيقتلوننا لو سنحت هلم الفرصة بأن يطلقوا النار قبلنا، وكذلك قتلنا اخلونة واملخربين              

كيـف  .  ال سابق له، لكين كنت أحبث عن النتائج وليس عن السوابق      يكون قتل األعداء يف الشارع حادثاً     
حقق نابليون انتصاراته؟ مبهامجة أعدائه من اجلنب أو من اخللف؟ ويبقى ذلك صحيحاً حىت ولو أن املقياس                 

  ).تقلص كثرياً، ودار القتال مبعدل واحد ضد مائة 
  

وقد كـان غريفـاس     . ١٠سابق ملنظمة أيوكا  هذه السطور مأخوذة من مذكرات اجلنرال غريفاس، القائد ال        
النموذج احلق للعسكري احملافظ، فقد اعتربه الشيوعيون اليونانيون فاشياً وشوفينياً، لكن فلسفته يف اإلرهاب 

: كانت قريبة من فلسفة الفوضويون الذين يرون بأن الدولة إمنا متارس سلطتها بالتهديد باستعمال القـوة               
نفذ والرمز يف الوقت نفسه، واملسدس الذي حيمله يف حزامه هو للتخويف، ويف فرجل الشرطة العادي هو امل   

فإذا كانت سلطته غري مشروعة، وكانت مماريته هلا بدون موافقة احملكومني، . احلالة القصوى لقتل من يقاومه
اربـة  أفال يصبح من العدل والطبيعي جماة القوة بالقوة، وقتل رجال الشرطة كما يقتل اللـصوص، وحم                

  املغتصبني مثل حماربة املعتدين؟
  

املنطقية اليت دفعت غريفاس القربصي اليوناين إىل إعالن احلـرب علـى االسـتبداد              تلك كانت احملاكمة    
  .الربيطانيني للجزيرة القربصية، اليت هي نفس الوقت يونانية وتركية

  
بأسـف  ( ليف القدمي انكلتـرا  ، ضد الصديق واحل١٩٥٥ولقد كتب غريفاس، بأنه محل السالح يف العام         

الـذين  ) عصابة السياسيني ( وهو ال يتهم الشعب الربيطاين بل  ). عميق، لكن بشعور من القيام بالواجب       
إن مسؤولية قتل هذا العدد الكبري، من الرجال والنساء : ( ويضيف. حىت األمل يف احلريةأنكروا على قربص 

  ). تلت، تقع بكاملها على عاتقهم واألطفال، يف خالل السنوات املأساوية اليت

                                                
  . املنظمة الوطنية للمحاربني القبارصة E.O.K.A ( Ethniki Organosis Kyprion Agoniston )أيوكا  ١٠
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، بسلـسلة مـن االنفجـارات يف    ١٩٥٥ آذار ٣١وقد أُعلنت بداية الصراع يف سبيل استقالل قربص يف        

فوضع املخربون قنابل يف حمطة اإلرسال احلكومية يف نيقوسيا، وتدمرت املعدات، وتطاي رسقف             . اجلزيرة
وألقيت أيضاً قنابل على األبنية اإلدارية      . نيهات االسترلينية البناء، وحدثت أضرار قدرت بستني ألفاً من اجل       

، وهي املقر العام لقوة عسكرية كانت تعد آنذاك أربعة آالف رجل )وولسكي باراكس ( ويف حمطة إرسال  
وحـدثت يف   . أما يف مرفأ ليماسول، فقد نسفت حمطة تةليد كهربائية ومركزان رئيسيان للـشرطة            . فقط

  .يف مديرية الشرطة واحملاكم ويف مقر احلاكم الربيطاينالرناكا انفجارات 
  

، عندما ألقى حبالً مبلالً على خطـوط  )إيوكا ( ووقعت اخلسارة األوىل يف فاماغوستا، إذ صعق عضو من    
  .التوتر العايل عند حماولته ختريب اإلمداد بالطاقة الكهربائية

  
  .تعماريون وأصيبوا بالرعب، حسب قول غريفاساملوظفون االسواندهش . وقد فاجأ اهلجوم العامل كله

  
ورافق هذه املوجة من أعمال العنف عمل سياسي، إذ قامت احلركة يف سبيل االستقالل جتنيـد الطـالب                  

، )كنت أنوي أن أجعل من الشبيبة القربصية مشتالً لإليوكا : ( والتالميذ بسرعة وكتب غريفاس حول ذلك
كل أدى إىل طرد الشرطة من الشوارع، وإجبارهم على طلب العون ونظمت التظاهرات، وكانت عنيفة بش  

  .من اجلنود
  

أمـا املدرسـون   . ووزع صبيان، ال تتجاوز أعمارهم عشر سنني، املناشري التحريضية، وقاموا بدور السعاة   
وا وذلك تعبري يقصد به، بلغة غريفاس، أم قد أعدم        ) بقسوة  ( الذين عصوا تعليمات املنظمة، فقد عوقبوا       

  ).إيوكا ( بواسطة رجال 
  

أما الصحف اليت تأخرت عن اختاذ اللهجة املناسبة، كالصحف التب مل حتتج ضد القمع مثالً، فقد خضعت              
  .إىل الضغط واملقاطعة

  
 ليس بأكثر من عشرين رجالً حسب قول        –وقد انطلقت هذه املوجة اإلرهاب بعدد قليل جداً من الرجال           

مخسة أو ستة أشخاص لكل جمموعة، ويف كل التجمعات السكنية الكربى       ونظمت القوة ضمن     –غريفاس  
ومل تكن هنالك بعد وحدات من حرب العصابات، مع أن غريفاس قام باسـتطالع األرض،               . يف اجلزيرة 

  .لتحضري العمليات الالحقة
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عـدين  وبقي معظم األشخاص امل   . وكانت شبكة الطرق املمتازة غري مؤاتية حلرب عصابات واسعة النطاق         
( مث استخدمت سلسلة جبال . للقيام ا حمتفظاً م ضمن املدن، طاملا كان جتوهلم ممكناً دون التعرف عليهم    

املشجرة يف اجلنوب الغريب كقواعد، ومن أجل تدريب جمموعات ) ترودوس ( يف الشمال، وجبال ) سريين  
  .التخريب

  
ة أسابيع، ختللتها بعض اهلجمات على ما أمسـاه         وتبعت املوجة األوىل من أعمال العنف هدنة استمرت عد        

 أرميتاج، السري روبرت) حسب مذكراته ( وكان أحد هذه األهداف العريضة  ). أهدافاً عرضية   ( غريفاس  
  .احلاكم الربيطاين لقربص آنذاك

  
 يف ففي االحتفال بيوم االمرباطورية، اشترك احلاكم الربيطاين يف العرض األول لفـيلم يف سـينما بـاالس               

وخالل ساعيت العرض، كان جيلس على بضع خطوات من زجاجة كوكا كوال مملوءة باملتفجرات        . نيقوسيا
  .وقد حدث االنفجار بعد مخس دقائق من خروج احلاكم ومرافقيه. ومزودة مبشعل مؤقت

  
 جبال ويف الفترات الفاصلة بني اهلجمات، كان غريفاس يتجول يف نيقوسيا وحىت أنه كان يذهب إىل سلسلة

، ليعطي أوامره إىل رؤساء اموعات، ويراقب التدريب، وحيضر بالغات الدعاية، وبصورة عامة  )سريين  ( 
واسـتخف احلـزب   . ، وهكذا كان يوقع بالغاته)القائد ( وقد أخذ لقب . لرفع املعنويات بتعدد حضوره 

يف ( ورماة مقدسات الفلني ) قة السو( ، واعتربهم جمموعة من   )إيوكا  ( الشيوعي القربصي الصغري بأعضاء     
، وأعلـن رئـيس     ) )انقالبيون بورجوازيـون    ( كوبا، وصف الشيوعيون فيدل كاسترو وأنصاره بأم        

هو غريفاس املعروف جيداً من احلزب فقـد كـان   ) القائد  ( الشيوعيني اليونانيني من إذاعة موسكو، بأن       
رب العاملية الثانية، كما أنه قاد العمليات العسكرية        يف خالل احل  ) اكزهي  ( رئيس التنظيم السري اليوناين     
  .إبان احلرب العاملية األهلية اليونانية) إيالس ( ضد ثوار العصابات الشيوعيني 

  
 أن الربيطانيني مل يأخذوا هذه املعلومات علـى حممـل اجلـد، ومل              – كما يقول غريفاس     –واملضحك  ( 

وتابع غريفاس التجـول    ). ميكن أن يصبح رئيساً ملنظمة إيوكا       يستطيعوا أن يتصوروا أن ضابطاً متقاعداً       
حبرية، مستعمالً نظارات سوداء وشارباً مستعاراً، وأقام مركز قيادته العامة يف اجلبال أوالً، مث أقام يف مرتل                 

  .ل حيث بقي دون أن يكتشف أو خيانداخل ليماسو
  

 أول ضحاياها شرطي قتل بسبب انفجار قنبلـة         ويف حزيران حدثت املوجة الثانية من أعمال العنف وكان        
وقتل رقيب أيضاً عنـد مهامجـة   .  جرحيا١٦ًألقيت على مديرية شرطة نيقوسيا، وجنم عنها سقوط قتيل و        

وقد اختار غريفاس هدفا شخصياً، وهو اجلنرال كيتلي، القائد العـام للقـوات الربيـة               . مركز أمياندوس 
عتاد القدوم إىل عاصمة يومياً من مقره على شاطئ سريين وكتب عن الربيطانية يف الشرق األوسط، والذي ا
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لقد وجدت مكاناً مناسباً جداً لكمني، لكن األسقف مكاريوس عارض املشروع الـذي مت              : ( ذلك يقول 
  )التخلي عنه 

  
ويقول غريفاس يف مذكراته، أن مكاريوس عارض كثرياً من اقتراحاته، وغالباً ما كان يتريث، بينما كـان               

وألنه مل يكن لدى غريفاس مال، فإنه مل        . غريفاس يريد أن يندفع وكان األسقف ميسك بزمام األمور املالية         
يستطع تنفيذ بعض مشاريعه األكثر جرأة، كإرسال جمموعة من منفذي اإلعدام إىل لندن لقتل القبارصـة                

  ).خيانام ( الذين يعيشون فيها من مثرة 
  

رة عامة كما أرادها غريفاس، الذي اتبع انضباطاً صارماً داخـل قواتـه    ومع ذلك، فقد جرت احلملة بصو     
وكم نبهت تكراراً بأنين الوحيد الذي يعطي األوامـر، وأن كـل            . ( املبعثرة املؤلفة من إرهابيني وخمربني    

  ).عصيان عقابه املوت 
  

لكن جيب أال .  يف البحرويؤكد غريفاس، بأنه لو كان لديه عند البدء مخسمائة رجل مسلح، أللقى الربيطاين
نأخذ هذا التأكيد على حممل اجلد، فلقد فهم منذ البداية وبوضوح، بأن انتصاره سيكون سياسياً أكثر منه                  

فلقد جاء  . ، واخلطة العامة اليت رمسها يف أثينا قبل عامني من انفجار القنبلة األوىل تربهن على ذلك               عسكرياً
  :يف تلك اخلطة ما يلي

)  
 :الغاية .١

العام العاملي، وخاصة عند حلفاء اليونان، بأعمال بطولية وتضحيات، جتذب االنتباه إىل ة الرأي إثار
ومن الضروري إزعاج الربيطانيني بدون توقـف، حـىت    . قربص، حىت اللحظة اليت تتحقق فيها أهدافاً      

م على دراسـة    تتمكن الديبلوماسية العاملية، والقادرة على العمل عن طريق األمم املتحدة، من إجباره           
  .مشكلة قربص، وحلها بشكل ينسجم مع رغبات الشعب القربصي، واألمة اليونانية كلها

   
 .التنفيذ .٢

يهدف النشاط الفعال إىل خلق كثري من التشويش، وتسببت كثري من األضرار يف صفوف القوات            
ملة على جبـهات    وستدار احل . الربيطانية، حبيث تبدو يف أعني العامل عاجزة عن السيطرة على املوقف          

  :ثالث
  .ختريب املؤسسات احلكومية واملراكز العسكرية  - أ

 . مهامجة القوات الربيطانية بعدد كبري من اموعات املسلحة - ب
 . تنظيم املقاومة لسلبية عند السكان - ت
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ومبا أن الظروف العامة غري مناسبة حلرب عصابات على نطاق واسع، فإننا سنركز على أعمال التخريب،                
 فإن املهمة الرئيسية موعات القتال ستتضمن دعم وتسهيل عمل املخربني جبذب وتشتيت انتبـاه               وبالتايل

. ولن حيدث النجاح باهلجمات الضعيفة واملتقطعة، بل بعمل مستمر يستهدف نتائج هامة. القوات احلكومية
طانية، فنيتنا هي أن نسبب هلا ولن نفترض بأننا سنستطيع ذه الوسائل إنزال هزمية مادية كاملة بالقوات الربي

  ).هزمية نفسية، مبواصلة اهلجوم حىت تتحقق األهداف احملددة يف الفقرة األوىل من هذا املشروع 
  

نشرة بأن النتائج املادية ) إيوكا ( ، وتبلغ حماربو ١٩٥٥وقد انتهت املرحلة الثانية من احلملة يف اية حزيران 
فقد سقط بعض القتلى، وبقيت اخلسائر االقتصادية حمدودة نـسبياً،          . )القائد  ( ال تتجاوب مع تقوقعات     

  ).النتائج املادية ( ورمبا كان ذلك ما أمساه غريفاس 
  

وبلغت املنظمة أول أهـدافها، وكانـت قـد    . أما على املستوى السياسي، فقد كان النجاح واضحاً متاماً    
وتأثر الرأي العام الربيطاين بصورة     . مصري قربص عرضت على العامل لتوها، وبصورة مأساوية مسألة تقرير         

 إذا  -( اليت كانت ترفض التفكري باستقالل قربص، وإىل األبـد          فسياسة احلكومة   : خاصة بالنتيجة املتوقعة  
وجدت نفسها قابلة ) كانت قربص معتربة وكأا الزمة لضمان األمن العسكري الجنلترا يف البحر املتوسط            

  ).وإىل األبد (  مبا تعنيه كلمة للنقاش، وبدأ التفكري
  

ولكن ها هو رئيس . وقبل ذلك بعامني، كان الربيطانيون قد رفضوا احلديث عن قربص مع احلكومة اليونانية
وكـان األسـقف    . الوزراء أنطوين ايدن، يرسل إىل أثينا وأنقرة دعوة إىل لندن للمسامهة يف جلنة ثالثيـة              

أفضل من احلل املتوقع من مثل هذه اللجنـة، فتوجـه إىل أثينـا        مكاريوس يرغب يف ميدان أوسع، وحالً       
  :وقبل ذهابه أرسل انيه إىل غريفاس، وأضاف. ليستحث احلكومة اليونانية على االلتجاء إىل األمم املتحدة

  
وبقي اسم . لقد أعطت إيوكا لقربص وألبعد احلدود، أكثر مما يعطيه نضال يستمر على الورق سبعني عاماً( 
  ).وقد دخل إىل سجالت حركة التحرير . ئد لغزاً بالنسبة إىل الربيطانيني، وأسطورة أيضاًالقا
  

وكان غريفاس حيضر هلجوم عام، يتوافق توقيته مع اجتماع اهليئة العامة لألمم املتحدة يف اخلريف، وحـدد            
 الربيطانيني على لنفسه قبل كل شيء غاية واضحة، وهي إخراج جهاز الشرطة احمللي من الساحة، حىت جيرب     

متديد خطوط قوام العسكرية، اليت اقتصر عملها حىت ذلك احلني على حراسة األبنية الرمسية، أو بقيت يف                 
  .ثكناا لتتدخل يف حالة االضطرابات

  
  : حزيران٢٨وأعلم رؤساء اموعات بتعليمات مؤرخة يف 

  



 -٩٧ -  
 

)  
فإذا بلغناه سـتكون    . سواء يف املدن أو الريف    أن هدف هجومنا املقبل، هو إرهاب الشرطة وشل اإلدارة،          

  :النتيجة ثالثية األبعاد
  

ستتدهور املعنويات بسرعة، حبيث أن معظم رجال الشرطة، إن مل يفيدونا فعلياً، فإم سيغضون الطرف عن 
  .نشاطاتنا

  
ثر علـى  جيب أن يتدخل اجليش، مما سيسبب تفريق القوات وإتعاا، فتنخفض معنويات اجلنود، مما سـيؤ           

  .قادم
  

بوحي من البلدان ( وأمام أعمالنا القوية، وما تسببه من قالقل، يصبح من احملتمل جداً أن تقوم األمم املتحدة 
  .بالسعي إلجياد حل) املهتمة باملسائل القربصية 

  
  .وسنحصل على ما نسعى إليه من نتائج بواسطة

  
 .ع وجهات نظرنا، أو حياولون توقيفناهجمات قاتلة على رجال الشرطة، الذين ال يتعاطفون م )١
  .الكمائن لدوريات الشرطة يف املدن، واإلغارات على مراكزهم يف األرياف )٢
 ) ضد األشخاص واموعات ( بتقييد حرية جهاز الشرطة يف اجلزيرة، بواسطة الكمائن  )٣

(  
  

ان يف القرى، أو املوزعة     وقد حذر غريفاس رجال الشرطة مبا ينتظرهم، بواسطة املناشري امللصقة على اجلدر           
  :وكانت تقول. يف شوارع املدن من قبل تالميذ املدارس

)  
إن أياماً عصيبة تنتظر طغاة قربص، وسـيلحق باخلونـة   . لقد حذرتكم وسأنفذ ما قلته حرفياً   : إىل الشرطة 

  :تهاوها هي األوامر اليت أعطي. قصاص عظيم، فال حتاولوا قطع الطريق علينا، وإال جازفتم بدمائكم
  

  .سيعدم... كل من حياول إلقاء القبض على الوطنينن القبارصة
  .سيقتل... كل من حياول توقيف أو تفتيش الوطنيني القبارصة

  . بقيتم بعيداً عن طريقنا، فلن ختشوا شيئاًوطاملا
   القائد–إيوكا 
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إرعاب : ف مزدوج وبعد التحذير، نفذت إيوكا جمموعة من اإلغارات على مراكز الشرطة، بغية حتقيق هد            
رجال الشرطة، ومتوين املنظمة باألسلحة اليت كانت بأمس احلاجة إليها، ألا كانت تأيت بكميات قليلة جداً 

  .اليت حصلت املنظمة منها على أسلحتها األوىل. من اليونان
  

ذلك فقـد   ومع  ). جمموعات التنفيذ   عدم خربة   ( وتباطأ العمل يف املدن، مما جعل غريفاس يعزو ذلك إىل           
حقق أنصاره بعض النتائج، إذ قُتل بعض رجال الشرطة أو جرحوا يف نيقوسيا وفاماغوسـتا، واسـتقال                  

وأدت . على الظهور خـارج مراكـزهم     ) كما قال غريفاس    ( كثريون، أما الباقون، فلم يكونوا جيرؤون       
ة ليالً، ويف حالة إقفـال      اإلغارات إىل وضع اإلدارة كلية يف حالة الدفاع، وأصبحت املراكز حمروسة بشد           

  .مركز مؤقتاً، كانت السلطات ختلي األسلحة قبل إقفاله
  

وكـان أنـصار    . إخل... تشكيلها، أماكن متركزها  : وكان الربيطانيون جيهلون عملياً كل شيء عن إيوكا       
غريفاس قد أسكتوا بسرعة كل رجال الشرطة القبارصة الذين كان بإمكام تزويد اخلـصم مبثـل هـذه           

  .علوماتامل
  

 آب، كان دركي من الفصيلة اخلاصة، قد حكم عليه باإلعدام من قبل الثوار، ألنه كان متحمساً                 ٢٨ويف  
يف ) ليدرا ( سي يف شارع وعني من قبل رؤسائه لالشتراك يف اجتماع سيا. أكثر من الالزم عند تنفيذ واجبه

الذي كان ) مايكل كاراوليس  ( ولقد صرع أمام مائة شخص من قبل موظٍف حكومي شاب هو   . نيقوسيا
  .عضواً من ثالثة يف فريق تنفيذي تابع ملنظمة إيوكا

  
ولقد . فكانت مبثابة ضربة قاتلة إىل معنويات الشرطة      . وجرى االغتيال يف وضح النهار، ويف قلب العاصمة       

 الفرقة  ويقول غريفاس إن إعدام دركي    . أوقف كاراوليس، وحكم عليه باإلعدام، لكن كان قد نفذ عمله         
  ).قد زعزع املعارضة ضد إيوكا يف صفوف رجال الشرطة اليونانيني ( اخلاصة، 

  
وهناك . وحل األتراك أكثر فأكثر حمل اليونانيني يف صفوف الشرطة، مما أجج العداوة بني اجلماعتني العرقيتني

ور املخربين لصاحل إيوكا،    كثري من اليونانيني الذين تابعوا العمل حلساب الربيطانيني يف الشرطة، وقاموا بد           
وأغلق الباقون عيوم عن نشاطات اإلرهابيني، كما توقع غريفـاس، ومل        . وأعلموها متاماً بنوايا الربيطانيني   
  .يعودوا يشكلون عقبة يف سبيلهم

  
ومل يتأثر غريفاس بذلك، وكتب . قبل إيوكاوشهرت الدعاية الربيطانية حبرارة كبرية بالوسائل املستعملة من 

  :يف هذا الصدد
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ولن . قوات متفوقة، وهي اللجوء إىل احليلة واخلداع      كل احلروب قاسية، والطريقة الوحيدة للتغلب على        ( 
. تستطيعوا إجياد الفرق بني الضرب من األمام أو من اخللف، وكذلك بني اسـتعمال البندقيـة أو املـدفع         

 احلرب يف قربص، لكين مل أكن مـضطراً ألن  ويستطيع الربيطانيون أن يلوموين كما يشاؤون، ألنين أعلنت      
  ) أطلب منهم اإلذن بذلك، ولن يستطيعوا النكران بأن النجاح قد توجها

  
ويف شـهر  . وبسبب هيجان سياسي شديد، تكدست مجوع كربى يف املدن الرئيسية وساندت اإلرهـاب           

ـ   ١٩٥٥أيلول   يارات اجلـيش،   وخالل إحدى التظاهرات اليت جرت يف نيقوسيا، قلـب املتظـاهرون س
  .وأحرقوها، واشتعلت املؤسسة الربيطانية

  
ومل تنجح تعليقات الصحف على هذه احلوادث يف جعل مسألة قربص تبحث يف األمم املتحدة، ورفـض                 

 أيلـول،  ٢٥ومنـذ  .  أيلول، لكن الربيطانيني تأثروا منه٢٣يف هذا اخلصوص قدمته اليونان بتاريخ   اقتراح  
  .سيبدل قريباًأعلنت لندن أن حاكم قربص 

  
وكان البديل املارشال السري جون هاردينغ، وهو جندي برز يف احلرب العاملية الثانية، وكان قد ترك لتـوه              

بالواقع أنه القائد العسكري    : وكتب غريفاس حول ذلك   . وظائفه كرئيس هليئة األركان العامة اإلمرباطورية     
أكثر من أن نرى أمام قواتنا الرتيرة رجالً مبثل هذه السمعة           وال ميكن أن نبجل ب    . األشد متيزاً يف هذا العصر    

  ).العظيمة، وحيمل إرثاً يتمثل يف مهنة مبثل هذه الروعة 
  

  .وكانت األحداث يف سبيلها إىل الربهان بأن هاردينج لن يكون أكثر جناحاً من سلفه
  

أحجمت عـن اسـتعمال     وقد برهنت تسمية عسكري كحاكم للجزيرة، على أن احلكومة الربيطانية قد            
الشرطة، ألا تريد سحق إيوكا بالقوة، وكما هي العادة، مع ثوار العصابات، أو باألحرى مع اإلرهابيني،                

  :فإن القوة ال ميكننها مهامجة شيء غري ملموس ويشرح غريفاس ذلك بقوله
  
إن أمهية العدو   . حلل احلسن لقد رد الربيطانيون على أساليبنا، فأغرقوا اجلزيرة باجلند، ومل يكن ذلك هو ا            ( 

وأقول كثائر من ثوار العصابات، إن من اخلطر زيادة عدد اموعة إىل أبعد مما ، حمدودة يف حرب العصابات
، وتتحدث هذه النقطة بطبيعة األرض، وقيمة احملـاربني، وحاجتـهم للتمـوين،        )نقطة اإلشباع   ( أدعوه  

ففي . ن منطقة ما قادرة على استيعاب عدد معني من الرجالإ. والتكتيك املستعمل، وضرورة تقليل اخلسائر
اجلبال مثالً، حيث تشكل القمم والوهاد مساحة ميتة، يصبح هذا العدد جزءاً حمدوداً أقلمما يتطلبه العمل يف 

وعندما التحقت شخصياً باألنصار يف اجلبل، كان يستبد يب القلق عندما يزيد عددنا عن ستة               . مكان آخر 
ىت يف السهل، تصبح نقطة اإلشباع أقل مما ميكن أن نقدره، فاستعمال أكثر من مخسة أو ستة              وح. أشخاص
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فكلما كان املهامجون كثرة، كلما ازدادت صعوبات متلصهم        . رجال مثالً، ملهامجة قوية، عمل عدمي الفائدة      
 اليت كنا فيها أقوياء، جبمود      وبتطبيقنا للمبدأ ذاته، احتفظنا دائماً، بناء على أوامري، يف القرى         . بعد املعركة 

فإذا حدثت اعتقاالت،   . أما يف القرى اليت كنا فيها ضعفاء، فكنا اجم باستمرار بغية خداع العدو            . ظاهر
وهكذا مل أكشف   . بكاملها، مل يكن لألمر أمهية، إذا كانت هنالك دائماً جمموعة لتحل حملها           حىت موعة   

وعنـدما كـان    . وجة من العنف، كنت أترك ساحة املعركة خاليـة        أبداً حقيقة قوايت للعدو، وبعد كل م      
ذلك هو سر جناحايت خالل أربع سنوات من املعـارك          . الربيطانيون حياولون الرد، مل يكونوا ليجدوا شيئاً      

  ).القاسية، ومل أغري مبادئي عندما دخل هاردينغ املسرح 
  

 كل شيء على اإلرهاب والتخريب، وتدار       غريفاس يتحدث عن محلة نقوم قبل     ومن ادي أن نذكر، بأن      
فهـو مل  . أهداف سياسية أكثر منها عسكريةيف جزيرة صغرية ال تفسح مكاناً للمناورة، وتسعى إىل حتقيق   

املـستحيلة يف  ( يهدف إىل إنشاء قواعد مستقلة، أو الوصول إىل اهلدف األقصى من حـرب العصابـات    
ففي ظروف مماثلة لظروف قربص، كان ميكن اعتبار وحدات . وهو تعادل ميزان القوى العسكري): قربص 

متاماً مثل اإلرهابيني، الباحثني عن آثار سياسية ونفـسية،    ) صاحلة لالستهالك   ( العصابات الصغرية وكأا    
  . بأنفسهم يف سبيلهاالتضحيةعن طريق 

  
كان يرغب بافتتاح عمليـة يف      دما  فعن. ومبهارة فائقة، استعمل غريفاس بالتناوب جمموعاته املدينية والريفية       

الريف، فإنه كان ينظم تظاهرات كبرية يف املدن، لتثبيت القوات، حىت تنفيذ اموعات الريفية هجمـات                
وعندما كان خيطط لعملية يف املدن، كان خيلق مشاغالت يف األرياف، حىت يـدفع              . صاعقة على أهدافها  

  :ب غريفاسوكت). التمشيط ( القوات إىل القيام بعمليات 
  
ومل يكن بإمكاين تغذية أمل احلصول على نصر عسكري، وكانت املسألة تتمثل            . كانت مواردي ضعيفة  ( 

ولقد توصلنا إىل ذلك وأكثر منه، بعـد       . يف جتميع قوة، ونعهد استمرار وجودها، مهما فعل العدو إلبادا         
  ).األشهر الستة األوىل 

  
وأخفقت املفاوضـات يف    . مبحاولة قصرية للتفاوض مع مكاريوس    وقام هاردينغ عند وصوله إىل نيقوسيا،       

. بضعة أيام، وأمر غريفاس باهلجوم العام، فهومجت مراكز الشرطة دف جذب اجليش إليها من الريـف               
، مث غادروه بعد أن أخذوا ألفاً ومخسمائة حشوة من الـديناميت،            )متسريو  ( واقتحم رجال إيوكا منجم     

وقامت جمموعة أخرى باجتياح املخازن العسكرية يف . آالف متر من فتائل اإلشعالوستمائة صاعق، وثالثة   
رشاشات ورشيـشات   : ميناء فاماغوستا، وأوثقت حارساً وكممته، ومحلت شاحنة بأكملها من السالح         

  .وهاونات وقواذف بازوكا مضادة للدبابات
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 غري موفقة ملنع التظاهرات، حيث اختاروا  واشتد االضطراب السياسي، وفاقم الربيطانيون املوقف مبحاوالت      
، ونفذوا )البطل األول للثورة ( أسوأ اللحظات لإلعالن عن صدور حكم اإلعدام على ميخائيل كارواليس          

 تشرين األول، يوم العيد الوطين القربصي، يوم ذكرى رفض إنذار دول احملور لليونان يف العان ٢٨احلكم يف 
 التظاهرات يف الشوارع العامة، ورد غريفاس بأن دعا القبارصة للتصدي           وأعلن هاردينغ منع كل   . ١٩٤٠

من االصطدامات، ففتح اجلنود النار، وسقط ثالثة من اجلرحى، واعتقال لذلك املنع، ونتج عن ذلك جمموعة 
  .أكثر من ألف شخص

  
 تـشرين   ١٨ويف  . يف املدن، وأمر غريفاس جوم على مستوى اجلزيرة       وهكذا انشغلت القوات الربيطانية     

الثاين، أُلقيت أكثر من مخسني قنبلة يف أكثر من ثالثني مكاناً خمتلفاً، ومتت عدة مئات مـن اهلجمـات يف        
أسبوع واحد، وتدمر أكثر من نصف مركز الربيد يف نيقوسيا، ونقلت قنبلة وزا مثانية أرجال يف سلة على         

. قف مقصف صف الضباط، وقتلت رقيـبني      يف ضاحية نيقوسيا، فنسفت س    ) كيكو  ( دراجة إىل معسكر    
وهاجم ثوار العصابات يف سلـسلة سـريين، املفـارز     . وهومجت املراكز العسكرية يف ليماسول والرناكا     

احلارسة ملنجمني، ودمرت للجيش ثالث عربات على الطريق، مما دفع القادة إىل وقف كـل التحركـات            
  . الليلية

  
فدمر واحدة، وانسحب إىل تلة جماورة، شاهد       ( ني عسكريتني   وقام غريفاس شخصياً بنصب كمني لشاحنت     

  . منها بعد ثالث ساعات وصول مفرزة إنقاذ محلت جثة اجلندي القتيل، ومل تقم بأية حماولة لتفتيش املنطقة
  

 تشرين الثاين، أُعلنت األحكام العرفية يف اجلزيرة، وتلقى جهاز الشرطة سلطات استثنائية، ومنعت             ٢٦ويف  
ورد اجلنود الربيطانيون على اغتيال رفاقهم، بأن تصرفوا        . ابات، وأضحى املوت عقوبة حلمل السالح     اإلضر

يف ايرلنده، فأوقفوا الـشاحنات املتجهـة إىل        ) فرقة البالك والتانز    ( حيال السكان املدنيني كما تصرفت      
ل، وأُتلفت املمتلكـات،  األسواق، ونشروا ما حتمله من مثار وخضار على الطرق، وانتهكت حرمات املناز        

: ( وخيتصر غريفاس املوقف بقوله. على نطاق واسع، واعتقل املشبوهون واملوقوفون عدة أشهر دون حماكمة 
  .وهذا ما وقع بالفعل) لقد تصرفت قوى األمن بشكل وكأا تريد عمداً أن تلقي السكان يف أحضاننا 

  
ô ô ô  

  
ويف .  العصابات، وتعرض لالعتقال يف عـدة مناسـبات  وتوجه غريفاس إىل جبال ترودوس لتنسيق أعمال 

إحدى املرات، وبينما كانت، وحدتان بريطانيتان، جمموع أفرادها سبعمائة رجل، تبحث عن الثوار، اقتربت 
وسط الضباب حملاصرة ثوار العصابات، ومتلص الثوار بسرية، واشتبكت الوحدتان مع . أحدامها من األخرى

. ساعة، قبل أن تدركا خطأمها، وسقط من جراء ذلك أكثر من مخسني قتيالً وجرحياً             بعضهما بالنريان ملدة    
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ويف اليوم التايل توجـه     .  أعلن هاردينغ من اإلذاعة، بأن أيام إيوكا معدودة        ١٩٥٦ويف أول كانون الثاين     
 مساحة  من الرجال حنو اإلحراج، حيث كانوا يظنون أن غريفاس خمتبئ، وأمضوا النهار كله يف متشيط٨٠٠

كنت على بعـد ثالثـة   : ( ويقول غريفاس . ثالثة كيلومترات مربعة وانسحبوا مع ثالثة من األسرى فقط        
  ).ولقد ذهلت لسخافة الطريقة اليت استخدمها اجلنود . كيلومترات مربعة جنوباً، أشاهد العملية باملنظار

  
ت نفسه، بغية االسـتيالء علـى    كانون الثاين، هامجت وحدات إيوكا كل قرىاجلزيرة، ويف الوق        ٢٢ويف  

من قبل الشرطة، وغنموا منها أكثر من مثامنائة، سلح ا غريفـاس فـصائل              آالف بنادق الصيد املرخصة     
  ).الربيطاين ليالً، ومهامجة الثكنات العسكرية ومشاغلة القوات، وعدم اخلونة ) إلزعاج ( خاصة، وذلك 

  
وكان لدى إيوكا يف ذلك     . ىل اثنني وعشرين ألف رجل    ، وصل عدد القوات الربيطانية إ     ١٩٥٦ويف شباط   

 من ثوار العصابات املؤقتني، املسلحني      ٧٠٠يدعمهم يف القرى    ) وحدات الصدام   (  رجالً يف    ٢٧٣الوقت  
 مقاتالً موزعني على مخس عشرة جمموعة، ٨٠تضم يف نيقوسيا ) وحدات الصدام ( وكانت . ببنادق الصيد

وكان الربيطانيون  . تلك هو املدن الرئيسية يف اجلزيرة     . ٣٤، ويف ليماسول     مقاتالً ٧٦وتضم يف فاماغوستا    
ميتلكون تفوقاً عددياً كبرياً، وقد خلُص غريفاس إىل االعتقاد، بأن اجليش املدعوم خبمسة آالف شرطي عبارة 

  ).جسم يصعب حتريكه ويقدم عدة أهداف، قدمية وجديدة، سواء يف املدن أو اجلبل ( عن 
  

إيوكا محلتها اإلرهابية والتخريبية، وانفجرت قنابل يف مساكن كبار الضباط، والنوادي، واحلانات وشددت 
 إىل وضع قنبلة حتت سرير السري جون هاردينغ،         – عضوة يف إيوكا     –وتوصلت خادم   . اليت يرتادها اجلنود  

تأخري التوقيت، فلم تنفجر ، إىل )كما يقول غريفاس ( وحلسن حظ احلاكم، وأدى التغري املفاجئ يف احلرارة 
  .القنبلة إال بعد أن اكتشفت وانتزعت من مكاا

  
وكانت جهودهم ملنعه منصبة على . ويبدو أن الربيطانيني مل يتعلموا الكثري من جتارم األخرى عن اإلرهاب

ماكن وفرضوا غرامات مجاعية على األ    . ختويف األهايل من مساعدة إيوكا، فلم يتوصلوا إال إىل إسخاطهم         
اليت هوجم فيها جنودهم، وكانت بضع مئات من اجلنيهات االسترلينية يف القرى، لكنها بلغت أربعني ألفاً                

  . مث بدت الوسيلة غري فعالة، فأمهلت بعد ستة أشهر–يف فاماغوستا ومخسة وثالثني ألفاً يف ليماسول 
  

ردعاً كافياً، بل كانت هلا نتائج سياسية ومل تشكل الشدة الصارمة، حيال مقاتلي إيوكا، الذين يتم أسرهم، 
، شنق يف سجن نيقوسيا املركزي أول دفعة من مقاتلي إيوكا بتهمـة القتـل،      ١٩٥٦ أيار   ١٠ففي  . هامة

وحدثت تظاهرات احتجاج ضخمة يف اليونان، وقتل سبعة أشخاص أثناء االضطرابات يف أثينا، وقام حمافظ       
 لوحة من الرخام كانت ذكرى لزيارة امللكة اليزابيـث واألمـري            املدينة، وسط تصفيق اجلماهري، بتحطيم    

ويف اليوم التايل، وانتقاماً هلؤالء، قام اجلنرال       . وأدانت الصحافة الربيطانية نفسها أعمال الشنق هذه      . فيليب
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يف وقد سبب مصري الرهينتني شيئاً من التعاطف، لكن العناوين الرئيسية           . غريفاس بإعدام اثنني من الرهائن    
إن من سخريات احلرب السياسية     . من الناس خطأ من العدالة الربيطانية     الصحف كُرست ملا اعتربه ماليني      

  . أن القواعد ليست هي نفسها لكال املعسكرين– وتلك مسألة ال بد أن تعرف وتفهم –
  

. ة املخربني يف املدنومل حيقق اجلنود أمام ثوار العصابات يف األرياف نتائج أفضل من اليت حققوها يف مواجه
فقد أحرقوا عدة هكتارات من الغابات إلخراجهم من اجلبال، ومل ميسكوا إال عدداً قليالً منهم، ومت استبدال 

  .اخلسائر مباشرة
  

تدمري جمموعتنا اجلبلية، لكن مبا أنه مل يكن ميلك خمططاً مدروسـاً،          لقد حاول هاردينغ    : ( وكتب غريفاس 
وكانت فعاليته تتوقف على اإلخباريات اليت يقدمها له خمربوه .  حيصل على أي جناحوال يفهم طرقنا، فإنه مل

وهكذا فقد كان حيتشد يف منطقة ضيقة،       .  صحيحة أو مشكوك ا    من وقت آلخر، واليت كانت غالباً غري      
الباً من وكنا نتملص غ. ويرسل إليها زهاء مخسني شاحنة من جنوده، الذين يقومون بتفتيشها ملدة ار كامل

  ).ذلك التنقيب قبل حدوثه، ونراقبه من املرتفعات ااورة، متأكدين بأنه لن يتعدى احلدود اليت رمست له 
  

  :ماذا كان بوسعه أن يفعل؟ لقد لقد قام غريفاس فيما بعد بدراسة املشكلة اليت واجهها عدوه، وكتب
  
جهة، كما بالغ يف إمكانيات قواته من       فهو مل يقدر خصمه حق قدره من        : استمرت هاردينغ على خطئه   ( 

وان . إن من اخلطأ استعمال دبابة للقبض على فأر، لكن مبقدور هٍر أن يقوم بذلك خري قيام               .. جهة أخرى 
األمل الوحيد املتاح للمارشال من أجل اإلمساك بنا، هو أن يلعب معنا لعبة القط والفأر، وذلك باستعمال                 

، وقادرة على التمسك باحليلة والصرب، والضرب بسرعة ويف اللحظة غري جمموعات صغرية مدربة هلذا الغرض
  ).املتوقعة 

  
وما . ومل يشكل الربيطانيون مطلقاً مثل هذه اموعات، واتعت احلرب جمراها، وأعطت النتائج املتوقعة منها

، ١٩٥٨ العام  ، بعشرين ألف رجل، فشل خلفه يف حتقيقه يف        ١٩٥٦مل يتوصل هاردينغ إىل عمله، يف العام        
وعندما توقفت األعمال العدائية، كان يف قربص ثالثة وأربعون ألف جنـدي            . وبعدد مضاعف من اجلنود   

ومن املؤكـد أـم مل   . بريطاين، وقلة من الناس متلك القدرة على احلديث عما كان هؤالء اجلنود يفعلون          
  .يكونوا حلفظ السالم

  
 تلك احلقبة، من خالل هذه اللوحة اليت قدمها غريفاس عن           وميكننا أن نكون فكرة عن نشاطات إيوكا يف       

  .١٩٥٨ار الثاين من تشرين األول 
)  



 -١٠٤ -  
 

  . مقتل جندي بقنبلة، إعدام عميل مدين من قبل فصيل اإلعدام–الرناكا 
  . إلقاء قنبلة من سيارة على القيادة العامة للشرطة، والنتائج جمهولة–نيقوسيا 

  . عسكريتني، وسقوط عدد جمهول من الضحايا نصب كمني لشاحنتني–فاماغوستا 
لقيت وجرح أربعة جنود بقنبلة أُ    ) أكربول  (  جرح أربعة اجنليز بسبب قنبلة أُلقيت على فندق          –ليماسول  
  .على شاحنة

  . انفجار لغم حتت شاحنة، مما أدى إىل مقتل جنديني وجرح اثنني آخرين–بالتيين 
  .نني آخرين بكمني مقتل جنديني وجرح اث–بانايا ستافروس 

  . نصب كمني لشاحنة، وسقوط عدد جمهول من الضحايا–بريوا 
  . مقتل جنديني يف كمني–ميزويي 

  . انفجار لغم حتت شاحنة، ومقتل جنديني وجرح اثنني آخرين–بيي 
   قذف قنابل على شاحنتني عسكريتني، وسقوط عدد جمهول من الضحايا–برييسترونا 

(  
  

. يطانية طبيعة الصراع، دون أن تغري جمراه، عندما ورطت فيه القبارصة األتـراك            وقد فاقمت السلطات الرب   
وادي تطويع األتراك يف الشرطة وإثارة النعرات العرقية إىل وقوع بعض املذابح بني املدنيني، وسقوط ضحايا   

  .مل تنجح يف قربص) فرق تسد ( ولكن قاعدة . بريئة يف كال املعسكرين
  

ندن، املوقعة من قبل اجنلترا وتركيا واليونان، نشأت مجهورية قربص بدستور مضمون            وباتفاقيات زوريخ ول  
من الدول الثالث، ومل يرِض احلل غريفاس، الذي مل يكن يرى يف االستقالل إال خطوة أوىل للوحدة مـع                   

  ).إينوسيس(اليونان 
  

عبثي الذي دام أربع سنوات،     فالصراع ال . وال يستطيع الربيطانيون االدعاء باحلصول على نصر، ولو جزئي        
وحىت ذلك  . كلّفهم غالياً باألرواح واملال والسمعة، وانتهى حبل وسط على الورق، أسوأ من هزمية سافرة             

احلني، مل يكن هناك إال مسألة استعمارية مزعجة، مث ظهرت بعد ذلك قضية عاملية متفجرة، ال تزال تشكل      
  .توسط، وللربيطانيني أنفسهمديداً جسيماً للسالم يف البحر األبيض امل

  
رة للـسياسة  أما الرتاع الذي أدى إىل اتفاق زوريخ، فقد كان، جولة بعد أخرى، جمموعة من اهلزائم الساف            

وقد تصرف الربيطانيون حيال إيوكا كما يفعلون مع ارمني العـاديني، وبـنفس    . واألسلحة االستعمارية 
ومل يبد هلم أم فهموا أبداً ما كان غريفاس قد وعاه بوضوح            . ةالوسائل املستعملة لقطع دابر موجة إجرامي     

  :كامل منذ البداية
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كنت أقهقه من الضحك، عندما كنت أقرأ بأن اجلنرال فالن أو اجلنرال فالن قد جاء إىل قربص، لتطبيق                  ( 
ص كـان   ومل يكن بوسعهم أن يفهموا، بأن الصراع يف قرب        . األساليب اليت كونت مسعته يف أماكن أخرى      

  ).استثنائياً، بدوافعه، وسيكولوجيته، وظروفه، وأنه مل يكن يشمل حفنة من الثوار، بل الشعب بأكمله 
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  الفصل العاشر
  

  فشل حرب العصابات يف
  الفلبني وماليزيا واليونان
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  )اهلوك(و ) ماغساي ساي ( –إخفاق حرب العصابات 
  – مثن النصر الربيطاين يف ماليزيا –يف الفلبني 

  .ملاذا فشل الشيوعيون يف اليونان
  

إذا كنا نكرر غالباً تشبيه ماو لثائر العصابات الذي يسبح كالسمكة يف البحر، فألنـه يتـضمن حقيقـة                   
وإذا ذهبنا يف مقارنتنا .  املبدأ األساسي حلرب العصاباتجوهرية، ويشرح بدقة، بل وبشكل مثري لإلعجاب،

 بصورة تفوق ما – أو عندما خترج هي بنفسها من البحر، وعينا      ملا ميكن أن حيصل للسمكة عندما نسحبها      
  . أسباب اإلخفاق الذي أُصيبت به بعض حركات حرب العصابات–ميكن أن نعيه بعد دراسة طويلة 

  
وتقدم مايزيا منوذجـاً  . ، املثال األول١٩٤٩يشكل تدمري اجليش الدميقراطي للشيوعيني اليونانيني، يف العام    

وتربهن احلاالت الثالث عما حيدث . يف الفليبني املثل الثالث ) اهلوكبا الهاب   ( دم انتفاضة   آخر، يف حني تق   
، عن االتصال )كما فعل الشيوعيون اليونانيون ( لثوار العصابات عندما يقطعون، أو ينقطعون هم بأنفسهم 

  .والدعم الشعبيني
  

املية الثانيـة، وهـي األكثـر تعليمـاً     وجند أصل حركة اهلوك، مثل حركات أخرى غريها، يف احلرب الع       
  .الستراتيجيي احلرب املضادة لالنتفاضة، ألا تظهر جيداً العمل الناجح لألسلحة السياسية واالجتماعية

  
يف الفيليبني بشكل خـاص، إىل رصيد رجل سياسي ذكي هـو الـرئيس   ويبدو أنه جيب أن نعزو التهدئة       

، يف الوقت الذي كان اهلوك على قاب        ١٩٥٠ للدفاع يف العام     ، الذي أصبح وزيراً   )رامون ماغساي ساي  (
  .قوسني من اجتياح مانيال

  
فاهلوك، كالفييتمينة يف اهلند الصينية، وايالس يف اليونان، والشيوعيني يف ماليزيا، واألنصار يف البالد احملتلة من 

 مبباركـة دول  – املغتـصب   ثوار عصابات وطنيني يكافحون–قبل احملور، ولدوا مجيعاً كحركات وطنية      
. وكان الدعم بالنسبة إىل اهلوك قادماً من البداية من الواليات املتحـدة  . احللفاء ومساعدم العملية واملادية   

وأُخـذت  . فقد قاتل اهلوك يف سبيل شيء ما وضده يف آن واحـد           : وكانت الدوافع الثورية دائماً معقدة    
يابانيني من اجلزر، تغلبت الطموحات االجتماعية حىت علـى  شعارات احلرب على حممل اجلد، وبعد طرد ال   

فبعد أن حـارب الـشعب ضـد    . ، وأصبحت الدافع الرئيسي١٩٤٦االستقالل، الذي منح بشروط عام  
  .اليابانيني، بدأوا احلرب من أجل أنفسهم، وأخذوا يطالبون حبق التعبري السياسي وتوزيع األرض

  
وكان له من النفوذ ما يكفي . ستطاع بذكائه أن يفهم ما جيب أن يفعل      قدمياً، فا  وكان ماغساي ساي ثائراً   

  .للحصول على ما يريد
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، وعلى اجلزء األعظم من )لوسون(، كان اهلوك يسيطرون على وسط ١٩٥٠وعندما استلم سلطاته يف العام 

ل عن مليون من     ألف رجل مسلح، ويتمتعون بالتعاون الفعال ملا ال يق         ١٢، وميتلكون قوة قوامها     )مندناو(
أمـا خمـازن   .  ألف رجل قادرين على الوقوفف أمامهم٣٠ومل يكن  . أصل سبعة عشر مليوناً من السكان     

، فكانت كافية لتغذيـة     )احلرب الثانية   ( األسلحة اليت تركها الليابانيون، أو اليت قدمها األمريكيون خالل          
كونوا متعاطفني علناً مع الثوار، فإم ظلوا       ومع أن غالبية السكان مل ي     . حرب أهلية تدون عشرات السنني    

  .على األقل سلبيني
  

وكانت القوات احلكوميـة    . وكانت األرض، جبباهلا، وغاباا املليئة باملستنقعات، مناسبة لثوار العصابات        
مكروهة من القرويني فانسحبت إىل املراكز السكانية الكبرية ومل تظهر يف عمق البالد إال خالل احلمـالت   

  .لتأديبية، وكانت يف هذه احلالة جمهزة بعربات مصفحة، ترهب السكان الريفينيا
  

وكان أول عمل قام به ماغساي ساي، هو إعادة تنظيم اجليش، ووضع حد لإلرهاب العـسكري، وازداد                 
 العصابات الضغط على اهلوك بسبب إرسال وحدات صغرية مسلحة، تعمل على طريقة الدرك، ملطاردة ثوار

كإقامة املستوصفات، وبناء املـدارس،     : ، واصطيادهم، بينما انكب اجليش على األعمال االجتماعية       إفرادياً
  .وتصليح الطرقات واجلسور، ومساعدة الفالحني على نقل أرزهم إىل السوق

  
 هو صياغة –وكان العمل الثاين الذي قام به ماغساي ساي، والذي بدونه مل يكن للعمل األول، أي فائدة                

وأُعلن العفو العام، وأُفـرغ     .  تسمح للهوك باحلصول على ما يرغبون فيه، بشرط أن يلقوا السالح           قوانني
من حمتواه، بفضل اإلصالح الزراعي، وبرنامج االستيعاب ) األرض ملن ال ميلكون أرضاً    : ( شعار الشيوعيني 

  .الذي جعل من حق كل ثائر يستسلم احلصول على قطعة من األرض
  

ودفع بسخاء مثن األسلحة، . وس، لشراء الضمائر، حيثما كانت تفشل الوسائل األخرى     وجنح مشروع مدر  
املعادة إىل السلطة، وخصصت مبالغ ضخمة مثناً لرؤوس قادة اهلوك، وأدت اخليانات إىل تقطيع أوصال قيادة 

يع أعـضاء   الثائرين، وقطعت العصابات عن قواعدها املدينية يف مانيال، حيث أمكن القبض عملياً على مج             
  .القيادة الثورية تقريباً

  
كانت األوىل وال شـك يف      ( ، قام اجلنود حبراسة صناديق االقتراع خالل انتخابات حرة          ١٩٥١ويف العام   

  .وأدت االنتخابات إىل إصالحات اجتماعية أخرى، أضعقت تدرجيياً قوة الدعوة الشيوعية) تاريخ الفيليبني 
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، كانت احلكومة تسيطر على القرى حبـزم،   ١٩٥٤عيم اهلوك يف العام     ز) لويس تاروك   ( وعندما استسلم   
بينما تقلص عدد الثوار إىل عدة آالف، خاصة بسبب الردة، وأصبحوا مشتتني يف املناطق األشد وعورة يف                 

  .اثنني من أكرب اجلزر
  

 لكنـهم  – وقت آلخر ، ولذا فإم يظهرون من وهم يف احلقيقة مل يبادوا مطلقاً–ومل يهزم الثوار عسكرياً    
لقد سلبوا قضيتهم من قبل حكومـة أكثـر   . فقدوا حرب الدعاية، ومل يعودوا قادرين على جذب الشعب  

 مليونـاً مـن     ٦٢٠لقد ساعد على ذلك إىل حد ما، دعم قدره          ( شعبية من كل ما سبقها من حكومات        
  .ي كان وجودهم يتوقف عليه، وقُطعوا بشكل بطيء ولكنه ثابت، عن الدعم الذ)الدوالرات األمريكية 

  
ويبدو أن إحدى نقـاط     . وقد نتساءل ملاذا مل يستغل اهلوك قوم، بشكل أفضل، عندما كانوا يتمتعون ا            

ضعفهم الكبرية، كانت عجزهم عن إقامة جبهة شعبية يف مرحلة كانوا فيها بأمس احلاجة إىل دعم سكان                 
ولقد سـيطر   . ، وحافظت حركتهم على صفتها الريفية     املدن، ومسامهة الطالب والعمال والفئات الفقرية     

، لكنهم مل ميسوا مطلقاً وبشكل جدي اقتصاد األرخبيل،        ١٩٥٠-١٩٤٩الثوار بالفعل على القرى يف فترة       
وكان تكتيكهم املراوغ ال يساعد على حتقيق نتائج مفيدة بالدعاية، من أجل أحداث           . أو احلياة يف العاصمة   

ن حرموا من قيادم السياسية، انغمسوا يف حياة ال ختتلف كثرياً عن حياة ارمني    وبعد أ . أثر سياسي عظيم  
  .وقطاع الطرق، تاركني ملانيال زمام املبادرة العسكرية والسياسية

  
 ألـف رجـل   ٣٠ ألف ثائر، يتمتعون بدعم سكان األرياف، ويواجهون جيشاً قوامه          ١٢لقد كان بوسع    

ومل . كافة املواقع ، ما عدا القوية منها، وعلى كافة املدن، ما عدا الكبريةفقط، حتقيق حشود لالستيالء على    
  .يفعل اهلوك ذلك

  
وكان بإمكام اللجوء إىل األعمال التخريبية، من أجل إعاقة االتصاالت، وشل االقتصاد الوطين، بقـوات         

  .ولكنهم مل يفعلوا ذلك. أصغر من قوام الفعلية
  

حملية الشعب، وفشلوا بالتايل يف     ، أو لعجزهم نفسياً، فإم مل ينجحوا يف إثارة          وبعدم أخذهم زمام املبادرة   
. إثارة قالقل مجاعية ضرورية لقلب احلكومة، أو لتشكيل جيش ثوري قادر على مواجهة جيش احلكومـة               

 ونظراً لعـدم وجـود    ). الرأي العام يف النهاية، بفضل االنتصارات الكبرية      يكسب  : ( ولقد قال كالورفيز  
انتصارات كبرية، كان اهلوك حباجة إىل حتقيق جناحات، إلعطاء انطباع بأم سيكسبون يف النهاية، أي خلق 

  .ذلك االنطباع الذي شكل قاعدة النجاح يف كثري من احلركات الثورية
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وقد أضعفت إصالحات ماغساي ساي املطالـب       . لقد انطلقوا انطالقة جيدة، لكنهم مل يحسنوا استغالهلا       
عبية يف الوقت املناسب ووسعت القاعدة السياسية للنظام، وأنقصت القاعدة السياسية للحركة، حـىت              الش

  .اللحظة اليت ألفت هذه احلركة نفسها فيها منتهية عملياً كقوة ثورية
  

ô ô ô  
  

فقد . ةأما يف ماليزيا فيما بعد احلرب، فكان املوقف خيتلف جذرياً عنه يف الفليبني، رغم التماثالت الظاهري               
تواجدت حركة شيوعية قوية من حرب العصابات، تلقت التدريب على يد خرباء، كما يف الفيلبني، ولقد                

وكذا ) أصلح ثائر عصابات يف اجنلترا      ( ، األمني العام للحزب الشيوعي املاليزي، بأنه        )تشني بنغ   ( وصف  
سة بريطانية خاصة يف سنغافورة قبـل   مائتا عضو من احلزب الذين تدربوا على احلرب غري النظامية يف مدر           

  .عامني من ذلك
  

، أو حركة اجلماهري، اليت   )مني يوين   ( وباإلضافة إىل ذلك، فقد كان يف ماليزية منظمة سياسية واسعة هي            
  .كان هلا عملياً فروع يف كل التجمعات السكنية الكربى يف ماليزيا

  
كل بأكمله من الصينيني، وخاصة ممـن       يتش) M.R.L.A(ولسء حظ الشيوعيني، كان جيش التحرير       

  .لم تكن هلم جذور أصلية يف البالدوصلوا حديثاً إىل مايزيا، ف
  

وقد تباينت التقديرات عن عدد ثوار العصابات بني مخسة وعشرة آالف، واستطاعوا شن محلة من اإلرهاب 
  .وكان ضعفهم يكمن بأنه كان ميكن عزهلم بسهولة. والتخريب كانت البداية فعالة

  
ففي األدغال غري املأهولة اليت أُجربوا على اللجوء إليها، كان يقطن عدد حمدود جداً من السكان احملليني، لذا 
وجد الثوار صعوبة بالغة يف احلصول على املؤن، واضطروا بالتايل إىل جلب ما حيتاجون إليه مـن القـرى                  

  .ت هذه التجارة بسرعة، لكن يقظة الشرطة أوقف)مني يوين ( بالتهريب، بواسطة شبكة 
  

ونفذت احلكومة برناجماً واسعاً وكلفاً لإلسكان، مشل أكثر من مخسمائة ألف صيين، معظمهم من العاملني               
يف مناجم القصدير أو يف مزارع أشجار املطاط، وبفضل هذا الربنامج نقل الصصينيون املـذكورون مـن                 

أُسكنوا يف قرى حممية سهلة املراقبة، وقُدمت إلـيهم     األكواخ اليت كانوا يقيمون فيها على حافة األدغال، و        
  .بعض امليزات احلياتية فمالوا إىل االنفصام عن املتمردين
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وبانقطاع اتصال الثائرين عن أغلب السكان، وبعدم تلقيهم املساعدة املادية املتوقعة من اجلماعة الصينية، فقد 
  .يق الكمائناضطروا تدرجيياً للخضوع أو لإلبادة النهائية عن طر

  
وقد اهتم األخصائيون يف احلرب املضادة للثورة ذا الربنامج من اإلسكان، والذي شكل منوذجاً من القرى                

  .كما توجهوا بعنايتهم إىل وسائل أخرى استعملها الربيطانيون يف ماليزيا. احملمية، أُنشئت فيما بعد يف فيتنام
  

 املقدر له األخفاق منذ البداية –ة هزمية جيش التحرير املايزي ومع ذلك، مل يكن احلدث اهلام يف هذه التجرب
ورغم الظروف السيئة اليت عمـل فيهـا ثـوار          .  بل الزمن الذي استغرقته محلة القمع ونفقاا الباهظة        –

مل يبادوا كقوة مقاتلة إال بعد عشر سنني، وال يزال بعضهم موجوداً يف األدغال، لكنهم ال العصابات، فإم 
  .ون خطراً حيسب حسابهيشكل

  
 ألف من رجال الشرطة النظاميني ١٠٠ ألف جندي بريطاين، و ٤٠وقد مجدوا خالل تلك السنوات العشر    

، املنفذ بقوة كتيبة، أن نأخذ فكرة عن اجلهـد          )ناسو  ( ويسمح لنا التقرير التايل عن عملية       . واملساعدين
  .العسكري الذي كان ال بد من بذله

  
ويغطي مستنقع كواال النغات . ١٩٥٥، وانتهت يف أيلول ١٩٥٤يف كانون الثاين  ) ناسو  ( بدأت عملية   ( 

مساحة أكثر من مائيت كيلومتر مربع، وهو دغل كثيف، فيه أشجار يزيد ارتفاعها عن أربعني متـراً، وال                  
ياالت، وخصصت كتيبة بريطانية هلذا القطاع، حيث جرت عدة اغت        . تتعدى مسافة الرؤية فيه ثالثني متراً     

 ٢١وبدأت سرية من الكتيبة عملها يف . وأقيمت الرقابة على املؤن بطريقة التقنني ومبراقبة املرور والتحريات    
، ١٩٥٥ يف املستنقعات، لكن العمليات الفعلية مل تبدأ إال يف التاسع من كانون الثاين               ١٩٥٤كانون األول   

. خطط يف األصل إزعاج الثوار ليالً ائياً يف املستنقعوتضمن امل. بقصف ناري باملدافع واهلاونات والطائرات
وأحياناً كانت خترج أرهاط التموين جللب األغذية، ومل يكن السكان املدنيون يعلمون السلطات عنها لشدة 

  .خوفهم منها
  
. ولذلك تعدل املخطط، واقتصر رمي اإلزعاج على الليل، بينما استمر نصب الكمائن وتكثيف الدوريات( 

 آذار، جنحت وحدة كامنة بقتل اثنني من مثانيـة          ٢١ويف  . ودام ذلك ثالثة أشهر دون أن ظهر أية نتيجة          
وانغمس أول دبوسني برأس أمحر على خريطة العمليات للداللة         . ثوار، بعد انتظام دام مخسة وأربعني ساعة      
  .على سقوط القتيلني، وارتفعت املعنويات

  
ومل . رية أخرى، فسمحت بنصب كمني آخر، قتل يف خالله أحد الثواروانقضى شهر آخر حىت أتت إخبا( 

. ويف حزيران حدث متاس بالصدفة مع دورية، مما أدى إىل قتل رجل وأسر آخر             . حيدث شيء يف شهر أيار    
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، وبينما كانت فصيلة تعود من دوررية، دامت أربعة أيام، دون جدوى، اصطدمت مـع               وبعد ذلك بأيام  
ولقد أعلن األسري بأن املراقبة على املـؤن        . نهم، وأسر أحد قادة القطاع من الشيوعيني      الثوار وقتل اثنني م   

  .كانت فعالة بشكل أن أحد رجاله قد قتل أثناء شجار على الطعام
  
 حزيران، خصصت سريتان جديدتان للقطاع، واشتدت الدوريات ورمايات اإلزعاج، فاستـسلم     ٧ويف  ( 

. ن اجليش إىل معسكر آمره، فقتلت أربعة رجال بينهم اآلمـر نفـسه            ثالثة ثوار، وأرشد أحدهم فصيلة م     
ويف اية متوز، بقي يف املستنقع ثالثة وعشرون ثـائراً بـدون غـذاء أو               . وقتلت الدوريات أربعة آخرين   
  .اتصاالت مع العامل اخلارجي

  
 طائرات، من أجل     ألف قذيفة هاون، وألفي قنبلة     ٣٠ ألف قذيفة مدفعية، و      ٦٠إطالق  : حصيلة العملية ( 

. من الدوريات والكمـائن )  يوم /رجل  ( ١٥٠٠وقد تطلَّب كل واحد من هؤالء  .  ثائراً ٣٥قتل أو أسر    
  .١١ومع هذا، فقد اعتربت ناسو جنحاً، ألا قربت اية احلملة

  
وهكذا، كان ال بد من جهد مستمر لكتيبة، وملدة تسعة أشهر، ومصروفات من القذائف والقنابل، تزيـد                 
عما يوجد يف ترسانة بعض مجهوريات أمريكا اجلنوبية، وكل ذلك لتصفية مخسة وثالثـني مـن ثـوار                   

  .العصابات
  

وال ميكن هلزمية الشيوعيني يف ماليزيا، واليت كلفت مثناً باهظاً، أن تشكل إال إهلاماً حمفزاً لثـوار عـصابات        
أنظمة قليلة التماسك يف أمريكا اجلنوبيـة،  وكم من . آخرين أقوياء يف بالد حمروسة بصورة أقل من ماليزيا        

مثل تلك النفقات، دون أن نتحدث عن املخاطر السياسية، وذلك ليس لتصفية مخسة وثالثني،     جتيز لنفسها   
  بل لتصفية ألف من الثائرين املصممني؟ ويف أي مدى من الزمن؟

  
ô ô ô  

  
أعوام، وقُمعت من قبل حكومة ميينية ومبساعدة فالثورة اليت دامت فيها ثالثة . وتقدم لنا اليونان حالة خاصة 

ال ( اجنلترا والواليات املتحدة، عبارة عن جتربة تقدم الكثري من الدروس إىل الذين يرغبون مبعرفة الطريقة اليت 
  ).ينبغي أن تدار ا الكثري من حرب العصابات 

  

                                                
  "The guerilla and how to fight him"مدارس مشاة البحرية  ١١
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 وكل املبادئ املوضوعة مـن  عملياً كل دروس التجربة،) ١٩٤٩-١٩٤٦(لقد نسبت خالل ذلك الصراع  
 اللينينيني للحرب الثورية، اليت انتهكها الشيوعيون اليونانيون على عكس ما كان –قبل املنظرين املاركسيني 

  .منتظراً
  

وكما يف بلدان أخرى، وجد القادة الشيوعيون أنفسهم يف اية احلرب العاملية الثانية يف موقف مناسب مادياً 
ف الشيوعية مع احلركة املعادية للفاشية، وألن الشيوعيني سيطروا يف حركة املقاومـة      وسياسياً، بسبب حتال  

وكان احلزب حيتل إذن مركزاً فكرياً قوياً، وضم الثوريون آالفاً من الطليعـيني يف              ). E.L.A.Sإيالس  (
ستلمته من ، إال أن أفضل ما ا    ١٩٤٥ومع أن هذه املنظمة قامت بسليم رمزي ألسلحتها يف العام           ). إيالس(

اجنلترا والواليات املتحدة، أثناء الصراع ضد النازية، بقي يف أيدي ثوار العصابات، عندما اندلعت احلـرب        
  .١٩٤٦األهلية يف العام 

  
وكان الثوار ضعفاء عددياً، حبدود ألفني ومخسمائة حمارب أمام ثالثني ألفاً من رجال الدرك الوطين، ومـع      

وعملت القضية الشيوعية على اكتساب متطوعني جـدد، وبـدأت          . جيدةهذا فقد بدأت أعماهلم بداية      
األعمال القتالية يف اجلبال الشمالية على حدود ألبانيا ويوغوسالفيا وبلغاريا، وامتدت إىل مركـز الـبالد،           

ومل تؤد األعمال االنتقامية اليت مارستها جمموعات أقـصى الـيمني إال إىل             . ووصلت إىل جبال البيلوبويرت   
  .يج احلريقتأج
  

واستعمل اجليش الدميقراكي تكتيـك حـرب       . لقد بدأت احلملة الشيوعية استناداً إىل قواعد سليمة نظرياً        
العصابات، أي جمموعات صغرية قادرة على االنتشار واالختباء وحىت على االندماج، مع الـسكان عنـد                

  .لشرطة أو الدوريات الصغريةالضرورة، وكان بإمكام أن حتتشد حملياً وبسرعة، ملهامجة مراكز ا
  

وعندما أصبح ثوار العصابات أكثر قوة، اضطرت الشرطة لترك مراكزهـا الـصغرية، واالنـسحاب إىل                
ووعت حكومة أثينا اخلطر فأسرعت إىل إعادة تشكيل اجليش الذي كان قـد  . السكنية الكربى التجمعات  

  .اختفى أثناء االحتالل األملاين
  

واألخطر . ة إىل اجلبال بالتكتيك نفسه، ومل تستطع االستقرار أو التجول إال بالقوةواصطدمت القوات املُرسل
من ذلك، أا مل تتمكن من مراقبة احلدود مع ألبانيا ويوغوسالفيا، حيث كان قد التجأ أربعة آالف مـن                   

  .يف اية عهد االحتالل األملاين، وأخذوا يعودون إىل اليونان مع معدام) إيالس(
  

 حاز اجليش الدميقراطي على منطقة خلفية منيعة وآمنة، إلقامة املستشفيات ومعسكرات التـدريب              وهكذا
  .وقواعد التموين
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. لكنـها مراوغـة   ) ال دفاعية وال هجوميـة      ( وكانت االستراتيجيةالعسكرية حلرب العصابات اليونانية      

 سريع، واملطلوب إدمـاء     قرص هنا، ولدغة هناك، ومن مث انسحاب      : وباالختصار كانت حرب الربغوث   
وكُرست األهداف العسكرية خلدمة األهداف العسكرية خلدمـة األهـداف          . اجليش، وإاك حكومة أثينا   

فبقطع االتصاالت، وبإشاعة الفوضى املدينية، وبتثقيل العبء الضرييب إىل حد بعيد، وبتفتيـت             . السياسية
م أثينا، وخلق الضغوط االجتماعيـة والـسياسية        احلياة االقتصادية، كان الشيوعيون، يأملون بتقويض نظا      

  .واالقتصادية، اليت تسبب سقوطه يف الوقت املطلوب
  

وآمنت العصابات الـصغرية    . وسارت األمور بشكل جيد، ورمبا بشكل جيد جداً، من الناحية العسكرية          
وبعد عام من   . بةاجليش الدميقراطي حيارب على مستوى الكتي     أخذ  ،  ١٩٤٧بداية العام   ومنذ  . بدلك سريعاً 

وقد بدأ اجليش . ، وكانت هذه الفرق تقريباً على منوذج الفرق النظامية) فرق٨(ذلك، شكل ألوية مث فرقاً،  
الدميقراطي احلرب بألفني ومخسمائة مقاتل، ووصل عدده يف ايته العظمى إىل ستة وعشرين ألفاً مث احندر                

  .إىل حوايل مثانية عشر ألفاً يف اية احلرب
  
ومن أهم العوامل . أدت النجاحات األوىل، مع عوامل أخرى، إىل اقتراف أخطاء جسيمة جداً، ال بل قاتلةو

األخرى اليت أدت إىل فشل الثوار، الدعم الربيطاين مث األمريكي ألثينا، والدعم املمنوح للجيش الدميقراطي               
  .من قبل البلدان الشيوعية الثالث الواقعة يف مشايل اليونان

  
ففي بداية وألسباب تتعلق بالراحة املادية من جهة     .  أول األخطاء، فقدان االتصال الفعال مع السكان       وكان

وبالضرورات األمنية من جهة أخرى، اجتاح الشيوعيون القرى اليت طُرد الدرك منها، وقـاموا مبـصادرة                
كثرياً ما جند السكان بالقوة     و. دعت الضرورة املواشي واألرزاق، كما عمدوا أحياناً إىل جري السكان إذا          
  .يف صفوف العصابات، أو طُردوا خارج منطقة حرب العثابات

  
وشكل الالجئون بالنسبة إىل أثينا مشكلة يف غاية الصعوبة، ولكنهم كلفوا الشيوعيني مثناً باهظاً من الناحية               

رية، إذ أن اختفاء املدنيني     وكانت لذلك أيضاً نتائج عسك    . السياسية، من حيث مسعتهم والدعم الشعيب هلم      
من منطقة العمليات، خلِّص احلكومة من كل حرية يف قصف املناطق املسكونة، ومل يعد الطيارون يتساءلون  

  .فكل ما يتحرك يف منطقة حرب العصابات كان شيوعياً: عن صفة اهلدف املتبني
  

، يف ١٩٤٧ متثل اعتباراً من العـام      أما اخلطأ اجلسيم الثاين، املقترف ألسباب مل تتوضح بشكل كامل، فقد          
حماولة االحتفاظ باألرض، وتبني خطة دفاعية تقليدية ال تالئم مطلقاً ثوار عصابات بتفوق العدو علـيهم                

  .عددياً، وجمهزين بأسلحة خفيفة، وال ميتلكون إمداداً مضموناً متاماً
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ء مواجهة مكشوفة، مع جيش قوة دفاع       ورغم منوهم العددي، فإم مل يكونوا أبداً على مستوى حتمل أعبا          

  . ألف رجل، جمهزين بالدبابات واملدفعية وبطريان شديد الفعالية٢٦٥وطنية، يضمان معاً زهاء 
  

استعمال األلويـة مث الفـروق،      ( وكان القرار باالنتقال من حرب العصابات إىل القيام بعمليات تقليدية           
إذا كانت قد تشكلت حكومة شيوعية، .  باعتبارات سياسيةحمكوماً على ما يبدو) واحتالل منطقة الشمال    

، )باليونان احلـرة  ( ولكن يطلب الثوار من العامل االعتراف       . وكانت هذه احلكومة حباجة إىل أرض حمررة      
  .كان ال بد من الربهنة على وجودها

  
اخلارجيـة،  فلم يكن بإمكان الشيوعيني التنازل عن قواعـدهم         . وال شك أن عوامل أخرى لعبت دورها      

وكان احلفاظ على حدود مفتوحة واحداً . واالمدادات اليت كانت تصلهم من يوغوسالفيا على قوافل البغال     
  .من أهداف العمليات الدفاعية يف الشمال

  
ويف . وسواء كان ذلك مناسباً أم غري مناسب، فإن اجليش الدميقراطي، جنح فعلياً يف البداية واحتفظ باألرض

 من اجلنود احلكوميني من دخـول       ٥٠٠٠٠ من الثوار إىل منع      ١٥٠٠٠-١٢٠٠٠ ، توصل ١٩٤٨صيف  
. ، أي أم سيطروا على منطقة مساحتها مخسمائة كيلومتر مربع، طوال شهرين ونصف         )غراموس  ( جبال  

وعندما أضحى الضغط احلكومي كبرياً جداً، انسحب اجليش الدميقراطي إىل ألبانيا، مث ظهر من جديـد يف           
وبعد أقل من ستة أشهر، احتل ثوار . يف الشمال الشرقي، وخاض قتاالً دفاعياً ظافراً    ) فيتسي   ( منطقة جبل 
  .، وأخفقت احلملة احلكومية يف الشمال)غراموس(جمدداً جبال العصابات 

  
 رئيس األركان العامة السابق اجلنرال ألكسندر       وأجربت اهلزمية أثينا على اختاذ إجراءات تعسفية، واستدعي       

 ٢٥٠باغوس إىل اخلدمة، وحصل عملياً على احلرية الكاملة يف إعادة تنظيم اجليش، وزيادة عدده حـىت                 با
  .ألف رجل إذا كان ذلك ضرورياً

  
 ألف رجل يف معركـة      ٢٥فزج  . واستبدل باباغوس الضباط العاجزين، وتبىن تكتيكياً جديداً أشد عدوانية        

 أبيدت قوة الثوار يف هذه املنطقة       ١٩٤٩هلجوم، ويف بداية العام     اليت عمد الشيوعيون فيها إىل ا     ) البيلوبونيز(
، تعرض اجلـيش  ١٩٤٩ويف اية حزيران . ، وحقق اجليش جناحات، جيدة يف وسط اليونان) ثائر ٣٦٠٠(

اليت كـان اجلـيش يـستعد    ) فيتسي ( و  ) غراموس  ( إىل هزمية يف كل مكان، إال يف معاقلة احلصينة يف           
  .ةملهامجتها بقة كبري
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وخالل ذلك، وقع حدث سياسي عاملي هام، سبب ضربة شديدة للشيوعيني، وذلك عندما اختلف تيتو مع             
ويف شهر متوز أغلقت احلكومة اليوغوسالفية حدودها مـع     . ستاليني، وخرجت يوغوسالفيا من الكومنترن    

وغوسالفيا قوة مـن الثـوار      اليونان، مما أدى إىل قطع اإلمداد عن ثوار مقدونيا وتراقيا الغربية، وعزل يف ي             
عـن الثـوار يف   )  فيتسي –غراموس ( اليونانيني تقدر بأربعة آالف رجل، وقطع القوات الرئيسية لقطاع         

وألفى اجليش الدميقراطي نفسه مقتصراً على اإلمداد الذي يصله من ألبانيا، . بلغاريا وتراقيا الشرقية ومقدونيا
  . بالنسبة إىل ما كان يأتيه من يوغوسالفياوالذي كان قليل األمهية ورديء النوعية

  
ويف مثل هذه الشروط، بدا اجليش الدميقراطي عاجزاً عن الصمود مدة طويلة أمام قوات نظامية أفضل منه                 

 ٣ويف خـالل    . بدعم كاف من املدفعية والطائرات    تسليحاً وتدريباً وتنظيماً، وتتفوق عليه عددياً، وتتمتع        
. ، وانسحب مخسة آالف منهم إىل ألبانيا      ) آالف ثائر    ٧( ون عن موقع جبل فيتسي      أيام هزم الثوار املدافع   

أما يف غراموس، فلقد استمر اهلجوم احلكومي احلكومي مخسة أيام، وأسفر عن هزمية الثوار، وانسحب أربعة 
 احملاربني وعدد ومع أنه قد بقي اآلالف من قدماء. وانتهت بذلك احلرب األهلية عملياً. آالف ثائر إىل ألبانيا

  .كانت قد سحقت، بدون أمل يف والدا من جديد كبري من املتعاطفني مع الثورة يف البالد، إال أن الثورة
  

ألن . وال يبدو يل أنين أبالغ، وإذا قلت بأن الشيوعيني قد سامهوا إىل حد بعيد يف الوصول إىل هذه النتيجة                  
 وتطبيقهم اإلرهاب ضد املدنيني، ومتـسكهم بقواعـدهم،        خسارم لتعاطف السكان يف اجلبال الشمالية،     

واعتمادهم على املوارد اخلارجية، واختاذهم بشكل مبكر قرار التمسك باألرض ضد قوى متفوقة من كـل         
  .النواحي قد هيأت املناخ موعة اهلزائم اليت مل ينهضوا بعدها

  
   .يش اليوناين حدد أيضاً اية احلركة الثوريةلقد خسروا يف الساحتني العسكرية والسياسية، ألن انتصار اجل

  
ôôô  

  
فليس هدف حرب العصابات كسب املعارك، بل جتنب اهلزميـة،          . يؤكد املثال اليوناين متاماً املبادئ الثورية     

حىت حيدث انتصار سياسي، أكثر أمهية من أي انتـصار          كما أنه ال يتمثل يف إاء احلرب بل يف متديدها           
تضحيتهم مبزايا تكتيك حرب العصابات، يف سبيل استراتيجية عسكرية أساسها احـتالل       وعند   .عسكري

وعندما غامروا بقبول األرض، وضع الشيوعيون      . األرض، وضع الشيوعيون اليوانانيون الضعف أمام القوة      
م فحسب،  وعندما غامروا بقبول املواجهة العسكرية، فإم مل خياطروا بقوا        . اليونانيون الضعف أمام القوة   

بل باألهم من ذلك بكثري، أال وهو الشعور الذي ولدوه عند الشعب بأم سيكسبون، والـذي بدونـه ال    
  .ميكن أن تنجح أية حركة سياسية
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وتوضح اليونان وماليزيا والفيليبني تلك البديهية الفائقة، بأنه ال ميكن أن . الثورة، بالتعريف، ظاهرة مجاهريية
ولقد أضاع اهلوك يف الفيليـبني هـذا الـسند    . امهة اجلماهري أو دعمخا على األقل    تتواجد ثورة بدون مس   

  .الشعيب، ومل حيوزه الصينيون يف ماليزيا مطلقاً، كما حرم الشيوعيون اليونانيون أنفسهم منه مبحض إرادم
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  الفصل احلادي عشر
  

  مقومات حرب العصابات
  يف املدن واألرياف
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   مبادئ استاتيجية وتكتيك–ظر صن تزو فن احلرب من وجهة ن
   حرب– األرض ودورها كعامل مؤثر –حرب العصابات 

   صفة حرب العصابات–العصابات يف املناطق املدينية 
  
  .تعتمد كل حرب على اخلدعة( 

ع العجز، وعندما تكون نشطاً تصنع التراخيفعندما تكون قادراً تصن.  
عاً بأنك ما زلت بعيداً، وعندما تكون بعيداً اجعل العدو يؤمن بأنك            وعندما تكون قريباً، اعط اخلصم انطبا     

  )قريب 
  
  تظاهر بالفوضى واضربه: قدم للعدو طعماً لتجذبه( 

  .وعندما حيتشد حتضر له، وجتنبه عندما يكون قوياً
  .ازعج قائده، وسبب له االضطراب

  .تظاهر بأنك أضعف منه لتزيد من ثقته بنفسه
  .راً السرتافهركز عليه ضغطاً مستم

  .عندما يكون متجمعاً جزئه
  .ما ال ينتظر ذلكدهامجه عندما ال يتوقع ذلك، واظهر عن

  )تلك هي مفاتيح النصر بالنسبة إىل االستراتيجي 
  

، وهو أقدم مؤلف معروف يف )فن احلرب ( عن ) صن تزو ( إن الوصايا املذكورة أعاله مستقاة من كتاب  
وليس متاثله مع املقوالت العسكرية ملاوتسي تونغ من قبيل         . امليالد بعدة قرون  هذا املوضوع، وقد حرر قبل      

بكثري من العناية، واعترف له بذلك الفضل، ومل تكن كثري          ) تزو  صن  ( الصدفة، إذا أن ماو كان قد درس        
  ).فن احلرب ( من تعليماته إال تفسريات ملا ورد يف كتاب 

  
يف استعماله الدارج، هو تعبري مـصطنع،  ) احلرب احلديثة ( أن تعبري فذلك لتبيان   ) صن تزو   ( وإذا ذكرنا   

يعكس اخللط بني التقنية والعلم، ذلك اخللط الذي سببه الصحفيون ورجال السياسة، ألنه بـالرغم مـن                 
ولقد كانت موجودة وواضحة متاماً . االختراعات املدهشة يف القرن العشرين، فإن مبادئ احلرب تبقى قدمية  

وما هو صحيح بالنسبة إىل احلرب بصورة عامة، هو أكثـر           . ل أن يبدأ يوليوس قيصر محلته األوىل      حىت قب 
  .صحة بالنسبة إىل حرب العصابات بصورة خاصة

  
إن مدى املدفعية والطريان أعظم بكثري من مدى القوس، وتعمل املتفجرات بتأثري خيتلف عن تـأثري عمـل             

وسائل نقل أشـد    ) ليس دائماً   ( شكل الشاحنات واهلليكوبترات    و. السهم، وتتميز الدبابات على التروس    
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والعوامل املتبدلة، كـاألرض  . إال أن معضالت القيادة هي نفسها     . سرعة وأكثر ضماناً من البغال واجلمال     
  .والزمن واال واللحظة والسكان وخاصة املعنويات واالستراتيجية، حتدد دائماً نتيجة املعارك واحلمالت

  
مبادئها العسكرية قبل أكثر ) صن تزو (  اليت صاغ –واجد شيء فيه بعض اجلدة يف حرب العصابات وإذا ت

 فإن ذلك يكمن فقط يف التطبيق السياسي احلديث، أي أن مظهرها احلديث، هو استعماهلا               –من ألفي عام    
سالح، حىت يتغلب على املضمونة لشعب حمروم من ال والواقع أا تشكل الوسيلة     . كأداة يف الثورة السياسية   

  .جيش مزود بآليات، ويف حالة عدم حتقيق الغلبة، التوصل على األقل إىل حتييده
  

ولكي نفهم ذلك، ال بد قبل كل شيء من دراسة املشاكل السياسية، اليت ميكن ألساليب حرب العصابات                 
  .أن تقدم هلا حالً

  
، ومع أن دوره العسكري جوهري، لكنه ليس        واعي للثورة فثائر العصابات متمرد، سياسي، وهو العامل ال      

إال عارضاً يف مهمته السياسية، فهو يثور لغرض حمدد، يتمثل يف قلب احلكومة، وتدمري النظـام الـسياسي    
  .واالجتماعي واالقتصادي القائم

  
  أمام قوات  – وعلى كل حال فإنه يشتبك بالتأكيد ويناور         –وللوصول إىل هذا اهلدف قد يلجأ إىل القتال         

ويف هذه احلالة جيب أن دف كل مناوراته إىل مفعول سياسي، إال عندما يتوقف       . عسكرية منظمة وحمترفة  
 وتكون كل معركة مبثابة درس يربهن عن عجز اجليش، وبالتايل لتسويد            –على ذلك بقاؤه على قيد احلياة       

بية الشعب، اليت حيدد موقفها     ودف كل محلة إىل إيقاظ الوعي الثوري ألغل       . مسعة احلكومة اليت تستخدمه   
  .نتيجة الصراع

  
التزود باألسـلحة والـذخرية     : وال شك أن األعمال حرب العصابات بعض األهداف العسكرية الواضحة         

واملؤن، وتكبيد العدو اخلسائر، وإجباره على نشر قواته حىت ميكن تدمريها واحدة تلو األخـرى بواسـطة        
  .حشود متفوقة

  
وتبقى النجاحات العسكرية احمللية بدون فعالية إذا مل        . والسياسية، فإا حتتفظ بتفوقها   أما الغايات النفسية    

تستطع احلملة النيل من معنويات احلكومة وقواا، ومل تسترتف النظام من الناحية املالية، ومل تزد من الضغط 
  .عليه بتنمية اخلوف واالستياء يف البالد

  
من ذلك، إذا مل تتواجد بعض الشروط االجتماعية والسياسية، اليت ال           وطبيعي أنه ال ميكن أن حيدث شيء        

ويقتضي جناح االنتفاضـة    . بد من تضافرها إلحداث الوضع الثوري، أو الوضع الثوري الكامن على األقل           
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وحىت إذا  . وجود مطالب شعبية سليمة، وتوترات اجتماعية، واقتصاد مريض أو راكد، أو حكومة مستبدة            
لعناصر، فقد تبقى الثورة بعيدة، إذا مل يتواجد جنني تنظيم ثوري، قادراً على التعـبري عـن         اجتمعت هذه ا  

  .االستياء الشعيب واستغالله
  

وتلد األوضاع الثورية عادة قيادا الثورية اخلاصة، وتأيت القيادة من القطاعات االجتماعية األقل استقراراً،              
) املتطرفـة   (  حرماناً، واألشد طموحاً يف األحزاب السياسية        وتتضمن العناصر األكثر راديكالية، واألكثر    

وأبناء الطبقة املتوسطة األكثر مثالية، أو الذين مل ينجحوا، وأولئك الذين يشعرون بعبء اضطهاد مل يعتادوا    
ـ إن الفالح الذي عايش االضطهاد مديداً، نادراً       . ( عليه اً ما يبدو ثورياً بقدر الطالب أو العامل األوفر حظ

 بأن هذه احلقـوق  – بعد تغري يف اجلو السياسي    –من الفالح، خاصة إذا اعتقد بأن هلما حقوقاً، واكتشفا          
  ).مهضومة 

  
ففي وضع ثوري كامن، يغدو من املتوقع حدوث االنتفاضات العفوية، اليت قد يسببها أي نوع من الـرتاع       

وغالباً ما تشكل   . إخل... سعار أو املدارس  إضراب، محلة انتخابية، نقاش حول موضوع األ      : االجتماعي مثل 
فمثالً عنـد تـدخل     . رد فعل لبعض أعمال القمع أو الظلم، احلقيقية أو املوهومة، اليت ترتكبها السلطات            

  .الشرطة يف تظاهرة قد تتحول التظاهرة إىل مترد
  

، نشبت حرب ففي اجلزائر وكوبا وقربص مثالً   . ويف ظروف أخرى، ميكن خلق االضطرابات بشكل مفتعل       
  .الربغوث بواسطة أعمال مقصودة قامت ا النواة الثورية لتحدي احلكومة، معتمدة على الدعم الشعيب

  :صفات القادة
فليس ارمون وقطاع الطرق ثواراً، وليس . وال م الوسائل كثرياً، وتبقى القيادة نفسها أشد العناصر أمهية         

ادة جيب أن يكونوا أخالقيني، وأن يكون دافعهم أعظـم مـن          ولكي يطاع الق  . النهابون رجال العصابات  
. حمددة متاماً، لتفسري قرارات وحجج انتفاضـتهم      ) قضية  ( الطموح الشخصي، مما يتطلب إيديولوجية أو       

  .لذلك ال ميكن أن يكونوا جمرد انتهازيني
  

ن على عقلنة صفته الغامضة،     وعندما حيدث الرتاع، سواء كان مفتعالً أم ال، ال بد أن يكون القادة القادري             
ن تتخذ بعضاً من التماسك داخل اإلطـار        وال بد ألعمال التحدي املنعزلة، أ     . واليت غالباً ما تكون عرضية    

وعلى القيادة أن تكون مستعدة اللتقاط كل الفرص اليت تساعد على زيادة سرعة سـياق               . الثوري املعتمد 
واجبها األول أن تعيد كل حادث وكل مرحلة من الـرتاع  وبغدو . التخمر االجتماعي واالنفجار السياسي  

الكربى، حبيث يغدو العنف الثوري الوسيلة الطبيعية واالخالقية للوصول إىل الغاية املرجوة،            ) القضية  ( إىل  
وجيب أال يبدو الصراع وكأنه بال معىن أو املرجوة، وتـزج فيـه             . وتزج فيه اجلماهري الشعبية أكثر فأكثر     

وجيب أال يبدو الصراع وكأنه بال معىن أو فوضوي، بل ينبغب أن يكون ذا              . لشعبية أكثر فأكثر  اجلماهري ا 
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صفة تدرجيية يف كل مراحله، وأن حييي آماالً كربى، وأن يبدو يف كل أطواره هاماً إىل درجـة جتعـل أي     
  .شخص غري قادر على جتاهله

  
 ما تسوي قضية ما قضية أخرى ففي كوبا مثالً بدا الواضحة إىل نتيجة بنفسها، وغالباً) القضية ( وال تؤدي 

كافية للطبقة املتوسطة امليـسورة، طاملـا أن أعـضاءها ال           ) قضايا  ( فساد وال شرعية نظام باتيسيا مبثابة       
لكن عندما تعرض أبناء هذه     . يتعرضون للنخاطرة الشخصية، ويكتفون بتعاطفهم مع الثوار وتشجيعهم هلم        

  .ذيب أو القتل بسبب نشاطام، أضحت القضية األكثر إحلاحاً هي تصفية القمعالطبقة للسجن أو التع
  

احلقيقية بالنسبة إىل الصناعني ورجال األعمـال األغنيـاء         ) القضية  ( وشكلت الرتعة القومية االقتصادية     
كـن  الذي رمبـا    ( ، والشعور   )غري املعلن   ( وكان الطموح السياسي    . الطموحني، الذين عارضوا باتيسيا   

بالظلم االجتماعي وراء اندفاع شباب فئة املوظفني الفقراء، حىت يصبحوا أكثر الدعاة محاساً للثورة ) حقيقياً 
  .وعمالً يف سبيلها

  
ومن جهة أخرى فإن املستخدمني الزراعيني الذين ال ميلكون أرضاً، واملزارعني الفقراء يف كـربى مـزارع        

، قد اندفعوا بسبب اجلوع والقمع احلقيقي، والرغبـة يف          )را  السيريا مايست ( قصب السكر، وسكان جبال     
أخالقيـة أو  ) قضية ( احلصول على األرض ألنفسهم يف نظام اجتماعي منصف، وكلها دوافع تتجاوز أي       

  .سياسية
  

توجيه نداء أكثر اتساعاً، قـائم علـى        ومل تنفك القيادة الثورية عن      . وتوقف كل شيء على املوقف احمللي     
ة دميقراطية مساواتية، مقرونة مبفاهيم العدالة االجتماعية وكلها أمور متعارف عليها يف كوبا منذ              ايديولوجي
، وجمتمعة مـع    )مل يكن يف إنسانية كاسترو أي جديد، إذ كانت مسجلة يف الدستور الكويب              ( زمن بعيد   

  .ن ساندههدف سياسي تام الوضوح، يتمثل يف قلب نطام باتيسيا، والقضاء النهائي على كل م
  

، فقد استغل )قضية ( وباعتبار هذا القلب . وكان قلب نظام باتيسيا مطروحاً كترياق وعالج لكل األوجاع
فاغتيال شرطي، واستشهاد إرهايب، وتعليق احلريات املدنية، والتظاهرة العامـة          : كل تطور سياسي منعزل   

وكأنـه   النيل من النظام، كل ذلك قُـدم  للمطالبة بإعادا، وكل ابتعاد عن الروتني، وكل ما يساعد على        
  .مناوشة أو معركة يف إطار احلرب الصليبية العظمى

  
وبسبب احلالة النفسية املسيطرة، سار تفكك الدعم لباتيسيا، وزيادة الضغط الداخلي واألجنيب عليـه، يف               

  .السياق الذي رأيناه سابقاً
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  :رة، واليت ال بد أن تتضمن الشروط املسبقة التاليةالكويب كغريه، حصيلة انتفاضة ظافويقدم لنا املثل 
  

مقرونـاً  )وليس دائماً   ( ويكون عادة   . موقف سياسي مزعزع، حمدد بالتوترات االجتماعية احلادة       .١
  .باقتصاد مريض أو راكد

) كقـضية   ( هدف سياسي قائم على قاعدة أخالقية وفكرية صلبة، تؤمن ا األغلبية، وتقبلـها               .٢
 .لة يف حد ذاا، وجديرة بكل التضحياتلالنتفاضة، مقبو

 .حكومة باغية مل تتواجد إمكانية احلل الوسط معها .٣
نوع من التنظيم السياسي الثوري، القادر على تقدمي القادة املخلصني واألكفاء للوصول إىل غاية               .٤

 .مرضية
مة ميكـن أن  وطاملا أن الشعب ال يؤمن بأن احلكو. إمكانية النجاح أو على األقل احتمال النجاح       .٥

تقلب، فإن أول عمل للمنتفضني هو أن يربهنوا على إمكانية قلبها، وذلك بتحدي القوة العسكرية  
 .فإذا مل يتحقق هذا األمر، انعزل القادة ومل يتبعهم أحد. والتغلي عليها

  
. ذات أمهيةإننا ال نتعلم يف الكتب االستراتيجية والتكتيك اخلاصني حبرب العصابات، إال ضمن تفاصيل غري 

وثـائر  . فاالستراتيجية والتكتيك يتعلقان دائماً بوضع حملي حمدد، ويإخذان مسة الوسيلة الالزمة للنجـاح            
 النسبية،  وبالطبع إنه يبتكر تبعاً ألهدافه املباشرة والبعيدة، واألرض، وقوته        . العصابات مبتكر قبل كل شيء    

  .ه، وعناصر أخرى مماثلةوالوسائل املتوافرة لدي
  
حاً هو االستمرار على ، فإن مهه األكثر إحلا)وإال ملا كان ثائر عصابات ( ا أنه أقل من العدو عدداً وعدةً      ومب

فبالتملص يستطيع اجتناب املواجهة خارج . هيعي أن يكون التملص قاعدة لتكتيكقيد احلياة، لذا فإن من الطب
  .ه بنجاحاألوقات املناسبة له، وعندما يتحقق له تفوق حملي يسدد ضربت

  
ابري العدو، وإخفاء إجراءايت عنه عندها ميكنين أن أحشد          قادراً على معرفة تد    إذا كنت : ( ويكتب صن تزو  

فإذا احتشدت قوايت وجتزأت قواته، أمكنين أن أستعمل كل قواي ملهامجة جزء من . قواي، بينما تتجزأ قواته  
  .قواته

 يه أن يتحضر يل يف أمكنـة عـدة، و         عرف ذلك، كان عل   فإذا مل ي  .  العدو مىت أشن املعركة    جيب أال يعلم  
  ). سيكون ضعيفاً، ألنه عندما يستعد يف كل مكان، يغدو ضعيفاً يف كل مكان بقوة يف مكانه ـسأهامج

  .إن هذا يفسر كيف ميكن حلفنة من الرجال املسلحني أن يواجهوا جيشاً
  :وأسرار النجاح هي 

   مصاحل استخبارات متفوقة أوال
  .احلة ثانياً وأرض ص
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 وميثل ثوار العصابات قضية شعبية، لذا فهم ميتازون مبصلحة استخبارات تشمل عملياً كافة السكان الذين               
  .يقومون بإخفائهم، وخيربوم يوماً بيوم، وساعة بساعة، عن إجراءات العدو وقوته

  
سـترا يف بدايـة العـام      ولقد قال يل فيديل كاسترو وعندما أجريت معه مقابلة صحفية يف السيـريا ماي            

حنن نعلم دائماً أمكنة اجلنود وهم ال يعلمون شيئاً أبداً عن مكان وجودنا، فنحن نغدو ونـروح                  ( ١٩٥٧
على مزاجنا، جمتازين اخلطوط، فال يستطيعون مطلقاً اكتشافنا، إال إذا رغبنا يف ذلك بأنفسنا، ويف ظروف                

  ).نقوم حنن باختيارها 
  

. حبوايل مخسة آالف من جنـود باتيـسيا  ) نظرياً ( ثر من مائة رجل، وكان حماطاً ومل يكن لديه آنذاك أك    
ولكن كلمة حماط ال حتمل أي معىن يف األرض املوحشة احملرومة من الريفيني الذين يكنـون لـه العطـف        

  .واحمليط أيضاً حييط مبا فيه، لكن السمكة تسخر من ذلك. ولباتيسيا العداء
  

   اسبةاختيار األرض املنوجيب 
عندما يكون ذلك ممكناً، واملثايل منها ما كان ريفياً أكثر مما هو مديين، وما كان وعراً تكـسوه الغابـات          

كما أن لتركيز . الكثيفة، والسكك احلديدية الطويلة، والطرق السيئة، مع اقتصاد زراعي أكثر مما هو صناعي
 ذات السكان الريفيني املبعثرين هي أكثر مالءمة من فاملنطقة. السكان، أو تبعثرهم النسيب، أمهية كبرية أيضاً

  .منطقة فيها جتمعات سكنية عظيمة، تفصلها مساحات مزروعة غري مسكونة
  

وجيب أن تقوم هذه األرض مالجئ طبيعية، وعوائق حتد من التحركات العسكرية، كاجلبال أو املستنقعات               
دغال بالتخلص من املرصد اجلـوي، وتـشكل        األحراج واأل وتسمح  . العصية على الدبابات والشاحنات   

الغابات منطلقاً للهجوم السريع واملضمون على السكك احلديدية والطرق، ونصب الكمـائن للوحـدات              
  .الصغرية

  
. وال بد من وجود ما يكفي من اال للمناورة احلرة، دون أن اخلشية من خطر الوقوع يف حصار لـوليب                   

عاً، كثرت صعوبة االستدالل على الثوار من قبل اجليش، وال بد للحكومة وكلما ازداد قطاع العمليات اتسا
  .عندها من تشتيت قواا وتطويل اتصاالا

  
ومع ذلك فإن ثوار العصابات ال يستطيعون انتقاء املنطقة األكثر بعداً أو وعورة حبثاً عن األمن، إذ ال بد هلم  

 معني املتطوعني، ومصادر التموين، وحيث ميكنـهم        من البقاء على اتصال دائم مع السكان، حيث جيدون        
  .اختيار املراسلني الذين يؤمنون استمرار اتصاهلم مع احلركة السرية يف املدن
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وتفرض تلك الضرورة اختيار اقليم ذي سكان ريفيني مبعثرين ما أمكن، على أن يتواجد فيه عادة مالجئ                 
 ميزة أخرى هي أن إقامة احلاميات احلكومية فيه تكون          طبيعية، وعوائق على حتركات العدو، باإلضافة إىل      

  .مكلفة اقتصادياً
  

إذ تضطر عند . إن بإمكان هذه احلاميات أن تستقر يف التجمعات الريفية الكبرية، وليس يف الدساكر املتناثرة
ـ                بض االستقرار يف الدساكر إىل االنكماش إجبارياً، وتقليص عددها حىت بضعة رجال يسهل قتلهم أو الق

  .عليهم واالستيالء على أسلحتهم، األمر الذي مينح الثوار جناحاً جديداً يساعدهم على نشر دعايتهم
  

ومن الطبيعي أن ينسحب اجليش إىل أرض أكثر أماناً، لكنه يوسع بذلك املنطقة اليت يشرف الثوار عليهـا،   
  .فيزداد متوينهم ومعني تطوعهم، وحيصلون على جمال أكرب للمناورة

  
 الواقعة حتـت  –احلكومة ألن . إن حيازة املناطق املكتظة، يكفل للثوار نوعاً من األمان     : ناك اعتبار آخر  وه

مع أن ذلك ليس بقاعدة كمـا       (  ال تستطيع السماح بقتل املدنيني دون متييز         –تأثريات سياسية وإنسانية    
  ).حدث يف فيتنام 

  
طر الناتج من االبتعاد عن املناطق املأهولة، حيث جنـح          وقد برهنت التجارب يف ماليزيا أو الفلبني، عن اخل        

. العسكريون يف كلتا احلالتني يف عزل الثوار وفصلهم عن منبع قوم، وكانت النتائج قاتلة، بالنسبة إىل ثوار   
ومن جهة أخرى، برهن مقاتلوا إيوكا القبارصة، بأنه ميكن أن تنجح حرب العصابات، حـىت يف جزيـرة           

وكان جنود غريفاس يرتدن إىل التجمعات السكنية       . ال الكبري للمناورة، وال امللجأ املنيع     صغرية ال تقدم ا   
أما أولئك الذين ال يستطيعون ذلك، فكانوا يعيشون كالثعلب يف جحور        . إذا ازداد الضغط يف اجلبال كثرياً     

وكـان آخـرون    . يشكو فيها أُحسن متويهها، حبيث كان اجلنود الربيطانيون، ميرون غالباًً فوقها دون أن            
تلك . يتسترون خالل النهار يف خمابئ جمهزة داخل املنازل، حىت إذا حل الليل، خرجوا منها للقيام جمام              

  .كانت املقاومة السرية الكاملة
  حذيفة

وقـد  . وحىت يف املدن الكربى، حيث مراقبة الشرطة شديدة، كان بإمكان السكان املتعاطفني إخفاء الثوار             
ع الفرنسيون، بالطرق التعسفية اليت استعملوها يف مدينة اجلزائر، تصفية ثوار جبهة التحرير الوطنيـة      استطا

، كانوا منفصلني عرقياً وماديـاً عـن   )القصبة ( ويرجع ذلك إىل أن املسلمني يف حي   . عملياً داخل املدينة  
قمع ثورة مدينية، وذلك باعتماد ويستطيع اجلنود، وخاصة عندما يكونون من األجانب، . السكان الفرنسيني

ومـن  . ، وباإلبادة الشرسة لسكان أي حي يبدي مقاومة أمـامهم    ركاتكل احل طرق احلرب، أي مبراقبة     
املمكن اإلخضاع التدرجيي لسكان مدينة بتجويعهم وإرعام، لكن هذه الطرق ال تنطبق علـى احلـرب                

  .ل معسكر من املعسكرين املتجانياألهلية حيث ال توجد وسيلة مضمونة للتعرف على أعضاء ك
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ولقد تأكد يف كوبا، أن التشكيل . إن األرض والشروط احمللية تتحكم حتماً بتعداد وتنظيم عصابة من الثوار 

وكـان هـذا    . املؤلف من مائة إىل مائة وعشرين رجالً      ) الرتل  ( األكثر مالئمة جلبال السيريا مايسترا هو       
 جمموعة عسكرية أقل مرونة، ويصعب متوينه يف تلـك املنطقـة الفقـرية       التشكيل قادراً على مواجهة كل    

  .بالسكان
  

أما يف القطاعات السكنية األكثر كثافة وزراعة، فقد كان بإمكان ثالثني أو أربعني رجالً، احتالل ضيعة أو          
كدولة ضـمن   وإدارة املنطقة،   ) املنطقة احلرة   ( قرية صغرية مع ضواحيها، وإقامة نقاط أمامية على حدود          

  . دولة
  

وكانت إمكانية االختباء عامالً حامساً يف مناطق الضواحي، فثوار العصابات الذين كانوا يهامجون حركـة               
أما . السري على الطرقات ويقطعون، خطوط الطاقة، كانوا يعملون ضمن جمموعات من ثالثة إىل مثانية رجال

ااورة للمدن، فكانت تسند غالباً إىل املغاوير القاطنني العمليات على املراكز العسكرية واملنشآت الصناعية     
يف املدينة، والذين كانوا يعودون إىل بيوم مباشرة بعد ذلك، وينصرفون يف اليوم التـايل إىل اهتمامـام                  

  .املعتادة
  

اة مـن   يف معظم مجهوريات أمريكا اجلنوبية، فقدر بأن نو       ولقد أخذ جيفارا يف االعتبار، الظروف السائدة        
. ثالثني إىل مخسني رجالً مسلحاً، تكفي للبدء بنشاط حرب العصابات، ومتتلك فرصاً حسنة إلحراز النجاح

عدد املائة ومخسني رجالً، غدا مـن الـضروري       ) املنظمة واملسلحة بسرية تامة     ( فإذا جتاوزت هذه النواة     
دما تتجاوز أية وحدة عاملة املائة رجل،   وعن. عن األخرى تقسيمها والبدء بالعمل يف منطقتني تبعد أحدامها        

وهنا أسباب إجيابية وسلبية تفرض ذلـك، فثـوار العـصابات       . ينبغي تقسيمها أيضاً، وفتح جبهة جديدة     
مبشرون، ال يقتصر دورهم على مواجهة اجليش، بل يتضمن أيضاً نشر العصيان بني الشعب، لذلك كان من 

  .الضروري توسيع منطقة االتصال مع اجلماهري
  

وتبدأ نواة ثوار العصابات األعمال احلربيةيف مكان ال يبعد كثرياً عن ملجأ طبيعي، ويف منطقة زراعية ذات                 
سكك حديدية ال دب من قطعها، وطرق ينبغي : كثافة سكانية قليلة، ومشرفة على عدة أهداف استراتيجية

رطة ميكن اهلجوم عليها، واالستيالء     إغالقها،ومناجم ومصانع ميكن تدمريها، ومراكز صغرية للجنود أو الش        
ويبقى عمل اموعة السرية يف املدن متقطعاً، لكنه يكمل العمل يف الريـف،        . على األسلحة املوجودة فيها   

أن إشعال الثورة غري كاف لوحده، وال . ويعطي االنتفاضة طابعاً وطنياً، وحيدث أكرب أثر من الدعاية املمكنة
ة، وصبغ الطلقات األوىل بصيغة مثرية، حىت ال متضي حتت ستار الـصمت، أو   بد من جذب انتباه كل األم     
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تعترب غري ذات أمهية من قبل الصحافة اخلاضعة للمراقبة، كما حدث غالباً مع أعمال العصيان اهضة، حيث 
  .تواجدت احلكومة يف عاصمة احتفظت باهلدوء بعيداً عن مكان العمليات

  
سكنية اليت حدثت فيها االضطرابات، يتوجب على ثوار    النظام يف التجمعات ال    وبعد هدوء املشاعر، وإعادة   

وتعد احلكومة عندها محلـة،     . العصابات أن يتوقعوا قدوم اجليش إليهم لرتاهلم، وليس عليهم الذهاب إليه          
ى مكان ، ويصل اجلنود بالرب واجلو إىل منطقة االضطراب، وحتاول الطائرات االستدالل عل)املخربني ( لقمع 

العصابات، وحيتل اجلنود القرى، ويقومون بدوريام على الطرق، وتتقدم األرتال بعيداً لتحقيق التماس مع              
الثوار، وقد تستخدم طائرات اهلليكوبتر يف بعض احلاالت لوضع احلاميات يف معسكرات اسـتراتيجية يف               

طيع تبين بعض األساليب املـشقة مـن        فإذا كان القائد العسكري حيسن مهنته، فإنه يست       . الغابات واجلبل 
، وذلك بأن خيلي تدرجيياً قطاعاً من خريطتـه، ويـدفع ثـوار             )بقعة الزيت   ( الطريقة الفرنسية املسماة    

، حيث يؤدي م طريق االنسحاب الوحيـد إىل مكـان   )منطقة اإلبادة ( العصابات، بشكل منهجي حنو     
  . املدفوعة حنو الصيادينمكشوف، فيقعون حتت نريان البنادق، مثل الطريدة

  
فنادراً ما تقبل   . نظرياً، لكنها ال تكون كذلك عند التطبيق، العملي       هذه مضمونة   ) بقعة الزيت   ( وطريقة  

حكومة اإلعالن عن خشيتها اجلدية من نشاط عصابة صغرية من الثوار، لذا فهي متيل إىل عدم تزويد محلة                  
 بأن تفوقاً يعادل على حتقيق التفوق مبعدل عشرة إىل واحد، علماًالقمع بالقوات الضرورية، أي أا ال تعمل 

   . إىل واحد، قد ال يكون مبالغاً فيه يف بعض احلاالت٥٠٠
  

العصابات يتقيدون ببعض املبادئ عند قتاهلم، فهم ال     ومهما بلغ عدد اجلنود املشتركني، يف احلملة، فإن ثوار        
 متفوقة، ويقتصرون على تشتيت قوات عدوهم، وإاكها،        يسعون إىل احتالل أرض، وال إىل مواجهة قوة       

ويف هذا النوع من العمليات يشكل الكمني املنـصوب         . وإحلاق اخلسائر ا، مع حتاشي التعرض للخسائر      
بصورة عامة، إن الذي حيتل ساحة املعركو       : ( ويكتب صن تزو حول ذلك    . بإحكام الوسيلة األكثر ضماناً   

  ).، يرتاح أكثر ممن يصل إىل ساحة املعركة عند نشوا إذ يكون متعباً أوالً، وينتظر عدوه فيها
  

وعليهم أن جيتذبوا العدو إىل املوقع اليت ال . وال يشن ثوار العصابات معركة إال إذا كانت األرض مناسبة هلم
ل يلعب التفوق العددي فيها دوره، كأن تكون املعركة مثالً يف ممر ضيق، ويكون ذلـك عـادة بـاحتال                  

  .مرتفعات مسيطرة، مشجرة، وحيث تستطيع حفنة من الرجال املصممني، إحباط عمل جيش بأكمله
  

 وتركيز النار عليه لتدمريه واالستيالء على – كمقدمته –واملهم يف الكمني، هو قطع جزء من الرتل املعادي 
ي جيفارا عن هذا املوضوع ويكتب تش. أسلحته وذخريته، بينما تقوم جمموعة صغرية بإبطاء تقدم بقية الرتل  

  :فيقول
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: عندما تريد جمموعة قليلة العدد احتواء رتل من الغزاة أو إبطاء تقدمه، فعليها أن تعمل بالطريقة التاليـة                 ( 

وميكن للمعركة أن تبدأ عندها . تتوزع زمر مؤلفة من اثنني إىل عشرة رماة يف االجتاهات األربع حول الرتل         
 ويرد العدو على هذه اجلهة، وعندها تفتح النار على اجلانب األيسر، مث تفـتح يف            .على اجلانب األمين مثالً   

  .حلظة أخرى على املؤخرة أو املقدمة، وهكذا
  

  ).وعندما يصبح باإلمكان تثبيت العدو إىل ما ال اية، مع صرف كميات قليلة جداً من الذخرية 
  

ة لثوار العصابات غنيمتها العسكرية، ونتقل إىل موضع        وأثناء تأخري العدو ذه الطريقة، جتمع القوة الضارب       
حمضر آخر، أو تعود إىل اخللف لتشتبك باجتاه آخر، ويلتحق ا الرماة قبل أن يتسىن للجنود التقاط أنفاسهم 

  .للقيام جوم معاكس، وجيري ذلك كله خالل بضع دقائق
  

، بشكل جيعل وصول أية جندات إليه يتطلـب         وعند التأكد من أن رتالً قد انعزل      . وتكرر العملية ما أمكن   
عدة ساعات أو عدة أيام، ميكن لثوار العصابات القيام مبحاولة لتطويقه، أو التظاهر على األقل بفعل ذلك،                 

فإذا شن . إذا توفرت هلم مفارز من الرماة، حيتلون أماكن مشرفة، ويركزون رمايام على العدو حيثما اجته              
  .، فما على ثوار العصابات إال أن يتملصوا، وجيتمعوا يف اخللف، للبدء باالنسحاباجلنود انقضاضاً مصمماً

  
وتشكل حركية وحدة العصابات وقلة عددها، أهم مؤهالت جناحها، وخطر تطويقها هو عادة ظـاهري               

  .أكثر مما هو حقيقي
  

و رجالً واحداً بسبب ومل يفقد أنصار كاستر. وقد الحظ جيفارا بأن الليل هو أفضل حليف لثائر العصابات
تدبروا أموركم حبيـث    : ( جيفارا بأن التطويق ال ميثل أي مشكلة، ويعطي هذه النصيحة         ويرى  . التطويق

وذلك سهل على جمموعة صغرية من الرجال ). تكبحوا مجاح العدو حىت هبوط الليل مث تسللوا عرب خطوطه 
  .كل كافيعرفون األرض جيداً، وخاصة إذا كانت هذه األرض مغطاة بش

  
وخالل األشهر األوىل من احلملة، وعندما يكون اجلنود يف مرحلة اهلجوم، يكون تكتيك الكمني والتملص               

فاجليش ال يستطيع إخفاء خسائره، وتتضايق . وتقدم نشاطات اجليش نفسها دعاية لقضية الثوار. آلياً وكافياً
وتعمـل  . ارات حول ذلك ال تستطيع تقدميهااحلكومة من الكلفة املرتفعة للحملة، كما تطلب منها استفس   

ويكتب جيفارا عن   . كل مواجهة على تقوية ثوار العصابات، بينما تضعف هذه املواجهة معنويات أعدائهم           
  :ذلك
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 إال يف  –على ثائر العصابات أن يذكر دائماً بأن عدوه هو املصدر الوحيد للحصول على السالح، وعليه                ( 
  ).شتبك يف معركة ال تؤدي إىل غنائم من األسلحة والعتاد العسكري  أال ي–بعض الظروف اخلاصة 

  
ألن مهامجتنا تنشر الرعب، أو أـا       : وتشكل مقدمة العدو هدفاً من الدرجة األوىل، وذلك لسبب نفسي         

وعندما يقتل جنود املقدمة، ال يعود     . توصي على األقل باحلذر املفرط، مما يشل إرادة العدو ويؤخر حتركاته          
ال ينطبق هذا التحليل على ( د يرغب يف العمل مع املقدمة، وبدون مقدمة ال ميكن ألي حترك أن حيدث واح

ومع ذلك، فقـد    .  يعد الضباط لتقبل اخلسائر، واعتبارها الثمن الطبيعي للمعركة        وحدات احملترفني، حيث  
، كانوا يرفـضون    )اجلنوبيني  ( كان املستشارون العسكريون يف فيتنام، يشتكون من أن القادة الفيتناميني           

  ).مهامجة مواقع الفيتكونغ دون قصف مسبق، مما كان يعطي ثوار العصابات الوقت الكايف لالنسحاب 
  

فإذا استرت االنتفاضة مدة من الزمن، صار من احملتمل رؤية العسكريني يتنازلون، عاجالً أم آجـالً، عـن          
 ترك ثوار العصابات وشأم يف معاقلـهم        – األقل    ألسباب سياسية على   –مطاردة غري جمدية، ويفضلون     

ولقد قلنا سابقاً، أنه ال ميكن حلكومة أن تسمح باستمرار محلة مكلفة، وال تقدم أية جناحات ميكن                 . اآلمنة
اإلعالن عنها فبعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، تعلن احلكومة عن سحق العصيان، وتعرض جثث عدد من   

  .، وتعيد قواا إىل مناطق أقل تعرضاً، مكتفية باحتواء االنتفاضةاملدنيني لتربهن عن ذلك
  

ومن الطبيعي أن يرفض ثوار العصابات هذا االحتواء، وأن يعمدوا إىل اهلجوم، مستفيدين من حرية احلركة                
 وعنـدما . اليت اكتسبوها جمدداً من أجل شن إغارات ليلية على املراكز املتقدمة املقامة على حافة منطقتهم              

  .تقوم السلطات بدفع التعزيزات حنو تلك املراكز، ينصب الثوار الكمائن ألرتال التعزيزات
  

. وتوفر هذه األعمال للثوار األسلحة، اليت تسمح هلم بتشكيل وحدات جديدة، وتوسيع منطقة العمليـات              
، وحيتلون املزارع ويتسلل ثوار العصابات عرب خطوط اجليش، ويهامجون احلاميات املوجودة يف القرى البعيدة

وحياولون تثبيط مهة العدو، أو منعه ائياً . والقرى اليت مل يستطع العدو التمسك ا بسبب الكلفة االقتصادية
من إرسال القوافل العسكرية إىل بعض املناطق، وذلك بلغم الطرقات، ونصب األفخاخ للدبابات، وتـنظم      

  .كثر، دون إطالة مدة املقاومة يف أي موقعمكلفاً أكثر فأختراق دفاع يف العمق، جلعل اال
  

إن تفوقه العددي وتسليحه القـوي،  : وعندما تبلغ حرب العصابات أشدها، جيد اجليش نفسه أمام خيارين   
يسمحان له بأن يدخل دائماً إىل منطقة الثوار بعد أن يتكبد بعض اخلسائر، دون أن حيصل علـى ميـزة                    

وإذا استطاع اجلنود . ية قيمة استراتيجية أو اقتصادية بالنسبة إىل التكلفةحقيقية، ألنه ليس لألرض املكتسبة أ
وال يـستطيع   . حشد قوة كبرية يف مكان ما، فإن ثوار العصابات ينقلون نشاطهم ببساطة إىل مكان آخر              
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 أما إذا مل يبق اجلنود يف املكان، فإن األرض تعود         . اجليش أن يكون موجوداً يف كل مكان ويف نفس الوقت         
  .إىل الثوار الذين ميكنهم بعد ذلك اإلفادة من سكام وإنتاجها

  
فللتنازل عن أقسام هامة من االقتصاد الزراعي انعكاسـات ال  . وطبيعي أن تنجم عن ذلك مشاكل سياسية 

وتقوم الفئات اليت تتأثر مصاحلها من هذا الوضع، بالضغط على احلكومة، وقد تبدأ البحث عن . بد أن تظهر
ويؤثر تدهور الوضع احلكومي على الرأي العام، ويقسم الناس، وتتشجع العناصـر األكثـر    . اسيبديل سي 

تطرفاً غب املدن، ويتصاعد الشعور الثوري الذي تؤججه احلركة السرية، ويزداد قلق احلكومة أكثر فأكثر،        
  .ومتيل إىل تصعيد تدابريها القمعية

  
ىل التجمعات السكنية الكربى متخليـة بـذلك عـن      يف مثل هذه الظروف، تنسحب القوات العسكرية إ       

األرياف للثوار، الذين تتسع مصادر متوينهم ومنابع متطوعيهم، وتغدو عصابات الثوار جيشاً، فيـستولون              
على القرى الكربى، وينسفون اجلسور، ويقطعون الطرقات والسكك احلديدية، وال تلبـث التجمعـات              

شيئاً خمنوقة اقتصادياً، وتغدو القوافل العسكرية عاجزة عن احلركة دون السكنية الكربى أن جتد نفسها شيئاً ف
  .التعرض للخطر

  
وقد لوحظ هذا السياق سابقاً يف نصف الكرة الغريب، وهو جار حالياً يف جنويب شرقي آسيا، إال أنه ال ميثل        

يات املتحدة نفسها   وهل ميكن القول أن الوال    . ميكن أن تتبعه حرب ثورية    بالضرورة السياق الوحيد الذي     
 الصناعية، جتعلها حساسة جداً إزاء التخريب على        منيعة على ذلك؟ إن تعقيدات اتمعات احلديثة املدينية       

ومل يغب ذلك عن بال متطريف احلركة الوطنية السوداء، الذين ال ميثلون عدداً كبرياً، ولكنهم               ، نطاق واسع 
ويقال أم . وهي تعطينا فكرة عن نواياهم. ١٩٦٥ شباط ولقد اكتشف مؤامرة غريبة يف. شديدوا التعصب

. يف فيالدلفيا ومتثال جورج واشـنطن ) جرس احلرية ( يف نيويورك، و   ) متثال احلرية   ( كانوا ينوون نسف    
، )األسود األمريكي، صيين وأمحر     (  حتت عنوان    ١٩٦٤، ظهر يف تشرين األول      Esquireويف مقال يف    

  :ما يلي) يام وورثي ول( كتب الصحفي الزجني 
  
أعلنت حركة العمل الثورية، معتمدة على الدعم املايل واملادي اآليت من آسيا وأفريقيا، ضرورة استعمال               ( 

  :القدرات األساسية الثالث اليت ميلكها السود، وهي
  

  .القدرة على توقيف اآللية احلكومية .١
 .القدرة على النيل من االقتصاد .٢
 .القدرة على إثارة العنف .٣
  



 -١٣١ -  
 

والذي ،  )للتجمع الوطين يف سبيل ترقية العروق امللونة        ( أما الزعيم الزجني روبرت وليامز، الرئيس األسبق        
، ١٩٦١يف العـام  ) كارولينا الشمالية ) ( مونرو ( إىل كوبا بعد حادث عرقي حدث يف     اضطر إىل الفرار    

  : ما يليThe Crusaderفقد كتب يف 
  
وسيخشى عمال املـصانع    ... ، فستعم البلبلة والفوضى الواليات املتحدة     عندما تلجأ اجلموع إىل العنف    ( 

وستنسف خطـوط األنابيـب     ... واهلاتف واإلذاعة من الذهاب إىل عملهم، وستتوقف كل وسائط النقل         
ويف كل القواعد األمريكية يف . وسيتفشى الصراع يف القوات املسلحة... الرئيسية، وستحدث أعمال ختريب

  ...الثوريون احملليون إىل جانب قضية اجلنود السودالعامل، سيقف 
  

إنه يتضمن محالت صاعقة تقع يف اتمعـات        . ويتحدى املفهوم اجلديد للثورة العلم والتكتيك العسكري      
أما حرب العصابات . املدينية املفرطة احلساسية، ويعم الشلل التجمعات السكنية األقل أمهية ومن مث األرياف

وأية قـوة   . طلق من اجلبال واألرياف، فإا لن تكون جمدية يف بلد ميثل قوة الواليات املتحدة             القدمية اليت تن  
  .عصابات تقليدية ميكن أن تكنس يف غضون ساعة

  
... ويتمثل املفهوم اجلديد يف البقاء على مقربة من العدو ما أمكن، بغية حتييد أشد أسلحته حداثة وفتكـاً                 

 عناصر االنسجام والنظام، وحتجيم السلطة املركزية إىل مستوى أخطبوط ذي ويسعى هذا املفهوم إىل تفتيت
املفهوم اجلديد حدوث االضرابات املتقطعة وإجراء الرمايات الشديدة اراً، ومـع           ويتضمن  . أذرع عاجزة 

تضع وس. قدوم الليل تأيت احلرب الشاملة، واملعارك املنظمة، وانطالق اإلرهاب بال حدود ضد املستبد وقواه    
  ).مثل هذه احلملة حداً للعنف وللظلم االجتماعيني يف الواليات املتحدة يف خالل مدة تقل عن ثالثة أشهر 

  
تيمناً باسم الزعيم الكونغويل باتريس     ) ( لومومبا  . م( ويذكر وليامز مقابلة أجراها مع شخص حيمل لقب         

  :امز أن هذا الشخص قد صرح أمامه مبا يليمن قادة احلركة السرية، ويقول ولي، ويعترب واحداً )لومومبا 
  
  .إن الواليات املتحدة شديدة احلساسية اقتصادياً ومادياً( 
  

فاموعات الصغرية قادرة على تدمري السدود . وإذا ما أحسن توجيه الشبيبة السوداء، أمكنها أن تشل البالد
  .ئيةالثمانية الكربى، واليت تنتج اجلزء األعظم من الطاقة الكهربا

  
  .وميكن صب البرتين يف جمارير املدن وإشعال النار فيها
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وال أعتقد أن البيض كلهم سيشاركون فيها،       . ماذا حيدث من هذه الفوضى؟ حرب عصابات على األغلب        
  .لكن اجلماعة السوداء كلها ستساهم فيها

  
 رنني اهلاتف، سينهار العامل فعندما يتوقف التلفزيون، وينقطع   ). قطعة احللوى   ( لقب  إننا نطلق على البيض     

وسيلزم البيض بيوم كما لو كان هناك قصف جـوي وسـينتظرون عـودة        . إننا واثقون من ذلك   . كله
  ).التلفزيون إىل العمل 

  
وليس هناك ما   . إن يف هذا األقوال الكثري من التبجحات، وقد تكون مقرونة بسوء إدراك شريف للموقف             

ومع ذلك، فإن الوطنيني . الشبيبة األمريكية السوداء مستعدة للجوء إىل العنفيشري حىت اآلن، إىل أن أغلبية 
وهي أنه عندما تتواجد إرادة مقومة السلطة، ميكن دائماً إجياد الوسـائل لعمـل     . السود على حق يف نقطة    

  .ذلك، وحىت أفضل اتمعات، احملمية من قبل الشرطة، ليست حممية من االنتفاضة
  

فباملسدس . وهو ينجح ألنه يستعمل طرقاً متقدمة     . ح مبجرد استمراره على قيد احلياة     ت ينج إن ثائر العصابا  
وعندما حيوز على عشرين بندقية ميكـن  . والساطور، وحىت بالقوس أو الرمح، ميكن أن يستويل على بندقية   

 العـشرين   االستيالء على رشاش، وعندما يصبح الرشاش يف يده، يكون بوسعه استخدام الرشاش والبنادق            
وبدزينة من املعاول وعدد من صـفائح الوقـود،   . لتدمري قافلة جمهزة خبمسة رشاشات ومخسني ألف طلقة  

  . حتمل سالحاًميكنه تدمري دبابة، ويستطيع بأسلحته أيضاً إسقاط طائرة أو هليكوبتر
  

ـ                نـسبياً، ألن    –ريان  واملدفعية عاجزة أمامه، ألا ال تتوصل إىل اإلمساك به، وينطبق هذا القول على الط
  .احلكومة ال تستطيع أن جتيز لنفسها قصف املدنيني بال متييز، ألن ثائر حرب العصابات خيتبئ بينهم

  
ويف وقت من األوقات، بنيت آمال كبرية على طائرات اهلليكوبتر، اليت أدت خدمات جلي يف الـصحراء                 

 يف أدغال فيتنام، حيث تعلم الفيتكونـغ نـصب   ، لكنها خيبت اآلمال املعقودة عليها     )اجلزائرية  ( الكربى  
  .األفخاخ للهليكوبترات، وكانت اخلسائر منها فادحة

  
وتتحدث الكراسات األمريكية اخلاصة بتقنيات احلرب غري النظامية، عـن خمتلـف األسـلحة احليويـة                

دنيني األبرياء، الذين عندما يكون ثوار العصابات خمتلطني مع املوالكيميائية، ويوصي ا خاصة ) البيولوجية(
  .ال ميكن أن يقتلوا، أو جيب أال يقتلوا
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مقاومة والغاية من األسلحة البيولوجية، إصابة ثوار العصابات بأمراض فريوسية مؤقتة، تنقص قدرم على              
اهلجوم عليهم، حبيث ميكن للمشاة القائمني باجتياح قطاع معين قتلهم أو أسرهم، دون أن يلحقوا ضـرراً            

  . وسيلة لفرز املناشف عن اخلرق– إذا جاز التعبري –إا .  املقاتلنيبغري
  

حممولة مثل األسلحة البيولوجية داخل قذائف، أو       ( وقد اقترح هلذا الغرض أيضاً استعمال غازات غري قاتلة          
وتستطيع هذه الغـارات إصـابة كافـة       ). قنابل، أو مرشوشة من الطائرات احمللقة على ارتفاع منخفض          

تواجدين يف منطقة القتال بأمراض مؤقتة، قبل البدء باهلجوم عليها، األمر الذي يؤدي إىل جتنـب إراقـة                امل
  .الدماء

  
، استعملت  ١٩٦٥ففي بداية العام    . وتبدو الفكرة إنسانية ومنطقية معاً، لكنها فشلت عند التطبيق العملي         

املقيئة من النـوع املـستعمل لتفريـق       وهي مزيج من غارات املسيلة للدموع والغازات        ( هذه الغـازات   
فقد تبخرت الغازات مرتني دون أن حتدث       . وكانت نتائجها معدومة  . ، يف فيتنام ثالث مرات    )املتظاهرين  

  .أي أثر، وأدت يف املرة الثالثة إىل مرض السكان، لكن اجلنود مل جيدوا ثوار عصابات بينهم
  

عندما أعلنت واشنطن . شديد الضرر ألولئك الذين استعملوهاوكان الستعماهلا يف املقابل أثر دعائي هائل و 
وقامـت  . ، وبال مباالة، عن استعماهلا الغازات يف فيتنام، كان رد الفعل يف العامل مباشـراً         ١٩٦٥يف آذار   

 بـاالعالن عـن     –الصحافة اآلسيوية، وخاصة اليابانية اليت مل تنس بعد آثار قنبليت هريوشيما وناغازاكي             
رت لندن وباريس حتقيقاً ديبلوماسياً، وأدانت غالبية الصحف األمريكية استعمال الغازات، مبا سخطها، وأج

  .يف ذلك أقلها ضرراً، واعتربت هذا العمل منافياً لقواعد احلرب املتحضرة، وقد يؤدي إىل أسوء مهجية
  

ية، مما أثار الـرأي     إبان احلرب الكور  ) حرب جرثومية   ( وكانت الصني قد امت الواليات املتحدة بشن        
وجاء رد الفعل العاملي على استخدام الغازات يف فيتنام ليزيد الوضـع سـوءاً، ممـا أضـطر             . العام آنذاك 

. األمريكيني إىل التخلي عن استخدام الغازات واألسلحة البيولوجية، واليت بقيت مل تتثبت فعاليتها العسكرية
. كالفسفور األبيض الذي يصيب اإلنسان بعاهة دائمـة     وهناك أسلحة حديثة أخرى أشد خطراً من الغاز،         

  .فهو إن مل يقتل، فإنه يسبب جروحاً بشعة، وخيترق حىت الفوالذ، وال يصبح غري مؤٍذ، إال إذا غمس يف املاء
  

وهناك القنبلة العنقودية اليت تزن ألف رطل، وتنفلق يف اجلو، فتخرج منها مائة رمانة تتناثر ضـمن دائـرة           
  .وهي تشكل وال شك سالحاً فعاالً ضد رجال العصابات. ائة مترنصف قطرها م

  
اختراق أشد املستنقعات عمقاً، ويستطيع جهاز الرؤية الليلية      ) الربمائية  ( وتستطيع العربات املدرعة احلديثة     

أكثر حداثة  وهناك منوذج   . العامل باألشعة حتت احلمراء كشف ثوار العصابات املختفني وراء ستار الظالم          
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أمـا  . وتكشف الرادارات املتحركة رجالً يزحف على بعد ألف متر        . يعمل وفق مبدأ تكثيف ضوء النجوم     
فإا جتعل كشف قانصي الثوار صعباً مثل كـشف         ) املزودة بكامت الصوت    ( االستعمال األسلحة الصامتة    

  .الثوار أنفسهم
  

نية لوحدها عاجزة عن التغلب على حـرب        ومع هذا، فإن خرباء احلرب املضادة للثواالر يعترفون، بأن التق         
العصابات، وال تستطيع إال أن جتعلها أكثر صعوبة وأشد خطراً فالصراع قبل كل شيء ذو مسة اجتماعيـة              

وهو حيقق النصر ألنه يتكاثر بـسرعة       . وسياسية، ويستمر الربغوث على قيد احلياة بفضل القفز واالختفاء        
  .فائقة ال ميكن إدراكها

  
ô ô ô  

  
بندقية، وغطاء، وقطعة من املشمع لتحميه من املطـر،  : تعدى حاجات ثائر العصابات بضعة أشياء مثل    ال ت 

أما ما يطلب منه شخصياً فهو أكثر . وكلها معدات على غاية يف البساطة . وسكني، وبوصلة، وأحذية متينة   
. اج تقشفي، ورباطة جـأش يكثري، فال بد أن يكون قوي البنية، بساقني من الفوالذ، ورئتني سليمتني، ومز 

وال بد أن حيب شظف العيش الذي حيياه، لكن ما يلزمه حقاً، وال يستطيع االستغناء عنه، هـو الـسالح                   
االيدولوجي، فال بد للثوري النشيط، وقبل كل شيء، من أن يقف على أرضية معنوية ال تتزعزع، حـىت                  

  .يصبح أكثر من جمرم سياسي
  

الة الفيتكونغ مثالً، بأن ثوار العصابات يسيطرون على الـسكان الـريفيني   وقد نتوصل إىل االعتقاد، يف ح     
  .بالتهديد واإلرهاب، هكذا كان يرد الفالحون عندما كانوا يالزمون على إيوائهم إياهم

  
ولكن هذا االعتقاد خاطئ بشكل عام، وقد يستعمل اإلرهاب بدراية وحنكة، بيد أن أي ثائر عصابات ال                 

ومييز الناس .  أناس يتعلق م بشدة، سواء من حيث معيشته أو من أجل وجوده السياسيميكنه ممارسته على 
  .بسرعة ما بني االنتهازي، واملناضل الذي يبذل من كل قلبه، لذا فهم حيترمون هذا ويتبعونه

  
ولكي يكسب أنصاراً، جيب    . ولكي ينجح ثائر العصابات، ال بد أن جيعل نفسه حمبوباً ومصدراً لإلعجاب           

فقد يكون اجلنود كساىل    . أال ميثل النجاح فقط، بل الفضيلة املطلقة، أيضاً، يف حني ميثل عدوه الشر املطلق             
أن أعداءه الذين يبيدهم خونـة      . أو مدمنني أو فاسقني، أما الثائر، فيجب أن يبدو نشيطاً ومتقشفاً وقنوعاً           

  . ضعفاء ومترددونوقتلة، وعدالة الثورة فورية وأكيدة، أما أعداؤها فهم فاسدون
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وال بد لقائد العصابات الناجح أن يتصرف بشرف فيدفع مثن ما يأخذه، وحيترم احلقوق وامللكية اخلاصـة،            
حىت ملن ال يعتربون من أنصاره، وأن يأخذ يف االعتبار ضرورة اكتساب كل الدعم املمكن يف اتمع القائم                 

وذلك ال جيري بصورة    ( ت احلرب صراعـاً طبقيـاً     كيفما كانت طبيعة ذلك اتمع آنذاك، حىت لو كان        
الفروق بني الطبقات ال تضخم، وأن تخضع هذه الفروق لقضية وطنية تقدم على  فيجب أن تلطّف    ) دائمة  
أما أولئـك   . أما الطبقات ال أن تضخم، وأن تخضع هذه الفروق لقضية وطنية تقدم على سواها             . سواها

ورة، وحىت املدافعون عن النظام القائم وخدمه، فيجب أن يتـرك هلـم اخليـار               الذين ال يتعاطفون مع الث    
األخالقي، كأن يقال هلم بأن الوقت مل يفت بعد لالنضمام إىل سبيل الفضيلة، واملـشاركة يف املـستقبل                  

  .الالمع، من أجل الوصول إىل شيء أكثر مجاالً وأكثر ضماناً مما حيوزونه فعالً
  

. وتلك ضرورة أساسية أوليـة . ية أن تكون صحيحة يف جوهرها، حىت يؤمن الناس اوال بد للدعاية الثور  
 إذكاء روح التضحية    وال يستطيع قادة الثوار   . فإذا مل يؤمن الناس ا، فإم ال يتحركون، وال حتدث الثورة          

ال بد هلم من تنازل    واإلرادة الثورية اليت ختلق الثورة الشعبية، بواسطة الوعود وحدها، أو بقوة السالح، بل              
وسواء كانت قضية الثورة تستند إىل القومية، أو العدالة االجتماعية،          . شخصي عظيم يف سبيل غاية عظمى     

وأخالقي، وبـذلك تـصبح   أو الرغبة يف التقدم املادي، فإن قرار القتال والتضحية يبقى ذا طابع اجتماعي            
  .االنتفاضة قضية إحياء وليست قضية مناورة

  
حظ متاماً، أن هذه االستنتاجات ال تتوافق مع صورة حرب عصابات أو دوافعها، كما رمسها منظرو وإنين أال

سبوا حرباً،  إن على األخصائيني يف احلرب املضادة أن يك       . احلرب املضادة للثورة، يف سوقهم الرائجة حالياً      
  .ب الدائرة حالياً يف فيتناميف اللحظة اليت أكتب فيها هذا الكتاب، مع أم اآلن ماضون يف خسارة احلر

  
ويفتـرض هـؤالء   . إن تصورات منظري احلرب املضادة باطلة، ألا تنطلق من مقدمات منطقية ناقـصة            

 وأن  بأن السياسية هي أساساً علـم إدارة النـاس،  – أو يطلب منهم أن جيعلوا الناس يعتقدون    ٠املنظرون  
نهما هو أن االنتفاضة متثل الطريقة الشعبية ملقاومـة         االنتفاضة شكالن من السلوك االجتماعي، والفارق بي      

  .احلكومات الالشعبية
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  الثاني عشرالفصل 
  
  يف العامل الثالث حرب العصابات

  والسياسة األمريكية اجلديدة
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  –حرب العصابات يف العامل الثالث القاعدة الثورية 
   مقترحات حول–التوقعات املستقبلية للواليات املتحدة 

  . أمريكية جديدة يف أمريكا الالتينيةسياسة
  

 خعندما نأخذ يف االعتبار خمتلف الوجوه التارخيية والنظرية والعملية حلرب العصابات، يتضح لنـا رسـو               
  :نقطتني

  
النقطة األوىل، هي أن حرب الربغوث بشكلها احلايل، ليست فقط حرباً شعبية، بل أا أيضاً حرب املعدمني 

أي أا يف اخلالصـة     . ح املتاح بشكل طبيعي للشعوب املقهورة اخلاضعة لالستغالل       يف العامل، وهي السال   
  .سالح ثوري

  
 تلعـب دوراً    – شاءت أم أبت     – النقطة الثانية، فهي أن الواليات املتحدة حبكم سيطرا، جتد نفسها            اأم

كرياً، وبلد أكـرب رجـاالت   ومبا أن الواليات املتحدة هي أكرب قوة يف العامل اقتصادياً وعس    . مضاداً للثورة 
الذي تشكل الدميقراطية الليربالية، واحلكومـة   ( املصارف والصناعة وحراس النظام الرأمسايل لالقتصاد احلر        

، فإا بالطبيعة والضرورة، حليفة للمصرفني واملالك العقاريني وملن وظفوا أمواهلم يف    )الدستورية، جزءاً منه    
الراهن، الكالمي، فإن سياستها اخلارجية الرامية إىل بقاء الوضع         وتشدقها  تقاليدها  وبالرغم من   . كل مكان 

والراغبة يف التطور االجتماعي اهلادئ، واملتعارضة مع الثورة الراديكالية، هي سياسة معادية للـشعوب، يف               
حل، فـإن   وإذا صدف أحياناً وعارضنا مثل هذه املصا      . كل مرة دد فيها احلركات الثورية املصاحل املوظّفة       
  .هي مصاحلنا.. ذلك ال يكون إال من أجل تسهيل مصاحل أشد أمهية

  
فقد تصدت الواليات املتحدة للشيوعية لتدافع عن امللكية اخلاصة واالقتـضاد          . وتؤكد احلرب الباردة ذلك   

 ولقد اعتـربت  . احلر من جهة، وألن الشيوعية تشكل عامالً للتوسعية الصينية والسوفياتية من جهة أخرى            
الكتلتان الصينية والروسية منافستني من الناحيتني السياسية واالقتصادية، وتشكالن ديـدات عـسكرية             

  .حمتملة
  

 لينينية، –ومعظم احلركات الثورية اليت تنفجر يف العامل، هي إما شيوعية متاماً، أو ذات ايديولوجية ماركسية 
ولذا فإنه من غري املـدهش أن نـرى         ) قتصاد احلر   أي أا ديد لال   ( أو على األقل ذات ميول اشتراكية       

وحىت عنـدما ال يكـون      . واملثالن الرئيسيان على ذلك مها فيتنام والكونغو      . الواليات املتحدة تتصدى هلا   
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السياسية، فإن الواليات املتحـدة،    اهلدف الثوري هو االشتراكية، بل االستقالل االقتصادي أو عدم التبعية           
  .١٢ثماراا وتوسيع نفوذها وأسواقها، ال نستقبل أي ثورة بالترحابالراغبة يف ضمان است

  
أن مصلحة الواليات املتحدة األمريكية وسياستها، تصطدمان مع ثورة اجلمـاهري املـسحوقة يف          : والنتيجة

 الصناعية والنهاية املنطقية هي متاماً ما حدث يف فيتنام، أي املواجهة بني الغىن والنفوذ والقدرة. البلدان النامية
  .التسلح احلديث، وبني حركات حرب العصابات يف كل املناطق، حيث تتواجد مصاحل أمريكية هامة

  
إن : وتقودنا دراسة حركات حرب العصابات، يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية، إىل االستنتاج التـايل               

  .رحبهالواليات املتحدة تتقدم ببطءحنو نزاع عاملي الطابع، ال ميكن أن ت
  

  .وليست أسباب هذا االستنتاج غامضة
  

إا صراع األمم ضد املعتدين األجانـب،       . إن حرب العصابات، كما رأينا، حرب شعبية بشكل أو بأخر         
كما رأينا، أو أا أجزاء ثائرة من جمتمع ضد الطبقات احلاكمة، نزاع بني املـستغلني واملـستِغلني، بـني                   

  .احملكومني واحلاكمني
  

ص مثالً ميكن أن نرى بشكل سطحي، أن غريفاس حصل على جالء الربيطانيني بواسطة االبتزاز،               ففي قرب 
معني، لكن جيب رؤية األمـور      إن ذلك صحيح إذا نظرنا إىل مسألة من اجتاه          . وأنه مل جيربهم على الرحيل    

دروا على حتقيق تلك    إن غريفاس وجمموعته الصغرية من اإلرهابيني مل يكونوا ليق        . جيداً، ومن مجيع الزوايا   
تشكل تعبرياً عن ) إيوكا ( النتيجة، دون املعونة اإلجيابيةوالسلبية لألغلبية العظمى من القبارصة، ولقد كانت 

ففـضلوا  . اإلرادة الشعبية، لذا فإنه مل يكن بوسع الربيطانيني البقاء، إال إذا شنوا احلرب على كل السكان               
  .الرحيل، متاماً كما حصل يف ايرلنده

  
ويف . فلم يكن باتيستا قادراً على قتال الثوار دون أن يقاتل الشعب الكويب           . وناه أمثلة أخرى أكثر وضوحاً    

  .النهاية، ظهرت موارده غري كافية هلذا العمل، فاار نظامه
  

ولقد حاول الفرنسيون االحتفاظ مبصاحلهم يف اهلند الصينية واجلزائر، فحملوا السالح ضـد اإلرهـابيني،               
وكان . دوا أنفسهم يف كلتا احلالتني، يشنون معارك خاسرة مسبقاً، ضد املد الصاعد لالنتفاضة الشعبيةووج

، عن طريق إنفاق مال أكثـر،       )كما جرى ذلك قبل قرن      ( بإمكام من الناحية النظرية إخضاع اجلزائر       
                                                

انفعت إدارة جونسون ) كوبا جديدة ( ال شيء يكشف موقف واشنطن، مثل تدخلها املسلح يف مجهورية الدومينيكان، فتحت تأثري اخلوف من  ١٢
  . يف العدوان، متجاهلة كل اعتبارات السيادة الوطنية والقانون الدويل
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؟ كال، ١٩٦٢ يف العام ولكن هل كان بإمكام فعل ذلك. وجتنيد قوات أعظم، وتبىن أساليب أكثر صرامة     
ترى هل كلـن النجـاح      : وميكننا أن نتساءل  . ألسباب اقتصادية وسياسية داخلية، وبسبب املوقف العايل      

  .يستحق العناء املطلوب لتحقيقه، حىت لو كانت اإلرادة والوسائل متوافرة لتحقيقه
  

وتواجـه  . ة واالنتفاضة الشعبية  هنا تكمن املسألة احلامسة يف عصرنا، يف كل الرتاعات بني القدرة العسكري           
  .الواليات املتحدة اليوم هذه املسألة، أو أا ستواجهها غداً

  
إن سيطرة دولة ما على مستعمرة، يستهدف استغالل هذه املستعمرة اقتصادياً، أو اإلفادة منها خلدمة هدف    

تظر احلصول على فوائـد  وال تقوم أي دولة بدعم نظام سياسي أو اقتصادي ضد آخر، إال ألا تن       . سياسي
  .فاحلكم هو مجع مثار السلطة السياسية، مهما كانت طبيعة هذه الثمار. من النظام املدعوم

  
 أو تكريس سلطة حكومية حمليـة       ،ومع ذلك، ويف عصرنا هذا، مل يعد باإلمكان استعمار أو حكم بلد ما            

قهر املـستعمر نفـسه، يف حـني أن          دون موافقة املستغلني، فبقتلهم ي     –استغالهلا   وبقول آخر    –عملية  
وهذا هو ما يضمن    .  يف إطار احلقائق السياسية واالقتصادية احلالية      استعبادهم صعب، إن مل يكن مستحيالً     

وهذا هو أيضاً املأزق الذي جيد واضعوا الـسياسة األمريكيـة           . جناح أية حركة حترير شعبية بعد انطالقها      
  .العصابات املعادية للواليات املتحدةأنفسهم فيه، منذ بدء تعاملهم مع حروب 

  
ففي القرن املاضي، استطاعت احلكومة سحق القبائل اهلندية يف أمريكا الشمالية، ألن هذه القبائل مل تكـن     
تتمتع بأي وزن سياسي أو اقتصادي، كما أا كانت تشكل أقلية غري ذات أمهية، وبعيدة عـن الـسكان              

املطوب هو احلصول على أراضي اهلنود وليس على يدهم العاملة أو فقد كان . البيض من كل وجهات النظر
لقد كان ذلك مطلوباً حقاً، من وجهيت . وأمكن يف النتيجة القضاء عليهم بدون أي ضرر. جتارم أوتعاوم

  .النظر االقتصادية والسياسية، وهلذا حتقق
  

وليس للمواد األولية، املوجودة يف املناطق . تجهواملطلوب اليوم هو اليد العاملة، وما تن. بيد أن األمور تغريت
النامية، أية فائدة بالنسبة إىل الدول الصناعية الكربى، بدون اجلهد البشري الذي جيعلها قابلة لالسـتعمال                

وتتطلب القواعـد االسـتراتيجية     ). النحاس يف تشيلي والنفط يف فرتويال بالنسبة للواليات املتحدة مثالً         (
حملليني وتعاوم، كما أن الصناعة حباجة إىل أعداد هائلة من اليد العاملة، وإىل أسـواق               خدمات السكان ا  

  .هامة ومتزايدة أكثر فأكثر حىت تصرف منتجاا
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فإذا كانت القوة غري كافية . يف مثل هذه الظروف، يكون إمخاد حتركات املقاومة الشعبية بالقوة عمالً ضاراً    
د الضروري أدت إىل تدمري غايتها، وكانت أشبه بقتل احلصان ألنه رفض أن منت املقاومة، وإذا جتاوزت احل

  .جير العربة
  

وينطبـق  . حرمان طرف ثالث من هدف الرتاع     : وعند تبين حل التدمري، فإن ذلك ال يكون إال لسبب هو          
 كانت قيمة سلبية،    هذا الوضع على فيتنام اجلنوبية، اليت ال متثل يف حد ذاا، قيمة الواليات املتحدة، إال إذا               

  .باعتبارها إهراء لألرز الذي ال بد من منعه عن الصينيني اجلائعني
  

إذا تعذر علينا إقناع السكان الثائرين يتبىن حل مقبول من األمريكيني  : إن اخليار القائم يف فيتنام واضح متاماً      
ب اسـعباد ضـد الـشعب       ، ال يعود أمامنا سوى أن خنوض حر       )واألمل يف حتقيق ذلك معدوم تقريباً       ( 

الفيتنامي، باالشتراك مع من بقي من عناصره حليفاً لنا، أو أن نبحث عن حل يقبله هذا الشعب، وذلك بأن 
منهد للمفاوضات مع الفيتكونغ، أو أن نبحث عن حل يقبله هذا الشعب، وذلك بأن منهد للمفاوضات مع                 

  .ون احلل بأنفسهمالفيتكونغ، أو أن نترك كل شيء ائياً، فيجد الفيتنامي
  

وهناك احتمال رابع، وهو يف جوهره بديل مضخم عن األول وتستطيع الواليات املتحدة مبوجبه أن تغـري                 
 أو على األقل صفتها الظاهرية، وذلك عن طريق توسيعها، األمر الذي يعين اهلجـوم علـى                 صفة احلرب، 

ذه احلرب، وبعد إعطائها التقدمي املناسب، فقد فإذا ما شنت الواليات املتحدة ه. هانوي وبالتايل على الصني
تبدو عندما مربرة أمام الشعب األمريكي وحلفائه، وبالرغم من املخاطر الضخمة والنفقات اليت يتطلبـها               

ففي إطار حرب عامة،    . ذلك، على حني ال ميكن تربير حرب تسري إىل الضياع وعلى مسرح فيتنام الضيق             
 واجلنويب سيصبحان حمتلني، وموضوعني حتت احلكم العريف، وعندما ميكن ال شك أن شطري فيتنام الشمايل

  .تصفية احلركة الشيوعية بقوة عسكرية ساحقة
  

يشكل، من حيـث    ) ألنه ال ميكن االقتصار على فيتنام       ( وماذا بعد ذلك؟ إن احتالل جنويب شرقي آسيا         
نسبة إىل االقتصار والناخبني يف الواليات املتحدة، األعداد والوسائل اليت يتطلبها، عبثاً ال ميكن أن حيتمل، بال  

ولن تكون أية فائدة معقولة باستثناء إمكانية استخدام جنويب شرقي آسيا كقاعدة ضد الصني يف احلرب اليت 
ومل احلرب، وألية غاية؟ إن الرتاع اهلائل، والطويل، والعبثي، الذي ينتج عنها، حىت لو فرضنا               . ستلي ذلك 

 نزاع يتجاوز التصور، ولو قارناه بـاحلرب        – األمر الذي ال ميكن التأكد منه        –راً يف آسيا    أنه بقي حمصو  
  .الكورية الدامية واملكلفة، لبدت أحداث كوريا، كلعبة أطفال
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ما هو مستقبل حركات العصابات الثورية يف األحناء األخرى من العامل؟ لقد ظهر يف البدايـة، يف أفريقيـا       
مث تبين  . اية االستعمار األورويب ووالدة اجلمهوريات تشكالن افتتاح عهد من التقدم السلمي          السوداء أن   

فيما بعد أن اختفاء االستعمار من معظم أجزاء القارة، مل يكن النهاية، بل كان بداية الرتاع الثوري، الذي                  
  .يهدف إىل تدمري كل املصاحل األجنبية، الغربية على األقل

  
أي أن هذه األمـم  . مم األفريقية اجلديدة، إن مل يكن معظمها، بقي مؤقتاً ضمن الفلك الغريب  وكثري من األ  

بقيت خاضعة للنفوذ أو لإلشراف السياسي واالقتصاد ألسيادها االستعماريني القدامى، أو الكتلة الصناعية             
مح للغـرب الـصناعي     الغربية مبجموعها، وبقية حكوماا، يف الوقت احلاضر، مؤيدة لالتفاقات اليت تس          

  .باستغالل املوارد الطبيعية والبشرية يف أفريقيا
  

  .ويف أمكنة أخرى من القارة، استمرت أقليات استعمارية على تقلد زمام احلكم
  

يبدو أنه من املمكن أن نؤكد، بأن انتشار الثورة بواسطة حـرب            ويف الدول األفريقية كلها، بال استثناء،       
رماد، ليس عبارة عن احتمال فقط، بل هو شبه حقيقية، وذلك بقدر ما تكتشف          العصابات، كالنار حتت ال   

الشعوب البدائية، اليت تشكل الغالبية العظمى، أثناء خروجها من مرحلة القبلية، بأا ال ميكن أن تحكم، أو     
  .أن تستغل بدون رضاها

  
ألعظم من آسيا، وعلى البالد العربية،      وما هو صحيح بالنسبة إىل أفريقيا السوداء، ينطبق أيضاً على اجلزء ا           

  .واألهم من ذلك بالنسبة إىل الواليات املتحدة هو أنه ينطبق على أمريكا الالتينية كلها تقريباً
  

وحتتوي املناطق النامية من الكرة األرضية، على أهم املوارد املادية العاملية غري املـستغلة، املـواد األوليـة                  
وحتتوي هذه املناطق أيضاً علـى اجلـزء    . قوم القوى الصناعية بالتنازع عليها    ولذلك ت . الضرورية للصناعة 

  .وتتزايد بالتايل متطلبام عاماً بعد عام. األعظم من سكان العامل، وأكثر سكان األرض جوعاً
  

كيف ميكن فرض الوصاية على هؤالء السكان املتزايدين، والذين يزداد جوعهم أكثر فأكثر، والذين يعون               
 بسرعة؟  – وهم يتعلموا    – متزايد حقيقة الثروات احمليطة م، ويتعلمون دروس حرب العصابات           بشكل

  .إن فرض الوصاية يف هذه احلالة غري ممكن
  

ولقـد  . ويف املاضي، كان أي استعمار، أو أي حاكم حملي، أو أي قوة من الدرك قادراً على القيام بذلك                 
ل ذلك أبداً، بعد أن تنمو حركة حركة عصابات ثورية مـصممة،            برهنت الثورة الكوبية بأنه ال ميكن فع      

. يف فيتنـام واجلزائـر    وقد ظهر الربهان على ذلك      . وحىت اجليوش املمكنة للدول الصناعية فإا غري قادرة       
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وتسهل األرض، وتوزيع السكان، وطبيعة الصراع احملددة بأهداف الصراع ذاا، عمل الثوريني املوجودين             
  .حبكم القوة

  
وغداً، ستنبثق يف أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا، جيوش العصابات، من مجوع املعدمني، والفالحني اجلائعني   

أم ال  : وهو: وسكان األكواخ املدينية، أي من بني أولئك الذين ميتلكون الشرط األول حلرب العصابات            
  .ميلكون شيئاً يفقدونه إال حيام

  
وهنا تكون املعركة نصف . نتجة يف البلدان اخلاضعة أكثر من غريها لالستغاللوسينطلقون من اليد العاملة امل

  .ظافرة، سلفاً، ألن من املتعذر احلصول على العمل بقتل العمال
  

وسيقاتل الثوار على أرض يعرفوا جيداً، وتالئم نشاطام الثورية يف اجلبال والغابات، واملستنقعات، حيث     
وسيتوافر لديهم التمويه الطبيعي، ومصدر التمـوين،       . طائرات سوى أثر ضئيل   ليس للدبابات واملدافع وال   

ومصلحة استخبارات من السكان الذين ينتمون إليهم، وحيث ال ميكن القضاء عليهم بدون إبادة االقتصاد               
  .واملوارد، اليت تشكل بالضبط غايات الصراع

  
  كيف نقاتل ثوار العصابات املنتشرين يف كل مكان؟

  
فالواليات املتحدة  . طاع التفوق التكنولوجي أن يفعل ذلك، النتهت احلرب يف فيتنام منذ أمد طويل            لو است 

تنفق فيها مبالغ خيالية، وهي ختسر اآلن هذه احلرب، أمام عدو أقل عدداً، وجمهز بشكل سيء، ألن الغـىن     
مألوفة لديها، وبـني    التكنولوجي، على القوى الشعبية، اليت تستعمل تكتيك حرب العصابات، على أرض            

  .سكان يؤيدوا
  

ô ô ô  
  

ومع هذا، فإن كلفة احلرب فيها مرتفعة جداً، فماذا       . وعلى كل حال، فإن فيتنام ال متثل إال مسرحاً حمدوداً         
حيدث لو امتد احلريق إىل كل جنويب شرقي أسيا، واشتعلت يف أفريقيا بسكاا املائتني واخلمسني مليوناً من            

  إىل أمريكا الالتينية، حيث يتواجد نفس املقدار من اجلائعني واهلائجني؟السكان، ووصلت 
  

فهي حتتوي بشكل كامن،    . وتشكل أمريكا الالتينية، أو ال بد أن تشكل، واهلم األساسي للواليات املتحدة           
تحـدة  على كل عناصر الثورة، اليت ميكن أن تؤثر جذرياً على اقتصاد أمريكا الشمالية، ومكانة الواليات امل   

  .بني الدول العظمى، يف السنوات القليلة املقبلة
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، متتـد  )أرض النار ( إىل، ) ريوغراند ( فعلى باا اخللفي، وعلى ما يقرب من عشرة آالف كيلومتر، من            

ساحة معركة الغد، أا قارة من الدغالت الكثيفة، والغابات العذراء، واجلبال الشاهقة، والسهول القاحلة،              
 االجتماعيـة والـسياسية وااليديولوجيـة واالقتـصادية         –املدينية، اليت تضم كل العنـاصر      واألكواخ  

  . الالزمة لثورة عنيفة–والدميوغرافية 
  

فإذا كانت األسلحة األمريكية عاجزة عن سحق االنتفاضة يف فيتنام اجلنوبية، حيث يعيش ستة عشر مليون                
 مليون ٧٥ على سبيل املثال؟ حيث يتجاوز عدد السكان        نسمة فقط، فكيف بإمكاا أن تتفوق يف الربازيل       

..  كيلومتراً مربعا٨,٢١٥,٦٨٠ًنسمة، حيث تغطي الغابات العذراء نصف مساحة البالد، اليت ال تقل عن         
وليست املسألة أكادميية متاماً، فلقد وصلت الربازيل سابقاً إىل عتبة الثورة، ولدى جرياـا نفـس القـوة                

  .التفجريية الكامنة
  

ـ –وإذا كانت الواليات املتحدة عاجزة عن مجع األعداد الكافية الحتالل جنـويب شـرقي آسـيا        دل  وي
 –االحتجاج املنبعث يف الكونغرس، عند كل إعالن عن خسائر عسكرية جديدة، على املأزق الـسياسي                

لك، فإن هذا مـا   كيلومتر؟ ومع ذ٦٥٠٠بلغ طوهلا ، اليت ي)األنديز ( فكيف يكون بإمكاا احتالل جبال   
السائدة يف جنويب شرقي آسيا، إىل منطقة أشد قرباً منها، وأكثر           جيب عليها مواجهته، إذا انتشرت األفكار       

  .حيوية بالنسبة إليها
  

وتوجد نفس اخلمائر الثورية، لكن بدرجات متفاوتة، يف مجهوريات أمريكا الالتينية العشرين، من املكسيك 
البغيضة، والبطالة، فس التفاوتات الفاضحة يف توزيع الثروات، ونفس األكواخ حىت األرجنتني، كما توجد ن

ويف . وفساد احلكومات اليت تدعي الدميقراطية، ونسبة مواليد مرتفعة تفوق كثرياً معدل التقدم االقتصادي             
  .كل مكان، تشكل الرغبة الشعبية الواسعة يف التقدم، الدافع األقوى للعمل السياسي

  
 – الذين ال ميتلكون االسبانية أو بعضاً منها الذين يعيشون يف أدىن مـستوى               –حلمر يف غواتيماال    فاهلنود ا 

شـركة الفواكـه املتحـدة     ( ويسيطر املالك العقاريون واالقطاعيون، ومن بينهم       . يشكلون ثلثي السكان  
أعلى رتبة ( ه رتبة عقيد أما اجليش الذي حيمل ثلث ضباط. ، على كل الزراعة التجارية يف البالد)األمريكية 

، فإنه يقوم بقمع أعمال الشغب الطالبية، واليت تنفجر من آن آلخر يف العاصمة، فتمتلئ               )عسكرية عندهم   
  .السجون باملعتقلني السياسيني
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يف العام ) جاكوبو أربيرت ( أما االنقالب املوحى به من قبل الواليات املتحدة، والذي أدى إىل قلب حكومة      
 ولكن مل حيمل أي –د ألغى االصالحات االجتماعية، البسيطة اليت كان قد بدأها النظام يساري ، فق١٩٥٤

  .عالج لآلفات اندلعت حرب العصابات يف البالد
  

% ٨٠ويف السلفادور، حتتل بضع ملكيات شاسعة، من مزارع املوز والنب، نصف األراضي القابلة للزراعة و    
 الواحدة منها عن ستة هكتارات، أما املائتا ألف فالح الذين يعيـشون  من املزارع الصغرية اليت تقل مساحة   

  .فيها، فإم حيصلون منها بصعوبة على ما يسد رمقهم
  

، لكن ثاثي العائالت    )فرنسي(، قدر الدخل السنوي الفردي يف األكوادور بثمامنائة فرنك          ١٩٥٤ويف عام   
ة باملوارد املنجمية، فإن أكثر من نصف الـسكان      أما يف تشيلي الغني   . كانت تكسب أقل من ستمائة فرنك     

ويف األقلـيم الـشمايل مـن       .  فرنكاً ٥٨٠ و   ٥٠٠الريفيني يعيشون على دخل عائلي سنوي يتراوح بني         
  . فرنكا٣٧٥ًالربازيل، حيث يسود اجلفاف، فإن الدخل الفردي يصل إىل 

  
. مـن األرض  % ٩٠الك ميتلكـون    من امل % ١٠ويف أمريكا الالتينية كلها، انتشر االحتكار بشكل جعل         

إىل عدة آالف من اهلكتارات، يزرعها عاملون يعيشون ) سعة املزارع الشا) ( الالتيفونديا(وتصل مساحات  
أما العشرة باملائة الباقية من األرض، . يف أكواخ وبيوت صغرية، ويتقاضون أجوراً زهيدة، هذا إذا دفعت هلم

، وهي صغرية حبيث ال ميكن أن تعطي        )املزارع الصغرية   ) ( ينيفوندياامل(فهي جمزأة إىل عشرات األلوف من       
  .رحباً فائضاً يسمح بشراء األمسدة، أو اآلالت الزراعية أو الوسائل األخرى الالزمة لتحسني اإلنتاج

  
ويعيش ماليني الريفيني يف جنوب أمريكا دون أن يبيعوا أو يشتروا، وعلى هامش جمتمع ليس هلم فيه حصة                  

أما يف الغابات االستوائية، حيث يعيش مئات األلوف من الناس على إحراق جزء آخر بعـد أن       . وتأو ص 
  .تفقد األرض األوىل خصوبتها، وذلك طبقاً لقاعدة قدمية استخدمت قبل قدوم الفاحتني بزمن طويل

  
 املدن، وينـشأ  وااعة مئات األلوف من الفالحني للبحث عن عمل يف) الدميوغرايف(دفع النمو السكاين  وي

على اجلحور القائمة على    ) فافيالس(ويف ريو دو جانريو، يطلقون اسم       . عن ذلك شكل جديد من املعدمني     
حافة املرتفعات احمليطة باملدينة، وهي منضدة بعضها فوق البعض اآلخر، وال ماء فيها، وحتتوي على مائتني                

اجلحور يف سانتياغو   وتدعى  . لشرطة على دخوهلا  ومخسني ألفاً من السكان، وتشكل غابة بشرية، ال جترؤ ا         
 ).رانـشوز (هو ) فرتويال(، وامسها يف كاراكاس )... البريو(يف ليما أما . أي الفطر) كاالمباس(دو تشيلي   

وكل هذه املصطلحات تعين جتمعات بائسة، جتتاحها األمراض، وتعبث فيها اجلرذان، ويعيش بدون قانون،              
  .وليس هلا أي مستقبل أو أمل، سوى األمل بانالع الثورةويف مستوى إنساين متدٍن، 

  



 -١٤٥ -  
 

. وال تولد الثورة من جمرد الفقر، ولكن التقدم، يؤدي إىل تشكيل مزيج جديد، هو األمل بتغري اجتمـاعي                 
ويتعزز هذا األمل بفضل التعليم األويل، فيولد عن ذلك عنصر اجتماعي جديد، هو الفقري الطموح، الفقري                

ومن هؤالء الفقراء تشكل كوادر الثورة اليت ليس لديها ما تفقده وترى حوهلا الكثري ممـا                . الرافض املتمرد 
  .ميكنها أن تكسبه

  
فبدون شعارات ثورية واضحة، وبدون قادة حمركني ومقنعني، وبدون تنظيم سياسي، عاشت أجيال مـن               

لع سوى عدد قليل مـن      سكان األكواخ، وماتت يف البؤس، وحرثت أجيال من الفالحني األرض، ومل يند           
  .الثورات احلقيقية

  
  ماذا تغري يف أمريكا الالتينية يف القرن العشرين؟

  
وحدثت زيادة يف الـسكان ال مثيـل هلـا،    . أوالً، لقد أضحى الفقراء أشد فقراً، وأكثر عدداً وأكثر يأساً  

كن، ونقـصان الـسلع   وكانت يف احلقيقة انفجاراً سكانياً، أدى إىل تناقص الدخل الفردي وإمكانات الس 
 ١٠ففي فرتويال مثالً، وصلت الزيـادة يف الـسكان خـالل       . االستهالكية، وفرص العمل، وماء الشرب    

ويف الربازيل ارتفع عـدد الـسكان يف الفتـرة          %. ٣٠سنوات، إىل مليون ونصف من البشر، أي مبعدل         
 مليونـاً، أي أن     ٧٥ إىل   ،١٩٦٣ مليوناً إىل سبعني مليوناً، مث وصل يف العـام           ٢٥من  ) ١٩٥٥-١٩٤٥(

، ازداد عـدد سـكان      ١٩٦١ إىل العـام     ١٩٥١ومن العام   .  عاماً ١٨خالل  % ٤٤الزيادة وصلت إىل    
 ماليني نسمة تقريباً، أي مبعدل أربعة ماليني ٢٠٦ مليوناً إىل ١٦٣مجهوريات أمريكا الالتينية العشرين، من 

  .١٩٧٠١٣اً يف العام  مليون٢٦٥كل سنة، ومن املقدر أن يصل عدد السكان إىل 
  

فقـط،  % ٠,٣، مبقدار   ١٩٦٠أما التوسع االقتصادي، فلقد بقي متخلفاً جداً، إذ ازداد االنتاج العام سنة             
  %.٢,٨، بينما ازداد عدد السكان مبقدار %٢ونقص االنتاج الزراعي بنسبة 

  
أفواه جائعة أكثر، ال بد مـن   ففي أمريكا الالتينية، ويف كل يوم، هناك        . وتغنينا هذه األرقام عن التعليقات    
ومع ذلك، وهذا هو الغريب يف األمر، فإن طلبات الناس تزداد بدالً من . إطعامها بكمية من الغذاء أقل نسبياً

  .أن تنقص
  

ويرجع ذلك إىل أن الفقراء قد ازدادوا فقراً، إال أم ازدادوا وعياً، بالثروات اليت حتيط م وباالمكانات اليت 
  .امهاميكنهم اقتس

                                                
  ).املعرب. ( مليونا٣٢٣ً إىل ١٩٧٩ مليون نسمة، مث ارتفع يف العام ٢٦٦الفعل إىل  ب١٩٧٠وصل عدد سكان أمريكا الالتينية يف العام  ١٣
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ويف نفس الوقت الذي حصل فيه االنفجار السكاين، حدثت ثورة يف وسائل االتصال، ونتج عن ذلك مـا            

. ففي ريو دي جانريو انتصبت غابة من هوائيات التلفزيون فوق األكواخ          ). املتزايدة  بثورة اآلمال   ( سمي  
لصناعية اهلامة اليت حتيط م،     صحيح أن سكان اجلحور بائسون، لكن ذلك مل مينعهم من رؤية التطورات ا            

ولقد بدأوا يفقدون صربهم، ألن هذه الوعود ال        . أو من مساع الوعود اليت متنحها هلم الربامج املعدة بامسهم         
  .تتحقق

  
ففي معسكرات العاملني يف اجلزء الشمال الشرقي من الربازيل، حتدثهم اإلذاعة عن الثورة الكوبية، وعـن                

والعاملون يف املزارع الكربى فقراء، لكنهم      . وبية، وعن أعمال الشغب يف بناما وهارمل      املعارك يف فيتنام اجلن   
  .ال جيهلون ما ميكن لرجال مثلهم أن يفعلوا، وما ميكن أن حيققوا من نتائج

  
 يـشكل يف  – وإن كان حمدوداً    –والتقدم االقتصادي   . وال خيلق ذلك الوعي طبقة ثورية، بل قاعدة ثورية        

كمـا أن  . والتثقيف الشعيب الذي ينتشر ببطء، حيفز الطموح والتنافس االجتمـاعيني         . ثوريةحد ذاته قوة    
ويناصل أغنياء جدد،   . التجارة والصناعة، حىت لو كانتا على نطاق حمدود، فإما تسببان حركة اجتماعية           

ة الثوريون قبل ويظهر القاد. وتتشكل طبقة وسطى. إىل جانب النخبة القدمية، من أجل الوصول إىل السلطة  
ومبا أم غري قادرين . كل شيء، بني موظفي املكاتب واملستخدمني احملتقرين من الطبقة الوسطى والنخبة معاً

: على االنضمام إىل قضيتهما، أو الطموح إىل ميزاا، فإم يتبعون الطريقة الوحيدة املفتوحة أمام طموحهم              
  .افعني عن الفقراء واحملرومنياملعارضة االشتراكية، وجيعلون من أنفسهم مد

  
ذلك، منظمات وهكذا خيلق انتشار الفقر قاعدة ثورية، ويقدم التطور القادة ودوافع العمل، وتربز من جراء          

ونظراً لوجودالقهر االجتماعي واالقتصادي الذي يسود      . سياسية، ومتدها الظروف االجتماعية بالشعارات    
ملعظم حركات املعارضة   ) الفكرية(ما نالحظ بأن القاعدة االيديولوجية      أمريكا الالتينية، فإننا لن نفاجأ عند     

  .هي ماركسية وقومية يف الوقت ذاته، ومعادية للواليات املتحدة
  

 من حيث سعر املبيع للمواد –ونظراً ملا للواليات املتحدة من استثمارات، ولسيطرا على الصناعات احليوية 
 ولتدخالا املتعددة يف السياسة األمريكية الالتينية، فإا تلعب دور          –نعة  األولية وسعر شراء املنتجات املص    

  ).القبيح(
  

وباإلضافة إىل ذلك، فقد كشفت واشنطن بوضوح عداءها حلركات التحرر، منذ اندالع الثورة الكوبيـة،         
، يف نصف الكرة )طةاستالم السل(عندما أعلنت عن نيتها بالتدخل عسكرياً إذا لزم األمر، ملنع الشيوعيني من 

  .الغريب
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ويعرف األمريكيون الالتينيون جيداً، بأن كل تغري قادر على اإلساءة إىل املـصاحل االقتـصادية واهليمنـة                 

 نظراً ألن تعابري الـشيوعية،      –السياسية األمريكية، سيعترب مبثابة استيالء على السلطة، من قبل الشيوعيني           
 ولذلك يبدو واضحاً    –لغة الشمال األمريكي     متشاة تقريباً يف مفردات      واالشتراكية، ومعاداة االمربيالية،  

  .بأن احلرب قد أُعلنت
  

فحركات حرب العصابات موجودة، منذ زمن طويـل يف فرتويـال           . ولقد حدثت املناوشات األوىل فعالً    
 يف بوليفيـا    ولقد أُشري إىل عدة اضـطرابات     . وغواتيماال وكولومبيا، وهي تشتد حيناً وتضعف حيناً آخر       

فاملليونان من بطاقات االقتراع، البريونية، . والتشيلي والبريو، ويف األرجنتني، وستتلوها حوادث أخرى حتماً
يف األرجنتني، خالل االنتخابات الرئاسية األخرية، ال ميكن اعتبارها مبثابة أصوات ثقة، يف مراكز الـسلطة              

، وهو حلف طموح، ولكنه بطـيء  )احللف من أجل التقدم ( اليت توجهها الواليات املتحدة أو يف أوساط    
  .يف أفعاله، رغم كل نواياه احلسنة

  
فلقد كان للحلف من . ملبالغةبأن أمريكا الالتينية تقف اليوم على عتبة الثورة، قول فيه شيء من ا: إن القول

جنح مؤقتاً يف منع الربازيل     أثر نافع يف بعض املناطق، كما أن التدخل األمريكي،          ) رفم أخطائه (أجل التقدم   
منقسمون، مثل األحزاب الشيوعية الوطنية يف والشيوعيون األمريكيون الالتينيون . من االنزالق، حنو اليسار   

وقد كان من املتوقع، أن يقدم الشيوعيون قادة للحركات العماليـة، والفالحيـة، لكنـهم            . العالن الغريب 
 مـن  ولقد تفامهوا يف كـثري مـن احلـاالت   .  ودوغمانيتهممشلولون بسبب واقعهم احملافظ، وقصورهم، 

أما التجاوب الذي حصل عليه الفيدليون يف البدايـة،    . احلكومات القائمة واكتفوا باحلد األدىن من النشاط      
الذين كانوا يتعاطفون مـع فيـديل       وكثري من   . فلقد خبا تدرجيياً ألن الثورة الكوبية مل حتقق كل وعودها         

ى العمالق األمريكي، ويتعاطفون مع احملن اليت عانت منها اجلزيرة احملاصرة، ابتعدوا عـن      كاسترو ألنه حتد  
وكانت أزمة الصواريخ يف تـشرين أول       . كاسترو بسبب حتالفه مع موسكو، ومسامهته يف احلرب الباردة        

بعد أن رأت وقد خاب أمل الطبقة الوسطى يف أمريكا الالتينية،        . ، مبثابة درس جيد يف هذا املضمار      ١٩٦٢
  .ما حلّ بالطبقة الوسطى يف كوبا، بعد االنتصارات األوىل للثورة

  
فبـذور االنتفاضـة    . ومع هذا، فإن وجود قاعدة ومخائر ثورية يف أمريكا الالتينية حقيقة ال جدال حوهلا             

ورة على نطاق وقد ال تكون الث. الشعبية منتشرة يف كل االجتاهات، ويستطيع الناس مجيعاً أن يتعلموا تقنياا
واسع، وشيكة الوقوع، لكنه من املمكن القول بأن الواليات املتحدة، ستجد نفسها، خالل السنني العشرة               
القادمة، أمام معارضات جسيمة الجتاهها السياسي، وأمام ديدات ملصاحلها االقتصادية، ورمبـا كـذلك              

وقد تصبح أمريكا الوسطى فيتناماً أمريكية      . لثويف خمتلف أحناء العامل الثا    ... ألمنها يف نصف الكرة الغريب    
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حسب ( منذ الغد، كما قد تنقلب الربازيل إىل كونغو، وتتحول فرتويال إىل جزائر، وتصبح جبال األنديز                
  .أكثر اتساعاً) سيريا ماسترا) (تعبري فيديل كاسترو 

  
  فكيف مننع ذلك؟

  
ô ô ô  

  
واليد املرتفعة جتعالن املشاريع االقتصادية، املماثلة ملـشروع        إن حالة التخلف السائدة يف املنطقة، ونسبة امل       

ويشكل اإلصالح الزراعي . جمرد مسكنات، ال ترتقي إىل مستوى العالج اجلذري       ) احللف من أجل التقدم   (
، وحمو األمية، ووجود استثمارات      وهو مستحيل بدون إجياد األسواق     –اخلطوة األوىل، ويأيت التصنيع بعده      

  . نطاق واسع مل يعرف من قبلضخمة، وعلى
  

 أن الواليـات املتحـدة      فطاملـا . وقبل التفكري يف هذه اخلطوات العمالقة، ال بد من تغيري سياسي جذري           
األمريكية، متحالفة مع حكومات فاسدة ومستبدة وال متثل الشعب، وطاملا أنا تدافع عن املصاحل املستثمرة               

مريكية، فإن املرجل سيبقى مغلقاً، وسيزداد الضغط الثوري يف داخله، يف أمريكا الالتينية، وخاصة املصاحل األ
  .حىت حيدث االنفجار احملتوم

  
إن من املمكن حقاً، دعم حكمات ديكتاتورية باملساعدة االقتصادية والعسكرية، كما ميكن احلصول على              

 هي اللحظة املناسبة للقضاء وتلك( التعاون رالرشوة واإلكراه االقتصادي، وخنق احلركات الثورية يف املهد          
  .، لكن الظروف تبقى على حاهلا، وستولد حركات أخرى بالتأكيد)عليها 

  
  .من هنا نرى، أن من الضروري التصدي ملشكلة العالقات مع أمريكا الالتينية، من زاوية جديدة كلياً

  
عطاة باسم الدفاع عـن     تلك الرشوة امل   –ولكي نبدأ يف ذلك، ينبغي التخلي عما يسمى بالعون العسكري           

نصف الكرة، الكتساب ود األوليغارشيه احلاكمة، اليت ال حتتاج للدبابات أو الطائرات إال من أجل ختويف         
  .اليت تدعي متثيلهاالشعوب، 

  
 وهي منطقية أيضاً، لكنها شديدة الصعوبة، بسبب احلقائق الداخلية يف الواليات املتحدة –أما اخلطوة الثانية 

بإعالن نظام جديد للتعامل االقتصادي مع أمريكا الالتينية، يضع حـداً للعالقـات التجاريـة                فتتمثل   –
املخادعة، واألحالف التجارية وحيدة اجلانب، واالبتزاز االقتصادي، اليت يـستخدمها صـناعيو أمريكـا             

  .الشمالية، من أجل السيطرة على األسواق واملستهلكني يف أمريكا الالتينية
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  ).احتضان الثورة(الثالثة، وهي األكثر راديكالية وصعوبة، فتتمثل يف أما اخلطوة 

  
إن من املتعذر إلغاء الثورة، ولكن باإلمكان توجيهها، وليس من اخلطأ العمل على توجيهها يف منحى جيعل                 

  .أضرارها قليلة ما أمكن
  

) ذوي الياقات البيض(ستخدمني من من املتعارف عليه يف أمريكا الالتينية، أن أبناء الطبقة الوسطى وطبقة امل
ميارسون القيادة الثورية أكثر من احلاالت، توجيه حركة شعبية حنو طريق بورجوازية أو ليربالية، تقوم على                
قاعدة من االشتراكية احملدودة تقودها حكومة ترفع يافطة االشتراكية، وتنفيس الضغط الثـوري بـبعض               

  .ح الزراعي أكثرها ضرورة وإحلاحاًاإلصالحات اجلذرية، اليت يعترب اإلصال
  

 اللينينية بأشـكاهلا    –فإذا مل يتحقق هذا احلل، يبقى اخليار حمصوراً بني االشتراكية الدميقراطية واملاركسية             
  .املختلفة

  
، مل تتخذ الواليات املتحدة يف أية مرحلة اختيارات ١٩٥٨وعندما نتأمل التجربة الكوبية جند بأنه منذ العام        

  . خالقةمستقلية
  

، كان بإمكان واشنطن خنق الثورة الكوبية بالتخلي صراحة عـن           ١٩٥٨، وطوال العام    ١٩٥٧ففي العام   
وبدعم احلركة الدميقراطية البورجوازية الليربالية، اليت كان يقودها فيديل كاسترو، ولو        باتيستا، وبتأييد، بل    

وتناقص اعتبار املتطـرفني    . نت تدعم كاسترو  حدث ذلك، الشتد ساعد العناصر الوطنية والليربالية اليت كا        
، الذي مل يكن يتمتع آنذاك بشعبية       )احلزب االشتراكي الشعيب  (املعادين للواليات املتحدة، وخاصة شيوعي      

  ). متوز٢٦حركة (مماثلة لشعبية 
  

إال أنه كـان مـن      . ١٩٦٠، وخالل جزء كبري من العام       ١٩٥٩وكانت إمكانية اخليار موجودة يف العام       
وكانت اإلجراءات األمريكية اإلجيابية آنذاك تتطلب تضحية مبـصاحل ماليـة           . ملتأخر جداً إجهاض الثورة   ا

كبرية، على اعتبار أن تطبيق اإلصالح الزراعي من قبل الفيديليني كان ضرورة جلية، وتنفيذاً لوعد مل يكن                 
ف يف سبيله، لكان تصرفها دليالً ولو أن واشنطن ساعدت ذلك العمل بدالً من الوقو. باإلمكان التخلي عنه

ولكن إضـفاء الطـابع    . وقد كان من املمكن أن يتم االستيالء على ممتلكات أمريكية أخرى          . على الفطنة 
 إىل خسارة مالية حمدودة، بينما تبقى – يف أسوأ احلاالت –االشتراكي على االقتصاد الكويب، كان سيؤدي   
 كانت بالنسبة لألمريكيني آنذاك يف املرتبة السادسة مـن          مصاحل هامة أخرى سليمة، كاحلفاظ على سوق      

حيث األمهية واحلفاظ على عالقات جتارية ومصرفية جمزية جداً، وباإلضافة إىل متـوين بالـسكر ثابـت                 
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ومضمون، وأخرياً وبشكل خاص، احلفاظ يف حبر األنتيل على جار ودود، بدالً من خلق قاعـدة معاديـة                  
  .للحرب الباردة

  
فاع يف محلة اخلنق االقتصادي والديبلوماسي، مل يؤد إىل االنقطاع عن كوبا فحسب، بل أدى أيضاً      إن االند 

وقد يقال . إىل دفعها يف االجتاه الوحيد الذي بقي أمامها، وهو اجتاه االرتباط املباشر الوثيق باالحتاد السوفيايت
كن ذلك ال يغري شيئاً من احلقيقة القائلة بأنه بأن كاسترو وأنصاره كانوا يرغبون يف السري على هذا االجتاه، ل

  .كان باإلمكان تغيري مسار األمور، وكل االعتبارات اجلغرافية واالقتصادية تقود بالضرورة إىل هذه النتيجة
  

 –) وهي تبدو يف األفق منذ اآلن(فغداً، أو يف السنة القادمة أو يف السنة اليت تليها، قد تتواجد خيارات مماثلة 
ومن املؤكد أن الثورة لن تقتصر على بلـد         . الد نصف الكرة اليت تعتربها الواليات املتحدة وكأا هلا        يف ب 

واحد أو بضعة بلدان، فهي يف طور املخاض يف كل بلدان العامل الثالث النامي، وكل شيء يتحرك يف االجتاه 
  .سيةذاته، بسبب الضغوط االقتصادية واالجتماعية وحتت تأثري الضرورة السيا

  
مع قوى الثورة، وإما أن ختاطر يف النهايـة بتـدمري           فإما أن تلجأ الواليات املتحدة إىل التفاهم الضروري         

وال يعين التفاهم . وال يعين التفاهم الضروري مع قوى الثورة، وإما أن ختاطر يف النهاية بتدمري نفسها. نفسها
  :نقبول احملتوم فحسب، بل يعين أيضاً مشاركته وذلك يتضم

  
الزمر العسكرية احلاكمة يف (   إعالن حرب ديبلوماسية واقتصادية على االوليغارشيات األمريكية الالتينية •

، كاحلرب اليت أعلنها على كوبا، وقطع الصالت مع االوليغرشيات اليت تقاوم ذلك أو تقوم )أمريكا الالتينية 
  .بالرد عليه

  
 باألسلحة واألموال واملستشارين – املختارة بشكل مناسب –ورية   تقدمي مساعدة فعالة إىل اموعات الث•

انطالقاً من املبدأ القائل، أنه إذا كان برناجمنا احلايل اخلاص بتقدمي الدعم العسكري للديكتاتوريات، قيامنـا        
انون بإسقاط األسلحة باملظالت يف االسكامربي، وإنزالنا يف خليج اخلنازير، عبارة عن أعمال تنسجم مع الق
  .الدويل، أو تشكل خرقاً مربراً له، فإن باإلمكان تربيرها بشكل أفضل، عندما تتم اخلدمة قضية أفضل

  
  أن نعلن بصراحة تأييدنا للثورة، حىت نسحب البساط من حتت أقدام موسكو وبكني، ونقـدم للعـامل                •

اليت تدعى قيـادة العـامل   (يالية الغربية  اللينينية، وغري االمرب–الثالث الوليد خياراً آخر غري نظام املاركسية        
  ).احلر
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إننا نساعد تيتو، فلماذا ال نساعد كاسترو؟ . وال يزال هذا التوجه قابالً للتطبيق بالنسبة إىل كوبا وحىت اآلن    
من املؤكد أنه مل يكن لدى تيتو قواعد للـصواريخ          . وقد يبدو يف ذلك تناقض ال بد من السعي إىل تبديده          

  . مل يتعرض مطلقاً لالجتياح، ومل يكن بالتايل حباجة إليهاالذرية، لكنه
  

ولكن كوبـا   . قد يكون باإلمكان ترك كاسترو وشأنه، على اعتبار أن كوبا املعزولة هي مرتوعة السالح             
وسيؤدي ختمرها عنـد    . إا قارة أكرب مساحة من قارتنا وأكثر سكاناً       . شيء وأمريكا الالتينية شيء آخر    

  .جنارات كاسحةاستمراره إىل ا
  

إن التصدي للثورة يف نصف الكرة الغريب يعين التورط يف حرب طويلة األمد، وغـري جمديـة، وال ميكـن       
وهو يعين اختيار أعمال الشغب، واالضرابات، وأعمال التخريب، واالنتفاضات الدامية، والفوضى       . كسبها

 أوجها حتمـاً مبجموعـة مـن حـروب     السياسية واالقتصادية على نطاق مل يسبق له مثيل، واليت ستبلغ      
العصابات، متتد من املكسيك إىل األرجنتني، وتتطلب مواجهتها زج إعداد أكـرب فـأكرب مـن اجلنـود                  
األمريكيني، يف هجمات عدمية األهداف، ومعارك بال انتصارات، وتضحيات بال مقابل، تنتهي يف آخـر               

  .املطاف زمية باهظة التكاليف
  

 – التخلي عن اجلزء األعظم من العشرين مليار دوالر املستثمرة يف أمريكا الالتينيـة  إن مصاحلة الثورة تعين  
كما أا تعين التضحية بكثري من املميزات اليت حنصل عليها، بفضل االتفاقيات التجاريـة              . ذلك هو املتوقع  

  .املخادعة، واليد العاملة احمللية اليت يقوم عليها جزء كبري من رخائنا
  

إلمكان اعتبار اخلسارة احملتملة وكأا نوع آخر من االستثمارات، تعوض العشرين مليـار دوالر              بيد أن با  
وعلى املدى الطويل، تصبح املكاسب أعظم بكثري مـن أيـة   ). احللف من أجل التقدم    ( املخصصة لصاحل   

 تعتمد عليها وهي تتضمن قبل كل شيء االحتفاظ مبدخل مضمون للمواد األولية اليت. كمية من الدوالرات  
  .الصناعة األمريكية بشكل كامل

  
أما التجارة القائمة على قاعدة أكثر إنصافاً فإا ستكون مضمونة، وسترافقها أمكانية توسـيع األسـواق                
ملنتجاتنا املصنعة والزراعية، نظراً الرتفاع األجور، وازدياد استهالك املاليني من البشر املتحررين من العبودية 

  ..عالً إىل القرن العشرينوالواصلني ف
  

إن كل هذا سيوفر عنصر األمن الذي يبدو أنه يشغل بال صانعي سياستنا، فمن غري املعقـول أن ترغـب                   
إن األمن الوحيد احملتمل يكمن     . الواليات املتحدة يف العيش داخل قارة جمزأة، يكُن هلا نصف سكاا العداء           

  . عدالة اجتماعية، تكون الثورة يف أمريكا الالتينيةيف رخاء متبادل حقيقي، يقوم بالضرورة على
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ولـيس حلـرب    . التقدم والرخاء واألمن من جهة، والكارثة األكيدة من جهة أخـرى          : إن أمامنا سبيلني  

وقد يقول الـبعض أنـه   . العصابات سوى منفذ واحد هو الثورة، وليس هلا سوى عالج واحد هو السالم        
وهو استسالم قائم على االعتراف     . سيكون استسالم القوة أمام العقل    وحىت لو صح ذلك، فإنه      . استسالم

  .حبقيقة راسخة، هي أنه ال ميكن استعباد أي شعب، إذا كان يعارض ذلك
  
  
  

 الفصل األول
  حول حرب العصابات

  واحلرب املضادة
   – اإلرادة الشعبية هي مفتاح االستراتيجية –ريح الثورة 

   – أوهام االنتفاضة املضادة –ن املواجهة بني املالكني واملعدمي
   الثغرات يف درع الدول –حرب العصابات كامتداد للسياسة 

  احلديثة
  الفصل الثاين

  جوهر حرب العصابات وهدفها
   خلق مناخ – األهداف السياسية والعسكرية –حرب الربغوث 

   رأي جيفارا عن حرب العصابات– تنظيم القوى الثائرة –االيار 
  ث  الفصل الثال

  اندالع الكفاح املسلح وتطوره
  )التجربة الكوبية(

   االنتقال إىل احلرب–والدة االنتفاضة وتطورها 
  . املثال الكويب– اخليارات األخرى –األهلية 

  الفصل الرابع
  احلرب الطويلة األمد 

  )التجربة الصينية(
  – القوى الشعبية ضد اجليوش النظامية –احلرب الطويل األمد 

   أقوال ماوتسي تونغ عن–ات يقوم بدور املبشر ثائر العصاب



 -١٥٣ -  
 

  . دروس من الصني–حرب العصابات 
 الفصل اخلامس

   املقاومة ضد الفرنسيني يف اهلند الصينية 
  )التجربة الفيتنامية  ( 

   استراتيجية وتكتيك–احلرب االستعمارية والتجربة الفرنسية 
  نية كيف انتصر الفييتمينة يف اهلند الصي–فونغوين جياب 
 الفصل السادس 

  التورط األمريكي يف فيتنام
  )التجربة الفيتنامية الثانية (

  –الطابع السياسي للحرب الثانية يف اهلند الصينية 
    امتداد احلرب وآفاقها احملتملة–دور األمريكيني 
 الفصل السابع

  دروس من االنتفاضة املسلحة يف ايرلنده
  ل يف ايرلنده  القالق–حروب التحرير الوطنية ومثنها 

  .فيها) البالك والتانز ( ودور 
 الفصل الثامن

  حول االنتفاضات الشعبية يف مشايل أفريقيا
   الثورة اجلزائرية– انتفاضة تونس –االنتفاضة يف املغرب 

 الفصل التاسع
  حرب العصابات يف قربص

   االستعماالت–اجلنرال غريفاس وحرب العصابات يف قربص 
  .طاء االستراتيجية الربيطانية أخ–السياسي لإلرهاب 

 الفصل العاشر
  فشل حرب العصابات يف
  الفلبني وماليزيا واليونان

  )اهلوك(و ) ماغساي ساي ( –إخفاق حرب العصابات 
  – مثن النصر الربيطاين يف ماليزيا –يف الفلبني 

  .ملاذا فشل الشيوعيون يف اليونان
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 الفصل احلادي عشر
  مقومات حرب العصابات

   واألريافيف املدن
   مبادئ استاتيجية وتكتيك–فن احلرب من وجهة نظر صن تزو 

   حرب– األرض ودورها كعامل مؤثر –حرب العصابات 
   صفة حرب العصابات–العصابات يف املناطق املدينية 

 الفصل الثاين عشر
  حرب العصابات يف العامل الثالث

  والسياسة األمريكية اجلديدة
  –الث القاعدة الثورية حرب العصابات يف العامل الث

   مقترحات حول–التوقعات املستقبلية للواليات املتحدة 
  .سياسة أمريكية جديدة يف أمريكا الالتينية

  
  
  
 


