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 :الممخص
نشاط حرب العصابات بشكل واضح في غواتيماال بعد  ظير

سماح الحكومة الغواتيمالية لوكالة المخابرات المركزية بإنشاء 
والتخمص 0691قواعد تدريب لممنفيين الكوبيين لغزو كوبا 

من حكومة فيدل كاسترو الشيوعية مما اثار الضباط 
ضد  الغواتيمالين لرفضيم ىذا االمر مما دفعيم الى قيام تمرد

اال ان الحكومة الغواتيمالية  0691الحكومة الغواتيمالية عام 
استطاعت صد التمرد بمساعدة الواليات المتحدة االمريكية 
,عاود المتمردين نشاطيم باستخدام اسموب حرب العصابات 
من خالل عمميات الكر والفر, وقد ادى نشاطات حرب 

واالدارة العصابات الى اثارة قمق الحكومة الغواتيمالية 
بوضع  0691االمريكية لذلك اخذت االخيرة خالل عام 

خطط لمقضاء عمى حرب العصابات وتقديم مساعدات 
عسكرية الن اضطراب الوضع االمني يؤثر عمى مصالحيا 
السياسية لخشيتيا من تغمغل الشيوعية واالقتصادية المتمثمة 

 باالستثمارات العديدة المستغمة في غواتيماال
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Abstract: 

        Guerrilla activity appeared clearly in Guatemala 

after the Guatemalan government allowed the CIA to 

establish training bases for Cuban exiles to invade Cuba 

in 1960 and get rid of the communist government of 

Fidel Castro, which prompted Guatemalan officers to 

reject this matter, which prompted them to launch a 

rebellion against the Guatemalan government in 1960, 

but the Guatemalan government was able Repelling the 

rebellion with the help of the United States of America, 

the rebels resumed their activities using the method of 

guerrilla warfare through hit-and-run operations, and the 

guerrilla activities led to the concern of the Guatemalan 

government and the American administration, so the 

latter took during the year 1965 to develop plans to 

eliminate the guerrilla war and to provide military aid 

because the situation was disturbed. Security affects its 

political interests due to its fear of the penetration of 

communism and the economy represented by the 

numerous investments exploited in Guatemala. 
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 المقدمة       

 اندالع فبعد واقتصادية سياسية ألسباب بغواتيماال االمريكية المتحدة الواليات اىتمت
 وحمفائيا االمريكية المتحدة بالواليات المتمثل غربي معسكرين الى العالم وانقسام الباردة الحرب
 اخذت اذ الالتينية امريكا الى الباردة الحرب انتقمت وحمفائو السوفيتي باالتحاد متمثل وشرقي
 المتحدة الواليات اثار مما الالتينية امريكا دول بين الشيوعية نشر تحاول السوفيتية الكتمة

 عام ففي, 0221مونرو مبدأ بموجب الالتينية امريكا في تدخل اي تمنع كانت التي االمريكية
 الموالية اربينز جاكوبو حكومة السقاط غواتيماال بغزو االمريكية المتحدة الواليات نجحت0611
 عام في غواتيماال اراضي باستخدام  الكوبيين المنفيين تدريب عمى واشرفت,  لمشيوعية
اال ان ىذا التدخل االمريكي  ,لمشيوعية الموالية كاسترو فيدل حكومة واسقاط كوبا لغزو0691

وظيور رؤساء مواليين لمواليات المتحدة االمريكية ادى الى رد فعل سمبي تمثل بظيور الروح 
التي رفضت الخضوع لإلمبريالية الثورية المتمثمة بظيور حرب العصابات  الموالية لمشيوعية 

االمريكية مما ادى الى ظيور حركات تمرد في مختمف مدن غواتيماال معارضة لمسمطة 
الحاكمة وكانت عمى اوجيا خالل منتصف الستينات وخالل تمك المدة دعمت الواليات المتحدة 

تخدمتيا القوات القوات المسمحة ضد العناصر الثورية متغاضية عن االساليب التعسفية التي اس
 وسفك األىمية الحرب في غواتيماال غرقت , المسمحة لتصفية العناصر المتمردة الثورية وبيذا

 .االف الغواتيماليين وفاة وادى الى عاما 11 من يقرب ما استمر الذي الدماء
 المطمب االول: بداية نشاط حرب العصابات 

بعد أيام قميمة من اعتراف الواليات  0691عاد نشاط حرب العصابات في نيسان عام 
, وبدأ رجال Enrique Peralta Azurdia(0) ازورديا بيرالتا إنريكيالمتحدة الرسمي بحكومة 

حرب العصابات الموجودين في الجزء الشمالي الشرقي من البالد في التحرك ونشر منشورات 
تطالب السكان بالتمرد , وتطورت العديد من الجماعات المناىضة لمحكومة فقد كانت القوات 

تحت قيادة الحزب  ,Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) (2)المسمحة المتمردة 
 Revolutionary الثورية نوفمبر 01حركة و FAR تيمالي وشكمتالشيوعي الغوا
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Movement of 13 November( MR-13)  جبيتي حرب العصابات الرئيسيتين, وكانت
ىناك رغبة قوية من جانب مختمف القوى المناىضة لمحكومة في القيام بعمل مشترك  اال انو 

ايار  01ميا تمك المجموعات  ففي كان ىناك خالف بشأن االستراتيجيات التي يجب أن تستخد
منيا الحزب الشيوعي المجموعات الرئيسية الثالث  عقد مؤتمر ضم 0691عام 

الذي كان في ىذا الوقت متحدا  Partido Guatemalteco del Trabajo PGTالغواتيمالي
 Asociacion de Estudiantesاتحاد طمبة الجامعة و  MR-13(, وحركة  (FAR مع

Universitarios (AEU)   السياسي  حزبواتفقت تمك المجموعات الثالث في المؤتمر مع ال
Arevalist  التابع لمرئيس السابق خوان خوسيو اريفالو) Juan José Arévalo 0611-

ولكن لم تستطع تحديد كيفية تحقيق ىذا  العسكرية عمى ضرورة إزالة حكومة غواتيماال(0610
أن يوقف أي تحركات ىجومية حتى تنيي الحكومة حالة  Arevalistحزباليدف أراد 

 الثورية نوفمبر 01ت حركةأرادأكبر, و  بشكل استعادة نشاطيمويكون ليم الحرية في  طواريءال
(MR-13)   سرقة البنوك من أجل تمويل شراء األسمحة واإلمدادات وتصبح قوة عسكرية أكثر

القصف والتخريب في أسرع وقت ممكن,  بدء أنشطة  PGT فعالية , فضاًل عن ذلك أراد
وذكر تقرير وكالة المخابرات المركزية األمريكية بشأن ىذا االجتماع إن القرارات المتعمقة بخطة 
العمل ستتخذ في وقت الحق , وبينما ستواصل تمك المجموعات وغيرىا عقد اجتماعاتيا من 

تكن لدييا القدرة عمى اإلطاحة  حين آلخر , فإنيا لن تنجح أبدا في تشكيل جبية موحدة ولم
لكن فترات التعاون تمك  FARو PGTمع متحدة    MR-13حركة ببيرالتا, وعمى الرغم من ان

لم تدم طوياًل أو كان ليا أي تأثير خطير وكانت أكبر نقطة ضعف لمقوات المناىضة لمحكومة 
 . (1)في غواتيماال ىو افتقارىا لموحدة  

القيام بأعمال عنف في مدينة  0691أواخر اذار عام  بدأت الجماعات المتمردة في
غواتيماال والقيام بعدد من التفجيرات وكانت تمك الجماعات تمارس حرب العصابات الصغيرة 
عمى نمط المتبع في كوبا  وعادة ما يتمكن المتمردون من الفرار إلى الجبال الواقعة جنوب 

, وتمقى رجال حرب (1)راسية أو السمفادوريةغرب بويرتو باريوس أو شرقا إلى الحدود اليندو 
  Aurelio Yon Sosa يون سوسا أوريميوالعصابات التوجيو والدعم المادي من كوبا اذ حصل 
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دوالر  211,111عمى احد ضباط الجيش الغواتيمالي والذي انخرط في نشاط حرب العصابات 
كسيكو إلجراء ترتيبات مع وفي أوائل نيسان كان يون سوسا موجود في مدينة م 0691في عام 

السفارة الكوبية ىناك لمحصول عمى مزيد من األسمحة وكانت مجموعة يون سوسا تتكون من 
 .(1)رجل 111إلى  51

اخذت حكومة بيرالتا تشعر بالقمق جراء نشاط حرب العصابات المتقطع وعجز 
ادانة صدر مرسوم يمكن الحكومة من  0691تموز عام  2الجيش عن القضاء عميو ففي 

ومحاكمة القائمين بأعمال العنف وأي شخص متيم بارتكاب أفعال ضد النظام العام أو 
بشن حممة قوية عمى مواقع  0691تموز عام  6المصمحة الوطنية, لذلك قامت الحكومة في 

حرب العصابات لمقضاء عمييا اسفرت عن خسائر من كال الجانبين  قتل عمى اثرىا تسعة من 
تكرر ىجوم حرب  0691أيمول عام  9,  وفي (5)من المتمردين 00قتل, و (9)ضباط الجيش

العصابات عمى مركز لمشرطة في العاصمة اسفر عن سقوط العديد من الضحايا ولم يتم 
 .(2)القبض عمى منفذي العممية

رفض بيرالتا عروض االدارة االمريكية بتقديم مساعدات عسكرية وارسال مدربين 
الغواتيمالي عمى تكتيكات حرب العصابات اذ اوضح بأن ىجمات حرب وخبراء لتدريب الجيش 

العصابات ال تشكل تيديدًا لحكومتو وبين قدرة الجيش عمى القضاء عمييا, اال انو بالمقابل 
لممساعدة في تحسين  0690استمر ببرامج العمل المدني التي انشأتيا الحكومة االمريكية عام 

 الريف , وخاصة في معاقل حرب العصابات في زاكاباالعالقات المدنية العسكرية في 

Zacapa وايزابالlzabal  ساىمت الواليات المتحدة بأكثر من  0699و 0691اذ بين عام
مميون دوالر لبرامج العمل المدني مثل حفر اآلبار , وبرامج الغداء الساخن , وحممة لمحو  2.1

ل المدني ربع المساعدات العسكرية األمريكية وقد شكمت برامج العم ,(6)األمية  والرعاية الصحية
 .(01)المقدمة لغواتيماال

مارس بيرالتا طريقة أخرى لتوسيع سيطرة الجيش عمى الريف الغواتيمالي من خالل 
وىو المنصب الممنوح لمضباط المتقاعدين وقد وخدم   Comisionadosوحدة الكوماندوس 

عمى مستوى القرية وكان واجبيم الرئيسي ىو الكوماندوس منذ مدة طويمة كممثمين عسكريين 
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وحدة الكوماندوس إلى شبكة تجسس  حولتتجنيد الفالحين في الجيش تحت حكم بيرالتا, وقد ت
منتشرة قامت باستئصال العناصر المخربة المحمية وتعاونت الكوماندوس غالبا مع الضباط 

بدور قيادي , واستخدموا التواصل مع  قامواالمكمفين ببرامج العمل المدني في مناطقيم  وأحيانا 
الجميور كوسيمة لمتسمل إلى المجتمع وسرعان ما أدرك رجال حرب العصابات التيديد الذي 

, وعمى الرغم من أن تمك الجيود التي كانت بمثابة نقطة (00)يمثمو ىؤالء الجواسيس المحميون
اتفاق بين المسؤولين األمريكيين والغواتيماليين إال أن العالقة بين الطرفين بقت متوترة اذ استمر 
بيرالتا في تجاىل توجييات واشنطن بشأن المسائل األمنية واالقتصادية وعمى الرغم من استياء 

لتا اال انيا كانت مستعدة لدعم النظام العسكري طالما حافظ عمى االدارة االمريكية من بيرا
 .(02)الشيوعيين وغيرىم من المتمردين معارضا لتوجياتاستقرار االوضاع السياسية وبقى 

 John Bell(01)بيلجون   االمريكي في غواتيماال زادت الصعوبات بالنسبة لمسفير
 John F. Kennedy(01) كينيدي فيتزجيرالد جونفي غواتيماال بعد اغتيال الرئيس االمريكي 

,وتزايد نشاط حرب العصابات اذ شنت ىجوميا في جميع 0691في شير تشرين الثاني عام 
أنحاء غواتيماال ورسخت نفسيا كتيديد مستمر لمنظام العسكري  فبعد ان كان بيل ىو المحارب 

ت قيام ثورة شيوعية الذي تجنب التيديدات الشيوعية ,اخذ موقف دفاعي وطرح احتماال
 . (01)حقيقية

 المطمب الثاني: تزايد نشاط حرب العصابات والموقف االمريكي منها

يخططون ليجمات عمى ممتمكات  0691اخذ رجال حرب العصابات في نياية عام 
أمريكية اذ ابمغ ممحق الجيش األمريكي عن وقوع اشتباكات خالل األسبوع األخير من شير 

كانون االول عام  21, وفي (09)من رجال العصابات  11تشرين الثاني والتي قتل فييا الجيش 
عدة ىجمات  PGTوبدأ La Auroraمطار ال أورورا  أطمقت قذائف الياون عمى 0691

صغيرة وتفجيرات بسيارات مفخخة في مدينة غواتيماال , وقبل نياية العام بدأ العمل العسكري 
 .(05)من جانب تمك الفصائل في ممارسة المزيد من الضغط عمى النظام الجديد
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نظرًا النشغال ازداد نشاط العصابات بعد اغتيال الرئيس االمريكي جون كينيدي 
 االدارة االمريكية بالوضع الداخمي داخل الواليات المتحدة االمريكية.

بدأت وكالة المخابرات المركزية األمريكية في مساعدة الحكومة الغواتيمالية في 
استجواب رجال حرب العصابات الذين تم أسرىم وجند عمالءىا عضوا سابقا في مجموعة يون 

اللو جمع معمومات ميمة عن نشاط حرب العصابات تمكنوا من خ  MR-13 سوسا
  .(02)وخططيم

بالتزايد وكان جزء  0691بدأ نشاط حرب العصابات في غواتيماال في أوائل عام   
يزابال وبيتين في غواتيماال وكانت استراتيجية حرب  كبير من نشاطيا يتركز في مناطق زاكابا وا 
العصابات الريفية التقميدية تتألف من عصابات صغيرة تياجم المواقع الحكومية أو الدوريات في 

ماال وتركزت قواعد حرب العصابات شمال غرب بحيرة إيزابال في سييرا دي الس ريف غواتي
رجل مع بعض  011وكانت قواتيا صغيرة  تتألف من  Sierra de   Las Minasميناس 

المؤيدين وكانت تمك الجماعات تقوم بمياجمة دوريات الجيش ثم تيرب بعيدا  لذلك لم تتوافر 
عمومات كافية لتخطيط وتنفيذ أي ىجمات خطيرة عمى قوات لدى االستخبارات الغواتيمالية م

في منطقة ألتا  0691تموز عام  22في  كما حدثحرب العصابات ألن مواقعيا غير معروفة 
فيراباز بالقرب من الحدود المكسيكية اذ نصب رجال حرب العصابات من ثالثين إلى أربعين 

مت دورية الجيش بتتبع الموقع الذي تمقوا منو قا حينماكمينا لدورية في منطقة بويرتو باريوس  و 
اطالق نار لم يجدوا سوى ذخيرة متروكة ومؤن وبقع دماء وكان رجال حرب العصابات قد فروا 

ىو الداعم الرئيسي لالستراتيجية الريفية  في حين بدأت  MR-13عبر الحدود, وبقت حركة 
FAR (06)في التركيز أكثر عمى العمميات في المدن. 

تميز ىذا النوع من   0691ظيور جبية حرب العصابات في المدن خالل عام بدأ 
القتال بالتفجيرات واليجمات عمى الشرطة , وكان قد ركز بشكل عام عمى مياجمة البنى 

أحرق  0691كانون األول  10التحتية أو التسبب في انعدام االمن في المدن الكبرى ففي 
األمريكية في مدينة غواتيماال ودمروا المبنى إلى  مرآب المعونة خمسة من رجال العصابات

الغارة عمى منشآت المعونة األمريكية اكتشاف كميات كبيرة  وكان من نتائجمركبة,  21جانب 
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من المعدات اإلرىابية ومقر حرب العصابات المشتبو بو في مدينة غواتيماال في أوائل كانون 
 .(21)كانت تأمل حكومة بيرالتا لم يثن النشاط اإلرىابي كما 0691األول عام 

كانت التكتيكات واالساليب االمريكية في مكافحة التمرد مصممة نحو الريف لذلك لم 
في  رجال العصاباتإلى  حوليكن األمريكيون والقوات الغواتيمالية عمى استعداد لمواجية الت

والسيطرة عمى الشغب  المدن عمى الرغم من أن الجيش كان لديو إجراءات لمقيام بعمميات القتال
وعمميات التطويق والتفتيش في المناطق المدنية , إال أن الواليات المتحدة ركزت بشكل كبير 
عمى الفكر الثوري الماوي من خالل التركيز عمى الريف بداًل من المدن لذلك فإن التكتيكات 

ت المساعدة في ىذا واالساليب االرىابية في المدن لم تتوافق مع الحل العسكري وومن ثم تركز 
المجال عمى عاتق عمميات االستخبارات والشرطة  التي يديرىا مكتب السالمة العامة التابع 

 . (20)لوكالة التنمية الدولية ووكالة المخابرات المركزية أكثر من اعتمادىا عمى الجيش
واصمت قوات حرب العصابات عمميات االغتيال لقادة الجيش ففي نياية عام  

ضابط مخابرات Valdez   Colonel Jose Olivaُقتل العقيد  خوسيو أوليفا فالديز   0691
في بويرتو باريوس وابنو في إطالق نار من سيارة متحركة وىجمات أخرى بقذائف الياون عمى 

ادى اليجوم  Guardia de Honorقر لواء غوارديا دي ىونورالمطار في مدينة غواتيماال وم
الكيربائية وومن ثم انقطاع التيار الكيربائي في  حوالتعمى مقر قيادة المواء الى  احراق الم

جزء من مدينة غواتيماال, وقد ادى تركيز ىجمات رجال حرب العصابات عمى المراكز المدنية 
 .(22)نة الى تدىور االمن واالستقرار في المدي

قدم رئيس بعثة الجيش االمريكي في غواتيماال تقرير بشأن حرب العصابات واستنتج 
ألن بيرالتا رفض  0691بأن برنامج مكافحة التمرد الغواتيمالي اخذ بالتدىور منذ كانون الثاني 

السماح باإلشراف والتفتيش من جانب المستشارين العسكريين األمريكيين ولم يقبل رئيس أركان 
الجيش الغواتيمالي إال مؤخرًا منيجا اقترحتو بعثة الجيش األمريكي ولن يتم العمل بو بالكامل 

وىذا يطرح مزيدًا من الشكوك بشأن تأكيدات السفير بيل بأن القوات المسمحة  0691الى عام 
المتمردين في مخابئيم في المرتفعات وأدى الوجود العسكري المتزايد اصرت الغواتيمالية قد ح
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إلى الحد بشكل مؤقت من أعمال العصابات في ريف إيزابال وألتا فيراباز , ولكن اليجمات 
التي شنيا رجال حرب العصابات في المدن أكدت أن السفير بيل لم يعد لديو إدراك قوي 

 .(21)لموضع في غواتيماال

في المدن وبدأ التركيز  0691زاد نشاط حرب العصابات مع بداية شير شباط عام 
ى مياجمة مبنى القنصمية األمريكية في غواتيماال وبدأ المتمردون في اختطاف األثرياء من عم

تعرض العقيد  0691شباط عام 6أجل جمع األموال ونشر الرعب والتخطيط لمتفجيرات ففي 
رئيس بعثة الجيش األمريكي إلطالق النار أثناء   Colonel Harold Houserىارولد ىاوسر

عممياتيا في   FARبعد ايام قميمة  واصمت القوات المسمحةو , (21)القيادة في مدينة غواتيماال 
ُقتل و ُجرح عشرة جنود غواتيماليين بقنابل يدوية  0691عام  شباط 21مدينة غواتيماال  ففي 

صمة  من جراء اليجمات المتكررة في العاصمة يون سوسا خالل عرض في العا جماعةألقاىا 
وعمقت العديد من الحقوق المنصوص  0691شباط  21, أعمن بيرالتا فرض الحصار في (21)

 .(29)عمييا في ميثاق الحكومة والتي حمت محل الدستور مؤقتا

 2قامت جماعات حرب العصابات بتفجيرات في جميع أنحاء مدينة غواتيماال  في 
وكذلك قامت بتوجيو نيران مدافعيم الرشاشة نحو مبنى القنصمية األمريكية اذ  0691أيار عام 

أمر بشن ىجمات عمى مواقع  PGTالحظت وكالة المخابرات المركزية األمريكية أن حزب  
امريكية ردا عمى غزو جميورية الدومينيكان لذلك شيدت غواتيماال حدوث انفجارات عديدة 

لشركات األمريكية والمباني الحكومية والمواطنين أنفسيم ووجدت ا  0691خالل صيف عام 
 .(25)في المناطق المدنية FAR اليدف الرئيسي ليجمات

السفارة  والتأكد من أن جميع األفراد  عمى ةالحراسبتشديد ردت الواليات المتحدة 
العاممين في السفارة يرتدون مالبس مدنية وكانت الواليات المتحدة عمى عمم بثالث عمميات 

اذ اختطف صاحب متجر غني ومحام شاب ينتمي إلى أسرة  0691اختطاف كبرى خالل عام 
ار قامت القوات أي 1, وفي (22) عريقة وصيارفة , وتم دفع الفدية لمعناصر المتمردة

باختطاف رئيس المحكمة العميا ووزير اإلعالم الحكومي   PGTالتابعة لـ  FARالمسمحة
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صابة ابن الوزير وسائقو بجروح قاتمة عمى اثرىا أعمنت الحكومة حالة الحصار لمدة  يوما  11وا 
 . (26)ايار 01في 

مولينا  اغتالت القوات المسمحة المتمردة نائب وزير الدفاع العقيد إرنستو
ايار  26,  وفي (11)0691ايار عام  21في  Colonel Ernesto Molina Arreagaأريغا

نجح رجال العصابات في  محاولة اغتيال العقيد بيرالتا نفسو في حفل افتتاح معرض أمريكا 
)المخابرات في  G-2إدارة المخابرات المركزية األمريكية و  الوسطى الصناعي , لكن

 .(10)عن المؤامرةغواتيماال( كشفت 

حزيران عام 5ففي  واصمت القوات المسمحة المتمردة عمميات تفجير في غواتيماال
سفراء عمى انفجرت سبع قنابل في جميع أنحاء مدينة غواتيماال مع انفجار قنبمتين  0691

ىؤالء الدبموماسيين بعد أن أرسمت بمدانيم  FARالبرازيل ونيكاراغوا استيدفت القوات المسمحة 
األصمية قوات لدعم غزو الواليات المتحدة لجميورية الدومنيكيان , مما سمح لمتدخل بالعمل 

 . (12)في إطار المعايير التي حددتيا منظمة الدول األمريكية

,إعداد تقارير حرب John Dreyfussبدأ سكرتير السفارة االمريكية جون دريفوس 
صابات الشيرية وأفاد دريفوس أن رئيس الحكومة الغواتيمالي رفض المقاتمين بوصفيم مجرد الع

قطاع طرق وحاول إلقاء الموم عمى االضطرابات األخيرة في مؤامرة أعدىا الرئيس المنفي 
ميغيل يديغوراس  وروبرتو اليجوس ,واستاءت وزارة الخارجية األمريكية لتجاىل بيرالتا لتيديد 

ابات وطمبت من السفارة بممارسة مزيد من الضغط عمى الحكومة الغواتيمالية لقبول حرب العص
 .  (11)دعم الواليات المتحدة لمكافحة التمرد وتوصيات السالمة العامة 

ادى زيادة نشاط حرب العصابات في غواتيماال الى انتباه العديد من األجيزة 
األمريكية التي اندمجت في مجموعة أمريكا الالتينية العسكرية والدبموماسية وأجيزة االستخبارات 

المشتركة بين الوكاالت لمكافحة التمرد قامت تمك الييئة المتنوعة بتجميع تقرير يوضح 
بالتفصيل التحديات التي واجيتيا الحكومة الغواتيمالية إلى جانب توصيات بشأن كيفية 

أن "القوات العسكرية الغواتيمالية لدييا ما  معالجتيا واستنتج الفريق المشترك بين الوكاالت إلى
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يكفي من التدريب والمعدات لمواجية غارات الكر والفر التي شنيا رجال العصابات في 
المناطق الريفية وأن أنشطة المتمردين المستمرة لن تتسبب في حد ذاتيا في اإلطاحة بحكومة 

ر ومع ذلك  ال يمكن تحقيق االستقرار بيرالتا إذ ان الوضع السياسي واالقتصادي ال ينذر بالخط
االقتصادي والسياسي في غواتيماال في ظل حكم بيرالتا مالم يتم تشكيل حكومة دستورية منتخبة 

  .(11)"من جانب الشعب
ىو عدم قدرة   كان اساس مشاكل الحكومة الغواتيمالية  وفًقا لممجموعة المشتركة

وخمص التقرير إلى أن التردد في المجال السياسي كان  "قيادتيا عمى اتخاذ إجراءات حاسمة
 حياتيا الدستوريةيقابمو تردد في أعمال الحكومة وقد أوقفت حكومة بيرالتا عودة غواتيماال إلى 

حتى استحوذ اإلرىاب عمى العاصمة ولم يتم استخدام جميع قروض الوكالة األمريكية لمتنمية 
اذ وجد ممثمو الواليات المتحدة  برنامج العمل المدني باستثناء الدولية الرئيسية لممشاريع التنموية

أنفسيم غير قادرين عمى التغمب عمى شكوك ومسؤولي غواتيماال الستكمال المفاوضات بشأن 
تمك القروض وال شك أن العقيد بيرالتا يرغب في عرض صورة لـ قومي يكرس نفسو لسيادة 

أنو دمية يانكية  لكن مقاومة حكومتو لممؤسسات غواتيماال ويريد تجنب أن ينظر إليو عمى 
المالية الدولية مثل بنك التصدير واالستيراد وبنك التنمية لمبمدان األمريكية تسبب في استنتاج 

في الواليات المتحدة بأن عدم اتخاذ إجراء في المجال االقتصادي ينتج بشكل  القرار صناع
 .(11)"الحكومة عمى اتخاذ قرارات فعالةأساسي عن عدم رغبة أو عدم قدرة بعض أعضاء 

أظير النظام العسكري الغواتيمالي خمول في دفاعو الداخمي لقد أثبت الجيش في 
البداية أنو متردد في سحق التمرد الذي يقوده ضباط من اتباعيم ونتيجة لذلك بنى ىؤالء 

ية مكافحة التمرد الضباط حركة ثورية قوية, اما قوات الشرطة  وىي عنصر حاسم في استراتيج
فقد بقت غير متطورة تتبع اساليب قديمة وتتم  إدارتيا من جانب الموالين لبيرالتا بدال من 
ن حكومة بيرالتا العسكرية لن تستجيب لعروض واشنطن بزيادة  المينيين ذوي الخبرة والتدريب وا 

ن اخفاق دولة يقودىا وزير الدفاع وضباطو ف ي تحقيق االستقرار المساعدة لشرطة غواتيماال, وا 
السياسي واالقتصادي أمر غير مفاجئ لكن رفض الحكومة العسكرية عن قبول مساعدة 

 .(19)الواليات المتحدة في محاربة المتمردين الشيوعيين حيرت صانعي السياسة في واشنطن 
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نقمت مقرىا الرئيسي إلى مدينة  MR-13كشفت وكالة المخابرات المركزية أن حركة 
لقد اخفقت حكومة بيرالتا في محاربة موجة اإلرىاب المدني اذ اخذت المجموعة  غواتيماال,

المتمردة توسيع نشاطيا من خالل زيادة االغتياالت والخطف وعمميات إطالق النار والقصف 
,وأبمغت  (15)والتفجيرات  وسرقة البنوك واختطاف  افراد االسر الغنية من اجل تمويل عممياتيم

ة عن  تمقي موظفي الواليات المتحدة مجموعة من المكالمات الياتفية مجيولة السفارة األمريكي
وكشفت وكالة المخابرات المركزية األمريكية أن المقاتمين لدييم قائمة   تتوعد بالتيديد المصدر

كاممة بمواطني الواليات المتحدة المقيمين في غواتيماال وسوف يتخذ المقاتمون إجراءات ضد 
 .(12)إشارة لبدء القتال MR-13بمجرد أن تعطي حركة  ىؤالء األشخاص

أوصت االدارة االمريكية الفريق المشترك بمجموعة من االجراءات في مجال االمن 
منيا االستمرار في الضغط من أجل برنامج موسع لمسالمة العامة لتمكين الشرطة من التعامل 

عمى المناطق المدنية فضال عن بفعالية أكبر مع مشاكل التمرد مع التركيز بشكل أساسي 
المناطق الريفية واكدت االدارة االمريكية النظر في إنشاء مجموعة خاصة داخل قوة الشرطة 

ث عمى توسيع برامج العمل المدني في المناطق الميددة والح لمتعامل مع مكافحة التمرد
,وحثت االدارة ايضا عمى توزيع ادوار كل من الشرطة والجيش في   AIDبالتنسيق مع برنامج

 .(16)مكافحة التمرد

 John Gordon Mein(11) استجابة لطمب من السفير األمريكي  جون جوردون مين
وصل مستشار السالمة العامة جون لونجان  0691الذي خمف السفير جون بيل في ايمول عام 

John Longan 0691نصبو في فنزويال في نياية تشرين الثاني عام إلى غواتيماال من م 
وقام  لتدريب القوات الغواتيمالية عمى أساليب مكافحة اإلرىاب وتكتيكات الخطف واالبتزاز,

لونجان ومستشارون أمريكيون بتدريب قوات الشرطة والجيش عمى جمع وتحميل المعمومات 
 1لى تنسيق وتنظيم عمل الشرطة وفي والقيام بأنشطة استخباراتية واوضح لونجان الحاجة ا

عقد أول ورشة لمعمل مع رؤساء الشرطة القضائية والوطنية وضباط 0691كانون االول عام 
 Colonel Rafael Arriaga Bosqueعسكريين , السيما مع العقيد رافائيل أرياجا بوسكي 

ن خططا لمعمميات , واثنين آخرين من مستشاري السالمة العامة األمريكيين ووضع لونجا(10)
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وفي  Operación Limpieza "عممية التنظيف" المشتركة "العمنية" و "السرية" مجتمعة تسمى
"الجيش والشرطة القضائية والشرطة تم وضع خطط يقوم خاللياالمرحمة العمنية من العممية 

الوطنية" بعمميات مسح في "المناطق المشتبو فييا عمى أمل أن يتم القبض عمى بعض 
العناصر اإلجرامية أو التخريبية االمر الذي يساعد الى اكتشاف تجمعات اخرى وأصدر لونجان 

والتي تقوم عمى   frozen area planتعميمات لمضباط أطمق عمييا "خطة المنطقة المجمدة" 
نشاء محيط خارجي والبحث في المنطقة اآلمنة عن أي  تطويق المنطقة من اربع جوانب , وا 
نشاء حواجز  نشاط تخريبي ومعمومات, اي إغالق جميع حواجز الطرق المؤدية الى المدينة وا 

وبين طرق مفاجئة في مدينة غواتيماال وكانت الفكرة وراء ذلك ىي إجبار بعض الشيوعيين المطم
الى تسميم انفسيم الى الشرطة , وكذلك إقناع الجميور الغواتيمالي بأن السمطات تفعل الشيء 

عمى الجانب السري أوصى لونجان بإنشاء "وحدة عمل صغيرة و نفسو لمسيطرة عمى الوضع 
, وسيعمل فريق (12)والتي من شأنيا جمع المعمومات  رجال حرب العصاباتلتدبير حممة ضد 

وىو مركز   The Boxين الموثوق بيم" من "غرفة خاصة تسمى" الصندوق من "المحقق
ساعة ومجيز بمعدات االتصاالت والمراقبة اإللكترونية التي  21أعصاب يعمل عمى مدار 

يعمل بيا عقيد ونقباء عسكريون ويقع في ماتاموروس المقر العام لمجيش في وسط مدينة 
بما في ذلك قيادة "الصندوق" , أعطيت ألرياجا بوسكي   غواتيماال المسؤولية عن العممية الكاممة

قائد ماتاموروس, يكمل الجانبان العمني والسري لمعممية المقترحة بعضيما البعض وتم إرسال 
المعمومات االستخباراتية التي تم التقاطيا من عمميات المسح الواسعة باستخدام خطة المنطقة 

وبموجب تمك النصائح تبنت غارات سرية أكثر دقة ,  يذتنفالمجمدة إلى "الصندوق" لتحميميا و 
 .(11)الحكومة الغواتيمالية استراتيجيات لمكافحة حرب العصابات

يبدو ان الحكومة الغواتيمالية كانت قد رحبت بخطط لونجان نظرا لموضع االمني 
الى المضطرب السيما بعد قيام رجال حرب العصابات بعمميات خطف وابتزاز اموال مما ادى 

ىجرة العديد من االسر الغنية الى خارج البالد فضال عن تاثيرىا عمى النشاط االقتصادي لمبالد 
لخوف المستثمرين االجانب من استثمار امواليم في غواتيماال بسبب الوضع االمني المضطرب 

 وابدوا عدم ثقتيم بحكومة بيرالتا.
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الغنية وعناصر الشرطة عمميات اختطاف لألسر  0691شيد شير كانون االول عام 
وكال المنظمتين استفادت من التدفق الكبير  PGTو  FRA قام فييا كل من القوات المسمحة 
دوالر لمشخص الواحد وكانت عائالت الضحايا   021,111لألموال الناتجة عن الفدية وبمغت 

  ترفض التعاون مع الحكومة بسبب خوفيا من اخفاق الشرطة في القبض عمى المختطفين
, وقد أدى عجز حكومة (11)بعض األثرياء البالد من أجل اإلجازات الطويمة في الخارج غادرو 

بيرالتا عمى مواجية عمميات االختطاف اإلرىابية إلى فقدان المزيد من الثقة داخل الدوائر 
, وكانت دوافع رجال حرب العصابات من االختطاف ىي االنتقام بسبب (11)التجارية والمالية

 .(19)الحكومة بالقبض عمى الزعماء الشيوعيين وقتميمقيام 
ادى اضطراب الوضع االمني وتدىور الوضع االقتصادي الى انعدام الثقة في حكومة 

, وفي محاولة لتخفيف حدة االزمة (15)بيرالتا مما شجع التفكير في محاولة مبكرة إلسقاط نظامو
طمأن فيو الشعب  0691االول  كانون 2القى بيرالتا خطاب في التمفزيون مساء يوم 

الذين  رجال العصاباتالغواتيمالي بأن نظامو قادر عمى الحفاظ عمى النظام العام وطالب 
شاركوا في عمميات االختطاف وغيرىا من أشكال االبتزاز بوقف أنشطتيم اال ان رجال 

عمى عمدة قرية في  العصابات تحدوا بيرالتا وقاموا بقتل ثالثة مزارعين في زاكابا واطمقوا النار
 .(12)مقاطعة إيزابال التي تعج بالحرب

ردًا عمى نشاط حرب  0691شنت الحكومة الغواتيمالية حممتين في نياية عام 
وكانت  Limpiezaوالثانية في المدينة وسميت   Jabaliالعصابات احدىما في الريف وسميت 

تمكن الجيش الغواتيمالي من  عممية الجبالي قد استمرت لمدة أسبوع من جانب لواء زاكابا
من المشتبو بيم  مما يمثل  21من رجال العصابات واعتقموا  21النجاح في الريف اذ قتموا 

تحسنا ممحوظا في نجاح الدوريات الحكومية  وفضاًل عن عمل الجيش الناجح في الريف بدأت 
 .(16)قدرة الجيش عمى التعامل مع التمرد المدني في التطور

عمى تطويق جزء من المدينة التي يتركز فييا نشاط  Limpiezaركزت عممية 
المتمردين والعمل عمى القضاء عمييم وأدى قمة اعداد الشرطة الوطنية إلدارة  المناطق المدنية 
إلى تعاونيم مع الشرطة القضائية والواليات المتحدة في عمميات التخطيط في حين أن تمك 
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الحممة الريفية , إال أنيا اعطت القوات الحكومية دروسا عدة العممية لم تحقق نجاحا كبيرا مثل 
 .(11)في كيفية محاربة حرب العصابات في المدن 

ويبدو ان عدم تحقيق النجاح يرجع الى ان الجيش والشرطة الوطنية كانوا مدربين 
عمى اساليب حرب العصابات الريفية  نظرا الن اماكن تواجدىم وتركزىم كانت في الريف وان 

 انتقال رجال حرب العصابات الى المدن كان حديث العيد.

, مع احتمال  0699ازداد تدىور الوضع االقتصادي بحمول شير كانون الثاني عام 
العام إذا لم يتم اتخاذ خطوات فعالة ضد  ذلكحدوث أزمة اقتصادية خالل النصف األول من 

بعض رؤوس األموال , ولكن رجال حرب العصابات اذ أدت األنشطة اإلرىابية إلى ىروب 
األىم من ذلك ىو التوقف شبو الكامل عن االستثمارات الجديدة والتباطؤ في األعمال التجارية 
اذ ذعرت المجموعات التجارية والصناعية نتيجة لألنشطة اإلرىابية  مما اثر عمى 

 .(10)االقتصاد
لتابعة لحزب إلى الحركات ا MR13نقل الدعم الكوبي لمحركة الثورية من حركة 

PGT اذ خالل مؤتمر تري كونتيننت Tri-Continent  0699في ىافانا في كانون الثاني  ,
 FAR تورسيوس ليما  زعيم قوات Fidel Alejandro Castro كاسترو أليخاندروحدد فيدل 

 جميورياتكزعيم لمحركة الثورية في غواتيماال فضال عن ذلك  تعد غواتيماال واحدة من ثالثة 
مريكا الالتينية تركز عمييا ىافانا جيودىا التخريبية, ويحتل قادتيا المرتبة األولى من بين في أ

ثالثة عمالء عصابات تابعين لكاسترو الذين تمقوا تدريبات في كوبا, وكان تورسيوس ليما قد 
 . (12)دعا إلى شن ىجمات عمى األفراد والمؤسسات األمريكية 

بموجب  والقضائية والجيش بالتعاون مع بعضيم البعضاخذت قوات الشرطة الوطنية 
الخطط التي وضعيا لوجان وتم جمع معمومات استخباراتية عن اماكن حرب العصابات وشن 

, وقعت ثمانون 0699غارات عمييم وكانت تمك القوات يقودىا ارياجا وبحمول نياية شباط عام 
والشرطة باعتقال ثالثة من قادة اذار قام الجيش  2غارة وعدد من عمميات اإلعدام وفي 

 Leonardo اذار  ألقت الشرطة القبض عمى ليوناردو كاستيمو فموريس 1العصابات وفي 
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Castillo Flores وفي  ,(11)وثالثة أعضاء آخرين من القوات المسمحة عمى الساحل الجنوبي
مانويل بما في ذلك فيكتور   PGTاحتجزت الشرطة والجيش عددا من قادة  السياق نفسو

, الذي كان في غواتيماال لحضور مؤتمر لمحزب Victor Manuel Gutiérrez غوتيريز
و  FARو  PGTقوات األمن عشرات من أعضاء  عتقمت, ا 0699اذار عام  1وبحمول 

MR-13  في عمميات منسقة في جميع أنحاء البالد , بما في ذلك العاصمة والساحل الجنوبي
 .(11)وزاكابا 

الدعم الكبير من الواليات المتحدة االمريكية لمجيش ومحاولة تطويره  عمى الرغم من
ففي  مشاكمو لداخميةاال انيا اخفقت في ذلك بسبب عدم رغبة الجيش الغواتيمالي في معالجة 

دوالر  919,111اشتكت وزارة الخارجية األمريكية من أنو عمى الرغم من توفير  0699عام 
أمريكي في تدريب الجيش عمى مكافحة التمرد , فقد بقى ىناك العديد من أوجو القصور التي 
تعوق فعالية التقنيات األمريكية في الجيش وخمصت وزارة الخارجية إلى أنو عمى الرغم من 

مرىقة  قديمة وغير ؤسسة لمادي والمعدات والتدريب  فإن القوات المسمحة ال تزال مالدعم ا
فعالة وتفتقر إلى االحتراف والفعالية العسكرية وفي الحقيقة أنو بعد خمس سنوات من المساعدة 
األمريكية لم يتمكن الجيش الغواتيمالي من ىزيمة المقاتمين القالئل الموجودين في الريف 

غير راغبين في ذلك وكانت المساعدات المالية والتدريب لوحدىا غير كافيين لخمق الشرقي أو 
 .(11)قوة مينية قوية وجيش موحد

ادت نشاطات حرب العصابات الى اثارة قمق الحكومة الغواتيمالية واالدارة االمريكية 
بوضع خطط لمقضاء عمى حرب العصابات وتقديم  0691لذلك اخذت االخيرة خالل عام 

اعدات عسكرية الن اضطراب الوضع االمني يؤثر عمى مصالحيا السياسية لخشيتيا من مس
 تغمغل الشيوعية واالقتصادية المتمثمة باالستثمارات العديدة المستغمة في غواتيماال.

 اخلامتة
رحبت الحكومة الغواتيمالية بخطط لونجان لتدريب الجيش والشرطة عمى اساليب -

ع االمني المضطرب السيما بعد قيام رجال حرب العصابات بعمميات مكافحة التمرد نظرا لموض
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خطف اشخاص وابتزاز اموال مما ادى الى ىجرة العديد من االسر الغنية الى خارج البالد 
فضال عن تاثيرىا عمى النشاط االقتصادي لمبالد لخوف المستثمرين االجانب من استثمار 

 .المضطرب وابدوا عدم ثقتيم بحكومة بيرالتا امواليم في غواتيماال بسبب الوضع االمني

نشاط حرب العصابات قمق الحكومة الغواتيمالية واالدارة االمريكية لذلك  اثار -
بوضع خطط لمقضاء عمى حرب العصابات وتقديم مساعدات  0691اخذت االخيرة خالل عام 

من تغمغل  لخشيتياعسكرية الن اضطراب الوضع االمني يؤثر عمى مصالحيا السياسية 
 الشيوعية واالقتصادية المتمثمة باالستثمارات العديدة المستغمة في غواتيماال.

شجعت الواليات المتحدة االمريكية الجيش الغواتيمالي عمى استخدام اساليب تعسفية -
في مواجية رجال حرب العصابات االمر الذي ادى الى قيام فرق سرية موالية لمجيش 

 من قتل وتشويو لمجثث . استخدمت ابشع االساليب

 االحاالت
ودخل الجيش الغواتيمالي في عام  la Nuev ( ولد بيرالتا في غواتيماال في0665-0612إنريكي بيرالتا )( 0)

وترقى إلى رتبة عقيد, شغل مناصب إدارية مختمفة وعمل أيضا سفيرا لغواتيماال في كوبا  0629
عرض عميو كبار  0611والخمسينيات, وخالل ثورة عام والسمفادور وكوستاريكا خالل األربعينيات 

الضباط العسكريين ورجال االعمال الغواتيماليين ليصبح الرئيس الجديد لغواتيماال, لكنو رفض ذلك , 
وشغل بيرالتا العديد من المناصب السياسية  اذ خدم في عدة سفارات , وترأس مدرسة اسكويال بوليتكنيكا , 

قام ما يقرب من ثمث الجيش في التمرد ضد يديغوراس في عام  حينماو  0616عام وأصبح وزيرا لمزراعة 
كان بيرالتا ىو الذي أقنع غالبية الضباط بالبقاء موالين لمرئيس وتم مكافأتو بترقيتو لوزير الدفاع   0691
ابق الرئيس الس , لمنع 0691اذار عام   11, وقاد انقالبا عسكريا لإلطاحة بيديغوراس في 0690عام 

تخمت  0699خوان خوسيو أريفالو من العودة إلى السمطة, وترأس بيرالتا انتخابات ديمقراطية في عام 
في  Julio Méndez Montenegroحكومتو العسكرية عن السمطة لممنتصر خوليو مينديز مونتينيغرو 

في عام   MLNمينية وكان بيرالتا أزورديا المرشح الرئاسي لحركة التحرير الوطني الي 0699تموز عام  0
 Fernando Romeo Lucas اال انو ىزم بفارق قميل من جانب فرناندو روميو لوكاس غارسيا 0652

García :ينظر 
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