
،اض!اءعرو
ص-ل!صميماممفاءلمح!نر!طي!امحى

لمجعاس!رتسبصدسبدايسس-

التيتواجهحركااكلـمالمصاعبمن!فلا-القبليةكظاهرةيمني،افريقعيافيالمسملحةالوطن!ممةالتحررحركاتعئالحديث

عمد-عن-عليهاالا!شعمارابقاءأناذ.،افريقيفيالمسلحةالتحريرالتيالاستعمارأشكالضد"الافريقيمالانافي))ت!العن،لحدي!

للقبيلة.الولاءمحنصرنمى،بينهاالحزازاتلمواملاذكائهعنفضلا:الثلاثسسورهافي،المماصرالتاريخويعرفها!ار!حديثالشاد!لغعر!ها

ظهرة،دلمسلحةالوطنيةاللحوكةعلى"القبليمالولاء"!ءمنيزيد،(العئصربم!)الاستيطانيوالاستعمار،(القديم)الصقليديالاتشممار

هـنهاماعنصرا"اللقومبمالولاء"يصبحثمومن.المركزيةغيرالدولة.الجديدوالاسشممار

الوطنيةللحركاتالسصياسيةالاجهزةتسمىالمسلحاالكفاح؟قديممحناهرالانسان"ان-الامورتبسيطفي!بافيأنندو-نقولهـناومن

هذءفي-الافريق!ألواطنأغادللقد.عليهوالت!ي!خلقهالىالمسملحة،هذهالثلائةالاستعم!رأشكالضدالسلاحء!حملوهو"الأفريفي

كاتأيا،سلاحهيحملان-الاستعماريةاللخديعةوبفمل-المناطقالقهسرضد"المشريناللقرنانسان"لنضالمجسدانموذجايقدم

أىاميترأخرىؤبيلةأفراد،ؤبيل"4أفرادمنغيرهمعليواجه،نوءانما-بذللك!"الافريقيالانسان"ازونضصيف.الاجنبيوالاس!تغلال

آخرىفبيلةمنغيرهمعيحملأنأورلم.الوطنارضنضعلىجوارهفيالعاللمشموبطرحتهاالتيالمهمةانجازفيايجابةلممساهمةيسلهم

واحد،عدوضد،وأخدخئدقفيجنمبالىجنباليقفاواحداسلاحاولا.كنظامالاسمتممارتم!فيةههمةوهيألا.القرنه!اءنالستينللت

محنصريظلهناومن.كثيراالمئاطقهذهفيالافريقييمتدهلممافذلكعلىالواضحكأبصما-هاتتوكسوف،الافررعيةالمساهمةه!ءأنتشك

ء،ملهعامحا!ماغلبوانخىالممهلمرحرفاقبينقائما"ال!ت!ك"هذءأجلمن"العشرفيأ!رناتسان"لنضالالاخيرةالمحصلة

الحسوكةعلىالضارة4اتعقاسابافطكيدوللذلك."ارقوميالولاء)،.والمؤ!كأالمحمودةوألاتكاساتا!ننعرجاتكل!غمالمن!صرةالىقض-صة

المسلح.للكفاحالعامةاللظرو!باضلملافمقدماتلمباننا،ن!ولانالطيي!يمو)ص

لمد،من-مثلا-تبلغوالشي،هروو،فيالسائدةالاميةوظاهرةالتيمتلكعن"الافريقيالاتصلمن"ظلهافييحاربالتيالوضوعيه

معوفادوراشكبدونتلمب،%!9"بالير.نغاليةالمسمماة)1كغيمنياولا."اللاتينيةامريكاانسان))او"أسياانسادط))ظلهافييحادس

"ولمحى.انذيالمس!يالي-العسكريالكادرخ!و!نطلياتالمس!لحللكقاحيؤضال!!ف!هعذهاختلا!ا!بحقيقةبال!اليصلممأىمنب!

كحسبذللكيؤثرولا.الاسثممارضدالممسلحةالمعركةمهاممستوىالىيلعيلاكلهذلكولكن.المسلحالكفاحتاكتي!كاتبعضاختلافبالضرورة

"حتياجاتمحلىوانط،اهـياسيال!كريالل!دروجودمتطلباتعلى.الانسانوتحريرالالىضتحررو:الرئيسبمالهدق!فيجميعااتفاقها

وأمعايدنأومثلاأطبياءتوا!رفرورةمن.نفسها.المسالجة!ن!ئ.الل!اصالمناخ

قوميةلغةوجودعدمظاهرة،الفورعلىذ!كالىأض!لواذااووسحالوطنيأ!روأح!حر!ةءو!ظصالمناخ!ف!ا!لظروال!انويمكن

بعدالادركأ،الاحو!لمعظمفي،41جتمعفيالحتحدامهايسودواحدةاللذي"الرهيبالتخلف)ءوافعهوعريصمح!والطتحت،افريقيافي

ينكرلااللذيتأبيرهلذلكانشكولا.الواؤعهذامصابمنآخرأجلرتنمواجفتهوؤس!..المسلحةالحركاتهذهأرضهعلىتقوبم

ف-صسواء،المممهلمحةالوطنيةللحركةا!دعامماوالئشماطاللعملعلى.-نعييرء

الوساتلفيأ!،المس!كويةوابىلأغاتكالمنشوراتالمكتوبةالوسائلالللاني!ية،امريكاوفيآسيافيالم!لحةالتحريرحوكال!انصحيح

كالاداعة.هوءلمةالمسورص!انيهوالاؤتصاديالاصماعبمالتخافمنطرو!ظلفيايضماتقوم

السلمحةالوطنيالتحررحرءاتعلىنأئيرهلهاخرعاملوسئاكالاستعمالىيالحكمنتاج-الحاللتنفي!افم!خلففذلث.تهـعوبها

مث!لا،آكلمياففي.عليهاجديداميدانا!اجهف!.افريقيافيوللكث.نفسهاالوطنيةاللحركال!أنفجاروس!بالصيعيةومح!لف

لإب-رسوف،جد/بةوطنيةعصاباتحربأيأننقولاننظيعفيأواس!يمافيالتخلفواقعقياي!وق،افريقيافيالمخلف!وافع

حربفينصاليةوجاربلمدارسبالخبراتلرياضخماتراثاأمامها.اللأ!نيهامريكا

والجئسرأل4مهنت!يهوأواللصينفيتولحماوت!ي4كتجرر(تالعصاب،ا--!ديآوالللافيئيةامريكافيا،ء*احةا!ن!!!حوكانط

وتجربةلدرسةأ!ضاهناك،ا!لموتثمهأمريكااوفي.دم!ظمفيجيابظها!يتعي!تىالءفلكأمن.هدمااكنواج-ماءيةعلاقا!طلىفيتع!تى

واقعفاى،افر!قيمافياء،.بوليقي!افيثمكوبافبمزجيفارا!روكالم!اسيسام!مشمعمراتم!مففي.افريقيافيألم!الحةا!صريوحركما!

السيالمسياستقلالل!ساعلىاللقارةبادانمناللسلمىاًلغالبيمةحصولالهياك!صلمعظمبرميدحدالىالاستعمارصطم،اللأمخينميهوا!ريكا

بأساليب!امربمتمكل..ا(دوليالفخط!أوا!سيمماسيالهمل!أل!الليبفيذللكيفعللمواكنه.ايقديمهوالاق!نصاديةاس!ي!اس-"واالاجنماعجة

نأيمكنماقيامعدمفيدور.لعبقد،"المسلحةالحرلط"عير،عمدءناةريق!ا

تجربة)1تبقىوهنا."اللعصاباتلحرباهريقيةبمدرس!ة"ز!*مى"مؤلسىاتقيام،الللالإينميةاهـويكاولسيافيد!كعلى.!تبوبينمل

"صربضهاصمماغةعدمولكنافريقيافيورائدةفريدةتجربة"ايصؤالرهـنذللكب!دهكنها.0القديمةث"لم!ئقوة31ثوحدنجدةقوهيه

هذهفي"الخاءعةظروفها"الىافةبالاضالانضىا"عصاباتحرو-فيالجوهـصبقاء،نف!هالسميبءلىفىلب،كأءملوالايلواجهـةال!موض

المئاضلإئ.ننقولهخاومن.كأهوذجانتن!ساوها،نؤلل..ا(تجربرقىالضعفمناكأحافياؤريقيافيالقد،مةالقومس!ةللم!ؤسص،دتالاس!اسجمما

الكفاححركاتخبرالظلالراءنظرياءربرخهمبر?يانحةمطابىوننالجقىاءريرطابعلجهاغلب،الاس!ن!اومواجهةفيب!ضهات!ركفان.الن!ىبي

فيالاسا!يةالمسمئوليةيتحملونلئسكبلاوهم.اؤويقياكلالمسلح.الاستعماريةالقهرموسمساتاثكالارقىحمواجهةفياللعصور
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.!اهدض!السآحرمصنعاالمسامحداتفعاليةمنيلغيأويغلللاكلهذلكولكن.الصددهذا

فيوضابطجتدجم!ا..عمحلىيزيدمااًلغربيةلالمانيا..الافريقيينللمناضلينالجزالروتق!مهاق!متهاالتي

)!دري!جكرف.لجنراللبقيادةدائمةبفثة!نهكلون.05متهمالبرتغالهـاالتيمالدياناتبعضتخلفظاهرة،اللظواهرهذهالىنضيفس

ولامريبم!ما.البوتغاليللجيمتىالنصجولنق!يماللبرتغاليةالقوات.المناطقهذءفيالافريقيمةالجماهيرمنصيضةكطعاتبهاتؤمن.نزال

الليرتغالية.اللدفاعوزارةفيبمسكريونم!تشاوونبغيبياتترتبطالتيالوثنيةالديان!اتبعضالانحتىتنتشرتزالفما

فا!،و!رسطاللجرلغال!فينوويةسحكريةقأروةهـلامريكا،حالكفحركاتاعاقةفياللضارتأثمرهاالظاهر،ولهذه.فييهاهغالى

الموجهه.لل!واريغواللبريطانيون،واللبلجيكيونالامريكيونالامبريالليوتكانفبينما.المسلح

،البو.نفالاراضيفيمحسكريهوقواتفواووالاطلنطيلحلف.معداتمناللحديثةالاسلحةمحناعةالليهوصلتماقىلريحش!دون

واحتمالألطالبرنغاليالنتبغضبضط!القائماللفاشياءنطامق!اندالعميلحكمابانكينشاسماالكون!وفيايكفاح.المسرلمححركةلضرب

ئورته.الحركة!اعاتبعضكانت،(6491عامفيالكونجوبغزو)تشومبي

قاهـرةغيرالومحنى.لظل،الاستعماريةالبرتغالفان،ذللكلكل-"احجبة"وعمل"ال!ن!حرة"تصمتقدم،المسلحةالكونجولنيةالوطئية

ايض!ادادرةوغير،اللجديدالاستمماريا!تظورءظاهرالصتيعابعلىفي..والنتيجة.الاستمماويةاللطالرات؟اخدثلواجهة"تغاويذ"و

جديد.اطارفيبمستصمراتهاعلاقتهاصي!امخةعلىكا...-.تحليلأوتعلإقأي1!نغنى

الأسا!الوردهي،افريقيافياللبرتغالليةالمسمتعمرات.ولارمنليهاقي؟-وماافحلفةالانتاجسوسائلنتاجفألى،وولختصار

البرتغالفياللقائمةالفاشمةالحكوهةفان،اللبرتغالجميالاقتصادلحماةمحوائقمنعائقاتثمكلوأنبدلا،با!ضورةقخلفةاجن!ماعي!ةعلاقات

وحىرجلآخرخى"تقا!للان-سالاراريعلقكاىكم،-مسشعم!الرأ!،قيالاناجوسائلتاجمواجهةفبمالمسلحالوطنيالعملانطلافى

.بالمستعمراتللاحتفاط"الدماءمنقطرةاخر".تطؤرهاقمةفي

الوطنيةالحركةتيناميامام-اللبرتفاليدفعمابالتحديدوذللكمنشعاعاتفان،قاتمةظلالمناللصورةهذهفيماوبرغم

الاج!بيةالاموالر؟وسلابخذابالوسائلبكلالعملالى-المسلحةان،ا!فاولهذاومرد.المقتامةهدهبعضلتبددبطلهاتلقيالتفا؟ل

:مزدوجهدفلتحقيقافريقيافياللبرنغالميةالمس!واتالىالقوىهعالضارىعراعهافينفسهاالمسلحالوطنيالكفاحعمليات

اللشهود!ضدتشنهاالتبمللحربماديسندعلىاللحصول:أولاعلى-الافلمحلىاللفعلرد!واملبفعل-تؤثروأنبدلا،الاستعماهـية

والمعدنية.الرراعيةالثروةلاستغلالامتيلزاتا"فابلفيالافريقيةاللحيماة..أجلمنصراعهايعوقماكلعنالقطاعاتتلكمنكثيوتخلي

عليهاهيتقدرلابسرعةالمستعمرالطهذهاقتصادياتتطوير:ثانما.عملهاوسائلفيأومعتقداتهافي.سواع

ا!حولحولاليااييحد!صأهيأمانب!موندزولميلىك!رتجالنعط!ا،خامثلهجيةعلىفجوللك،،لتحقيق:اليرتظئيألاسننعماوضد.0اصاروالاح

المشتركهالاورب!السوقلودواللبرتغالاحتياجاتلتلبيةمسخروجىز!"با!برتغايىةالمسماة"وغينياوموزمبيقافجولاتمتبر

طريرقعنسالاميريلليالمعسحكرويدير.المضحدةوالولاياتوبريطانيافياللن!ي!يةالمستعمراتآخر،وساوتوميوبرانسيبالاخضرالرأس

ر؟وسقدير،الانجوليالاقتصادقطاعاتكل-الاحتكاريةاستثماراتهالوقتفيتكلالتيمالبرتغالسيطرةتحتجميعهاتقعاذ.افريقيا

ر؟وسوتدير.الحد*انتاج،والامريكيةا!غربيةالالمانيةالاموال.عشرالخامساللقرنالىيرجعتقليدياستعماراكبرالحالي

اذ!يانجولاحديدسكةواللفرنسيةواللبلحيكيةالبريرطانيةالأموال!وكيلو...ر.6.ر؟البرتغاليةالمسشعمراتهذهمصعاحةوتبلغ

باللبحر(بالمعادنكنشاساالكونجوأقالليمأغنى)كاتنجااقليمتربطحوالليعاليهاويقيم،نفسهاالبرتذاللمساحةضعفا؟؟أي،مربع

.الماسانتاجوالالرنسيةوالبلجيكيةالبريطانيةالاموال!كلوسوتدير-.اهريقبممليونر؟ا8

.اللبترولانتاجواللبلجيكيةالامريكليةالاهوالرءوسوتديرالافريقيةلمسشعمراتهسيطر"4يكيفالبرتغانيالاس!نعماريرالوما

موق!ت!سيريكمن،الامبريا!يةالاقتصاديةالمصالحهدعووراءوأفكالهاللعابرمماوالاتلتطوربانئسبةمتخلفاطارخلالمن

الكفاححركاتضدالبرتغالتشنهاالتبماللحرلطمنالاطلنطيحلففيسالازاروضعهاللذي"أللجديدةالدولة"دستورؤمنذ.اللجديدة

عندفاع"انهابزعم،اببرتغالليةالم!ستعمراتفيالوطن!يةالمسلحفيمااقالليم"مسمتعمراههـات!دوالبرتغال،6391فيمحدللهتم،91اع

."اللحراللعالم.نفسهاالبرتغالأراضكيمنوجزءا"البحاروراء

وحكومنهاافريقياجنودطالى،اللبردفالمعالتح!الفهذاويمدأئلواقعموضوعيةمحصلة،"المتخل!"الاطارهذاأنوالواقع

(لمست!مراتف!الكبيرةالستثماراتهاأيضاافريقيافلجنوبالعنصريةالامية!سبة.أوربال!ولبالنسبةمتخلفةدولةفنفسهاالبرتفال

اباساكابوولممدواقامة،الماسانتاجمجالفيوخاصةاللبرتغاليةمسشعمراتهاوفيفمهااللقائمكألأاللصناعاتؤهعظم.%01علىتزيدقيها

الطاقةمن.7%!كهربائيةطاقةمنيقدمهسو!ماتقدراللذي)البرتغهالانقلنااذاالعلميةاللحقيقةنتجاوزلالعلنابل.أجنذية

نأالىبالاضالمحةهذا(مصرفيالعاليامصداينتجهاالىفيالكهربائيةلاولكي.بالفعلكذ!كهيأو"مسعمرةشبه"تكونتكادنفسها

!الطريقمحنتردالبرتغالعليهاصصلاهمطاللصصبةالعملة5/1:ةالآتيالحقائقنذكرغريبةالحقيقةهذءتبدو

افريقيا.جنوبفيي!ملونائذيئموز"جميقفيالعام!لةالاجنبيةا!شركاتمحددبلغ،6591عامحتى"

ق!-9ىنساندءوا!ذكي،هذاا!برتفاليالال!تعمارمواجهةوكيوبلجيكيةغربيةوالمانية!بريطانيةامريكيةشركة؟12اللبزنال

اللحركت"فاهت،افريقيافياللعنتيةوالنظماللعالميةالامبرياللية.وفرنسيع!ة

وغينيا.وموزمبيقانجولامنكلفيالمنملحةالوطنيةفياللبريطانيةالال!منثماراتبلغت،6691عامنهايةحتى.ة

سالازاوبوصول-2691عامالبرتمالفيالفاث!يمةلقمامكانلقدالماني!اوتسعيطر.استهـللينيجنيهمليون.9على-ئريدماالبرتفال

فمسع.البرتغاليةالمستعمراتفيالالربعيدةنتائح-السلطةالىمن%05وعلىالاج!بيةالاسمتمار،تمنالبرىالنس!لبةمحلىالغربية

محجزتولكئها.عنفاوالاستعلالالقهرالشكالاكثراستخدمتاللفاتنبة.اللصنامحيةل!نتاللبرتغالداردات

خاقفقد.تمامامضادةتأثيراتأحدثتلل.الافر"قهجناخضاعءئوهـ-دةس166ععام-ضىاليميرتغانيالمدفوعات"يزانكان.

هذهل!هدت9291ءامومنذ.ونماءالوطنيالومحيالاسهلعمارياللعنف.ماركهلىون..2يساويبماالغربيمةالمافياصاللجفي!سنوات5
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ال!ى!الاضافة،هاملاار-كازنقطةتمثلالتيكابيئدافياللشمالجبهةوالروابطا!جمعياتمنهـدالفترةكلسكفيتا-!وهكذا-

لحعوداعلىجديدةجبهةفتعتمأق!عداالثروفيوالمصةءن!قةالجماهيربةمطالمحطو"حديدالتوعيلأعماليةفيهامادورالعب!توانقابات،

فيوآخرالمث!مالفيمحورمحلىةالمسليحوبا!ص!ل.رامئيامعالشرقيةاًلطابعا!جماهيرطالباكتسمبت،ال!معياتهذهنمشاطقصاررومع

انجولالتحريرالمشعبيةا!حوكةاسع!طاعت،الشرث!فىوثاثايوسط.الج!عياتهذهداخلاضنماقفاتاوقبلورتاوطنياالمسباسع!

حقيقيهيدانالىانجولاداخلاكاحىمنقاليلغيرمحدداتحول!؟نبالكفاحيقولىاصلاحيأحد!ما:اتجاهانعاملمشكلهنمادوكان

يزيدماال!ليوم1انجول!فيعددهماوصلا!تىالبرتغالل!ةا!قواف!قتألالقبام!رىثوريمحتوىذووالآحر.التد!يجيالصملمياوالقانوئي

.جندي(للف.2على.الاست!همارلينوالاسصخلالالظرضدعنقاكثوبامحما!

وغينبا:..القانوئيلأالمحاولاتكلىسمحقت،الاشت!ماريي!هروننبجلأ..2

الانتقالعلى،الاعت!لالمنأفلتواالذ!نالثوريينىشجعءط.والعصووبمبه

الافريقيىا!ضب"،!نيافىالوطنيو!ألم!س5691عامفيفاببما.اللبوالمس!واتفيا!ثوريمةالاحزابوقامت،ا)ممريالعمكالى

خ!ع!ص"الحردمم!بحكفأدكيان؟دوطميد!ميفنيلر"ا*طلادلايخ!ربدالإهـ!لالوطني:اًلهجومتيد(..الجولا

اشعالتي.ألاصراباتوتنظيمأبوالمطا"جاجالاصءظاهراتتحرفيكتنظيم7"لالجولاتحد41الكفاححزب"تأسسي،05391عامفي

وكائ!ت.والصيادبنالموائيءعململىبينوخا!ة9591عامفيذطاقهاوالاستعدادالسريالعصىلفيالائحراطالىالوطني!ينيدح!وسري

الكثيرونكانحصث.قدحة،الاضرا!اتهذهمنالأفريقيينخمسائرلتحريرالثعبيلاالحركة"تكونت،91ع6ديسمبر1.وفي.لنال

البر-خالليه.القواترصاعىاماميسقطو!رو!هممئوعددالمتحدالضاححزبمن(ا!عا!مةل!اندا!ب،"انجولا

لعاصمة(1)بيسطوفيسريام؟تمراالحزبعقد،6291عاموفىودهـا،السريةالجمعياتوبعضالصغيرةالاخرىطنيلأالوالم!الط

جبهت!ين:علىالوطنيللعملبرنامجاوأقرمنالثوريللكفاح"الانجوليالثعب،تأسميسها!دالحوكةب!يان

الري!.فيا!بأا!واججبهلاةانجولاوقيامالا!ريالليةوا)سيطرةاللبرتغاليالالعشعم!رقحريمأجل

.المدنفيالسياسيالعملىجبهة.لالإستقلالحركة"كنظيمثرر،الحوكةلنداءواست!ابة."المسصققلة

الاحصر،والرأسغيثيالال!تقلالالافريقيالحزببدأ6391وفيبعد5891عامفيالشعبيةاللحركةهـعيتحد؟ن"لإلج!لاالو؟-ك!

اًدحربقواتأصبحت،سمئوات5وخلال.الريففيالمساحكفاحه.موحدعملبرفامجعلىالاتف(!

.البلادمساحةثلثتبلغمسماحةعلىتسيطرا!تنصاتبعضقامت،اللشعبيةالحركة"لقيامموازو!ثيكل

0001مىققواتهااللبرتغالذادت،اخطيراالنن!رهراولمواجهة-الاساسفي-الانجوليينالمهاجرينتاصرضمتالتيالسياسية

الحزبقيادةوتعنتقد.6891عاآجنديالم!03الى6191عامجندياتحاد)الت:ظيهاته!هومن.كثساساالكونجوفيالمقيمينوخاصة

انسمحابعملميةتنظيمالساس"علىالليومتقوما!برتغالليةاللقواتخطةانكحريراؤطنيةاالجبهةأكولت(الديممقرا!بانجولاحؤلط!انجولاشعب

وعني!واسعهجومرر!تجمعكأقطةالاخغراًلرألصجزرالىمصطةفيانجولاجمهوريةحكومة"6291فيتسمىأصصح!التىا!جولا

0"حرروهماالتيارا!ىاستردادومحاوللة،الثوارمعاقلعلى؟رضعاكا!المنفىحكومةثم-التنظيماتهذهلفياموكان."الم!فى

هـ..."نفسهساهيحركتهاعلىانعكستسياسمية+داواً،كنشمال!مماال*ونض

موزدببعبى.د!...ئمطهعلىوسادتاللكونجوفيالسياسيبالمئا!مقألرة

حسعورخادجتعيمثىمورميبقفيالوطنيةالحوكةعناصرظلت"ان!ولالهحويرالشعبيؤالحركة))ثررت6191!وايروفي

فيالبرتغاليوا!قمعا،رهابثار2بفعل،ثريبلأسنواتالىبلادهافبراًير؟وفي.البر"ئأني*مارالاستصدالممسلمحا!فاعاًلىالتحول

الوطنيونكأنوقد.المجاورةالبلادلىااللهجرةالىواضكلأرهم،اللبلاداذاعةومحطةال!سكرقيوالثكمناتارسمجونلهامم!ع!حةمجموعاتهاج!ظ

فيالعا!لمةالولنيةالاحزابخلالء!لسيا!يماينشلوناثوزمبي!يون.الاست!طدضدلتهبباج!هاللبلادنداءووجهوا،لواندا

الحكم"!لىاللبلادهذهوبحصول.ودامبي!اوعاويتنجانبقامنكل.انجولاكىالمسلحايفمفاجبد(وهكذا

تئظيماتهمخلقفياكفك!يوفبىالموئر!يقيونالوطمئيو!بدأ"اللذاتي،المسلحةا!تحريرحركةانفجارمنادكرالوم!ذرك!ا

حصولبررالفعلبالوجودالىخرجتماسرعانالتيالمستظلمةالوطنيةفيالجولاحكومةوب!ئاثعبيمةالحوكةبيق!يماالمساحال!ملائصممم

المسيالصهية.برام!هاعنفاعكشط،السياسيال!ضقلالهاءلىادلاده!ه،ككلالاوريقيةالوطنيةالحركة!ذللك*!فكسانمح!وطبب.ا!ن!

الوطنيوالاتعى!اد،اويرهـكلراطىالوطنىموزمبيقاتحادحزباقررثمالاتإهةو!البالافريقيةا)وطنيةالحركةداخلاليينيا!جئأحلولحافير

!يعارتهم!امقرن!ل(لاويما!ىتهالمسماالمذانا)اد!ضقلةلموزهبعي!،ئظمسةوت!ييدباءتراًلىالمئفىفيانجولاحكومةخ!ت،الموفيقى

ق!بادةأرءمها!لىكانخ!التيقنجان!بقاالى6191عامفيا!سصيأسيهحكوهـصلأأنثبتت2،يلاح!اثتطورالقول!.الا!روه!الوحدؤ

غالاصكووواع!لت6291فيال!.ل!الافرايوطئيموؤمبيقاتحادحزبالمسلحالوطنىا!عمل،،لاحقواء"مح!اول!الا."طن!م،المنف!لمحط1نجولا

مندهماج!9وبذلقا،ءدةب،لوالاحزابهذهنصيحة!ىوتنجانيقاالاءري!بة.إ،للدوالر"الحكومةهدهـ،)علاقاتت!اكدتحصظ.انجولاف!

علي(6291)يون!م!ويىوا!قتالتى؟للثلاءلةللق!باداتاجونماععقداجلايديءلىجرتاً!تيالاغتيسأل!لمباتا!علاكالظ!هعن!فوقد

قياموتبع.موذمبيقتحو.لرجحههوتأس!ىالثلاثةأحزابهالموحببدالمش!بيلأ،الحركهأعضاءمنىهئاضلبشالمئفىثيالجولاحكوملاقوا!

،مشاكلهامورمبيقظروفطثاقنر!لجبهةعاممؤتمرعد،الوحدةفيهاأ)عقد!يلأا!وىبت!أملير-الافر.لقيامحور-حركةمحثد!ط"اوسو"عان

موذمبيقداخلالصالةقواعدوظلت.اً!م!لحل!ا!خ!وأقرالوطنبةكهمث!دنف!هاالشعبي!الحركة!رضنظوحي!ثال!ما!قموقفهامن

اصبهةاأكامتانوما.41ممصلمحللكفاحيهاز!لماجلىمنالجماهيرتعببىغ.التحررأجلمناورلميموكفاحهانحجولالشمعمطشر!ط

حتى،!لقتمالوحداتو!ربتالإدراخل!تينةللاسياس!يةقواءت-يالتىا"اقعمسعاحةتقلصت،ا)جدإدةاو؟!محيةهذهو؟مام

الكف!صاخبداًبه6191سجضءبرهـ2!ىللجمفةالركؤبةاالجب!أعلنمفالملاهـمالطبءمىاحجماالى،ا،اثجولاحكومة)ءثوالطءلممهاف!مطر

ألفهـ؟والولظلحث!ررغم!اللجي!ايمممطابحف6891وهـتى.اوو!ع!-!طاليو!المواقع!ذهو"ض!مر.ااكمع!لأسىاللح!ملا!ث!ءروز!

تنيمواًرئياص!أابليم؟ممال!يواسعقيمنطقةتحررانمن!جنديلى9-حدودهاخارج-انجولالضمالمافىالارضمنمحدودة!مماحة

ؤجريحيثالزمبيزيثهرمنبالقرلىتيتاقليمفيجديدةجبهاتالحركة"اصبحت،ذ!كمنالعكسوعلى.اموئرولىالبائب

.3كاربوراباساسدبئاعأعمالالصفض،للمانداا،!جاورهالاواضيبعئيعلىتسيطو"الشعبية

!!



اسىاغينيافيوزحفت،الداخلمنفيهماالعصاباتلحربالاولى..ههيزةكلللأمح

.وامنذرقوالشمالالداخلبينء،انجولافيتنمقلتبتما،الاطراف

ا!بابرتفالمةاللف!و(تفعلردعلىالكبرئأئيرهلذللككانوقد.وغينيا!مورمبيقانجولافياللتصاباتصبكانتهكذا

قفلي!نيالمممملحا!كفاحا!د!انظنتفقد.الضرباتهذهأدهشتهااشكالوامحأرقى!يالتالوذن4المبلحةالعه-اباتحرب

فيالفرباتبواليفوجئتلك!ها!دهالترفي؟ولا!حدوالبرتغانيالاس!هماوفمد،ا!نرينالكرىءا!مفيالوطنيالنضال

اكفح!صرف،الداخلىا!ووحداكأ،عاتوزيعاعادتواداخىالدا!ل--ال!رابجياتقوىولاالعصرظروفا-لائمافيالت!قاليد!ةبطعبيعصه

.تاللعصاباحرلطمواجهةا!باءقحملاسضموارعلى

.وهكذا..افالا!ءلىاللضرباتالراهاتحدلاخبراتوأهامط،الوطنيهالمسلحهال"صاباتحرب

با!عملىوعاباقاكتيكاالمسلحةاللحركانطمارستالمجالهذاوفي.انتصرتصليثاللطريقنضسءلىسارتاخرىشعوبنضال

منها،و!دةممطاضمصافطبهدف!وا؟قشاوهاانحدواقواتعلىلتافريق،سعودطريقوامامه،التقليد!ةبطبي!عتهالمبرتغاليوالاستعمار

قوارولتضمكلفيذاا!داخ!د!دمخناصربقلعملم!نرلم!سلحجهتهاورطقةموفيوالبلجيكبمالانجليزيالاسمتعمارمنكلاليهاسبفهفاشلةبتجارب

خ!نلىا!حالةهذهوفي..اللداخلنحووالرحفالتحمعالىال!مو.ا!قديمالالتعمارقوىمنوبرهمماواللفرنسيلا

*كلا

ارقباطفيدلكءلىلمعمل؟واللعدوأخلاهاافيالمناطقادتخريرقواتاوهـابات!جربا!ض!ةاًلمميزةا!لامحلرصدانهناوسنصحماول

سكانوامكانعيماتدمظةشحذبهدف!الىءياسيائعملبرتن!ثص!يطوثي!-صدمامف--نعترف!اننارغم،اللبركعا!يةالمسصنرءهرات!يالوطنية

ا)ليها.الودةمنا!عدولمنعالمناطقهذه

فت-،دالظ،ا)لملدانهذهفيالتحريرلحرو!زءوفر:!ا!!.التعميماتبعضمنالرصدهذايشوبما

..بلدهادهنهاكلتم!هى،واًحدةسيالمىيةاصنرأته!ة:آولا

ءألالممجتاه!!ط!ةفحصع!ثطتؤطن!يهالدحريراذرأفباطلارعرطقهكم!يهمادىردوألاالسياسيالا!!لهلالائتراع:!دف!حولتدورالشى!اءهاانجارالى

..........الوطنيةالمممبي!ادةوتحقيق

كلىبرمنىوتؤض"رل،ال!ع!رراحبلمنضها3معرفيالتنمعوبوتجوبة

.برضضءطاوواخلمنبااب!ءفي!االمسصاحالمكفايرحركةنملث3.ظخامطالى،الماحالوفىجممال!بةلالسياسمةاًلق!بمادةانصة(ل.ثانميا

ارمم!باسيوالمحزل!طاهـلمحللكفاحيةها!راللجا!قاعدةتوهـ"يمصرورةا،م!ملحاللعولنجماحصتمبقة،ا!خطوةهـذه"وركسماوبمثس.البللادداخل

مكالصباتجازخلالمنالاذلكيتمانالى-تيلىومن.يقودهاللذيكذالكتكفلفانها،اللخطوةهدهاتخادمنكنها-5مناط!ققحريرفي

وكةالم!اس!ضمرارالأ!ن!ملا،هدا.المحورةالمناطقليس!كانح!لهيةو!عى.الانحواف!منطنب"الواللحركةحماصكأضطنانظمن!،ء،صمانا

-دصفييعني!وءصحاندبهاالستحرير!قواتا)تفعبصء،يركأوة-!،نماتوغا!باالمنفىمي-!نوفرء(غالباالتيالاغراءاتعبءدأؤهافنيصجعباخر

ومموسةواضحةمحددةاكلصمالجصولى،هيرالجم.التفريطأوالمسملومةاحت!الاتالىبا)ورانيتؤديما

ووجذهمنالمحورة11ظطقفيالهسالحاكفاحاصركاتأقاءتل!لكو!سصب-المماللحالكفاححركاتحق!تهاالتيالنجاحاتأرءم:ثاكا

قيادة3ف!تد،5!ؤرا!"أس!ىعلىواجونه،ءصة!جماسيهأبضءة،ار:لمداقالذي"ا!نقلال!وم"وحلة5فيتزالماجميعاائهاالا-!فاوتة

،جديدةسوقءمحالموخل!جدريدةأسمطءلىوطبياواورظدا،الحؤبالارمرحجمممأا!ظرلمحغضوذلك،بالعدوجزئيةهزائملانزاليرسعى

ماءية،الاجتالخدماتومؤلىصساتوالهس!ننئفياتالمدارسأقامتكما!ير!ةاف!الايىيهدفالهـي"ا!ثاملالل!جوم"مر-!ةأول.المحررة

ممطظغهم.تحربرقبللهانطيراالم!ىكانيرشهدإم.ا!قر!بالافقفيباد!ة!رترالفما،بالععوونهائمةساحقه

المس!حةالوطنيةالحركاتتواجهـهاا"تيا!ه"،بان:سابعافيالعصاباتلحربواللعسكريةألسي!اسهكأالقيادةان:رابعا

الماد!!ةالامكان!بمانطضعفت!نيؤهي.واحدة-كونصكاد،لمناطق9هدهفي.م!نهاكلفيللحزبالمسيا-يمبهالقبهبادة:واح!ةفنيدة،البلاد!ده

ذو!اهاا!تيتطاهـاءولوبرءم(رإءرلطولوازموماللملاحمن)ضط!ةمحس!يةأجهزةقياماحت!الاتالتجاربهدهخجربتوبدلك

اعر!"اكإد!وهـة!الافز!يا!حررصرىةفيالت.كلهـ!قىاوأمطامنالمحروةالنئاطقفبىالحهاةوتفئونالم-لمحالكفاحيديرالذيفا"كتب

الم!!"كر!ولالك!بالاضاف!بوازا!لوالكونجوو!زانميااللجزا!والمتحبةالتابعةالاجهزةومئ.فيهاطنضطوللحزببفءررلماالتيوتلك

قطالط،!لبرقص!،لطالاطلنطيءلمفمم!اندةانالا-وكوبا-ترمإالالةالكمن(خأعمالي!ممصراللذي"ا!ربامجلس)ء،السيماسصيللمك!ب

الكفاححركةا!يو!صننىتلقاهااوؤهـلكهاامنيلتلمكءضاعفةامكانيات.المممهلمح

.ايبلدانهذهفياررعلحانمطفةوليسى.الحز؟مإللبضاءا!خاصةا،!مية"برزهناومن

ل!لاحعلىهثلا.ف!ثر،يةاووالاهكانيطت!ذهمعفاننتمكولاساءهـالكفاحالفحضدكاط،الملدانهدهفي/الحزببةيةالابتتدعم

اذاءةهحطةيمل!لاا!يو!حش!ف!.اررلمصلآ3(ل!الحرل!ها!دعايةوالاحتكالثبهع!ةمنالقضالساح!فيا)ءجوبةخلىومن.المساح

ا!ألمإامنلفيا!هاز!منامثلرودوا!حردةالاراضمدا!لكىادريمتربى،أخرىجهةمنالمحررة(لمناننؤيبالجماهيرالبوممإ

لاسلكيةامنالاجهـزةتمللظلاافهاكط.البميانعنغنيلالنمكريواالسببساسيالتنظيميرلمالعبهالذيوا!دور.ا!ضالليةتجربتهوءرىالحزب

للمعاركالعسكر!ةالمقعاريرطبءؤلرم!اا!نتشرةوحدا"هابينجدر!ةوالمدفعاً!بندقية)ءا!ميةعنصالبمايأهـ!4قللا،البلادهـذهة!ر

!،مفأحرةعا!باتصلحيفاالعصابتطحرلطوحدأتتحوصهاات!االىمعر!منجميعاجم!!هالالهمنهاا!لةهلىباهوبل."طشا!رث

بسببا!جيبب!رياتح!الاننقالطلصصبةنظراأساءمحاالفرجلإقطروا!حزبطالحربتخاقه3!كإء،ا!سباسميإ!عمصكربمطفالكادر.أحرى

انتقالطحركةلاعاقةالكباريم!قخريبوبصمببالمعبدةال!قوجودعدممحدودةالصمكريالكادرامغالياتتظل،لالقتتجارلطوبدوى.معا

العدو.قوات.الاطرومحلىايسيماسيالكادريتكوىفلاالحزببرلموناما.وقاصرة

-:العنصريةضدالممم!لحالكفاحاه!ت!فييقللاملى2،الق!نالطأئناءاللحؤل!أبنبة-دعءمانشكولا

النحوير.جبمثنرق!اتجموتدعبئاءءن

ب!ختلافأساي!و!ددت!نو!الثمكالاالاس!نعطريا)نهباتخذخبرات،البلادهذهفيالمسلحاكفاحاجاهـبتقد!:حا!ط

ومن.فيهاي!نمالتيالتماريخيمةا!فترةوبضغهرلهتتعرضالضكبن1البلد،الآنحتىفالمألوف.اللعالمفيالهصاباتحربلتاكتهبماتجديد!

مجتمعاتفيوزرعهاأجنبيةأجناسهجيرعلىالهملالاساليبهذه.الداخلنحولتزحفا!حمودءلىالاطرالىمنالهصاباتصربتبدأان

الوقتنفسفيواللحياةالوجودمقوء،تبكلومدهاتهاغريبةأخرىنموذجاتقدم-وانجولاغينيافيوخاءمة-هنااللعصابتحربولكن

الاصليةابشخصيةعلىالمقضاءشاملةبحملةالاسمتعمادفيهيقومالذياللمرباتبدأتفقد.الخاصةاووضوعيةالفىوففرضتهمخ!لمفاآخر

ص!"



التحةيد،وجهعلىأغسطس13وفي،بأياماللبيانهذاوقبلالمستوطنينوحاجاتتتفقتمامامفايرةأخرىشخصيةوخلقللمستعمرة

اوللصنالزمبمىنهرتعبر،ا!حزبينثوارمنمش!ركةكوةكانتوالقضاءسيطرتهلتخليدءحاو!ةفيالاستعمارهداف!3وتخدماللجم!

لت!جربةناصعةصفحةويتفتحروديسبافيالهصاباتلحربهجوم.ارقوقيا!ةبا!ماث!د!رأ!ءلى

المسلح.الكفاحفيجديدةتمتدفهي،تقريباالافرصيةاللقارةجنوبعلىارعنصرلةو!مميطر

ياناللعصاباتحربتا!يخفيهاهةتجربةافريقياتشهدوهكذاوجنوبافريقياجنوبجمهوريةالىالثمالفيايجؤ!يةصوديسيمامن

شمكولا.واحدمسلحعملفيبلديئفيحزبمبنمنوحداتتثسارلتافريقيا،جنو!جمهوريةفيالقائما!صاعحدةوبفعل.افييقي!صل!

اًلص!التجسيدقعد،ووذهالوطنبموالمؤتص"زابو"حزبيتجربةأنكامعلبمشكلا!عنصريةالاقليةهصهلهحةفيالاقتم!لمدياقطور!!

الشعاو.هذاصورتكونماوانضبمأرقىفياللقارةنضالوحدةلنممعار(وائلمنذفيهاالوطنيةاالحركةقياموبصل،الافريقيعينحمممالطو!لى

عليها!عامعنيزيدمامروربرغم-التجربة!ذهتزالوماحرب!رللما!االا،او!قياوصراع!حرءناهـرة..او!رن

حصدهبموقياد!احركتهافمركز.الاولىالحقيقيةبداياتهافي،على،الوطنيالمسلحالكفاحواقتصرلظ.المووف!!المحئىوه!4عصابات

بسرمحةالضرب"هوالاشاسيوتاك!فكها،روديسياءلمىا!ليمازامهـبياالنظام!وةولكئ،وآخروقتبينتقومالتي"التخريبأعم،لط"

تسحى،الاولا!امفيسميالم!اهداف!ونحقيق"بسرعةوالاختفاءاءمال"اتهاعدوىيحول،اللق!رفياساليبهوب!ثماعةالصئص!

روديسمعيافياللبيضالامحمالرجاللدىبا!خطرالاحساس!تكثيفالىع!امآخرلضمربينما.مسلحةتحويرحركهنطا!الى"التخريب

،حوفال!ميثحكومةخطواتكلييدتلفيالثيءبعصي!نرددوىواللذينروديسميا.فيمسلح!ةب!ريرحركةخ!ات(ولى(اغسهطسفي)6791

.االكبيرةالاقتمصاديممصالح!اس!نمرارعلىسيالمحتهنتائجمن؟لمهذارما

حكومةسارعتأر،الجديدةالوصعيةه!هعلىترقلمبولقد

هذا..ل!يثوقوالق!كوء"وا!مماندةالتآبد!دبم!افريقياجنوبلصميثنظاموبطش،ا!جنوبيةلروديسياالاقخصاديالتطور!رعم

افريقيا،جوب!حكومةقابر!قواتارسطلحدالىوصلالذلىالتأييدأضع!تمدلوديسياانالا،فيهاالافويق!الوطئيةبا!حركةابهث!جمما

سميث.حكومةقواتمعجنبالىجنبالل!مل.القارةجنوبفيائغريالن!امحلاد

بداياتهامراحلفيتزالمااثهاولدحقيقة،التجربة!حداثةوثظرا؟ك!برط

وبرغم0الللازمافنفصيليبارتفيصم!نانتناولهاأنالصعبفمن،الاولىاع!لانعكسميثحكومةلاقداماللدوليا!صللردكار5

يتابعمنكلخاطر!لى-شكبدون-طحتمسا؟لاهنارفانذللكالرأيباستنكاد،6591نوقمبرفي"واورج!!من!قلالالال!"

وهو:الااًلتجربةهذ.!وراتثم..الشرعيغير"الاستقلال"للهذا!بةا!دهوالمئظإتايعإلمحبمام4الع

معاور!اهممةفيماقوميهمنوحداتتنجحأنيمكنحدأيالىبادانه،الافريق!بهالوحدةومنظمةالافريقيالوطه!اال!حررحركةموقف

وضمعنااذاخاصة؟الاخيرةهذهبلاديحريرفيأخرىقو!لأمنوحدات!عضبقطععليهاوالغم!(لمتوا!7بر!طانياموقفوادانةالاجراء!ذا

المثقلتئنمكلالتيهيالوطنيالمؤتمرحزبطوحداتادطالامحت!ارفياجراءاتثسسم،بريطافيامعالدبلومابةروقاتهاالافريقيةالدول

.هذهالممسلحالكفاححركةفي-الانحتى-الاساسيهذهفعاليةءلممبرغم-المتحدةالامما-خذقهاارممتيالاقتصا!يرةالمقاطعة

عنايةتفومطكبرىعنايةتستحقو!يدةتجربةانها،حالايعلىارضيةخلقفيالايجاببية!ثارءهذاًاللفعللردكان:!ول-الاجراءات

بشكلهداتممحا؟لهاوتطرح-اللفرديالجهدحتىاو!الممهطورهذه.لروديسياالوطنبةالحركةونمث!اطلحركةهامةسياسية

.*نحمتىتصلىلمبنفاصيلاًلماماواكثردقهأكثرواكعا!نادانالا،سصميثحكومهمعبريطانياتواه!رغملمة

..هحلردعوةولين!ريطانيمابينتناقضاتطثمةهمناكانوهو،ال!كارهأ!دي!لا

لحركةوحاءممهامكسب،لمحأسرها)لقارةتوبقحر!انشكلا-ثالويتهرغم-ا!نما!ىلهذاانثكولا."اله!ضد!ور-ميظحكومة

وسطلليصبح،(للقارةشممالتحورالايسهأوص"لاالافريقيال!حرراستهألالها.علىروديحع!يافيالوطنيةالحركةتعملالتي*يجابيمة2نارء

فيالاستعمارلسيكلةتحتفيهوالم!علامنا!تزالطالذياللقارةداخلأنفس!ا!عنصربنصفولىبنالخلافات!ض!جدة

التواردص!حثمومنإ-+حررا!ر!"!صار"!ناهـبرريعد!كلهبراطافشامن(لموقف:المماسيتينططتينحولطوتدووبةوود!سب!ا

كثمالق.موضعاجد!داالاستصمارسيطرةمن"الاغلميةح!"شعارمنثهـ(لموق!ط،بهالوويسطوصثلاقات

اإقاطعةلاجواءاتطا!فعلردقبايئ،ا!خلافات!ذهوتسمن.الاالريايهئ

00االخطر!كمنوهنامحدودبمثمكلىولو-قؤلروالتيافنحدةالاممات!ذتهاالتيالاقتا!يلأ

الكفاحصوكاتتصلالاا!طلميلاألا!بريايلأثوىؤرضىلاثضمهو!.لوديم!ميافيا!عاطةوشوكاقهما!كصن!ري!ش!ا!ج!ما-

احصواءهاتجرلطولمحوف!.ال!إض!الان!ن!،!ص!اوفط5الى!ذها!وهيجهةمنؤاوربهبياحدودعلىا!جضافيلود!ياموكعة

حتىتمصتطيعءصاكلت!د!حوفتحتو!الموان.مضأبصضمااوالافصاد!لااله!الحهابفكلاوطئيةللحوكةوهـاً!صن3مدمست!دولة

فيالمم!لح؟الكفاح3؟ت!حررة!ؤل،ال!م!نئا!كيح!فمحو!هافاثىوانمنمو،مبيقحدودولحلى،رودورمهاهم!ثاو!تطء!ريئظمامبقح!اماالهدده

قا!لا.فربانظا!جئود!طاللحركةسيطرةتحتهذهالحدود؟راًغميمنجزء،قعحبمق؟خوىج!

فالط.اال!الحالكفاحفظحوكامنإضليي!طران!نصغيهناوهنوبقيه!ثران!بالمساوواتطريقاالاراًصيهذهوتص.؟لملحةالوط!ي!

يا-وعسيل!يعالسيما!أنفسهمويع!واالا!منالخطرل!ا!تثبهوالمصيئما.ووديسم!با!ياللوطن!بةالحركةالى،اثتحررةالافري!يةالدول!

!ما-!ك!برت!ثطأخطادا!امقج!ةان!هميجدوقك!!ان!،لمواج!اثو!قعةدووو2!ةمعحطود!يبشتركلاافويقي!اجضوصط!رلةفجد

.ا!ومكفاح!مأخطار-ي!ادنلا.الداخلالىحطودهامنيالوء:يونانإكفىمم!ة

يةينامططقلح!الةيبيا!ممك(ئد!غ!مةلاصئ!لمؤلبم!ماالصم!كرج!بف!زلمجحكي!اا!ور.ن،:لجدييدةقجر

الم!سحت!.فيلها،اثر-فبا!بومم!ااك!ق..ا!-ر!ا!حر!،لجن!ولطلوطنياالمؤكمرحزلطأذاع،6791أغس!ص91!ي

اً!ديد:*سئعمأرصد..اهـملحالكفاحج(ءءـشنركاب!بانا،(رود!سيا)ز!مبابويلضصاتحادوحزلطف!ه!ا

ا!صراعلونمديو،الليومعاللمتلائممحاولةالجديدالاستصلارأجلمنونحاررط،متنركاعدوانواجه،سلاحوكرفاق.."

قوةحسابعلىربحاكبر(وتحقيقاًلراسمالليةالرولفيالاجتماعيمنموحدةقوةشكلنافقد..ممفنركامصيراونواجه،مشتركهدف

اللذي-الهدفهذاالىوللو!ول.لهلآا!خاضعادلدانفيالعملمنوذلك،مواقعهمنكلفيالعدوضدمشتركةهجماتلشنحزبينا

لابق!ءاساليبهالاستعماريجدد-القديملاستعماراهدفنفسهو.إ(بلديماقحويرأجل



شجعبتنظيمعلىيعملرالمألاالحزبهداانالا-.691عام!كنلموا!وهو.اللعالميالرأسماليالاق!نصار7اطارفيالمتخلةةا!بلذأق

الاستقلالى"وتحقيق"الجديدالاستعماد"منللضخلصالكاميرونوالاقهم!ماديال-ميماسيالقهرديالقديمةا،ساليبئياها4نبذق!ر

اتحادحزبو؟صبح.الحزبابياناتتعبيرحدعلى"للبلادالحقيقيحالاتفيالااليه!لم!ل!الطي!س!طيعلاان!الا،المباثسوالعسصكري

ا!حقيقي"الاستقلالى"هذاأجلمنالتضالعبءيرعحملالكاميرونشعبعلىتغي!يراتادخالىالىا!جديدالاسنمعماريضطروهنا.حهودة5

لذلك.طريقاالمسملحالكعاجمنمتخذاالاستغلالألضكالبحضءنمثلاؤيتخلى.القديمالا!*ءمارأسايىب

كحت-لحزباالتابعةالعصاباتحربقواتاستطاعتوقدجديدة!ثممكالايقررايضاوهو.وسر!ةكحيرةفوائدتحققلأالش

تفتعحان-موميهرئاسةايامالحز!رئيسنائباونديهارنس!ت7كيادةفيوفي،ئلأةالطل!لارصاحمصدرفهي:مزدوجةفاندةذاتللاستئلال

جبهةفتعحاللحزبقرر6791وفي.الكاميرونعربفيقتالجبهةوهو.اممعيطرتها!خماضعةالبلادلشصبا!متفزازاأقلالوقتففس

:الحرىه!ءعلىاصحفيي!ابعصوطلق.اللجنوبفياحرىرتال.قطاعاتالىويسلمها-الالصمية-ا!ممميالسيةاهـملطةعنيتخلىثا)تا

افرننطا.فبماالمئسيةالحرب.ونفوذهسيطرتهاستمرارفيمحققةمصاللحالااجتماعية

ا،نالبلادفيالقائمةالحكوعةالىالكاميروناتحادحزبوينظرللكفاحتجربتانقامت،افريقيافيالجديدالاستعمارمواجهة.وفي

يحددو."الفردسيويخاصةالعالميالاستممارلأصنيع"انهاعلىستمائرعليهعاتنسدلوالثانية،وءمفيتففملتاحدا!ما.اوركملح

اراضىكلفيالمسلحالكفاحلتدعيم"بانهاالثانيةالجبهةفتحاهدافكنشاسا)ليوبولدفيلالكونجوفيقامتالاولى.يفيدلاالذياللصمت

.،إلكاهيرونللشعبا!حق!يقياًلوطنيالاسعتقلالبتحقيقللتعجيلاللبلاد.الكاميرونفيوالتانية("،اليوم

."العلميةالاشتراكيمةاساسىعلىللبلادالجديدةالحياةوبناءهاموتجوتجربة

فيالممع!ملحالكفاححركة"انعزال"او"تقوكعرايناهافيويصدالكا!تلمئد--ا!كونجوبإريحانبالقولهمنانكتنى،!ل!نكرارتجنبا.

يرةاليمأاسصاب!لرص!هاعدة،الضوءعالميىبرورموميروى.انوطنيسةالحركهب!ينالصراعمح!لمةهو-اليوموحش)ومومبا

الرحالةهذ"دأالاثربقيالتحررحوكهلمسارالمعقد"الوضعيةةقوىبينالصراعثم،جهةمنلعالميةاالاحتكاراتوقوىالكونجولية

!كورلمفهمنهثساكللا!ازوثر!هاعلىووتلمدمة،بعضلىعدالر!،فرل!صت!لمحبمااوصراعات!زهويبن،اخرىجهةمنالبعضب!هااللعالميالاستعمار

....-ةواستنرفتلرواتهونهبهتالوطنياس!تقلالهجوهرالكونجوؤقد.شص
الفكراوبالاتجاه"تممصمينهعلىاصطلحلمااللحركةهدهتبئي

!دظمن"مبحة"مواقفا!خاذالىد!هاهما،"ارميئى.سيءكلالاسعتعماريونجنىبينما،ابنالهمنالآلافوقتلطا؟جة

نجاحا.-الآ!حتى-الكونجوفيالمضادةالثورةحققتلقد
ىا!بالتمائيذ!كفأدى.الوحدةمنظمهوخاصةالافريقيةالمؤسساتعنودلك691عفيقامتاك!بماالمسلحةالوطن!بةالحركةقوىض!

.القارةفيالمسلحالكفاجحركاتبقيةعنعزلهاوالارههـاباللبطشوسائلوأشدلاعنفالاستهمارييناستخدامطريق

نظ1انت!صاراحرازمنبمدتمكنهاورومالحركةهذهضعفةالل!ميلةا!حكومةواستعانة،المسلحةالوطنيةالحركةقواتضد

.القارةالملحالكفاحجرئفيهلمو!طثقلاللهاتحققوتاكت!يكاقهاالاسلحهأحدثعلىالمدربينالبيضبالمرنزقةلتشومبي

الطريق:على..أخطارسصيالصياوالرانالخبرةوقليلةضعي!الوطضء!ثواتصررالعسكرية

يا.وعسكر

لماحرمثلمةلك!اوقدلمحناجلأرلليهالحديتلحدعنهالث،!ببئ"لآلكونجوسب!اهـلملحن!ديم!نعدداًاهدافهتحقيقعلىاللجديدالاستعمارساعدوقد

التنبهافريقيافيالمسلحالكفاخحركاتعلىينبغيعامخطرمنالقض!ة:لتاليةاالسلبميات

..لعلاجهيرلزمماواتخاذل،المسلحةالوطنيةالحركةزعماءبينالشخصميةالخلافات.

حركاتقياداتمحرنىا&!فيىعناصرعلجمةحقيقةاًلىننظرانناالتيالاختلافاتهده.با!ثورةالانتكاسفىهامادوزالعبتوالتيي

تاريحيةلطياتطموضوعيهظاهرةباع"صارها،هذهاهـسلحالكفاحالحرهـ"هذءقيادةعناصرمنكثيرانحرافطاللىواسعامدخلابهانت

فيا!ينلهؤلاءا!!ة،،ءاتالاف!ف!قةولكن.محب!ةذلكبعدلهاسنعرصقضية،وت!افى.الاعراءاتشتىامامصرعىووةؤعها

.!ومول!يادةا!!دةالابخ!ا!لللاوضاعذظرا،اوجنويةاؤريقياحربقياداتأسبابهاح!رلمما-"رارهاواحنمالاتلاهمصتهانظرا

قفسسانهماكما.محتملاخطرا-مثلالحقيمقةهذه،"القبل!اللولاء"..(اليومال!قائمةاله"مأبات

عد-!امام-الكونجوفيحدثكما-الفبلمداتبعضس!طظاهرةلناالصينيالفلألىآثارفيالمسلحةالحركهوجاداتبردية

-.اولديةالاغراءاتمنتوفودون-6591عامسحالالديالترديهذا.اس!وفباتيا

.ال!صاباتحربقي!داتلوحدةالملالمالصحيالجو

األعادكلططنلا*اجمكمالسيا-ةبوباطناعلى،المبفوق!بامكارو!فالممم!يطلي؟بوححةلمب-منمننوى!يقو!بمازعيمالى،اهـللحةالودطزاللحو!ةاً!ارة

-متحضةعاصمةز*ودطماعاولا!تي-المنفىحيأةفيوخماصةوالمالاللحر!كأكالتلقد.الصفولىتجميعءلىقادر،الموقفمتطلبات

-.ة......-...6....-لاخطاء"-متوعب"جديدلومومبا"اىأحاجةالكودجوليةفيالمسلحة
ع!عرطمديهتطلعات!ديهويحلوطهـالجديدهباللحي"للاسهار"ضه"

لعرلحقيقةاستجابةولكنه.للغردعبادةذلكفيوليس،.هسهلوهومبا

والو!ية.ادفكريئمعتقداتهحسابعلىتتمماوعارباعشرو!ة!ار!خيةظرو!ءظلفي"اوروسميالم-!رد"دورةسورةتؤكدموضوعيه

فيهطرالافريقيعا!ثوريالمثقفايما!برعمانه،هناوالمشكلة

فيانهالا،التاريخيهواهميتها!جماهيردورعنقرأه؟ما،(لمناطق3-بةمحددة

بينكبيرافارقايجد،ا!ثوريللعملهالليونن-كاروالاتالعمليمةالميارولذللكيعيولا.اللحر!-لمكثاد.هعلىا!نعئماصرغلبةهـ

من.صةدرجةعلىالجماهيرحبلثالواقعيراهـفيماوينقرأهما!!ا!صابدووهمالاغرالىعدم-مباشرعيرأوءصاشربشكل-

"با!ءات"احماسهبتضخ!وهما.والفكريالسياسياتخلفابعناصر"المثقفينجسكأ""طعيمرومولكن.مهءثاريخيةمرحلة

حزبيةتربيهوتنضجهتصقالهللمماالذيالاحصمالس!ذا5"بتؤقه"و.الادحرالىاحننملاتامامواسعاائلريق،متح،ثوريةطبقية

كلليبررالمبادىءعنقيلويانتهازنج!مسلكعنيسؤماعاللبا،سليمة:المئسيةوالحرب..اهاميرو!

."الاسمتثئائيةوضعيته)او"تفوقمه"لهيسوغهانحرافاحمروحكومةوتولي،.691ر:إيرفيالكاميروناستقلاللرغم

السياسبمالحزبلدوراللقصوىالاهفية،اخرىحرةتبرز،وهنا،اإسن،سيةالسلطة(لكاممروناازادصركةحزبزعيم)اهيذجو

الجماهيرمصاللحعنالملتزمالدفاععلىالقادرالثوريالكادرخلقفي.والاقتصاديالسياسيالأستمعمارنفوذمنبعدلم.تتخلصالبلادانالا

فيالوقوعدون،رهيباتخلفاالاستعماريةالسيطرةعليهافرضتالتيشعباتحساد"حزبقياداتضدالسياسيالانححيالأعمالوبرغم

-"2.بهيؤعنكماوالاركداد..والانحرافالانتهازيةبراثنموميةفيليكسثما589ًعامنيوب؟ومروبينباغتيال-"الكاميرون


