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مـة
ِّ
قد
ُ
امل

فيوالتوسعارلالستعمالجغرافيةالكشوفطريقتبنَّتالتياالوربيةالدولأوائلمنالبرتغالتُعد

قارةمنرقيالشالساحلعلىالُمطل ِّةالدولعلىتُسيطربدتالكشوفاتحركةطريقوعنأفريقيا،قارة

د ةالعتباراتأفريقيا، هاعِّ عنفضالًا,الحالصالرجاءرأساكتشافهابعدالتجارةطرقعلىالسَّيطرةأهمُّ

بر ااآلخرالجانبمعوصلحلقةالمناطقهذهكون .األحمرالبحرعِّ

االستيالءاحبهاصقدأفريقياقارةمنالشرقيالجانبعلىالبُرتغاليةالسَّيطرةأنَّابالذكروالجدير

وهوقروناألربعةعلىتزيدلٌمد ةوالتنكيلالعُنفمنالدولتِّلك اُسك انلقيهوماالبُلدان،تلكُمقدراتعلى

وُهناألولى،االعالميةالحربنهايةبعدسيَّماوالالبرتغالياالستعمارمنالتخلُّصضرورةإلىدعاهمما

ريةالحركاتظهرت ون يلهابالدهتحررأجلمنوناضلتكافحتالتيموزمبيقفيومنهاالوطنيةالتحرُّ

لميالحلطريقعنأكانتسواءاالستقالل، .العسكريالحلطريقعنأوالسَّياسيالس ِّ



يطرة
َّ
االستغالليةوسياستهاموزمبيقعلىالربتغاليةالس

ُهناك اصىاألقوالشرقالهندتجارةأنَّاووجدوا,الهندإلىطريقهمفيوهمالشرقيةإفريقياسواحلإلىالبرتغاليونوصل

وذبحالقتلمليةعفيانتقلواثم,واإلسالميةالعربيةالقواعدبتخريببدأوافقدولذلكوالُمسلِّمينالعربأيديفيُمركَّزةكانت

تثم,األهالي عواحت ى,إليهأيديهمتصلمالكلونهبسلبشكلفيالعمليةاستمرَّ الشرقيلساحلاطولعلىبالسَّيطرةشرَّ

ا,إلفريقية االمركزموزمبيقمنجعلوافإنَّهممنهاالجنوبفيأمَّ مالرئيسِّ .المناطقهذهمعولتجارتهملُسلطتهِّ

لهو،ديكامافاسكوالشهيرالبُرتغاليالُمستكشفأنَّاالتاريخيةالمصادرتذكر وعدَّهام،1497عامموزمبيقأكتشفمنأوَّ

نأُسطوالًاالبرتغاليونأرسلم1506عاموفيالهند،إلكتشافمنفذًا القائدادةقيتحت اإفريقياشرقإلىسفينةأربعينمنمكوَّ

صنًافيهاوبنىسوقطرىجزيرةعلىفأستولىالبوكيرك،الفونسو البحريةللعملياتةوالُممهدالبحريةلعملياتهمقاعدةأصبحثمحِّ

قة، حِّ وبنى,فيهاواستقرَّافاحتلَّها,ميللودادوارتالقائدبقيادةموزمبيقإلىعسكريةحملةالبرتغالأرسلتم1507عامففيالالَّ

.لموزمبيقاالستعماربدايةهذاوكان,الساحلطولعلىالحصونبناءعنفضالًاوكنيسةُمستشفى

,الذهبوجودأماكنالستكشافالداخل،إلىحمالتإرسالفيالبرتغاليونبدأ,الساحلعلىالحصونبعضإقامةوبعد

المواقعأحديقموزمبُعد توبذلك,القارةداخلفيتسيرالتيوالُمسلمينالعربقوافلعلىالقضاءأيًضاتهدفالحركةهذهوكانت

بُعُدوكان,دالهنوصوبالعربيالخليجمدخلعندهرمزوجنوب,إفريقياشرقعلىالبرتغالسيطرةفيهاتنتشرالتيالرئيسية

الُمعينملكالنائبسيطرةتحتالسلطاتهذهيُمارسكانوإن اواسعة،ُسلطاتالبرتغاليالعامالحاكميعطيلشبونةعنموزمبيق

اتموزمبيقفيالعامالقائدلدىوكانت,الهندفي الموقعهذاأصبح،1550عامفيسباستيانحصنبناءوبعد,عسكريةقو 

كنيسةبناءوتمَّا,اإلفريقيةللقارةالشرقيالساحلطولعلىالبرتغاليةالعسكريةالمواقعبقي ةعلىالُمسيطرهوالعسكري

.الحصنهذاداخلوُمستشفى



قِّبلمننهتعيييتمعامحاكمالداخليةموزمبيقشؤونيُديرفكانالبحار،وراءماُمقاطعاتهمإحدىموزمبيقالبرتغاليونعـدَّا

الرايةراضهاأفوقترتفعالتياإلفريقيةاألقاليمفينفسهاهيموزمبيقفيالبرتغالسياسةوكانتلشبونة،فيالبرتغالحكومة

ُهناكسُّك انالجعلحول االسياسةهذهوتتمحور،(وبرنسيبتوميساواألخضر،الرأسُجُزر,البرتغاليةغينياأنغوال،)البرتغالية

دةمجموعة .الرومانيةكيةالكاثوليوهوالواحدوالدين،(البرتغالية)الُمشتركةاللغةبفرضأي,واقتصاديًاوسياسيًاثقافيًاموحَّ

فيزمبيقموفيظهرتالتجارةهذهإنَّاومعالرقيق،تجارةُممارسةهوقسوةوأشدَّهاالبرتغالياالستغاللمظاهرأبرزمنلعلَّا

روقت ا لفترةأستمرتكماأقسىبشكلتُمارسموزمبيقفيكانتلكنَّها,األُخرىالكبيرةالبرتغاليةالُمستعمرةأنكوالإلىبالقياسُمتأخ 

ةالعملمراكزإلىسوقِّهمعندالوحشيةالُمعاملةمناإلفريقيونقاساهُاوماالرقنظامإنَّاإذأطول، عنوةًاواطنيهمممنانتزاعهمبعدبالقو 

ـئاًاصدىأخذتقدالقاسيةالعملظروفمنُمعاناتهمومن والالتجارةهذهمعارضةبُاالدوليةالُمنظَّماتأثرهُاعلىبدأتحت ىالعالمفيسيَـّ

رفيالكبيراألثرالفرنسيةالثورةمبادئعنفضالًاالحريةأنصارمنالُمفكرينآراءانتشرتأن ابعدسيَّما تحريمنحواإلنسانيتجاهاالتطو 

.الرق

البرلمانبدفعجهودهاوتكللتالرقُمكافحةجمعيةتألَّفتعندماوذلك1783عامبريطانيافيالدعوةبدأت,ذلكعلىبناًءا

الدولاتفقت1831عاموفي,1814عامالُمنعقدفينامؤتمرفيالرقمنعقانونأُقـرَّاثم,بريطانيافيالرقإلغاءعلىالبريطاني

استمرتفقد,دوليًاالرقيقتجارةتحريمومع,1865عامأمريكافيوُمنع,القرصنةأعمالمنالرقيقتجارةاعتبارعلىاألوربية

استغاللفيآخروبًاأُسلأتبعتفقدالعامالرأيأمامأحرجتأن اوبعدالدوليةاالتفاقاتتطبيقفيوتلكَّأتالتجارةهذهبُممارسةالبرتغال

الهجرة)أسمتهنظامبأتباعوذلك,اإلفريقيالفرد إلىوإرسالهمالالرجبجمعالبرتغاليةالسُّلطاتتقومالنظامهذاووفق,(الُحرالعُم 

لفرنساكانتوقد,اإلفريقيةالقارةخارجوإلىإفريقياجنوبفيالعملمراكز التأخذالتيالعملمراكزإحدىتُمثـ  موزمبيقمنالعُم 

اللجمعموزمبيقإلىمندوبيهابرسلالبرتغاليةالمناجمشركةبدأت1895عامومنذُا,المزارعفيللعمل بعضيفوصلحت ى,العُم 

العددالفترات الجمعيةبواسطةجمعهمويتم(600,000)منيقربماإلىالعُم  ,العملمراكزإلىبنقلهموتتعه د,الوطنيةالعُم 

.شهًراعشرأثناالعاقدُمد ةوكانت



َمافرتةيفموزمبيقيفالسياسيالوعيبدايات
ن
:(1939ـ1914)احلربيبي

د ةخاللمن,عنهتولَّدتالتيالشعبيةبالُمعارضةماحد اإلىالبرتغاليلالستعمارالخاصالطابعأتَّسم مهامنواملععِّ :أهمُّ

البرتغالفيانتشرالذيالضُّعف•

استبداديًانظاًماتدريجيًاأصبح االذياالستعماريالُحُكمنظامطبيعة•

علىاعتمادمنذلكعلىيترت ببما,البرتغاليالمالرأسنقص•

.االستعمارياالستيعابسياسةوكذلكاإلجباريالعملنظام•

ذاتيستولعشائريةزعامةوذاتُمنظَّمةغيرانتفاضاتعلىاألولىالعالميةالحرباندالعقبلالوطنيالنشاطأقتصر

دمةفيمنهماآلالفوذهبواسعبشكل ابالبيضاألفارقةأخت ل ط االعالميةالحرببدايةوفي,واضحةأهداف فقداألوربية،اتالقو اخِّ

وارإلىالحرباإلفريقيونعاش ا علىالحربأثناءفيةاألفارقوأطَّلع ا,تدريجيًايرقواألوربياإلفريقيالحاجزفأخذ ااألوربيينجِّ

ع اقبلمنيعرفوهالمأفكار ج  ليناألصليةمواطنهمإلىالحربهذهبعدالحياةلهمُكتِّبتالذينور  .جديدةسياسي ةر ابأفكاُمحمَّ

األوربيونوأخذ اإفريقيافيُمستعمراتهاعلىواالستيالءالمانيابهزيمةانتهتالتياألولىالعالميةنهايةالحربوبعد

إلىعمدتلذلكتعمراتهابُمسالبرتغالتمسُّكمنذلكفزاد ابُمستعمراتها،دولةُكلوتشبُّثالجديدة،القارةبتقسيمالنظريعيدون

عتموزمبيقومنهاالُمستعمراتتلكإلىالهجرةزيادة طويرتأجلمنالاألرضمنالمزيدزراعةعلىإليهاالُمهاجرينوشجَّ

موزمبيقفيبالتغلغليرةاألخبدأت,بريطانيالصالحبالديونُمثقلةالبرتغالخروجأنَّاعلىبها،التمسُّكلزيادةبلاقتصاديًاالبالد

والتيالموزمبيقيينمنالمثقَّفةالنُّخبةبدأتفقدالبالدأحوالعليهآلتلماونتيجةًاالبالد،لثروةالبريطانيةالشركاتواستغالل

ًاتملك سَّا عأخذتقوميًاحِّ هاعنالتعبيروحاولتبالتجمُّ رِّ دَّاحملةشنبفبدأت,باالستقاللوالُمطالبةالوطنيةمشاعِّ سياسةضِّ

تهِّاالستعمارياالنظامتشُجبأخذتحت ىبالتصعيدمطالبهاوأخذتالبرتغاليينمعُمتساويةبحقوقُمطالبةالظالمةاالستعمار .برمَّ



Legaاإلفريقيةالرابطةلشبونةالبرتغاليةالعاصمةفيتأسَّست1920عامففي Africa,القِّل ةأولئكلتوحيدكُمحاولة

أجلمنلتعملمأنَّهاإذاإلقليمية،تتجاوزأهدافذاتالبدايةمنذُاوكانتالسياسي،والوعيالوطنياإلحساسذوياألفارقةمن

دَّاالُمستعمراتأبناءبينالوحدةأجلمنالعملهيأهدافًالهاوضعتولكنها,فقطالوطنيةالوحدة تكوينأو,عماراالستقِّوىضِّ

دَّاعريضةافريقيةوحدة منفقدتتأل فكانتنَّهاأإذ,ُضعفًاتُعانيكانتفأنَّهاالساميةأهدافهامعولكن,االستعماريةالقِّوىضِّ

هاأنَّاكما,عضًواعشرينحوالي تشكَّلتأُخرىيماتتنظُهناكأن اعلى,الفعليالعملمسرحعنبعيدةيجعلهالشبونةفيمقرَّ

Gremioاإلفريقيةالنقابة:ومنهاسياسيةأهدافذات Africano,رت,1938عامتشكَّلتوالتي إلىبعدفيماوتطوَّ

Associacaoاالفريقياالتحاد Africano,ناحتشكَّلثُمومن بـــوُعرفالسابقالتنظيمعنأنفصلراديكاليةأكثرجِّ

institreالسودُمنتدى Negro file,ي اثالثوتنظيم Assoeiacdoالموزمبيقيينالُمحايديناتحادُدعِّ D as

Naturais De Mocawbigu,عدبفتحلكن,موزمبيقفيالمولدينالبيضحقوقعنللدفاعأهدافذوالبدايةفيوكان

رقيةمجموعاتإلىأبوابهِّا1950عاموُمنذذلك .أُخرىعِّ

الوحشيةاألعمالاءجر اقاسيةظروفًاعانىالذيشعبهاعلىذلكوأنعكس ابموزمبيق،بالتمسُّكتشبثتالبرتغالأنَّاعلى

الكانإذحكمهم،خاللالبرتغاليونأتَّبعهاالتي حونالعُم  وحت ى،ابلمقدونكامالًايوًماالسُّخرةبأعماليقومونوالفال 

مونالذينالموزمبيقيين مواأفريقياجنوبمناجمفييُعم ِّ هممنُحرِّ ضواأُجورِّ ًاوالقتلانًاأحيوالضربلالعتقالوتعرَّ ،أُخرىأحيانا

أموالمنفيهامالجمعاألصليينالسُّـكانأراضيفياإلقامةالبرتغاليللمستوطنالسماحإلىبالبرتغاليينالحالوصلحت ى

البرتغاليللنظامعينخاضأهلهاأصبحبحيثوالحكمللسيطرةُمستعمراتهمالبرتغاليونأخضعوقد,البُرتغالإلىليعودوُمدَّخرات

13فيعقدهمؤتمرخالل،ساالزارديأنطونيوالبرتغالوزراءرئيسلسانعلىجاءماوهذااستقاللها،مسألةوتركوا

لإنَّنا...للدولةالوحيدةالسُّلطةتحتهيوموزمبيقأنغوالان":قائالًا1933حزيران لإنَّنا...اسي ةسيقوي ةوحدةنُشك ِّ نُشك ِّ

ًا .مشتركعملوميدانالوحدةضمنتنوعا



:(1962ـــ1951)(فرمييليو)املوزمبيقيالتحريرجبهةونشوءالوطنيةاحلركة
ممالطاقاتلحشدحافًزاالوطنيعملهامنجعلتالتيالوطنيةالزعاماتمنعددموزمبيقفيظهر فالهدوتحقيقوالهِّ

المدارسفيتعلمالذيموزمبيق،فيالوطنيةالقياداتأحد،Mondlan،موندالنادواردالزعاماتهذهومن,المنشود

ه،قيةالموزمبيالوطنيةالحركةفيالكبيراألثرألفكارهوكانت،العنصريالتمييزوعارض،موزنبيقجنوبالتبشيرية نقدهووجَّ

بالشبابعلىتأثيرذافكان,البرتغالياالستعمارإلى جبهةفياءأعضبعدفيمامنهمعددأصبححتى،الثانويةالمدارسوطال 

ر اأفكار،منموندالنيحملهمابخطورةموزمبيقفياالستعماريالنظامشعروعندما،موزمبيقتحرير البرتغالىإلإرسالهِّاقرَّ

ة ُمد ةناءوأث،موزمبيقفيظهرتالتيالوطنيةالحركاتعنبعيًدايكونأن اأرادوااألمرحقيقةفيلكن،تعليمهإكمالبحج 

على،نيتوستينووأوغكابرال،امليكارمنهماألفريقيةللدولقياداتبعدفيماأصبحواالذيناألفارقةالطُّالبمنبعددألتقىتعليمه

ي ةالشُّرطةطريقعنبُمراقبتهِّابدأتالبرتغاليةالحكومةأنَّا دةاتالواليإلىالهربمنموندالنفأستطاع,السَّر  تعليمهليُكملالُمتحِّ

يًساأبوهكان،انغوالعاصمةلوانداقرب,yangoينغوامقاطعةفي1922عامولد:نيتوأوغستينو(1(ُهناك االعالي هُاوأم اقس ِّ

سة ترأس،البرتغاليينقبلمن1956عامأُعتقل،السياسةفيعمل،البرتغالفيقلمريةجامعةالطبكليةفيدرس،ُمدر ِّ

.1975الثانيتشرينفيانغوالاستقاللمعللبالدرئيًساأصبح،لواندافي1956عامانغواللتحريرالشعبيةالحركة

ىوكانتللبُرتغالتابعةواليةموزمبيقأصبحت,1951عاموفي أرادتو,الموزمبيقيةالبحاروراءماُمقاطعةتُسم 

ًاحكًماالُمستعمرةلهذهأنَّاللعالمتظهرأن اهذاعملهامنالبُرتغال الحركةمونعلىعونخيركانتالسيطرةهذهلكن،ذاتي ا

،دلجادورأسمنطقةعندالشماليةالمناطقفيلموزمبيقالوطنيةالحركةبوادرظهرتإذموزمبيقداخلوتعاُظمهاالوطنية

الحاكميدعلىةالعاملاأليديوتصديراإلجباريوالعمل,اإلنسانيةغيرللُمعاملةيتعر ضموزمبيقفياالفريقيالشعببدأعندما

ةاآلالفمئاتترسلالبرتغاليةالحكومةكانتإذ،والموانئالمزارععمالالحركةهذهوتبن ى،البُرتغالي موزمبيقاليأهمنبالقو 

ضموفيوروديسيا،إفريقياجنوبمناجمفيللعمل راتتِّلكخِّ حزب)هييقموزمبخارجأحزابثالثةالوطنيونشكَّلًاالتطو 

.(الُمستقلةلموزمبيقاالفريقياالتحادحزباالفريقي،الوطنيموزمبيقأتحادحزبلموزمبيق،الوطنياالتحاد



جبهةعليهاأُطلِّق اواحدة،جبهةفيالثالثةاألحزابهذهأتَّحدت،البرتغاليللُمستعمروالتصديالعملتوحيدسبيلوفي

front(فريميليو)F.R.E.L.I.M.Oالموزمبيقيالتحرير deliratacao de mozambique,بعدذلكإعالنُاوتم

نًامالذًاكانتإذ،1962ُحزيرانمنوالعشرينالخامسفيتانزانياعاصمةالسَّالمدارفيُعقِّدتالتياالجتماعات للقِّوىآمِّ

لتالتيالجبهةهذه,موزمبيقفيالوطنية لتألنَّهاساالزارالبرتغاليالحاكمأزعجتقدُشك ِّ الموزمبيقيعبالشتهيئةعلىعمِّ

.لهارئيًساموندالنالجبهةانتخبتوقد,االستقالللتحقيق

هيالمؤتمرناقشهاالتيالنقاطأبرزوكانت,1962أيلولمناألول افياألولمؤتمرهاالجبهةوعقدت

ةتشكيلضرورة• ي ةسياسي ةقو  لالشعبلتهيئةسر  .القُطرتحريرفيالواجبلتحمُّ

يعسكريبرنامجوضع• .سر 

نللعملبرنامجووضع,األجنبيةللكوادرثقافيبرنامجإقامة• يليمايتضم 

.للجبهةالتنظيميالهيكلوتقويةتطوير❖

.الموزمبيقيينوحدةتعزيز❖

.الكوادروتدريبالجبهةفيُعضوأيكفاءةرفع❖

.االستقاللعلىبالحصولاإلسراع❖

رتعزيز❖ .للمرأةوالثقافياالجتماعيالتطو 

الُمنظَّماتتشكيل❖ .النساء,الشباب,الطلبة,العُم 

ري ةالُمنظَّماتمعالتعاون❖ ري ةوالحركاتري ةالتحرُّااإلفريقيةالُمنظَّماتومعاألُخرىالبرتغاليةالُمستعمراتفيالتحرُّ فيالتحرُّ

.العالم

ب ةالشعوبُكلومناإلفريقيةالدولمنوالُدبلوماسي ةالمالي ةالُمساعداتتدبير❖ .للسالمالُمحِّ

ب اوقد .تنزانيافيلهااكزمرتُقيمالجبهةأخذتثُمبالجزائرتدريبمراكزفيالعصاباتحربعلىفريميليوجبهةأعضاءتدرَّ



(َ:1971ََــــ1964َ)َإعالنَقيامَالثورةَيفَموزمبيقَ
دَّاعسكريةبأعمالللقيام,األولمؤتمرهاأعقابفي(فريميليو)التحريرجبهةاستعد ت فبدأت,رتغاليةالبالسُّلطاتضِّ

عبابوفتحكوادرهابتدريب نداءبعدالثورةانطلقت1964أيلول25وفيُمحاربًا،(250)لنحوالتحريرجيشوصلحت ىالتطو 

ههُا لوكان,موندالنوجَّ فاحأمتدَّانفسهالعاممنالثانيتشرين25وفي,يلمادوكابودمنطقةفيللجبهةُهجومأوَّ قمناطإلىالكِّ

قةأماكناستهدفتالتيالضرباتوهذه،(البالدوسط)وثينيوزامبيريتياسا منقطعاتهموزيعتعلىالبرتغاليينأجبرتُمتفر ِّ

اتعددوكان,جديد كفييالبرتغالييننظرفييُعدلمالعددهذاأنَّاويبدوفرًدا،(35,000)حينئذموزمبيقفيالبرتغاليةالقو 

اتهامنتزيدأخذتولهذا جديًداقانونًاالبرتغاليةالحكومةأصدرتثُمُجندي،(70,000)حوالي1967عامبلغتحت ىقو 

.سنواتأربعإلىثالثلُمد ةالخدمةوتحديدسنة(18)سنفيهممنشمل1967عامُمنتصففياإللزامي ةللخدمة

التموزمبيقتحريرجبهةواجهت د ةُمشكِّ دَّاثورتهاأثناءعِّ تهذهمنالبرتغاليالُمستعمرضِّ يكنلمإذ,التموينالُمشكالِّ

مواصلةفييةالثورالجبهةإلعاقةالطائراتالبرتغاليونأستعملحت ى،البرتغاليينلدىموجودمابقدرتموينالثوري ةللقوى

فرادهاالمؤنوتأميننشاطها عننشاطهالةمواصمنتمكَّنتالثوريةالجبهةلكنالطُّرقات،بحفرالبرتغاليونالجنودقامإذ،ألِّ

لة،الطرقعلىالنقلوسائلاستعمالإمكانيةلِّعدمباليدُمعدَّاتُهاحملطريق حينلىعبظاللهاألقتهذهالتموينُمشكِّ لمإذ،الفال 

البرتغاليينحوزةبكانتالتيالتجاري ةالمحالأغلبألنَّاوغيرهاوالملبوساتكالقمحاالحتياجاتبعضعلىالحصولمنيتمكَّنوا

حالةلخلقيقموزمبفيونزاعصراعمناطقخلقأُسلوبالبرتغاليوناتبعهاالتياألُخرىاألساليبومن,هؤالءبوجهأُغلِّقتقد

فيالوطنيونعليهسيطرالذيتبتإقليمفيكابوراباسا،سدمشروعظهر1969عامففي،الوطنيينبيناالستقرارعدممن

نسمةليونمالستيطانتكفيالتيالزراعيةاألراضيإرواءعنفضالًاالكهربائيةالطاقةينظمكانالذيالمشروعوهو،موزمبيق

راعمنطقةليكونالبرتغاليونلهُاخطَّط االمشروعهذا،البرتغاليينالمستوطنينمن .الموزمبيقيينارالثو اوبينبينُهمصِّ

هكونهموندالنعلىللقضاءالسُّبُلشت ىإيجادمنالبرتغالحاولتفقد,لذلكواستكماالًا ,الوطنيةللجبهةروالُمفك ِّاالموج 

معللتضاُمنالدوليوالمؤتمر,1969الثانيكانون20ــ17للُمد ةالخرطومفيُعقِّد االذيالمؤتمرإلىذهابهفُرصةفاستغل ت

تمكنبتانزانيامروًراموزمبيقإلىعودتهِّاوفور،1969الثانيكانون28ـــ25للُمد ةالقاهرةفيُعقِّد االذياإلفريقيةالشعوب

.1969ُشباطمنالثالثفيتانزانيا،عاصمةالسَّالمدارفيموندالناغتيالمنالبرتغاليون



هاوعلىالوطنية،الجبهةداخلإرباًكاحدوثإلىأد ىالحادثهذا تحريرهةلجبرئيًساساموراميشيلاختيارتمَّاأثرِّ

باسمناطقةمجل ةإطالقوتمَّا,السياسياللجنةعملبتنسيقوبدءا,للرئيسنائبًاسانتوسدوسومارسيلينو,موزمبيق

فتاللجنة .(الموزمبيقيةالثورة)باسمُعرِّ

Yorabaسيمانجويورباوهوجديدةشخصي ةظهوربعدسيَّماوالاللجنةداخلتظهراالنشقاقاتبوادربدأت

Semangoحتذلكوبعد,الوطنيةاللجنةأعضاءطالتالتياالغتياالتظاهرةعلىالقضاءإلىدعاالذي صرَّ

للشؤوناسكرتيرًايشتغلكانوالذي،االنقالبهذاُمديرموروباموجيلقِّبلمنانقالببوقوعالبرتغاليةالسُّلطات

علىالقبضاءإلقتمَّاإذالنجاحلهيُكتبلماالنقالبولكنموندالنإلىالُمقربينوأحدفريمليموتحريرلجبهةالخارجية

فيظهراتاالنشقاقلحالةواستمراًرا,البرتغاليينلحسابوالعملعليهاعلىبالتآمراتهامهبعدالجبهةقِّبلمنموجيل

يظهرلملكن,نياتكايهنريكبرئاسة,Molimo(موليمو)موزمبيقتحريرجبهةهوآخرتنظيم1970عاممنتصف

دالتنظيمهذاشيءأي فريمليوجبهةداخلانشقاقحصل1971ُحزيرانوفي,السَّياسي ةالساحةعلىوجودهِّاعلىيؤك ِّ

وذلكيُذكرنشاطأييمالتنظلهذايكتُبلمأنَّهُاغير,أمبوليمارسليوبرئاسة،(فيومو)المتحدةموزمبيقجبهةعليهأُطلِّق ا

ياسةُشرطةلتسلُّل ي ةواألمنالس ِّ ر  .التنظيمذلكإلىاألمريكيةالمركزي ةالُمخابراتووكالةالبرتغاليةالس ِّ

عامCoremo(كوريمو)الموزمبيقيةالثوريةاللجنةباسمعرفتموزنبيقفيأُخرىحركةظهرتذلكعنفضالًا

تمكنتوكابوراباساسدمشروعقرببرتغاليةمستوطنةعلىهجوًماشن تإذالمذكورالعامأوائلنشاطهاوبدأت،1971

.الحركةلهذهِّاُمسلَّحنشاطأييتكررلم1971عامبانتهاءلكنمنهم،ستًةقُرابةوأسرالبرتغاليينمنعددقتلمن



: 1974إعالنااالستقاللاوقيامادولةاموزمبيقا

الحركاتمعقفياألساليبأبشعأتَّبع االذيالبرتغالياالستعمارشراسةمعهازادتفقدالشعبيةالتحريرحربتصاعدمع

وتول ى،1969شباطمنالثالثفيتنزانيافيموندالنالموزمبيقيةالتحريرجبهةرئيساغتيالفينجحتأن ابعدسيَّماال,التحررية

:وهيلجبهةالقيتهالذيالعالميالدعمعنفضالًا,التحرريةللجبهةأنصاركسبفياألخيرنجحإذسامورا،ميشيلبعدهمنالقيادة

.اإلفريقيةالوحدةُمنظَّمةبواسطةالُمستقِّل ةاإلفريقيةالدولمنوعسكريةسياسيةُمساعدات❖

.(يسياإندونالهند،,الشعبيةالصين,السوفيتياالتحاد)االشتراكيةوالدولاآلسيويةالدولمنوعسكريةماليةُمساعدات❖

.العربيةاألقطارمنمساعدات❖

المتحدة،والياتالأوالغربيةأورباقِّبلمنسواءدعممنالبرتغالتاُلقيهمامعتتالءمتكنلمالُمساعداتتِّلك احجمإنَّاعلى

بأبشع1972عامفيقيامهاومنهاموزمبيق،تجاهالتعسُّفي ةسياستهافيالسبعينياتبدايةوحت ىالبرتغالاستمرتفقدولذلك

م اإذديربياجاقريةمذبحةوهيالموزمبيقيالشعبتجاهعملية هذهُسك انجميعل اقُتِّاوقد,الوطنيةالُمقاومةمعبالتعاطفأهلُهاأُتُّهِّ

رإزاء،القرية الشعبيةحربهالتواصالتيالموزمبيقيةالتحريرجبهةحول االموزمبيقيالشعبألتفَّا,البرتغاليةالقمعأساليبتطو 

فالعالميالتأييدتصاعدفقدوالعالمياإلفريقيالثوريالمدتصاعدومع,جسيمةخسائرالبرتغاليينوكبَّدت فيموزمبيقشعباحلكِّ

طفيهزاد االذيالوقتنفس اتوعلىهنفسالبرتغاليالشعبعلىذلكأنع ك س اوقد,البرتغالعلىالعالميالعامالرأيسخ  القو 

15)سبينوالأنطونيوالُحكموتول ى،(1974نيسان25)فيالبرتغاليبالُحُكمأطاحتانقالبيةبحركةذلكوتبلورالبرتغاليةالُمسلَّحة

طرةالسيعلىاإلبقاءُمحاولةًاالُمستعمراتمعالتسويةمشاريعبطرححكومتهِّاوبدأت,(1974الثانيكانون30ـــ1974آيار

ي ةمنشيءمعاالستعمارية تالوسطيةلحلولارفضتسانتوسمارسيلينونائبهالِّسانوعلىالتحريرجبهةإالَّا,الشكلي ةالُحر  وأصرَّ

,1974أيلولفيانتقاليةحكومةتشكيلذلكنتيجةمنفكانمعها،ُمفاوضاتفيالدخولعلىالبرتغالوأجبرتالتاماالستقاللعلى

Gwakemميشانوجواكيمترأسها Meshyano,البرتغاليةةوالحكومفريميليوجبهةاتَّفقتذلكعنفضالًافريميليو،جبهةُممثل

لساموراميشيلأصبحذلكإثروعلىموزمبيق،استقاللإعالنليتم(1975أيلول25)يومتحديدعلىالمؤقتة رئيسأو 

.لهنائبًاسانتوسمارسيلينووأصبحموزمبيقلجمهورية
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