
انغوالالسياسية في التطورات 

1975حتى االستقالل

وبجنافريقياتاريخ:مادةحديثتاريخدكتوراهمحاضرة
والمعاصرالحديثلصحراءا

االستاذة الدكتورة عفراء عطا عبد الكريم-:استاذة المادة



سيطرةالمدفيسببا  الجغرافيةاالستكشافاتحركةكانت-:انغوالاستعمار
خضعتالتيالبلدانتلكاحدانغوالوتعداالفريقية،البلدانعلىاالستعمارية

الىتكشافيةاسبعثةالبرتغالارسلتالزمن،منطويال  ردحا  االستعماريةللسيطرة
تقيمكانتوبقربهالكونغونهرالى1483عاموصلتوقد1482عامافريقيا
فرضتكانتواسعةمملكةفيالمحلية،باللغاتالصيدوتعنيالكونغومملكة

بائلقانشأتهاالتيندنغومملكةتقعجنوبهاوالىانغوالشمالعلىسيطرتها
.الحاليةانغوالتمثلوهيعشر،الخامسالقرنفيالكيمبوندو

وارسلت1520عاموفيالكونغو،مملكةمعصداقةعالقاتالبرتغالاقامت
الرقيقتجارةلمراكزوقامتالمسيحية،الديانةلنشرتبشيريةبعثاتعدةالبرتغال

واقامت1564عامندنغومملكةسواحلالىالوصولمنالبرتغالوتمكنتفيها،
ذلكتغلتاسوقداالقتصادياالزدهارلتحقيقالبرتغالمعتجاريةعالقاتاالخيرة



العالقاتتواستمرالرقيق،تجارةمنواالستفادةالمسيحية،نشرلمحاولةالبرتغال
نمالبرتغاليينندنغومملكةمنعتذلكبعداذ،1575عامحتىبينهمااالقتصادية

يالقمشروعةغيربطريقةالدخولالمبشرينمنعددحاولوعندمااليهاالدخول
فيهبينةالبرتغاليالحكومةالىرسالةاحدهمفكتبالسجن،واودعواعليهمالقبض
دهبعموقعهاأهميةبينكماالملح،ومناجموالنحاس،الفضةلوجودانغوالأهمية
رأسعبراليهاالوصولمتاعبالبرتغاليجنبمماموزمبيق،الىسهالممر

خضاعإلمقاتلستمائةمنحملةالبرتغالارسلتذلكعلىوبناءالصالحالرجاء
بعد1575عامفيالساحليةالمناطقعلىالسيطرةمنالحملةوتمكنتندنغو
مركزا  هاواستخدمتنفسه،العامفيلواندامدينةالبرتغالوانشأتندنغومعمعارك
عالناقبلالنغوالالبرتغالياالحتاللمراحلتقسيمويمكنالرقيق،لتجارة

-:هيمراحلثالثالى1876عامبروكسلمؤتمرفيعليهاالسيادةالبرتغال



التوسعالبرتغالحاولتاثناءهافي1603-1575المدةبينما-:االولىالمرحلة
توغلالاجلمنجهودهاوكثفتالرقيق،وتجارةالفضةعلىللحصولالداخلفي

تمكنت1578عامففيشرسة،بمقاومةالمحاوالتتلكجوبهتوقدانغوال،داخل
اسرتوالساحلية،المناطقفيالبرتغاليةالقواتعلىالحصارفرضمنندنغو
عززتبرتغالالاناالالبرتغاليين،التجارمنعددوقتلتبرتغاليا ،مقاتالثمانين
معالتحالفوحاولوااالنسحابمنندنغومقاتلواواضطر،ندنغولمواجهةقواتها
البرتغالنتتمكتحالفأيحصولوقبلالبرتغال،ضدالمجاورةاالفريقيةالقبائل
ملكةممعالتجاريةعالقاتهاعززتكماالساحليةالمناطقعلىسيطرتهاإعادةمن

التحالف،عرىفككواسعنطاقعلىالرقيقتجارةممارسةاناالالكونغو
والحاقالكونغومملكةمعتحالفإقامت1590عامندنغومملكةواستطاعت

علىعملةالبرتغالاناال،1594-1590المدةاثناءفيبالبرتغالكبيرةخسائر
مملكةابحسعلىالتوسععلىالكونغومملكةوحثالمملكتينبينالفتنةاثارت
ندنغو



ندنغومملكةداخلفيالتوغلمنالبرتغالتمكنت1603عاموفي
فماها،أراضيمنكبيرجزءعلىسيطرتهاوفرضتملكهاقتلتانبعدواسقاطها

فيسعللتوندنغوومملكةالكونغومملكةبينالتنافساستغاللالعهدهذايميز
.ارضهما

هجماتالبرتغالشنتاثناءهافي1641-1603المدةبينما-:الثانيةالمرحلة
.لقوةاواستخدامالشراء،طريقعنالرقيقتجارةومارستالبالدداخلفيقوية
منكبيرجزءعلىسيطرتهاالبرتغالبسطت1620عامحتىاستمرجهدوبعد

منكبيرةاعدادشحنوتملواندا،علىسيطرتهاوعززتانغوال،اراضي
البرتغالخضعتانبعدالالتينيةامريكاوعمومالبرازيلالىكرقيقاالنغوليين

تجاركاناذالزراعية،الحقولفيالستخدامهم،(1640-1580)اسبانيالمملكة
.«والانغبدونللسكروجودوالسكربدونللبرازيلوجودال»يرددونالرقيق



جنوبلالساحعلىتقعالتيبنجويالاراضيعلىسيطرتهافرضمعذلكوتزامن
االمعدنيةوالالزراعيةثرواتهاواستغلتفيها،الرقيقلتجارةمركزوفتحتلواندا،

1637معاالهولنديينظهوربسببلمخطرتعرضانغوالفيالبرتغاليالوجودان
معراعصفيودخلواوانغوالالكونغو،فيتجاريةمراكزعنللبحثاندفعواالذين

لتبدأ1641عاموبنجوياللونداعلىهولندابسيطرةالمرحلةهذهوانتهتالبرتغال
.الثالثةالمرحلة

ىعلسيطرتهاتثبيتعلىالبرتغالركزت1683-1641بينما-:الثالثةالمرحلة
ليين،المحواالمراءاالوربيين،منمنافسيهاومقاومةعليها،استولتالتيالمناطق

منولنداهتمكنتانبعدالقوةباستخداماالاهدافهاتحققيمكنهاالبأنهاادركتفقد
المستوطنينوفر،1641منهماالبرتغاليينوطردتوبنجوياللواندا،علىاالستيالء
.هولندامعصراعهافيالبرتغالواستمرتالساحليةالمدنمنالبرتغاليين



منالرغموعلى،1648عاموبنجوياللواندااستعادةمنالبرتغالتمكنت
االال،انغومنواسعةوأجزاء،بنجويالولوانداعلىسيطرتهاالبرتغالاستعادة

حيثوبيةالجنالمناطقالسيماتام،بشكلعملياسيطرتهافرضمنتتمكنلمانها
فرضتعندما1683عامحتىاستمرتالقبائللدنمنشديدةبمقاومةجوبهت
-1683المدةاثناءفيحاولتالبالد،منواسعةأجزاءعلىسيطرتهاالبرتغال
يها،الالمستوطنينهجرةوشجعتانغوال،فينفوذهامناطقعلىالحفاظ1884
الكنائس،وقامتالسكانبينالكاثوليكيةلنشرالتبشيريةالبعثاتشجعتكما

لتحاوكماوابرشيةكنيسة،وعشرينخمسةلواندافياصبح1716عاموبحلول
قبائلبينرقةالفوبثالمسيحية،نشرطريقعناالفريقيةالمعتقداتمحوالبرتغال
.اضعافهااجلمنالقبليةالنزاعاتواثارتانغوال،



-:1876معاالحمايةالبرتغالواعالنانغوالاستغاللفيالتبشيريةالبعثاتدور-

تتهاطليطانياوبراالمريكيةالمتحدةللوالياتالتابعةالتبشيريةالبعثاتاخذت
علىساعدومما،البروتستانتيةلنشرجهودابذلواحيث1800   عاممنبدأانغوالعلى
تجارةلىعالبرتغاليينركزكماالسكان،بينوالتخلفالفقر،حالةالمسيحيةنشر

،الرقيقعددارباعثالثةفيانغوالأسهمت1836-1684المدةاثناءففيالرقيق،
وقدأخرىلدولاالخروالقسمالبرازيل،الىالرقيقمن(%50)منهايصدروكان
اناال،(السوداءاالم)اسمعملياانغوالمنالرقيقاستوردتالتيالدولاطلقت

مستمروبضغطالرقيقتجارةإللغاءاالوربيةالدولمنلضغوطتعرضتالبرتغال
وملكعبيدالرقيقمنكبيرعددابقىانهاال،1858عامالرقحضرتمبريطانيامن

حمايتهاالبرتغالفرضت1876عامعقدالذيبروكسلمؤتمروخاللألسيادهم
علىيةاالستعمارسياستهابسطتوبذلكبلجيكيارغممعارضةانغوالعلىرسميا
فقدمة،المقاومنتخلولمانهااال،النغوالالبرتغالاستغاللمنالرغموعلىالمنطقة
.املةالكالسيطرةوفرضالتوغل،منالبرتغالومنعتالقبلية،المقاومةاستمرت



-:انغوالعلى1885-1884برلينمؤتمرانعكاسات-

قيامعدبالسيماواستعمارهاافريقياعلىللسيطرةالكبرىالدولاندفعت
ادالموعلىوالحصولجديدةأسواقعنالبحثدافعهاوكانالصناعية،الثورة
جيكاوبلوألمانيا،وفرنسا،ايطاليابريطانيا،منكللدىذلكبرزاذاالولية،
بينها،فيمااتالخالفوتصاعدتالبرتغال،بمصالحواصطدمتافريقيا،فيللتوسع
الدولبينالخالفاتتلكلتسويةبرلينمؤتمرعقدالىالمانيادعتذلكوامام

1884عامالثانيتشرينمنعشرالخامسفيبرلينمؤتمرعقداالستعمارية
فياعمالهوانتهتاعالهالمذكورةالدولاهمهادولةعشراربعةمندوبووحضره
القارةقسمتمقرراتعدةبصدور1885عامشباطمنوالعشرينالسادس
ونغوالكحوضفيالتجارةحريةبينهامنكاناالوربية،الدولبيناالفريقية
غاليةالبرتبالسيطرةواالعترافالرقيقتجارةالغاءعلىوالتأكيدوالنيجر،



الخالفانهاءعنفضالاالن،المعروفةالسياسيةبحدودهاانغوالعلىالبرتغالية
المؤتمراثناءوفيوانغوالالكونغوبينالمشتركةحدودحولوالبرتغالبلجيكابين

والمبشرينرالتجااحتراماالخيرةفيهاقرتوالبرتغالبريطانيابينتقاربحصل
وتسويةوالانغداخلوفيالكونغونهرحوضفيبأعمالهمالقياماثناءالبريطانيين

يطانيابراعترافمعوموزمبيقسويزيالندبينالمشتركةالحدودعلىالمشاكل
فتحترلينبمؤتمرمقرراتانوانغوال،الموزمبيقفيالتاريخيةالبرتغالبحقوق
واندفعتة،االفريقيالقارةعلىالسيطرةاجلمنللتكالباالوربيةالدولامامالباب

ثناءافيجنوبهاالىشمالهامنانغوالعلىالكاملةسيطرتهالفرضالبرتغال
سيطرتهابسطاكمالمنالبرتغالتمكنت،1888و،1886و،1885السنوات

فرضت1890عاموفيالوسطى،المناطقوبعضالشماليةالمناطقعلى
بسببنوبالجفيالتوغلمنتتمكنلملوانداشرقتقعالتي،بييعلىسيطرتها
،1907امعاخضعالذيالدمبوسإقليمفيالساكنةالقبائلالسيماالقبائل،مقاومة

لسيطرةلبكاملهاانغوالاخضاعمنالبرتغالتتمكنولمالقبائلمقاومةواستمرت
.1920عامفياالالتامة



-:انغوالفيالبرتغاليةاالدارةنظام-

كالملوبسلطةتعترفالبرتغالكانت1820عاموحتىانغوالاكتشافمنذ
رتغال،البلملكاسمياالخضوعشرطتحتولكنالقبائل،ورؤساءاإلفريقيين
بعدو.مدروساإداريانظاماتطبقلمكانتوٕانأراضيهامنجزءاانغوالوتعتبر
عنصرية،قوانينعدةاصدرت،1910عامالبرتغالفيالجمهوريالنظاماعالن
مناطقفيطبقتانهااالالمدنية،االدارةتحتانغوالوضعت1913عامففي

العسكريكمالحتحتبقيتاالفارقةيسكنهاالتيالمناطقاماالبيض،المستوطنين
تعيينااختصاصهكانالتيالمستعمراتلوزارةتابعةانغوالوأصبحتالمباشر
وحق،االمتيازاتومنحالقروض،وعقداالجنبية،الدولمعواالتفاقالعام،الحاكم
عاميوفاالخرى،البرتغاليةوالمستعمرات،بانغوالالخاصةالقراراتتشريع
عامالالحاكممنصبواستبدلالبرتغالياالنتدابتحتانغوالوضعت1921
عدةتاتخذلشبونةفياالقتصاديالركودوبسبب،الساميالمندوببمنصب



رضفمنها،العجزاالقتصاديوتغطيةانغوال،علىسيطرتهالفرضتدابير
لوفصاالجباري،القسريالعملوممارسةالزراعية،المنتجاتعلىالضرائب
عسكريالبانققياموعقبالبالد،استغالللتسهيلالريفيةعنالحضريةالمراكز

وزراءللرئيسا  ساالزارواصبحالعسكرالحكمفيهتسنم1926عامالبرتغالفي
1930ملعاالمستعمراتقانونمنهاتعسفية،قوانينعدةاصدرتللماليةووزيرا
انغوالةإداروأصبحتالسامي،للمندوبالذاتيالحكمصالحياتالغاءتموبموجبه
عامتعديلدراصواقتصاديا ،واداريا  سياسيا  عليهاالسيطرةتشديدبهدفمباشرة،
تلكنصت1945و1935عاميتعديلينبهوالحق1930قانونعلى1933

مستعمراتالاقتصادوتأميمالدولة،يدفيوتجميعهااإلدارةتوحيدعلىالتعديالت
عناللالنفصيدعونفاخذواامالكهملتأميمالمالكالمستوطنينحفيظةاثارمما

تقوملمستعمراتافياإلداريينمهمةأنعلىالقوانينونصتفشيئا ،شيئا  البرتغال
.هامستعمراتعلىالفعليةسيادتهافرضفيالبرتغالمساعدةاساسعلى

المستعمراتعلىواطلق،1951البرتغالالدستورفيالقوانينتلكادمجت



وقدغالية،البرتبالدولةمباشرةالحاقهاوتمالبحار،وراءماأقاليماسمالبرتغالية
منيتجزأالجزءالبحاروراءماأقاليمان)الدستورمن135المادةنصت

باشرةملشبونةلحكومةتابعةسياسيةوحدةانغوالأصبحتوبذلك(البرتغال
اتالسلطاناالالقانوناماموالبرتغاليينانغوالمواطنيبينالمساواةووجب

طبقاانغوالوأصبحت.العنصريالتمييزأساسعلىانغوالحكمتالبرتغالية
فيالوزراءمجلسيعينهبرتغاليعامحاكمبواسطةتحكم1951عاملدستور
-:يعيالتشروالمجلسالحكومةمجلسهمااستشاريانمجلسانويساعدهالبرتغال

:-
سنواتثالثلمدةيعينالعامالحاكمفإنالبرتغاليالنظامحسب:العامالحاكم.1

فهو،يةوالعسكرالمدنيةالسلطاتكافةله،اإلداريةالحقيقيةالسلطةصاحبوهو
نعالمسؤولويعتبر،مدنيةالمستعمراتهذهإدارةجعلتحيثالحكومة،يرأس
.هاجمعوينظمالضرائبيلغيأنوله،والتعليماألمنعلىواإلشرافالمالية



.العامالحاكمقبلمنمعينينأعضاءثمانيةمنيتألف:الحكومةمجلس.2
معينينءأعضاثمانيةمنهمعضواوعشرينستةمنيتكون:التشريعيالمجلس.3
الذينراداألفعلىاالنتخابحقواقتصر،منتخبينوالباقيالعامالحاكمقبلمن

.خاباتاالنتفياإلفريقيينمعظمحقسقطهذاوعلىمباشرة،ضرائبيدفعون
مهوريةالجوسلطةالبرتغاليةاألمةسيادةيمثلون-:(االقاليم)المديرياتحكام.4

حصيلوتالقضاءعلىويشرفونالقانونمدعيفهم،البرتغاليةالحضارةونظام
،تكوانانورلواندا،كونغو،،كابنرا-:فهي(اإلقليم)المديرياتاماالضرائب،
.هويال،موساميداس،موكسيكو،كوبانجوكواندابييه،هيامبو،بنجويال،كواناسل
.القرىوشيوخوالمستشارونواألدالءالمترجموننجدسبقماعنفضال  
وراءامبمديرياتخاصدستوريقانونالبرتغالأصدرتالستيناتأوائلفي

الحكومةالىاضافوقد،1963تموزمنوالعشرينالرابعفيوذلكالبحار
-:السابقة



اكمالحيعينهماإلقليميناألعضاءمنعددمنتتألف-:محليةإقليميةمجالس-أ
.عامسكرتيرالمجلسويرأس

اكمالحبمساعدةتقومواجتماعيةاقتصاديةمجالسهي-:المتخصصةالمجالس-ب
.واالجتماعيةاالقتصاديةبالشؤونيختصفيما

التنظيميبالقانونخاص1972تموزفيجديددستوريتعديلاجراءتم
تعرفاليماألقتلكفأصبحت،إفريقيافيالبرتغاليةاألقاليمتنظيميحكمالذي

آخرديلتععليهادخلثم،المحليةللهيئاتأوسعسلطاتالقانونوأعطىبالواليات
يةجمعالقانونلهذاطبقاانغواللمستعمرةأصبحاالساسهذاوعلى1973عامفي

طبقاعضوا(21)ويختارعضوا ،(32)ينتخبعضو،(53)منمكونةتشريعية
ظلوفيليةالبرتغااللغةمعرفةشرطللناخبيتوفرأنيجبوالعرقية،النتماءاتهم

ظلتوالعام،الحاكمفيممثلةلشبونةمنتحكمظلتانغوالفإنالتشريعاتهذه
.1974عامحتىاالفارقةمشاركةدونمنالبرتغاليالبرلمانفيعنهانواباترسل



-:التحرريوالفكرالقوميالوعيبروزوراءكانتالتيالداخليةالعوامل•

-:السياسيالوعيظهورمقومات-اوال  •

،لسياسيةابحقوقهماألنغوليينالوطنيينتبصيرعلىالسياسيةالمنظماتعملت•
Africanaاإلفريقيةالعصبةمنظمةوكانتالبرتغالي،االستعمارمساوئوكشف
Liga1929عامفيوتأسسالمنظمات،تلكأول1923عاملشبونةفيتكونتالتي
Africanoاإلفريقيالنادي Grémioاسمبعدفيماعليهأطلقالذيلوندافي
الشعوروجدفقدهذاوعلى،ANANGOALAانغواللشعباإلقليميةالجمعية
منظمةتوطالبالبرتغاليةالتصرفاتعلىلالحتجاجلهمتنفسااالنغوليالقومي
منظمةييناألنغولكونالحكم،فياألنغوليينوإشراكباإلصالحاإلفريقيةالعصبة
منسياسيتنظيمتكون1940عاموفي،انغواللكلاإلفريقيةالجمعيةهيأخرى

عنالنفصالباطالباالفارقةمنوقلةانغوالفيالمولدينالبرتغاليينالمستوطنين
هرهظا«النغوالالثقافيةالجماعة»باسمجديدتنظيمنشأ1943عاموفيالبرتغال،

.األساسيدورهأوباطنهلكنأدبي،ثقافيتنظيم



يقييناإلفربينالسياسيالوعيانتشرالثانيةالعالميةالحربوبانتهاء
غاللواالستاإلجباريالعملسياسةتنفيذإلىاإلدارةالتجاءوأدى،األنغوليين
نفسوفيالشعباستياءزيادةإلىالمدنيةالحقوقمناالنغوليينوالتجريدالتجاري
.نغوالاالىتصلاإلفريقيةالبالدفياالستقالليةالحركاتأخباربدأتالوقت

.
الذينالموانئعمالقبلمن1930عامحدثفقدعمالياضراباولاما

وعملت،1956عامفيجديداإلضرابحدثكما1955عاماخرإضرابانظموا
تأسستكماانغوالفيالوعينشرعلى1948عامصدرتالتي(ثقافية)صحيفة

.ياسيةسكانتاهتماماتهاولكنفيثقافيةكانتالتيانغوالشعراءحركة1950عام
نتيجةيةالبرتغالالقواتالمحاربةفيبنضالهااالستمرارفيفشلتالجبهةهذهأن

والقيادةسياسيةالالقيادةبيناالنقسامظلحيثداخلهاقبليالتوازنتحقيقفيلفشلها
التياالنقساماتخاللمن1962عامجلياظهروهذاالقبائل،عنالمنبثقةالعسكرية
.لهمبقبائالمرتبطينالعسكريينالقادةمنعددواستقالتالجبهةعلىطرأت



-:-:البرتغاليةالهيمنةضدونضالهاالسياسيةاألحزابنشأة-
-:انغواللتحريرالوطنيةالجبهة- -:

"الشماليانغوالشعباتحاد"اسمتحتانغوال،منالشماليالجزءفيتأسست
UPNAرتغال،للبالمعارضةالتكتالتأكبرانغوالشعباتحاديعد1954عاموذلك
أصدرو،اإلفريقيينمنألفااربعينحواليإليهانضماذ،وفاعليةنفوذاوأوسعها
اجتمعت1957عامفي.محليتينواثنانوالبرتغاليةالفرنسية:لغاتبأربعصحيفة
عقادالناجتمعتالتياإلفريقيةالوفودلمقابلةعنهاممثلإرسالوقررتالحركة
-1923روبرتوهولدناختيارتموقد،نيويوركفيالمتحدةاألممالعامةالجمعية
للشعوباألولالمؤتمرروبرتوحضر1958عاموفيالغرضلهذا،2007

خاللومن1957عامبريطانياعناستقلتالتيغانافيأكرافيعقدالذياإلفريقية
لكذلصعوبةالقديمةالكونغومملكةإحياءفكرةعنروبرتوتخلىالمؤتمرهذا

اتحاد»تحفاألساسهذاوعلىانغوال،باستقاللالمطالبةهوفاعليةأكثرمبدأواعتنق



ضمتانأنوبعدانغوالفيمولودإفريقيلكلعضويته«الشماليانغوالشعب
هذهنأانغوال،لتحريرالوطنيةالجبهةكونتالوطنيةالشخصياتبعضإليها

لفشلهاتيجةنالبرتغاليةالقواتالمحاربةفيبنضالهااالستمرارفيفشلتالجبهة
والقيادةيةالسياسالقيادةبيناالنقسامظلحيثداخلهاقبليالتوازنتحقيقفي

االنقساماتخاللمن1962عامجلياظهروهذاالقبائل،عنالمنبثقةالعسكرية
.بقبائلهمالمرتبطينالعسكريينالقادةمنعددواستقالتالجبهةعلىطرأتالتي
:-انغواللتحريرالشعبيةالحركة- -:

وتركزاالنغوليالشيوعيالحزبأساسهاكان،1956عامالحركةهذهنشأت
لقبمندعمتحيثالماركسي،المنهجاتبعت(لواندا)انغوالوسطفيعملها
الحركةضمتهامؤسسيأبرزمننيتوأوغستينوالدكتوريعتبر،السوفيتياالتحاد

السلطاتىعلالساخطينالمستوطنينمنمثقفةوطنيةعناصرتأسيسهابدايةفي
اعيينالزروالعمالالتجارةورجالالمكاتبوموظفيالعمالضمتكماالبرتغالية



أوةاالجتماعيأوضاعهمعنالنظربغضانغوالانحاءفيوالفالحينالزراعيين
إلىغولياالنالشعبيدعومحددعمليبرنامجذاتسياسيةحركةأولتعتبراإلثنية
..بنفسههويتهايجاد
وكانسافيمبيجوناسالجبهةهذهأسس-:انغوالكلالستقاللالوطنياالتحاد-

هولدنهاترأسالتيغانافيالمنفىفيانغوالحكومةخارجيةوزيرمنصبيشغل
هذاوأنشأ،1964عامانغواللتحريرالوطنيةالجبهةعنسافيمبيانفصلروبرتو،
دةالمتحللوالياتوالخضوعبالقبليةلروبرتواتهامهبعد،1966عاماالتحاد

امعفيمنهاطردولكنهلحركتهمقرازامبياعاصمةلوساكامناتخذ.األمريكية
ىإلفلجأ،زامبيايمدالذيللنفطبنجويالخطعلىهجومهذلكوسبب،1967
منالشرقيالجزءإلىالرجوعمنتمكنحيث،1968عاممنتصفحتىالقاهرة
اذاريفالوطنياالتحادوعقد,لهواسعةوشعبيةسياسيةقاعدةلتصبحانغوال
.الغربيالمعسكرضدبالوقوفميولهعنوأعلنالثانيمؤتمره1969



-:-:الدوليةاالفعالوردود1961عاموثورةاألحزابنضال-
،انغوالفيالوطنيالكفاحمراحلمنجديدةمرحلةبداية1960عاميعتبر

لمسلحاالكفاحمرحلةإلىالسلميالكفاحمرحلةمنالتحررحركاتانتقلتحيث
واحدقتوفيالعسكريةالثكناتبمهاجمةالثوارقامفقدالبرتغال،ضدوالمنظم
فيمماثلةعملياتوحدثت،1961شباطشهرمنوالخامسالرابعليلةوذلك

انغواللتحريرالوطنيةالجبهةمنالمبادرةوكانتالمستعمرةغربوشمالالشمال
منعشرامسالخفيالوطنيةالعسكريةالعملياتبدأتكمانيتوأوغيستينوبزعامة

جندي(1,000)حواليمقتلالثروةتلكنتيجةوكانتالبنمزارعفي1961اذار
طوسمنالثورةوانتقلتهذا.البرتغاليينالمدنيينمن(300)وحواليبرتغالي
لكنهراالمبدايةفيبإضرابالقطنمزارعيقامحيثالشرقيالشمالالىالبالد

حرببالثورةوسميت،البرتغاليةالممتلكاتعلىهجماتإلىتحولتماسرعان
Cultالمريميةالمسيحيةالطائفةزعيم«ماريانوأنتونيو»الىنسبة«ماريا»

Messianic Mariaالنضالهذاوأتباعهقادالذي.



كسيةالمارانغواللتحريرالشعبيةالحركةالذكرالسابقةمارياحربشجعت
المقاتلينمنالمئاتقامحيث،1961تموزمنالرابعيومصباحفيبثورةللقيام

ياسيالسوالسجنالبرتغاليينالجنودوثكناتالراديومحطاتبمهاجمةالحركة
الهجومبقامواكماالبرتغالي،الشرطةرجالمنسبعةوقتللواندافيالرئيسي
ارةاإلدفردتالخنادقوحفراألشجاربجذورالطرقوسدالجسوروتدميروقطع

زعيمنيتوستينوأوغذلكفيبمااإلفريقيينمنالمئاتعلىالقبضبالقاءالبرتغالية
زعماءنمكثيرواضطرالسجون،فيبهموألقتانغوال،لتحريرالشعبيةالحركة
الكثيرنمساكفيالنيرانواشعلتالحبس،لتجنبالبالدمنالفرارإلىاالحزاب

نديجألفاربعينالبرتغالوأرسلتواألطفالالنساءوعذبتاالنغوليينمن
وقامرى،القعلىوالقتهاالحارقةالنابالمقنابلواستخدمتانغوالعلىللسيطرة
قدرماعية،الجاإلبادةلعملياتولجأللكلمة،الحرفيبالمعنىقتلبعملياتالجيش
ينالذالالجئينوعددألف،ثالثينالىعشرةبينماأزهقتالتياألرواحعدد

.ألفمئةمناكثرالحدودعبرهربوا



لسمجطلباذالمتحدةاالممهيئةمنمعارضةالبرتغالبهقامتالذيالقمعالقى
حدةنعالتخفيفشأنهامنانغوالفيبإصالحاتوالقيامالقمعأعمالعنالتوقفاألمن

القمعيةةالعسكريأعمالهافيواستمرتاألمنمجلسلقرارتأبهلمالبرتغاللكنالمواجهة،
لهيئةالعامةةالجمعيأصدرتالقمع،سياسةإتباعفيالبرتغاليةالحكومةالستمرارونتيجة
بيعنعوم،البرتغاليةالحكومةإلىالمساعداتإرسالاألعضاءدولبمنعقرارالمتحدةاألمم

مندعما  والانغلقيتحينفيالبرتغاليالدكتاتوريللنظامالعسكريةوالمعداتاألسلحة
ايارفيالمنعقدأباباأديسمؤتمرأدخلاذ1963عامتأسيسهابعداإلفريقيةالوحدةمنظمة
والدبلوماسيةةاالقتصاديالعقوباتوفكرةالبرتغاليةالمستعمراتقضيةالتأسيسي1963
معاسيةالدبلومعالقاتهابقطعاإلفريقيةالدولتقومأنالمؤتمرقرركماالبرتغالضد

استفادةنعفضالبالجزائردائماتمثيالانغواللتحريرالوطنيةلجبهةوكانالبرتغال،
المالي،والسياسيالدعموكذلكالجزائريةاألراضيفيالعسكريالتدريبمنمقاتليها
النظاممعدبلوماسيةعالقاتإقامةرفضت1962عامسيادتهاالجزائراسترجعتوعندما

النظام،ذاهمعارضيمنالكثيرإلىالسياسياللجوءحقومنحتلشبونة،فيالدكتاتوري
نيبثوالمعارضينهؤالءكانالراديوطريقوعنالعاصمة،فيدائممقرامنحتهمكما



الدولبمقاطعةالمطالبةوكذلكالبرتغالي،االستعمارضدالكفاحبرنامج
لبرتغالاطردفيالفعالةالمساهمةخاللمنجلياذلكوبرزاقتصاديااالستعمارية

ينباتفاقعقدالىاإلفريقيةالوحدةمنظمةعملتالعالمية،الصحةمنظمةمن
عامنغوالالتحريرالشعبيةوالحركةانغواللتحريرالوطنيةالجبهةالتنظيمين
نلكموحدةعسكريةوقيادةانغواللتحريرأعلىمجلسإقامةعلىونص1972

واالنقسامرالجزائعلىاالستعماريةالدوللضغطالتنفيذحيزيدخللماالتفاقهذا
..الوطنيةالحركةقادةبين

-:-:االستقاللبدايات
جنسفقداالنغوليةالقوميةالحركةفيفتور1961عامتلتالتياالعوامشهدت
ُغصتوقدالخارجالىمنهمعددوهربالمحليينالثورةزعماءمنالكثير

فيحدثتالتيالقرنفلثورةاناالالنساء،منكثيرةاعدادورملةبالبشرالسجون
عمراتهاومستللبرتغالبالنسبةتحولنقطةتعد1974نيسانمنوالعشرينالخامس
فيعسكريانقالبالتاريخهذافيوقعحيث،الدراسةموضوعانغوالالسيما

.البرتغال



لىعالنطاقواسعةتأثيراتحدوثإلىالبرتغالفيالعسكرياالنقالبأدى
ررتقالثورةفبعداألخرى،البرتغاليةالمستعمراتوفيانغوالفياألوضاع
فياسياألسالعنصرالمستعمراتتحريرقضيةمنتجعلأنالبرتغاليةالحكومة
منادسالسففيالجديدالديمقراطيلنهجهامنهاإثباتاوذلك،الخارجيةسياستها
كلفيالنارإطالقوقفالحاكمةالعسكريةالمجموعةاقترحت1974حزيران

فيوعموما ،السياسيينالسجناءسراحواطالقوالموزمبيقوانغوالغينيامن
الرأسزروجغينيااستقاللاتفاقيةالجزائرفيوقعتآبمنوالعشرينالسادس

..األخضر
السيئةاعاألوضبسبباستقاللهاتأجلفلقدانغوالمستعمرةيخصفيماأما
..انقساممنتعانيهوماداخليا  



علىاقالنطواسعةتأثيراتحدوثإلىالبرتغالفيالعسكرياالنقالبأدى
ررتقالثورةفبعداألخرى،البرتغاليةالمستعمراتوفيانغوالفياألوضاع
فياسياألسالعنصرالمستعمراتتحريرقضيةمنتجعلأنالبرتغاليةالحكومة
منسالسادففيالجديدالديمقراطيلنهجهامنهاإثباتاوذلك،الخارجيةسياستها
منكلفيالنارإطالقوقفالحاكمةالعسكريةالمجموعةاقترحت1974حزيران
السادسوفيعموما ،السياسيينالسجناءسراحواطالقوالموزمبيقوانغوالغينيا

ألخضر،االرأسوجزرغينيااستقاللاتفاقيةالجزائرفيوقعتآبمنوالعشرين
..الموزمبيقاستقاللاتفاقيةلوساكافيوقعتايلولفيأما
وماداخليا  يئةالساألوضاعبسبباستقاللهاتأجلفلقدانغوالمستعمرةيخصفيماأما

ممثلياجتمع1974عامتموزفيالوطنية،الحركةزعماءانقسامبينمنتعانيه
لتحريرةالشعبيالحركةانغوال،لتحريرالوطنيةالجبهة)الثالثالوطنيةالحركات
يةاتفاقتوقيعوتم،زائيرفي(انغوالكلالستقاللالوطنياالتحادانغوال،



هذهلكنوالبرتغال،معللتفاوضمتحدةجبهةوتكوينالتامالتعاونعلىتنص
روتذمالمستمرالدوليالضغطأدى.عقدهامنأسابيعبعدانتهتاالتفاقية

منهالمفاوضوجودلعدمتتملناالستقاللمفاوضاتبأنالبرتغالوٕادعائها
كلبين1974عامأواخرفيجديدةاتفاقيةعقدإلىذلكأدى،الوطنيةالحركات

الوطنيحاداالتزعيموسافيمبيانغواللتحريرالوطنيةالجبهةزعيمروبرتو»من
الشعبيةجبهةالزعيمنيتواوغيستينو»بينآخراجتماعثم،«انغوالكلالستقالل
فيالثالثالحركاتبينالقائمةللمنازعاتحدلوضع«وسافيمبيانغواللتحرير

الشعبيةالجبهةبيناالتفاقوتم،1975الثانيكانونفيكينيافي«ممباسا»
كلاللالستقالوطنيواالتحادانغواللتحريرالوطنيةوالجبهةانغواللتحرير
علىياالنغولالجانبأنوأعلنواالمجاالتكافةفيبالتعاونالتعهدعلىانغوال
.البرتغاليةالحكومةمعالمفاوضاتلبدأاستعداد



-:-:االستقاللوٕاعالناالنغولية-البرتغاليةالمفاوضات-
بعقدوانتهت1975الثانيكانونفياالنغولية-البرتغاليةالمفاوضاتبدأت

-:-:كالتاليوهيالنصوصمنمجموعةتتضمناتفاقية
.انغوالاستقاللإلعالنموعد1975الثانيتشرينمنعشرالحادييومتحديد-
شعبالبحقاالعترافوتأكيدهاالثالثالتحريربحركاتالبرتغالاعتراف-

..االستقاللفياالنغولي
.االنغوليةاألرضمنيتجزءالجزءكابنداوأنمتحداكياناانغوالتمثل-
الحاديفييلهاتشكيتمالتيالثالثالحركاتممثليمنانتقاليةحكومةتكوينيتم-

إعالنيتمأنعلىالبالد،فيالسلطةلتسليم1975الثانيكانونمنوالثالثين
مجمعمنالحكومةهذهتكوينعلىاالتفاقنصذلكعنفضال  انغوال،استقالل
يرالتحرحركاتمنحركةلكليكونبحيثأعضاء،ثالثةمنيتألفرئاسي
وٕاجراءالثالثالحركاتجيوشتوحيدعلىاالتفاقتمكماكاملة،عضويةالثالث

..1975االولتشرينفيالتأسيسيةللجمعيةعامةانتخابات



السابقةساألسعلىالمشتركةوالقياديةاالنتقاليةالحكومةتكونتالمبدأهذاعلى
اتاالضطراباندلعتالحكومةوتكويناالتفاقيةعقدمنأيامبعدلكنالذكر،

لعدائياالموقفوتصاعدالثالثالتحريرحركاتبينواسعنطاقعلىالمسلحة
االنسحابعلىعزمهاعنالبرتغالأعلنت1975ابنهايةوفيانغوال،داخلفي
منبالرغممحددهوكما1975الثانيتشرينمنعشرالحاديفيانغوالمن

النهائيحاباالنستموبالفعل،إليهالتوصلتمالذيباالتفاقالعملبوقفإعالنها
اوليتوناوغيستينوواصبحانغوالاستقاللعننهائياوأعلنالموعدنفسفي

.للجمهوريةرئيس


