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 باتريس لومومبا حياته ودوره السياسي يف الكونغو الدميقراطية      
(1925- 1961) 

 م. رغيد هيثم منيبم. 

29/5/2018 تأريخ القبول:   5/4/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة: 

يتناول بحثنا شخصية افريقية , كان لها الدور األكبر في  جريرا ادحيدال السياسيية 
جقراطييية , و يي  شخصييية  بيياتريا لوجوجبييا , الييعم ريياو  ا سييت جار لرجهورييية الكون ييو الدي

باس  ) الحركية الوطنيية الكون وليية و ,ول ي   1958البلريك   وأسا الحركة الوطنية عا  
واليييعم ت يييجن   نهيييا   1960دور جهييي  فييي  جيييئتجر الجاديييدف الجسيييتديرف فييي  بروكسيييل عيييا  

عالن استقالل الكون و الديجقراطيية , و يو ا ست جار البلريك  لدولة الكون و الديجقراطية و  ا 
جييين   1960أول ردييييا وءرا  جنتخييي  لرجهوريييية الكون يييو الديجقراطيييية ب يييد اسيييتقاللها عيييا 

ا سيييت جار البلريكييي  , لييي  تييين   حكوجييية لوجوجبيييا با سيييتقالل سيييوا عيييدف أييييا  بسيييب  تجيييرد 
اليييدع  الجيييادم  الرييييل عليييو الحكوجييية وانمصيييال  رليييي  كاتان يييا برداسييية تشيييوجب  اليييعم تلقيييو

وال سيييكرم جييين حكوجييية بلريكيييا ,ججيييا دفيييا ردييييا الرجهوريييية كييياءافوبو اليييو  رالييية لوجوجبيييا 
واسيييت ل عليييت جوبوتيييو  ردييييا أركيييان الرييييل الكون يييول  اليييعم ريييا  بيييانقال  عسيييكرم  يييد 

ونقله  لو سرن في   رليي  كاتان يا ا نمصيال  وتي   عداجيه جين  1961حكوجة لوجوجبا  عا  
   وبدع  الحكوجة البلريكية .ربل أنصار تشوجب

                                                 

 قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة الموصل . 
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 االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الكونغو الديمقراطية:
تقييا دوليية الكون ييو الديجقراطييية فيي  وسييط أفريقيييا, تييدعو احيانييا, بييالكون و كينشاسييا, 

 نسبة غلو عاصجتها, لتجيء ا عن رجهورية الكون و براءفيل الجراورف لها.
و كيلييييو جتيييير جربييييا, تييييمت  ب ييييد الرءاديييير جيييين حيييييل 2,344,858تبلييييا جسيييياحتها )

الجسيياحة, وحييدود ا جشييتركة جييا تسييا دول أفريقييية  يي  جيين ناحييية الشيير  بورانييدم وروانييد 
وتنءانيا وأوغندا, وجن ناحية الشجال السودان وأفريقييا الوسيطو, وجين ناحيية ال ير  الكون يو 

 .و1)براءفيل, وجن ناحية الرنو  ءاجبيا وأن و  
و جلييون نسيبة حسي  85, 026, 000(عدد سكان الكون يو الديجقراطيية حيوال يبلا 

, ينتجون  لو أكثر جن جادت  جرجوعة عرريية, ج مجهي  جين رباديل و2)2016احصادية عا  
ءنييوا البييانتو, و يي   حييدا الرجاعييال التيي  تحتييل ثلثيي  أفريقيييا و يي  يكونييون أغليي  سييكان 

يليون وا ءندم وا رءا  و   جين اريد  سيكان القيارف الكون و الديجقراطية, أ افة  لو ربادل الن
 .و3)ي يشون حياف بدادية ويحترفون الصيد والرع 

لهريية جحلييية,  38ويييتكل  سييكان الكون ييو الديجقراطييية اربييا ل ييال  فريقييية تتميير  جيين 
أجييا الل يية الرسييجية فهيي  الل يية المرنسييية, أجييا عيين ديانيية سييكان الكون ييو فج مجهيي  وثنيييين, 

% بينجييا تبلييا 75رسيياليال التبشيييرية الكاثوليكييية اعتنيي  الديانيية الجسيييحية حييوال  وبسييب  ا 
% والبقييييية يتب ييييون ديانييييال جحلييييية جختلميييية, ويسييييكن الكون ييييو 10نسييييبة الجسييييلجين حييييوال  

الديجقراطية اي ا, حوال  جليون  رئ جن افريقيا اغلبه  جين ان يو  وبورنيدم باد يافة  ليو 
 .و4)جه  جن بلريكاو الف اورب  ج م50حوال  )

                                                 

, )بيرول, 1عبد السال  ابرا ي  ب دادم, الرجاعال ال ربية ف  افريقيا, جركء دراسال الوحدف ال ربية, طو 1)
 . 622و, ص 2005

 .www.wikipedia.orgراطية, جورا ويكيبيديا, رجهورية الكون و الديجقو 2)
رودف حسين رودف, رارف افريقيا دراسال ف  الر رافية ا رليجية, دار الج رفة الراج ية, )ا سكندرية ,  و3)

 .366و ص 1996
 .381؛ رودف, الجصدر نمسه, ص 366الب دادم, الجصدر نمسه, ص و 4)
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تجلييت الكون ييو الديجقراطييية جنييار  كبيييرف للنحيياا واليورانيييو , وتحتييل الجرتبيية ا ولييو 
% جييييين ا حتيييييياط ال يييييالج  جييييين 65عالجييييييا, فييييي  انتييييياا النحييييياا الصيييييناع , كجيييييا تجليييييت 

, 1975وتنييتك كجيييال كبيييرف جيين الييع   ف ييال, عيين اليينمط الييعم اسييتخرا عييا   و1)الكوبالييل
 .و2)ن أغنو ارتصاديال الدول ا فريقية وي د ارتصاد ا ج

ل بل بلريكا دورا, خطيرا, في  تياريا ا سيت جار ا وربي  ألفريقييا كانيل سياسية الجليت 
 , جلت بلريكا السب  الجباشر ف  تقسي  افريقيا بين الدول األوربية.و3))ليوبولد الثان و 

فييي  بروكسيييل  ليييو عقيييد جيييئتجر دولييي   1876دعيييا الجليييت ليوبوليييد الثيييان  فييي  عيييا  
)لر رافيية ال يال  والجهتجيين بالدراسييال ا فريقييةو بهيدف البحيل فيي  الوسيادل الكميلية لكشييف 
ا رالي  الوار ة ف  رلي  القيارف ا فريقيية والتي  لي  يكشيف النقيا  عنهيا ب يد, ونشير الح يارف 

, و4) فيها وال جل علو و ا حيد لتريارف الرريي  والتجهييد  سيتثجار جوارد يا في   يعم ا ريالي 
وأسمر  عا الجيئتجر عين تيمليف الهيدية الدوليية لكشيف افريقييا وادخيال الح يارف فيهيا, وتقيرر 
أن تنشييم فيي  كييل دوليية أفريقييية شيي بة جحلييية تاب يية لهييعم الهيديية, وبييادرل بلريكييا فيي  تشييرين 

                                                 

,وله ال دد العرم   coجن عناصر الردول الدورم ورجءم و : و و عنصر كيجياد   cobaltكوبالل ) و 1)
, ولونه رجادم فلءم , و و ج دن صل  و جا ف  جختلف الخاجال , ويستخد  ف  اعداد السبادت  27

الجقاوجة للتمكل الج ناطيس  والسبادت شديدف الصالبة جركباته تستخد  ف  انتاا ا حبار وا صباغ . للجءيد 
  www.wikipedia.org                                   ينمر جورا ويكيبيديا

 يما  أحجد جحجد, )) أ   التطورال السياسية ف  الكون و الديجقراطيةوو, جرلة كلية التربية للبنال, و 2)
ال ءيء, ))أب اد خبرف ال نف ؛ الشيجا  عل  عبد1, ص2010, لسنة 3, ال دد 21راج ة ب داد, الجرلد 

 .193, ص 1997, القا رف 129السياس  ف  ءاديروو, جرلة السياسية الدولية, ال دد 
و:  و ابن ليوبولد األول, اعتلو عرل بالدم, و و ف  الثالثين جن عجرم 1909 -1835ليوبولد الثان )و 3)

الرحالل, فكر ف  جشرو  است جارم , كان طجوحا, يح  الر رافية و 1865ف  كانون ا ول/ ديسجبر عا  
داخل أوربا ث  فكر ف  اسيا واخيرا, ررر التوسا وا ست جار ف  افريقيا وخاصة ف  نهر الكون و, للجءيد ينمر: 

 .37و, ص 1959عصا  ج وض, الكون و البلريك  كماح جن ارل الحرية, الدار القوجية, )القا رف, 
 .136ا الحديل والج اصر, دار الء را , الرياض, ص شور  عطااهلل وآخرون, تاريا افريقيو 4)

http://www.wikipedia.org/
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, بتكيييوين شييي بة جحليييية تاب ييية لهيييعم الهيدييية عييين الكون يييو باسييي  1876الثيييان / نيييوفجبر عيييا  
 .و1)لريكية للرج يةو )الش بة الب

 25,  ليييو بروكسيييل فييي  و2)وريييا  الجليييت ليوبوليييد الثيييان  باسيييتدعا  ) نيييرم سيييتانل و 
, جن أرل الت اون ج ه ف  جشيروعاته الجءجيا القييا  بهيا 1878تشرين الثان / نوفجبر عا  

في  الكون ييو, وكلمييل لرنيية دراسيية الكون ييو  لييو سييتانل  بالييع ا   لييو الكون ييو بهييدف  نشييا  
وعقييد اتمارييال وج ا ييدال جييا ءعجييا  القبادييل باسيي  الهيديية بقصييد الحصييول علييو  جحطييال

اجتييياءال  سيييت الل ا را يي  الءراعيييية فيي  الكون يييو, وتيي  تحوييييل أسيي  الهيدييية  لييو رج يييية 
 .و3)الكون و الدولية 

, ونريييي فييي  1879أ / أغسيييطا عيييا   10وصيييل سيييتانل   ليييو نهييير الكون يييو فييي  
, وتييييابا عجلييييه بنريييياح 1880سيييي  الرج ييييية فيييي  عييييا  تمسيييييا أول جحطيييية فيييي  الكون ييييو با

و جحطة تراريية عليو نهير الكون يو, وعقيد عيدف اتماريال جيا ءعجيا  22استطا  جن انشا  )
 .و4)الكون و 

 :(1885 -1884مؤتمر برلين )
اليو  يرورف عقيد جيئتجر دولي  لتسيوية الدول ا وربيية ا سيت جارية  دفا التساب  بين

 Bismarckعلت دعييا الجستشييار ا لجييان  أوتييو فييون بسييجارت الخالفييال ال القيية بينهييا, ليي

                                                 

عل  صدا  صحن الساعدم, ))السير  نرم جورتون ستانل  ودورم ف  اعالن دولة الكون و الحرف, و 1)
و, 2013, )30وو, جرلة آدا  الجستنصرية, كلية اآلدا , الراج ة الجستنصرية, ال دد 1885 -1876

 . 9ص
, ف  جدينة دبن  شجال ويلء ببريطانيا, 1841نون الثان / يناير عا  كا 28 نرم ستانل : ولد ف  و 2)

, عجل ف  الصحافة ا جريكية وبداية شهرته ف  الصحافة 1859وصل الو يال الجتحدف ا جريكية عا  
,  لو جنطقة الكون و, للجءيد ينمر: الساعدم, الجصدر 1884 -1879وا ستكشاف عندجا ع    لو أفريقيا 

 .5-2نمسه, ص 
 .144و, ص 1965رياض ءا ر, است جار أفريقيا, الدار القوجية للطباعة والنشر, )القا رف ,و 3)
 .12؛ الساعدم, الجصدر الساب , ص137الرجل, الجصدر الساب , ص و 4)
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Otto (1ليييو 1885شيييباط/ فبرايييير  26 ليييو  1884تشيييرين الثيييان / نيييوفجبر  15, جييين و  ,
عقد جئتجر دول  ف  برلين, لتقسي  القارف األفريقية, نارل الجيئتجر أسيالي  السييطرف الدوليية 

األفريقييية التيي  تي  ا سييتيال  عليهييا  عليو نهييرم الكون ييو والنيرير, وتحديييد جسييتقبل ا را ي 
, وح ييرم و2)جيين ربييل الييدول ا وربييية فيي  جختلييف جنيياط  أفريقيييا و  سيييجا جنطقيية الكون ييو 

و دوليييية  يييي  )النجسييييا والجريييير والجانيييييا وبلريكييييا والييييدنجارت وايطاليييييا و ولنييييدا 14جنييييدوبو )
فرنسييا والدوليية ال ثجانيييةو والبرت ييال وروسيييا والنييرويك الو يييال الجتحييدف ا جريكييية وانكلتييرا و 

 .و3)
كانييل نتييادك جييئتجر بييرلين  يي  حرييية الجالحيية والترييارف فيي  حييوض الكون ييو, وال ييا  
تريييارف ال بييييد, وتجكييين ليوبوليييد الثيييان  فييي   يييعا الجيييئتجر أن يحصيييل عليييو اعتيييراف اليييدول 

ها الجشيياركة بقيييا  دوليية الكون ييو الحييرف, واشييراف رابطيية الكون ييو الدولييية برداسييته علييو شييئون
 .و4)الجختلمة 

, وفي   يعا ال يا  وافي  1908مل الو ا ف  دولة الكن و الحرف كجيا  يو حتيو عيا  
البرلجان البلريك  علو انها  تسلط الجلت ليوبولد الثان  علو )دولية الكون يو الحيرفو لت يرف 

                                                 

و جئسا ا جبراطورية ا لجانية وأول 1898تجوء/ يوليو  30 -1815نيسان/ ابريل  1و بسجارت: )1)
ث  ف   Gottingenجن عادلة بروسية نبيلة جحافمة, درا القانون ف  راج ة غوتنرن جستشار فيها, و و 

أصبي سميرا, لبالدم ف  فرنسا, وعجل جستشارا,  1862راج ة برلين, جارا ال جل الدبلوجاس  وف  عا  
 و تجكن خاللها توسيا رر ة بروسيا, وتحقي  الوحدف ا لجانية وو ا1890 -1862لبروسيا ث  الجانيا )

. ينمر: الساعدم, الجصدر الساب , 1904ا سا الت  استندل عليها سياسة الجانيا الخاررية حتو عا  
 .17ص
و الكون و نجوعرا, رسالة 1885 -1884اسجا  شجول, التنافا ا ورب  ف  افريقيا وجئتجر برلين )و 2)

, ص 2015 -2014جنشورف, جارستير, كلية ال لو  ا نسانية وا رتجاعية, راج ة جحجد خي ر )بسكرفو 
 .363؛ رودف, الجصدر الساب , ص 79
 .147الرجل, الجصدر الساب , ص و 3)
 .155, الرجل, الجصدر الساب , ص 791شجول, الجصدر نمسه, ص و 4)
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ب ييد علييت باسيي  )الكون ييو البلريكيي و باعتبار ييا جسييت جرف بلريكييية حكوجييية تتبييا فيي  ادراتهييا 
 .و1)رف الجست جرال البلريكية وءا

فو ييييي ل السيييييلطة التنميعيييييية فييييي  ييييييد الحييييياك  ال يييييا  يسييييياعدم عيييييدد جييييين الجيييييوممين 
و ارليجا, يدير كل جنها جنيدو  أو جيدير 14البلريكيين و الكون ولين, ورسجل الكون و  لو )

 .و2) بلريك  يجثل سلطة الدولة ف  ارليجه وينمع ت ليجاتها و و الجسئول اجا  الحاك  ال ا 
جارسيييل ا دارف ا سيييت جارية البلريكيييية التمررييية ال نصيييرية وعليييت جييين خيييالل فيييرض 
رييوانين علييو األ ليي  ل ييرض التجيييء بييينه  وبييين رعايا ييا فكييان الكون ييول  يحجييل ج ييه رييواء 
الجرور فيه اسجه وأسجا  افراد عادلته, وبهعا الرواء   يروء التنقل جن جكان  ليو آخير ا  

 .و3)البلريكيين بجوافقة الجوممين 
وحير  الجيواطن الكون ييول  جين التريول فيي  ا حييا  ا وربيية ليييال, أو تجليت ال قييارال, 
وال الا ف  ال يادال ا وربية, ووصلل سياسية التمررية ال نصيرية  ليو السيرون فيالجررجون 

 .و4)البلريكيون ي اجلون ج اجلة تختلف عن الكون وليين 
ا سيت الل الجينم  لخيراتيه جين ربيل الشيركال عانو الشي   الكون يول  جين عجلييال 

البلريكية ا ست اللية الت  عجليل عليو اربيار ال يادالل الكون وليية  ليو ال جيل في  الءراعية 
والصييناعة, بييمرور رليليية وسييو  الج اجليية ججييا ادا  لييو اليينقص فيي  عييدد السييكان جيين رييرا  

حسيين احيواله  الج يشيية, الت عي  الجسلط عليه , جين دون تقيدي  ام شي   ليو ال واديل أو ت
وعييد  اتاحيية المرصيية للكون ييولين فيي  الييدفا  عيين حقييوره  وابقيياده  تحييل الوصيياية البلريكييية 

 .و5)

                                                 

 .86؛ شجول, الجصدر الساب , ص 149ءا ر, الجصدر الساب , ص و 1)
 .150ءا ر, الجصدر الساب , ص و 2)
تاريا افريقيا السودا , تررجة يوصف شل  الشا , جنشورال وءارف الثقافة, )دجش ,  روءيف ك  ءيربو,و 3)

 .821و, ص 1994
رج ة عجر عاجر الجودم, الجبادرال وا سترابال السياسية ف  السياسة الخاررية الليبية ترام افريقيا و 4)

 .105)جنشورفو, ص غير ال ربية, رسالة جارستير, كلية اآلدا  وال لو , راج ة الشر  ا وسط,
 .822ءيربو, الجصدر نمسه, ص و 5)
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 :المولد والنشأة
 2ولد باتريا لوجوجبا ف  سيتانليميل )كيسيان ان و في  جقاط ية الكون يو الشيررية في  

ربيلية بياتيليال الجنحيدرف جين  , جين أسيرف كاثوليكيية, و يو ينتجي   ليو1925تجوء/ يولييو عيا  
 .و1)ربيلة الجون و, و و جن ابنا  النخبة الكون ولية الت  حميل بالت لي  ف  فترف ا حتالل 

حيل كان والدم جدرسا, ف   حيدا الجيدارا ا بتداديية, ججيا أتياح ليه فرصية ا لتحيا  
جيييل فييي  حقيييل بجقاعيييد الدراسييية جيييا رلييية جييين أررانيييه فييي  عليييت الوريييل, بينجيييا كانيييل والدتيييه ت 

 .و2)الءراعة 
تييابا لوجوجبييا دراسيية ا بتدادييية والثانوييية وأكجلهييا بنريياح, وواصييل ت ليجييه فيي  جدرسيية 

 .و3)يشرف عليها جبشرون بلريكيون ث  ومف ف  شركة جنرجية بلريكية بجقاط ة كي و 
عاجيييا, اشيييترت فييي  دراسييية القيييانون وا رتصييياد التييي  نمجتهيييا  19وعنيييدجا بليييا عجيييرم 

, ب يد عليت جنحتيه السيلطال البلريكيية و4)و عيا  11سالل ور و فيهيا حيوال  )جدرسة للجرا

                                                 

حءيران, يونيو, 7/ 1/ جرلة البديل, ال دد13ريها  التهاج , ))باتريا لوجوجبا را ر ا حتاللوو, السبل و 1)
 .www.akhabrak.net . 1, جورا أخبارت, ص 2015

و, السنة الثالثون, 1528لخليك, ال دد )اسجاعيل ابرا ي , ))باتريا لوجوجبا شها  أفريقياوو, جرلة ء رف او 2)
 .97, ص 2008, تجوء, 5ف  
أجين ابو الريل, )) كعا ي يل باتريا لوجوجبا اغتيال الحل  ا فريق وو, جورا ج ر  الن ال والصجود, و 3)

 .www.radical.bloyspot.com ,1علو شبكة ا نترنيل, ص 
, جورا ساسة بوسل 1وطن  ف  القارف السجرا وو, صرجوء رادوا حركال التحرر ال 4ء را  جردم, ))و 4)

 ؛www.sasaoist, com علو شبكة ا نترنيل؛
 .1ابو الريل, الجصدر الساب , ص
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جنحيية دراسييية فييالتح  بج هييد البريييد والبيير  والهيياتف فيي  ليوبولييد فيييل سييابقا, كينشاسييا حاليييا, 
 .و1)وب د تخرره عجل جحاسبا, ف  الصكوت البريدية 

اسيجها بيولين جين بالنسبة لو  ه ال ادل  تءوا جن فتاف ف  الرابيا عشير جين عجر يا 
, وأصييييبي أ  ألرب يييية اطمييييال وأخييييعوا يتلقييييون دراسييييته  جييييا أو د 1945ربيليييية لن ييييا  سيييينة 

 .و2)البلريكيين واألوربيين ف  بجدينة ستانل  فيل 
 تأسيس الحركة الوطنية:

أدل السيييطرف الحكوجييية الجتءايييدف, واشييتداد وطييمف القييوانين ال نصييرية, واتبييا  سياسيية 
ليين فيي  الجناصيي , وتمشيي  ا وبديية وا جييراض  لييو مهييور ج ار يية جحكجيية لت يييين الجييوا

 ش بية.
كانل البداية  في  ج ار ية المالحيين لسياسية الحكوجية وأخيعوا يهيارجون بيين الحيين 
وا خيير الرئسييا  الجييواليين للحكوجيية البلريكييية وررييال الشييرطة وربيياف ال ييراد , ب ييد علييت 

 .و3) 1922وعا   1920  اءدادل التجردال المالحية ف  المترف بين عا
وارتيييعبل حركيييال دينيييية وسياسيييية أخيييرا انصيييارا, أكثييير عيييددا, جييين المالحيييين وكانيييل 
أكبر  عم الحركال    )الحركة الكيجبان ييةو التي  اطلي  عليهيا  يعا ا سي  نسيبة  ليو فيالح 

, علو اليرغ  جين أن كيجبيان و لي  يكين ثورييا,, فقيد و4)جن الباكو ن و يدعو سايجون كجبان و 
تحولييل حركتييه علييو ايييدم انصييارم علييو حركيية تنييا ض ا وربيييين بقييوف وليييا جرييرد حركيية 
دينيييية, وريييد أتاحيييل  يييعم الحركييية, التييي  كانيييل ترفيييا شييي ار )الكون يييو للكون يييوليينو جنميييعا, 

                                                 

 .1؛ ابو الريل, الجصدر نمسه, ص 1جردم, الجصدر نمسه, صو 1)
 .97ابرا ي , الجصدر نمسه, ص و 2)
جة اليونسكو, شركة الجطبوعال للتوءيا والنشر ادو بوا ن, تاريا افريقيا ال ا , الجرلد السابا, جنمو 3)

 .692-691و, ص 1990,)لبنان,
و, ص 2006جحجد عل  القوءم, ف  تاريا افريقيا الحديل والج اصر, دار النه ة ال ربية,) بيرول, و 4)

236. 
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 ليييو عيييا   1921لالحترييياا الشييي ب  ال ميييوم  يييد الحكييي  ا سيييت جارم فييي  المتيييرف جييين عيييا  
 .و1) 1925

اخييرا جيين حركييال الكنييادا الجسييتقلة و يي  حركيية  مهييرل حركيية 1923وفيي  عييا  
بيرا الجراربية ا فريقيية, التي  ت يرف في  الكون يو باسي  )كيتياوا و, واسيتطاعل جين ا نتشيار 
ف  اررا  الكون و بيين عجيال الجنيار  وعجيال السيكت الحدييد, وسياعدل حركية كيتياوا  في  

, كجيا كيان لهيا دور جهي  1931تنمي  عجل الحركية في  الجقاط ية )اليءابييل فييلو في  عيا  
ب ييد علييت بخجييا سيينوال فيي  ا  ييطرابال ال جالييية فيي  جصيينا شييركة اتحيياد الجنييار  فيي  

 .و2))رادو تميلو 
واشيييترت فيهيييا  1937 ليييو  1935واسيييتجرل ا  يييطرابال فييي  تءاييييد خيييالل المتيييرف 

عجييال الجنييار  وعجييال السييكت الحديييد, وعلييت بسييب  األرييور الجنخم يية والتجيييء ال نصييرم 
, واءداد الشيي ور بييالتجرد ومهييور الشييبكال السييرية ورييوم ا حسيياا الرجيياع  بالثقيية فيي  و3)

, الييعم ورييف فيييه عييدف ا ف جيين 1941اليينما, جهييد  ييعا كلييه لك ييرا  الكبييير فيي  عييا  
 .و4)ال جال عن ال جل ف  الجنار  والسكت الحديد 

جييين  يييعم كيييان مهيييور الرج ييييال السياسيييية وا حيييءا  الوطنيييية فييي  الكون يييو رلييييال, 
 .و5)ا حءا  الوطنية  و حء  أباكو العم ترأسه )روءيف كاء افوبوو 

                                                 

 .74ج وض, الجصدر الساب , ص و1)
 .194-193بوا ان, الجصدر نمسه, ص و 2)
 .239ص  القوءم, الجصدر نمسه,و 3)
 .74ج وض, الجصدر الساب , ص و 4)
و أول رديا لرجهورية الكون و, ولد ف  جيوجبا ف  الكون و السملو, 1969-1917روءيف كاءافوبو: )و 5)

دخل الحياف السياسية  جن ترجا  1954ب د أن أكجل ت ليجه أصبي ج لجا, ف  الجدارا البشرية, ف  عا  
واصبي رديا بلدية  1957و وانتخ  رديسا, له, فاء ف  انتخابال أسا حء  آباك 1955باكون و, ف  عا  

لكن حءبه ل  يحصل علو ا غلبية, وعليه واف  علو تسوية جا  1960ليوبولد فيل, شارت ف  انتخابال عا  
؛ ينمر: باس  حجءف وآخرون, ))سياسة 1965لوجوجبا وأصبي بجوربها رديسا, لرجهورية الكون و حتو عا  

, جرلة كلية التربية للبنال, راج ة 15وو, ال دد 1960-1942تحدف ا جريكية ترام الكون و الو يال الج
 .18, ص 2013البصرف, كانون ا ول/ ديسجبر 
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كرا لوجوجبا كل جا كان ف  وس ه أن يم له ف  تلت المترف جين حياتيه, لرفيا جكانية 
الكون ييولين وفييرض ورييود   فيي  جنيياح  الحييياف, وتجكييينه  جيين اسييتررا  حقييوره  وجقييدراته  

 جن الجست جرين البلريكيين.
 

را, جيييين تصييييرفال الجسييييت جرين البلريكيييييين فيييي  ال نصييييرية بييييين السييييكان عييييانو كثييييي
أصييييبي رديييييا  1955. وفييي  عييييا  و1)ا وربييييين البيييييض وسييييكان اليييبالد ا صييييليين الءنييييوا 

لرج ييية الصييدارة بييين ررييال البريييد الييوطنيين, ثيي  أصييبحل ترجييا األوروبيييين والكون ييولين 
ا, لرج ييية اليييوطنيين بييالكون و, التييي  لجرافيي  البرييييد, وفيي  نميييا السيينة أصيييبي لوجوجبييا رديسييي

ترجا جندوب  الوطنيين ال اجلين ف  رهاء ا دارف, ثي  أصيبي ب يد عليت جيدير الجبي يال في  
 .و2)شركة الجشروبال البلريكية 

ب ييد علييت ب ييل  لييو بلريكييا  ييجن ب ثيية جيين الجييوممين الكون ييولين بييدعوف جيين وءييير 
خييييالل الدراسيييية عجييييل علييييو توثييييي  , 1956الجسييييت جرال, ورييييا  برحليييية دراسييييية فيييي  عييييا  

ال الريييال بيييين بلريكيييا وجسيييت جراتها, وجييين اريييل أن يسييي و الوفيييد  ليييو التيييمخ  بيييين البييييض 
 .و3)والسود ف  الكون و وتخلص جن ا طهاد الجست جرين 

   أن السييلطال البلريكييية رف ييل علييت وعجلييل علييو ايقيياف نشيياطه, لييدا عودتييه 
جيييوال ليييدع  حركيييال التجيييرد  يييد السيييلطال  ليييو الكون يييو ريييبض علييييه بتهجييية اخيييتالا ا 

, و يييو فييي  السيييرن اليييف كتابيييه ) يييل الكون يييو ارض عال جسيييتقبلو, 1956البلريكيييية عيييا  
وفيه ي رض أراده ف  ا ستقالل اليوطن , ثي  اطلي  سيراحه جين السيرن وعنيد خروريه عجيل 

                                                 

الهيدة ال اجة لالست الجال, جرلة أفريقيا رارتنا, )) لوجوجبا ءعي  الكون و الديجقراطيةوو, )جصرو  و 1)
 .1, ص2013, جايو/ أيار, 5ال دد

ورصاص وسا , دور باتريا لوجوجبا ف  الن ال التحررم, رسالة جارستير, كلية ال لو  ا نسانية بو 2)
 .24, ص2016تبسة, جنشورف,  -وا رتجاعية, راج ة ال رب  التبس 

 .24وسا , الجصدر نمسه, ص و 3)
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اسي  ف  شركة للجشروبال ث  جديرا, لجحل تريارم و يو اليعم سيجي ليه بجتاب ية الن يال السي
 .و1)جن أرل استقالل الكون و 

حرصل بلريكا علو فرض سياستها القج ية وعلت بجنيا أ يل الكون يو جين ا تصيال 
بال يييال  الخيييارر  وج رفييية جيييا يريييرم فييي  أفريقييييا, كجيييا جن يييل تشيييكيل ا حيييءا  السياسيييية 

اختلميل سياسية لوجوجبيا تريام بلريكيا واخيع ييدعو النياا  ليو  1957والترج ال, وفي  عيا  
رييية وا سييتقالل والييتخلص جيين ا سييت جار البلريكيي  لبلييدم, وكييان يسييت ل كييل الجناسييبال الح

الجختلميية دمهييار  ييعا ال ييدا  ولتملييي  الييرأم ال ييا  الييداخل  والخييارر   ييد الجسييت جر لبلييدم 
 .و2)

لييييو   1957آعار/ جييييارا عييييا   27ادا  ييييعا  لييييو ريييييا  الحكوجيييية البلريكييييية فيييي   وا 
و الحاك  ال يا  في  الكون يو أن يريرم انتخابيال للجريالا اصدار جرسو  سجحل بجوربة  ل

البلدية ف  جقاط ال الكون و لمسي الجرال للكون ولين ف  تحجل الجسيئولية ب يد أن ادركيل 
 .و3)بلريكا أن سياستها القج ية ل  تنري ف  الق ا  علو الحركة الوطنية بقيادف لوجوجبا 

ل جسييرف كميياح لوجوجبيا جن طمييا, , أخييع1958وفي  شييهر تشيرين األول/ أكتييوبر عيا  
رديييدا, وتصيي يدا, واسيي ا,, كشييف جيين خاللييه عيين دورم الن ييال  لقيييادف حركيية تحرييير بلييدم جيين 

 Movement Nationalا حييييتالل, حيييييل أسييييا )الحركيييية الوطنييييية الكون وليييييةو 

Congolais ( والتييي  يرجيييء لهييياMNC  و دعيييا عيييددا, جييين الشيييبا  الجثقيييف لتيييمليف حيييء
لوطنيييية ونبيييع ال صيييبيال القبليييية والنءعيييال ا رليجيييية جييين أريييل تحريييير وطنييي  ييييدعو  ليييو ا

 .و4)الكون و جن ا ست جار البلريك , وكانل النواف أحد عشر شابا, ف  جدينة ستانل  فيل 

                                                 

و, 2000, )دجش ,  يث  جنا , ا ج ان ف  حقو  ا نسان, اللرنة ال ربية لحقو  ا نسان, دار ا  ال و 1)
 .1؛ ابو الريل, الجصدر الساب , ص 56ص 

 .73؛ ج وض, الجصدر الساب ,, ص28وسا , الجصدر الساب , ص و 2)
 .314, ءا ر, الجصدر الساب , ص 20حجءف وآخرون, الجصدر الساب , ص و3)
, , الحسين  الحسين  ج دا, جوسوعة اشهر الثوار ف  ال ال , عر النهار للنشر والتوءياو 4)

؛ الهيدة ال اجة لالست الجال, الجصدر الساب , 29, وسا , الجصدر الساب , ص36و, ص 2012)جصر,
 .2ص
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ف  بداية عجلها دعل الحركة  لو استخدا  سياسة الالعنيف  يد الجسيت جر,    أن 
 يا  الحركية تحيول  يدفها  ليو ا سيتقالل سياسة ا  طهاد وا عتقال اليعم ت يرض ليه اع

 .و1)وتدعي  الوحدف الوطنية والدعوف دراجة دولة كون ولية جوحدف عال حكوجة جركءية روية 
بدأ نشاطه بين المالحين وال جال والمقرا  العين أحبوم ووثقوا به, فقد كت   جقيال في  

يي يت يييجن جشيييروعا, جرلييية اليييوع  ا فريقييي  القيييوج , دعيييا فييييه بلريكيييا  ليييو اصيييدار تصييير 
و عيا , واعتقييل لوجوجبيا علييو  ثير نشير الجقييال وتي  ايقيياف 30 سيتقالل الكون يو فيي  جيدا )

 .و2)الجرلة عن النشر
علييييو الييييرغ  جيييين حييييرص بلريكييييا فيييي  فييييرض سييييتار حديييييدم دون اتصييييال الكون ييييو 

جيد  بالتيارال الت  تررم ف  القارف ا فريقية فقد فشلل ف  علت, ولي  يكين باسيتطاعتها اب ياد
التحيييرر اليييوطن  ا فريقييي  أو احتيييوا  الحركييية الج اديييية لهيييا فقيييد تيييمثرل الكون يييو باسيييتقالل 

 .و3)ب ض الدول ا فريقية ججا دف ها  لو ال جل جن أرل استقالل الكون و 
 استقالل الكونغو الديمقراطية:

ءاخييرا, باألحييدال التيي  شييكلل انقالبييا, فيي  طبي يية الحييياف السياسييية  1958كييان عييا  
, لجدينييية براءافييييل و4)لكون و وجنهيييا أو ,: الءييييارف التييي  ريييا  بهيييا اليييرديا المرنسييي  )دي يييولو بيييا

واعالنيييه فييي  الخطيييا  اليييعم القيييام))... أنيييه يجكييين لكيييل جييين يرغييي  فييي  ا سيييتقالل يجكييين 

                                                 

اتحاد الكتا  ال ر , ))أجريكا الجستبدف الو يال الجتحدف وسياسة السيطرف علو ال ال و, تررجة حاجد و 1)
 .150فرءال, جورا علو شبكة ا نترنيل, ص

www.awu-dam.org. 
 .97ي , الجصدر الساب , ص ابرا و 2)
 .9حجءف وآخرون, الجصدر الساب , صو 3)
دي ول: رادد عسكرم وررل دولة بارء ترأا الرجهورية المرنسية الخاجسة جن جواليد جدينة ليل شجال  و 4)

, جن عادلة ارستقراطية عسكرية كان والدم  ابط جتقاعد, توف  1890تشرين ا لثان / نوفجبر  22فرنسا ف  
. للجءيد ينمر: جرلة األحد, ))شارل دي ولوو, ال دد 1970ا  جن اعتءاله ال جل السياس  عا  ب د ع

؛ صاد  ا سود, ))دي ول والق ية 51, ص 1970و, تشرين الثان / نوفجبر 21و, السنة )1006)
 .9, ص 1981و, تجوء/ يوليو, 42الملسطينيةوو, جرلة جركء الدراسال الملسطينية, ب داد, ال دد )
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الحصول عليه فورا, وف  الورل العم يردم...وو, كيان ليهت تيمثيرا, وا يحا, عليو شي   الكون يو 
 . و1)

 
 
 

, فييي  أكيييرا عاصيييجة غانيييا, وفييي   يييعا و2): ان قييياد )جيييئتجر الشييي و  ا فريقييييةو وثانييييا, 
الجيييئتجر كيييان لوجوجبيييا أول مهيييور ليييه عليييو السييياحة الخارريييية, حييييل تيييرأا وفيييد الكون يييو 

, وف  الجئتجر القو لوجوجبيا خطابيا, تحيدل فييه و3)بصمته رديا الحركة الوطنية الكون ولية 
سيييتقالل الكون يييو, وصييياح فييي  الجيييئتجر ))... يحييييا عييين جسيييتقبل الكون يييو وطالييي  فييييه با 

, تلقيييو لوجوجبيييا جييين و4)اسيييتقالل الكون يييو, تحييييا افريقييييا, فلتسيييقط ال نصيييرية والقبليييية...وو 
الجييئتجر تمييييد الييدول الجشيياركة فيي  اسييتقالل الكون ييو وروح الت يياجن وا خييوف التيي  ورييد ا 

حييه وجقاوجتييه  ييد ا سييت جار عنييد اشييقاده ا فارريية, كانييل  خييير سييند لييه فيي  تصيي يد كما
 .و5)البلريك  

                                                 

, رسالة جارستير, كلية اآلدا , راج ة الخرطو , 1800رو ند اوليمر وانطون  أتجور, أفريقيا جنع عا  و 1)
 .58, ص 1972تررجة جحجد ابرا ي  المحل, جنشورف, 

جئتجر الش و  ا فريقية أكرا: و و أول جئتجر ي قد علو ارض افريقية وأول جئتجر تنمجه الش و  و 2)
كانون األول/ ديسجبر  13 لو  5يجاتها الحءبية والنقابية ف  عجو  القارف, عقد جن ا فريقية جن خالل تنم

و  يدة ش بية ف  افريقيا, وكان ش ارال  عا 62و جندو  يجثلون )300, وح رم أكثر جن )1958عا  
, ورفض الجئتجر )افريقيا الالفريقينو و) فريقيا الحرفو وجن ررارال وتوصيال الجئتجر    جحاربة ا ست جار

است الل ا رتصاد ا فريق  وجحاربة التمررة ال نصرية, ودعوف  لو توحيد بين الش و  ا فريقية وتكوين 
و يال جتحدف افريقية, للجءيد ينمر: أجنة سلجو, جنمجة الوحدف ا فريقية ودور ا ف  حل النءاعال الحدودية 

لية ال لو  ا نسانية وا رتجاعية, راج ة جحجد النءا  السن ال  الجوريتان  أنجوعرا,, رسالة جارستير, ك
؛ الجختار الما ر كرفا , ))فكر الوحدف ا فريقية وتطور ا 16, ص 2013خي ر, بسكرف, الرءادر, جنشورف, 

 .144و, ص2013, )15, ال دد3التاريخ وو, جرلة الراج ة, كلية اآلدا , راج ة الءاوية, الجرلد 
سياسيين جن يوليوا ريصر  لو رجال عبد الناصر, دار الحسا  للطباعة ترك  ما ر, أشهر القادف الو 3)

 .136و, ص 1992 -, )بيرول2والنشر, ط
 .39؛ وسا  , الجصدر الساب , ص 79ج وض, الجصدر الساب , ص و 4)
 .2جردم, الجصدر الساب , صو 5)
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تييرأا تحرييير رريييدف ا سييتقالل, ورييا  با تصييال ب ييدف اطييراف  رليجييية ودولييية لتمييييد 
حييي  بيييالدم فييي  ا سيييتقالل وكيييان يحيييل الرجيييا ير بخطبيييه الناريييية وبجقا تيييه الحجاسيييية فييي  

وبلييدم ا ييافة الصييحف الجحلييية والخاررييية يشييرح فيهييا رييراد  الحكوجيية البلريكييية  ييد شيي به 
 .و1) لو ا جوال الطادلة الت   ربها الجست جر  لو بلريكا 
, 1959كييانون الثييان / ينيياير عييا   4تطييورل ا حييدال السياسييية فيي  الكون ييو فميي  

أراد حء  أباكو عقد ارتجا  ف  رج ية الشبان الجسيحية, وكيان الهيدف جين ا رتجيا   يو 
لط وا  ييييطهاد الييييعم تجارسييييه السييييلطال الييييدعوا  لييييو ا سييييتقالل الكون ييييو وايقيييياف التسيييي

, و2)البلريكية بح  ش   الكون و    أن السلطال البلريكيية لي  توافي  عليو عقيد ا رتجيا  
ججا أدا  لو حيدول اصيطداجال بيين الجحتريين والشيرطة وخيروا جميا رال شي بية شيارت 

ينيية ليوبولييد بهييا حييء  الحركيية الوطنييية الكون ولييية برداسيية لوجوجبييا وارتاحييل الجمييا رال جد
فييييييل, ولييييي  تيييييتجك  الشيييييرطة جييييين حميييييم النميييييا , ججيييييا أدا  ليييييو تيييييدخل الرييييييل, ونتيرييييية 

و رتيييال, وعشيرال الررحييو وحصيلل اعجييال شي   ليي  50لالصيطداجال بليا عييدد ال يحايا )
 .و 3)تستطيا الحكوجة البلريكية السيطرف عليها

كييانون  13دف ييل الجمييا رال  لييو ريييا  جرلييا النييوا  البلريكيي  فيي  بروكسييل فيي  
, كجيييا تلقيييل القيييوا السياسيييية وجنهيييا و4) ليييو عقيييد رلسييية طاردييية  1959الثيييان / ينييياير عيييا  

, جليييت بلريكيييا, و5)الحركييية الوطنيييية الكون وليييية برداسييية لوجوجبيييا بيانيييا, جييين )الجليييت بيييودوانو 

                                                 

 ))باتريا لوجوجباوو, جورا ويكيبيديا,و 1)
www.wikipedia. Org. 

 .946؛ ءيربو, الجصدر الساب , ص 81ج وض, الجصدر الساب , صو 2)
 . 58؛ اوليمر واخرون , الجصدر الساب  , ص  9و  حجءف واخرون , الجصدر الساب  , ص 3)
 أن و و, رسالة -الكون و -)جصر 1976 -1945جنال جراكل, ان كاسال الحر  الباردف علو افريقيا و 4)

 -2015جارستير, كلية ال لو  ا نسانية وا رتجاعية, راج ة الريالل  بو ن اجة بخجيا جليانة, جنشورف, )
 .41؛ وسا , الجصدر الساب , ص47و, ص 2016

, وعجرم ل  1951, خلف والدم ليوبولد الثالل ف  حك  بلريكا عا  1930الجلت بودوان: ولد ف  عا  و 5)
, للجءيد ينمر: عبدالو ا  1993, توف  ف  عا  1960ل الكون و ف  عا  سنة, اعلن استقال 21يتراوء 

http://www.wikipedia/
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تت ليييييي  بجسييييييتقبل الكون ييييييو, وتشييييييكيل ب ثيييييية برلجانييييييية للتحقييييييي  فيييييي  أسييييييبا  الجمييييييا رال 
 .و1)وا  طرابال 

 يييجن البييييان التمكييييد عليييو تطبيييي  الديجقراطيييية وانتهييياا ا سيييلو  اليييديجقراط  فييي  ت
الحكييي , ووعيييد البييييان أن يكيييون نميييا  الحكييي  فييي  الكون يييو جييين الجريييالا البلديييية والقرويييية 
وجرييالا ا رييالي  علييو جسييتوا الجحافمييال الجحلييية, وجيين جرييالا نييوا  وجرييالا شيييو  

وتتييولو  1959رم ا نتخابييال فيي  نهاييية عييا  علييو الجسييتوا القييوج  للدوليية, علييو أن تريي
 .و2) 1960 عم الجرالا جسئوليتها ف  آعار/ جارا عا  

, خاصيية فيي  جدينييية 1959وترييددل ا  ييطرابال فيي  تشييرين األول/ أكتيييوبر عييا  
شخصيييا,,  30سيييتانل  فييييل عاصيييجة ا رليييي  الشيييرر  وجيييوطن لوجوجبيييا واسيييمرل عييين جقتيييل 

 .و3) ثارف الش   والتحريض عليه واعتقل علو اثر ا لوجوجبا بتهجة 
دعييل الحكوجيية البلريكييية  لييو عقييد جييئتجر الجادييدف الجسييتديرف فيي   1960وفيي  عييا  

,    أن ج مييي  القيييادف رييياط وا و4)بروكسيييل ودعيييل الييييه كيييل القيييادف السياسييييين الكون يييولين 
و 6الجيييئتجر بسيييب  اعتقيييال لوجوجبيييا وعيييد  اشيييتراكه فييييه, فيييمطل  سيييراحه ب يييد سيييرنه لجيييدف )

 .و5)اشهر, وأشترت ف  الجئتجر
كييانون الثييان / ينيياير  لييو شييباط/ فبراييير  20عقييد ا رتجييا  فيي  بروكسييل للجييدف جيين 

و ع يييييوا, كون وليييييا, ونريييييي 96و ع ييييوا, بلريكيييييا و )55وح يييير الجيييييئتجر ) 1960عييييا  

                                                                                                                         

. جورا 592و, ص 1990, الجئسسة ال ربية للدراسال والنشر, )بيرول, 1الكيال , الجوسوعة السياسية, ا
 ويكيبيديا, ))بودوان جلت ف  بلريكاوو,

www. Wikipedia.org. 
 . 47كل, الجصدر نمسه, ص ؛ جرا163و الرجل وأخرون, الجصدر الساب , ص 1)
 .9حجءف وآخرون, الجصدر الساب , صو 2)
, ))باتريا لوجوجبا بطل افريقيا جن رجوء الحريةوو,رريدف البيان ا جارتية , علو شبكة و كري  جروف 3)

 .36؛ ج دا, الجصدر الساب , ص 1, ص www.aLbayan.aeا نترنيل؛ 
 .49راكل, الجصدر نمسه, ص؛ ج59أوليمر وآخرون, الجصدر الساب , ص و 4)
 .1؛ جروف, الجصدر نمسه, ص 948ءيربو, الجصدر الساب , ص و 5)
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 30و ريرارا,, نيص القيرار الثيان  عليو )) اعتبيار ييو  16الجئتجر ف  ا تميا  عليو  صيدار )
 .و1)الكون و الديجقراطية دولة جستقلة عال سيادفوو  1960يونيو عا   حءيران/

أنهييا  ا حييتالل البلريكيي   أواًل:وجيين أ يي  الجوا يييا التيي  طرحييل فيي  الجييئتجر  يي  
, وأتمي  الطرفيان و2)و يا دسيتور دولية الكون يو الديجقراطيية الجسيتقلة  ثانيًا:لدولة الكون و, 

وارييييرا  انتخابييييال لرج ييييية  1960يونيييييو عييييا   حءيييييران/ 30علييييو اعييييالن ا سييييتقالل فيييي  
تمسيسييية دون أن يكييون لكوربيييين حيي  ا شييترات    أعا حصييلوا علييو الرنسييية الكون ولييية, 
وتشيييكيل أول وءارف كون وليييية وفييي  نتيييادك انتخابيييال الجريييالا ا رليجيييية, وريييد تقيييرر ال جيييل 

د ج ا يدف صيدارة بيين بنما  جرلا النوا  والشيو  اللعين يشتركان في  و يا دسيتور, وعقي
البلدين وتنص عليو أ جيية الت ياون المني  واحتميام بلريكييا بقواعيد ا ال سيكرية في  كيل جين 

 .و3)كجينا وكيتونا واخرا علو حدود كل جن رواند وبوروندم 
وفيييييييو  عليييييييت نريييييييد أن البلريكييييييييين غيييييييير جسيييييييت دون ألرسيييييييال أم ريييييييوال دخجييييييياد 

خة جين كيل اريءا  بلريكييا تقيول )  تب ثيوا ا  طرابال, واثنا  ان قياد الجيئتجر ريا ل صير 
حتييو رنييديا, واحييد  لييو الكون ييوو, وفيي  نمييا الورييل ليي  يرييد الجماو ييون الكون وليييون فييي  

 .و4)جئتجر الجاددف الجستديرف أم ج ار ة جن ربل حكوجة بلريكا علو استقالل الكون و 
بليييد  نسيييتنك جييين عليييت أن بلريكيييا غيييير جسيييت دف أن تتحجيييل جسيييدولية اسيييتجرار حكييي 

الكون ييو فيي  الورييل الييعم كونييل فيييه ا حييءا  السياسييية الكون ولييية نمسييها, أو فيي  الورييل 
الييييعم تيييي  فيييييه تييييدري  الجسييييتخدجين الجييييدنيين الكون ييييولين لتييييول  ا عجييييال ا دارييييية خلمييييا, 

 للبلريكيين.
 

 حكومة لومومبا الوطنية بعد االستقالل:

                                                 

 .2, الهيدة ال اجة لالست الجال, الجصدر الساب , ص 11حجءف وآخرون, الجصدر الساب , صو 1)
 .42؛ وسا , الجصدر الساب , ص937ءيربو, الجصدر الساب , ص و 2)
 .13ابو الريل, الجصدر الساب , ص ؛ 137ما ر, الجصدر الساب , ص و 3)
 .59أوليمر وآخرون, الجصدر الساب , صو 4)
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, و1) 1960ييييار/ جيييايو عيييا  أ 20 ليييو  15اررييييل ا نتخابيييال فييي  المتيييرف جيييا بيييين 
, وكانيل و2)تنافا فيها عدف احءا , عليو برلجيان الكون يو اليعم يتيملف جين جرليا الشييو  

نتيريية ا نتخابييال جمارديية غييير جتور يية  ييءل بلريكييا وال ييال  ا وربيي , أن لوجوجبييا حصييل 
 % جيين ا صييوال رغيي  الرهيود الجسييتجيتة التيي  بييعلتها الج ار يية البلريكييية90عليو حييوال  

 .و3)للتالع  بنتادك ا نتخابال 
و جق يدا, جين أصيل 84حيل فاء حء  الحركة الوطنية الكون ولية برداسة لوجوجبيا بيي)

 .و4)و جق دا, 53و جق دا,, بينجا فاء خصجه كاءافوبو بحوال  )137)
 1960حءيييران/ يونيييو عييا   23وب ييد الجشيياورال وا رتجاعييال تجكيين لوجوجبييا فيي  

عطيل الثقية لهيا, وفي  الييو  التيال  أررييل انتخابيال ردييا الرجهوريية جن تشكيل الوءارف وا
داخيييل البرلجيييان فييياء كييياءافوبو بمغلبيييية ا صيييوال, وبيييعلت اكتجليييل كيييل عناصييير الحكوجييية 

 .و5)الكون ولية ربل خجسة ايا  جن اليو  الجحدد لإلعالن ا ستقالل 
والتحيييالف وتبييييادل  وبيييعلت لييي  يبيييي     أن توريييا بلريكييييا والكون يييو ج ا يييدف الصييييدارة

, وأعليين و6)1960حءيييران/ يونيييو عييا   29الج ونيية والجسيياعدف ال سييكرية, وتيي  توري هييا فيي  
 .و1) 1960حءيران/ يونيو عا   30ا ستقالل ف  اليو  التال  

                                                 

و فرانسوا جيس  واوءم, ))جن رتل لوجوجباوو , تررجة رنا جمجون نري , جرلة الثقافة ال الجية, ال دد 1)
 .10, الكويل, ص2000, أيلول/ سبتجبر 102

ا يروو, رناف الرءيرف القطرية, علو جورا شبكة رس  البحول والدراسال, ))باتريا لوجوجبا حل  الرجو 2)
 .1ا نترنيل, ص

www.aljZeera.net. 
, علو جورا 1/10/2004, 973و رريدف ال د, ))لوجوجبا شهيد الحرية و حية الع   وا لجااوو, ال دد 3)

 .www.algheed.net .36؛ ج دا, الجصدر الساب , ص 2شبكة ا نترنيل, ص 
 . 43و وسا , الجصدر الساب , ص 4)
؛ أوليمر وآخرون, 2؛ جردم, الجصدر الساب , ص 150اتحاد الكتا  ال ر , الجصدر الساب , ص و 5)

 .60الجصدر الساب , ص
 أ   جا را  ف  الج ا دف    الجادف الثانية: الت  ت جنل أن تلتء  الحكوجة البلريكية بو ا جوممين ف و 6)

جرا ل ا دارف والق ا  والريل وال لو  والتربية تحل تصرف السلطال الكون ولية, والجادف السادسة: الت  
ت جنل جنا القوال البلريكية ف  الكون و جن التدخل ال سكرم بدون طل  صريي جن الحكوجة الكون ولية, 

http://www.aljzeera.net/
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حييييدثل أءجيييية سياسيييية بييييين  1960حءيييييران/ يونيييييو عييييا   30وفيييي  يييييو  ا سييييتقالل 
جليييت بلريكيييا بيييودوان يلقييي  كلجتيييه بجناسيييبة ا سيييتقالل ريييال  الكون يييو وبلريكيييا, عنيييدجا كيييان

))...أن بلريكييا  ييحل بشييبابها وأجوالهييا جيين ارييل ت لييي  الشيي   الكون ييول  ورفييا جسييتوا 
,    أن  ييعا ليي  ي ريي  لوجوجبييا فمترييه  لييو الجنصيية وريياطا جلييت بلريكييا و2)ارتصييادم...وو 

ال))...أيهيا الجنا يلون جين أرييل بيودوان بخاطي  أطلي  عليييه خطيا  اليدجو  واليد  والنييار ر
ا ستقالل وانت  الييو  جنتصيرون أتيعكرون السيخرية وال بوديية التي  فر يها علينيا الجسيت جر 
أتييعكرون   انتنيييا وصيييم نا طيييويال, لجرييرد أننيييا ءنيييوا فييي  نمييرم, لقيييد اسيييت لوا أر ييينا, ونهبيييوا 

حييياءا, كيياجال,  ييد ثرواتنييا وكييان علييت بحرييك رانونييية رييانون و يي ه الررييل ا بيييض جنحيياءا, ان
الررل ا سود لقد ت ر نا للرصاص والسرون وعلت لجررد اننا نس و للحمام عليو كراجتنيا 

 .و3)كبشر...وو 
 
 اغتياله:

عجلييييل بلريكييييا علييييو بقادهييييا فيييي  الكون ييييو أو , عيييين طرييييي  تمتيييييل وحييييدف الكون ييييو 
الييبالد ب ييد  با عتجيياد علييو عجالدهييا, وثانيييا, أن تخليي  رييوا, جيين ا  ييطرابال والمو ييو فيي 

ا سيتقالل حتيو ت يا عراريييل اجاجيا اول حكوجية وطنيية فيي  الكون يو وبيعلت تثبيل لل ليي  أن 
 .و4) ئ   ا فريقيين   يجكن أن يحكجوا أنمسه  بمنمسه  

                                                                                                                         

ولية, اطروحة دكتورام, كلية الحقو  للجءيد ينمر: رل  أحجد, روال حمم السال  دراسة ف  مل الجستردال الد
 . 134, ص 2013تيءم وءو, جنشورف,  -وال لو  السياسية, راج ة جولود ج جرم

 .12و حجءف وآخرون, الجصدر الساب , ص1)
؛ 27, ص1985عبدالرءا  المهد, تاريا حركال التحرر ف  ال ال  الثالل, جديرية جطابا الراج ة, الجوصل, و 2)

 .939اب , ص ءيربو, الجصدر الس
 .1؛ جروف, الجصدر الساب , ص27المهد, الجصدر الساب , ص و 3)
الشيجا  عل  عبدال ءيء, ))الكون و الديجقراطية دولة ف  حالة أءجة جستجرفوو, جرلة السياسة الدولية, ال دد و 4)

 .211و, ص 2001, )القا رف, 143
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, بيدع  جيادم وعسيكرم جين و1)ب د عدف أيا  جن ا ستقالل أعلن )جوريا تشيوجب و 
, وعقييد جييا و2) 1960تجوء/يوليييو  11ا فيي  ربييل حكوجيية جيين بلريكييا اسييتقالل ارلييي  كاتان يي

بلريكيا شييراكة ارتصييادية, كجييا أرسييلل بلريكييا رواتهييا لحجاييية ا رلييي  الجنمصييل, وي تبيير ارلييي  
% جيين ثييورف الييبالد, فهيي  60كاتان ييا جقيير ا سييتثجارال البلريكييية ال ييخجة وجصييدر ررابيية 

عيين  ييعا ا نمصييال, فقييا   بييالد غنييية بالنحيياا واليورانيييو , اعتبيير لوجوجبييا بلريكييا جسييئولة
 .و3)1960بقطا ال الرال الدبلوجاسية ج ها ف  أواسط تجوء/ يوليو عا  

طليي  لوجوجبييا الجسيياعدف ال سييكرية جيين روسيييا فيي  اعارتييه ب ييض الطييادرال حاجليية 
الرنود لنقل جا بقو جن ريل  لو  رلي  كاتان ا جين اريل الق يا  عليو انمصيال ا رليي ,    

 .و4)أن روسيا رف ل علت 
أ ييطر لوجوجبييا  لييو اللرييو   لييو ا جيي  الجتحييدف التيي  بييدور ا عقييدل رلسيية طارديية 

, وعلييه أصيدر جرليا ا جين و5)لجنارشة الو ا ألنه ي رض السل  واألجين اليدوليين للخطير
, وت ييييجن سييييح  القييييوال البلريكييييية جيييين 7/1960/ 14و فيييي  143رييييرارا, با غلبييييية رريييي  )

                                                 

ألسرف ثرية تنتس   لو ربيلة لواندا, تلقو  1919تشرين الثان / نوفجبر عا   10جويا تشوجب : ولد ف  و 1)
انتخ  ف  جرلا جقاط ة كاتان ا ال نية بجوارد ا ا رتصادم  1951ت ليجه ف  جدرسة ارسالية اجريكية وف  عا  

جق د, ث  أعلن انمصال كاتان ا ب د حصول  137ل  يموء    ثجانية جقاعد جن اصل  1960وف  انتخابال عا  
الل واست ان ببلريكا وعين  ابط علو رأا رواته, ورفض الت اون جا الحكوجة الكون ولية الت  الكون و علو استق

, اتهجته ا ج  الجتحدف بقتل رديا حكوجة 1960يرأسها لوجوجبا, وانتخ  تشوجب  رديسا, لكاتان ا ف  أ / اغسطا
ر: جورا الرءيرف نيل, )) جويا , للجءيد ينم1961الكون و لوجوجبا ف  كاتان ا ف  كانون الثان / يناير عا  

 .www.aljazeera.netتشوجب  راتل لوجوجباوو, 
عبدم بدوم, شخصيال افريقية, وءارف الثقافة وا رشاد القوج , دار الوفا  للجطبوعال, جكتبة ا نرلو و 2)

 .135؛ أحجد, الجصدر الساب , ص101الجصرية, )القا رف, د. لو, ص
البلريك  ف  افريقيا ا سبا  والنتادكوو, جرلة ررا ال تاريخية, راج ة عبير شلي  , ))ا ست جار و 3)

؛ عءل جحجد ابرا ي , دول افريقيا 26, ص2015, الرءادر, كانون ا ول/ ديسجبر 26ال مرون البليدف, ال دد
 .21جستقلة, الدار القوجية, )القا رف, د. لو, ص 

 .36جصدر الساب , ص ؛ ج دا, ال60اوليمر وآخرون, الجصدر الساب , صو 4)
 .36؛ ج دا, الجصدر الساب , ص 52جراكل, الجصدر الساب , صو 5)
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خيياع التييدابير الالءجيية بالتشيياور جييا حكوجيية الكون ييو حييول الكون ييو وتخويييل ا جييين ال ييا  بات
 .و1)ارلي  كاتان ا,    أن القوال البلريكية ل  تسح  رواتها جن الكون و 
و رنيدم جيوءعين 1100ب د علت ارسلل ا ج  الجتحدف روال حميم السيال  وعيدد   )

ة جييين ربيييل عليييو رجييييا انحيييا  الكون يييو جيييا عيييدا ارليييي  كاتان يييا, بسيييب  الج ار ييية الجسيييلح
ا نمصييالين فيي  ارلييي  كاتان ييا,    أن رييوال حمييم السييال  ليي  تتييدخل فيي  انهييا  النييءا  بييين 

 .و2)لوجوجبا وتشوجب  
أجا  عرء لوجوجبيا عليو التصيدم لحركية ا نمصيال في  ارليي  كاتان يا وتجيرد الرييل 
  عليييه ججييا دفييا رديييا الرجهورييية كيياءافوبو اصييدار رييرار عييءل لوجوجبييا بحريية المو ييو فيي

 .و3) 1960ايلول/ سبتجبر عا   5البالد والتجرد داخل الريل, وعلت ف  
, ردييييييا أركيييييان الرييييييل و4)ريييييا  )جوبوتيييييوو  1960ايلول/سيييييبتجبر عيييييا   14وفييييي  

, ب ييد انقييال  نياري سيي و جيين خاللييه و5)الكون يول  بييانقال  عسييكرم  ييد حكوجية لوجوجبييا 
بيييل لوجوجبييا وتجن ييه جيين  لييو تقوييية رب ييته علييو السييلطة, ملييل رييوال جوبوتييو تحاصيير 

                                                 

 .101؛ بدوم, الجصدر الساب , ص 136أحجد, الجصدر الساب , ص و 1)
, 1979الروام رابر ابرا ي , األسا القانونية لقوال حمم السال  الدولية, جطب ة دار السال , ب داد, و 2)

 .45و 44ص 
 .101؛ بدوم, الجصدر الساب , ص 137لجصدر الساب , ص طا ر, او 3)
, ف  شجال غر  الكون و جدينة ليسا , وابوم كان 1930تشرين األول/ أكتوبر عا   14جوبوتو: ولد ف  و 4)

ي جل طباخا, عند حاك  ليسا , وف  سن ال شرين انم   لو الريل البلريك , ث  عجل ف  الصحافة جن 
 د استقالل الكون و اصبي وءير الدولة ف  حكوجة لوجوجبا ث  ب د علت اصبي , وب1958 لو عا   1957

, غير 1997 لو  1965رديا أركان الريل الكون ول , و و ثان  رديا لرجهورية الكون و الديجقراطية جن 
رف جتمثرا, بجرض السرطان, ودفن ف  جقب 1997اس  الدولة  لو ءادير, واشتهر بلق  )نجر ءايدرو, توف  عا  

جسيحية ف  ال اصجة الج ربية الرباط, للجءيد ينمر: عجرو شيا ال ر  )جوبوتو فهد كنشاسا العم  ر  جن 
 .10, ص2016حءيران/ يونيو  22, 2719, ال دد 10حك  الش  و رريدف الوسط البحرينية, السنة 

 .52؛ جراكل, الجصدر الساب , ص27شلي  , الجصدر الساب , صو 5)
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الخييروا جنييه, واسييتجرل رييوال جوبوتييو تثييير حجليية جيين الج ييايقال للوجوجبييا وأو دم وءورتييه 
 .و1)

تجكيين لوجوجبييا جيين تهرييي  ءورتييه وأو دم  لييو جصيير بجسيياعدف السييمارف الجصييرية فيي  
ه ت  اعتقيال لوجوجبيا واثنيين جين رفاري 1960كانون ا ول/ ديسجبر عا   2, وف  و2)الكون و

 جا ناد  رديا جرلا الشيو  روءيف أوكيتو ووءير ا عال  جوريا جوبوليو وسيرنه  في  
سييرن تيسيييميل ومييل لوجوجبييا يت ييرض ألبشييا ا سييالي  الت ييعي  وا  انيية وخوفييا, جيين تييمثير 
لوجوجبييا علييو الرنييود وال ييباط فيي  سييرن تيسييميل تيي  نقلييه  لييو الييد اعدادييه فيي  ارلييي  كاتان ييا 

وصيل لوجوجبيا ورفاريه  ليو ارليي  كاتان يا ثي   1961لثيان / ينياير عيا  كيانون ا 17, وف  و3)
نقله   لو سرن بلريك  ب د عليت تي  اعيداجه  رجييا, بالرصياص عليو اييدم انصيار تشيوجب  

 .و4)وبتمييد الحكوجة البلريكية 
تحول لوجوجبا ب د جقتليه  ليو رجيء وطني  جنيا ض لالسيت جار وداعيية  ليو التحيرر, 

حيييد ا بيييل فييي  جختليييف انحييا  ال يييال , وتكريجيييا, ليييه تييي  أنشيييا  راج ييية فييي  ليييا فييي  افريقييييا و 
أصيييدر رديييا الرجهورييية جوبوتيييو جرسييوجا, يييينص  1966جوسييكو تحجييل أسيييجه, وفيي  عييا  

 علو لوجوجبا بطل روج  جن ابطال الكون و.
 
 
 
 

 
 

                                                 

 .46؛  برا ي , الجصدر الساب , ص72الساب , ص ج وض, الجصدر و 1)
 .53وسا , الجصدر الساب , صو 2)
 .209الرويش , الجصدر الساب , صو 3)
 .137؛ ج دا, الجصدر الساب , ص 98ابرا ي , الجصدر الساب , ص و 4)



 م.م. رغيد هيثم منيب                          (1961 -1925) باتريس لومومبا حياته ودوره السياسي يف الكونغو الدميقراطية 

 620 

Patrice Lumumba  his life and  political role in the Democratic 

Republic of Congo(1961-1925 ) 

Ragheed Hietham Muneeb 

 

Abstract 

     Our research deals with an African figure who played a major 

role in the political process of the Democratic Republic of the 

Congo. He was Patrice Lumumba, who resisted Belgian colonialism 

and founded the national movement in 1958 as the Congolese 

Patriotic Movement. He played an important role in the 1960 

Brussels Round Table Conference. The Belgian decolonization of 

the Democratic Republic of the Congo and the proclamation of the 

independence of the DRC, the first elected Prime Minister of the 

Democratic Republic of the Congo after its independence in 1960 

from Belgian colonialism, ensured that Lumumba's government 

enjoyed independence only a few days The President of the 

Republic, Kazavobo, called for the dismissal of Lumumba. Mobutu, 

the chief of staff of the Congolese army, who took part in a military 

coup against the Government of Lumumba in 1961 and transferred 

him to a prison in the separatist province of Katanga and was 

executed by Supporters of Tushmbe and with the support of the 

Belgian government. 
 


