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 :الممخص
 0693حزيراف  03حصمت الكونغو عمى استقالليا مف بمجيكيا في        

وتشكمت حكومة توافقية اصبح فييا المعتدؿ جوزيؼ كازافوبو رئيسًا لمبالد، 
االستقالؿ والقومي المتشدد باتريس لومومبا رئيسًا لموزراء، دخمت البالد بعد 

في فوضى بسبب التمردات التي قاـ بيا الجنود الكونغوليوف ضد الضباط 
البمجيكيف الذيف ما زالوا يسيطروف عمى الجيش، اعادت الحكومة البمجيكية 
نشر قواتيا مف جديد في المقاطعات الكونغولية ، بحجة الحفاظ عمى ارواح 

شومبي انفصاؿ مقاطعة مواطنييا ، وتزامنًا مع ىذه التمردات أعمف مويس ت
كاتانغا عف الكونغو ، وعمى اثر ذلؾ طمبت الحكومة الكونغولية مف األمـ 
خراج القوات البمجيكية مف البالد أنشأت  المتحدة التدخؿ إلعادة النظاـ وا 
االمـ المتحدة قوة حفظ سالـ متعددة الجنسيات، ومع وصوؿ قوة االمـ 

يكية باالنسحاب مف جميع المتحدة الى الكونغو بدأت القوات البمج
المقاطعات باستثناء مقاطعة كاتانغا، عمى اثر ذلؾ ىدد باتريس لومومبا 
بطرد قوات األمـ المتحدة ودعوة االتحاد السوفيتي إلى التدخؿ، أثار ىذا 
التيديد مخاوؼ اإلدارة األمريكية، وصنفتو وكالة المخابرات المركزية عمى 

أف أطيح بو مف منصب رئيس الوزراء انو كاسترو أو أسوأ ، وحتى بعد 
ووضع تحت اإلقامة الجبرية ، ظؿ لومومبا يمثؿ مف، وجية نظر الوكالة ، 
تيديًدا سياسيًا قويًا في أي صراع عمى السمطة في الكونغو وقررت 

 التخمص منو بشتى الوسائؿ بما فييا االغتياؿ.
. 
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Abstract: 

 Congo gained its independence from Belgium on June 

30, 1960, and a consensual government was formed in 

which the moderate Joseph Kasavubu became president, 

and the hard-line nationalist Patrice Lumumba prime 

minister. The Belgian government redeployed its forces 

again in the Congolese provinces, under the pretext of 

preserving the lives of its citizens, and coinciding with 

these rebellions, Moise Tshombe announced the 

secession of Katanga province from the Congo. As a 

result, the Congolese government asked the United 

Nations to intervene to restore order and remove the 

Belgian forces from the country. The United Nations 

established a multinational peacekeeping force, and with 

the arrival of the United Nations force in the Congo, the 

Belgian forces began to withdraw from all provinces 

except for Katanga After that, Patrice Lumumba 

threatened to expel the United Nations forces and invite 

the Soviet Union to intervene. This threat raised the 

concerns of the American administration, and the CIA 

classified him as Castro or worse, and even after he was 

ousted from the position of Prime Minister (by a coup 

led by the Chief of Staff of the Congolese army Joseph 

Mobutu) and placed under house arrest From the 

agency's point of view, Lumumba remained a strong 

political threat in any power struggle in the Congo and 

decided to get rid of him by various means, including 

assassination. The agency could not carry out this plan 

because Lumumba fled from his residence, to be arrested 

by the forces of Joseph Mobutu, and then transferred to 

Katanga province, where he was handed over to the 

father of his enemies, Moise Tshombe, to be killed there. 
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 المقدمــة

صنفت وكالة المخابرات المركزية بشكؿ متطرؼ باتريس لومومبا عمى أنو شيوعي ويمثؿ    
زائير حاليا(، وبناء عمى ذلؾ طورت ( الكونغوتيديدًا خطيرًا عمى المصالح االمريكية في 

وكالة المخابرات المركزية مجموعة مف الخطط الغتيالو، ما ىي المصالح األمريكية في 
الكونغو  وكيؼ ىدد لومومبا تمؾ المصالح؟ وما ىو المعيار الذي طبقتو وكالة المخابرات 

فييت؟ وكيؼ طورت وكالة المركزية لتحديد أف لومومبا كاف شيوعيًا ويعمؿ لخدمة السو 
المخابرات المركزية خطط االغتياؿ؟ وىؿ كانت الوكالة مرتبطة باألحداث التي أدت في نياية 
المطاؼ إلى مقتمو في مقاطعة كاتانغا؟ كميا أسئمة سنحاوؿ االجابة عنيا مف خالؿ تقسيـ ىذا 

االمريكية، أما البحث إلى ستة محاور، تناوؿ المحور األوؿ استقالؿ الكونغو والمصالح 
المحور الثاني فقد تناولنا فيو السياسة األمريكية تجاه أزمة الكونغو وتدخؿ األمـ المتحدة ، 
وجاء المحور الثالث ليتناوؿ باتريس لومومبا مف وجية نظر اإلدارة األمريكية، أما المحور 

لومومبا وقرار  الرابع فقد سمطنا الضوء فيو عمى تزايد القمؽ األمريكي تجاه سياسة باتريس
اغتيالو، أما المحور الخامس فقد تناولنا فيو اإلطاحة بحكومة باتريس لومومبا واستمرار 
مخطط االغتياؿ، وأخيرا جاء المحور السادس بعنواف وكالة المخابرات المركزية ومقتؿ 

 لومومبا في مقاطعة كاتانغا .
 Foreign Relations ofمريكية)إف ىذا البحث ىو دراسة في وثائؽ وزارة الخارجية األ    

the United States والتقرير المؤقت بعنواف مؤامرات االغتياؿ المزعومة ضد قادة أجانب )
(Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders والصادر عف لجنة )

لوكالة  لمتحقيؽ في األنشطة السرية 0691التحقيؽ التي شكميا مجمس الشيوخ األمريكي عاـ 
( وعرفت المجنة عمى Frank Churchالمخابرات المركزية برئاسة السيناتور فرانؾ تشيرش)

اسمو لجنة تشيرش، فضاًل عف ذلؾ اعتمد الباحث عمى عدد مف المصادر العربية واالجنبية، 
وىنا يجب التنويو الى كتاب دور الواليات المتحدة األمريكية واألمـ المتحدة في أزمة الكونغو 

، والذي ىو في األساس رسالة ماجستير نوقشت في جامعة البصرة عاـ 0693-0690
لمباحث مشتاؽ عيداف اعبيد الذي أشار في كتابو إلى محاولة الوكالة اغتياؿ باتريس  2302

لومومبا لكف دوف الخوض بتفاصيؿ ذلؾ المخطط الذي سنعرضو في ىذا البحث، وذلؾ بناًء 
اـ لجنة مجمس الشيوخ، فضال عف وثائؽ وكالة المخابرات عمى شيادات ضباط الوكالة أم

عمى شكؿ  2300المركزية التي رفعت عػػػػنيا السػػػرية ونشرتيا وزارة الخػارجية األمريكية عاـ 
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 .Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volمجمد مطبوع 
XXIII,Congo, 1960 –1968 لوكالة المخابرات المركزية  وتضمنت ىذه الوثائؽ تقارير

وبرقيات مرسمة مف محطة وكالة المخابرات المركزية في العاصمة الكونغولية ليوبولدفيؿ) 
كينشاسا حاليًا( الى مقر الوكالة وبالعكس وىي متاحة أيضا عمى شبكة األنترنت عمى موقع 

 وزارة الخارجية االمريكية.
 صالح األمريكية: والم1960 اواًل : استقالل الكونغو حزيران 

كانت نياية الحرب العالمية الثانية وتشكيؿ األمـ المتحدة بمثابة بداية الفترة األخيرة     
لمسيطرة االستعمارية عمى أفريقيا، ففي ميثاؽ األمـ المتحدة كاف ىناؾ إعالف حؽ تقرير 
المصير لجميع الشعوب، حاولت القوى االستعمارية تجاىؿ ىذا االعالف في إمبراطورياتيـ، 

جبرتيـ النزاعات العنيفة في مستعمراتيـ في النياية عمى منح االستقالؿ ومع ذلؾ، أ
 0616لممستعمرات الواقعة تحت سيطرتيـ، وبعد االضطرابات التي شيدتيا الكونغو عاـ 

( أف ىدؼ الحكومة البمجيكية سيكوف منح Baudouin Iأعمف الممؾ البمجيكي بودواف األوؿ )
كانوف الثاني  23تماع المائدة المستديرة في بروكسؿ في االستقالؿ المنظـ لمكونغو وفي إج

، إلتقت السمطات البمجيكية القادة الكونغولييف لمناقشة خطة االستقالؿ، عرض 0693
البمجيكيوف جدواًل زمنيًا مدتو أربع سنوات تـ رفضو مف قبؿ القادة الكونغولييف الذيف أصرو 

الحكومة البمجيكية عمى منح الكونغو  عمى االستقالؿ الفوري، وبعد المفاوضات وافقت
، وتـ االتفاؽ عمى (0)0693حزيراف  03االستقالؿ الفوري وتـ تحديد موعد االستقالؿ في 

  (2)0693إجراء انتخابات لتشكيؿ حكومة وطنية وحدد موعدىا في مايس 
ف ترتيًبا عندما وافقت بمجيكا عمى منح االستقالؿ الفوري لمكونغو كاف البمجيكيوف يتصورو      

تكوف الكونغو بموجبو دولة مستقمة، لكنيا ستظؿ مرتبطة ارتباطًا وثيقًا اقتصاديًا وسياسيًا 
ف التصور البمجيكي كاف مبنيًا عمى االساس التالي، لقد تركت ثمانوف عامًا مف (0)ببمجيكا ، وا 

وف نسمة، االستعمار البمجيكي البالد غير مستعدة لالستقالؿ، فمف بيف نحو أربعة عشر ممي
تخرج ثالثوف منيـ فقط مف الكمية لـ يكف ىناؾ قضاة كونغوليوف وكاف ىناؾ محاـ واحد 

، وبعبارة اخرى ترؾ االستعمار البمجيكي الكونغو بدوف مؤسسات حكومية قادرة عمى (3)فقط
تحمؿ التحوؿ المفاجئ مف مستعمرة إلى دولة مستقمة دوف إشراؼ بمجيكي وثيؽ، ىذه الرؤيا 

ية لممستقبؿ لـ تدـ طوياًل، فعمى عكس رغبة بمجيكيا افرزت االنتخابات التي جرت في البمجيك
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مايس عف تشكيؿ حكومة ائتالفية شغؿ فييا القومي المتشدد والممتـز باالستقالؿ الحقيقي عف 
( منصب Patrice Lumumbaبمجيكا)بالمعنى السياسي واالقتصادي( باتريس لومومبا )

( والذي كاف يؤيد التعاوف Joseph Kasavubuؿ جوزيؼ كازافوبو )رئيس الوزراء، والمعتد
مع بمجيكيا بعد االستقالؿ منصب رئيس جميورية الكونغو، وىو المنصب الذي كاف مف 
المفترض في األصؿ أف يكوف تشريفًا فقط لكف البمجيكييف والقوى الغربية األخرى كانوا يأمموف 

 .(1)ية إلبقاء لومومبا تحت السيطرةفي أف يعمؿ جوزيؼ كازافوبو كقوة تقييد
حزيراف  03حضر حفؿ االستقالؿ الذيف أقيـ في العاصمة الكونغولية ليوبولدفيؿ يـو      

العديد مف الوفود الدولية، وكاف مف بيف الضيوؼ وكيؿ وزارة الخارجية األمريكية  0693
األمريكي دوايت ( بصفتو الممثؿ الشخصي لمرئيس Robert Murphyالسابؽ روبرت مورفي)

 Mirzo( وترأس الوفد السوفياتي ميرزو رخماتوؼ)Dwight Eisenhowerايزنياور)
Rakhmatov نائب رئيس ىيئة رئاسة مجمس السوفييت األعمى، وحضر ممثاًل عف األمـ )

( أثبت ىؤالء الضيوؼ األىمية Ralph Buncheالمتحدة مساعد األميف العاـ رالؼ بانش)
 .(9)ت المتحدة واالتحاد السوفيتي الستقالؿ الكونغوالتي أولتيا الواليا

ألقى الممؾ البمجيكي بودواف االوؿ خطابًا أشاد فيو بالبمجيكييف باعتبارىـ محرريف مف      
العبودية وتحدث عف التطور اإليجابي لمكونغو خالؿ الثمانيف عامًا الماضية كمستعمرة 
لبمجيكا، تجاىؿ الرئيس الجديد جوزيؼ كازافوبو خطاب بودواف االوؿ، وشكر البمجيكييف ووعد 

مستقبمية مع بمجيكا، وخالفًا تمامًا لوصؼ بودواف االوؿ لمثمانيف عامًا مف الحكـ بشراكة 
:" كاف نصيبنا ثمانيف عامًا مف الحكـ (9)االستعماري، قاؿ لومومبا في الخطاب الذي ألقاه

االستعماري، لقد عرفنا عمالة مرىقة مقابؿ أجر لـ يسمح لنا بإشباع الجوع ، لقد عرفنا 
ائـ والضربات التي كاف عمينا تحمميا في الصباح والظييرة، والميؿ ألننا كنا المفارقات والشت

زنوجًا لقد عرفنا أف القانوف لـ يكف ىو نفسو أبدًا اعتمادًا عمى ما إذا كاف يتعمؽ بشخص 
أبيض أو زنجي لقد عرفنا المعاناة الفظيعة لمف تـ إبعادىـ بسبب اآلراء السياسية أو 

قد عممنا أف ىناؾ منازؿ رائعة لمبيض في المدف وأكواخًا مف القش المعتقدات الدينية ، ل
وأضاؼ لومومبا أف االستقالؿ لـ يكف ىبة او منحة مف بمجيكا ، بؿ تـ الحصوؿ  ،(1)لمزنوج"

عميو بكفاح االفارقة مف ابناء الكونغو ونضاليـ، وأف جراحنا ماتزاؿ طرية ، بحيث ال يمكف 
 .(6)نسيانيا
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ومبا استحساف شعبو لكنو أثار قمؽ وغضب ممؾ بمجيكيا وكاف بإمكاف لقي خطاب لوم    
جميع الحاضريف رؤية أف البمجيكييف والكونغولييف لدييـ وجيات نظر مختمفة وأف الكونغولييف 
لف يواصموا شراكة ودية مع بمجيكا، حتى أف روبرت مورفي ذكر أف األوردة عمى جبيف الممؾ 

، وبنفس القدر فقد أثار خطاب (03)بينما كاف لومومبا يتحدثبودواف االوؿ كانت تقؼ بارزة 
لومومبا قمؽ اإلدارة األمريكية باعتباره أوؿ مثاؿ ممموس عمى عدـ رغبة لومومبا في اتباع 

، وكتب مورفي إلى واشنطف إذا لـ نكف ىنا (00)المسار الغربي والحفاظ عمى الوضع الراىف
 .(02)الشيوعية قريبًا وبمساعدة كافية فاف البديؿ ستكوف

يمكف أف نفيـ دوافع القمؽ األمريكي في إطار المصالح األمريكية في الكونغو والتي تكمف     
في الثروة المعدنية والموقع االستراتيجي، تمتمؾ الكونغو، وبشكؿ أكثر تحديًدا في مقاطعتي 

اس والقصدير، كاتانغا وكاساي، عددًا كبيرًا مف المعادف األكثر طمبًا في العالـ مثؿ النح
، والكوبالت وخالؿ  والماس الصناعي، والذىب، والمنغنيز، والرصاص، والزنؾ، واليورانيـو
الخمسة عشر عاًما التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وانتيت مع اندالع أزمة الكونغو، كاف 

ع أحد أكثر أىـ معدنيف لممصالح األمريكية ىما اليورانيوـ والكوبالت، وفي مقاطعة كاتانغا يق
مناجـ اليورانيوـ إنتاجية في العالـ، في الواقع، ىذه المناجـ ىي التي وفرت اليورانيوـ لمقنابؿ 
الذرية التي سقطت عمى ىيروشيما وناغازاكي خالؿ الحرب العالمية الثانية، والمقاطعة كاتانغا 

دة في العالـ، التي أنتجت أغنى يورانيوـ معروؼ في العالـ ىي مصدر الكوبالت األعمى جو 
ذا ما عرفنا قيمة اليورانيـو فإف العامؿ األكبر الوحيد الذي يوفر لمكوبالت قيمتو االستراتيجية  وا 
ىو أىميتو بالنسبة لصناعة الصمب، وبشكؿ صريح في مجاؿ السبائؾ ذات درجة الحرارة 
اـ العالية الميمة لمحركات الطائرات والصواريخ، ومف أجؿ الوصوؿ إلى مصدر آمف لخ

اليورانيوـ والكوبالت، تفاوضت الواليات المتحدة مع بمجيكا وشركات التعديف التابعة ليا مف 
أجؿ الوصوؿ الحصري إلى ىذيف المعدنيف وحتى بعد أف وصمت الواليات المتحدة إلى إنتاج 
اليورانيـو محميًا في أواخر الخمسينات كانت الواليات المتحدة األمريكية حريصة عمى منع 

االتحاد السوفيتي إلى اليورانيوـ وفي نفس الوقت تأميف وصوؿ الواليات المتحدة  وصوؿ
، فضاًل عف الثروة المعدنية كانت الكونغو أكبر دولة إفريقية وسط (00)األمريكية إلى الكوبالت

القارة، كاف ُينظر إلييا عمى أنيا زىرة عباد الشمس لبقية القارة، إذا أصبحت الكونغو شيوعية 
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ليا التأثير عمى القارة بأكمميا أو عمى أالقؿ فإف الدوؿ التسع المحيطة بالكونغو ستكوف فيمكف 
 . (03) عرضة النتشار الشيوعية

 8992تموز  ثانيًا: السياسة األمريكية تجاه أزمة الكونغو وتدخل األمم المتحدة
شيدت الكونغو سمسمة  0693تموز  3بعد أقؿ مف أسبوع عمى االستقالؿ وتحديدًا يوـ     

الذيف ما زالوا يسيطروف  (01)مف التمردات، قاـ بيا الجنود الكونغوليوف ضد الضباط البمجيكييف
 Emileعمى الجيش، وفي اليوـ الثاني خاطب القائد البمجيكي، الجنراؿ إميؿ يانسف )

Janssens ات في ليوبولدفيؿ، ورفض تمامًا مطالبيـ بأفرقة الجيش وكتب عمى السبورة ( القو
وعمى اثر ذلؾ امتد  (09) أماـ الجنود عبارتو سيئة الصيت )قبؿ االستقالؿ = بعد االستقالؿ(

التمرد إلى مدف كونغولية أخرى، وتعرض بعض األوروبييف لالعتداء مف قبؿ الجنود 
أعادت الحكومة البمجيكية نشر قواتيا في الكونغو بحجة حماية ، وأثناء التمرد (09)الكونغولييف

ارواح البمجيكييف وعمميات التعديف، وطالب لومومبا بمجيكا بسحب قواتيا، معمنًا بأف اعادة 
، أعمف مويس 0693تموز00نشرىا ىو عمؿ عدواني وينتيؾ سيادة الكونغو، وفي

، وتـ دعـ (06)عف الكونغوانفصاؿ مقاطعة كاتانغا (01)(Moise Tshombeتشومبي)
 .(23)وشركات التعديف البمجيكية العاممة ىناؾ االنفصاؿ عمى الفور مف قبؿ الحكومة البمجيكية

نظرًا لعدـ قدرة حكومة الكونغو عمى إخراج القوات البمجيكية ومنع انفصاؿ كاتانغا ،أرسؿ     
مـ المتحدة داغ إلى األميف العاـ لأل 0693تموز  02كازافوبو ولومومبا برقية يـو 

طمبا فييا مساعدة عسكرية لحماية الكونغو مف"العدواف (20)(Dag Hammarskjoldىمرشولد)
، وفي صباح نفس اليوـ عقد مجمس وزراء الحكومة الكونغولية اجتماعًا (22)الخارجي الحالي"

 بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الوطني )لـ يكف لومومبا حاضراً 
 Clareفي االجتماع( وقد حضر االجتماع السفير األمريكي في الكونغو كمير تيمبرليؾ)

Timberlake وتمقى طمبًا خطيًا مف مجمس الوزراء إلرساؿ قوات أمريكية إلى العاصمة )
ليوبولدفيؿ لمحفاظ عمى القانوف والنظاـ، وقد أبمغ السفير األمريكي ىاتفيًا وزارة الخارجية 

 .(20)بضموف الطمب
، (23)لـ يؤيد الرئيس األمريكي فكرة التدخؿ وقاؿ سنبقى عمى تواصؿ مع األمـ المتحدة    

وفي مساء اليوـ نفسو تمقت السفارة األمريكية في الكونغو برقية عاجمة أشارت إلى أف اإلدارة 
أف  األمريكية ناقشت طمب الحكومة الكونغولية إرساؿ قوات أمريكية" موقفنا ىو أننا ال نستطيع
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نتعيد بإرساؿ قوات أمريكية إلى الكونغو تحت رعاية أمريكية بحتة، لكف سنبذؿ قصارى جيدنا 
 Christianلممساعدة في إطار عمؿ األمـ المتحدة، وقاؿ وزير الخارجية كريستاف ىيرتر)

Herter ىناؾ خطر مف أف كازافوبو ولومومبا قد يتنصالف مف طمب نائب رئيس الوزراء )
لقد كاف تخميف وزير الخارجية األمريكية صحيحًا ففي اليوـ الثاني  (21)جية والدفاعووزراء الخار 

تمقى األميف العاـ لألمـ المتحدة برقية عاجمة ثانية مف لومومبا ذكر فييا أف  0693تموز  00
النظاـ فقط ولكف لحماية  الستعادةالمساعدة العسكرية مف األمـ المتحدة لـ تكف مطموبة 

الكونغو مف العدواف البمجيكي، وأف الطمب كاف لقوة تابعة لألمـ المتحدة مف دوؿ محايدة 
 . (29)وليس مف الواليات المتحدة األمريكية

رفض الرئيس األمريكي أيزنياور التدخؿ عسكريًا وبداًل مف ذلؾ أيد دعوة القادة      
، في ظاىرىا، كانت تبدو تصرفات أيزنياور كطريقة خّيرة الكونغولييف لتدخؿ األمـ المتحدة

لمنع القوى العظمى مف تصعيد ىذا الصراع إلى حرب إذا تدخؿ أحد الطرفيف أو كالىما وىذا 
التفسير ألفعالو موجود في بعض األدبيات ولكف ىناؾ العديد مف الباحثيف يعتقدوف ، كما ىو 

، لقد كاف  (29)تمثؿ األىداؼ األمريكية في الكونغوالحاؿ في ىذا البحث، أف األمـ المتحدة س
األميف العاـ داغ ىمرشولد مناىضًا لمشيوعية وأقرب مستشاريو الثالثة بشأف الكونغو كانوا 

نجحت اإلدارة األمريكية في استخداـ األمـ  0619أمريكييف عالوة عمى ذلؾ، خالؿ عاـ 
ذلؾ فقد ارادت اإلدارة األمريكية مف  المتحدة في وضع مماثؿ خالؿ أزمة السويس، فضاًل عف

خالؿ تسميـ زماـ األمور إلى األمـ المتحدة البقاء بعيدة عف الخطوط األمامية مف أجؿ الحد 
مف مسؤولياتيا ونفقاتيا، قاؿ الرئيس األمريكي أيزنياور لوزير خارجيتو "سنكوف مخطئيف تمامًا 

ية أف أي"عمؿ أمريكي أحادي" قد يجر إلى إذا ذىبنا مف جانب واحد"، اعتقدت اإلدارة األمريك
مواجية مع االتحاد السوفيتي، ويساء فيمو عمى أنو يحافظ عمى االستعمار مف قبؿ 

 (21)االفارقة
واعتمد  0693تموز  03بناء عمى طمب االميف العاـ أنعقد مجمس األمف الدولي يوـ     

مف أراضي جميورية الكونغو،  ( الذي دعا الحكومة البمجيكية إلى سحب قواتيا030القرار )
وخوؿ األميف العاـ اتخاذ جميع الخطوات الالزمة بالتشاور مع الحكومة الكونغولية لتقديـ 

 .(26)المساعدة العسكرية لمكونغو
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تحركت األمانة العامة لألمـ المتحدة عمى الفور وأنشأت قوة حفظ سالـ متعددة الجنسيات      
لعممية األمـ المتحدة في الكونغو بالمغة الفرنسية  ( وىو االسـ المختصر(ONUCاونوؾ 

(Opération des Nations Unies au Congo وبعد ،)ساعة عمى اعتماد القرار  03
ثـ تمتيا  (03)في مجمس األمف وصمت إلى الكونغو أوؿ فرقة عسكرية مف الجنود التونسييف

ومصر والسويد وكانت  ، والمغرب،قوات مف إثيوبيا، وغانا، ومالي، وغينيا، وأيرلندا، وليبيريا
وكاف عمى رأس  (00) واحدة مف أسرع عمميات نشر قوات حفظ السالـ في تاريخ األمـ المتحدة

عممية األمـ المتحدة في الكونغو األمريكي الجنسية رالؼ بانش كممثؿ خاص لألميف 
كارؿ فوف ، أما قيادة قوات األمـ المتحدة فقد اسندت إلى الجنراؿ السويدي (02)العاـ

    .(00)(Carl von Hornىورف)
 ثالثًا: باتريس لومومبا من وجهة نظر اإلدارة األمريكية:

بعد وصوؿ قوات االمـ المتحدة الى الكونغو بدأت بمجيكا بسحب قواتيا مف جميع     
 09، وفي الرسالة التي وجييا الى رالؼ بانش يوـ (03)المقاطعات باستثناء مقاطعة كاتانغا

مف أداء  0693تموز  06ىدد لومومبا قائال: إذا لـ تتمكف األمـ المتحدة بحموؿ  0693تموز 
، وعمى الرغـ مف اف (01)ميمتيا، فقد نضطر "لألسؼ إلى دعوة االتحاد السوفيتي لمتدخؿ"

، غير أف ىذا التيديد قد تسبب في قدر متزايد مف القمؽ في (09)لومومبا قد سحب تيديده
قاؿ مدير وكالة المخابرات  0693تموز  20لمجمس األمف القومي في واشنطف، وفي اجتماع 
( إننا نواجو في لومومبا شخصًا "كاف فيدؿ كاسترو أو Allen Dallasالمركزية أليف داالس)

ألؼ فرنؾ في عاـ  033أسوأ منو"، وتحدث داالس عف ماضي لومومبا واتيمو باختالس 
ستعمارية البمجيكية، وقاؿ كانت ىناؾ وأنو سجف عدة مرات مف قبؿ السمطات اال 0619

اتجاىات يسارية وشيوعية قوية في خمفيتو وأنو قد حضر اجتماع الشباب الشيوعي في عاـ 
، وأنو تمقى مساعدات مالية مف قبؿ االتحاد السوفيتي أما بشكؿ مباشر أو عف طريؽ  0616

نمضي عمى افتراض  الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر وأضاؼ" مف اآلمف لنا مف اآلف أف
، وبناء عمى ذلؾ أوضحت وزارة الخارجية األمريكية في (09)أف الشيوعييف قد اشتروا لومومبا"

السياسة األمريكية  0693تموز  20برقيتيا المرسمة إلى بعثات دبموماسية معينة مساء يوـ 
رؾ تماما أف تجاه االحداث في الكونغو ولخصتيا عمى النحو التالي، إف االدارة األمريكية تد

منيا يمثؿ مشكمة سياسية معقدة ، وأف رد  االنسحابانفصاؿ كاتانغا ورفض القوات البمجيكية 
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الفعؿ العكسي لمدوؿ األفريقية بما في ذلؾ حكومة الكونغو الحالية، عمى الوجود البمجيكي في 
، لكف كاتانغا ىو أمر ال مفر منو وسيصبح أقوى إذا بقيت القوات البمجيكية لفترة أطوؿ

بالمقابؿ وفي ظؿ التوجو الشيوعي المفترض لحكومة الكونغو، فإف الحفاظ عمى التوجو 
ف ىذه السياسة ستعتمد بالدرجة  الموالي لمغرب لجزء مف الكونغو ىو أمر بالغ األىمية، وا 
األساس عمى النتيجة النيائية لتدخؿ األمـ المتحدة وعمى طبيعة وتوجو الحكومة الكونغولية، 

لؾ الحيف، تقترح وزارة الخارجية أف البيانات العامة حوؿ مسألة كاتانغا يجب أف وحتى ذ
تقتصر عمى أف اإلدارة األمريكة، في الوقت الحالي، ال تعترؼ بكاتانغا، وأنيا تعترؼ فقط 
بحكومة الكونغو وتأمؿ في االستقرار وتشكيؿ حكومة كونغولية موحدة بعد انتياء األزمة 

 .(01)الحالية
يكف لومومبا شيوعيًا كما صنفتو وكالة المخابرات المركزية بؿ كاف مدفوعًا بالقومية لـ    

وكاف ممتزمًا بالطريؽ الذي مف شأنو أف يجعؿ مف الكونغو دولة مستقمة بعيدة عف تأثيرات 
القوى االستعمارية الغربية، وحتى لو طمب لومومبا مساعدة االتحاد السوفيتي فيذا ال يعني 

لومومبا كاف شيوعيًا ، وأف األسطر األخيرة مف رسالة وداع لومومبا إلى زوجتو  بالضرورة أف
توحي إلى أي مدى كانت أفعالو مدفوعة بالقومية البحتو" ال تبكيني يا زوجتي العزيزة أعمـ أف 
بمدي الذي عانى كثيرا  سيعرؼ كيؼ يدافع عف استقاللو وحريتو، تحيا الكونغو تحيا أفريقيا" 

ومومبا عف انتفاضة عمالية وشيكة، وىو ما قد يتوقعو المرء في ثوري شيوعي لـ يتحدث ل
، وىذا ما توصؿ اليو مدير مكتب البحوث (06)متشدد بؿ إنو تحدث عف حرية بمده ككؿ

 21واالستخبارات في وزارة الخارجية الذي قاؿ في مذكرتو المقدمة الى وزير الخارجية يوـ 
الدعاء بأف لومومبا كاف شيوعيًا أو متعاطفًا مع الشيوعية، ، ليس لدينا ما يدعـ ا0693تموز 

ف الممخص األكثر دقة آلرائو ىو إعالنو الشيير، "لسنا شيوعييف أو كاثوليؾ أو اشتراكييف،  وا 
نحف قوميوف أفارقة، نحتفظ بالحؽ في أف نكوف ودوديف مع أي شخص نحبو وفقًا لمبادئ 

 .(33)الحياد اإليجابي"
موماسييف العامميف في ليوبولدفيؿ منظور أعمؽ حوؿ لومومبا بسبب قربيـ كاف لدى الدب    

 Robinsonمف أسموب حكمو وتأثيرات قراراتو في الكونغو، كاف روبنسوف ماكمفيف)
Mcllvaine القنصؿ العاـ لمواليات المتحدة في ليوبولدفيؿ أثناء انتقاؿ الكونغو إلى )

طريقة مختمفة عف صانعي السياسة اآلخريف ألنو االستقالؿ، قد نظر إلى باتريس لومومبا ب
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أف  0693تموز  29وكتب الى واشنطف يوـ  ،(30)عاش األحداث في ليوبولدفيؿ بشكؿ مباشر
لومومبا لـ يكف شيوعيًا بؿ كاف انتيازيًا، ولف يتخذ قراره النيائي بشأف المعسكر الذي سينتمي 

اؼ أف لومومبا، الذي دافع منذ البداية إليو في النياية، بؿ ستفرضو عميو قوى خارجية، واض
عف وحدة الكونغو، سيضطر إلى المجوء الى المعسكر األشتراكي إذا اعترفت الحكومة 

، وبناء عمى ما (32)األمريكية أو بمجيكيا باستقالؿ كاتانغا وبالتالي المساعدة في تفتيت الكونغو
ار الذي طبقتو وكالة المخابرات ( ال ندري ما ىو المعيWilliam Blumتقدـ قاؿ ويمياـ بموـ)

وعند ىذه النقطة يمكف القوؿ إف المعيار الذي  (30)المركزية لتحديد أف لومومبا كاف شيوعيًا؟
كانت تتبعو وكالة المخابرات المركزية خالؿ الحرب الباردة أف كؿ زعيـ قومي يتخذ خطًا 
متشددًا مع القوى الغربية أو يقوـ بأي خطوات توحي بميوؿ يسارية، فإف الوكالة واإلدارة 

 . (33)ديدًا لممصالح االمريكيةاألمريكية بشكؿ عاـ ستصنفو عمى أنو شيوعي ويمثؿ تي
 : 8992رابعًا: تزايد القمق األمريكي تجاه سياسة باتريس لومومبا وقرار اغتيالو آب 

الرئيس األمريكي واألميف العاـ لألمـ المتحدة واقعيف تحت ضغط  الكتمة االفروآسيوية  كاف   
خراج البمجيكيف مف كاتانغا، وفي  ، أرسؿ رئيس  0693 آب 9في األمـ المتحدة لمتحرؾ وا 

رسالة شخصية إلى أيزنياور حذر  (31)(Ahmed Sekou Toureغينيا احمد سيكوتوري )
فييا مف خطورة الوضع في الكونغو وناشد فييا الرئيس شخصيًا، وكذلؾ حكومة وكونغرس 
الواليات المتحدة، التخاذ إجراءات صارمة لمحصوؿ عمى التنفيذ الفوري والكامؿ لقرار مجمس 

الداعي إلى إخراج جميع القوات البمجيكية مف الكونغو دوف تأخير واحتراـ وحدة اراضي  األمف
الكونغو، وأضاؼ "نحف عمى يقيف مف أنؾ إذا ساىمت في دعمؾ، فستكوف ىناؾ حاجة 

، كما (39)لساعات قميمة فقط إلنقاذ السالـ، األمر الذي سيفيد الشعوب اإلفريقية والعالـ بأسره"
ني تحذيرًا إلى األميف العاـ ىمرشولد ، أوضح فيو أنو في حاؿ فشؿ األمـ وجو الرئيس الغي

المتحدة  في إخراج البمجيكييف مف كاتانغا، فأنو سيسحب الكتائب الغينية مف أونوؾ ويضعيا 
إزدادت  0693اب  1تحت تصرؼ لومومبا لمساعدة قواتو في محاربة البمجيكييف، وفي 

ؾ وكسر الجمود في الكونغو ففي ذلؾ اليوـ أعمف البرت الضغوط عمى األمـ المتحدة لمتحر 
( زعيـ مقاطعة كاساي إنفصالو عف الكونغو، فأضطر االميف العاـ Albert Kalonjiكولنجي)

داغ ىمرشولد إلى دعوة مجمس األمف لمحصوؿ عمى تفويض جديد يسمح لقوات األمـ المتحدة 
كيا، دعمت إدارة أيزنياور ىمرشولد بدخوؿ مقاطعة كاتانغا، وعمى الرغـ مف اعتراض بمجي
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، الذي نص عمى (39)0693اب  6( في 039وصوتت لصالح قرار األمـ المتحدة رقـ )
ضرورة دخوؿ قوة األمـ المتحدة إلى مقاطعة كاتانغا واالنسحاب الفوري لمقوات البمجيكية، لكف 

ؿ مف األشكاؿ القرار نص أيضًا عمى أف األمـ المتحدة لف تكوف طرفًا أو تتدخؿ بأي شك
آب رافؽ ىمرشولد شخصيًا وحدة قواميا  02، وفي (31)لمتأثير عمى نتيجة أي نزاع داخمي

ثالثمائة جندي سويدي تحت عمـ األمـ المتحدة لنشرىـ في كاتانغا، ووافقت بمجيكا عمى سحب 
 .(36)قواتيا مف كاتانغا وامتثمت لقواعد األمـ المتحدة

انتقد لومومبا األميف العاـ ىمرشولد ألنو لـ يأذف لقوة عممية األمـ المتحدة في الكونغو     
تموز  03( الصادر في 030بإنياء انفصاؿ كاتانغا، واستشيد لومومبا بقرار مجمس األمف)

، الذي فوض األميف العاـ تقديـ المساعدة العسكرية لمحكومة الكونغولية وبالتالي يجب 0693
ؿ األمـ المتحدة كمنظمة محايدة بؿ عمييا وضع كؿ إمكانياتيا تحت تصرؼ أف ال تعم

النظاـ وبخالؼ ذلؾ ىدد لومومبا بأنو سيكوف مجبرا عمى  استعادةالحكومة الكونغولية بيدؼ 
أعمف لومومبا أف الكونغو حكومة وشعبا قد  0693آب  01، وفي (13)اتخاذ خطوات أخرى

 .(12)بدأ لومومبا ييدد بطرد قوة األمـ المتحدة مف الكونغو، و (10)فقدت الثقة في األميف العاـ
( في اجتماع Douglas Dillonلخص وكيؿ وزير الخارجية األمريكية دوغالس ديموف)    

النتيجة التي ستصؿ الييا األمور في حاؿ  0693آب  01مجمس األمف القومي االمريكي يـو 
قائاًل : إذا تـ إجبار قوة األمـ المتحدة عمى نفذ لومومبا تيديده بطرد قوة األمـ المتحدة 

المغادرة، فقد نواجو موقفًا حيث أف االتحاد السوفيتي سيتدخؿ بدعوة مف الحكومة الكونغولية، 
وسيكوف ىذا وضعًا مختمفًا عف الموقؼ الذي تـ توقعو سابقًا وسيكوف صعبًا لمغاية، ويجب أف 

الرئيس ايزنياور قمقو بشأف تيديد لومومبا  وابدى نفعؿ كؿ ما في وسعنا لمنع حدوث ذلؾ،
بطرد قوة االمـ المتحدة قائاًل: إف احتماؿ طرد األمـ المتحدة ىو ببساطة أمر ال يمكف تصوره، 
يجب أف نبقي األمـ المتحدة في الكونغو حتى لو كاف عمينا أف نطمب مف القوات األوروبية 

لسوفييت مثؿ ىذا اإلجراء كأساس لبدء القياـ بذلؾ، "يجب أف نفعؿ ذلؾ حتى لو استخدـ ا
القتاؿ"، وأشار ديموف إلى أف ىذا كاف شعور وزارة الخارجية ولكف األميف العاـ والسفير 

( شككا في امكانية Henry Cabot Lodgeاألمريكي في االمـ المتحدة ىنري كابوت لودج )
رئيس االمريكي قائاًل: "إف بقاء األمـ المتحدة إذا أبدت الكونغو معارضة حازمة ليا، وعمؽ ال

السفير األمريكي في األمـ المتحدة مخطئا إلى حد ما، نحف نتحدث عف رجؿ أجبرنا عمى 
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الخروج مف الكونغو ؛ لومومبا بدعـ مف السوفييت، وأنو لـ يكف ىناؾ ما يشير إلى أف 
الذي  0693آب  01، وفي نفس اليوـ أي يوـ (10)الكونغولييف ال يريدوف دعـ األمـ المتحدة"

اجتمع فيو مجمس األمف القومي األمريكي، أرسؿ رئيس محطة المخابرات األمريكية في 
( والذي خدـ بالكونغو بأسـ مستعار ىو Lawrence Devlinليوبولدفيؿ لورانس ديفميف )

( برقية إلى وكالة المخابرات المركزية أوجز فييا Victor Hedgmannفيكتور ىيدجماف)
ائاًل: السفارة والمحطة تعتقداف أف الكونغو تشيد جيودًا شيوعية لالستيالء الوضع في الكونغو ق

عمى السمطة، وقد يكوف ىناؾ القميؿ مف الوقت التخاذ إجراءات لتجنب كوبا أو غينيا أخرى، 
ولمنع ىذا السيناريو اقترح ديفميف خطة لتنظيـ معارضة ضد رئيس الوزراء باتريس لومومبا 

إذنت   0693آب  06أكثر اعتداأل وموالية لمغرب، وفي اليوـ الثاني  بيدؼ استبدالو بحكومة
وكالة المخابرات المركزية لممحطة بالمضي قدمًا في الخطة المقترحة بشرط موافقة السفير 

ردت المحطة بأف الخطة تمت مناقشتيا مع  0693آب  23األمريكي في ليوبولدفيؿ وفي 
  .(13) السفير والذي اعرب عف موافقتو

في اثناء ذلؾ الوقت وبناء عمى الطمب المقدـ بواسطة لومومبا لممساعدة السوفيتية مف      
خبير سوفيتي  033،ذكر السفير األمريكي في ليوبولدفيؿ أف نحو (11)جانب واحد

وتشيكوسموفاكي قد وصموا إلى الكونغو، وأنو مف المتوقع وصوؿ المزيد قريبًا، كما أفاد السفير 
مـ المتحدة ىنري كابوت لودج أف مصادر األمـ المتحدة كانت قمقة بشأف االمريكي في األ

استيراد األسمحة مف جيات معينة، عبر مطار ليوبولدفيؿ، تحت ستار شحنات الطعاـ، 
( طائرات شحف 03وذكرت السفارة األمريكية في أثينا أف الحكومة السوفيتية طمبت اإلذف لػ)

متحميؽ فوؽ اليوناف أو لميبوط لمتزود بالوقود، وفي روسية تحمؿ أغذية إلى ليوبولدفيؿ ل
غضوف ذلؾ، بدأ لومومبا، في تحريؾ قواتو جنوًبا، استعدادًا لميجوـ عمى كاتانغا 

 .(19)االنفصالية
مع وصوؿ ىذه التقارير إلى واشنطف، كاف ىناؾ شعور متزايد بالقمؽ في المستويات      

، حضر جوردوف 0693آب  21، وفي العميا في وزارة الخارجية والبيت األبيض
(، مساعد الرئيس الخاص لشؤوف األمف القومي، اجتماع المجموعة Gordon Grayجراي)

الخاصة، وىي لجنة فرعية تابعة لمجمس األمف القومي مسؤولة عف التخطيط لمعمميات 
، واستمع جراي باىتماـ الى ضابط وكالة المخابرات المركزية توماس باروت (19)السرية
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(Thomas Parrott والذي عمؿ كسكرتير لمجنة، وىو يستعرض الخطوط العريضة لخطة )
سرية لترتيب تصويت بحجب الثقة عف لومومبا في مجمس الشيوخ الكونغولي، وكما ورد في 
محضر االجتماع فإف جراي، تدخؿ قائاًل: " بأف شركائو قد أعربوا عف رغبة قوية بشأف 

لمغاية في ىذه الحالة، وتساءؿ عما إذا كانت الخطة عمى النحو ضرورة اتخاذ إجراء مباشر 
وذكر كؿ مف جراي وباروت في شيادتيما اماـ لجنة مجمس  (11)المبيف كافية لتحقيؽ ذلؾ"

الشيوخ )لجنة تشيرش( أف إشارة جراي إلى "شركائو" كانت تعبيًرا ممطًفا لمرئيس، وىي طريقة 
اقشة العمميات السرية في محاضر المجنة لمحفاظ عمى عدـ ذكر اسـ الرئيس في من

، ووفقا لمحضر االجتماع قاؿ أليف داالس سنأخذ كؿ التعميقات المشار إلييا عمى (16)الخاصة
، (93)محمؿ الجد ولدينا كؿ النية في المضي قدمًا بقوة وبحسب ما تسمح بو الحالة أو تتطمبيا

بالضرورة النظر في أي نوع معيف مف  وتـ االتفاؽ أخيرًا عمى أف التخطيط لمكونغو لف يستبعد
 (90)النشاط الذي قد يساىـ في التخمص مف لومومبا

أرسؿ مدير الوكالة  0693آب  29بعد يوميف مف اجتماع المجموعة الخاصة وتحديدًا يوـ    
أليف داالس برقية إلى رئيس محطة ليوبولدفيؿ جاء فييا "ىنا في األوساط العميا ىناؾ استنتاج 

ه أنو إذا استمر لومومبا في تولي منصب رفيع، فإف النتيجة الحتمية ستكوف في قاطع مفاد
أفضؿ األحواؿ ىي الفوضى وفي أسوأ األحواؿ تميد الطريؽ الستيالء الشيوعييف عمى 
الكونغو مع عواقب وخيمة عمى ىيبة األمـ المتحدة ومصالح العالـ الحر بشكؿ عاـ، وبالتالي 

كوف ىدفًا عاجاًل وأساسًيا وأنو في ظؿ الظروؼ الحالية يجب أف نستنتج أف إزالتو يجب أف ت
يكوف ىذا أولوية قصوى لعممنا السري، ومف ثـ نرغب في منحؾ سمطة اوسع ... بما في ذلؾ 

 . (92)اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية إذا كاف بإمكانيا أف تظؿ سرية"
زالة لومومبا مف منصبو، ولكف يمكف قراءة البرقية عمى انيا تشير فقط الى السماح بأ     

( مدير االنشطة السرية في الوكالة، والذي شارؾ في Richard Bissell ريتشارد بيسيؿ )
التخطيط الغتياؿ لومومبا، ذكر في شيادتو أماـ لجنة مجمس الشيوخ، "بأف البرقية كانت 

، وذكر مدير شعبة وسيمة خادعة لإلشارة إلى أف الرئيس األمريكي ايزنياور يريد قتؿ لومومبا"
( أف ىذه البرقية تمثؿ Bronson Tweedyإفريقيا في وكالة المخابرات برونسوف تويدي )

"الدليؿ األكثر موثوقية" بشأف إجماع السياسة في واشنطف حوؿ الحاجة إلى إزالة لومومبا بأي 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 0208ايلول 

 

)0329 ) 
 

اليف وسيمة، بما في ذلؾ االغتياؿ، وأضاؼ أف ىذه البرقية أشارت إلى أف مدير الوكالة 
 .(90) داالس قد تمقى تفويضًا عمى"مستوى السيػاسة

وبخصوص فيما اذا كانت وكالة المخابرات المركزية قد حصمت عمى تفويض رئاسي     
( العضو السابؽ في مجمس Johnson Robertباغتياؿ لومومبا، ذكر روبرت جونسوف )

و خالؿ اجتماع لمجمس األمف القومي األمريكي، خالؿ شيادتو اماـ لجنة مجمس الشيوخ أن
قاؿ الرئيس أيزنياور شيئًا صادفو كأمر باغتياؿ  0693االمف القومي في صيؼ عاـ 

لومومبا، وقاؿ جونسوف عمى الرغـ مف "أنني لـ اعد قادرًا عمى تذكر الكممات الدقيقة، لكنني 
ني ، نشر األرشيؼ الوط2333اتذكر بوضوح أف ىذا كاف بمثابة "صدمة كبيرة لي"، وفي آب 

، محادثة بيف جونسوف ورئيس لجنة مجمس 0691حزيراف  03االمريكي مذكرة تسجؿ في 
الشيوخ  بشأف اجتماع مجمس األمف القومي، في ىذه المذكرة ، قاؿ جونسوف أف أيزنياور في 
ىذا االجتماع تحوؿ إلى مدير وكالة المخابرات المركزية أليف داالس في جمسة استماع كاممة 

وقاؿ شيئًا ما يفيد بأنو يجب القضاء عمى لومومبا، "بعد ذلؾ ساد صمت  لجميع الحاضريف
ثانية واستمر االجتماع"، ومف الجدير ذكره أف ىناؾ اجتماعيف فقط لمجمس  01مذىؿ لمدة 

 9آب والثاني يوـ  01)االوؿ كاف في يوـ  0693األمف القومي األمريكي في صيؼ عاـ 
ايموؿ ( ال تتضمف اي  9، ومالحظات اجتماع ) ايموؿ( حضرىما كؿ مف الرئيس وجونسوف

 .(93)تعميؽ رئاسي عف الكونغو
آب  01إف شيادة روبرت جونسوف تشير إلى اجتماع مجمس األمف القومي األمريكي يوـ     

، وكما تمت االشارة اليو سابقًا، فأف محضر ذلؾ االجتماع قد سجؿ تعميقات رئاسية حوؿ 
الكونغو لكنيا كانت تتحدث عف تيديد لومومبا بطرد قوة األمـ المتحدة ، وقد اشار محضر 

إلى قمؽ رئاسي بالغ يركز عمى لومومبا، وكاف الرئيس ايزنياور منزعجًا جدًا االجتماع بالفعؿ 
مف الوضع في الكونغو لدرجة أنو كاف عمى استعداد لممخاطرة بالقتاؿ مع االتحاد السوفيتي 
ومع ذلؾ لـ يسجؿ المحضر أي تصريح باالغتياؿ، لقد انفرد روبرت جونسوف لوحده بيذه 

عف الرئيس ال سيما وأنو  دقيقًا عمى أنيا أمر واضح وصريح صادرالشيادة، وىي ليست دلياًل 
كاف مف غير المعيود أف يتخذ الرئيس األمريكي أيزنياور قرارات سياسية حساسة جدا، أو 

، وشيد (91)يعمف عنيا في اجتماعات مجمس األمف القومي وأماـ عدد كبير مف الحضور
( ووكيؿ Marion Boggsقومي ماريوف بوغز)السكرتير التنفيذي باإلنابة في مجمس األمف ال
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آب أنيما ال يتذكراف أي أمر واضح  01وزير الخارجية دوغالس ديموف المذيف حضرا اجتماع 
، وقاؿ ديموف في شيادتو كاف مف الممكف، في ضوء (99)صادر عف الرئيس الغتياؿ لومومبا

مغاية إف لـ يكف مف الشعور الذي كاف يشعر بو الجميع )أف لومومبا كاف شخصًا صعبًا ل
المستحيؿ التعامؿ معو ( أف الرئيس عبر عف نفسو نحف سوؼ نضطر إلى القياـ بكؿ ما ىو 
ضروري لمتخمص منو "ال أعمـ أنني كنت سأعتبر ذلؾ أمرًا واضحًا، كما فعؿ السيد جونسوف 
ف عمى ما يبدو، وأعتقد أف الحاضريف ربما فسروه بطرؽ أخرى''، واتفؽ ديموف عمى أنو م

الممكف تمامًا أف يترجـ اليف داالس مثؿ ىذه المغة الرئاسية القوية حوؿ التخمص مف لومومبا 
 .  (99)كتصريح باالغتياؿ

أما ضباط وكالة المخابرات المركزية الذيف شاركوا في التخطيط الغتياؿ لومومبا فقد اكدوا    
اجتماع المجموعة  أف وكالة المخابرات المركزية قد حصمت عمى التفويض الرئاسي في

وعمى الرغـ مف أف محضر اجتماع المجموعة الخاصة والذي  0693آب  21الخاصة يوـ 
تمت االشارة اليو سابقًا لـ يرد فيو ذكر كممة اغتياؿ، لكف بيسيؿ ذكر أف لغة محضر 
االجتماع كانت تشير إلى أف االغتياؿ كاف ضمف تفويض وكالة المخابرات المركزية إلزالة 

مف المشيد السياسي، وأضاؼ إف عدـ استبعاد أي وسيمة لمتخمص مف لومومبا يعني  لومومبا
أنت ال تستخدـ لغة مف ىذا النوع إال لتعني في الواقع، إخبار  أف االغتياؿ وسيمة مباحة "

ذا كاف عميؾ استخداـ وسائؿ متطرفة بما في ذلؾ االغتياؿ  المدير، بالتخمص مف الرجؿ، وا 
لرسالة سارية المفعوؿ وقد سمميا الرئيس إلى داالس مف خالؿ ممثمو فأبدأ... وأف ىذه ا

جوردوف جراي "، ولكف في شيادتو أماـ لجنة مجمس الشيوخ قاؿ جوردوف جراي: عمى الرغـ 
مف الموقؼ العدائي السائد تجاه لومومبا في اإلدارة، لكف الرئيس لـ يصرح بأي شيء 

ي "إجراء مباشر لمغاية" ال تشمؿ فكرة االغتياؿ بخصوص اغتياؿ لومومبا وأف رغبة الرئيس ف
ف ىذا المصطمح  وأضاؼ أف مصطمح التخمص مف لومومبا ال ينطوي ضمف فئة القضاء وا 
يمكف تطوعيو بحسب نية المتمقي وقاؿ: " إف االغتياؿ كاف يمكف أف يكوف في أذىاف بعض 

 أي تفكير مف ىذا القبيؿ،الناس عندما استخدموا ىذا المصطمح لكف الرئيس لـ يكف في ذىنو 
وقد شيد باروت بنفس المعنى، مؤكدًا أنو كاف سيسجؿ مناقشة االغتياؿ بعبارات صريحة في 

 .(91)محضر المجموعة الخاصة إذا تـ إجراء مثؿ ىذه المناقشة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 0208ايلول 

 

)0321 ) 
 

مف خالؿ ما تقدـ يمكف القوؿ إف االدلة المتوفرة تشير إلى أف الرئيس األمريكي أيزنياور      
ابدا بقتؿ لومومبا بشكؿ مباشر، لكنو صاغ توجيياتو بطريقة جعمت مدير الوكالة اليف لـ يأمر 

، وىذا جزء مف عقيدة "االنكار المعقوؿ" التي تـ (96)داالس يفيـ أنو يريد موت لومومبا
تصميميا لمسماح لمرئيس وكبار موظفيو باستخداـ المصطمحات الممطفة والتحايؿ لنقؿ الرغبة 

اسة بطريقة غير مباشرة وحذره، وبالتالي القدرة عمى انكار المعرفة المسبقة باجراء عممية حس
 .   (93)بالعممية في حاؿ الكشؼ عنيا

بناء عمى توجييات مدير الوكالة أليف داالس طمب مدير األنشطة السرية في وكالة     
مف مساعده لمشؤوف العممية جوزيؼ  0693المخابرات المركزية ريتشارد بيسيؿ في أواخر آب 

( العالـ في الكيمياء الحيوية العضوية )والذي عمؿ في الكونغو Joseph Cheddarشيدر)
ؼ سيدني ( إتخاذ جميع االستعدادات الالزمة لتجييز مادة بيولوجية باسـ مستعار ىو جوزي

الغتياؿ أو إعاقة زعيـ إفريقي غير محدد وقاؿ بيسيؿ أف لديو تفويضًا مف أعمى سمطة لمثؿ 
ىذه العممية، وذكر جوزيؼ شيدر أنو افترض أف أعمى سمطة تعني الرئيس االمريكي، وقد 

بيولوجية المتوفرة في منشأة الكيميائيات لمجيش في استعرض جوزيؼ شيدر قائمة المواد ال
واختار شيدر مادة واحدة كاف مف المفترض أف تنتج مرضًا كاف  فورت ديتريؾ بوالية ماريالند،

موطنو في إفريقيا وىذا المرض إف لـ يقتؿ الشخص فسيصيبو بالشمؿ التاـ، وقاـ شيدر 
ة، وتحضير مادة اخرى لتعطيميا تمامًا بالتحضير الستخداميا مف حيث طريقة تعبئتيا الخاص

لمحاالت الطارئة، كما قاـ بإعداد مجموعة مف المواد الممحقة التي تستخدـ لمتعامؿ مع ىذه 
المادة التي وصفيا شيدر" بالخطيرة جدا" مثؿ اإلبر تحت الجمد وقفازات مطاطية واقنعة 

 ينتظر التعميمات.، وبعد االنتياء مف تحضير المادة بقي جوزيؼ شيدر (90)الشاش
 واستمرار مخطط االغتيال 8992خامسًا: اإلطاحة بحكومة باتريس لومومبا ايمول 

، أعمف الرئيس 0693أيموؿ  1كانت األحداث في الكونغو تسير بوتيرة متسارعة ففي    
، ودعا األمـ (92)( رئيسًا لموزراءJoseph Ileoكازافوبو عف إقالة لومومبا وتعييف جوزيؼ أليو)

تحدة إلى الحفاظ عمى القانوف والنظاـ، مشيرًا إلى أف" لومومبا قد فشؿ في تحمؿ مسؤوليات الم
وبالمقابؿ أعمف لومومبا ايضًا أف كازافوبو كاف  (90)الحكـ وسيغرؽ  البالد في حرب اىمية"

خائنًا ولـ يعد رئيسًا لمدولة، واتيـ مجمس "وزراء لومومبا"، الذي دعا إلى جمسة طارئة، 
 .(93)بو بالخيانة العظمى وأعمف حرمانو مف جميع المناصب الرئاسيةكازافو 
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وحسب ما أفادت بو تقارير وكالة المخابرات المركزية فإف الوكالة كانت قد رتبت لجعؿ    
ويصوت عمى حجب الثقة عف لومومبا  0693أيموؿ  9مجمس الشيوخ الكونغولي يجتمع يـو 

اءات لدعـ ىذه الخطوة عف طريؽ اإلذاعة والدعاية وأشارت الوكالة أنيا قد إتخذت كؿ االجر 
وأنواع مختمفة مف التظاىرات، لكف" لسوء الحظ وألسباب غير معروفة" سبؽ الرئيس كازافوبو 
األحداث بيوميف وأعمف )بشكؿ غير قانوني( عف إقالة لومومبا مف منصبو وفشؿ أكثر في 

خطة مف ثالث صفحات، خطوة  ، وذكر رئيس المحطة ديفميف" لقد وضعنا(91)تنفيذ عممو
بخطوة ، فيما يتعمؽ بما يجب القياـ بو ومتى، مباشرة مف وقت شراء أوؿ عضو في مجمس 
الشيوخ ... لقد فكرنا في كؿ شيء ، لكف كازافوبو تحرؾ قبؿ يوميف وآقاؿ لومومبا دوف 

 .(99)انتظار التصويت
وذ كازافوبو ورئيس أركاف عمى اية حاؿ خسر لومومبا الصراع عمى السمطة عندما استح   

أيموؿ  03عمى السمطة بانقالب عسكري يوـ (99)(Joseph Mobutuالجيش جوزيؼ موبوتو)
وتـ اإلعالف عف سياسة تعاوف مع األمـ المتحدة، وُطمب مف جميع الفنييف  (91)0693

ساعة، ووضعت جميع سفارات الدوؿ  31السوفييت والتشيؾ مغادرة البالد في غضوف 
 (13)، لقد كاف االنقالب مدعومًا مف قبؿ وكالة المخابرات المركزية(96)الشيوعية تحت الحراسة

أيموؿ واخبره االخير  9قى ألوؿ مرة جوزيؼ موبوتو يوـ وذكر رئيس المحطة ديفميف أنو الت
بخطة االنقالب وسأؿ عما إذا كانت الحكومة األمريكية ستدعمو اجاب ديفميف "سنفعؿ 

 . (10)ذلؾ"
، والتي وضعتو قيد (12)طمب لومومبا الحماية مف قبؿ قوة حفظ السالـ التابعة لألمـ المتحدة   

وات متعاطفة تابعة إلى األمـ المتحدة بحراستو ومنع اعتقالو اإلقامة الجبرية في منزلو وكمفت ق
مف قبؿ قوات الجنراؿ موبوتو والتي كانت تحيط بمنزؿ لومومبا كخط ثاني خمؼ قوات األمـ 

 . (10)المتحدة
عمى الرغـ مف حقيقة أف لومومبا قد أطيح بو مف منصب رئيس الوزراء وكاف في عيدة    

يمثؿ مف وجية نظر مدير الوكالة أليف داالس، تيديدًا سياسيًا قويًا األمـ المتحدة، لكنو ما زاؿ 
في أي صراع عمى السمطة في الكونغو، خاصة في ضوء التقارير عف تحركات تقـو بيا 
بعض الدوؿ اإلفريقية لتحقيؽ مصالحة بيف لومومبا والحكومة الكونغولية، ونقؿ عف داالس 

لكونغو، في الوقت الحالي، لكف لومومبا سيبقى يمثؿ قولو: إف موبوتو ىو القوة الفعالة في ا
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خطرًا كبيرًا طالما لـ يتـ التخمص منو، وبمعنى اخر فأف شخصية لومومبا الكاريزمية كانت 
قادرة عمى التأثير باالحداث سواء كاف في السمطة أو خارجيا، ونقؿ عف وكيؿ وزارة الخارجية 

، ومما عزز مف (13)مة عمى إثارة الجماىير"دوغالس ديموف قولو: "لدى لومومبا قدرة ىائ
ايموؿ  09مخاوؼ وكالة المخابرات المركزية البرقية التي أرسميا رئيس المحطة ديفميف يـو 

والتي أشارت إلى أف ىناؾ مخاوؼ مف أف حماية األمـ المتحدة ستمنح لومومبا فرصة  0693
 .(11)ف المشيد في أقرب وقتلتنظيـ ىجـو مضاد، وبالتالي فأف الحؿ الوحيد ىو إزالتو م

بناء عمى ىذه المخاوؼ مضت وكالة المخابرات المركزية قدمًا في مخطط االغتياؿ، والتقى    
برونسوف تويدي رئيس شعبة إفريقيا في وكالة المخابرات المركزية بجوزيؼ شيدر وطمب منو 

 06وفي  د ىو لومومبا،أخذ المادة البيولوجية إلى الكونغو وأخبره أف الزعيـ االفريقي المقصو 
أرسمت وكالة المخابرات المركزية برقية إلى المحطة أبمغت فييا رئيس المحطة  0693أيموؿ 

ديفميف باآلتي: " قريبًا سيصؿ وكيمنا إلى الكونغو وعند وصولو سيتصؿ بؾ وسيعرؼ عف 
نفسو بأسـ جو مف باريس... مف الضروري أف ترى وكيمنا في أقرب وقت ممكف وسوؼ 

ؼ عف نفسو تمامًا ويشرح لؾ ميمتو"، واوصت البرقية رئيس المحطة بالتواصؿ مع مقر يعرّ 
( إلى PROPوقد أشارت كممة ) (19)(PROPالوكالة عبر قناة التواصؿ التي حممت الرمز)

حساسية غير عادية وتقييد التداوؿ في مقر وكالة المخابرات المركزية بيف داالس، بيسيؿ، 
( قد تـ إنشاؤىا PROPوذكر تويدي اماـ لجنة مجمس الشيوخ أف قناة )تويدي ونائب تويدي، 

 .(19)واستخداميا حصريًا في عممية اغتياؿ لومومبا
والتقى برئيس محطة الكونغو  0693أيموؿ  29وصؿ جوزيؼ شيدر إلى الكونغو يوـ     

ذف بيا الرئيس" ديفميف وأبمغو أف الميمة ىي اغتياؿ لومومبا وقاؿ شيدر:" إف ىذه العممية قد ا
وأعطى رئيس المحطة المادة البيولوجية وممحقاتيا، وبحسب المخطط كانت ىذه المادة سُتحقف 

، وكانت لدى ديفميف اعتراضات عممية عمى مؤامرة (11)في أي مادة كاف سيبتمعيا لومومبا
بحثت  االغتياؿ بيذه الطريقة اذ قاؿ: "لقد نظرت إلييا عمى أنيا مخطط جامح لمغاية ... لقد

، وعمى الرغـ مف أف رئيس المحطة كانت لو (16)فيو ، لكنني أشؾ في أنني توقعت حًقا تنفيذه''
تحفظاتو الخاصة بو لكنو شعر أف مف واجبو القياـ بذلؾ خصوصًا أف األمر جاء مف سمطة 

، وأوصى بعدد مف الخطوات االستكشافية، مثؿ التسمؿ إلى حاشية لومومبا (63)مخولة
 .(60)قة إيصاؿ المادة إلى طعاـ أو شراب لومومباالستكشاؼ طري
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بعد فشؿ المحطة في العثور عمى عامؿ أمف بدرجة كافية لموصوؿ إلى لومومبا اصبحت     
فقرر جوزيؼ  (62)المادة البيولوجية مشكوؾ في فاعميتيا، ألنيا لـ تكف مبردة بشكؿ صحيح

، (60)0693تشريف االوؿ  1يوـ  شيدر التخمص منيا في نير الكونغو والمغادرة إلى واشنطف
تشريف األوؿ أشارت المحطة أف شيدر غادر الكونغو  8وفي برقيتيا المرسمة إلى الوكالة يوـ 

أنيا قد "تركت بعض العناصر ذات  بعد إنتياء تاريخ صالحية مادتو لكنيا أشارت أيضا إلى
فاظ بػالعناصر ذات وتكيف شيدر بأف إشارة رئيس المحطة إلى االحت (63)الفائدة المستمرة"

الفائدة المستمرة  ربما تعني أنو ترؾ ممحقات المادة )القفازات واألقنعة واإلبر تحت الجمد( 
 . (61)وقاؿ شيدر: ربما يتحدث عف ترؾ ىذه المواد في حالة وجود محاولة ثانية مف ىذا القبيؿ

ي برقيتو المرسمة بحموؿ منتصؼ تشريف األوؿ نفد صبر الوكالة، واقترح برونسوف تويدي ف   
إرساؿ ضابط كبير إلى الكونغو إلدارة ممؼ  0693تشريف االوؿ  01إلى رئيس المحطة يوـ 

االغتياؿ، بينما يتفرغ بدوره لممشاغؿ التي تفرضيا عميو ميماتو األخرى، كما اقترح استخداـ 
أطمب  "مجموعة مسمحة" الختطاؼ لومومبا مف مكاف إقامتو وفي ختاـ البرقية قاؿ تويدي "

 . (69)وجية نظرؾ"
مؤكدة أف إرساؿ رجؿ آخر فكرة جيدة ، أما  0693تشريف األوؿ  01ردت المحطة يوـ     

بالنسبة لمطرؽ البديمة لمتخمص مف لومومبا، فأف رئيس المحطة يوصي في حالة إرساؿ 
مع  الضابط تزويده وعف طريؽ الحقيبة الدبموماسية "ببندقية ذات قدرة عالية ومف صنع أجنبي

ناظور وكاتـ صوت")قناص( وقاؿ بمغة مشفرة "الصيد ىنا جيد عندما تكوف األضواء مناسبة"، 
لكنو اضاؼ نظرًا ألف بنادؽ الصيد أصبحت محظورة اآلف، فسيتـ االحتفاظ بالبندقية في 

، ويمكف تفسير توصية رئيس المحطة بإطالؽ النار (69)المكتب لحيف افتتاح موسـ الصيد"
في افتتاح موسـ الصيد عمى أنيا خطة الغتياؿ لومومبا بمجرد رؤيتو خارج عمى لومومبا 

المنزؿ الذي يقيـ فيو ولكف برونسوف تويدي فسر التوصية بأنيا مجرد مقترح وأف افتتاح موسـ 
   . (61)الصيد سيعتمد عمى موافقة مقر وكالة المخابرات المركزية عمى مثؿ ىذه الخطة

( ألدارة ممؼ Michael Mulroneyالضابط مايكؿ مولروني) وقع اختيار الوكالة عمى    
اغتياؿ لومومبا وأبمغو ريتشارد بيسيؿ بالسفر إلى الكونغو لتنفيذ الميمة، ولكف مولروني رفض 
المشاركة في مؤامرة االغتياؿ باعتبارىا عماًل غير أخالقي وقاؿ: إف اليدؼ المطموب يمكف 

زاحتو ، ك(66)تحقيقو بشكؿ أفضؿ وبطريقة أخرى انت وجية نظر مولروني ىي تحييد لومومبا وا 
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خراجو مف مقر إقامتو وتسميمو إلى السمطات  مف المشيد السياسي مف خالؿ محاولة خداعو وا 
نعـ  الكونغولية بيدؼ محاكمتو وعندما سئؿ عما إذا كانت المحاكمة ستؤدي إلى إعدامو قاؿ"

أف خطة مولروني تجعؿ الفعؿ أقؿ مف  ، وعمى الرغـ مف(033)وأنا ال اعارض عقوبة اإلعداـ"
االغتياؿ السياسي لكف النتيجة النيائية كانت ىي نفسيا، فقط تـ تغيير درجة المشاركة 

 .  (030)المباشرة
ولتنفيذ خطتو، اتخذ  (032)0693تشريف الثاني  0وصؿ مولروني إلى ليوبولدفيؿ يـو    

قامة لومومبا وذكر مولروني أنو مولروني ترتيبات الستئجار مركز مراقبة يشرؼ عمى مقر إ
أرسؿ تقارير مرحمية إلى مقر وكالة المخابرات المركزية، وأبقى رئيس المحطة عمى اطالع 
بأنشطتو وفي منتصؼ تشريف الثاني طمب مولروني مف الوكالة إرساؿ عميؿ وكالة المخابرات 

در عف لجنة مجمس المركزية، الذي لـ تكشؼ الوثائؽ االمريكية وال التقرير المؤقت الصا
وىو مف  (030)(QJWINالشيوخ عف اسـ ذلؾ العميؿ واكتفت باالشارة اليو باالحرؼ التالية )
، وكاف إرسالو إلى (033)جنسية أوربية ولو خمفية إجرامية وتـ تجنيده لمعمؿ لصالح الوكالة

ة الى الكونغو ينطوي عمى نوع مف المخاطرة ومع ذلؾ وافقت الوكالة عمى إرسالو وبعثت ببرقي
لـ يتـ  ( في طريقو إلى ليوبولدفيؿ ونظرًا لحساسية العمميةQJWINالمحطة تؤكد أف العميؿ )

اخباره بالميمة التي سيقوـ بيا وبداًل مف ذلؾ قيؿ لو أف وكالة المخابرات ترغب في جعمو 
يكتشؼ ويقيـ ويوصي ببعض األشخاص الذيف يمكف االعتماد عمييـ"كاف مف األفضؿ حجب 

ا الحقيقية والمحددة في انتظار القرار النيائي الستخدامو"، وتـ اعتبار ىذه الرسالة متطمباتن
نفسيا حساسة لمغاية بحيث ال يمكف االحتفاظ بيا في المحطة ويجب إتالفيا بعد القراءة 

 (031)األولى
، 0693تشريف الثاني  20( بيوية المانية إلى الكونغو يوـ QJWINوصؿ العميؿ )    

أفضؿ طريقة لموصوؿ إلى لومومبا وتجاوز قوات الحرس واستدراجو خارج مقر واعتبر  أف 
إقامتو ىي الدخوؿ متنكريف بزي قوات األمـ المتحدة وطالب باربع عجالت تابعة إلى األمـ 
المتحدة وستة جنود كونغولييف بقبعات وشارات األمـ المتحدة، وبحسب ما جاء في برقية 

فإف العجالت كاف باألمكاف  0693تشريف الثاني  26ة يوـ المحطة التي أرسمت الى الوكال
توفيرىا إذ أشارت المحطة إلى أف األمـ المتحدة سبؽ وأف أعمنت عف سرقة عدد مف سياراتيا 

 . (039)والمحطة تعرؼ أيف تتواجد
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كانون الثاني  81سادسًا: وكالة المخابرات المركزية ومقتل لومومبا في مقاطعة كاتانغا 
8998 
ـ يتسف لوكالة المخابرات المركزية تنفيذ الخطة بسبب ىروب باتريس لومومبا مف مقر ل     

وكاف يخطط لموصوؿ إلى ستانميفيؿ شماؿ شرؽ  0693تشريف الثاني  29اقامتو في ليمة 
( حكومة منافسة Antoine Gizengaالكونغو حيث شكؿ انصاره بقيادة أنطواف جيزنجا)

كانوف االوؿ تـ القبض عمى لومومبا مف قبؿ قوات  ، وبحموؿ مساء األوؿ مف(039)ىناؾ
، وفي (031)الجنراؿ موبوتو، وفي اليـو التالي تـ نقمو جوًا إلى مطار العاصمة ليوبولدفيؿ

المطار تعرض لومومبا إلى اإلذالؿ والضرب مف قبؿ جنود موبوتو، الذيف حاولوا إجباره عمى 
الذي ألقاه أماـ ممؾ بمجيكا في عيد استقالؿ  ابتالع ورقة، والتي يعتقد الكثيروف أنيا الخطاب

التي تبعد نحو  (003)، ثـ نقؿ لومومبا ليسجف في معسكر ىاردي في مدينة ثيسفيؿ(036)الكونغو
 . (000)كيمو مترًا عف العاصمة وكاف المعسكر تحت إشراؼ الجنود البمجيكييف 013
دور في ىروب  وبخصوص فيما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية قد لعبت أي    

لومومبا،  نفى مايكؿ مولروني، الذي خطط إلخراج لومومبا مف عيدة األمـ المتحدة وتسميمو 
في شيادتو اماـ لجنة   إلى السمطات الكونغولية، أي مسؤولية عف ىروب لومومبا، وأكد

مجمس الشيوخ، أف لومومبا قد ىرب بأدواتو الخاصة ولـ ُيخدع مف قبؿ وكالة المخابرات 
، (002)(ال يتحمؿ أي مسؤولية في ذلؾQJWINركزية، وأكد مولروني ايضًا أف العميؿ )الم

( قد تمقى تعميمات مف الوكالة QJWINوعندما ُسئؿ مولروني عف احتمالية أف يكوف العميؿ )
ليقوـ بميمة مغايرة لميمتو، قاؿ مولروني إنو الضابط الوحيد المشرؼ عمى العميؿ 

(QJWIN وبالتالي فإف ىذا ) االحتماؿ مستبعد تمامًا ألنو سيكوف خروجًا عف ممارسة وكالة
المخابرات المركزية المعيارية مف خالؿ وضع وكيؿ في "موقع معرفي" أعمى مف منصب 

، كما أف رئيس المحطة ديفميف أكد عمى عدـ وجود أي تدخؿ (000)الضابط المشرؼ عميو
س لديو معرفة مسبقة بخطط لموكالة بأي شكؿ مف األشكاؿ في ىروب لومومبا وأنو لي

 .(003)لومومبا
ال يوجد دليؿ يشير الى أف وكالة المخابرات المركزية كانت مسؤولة عف ىروب لومومبا،      

والبرقية التي ارسميا رئيس المحط في اليوـ الثاني ليروبو، )والتي اشار فييا إلى أف المحطة 
قوات الكونغولية إلى طرؽ اليروب تعمؿ مع الحكومة الكونغولية إلغالؽ الطرؽ وتنبيو ال
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المحتممة( تبرىف أف المحطة كانت تجيؿ ظروؼ ىروب لومومبا، لكنيا تثير في الوقت نفسو 
تساؤاًل حوؿ الدور الذي لعبتو الوكالة في القبض عمى لومومبا، وفي ىذا الصدد ذكر رئيس 

مة التي قد يسمكيا المحطة ديفميف، إنو تشاور مع السمطات الكونغولية حوؿ الطرؽ المحتم
لومومبا إلى ستانميفيؿ،"لكننا لـ نقدـ مساعدة كبيرة في تعقبو قبؿ القبض عميو"، ولكف في 

صفحة عقب تحقيؽ برلماني في اغتياؿ باتريس لومومبا، أفادت  611تقريرىا المؤلؼ مف 
إلى بروكسؿ  لجنة برلمانية بمجيكية أف البرقيات في ممفات الحكومة البمجيكية، التي تـ إرساليا

عف طريؽ السفارة في برازافيؿ، تؤكد أف المستشاريف البمجيكييف في ليوبولدفيؿ شاركوا بنشاط 
في البحث عف لومومبا، وأوضحت المجنة، "بشكؿ غير مباشر، يمكننا أف نؤكد أف وكالة 

 . (001)المخابرات المركزية لعبت دورًا أكثر أىمية في ىذه المطاردة
أقمعت  0690كانوف الثاني  09مومبا في سجف ثيسفيؿ طويال ، ففي يوـ لـ تدـ اقامة لو     

( مف مطار ليوبولدفيؿ وكانت تحمؿ في متنيا باتريس لومومبا DC–4طائرة كونغولية نوع )
( ووزير الشباب Joseph Okitoورفيقيو) نائب رئيس مجمس الشيوخ السابؽ، جوزيؼ أوكيتو)

، وبحسب ما ورد في الوثائؽ (009)(Maurice Mpoloوالرياضة السابؽ موريس مبولو)
األمريكية، كانت الخطة ىي نقميـ إلى مقاطعة كاساي، التي يرأس حكومتيا ألبرت كالونجي، 
وىو مف أعداء لومومبا، وفي منتصؼ الرحمة عممت الحكومة الكونغولية أف قوات األمـ 

لتيبط بحموؿ الساعة  (009)المتحدة تتواجد في مطار المقاطعة فقررت تحويؿ وجية الطائرة
 .(001)الخامسة مساًء في مطار إليزابيثفيؿ عاصمة مقاطعة كاتانغا

لدرجة أف الطيار اضطر إلى  (006)أثناء الرحمة تعرض باتريس لومومبا إلى الضرب المبرح    
الخروج مف قمرة القيادة وطمب التوقؼ عف الضرب خوفًا مف إلحاؽ أضرار بالطائرة، وخالؿ 

مف حياتيـ، اقتيد باتريس لومومبا مع مبولو وأوكيتو، إلى مكاف محدد مسبًقا  الساعات األخيرة
في ضواحي إليزابيثفيؿ برفقة مويس تشومبي، وكاف عدد مف الضباط البمجيكييف ورجاؿ 
الشرطة الكاتانغييف جزءًا مف حاشية لومومبا األخيرة والذيف سيشكموف في نفس الوقت فرقة 

مساًء، وتـ قتؿ الثالثة رميًا  6:33وجيتيا بحدود الساعة إعدامو، ووصمت الفرقة إلى 
ذابتيا في حامض الكبريتيؾ وتـ  بالرصاص، وبعد ذلؾ تـ تقطيع الجثث إلى قطع صغيرة وا 

شباط  03االحتفاظ ببعض األسناف كتذكار، ولـ يتـ نشر أخبار وفاة لومومبا حتى 
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ناء الثالثة قد فروا مف السجف وفي عندما أعمف وزير الداخمية في كاتانغا أف السج (023)0690
 .(020)شباط أعمنت سمطات كاتانغا عف مقتؿ لومومبا مع رفيقيو عمى يد قبائؿ كاتانعا 00يوـ 
مف جيتيا شكمت األمـ المتحدة لجنة لمتحقيؽ في المالبسات الدقيقة لوفاة لومومبا وقررت     

كانوف  09لجنة التحقيؽ التابعة لألمـ المتحدة أف لومومبا ورفيقيو قد قتموا في كاتانغا يوـ 
بعد مدة قصيرة مف وصوليـ إلى ىناؾ، وحّممت المجنة الرئيس كازافوبو  (022)0690الثاني 
عديو مف جية، والحكومة المحمية في كاتانغا برئاسة مويس تشومبي مف جية أخرى ومسا

. والسؤاؿ الذي ُيطرح ىنا ىو: ىؿ كانت وكالة (020)مسؤولية مقتؿ لومومبا ومبولو وأوكيتو
المخابرات المركزية متورطة في نقؿ لومومبا وتسميمو إلى ألد أعدائو ليقتؿ بيذه الطريقة 

 شارة الى نقطتيفالمروعة؟ ىنا يجب اال
اواًل: تشير وثائؽ وكالة المخابرات المركزية إلى عدـ تورط الوكالة في خطة نقؿ لومومبا إلى  

كاساي، ولكف في نفس الوقت تشير الوثائؽ إلى أف المحطة في ليوبولدفيؿ والوكالة كاف 
، (023)عة كاسايلدييما معرفة مسبقة بقرار الحكومة الكونغولية المتعمؽ بنقؿ لومومبا إلى مقاط

( فأف الحكومة الكونغولية ىي التي اخبرت طواعية رئيس Weissmanوبحسب وايزماف )
محطة المخابرات ديفميف بخطة نقؿ لومومبا إلى مقاطعة كاساي، وبما أف الوكالة لـ تعترض 

، ومف المؤكد أف الوكالة كانت تدرؾ أف لومومبا قد ُيقتؿ (021)فيذا دليؿ عمى الموافقة الضمنية
في كاساي ال سيما وأف عددًا مف أنصار لومومبا الذيف أرسمتيـ الحكومة الكونغولية إلى ىناؾ 
في وقت سابؽ قد تـ قتميـ في ظروؼ مروعة، وكاف المكاف ُيعرؼ بأسـ المسمخ، لذلؾ كاف 
مف غير المحتمؿ أف يواجو لومومبا مصيرًا مختمفًا في كاساي في حاؿ وصولو إلى 

 . (029)ىناؾ
: لـ تكف وكالة المخابرات المركزية عمى عمـ مسبؽ بأف لومومبا سينتقؿ إلى كاتانغا، ثانيًا  

، وشيد رئيس المحطة (029)ولـ يكف لدييا معمومات معينة بشأف مصيره بعد وصولو إلى ىناؾ
ديفميف قائاًل :لـ يكف لممحطة وال السفارة اي مساىمة في ارساؿ لومومبا إلى كاتانغا ، لكف 

نا بوصولو إلى كاتانغا " قمنا بطيي أوزة " ألف مويس تشومبي كاف يكره بمجرد أف عمم
، وفي تقرير لوكالة المخابرات المركزية يوـ (021)لومومبا وينظر اليو عمى أنو منافس وخطر

كاف واضحًا أف الوكالة كانت تجيؿ مصير لومومبا، وتحدث التقرير  0690كانوف الثاني  01
، وفي البرقية التي أرسمتيا محطة (026)ف لومومبا قد سجف فيياعف األماكف التي يمكف أف يكو 
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أوضحت ايضًا أف الوكالة ما زالت  0690كانوف الثاني  06المخابرات في إليزابيثفيؿ يوـ 
تجيؿ مصير لومومبا إذ أشارت البرقية إلى أف لومومبا بعد وصولو أقتيد إلى سجف جادوتفيؿ، 

 09، في حيف أف لومومبا كاف قد مات بالفعؿ يوـ (003)وأف حكومة كاتانغا ال تخطط لتصفيتو
 أي قبؿ يوميف مف ارساؿ البرقية . 0690كانوف الثاني 

 :الخاتمة
كاف لمواليات المتحدة األمريكية مصالحيا الخاصة في الكونغو ، ويرجع ذلؾ في الغالب       

إلى القيمة اإلستراتيجية لمموقع الجغرافي والثروة المعدنية لمكونغو وكاف مف الميـ بالنسبة 
 بعيدًا عف االتحاد السوفيتي، في البداية إلدارة الرئيس أيزنياور الحفاظ عمى تمؾ المصالح

أعتمدت اإلدارة األمريكية عمى األمـ المتحدة لمحفاظ عمى تمؾ المصالح ، ولكف مع تيديد 
لومومبا بطرد قوات األمـ المتحدة ودعوة االتحاد السوفيتي إلى التدخؿ  شعرت اإلدارة 
األمريكية بالحاجة الممحة لمواجية ما اعتبروه انقالبًا شيوعيًا وشيكًا في الكونغو، وشعرت 

االمريكية أف لومومبا ىو الشخص الوحيد المسؤوؿ عف ىذا الوضع، وسعت إلى  االدارة
التخمص منو بشتى الوسائؿ بما فييا االغتياؿ، وعمى الرغـ مف أف الوثائؽ وحتى شيادات 
ضباط وكالة المخابرات الذي شاركوا في صنع الحدث لـ تشر مطمقًا إلى أمر رئاسي صريح 

فيمت وبمعنى ادؽ اريد ليا أف تفيـ أف لغة التخمص مف  بأغتياؿ لومومبا، لكف الوكالة
لومومبا تعني أف االغتياؿ كاف ضمف الحدود المسموح بيا، وبناء عمى ذلؾ طورت الوكالة 
وبدوف رقابة تقريبًا خطة حساسة لمغاية الغتياؿ لومومبا وازاحتو مف المشيد السياسي في 

لوكالة ، وال يوجد دليؿ يثبت أف وكالة الكونغو، لقد فشؿ مخطط االغتياؿ الذي وضعتو ا
المخابرات المركزية قد شجعت او تآمرت في خطة نقؿ لومومبا ليقتؿ عمى يد الد اعدائو في 

 مقاطعة كاتانغا. 
  الهوامش
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فبسأبٖ، ٟٚ٘ ثٍذح ػٍٝ ضفبف ٔٙش ا١ٌٕجش ِٓ لجبئً اٌّب١ٌٕىٟ، شّىً ع١ىٛ رٛس٠ٗ أٚي ٔمبثخ ػّب١ٌخ فٟ غ١ٕ١ب 

رُ رشش١خ ع١ىٛ رٛسٞ ١ٌىْٛ  0923اٌجش٠ذ ٚاٌجشق ٚاٌٙبرف، ٚفٟ ػبَ ٟٚ٘ ٔمبثخ ػّبي ِٛظفٟ 0912ػبَ 
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