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 :ملخص البحث

يتناول هذا البحث المساعدات األمريكية ألثيوبيا و تأثيرها فى السياسة األثيوبية ومسارها في 

األتجاهات الخارجية التى قد تتفق مع المصالح األمريكية أو أن أثيوبيا كانت لها وجهتها 

وخصوصيتها في رسم وتنفيذ سياستها الخارجية وفق مصالحها بصرف النظر عما اذا كانت تتفق 

 . تختلف عن السياسة والمصالح األمريكيةأو 

ودور أثيوبيا أيضاً في السياسات االفريقية التى كانت مصدر جذب انتباه الحكومة االمريكية  

، والذى لعب هيالسالسى دوراً بارزاً في 3691وخاصة بعد تشكيل منظمة الوحدة االفريقية عام 

للوحدة االفريقية كما اوضحنا دوره تأسيس منظمة الوحدة االفريقية لتعزيز صورته كبطل 

كوسيط نيابة عن المصالح الغربية حيث هدفت أمريكا من تعاونها مع أثيوبيا في الجهود الرامية 

إلى حل الصراعات في القارة والحفاظ على النظام القائم، ومنع التغيير الجذرى إلى االحسن وقد 

يوبيا في هذه االتجاهات وأعتبرت الواليات استخدمت أمريكا مساعداتها العسكرية للتأثير على أث

 .المتحدة استثمارها السياسي في أثيوبيا كأستثمار نحو تحقيق مصالها في أفريقيا في المستقبل

كما يوضح في البحث أن من أهم المبادئ األساسية التي اتخذتها أثيوبيا لتوجية سياستها الخارجية  

ن لمصالحها االقليمية، وأثر هذه السياسة في تنويع هي عدم االنحياز والتى كانت بمثابة تأمي

 .االعتماد االثيوبى على بعض الدول الغربيه جنبا الى جنب مع الواليات المتحدة

تناول البحث أيضاً كيفية اتباع أثيوبيا لهذه السياسه مراعية مصالحها فى المقام االول وكذلك بين 

صراع الذى نشب بين القوتين العظميين  بنهاية البحث محاولة اثيوبيا فى الخروج من دائرة ال

الحرب العالمية  الثانية كما بين البحث كيف استفادت اثيوبيا ذلك الصراع القائم بين الواليات 

 المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتى وتحقيق التوازن بين اكبر قوتين فى ذلك الوقت

 السياسة االفريقية  -عدم االنحياز -سياسة -أثيوبيا: كلمات افتتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :المقدمة

ينااق  هاذا البحاث المساااعدات األمريكياة ألثيوبياا وعمااا اذا كاان لهاا تااأثير فاى السياساة األثيوبيااة 

ومسارها في األتجاهات الخارجية التى قد تتفق نسبياً بطريقة مباشرة أم غير مباشرة مع المصالح 

وخصوصايتها فاي رسام وتنفياذ سياساتها الخارجياة وفاق األمريكية أم أن أثيوبيا كانت لها وجهتها 

 . مصالحها بصرف النظر عما اذا كانت تتفق أو تختلف عن السياسة والمصالح األمريكية

ويتمثل الهدف من هذا البحث في تقييم السياسة الخارجياة ألثيوبياا فاى نقطتاين فقاط  وهماا تااري   

لسياساات االفريقياة وسياساة أثيوبياا لعادم االنحيااز ودور أثيوبياا فاي ا. المشاكل االمنية في أثيوبياا

ونماط تصاويت أثيوبياا فاي االمام المتحادة كتحليال . كحجر الزاوية في السياساة الخارجياة ألثيوبياا

وتناولنا في البحث نقطتاين فقاط وهماا . نقدى لتقارب أو تباين سياسة أثيوبيا تجاه الواليات المتحدة

ياة وسياساة أثيوبياا لعاادم االنحيااز ماع تحدياد مادى قادرتها علااى دور أثيوبياا فاي السياساات االفريق

وضااع سياسااات مسااتقلة، ومااا اذا كااان للوجااود األمريكااي أثاار ساالبى او ايجااابي علااى تحديااد هااذه 

 .السياسات ام ال

وتناول البحث سعى أثيوبيا الى لعب دور ايجابى في الشؤون الدولياة ولام ترغاب فاي التاور  فاي 

فيتى لذا كان عدم االنحياز االستراتيجية التي اتبعتهاا أثيوبياا للحفااظ علاى الصراع االمريكى السو

أمنها و تتلقى المساعدات التنموية من اى جهة ترغب في توفيرها باإلضافة تأمين أمنها من خالل 

 .عالقة المساعدة العسكرية االمريكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دور أثيوبيا في السياسات األفريقية  

المجاالت المحددة للسياساة الخارجياة ألثيوبياا التاي اجتاذبت اهتماام الحكوماة األمريكياة كانت من 

اهتماما شديداً السياسة االفريقية، والسيما بعد تشكيل منظمة الوحادة االفريقياة ولعاب هيالسالساى 

دوراً بارزاً في تأسيسها ،
(3)

و مكانته الشخصية التى وضعت أثيوبيا في صدارة الساحة السياساية  

وأصبحت أدياس أباباا مقار منظماة الوحادة األفريقياة باإلضاافة إلاى لجناة األمام المتحادة . األفريقية

، وبااذلك أصاابحت المدينااة المركااز الدبلوماسااي 3691االقتصااادية ألفريقيااا التااي أنشاامت فااي عااام 

، من بين أماور أخارى، ظهار هيالسالساى باعتبااره ماؤثراً يحتمال ان وبسبب هذه العوامل. للقارة

وكانات هاذه القاوة المحتملاة لامبرا اور التاي ساعت الوالياات . يكون قويااً فاي السياساة األفريقياة

وقد وضعت النية األمريكياة فاي هاذا الصادد بزيجااز رساالة السافير إدوارد . المتحدة إلى استغاللها

 .الذى ينص في جزء منها 3691الوزراء األثيوبي في عام كورى الموجهة إلى رئيس 

وقد شخصياً إلى سارعت أمريكا إلى االعتراف بأهمية أثيوبياا بوصافها النقطاة المحورياة فاي .... 

وإنني أدرك بصفة خاصة الصفات الفريدة من نوعها، من حياث اساتقاللها . تنمية أفريقيا المستقرة

التي يمكن أن تسمح ألثيوبيا .... صاحب الجاللة االمبرا وريةالطويل، والتجارب الدولية وحكمة 

.بأن تمارس تأثيراً قوياً ومعتدالً بشكل خاص على تنمية الوحدة األفريقية
( )

  

فاي سياساة الادفاع االقليمياة ضاد الصاومال المجااورة والساودان، ،تمثلت سياسة أثيوبيا في أفريقيا

وباساتخدام هيبتاه وخبرتاه . في الشاؤون القارياة" نشا ال"وكانت مزيجاً من االعتدال والوسا ة و

وهااذا الاادور . الدبلوماسااية، وباارز هيالسالسااى بوصاافة الوساايط األول فااي الصااراعات األفريقيااة

كماا أن األولوياة العلياا التاي توليهاا . يفرض علية االلتزام بالبحث عان التعااون والوحادة األفريقياة

مار والقضاء على العنصرية في القارة فرضات أيضااً علاى منظمة الوحدة األفريقية إلنهاء االستع

 . االمبرا ور سياسة االلتزام بتحرير األراضي الخاضعة للحكم األبيض في الجنوب األفريقي

حيث أستضاف عدداً كبيراً مان القاادة األفارقاة، . أعتبر هيالسالسى رجل الدولة األكبر في أفريقيا

وشاارك كوسايط فاي جمياع الصاراعات . للشؤون األفريقيةوكرس الجزء األكبر من  اقته ووقته 

كماا قاام بزيااارات ال حصار لهااا إلاى الادول األفريقيااة فاي جهااود . الرئيساية باين الاادول فاي أفريقيااا

وأصابحت دبلوماسايته . واضحة من أجل اإلخاء فضالً عن تعزيز صورته كبطل للوحدة األفريقية

خالل الحرب األهلية النيجيرية والتى اندلعت عام الشخصية في االعتدال والوسا ة أكثر وضوحاً 

وبصفته رئيساً للجنة االستشارية لمنظمة الوحدة األفريقية المعنية بنيجيريا، ساعى بنشاا  . 3691

، فقط ألتقى اإلمبرا اور 3691وفي غضون اربعة اسابيع من عام . إلى إيجاد سبل إلنهاء الحرب

                                                           
، عندما 691 يعتقد أن موقف هيالسالسى المحايد في مؤتمر الجوس للدول األفريقية المستقلة في يناير (   

 -(وليس مجموعة الدار البيضاء أو الجوس)أعلن أن أثيوبيا تعتبر نفسها عضواً في مجموعه واحدة فقط 
شكل كبير في جمع القادة األفارقة مجموعة أفريقيا، ووجه دعوة سريعة إلنشاء منظمة لدول أفريقيا، ساعد ذلك ب

 : أنظر. لتشكيل منظمة الوحدة األفريقية 691 معاً في أديس أبابا في عام 

Colin Legum, Pan- Africanism (New York, 1963), p. 72. 
 :، انظر692 ديسمبر،  12رسالة السفير إلى رئيس الوزراء، أديس أبابا، (  1

Department of State, Airgram, No. A-364 , Addis Ababa, Dec. 30, 1964. 
 



.سات وثالثاين مارةمع المفاوضين النيجيريين وبيافران نحاو 
(1)

وتوساط فاي نزاعاات أخارى باين  

، ونجح في التوسط بين حكوماة الساودان وجناوب الساودان فاي 3691الجزائر والمغرب في عام 

 . 361عام 

وقد تجلى أيضاً ميل اإلمبرا ور للوسا ة في الصراعات األفريقية في قدرته علاى اساتخدام قوتاه 

أزماة الكونغاو فاي أوائال الساتينات فقاد أرسال أكثار  خالل. المسلحة في حل الصراعات العسكرية

جناادأ أثيااوبي ونصااف ساارب ماان قواتااه الجويااة دعماااً لعمليااات السااالم التابعااة ل ماام  9555ماان 

قاادم ماارة أخاارى قااوات جويااة دعماااً للقااوات النيجيريااة التااي  3691وفااى منتصااف عااام . المتحاادة

ون والنظام عندما تمردت الجيوش الواقعاة ارسلت إلى تنجانيقا كما أنه ساعد في الحفاظ على القان

لادعم الجنارال  3691في شرق أفريقيا كما أناه أرسال  اائرات نفاثاة عساكرية فاي منتصاف عاام 

 .الحتواء التمرد المهدد في شرق الكونغو General Mobutuموبوتو

قعاى وكاان مجارد سياساي وا. وتجدر اإلشارة إلى أن هيالسالساى لام يكان زعيمااً أفريقياا متطرفااً 

يعتقد أنه يحتوى على العاصفة وليس هزاز للقارب، فعلى سابيل المثاال، علاى الارغم مان اعتقااده 

المعلن في كثير من االحيان في االمن الجماعي واستخدام القوات العسكرية لحل النزاعات فزنه لم 

. الجمااعييدعم بنشا  مقترحات ال نشاء قيادة افريقية رفيعة المستوى، وهى منظمة قارية ل مان 

لقد كان ساعيداً باالكالم عان الوحادة األفريقياة لكناه كاان يحارس بحارص أرضاة، وسااعد فاي حال 

باختصاار، . الصراعات األفريقية ولكنه لم يؤيد أبداً الحلول التي يمكن أن تقاوض الوضاع الاراهن

يالسالساى كان هيالسالسى ُمثبتاً ومحاوراً في السياساة األفريقياة، ال أكثار وال أقال، وكاان دور ه

في هذا بمثابة عامل استقرار ومشرف ، أى نيابة عن المصالح الغربية، ولايس كعامال للتغيار، أن 

لذلك فزن التعااون األمريكاي ماع أثيوبياا فاي الجهاود . هيالسالسى أثار تأييد واعجاباً أمريكي هائل

في أحسن األحوال،  الرامية إلى حل الصراعات في القارة هو تعاون للحفاظ على النظام القائم، أو

والواقااع أن الواليااات المتحاادة حاولاات، بطاارق عدياادة اسااتخدام مساااعداتها . لمنااع التغيياار الجااذرأ

وقااد حظياات مشاااركة أثيوبيااا فااي عماال األماام . العسااكرية للتااأثير علااى أثيوبيااا فااي هااذه االتجاهااات

الاذى تضامنه برناام   ولكان الادعم. المتحدة للسالم فى الكونغو في أوائل الساتينات بتأيياد أمريكاي

المساعدة العسكرية تحدده أهمية موقف أثيوبيا في أفريقيا والمصالح األمريكية في أثيوبيا، في هذه 

الادفاع /وكرساالة مشاتركة باين وزارتاى الخارجياة . الحالة كان دور أثيوبيا كعامل لحفا  التاوازن

رية، أثيوبيااا، أشااارت بااان إلااى الساافارة األمريكيااة ورئاايس الفريااق االستشااارى للمساااعدة العسااك

حكومة الواليات المتحدة كانت أكثر استعداداً للنظر بالتأكياد فاي المتطلباات األثيوبياة اذا الحكوماة 

األثيوبية رغبة التعاون في تدابير االمن الجماعي في افريقيا لتحقيق االستقرار في حالة الكونغاو، 

.لتشمل إمكانية عودة ادخال قوات الحكومة األثيوبية
(1) 

مليااون دوالر  39إلااى  3699لاام يكاان قاارار وزياار الاادفاع بزيااادة مسااتوى المساااعدة للعااام المااالي 

لطمأنة الحكومة األثيوبية على األهمية التي توليها حكومة الواليات المتحادة للمتطلباات العساكرية 

لتاأثير علاى كما كان مان شاأنه أن يعازز إلاى حاد كبيار ياد السافير الوالياات المتحادة فاي ا. ألثيوبيا

                                                           
3 ) Negussay Ayele, " " The Foreign Policy of Ethiopia," (London: Hodder and 
Stoughton, 1977) 
4 ) " Joint State/ Defence Message", Department of State, Outgoing Telegram, 
Priority 131, Addis Ababa, August 13, 1964. 



الحكومة األثيوبية بشأن الكونغو، والقضايا األفريقية العامة ومسائل أخرى ذات أهمية في العالقاة 

.بين الواليات المتحدة وأثيوبيا إلى حد كبير
(9)

 

فااي واقااع األماار، فااي منتصااف السااتينيات اعتباارت الواليااات المتحاادة اسااتعداد الحكومااة األثيوبيااة  

ألثيوبياة مان أجال اساتقرار سياساي أفريقاي واساع كعامال مهام اذا أخاذنا لتزويد الفرق العساكرية ا

بعين االعتبار بصورة شاملة مستوى المساعدة العساكرية التاى تقادمها أمريكاا ألثيوبياا بعاد توقياع 

.والتى تنص على تقديم المساعدات العسكرية ألثيوبيا 3691اتفاقية الدفاع المشترك عام 
 (9)

   

أدلاات اإلذاعااة والصااحافة األثيوبيااة بتعليقااات إيجابيااة حااول المتمااردين فااي ونتيجااة لااذلك، عناادما 

الكونغو وأدان العمال الغرباي فاي ساتانليفيل، باذل رئايس الاوزراء األثياوبي جهاوداً كبيارة لطمأناة 

الوالياات المتحادة بااأن التصاريحات الصاحفية غياار مصارن بهاا، وأن الحكومااة األثيوبياة لام تأييااد 

.جانب المتمردين، وأنه تعا ف مع موقف الواليات المتحدةالتدخل األفريقى فى 
(1)

وذهاب رئايس  

 . الوزراء إلى أبعد من ذلك لضمان تعاون أثيوبيا في االمم المتحدة لتجنب إدانة عملية ستانليفيل

فاي ( إن لم يكن دائماً )وبالنسبة ل مم المتحدة، شكل االمبرا ور والحكومة األثيوبية صوتاً معتدالً 

وبالتالي، فقد اعتمدت الوالياات المتحادة علاى أثيوبياا . الوحدة األفريقية والشؤون األفريقية منظمة

باسااتمرار إلسااداء المشااورة إلااى االعتاادال والمساااعدة فااي إيجاااد حلااول مخففااة للمشاااكل األفريقيااة 

جزئياً،  كانت الواليات المتحدة  القوة العسكرية القوية التي ساعدت أثيوبيا على تطويرها،. الملحة

. من هذا المنظور، كانات وسايلة لتمكاين هيالسالساى مان أداء دوره المساتقر فاي القاارة األفريقياة

وكان موقف أثيوبيا كبلد مستهدف رئيسي للجهاود األمريكياة فاي أفريقياا وسايلة للوالياات المتحادة 

 .لمواصلة مصالحها األوسع في القارة

ومع ذلك، يجب االعتراف بأن السياسة األفريقية لامبرا ور كانت إلى حد كبيار بادافع المصالحة 

، لاام تكاان ألثيوبيااا عالقااة تااذكر ببقيااة أفريقيااا، كمااا تاام اإلقاارار فااي 3695وقباال عااام . الذاتيااة لبلااده

فاي منشور رسمي في شرن إهمال أثيوبيا في الماضي فاي الشاؤون األفريقياة، وكاان دور أثيوبياا 

. نضال الحرية األفريقية محدوداً، وربما يرجع ذلك بسبب عدم االهتمام بشؤون القارة
(1)

 

مما الشك فيه أن الريان القوية للتغيير السياسي الذى فجر عبر القارة، والسمان للعديد من البلدان  

البلادان  على التخلص من االستعمار، أثارت اإلمبرا ور إلى الحاجة إلى تطوير عالقات ودية مع

فاي ساياق )كما أثارت له الوعى بتأثيره المحتمال كاأكبر قائاد أفريقاي أقادم وأكثار خباره . األفريقية

لم يكن من العجب إذن (.التقاليد األفريقية، ترتبط الشيخوخة والخبرة بالحكمة، وبالتالي بقوة النفوذ

خارين، وقاد أساتخدم أنه بمجرد أن خارج مان قوقعتاه، حصال علاى احتارام مان القاادة األفارقاة األ

وان كاان هنااك شاك فاي التزاماه الصاادق بمنظماة الوحادة . بمهارة وبنجان هاذه السامات لصاالحه

اال ان هذا االلتزام قد يكون تم جلياً في حقيقة أنه حتى اإل احة ببلدة . األفريقية والشؤون األفريقية

                                                           
5 ) Outgoing Telegram, Department of State, Priority 671, Addis Ababa, December 
27, 1964. 
6 ) Outgoing Telegram, Department of State, Priority 238, Addis Ababa, September 
16, 1964. 
7 ) " Incoming Telegram," Department of State, Control No. 849, January 4, 1965. 
8 )Ibid 



القمة التي تعقدها منظمة  ، كان الزعيم األفريقي الوحيد وقد حضر جميع مؤتمرات3611في عام 

 . 3611إلى عام  3691الوحدة األفريقية، من عام 

وبالنسبة للواليات المتحدة، كانت فائدة هيالسالسى للسياسة األفريقية نهجاه كازعيم معتادل وحاذر 

وواقعااي، تضااافرت هااذه الساامات الشخصااية مااع المصااالح األمريكيااة  ويلااة األجاال فااي أفريقيااا، 

فااي مرحلااة مااا، . ت المتحاادة باادعم أثيوبيااا فااي تنفيااذ سياسااتها اتجاااه أفريقيااا ومصاادر إلهااام للواليااا

اعتبرت الواليات المتحدة استثمارها السياسي في أثيوبيا كاستثمار نحاو تحقياق مصاالحها األوساع 

. في أفريقيا في المستقبل
(6)

  

ن بمثاباة عامال ولذلك كان هيالسالسى، بغض النظر عن مدى التزامه تجاه الشؤون األفريقية، كاا

 . فعال، عن علم أو دون علم من أجل تحقيق المصالح األمريكية في القارة األفريقية

 سياسة أثيوبيا نحوعدم االنحياز

كاناات ماان المبااادئ األساسااية التااي اتخااذتها أثيوبيااا لتوجااه سياسااتها الخارجيااة ، أال وهااى األماان 

الجماعي وعدم االنحياز، والوحدة االفريقية 
(35)

وكان عدم االنحياز هو بال شك حجر الزاوية في  

فاازن عاادم االنحياااز تااوفر اإل ااار العااام ألثيوبيااا لسااير . عالقااات أثيوبيااا  مااع العااالم خااارج أفريقيااا

كمفهوم شائع في السياسة الدولية المعاصرة، و عدم االنحياز له جذوره فاي أهام . العالقات الدولية

ظهاور دول مساتقلة فاي العاالم : حقباة الحارب العالمياة الثانياةتطورين حدثا فاي العاالم بعاد انتهااء 

أسيوأ، وظهور الحرب الباردة، أو الصراع ثنائي القطب بين الواليات المتحدة واالتحااد  -األفرو

وبشااكل عااام، اشااار المفهااوم إلااى رغبااة هااذه الاادول المسااتقلة حااديثاً لتجنااب تحالفااات . السااوفيتي

. حرب الباردةعسكرية مع أأ من الجانبين في ال
(33)

  

، والاذى جماع كال الادول األفريقياة واألسايوية 3699يبتداء من مؤتمر باندون  الشهير في ابريال 

المسااتقلة تقريباااً، أصاابحت سياسااة عاادم االنحياااز واضااحة أيضاااً مااع مااؤتمر بلغااراد فااي ساابتمبر 

عباد الناصار  ، برعاية تيتو رئيس يوغسالفيا، ونهيرو من الهند، ونكروما من غانا وجمال3693

آسيوية، في الوقت الذى سعت فيه إلى لعب دور إيجابي فاي الشاؤون  -إن الدول اآلفرو. من مصر

الدولية، لم تكن تريد ان تتور   في أأ تحالفات عسكرية، او غير ذلك، قد تدفعها إلاى أأ صاراع 

ياق أقصاى قادر ومن الواضح أن عدم االنحياز كاان اساتراتيجية للادول لتحق. مع القوتين العظمتين

 . من أمنها في عالم ثنائي القطبية

لم تكن سياسة عدم االنحياز بالنسبة ألثيوبيا بأأ حال من األحوال مقتصرة على معناهاا األساساي 

ففاى الساتينات، أصابحت السياساة التاي . كوسيلة لتحقيق الحد األقصاى مان األمان للدولاة ( الحياد)

                                                           
9 ) " US Political Investment in Ethiopia," op. cit., p. 53. 
10 ) Negussay Ayele, " The Foreign Policy of Ethiopia op. cit., p. 78. 
11 ) Lawrence Martin, (ed.), Neutralism and Non-Alignment: The New States in World 
Affairs (New York: Praeger, 1962).  ; George Kahin, The Asian-African Conference: 
Bandung Indonesia, April 1955 (Ithaca, NY: Cornell University press,1956). 
 



ليهااا علااى أنهااا تعبياار عاان السياسااة الخارجيااة شااملت مجموعااه واسااعة ماان السياسااات، ينظاار ا

. لالحتياجات السياسية والثقافية والنفسية المحلية، فضالً عن سياسة لتأمين المصالح االقليمية
(3 )

  

ومن وجهة النظر المحلية ألثيوبياا، كاان عادم االنحيااز أداة لتحقياق أهاداف بنااء الدولاة علاى أنهاا 

كزيااة القويااة والشااعور بالشاارعية علااى أشااكال ومقاصااد ترسااي  الهويااة الو نيااة والساالطة المر

المؤسسااات السياسااية المنشااأة حااديثاً وإرضاااء المشاااعر الو نيااة لمااا أبدتااه ماان االسااتقالل الثقااافي 

.واالقتصااادأ والسياسااي
(31)

ومعظاام االبطااال يسااتخدموا أيضاااً عاادم االنحياااز فااي السااعي وراء  

على سبيل المثال، تم الضغط علاى مساعى جماال . املالتعاون اإلقليمي أو التك -المصالح االقليمية

، الاذى كاان تعرياف عباد "الحيااد اإليجاابي"عبد الناصر من أجل خلق القومية العربياة فاي ساياق 

وبالمثل كان تأيياد نكروماا ل فاريقيين عمومااً هاو الادعوة إلاى الحيااد . الناصر نفسة لعدم االنحياز

فاي الواقاع، كاان . كوسيلة لتعظيم أمان أفريقياا وتنميتهاااألفريقي في الصراع بين الشرق والغرب 

عدم االنحياز سياسة لتأكيد االستقالل الو ني والبحاث عان  ارق جديادة للعالقاات الدولياة خاارج 

 .منظومة الشرق والغرب المهيمنة

 وجدت أثيوبيا كدولة مستقلة منذ فترة  ويلة قبل الحارب العالمياة الثانياة والحارب البااردة الناتجاة

وشاااركت فااي مااؤتمر باناادون ، . عنهااا، ومااع ذلااك أصاابحت واحاادة ماان المؤياادين لعاادم االنحياااز

في أكرا، واستضافت ماؤتمراً أفريقيااً آخار فاي عاام  3691ومؤتمر الدول األفريقية المستقلة عام 

لم يقتصر االمر على المؤتمرات االفريقية، ولام تكتاف أثيوبياا بتأييادها بقاوة لادعم النزعاة .3695

فريقياااة فاااي ماااؤتمرين أفاااريقيين، بااال بااادأت تلعاااب دوراً نشاااطاً فاااي المشااااورات والقااارارات األ

كاان تااري  اثيوبياا . واالجراءات التي تتخذها الدول غير الملتزماة، وخاصاة بداياة ماؤتمر بلغاراد

للصااراعات مااع القااوى األوربيااة والتشااابكات فااي شااؤونها بالتأكيااد عواماال مااؤثرة الشااتراكها فااي 

عالوة على ذلك، أثبت تاري  أثيوبيا أيضاً أنه يمكن تحقيق التنمياة والتقادم علاى أفضال و. السياسة

.وجه من خالل التعاون مع القوى العالمية دون أن يقع بالضرورة تحت تأثير أأ أحد
(31)

  

أوالً، بتاأمين . بال سياساة تسامح لهاا" للحيااد"ولم تكن سياسة عدم االنحياز ألثيوبيا سياسة بسيطة 

من خالل عالقة المساعدة العسكرية األمريكية، وثانيااً، التعااون وتلقاى المسااعدات التنموياة أمنها 

 :وذكر هيالسالسى تبين فهمه لعدم االنحياز في مؤتمر بلغراد. من أأ جهة ترغب في توفيرها

حتاااى تكاااون محاياااداً يجاااب أن تكاااون غيااار متحياااز ومحاياااداً لاااتحكم علاااى األفعاااال والسياساااات 

إنهااا قيمااة ... ا ناارى لهاام يساااهمون فااي حاال مشاااكل العااالم أو ينتقصااون منهااابموضااوعية، كماا

.السياسات نفسها، وليس مصدر الراعي الذى يحدد موقف الشخص الذى هو محايد حقاً 
(39)

  

                                                           
12  ( International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. II (The MacMillan Co. and 
the free press, 1968), p. 167.  
13 ) International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. II (The MacMillan Co. and 
the Free press, 1968) ,  p. 167. 

 

 14) Africa South of the Sahara, 1982-83, op. cit. p. 368. 
15 ) Africa South of the Sahara, 1982-1983, op. cit. ,p. 369. 



لام تكان االعتباارات االيدلوجياة : يقدم البيان أعاله تعبيراً هاماً عن التعامل هيالسالساى ماع العاالم

. مكاناً فاي عالقاتاه ماع األخارين، كاان االعتباار المهام هاو قيماة السياساات ولايس مصادر الكفيال 

قة مع الواليات وبالتالي، يمكننا أن نفهم لماذا وكيف حافظت أثيوبيا، على الرغم من عالقاتها الوثي

 . المتحدة، على عالقات صداقة مع االتحاد السوفيتي وعدة مصادر أخرى، وتلقت هذه المساعدات

اإليطالي  -تعود عالقات أثيوبيا مع االتحاد السوفيتي إلى عهد الملك منليك خالل الصراع اإلثيوبي

ا وأقاماات فيمااا بعااد األول حيااث أرساالت روساايا القيصاارية فرقاااً  بيااة وإماادادات لمساااعدة أثيوبياا

، وبعاد تحريار أثيوبياا مان 3611لكنه لم تكن حتاى عاام . مستشفى مع أ باء روس في أديس أبابا

، أقام االتحاد السوفيتي وأثيوبيا عالقات دبلوماسية، 3613الغزو اإليطالي في عام 
(39)

ومع ذلك،  

رفاع  3699وفاى عاام . تالساوفيتية ذات حيوياة حتاى نهاياة الخمساينا -لم تكن العالقات األثيوبياة

البلدين بعثتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفارات وبعدها بثالث سنوات زار هيالسالسى موسكو، 

ملياااون دوالر للمسااااعدة  355ومااانح خاللهاااا الساااوفييت ألثيوبياااا ائتماناااا  ويااال االجااال بقيماااة 

 . االقتصادية

تحادة نظاراً للعاداء بيانهم بعاد انتهااء الساوفييتى حالاة مذهلاة للوالياات الم –كان التقارب األثياوبى 

وحتى منتصف الخمسينات، ظلت أثيوبياا مان أقاوى المؤيادين للغارب ولام . الحرب العالمية الثانية

وكانات الوالياات المتحادة قاد اعتمادت علاى . تظهر أى عالمات على أأ تعاون مجدى مع الشارق

لاذلك كاان واضاحاً ان . فريقيااهيالسالسى لوقف عمليات التسالل الشايوعى فاى تلاك المنطقاة مان أ

التحول عن أسلوب السلوك السياسى فى أثيوبيا أو تعديلة كان تحدياً جديداً للهيمنة األمريكياة علاى 

، باان االتحااد الساوفيتى Sergius Yacabsonوفقاً لرأى سرجيوس ياكوبساون . الحياة األثيوبية

تقادم تكنولاوجى، كماا يتباين مان  ظهر كقوة عسكرية وسياسية عالمية، فضالً عن ماا أحرزتاه مان

، وكانت أثيوبيا في حاجة إلى أماوال ضاخمة لخطاة التنمياة 3691عام  Sputnikخالل سبوتينك 

.الخمساااية لهاااا، وكانااات هاااذه العوامااال محفااازه للجاااوء هيالسالساااى للساااوفييت
(31)

وبالنسااابة إلاااى  

عادد كبيار مان الفنياين  السوفييت، من ناحية أخرى، قدمت أثيوبيا فرصة لفتح بوابات أفريقياا أماام

السوفيتيين وتعزيز ملكية الدولة األثيوبية في المشاريع الصناعية على حسااب المشااريع الخاصاة 

. واالستثمارات
(31)

  

ولاام يكاان تقاربااه مااع السااوفييت سااوى جاازء ماان . بقااى هيالسالسااى معادياااً للشاايوعية ماان داخلااة 

علاى مسااعدات اقتصاادية، فاي حاين ظال محاولته لتنويع اعتمااده علاى الادول األجنبياة للحصاول 

وعاالوة علاى ذلاك، كانات هاي الوسايلة لرغبتاه فاي تجناب . اعتماده األمني على الواليات المتحدة

تجاوزت هذه المحاولة في تحقياق . االعتماد على مجموعه معينه في الصراع بين الشرق والغرب

د كبير في العالقات االقتصادية التوازن بين النموذج األمريكي السوفييتي وأصبحت تنعكس إلى ح

 .والمساعدة العامة ألثيوبيا مع العالم بأسرة

                                                           
16 ) Sergius Yacobson, " The Soviet Union and Ethiopia: A Case of Traditional 
Behavior," The Review of Politics, 25, No. 3, July 1963, pp. 329-342. 
17 ) Ibid 
18 ) ) Sergius Yacobson, " The Soviet Union and Ethiopia: A Case of Traditional 
Behavior," Ibid, pp. 344. 



فيما يتعلق بالتجارة في أثيوبيا، ظلت الواليات المتحدة مهيمنه على الرغم من أن البلادان األخارى 

أصبحت ذات أهمية متزايدة في نهاية الخمسينات في حين أن الواليات المتحادة اساتوعبت حاوالى 

االتحااد )، وبدأت دول المجموعة االقتصادية االوربياة 3696ات أثيوبيا بحلول عام نصف صادر

، الساايما ايطاليااا وبريطانيااا، واليابااان علااى زياااده وارداتهااا ماان (االقتصااادأ لاابعض دول أوربااا

إلاى  3691مليون دوالر فاي عاام  9.1على سبيل المثال، الواردات البريطانية قفزت من . أثيوبيا

من حوالى  3699؛ وقد زادت تجارتها تدريجياً منذ عام 3696ليون دوالر في عام م 33.6مبلغ 

وزودت المجموعة االقتصاادية االوربياة . 3696مليون دوالر في عام  36مليون دوالر إلى  39

%.36من واردات أثيوبيا، بينما زودت اليابان والهند % 19
(36)

  

مع أكبار خمساة شاركاء تجااريين لهاا،  3691و  3691وقد أكد نمط التجارة األثيوبية بين عامي 

بحلاول . فى حين أنها تأكدت الهيمنة االمريكية، كماا أكاد أيضااً االهمياة المتزايادة للبلادان االخارى

، كاناات إيطاليااا واليابااان تقفااان بمثابااة المااوردين الرئيساايين الحتياجااات االسااتيراد 3691عااام 

 3691ملياون دوالر فاى عاام  11.1أثيوبياا مان وانخفضت الصاادرات االمريكياة إلاى . االثيوبية

فاان الاواردات مان بريطانياا . ويتضح من الجادول التاالى 3691مليون دوالر في عام  9.9 إلى 

إلااى أثيوبيااا ترتفااع قلاايالً عاان الااواردات ماان ايطاليااا واليابااان، فااي حااين انخفضاات الااواردات ماان 

درات مان أثيوبياا إلاى الوالياات المتحادة مان ناحياة أخارى، أظهارت الصاا. الواليات المتحدة فعلياً 

التي كانت  -، غير أن هذا االرتفاع كان بسبب ارتفاع أسعار البن%95ارتفاعا مثيراً بنسبة تفوق 

وحقيقة أن انتاج البن في أثيوبيا قاد زاد بشاكل كبيار  -الواليات المتحدة المستورد الرئيسي ألثيوبيا

، 3699وفى عاام . الواليات المتحدة وأثيوبيا با راد نمت التجارة بين، ومع ذلك. 3691في عام 

. مليااون دوالر ماان المنتجااات الزراعيااة ماان أثيوبيااا 11.1اسااتوردت الواليااات المتحاادة مااا قيمتااه 

مليون دوالر، وهذا  91.1إلى % 5 ارتفعت واردات الواليات المتحدة بنسبة   361بحلول عام 

مان ناحياة أثيوبياا، بلغات . الصادرات فاى أثيوبياا من اجمالى 31.1يمثل حوالى خمسين في المائة

 فقاد وصالت إلاى  361، أماا فاى عاام 3699ملياون فاى عاام  31.1الاواردات فاى أثيوبياا، مبلاغ 

.مليون دوالر
( 5)

 

 (1-3)جدول                                

3691-3691نمط التجارة فى أثيوبيا                   
( 3) 

 واردات 

 

  صادرات           

 3691 

 

3691 3691 3691 

                                                           
19 ) "Ethiopia Looks East and West," The Times Review of Industry, January 1961, p. 
69. 
20) Africa Report, 20, No. 1, p. 23. 
Lars Bondestam, "Notes on Multinational Corporations in Ethiopia, " The Africa 
Review, 5, (1975). 
21 ) Africa Diary, Vol. v, No. 49, November 27-December 3, 1965, p. 2618. 
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أعتماااد أثيوبيااا واضااحة علااى قاادم وفااى مجااال المساااعدة غياار العسااكرية، كاناات محاااوالت تنويااع 

تم التوقياع علاى  3695مارس /ففى آذار. المساواة، لكنها لم تعكس اضعاف دور الواليات المتحدة

بروتوكول بشأن التعاون االقتصادى والفنى مع االتحاد السوفيتى لتنفياذ الخطاط لتكريار البتارول، 

لعاام نفساة، قامات تشيكوسالوفاكيا وخاالل ا. ومصنع لتكرير الذهب، وصناعات االشاغال المعدنياة

مليااون دوالر ل سااتثمارات فااى الصااناعه والتعاادين والزراعااه  35بتمديااد خااط ائتمااان قيمتااه نحااو 

مليون مارك الماني من الضمانات الحكومية  355والنقل، بينما منحت ألمانيا الغربيه مايقرب من 

.لالستثمارات االلمانية الخاصة في أثيوبيا
(  )

قادمت الحكوماة الساويدية مسااعدة  3691فاى عاام  

 مليون دوالر للمساعدة فى تمويل الخطة الخمسية ألثيوبيا لتحسين المدارس  9 تزيد قيمتها عن 

. االبتدائية
( 1)

  

على الرغم من أن كل المساعدات المالية واالئتمانية التى حصلت عليها أثيوبياا مان مصاادر غيار 

ات االمريكيااة تشااكل العمااود الفقاارى للتنميااة االقتصااادية والبشاارية أمريكيااة، فقااد ظلاات المساااعد

، حصلت أثيوبيا على مسااعدة اجمالياة ومسااعدات ائتمانياة 3691و   369فبين عامى . ألثيوبيا

مليون  19 مليون دوالر من جميع المصادر، من هذا المبلغ قدمت الواليات المتحدة  153قدرها 

أدناااه مصااادر ومبااالغ  1- ماان االجمااالى ويوضااح الجاادول %  1دوالر وهااو مااا يمثاال حااوالى 

كمااا تشااير اإلحصاااءات التاليااة .3691و  369المساااعدات غياار العسااكرية ألثيوبيااا بااين عااامى 

المساعدة االقتصادية، فقاد لعبات الوالياات المتحادة دوراً مهيمنااً فاى التجاارة والعالقاات المسااعدة 

وبحلااول أوائاال . بيااا لتنويااع مثاال هااذه العالقاااتغياار العسااكرية علااى الاارغم ماان محاااوالت أثيو

كما أشار بروس أدوس . السبعينات ظلت الواليات المتحدة الشريك االقتصادى الرئيسى فى أثيوبيا

Bruce Oudes  من اجمالى صادرات أثيوبياا % 15أن الواليات المتحدة أستحوذت على حوالى

وكاناات المساااعدات . ن وارداتهاااماا% 5 فااي حااين قاادمت أقاال ماان . ماان القهااوة% 15بمااا فيهااا 

مان اجماالى المسااعدات % 35مليون دوالر سنوياً، أى حاوالى  39االقتصادية االمريكية حوالى 

الثنائية االمريكية الى أفريقيا، مدعوماة بأساتثمارات خاصاة محادودة ومشااريع تادعمها مؤسساات 

.أمريكية خاصه
( 1)

  

دية الواضااحة إال أنهااا لاام تقااوض ماان حريااة وعلااى الاارغم أن هااذه الحالااة ماان التبعيااة األقتصااا

 هيالسالسى في تنفيذ سياسته السياسية 

                                                           
22 ) "Ethiopia Looks East and West" op. cit. 
23 ) Ethiopia Herald, May 24, 1968. 
24 )Ibid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-2)جدول 

والمنظمات الدوليةة مةن ملخص المساعدة غير العسكرية لإلثيوبيا من جانب الحكومات االجنبية 

3592 – 3592 
(29)

 

 

 (النفقات ) مساعدة المنح  –أ 

 391.19 الواليات المتحدة -3

 15.9 إيطاليا - 

 39.9 المانيا الغربية -1

 6.9 السويد -1

 9.9 االتحاد السوفيتى -9

 9.9 جميع الحكومات االخرى -9

 9 .5  األمم المتحدة -1

 99.5  المجموع

 القروض أو المساعدة االئتمانية -ب

 9 .336 الواليات المتحدة -3

 1.19  يوغسالفيا - 

 35.19 االتحاد السوفيتى -1

 9 .1 تشيكوسلوفاكيا -1

                                                           
25 )"Ambassador's  Letter to the Prime Minister," Addis Ababa, December 24, 1964, 
p. 26, in Depatment of State, Airgram, No. A-364, Addis Ababa, December 30, 1964. 



 5.  الغربيةالمانيا  -9

 91.5 والمؤسسة الدولية للتنمية/ البنك الدولى  -9

 9.5   المجموع

 153.5 مجموع المساعدة

 19.5  الواليات المتحدة

 59.5  غير الواليات المتحدة

ماان اإلجمااالي ، % 15بلغاات مساااهمات الواليااات المتحاادة لوكاااالت األماام المتحاادة المتخصصااة*

بلغااات مسااااهمات الوالياااات المتحااادة فاااي البناااك الااادولي لانشااااء والتعميااار والمؤسساااة الدولياااة 

 لم يتم تضمين هذا المبلغ في أرقام المساعدات الثنائية األمريكية . من المجموع % 13للتنمية

عااام مشاااعر تنااادى بعاادم االنحياااز حتااى لااو كاناات هااذه المشاااعر ضااارة بالمصااالح وردد بوجااه 

، انضاامت اثيوبيااا الااى  3691علااى ساابيل المثااال ، فااي اجتماااع عاادم االنحياااز لعااام . األمريكيااة 

وايادت الحكوماة االثيوبياة  Puerto Ricaاالشتراك فاي القارار الاداعي الاى اساتقالل بورتوريكاا 

في جدول األعمال اللجنة الخاصة المكونة من أربعة وعشرون عضو في  ايضاً ادراج بورتوريكا

، صوتت اثيوبياا 3695وفي وقت سابق من عام . األمم المتحدة مما اثار استياء الواليات المتحدة 

.ضد القرار الخاص بعدم النظار فاي مساالة تمثيال الصاين فاي األمام المتحادة
( 9)

فاي زروة حارب  

ناااء زيارتااة ليوغسااالفيا ، الواليااات المتحاادة ال وقااف قصااف فيتنااام فيتنااام ، دعااا هيالسالسااي اث

.الشمالية ودعا الى تسوية سلمية للنزاع 
( 1)

  

ظاهرياً ، تمثل هذه السياسات سياساة مناهضاة للوالياات المتحادة، وفاي جازء كبيار منهاا ، تكتياك 

ماة االثيوبياة علاى وكانات الحكو. ضرورأ لتتوافق مع سياساة عادم االنحيااز التاي تتبناهاا اثيوبياا

الرغم من سياسة عدم االنحياز ، لجمياع االغاراض العملياة التاي ارتكبات فاي الغارب ، وبصاورة 

كاناات .حاساامة كاناات الااروابط االقتصااادية المهمااة مااع الواليااات المتحاادة أساااس خططهااا التنمويااة 

قاتهاا التجارياة مهارة اثيوبيا في محاوالت الموازناة باين التاأثيرات المتعارضاة ، ال سايما فاي عال

.. لتقديم المساعدة لها ، بمثابة انجاز بالنسبة لبلد صغير يعتمد امنه الكلى على قاوة عظماي واحادة 

وحتى في القطاع العساكرأ حياث كانات الوالياات المتحادة الراعاي السااحق ،تبنات اثيوبياا قاانون 

سياساة "إثيوبياا بأنهاا  التوازن في تدريب قواتها ، بعد ذلك يمكن تلخيص سياسة عدم االنحياز فاي

الحيااد الاادقيق مااع الااروابط االمريكياة القويااة قبااول متعمااد للمسااعدات ماان جميااع الزوايااا ، بغااض 

.النظر عن التلوين السياسي والصداقة والحذر تجاه الجميع 
( 1)

 

                                                           
اعربت الواليات المتحدة عن خيبة املها إزاء التصويت االثيوبي في خطاب ارسل الى رئيس الوزراء اكيلو ( 19

 :أنظر . 691 في نوفمبر عام 

Department of state , outgoing Telegram ,"verbatim Text ,"Addis 
Ababa,no.346,November 2,1960.  
27 )Africa Diary ,vIII,NO.9,febrary 25-March 2,1968,p.3812. 
28 )Lynn schopen ,Hanna NewComb ,et al .,Nations on Record: United Nations 
General Assembly Roll-Coll Voyes,1946-1973(Ontario :The Canadian peace Research 
institute , 1975). 



 الخاتمة

يرجع  لم يكن دور هيالسالسي نشطاً في منظمة الوحدة االفريقية والسياسة االفريقية العامة ولم

ومن . ذلك فقط إلى عدم خبرته كدبلوماسي، بل أهمها، إلى الجي  الحديث الذى دعم سياسته

ناحية أخرى، كانت أثيوبيا عامالً أساسياً في االستراتيجية األمريكية العالمية مع زيادة المصالح 

 .األمريكية وحاجة أثيوبيا للحصول على المساعدة والحماية بشكل عام 

بعد ان غمرت بوجود أمريكي ضخم ومساعدات عسكرية، اتباع سياسة عامة لعدم  حاولت أثيوبيا

وانعكست هذه المحاولة في تنويع عالقات التجارة الخارجية . االنحياز في عالقاتها الدولية

لكن هذا لم يقلل من موقف أمريكا كمزود رئيسي ل من . والعالقات غير العسكرية في الدولة

 .والمساعدة االقتصادية

كما رغبت أثيوبيا فى ان تظهر أمام الدول بالمؤيدة لسياسة عدم االنحياز وقد شاركت فى العديد 

 .3691من المؤتمرات  مثل مؤتمر باندون  ومؤتمر الدول االفريقية المستقلة عام 

تمكنت أثيوبيا من خالل اتباعها سياسة عدم االنحياز من تحقيق التنمية والتقدم على أفضل وجه  

من خالل التعاون مع القوى العالمية ، ومع ذلك، من خالل سياسة عدم االنحياز المُعلن عنها، 

يوبيا استطاعت أثيوبيا ان تبعد نفسها عن الواليات المتحدة في بعض القضايا الدولية، أظهرت أث

في بعض الحاالت استقالليتها عن  ريق التصويت واالشتراك في البالغات ضد المصالح 

االمريكية ولكن في المناقشات الدولية األكثر خطورة، مثل تلك التي جرت في الدورات 

االستثنائية الطارئة ل مم المتحدة، أيدت معظم الوقت، الواليات المتحدة، حيث لم تتمكن من تحديد 

فها علناً، بقيت أثيوبيا على الحياد بسبب غيابها أو التصويت على امتناعها عن التصويت في مواق

ومع ذلك، لم تستطع العالقة بين الواليات المتحدة وأثيوبيا أن تنجو من ظهور نظام . االمم المتحدة

ياسات وقد نشأ النظام السياسي الجديد جزئياً بسبب س. 3611سياسي جديد في أثيوبيا منذ عام 

العسكرة في عالقة المساعدة أدى اال احة بهيالسالسي وتفكيك هياكل االمبرا ورية من قبل 

حكومة عسكرية راديكالية إلى مناخ اجتماعي سياسي جديد ال يمكن قبول الوجود االمريكي 

وفي الوقت نفسه، فزن العنصر الرئيسي الذى حاف  على المصالح األمريكية في أثيوبيا، . السائد

ى اقامة قواعد عسكرية لها فى البحر االحمر المتمثلة فى قاعدة كاجينو، قد تضاءلت أهميته ف

نتيجة لصعود االتصاالت الساتلية الن االقمار الصناعية استولت على وظيفة كاجينو في التواصل 

 .مع السفن االمريكية في شمال المحيط الهندأ
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Summary: 

this research deals with the American aid to Ethiopia and its impact 

on Ethiopian politics and its course in foreign trends that may be in 

line with US interests. Or that Ethiopia had its own direction and 

specificity in drawing up and implementing its foreign policy 

according to its interests regardless of whether they agree or differ 

from American policy and interests. 

 And also the role of Ethiopia, we discussed the role of Ethiopia in 

the African polices, which attracted the attention of the American 

government, especially after the formation of the Organization of 

African unity in 1963 (oAU) , which played a prominent role in 

establishing the Organization of African unity (OAU) to enhance 

its image as a champion of African unity. With Ethiopia in the 

efforts to resolve conflicts on the continent and is a cooperation to 

maintain the existing order and prevent radical change to the best. 

American has used its military assistance to influence Ethiopia in 

these directions and the united states considered its investment 

politician in Ethiopia as an investment towards its interests in 

Africa in the future. 

We also point out in the paper that one of the most important 

principles adopted by Ethiopia to guide its foreign policy is non-

alignment, which was a guarantee of its regional interests and the 

impact of this policy on the diversification of the Ethiopian 

dependence on some western countries alongside the united states. 

The study also examined how Ethiopia follows this policy in the 

first place. 

The research also shows Ethiopia's attempt to get out of the conflict 

between the two superpowers at the end of the 2
nd

 world war and to 

examine how Ethiopia benefited from the conflict between the 

united states and the soviet union between the two largest powers 

at the time. 

 

Key words: Ethiopia – policy – non-alignment – African policies  



    

 

 

 


