
האחרוןהקיסר
אתיופיהשל

שבגדישראלשלמעריץבגזענות,לוחםנדיב,אךאכזרמנהיג

התכונותבגללהשלעוןאתשאיבדומיהקשהבשעתהבה

בשליעימהנודעיםסלאסה,היילהלהשיגולושסייעו

חדשהבביוגרפיהנחשףבמחלוקת,שנויואייקוןאתיופיה

ייאמן,הבלתיסיפורואתבראיוןמגוללארליךחגיהמחבר
האתיופיתהעדהלהפגנותמורשתוביןהקשרמהומסביר

?זיגיריב

TS1$$אח!TS1$$אח־שלי,מכורתיאתאבקרשבאתיופיהחשתי

$DN2$!אח$DN2$אפריקני.אותישעשהמהשלהשורשיםאתשוף
לחיצתכמובעינייהיהעצמוהקיסראתלפגוש

נלסוןכתבהללוהמיליםאתההיסטוריה".עםיד
מכולם,הגדולהאפריקניהאייקוןאולימנדלה,

היילהאתיופיהשלהמיתולוגיהקיסרעםפגישתועל

שמעבזיכרונותיו,מנדלהמתארנער,כשהיהסלאסה.

היחידההעצמאיתהאפריקניתהמדינהשלמלחמתהעל

אחריםרביםמנהיגיםכמוהלבנים.שלהברוטליותנגד

עלגדלהואכולו,ובעולםהתיכוןבמזרחבאפריקה,
סלאסה.היילהשלדמותו

והמס־המרתקותאחתהאתיופי,הקיסרשלדמותו

תוריות

$TS1$והמסתוריות$TS1$

$DN2$והמסתוריות$DN2$נגוסהעצמואתשכינהומיה־02המאהשל"

כנראהומשליהודה"ו"אריהמלכים"()"מלךנגסת"

בביוגרפיהכעתנחשפתבימינו,אחרשליטמכליותר

מאגנס(.)הוצאתארליךחגיפרופ׳שחיברמקיפה

שכולוהגוףקטןהאדםעלאורשופכתהביוגרפיה

ראוותן;וגםסגפןנדיב,וגםאכזרשליטשהיהעוצמה,

בכמהחלקשנטלדגול,ומדינאיקטנוניפוליטיקאי

המאבקיםובהםהאנושות,בתולדותהחשוביםמהצמתים

עולמי.לאייקוןוהפךובגזענות,מוסולינישלבפשיזם
ומנהיגהעורלשחוריגאהסמלהיהסלאסה"היילה

אומרבפיגור",ארצואתשהותירמיגםאךאפריקה,של

מי־אךביזנטינית,חצרבנכלוליכוחבנה"הואארליך,

ליונים

$TS1$מיליונים$TS1$

$DN2$מיליונים$DN2$מהפכןהיההואהאלוהים.כבןלווסוגדיםסגדו

אךבירושליםמקלטשביקשמזדקן,וריאקציונרצעיר

אךמיצריםללאשלטהואהקשה.בשעתהבישראלבגד

חמור".וקבורתרצחוהשפלה,בדידותסופו

אביב,תלמאוניברסיטתלהיסטוריהפרופ׳ארליך,

כלשו־רומנטי",לא"מאודבאופןאתיופיהלחקרהגיע

נו.

$TS1$.כלשונו$TS1$

$DN2$.כלשונו$DN2$העברית,באוניברסיטהבהצטיינותמאסטר"גמרתי

ללימודיאעבורשאםליאמרואביבתלובאוניברסיטת

מגמתפתחוהםבלונדון.דוקטורטלייממנוהםאתיופיה

אותה.לקדםורצואפריקהמזרח

'Amrni
אוליךחגי

ה"לה־סלאסה
הסלנינוסלן׳ריסק.אויר!

אף"סלאסה
הסכיםלאפעם

או1י1פיהשיהודי

תמידלארץ.יעל1

הם׳אםאמר,ה1א

ירצ1סלםייצא1,

ההןבשניםלצאת׳.
פח1תבישראלגם

לאפשרעלי1לחצ1
הקשרעלייה.
אית1האסערעגי

י1תר"חש1בהיה

דוכס;או)ראשראסעלכתבתישליהדוקטורט"את

בסוףהאתיופיהלאומיהגיבורהיההואאלולה.י"פ(

האימפריאליזםאתלמעשהשניצחהאישה־91,המאה

קריתקופה,באותההמוסלמיםהאויביםואתהאירופי

המאהבסוףלמעשה,והאיטלקים.הסודאניםהמצרים,

שלאהיחידההאפריקניתהמדינההיתהאתיופיהה־91

הצליחהואףה־02למאהעצמאיתנכנסההיאנכבשה.

ידיעלכיבוששנותחמשלמעטעצמאותה,עללשמור

לראשונהבאתיופיהביקרתיל־1936.1491ביןמוסוליני

שםחייתיגםהדוקטורטעלהעבודהובמהלךב־0791,

פעמים".עשרותעודשםביקרתימאזשנה.חצי
מדינותלעומתאתיופיהאתשמייחד"מהארליך,לפי

הבסיסיתשהחוויההואהתיכון,והמזרחאסיהאפריקה,

ני־אתיופיהניצחון.שלחוויההיאהחדשהבעתשלה

צחה

$TS1$ניצחה$TS1$

$DN2$ניצחה$DN2$באתיופיההשלטוןהמערבי.האימפריאליזםאת

שלפיאףשושלת,לאגםזואבלדמוקרטיה,לאהוא

מלכתמשושלתלכאורהמגיעיםהשליטיםכלהמסורת

הקיסרכביכולהואסלאסההיילההמלך.ושלמהשבא
להיפגשכמוזהאיתולהיפגשכלומרמהשושלת,ה־522

היובפועלמיתוס.רקכמובןזהאבלהמלך,שלמהעם

ב׳משחקישרואיםשמהכאלהאכזריים,כוחותמאבקי
לעומתם".ילדיםמשחקהואלמשלהכס׳

הקדושהשילושבהשראת
תפריבשםב־2981נולדסלאסה,היילהגיבורנו,

עלמקונןממנו";שמפחדים"זהפירושותפרימקונן.
אותוהשני.מנליקהקיסרשלימינוידשהיהאביו,שם

בגבולותיההאתיופית""האימפריהאתהקיםמנליק

כלאתוכבשבצפוןהאיטלקיםאתשניצחלאחרהיום,

גםהיתהמנליקלביןבינואבבה.לאריסשמדרוםמה

מקונן.שלסבא־רבאהיהמנליקשלאביושכןדם,קרבת
בדיפלו־כמינהלן,מוצלחמאודהיהתפרישל"אביו

מט,

$TS1$,בדיפלומט$TS1$

$DN2$,בדיפלומט$DN2$ביןביקר"הואארליך,אומרוכמצביא",חוץכשר
חלקוקנהובאנגליה,באיסטנבולישראל,בארץהשאר
שבוהמבנהלמשלבירושלים,האתיופייםהמבנים22מ־

המלכה.הלניברחובהשידוררשותשניםבמשךשכנה

שהיתההרר,העיראתומקונןמנליקכבשו"ב־7881

אתקיבלמקונןאפריקה.בקרןהקדוםהאסלאםבירת

אתשהפכורפורמותוביצעשסביבה,המחוזואתהעיר

מתהאמואבלבהרר,נולדתפריגדול.כוחלבסיסהאזור

ראה".בקושיאביוואתשנהבןכשהיה

לא־הנאמניםאחדשלאשתוגידלההקטןתפריאת

ביו,

$TS1$,לאביו$TS1$

$DN2$,לאביו$DN2$סלאסה.היילהנקראהאולימופלאמקריםשבצירוף

כשהיהשמתלאביו,אדירההערצהבצלעמדהילדותו

אותווהפקידכנסייתייםתאריםלוהורישאך14בן

והיהצרפתיתלמד"תפריצרפתים.מיסיונריםאצל

משהולאהםשהאירופאיםלהביןדורומבניהראשון

"לצדארליך,מסבירמהם",ללמודשאפשראלאלו,לבוז

שהואהחליטגםהואמקוםבאיזשהולאביו,הערצתו

אחת".מספררקאלאכמוהו,שתייםמספריהיהלא

שהדיחהקואליציהתפריארגן,24בןכשהואב־6191,

בתומונתהבמקומוהקיסרות.מכםמנליקשלנכדואת

והכריחהשלטוןאתתפסתפריבפועלאבלמנליק,של

שלה.כיורשעליולהכריזהדורזקניאת

הקי־שלהעצריורשהואתפרי1930-1916"בשנים

סרית

$TS1$הקיסרית$TS1$

$DN2$הקיסרית$DN2$רביםאותומכניםשבוהשםתפרי,לראסוהופך

במצ־למסעיוצאהוא"ב־4291ארליך,אומרבעולם",

רים,

$TS1$,במצרים$TS1$

$DN2$,במצרים$DN2$שוםובאנגליה.בצרפתבעיקרובאירופה,בירושלים

כשהואהמדינה.מגבולותיצאלאלפניואתיופישליט

פישעלחוקהתפריראסכותבלמלך,ומוכתרחוזר

כוחוהמלך,שלמהשלצאצאוהואשלההראשוןהסעיף

1930בשנתבביתו.בירושהתעבורוהקיסרותמקודש

סלאסה,להיילהשמואתומשנהלקיסרמוכתרהוא
האב,הנוצריהשילושכלומרהשילוש,כוחשפירושו

הקודש".ורוחהבן

וינגייטעםהקיסרמסעות

משברעםסלאסההיילההקיסרמתמודד1936בשנת

ביןאתיופיה,אתכובשמוסוליניכאשרראשון,גדול
הבריטיםהזה"במהלךבגז.שימושבאמצעותהשאר

היוכוחותיהםכיסלאסה,היילהאתהפקירולמעשה

עולם",ממלחמתמאודהששווהםהעולםבכלמפוזרים
אושלישיתבעדיפותהיההתיכוןהים"אזורארליך,אומר

שלהם.מהצישםחזקהיההאיטלקיוהציאצלם,רביעית

הערה




הכיבוש"אחרי

מוסוליני,בידי
ברחסלאסה

והפךמאתיופיה
הואגולה.לקיסר

שבועייםבילה

שםבירושלים,

לרשוםהספיקו
במרשםאותו

האוכלוסין
המקצועתחת
חבש׳׳מלך

סזיאסההיילהשבא.ומלכתהמלךשלמהשלצאצאבעצמוראה

הםכימוסוליני,אתלפייסהיתההבריטית"המדיניות

מוסוליניאםכלומרהפתן,׳תסמונתשלחשבוןעשו

שבולעפתןכמואריהזמןינוחהואאתיופיהאתיבלע
היתהאתיופיה.אתלהקריבהחליטוהםבעצם,כבשה.

בדיוקלאהםכיגזענות,שלקטנהלאמידהגםשם

הםהעצמאית.השחורההמדינהאתלאכולאיךידעו

הזאת?המוזרההחיהזומהעצמם,אתשאלו

מוסו־לגביטעוכיגםעצמי:גולתקעוהם"למעשה

ליני,
$TS1$,מוסוליני$TS1$

$DN2$,מוסוליני$DN2$בחברחברההיתהאתיופיהכיוגםלהיטלר,שחבר

הגוףשלסופוהיתהשלההכיבושומשמעותהלאומים,

השנייה".העולםלמלחמתההידרדרותוהתחלתהזה

הכיבוש?אחריסלאסההיילהעושהמה

הגולה.לקיסרוהופךמאתיופיהבורחעצמו"הוא

הס־כברשםבירושלים,שבועייםהיההואבהתחלה

פיקו

$TS1$הספיקו$TS1$

$DN2$הספיקו$DN2$המקצועתחתהאוכלוסיןבמרשםאותולרשום

עבורלבריטניה.ממשיךהואכךאחראבלחבש׳,׳מלך

בכיבושהכירוהםלימיםכימבוכה,היתהזוהבריטים

חלוצותבתוקף.נגדהמחהשהציבורההלטההאיטלקי,

אתיופיהואתכאנסמוסוליניאתזיהולמשל,הפמיניזם,

הברי־הציבור,אתמעטלפייסכדיהנאנסת.כבתולה

טים

$TS1$הבריטים$TS1$

$DN2$הבריטים$DN2$מדיני".מקלטסלאסהלהיילהלספקצריכיםהיו

היילהנשא,1936יוניבסוףלגלות,שיצאאחרירגע

אותושהכניסהנאוםאתהלאומיםבחברסלאסה

זה׳היוםלאירופאיםאמר"הואכאייקון.להיסטוריה

שמי"והדגישארליך,אומראתם"׳,זהמחראנחנו

חשובחלקבעצמו.כךעלישלםברוטלי,לרודןשנכנע

השת־שמוסולינימכךהעיןהעלמתסביבסובבבנאום

מש

$TS1$השתמש$TS1$

$DN2$השתמש$DN2$,לכך.האנושותמצפוןאתלעוררמשכילוהואבגז
צרפת,אתכובשיםשהגרמניםאחרי,1940"ביוני

בריטניה,עלהקרבלפניזהלמלחמה.נכנםמוסוליני

והמצבהיטלרשלחברעודסטליןרחוקה,עודארה"ב

הואבולנצחשאפשרהיחידשהמקוםכזההואבעולם

גדול,צבאמגייסיםהבריטיםבאתיופיה.האיטלקיםאת
אתאליוומחבריםלחרטוםסלאסההיילהאתמטיסים

׳לה־כדיגרילהכוחאיתושיארגןהידוע,וינגייטאורד

רקיב

$TS1$׳להרקיב$TS1$

$DN2$׳להרקיב$DN2$מבפנים׳.האיטלקיהתפוחאת

אתיופיה,אתכובשהגדולהבריטישהצבא"בזמן

סלא־והיילהוינגייט,1941מאיעדשנמשכתבמלחמה

סה

$TS1$סלאסה$TS1$

$DN2$סלאסה$DN2$הכל,בסךלוחמים1,500הגדעונים;׳כוחאתבונים
להעושהחזרשהקיסרהשמועהלאתיופיה.שנכנסים

לשלוטשלוהלגיטימציההיתההזווהכניסהכנפיים,

החולשאנטוטו,הרבפסגתמחכהסלאסההיילהמחדש.

אחרישניםחמשבדיוק,1941במאיוב־5אבבה,אדיםעל

את׳זכרונאומואתמוסולינינשאשבו,1936במאי

וינגייטעםנכנסהואאבבה׳,אריסאתכבשנושבוהיום

לעיר".ניצחוןבטור

תמה־לקבורתמגאעות

אחרי

$TS1$תמהאחרי$TS1$

$DN2$תמהאחרי$DN2$ה־05,שנותמאמצעהשנייה,העולםמלחמת

ומדי־מהפכותשורתהתיכוןובמזרחבאפריקהמתהילות

נות

$TS1$ומדינות$TS1$

$DN2$ומדינות$DN2$והגאונותהגדולההתגלתה"כאןמשתחררות.רבות

לתעלהצליח"הואארליך,אומרסלאסה",היילהשל
אתולהביאהמשתחררתאפריקהשלהאנרגיהכלאת

בשנתמקיםהואשםאבבה,לאדיםהחדשיםהמנהיגים

אתהופךהואכךאפריקה.לאחדותהארגוןאת1963

הש־לוחמיכלהריכיהיבשת׳,׳זקןשללאייקוןעצמו

חרור

$TS1$השחרור$TS1$

$DN2$השחרור$DN2$באופןמוסוליני.נגדלחםכשהוא18-17בניהיו
אליוולבואאותולקבלבמהפכנים,מסכימים,הםשבו

מתב־אפריקה,שללמרכזשהופךהזה,התנ"כילמקום

טאת

$TS1$מתבטאת$TS1$

$DN2$מתבטאת$DN2$שלו".הדיפלומטיתהגאונות

בגזענות?מאבקשלעולמילסמלגםהופךהואמתי
אהרים.במקומותוגםאצלונעוציםששורשיומשהו"זה

גארבי,מרקוםבשםשחרורנביאהיהבאמריקהלשחורים

המשפטאתהקודמתהמאהשלה־02בשנותעודשאמר

שחורמלךשםשיומלךביוםלאפריקה,עיניכם׳שאו

לאפריקה,יחזרושכולםהיאהגאולהגאולתנו׳.תתחיל
סלאסה.היילההיההזהוהמלךהגורל,רצהכמובן.

עודונושאלאו"םמגיעסלאסההיילה1963"בשנת
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הזה".הפולחןאתהחשיבכךכללאשמו,על
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היתהזובעסק.לשלוטיכולעודשהואהשבאבלרב,כוחבעל

התת־קרק־הזרמיםאתזיההלאהואכישלו,גדולההכיהטעות

עיים

$TS1$התתקרקעיים$TS1$

$DN2$התתקרקעיים$DN2$.הזוט־הקציניםהיוב־4791המהפכהאתשעשומיבמדינתו

רים,

$TS1$,הזוטרים$TS1$

$DN2$,הזוטרים$DN2$,ומיבאליטותנקמהעלחשבונותהיהשלהםשהדלקהבורים

לשל־כךאחרשעלהמריאם,היילהמנגיסטוהיהאותםשהנהיג

טון.

$TS1$.לשלטון$TS1$

$DN2$.לשלטון$DN2$וקורסהצבאית,באקדמיהבהרר,היההבכיריםהקציניםקורס

אתחיסלומשםהקציניםבהואלטה.היהזוטריםלסמליםהקצינים

וב־62והגנרלים,הצבאיתהאליטהכלואתהררשלהאינטליגנטים

אחת.ביממהאיש58להורגהוצאו1974בנובמבר

כסף,מחביאשהואחשבוכיבחייםהחזיקוסלאסההיילה"את
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