
מלחמת
הבאוגדן

התנ-1978למרסעד1977מיולישנמשכהבתקופה

מדםעקובהמלחמהשבאתיופיה,אוגדן,בחבלהלה
אשרזו,במלחמהאתיופיה.לצבאסומליהצבאבין

לשחרר""במטרהלאתיופיהסומליתבפלישהנפתחה

ניתןהסטוריות,תביעותלההיוכלפיואוגדן,חבלאת
מחו-שנמשךהראשון,בשלב:שלביםבשלושהלהבחין

זכושנה,אותהספטמברלחודשעד1977יולידש
מדברשלשטחורובאתוכבשובנצחונותהסומלים

עד1977אוקטוברמחודששנמשךהשני,בשלבאוגדן.
נוצלהזוהפוגהבקרבות.הפוגההיתה1978לינואר
במטרהצבאיולארגוןלהתעצמותהאתיופיםעל-ידי
החלהשלישיהשלבהנגד.למתקפתהצבאאתלהכין
וסי-האתיופיתהנגדמתקפתפתיחתעם1978בינואר

הדבריםשלמטרתםאוגדן.מחבלהסומליםשללוקם
תי-תוךאוגדן,מלחמתשלמהלכהאתלתארהבאים

המקומיבמישורהןוניתוחוזולמלחמההרקעאור

הביאבהבדרךוהתמקדותהבינמעצמתי,במישורוהן
הניצחוןלהשגתוהקובניהסובייטיהצבאיהסיוע

במלחמה.האתיופי

אוגדןלמלחמתהרקע

לא1977,יוליבחודשלאתיופיהסומליהביןשפרצההמלחמה,
בשניםשהתגלעופוליטיים,דעותחילוקישלתוצאההיתה

חדפיה.אינהלסומליהאתיופיהביןהאיבהשכןהאחרונות,
גלוי.בעימותפעםמדיומתבטאתשניםמאותנמשכתזואיבה

נרחבים,שטחיםעללבעלותהסומליםטועניםרבזמןזה

אוגדןבמחוזותהמדובראתיופיה.שלמשטחהכשלישהמהווים

המדינות.שתישביןהגבולבאיזורהנמצאיםנוספיםובמחוזות

בשבטיםאלהאזוריםמאוכלסיםהסומליםשלטענתםפיעל

המאהבסוףלאתיופיהכדיןשלאשסופחוהסומלית,השפהדוברי
לקרועשניםבמשךהסומליםשואפים,1לטענהבהתאםה-19.

סלעהיווהוהדברלסומליה,ולספחםמאתיופיהאלהשטחים

המ-שתיביןונשניםחוזריםלחיכוכיםומוקדחריףמחלוקת

מצדדיאתעודדהסומליהכאשרב-1964פרץכזהחיכוךדינות.

והאת-אתיופיה.כנגדטרורדרכילנקוטאוגדןבחבלהפרישה

בסומליה.עריםמספרעלבהפצצותכךעלהגיבויופים

לא.תיופיההסימליתהפלישהכילהניחאוליניתןזהרקעעל

נבעהולאלאומיים-אידיאולוגיים,רגשותעל-ידיבעיקרהונעה
אמנם,!הואכךלאאולםפוליטיים-אסטרטגיים.משיקולים

בפלישתםלסומליםשהיוהלאומייםמהמניעיםלהתעלםאין
מערכתקדמהזולפלישהכילהניחישזאתעםאךלאתיופיה,

הכתיבואשרואסטרטגיים,פוליטייםשיקוליםשלמסועפת

כיהואהמתקבלהרושםהפליצוה.שלעיתויהאתלסומליה

אתיופיהשלהחמורשמצבהלמסקנה,הגיעוסומליהקברניטי

שאיפשרכזההיההבינלאומי,במישורוהןהפנימיתבחזיתהן

אתלשטחםולספחההסטוריותשאיפותיהםאתלהגשיםלהם

באלה.איזורואתאוגדןמדבר

אתיופיהשלהפניםבעיות

הי5ץתטשלהפנימימצבההיההסומלית,הפלישהערבכינראה

בביצוערביםבקשייםנתקלההשלטתהקציניםכתרע.בכי

אתואיבדההלכהוהממשלהלהנהיג,ביקשהאותןהרפורמות
המורדיםשלמהתחזקותםכתוצאהאריתריאהבחבלשליטתה

שם.

ספטמברבחודשבאתיופיההשלטוןאתתפסההקציניםכת

היילההרעישהקיסראתצבאיתבהפיכהשהדיחהלאחר1974,

הצב-ה"מועצהבמדינהלשלוטהחלהההפיכהלאחרסילטסי.

הצבאשלהשונותהיחידותמנציגיהמורכבתדרג"),"(אית"
האתיופי.

שידודבאתיופיהלהנהיגה"דרג"ביקשלשלטוןעלייתועם

זובמסגרתהסוציאליזם.ברוחמואץוחברתיפוליטימערכות
חגרארית,רפורמההנהגת'על1975מרסבחודשמנהיגיוהכריזו

וכןקרקע,עלפרטיתבעלותשלצורהכללהלכהשביטלה

הנסיונותעירוני.ורכושתעשיהמפעליחברות,שלהלאמתםעל

בקרבמבוטלתבלתיבהתנגדותנתקלואלהרפורמותלביצוע
בהם,לתמוךהיואמוריםשלכאוההבסקטורים,גםהאוכלוסיה

בנוסףופועלים.איכריםעירוניים,כברכיליםסטודנטים,כמו

מנעוהקצינים,כתשלהרפורמהנסיונותנתקלובהלהתנגדות
מדםהעקוביםהעצמהומאבקיב"דרג"הפנימיהפילוגגםממנו

כפיולשלוטכראוילתפקדבתוכו,שהתנהלופוסקים,והבלחי

היילה-מנגיסטוהקולונלהפךכאשר1977בפברוארשרצה:

אךאלה,מאבקיםנסתיימואתיופיה,שלהיחידלשליטהמרים
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טרי,אלהמאורעותשלרישומםעדייןהיה1977יוליבחודרי

מספקת.במידהשלטונואתלבססזהבשלבהצליחלאומנגיסטו
תכניותבביצועהקציניםשלטוןנתקלבהםלקשייםבמקביל

ואת-אריתריאה,מורדישלבכוחםגידולחלשלו,הרפורמה

אריתריאהחבלהתנתקותשלהסיכוןבפניהועמדהיופיה

ממנה.

ארית-מורדינגדקשהמלחמהאתיופיהמנהלתשנהכ-16מזה

ב-1962.שניתאליהסופחאשראתיופיה,שלהצפוניהמחוזריאה,

בעייתאתלפתורה"דרג"אמנםניסהלשלטוןעלייתולאחר

התנגדותםבשלנכשלזהניסיוןאולםשלום,בדרכיאריתריאה

להגיעדתם,על-פימוסלמיםשהםאריתריאה,תושבירובשל

מלאהעצמאותלקבלתבדרישתםדבקותםהמשךבשללהסדר,

שממ-למרותמאתיופיה.אריתריאהשללניתוקהמאבקםובשל

רבצבא1975ובתחילת1974שנתבסוףשלחההקציניםשלת
שלשידםהרישם,המרידותאתלדכאבמטרהלאריתריאה

וסיועולוב,עיראקמסוריה,רבצבאיציודשקיבלוהמורדים,

לידיהגיעוהדבריםהעליונה.עלהיתהוכווית,ממעודיהכספי

לשלי-למעשהנתונהאריתריאההיתה1977שנתשבאמצעכך,

מכות-היוהאתיופייםהצבאוכוחותהמורדיםשלהמלאהטתם

מסטות.הגדולההנמלעירבכללןערים,במספררים

שלהפנימימצבההיההפלישהערבכיהואהמתקבלהרושם
פנימית,באופוזיציהשנתקלההקצינים,כתרע.בכיאתיופיה

מורדיאיימוובמקבילהמוצהרות,תכניותיהאתלבצעהתקשתה

אתממנהלמנועובכךמאתיופיההמחוזאתלנתקאריתריאה
אתיופיהשלמצוקתהאולם,עבירה.כךכלהחשובהליםהגישה

עמדוושליטיהבלבד,הפנימיבמישורהצטמצמהלאעתבאותה
החיצוני.במישורגםשבורהשיקתבפני

הפלישהערתהבינלאומיתבזירהאתיופיהשלמעמדה

ובחודשיםאתיופיה,שלגורלהשפרלאהבינלאומיבמישורגם
באיזורנמצאתאתיופיהכיהיהנראה1977שנתשלמאי-יולי
היתההקציניםלהפיכתעדכלשהו.מעצמתיגיבויללאה"אפור"

היח-מסכתארצות-הברית.שלהנאמנהבריתהבעלתאתיופיה

העולםמלחמתבזמןכברהחלההמדינותשתיביןההדוקהסים
:הצדדיםשניביןהאינטרסיםשותפותעמדהוביסודההשניה
אתיופיהשללקידומהיביאארה"בשגיבויסבראתיופיהקיסר

ונעוזסילאסיהיילהשלבמשטרוראתהארה"בואילוולחיזוקה,
אלהיחסיםהגיאו-אסטרטגי.במישורונכסקומוניסטי,אנטי

והןהכלכליבתחוםהןלאתיופיה,מקיףאמריקניבסיועהתבטאו

שלבאתיופיהלשלטוןועלייתוהקציניםהפיכתהצבאי.בתחום

יחסיםמסכתשללסיומההביאושמאלניותנטיותבעלמשטר

לפחותשהדגיש,קרטר,שלנשיאותובתקופתבמיוחדארה"ב,זו.
טיבלקביעתכקריטריוןהאדםזכויותנושאאתדרכו,בראשית

שלמעלייתוטבעיבאופןהסתייגהחוץ,מדינותעםהיחסים

האתיופיםהקציניםפיזי.וחיסולדיכויבדרךשנהגמשטר,

שלהעגוםלמצבההגורםאתבארה"בלראותנטוזאתלעומת
המדי-שתייחסיהבינלאומית.ובזירההפנימיבמישוראתיופיה

החליטכאשר1977,שנתבתחילתהמדרגהלשפלהגיעונות

תקבלנהשלאהמדינותביןאתיופיהאתלכלולקרטרהנשיא
זוהחלטהעלבתגובההאדם.בזכויותפגיעתהושלצבאיסיוע

האמ-המרכזים.סגירתעלמנגיסטוהורההאמריקנישממשלשל

מאותשלגירושועלבארצו,והצבאיים,האזרחייםריקניים,

18.2%
"11 ומנגיסטו

ברהזיאדמריסהיילה

עםיחסיהלהרעתבמקבילמאתיופיה.אמריקניםאזרחים
ביםלהעוינותמדינותשלמלוכדבגושאתיופיהנתקלהארה,"ב

באתיופיהמרכסיסטישלטוןועלייתהקציניםהפיכתלאחרסוף.

נגדמלפעולכהעדנמנעהאשרסעודיה,גםזהלגושהצטרפה

שלזוקבוצהסילאסי.היילהשלמערביוהפרוהשמרנימשטרו
אתסעודיה,אתכללהאשרסוף,יםשלחוףהערביותהמדינות
יםהואסוףיםכי1977בפברוארהכריזהסודאן,ואתמצרים

ממנה,והמשתמעזו,הכרזהאתיופיה.עלתגרקראהובכךערבי
נמטרהאריתריאהלמורדיהפעילהערביהסיועהגברתהיינו

לאזה,בכיווןערבמדינרתופעולותמאתיופיההחבלאתלנתק

כאמורהתרחקהאשרארה"ב,שלבהתנגדותההפעםנתקלו
כלשהו.מעצמתיגיבויללאשנשארהמאתיופיה,

זוהתקטבותלאתיופיה.סובייטיתהתקרבותהחלהזהבמצב

במגעיםוהתבטאהלשלטון,הקציניםכתעלייתלאחרהחלה

רבה,באיטיותהתנהלואלהמגעיםאולםצבאי.סיועלקבלת

אתהמידהעליתרלהרגיזשלאמקפידים,שהסובייטיםתוך
שלביקורולמועדעדפירותנשאוולאהסומלים,בריתםבעלי

הסכמיםשורתעלחתםבמהלכו1977במאיבמוסקבהמנגיסטו

המדינות,שתיביןזוהתקרבותלמרותהקרמלין.מנהיגיעם

היולאבמוסקבה,מנגיסטושחתםבהסכמיםבמיוחדשהתבטאה

הדוקיםהמדינותשתייחסילאתיופיההסומליתהפלישהערב

שלשבמקרההתחושהאתסומליהשליטיבקרבשתיצורבמידה,

גםמוסקבה.שלהמעצמתיבגיבויהאתיופיהתזכהמלחמה
1977,שנתבאמצעסומליהשלמצבהנראהצבאיתמבחינה

מעצמתיגיבויחסרהשאתיופיהבעודאתיופיה.שלזהעלעדיף

שלהצבאיומסיועההמדיניתמתמיכתהסומליהנהנתהכלשהו,
וסומליהברה"מביןנוצראשרהעדין,היחסיםמרקםברה"מ.

הביא)1969(,בסומליהלשלטוןבארהזיאדשלעלייתומאז

הצבאותלאחדולהפיכתוהסומלי,בצבאואיכותיכמותילשיפור
קבעדרךשהיסובייטיםמדריכיםאלפיבאפריקה.המעולים
להש-יצאורביםסומליםוחייליםומדריכים,כיועציםבסומליה

נמצאהסומליה,שלהצבאילחוסנהבניגודבברה"מ.תלמויות
גםדרכיםפרשתעל1977שנתשלהשניהבמחציתאתיופיה
יחסיהואילומארה"כהתנתקההיאעתהזההצבאית.מהבחינה

היהלאוצבאההתחלתיבשלברקהיוברה"מעםהצבאיים

לאורכיהואהמתקבלהרושםמספקת.במידהומאומןחמוש

197611ספטמבר265,מערכות""



חדירהצירי-הסומליתהפלישה

למסקנה,בארהריאדהגיעומחוץמביתאתיופיהשלבעיותיה
אתלעצמוולהשיבבאוגדן,במתקפהלפתוחכשרההשעהכי

בצדק.שלאמסימליהש"נלקחו"השטחים

ו----והסומליההפלישה
ומטו-שריוןבסיועסומלימהייליםכ-25,000פלשוביוליב-27

החלהבכךבמהירות.בומתקדמיםוהחלואוגדןלמדברסים
בעלשהיההסומליהצבאלסומליה.אתיופיהביןהמלחמה

ומ-סובייטיבנשקמצוידגבוהה,ומוטיבציהטובלחימהכושר

האתיו-הגייסותאתבנקלהביסמברה"מיועציםעל-ידיאומן

אבידותגרימתותוךקצר,בזמן'באיכותם.ממנושנפלופיים,
כ-4000לאתיופיםהיוהסומליםלטענת(לאתיופיםמשמעותיות

מדבראתהסומליםשטפושלהם)ןטנקיםכ-50והושמדונפגעים

השומםשטחומרביתאתשכבשולאחרלבסוף,ונעצרואוגדן

גןג'יגה,האיזור,שלהמרכזיותהעריםשלושבקרבתהמדבר,של
בספטמברהאתיופיים.הכוחותהתבצרובהןוהראר,דיר-דאוה

כיבושהיההמוגדרויעדההסומלית,המתקפההתחדשה1977

ג'י-העירנפלהקרבותימימספרלאחרהנצורות.העריםשלוש

במר-הנמצאתבעבראתיופיהבירת(הרארהעריםאולםג'יגה,

ואסטרטגיצבאימרכז(ודיר-דאוהמג'יג'יגה)ק"מכ-70שלחק

לג'יביטי)אבבהאדיסביןהברזלמסילתעלהממוקםחשוב,

הכוחותהצליחומהחזית,דיווחיםפיעלמעמד.להחזיקהמשיכו
לשח-התנועה"חבריגרילהלוחמיאלפישלבסיועםהסומליים

נהדפואךהראר,לביצותמבעדלחדורהמערבית"סומליהרור
עירשללכיבושההביאהלאדיר-דאוהעלהמתקפהגםבמנם.

ביותר,חשובאויריבסיסמאתיופיהשוללהיהאשרכיבושזו,

במלחמה.האתיופיהאוירחילהופעלממנו
לכבושהסומליםניסואלהעריםשלושלכיבושלמאמץבמקביל

של.החזית,הדרום-מערביבחלקההנמצאתנגלה,העיראתאף

כבדים,קרבותלאחרלהדפםהצליחוהאתיופייםהכוחותאולם

פסקה1977באוקטובררבות.אבידותהצדדיםשניסבלובהם
אוגדןמדברשלבמרביתועתבאותההחזיקוהסומליםהלחימה.

גילומשפילה,מפלהספגובהםהקרבות,במהלךג'יג'יגה.ובעיר

אלההסומלים.שלמזובהרבהנמוכהלחימהרמתהאתיופים
באמורהאתיופייםהכותותטובים.מדברכלוחמיעצמםהוכיחו

מטבעאשרלמיליציה,השתייךהגדולוחלקםיחסיתמועטיםהיו
הסדיר.מהצבאוביצועיהאימוניהברמתבהרבהנופלתהדברים

מעטיםשבועותרקאומנוהמיליציהאנשימרביתכן,עליתר

המלחמה.במהלךאותותיואתנתןוהדברהקרבות,פרוץלפני
טובהיכולתגילההיבשה,לכוחותבניגודהאתיופי,האוירהיל

הכב-המפלותלמהותבאוגדן.אויריתעליונותמהרהעדוהשיג

שהתהווהד~מצבכילכלברורהיההאתיופי,הצבאשספגדות
לר-שעמדוהמאומןהטובהצבאלמרותהסומלים,;סופיאינו

בעודהצבאית,יכולתםגבוללקצהזהבשלבהגיעושותם,
סומליהשלמזושמונהפיגדולהשאוכלוסייתהשאתיופיה,

באוקטוברעדיין.התייאשהלאבמשאביםממנהעשירהוהיא

אתיופיהשלטונותהחלובקרבותההפוגהתהילתעם1977,

הסומ-הפולשיםאתלדחוףבמטרה'במהירותצבאםאתלארגן

איגדן.כשדברלים

,לאתיופיהברה"מביןהצבאייםהיחסים
---[

הצבאשלכבירהראורגניזציהנערכהברה"משלהפעילבסיועה
ניסק,שלמאודגדולותכמויותלאתיופיההזרימהזוהאתיופי.

לאתיופיה.באלפיהםהגיעווקובניםסובייטיםצבאייםויועצים

יותרהמאזנייםכףאתהיטואשרוהקובניםהסובייטיםאלההיו

שלזהשלבלסקירתלהקדיםהראוימןלפיכך,אתיופיה.לטובת
בקרןהסובייטיהאינטרסעלמיליםמספרהאתיופיתההתארגנות

הסובייטיתבמתקרבותביסודנרוובוריהסיבות,ועלאפריקה

לאתיופיה.

מרכזימקוםלתפוסקרן-אפריקההחלהה-60שנותבשלהיכבר

הגיאו-אסטרטגימיקומובשלהסובייטית,האסטרטגיתבראיה

שבו,הנפטעתודותעלהתיכוןלמזרחהןוקרבתוזה,איזורשל

בהתמודדותפעילהלזירהבהדרגהההופךההודילאוקינוסוהן
בשנתבסומליהלשלטוןבארהזיאדשלעלייתוהבינמעצמתית.

השלטוןנסיונותלאיזור.לחדירהברה"מבפניפתחפתחה1969

שלהמעשיובסיועהמעצמ,תיבגיבויהלזכותבסומליההחדש
ראואשרהקרמלין,שליטיעל-ידייפהבעיןנתקבלוברה"מ

באיזוררגלדריסתלעצמםלהשיגהזדמנותשםשנוצרובנסיבות
הסובייטיתהחדירההחלהזהרקעעלחשוב.גיאו-אסטרטגי

האזרחיבתחוםהןהדוקפעולהבשיתוףשהתבטאהלסומליה,

הצבאציוד(הצבאיבמישורוהןפוליטי~ם)קידריםהכשרת(
ששהוסובייטיםיועציםבידיאימונוסובייטי,בנשקהסומלי

בסומליה).סובייטיםעצמאייםצבאייםבסיסים.וקיוםבסומליה,
הקצי-כתעלייתולאחרהסומלי",ב"קשרהסתפקהלאברה"מ

בארץגםרגלדריסתלהשיגניסתהבאתיופיה,לשלטוןנים

סובייטינשקלאספקתמגעיםהתקחמךהמדינותשתיביןזו.
פברוארלחח-זןעדפירותהניבולאאלהמגעיםאולםלאתיופיה,

מחודשאתיופיה.שלהיחידלשליטההפךמנגיסטוכאוטר1977,

הת-המדינות,שתיביחסימשמעותיתהתקרבותחלהואילךזה

שלביקורובעת1977במאיוהפגנתיבולטביטוישקיבלהקרבות
הסכםביניהםהסכמים,שורתעלובחתימהבמוסקבה,מנגיסטו
זהביקורבעקבותהמדינות.שתיביןצבאיפעולהלשיתוף
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לאתיופיההסובייטיתהאויריתהרכבתנתיבי

סובייטיםמומחיםוכןנשק,משלוחילאתיופיהמגיעיםהחלו

ובתחזוקתו.זהנשקשלבקליטתולסיועאירופאיםומזרח
בברה"מ.להשתלמויותאתיופיםצבאאנשייצאובמקביל

קשריםלקשור'ברה"מאתהניעואשרהגורמיםכןאםהיומה
בתעםהחסיהבהתדרדרותולהסתכןאתיופיהעםהדוקיםכה

מאחוריכינראהלאחורבמבטסומליה.אפריקה,בקרןבריתה
השיקוליםמערכתצמתהלאתיופיהברה"משלהתקרבותה

:הבאה
עמקהקגיאו-אסטרטגיים--לסובהטעושיקולים

היטענותעל-ידירקלאאפריקהבקרןמעמדםבביצורברור
שאפוהםאלאלבדן,תימןדרוםרפובליקתועלסומליהעל

נתפסהאתיופיהכולה.אפריקהבקרןחדירתםאתלהעמיק
שכןזו,מטרהלהשגתחיוניכגורםהסובייטיתבראיהלפיכך
להפוךהפוטנציאללאתיופיהישברה"משלהערכתהלאור
אתיופיה,שלאוכלוסייתהסוף.וביםאפריקהבקרןעיקרילכוח

הקטעעלשולטתסומליה,שלמזושמונהפיכאמורהגדולה
הציאתלשרתשיכוליםנמליםולחופיהסוף,יםשלהדרומי

המשק-כמויותעקבאתיופיה,עשויהכלכליתמבחינההסובייטי.

אפריקה.בקרןהגדולהחקלאיליצרןלהפוךשלההגדולותעים
במשיסתראתהמוסקבה---אידיאולוגייםשיקולים

נכתההיתהולפיכךבאיהזיאדמאשרשתרנאמןמרכסיסט
כן,עליתרמשטוו.לשמירתשידרשככלסיועלולהעניק

תביאבאתיופיהשתמיכתםהסובייטים,העריכולאהנראהככל
לסלקביכולתםכיהניחוהםסומליה.לביןבינםמוחלטלניתוק

ובמקבילהשפעתם,לחוגולצרפהמאתיופיההאמריקניםאת

שלהמוחלטתהתלותבשלזאתבסומליה,מאחזםעללשמור
הסרבייטי.הצבאיבסיועסומליה

ווהאתיופיבצבאמחדשהמארגנות
תקופתשהייתה1978,לינוארועד1977שמנובמברהתקופה
והתארגנותהתעצמותמאמציבסימןעמדהבקהבות,הפוגה
בסיועןוהתבצעותוכננואשרמאמציםהאתיופים,שלכבירים
ניתוקלאחרוקיבההסובייטיהגושארצותברה"מ,שלהפעיל
הסרתולאחר1977נובמברבחודיםלסומליה,ברה"מביןהיחסים

במטרהביותרנרחבבמאמץהסובייטיםפתחוהסומלי,האילוץ
יוכלבולמצבאחדיםחודשיםתוךהאתיופיהצבא'אתלהביא
במספרנעשוסיועמאמציקרב.בשדההסומליהאתלהביס
לצבאבסיועוכלהאחר,וציודנשקבמשלוחהחלתחומים
לאתיופיההגיעוזובמסגרתמחדש.ובארגונובהדרכתוהאתיופי
מקובהיועציםמאותוכןמברה"מ,יועצים1500עדכ-1000

ובולגריה.המזרחיתגרמניהובעיקראירופהמזרחומארצות
בארגונופעילחלקונטלוהאתיופיהניבאבתוךהשתלבואלה

שולבואףדיווחיםמספרעל-פיובהתעצמותו.באימונומחדש,
אתיו-צבאייםמבצעיםשלוההכנההתכנוןבעבודותהסובייטים

האתיופי.הלוגיסטיהמערךעלשליטהבידםקיימוואףפיים,
אויריתברכבתהפגנתיביטויקיבלהסובייטיהצבאיהסיוע

1977מנובמברהחלחדשיםמספרבמשךאשרסובייטית,
הגיעואשרנשק,למשלוחיבנוסףזאת(לאתיופיהנשקהביאה
הגדולותהאוירמרכבותאחתהיתהזואויריתרכבתהים).בדרך
על-פיהופעלוובמהלכהפעם,איקיימהשברה"מביותר

התובלהמטוסיצימכללאחוזיםכ-15האמריקניתהעיתונות
סיפקוהים,בדרךנשקמשלוחיוכןזואויריתרכבתהסובייטיים.

טנ-כולללחימוץציודשלגדולהכמותחודשיםמספרבמשך
נ"ט,טיליםתחמושת,נק"ל,משאיות,נגמ"שים,תותחים,קים,

החלקאתאולם,מכ"מ.ומערכותקרבמטוסיוכןנ"מטללים
תרמהמחדשובשיקומוהאתיופיהצבאשלבהכשרתוהמכריע
העולםש,להחנית"ל"חודהאחרונותבשניםהפכהזוקובה.

שו-עולםבחלקיבמשבריםפיסיבאופןוהתערבההקומוניסטי
1977נובמברביןאנגולה.משברהיהביניהםשהבולטנים,

קו-חייליםל-15,00017,000ביןלאתיופיההגיעו1978לינואר
הדרכהבמאימותהאתיופייםבכוחותהשתלבמהםשלישבנים,

ציודכמפעיליחלקם-עצמאיותכיחידותפעלווהיתרוייעוץ,
וכו')תותחיםטנקים,ואףמסוקיםמטוסים,בעיקר(לחימה
ואחתממוכנותשתיים(עצמאיותשדהכעוצבותהופעלווהיתר
האתיופיהצבאשלהמחץחודאתלהוותהיהשתפקידןחי"ר)

ואומןצוידאשרהאתיופי,הצבאהנגד.במתקפתלכשיפתח
מיליציהאנשיאלפיעשרותלשורותיוגייסואשרמחדש,
להערךאיפואההלהקובניםד,גנדריכימעל-ידיהםאףשאומנו
התרכזהעוצמתומירבכאשראוגדן,באיזור1977,שנתבסוף

והראר.דיר-ראוההעריםבאיזור
יולי-אוקטוברבקרבותהתבוסהלאחרהאתיופישהמוראללמרות

שהתגייסוהמיליציהשאנשיולמרותנמוך,עדייןהיה1977
היולאהאתיופיהצבארובאתעתבאותהוהיוובהמוניהם,

הצבאיהמאזןשכפותהריומאומן,סדירכצבאלהחשביכולים
התנתקהאשרסומליה,אתיופיה.שללטובתהליטותהחלו

מעצמתיגיבויללאנותרהמברה"מ,1977נובמברבחודש
הצבאיהציודלהשלמתחדשיםמקורותלהלהשיגוהתקשתה
אירן,כגוןפרו-מערביותמדינותמספראמנם,בקרבות.שאיבדה
לסו-סיפקוהפרו-סובייטית)עירקואפילו(מצריםסעודיה,
תחליףהיווהלאהדבראולםמוגבל,וצבאיכספיסיועמליה
לאורלסומלידנלזרוםומהפסיקהסובייטילסיועלשמוראוי

נמרצותבהכנותהםאףפתחוהסומלים,שלהגדלהנחיתותם
גייסזובמסגרתהצפויה.האתיופיתהנגדמתקפתלקראת
יאףחדשיםמגויסיםאלפיעשרותלשורותיוהסומליהצבא
והפעילםבאוגדן,הסומליםהגרילהלוחמיאתבמסגרתושילב
בחודיםזהמולזהניצבוכךעצמאיות.כיחידותכללבדרך

197819ספטמבר265,מערכות""
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ז-----------------האתיופיתהנגדמתקפת

האתיו-ביןהתנגשויותאירעו1978ינוארחודןבמהלךנבר

מקומירתפעולותהיואלהאךאוגדן,במדברלסומליםפים

האתיופיהאוירחילמטוסיביצעוכןעמדות".לשפר"שנועדו
בעומקמטרותותקפוהסומליותהעמדותמעלסיורטיסות
האתיופית.הנגדמתקפתהחלהבינוארב-22הסומלי.המערך
:כיווניםבשנימאמציםהפעלתגרסההאתיופיתהמבצעתכנית
מסילתלאורךצפון-מזרחלכיווןמדיר-ראוהלנרי-האחד

להשתל-אתיופיה-ג'יבוטי.לגבולעדולהגיעלג'יבוטיהברזל

זומסילהרבה.אסטרטגיתחשיבותהיתהזומסילהעלטות
לאת-חשובכהשהיהג'יבוטי,עםהיבשתיהקשראתהיוותה

על-ידיבמצורנתוניםהיושבאריתריאהנמליהשכןיופיה,

להתבצעצויךהיההשניהמאמץמקומיים.גרילהלוחמי
ג'יג'יגההעירלעבר-להרארשמדרום-מזרחבצירישירות

הכוחשלעיקרורוכזזועירסביבהסומלים.בידיהכבושה
יתמוטטג'יג'יגההעירנפילתשעםהיתהההנחההסומלי.

מבוהלת.נסיגהותתחילכולוהסומליהמערך

עוצ-הפעלתהקלים.מןהיהלאהאתיופיםבפנישעמדהמבצע

רמבו-הררייםבשטחיםותמרוןתנועה,בקרבותממוכנותבות

מעטים.לאלוגיסטייםקשייםבחיבםצפנודרכיםוחסריתרים

מערבלשחרורהחזית"לוחמישלהצפויהלפעילותבנוסףזאת
ואיפשרומלאכתםעלהקלוהקשיםהשטחתנאיאשרסומליה",

פתיחתעםהרריים.בציריםהמתקדמיםהגייסותתקיפתלהם

ממאמץשהופעלו(האתיופייםהכוחותהתקדמוהנגדמתקפת
רצינית.בהתנגדותנתקלוולאבמהירותהברזל)מסילתלאורך

מהםאחדכאשרצירים,לשניפוצלג'יג'יגהלעברהמאמץ
לעירמצפוןבאיגוףנעהעיקריוהחלקלעברהישירותהתקדם

אמהר.הרידרך
בעורפונחתאשרמוטס,כוחהאתיופיםעל-ידיהופעלבמקביל

קלהיהלאאלהמציריםאחדאףבג'יג'יגה.הסומליהמערךשל
נעואספקהושיירותתותחיםטנקים,שכללוהכוחותלמעבר.
התקדמותם.עלהיקשועזיםגשמיםגםכאשרדרךלאבדרך
לג'יג'יגהמהרארהישירבצירשנעהכוחשלשמצבובעוד

האוגףבצירשנעהכוחשלהממוכניםהטוריםנאלצוסביר,היה
הגש-בתקופתאמינותבלתיהיוהןשאףדרכיםלשתילהיצמד

סומליה"מערבלשחרורהחזית"לוחמיהטרידולכךנוסףמים.

האתיופיהאוירחילהמתקדמים.הכוחותאתגרילהבפעולות
מרחבבכלמלאהשליטהושלטעליונותואתזהבשלבגםהוכיח

אתיופייםמטוסיםהוזנקוהנגדמתקפתפתיחתעםכברהלחימה.
גופה.ובסומליהבאוגדןהסומליהמערךבעומקמטרותלתקיפת
הושמד1977,קיץמקרבותששרדהסומלי,האוירחילשלמרביתו
צמודאויריסיועהגישוהאתיופייםהמטוסיםהקרקע.עלהפעם
האת-הטייסיםשלהגבוההרמתםהמסתערים.לכוחותומדויק

אלהממטוסיםחלקשלפחותלמחשבהמקוםנותנתיופים
האתיופייםשהכוחותלאחרקובנים.טייסיםעל-ידיהופעלו

נפתחג'יג'יגהלאיזורוהתקרבוההררייםהנתיביםעלהתגברו
ממספרהותקףבמקוםהסומליהמערךהמתקפה.שלהשניהשלב

מאסיביות.אויריתותקיפותארטילריההרעשתתוךכיוונים,

והצניחוהנחיתואשרומלוקים,ממטוסיםהופעלהמוטסהכוח

רק"ם,כללאשרציודן,עלקובניות-אתיופיותמעורבותיחידות

צ

יניר:

חדירהצירי-האתיופיתהנגדמתקפת

*אן*ח)סומליה

זן,ר-ןן
ג'יג'יגהבאיזורהקרבותמהלכי

על-הנתמךמחדש,ומאורגןמשוקםאתיופיצבא1978ינואר

ובעלקרבותשבעסומליצבאמולקובניותעצמאיותיחידותידי
הנגדלהתקפתהשעהכשרהזהבמצבוהולך.מתדרדרמוראל

1978.ינוארחודשבסוףנפתחהאכןוזוהאתיופית,
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עשרותחלקנטלוזהבמבצעאחרים.סיועואמצעינ"טתותחים
קובנים.טייסיםע"ידיווחים,מספרלפישהוטסו,מסוקים

המתחםנפלפברוארובשלהישבועותמספרנמשכואלהקרבות
בלחץעמדואשרהסומליים,הכוחותג'יג'יגה.לעירשמסביב

בנסיגה.ופתחוהתמוטטותגבורת,כלקיבלוולאביותרקשה

עימםפינואשרהנסוגים,הסרבליםעלהכבידועזיםגשמים

כמעטנכבשהשננטשה,העיר,אחר.וציודהכבדהנשקאת

בג'יג'יגההסומליהמתחםשלנפילתועםבמרס.ב-2קרבללא

כוללת.בנסיגהפתחווהסומליםכולההסומליתהחזיתהתמוטטה
הנסוגיםבסומליםלזנבאלאנותרלאולקובניםלאתיופים

מהסומליםחלקנמלטואליהםההתרחם,האזוריםאתולטהר

להת-האתיופיהצבאהמשיךמג'יג'יגההגרילה.לוחמיובעיקר

מזרחה,קדם
וכבש'

מזרחה,ודרוםוואולהסוגהגבולעיירתאת

מג'יג'יגהק"מכ-100הנמצאתדאגביר,העיירהכיבושתוך

לאחרבאיזור.הסומליםשלמרכזילוגיסטיבסיסהיהבהואשר
ופר-גברדאווההישוביםלעברהאתיופיםנעואלועריםכיבוש

כוחותיהםאתהסומליםפינובמזרח,לתבוסותיהםבמקבילפר.

איתםקרבות.ללאכמעטאוגדןשלהדרום-מערבימהאיזור

על-ידישאומנוהמקומייםהגרילהמחיילירביםאףנסוגו

הסומלים.

אתיו-שלהמכריעבנצחונהאוגדןמלחמתלמעשהנסתיימהכך

סדיריםסומלייםגייסותעודנותרולאמרסבראשיתכאשרפיה,

הגרילהמלוחמירביםמאוגדןנסוגוכןאוגדן.שלשטחהבכל
במדברמלאהשליטההאתיופיםהשיגולאזאת,עםהמקומיים.

במדברהגרילהמלחמתובמתחמים.בישוביםערוכיםונשארו

שביםסומליה"מערבלשחרורהחזית"ולוחמיהסתיימהלא
באוגדן.האתיופייםהכוחותאתומטרידים

:ובציודבנפשכבדותאבידותהסומליםסבלואלה,בקרבות
בראשיתלסומליםשהיוהטנקים300מתוךנהרגו,חייליםאלפי

מ-50יותרומתוךמ-25,יותרלאלהםנותרוהנגד,מתקפת

ולשות-לאתיופיםגםהיורבותאבידותכתשעה.שרדומטוסים

על-ידיהוערכואלהבקרבותאבידותיהםאשרהקובנים,פיהם

פצועים.ו-300הרוגיםב-160מערבייםגורמים

-------------------------סיכום

יתקללקחיםממנהולהפיקאוגדןמלחמתאתלסכםהמנסה
ו"ערפליחסיתהמועטההאינפורמציהבשלרבים,בקשיים
ממעטהמצטיירתהתמונהזו.מלחמהעדייןהאופףהקרב"
רמתהקרבותבמהלךהפגינוהסומליםכיהיאשבה-ינוהמידע
המספרייתרונםורקהאתיופים,שלמזובהרבהגבוההלחימה

וביעוץ,בציודלהםשהוענקהרבהצבאיהסיועהאתיופים,של

הכ-בקרבות,קובניםלוחמיםאלפישלהפעילהוהשתתפותם

מספרעללהצביעישזאתעםהאתיופים.לטובתהכףאתריעו
תנועותכמוהאתיופית,הנגדחשובים.במתקפתצבאייםמבצעים

והמשוריינים,הממוכניםהאתיופייםהכוחותשביצעואיגוף

ומסוקיםמטוסיםהפעלתובמיוחדיעיל,וארטילריאויריסיוע

אתהבוחןכלג'יג'יגה.באיזורשהתבצעהגייסותלהנחתת
מחלקםלהתעלםיכולאינובמלחמההעיקרייםהמהלכים
האת-הנגדמתקפתבביצועוהקובניםהסובייטיםשלהמכריע

בחלקהבוצעה.ואףהוכנהאורגנה,תוכננה,זומתקפהיופית.
והדרכהייעוץבתפקידיששירתוסובייטיםיועציםעל-ידי

המלחמהבמהלךהקובניםהפעילובנוסףהאתיופים.למפקדים

היחידותלצדחי"ר)ואחתממוכנותשתיים(חטיבותשלוש

ניכרתבמידהסייעהאלהיחידותשלהפעלתןהאתיופיות.

האתיופי.הניצחוןלהשגת

לראותישאפריקהבקרןהמלחמהשלחשיבותהעיקראת
לאזומלחמהב,לבד.המקומיבמישורולאהגלובאליבמישור
אלאאפריקניותמדינותשתיביןגרידאצבאיעימותהיוותה
מהפ-כתוצאההבינמעצמתי,במאבקחריףמחלוקתסלעשימשה

לצדבקרבותסובייטיםויועציםקובנייםגייסותשלעלתם
מהוויםאפריקהבקרןבמשברברה"משלמהלכיההאתיופים.
שמרנית,היאהסובייטיתההנהגהעל-פיהלדעהאנטי-תיזה

עלמליטולונמנעתשגרתיבלתיבאופןלפעולנוטהאינה

זהבמשברהתגלוברה"משללטיגבוהים.סיכוניםעצמה
סיכוניםעצמםעללקחתהמוכניםתעוזה,בעליכמנהיגים

אסטר-מטרותלהשגתמזדמנותנסיבותלנצלבמטרהגבוהים

היהלאתיופיהבהתקרבותהברה"מנטלהאותוהסיכוןטגיות.

הגדולהאסטרטגימשחזהאתסיכנההיאגימאמחד:כפול
סיכוייבעלתהשקעהתמורתסומליה),-קרי(באפריקהביותר

מערביתבתגובההסתכנהגיסאומאידךברורים,בלתירווח

שלמסיביתהפעלהשכללהבאתיופיה,פעולתםשכןחריפה,
מכלליכחריגהלהיתפסהיתהעלולה-אנגולהבנוסחקובנים

אתיו-עלהסובייטיההימורמקום,מכלהבינמעצמתגהמשחק

היועציםשלסילוקםעם(1977נובמברבחודששנראהפיה,
הרוו-אתנשאמוטעים,שיקוליםכפרימסומליה)הסובייטים

באתיופיהחזקהרגלדריסתכיוםישלברה"מ:הצפוייםחים

בקשייםנתקלתאשרסומליה,כיאפשרותמכלללהוציאואין

אתבעתידתחדשלברה"מ,תחליפייםנשקמקורותבהשגת
מוסקבה.עםקשריה

גילההסובייטיתההנהגהשלהאקטיביתהתנהגותהלעומת

שלמעורבותהאתהמגנותהכרזותולהוציאפאסיביות,המערב
שלאיומוכגון(מרומזיםואיומיםאפריקה,בקרןמוסקבה
בקרןהמצבאתלכרוךשניסה1978בינוארקרטרהנשיא

כלמנהיגיונקטולאסאל"ט),שיחותבהתקדמותאפריקה
אפריקה.בקרןהאסטרטגיהאיזוןלשמירתקונקרטייםצעדים

שלמבחינתהוחלקחדאינואפריקהבקרןהמצבזאת,עם
הסומלייםהגייסותאתלהדוףאמנםהצליחהאתיופיהמוסקבה.

אוגדןבמדברהגרילהמלחמתנמשכתעדייןאולםמשטחה,
הארית-בחזיתאףמבוטליםלאקשייםבפניעומדתואתיופיה

לסייעברה"מעלבעתידתלחץאתיופיהכילהניחסבירריאית.

הפלי-בהדיפתלהשסייעהכשםבאריתריאה,המרידהבדיכוילה

בדילמהברה"מאתתעמידזומעיןפניהמשטחה.הסומליתשה

להתער-'להיותהעלולותהשליליותלהשלכותמודעותהבשל

בעיתויבמיוחדהבינגושיים,היחסיםעלבאריתריאהבותה

סוב-פעולותלנוכחהמערבסבלנותופגההולכתשבוהנוכחי,

הצרפתיםהצנחניםבשליחתהמתבטאדבראלה,מעיןייטיות

לסובייטיםקרטרשלובאזהרתו1978(מאי(לזאירוהבלגים

ברורלאהמידה".עליתרהחבלאתימתחו"לבלזהבחודש

מכלזו.מעיןאתיופיתפניהעלמוסקבהתגיבכיצדזהבשלב

לאו,אםוביןהאתיופיםלבקשותמוסקבהתיענהאםביןמקום,
התפתחו-תיתכנההקרובבזמןכיאפשרותמכלללהוציאאין

בעייתכלומרהפנימי,במישורהןאפריקה,בקרןנוספותיות

-מכךיוצאוכפועלאתיופיה-ברה"מביחסיוהןאריתריאה,

ברה"מ-ארה"ב.יחסי

197621ספטמבר265,מערכות""


