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הסיני הוא פרי ההתמרדות שהתחוללה
בקרב הכוחות המזוינים בחבל נאנשאנג
בשנת  .1927כוחותיהם המורדים של יאה
טינק ושל הו לונג יסדו ב 1-באוגוסט 1927
את הצבא" האדום" של סין ,אשר הוביל
את המהפכה הקומוניסטית לניצחון ,והביא
את התנועה הקומוניסטית לשלטון בפקין
בשנת  .1949מאז הוסב שמו ל,,צבא העמ-
מי לשחרור" .בתקופת המהפכה נהג מאו
טסה-טונג להכריז ,כי צורת" המאבק ה-
עיקרית היא המלחמה" ,וכי צורת" הארגון
העיקרית היא ההירארכיה הצבאית".
הצבא הסיני והמפלגה הקומוניסטית הסי-
נית ממוזגים איפוא זה בזו ,וקשורים יחד
בניצחון השלטון הקומוניסטי בסין העמ-
מית כולה.
ההיסטוריה של הצבא הקומוניסטי הסיני,
הגם שאינה ארוכה ,גדושה אירועים חשו-
בים ,אשר עיצבו את אופי הצבא" העממי
לשחרור" במתכונתו הנוכחית .ניתן לחלק

צן
סיים באורח גלוי ומוצהר במערכות התק-
פיות גדולות מחוץ לגבולותיה של הרפוב-
ליקה העממית  :לראשונה בשנות ה50-
בקוריאה ,ולאחר מכן בשנת  1962בגבולה
הצפוני של הודו .לצבא הסיני נועדה לפ-
חות עוד מערכה התקפית רבתי להגשמת
דרישותיה של סין הקומוניסטית  -המע-
רכה לשחרורם של איי טייוואן פורמוזה()
מידי כוחותיו של צ'אנג קיי שק .ואולם,
משימה וו ,nNDplbלפחות בל צוד נמצא
הצי השביעי של ארה"ב בזירה.
על אף זאת ,מייעדת חוקת סין העממית
לכוחות המזוינים שלה תפקיד הגנתי מוג-
דר  -נמירה~ ,על הישגיה של המהפכה
העממית" ו,,הגנה על בטחונה ,על עצמ-
אותה ועל שלמותה הטריטוריאלית של
המדינה" .בהתאם לעקרונות תורתו הבט-
חונית של מאו טסה-טונג ,מוטלות על
הצבא הקומוניסטי הסיני שתי משימות
עיקריות נוספות  :לשמש" מכשיר לשלטון את התפתחותו של הצבא לשלוש תקופות
העממי" ו,,אמצעי לייצור משקי" ; ואמנם ,עיקריות :
הסממה בחורתו של מאו כי השלטון" נישא שז : 1950 - 19צבא הפרטיזנים  -זוהי
על כידוני הרובים" אינה מקרית כלל ועי -תקופת המהפכה; תקופת הבסיסים הקו-
קר  :מאז היווסדו גודע לצבא' תפקיד מכ -מוניסטיים בדרום ןיס ;1הצעדה" הגדו-
ריע בתנועה הקומוניסטית הסינית.
לה"  ;2המלחמה הסינית-יפנית  ;8ולבסוף
הסינית"
 כיבוש סיןלפי תולדותיוהרשמיות ,הצבא הקומוניסטי למלחמת ,השחרור
כולה ,פרט לאיי טייוואן פורמוזה( ).במשך
תקופה זו היה הצבא הקומוניסטי הסיני
המכשיר המהפכני ,הוא הורכב מיסודות
דמוקרטיים ,על בסיס שוויוני ,הנה חדור
אידיאלים מהפכניים ,מבוסס על העם הפ-

ע5,

התשפפפן פ

פפפפא

הקצונה המקצועית ,טה~ לטכנוקרטיה
מקצועית או אפוליטית והוא פרו-סובייטי,
שכן שואף הוא להתעצמות צבאית מודר-
נית במתכונת סובייטית ; הזרם האחר כו~
את המאואיסטים השמאלנים ,נאמני הפו-
ליטיזציה של הצבא ,הדוגלים בעליונותו
של האדם על הטכניקה ,ובעליונותה של
הפצצה" האטומית הרוחנית" תורתו) של
מאו( על הפצצה האטומית החומרית .יצוין
כי הגם ששני הזרמים היו מנוגדים זה לזה,
ידעו לחיות זה בצד זה תוך כדי מאבקם
המתמשך .על אף שהזרם ה,,פוליטי-רעיו-
ני" ,בראשותו של לין פיאו ,נמצא בעמדת-
נוה ,געשו ויתורים רבים לטובת הזרם
ה,למקצועי" .לאחר חילוקי-דעות שנמשכו
עד  ,1959טושטשה למעשה היריבות,
כתוצאה מן הסכסוך הסיני-הודי (-1959
 ,)1964אך יצאה שוב מעל לפני השטח
מייד לאחריו .התערבות הצבא בענייני
המדינה בלטה במיוחד בתקופת המהפכה"
שוט ומזוהה אתו ; ומנאן ההערכה העמ -הערכים המהפכניים ,בעיקר בקרב הקצונה .התרבותית" ובעקבותיה.
מית הגדולה לממסד הצבאי הנובחי ,וה -תקופה זו קרויה בפי אנשי-הרוח הסיניים
המדיני-חברתי
יוקרה לה זוכים מפקדי הצבא בקרב השכ -בשם תקופת" הגירושין בין הצבא והעם".
תפקידו
של הצבא
הצבא" הפך למקצרני ,והיהיה זו הגרועה כאמור ,ןגי לפני פרוץ התהפכה התרבו-
בות העממיות.
 : 1957-1950מצבא פרטיזנים לצבא מק -שבתפניותיו הרעיוניות" ,אמר אחד המנ -תית נודע לצבא הסיני תפקיד פעיל וחשוב
צועי  -היתה זו תקופת מלחמת קוריאה ,היגים הסיניים בתגובה לטענה ,כי צבא בן בחייה החברתיים והפוליטיים של המדינה,
שבה זכה הצבא" העממי לשחרור" ליוקרה  2מיליון איש כו 2,000-מטוסים  -אף והוא התערב באורח פעיל משנתגלו משב-
בין-לאומית; תקופת המודרניזציה על פי כי נגרמו לו אבידות כבדות  -הביס רים פנימיים בסין ,והשתתף במימושה של
הדוקטרינה הסובייטית ,והיקוי צבאות בקוריאה את המעצמה החזקה ביותר בעו -מדיניות ה,,סיגיזציה" במחוזות סינקיאנג
וטיבט .ואולם ,כוחו גבר במיוחד בעקבו-
זרים ,בעיקר בסימנים חיצוניים ובסמלים לם  :ארה"ב.
הירארכיים .היתה זו גם התקופה שבה מ 1957-עף ימינו  :הצבא הפוליטי והעוצ -תיה של המהפכה" התרבותית" .הצבא היה
נטלה הרשות האזרחית את עיקר האחריות מה המודרנית  -בתקופה וו ניכרים ניגו -הגוף החזק והמאורגן היחיד שלא נפגע
לניהול ענייני המדינה והמנהל הציבורי  -דים בתוך הצבא הסיני ,המתאפיינים על -מהתפרצותה של ההתמרדות האנרכיסטית
ובכך החל תהליך ההתברגנות"" ודעיכת ידי שני זרמים עיקריים  :האחד ,הכולל את בסין העממית ומדיבתה ,ואנשיו נשארה ב-
 .1עםהשתלטות צ'אנג קיי שק עלהקואומינ-
טאנגב,1927-הופרההברית בינו לבין הקומר
ניסטים .היחידותהקומוניסטיות ,שהיו מרוכ-
זות סביב סאו וצ'ו-טה ,היו חלשות יחסית
מבחינהמספרית ואיכותית ,ולא נראולממשלה
המרכזית בנאנקין כמקור סכנה.תדוקנמ~De-
וו החל הצבא" האדום"טתעצם ,באשר ניתן
לומרווח~ומןלהתארגננת ,לבחינת שיטות ה-
פעולהולהתגבשות ,ללא צורך בעזרה מבחוץ.
תוך כדיתפיסת שלמוןבאזוריםמוגבלים ,החל
הצבא" האדום"מתמזג עם העםהפשוט ,שהד
דהה עמו לחלוטין,ומקיםמשטרמועצתי סוב)-
ייטי( קומוניסטי .בדרך הלטית שלהקמת מר
עצות סובייטים() באזורים מוגבלים אשר מוז-
גו,השתלט הצבא" האדום" הסיני על כל חבל
קיאנג-סיבדרום-מזרח) סין( ,שהוכרז בשנת
1931כרפובליקהמועצתית בראשותו של סאו
טסה-טונג .תחוםהשליטההתרחב ,והקיף חלק
ממחוזות פוקיין ,הודאן והופה ,בעלי אוכלוסיה
בת  30מיליון נפש.בשטחישלטונם של הקומו-
מערכות"  ,216יולי 1971

"

ניסטיםהוחרמוהחרמות מבעליהאחוזות ,וחול-
קו לאיכרות הדלה  ,המסים הופחתו בהרבה י
ניתנה הדרכה חקלאית ,ואורגנו חוגי-לימוד
בהם הוסברוהרעיונותהמהפכניים .גםבאזורים
אחרים של סין הוקמו שלטונות מועצתיים-
קומוניסטיים ,אף כיבהיקף זעום יותר ,והביעו
נאמנות למשטרו של מאו.
 .2בינואר 1932פלש הצבא היפנילשאנח'אי,
השתלם עליה ,והחל בכיבושנתחיםנוספים של
המדינה .בו בחודש הכריזההרפובליקה המר
עצתית הסיניתמלחמה על יפן -וזאת בעיקר
כדילהדגיש אתטקומהבמלחמההלאומית ה-
חדשה ,ולגבש חת אוהדיה בסין כולה .ואשם,
באותה תקופה עמדו היחידותהקומוניסטיות
בלחץ צבאי הולך וגובר מצד כוחות הקואו-
מינסאנג של צ'אנג קיי שק ,שקיבלו סיוע
גוברממעצמותהמערב.מ 1931-עד 1934אור-
גנוחמישהמסעות"השמד" נגדהקומוניססים,
שכללו מדיפעם כוחותסדירים הולכים וגדלים,

מצוידיםבארטילריה ובאויריה שלא) היו בר-
שותהקומוניסטים( ,עד כי ה"מסע החמישי"
כלל כמיליוןלוחמיםלאומנים,שנסתייעוב200-
מטוסים זרים .דרךההתקדמות היתה אטית
והיקפית ,וסגרה עלהמהוזותהקומוניסטיים מ-
סביב.כוח-המשלוח לאהשתכןבכפרים ,כי אם
בנה ביצוריםומחסומים בכלכברת-ארץחדשה
שנכבשה על ידיו .בכל שסחהתקדמותו של
הכוח הושמדו כליל כפרים ואוכלוסייתם .ה"-
צבא האדום" מנה אז כ 180-אלף לוחמים
סדיריםכו 200-אלףפרטיזנים ,אךברשותם היו
 100אלף רובים בלבד .המצור עלהאזורים ה-
אדומים הלך וגבר,ובראשית 1934הוחלם על
הצעדה" הגדולה" ,שיעדה הסופי היה מחוז
שאנסי-קאנסו בצפון סין ,ליד גבול מונגוליה
החיצונית ,שהוא איזור השפעה של בכל"ם.
לאהל כיתור בן כ 4-חודשים ,שבהם נהרגו
 80אלף מהיילי הצבא" האדום" ,נפרז הכיתור
באיזור הונאן ,ו"הצעדה הגדולה" של הכוח
הקומוניססי ,שמנה  100אלף איש ,החלה .אל
25

חלוקת סין לפיקודים צבאיים בקו) עבה(

ולמחוזות

דרך כלל ,מחוץ למסגרת הביקורת והטי-
הורים באותן שנתיים קשוח בחייה של סין
  1966ו .1967-מאורעות תקופה זו הו-תירואחריהם הלל ריק כמעט בכל מסגרות-
היסוד של התשתית המנהלית והכלכלית-
פוליסית של סין העממית .אנשי הצבא הם
שחדרו במהירות לאותן מסגרות ,כדי לאר-
גנן מהדש ,ולהחזיר במהירות האפשרית
את הסדר לרחבי המדינה .הצבא העממי
לא היסס אף להשתמש בכוה כאשר נוצר
הצורך בכך .כך תפסו מפקדיו הבכירים

אזרחיים

את עמדות-המפתה של השלטון הקומו-
ניסטי בסין כולה.
כמנהגו ,לא חפץ הצבא לנהל לבדו את
המדינה ,ומשום כך פעל לשילוב עם
הכוחות הפוליטיים והעממיים .כך פעל
ליצירתן של ה,,בריתות המשולשות" בינו
לבין המנהיגות המפלגתית שנמצאה עדיין
כשרה""  -מחד-גיסא ; ובינו לבין נציגי
העם  -הפועלים ,האיכרים יהסטודנ-
טים  -מאידך גיסא .למפקדי הצבא
העממי ניתן לפקח על השכבות העממיות

ולהשמיע עליהן באמצעות יערות ,ביקורת
צבאיות" ,שניתנו להן סמכויות-פיקוח על
מסגרותיה של התשתית החברתית-חינוכית
במדינה והנחייתה .כן הוטל על המערכת
החינוכית היסודית והעל-יסודית להפעיל
תכנית-חובה לחינוך טרום-צבאי ואידיאו'-
לוגי ,והגשמתה של זו הופקדה בידי אנשי
הצבא העממי .יתר על כן ,בעקבות המהת"-
כה התרבותית" הוקמו הטיבות-עבודה צב-
איות  -עוצבות חקלאיות ועוצבות תעש-
ייתיות  -וכן יחידות לפיקוח על המשק

טים כבשו את המסלול כולו ( 62ערים ומאות
כפרים ,ובהם אוכלוסיה בת  200מיליח תוש-
בים(.כשגשגם שיהרהו עבדים,החרימואדמות
וחילקון לאיכרים ,והפיצו את הרעיונותהמהפ-
כניים .גם לאחר שהגיעו לשאנסי חיכתה להם
מלאכה קשה  -לחזור ולכבוש את מרחביה
של סין.

רשמיתהמלחמההסינית-יפנית ,שנמשכה עד
 .1945צ'אנג קיי שק,שהפה אתההסכם עליו
חתם כאשד נשבה על-ידיהקוטוניסטים ,ובו
נאלץ להסכיםלשביתת-נשק ולאחדות לאומית
נגד היפנים  -הנר וקיים את הבריתהרופפת
עםהקומוניסטים ,כדי להלום ביפנים .הקומרי
ניסטים ספגו פעמים אהדות מכות בוגדניות
מצדו שלהקואומינטאנג,שהגדולה בהן היתה
בשנת,1940משכותרוהושמדמחנהקומוניסטי
מובחר ,ובו  10אלפים מחיילי הצבא" האדום".
אף-על-פי-כן המשיך הצבא" האדום" לשאת
במעמסה ניכרת שלהמלחמה נגד היפנים ,תוך
שמירה על עצמאותו ,ואף הגדיל את עוצמתו.

הכוח נלוואזרחים ,נשים וטף .הם נשאו אתם
מפעלים לייצורתחמושת וכןבתי-דפוס רבים,
כדי לחזק את כוחותיו ואתרוח-לחימתו של
הצבא" האדום" ,שהלכו ונידלדלו .תוך למעלה
משנה הגיעולשאגסי כ 20-אלףלוחמים .הצע"-
דה הגדולה" הותירה בנתיבה כמיליון קרבנות
בקרבות הרדיפה ,אך בסופו של דבר היתה
בבחינת מסע-ניצחון של הצבא הקומוניסטי,
שבכל מקום בו עבר רכש לו שכבות גדולות
של אוהדים ותומכים בקרב.האוכלוסיה .אורך  .3ביולי  1937בוימה תקרית על-יד גשר"
המסלול עלה על  10אלפיםקילומסרים גדושי מרקרפולו"60 ,קילומטרים מפקין ,והצבא ה-
קרבות ,כולל מעברם שלרכסי-הרים מכוסים יפני ,שחנה שם עם תגבורות גדולות ,פתח
שלגים .ההישג הגדול היה בכך ,שהקומוניס -באש על חיילים סינים .בתקרית זו נפתחה
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מבנה הצבא

הסיני והגופים

הממונים

נתונים אחדים על צבא יס1

ומטול-חרקטות

ה.,ם הבסיסיים של נשק-קל בשימוש החי"ר הפ  :רובח-הסער
קלשניקוב" ",הקרבין " ,"SKSהמקלע הקל ","RPD
הסובייטיים השכיחים .כל אחד מכלי-הנשק המיוצרים בסין ידוע כדגם  56בסוט ,דחיינו ,רובת
" ."RPG 2הסינים משתמשיפ בשמות
הסובייטי .חיחידות המוטסות מרבות גם להשתמש
מדגם  56או מקלע-קל מדגם  .56כלי-נשק אלה אמינים ,אך נחשבים מיושנים בצבא
סובייטיים
במקלע הקל מדגם  58ש*') קע"( .גם המרגמות בנות  60מ"פ המיוצרות בסינו חמבוססות על דגמים
ואמריקניים ,משווטת
כמיושנות בארצות מוצאה אך הן עמידות ,מדויקות וקטלניות.

דיביזיות ,וכן מחטיבות עצמאיות .טנק-הקרב העיקרי הוא ך] ""*3-בעל) תותח בן  85מ"מ(
כוחות השריון מורכבים מארבע או חמש
או ך] ""*5-יבעל תותח בן  100מ"מ( ,וכן טנקי משלין"" אחדים נבעלי תותח בן  122מ"מ( .בכל דיביזיה מצויה יחידת תותחי-סער ,המצוידת
מ"מ( .תותחי-הסער חמתגייעים והכבדים  "TSM 122" -בני)  122מ"מ( ו 152-בני)  152מ"מ( מאור-
בתותחיפ מתנייעים " ~tsu 100בני) 100
גייס במסגרת הממנטים נפרדים.
עוצבת החרמ"ש בת שם הגדודיתו הקיימת אורגנית בכל דיביזית ,מצוידת בנגמ"שים " 6 "TCM 152א  6מדגם יובייטי .יחידות הסיוע
ארטילריה ,פלסים ,קשר ,פלוגת סיור וגדוד נ"מ .מניחים כי דיביזיות משוריינות אלת פרוסות בסינקיאנק
לדיביזיה כוללות ,בין השאר,
במונטליה הפנימית וגמחואת של הילומקיאנג גשסחיפ הטבלים עם ברה"מ.
קיימים שמ סומם של יחידות ארטילריה  -דיביזיית התותחים ודיביזיית תהוביצרים .שני הסוגיט לוקים
בצבא העממי לשחרור
בניידות מוגבלת ,בשל תובלה לקויה .דיביזיות אלה ,יפי שהוכח בקוריאה ,עשויות לחיות קטלניות בלוחמה נייחת.
מניחים כי דיגיזיית התותחים מורכבת מתשעה גדודים .שישה מהם מצוידים בשנים-עשר תותחים גני  122מ"מ בכל גדוד ,והשלושה
תותחים בני  152מ"מ בכל גדוד .דיביזייה ההוביצרים כוללת שלושה גדודים ,שבכל אחד מהם שנים-עשר הוביצרים
האחרים כוללים 22
יני גדודים של מטולי רקטות בטת  107מ"מ מדגם  - 63בכל גדוד  22משגריס ובכל משגר  22רקטות  1גדוד נ"מ אחד,
בני  252מ"מ 1
ורגימנס מרגמות כבדות ,מצויד בפרגמות בנות  160מ"מ.
המצויד בתותחים דו-תכליתיים בגי  85מ"מ 1
לשני סוס האביזיוה יחידות מסייעות רמלות.
מערכות""  ,216יולי 1971

ז2

ועל מהזורי הסחר והכספים .לבסוף ,משנת
 1969ואילך ,נוסד בצבא העממי גם גוף
עליון הקרוי חיל" הייצור והבניה" ,שתפ-
קידו לקדם אתהפיתוח המשקי והתעשייתי.
חיל זה הולש ,למעשה ,על כל הכוחות
שהוקמו למען המהפכה" התרבותית" ,בפי-
קוחו של הצבא ,ושנקראו המשמרות;,
אלה שולבו ,לאחר מכן',
האדומים" .כוחות
במסגרותיו של הצבא .כן משולבים בחיל
זה בוגרי המכללות השונות ובתי-הספר
המקצועיים ,המגויסים בתום לימודיהם
לתקופות ארוכות של שירות צבאי פעיל -
במשימות אזרחיות-משקיות.
כומך הפוליטי של הצבא
על פי חוקת סין העממית ,נתון להלכה
הצבא ,ה,,שייך לעם" ,לפיקודו של נשיא
המדינה אשר מפקד על הכוחות המזוינים
ועל מועצת" ההגנה הלאומית" ,ואחראי
להפעלת חוקי החירום והגיוס הכללי,
להכרזת מלחמה ולניהול המבצעים ,עד
שנת  1965הוא שהעניק את דרגות הגנרל
והמרשל למפקדי הצבא  -דרגות שבוטלו
כליל בצבא סין מאז .1966
אולם המציאות שונה מן האמור בחוקה.
הגוף הפוליטי היחיד אשר לו נודעת מידה
רבה של סמכות והשפעה על הנעשה בצבא,
הוא הוועד המרכזי של המפלגה הקומו-
ניסטית הסינית  -או ,ליתר דיוק ,שני
גופי-משנה שלו  :הוועדה לעניינים צב-
איים ,והמחלקה הפוליטית לתעשיה בטחו-
נית .לוועד המרכזי מסונפת גם הוועדה
המדעית הטכנית להגנה לאומית,המשמשת
גם כמתווכת בין המפלגה לבין מוסדות
התעשיה הבטחונית של הממשלה.
הוועדה לעניינים צבאיים של הוועד המר-
כזי של המפלגה מורכבת מחציתה ממפקדן
צבא לשעבר ,שפרשו מטעמי גיל ,המשמ-
שים כסגנים ליו"ר הוועדה  -מאו טסה-
טונג ,ומהציתה האחרת הם מפקדיו הפעי-
לים של הצבא .ועדה זו משמשת מעין
מועצה צבאית עליונה ,המפקחת גם על
המנהיגות האזרחית .היא מתאמת באורח
מעשי את קווי המדיניות עם ראש הממ-
שלה צ'ו אן לאי ,הזוכה ליוקרה רבה בווע-
דה ,ונערץ על-ידי מפקדי הצבא בשל
מדיניותו ה,,ריאליסטית" ..על פעולותיה
של הוועדה המדעית-הטכנית להגנה לאו-
מית אין ידועים פרטים ,מלבד העובדה
שהיא הוקמה בשנת  ,1966וכי נשנאה הוא
המרשל לשעבר ניה יונג צ'ן .הוועדה
עצמה מורנבת ,כנראה ,ממספר אנשי מדע,
28

רובם אנשי צבא ,וממדינאים אחדים ,הברי
הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית
הסינית.
העלירניב!

המרעדות

מבנה

של הצבא וארגונם

המקביל

הממלכתי

לעניי-

לוועדה

המוסד
צבאיים
נים
של מרכז המפלגה הוא
מ100-
לאומית",
עצה להגנה
המורכבת
על-ידי
חברים .אלה נבחרים
המועצה"
סמכויות.
העממית של האומה" ,הנטולה
מרבית חברי מועצה זו
התרבותית".
המהפכה"

המו"-

מטיהורי

נפגעו

משרד ההגנה אינו אלא גוף מבצע ,על פי
ההנהיות הניתנות לו על-ידי הוועדה לענ-
באמצ-

יינים צבאיים של מרכז המפלגה,
עותו של שר ההגנה לין פיאו ,שהוא גם
סגן יו"ר הוועדה לעניינים צבאיים.
המטה הכללי של הצבא הוא מאוחד ,וחולש
על כל הזרועות
והחילות .ראש המטה
צ'נג,
יונג
הכללי הוא הואנג
שנתמנה
ל'9-
עוזרים,
לתפקידו בשנת  .1968נוסף
נעזר הוא בקצינים אחדים ,שהבכירים בהם
הם ראש המבצעים ,ראש
המודיעין ,ראש
כוח-אדם) ואפסנ-
ההדרכה וראש הארגון
אות( .נוסף לאלה ,קיימות במטה הכללי ה)-
מנהלות השונות:
ופיקוח כללי אין)

פוליטית ,חימוש ואספקה,
ליחידות החי"ר והמיליצ-

יה מפקדה מקצועית משלהן ,ומשום כך
כפופים חילות אלה ישירות לראש המב-
צעים במטה הכללי( .זרועות הצבא וחי-
לותיו ,שעליהם חולש המטכ"ל' הסיני ,הם :
א .הצי המלחמתי ,הכולל יחידות אויריה
יחידות-רגלים ימיות נחתים(;)
של הצי וכן
האויריים,
ב .הכוחות
הכוללים גם את
ההגנה נ"מ ואת היחידות המוטסות והמוצ-
נחות ;
ג .הכוהות
ד.
ה.
ו.
ז.

הארטילריים המאוגדים ;
הארטילריים המרחביים ;

רוקים

הצבאיים.

לין

הסיני

פיאו

צבא

צבאיים של הוועד המרכזי של המפלגה את
הפעילות
האידיאולוגית של הצבא .בשנת
הקימה

פוליטית

1969
ועדה זו מהלקה
במטכ;'ל ,אשר לה סמכויות ביצוע בלבד.
מחלקה זו מחולקת לענפים מקצועיים פר)-
סומים ,חינוך ,תעמולה ,פיקוח
וכדומה(,
ונציגיה משולבים בכל יחידות הצבא וכפו-
ישירות.

פים לה

הפיקודים המרחביים
פרט לחלוקה לזרועות ולחילות ,נחלקת סין
לפיקודים צבאיים מרחביים ,הכפופים ישי-
רות למטה הכללי .לכל פיקוד משקל שונה,
פי-
בהתאם לגזרת האחריות שלו .בסין 12
קודים
צבאיים ממדרגה
ראשונה ראה)
לפיקודים
לכוחות

המרחביים ,האח-
במרחביהם ילבי-

הצבאיים
היבשתיים

ל6-

העממית
ל 9-פיקודים

עצמה.
שלא
ואולם,
בה נתון השלטון בידי
הצבא הסיני ,כאמור ,בחיים
והפוליטיים של

של

הגנה

נ"מ

ולשלוש

גזרות

ימיות.
ה,,פולי-
 הונ-ברה"מ,
בברה"מ

הנהוגה

הצבא
שעירים"

הנאמנים לו עודדו גוף זה למצוא
לעזאזל" במחלקה הפוליטית של הצבא.
ובעקבותיה
כך חוסלה קבוצת הסיו הואה,
גם השפעת הגוף שהוקם על-ידי
המהפכה"
התרבותית" .מאז מנחה הוועדה לעניינים

מרחביים

והרכבת;

בהדרכת

המתכונת

ראנשי

טחון השוטף ,מחולקת
פיקודים מרחביים
אויריים,

כמו
האזרחים,

הכלכליים

הצבא .ההזדמנות לסלקו נוצרה לאחר פרוץ
מיו-
ממהפכה"
התרבותית" ,שהקימה גוף
חד ,בראשותם של הסיאנג צ'אן ורעיית
מאו ,הגברת צ'יאנג צ'ינג ,לטיפול בפוליט-

סין

ח .חיל הקשר ;
ט .חיל הייצור
כאן יצוין ,כי שיטת
הקצינים
טיים-רעיוניים"-ה,,פוליטרוקים"
ועל

לות כלשהי
בברה"מ .אף כי כוחו של
עלולה היתה השע-
הסיו הואה לא היה רב,
ייתו ליצור משבר חמור בין שני פלגי

נוסף
ראים

והבניה.

הגה

ה,,מקצועיים"
הסיו הואה ,היה מראשי פלג
בהתקר-
בצבא העממי לשחרור .הוא דגל
בות של ממש
לברה"מ ,דבר יתנגד את
ה,,פוליטיים-ועיו-
תפיסתם של הקצינים
ניים"  -אנשי לין פיאו  -המתנגדים לת-

מפה(.

הכוחות
השריון
כוחות
;
חיל ההגרסה; ,
מסילות-הברזל
יחידות

בצבא
פי

פוליטית במט-
כך קשה לתאר ,כי מחלקה
כ"ל תקבל את הנחיותיה מההנהגה האזר-
חית .ראש המחלקה הפוליטית עד ,1967

בברה"מ,

מעורב
החברתיים,

המדינה ,ומשום

הצבא והמיליציה העממית

הצבא העממי לשחרור
ל3%-
מיליון לוחמים .הוא גדל מאז שנת
ב500-
ההח-
1967
אלף לוחמים ,בעקבות
הסיני-סובייטי.
שחלה
רפה
בסכסוך
חוק
הגיוס
שירות
משנת  1955קובע
חובה של
 3שנים בכוחות היבשה 4 ,שנים בחיל ה-
אויר ו 5-שנים בצי ,ונותן לרמטכ"ל סמ-
מונה

כיום

קרוב

טיים-רעיוניים" בראשותו של שר ההגנה
דוקטרינרית מאומנים
לין פיאו .מבחינה
עממית-זעירה,
המיליציה ללוחמה
כוחות
ה,,רביז-
ומבהינה
אידיאולוגית  -לשנאת
הסובייטי".
יוניזם

הכוחות הסדירים

המיליציה ,מאורגן הצבא ב-
נוסף לכוחות
מסגרות-לתימה
ומאורג-
מוגדרות
שלוש

נות :

גרעיני-אסטרטגי

* כוח מחץ
עממית הוכיחה
ב 27-בדצמבר  ,1968כי היא שולטת
ראשי-הנפץ
הגרעיניים
ניקת השיגור של
הגרעיני שבר-
מייצרת.
אותם היא
הנשק
לכושר מבצעי לא-
הגיע
כפי
שותה
הנראה
חר אחד-עשר ניסויים ,שנמשכו שש שנים.
אולם סביר להניח ,כי המאגרים שברשותה
שי-
קטנים בשלב זה .כן אין לה עדיין כושר
בין-יבשתי של נשק גרעיני
 דברלוח
 .1975יצו-
להיות בהישג-ידה
העלול
בשנת
ב17-

כות

להאריך את

מיוהדת

בשנה נוספת ,או

שירות

לקצרו בשנה אחת.

החובה
ואו-
לידיו,

לם ,למעשה נוטל הצבא את החוק
שירותם
של
ורבים המקרים שבהם הוארך
שירות,
רבבות חיילים עד  10שנות
בעוד
שרבים אחרים

שוחררו כתום

שנתיים ואף

לפני כן.
ברור שהצבא הסיני אינו עומד בפני
יות איוש מיוחדות ,ולפיכך יכולתו לברור
בע-

את הטובים ביותר לשירות הצבאי גבוהה.
אמות-המידה לגיוס הן נאמנות מפלגתית
וייחוס משפחתי ,בדרך כלל שואפים רבים
להתגייס לצבא ,בשל ההטבות הרגות להן
ה-
זוכה המגויס  -ולעתים גם משפחתו.
טירונות הבסיסית ביחידות החי"ר נמשכת
ל3-
חודשים ,ולאחריה עובר מספר
בין 2
זעום יחסית של חיילים ליחידות הסדירות
של

הצבא

ואילו היתר
למיליציה

מועברים

ליחידות

שאינן)

כלולות
המרחביות או
בין  3%מיליון החיילים של הצבא העממי
לשחרור( .בתום השירות הסדיר ,חייבים
המגויסים בשירות מילואים עד גיל  .40רק
מילואים
בעלי הדרגות נקראים לשירות
ביחידות הסדירות ,ואילו האחרים מאורג-
המי-
נים במסגרות המרחביות ובמסגרת
ליציה .יודגש ,כי מגויסים רבים מוצבים
בעוצבות העבודה השונות  -התעשייתיות
והחקלאיות  -ומשרתים במסגרת ממלכ-
ביחידות העבודה ,כמו במי-
תית מאורגנת.
גיוס-חובה
של בנות.
ליציה ,קיים גם
אזו-
המיליציה מאורגנים במסגרת
כוחות
ולוחמים.
וכוללים
רית/מרחבית,
הסגל
סגל
מערכות""  ,216יולי 1971

תו-

שייך לצבא הסדיר ,ואילו הלוחמים הם
שבים מקומיים .בימות שלום מהוים כוחות
ומשמשים לאב-
המיליציה עתודה לצבא,
לסיור
ולביטחון שוטף.
למשמר,
טחה,
כן מפקחים הם על
ומשמשים) בכך מעין
במיליציה,
לשירותם

האוכלוסיה

המקומית

ז'נדרמריה(.

נוסף
חייליה
ממשיכים
לפרנסת משפחותי-

להקדיש חלק מזמנם
מאורגנים
המיליציה
לתקופת
הם .כוחות
יחידתיות ,ותפקידם להב-
חירום במסגרות
טיח את הגנת המקום .דרך הפעלתם פשו-
שהתפיסה

טה ,כיוון
של סין היא

לאפשר

האסטרטגית ההגנתית
לכוחות פולשים לח-

לשטח המדינה ,עד
בינם לבין' עורפם

דור עמוק
ניתוק-מה

ייווצר

כי

הלוגיסטי.
המיליציה לפ--

אמורים כוחות

תוך כדי כה
עול במבצעי התשה
פיו של הנוח הפולש ,בעוד אשר הכוחות
התקפות-נגד ל-
הסדירים מלועדים לערוך
ולוחמה

השמדת

זעירה

באג-

הפולשים.

הכוחות

המיליציה אינו ידוע

מספר החיילים בכוחות
כיום .בשנת  1965פירסמה
בעקיפין ,כי

המיליציה מונה

סין
כ10-

העממית
מיליון

חיילים.
יצויין ,כי

מבחינה

פוליטית

מהוים כוחות
השלטון ב-

המיליציה הבסיס המרכזי של
פקין ,כיוון
שבאמצעותם מקיים השלטון
מבחינת ה-
יתר
השונים.
על כן,
במחוזות
בין

שני

הפלגים

המנוגדים

מאבק
המיליציה
כוח נגדי לפלג
מהנה
ה,,מקצועיים" ,דהיינו היא בסי-
הקצינים
השלטוני העיקרי של הקצינים ה,,פולי-
סם
הסינית

בצבא,

 -סין ה-

ביוני

,1967

ושוב
בטכ-

ין ,כי כוח זה הוקם בניגוד לדעתם של
הקצינים
ה,ימקצועיים" ,אשר העדיפו כי סין
גרעיני טקטי ,ומב-
בפיתוח
כושר
תתרכז
המטריה ה-
חינה אסטרטגית תסתמך על
גרעינית של

ברה"מ.
ה-

קונבנציונליים או הכוחות
פוחות
*
ניידו-
יחסית,
עיקריים
אך
לספרם קטן
תם גבוהה ,כדי שיוכלו להתערב בדחיפות
בכל חזית אפשרית ,פנימית או חיצונית.
כוחות אלה מצוידים באמצעים חדישים אך
פשוטים ,ומסוגלים לפעול בעיקר במתקפות
נגד כוחות

פולשים

בגבולותיה של סין

-

או מחוצה להם ,אך לא
אויבים
פוטנציאליים.

בעומק שטחם של

*
כוחות מקומיים ,או כוחות
מצוידים בנשק בינוני ובעיקר
הללו מיועדים להגנה מרחבית

מרחביים

-

בארטילריה.
ולהתערגות

במסגרת המרחב לאבטחת הסדר
במאמר זה נעסוק בתיאור הכוחות

והשלטון.
הקונ-
הגר-

בנציונליים של הצבא ,ואילו לכוח
עיני הסיני
והשלכותיו
 מבנהו ,אופיוהבין-לאומית'
והבין-מעצמ-
על המערכת
תית  -יוקדש מאמר נפרד.

כוחות היבשה

צבא היבשה הסיני גדול מבחינה מספרית ;
כפי הנראה משרתים בו  2.5מיללון חיילים
לסינים
בקירוב .כיוון שאין
בעיות של
לחילות-היבשה
המגויסים
איוש ,נבחרים
הסדירים גם על
ובריאותיים גבוהים.

פי

קריטריונים
חיילי

כוחות

גופניים
היבשה
25

הם איפוא בעלי כושר גופני מעולה .בשל
תקופות-השירות הארוכות ,והדגש המושם
בהרחבה על חינוך פוליטי ודוקטרינרי ,מצ-
טיינים החיילים הסינים בכוחות היבשה
מבחינה משמעתית ומבחינה מקצועית כ-
אחת .יתר על כן ,ידועות תופעות רבות,
ונשנות ,של גילויי אומץ-לב אי-
חוזרות
שי ,תושיה ויוזמה בקרב הלוחמים הסינים.
חולשותיו של צבא היבשהמתמקדות בת-
חום הלוגיסטה הן נובעות בעיקר מכך
שהפוטנציאל התעשייתי הסיני דל מכדי
לוודא הצטיידות בכלי-מלחמה חדישים
וניידים ,או הזנה שוטפת של חימוש וצור-
כי להימה אחרים במלחמה ממושכת .הרמה
הנמוכה של האחזקה ,מיעוט הסדנאות ,וה-
דלות בכלים ממונעים לתספוק כוח יבשתי
גדול כל כך ,יוצרים ,ללא ספק ,חולשה
אסטרטגית קונבנציונלית ,שחת התוצאות
העיקריות היא כושר ניידות נמוך ביותר :
מלאי הרכב הגלגלי להובלה קטן יחסית,
ושמישותו של הרכב הקיים נמוכה מאוד ;
גם מלאי הדלק דל ; והקצבתו ,הצריכה
להביא בחשבון את קיומו של מלאי הירום,
חסכונית עוד יותר .גם השימוש ברכבות
מוגבל ,כשהמדובר בהעברה כוחות גדו-
לכם ממחוו למחוז.
חולשות אלה משמצותיות במיוחד לגבי ה-
תפיסה הסינית של עקרונות הלחי-
מה ,ובמיוחד באות הן לביטוי בקרב ההת-
קפה ,שבו שואפים מפקדי הצבא לשבטיה
עדיפות כמותיתגבההה מאד ( 10ל ,)1-כדי
~ trxאת עוצמת-האש הקטנה יחסית של
הכלים שברשותם .לפיכך אומצה הגישה
של משיכת הכוח הפולש לעומק המדינה,
תוך כדי התשתו על-ידי פעילות הטרדה
של הכוחות המקומיים והמיליציה ,כדי ל-
אפשר מכת-נגד מסיבית על-ידי הכוחות
הסדירים ,במרחקים המאפשרים ניצול מק-
סימלי של הכושר הלוגיסטי הקיים.
כוהות היבשה של סין העממית מאורגנים
במסגרות קטנות יחסית .היחידה הלוחמת
הגדולה ביותר היא הדיביזיה ,למעלה מ-
מיליון לוחמים של כוחות היבשה מאורג-
נים איפהא כב 150-דיביזיות מכל הסוגים,
ובהן מהוים כוחות החי"ו חלק הארי .לפי
דיווחים גלויים על עוצמת הצבא הסיני
מורכבים כוחות היבשה כדלקמן :
* ש 12001--דיביזיות תייר ;
טנקים)
*  10--5דיביזיות שריון
מסוג
סובייטי,
וכן
יט" ,"34-יס-,,ו "54-דגם
יט""56-
דגם סיני( ;
*  5--3דיביזיות פרשים ;
80

*  3--2דיביזיות צנחנים ;
ארטילריה
*  35--25דיביזיות
;
נ"ט,
* מספר קטן של דיביזיות
הנדסה
קרבית וקומנדו,
הסינית
הצמרת הצבאית
ערה לחולשות
הלוגיסטיות של חילות היבשה ולפגמים
האופרטיביים הנובעים מהן .רגישותה ל-
חולשה אסטרטגית זו גברה במיוחד נוכח
המתיחות הצבאית בגבול הסיני-סובייטי,
כאשר ,לפי הערכתה ,עומדת על הסף מת-
קפה יבשתית קונבנציונלית של הסוביי-
טים להשתלטות על מחוז סינקשנג .משום
כך מושקעים עתה אמצעים ותקציבים גדו-
לים לפיתוח תעשייתי מתאים ,והכוונות
לטווח הקרוב הן :
* פיתוח כושר ניידות לחלק נכבד של
דיביזיות החי"ר .אלה תוסבנה לדיביזיות
ממוכנות קלות ,המסתייעות ,לפי הצורך,
במסה מרוכזת של ארטילריה ממונעת ,ש-
תשמש צחח-ה חויתית .בן מתוכנן ייצור
אספקה וחימוש באריזה המתאימה להובלה
על גבי בני אדם או בהמות משא.
* חיווק המיליציה והגברת כושר לחי-
מתה ,תוך ציוד הכוחות המרחביים בכלי-
נשק חדישים ,שעוצמת-האש שלהם וניי-
דותם גבוהים .כל זאת  -נוסף להגדלת
עוצמות הארטילריה והכוחות נ"ט של ה-
מרחבים ,ותרגול שיתוף-פעולה בין המי-
ליציה והכוחות המרחביים לבה הכוחות
הסדירים.
* הגברת כושר הסיוע האוירי-הטקטי
לכוחות היבשה.

כוחות האויר

חיל-האויר הסיני נמצא עתה בשלבי מת-
ארגנות בסיסיה מחדש ,כדי להתאימו ל-
התפתחותה של העוצמה הצבאית הסינית -
הגרעינית והקונבנציונלית .בשלב זה ממ-
שיך היל"האויר להיות כפוף למטכ"ל הא-
חיד של הצבא .כאמור ,מחולק הפיקוד ה-
אוירי למטה ושישה פיקודי-אויר.
וו-פה
הסיין,
מטה חיל-האויר ,בפיקודו של
מורכב ממפקד-משנה פוליטי ושישה עוז-
רים ,הממונים על שש מחלקות עיקריות
ארגוה) מבצעים ,שלישות ומנהל פוליטי,
הדרכה ,שירותים ומחלקת מטה(.
היחידה הלוחמת הגדולה ביותר היא ה-
ארמיה האוירית ,אף כי גם הארמיה אינה
אלא מסגרת מנהלית ולוגיסטית לדיביזיות
אויריות עצמאיות אחדות .סדר הכוחות
האויריים של סין ,לפי דיווחים גלויים,
הוא כלהלן :

* כ 10-ארמיות אויריות  -שבכל אחת
מהן  2עד  5דיביזיות אויריות  -סך-הכל
 27דיביזיות אויריות ,השייכות לחיל-ה-
אויר בכל) דיביזיה  3--4הטיבות אויריות,
בנות  3עד  4טייסות מוקטנות ,דהיינו -
 30--25מטוסים בכל חטיבה( ;
*  6דיביזיות אויריות השייכות לכוחות
הצי ;
חטיבות
עצמאיות
אויר
עו8-
*
בכל)
חטיבה  4-3טייסות מוקטנות ,דהיינו :
 30--45מטוסים עם יחידות אחזקה ושי-
רותים(,
ברשות הכוחות האויריים הסיניים יש ,לפי
אומדנים בלתי-אמינים ,כ 3,000-מטוסים
מכל הסוגים קרב/יירוט ),קרב/הפצצה,
הפצצה ,סיור ,סיוע טקטי ,תובלה( .על אף
העוצמה הבמוחית ,שהיא הגדולה בעולם
אחרי ברה"מ וארה"ב ,דלה עוצמתם האי-
כותית של הכוחות האויריים הסיניים .זאת,
בעיקר בשל סוג המטוסים ,הכוללים כמות
גדולה של מטוסי עמ" "15-גימ,ה,"17-
כ 150-1מפציצי-בוכנה קלים מסוג איל"-
 ,"28ובשל כושר לוגיסטי דל רלק ),חלקי-
חילוף וחימוש( .כושר התובלה האוירי אף
הוא אינו עונה על צורבי הצבא ,הנובעים
מן המרחבים העצומים של סין העממית.
עם זאת מסתמנת בסין התעצמות אוירית
ניכרת ,שהחלה למעשה בשנת  .1965הסי-
נים מייצרים בעצמם גרסה עצמית של
גימ "19-,:גימ,,ז ."21-כמות הייצזד השנ-
תית אמנם בלתי ידועה ,אף כי לפי הער-
כת משקיפים מגיע מספר המטוסים מסו-
גים אלה בייצור סיני עד כה למאות אח-
דות.
החזלשה הסינית העיקרית היא בתחום ה-
הגנה נגד-מטוסים .הרשת נ"מ מצומצמת.
מאוד ,ומכסה בקושי את אזורי החוף ,מחוז
סינקיאנג מרכז) התעשיה האטומית( ומחוו
הבירה .ואולם ,מזה שנתיים מתאמצים ה-
סינים להרחיב את כושר ההגנה נ"מ שלהם.
דגש עיקרי הושם עלההתראההאלקטרונית,
כדי לעבות הגנה זו בכושר יירוט ,וליצור
שילוב של הגנה  %"2ויבולה יירוט .האזו-
רים המוגנים ביותר הם ,כמובן ,אזורי הגבול
עם צפון ויאט-נאם וברה"מ מנצ'וריה) וה-
מרחבים הצפון-מערביים( ,ההגנה נ"מ שם
בנויה בעיקר על כושר יירוט מעולה ,מאוב-
טח על-ידי פריסה רחבה שדות-תעופה)
עיקריים ומשניים( הגנה קרקעית ,על-
;
ידי טילי קרקע-אויר מסוג ס"א  2או גרסה
סינית דומה וכן ארטילריה נ"מ  -מבטי-
חה את שדות-התעופה ואת תחנות המכ"מ.

כוהות האויר הסיניים ניחנים איפוא בכו-
שר-התקפה מוגבל ,ויעודם העיקרי הוא
בתהום ההגנה נ"מ והסיוע הטקטי להילות
היבכוה והים .בשנים הקררבות תחול ,ללא
התעצמות כמותית ואיכותית ,הן ב-
ספק,
שיפור הכושר הקיים ,והן ביצירת כושר
התקפי מתקבל על הדעת ,בעיקר בתהום
האופרטיבית והאסטרטגית הגר)-
ההפצצה
עינית( .

הכוחות הימיים

שבזרו-

הצי הסיני הוא ,כפי הנראה ,החלש
עות הצבא .כושרו הקרבי
מכדי שיוכל לסייע לכוחות
ה-
פוטנצשליים,
ניים בהדיפת אויבים
כמו
סוב-
ארה"ב,
או אף כוחות
צי השביעי של
והאמפיבי דל
המזוינים הסי-

ייטיים
ובוודאי אינו מסוגל
אפשריים ;
שכנות חזקות
ליצור לחץ התקפי על
הצי ה-
ברה"מ ),יפן( .יעודו העיקרי של
חו-
מלחמתי הסיני מצטמצם יפוא %בהגנת
הת-
פים ,תוך הסתייעות בכוחות יבשה :
ויחידות חי"ר
רטילריית %תופים
ראה,
ימיות נחתים) ?(.
הצי המלחמתי הסיני ,הכפוף כאמור ל-
מש-
מטכ"ל האחיד של הצבא ,כולל ,לדעת
אניות-
קיפים מערביים ,שייטת קטנה של
שטח כ( 8-משחתות 11 ,פריגטות ,מספר
כלים קטנים אחרים כו 150-טרפדות( וכוח
יחסית

צוללות גדול
אחת מטיפוס ב,4
של טילים לטווח

(35

צוללות ,כולל
צינורות-שיגור

בעלת 3
בינוני ,נושאי

ראש-נפץ

הצוללות והטרפדות מהוות יחד
גרעיני(.
מעין כוח-מחץ ימי תוקפני ,הנועד בעיקר
ובמיוחד לפעו-
לפשיטות ימיות מוגבלות
לות-גמול ימיות .הצי מקבל חיפוי אוירי
מ150-
מפציצי-בוכנה קלים מסוג איל" ,"28
ימיים פול-
איום
היוצרים
כלשהו על כוחות
יחסית לז-
שים .כן ניחן הצי בכושר טוב
ימיים.

ריעת מוקשים
כוחות החי"ר
חיילים,
 120לף%

הימיים

כוללים,

כמשוער ,כ-

המאורגנים
במסגרות
על-
דיביזיוניותל  8דיביזיות כאלה אוכנו
ידי כתבים מערביים בקרבת הגבול הקרוב
כ80-
לאיי טייוואן
פורמוזה( ).הן כוללות
כי
איפוא,
ומשערים
לוחמים,
אלה
אלף
מהוים שני שלישים של החי"ר הימי ה-
כושר-ההנחתה
סיני.
הימי של סין מוערך
ביכולת הובלה של  35--25אלף חיילים,
שהם  2דיביזיות חי"ר ימי ,המצוידות בנשק
הו-
קל ובחימוש למשך כשבוע להימה ,או
בלת דיביזיה אחת של חי"ר ימי בסיוע
אלמנטים של

שריון
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וארטילריה.

הצי המלתמתי הסיני נחלק ל 3-שייטות
עיקריות :הצפונית
 שובסיסה העיקריהמזרחית  -שבסיסה העיק-
בצינגטאו ;
בשאנח'אי
 שבסיסהוהדרומית
רי
,

העיקרי בקאנטון .נוסף לכוחותיו העצמיים
מש-
מסתייע הצי גם בעוצבות הימיות של
הציבורי".
מר החופים ,הכפופות ל,,ביטחון
מספינות-מש-
עוצבות אלה בנויות בעיקר
צי הסו-
מר מהירות ,אך שולטות גם על

חר וצי הדיג של סין העממית.
הצי המלחמתי הסי-
חולשתו העיקרית של
יתר הזרועות ,היא פתחום הלו-
ני ,כשל
ובחימוש ,ה-
גיסטי  :מחסור בציוד ,בדלק
למינימום את תכנית האימו-
מצמצמים עד
במיוחד לעי-
שחשיבותה
נים הימיים,
רבה
צובו של כוח ימי.
כושר מוג-
זהו ,אם כן ,צי קטן ביחס ,בעל
למבצעים מחוץ לחוף הסיני ,ויכולת
בל
מפני ציים גדו-
נמוכה יחסית להתגוננות
לים יותר המצויים בזירה  -בעיקר הצי
השביעי של ארה"ב .אמנם ,יש ביכולתו של
תוקפניות

הצי הסיני לערוך בהצלחה גיחות
קצרות-טווח
בתנאי שהללו לא
של-ידי אמצעי הפיקוח וההתראה של הצי
השביעי של ארה"ב.
תתגלינה

סיכום
חולשותיה הבסיסיות של סין העממית -
וכלי-תובלה ,מב-
כלכלה ותעשיה ,אנרגיה
נה טכני והנדסי  -הן
יסוד
תפיסה צבאית
התקפית.
ההכרה
על
בקיומם של גורמים אלה מטופחת תפיסתה
המנהיגות המדינית וה-
האסטרטגית של
תפיסה
צבאית של סין.
דוגלת
ב,,מלחמה
זו
גורמים

עממית",

וזוהי

תפיסה

הגנתית

השוללים

בסיסית.

ככלל ,ניתן איפוא לקבוע ,כי יעודו של
הצבא העממי לשחרור הוא הגנתי .גם בחי-
יכולת התקפית קונ-
נת כושרו מצביעה על
בנציונלית

צנועה

ביותר.
המבצ-

על אף ההתקדמות שחלה ברמתם
עית של החילות הלוחמים ,ובעיקר החילות
היבשתיים בסיוע אוירי ,נותר הצבא הסיני
ניי-
עני מבחינה לוגיסטית ומבחינת כושר
דותו .נוכח יריבים פוטנציאליים  -ארה"ב
או ברה"מ ,ובעתיד הרחוק יותר אף יפן
 יהא על הצבא הסיני להתרכזהקרובות בפיתוח כושר הגנתי משופר,
סוק פחות ביצירת יכולת התקפית קונ-
להביא ב-
בנציונלית .זאת ,כמובן ,בלא
חשבון אזורים שבהם קל יותר
לסין
לפעול,
מנצ'וריה ומרחבי קוריאה הצפונית,
כגון

בשנים
ולע-

בסיסים

שהם
יים לתמוך

לוגיסטיים

בפעילות

חשובים,

העשו-

יבשתית סינית בהיקף

הקילומטרים של
גדול יחסיתי יתר 7,000
הסיני-סובייטי
אינם מקלים ,כלל
קו הגבול
סיניות
התקפיות
אם
וכלל ,על פעולות
בשל צחיחות השטחים ואם עקב הריחוק
ממרכני-האספקה האפשריים.
הצבאי בצ-

הערכתה של פקין לגבי המצב
הסובייטים(
ובדרום
פון נגד)
נגד)
אמריקנים( על רקע חולשתה להכתיב מה-
לכים מדיניים באמצעות לחצים צבאיים של

ה-

ממש ,מובילה אותה ,ללא ספק ,להכרה,
מעצמות-העל
כי המשך היריבות עם שתי
מבודד אותה יותר ויותר ; ואת
ל %רק
בזירה העולמית ,אלא אף במרחבים האסי-
תיים .עם זאת
להגיע להידברות עם

גמרה

סין

העממית

אומר

מעצמות אלה מתוך
עמדת כוח ,ובשל כך פיתחה ,בראש ור'א-
שונה ,כושר צבאי גרעיני מאיים .תוך כדי
הגבול ה-
המשך קיומה של המתיחות על
ב-
סיני-סובייטי,
תשאף סין לתפוס מקום
זירה העולמית ,באמצעות הפשרה מסוימת
ביחסיה עם ארה"ב'
 ורק לאחר מכן,משיוכר

מעמדה כמעצמה
להפשרה ביחסיה עם ברה"מ.

עולמית,

תיגש
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