התמקצעות הצבא
הסיני ותפיסתהאיום
האמר~קנית

למורת רוחה של ארה"בניכר שהמודרניזציה בצבאסין נושאתפרי .אחד המרכיבים המרכזיים של
המודרניזציה הוא הבברת המקצועיותוהרציונליזציה בצבא -מרכיב שקשורבאופן הדוק לרפורמות
הכלכליותולתהליךמיסודהשלטון במדינה.מכיוון שארה"במעוניינת בהמשךיציבותה שלטין,ברור
שיכולתהלבלום אתהמודרניזציה הצבאיתהסינית מוגבלתלמדי.אפיק פעולה שנותר פתוח בעבורה
הואאכיפה נוקשה שלהאמברגו המערבי על העברת נשקוטכנולוגיה צבאיתלסין
יורםשברון
מכניסתושלהנשיאג'ורג'בושהבןלתפקידוהקצין הממשל
האמריקני את עמדתוכלפיסיןבנימוק שהיאמאיימת על

הממסדהביטחוניהסיניובנפתוליהפוליטיקההסינית-אין
ודאותשיימצאובסיןהנסיבותוהכוחותהפוליטייםשיתמכו

במודרניזציהצבאיתבהיקף הנדרש3.

היציבות האזורית ועל האינטרסיםהאמריקניים ,מגדילה
בעקביות את תקציבה הצבאי ועושה מאמצים לרכוש
הסוגיות האלהמובילות לשאלה לאן מועדותפניו של
טכנולוגיה צבאית מתקדמת .מהסיבה
צבאסין .מאחר שלאניתןלהקיף אתכל
הזאת החריף הממשל האמריקני את
היבטי הסוגיה ,תוחם את עצמו המאמר
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הצעדים שהוא נוקט כדי לבלום את העתידית שלצבא הינה הזהלבחינת מעמדווניהולו של צבאסין
מין
התעצמותה שלסין.יסיןטוענת ב'תגובה
במסגרת מערך השלטון .בעוד שרווחת
שהעמדה האמריקנית חסרת בסיס טוביהששנויהבמחלוקת
ההסכמה שהסימביוזה ההדוקה והמטען
ונובעתמאינטרסיםפוליטייםוכלכליים.
בםבתוך ארה"ב
האידיאולוגישאיפיינו בעבר אתיחסי
כדי לתמוך בטענתה היא מציגה תקציב
הצבאעםהדרגהאזרחיפחתומשמעותית,
ביטחון נמוך במונחיםיחסיים ,את נחיתותה הטכנולוגית
ניכר שהצבא נדרש לעבור כברת דרך נוספתביחסיו עם
ואתכוונות השלום שלה 2.אולם הטענות המנוגדות האלה
השלטוןכדילהפוך לצבאמודרניויעיל.כברת הדרך הזאת,
אינן סובבות סביב עוצמתו הנוכחית של צבאסין ,אלא
שבמרכזה השתתתיחסיהדרגיםעלפסים שליעילותושל
תכליתיותך
עוסקותבפוטנציאל התעצמותוהעתידית-סוגיהששנויה
היא שתאפשרלסין לתעל נכונה אתגורמי
במחלוקת גם בתוך ארה"ב .דו"חות של גורמי הערכה
ההתעצמות העתידיים שעליהם מצביעה ארה"ב :זרימה
אמריקנייםשוניםמשקפים הסכמה
גוברת שלהוןוחלחולטכנולוגיהמודרנית.
עלכך שצבאסין" -צבא השחרור
בחינת התקדמותושלצבאסיןבמישוריםשצוינונעשית
העממי" (צש"ע)  -חלש ומפגרב-
תוךראייה היסטורית משווה בשלושה ממדים :התאמת
 30-20שנים לעומת חזית
הדוקטרינה הצבאית לסביבת הביטחון;יחסי הצבא עם
הטכנולוגיה ,אך חלוקים בדעתם
המגזרהאזרחיומידתהחפיפהביןההנהגההצבאיתלהנהגה
בנוגעלמידתהתעצמותוהעתידית.
האזרחית.ניתוחהדברים,ישלסייג,ספקולטיביבחלקובשל
מחד גיסא ,לאור התפתחותה
החשאיות הכבדה שאופפת את צבאסין.
הכלכלית המטאורית סביר להניח
שסיןתצבורהוןוגישהלטכנולוגיות הכוח הצבאיבסיןהקיסרית
נמשךשנים רבותהניחוהחוקרים במערב שתפיסת הכוח
מתקדמות הדרושות למודרניזציה
צבאית משמעותית .מאידך גיסא,
הצבאיבסיןהקיסרית הוכתבהעל-ידיציווייהאידיאולוגיה
בהתחשב בתמורות המהפכניות הקונפוציאנית.על-פי תורתו של קונפוציוס ,שהייתה
בשדה הקרב ,בחולשותיו של
אידיאולוגיית השלטון במשךיותר מ 2,000-שנה ,השלטון

הנאור מושג באמצעות
חינוך ,השכלה והשכנת
הרמוניה,ואילו השימוש
בכוח צבאי מצביע על
כישלון השליט .מכאן
שמעמדםהחברתי-פוליטי
שלהחיילושל הצבאהיה
ככלל נחות 5.גם כאשר
הוכרה חשיבות המלחמה
לשםקיוםהשלטון,הדגיש
הוגה הדעותהסיניהנודע
בתחום המלחמה,סוןדוה
(סון טסו) ,את חשיבות
ההרתעה ואת שאר
מרכיביהמלחמההחורגים
מהפעלת כוח גרידא6.
התוצאה  -על-פי

ההיסטוריוגרפיההסינית
ועל-פימחקריםמערביים
כאחד  -הייתה מתן

עדיפות לדיפלומטיה על
פני הפעלתכוחצבאי .רק
בלית ברירה ננקטה
אסטרטגיה צבאית
הגנתיתשכוונהלשמר את
שליטת הקיסרות על
שטחיה,ולא מעברלכך.
כתוצאה מהתפיסה

הזאת-כךהניחוחוקרים
 סבל הצבא מנחיתותארגונית ופוליטית :הוא

לא היה חלק אינטגרלי

ממבנה השלטון ,מפקדיו

הוכשרו
הבכירים
במערכות אזרחיות,
והתקדמות בשורות
הקצונה לא הבטיחה

קידום חברתי .בשנים

האחרונות זכו ההערכות
האלהלעיון מחודש ,שלאורוטוענים חוקרים שחשיבותו
שלהצבאעומעמהבמכווןמשיקוליםתדמיתיים.חשובמכך,
לטענת מחקרים חדשיםידעה הקיסרותהסינית מלחמות
פנימיותוחיצוניותבתדירות גבוההביותר ,מעמדהקצינים
היהגבוה,ושליטיההתאפיינובהלךחשיבהריאליסטי ,שלא
הפעלתאמצעיםצבאיים7.
הייתהבושוםהסתייגותמפני
האם נובע מכך שתפיסת הכוח הצבאיבסין הקיסרית
הייתהכבכלהמדינות?ודאישלא.על-פיהתמונההמסתמנת,
תפיסת הלוחבסין סבלהממעיןסכיזופרניה ,שבמסגרתה
התקיימה סתירה קבועהבין הציווי המוסרי ותפיסת
ההתנהגותלבין ההתנהגות בפועל.בלי להעמיק יתר על
המידהבסוגיה הזאתניתןלצייןשתי השפעות שהיו לכך
ושהשפעתן נותרה רלוונטית במהלךגלגוליה של המדינה

הסינית .ראשית,בנייתו והפעלתו של הכוח הצבאי נותרו
שנים רבות כבולות בסדאידיאולוגי נוקשה שמנע את
התפתחותו של כוח צבאי מודרניויעיל .שנית ,התפיסה
הקונפוציאנית המעין פציפיסטית נותרה חקוקה בלב
המדינאיםהסיניםומיקדה אותם בממדההגנתיובמלחמות
פנימיות .הםמפגיניםרגישות רבהלכלניסיוןלהחליש את
סין ,אךמגליםעניין מועט,כך נראה ,בהתפשטות צבאית
מעברלתחומי השליטההמסורתיים שלהקיסרות.

הצבא בתקומתמאו טסהטונג

י

נמובתקופההקיסריתגם תחתהנהגתושלמאונבנהוהופעל
הכוח הצבאי בתוך מסגרת אידיאולוגית נוקשה ,שגרמה
לחוסרבהירותולחוסרעקביותבנוגעלמקומוולתפקידושל

הצבאבמכלולהמדיניות.יחדעם זאתניתןלהצביעעלשני
הבדלים עיקריים בין שתי התקופות .ראשית ,את
האידיאולוגיה המעין פציפיסטית של תקופת הקיסרות
תפסההאידיאולוגיההמרקסיסטית-לניניסטית-מאואיסטית
שהציבהבמרכזה את המאבקהתמידי.מאוטעןשכוח הנשק
הואהבסיסלמימושםשלכלהיעדיםוגרסשקיוםצבאסדיר
הואתנאילשחרורסיןמשליטתהמעצמותהזרותוהגורמים
האנטימהפכניים8.יתרעלכן ,הצבאמילא אצלמאותפקידחשוב באינדוקטרינציה הפוליטית של החברה .מכאן נבע
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בפעילות הצבא התבצע באמצעותמנגנון שכללקומיסרים
פוליטיים,מחלקותפוליטיותוועדיםמפלגתייםשפעלובכל
רמותהפיקודתוךכפיפותישירה למפלגה.כל אלה באועל
חשבון זמןאימונים,תקציבי הצטיידות ואחדות הפיקוד,

ובכךפגעובעוצמת הצבא.
סימביוזתההנהגה.הגורםהשלישי שפגעבבניית הכוח
היה הסימביוזהבין הנהגת הצבא להנהגה האזרחית,קרי
העובדה שמפקדי צבאבכירים מילאו תפקידים בצמרת
המפלגה והממשלה.כך,למשל ,ב1956-הי
ובפוליטביורו 17
ההבדלהשני לעומת התקופההקיסרית:
חברים-מתוכםשבעהאנשיצבא.ב1969-
תחת שלטונו של מאו נהנו ההנהגה
היובפוליטביורו 21חברים,ומתוכם 11היו
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ב 1978-סימנה אנשי צבא .הקצינים הבכירים החזיקו
הצבאית והצבאבכללותו ממעמדחברתי
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ושלטוני גבוה .התוצאה הייתה טשטוש
במקביל במשרותמיניסטריאליות ועמדו
את
ו
ת
ל
י
ח
ת
של
תהליך
הגבולשביןתפקודוהצבאישלהצבאלבין
בראשגופי שלטוןאזרחיים.יי בעקבות
תפקודוהפוליטי-אזרחי-דבר שמתבטא ממושך,הדרגתיולארציף מהפכת התרבות (2)1969-1966י הגיעה
בכמהמישורים:
שלהתחזקותהמקצועיות התופעה הזאת לשיא ,כאשר המחוזות
הדוקטרינה הצבאית .דוקטרינת
בסיןעברולשליטתהצבא,והמדינההפכה
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המלחמה העממית ,שהפכה מודל וסמל
נתונהלמעיןשלטוןצבאי.
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למאבקי שחרורלאומי במקומותשונים
כתוצאהמהמבנההזהנפגעוהןהצבא
הצבאיבסין
בעולם ,עוצבה על-ידי מאו במהלך
והן המערכות האזרחיות של המדינה.
הצבא נפגע משום שאינטרסים
מלחמתו הממושכת על השלטון.קווי
היסודהעיקריים של הדוקטרינההיוניהול מלחמת התשה
אידיאולוגיים,פוליטייםואישיים קבעוכיצדייבנהוכיצד
ממושכת תוך השתלטות הדרגתית על שטחים כפריים ,יופעל.כך,למשל,במהפכתהתרבותפעלומפקדיםמקומיים
שימושרבבלוחמתגרילהוהסתייעותבאוכלוסייההכפרית
במנותק מהמרכזובניגודלהנחיותיו תוך הזנחתאימונים
לקבלת אספקהומודיעין,לגיוסחיילים וכיו"ב 9.בתנאים
והצטיידות במשך שנים רבות3.י במקביל נרתמו גופים
האלההיה המשאבהאנושי מקור העוצמההעיקרי,ולפיכך
ותקציביםאזרחיים -למשל הממסדהמדעי-לפרויקטים
הושקעו מאמצים רבים בתעמולה ובחינוךפוליטי של
צבאייםבדרךשפגעהאנושותבאותםגופיםאזרחייםוהניבה
תוצאות מוגבלות בלבד14.
החייליםושלהאוכלוסייההכפרית.
העקרונות האלה התאימו לתנאים ששררובסיןלפני
שהקומוניסטים תפסו את השלטון ב ,1949-אך התנאים מאוריינטציהאידיאולוגיתלאוריינטציה
האלה השתנו.בעוד שצבאסיןהמשיךלהיבנותעל-פימודל מקצועית
המלחמה העממית  -צבא עצום בן מיליוני חיילים
עלייתולשלטוןשלדנגסיאו-פינגב1978-סימנה אתתחילתו
ממושמעיםומסוריםפוליטית,אולםמצוידיםבציודמיושן,
של תהליך ממושך ,הדרגתי ולא רציף של התחזקות
נסמכיםעלתשתיותלוגיסטיקהותקשורתלקויותונדרשים
המקצועיותוהרציונליותבבנייתוובהפעלתושלהכוחהצבאי
בסין.בחינתהמגמותהאלהבמישוריםהשוניםמראה שצבא
להשקיע משאביםרביםבאינדוקטרינציהפוליטית -הרי
בכל הפעמים שבהם נקראלפעולה לאחר  ,1949הוא נאלץ
סיןעוברתמורהמשמעותיתבשלושתהעשוריםהאחרונים.
להתמודדבמלחמותמוגבלות,קצרותברובן,ומחוץ לאדמת
להלןעיקרי התמורות:
סין .התוצאה של הפער הזה הייתה שכל אימת שסין
התאמתהדוקטרינההצבאית.בסוף שנות ה ,70-לאחר
התמודדהעםצבאותהערוכיםלמלחמותמודרניות (מלחמת
כשלושה עשורים שבהם נערכהסין למלחמה כוללת עם
קוריאהבשנים  ,1953-1950מלחמתסין-וייטנאם ב)1979-
מעצמותהעל,שינתהההנהגההסינית אתהערכותיהבנוגע
היא שילמה מחיריקר .מאחרששינוי הדוקטרינה נתפס
למקורותהאיוםתוךעדכונם מעתלעת .המשותףלמקורות
כבגידהאידיאולוגית,ולכן לאהיה בגדר האפשר0,יניסתה
האיום האלה (התקפהסובייטית מוגבלת,איום על הגבול
סין להתמודד עם פיגורה הטכנולוגיעל-ידי פיתוח נשק
הדרומי מצדוייטנאם ומאמצע שנות ה - 90-התערבות
גרעיני ,אך האמצעי הזה נועד רק להרתיעמפני התקפה
אמריקניתמוגבלתבעימותאפשריעםטייוואן)הואשבכולם
כוללת עלסין ,ולכן תרומתוהייתה מוגבלת לתרחישים
מדוברבעימותיםמזויניםמוגבליםולא במלחמהטוטלית.
מסוימיםבלבד.
(חריגלכךהוא התבטאותעכשוויתשלגורםצבאיסיניבכיר
רתימתהצבאלמשימותאזרחיות.ניתןלמנות מספררב
על שימוש אפשרי בנשק לאקונוונציונלי נגד ארה"ב ,אך
של תחומיםאזרחיים ,שבהם הופעל הצבא  -החלמייצור
זוהי התבטאות בודדת החורגת מהקו המוצהר)5.י בד בבד
עצמי של אמצעי המחיהעל-ידיהיחידות הלוחמות וכלה
התחוללהתמורהגםבמדיניותהחוץשלסין .אםעדראשית
בהשתתפותבפרויקטיםאזרחייםובניהולתשתיותאזרחיות
שנות ה 70-חתרהסין להפיץ את המהפכה בעולם,הרי
כבדרךשגרה(הפעלתבתי-חולים ,השתתפותבמפעליבנייה
מראשית שנות ה80-היאמעוניינת בסביבהבין-לאומית
וחקלאות וכדומה).ניהולהמרכיביםהאזרחיים-פוליטיים
יציבה לשם המשךפיתוחההכלכלי6.י

הכנסה כלכלית ובכך להשלים את הכנסותיו .כמה שנים
ההתפתחויות שעברההדוקטרינההצבאית שלסין מאז
לאחר מכן כבר שלט הצבא עלאלפי חברות ועל הכנסות
עלייתו שלדנג תואמות את התמורהבמדיניות החוץ של
סין.בראשיתשנות ה80-נזנחההדוקטרינההצבאיתהסינית בהיקף של עשרותמיליארדידולרים .ההתפתחותהשנייה
הייתה הסבת רוב התשתיות של התעשיות הביטחוניות
שלמלחמהעממיתובמקומהאומצההדוקטרינהשלמלחמה
לייצורמוצריםאזרחיים תוך הכנסת אלמנטים של כלכלת
עממיתבתנאיםמודרניים .לאחר מכן אומצה הדוקטרינה
שוקלאופןניהולן.לתהליכים האלההיוהשלכות קשותעל
שלמלחמהמוגבלת,ובראשיתשנות ה90-אומצהדוקטרינת
המלחמה המוגבלת בתנאי היי-טק ,שמדגישה את שילוב
בניית הכוח הצבאי .נוסף על הנזק שנגרם למשק האזרחי
מכניסת הצבאלעסקים-הטייתמחירים,
הזרועות ,את הארכתיכולותיהשלהזרוע
העלמותמיסים ושחיתות  -גם כשירות
הצבאית ,אתהפיתוח שליכולות ]41ושל
בראשיתשנות ה90-
הצבא ניזוקה .תקציבים צבאיים הופנו
שארמרכיבי המהפכהבענייניםהצבאיים
אומצהדוקטרינת
לאפיקים עסקיים ,הכנסות שיועדו
(414מ)'.יכפישניתןלהיווכח ,התמורות
הדוקטרינריותתואמות אתהגדרתהאיום המלחמה המוגבלתבתנאי להתעצמות צבאית נגנבו ,ונפגמה
המשמעתהצבאית.
הסינית ,את היעדים הלאומייםוכן את
היי-טק
ההתפתחויות בשדה הקרבהמודרני.יחד
תהליך דומה התרחש בתעשיות
הביטחוניות ,שבהן המו"פ והייצור
עםזאתהן תואמותבמידה פחותהיותר
אתיכולותיה של המדינה בשל נחיתותם הטכנולוגית של
הביטחונייםנדחקולשוליים מפאתהרווחהנמוךהגלוםבהם,
ואבטחת האיכות של המוצרים הביטחוניים נפגעה עקב
הצבא ושלהתעשיותהביטחוניותהמקומיות ובשלהקושי
לרכושטכנולוגיותצבאיות ונשק מתקדםבחו"ל.
שימוש בתשתיות צבאיותלייצוראזרחי8.י אםנוסיף לכך
הפרדת הצבא מהמערכת האזרחית .לאור מעורבותו
אתמעורבות הצבאבפעילויותאזרחיות,כגוןמתןסיועבעת
המסורתית של צבאסיןבחיים האזרחיים והאילוצים
אסונותטבעובנייתתשתיות,אזיברורשהמשאביםשנותרו
שהוטלועליובגין הרפורמותהכלכליותהייתה ההתקדמות
לבניית הצבא -הון,זמן,גיבויפוליטיומוטיווציה -הפכו
לבטליםבשישים.
בתחוםהזה קשהביותר .כאשרהוכרזהמדיניותהרפורמות,
קוצצותקציבי הצבא,הצטיידותמקיפה נדחתה למועד לא
השינויבהתנהלותהזאתהתחוללבסוףשנותה 90-תחת
הנחייתהובגיבויה של ההנהגה העליונה,וניתן להמחישו
ידוע ,והתעשיות הביטחוניות נדרשו להצדיק את קיומן
מבחינהכלכלית.הצעדים האלההובילולשתיהתפתחויות.
בכמה דוגמאות .ראשית,ביולי  1998הורה נשיאסין דאז,
הראשונה ,ב 1985-הותרלצבאלנצל אתתשתיותיוליצירת
ג'יאנג דזה-מין ,על ניתוק הצבא מהעסקים .משמעות

ההוראה הייתה פגיעה באינטרסיםאישיים של גורמים
בכירים מאוד בצמרת הצבאוההנהגההאזרחית ,אךלמרות
ביטוינוסף למגמת ההתמקצעות הואשינוי הרכבו של
זאתבוצעה ההוראה ,וכ90%-מעסקי הצבאהועברולידיים
גוף ההנהגההעליון של הצבא  -הוועדהצבאיהמרכזי-
אזרחיות .החברות שנותרובשליטת הצבא משמשותכיום
ב ,2004-שלראשונה זה כמהשנים כולל אזרח אחד בלבד
בחלקןכצינורלהעברתטכנולוגיהממקורותזריםלגופיצבא
(מזכ"ל המפלגהונשיאהמדינה,תוג'ין-טאו),וכןמיוצגים
רלוונטיים9.י שנית ,בראשית העשור תוקנו תקנות שנועדו
בולראשונהכלראשיהזרועותוהמטותבצבא25.ההרכבהזה
להסדיר את הרכש הצבאי באמצעות מכרזיםהנגישים גם
בניגוד להרכבים קודמים שבהם בלטוגורמים המזוהיםלחברות אזרחיות 20.נוסף עלייעול הרכש ועל שיפור
עם הממסדהפוליטיבצבא-מאוזןיותרומצביעעלהדגשת
התנהלותן שלהתעשיותהביטחוניותנועדו התקנות האלה
הממדהמקצועיבניהולו השוטף של הצבא.
גם להסדיר ולמסד אתקשרי העבודהבין הממסד הצבאי
למגזרהאזרחי.שלישית,בשניםהאחרונותמוסדרתהעסקת סיכום
אזרחים בעלי כישורים נדרשים בצבא ובתעשיות
בחינתיחסיהצבאעםהמגזרהאזרחימראה שצבאסיןעולה
הביטחוניות באמצעותחוזים מיוחדים.ת הצעד הזה נועד
עלנתיב שלהתמקצעות,אולםלאברורבאיזומידהובאיזה
להתמודדעםעזיבתכוח אדםאיכותילטובתהשוקהאזרחי.
קצביתמידבכך .מגמותחיוביותשעליהןניתןלהצביעהן
רביעית ,באחרונה עבר חוק שמסדיר את השתתפותו ואת
היחלשות תפקידהאידיאולוגיהבבניית כוחו של צבאסין
תקצובו של הצבא בעבודות הצלה ושיקום משיטפונות22.
והגדרה מציאותיתיותר שלמשימותיו; התמקדות גוברת
הדבר מצביע על הכרה בכך שפעילות אזרחית  -ואפילו
בתכלית הצבאית ,תוך הגברתהרציונליזציהביחסי הצבא
מדוברבסיועבעתאסון-חורגת מתחוםפעילותוהטבעית
עםהמגזרהאזרחי והפקתתועלת רבה מבעבר מהתקדמות
שלצבאסין,וכיישלקבועכלליםומדדיםלשימוששייעשה
הרפורמותהכלכליות;התייחסותרבהיותרלממדהמקצועי
בכוחותיובמקריםכאלה.
בעתאיושגופיההנהגה.
הדוגמאות האלהאינןמצביעותעדייןעל תמורה מלאה
עם זאתיטלהביאבחשבון שהעמקתהתהליכים האלה
ביחסי הצבא עם המגזר האזרחי ,שכ מימושן מחייב מחייבת השקעתהוןעצומהומחויבותפוליטיתמלאה-שני
גורמיםשקיומםאינומובטח.בניגודלמגזר
הירתמות מלאה של הדרג הפוליטי
והשקעתהוןגדולה .עם זאתניתןללמוד מאחר שארה"באינהיכולה האזרחי ,שנהנה מעדיפות ברורהביישום
מהן שהנהגת סין מבינה את אופיה להתערבבתהליכי הנהגה הרפורמות ,לרפורמה הצבאית ניתנה
ה מלכתחילה  -במוצהר  -עדיפות נמוכה.
הייחוד
י
ד
י
ב
יםשל הפעילות הצבאית לעומת פנימיים,כלשנותר
המגזרי האזרחיים ,את מהות הקשר
האילוציםהעצומים המוטלים עלתקציב
א
ו
ה
ט
א
ה
ל
ת
ו
ט
נ
ל
את
הרצויבין הצבא למגזרים האלה ואת
המדינה אינם צפויים להיחלש בשנים
ה
י
ג
ו
ל
ו
נ
כ
ט
ה
ל
ו
ח
ל
ח
הצבאית
תרומתם של כלים רציונליים לייעול
הקרובות,ולכן קשהלהניח שיחולשינוי
ממדינות המערבאל
המערכת הצבאית .גם אם הכלים
מהותיבסדרהעדיפויותהלאומי.הישענות
הנוכחיים לאיניבו בסופו של דבר את המעצמהשבדרךולצאת המפלגההקומוניסטיתעל הצבאלשימור
הפירות המבוקשים,הרי עצם ההתנסות במסע הסברהתקיףננד שלטונה מקשה גם היא על יישום
תכניס את המערכתהצבאיתלתהליך של
הרפורמות ,שכן מתחייבת ממנה
"
י
נ
י
ס
ה
ם
ו
י
א
ה
"
לימודושלשיפור.
אינדוקטרינציהפוליטיתבלתיפוסקת של
יחסי הדרג הצבאי והדרגהמדיני.
הקצונה ושל החיילים .המשך אחיזת
מחקרים העוסקיםביחסי צבא-הנהגהבסיןמצביעים על
המערכת הפוליטיתבמנגנון הצבאי תקשה עלהתייעלותו
מגמהקיימת של התמקצעות ,שבמסגרתה קטנה מעורבות
באופן שהתרחשבמגזרהאזרחי.
הצבא בתחומיםהחורגיםמביטחוןלאומיוממדיניות חוץ,
למגמות המנוגדות האלהיש שתי תוצאות בולטות.
ואילוהדרגהאזרחי מתרחק מתחומיםצבאיים-מקצועיים.
הראשונה היא התקדמות "מזגזגת" ביישום הרפורמות
הדבר נובע מהרקע הטכנוקרטי שלמנהיגיסיןבני דור
הצבאיות (בדומה לאופן התקדמותן של הרפורמות
ההנהגה השלישי והרביעי (ג'יאנג דזה-מין ותו ג'ין-טאו,
האזרחיות) ובקצבאיטי,יחסית ,בשל מצוקת תקציבים.
יורשיו של דנג סיאו-פינג) ,מהמיסוד הגובר ומהיחלשות
התוצאההשנייה היאפיגורבין ההתקדמות בפועללבין
האידיאולוגיהבמדינה23.גםבמישורהזה ההתקדמותאינה
ההצהרותהרשמיות.בעודשההצהרותהרשמיותוהרשמיות
רציפה ,אךניכר שמתבססת הפרדה מקצועיתביןהדרגים.
למחצה מדברותעלאימוץשיטותוכלים מתקדמים26,הרי
ביטוימוחשילכךהואייצוגוהפוחתשלהצבאבגופיהשלטון
סבירלהניחשיחלוףעודזמןרבעד שאלהייושמובמלואם.
העליוניםבסין.בהשוואהלתקופתמאו ,שבהנהנה,כאמור,
יחדעםזאתאיןכלספק שצבאסיןעברדרךארוכהמראשית
הצבאמייצוגנכבדבפוליטביורו,הרי החלמסוףשנות ה80-
שנות ה ,80-והואצפוי להמשיך להתקדם כל עוד תימשך
ירד משמעותית מספרם שלנציגי הצבא בגוף הזה עד
מדיניות הרפורמות,וסין תשמור על יציבותה .בלימת
המודרניזציההצבאיתתתבעמחירפוליטיכבדביותר,שספק
שהתקבעעלשנייםבלבד.בוועדה המתמדתשלהפוליטביורו
לב הנהגת המפלגה-אין מאז  1997שוםנציג של הצבא.אםיימצאבהנהגההנוכחיתמנהיגשיהיהמוכןלשלמו.
אומנםניתן להתווכח מהי משמעות הדבר מבחינת כוחו
ההתקדמות הזאת ,המלווה בהצהרותסיניות תואמות
הפוליטי של הצבא ,אך הדבר מלמדבבירורעל התרחקות
ובהגדלתתקציביםצבאיים,היא שמדרבנת את ממשלבוש
הצבאמניהולהיבטיההאזרחיים שלהמדינה24.
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 מאחר שארה"ב.לפעול בנחישות נגד התעצמותה שלסין
אינהמסוגלתלהקטין אתההוןשיעמודלטובתהמודרניזציה
 המשמעות של נקיטת צעדיםבכיוון הזה היא- הצבאית
 ומאחרשאינהיכולה להתערב-חבלה בצמיחתה שלסין
כלשנותרבידיההואלנסות להאט,בתהליכיהנהגהפנימיים
את חלחול הטכנולוגיה הצבאית ממדינות המערב אל
המעצמה שבדרך ולצאת במסע הסברהתקיף נגד "האיום

."הסיני

הערות

ך. Shanker 8 טח0. Sanger, "Rumsfeld Issues 8 Sharp .ד
Rebuke 10 )חוהכ8  חסArms", The New York Times,
"האירופיםנכנעוללחץהאמריקני; לאיסירו,;רןדגוני4.5.2005
24.3.2005 ,גלובס,"את האמברגועלמכירות נשקלסין
"Analysisofthe Upcoming AmericanAnnual .2
סחוסZ
Repioort חסtheM
P
oftheכלקק, 2005", Jiefangjun
880
15.6.2005,
http://
[PLA Daily],
6סח1ן8ה.חןהס8ןוד1.ם0חו.0ח/5"62/ח6קע8-0ה8חח615/2005-05/
15/0חס16ח1 229385.ה1חו

RAND תחזיתבנוגע להתעצמותצבאית משמעותיתפירסםמנון
)ן.Crane 61 81., Modernizing China's Military::ראו.2005-ב

.3

)חטחסקקכutles 8 טחConstrairח13 יSanta Monica, RAND,,
.2003-תחזית מתונהיותר פירסמה המועצהליחסי חוץ ב.2005
Harold 8 חיעסן61 81., Chinese Military Power: 8 ח:ראו
Independent 785"Force Report, New York,
Council
 חסForeign Relations, 2003, http://www.cfr.org/pdf/

ויד

China_T~pdf
.יעילותותכליתיותהןשנימרכיביםמרכזיים בהצלחה שלארגונים
יעילות בהקשרהזהמוגדרתכ"כושרלהפיקתוצאהמרביתבהשקעה
 ותכליתיות מוגדרת כ"השגת תוצאה רצויה באמצעות,"מזערית
, יצחק סמואל: ראו."פעילות תכליתית המכוונת למטרה הזאת
אוניברסיטתחיפה,אביב-תל,תהליכים,מבנים,מאפיינים:ארגונים
 מונחחלופי ששימש לתיאור.264-26 עמ' ד,7996 ,וזמורה ביתן
.התהליכים האלה בהקשרשלהצבאהסיניהואמקצועיותתאגידית
David Shambaugh, Modernizing China's Military, :ראו

.4

Calitrnia, CaliforniaUniversityק1655, 2002, ק. 55
Michael Swaine 8 טחAshley 7611,3, Interpreting China's .5
)טחביוStrategy, Santa Monica, RAND, 2000, ק. 45
ח81 הקSawyer, The Military Classics 01 Ancient China, .6
~ אשרלאיותהעבריBolllder,Westview Press, 1993, ק. 154
 ההבדלבין הגרסאות המופיעות במאמר נובע,של שם ההוגה
משימושבתעתיקיםשונים להמרתצלילי השפההסיניתלאותיות
Sun פיהתעתיקהמקובלכיוםבסיןובמערבישלכתוב-על.לשיניות
. המתורגםבעבריתלמון דזה,
2י
Swaine 7411,3,China's )3י8 טחStrategy, ch. 3; Alastair .7
ט0חה510ח, CulturalRealism: StrategicCulture8) טח3ו8טח
חןChineseHistory,Princeton,PrincetonUniversity
S
Press, 1995
Mao,Tse-1סחט, "Problems,01:War;8טחStrategy",חןSelected .8
MilitaryWritingsofMao Tse-1שעה"ק] סחט,Peking, Foreign
Languages Press, 1955, קק. 274-275
Mao Tse-סחטן, ") חכProtracted War", חןSMW, קק. 187- .9
257; Mao Tse-1סחט, "Problems 0
,War 8"חStrategy", קק.
259-285
 ניסיונות מודרניזציהושינוי דוקטרינההובילו להדחתם של שר.סד
.1965-ג ב
צ'ינ-ושלהרמטכ"ללואורוי1959-חואיב-הביטחוןפנגדה
Ro
aderickM
,:China: 1"6]ן85 .וו
)6ט.(,ThePolitics0
01 Mao 8 "חDeng, Cambridge, Cambridge University

"

