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הרפוב-שללגבולותיהמחוץגדולותפיות
ה-50בשנותלראשונה:העממיתליקה

בגבולה1962בשנתמכןולאחרבקוריאה,
לפ-נועדההסינילצבאהודו.שלהצפוני

להגשמתרבתיהתקפיתמערכהעודחות
המע--הקומוניסטיתסיןשלדרישותיה

פורמוזה)(טייוואןאיישללשחרורםרכה
ואולם,שק.קייצ'אנגשלכוחותיומידי

נמצאצודבללפחותnNDplb,וומשימה
בזירה.ארה"בשלהשביעיהצי
העממיתסיןחוקתמייעדתזאת,אףעל

מוג-הגנתיתפקידשלההמזויניםלכוחות

המהפכהשלהישגיהעלנמירה~,-דר
עצמ-עלבטחונה,עלו,,הגנההעממית"

שלהטריטוריאליתשלמותהועלאותה
הבט-תורתולעקרונותבהתאםהמדינה".

עלמוטלותטסה-טונג,מאושלחונית
משימותשתיהסיניהקומוניסטיהצבא

לשלטוןמכשירלשמש":נוספותעיקריות
ואמנם,;משקי"לייצורו,,אמצעיהעממי"
נישאהשלטון"כימאושלבחורתוהסממה

ועי-כללמקריתאינההרובים"כידוניעל

מכ-תפקידלצבא'גודעהיווסדומאז:קר
הסינית.הקומוניסטיתבתנועהריע
הקומוניסטיהצבאהרשמיות,תולדותיולפי

שהתחוללהההתמרדותפריהואהסיני
נאנשאנגבחבלהמזויניםהכוחותבקרב
יאהשלהמורדיםכוחותיהם1927.בשנת
1927באוגוסטב-1יסדולונגהוושלטינק
הובילאשרסין,שלהאדום"הצבא"את
והביאלניצחון,הקומוניסטיתהמהפכהאת
בפקיןלשלטוןהקומוניסטיתהתנועהאת

העמ-ל,,צבאשמוהוסבמאז1949.בשנת
מאונהגהמהפכהבתקופתלשחרור".מי

ה-המאבקצורת"כילהכריז,טסה-טונג
הארגוןצורת"וכיהמלחמה",היאעיקרית

הצבאית".ההירארכיההיאהעיקרית
הסי-הקומוניסטיתוהמפלגההסיניהצבא
יחדוקשוריםבזו,זהאיפואממוזגיםנית

העמ-בסיןהקומוניסטיהשלטוןבניצחון
כולה.מית

הסיני,הקומוניסטיהצבאשלההיסטוריה
חשו-אירועיםגדושהארוכה,שאינההגם
העממיהצבא"אופיאתעיצבואשרבים,

לחלקניתןהנוכחית.במתכונתולשחרור"
תקופותלשלושהצבאשלהתפתחותואת

:עיקריות
זוהי-הפרטיזניםצבא:1950-שז19

הקו-הבסיסיםתקופתהמהפכה;תקופת
הגדו-הצעדה"ןיס1;בדרוםמוניסטיים

ולבסוף8;הסינית-יפניתהמלחמה2;לה"
סיןכיבוש-הסינית"השחרורלמלחמת,

במשךפורמוזה).(טייוואןלאייפרטכולה,
הסיניהקומוניסטיהצבאהיהזותקופה

מיסודותהורכבהואהמהפכני,המכשיר
חדורהנהשוויוני,בסיסעלדמוקרטיים,
הפ-העםעלמבוססמהפכניים,אידיאלים

צן

ן,1

פפפפאפהתשפפפן

ע,5



העמ-ההערכהומנאן;אתוומזוההשוט
וה-הנובחי,הצבאילממסדהגדולהמית

השכ-בקרבהצבאמפקדיזוכיםלהיוקרה

העממיות.בות
מק-לצבאפרטיזניםמצבא:1957-1950

קוריאה,מלחמתתקופתזוהיתה-צועי
ליוקרהלשחרור"העממיהצבא"זכהשבה

פיעלהמודרניזציהתקופתבין-לאומית;
צבאותוהיקויהסובייטית,הדוקטרינה

ובסמליםחיצונייםבסימניםבעיקרזרים,
שבההתקופהגםזוהיתההירארכיים.

האחריותעיקראתהאזרחיתהרשותנטלה
-הציבוריוהמנהלהמדינהעניינילניהול
ודעיכתההתברגנות""תהליךהחלובכך

הקואומינ-עלשקקייצ'אנגהשתלטותעם1.
הקומרלביןבינוהבריתהופרהב-1927,טאנג

מרוכ-שהיוהקומוניסטיות,היחידותניסטים.
יחסיתחלשותהיווצ'ו-טה,סאוסביבזות

לממשלהנראוולאואיכותית,מספריתמבחינה
תדוקנמ-De~סכנה.כמקורבנאנקיןהמרכזית

ניתןבאשרטתעצם,האדום"הצבא"החלוו
ה-שיטותלבחינתלהתארגננת,מרווח~ומןלו

מבחוץ.בעזרהצורךללאולהתגבשות,פעולה
החלמוגבלים,באזוריםשלמוןתפיסתכדיתוך

שהדהפשוט,העםעםמתמזגהאדום"הצבא"
סוב-(מועצתימשטרומקיםלחלוטין,עמודהה
מרהקמתשלהלטיתבדרךקומוניסטי.ייטי)
מוז-אשרמוגבליםבאזוריםסובייטים)(עצות
חבלכלעלהסיניהאדום"הצבא"השתלטגו,

בשנתשהוכרזסין),בדרום-מזרח(קיאנג-סי
סאושלבראשותומועצתיתכרפובליקה1931

חלקוהקיףהתרחב,השליטהתחוםטסה-טונג.
אוכלוסיהבעליוהופה,הודאןפוקיין,ממחוזות

הקומו-שלשלטונםבשטחינפש.מיליון30בת

הקצונה.בקרבבעיקרהמהפכניים,הערכים
הסינייםאנשי-הרוחבפיקרויהזותקופה
והעם".הצבאביןהגירושיןתקופת"בשם

הגרועהזווהיהיהלמקצרני,הפךהצבא"
המנ-אחדאמרהרעיוניות",שבתפניותיו

בןצבאכילטענה,בתגובההסינייםהיגים
אף-מטוסיםכו-2,000אישמיליון2
הביס-כבדותאבידותלונגרמוכי

בעו-ביותרהחזקההמעצמהאתבקוריאה

ארה"ב.:לם
והעוצ-הפוליטיהצבא:ימינועףמ-1957

ניגו-ניכריםוובתקופה-המודרניתמה
על-המתאפייניםהסיני,הצבאבתוךדים
אתהכוללהאחד,:עיקרייםזרמיםשניידי

וחול-האחוזות,מבעליהחרמותהוחרמוניסטים
יבהרבההופחתוהמסים,הדלהלאיכרותקו

חוגי-לימודואורגנוחקלאית,הדרכהניתנה
באזוריםגםהמהפכניים.הרעיונותהוסברובהם

מועצתיים-שלטונותהוקמוסיןשלאחרים
והביעויותר,זעוםבהיקףכיאףקומוניסטיים,

מאו.שללמשטרונאמנות

לשאנח'אי,היפניהצבאפלש1932בינואר2.
שלנוספיםנתחיםבכיבושוהחלעליה,השתלם
המרהרפובליקההכריזהבחודשבוהמדינה.
בעיקרוזאת-יפןעלמלחמההסיניתעצתית

ה-הלאומיתבמלחמהטקומהאתלהדגישכדי
ואשם,כולה.בסיןאוהדיהחתולגבשחדשה,
הקומוניסטיותהיחידותעמדותקופהבאותה
הקואו-כוחותמצדוגוברהולךצבאיבלחץ

סיועשקיבלושק,קייצ'אנגשלמינסאנג
אור-1934עדמ-1931המערב.ממעצמותגובר
הקומוניססים,נגדהשמד"מסעות"חמישהגנו

וגדלים,הולכיםסדיריםכוחותפעםמדישכללו

לטכנוקרטיהטה~המקצועית,הקצונה
פרו-סובייטי,והואאפוליטיתאומקצועית

מודר-צבאיתלהתעצמותהואשואףשכן
כו~האחרהזרם;סובייטיתבמתכונתנית
הפו-נאמניהשמאלנים,המאואיסטיםאת

בעליונותוהדוגליםהצבא,שלליטיזציה
שלובעליונותההטכניקה,עלהאדםשל

שלתורתו(הרוחנית"האטומיתהפצצה"
יצויןהחומרית.האטומיתהפצצהעלמאו)
לזה,זהמנוגדיםהיוהזרמיםששניהגםכי

מאבקםכדיתוךזהבצדזהלחיותידעו
ה,,פוליטי-רעיו-שהזרםאףעלהמתמשך.

בעמדת-נמצאפיאו,ליןשלבראשותוני",

הזרםלטובתרביםויתוריםגעשונוה,
שנמשכוחילוקי-דעותלאחרה,למקצועי".

היריבות,למעשהטושטשה1959,עד
)1959-הסיני-הודיהסכסוךמןכתוצאה
השטחלפנימעלשוביצאהאך1964(,
בענייניהצבאהתערבותלאחריו.מייד

המהפכה"בתקופתבמיוחדבלטההמדינה
ובעקבותיה.התרבותית"

הצבאשלהמדיני-חברתיתפקידו
התרבו-התהפכהפרוץלפניןגיכאמור,

וחשובפעילתפקידהסינילצבאנודעתית
המדינה,שלוהפוליטייםהחברתייםבחייה
משב-משנתגלופעילבאורחהתערבוהוא
שלבמימושהוהשתתףבסין,פנימייםרים

סינקיאנגבמחוזותה,,סיגיזציה"מדיניות
בעקבו-במיוחדגברכוחוואולם,וטיבט.

היההצבאהתרבותית".המהפכה"שלתיה
נפגעשלאהיחידוהמאורגןהחזקהגוף

האנרכיסטיתההתמרדותשלמהתפרצותה
ב-נשארהואנשיוומדיבתה,העממיתבסין

בר-היושלא(ובאויריהבארטילריהמצוידים
החמישי"ה"מסעכיעדהקומוניסטים),שות
ב-200שנסתייעולאומנים,לוחמיםכמיליוןכלל

אטיתהיתהההתקדמותדרךזרים.מטוסים
מ-הקומוניסטייםהמהוזותעלוסגרהוהיקפית,

אםכיבכפרים,השתכןלאכוח-המשלוחסביב.
חדשהכברת-ארץבכלומחסומיםביצוריםבנה

שלהתקדמותושסחבכלידיו.עלשנכבשה
ה-"ואוכלוסייתם.כפריםכלילהושמדוהכוח
לוחמיםאלףכ-180אזמנההאדום"צבא

היוברשותםאךפרטיזנים,אלףכו-200סדירים
ה-האזוריםעלהמצורבלבד.רוביםאלף100

עלהוחלם1934ובראשיתוגבר,הלךאדומים
מחוזהיההסופישיעדההגדולה",הצעדה"

מונגוליהגבוללידסין,בצפוןשאנסי-קאנסו
בכל"ם.שלהשפעהאיזורשהואהחיצונית,

נהרגושבהםחודשים,כ-4בןכיתורלאהל
הכיתורנפרזהאדום",הצבא"מהייליאלף80

הכוחשלהגדולה"ו"הצעדההונאן,באיזור
אלהחלה.איש,אלף100שמנההקומוניססי,

25"1971יולי216,מערכות"



אזרחייםולמחוזותעבה)בקו(צבאייםלפיקודיםסיןחלוקת

והטי-הביקורתלמסגרתמחוץכלל,דרך
סיןשלבחייהקשוחשנתייםבאותןהורים

הו-זותקופהמאורעותו-1966.1967-
מסגרות-בכלכמעטריקהללאחריהםתירו

והכלכלית-המנהליתהתשתיתשלהיסוד
הםהצבאאנשיהעממית.סיןשלפוליסית
לאר-כדימסגרות,לאותןבמהירותשחדרו

האפשריתבמהירותולהחזירמהדש,גנן

העממיהצבאהמדינה.לרחביהסדראת
נוצרכאשרבכוהלהשתמשאףהיססלא

הבכיריםמפקדיותפסוכךבכך.הצורך

הקומו-השלטוןשלעמדות-המפתהאת
כולה.בסיןניסטי

אתלבדולנהלהצבאחפץלאכמנהגו,
עםלשילובפעלכךומשוםהמדינה,
פעלכךוהעממיים.הפוליטייםהכוחות
בינוהמשולשות"ה,,בריתותשלליצירתן

עדייןשנמצאההמפלגתיתהמנהיגותלבין
נציגילביןובינו;מחד-גיסא-כשרה""

יהסטודנ-האיכריםהפועלים,-העם
הצבאלמפקדיגיסא.מאידך-טים

העממיותהשכבותעללפקחניתןהעממי

ביקורתיערות,באמצעותעליהןולהשמיע
עלסמכויות-פיקוחלהןשניתנוצבאיות",
החברתית-חינוכיתהתשתיתשלמסגרותיה
המערכתעלהוטלכןוהנחייתה.במדינה

להפעילוהעל-יסודיתהיסודיתהחינוכית
ואידיאו-'טרום-צבאילחינוךתכנית-חובה

אנשיבידיהופקדהזושלוהגשמתהלוגי,
המהת-"בעקבותכן,עליתרהעממי.הצבא

צב-הטיבות-עבודההוקמוהתרבותית"כה
תעש-ועוצבותחקלאיותעוצבות-איות

המשקעללפיקוחיחידותוכן-ייתיות

אתםנשאוהםוטף.נשיםאזרחים,נלווהכוח
רבים,בתי-דפוסוכןתחמושתלייצורמפעלים

שלרוח-לחימתוואתכוחותיואתלחזקכדי
למעלהתוךונידלדלו.שהלכוהאדום",הצבא"
הצע-"לוחמים.אלףכ-20לשאגסיהגיעומשנה
קרבנותכמיליוןבנתיבההותירההגדולה"דה

היתהדברשלבסופואךהרדיפה,בקרבות
הקומוניסטי,הצבאשלמסע-ניצחוןבבחינת
גדולותשכבותלורכשעברבומקוםשבכל
אורךהאוכלוסיה.בקרב.ותומכיםאוהדיםשל

גדושיקילומסריםאלפים10עלעלההמסלול
מכוסיםרכסי-הריםשלמעברםכוללקרבות,
שהקומוניס-בכך,היההגדולההישגשלגים.

ומאותערים)62כולוהמסלולאתכבשוטים
תוש-מיליח200בתאוכלוסיהובהםכפרים,
אדמותהחרימועבדים,שיהרהוכשגשגםבים).

המהפ-הרעיונותאתוהפיצולאיכרים,וחילקון
להםחיכתהלשאנסישהגיעולאחרגםכניים.
מרחביהאתולכבושלחזור-קשהמלאכה

סין.של

גשר"על-ידתקריתבוימה1937ביולי3.
ה-והצבאמפקין,קילומטרים60מרקרפולו",

פתחגדולות,תגבורותעםשםשחנהיפני,
נפתחהזובתקריתסינים.חייליםעלבאש

עדשנמשכההסינית-יפנית,המלחמהרשמית
עליוההסכםאתשהפהשק,קייצ'אנג1945.
ובוהקוטוניסטים,על-ידינשבהכאשדחתם
לאומיתולאחדותלשביתת-נשקלהסכיםנאלץ
הרופפתהבריתאתוקייםהנר-היפניםנגד
הקומריביפנים.להלוםכדיהקומוניסטים,עם

בוגדניותמכותאהדותפעמיםספגוניסטים
היתהבהןשהגדולההקואומינטאנג,שלמצדו
קומוניסטימחנהוהושמדמשכותר1940,בשנת
האדום".הצבא"מחייליאלפים10ובומובחר,

לשאתהאדום"הצבא"המשיךאף-על-פי-כן
תוךהיפנים,נגדהמלחמהשלניכרתבמעמסה
עוצמתו.אתהגדילואףעצמאותו,עלשמירה



המששןב:בב=::=:=]----הממעשה-ראש----מתצנאומה)
חיט9.?תמוקהן"עי'".

שטשד""ישהש"-4-ו-----------------------ממישם

*ך-4-
ןגגןר9מהמטהראש

?בגרעיני
?

41מקרא
מעשיתיאוםג=ב====
---------

עוזרים9ודפיק
ארטילרימקצועיפיקוד""""-.-'

ןןןן
-

ןןן
-

ן
ארגתהדרכהמודיעיןמבצעים

n1~lVIDI
פזיש~מ

ן

מנקכהייןידמואספקה

מרחבייםמיליציהחי"ר

ן..........

]י"טחייןעם"י"'ש~מנ%"זיגזג"ץא'ברןיומ""ןקקהיף,,י
ם,יש61

ןן

נוהרת

ן1ן

ג,מ]
י

עף(]והתש
ן

הממוניםוהגופיםהסיניהצבאמבנה

יס1צבאעלאחדיםנתונים
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משנתלבסוף,והכספים.הסחרמהזוריועל
גוףגםהעממיבצבאנוסדואילך,1969
שתפ-והבניה",הייצורחיל"הקרויעליון
והתעשייתי.המשקיהפיתוחאתלקדםקידו
הכוחותכלעללמעשה,הולש,זהחיל

בפי-התרבותית",המהפכה"למעןשהוקמו

המשמרות;,ושנקראוהצבא,שלקוחו
מכן,'לאחרשולבו,אלהכוחותהאדומים".

בחילמשולביםכןהצבא.שלבמסגרותיו

ובתי-הספרהשונותהמכללותבוגריזה
לימודיהםבתוםהמגויסיםהמקצועיים,

-פעילצבאישירותשלארוכותלתקופות
אזרחיות-משקיות.במשימות

הצבאשלהפוליטיכומך
להלכהנתוןהעממית,סיןחוקתפיעל

נשיאשללפיקודולעם",ה,,שייךהצבא,
המזויניםהכוחותעלמפקדאשרהמדינה

ואחראיהלאומית",ההגנהמועצת"ועל
הכללי,והגיוסהחירוםחוקילהפעלת
עדהמבצעים,ולניהולמלחמהלהכרזת

הגנרלדרגותאתשהעניקהוא1965שנת
שבוטלודרגות-הצבאלמפקדיוהמרשל

1966.מאזסיןבצבאכליל
בחוקה.האמורמןשונההמציאותאולם

מידהנודעתלואשרהיחידהפוליטיהגוף

בצבא,הנעשהעלוהשפעהסמכותשלרבה
הקומו-המפלגהשלהמרכזיהוועדהוא

שנידיוק,ליתראו,-הסיניתניסטית
צב-לענייניםהוועדה:שלוגופי-משנה

בטחו-לתעשיההפוליטיתוהמחלקהאיים,
הוועדהגםמסונפתהמרכזילוועדנית.

המשמשתלאומית,להגנההטכניתהמדעית
מוסדותלביןהמפלגהביןכמתווכתגם

הממשלה.שלהבטחוניתהתעשיה
המר-הוועדשלצבאייםלענייניםהוועדה

ממפקדןמחציתהמורכבתהמפלגהשלכזי
המשמ-גיל,מטעמישפרשולשעבר,צבא
טסה-מאו-הוועדהליו"רכסגניםשים

הפעי-מפקדיוהםהאחרתומהציתהטונג,
מעיןמשמשתזוועדההצבא.שללים

עלגםהמפקחתעליונה,צבאיתמועצה
באורחמתאמתהיאהאזרחית.המנהיגות

הממ-ראשעםהמדיניותקוויאתמעשי

בווע-רבהליוקרההזוכהלאי,אןצ'ושלה

בשלהצבאמפקדיעל-ידיונערץדה,
פעולותיהעלה,,ריאליסטית"..מדיניותו

לאו-להגנההמדעית-הטכניתהוועדהשל
העובדהמלבדפרטים,ידועיםאיןמית

הואנשנאהוכי1966,בשנתהוקמהשהיא
הוועדהצ'ן.יונגניהלשעברהמרשל
מדע,אנשיממספרכנראה,מורנבת,עצמה

הבריאחדים,וממדינאיםצבא,אנשירובם
הקומוניסטיתהמפלגהשלהמרכזיהוועד

הסינית.

העלירניב!המרעדותמבנה

וארגונםהצבאשל
לעניי-לוועדההמקבילהממלכתיהמוסד

המו-"הואהמפלגהמרכזשלצבאייםנים

מ-100המורכבתלאומית",להגנהעצה

המועצה"על-ידינבחריםאלהחברים.
סמכויות.הנטולההאומה",שלהעממית
מטיהורינפגעוזומועצהחברימרבית

התרבותית".המהפכה"

פיעלמבצע,גוףאלאאינוההגנהמשרד
לענ-הוועדהעל-ידילוהניתנותההנהיות

באמצ-המפלגה,מרכזשלצבאייםיינים

גםשהואפיאו,ליןההגנהשרשלעותו
צבאיים.לענייניםהוועדהיו"רסגן

וחולשמאוחד,הואהצבאשלהכלליהמטה
המטהראשוהחילות.הזרועותכלעל

שנתמנהצ'נג,יונגהואנגהואהכללי
עוזרים,ל'-9נוסף1968.בשנתלתפקידו

בהםשהבכיריםאחדים,בקציניםהואנעזר
ראשהמודיעין,ראשהמבצעים,ראשהם

ואפסנ-כוח-אדם(הארגוןוראשההדרכה

ה-(הכלליבמטהקיימותלאלה,נוסףאות).

ואספקה,חימושפוליטית,השונות:מנהלות
והמיליצ-החי"רליחידותאין(כלליופיקוח

כךומשוםמשלהן,מקצועיתמפקדהיה
המב-לראשישירותאלהחילותכפופים

וחי-הצבאזרועותהכללי).במטהצעים

:הםהסיני,המטכ"ל'חולששעליהםלותיו,

אויריהיחידותהכוללהמלחמתי,הציא.

נחתים);(ימיותיחידות-רגליםוכןהצישל

אתגםהכולליםהאויריים,הכוחותב.

והמוצ-המוטסותהיחידותואתנ"מההגנה

;נחות
;המאוגדיםהארטילרייםהכוהותג.
;המרחבייםהארטילרייםהכוחותד.
;השריוןכוחותה.
;ההגרסה,חילו.
והרכבת;מסילות-הברזליחידותז.
;הקשרחילח.
והבניה.הייצורחילט.

ה,,פולי-הקציניםשיטתכייצוין,כאן

הונ--טיים-רעיוניים"-ה,,פוליטרוקים"

ברה"מ,צבאבהדרכתהסיניבצבאהגה

בברה"מהנהוגההמתכונתפיועל

בברה"מ,כמושלאואולם,עצמה.

מעורבהאזרחים,בידיהשלטוןנתוןבה
החברתיים,בחייםכאמור,הסיני,הצבא

ומשוםהמדינה,שלוהפוליטייםהכלכליים

במט-פוליטיתמחלקהכילתאר,קשהכך

האזר-מההנהגההנחיותיהאתתקבלכ"ל

1967,עדהפוליטיתהמחלקהראשחית.
ה,,מקצועיים"פלגמראשיהיההואה,הסיו

בהתקר-דגלהואלשחרור.העממיבצבא

אתיתנגדדברלברה"מ,ממששלבות
ה,,פוליטיים-ועיו-הקציניםשלתפיסתם

לת-המתנגדים-פיאוליןאנשי-ניים"

שלכוחוכיאףבברה"מ.כלשהילות
השע-היתהעלולהרב,היהלאהואההסיו

פלגישניביןחמורמשברליצורייתו

פרוץלאחרנוצרהלסלקוההזדמנותהצבא.
מיו-גוףשהקימההתרבותית",ממהפכה"

ורעייתצ'אןהסיאנגשלבראשותםחד,

בפוליט-לטיפולצ'ינג,צ'יאנגהגברתמאו,

הצבאראנשיפיאוליןהצבאיים.רוקים
שעירים"למצואזהגוףעודדולוהנאמנים
הצבא.שלהפוליטיתבמחלקהלעזאזל"

ובעקבותיההואה,הסיוקבוצתחוסלהכך

המהפכה"על-ידישהוקםהגוףהשפעתגם
לענייניםהוועדהמנחהמאזהתרבותית".

אתהמפלגהשלהמרכזיהוועדשלצבאיים
בשנתהצבא.שלהאידיאולוגיתהפעילות

פוליטיתמהלקהזוועדההקימה1969
בלבד.ביצועסמכויותלהאשרבמטכ;'ל,
פר-(מקצועייםלענפיםמחולקתזומחלקה

וכדומה),פיקוחתעמולה,חינוך,סומים,
וכפו-הצבאיחידותבכלמשולביםונציגיה

ישירות.להפים

המרחבייםהפיקודים
סיןנחלקתולחילות,לזרועותלחלוקהפרט

ישי-הכפופיםמרחביים,צבאייםלפיקודים

שונה,משקלפיקודלכלהכללי.למטהרות
פי-12בסיןשלו.האחריותלגזרתבהתאם

ראה(ראשונהממדרגהצבאייםקודים
מפה).

האח-המרחביים,הצבאייםלפיקודיםנוסף

ילבי-במרחביהםהיבשתייםלכוחותראים

ל-6העממיתסיןמחולקתהשוטף,טחון

פיקודיםל-9אויריים,מרחבייםפיקודים
גזרותולשלושנ"מהגנהשלמרחביים

ימיות.

העממיתוהמיליציההצבא
קרובכיוםמונהלשחרורהעממיהצבא
שנתמאזגדלהואלוחמים.מיליוןל-3%
ההח-בעקבותלוחמים,אלףב-1967500

חוקהסיני-סובייטי.בסכסוךשחלהרפה
שלחובהשירותקובע1955משנתהגיוס

ה-בחילשנים4היבשה,בכוחותשנים3

סמ-לרמטכ"לונותןבצי,שניםו-5אויר
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החובהשירותאתלהאריךמיוהדתכות

ואו-אחת.בשנהלקצרואונוספת,בשנה

לידיו,החוקאתהצבאנוטללמעשהלם,

שלשירותםהוארךשבהםהמקריםורבים

בעודשירות,שנות10עדחייליםרבבות
ואףשנתייםכתוםשוחררואחריםשרבים
כן.לפני

בע-בפניעומדאינוהסינישהצבאברור

לברוריכולתוולפיכךמיוחדות,איושיות

גבוהה.הצבאילשירותביותרהטוביםאת
מפלגתיתנאמנותהןלגיוסאמות-המידה

רביםשואפיםכללבדרךמשפחתי,וייחוס

להןהרגותההטבותבשללצבא,להתגייס

ה-משפחתו.גםולעתים-המגויסזוכה

נמשכתהחי"רביחידותהבסיסיתטירונות
מספרעוברולאחריהחודשים,ל-23בין

הסדירותליחידותחייליםשליחסיתזעום

ליחידותמועבריםהיתרואילוהצבאשל

כלולותשאינן(למיליציהאוהמרחביות
העממיהצבאשלהחייליםמיליון3%בין

חייביםהסדיר,השירותבתוםלשחרור).

רק40.גילעדמילואיםבשירותהמגויסים
מילואיםלשירותנקראיםהדרגותבעלי

מאורג-האחריםואילוהסדירות,ביחידות

המי-ובמסגרתהמרחביותבמסגרותנים

מוצביםרביםמגויסיםכייודגש,ליציה.

התעשייתיות-השונותהעבודהבעוצבות

ממלכ-במסגרתומשרתים-והחקלאיות

במי-כמוהעבודה,ביחידותמאורגנת.תית

בנות.שלגיוס-חובהגםקייםליציה,

אזו-במסגרתמאורגניםהמיליציהכוחות

הסגלולוחמים.סגלוכולליםרית/מרחבית,

תו-הםהלוחמיםואילוהסדיר,לצבאשייך

כוחותמהויםשלוםבימותמקומיים.שבים
לאב-ומשמשיםלצבא,עתודההמיליציה

שוטף.ולביטחוןלסיורלמשמר,טחה,

המקומיתהאוכלוסיהעלהםמפקחיםכן

נוסףז'נדרמריה).מעיןבכךומשמשים(
חייליהממשיכיםבמיליציה,לשירותם

משפחותי-לפרנסתמזמנםחלקלהקדיש

לתקופתמאורגניםהמיליציהכוחותהם.
להב-ותפקידםיחידתיות,במסגרותחירום

פשו-הפעלתםדרךהמקום.הגנתאתטיח

ההגנתיתהאסטרטגיתשהתפיסהכיווןטה,

לח-פולשיםלכוחותלאפשרהיאסיןשל

ייווצרכיעדהמדינה,לשטחעמוקדור
הלוגיסטי.עורפםלבין'בינםניתוק-מה

לפ--המיליציהכוחותאמוריםכהכדיתוך

באג-זעירהולוחמההתשהבמבצעיעול

הכוחותאשרבעודהפולש,הנוחשלפיו
ל-התקפות-נגדלערוךמלועדיםהסדירים

הפולשים.הכוחותהשמדת

ידועאינוהמיליציהבכוחותהחייליםמספר

העממיתסיןפירסמה1965בשנתכיום.

מיליוןכ-10מונההמיליציהכיבעקיפין,

חיילים.

כוחותמהויםפוליטיתמבחינהכייצויין,
ב-השלטוןשלהמרכזיהבסיסהמיליציה

השלטוןמקייםשבאמצעותםכיווןפקין,

ה-מבחינתכן,עליתרהשונים.במחוזות

בצבא,המנוגדיםהפלגיםשניביןמאבק

לפלגנגדיכוחהסיניתהמיליציהמהנה
בסי-היאדהיינוה,,מקצועיים",הקצינים

ה,,פולי-הקציניםשלהעיקריהשלטוניסם

ההגנהשרשלבראשותוטיים-רעיוניים"
מאומניםדוקטרינריתמבחינהפיאו.לין

עממית-זעירה,ללוחמההמיליציהכוחות

ה,,רביז-לשנאת-אידיאולוגיתומבהינה

הסובייטי".יוניזם

הסדיריםהכוחות
ב-הצבאמאורגןהמיליציה,לכוחותנוסף

ומאורג-מוגדרותמסגרות-לתימהשלוש

:נות

ה-סין-גרעיני-אסטרטגימחץכוח*

ושוב1967,ביוניב-17הוכיחהעממית
בטכ-שולטתהיאכי1968,בדצמברב-27

הגרעינייםראשי-הנפץשלהשיגורניקת

שבר-הגרעיניהנשקמייצרת.היאאותם

לא-מבצעילכושרהנראהכפיהגיעשותה

שנים.שששנמשכוניסויים,אחד-עשרחר

שברשותההמאגריםכילהניח,סביראולם
שי-כושרעדייןלהאיןכןזה.בשלבקטנים

דבר-גרעינינשקשלבין-יבשתילוח

יצו-1975.בשנתבהישג-ידהלהיותהעלול

שללדעתםבניגודהוקםזהכוחכיין,
סיןכיהעדיפואשרה,ימקצועיים",הקצינים

ומב-טקטי,גרעיניכושרבפיתוחתתרכז

ה-המטריהעלתסתמךאסטרטגיתחינה

ברה"מ.שלגרעינית

ה-הכוחותאוקונבנציונלייםפוחות*

ניידו-אךיחסית,קטןלספרם-עיקריים

בדחיפותלהתערבשיוכלוכדיגבוהה,תם

חיצונית.אופנימיתאפשרית,חזיתבכל

אךחדישיםבאמצעיםמצוידיםאלהכוחות
במתקפותבעיקרלפעולומסוגליםפשוטים,

סיןשלבגבולותיה-פולשיםכוחותנגד

שלשטחםבעומקלאאךלהם,מחוצהאו
פוטנציאליים.אויבים

-מרחבייםכוחותאומקומיים,כוחות*

בארטילריה.ובעיקרבינוניבנשקמצוידים

ולהתערגותמרחביתלהגנהמיועדיםהללו
והשלטון.הסדרלאבטחתהמרחבבמסגרת

הקונ-הכוחותבתיאורנעסוקזהבמאמר

הגר-לכוחואילוהצבא,שלבנציונליים

והשלכותיואופיומבנהו,-הסיניעיני

והבין-מעצמ-הבין-לאומית'המערכתעל

נפרד.מאמריוקדש-תית

היבשהכוחות
;מספריתמבחינהגדולהסיניהיבשהצבא
חייליםמיללון2.5בומשרתיםהנראהכפי

שלבעיותלסיניםשאיןכיווןבקירוב.
לחילות-היבשההמגויסיםנבחריםאיוש,

גופנייםקריטריוניםפיעלגםהסדירים
היבשהכוחותחייליגבוהים.ובריאותיים
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בשלמעולה.גופניכושרבעליאיפואהם
המושםוהדגשהארוכות,תקופות-השירות

מצ-ודוקטרינרי,פוליטיחינוךעלבהרחבה

היבשהבכוחותהסיניםהחייליםטיינים
כ-מקצועיתומבחינהמשמעתיתמבחינה

רבות,תופעותידועותכן,עליתראחת.
אי-אומץ-לבגילויישלונשנות,חוזרות

הסינים.הלוחמיםבקרבויוזמהתושיהשי,
בת-מתמקדותהיבשהצבאשלחולשותיו

מכךבעיקרנובעותהןהלוגיסטהחום
מכדידלהסיניהתעשייתישהפוטנציאל

חדישיםבכלי-מלחמההצטיידותלוודא
וצור-חימוששלשוטפתהזנהאווניידים,

הרמהממושכת.במלחמהאחריםלהימהכי
וה-הסדנאות,מיעוטהאחזקה,שלהנמוכה

יבשתיכוחלתספוקממונעיםבכליםדלות

חולשהספק,ללאיוצרים,כך,כלגדול
התוצאותשחתקונבנציונלית,אסטרטגית
:ביותרנמוךניידותכושרהיאהעיקריות

יחסית,קטןלהובלההגלגליהרכבמלאי
;מאודנמוכההקייםהרכבשלושמישותו

הצריכהוהקצבתו,;דלהדלקמלאיגם
הירום,מלאישלקיומואתבחשבוןלהביא

ברכבותהשימושגםיותר.עודחסכונית
גדו-כוחותבהעברהכשהמדוברמוגבל,

למחוז.ממחוולכם
ה-לגביבמיוחדמשמצותיותאלהחולשות
הלחי-עקרונותשלהסיניתתפיסה

ההת-בקרבלביטויהןבאותובמיוחדמה,

לשבטיההצבאמפקדישואפיםשבוקפה,
כדיל-1(,)10מאדגבהההכמותיתעדיפות
trx~שליחסיתהקטנהעוצמת-האשאת

הגישהאומצהלפיכךשברשותם.הכלים
המדינה,לעומקהפולשהכוחמשיכתשל
הטרדהפעילותעל-ידיהתשתוכדיתוך
ל-כדיוהמיליציה,המקומייםהכוחותשל

הכוחותעל-ידימסיביתמכת-נגדאפשר
מק-ניצולהמאפשריםבמרחקיםהסדירים,

הקיים.הלוגיסטיהכושרשלסימלי
מאורגניםהעממיתסיןשלהיבשהכוהות

הלוחמתהיחידהיחסית.קטנותבמסגרות
מ-למעלההדיביזיה,היאביותרהגדולה
מאורג-היבשהכוחותשללוחמיםמיליון

הסוגים,מכלדיביזיותכב-150איפהאנים
לפיהארי.חלקהחי"וכוחותמהויםובהן

הסיניהצבאעוצמתעלגלוייםדיווחים
:כדלקמןהיבשהכוחותמורכבים

;תיירדיביזיותש--12001*
מסוגטנקים(שריוןדיביזיות5--10*

וכןסובייטי,דגםיס,,-ו-54"יט"-34",
;סיני)דגםיט"-56"

;פרשיםדיביזיות3--5*

;צנחניםדיביזיות2--3*
;ארטילריהדיביזיות25--35*
הנדסהנ"ט,דיביזיותשלקטןמספר*

וקומנדו,קרבית
לחולשותערההסיניתהצבאיתהצמרת

ולפגמיםהיבשהחילותשלהלוגיסטיות
ל-רגישותהמהן.הנובעיםהאופרטיביים

נוכחבמיוחדגברהזואסטרטגיתחולשה
הסיני-סובייטי,בגבולהצבאיתהמתיחות

מת-הסףעלעומדתהערכתה,לפיכאשר,

הסוביי-שלקונבנציונליתיבשתיתקפה
משוםסינקשנג.מחוזעללהשתלטותטים
גדו-ותקציביםאמצעיםעתהמושקעיםכך
והכוונותמתאים,תעשייתילפיתוחלים

:הןהקרובלטווח
שלנכבדלחלקניידותכושרפיתוח*

לדיביזיותתוסבנהאלההחי"ר.דיביזיות
הצורך,לפיהמסתייעות,קלות,ממוכנות

ש-ממונעת,ארטילריהשלמרוכזתבמסה

ייצורמתוכנןבןחויתית.צחח-התשמש
להובלההמתאימהבאריזהוחימושאספקה

משא.בהמותאואדםבניגביעל
לחי-כושרוהגברתהמיליציהחיווק*

בכלי-המרחבייםהכוחותציודתוךמתה,

וניי-שלהםשעוצמת-האשחדישים,נשק

להגדלתנוסף-זאתכלגבוהים.דותם
ה-שלנ"טוהכוחותהארטילריהעוצמות
המי-ביןשיתוף-פעולהותרגולמרחבים,
הכוחותלבההמרחבייםוהכוחותליציה

הסדירים.
האוירי-הטקטיהסיועכושרהגברת*

היבשה.לכוחות

האוירכוחות
מת-בשלביעתהנמצאהסיניחיל-האויר

ל-להתאימוכדימחדש,בסיסיהארגנות

-הסיניתהצבאיתהעוצמהשלהתפתחותה
ממ-זהבשלבוהקונבנציונלית.הגרעינית

הא-למטכ"לכפוףלהיותהיל"האוירשיך
ה-הפיקודמחולקכאמור,הצבא.שלחיד

פיקודי-אויר.ושישהלמטהאוירי

הסיין,וו-פהשלבפיקודוחיל-האויר,מטה
עוז-ושישהפוליטיממפקד-משנהמורכב
עיקריותמחלקותששעלהממוניםרים,

פוליטי,ומנהלשלישותמבצעים,ארגוה(
מטה).ומחלקתשירותיםהדרכה,
ה-היאביותרהגדולההלוחמתהיחידה
אינההארמיהגםכיאףהאוירית,ארמיה
לדיביזיותולוגיסטיתמנהליתמסגרתאלא

הכוחותסדראחדות.עצמאיותאויריות
גלויים,דיווחיםלפיסין,שלהאויריים

:כלהלןהוא

אחתשבכל-אויריותארמיותכ-10*
סך-הכל-אויריותדיביזיות5עד2מהן

לחיל-ה-השייכותאויריות,דיביזיות27
אויריות,הטיבות4--3דיביזיהבכל(אויר
-דהיינומוקטנות,טייסות4עד3בנות

;חטיבה)בכלמטוסים25--30
לכוחותהשייכותאויריותדיביזיות6*

;הצי
בכל(עצמאיותאוירחטיבותעו-8*

:דהיינומוקטנות,טייסות4-3חטיבה
ושי-אחזקהיחידותעםמטוסים45--30
רותים),
לפייש,הסינייםהאוירייםהכוחותברשות

מטוסיםכ-3,000בלתי-אמינים,אומדנים
קרב/הפצצה,קרב/יירוט,(הסוגיםמכל

אףעלתובלה).טקטי,סיועסיור,הפצצה,
בעולםהגדולהשהיאהבמוחית,העוצמה

האי-עוצמתםדלהוארה"ב,ברה"מאחרי
זאת,הסיניים.האוירייםהכוחותשלכותית
כמותהכולליםהמטוסים,סוגבשלבעיקר
גימ,ה-17",עמ"-15"מטוסישלגדולה
איל-"מסוגקליםמפציצי-בוכנהכ150-1
חלקי-רלק,(דללוגיסטיכושרובשל28",

אףהאויריהתובלהכושרוחימוש).חילוף
הנובעיםהצבא,צורביעלעונהאינוהוא
העממית.סיןשלהעצומיםהמרחביםמן
אויריתהתעצמותבסיןמסתמנתזאתעם

הסי-1965.בשנתלמעשהשהחלהניכרת,
שלעצמיתגרסהבעצמםמייצריםנים

השנ-הייצזדכמותגימ,,ז-21".גימ:,-19"
הער-לפיכיאףידועה,בלתיאמנםתית

מסו-המטוסיםמספרמגיעמשקיפיםכת
אח-למאותכהעדסיניבייצוראלהגים

דות.
ה-בתחוםהיאהעיקריתהסיניתהחזלשה

מצומצמת.נ"מהרשתנגד-מטוסים.הגנה
מחוזהחוף,אזוריאתבקושיומכסהמאוד,

ומחווהאטומית)התעשיהמרכז(סינקיאנג
ה-מתאמציםשנתייםמזהואולם,הבירה.
שלהם.נ"מההגנהכושראתלהרחיבסינים
האלקטרונית,ההתראהעלהושםעיקרידגש
וליצוריירוט,בכושרזוהגנהלעבותכדי

האזו-יירוט.ויבולה2"%הגנהשלשילוב
הגבולאזוריכמובן,הם,ביותרהמוגניםרים
וה-מנצ'וריה(וברה"מויאט-נאםצפוןעם

שםנ"מההגנההצפון-מערביים),מרחבים
מאוב-מעולה,יירוטכושרעלבעיקרבנויה

שדות-תעופה(רחבהפריסהעל-ידיטח
על-קרקעית,הגנה;ומשניים)עיקריים

גרסהאו2ס"אמסוגקרקע-אוירטיליידי
מבטי--נ"מארטילריהוכןדומהסינית

המכ"מ.תחנותואתשדות-התעופהאתחה
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בכו-איפואניחניםהסינייםהאוירכוהות
הואהעיקריויעודםמוגבל,שר-התקפה

להילותהטקטיוהסיוענ"מההגנהבתהום
ללאתחול,הקררבותבשניםוהים.היבכוה
ב-הןואיכותית,כמותיתהתעצמותספק,

כושרביצירתוהןהקיים,הכושרשיפור
בתהוםבעיקרהדעת,עלמתקבלהתקפי

הגר-(והאסטרטגיתהאופרטיביתההפצצה

.עינית)

הימייםהכוחות
שבזרו-החלשהנראה,כפיהוא,הסיניהצי

דלוהאמפיביהקרביכושרוהצבא.עות
הסי-המזויניםלכוחותלסייעשיוכלמכדי

ה-כמופוטנצשליים,אויביםבהדיפתניים

סוב-כוחותאףאוארה"ב,שלהשביעיצי

מסוגלאינוובוודאי;אפשרייםייטיים
חזקותשכנותעלהתקפילחץליצור

ה-הצישלהעיקרייעודויפן).ברה"מ,(

חו-בהגנתיפוא%מצטמצםהסינימלחמתי

הת-:יבשהבכוחותהסתייעותתוךפים,

חי"רויחידותתופיםרטילריית%ראה,

.)?נחתים(ימיות
ל-כאמורהכפוףהסיני,המלחמתיהצי

מש-לדעתכולל,הצבא,שלהאחידמטכ"ל

אניות-שלקטנהשייטתמערביים,קיפים

מספרפריגטות,11משחתות,כ)-8שטח
וכוחטרפדות)כו-150אחריםקטניםכלים

כוללצוללות,)35יחסיתגדולצוללות

צינורות-שיגור3בעלתב4,מטיפוסאחת

ראש-נפץנושאיבינוני,לטווחטיליםשל

יחדמהוותוהטרפדותהצוללותגרעיני).

בעיקרהנועדתוקפני,ימיכוח-מחץמעין

לפעו-ובמיוחדמוגבלותימיותלפשיטות

אויריחיפוימקבלהציימיות.לות-גמול
28",איל"מסוגקליםמפציצי-בוכנהמ-150

פול-ימייםכוחותעלכלשהואיוםהיוצרים

לז-יחסיתטובבכושרהציניחןכןשים.

ימיים.מוקשיםריעת

כ-כמשוער,כוללים,הימייםהחי"רכוחות

במסגרותהמאורגניםחיילים,לף120%
על-אוכנוכאלהדיביזיות8דיביזיוניותל

הקרובהגבולבקרבתמערבייםכתביםידי
כ-80כוללותהןפורמוזה).(טייוואןלאיי

אלהכיאיפוא,ומשעריםלוחמים,אלף
ה-הימיהחי"רשלשלישיםשנימהוים

מוערךסיןשלהימיכושר-ההנחתהסיני.
חיילים,אלף25--35שלהובלהביכולת

בנשקהמצוידותימי,חי"רדיביזיות2שהם

הו-אולהימה,כשבועלמשךובחימושקל

בסיועימיחי"רשלאחתדיביזיהבלת
וארטילריה.שריוןשלאלמנטים

שייטותל-3נחלקהסיניהמלתמתיהצי

העיקרישובסיסה-הצפוניתעיקריות:

העיק-שבסיסה-המזרחית;בצינגטאו

שבסיסה-והדרומית,בשאנח'אירי

העצמייםלכוחותיונוסףבקאנטון.העיקרי

מש-שלהימיותבעוצבותגםהצימסתייע

הציבורי".ל,,ביטחוןהכפופותהחופים,מר
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