
ליב'----4ניותמד
היכ-לנוכחעודיגברזהקושיהשניה.העולםמלחמת

שלוהקיצוניהנוקשההיפניטז9רט9ל9מהשלרונותאלהלא

הכלכליותהענקמעצמותשלושעלכיוםת9גמנןפ9אז.8884,18

סו-א9הזאתועםגרמניה),ומערבארה"בעםדח9)וששמשששששששנו8ק8

מאחוזפחותוהגנתהבטחונהעללהוציאלנכוןצאת. ל"'-.-ר--לנעו%של
ש9מסא,מאידןשניהמדרגהת9גוחטבומעצמהאס9גלברןאהרןאל"מ

וסקרגות.יתמיהותלעוררדכ9בה

לכ91לליבו,קרובהביטחוןשנושאהישראלילקורא

ן99געמכמודלרקלאת9נפ9הבדוגמהעסיןלהיות

שהבי-הראשונהת9מיועהמהשויהמדיגה(כשלעצמו

אלאקטן)כהתפקידאצלהמשחקהלאומיטחון
עםשלכמקרהכלשהו,אקטואליבהיבטגט,אולי

על9-ןוחט9בבנוצ9ק9קול9עמת9טטארדתפניתשעשה

ושלכלכלהשלשלוט,שלם9ק9פאבמאודובכלסוק

חברתך.רווחה
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לאחרביפןהביטחוןתפיסותשלוההתפתחותהרקע
ינ___.._______השניההעולםמלחמת
יפןשלבתירתה""ובעיקרהשניההעולםמלחמתתוצאות
לטראומהמכריעבאופןתרמוהאטום,פצצותלהטלתכמטרה

וההגנההביטחוןמדיניותבתחוםביפןשנעשתהחדהולתפנית
משנתיפןבחוקתניתןלכךומובהקמיידיביטויהלאומיים.

בינלאומילשלוםבכניתבשאפו":נאמרשלה9שבסעיף1946,
מלחמהעללהנגידהיפניהעםמוותרוסדר,צדקעלהמבוסס
כאמצעיבכוחהשימושאוהאיוםועלהאומהשלריבוניתכזכות
לעילהאמוראתלקייםכדיבינלאומיים.דעותמילוקיליישוב

מלחמתי.פוטנציאלוכןואויריםיבשה,כוחותיקויימולא
החוקה'מוכרת".אינההמדינהשלמלחמהלעשייתהזכות
בכוחהשימושועלמלחמהעלולתמידמראשאיפוא,ויתר'ה,
הטועניםביפןמעטיםלאישנםבינלאומיים.סכסוכיםליישוב

ביפן,הרובדעתאינהזואךאבצ,2לקייםאיןהחוקהלפיכיגם
מונעתהחוקהאיןלדעתם,הקובעת.הצמרתדעתלאובוודאי

עצמאיתמדינהשלוהאינהרנטיתהטבעיתהזכותאתמיפן
לקיוםהדרושהגנתיכוחקיוםשוללתואינהעצמיתלהגנה
ולמימושה.עצמיתהגנהשלזוזכות

שלשורשהנעוץורע,אחכמעטלהאיןכישדומהזובפלוגתא
שלבעטיהבעיקרב-1954,רקואמנם,היפנית.הביטחוןתפיסת
סוכנות"להקמתהחוקמתקבל)1950.-1953(,קוריאהמלחמת
.'יפןצבאדהיינוהעצמית",ההגנהכוחות"ולהקמתההגנה"
אתוהניחההיפניתהלאומיהביטחוןמועצתגיבשהב-1957
תופסיםובעיקררההלאומיהביטחוןמדיניותלתפיסתהבסיס

תוקפנותלמנועהואהלאומיתההגנהשליעודה:והםהיום,עד

כדיזאת,להדפה.-תתבצעזוואםישירה,ובלתיישירה
עקרונותעלהמבוססיםיפןשלשלומהואתעצמאותהאתלקיים

מדיניותתושתתזוומטרהזהיעודלהשיגכדידמוקרטיים.
:הבאיםהעקרונותעלהיפניתהביטחון

הבינלאומיהפעולהשיתוףוקידוםהאו"מבפעילותתמיכה*
בעולם).השלוםלמימושתרומהתורםכךועל-ידי(

למולדתו,העםאהבתוהעמקתהציבוריתהרווחהביסוס*
נפן.שללבטחונהוהחיוניהבריאהבסיסאתלהניחכדי
הגנהלשםהדרושהיעילההגנהכושרשלמתמידפיתוח*

הפנימיובמצבהאומהבמשאבימתאימההתחשבותתוךעצמית
בה.השורר

הבטחונייםההסדריםבסיסעלחיצוניתבתוקפנותטיפול*
ול-להרתיעהאו"משלליכולתובכפיפותלארה"ב,יפןשבין

כזאת.תוקפנותהדוף
הלבן"הספר"פרסוםעם1970,בשנתהתרחשנוסףדרךציון

הציבורייםולויכוחלתהיהביטוישהואיפן,הגנתעלהראשון
:חשוביםדגשיםמספרנקבעוובוהלאומי,הביטחוןבשאלת

להיותיכולהאינהקונקרטייםבמונחיםההגנתיהכוחרמתכ]
הענ-ובמצבוהטכנולוגיתהמדעכתבהתפתחותותלויהקשוחה
צעצעיליפןיהיהלאמקרהבכלנתונים.בזמניםהכללייינים

מפציציםכמואחרים,לעמיםתוקפניאיוםלהוותשיוכללחימה
יבשתיים.ביןוטיליםמטוסיםנושאותטווח,ארוכי

כנגדבלבדעצמיתלהגנהמיועדיםההגנהשכוחותכיווןכ]
אלהכוחותלשגרניתןלאיפן,עלעקיפהאוישירהתוקפנות

להם.ומחוצהלגבולותיהמעבר
העקרונותשלושתאתיפןתקייםגרעיני,לנשקבאשרכ]

197628ספטמבר265,מערכות".



להכניסתרשהולאתחזיקלאתייצר,לא:גרעיניים"האנטי"

ניתןוחוקיתתיאורטיתשמבחינהאףעלוזאת(זהנשקלתחומה

הגנהשלההגדרהבתחוםהנופלטאקטיגרעינינשקלקייםהיה
אחרות).מדינותעלמאייםושאינועצמית

ובה,ת-הלאומיתליכולתבהתאםיבוצעההגנתיהכוחבנייןב]

עםהולםבאיזוןהדבריהיהמקרהבכלאךהפנימי,למצבאם
וחינוך.חברתיתרווחהכמואחרים,לאומייםנושאים

הסדריתופסיםהיפניהלאומיהביטחוןבתפיסותמיוחדמקום

ב-1951נחתםראשוןביטחוןחוזהארה"ב.עםוההגנההביטחון

חתמהב-1960עצמי.מגןכוחובהיעדרהצבא,הוקםבטרםעוד
החוזהארה"ב.עםהדדיפעולהושיתוףלביטחוןהחוזהעליפן

ארה"בבכךתראהצבאית,תותקףיפןאםכיבעיקרוקובע

קובעכמו-כןבמצב,לטיפוליפןעםותפעללעצמהגםסכנה

וב-במתקניהלהשתמשארה"בלצבאתאפשריפןכיהחוזה

הבינלאומיהשלוםאתולקייםיפןלבטחוןלתרוםכדיאדמתה,

בשנתאוטומטיתהוארךהחוזההרחוק.במזרחהביטחוןואת

חשי-רבגורםממנוובמשתמעבורואהשיפןלכלוברור1970

בבטחונה.בות
ש'להרביעיתהתכניתוגמר1975בשנתויאט-נאםדרוםנפילת

הלבן"הספר"שללחיבורוזרזהיוו1976בשנתהכוחבניין

התפיסהעיקרי1976.בשנתאורשראהיפןהגנתעלהשני

מגןכוחשלקיומו:הםזהבמסמךביטוילידישבאוהבטחונית
להבטיחהאומהלרצוןביטוירקאינולחוקה,בהתאםיפניצבאי

תוקפ-ולהדוףלהרתיעכדירקולאעצמאותהואתשלומהאת

הפוליטיתליציבותתורםאלאארה"ב,עםבשיתוףנות

בדברעצמהעלההוזרתהבסיסיתלשאלהןפ4.שלבסביבתה

בהנחה(יפןברשותשיהיההמגןכותשלוכושרוהקפוטבעו,

היאהתשובהישתנה),לאביפןוהפנימיהבינלאומישהמצב

ומודיעיניבטחונימעקבכושרלויששלוםשבזמןכזהכוח

מוגבלתבתוקפנותביעילותלטפלהיכולתלוישובמקבילמלא,
הפני-לרווחהלתרוםעתבכלזהכוחצריךכןקטן.מידהובקנה

ביצועלאחר4.טבעאסונותשלבמקריםהצלהבמבצעימית

כינראה5,הכוחותבנייןשלתכניותארבעשלהגדולהחלק

לעתידוהתפיסהלנדהשמתקרבוהקפםהנוכחיהכוחותמצב

הקיימתהיכולתבשיפוראלאבהרחבה,לאלהתמקדצריכה

ארה"ב,עםהביטחוןלהסדריאמינותלהבטיחישובהעמקתה.

שלבמקרהיעיל.באופןשיתפקדווכדיתוקפנותלהרתיעכדי
ארה"ב.שלהגרעיניתההרתעהעליפןהלתמךגרעיני,איום

:הבאיםהדבריםעלבמיוחדלענותצריךההגנתיהפרופיל
היינויפן,שלבשטחהומעקבהרתעהמשימותלקייםכושר*

מודיעיני.לאיסוףכושר

פניםחתרנותכמוישירהבלתילתוקפנותתגובהכושר*

וכיו"ב.'יפןשללתחומהאויריותחדירותמבחוץ,בסיוע

והקפה.לסוגהבהתאםישירהצבאיתלתוקפנותתגובהכושר*

בלבדיפןעל-ידיתטופלקטןמידהובקנהמוגבלתתוקפנות

עזרתעללהיטבעןיפןתצטרךלזה,מעבריכולתה.במלוא
ארה"ב.

וקבועיעילכושרביפןלהיותצריךאלהלכלכתימוכין*
וכו'.תחזוקהאספקה,תחבורה,התקשורת,בתחומי

הצב-משימותיועלונוסףעת,בכלמאומןלהיותהצבאעל*

בכלהצלהמשימותלבצעכושרלקייםעלמוהישירות,איות

הצורך.בעתיפןשלשטחה

מדיניותעל5שלישילבל"ספר"פורסםבו-1977שנה,חלפהלא

בקודמוהמבוטאתהתפיסהאתככללהמאמץהיפנית,הביטחון
עולוריאליסטיתקונקרטיתיותרבראיהמתאפייןאךמ-1976,
להת-משלודגשיםונותןמבית,והאילוציםמבחוץהסיכונים

הצבא.ולבנחןעצמות

"____._נמבחוץסיכונים
בהתפתחותהשניכחוטוהעוברמיידיתלהבחנההניתןמאפיין

מעי-רתיעתההואביפןהלאומיהביטחוןשלהשונותהתפיסות

מתבקששהיהעיסוקהלאומית,ההגנהבנושאומקיףרציניסוק

לת-המענהאתהכלכלי.ועושרהמעמדהבשלרקולוכאמור,

מביתוהאילוציםמבחוץהסיכוניםרקעעללבחוןישזומיהה

היפנית.הבטחוניתהמצבבהערכתמרכזייםנדבכיםהמהרוים

הגדו-שהמעצמותהיא,מבחוץהסיכוניםבבחינתהמוצאנקודת

גרעיני,לעימותשיביאישיר,צבאיבעימותרוצותאינןלות

מסוכנים.אזורייםסכסוכיםשלהתפרצותםמונעזהאיןאך

לבט-חיונייםהרחוקבמזרחויציבותששלוםמאמיניםהיפנים

צבאיתנוכחותהאמריקניםמקיימיםכךובשלארה"ב,שלחונה

ההתעצמותז.ואויריםבכוחותבעיקרההמתבטאתבאיזור,
ובאויר)ביםהטיליםבתחוםבעיקר(המרשימההסובייטית

במאזןשינוייםמפניחששהיפניםאצלעודדההאחרון,בעשור

והאזורי.הבינלאומיהכוחות

כיוםישהפתוחים,לימיםוחדירתההימיתהתעצמותהבשל
במזרחארה"בשלכוחותיהעלתגרלקרואאפשרותלבהה"מ

הימיתהופעתהביניהן.העימותפוטנציאלגדלומכאןהרחוק,

מיוחדתדאגהליפןגורמתהפתוחים,בימיםברה"משל

לברה"מהסובייטי.הצימשייטשדרכםלמצריםהקירבהבשל

יכולתגרעינית,והתקפההרתעהיכולתעתהישהרחוקבמזרח

התרגיליםגםכוחות.להנחתתויכולתיםבנתיבישיטלמנוע
וכןהתרבו,יפןמימיסביבהרוסיהצישלהשנתייםהימיים

זאתעם8.זהבאיזורוביםבאוירהמודיעיניתפעילותםגדלה

מולרקמכוונתאינה9הרחוקבמזרחברה"משלהתעצמותה
פרוסמכוחותיהנכבדחלקואכן,סין.כלפיגםאלאארה"ב,

הנוספתהמעצמהסין,שלה).והאוירהיבשהמסד"ככרבע(מולה
פרוסצבאהומרביתהגרעיניההרתעהכושראתמפתחתבאיזור,

סיןשלהמספריתהצבאיתעדיפותהלמרות"1.ברה"ממול

נחיתותהבשלהסינים,עלעליונותלסובייטיםישברה"מ,על

ובאויר.ביםהספציפיתהצבאיתנחיתותהובשלסיןשלהכללית

ארה"ב.עםסיןשליחסיההפשרתלייחסניתןזהרקעעל

המעכירותקונקרטיותבעיותמספרקיימותהבילטרליבמישור

קיוםשלמרותהיאהמרכזיתהבעיהיפן-ברה"מ.יחסיאת

המדינות.שתיביןשלוםחוזהנחתםטרםדיפלומטיים,יחסים

ליפןלהחזירמסרבתשברה"ממשוםכלקודםנחתםלאהחוזה

העולםבמלחמתשתפסההקיריליבארכיפלג(בצפוןהאייםאת
ומתןהמשאהיאהיחסיםאתהמעכירהנוספתבעיההשניה).

מגמותלולהיותשיכולותשלוםחוזהלכריתתלסיןיפןבין
קרובהבריתבעלתיפןהיותכמובן,הכלועלסובייטיות.אנטי

ארה"ב.של

הקוריאני,האיחציתופסהיפניותהביטחוןבדאגותמיוחדמקום

יפן.שלבבטחונהחשובתפקידמילאההיסטוריהשבמהלך

להתלקחותהחרבהגברהב-1975ויאט-נאםדרוםנפילתלאחר

נראהעתהאךהקוריאות,שתיביןהקונפליקטשלמחודשת
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78'באוגוסטהשלוםהסכםחתימתבעתוסיןיפןנציגי

זה)הסכםחתימתלפנינכתבהמאמר(

בכך.הגדולותד,ננעצמותשלוששלעניינןבשלמיוצבשהמצב
הדבר11.כללבדרךמאוזניםהקוריאותשתיביןהכוחותיחסי

אתוה,ימי.'האויריבתחוםופחותהיבשתיבתחוםבעיקרונכון

הפרו-והאוירייםהיבשתייםהא'מריקנייםהכוחותמאזניםהמצב

עםהגבולקועלהקדמיתפריסתםבשלהןקוריאה,בדרוםסים

טיליםיחידותברשותםמצייותלוודאישקרובמשוםוהןהצפון,
ממלאיםאלהשכוחותספקאיןטקטיים.גרעינייםקרקע-קרקע

היפניםאתלדרום.שניתמלפלושהצפוןבהרתעתמרכזיתפקיד

היבשהכוחותאתלקניתקארטרהנשיאשלכוונתומדאיגה

בכךהיפניםימצאופורתאנחמהקוריאה.מדרוםהאמריקניים
אתישליםקוריאניהדרוםשהצבאלפניייעשהלאשהפינוי
אמרי-ו"דגל"אוירייםכוחותכיסביר,וכןהמידרניזציהתכנית

מקרה.בכלקוריאהבדרוםיושארוקני
מהתלקחו-וכן'מברה"מליפןנשקףהעיקריהפוטנציאליהאיום

השלוםאתשיערערובאיזורפיטנציאלייםקונפליקטיםשליות
אויביםהיינו(מה'"שלבמונחיםהרחוק.במזרחוהיציבות

ליפןהעיקריהפוטנציאליהאויבכילומרניתןקונקרטיים),

והיכולתהמוטיבציהלהיותיכולותלהאשרברה"מ,בוודאיהיא

ליפניםברורזאת,עםיפן.כלפילפעולועיבשהבאוירבים,

קונבנ-בנשקולוברה"מ,נגדלבדםלהתמודדיוכלולאשהם

הסיכוןהאמריקנית.ההגנתיתלמטריהויזדקקובלבד,ציונלי

אינםשאותו(סיןעםבעימותבמעטלאמנוטרלהסובייטי

עצמהסיןהגלובלי).הכוחותמשחקבשל.להתלקחכצפוירואים
עם.עימותהבשלהןליפןאיוםהצפויבעתידמהווהאינה

הספ-חולשתהבשלובעיקרהכלליתחולשתהבשלוהןברה"מ

חוששיםממההיינומה","שלבמונחיםובאויר.ביםציפית

ביבשה,:הבאיםהסיכוניםעללהצביעאפשרמבחוץ,היפנים

ביותרוהקרובהצפוניהאי-להוקאיידוהיאהראשונהדאגתם
הסוב-הצוללותבעייתבעיקראותםמטרידהביםלברה"מ.

ובמ~ריה'יפןמימיבקרבתהמשוטטהסובייטיוהציייטיות

בקרבתברה"משלהעניפההביוןמפעילותמוטרדיםהםבאויר

חוששיםכמו-כןהפרתו.תוךולעיתיםשלההאויריהמרחב

יפן,בסביבתשונותעוינותומפעילויותמהתלקחויותהיפנים

כמו(יפןשלהישירבטחונהעלהשלכותבעלותלהיותהיכולות
שלה.החייםסםשהם12,אליההשיטנתיביעלאובקוריאה)

אפשריים,אמנםמבחוץוהאיומיםשהסיכוניםלומר,ניתןבסיכום

ובעתידהקיימיםבנתוניםריאלימשקללהםלתתקשהאך

משמעותיים,שהםככלועוד,זאתישתנו.לאאלהאםהנראה

קטנה.-לבדםעימםלהתמודדשיכולתםליפניםברורכך

למביתובעיותאילוצים
-----

_..._

זהכיאם(משמעייםחדכאמוראינםמבחוץשהסיכוניםבעוד
ספקאיןזוית),לקרןתדחקםיפןשלבגודלהשמדינה,הגיוני,

מאילוציםרבותמושפעאלהסיכוניםיפןקוראת""בושהאופן

מראשיתאמנםפנים.סיכוניאינםזהבתחוםוהבעיהמבית,

המדינהבטחוןעלפנימייםאיומיםנצפוב-1954הצבאהקמת

וקומו-סוציאליסטים:השמאלמצדבעיקרםהציבוריוהסדר

הפו-מהכוחותכשלישמוניםהם(היוםעדרבשכוחםניסטים,

משטרתשלבכוחההיהדיאךחזקה),אופוזיציהומהוויםליטיים
ממש).בההיהבכללאם(זובסכנהלטפלכדיהיעילהיפן

הביטחוןלנושאביחסהיאכאמור,מהיתית,היותרהבעיה

יוצאביטויושקיבלהתבוסה,לאחרמיידשהתפתחהלאומי,

שלאחרבשניםהביטחוןבתפיסותוכן1946,בחוקתכברדופן

מכן.

האם:כגוןשאלותהיפניתהציבוריותאתמעסיקותהיוםעד

בכללצריכההיאהאםצבא,לקייםליפןמותרהחוקהפיעל

רגשיים-בנתוניםבהתחשבגודלולהיותצריךמהכן,ואםצבא

כלכ-בנתוניםאוחוזר)ממיליטריזםהחששכמו(פסיכולוגיים

אלמנטרישהואהלאומי,הביטחוןנושאועוד.מעשייםליים

פסקב-1973ביפן.מאליוהמקובלדברמלהיותרחוקבעולם,
הקמתנגדתושביםשלבתלונההמדינהבצפוןמחוזימשפטבית

דומהלחוקה.נוגדהצבאקיוםכיבסביבתם,נ"מטיליםבסיס
פסק,שלהמשפטשביתבעולםהיחידההמדינהאוליהיאשיפן

הקהלדעתמסקרילהיווכחגםמתמיההוקי,בלתישצבאה
שלחלקםגדולכמהעדהאחרונותבשניםביטחוןבנושאי
המתייח-אוצבאשלקיומואתבניכורעדייןהרואיםהיפנים,

ז'ולתופעהביטוייםמיותר.כדברבכוחסכסוכיםלפתרוןסים

לאוניברסיטאותלהתקבלמתקשיםיפנסםשחייליםבכך,מצויים

אףמהסטודנטיםחלקעל-ידישםנרדפיםהםומשנתקבלו,

שתנועתהיפניהיל-האוירשלשבסיסיםובכךאלימה,בצורה
מעוינותסובליםהאזרחית,לסביבתםנוחהאינהמטוסיהם

זו.סביבה
מגיעהואףאלימותבהפגנותפעםלאמתבטאתהעוינות

גדולחלקשלהיחסבזה.וכיוצאמשפטיותלערכאותכאמור
פלאאיןוהערכה.כבודשליחסאינולצבאהיפנימהציבור

גבוה.מלהיותרחוקשלווהמוראלבמדלומתבייששהצבא

ועללצבאהגיוסעלמשפיעהזואוירהחשוב,פחותשלאומה
משמעותיצבאלפתחכזובאוירהביותרקשהשורותיו.מילוי

צבאקיוםלקבלמוכןהיפניהציבורשרובאמנםנכוןויעיל.

ממקומותאולייותרביפןאךהכרחי,כרעעצמיתלהגנה
לביט-ביחסזהוקונסנסוסהלאומיהקונסנסוסחשוב-אחרים

קיים.מלהיותרחוקלאומיחון

נוטיםלכלשמעלנראהאלה.תופעותפשרמההשאלהנשאלת

כרי-הלאומיהביטחוןשאלותאתלדחותרגשיבאופןהיפנים

ולמילי-השניההעולםבמלחמתעליהםשעברולנוראות,אקציה

מבחינההחירבן.אלשהצעידםהו-40,ה-30שנותשלטריזם

עלפציפיזם.אחרלהיטהלהיותיפןכיוםנוטהפסיכולוגית

הואמהםשאחדאחרים,וגורמיםסיבותלהוסיףניתןזהרקע
גיאוגרפיים,גורמיםבשלמבחוץלסיכוניםהפחותההרגישות

היפניםנהניםממנוהיציבהשלוםיבשתיים.גבולותחוסרהיינו

ספק,גםאיןנוסף.כגורםלהיחשביכולשנה,מ-30למעלהזה

הכיבוש,עםשהחלהביפן,האמריקניתהצבאיתשהנוכחות

נ197858ספטמבר265,מערכות"



בתחום13מדילטרוחצורךשאיןלהרגשה,מעטלאלתרוםיכלה
יוכלולאמבחוץענקיםשמוללהםשברורגםמההבטחוני,
לבדם.להתמודד
ששיקוליםספקואיןכלכליות",חיות"בכדילאמכוניםהיפנים

המילי-גםבמעלה.ראשונהחשיבותבעליעבורםהםכלכליים
מדחפיםביסודונבעהשניההעולםמלחמתשלפניהיפני,טריזם

כשהרקעומבחוץ,גלםבחומריהמוחלטתהתלותכלכליים,
והנה,נוסף.דחףואףלהםנאותרקעמשמשההברתי-תרבותי

שקיבלואלאהכלכליים,האילוציםפסקולאהמלחמהלאחר
14ההרירההכלכליתבמלחמה""הןיותרמעודןברנשיאפיק

מיני-מא,מץשמשקיעיםבכךהיינו-העקיפהבמלחמה""והן
מירביתתאוצהלהםהמאפשרדברהביטחון,בתחוםמלי

גדו-משא,ביםהפנייתהעיקר,בשבילםשהםכלכליים,להישגים
עמומההסופיתהתכליתכשממילא(הביטחוןבתחוםלים
בכיווןההתקדמותאתכהובשתהיתהלסמוך),מיעלהריויש

בהגדלתמצדדיםוההוןהתעשיהאיליאמנםהעיקרי.הלאומי
לעצמם,שבכךהיתרונותאתבהבינםבביטחון,יפןשלחלקה

לכך,גםובוודאיהפנימיים,הפוליטייםלקשייםעריםהםאך
הכלכלילשוקתחליףלהיותיובללאהיפניהבטחונישהשוק
כןזה.בשלבטאבובבחינתהריהולחימהאמצעיויצואהפנימי,

ליפןיהיהלאאםנוסף.בכיווןהנלכלייםהשיקוליםממופיעים
שהםמסחר,יחסילקיים.קשהלהיהיהעצמה,עללהגןהכורנר

היאשהריהחוקה,אתזהבהקשרל"גייס"איפוא,ניתןחייה.סם
מחסור.שלחששללאלחיותהזכותאתגםלעםמבטיחה""

שיקוליכפופיםכהבהנוספתמדינהלמצואקשהמקרה,בכל
בוד-איןהדומיננטיים.הכלכלייםלשיקוליםבביטחוןההשקעה

מהעוגהלנגוסכמהזהולפיבביטחוןלהשקיעצריךמהקים
לביטחוןלהפרישוועוגהיכולהכמהועדהאםאלאהלאומית,
עלתעלהלאזושהשקעההיאהלאומיתההסכמהזהובשלב(

לחץיפןעללאחרונהמפעילהארה"בגםמהתל"ג).אחדאחוז
לחץלאכיאם(לביטחוןתרומתהואתהשקעתהאתלהגדיל

ולויכוח,ללחציםמוסיףוהדברמובנים)מטעמיםמדירב
הללווהגוהמים'השיקוליםהתוצאה.אתהרבהכהבנהלאאך

הצבאאתלפזרניתןלאאמנםשבואמצעי","למצבמביאים
צבאלקייםאפשרותאיןגםאךקולני,שמאלנימיעוטכדרישת

הצמרתהולכתבההדרךליפן.ראוישהיהכפיורציניגדול
בתוקפנותביעילותלטפלשיוכלכוחבנייןהיאהבטחונית

שניתןזו,פשרהגםאולםקטן,מידהבקנהקונבנציונאלית
מחל'וקת.חסרהלאשונים,בכיווניםולבצעהלפרשה

מב-הגרעיני.הנשקבתחוםקייםרחבצלהמטילאחראילוץ
כזהנשקלייצרליפןבעיהאיןהטכנולוגיהפוטנציאלחינת
אלאההגנה,בעיותמעטלאלפתורעשויהיהזהטקטיונשק
גרעינייםהאנטיהעקרונותושלושתובאט15בבחינתוההוא

יכו-היומשפטיתמבחינהשכאמור,למרות(ועומדיםשרירים
לרגי-נוסףביטויעצמית).להגנהכנשקכזהנשקלסווגלים

האזרחיהפיקוחבדפוסיישנופניםאילוציבופליפןשלשותה
היינו,הצבאשלהעליוניםהמפקדיםהבטחונית.המערכתעל

החוקלפילהיותתהביםההגנהסוכנותסמנכ"להממשלהראש
הפרלמנט,אישורמחייבתהצבאאתלהניעהפקודהאורחים.

הלאומית,הביטחוןבמחצצתלהתייעץהממשלהראשועל
שלמרכזייםנושאיםעלבלבד,מאזרחיםהיאגםהמורכבת

גוףתהיההלאומיתהביטחוןשמועצתכדיהביטחון.ענייני
בעלימספרהאחרונותבשניםלהנוספווחשיבות,סמכותבעל

החוץ,שרהממשלה,ראש-הבסיסייםחבריהעלתפקידים.
לתכנוןהסוכנותומנכ"לההגנהסוכנותמנכ"להאוצר,שר

לטכנולוגיההסוכנותמנהלוהתעשיה,המסחרשרנוספולאומי
לאומי.לביטחוןהמייעצתהועדהויו"רהממשלהמזכ"לרמדע,
להת-הממשלהראשעלבהםהמרכזיים,הנושאיםגםנקבעו
שי-ובארגונן,היחידותבמבנהשינוייםכגוןבמועצה,ייעץ
וכמויות,טנקיםשלסוגיםהמאושרת,הכוהותבעוצמתנויים

היבשה,בכוחותטאקטייםומטוסיםעיקרייםטיליםשלהם,
הטאק-והמטוסיםהצוללותהמשחתות,שלוסוגיהםמספריהם

הטי-מספרוסוגיתם,הטאקטייםהמטוסיםמספרבצי,טיים
תכניתשיחייבצבאיציודכלוכןחיל-האוירשלהעיקרייםלים
הצבאעלהפיקוחגדולה.הוצאההמהווהטווחארוכתרכון

עצמתכמונושאיםלצבא.הפרלמנטביןביחסיםגםמתבטא
חוקיםבצורתבפרלמנטלהיקבעחייביםותקציבוארגונוהצבא,

למבצעיהפרלמנטאישורלקבלהצבאצריךכאמור,והקצבות.
שיטור.בפעולותולהתערבותביטחון
בשנימצוייםהלאומיהביטחוןבתחוםיפןשלמביתאילוצים
האמוציונאלי-ודגוישורכלכליבחומריהמישור:מישורים
רצוןחוסר-בסיסיתמאודהבעיההאמוציונאליבמישורפוליטי.
הטובבמקרה(כשתקרהלתוקפנותלהתגגרהעםשלותודעה

שלפופולריזציהרדום).במצבעתהנמצאיםשאלהלזמרגיתן
ונושאיצבאםעםהיפניםשלנרחבתיותרהכרההיינו'הצבא,

ומאמץדגשעליולשיםשהעבסיסינושאהואהלאומיהביטחון
לקונ-בדרךמאליו)כאילומובןהואאחריםבמקומותכאשר(

להרחבתו.וכמהכמהאחתועלהקייםשמירתעל18סנסוס
ההגנהכושרשיצורשלהבעיהוקיימתהויכוחמתנהלבמקביל

שהצבאאסור,גיסאמחדהחוקה.במגבלותהדרושהמינימאלי
שיפגעאסורגימאומאידךיפן,שלשכנותיהאתפעםאייסכן

הדומיננטיותמכאן,הבית.ובשלוםאחרותלאומיותבמטרות
באינ-להתמודדכשהבעיה(הביטחוןפניעלהכלכליתלצמיחה
ההתעצמותובתכניותבתקציביםפהבכלהאוכלתפלציה,

כמעטהיסמכות-ומכאןקרבן)אלהנופליםזוובהתמודדות
ארה"ב,עלבביטחוןמלא)בפהבכךמודיםאיןכיאם(מכרעת
פעי-במגבלותלקנאאיןכיאם(ביפןבסיסיהלקיוםוההיתר

זהבהקשרהאוכלוסיה).שללעיתיםהעויןיחסהבשללותם
יכולותלצבא,העויןהשמאלמחוגירקילאיפנים,מעטלא

הגנהלכושראףבכלללטרוחמהלשםכך,אםעצמם,לשאול
אח-תשובותבצדלעצמם,נותנים,שהםהתשובהוכמינימאלי.
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תרגילבעתיפניתשייטת

איןאםאחריםהגנתלבקשהדעתעללהע,לותשאיןהיא,רות

עצמית.להגנההמינימוםאתלפחותמשקיעים

העכשוויתהביטחוןמדיניותשלומאפייניהעיקריה

יכולהאינההעכשוויתהיפניתהביטחוןמדיניותכי,הגיוני

עיקרישלומהמאפייניםמהבעיותמהרקע,מנותקתלהיות

המאפ-אתבקצרהלעצמנונתמצתהקודמת.הביטחוןתפיסת

שהשאירוהקודמותהביטחוןתפיסותשלוהעקרונותיינים

בנוכחית.רישומיהם

סכ-לישובבכוחושימושמלחמהעלויתורהואהיסודמאפיין

בוותרהלכךאישית"דוגמא"נותנתיפןבינלאומיים.סוכים

הואשסףבסיסימאפייןבצפון.האייםעללברה"מפקסודה
לעצמהשמהיפןכלומרבלבד,עצמיתלהגנהצבאיכוחקיום

כושרהצבאיים.וכוחהלעוצמתהברורותמגבלותבמודע

במש-מבחוץ,בסיכוניםלהתחשבחייבוהמוגבלהעצמיההגנה

לחימהאמצעיליפןיהיהלאבה.הפנימיובמצבהאומהאבי

ביןטיליםמטוסים,נושאותטווח,ארוכימפציצים(תוקפני

מחוץכוחותיהאתלשגריכולהלאגםיפלוכו').יבשתיים
הלאומיהביטחוןנושאנשק.לייצאיכולהואינהלגבולותיה

אח-לאומייםוהישגיםהלאומיים,ביעדיםהעיקריםעיקראינו

להשתמעויכול(חיוניבסיסהםהרווחהבתחוםבעיקררים

להבטחתהצבאלתרומתבנוסףלכן,לביטחון.כקודם)אף

שבשכנותה,הפוליטיתוליציבותיפןשלועצמאותהשלמותה
שלבמקריםהצלהבמבצעיהפנימיתלרווחהלתרוםגמעליו

טבע.אסונות

ובלחיישירהתוקפנותלמנועהואהצבאשלהעיקריהגודו

לגישותנתוןהיהמאחריםיותרזהעיקרוןיפן.עלישירה

ביותרמוגבלתבתוקפנותמדוברשגובש.עדשוניםולפירושים

למעלהוההיאחיצונית,שבתוקפנותברורקטן.מידהובקבה

הביטחוןהסדריועלארה"בעללהפצעןעליהיפן,שלמכוחה

מוחלטת.היאארה"בעלההידוענותהגרעיני,בתחוםעיטיה
לאמורגרעיניים,אנטיעקרונותבשלושהעצמההגבילהיפז
ז1.גרעינינשקיפןלתחומילהכניסואיןלהחזיקאיןלייצר,אין

מהם,האחדכהוניים.עקרונותנוספואלהלעקרונותבנוסף

התעצמותתכניותשלההתמודדותמקשמלוודאיקרובהנובע
אלאהצבא,הרחבתעליותרלדבראיןכיקובעבאינפלציה,

איכותעלדגשיותראחרת,בלשוןיכולתו.והעמקתשיפורועל

שלהתעצמותתכניותעודלאמעשיובאופן(כמותעלופחות

די-שנתיים).תכנוניםאלאלממשן,שקשהשניםחמשעדארבע

העצמיהייצורהגדלתשלהקביעההיאלראשוןוהקשורהאחר

ובפיתוח.במתקרהעצמיהכושרוהרחבתלחימהאמצעישל

כוחשלשפיתוחוהתפיסתי,המימדאתלמצואניתןבשניהם

הטכנולוגית-מרעיתבהתפתחותגםתלוייהיההעצמיתההגנה

וכיוצאהפנימיבמצבהכלכליים,במשאביםבהתחשברקולא

בזה.
מתאפינתב-1977(שעודכנה(העכשזויתהבטחוניתהמדיניות

מליבוןכתוצאהראשית,יותר.חדיםובדגשיםריאליזםביתר

האינטנסי-הסובייטיתהביוןפעילותרקעועלמבחוץהסיכונים

שלוםבזמןצריךהיפנישהצבאנקבעליפן,סביבלאחרונהבית
מלחמהבזמןואילומודיעיניים,והרתעהמעקבכושרלקיים
בקנהמוגבלתבתוקפנותביעילותלטפלמסוגללגזיותעליו
ריבונותהפרתבחובהטומנתושאינהככזושהוגדרהקטןמידה

תוךכלומרבפועללאויבשישמהעםוהמתבצעתמשמעותית

הכושרעלדגשלשיםישכינקבעאחרת,בלירון'18.הפתעה
וכן'מלחמה,לומןופחותשלוםזמןשלמבטמנקודתההגנתי

גםכךיהיו(ההתעצמותיעדיאתונכוןברוריותרלהגדירניתן
לארה"ב.במילאיזדקקוממש,שלבמלחמהשהרייותר)מוגבלים

מאוזןדגשעלגםלהתבססצריךהדרושההגנתיהכושר'שגית,
הדגשהישםבעברוארגונם.הכוחותשלמתאימהפריסהבין

יוקםלהלן)שנראהכפי(ארגוניתמבחינההפריסה.עלבעיקר

שריון.דיביזיותשגרעינועתודהכוחהקייםבסד"כויאירגן

לאבעתידאמנםחידוש,גםמסוימתבמידהוזהושלישית,
-יתכנושאל'המאחראךהבינלאומיבמצבשינוייםצפויים

הגנהלסידוריחלקהבצורהמעברליכולתלבתשומתלתתיש
ולחזקלהרחיבמסוגליהיההקחםשהצבאצריךכלומרחדשים,

זוגהרההולם.בזמןהשינוילגודלביחסההגנתיכושרואת
בעתהצבאלהתרחבותהגלעיןלשמשצריךהקייםש'הצבא

במבחןלראותעודישאותהיגםעתהאלאאומצהלאהצורך,
הביצוע.

:הםעתהשנקבעוהיפניהצבאשלהספציפייםהיעדים

עת.בכלולהתריםלעקוב*

משמעו-הפרעותכלפיהולמתובצורהבמהירותלהגיב*

שיטתיותחדירותכלפימבחוץ,גורמיםעל-ידיהנתמכות19תיות

בשטחהחימאיתצבאיתפעילותוכלפימבחוץונשקאנשיםשל
יפן.שלוהאויריהימיהיבשתי,

תגיהה,תוקפנותכלפיהולמתובצורהבמהירותלהגיב*

קטן.מידהובקנההמוגבלמהסוגהיאאםולהדפה

תובלה,תקשורת,הפיקוד,בתחומיקרבייעודיכושרלקיים*

ותחזוקה.'אספקההצלה,

ואימון.חינוךשלטובהמערכתלקיים*

יפן.ברחבימקוםבכלהצלהמבצעילבצע*

י--וארגונוהיפניהצבאויד"כ

לראשהכפוףמנכ"לעומדהיפניתההגנה"סוכנות".בראש

לידהצבא.עלהעליונההפיקודיתהסמכותשהואהממשלה,

לשרמתחתלאומית.ביטחוןמועצתמצ'ויההממשלהראש
לפרל-שרסגןהאחד:סגניםשניממוניםלביטחוןהמדינה

הסנק-מצויותלביטחוןהמדינהשרבמטהלארגון.והשנימנט

לכספיםלברייתת,ולחינוך,לכוח-אדםלהגנה,הבאות:ציות

לביטחוןדיגדינהלשרשמתחתהצבאיתבהיררכיהולציוד.

ומסהו(המטותראשייו"ר:הבאיםרהפיקודהמטהגופימצויים

197827ספטמבר265,מערכות""



ן47-4מסוגהחדשהיפניהטנק

האויר.ורמטכ"להצירמטכ"להצבא,רמטכ"להמצומצם),

בהתאמה.המטותלראשיכפופותוהאוירהיםהיבשה,זרועות

מכוןהגיוס,משרדיכמוהזרועותלכלמשותפיםגופיםמספר

הצבאית,האקדמיההמרכזי,הרכשמשרדוהפיתוח,והוחקר

גופני,אימון(נוספיםבתי-ספרומספרלאומילביטחוןהמכללה

צבאשלוהפריסההארגוןהמבנה,הכוהות,סדרוכו').רפואה
בת-והדגשיםהעדכוןלאורזאת,עם1954.מאןקברניםיפן

אלה.גםעודכנומ-1977המעודכנתהביטחוןפיסת

י-היבשהזרוע

עצמתלגביהמעודכנתבתפיסהשנקבעוהעיקרייםהמאפיינים

:הםזוזרוע

שלאמספר(חיילים180,000עלכוח-האדם-יעמודסה"כ*

ה-70(.שנותראשיתמאזהשתנה

חטיבותושתיחי"רדיביזיות12יכללוהעיקריותהעוצבות*

לכךבנוסףהמדינה.ברחביפרוסותתהמנהאשרמשולבות,
חטיבתמשוריינת,דיביזיהשיכלולמרכזי,עתודהכוחיהיה

מסוקים.וחטיבתאימוניםחטיבתצנחנים,

עד(משוריינתודיביזיהמרכזיעתודהכוחשארגוןלומר,ניתן

אחתעצמאיתטנקיםחטיבתהיפניבצבאקיימתהיתהכה

מהוויםשריון)גדודיכוללותהחי"רדיביזיותכאשרבלבד

בפועלב-1976.החלהביטחוןבתפיסותעיקריארגוניחידוש
ושלהמשוריינתהדיביזיהשלארגונהאתלהשללםעדייןיש

שלוארגוןמבנהשינויעל-ידיוזאתאחתמשולבתחטיבה
נ"מיחידותשמונהגםנכלליםהיבשהבזרועקיימות.יחידות

אלאהיבשה,כוחותעלרקלאלהגןשיעודםהגק""טילישל
חיינחם.באזוריםנמוכיםןגבהיםהמדינהשמיעלבעיקר

:הבאיםהאלמנטיםאתהיבשהזרועכוללתלכךבנוסף
חיילים.כ-40,000שלגודלבסדרקטןמילואיםהלל*

יפנייםטנקיםבעיקר(טנקיםכ-770:עיקרילחימהאמצעי*

מ-100למעלהוקצתמ"מ90תותחעםן16-4מסוגישנים

נגמ"שיםכ-670מ"מ);105תותחעם44-74מסוגחדישים

105שדהתותחי(תותחיםכ-1350ג37-4(;בסוגיפנייםכולל(
מייצורמ"מ155בקוטרמתנייעיםכ-450מהםמ"מו-155מ"מ

יפנימייצור(קרקע-קרקערקטותכ-50ן57-4(;מסוגיפני

קישור.מטוסיומספרמסוקיםכ-275ק"%;כ-25לטווח

זו(ארמיותחמשזובזרועמצוייםהסירפו20ארגוןמבחינת

לארמיהמרחביים.פיקודיםגםשהןלדיביזיה)שמעלהרמה

ארבע-העיקרי)האיוםאתכאמוררואיםהםשם(הצפונית

בצבא.הבודדתהעצמאיתהטנקיםוחטיבתח"'רדיביזיות

ואילואחת,כלחי"רדיביזיותשתי-אחרותארמיותלקילוש

האר-פיקודתחתחי"ר.דיביזיותשלוש-שמרכזיתלארמיה

חטיבתגםמצויההבירהאיזורעלגםהמופקדתהמזרחיתמיה

נ"כגחטיבהחת"מ,חטיבתגםכוללותהארמיות'רובהצנחנים.

הדיביזיוניהמבנהמבחינתאחרות.סיועויחידותהנדסהחטיבת

חי"רחטיבותארבעהכוללותחשרדיביזיותשבעהכנן

שלושכוללותהאחרותהחי"רדיביזיותששואילואחתכל
הטיבתגםכוללתחי"רדיביזייתכלאחת.כלחי"רחטיבות
ל-7,0009,000ביןמונההחי"רדיביזייתאורגנית.חת"ם

חיילים.

ן--ןהישזרוע
עצמתלגביהמעודכנתבתפיסהשנקבעוהעיקריים,המאפיינים

:הםזוזרוע

פור-בשתיכהנחתות)44מהן(60-שטחאניותסה"כ*

עםשטחאניותהכוללותליווישייטותארבע:עיקריותמציות

למיםומעברהשיטבנתיביימיתבתוקפנותלטיפולנצ"לכושר

נצ"לכושרעםשטחאניותשלפורמציותעשרוכןהריבוניים

לחמשתככללמרותקותהאחרונותהצייחידותהחופים.להגנת
יפן.חופיעללהגןשכהמימתםהימייםהפיקודים/המחוזות

לפטרולשייטותבשתיהמאורגנות16-צוללותסה"כ*

יפן.מצריולהגנת

מוקשים.שולותשלשייטותשתי*

והמצ-הנמליםלהגנתנצ"ליעודןשעיקראוירטייסות16*

זהבכללאניות.ולליוויליפןשסביבבימים,ולסיוריםרים

מסוקים.הנושאותכהנחתותכמהמעללהפעלהמסוקיםמספר
מסוקים).כ-70מהם(מטוסים,כ-220לציסה"כ

להתעצםהציצריךלעילהנקבעשלבפועללהשלמה*
נצ"לבשוסיםשלנוספתובטייסתנוספותצוללותבשתי

מטוסים).כעשרה(
בנוסףצי,אנשיכ-41,000עלעומדבכוח-אדםהציתקןסה"כ

הצול-ו-14המשחתותל-44פרטמילואים.אנשיכ-600לכך

וכןמוקשיםשולות/מניחותכ-40גםלציה2הקיימותלות

קטניםאלהשכןלסט"'לים,נוטהאינוהצי21.נחתותחבש

אךהשנה,ימותברובהסועריםיפןבמימילהתמודדותמדי
צמודהלהגנההידרופויליםאוסטי"ליםכמהשירכושיתכן

גופיםלשניהיםחילמתחלקארגוניתמבחינההחופים.של

אתהכוללהצי,יחידותפיקוד-והעיקריהאחדעיקריים.
שייטותובהםחופיםלהגנתמרותקיםשאינםהימיים,הכלים

ופיקודהצישלהאויריה.והמקשות,הצוללותשייטותהליווי,

הכו-הימייםהפיקודים/המחוזותחמשת-הימי._והשניההדרכה

החופים.להגנתהמרותקיםהימייםהכליםאתללים

ן--יהאוירזרוע
:הםהנוכחיתבתפיסהזולזרועשנקבעוהעיקריים,המאפיינים

קרב.מטוסיכ-350מהםמטוסים,כ-430סה"כ*
האוירי.במרחבקבועלמעקבוהתרעהבקרהיחידות28*

לסיועושלושיירוטלצרכימהןשעשרקרב,טייסות13*
ולאימונים.אויר

וצילום.סיורטייסת*

נמוכים.לגבהיםבעיקרמוטסתלהתרעהטייסת*
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תובלה.טייסותשלוש*

גבוהים.לגבהיםנייק""נ"מטיליםשליחידות6*

הטי-יחידותשללארגונןבנוסףבפועל,הנקבעלהשלמת*

להתרעהבטייסתלהתעצםחיל-האוירצריךנייק")"(נ"מלים
אךהתכנון,מסגרתמבחינתנראיםהדבריםכהבלבד.מוטסת
מטוסיםכ-90רקמהםמטוסיםכ-480לחיל-האוירישבפועל

ו-175)1(ע-68מטוסיכ-215והיתר-פנטומים)(חדישים
כ)-400(רבמספרועודתובלהמטוסיכ-40כןכמוע-401.

לאי-חדישיםמטוסיםמהםכ-50שרקלאימוניםמטוסיםשל

אויר-קרקע.ולסיועמונים

:עיקרייםגופיםכהיניהואגםחיל-האוירבנויארגוניתמבחינה
ובקרהמעקבמטוסים,(האויריתההגנהפיקודוהעיקרי,האחד

והכוללהגנהאזורילשלושה'טריטוריאליתהמחולקנ"מ)וטילים
השני,וההתרעה.הבקרהויחידותנ"מהטיליםהטייסות,רובאת

עומדחיל-האוירשלכוח-האדםתקןהאוירית.ההדרכהפיקוד
חיילים.כ-45,000על

צבאשלהמרכזיותוהבעיותהמרכזייםהנושאים
ו]_--וכיוםיפן

הבטחוניתהצמרתאתכיוםמעסיקותבעיותשלקטןלאמספר
לאיפן.צבאשלבהתפתחותולראותהרוציםאלהואתהיפנית

ה-70משנותהחלשבהן.בעיקריותאלאלטפלזובמסגרתנוכל

מהתל"ג,אחוז40.8-(0.9עליפןשלהביטחוןתקציבעומד

האחוזמחסוםאתהתקציבעברהו-60ה-50בשנותכיאם

תקציבמגיעהכללילתקציבביחסאחוז.1.2--1.8עלאףועמד
גדולזהאחוזהיההו-60ה-50בשנות(אחוזיםכל-6הביטחון

עלהתייצבה-70שנותראשיתומאזאחוזים13.5-4.2-לותר
במספריםב-1977הביטחוןשתקציבבעודלרונה).אחוזים6--7

השניההעולםמלחמתאחרביותרהגדולהתקציבהואמוחלטים

זהוהריהתקציבי,לסה"כבהשוואה22דולרביליוןכל-6.7ומגיע
בסדרזהתקציבלהשוותמענייןביותר.הנמוךהביטחוןהקציב

לנושאיהוקצי1977שנתשלבתקציבהלאומי.העדיפויות

שהיהביותר,הגבוההיחסזהואחוזים.20סוציאליתרווחה

ה-50.בשנותזהלנושאשהוקצומהסכומיםוכפולפעםאיקיים

היינוהכללי,מהתקציבאחוזים12הוקצוומדעחינוךלנושאי

אחוזים12--13שלזהיחסלביטחון.שהוקצהמזהכפולסכום

איןה-50.שנותמאזנשמרשנהמדיולמדעלחינוךהמוקצים

יפןנמצאתהכללקלתקציבביחסביטחוןשבהוצאותספק

שבהם.האחרוןלאאםבעולם,האחרוניםהמקומותבאחד
בתקציבהביטחון.תקציבשלהפנימיתחלוקתוגםמעניינת

ואילוולמזוןלכוח-אדםממטאחוזים55מוקצים1977שנת

זהבתקציבהרכשמרכיבולתחזוקה.לציודהאחוזים45יתר

ואילואחוזיםכ-25עלהתחזוקהמרכיביאחוזים,כ-17.5עלעומד

לשניםבהשוואהאחוזים.0.9עלעומדוהפיתוחהמחקרתקציב

המוק-ההוצאותעלייתשלברורהבמגמהלהבחיןניתןקודמות

ההוצאותוירידתלצבא)אנשיםלמשיכת(לכוח-אדםדשות

למעלהלרכשהוקצוב)-1973בהצטיידותובעיקרהאחרות
הוקצוב)-1973ובפיתוחובמחקרהתקציב)שלאחוזיםמ-25

לתחזוקתמשמעותייםסכומיםמוקדשיםכמו-כןאחוזים).1.3
רעשיםלמניעתהיינוהסביבתיים,התנאיםולשיפורהבסיסים

ולהפח-הצבאעל-ידילאזרחיםהנגרמיםסביבתייםומטרדים

פולי-הוצאותמעטלאאיפוא,מצויותהביטחוןבתקציבתתם.

תויגיליק8ו.טיות

שלההתעצמותעלמשפיעהתקציבשלזהשמבנהספקאין
התעצמותנתחלראותמענייןבמשורה.ממששהיאיפן,צבא
:כדלקמןההתעצמותתכניתהיתה1977בשנתטיפוסי.שנתי

51-73,נגמ"שיםשישהן47-4)(,חדישיםטנקים48ליבשה

מטוסb"D,155תומ"תיםעשרהמ"מ,105תומ"תיםחמישה
וחידוש28נ"טמסוקותובלה,לסיורמסוקים14וקישור,סיור
למחליפותכהפחתותשתי-לים;הזק""נ"מטיליםציוד

נצ"ל,מטוסמוקשים,שולותשלושאחת,צוללתהבנות),

מטוסי18פנטזם,מטוסי12-לאויר;נצ"למסוקיםאהבעה
)3-1((.תובלהמטוסישניע-1)(,סיוע

הכלליהאחוזעמדלתקנים,ביחסכוח-האדםלמצבתבאשר

תקןמתוךכלל.נמוךשאינואחוזאחוזים,88.7על1977בשנת
בכוחותמהםתקניםכ-236,000אונשואישכ-266,000של

39,000היםבחילמהתקן),אחוזים)155,00086היבשה
מה-אחוזים)42,00094.6האוירובחילמהתקן)אחוזים)94.3

לצבאהמתאימיםלגיוסשהגילאיםבחשבוןלוקחיםאםתקן).
האזרחהבשוקביותרהמבוקשתהגילקבוצתגםהם)24-18(

הבטחוניתהצמרתדעתאתלהניח,בהחלטאלהבמספריםה2
ההתפתחותקצבבהאטתלמצואניתןלכךההמבראתביפן.

התנאיםובמישרגיסא,מהדהאתרוגיתבשניםביפןהכלכלית
בעלייתזאתלהסבירניתןכןכמוגימא.מאידךבצבאהחמרתם

נפילתלאחרבקוריאה)בעיקר(הרחוקבמזרחהבטחוניהמתח
הבטחוני).המוראלעלייתעלמהבמידתשהשפיעה(ויאט-נאם

האוירובחילבציהגבוההתקניםאטשששיפורגםספקאין

מהעבר.היפניתהבטחוניתולמסורתלתודעהקשור

]___-1האוירלחילחדשקרבמטוס
רובםאךרביםמטוסיםהיפניהאוירלחילישמספריתמבחינה
ומהם,הפנטומיםהםיחסיתהחדשיםהמטוסיםמיושנים.שעכרהו

מטוסי128סה"כלרכושתוכנן(מטוסיםכ-90האוירלחיל

האוירחילאתשהעסיקהשממחשבה,איפואפלאאיןפנסום).

בדיקותלאחרהבא.הקרבמטוסהיתההראשונותה-70בשנות

מטו-123לרכושטנטטיביתהחלטה1975בסוףנתקבלהרבות

כאמורטייסות.בחמששיאורגנו1978/9,משנתהחלע-51סי
זה,מסמרבעתידגםלקייםוהכוונהיירוטטייסותעשרכיוםיש

ץ-51-מ,האחרותוהחמשמפנטומיםיורכבוטייסותחמשכאשר

לאואת,עםה-80.שנותבראוייתמבצעילשירותשייכנסו
שנתועד1981משנתאלאע-401-המטוסימהמערךיוצאו

לשנה).טייסת(1985
ובחי-בדיקותלאחרכאמור,נעשתה,היקרע-51-העלהבחירה

ע-41),בחשבוןשגאוהאמריקניים,המטוסיםשליסודיותנות

מיראג',מרס"א,(האירופאייםהמטוסיםמיטבושלץ-71(ע-61,
המתכ-שללצרכיםענוע-51-המטוסשלהתכונותביגן).ץ-1,

וכןומגנטיים)א"א(מעוליםוטיליםמכ"םלמטוסהיפנים;ננים

יפןרואהכאמורמצוין.תמרוןוכושראוירמזגלכלכושר

ריבונותאתהמפריםברה"משלהמטוסיםהופעתאתבדאגה

אחדמאוד).גבוהותובמהירויותבגבהים(שלההאויריהמרחב
בספ-ליפןהרוסי25המיגשלמעריקתוהעיקרייםהלקחים

המכ"מיםוכןלקראתושהוזנקושהפנטומיםהיה1976טמבר

איפוא,מצפיםהיפניםטוס.שהנמיךלאחראבדוהו""הקרקעיים

197629ספטמבר265,מערכות".



חדישיפניגצ"למטוס

ובגובהגבוההבמהיר'ותחודריםמטוסיםלגלותיוכלע-51-הש
מהקרקע.הנחיהללאאפילונמוך,אולטרהאוגבוהאולטרה

זהבמטוסבחרהאמריקנישחיל-האוירשהעובדהגםספקאין
חיל-האוירבשיקוליגורםשימשהלעצמועיקריקרבכמטוס
כלפיוהמבטהאויריההרתעהכושראתלשפרכדי21.היפני
כושרבעלימטוסיםלרכושגםהיפניהיל-האוירמתכווןמטה,

מוטסת.להתרעה

ן-ןלציחדשנצ"למטוס

בחירתהיאלאחהונההציאתהמעסיקותהמרכזיותהבעיותאחת
התלותבשלהשיטנתיביביטחוןעבורו.חדשנצ"למטוס

אפשרויותליפן.חיוניענייןהואחיץובמקורותבסחרהגדולה
שטחאניותמטוסים,צוללות,באמצעותהןהחוץסחרניתוק

הצו-שלהואהגדולהסיכוןאלהמכלאךבזה,וכיוצאומיקוש

והשמדתןבעמקי-יםצוללותגילויבהסתר.שפעולתןללות
מכלמעודכנת.מדעיתטכנולוגיהמבעבריותרכיוםמחייבים
אנשתנצ"ל,מסוקנצ"ל,מטוס(בצוללותלטיפולהאמצעים

למטוסהםבזה)וכיוצאהיםבקרקעיתומכשיריםצוללותשטח,
נרחביםיםבשטחימהירהלסריקהביותרהיעילהכושרהנצ"ל

כיוםהיפניהציברשיתאיזור.לכלבמהירותלשגרוניתןוכן
למיושן,,ונחשבבשירותשניםכעשרהנמצאע-12נצ"למטוס

ופגיעזמןהגוזלדברנתונים,לפיתוחאלקטרוניציודלואיןשכן
ולכןבאויררבזמןלשהותמסוגלאינוגםזהמטוסלטעומת.

שלוהגילויציודכןכמונרחבים.יםבאזורילתפשיכולאינו
גרעיניותצוללותלאיתורמתאיםואינומיושןלמיםמתחת

קטן.אינוהרחוקהמזרחבאיזורשמספרן
מהםשל"רשנינצ"ל,מטוסי120היפנילציכיוםישסה"כ
הצימהנבירות).בהדרגהומוצאיםיותרמיושניםאףוהיתרע-12
ייצור:הבאהנצ"ללמטוס'אפשרויותשלושעתהבודקהיפני
ביפןייוצרהלוטוסנהיינוהשנייםושילובמבחוץרכשמקומי,

אמריקניהםהציעל-ידיהנבחניםהמטוסיםייובא).והמכשור
פרשתשלולאלהניחניתןםע-041)(.וקנדיאוריון")")5-311
לאחרונה,היפניםאתשזיעזעהלוקהיך""חברתשלהשוחד
מזמן.כברהאמריקניהמטוסעלהבחירהנופלתהיתה

1ובטחוניוייצורופיתוחמחקר
במרכזעומדיםנושאיםששנידומהוהפיתוחהמחקרבתחום
ראינומקודםלפתח.מהוהשאלההביטחוןבתקציבנתחו:הדיון

עלעומד1977הביטחוןבתקציבוהפיתוח.המחקרשלשנתחו
בודאיזהנתחמיליון.כ-63עלמוחלטיםובמספריםאחוז0.9
הטכנו-ומהמודעותמהיכולתלציפיותביחסלהרשיםיכולאינו

לעקרון'כראוילענותיכולשאיננוגםונראהיפןשלהרבהלוגית
האי-להעדיףשישהאחרונותבשניםהביטחוןבמדיניותשנקבע

שלושאתהכוללהצבאיוהפיתוחהמחקרהכמות.עלכות
ההגנהסוכנותלמנכ"לישירותהכפוףבמכוןמרוכזהזרועות
ובחינהפיתוחתכנון,טכני,מחקרלבצעהואהעיקריויעודו

מההבסיסיתלשאלהבאשר25.הצבאבשימוששיהיהציודשל
יחסיתרחבהבחזיתללכתהיפניםבחרולרכוש),ומה(לפתח
מרשימים.פרויקטיםועל
בפי-ושנמצאיםכהעדשפותחועיקרייםבפרויקטיםקצרמבט

א47-1)(מערכהטנקפותחהיבשהבתחוםזאת.יוכיחתות
חדישנגמ"שפותחכןומעולה.חדישכטנקלהיחשבשיכול

שלושהלטווחנ"טטילפיתוחעלעובדיםנ"טבנושאא37-1)(.
ומה"הוט"האמריקנימה"טאו"טובשיהיהק"מארבעהעד

אינוהטילשלשיעודולצייןמענייןהאירופאיים.וה"מילאן"
טון).כ-1,000עד(ימייםנחיתהכלינגדגםאלאטנקיםנגדרק

משקל(מונחיתבלתי)44-30(רקטהפותחההארטילריבנושא
רקטהלהסבאפשרותובוחניםק"מכ-25שללטווחק"ג)כ-500

פותהכןגדולים.נחיתהכלילהשמידשיכולבגנחהלטילזו
מכ"מנמצאמתקדמיםפיתוחבשלבימ"מ.155הכביצרתומ"ת
נתוניםעיבודמערכתפיתוחעלעובדיםכןארטילרי.איכון

התמונההיםבנושאיהפיתוחבתחוםשדה.לדרגיאוטומטית
טון,4,700משקלה(מסוקיםנושאתמשחתתפיתחודומה.
)1,850צוללתוכן.קשר)32מהירותהמסוקים,שלושהנושאת
)1.6קוליעלרק-2)(אימוןמטוספותחהאויריבתחוםטון).
לשאתהמסוגלב-1)((סילוניתובלהמטוספותחכןמאך).

בים.ונוחתהממריאק1-5)(נצ"למטוסגםפותחהיילים.60
אויר-טיל:הבאיםהפרויקטיםבפיתוחנמצאיםהטיליםבתחום

אויר-טילפיתוחעלעובדיםאניות.נגדבעיקרהמיועדקרקע
)AAM'-1)קודמואתשיחליףא"אבירתעם)AAM'-2)אויר

עובדיםנרתעו.לאקרקע-אוירבטילימטיפולגםשבשימוש.
כעשרהשללטווחהיבשהלכוחותקרקע-אוירטיליפיתוחעל

עלוכןהה"הוק")90-[(נ"מהתותחיםביןהטווחלכיסויק"מ
ה"נייק".אתשיחליףהאוירלכוחותקרקע-אוירטיל
המוגבליםצרכיהעלפן?צריכההאםמהשאלהלהימנעקשה

כהלחימהאמצעילפתחלעצמה)קבעהשהיא(הביטחוןבתחום
זול,יותרהרבהובמחיריחסיתבקלותלרוכשושניתןבסיסי

ומסווגיםמיוחדיםלחימהאמצעיאותםלפתחזאתבמקוםאו
אתמניחהתשובהלקבלקעוהבחוץ.לרוכשםנמנעאושקפוא
רצון(חשוביםמעשיםשיקוליםבצדכיונראהזולשאלההדעת

רצוןכמופסלכולוגייםשיקוליםגםישנםבטחונית)לעצמאות
וסקרנות.לחקרנותביטילאומית,וגאווהעצמילביטויוכושר

להת-גםקשהועוד.היפניהעםאתבכללהמאפייניםטכנולוגית

יצירהפריאינםביפןשפותחוהלחימהשאמצעימהרושםחמק
והנמ-קימיםלחימהאמצעיעלמבוססיםככולםורובםמקורית
כאשרהאמריקנים,אצלובעיקראחרים,אצלבפיתוחצאים

שלהם.הטובהפרשנות""מכושרלהםהוסיפוכמובןהיפנים
הלחימהאמצעיבייצוררקלאמתאפייןביפןהבטחוניהייצור
בתחוםברישיון.לחימהאמצעיבייצורגםאלאעל-ידם,שפותחו
קליםומטוסיםמסוקיםוכןהפנטום""הרכבתבולטתהמטוסים
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הואברישיון.מיוצריםו"הוק"נהק""נ"מהטיליםגםאחרים.
מינימוםלייבאמשתדליםככלל90-,1.השוייצריבתותחהדין

ברישיון.לייצרםומעדיפיםמבחוץלחימהאמצעי

בפיתוחשלהןהנתחאתמקבלותהגדולותהיפנטתההברותרוב
טבעיהבטחוני.ובייצורוהפיתוח)המחקרמכוןעםבשילוב(
שלהמעטיםהצרכיםבגללהןמוגבלבסה"כהבטחונישהייצור

לאה-'מובהק.לחייגהשהצעילייצאהאיסורבשלוהן'יפןצבא

אמצעיייצואעללדברהחלווההון,התעשיהאיליבלחץרובה,
מסוקים)3-1((,התובלהמטוסכמותוקפניולאמובהקלחימה
כדיוכן26הבטחוניהייצורמערךאתלקדםכדיבזה,וכיוצא

יפנית.תוצרתלשיווקנוספיםאפיקיםלמצוא

ר--,ארה"בעםצבאיפעולהושיתוףהביטחוןהסדרי

שלבעולםכיההשקפהעלמבוססתהיפניתהביטחוןתפיסת
הצבאי,בכושר'הרקלאבטחונהאתתקייםשמדיבהצריךהיום

יפןשלבמקרהכאשרקולקטיביים,הגנההסדריבאמצעותאלא

להרתיעזובריתשליעודהארה"ב.עםהביטחוןבבריתמדובר

:דעושותףהאיוםכלפיביחדלפעולתתרחש,ווואםתוקפנות

מבצעי.סלועיתנוארה"בוכוחותיפןלהגנתאחראייפןצבא

תופ-עימההביטחוןובריתארה"בעלבפועלשההיסמכותברור

לאשהריהיפניתהביטחוןבמדיניותביותרמרכזימקוםסים
ארה"ב.עזרתללא.רצינימידאבקנהממתקפהיפןעללהגןניתן

במצי-הצורךמכאןגרעיני.איוםשלבמקרהכךהדברבוודאי

הצמרתלדעתהתורמים,יפןאדמתעלארה"בכוחותשלאותם
הרחוקבמזרחהשלוםלקיוםגםאלאיפןלבטחוןרקלאהיפנית,

ארה"בעםהביטחוןבריתשלשתחילתהשבעודאלאבכלל.

קונ-ביטחוןלהסדריבקשרהריהראשונות,ה-50בשנות'היא

מעטנעשההמדינות,שתיביןמבצעיפעולהושיתוףקרטיים

ותר?עודחידדהויאט-נאםדרוםמפלתשנים.כ-25במשךמאוד

בריתה.בנותכלפיהאמריקניתשבמחוייבותהבעייתיותאת

אמי-למתןלפעולשישהקודםהביטחוןשרשלהמהשבהמכאן

ביןחלקפעולהולשיתוףההדדיתהביטחוןולמערכתלחוזהנית

שנתשלהשניבחציכברואמנם,הצורך.בעתהצדדיםשני

ישכיסוכםהביטחון,ושריהמדינותראשימפגשיאחרי1975,

הניל,יותרפסחוני'פעולהלשיתוףתכופותבהתייעצויותצורך

כךלשםמיוחדגוףלהקיםישוכיחירום,בגדעותבעיקר

ועדתהוקמהב-1976מהברית).הנובעיםלפורומיםבנוסף(

בט-פעולהלשיתוףמיניסטריאליתתתברמהמשותפתמשנה

מפגשיםארבעהכברקוימוהזו,הועדהקיוםשנותבבהמךחונה

נוספותמשנהועדותשלושתוקמנהבמסגרתהכיוהוסכם
כדיזו,ועדהלהקמתבנוסףוללוגיסטיקה.למודיעיןילמבצעים,

שנילקדםשמןליעניםברורהברית,שלאמינותהאתלחזק

האמרי-הבסיסיםשליותרטובתפעוללהסדירהאחד,:נושאים

יפןאדמתעלהאמריקנייםהבסיסיםשלקיומםביפן.קניים

מצדולהפרעותלהפגנותגורםשניםמזהשיכהנוואימוניהם
הגברתהואיפן,עלאמריקנילחץשביטאהשני,השמאל.גורמי

שהבריתכדייפןשלהצבאיתועוצמתההבטחונייםמאמציה

נתר.אפקטיביתלהיותתוכלבכלל

מעשי.פעולהשיתוףשללכיווןמהתזוזתישנהבפועלכינראה

הרייפן,אדמתעלאמריקנייםוכוחותבסומיםקיוםלמרות

ארה"בלכוחותיפןצבאניןובאוירביבשהמשותפיםאימונים

בודדיםימייםתרגיליםשנהמדיקוימובעברמתבצעים.אינם

היולאהתרגיליםאךהשביעי.האמריקנילציהיפניהציבין

יפןשמייחסתהרבהוהרגישותהחשיבותלמרות(רציניתברמה
כמטרותבעיקרשיבהנוהיפניותוהצוללותשלה)השיט'לנתיבי
באופימהשינויחל1976האימוניםבשנתהאמריקנים.לאימון

ומעיקרםתרגיליםשניביצעוהצייםשניכאשרהתרגילים,

משמעותייםימייםכוחותכברהשתתפוושבהםנצ"ללחימת

ז2.עתר

__1ןוסיכוםהערכה

נותרהובבעיותיו,היפניהצבאשלבדמותובמקצתסודנולאחר

מןזהאיןלהעריכו.וכיצדערכומהונמנעתהבלתי'השאלה
ובוודאיבכללצבאשלוכושרואיכותולהעריךהקלים,הדברים

עצמוהוכיחקודםשבגלגולהנוכחי,היפניהצבאלגביכך
חיילים,מילטןכרבעשלצבאאמנםבעולם.המצויניםכאחד

טכנולוגיפוטנציאלובעלמודרנייםלחימהבאמצעיהמצויד

ישמספריתמבחינהכברזאת,עםבכר.מהשלדבראינוגבוה

הקוריאותשתישלצבאותיהןכמחציתמונהזהשצבאלזכור
רקלא'אךוסין.ברה"משלעוצמתןעללדברשלאוטייואן,
המומחיםרובדעתואכן,הקובעת.היאהכמותיתהבחינה

יחידותעםבמגעשבאומבחוץ,צבאומומחיהיפניםהצבאיים

כמעטהואביוםיפןנוצבאלקבוע,מהססתאינההיפניהצבא
קרי-כמהסמךעלזהטיעוןנבחןהבהממשי.בטחוניערךחסר

בסיסיים.טריונים

הדלקהתחמושת,מלאיהלוגיסטית.התשתיתנושאאתנבחן

ביצוריםכלאיןביותר.מוגבלחיונייםפריטיםשלוההספקה

עיליים,כבישיםשלטובהרשתליפןאחרת.צבאיתומוכנות

ואילוהאפשריהעומסמבחינתטנקיםבהלהעבירניתןשלא

עריקתפקקים.צפוייםביותר,צריםשהםאחריםבנתיבים
רקולאביותר,לקויודיווחקשרמערךגםחשפהליפןגימה-25

והמכ"מיםחיל-האוירבסיסיהאוירית,ההגנהמערךאוירי.

מרו-פתעבהתקפתלהשמדהוניתניםלחלוטיןכמעטחשופים

המיגשלבחדירתונראוהאויריתההתרעהקשיידקות.תוךכזת

מטו-שלהאחרותהאויריתהריבונותובהפרותליפןוכערק25,

רבה.באינטנסיביותיפןשמיסביבהמסייריםסובייטייםסים

הגבלותקיימותשכןכראולמאומניםהטייסיםאםגםרבספק
ביןההתנגשותאירעהעת1971,מאזבמיוחד(אוירבאימוני

הלילה.בשעותובוודאינוסעים)ומטוסקרבמטוס

התרעהנעצרךכללקייםשלאנראהיותר.טובהמצבאיןבציגם
הרוסיהצימולגורםלהיותיכולהיפניהציאםספקקבוע.ימי

הקרבןהיהשהציבלבדזולאובאיכות.בכמותהרחוקבמזרח
מה-גדולחלקאףאלאההתעצמותביעדילאי-עמידההעיקרי

להחליפו.צורךוישמיושןכלים

הגנהשלהקושיראשוןממבטכברבולטהיבשהכוחותבתחום

הדרומיבאימצומצם.עוצבותלמספריחסיתגדולשטחעל

בשלבלבד.חי"רדיביזיותשתיפרוסותכשוויץשטהושמידת

קשהוהמהרעותהנכונותחוסרבשלאףואוליהרבותההוצאות

הדבראמורבעיקרהאימונים.בתחוםשפירשהמצבלהתרשם

תרגיליםהיבשהבכוחותנערכו1976בשנתהיבשה.בזרוע

ובנוש-ברמתםבהיקפם,מוגבליםהיוהםוגםבלבדמועטים

בהיקףתרגיליםשנהבאותהבוצעוהאוירובחילבציאיהם.

טאקטיתרגיללראשונהבוצע1975ללנתמשמעותי.יותר

ליקוייםעלהצביעוסיכומוהזרועותשלוששלראשוןתשולב

1975ספטמבר265,מערכות""



הערכתמבחינתזרועי.הביןהפעולהבשיתוףביותריסודיים

מאחריותר.מעודדותלמסקנותלהגיעקשהומוראלאדםכוח

המוראליכוללאבמדינהחוקיבלתיילדמעיןהואשהצבא
מדים.לובשירואיםאיןכמעטיפןבערי-וראיהגבוהלהיות

הביעוהיבשהבצבאשניםכשלושלפנישנערךמוראל,בסקר

שלחייליםברורמשירותם.רצונםשביעותאיאתמהאנשיםרבע

קציניםכ-1800בצבאשירתו1975בשנתקרבי.ניסיוןאין

בשי-וכהחלוהזרועות)בשלושבסה"כקצינים35,800מתוך(

ופחותמ-5%(פחותהיינו(השניההעולםבמלחמתהצבאירותם
כלשהו.קרביניסיוןעתאותהקיבלוממחציתם

שלכושרולגביביפןארה"בבצבאבכירגנרלשלהערכתו

במל-להילחםהיפניםשלביכולתםבכללספקמטילהיפןצבא

רביםכוחותשלתיאוםבעיותמהמוןהמורכבתמודרניתחמה

באילתורהיפניםשלשכוחםהואהמפורסמותמןאש.בתנאי

ולהת-מראשהבעיותכלאתלחזותביכולתםאםוספקרבאינו

:הערות

מגבלותקיימותהשניההעולםבמלחמתשהובסהבגרמניה,גם1.
ולתפוסלחזורממנהמנעלאזהאךהמיליטריזם,להזרתחוקתיות

הצבאי.בתחוםבמעלהראשוןמקום

והקומו-הסוציאליסטיםהשמאלאנשיעל-ידימושמעתזוטענה2.
ידם.עלרקלאאךניסטים,

ביטחון/מלחמה/הגנהמשרדיפןבממשלתאיןהזההיוםעצםעד3.
מדינהשר(שרבדרגתכללימנהלשבראשההגנה",סוכנות"אלא

ביטחון).לענייני

שלגים,מפולותטייפונים,שלבשטפונותהקשוריםטבעאסונות4.
ביפן.שכיחיםוכיו"באדמהרעידות

ב-1961,השניהב-1957,החלההכוחבנייןשלהראשונההתכנית5.
1976-1972.בשניםוהרביעיתב-11%השלישית

תופעההבטחונית,הצמרתבהתחלפותהיאהנוסףלפרסוםהסיבה6.
הלאומי.הביטחוןקידוםעלמצידהגםהמקשהביפןשכיחה

כ-40,000בקוריאההרחוק:במזרחעתההאמריקנייםהכוחותפריסת7.
קרקע-טילייחידתחי"ר,דיביזיות:לציוןראויותיחידותחיילים.

חיי-כ-45,000ביפןמטוסים).כ-60עם(טאקטיתאויריתוכגףקרקע
הסיועיחידותעםמארינס""דיביזיה:לציוןראויותיחידותלים.

מטוסים)כ)-~2ooאסטרטגיתאויריתכנףלה,הצמודותהאויריות
מטוסים,150ימיים,כליםכ-55כולל-השביעיהציצי.ויחידות
ראויותיחידותחיילים.כ-15,000בפיליפיניםאיש.כ-30,000סה"כ
כ)-60טאקטיתתובלתיתאויריתכנףטאקטית,אויריתכנף:לציון

ראויותיחידותחיילים.כ-9,000מריאנהבאייצי.יחידותמטוסים),
)8(צוללותגףמטוסים),כ)-30אסטרטגיתאויריתכנףלציון:
ומהצימחיל-האוירבלבדחייליםכ-2,000בטיואןומארינס.ציויחידות

מטוסים.מספרוכן

מו-ואיסוףסיורטיסות)!(כ-180הסובייטיםביצעו1976בשנת8.
פי1.סביבדיעיני

חיילים.כ-~4oo,oooסה"כ:הרחוקבמזרחהסובייטייםהכוחותסד"כ9.
הכוללטוןמיליוןכ-1%שלבנפחוצימטוסיםכ-2000דיביזיות,43

כמוומשחתות.סיירותכו-70אטומיות40-30מהןצוללות,כ-100
בסי-האסטרטגייםהגרעינייםהטיליםמכללאחוזיםכ-30פרוסיםכן

השקט.באוקינוסהסובייטיהצישלובצוללותביר
פרוסותחיילים)מיליוןכ)-3הסיניותהדיביזיותכ-140מסה"כ10. כ-5,000בןהאוירחילרוב;ברה"מעםהגבוללאורךדיביזיותכ-75

ברה"מ.כלפיהואגםפרוסמטוסים

מטוסיםכ-~eooדיביזיות,ב-24חיילים430,000-קוריאהצפון11.
בנפחכלים)380חופיםלהגנתצייחידות19(.ומיג21מיגרובם(

חילכמו-כןסטי"לים,ומספרצוללות13כוללטון,כ-0),53,0של
דיביזיות,ב-18חיילים520,000-קוריאהדרוםמשמעותי.מילואים

חופיםלהגנתצייחידותע-5-ו(.פנטומיםרובם(מטוסיםש)0מעל
אין(לדרומייםמשחתות).10כוללטון82,000שלבנפחאניות)110
מילואיםחילישנובדרוםגםשריון.דיביזיותלצפוניים)שישכמו

שלכושרולגביבעיקראמוריםהדבריםלקראתם.כראויאמן
שלהאישילכושרםובצדק,מתייחסים,הדבריםאיןהפיקוד.
בדבריזוהערכהלסכםניתןכינדמהלמדי.גבוהשהואהחיילים

יפןצבאאתשהגדירהקודמיםהיפניםהממשלהמראשיאחד
הערכתייםבציטוטיםואםמלחמתי".פוטנציאלללאכ"צבא

שהושמעוקיסינג'רפרופסורמדבריבמובאהנחתוםעסקינו
יפןתרומת":1975יוניבחודשבניו-יורקהיפניתבאגודה

בחרההכלכליתהעוצמהלמרותיחודית.היאהעולםלשלום
בהגבילהגדולהמעממהשלצבאייםמאפייניםעללוותריפן

בטחונהעלובסמכהצנועיםקונבנציונאלייםמגןלכוחותעצמה
אחרים".שלהטובוברצוןארה"בשלבסיועה

אםלשעברהאמריקניהחוץשרמדבריברורלאבקודשכדרכו
יחדהשלושהכלאוליאוהערצה,אוסרקזםלעג,בדבריוהיו

למדיניותמבחוץההתייחסותאתיפהלשקףיכוליםוהדברים

הזאת.בעתהיפניתהביטחון

מלקהבמצריבנעשהלמשל,יפן,שלהרבההתעניינותהמכאן12.
סינגפור.שליד

שליחסםאתהקודםהיפניהביטחוןשרבפנידימהזהבהקשר13.
במדבר,בלכתםמהשמייםלישראלשירדלמןכמולביטחוןהיפנים
עבורו.לטרוחצריכיםשהיומבלי
שנזכורדיהייצוא,בתחוםהיפניתמהאגרסיביותלהתרשםכדי14.
דולר,מיליארדכב-15ב-1977הסתכםהיבואעלהייצואעודףכי

העולםמדינותשלהמכריערובןכאשרוזאתבעולם,ראשוןמקום
הדלק.מחיריהאמרתמאזהתשלומיםבמאזןכרונימגירעוןסובלות

בצעדיםנעשיתהאזרחייםלצרכיםביפןהגרעיןרתימתגם15.
מעטה.לאציבוריתהתנגדותותוךאיטיים

מומחיםועדתהוקמה:צעדיםמספרלאחרונהננקטוזהבהקשר16.
לאומי,לביטחוןהמועצההוחייתהביטחון,בנושאילדיוןציבורית
בטחוןעללבנים"ספרים"שיוצאונקבערב,זמןרדומהשהיתה
וכןהציבורי,והוויכוחהתודעהאתלשפרכדישנהמדיהמדינה
.)!(בפרלמנטבטחוןלענייניועדההוקמה

מעקרו-שנייםאךפשוטה,הבעיהעצמה,בימןמסוברעודכל17.

עליהןישאם-אמריקניותאוניותלגביישימיםאינםאלהנות
לגביהדיןהואביפן.שלהןהביתלנמליהנכנסות-גרעינינשק

המיםבתחוםיפןבמצריהעוברותגרעינינשקעםרוסיותאניות
שלה.הטריטוריאליים

הכיפורים.יוםמלחמתללקחיביטויכאןשישיתכן18.

מסוגלתשיטתיותלאחדירותאומשמעותיותלאהפרעותכלפי19.
ביעילות.לטפלפנים,לבטחוןמעולהכוחשהיאיפן,משטרת

עתה.המתבצעיםהאחרוניםהשינוייםלפניבפריסההמדובר20.

המש-ביןטון.נ)0-כ,2שלהדחקהכושרמהנחתותאחתלכל21.

טון3,850והשניטון4,700שלהאהד:סוגיםשלושהקיימיםחתות
חמושיםהמשחתותשלהראשוניםהסוגיםי%טון.1,590והשלישי

קילוששיכלולהראשון,הסוגטורפדו.ובמשגרי"5שלתותחיםבשני
נצ"ל.מסוקיםשלושהלשאתמסוגלמשחתות,

לדולר.ין250שלבחישוב22.

עתהונמצאיפןבצבאחדשנושאהואנ"טהמסוקיםנושא23.
בחינה.בשלבי

לשאתכושרווכןאוירמזגשלמגבלותל-17-16ישהיפניםלגבי24.
אחד:טיליםסוגרק
רבעיםשלושה-עובדיםכ-1,250מעסיקוהפיתוחהמחקרמכון25.

אזרחים.מהם

המצומצם.הייצורבגללגבוהיםשהמחיריםהבעיה26.

ובוצעושיטכלישישההראשוןבתרגילהשתתפוהיפניםמצד27.
אויר.גיחותו-23שיטכלישבעה-ובשניאוירגיחות47

בכלאוירגיחותוארבעשיטכליארבעההאמריקניםמצדואילו
תרגיל.

משמעותי.
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