
האליםמתנת
עיצובעלקןריאהמלחמתפעותהש

המודרניתיפןשלדפותה

זלצמןעילי

המודרניתיפושלדמותהובעיצעלקוריאהמלחמתהשפעותאתתולזההמאמרמטרת

תחומים:בארבעההמדינהשלמחרשלבנייתהר(ולשבמתרמהזומלחמהכיצרולהדגים

תיתוהמהפעהההשאלותחומיםמתוך ,כינלאומיוהמשטרתי-הצבאיהפוליטי,הכלכלי,

במסגרתוממנחלקוהפעלתהצבאי-משטרתיווהמנגנשלמחרשלהקמתונוגעתכיותר

חיילים,בירייאהרובקבנמליםוהשימושיפניותםימוקשתולושתובדמהמלחמתיהמאמץ

יפנים,עצומקאנשיוטכנאים

גיההישכלכבד:פוליטיוצבאיהפסדליפןהנחילההשנייההעולםמלחמת

עללקבלנאלצהאיהוממנה,נשללוהמלחמהובמהלךלפנישהושגוהטריטוריאליים

הקרובהשכנתה ,אהקוריהחיים,מיותחבכלשינוייםשהנהיגאמריקניושביכעצמה

מחלוקתלסלעוהפכהחלקיםלשניהשנייההעולםמלחמתבעקבותרעהנקיפן,של

המערביתהדמוקרטיהביןוהקומוניזםןביהבינלאומיהאידאולוגיהמאבקבין-גושי,

 , 1953-1950בשניםקוריאהלצפוןקוריאהםודרןביאזרחיםלמלחמתוףבסלהוביל

בחלקהמודרנית,יפןשלההתפתחותעלקוריאהמלחמתהשפעותנבחנותזהבמאמר

עימות:וותאבעקבותפןיבשהתרחשוהפנימייםהשינוייםמוצגיםהמאמרשלהעיקרי

מוצגתיהשנבחלק ,משטרתי"הצבאיוןהמנגנובנייתםיזנומוהקדיכוי ,הכלכלהשיקום

יפן-חסי"ירסהקוגרתבמסבביץאריהלד"רוגשההשוניתסמינרידהועבשלרמקוצנוסחהואוהמאמר
עליץיבבר"לדתודלהומבקשהמחבר , 2002שנתבהעבריתיטהרסיבבאונאסיהמורחללימודיבחוגקוריאה"
עלולצברגעופרהיה""היהמערכתחברוללוביןהנלאאורן,לרםחד,דלמיכלוכןונהוכההוההנחייה

ההשראה,עלרשויהדלולאמיוחדתתודה ,בפויסולאושלאוהארותיהםהערותיהם

-72עמ'(תשס"ד), 3גיליוןלהיסטוךיה,לסטודנטימבמהה:ה,ה(הי-  I 51האליםמתנת ] 51
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הבינלאומית.בקהילהיפןשלהשתלבותהעלבקוריאהלמלחמהשהייתהההשפעה

הברית.ארצותעםיפןשליחסיהעומדיםהדיוןבמוקד

הייתהיפןשלמבחינתהבקוריאההמלחמהשלביותרהמשמעותיתהחיוביתהתרומה

שהייתהבמדינהמזויןבעימותוהפעלתוהצבאי-משטרתיהמנגנוןשלמחדשבנייתו

יפןעללכתמרחיקתשליליתהשפעהגםהייתהלמלחמהאולם,בעבר.יפניתקולוניה

המעצמותביןהחיבורוהעברתאסיהמזרחבאזורהקרההמלחמהשלהתקבעותהבשל

התמרוןאפשרותמכרעתבצורהצומצמהשנוצרהבקונסטלציהזו.גאוגרפיתלזירהגם

דוגמתבעייתיותנחשבוהבריתארצותשלהגדרתהשלפימדינותעםביחסיהיפןשל

עצמאיתחוץמדיניותלנהליפןהתקשתהככללהמועצות.ובריתהצפוניתקוריאהסין,

אמריקניים.מתכתיביםמושפעתאונובעתשאיננה

בפןעוסקמהםאחדשכלשוניםממקורותמידעאיסוףפריהואשלפנינוהמאמר

שמבצעכלשהוהיסטורימחקרלמצואקשהיפן.עלקוריאהמלחמתהשפעתשלאחר

הואשלפנינוהמאמרשל.ייחודויפןעללמלחמהשהיוההשלכותכללשלמקיףניתוח

הנושא.שלרב-מוקדיתמבחינהלהפיקשניתןבתובנה

קוריאהמלחמתעדיפן-קוריאהיחסי

לאורךשימשהקוריאההיקף.ורחבתשניםרבתיחסיםמערכתהתנהלהלקוריאהיפןבין

והאמנותיותהפילוסופיות ,הפוליטיותהדתיות,ההשפעותלסין;יפןביןגשררבותשנים

עשרההתשעהמאהשלהאחרוןהעשורלמןקוריאה.דרךכולןעברוליפןמסיןשהגיעו

לשיפוראמצעילהיותהפכהקוריאההמדינות.שביןהיחסיםבאופימהותישינויחל

ואנושייםטבעייםמשאביםשלנדלהבלתיקמורשימשההיאיפן.שלהבינלאומימעמדה

 .הלאומיוהתיעושהמודרניזציהתהליכיהשלמתלשםיפןשלמבחינתההכרחייםשהיו

האסטרטגיתהחשיבותהגאוגרפית,הקרבהמקרית:הייתהלאבקוריאההבחירה

נחרצותהשפיעוגדולים"ברזלמרבציבהוהיוסין,וביןבינההפרידהש"היאוהעובדה

היפנים.וההחלטותמקבליעל

הסיניתהנוכחותובדחיקתקוריאההאיחצילעיפןשלבהשתלטותההראשוןהצעד

 1894- (סיןנגדבמלחמההמכריעהניצחוןבקוריאה.פנימיתמרידהבעקבותנעשהממנו

הישגיםבדמותממשיתתמורהעמווהביאאזוריתלמעצמהיפןאתהפך ) 1895

עללוותר ,קוריאהשלבעצמאותהלהכירסיןאתאילצהיפןומדיניים:טריטוריאליים

כינונההשלמתאקס-טריטוריאליות.זכויותלהולהעניקבטייוואןהקולוניאליתשליטתה

שבה ,) 1905-1904 (רוסיהעםהמלחמהלאחרהתאפשרהבאסיהיפניתאימפריהשל

יפןשלהמיוחדיםבאינטרסיםמערביותומעצמותרוסיהמצדרשמיתהכרההושגה

משמעותהייתה.בפועלריאניוהקבממשלמפתחבעמדותלהחזיקשלהובצורךבקוריאה
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ה.בתיסבןתהדר'מיהאקןרי

שלרציחתובעקבות .)פרוטקטורט(יפניתחסותלמדינתקוריאהשלהפיכתההדבר

קוריאנילאומןבידי ,בקוריאההעליוןהיפניהנציב ,) lt6 Hirobtlmi (בומיוהיראיטו

מעלברורההייתהלסיפוחהסיבהיפנית.למושבהוהפכה 1910בשנתקוריאהסופחה

כוחגלם,חומריסיפקההיא :יפןעבורכלכליתחשיבותהייתה((לקוריאהשכןספקלכל

היפנית"התעשייהשללהתפתחותהתרמהובכך ,היפניתלתוצרתושוקמזוןעבודה,

 1 .הלאומיתעצמתהולהגברת

ביןביחסיםתוכללימגמותשתילוהותאפשרריוגרפיוסטיהדובתיעמחסורלמרות

להפוךמאמץנעשהראשית, K • 1945-1910בשניסאליתינוהקולבתקופהלקוריאהיפן

הזהותאתלבטלשמטרתה ,נוקשהחקיקהבאמצעותיותר.'יפניילהקוריאניהעםאת

האנושיהמאגראתלהגדיליפןיקשהבוהפוליטי,התרבותיבמישורהלאומיתהקוריאנית

המשאביםכללאתשאתביתרנצללשצריךהאמינוהיפניםשנית, .לרשותהשעמד

מדינותלעומתיפןשלהלאומיתהתעצמותהלטובתקוריאהשלוהאנושייםהטבעיים

רקאך ,יותרבשליליבאורזואימפריאליסטיתנוקשותראוהקוריאנים 3זור.באאחרות

תוההתארגנאנטי·יפנית.פוליטיתעהותניכדלזעמםאתלמסדהצליחו 1919במרץ

וומדילהימנעישרצוקתוחלממעוררוטימואטרעיריאאליח'נןלקוהופהקבתסיאורסיאנירקוהופניםיהא
-יעמ • 1997גנס:יאמ(קשאובניתיקורבליאוטקטלנאיקומעיסמתחמקצדשכלהיאצאהוהת ,ובמעמלק 141 

139 (. 
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אךיותר,קיצונייםואכיפהענישהאמצעינגדהשהופעלוככללאלימההפכההשקטה

האטית.יעתהולגוולכישלונהדברשלבסופוהביאלתנועהבינלאומיתתמיכההיעדר

נקבעוהגבולחלקים,לשניקוריאהחולקהיפן,שלהכנעתהעם , 1945שנתבסוף

המועצותולבריתהבריתלארצותמשותפותדיפלומטיותיזמותשלשורה.א 38רוחבבקו

לאוייםהבריתארצותפנתהכךובעקבותמחדש,איחודהבעייתלפתרוןהביאולא

נערכו 1948במאי 4המחלוקת.לפתרוןוהאחריותהממכותאתלידיולהעבירבמטרה

הרדיקליהימיןמנהיגבשטחו.קיומןאתמנעהצפוןאולםהאויים,בחסותכלליותבחירות

שכללההקוריאניתהרפובליקהלנשיאנבחר ,) SYןי gn1an Rhee (ריסינגמןבקוריאה,

הרפובליקהלהקמתהמועצותבריתהביאהבתגובהכולו.האיחצישטחאתלכאורה

כך .) Kim I1 Sung (איל-סונגקיםשלבראשותוקוריאה,וןבצפקוריאהשלהעממית

זו.כנגדזושניצבומדיניותישויותשתיבקוריאהנוצרו

קוריאהמלחמת

לדרום.במפתיעהצפוניתקוריאהפלשהבוקדלפנות 4:00בשעה 1950ניובי 25ב"

הצפוןצבאשלהתנועההקומוניסטי.במשטרהתחתהמדינהאתלאחדהייתהמטרתה

אףל 9הבירהעידביותר;מועטהבהתנגדותונתקלההגבולקואורךלכלהתנהלהדרומה

יומייםקצר.זמןפרקתוךהקומוניסטייםהככוחותבפנינפלונוספותמרכזיותוערים

המדרהשבתלשםבארגוןהחברותשלפעילהלהשתתפותהאוייםקראהפלישהלאחר

שונות.ברמותסיועלשלוחוהחלולקריאהנענומדינותעשרהחמשבקוריאה.גוהיציבות

שלהכיבושכוחותמפקדאזשהיהלמיהוכפפואלוכוחות

 DOlן glas (מק"ארתורדגלסהגנרלביפן,הבריתבעלות

MacAI·thur (. המערכהבשדהלהיווצרהחלמסויםאיזוו

כברהחלוהלחימההפסקתבדברושיחות , 1951יתבראש

שלוםהסכםעללחתימההביאולאאלואך ; 1951יוליב

שבוייבדברלהסכמהלהגיעיכולתחוסרבשלבעיקראחחיציםאמריקנייםצבאכיחיח
 . 38בןחרקן

שהכוחותכדיבקוריאההסובייטייםוהכוחותהאפריקנייםתוחוהכביזלהפרידנועדההחלוקהא
בריתשלתחווכוהקוריאה,שלמדרומההמהירולפינויויביאוהיפניהצבאהכנעתאתישלימוהאמריקניים

 .) 19עמי(לאוו,יאהרקושלבצפונהכזיעשוועצותהמ

ההשערהאתמאששהגבוללאורךותחיהמתמצבאתשהעריךםוייהאמטעםפקחיםצוותשלדוחב
 .) 155יעמ ,(שםאל-סוגנקיםהצפוניתקוריאהמנהיגשללהצהרותיומותלטבניגודתקף,ולאהותקףשהדרום

רקעעליבותהישאתהחרימההמועצותשבריתמפניהתאפשךההביטחוןעצתבמוההחלטההעברתג
סיןלרשותבמועצההקבועהמושבאתלהעבירהראשונהשלדרישתהבנושאהבריתארצותעםתוקמחל

(טייוואז)·מניתוהלאסיןשלבמקומההוקמהזהשאךהעממית
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הטכםעלהצדדיםחתמו 1953ביולי 27וב"פשרה,הושגההתהליךשלבטופוהמלחמה.

קוריאה.מלחמתצה ?jלבאהבכךאש.הפטקת

כניעתהעדהיפניהאימפריאליזםאתשאפייןוהכלכליהצבאיהמדיני,האקטיביזם

לךבמהוהמלחמהשלאחרבשניםהוחלףהשנייההעולםמלחמתבתוםהבריתלבעלות

הניבהקוריאהמלחמתאךמשני.בדרגבינלאומיובמעמדבפטיביותקוריאהמלחמת

העצמהחיזוקבעבר:למדיניותהשהיןלאלהמקביליםמאפייניםעםרבהתועלתליפן

הבינלאומית.זירהבפעפדהביטוט"התחלתהצבאיוהפוליטיאופייהעיצוב ,הכלכלית

הכלכלהשיקום

היפני.המשקשלפריחתולתחילתבמעלהראשוןכגורסהתגלתהבקוריאההמלחמה

וכעתהקריטיתהתקופהאתשרדהיפןכיהיהנראהכלכליקיפאוןשלתקופהלאחר

שנוצרההבדלאתוןבחלישזאתלהביןיכד 5תקדים.חטרשגשוגלפניניצבתהיא

ליחטיםבהשןואהולאחריהקוריאהמלחמתלךבמהיפןכלפיהאמריקניםשלבגישתם

תחילתועדהשנייההעולםמלחמתתוםשמאזהבינייםבתקופתהמדינותשתיןבי

קוריאה.מלחמת

השנייההעולםמלחמתאחרייפןכלכלת

שהקימההאימפריהאתיפןאיבדההשנייההעולםמלחמתשלאחרופהבתקכאמור,

בידודההתעשייתיתלתשתיתהפיזיהנזקעלנוטףהעולם.מלחמותשתישביןפהובתק

לטפקהותרלאבינלאומי.מטחרכלללאאוחההותירהבינלאומיתמהקהילהיפןשל

לחימה,אמצעימהםלייצרניתןהיהבעקיפיןאושבמישריןתעשייתייםמרכיביםליפן

הכיבושממשליזםיפןשלהכלכלייםקשייהלנוכח Kבמהירות.החדרדרהכלכליבוהמצ

תחומים:ושהבשלהיוהללוהרפורמות .היפניהמשקבמבנהרפורמותכמההאמריקני

פעולה ) 2 (המדינה;אדמותשלחלוקה ) 1 (

חקיקה ) 3 ( ;התעשייתייםהקונצרניםנגד

ם.יהעובדלמעןטוציאלית

שלהיקףרחבתחלוקהוצעהבראשית

ראוהאמריקניםהמדינה.ותבבעלאדמות

כמעטלהשתמשניתןכיהייתהשהטענהמאחרא
איויברמהלחימהאמצעיהפקתלשםמרכיבלבכ

כלשהו.תעשייתיייצורלקייםרבקישיהיה ,אחרת
לאיאידעצמה,אתלקייםמסוגלתהייתהלאןיפ

רהבצוכלכליתעצמהלשקםכךיבאמצעיתלייצא

הריסהחעש"חיחתשתיתעצמאית.
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גורמיםשללעלייתםהמרכזיותהסיבותאחתאתהחקלאותבתחוםהאריסותבתופעת

המצוקהעקבוהתסכולהזעםשכן ,השנייההעולםמלחמתשלפניבתקופהמיליטריסטיים

שכבתשלבקיומההאמריקניםראובבדבד .חיצונייםגורמיםלעברתועלוהכלכלית

קומוניסטיתלפעילותפורייהקרקעהכיבוששלהיפניתבמציאותהיקףרחבתאריסים

ולכלהקרקע,עלבעלותמכסתנקבעה 6כאחד.היפניוהממשלהכיבושמוסדותנגד

הגבלותעםבובשילדונמים).(כשלושיםמוגבלשטחותובבעללהחזיקהותראדם

ידהבמהכלכלימצבםאתלשפרחקלאיםשלרחבהלשכבההתאפשראחרותותקנות

עלתהממשלתיתבהכוונההגידולשיטותשיפורובשלחברתית,יציבותהושגהניכרת,

בזכותגםהתאפשרהאיכריםשלוהחברתיהכלכלימצבםשיפורהחקלאית.התפוקה

מודרניות.ולוגיותבטכנעצמה,ביפןשייוצרובכליםשימושתוךיותרוהותבגמיכוןרמות

כמטרהשהוצגלתהליךתרםובכךהמקומיתהתעשייהלמוצריקושיםבייצרזהשינוי

 7המדינה.תיעושברתית:וחכלכלית

היפניבמשקששלטוהעצומיםהתעשייתייםהקונצרניםנגדכוונהשנייהרפורמה

היפניבמשקפעלו ) Zaibatsu (הזאיבצולכן.וקודםהשנייההעולםמלחמתבתקופת

עקבהשונים.בשווקיםשליטהעלתחרותביניהםניהלוכיאף ,דברלכלכמונופולים

נתפסוהםוגוברים,הולכיםבהיקפיםותחמושתנשקכלילממשלהולמכורלייצררצונם

במוסדותהוחלט 1945בסוף 8מלחמה.כמחרחריואףהיפניתהדמוקרטיזציהכבולמי

אלו.ענקחברותעלהפרטיתהבעלותשלמחדשארגוןועלהזאיבצופירוקעלהכיבוש

להשפעהחששבשלדברשלבסופומותנוהיפנייםהמונופוליםלפירוקהפעולותאך

המצוקהאתשתנצלקומוניסטיתמחדירהחששבשלוהכלכליהמשקעלשלילית

ופעולתםופייםואהזאיבצו,שלהפעולהדרכישוניזאתלמרותהתושבים.שלהכלכלית

רבה,במידהפחתוהמונופוליסטיים

בסיסעלעובדיםלאיגודילהתארגןוביכולתםבעובדיםעסקהשלישיתרפורמה

סביבתשיפורלשםנחקקואלהחוקיםביפן.לכןקודםקיימתהייתהשלאמתאימהחקיקה

לנדבךנחשבואלהתקנותהשונים.במפעליםקטרנרםהעסקתהפסקתולשםהעבודה

ביפן.ודמוקרטיתמתועשתחברהשללכינונהבדרךביותרחשוב

הללוהרפורמותבסיסעלבמהירותהיפניהכלכליהמשקאתלשקםהאמריקניהרצון

תבמדינותקופהבאותהריתבהארצותתמכההקרהמהמלחמהק.כחלבמלואומומשלא

הביטחוני·צבאי,וםבתחוהןמרשלי,יתוכניתבאמצעותהכלכלי,בתחוםהןאירופהמערב

ניסיונםאליה.ההצטרפות-כךואחראטלנטיתהצפוןהבריתהקמתייזוםבאמצעות

 1948שנתבהביאהאמריקניתהכלכלהעלביפןהשליטהבנטללהקלהאמריקניםשל

יהפנייהשכונתהחדשהמדיניותפיעללפעולביפןהאמריקניהכיבוששלטונותאת

שבשיקוםהכלכליהנטלמרבאתלהעבירהייתההמטרה reverse course).9 (לאחורי

 .היפניתלממשלהבחזרהיפן
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טרומןוממשלחסות,ממדינתריתבלתבעיותרביפןלראוחהאמריקניםהחלוזאתעם

ההכלהמדיניותעלתבססבהזה.שינוישתשקףחדשהפעולהתכניתלנסחהחל

) Containment ( בשנותהבריתארצותשלןוביטחוההחוץמדיניותאתשאפיינה

אתולקדםיפןשלשיקומהתהליכיאתלזרזהבריתארצותביקשההקרההמלחמה

שארצותמכךזוותדינימנבעההישירהמקומיהיעדעלנוסףהכלכלית.אעצמאותה

לפיתוחזרזלשמשולהכיהייתההיאשכן ,כולוהאזורבעבורנכסביפןראתהריתבה

צבאיותיכולותלרכושמיפןלמנועהיהיונלהרצאסיה.מזרחלמדינותכלכליםושיקו

לסייעעתותהבאאךהאסייתית,בזירהןהדעיהאיזוןאתלהפרשיוכלוותעשייתיות

לסייעשתוכל ,אמריקניתביטחוניתחסותתחתשנייהימדרגהילמעצמהלהפיכתה

איסה.למזרחהקומוניסטיתרהיהחדוםבצמצ

יבנקאעלהוטלזה,מדיניותמשינוישהושפעההחדשה,הכלכליתהתכניתשליישומה

להשגתלפעולהאמריקניהממשלמטעםנשלחאשר ,) Jol1n Dodge (דודגיגיוןאמריקנ,י

צעדיםארבעהליפןשל,חותובמסגרתלקדםביקשידודגיפן.במוניטריתבותייצ

קיצוץ ,המדינהתקציבאיזון ,)ן~(היפנילמטבעהחליפיןשערבוציישיטתראשוניים:

המיידיותהתוצאותלתעשייה.הממשלתיסודבהססקתוהפהציבורשבידיהכסףמלאי

בסוףעמוקלמיתוןיפןכלכלתאתוהביאובמהותןשליליותהיוידודגשלופעולותישל

לגדול.סןלהחההכנסותפערכאשר ,הארבעיםשנות

יפןכלכלתעלקוריאהמלחמתהשפעת

שלגדולחלקסיפקהיפן .היפניתהכלכלהמצבאתלחלוטיןשינתהריאהקומלחמת

השירותיםבעבורוהתמורה ,הבריתארצותבידיהמלחמהלניהולשנדרשוהמשאבים

הסכםתובעקבלשלםאמורההייתהשהיאהפיצוייםמסךקוזזהלאהללוצריםוהמו

היפנילמשקנכנסונוצר~זובדרךי.האמריקנהצבאתקציבמתוךשולמהאלאהכניעה,

ושירותיםציודשלהישירההאספקהעלנוסףגדול.ןןבהיקףאמריקנימטבעיתרות

יפןשלוץהחמטבעיתרותלהגדלתהביאועצמסהאמריקניםהחייליםגםהביאולצבא

ימנוחהעיקרב(לרשותםהעמידהיפנישהמשקושירותיםמוצריםשרכשוידיעל

 .)יבידורו

אתאפשרהבקוריאההאמריקניהמלחמתילמאמץהיפניייתיהתעשהמשקרתימת

הקצרהבתקופההיפניתהכלכליתותהעצמאםלקידוהאמריקניותהתכניותמימוש

המרכזיהעוגןהיו ,םוהפחהמספנות ,הפלדהתעשיותבעיקרהכבדה,התעשייהביותר.

אתםולבלמנתעלכיוהסובייטים,עםישירותלהתעמתרצוילאכיההנחהעמדהזומדיניותביסןדא

י,כלכלסיועבאמצעותקומוניסטיתחתרנותשלהצלחהשימנעותנאיםצירתלילחתורישהקומיניזםהתפשטות
וליציבות.לשגשוששיביאומדיגיצבאי
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ביותרחיונייםמשאביםסיפקואלהתעשיות iשכמהמיתון,והיציאהההתאוששותשל

מהתשתיתחלקהשמדתהביאהכךעלנוסף .בקוריאהשלחםהאמריקנילצבא

הישןהטכנולוגיהידעלשדרוגהביאההשנייההעולםמלחמתבמהלךביפןהתעשייתית

הכיביש.בשנותעמםהביאושהאמריקניםחדשותייצורשיטותאימוץתוך

מלחמתשלפניבתקופהלמצבוהיפניהכלכליהמשקחזרקוריאהמלחמתבתקופת

שחקיםהרקיעוהצמיחהאחוזי .רמהלאותהמעברלצמוחהצליחאףהואהשנייה.העולם

הינם L2לשנה.אחוזיםמתשעהיותרשלרמהעלוהשישיםהחמישיםותבשנוהתייצבו

ועקבאחדמצדושירותיםלמוצריםהעצומיםהביקושהיקפיעקבנגרםהיפניהכלכליי

שלופתיחותוחריצותובשילובהאמריקניםעםיחדשהושגוהטכנולוגייםוהפיתוחים

 .שנימצדהיפניהעובד

ניכרחלקלהפנייתהביאוקוריאהמלחמתתוםעםהאמריקניםהביקושיםהעלמות

במגמתונמצאויציביםנותרוהייצורשיעוריזרים.לשווקיםלייצואהיפניתהכלכלהשל

מטבעיתרותאתולחזקלהמשיךליפןאפשרההגבוהההייצוארמתמתמדת.עלייה

בשווקיםמתקדמותטכנולוגיותלרכושיכולתהגברהכךובאמצעותשלה,החוץ

יפנית.במטעדהמגלימקניםיאמרמלחימ
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היפניתהכלכלהאתשאפיינההכלכליתהצמיחהאתאפשרזהתהליךהמערביים.

בינלאומיותונסיבותפיסיס"הרשילוניבן-עמיזאתשמסכםכפימכו.שלאחרבעשורים

הכלכליולזינוקלשיקוםגםהביאבאירופה,גרמניהשלהכלכלילשיקוםשהביאונוחות,

עבודהושיטותחדשותטכנולוגיותשבקליטתהתועלתאחרות,במילים 13יפן."של

לצד ,קוריאהמלחמתבמהלךבייחודהאמריקני,הכיבושתקופתבמהלךמתקדמות

הכלכלהאתפיצומתקדמותוטכנולוגיותכבדהתעשייהלמוצריבביקושיםהעלייה

השנייה.העולםמלחמתותבקבעסבלהשממנוהתשתיותשלהפיזיההרסעלהיפנית

ואילןן,ביפהכלכליתלצמיחההראשונייםהתנאיםאתאפואיצרהאמריקניהכיבוש

ובעקבותהאמריקניתבחסותבה.גלוםשהיההפוטנציאללמיצויהביאהקוריאהמלחמת

אפילןשעלהצמיחהשיעוריפןהשיגהקוריאהמלחמתבמהלךהעצומיםהדרישההיקפי

הייתהמרשלשתכניתמהיפןבעבןרהייתהקוריאהמלחמתכן,אםגרמניה.שלזהעל

לחזקןלבריטניהלגרמניה ,לצרפתאפשרהמרשלשתכניתכשםאירופה.מערבבעבור

התלותיפן.כלכלתאתקוריאהמלחמתשיקמהכךלשיקומן,הביאהובכךכלכלתןאת

ןביהפעןלהשיתוףאתוהעמיקהחיזקהגםקוריאהמלחמתבמהלךןביפיתהאמריקנ

 ,) Yoshida Shigeru (שיגרויושידה ,דאזיפןממשלתשראשפלאלאהמדינות.שתי

 14יפן.ורבעבמהאלים"מתנה"קוריאהמלחמתאתכינה

היפניהקומוניזםדיכוי

לאחר ,כאשר 1922יוליבמחציתהושלםהיפניתהקומוניסטיתהמפלגהשלמיסודה

ביפן.הראשוןהקומוניסטיהקונגרסנערךהראשו!,הקומוניסטיהפוליטיהתאשנוצר

העולמיהקומוניסטילקונגרסייצוגיתיפניתמשלחתנשלחהמכןלאחרחודשיםכארבעה

כמעטהשלטונות,שביצעונרחביםמעצריםבעקבות ,מכןשלאחרבשנים .סקווהובמ

הקומוניסטי,ארגון-העלשלחיצונילחץמלהתקיים.הקומוניסטיתהמפלגהחדלה

ושכשלכעבוראך , 1926שנתבמהלךהמפלגהשלמחדשלהקמתההביאהקומינטרן,

ממושך.מעצריםבגלפעילותהאתהשביתהיפניוהשלטון ,המפלגהדוכאהשובשנים

 א.) Mao Zedong (דזה-דונגמאושללקבוצתווחברולסיןנמלטוממנהיגיהחלק

החלההאמריקניהכיבוששלטוןשלוראשיתוהשנייההעולםמלחמתשלסיומהעם

שהיו ,הקומוניסטיםהמנהיגיםשחרורליחים.להתעוררביפןסטיתינוהקומהתנועה

המהירהלהתאוששותהרבותסייע ,השנייההעולםמלחמתבמהלךהיפניבכלאכלואים

ממלחמהמותצאותוההשפלההעלבוןותחושתהקשיםהכלכלייםהתנאיםהמפלגה.של

העובדהגםהמרקסיסטיים-סוציאליסטיים.הרעיונותשלמחודשתלפריחההביאוזו

 ) Chiang Kai-shck (שקקא'ציאנגותבראשהסיניםםיהלאומנעםבמאבקזמןבאיתיטרידהיהעצמימאיא

ן.בסיהשליטהעל
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לימקהלתהצטרפהולאהיפניהאימפריאליזםאתשביקרההיחידההייתהשהמפלגה

אתלנצלהשכילההמפלגההעם.בקרבמעמדהאתחיזקההצבאבשלטוןהתמיכהי

שכבותמקרבאוהדיםגיוסבאמצעותהפוליטייםיעדיהאתלקדםכדישנוצרהההזדמנות

 Nozaka (סנזוה ?jנו!הראשיוהאידאולוגהגולההמפלגהמנהיג 15 .היפניתבחברהשונות

Sanz5 (, ל"אהובההקומוניסטיתהמפלגהשללהפיכתההטיף , 1946בינוארמסיןשחזר

המפלגותדוגמתפיעלבמפלגהרחבתמיכהלהיקףלהגיעשאףהוא ."העםעל

הייתההאמריקניהכיבושעםהשלמהלשיפתו,ובצרפת.באיטליההקומוניסטיות

הקומוניסטית,במפלגהוהתומכיםהחבריםמספרלהגדלתלסייעשנועדהיעילהטקטיקה

רעיון-המפלגהשלחוהטוארוךהיעדלקידוםביותרהטובהבצורהלעזורובכך

 16העממית.המהפכה

החלוהאמריקניהכיבושוכוחותהיפנילשלטוןהקומוניסטיתהמפלגהביןהיחסיםאך

וזיהויההקרההמלחמהשלתחילתההייתהלכךהסיבותאחתרבה.במהירותלהידרדר

ההשפעהאתלראותאפשרהיה 1947אשיתרבוסין.המועצותבריתעםהמפלגהשל

המדינהעובדישלשביתהאסרמק·ארתורכאשרהזהרהיהאוושינוישלהישירה

המפלגהשלהיחסזאתלמרותהקומוניסטית.המפלגהשלהישירבעידודהשאורגנה

אוהד.אפילוואולי ,מתוןנשארהאמריקניהכיבוששלהנוכחותכלפיהקומוניסטית

המפלגהשליהאמתייהתפקידלמילויוהחתירההאמריקניםכלפיבגישהיהשינו

אילוציםבעקבותרקזאתאך ; 1950בראשיתביטוילידילבואהחלוהקומוניסטית

בסוגיה.תיפנימהתחבטותהמפלגהעלשכפובינלאומיים

בבריתהקומוניסטיתהמפלגהשלהרשמיהסובייטיבעיתוןשפורסםאנונימיבמאמר

עלביותרחריפהפומביתביקורתנמתחה 1950בינואר ) Fravda (פרוודההמועצות

ה ?jנו!שהכתיבבאידאולוגיהעסקהביקורתעיקרהיפנית.הקומוניסטיתהמפלגהמדיניות

העולמיתמהתנועהמנותקתתדמיתהקומוניסטיתה-יפניתלמפלגהליצורוברצונו

סטייהמשוםבהןהייתהשכןלגיטימיותכבלתינתפסואלופעולותהמועצות.ומברית

בביטאוןהביקורתפרסוםעצםהעולמי.הקומוניזםשלהמנחההאידאולוגימהקומהותית

המהפכהקידוםשלהסיניהמודלאתאימצושהסובייטיםהעידהמפלגהשלרשמי

הקמתהעםלכאורההוכחההסיניתהקומוניסטיתהתנועהשלהצלחתה .הסוציאליסטית

זאתלאורמאו.שלהמיליטנפיתהנהגתותחתןסישלהעממיתהרפובליקהשל-1949ב

הקומוניסטיתהמפלגהשלהמתונההאסטרטגיהלהמשךמקוםהסובייטיםראולא

היפניתהמפלגהשלמצדהנמרצתלפעולהאפואהייתההסובייטיתהדרישההיפנית.

חוזהעללחתימהיפן,שלמשטחההבריתארצותשללסילוקהדברשלבסופושתביא

שלולהקמתההקומוניסטית)וסיןהמועצותבבריתדגש(עםהמעצמותכלביןשלום

המילה).שלהעממי-הסיני(במובןיפניתדמוקרטיה
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הקומוניסטיתהמפלגהמוסדותשללתגובהמידהביאהממוסקבההקשההביקורת

בתיקוןשעסקמאמרהרשמיהמפלגהבביטאוןה j?Iנופרסםפברואראשיתברהיפנית.

בסטייההודההואהמפלגה.כלפילכאורהשגהעצמושהואהאידאולוגייםהמשגים

לתקןהבטיחמכןרלאחומידהעולמיתהקומוניסטיתהתנועהשלמהאידאולוגיהמהותית

ליישרצורךראומהפעיליםחלק .ביפןלמפלגההראויההאסטרטגיהגתבהצהמעוותאת

בסין,מהתנאיםשוניםביפןהתנאיםכיחשבואחריםאךהסובייטית,הביקורתעםקו

אידאולוגיתביקורתהעממית.המהפכהרעיוןלקידוםמיוחדתאסטרטגיהבהנחוצהולכן

הביקורתאתפרסמוהסיניםשהקומוניסטיםלאחרספוריםיםימבמפלגההוטחהנוספת

מעודנתכיאםחד-משמעיתהייתההסובייטיבמאמרהסיניתהתמיכההסובייטית.

המודלאתהעממיתהמהפכהלקידוםשלהםבמודלהסיניםראונםוניסימתוקףבהרבה.

כולה.אסיהיבשתבלהחלהביותרוהמתאיםהנכון

המנגנוניםסביבהכיבוששלהכתרמהידוקכתוצאה-רשמיאידאולוגיקוללא

אנטיא-מריקניתתוקפנותלגלותביפןהקומוניסטיתהעיתונותהחלה-המפלגתיים

המפלגהשלהחדשההתזההוצגה 1950מאיחודשמשךבעבר.בנראתהשטרםבדרגה

בררהכלהייתהלאומסיןהמועצותפבריתהביקורותלנוכחהיפנית.הקומוניסטית

והממשלהאמריקניהכיבושכלפיביותרלוחמניפעולהקולאמץאלאהמפלגהלמנהיגי

רגנתומאואלימההתקפההייתהזוביקורתשלהמעשיותהתוצאותאחת .כאחדהיפני

אמריקנים.חייליםעל

מתומכיהממשלתייםהמנגנוניםשלטיהורמסעעלמק-ארתורהורהלכךבתגובה

עשריםהציבוריירותבשממשרותיהםהודחויוניבראשית .מוניסטיתוהקהמפלגה

המפלגה.שלהרשמיהעיתוןמערכתחבריעשרבעהושםקומוניסטימנהיגיםוארבעה

לאחרביותרהוגברזה"מסעבול:מהון-מקזאתשמתאריפוכ ,נמשכואלופעולות

 17 '.יוריאהבקהמלחמהרצהשפ

מחששבמחתרתהקומוניסטיתהמפלגהמנהיגירובשהוקוריאהמלחמתוץפרעם

יעדיהבקידוםלעסוקהמפלגההחלהזאתלמרותנגדם.האמריקניתהפעילותלהמשך

יחידותחתרניים.צבאייםבאמצעיםשימושתוךבגלויומטרותיה

מטרותעלמודיעיןלאיסוףליחידותבמקבילהוקמולהיגר

לחדורהחלוקומוניסשייםכניםוסאמריקניות.צבאיות

כחלקותףבמששעבדווהאמריקניותהיפניותההגנהלסוכנויות

לדפוסיהמעברהכיבוש.ןביוהיפניהמשטרביןהתיאוםממגננון

שכן ,םוראתבהוהסובייטיםעםבתיאוםנעשהאלופעולה

שלהמדוללתבנוכחותלחבלהיההסובייטיםשלסהאינטר

 .רןמק'ארתדגלסהננרלממצבתגדולחלקמהעברתשנבעהביפןםיינהאמריקהכוחות
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לידייםהאיחצינפילתאתלמנועבמטרהלקוריאהמיפןהאמריקניהאדםכוח

אוהאמריקנילצבאלקשראפשרשהיהתרומטתקפוהמפלגהתומכיקומוניסטיות.

ימבקבוקנפגעוגדוליםחרושתובתימיותומקמשטרהתחנותהמרכזי,היפנילמשטר

הותקפו.וכיטחוןמשטרהואנשיתבערה

לדיכוייםהביאההאמריקנייםוהכוחותהיפניתהמשטרהכוחותשלתקיפהפעולה

העניקההיפניבפרלמנטחקיקהביפן.הקומוניסטיםשלהאלימותמעשישלהמהיר

הפרותאתהאפשרבמידתלצמצםכדיהמקומייםהביטחוןלכוחותמיוחדותסמכויות

לטיפולשיועדהאדםכוחהורחבהכיבוש.ונגדהממשלהנגדהטרורמעשיואתהסדר

אתשטף 1951בספטמבררדיקליות.קומוניסטיותהשקפותבעל,פוליטייםבפעילים

ניםועיתובמהירות.בהחלטיותוביצעהיזמהעצמהשהממשלהנוסףטיהוריםגלפןי

הנהגהתחתקוריאהשלאיחודלהשגתהצפוניתקוריאהשלבמלחמתהבגלוישתמכו

זה.אחרבזהנסגרוקומוניסטית

אתגלהשימהקומוניסטיםמנעוהאמריקנישוולכיבהיפנילממשלמשותפיםצעדים

חלום .ביעדיהרחבהעממיתתמיכהלבססהצליחהלאשהמפלגהםגמהמטרתם

הבריתארצותעםןיפשלהשלוםהוזחעלהחתימהעםסופיתנגוזהעממיתהמהפכה

הקרקעאתושמטאלולותופעביניהן.ןוהראשןוהביטחחוזהעלבהמשךהחתימהו

ךותמחודשתלחשיבההמפלגהאתואילצוהקומוניסטיתצוניתיהקלאידאולוגיהמתחת

הייתהבקוריאההמלחמהשנים.כשלושלאורךשהופגנההמיליטנטיתהקיצוניותדחיית

פעולות ,לעילשתוארכפיא,ךבכיבוש.ובממשלהקומוניסטיהיפניהמאבקשלשיאו

לשרתעלולשהיהחברתי"ביטחונילכאוסיפןשלשקיעתהאתמנעוונחרצותנמרצות

 .המהפכהבהגשמתניסטיםוהקומאת

אתלשולייםדחקהאשרדו"מפלגתיתמערכתביפןנוצרההמעשיתברמה

הצליחה ,ימנייםפלגיםישנשאיחדהת,יהליברלית"דמוקרטהמפלגה .םיהקומוניסט

במסגרתמאהכחציבמהלךהיפניתבפוליטיקהמוחלטתכמעטשליטהלשמרולהשיג

 ,יפןשלסטיתיהסוציאלהמפלגה ,ודלהגבהשנייההמפלגה '. 1955מערכתינהושכמה

בענייניהשקפההבדליאךן,הימישלהנוקשהנותרהשמאתןוריסשאיזןהכוחהייתה

מלחמתו.אלתומפלגשתישלותגילווהאידאביןקרייהעהמפרידהקווהיןוביטחוץוח

היפנית.קהיטיהפולשלהילובשתיסטיהקומונהמפלגהשלמקומהאתקבעהקוריאה

ביפןהצבאי·משטרתיהמנגנןןבניית

ביקשו ,השנייההעולםמלחמתבסוף ,האמריקניהכיבוששלטוןשלתחילתועםמיד

הממסדחיסולתוךהצבאיות,מיכולותיהלגמריהמדינהאתלפרקהאמריקניותהרשויות

 ,הנשקשכלילאחר ,משנהפחותכעבורהושלמההמשימההשפעה.בעלןוגכארהצבאי
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שלפירוקוהייתההצבאילממסדאנושהמכהשימוש,מכללהוצאויםוהמטוסהאניות

צבאייםמנגנוניםן:כעליתרצבאית,מפעילותהפיקודסגלכלשלוהדחתומנשקוהצבא

היוהציבוריהסדרעלבשמירהלעסוקשאיםרשהיוהיחידיםגופיםוהבוטלו,שלמים

 t8מקומיים,משטרהכוחות

האיסוראת 9בסעיףקיבעההאמריקנים,ידיעלשהוכתבההחדשה,היפניתהחוקה

העםמוותר ] ..נ,בינלאומילשלוםכנהשאיפה"מתוךצבא:הקיםולמלהתחמשיפןעל

כאמצעיצבאיבכוחלאייםאוצבאי,וחכלהפעילמלחמה,לנהלזכותועללעדהיפני

פוטנציאלכלאו ,ירואוויםיבשה,חותוכיפןתקייםלא ) ..נ,בינלאומייםסכסוכיםלפתרון

יפןןביסיםהיחמערכתבמסגרתהסעיףשלריותהרחבהותהמשמע 19אחר",מלחמתי

נוצרהיפן,שלהחוץמדיניותאתלמעשהשעבדההבריתשארצותהייתההבריתלארצות

שטחהעלפיזיתהגנהלשםהאמריקניתהצבאיתבעצמהמוחלטתביטחוניתתלות

יפן,אשלהריבוני

ובראשןבינלאומיותהתפתחויותזה,בסעיףאימצוהיפניהעםוהןהממשלהןכיאף

היכולתעלהשפיעואסיהיבשתעלעוינת·קומוניסטיתסובייטיתהשתלטותסכנת

אמריקניםממשלאנשיהביאואלההתפתחויותזה,חוקתיצוולקייםלהמשיךהממשית

באמצעותרקלאקומוניסטיותלידייםיפןשלנפילתהאתלמנועהצורךעללחשוב

צבאיות·הגנתיותיכולותמתןבאמצעותגםאלאכלכלית,משוקמתבריתלבעלתהפיכתה

מצומצמות,

הממשלאנשיבקרבהתרחשוההתחמשותוההגנהלנושאביחסדומיםתפיסהשינויי

במזרחסובייטיתנוכחותמפניהחששהאמריקני,לכיבושהראשונהבשנהכברהיפני

כאינטרסהאיחציהוגדרמאזהיפניתדעהובתמובנההיהבפרטובקוריאהבכללאסיה

ואחר ,התשע·עשרההמאהשלהאחרוןבעשורסיןעםהמלחמהפרוץעםיפנילאומי

מעצמותשלנוכחותהעשרים,המאהראשיתברוסיהעםלמלחמהבהקשרכך

שכןהאומהי,'לבאלמכוונתכ"סכיןביפןאחתלאתוארהבקוריאהאימפריאליסטיות

עםקוריאה,האיחציעלשליטההשגתבאמצעותיפןעללהשתלטמניסיוןהיההחשש

אתהקומוניזםשלהאדומהימיהסכנההחששתפסהשנייההעולםמלחמתשלסיומה

המערבי,יזםריאלמהאימפהחשששלמקומו

מסמךאתבנושא,שעסקראשוןירשממסמךכשנתייםכעבוררקהוכןזאתלמרות

בהתעצמותםובמקהכלכל,בשיקוםיפןממשלתשלהתמקדותאפשרההאמריקניתהגנההמטרייתא

הצבאי.למנגנוןקצהיוןיפשל(תל"ג)הגולמיהלאומימהתוצראחדןומאחיותרלאכינקבעהןמןעםצבאית.
ששילםהעצוםהאנושיהמחירבעקבותוחלטתמרהווכצמיידיפןובאהיפניתבחברההתקבעזםהפציפיב

הל,ברל,תהחיניךמערכתהשפעתנוספהלכךסקי,גנועלהירושימהעלאטוםפצצותשתיהפלתעםהיפניהעם
הצורךשלעקרוניתלאומיתדחייההייתההתוצאההיא.באשרתוכוחניומיל,טריזםנגדשהטיפההחדשה

 ,יפניצבאלהחןקתוהזכות
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יפניתנכונותבוומסתמנת ,) Ashida (אשידההיפניהחוץשרחיברהזההעמדההצהרת

זהמסמך.לפיהפנימיהסדרעללשמירהכמו-צבאייםכוחותעלוסמכותאחריותלקבל

ליזמההעיקריהמניעיפן.עלחיצונייםאיומיםמפנילהגנהאחריותהבריתארצותתקבל

מאו.שלבראשותוהסיניתהעממיתהרפובליקהשל 1949באוקטוברייסודההיהזו

לקוריאהלחזורהחלו ,בסיןהאזרחיםמלחמתשלסיומהאתשצייןזה,מהפךבעקבות

הסיניםהלאומניםנגדמאושלכוחותיועםשנלחמוחייליםאלפיעשרותהצפונית

אזוריתיציבותלחוסרוהסיכויהסיני-קומוניסטיהאיום 20קאי-שק.~אינגשלבהנהגתו

אפשרהיהלאיפניתראותשמנקודתהדרום),וביוהצפוןיןב(פנים-קוריאניעימותבשל

הצבאית-ביטחונית.המדיניותאתמחדשלהעריךהיפניהממשלאתדרבנומהם,להתעלם

סובייטיאיוםמפניחששגםקייםהיהוגידים,עורלקרום,שהחלהסיניהאיוםמלבד

השנייההעולםמלחמתבמהלךשנחתםהמדינות,ביןניטרליותהסכםלמרותיפן·על

הותקפבאסיהבמערכהבלחימההבריתלארצותהמועצותבריתהצטרפה , 1941בשנת

הצפונייםהאייםעלטריטוריאליתמחלוקתהמלחמה.שלהאחרוניםבשלביםיפןאת

אנטנוניזםהיפניםאצליצרההזה)היוםעצםעד(שנמשכתהקירילייםמהאייםחלקועל

בריתשלהנרעיניתהיכולתרכישתכן:עליתרהמועצות.בריתכלפירבוגוהולך

הקומוניסטיתבסיןהמועצותבריתשלהמיידיתההכרה , 1949בספטמברהמועצות

האיוםלתפיסתממשיותהוכחותשימשועמהצבאית-מדיניתבריתעלוהחתימה

יפן.בעבורהסובייטי

רביםאמריקניםחייליםהעברתחייבה 1950ביוניהצפוניתקוריאהשלהפלישה

קוריאהעלהקומוניסטיםהשתלטותאתלמנועכדיהדרומיהאילחציביפןמוצביםשהיו

הפנים-יפנית,היציבותעלאייסאשרמבית,הקומוניסטיהאיוםעםלהתמודדכדי .כולה

הייתהתכליתולאומי.משטרתיכוחשלהקמתועלאוגוסטודשבחמק-ארתורהורה

בראשית .בקוריאהבלחימהטרודההבריתשארצותבזמןהציבוריהסדרעללשמור

ג 1איש.אלףוחמישהכשבעיםהכוחמנהדרכו

שלשילובאמריקניים.צבאכוחותללאכמעטיפןאתהותירהבקוריאההמערכה

מכיווןחיצונייםואיומים ,הקומוניסטיתהמפלנהשלמכיוונהבעיקרפנימיים,איומים

להסכיםאלאבררהכלהיפנילממשלהותירלאהקומוניסטיותןוסיהמועצותברית

ועזרהוקמהיבשתיכוחעלסףוניפני.משטרתיכוחלהקיםמק-ארתורשללהוראה

יותרמאוחריםבשלביםהובילזהראשוניגרעיןאיש.אלפיםכשמונתשמנתהיתימ

 22ית.העכשוובתצורתוהיפניהצבאיהארגוןשלולביסוסולהקמתו

אוטונומיהיההצבאכאשרהשנייההעולםלמלחמתעדביפןששררלמצבבנינוד

הכוחהוכפףהכיבוששלרמותוהרפוהחדשההחוקהעלובהתבסס ,רבהבמידה

להביאעלולהזהאיזוןשלהפרהשכלהכרהמתוךהמדינילדרנבמישריןהמשטרתי
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יחידותשלהאנושיההרכבגםהשתנההרבבמידההיפנית.וקרטיהבדמלפגיעה

יותרמאוחרון.בארגלהשתתףלשעברצבאאנשיעלהאיסורעקבאלומשטרתיות

מלחמתבמהלךהיפניבצבאששירתוצבאאנשיגםהמשטרתיהכוחלשורותהצטרפו

הפנימיהסדרעלשמירההייתהאלהשיטורותכוחשלהעיקריתהמטרההשנייה.העולם

הומןלךבמהשונהזהייעודיפן.בתוךבותיהיצאתלהפריםולעלשהיויםומיאמפני

יטחוני-ביהכלכלהנטלאתמעליהלהורידיקשהבהבריתותשארצככלהתרחבוהלךו

תניוהעקרתםוציבנחספקהיהלאאמנםיפן.שלניוביהרשטחהעלבשמירהוךכרשהיה

ימפננהולהגיפנימההביטחוןעלשמירהלצורךלהעמידיפןעלשהיהתוהכוחשל

 ,כהוארתקופהנמשכהזאתלמרותאך ,)ןסיוהמועצותבריתיקרבע(חיצונייםאיומים

האלה.הכוחותיקףהשאלתסביבהמחלוקת ,אהיבקורהעימותשהחללאחרגם

ראששלרשמיתתמיכההצהרתלכדיגובשהקוריאניהאיחציעללהגןהצורך

בתכתובתלאמריקניםהועברהזוהקוסוניסטים.הפולשיםבהדיפתיושידההממשלה

יתהצהרתתמיכהפעולת . 1951בסוף ) Dean Achcson (סו(יאצןדיהמדינהמזכירעם

גודבנילכן,האמריקני.הלחימהץבמאממעשיתלתמיכהכתחליףנתפסהלאזורשמית

 ,בלחימההאמריקניםעםפעולהלשתףרצוןחוסרולמרותהחוקהשל 9בסעיףלכתוב

ר~יהמספקתזומעורבותקוריאה.במלחמתיפנייםכוחותשלמעשיתמעורבותהייתה

ומסמלתהיפניהממשלבקרבההחלטותקבלתתהליכיעלהאמריקניתלהשפעהחשובה

רוושמקאמריקנילחץהיפנית.הלאומיתהבגרותואתעתבאותהשחלהאווירהשינויאת

חמהבמלפעילהבצורהלהשתתףיפןכלפישהופנתהדרישהלגיבושהביאבקונגרס

העימות.פרוץעםשהוקמוהמשטרהכוחותמשלוחבאמצעותבקוריאה

שולותהשתתפו ,הדרומיתקוריאהשלמצדהבהתנגדותנתקלהזודרישהכיאף

ית.ברתארצושלדהלצבלחימהיותרבפעילהבצורהיפניות ) minesweepers (מוקשים

הימייםהכוחותבתלטומליםנילוהפעיראהובקבעברובדשעמקצועאנשיואיםכנט

שיהיפני.המיליטריזםתחייתעללהעידכדיבכךאי(מלחמתי.מאמץותומאכחלק

ליפןהנשקפתהסכנהגודלאתהבינוומנהיגיההיפניתהחברהכיתולהראכדיבכך

בפרט.בקוריאההמזויןהעימותובעקבותבכללאזוריתיציבותהיעדרבעקבות

לאפשרכדיכיהביןיושידההיפני:הפציפיזםעלזהבמקרהגברהיפניהפרגמטיזם

הביטחוןנטלהעברתלאפשרעליויהיהיאהבקורהנטלאתלשאתהבריתלארצות

וסביבהצבאיתחולשה ,עצמאותהיעדריפניות.לידייםהחיצונימהביטחוןוחלקהפנימי

ממדיניותכחלקזוסודיהנחתקיבועלשםותרבימספקתמריץוהיעוינתמיתובינלא

יפן.שלוהביטחוןחוץה

שנתבמהלךלהגדילהבריתארצותשלמציהפוסקיםיבלתנותוסיינןכיפעלאף

במלואם.וצלחלאשלהםהחימושרמתואתהיפנייםהשיטורכוחותהיקףאת 1952
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בהתנגדותהנתקלאלףמאותלשלושהשוטריםןמנייאתלהגדילקניתהאמריהדרישה

אלףועשרהלמאהוחותהכסדראתלהרחיבהסכיםידהיושכאשרהושגהפשרהרבה,

כוחותבידישהיוהלחימהאמצעישלניכרתרהלהעשהבריתארצותשלדרישתהאיש,

הביטחוןבתפיסתכרתינמטמורפוזהעתבאותהעברהיפן 23בחיוב,נענתההמשטרה

היפניתהמחויבותאתומקבעצבאייםוחותכשלהקמתםשאוסר ,קהבחו 9סעיףשלה,

יפן ,ושידהיידיעלותהכמןמאימרחיבהותפרשניבלק ,םשלובדרכיסכסוכיםוןפתרל

הגנהאמצעיבעלתלמדינהכוח,להפעילעליהשנאסריצבאנטולתדינהממהפכה

במלחמתתיהמבצעבפעילותםהאמריקנייםהאמצעיםצדלשהופעלובינונייםבהיקפים

,אקוריאה

הבינלאומיתבקהילהיפןשלהשתלבותה

קוריאה,מלחמתשפרצהלאחרחודשיםעשרמחמישהפחות , 1951ספטמברבראשית

השתתפואלהיםוזחעלבהסכםוהביטחון,השלוםחוזיהבריתארצותביןוןפיןבינחתמו

יפןעםמלחמהבמצבויהאשר-יםניפיוהפילזילנרוני ,סטרליהוא-האזורמדינותגם

ןוסיהמועצותבריתו,הודמההסכמיםדרוענהשנייה,העולםמלחמתמתקופתעור

הקומוניסטית,

ביותרהמוקדמיםהיעדיםאחדהיההבריתארצותעםןוהביטחוהשלוםחוזירעיון

שליעתהכנםעכברהמקומי,יטחוןבוההשיטורכוחלהקמתבדומההיפני,משלהמשל

עמדהלגבשהיפניץהחומשרדאנשייקשוביהאמריקנושבהכישלטוןשלתחילתוויפן

לסרטטהיהשתפקידהדהועוץהחבמשרדהוקמהכךבעקבותוו,לסוגיהביחסתרשמי

 24ת,יהברותארצבראשן ,הכובשותותהמעצמעםעתידיוםשללחוזהכללייסקווים

פנימיתמחלוקתהייתהשםאךה,ומדתהליךהתרשחהבריתארצותשלמצדהאמנם

יפןעםלהשיגםלשאוףשצריךהחוזיםלאופיבאשרההגנהלמשרדהחוץמשרדןבי

הכיבושלסיוםשיביאיפןעםשלוםוזהחלזרזיקשבץהחומשרדזור,האמדינותועם

להביאולהעלזהמסוגשאווירההכרהוךמתהאנטי·אמריקניםגוניזהאנטהפחתתול

לעומתההגנה,משרדהיפניהציבורשלרחבותשכבותבקרבםזניומוהקלהתפשטות

יםדוקובמבסיןותציבימערערישאירועיםבטענההכיבושמצבאתלשמרקשביזאת

ביפן,האמריקניהכיבוששלסיומואתמאפשריםאינםיהבאסאחרים

השלוםחוזהןרעיואתלקדםיושידההיפניהממשלהראשהחליט 1950שנתבראשית

יושידההטילהממשלהלראשבשושנתמנהלאחרהברית,לארצותיפןןביוהביטחון

עםוביטחוןשלוםהסכמייןיענבעמדותהצהרתמסמכילנסחהיפניהחוץמשרדעל

אינהקוריאהמלחמתביבשתייםצבאייםותחכושלולאיפניותימייםקשיםומשולותשלבותרומעא
בפרט,אהיןבקןרבכללפכ'יצבאחותןכשלההפעלהשבעצםמהוהעצתומהחשיבמפחיתה
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באזורמשמעיתרבותינלאומיותבהתפתחויותעקבאחרות,ומדינותהבריתארצות

אפשרותמתןבהמשךדגשהושםהבריתארצותשלבאינטרסיםהתחשבותולאור

נשלחבאפרילהכיבוש,אסיוםלאחרגםביפןאמריקנייםצבאייםיסיםבסלאחזקת

זוברוחמסרלהעבירכדי ) Ikeda Hayato (היאטואיקדההאוצרשרהבריתלארצות

האמריקני,לממשל

סטרופוןיגאתמינוולכן ,יפןעםביטחוןושלוםחוזהלקדםביקשוהאמריקניםגם

חוזההשגתלשםיהאמריקנהמדינהלמזכיריועץלתפקיד ) JoIתו Fostel' Duןן es (דלס

כבעלתיפןשלתפקידהושמעמדהעלהעידבכירהאישיותמינוייפך,עםביטחוןשלום

ומינוי 2Sאסיה,בזירתהאמריקניהיוםבסדרמרכזילרכיבהפכוהבריתארצותשלברית

אתביטאשהואמשום ,ההגנהלמשרדהחוץמשרדביןהמחלוקתאתסייםדלסשל

 1950יוניבאמצעהאפשרי,בהקדםשלוםחוזההשגתשלבאפשרותהממשלבחירת

מק"היפנים,עםוביטחוןשלוםחוזהלהשיגתכניותיואתלקדםכדיליפןדלסהגיע

נוכחותהמשךאתשיבטיחשלוםחוזהלהשיגאפשריהיהלאעתבאותהכיהניחארתור

אשריפןעםדו"צדדיביטחוןחוזהלהשיגרבסיכויראהאךביפן,האמריקניהצבא

ראשונימענהולספקהאמריקניההרתעהכוחאתלשמרשתוכלברמהכזונוכחותיבטיח

מקרובעמדומיתוהדרריאהובקדלסיקרבשליחותובמהלךשיתעורר,חיצוניאיוםלכל

הגיעובקוריאההעימותפרוץעלהידיעותבמדינה,ששררהרגישהביטחוניהמצבעל

כפעולהתינוהצפקוריאהשלהתוקפנותאתמידסיווגוהוא ,בטוקיוששההבעתלאוזניו

ארצותעליכשאתביתרתוואשכנעהדברמוניסטית,וסובייטית"קבחסותשבוצעה

קלטרףלהיותכלושתניטרליתלמדינהולאבריתלבעלתיפןאתלהפוךהברית

 26לקומוניזם,

ספקכלהצפוניתקוריאהשלהקומוניסטיתהתוקפנותהותירהלאיושידהבעבור

והחתימההכיבושסיוםלאחרגםביפןאמריקניתצבאיתנוכחותהשארתבלצורךביחס

הסכיםפנייההממשלכילומרכדיבכךאיןשהוא,סוגמכלוביטחוןשלוםחוזהעל

ארצותעלהנטללהקלתהמחודשתהצבאיתההתr:דמשותעולאתליכלעצמךעללקבל

רךושהצבטענהזולדרישההתנגדותואתיושידההביעביפןדלסשלבביקורוהברית,

התr:דמשותלטובתגדוליםכסףסכומיהקצאתמונעיפןשלהכלכליתבהתאוששותה

רעיוןכלפיהציבורשלרחבותשכבותבקרבהאהדהחוסראתצייןגםהואמחודשת,

העוינותאתיגביריפניהתr:דמשותתהליךכיהסברהאתהעלהולבסוף ,יפניצבאהקמת

השנייההעולםמלחמתבמהלךהיפנימהאימפריאליזםשסבלובמדינותהאזורית
 2דולפניה,

כמופנהשנתפס 1950פברוארמיתמהעמןילסתעצווהמיתבריןבהביטחוןזהחוהזבענייןשפיעהבעיקרא
 .) 25יעמשלר,(ןיפכנגרבהקומפןובא
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חתם 1950ספטמברבראשית

הראשוןהמזכרעלטרומןהנשיא

האסטרטגיהאתביטאאשר

שלוםחוזהלהשגתהאמריקנית

בריתבעלותועםיפןעםוביטחון

במזרחהבריתארצותשלנוספות

לממשלהציעךמסמהאסיה,

עלהריבונותשלהשבההיפני

יפןשלהכפפתהתוך ,המדינה

פרנסיסקן,סןתןעידמליאתביותרנוחיםתנאיםלמספר

האמריקנילממשלהתברר 1951בראשיתאךיחסית,בקלותבהםלעמודתוכלשהיא

היפנית,בעמדהניכרתלהגמשההביאובקוריאההמערכהבשדהההתפתחויותכי

לעימותןסישלובהצטרפותההנרחבתהקומוניסטיתבתוקפנותתחשבבהכיסבריושידה

יבלתןמזלאורךןביפצבאיתנוכחותעללשמורהבריתותארצלאפשרליש ,אהקוריב

םיגיהנצעםניםדיובאזעדשהוצגההיפניתלעמדהמוחלטדיגובנהייתהזועמדה ,גבלומ

המתגבש,זההחועלהאמריקנים

ולהביאהדיוניםאתלסייםבמטרה 1951ארובינבטוקיושנילביקורהגיעדאלס

הברית-שארצותנראההיהזהבשלביפן,עםוביטחוןשלוםלחוזההצעהלניסוח

ושהכיבמשטרהחלתעםשעשתהכפיהיפנית,החוזמדיניותעלנוספתפעםהשתלטה

מהדרישותכמהלהקהותאמנםהצליחהיפןה,/החדעהיפניתהחוקהסוחונינהיהמדעל

האמריקניהצבאיהסגלאנשיעלהשיפוטסמכותבתחוםמשל(להאמריקניות

אתלשנותיכדבכךהיהלאאך ,)מיםויימסתניאםתחתליפניםשניתנהםחותיהפומש

שלוהממהעםעלפסיכולוגיתמבחינהביותרקשההיהזהתהליךללית,הכהתמונה

 28המדינה,שלבמעמדהשחלהעצוםבפיחותמחודשתהודאהךבכהייתהשכןהיפני,

ההגנהכוחותהיקףאתלהרחיבדאלסשלדרשתואחרלמלאםיהסכשיושידהלאחר

שתיןבילהסכמיםהטיוטהאתייקנהאמרהניצגניסח ,נוספיםאישאלףבחמישים

עללחתוםהבהתחייהברית-שארצותלאחרהושגההאזורמדינותהסכמתהמדינות,

יןבשלוםחוזהנחתם 1951בספטמברמונהבשבנפרד,מדינהכלמולואלהסכמים

תיריקהעתוהמשמעועל,בפיפן,ןביוותנוספמדינותבעושוארבעיםארצות-הברית

עלהרוויתיפןהכיבוש,משטרלסיוםביאהשראןפויריתבהרצותאביןלחוזההייתה

יותרמאוחרשעהאמריקנית,ליטהבשנשארהנווהוקיאו ,םליסטייאימפריאהכיבושיה

אתתשמרארצותהבריתכיעבקנובויפן,םעביטחוןחוזהעליתארצות-הברחתמה

שאםעודנקבעזהבחוזהחיצוניים;איומיםמפניעליהלהגןכדיןביפיתבאהצנוכחותה
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הפניםיהסדרעלבשםירהגםבריתהארצות"הלתסייעזאת,תבקשיפניתההממשלה

 . 1952אפרילבסוףלתוקףנכנסוהללוםהסכמישניבמדינה.ותבצייוה

להגיעהאזורומדינותיפןארצות"הברית,אתיאבשהזרזההייתהקוריאהמלחמת

מלחמתספיחיאתאתלסיוםשהביאיטחוןבושלוםחוזהעלהרמהיולחתימהלהסכמה

יאבההצפונית,קוריאהשלבתוקפנותהשהתבטאהקומוניסטי,האיוםייה.נהשהעולם

בבדובדקדם,בהשלוםחוזהינוןכללחתורוהכיבושלסיוםלהסכיםהברית"ארצותאת

הדומיננטיותשימורארצות"הברית:שהציבהאיםנהתברואתתקבלשיפןגרם

ערךבעלתגאו"אסטרטגיתכנקודהאוקינווהעלשמירהמדינה,ביקניתרהאמיתנהביטחו

יפן.שלהשוניםהביטחוןבכוחותהמשרתיםרמספוהרחבתאמריקנית,בשליטהרב

סיכום

קוריאהביןהגאוגרפיתהקרבהיותר.בעמוקהבצורהיפןעלהשפיעהקוריאהמלחמת

התפתחותםלהמשךהביאויםנשומייםובינלאםלחציעםלהתמודדיפןשלוהצורךויפן

נבחנוזהמאמרבהחצויה.יאהרקווביןטתבהםויפןביןהםורכביםהגוםליןיחסישל

עלבקוריאההמלחמהשלישירותהשפעותלזהותניתןהםבשעיקרייםטיםבהיארבעה

השנייה.העולםמלחמתרשלאחתקופהבהמודרניתיפןשלהתפתחותה

הכלכלהשללשיקומהרביותהחשובהזרזהייחהיאהרקומלחמתהכלכליתמהבחינה

האמריקני,הצבאבעבורבמעלהראשוןלוגיסטיבסיסמהיוחהכתוצאהוסה.רהההיפנית

העולםמלחמתבשללהםרשנגהעמוקליכהכלרבממשבמהירותלצאתיפןהצליחה

ולאחרבמהלךהיפניהכלכליהמשקשלחהיהצמרשיעולעיל,שתוארכפיהשנייה.

ליוצאינחשבושלההצמיחהיששיעוריה,נגרמשלאלהעלאפילועלוקוריאהמלחמת

דופן·

כאגףנירהשמהגוששללחיזוקותרמהקוריאהמלחמתפנימיתפוליטיתמבחינה

מלחמתשבמהלךניסטית,והקומהמפלגהת.יהיפנהפוליטיתבזירהרביותססובהמ

במאבקיותרמשמעותיתפקידלמלאמנתעלפעולתהדרכיאתלהקציוביקשהקוריאה

 "הסיבוהקומוניזםיןבהעולמיהאידאולוגי

בהנהגהוהליברליזםההדמוקרטיוביןסובייטי

כוחותשלנחרצותבפעולותנתקלהאמריקנית

ונאלצההיפני,והםםשלהאמריקניהכיבוש

פרסהייפנייתדברשלבסיכומולבצע

אלצהנקוריאהםלחמתותבבעקאידאולוגית.

פעילותשלקולאםץהקומוניסטיתהמפלגה

יתרלמנטרפהוויהובמסגרתבלבן,פוליטית

-~י~'~ -,,... ., ..... _ .... 
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היפנית.בפוליטיקהמשמעותיתפקידלמלאחדלההיאזו

מתאפשרתהייתהלאבקוריאההמלחמהפרוץעםהיפניוהביטחוןהשיטורכוחהקמת

שעההפנימייטחונהבעליותררבהאחריותתיטולשיפןהאמריקניתהדרישהללא

שלמביטולםשנבעה ,יפןשלהביטחוניתהפגיעףתבקוריאה.פועלהאמריקנישהצבא

שלהרחבתובאמצעותאפואצומצמה ,השנייההעולםמלחמתבעקבותצבאייםכוחות

היכולותרכישתשלהסוגיהמלבדנוספות.הגנהסוכנויותוהקמתהמקומיהשיטורוחכ

קוריאהבמלחמתיפנייםצבאכוחותשלהמוגבלתלהשתתפותםהייתההצבאיות

מעמדהוםבקידרבהחשיבותגם ) 1945ועד 1910בשנתהחליפניסיפוחתחת(שהייתה

המודרנית.יפןשלהבינלאומי

וסימןקוריאהממלחמתהואאףהושפע 1951משנתהבריתארצותעםהשלוםחוזה

הצטרפותהעםהושלםהתהליךהבינלאומית.לקהילהיפןשלחזרתהתהליךתחילתאת

לחוזהבמקבילשנחתם ,הביטחוןחוזה . 1956בשתנזכויותשוותכחברהלאו"םיפןשל

מערכתאתוהגדירהסובייטי"סיניהאיוםמפני Jיפשלהפיזישלומהאתהבטיח ,השלום

הקרה.המלחמהבשנותליפןהבריתתוארצביןהמיוחדתהאסטרטגיתהיחסים

שלאחרבתקופהיפןשלעיצובהעלניכרתורהבצאפואהשפיעהקוריאהמלחמת

אךהמדינה,שלהפנימיהמבנהאתשינההאמריקניהכיבושהשנייה.העולםמלחמת

תהליכיהשלמתלשםדרושהשהייתההמרץזריקתאתליפןהעניקהבקוריאההמלחמה

המלחמההשפיעושבהםנוספיםתחומיםשישנםייתכןכאחד.ומחוץמביתהנורמליזציה

בעיקרייםהתמקדהמאמראךהמודרנית,יפןשלהתפתחותהעלותוצאותיהאהוריבק

והשתלבותההצבאי"משטרתיהמנגנוןבניית ,הקומוניזםדיכויהכלכלה,שיקוםשבהם:

הבינלאומית.בקהילהיפןשל

אסטרטגיתבריתלבעלתהבריתבעלותתחתכבשוהממדינהיפןאתהפכואלורכיבים

התמונהאתהשלימהפוליטיתיציבותעולמית.כלכליתולמעצמההבריתארצותשל

חסריכלוכלפוליטיוסןבחהמגובהאיתןלאומיבינבמעמדהיפניתהאומהאתבהוהצי

הממשלהראששלאמירתועםלהסכיםאלאאי"אפשרהיפנית.בהיסטוריהתקדים

 '.ימהאלים"מתנהאכןהייתהקוריאהמלחמתיפןשלשמבחינתהיושידה
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