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זה עשרות שנים שַקֵסה היֵד�קי משמש כ�א • • •  

אחד ממעצבי דעת הקהל ביפן. כיועץ פוליטי ומ
ומ�מרים  ספרים  �ינספור  של  פורה  חבר 

אשעוסקים ביחסים בינל�ומיים ובמקומה של �ר
רו�ים  רבים  לכת.  בעולם, השפעתו מרחיקת  צו 
�בה  המנוח  הממשלה  ר�ש  של  המנטור  �ת  בו 

אשינזו, שהיה מגיע �ליו, כך טוענים, לשיחה חו
דשית גם בשי� כהונתו.

85, קסה עדיין פעיל וערני מתמיד. משא  בגיל
לדעתו.  הצמ�ים  ועוזרים  במעריצים  מל�  רדו 
�גודות  שלל  מוביל  הו�  רבות  שנים  ל�ורך 

ועצ ִנצית  מדיניות  לקדם  שמבקשות  אל�ומניות 
מ�ית יותר ביפן, ולחזק �ת דימוי ה�ומה בקרב 
בכיר  חבר  גם  הו�  קסה  לה.  מחוץ  וגם  תושביה 
הגדולה  הקיצונית  והימנית  השמרנית  ב�גודה 
יפן"(, שבה  )"ועידת  ניפון קייגי  ביותר במדינה, 
40 �לף �יש, בהם רבים מבכירי המעא –חברים כ
בקיץ  הירצחו  עד  �בה  ובכללם  הפוליטית  רכת 

ה�חרון.
�ת  לשנות  מנסות  הללו  מה�גודות  רבות 

הב ההיסטוריה  �ת  ולשכתב  היפנית  אהחוקה 
אעייתית של המדינה בתקופת התפשטותה ה�ימ

פרי�לית. בשנים ה�חרונות הזרם הרוויזיוניסטי 
וגדלה — דעותיו הופ נוחל הצלחה הולכת  אהזה 

החוגים  של  קולם  ו�ילו  הציבור,  לנחלת  כות 
ומשתתק.  הולך  השמ�ל  ומפלגות  הליברליים 
פטריוט".  "�ל�  קסה,  מצהיר  ל�ומן",  "�ינני 
�רוכים  קשרים  גם  יש  לקסה  במקרה,  של� 
וחיוביים עם יהודים ביפן ומחוצה לה, לצד עניין 

רב בהיסטוריה ובקשר בין שני העמים.
שלוש  בטוקיו  עמו  נפגשתי  הר�יון,  לצורך 
פעמים זמן קצר טרם ההתנקשות בחייו של ר�ש 
לל�  קסה,  חשף  עמו  בשיחות  �בה.  הממשלה 
מגוונים.  בנוש�ים  והשקפות  דעות  ושרק,  כחל 
ייתכן של�וזן זרה הן יישמעו רדיקליות, לעתים 
למדי  רחבים  מגזרים  מייצגות  הן  �ולם  בוטות, 
ביפן. �ם יש מקום שבו הן זוכות לתמיכה רחבה 
הליברליתא המפלגה  במפלגת השלטון,  שזו  הרי 
הי� מפלגה שמרנית  דמוקרטית, שלמרות שמה 

אול�ומנית בעליל. הגוף הפוליטי הזה מורכב מכ
מה סיעות שממוקמות על הספקטרום שבין ימין 
ב�ופוזיציה  היו  הן  ויחדיו  קיצוני,  לימין  מתון 
חמש שנים בלבד מ�ז שהוקמה המפלגה ב–1955.
אמקצת מהדעות של קסה, כמו הש�יפה להת
אחמשות בנשק גרעיני, �ינן בלב הקונסנזוס היפ

בחוגי  לב  ממש�לת  יותר  ל�  כן  על  ומהוות  ני, 
הרעיונות  ניצני  כן,  פי  על  �ף  הקיצוני.  הימין 
הידרדרות  �ו  חירום  ובמצב  הופיעו,  כבר  ה�לה 

�זורית הם עלולים להתפשט בנקל ו�ף לפרוח.

בזכותנו רואים שחורים בטלוויזיה
�דמות  בעלי  של  �מידה  למשפחה  נולד  הו� 

אול�ב ששירת כדיפלומט בכיר בשירות החוץ. ני
זכה,  יוצ� הדופן שלו, והחינוך שלו  סיון הילדות 
הרחב  לעולם  שלו  הפתיחות  �ת  להסביר  יכולים 

יועץ לחברות גדו אבהמשך. בין היתר הו� שימש 
במזרח  גם  ביקר  שלו  הקריירה  ובמהלך  לות, 

התיכון.
נלקחתי  חודשים  שישה  לי  מל�ו  "כ�שר 
מספר.  הו�  שנים",  שלוש  שם  ושהיתי  ללונדון 
מטפלת  לי  ושכרו  מסיבות  �הבו  שלי  "ההורים 
�נגלייה, בטי, כך שהשפה הר�שונה שלי היתה 

הש העולם  למלחמת  ה�חרונה  בשנה  א�נגלית. 
ו�ני  �חותי  �מי,   — משפחתי  �ת  פינו  נייה 

לנו  היתה  שם  נג�נו,  במחוז  נופש  לעיירת   —
היה  במקום  והכומר  קתולית,  היתה  �מי  וילה. 
בהדרכתו  התפללנו  הבריטים.  �ת  ששנ�  �ירי 
ג',  בכיתה  הייתי  המלחמה  סיום  עם  לניצחון. 
מלחמה.  זו  מה  להבין  היה  �יא�פשר  שבו  בגיל 

חזרנו לטוקיו רק ב�וקטובר".
ליבר מציינת  בהכרח  �ינה  בחו"ל  אהילדות 

ליות. �ת נ�מנותו העמוקה ליפן הממסדית ו�ת 
ובמיוחד  בבית,  קסה  ספג  ההיסטורית  תפיסתו 
כדיפלומט   .)2004–1903( טושיקזו  קסה  מ�ביו, 
מעורב  היה  ה�ב  צעיר,  בגיל  כבר  דרך  שכוכבו 

א�ישית בהסכמים הגורליים שעליהם חתמה �ר
אצו ערב המלחמה, ובסיומה ייצג �ותה בטקס הכ

ה�מריק�ית  המערכה  �וניית  סיפון  על  ניעה 
א"מיזורי". עשר שנים מ�וחר יותר הו� מונה לש

פרישתו  ול�חר  ב�ו"ם,  יפן  של  הר�שון  גרירה 
לר�שי  �ישי  כיועץ  לשמש  המשיך  לגמל�ות 
הממשלה. ב–1981 הו� הקים ועמד בר�ש �גודה 
"הוועידה הל�ומית להגנת  קיצונית בשם  ימנית 
משלה  לימוד  ספרי  פירסמה  היתר  שבין  יפן", 

בנוגע להיסטוריה היפנית.
קסה, כך נדמה, ממשיך להילחם �ת מלחמתו 
ולהי�בק על שמו. "שלושא�רבע שנים  של �ביו 
הרגיש  כיצד  �בי  �ת  ש�לתי  המלחמה,  �חרי 
"הו�  קסה.  מספר  ה'מיזורי'",  סיפון  על  כשדרך 

אענה שלמרות שיפן הפסידה בקרבות, הרי שניצ
חנו במלחמה כי הצלחנו לשחרר �ת �סיה מעול 
הנוצרים. הו� חש על כך התעלות רוח. המלחמה 
ה�ינדונזים  �ך  ב�וגוסט,  ב–15  הסתיימה  �מנם 

עד  המרושעים  הנוצרים  נגד  להילחם  המשיכו 
שהשתחררו מכבלי השלטון ההולנדי".

עם  שפרצה  ה�ינדונזית  השחרור  מלחמת 
כניעת יפן והתנהלה עד לעצמ�ותה של מדינת 
שבו  ל�ופן  טובה  דוגמה  הי�  ב–1949,  ה�יים 
קסה מציג �ת המ�בק של �ומתו כנגד המערב. 
יפן �מנם סילקה �ת ההולנדים �ך ל� העניקה 
על  יתר  המלחמה.  במהלך  עצמ�ות  למקומיים 

אכן, מיד עם כניעתה והכרזת העצמ�ות ה�ינדונ
זית, פעל צב� הכיבוש היפני ב�ינדונזיה לדכ� 
כוחות  של  בו�ם  עד  המקומיים,  הכוחות  �ת 
לידיהם.  השליטה  והעברת  והולנדים  בריטים 
יפנים  חיילים  שיותר  לכך  ערים  כיום  מעטים 

אמ�שר בריטים �ו הולנדים נהרגו במ�בק להח
אזרת הקולוני�ליזם ה�ירופי בשנה ש�חרי המ

הסיוע של  �ת  להדגיש  עמל  מצדו  קסה  לחמה. 
2001 הו� היה שוא –יפן לעצמ�ות �ינדונזיה, וב

 Merdeka" בשם  עלילתי  סרט  להפקת  תף 
קצינים  כמה  שנתנו  בסיוע  שהתמקד   ,"17805

איפנים לתנועת השחרור ה�ינדונזית ל�חר המ
שכ�לה,  מקרים  היו  שבהחלט  למרות  לחמה. 
הסרט מתעלם מהתמונה הרחבה והבעייתית של 
עורר  שהו�  פל�  ו�ין  היפנית,  המעורבות 

מח�ות ב�ינדונזיה.
1947 זוכה גם הי� לעא –עצמ�ותה של הודו ב
ניין רב בקרב חוגים רוויזיוניסטיים ביפן. "�נחנו 
"המערכה  קסה.  מצהיר  הודו",  �ת  שיחררנו 

אב�ימפ�ל הציתה �ת העצמ�ות ההודית. כל יפ
ני בטוח )קסה מרים �ת קולו( שהמלחמה היתה 
השוויון  �ת  שהבי�ה  מלחמה  היתה  זו  חשובה! 

הטל ברשתות  רו�ים  �נחנו  כיום  הגזעים.  אבין 
בזכות  וזה  שחורים  פרשנים  השונות  וויזיה 

המלחמה".

מסוחרים לסמוראים
התמקדותו של קסה במלחמת העולם השנייה 
זהו  ובתקופה הקצרה שבעקבותיה �ינה מקרית. 

א�ירוע מכונן בתולדות ה�ומה היפנית ו�סיה כו
אלה, ובשל כך הו� גם נחשב לשנוי ביותר במח

בסיום  שכנותיה.  עם  וביחסים  יפן  בתוך  לוקת 
והפכה  �דירה,  �ימפריה  יפן  �יבדה  המלחמה 

בד זכתה  הי�  בתמורה  מוקצית.  למדינה  אזמנית 
מוקרטיה, שגשוג ושנים רבות של שלום שנמשך 
המצב  �ת  מעדיפים  היפנים  מרבית  היום.  עד 
חוסר  ביניהם  יש  �ולם  העבר,  פני  על  הנוכחי 
הסכמה ב�שר לסיבות ליצי�ה למלחמה. בחוגים 

ש� שולל  מלחמת  בה  הרו�ים  יש  אהליברליים 
שנות  כ–70  במהלך  בהדרגה  יפן  הידרדרה  ליה 

אהתפשטות ב�סיה. לעומתם, יש הרו�ים בה מל
בידי  המנהיגות  נדחקה  ש�ליה  �יןאברירה  חמת 
בעלות הברית ששלטו על חלק ניכר מ�סיה ועל 
בה  הרו�ים  �חרים  גם  ויש  שלה.  הגלם  חומרי 

�סיה  עמי  �ת  לשחרר  שנועד  �ידי�ולוגי  מסע 
הגישה  בין  משלב  קסה  הלבן.  ה�דם  של  מעולו 
תפיסות  משקף  ובכך  והשלישית,  השנייה 
מפלגת  בקרב  כולל  כיום,  היפני  בימין  רווחות 

השלטון.
בלתיאהוגן  לחץ  בגלל  למלחמה  יצ�ה  "יפן 
של ממשל רוזוולט. �ספקת הנשק לצ'י�נג ק�יא
שק )מנהיגה של סין הל�ומנית במלחמת סיןאיפן 

אהשנייה — ר.ק( היתה הפרה בוטה של כללי הלו
אחמה. ל� היתה לנו �מביציה טריטורי�לית: נכ

גלם.  חומרי  �ו  �דמה  לצורך  ל�  לסין  נסו 
כיוון  �ירעה  המלחמה  לעבר  ההידרדרות 

היפ המהגרים  ו�ת  �ותנו  רדפו  אשה�מריק�ים 
ל�  �ך  כיום,  �רה"ב  של  נלהב  תומך  �ני  נים. 

ל�מרי בזלזול  �ז  התייחסנו  המלחמה.  אטרם 
ק�ים. הם היו ברברים.

פוטסד�ם  בהצהרת  תנ�י.  לל�  נכנענו  "ל� 
המלחמה,  �חרי  קצר  זמן  מפורשים.  תנ�ים  יש 
מק�רתור  הגנרל  עם  נפגש  שיגמיצו  החוץ  שר 
של  הכיבוש  בתקופת  יפן  של  הצב�י  )מושלה 
בעלות הברית — ר.ק( ומחה על כך שנ�מר שיפן 
נכנעה לל� תנ�י. ל�ור כל ההישגים של יפן, זו 
המפו�ר  הזמן  היה  זה  כד�ית.  מלחמה  היתה 

 החזון הרוויזיוניסטי
של קסה הידאקי

הוא מייחל לנפילתה של סין, מזלזל בקוריאה הצפונית, קורא לפתח נשק גרעיני ומחזיק בהיסטוריה 
חלופית בנוגע ליהודים. קסה הידאקי הוא מהאידאולוגים החשובים ביותר של הימין הלאומני ביפן, 

ושל מפלגת השלטון במדינה ששואפת לעצב מחדש את מקומה בעולם. ראיון   רותם קובנר, טוקיו

אביו של קסה ייצג את יפן בטקס הכניעה בתום מלחמת העולם השנייה. 
"אחרי המלחמה שאלתי את אבי כיצד הרגיש אז", מספר קסה. "הוא ענה 

שלמרות שיפן הפסידה בקרבות, הרי שניצחנו במלחמה. הצלחנו 
לשחרר את אסיה מעול הנוצרים, הוא חש על כך התעלות רוח"
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לעד על מלחמה כזכות ריבונית של �ומה ושיפן 
ל� תחזיק בכוחות צב�יים כלשהם". �ולם בלחץ 
ההגנה"  "חילות  הקימה  דווק�  יפן  �מריק�י, 
הצא הכוחות  ל�חד  הפכו  הזמן  שעם   ,1954 –ב
אב�יים החזקים בעולם. יפן העכשווית �ינה מדי

החוקה  בזכות  �ולם  ועיקר,  כלל  פציפיסטית  נה 
וקונסנזוס ציבורי שהולך ונחלש, הי� נמנעה עד 
הקרב.  בשדה  בכוחותיה  שימוש  מלעשות  כה 
לל�  ניסה  �בה  הממשלה  ר�ש  כהונתו,  במהלך 

לגבי שינוי החו להגיע להסכמה רחבה  אהצלחה 
קה, �ך קסה �ינו מוותר.

"גם  מבהיר.  הו�   ,"9 סעיף  �ת  לבטל  "צריך 
לכוחות  �יזכור  שום  �ין  ה�מריק�ית  בחוקה 
כוחות  להחזיק  זכות  יש  �ומה  לכל  צב�יים. 
בכניסה למשרד  בעייתי.  כיום  שכ�לה. מה שיש 
מטעם  ושומרים  שוטרים  ניצבים  היפני  ההגנה 
�סור   — ליופי  רק  שם  החיילים  פרטית.  חברה 

אלהם לש�ת נשק. הגיל הממוצע של החיילים בי
פן )34 — ר.ק( הו� הגבוה ביותר בעולם. חסרים 
לנו 20 �לף חיילים כדי למל� �ת המכסה. בזמן 

אשהממשלה מדברת על הכפלה של תקציב הביט
חון בתוך חמש שנים, עלינו לשלש �ותו. ב�שר 
ובריטניה, �ני חושב  יפן  לעסקה המתוכננת בין 

שזה דבר נהדר )עסקת ענק לפיתוח משותף של 
אמטוס קרב עתידי — ר.ק(. יפן צריכה להפוך לי
�וק �ת  תקף  ל�  שפוטין  חבל  נשק.  אצו�נית 

ר�ינה בזמן ש�בה היה בשלטון. �בה היה מנצל 
�ת ההזדמנות להכפיל �ת התקציב".

הנשק שיביא שלום
�סיה,  במזרח  הגי�ופוליטיות  ההתפתחויות 
המלחמה ב�וקר�ינה וה�פשרות לשינוי החוקה 

גר בנשק  ההתחמשות  סוגיית  על  גם  אמשליכות 
כיועצו  קסה  של  �ביו  שימש  ה–60  בשנות  עיני. 
של ר�ש הממשלה ס�טו �ייסקו, דודו של ר�ש 

אהממשלה �בה. ס�טו ש�ף �ז לחמש �ת יפן בנ
ובכך ל�זן �ת התחמשותה של סין.  שק גרעיני, 
חתמה  יפן  �מריק�י,  לחץ  תחת  ז�ת,  למרות 
1967 על ה�מנה למניעת הפצה של נשק גרא –ב
מדיניות שלושת העקרו על  הכריז  וס�טו  אעיני, 

שימוש  תעשה  �ו  תחזיק  תייצר,  ל�  )יפן  נות 
שנים  שבע  זכה  הו�  מדיניותו,  בשל  זה(.  בנשק 

אל�חר מכן בפרס נובל לשלום, והעקרונות שגי
אבש עדיין בתוקף. �בה הכיר בחשיבותה של הר

הקדנציה  סוף  לקר�ת  מוכן  והיה  גרעינית  תעה 
גרעיני  נשק  ול�רח  המסגרת  �ת  לפרוץ  שלו 

�מריק�י על �דמת יפן. ר�ש הממשלה הנוכחי, 
מתנגד  מהירושימה,  שמוצ�ו  פומי�ו,  קישידה 
לכך בתוקף ו�ינו מהסס להשמיע קול ברור, גם 
מעל בימת ה�ו"ם, לגבי הצורך הדחוף להתפרק 
מנשק גרעיני ברחבי העולם. לקסה, לעומת ז�ת, 
הצורך  לגבי  נש�ל  הו�  כ�שר  היסוסים  �ין 

בהתחמשות.
"בהחלט. �נחנו הקורבנות היחידים של נשק 
גרעיני", הו� �ומר. "יש לנו כל זכות להחזיק בו. 

אלפי מחקר של הממשלה, ייקח לנו שנתיים לה
לש צריכים  היו  ה�וקר�ינים  גרעיני.  נשק  אשיג 

בידיהם.  שהיה  הגרעיני  מהנשק  חלק  על  מור 
�ומה זקוקה לנשק גרעיני ל�בטחה. מעבר לכך, 
�ם להודו ופקיסטן ל� היה היום נשק גרעיני, הן 

היו נלחמות".
בזירה  גם  רבים  �תגרים  עם  מתמודדת  יפן 
2007 היוותה נקודת מפנה בדמוא  הפנימית. שנת
כ–150 שנה של צמיחה  גרפיה המקומית. ל�חר 
הירידה  להצטמצם.  היפנית  ה�וכלוסייה  החלה 

אהיתה זעירה בשנים הר�שונות, �ך גדלה בהדר
פחות  לל�  הגיעה  בלבד  ה�חרונה  ובשנה  גה, 
מחצי מיליון �יש לעומת השנה הקודמת. ב�זורי 
הפריפריה ניתן לר�ות עיירות מתרוקנות וכפרי 
רפ�ים. מתוך חשש מזעזועים חברתיים, ההנהגה 
להגירה  יפן  שערי  �ת  לפתוח  נמנעת  היפנית 
משמעותית, ובמיוחד לפליטים. עם ז�ת, העתיד 
הדמוגרפי של ה�יים היפניים מד�יג ל� מעטים, 
שכן לל� הגירה ועם ילודה מזערית ה�וכלוסייה 
הגיל  כיום  כבר   — ולהזדקן  להצטמצם  תמשיך 
ברורה  דעה  יש  לקסה   .48.4 הו�  ביפן  החציוני 

בנוש�.
א"ירידת ה�וכלוסייה �ינה ייחודית ליפן. �פ

קורי�ה,  בסין,  גם  לדוגמה,  �ותה,  לר�ות  שר 
נתפסות  �ינן  שהפלות  העובדה  וצרפת.  גרמניה 
ל�  מציע  �ני  להגירה,  ב�שר  רע.  זה  כפשע 

הקיסר  ידי  על  ייסודה  מ�ז  �ומתנו  של  ביותר 
הפכה  שהמלחמה  פופולרית  �ימרה  יש  ג'ימו. 
�ומה של סמור�ים לעם של סוחרים, ו�ת העם 
רומז  )קסה  סמור�ים  של  ל�ומה  מסחרי  הכי 

ליהודים ומחייך(".
מנסות  כיום  ביפן  הרוויזיוניסטיות  הגישות 

אלצמצם �ת חשיבות השותפות של יפן עם גרמ
ובמידה  השנייה,  העולם  במלחמת  ו�יטליה  ניה 

ארבה בצדק. גם בין היסטוריונים יש הסכמה שה
ו�יטליה היתה חלולה מתוכן,  ברית עם גרמניה 
למרות ניסיונות מ�וחרים וחסריאהצלחה לשתף 
זו  היתה  ההודי.  ה�וקיינוס  במימי  פעולה 

המוע ברית  נגד  למלחמה  גרמניה  של  איצי�תה 
אצות, לל� כל התרעה, ששברה �ת ה�מון המוג

ל�  יפן  בתגובה,  השותפות.  בין  ששרר  בל 
אעידכנה �ת גרמניה לגבי ההתקפה על פרל הר

בור, וכל �חת פנתה למסלול שונה. 
"הברית של יפן עם גרמניה היתה מעשה ידיו 

אשל שר החוץ מצו�וקה יוסקה. �בי שימש כמז
מספר  מקום",  לכל  �ליו  והצטרף  ה�ישי  כירו 
כולל  מרובעת,  ברית  על  חלם  "מצו�וקה  קסה. 
ברית המועצות )מצו�וקה �כן חתם בשם יפן על 

אההסכם התלתאצדדי עם גרמניה ו�יטליה בספט
1940, ועל הסכם הניטרליות הסובייטיאיפא  מבר

ני ב�פריל 1941 — ר.ק(. ב�ותה עת �ף �חד ל� 
יפן, הפ יפלוש לרוסיה. מבחינת  אחלם שהיטלר 

לישה היתה בגידה".

החוקה אינה קדושה
א"בגידה" הי� מילה שזכתה לשימוש רב בהק

זו  מילה  �מריק�יות,  בעיניים  יפן.  של  שר 
מתייחסת להתקפה היפנית על פרל הרבור. היה 
זה צחוק הגורל שדווק� �רה"ב הפכה לידידתה 
הקשר  �ותה.  שהכניעה  ל�חר  יפן  של  הקרובה 
ששייטת  עת  קודם,  עוד  החל  ה�ומות  שתי  בין 

�וניות מלחמה של הצי ה�מריק�י כפתה על יפן 
קשר  זהו  ב–1854.  החלקית  מהסתגרותה  לחדול 
עמוק ורבארבדים, �ך גם טר�ומטי מ�וד, שחווה 
עליות וירידות, �יבה קיצונית ושותפות קרובה. 

אלשנים הר�שונות של תקופת הכיבוש היה תפ
והשתלבותה  יפן  של  בהת�וששות  מכריע  קיד 
ה�מריק�יים  הניסיונות  �ך  המערבי,  במרחב 

לשנותה מן היסוד עדיין מעוררים תרעומת.
היתה  המלחמה  ל�חר  �רה"ב  עם  "הברית 
הדבר הנכון. שתי המדינות לחמו נגד הקומוניזם. 
בעייתיות  היו  הכיבוש  שלטונות  של  הרפורמות 
ג�ווה  ללמד  מ�יתנו  מנעו  ה�מריק�ים  בחלקן. 

ל�ומית", �ומר קסה.
ברחבי מזרח �סיה ו�ף מעבר לה קשה כיום 
כך,  בשל  נחלש.  �רה"ב  של  שכוחה  לחוש  של� 
יש המעריכים שיפן עלולה לשוב בעתיד למעגל 

אההשפעה הסיני. �חרי הכל, יפן היתה יותר מ�
החלקי  והמעבר  סינית,  השפעה  תחת  שנים  לף 
נבע  שנה  כ–150  לפני  המערבי  התרבות  למעגל 
בקרב  ל�ומית.  הישרדות  של  ממניעים  בעיקר 
חוגים ל�ומניים ביפן, עם ז�ת, הדבקות ב�רה"ב 

עדיין חזקה.
"�רה"ב �ינה נחלשת", מדגיש קסה. "הרעיון 
 ,1960 מ�ז  כבר  ב�וויר  נמצ�  נחלשת  שהי� 
ל� תשיג  המועצות  ה�מין שברית  ניקסון  �ולם 
�ת �רצו. גם הנשי� ה�הוב עליי, טר�מפ, טען 
שיש להפוך �ת �מריקה לגדולה שוב. סין עצמה 
לצמצם  עלינו  הקיסרות.  ימי  מ�ז  השתנתה  ל� 
וקח.  תן  ליחסים כלכליים של  �ת היחסים עמה 
�ם סין תתקוף, עלינו לסייע צב�ית לטייוו�ן. זה 
טייוו�ן  �סטרטגי.  מ�שר  יותר  מוסרי  נוש� 
היתה מושבה יפנית 50 שנה, ומעולם ל� היתה 

חלק מסין".
אבעקבות צמיחתה המט�ורית בשלושת העשו

יפן  �ת  שהחליפה  רק  ל�  סין  ה�חרונים,  רים 

אככלכלה המרכזית ב�סיה, �ל� גם הפכה למעצ
מה עולמית בעלת כוח צב�י גדל, העושה שימוש 
בין  הימים  �רוך  הקשר  למרות  בכוחה.  פוליטי 
מעוררת  סין  כלפיה,  התרבותי  והחוב  השתיים 
ונתפסת  ביפן  ל�ומניים  חוגים  בקרב  סלידה 
�פילו   ,2020 מ�ז  ריבונותה.  על  מרכזי  כ�יום 
"זרם  בסין  רו�ה  היפנית  הקומוניסטית  המפלגה 
הסכסוך  בלב  העולמי".  ולשגשוג  לשלום  מנוגד 
ויכוח  עומד  עתידיים,  לחששות  ומעבר  כיום, 
הגבול  ב�זור  �יים  קבוצת  לגבי  טריטורי�לי 
המלחמה  של  הפרשנות  �ופן  וכן  ביניהן,  הימי 
ביניהן, ובעיקר ל�ירוע הידוע בשם טבח ננג'ינג.

"�נחנו חווים כיום משבר ל�ומי בהקשר של 
היתה  רוסיה  שנים   15 "לפני  קסה.  מדגיש  סין", 
המצב  כעת  לה.  סייעה  וסין  עולמית  מעצמה 
מקווה,  לפחות  �ו  ז�ת,  עם  בספק,  �ני  התהפך. 

שסין ל� תחזיק מעמד עוד 30 שנה".
קורי�ה  מצד  מה�יומים  פחות  מוטרד  קסה 
�ם  בין  השכנה,  מהמדינה  החששות  הצפונית. 
מעל  טילים  ירי  �ו  תוקפניות  הצהרות  בשל 

חו בקרב  �דום  סדין  מהווים  היפני,  אה�רכיפלג 
להגדלת  ללחצים  ומובילים  ביפן,  ל�ומניים  גים 
תרחיש  פוסל  גם  קסה  החוקה.  ולשינוי  הצב� 
תחת  עצמה  �ת  תמצ�  הדרומית  קורי�ה  שבו 
הצפון  של  הנשק  יקרה.  ל�  "זה  מצפון.  מתקפה 
כל כך מיושן. ר�ה �ת הטנקים שלהם. הם שריד 

מפת הם  כך  בשל  השנייה.  העולם  מלחמת  אשל 
חים נשק גרעיני".

חוגי הימין ביפן רו�ים בחוקה �בן נגף בדרך 
של  יותר  יעילה  להרתעה  ל�  �ם  להתמודדות, 
קורי�ה הצפונית ובטווח הרחוק יותר גם של סין 
בתקופה שבה �רה"ב הולכת ונחלשת. בלבה של 
החוקה, שכתב צוות �מריק�י בר�שות עורך דין 
יהודי זמן קצר ל�חר כניעת יפן, ניצב סעיף 9 — 
"מוותר  היפני  שהעם  שקובע  תקדים  חסר  סעיף 

בחוגי הימין ביפן רואים בחוקה הפציפיסטית שהושתה על יפן אחרי 
המלחמה כמכשול שיש להיפטר ממנו. "לכל אומה יש זכות להחזיק 

 כוחות צבא", אומר קסה. "יפן צריכה להפוך ליצואנית נשק. חבל 
שפוטין לא תקף את אוקראינה בזמן שאבה היה בשלטון. אבה היה 

מנצל את ההזדמנות להכפיל את התקציב"
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כן?  מי  ו�ינדונזים.  וייטנ�מים  סינים,  להכניס 
בעד  הגירה, �ך  נגד  לגמרי  �ני ל�  �וקר�ינים. 
הכנסת �נשים עם מקצועות נדרשים. 100 �לף, 
�פילו 200 �לף לשנה זה סביר. �נשים שיודעים 
קורי�נים  להגיע.  צריכים  ממי�נמר  להתנהג 

מ�וד רצויים. �שתי קורי�נית".
הקורו בתקופת  ובמיוחד  ה�חרונות,  אבשנים 

הרמטית,  כמעט  נסגרו  המדינה  שערי  שבה  נה, 
של  קבוע  במצב  המצדדים  קולות  ביפן  נשמעים 
בידוד חלקי וצמצום של השפעות זרות. מבפנים 
�ינו  קסה  ומ�יים.  �לים  החיצון  העולם  נר�ה 

שותף למבט הרומנטי הזה.
הו�  לעולם",  להיסגר  יכולה  �ינה  "יפן 

ה�וכלו כל  �ת  לה�כיל  �פשר  "�יך  אמבהיר. 
החשובה  התרומה  לעולם.  זקוקה  יפן  סייה? 
ויציבות בעולם.  ביותר שלנו הי� השכנת שלום 
השינטו יכולה להפוך ל�חת התרומות הגדולות 
ל�דם. �ני שמח שהרבה �ירופ�ים נוטשים �ת 

להסתיים,  עומדת  הנוצרית  התקופה  הנצרות. 
ל�תרי  הופכות  ב�ירופה  הקתדרלות  וכל 

תיירות".

היסטוריה חדשה
הש במחצית  לר�שונה  ליפן  הגיעו  איהודים 

19, �ך הקהילה היהודית במא –נייה של המ�ה ה
קום נותרה מצומצמת וברוב הזמן ל� מנתה יותר 

מפ ב�ופן  �רעיים.  תושבים  רובם  �יש,  אמ�לף 
כל  כמעט  והיעדר  הזעום  מספרם  ולמרות  תיע, 
מגע עמם, יש ביפן עניין ניכר ביהודים כתופעה. 

קיצו ביטויים  בה  צצו  השנים  עם  מז�ת,  איתרה 
פילוש לצד  ל�א�לימה,  �נטישמיות  של  אניים 

מיות מובהקת. 
כעושי  נתפסים  היהודים  יפנים,  הרבה  "לגבי 
קסה.  מספר  כספים",  בענייני  בעיקר  פל�ים, 
בגלל  הו�  ביהודים  שהעניין  חושב  ל�  "�ני 
קירבה  חשים  יפנים  מעט  ל�  �ך  השו�ה, 

קצי כמה  נרדפו.  העמים  מכיוון ששני  אליהודים 
לפני  ב�ירופה  ששהו  יפנים  ודיפלומטים  נים 
המלחמה ל� הצליחו למצו� מגורים ובסופו של 

מי מנגד,  �ותם.  ש�ירחו  �לה  היו  יהודים  אדבר 
אסיונרים �ירופ�ים ו�מריק�ים, בשיתוף עם נו

צרים יפנים, ניסו לפגוע בדימוי היהודים. הרבה 
קצינים ה�מינו בפרוטוקולים של זקני ציון.

�נטישא פרסומים  של  גל  היה   80 ה –"בשנות 
מיים ביפן. מעולם ל� קר�תי �ת ספריו של �ּונו 
ר.ק(,   — זו  סוגה  של  המוביל  )המחבר  מס�מי 
יפני.  שכתב  ספר  קיבלתי  שנתיים  לפני  �ולם 
הו� טען שכל השו�ה היתה תעמולה של יהודים. 

זרקתי �ת הספר".
קסה עצמו ג�ה על כך שהעניין שהו� מגלה 
פגש  הו�  השנים  עם  ו�כן  חדש,  �ינו  ביהודים 

ארבות מהדמויות המרכזיות בקהילה היהודית בי
אפן. בין הש�ר, הו� שימש כמחבר שותף וכמתר

הקהילה  רב  טוקי�ר,  מרוין  של  ספריו  גם 
היהודית בטוקיו במשך כשמונה שנים החל מסוף 
60. הגרסה המקוצרת של התלמוד שטוא –שנות ה
קי�ר חיבר, ושהיתה לדברי קסה ביוזמתו, זכתה 
מזרח  בכל  �ל�  ביפן,  רק  ל�  רבה  להצלחה 
פורסמה  הי�  ובסין  הדרומית  בקורי�ה  �סיה. 
בעיצוב  חשוב  תפקיד  לה  ויש  מהדורות  במ�ות 

הדימוי היהודי ב�זור. 
הסיוע לפליטים יהודים בתקופת השו�ה זוכה 
בחוגי  רבים  ביפן.  רב  לעניין  ה�חרונות  בשנים 
יפן  בין  הקישור  �ת  רו�ים  כיום  הימין 
ערכי  כהיבט  �לה  פליטים  של  להישרדותם 

למרות מספרם הזעום, יש ביפן עניין ניכר ביהודים כתופעה, ובין היתר 
בסיפורי הצלה מימי השואה. אך נדמה שחוגים לאומניים עושים שימוש 

בסבל היהודי לא מתוך עניין טהור, אלא כדי לעצב מחדש את הזיכרון 
הלאומי, ולצייר בצורה טובה יותר את מי שנחשבו לפושעי מלחמה

משמעותי בהתנהגותה של יפן בתקופת המלחמה 
אוכ�מצעי יעיל לשיפור דימויה כיום. הדמות המ
סו היפני  הקונסול  הי�  הז�ת  ב�פיזודה  ארכזית 

גיהרה צ'י�ונה, שהעניק ויזות מעבר לכמה �לפי 
לצורך   .1940 בקיץ  בליט�  קובנה  בעיר  יהודים 
הוצג  ושם,  ביד  עולם  �ומות  חסיד  ה�ות  קבלת 

אסוגיהרה כמי שיצ� כנגד המדיניות היפנית ונע
נש ל�חר המלחמה על ידי משרד החוץ. הדימוי 
היפני.  הימין  בקרב  �והדים  לו  הוסיף  ל�  הזה 
גורס ש"המיתוס שהו� פוטר בשל  קסה, למשל, 
כן,  פי  על  �ף  גדול".  שקר  הו�  ליהודים  עזרה 
2000 הכיר משרד החוץ בסוגיהרה כפטא  בשנת

ריוט, ומ�ז הו� זוכה ל�הדה ולהנצחה נרחבת.
בגנרל  רב  עניין  יש  ז�ת,  לעומת  לקסה, 

אהיגוצ'י קי�יצ'ירו. הו� עומד בר�ש �גודה לזכ
ארו של הגנרל, שהגן על צפון המדינה בסוף המ

בשל  בעיקר  ל�חרונה  רב  לעניין  ושזוכה  לחמה 
תפקידו לכ�ורה בהצלת יהודים. הסיפור מתחיל 
ובה  ימיו  בערוב  כתב  שהיגוצ'י  ב�וטוביוגרפיה 

אדן, בין הש�ר, בתקופה קצרה שבה שימש כמפ
בחרבין,  היפני  הצב�  של  המודיעין  יחידת  קד 
1938 נתקעו בגא  מנצ'וריה. על פי היגוצ'י, במרץ
20 �לף פליא  בול בין ברית המועצות למנצ'וריה
טים יהודים, וכמחווה הומניטרית הו� סייע להם 

להיכנס וד�ג להם לרכבות.
נעלה,  הומניטרי  במעשה  שמדובר  ספק  �ין 
�ך כולו מבוסס על עדותו של היגוצ'י וה�מינות 
ההיסטורית  המצי�ות  רב.  בספק  מוטלת  שלו 
המתו�ר,  בהיקף  וד�י  בסיפור,  תומכת  �ינה 

אמשום שהפליטים היהודים שכן מצ�ו מקלט במ
זרח �סיה במספר דומה לזה שנקב היגוצ'י הגיעו 
פוגרום  ו�חרי  לשנח�י  ישירות  הגדול  ברובם 
�ין  מז�ת,  יתרה   .1938 בנובמבר  הבדולח  ליל 

אולו עדות �חת של פליט שנכנס למנצ'וריה במ
קום ובזמן שהיגוצ'י מת�ר.

אקסה �ינו נותן לעובדות להטעות �ותו, וטו
�ף  היהודים,  הפליטים  �לף  ל–20  "ב�שר  ען: 
לגביהם  המסמכים  כל  בדיוק.  ספר  ל�  �חד 
מ�ות.  שהיו  בטוח  �ני  �ישית,  בנמצ�.  �ינם 
�ני זוכר שהיתה עדות של נציג חברת התיירות 
מ�ות  היו  �וטפור  הגבול  שבעיר  היפנית 
קבוצות  הגיעו  יום  וכל  מקור  שקפ�ו  יהודים 
�ינה  הפרשה  שליבת  ז�ת,  עם  ניכר,  חדשות". 
הגנרל היגוצ'י ו�ף ל� מספר היהודים שנכנסו. 
זה ש�ישר",  יזם �ך הגנרל טוג'ו הו�  "היגוצ'י 

אקובע קסה, ובכך חותר לטהר �ת דמותו החשו
יפן  ממשלת  ר�ש  הידקי,  טוג'ו  של  בהרבה  בה 
לנ�שם  יפן  כניעת  עם  שהפך  המלחמה  בפרוץ 

אמרכזי במשפטי טוקיו והוצ� להורג כפושע מל
של  תמציתו  טמונה  כן,  �ם  זו,  בקביעה  חמה. 

אה�ופן שבו עושים חוגים ל�ומניים שימוש בס
בל היהודי בתקופת השו�ה: �ין להם כל עניין 
ביהודים עצמם, �ל� בעיצוב מחדש של הזיכרון 

הל�ומי של תקופת המלחמה.
גם  ולצדם  ליהודים,  יותר,  רחב  במבט  �כן, 

אלישר�ל, מקום שולי וזניח ביפן כיום. זו מתמו
דדת עם משבר חברתי עמוק ועם ירידת מעמדה 

אבעולם בכלל וב�סיה בפרט. בתקופה שכזו, למו
בהת חשוב  תפקיד  קסה,  כמו  קהל,  דעת  אבילי 

התפתחות  כיווני  על  והצבעה  חדש  חזון  וויית 
החזון  �ם  יתברר  הקרובות  בשנים  �פשריים. 
�ו  י�ומץ  מציעים  ודומיו  שקסה  הרוויזיוניסטי 
יהיו �לה זרמים ליברליים יותר וכוחניים פחות 
 שימשיכו למשול בכיפה.  
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