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االعتماد عند تشكيل تمك (, إذ تم ٜ٘ٗٔ-ٜٗٗٔبين عامي )ما حرب المحيط اليادؼ 

 المرتبط بمفاىيم عقائدية وأحداث تأريخية كانت (الكاميكازؼ )الوحدات عمى مفيوم 
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تتعرض إلى غزو خارجي, وحققت ىذه الوحدات اليجومية نجاحات عسكرية عند بدايات 
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Abstract 

The research dealt with the Japanese special attack units 

(kamikaze) as a new method in the Pacific war between the years 

(1944-1945). When these units were formed, they relied on the 

concept (kamikaze) associated with ideological concepts and 

historical events that embodied in the Japanese the spirit of sacrifice 

in order to defend the (holy) land of Japan when it was exposed to 

an external invasion. and these offensive units achieved military 

successes at the beginning of their formation in October 1944, and 

the American forces suffered heavy losses, but after a short period 

of time their performance declined and their combat ability 

weakened due to the lack of material and technical capabilities. 

Especially after the US forces approached Japanese territory.  
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 المقدمة
التي انتيت باستسالم اليابان لقوات  قبل عشرة أشير من نياية حرب المحيط اليادؼ

( الكاميكازؼ ), اضطرت القيادة العسكرية اليابانية الستخدام ىجمات ٜ٘ٗٔآب  ٘ٔالحمفاء في 
أسموب قتالي فريد من نوعو رأتو تمك القيادة فعااًل ومؤثرًا ُيضعف ك, ذات الصفة )األنتحارية(

لقدرات العسكرية لمقوات األمريكية, وال سيما أن لمكاميكازؼ جذورًا تأريخية متأصمة في العقائد ا
واالساطير اليابانية, استندت عمى روح الفداء والتضحية من أجل الدفاع عن أرض اليابان 

 .)المقدسة( ومن أجل امبراطورىا سميل األلية
دورًا بارزًا في الحرب وسببت لمقوات  (ؼ الكاميكاز )ولعبت تمك الوحدات اليجومية الخاصة

االمريكية خسائر فادحة, وال سيما في معارك الفمبين واوكيناوا, لكنيا في الوقت نفسو كانت 
 ُمكمفة لميابانيين عمى مستوػ الخسائر باالرواح والطائرات.

ومن أجل أخذ فكرة واضحة عن ىذه الوحدات اليجومية, أرتأ الباحث أن يكون بحثو 
ما بين  في حرب المحيط اليادؼ اليابانية ان )وحدات اليجوم الخاص)الكاميكازؼ(بعنو 

 (, وتكّون البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.ٜ٘ٗٔ-ٜٗٗٔعامي)
وخمفياتو التأريخية المرتبطة بطبقة الساموراؼ  (الكاميكازؼ )تناول المبحث األول مصطمح 

 (الكاميكازؼ ـ)إلليية أو ما ُيعرف بالموروث الياباني بوباالساطير اليابانية التي اعتقدت بالرياح ا
 .ٕٔٛٔوعام ٕٗٚٔ عام التي أنقذت األراضي اليابانية من غزو القوات المغولية في

 ٚٔفي  (الكاميكازؼ )عن بدايات تشكيل وحدات اليجوم الخاص  خصصوأما المبحث الثاني 
في حرب المحيط  اليابان تي تكبدتيابعد اليزائم القاسية والمتكررة ال ٜٗٗٔعام  تشرين األول

االنتحارؼ تعتمد والتي تتخذ االسموب  اليادؼ, وكانت أغمب تمك الوحدات اليجومية الكاميكازية
 عمى استخدام الطائرات الحربية في ىجماتيا تمك. 

وتطرق المبحث الثالث إلى الطقوس واالحتفاالت التي أقامتيا العوائل اليابانية ألبنائيا 
, اعتقادًا منيا بأنيا (الكاميكازؼ )ميم بميماتيم القتالية في وحدات اليجوم الخاص قبل قيا

ستحمي أبنائيا من الموت وترفع من معنوياتيم في مواجية األعداء, وتناول المبحث الرابع أىم 
وحتى  ٜٗٗٔتشرين األول  ٕ٘منذ انطالقيا في  (الكاميكازؼ )وحدات اليجوم الخاص  اممي

 .ٜ٘ٗٔآب  ٘ٔفي نياية الحرب
أما المبحث الخامس واألخير فتطرق لالجراءات التي قامت بيا القوات االمريكية, وأدت  

, والتي كانت سببت (الكاميكازؼ )إلى التقميل من المخاطر الناجمة عن وحدات اليجوم الخاص
 البحرؼ االمريكي. طولخسائر جسيمة في االس

 ستنتاجات التي توصل ليا الباحث.أما خاتمة البحث, فقد تضمنت عددًا من اال   
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 مصطمح )الكاميكازي( وخمفياته التأريخية المبحث األول:
اسُتخدم في حرب المحيط الذؼ  (Kamikaze)يعود استخدام مصطمح )الكاميكازؼ(

(إلى أكثر من عشرة قرون, وبالتحديد لدػ طبقة ٜ٘ٗٔ -ٜٗٗٔاليادؼ ما بين عامي)
في حينيا المقاتمين اليابانيين األشداء, الذين ليم عادات  التي مثمت ,(ٔ)(Samurai)الساموراؼ

عند طبقة الساموراؼ  (الكاميكازؼ )وتقاليد خاصة كان ليا تأثيرىا الكبير في المجتمع الياباني, و
تعني )القوة الفريدة من نوعيا في القتال, والتي تتجاىل أىمية الحياةكميًا, وىي مستعدة لتقديم 

 .(ٕ)القيم اليابانية النبيمة( أعظم التضحيات من أجل
و)الكاميكازؼ( تعني كذلك عبارة )الرياح األليية( التي شاع استخداميا في القرن الثالث 
عشر تحديدًا, إذ ُعرفت بأنيا ىي تمك الرياح التي تدخمت بإرادة إليية من أجل إنقاذ أرض 

الذؼ فشل, مما اضطر , و ٕٗٚٔاألول في عام  اليابان )المقدسة( من ىجمات الغزو المغولي
, وعندىا جاؤوا بجيش كبير قوامو ٕٔٛٔالمغول الى إعادة محاولتيم, فغزو اليابان في عام 

( ألف مقاتل, لكنيم فشموا لممرة الثانية, وال سيما بعد أن ىب اعصار مدمر في بحر ٓٗٔ)
لمغول تجسد التي تكبدىا ا نكراءالصين الشرقي, ودمر معظم الجيش المغولي, وبيذه اليزيمة ال

, والتي (كاميكازؼ )لدػ اليابانيين أكثر من قبل اعتقادىم بتمك الرياح االليية التي أطمقوا عمييا 
الذين أرادوا أن يطأوا أرض  مغولأرسمتيا لمساعدتيم لمتخمص من شر ال في اعتقادىم أن اآللية

 . (ٖ))المقدسة( اليابان
تم استخداميم من قبل طبقة  , إذ(ٗ)(ٗٛٚ-ٓٔٚعيد نارا ) نشأوافي الساموراؼو 

كمحاربين لحماية أراضييم وممتمكاتيم,  (٘)(Daimyo)األقطاعيين أصحاب األراضي الدايميو 
 ذمن حكملكن الساموراؼ مع مرور الزمن تمكنوا من زيادة نفوذىم, ومن ثم بسط سيطرتيم عمى ال

ة توكوكاوا , ومع مرور الوقت تمكنت ُأسرة من طبقة السوموراؼ وىي ُأسر ٘ٛٔٔعام 
(Tokugawa)(ٙ)  من األنفراد بالحكم, وذلك بأقامة حكومة عسكرية عرفت بأسم الباكوفو

(Bakufu)(ٚ)ذ, فعزلت األمبراطور وابعدتو عن صالحياتو, واستمرت ىذه األسرة في الحكم من 
وبعد  ,(ٛ)(ٛٙٛٔ-ٖ٘ٛٔالتحديث في اليابان) صر, وفييا كان عٚٙٛٔوحتى عام  ٖٓٙٔعام 

السمطة  (ٜ)(Meiji)ت اليابان إلى مخاطر حقيقية من الغرب استعاد األمبراطور ميجيأن تعرض
لى بناء إوا عادتيا إليو, إذ سعى األمبراطور ميجي بعد ذلك  (ٓٔ)(Shogun)من حكم الشوجون 
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 أىمياقوة عسكرية ال تعتمد عمى الساموراؼ, وال سيما بعد أن أصدر قرارات إصالحية عديدة, 
الطبقية بين الشعب الياباني, فتم تشكيل قطعات عسكرية من الجيش والبحرية  إلغاء الفروقات

المرسوم االمبراطورؼ الخاص  ٕٛٛٔاعتمدت في قواميا عمى المجندين. وصدر في عام 
بالجيش الياباني, والذؼ أكد عمى أىمية االنضباط والتمسك بالمبادغ واالخالقيات التي تعود إلى 

ىذه المبادغ  , إذ شددت(ٔٔ)(Bushido)(شيدوالبو )ؼ, والتي ُتعرف بأسم الروح القتالية لمسامورا
ن يمتمكيا المواطن الياباني, منيا: الشرف, والطاعة, والوالء, أعمى مواصفات عديدة يجب 

والشجاعة, واالحساس بأىمية الواجب, واالنضباط الذاتي, وروحية القتال, وحسن التدبير, 
 .(ٕٔ)والرزانة, وكبت الغرائز

ل عمى ترسيخ ىذه المبادغ في روح االنسان الياباني موكانت االمبراطورية اليابانية تع
لكي تصبح نظامًا اجتماعيًا متكاماًل يستند عمى قّيم ومثل أخالقية مشتركة, تكون ليا مشاركة 

ال سيما بعد ان دخمت اليابان في  (البوشيدو)في بناء الدولة اليابانية, وزادت أىمية مبادغ 
, واختمطت مع العالم الغربي الذؼ سبقيا بالتطور والتقدم من (ٛٙٛٔ-ٖ٘ٛٔ) التحديث عصر

اليابانية في تمك الحقبة  مبراطوريةأجل الحفاظ عمى اليوية القومية اليابانية, لذلك كان مسعى اال
 ىو التركيز عمى تعمم مبادغ البوشيدو ذات التقاليد العسكرية والمبادغ االنضباطية واالخالقية

 . (ٖٔ)من أجل بث روح التضحية وترسيخ االيمان المطمق في خدمة األمبراطور
وكان النظام التعميمي في عيد االمبراطور ميجي وبالتحديد في سبعينيات القرن التاسع  

عشر قد خاض تجارب تعميمية متنوعة, منيا: الفرنسية وااللمانية والروسية والبريطانية واليولندية 
تغييرات جديدة كان ليا دور في توجيو التعميم الياباني نحو  حدثتلكنو بعد ذلك  ,(ٗٔ)واالمريكية

, وال سيما بعد إدخال مادة االخالق التي تتضمن مواضيع كثيرة (٘ٔ)العسكرة والتطرف القومي
, والتي تدعو إلى (ٚٔ)وقيم ومبادؼ الكنفوشيوسية( ٙٔ)اعتمدت فييا عمى تعاليم الديانة الشنتوية

من أجل االمبراطور والدفاع عن أرض اليابان التي تسمو عمى كل أرض, وىي أرض التضحية 
تحضى بحماية ورعاية اآللية, وان اليابان لدييا رسالة )مقدسة( يجب ان توصميا إلى العالم 

 .(ٛٔ)أجمع
وزاد التطرف القومي في النظام التعميمي الياباني أكثر بسبب األحداث العسكرية,   

 ةروسيال االمبراطورية ومع ٜٗٛٔابان حربين تقميديتين مع الصين في عام عندما خاضت الي
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, لكن األمر األخطر واالنعطافة األكبر في تصاعد التطرف القومي في اليابان ٜٗٓٔفي عام 
في عيد  العسكريون اليابانيون عمى مناصب عميا ميمة في الدولةسيطر حدثت عندما 

, وعندىا مارسوا ضغوطًا كبيرًة عمى القادة المدنيين من (ٜٔ)(Hirohito)األمبراطور ىيروىيتو 
 ٕٜٚٔأجل تطبيق سياسة العسكرة في جميع المؤسسات, وال سيما في قطاع التعميم, فمنذ عام 

بدأ يتواجد ضباط من الجيش الياباني في المدارس المتوسطة والثانوية, لمقيام باعطاء دروس 
غدت جميع  ٖٜٚٔلطابع العسكرؼ, وفي عام ودورات لساعتين في كل أسبوع, أتصفت با

المدارس مشمولة بالتدريبات العسكرية, وكأنيا ثكنات عسكرية في شكميا وجوىرىا, فالطمبة 
 , ومع(ٕٓ)يرتدون الزؼ العسكرؼ ويؤدون التحية لمضباط العسكريين عند المرور من أماميم

واليات المتحدة االمريكية بين اليابان وبين ال ٜٔٗٔاندالع حرب المحيط اليادؼ في عام 
زادت التدريبات العسكرية بشكل واسع, واخذت منحى أكثر قوة, ففي الجانب البدني تم وحمفائيا, 

التركيز عمى تعميم الطمبة الفنون القتالية, مثل: الكندو والجودو في المدارس االبتدائية 
, بل أن العديد من طمبة والمتوسطة, وخالل الحرب اصبحت مادة تعميم وتدريب الكندو اساسية

المدارس المتوسطة والثانوية خالل السنوات الثالث من التدريب حصموا في منافسات تمك المعبة 
 . (ٕٔ)الرياضية عمى الحزام االسود

أما التدريبات العسكرية فزادت إلى خمس وست ساعات في االسبوع, وامتازت بتدريبات   
ياًل, ييتف خالليا الطمبة بشعارات تعظم االمبراطور ( مٕ٘جديدة, منيا: المسير إلى مسافة )

واليابان وتتحدػ االعداء, كما ادخموا الطمبة في دورات تدريبية عمى كيفية استخدام البنادق 
والقنابل اليدوية, فضاًل عن ذلك, تخممت تمك الدورات توجييات تحث الطمبة عمى االنضباط 

 . (ٕٕ)بانوالتضحية بالنفس من أجل االمبراطور واليا
تتصف بالتدريب  ةالتدريبات العسكرية في السنة األولى في المدارس الثانوي توكان  

عمى المسير وكيفيو التعامل مع البندقية, وكانت تدريبات صارمة لمغاية وتعتمد عمى لوائح 
الجيش الياباني, لذلك كان ىناك أعداد من الطمبة ال ترغب بيذا الشكل من التدريب, ولكنيم 

, ثم تطورت (ٖٕ) شون من البوح بما في انفسيم, خوفًا من وصفيم بانيم من صنف )الخونة(يخ
التدريبات العسكرية في المدارس حتى طمب من الطمبة االلتحاق بمعسكرات الجيش لمدة أسبوع 
من كل عام, الجراء تدريبات مكثفة, أما في باقي سنوات الدراسة الثانوية, فان التدريبات 
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خر, منيا ممارسة اطالق النار بالرصاص الحي في ميادين آبعد  عامادت قوة العسكرية ز 
عسكرية خاصة بالرماية, ومع تطور مجريات الحرب أخذ الطمبة يتدربون عمى تدريبات أكثر 
قوة, منيا: كيفية مياجمة العدو االمريكي من خالل التدريب عمى مياجمة الدبابة, وذلك عن 

حتم عمى المياجم االختباء في حفرة عند مرور طب متفجر, يُ طريق التشويش أو استخدام ق
الدبابة, ثم يقوم الطالب بالقفز عمى ظير الدبابة وتفجيرىا, وكانت ىذه التدريبات ىي واحدة من 

التي تطور استخداميا فيما بعد, كما كانت التدريبات تتضمن تعميم الطمبة  (الكاميكازؼ )ىجمات 
ن, ومياجمة اىداف العدو, لكن تمك التدريبات كانت محدودة بسبب المتطوعين عمى كيفية الطيرا

-ٜٗٗٔقمة الوقود والخوف من ىجمات الطائرات االمريكية وال سيما خالل المدة بين عامي )
ٜٔٗ٘)(ٕٗ). 
لو جذور تأريخية وعقائدية متأصمة  (الكاميكازؼ )مما تقدم اتضح لمباحث, أنَّ مصطمح  

و أن اليابان أرض )مقدسة( وىي محمية بإرادة األلية, وأن الرياح في المجتمع الياباني, خالصت
جسدت عبر التأريخ تمك اإلرادة, ولذا ُعدت جزءًا من العقائد التأريخية  (الكاميكازؼ )االليية 

 عيداالمبراطور ميجي مرورًا في  عيداالسطورية التي تضمنتيا المناىج التعميمية اليابانية منذ 
و, وال سيما بعد أن سيطر القادة العسكريون عمى السمطة في ثالثينيات القرن االمبراطور ىيروىيت

العشرين, لكن ىذا التثقيف المتطرف والممنيج من قبل الدولة اليابانية زاد من شكل التعصب 
والتطرف القومي في المجتمع الياباني, الذؼ انساق واندفع بقوة فيما بعد وراء مشاريع القادة 

بانيين ذات الطابع المتطرف والنزعة العدوانية التوسعية, والتي كانت نتيجتيا أن العسكريين اليا
 خاضت اليابان حروبًا طويمة كمفتيا خسائر فادحة.     

 المبحث الثاني: تشكيل وحدات الهجمات الخاصة )الكاميكازي(
عانت اليابان من ضعف في قدراتيا العسكرية في حرب  ٜٗٗٔعام  تشرين األولفي  

محيط اليادؼ, بسبب ىزائميا المتكررة في أماكن متعددة كانت احتمتيا سابقًا, وأدػ ذلك إلى ال
مسؤولية ىذه اليزائم, مما  (ٕ٘)(Tojo Hideki)رئيس الوزراء الياباني توجو ىيديكي تحميل

, فخمفو الجنرال كويسو كونياكي ٜٗٗٔاضطره إلى تقديم استقالتو من الحكومة في تموز عام 
(Koiso Kuniaki)(ٕٙ) وكان ٜ٘ٗٔوحتى نيسان  ٜٗٗٔلمنصب رئيس الوزراء من تموز ,

لدػ القادة اليابانيين بان الجزر اليابانية باتت ميددة, وسوف لن تسمم من غزو  العتقاد السائدا



                                                                     

 342 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 م.د. جعفر عبدهللا جعفر  

وشيك لقوات الحمفاء, لذلك وجيت القيادات العسكرية اليابانية قطعاتيا العسكرية الستخدام 
استخدام الطائرات والطوربيدات والزوارق  عبر , وذلك من خالل(اميكازؼ الك)اسموب ىجمات 

 وكانت الطائرات لصد ىجمات قوات الحمفاء, (كاميكازؼ )وااللغام المضادة لمدبابات في عمميات 
 . (ٕٚ)إن لم تكن ىي االغمب عمى االطالق ىي أكثر تمك االسمحة استخداماً 

توىذه االساليب المتطرفة في القتال, كانت وبسبب رفض االمبراطور الياباني ىيروىي 
سرية حول  ٜٗٗٔعام  بداية شير حزيرانمشاورات القادة العسكريين اليابانيينالتي بدأت 

)االنتحارية(, ولذلك اطمقوا عمى ىذا االسموب في القتال ىجوم  (الكاميكازؼ )استخدام ىجمات 
 Tokubetsu)كوكيكي  أو ما ُيطمق عميو كذلك توكوباتسو ,(Tokko)خاص )توكو( 

Kogeki)(ٕٛ) . 
 Takijiro)ُعين األدميرال تاكيجيرو اونيشي  ٜٗٗٔوفي أوائل تشرين األول عام  

Onishi)   قائدًا لالسطول الجوؼ األول في البحرية االمبراطورية اليابانية(Imperial 
Japanese Navy IJN), ةجوم خاصوطمبت ىيئة االركان البحرية العامة منو تشكيل وحدة ى 

لتنفيذ ىجمات ضد سفن البحرية االمريكية, وعمى الرغم من وجود معارضة داخل القوات 
, لكن اونيشي كان متحمسًا إلى اسموب ىذه (الكاميكازؼ )العسكرية اليابانية نحو أسموب ىجمات 

كر ن التفوق الروحي واالخالقي في بالده باستطاعتو التغمب عمى الفأاليجمات, كونو كان يعتقد 
المادؼ لدػ االمريكان وحمفائيم, وان شكل ىذه اليجمات سُيحبط معنويات القوات االمريكية 

 .(ٜٕ)وحمفائيا
, (Leyte Gulf)األمريكي عمى خميج ليتي  اليجومبدأ  ٜٗٗٔتشرين األول  ٚٔ وفي

وىو مصمم عمى تنفيذ خطتو في تشكيل  عاصمة الفمبين وصل االدميرال اونيشي إلى مانيال
اليجوم الخاص, ال سيما أن اليجوم االمريكي المتوقع عمى الفمبين بات وشيكًا, وعند  وحدات

ومعو عدد من الضباط في مطار  (Koku Kantai)وصولو التقى االدميرال كوكو كونتاؼ 
مانيال, واصدر أوامره باستخدام الطائرات المقاتمة من نوع  في شمال (Mabalacat)مباالكات

( طائرة مزودة ٓٗوالتي كان متوفر منيا في مطار مباالكات نحو ) (Zero-Sen)سين  -زيرو
ضد الطائرات االمريكية التي ستياجم  (كاميكازؼ )تقوم بيجمات ل( كيمو غرام, ٕٓ٘بقنابل زنة )

خميج ليتي, فسارع كوكو كانتاؼ إلى تشكيل أول وحدة ىجوم خاص جميع طياروىا من 
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, وىي قراءة بديمة عن كممة شمبو (الكاميكازؼ )اسم  المتطوعين, واختار اونيشي ليذه الوحدة
(Shimpu)  بالمغة الصينية وتعني الرياح االليية(divine wind)  كناية إلى تمك العاصفة

المدمرة التي دمرت االسطول المغولي قبال السواحل اليابانية عندما أراد المغول غزو اليابان عام 
ٕٔٛٔ(ٖٓ) . 
طيار احدػ قاذفات القنابل قد  (Lt Yuko Seki)سيكي  يوكو( ٖٔ)وكان المفتنانت  

(  طيارًا مقاتاًل, ٕٙتطوع ووافق عمى قيادة وحدة اليجمات الخاصة األولى, والتي تتكون من )
سين مقسمين إلى أربعة مجموعات, كل مجموعة تحمل أسمًا لو صداه في  -عمى طائرات زيرو

نية مشيورة,, فكان أسم المجموعة اليجومية األولى ثقافة وتأريخ اليابان ومأخوذة من قصيدة يابا
وىو األسم القديم لميابان, وسميت المجموعة اليجومية الثانية بأسم شيكيشيما  (Yamato)ياماتو 

(Shikishima)  وىو األسم الثقافي األدبي لميابان, وسميت المجموعة اليجومية الثالثة باسم
التي ترمز لميابان, أما المجموعة اليجومية الرابعة )الشمس المشرقة( و  وتعني Asahi))اساىي 

تشرين االول عام  ٕ٘)زىرة الكرز الجبمي(, وفي  وتعني (Yamazakura)فسميت يامازاكورا 
شنت مجموعتين من ىذه المجموعات اليجومية األربع ىجومًا عمى أىداف عسكرية  ٜٗٗٔ

وىاجمت  ,(Taff41-Tf77-401)أمريكية, فياجمت مجموعة ياماتو البارجة االمريكية 
, وسببت فييما اضرارًا (Taff43-Tf77-403)مجموعة شيكيشيما البارجة االمريكية

 . (ٕٖ)جسيمة
إذ  بعد أسبوعين من تنفيذ العممية,لكن البيان العسكرؼ عن تمك اليجمات لم يصدر إال 

مستبشرين(,  الشباب الذين ضحوا من أجل الدفاع عن أرض اليابان )المقدسة وىم فرحينب اشاد
, وىي (الكاميكازؼ )بعدىا توالت البيانات التي أشارت إلى ىجمات وحدات اليجوم الخاص 

تحمل بين فقراتيا شعارات )الموت المؤكد, والضرب المؤكد( من دون ذكر أسماء أولئك 
الطيارين أو أسماء وحدات اليجوم الخاص, فقط أشارت إلى أنيم طيارون شجعان تحطمت 

-Vice)أىداف العدو, إضافة إلى ذلك, تطوع نائب االدميرال شيجيرو فوكوتومي  طائراتيم فوق 
Adm Shigeru Fukutome)  وىو ضابط في االسطول الجوؼ الثاني لتشكيل وقيادة وحدة

وشكل  ٜٗٗٔتشرين األول عام  ٖٕمن فورموزا في  مانيالاليجوم الخاص الثانية, فانتقل إلى 
 ,(Tokwbetsu Kogekitai)بالرياح االليية الثانية(  وحدة سميت )وحدة اليجوم الخاص
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وقسمت إلى أربع مجموعات ىجومية كاميكازية, االولى كانت بأسم )األخالص والشجاعة( 
(Chaya)كانت بأسم )الوطنية والوالء الحقيقي(  , والثانية(Seichu)بأسم  , والمجموعة الثالثة

)الشجاعة والفروسية(  رابعة فكانت بأسم, أما المجموعة ال(Juncho))االيمان الحقيقي( 
(Giretsu),  تشرين األول عام  ٕٚالثانية بدأت في  (الكاميكازؼ )وكانت أولى ميمات وحدات

بالقرب من مانيال لمياجمة سفن شحن أمريكية في  (Nichols Fleld)في نيكولزفيمد  ٜٗٗٔ
  .(ٖٖ)خميج ليتي
لكثرة ىجماتيا عمى  (الكاميكازؼ )وم الخاص وبسبب الخسائر التي لحقت بوحدات اليج       

القوات االمريكية, سارعت وعمى عجل القيادة العسكرية في الجيش والبحرية اليابانية إلى تشكيل 
تشرين األول  ٖٔجديدة, فتم تشكيل ثالث وحدات في غضون شير من  (كاميكازؼ )وحدات 
خاصة الثالثة والرابعة والخامسة, , ىي الوحدات اليجومية الٜٗٗٔتشرين الثاني عام  ٖٓوحتى 

وبالطريقة السابقة نفسيا, سميت تمك الوحدات الثالث باسماء قومية ذات طابع رمزؼ وثقافي 
)النمر األبيض(, ساكورا  (Shirotora)البرقوق(, شيروتورا  ةزىر ) (Umehana)مثل: أوميانا 

Sakura))  زىرة الكرز(, شيكاجيما((Shikajima)  و ,)وفرت ليذه الوحدات )جزيرة دير
تشرين الثاني  ٗاالعداد الكافية من الطيارين المقاتمين المتطوعين, وفي  (الكاميكازية)اليجومية 

حصل الفيمق الجوؼ الرابع المكمف بالدفاع عن الفمبين عمى موافقة القيادات  ٜٗٗٔعام 
فوفو, فضاًل العسكرية العميا عمى تشكيل وحدات ىجوم خاص من المقاتمين المتطوعين في ص
 (كاميكازؼ )عن ذلك فان كل الفيالق الجوية اليابانية بعد ذلك شكمت وحدات ىجوم خاص 

واستخدمتيا في حربيا ضد قوات الحمفاء وال سيما ضد القوات االمريكية, وكان ُيستخدم في تمك 
اوسكار  ,(Hayabusa)اليجمات طائرات من أنواع مختمفة منيا: طائرات من طراز ىايابوسا 

Oscar)),  نوع سونيا  ٜٜوطائرات ىجومية من طراز(Sonia) ليا القدرة عمى حمل كميات
 . (ٖٗ)متنوعة من القنابل

تم تشكيميا في وقت متأخر,  (الكاميكازؼ )ونستنتج من ذلك, أنَّ وحدات اليجوم الخاص       
ظروف , وفي ٜٔٗٔفي عام  وبعد ما ُيقارب ثالث سنوات من اندالع حرب المحيط اليادؼ

قاسية كانت تمر بيا اليابان بسبب اليزائم التي لحقت بقواتيا العسكرية, لذلك ُأريد منيا في أقل 
تقدير ان ُتعيد التوازن العسكرؼ في الحرب, كونيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعتقدات اليابانية 
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, وبذلك ترفع )االسطورية( التي تدفع اليابانيين في التسابق لمتضحية من أجل أرض اليابان
 التفوق الروحي والمعنوؼ لدػ اليابانيين وتحبط الروح المعنوية لدػ القوات االمريكية.

 (الكاميكازي )المبحث الثالث: أداء الطقوس واالحتفاالت قبل مهمات 
اتقبل االقالع  يؤدون الطقوس واالحتفال (الكاميكازؼ )كان طيارو وحدات اليجوم الخاص      

من أجل تعزيز معنوياتيم, والتعبير عن مشاعرىم أمام عوائميم, والتي دائمًا ما بطائراتيم, وذلك 
تكون حاضرة تمك الساعات الوداعية والحاسمة في حياتيم, فيرتدون في تمك الطقوس 
واالحتفاالت أشكااًل متنوعة من المالبس والزينة, ومعمقين عمى مالبسيم عددًا من الحاجيات 

 .(ٖ٘)لعائمةكالدمى أو سيف من سيوف ا
في تمك الطقوس عصابة تربط حول الرأس, وىو تقميد  (الكاميكازؼ )كما استخدم طيارو      
ستخدمو مقاتموا الساموراؼ لحماية شعرىم ومنع تصبب العرق عمى وجوىيم واعُينيم أثناء يكان 

عمى قطعة قماش طويمة مطرزة  (الكاميكازؼ )المعركة, وكانت االميات تقدم ألبنائيا طيارؼ 
شكل حزام فيو مائة ألف غرزة, وُتنقش عميو شعارات اليابان القومية, وُيرسم فيو العمم الياباني 
وأسم الشخص وكتابات متنوعة, مثل: )حظًا سعيدًا في الحرب دائمًا(, وُيربط حول خصر 

ر بالوحدة, الطيار عند القيام بميمتو القتالية, وذلك لزيادة معنوياتو, وبيذا االعتقاد ال يشعرالطيا
بل يشعر باألطمئنان بيذا الحزام الذؼ حول خصره, كون أمو ىي التي ارسمتو لو لحمايتو من 

 . (ٖٙ)الموت
)دمى  إضافة الى ذلك, كانت ىناك أعالم مطرزة, وخياطة شكل من الدمى ُتعرف بـ      

ى أو )دم ,(Kimono-Clad)وتسمى كذلك بـ)دمى الكيمونو(  ,(Imonningyo)التذكار( 
وىي مخيطة بزؼ الطيار أو معمقة عمى حزامو لجمب الحع  ,(Masukotto ningyo)التميمة( 

في األساطير اليابانية أّن ىذه الدمى التميمة فييا  السعيد لو, وتضعيا النساء خاصة, وُيعتقد
, وانيا تجمب اوحمفائي قوات االمريكيةروح شرسة تستطيع تحطيم سفن العدو, وتمحق اليزيمة بال

, ومع ىذه الطقوس ُتقام حفالت وداع (الكاميكازؼ )لحع وتوفر االطمئنان والسالمة لطيارؼ ا
, إضافة إلى قياميم بجولة جماعية لزيارة المزارات (ٖٚ)وتبادل لمرسائل بين الطياريين وعوائميم

الذؼ ُيعد أىم معبد من  (ٖٛ)(Yasukuni Jinja)الدينية وال سيما مزار )ضريح ياسوكوني( 
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د الشنتو, وكل ذلك يتم قبل قيام الطيارين بميماتيم في وحدات اليجوم الخاص معاب
 .(ٜٖ)(الكاميكازؼ )

وكانت ىناك عوامل عديدة حفزت ىؤالء الشباب لمتطوع في وحدات اليجوم الخاص 
 , والتضحية بانفسيم في تمك الميمات اليجومية منيا:(الكاميكازؼ )
 لجماعي لدػ اليابانيين.أواًل: التقاليد والقيم ذات الطابع ا 
 ثانيًا: االنقياد والطاعة المطمقة لمسمطة العميا. 

ثالثًا: الضغوط التي واجييا ىؤالء الشباب واالحراج الذؼ يتعرضون لو من أقرانيم عندما ُيعرض 
, وعدم قدرتيم عمى الرفض بسبب قّيم الساموراؼ المتأصمة (الكاميكازؼ )عميو التطوع في وحدات 

 .(ٓٗ)فييم
كان الطيارون اليابانيون لدييم كامل االستعداد لمقيام بميماتيم القتالية, رغم انيم كانوا  

في المراحل األخيرة من الحرب يعتقدون أّن نسبة نجاحيم في تمك الميمات اليجومية الخاصة 
كانت ذات قدرات فنية  (الكاميكازؼ )محدود جدًا, بسبب أن الطائرات المخصصة ليجمات 

عيفة جدًا, وىي تالقي صعوبات جمة في اكمال ميماتيا, كما أّن ساعات تدريبيم وقتالية ض
ن ىذه القمة من  عمى الطيران كانت قميمة جدًا مقارنة مع ساعات تدريب الطيارين االمريكان, وا 
ساعات التدريب ال تمكنيم من تحقيق مياميم القتالية بالشكل المطموب, وال سيما فيما يتعمق 

 . (ٔٗ)ان الكثيفة لمضادات طيران السفن االمريكيةبتفادؼ النير 
كانوا انتقدوا بشدة القادة العسكريين بسبب عدم  (الكاميكازؼ )إضافة إلى ذلك, فإن طيارؼ 

كفاءتيم واستغالليم لمشباب المتحمس لحب وطنو استغالاًل سيئًا, من أجل الحصول عمى رضا 
م امام تمك القيادات ان جميع طيارؼ قياداتيم العميا, ومن ذلك االستغالل ىو ادعائي

ىم من الشباب المتطوع, لكن الحقيقة التي اعمنيا بعض قادة تمك الوحدات ان ثمث  (الكاميكازؼ )
, لكن (ٕٗ)الطيارين فقط من المتطوعين, والباقين ُكمفوا بيذه الميمات وقبموا بيا دون اعتراض

كان  (الكاميكازؼ )ات اليجوم الخاص البعض اآلخر من القادة أكد انو في بداية تشكيل وحد
جميع الطيارين من المتطوعين وال سيما طالب المدارس, ولكن في المراحل االخيرة من حرب 
المحيط اليادؼ أصبح األمر إلزاميًا وليس طوعيًا, غير أنو تم اعفاء المتزوجين او من كان ىو 

ئيا الذين تطوعوا في وحدات اليجوم , وكانت العوائل اليابانية فخورة بأبنا(ٖٗ)الوحيد لعائمتو
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, اال انيم مع ذلك انتقدوا الحكومة اليابانية كونيا لم تتصرف بحكمة, وأساءت إدارة (ٗٗ)الخاص
 . (٘ٗ)استخدام تمك الوحدات القتالية

من  (الكاميكازؼ )ويظير لمباحث مدػ الدعم المعنوؼ الذؼ حضى بو متطوعو وحدات 
أىداف سامية اعتقدوا بيا, وىذا كان اليدف الذؼ سعى إليو عوائميم كونيم ًيضحون من أجل 

القادة العسكريون من تشكيل تمك الوحدات, كون الدعم المعنوؼ من تمك العوائل ألبنائيا 
المقاتمين سُيحقق انتصارات باىرة في الحرب, لكن الحقيقة التي البد من ذكرىا, أن وحدات 

ا عمى عجل وبامكانات متواضعة جدًا في ظروف قد تم تشكيمي (الكاميكازؼ )اليجوم الخاص 
صعبة كانت تمر بيا اليابان في نيايات الحرب, فضاًل عن أن القادة العسكريين من أجل تحقيق 
انجازات عسكرية استغموا روح االندفاع لدػ المتطوعين استغالاًل سيئًا, مما انعكس ذلك سمبًا 

 مى حد سواء.عمى الروح المعنوية لممقاتمين وعمى عوائميم ع
 (الكاميكازي )المبحث الرابع: أهم المهمات القتالية لوحدات الهجوم الخاص 

بتدريب أعداد من الطيارين  ٜٗٗٔ عام تموز منذ بدأت قيادة القوات البحرية اليابانية
, وكانت بدايات التدريبات عمى قاذفات تحمل رؤوس حربية كبيرة ةالمتطوعين  لمقيام بميام قتالي

ى اغراق السفن الحربية التابعة لقوات الحمفاء في حرب المحيط اليادؼ, ومن تمك قادرة عم
 (Helen)المعروفة بالقاذفات ىيمين  ki49من طراز  (banda)القاذفات سرب طائرات باندا 

وىي قاذفات من   (fawajaku), وسرب فوجاكو (strom dragon)العاصف(  وتعني )التنين
وكانت  ,(flying dragon)الطائر(  وتعني )التنين (hiryn)ون قاذفات ىيرلتدعى  ki67طراز 

( كيمو غرام, وصمت إلى مطارات الفمبين في ٓٓٛقدرة حمولة ىذه الطائرات من القنابل حوالي )
 .(ٙٗ)ٜٗٗٔتشرين األول  ٕ٘-ٕٗ

متدريب, وىي طائراتمن نوع لكما قررت القيادة البحرية اليابانية استخدام طائرات أخرػ 
A6m5 Reisen, يكون طيارىا غير مسمح, وىي خالية  ,المصنعة من قبل شركة ميتسوبيشي

سالك أ( كيمو غرام, وفييا ٕٓ٘من أجيزة الراديو واألشياء غير الضرورية, وتحمل قنبمة بزنة )
تسمح لمطيار بتنشيط القنبمة عند االقتراب من االرتطام باليدف المعادؼ, وبعد مدة من 

ُسمح لمطيار بإلقاء القنبمة أواًل, ثم يصطدم الطيار و  سموب التكتيك القتالياستخداميا تم تغيير أ
بطائرتو بالسفينة المعادية, وذلك من أجل ضربيا في مكانين التالفيا, وكانت أول ميمة 
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غرقت ناقمة أ , عندما ٜٗٗٔتشرين األول  ٕ٘انطمقت في  (الكاميكازؼ )لوحدات اليجوم الخاص 
وبتوجيو من  ٜٗٗٔتشرين الثاني  ٕٔالة سواحل الفمبين, وفي أمريكية واعطبت أخرػ قب

سفن معادية في خميج  ضد ki49بطائرات  (الكاميكازؼ )أونيشي, انطمقت ميمة أخرػ لوحدات 
 . (ٚٗ)ليتي, ادعت فييا القوات اليابانية انيا اغرقت بارجة حربية أمريكية

عداد صغيرة من طائرات وكانت القيادة الجوية اليابانية انتيجت أسموب ارسال أ 
حيان كثيرة ُترسل طائرة واحدة فقط, وركزت الفيالق الجوية اليابانية عمى أ, بل في (الكاميكازؼ )

السفن االمريكية, بينما ركزت وحدات اليجوم الخاص التابعة لمقوات البحرية ىجماتيا عمى 
كرؼ في اليجمات, فإن حامالت الطائرات, ولم يكن ىناك التزامًا كاماًل بيذا األسموب العس

 . (ٛٗ)القوتين شنتا في أحيان كثيرة ىجمات مشتركة ومكثقة عمى أىداف الحمفاء
 Pearl)الذكرػ الثالثة لميجوم الياباني عمى ميناء بيرل ىاربر ٜٗٗٔكانون األول  ٚوفي
Harbor)(ٜٗ) كانت ىناك فرقة عسكرية امريكية ىبطت عمى الساحل الغربي لخميج اروموك ,
(Ormoc)التابعة لمقوة الجوية اليابانية والقوات  (الكاميكازؼ )وحدات اليجوم الخاص  , فسارعت

البحرية االمبراطورية اليابانية بالتصدؼ لالنزال االمريكي, ففي الساعة الثامنة والنصف صباحًا 
, (كاميكازؼ )( طائرة ٕٔارسمت وحدات اليجوم الخاص المرتبطة بالقوات البحرية االمبراطورية )

( طائرة, وانطمقت تمك ٖٕوارسمت وحدات اليجوم الخاص التابعة لمقوات الجوية اليابانية )
( قدم, وىاجمت القوات االمريكية واوقعت فييا خسائر ٓٓٓ٘الطائرات وىي تحمق عمى ارتفاع )
 .(ٓ٘)كبيرة في عدد من السفن الحربية

كانون األول  ٖٔتاريخ أول ميمة ىجوم خاص وحتى  ٜٗٗٔتشرين األول  ٕ٘في 
التابعة لمقوات البحرية والقيادة الجوية  (الكاميكازؼ )تمكنت وحدات اليجوم الخاص  ٜٗٗٔ

في  عسكرؼ  ( رجلٕٓٓ٘( منيا, كما تم قتل )ٕٕ( سفينة واغراق )ٓٚٔاليابانية من ضرب )
( طائرة ٓٓٗخسارة اكثر من ) (الكاميكازؼ )تمك اليجمات, بينما تكبدت وحدات اليجوم الخاص 

 .(ٔ٘)( طائرة تابعة لمقوة الجوية اليابانيةٓٓٚتابعة لوحدات القوة البحرية, و)
ىجمات قتالية  (الخاص الكاميكازؼ )شنت وحدات اليجوم  ٜ٘ٗٔكانون الثاني  ٓٔوفي 

, (USS Le Raywilson)عمى أىداف أمريكية, تم من خالليا اتالف المدمرة االمريكية 
التي تنطمق من الفمبين قد استمرت حتى كانون الثاني  وكانت ىجمات وحدات اليجوم الخاص
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( ٕٔٗ, بعدىا اخذت بالتراجع, وكانت البحرية اليابانية اشركت في ىجمات الفمبين )ٜ٘ٗٔ
ت القوات البحرية اليابانية أنيا ادعسقطت أو تحطمت أو فقدت, و أُ ( طائرة ٕٓٔطائرة, منيا )

( ٖٚى الطيارون اليابانيون انيم اغرقوا )( سفينة, وادع٘ٓٔمن خالل ىذه اليجمات ضربت )
( ناقالت وسبع طرادات, لكن البحرية االمريكية ادعت غير ذلك, وأن ٘سفينة حربية, منيا )

ٝ من الطائرات اليابانية ٘ٗ( سفينة وقارب من جميع األنواع, وانيا اسقطت ٙٔخسائرىا كانت )
 . (ٕ٘)خالل طمعاتيا الجوية القتالية.

بين والتراجع الذؼ حصل في قدرات وحدات اليجوم الخاص, سارعت وبعد حممة الفم
القيادة البحرية اليابانية وقيادة القوة الجوية التابعة لمجيش االمبراطورؼ إلى إعادة تأىيل تمك 

 ٕٔالوحدات من جديد, وبعد مدة من التأىيل استأنفت تمك الوحدات اليجومية ميماتيا في 
, إذ شنت وحدات (ٖ٘)(Iwojima)يوجيما آمريكي عمى جزيرة في وقت االنزال اال ٜ٘ٗٔشباط 

لمقوات البحرية اليابانيو والقوة الجوية لمجيش االمبراطورؼ الياباني  (الكاميكازؼ )اليجوم الخاص 
( طائرة تعود لمقوات البحرية ٕٔ( طائرة توكو, منيا )ٕ٘ىجمة قتالية مشتركة, شاركت فييا )

تمكنت تمك اليجمة المشتركة من اغراق ناقمة شحن أمريكية واتالف ( طائرات لمقوة الجوية, و ٗو)
كان ىناك ىجوم ياباني  ٜ٘ٗٔآذار  ٔٔناقمتين, إضافة إلى ثالث سفن أخرػ, وفي صباح 

قامت  (Ulithi atoll)كبير ذو تأثير وقوة موجو نحو االسطول االمريكي في الجزيرة المرجانية 
 ply2 gingo( طائرة من طراز ٕٗوالمتكونة من ) ٕٙٚة بو الوحدات اليجومية الجوية البحري

, واستطاعت الطائرات اليابانية في تمك اليجمة القتالية من (kanuia)والتي اقمعت من كانويا 
وحتى قبيل بداية حممة  ٜ٘ٗٔشباط  ٗومنذ  ,(USS Randolph)تدمير الناقمة االمريكية 

قتالية,  ( ميمةٜٕ٘خاص الكاميكازؼ )نفذت وحدات اليجوم ال (ٗ٘)(Okinawa)اوكيناوا 
 . (٘٘)( طائرةٖٓٔخسرت خالليا تمك الوحدات )

وفي حممو الدفاع عن جزيرة اوكيناوا زادت القوات البحرية اليابانية من استخداميا لوحدات 
اليجوم الخاص )الكاميكازؼ(, وتكفل االسطول الجوؼ الخامس لمقوات البحرية والجيش الجوؼ 

المبراطورؼ والذؼ كان تحت أمرة القوات البحرية أن يقوموا بيجمات مشتركة, السادس لمجيش ا
في جنوب اليابان, وسميت تمك اليجمات بأسم  (Kyushu)فاتخذوا ليم قواعد في جزيرة كيوشو 

وتعني )اقحوان عائم( وىي مرتبطة بمفيوم اسطورة المحارب كوسونوكي  (kikusui)كيكوسوؼ 
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والذؼ أظير بطولة وشجاعة فائقة في معركة ميناتو  (Kusunoki Masashige)ماساشيج 
وانتحر دون أن يستسمم, وكان شعاره )اتمنى أن ُأقتل ثم  ٖٖٙٔفي عام  (minatu jau)جاوا 

ُأحيى سبع مرات وُاقتل من أجل محاربة أعداء االمبراطور(, وعميو أصبحت صرخة طيارؼ 
 دع, وتُ (kikusui kusunoki)كي ىي: كيكوسوؼ كاسونو  (الكاميكازؼ )اليجمات الخاصة

أنجح العمميات اليجومية التي من في الدفاع عن اوكيناوا إلى حد بعيد  (الكاميكازؼ )ىجمات 
عمى نطاق محدود, لكنيا توسعت  ٜ٘ٗٔآذار  ٕٙجرت في حرب المحيط اليادؼ, وبدأت في 

( طائرة ٜٕٚ, إذ شنت )ٜ٘ٗٔنيسان  ٚ/ٙبعد ذلك, وكان اليجوم الكبير األول في ليمة 
 ,Nate150, Ki27, Oscar120, Ki43,Sonia11, Ki51, Ki61, Ki84ىجومية من طراز

Tony60, Frank60,  القوات البحرية اليابانية  ىجومًا عنيفًا عمى القوات االمريكية, وقد ادعت
 . (ٙ٘)( سفن حربيةٛ( سفينة وحاممتي طائرات و)ٗٗبعد اليجوم انيا اغرقت )

 ٙفي معركة اوكيناوا من  (الكاميكازؼ )حدات اليجوم الخاصة وكان مجموع ىجمات و 
( ميمة ٜٓٓٔمع طمعات إضافية أخرػ عمى تايوان بمغت ) ٜ٘ٗٔحزيران  ٕٕنيسان وحتى 

 (الكاميكازؼ )( منيا, بينما قامت وحدات ٓ٘ٓٔىجوم كاميكازؼ, قامت البحرية الياباني بـ)
 .(ٚ٘)ىجومية ( ميمةٓ٘ٛ)التابعة لمقوة الجوية في الجيش االمبراطورؼ بـ

االمريكي بخطط عسكرية ركزت عمى ضرب أسراب  خطرسعى اليابانيون لمواجية ال
الطائرات االمريكية وىي جاثمة عمى حامالت الطائرات, والتي كان ليا دور كبير في تغيير 

, وعميو اتفقت (الكاميكازؼ )مجرػ الحرب, وذلك من خالل طائرات وحدات اليجوم الخاص 
ت الجوية اليابانية والقوات البحرية ان تكون ىجماتيم تختمف عن االسموب الذؼ تم القوا

عمى شكل مجموعات صغيرة من  (الكاميكازؼ )استخدامو في الفمبين, وان ال تكون ىجمات 
الطائرات, وان ال تقوم بتمك اليجمات طائرة منفردة واحدة, بل يجب ان تكون اليجمات كبيرة 

 .(ٛ٘)لجوية والقوة البحرية, لتكون أكثر فعاليةومشتركة بين القوة ا
وسميت باسم  ((Ten – Go(كو –فوضعت خطة لعممية مشتركة عرفت بعممية )تن 

وتعني )اقحوان عائم( إشارة إلى رمز العائمة االمبراطورية, وقد  (Kikusui)قومي )كيكوسوؼ( 
تي كانت تشن بوقت واحد , وال(الكاميكازؼ )اعتمدت ىذه العممية عمى وحدات اليجوم الخاص 
فضاًل عن ذلك, قام الجيش الياباني بتقوية  مع ىجمات أخرػ بالطوربيات والقاذفات التقميدية,

دفاعاتو في قواعده العسكرية في كيوشو, وتييئة القوات البحرية لتفعيل اسطوليا الجوؼ الخامس 
مدفاع عن ىونشو, والمذان ل في كيوشو, وتفعيل االسطول الجوؼ الثالث واالسطول الجوؼ العاشر
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ضد  (الكاميكازؼ )( طائرة, كل ذلك من أجل زيادة زخم ىجمات ٖٓٓٓكان فييما ما يقارب )
 .(ٜ٘)البحرؼ االمريكي في جزيرة اوكيناوا طولاالس

كما وضع الجيش الجوؼ السادس التابع لمقوات الجوية تحت تصرف القوات البحريو, 
ن ىناك نفص كبير في عدد الطائرات وكذلك في اعداد ( طائرة, مع ذلك كآٓٚوكانت لديو )

الطياريين المتدربين بشكل جيد في كال القوتين الجوية والبحرية, لكن ىذا النقص في اعداد 
الطيارين تمت معالجتو بشكل جزئي عندما تطوعت اعداد من العاممين في القوة الجوية كطيارين 

 .(ٓٙ)فضاًل عن الضغوط االجتماعية بسبب الشعور باالنتماء القومي, (كاميكازؼ )
ومع التطورات التي حصمت في الحرب لصالح الحمفاء, ورغم تراجع أداء السالح الجوؼ 
الياباني, بقي رأؼ القادة العسكريين في القوات البحرية اليابانية والجيش االمبراطورؼ بان 

لحمفاء, وال سيما بعد أن ىي االسموب األفضل في المعركة النيائية ضد ا (الكاميكازؼ )ىجمات 
اقتربوا من االراضي اليابانية, والسبب في ىذا التفضيل, كون تمك اليجمات ُتمحق ضررًا كبيرًا 
بالبرمائيات االمريكية وتمنعيا من النزول عمى السواحل اليابانية, إذ ييدف اليابانيون من وراء 

وط مسبقة, وألجل تطبيق أوامر ذلك دفع االمريكان لمتفاوض معيم إلنياء الحرب دون فرض شر 
ووجو أوامره  ٜ٘ٗٔالقيادات العسكرية العميا, عقد الجيش الجوؼ السادس اجتماعًا لو في تموز 

في ىذه المعركة الحاسمة مع الحمفاء, متوقعًا  (الكاميكازؼ )باستخدام وحدات اليجوم الخاص 
القوات الجوية اليابانية  ٝ منٓٙانيا ستغرق ثمث أو نصف سفن القوات الغازية, وان حوالي 

( ميمة ٕٓٓٗستكون قادرة عمى ضرب القوات االمريكية عند االنزال, وذلك من خالل القيام )
( طائرة القيام بست ميام ىجومية عمى سفن العدو, كونيا قريبة ٓٓٗ, وان بإمكان )(كاميكازؼ )

الذؼ كانت عميو في  ليست بالمستوػ  لقوات االمريكيةومتقاربة, وان مضادات الطائرات لدػ ا
 .(ٔٙ)معارك الفمبين واوكيناوا

مبالغ فييا, وفييا نوع من  كانن اجتماع القادة العسكريين علكن التوقعات التي صدرت 
التمني والدعاية الزائفة, وتضحية غير مبررة بارواح الكثير من الطياريين اليابانيين, كون أن 

( كيمو غرام من ٕٓ٘من النوع التي تحمل )أكثر الطائرات المتوفرة لدػ اليابانيين ىي 
المتفجرات ال ضمان انيا ستغرق السفن الحربية كالطرادات والبوارج, بل حتى السفن الصغيرة, 



                                                                     

 332 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 م.د. جعفر عبدهللا جعفر  

أما الحمولة الكبيرة من المتفجرات فإنيا ستؤثر سمبًا عمى ميام الطيارين وعدم نجاحيم في 
 .(ٕٙ)أصابة االىداف المعادية

في مراحمو األولى حقق نجاحات, وال سيما في ىجمات  (الكاميكازؼ )كان برنامج 
ىي المستخدمة في تمك اليجمات وىي  (zekes)مباالكات والفمبين, إذ كانت طائرات زكيس 

 فضاًل عن انو وجود طيارين ذو خبرة قتالية عالية, معجديدة وذات مواصفات جيدة, طائرات 
( طيار وىم في مستوػ روح قتالية عالية, ٓٓٙ)أكثر من  ٜٗٗٔتشرين الثاني  ٚتطوع في 

ولذلك كانت النجاحات التي تحققت ىي التي دفعت القيادات العسكرية إلى التوسع في ىذا 
بسبب نقص الموارد  (الكاميكازؼ )البرنامج, ولكن في المراحل االخيرة تراجع أداء برنامج 

طياريين التي عانت من نقص حاد في اليابانية, والذؼ أدػ بدوره إلى نقص في دورات تدريب ال
الوقود بشكل خاص, ونقص آخر باالعداد الكافية من الطائرة الجيدة, والتي كانت فقط 
مخصصة لمطيارين أصحاب الخبرة الستخداميا في حاالت الضرورة لمدفاع عن أرض اليابان 

حققوا بعض النجاحات الميددة بغزو قوات الحمفاء, مع ذلك, فان اليابانيين في المراحل األخيرة 
وال سيما في معركة اوكيناو عندما استخدموا طائرات بأجنحة خشبية ال تكشفيا الرادارات 

, (Kate), كيت (Tony), توين (Sonia)االمريكية, ومن تمك الطائرات الشائعة, سونيا 
 . (ٖٙ)(Nate), نيت(Pet), بيت(Dave), ديف(Oscar)اوسكار

لدػ بعض الضباط اليابانيين المشرفين عمى دورات  اعتقاد خاطئ أيضاً  وكان ىناك
, (الكاميكازؼ )أثر سمبًا عمى كفاءة برنامح  (الكاميكازؼ )تدريب طيارؼ وحدات اليجوم الخاص 

( ساعة طيران تدريبية كي يكونوا ٓٓٔوىو ان الطيارين الجدد ال يحتاجون إلى أكثر من )
يذا االعتقاد الخاطئ ومعالجتو من قبل قيادات مؤىمين لمقيام بياميم القتالية, وتم االلتفات ل

عسكرية مختصة ولكن بعد مدة الزمن, بعد ان أخفق ىؤالء الطيارون الجدد بتأدية مياميم 
القتالية لفقدانيم التدريب والخبرة الكافية, بأن ُكمف طيارون أصحاب خبرة بقيادة اليجمات 

أداء ميماتيم, وكانت لدػ اليابانيين خطط  التقميدية ومرافقة طيارؼ وحدات اليجوم الخاص أثناء
( طائرة ٕٓٓٓوانتاج ) (الكاميكازؼ )عسكرية تيدف إلى زيادة عدد الطائرات الخاصة بيجمات 

( سفينة امريكية, ٓٓ٘لغرض اغراق ) مريكيةوذلك لمياجمة القوات اال ,جديدة من طراز توكو
 .(ٗٙ)لكنيا لم تتحقق بسبب انتياء الحرب

( طائرة ٕٓٓٔ( طيار مقاتل فقط, و)ٓٓٛرب كان لدػ الجيش الياباني )وعند نياية الح
, (كاميكازؼ )( طائرة ٓٓٙ, قسمت بين الجيش الجوؼ األول في منطفة طوكيو بـ)(كاميكازؼ )
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( طائرة, ومقر الجيش الجوؼ الخامس في ٓٓٓٔومقر الجيش الجوؼ السادس في فوكوكا بـ)
 . (٘ٙ)( طائرةٓٓ٘سيئول في كوريا بـ)

, كانت القوة البحرية (الكاميكازية)مى مستوػ االشير العشر من بدايات تمك اليجمات وع
ٝ منيا, وسببت ٖٙٝ من تمك اليجمات, ونفذت القوة الجوية التابعة لمجيش ٗٙاليابانية نفذت 

ٝ منيا, بينما خسرت اليابان 1ٖٕٔٝ من السفن االمريكية, واغرقت ٛٗاليجمات ضررًا في 
( ضربة عمى سفن الحمفاء, ٗٚٗ( طاقم طائرة, وسجمت )ٖٓٙٛئرة و)( طإٓٓ٘حوالي )

( قتيل, وبعد إعالن اليابان ٓٓٓٚاالمريكيين, واالستراليين, والبريطانيين واوقعت فييم )
, تم نقل غرفة عمميات وحدات اليجوم ٜ٘ٗٔآب  ٘ٔاستسالميا في حرب المحيط اليادؼ في 

 Adm Matome)االدميرال موتومي يوكاكي  , والتي كانت بقيادة(الكاميكازؼ )الخاص 
Ugaki) في قاعدة اويتا الجوية ٔٓٚالوحدة الجوية السابعة  إلى(ٙٙ). 
قد أوقعت  (الكاميكازؼ )ظير واضحًا من خالل لغة االرقام أن وحدات اليجوم الخاص  

يجومية خسائر جسيمة بقوات الحمفاء وال سيما القوات البحرية االمريكية, لكن ىذه الوحدات ال
في الوقت نفسو تراجعت فعاليتيا بعد مدة قصيرة من الزمن, بسبب فقدان القيادة العسكرية 

فضاًل اليابانية إمكانية تأىيل وتعويض الخسائر التي تكبدتيا تمك الوحدات في الوقت المناسب, 
 خططيم وتوقعاتيم غير المينية التي ال تتناسب مع الواقع ومجريات الحرب. عن

 (الكاميكازي )اإلجراءات العسكرية االمريكية لمواجهة هجمات خامسًا: 
ُتقمل من ضرر ىجمات  التي جراءاتاتخذت العديدمن االكانت القيادة البحرية األمريكية 

نشاء خط (الكاميكازؼ )وحدات اليجوم الخاص  , وذلك بوضع شبكة انذار مبكر من الرادارات وا 
ة االسمحة المضادة لمطائرات, وبيذه االجراءات دفاع أول ضد ىذه اليجمات, فضاًل عن زياد

التقميل من أضرار تمك اليجمات وال سيما في حممتيم لغزو الفمبين,  ت القوات االمريكيةاستطاع
ولكن السفن االمريكية التي ىي في الخط األول المتقدم كانت تضررت أكثر من غيرىا كون 

ويميمون نحو اليجوم عمى أول سفينة حربية  الطيارين اليابانيين اغمبيم كانوا قميمي الخبرة
عمى ىدف استراتيجي ميم في حرب ت القوات االمريكية يواجيونيا, وبعد احتالليم لمفمبين عمم

المحيط اليادؼ, وىو عزل اليابان وتدمير القواعد العسكرية اليابانية والمنشآت الصناعية فييا, 
بعض الجزر اليابانية واحتالليا, ومن أجل  االقتراب من األراضي اليابانية ومياجمةب وذلك

, تحقيق ذلك اليدف االستراتيجي, ركزت الخطط االمريكية عمى أىمية احتالل جزيرة اوكيناوا
, النيا المنطقو األكثر اىمية في Ryukyuوالتي ىي الجزيرة الرئيسية في سمسمة جزر ريوكيو 

ذفات االمريكية لضرب االىداف اليابانية في استخدام مطارات اوكيناوا القالع القابالقتال, وذلك 
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مرسًا جيدًا السطول القوات  ستكون  اوكيناواة فضاًل عن أّن جزير  وىونشو, ,جزيرة كيوشو
 .(ٚٙ)االمريكية

ضرب المطارات اليابانية وتدمير الطائرات قبل اقالعيا لمقيام  قوات االمريكيةكان ىدف ال
االجراءات التي اتخذوىا سابقًا عند حممتيم لغزو  بنفس وااستمر كما , (كاميكازية)بيجمات 

-ٓٗالفمبين, وذلك بوضع اجيزة االنذار المبكر عمى المدمرات, وىذه المرة أن تكون عمى بعد )
( مياًل عن الجزر التي يرسي عمييا االسطول البحرؼ االمريكي, مع تأىب عدد من ٓٙ

والتضييق عمييا او  (الكاميكازؼ )طائرات الطيارين عمى اسراب من الطائرات االمريكية لمواجية 
اسقاطيا, وال سيما عند تحركيم لغزو اوكيناوا التي بحاجة أن يكون الدفاع عنيا بعمق أكبر, 

قوات بأن ال ٜ٘ٗٔعممًا ان اليابانيين كانت لدييم معمومات استخبارية مؤكدة منذ كانون الثاني 
 . (ٛٙ) سيما جزيرة اوكيناواإلى غزو الجزر اليابانية وال االمريكية كانتتسعى

عندما أصدر  ٜٗٗٔتشرين األول  ٖمنذ  وضعت الخطط الالزمة الحتالل اوكيناواو 
 اوامره إلى (Adm Chester Nimtz)رئيس أركان القوات االمريكية االدميرال تشتر نيميتز 

ر ريوكيو, قائد اسطول المحيط اليادؼ ألكمال استعداداتو الالزمة لالستيالء عمى مواقع في جز 
لغزو  (iceberg)عممية عسكرية سميت بـ)جبل الجميد( ضعت الخطط لو  ٜ٘ٗٔآذار  ٖٔوفي 

موعد االنزال  تأخراوكيناوا, ولكن بسبب تأخر غزو لوزون لشير آذار لسوء األحوال الجوية, 
, في معركة ُتعد أكبر ىجوم برمائي في حرب المحيط ٜ٘ٗٔنيسان  ٔعمى جزيرة اوكيناوا إلى 

( ٓٓٓٔ( سفينة حربية, )ٖٓٓادؼ, شارك فييا نصف مميون جندؼ وبحار وطيار, معيم )الي
ليجوم قوؼ من اليابانيين,  تتعرضس ااني قوات االمريكيةتتوقعال تسفينة نقل ومساعدات, وكان
( مطارًا ٓ٘كان لدػ اليابانيين ) إذ ( مياًل فقط عن كيوشو,ٖٓٗكون اوكيناوا ال تبعد سوػ )

ان يستخدم اليابانيون مطاراتيم  ت القوات االمريكيةتتوقعالجوية والقوة البحرية, وكان تابعًا لمقوة
 . (ٜٙ)بكثافة وقوة (كاميكازؼ )لشن ىجمات 

كان الطيارون االمريكان أكثر خبرة وتدريبًا من الطيارين اليابانيين, كونيم قضوا أكثر  
القتال الجوؼ قبل أسبوعين من بدء  ( ساعة طيران تدريبية, واظيروا كفاءة عالية فيٓٓٓٔمن )

بضرب المطارات  ٜ٘ٗٔآذار  ٗٔعممية غزو اوكيناوا, عندما بدأ الطيران االمريكي في 
وبقايا اسطول القوات  (الكاميكازؼ )تتواجد فييا وحدات اليجوم الخاص  إذاليابانية في كيوشو, 

أخرػ عمى الطائرات اليابانية آذار تم توجيو ضربات جوية امريكية  ٛٔالبحرية اليابانية, وفي 
, وكذلك مطارات الساحل الشرقي في كيوشو (Kanuia)الجاثمة عمى مطارات في منطقة كانويا 

, واستمر (الكاميكازؼ )لمقضاء عمى القدرات الجوية اليابانية وال سيما وحدات اليجوم الخاص 



                                                                      

 334 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعدد الع ممحق

 المحيط الهادي في حرب اليابانية وحدات الهجوم الخاص )الكاميكازي( 

يابانيين ساورىم شك بان عمى ضرب كيوشو لعدة أيام, حتى ان ال افي تركيزى قوات االمريكيةال
 . (ٓٚ)كيوشو ستكون ىي وجية الغزو االمريكي القادم بداًل عن اوكيناوا

جثث الطيارين اليابانيين من البحر بعد انتياء ىجمات  ت القوات االمريكية تنتشلوكان      
يعيم وحدات اليجوم الخاص اليابانية, وكان قسم من الطياريين اليابانيين المنتشمين والذين جم

شل القتمى منيم وىم بكامل عدتيم العسكرية, إذ يرتدون من الذكور صغار جدًا في السن, وانتُ 
المظالت واقنعة االوكسجين, ووجدت داخل مالبسيم اغراض شخصية لكنيا قميمة, كدفتر 

, أما الذين سقطوا في البحر وىم أحياء, فمنيم من قتل نفسو قبل اقتراب (ٔٚ)مذكرات شخصي
االمريكية منو, ومنيم من نزع سترة النجاة وغاص في اعماق البحر مفضاًل الموت غرقًا السفينة 

 .(ٕٚ)قوات االمريكيةبداًل من ان يقع اسيرًا بيد ال
ليا القدرة في مياجمة  (الكاميكازؼ )وكانت بعض التقارير االمريكية أكدت أن ىجمات        

ة ايقاع الخسائر أكثر من استخدام االسمحة وضرب سبع إلى عشرة أىداف, وىي بذلك تمتاز بقدر 
كمفة عمى اليابانيين اذا ما قورنت مُ  (الكاميكازؼ )التقميدية, عمى الرغم من أن خسائر ىجمات 

مع غيرىا من االسمحة المستخدمة في الحرب, وأضافت التقارير بأن ىذه اليجمات لم تشل ولم 
فمبين وال اوكيناوا, وعميو اضطرت القوات من غزو الو االمريكي, ولم تمنع طولتضعف قوة االس

اليابانية لسحب قواتيا إلى أماكن أخرػ العادة تجميعيا وتعويض خسائرىا, فقد فقدت اليابان في 
تمك المعارك وال سيما معركة الفمبين أفضل طيارييا االكفاء أصحاب الخبرة القتالية, إذ إنيا بعد 

ا عادة وحدات اليجوم الخاص إلى قوتيا كما كانت ذلك لم تتمكن من تعويض اؤلئك الطيارين و 
 .(ٖٚ)في بداية تشكيميا

 (الكاميكازؼ )وقد خمص تقرير أمريكي آخر عن حرب المحيط اليادؼ, أن ىجمات وحدات     
ن حجم الضرر الذؼ تسببو أكانت اكثر فعالية وتاثيرًا من ضربات القنابل التقميدية, وأكد التقرير 

ية ليس في القنابل التي تمقييا, بل باالنفجار الذؼ ُيسببو وقود الطائرات تمك اليجمات االنتحار 
 . (ٗٚ)عندما يصطدم الطيار بطائرتو فوق السفن البحرية

يتبين لمباحث أن القوات األمريكية بعد الخسائر التي تكبدتيا بسبب ىجمات وحدات       
تقميل من خطورة تمك الوحدات, , استطاعت وضع الخطط واالجراءات الضرورية لم(الكاميكازؼ )

وقد نجحت في ذلك أمام تراجع وضعف ياباني واضح في األشير االخيرة من الحرب, إذ كان 
الم أو شروط ساليابانيون في تمك االوقات يفكرون بكيفية انياء الحرب بأقل الخسائر دون است

ن قدراتيم القتالية التي وباقي الحمفاء عمى قدر كبير م يةاألمريك ت القواتمسبقة, بينما حافظ
كانت سببًا في إيقاع المزيد من الخسائر في الجانب الياباني الذؼ فقد الكثير من قدراتو القتالية 

 .(الكاميكازؼ )ومنيا الفعالية اليجومية لوحدات اليجوم الخاص 
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 الخاتمة
 واحدة من أساليب القتال ( )االنتحارية(الكاميكازؼ )كانت وحدات اليجوم الخاص  

ما بين عامي  المتطرفة, التي أمتازت بيا اليابان دون غيرىا من الدول في حرب المحيط اليادؼ
, عمى الرغم من أنيا في نظر اليابانيين كانت تمثل اسموبًا قتاليًا تجسدت فيو ٜ٘ٗٔ-ٜٗٗٔ

 (االنتحارية)أعمى مراحل التضحية, في حين وجدىا آخرون بأنيا أسموب من أساليب القتال 
 وضة في القوانين الدولية.المرف

مع ذلك, فانو مما الشك فيو أّن القادة العسكريين اليابانيين استغموا العمق التأريخي 
في تشكيل وحدات اليجوم الخاص من أجل تحقيق انتصارات  (الكاميكازؼ )والعقائدؼ لمفيوم 

 ليادؼ وشيكة.عسكرية في الحرب بأؼ ثمن كان, بعد أن بانت ىزيمة اليابان في حرب المحيط ا
اأُلخرػ التي قامت بيا القيادة العسكرية اليابانية ىو فتح باب التطوع أمام  اليبومن أنواع االس  

)االنتحارية( غير أبيين  (الكاميكازؼ )الطمبة وىم صغار في السن ليكونوا طياريين في وحدات 
أولئك الطمبة بحجة  بحياة أولئك الطمبة, بل العكس, استغموا الجانب العقائدؼ والقومي لدػ

 الدفاع عن أرض اليابان )المقدسة( واالمبراطور الذؼ ىو أبن االلية.
تشير إلى أنو كان برنامجًا  (لكاميكازؼ )إّن تقييم أداء برنامج وحدات اليجوم الخاص ا

سنة مستعجاًل, ينقصو الكثير من التخطيط واالمكانات المادية والفنية, وقد بدأ العمل بو في ال
ولحاجة ضرورية  ٜٗٗٔتشرين االول  ٕ٘وبالتحديد في  الخيرة من حرب المحيط اليادؼ,ا قبل

 اضطرت ليا اليابان بسبب ىزائميا المتكرر في تمك الحرب.
مع ذلك, فإن تمك الوحدات اليجومية حققت نجاحات مشيودة, واستطاعت أن ُتمحق  

رة من الزمن باتت عاجزة عن القوات االمريكية, ولكنيا بعد مدة قصي طولخسائر جسيمة باس
االستمرار في نفس الزخم اليجومي, مما افقدىا التأثير والفعالية في ساحة الحرب, بل أنيا في 

كانت فقدت الكثير من طيارييا  ٜ٘ٗٔآب  ٘ٔفي  المراحل االخيرة لمحرب قبل استسالم اليابان
 قواتما مع اقتراب الوطائراتيا من دون أن تحقق نجاحات ميمة عمى أرض الواقع, وال سي

 االمريكية من الجزر اليابانية.
إن تمك الوحدات اليجومية مثمت مرحمة مفصمية من مراحل تأريخ اليابان وتأريخ حرب 

سببت لمقوات المتحالفة في الحرب ضد  , فضاًل عن ذلك فإنيا(ٜ٘ٗٔ-ٜٔٗٔ) المحيط اليادؼ
لتي كانت ىي من أكثر قوات الحمفاء تضررًا من اليابان قمقًا حقيقيًا وال سيما القوات االمريكية, ا

في الوقت نفسو مدػ تأثر  (الكاميكازية)ىذه الوحدات اليجومية الخاصة, وأظيرت ىذه الوحدات 
وتمسك الشعب الياباني بموروثو العقائدؼ والتأريخي واالسطورؼ في فيم قداسة الرياح االليية 

قدراتيا الخارقة في دحر االعداء وحماية أرض , وايمانو المطمق ب(الكاميكازؼ )التي تعرف بـ
 اليابان )المقدسة(.
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 هوامش المصادر
ويعني ينتظر أو ُيرافق شخصًا من الطبقات  (Saburou) الساموراؼ: مصطمح يابانّي)سابورو( (ٔ)

التي ارتبطت بكممة المحاربين, واتبع الساموراؼ (Bushi) العميا, وكممة ساموراؼ مرادفة لكممة )بوشي(
(أّؼ )طريق المحارب(. لممزيد عن الساموراؼ ُينظر: عباس Bushidoجموعة قوانين ُتدعى البوشيدو )م

, رسالة ٛٙٛٔكاظم عباس, الساموراؼ ودورىم السياسي والعسكرؼ والثقافي في اليابان حتى عام 
 ؛ٖٕٔٓماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كمية أبن رشد لمعموم اإلنسانية, 

Herschel Webb, An Introduction to Japan, Columbla University Press,(New 
York,1960), Pp.24-25.                                                
(2)Robin L. Rielly, Kamikaze attacks of World War II : a complete history of 
Japanese suicide strikes on American ships, by aircraft and other means, 
McFarland & Company, Inc., Publishers Jefferson, North Carolina, and 
London, (London,2010), p.7. 
(3) Ibid., Pp. 7-8. 

م(, وسميت ىذه المدة بـ)عيد نارا( ٜٗٚ -ٓٔٚنارا: ىي عاصمة لألمبراطورية اليابانية لممدة من) (ٗ)
, سمسمة أطروحات ٛٙٛٔ-ٛٙ٘ٔدمحم أعفيف, أصول التحديث في اليابان : ُينظرنسبة ليذه العاصمة. 

 .ٙٚ(, صٕٓٔٓ(, مركز دراسات الوحدة العربية, )بيروت, ٚٛالدكتوراه )
الدايميو: وىم اإلقطاعيون أصحاب االراضي, وبدأت سطوتيم عمى االراضي منذ القرن العاشر  (٘)

الرغم من أن مصطمح الدايميو يعني حرفيا "االسم الميالدؼ وحتى أوائل القرن التاسع عشر. وعمى 
, وتعني  Daiالصينية, من داؼKanji العظيم", فأن المصطمح جاء في الواقع من حروف الكانجي 

 ُينطر: , وتعني "اسم األرض" أو "األرض الخاصة".Myodenمختصر ميودين  Myo"واسع" وميوه 
John Livingston and Others, Imperial Japan 1800- 1945, (New York,1973), 
p.33. 

توكوكاوا: وىي أسرة يابانية أسسيا الشوجون )القائد العسكرؼ( آياسو, حكمت اليابان حكمًا أسرة  (ٙ)
عسكريًا ألكثر من مئتين وخمسين عامًا, وحكم خالل ىذه المدة خمسة عشر شوجونًا من ىذه اأُلسرة, 

لى مدينة إيدو التي اُتخذت عاصمة لحكميا, وكان الشوجون وُيطمق عمى ىذه الحقبة )حقبة إيدو( نسبة إ
في ىذه الحقبة ىو الحاكم الفعمي لميابان, أّما االمبراطور فاصبح معزواًل في العاصمة القديمة كيوتو, 

 . ُينظر:ٛٙٛٔوما عميو إال إعطاء التفويض لمشوجون ليحكم البالد, وانتيى حكم ُأسرة توكوكاوا في عام 
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(, رسالة ٛٙٛٔ-ٖ٘ٛٔين, جذور التحديث في اليابان في أواخر عيد أسرة توكوكاوا )طارق جاسم حس
 .ٕ٘, صٜٕٓٓماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كمية اآلداب,

الباكوفو: مصطمح صيني االصل, وُأستعمل في معنيين أو سياقين, يدل األّول عمى مقر القيادة  (ٚ)
واآلخر يدل عمى مقر القيادة العميا لقائد الجيش في اثناء  العميا لحرس البالط في عيد ُأسرة تانغ,

المعارك, وفي اليابان ُتعد الباكوفو ىي حكومة الشوجون, وىي سمطة عسكرية ُفرضت بالقوة بعد تفويض 
م, وأُعطي ذلك التفويض إلى أحد زعماء ٕٜٔٔحصموا عميو من األمبراطور لحكم اليابان وذلك في عام 

( (1147-1199) (Minamoto No Yoritomo)ؼ ىو ميناموتو نو يوريتومو  أسرة ميناموتو والذ
 .ٗٛدمحم أعفيف, المصدر السابق, ص ُينظر: وُلقب بالشوجون.

 طارق جاسم حسين, المصدر السابق.لممزيد عن عيد التحديث في اليابان, ُينظر: ( ٛ)
 Mutsuhitoمبراطور متسوىيتو اسم ميجي يعني الحكم المستنير, وىو لقب اإل األمبراطور ميجي:( ٜ)
(,  تولى العرش وعمره خمسة عشر عامًا بعد وفاة والده اإلمبراطور كومي عام ٕٜٔٔ-ٕ٘ٛٔ)

, وكان متصفًا بالفطنة والتعقل والحكمة, وكان ذو رغبة شديدة القتباس التمدن الحديث, توج ٚٙٛٔ
تسممو مقاليد الحكم عمى اصدار  , عمل األمبراطور ميجي بعدٛٙٛٔتشرين األّول عام  ٖٔرسميًا في 

عدد من المراسيم التي تيدف إلى الغاء النظام الشوجني, وانياء االقطاع في البالد, مع حل المؤسسات 
التي كانت قائمة في عيد توكوكاوا, وقد انتقمت العاصمة في عيده من كيوتو إلى إيدو )التي تغير 

يدو بعاصمة واحدة.اسميا إلى طوكيو( فتم بذلك توحيد العاصمتين ال أحمد أمير  ُينظر: قديمتين كيوتو وا 
, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, ٕٜٔٔ-ٛٙٛٔاسماعيل, الحركة اإلصالحية في اليابان 

, المؤسسة ٙ؛ عبد الوىاب الكيالي, موسوعة السياسة, جٗٛ-ٖٛ, صٕٙٓٓأبن رشد,  -كمية التربية
 .ٚٓ٘.ت(, صالعربية لمدراسات والنشر,)بيروت, د

الشوجون: رتبة عسكرية كانت ُتمنح مؤقتًا لمقائد العسكرؼ الذؼ يتولى ميمة القضاء عمى الثورات  (ٓٔ)
أو ما  Sii Tal Shogunضد الحكم المركزؼ األمبراطورؼ وبخاّصة في عصر ىييان, وىو مختصر 

السمطة اضحى المقب  يمكن ترجمتو )القائد األعمى قاىر البرابرة(, ومنذ استيالء الساموراؼ عمى
محصورًا بقائد الساموراؼ الذؼ يحكم البالد بتفويض من األمبراطور الذؼ ظلَّ خالل حقبة توكوكاوا 

 ؛ٖٛدمحم أعفيف, المصدر السابق, ص ُينظر: حبيسًا في قمعة كيوتو.
Malcolm D. Kennedy, A History of Japan,(London,1963),P.88; Maruyama 
Masao, Studies In The Intellectual History Of Tokugawa Japan, 
(Japan,2001),p.5. 
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لممزيد عن البوشيدو ُينظر: اينازو نيتوني, البوشيدو روح اليابان, مراجعة عزيز حمزة, ترجمة  (ٔٔ)
 (.ٜٜٓٔوتقديم: نصر حامد ابو زيد,)د.م,

(12) Robin L. Rielly, Op.Cit., p.8. 
(13(Ibid., p.9. 
(14) Nancy E. Sato, Inside Japanese Classrooms, The Heart of Education, 
Routledge Falmer, (New York,2004).p.25; Satoshi Yamamura,National 
Education Policy and the Masses in Modern Japan: The Origins of a State-
Oriented Mentality and the Long Detour to a New Form of Citizenship 
Education, International Education Journal Vol 3, No 5, 2002, p.12  

 -ٛٙٛٔلممزيد عن التعميم في عيد ميجي, ُينطر: مثنى عبد الجبار عبود, التعميم في اليابان ( ٘ٔ)
 .ٕٙٔٓكمية أبن رشد لمعموم اإلنسانية,  -, أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة بغدادٕٜٔٔ

الشنتوية: ىي ديانة ُتعُد األقدم في اليابان, ركزت قديمًا عمى العبادة الروحانية لمظواىر الطبيعية, ( ٙٔ)
مثل: الجبال, واالشجار, والماء, والصخور, وعممية الخصوبة الكاممة, ومعناىا طريق اآللية, وىي 

ُيعرف تأريخ محدد  يابانية األصل مصدرىا عبادة االسالف, ليس ليا مؤسس وال تعاليم مكتوبة, وال
لتأسيسيا؛ إْذ أّنيا ُاستمدت من مجموعة اساطير وطقوس دينية, وىي مزيج من عبادة القوػ الطبيعية 
والسمف المقدس, ثّم تطّورت لتقوم عمى نظرية اسطورية توضح أّن )ايزاناجي( أبو السماء و)ايزانامي( أم 

ّنيما  ّن األرض قد تزوجا فأنجبا جزر اليابان المقدسة, وا  انجبا أيضًا عددًا ال حصر لو من اآللية, وا 
)اماتيراسو( أحدػ بناتيما )آلية الشمس( ارسمت حفيدىا ليؤسس األمبراطورية التي ستحكم اليابان لألبد, 
ولم يعتمد نظام حكم توكوكاوا عمى الشنتوية ألّنيا تدعو إلى تقديس األمبرطور, وبسبب نظرتيا التقديسية 

كانت الشنتوية من ضمن الحركة اإلصالحية التي أّدت إلى انياء حكم ُأسرة توكوكاوا  لألباطرة اليابانيين
, ٕٜ٘ٔ -ٜ٘ٗٔوتأسيس عيد ميجي. كاظم ىيالن محسن, سياسة األحتالل األميركي في اليابان 

 ؛ لممزيد ُينظر:ٕ٘(, صٕٔٔٓدراسة في التاريخ السياسي, دار الفراىيدؼ لمنشر والتوزيع, )بغداد,
Scott Littlen, Understanding Shinto,Origins,Beliefs,Practices, Festivals, Spirits, 
Sacred Places, (London,2002). 

ق.م(, بدأ تأثير ىذه ٜٚٗ -ٔ٘٘الكنفوشيوسّية: نسبة إلى الفيمسوف الصيني كونفوشيوس ) (ٚٔ)
يا في القرن الخامس عشر الميالدؼ, الفمسفة عمى الصين أواًل ثمَّ اليابان منذ القرن التاسع الميالدؼ وكور 

أكدت الكنفوشيوسّية عمى النظام العقالني لمطبيعة, الذؼ يكون فيو اإلنسان منسجمًا مع نفسو, وأكدت 
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كذلك عمى اأُلسس األخالقية العالية, وأْن تقف عمى قمة ذلك دولة موحدة, حكاميا رجال ذوؼ عمم 
االليي, وال تشتمل ىذه الفمسفة عمى أية عبادة, وأخالق رفيعة, وليا نصوص ال تتناول المفيوم 

ّنما أكدت فقط عمى التعميم والحياة السميمة التي تكون من خالل  ومعتقداتيا بدون مناسك كينوتية, وا 
طاعة اآلباء من قبل األبناء, واحترام األخ الكبير والزوج والتمسك بالروابط االجتماعية.  إطاعة الحاكم, وا 

-ٖٙ(, صٜٚٙٔ, دار المعارف. )القاىرة, ٔبل, حكمة الصين منذ أقدم العصور, جفؤاد دمحم ش ُينظر:
 .ٓٗ؛ طارق جاسم حسين, المصدر السابق, صٖٜ
ُجمعت مادة األخالق منوتعاليم الشنتو والفكر الكنفوشيوسي في مقرر دراسي لطمبة المدارس (ٛٔ)

(, وبقّي حّتى تّم إلغاءه بعد نياية Shushinاألبتدائية والثانوية ُعرف باسم التعميم األخالقي )شوشين( )
 الحرب العالمّية الثانية. ُينظر:                   

Baron Dairoku Kikuchi, Japanese Education, (London,1909), p.72; John 
Livingston and Others,Op.Cit., p.157.                  

س العموم العسكرية, وسافر إلى دول الغرب لإلطالع , در  ٜٔٓٔىيروىيتو: ولد في طوكيو عام  (ٜٔ)
, أصبح Yoshihitoبعد وفاة والده يوشيييتو ٕٜٔٔعمى الثقافة الغربية, أصبح وليًا لمعيد في عام 

 نظر:. لمتوسع يُ ٜٜٛٔعام  وفاتو , استمر إمبراطورُا لميابان حتىٕٜٙٔإمبراطورًا في عام 
Stephen S. Large, Emperor Hirohito and Showa Japan: A Political Biography, 
Routledge Press, (New York, 1992); Carol Gluck, Stephen R. Graubard 
(eds.), Showa the Japan of Hirohito, (New York, 1992) ; 
https://www.historytoday.com/archive/birth-emperor-hirohito 
(20) Without the author, Japan’s Education System and Recent 
Problems,(Tokyo,N.D.), p.5 
(21) G. Cameron Hurst III, Armed Martial Arts of Japan Swordsmanship and 
Archery, Yale University Press, (New Haven ,1998), pp. 164–165; Shigeo 
Imamura, Shig: The True Story of an American Kamikaze, American Library 
Press, Inc., (Baltimore, 2001), p.33. 
(22) John Morris, Traveller from Tokyo, The Book Club, (London,1945), p.47. 
(23)Yasuo Kuwahara, Gordon T. Allred, Kamikaze A Japanese Pilot’s Own 
Spectacular Story Of The Infamous Suicide Squadrons,(USA,2007), p.141. 



                                                                      

 338 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعدد الع ممحق

 المحيط الهادي في حرب اليابانية وحدات الهجوم الخاص )الكاميكازي( 

(24(Robin L. Rielly, Op.Cit., p.11. 
, أصبح رئيس أركان ٗٛٛٔتوجو ىيديكي: ضابط عسكرؼ ورجل دولة, ولد في طوكيو عام  (ٕ٘)

أصبح وزيرًا لمحرب في  ٜٓٗٔونائب وزير الحرب في العام التالي, وفي عام  ٖٜٚٔالجيش في عام 
وبداًل عن فوميمارو كونوؼ الذؼ قدم استقالتو, أصبح  ٜٔٗٔوزارة كونوؼ الثانية والثالثة, وفي عام 

رئيسًا لموزراء وشغل في الوقت نفسو منصبي وزير الحرب ووزير الداخمية, حقق نجاحات في الحرب 
ضد الواليات المتحدة وبريطانيا في بداية وزارتو, بدأ كبار رجال الدولة في انتقاده بشدة لتدىور اوضاع 

, وفي تموز من نفس العام قدم استقالتو حكومتو بشكل جماعي, بعد ٜٗٗٔاليابان في الحرب عام 
اليزيمة في الحرب العالمية الثانية حاول االنتحار لكنو فشل, وقد أدين كمجرم حرب من الدرجة األولى 

 .ٜٛٗٔوحكم عميو باإلعدام شنقًا في المحكمة العسكرية الدولية لمشرق األقصى ونفذ فيو الحكم عام 
 ُينظر:

Portraits of Modern Japanese Historical Figures com. Tojo Hideki 
, تخرج من Tochigiفي توتشيغي  ٓٛٛٔكويسو كونياكي: ضابط عسكرؼ ورجل دولة, ولد عام ( ٕٙ)

, وأصبح وزيرًا لمشؤون الخارجية ٖٜٚٔ, أصبح جنرااًل في الجيش عام ٜٓٓٔاألكاديمية العسكرية عام 
أصبح رئيسًا  ٜٗٗٔ, وفي عام ٕٜٗٔوالحاكم العام لكوريا في عام  ٜٖٜٔعام في حكومة ىيرانوما 

لموزراء بعد استقالة حكومة توجو, وبعد الحرب العالمية الثانية ُحكم عميو بالسجن مدػ الحياة في 
المحكمة العسكرية الدولية لمشرق األقصى كمجرم حرب من الدرجة األولى, ولكن أثناء وجوده في 

 ُينظر: .ٜٓ٘ٔسبب المرض عام السجن مات ب
Portraits of Modern Japanese Historical Figures com. Koiso Kuniaki 
(27)Robin L. Rielly, Op.Cit., p.4. 
(28)Robin L. Rielly, Op.Cit., Pp.5-6. 
(29)Edward M. Young, American Aces Against the Kamikaze,(USA,2012), 
p.10. 
(30)Ibid., Pp.10-11.  

 ىي رتبة مالزم أول في الجيش الياباني.( ٖٔ)
(32)Robin L. Rielly, Op.Cit., Pp.29-31;Edward M. Young, Op.Cit., p.10. 
(33)Edward M. Young, Op.Cit., p.11.   
(34)Ibid., Pp.11-13. 
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(35)Hatsusho Naito, Thunder Gods: The Kamikazes Tell their Story 
(Tokyo,1989), p.115;Robin L. Rielly, Op.Cit., p.16.  
(36)Shigeo Imamura, Shig, Op.Cit., p.78; Hatsusho Naito,Op.Cit., p.114.  
(37)Emiko Ohnuki-Tierney, Kamikaze Diaries,Refl ections of Japanese 
Student Soldiers, The University of Chicago Press, (Chicago,2002), p.145, 
p.166.  
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