
השנייההעולםבמלחמתיפאן
שילוטייבן"עמיפרופי!!!!!!!8

ובריט-ארה"בעליפאןשלהמלחמההכרזת
האינטר-אתלהבטיחנועדהב-1941ניה
מטו-שנראוכפייפאןשלהבסיסייםסים
השתנולאאלהאינטרסיםולקדמם.קיו
באמצעארה"בי"בכוחיפאןנפתחהמאז

מודרניזציהשלדרךעלועלתההלטהמאה
אסיאתיתממדינהלהפוךיפאןהצליחהדורותשניתוך
אתשהביסהוצבאית,תעשייתיתלמעצמהונחשלתחלשה

מושבותבשתיזכתהב-1905,הצאריתרוסיהואתב-1895סין
)1902(.בריטניהעםבריתוכרתהוקוריאה),טייוואן(
המעצ-שלנחלתןשהיוחשוביםנתוניםשניחסרוליפאן

מרחב-והשניאסטרטגיעומק-האחדהאחרות:מות
ועלפגיעים,נראווהצפופיםהקטניםיפאןאייכלכלי.מחייה
האנרגיהומקורותהגלםחומרימרביתאתלייבאהיהיפאן
גבולותלהרחבתיפאןשלהחוץמדיניותחתרהלפיכךשלה.

עלשם,כלכלייםזיכיונותולהשגתאסיהביבשתהביטחון
היפא-לבלמה.מכדיחלשותשהיווקוריאה,סיןשלחשבונן

להביאעלולהקוריאהושלסיןשלחולשתןכיטענונים
שלוכלכליתצבאיתנוכחותורקעליהןרוסיהלהשתלטות

זאת.סכנהלמנועכדיבהיהיהיפאן

ירושליםהעברות,האוניברסיטה.
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היפא-ההתפשטותנעשתההראשונההעולםמלחמתעד
ראואלהוארה"ב.בריטניהעםבתיאוםאסיהביבשתנית

הצא-רוסיהאתלבלוםהיכולוסדרקידמהשלגורםביפאן
מלחמתבמהלךהיפאניתההתפשטותהמשךאולםרית.

והןהמערב,מעצמותאתהבהילואחריההראשונההעולם
ניסיונו-באסיה.מעמדןאתהמסכןגורםביפאןלראותהחלו
שלונחישותהיפאןאתלבלוםהמערבמעצמותשלתיהן
חיוניתבעיניהשנראתהזאת,בהתפשטותלהמשיךיפאן

באסיה.השנייההעולםלמלחמתהרקעהםלקיומה,
הראשונההעולםמלחמתלאחריפאןשלהתיסכול

בעלותשללצידןהראשונההעולםלמלחמתהצטרפהיפאן
הבריטילציסייעהאךבאירופה,לחמהלאהיאהברית.
בחציהגרמניהשטחעליפאןהשתלטהלכךכתמורהבאסיה.

לגרורהכולהסיןאתלהפוךוניסתהבסיןאשרשנדונגהאי
חציאתלהחזיריפאןסירבההמלחמהמשנסתיימהשלה.
לסין.שנדונגהאי

עקבבאסיה,חשובצבאיכגורםרוסיהשלהיעלמותה
אתביטלהשם,האזרחיםומלחמתהקומוניסטיתהמהפכה
היפאנית.בהתפשטותלתמוךוארה"בבריטניהשלהצורך
המערבמעצמותהחלוהראשונההעולםמלחמתבסוף



האינטרסיםאתכמסכנתרוסיה,אתולאיפאן,אתלראות
להתנג-ביפאןמתמיכהמדיניותןהשתנתהולכןבאסיהשלהן
שלה.התפשטותלכלדות

נדחתהכאשרבפריס,השלוםבוועידתכברהחלהעימות
אתשלו,באמנהלעצמו,יאמץהלאומיםחברכייפאןדרישת
עםבריתהאתבריטניהביטלהב-1922הגזעים.שוויוןעקרון
נאלצההיאשנדונג.האימחצילסגתאולצהוהאחרונהיפאן
מכסותלהשהעניקהימי,החימושלצמצוםלהסכיםגם

לבריטניה.אולאריאבמאשראניות-קרבשליותרנמוכות
הגירהכלעלשאסרחוקבאריאבהתקבלמכןלאחרשנתיים
המערבמעצמותשלזהביחסןראורביםיפאניםמיפאן.
המגיעהמעמדאתמיפאןלמנועורצוןגזעיתעוינותשלביטוי

והשגיה.התקדמותהעקבלה
בייצואדראסטילצמצוםהביא1929שלהעולמיהמשבר

אתשגידלובאיבריםולפגיעהלארה"במיפאןהגלמיהמשי
ה-30שנותבראשיתרצופותבצורתשנותהמשי.תולעי
ובעקבותיהם.הארץ,בצפון-מזרחבעיקרוסבל,רעבהביאו

החלושםהצבא,שורותעלגםפסחהשלאחברתית,לתסיסה
רצחוב-1932הפיכה.לבצעשביקשוקבוצותמתארגנות
קבוצתניסתהבו-1936הממשלה,ראשאתצעיריםקציני-צי
השלטון.אתולתפוסהבירהעללהשתלטקצינים
לאורבעיקרנחרדוביפאןוהשלטוןהעסקיםאנשיחוגי

צ'אנגשלבראשותובסין,הלאומיתהתנועהשלהתעצמותה
הכלכלייםהזיכיונותכלאתלבטלביקשאאשרקאי-שק,

שהושגומנצ'וריה),(סיןבצפורמזרחיפאןשלוהצבאיים
ליפאן.חיונייםונראורבבעמל
סיןעםוהמלחמהמנצ'וריהכיבוש
יפאניתברזלבמסילתחבלההיפאניהצבאבייםב-1931

היפאניםהאזרחיםעלהגנהשלובתואנהסיןבצפון-מזרח
אישורללאשנעשתהזאת,פעולהמנצ'וריה.כלאתכבששם

מנצ'ו-בטוקיו.השלטונותידיעלבדיעבדאושרההממשלה,
מסיןנותקההתיישבות,ובשטחיבמחצביםהעשירהריה,

נותרהלמעשהאךמנצ'וקואו),(עצמאיתכמדינהוהוכרזה
החמורהההפרההיהמנצ'וריהכיבושיפאנית.חסותמדינת

העולםמלחמתאחריהבינלאומיהשלוםשלהראשונה
הבינלאו-בזירהובידודהיפאןשללגינויהוהביאהראשונה

שהתקבלהאחריהלאומים,מחבריפאןפרשהב-1933מית.
מנצ'וריה.כיבושאתהמגנההחלטהבו

מצפוןנוספיםשטחיםלקרועהיפאניהצבאניסהב-1937
לביןסיןביןמדינות-חסותשלחלץלהקיםמנתעלסין,

מלחמתפרצהוכךלהילחםסיןהחליטההפעםאולםברה"מ.
השנייההעולםמלחמתתוםעדשנמשכההשנייה,סין-יפאן
למערכהעצמתםכלאתיטילואםכיסברוהיפאניםב-1945.
במספרהגדולהסיניהצבאשלכוחואתלשבורבידםיעלה

דיביזיות25שיגרוהםומורל.ארגוןבנשק,החלשאךלוחמיו,
השארביןואוכלוסייה.צבאריכוזישםוהפציצולסין

האוכלוסייהאתלהפחידמנתעלבטרור,היפאניםהשתמשו
הראשוניםבחדשיםשלה.הלחימהרצוןאתולשבורהסינית

העריםרובאתלכבושהיפאניםבידיעלההמלחמהשל
התח-קוויואתהמאוכלסהחוףאיזוראתסין,שלהגדולות

בהוערכוננקינג,סין,בירתאתגםכבשוהםהראשיים.בורה
רבים.וביזהטבחמעשי

קאי-צ'אנגהמשיךהיפאניםשללציפיותיהםבניגודאולם

הקומוניסטיםעםבריתכרתהואנכנע.ולאלהילחםשק
בצ'ונקינגמעוזואתובנהארצועומקלתוךנסוגהסינים,
היפאניםהצליחולאהזהההרריהמעוזאתסצ'ואן.שבמחוז
כאשרהסינית,ההתנגדותמלחמתנמשכהומשםלכבוש

מנהליםקאי-שק,צ'אנגשלבריתובעליהקומוניסטים,
יפאן.צבאותנגדגרילהמלחמת

הקהלדעתאתקוממושםהזוועהומעשילסיןהפלישה
שלכוחולהתחזקותהביאוהםיפאןבתוךהבינלאומית.

להנותרהלאולפיכךיפאןנגדכולושהעולםולתחושההצבא
הצבאי.כוחהעללסמוךאלאברירה
ארה"באתלתקוףוההחלטהגרמתהעםהברית
בינהלהתקרבותהביאהבינלאומיתבזירהיפאןשלבידודה

המדינותשתיהנאצית.גרמניהאחרת,מבודדתמדינהלבין
להשיגכדיבכוחלהשתמשמוכנותוהיומקופחותעצמןראו
וגרמניהיפאןחתמוב-1936להן.מגיעכישחשבוהמעמדאת
נגדפעולהלשתףהתחייבושבהה"אנטי-קומינטרך'בריתעל

העולםמלחמתפרצהכאשרב-1939,קומוניסטית.חתרנות
בהתקפהאליותצטרףיפאןכיהיטלררצהבאירופה,השנייה

.היהנדמהכאשרהיססה.יפאןאךומושבותיה,בריטניהעל
בספ-ההיסוסים.נחלשובאירופהמנצחהיטלרכיליפאנים
לבואוהתחייבההציו"שמדינותיפאןהצטרפה1940טמבר

מדינהעל-ידיתותקפנה.הןאםואיטליה,גרמניהשללעזרתן
ארה"ב).אוברה"מקרי:(במלחמהנמצאתאינהשעדיין
בריתעלוחתמהגרמניהבעקבותיפאןהלכה1941באפריל

פלששהיטלרלפניבלבדחדשייםברה"מ,עםנייטרליות
מלחמה.עליהוהכריזלרוסיה

ביטחונהאתלהגבירנועדהליציר"יפאןשלהצטרפותה
העשירותהמושבותאתלרשתלהולאפשראסיהבמזרח
אתהגבירזהאולסצעדשם.אירופהמדינותשלגלםבחומרי
למנועשישארה"באתושכנעיפאןכלפיהאמריקניתהעוינות

בריט-שלהמושבותעליפאןשלהשתלטותהאתמחירבכל
וארה"בההולנדית),הודואיי(הולנדבורמה),מלאיה,(ניה

חייליםהיפאניםשיגרוכאשר1941,ביוליהפיליפינים).(
ארה"בהטילהווישי,ממשלתבהסכמתהצרפתית,להודו-סין

יפאן.עלכלכליחרם
אותהוירתיעיפאןאתיבהילזהחרםכיסברוהאמריקנים

מכלתיסוגכימיפאןדרשואףהםההתפשטות.המשךמפני
אולםאתה.הכלכלייםהיחסיםלחידושכתנאיבסיןכיבושיה
בעיקרנבהלו,אמנםהיפאניםהפוכות:היוהתוצאות
החרםהפוכה.הייתהמסקנתםאךהדלק,אספקתמהפסקת

להיותעודלעצמםלהרשותיכוליםשאינםאותםנוכנע
ומקורותהגלםחמרילגביאחרותמדינותבחסדיתלויים

אלאברירהלהםנותרהלאולכןשלהםהחיונייםהאנרגיה
דרום-מזרחשלהעשירותהמושבותעלבכוחלהשתלט

חידושעלליפאן.ארה"בביןהשיחותכאשרלפיכך,אסיה.
יפאןממשלתהחליטהסתום,למבויהגיעוהמסחרקשרי
..ואנגליה.ארה"בעלמלחמהולהכריזבכוחלפעול

וכבתבמהנתבפרציםמתקבלהיפניהחוץשר-ואוסי"
בגאייה

301-300.57רבוה%



במתקפהיפאן

יפאןשלהמלחמהמטרית
מןלהשתחררהיולמלחמה,יצאהכאשריפאן,שלמטרותיה
שלחדשגושולכונןהמערבבמעצמותהכלכליתהתלות
יפאןאתלכלולצריךהיהזהגושבהנהגתה.אסייתיותמדינות

שלה"משוחררות"והארצותמנצ'וקואוסין,ומושבותיה,
כלנמצאוזהבגושכיסברוהיפאניםאסיה.דרום-מזרח

שיב-והתעשיותהשווקיםהאנרגיה,מקורותהגלם,חומרי
יראואסיהעמיכיהאמינוהםכלכלית.תלותאילהטיחו
בת-(פעולהעמםוישתפוהלבןהשלטוןמןמשתרריםבהם
עליוולהגןהחדשהגושאתלבצרכדיוהכלכלה),הצבאחומי
עצמאותלהעניקמוכניםהיוכךלשםנגד.מתקפתכלמפני

לשעבר.המערביותלמושבותמוגבלת
השפעאיזור"השםאתשקיבלהזה,הגוששלגבולותיו
והיובמדויקנקבעולאהגדולה",המזרחיתאסיהשלהמשותף
המינימליסטיםהיפאני.הצבאשלכיבושיובהיקףתלויים
שהמקסימליסטיםבעודאסיה,ודרום-מזרחמזרחעלריבדו
ואייהודואוסטרליה,סיביר,מזרתאתגםאליולצרףרצו

הוואי.
אוהעולםכיבושאתבללולאיפאןשלהמלחמהמטרות

שהעולםהיהאותוצפושהיפאניםהתסריטארה"ב.כיבוש

גושיהיהומפותחות:חזקותמדינותבהנהגתלגושיםיתחלק
גושגרמניה,בהנהגתאירופי

בהנהגתים-תיכוני-אפריקני
אמריקניגושברה"מ,בהנהגתקומוניסטיגושאיטליה,

יפאן.בהנהגתאסייתיוגושארה"בבהנהגת

מבחינהשבעי'כגושהאסייתיהגושאתראתהיפאן

הגושבתוךלגבשהיהבדעתהוהיסטורית.תרבותיתגזעית,

שלהעתיקההמסורתעלהמבוססתחדשה,תרבותהזה
יחיוזהשבגושהעמיםכלהמערב.שלהמדעסשגיועלאסיה

להתעצמותומדריכתםמושיעתםאתביפאןויראובהרמוניה
לנצלהרצוןגםעמדזאתאידיאולוגיהמאחוריולמודרניזציה.

יפאן.שללטובתההללוהארצותכלשלעושרןאת

והטקסייםהאסטרטגייםהשהקווכם

שהמליץוהצי),הצבאמטותשלמיזוג(היפאניהקיסריהמטה

שאישרההקיסר,בראשותהיפאניתוהממשלההמלחמה,על

זאתאמונהבה.לנצחסבירסיכויקייםכיהאמינואותה,

שהיטלרהיהנראהראשית,גורמים.מספרעלהתבססה

שלצבאותיהןאתלרתקעומדלפחותאובאירופה,מנצח

יפאןבידייעלההזהבזמןארוכה.תקופהלמשךהבריתבעלות

כךהזההאיזוראתולבצראסיהודרום-מזרחמזרחאתלכבוש
תצליח.לאעליונגדהתקפתששום

להביסמספיקיםכוחותלהםישכיסברוהיפאניםשנית,

עלולהשתלטאסיהבדרום-מזרחהקולוניאלייםהצבאותאת

כיהאמינוהםגלם.בחומריהעשירותהמערביותהמושבות

תצטרףאלהמארצותהמערבייםהשליטיםיסולקוכאשר
יפאן.שלהמלחמהלמאמץהמקומיתהאוכלוסייה

גרמניהביןהמלחמהנמשכתעודכלכיבטוחיםהיוהם

יפאןנגדשנייהבחזיתלפתוחהרוסיםיעזולאברה"מ,לבין

בקו-(הרוסיהגבוללאורךכוחותיהםאתלדלליוכלוולכן

ללאהחדשותלחזיתותולשגרםסין)וצפוןמנצ'וקואוריאה,

חשש.

היפאניתהתכניתאתלשבשמסוגלשהיההיחידהגורם

מוללעמודאנגליהבריתהלבעלתסייעהזוארה"ב.הייתה

כלמפנייפאןאתוהזהירהבאירופההגרמניתהמתקפה
מושבההייתהלארה"בבאסיה.הבריטיותבמושבותפגיעה

מוצבהיהשבההפיליפינים,אסיה,בדרום-מזרחעצמהמשל

חיילים.אלףכ-30שמנהאמריקניצבא

בקליפורניה,חנה1940שעדהאמריקני,הפאסיפיהצי

שלטונותיפאן.כלפיאזהרהכאותלהוואישנהבאותההועבר

.טייסכהבהכי'לעשותעליךיהיהמותילאחר"ואנזהות:אומץ
למשימהצאתולפניהצעירלשהיוהקמישזה

יגרוראסיהחרזמ4םורדבשלהםמהלךגלגיחששויפאן
הסכנהאתלנטרלמנתעלהגדול.האמריקניהציעםעימות
האדמירלשלהנועזתתכניתואתהקיסריהמטהקיבלהזאת,

יתבטאהמלחמהשלהראשוןשהמהלךכשהציעימאמוטו
יפאנייםמטוסיםעל-ידיהאמריקניהפאסיפיהציבתקיפת

תאפשרהמלחמהבראשיתהזההצישלהשמדתופתע.במכת
מטרותיה.שארכלאתלבצעליפאן

המלהמהבראשיתהמריתמיםהיפאנייםההישגים
כאחדעצמהאתהוכיחהימאמוטוהאדמירלשלתכניתו

המלחמות.בתולדותביותרהמזהיריםהטקטייםהמהלכים

כליבצירוףמטוסיםנושאותשששמנהיפאנימשימהכוח

השקטהאוקיינוסלצפוןבחשאידרכועשהאחריםש"מ

ב-7שיתגלה.מבליהוואילכיווןודרומהמזרחהפנהומשם

בוקר,לפנותיפאן)שעוןלפי1941בדצמבר)19418בדצמבר

המריאומהוואי,ק"מכ-300במרחקהיוהאניותכאשר

ובגלהמטוסיםנושאותמסיפוניהקרבומטוסיהמפציצים

הרבור.שבפרלהאמריקניהציבסיסאתתקפוגלאחר

שיערושלאלאמריקנים,מוחלטתכהפתעהבאהההתקפה

תוךיפאן.מגבולק"מ6000במרחקאותםיתקפושהיפאנים

למעטשבהוואי,האמריקניהצירובהושמדאחדותשעות

בים.עתבאותהשהיומטוסיםנושאותשלוש

ועלארה"בעלמלחמהיפאןהכריזהההתקפהראשיתעם
התעופהשדותאתגםלתקוףמפציציםשוגרוומידבריטניה

מוחלטתההפתעההייתהשםגםשבפיליפינים.האמריקניים
המטוסיםורובמטייוואן)המריאוהיפאנייםהמפציצים(

פתוחהעתההייתההדרךהקרקע.עלהושמדוהאמריקניים
דרום-מזרחכללכיבושגדוליםתירכוחותלשגריפאןבפני

אסיה.

צבאביןבפיליפינים,התנהלוביותרהקשיםהקרבות
ארה"בצבאלביןהויההגנראלשלבפיקודוהיפאניהפלישה

בידיעלה1942באביבמק-ארתור.הגנרלשלבפיקודו

המגיניםשלהאחרוניםהמעוזיםעללהשתלטהיפאנים

באותולאוסטרליה).נמלטמק-ארתור(וקורגידורבבטאאן

יאמאשיטההגנרלשלבפיקודויפאנייםכוחותפלשוזמן

כאשרדרומה,העבותיםבג'ונגליםדרכםאתועשולמלאיה

הבריטיהבסיסנפל1942בפברוארהבריטים.אתהודפיםהם

פרסיבאלהבריטיוהמפקדהיפאניםבידיבסינגפורהגדול

ההולנדיתהודואייעלהיפאניםהשתלטובמרסבשבי.נלקח

כלהושגו1945באביבבורמה.אתכבשוובמאיאינדונזיה)(

שלהראשוןבשלבלעצמההציבהשיפאןהצבאיותהמטרות

תאילנדכוללבידיה,היהאסיהדרום-מזרחכלהמלחמה.

מושבהשנשארהוהודרסיןבריתאתהשכרתההעצמאית
לצבאהתירהאךהפרו-גרמנית)ווישיממשלתשל(צרפתית

מידיובריטניהארה"בשספגוהמפלהבשטחה.לעבוריפאן

38



החדש.בזמןבתולדותיהןביותרהגדולההייתהיפאן
במלחמהאסיהשלבינלאומית"הזירה

היטלר.אתהפתיעהואנגליהאר~'בעלהיפאניתההתקפה
יותרקרצוליפאןאךברה"מ,אתתתקוףשיפאןהעדיףהיטלר

לאהיפאניםאסיה.דרום-מזרחשלהעשיריםהשטחים
לאשהיטלרכשםהיטלר,עםשלהםההתקפהאתתיאמו
יפאןכיהייתההתוצאהברה"מ.עלהתקפתואתאתםתיאם

עםתקיניםדיפלומטייםויחסיםשלוםשלבמצבנשארה מלחמהלחמווברה"מגרמניהשבההתקופהכלבמשךברה"מ
ולמוות.לחיים

היטלר,אתחייבהלאארטיבעליפאןשלהמלחמההכרזת
כך,ארה"ב.עלמלחמההואגםוהכריזלהצטרףהעדיףהואאך

והןיפאןעםהןבמלתמהעצמהאתארה"במצאהאחת,בבת
גרמניה.עם

היהמשותפים,אויביםנגדנלחמווגרמניהשיפאןלמרות
המלחמה.בזמןביניהןפעולהושיתוףתיאוםמאודמעט

הצבאיוהסיועפעםאףנפגשולאהמדינותשתימנהיגי
מןנבעזהדברמועט.היהלשנייהאחתשהגישווהמודיעיני

ומןהתרבותייםההבדליםמןהגדול,הגיאוגרפיהריחוק
נחות,גזעביפאניםלראותהמשיךהיטלרההדדיים.החשדות

המערביהעולםמןכחלקגרמניהאתראתהשיפאןבעוד
האימפריאליסטי.

היפאניםניגשואסיה,דרום-מזרחכיבושלאחרמיד
השלטוןאתביטלוהםהמשותף".השפעאיזור"שללכינונו

עצמאותלהעניקכוונתםעלוהכריזוהמערביהקולוניאלי
לפיליפיניםנומינליתעצמאותהוענקהב-1943האיזור.לעמי

יפאןעםבריתלכרותאולצואלהמדינותשתיאךולבורמה,
עודהוקםבסיןבתחומן.לשהותיפאנילצבאולהרשות שלעצמאותוגםאךננקינג,שבירתופרו-יפאנימשטרב-1940

בלבד.נומינליתהייתהזהמשטר
עצמאותקיבלהלאיפאנית,מושבהשהייתהקוריאה,

היפאניםכאשרבההיפאניהדיכויגבראףהמלחמהובזמן
גםביפאן.כפייהולעבודותלמלחמהרביםקוריאניםגייסו
עצמאות.קיבלולאבנפט,העשיריםההולנדית,הודואיי

התקוממותשםולעוררלהודולפלושיפאןשלניסיונה
ההודיתהלאומיתהתנועהחרוץ.כשלוןנכשלאנטי-בריטית

הבריטי,המלחמהלמאמץלהצטרףסרבהג~דישלבראשותו
יפאן.עםפעולהשיתוףכלדחתההיאאך

ואבזרוהאומץהיפאני:התייל
אךארה"ב,שלהחומריתלעליונותמודעיםהיוהיפאנים
העדיפותאתינטרלהיפאניהחיילשללבואומץכיהאמינו

שלהראשוניםבשלביםואכן,ובציוד.בחומרהאמריקנית
הקרבותבכלמתאמתת.זאתאמונהכיהיהנראההמלחמה

החייליםגילוהבריטים,אוהאמריקניםלביןהיפאניםבין
יכולהיפאניהחייליותר.גדוליםהקרבהורוחאומץהיפאנים

יותרגדולבמאמץלשאתיותר,קשיםבתנאיםלעמודהיה
המערכהמןחילצאתסיכוייוכאשרגםלהסתערמוכןוהיה
ורותהיפאניםהחייליםשלהגבוהההמוטיבציהקלושים.היו

פניעלבולטיתרוןלהםהעניקושלהםוהציותההקרבה
קרביניסיוןחסרישהיווהבריטים,האמריקניםהחיילים
בקרבמוותהיפאניםבעינילמות.מאשרלהיכנעוהעדיפו
בעודצבא,לאישלקרותשיכולביותרהמכובדלדברנחשב

החייליםהעדיפולפיכךביותר.המחפירלדברנחשבהשכניעה
בשבינפלוואםבשבי,ליפולשלאובלבדלהתאבדהיפאנים
אתמהןלמנועכדילמשפחותיהםייודעלאשהדברביקשו
הבושה.

עצמםכלפיהיפאניםוהמפקדיםהחייליםשלקשיחותם
ראושהםמאחרהאויב.כלפיבאכזריותגםמלווההייתה
תת-כאלהאויבשבוייאלהתייחסוהםמשפיל,דברבשבי
אלמפרכיםבתנאיםהוצעדולהורג,הוצאושבוייםאדם.

ניספובפיליפיניםבטאאןשלהמוווו'שמצעד(מחנותיהם

מלאיהשלהעבותיםבנ'ונגליםדרכוWIY"יצגיחיי

מסילתבבניית(קשותבעבודותהועסקושבויים),כ-10,000
אףובמנצ'וריהשבויים),16,000מתובורמה-תאילנדהרכבת
סינים.בשבוייםביולוגייםניסוייםנערכו

הנכבשתלאוכלוסייהבאכזריותגםהתייחסוהיפאנים
מאסריםלהורג,הוצאותבמרי.אובחבלהבהחשדוכאשר

דברהיוו'קמפייטאל')הצבאיתהמשטרהבידיועינויים
העמיםכלפיזהומשפילנוקשהיחסהכיבוש.בשטחימקובל

היפאניםהתקבלושבהההתלהבותאתמהרצינןהכבושים
ההערצהרבים.במקומותהמלתמהשלהראשוניםבימים
כלפיעמוקהלשנאהמהרהתחלפהאסיהכמשחררתליפאן
והמנצלת.המדכאתיפאן

המלחמהבתקופתביפאןהמשטו
המגמותאתהגבירואנגליהארה"בעםהמלחמהפרוץ

הדמוקרטיהשאריתאתוביטליפאןבתוךהלאומניות
התקשורת,אמצעיעלהוטלהכבדהצנזורהבה.שנותרה
שנחשדואנשיםהשלטון.שלתעמולהלשופרותכולםשהפכו
הפךהצבאלכלא.הושלכושמאלניותאוליברליותבנטיות
חירוםשעתשלובנימוקהציבורייםבחייםהמרכזילגורם
החיים.תחומיכלעלפיקוחהטיל

המשטראתמכנים,ועדייןכינו,שוניםשאנשיםלמרות
רביםבולטיםהבדליםהיופשיזם,המלחמהבתקופתביפאן

באותוואיטליהגרמניהשלמשטריהןלביןהזההמשטרבין
לאשליט,אומפלגהעל-ידינתפסלאהשלטוןביפאןזמן.

התאחדוהקודמותהמפלגות(חדשהשלטוןמפלגתבההייתה
הואאךמקודש,היההקיסרדיקטטור.בההיהולאב-1940(

טוג'ו,הגנרלבמימשל.התערבהשלאסמליתדמותהיה
לתפקידוהגיעב-1941,צבאושרממשלהראשששימש
חוגיםשלתמיכתםאתאיבדכאשרהצבא.חוגישלכנציגם

יורשו,לאחר.מקומוולפנותלהתפטרעליוהיהב-1944,אלה
ולפנות1945באביבלהתפטרהואאףנאלץקויסו,הגנרל
בצורהנעשואלהגבריחילופיסוזוקי.לאדמירלמקומו

דמים.שפיכותוללאמסודרת
ביפאן.כוחשלריכוזהיהלאואיטליה,לגרמניהבניגוד
בצילהתחשבצריךהיהביותר,החזקהגורםשהיההצבא,

בחוגיהאזרחית,בפקידותנפרד),פיקודתחתשנשאר(
הייתההמנהיגותעצמוהצבאבתוךהקיסר.וביועציהעסקים

אישית.ולאקולקטיבית
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ריכוזמחנותהיולאהאירופיות,לדיקטטורותבניגוד
לפחותהמלחמה,להורג.הוצאולאהמשטרומתנגדיביפאן

קודמיםמבקריםואףפופולריתהייתההראשונים,בשלביה
אסיה.שחרורשלהמטרהעםהזדהוהמשטרשל

יחסםהיטלר.שלהגזעתורתאתלעצמהאימצהלאיפאן
היהלאשלהםהכיבושבשטחיהיהודיםכלפיהיפאניםשל

רבבותאחרים.לא-יהודיםכלפייחסםמאשריותרגרוע
בשנחאי,מקלטשמצאואירופה,משואתיהודיםפליטים
היפאני.הכיבושתחתבחייםנשארו

והכניעההתבוסה

האסטרטגיותהאניות
בשלבהצבאיותמטרותיהכלאתהשיגהשיפאןלמרות
בתבוסתההסתיימההמלחמההריהמלחמה,שלהראשון

הסתמכהשעליהםהאסטרטגייםהשיקוליםכלהמוחצת.
כמוטעים.הוכחולמלחמה,בצאתהיפאן

האמינוכיהייתה,היפאניםשלהראשונהטעותם
בנוייםהיוומשקםצבאםומוחצת.קצרהתהיהשהמלחמה

לעמודמסוגליםהיולאהםאךקצרה,במלחמהלנצחון
פרוץלאחרקצרזמןממושכת.מלחמהשלבשחיקה
שהנחיתוהמהלומהארוכה.תהיהשהיאהתבררהמלחמה,
לתקופהארה"באתאמנםניטרלהארה"בציעלהיפאנים
אתהמריצהשהיאהיוהטווחארוכותתוצאותיהאךקצרה,
פרלעלההתקפהעדיפאן.נגדכוחהכלאתלגייסארה"ב
לכניסתהתנגדוורביםבדלניהאמריקניהציבורהיההרבור
האמריקניהציבוראתחישמלהההתקפהאךלמלחמה,ארצם
עברהאמריקניהמשקבמלחמה.נלהבלתומךאותווהפכה
האמריקניתוהתעשייהמלחמהמשקשללפסיםמהר

והחזיתהאירופיתהחזיתשלהצרכיםאתסיפקההאדירה
קטנהשהייתהזאת,לעומתהיפאנית,התעשייההאסייתית.

בזמןמידה.באותהזהבמאמץלעמודיכלהלאיותר,
בצעדיארה"בשלהצבאיתהטכנולוגיההתפתחההמלחמה

רדארטווח,ארוכיכבדיםמפציציםפיתחוהאמריקניםענק:
היפאניתשהטכנולוגיהבעודמתבייתות,ופצצותמשוכלל,
זמן.באותופחותהתפתחה
היטלר.עלההסתמכותהייתהיפאןשלאחרתטעות
1943ובפברואראפריקהבצפוןהגרמניםהובסו1942בסתיו

ההצטרפותבסטלינגרד.הגדולהתבוסתםאתנחלוהם.
יפאן,שלבטחונהאתשיפרהשלארקלאהיטלרשללמחנהו

האנטי-פשיסטי.העולםכלאתנגדהעוררהאלא
שלהמעולההלחימהרוחכיבאמונתםגםטעוהיפאנים

ומספריתחומריתעדיפותעללהתגברלהםתאפשרחייליהם
שהופנהאשונוחציודשלהאדירותהמאסותמולהאויב.של
לעמוד.יכלהלאלחימהרוחשוםבאוקיינוסמאחזיהםנגד

התבוסותשרשרת
ביוני1942.בקיץכברמתהפךהחלהשקטבאוקיינוסהגלגל
האיאתלכבושהיפאניהצישלגדוללמשימהכוחניסה

האמריקנים,אךמהוואי,ק"מ800במרחקהמצוימידוויי,
יהודימדעןשלסשגו(היפאניהצופןאתלשבורשהצליחו

שלהגדולהימיבקרבמוכנים.היופרידמן)וויליאםבשם
הטביעואךאחת,מטוסיםנושאתהאמריקניםאיבדומידווי
יפאניות.מטוסיםנושאותארבע

עקוביםקרבותלאחרהאמריקנים,השתלטו1943בינואר
מןמנעוובכךהחדשהגיניאהועלגוואדלקנאלהאיעלמדם,

שלהםהאספקהקוויאתלשבשהאפשרותאתהיפאנים
הראשייםלבסיסיםהפכווהוואיאוסטרליהלאוסטרליה.

האמריקנית.הנגדלניתקפת
ראשים:בשניונערכה1943בסתיוהתלהזאתמתקפה

עלבעיקרמבוססהיהנימיץ,האדמירלשלבפיקודוהאחד,

השני,מערבה;מהוואיונעונחתים)אווירכוחותכולל(הצי
הצבאעלבעיקרמבוססהיהמק-ארתור,הגנראלשלבפיקודו

צפונה.מאוסטרליהונעואוויר)יםיחידותכולל(
הלורדשלבפיקודוהבריטים,גםפתחו1944באוגוסט
נפלבבורמהבקרבותבורמה.לתוךבמתקפהמאונטבאטן,

פלוגות"לארגוןבסיועושהתפרסםווינגייט,אורדהבריגדיר
המלחמה.לפניבארץהיהודיהישובשלהלילה"

וכאשרמבצרכלועלאיכלעלבגבורהלחמוהיפאנים
עיקשתמלחמהאךברימוני-יד.מתאבדיםהיותקוותםאפסה
1944ביוניהמערכה.פניאתלשנותלהםהועילהלאזאת
אפשרשממנוסאיפאן,האסטרטגיהאיאתהאמריקניםכבשו
האיאתכבשו1945ובמרסעצמה,ליפאןמפציציםלשגרהיה

איוו-ג'ימהעלבקרבמטוקיו.ק"מ1000הנמצאאיוו-ג'ימה,
המגיניםאלף22כלוכמעטאמריקניםנחתים4,600נפלו

האמריקניתהמתקפהראשישניהתחברו1945ביוניהיפאנים.
חיילים12,000נפלוהזהבקרבאוקינווה.האיבכיבוש

ליפאןהדרךהיפאנים.המגינים80,000כלוכמעטאמריקנים
שילמושהאמריקניםהמחיראךפתוחה,עכשיוהייתהעצמה
גבוה.היה

יפאןלשעהמגיעההמלחמה
פשר~השקט,באוקיינוסואיוו-ג'ימהסאיפאןהאייםכיבוש

הםכךלשםעצמה.יפאןעלבהפצצותלהתחיללאמריקנים
2500פעולתושטווח8-29]מסוגחדש,במפציץהשתמשו

.D"pהגליםאתלבלוםמכדיחלשהיההיפאניהאווירחיל
התרכזו1945אביבעדיפאן.בשמיאלהמפציציםשלהרבים

מפעליכמואסטרטגיות,מטרותבהפצצתהאמריקנים
שונתה1945במרסתחבורה.וצמתיצבאבסיסיתעשייה,
למקסימוםלגרוםכדישטח,הפצצותעלוהוחלטהמדיניות

הכלכליתבתשתיתלפגועוכךוברכושבנפשאבידותשל
צפופים,עץמבתיבנויותשהיויפאן,עריהאוכלוסיה.ובמורל
במרסהאמריקניות.התבערהלפצצותנוחהמטרההפכו
לילהובמשךטוקיואתאמריקנייםמפציצים130תקפו1945
ל-100קרובהתחתית.העירשלקמ"ר36בלהבותהעלואחד
עלגםנערכודומותהתקפותזאת.בהפצצהניספואישאלף
אחרות.ערים

מנתעליפאן,אייעלמצורשלטבעתהטילוהאמריקנים
הטביעהאמריקניהצוללותציומזון.גלםחומריממנהלמנוע

ההסגרהיפאניות.הסוחרואניותהמלחמהאניותרוב.את
יצאההיאמניעתוושלמעןיפאןחרדהשממנוהכלנלי,

המלחמה.בגללוהתממשקםלמלחמה,
שלההקרבהנכונותהייתהיפאןבידישנותרהיחידהקלף
הפלישההדיפתלקראתמתאמניםשהחלוואזרחיה,חייליה
טייסים-שלואימוןבגיוסהוחל1944בסתיולארצם.הצפויה

היהשתפקידםהאלים),סופתאורקמיקזה",מתאבדים
אלפיאויב.אנייתעלנפץחומרימלאמטוסעםלהתרסק
מותםאתמצאוומאותהמתאבדיםליחידותהתנדבוצעירים

הכבדותהאבידותכיהאמינוהיפאניםאלה.במשימות
שלההתאבדותולחימתלאמריקניםיסבוה"קמיקזה"שטייסי
האמריקניםאתירתיעוואתראתרבכלהיפאניםהחיילים

המלחמהאתלסייםליפאןויאפשרוליפאןהפלישהמפני
בגבורהלמותשעדיףהודרךהיפאניהציבורמכובדת.בצורה
כניעה.שלבהשפלהלשאתמאשר
שאיןיפאןממשלתנוכחה1945במאיגרמניהכניעתלאחר
ברווםאלבחשאיפנתההיאולכןלנצחסיכוייותרליפאן

ביניהן.הלוחמהלהפסקתארה"בלביןבינהשתתווךבבקשה
בפניכברהתחייבסטאליןכייפאןידעהלאזאתבעשותה

כי1945,לפברוארילטה,בוועידתוהבריטיםהאמריקנים
תבוסתלאחרשלושהעדחדשייםיפאןעלמלחמהיכריז

גרמניה.
שלהאטומיהנשקבהצלחה,לראשונה,נוסה1945ביולי
רבהבסודיותשפותחזה,נשקבניו-מקס~קו.במדברארה"ב
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ששוהותעדבהמו,היכשרימוןשעות36בחולקגודשוה"גי",תייל תיילי:חמארינס.ומ"

הנשיאגרמניה.נגדמבצעילהיותהספיקלאהמלחמה,בוזון
רוזבלט),מותלאחר(1945באפריללתפקידושנכנסטרומן,
הטובההדרךתהיהיפאןעלאטוםפצצותהטלתכיסבר

שלחייהםאתלהצילבמהירות,המלחמהאתלסייםביותר
בפלישהלמותהיושעלוליםאמריקניםחייליםכמיליון
טריטו-יתרונותהשגתמפניברה"מאתולהרתיעליפאן,

יפאן.נגדלמלחמההצטרפותהבעקבותמדירביםריאליים
שהמודיעין(היפאנייםהשלוםמגישושילהתעלםהעדיףהוא

ומו-טוקיוביןהתשדורותמפענוחעליהםידעהאמריקני
גילויעל-ידייפאניתכניעהלהשיגהאפשרותומבדיקתסקבה)
למלחמה.להצטרףהרוסיתההתחייבותאוהאטומיהנשק

להצהרתוסיןבריטניהארה"ב,שלפומביתשקריאהלאתר
עלטרומןהורהנענתה,לאמידלהיכנעליפאןפוטסדאם")

אורניום)מסוג(הראשונההאטוםפצצתהפצצות.הטלת
שללמותםוגרמהב-6.8.1945הירושימההעירעלהוטלה מכן,לאחריומייםהעיר.כלשלולחורבנהאישאלףכ-80 פלשווצבאותיהיפאןעלמלחמהברוי'מהכריזהב-8.8.1945,

ב-9.8.1945,למחרת,וקוריאה.דרום-סחאליןלתנצ'וריה,
פלוטו-מסוג(השנייההאטוםפצצתאתהאמריקניםהטילו
העירכמחציתשללהרסשגרמהנגסאקי,העירעלניום)

אותההיולאשלארה"בלמרותאיש.אלףכ-50שלולמותם
שארצוטרומןהנשיאהכריזנוספות,אטוםפצצותעת

ללאתיכנעשהיאעדיפאןעלכאלהפצצותלהטילתמשיך
תנאי.
יפאןכניעת
לשלטונותהבהירוהרוסיתוהפלישההאטוםפצצותשתי
במועצהגמור.חורבןלארצםצפוימידייכנעולאשאםיפאן

לסיוםבדרכיםלדיוןשהתכנסההמלחמה,לניהולהעליונה
ברא-המועצה,חברימחציתדעות:חילוקיהתגלוהמלחמה,

תנאי.ללאלהיכנעדרשוסוזוקי,הממשלהראששלשותו
דרשהאנאמי,הצבאשרשלבראשותוהשנייה,המחצית
שלוקיומהתישמריפאןשלשריבונותהבתנאילהיכנע

שהמועצההסתברכאשריובטח.שלההקיסריתהשושלת
דעתו.לחוותהירוהיטוהקיסרהתבקשלהכריע,יכולהאינה

התקבלהוהכרעתותנאיללאהכניעהלדורשיהצטרףהקיסר
ערעור.ללא

החלטתעללראשונההיפאניהציבורשמעב-15.8.1945
לאומההקיסרפנהמיוחדרדיובשידורלהיכנע.ממשלתו

יפאןאתלהצילמנתעלוהסבלההשפלהאתעצמהעללקבל
אנאמיהגנרלהצבאשרכוללהצבא,מקציניאחדיםמאבדון.
התאבדו.אונישי,האדמירלה"קמיקזה"יחידתומפקד

למותנכוניםשהיוהחזיתות,בבלהיפאנייםהצבאות

מסודרתבצורהונכנעולהוראהצייתוהתאבדות,במלחמת
שמולם.והסינייםהרוסייםהבריטיים,האמריקניים,לכוחות
החלטתאתלסכלשניסויפאן,בתוךמוחחמומימספר

חתמוב-2.9.1945להתאבד.ואולצובכוחדוכאוהכניעה,
מיזורל'."האניהשלסיפונהעלהכניעהמסמךעליפאןנציגי

במלחמהנכנעהשיפאןהראשונההפעםהייתהזאת
שלטונותבראשזר.כיבושעליהשהוטלהראשונהוהפעם
בעלותשלהכיבוששלטונות"רשמית:(האמריקנייםהכיבוש
לגרמניה,בניגודמק-ארתור.דוגלאסהגנרלעמדהברית")

פעלוהכיבושבוטללאהיפאניהמימשלחולקה,לאיפאן
השושלתהיפאנית.הממשלהבאמצעותעקיפהבצורה

עצמו,הירוהיטוהקיסרואפילוכנהעלהושארההקיסרית
כסאו.עלהושארהמלחמה,בזמןיפאןבראששעמד

היפאניים,והציהצבאפורקוהכיבוששלהראשוןבשלב
המלחמהבזמןהמדינהוראשיהפוליטייםהאסיריםשוחררו

כוללמהם,שבעהמלחמה.כפושעילדיןהועמדולקיסר)פרט(
האמריקניםהנהיגוהשניבשלבלהורג.הוצאוטוג'ו,הגנרל

ודמוקרטית.חדשהחוקהכולללכת,מרחיקותרפורמות
הכיבושאתקיבלהמלחמה,מןעייףשהיההיפאני,הציבור

1952.שנתעדנמשךהכיבושפעולה.אתוושיתףבאהדההזר

המלחמההשלכות

מאזןאתשינתההשקטבאוקיינוסהשנייההעולםמלחמת
צבאיתמעצמהלהיותפסקהיפאןאסיה.במזרחהכוחות
הראשיותהמעצמותשתינותרוהמועצותובריתוארה"ב
באיזור.

למפלגהסייעוגרמהשהיאוההרסלסיןהיפאניתהפלישה
שהקו-הגרילהמלחמתולגדול.להתחזקשםהקומוניסטית

חשוב.קרבינסיוןלהםהעניקהיפאןנגדניהלומוניסטים
כיבושלאחרהסיניםלקומוניסטיםהגישושהרוסיםהסיוע

להםועזרחשוביםיתרונותלהםהעניקסיןצפון-מזרח
בראששעמדקאי-שק,צ'אנגכולה.סיןעלב-1949להשתלט
היפאניתהמושבהלטיוואן,להימלטנאלץיפאן,נגדהמלחמה
מושבההייתההיאשאףקוריאה,למעוזו.שהפכהלשעבר,
הקומוניסטיהצפוןביןנקרעהאךבעצמאותזכתהיפאנית,

אסיה,דרום-מזרחארצותהאנטי-קומוניסטי.הדרוםלבין
לחזורסרבוהקולוניאלי,השלטוןמןיפאןידיעלטראעוחררר'

בעצמאות.כולןדכודברשלובסופומערביותמושבותלהיות
ותוקפנית,מיליטריסטיתמדינה1945עדשהייתהיפאן,
9סעיףשלום.ושוחרתדמוקרטיתמדינהלהיותהפכה

מלחמה.ניהולאוצבאקיוםעלאוסרהחדשהבחוקתה
עדיפאןמממשלתמונעתולצבאיותלמלחמהההתנגדות

ה"אלרגיההזה.הסעיףאתלשנותאולבטלנסיוןכלהיום
לייצר,מסרבתשהיאבכךמתבטאתיפאןשלהאטומית"

זאת,לעומתלשטחה.גרעינינשקשלכניסהלהתיראולרכוש
קטןצבאהקימהאףוהיאארה"בעםהגנהחוזהליפאןיש

ההגנה").ל'מילותהגנהלצרכי
ראשיותראינואך,הואכנו,עלנשארהירוהיטוהקיסר
האומה".אחדותושלהמדינהשלסמל"רקאלאהמדינה,
אתהבוחרוהואהנבחרהפרלמנטשלבידיונמצאתהריבונות

הממשלה.ראש
הכבדההתעשייהלהתפתחותדחיפהנתנההמלחמה

אלקטררמנועים,בנייתאניות,בנייתכמותחומיםולפיתוח
אזרלצרכיםהמלחמהלאתרנוצלזהידעואופטיקה.ניקה
הופנההצבאיתהמכונהמפירוקשהשתחררהרבהמרץחיים.
תוםלאחרשנהארבעיםכיום,כלכלי.לשיקוםכולו

בגודלההשנייההכלכליתהמעצמההיאיפאןהמלחמה,
שמצ-למהומעברמעלאדירהכלכליתעצמהלהוישבעולם
ובריטניה.ארה"באתתקפוכאשרחלמוביאיה
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