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מלאתי
 40שנה
עם
במיאה ה20-
המלעמה-רבתי התיאשונה

אבישר

ארוף א.

*

.

לפני

ארבעים

בראשית אבגוסט  1914נשמער היריות הראשונות
תקופת-מלהמה
מלחמת-עולם ה,1-
אתן נפתחה
של
אי-אפשר עדיין לראות את סיומה -5
אשר כיוס
לא

מבחינת

המועד ,ולא
מלחמת-עולם

מלחינת

התוצאות.

בשלבי

נראו

עדייר

לכלל

סיום,

הפתיחה של
ראשונה זו
האופייניים של אורח נינעל המלחמה מימי
קויו
הי"ט.
האסטרטגים
במושגית
עדיין
חשבו
של
המאה
תכגיו[*יף
הוכרעמ"".1
חישבו
חישובים ותכננו
הם
כוחות-הקרב
של.הש*וע
ותכליתם היתה להכות את
הנפוליאונית,
לפי כללי האסטרטגיה
במערכאף~כרעת
גדולה,

וע"י כך

ללביא חא 4המלחמה

ניצחו

דבר" בלט בכל םתבש2נשאו.1רוא של אלה י"41
על התכונה לקראך מלחמה אפשרית ההל אלה אשר
מלח-
עמדו בראש הצבאות במחציתה הראשונה של
הגנרליסימס* 3
מת-העולם.
דלינסקי,
הצרפתי ז'ופר י
המטה-
המטה-הכללי פילוסי
ומולטקה  7ראש
ראט
.
ורכולם*פעשו -עדיין לפי מהסגי-
הכללי הגרמני
המרחב

ול

זמניי

עברו ז

וכולס

טרם

הבחינו

 )1כאן ,כלהלן ,השימוש בביטוי שערכה"" או מער"-
כות" מודגש ע"י המחבר לשם הבחנה ,כמקובל ביחוד
בלשונות צבאות אירופה ,בין מושג זה של מערכה-עיק-
רית ,המהוה את נקודת המרכז ,או את אחת מנקודות
((Schlacht, 8%1%1110
המרכז ,של מסע מלחמה שלם
"t~tGefecht ,"Combat
שפירושו
לבין המושג של
קרב מבודד ומקור  -הבחנה אשר נתגבשה במהלך
המאות הי"ח והי"ט - .ה מ ע ר'.
 )2כאן  -לא במובן של ד ר ג ה עליונה כפי) שהיתה
נהוגה לעתים בצבא ה ר ו ס י ,למשל( בי אם במובן של
עליוה --
מצביא
המער.
אהע של ראש-המטה
.-הצעיר"
מולטקה"
ט כאן
בן
הגדול מימי טלהמות פלוסיה-אוסטריה ~ )1866ופרוסיהי
צרפת ( ,)1870-71המכונה לעתים קרובות מולטקה" הק-
שיש" - .ה מ ע ר/

שנה

פסטרתה האמיתית של
העשרים ,הלובשת יותר
שבירת כוחו ה מ ש ק י

.

מלחמת-ההמונים

בת

המאה*
מובהק :

הותר לבוש טכסו
של היריב.
בשיבה של'
מלחמה רבאורח
תמורה עקרונית זו
*
מדינות"-
ניהול מלחמה הוכרה מוקדכן יותר בצד
ההסכמה" .4
ברושמדינות-ההסכמה השכילו  -לפי
לניהול

הב ר י סי ת
לשוות
ולדוגמה
היתה
שם
שפי אזרחיא" יותר .בעצם ,לא
אסטרטגים-צבאיים
בלבד.
מתופולין של
טגיה בגדר
האסטרטגיה היתה שם גם עניינט של אנשי המדיניות
המלחמה
האסטר-

אשר את תפיסותיהם האסטרטגיות נהגו הם לראות
מרחבים עולמיים .ואילו לגבי מעצמות-
במסגרות של
גרמניה ,הוסיפה המל-
המרכז ,שלחמו בהנהגתה של
לאנשי-מקצוע
חמה להיות ענין
צבאיים .אכן ,לא
כליל

בפגי

הנסיבות

היה
ביכולהן לאטום עצמן
אי-אפשר
היה
קורטוב
שנשתנו .גם להן
מעצמות-
של שיתוף גורמים אזרחיים" ".אלא שאצל
המרכז קרי)  -גרמניה,
בראש-וראשונה( לא היה
המדובר אלא ב ק ו ר ט ו ב של שיתוף מעין זה,
ניהול-
ועלו בעיקרו של דבר לא נשתנתה גישתן אל
אנשי-
המלחמה ,שהוסיף להיות נתון בידוהם של
המקצוע ה צ ב א י י ם .כדוגמה בולטת עשוי לשמש
בבית-מקדש מסו-
מיניסטריתיהמלחמה ה פ ר ו ס י.
נוסח-פרוסיה
ניהול-מלתמה
רתי זה של
הוקמה
עכשיו בלא

 )4ההסכמה"" -
עמי0תי - )"("0הכינוי ל"הסכמה
המשולשת",
צרפת-בריטניה-רוסיה ,אשר הפכה ליסוד
הברית הרחבה-יותר במהלך מלחמת-העולם - 1914-18
גרמניהץאוסטריה-איטליה,
לעומת ה"ברית המשולשת",
משנות ערב המלחמה ,אשר תחתה בא אח"כ ,עם פרישת
איטליה והצטרפות תורכיה ובולגריה ,המושג של מעצ"-
לות-המרכז" או הברית" המרובעת".

%

ר

לחומרי-גלם
יפני קשיים רציניים בהשגת החומרים הנחוצים ל-י-
מחלקה
מלחמתיים ,אשר
חומרי-נפץ
יהודי,
לידי
ניהולה נמסר
וולטר רט נ א ו .לאותו
י וגם שם באה ההתגברות על אותם
צור
מיניסטריון-מלחמה
היה יירוש וה במרצ ה1יהמ"ב
קשיים באמצעותו של מ ל  1מ ד י ה ו ד י ,הלוא הוא
שימהל ובעקבותיה באה אף מהפכה"" שניה ,שעה  8הפרופ' חיים וייצמן.
שהוקמה באותו מיניסטריון מחלקה כ י מ י ת סיר
הגם שבראשיתה של מלחמת-העולם הראשנה
חדת  -וגס מנהלה של וו העי יההריי הפרופ'
ההמוני
טרם נתברר דיו אופיה
של המלחמה בת
הצבר .כי זאת לזכור  :ההסגר הימי שיוטל ע"י בע-
הר'י
כבר בשעת התפרסות הכוחות לקראת
זשננה
מלחמת-בעולם
לותיהברית גרם למצב קטסטרופלי לצ 2מעצמות-
שרגרו לשדה משני הצדדים המוני
אדם .מדינות-ההסכמה
המרכז צכל הנוגע לייצור אבק-השרפה  ,וזאת בשל
 שכללו אותה שעה אתהמחסור כמלחת-צ'ילי.
הקיסרות-העולמית
'
הבריטית ,צרפת ,רוסיה ,סרביה,
בידי החבר עלה לייצר מלחת
כב240-
מונטנגרו  --להחילו את המלתמה
צ'ילי ס י נ ת ט י ת  -והוא שאיפשר ,בעצם ,הודות
דיביזיות1
ואילו מעצמות-המרכז אז)  -גרמניה-אוסטריה-הונ-
לכך ,את המשכת המלהמה ע"י מעצמות-המרכז .אירע
הדבר ובאותו ומצע8ןמז עמדו ג" מדינות-ההסכמה
גריה(  -כב 170-דיביזיות.
?

,
~1

*%
ףריד?9יי
ן
ללוצץ ,-י*
/

י 1:ו
4
עמדותםסוצ"~-
קוי="הלנדוהר"__

שש

שלג

מס'  : 1תכנית שלופן במקורה.
מפה
הסימון ל"עמדות מוצא" שבמקרא  -כונתו להיערסות כוחהת-השדה הגרמניים ,אשר ביובה מצפון) ומעוב ל מ ש ז( נועדה
לשמש קו-מוצא למסע-ההתקפה הגדוף .הסימון לנדוהדק"  -נונתו לקדהעמדות בעיקר ,בגדה המזרחית וגל הריין ,אשר
נועדו להיתפס ע"י
כוהות-הלנדוהה"" מעין) הדש-ליח" tffa-בגילים הקשישים אף מאלו של עוצבות הרזרס( לצררך החזקה
הגנתית בלבה

התפרסותם של כוחות עצומים אלה ,ובן הצד
אסטרטגי-אופרטיבי" של מבצעייהמלחמה הראשוניסי
ההשפעו השפעה מכרעת ע"י ת כ נ י ת אשר ביום
כבר קנתה לעצמה מקום בהיסטוריה בשמה אמקובל * :
תכנית-שליפן"".
יש
תכניתו של שליפן היא אשר שימשה ב* 1914נר
לרגליה של ההנהגה ה ג ר מ נ י ת .דבר זה היה.
תכנית עובדה ע"י גר-
מובן מאליוו כי הלוא אותה
מני ,למען צרכיה .של גרמניה בימי השחמה .אולם
רעיונות נוסח-שליפן השפיעו הרבה גם על ה צ ד
שכנגד ,לאחר שקיבל ,כבר ב ,1904-ידיעות.
תכ-
באמצעות סוכנים ,על קויה הכלליים של ותה*
נית .בצרפת ובאנגליה עסקו באופן אינטנסיבי מאוד ש
בתפיסה שהונחה ביסוד תכנית-שליפזע"  -תפיסת
עקיפה ולפיתה מרחיקות-לכת ,המביאות בסופרשל-
דבר לכלל הקפה גמורה של האויב ולכלל השמחאו
במערכת-הכחדה ניסתת מעין*
גלגול חדש
של זה
של מערכת-קנה"" הנודעת בשעתה ,בה הושמד צבא
רומא ע"י צבאו הכנעני והשכי -של ה נ יב ע ל1
את התסיסה הזאת הפכו שם לנקודת-מוצא לתכננן_
אופרטיבי-אסטרטגימשל' עצמים נמצא ,כי כבר בעלתך
ה ת כ נ ו ן היתה היזמה יזמת-תכנון"(") נתעהקמידי
גרמניה .כיום כמעט וקשה לפקפק שבידי הצבא
הגרמני של  ,1914ב%ההכשתה המצוינת ,היה עולה,
תכנית"-
מבחינה צבאית
גישהל***2ג באמצעו*
שליפן" הצלחה-התחלית מכנעת לו* -רפ היתה
התכנית מוגשמת בדמותה המקורית ,וע"י מצניא
אינה אלא פיסת-
אמיתי .שכן תכנית ,כשלעצמה,
נייר פחותת-ערך .פג המצביא  -הוא המפיח בה
חיים .אכן ,מצביא וניה חקך ודה אז לגרמניה .אלמלא
כך ,כי אז היתה היא מכריעה את צרפת תוך כדי
ההסתערות הראשונה .אלא שגם במקרה זה בגדר
ספק הוא אם התפתחות מעין זו היתה מביאה את
מלחמה" לידי סיומה .יש לשער כי אנגליה ורוסיה
היו ודאי ממשיכות במלחמה  -והמצב ה ס ו פ י לא
שבמלחמת-העולם ה ש -
היה אז שונה בהרבה מזה
מהיר ,כפי שנצטייר הד-
 2י ה .מלחמה קצרה ונצחון
בר לגרמנים בשאיפותיהם ,היו במאה העשרים בגדר
אוטופיה 1שכן בתקופה זו הפכו לברי-הפעלה כל
אותם כוחות אנושיים וחומריים אשר הגיעו עתה
המשקית וההתר-
לכלל ממדי-ענק עקב ההתפתחות
פחות טסוכ-
בות הביולוגית .אוטופיה נוספת .ן -ולא
הגרמ-
ת 2מאחותה הנ"ל  -אשר בה דבקה ההנהגה

הצביון המיליטי
נית בשנת  ,1914היה הרעיון ,בעל
צבאיים-גרידא
ניתן
ריסטי ,כי באמצעות נצחונות
של בעיות פולי*
להטיל הכרעות מדיניות ופתרונן
טיוח.
*

יש

תכנית-שליפן" ",כתכנית אסטרטגית-אופרטיבית,
מצב-הדברים הגיאופוליטינ ההשי
צמחה בהכרח מתוך
פתחוה ההדדית של תכונה צבאית ובצרון הגנתי
במדינות* אירופה בסוף המאה ה-י"ס ובראשית המאה
היכ' הפכה את גרמניה למוקפת ממקרב וממזרח,
מעין מבצר-נצור בכוח ו אועף  .שעה הוצבה
גבולה.
של כל
הין לפני חגורות-מגן לאורך
חגורת-המב-
אהה מן המדונות הגובלות אתה.
צרים המזרחית של צ,רש ת חטמה את קו הספר
אל הרריייורה
גבעות-ונעךדנים* שבגבול בלגיה ועם
י .
משולש-המבצרים
שבפאתי שביצריה.
יב ל ג
אנטו*יפן-לי*ז'-נ*מיור  -בלם את נתיב הפלישות *
והמיס-
* העתיק ,המוליך על פני אזור נהרות הממקס
פרה .במזרח ,מעבר ר ו ס י ה ,התנוססה מערכת
מבצרים ",שבמחריתה המזרחית של פצין ,הנשענת
על נהרות ושטחי-ביצות ,שאילו צ ר י ט נ י ה כיה
האי-
מתה* למבצר-שט .א י ט ל י ה התקינה בגבול
טלקי-האוסטרן ההררי ביצורים חזקים .הרי שאירופה
התיכונה כולה חפכש כאמור ,למעין מבצר מוקף.
המלחמה מרובתיהחויתות ,אשר החלה מסתמנת
פון-שליפן להאחז באורח-
במצב זה ,היא שאילצה את
פעולה" לפי קוים" פנימיים" .את רשת היריבים
המקיפה את גרמניה ניתן היה לפרוז רק במקרה
אחד  :לו ניתן היה לרוצף כליל את אחד מהם ,ע"י
סהלו~ה קטלנית איומה ,אחת ריחידה .ב מ ז ר ח
נראתה אפשרותה של מהלומה כזאתמפוקפקת ,בשל
המרחבים הגדולים  .5לא נשאר ,איפוא ,אלא ה מ ע ר ב
שליפן ,לפני חזיתו הוא ,עמדות-
בלבד .כאן ראה
יקוב ניצבות בעלות בצרון רב .לפי כלל היסוד הצבאי
העתיק יש לשלול מביצורים כאלה את ערכם ע"י
ע ק י פ ת ם .ך 3נוצר הרעיון בדבר עקיפת
הביצורים הצרפתיים באגפיהם .משני עבריהם נמצאו
ש ב י צ ר י ה ו ב ל ג י ה .מבחינה צבאית גרידא
הוצאה עד-מהרה שביצריה מתוך החשבון ,בהיותה
ארץ הרים שקל להגן עליה ,ולא תצלח ,יל בן,
לנסיון של מסע-מעבר מהיר .נשארה איפוא בלגיה -
הפתוחיםבתמידות לפגינציגות היריב' בלאההזדמ-
)5
ללחצו" אל הקיר" - .המער'.
נות

זו שעל פניה ניתן היה לבצע גם מסע צ ר פ חי,
* ,1914ככל שהתקדמה תנועת-הלפיתה הגדולה ,כן
לעקיפת קרהרהיין הגרמני ולאיום על מרכזי ההיי
התפשט ונתרחב ינתו ויותר המרחב אשר צריך היה
לעברים,
נתהוו בה
לשלוט בו ,החזיא נמתחה והלכה
מוש שבחבל הרוהר.
מתוך שיקולים אלה קמה ונתינותה תכניתך" * פערים ונקודות-תורפה ,והעתודות שהיו נחתות
לבדקן ל עמדו לרשותו של הפיקוד .אכן ,ידוע-ידע
שליפן" ,אשרךב 1905קיבלה ,מהיי פוןישליפן עצמו,
א
6
על-שום-מה
היחס
שליפן
.2:7
קבע את
את ליטושה האחרון  ,היתה זו תכנית אשר בזכר
למען הדק-מהדש את החזית ,ולמען סתום פירים
תה-היא  -לאו דוקא בשל נצחונות שדולים  -הפך
*
היסטורי שס מחברה ,אשר מורשת-מהשבתו
למושג
כנ"ל ,וסיע פיקודן המשותף של שתי הארמיות שפעלר
הלפיחה  -בטרם-
יש ונראתה עומדת ברומו של עולם-הרעיונות הצבאי,
בצנף הגרמני המירבי  -הוא כנף
מעל לזו ויל קלאוזביץ .מכל מקום השפיעה תכניתי
עת ,לידי ביצועה של הפנייתחזית-התקדמותו שמאלה
זו השפעה מכרעת על הצד לאופרטיבי של שתי
ופנימה ,כלפו גוש הצבאות הצרפהיים הנטת והולך,
מלחמות-העולם.
שאגפו השמאלי על הנהר מ ר נ ה 1מאחר שהחלמה
תכנית-ההתפישות
את השעה ,נתבצעה הפניתי
ה"שליפנית',
לאורך הגבולוה
יג בחמור ,ה י ר י מ ה
הצרפתיים-הבלגיים של גרמניות נועדה להקימן 35
חזית זו מ צ פ ו ן  -מ ז ר ח לפריס  -והשאירה את
הכוחות-הרא-
קורפוסים ר 8דיביזיות-פרשים ,בעוד
ש הבזרה מ ח ו ז לתחום הלפיתה  -תהה שתתפצע
ק-,דיסלדורף-
מדרום-מערב לה ,בהקיפה גם אותה וכרועותיה .נמ-
שיים האופרטיביים מרוכזים במרחב
בלגיה ,גושיגייסות
צא בי פריס ,אשר היותה אז מחנה-גייסות כיתינשק
שחכו ,וכיון מבקעם  -לתוך
המפה-על-צירה
* עצום זה צריך היה ,באותה דלת,
ושקיים ,היתה מעתה מונחה
באגפו הימני של
והציר)  -במבצרי מישן
מוילת-הצבאי
לכנף-הלפיתה
יתייבויל(,
בתגועש
לסוב
הגיננם
של פרית הגנרל
ענק  -ממש כבתירגולת גדוד מימי פרדריקוס -
גאלייני ,הבחין בסיכוי ,שנפתה עקב גך ,למהלומה-
בלגיה אל*צפונה-של-צרפת,
כנף-הימין  :הסיכוי ל"לפיתתו של הלו-
ולהבקיע קדימה דרך
גפית %נגד
הארי
ואשר גם הוא היה בין המצדדים ברעיונות
לתוך אגן סטן 1מוטל שלה עליו לאלץ את
מיות הצרפתיות ,הפרוסות לאורך גבול-המזרח הצש
ז י ת י ת א %החשיב ד=ן את האפשררות
 בדומה לגנרל-קולונלפתי ,לקבל את המערכה ב"חזית היכה"  ,7ילחצן
ובלפיתה
אל חגורת-המבצרים שלהן עצמן ,או אל הגבול
פון ביולוב ,שפיקד על הארמיה הגרמנית השניה
האהממה-הראשונה,
השביצרי.
שבקצההימיה_
ו"תיאמ" גם את
כ"יתה הגרמני בולו-
ונמצא עיבן מנצח על
נתן רקואחו'תצרמ4תקולחמי ,ובלב כבה את הסכמתו
שש
לקבצצ זג אשר נכנס אח"כ אל דפי ההיסטוריה
ביסוד תפיסה זו נודע ערך מכריע לא רק לכינוני
בנ
הכו-
התנועות שהוצעה אלא גם לטיב
מעינת-מנמהה
הלוקת
הליעג פק-שללי .תלנמ,
ח ו ת .את היחס המספרי שבין הכוהות האופרטיביים
מערשות-בשדות,
אשר נתמשכן
נתפרקה עתה למספר
המכריעים המבצעים) את מסע-העקיפה הגדול( לבין
יכולת-המעשה
והציגו
את
שבועות על גבי שבועות
שליפן
כוחות-החיפוי שבחכל .אלזסילותרינגיה קבע
של הגייסות ושל מנגנון האספקה לפני תביעות אשר
לפי החישול של ד .1:ואילו אותה תכנית" שליסף",
כמותן לא הובאו מעולם בחשבון .אמנם ,בעצם ב6%
היתהאפשראת לרכן ולהטיל אל נקידת-
אשר מולטקה מהל -אח"כ במים  -וה יא אשר
זה טמונה
לידי .ביצוע  -הפחיתה יחס-כוחות-זה
ההכרעה כהזות מרובים יותר מתוך גושי-המיליונים
הגיעה למשאי
8
הכנף-האופרטיבי
עצמתו
והעמידתו על .1:3
המזויינים ו;נעים לפי קוי-מסע נפרדים  -במילל
היתה אמנםמספקת עדיין באשר לכוחות המהוים את
שהמכון האחראי של המבצעים אינו כאבד את
מפקדי-המשנה
ראיית-המצב
ח ז י ת ו י אולם העתודות אשר' עמדו אז לרשותו לא
יודעים
הכוללת ,ואילו
התכנית-הכוללת
היו אלא מצומצמות מאוד .ב מ צ י א ו ת ו של 9DD
ורעיונה המנחה.
להעריך את שהות
.
ג
אלא שלא כך היה המעשה.
 )6להבדיל מן השינויכם שהוכנסו מאוחר יותר ע"י
יורשיו""  -כפי שעוד יצויין להלן - .ה מ ע ר'.
צבאיהמיליונים ,הפועל על פני חזית בת מאות
 )1כשחזיתן כלפי מערב - .תחת שתהיה כלפי
קילומטרים ,היה גדול ומסורבל מכדי שאפשר יהיה,
מזרח.
 )8הימני ,שבתחילה היה הצפתי ,ואח"כ סב" על ירו"%.
כמצב זה ,לשמור על הרעית-הכולל האופרטיביבלא

ג
צ
rg

שמאיה  -סנה" 4על המרנה"
מ פ ה מ ' : 2 %כנף-הימין הגרמנית ,השפתח ,מקדימה יסוב

ן;:ך:,1י14;%ן?.מ"?4-קמל1ע12
ש""~בג צ ה" :י" ",
היש~:

שימש גם מערבןמוצא להתקפות-נגד שלהם -
מוזכר במקרא ,הוא תחים הנסיגה המכסימלית של בני-הביית אשר
מ ר ג וה זשהר הנרעה בקצה הדרומי של המפה ליד סן-דיזיה ונמשך צפורמערבה אל שלין ומשם ומשם
למ ע רכת
מערבה אל לניי ומשתפך לסדנה מדרום לטריז  -הוא הנהר מרנה.
*-

*
*
4

דירוג-פיקוד
והחוקה-בשה הדוקים  -דבר שלשמו
םייניב-י41ד
בין הפיקור העליון
היה הכרח בהקמת
ראה-תוצובק-תו1קפשיםה-
לארמיות ,הלוא
אפילו אמקני הקשר של זמננו אנו  -אין
ש י  1ת.
דרג-ביניים
בהם כדי למלא את החסר במקרה תעדר
הכרחי זה של פיקוד גבוה .התוצאה היתה שבצבא
ניהול*המבצעים נתון ישירות
הגרמני ,ב ,1914-נשאר
המטה-הכללי.

היה

בידיו של ראש
ביכולתו של מולטקה עצמו להקיף במבשו את מהלך
לשאוב ידיעה והתמצאות ע"י
המבצעים .הוא נאלץ
נמוכים-יחסית
ששיגר אל הארמיות שבהיית קצינים,
והייו היו מודיעים לו את הודעותיהם לפי
במעמדם'
התחכמויותיהם ,יחסיהם ותפיסותיהט האישיים ז ע"י
מכוני-המבצעים
כך היו משפיעים על הכרעותיהם של
מפקדי-
האחראיים  -.על בד יש עוד להוסיף ,כי אצל
המשנה חסרה היתה .הדהות מספקת עם התכניות
אכן,

לא

עוד

והרעיון

הכללי

הגשמתן
האופרטיביות ,עם דרך
הארמיות
שמאחריהן רוב מפקדי
נימנו על
תכניותיו של שליפן .עדיין נוסים היו למבקע החזיתה
ירתר מאשר לתפיסה האומרת  :נלפיתה" ז או אפשר
שהיו אומרי" הן" מושבעים ,אשר לא חדרו כלל ועיקר
לעולם מחשבתו של שליפן .רק עקב צירוף זה של
גורמים ומצבים נתאפשר לו ,ל"נס על המרנה' ,שייצא
מתנגדי

לאור העולם .אחרי ככלות הכל היה
מן המרנה משום מעשה נחפז ,ויש
פני הדברים לא היה כלל הכרח בה .ולא היה ,אולי,
איש אשר הופתע מנסיגה זו יותר מאשר ז'ופר
בנסיגה

הגרמנית

אומרים כי לפי

בראש-וראשונה,
 )9אין ספק שבעל המאמר זוכת 2כאן,
לשליחרוזו הבורית של קולי-לויט' זנ4ה' ,אשר בעקבוה?ה
הארמיות הגרמניות הרא-
באה ההחלטה על נסיגתן של
שונה והשניה בימי מערכת מרנה.

וגאלייני עצמם .אותה שעה עצמה נתקיימו במפקדה
* תכונה עצמה ,וכי סופה של כל תכנית לזכות בכתר
הצרפתית דיונים על הצורך להחליט על נסיגה
הצלחה .נשכחה-מלב האמת ,כי כל תכנית אינה
נוספת 1והידיעה על הנסיגה ה ג ר מ נ י ת היא
עשויה להוליך אל ההצלחה אלא שעה שהיא מצטרפת
* אל גאונו של מצביא אמיתי.
שהסירה-מן-הפרק את אותם הדיונים.
תכנית-שליפן נועדה לשוות לימודיה ם ט ט י משהו
ניגורם-ה י נ י ה של המוני הגייסות .אכן ,התכ-
שש
ד מ ק
בית לא זכתה אלא לדור מבצעים רפה-כוח ,ולא
שליפן עצמו ראה צורך להדגיש* ולקבוע כי אין
ניתן דלה4ל הגשמתה להבשיל הבשלת מלאה .כך,
בתכניתו משום נוסחה לנצחונו נול החלש-יותר על מי
ככר בספטמבר-אוקטובר  1941החל מתייבש וקמל
בחזית-המערב
שעדיף עליו בכוהו במה מונים .אולם הבאמונה בתכ*
הגורם האופרטיבי.
ניות' היתה מנסרת באוירה של תקופה ",והיא היתה,
במידה מסויימת ,תוצאת עצם אופיה-ההמוני של
ש4
המלחמה בת-זמניו  -הגם שגורם זה של אמונה לא
פעל אז אלא תת-הכרתית
גם ב ח ז י ת ה מ ז ר ח היתה מצויה תכנית -
בלבד .התכניות ג -הן
שהפכו לעיקרי וכל* מהבר תכניות יחרד"
תשנית" המזרחי .לפי תכנית זה במתכונתה המקורית,
ממש ש
צריך היה הלק ניכר מן הצבא האוסטרי-הונגרי להתי
חס-והלילה,
לגורל תכניתו הוא ופחד כי יופרע,
מהלך
במשותף עם כוחות גרמניים מצומצמים ,במר-
פרס,
הגשמתה*על אותה תכנית .כך חרד מולפקה להגשמת
פרוסיה-המזרחית
תכנית-מסע-המלחמה,
-ומשת מחך
פמשל
שלפיה פתה בפעולות בשנת
קדמך אל הנהף ב4קרחנ .ומעבר לה גחהו כמות
 ,1914ולא יכול היה לאיור כוח החליט~ לשנותן
* משולבים אלה לתקוף ב א ג ף את מערך הארמיות
בהתאם למצב ,את יחי-חלוקת-הכוחות שנקבע על ידו
הרוסיות שבפולק~הרוסית ובגבול רוסיה-גליציה.
מלכתחילה .רצונו היה שלא לסכעאת שלמות" מהל-
בולמת"
לעומת* ואת צריכה היתה הנית"
לאורך הנהר
כם של המבצעים שתוכנע" ,בדיוק באותה רוח עצמה
דחה ראש המטה-הכללי
צ)שבמערב פולין הרוסית( ,והרי הקרפטים
ה ר ו ס י את הצעתו של
שלפניהם ,להקת  -יהד עם תמרון-הלפיתה
הצאר לבטל זמנית את ההחלטה על ביצוע הגיוס-
ה
כזאת~.
הגדול-אז"ל ממזרח-פרוסיה  -מעין קלחת"" ענקיהן
הכללי של הצבא -,10הנמקתו היתה :תכנית
* אין.אפשרות.לבלסה
אשר בתוכה נ -בדומה*למה שאיכנן לחזית המערב -
המעוברת-מראש לכל פרטיה
לכוחותםיסרפתמ~א4ןש4רה יהמתקדי
צפויה דותה
באמצע מהלך הגשמתה .גם ב צ ר פ ת חרדו
מים למערכת-קנה" משלהם .אותה תכנית הורדה.,
לתכנית-האופרטיבית ,נפי שנקבעה מראש .הגם
כעבור זמן ,מן הפרק כנראה -*,בשל גילוי ענין
שכבר נסתמנה-והלכה הלפיתה הגרמנית ,המשיכו
בביצועו של אותו מבקע קדימה ,ממש אל תוך ימיי
הריגול הגדול ,הידוע מאז לשיבור ,לפי שם האישיות
לד4ךקלבולוק"
קצין) אוסטרי.
המרכזית שבה .כ"ענין
חב הלפיתה" הגרמני ,אשר נקבע בשעתו בהתאם"
ששימש כראש-המטוב קודפהמיהצבא שתבה בבו-
שג
לתכנית" ; וזאת על אף העובדה ,שאותה שעה כבר
בפראג  -רכמש4אוהו לסוכנים רו-
!1
המיה
ניתן היה להבחין באיום רציני על אגפו של מבקע
ומפקדתו
סיים את תכניות הההפרסות האוסטריות לקיאת
זה ,והיה בנסיון המבקע כדי ל ה ק ל על הגשמת
התכניות האופרטיביות הגרמניות .אלא שתכניק*-
מלחמה אפשרית(  ,וכן בשל גישתם של שני .הצדדים
גרמתה) ואוסטריה( ,רש 4טרם נתחור להם למדי
לעולם תכנית היא !,והיו מפקדים וקציני-מטה אשר
טיבן של הבעיות הכרוכות-בהכלה בניהול מלחמת"-
לגביהם היתה ה"תכנית" בגדר פולחן .במקרים כאלה
כיצד באה"שגרה
קואליציה".
מבצעים
אשר התנהלו למעשה
באותט
ניתן היה לראות
מקצועית תחת
בחזית המזרח קשה להבחין סימנים של תכנון אחיד
אמיתם
לאחר שהבחינו רבים
כוחו היוצר של מצביא
רעיונות אופרטיביים מכתים ברורים .לגבי הפי-
שבתכניתי
בתפיסה האופרטיבית הפשוטה להפליא,
ושל
קוד הגרמני היה מרכו-הכרבד מתח בבעיית אבטחתה
שליפן ,נטו לסבור כי לכל תכנית נודעת אותה
של פרוסיה-המזרחית ,12ואילו הבעיה שהעסיקה את
-4
פתח-האפשרות
 )12הבל" הגרמנישממורה לנהר ויסלח ,אשרהתבלט
 )10הצעהשבאה אזמטעמישמירה על
למניעתהמלחמה ,אשר עדיין נראה אז לבעלההצעה- .
עמה אל בץ פולין הרוסית שמח-ם לוומחחחר
יי ם א החשים שממיה ץ ,תפשתו  --הע ובלטת --
המע 7
ה מ ע ר'.
 ))1השמאלי - .המער/

*

י79וס!..י1י

ען

-

מפה מס'
יפ3
שעלתה
הגרמני-האוסטרי
י פ גי
פרוץ
ביצוע(',
המלחמה לא) הגיעה לכלל
קו-החומה"" שבמפה ,המסמן עמדות"-
ההגנה" ,מציין את המערך ההגנתי-
העוצר בלבי ,אשר כגפו .השמאלית
נתבסטה על ויסלח התחתיה ,והןמנות -
על הרי הקראטים ,תוך-כרי הפקרת שט-
חי גליציה
האוסטרית שמצפון להם.
שלושת קטעי-המערך
ה"הוסייס"
קם*
ה ש ע ר ת המטות הגרמני לחאוטטר~.
כתכנית כולה כולס הנסיון ליהור מצבים
הדומים לאלה שב"תכנית שלימן" קן-
קורית.
:3

תכנית-התזוח"",
יגטרטסאה1-וימד''3

הפיקוד
האוסטרי-הותירי היתך זו של דפנסיבה
לית ,אשר'
יסודותיאופנסיביימ
מטולבים
ל6
 .בה**.
מבצעימינגדיים,
לשם הדיפתם של כוהות רוסיים
*
'
חזקים העולש על גליציה.

כל-

לצורך' ביצוע
תנועות
ש סף
פרוסיהשניה
ה-
מגליציה
האחת ממזרח
היו
הכר
מעצמות-המרכז
חות המצויים
לרשותם
חלשים
ש4
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ב,1914-
היוך
איפוא,
מדי .מן הנמנע
כי תפיסה רחבת
הנ"ל
על-אף
יקף" מעין זו
תוכל להצליח ו וזאת
מערכת ט נ ן ב ר ג ,בה עלה בידי הכוחות הגרמניים
הממבלים-יחסית,
אשר רוכזשלבסוף ,בשלהי אבגוסט,
הארמיה-השניה
במזרח פרוטיה,
להביס כליל את
הרומית
בפיקודו
ע"י
של
סמסונוב,
מבצע מתושב
האגמים-המאזוריים
י ועל אף העובדה ,שכ-
באזור
עבור זמן קצר; בספטמבר ,נהדפה ע"י הינדנבורג -
שפיקד על כוחות גרמניים
אלה ים) לודנדורף בראש
הארמיהי.
מסהו(
בחזרה אל מעבר לגבול ,גם
הרוסית
הראשונה
של רננקאמפף .שכן עם כל היות
והמבצעים
מערכת
טננברג,
שבמסגרתם
נערכה ,אחת
אופנסיביות

מרוגמות המופת

המעטות

למחרכת

ך-

הכחדה אמיתיהה

מודיות~נ.

לא נודעו לה
תוצאותי א ס ט ר ט ג י ו ת
.
ן
כי
ניתן להעיר ,בדרך כלל,
המבצעים בחזית המזרח
לאי-התחשבות.
היה בהם גם משום גילוי
בחוקים
קוים-פנימיים".
האמיתיים של ופעולות .,לפי
פעולות
מסוג זה מחייבות
בהחלט אף השגו! הה כ ר ע ה,
מבחינת
ולו גם מתכלת
הזמה כלפי יריב א ח ד -
תוך כדי בלימת האתר ,או האחריש אולם היתרון שב-
נקו פנימי"
אובד ומופסד שעה שהצד הפועל לפי קוים
במבצעים-אופנסיביים
פנימיים פותח
ב ע תךד ב ע ר
י
היריבים
נ ה א ה ת נגד ש נ
גם יחד ,כתוצאה
משהמצב האמור קשה היה לראות במבצעי מעצמות-
המרכז שבזירת המזרח אפילו משום
עול" לטובת חויתן
במערב .מנקודת מבט כוללת זו
היו מבצעים אלה חסרי
תכלית למדי ,והיה בהם משום
מעצמות-המרכז
החלשה מכרעת של מאמץ
ברגעים
מבצעי" פריקת

הקריטיים

של

המלחמה ז

שכן

במהלכם

נפל

חלל

 )13פרס ,כמובן ,לתוצאה האסטרטגית ה"ש ל י ל י ת"
 אך החיוניתלמסע-התקדמות מאוד  -של ס י כ ו ל הנסיון הרוסי הגדול
כלפי
כולל
מערב.
ה מ ע ר/

הצבא-הפעיל האומי

בשדות-הקרב עיקר אנשיו של
טרי-הונגרי עימת -זחת ,הרי המבצעים הרוסיים נגד
פרוסיה-המזרחית וגליציה היו דוקא בגדר מבצעי"
פריקת עול" מפורשים לגגי חזית-המערב של בעלות
הברית .מבצעים רוסיים אלה בצעו כל העתקה של
חזית-
גייסות מעצמות-המרכן מחזית-המזרת אל
המערב.
**
1,
ניתן לומד כי גם במזרח  -כמעט*בדומה לחזית.:
המערב ,נתדלדל כבר בסתיופ 419הגורם האופרטיבי,
לאחר שצבאות הרוסים השתלטו על גליציה המזרחית
וההיכונה ,מעיב %פולין נתהוה מעין מצב תיקה
אמנם ,באביב  ,1915נדשדשה nelannהאופרטיבים -
הפעם ,בעיקר ,ך4מ מעצמותיהמרבז י ולאחר פריצה
.מלחמתיתנח*ה
גרמנית-אוסטרית בקרפטים החלה
בצמדים נראצימ רתויב.14
שנמשכה דשים* והתנהלה
* גם המבצעים שבבלקן ,בסתיו ,151915וכן אלה שהתר
נהלו נגד ר ו ם נ י וע בשתיו  ,1* 1916ונגד החזית
הבליטו ש %את השן
האיטלקית ,צ -* 1917-כקם
גורמים אופרשיביים .אכן ,היש-
פעתה המכרעת של
צבאות מעציות-המרכז  -אפשר לראה*
גים אלה של
גילויים-אההונים
כמעין
של אורה מלתקף
תם גם
אשל בבר הלפה שעתו  -אורח מלחמה ללא טנקים
היה עדיין א י ש ה ר ג -
וללא הסתייסטוסים .כאן
ל י ם אותו לוחם שההכרעה שידיו ,כשמסייעת בצדי
ארטילריה אשר נתרבתה מאוד לעומת המקובל
בשנים שלפני מלהמתיהעולם .אכה שניהם אלה גם
יחדו שהיו אגורמים הראשיים באורה-ניהול-מלחמותי
ומערכות אשר כבך החל מתיישה לא היה ביכולתם,
כשהם-
ה-חזיתות המתאבנותי
לבדם ,ל"המס' את
והולכוה .שכן בהם לבדם ,לנוכח העצמהיההגנתית
של חזית חפירות*ומקלעים יריבה ,לא היה משום
נקודה" ארכימדיה" להפעלה תכליתית של הגורם
יבי להבדיל')
מן הטקסייהמוגבל( ,אשר
ה אופ ר ט
הוא תנו נושא ההכרעות .שבן באותה נגאתה
-44
 )14כתוצאה ממנה פונו ,ע"י הכוחות הרוסיים לא רק
גליציה וצפוו בוקובינה אלא גם פוליןהרוסית כולה ,ליטא
וצפון.מער-
ולובה שלקורלנוע קצה המערגי של בילורוסיה
בה של ארז וולין.
ע"י הצבא האוס-
 )15הכונה לכיבושה של ס ר ב י ה
טרי-הונגרי ,בעוד שרידי הגרסות הסרב=ם נסוגים ,דרך
הרי אלבניה ,אל מקום-מנטהים-ונופש בקורסו האי.
בפיקודם של פון פלקנהיים ומקנון .תיאורי פרקים
)16
טקטיים ממסע זה מצויים ב"חיל-הרגלים ,תוקף" לרומל,
שהופיע בעברית בהוצאת מערמת"".
ספר

מסתערת כלפי חזיתות שנתאבנם כפי שנקטו אותה
 .וביחוד שע הצדדים בזירת-ובמערב ,ערשן ניתן היה,
ודאי לא בגור*
אולין להבהע בגורמים טקטיים  -אך
היתה זו אס"-
*  D~aאופרסיבחס .כאמרתו של פ ואח
טרסגיתישורים" ,אשר שני הצדדים נקטוה לסירוגין*
שש

*
.
*
נוס*
בראשית קיץ 1918ניסה הפיקוד הגרמני פעם
רבתים בחופש האופ-
פת לזבוח ,באמצעות מערכת"
של תבנית-
רטיבי ולהביא לכלל סיום את הגשמתה
שליפן .על-אף העובדה שכבר עברו אז כמעט ארבע
שנות טלחמה ,שהיו רצופות קרבות קשים  -הגם
היסוד האופרטיבי  -נמצאו הצדדימי
שלא בלט להן
 :יישומים ,בתחילת  ,1918עדיין עומדים כמעט באוהם
השטחים ממש אשר אליהם הגיעו במהלך מבצלל
שנת  .1914מצב זה הביא את הפיקוד הגרמני לידי
קבלת ההנחה ,כי לכשיעלה בידו להבקיע הבקעה
אשרי
בחזית האשב ,ניחןיהיהשאזי להמשיך"" בגוסה
טיבי מפורש מאוהו מקום בו גזרב 19144ה"נס על
התכנית האסי
הטוגה" את ההפסקה בתהליך הגשמת
גיגית-האופרטיבית רחבת המעוף 1י %עדין אפשר
להביא בכל-זאת אותה תכניתי
ה-,
לסאו של דבה
תידו162ש -לידי הגשמה שלמה.
ז?ביזיות גרטניותו שותן  1*300כלשיריה
 .נ39
ארטילריים קלים וכביים ,הסתערו נגד  168דיביזיות
כליי
של בעללו-הבריה ,אשר  ffhהאעלן אז15,700
יריה ארטילריים .ההבקעה הצליחה ב( 21-במרס
 .)1%6אך הבקעה זו  -נהלנה כי לא היתה ע מ ו ק ה
למדי .ואילו אותה גלילה"" קשו קיפולי(" של החזית
היריבה ,אשר .לה קיש :ממקקם ההבקעה ,כנקודת
מוצא ,ואילך  -ובוהתה שמעש ל ה ,לעבר דרום
מזרה  -ל א באה .בין הגורמים העיקריים לכך יש
מוכנות להפ-
לראות את המחסור בעוצבות עתודה,
עלה ,לתפקיד של התערבות ניידת במתלך המערכה.
הפיקור הגרמני ,עליאף* כל תכונות הדיוק והדקדוק
אשר ציינוהו בדרך כלל ,לא מיצה ,צכליזאת ,עף
תומם את חוקיה של מערכת" ציוד וחומר" .המטרה
הציב לעצמו  -לא היה ניתן להשיגה ע"י
אשר
הפעלתה בלבד ,של כמויות ציוד עצומות .רק תוך
כדי שילוביהפע~ה של יסודות סטטיים ואופלסיביים,
וצוצבות(פועלות נפי
במסגרת של צירוף ציור מזה
ולהשיג
כמבוקשו
דות מזה ,יתכן כי ניתן היה לפעול
להכיר
של אותו פיקוד .אכן ,לא קל היה
בעובדה זו.
במשך חדשי אפריל-יוני באו ,במקומות שתים של

-

ש.1-
י--
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ן1.
הגרמנית-אוסטרית
בעזית רוסיה במסע 1915
מ פ ה מ ס'  :4שלבי ההתקדמות
להחמצאית ברורה יותר במפה זו ,יש להשוותה עם מפה מס'  3באשר לערוץ ה נ ה ר  1י ס ל ה בתחומי
פולין הרוסית ,מ א י ב נ ג  1ר  1ד אל  1ר ש ה ומשם אל הגבול הגרמני ליד ה  1ר ן ,וכן לזה של הנהר
ועד אל צפונית מ  1ר ש ה .להבנת ההתפתחות במסע  ,1914יש
ב  1ג ,החל מ ב ר ס ט ל י ט  1ב ס ק
לזכור לי אזור האגמים  -ה מ א ז  1ר י י ם שבפרוסיה המזרחית ,בו נתחוללה מערכת  -ט נ נ ב ר ג ,הנו
ומזרח-דרום-מזרחה פ א ל ב י נ נ
דרום-דרום-מזרחה מ ק נ י ג ס ב ר ג

גזרות המערב והמרכז שבזירת צרפת ,עוד כמה נס-
יונות גרמניים להבקעת החזית היריבה ,ב 17-ביולי
חדלו הגרמנים מנסיונם האחרון לזכות-מחדש בחופש
האופרטיבי י ויום אחר מאוחר יותר ,ב 18-ביולי,
פרקו מתוך היער וילח-קוטטרח וצבות~ צרפתיות
ניידות ,בלוית  350טנקים ,והבקיעו אל תוך הזית-
ההתקפה הגרמנית .ב 8-באבגוסט באה הבקעת הי
חוית הגרמנית ע"י הארמיה-הרביעיתי הבריטיתנ7
בגזרה מערבית יותר ,משני צדיה של הדרך טמיחז-
סחן-קחנטחה לפני הגייסות התוקפים נעו  600טנקים
,
קלים וכבדים.
*
כי
ידועה,
איפוא,
מבחינה
ניתן,
תוספת וו
לומר,
על מערך-
כ1000-
טנקיכף
של
כמובן ,נ ו ס ף
הכוחות הקיים  -היא שהביאה את החזיתות לירי
תבונה מחודשת .רקן טנקים רבים אלה הם אשר גילו
את היכולת להפיח.חיים מחודשים בגורם האופרטיבי*
וע"י כך למכריי הכרעה-צבאית בתוצאת המלחמה.
ריאז~ נפתח השער אל תור חדש בתולדות ניהול
החילנת הניידים  -ובראש-
המלחמה ,תור בו
להילות *
וראשונה חיל-השריון ואיל-האויר  -הפכו
נושאי-ההכרעא .מנגנון קשר טוב ומטופח ,טנקים
רבים יותר ומשוכללים יותר מאשר ליריב ,מטוסים '
סרובים ומשובחים משל האויב  -אלה היו עתה
לתנאים מוקדמים להצלחך .מלחמת-ההגועה האופר-
סיבית בסגנורהחדש מציגה תביעות גבוהות במיוחד
* ,

בלפי'
הפיקוד .במלחמת התנועה קשורה ההנהגה
לאופרטיבית ,ע"י התכניות שנקבעו מראש רק יח-
סית בלבד .אכן ,לגבי מצביא אמיתי אין התכתות אלא
ציוני-כיוונים בלבד .אף כשיעמדו לרשותו כל אמ-
*
צעי-הקשר החדישיפ  -או דוקא תוך כדי הסתיי-
עית באלה  -יתערב הוא אישית בכל מקום ורגע
בהם נראית הסכנה שמא יאבד הצד שעליו הוא מפ-
קף את היזמה בהחום-האופרטיבי אילת למשל ,היה
מולטקה-לצעיר
מתגלה בספטמבר 1914כמצביא מסוג
כזה ,לו היה אץ אישית אל המקום הקריטי שבחזית,
כ 4אז מי יודע אם לא היה עולה בירג ,ע"י הכרעות
שלג וכן ליור-
מהירות ,לשנוע את פני המצב .אלא
שיו  --ולדומיו שבשני המחנות  -חסר היה ניצוץ"
המצביאים" י וכאמור ,גם מן העבר השני של ההזית,
לא .רבים היו המקרים בהם התעלתה ההנהגה הצב-
יאית*בהרבה מעל לרמה הטקטית...18
היו אפילו שאמרו  :איתה" וו מלחמה ללא מצביי
אים" .נכה ההש ,מכל מקום ,כי ברוב מהלכה של
אותה מלחמת-עולה ראשונה נשאר רדום"" הגורם
לכדי
האופרטיבי  ,והיה בכך
להעיד ,לכאורה ,על
צורות-מלחמה.
התנונותן של
אלא שההכרעות באו
לבסוךא כאשר הטתללות טקטית מסויימת ,והפעלתם
שאנשק רחילות() חדשים ,פתחו פתת להופעתו
ת של היסוד האופרטיבי .ס פ ה של מל-
ו
תמח Hvn-הראשונה היה בו כדי לרמוז כלשהו
לקראת טיב פ ת י ח ת וע של מלתמת-העולם השניה.

 )17וע"י הגייסות האוסטרליים .,בפיקודו הכללי של
גנרל" מד נ א ש ,שר" הצבא היהודי של צבאאוסטרליה".
אותו יום נודע אח"כ בכינוי :יומו" השחור של היבא
גרמני"%.

 )18ויל*סבורים כי אף Q1t~hהטקטיהמציאותי -
ושמא דושא בו?- eגתגלתהבמלהה"ע ה ,1-בשל תנאיה
המיוחדים לה ,חוסרהתמצאות שוע* מצדהפיקוד העליון
שלמוצבאות היריבים השונים...

תכנית ,כשלעצמה ,אינה אלא פיטתוייר פחותת ערך.
אין התכנית עשויה להוליך אל ההצלחה אלא שעה שהיא מצטרפת אל
גאונו של המצמיא האמיתי  -כי רק הוא שמטיח צח רוח*חיים.

