
ללמודישעוד)(מה
שליפןלמתוכנית

להשבתדופיללאמתנוןהייתההיאאונית;[אלאמצוינת,רקלא"שהיאנאמרשליפןתוכניתעל
ההיסטוריוניםנטו-הראשונההעולםמלחמתשלהראשוניםבשלבים-כישלונהאתהניצחון".

-הרמותבכלמאודלקויההייתהשהיאמלמדהתוכניתניתוחאולםבה.שהוכנסולשינוייםלייחס

המדיני.מההקשרתלישותההיהשבההעיקריהפכםהטקטית.לרמהTUIרבתיהאסטרטגיהמרמת

-בההטמוניםהמדינייםההיבטיםאתבחשבוןלקחהשלאטהורה","צבאיתתונניתהייתהזאת

השפלהארצותשלהנייטרליותהפרתובראשונהבראש

נוחהתהיהשמלחמהתאמיןאללעולםלעולם,לעולם,
להעריךיכולהזה,המוזרלמסעשמפליגמיכיאווקלה,
שיפגושהסופותואתהמשבריםאת

צ'רצ'ילנוווינסטון
ן]CommissionRovingמתוך:

מחישובהפורצתלמלחמהאםביןבמתכוון;שלאלמלחמה
שתוכניותלחשוב,נהוגהמוזי.5למלחמהאםוביןמוטעה
לצבארקרלוונטיותדהיינווזמן",קרקעצמודות"הןזהמסוג

כמהעדיבחןהמאמרנתונים.ובשטחבזמןהמתכנן,
למציאותהקרב,בשדהשנבחנהשליפן,תוכניתהתאימה
תוכניותעלכלליותמסקנותהזאתמהדוגמאלהסיקוינסה

יסוד:נתונישניעלהתבססהשליפןתוכניתמגירה.
אחתובעונהבעתחזיתותבשתימלחמהשלהאפשרות
שעליהםבשטחיםיתנהלוהעתידשמלחמותוהידיעה
ומוכרים.ידועיםבשטחיםדהיינוהעבר,מלחמותהתנהלו

לאפייןהיועתידיםהאלההיסודנתונישני
צה"ל.שלהמגירהתוכניותאתגם

רקע
שנה-ב-1890לתפקידונכנסשליפן

חדשהתקופהשלתחילתהאתשסימנה
הווילהלמיניתהתקופהגרמניה:בתולדות

מולטקההדגולומפקדומורואתמחליףשהואתוך-
1891-1800(,מולטקהפוןגראףקרלהלמוט(הקשיש""

שלהאיחוד"מלחמותכ"מצביאבחייועודלאגדהשהפך
ניצחון-ב-1887דנמרקנגדהבולטים:ניצחונותיו(הרייך

עלהניצחוןלפרוסיה;הולשטייןשלזוויגלסיפוחשהביא
צרפתעלהניצחוןבבוהמיה;קניגרץבקרבב-1866אוסטריה

השלישי).נפוליאוןוהדחת1871ב-
ובמקביל(באירופההראשוןהיההקשיש""מולטקה
לנצלשהשכילבארה"ב),האזרחיםמלחמתשללמצביאים

ניצלהואכןכמוצבאיים.לצרכיםהטלגרףואתהרכבתאת
טעינהכללי,גיוס(הפרוסיוהנשקהארגוןעליונותאת

חבוא
וכהידועהכהתוכניתעודשאיןדומה

זוכמוהצבאיתההיסטוריהבתולדות
תוכניוומכלהתשובהזוהייתהשליפן.

הוכנההיאהראשונה.העולםלמלחמת
ב-1897,כברראשונהטיוטהבתור

הסופיתוגרסתהשנה,בכלעודכנה
1905בסוףהגרמנילמטכ"לנמסרה
כמהכעבורשכןצוואה,כעיןושימשה

אתגר","עוצבתרמ"ט

שנילתוארסטודנט
וביטחוןצבאבלימודי

העבריתבאוניברסיטה

הוחלףחודשים
שליפןהרמטכ"ל
מולטקהפוןהלמוט(הצעיר""במולטקה

נעהעליההביקורת1916-1848(.
הזדמנויותמשכןגאלמהתייחסות

הימורכאללהתייחסותועדשהוחמץ
הועתקההתוכניתירשפא.2ובלתיפרוע

ב-הגרמניהכלליהמטהעל-ידיועובדה

בתוררדלאה3שלבפיקודו1939
גםצרפתלתקיפתהמקוריתהתוכנית
השנייה.העולםבמלחמת

תוכניות(אופרטיביותתוכניות
אםבין-צבאבכלקיימותמגירה)"

במחלוקתשנויה
תוכניתהנקראת
שקדמוהמגירה,

ח,

1)524



ואתתירפסמה7העדיפותאתדועו(,6הרובהשלאחורית
ביסמרקפוןאוטוהקנצלרשלהיסודיותהמדיניותההכנות

עתיד)1887(לימיםיריביו.אתלהביסכדי)1898-1815(8
בשםשניהלהמלחמותאתלכנותעצמומולטקההיה

עלולהעתידיתשהתנגשותולהזהיר,הקבינט"מלחמות"
לנויששעכשיו"מפנישנה",30למלחמתלהפוך"בהחלט
עממיות".במלחמותעניין

משנתהראשונההעולםלמלחמתשקדמוהמלחמותכל

כהכנהגובשלאהאלהמהגושיםגוששוםכילציין,
המחלמל.14

התוכניתשלהיסודאבני
רוסיה,מולהמזרחית,בחזיתהגנהעלהתבססההתוננית

יתרתהגרמני.הצבאשלהכוחותמכללכ-15%באמצעות
נגדהמערבית,בחזיתלהתקפהלהתרכזהייתהאמורההצבא
(wing)כנףלהוותיועדובמערבהיחידותמןשמיניתצרפת.

מהכוחותשמיניותשבעה"סדן").(
ימנית,כנףיצרוזובחזיתשנותרו
33.5ובהןארמיותחמששכללה

דיוויזיותשמונהועודקורפוסים
לנוענועדזהאדירפלנקספרשים.
י5,לאמשמומימיןבדירוגמערבה,

לימבורגולמחוזבלגיהלתוךלפלוש
המזדקרתהרצועההיא-ההולנדי
האסטרטגיםבעגתשכונתהדרומה,

לסוביגרובמילה",16התוספתן"
צרפת,לכיווןדרומהענקיתכמקבת
ולאחרממערב,פריזאתללפות
מזרחהלהתקדםהעירכיתור
אתללכודכדיצפון-מזרחהולבסוף

אותוולכתושמעורפוצרפתצבא
שלועביצוריומול

-צרפת"נגדמלחמה"
שלהגדולההגותכתב

י50918מדצמברשליטן
גרמניהעםצרפתשלשהגבולניוון
כתוצאההן-מדימבוצרהיה

מטבעווהןאדםידיממעשי
דרךאיןכישליפןהבין-הטופוגרפי

באיגוףאלאצרפת,אתלתקוף
אתלרמוסשיחייבמהמצפון,

מדינותשלוששלהנייטרליות
ובלגיה.הולנדלוקסמבורג,השפלה:

גדולהכהבמשימהלהצליחכדי
עלשליפןשלתוכניתודיברה
הקזח,19ימניתכנףשלהקמתה

היואמוריםשמאחוריההגרמני,הצבאמרביתאתשתכלול

עזרוכוחותשונותמיליציותהאזרחי,המשמרהמונילצעוד
במהירות,לצעודהוטלהזוהכנףעלעתודה.קורפוסיעםחד;
בריסלבין(Harrowness)המדחקאתלעבורשתוכלכדי

אדמתעלמקומותבחמישההמאזאתלצלוחוגםלנמור
תיתפרצ.20תגבורתשתגיעלפניעודבלגיה,

לתחילתה-22ביוםכיקבעשליפןשלהזמניםלוח
בלגיה-צרפתגבולעלקורפוסיםכ-20יתפרסוהתנועה

לורןבאיזורשמאלית,בארצות-הבריתהאזרחיםממלחמתהחל-ואילך1856
במלחמתוכלה)1865-1861(

ובמלחמות)1904(רוסיה-יפן
בסימןעמדו-)1913-1912(הבלקן
ובסימןהאשעוצמתשלגידולה

ההמוניםגיוסשלהרחבתו
החובה.גיוסבאמצעותלמלחמה
שלהתפתחותםדבר,שללאמיתו
המלחמהצייושלהיבשהצבאות
מהירההייתהתקופהבאותה
שלאוהאוכלוסייהמשלאפילו

בנשקהשימושהיישעתה.9
פירותיה-ובארטילריהאוטומטי

אתעורר-החדשההתעשייהשל
ביןחדשאיזוןלמצואהצורך
התנועה,גורמילביןהאשעוצמת
למעשה,הקפסההו.10הקשר
עתהנוספההצבאותביןלמאבק

המשאביםכללביןההתמודדותגם
שלוהכלכלייםהאנושיים
ללאחימושמרוץתונידמה.11

אירופה.ארצותרובעלעברתקדים
ומודרניזציהמרשיםגידולעלנוסף

גרמניההחלההיבשהצבאשל
)1896(,גדולמלחמתיצילבנות
ואתדאגתהאתעוררהובכך

הזההציבריטניה.שלעוינותה
משאביםהיבשהמצבאמשך""
אדםכוח-יותרשחשובומהרבים
לכךשאחראיהואבציהגידולרב.

שמונהחסרוגרמניהשלצבא
אולםןפילש.12תוכניתשללביצועהנחוציםשהיוקורפוסים,

אתלהביעשליפןהרמטכ"להסכיםפרטיותבשיחותרק
יצה.13שלהרסנותועלדעתו

המעצמותהיוהמלחמה,פרוץלפנישניםשבעב-1907,
צבאית-בריתגושים:בשנימאוגדותבאירופההגדולות
גרמניה,חברותהיושבה-באופיההגנתיתאבלבעיקרה,

דיפלומטית-ובריתורומניה;איטליהאוסטרו-הונגריה,
ישבריטניה.ואתרוסיהאתצרפת,אתשכללה-ביסודה

ע



))1905שליפןתוכנית1:מספרמפה ,'י''.(1%,
%,,...

איןהינמרג('2לגבולולהעברתם

זאתעםיחדבתוכנית.זכרלו
כיהעריךששליפןבתוכנית,נרמז

אתיהפוךבמערבניצחון
נמנעת:לבלתיבמזרחהמלחמה

יסודעלנחוץ,היהאכןזמןכמה"
צרפתאתלהפוךהזו,התוכנית
שהמתקפהעדהגנה...לחסרת
בלתיתהיהרוסיהעלהגדולה
הייחדל?"28עודניתנת

חריגההיאשליפןתוכנית
ובמטהבכללמלחמהבתוכניות
מפורטת,היאבפרט.הפרוסי
מספריהםלפיקורפוסיםמציבה

למדי.קשוחזמניםלוחומכתיבה

היהלמשל,הקשיש","מולטקה

ליוםהיערכותתוכניתעורך

אותודבלב.29הראשוןהמלחמה
כיהאשליה,מפניהזהירמולטקה

במהירותמלחמהלסייםניתן
מיידולהתפנותאחתבחזית

שזהלכך,הוכחהכלאיןכאמורתרחאה.30לחזיתכךאחר
התוכניתנראיתזאתעםיחדלעשות.התכווןששליפןמה

למלחמהקלאוזביץ'שלהמבצעיהרעיוןשלישירכהמשך
המפגשנקודות"ידורב:32ברנרדמעירכךועלתפרצ.31נגד
מפורשותרבות,הןשליפןשלזהלביןקלאוזביץ'חזוןבין

הן:ואלהמקריות".להיותמכדיובולטות...
אחת.מחזיתיותרשלבמקרהכוחותחלוקת1.
ההפתעה.יתרון2.
עיקריים.כיסודותותנופהמהירות3.

האויב.שלארצוללבלהגיעחתירה4.

בלפיתה.האויבשלמוחלטתהבסה5.

ולאבטחתלביצוריםבגישתםרבדמיוןישכןכמו6.
אגפים.

שלנוספיםרעיונותלמצואניתןשליפןבתוכנית
ןנוגתהל,33ולאלתקוףיותרהחלשהצדעלכגון:קלאוזביץ',

לרכזישביואה,34שלבירתוללכידתעליונהחשיבותישנה
אויביםשלקואליציהאחת,במכההכרעההשגתלשםכוח
ועוד.דבוכה(35מרכז(מהםאחדהכרעתעל-ידילהכריעיש

שכאשרלהניח,אפשרקלאוזביץ'שלמובהקתלמידבתור
למהמתכווןהואהצרפתי,הצבאהשמדתעלמדברשליפן

להיותחייביםהלוחמיםהכוחות"המפורסם:מורושהתכוון
תנאיםהאויבעללכפותמוכרחיםאומרת,זאתמושמדים.

שאנופעםכללהילחם.להמשיךיוכללאשבהםכאלה,
מהבלבדזה-האויב'כוחותהשמדת'בביטוימשתמשים

וילא".36מתכווניםשאנו

לאשליפן-הצרפתיתהתקפת-הנגדשללסוגיהבנוגע

ק"מ0
*%ןםוב4

מכוצויפוער'ם

אחרילמלחמה,31ה-ביוםיוחיד.21ללאאותולחצותבמגמה

להיותהחזיתהייתהאמורהכברמוצלחים,קרבותשלשורה

הגבולביןהמרחקבאמצעבערךהצרפתי,השטחבתוךעמוק
מצפוןלפריזלחתורצריכיםהיוקורפוסיםו-15לפריז,הבלגי

האלהמהקורפוסיםשישהעלממערב.אותהוללפותלה
לסגורכדילפריזשמדרוםהאיזוראלבתנועהלהמשיךהוטל
לחלופין,או,הכנפייםשתיביןהצרפתיהצבאשאריתאת

הזההמהלךשלבסופוירצייוושה.22הגבולאלאותולדחוק
דמשומ.23להיותהצרפתיהצבאהיהאמור

השלמותוכחהלתוכניתהארות
למלחמהאלאתללוכ,24למלחמההייתהלאשליפןתוננית

בשנתלהלן).ראו(המלאמשמהשעולהכפיבלבד,צרפתנגד
המדיני-למשחקמחוץובריטניהרוסיההיו)1905(הגשתה

הבוריםממלחמתפצעיהאתליקקהעדייןבריטניהצבאי.
לאחרקשהפנימיתתסיסההייתהוברוסיה)1908-1899(,

המטכ"להיהשממילאכך)1905-1904(.25ליפןתבוסתה

הרכבותשרשתגםמהחזיתות,בשתימעיסוקפטורהגרמני
ערוךהיהוצבאהבהיקפה,מאודמצומצמתהייתהרוסיהשל

להשתנותעמדוהאלההתנאיםכלהארץ.בפניםעמוק
הצעיר""מולטקהפקדמדועמובןלאלכן1914.לקראת

ההיערכותתוכניתאתלגנוזהמלחמהפרוץלפניכשנה

כשבידהגרמניהנשארההמלחמהפרוץשעםכךבמזרח,
רבים,אצלשמוזכרהרעיוןהדיחיו...26אחתצבאיתתוכנית
פרקשהוא(שבועותשישהבתוךלנצחשליפןהתכווןכאילו
הגייסותלגיוס-ההערכותעל-פי-הרוסיםנזקקושלוהזמן
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אותהוכינהלהייחלהואלהפך,הזאת,מהאפשרותהוטרד
החיילבעליונותבאמונתוהיהכסלע"איתן"דסח".37שירות"

הפגיןמועטהדאגהחותפ.38בקרבהגרמנייםוהצבא

שליפןמשלוח.כוחלצרפתתשלחשבריטניהמהאפשרות

התערבותמפנילאבטחהכוחלהותיראיןמקרהשבשוםקבע
יהיהאם-יתגוננוהגרמנים,יעצרוכזהבמקרהשכןיתאזכ39

אתיכואחדים,קורפוסיםיפרישו-צורך
נגדהמערכהלהמשךויחזרוהאנגלים

כיטעןגםשליפןכן,עליתרםיתפרצה.40
אשרהבריטיםיופיעושבוהמקוםיהיה
להופעתםהמוכןמןתשובהלויש-יהיה
העיקריתדאגתוםוקמו.41מקוםבכל

הצרפתי,שהצבאהאפשרותהייתה
הגרמניםאתיעכברהנל,42מנהרהמתגונן
להיותבמקוםהמדינהשללדרומהויחמוק

בעקבותיהםללכתנצטרך]ואז["מושמד,

מדרומהפריזאתלהקיףמצבאנו,חלקעם
עלסגירהלהשליםכדיאחרחלקעם

אם"שליפן:קבעועודהזה".43המבצר

הזהבכיווןהלאהלמשוךלהםמתירים
תיחצנ".44למלחמה

הממושכותשמלחמותסברשליפן
כיצדינרדומה.45המשקאתהורסותשהןמשוםבתקופתו,

להשיג?חתרשהואהלכתמרחיקיההישגיםכלאיפואיושגו
שרקככלהחזקההימניתהכנףהקמתבאמצעותראשית,

דיה");חזקהלהיותיכולהאינהככללהימניתהכנף"(ניתן

תדמתמ.46מתקפהובאמצעותבתנופהבמהירות,שנית,

הגרמנים"(הגרמניםשללכידותםבאמצעותשלישית,

האחרון,האמצעיםידומצ"(.47מאוחדים...צועדים
האיגופיםהוארבה,שחשיבותו
ואבצ.48שלוהלפיתות

השמאלית,הכנףעלהוטלבמקביל

מהכוחשמיניתהכולבסךשמנתה
דיוויזיותו-3חי"רקורפוסי4-ברעמב,49
ולצאתהמבוצרתבמץלהיערך-פרשים
למשוךבמגמהננסיעללמתקפהמשם

ככלרביםצרפתייםכוחותולרתק
שפחותכמהבאמצעותהאפשר
םינמרג.50

יוצאיםאינםהצרפתיםאם
-שליפןתוכניתקבעה-למתקפת-נגד

האגףאלהשמאליתמהכנףלהעתיקיש
השנייםואתםיסופרוק,251שניתןככלמוקדםהימני

שלבטליונים6מהמיליציה,בחטיבותלחזקישהנותרים
הצרפתיםאםמיליציוניים.ארגוניםמספרועודציידים""

בדו-להסתבךאסור-שליפןגרס-למתקפת-נגדייצאו

הדבריובילהרי

םאפשריותבלתי

ג
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נהראתיחצוזאתבכלוהצרפתיםוהיהםיינשקע.52קרבות
השמאליתהכנףשלהדלהכוחעליתגברודהיינו,(הריין

יכולים...הגרמנים"אז:כיר"ש),-גרמניהלתוךויפלשו
מהר"חישעורףיפנושהצרפתיםובטוחיםסמוכיםלהיות

הצפוני.בגבולםמהמתרחשכתוצאה

המצבהערכת
(הגרמניהצבארמטכ"לשליפן,פוןאלפרדפלדמרשל

-1891

מתלמידיכאחדכאמור,עצמו,אתראההתוכנית,ואבי1906(

שליפןראההמלחמה"על"קלאוזביץשלבספרוקלאוזביץ.

מלחמהלניהולמעשיהדרכהספר

במהותהדנהמסהולא
המחלמה.53

-הקלאוזביציתההשקפהלמעשה,

שלההטכנוקרטיהפרשנותבהיבט
הגרמניהצבאבהשפעתחילחלה-

הקיסרותשלהפוליטיקהלתוךגם

הממסדלכלוכןהחדשההגרמנית
יפוריאה.54הצבאי

עלהתבססהשליפןתוכנית

-הרמותבכליסודהנחותכמה

הרמהועדרבתיהאסטרטגיהרמת
הטקטית:

רבתיהאסטרטגיהברמת

הנחות:שלושהתוכניתהניחה

בתוךנתונהשגרמניההראשונה,

ולכןלצרפת),רוסיהבין(סד
-חזיתותבשתילהילחםתיאלץ

השנייה,ומערבית;מזרחית

לתוכניתכפופהשהמדיניות

אתלהתאיםוצריכההצבאית

עצמה
השלישית,הילא;55

אתתקדיםצרפתנגדשהמלחמה

נגדהאיבהפעולותהתחלת
היסור.56

היסודהנחותסמךעל

האסטרטגיתהתוכניתנבנתהרבתיהאסטרטגיהשברמת

שלהמתועשיםלשטחיםקרבתהבשלתחילהצרפתלמיגור
שלההמילואיםכוחותאתיותרמהרלגייסיכולתהגרמניה,

רשתומפניהרוסייםהמרחביםמפניהחששמתוךוגם
לצורכירוסיהשלדיהמפותחתהבלחיהברזלמסילות

מלחמה
תינרדומ.57

מבוצרצרפתגבולשלפיוהאופרטיבי,מהשיקולכתוצאה8
דרךהבקעהשלחלופהנבחרההיטב,

היגלב.58

שליפן:תוכניתהתבססהשעליהנוספותהנחותוהיו

ובעונהבעתחזיתותבשתילתקוףיכולהאינהגרמניה

באחרת.להגןתצטרךאחת,בחזיתשתתקוףבעתולכןאחת,

לפנותגרמניהתוכלהראשונהבחזיתהכרעההשגתלאחררק

היינשה.59החזיתנגד

רקגרמניהצבאימצאבצרפתשייכבשובשטחים8
הברזלמסילות

תוסורה.60

באופןלפקדהגרמניהמטכ"ליכולהאופרטיביתברמה
לדרגלהזדקקבליאחתובעונהבעתהחזיתותשתיעלישיר

מפקדותנקבעולאדהיינומשולב),אסטרטגיפיקוד(ביניים
נפרדות.חזית

לפיתתוהיאאויבלהשמדתביותרהטובההשיטה

לדגםשליפןאצלהפךקנייקרבעורפו.עלמתקפהופתיחת

הקצהחיילי-הטקטיתברמה8
היואמוריםהימניתהכנףשלהימני

תוךקילומטריםמאלףיותרלצעוד
לחימה.כדי

קיווההלוגיסטיתהבחינהמן

עלבהתבסס(כנראה,שליפן,

בתוכניתהלקויהלוגיסטיהמענה

צבאואתלהזיןר"ש)-עצמה

לפחותיחלוף,שבההארץמטוב

באופן
יקלח.62

בתוכניתשינויים
בהיותול-1906,1914בין

הכניסגרמניה,צבאשלהרמטכ"ל
שינוייםהצעיר""פון-מולטקה

ביןשליפן.שלבתוכניתואחדים
הפלישהאתביטלהואהיתר

הכנףאתותיגברלהולנד
לידל-הרטשללדעתותילאמשה.63

כךכדיעדבתוכניתהשינוייםפגמו
הגורמיםאתבהםלראותשניתן

שלהכושללביצועההעיקריים
תינכותה.64

כיעבק65החדשהרמטכ"ל
ו"לפצוע"הולנדאתלתקוףבמקום

לכנףהמעברשטחאתלהרחיבכדיוזאת-נייטרליותהאת
שבבלגיהליאז'העיראתלכבושפשוטיש-הענקיתהימנית

הורההמבצראתהגרמני.הגבולשבקרבתשלההמבצרואת
המאחזיםיאוישובטרםפתע,בהתקפתלכבושמולטקה
המלחמה.הכרזתעםמיידדהיינובמגינים,סביבו

העולםמלחמתלפרוץעדמכן,שלאחרהשניםבמשך
הימנית,הכנףחשבוןעלהשמאליתהכנףהוגדלההראשונה,

מוכניםהיולאלודנדורף,הקרוב,ועוזרושמולטקהמפני
כמוגרמני.לשטחצרפתיתלפלישהאחריותעצמםעללקבל

יותרשמאוחרהמזרחית,החזיתאלנוספיםכוחותהועברוכן
קרב(ניכרתבהצלחהוהינדנבורגלודנדורףעליהפיקדו

טננברג).
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היישום
בניגוד-החלההמלחמה
בחזית-הגרמניותלתחזיות

פחותבתוךהמזרחית.
הצליחשבועותמשלושה

למתקפה,לצאתהרוסיהצבא
שלוהזמניםלוחכיאם

הפליטיםזרםבשלהשתבש
שלו.הלקויוהארגון

גנרלפעלהמערביתבחזית
מפקדפון-קלוק,אלכסנדר
ארמיית-ה-1הארמייה
-שליפןתוכניתלפיהמפתח
שנוצרה(הקשתלשיטוח
שלהעמוקההאיגוףמתנועת

לדלוקוהחלהימנית)הכנף
מולטקה,הבריטים.אחרי
הולכתהסתייגותשגילה
קידםשליפן,מתוכניתוגוברת
ב-3יונישה.66אתבברכה

מטוסגילה1914בספטמבר

))1914שליפןלתוכניתמולטקהשלהשינויים2:מספרמפה
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ילגנ
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1''זנ**********~2012עמריי

לנועמלהמשיךנמנעיםהגרמנייםשהטוריםצרפתיסיור
כךועל-ידידרום-מזרחלכיווןסוטיםזאתותחתפריז,לעבר

הבירהשלמכיוונהלהתקפת-נגדשלהםהאגףאתחושפים
שלהחדשההמתכונתהמפותעלהסתמנהכאשרהצרפתית.
הם"בפריז:במפקדהצעירקציןקראהגרמנית,ההתקדמות

קצרההייתההזאתמההערהםהלש".67האגףאתלנומציעים
הנס"(המארןעללתבוסההצרפתית,להתקפת-הנגדהדרך

האיגופיםולמרוץהמארן")על
עדהניציםאתשהובילידדהה,68

החפירותולמלחמתלים
הסטטית.

וניתוחביקורת

רבתיהאסטרטגיהרמת
ראייהמתוךנעשההתכנון
לקחתבליטהורה""צבאית
המדיניותמטרותיואתבחשבון

נעשהלאמעולםהרייך.של
עםהמלחמהמטרותשלתיאום

נדונוולאםינימזה,69האמצעים
שלהמדיניותההשלכות
נלקחאומנםהצבאית.התוכנית
שבריטניההסיכוןבחשבון
נגדלמלחמהלהצטרףעלולה
הנייטרליותהפרתבשלגרמניה

לחלוטיןהתעלמההתוכניתאךהלפשה,70ארצותשל

לרשותשעמדביותרהחשובהצבאיהמכשירשלממשמעותו
התעלמהכןכמויתוכלמה.71הצי-הבריטיתהקיסרות
לצדלמלחמהתצטרףשארצות-הבריתמהאפשרותהתוכנית
שליפןשתוכניתבעודאחרות:במיליםהברית.בעלות

התעלמההיאצרפת),(אחדיריבבמיגורהתרכזה
הולנד,(נוספיםאויביםארבעהעליהלקומםמהפוטנציאל
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הברמניתהמתקפה3:מספרמפה
לעופב)1914(

ן../
מקרבלהשליךתמוהניסיוןזההיהקניי).לפיתת(היסטוריתןנ~יי-י,-ך'',,,,,-

נתונישלמעוותתהתאמהתוךאופרטיביתמערכהעלטקטי
למציאותלחימה)ואמצעיכוחותקרקע,(ההיסטורייםהיסוד

המודרנית.
ברמותהתוכניתשלנוספתמרכזיתתורפהנקודת

כדיעדשלה,הרבהפירוטהייתהוהטקטיתהאופרטיבית
הייתהגמישהבלתיכךכלזמנים.לוחותשלנוקשהקביעה

שליותררבהלהתערבותמקוםבההיהלאכיעדהתוכנית,
לדרךיצאהשהיאמהרגעאחרות,במיליםהעליון.הפיקוד

אוטומטי".טייס"מעיןלמעשההייתההיא

הלוגיסטיהתחום

ביןביותרהנרחביםהפעריםהיוהלוגיסטישבתחוםנראה
הלוגיסטישהצדנדמההצדמןלמתבונןהמצוי.לביןהרצוי

לדוגמאהתואנ.74למחשבהזכהלאהגדולה"התוכנית"של
מיליוןכרבעלבדהמנתהפון-קלוקשלהראשונההארמייה-

אתלהשתיתומשא.רכיבהבהמותאלפיועשרותחיילים
שמחייברקלאהארץעלותחמושת)מזוןמספוא,(אספקתם
העמידאלאנעשה),שלאדבר(השנהבעונותרבההתחשבות

מענהניתןלאגםתלוגנרת.75כרעיעלכולההתוכניתאת
עלדיברהשהתוכניתאף-על-פיהקשר,לנושאהולם

הקשרשאמצעיאףהכוחות.שלמאודמהירההתקדמות
בחיתוליו,עדייןהיההאלחוט-אמיניםבלתיהיוהקיימים
הוקמולא-מפוקפקהיהארוכיםלטווחיםהטלפוניוהקשר

ליחידותהמטכ"לביןנתקנוצרמכךכתוצאהחזית.מפקדות
וביניהן."הכפופות

פיכום
הייתהלאזואךמצוינים,ציבוריחסיהיושליפןלתוכנית
לאורהמדיניהדרגעל-ידישהוגדרהמקיפה,מלחמהתוכנית

הכלכלייםההיבטיםכלאתבחשבוןושלקחהמטרותיו,
והצבאיים.

ולקויהחסרההמידה,עליתרנועזתתוכניתאלאהייתהלאזו
האסטרטגיתהרמההאסטרטגיה-רבתי,רמתהרמות:בכל

לקויההייתההיאבמיוחדוהטקטית.האופרטיביתוהרמה
הגומליןשיחסיבתוכניתניכרמכך,חמורהלוגיסטי.בהיבט

למתכנן.ברוריםהיולאהשונותהרמותבין
ארכיוןאותהשהגדירכפימלהיות,רחוקההייתההתוכנית

ללאמתכוןהייתההיאגאונית;אלאמצוינת,רקלא"הרייך
להפיקראויכךבשלשדווקאאלאןוחצינה".77להשגתדופי

מכללמנועיוכלואשרלקחים,שלגדושהמנהמהתוכנית
מרביתלדעתי,לעיל.שנמנוהשגיאותעללחזורמתכנן

בימינו.גםתקפיםהלקחים

הערות
עמ'1994,לביא,הוצאתתל-אביב,מופת,קרבותבן-אריה,נתריאל1.
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מערכות,תל-אביב,המודרנית,הצבאיתהמחשבהמקורותגת,עזר2.
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זלין.י"...-
שצייץ

מקרא
ייהבריתבעלות

-גרמנים
----גבול
-נהר
י,..י,""""""בלגים
34מבצר
0עיר

60300 111ק"0

וארצות-הברית).בריטניהבלגיה,
שהדרגמבליזאתכל

ויאשר.יביןיידע,המדיני

האסטרטגיתהרטה

מסתמכתאךבנועזותה,מדהימהאכןהיאשליפןתוננית
שמתכנןכפיבדיוקינהגשהאויבכךעלמאודרבהבמידה

אתראהששליפןאףכן,עליתרינהג.שהואחשבהתוכנית
התעלמהתוכניתוהריקלאוזביץ,שלכתלמידועצמו

תואדו-יא"ו".72חיכוך""כגוןמרכזייםקלאוזביצייםממושגים

והטקטיתהאוסרטיביתהרמה

ביכולתםתלויהשליפןתוכניתהייתהאופרטיביתמבחינה

ההתנגדותעלבמהירותלהתגברהימניהאגףכוחותשל
הודגש,שכברכפיאולם,גבוה.התקדמותקצבעלולשמור

כמעטמשימההוטלההימניתהכנףשלהימניהאגףחייליעל
-קילומטרמאלףיותרבמהירותלצעודאפשרית:בלתי

תוךלעיתים
המיחל.73

דוגמאלחקותהתעקשותההייתהשבתוכניתנוספתמכשלה



152עמ'שם,278.42עמ'2000,
153עמ'שם,43.לטנקים.עביראינוזהשחבלחשבוהצרפתים3.
החפירותלמלחמתהמתייחסתנבואהכמעטישכאן(157עמ'שם,44.שהוא,סוגמכלתוכנית"היאמגירה"תוכניתשלהצבאיתההגדרה4.
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