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תקופת-מלהמהנפתחהאתןה-1,מלחמת-עולםשל

5-סיומהאתלראותעדייןאי-אפשרכיוסאשר

בשלביהתוצאות.מלחינתולאהמועד,מבחינתלא

עדיירנראוזוראשונהמלחמת-עולםשלהפתיחה

מימיהמלחמהנינעלאורחשלהאופיינייםקויו

שלבמושגיתעדייןחשבוהאסטרטגיםהי"ט.המאה
ותכננוחישוביםחישבוהםהוכרעמ""1.

תכגיו]*יף

של.הש*ועכוחות-הקרבאתלהכותהיתהותכליתם

במערכאף~כרעתהנפוליאונית,האסטרטגיהכללילפי

סיום,לכללהמלחמהחא4ללביאכךוע"יגדולה,

ניצחוי41"אלהשלםתבש2נשאו1.רואבכלבלטדבר"

אשראלהההלאפשריתמלחמהלקראךהתכונהעל

מלח-שלהראשונהבמחציתההצבאותבראשעמדו

דלינסקי,יז'ופרהצרפתי3הגנרליסימס*מת-העולם.

המטה-ראש7ומולטקה.פילוסיהמטה-הכלליראט

מהסגי-לפיעדייןורכולם*פעשו-הגרמניהכללי

הבחינוטרםוכולסזעברוזמנייולהמרחב

מער-"אושערכה""בביטויהשימושכלהלן,כאן,1(
ביחודכמקובלהבחנה,לשםהמחברע"ימודגשכות"

מערכה-עיק-שלזהמושגביןאירופה,צבאותבלשונות
מנקודותאחתאתאוהמרכז,נקודתאתהמהוהרית,

,Schlacht))8%1%1110שלםמלחמהמסעשלהמרכז,
שפירושוCombat"t~tGefecht",שלהמושגלבין
במהלךנתגבשהאשרהבחנה-ומקורמבודדקרב

ר'.עמה-והי"ט.הי"חהמאות

שהיתהכפי(עליונההגרדשלבמובןלא-כאן2(
שלבמובןאםבילמשל)י,סורהבצבאלעתיםנהוגה

המער.--עליוהמצביא

ראש-המטהשלאהעבןהצעיר"מולטקה"--.כאןט
ופרוסיהי~1866(פלוסיה-אוסטריהטלהמותמימיהגדול
הק-מולטקה"קרובותלעתיםהמכונה)1870-71(,צרפת
ר/עמה-שיש".

המאה*בתמלחמת-ההמוניםשלהאמיתיתפסטרתה

:מובהקטכסולבושהותריותרהלובשתהעשרים,
היריב.שליקשמהכוחושבירת

של'בשיבהזועקרוניתתמורה*
רבאורחמלחמה

מדינות-"בצדיותרמוקדכןהוכרהמלחמהניהול

%לפי-השכילוברושמדינות-ההסכמה4.ההסכמה"

המלחמהלניהוללשוותתסיירהבולדוגמה
האסטר-שםהיתהלאבעצם,יותר.אזרחיא"שפי

בלבד.אסטרטגים-צבאייםשלמתופוליןבגדרטגיה
המדיניותאנשישלעניינטגםשםהיתההאסטרטגיה

לראותהםנהגוהאסטרטגיותתפיסותיהםאתאשר

מעצמות-לגביואילועולמיים.מרחביםשלבמסגרות

המל-הוסיפהגרמניה,שלבהנהגתהשלחמוהמרכז,

לאאכן,צבאיים.לאנשי-מקצועעניןלהיותחמה
הנסיבותבפגיכלילעצמןלאטוםביכולהןהיה

קורטובבלאעכשיוהיהאי-אפשרלהןגםשנשתנו.

מעצמות-שאצלאלאאזרחיים"."גורמיםשיתוףשל

היהלאבראש-וראשונה)גרמניה,-קרי(המרכז

זה,מעיןשיתוףשלבוטרוקבאלאהמדובר

ניהול-אלגישתןנשתנתהלאדברשלבעיקרוועלו

אנשי-שלבידוהםנתוןלהיותשהוסיףהמלחמה,

לשמשעשויבולטתכדוגמהם.ייאבצההמקצוע
מסו-בבית-מקדשי.סורפהמיניסטריתיהמלחמה

הוקמהנוסח-פרוסיהניהול-מלתמהשלזהרתי

ל"הסכמההכינוי-עמי0תי0")"(-ההסכמה""4(
ליסודהפכהאשרצרפת-בריטניה-רוסיה,המשולשת",

-1914-18מלחמת-העולםבמהלךהרחבה-יותרהברית
גרמניהץאוסטריה-איטליה,המשולשת",ה"בריתלעומת
פרישתעםאח"כ,באתחתהאשרהמלחמה,ערבמשנות
מעצ-"שלהמושגובולגריה,תורכיהוהצטרפותאיטליה

המרובעת".הברית"אולות-המרכז"



ר

אשרמלחמתיים,לחומרי-גלםמחלקה
לאותוו.אנרטוולטריהודי,לידינמסרניהולה

ה1יהמ"בבמרצוהיירושהיהמיניסטריון-מלחמה
שעהשניה,מהפכה""אףבאהובעקבותיהשימהל
סירתימיכמחלקהמיניסטריוןבאותושהוקמה

הפרופ'יההרייהעיוושלמנהלהוגס-חדת
בע-ע"ישיוטלהימיההסגר:לזכורזאתכיהצבר.

מעצמות-לצ2קטסטרופלילמצבגרםלותיהברית

בשלוזאת,אבק-השרפהלייצורהנוגעצכלהמרכז
'מלחתלייצרעלההחברבידיכמלחת-צ'ילי.המחסור
הודותבעצם,שאיפשר,והוא-תיטתניסצ'ילי
אירעמעצמות-המרכז.ע"יהמלהמההמשכתאתלכך,
מדינות-ההסכמהג"עמדוומצע8ןמזובאותוהדבר

ל-י-הנחוציםהחומריםבהשגתרצינייםקשייםיפני

אותםעלההתגברותבאהשםוגםיחומרי-נפץצור
הואהלואי,דוהידמ1למשלבאמצעותוקשיים

וייצמן.חייםהפרופ'8
הראשנהמלחמת-העולםשלשבראשיתההגם

בתהמלחמהשלההמוניאופיהדיונתבררטרם
לקראתהכוחותהתפרסותבשעתכברהר'יזשננה

המוניהצדדיםמשנילשדהשרגרומלחמת-בעולם
אתשעהאותהשכללו-מדינות-ההסכמהאדם.

סרביה,רוסיה,צרפת,הבריטית,הקיסרות-העולמית
1דיביזיותכב-240המלתמהאתלהחילו--מונטנגרו

גרמניה-אוסטריה-הונ--אז(מעצמות-המרכזואילו
דיביזיות.כב-170-גריה)

?

%*
ףריד?9יי

ן
י*ללוצץ-,/

,~1

ו 4י:1
עמדותםסוצ"-~

קוי="הלנדוהר"__

שלג שש
במקורה.שלופןתכנית:1מס'מפה

נועדהז)שמלומעובמצפון(ביובהאשרהגרמניים,כוחהת-השדהלהיערסותכונתו-שבמקראמוצא"ל"עמדותהסימון
אשרהריין,וגלהמזרחיתבגדהבעיקר,לקדהעמדותנונתו-לנדוהדק"הסימוןהגדוף.למסע-ההתקפהקו-מוצאלשמש
החזקהלצררךהרזרס)עוצבותשלמאלואףהקשישיםבגיליםהדש-ליח"-tffaמעין(כוהות-הלנדוהה""ע"ילהיתפסנועדו

בלבההגנתית



הצדובןאלה,עצומיםכוחותשלהתפרסותם
הראשוניסימבצעייהמלחמהשלאסטרטגי-אופרטיבי"

ביוםאשרתינכתע"ימכרעתהשפעהההשפעו

*:אמקובלבשמהבהיסטוריהמקוםלעצמהקנתהכבר
תכנית-שליפן"."

יש

נרב*1914שימשהאשרהיאשליפןשלתכניתו
היה.זהדברת.ינמרגהההנהגהשללרגליה

גר-ע"יעובדהתכניתאותההלואכימאליוומובן

אולםהשחמה.בימיגרמניהשלצרכיה.למעןמני,
דצהעלגםהרבההשפיעונוסח-שליפןרעיונות

ידיעות.ב-1904,כברשקיבל,לאחרשכנגד,
תכ-ותה*שלהכללייםקויהעלסוכנים,באמצעות

שמאודאינטנסיביבאופןעסקוובאנגליהבצרפתנית.
תפיסת-תכנית-שליפזע"ביסודשהונחהבתפיסה
בסופרשל-המביאותמרחיקות-לכת,ולפיתהעקיפה

השמחאוולכללהאויבשלגמורההקפהלכללדבר
חדשגלגולמעין*ניסתתבמערכת-הכחדהזהשל
צבאהושמדבהבשעתה,הנודעתמערכת-קנה""של

1לעיבנהשלוהשכי-הכנעניצבאוע"ירומא
לתכננן_לנקודת-מוצאשםהפכוהזאתהתסיסהאת

בעלתךכברכינמצא,עצמיםמשל'אופרטיבי-אסטרטגי

נתעהקמידייזמת-תכנון")"(היזמההיתהןונכתה
הצבאשבידילפקפקוקשהכמעטכיוםגרמניה.
עולה,היההמצוינת,ההכשתהב1914%,שלהגרמני
תכנית-"באמצעו*גישהל***2גצבאיתמבחינה
היתהרפלו*-מכנעתהצלחה-התחליתשליפן"
מצניאוע"יהמקורית,בדמותהמוגשמתהתכנית
פיסת-אלאאינהכשלעצמה,תכנית,שכןאמיתי.

בההמפיחהוא-המצביאפגפחותת-ערך.נייר
אלמלאלגרמניה.אזודהחקךוניהמצביאאכן,חיים.
כדיתוךצרפתאתמכריעההיאהיתהאזכיכך,

בגדרזהבמקרהשגםאלאהראשונה.ההסתערות
אתמביאההיתהזומעיןהתפתחותאםהואספק

ורוסיהאנגליהכילשערישסיומה.לידימלחמה"
לאיפוסהוהמצב-במלחמהממשיכותודאיהיו
-שהשבמלחמת-העולםמזהבהרבהשונהאזהיה

הד-שנצטיירכפימהיר,ונצחוןקצרהמלחמהה.י2

בגדרהעשריםבמאההיובשאיפותיהם,לגרמניםבר
כללברי-הפעלההפכוזובתקופהשכן1אוטופיה

עתההגיעואשרוחומרייםאנושייםכוחותאותם
וההתר-המשקיתההתפתחותעקבממדי-ענקלכלל

טסוכ-פחותולאן-נוספת.אוטופיההביולוגית.בות

הגרמ-ההנהגהדבקהבהאשר-הנ"למאחותהת2

המיליטיהצביוןבעלהרעיון,היה1914,בשנתנית

ניתןצבאיים-גרידאנצחונותבאמצעותכיריסטי,
פולי*בעיותשלופתרונןמדיניותהכרעותלהטיל

טיוח.

*
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אסטרטגית-אופרטיבית,כתכניתתכנית-שליפן","

ההשיהגיאופוליטינמצב-הדבריםמתוךבהכרחצמחה

הגנתיובצרוןצבאיתתכונהשלההדדיתפתחוה
המאהובראשיתה-י"סהמאהבסוףאירופהבמדינות*

וממזרח,ממקרבלמוקפתגרמניהאתהפכההיכ'
הוצבהשעה.אועףובכוחמבצר-נצורמעין
לאורךחגורות-מגןלפניהין

גבולה.
כלשל

חגורת-המב-אתה.הגובלותהמדונותמןאהה

הספרקואתחטמהתצ,רששלהמזרחיתצרים
הרריייורהאלועםבלגיהשבגבולגבעות-ונעךדנים*

יגליבמשולש-המבצריםשביצריה.שבפאתי
.

*הפלישותנתיבאתבלם-אנטו*יפן-לי*ז'-נ*מיור

והמיס-הממקסנהרותאזורפניעלהמוליךהעתיק,*

מערכתהתנוססהה,יסורמעברבמזרח,פרה.
הנשענתפצין,שלהמזרחיתשבמחריתהמבצרים,"

כיההינטירצשאילוושטחי-ביצות,נהרותעל
האי-בגבולהתקינההילטיאלמבצר-שט.מתה*

שאירופההריחזקים.ביצוריםההרריטלקי-האוסטרן
מוקף.מבצרלמעיןכאמור,חפכשכולההתיכונה
מסתמנתהחלהאשרמרובתיהחויתות,המלחמה

באורח-להאחזפון-שליפןאתשאילצההיאזה,במצב

היריביםרשתאתפנימיים".קוים"לפיפעולה"
במקרהרקלפרוזהיהניתןגרמניהאתהמקיפה

ע"ימהם,אחדאתכליללרוצףהיהניתןלו:אחד

חרזמבריחידה.אחתאיומה,קטלניתסהלו~ה
בשלמפוקפקת,כזאתמהלומהשלאפשרותהנראתה

ברעמהאלאאיפוא,נשאר,לא5.הגדוליםהמרחבים
עמדות-הוא,חזיתולפנישליפן,ראהכאןבלבד.

הצבאיהיסודכלללפירב.בצרוןבעלותניצבותיקוב
ע"יערכםאתכאלהמביצוריםלשלולישהעתיק

עקיפתבדברהרעיוןנוצרך3ם.תפיקע
נמצאועבריהםמשניבאגפיהם.הצרפתייםהביצורים

גרידאצבאיתמבחינהה.יגלבוהירציבש

בהיותההחשבון,מתוךשביצריהעד-מהרההוצאה

בן,ילתצלח,ולאעליה,להגןשקלהריםארץ
-בלגיהאיפואנשארהמהיר.מסע-מעברשללנסיון

ההזדמ-בלאהיריב'נציגותלפגיבתמידותהפתוחים5(
המער'.-הקיר".אלללחצו"נות



חי,פרצמסעגםלבצעהיהניתןפניהשעלזו
ההיימרכזיעלולאיוםהגרמניקרהרהייןלעקיפת

הרוהר.שבחבלמוש
תכניתך"ונתינותהקמהאלהשיקוליםמתוך
עצמו,פוןישליפןמהייקיבלה,ךב1905אשרשליפן",

בזכראשרתכניתזוהיתה,6האחרוןליטושהאת
הפך-שדוליםנצחונותבשלדוקאלאו-תה-היא
מורשת-מהשבתואשרמחברה,שסהיסטורילמושג

הצבאי,עולם-הרעיונותשלברומועומדתונראתהיש

תכניתיהשפיעהמקוםמכלקלאוזביץ.ויללזומעל

שתישללאופרטיביהצדעלמכרעתהשפעהזו
מלחמות-העולם.

הגבולוהלאורךה"שליפנית',תכנית-ההתפישות
35להקימןנועדהגרמניותשלהצרפתיים-הבלגיים

הכוחות-הרא-בעודדיביזיות-פרשים,ר8קורפוסים

ק,-דיסלדורף-במרחבמרוכזיםהאופרטיבייםשיים

גושיגייסותבלגיה,לתוך-מבקעםוכיוןשחכו,

המפה-על-צירהדלת,באותההיה,צריךזהעצום*

בתגועשלסוביתייבויל),מישןבמבצרי-והציר(
-פרדריקוסמימיגדודכבתירגולתממש-ענק

אל*צפונה-של-צרפת,בלגיהדרךקדימהולהבקיע

האריאתלאלץעליושלהמוטל1סטןאגןלתוך

הצשגבול-המזרחלאורךהפרוסותהצרפתיות,מיות
ילחצן7,היכה"ב"חזיתהמערכהאתלקבלפתי,
הגבולאלאועצמן,שלהןחגורת-המבצריםאל

השביצרי.

שש

לכינונירקלאמכריעערךנודעזותפיסהביסוד

הכו-הלוקתלטיבגםאלאשהוצעההתנועות

האופרטיבייםהכוהותשביןהמספריהיחסאתת.וח
לביןהגדול)מסע-העקיפהאתהמבצעים(המכריעים

שליפןקבעאלזסילותרינגיהשבחכל.כוחות-החיפוי
שליסף",תכנית"אותהואילוד:1.שלהחישוללפי

אשריאוה-במיםאח"כמהל-מולטקהאשר
יחס-כוחות-זההפחיתה-ביצועלידי.למשאיהגיעה

עצמתו-8הכנף-האופרטיבי1:3.עלוהעמידתו
אתהמהויםלכוחותבאשרעדייןמספקתאמנםהיתה

לאלרשותואזעמדואשר'העתודותאולםיותיזח
9DDשלותואיצמבמאוד.מצומצמותאלאהיו

.ג
ע"ייותרמאוחרשהוכנסוהשינויכםמןלהבדיל6(

ר'.עמה-להלן.יצוייןשעודכפי-יורשיו""
כלפישתהיהתחת-מערב.כלפיכשחזיתן1(

מזרח.
ירו".%עלסב"ואח"כהצפתי,היהשבתחילההימני,8(

כןהגדולה,תנועת-הלפיתהשהתקדמהככל*1914,
היהצריךאשרהמרחבויותרינתוונתרחבהתפשט

בהנתהוולעברים,והלכהנמתחההחזיאבו,לשלוט
נחתותשהיווהעתודותונקודות-תורפה,פערים*

ידוע-ידעאכן,הפיקוד.שללרשותועמדואללבדקן

2:7.היחסאתקבעעל-שום-מהשליפן

פיריםסתוםולמעןהחזית,אתהדק-מהדשלמען*
שפעלרהארמיותשתישלהמשותףפיקודןוסיעכנ"ל,
בטרם--הלפיחהכנףהוא-המירביהגרמניבצנף

שמאלהחזית-התקדמותוהפנייתשלביצועהלידיעת,
והולך,הנטתהצרפהייםהצבאותגושכלפוופנימה,
שהחלמהמאחר1הנרמהנהרעלהשמאלישאגפו

הפניתינתבצעההשעה,אתהמיריהבחמור,יג

אתוהשאירה-לפריסחרזמ-ןופצמזוחזית
שתתפצעתהה-הלפיתהלתחוםזוחמהבזרהש

נמ-וכרועותיה.אותהגםבהקיפהלה,מדרום-מערב

כיתינשקמחנה-גייסותאזהיותהאשרפריס,ביצא

שלהימניבאגפומונחהמעתההיתהושקיים,
הגנרלפריתשלמוילת-הצבאיהגיננםלכנף-הלפיתה

למהלומה-גך,עקבשנפתהבסיכוי,הבחיןגאלייני,
הלו-שלל"לפיתתוהסיכוי:כנף-הימיןנגדגפית%

ברעיונותהמצדדיםביןהיההואגםואשר
האפשררותאתד=ןהחשיבא%תיתיז

לגנרל-קולונלבדומה-ובלפיתה

השניההגרמניתהארמיהעלשפיקדביולוב,פון
הימיה_שבקצההאהממה-הראשונה,אתגםו"תיאמ"
בולו-הגרמניכ"יתהעלמנצחעיבןונמצא

הסכמתואתכבהובלבתצרמ4תקולחמי,רקואחו'נתן
ההיסטוריהדפיאלאח"כנכנסאשרזגלקבצצ

בנ
תלנמ,פק-שללי.הליעגמעינת-מנמהה

נתמשכןאשרמערשות-בשדות,למספרעתהנתפרקה
יכולת-המעשהאתוהציגושבועותגביעלשבועות

אשרתביעותלפניהאספקהמנגנוןושלהגייסותשל
ב6%בעצםאמנם,בחשבון.מעולםהובאולאכמותן

נקידת-אלולהטיללרכןאפשראתהיתהטמונהזה

גושי-המיליוניםמתוךיותרמרוביםכהזותההכרעה

במילל-נפרדיםקוי-מסעלפיו;נעיםהמזויינים
אתכאבדאינוהמבצעיםשלהאחראישהמכון

יודעיםמפקדי-המשנהואילוהכוללת,ראיית-המצב
המנחה.ורעיונההתכנית-הכוללתשהותאתלהעריך

המעשה.היהכךשלאאלא
מאותבתחזיתפניעלהפועלצבאיהמיליונים,

יהיה,שאפשרמכדיומסורבלגדולהיהקילומטרים,
בלאהאופרטיביהרעית-הכוללעללשמורזה,כמצב
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המרנה"עלסנה"4-שמאיהיסובמקדימההשפתח,הגרמנית,כנף-הימין:2'%מהפמ

ן:;ך1,:י%;14ן.?מ-4?"קמל1ע12"י,"ה":צש""~בגהיש:~
-שלהםלהתקפות-נגדמערבןמוצאגםשימשאשרבני-הבייתשלהמכסימליתהנסיגהתחיםהואבמקרא,מוזכר

ומשםומשםשליןאלצפורמערבהונמשךסן-דיזיהלידהמפהשלהדרומיבקצההנרעהזשהרוהגרמתכרעמל
מרנה.הנהרהוא-לטריזמדרוםלסדנהומשתפךלנייאלמערבה

שלשמודבר-הדוקיםוהחוקה-בשהדירוג-פיקוד
העליוןהפיקורביןםייניב-י41דבהקמתהכרחהיה

הלואלארמיות,
ראה-תוצובק-תו1קפשיםה-

אין-אנוזמננושלהקשראמקניאפילות.1יש

דרג-בינייםתעדרבמקרההחסראתלמלאכדיבהם

שבצבאהיתההתוצאהגבוה.פיקודשלזההכרחי

ישירותנתוןניהול*המבצעיםנשארב-1914,הגרמני,

עודהיהלאאכן,המטה-הכללי.ראששלבידיו
מהלךאתבמבשולהקיףעצמומולטקהשלביכולתו

ע"יוהתמצאותידיעהלשאובנאלץהואהמבצעים.

נמוכים-יחסיתקצינים,שבהייתהארמיותאלששיגר

לפיהודעותיהםאתלומודיעיםהיווהייובמעמדם'

ע"יזהאישייםותפיסותיהטיחסיהםהתחכמויותיהם,

מכוני-המבצעיםשלהכרעותיהםעלמשפיעיםהיוכך

מפקדי-אצלכילהוסיף,עודישבדעל.-האחראיים

חסרההמשנה
התכניותעםמספקתהדהותהיתה.

הכלליוהרעיוןהגשמתןדרךעםהאופרטיביות,

מתנגדיעלנימנוהארמיותמפקדירובשמאחריהן

החזיתהלמבקעהיונוסיםעדייןשליפן.שלתכניותיו

אפשראוזנלפיתה":האומרתלתפיסהמאשרירתר
ועיקרכללחדרולאאשרמושבעים,הן"אומרי"שהיו

שלזהצירוףעקברקשליפן.שלמחשבתולעולם
שייצאהמרנה',עלל"נסלו,נתאפשרומצביםגורמים

הגרמניתבנסיגההיההכלככלותאחריהעולם.לאור

לפיכיאומריםוישנחפז,מעשהמשוםהמרנהמן

אולי,היה,ולאבה.הכרחכללהיהלאהדבריםפני

ז'ופרמאשריותרזומנסיגההופתעאשראיש

בראש-וראשונה,כאן,זוכת2המאמרשבעלספקאין9(
בעקבוה?האשרזנ4ה',קולי-לויט'שלהבוריתלשליחרוזו

הרא-הגרמניותהארמיותשלנסיגתןעלההחלטהבאה

מרנה.מערכתבימיוהשניהשונה

-*

*

*
4



במפקדהנתקיימועצמהשעהאותהעצמם.וגאלייני
נסיגהעללהחליטהצורךעלדיוניםהצרפתית

היאתינמרגההנסיגהעלוהידיעה1נוספת
הדיונים.אותםאתשהסירה-מן-הפרק

שש

איןכיולקבועלהדגיש*צורךראהעצמושליפן
מיעלהחלש-יותרנוללנצחונונוסחהמשוםבתכניתו
בתכ*הבאמונהאולםמונים.במהבכוהועליושעדיף
היתה,והיאתקופה,"שלבאוירהמנסרתהיתהניות'
שלאופיה-ההמוניעצםתוצאתמסויימת,במידה

לאאמונהשלזהשגורםהגם-בת-זמניוהמלחמה
הןג-התכניותבלבד.תת-הכרתיתאלאאזפעל

ממשיחרד"תכניותמהברוכל*לעיקרישהפכו
מהלךחס-והלילה,יופרע,כיופחדהואתכניתולגורל

להגשמתמולפקהחרדכךתכנית.אותההגשמתה*על
בשנתבפעולותפתהשלפיהתכנית-מסע-המלחמה,

לשנותןהחליט~כוחלאיורהיהיכולולא1914,
ידועלשנקבעיחי-חלוקת-הכוחותאתלמצב,בהתאם

מהל-שלמות"לסכעאתשלאהיהרצונומלכתחילה.

עצמהרוחבאותהבדיוקשתוכנע",המבצעיםשלכם
שלהצעתואתיסורההמטה-הכלליראשדחה
הגיוס-ביצועעלההחלטהאתזמניתלבטלהצאר
כזאת~.תכניתהיתה:הנמקתו10,-הצבאשלהכללי

אין.אפשרות.לבלסה*פרטיהלכלהמעוברת-מראש

חרדותפרצבגםהגשמתה.מהלךבאמצע
הגםמראש.שנקבעהנפילתכנית-האופרטיבית,

המשיכוהגרמנית,הלפיתהנסתמנה-והלכהשכבר
ימייתוךאלממשקדימה,מבקעאותושלבביצועו

בהתאם"בשעתונקבעאשרהגרמני,הלפיתה"חב
כברשעהשאותההעובדה,אףעלוזאת;לתכנית"

מבקעשל1!אגפועלרציניבאיוםלהבחיןהיהניתן
הגשמתעללקהלכדיהמבקעבנסיוןוהיהזה,

שתכניק*-אלאהגרמניות.האופרטיביותהתכניות
אשרוקציני-מטהמפקדיםוהיוהיא,!תכניתלעולם
כאלהבמקריםפולחן.בגדרה"תכנית"היתהלגביהם

תחתמקצועיתבאה"שגרהכיצדלראותהיהניתן
רביםשהבחינולאחראמיתםמצביאשלהיוצרכוחו

שבתכניתילהפליא,הפשוטההאופרטיביתבתפיסה
אותהנודעתתכניתלכלכילסבורנטושליפן,

-4
פתח-האפשרותעלשמירהמטעמיאזשבאההצעה10(
-ההצעה.לבעלאזנראהעדייןאשרהמלחמה,למניעת

7עמה
המער/-השמאלי.1((

בכתרלזכותתכניתכלשלסופהוכיעצמה,תכונה*
אינהתכניתכלכיהאמת,נשכחה-מלבהצלחה.
מצטרפתשהיאשעהאלאההצלחהאללהוליךעשויה

אמיתי.מצביאשלגאונואל*
משהויטטםלימודיהלשוותנועדהתכנית-שליפן

התכ-אכן,הגייסות.המונישלהקימנידניגורם-ה

ולארפה-כוח,מבצעיםלדוראלאזכתהלאבית
כך,מלאה.הבשלתלהבשילהגשמתהדלה4לניתן
וקמלמתייבשהחל1941בספטמבר-אוקטוברככר

האופרטיבי.הגורםבחזית-המערב

ש4

-תכניתמצויההיתהחרזמהתיזחבגם

המקורית,במתכונתהזהתכניתלפיהמזרחי.תשנית"ש
להתיהאוסטרי-הונגריהצבאמןניכרהלקהיהצריך

במר-מצומצמים,גרמנייםכוחותעםבמשותףפרס,

מחךומשת--פרוסיה-המזרחיתפמשל
כמותגחהולהומעברב4קרחנ.הנהףאלקדמך

הארמיותמערךאתףגאבלתקוףאלהמשולבים*
רוסיה-גליציה.ובגבולשבפולק~הרוסיתהרוסיות

הנהרלאורךבולמת"הנית"היתהצריכהואתלעומת*
הקרפטיםוהריהרוסית),פוליןצ(שבמערב

תמרון-הלפיתהעםיהד-להקתשלפניהם,ה
ענקיהןקלחת""מעין-ממזרח-פרוסיההגדול-אז"ל

-המערבלחזיתשאיכנןבדומה*למהנ-בתוכהאשר
יהמתקדיםיסרפתמ~א4ןש4רהלכוחותדותהצפויה

הורדה,.תכניתאותהמשלהם.למערכת-קנה"מים
עניןגילויבשלכנראה,*-הפרקמןזמן,כעבור
האישיותשםלפילשיבור,מאזהידועהגדול,הריגול

אוסטרי.קצין(לד4ךקלבולוק"כ"עניןשבה.המרכזית
בבו-שתבהקודפהמיהצבאשגכראש-המטובששימש

רו-לסוכניםרכמש4אוהו-בפראגומפקדתוהמיה

לקיאתהאוסטריותהההפרסותתכניותאתסיים
הצדדיםשני.שלגישתםבשלוכן,אפשרית)מלחמה

למדילהםנתחורטרםרש4ואוסטריה),גרמתה(
מלחמת-"בניהולהכרוכות-בהכלההבעיותשלטיבן

למעשההתנהלואשרמבצעיםבאותטקואליציה".
אחידתכנוןשלסימניםלהבחיןקשההמזרחבחזית

הפי-לגביברורים.מכתיםאופרטיבייםרעיונותושל

אבטחתהבבעייתמתחמרכו-הכרבדהיההגרמניקוד
אתשהעסיקההבעיהואילו12,פרוסיה-המזרחיתשל

התבלטאשרויסלח,לנהרשממורההגרמניהבל"12(
לוומחחחרשמח-םהרוסיתפוליןבץאלעמה
--ובלטתהע--תפשתוץ,שממיההחשיםאםיי
ר'.עמה
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תכנית-התזוח","3:מס'מפה
שעלתהיפ3

יגטרטסאה-1וימד3''
הגרמני-האוסטרי

פרוץגיפי
ביצוע),'לכללהגיעהלא(המלחמה

עמדות-"המסמןשבמפה,קו-החומה""
ההגנתי-המערךאתמצייןההגנה",
השמאליתכגפו.אשרבלבי,העוצר

-והןמנותהתחתיה,ויסלחעלנתבסטה
שט-הפקרתתוך-כריהקראטים,הריעל
להם.שמצפוןהאוסטריתגליציהחי

קם*ה"הוסייס"קטעי-המערךשלושת
לחאוטטר~.הגרמניהמטותתרעשה

מצביםליהורהנסיוןכולסכולהכתכנית
קן-שלימן"שב"תכניתלאלההדומים
קורית.

כל-דפנסיבהשלזוהיתךהאוסטרי-הותיריהפיקוד
יסודותיאופנסיביימבהמטולביםאשר'לית,

ל6 .**. מבצעימינגדיים,
רוסייםכוהותשלהדיפתםלשם

'*גליציה.עלהעולשחזקים

ך-אופנסיביותתנועותסףשביצועלצורך'
הכרהיוה-מגליציהפרוסיהשניהממזרחהאחת
חלשיםמעצמות-המרכזש4לרשותםהמצוייםחות

44 רחבתתפיסהכיב-1914,איפוא,היוךהנמנעמןמדי.
על-אףוזאתולהצליחתוכלהנ"לזומעיןיקף"

הגרמנייםהכוחותבידיעלהבהג,רבןנטמערכת
הממבלים-יחסית,

אבגוסט,בשלהירוכזשלבסוף,אשר
הארמיה-השניהאתכליללהביספרוטיה,במזרח
מתושבמבצעע"יסמסונוב,שלבפיקודוהרומית
האגמים-המאזורייםבאזור

שכ-העובדה,אףועלי

-הינדנבורגע"ינהדפהבספטמבר,קצר;זמןעבור
בראשלודנדורףים(אלהגרמנייםכוחותעלשפיקד
הארמיהי.גםלגבול,מעבראלבחזרה-מסהו)

היותכלעםשכןרננקאמפף.שלהרוסיתהראשונה
אחתנערכה,שבמסגרתםוהמבצעיםטננברג,מערכת

אמיתיהההכחדהלמחרכתהמעטותהמופתמרוגמות

מודיות~נ.תויגטרטסאתוצאותילהנודעולא
ן

.
המזרחבחזיתהמבצעיםכיכלל,בדרךלהעיר,ניתן
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באוהםכמעטעומדיםעדיין1918,בתחילתיישומים,:
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כמבוקשוולהשיגלפעולהיהניתןכייתכןמזה,דות
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