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  מלחמת העולם הראשונה

  22.10.17 – 1שיעור 

  
  המלחמה שנועדה לשים קץ לכל המלחמות: מלחמת העולם הראשונה

  

במלחמת העולם הראשונה היו נפגעים רבים מגז, רבים נשארו עיוורים. זהו גז חרדל, הוא פוגע 

ברקמות הלחות ולכן הוא פוגע ראשית בעיניים, לאחר מכן בריאות ולכן אנשים סובלים מעיוורון 

) צייר את הציור המפורסם ובו ניתן John Singer Sargent)1856-1925ובעיות נשימה קשות. הצייר 

לראות טור של חיילים עיוורים. ישנה מחשבה על איך לתעד את המלחמה, על הזיכרון, בהקשר הזה 

  קולנוע, צילום ובנוסף בשילוב הציור. –מגייסים ציירים. יש שילוב של טכנולוגיות חדשות 

  

אנדרטאות ותיעוד של המלחמה. מיטב  –מגויסת "הועדה ליצירת הנצחה בריטית של המלחמה" 

מפריה הבריטית מגוייסים, נשלחים לקרב על מנת לצייר את המלחמה. סינר נמצא בחזית ציירי האי

המערבית. מה שחשוב הוא מה הציבור חושב על הציורים, מה הם מרגישים. רבים נוהרים למוזיאון 

לראות את התמונה והיא נבחרת לתמונת השנה בבריטניה. ישנו פער בין המציאות לציור אך יש לה 

ה למציאות. התמונה משקפת גם תמונה ביקורתית, לא רק ריאליסטית, העיוורים סמליות חזק

  מוליכים את העיוורים. 

  

היא היסטוריונית אשר כותבת בצורה מאוד נגישה ואחד הספרים המפורסמים שלה  ברבה טוכמן

). היא טוענת שאנו חושבים שהמנהיגים שלנו יוצאים למלחמה לאחר 1984הוא "מצעד העיוולת"(

לאחר מצור של  –שבה רבה ושיקלול כל ההשלכות אך זוהי טעות. היא מתחילה עם סיפור טרויה מח

שנים, לפתע הצבא היווני מחליט לעזוב ומשאיר סוס במרכז העיר, היתכן שלא היו אנשים שתהו  10

ושאלו "האם זהו מלכודת?". היא חוזרת על כך כמה וכמה פעמים עד מלחמת ויאטנם, האמריקאים 

מהי  –) 1962"(1914למלחמה למרות האזהרות. בנוסף, היא כתבה את הספר "אוגוסט  נכנסו

שרשרת הצעדים שהביא את מדינות אירופה להתנגש ולהילחם? היא טוענת שהם הלכו כמו עיוורים 

  אל תוך המלחמה. 

  

". הוא מתאר חיילים אשר The Sleepwalkers, "כריסטופר קלארקיצא ספר על ידי  2013בשנת 

לחו לקרב כמו עיוורים, כמו סהרוריים. בספר הוא מדבר על כך שכל אחת מהמעצמות ידעה נש

"מה הניע אנשים להתגייס  –שהמלחמה תוביל לאסון כבד, להפסדים והרוגים רבים. נשאלת השאלה 

  ולהלחם?", "מה הניע אותם לאחר שהם ידעו לאן הם מתגייסים?".

  

זוהי כותרת צינית, ביקורתית. בתקופת "קץ  –"המלחמה שנועדה לשים קץ לכל המלחמות" 

, בתקופת 20-, לא יודע מה לעשות במאה ה19-המאה" ישנו תיאור של עולם מקבוע, תקוע במאה ה

מה תביא הטכנולוגיה? מה תביא המהפכה התעשייתית  –"קץ המאה", תקופת ה"חרדות והציפיות" 

תנו אחורה, אולי איבדנו משהו. זהו עולם השנייה? ומנגד פחדים, אולי כל ההתקדמות הזאת תיקח או

  שמשלב בתוכו כרכרות, סוסים וגם טכנולוגיות חדשות.

  

הוא כתב את "מלחמת העולמות" שבו  1898) כותב ספרים דמיוניים. בשנת 1866-1946(ה.ג'.וולס

הוא מתאר איך בריטניה שלבה ופתאום יש פלישה של חייזרים שבאים לעשות קולוניזציה בכדור 

, אך בני כדור הארץ מיואשים אל מול החייזרים, הוא מדבר על חרדה של מלחמה, מבקר את הארץ

הוא כותב  1908הקולוניאליזם, את הג'נוסייד, את רצח העמים, את הטכנולוגיות החדשות. בשנת 

ספר שנקרא "המלחמה באוויר", כעת כל המלחמה מתנהלת באוויר. זה חלק מתופעה הרבה יותר 

  רחבה.

  

  

2

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



ובדק איזה ספרים יוצאים ברחבי אירופה ולפחות  1914עד  1870-היה חוקר שלקח מ .קלארקאי.אף

ספרים שיוצאים מדמיינים את המלחמה הבאה, כיצד היא תהיה. חלקם דמיוניים וחלקם מאוד  400

בבריטניה מפסיקים לחשוש מהצרפתים ומתחילים לחשוש  1914-ריאליים. ככל שמתקרבים ל

ם אך בכל זאת הולכים אליה, הציבור מודע לאופציה למלחמה, הציבור חרד מהגרמנים. הם חוששי

הוא מפרסם סדרה של מאמרים שהוא  1914לכך. כאשר פורצת מלחמת העולם הראשונה, באוגוסט 

"המלחמה שנועדה לשים קץ לכל המלחמות". יש ציפיות מהמלחמה הזאת, הוא  –מאגד לתוך ספר 

  לחמה הזאת אך הוא טוען כי כדאי לצאת למלחמה הזאת. יודע שיקרו דברים רעים וקשים במ

  

טוען שלאחר ניפוץ האימפריאליזם הגרמני מרוץ החימוש יסתיים. הוא אומר כי כעת צרפת,  וולס

איטליה ואנגליה הן מדינות שוחרות שלום. הוא טוען כי רוסיה מחפשת מלחמה, לאחר המלחמה היא 

המנופצת תביא למהפכה, הסוציאליסטים יעלו לשלטון.  תהיה מותשת. בנוסף, הוא טוען כי גרמניה

גרמניה תהיה מנופצת אשליות כמו בולגריה שעברה את מלחמות הבלקן. הדרך תהיה פתוחה לכל 

המעצמות המערביות לכונן שלום. וולס טוען כי כל חרב שתשלף נגד גרמניה היא חרב שתשלף למען 

  השלום, היא למען מטרות נעלות.

  

. באירופה, בכל כפר ועיירה 20-הראשונה היא המלחמה אשר עיצבה את המאה המלחמת העולם 

. הביטוי "מלחמת 20-, זוהי המלחמה אשר עיצבה את המאה ה1-ישנה אנדרטה למלחמת העולם ה

, הם 12.6.1939" הוא מושג אשר נתבע, כיצד הוא נתבע?. עיתון "טיים" מפרסם מאמר ב1-העולם ה

וז אך למעשה ישנו מרוץ חימוש. הסיבה היחידה שכל כך הרבה יהיה פיר 1933חשבו שבשנת 

"למלחמת עולם שנייה". ישנן חרדות מהדברים האלה, -משאבים ועושר של העולם הוא כדי לצפות ל

מהחרדות, הם מקווים שזה מה שימנע מהאנשים לצאת למלחמה שכזאת. הם טוענים כי מה שהוביל 

נהיגות של גרמניה, לא ידעו כיצד להפעיל את "תכנית לכישלון במלחמה הקודמת היה הכישלון במ

  שליפן". לפני מלחמת העולם השנייה יש מי שחושב על המלחמה ומשתמש במושג "מלחמת העולם".

  

) הוא קצין בדימוס, עיתונאי מלחמה והוא חושף שחיתויות במהלך 1858-1925(צ'ארלס רפינגטון

המלחמה. הממשלה הליברלית נופלת בגללו, הוא חושף שחיילים בריטים מתים לחינם, לא רוצים 

לתת לו להתקרב לקרב מכיוון שהוא מפיל גנרלים. לאחר המלחמה הוא כותב ספרים על זיכרונותיו 

", הוא ספר שעוררתי, הוא 1-את הספר "מלחמת העולם ה 1920ת מהמלחמה. הוא כותב בשנ

  מפרסם שיחות שהוא ניהל עם אנשים רבים, הוא מביך אנשים רבים בדברים שהם חשפו. 

  

  חשוב להבין את ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העולם הראשונה על מנת להבין את המלחמה. 

 נה מלחמה עולמית. : אנשים הבינו שקורית תופעה עולמית, ישטרמינולוגיה -

 .המלחמה העולמית •

 ישנם הביטים קולוניאליים למלחמה הזאת. �

 .המלחמה הגדולה •

: זוהי מלחמה שבה יצרו את המדינות המודרניות, מגייסים צבאות ענקיים, המונית •

 לא רק חיילים.

: ישנה התפוצצות של לאומיות, אנשים היו מוכנים למות למען המולדת פטריוטית •

 . מנגנון המלחמה הוא מנגנון פטריוטי, הצבאות הם לאומיים.שלהם ובהמוניהם

: היא משלבת היבטים שונים, גם בלחימה, בטכנולוגיה. ישנה חזית עורף, משולבת •

 הכלכלה הצבאית שמתעצבת חשובה ביותר.

: היו פשעי מלחמה ופגיעה מכוונת באזרחים. היא טוטאלית מכיוון שכולם תטוטאלי •

 בצורה כזאת או אחרתץ מעורבים פה, כולם נפגעים

: יש כאן משהו חדש, הן מבחינת טכנולוגיה, הן מבחינת ניהול המלחמה. מודרנית •

 .1914-העת המודרנית מתחילה למעשה ב

 המינוח מראה כיצד החוקר או החוקרת נותנים אינטרפרטציה למלחמה: •
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, יש את Upheaval, כל מה שהיה לפני זה נמחק. Deluge: נקודת שבר �

 פני המלחמה ויש את העולם של אחרי המלחמה.העולם של 

  

  קריסת האימפריות

  ישנה קריסה של אימפריות עתיקות יומין.

שנה. לאחר המלחמה תהיה את המהפכה  300: בית רומנוב, הצארים, קורס לאחר הרוסית -

 הרוסית, ברית המועצות.

 , תקרוס, תאבד שטחים וקולוניות.2- : ביסמרק, הרייך ההגרמנית -

: בית הבסבורג, אימפריה רב לאומית גדולה תתפרק למדינות קטנות ונגריתה- האוסטרו -

 (צ'כיה, אוסטוריה, הונגריה, יוגוסלביה וכו').1-לאחר מלחמת העולם ה

היא תהיה טורקיה. היא מאבדת אזורי מנדטים רבים כמו ישראל,  1923: בשנת העות'מנית -

 סוריה ולבנון.

  

בשם "המלחמה הגדולה והזיכרון המודרני". הוא מדבר על  פול פאסלנכתב ספר על ידי  1975בשנת 

קרה דבר חדש, נולד זיכרון חדש, הוא לא היה כמו שזכרו מלחמות לפני  1-כך שבמלחמת העולם ה

כן. אין זיכרון סנטימנטלי, כעת יש התפכחות מאשליות, יש מרירות, אירוניה. כבר לא מהללים 

ספר עוסק בהלם קרב, כעת יש עשרות אלפי חיילים מלחמות, אף אחד לא קונה את הסיסמאות. ה

שמפסיקים לתפקד, שולחים אותם הביתה לאשפוז, רופאים מאבחנים לראשונה מה זה הלם קרב. 

  כבר לא מדברים על המלחמה הזאת כמלחמה מוצדקת.

  

על "אתרי זיכרון ואתרי אבל ברחבי אירופה". הוא מסתכל על  1995כתב ספר בשנת  ג'יי ווינטר

רי השכול באירופה, הוא אומר כי ישנם דברים מאוד מסורתיים, תנכיים. הוא טוען כי המלחמה אזו

אינה מודרנית, ישנה תקופת תפר, תקופת מעבר. ישנה טכנולוגיה חדשה אך במקביל גם סוסים 

ועגלות. זוהי מלחמה אשר משלבת בין הישן והחדש. מצד אחד יש אריסטוקרטים אך מצד שני גם 

  דמוקרטית.

  

  אבדות המלחמה

 מיליון פגועים. 5-: כהונגריה-אוסטרו -

 מיליון פגועים. 3-: כבריטניה -

 מיליון פגועים. 6-: כצרפת -

 מיליון נעדרים. 2מיליון פצועים,  21.7מיליון הרוגים,  8: סה"כ -

  

  כעת לכל הרוג יש שם ודרגה על המצבה, כל מוסד, כל עיר רוצה להנציח את ההרוגים שלה.

  

  29.10.17 – 2שיעור 
 

  19.11.17: 1עבודה 

  בנושא היסטוריוגרפיה. 

: באילו נושאים עיקריים התמקדה הכתיבה ההיסטורית על מלחמת העולם הראשונה נושא העבודה

  ואילו התפתחויות חלו בשנים האחרונות?

 : בילי מלמן ואיריס רחמימוב.ביבליוגרפיה

 

  העולם ערב המלחמה

"המגדל הגאה" של ברברה טוכמן. היא כתבה ספר שלם על  הספר הקלאסי הפופולארי ביותר הוא

. היא עוברת ארץ ארץ ועושה פרופיל על מה שקורה 1890-1914פורטרט העולם לפני המלחמה, 
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" שבו הוא מתאר את צילום העולם 1913) כתב ספר שנקרא "2013בכל ארץ וארץ. צ'אלרס האמרסן(

  לפני, כיצד הוא נראה, מה אנשים חשבו וכו'. . הוא מסתכל בהקשרים שונים על העולם1913בשנת 

  

יורק תעקוף -"מטרופוליס" עד שניו-לונדון עד תקופת "קץ המאה" היא העיר הגדולה בעולם, היא ה

אותה. זוהי תקופה שעומדת בין שתי תקופות, אנשים מגיעים למתקפה עם חילות פרשים ומצד שני 

גם יש טכנולוגיה. לסוסים יש תפקיד חשוב בהעברת סחורות אך מנגד יש מיכון. המיכון מתחיל 

אך גם יש עדיין  20-ונית, משאיות, טנקים, אווירונים, צוללות וכו'. זוהי מלחמה של המאה הבמכ

  .19-סממנים של המאה ה

  

  תוצר של "האימפריאליזם החדש" –עולם קולוניאלי 

בריטניה היא אימפריה ענקית, צרפת גם היא. עד כה אירופה חשבה שהיא שולטת בעולם אך כעת 

ישנו ביטוי נוסף והוא "המאה האמריקאית", ארה"ב הוא ביטוי  20-למאה ה יש כוח עולה והוא ארה"ב.

  לעליית ארה"ב.

  

  (דוקטרינת מונרו)בדלנות אמריקאית

היא דוגלת באידיאולוגיה בדלנית אך היא כן נכנסת למירוץ האימפריאלי. אמריקה לא רוצה 

וודרו ואותן מנצח  1912שהאירופאים יתערבו להם בעיניינים. בנוסף יש בחירות בארה"ב בשנת 

  ".America Firstהתערבות"/"- הדמוקרטי. הוא רץ תחת מצע של "היעדר ווילסון

  

  אירופה האימפריאלית

הונגרים יקרסו. יש שינוי גדול לאחר -בריה"מ תגיע בעקבות האימפריה הרוסית, העות'מנים והאוסטרו

מלך  5-סר גרמניה, ג'ורג' הקי 2-המלחמה. אירופה נשלטת על ידי שלושה בני דודים: וילהלם ה

  צאר רוסיה.  2-אנגליה וניקולאי ה

  

  לפני תחילת המלחמה:

. איחוד 1870-1871: היא יצירה יחסית חדשה, היא אוחדה בשנת הקיסרות הגרמנית -

גרמניה הוכרז בארמון גרמניה בצרפת, צרפת מושפלת והיא תזכור זאת לגרמניה. ישנה 

ושם מוכרז כי יש שליט חדש באירופה(גרמניה). האיש  14-פגישה בארמונו של לואי ה

מדינה אשר שואפת להיות . גרמניה היא הביסמארקהמרכזי למעשה הוא לא הקיסר אלא 

המתקדמת ביותר באירופה ובעולם כולו. גרמניה נכנסת בנוסף למהפכה התעשייתית השנייה 

 באופן חזק ביותר. בנוסף, יש אתוס שנדבק לגרמניה

: גרמניה נכנסת לשוק הים. הם בונים אניות מלחמה בתקופה הזאת צי הים הפתוח •

ימי  מרוץ חימוש). דבר זה מפתח Dreadnoughtsוזהו סמל לעוצמה בתקופה הזאת(

מכיוון שדבר זה גורם למדינות לחשוב כי גורל המלחמה יוכרז בים. ברור כי 

 המעצמות מתארגנות למצב של עימות צבאי גדול.

: תמונות המיליטריזם הגרמני מעוררות חששות כבדים חששות ממיליטריזם גרמני •

 רדות, בייחוד אצל צרפת.בקרב שאר המדינות. לגרמניה יש אתוס והיא מעוררת ח

: אחד הדברים אשר מאחדים את כל צרפת הוא הפחד הרפובליקה הצרפתית השלישית -

גרמניה לקחה את אזורי התפר בין גרמניה לצרפת  1871בשנת  –מגרמניה. "אלזס לורן" 

וצרפת איבדה את השטחים הללו. זוהי השפלה לאומית ודבר זה מעצב את החברה 

 הייתה צריכה לשלם לגרמניה פיצויי מלחמה. הצרפתית. בנוסף, צרפת

: האתוס ששולט בצרפת בתקופה זו הוא דרישות של נקם ותביעות רבנשיזם •

(לאומיות שבה יש טענה לאדמות מורשת) צרפתיות. צרפת ממונעת על ידי אירידנטה

. דבר זה מגייס חזרהלאומיות של אירידנטיזם, יש לה שטחים שהיא דורשת לקבל 

 מלחמה.אנשים רבים ל
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: הסכם בין צרפת לבריטניה לאחר מאות שנים של )1904"ההסכמה הלבבית"( •

 הן מוצאות גורל משותף והוא הפחד מגרמניה. 20-יריבות. דווקא בראשית המאה ה

 :הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד/האימפריה הבריטית -

תר בעולם, : זוהי האימפריה החזקה ביו"האימפריה שעליה השמש לא שוקעת" •

היא המדינה הדומיננטית בעיני רבים בעולם. רבים מחזרים אחריה בתקופה זאת. יש 

זילנד, אסיה, הודו, קנדה, אפריקה ועוד. כאשר בריטניה -לה אדמות באוסטרליה, ניו

 תצא למלחמה זוהי תהיה מלחמה אימפריאלית, היא תגייס את החילות שלה. 

-1912תובעת לעצמה אוטונומיה. בשנת : אירלנד משבר "שלטון בית" באירלנד •

העבירו חוק שבו אירלנד מקבלת אוטונומיה אך בצפון יש אזור צפוני שאינו  1914

רוצה להתנתק ואירלנד קולחת. באירלנד יש מיליציות אשר מתארגנות וגרמניה 

מחמשת את שני הצדדים באירלנד, זאת כדי שאנגליה תצטרך להתערב שם ולא 

כאשר פורצת המלחמה קורה דבר הפוך וכל האירים להצטרף למלחמה. אך 

 מצטרפים לצבא הבריטי.

 : ברוסיה שולט בית רומנוב.האימפריה הרוסית -

: רוסיה חוטפת מכה במלחמה מול יפן 1904-1905יפנית - מפלה במלחמה הרוסית •

באזור מנצ'וריה. כעת ליפנים יש צבא מודרני והם מכים ברוסים, דבר אשר מעביר 

 וסיה.טלטלה בתוך ר

: מרבית רוסיה מורכבת מאיכרים וישנו נסיון למהפכה 1905נסיון מהפכה  •

סוציאליסטית. הצאר מדכא את המהפכה הזאת אך הוא כן צריך להשתנות, לחדש 

את הצבא והכלכלה. הוא צריך כספים כעת ומי שמעוניינת להשקיע ברוסיה היא 

 צרפת, זאת כדי לקבל סיוע אל מול גרמניה. 

: ישנה ברית משולשת והמדינות רואות את עצמן ככוח צרפת ובריטניהברית עם  •

מאזן לשאיפות האימפריאליות הגרמניות. אך רוסיה הולכת ותובעת לעצמה יותר 

ויותר. היא מעוניינת באזורים ברחבי אירופה ומרחבי האימפריה העות'מאנית 

 ומתעורר פחד נוסף מהאימפריה הרוסית. 

 : האימפריה העות'מנית -

: זהו הכינוי שהודבק על ידי האירופאים. זוהי אימפריה איש החולה של אירופה""ה •

 עתיקה, ישנה אשר קורסת. 

: חונטה צבאית משתלטת על טורקיה ורוצה 1908מהפכת התורכים הצעירים  •

להביא מהפכה, זוהי מהפכה לאומית. מתפתחת לאומית טורקית עצומה בקרב 

לצרפת וחלקם פונים לגרמניה. מנגד המעצמות "התורכים הצעירים", חלקם פונים 

אשר רואות את הסולטאן כאדם קל, שניתן לגנוב ממנו הולכות וגונבות לו 

 הונגרית).-שטחים(בולגריה, האימפריה האוסטרו

 

: עוד קיסרות עתיקת יומין. זוהי ממלכה אשר נוצרה בשנת הונגרית- הקיסרות האוסטרו -

בוינה והוא גם מלך בבודפשט. יש לו שתי בירות, שני  . פרץ יוזף הוא הקיסר אשר יושב1867

 פרלמנטים. 

 זוהי תקופה של אומנות עצומה, תרבות מפוארת, חיי פנאי רבים, שלווה.  •

: קרואטים, סרבים, רומנים, סלובנים, איטלקים וכו'. זוהי לאומית-אימפריה רב •

צמו אימפריה רב לאומית שמצד אחד היא תוססת ומצד שני כל אחד דורש לע

 אוטונומיה, ישנה תסיסה רבה ומתחים אתניים.

 : תורכים, אלבנים, יוונים, בולגרים, סרבנים, מונטנגרים.אוכלוסייה אתנית מעורבת -

: האימפריה העות'מנית מאבדת שטחים לאחר מלחמת החלשות האימפריה העות'מנית -

 . 1878הבלקן בין רוסיה לתורכיה בשנת 

 : )1908מתחים לאומיים בבלקנים( -

 הפיכות התורכים הצעירים. •
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 הכרזת עצמאות בולגריה. •

 הרצגובינה.- סיפוח מחוז בוסניה •

 התגברות מתחים עם סרביה. •

 :סרביה -

 –. בסרביה יש שני בעלי בית חזקים 1815-ו 1804: מרידות המפכה הסרבית •

משפחת גארדורדיה ואוברנוביץ'.  סרביה הופכת בהדרגה לנסיכות אוטונומית בתוך 

 'מנית.האימפריה העות

: מסיימת בעצמאות מלאה לסרביה )1876-1878תורקית(-המלחמה הסרבו •

 ומונטנגרו.

 מטרת סרביה היא להרחיב שטחים. •

: ישנו רצח של המלך והמלכה, דבר אשר יוצר זעזוע במערב מעוצמת 1903הפיכת  •

הופך למלך ופאסיץ' לראש הממשלה.  1- האלימות הפוליטית הסרבית. פטר ה

סרבי לא קטן ומאחורי עומדת תנועה לאומית סרבית בשם "הגנה פאסיץ' הוא לאומן 

"בוסניה הצעירה" והיא רוצה להחזיר שטחים אשר סרביה תובעת  –לאומית" 

הרצגובינה, לדעתם זוהי אדמתם, אדמת קוסובו והיא -לעצמה. אלו הם שטחי בוסניה

גועי הונגרית. הוא מארגן ארגון שמטרתו לעשות פי-בשליטת האימפריה האוסטרו

הרצגובינה כדי שהם יתנתקו מהאימפריה. דבר זה דוחף את -טרור בשטחי בוסניה

 הונגרים לגרמניה, זאת כיוון שרוסיה תומכת בסרביה.-האוסטרו

 : מחתרת צבאית.היד השחורה •

  

  מלחמות הבלקן

  1912-1913מלחמת הבלקן הראשונה 

  ).3- הבלקנים(מלחמת הבלקן הכמלחמה שיוצאת ממלחמות  1-ניתן לראות את מלחמת העולם ה

מדינות שונות מנסות להשיג שטחים מתוך האימפריה העות'מנית והם יוצרים את "הליגה הבלקנית": 

יוון, בולגריה, סרביה ומונטנגרו. הליגה הבלקנית תוקפת מצדדים רבים ומגיעים עד לבירתה, זאת 

חמה יוצאת מכלל שליטה ויש צורך הם עושים בעידוד מדינות אירופה אך מעל כולם זוהי רוסיה. המל

. יש רצון לחלוקת שטחים אך פורצת 30.5.1913-לעשות סדר ומתכנסת ועידת שלום בלונדון ב

  מלחמה נוספת.

  

  

  

  

  

  

  1913מלחמת הבלקן השנייה 

זהו למעשה מאבק בין מדינות האזור על שטחים שנלקחו מהאימפריה העות'מנית ובו בולגריה יוצאת 

, יש 1-לחמות הבלקן במידה רבה מבשרות את מה שיקרה במלחמת העולם ההנפסדת העיקרית. מ

  להן היבטים של מלחמת העולם הראשונה:

: זוהי מלחמה עיקשת וקשה כולל מלחמות של חפירות. צבאות רבים מתבצרים לחימה קשה -

 בשוחות ומשמידים אחד את השני.

ר אנשים מתו ממחלות יות 1-: כולל מחלת הכולרה. עד מלחמת העולם ההתפרצות מחלות -

 ולא מכדורים. ישנן מגפות שמתפשטות בצבאות ואנשים רבים מתים ממחלות.

: כל צד מנסה ליצור לעצמו מדינת לאום, הוא יכנס לאזורים וכאשר יכנסו מעשי טבח אתניים -

-הם יבצעו מעשי טבח נוראיים. מתרחש טיהור אתני, דבר אשר מבשר דברים רעים למאה ה

 ביותר במלחמת העולם הראשונה הוא טבח הארמניים. . האסון הגדול20
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: כל המעצמות מסתכלות על מה שקורה במלחמת הבלקן ונותנות חסות מעורבות המעצמות -

 למדינות האזור. 

 .הבלקנים במוקד סכסוך אירופי רחב -

  

  5.11.17 – 3שיעור 

  
  "1914פרוץ המלחמה ו"רוח 

  

: ניתן לראות את מנהיגי אירופה יושבים על סיר לחץ , עיתון "פאנץ'", עיתון סטירה אנגלי2.10.1912

  מבעבע שהם הצרות הבלקניות. 

  

  28.6.1914הרצח בסרייבו 

-. זאת עיר מוליטי1908-הרצגובינה, סופחה על ידי אוסטריה הונגריה ב-סרייבו, בירת מחוז בוסניה

, אחיינו של הקיסר ויורש העצר שאמור לרשת את כל אתנית שחיה באיזון. הארכידוכס פרנץ פרדיננד

אבל בנוסף  14- הקיסרות מגיע לביקור בעיר סרייבו. הוא מגיע עם אשתו לחגוג את יום הנישואין ה

, זהו יום הקדוש ויטוס. זהו מיתוס לאומי לעם הסרבי ויש אוכלוסייה 1389קרב קוסובו זהו יום לציון 

גנות מקומית בראשות סרבית עצרה את ההתקדמות של סרבית בבוסניה. זהו קרב שבו התאר

האימפריה העות'מאנית והמוסלמית לאירופה. זהו יום שבו הם מרגישים שהם הצילו את הנצרות, זהו 

הונגריה חטפה -יום לאומי סרבי ולכן הסרבים חושבים שכל האזור הזה שייך להם, מבחינתם אוסטרו

נץ פרדיננד לא יודע זה שיש קשר לרצוח אותו ע"י להם את השטח הזה. זהו אזור קולח ומה שפר

ארגון בשם "בוסניה הצעירה" בתמיכה סרבית של ארגון "היד השחורה". יש מסמכים שמראים שיש 

  אנשים בצמרת השלטון הסרבי שמעורבים בארגון הזה.

  

יש פרנץ פרדיננד קשוב לביקורת הזאת, הוא שוקל לפצל את האימפריה לציר סלבי נוסף אך מנגד 

אנשים בסרביה שרוצים את האזור הזה כאזור סרבי. אנשי מודיעין מזהירים אותו, מצמצמים לו את 

מתנקשים מחכים לרצוח אותו. לאחר נסיעה  7-הביקור. הוא נוסע במכונית מהרכבת לבניין העירייה ו

רייה. קצרה נזרקים עליהם מטעני חבלה אך זה פוגע במכונית של שומריו והוא ממשיך לבניין העי

כאשר הוא בתוך בניין העירייה, אנשי הביטחון מחליטים לשנות את הציר שלו חזרה, הם רוצים 

לפנות אותו כמה שיותר מהר. הוא יוצא מהאולם, נכנס לאוטו שלו ומתחיל בנסיעה אך לא עדכנו את 

ים, הנהג. הנהג פונה למסלול החלופי בטעות, אך ברגע הזה בבית הקפה שמולו יושב אחד המתנקש

) ורואה רואה את האוטו תקוע בפקק ומרוקן את 1894-1918תלמיד תיכון בשם גברילו פרנציפ(

  המחסנית שלו על הארכידוכס ועל אשתו והורג את שניהם.

  

הבנייה מיד פורצות מהומות אנטי סרביות במחוז וברחבי האימפריה ומתחיל דיבור אנטי סלבי. ישנה 

ותר. ארגנו תהלוכת אבל ענקית ועצומה, היה ברור שאירוע והאירוע הוצג כמזעזע בי של טראומה

כזה לא יכול לעבור בשקט, זהו אסון לאומי, הוכרזו ימי אבל לאומים ברחבי האימפריה, האצבע 

המאשימה נשלחה אל עבר מדינת סרביה. האשמות היו שסרביה מימנה, שלחה וביצעה את הרצח. 

  שית. נראה שתכף עומדת לפרוץ מלחמת הבלקנים השלי

  

. הוא סופר צ'כי, היה אדם אנרכיסט 1921-1923יצא בשנת  יורוסלב האש, החייל האמיץ שוויק

מאוד, מת לאחר המלחמה. הוא כותב מנקודת מבט מאוד אנרכיסטית על המלחמה. שוויק הוא 

תחמן, גנב, אידיוט, אדם פשוט מן השורה, מתפרנס מגניבת כלבים ומכירתם. במהלך פרק א' מעלים 

  כות כוזבות על רצח פרדיננד. הוא מדבר בצורה לא מכובדת על הקיסר אך גם על כולם. הער

  

. נכתבו אלפי מאמרים The Trigger – 2014נכתב ספר על הרצח בסרייבו על ידי טים בוצ'ר בשנת 

על הרצח בסרייבו וזהו פסיק קטן מתוך הספר הכולל. על מלחמת העולם הראשונה נכתבו ספריות 
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נושא שהעיסוק לא נגמר בו. ישנם מקורות שונים שכל אחד מנסה להבין מדוע פרצה  שלמות, זהו

  מלחמת העולם הראשונה. 

  

  

  מלחמה בינלאומית גדולה  -הונגריה וסרביה) -(בין אוסטריהסכסוך מקומי

  

  סיבות וגורמים

: אם כל הצדדים מתחמשים, ברור לנו שהתקרית הכי קטנה מרוץ חימוש ומיליטריזם גובר -

לה להפעיל את מאזן האימה. כל צד חושש ויש תחושה שזהו מרוץ נגד הזמן. ישנה יכו

 תחושה שמרגע הכרזת המלחמה מהר מישהו ינצח.

: לאומיות מיליטנטית בוטה, שלרוב מאופיינת עם )Jingoismרחשי לאומיות שוביניסטית( -

מו תקרית גרמניה. גם הציבור האנגלי קורא לצאת למלחמה פעם אחר פעם לאחר תקריות כ

 פאשודה, זה למעשה מגיע מכל הצדדים(גם בצרפת ורוסיה). 

-: זהו עידן האימפריאליזם החדש, ישנו מרוץ אימפריאלי שמתחיל במאבקים אימפריאליים -

. זהו מרוץ שמוביל לסכסוך בין המעצמות והמתח הזה מתרכז 1914-ומגיע לשיאו ב 1870

 לתוך אירופה.

: הונגרית- כשקיעת האימפריות העות'מנית והאוסטרו וואקום שלטוני על רקע מה שנתפס -

ישנה דעיכה של שתי האימפריות הגדולות והמיושנות ולתוך הוואקום הזה יש סכסוך, הרבה 

מדינות רוצות להיכנס לתוך הוואקום הזה. שתי האימפריות נתפשות כארכאיות, מיושנות, 

 בשקיעה ולכן ניתן לתפוס להם אזורי שליטה.

: ישנה דיפלומטיה חשאית ובריתות גלויות. ישנה מסכת דיפלומטיה חשאיתמסכת בריתות ו -

עצומה של דיפלומטיה חשאית ברחבי אירופה שיוצרים לאט לאט גושים יריבים, זהו עימות 

 שעומד להתפרץ. 

, צרפת רוצה שבמידה ויש מלחמה עם גרמניה 1894יש ברית משנת לצרפת ורוסיה  •

 שתהיה חזית מזרחית נוספת.

 .1904יה וצרפת כורתות ברית בשנת בריטנ •

 וככה נוצרת ברית משולשת. 1907-בריטניה ורוסיה כורתות ברית ב •

בנוסף עם  1882-, עם איטליה ב1879-גרמניה ואוסטרו הונגריה כורתות ברית ב •

 אוסטרו הונגריה.

 .1914גרמניה כורתת ברית עם האימפריה העות'מנית בשנת  •

 השנייה בבולגריה.רוסיה תומכת בסרביה והברית  •

 ישנן הפגנות ברחובות ווינה בתמיכה ליציאת המלחמה.: לאחר הרצח -

  

  משבר יולי

ביולי). ישנה  28(הונגריה על סרביה-הכרת מלחמה של אוסטרוביולי) ו 23"האולטימטום של יולי"(

הונגרית. כמה שבועות לאחר הרצח -דרישה לתת מכה ניצחת על סרביה על ידי האימפריה האוסטרו

  אוסטריה מציבה אולטימטום לסרביה וחלקם נחשבים כקווים אדומים שפוגעים בריבונות:

הם דורשים שתהיה חקירה בתוך סרביה על הרצח והחוקרים יהיו אוסטרים, בבלגרד  -

מחליטים למוסס את התשובה. אוסטריה לא הייתה מעיזה לשלוח מכתב כזה לסרביה לולא 

 ידעה שיהיה לה גב(גרמניה).

 תנת לסרביה את האישור למסמס את התשובה ולהגיד לא, יש לה גב חזק.רוסיה נו -

 ביולי פג האולטימטום ואוסטריה מכריזה מלחמה על סרביה. 28- ב -

 .גיוס ברוסיהביולי:  29 -

 גרמניה מכריזה מלחמה על רוסיה.באוגוסט:  1 -

 גרמניה מכריזה מלחמה על צרפת.באוגוסט:  3 -

 גרמניה פולשת לבלגיה.באוגוסט:  4 -
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 (יש לה ברית עם בלגיה).בריטניה מכריזה מלחמה על גרמניהבאוגוסט:  4 -

  

  מרגע הכרזת ההכרזות, ברור היה לכולם שתפרוץ מלחמת עולם.

  

  1914אירופה 

  

  מדינות ברית המרכז

 הונגרית-גרמניה והקיסרות האוסטרו -

 אימפריה עות'מנית -

 בולגריה -

  

  מדינות ההסכמה

 )1917האימפריה)+צרפת+רוסיה(עד נובמבר בריטניה הגדולה(והקולוניות של  -

 )1915-סרביה, רומניה, יפן, איטליה(מ -

 )1917ארה"ב(מאפריל  -

  

  מוביליזציה טוטאלית –התגייסות 

  ישנה התגייסות בכל המובנים של המדינה המודרנית, ישנו גיוס טוטאלי:

 : לכל מדינה יש צבאות גיוס המוני.צבאית -

יש קולות של מבקרים והיינו מצפים להתנגדות סוציאליסטית, כוחה של הלאומיות  :פוליטי -

 גובר על כוחה של הסוציאליזם. 

: ללא התגייסות הכלכלה של התעשייה לא יהיה ניתן לקיים את תעשייתית-כלכלית -

 המלחמה. המהפכה התעשייתית השנייה יצרה את הכלים למלחמה הזאת.

 מוניות פריס מתגייסים ומסיעים חיילים לחזית נהר המארן. בצרפת למשל כל נהגי :חברתית -

 אין סוף של פוסטרי מלחמה, ישנה תעמולת גיוס פטריוטית. :תרבותית -

  

  תגובות הציבור

 : החיילים צועדים, וההמון מריע לו.הונגריה- חיילים בצבא אוסטרו -

 התלהבות עצומה. :ברלין -

 .ישנה התלהבות לשמוע מה קרה דרך העיתונות :פריס -

הצאר מכריז על מלחמה בפטרוגראד והמונים מגיעים לשמוע את  :הכרזת מלחמה ברוסיה -

 ההכרזה וישנן תרועות עצומות.

על המלחמה וישנן עמדות גיוס בבריטניה.  5-בארמון בקינגהאם מכריז המלך גורג' ה :לונדון -

 אנשים עומדים בתורים להתגייס למלחמה הזאת.

את המלחמה הזאת אך למעשה היו אנשים שחששו  התמונות מראות כאילו שכולם רצו -

מהמלחמה הזאת. בעיקר בערי הבירה רואים התלהבות אך בכפרים ניתן לראות תמונה 

אחרת. אוגוסט זוהי עונת הקציר וכל עבודת התבואה תיהרס, יש פחד בכפרים ויש ניסיונות 

 התפשטות.

  

  רוח אוגוסט –" 1914מיתוס "רוח 

כתות שלמות קמות להתגייס. זהו מיתוס מכיוון שהמחקר מסתכל על  1914בגרמניה בשנת 

התמונות האלה בביקורתיות. הייתה התלהבות אך לא באותו היקף, היה אינטרס לאנשים להציג את 

" היה 1914ההתלהבות, לנפח אותה וההיסטוריונים בלעו אותה ללא ביקורת עד לא ממזמן. "רוח 

ישנו עניין מגדרי, מי שלא רץ למלחמה לא נחשב גבר, רק גברים אמתיים מתגייסים  מאמץ תעמולתי,

למדינה. בגרמניה זה ממש הפך לכלי, ככל שהמלחמה תתארך, ככל שהידיעות על המתים מגיעות, 
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וזה לא יגמר אפילו בסוף המלחמה. זה יישאר ברוח הגרמנית והיטלר  1914כל פעם יחזרו לרוח 

  ישתמש בכך. 

  

  12.11.17 – 4שיעור 

  
  

  בחזית המערבית אין כל חדש

זוהי המלחמה הראשונה שיש ניסיון אמיתי לתיעוד המלחמה אך הצלמים מוגבלים למה שהם יכולים 

לעשות. ישנן תמונות שהן פוטומונטאג'(הרכבה של מספר תמונות לתמונה אחת). פרק קארלי קיבל 

  על כך ביקורת שהוא מעוות את המציאות.

  

הוא "במערב אין כל חדש" והוא נכתב על  1929כר הענק על מלחמת העולם הראשונה בשנת המרב 

יצא סרט שמבוסס על הספר. זהו ספר שעשה שערוריות, יש  1930ידי אריך מריה רמרק, בשנת 

מדינות שבהן הספר או הסרט נאסרו. זוהי כותרת אירונית, אלו הן ידיעות שהיו שולחים לעורף שבהן 

  שאין כל חדש בחזית למרות שכן מכיוון שכל יום אנשים מתים, זוהי מלחמה מתמשכת.  היו אומרים

  

בדרום בלגיה היא עירייה מעניינת מכיוון שיש שם מצבה אשר מציינת שני אירועים: את  מונסהעיירה 

שנים  4חילופי האש הראשונים והאחרונים של המלחמה בחזית המערבית. באותה עיירה בהבדל של 

צמחה אגדה שבזמן הקרב חיילים בריטים  –הדברים. במונס ישנן אגדות על מה שקרה שם  קרו שני

ראו מלאכים יורדים מהשמיים ומגנים עליהם. זה מראה לנו משהו, על הפסיכולוגיה של המלחמה 

הזאת, על החוויות שאנשים עוברים, הלחימה היא לא רק רצף העובדות. במלחמה יש הרבה מאוד 

  ודברים רוחניים כאלו ואחרים. בראיית הציפור נראה שאין חדש במערב. אגדות על רוחות

  

  באוגוסט גרמניה פולשת לבלגיה אך יריבתה היא צרפת, מדוע היא פולשת לבלגיה?  4- ב

מטה הגרמני היה פחד גדול מלחימה בשתי חזיתות, הם יודעים שהם נמצאים במרכז אירופה והם ל

בצרפת, ומצד השני ברוסיה. סביב זה הם הוגים תכנית  יודעים שהם צריכים להילחם מצד אחד

  מלחמה.

  

  תכנית שליפן

) שהיה הרמטכ"ל הגרמני, קצין פרוסי אשר הוגה תכנית 1883-1913פון שליפן(-על שם אלפרד

והוא שינה את התכנית  1914לפתור את העניין הזה. פון מולטקה הבן הוא הרמטכ"ל בשנת 

גוף, הגרמנים יודעים שכדי לנצח את המלחמה הבאה יש לצפות את המקורית. זוהי תכנית הטעיה ואי

העתיד, לחפש את הפתרון היצירתי. גרמניה מסתמכת על כך שצרפת תלחם את המלחמה 

) והיא רוצה להטעות את צרפת. היא תשלח חיל צבאי 1870-1871הקודמת(הפרנקו פרוסית בשנת 

יעבור דרך ארצות השפלה, באמצעות רכבות קטן שיתקיף את צרפת בגבול בינן, אך הכוח העיקרי 

והן יפילו את פריז מאחורה. מולטקה יחליט לוותר את האיגוף ולוותר על הולנד, הכול בנוי על מהירות 

ועל לוחות זמנים. הולנד ובלגיה הן מדינות ניטרליות אך לבלגיה יש הסכם עם בריטניה ויש צורך 

ר ניצחון מהיר על צרפת להתמקד בחזית המזרחית לעשות זאת מהר. דבר זה יאפשר לגרמנים, לאח

  עם רוסיה.

הצרפתית הייתה לתקוף בצורה עצומה ולכבוש מחדש את אלזס ולורן, שנלקחו מהם התכנית 

במלחמה הפרנקו פרוסית. למעשה, לכל המדינות יש תכניות גדולות לניהול המלחמה, לכן קשה 

מבחינת הגרמנים זוהי מלחמת הגנה, להגיד שיש הוכחה לכך שאשמת המלחמה היא גרמנית. 

  למרות שהם תוקפים ראשונים, הם מנסים לפתור את בעיית המלחמה הבאה. 

  

  תחילת המלחמה
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תכנית שליפן מופעל, ישנו וויתור על הולנד וישנה כניסה דרך בלגיה. היה נסיון להיכנס דרך בלגיה 

הבלגי והמלך הבלגי התנגדו.  ולסיים תוך שבוע אך הייתה התנגדות בלגית שלא ציפו להם, העם

העיכוב בבלגיה לקוח לגרמנים חודש וברגע זה צרפת משוכנעת שזהו תרגיל הטיה והיא ממשיכה 

לורן. גרמניה מפצלת את הכוחות ופולשת לתוך צפון צרפת ומגיעה לא רחוק כל - להתקדם לכיוון אלזס

שמצפים וכוחות רוסים  כך מפריז ונראה שהתכנית עומדת. אך רוסיה מתארגנת יותר מהר ממה

מגיעים לגבול המזרחי בטננברג וההפתעה היא שהצבא הרוסי מובס. למרות העיכוב בבלגיה, נדמה 

שתכנית שליפן עובדת אך בצרפת מתארגנים עם כל הכוחות ומצליחים לבלום את ההתקדמות 

השלב  קו לאורך נהר המארן וכך נוצרמתבצר הגרמנית ובולמים את הגרמנים על נהר המארן. 

  הסטטי בחזית המערבית.

  

  1914בספטמבר  6-10הקרב הראשון על נהר המארן,  –"הנס על המארן" 

. הנס הזה נוצר בזכות נהגי הגרמנים עוברים את בלגיה, נכנסים לצרפת אך נבלמים על המארן

המוניות, הם הבינו שהמתקפה העיקרית באה לפריז והרכבות לא הספיקו לנייד ולכן התגייסו 

בהתנדבות כל נהגי המוניות להסיע את החיילים לחזית המארן וכך בלמו את הגרמנים. התכנית של 

  הגרמנים לנצח את המלחמה במהירות קרתה למעשה בקרב על המארן. 

  

  ץ לים""המרו

בעקבות הבלימה על המארן מתחיל תהליך של מרוץ אל הים. מהרגע שבולמים את הגרמנים, יש 

ניסיון של כל צד לאגף אחד את השני עד שהם מגיעים אל הים. כך למעשה נוצרת החזית המערבית, 

מהמרוץ אל הים ומבינים שאף אחד לא יכול לאגף אחד את השני. כך מתבצר קו מתעלת למאנז' עד 

. סביב נהר הסום יתנהלו הכוחות המרכזיים 1914לשוויץ. מתחילה התחפרות/התבצרות באוגוסט 

של החזית המערבית. כל צד מתחפר אחד מול השני ופעם אחר פעם מנסה לצאת להסתערות 

ולפרוץ את קו האויב אך אף צד לא מצליח למעשה לעשות זאת. לאט לאט, החפירים הופכים להיות 

  ם, הם אפילו מקימים מקלטים וחיים מתחת לאדמה.הבתים של החיילי

  

) יהיה קרב ענק, כל הקרבות הגדולים מתנהלים באזור הזה. למעש נעלמה האפשרות Ypres(יפרה- ב

שכולם ציפו לה, ש"המלחמה תגמר עד חג המולד". מכל הצדדים, הציפייה הייתה לסיים את 

המלחמה במקרה הכי גרוע בחג המולד. זאת גם כיוון שהחורף מגיע בחג המולד, זוהי תפישה של 

גמרות בחורף אך זאת תהיה פעם ראשונה שבה יהיה אפשר לנייד שבה המלחמות נ 19-המאה ה

  היא קופסת השימורים.  1-ציוד גם בחורף. אחת ההמצאות החשובות ביותר למלחמה העולם ה

  

  החזית המערבית

בהעדר הבקעה התנהלה למעשה מלחמה סטטית ללא הכרעה. הייאוש, הציניות של המלחמה הם 

  סביב החזית המערבית.

  

  

  

  

  

  

  1914ס שביתת הנשק של חג המולד, מיתו

שני הצדדים למעשה נמצאים במרחק קצר, אלו מאלו, הרוב הגדול נוצרי. כאן נוצר רגע סמלי ואייקוני 

והאגדה העפילה עליו. החיילים החליטו במקום שבזמן חג המולד תהיה הפסקת אש, מתארים אותו 

ל סביב התמונות האלו כי החיילים במשחקי כדורגל בין שני הצדדים. אך התעמולה צריכה להתנה

מבינים שהאדם שעומד מולם הוא אדם הומני. במקומות האלו פירקו את היחידות האלו ושלחו אותם 

  לחזית המזרחית. היסטוריונים רבים נופלים למיתוסים, יש משהו שמתגבש סביב אירועים מסוימים. 
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  המשך הלחימה

נה והבריטים בקרב לוס, הגז למעשה פוגע בשני בקרב יפרה הגרמנים משתמשים בגז בפעם הראשו

לאחר שנתיים של לחימה, של מלחמות ענק, של נשק לא קונבנציונלי אנו  1916הצדדים. בשנת 

  עוצרים בקרב "ורדן".

  

  קרב ורדן

18.12.1916-21.2.1917  

  

זה הוא גנרל גרמני, הוא יוזם רעיון חדש, הוא עושה משהו עם הרבה תעו )1861-1922(פלקנהיים

וטירוף. הוא הולך לורדן אשר נמצאת יותר קרוב לאלזס לורן ולא ליד יפרה. הוא בוחר את ורדן מכיוון 

שיש לה משמעות לצרפתים מבחינה היסטורית, שם עצרו במהפכה הצרפתית את הפרוסים, זוהי 

עיר עתיקה בעלת משמעות. הוא מאמין שצרפת תחת נקודת שבר ויש לשבור אותה, אין לו יכולת 

הבקעה ובמקום זה הוא בוחר יעד שיחייב את כל הצרפתים לשים את כוחותיהם על המקום הזה. 

הוא יודע שהוא לא ינצח בהכרח את הקרב הזה אך כך הוא יתיש את צרפת. צרפת נפולת למלכודת 

גרמנית ובממשלה הצרפתית מחליטים שהם לא יכולים להרשות לעצמם תבוסה בולטת והם שמים 

על הגזרה הזאת. זוהי גזרה בעלת מבצרים רבים, מבצר דואמו נלקח והצרפתים את כל הכוחות 

רוצים לקחת אותו שוב. זהו קרב ארוך מאוד וכאן הצרפתים שולחים את הגנרל פטן("הם לא יעברו 

  כאן"). זה הופך לקרב אייקוני צרפתי, הם שולחים את כל הכוחות שלהם כמו שהגרמנים ציפו. 

  

ים את ורדן אך באיזה מחיר? הצרפתים הפסידו כחצי מיליון חיילים במערכה לבסוף, הצרפתים לוקח

אלף. גרמניה הקיזה את הדם הצרפתי אך גם את הדם של עצמם והיא  400- על ורדן וגרמניה כ

הבינה שגם היא הפסידה בקרב הזה. יש תחושה שכל אחד נפגע מהקרב הזה, כל אחד מכיר מישהו 

ר כך, ורדן היא לא לבד, זהו קרב אייקוני צרפתי, הם נלחמו כמעט שנפגע או נהרג בקרב הזה. מעב

  לבד אך הם פונים לבריטים שיתקפו.

  

  קרב הסום

  חצי שנה-קרב של כ 1.7.16-11.16

  

שולח מספרים גדולים של חיילים בריטים לקרב. הבריטים מתקדמים וקוצרים  הבריטי הייגהגנרל 

בהם, חלקם מגיעים ליעדים וחלקם לא. הם השיגו כמה קילומטרים במחיר נורא ובסוף גם אותם הם 

יאבדו. הקרב על הסום הופך להיות הקרב האייקוני הבריטי, יש תעמולה גדולה על הקרב הזה והוא 

-. הקהל בבית הבין את האובדן, שיש מתים רבים בקרב, זה התחיל את האנטימופיע בבתי הקולנוע

 400-הבריטית היו כמהאימפריה מיתוס בקרב ודווקא לאחר הסרט אנשים התגייסו יותר למלחמה. 

  אלף. 200-אלף, צרפת כ 600-אלף נפגעים, גרמניה כ

  

  קו הינדנבורג

הגרמנים החליטו שהקו שלהם לא מספיק בטוח, הם משפרים עמדות לאחור. הגנרל הינדנבורג יכוון 

חיילים אחורה כדי ליצור קו בטוח יותר. מתבצרת חזית סטטית, ישנה התבצרות בחפירות ומערכות 

 ענק עם ניסיונות הבקעה כושלים תוך צבירות אבדות עצומות. יש כאן למעשה פערים בין טכנולוגית

  הגנה לטכנולוגית התקפה. הרבה יותר קל להגן, אין כאן שוויון סימטרי בטכנולוגיות.

  

  טכנולוגיה

שימוש מאסיבי בארטילריה, הפגזות ענק, כמויות תחמושת ענקים שצריך ישנו : ארטילריה -

לספק לצבא. ההתקפות בסופו של דבר לא מאפשרות התקפה. הם מפגיזים ואנשים נכנסים 

ה. בקו המאוד צר הזה של צפון צרפת, פלנדריה, נופלות כמויות פגזים מתחת לאדמה למעש
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עצומות על בסיס יום יומי. יערות ושדות שלמים נעלמים, נוצרים מכתשים עצומים, חלקי 

 –גופות עוד נמצאים מתחת לאדמה. חשוב להבין מבחינה פסיכולוגית מה זה עושה לאנשים 

   החיים מתחת לאדמה והנוף המרותש שמעליה.

 , מולך מתקדמים חיילים ואתה קוצר אותם.ישנו שימוש במקלעים: מקלעים -

 : אנשים מתעוורים, אין ציוד כמו שצריך כדי להתגונן מפני הגז. נשק כימי -

פיתחו אותם במקור לשם בקר אך במלחמה השתמשו בהם. חוטי תיל עוצרים  :תילחוטי  -

למעשה את התקדמות חיל הרגלים, הם נבלמים ואז אפשר לקצור אותם עם ארטילריה 

 ומקלעים.

חיילים נכנסים בפנים בתנאי חום או קור נוראים, לחיילים קשה  :שימוש בטנקיםהכנסת  -

 כלי יעיל, רק בסוף המלחמה הוא יהפוך ליעיל.לנווט בתוכם. ייקח זמן עד שטנק יהיה 

  

  )1917כישלון מתקפת ניבל(

) והוא הגנרל הראשי של החזית המערבית. ישנה מערכת ענק, 1856-1924ניבל הוא גנרל צרפתי(

נסיון להבקעה אך יש אבדות עצומות, מורל הצבא הצרפתי נשבר, ישנן עריקות עצומות. שולחים את 

רג ביחידות המרדניות, מדכאים אותן בצורה בוטה, יש משפטי שדה אך פטן ועושים הוצאות להו

  מפסיקים את המתקפה הזאת.

  

  )1917הגעת חיל משלוח אמריקני(קיץ 

-1860ישנה הטייה במאזן הכוחות לטובת מדינות ההסכמה. הגנרל הראשון הוא גנרל פרשינג(

1948.(  

  

  )1918מתקפת האביב הגרמנית(

) מאפשרת ריכוז כוחות גרמנים 1917בות המהפכה הרוסית(נובמבר קריסת החזרית המזרחית בעק

  בחזית המערבית. הם מתקדמים אך מתקדמים מהר מדי.

  

  )1918מתקפת מאה הימים(

מדינות ההסכמה מתקדמות, כובשות אזורים בצרפת, עד שהמטה הגרמני מבין שאין לו סיכוי, 

אדמות גרמניה אך המטה הגרמני מבין גרמניה הובסה בקרב. הם מובסים על אדמות צרפת, לא על 

ישנו חתימת על הסכם שביתת נשק, הסכם של כניעה מוחלטת  1.11.1918- שאין לו יותר כוחות. ב

לגרמנים. אך בבית העניין לא ברור, כי התעמולה הגרמנית הייתה הפוכה לגמרי וזה הפתיע לגמרי 

  את הגרמנים, זוהי השפלה קשה ביותר לגרמנים.

  

ל החזית המערבית מרוכזים בצפון צרפת ודרום בלגיה. ישנן שורות עצומות של בתי הקטל ששדות 

קברות לפי הקרבות, מאות אלפי חיילים קבורים שם. ישנה תרבות גדולה של הנצחה. החזית 

 המערבית הופכת לחזית האייקונית והיא מקבלת מעמד בכיר בזיכרון ובהנצחה.

 

  19.11.17 – 5שיעור 
  

  וייצוגיהןחווית הלחימה 

  

זהו סמל דתי, מעין צלמים של הקדושים, זהו סמל בעל כוח יותר גדול. החזית המערבית  אייקון

השתלטה על ההבנה שלנו של מלחמת העולם הראשונה, היא תחשב בעיני גנרלים לחזית המרכזית 

  למרות שהחזיתות האחרונות הן לא פחות חשובות.

  

ל דפי אינטרנט וקישורים של מלחמת העולם הראשונה האמריקאי הוציא סדרה שעיתון האטנלטיק 

  בצילומים. 
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  Trench warfare –מלחמת חפירות 

במרבית החודשים הקשים של הלחימה היא מלחמת חפירות, זהו מושג אשר מזוהה עם מלחמת 

העולם הראשונה. בהתחלה החפירים התחילו כדבר פרימיטיבי אך עם הזמן עם השתדרגו כבונקרים. 

"/"שטח הפקר" הוא אזור בין שני צבאות שאין בו אף חייל, זהו ביטוי אשר No Man’s Land"הביטוי 

הומצא בזמן מלחמת העולם הראשונה. כמויות הארטילריה שהשתמשו במלחמת העולם הראשונה 

  היו עצומות, אנשים חיו תחת הפגזות מתמידות, לא הייתה מלחמה שכזאת לפני כן.

  

החזית המערבית, באזור יפרה נפערו מכתשים ענקיים, ערים שלמות הופגזו ונהרסו. באזור 

בהיסטוריוגרפיה כמעט ולא כותבים על חופרי התעלות. לאחר שחפרו את החפיר, התפקיד שלהם 

היה לחפור תעלות בשטחי ההפקר ולנסות לשים מוקשים בשטח האויב. זהו תפקיד קשה ביותר, 

לחמה מתחת לאדמה. החיילים חיים שנים מתחת לאדמה, או בהתגוננות בתנאי חנק, יש כאן גם מ

  נגד התקפות או בחפירות. 

  

Over the Top –  .כאשר ישנה פקודה להסתער, כך אתה חשוף, פגיע להפגזות ולמקלעים של האויב  

  

הבריטים מכנים את הגרמנים כ"הונים", כקישור לאטילה ההוני, כברברי ששטף את האימפריה 

ת והרס אותה. האנגלים קוראים אחד לשני "תומ'יס", מעין בריטי טיפוסי. לכל עם יש כינוי הרומי

  לחיילים שלו, יש כינויים שנדבקים לחיילים שלך, נוצרות גאווה כחלק מתחושות המלחמה.

  

  שגרת יומיום

אחד הדברים הבולטים היא שיש גרה, החיילים חיים חודשים ואף שנים במצב האומלל הזה בתוך 

  השוחה. את החזית המערבית מתארים כ"חודשים של שעמום שנקטעים לעיתים ברגעי אימה".

: ירקות משומרים, ישנם מטבחי שדה שמנים להגיש אוכל חם בחפירים, ביסקוויטים תזונה -

 יבשים, המסטינג. 

: יש צורך לשמור על איזו הגיינה בסיסית, החפירים עלולים להתמלא בבוץ, בשתן ויש היגיינה -

ך השלכות. יש לשמור על רגליים יבשות, אם לא עושים זאת, החיילים עלולים לקבל נמקים לכ

ברגליים ואף יהיה צורך לקטוע אותן. החפירים מלאי עכברושים ויש צורך לצוד אותם מכיוון 

 שהם מביאים מחלות. בנוסף, ישנו חיפוש מתמיד אחר כינים. 

  

  הלם פגזים

לם הפגזים ולאחר מכן הלם הקרב. בהתחלה המינוח שהיה זוהי מלחמה שבה מתפתח לראשונה ה

הוא "חיילים פחדנים" אך רק עם הזמן שמים לב שזהו הלם קרב. יש צורך בחיילים האלה, מחזירים 

אותם הביתה כדי לטפל בהם. הרופאים לאט לאט מפתחים שפה כדי לטפל בכך. התגובות 

שים קרסו, הייתה לפסיכולוגיה השפעה פיזית הפיזיולוגיות של האנשים היממו אותם, העצבים של אנ

  קשה. לפני המלחמה לא הייתה את השפה להלם קרב ולטראומה.

  ייצוגים תרבותיים של חווית הלחימה

 

  ספרות

את "האש" על איך זה להיות בתופת. רולנד  1916-) הוא חייל אשר כותב ב1873-1935הנרי ברבוס(

, הוא היה חייל 1920-) כותב את "צלבי העץ". יונגר כותב את "סופת הפלדה" ב1885-1973(דורג'לס

גרמני שזכה בכל המדליות ואותות הצבא, מורעל, משוגע קרב אמיתי. הוא עובר את כל הדברים הכי 

קשים ולא נשבר מהם, הוא מתאר אותם בצורה של התרוממות, כתיבה של חוויה שאדם רגיל לא 

אותם. חיילים נאצים ייקחו לאחר מכן את הספר כהשראה אך הספר כן ביקורתי. אריק  יכול לקלוט

וזה הופך להיות ספר ענק למרות שהוא ספר מדכא  1929-רמרק כותב את "במערב אין כל חדש" ב

  ביותר. 
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"הדור האבוד" הוא ביטוי לדור שלחם במלחמת העולם הראשונה ואיבד את מסלול החיים התקין. הם 

  תדרים עם החיים האמריקאים, הנהנתנים ונשארים בפריז לכתוב ספר.לא מס

  

  שירה

, הם 19-ישנם לקטים אדירים של מלחמת העולם הראשונה, השירים הראשונים הם כמו במאה ה

רומנטיים ומנסים לתאר את המלחמה כדבר טוב. גם לאחר המלחמה, השירה העממית היא שירה 

ושכול אך לא בצורה ביקורתית. אך כן צומחת בשירה סוגה  שמנסה להיות סנטימנטלית, על אובדן

) כותב: "קול המשוררים הראשונים כל כך מתוק, כל כך 1895-1915חדשה, ביקורתית. צ'ארס סורלי(

מחודד ועשיר, הטכניקה מדהימה, מרגיעה, היא שקר חיי". מה שחווים במלחמה הוא לא מתוק, לא 

) הוא משורר בריטי מפורסם אשר מת במהלך המלחמה. הוא 1893-1918סנטימנטלי. ווילפרד אוואן(

אדם אשר יכל להיות לו פטור מהמלחמה, הוא לימד אנגלית בצרפת, התנדב למלחמה, הוא חווה 

) והוא 1864-1922הלם קרב ומחזירים אותו לבית חולים בסקוטלנד. הרופא שמטפל בו הוא ריברס(

ודדות. הוא שוקם, החזירו אותו למלחמה והוא מעודד את המטופלים שלו לכתוב שירה כדרך התמ

משוררים כותבים עיתון בשם "הידרה", יש להם מעין מועדון כתיבה, הם לומדים יחד ומשתקמים 

בזמן הפסקת האש והמכתב מגיע לאמו ביום  4.11.1918ביחד. אוואן מת שבוע לפני סוף המלחמה ב

  נצחה הבריטית. שבו נגמרה המלחמה. השירים הללו הפכו להיות קנון בה

  

ששון בא ממשפחה יהודית, עירקית, מתגייס לצבא והוא מטורף מלחמה(ג'ק המשוגע), הוא  זיגרפיד

מסתער בלי פחד לתוך השוחות ומציל אנשים. הוא חוזר הביתה, כותב מכתב מלא ביקורת נגד 

הפוליטיקאים, הוא טוען כי הם מאריכים את המלחמה למרות שאין בזה צורך. כתגובה אומרים שהוא 

  ים אותו היכן שאוואן שוכן ושם הוא כותב שירים.השתגע ומאשפז

  

  26.11.17 – 6שיעור 

  
  תהפוכות החזית המזרחית

ווינסטון צ'רצ'יל כתב את הספר "העולם הלא ידוע". הוא איש מאוד מעניין, הוא התחיל בתור שר 

הימאות במלחמת העולם הראשונה, היה לו מחדל והוא פוטר. לאחר מכן הוא היה קצין בחזית 

ערבית ולאחר מכן הוא חוזר להיות שר חימוש ואף משתתף כנציג של הממשלה הבריטית המ

בשיחות השלום של ורסאי. צ'רצ'יל כתב על מלחמת העולם הראשונה ואף זכה בפרס נובל לספרות 

  על כתיבה היסטורית. בספרו הוא הקדיש כרך שלם לחזית המערבית, ל"מלחמה הלא מוכרת".

  

קרקע הייתה גדולה מדי לצבאות. מרבית האנשים לא הכירו את רוב מדובר על כך שבמזרח ה

הקרבות שהתרחשו בחזית המערבית. הייתה הנחה שהיא תעתיק של החזית המערבית אך זה לא 

היה מדויק. החזית המזרחית הייתה מה שציפו מהמלחמה בהתחלה, הייתה חזית של תנודות 

גדולות, חידושים בטקטיקה וטכנולוגיה אך למרות מסיביות של צבאות, פריצות שהביאו להתקדמויות 

הונגרית, היא לא הביאה לסוף -כל זאת ולמרות שהיא הביאה לקריסת האימפריה הרוסית והאוסטרו

  המלחמה.

  

  המערכה בסרביה

הונגרי - הונגריה הכריזה מלחמה על סרביה וכך למעשה החלה המלחמה. הצבא האוסטרו-אוסטריה

את הסרבים אך השטח קשה מאוד. הם נתקעים מול לחימת גרילה  נכנס לסרביה, מצליח להביס

קשה, השטח הררי והם לא מצליחים לעמוד בלוחות הזמנים. במקביל רוסיה נכנסת למערכה 

והגרמנים לוחצים על האוסטרים לסייע להם בחזית המערבית. הסרבים לוחמים לחימה עיקשת, 

  וסטרים. הצבא הסרבי נסוג כל פעם פנימה כדי למשוך את הא
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  הרג אזרחים

הבולגרים למשל נכנסים לסרביה ועושים טיהור אתני בשטחים שהיו פעם שלהם. האוסטרים בנוסף 

  עושים זאת ומתרחשים בחזית זאת פשעי מלחמה רבים. 

  

  חשש גרמניה מלחימה בשתי חזיתות

הבעיה של גרמניה בתחילת המלחמה הייתה לחימה בשתי חזיתות, היא חוששת מהצבא הרוסי 

  העצום במזרח ובינתיים היא גם צריכה לנצח את צרפת. 

  

  תעמולת מלחמה רוסית

רוסיה רואה את המלחמה הזאת כמלחמת הגנה על עצמה, היא מאמינה כי גרמניה רוצה להשתלט 

  הונגריה ולאימפריה העות'מנית מה זה.-יה, לאוסטריהעל שטחים שלה אך היא תראה לגרמנ

  

  פרוסיה המזרחית

חבל ארץ שמיוחס לגרמניה אך יש לו אוכלוסייה אתנית מעורבת ממוצאים שונים, ישנם גם דוברי 

. גרמניה מבינה שהיא צריכה להגן עליה מכיוון שרוסיה רוצה להשתלט םרוסית שנחשבים לא לויאליי

. בנוסף, ישנה מעין מובלעת פולנית, פולין נמצאת תחת 8- ת הארמיה העליה והיא שולחת לשם א

שלטון רוסי, מערבה מוורשה כולל ורשה. בנוסף ישנו חבל ארץ אשר נקרא גליציה שנמצא בשלטון 

הונגרים יש אינטרסים לשלוט - אתני שגם לרוסים וגם לאוסטרו-האימפריה ההונגרית, זהו אזור מולטי

  שם.

  

  

  

  

  קרב טננבורג

פול וון . מולו עומד 8-) הוא קצין גרמני, אחראי על הארמיה ה1848-1917(מקסימיליאן וון פריטזוויצ

) הרוסי והוא וגנרל רוסי נוסף עומדים מול הגרמנים עם כוח צבאי עצום. 1854-1918(רננקאמפף

והוא  הגנרל הגרמני רוצה לסגת כדי לחזור אחר כך ולכבוש. מדיחים אותו וממנים גנרל וותיק אחר

והם צריכים להציל את המצב ולחשוב כיצד  אריק לונדנדורףוהוא ממנה לסגנו את פאול הינדנדבורג 

הם יכולים לנצח שני צבאות רוסים גדולים באזור מרוחק. הם צריכים להבין יחד כיצד לנצח את קרב 

מעט . הם מתקדמים לבלום את הארמיה הרוסית הראשונה, ו1914באוגוסט  26-30 –" טננברג"

. הם מפרידים בין שני סמסונובמפסידים כדי להעביר את מרבית הכוחות אל מול הארמיה של 

החליט להתאבד בעקבות  סמסונובצבאות ומכתרים צבא שלם, התבוסה היא כל כך מוחלטת ש

  אותה תבוסה.

  

ים תוצאות העניין הזה הם כניעה המונית של חיילים רוסים, ישנם טורים של חיילים רוסים שנכנע

ונופלים בשבי. זה כבר מסמל לנו את כמויות השבויים העצומות שיש בחזית המזרחית. נהרגו ונפצעו 

תותחים נלכדו.  350- אלף חיילים רוסים נפלו בשבי וכ 90-אלף גרמנים. כ 10-15אלף רוסים וכ 78

ות של הינדנבורג הופך לאגדה, הוא השיב שטחים "אבודים", שטחי מולדת. ישנה תעמולה ובה תמונ

הינדנבורג כאשר השמש זורחת איתו על מזרח פרוסיה. מתפתח פולחן טננברג והנאצים אף ישתמשו 

בו לאחר מכן. הוא הופך לאגדה ולמי שינהל את המאמץ הגרמני לאחר מכן, הוא יקבע את המהלכים. 

  יזכרו לו את תהילת טננברג וישכחו לו את תבוסת המלחמה.

  

  )1914בספטמבר  7-14(ייםהקרב הראשון על האגמים המזור

זהו אזור ביצתי, מיוער, קשה ללחימה והינדנבורג שולח לשם כוחות כדי לדחוק החוצה את הכוחות 

הרוסים. באופן מפתיע עוד לא סיימו את הלחימה במערב ונראה היה שדוחקים את החזית הרוסית. 

ו גיוס רוסי מתמשך. החזית אך האמת היא לא כזאת מכיוון שרוסיה יכולה לגייס כוחות גדולים וישנ
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שנים כואבות, האופוריה של הגנרל הגרמני  3המזרחית לא תוכרע כל כך מהר והיא תמשך עוד 

התבררה כאשליה, רוסיה תגלה נחישות, היא מוכנה להקריב כמויות עצומות של חיילים כדי לא 

  לוותר לגרמנים.

  

  )1914בספטמבר  18-26(קרב גליציה

הונגרית משתבשת, הרוסים בולמים אותם וזאת תבוסה קשה ביותר. - כאן ההתקדמות האוסטרו

האוסטרים מותחים קו מאוד מבוצר בפשמשיל, זהו יעד מאוד מבוצר אך הרוסים שולחים כוחות רבים 

. זהו אזור מולטי 22.3.1915-עד ה 16.9.1914-מתמשך מה המצור על פשמשילועושים מצור. 

וריבים. בנוסף, ישנם וויכוחים דתיים וישנו ניסיון להמרת זרם  אתני וזה יוצר מתחים רבים, פוגרומים

- אלף אבדות מרוסיה וכ 115-ישנם כ –הנצרות שכל צד במלחמה מאמין בו. לבסוף, המצור מוכרע 

  אלף שבויים. 117-הונגריים וכ-אלף הרוגים אוסטרו 86-הונגריים. ישנם כ-אלף אוסטרו 203

  

  )29.9-31.10-1914(הקרב על הוויסלה

  גרמניה מנסה לכבוש את פולים אך רוצה בולמת אותה.

  

  כניסת האימפריה העות'מנית למלחמה לצד מדינות ברית המרכז

מתרחשת מתקפת פתע של צי טורקי על אוניות רוסיות בים השחור. ישנם שלושה  29.10.1914- ב

מהמר על  ) הוא פרו גרמני. הוא1881-1922(אנוור פאשהגנרלים חזקים שמנהלים את המלחמה ו

  "מלחמת קודש"(ג'יהאד), זוהי מלחמה אל מול כופרים. 1914בנובמבר  13-גרמניה והם מכריזים ב

  

  

  

  

  )17.2.1917-9.1.1916(מערכת גליפולי

רוסיה בבעיה והיא פונה לבעלות הברית שלה. צ'רצ'יל הוגה תכנית להשתמש בצי הבריטי, בעזרת 

'מנית. הם חושבים שלא יהיה קשה להביס את הצרפתים והם מנסים להפיל את האימפריה העות

האימפריה העות'מנית ואז רוסיה תהיה חזקה יותר. הדבר התברר ככישלון צורב, הטורקים מחכים 

מבוצרים באימון גרמני, אנז"ק(החיל האוסטרלי) סופגים אבדות קשות ביותר. תבוסה זאת הופכת 

ך להיות חייל בחזית המערבית ורק לאחר לסמל טורקי וזה הרגע שבו צ'ר'ציל נאלץ להתפטר, להפו

  מכן לחזור לממשלה.

  

  )24.10.1914-30.10.1918(המערכה בקווקז

האימפריה העות'מנית מנסה להשתלט על השטחים הללו מחדש, הם שולחים לשם צבאות עצומים 

ותהיה שם מלחמה נוקבת ביותר. ישנם חפירים רוסים שיעצרו את ההתקדמות העות'מנית, יגייסו 

כלוסיות מקומיות לעצור את הטורקים. האימפריה העות'מנית תספוג תבוסות קשות, בייחוד באזור או

ארמניה הרוסית ואחת הסיבות שהתעמולה הטורקית תתרץ היא "תקיעת סכין בגב של הארמנים" 

  וכעת הם מסומנים כאויב מבפנים.

  

  רצח העם הארמני

חבי אנטוליה, אזורים שהם חיו בהם אלפי שנים, . ישנו ריכוז של ארמנים מכל רמעל מיליון הרוגים

מרכזים אותם במסעות גירוש עצומים. ישנו הרג רב, מעל מיליון אנשים ימותו ב"ג'נוסייד" הארמני. 

  פשעי המלחמה כנגד אוכלוסיות אזרחיות בחזית המזרחית הם עצומות. 

  

  )1915מרץ -(פברוארהונגרי בקרפתים-כישלון אוסטרו

הונגרי. לחיילים הרוסים ישנה -קור קשים והרוסים מרסקים את הצבא האוסטרו ישנה לחימה בתנאי

נחישות לשמור על הקרקע בתנאים קשים ביותר, הם שורדים בתנאי הקור הקשים והצבא האוסטרי 
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מהצבא בייחוד  75%- אלף חיילים ולבסוף כ 90- מושמד שם, הם מאבדים בשבועיים הראשונים כ

  ה מבינה שהיא צריכה להציל אותם.מפגיעות קור ומחלות. גרמני

  

  השלמת כיבוש פרוסיה המזרחית והתקדמות גרמנית לתוך שטחי רוסיה

  7-22.2.1915-הקרב השני על האגמים המזוריים ב

  

  כניסת איטליה למלחמה לצד מדינות ההסכמה

- לקבל שטחים מאוסטרו הונגריה. ישנה שאיפה אירידנטית-: הכרזת מלחמה על אוסטרו23.5.1915

הונגריה. איטליה מקבל החלטה מכיוון שהיא רוצה אזורים "איטלקיים" שהם בשטח אוסטריה והם 

מזהים הזדמנות לפעולה. הם ינהלו מלחמה בצפון איטליה, חלקם באזורים אלפיניים וחלק בנהר 

  ניה הם יחלצו. האיסונזו. יתרחשו קרבות עצומים אשר ישברו את איטליה ורק בעזרת צרפת ובריט

  

  5.9.1915-נוטל פיקוד אישי כמפקד העליון של צבא רוסי ב 2- צאר ניקולאי ה

הוא מחליט להציל את המלחמה הזאת ולהפוך להיות המפקד העליון בשטח. זוהי החלטה הרת גורל 

ו את יהיה את מי להאשים במידה ויהיה כישלון. אין לו כשרון צבאי, אין ל –בייחוד מכיוון שהיא הימור 

אלכסיי המזג לזה אך לא ניתן להגיד לו לא לעשות זאת. אחד הגנרלים המבריקים שלו הוא 

מתקפת בספטמבר). ב 20-(עד ה1916ביוני  4-) והוא יוזם מתקפה ב1853-1926(ברוסילוב

הוא מזהה את נקודות התורפה בתחתית גליציה, דרום מערב רוסיה ומשתמש בארטילריה  ברוסילוב

וא החליט ליצור הפגזות קצרות, ממוקדמות לאחר מכן התקפה מהירה. כאן ישנן בצורה שונה. ה

נגד גרמנית -הסתערויות של סוסים וחילות רגלים. ברוסילוב משיג שטחים אך בחורף ישנה מתקפת

  . מורליזציה-דהורוסיה מאבדת את מרבית השטחים שכבשה, הדבר יוצר 

  

  

  מספרי ענק של שבויים

 2.5הם יבינו כי יש להם  1917-כאשר רוסיה תצא מהמלחמה ב –ישנם כמויות עצומות של שבויים 

מיליון שבויים. זוהי סוגיה מורכבת ביותר וישנה  2.2-מיליון שבויים בשטח האויב אך לאוסטרים היו כ

וישנה  תהייה ושאלות רבות לגבי תנאי השבי והיחס אל השבויים. ניתן לראות אנשים קופאים, ברעב

טענה שאלו למעשה הבסיסים למחנות הריכוז. זהו נושא מורכב ביותר, כדי לחקור את החזית 

  המזרחית יש צורך לדעת את כלל השפות המקומיות, התמונה מורכבת ביותר.

  

  פגיעה קשה באוכלוסיות אזרחיות

ים רבות ישנן בחזית המזרחית הרסן הותר, צבאות נכנסים דרך כפרים ועיירות ומשמידים אותן. פעמ

פעולות נקם והרג של כלל האוכלוסייה הגברית. ישנן תמונות של גלי פליטים אשר נאלצים לעזוב את 

  בתיהם ומתים בדרך. 

  

  טיהורים אתניים: טבח וגירוש

  יהודים סובלים מרדיפות קשות במיוחד

  יהודים נופלים קורבן לכל הצדדים, כאן יוצאת אנטישמיות משני הצדדים. 

 : ישנו פינוי קהילה שלמה.1915ודי גליציה בפינוי יה -

  זוהי חזית לא רק של קרבות הרואים אלא גם של טבח והתעללות באוכלוסייה מקומית.

  

  1916באוגוסט  18 –הצטרפות רומניה לצד מדינות ההסכמה 

ישנה שאיפה אירדנטית של רומניה להחזיר את שטחים שנלקחו ממנה. רומניה מצטרפת ללחימה 

ת ההסכמה. ישנה מלחמת נגד והיא נכבשת ונאלצת לפרוש מהמלחמה ורגע לפני סוף לצד מדינו

  המלחמה מכריזה על מעבר צד לצד מדינות הברית.
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  1917מרץ  –תסיסה פוליטית ומהפכת פברואר ברוסיה 

רוסיה לא קורסת מבחינה צבאית, מה שמכריע את החזית הרוסית הוא שינוי פוליטית, קריסת חזית 

מורליזציה בצבא. -סיה ישנה תסיסה סוציאליסטית של ארגוני העובדים, תנאי רעב ודההעורף. ברו

בנוסף, ישנה תעמולה נגד בית המלוכה, נגד הצאר ונגד אשתו(היא משושלת גרמנית). ישנם סיפורים 

על שחיתות בחצר המלוכה שכולן מקושרות לרספוטין, איש מיסטיקה אשר היה חלק מחצר המלוכה. 

פל במחלת ההמופליה של בן הצאר. הייתה החלטה להראות שלצאריצה יש רצון לעזור הוא סייע לט

לחיילים והיא פתחה בית חולים בחצר הארמון אך זה לא עבד להם. התרחשו הפגנות עצומות כנגד 

קומוניסטיים. הוא -הצאר והוא נמצא בחזית, מנותק. הוא חוזר חזרה והוא נעצר על ידי חיילים רוסים

הוא נאלץ  2.3.1917- י הקצונה שלו להתפטר כדי להציל את האימפריה הרוסית. בנדרש על יד

שנה, זה מסמל את נפילתן של שושלות נוספות כגון  300להתפטר ובאה לסיומה שושלת של 

  הבסבורג, העות'מניים ועוד. 

  

(שמתרחשת במרץ) מכריזים את הצאר להתפטר וממנים את הנסיך ג'ורג' לבוב במהפכת פברואר

אש הממשלה הזמנית הראשונה. רוסיה מדרדרת למצב של אנרכיה והדמות שמתבלטת הוא שר לר

, נבלם, מתמוטט וכאן 1917). הוא פותח במלחמה ביולי 1881-1970(אלכסנדר קרנסקיהמלחמה, 

מתפורר הצבא הרוסי והחיילים חוזרים הביתה ללא פקודה. לא מובן לחיילים לשם מי הם נלחמים 

  ה לתפוס קרקע.והם חוזרים הבית

  

  

  

  

  

  

  )1880-1924(חזרה מגלות של ולדימיר לנין

לנין כתב חיבור שבו הוא מספר שהאימפריאליזם הוא השלב האחרון של הקפיטליזם. הוא ביקר את 

המלחמה, אמר שלרוסיה אין מקום במלחמה, היא לא משרתת אותם. לגרמניה יש אינטרס לדאוג 

חזור מהגולה של שוויץ, הם חותמים את הרכבת שלו כדי שלא שלנין יחזור לרוסיה והיא עוזרת לו ל

יוכל לעצור בדרך ולדבר נגדם. מביאים אותו לפטרוגרד כדי להתסיס ולעשות הפיכה כנגד שלטון 

הממשלה הזמנית של הקומוניסטים. ישנה תסיסה מכל הצדדים וזה הרגע של הבולשביקים בראשות 

  לנין לחזור.

  

  באוקטובר הישן) 25(7.11.1917-במהפכת אוקטובר 

ישנה השתלטות על ארמון החורף בפטרוגרד והבולשביקים עולים לשלטון בסיסמה של "שלום, לחם, 

אדמה": ישנה הבטחה לצאת מהמלחמה ולטפל בבעיות הפנים. הורגים את הצאר וכך קורסת החזית 

. מגיע 3.3.1918-גרמנים בהמזרחית. לנין מחויב לצאת מהמלחמה הזאת וישנה פגישה בין לנין ל

המטכ"ל הגרמני אל מול נציגי העם הבולשביקים והם נכנעים לכל התביעות של הגרמנים. לרוסיה אין 

ברירה, הם מבינים שהם צריכים למסד את השלטון שלהם ברוסיה, יש להם התנגדות מבית ויש להם 

הוא צורב. גם האימפריה אינטרס להגיע להסדר כמה שיותר מהר, לא משנה באיזה מחיר למרות ש

  הונגרית שותפות להסכם הזה.-העות'מנית והאוסטרו

  

  חוזה ברסט ליטובסק

  שטחים מהאימפריה הרוסית עברו לשלטון גרמני וסומנו אזורי חסות גרמניים.

 מחוזות ושליש מאוכלוסיית האימפריה הרוסית נלקחות מהם. 80 -

פולין, אוקראינה וביילורוסיה כמדינות הסכמה לעצמאות של פינלנד, אסטוניה, לטביה, ליטא,  -

 לוויין של גרמניה.

 מיליארד מארק. 6רוסיה התחייבה לשלם פיצויי מלחמה בסף  -
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מרגע קריסת החזית המזרחית, גרמניה יכולה לפנות ארמיות רבות לחזית המערבית(למעט אזורי 

ארה"ב נכנסת אך זה גם הרגע שבו  1918- כיבוש) וזה מה שאפשר את מתקפת האביב הגדולה ב

שנים תסיים את המלחמה לאחר הכרעת  3למלחמה ומשנה את האיזון. היה נראה שגרמניה לאחר 

  החזית המזרחית.

  

  3.12.17 – 7שיעור 

  
  חזית העורף וחברה במלחמה טוטאלית

  

זהו מושג שלמעשה נתווה במהלך מלחמת העולם הראשונה, זהו תוצר של מלחמת העולם 

ית, אין אף אחד שלא קשור למלחמה, כולם מגויסים וגם הציבור בבית. הראשונה, של מלחמה טוטאל

  המטבח, משק הבית הוא המפתח לניצחון. 

  

  לוגיסטיקה של הספקה לחזית

נדרש מערך לוגיסטי עצום, זה הפך לתעשייה שלמה. בריטניה נמצאים באי ואין להם גישה ישירה 

, לאחר מכן עולים על רכבות שמסיעות את לחזית, צריך אניות שיביאו אספקה ולהן מחכות משאיות

הסחורה כמה שיותר קרוב לחזית, לאחר מכן יש עוד משאיות ולעיתים רכבות קלות שמביאות את 

האספקה ממש עד לחזית. מה שלא ניתן להביא בעקבות תנאי הבוץ והקרקע מגיע בעזרת עגלות 

כמות האספקה היומית עמדה  מייל 12), בגזרה שאורכה 1916וסוסים. במהלך מתקפת הסום(יולי 

  טון. 26,000טון וכמות התחמושת השבועית עמדה על  20,000על 

  

המדינה מתגייסת לכך ואפילו מסתדרת עם זה טוב ביותר. מערך האספקה הלוגיסטי המשוכלל 

בחזית המערבית הסטטית פעל לטובת ההגנה. החזית המזרחית הדינמית שהתאפיינה במבצעים 

מאות מיילים, סבלה מבעיות אספקה ולוגיסטיקה. זה משפיע על אופי  מקיפים שהתפרשו על

הלחימה, על התייחסות לאזרחים, בחזית המערבית לא גונבים מאזרחים כי החיילים לא רעבים. 

  הארוכה המדינה כבר מוכנה לכך, עברו את המהפכה התעשייתית השנייה. 19-בעקבות המאה ה

  

  צמיחת תעשיית המלחמה הצבאית

  מפעלי ענק אשר בונים תותחים ענקיים וארטילריה כבדה.ישנם 

  

  מוביליזציה כלכלית: כלכלה מתוכננת

 1914) הגרמני פועל להקמת המשרד לחומרי גלם ועומד בראשו מאוגוסט 1867-1922ולטר רנתאו(

. הוא כפטריוט גרמני לוחץ על משרד המלחמה הגרמני ובעצתו מקימים את השרד 1915ועד מרץ 

מרי גלם. הוא נהיה המנכ"ל של המשרד הזה והוא מנהל את כל המשק התעשייתי הגרמני. לניהול חו

לקראת סוף המלחמה כאשר גרמניה נואשת לאמצעים, הם מבקשים ציוד מהבתים(ברזל וכו'), כולם 

  צריכים להתגייס למאמץ הקולקטיבי.

  

  גיוס כספים: הלוואות מדינה ומכירת אגרות חוב לציבור

נק מכיוון שהמדינה כל הזמן הלוותה. הממשלות מנפיקות אגרות חוב באמירה הצטברו חובות ע

למדינה "תהפכו את הכסף שלכם לפגזים, לכדורים". זאת מלחמת לאומיות שבה אנשים תורמים 

לחזית, למדינה. הממשלות משחקות כל הזמן עם מוטיבים פטריוטיים. בצרפת לדוגמה לוקחים ציור 

ביאים את מראין(צרפת בדמות אישה), מביאים חיילים מסכנים שלקוח מהמהפכה הצרפתית, מ

  מהחזית ופועלים על הרגש של המדינה בבקשה להתגייסות למענם.
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מה קורה בכל הכפרים שהגברים ואפילו הסוסים גויסו? ניתן לראות נשים עובדות ומפרסמים תמונות 

  כסף.של נשים סוחבות מחרשה, זה מדבר אל אנשים ומשפיע עליהם לתרום 

  

  אינפלציה, ספסרות ושוק שחור

ישנה אינפלציה, עליות מחירים והכסף מאבד את ערכו. כל הזמן שולחים כספים לחזית ויש פחות 

כסף בחזית, בבית. המדינה מנסה לווסת את זה אבל ברור לה שיש ספסרות, אנשים מנצלים זאת, 

  ידה. אוגרים ציוד, אוכל ומוכרים ביוקר ולעיתים מאשימים אותם בבג

  ניהול משק בית

"לא לבזבז לחם". באירלנד למשל  –הממשלה נכנסת לתוך הבתים בהסברה כיצד מנהלים את הבית 

פונים לאישה ואומרים לה: "את מנהלת את משק הבית, הימנעי מבזבוז, חסכי כסף והשקיעי אותו 

באגרות חוב". בזבוז בבית נתפס ככזה שפוגע במאמץ המלחמתי. התעמולה הזאת מנסה לעשות 

הרואי. בגרמניה למשל רציונליזציה של המצב כי אנשים חיים בצמצום ומנסים להרות זאת כדבר 

ישנם כרטיסים של הקצבת מזון, ישנם תורים, אנשים מקבלים חלוקה, זאת כיוון שהשוק הפרטי לא 

עובד טוב. ישנה תרבות של אוכל, העיתונות ממליצה כיצד לבשל בתקופות רעב, עם מעט אוכל. 

שה לאוכל שהם בגרמניה פנו גם לאיכרים, בכפר אנשים חיו יחסית יותר טוב כי הייתה להם גי

  גידלו(בחורף היה קשה).

  

  חסרים במזון

באנגליה באופן יחסית המצב היה טוב אבל החוסרים הקשים יותר היו  –ישנם תורים ארוכים לאוכל 

ביבשת. הרעב הכבד במיוחד היה בגרמניה כתוצאה ממצור ימי בריטי וישנה טענה האם זהו פשע 

ממן את הצבא, ישנה חלוקת מרק יומית לילדי מלחמה. חזית העורף קורסת והיא לא מצליחה ל

"חורף הלפת", זה הדבר היחיד  –ברלין. ישנו ביטוי לחורף האחרון של מלחמת העולם הראשונה 

שיכלו לאכול ואנשים נשברים, יש מהומות בחנויות, צריך לשלוח חיילים, התעמולה צריכה לעבוד 

  קשה, צריך להסביר לאנשים כיצד להתמודד עם מצוקה. 

  

  מוביליזציה פוליטית: סולידריות והתלכדות

כאשר מכריזים על מלחמה האופוזיציות קורסות. הקיסר הגרמני ווילהאם השני יוצא בהכרזה שבו 

הוא לא מכיר יותר במפלגות, הוא הקיסר של כולם אך ברור לנו שזה לא המצב, יש שוני גדול בין 

חד, העם הוא התעשיינים וגם הפועלים, כולם האנשים. ישנו "רעיון העם" אשר צמח תחת פולקלור א

מוזמנים לעצרת, זה מטשטש את הפערים. זוהי תמונה אשר חוזרת פעם אחר פעם, אין למעשה 

התנגדות סוציאליסטית רצינית למלחמה. ישנה התגייסות פוליטית מוחלטת ועל מנת להפוך אותה 

  צריך לטפל גם בביקורת. 

  

  צנזורה

ה פשוט מוחקת ממנה כתבות. כל העיתונים מחויבים להגיש את הדפוס ישנם עיתונים אשר הצנזור

שלו מראש למשרד הצנזורה וכל דבר שעלול לערער את הביטחון הפנימי מצונזר. פעם אחת עיתון 

גרמני החליט למחות ועשה דבר חצוף וכתב "כאן החרימו לנו חצי עמוד" ולאחר מכן השלטון טיפל 

ירה, באנגליה יש מקום רחב יותר לסאטירה אך עדיין יש צנזורה. בהם. ישנם מקומות שבהם יש סאט

  בהרבה מקרים עורכים הבינו את הצנזורה כמאמץ מלחמתי והיו פעמים שהם הביעו על כך מחאה.

יש פעמים שבהם מופעלת צנזורה אפילו על מכתבים שנשלחים הביתה, ישנה צנזורה של הדואר. 

ול להישלח אליהם מכתב אזהרה ובו מספרים להם איזה כאשר אנשים חורגים מהוראות החירום על

  חלק הם צריכים למחוק מהמכתב. 

  

והן נותנות סמכויות אכיפה עצומות למדינות וזה מה  חקיקה לשעת חרום לזמן מלחמהישנה 

  שמאפשר את התרבות המגויסת. היא לא נאכפת רק ברצון אלא גם בכוח.
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  מוביליזציה פסיכולוגית: תעמולה

הציבור חשוף באופן מתמיד לפוסטרים, הז'אנר אשר התחיל באומנותי ב"קץ האמה" הופך לכלי 

כדי לגייס את הגברים למלחמה ודווקא במדינות שבהן יש גיוס חובה לא  כרזות גיוסתעמולתי. ישנן 

  צריך להשקיע בגיוס. אך בבריטניה למשל צריך להשקיע הרבה בגיוס.

  

  

  

  תהצגת המלחמה כהגנה על הבי

יש הצגה שבה כולם מגנים על המולדת, "אף אחד לא מתקיף". אפילו אוסטרליה שנמצאת בקצה 

השני של העולם ואינה נמצאת בסכנת התקפה מציגה את המלחמה כמלחמה להציל את אוסטרליה, 

שהם בסכנה לכיבוש גרמני. איטליה גם כן מציגה זאת כהצגה על המולדת, כהגנה על נשים וילדים, 

  ם וצריך להגן על האישה.הגבר נלח

  

  שימוש תעמולתי בפשעי מלחמה

זהו מרכז פולין של היום. נעשה טבח באוכלוסייה הסלאבית, דוברת הרוסית על  –"הטבח בקאליש" 

ידי הגרמנים ומנפחים את הטבח הזה, מציגים את "הזוועות". ישנה תעמולה של שני אחים ואביהם 

ונס אחותם. כך ניתן לגייס אנשים להילחם למלחמה, ישנה אשר הוצאו להורג מכיוון שהם התנגדו לא

פגיעה באנשים שלנו, בקבוצות אתניות שאנו שייכים להם, ישנו שימוש רב ב"זוועות" ומנפחים 

  סיפורים על מנת לגייס אנשים.

  

  השחרת האויב: הצגת הגרמנים כברברים

כהונים. גרמניה תמיד  מדינות ההסכמה משקיעות מאמץ רב כדי להציג את הגרמנים כברברים,

מוצגת עם הקסדה הפרוסית, כגורילה ענקית, כמפלצת אשר מנסה לכבוש את העולם. הטבעת 

ה"לוסיטניה", אוניה אזרחית על ידי הגרמנים שומשה על ידי התעמולה. אך למען העמת ב"לוסיטניה" 

גייס ולהילחם היו בקומה התחתונה אמצעי לחימה. מקרה זה מוצג כזוועה, כקריאה לאזרחים להת

  בגרמניה.

  

  שנאת זרים

  קסנופוביה שוביניסטית

  

ישנה הצגה של הגרמנים ככאלה אשר משפדים תינוקות, שאונסים נשים. ישנה אמירה שהגרמני 

שעשה זאת, ששרף את האוניברסיטה זהו גם התעשיין הגרמני וזה מייצר חרם על מוצרים גרמניים. 

נת, אפילו בית המלוכה האנגלי משנה את שמו. ישנו ניפוץ כעת אנשים ממוצא גרמני נמצאים על הכוו

של חנויות עם שמות גרמנים. שוביניזם בהגדרתו הוא ביטוי ללאומיות מיליטנטית, דעות קדומות 

  מיליטנטיות. 

  

  נגד גרמנית-תעמולת

הגרמנים אומרים שזהו סיפור מומצא, "פייק ניוז". ישנה תעמולה שמראה שהגרמנים מטפלים 

שלהם והם לא פוגעים סתם באזרחים. הם מראים כי הם משקיעים במלגות סוציאליות, יותר  בשבויים

מלגות לסטודנטים, ספרים, חתני פרס נובל, פטנטים. בכל פרמטר הגרמנים מראים כי הם חברה 

  יותר מתקדמת ותרבותית. כאן גם האליטות האינטלקטואליות נרתמות למאמץ המלחמתי.

  

  תעמולה מכוונת לילדים

הפנייה בתעמולה היא לכולם, היא תעמולה טוטאלית, ישנו גיבוש לתעמולה היסטורית. ישנם 

  קומיקסים לילדים, ספרי ילדים גרמניים. 

  

23

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



  

  

  

  

  

  

  

  תעמולה ונשים

מה קורה כאשר הגברים מתגייסים? לא ניתן לנהל את המלחמה ללא גיוס החברה בבית, ללא גיוס 

הנשים בבית מכיוון שמישהו צריך לנהל את המשק בבית. "אנחנו נשאר בבית עם הילדים, צאו 

  למלחמה, זהו הדבר הנכון!". 

 : אישה שצריך להתגייס למענה(מריאן בצרפת).האומה כאישה -

: גיוס כאחיות למלחמה, גם נשים יכולות להיות בתפקידי מץ המלחמתיגיוס נשים למא -

שירות ואם לא הן יכולות לדאוג למה שקורה בבית. נשים מתגייסות לתעשייה, יש צורך 

 בידיים עובדות והעבודות הן קשות.

  

  מוביליזציה תרבותית: תרבות פופולרית מגויסת

המורל. לוקחים זמרים או זמרות פופולריים של   תרבות המלחמה גם היא מגויסת, יש צורך לשמור על

  התקופה ומוציאים שירים שמטרתם להרים את מצב הרוח של המלחמה, לעורר רגש.

  

Prememory – פניה לזיכרון  

ישנם פוסטרים שמנסים לעצב את הזיכרון עוד לפני שיש מה לזכור. ישנם פוסטרים אשר פונים 

  במלחמה.  לעתיד, שהאבות יוכלו לספר מה שהם עשו

  

  פציפיזם

) מדברים על פציפיזם. בנוסף ישנה משלחת בינלאומית 1872-1970אנשים כגון ברטרנד ראסל(

. האינטרנציונל הבינלאומי לא פועל בשנים האלה 1915לקונגרס הנשים הבינלאומי בהאג באפריל 

  והנשים תופסות את המקום.

  

  מגפת השפעת הגדולה

-1918פת "השפעת הספרדית" שפרצתה בסוף המלחמה בשנת סיבת המוות הגדולה ביותר היא מג

בני אדם! הצנזורה תנסה להשקיט את זה כי זה  מיליון 50-100. ישנה תמותה עולמית של 1919

פוגע בחזית העורף אך גם בחזית. כותרות המלחמה סוחפות לחזיתות, לנאומים הגדולים אך יש 

ון או זיכרון למתים משפעת, הם לא חלק מנרטיב הסתרה לדברים שקורים מאחורי הקלעים. אין מוזיא

  המלחמה.
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  10.12.17 – 8שיעור 

  
  פשעי מלחמה

  

  1914אוגוסט  –פשעי מלחמה גרמנים 

זהו נושא אשר מכחישים אותו, ישנם פשעי מלחמה שלא מכירים בהם. זהו נושא אשר הודחק 

בכוונה, אנשים לא הצליחו למצוא מה אמת ומה שקר, תעמולה רבה עסקה בנושא זה. יש לחשוב על 

  הקשר בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, כיצד כל אחת השפיעה על השנייה. 

  

  תכנית שליפן

מרכיב הזמן של התכנית הוא קריטי על מנת שיוכלו לעשות הפתעה, להכריע בשתי חזיתות. 

המפקדים יושבים במפקדה כל הזמן ובודקים את הזמנים, הכול תלוי בזמן, מהרגע שהם נכנסים 

לבלגיה השעון מתחיל לתקתק. ברור לגרמנים שבלגיה היא לא בעיה, היא לא תעורר התנגדות אך 

פשוט בכלל, בבלגיה יש לא מעט אזורים מבוצרים. יש הגנה בלגיה אך הגרמנים מסתבר שזה לא 

האמינו כי לא תהיה בעיה, הגרמנים הציבו לבלגיה אולטימטום ואילו הבלגים לא מקבלים את 

  האולטימטום. 

  

  ציפיות גרמניות לניצחון מהיר

ויב יברח מהם, מעין היו נשלחות גלויות הביתה שמתארות ניצחון מהיר, שהם ירוצו פנימה והא

  משחק ילדים. הגרמנים צריכים להגיע לפריז. 

  

  התנגדות צבאית בלגיה

יש לו כמה תותחים, רובים והוא מחויב להגן על הארץ שלו.  –לבלגיה אין צבא גדול אך יש לה צבא 

אך לבלגיה יש גם משמר אזרחי, הם מגייסים כוחות מילואים בעת משבר. מבחינת הגרמנים 

הצבאית היא הבסיס, הם יקראו למשמר הזה התנגדות אזרחית ולא צבא. בנוסף,  המקצועיות

) יתקפל אך הוא ניסה ליצור לעצמו מיתוס של 1875-1934(אלברט הראשוןהגרמנים ציפו שהמלך 

. הוא היה סמל להתנגדות והשתמשו בתעמולה כדי לנצל זאת, כמלך שעמד ולא "המלך הלוחם"

  של המלך כמפקד יציב כדי לרומם את מצב הרוח בעם ובצבא. תוניונכנע. מפורסמות תמונות אייק

למעשה, ההתנגדות הבלגית לא יכלה לעצור את הגרמנים אך כן לעקב את הגרמנים. הדבר הזה 

  הרגיז את הגרמנים, מבחינתם זה היה בזבוז זמן עצום.

  

  נפילת המעוזים המבוצרים הבלגיים

בלגיים נפלו. הבקעת הביצורים הבלגים קרתה בסופו של דבר מערכת המעוזים המבוצרים ה

באמצעות התקפות מחץ מגובות בהפגזות ארטילריה כבדה. בריסל נפלה, ליג', נאמור, דינאט 

) כשבסופו הם נאלצו 1914והבלגים מתבצרים באנטוורפן אך הגרמנים עשו מצור ממושך(אוקטובר 

שליפן, זוהי כבר לא הפתעה  לברוח. העיקוב הזה, הקצר הוא מה שפגע באופן חמור בתכנית

  מוחלטת.

  

  פינוי אנטוורפן

  כחצי מיליון תושבים נמלטים עם החיילים. היו גירושים המוניים ופליטים רבים.

  

  כיבוש גרמני

לאחר מכן יש כיבוש גרמני של בלגיה, הם עושים מצעדי ניצחון, מנהלים את הממשלה והעירייה, 

הללו סובלים תחת שלטון גרמני, אפילו בשלב מסוים מטילים מיסים על האוכלוסייה. המקומות 

  שולחים את הגרמנים לגרמניה לעבודות כפייה, חיי היום יום יתנהלו תחת כיבוש וכפייה.
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  פליטים

אלף פליטים בורחים מבלגיה להולנד בשלושת החודשים שלאחר פרוץ המלחמה,  400-כ -

 אלף לבריטניה. 160אלף בורחים לצרפת,  200

 אלף. 500- אלף פליטים נודדים מצפון צרפת ועד ינואר המספר מגיע ל 150 1914באוגוסט  -

 ניתן לראות מצוקה הומניטרית מאוד גדולה, ישנה מודעות עצומה לבעיית הפליטים הבלגיים.  -

  

  הרס ישובים

 הופכת לסמל מכיוון שהיא עיר אוניברסיטאית ידועה לווןנהרסו ערים שלמות כגון לוון, ויסה, דינאנט. 

מימי הביניים ועצם זה שהגרמנים פגעו בנכסי תרבות יצר את הסמל. הגרמנים השמידו את הספרייה 

  הגדולה של האוניברסיטה, ספריה שהכילה כתבי ידע עתיקים והדבר הזה מזעזע אנשים רבים. 

  

גישה בהיסטוריה אשר בודקת וחוקרת את העובדה עצמן, חקירת האירועים  – גישה פוזיטיביסטית

. הדבר דורש עבודה קשה מאוד, ללכת לארכיונים, לקרוא דוחות, עדויות, לחקור אותם עצמם

  ולהשוות ביניהם.

  

  ממדי ההרס

  :1914אוקטובר -במהלך הפלישה הגרמנית  באוגוסט

 .אזרחים 6,500 נהרגו -

 .נהרסו בתים 20,000 -

 המוניות בבלגיה וצרפת. הוצאות להורג -

  

דבר כזה, הרי את הגרמנים לא עניין פגיעה באוכלוסייה  צריך לנסות להבין מה מביא צבא לעשות

  המקומית, מה למעשה גרם לגרמנים לפעול כך?

  

  Franc-Tireurs –מיתוס הלוחמים האזרחיים 

ההסבר הגרמני לכך הוא מאבק במלחמת גרילה/טרור של לוחמים אזרחיים חמושים אשר נלחמו 

המלחמה. זה נתן לגרמנים את הסיבה/תירוץ להגיב מלחמה לא "נקייה" בגרמנים, שהפרו את כללי 

פרוסית צבא צריך להיות מקצועי, מסודר היטב ומבחינתם -בקיצוניות שהם הגיבו. בתפישה הגרמנית

  כל דבר אחר הוא לא צבא.

  

  הגרסה הגרמנית –חורבן לוון 

הגרמנים מציגים את הסיפור בכך שהם נכנסו לעיר עתיקה והיו צלפים על הגגות שירו גם מתוך 

כנסיות ומתחם האוניברסיטה. לטענתם, הגרמנים היו צריכים להגיב לכך, לא הייתה להם ברירה. 

מבחינתם הייתה מלחמה מול אזרחים, המשמר האזרחי הוא לא צבא. הם מתארים אזרחים שצצים 

  ומנסים לפגוע בצבא. מכל מקום 

  

במשך שנים היו קיימות שתי הגרסאות הללו וישנם חילוקי דעות אך כאשר היסטוריונים כמו ג'ון הורן 

ואל קרמר באים לחקור את הסיפור דרך היסטוריה פוזיביסטית הם כמעט ולא מוצאים עדויות כלשהן 

ה משמר אזרחי ואין עדות לכך לכך שהיו אזרחים שבצורה מאורגנת נלחמו בצבא גרמניה. כלומר, הי

שהבלגים התארגנו בצורה המונית. להפך, המלך הבלגי הכריז שמי שמתנגד חייב ללבוש את 

  הבגדים של המשמר האזרחי, בפועל לא היו כוחות "גרילה". 

  

  היסטוריה של שמועות והיסטריה המונית

נואידית של הקצונה (ציפייה לגיוס המוני והשקפת עולם פרכתוצאה מהלם קרב ודעות קדומות

כמיליון חיילים  הפרוסית שחששה מפוליטיזציה המונית באמצעות צבאות עממיים לא מקצועיים)

  .לוקים בתסביך "פחד גדול" מלוחמי גרילה אזרחיים
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זיכרון , השילוב של השניים גורם לפנטזיה קולקטיביתאשר גורם למיתוס קולקטיבי למעשה ישנו 

ידו בגרמניה כי הייתה מלחמה "מלוכלכת" ובזמן מלחמה קורים דברים, . שנים לאחר מכן יגקולקטיבי

הם יגידו שניפחו את הסיפור, שהם פגעו בצורה נקודתית רק במי שניסה לפגוע בהם להבדיל מהאויב 

  שהתנהג בצורה לא מקובלת.

  

  תעמולת גיוס במדינות ההסכמה

הגרמנים כפוגעים בנשים וילדים ישנו שימוש במה שקרה בבלגיה לצורך תעמולת גיוס. מראים את 

  בלגיים. תעמולת הגיוס קורת בצרפת, אנגליה, אירלנד ואפילו באוסטרליה. 

  

  גיבורים לאומיים

). היא הייתה אחות בריטית בבלגיה, 1885-1915(אדית קאוולההוצאה להורג של האחות הבריטית 

רה על ידי הצבא הגרמני, היא עזרה לפצועים אך היא גם עזרה להם לברוח או להסתתר. היא נעצ

נשפטה והוצאה להורג. לאחר מכן החל להתפתח פולחן של מרטירית(קדושה מעונה). הגרמנים טענו 

שהיא נתפסה והואשמה בכללי המלחמה, בעצם כך שהיא עזרה לאנשים לברוח היא חרגה 

ה נכון מהתפקיד שלה. הגרמנים האשימו אותה באשמת ריגול ולפני שנתיים התגלה שכלל הנראה ז

והיא העבירה מסרים לצבא הבריטים אך להוציא להורג אישה זה דבר מאוד חמור. מתחילה תרבות 

הנצחה, "זכרו את אדית קאוול", ישנה דמוניזציה של הגרמנים. בסוף המלחמה מתפתח קמפיין שלם 

שו להחזיר את גופתה הביתה, הפרלמנט בצרפתי יעשה לה אסיפה שלמה, יחזירו אותה לאנגליה ויע

לכבודה תהלוכה וטקס שלם, יקימו אנדרטה לזכרה ויעשו עליה סרט. זה הופך את המלחמה לטוב 

  מול הרע, של אנושיות מול רוע מוחלט.

  

  אגדות על גיבורים מקומיים

  חלקם בנויים על סיפורים אמיתיים אך מנפחים אותם:

 הוצאה להורג של נער צרפתי. -

 לחייל.הריגת אישה צרפתייה שסירבה להיענות  -

 הרועה התמימה רוזט שהואשמה בריגול והוצאה להורג. -

 ראש עיריית לייג' שהוצא להורג. -

 הוצאה להורג של בני ערובה עם קברים המוניים. -

 שימוש באוכלוסייה כמגנים אנושיים. -

  

  תעמולה היא לא רק הפוסטר אלא גם העיתונות.

  

  אי כיבוד מעמד הצלב האדום

 מגובה בעדות מצולמת. Lierre-הפגזת בית חולים ב -

 פגיעה באחיות. -

 היא שישנם אנשים גרילה בלגיים במסווה של אנשי צוות רפואי. הגרסה הגרמנית -

  

  ציירי תעמולה

  ציירים משחקים תפקיד חשוב ביותר. 

הוא צייר בלגי חשוב ביותר, הוא מצייר ציור ריאליסטי של תמונת פשע מלחמה  קרפינטייר -

 ם להורג כמרים ואזרחיים.ובה חיילים גרמניים מוציאי

הוא צייר הולנדי, הוא מזועזע ממה שקורה במלחמה. הוא מצייר ציורים  לואיד ריימקארס -

אשר נועדו לעורר זעם וחלחלה מהגרמנים. הוא עושה דמוניזציה לגרמנים, מתאר אותם 

 כרוע בהתגלמותו.

נים מפשיטים ובה הגרמ 1918-האמריקאי יוצר סדרה של תמונות ב ג'ורג' ווסלי בלווס -

 אנשים וחונקים אותם. הם גם הופכים אנשים למגן אנושי.
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  האונס של בלגיה

ישנה הטבעה של המונח על ידי תעמולה אמריקאית, יש כאן גבר ויש כאן אישה. ישנו אונס של בלגיה 

על ידי יד קשה, גברית אשר פוגעת בנשים וקטינים. בנוסף, ישנה תעמולה קולנועית ועושים סרט על 

שקורה בבלגיה, זהו סרט אילם שמתאר את הגרמני האכזר אשר עוצר את האישה היפה ואונס  מה

  אותה.

  

  הגרמנים כברברים

ישנה תעמולה שמראה את הגרמנים כברברים מימי הביניים אשר פוגעים בילדים, הם מתוארים 

  כמפצלת צמאת דם. 

  

  גרמנית-תעמולת נגד

תעמולה של החייל הגרמני כבעל טוב, כאדם אדיב אשר הגרמנים צריכים ליצור תעמולת נגד. ישנה 

  משחק עם ילדים ומציע להם אוכל. 

  

  הפצה: ספרות ילדים

  ישנם ציורים לילדים צרפתיים שבהם רואים חיילים הורגים אזרחים, זה יוצר תדמית מילדות.

  

לכל הדברים שצוינו עד כה יש עוגן במציאות: ישנם הרבה חיילים טובים אך גם ישנה גם פגיעה 

באזרחים בקנה מידה גדול יחסי. ישנן עובדות והשאלה היא מה מחליטים להציג וכיצד להציג. אך יש 

  .בפנטזיהרגעים שבהם זה ממש גובל 

  

  בדיה מופרכת: מיתוס ידיים כרותות

לדים קטועי גפיים, על נשים. אך יש להבין מעין הגיעה הפנטזיה הזאת ולא מופצים סיפורים על י

  מצאו עובדה, עדות שאכן זה קרה.

מקור אפשרי: רגשי אשמה בלגיים? זוועות תעשיית הגומי הקולוניאלית. הייתה אכזריות  -

וכריתת ידיים במושבה "מדינת קונגו החופשית"(קונגו הבלגית) תחת שלטון המלך ליאופולד 

 . 2- ה

  

  בדיה מופרכת: תעשיית גוויות

הגרמנים לוקחים את הגוויות לבתי החורשת והופכים את הגוויות לסבון, ישנה הפצה לא רשמית של 

  הסיפור הזה. 

  

  הפולמוס על אשמה

הלורד ברייס, חבר פרלמנט בריטי מראה הוכחות על דברים שקורים, הגרמנים בתגובה מוציאים את 

  הספר הלבן.

 4900של  רשימה: המלחמהרשימות פושעי מלחמה שמחברות מדינות ההסכמה בתום  -

 901-שהיו מעורבים באופן ישיר בפשעי מלחמה, כאשר רוצים להביא אותם לדין מצמצמים ל

 איש.

 6-מזוכים ו 3לא מופיעים,  3איש מואשמים לדין, מתוכם  12): 1921(מאי שפטי ליפציג -

 משתחררים.נידונים לעונשים קלים ובפועל 

  

  מורשת משפטית

  כאן מתחיל הדיון על פשעי מלחמה ועל בעיית אכיפת הדברים.

 אמנת האג. -

 אמנות ג'נבה. -

  "פשעי מלחמה" ומשפט בין לאומי. -

28

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



לאחר מכן יהיה קשה מאוד להוכיח טענות במלחמת העולם השנייה, הם יגידו שהכול תעמולה כמו 

כגון רצח העם הארמני, פגעיה בשבויים,  שקרה במלחמת הועלם הראשונה. ישנם פשעים רבים

- המצור על אוכלוסיות והרעבתם, פינויים עצומים שכמעט ולא משוחחים. לא מתייחסים לכך במשך כ

  שנה, זה עניין של היררכיות והאדם הלבן התרבותי נחשב כשווה יותר. 90

 

  

  24.12.17 – 9שיעור 

  
  היבטים קולוניאליים

  

הגלובליים של המלחמה, היא לא נקראת "מלחמה אירופאית" אלא "מלחמת יש לחשוב על ההיבטים 

ישנו מרוץ קולוניאלי ומעצמות העולם מנסות  20-עד ראשית המאה ה 19- העולם". מסוף המאה ה

להשתלט על כל פינה בעולם. אירופה כאשר היא יוצאת למלחמה היא מביאה איתה את הקולוניות 

חולקה כולה חוץ מאזור מסוים באתיופיה וליבריה. באפריקה אף ואת כלל האינטרסים שלה. אפריקה 

  הייתה לחימה במהלך מלחמת העולם הראשונה.

  

  חזית אפריקה

מערב אפריקה הגרמנית לדחוק את -יש חזית אפריקאית והיה מאבק על מושבות. היה ניסיון בדרום 

נועות שחרור מקומיות. הגרמנים ובמקומות נוספים. בסופו של דבר חלק מהעניין נוצל על ידי ת

בסופה של המלחמה גרמניה מפסידה את כל המושבות שלה. באפריקה אף הייתה מלחמת חפירים 

  והיבטים דומים למלחמה שקרתה במערב אירופה. 

  

  הקולוניות הצרפתיות

) הוא גנרל צרפתי 1866-1925(שרל מנז'אןגויסו חיילים גם ממערב וצפון אפריקה וגם ממדגסקר. 

מדבר על זה שאפשר לנצל את החיילים הקולוניאליים ככוח  1910המלחמה, בשנת  שעוד לפני

לחימה. נחצה קו שבו הוא היה צריך להצדיק שימוש בחיילים שחורים, הוא הסביר זאת מכיוון 

אלף חיילים אפריקאים לצבא  134-שלגרמנים הייתה עדיפות צבאית. במהלך המלחמה מגייסים כ

  ). 5מכל  1אלף מתים( 30עד  25-צרפת ומתוכם כ

  

, 1916- תחילה, הפיקוד הצרפתי נרתע מהצבת חיילים אפריקאים כלוחמים על אדמת אירופה אך מ

על רקע אבדות מערכת ורדן מתחיל שימוש גובר בחיילים קולוניאליים צרפתיים בחזית המערבית. 

יוצא שם לא קל, שם של מפקד אכזרי מכיוון שהיכן שהוא מפקד ישנן אבדות  לשרל מנז'אן

עצומות(לבנים ושחורים). הוא נקרא "קצב הלבנים" ו"טוחן השחורים". ישנה הבנה כי האימפריה 

עוברת טלטלה ולמנז'אן ישנה הבנה על כך, הוא מדבר על  "צרפת הגדולה יותר", מצב שבו יתנו 

  ך הם יתגייסו לצבא וכך יקבלו זכויות.אוטונומיה לקולוניות א

  

ניתן לראות חיילים סנגלים נלחמים בצפון צרפת וחיילים צפון אפריקאים בחזית המערבית. בנוסף 

  נלחמו גם אלג'יראים ומרוקאיים. 

  

  גיוון קולוניאלי –הקולוניות הבריטיות 

ודו, דרום אפריקה. אנגליה היא אימפריה יותר ותיקה עם היררכיה אחרת: קנדה, אוסטרליה, ה

קולוניאליזם היא מקשה יותר מורכבת ומרובדת ויש להבין אותה לעומק. ישנם גיוסים בעלי זהות 

  לוקלית, עם שדרת פיקוד מקומית.

  

  קנדה
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קנדה מרגע הכרזת המלחמה נכנסה למלחמה, היא הייתה יחסית אוטונומית והיא החליטה להתגייס 

ו בצורה מאוד בולטת בחזית המערבית, הם חוו את החזית למלחמה ולעזור לבריטניה. קנדים ילחמ

  המערבית ורואים את עצמם כשותפים מלאים למלחמה.

  

  

  

  

  ניו זילנד-אוסטרליה

ראש ממשלת אוסטרליה מחליט שגם אוסטרליה צריכה לצאת למלחמה למרות אוטונומיה. הם 

כשירים אותם לחזית מגייסים חיל אוסטרלי אשר נשלח להתאמן במצרים, עוברים שם הכשרה ומ

, אחר כך הם נלחמים בארץ םגליפולי. זוהי חזית איומה בה הם נוחלים תבוסה איומה לעות'מניי

  ישראל ובסלוניקי. 

  

היא שכדי להוכיח שאתה ראוי להיות מדינה היא קורבן דם. אומה לא  19-תפישת הזמן במאה ה

רליה וקנדה שרוצות להיות חלק ראויה להיות אומה עד שהיא מקריבה אנשים. מדינות כמו אוסט

מחבר העמים צריכות להוכיח שהן ראויות לכך. לאומנים איריים התגייסו בהמוניהם למלחמה כדי 

  להוכיח שהם יכולים להיות חלק נפרד, אוטונומי. 

  

  הודו

  חיילים(כולל נפאלים ופקיסטניים).  74,187מעל מיליון חיילים מהודו גויסו למלחמה ומתוכם מתו 

  

  קריביים

  אלף.  16-אנגליה מגייסת גם חיילים מהקריביים, כ

  

  דרום אפריקה

דרום אפריקה מגייסת כוחות וניתן לראות את ההפרדה הגזעית. בדרום אפריקה מגייסים חייל אשר 

נקרא "חיל הילדים העובדים", גייסו אותם תחת פיקוד לבן. ישנו רצון של דרום אפריקה לקבל 

הלים מלחמה נגד הגרמנים וגם רוצים להגיע לאירופה. אך לא נותנים להם עצמאות מאנגליה, הם מנ

  להילחם והם מגיעים לאירופה כדי לעשות עבודות שחורות(חפירות וכו'). 

  

  אמריקאים- חיילים אפרו

 –אמריקאים ביחידות נפרדות(סגרגציה -אלף חיילים אפרו 350-בחיל המשלוח האמריקאי שירתו כ

פקידי עזר(טבחים, מנקים, חופרים) אבל היו גם יחידות לוחמים ומדרבנים הפרדת גזעים), רובם בת

בארה"ב מתחיל כאן  60-אותם מנהיגים ששואפים לשוויון זכויות. המאבק שיגיע לשיאו בשנות ה

-, גדוד של שחורים אשר גויס בניו369למעשה, גם כאן ישנה דוגמה של קורבן דם למען זכויות. גדוד 

גנרל פרשי והוא לא יודע מה לעשות איתם. הם הועברו לצבא הצרפתי מכיוון יורק מתקבל על ידי 

שהם יודעים לפקד על חיילים שחורים ובאמת הם זוכים ליחס יחסית יותר טוב בצבא הצרפתי. הם 

  זוכים לכמויות עיטורים עצומים וזה דבר אשר הודחק בזיכרון המלחמה האמריקאי. 

  

  מהומות גזע

גזר דין מוות. האמת היא  20שנן התפרעויות של חיילים שחורים והם מקבלים , יוסטון יבמחנה לוגן

, "הקיץ האדום" ישנן מהומות גזע, 1919-). ב1917שהם הושפלו והוכו על ידי המשטרה(נובמבר, 

לינצ'ים בחיילים שחורים. בעיקר בגלל התפישה שבה צריך להחזיר את השחורים למקומם. ישנה 

  גד חיילים שחורים.אפליה וגזענות עמוקה כנ

  

  גילויי גזענות
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חשוב להבין כיצד הגרמנים תופשים את השחורים האלה. בסוף המלחמה יתפסו חלקים בגרמניה עד 

וישנם לא מעט חיילים שחורים  1923- שהיא תשלם פיצויים, ישנו כיבוש של חבל הרוהר ב

ולה גרמנית שמשתתפים בכיבוש. הגרמנים מתייחסים לכך כשהשפלה עצומה ומתחילה תעמ

שנקראת "הבושה השחורה". הגרמנים אומרים שבכוונה שלחו להם חיילים שחורים, ברבריים כדי 

  יוצא ספר גרמני אשר נקרא "הקרקס הגזעי של אויבנו". 1917שיתעללו בהם. בשנת 

  

  

  שבויי מלחמה מהקולוניות

חלק גדול מהציבור בבית לא  ישנן עדויות על התעללויות בשחורים אך ישנו גם ניסיון של אוריינטליזם.

ראה קודם לכן חיילים שחורים, הם אהבו להצטלם עם השחורים ולשלוח תמונות שלהם הביתה. 

במחנה כליאה "הסהר" מדרום לברלין ישנו ניסיון לשכנע שבויי מלחמה מוסלמים להילחם נגד 

נים במחנה שלטונות המושבות שלהם. גרמניה נמצאת בברית עם האימפריה העות'מנית, הם בו

מסגד והם מנסים לשכנע אותם להילחם למען האסלאם והאימפריה העות'מנית. זוהי תעמולה 

  מכוונות אך היא לא ממש מצליחה לשכנע חיילים. 

  

  גרפיים. -ישנם ספרים וצילומים אתנו 1917- ב

  

  אסיה

התפישה  אשר משנים את 2017-וב 2011- אמריקאי בשם צ'ו גואקי מוציא ספרים ב-היסטוריון סיני

על אסיה במלחמת העולם הראשונה. ישנו תיעוד של פועלים סיניים למשל במהלך מלחמת העולם 

במלחמה  יפניתמתגייסת עם ציפיות מסוימות לאימפריה הבריטית. ישנה השתתפות  סיןהראשונה. 

לצד מדינות ההסכמה והיא מעוניינת להרחיב את שטחי האימפריה שלה. היפנים מנסים להשתלט 

  על מושבות גרמניות בסין. 

  

אלף תומכים בצבאות צרפת ובריטניה. הם האנשים  140-וכ ייבוא המוני של כוח עבודה סיניישנו 

. במפעלי החימוש ישנם חיילים אשר יחפרו תעלות, יבנו גשרים, הם מגיעים דרך ארה"ב לאירופה

קולוניאליים אשר עושים עבודות. סין צריכה בעלות ברית כנגד ההתפשטות היפנים והיא צריכה עזרה 

  של הבריטים והצרפתיים, זה הגמול שהיא מצפה לו, החיילים כמעט ולא מקבלים שכר.

  

  ויאטנמים בשרות צבא צרפת

אלף ויאטנמים מובאים לאירופה, רובם בתפקידי שרות וכמה אלפים ביחידות קרביות. הם  100כמעט 

לא הגיע כלוחם אלא כסוציאליסט  ניגויאן סין קונגהודו סין הצרפתית.  –נקראים "חיילי אנאם" 

ולם, שרוצה שיתנו תמורה לגיוס הויאטנמי. הוא מגיע לוועידת וורסאי שאליה מגיעים נציגים מכל הע

הו צ'י מכל הקולוניות השונות אשר רוצים לתבוע זכויות למדינות שלהם. הוא אחר כך הופך להיות 

), מוביל הלחימה הויאטנמית גם כנגד צרפת וגם כנגד האמריקאים. הוא תחילה 1890-1969(מין

  הגיע לדבר, לבקש הכרה, אוטונומיה ומגיבים אליו בזלזול וזהו תחילת התהליך.

  

  קולוניזציה-וניאליות במלחמה העולם הראשונה ודהחוויות קול

קולוניזציה למלחמת העולם הראשונה. ניתן לראות שבעקבות מלחמת העולם -ישנו קשר בין הדה

הראשונה מתחילות מהומות אנטי קולוניאליות. זאת כיוון שבמקומות רבים החיילים שחוזרים 

ם מתוסכלים כי הם לא מקבלים תגמול מהמלחמה רואים את עצמם כאליטה בדומה לאירופאים אך ה

הולם. הם רוצים זכויות, פנסיות, פיצויים, עבודה. מתחיל שיח שבו האימפריות הקולוניאליות עוברות 

  טלטלה, כאן מתחיל הסדק למעשה.

  עיקרון "חוב הדם"  -
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ישנה ציפייה מצד בני המושבות שתרמו למאמץ המלחמתי לקבל תמורה בתום המלחמה: 

, אוטונומיה ועצמאות לאומית. ישנה אכזבה ותסכול שתוביל מאבקים לשוויון שוויון זכויות

  קולוניזציה.-ולדה

  

  קולוניזציה כתהליך ולא כאירוע.- ניתן לראות את הדה

  

  

 

  31.12.17 – 10שיעור 

  
  מלחמה באוויר, בים ובחזיתות אחרות

  לידתו של המזרח התיכון

  

  כניסת איטליה למלחמה לצד מדינות ההסכמה

  הונגריה.- : הכרזת מלחמה על אוסטרו1915במאי  23

  

הונגריה.  בפועל איטליה סופגת הפסדים -לאיטליה ישנה שאיפה אירידנטית לקבל שטחים מאוסטרו

קרבות על נהר האיסונזו בצפון איטליה. בשלב מסוים נראה שהיא תכריע  11- קשים ואבדות רבות ב

גרמניה שולחת תגבורים והיא מפסידה הפסד הונגריה בעזרת מדינות ההסכמה אך אז - את אוסטרו

  קשה.

  

  19-24.11.1917 – תבוסה בקרב קפורטו

-כלי ארטילריה נהרסים ו 3,152אלף פצועים,  30אלף הרוגים,  10איטליה סופגת אבדות קשות: 

אלף שבויים. מדינות ההסכמה צריכות להגיע לסייע אליה כדי שהיא לא תיפול לגמרי. הקרבות  256

הגדולים של החזית האיטלקית הן בעלות היסטוריה ענפה אך חזית שפחות זוכה לסיקור היא החזית 

הונגריה שולחים חיילי עלית לאלפים בתנאים קשים ביותר. לא -לפית. חיילים מאיטליה ואוסטרוהא

מדובר על זה יותר מדי בהיסטוריוגרפיה של מלחמת העולם הראשונה. אך היום, עם ההתחממות 

  הגלובלית קרחים נמסים ונמצאות גופות של איטלקים או אוסטרים. 

  

  םמלחמה באוויר: פיתוחים טכנולוגיי

ישנם היבטים חשובים במלחמת העולם הראשונה, זאת המלחמה הראשונה שממש משתמשים 

בצורת לחימה בתעופה. ישנו פיתוח של אווירונים וכדורים פורחים ככלי מלחמה, זה דבר חדש 

לגמרי. ניתן לראות לאורך ארבע שנות המלחמה כיצד הטכנולוגיה מתפתחת, איך המטוסים משתנים 

, איך טייס יכול לירות מתאם היריהפיתוחים הראשונים שהיה צריך לפתח הוא ומשתכללים. אחד 

מתוך מטוס. היה צורך בהמצאת פטנט של סנכרון בין המדחף למקלע, כדי שהכדורים לא יפגעו 

  במדחף ויפילו את המטוס.

  

  סכנת התעופה הקרבית

מתחילים להבנות  כמות ההתרסקויות היא עצומה(גם בהמראות), זה מקצוע עם אבדות עצומות.

  הילה ומיתוס עבור טייסי הקרב. 

  

  גאוות יחידה ומוניטין של טייסים

מטוסים והיה ידוע  80-, הפיל כ1892-21.4.1918 –הברון האדום(מאנפרד וון ריכטופן)  -

ביותר. כל העניין הזה יוצר גאווה עצומה של טייסים ואנו עדיין חווים את מושג "הטובים 

 תפסים כאבירים החדשים.לטייס" עד היום. הם נ

- Eddie Rickenbacker)1890-1973 .האייס האמריקאי :( 
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  טייסים ו"אבירות" מודרנית

נוצר אתוס וכבוד הדדי בין הטייסים, הם רואים את עצמם כלוחמי האבירות של פעם. הם רואים אחד 

את השני בעיניים כמעט, טייס מול טייס. טייסים עות'מניים הקימו למשל בית קרבות לטייסים בריטים 

  שהם הפילו. 

  

  טיסות תצפית ומודיעין אווירי

  מוש ראשוני בתצלומי אוויר.זוהי מלחמה שבה יש מודיעין מדויק, יש שי

  הפצצות מהאוויר

הצפלינים משמשים גם למטרות תצפית אבל גם למטרות הפגזה. גרמניה למשל הפציצה את לונדון 

  ומתעורר פחד רב מהפגזות אוויריות.  24.9.1917- ב

  

  מלחמה בים

  ).31.5-1.6.1916(קרב יוטלנד

ע בספינות וציים ענקיים. אך למען הייתה ציפייה לכך שהמלחמה תוכרע בים, כל מעצמה השקי

האמת היה קרב ימי אחד גדול ליד חופי דנמרק בו הצי הבריטי ניסה ללכוד את הצי הגרמני. הגרמנים 

עשו אבדות קשות לבריטיים אך בהערכה טקטית ואסטרטגית לאחר מכן היה ניתן להבין כי האנגלים 

ר מכן כמעט ואין קרבות ימיים, כמעט חסמו את הצי הגרמני, אין הכרעה לאף צד בקרב הזה. לאח

  ולא יהיה קרבות של אניות.

  

  מצור ימי בריטי

האשמות של פשע מלחמה. דוח של משרד הבריאות  –מביא את גרמניה לסף רעב עד סוף המלחמה 

אזרחים מתו מרעב כתוצאה מהמצור הימי. העורף הגרמני  763,000- טוען ש 1918הגרמני משנת 

נפגע בצורה קשה מאוד עקב הרעב הגדול. מצד שני ישנה תעמולה להצדקת המצור הימי והאשמת 

  הממשל הגרמני. 

  

  )U-Boatמלחמת צוללות(

היא בצוללות הגרמניות. הם מנסים להטיל מצור על אנגליה, הם תקפו אניות סחר התגובה הגרמנית 

ולא רק אניות מלחמה. כעת הבריטים אומרים שהגרמנים מבצעים פשע מלחמה. מבחינת הגרמנים 

) שמפיל 1886-1941ישנה הילה עצומה, הם עוקבים אחרי גיבורי הצוללות. למשל לות'ר וון ארנולד(

אך בעיני מדינות ההסכמה הוא נתפש כפושע מלחמה. המשך הלחימה התת אניות מסחר  180-כ

  ימית של גרמניה היא אחת הסיבות המרכזיות שבגללן ארה"ב נכנסה למלחמה. 

  

  לידתו של המזרח התיכון

המזרח התיכון הוא מושג שהיה קיים לפני כן אבל זהו מושג בהתגבשות, האזור מקבל חשיבות 

מה במלחמה הזאת. גם בגלל הצורך בנפט אבל גם בצורך שמירת פוליטית עצו-אסטרטגית גאו

האימפריה הבריטית, ישנו צורך לשבור את הקשר בין האימפריה העות'מנית לגרמניה וישנו ניסיון של 

בריטניה לשמר את הקשר להודו. בסוף המערכה הזאת תתחיל תקופת המנדטים וחלוקת המזרח 

  ש. התיכון כמו שאנו מכירים עד עידן דאע"

  

  (עירק)חזית מסופוטמיה

. מבחינת אירופה האימפריה העות'מנית הייתה 1914פלישה בריטית(עם כוחות צבא מהודו), 

אימפריה שוקעת, האיש החולה אך למען האמת לא צריך לזלזל בה. חשבו לתקוף אותה דווקא 

בגדד ומנסים מהכיוון של מסופוטמיה. כוחות של האימפריה הבריטית נוחתים במצרים ומתקדמים ל

להתקדם לבצרה. זו הייתה אמורה להיות מכה קשה שתפיל את העות'מניים. תחילה היה נראה שזה 

עובד כי הם כבשו את בצרה מאוד מהר. כל עוד הבריטים יחלו להתקדם על הפרת והחידקל זה היה 
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אקלים חם  להם נוח אך הבעיה היא התקשרות בין שני האזורים, באזור הביצות. אך מעבר לכך, ישנו

- וקשה, מחלות כגון דיזנטריה ומלריה. הבריטים מתקדמים מאוד מהר וכובשים את בצרה ב

, דבר היוצר נסיגה עות'מנית והתקדמות מהירה לאורך החידקל. הבריטים מגיעים עד 22.11.1914

לפאתי בגדד אך הם מתנקים מכוח מסוים בכות אל עמרה ובו כיתרו צבא בריטי שלא מצליח לקבל 

פקה. הצבא הטורקי סוגר עליהם, מחזיק אותם במצור וכתוצאה מזה גנרל טאווזנד נכנע עם צבא אס

). אותו לוקחים לתנאי כליאה טובים אך את החיילים לוקחים לתנאי כליאה קשים 29.4.1916שלם(

אלף  12-ביותר כגון צעדות ארוכים והמוות נורא, כמעט חצי מהחיילים שנופלים בשבי מתים(לקחו כ

  ילים בשבי) וגם כאן תהיה אשמה בפשעי מלחמה.חי

ישנה חזרה למסופוטמיה והבריטים כובשים את בגדד על ידי גנרל מוד אך הוא ימות  1917בשנת 

  מכולרה. 

  

  סיני  –חזית ארץ ישראל 

היא דווקא המקום שתחילה האימפריה העות'מנית מתחילה ללחום. היא רוצה להחזיר לשטחה את 

מצרים שפעם הייתה חלק מהאימפריה שלה. ישנו פיתוח של באר שבע במסגר תכני תכנית 

העות'מניים, ישנו קולוניאליזם טורקי והם מנסים להכניע את הבדואים. באר שבע אמורה להיות 

מתקפה לכבוש את מצרים. הקמפיין בסיני נבלם, בריטניה בולמת את הטורקים המקום שבו יצאו ל

  בסואץ על ידי בניית שוחות. ישנו חיל רוכבי גמלים הודי אשר נלחם בסיני. 

  

  כישלון הפלישה לגליפולי

17.2.1915-9.1.1916  

לקשיים ופונים ישנו ניסיון נוסף להוריד את הלחץ בגליפולי. הרוסים נלחמים מול הטורקיים, נקלעים 

לבריטניה להקל עליהם. צ'רצ'יל הוגה תכנית להפיל את האימפריה העות'מנית. הרעיון הוא לכבוש 

את חצי האי גליפולי אך זה לא מצליח, האימפריה העות'מנית לא חלשה כמו שדמינו אותה. חיילי 

ים נאלצים לתפס אנז"ק מגיעים לגליפולי אך מחכים להם כוחות עות'מניים ומפגיזים אותם. החייל

הרים כאשר יורים עליהם כל הזמן. יש למעשה מלחמת שוחות למשך חודשים. לבסוף ישנה הבנה 

שלא ניתן להמשיך את הפלישה וישנו פינוי על חוף הים, זהו קמפיין נורא. זה חוב הדם שלאחריו 

  זילנדים טענו שמגיעה להם אזרחות.-האוסטרלים והניו

  

  )1916(פיקו- הסכם סייקס

צמות יודעות שהן יכבשו את המזרח התיכון בסופו של דבר. סייקס ופיקו הם קצינים בריטים המע

וצרפתיים שנפגשים לפגישה של שיחות בתיאום הרוסים שמסכימים למהלך הזה במטרה לחלוקת 

אזורי המזרח התיכון כאשר הם יכבשו את המזרח התיכון. השיחות שלהן מחלקות את המזרח 

ה, מי שחותם על ההסכם הזה הוא השר הבריטי, הלורד גריי ודיפלומט צרפתי, התיכון לאזורי השפע

פאול קאמבון. ישנה חלוקה של אזורים והם חושבים כיצד הם יכולים להשתלט על האזור הזה 

  באמצעות שליטה מקומית אשר תסייע כנגד העות'מניים.

  

  )1916(המרד הערבי

), איש 1888-1935בריטניה. "לורנס איש ערב"( ישנו מרד בחצי האי ערב נגד העות'מנים בעידוד

), השריף והאמיר של 1853-1931צבא, חוקר עולם הולך לעורר יחידות בדואיות למרד. חוסיין בן עלי(

  ) וזה משתלב עם האינטרסים של הבריטיים.1916-1924מכה, מכריז על עצמו כמלך החג'אז(

  

  הישוב היהודי

וב צריך לחשוב מה לעשות, רצח העם הארמניים היה ידוע בארץ ישראל התשובה היא מורכבת, היש

בישוב וזה משפיע רבות. הם יודעים שחוסר גילוי לויאליות לאימפריה העות'מניות זה דבר קשה 

ובתחילת המלחמה הישוב מהמר על האימפריה העות'מנית. בני הישוב נשלחים לבתי הספר לקצינים 

ו לשם. יש גם התגבשות אחרת, "גדוד נהגי הפרדות" בצבא העות'מני, דמויות כמו משה שרת נשלח
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הולך להילחם בגליפולי, דמויות כגון יוסף טרומפלדור. זהו חוב האדם של היהודים כדי לקבל זכויות 

  ליישוב היהודי. 

  

מחתרת ניל"י וכל הרומנטיקה סביבה. זה היה נושא שנוי במחלוקת בישוב, ידעו שזה מסכן את 

הישוב. זו הייתה מחתרת ריגול שסכנה את הישוב כי כאשר מצאו אותה הוציאו אנשים רבים להורג, 

גם כאלה שלא היו שייכים למחתרת והיו עינויים רבים. הם סיפקו מידע לבריטיים אך את רוב המידע 

הזה ככל הנראה היה ניתן להשיג במקומות אחרים. זה כן עוזר לבריטיים אך זה יותר דבר סמלי 

  מהכרחי. 

  )1916(הקמת חיל המשלוח המצרי 

הבריטים רוצים לכבוש את סיני ולהגיע לארץ ישראל. הם מקימים את חיל המשלוח המצרי, ישנה 

במקום הגנרל מארי. לפני כן הוא לא  הזרמה של כוחות מכול האימפריה. מביאים את הגנרל אלנבי

היה איש ידוע מדי ולא השיג נצחנות רבים בחזית המערבית. הוא מגיע לכאן, מתכנן קמפיין עם 

חציית סיני על ידי הקמת מסילות רכבת. מי שהקימו את מסילות הרכבת הם הודיים  –תנועה רבה 

יון היה לכבוש את ארץ ישראל על ומצריים שעובדים בעבודה השחורה ורבים מהם מתו על כך. הרע

חוף הים, דרך עזה ועזה מתגלה כמוקש בעייתי ביותר. ישנם שני קרבות עקובים מדם בעזה וישנו 

כישלון בריטי בעזה. לאחר מכן נולד הרעיון לעקוף את זה ולהיכנס לארץ ישראל דרך באר שבע אשר 

צעות חיל פרשים ובאר שבע נקרא "קרב עזה השלישי". הרעיון הוא לכבוש את באר שבע באמ

. הכניסה לארץ ישראל היא הסמליות של הכניסה ל"ארץ הקודש". ניתן 31.10.1917- נכבשת ב

  לראות זאת ביומנים של החיילים, הם גדלו על תקופת ישו וגם על מסעות הצלב. 

  

  )2.11.1917(הצהרת בלפור

טי בלפור ללורד רוטשילד, זהו הכרזת בלפור היא מכתב שמנוסח בטון מאוד אישי של שר החוץ הברי

  מכתב מאוד צנוע.

  

  כיבוש ירושלים

הקמפיין נמשך על הציר לחוף הים שהגיעו עד ליפו ומשם דרך לטרון בציר לירושלים. ישנה יחידת 

קונג סינגפור, זוהי יחידה רב לאומית שהרבה לא מסופר עליה. הם עולים -סוללות של חיילי הונג

. מנהיגי העיר יוצאים 9.12.1917-ופלת בצורה מאוד קלה ונכנעת במאזור יפו לירושלים והיא נ

להיכנע לגנרל הבריטי(אלנבי). אלנבי חושש, הוא לא רוצה להיתפש כצלבן, הוא יורד מהסוס כאות 

כבוד לאוכלוסייה המקומית. ישנם חיילים הודים רבים אשר היו בחיל ששחרר את ירושלים, כמעט ולא 

  לים הודים מכיוון שהם עברו קרמציה. ניתן לראות קברים של חיי

  

  )19-25.9.1918(קרב מגידו

הבריטים ממשיכים לאורך חוף הים, הם עוברים בארסוף ודוהרים קדימה לכיבוש עמק יזרעאל ולאחר 

  לבנון ומצד שני לכיוון סוריה. - מכן טבריה. החשיבות של עמק יזרעאל היא הגישה לחיפה

  

  )1.10.1918(כיבוש דמשק

  .25.10.1918-ך כובשים את בירות ומתנהל המרד הערבי וחאלס נכבשת על ידי פייסל בבנוסף לכ

  

  )1919(וועידת השלום בפריס

כשמסתיימת המלחמה, לאחר שהיא מוכרעת מגיעות נציגות מכל העולם. מגיעה משלחת ערבית 

ים וייצמן בירדן בראשותו האמיר פייסל, בנו של חוסיין מלך חיג'אז. ישנה פגישה בין האמיר פייסל לחי

כדי להכיר בתביעות הישוב היהודי. בסופו של דבר מגיעים להסכם והם רוצים להגיע להקשר  1918

בינלאומי. לורנס מנסה לשכנע את הערבים לחתור כנגד הסכם סייקס פיקו, הוא אומר להם שזה יותר 

יגיעו קנדיים, טוב להם. בנוסף, מגיעה משלחת של ההסתדרות הציונית בראשות חיים וייצמן. 

  זילנדים וויאטנמים לדרוש עצמאות.-אוסטרליים, ניו
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  7.1.18 – 11שיעור 

  
  סיום המלחמה והסדרי השלום

  

  פריצת דרך בחזית המערבית

התקדמות הבריטים במזרח התיכון לא הביאה לסוף המלחמה, זה לא הביא להכרעה במלחמה. היה 

  ברור שההכרעה במלחמה תוכרע בחזית המערבית.

  

  כניסת ארה"ב למלחמה

. 19-לארה"ב הייתה מדיניות מגובשת של אי התערבות על שם ג'יימס מונרו, נשיאה לשעבר במאה ה

זוהי מדיניות חוץ מושרשת וכאשר פורצת מלחמת העולם הראשונה, מרבית הציבור לא מעוניין 

 1916יצע להיט שכותרתו "לא גידלתי את הבן שלי כדי שיהיה חייל". בשנת  1915להתערב. בשנת 

כניסה למלחמה". הוא הבטיח שארה"ב לא תכנס למלחמה -חדש וודרו ווילסון על מצע של "אינבחר מ

אך שנה לאחר מכן היא אכן נכנסה למלחמה. הפגיעה ב"לוסיטניה" הייתה אחת מנקודת המפנה 

  ביחס של ארה"ב. 

  

יית בנוסף, ווילסון הבין כי ישנה מלחמה שצריך לפתור אותה אך ישנה גם פרשייה שנקראת "פרש

), שר החוץ הגרמני, שולח מברק למקסיקו שמיירטים 1864-1940מברק צימרמן". ארתור צימרמן(

אותו הבריטים. המברק היה מוצפן, הוא נשלח לשגרירות הגרמנית במקסיקו והבריטים פיצחו אותו 

אך הם חיכו לרגע הנכון לפרסום והדלפת הידיעה. במברק כתוב כי הגרמנים מתכוונים לחדש את 

קפת הצוללות בפברואר, ויהיה ניסיון לשמור את האמריקאים ניטרליים אך אם זה לא יקרה הם מת

-מציעים למקסיקו להחזיר להם שטחים בדרום ארה"ב(טקסס, נבדה) שהיו בשליטה ספרדית

מקסיקנית בעבר. מעבר לכך, הם מציינים כי הם יפנו גם ליפנים להצטרף אליהם(שהיא חלק ממדינות 

ר הזה זעזע את האמריקאים, זוהי הכרזת מלחמה על ארה"ב ששמרה עד כה על ההסכמה). הדב

  , ווילסון מצליח לשכנע את הקונגרס להיכנס למלחמה. 1917ניטרליות. באפריל 

  

  )1917הגעת חיל משלוח אמריקני(קיץ 

) ומטה את מאזן 1860-1948ארה"ב שולחת כמויות עצומות של חיילים בראשות גנרל פרשניג(

  לטובת מדינות ההסכמה.הכוחות 

  

  הנקודות של ווילסון 14

, עקרונות להסדר שלום, ווילסון נתפש כגאון בתחומי 1918בינואר  8-ווילסון מציג בנאום לקונגרס ב

  מדעי המדינה. 

 כינון של שלום חופשי ופתוח, לא יתקיימו כל מגעים דיפלומטיים חשאים. .1

 חופש מוחלט לשייט בימים. .2

 הכלכליים וביסוס מסחר שוויוני.הסרתם של כל החסמים  .3

 ערבויות הולמות לפיהן מדינות תצמצמנה את מאגרי הנשק והחימוש שלהן. .4

 תיקון חופשי, פתוח וחסר פניות של תביעות קולוניאליות. .5

הסדר כזה של כל השאלות הנוגעות לרוסיה, אשר יבטיח את שיתוף הפעולה החופשי והטוב  .6

לאפשר לה באופן מכובד ולא מפוגעני להחליט באופן  ביותר של מדינות העולם האחרות, כדי

 עצמאי כיצד להתפתח באופן פוליטי ומדיני.

 בלגיה, העולם כולו יסכים, חייבת להיות מפונה ומחוזרת למצבה הקודם. .7

יש לשחרר את כל השטח הצרפתי ולהחזיר את החלקים שפלשו אליהם. יש לתקן את  .8

 על אלזס ולורין. 1871לחמת העוולות שנגרמו לצרפת על ידי פרוסיה במ

 יש לתקן את החזיתות האיטלקיות לצד הכרה ברורה בגבולות בין לאומיים מוכרים. .9
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הונגרית צריכה לקבל את ההזדמנות החופשית ביותר -התושבים של האימפריה האוסטרו .10

 להתפתחות אוטונומית.

ת זו לזו יוכרעו על רומניה, סרביה ומונטנגרו חייבות להתפנות... ויחסי מספר אומות בלקניו .11

 ידי מדיניות ידידותית והתחשבות בגבולות היסטוריים.

לחלק הטורקי של האימפריה העות'מאנית בהווה ריבונות בטוחה... שאר הלאומים שנמצאים  .12

 כעת תחת שלטון טורקי... הזדמנות לפיתוח אוטונומי.

 מדינה פולנית עצמאית צריכה לקום. .13

תחת הסכמים ספציפיים למטרת הבטחת ערבונות הדדיים יש ליצור ארגון כללי של מדינות  .14

 של עצמאות פוליטית ואחדות טריטוריאלית לאומות גדולות וקטנות כאחד.

  

  )1918מתקפת האביב הגרמנית(

ישנו ניסיון גרמני להכריע את החזית המערבית  1917בעקבות קריסת החזית המזרחית בנובמבר 

). זאת הייתה ההזדמנות 1865-1937ות גנרל לודנדורף(לפני הגעת כוחות אמריקנים גדולים בראש

  האחרונה של גרמניה לנצח את המלחמה.

  

  )1918מתקפת מאה הימים(

והצרפתים נותנים לגרמנים  11.11.1918-ישנה הכרעה של מדינות ההסכמה והסכם שביתת נשק ב

הוא קרב הסכמי כניעה קשים ובלתי מתפשרים. אך כל הקו של סיום מלחמת העולם הראשונה 

שחוזר לרגע של לפני המלחמה. במקומות רבים לצורך העניין, הצבא הגרמני עדיין היה בשטח 

  צרפתי.

  

  )1919יוני -וועידת השלום בפריז(ינואר

ונקרא "פריס  2002אחד הספרים הבולטים ביותר בתחום הוא ספר של מרגרט מקמילן שיצא בשנת 

- . ישנן משלחות דיפלומטיות מ2017ורסאי בשנת  ". בנוסף מייקל נייברג כתב ספר על הסכם1919

  מדינות ולאומים. 32

  

  ארבעת הגדולים

 לויד ג'ורג' הבריטי. -

 ווילסון האמריקאי. -

 קלמנסו הצרפתי. -

 .אורלנדו האיטלקי -

פעמים באופן לא פורמאלי במהלך חודשי השיחות הללו, הם למעשה אלה  145-הם נפגשים כ

בר לא יהיו על השולחן בפריז, ווילסון מגיעה כדמות החשובה הנקודות של ווילסון כ 14שקובעים. 

ביותר לשיחות. מגיעות משלחות מאומות שהן עדיין לא מדינות, יש שם מפגש בינלאומי ענק עם המון 

בהסכמי השלום הנלווים.  1923שיחות. הן מתנהלות במשך חצי שנה אך הן למעשה ימשיכו עד 

יש לו את הסנאט על הגב שרוצה לחזור למדיניות הבדלנית.  ווילסון לא קובע לגמרי את האג'נדה,

הצרפתים רוצים להראות לאומה הצרפתית שהם ניצחו במלחמה. מגיעה המשלחת האוסטרלית 

בראשות בילי יוז, ראש ממשלת אוסטרליה שהגיע לפדות את חוב הדם. בנוסף, הגיעה המשלחת 

ינות אשר מתנגשות אחת עם השנייה, הערבית בראשות האמיר פייסל. ישנן תביעות משלל המד

  עמים רבים חושבים שאותם שטחים שייכים להם.

  

  28.6.1919 –חתימת חוזה ורסאי 

החתימה מתרחשת באולם המראות בורסאי. ישנה משלחת רב לאומית שלכל אחת יש דרישות 

י משלהן. לקלמנסו יש תביעות קשות מהגרמנים. בנוסף, ניתן לראות שישנו קהל עצום להסכמ

החתימה, ידוע לכל שזהו רגע גדול בהיסטוריה. ווילסון אף מקבל פרס נובל לשלום, זה נחשב לרגע 

  של ווילסון, של שלום שבו חשוב להכיר בתביעות הלאומיות של כל העמים.
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  רבנשיזם צרפתי

. הצרפתים מונעים מתחושת נקם על ההשפלה שביסמרק 1870-1871זוהי הנקמה הצרפתית על 

. הוא הכתיב תנאים לראשי השלטון בצרפת לאחר שקרסה הקיסרות של 1871-ב הנחיל לצרפת

. הכניעה של הגנרל הגרמני נתפשת על ידי הצרפתים כתשלום של מה שעשו ביסמרק 3-נפוליאון ה

והגנרלים הצרפתיים. הרפובליקה החדשה של גרמניה שולחת משלחת מכובדת לשיחות השלום של 

גבשים את ההסכם ללא התייעצות איתם. הם טוענים כי פשוט פריז אך לא מתייעצים איתם ומ

  הכתיבו להם את תנאי הכניעה וזה נכון במידה מסוימת(הציגו להם ספר שלם של כניעה).

  

 (לרבות אבדן כל הקולוניות)..הגבל טריטוריאלית -

 (החזרת אלזס ולורין לצרפת וכיבוש זמני של חבל הסאר)הפקעת שטחים -

: ההסכם קובע שגרמניה אשמה במלחמתה עולם הראשונה ולכן )231(סעיף אשמה גרמנית -

 היא צריכה לשאת במחיר.

מילארד מארק בזהב): כדי שהגרמנים לא ינסו לפגוע בערך המארק. הם ניסו  132(פיצויים -

 לעשות זאת באמצעות היפר אינפלציה אך הפיצויים היו צמודים למארק בזהב, מחיר קבוע.

 .הגבלות צבאיות -

(מניעת סיפוחים והרחבה, לרבות איחוד עם אוסטריה): בעיקר פגע פוליטיותהגבלות  -

 בגרמנים שהם לא יכלו להתאחד עם אוסטריה.

 .הקמת חבר האומות -

  

כדי  גרמניה לא יכולה לקבל את ההסכם ומיד לאחר ההסכם המונים מתקצבים מול הרייכסטאג

למחות על ההסכמים. נוצר "מיתוס הסכין בגב", הוא טעון עמוק בזיכרון התרבותי ובמנטליות 

הגרמנית. ישנו סיפור כיצד הגיבור הגרמני נדקר בגב על ידי בוגד ומפתחים כאן מיתוס. מבחינתם לא 

יסטים היא הפסידה בגלל פוליטיקאים אינטרסנטים סוציאל –יכול להיות שגרמניה הפסידה במלחמה 

קומוניסטים שלא רצו את המלחמה וכמובן יהודים. על כך משחק הימין הקיצוני בגרמניה, על תדמיות 

שאינן נכונות למעשה וגם הנאצים ישחקו על כך. לא מחפשים את הגנרלים שהיו שיכורי מלחמה אלא 

  מחפשים את האויב, את האשם מבפנים.

  

ר אוניברסיטת קיימברידג', הוא יושב במשלחת ) הוא פקיד, בוג1883-1946(ג'ון מיינדר קיינס

הזאת, צופה ומזועזע ממה שהוא צופה. מבחינתו, הטלת הפיצויים על גרמניה היא טעות חמורה, זה 

יפגע בכלכלה של אירופה. קיינס היה בעצמו גם פציפיסט, הוא התנגד למלחמה, הוא כותב ספר 

השלום". הוא טוען שזה ישבור את הכלכלה  "המחיר הכלכלי של –כלכלי שהופך לרב מכר בינלאומי 

  הגרמנית, את כלכלת אירופה ויביא למיתון עולמי וסכסוכים חדשים.

  

"הסיבות לפרוץ מלחמת העולם  1961א.ג.פ טיילור, היסטוריון בריטי חשוב כותב ספר בשנת 

ולם השנייה" והוא טוען בספר שהסיבות לפרוץ מלחמת העולם השנייה טמונות בסיום מלחמת הע

(דרך), חקירת ההיסטוריה בצורה הפוכה, אנחנו יודעים איך היא מסתיימת טליאולוגיההראשונה. 

ומתחילים לחפש את הסיבה לכך. יש ביקורת קשה על חוזה ורסאי כבר בתקופתו ויש כאלה 

  שמאמינים שזה יביא למלחמה הבאה. 

  

  חוזי השלום עם יתר מדינות ברית המרכז

 ).10.9.1919יה(עם אוסטר ז'רמן- סןחוזה  -

 ).27.11.1919עם בולגריה(ניי חוזה  -

 ).4.6.1920עם הונגריה(טראינון חוזה  -

 ).24.7.1923עם תורכיה( לוזאן) & הסכם 10.8.1920עם האימפריה העות'מנית( סוורחוזה  -

  

  . 1923כל תהליך השיחות של הסכמי פריז הסתיים למעשה רק בשנת 
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  הונגרית- התפרקות האימפריה האוסטרו

הייתה אימפריה מולטי אתנית ענקית. אוסטריה התכנסה לתוך אוסטריה הקטנה וכך שמרה על זו 

קמה צ'כוסלובקיה, פולין, גליציה, רומניה  –אזור דובר גרמנית ברובו. באזורים אחרים ישנם מתחים 

מי שרוצה את טרנסילבניה, יוגוסלביה, תביעות איטלקיות ועוד. כל המדינות נוגסות באזורים שונים ו

שהכי נפגעת מכך היא הונגריה, היא הייתה הבירה השנייה של הקיסרות, ראתה את עצמה בתור 

  הונגריה הגדולה ונוגסים שטחים מתוך הונגריה. 

  

  חוזה טריאנון כהשפלה לאומית עבור הונגריה

היא מאבדת שני שליש משטחיה, מיליוני אזרחים, אוניברסיטאות ועוד. זה נחשב להשפלה לאומית 

מה, מה שיצור לאומיות אירידנטית(לאומיות של שלמות טריטוריאלית, שרוצה להחזיר שטחים עצו

  היסטורית. -אבודים), לאומיות מיתו

  

  דרישות אירידנטה איטלקיות

השתלטות לאומנים איטלקיים על העיר פיומה בקרואטיה והקמת "המדינה החופשית של 

ת שתופסות כוח באזורים שונים באירופה, חיילים ). באזורים רבים ישנם מיליציו1920-1924פיומה"(

משוחררים שאינם שבעי רצון. גבריאל ד'אננונזיו לוקח חיילים משוחררים וכובש את פיומה ומקים בה 

  קרואטית שהשתלטו עליה איטלקים. -משטר מיליטנטי. זאת עיר סלאבית

  

  חוזה ניי כהשפלה לאומית עבור בולגריה

"הקטסטרופה הלאומית השנייה"(בעקבות ההפסד במלחמת הבלקנים השנייה). בהמשך, איטליה 

  הפאשיסטית תדע ליצור קשר עם בולגריה והונגריה ויחברו אותם לנאצים במלחמת העולם השנייה.

  

  חוזה סוור והתכנית לחלוקת האימפריה העות'מנית

  התכנית הייתה לבטל את האימפריה העות'מנית ולחלק אותה בין עמים ולאומים. 

  

  שאיפות אירידנטה יווניות

כפי שהוצג בידי רה"מ הלאומני היווני וניזלוס אשר מייצג את ייון בוועידת פריז. הוא מביא מפה 

הוא רוצה להחזיר  ומראה שישנם אוכלוסיות יווניות רבות באזור טורקיה, יוונים מבחינה אתנית. כעת

אותם ליוון. הם דורשים גם אזורים במקדוניה, באסיה הקטנה(אנטוליה של היום). זה יוצר סכסוך 

עצום בין היוונים לתורכים. מה שמצית את האלימות הוא שכוח יווני בא להשתלט על העיר 

ה והיוונים רואים . זוהי עיר שיש בה יותר יוונים מאשר באתונ15.5.1919- סמירנה(איזמיר של היום) ב

-בה עיר יוונית לכל דבר למרות שהיא הייתה חלק מהמרחב העות'מני. זה יוביל למלחמה היוונית

תורכית שיוביל למלחמת העצמאות התורכית. אך פעם אחר פעם יוכיחו התורכים שהם לא אויב 

לחמת ) אך כחלק ממ1881-1938שניתן לנפנף אותו. מאותו הרגע יגיע מוסטפא כמאל אטאטורק(

  העצמאות ישנם דברים לאומיים שלא מדברים עליהם.

  

  טיהורים אתניים וחילופי אוכלוסייה המוניים

הם שורפים את סמירניה וישנם מעשי טבח רבים  9.9.1922-מהרגע שיגיעו התורכים לסמירניה ב

אתניים ביוונים ובארמניים בעיר הזאת. יוונים רבים ינסו להיחלץ בסיוע בינלאומי. נעשו טיהורים 

  ומעשי טבח קשים ונהרגו מאות אלפי בני אדם.

  

  24.7.1923 –(ביטול חוזה סוור) הסכם לוזאן

קביעת גבולות הרפובליקה התורכית. ישנם חילופי אוכלוסיות אתניות, מעל למיליון יוונים ומעל 

  למיליון תורכים יחליפו ביניהם, דבר אשר יצור בעיות פליטים קשות.
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  המזרח הרחוק

לחמה במלחמה נגד יעדים אימפריאליים שסומנו כאינטרסים גרמנים במזרח הרחוק. היא בונה יפן נ

  אימפריה כבר זמן רב וגם לה יש תביעות.

  

  עליית יפן

לא נכלל בחוזה ורסאי, האירופאים לא קיבלו זאת, דבר אשר  – דרישה יפנית ל"שוויון גזעי" -

 חיזק את הימין ואת האימפריאליזם היפני.

 .אימפריאלית יפנית באוקיינוס השקטהתרחבות  -

 .מתחים גוברים בין יפן לארה"ב -

: יפן משתלטת על אזורים של סין והמעצמות לא חדירה יפנית לתחומי הריבונות של סין -

 נלחמות עבור הסינים.

  

  15.11.1920 –הקמת חבר האומות 

ת חבר האומות אך רפובליקנים בסנאט מתנגדים לתכניות ווילסון. ארה"ב מקימים א – ללא ארה"ב

לא מצטרפים וכך חבר האומות לא יצליח למלא את תפקידו באופן מלא, הוא יהיה גוף חלש 

 בהקשרים שונים. 

  

  814.1.1 – 12שיעור 
  

  הנצחה וזיכרון

בסוף כל קרב ישנן כמויות גדולות של גוויות שנערמות ומה עושים איתן? איך פותרים זאת מבחינה 

צורך לזהות את הגוויות, לקבור אותן, לשים צלב על כל אחד מהקברים. לוגיסטית? בנוסף ישנו 

, כל אחד 20-במלחמות העבר הקבורה הייתה המונית וכאן ישנה תחושה שקרה משהו אחר במאה ה

בארה"ב וכאן יש  19-הוא פרט ויש לו משמעות. אלו הן בעיות שמתחילים להתמודד איתן במאה ה

  י הדת חשובים ויש צורך בטקסי דת(כמרים ואפילו רבנים).צורך גדול להתמודד איתן. שירות

  

  עיצוב בתי האלמין הצבאיים של האימפריה הבריטית

כשהוא מבין שהמלחמה לא נגמרת וועדה לרישום הקברים. יש צורך  1915-הצבא מתחיל למנות מ

ומית היא תהפוך לוועדה לא 1916-להבין איפה כל חייל קבור כדי לתת לו מקום קבורת קבע. ב

היא תשנה את שמה ל"אגודת  1960- היא תהפוך לוועדה אימפריאלית. ב 1917-לתחזוק הקברים וב

הקברים של חבר העמים". הם לוקחים את מיטב האדריכלים שלה תקופה ומבקשים מהם לתת 

פתרון הולם להנצחה. הם מתחילים לחשוב איך יתפשו את המלחמה הזאת אחר כך. אחד מהם הוא 

  ).1869-1944וייטנס(סר אדווין לו

  

הם מציעים את המודל שבו קוברים את המתים ליד שדות הקרב ולא להשיבם הביתה. בנוסף, ישנה 

קבורה אחידה עבור כל חיל ועיצוב אחיד לכל בתי העלמין. ישנה החלטה לא להחזיר את גופות 

כן שנפל. בבית החיילים הביתה, זוהי גם החלטה כלכלית אך גם החלטה עקרונית, שהחייל יקבר הי

  כן יש אנדרטאות והנצחה של שמות החיילים.

  

  עיצוב אחיד לקברים

סמל היחידה, דרגה, מספר אישי, תאריך הפטירה ולפעמים גם תאריך  –הקברים מאוד דומים 

הלידה. לאחר מכן ישנו סמל דתי(צלב, מגן דוד) ולעיתים ישנו מקום לכתובת אישית במידה 

מטר אחד מהשני החייל הבריטי הראשון  10, בלגיה קבורים במרחק והמשפחה מאוד רוצה. במונס'

  שנפל במלחמה והאחרון והקברים דומים מאוד.
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  אתר זיכרון

בתי הקברות הן לא רק אתרי אבל אלא גם אתרי זיכרון והנצחה. בכל בית קברות בריטי ישנו "צלב 

ביותר, כל אחד הוא מרטיר  הקורבן"/"צלב ההקרבה", זהו צלב עם חרב בתוכו. זהו מוטיב נוצרי

 –" Their name liveth for evermoreבצורה מסוימת. ליד ישנו המזבח, "אבן הזיכרון" ובה רשום "

  ) שהוא גם אב שכול. 1865-1936שמם יחיה לעד שאותה כתב רודיארד קיפלינג(

  

  תיירות/צליינות לשדות הקרב בתום המלחמה

החזיתות, המלחמות, הקרבות. אנשים היו הולכים  ישנה סקרנות עצומה, כל המלחמה שמעו על

לשדות הקרב, לחפש את המשפחה שלהם וגם מתוך סקרנות. יש דרישה מהציבור אך גם ישנה 

יוצא למסע צליינות בקברים  1922בשנת  5- דרישה מהמדינה לקחת על זאת אחריות. המלך ג'ורג' ה

ללו הם קברים למען השלום, הם מעידים של חללי המלחמה. המלך ג'ורג' נואם ואומר כי הקברים ה

על זה שחורבן המלחמה לא יחזור שוב, המוות לא היה לחינם. חלק מהזיכרון נועד לתת משמעות 

  למוות הנורא(לפחות בעיני הצד המנצח).

  

  הפרדה בין המתים מכל צד

הייתה חלטה עקרונית שמפרידים בין המדינות השונות ובין צדדי הלחימה. יש מאמץ קשה להפריד 

אך פעמים רבות זה קשה ביותר. יש בתי קברות גרמנים נפרדים, צרפתים נפרדים שבעלי סממנים 

דומים. גם בגרמניה הקימו וועדה לזיהוי הקורבנות מכיוון שהסכמי ורסאי חייבו אותם, כל צד חויב 

  לטפל, לשמור ולהנציח. 

  

  מיתוס חוויות המלחמה

 : גבריות, אנרגיה.נעורים -

  "במותם ציוו לנו חיים".: קורבן ותחייה. מוות -

 : בתי העלמין נמצאים בטבע, מחוץ לערים.חול –קוד  -

  

  :אנדרטאותמדבר על  צימרמן

 .החייל במרכז -

 .קולקטיב לוחם -

 (הלאום).הקרב למען הקולקטיב -

 מוסרי ומבחן אופי.-כאתגר לאומי: מלחמה מסר לוחמני -

שלא היה  אנדרטאות נגדדווקא בגרמניה הוא מזהה שבתקופה שבין המלחמות ישנם זרמים של 

  להם נוח עם תרבות האנדרטאות:

 (קרובי המשפחה ולא החייל).שאירים במרכז -

 יחיד).אינדיבידואליזציה( -

 (אישי).אבל ושכול -

 .מסר פציפיסטי -

  

  גלוסקמת דאומון

אלף מחללי קרב ורדן. יוצרים בית קברות ענק מול ורדן אך סביב מכתש העצמות  130-קבורת כ

). מביאים חיילים מהזירות השונות באזור ורדן וקוברים אותם 18.9.1927בונים אתר זיכרון ענקי(

  שם. לאחר מכן מגיעים גם ילדים לביקור עם בתי הספר. 
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  אתרי זיכרון עזובים ונשכחים

ה אירועי המהפכה הבולשביקית ומלחמת האזרחים מאפילים על זיכרון מלחמה העולם ברוסי

הראשונה בחזית המזרחית. בבתי הקברות לחללי מלחמת העולם הראשונה במוסקבה נקברו אחר 

 1925כך הרוגים ממלחמת האזרחים, וכן גם קורבנות של הטרור הסובייטי. הוא נסגר בשנת 

  והמצבות נהרסו.

  

  אנדרטאות

קמות עשרות אלפי אנדרטאות למלחמת העולם הראשונה והם הופכים להיות לחלק מהנוף של 

אירופה. ישנן גם אנדרטאות קולוניאליות כמו בהודו, בעיראק, במוזמביק ועוד. יש היררכיה באתרי 

  זיכרון, בוחרים מה זוכרים ומה לא זוכרים.

  

  אנדרטאות מונומנטליות

  ישנן אנדרטאות ענק.

  

  לחייל האלמוניאנדרטאות 

, שנה לקרב הסום יש טקס הנצחה בלונדון ולויידן בונה מעץ וגבס אנדרטה בעלת קבר ריק 1919- ב

אשר נועדה לסמל את כל האנשים שלא יודעים איפה הם(החייל האלמוני). בווסמינסטר אבי, איפה 

  שמכתירים את מלכי אנגליה קוברים חייל אלמוני ומקימים את הקבר האלמוני.

  גם מוקם קבר לחייל האלמוני, שמגיע מורדן. בצרפת

  

  טקסי הנצחה

 11-ישנם מצעדי הנצחה רבים וענקיים שמתחילים בתום המלחמה. המלך ג'ורג' החמישי מכריז על ה

 11.11בנובמבר כיום שבתון, כיום זיכרון. הוא מכריז על כך שכולם יעמדו דום במשך שתי דקות. ב

  יש דומיה של שתי דקות. 11בשעה 

  

  שינויים בטקסי זיכרון

הוא לא דבר קבוע, הוא יכול להשתנות, הוא עובר תהליך. רגע אייקוני בתרבות ההנצחה על קרב 

ורדן הוא המפגש בין מיטראן נשיא צרפת וקנצרל גרמניה קוהל. בטקס האיחוד האירופי הזמינו 

ין בתרבות הצרפתים את הגרמנים והם מחזיקים ידיים בזמן ההנצחה. כאן קורה משהו מעני

  מתעקשים ששני הצדדים יעמדו יחד ונציגים מכלל העולם יעמדו ליד.  100- ההנצחה, בשנת ה

  

  חילופי דורות

  אחרוני לוחמי המלחמה, אחרוני הווטרנים כבר נפטרו. 

  

  זיכרון תרבותי

הזיכרון מחדש את עצמו כל פעם והוא צריך להיות רלוונטי כל פעם מחדש. הוקמו מוזיאונים רבים, 

. בנוסף, החלו לצאת רומנים, שירה, 20- באנגליה למשל הוקם מוזיאון ב"קריסטל פלאס" בשנות ה

ספרות שעוסקת בזיכרון המלחמה. נוצרה גם תרבות ציור של המלחמה. יתר על כן, לאחר המלחמה 

  נו צימאון לסרטים על המלחמה, הוליווד מתגייסת לכך למשל.יש
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