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 סיומה של המלחמה הגדולה האחרונה: נושא  1פרק  

World War I ends - Nov 11, 1918 

 נקראה, 1918–1914 השנים בין שהתחוללה, הראשונה העולם מלחמת

 כבר נטבע" הראשונה העולם מלחמת" שהשם אף, הגדולה המלחמה אז

 The first world" בספרו רפינגטון ארלס'צ אלוף סגן ידי על 1920 בשנת

war, 1914–1918”,[1 ]ההיא התקופה עד ביותר הגדולה המלחמה הייתה 

 .בעולם

 נהרגו זו במלחמה. הארץ מכדור מחצי יותר פני-על מדינות בה השתתפו 

 .אזרחים אחוזים 40-כ מתוכם, אדם בני מיליון 16.5-מ למעלה

 

 חזיתות לחמש חולקה אשר באירופה התקיים המלחמה של עיקרה

 :ביותר החשובות היו, והמזרחית המערבית, שתיים שמהן, עיקריות

 ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה

 

  

 

 מדינות ההסכמהלצד  מלחמת העולם הראשונהנכנסה ל ארצות הברית

פרוץ המלחמה, בעקבות פרסומו כשלוש שנים לאחר  1917 ,באפריל- 6ב

אף על פי שנגררה אל המלחמה בחוסר רצון בולט של  .מברק צימרמןשל 

 מעצמת עלהגדולה, כ רוב אזרחיה ומנהיגיה, יצאה ממנה בסופה כמנצחת

ארצות הברית  .העולם המערבישל  מוסריתכלכלית וצבאית וכמנהיגה 

חיל כמיליון חיילים במסגרת  צרפתב חזית המערביתגייסה ושלחה ל

לכוח היו  .ג'ון פרשינג גנרל הצבאותתחת פיקודו של  המשלוח האמריקאי

הרוגים שלא בקרב )מתוכם  63,114הרוגים בשדה הקרב,  53,402

שהמשמעות פצועים. על אף  204,000-ו (שפעת הספרדיתמתו ב 25,000
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הצבאית של הכוח האמריקאי בלחימה לא הייתה גדולה, הדחיפה 

 .המורלית שנתנו החיילים הרעננים לבעלי בריתם הייתה מכרעת

 

 הסיבות לכניסת ארה"ב למלחמת העולם הראשונה 

 

 הראשונה הסיבות לכניסת ארה"ב למלחמת העולם

יש רק קרב ימי אחד גדול למרות שמרוץ החימוש  מלחמת העולם הראשונהב .1

החל דווקא בספינות. קרב זה מתרחש בין גרמניה לבריטניה ובו בריטניה 

י שלהם לנמל ולא מנצחת "ניצחון טכני" וזה גורם לגרמנים להחזיר את הצ

להשתמש בו יותר עד סוף המלחמה. הגרמנים מנסים לפגוע במאמץ המלחמתי 

הבריטי ע"י צוללות, לא בצורה ישירה אלא דרך פגיעה באוניות אספקה 

ושירות בריטיות. לצוללות קשה מאד להבחין במי הן פוגעות וככל שמלחמת 

ים לעיתים בספינות הצוללות של הגרמנים היא פחות ופחות מרוסנת, הם פוגע

 אמריקאיות ולכן ברור שארה"ב תיכנס למלחמה.

אפשר היה לצפות שאחרי שווילסון נבחר בפעם השנייה, תיכנס ארה"ב  .2

למלחמה שכן כל נשיא בארה"ב , בקדנציה השנייה שלו רוצה להשאיר חותם 

 בהיסטוריה.

הבריטים פיברקו את "מברק צימרמן" שהיה כביכול מברק ששלחה גרמניה  .3

למקסיקו שבו היא מכריזה שתסייע לה לזכות מחדש בגבולותיה בטקסס. 

 הבריטים העבירו את המברק לארה"ב, דבר שדירבן אותה להיכנס למלחמה.

*גרמניה ואוסטרו הונגריה הן קיסרויות ואילו צרפת ובריטניה הן דמוקרטיות ולכן 

 ברור שארה"ב תתמוך במדינות הדמוקרטיות ולא בקיסרויות.

***ANZAC-  כוחות אוסטרליים וני זילנדים שהשתתפו במלחמה בקרב גליפולי

בשיתוף עם הבריטים. גליפולי הוא אי קטן ששולט על מיצרי הדרדנלים שהם 

מיצרים המחברים בין הים התיכון לים השחור לכיוון רוסיה. הייתה למיצרים אלו 

יתה מדינה חשיבות גדולה מאד באפשרות מעבר אספקה לרוסיה שכן רוסיה אז הי

לא חזקה והייתה זקוקה לאספקה של סחורות. הקרב היה ארוך מאד, נכשל ולא 

מתאפשר מעבר של סחורות דרך הים השחור. אם הבריטים היו משקיעים בקרב זה 

יותר והיו מצליחים להעביר אספקה לרוסיה, יכול להיות שהצבא הרוסי לא היה 

 לא הייתה מתחוללת. 1917קורס ואז מהפכת 
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 מבדלנות למעורבות: גורמי ההצטרפות של ארה"ב למלחמת העולם 

 

 

000 
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 נה בארץ הקודשמלחמת העולם הראשוחדשות   -  נושא: 2פרק  

 

 שנה למלחמת העולם 100 -מלחמת העולם הראשונה בארץ הקודש 

 

 הקודש בארץ הראשונה העולם מלחמת

  

 

 החלה, ״ובכן לקוראיו יהודה-בן אליעזר הודיע, 1914 ביולי 31-ב

 לא יהודה-בן. בעצמו״ זאת מודיע הרשמי האוסתרי העתון. מההמלח

 מרגיש הישוב מן אדם כל...״: כתב ואף האוסטרי לצד האהדתו את החביא

 ברברית-חצי אומה עם זו במלחמתה לאוסתריה אהדה רוחש לבו את

 .״...כסרביה

 

, והגרמנית הונגרית-האוסטרו הקיסרות - המרכז״ ב״מדינות התמיכה

 ובהן, רבים יהודים. חריגה הייתה לא -  העותמאנית ימפריהוהא בולגריה

. הרוסית לאימפריה רבה איבה חשו, ורוסיה הברית ארצות מיהודי רבים

 למערכה העותמאנית האימפריה הצטרפה 1914 באוקטובר כשברביעי

 נקראו( ימים כשבוע במלחמה השתתפו כבר הם בפועל) רשמי באופן

. התגייסו יהודים אלפי ואכן עותמאניה לצבא להתגייס הממלכה נתיני

 ודב ישראל מדינת של השני ממשלתה ראש לימים שרת משה ביניהם

 .זוטרים כקצינים שירתו שניהם,  ״ההגנה״ ממייסדי, הוז

 

, הארץ ביהודי להתעמר העותמאנים החלו המלחמה תחילת עם כבר

 מפלות נחלו והעותמאנים נמשכה שהמלחמה ככל החמיר שרק תהליך

 ואכן, אויב מדינות לנתיני הקפיטולציות משטר בוטל ראשית. הקרב הבשד
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 לכך הוביל זה צעד. רוסיה של בעיקר - זרים נתינים היו הארץ יהודי רוב

 הם עתה. המלחמה לפני זכו להן היתר וזכויות ההגנה את איבדו שרבים

 או עותמאנים לנתינים ולהפוך הזרה אזרחותם על לוותר אם לבחור נאלצו

 העברת הגבילה המלחמה, כך על נוסף. להישאר בחרו רובם. ובלעז

, כן כמו. קשה כלכלי למשבר שהוביל מה, לישוב העולם מיהדות כספים

 ובכך היהודים בידי שהיה הנשק את העותמאנים החרימו 1914 בנובמבר

, רבים יהודים השלטונות אספו כחודש כעבור. הגנה חסרי אותם השאירו

 כך אחר מעט. למצרים באניות אותם וגירשו, תמאניםעו נתינים גם בניהם

 לפעול שהמשיך ״חרות״ למעט העבריים העיתונים את השלטונות סגרו

 .כבדה צנזורה תחת

 בישראל הראשונה העולם מלחמת

 הספרייה: צילום - שבע בבאר בביקור העותמניים הכוחות מפקד]

 [הלאומית

 הלאומית הספרייה: םצילו שבע בבאר בביקור העותמניים הכוחות מפקד

 הספרייה: צילום - הטורקים על המתקפה לפני בישראל בריטים חיילים]

 [הלאומית

 הספרייה: צילום הטורקים על המתקפה לפני בישראל בריטים חיילים

 הלאומית

 [הלאומית הספרייה: צילום - ירושלים לכיבוש בדרכם בריטים חיילים]

 הלאומית הספרייה: לוםצי ירושלים לכיבוש בדרכם בריטים חיילים

 הספרייה: צילום - 1917 בדצמבר 2, לירושלים אלנבי הגנרל כניסת]

 [הלאומית

 הספרייה: צילום 1917 בדצמבר 2, לירושלים אלנבי הגנרל כניסת

 הלאומית

 [הלאומית הספרייה: צילום - המלחמה בזמן בכותל מתפללים]

 הלאומית הספרייה: צילום המלחמה בזמן בכותל מתפללים
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 [הלאומית הספרייה: צילום - הארץ בדרום, הקרב בשדה צבאי אמבולנס]

 הלאומית הספרייה: צילום הארץ בדרום, הקרב בשדה צבאי אמבולנס

1 

 שמאלה

 ימינה

 [שבע בבאר בביקור העותמניים הכוחות מפקד]

 [הטורקים על המתקפה לפני בישראל בריטים חיילים]

 [ירושלים לכיבוש בדרכם בריטים חיילים]

 [1917 בדצמבר 2, לירושלים אלנבי הגנרל כניסת]

 [המלחמה בזמן בכותל מתפללים]

 [הארץ בדרום, הקרב בשדה צבאי אמבולנס]

 

-ארץ יהודי שחשו האיבה גברה כך גברה העותמאנים שהתעמרות ככל

 יהודי בקרב דעכה המרכז״ ב״מדינות התמיכה, בנוסף. למשטר ישראל

 של יותר גדולה להזדהות הובילה  הברוסי הצאר והדחת הברית ארצות

 נמנעה העולמית הציונית התנועה, כן-פי-על-אף. ארצם עם רוסיה יהדות

 לא אך. ישראל-ארץ יהודי של לגורלם דאגה מתוך במלחמה צד מלקחת

 הבריטים תחת לוחם יהודי כוח להקמת פעל בוטינסקי'ז זאב. קו ישרו הכל

, מהרעיון התלהבו לא בריטיםה. העותמאנים מידי הארץ את לחלץ שיעזור

 של לדאבונו. 1915-ב" הפרדות נהגי גדוד" את להקים הסכימו לבסוף אך

 ישראל-מארץ יהודים מפליטים ברובו שהורכב, זה גדוד, בוטינסקי'ז

 יחידת אלא ממש לוחם כח היה לא, וסביבתה באלכסנדריה שהתיישבו

 לגדוד הייתה, זאת עם יחד. בגליפולי לוחמים לכוחות שסייעה תובלה

 העברית דוברת הצבאית היחידה זאת הייתה שכן גדולה סמלית חשיבות

 מחייליה חלק היחידה פורקה כאשר. העתיקה העת מאז הראשונה
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 ממתנדבים בעיקר שהורכבו גדודים שלושה - העבריים בגדודים השתבצו

 .ישראל-ארץ על בלחימה חלק ושלקחו אמריקאים יהודים

 

 ישראל-ארץ יהודי של החשש את הגבירו רק יםהארמנ טבח על הידיעות

 שיחקה אהרונסון אהרון האגרונום פי על. העותמאנים תחת גורלם מפני

 על ידיעות שיאסוף ביון ארגון להקים בהחלטתו מרכזי חלק זאת חרדה

 אשר, זה זעיר ביון ארגון. 1915-ב הבריטים אל ויעבירם העותמאנים

 עתלית לחופי שעגנה בריטית ספינהל ידיעות העביר, ניל״י נקרא לימים

 על השלטונות צרו, 1917 לאוקטובר שבראשון עד, שבועות כמה מידי

 .חבריו את ועצרו יעקב זכרון

 

 את שכללה) העותמאנית סוריה של למושל הוכיחה רק הרשת חשיפת

 לאחר. בוגדים הם היהודים - חשב שכבר את, פאשא ג׳אמל(, ישראל-ארץ

 מנהיגי מעצר על והורה היהודים רדיפת את רהגבי הוא הרשת שנחשפה

 באפריל, כן לפני עוד. מעולם שבו לא רבים - בדמשק נכלאו אלו. הישוב

 8,000-כ, אביב-ותל יפו יהודי גירוש על פאשא ג׳מאל הורה כבר, 1917

 חיו שם למושבות דרכם את מצאו ואחרים מהארץ ירדו חלקם, איש

 ממש ירושלים יהודי גם יגורשו יותר מאוחר. המלחמה סוף עד כפליטים

 .הבריטים בידי כיבושה לפני

 

 

000  
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 תוצאות מלחמת העולם הראשונה  -  נושא:  3פרק  
 

  הראשונה העולם מלחמת תוצאות

 ובעורף בחזית תוצאות – הראשונה העולם מלחמת

 

 :אדם חיי אובדן, חזית

 800,000 – בריטניה,  מיליון 1.6 – צרפת נפש מיליון 1.8 – גרמניה

 (.1917 באמצע רק הצטרפו) נפש 116,000 – ב"ארה

 

 :רףעו

 הנורא הקטל. ונכים פצועים מיליון 20ו הרוגים מיליון 10 מעל -דמוגרפיה

 צניחה המלחמה בשנות. לגברים נשים בין הדמוגרפי האיזון את הפר

 הקשות האבדות את ספגה גרמניה". בום-בייבי" ולאחריה בילודה דרמטית

 .בנפש ביותר

 

 ביצור אטהה. נפגעה המעורבות המדינות של העולמית הכלכלה -כלכלה

 האמריקאית הכלכלה, זאת עם יחד. עובדות ובידיים במשאבים ופגיעה

 שינוי -הם אף פרחו אמריקה ודרום יפן של וכלכתן מהמלחמה הרוויחה

 בתעשייה משמעותי לפיתוח דחפה המלחמה. העולמית הכלכלה במפת

 (.נשק בעיקר) הצבאית

 

 האימפריה של הסופית התפרקותה -הלאום מדינות של הסופי גיבושן

, לעצמאות זוכות הבלקן מדינות, מרוסיה פולין היפרדות, העותמנאית
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. לאום מדינות יצרו, אלה כל. הונגרית-האוסטרו האימפריה התפרקות

 .ויגוסלביה כוסלובקיה'צ של הקמתן

 

 בעלייתה התבטאו הראשונה העולם מלחמת של התרבותיות התוצאות

 הקיום בפילוסופית שמעותמ אחר חיפוש של מגמות בצד הלאומיות של

 .והאמנות

 

 :ניגודים לשני מתפצלת המלחמה אחרי החברתית הרוח* 

 

 ותנועות", מלחמה עוד לא" הקוראות פציפיסטיות תנועות של לעלייתן

 אוסטריה, גרמניה, הראשיות המפסידות המדינות בקרב בעיקר – לאומיות

 .ליושנה עטרה להשבת הקוראות – ואיטליה

 

 ?המלחמה תוצאות עם התמודדו איך

 

 את השכיחה הבריחה. המלחמה על דיברו לא רבים אנשים – אסקפיזם    

 .הכאב

 עברו האמריקאים. מלחמות-באנטי שדוגלת למדיניות מעבר – פציפיזם    

 .לבדלנות

 .זעם בעקבות המלחמה אודות שחור הומור מתפתח – ציניות    

 פולחן את ערכו, יריהםיק את שאיבדו משפחות –" הנופלים פולחן"    

 .זיכרון לשם, המתים

 הסכם נחתם שם, בוורסאי המראות לאולם מובלים הגרמנים – נקמנות    

 .לנקום רצון ומרגישים מושפלים מרגישים הגרמנים. 1919 בשנת שלום

 .במהירות לשגרה לחזור רצון – אפתיה    
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 ופיזור וכלות שלום השגת י"ע חדש עולם שיצור – המדינות חבר הקמת    

 כוח לי אין בפועל אך, 1922 בשנת הוקם הארגון. מלחמה של מסרים

 .דבר לבלום

 לכינון נקודות 14 בו מסמך כותב ווילסון – ווילסון של הנקודות 14    

 .וכולי עצמית הגדרה, גלויה דיפלומטיה: למשל. המדינות בין הוגנים יחסים

 

000 
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 פציפיזם  -  נושא: 4  פרק 

 לפציפיזם ליברלי מפציפיזם – הראשונה העולם מלחמת הפכתמ
 סוציאליסטי

 
 כתוצאה אירופה במערב הפציפיסטית התפיסה על שעברה המהפכה

 לפציפיזם ליברלי מפציפיזם והמעבר הראשונה העולם ממלחמת

 .סוציאליסטי

 אשר, כתיאוריה פציפיזם אגדיר במאמר. פציפיזם המונח את אגדיר כעת

 צדדים בין סכסוכים ליישב כדי שלום של לפתרון להגיע ותלנס יש לפיה

 מי הוא פציפיסט, כלומר. שניתן ככל מלחמה למנוע לנסות יש, עוינים

 למען לפעול ושמנסה ואפשרי רצוי מצב הוא שלום של שמצב שסבור

, ארגונים ארגון, מחאות, הפגנות בעזרת אם) הציבורי במרחב השגתו

 הוגים, תנועות, בנוסף(. וכדומה ספרים כתיבת, לשלום חינוך, כנסים

 בזמן בה שנאבק מהמחנה חלק והיו למלחמה שהתנגדו ופעילים

 לסיבה משקל לתת בלי, כפציפיסטים זו בהרצאה יוגדרו, שהתחוללה

 אותם שמגדירה היא ההתנגדות עצם. למלחמה התנגדו שבעטיה

 .כפציפיסטים

 

 המערבית באירופה הדומיננטית דתית הלא הפציפיסטית העולם תפיסת

 הפציפיסטית התפיסה הייתה הראשונה העולם מלחמת לפרוץ עד

 .הליברלית

 

 למלחמה התנגדותה את מבססת, הליברלית הפציפיסטית התפיסה

 עקרון ובראשם הליברלים לערכים בהתאם שלום של למצב ושאיפתה

 עקרונות ולא למלחמה התנגדותם מאחורי עומד אשר, התועלתנות

 .תייםא או מוסריים
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 במלחמה המשאבים ובזבוז הכספי ההפסד, הליברלים הפציפיסטים בקרב

 הוגים. מלחמות למנוע יש שבעטיין הסיבות בקרב מרכזי מקום תפסו

 נורמן, בלוך יאן, קונסטן מן'בנז, ם'בנת רמי'ג כגון ליברלים פציפיסטים

 מלחמות כיצד בכתביהם הסבירו, אלה רעיונות פיתחו אשר, ואחרים ל'אנג

 בכלכלה שפוגע, המס נטל להכבדת וגורמות המדינה הוצאות את מגדילות

 לכל התנגדו הם, פר-לסה בכלכלת תמיכתם בעקבות, בנוסף. ובמסחר

 וכיבוש מלחמה של בצורה גם, בכלכלה להתערב המדינה של ניסיון

 כאמצעי, מגן ומיסי מכסים, הגבלות ללא חופשי שוק של כינונו את והעדיפו

 .השונות המדינות תושבי של תםרווח לשיפור

 

 הסיבה אינה היא הכלכלית התועלת, הליברלית הפציפיסטית בהגות

 כך. הבלעדית הסיבה היא אלא, למלחמה להתנגד יש שבעטייה הראשית

 עברו שבתקופות בכתביהם טענו ליברלים פציפיסטים הוגים, לדוגמה

 םהוגי. הצדקה לה הייתה ולכן, כלכלית תועלת הייתה למלחמה

, מתועשות מדינות בין ומלחמה שבעוד טענו שונים ליברלים פציפיסטים

 במסעות קיימת אינה זו סכנה, אותה למנוע יש ולכן כלכלי אסון תהיה

 .להם מתנגדים אינם הם ולכן מתועשים לא עמים נגד כיבושים

 

 לתפיסתם נגע הליברליים הפציפיסטים של הגותם של אחר אפיון

 סלידה תוך, הקיים הכלכלי המצב בשימור דהציד תפיסתם. הפוליטית

 השלום תנועת. הכוח מוקדי על להשתלט המאיימים מההמונים וחשש

 בעלת שהייתה", הלונדונית השלום תנועת" באירופה הראשונה

 המעמדות מקרב פעילים לגייס בכוונתה שאין טענה, ליברלית אוריינטציה

 המעמדות של קידםתפ הוא מדינות בין שלום שייסוד משום, הנמוכים

 :כתב קונסטן מן'בנז הליברלי הפציפיסט. הגבוהים

 

 מפרכת לעבודה בעטייה ושנידונים, תלות ביחסי שנמצאים העניים"    

 אינם והם, מילדים יותר ציבוריים בנושאים רב ידע בעלי אינם, יומיומית

 מעמד את לבקר מתכוון איני…מזרים יותר לאומי בשגשוג מתעניינים
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 הפטריוטיזם אך…מהאחרים פחות פטריוטים אינם הם כמעמד. הפועלים

, מאמין אני, שונה הוא המדינה למען למות האומץ את להם שמעניק

 ".המדינה של האינטרסים את במלואם להבין מהפטריוטיזם

 

 שהתוצאה הסבירו הם. הסוציאליסטית מהתנועה אלו הוגים חששו בעיקר

 למרידות שיביא דבר ,המערבית באירופה רעב תהיה מלחמה של

 .הקיים הסדר שינוי שמטרתן

 

 הפוליטי הסדר בשינוי במקביל הליברלים הפציפיסטים תמכו, שני מצד

 הפציפיסטים של עמדתם. לדמוקרטיות חיו הם בהן המדינות והפיכת

 המרכזית הפילוסופיה שהייתה התועלתנות עקרונות את תאמה הליברלים

 האצולה למעמד שייכת הבכורה בו פוליטי לסדר התנגדות קרי, בהגותם

 משום, הבינוני למעמד שייכת הבכורה בו כלכלי בסדר תמיכה ובמקביל

 .זה למעמד שייכים עצמם שהם

 

 בפציפיזם מרכזי פן, הדמוקרטית השלטון בצורת לתמיכה בהתאם

 הפציפיסטים. פציפיסטיות אזרחיות התארגנויות של ייסודן היה הליברלי

 .הפוליטי לשלטון כאלטרנטיבה האזרחית חברהה את הציבו הליברלים

 

. אירופה ברחבי שלום ארגוני 190-כ פעלו הראשונה העולם מלחמת ערב

 בדרכים דנו בהם אשר, קונגרסים לכנס נהגו הליברלים השלום ארגוני

 קונגרסים שתי התכנסו בהשפעתם. השלום על ולשמירה מלחמות למניעת

 הם כן כמו, בהאג לאומי-הבין ןהדי בית נוסד בהם בראשון אשר, בהאג

 נובל פרס" בשם שנודע, השלום לקידום מיוחד פרס מחולק בו אירוע ייסדו

 ".לשלום
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 הזרם היה הליברלי הפציפיסטי הזרם, הראשונה העולם מלחמת בפרוץ

 התפתח אליו במקביל. המערבית באירופה ביותר המשפיע הפציפיסטי

 בתקופה סוציאליזם. יסטיהסוציאל הפציפיזם זרם 19-ה המאה במהלך

-וסוציאל מרקסיסטי סוציאליזם: זרמים לשני בעיקר התחלק הנידונה

 התפיסה בבסיס, מהפכני היה המרקסיסטי הסוציאליזם בעוד. דמוקרטיה

 הפוליטית במסגרת השימוש עקרון עמד דמוקרטית הסוציאל

, בעוני והמאבק והחברתי הכלכלי השוויון אי צמצום לשם הפרלמנטארית

 .המהפכה עקרון שלילת וךת

 

 שינוי את הן גורסות אשר סוציאליסטיות תפיסות התגבשו 19-ה במאה

 את והן בחברה והעניים הפועלים של הקשים החומריים התנאים ושיפור

 פציפיסטית תפיסה הולידו אלו תפיסות. והפוליטי הכלכלי השוויון הרחבת

 שלום למען בקמא לבין חברתי צדק למען מאבק בין חיברה אשר חדשה

, בכללותה הסוציאליסטית ההגות כמו, הסוציאליסטי הפציפיזם. מדינות בין

 הפציפיזם בעוד. דמוקרטי-סוציאל ופציפיזם מרקסיסטי לפציפיזם מתחלק

, סוציאליסטית למהפכה לא אולם, לאומיות למלחמות התנגד, המרקסיסטי

 מלחמות הן שלל דמוקרטי-הסוציאל הפציפיזם. מעמדות למלחמת כלומר

 בתיאוריה נתפסו החיים וקדושת ששלום כיוון, אלימה מהפכה והן לאומיות

 .השוויון מערך פחות לא חשובים כערכים, זו

 

 חלק תהיה לעולם שמלחמה גרס המרקסיסטי הפציפיזם בעוד, בנוסף

 על תעמוד הקפיטליסטית השיטה עוד כל העולמית הפוליטית מהמערכת

 היחידה הדרך הוא סוציאליסטית לחברה ומעבר זו שיטה וששינוי, כנה

 הסוצי הפציפיזם, יפרצו לא שמלחמות להבטיח ניתן שדרכה
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 שם: הראשונה העולם מלחמת חדשות  -  נושא: 5פרק  

 היהודי האסון התחיל
 

  בספרות רבים במקומות מכונה הראשונה העולם מלחמת

Urkatasotrophe ,המפץ, "המקורי האסון או, המכונן האסון: משמע 

 האסון אל הישר הדרך מובילה הזה האסון מן. 20-ה המאה של" הגדול

 בדרך. שאחריו האסונות אל ומכאן, השנייה העולם מלחמת, הבא הגדול

 בן אחד כמהלך 20-ה המאה של הראשונה  המחצית את מציינים גם כלל

 של האסון לגודל: דבר של קיצורו. העולם מלחמות שתי, מערכות שתי

 העולם למלחמת הקשר מציאת ללא הסבר אין השנייה םהעול מלחמת

 המוות על, טוטאלית מלחמה שנקרא מה, ואכן. טוענים כך, הראשונה

 העולם מלחמת את כבר אפיין, אותה המאפיין והתעשייתי ההמוני

 של העצום המספר גם. השנייה העולם במלחמת השתכלל ואך הראשונה

 הראשונה העולמית לחמההמ את הבחינו ההרג של והתיעוש הקורבנות

. השנייה העולמית המלחמה מן מאשר יותר לה הקודמות מהמלחמות

 הבולשביקית המהפכה מלחמות כולל, 1918 מאז הקורבנות מספר

 ביסס רק, שלום שנות שהיו בשנים המהפכה שלטונות שנקטו והאמצעים

 את המייחדים, חדשים ובהיקף באיכות באסון שמדובר התחושה את

 הידרדרה כיצד בשאלה העיסוק היה ההיסטוריונים עבור. 20-ה המאה

 .המפתח לשאלת כזה לאסון המודרנית החברה דווקא

 

 את לשוליים לדחוק שיכול מי אין השנייה העולם במלחמת עוסקים כאשר

 מניחים אנו אם אולם. השואה את, הגדול שבאסון היהודי המרכיב

 להניח עלינו הרי ,מערכותיה שתי הן המלחמות ששתי בדרמה שמדובר

 העולם מלחמת הקרוי" המכונן אסון"ב כבר מצוי היהודי המרכיב שגם

. למיניהם המתעניינים ואת החוקרים את להעסיק חייב והוא, הראשונה

 מלחמת לפרוץ שנה מאה במלאת גם, אחרים" עגולים" בתאריכים כמו
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 בניגוד אולם. הנושא על ספרות של במבול מוצף השוק הראשונה העולם

, השנייה העולם מלחמת על בכתיבה היהודי הנושא לו שזוכה" כיסוי"ל

 לא אם, לשוליים היהודי העניין את דוחק הראשונה העולם במלחמת הדיון

 המאה שנת לקראת שיצאו הכרס ועבי הרבים בספרים עיון. מזה למעלה

 רק עוסקים שאינם אלה גם - ההיסטוריונים שרוב, מגלה למלחמה

 או כנושא ליהודים להתייחס שיש סבורים אינם - חמההמל פרוץ בשאלת

 שעניינה ספרות לגבי כמובן תקפה אינה זו אמירה. עיונם של כמושא

, כמו) הציונית ההיסטוריה או היהודית ההיסטוריה ממילא הוא המרכזי

 העולם במלחמת הגרמני בצבא יהודים צבאיים רבנים על ספר, למשל

 (.הראשונה

 

 מן, מערכות שתי בן אסון זה אכן אם. נפשך הממ: השאלה עולה כאן

 המלחמה של המובהקים מקורבנותיה, היהודים של שמקומם הנמנע

 אין ואם. הקלעים מאחורי ולו, הראשונה במערכה לחלוטין ייפקד, השנייה

 האסון בדבר העקרונית הטענה מיסודה מתערערת, כאלה סימנים מוצאים

, המתמשך האסון בדבר טענהה צודקת שאכן בהנחה. המערכות שתי בן

 לנושא הכללית ההיסטורית בספרות דווקא מקום להקדיש היה ראוי

 המוביל חשוב סמן בחזקת: הראשונה העולם מלחמת בהקשר היהודי

 המלחמה כי, רואה בראשו שעיניו מי, ואכן. השנייה העולם למלחמת

". נןמכו אסון"כ מיד היהודים מן כמה בעיני גם נתפסה הראשונה העולמית

 משדה 1917-ב דיווח כאשר, צוייג ארנולד העיד אמת בזמן התחושה על

 עמנו על המאיים החורבן ובתוך ביותר הנוראה המצוקה בתוככי" הקרב

 ".זו במלחמה

 

 בת ברטרוספקטיבה, היהודי בהקשר גם גדול הזה האסון היה כמה עד

 מה של שאלות לשתי התשובות להמחיש יכולות, שעברו השנים מאה

 פרצה אילולא היהודים גורל היה מה": וירטואלית היסטוריה" מכונהש

 בניצחון דהיינו, אחרת המלחמה הסתיימה אילו היה מה: וכן? המלחמה

 גזירת היו תוצאתה ולא המלחמה פרוץ שלא מניחים אם. המרכז מדינות
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 משמעות של להבהרתה להוביל יכולות אלה שאלות, בלתה שאין גודל

 .היהודית בהיסטוריה גם הזה המכונן האסון

 

 צפוי שהיה למה במשתמע הדברים בהמשך הדעת את ניתן לפיכך

 או, עולמית מלחמה לכלל הדברים התגלגלו לא אילו היהודית בהיסטוריה

 בדרך חלקו" המכונן אסון"ב העיון. המרכז ברית של המדינות ניצחו אילו

 .דרש בדרך וחלקו פשט

 

 אחים מלחמת

 

 תסייע המלחמה של הסטטיסטיקה שעצם ותנתנ הדעת: לפשט ראשית

 מקרב המלחמה של והנפגעים הנופלים של האומדנים. האסון גודל בהבנת

 את לאסוף היה אפשר מקום בכל לא. מדויקים אינם אמנם היהודים

 בסטטיסטיקה היהודים השתמשו שבה, בגרמניה כמו בקנאות הנתונים

. האנטישמים של פניהם לע לטפוח וכדי לגרמניה נאמנותם את להוכיח כדי

 בערך, היהודים מכלל אחוזים כשני, יהודים חיילים אלף 12-כ נפלו שם

 נספרו יהודים חללים אלף 40-כ. בכלל הגרמנים מקרב הנופלים כאחוז

 בעלות בצבאות גם כמובן היו יהודים נופלים. הונגרית-האוסטרו באימפריה

 הנופלים החיילים סך היה שונות הערכות פי על. ברוסיה מרביתם, הברית

 מן מאחוז למעלה, אלף 170-ל אלף 140 בין במלחמה היהודים

 שמוצאם האנשים שמספר בכך בהתחשב. בעולם היהודית האוכלוסייה

 המספרים כי להניח אפשר, בקהילות כיהודים הרשומים ממספר רב יהודי

 לפוגרומים זרז היוותה המלחמה: פחות לא וחשוב. יותר גדולים אף היו

 .1918-1920 בשנים בעיקר, רחב היקףב

 

 כזאת מדם עקובה מלחמה אפוא הייתה לא החללים מספר מבחינת

 צד הדגישו רק עצמם והמספרים. העתיקה העת מאז היהודית בהיסטוריה

 אם. הנצים המחנות שני מקרב נפלו יהודים חיילים: האסון של נוסף
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 שתיאר במקרה מוכ, כאן היה מדובר הרי, כקולקטיב ליהודים מתייחסים

 שאול של בשירו או, שלו" המלחמה סיפורי"ב המאירי אביגדור

 אכן היהודים אם. אחים מלחמת של בסוג", המצרים בין" טשרניחובסקי

 הסתירה הייתה הראשונה העולמית המלחמה הרי, לזה זה ערבים

 השפעה להשפיע הייתה חייבת וככזו, זו להנחה ביותר המובהקת

 .יהודיםה על רבתי תודעתית

 העולם במלחמת הרוסית בחזית המרכז מעצמות בצבא יהודים חיילים]

 [הראשונה

 הר בחזית המרכז מעצמות בצבא יהודים חיילים
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 ישראל ארץ על הראשונה העולם מלחמת של השפעתה  -  נושא: 6פרק  

 

 ישראל ארץ על הראשונה העולם מלחמת של השפעתה

 גם לה היתה אך, אימפריות של רלןגו את חרצה הראשונה העולם מלחמת

 עד בו שניכרת, ישראל בארץ היהודי היישוב על לכת מרחיקת השפעה

 היום

 11:54 21.09.2014: ב עודכן 14:01 17.09.2014

 אפרתי נתן

 תגובות

 

 לפרוץ שנים מאה במלאות דברים ונאמרו נכתבו האחרונים בחודשיים

 של השלכותיה אודות על נסבו הדברים עיקר. הראשונה העולם מלחמת

 ישראל לארץ נדרשו שם זעיר שם זעיר ורק, העולמי בהקשר המלחמה

 מלחמת תקופת שכן, זה להקשר גם דברים לייחד ראוי. היהודי וליישוב

 היו והשפעותיה, וגורלו היישוב על מכריע חותם הטביעה הראשונה העולם

 .החברתית־פוליטית היערכותו על לכת מרחיקות השלכות בעלי

 

 בעקבות הגיעו ישראל בארץ העותמאנית האימפריה שלטון שנות 400

 שימשה, השנייה העולם כבמלחמת שלא, זו במלחמה. לקצן המלחמה

 לבסיס הפכה היא. הלוחמים הצדדים בין התמודדות זירת ישראל ארץ

 ארץ פני על התפרסו שכוחותיה, הטורקית הרביעית הארמיה של צבאי

 סואץ תעלת לתקיפת היו כשפניו, פחה מאל'ג של בפיקודו וסוריה ישראל

 גרמניים צבא כוחות גם אליהם הצטרפו, 1917-מ, יותר מאוחר. ומצרים

 .קרסנשטיין פון הגנרל של בפיקודו
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 התחושה. 1917, ישראל וארץ סיני על המערכה במהלך טורקים חיילים]

: צילום. המלחמה ניחתה ואז, חדשה לתקופה צועד שהיישוב היתה

 [קורביס

 התחושה. 1917, ישראל וארץ סיני על המערכה במהלך טורקים חיילים

: צילום. המלחמה ניחתה ואז, חדשה לתקופה צועד שהיישוב היתה

 קורביס

 בנושא כתבות עוד

 

 זמינה זאת כתבה 17.09.2014   מלחמה לחרחר ניסו לא הבריטים    

 בלבד למנויים

 לישראל ערב צבאות של הפלישה את עודד הבריטי המודיעין: חשיפה    

 בלבד למנויים זמינה זאת כתבה 12.09.2014   1948–ב

 כתבה 14.09.2014   הגדולה המלחמה אל פה מתייחסים שלא חבל    

 בלבד למנויים זמינה זאת

 זאת כתבה 28.08.2014   לאירופה ושלום חורבן שהביאה המלחמה    

 בלבד למנויים זמינה

 

 רופין ארתור בראשות הארצישראלי רדהמש אנשי ריכזו המלחמה ערב

 היתה תחושתם. ופיתוח הרחבה של תוכניות בעיבוד מאמציהם את

 לתקופה הציוני למפעל הראשון הדור שנות בתום צועד" החדש יישוב"שה

 ההתיישבותי המפעל של ההתחלתיים הניסיונות את יישמו שבה, חדשה

 קבותבע היישוב את שפקד המשבר, ברם. יותר שיטתית בצורה

 חדה לתפנית והביא פניהם על טפח, לפתע שניחתה, המלחמה

 .היישוב של בהיערכותו

 

 הנתינויות בעלי היהודים נהנו שמהן היתר זכויות) הקפיטולציות ביטול

 הכלכלית ומשענתו, היישוב של החוקי המעמד את כליל עירער( הזרות
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 תהתוצר עיקר את שהיוו, המטעים ענפי של הייצוא שוקי. נשמטה

 באירופה ישראל מקהילות הכספי הסיוע גם הופסק. נותקו, החקלאית

 כנגד לוחמים כצדדים שהתייצבו", ההסכמה מדינות"מ חלק שהיו

-האוסטרו והאימפריה גרמניה, העותמאנית האימפריה": המרכז מעצמות"

 במילים אחדים חודשים כעבור בארץ המצב את תיאר עצמו רופין. הונגרית

 ".המוות לשנת מתכוננת הארץש נראה: "קודרות

 

. והכלכלי הפיזי וקיומו היישוב של עתידו שאלת היתה המרכזית השאלה

 שמתוכם, איש אלף 85-כ שמנה, הקטן היהודי היישוב ישרוד כיצד

 כיצד"? חלוקה"ה כספי שולחן על סמוכים והיו בירושלים התגוררו כמחצית

 הקונסולים הגנת" מטריית"' בהיעדר ולהתקיים להמשיך היישוב יוכל

 מנתינים הורכבה שלא, היהודית האוכלוסייה כמחצית והפיכת הזרים

 ההתיישבות מפעל על הגולל ייסתם שמא או? אויב לנתיני, עותמאניים

 הראשונים ההצלחה ניצני להיראות שהחלו בעת דווקא יקרוס והוא הציוני

 ומיהלא למרכז מסד היותו וגם היישוב קיום עצם הועמדו למבחן? שלו

 .הציוני

 

 הנכון במקום הנכון השגריר

 

 מהקפיטולציות טורקיה התנערות, אירופה מיהדות היישוב בידוד

 הממשל בידי היישוב את לחלוטין הפקירו גרמניה לצד והתייצבותה

 היא בארץ היהודי ליישוב העותמאניים השלטונות של יחסם. העותמאני

 המצוקות היו םהא. המלחמה בתקופת קורותיו להבנת המפתח שאלת

? במיוחד לקו היהודים שמא או חירום שעת של מצוקות היישוב על שבאו

 היהודים היו האם - ליישוב היחס על המלחמה מהלכי השפיעו מידה באיזו

 של גירושם והאם? הערביים וכלאומים כארמנים לפורענות מועדים

 ורךמצ נבע 1917 באפריל הארץ לצפון יפו-אביב תל יהודי אלפים כעשרת

 ?ליישוב מהתנכלות או צבאי
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 הסכמה שוררת, התקופה בני זיכרונות בעיקר, היישובית בהיסטוריוגרפיה

 היישוב כלפי ובאכזריות בעריצות נהג פחה מאל'ג הטורקי שהמושל כללית

 את מגביל הטורקיים לארכיונים גישה היעדר. בשיטתיות לו והתנכל

 את ולשפוט קיםהטור של מניעיהם את נכונה להעריך האפשרות

 היהודי ליישוב היחס את להשוות היא שנותרה היחידה הדרך. התנהגותם

 .באימפריה אחרים מיעוטים לו שזכו ליחס

 

 של גורלה לעומת שפר היישוב של שגורלו מלמדת זאת השוואה

 מעמדו. הארמנים לעומת שכן כל ולא, ישראל בארץ הערבית האוכלוסייה

 של האסטרטגיים השיקולים במערכת ישראל בארץ היהודי היישוב של

 הטורקים. הגיאוגרפי מיקומו מצד הן, מספרו מצד הן, שולי היה טורקיה

 הפעילו ולא שלהם החיוניים האינטרסים את המסכן גורם ביישוב ראו לא

. לשווא היתה חיצונית התערבות כל, כן שאלמלא. נגדו עוצמתם מלוא את

 והיקף פעולתם רויותאפש את מכרעת במידה גם קבעה זו עובדה

 של העיקרון. היישוב לטובת שפעלו החיצוניים הגורמים של מעורבותם

 של הקו את תאמו הציונית התנועה של הנייטרליות ועיקרון היישוב שמירת

. המלחמה בתקופת בארץ ההנהגה שנקטה העותמאני לשלטון נאמנות

 ספיכ סיוע של מופרעת בלתי כמעט הזרמה איפשרו, מצדם, והטורקים

 ויהודי הברית ארצות תפסו המלחמה פרוץ עם. הברית מארצות ליישוב

 .היישוב של קיומו לשמירת במאמץ מכריע אף ואולי מרכזי מקום אמריקה

 

 לכך ראיה. תוצאותיהם מתבררות בדיעבד שרק מצבים נוצרים במציאות

 זמן, מורגנטאו הנרי, בטורקיה הברית ארצות שגריר של מינויו נסיבות היא

 תומכיו ראשי עם שנמנה, היהודי מורגנטאו. המלחמה לפני רב אל

 הבחירות במסע וילסון וודרו לנשיאות הדמוקרטי המועמד של הכספיים

 באחת כשגריר להתמנות לפחות או שלו בקבינט משרה לקבל ציפה, שלו

, בקושטא השגריר משרת לו הוצעה לאכזבתו, ואולם. אירופה ממדינות

 יהודים באישים שנועץ ולאחר, ליהודי" ראויה" ןולכ כנחותה ראה אותה

 כעבור. לקבלה סירב
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 של העתים צוק בתקופת בייחוד, היישוב הנהגת של מרותה שאלת

 בבחירות נבחר לא מעולם זה גוף. אחדות פעמים ועלתה צצה, המלחמה

 בקרב וממעמדם בו הפעילים של אישיותם מכוח סמכותו את ינק אלא

 היו, אחד מצד. המרכזיים הציוניים ובמוסדות ומייםאוטונ יישוביים גופים

 שניסו", הישן היישוב" וגופי הגרמנית" עזרה" חברת כמו, ביישוב חוגים

 הלגיטימיות על ולערער היישובית ההנהגה של סמכותה על תגר לקרוא

, ציון פועלי מפלגת כמו", החדש יישוב"ב חוגים, האחר הצד מן. שלה

 באשר הן, ההנהגה בשורות לפעולות תםלהצטרפו בנוגע הן התלבטו

 .הארץ גורל כלפי המדיני הקו לנקיטת

 

, כאחת ומעשית מהותית, שאלה התעוררה 1917 של הראשונים בחודשים

 היישוב לשמירת ורק אך לדאוג להמשיך האם: לנקוט שיש למדיניות בנוגע

. וב הכרוכים הסיכונים על, יותר אקטיביסטי בכיוון לבחור שמא או וקיומו

 בין, ציון פועלי במפלגת גם בקיעים התגלו האחרונים המלחמה בחודשי

 על שלא יוזמות ניהול רקע על לה המסונף השומר ארגון ובין הנהגתה

 .ההנהגה דעת

 

 בחינת היא הזאת והמרכזית המורכבת הסוגיה של הכותרת גולת אולם

 .היישוב בתולדות מקומה והערכת י"ניל קבוצת של פעולותיה

 

 הנאמנות עיקרון על לשמור המלחמה כל לאורך הקפידה היישוב תהנהג

 בייחוד. ליישוב יבולע שבגינה עילה לשלטונות לספק שלא כדי, לטורקיה

 לצד למלחמה הצטרפה הברית כשארצות, 1917 מאפריל הדברים נכונים

 על יותר לסמוך יכול היה לא היישוב ואילך זה ומרגע" ההסכמה מדינות"

 .הברית ארצות של פלומטיודי כספי סיוע
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 ששמה, י"ניל בשם במספרה מאוד קטנה אידיאולוגית קבוצה ניצבה מנגד

 המהלכים את לזרז, לבריטים מודיעיניות ידיעות להעביר למטרה לה

 של עיניהם לנגד. טורקיה לשלטון קץ ולשים ישראל ארץ לכיבוש הצבאיים

 יפקוד שמא רדתםוח בארמנים הטורקים של הנורא הטבח עמד י"ניל אנשי

 .היישוב את דומה גורל

 

 מאוד ומוערך מוכר מדען, אהרנסון אהרן עמד הריגול רשת בראש

 מטעם אחראי גם ששימש, הברית ובארצות בגרמניה המדעית בקהילה

 הארץ את שפקדה הארבה מכת כנגד למאבק פחה מאל'ג הטורקי השליט

 סלד אבל, ייםהציונ האידיאלים עם לחלוטין הזדהה אהרנסון. 1915-ב

 .ומאנשיו הציוני מהממסד

 

 כולו שנחשד, היישוב על שניחתו גזירות של לנחשול הביאה י"ניל חשיפת

 את ביטא, הארצישראלי המשרד ראש, טהון יעקב. הריגול למעשה כשותף

 בנאמנות להחשידו מבקשים, כולו ליישוב מתנכלים שהטורקים חששו

 הטורקים. השורש מן יישוביה המפעל כל את זו בדרך ולעקור לבריטים

 ולהעמיד היישוב להנהגת י"ניל קבוצת שבין הזיקה את להוכיח ביקשו

 .אנשיה כל את למשפט

 

 עשתה 1917 בשלהי הבריטים ידי על ישראל ארץ כמחצית מששוחררה

 ממעגל י"ניל אנשי את להוציא מרוכז מאמץ היישוב הנהגת אפוא

 היישוב על פוטרופסיםלא להפוך האפשרות את מהם ולמנוע ההשפעה

 מכלל להוציא שאין מעיד אהרנסון של ביומנו עיון. הבריטים בחסות

 מההנהגה שקיבל ההכרה את תום עד למצות התכונן שהוא אפשרות

 העוין היחס על ביישוב ומגזרים אישים עם חשבון ולבוא הבריטית הציונית

 .י"ניל ארגון חברי וכלפי כלפיו שגילו
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 אי או קבלת של בשאלה, מיעוט קבוצת ובין" הגההנ"ה בין, זה עימות

 תנועות שתי בין להתנגחות בסיס נהפך, מכך והמשתמע מרות קבלת

 מהצד הרוויזיוניסטית והתנועה אחד מצד העבודה תנועת: אידיאולוגיות

 ואת י"ניל את אימצה הרוויזיוניסטית התנועה של ההיסטוריוגרפיה. האחר

 תנועת בראשות היישובית הנהגהה נאבקה, לעומתה. אנשיה גבורת

 נמשך זה מאבק. המדיני הקו בקביעת בלבדיותה ועל מעמדה על העבודה

 לאחר הראשונים בעשורים וגם" שבדרך המדינה" תקופת כל לאורך מאז

 והשלכות אידיאולוגיות, רגישויות, במיתוסים עמוס מאבק; המדינה ייסוד

 את טיפחה תנועה כל. בערבוביה כולם ששימשו ואקטואליות פוליטיות

 .לשורותיה שייך שלא ממי והתעלמה גיבוריה

 

 אבל, לאזור מחוץ הארץ של הפוליטי גורלה אמנם נקבע המלחמה בתום

. מרובות אבידות ספג כי אף, קיומו על במאבק הצליחה היישוב הנהגת

. קשה בו פגעו ומחלות עזיבות, הגליות. אדם בני אלף 56-ל ירד מספרו

, בלפור הצהרת היתה מסגרותיו על ולשמור לשרוד יישובה הצליח אילולא

 כלל באה היתה לא ואולי. מעשי תוקף נטולת, ישראל למדינת המסד

 ?לעולם
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 העולם מלחמת שינתה כיצד חדשות  -  נושא: 7פרק  

 ?ההיסטוריה את הראשונה

 ?ינתה מלחמת העולם הראשונה את ההיסטוריהכיצד ש

 אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה

 

 מלחמת העולם הראשונהעד  ישראל-הציונים בארץ 

 מלחמת העולם הראשונה

FacebookTwitterGoogle+Share 

השנים שלפני מלחמת העולם הראשונה אופיינו בתחושת שותפות אירופית, אחווה 

הבת וגאווה, המצאות טכנולוגיות שונות. אירופה מאופיינת באופטימיות, א

? "השגשוג הטריף את כולם אז מה קרהשנה של שלום עולמי.  40המנהיגים, אמון, 

שנות שלום וביקש פורקן אלים. כל  40 -והרצון להשיג עוד ועד" עודף שהצטבר ב

מדינה הרגישה שכוחה עצום ושכחה שגם מדינות אחרות מרגישות כך". מלחמת 

החוויה האנושית ויותר(, שנים  4העולם הראשונה כונתה "המלחמה הגדולה" )

הראשונה בהיסטוריה בקנה מידה עולמי. בנוסף, ברור היה כי לא הולכת להיות 

הכרעה והאבדות העצומות בנפש וברכוש הותירו טראומה אנושית גדולה 

 מאוד.

כיצד שינתה מלחמת העולם הראשונה  :להרחבה מומלץ מאוד לקרוא את המאמר 

 ?את ההיסטוריה

כולם מנסים למנוע את חוסר האיזון ואת  -דיפלומטיה חשאית ופוליטיקה חדשה

התעצמותה של גרמניה. המושג "דיפלומטיה חשאית" מבטא את הניסיון מתחת לפני 

-. ברבע האחרון של המאה ההרקע למלחמההשטח ליצור בריתות חדשות שהיוו את 

, נערכו מאות קונגרסים בניסיון למנוע את המלחמה וליצור מערכת בינלאומית 19

 שתמנע מאבקים אלימים.

לחמה על הונגריה הכריזה מ-כאשר אוסטריה 1914ביולי  28-המלחמה פרצה ב

. פרדיננד על ידי לאומן בוסני-בוסניה, חודש לאחר רצח יורש העצר האוסטרי פרנץ

 .1908-הרצגובינה על ידי האוסטרים ב-: סיפוח בוסניהסיבת הרצח
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 חזיתותמלחמת העולם הראשונה ארכה ארבע שנים ושלושה חודשים והקיפה 

. אל בכל מדינות אירופה למעט ספרד, הולנד, שוויץ ושלוש מדינות סקנדינביה

הכוחות הלוחמים הצטרפו חיילי המושבות האירופיות הפזורות ברחבי העולם 

)תוצאת הקולוניאליזם והאימפריאליזם המאוחר(. הלחימה במלחמת העולם השנייה 

 פוליטיים וכלכליים. משבריםלוותה במספר רב של 

)אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה( מדובר בשלב מהותי בגיבוש  ANZACלחיילי 

 הצטרפה גם ארצות 1917באפריל , שהתחולל הרחק מארצות המוצא. הלאומיות

מהמלחמה,   שה רוסיה. בשלהי אותה שנה פרהברית אל מלחמת העולם הראשונה

 .1918במרץ  ליטובסק-בהסכם ברסטעניין שעוגן 

 לוח זמנים: –מלחמת העולם הראשונה  – 1918 – 1914

ברית צבאית על בסיס הגנתי בין גרמניה, איטליה  "הברית המשולשת". – 1882

 הונגריה.-ואוסטרו

במטרה לשמור ולהגן על התקפות אלימות  "הצלב האדום"הקמת  – 1889

 לאומיות.בינ

 ברית בין בריטניה, צרפת ורוסיה. "ההסכמה המשולשת". – 1907

הונגריה מספחת את בוסניה הרצגובינה במטרה להשתלט -אוסטרו – 1912

 גיאוגרפית ולדחוק את רגליה של רוסיה.

יריית הפתיחה של המלחמה הגדולה )יורש העצר של הקיסרות  – 1914ביוני  28

 ננד, נורה על ידי לאומן בוסני(.הונגרית, פרנץ פרדי-האוסטרו

אוסטריה מכריזה מלחמה על בוסניה הרצגובינה. צרפת ורוסיה  – 1914יולי 

 גיוס כללי. –מכריזות 

גרמניה פולשת לבלגיה כדי לדחוק את רגלי צרפת, להתקדם עד  – 1914אוגוסט 

 לפריז ולהכניעה.

 ( גם איטליה.1915בריטניה מצטרפת למלחמה. )

 מלחמת התשה.מאפיין מרכזי של  –לת המלחמה ולמעשה עד סופה כחצי שנה מתחי

 עד חורמה.
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חודשים( בין צרפת  5-קרב התשה ממושך )כ – "קרב ורדן" – 1916פברואר 

 לגרמניה על הגבול הצפוני של צרפת.

 בריטניה מצטרפת לקרב לטובת צרפת. – 1916יולי 

 רוסיה פורשת מהמלחמה.. מהפכה בולשביקית ברוסיה – 1917אוקטובר 

 .ארה"ב נכנסת למלחמת העולם הראשונה – 1917אפריל 

 רמניה לרוסיה.בין ג ליטובסק"-הסכם "ברסט – 1918מרץ 

 באופן רישמי. סיום מלחמת העולם הראשונה – 11.11.1918

 .זכות להגדרה עצמיתקובעת כי לכל מדינה יש  דוקטורינת וילסון""– 1918נובמבר 

הבולטות של המלחמה והוא  התוצאות הפוליטיותהוא אחת  "הסכם ורסאי" – 1919

, כן-מאשים את גרמניה בפרוץ המלחמה וקובע פיצויים בהיקף חסר תקדים. כמו

 נקבעו לגרמניה סייגים על פיתוח טכנולוגיה ונשק.

 הרקע וההשלכות של מלחמת העולם הראשונה

 קונפליקטים מדיניים ברקע מלחמת העולם הראשונה

 המשבר בבלקן כרקע למלחמת העולם הראשונה

 פרוץ מלחמת העולם הראשונה

 מחצית ראשונה –מהלך מלחמת העולם הראשונה 

 מחצית שנייה –מהלך מלחמת העולם הראשונה 

 אסטרטגיה וטקטיקה במלחמת העולם הראשונה

 תוצאות מלחמת העולם הראשונה

 מבוא לתרבות המערב
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 ?כיצד שינתה מלחמת העולם הראשונה את ההיסטוריה

  

 ,המלחמה הגדולה", כפי שכונתה מלחמת העולם הראשונה עד שהשנייה הגיעה"

לם שינתה הכל. היא הייתה תחילתו של תהליך עקוב מדם שיסתיים במלחמת העו

 .השנייה שלאחריו לא תהיה האנושות עוד כפי שהייתה קודם לכן

מספר היבטים של מלחמת העולם הראשונה הופכים אותה לכל כך דרמטית. אחד 

 9-ההיבטים הללו הוא קנה המידה חסר התקדים והבלתי נתפש של האלימות: כ

ם ומאות מיליון פצועי 20-מיליון אזרחים הרוגים, כ 7-מיליון חיילים הרוגים, כ

מיליוני בני אדם שאיבדו בן משפחה או שבן משפחתם נפגע וכל זאת מבלי להחשיב 

את אלו שחזרו מהמלחמה בריאים בגופם אך פצועים בנפשם. מימדי ההרג של 

מלחמת העולם הראשונה היו משהו שבני אדם מעולם לא פגשו בו קודם לכן. ביום 

נוספים  40,000-ים בריטים וחייל 20,000הראשון לקרב על סום, נהרגו  ,אחד

ההרג הרב של מלחמת העולם הראשונה נבע משילוב בין כלי נשק יעילים  .נפצעו

ורחבי הרג כמו נשק כימי לבין היכולת של מדינות לגייס ולהפעיל צבאות בגודל 

  .שטרם נראה על בימת ההיסטוריה

נשק שיכול להרוג הרבה אנשים+הרבה אנשים=הרבה )מאוד( אנשים הרוגים. 

מימדי ההרס הפיזי של אירופה לאחר המלחמה היו גם הם עצומים. לנתונים האלו 

אפשר לצרף את העובדה שהמלחמה האחרונה באירופה לפני מלחמת העולם 

, כך שהדור שחווה את 1871צרפת שהסתיימה -הראשונה הייתה מלחמת פרוסיה

מלחמת העולם הראשונה היה דור שלא הכיר מלחמות קודם לכן )ויש הטוענים 

 .(שבגלל זה הם פחות פחדו ממלחמה ואפילו רצו בה

היבט נוסף שהופך את מלחמת העולם הראשונה לכל כך דרמטית הוא ההיקף 

יכון. מלחמות הגיאוגרפי שלה והזליגה שלה לאזורים מחוץ לאירופה כמו המזרח הת

לפני מלחמת העולם הראשונה בדרך כלל היו מוגבלות במספר הכוחות המשתתפים 

יבשות  3-בהן ובאזורים הגיאוגרפיים, לא כך מלחמת העולם הראשונה שהתנהלה ב

ושבה לחמו מדינות מכל יבשות העולם. מלחמת העולם הראשונה הייתה גם אקורד 

ונקודת ציון חשובה בעלייתה של  ,האימפריה העות'מנית ,הסיום של אימפריה אחת

האימפריה האמריקאית שהחל ממלחמת העולם הראשונה ובין  –אימפריה אחרת 

 .היתר הודות לה הולכת והופכת לכוח החזק בעולם
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העולם הראשונה מהווה תוצאה של  מבחינה היסטורית מעניין לראות כיצד מלחמת

עמדה ברקע לסכסוכים שהביאו  עליית הלאומיות .תהליכים היסטוריים שקדמו לה

שפיארה את  19-של המאה ה רומנטיקהלמלחמת העולם השנייה, יחד עם תנועת ה

רק פתח את  המהפכה התעשייתיתייחודם וייעודם של עמים. השגשוג הכלכלי של 

היא שאפשרה כלי ההרג  המהפכה המדעית ."התיאבון של מדינות ל"עוד ועוד

והלוגיסטיקה המתקדמים של המלחמה ואת היקף הלחימה וההרג. הדרוויניזם ששבה 

את החשיבה האירופאית השפיע על תפיסת המציאות כתחרות בה החזקים שורדים. 

עידן בו בני היבשת  ,"זו הייתה גם ראשית סיומה של "התקופה היפה של אירופה

הלאומיות והקידמה מובילים  ,אמינו בכל ליבם כי המדע, הרציונליות, החילוניותה

את האנושות לקראת עתיד טוב יותר. אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובייחוד לאחר 

 .השנייה, אף אחד כבר לא יכול היה להיות כל כך אופטימי ונאיבי

  

יו קשות. חמש ההשלכות החברתיות והתרבותיות של מלחמת העולם הראשונה ה

שנות לחימה באירופה הותירו עשרות מיליוני אלמנות, יתומים והורים שכולים. 

עשרות מיליוני נכים בגוף ובנפש חזרו לביתם למציאות לא שונה, או אף טובה 

התחושה  –פחות, מזו שעזבו. לטראומה של ההרס התווספה טראומה קשה לא פחות 

ת עצמו בשוחות לא הצליח להבין את שכל ההרס הזה היה לחינם. הדור שטבח א

מה שהקנה לו את הכינוי של "הדור האבוד" שקיבל ביטויים  ,התכלית של המלחמה

במערב  "ספרותיים ואומנותיים רבים, כאשר בין המפורסמים שבהם ניתן למנות את

 :של אריך מריה רמרק, שם הוא כותב "אין כל חדש

אני צעיר, בן עשרים בלבד. אבל איני מכיר ממסכת החיים אלא את הייאוש ואת "

המוות, את האימה ואת שילובם של דברים חסרי טעם עם תהום של ייסורים. אני 

 ,ים מוסתים לתקוף זה את זה וממיתים איש את רעהו בשתיקה, בבערותרואה עמ

באווילות, בצייתנות ובתמימות. אני רואה את טובי המוחות בעולם ממציאים כלי 

נשק ומילים כדי להאריך את כל המעשים האלה ולעשות אותם מתוחכמים יותר. 

ם כולו, ויחד איתי ויחד איתי רואים את כל זה בני גילי, כאן ומעבר לקווים, בעול

חווים את כל זה בני דורי. מה יעשו אבותינו אם נקום יום אחד, נתייצב לפניהם 

ונדרוש דין וחשבון? למה הם מצפים מאיתנו ביום שלא תהיה עוד מלחמה? שנים על 

זה היה המקצוע הראשון שרכשנו בחיים. ידיעת  –שנים עסקנו במלאכת ההריגה 

 "?המוות. מה יבוא אחר כך? ומה יבוא עלינוהחיים שלנו מצטמצמת לידיעת 

ביטוי אחר לרוח אובדן הכיוון של הדור ניתן למצוא בעולם האמנות בעלייתן של 

שביקשו לבטא תחושה של עולם חסר  סוריאליזםוה הדאדאתנועות כמו אמנות 

 .היגיון ופשר
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-אולם התגובות החברתיות למלחמת העולם הראשונה, כמו כל תופעה היסטורית

תרבותית, לא היו אחידות על פני כל החברה. מצד אחד קמו תנועות שוחרות שלום 

וביקשו לקדם זהות אוניברסלית וגלובלית  לאומיותשראו במלחמה כסימן לכשלון ה

שאינה קשורה בלאום. מאידך היו תנועות שדגלו בעקבות המלחמה ביתר שאת 

 .בלאומיות שהפכה אף ללאומנות

מעז יצא גם מתוק, אחת התוצאות של מלחמת העולם הראשונה הייתה האצת תהליך 

ם המערבי. הקף הגברים שיצאו לחזית הכריח נשים שוויון זכויות לנשים בעול

לתפוס את מקומן בתעשייה ובכלכלה, ולאחר שהנשים יצאו מהבית והחלו לעבוד 

גילו הגברים שכבר יהיה קשה להחזיר אותן לשם. לא במקרה קיבלו נשים לראשונה 

 .זכות הצבעה בארה"ב שנה בלבד לאחר תום מלחמת העולם הראשונה

י חשיבותה של מלחמה העולם הראשונה הייתה שהיא הניחה את לבסוף, אחד מעיקר

 .מלחמת העולם השנייה – התשתית לפרק ההמשך הקשה והעקוב מדם יותר שלה

  

אם מצאתם בו ערך אנא  ,20-להבין את המאה ה מאמר זה הינו חלק מהקורס החופשי

 . תרומהשקלו להראות את הערכתכם ב

 :ראו מאמרים נוספים אודות מלחמת העולם הראשונה

 סיכום –מלחמת העולם הראשונה 

 קונפליקטים מדיניים ברקע מלחמת העולם הראשונה

 המשבר בבלקן כרקע למלחמת העולם הראשונה

 הרקע וההשלכות של מלחמת העולם הראשונה

 פרוץ מלחמת העולם הראשונה

 מחצית ראשונה –מהלך מלחמת העולם הראשונה 

 מחצית שנייה –מהלך מלחמת העולם הראשונה 

 אסטרטגיה וטקטיקה במלחמת העולם הראשונה

 העולם הראשונה סיום מלחמת
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 תוצאות מלחמת העולם הראשונה

 התוצאות הפוליטיות של מלחמת העולם הראשונה
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 גרמניה יהודים וארץ ישראל  -  נושא: 8פרק  
 

 הראשונה העולם מלחמת בימי

  

 בימי מתלבטת הציונית ההנהגה הראשונה העולם מלחמת בימי

 :  החזית צדי בשני יהודים חיו הראשונה העולם מלחמת

 ההנהגה.  המרכז מדינות בשטחי הן ההסכמה מדינות בשטחי הן

  : בדילמה התחבטה הציונית

 או ההסכמה במדינות - לתמוך היריבים הצדדים מן באיזה

 !?  המרכז במדינות

 יהודי של בגורלם קשורים שהיו מורכבים שיקולים כללה הדילמה

,  ישראל בארץ היהודי היישוב של בגורלו,  המלחמה בימי אירופה

 .  הארץ של המדיני ובעתידה

 אשותבר,  הציונית התנועה הנהגת העדיפה המלחמה בתחילת

ֶ  פנהגןֹ ּ  בק הקימה ולכן,  ניָטרלית מדיניות לנקוט,  ורבורג אוטו

 הייתה דנמרק כי נבחרה קופנהגן.  התנועה סניפי לכל קשר לשכת

 הציונית התנועה של הניטרלית המדיניות על.  במלחמה ניטרלית

 של לצבאות היהודים הצטרפו,  כאזרחים.  שיקולים כמה השפיעו

 הצורך גם.  באלה אלה להילחם נאלצו וכך , חיו שבהן המדינות

 תחת שהיה,  ישראל בארץ היהודי היישוב של הביטחון על לשמור

 האימפריה.  הניטרלית המדיניות את חיזק,  מאנים'העות שלטון

 בצד למלחמה והצטרפה,  ישראל ארץ על שלטה מאנית'העות

 העולם מלחמת שנמשכה ככל 1914.  בנובמבר המרכז מדינות

 להמשיך הציונית התנועה של באפשרותה היה לא נההראשו
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 פעילה השתתפות רק כי ידעו מנהיגיה. ניטרלית מדיניות לנקוט

ְ  ותאפ מולדתם למען להיאבק מוכנים שהיהודים תוכיח במלחמה

 לאחר שתתכנס שלום בוועידת דרישות להציג להם רֵ  ש

, לתמוך במי הדילמה החריפה המלחמה שנות במהלך. המלחמה

 התנועה מנהיגי בין• : גישות שתי הסתמנו הציונית הנהגהוב

 כאלה היו, בגרמניה הציונית ההנהגה בקרב ובעיקר הציונית

 כזו עמדה, לדעתם. גרמנית-ֹרו פְ ּ  עמדה לנקוט יש כי שסברו

 בארץ ששלטו מאנים'שהעות מכיוון ישראל בארץ ליישוב תסייע

 כי קיוו הציונים המנהיגים. הגרמנים של בריתם בעלי היו ישראל

 למען - לאימפריה גרמניה בין המדיניים בקשרים להיעזר יוכלו

 סברו, ויצמן חיים ובהם, הציונית בתנועה אחרים• . הציוני העניין

 מדינות בצד שנלחמה בריטניה עם הקשרים את להדק יש כי

 ורק הציוני למפעל ֹעוין מאני'העות שהשלטון טענו הם. ההסכמה

 ולעם הציונית לתנועה לסייע עשוי ההסכמה מדינות של ניצחון

 ישראל ארץ את להעביר הזדמנות במלחמה ראו לכן. היהודי

 בהגשמת לסייע באפשרותה שהיה מדינה, בריטניה לחּסות

 גדל התפתחה שהמלחמה ככל. הציונית התנועה של היעדים

 ויותר יותר וגברו, ישראל ארץ את תכבוש שבריטניה הסיכוי

 בין הקשרים. בריטניה עם הקשר את דקלה שקראו הקולות

 בבריטניה לתמוך הנטייה מתהדקים לבריטניה הציונית התנועה

. הבריטי הצבא בתוך עבריים גדודים בהקמת ביטוי לידי באה

 שלטון תחת זאת בתקופה שהייתה,  במצרים החלה לגיוס היוזמה

 שגורשו יהודים אלפי התרכזו שבמצרים באלכסנדריה. בריטניה

 1915. שנת ראשית מאז מאנים'העות ידי על שראלי מארץ

 שנחשבו מכיוון או רוסים אזרחים שהיו מכיוון גורשו היהודים

 ארץ את שעזבו אנשים למצרים הגיעו אתם. פוליטיים לפעילים

 הגיעו לאלכסנדריה. שם הקשים החיים תנאי בגלל מרצונם ישראל

 םבמצרי ימים באותם ששירת בוטינסקי'ז זאב העת באותה
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 את לקבל סירב כי למצרים שהגיע - טרומפלדור ויוסף, כעיתונאי

 להקים קראו וטרומפלדור בוטינסקי'ז. מאנית'העות האזרחות

 שהגדודים וביקשו, עבריים וסמלים עברי דגל שישאו גדודים

.  מאנים'העות משלטון ישראל ארץ לשחרור במלחמה ישתתפו

 תרכזושה היהודים מבין אנשים -180כ נענו ליוזמתם

  ציוני מנהיג)  1940-1880(  - בוטינסקי'ז זאב הם.  באלכסנדריה

 בעקבות -1922ב הציונית ההנהלה מן פרש. ועיתונאי סופר

 יזֹיוניסטיתִ  ֵהרב המפלגה את והקים, ויצמן חיים עם דעות חילוקי

 ההנהגה מן תבע.  הציונית התנועה בפעולות יזיהִ  רבֵ  שתבעה

 יהודית מדינה הקמת היא הציונות תמטר כי להכריז הציונית

 לקונגרס הארץ מן יצא -1929-ב. הירדן עֹבוי משני ישראל בארץ

. לשוב לו התירו לא ישראל בארץ ששלטו והבריטים, הציוני

 ההסתדרות את והקים, הציונית ההסתדרות מן פרש -1935ב

 הועלה 1964 ובשנת, יורק בניו נפטר. ( ח"הצ(  החדשה הציונית

 נהג מיצירותיו חלק על. בירושלים הרצל בהר והוטמן רץלא ארונו

-1920(  - טרומפלדור יוסף. ' אלטלנה' הספרותי בכינויו לחתום

 היהודי הקצין היה, רוסיה יליד. חי תל על ההגנה מפקד)  1880

 נפצע)  1905,( יפן-רוסיה במלחמת ושירת רוסיה בצבא הראשון

 העולם במלחמת -1912 - ב ישראל לארץ עלה. נקטעה וידו בקרב

 העבריים הגדודים הקמת את בוטינסקי'ז זאב עם יזם הראשונה

 חזר המלחמה לאחר. ' לציון הפרדים חיל' מפקד לסגן ומונה

 חי תל על בקרב נהרג -1919.  ב ישראל לארץ ועלה ושב לרוסיה

(  ר"בית תנועת: היתר בין  שמו על נקראים. פ"תר באדר א"בי

 .יוסף תל וקיבוץ,( ' רומפלדורט יוסף ברית: 'של תיבות ראשי
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