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, دخلت الدولة العثمانٌة الحرب بجانب دول الحلف  9194تشرٌن الثانً  4وفً 

المركزي وذلك تنفٌذا للمعاهدة السرٌة المعقودة بٌنهما وبٌن المانٌا فً اب سنة 

العثمانٌة  قد بدأت قبل اربعة هذا مع العلم ان االستعدادات العسكرٌة  9194

اب  3اشعر تقرٌباُ من دخولها الحرب رسمٌاً اذ شرعت باعالن النفٌر العام فً 

,وقدخلفت حادثة ضرب الموانئ الروسٌة فً البحر االسود . من قبل  9194سنة 

 4القطعات الحربٌة العثمانٌة الحرب , فقد اعلنت روسٌا الحرب علٌها فً 

ذلك اعالن حرب مشابهة من جانب برٌطانٌا وفرنسا بعد  تشرٌن الثانً , وتال

 ٌوم واحد .

كانت الدولة العثمانٌة تتوخى من دخولها الحرب تحقٌق اهداف عدٌدة لعل من 

 ابرزها .

ممارسة سٌاسة التترٌك فً جمٌع انحاء الدولة العثمانٌة . وفً االقطار  -9

 التً وقعت تحت السٌطرة االستعمارٌة االوربٌة .

المناطق التً ٌقطنها االتراك فً روسٌا ) القفقاس وتركستان( تحرٌر  -2

 وتوحٌدها .

استعادة الوالٌات التً خرجت مزٌد الدولة العثمانٌة مثل مصر وقبرص  -3

 ولٌبٌا وتونس والجزائر .

 اعادة ترسٌخ سلطة الخالفة على جمٌع العالم االسالمً. -4

اشا وطلعت باشا وكان قادة جمعٌة االتحاد الترقً . وفً مقدمتهم انورب

ٌتعقدون ان تلك االهداف ال ٌمكن تحقٌقها اال بالتعاون مع المانٌا . وٌبدو ان 

لمعاناه الدولة العثمانٌة من القٌود ثقٌلة المفروضة على سٌادتها بوجود 

االمتٌازات االجنبٌة . والحقوق الخاصة الممنوحة للدول االجنبٌة دور كبٌر 

دة الدول الخاصة الممنوحة للدول االجنبٌة فً اقرار السٌاسة التً جعلت قا

دوراً كبٌراً فً اقرار السٌاسة التً جعلت قادة الدول ٌقدمون على الدخول فً 

الحرب , خاصة وان مصادر الواردات العامة للدولة تكاد تكون محجوزة من 



فبل الدولة االجنبٌة ضماناً لدفع الدٌون العامة . كما اجبرت الحكومة العثمانٌة 

ى التقٌد ببعض القٌود المفروضة علٌها فرضاً بالنسبة لألقلٌات الدٌنٌة عل

 والعنصرٌة .

وضع انور باشا وزٌر الحربٌة , خطة تستند الى قٌام القوات العثمانٌة بالهجوم 

على جهتٌن طوٌلتٌن : الشمالٌة ضد روسٌا والجنوبٌة ضد برٌطانٌا فً مصر 

دٌدة فً الجبهة الشمالٌة . االمر الذي وقد منٌت القوات العثمانٌة بانحدارات ع

ادى الى قٌام الروس باحتالل ارضروم , وطرابزون وارزنجان وموش 

كما فشلت خطة انولر باشا فً الجبهة الجنوبٌة ولم  9196زبدلٌس ستة 

وبدأ  9195شباط  3ٌستطٌعوا العثمانٌون السٌطرة على قناه السوٌس فً 

تشرٌن الثانً  23حتلوا البصرة فً عام البرٌطانٌون بالتقدم نحو العراق فا

واضطروا  9195كانون االول  7ولكنهم حوصروا فً الكوت فً  9194

وقد حقق العثمانٌون نصراً اخر فً  91965نٌسان  21الى االستسالم فً 

غالٌبولً ) جناق قلعة (اذ فشل هجوم الحلفاء البحري على مضٌق الدردنٌل 

تجهٌز حملة برٌة فً نٌسان من  ,كما اضطرهم الى 9195شباط  91فً 

السنة نفسها واستمرت المعارك بٌن الطرفٌن . وبرزت فٌها شخصٌة قائد 

عسكري , اشتهر فٌما بعد اسمة مصطفى كامل  وكان هذا قائداً لقطاع انا 

فارطة وقد شن هجوماً ناجحاً ادى الى استقرار الجبهة مما جعل البرٌطانٌون 

ملها ونتٌجة لها االنتصار رقى الى رتبة امٌر ٌصرفون النظر عن العملٌة بأك

لوالء وصار ٌعرف ب ) نصطفى كامل باشا( وكان النضمام بلغارٌا الى 

جانب المانٌا وحلٌفاتها. اثر كبٌر فً خسارة الحلفاء فً الدردنٌل . اذ 

استطاعت القوات االلمانٌة . بمساعدة بلغارٌا من اجتٌاح االراضً الصربٌة . 
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