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ABSTRACT 

         The Turkish War of Independence, i.e. (the war of liberation), also known as (the 

War of Independence) or (the national campaign), took place (May 19, 1919 - 

July 24, 1923) between the Turkish national movement and the allies ( Greece) on 

the Western Front, and Armenia on The Eastern Front, France on the Southern 

Front, and the royalists and separatists in different cities, and in addition to them; 

the United Kingdom and Italy in Constantinople (now Istanbul) - after parts of the 

Ottoman Empire were occupied and divided after the Ottoman defeat in World 

War I in 1914, few British, French and Italian occupation forces Spread or 

participated in the hostilities, the Turkish National Movement in Anatolia resulted 

in the formation of a new major national assembly led by Mustafa Kemal Ataturk 

and his colleagues, after the end of the war on the Armenian Turkish, French, 

Turkish and Turkish Greek fronts (often referred to as the Eastern Front, Southern 

Front, and Western Front of War Respectively), the Treaty of Sèvres was 

abolished  in the year 1920 AD, and the Kars (October 1921) and Lausanne (July 

1923) treaties were signed.                                                                                               

          The Allies left Anatolia and Eastern Thrace, and the Grand National 

Assembly of Turkey decided to establish a republic in Turkey, whose 

establishment was  declared on October 29, 1923, with the establishment of the 

Turkish national movement and the division of the Ottoman Empire and the 

abolition of the Ottoman Empire, the Ottoman Empire ended and its era. After 

Ataturk made some reforms, the Turks established the modern secular national 

state of Turkey on the political front. On March 3, 1924, the Ottoman caliphate 

was formally abolished and the last caliphate was exiled.                                         
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 الملخص

سلين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرلشكر  لله تعالى ذي الجود والكرم، والله رب العالمين سابغ َ النعمَ  الحمد      

لطيبين الطاهرين واألئمة والرسول األعظم محمد بن عبد الله  "صلى الله عليِه وآله وسلم " ا، النبي األكرم الخاتم األمين

 ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .األخيار

؛ من ) (االستقالل( أو )الحملة الوطنية أي )حرب التحرير(، والمعروفة أيًضا باسم )حرب  حرب االستقالل التركية دارت      

أي اليونان على  –وكالء الحلفاء م(، بين الحركة الوطنية التركية و9141تموز / يوليو عام 42 -م 9191 آيار /مايو عام 91

الجبهة الغربية، وأرمينيا على الجبهة الشرقية، وفرنسا على الجبهة الجنوبية، والملكيين واالنفصاليين في مدٍن مختلفة، 

أجزاٌء من اإلمبراطورية العثمانية  احتلتبعد ما  -المتحدة وإيطاليا في القسطنطينية )إسطنبول اآلن( وباإلضافة إليهم؛ المملكة

الفرنسية واإليطالية المحتلة و القوات البريطانية ، قلِّة منم9192الحرب العالمية األولى عام وق ِسِّمت بعد هزيمة العثمانيين في 

تشكيل جمعيٍة وطنية كبرى  األناضول تمخِّض عن الحركة الوطنية التركية في، ونتشرت أو شاركت في عمليات القتالاقد 

جبهات التركية األرمينية والفرنسية وزمالئه، بعد انتهاء الحرب على ال .م(9111 –9141بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ) جديدة

التركية والتركية اليونانية )والتي يشار إليها في الغالب باسم الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية والجبهة الغربية للحرب على 

قِعت معاهدتا قارص )تشرين األول/أكتوبر عام9141التوالي(، وأ بِطل العمل بمعاهدة سيفر عام  ن )تموز م( ولوزا9149م، وو 

رت الجمعية الوطنية الكبرى9141/يوليوعام  )المجلس الوطني التركي  م(. غادر الحلفاء األناضول وتراقيا الشرقية، وقرِّ

مع إنشاء الحركة ، م9141تشرين األول/أكتوبر عام  41األعلى( لتركيا إنشاء جمهوريٍة في تركيا، والتي أعِلن عن تأسيسها في 

اإلمبراطورية العثمانية وإلغاء السلطنة العثمانية، فانتهت اإلمبراطورية العثمانية وعصرها. وعقب الوطنية التركية وتقسيم 

 1إجراء أتاتورك لبعض اإلصالحات، أقام األتراك الدولة القومية العلمانية الحديثة تركيا على الجبهة السياسية؛ وفي 

 .في الخليفة األخيررسميًا ون   غيت الخالفة العثمانيةم، أ ل9142آذار/مارس عام

 : حرب االستقالل التركية، الحركة الوطنية، الجمعية الوطنية الكبرى، معاهدة، الجبهة السياسيةالكلمات المفتاحية   

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
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 المقدمة

جبهات كثيرة متداخلة ألجل المحافظة على وحدة ، هي كفاح عسكري أو سياسي على حرب االستقالل، أو النضال الوطني    

حتالل الحلفاء للدولة العثمانية بعد هزيمتها من قبل الحلفاء ام ، الناتج عن  9111عام البالد  الداخلة ضمن حدود الميثاق الوطني

 99الموقعة في  ، وانتهت بهدنة مودانيام (9144-م 9191ي وقعت بين عامي )، التم9192ام في الحرب العالمية األولى ع

تقتصر الجبهة الشرقية مع م، و 9141تموز/يوليو عام  42قعة في معاهدة لوزان الموم، و9144تشرين األول/أكتوبر عام 

وكما هو معروف بأن اإلمبراطورية العثمانية كانت تتشكل  م.9149تشرين األول/أكتوبر عام  91معاهدة كارس الموقعة في 

وإن بسبب بعض األسباب . تلك المجتمعات أي تطابق وتماثل والدين والقومية ولم يكن بينمن مجتمعات مختلفة بالعرق 

بنية الدولة  نقسامها فياة أثرت في توسيع تلك المجتمعات وقتصاديالميادين العسكرية والسياسية واإلالمجهولة في مجاالت 

 وأصبحوا في وضع صعب االصالح أو مستحيل . العثمانية، 

عن  صطفى كمال أتاتورك قد أوضح بشكل مؤكدمقدر انهيار اإلمبراطورية  العثمانية، وفي هذا الخصوص كان موكان من ال   

نت قد تعرضت إلى األعراق قائالً :)) إن األعراق الشرقية كا (söylev)أهم األسباب في خطبتِه التي ألقاها في منطقة سويالف 

ريخية أن األتراك كانوا قد اأس األقوى بين األقوام الشرقية، ومن الحقائق التر ، وكما هو معلوم إن األتراك يأتون علىالغربية

سبانيا  أصلوا وأيضاً كان هنالك العرب الذين هاجموا الغرب وانتشروا إلى حد أنهم و ؛لوا إلى أوربا قبل اإلسالم وبعدهدخ

ً  ن هناكأهجوم يجب أن يتم أخذ االعتبار ب ، ولكن عند كل تعرض أووحدود فرنسا . وبدون أخذ االعتبار هجوم مقابله  دائما

. وقد رد زيمة والتحاق باالنهيار والنهايةوالتفكير بهذا الهجوم المقابل وعدم أخذ التدابير األمنية الالزمة سوف تكون هناك ه

 س. ولكن هذا لم ينتهِ هي باالعتبار واأللم في األندل الغرب الهجوم أو التعرض على العرب وكان أول المأساة التأريخية المعطاة

وبهذا نرى  أيضاً . ية عطيلة إلى الغرب وحدود فرنسا، ونحن نتذكر أنه بعد وصول إمبراطورواستمر بعده إلى شمال أفريقيا

، وفي فترات كان قد ضمت تحت سيطرتها ى أعقاب انهيار الدولة السلجوقيةتأسيس اإلمبراطورية العثمانية التي تأسست  عل

، وأحد سيطرت على روما الغربية وألمانيا، وكانت قد أسست إمبراطرية كبيرة، كما الشرقية في إسطنبول راطورية روماإمب

أن  ، وآخر أرادوسوريا وأصبح خليفة عليها ، وبهذا الهدف ضم مصرتكون نقطة تربط العالم اإلسالمي حكامها أراد إدارة

العناصر التي التتناسب بأن كان من تمزق وعصيان وبهذه  بما، لم يتوقف الهجوم الغربي تخضع أوربا تحت حكم المسلمين

 ((.ريخاورية العثمانية في غربات التوالنتيجة بنفس الشكل دفنت اإلمبراط ،حكام بنفس الحدود نيكونو
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ستقالل هي حركة وضعت مقابل فاجعة مجاهدين ذو العمامة( :"إن حرب اإلويصف الكاتب قادر مصر أوغلو في كتابه )ال    

عت هذه األمة النصر ستطااتراك عن موقع الخالفة اإلسالمية، وصابت األمة لها األهمية القصوى للهجوم الذي غايته  إبعاد األأ

  ".  مكانيات لهذا الكفاحمال الضعيفة وعدم اإلبالرغم من اآل

 ندالع حرب األستقالل العثمانية االمحور األول : أسباب    

، من لوطن األماذات الدولة وهو الفرد التركي و ظهارإيكمن في أنها كانت حربا النقاذ وإن السبب الرئيس لهذه الحرب       

 . [1]انهيارات الدولة العثمانية والتي أصبحت منقسمة ومنهارة 

بابي ابة أو االنقالب التركي الشالثورة التركية الش ،م 9111اإلنقالب العثماني في عام كان السبب الداخلي لهذه الحرب هو      

، م(9111-9181عبد الحميد الثاني) نهاء إدارة السلطانإلثورة التي حدثت فيها المطالبة بي ا. وهم 9111في تموز/يوليو عام 

رية ، أعلن عبد الحميد الثاني الملكية الدستوم 9111تموز/يوليو عام    42في   وإعادة إعالن الملكية الدستورية، بعد الثورة

 Resneli Neyazi) *م، عندما صعد نيازي باي الرسالني  9111تموز/يوليو عام   1الثانية، فبدأت الثورة ألول مرة في 

bey)  َإلى  جبل ماناستتير في منطقة َرسنهResne)  ( جندي ومجموعات من المدنيين. فاإلجراءات االحترازية لعبد  211، مع

. وأرسل مركز الجمعية فيجبل ماناستتير برقية إلى في لجنة االتحاد والترقي لم تنجح ألن الضباط كانوا أعضاءً  الحميد الثاني

) أوهري(، تحت  . تم دمج كتيبةوتموز/يولي 41السلطان يطلب منه فرض القانون األساسي واالذن بفتح  مجلس المبعوثان لغاية 

، الذي كان موز/يوليو وصعد )ميرالي فوزي بك(ت 44ة )نيازي بك( في ليلة قيادة )أيوب صبري(، وكتيبة ريسني تحت قياد

تموز/يوليو الحكم الدستوري وقامت  41القائد األعلى لمنطقة ماناستير إلى الجبل، وأعلنت لجنة االتحاد والترقي في ماناستير 

بد الحميد لم يصمد ع ،تموز/يوليو 42في  و ، وتم إبالغ القرار إلى قصر يلدز بوساطة البرقيات.إطالقة مدفعية 49طالق بإ

قرر إعادة فرض القانون األساسي  ونشر اإلعالن الرسمي في الصحف في صباح اليوم التالي، وهكذا و ،الثاني مقابل الضغوط

 . [2]أ علنت الملكية الدستورية الثانية

/ أكتوبر مع قوات الحلفاء، وعن طريق تلك تشرين األول 11في نهاية الحرب العالمية األولى كانت هدنة موندروس** في   

لتقسيم األناضول في ، عملوا على التخطيط دولة 14دون أي تأخير ثم انضمام  المعاهدة تقاسموا أراضي الدولة العثمانية ب

؛ ولم تمر مدة طويلة حتى تصادمت هذه الدول مع بعضها  ،م9191الثاني/ يناير عام كانون  91الذي بدأ في ،مؤتمر باريس

  . [3]حتالل األناضولاخرى عندما تم أنها لم يكن لدى أحدها خبر عن األحتى 

 نهيار الدولة العثمانية بسبب:ن من أسباب حرب االستقالل العثمانية التركية كانت الإضافة لماذكره  أتاتورك، فباإل   



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 923 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

، ية لم تظهر االرتباط بهذا التجددالدولة العثمانن إربية  وخاصة بعد الثورة الصناعية، مقابل ذلك ف( تطور الدول األو9)     

 بقيت في مكان  خارج العصر وبقيت متأخرة في كل المجاالت .

ل لتمزيق االمبراطورية العثمانية، ، فكانت قد بدأت ألجل أن تستعملحركة الوطنية المتشكلة في الغربحساس وا( اإل4)    

 األعراق األخرى . اتوانفصال الدول ذ

 .المجهول لنظام الشريعة والسلطنة لبقاء تحت التأثير( ا1)   

تفاقية هدنة موندروس بين الدولة العثمانية والحلفاء في الحرب العالمية إلمهمة التي كانت الحجر األول هي ومن األسباب ا    

 Mondros :بالتركيةهدنة موندروس )حتالل إسطنبول ام، الذي أعقبها  9191أكتوبر عام تشرين األول/11األولى في 

Mütarekesiباإلنگليزية ؛ :Armistice of Mudros م، أنهت العمليات 9191تشرين األول/أكتوبر عام  11( الموقعة في

. وقد وقعها وزير الشؤون البحرية الحرب العالمية األولى خالل والحلفاء الدولة العثمانية بين الشرق األوسط  القتالية في

، على متن السفينة )إتش إم ****(كالثورپ-سمرست آرثر گوف(*** واألميرال البريطاني ) رؤوف أورباي بكالعثماني )

طبقاً لهذه المعاهدة استسلم العثمانيون في مواقعهم المتبقية  .اليونانية منوسليعلى جزيرة  موندروسإس أگاممنون( في ميناء 

حتالل أي إقليم عثماني في حالة ا، والحق في والدردنيل البسفور مضائق ، ووافقوا على أن يسيطر الحلفاء علىاألناضول خارج

موانئ والسكك الحديدية والنقاط اإلستراتيجية األخرى متاحة وجود تهديد لألمن؛ فتم تسريح الجيش العثماني، وأصبحت ال

 وتراجع العثمانيون إلى حدود ما قبل الحرب.و ،القوقاز الستخدام الحلفاء في

 :هي العظمى على تركياها بريطانيا ومن الشروط التي أملت

 والطرق الحديدية. التلغراف( تسريح الجيش التركي ووضع رقابة الحلفاء على اإلذاعة و9)  

 من خاللها. ومرور السفن الحربية التابعة للحلفاء الدردنيلو البوسفور حتالل مضيقيا( 4)  

 (. الحجاز ،سوريا ،العراق ،اليمن ستسالم القوات التركية في البلدان العربية )ا  (1)        

 القوقاز.نسحاب القوات التركية من إيران ومن األجزاء المسيطرة عليها فيما وراء ا( 2)       

اخل تركيا ذاتها في حالة ما حتالل أي مواقع إستراتيجية في دامع احتفاظهم بالحق في  باطومو باكو حتالل الحلفاءا( 5) 

 تهدد أمنهم وسالمتهم. ستجدت ظروفاإذا 

https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89)
https://www.marefa.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89)
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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رى الحرب األتراك تحت تصرف ( إعادة أسرى الحرب من المواطنين التابعين لدول الحلفاء دون أي شروط وإبقاء أس1)

 . [4] الحلفاء

، بل أعدت الحرب فحسب هِ لم تن ،لحلفاء واإلمبراطورية العثمانية، الموقعة بين دول اويالحظ أن اتفاقية موندروس   

، فأعادت دول الحلفاء عالقاتها مع اإلمبراطورية راتها بشأن األتراك كما هو معروفأيًضا فرصة لهذه الدول لتنفيذ قرا

 . [5]العثمانية من بعد الهدنة حتى تم التوقيع على معاهدة السالم  من خالل "المفوضين الساميين

 حتالل إسطنبول ا -

ويعتبر من األسباب التي أدت . ل إسطنبول كان قد سبق تلك الحربحتالاريخي بأن االيخفى على الباحث الت     

م ، بعد أن تم نزع السالح في منطقة 9191تشرين الثاني/ نوفمبر عام  1 ففي. كة الكفاح الوطني وحرب االستقاللإلى حر

 91وفي . (Çanakkale) تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، اجتازت قوات اإلحتالل منطقة جاناق قلعة 8المضايق. وفي 

سفينة حربية  إلى إسطنبول ورست  19المكونة من ءت البحرية التابعة لدول الحلفاء، و، جام 9191تشرين الثاني/ نوفمبر عام 

 41طرادات و  99سفينة قتالية و  95على أساس السلطة الممنوحة لهم بموجب شروط الهدنة، ففي هذه البحرية كانت هناك 

سفينة حربية من مضيق البوسفور وارتفع  99خر لليونانيين بـِه آوفي نفس اليوم  دخل أسطول حربي  غواصات. 1مدمرة و 

 521جنديًا بريطانيًا و  4191، بما في ذلك جنديًا 1141تم نقل ما مجموعه  ،تشرين الثاني 91. في 81لسفن إلى اإجمالي عدد 

نشأ أحمد عزت أم ،  9191ين الثاني/ نوفمبر عام تشر 41جنديًا إيطاليًا إلى إسطنبول من أسطول الحلفاء. وفي  281فرنسيًا و 

م ، كتب سليمان نظيف*مقاالً بعنوان )يوم أسود( في صحيفة الحوادث: 9191ير عام شباط/فبرا 1باشا* الحكومة الجديدة. وفي 

رير ، ولكي ال تجذب رد فعل الشعب التركي وتثبت تبمثل هذا الغزو وال تستطيع تحمله " فقال إن األمة التركية لم تشهد

وأن القرارات  م ت لغَ أن السلطنة ل هاألقليات، وأفاد ،لنت أنه كان الهدف حماية السلطنة، الخالفةأع ،اإلحتالل من قبل دول الحلفاء

 . [6]التي ستتخذ من إسطنبول تكون سارية المفعول"

وأغلقوه. وهكذا  تم قطع صوت  المجلس -معظمهم بريطانيين  -داهمت مجموعة من الضباط ومجموعة من الجنود        

، الذين أرادوا الحفاظ على النضال القومي فقاموا بنفي نوابه لجزيرة مالطا الشعب حتى افتتاح المجلس الوطني التركي األعلى.

وقد وصف الكاتب م(. 9141-9144م، وبعضهم بين عامي ) 9149والوطني. عاد بعض هؤالء النواب إلى األناضول في عام  

حتلوا هذه المدينة الجميلة، االحلفاء قد  زنا وضلمةٌ. فقد كانالكبير محمد عاكف تلك األيام :" كانت إسطنبول تمر بأكثر أيامها ح

تشرت مخافر ووحدات قوات انو وعندما أصبح المضيق مليئ بالسفن الحربية البريطانية واألمريكية واإليطالية والفرنسية،
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في منزل  اإلحتالل في مناطق مختلفة من البالد، أتذكر تلك األوقات بشكل جيد للغاية، إذ كان عمري اثنا عشر عاماً وكنا نعيش

إن من ، ما كتبه  الكاتب قادر مصر أوغلو، الذي أشرنا له في المقدمة ويتضح أيضاً من خالل . [7]كبير في قرية َجنَكل"

 . [8]األسباب هي إبعاد األتراك عن الخالفة اإلسالمية

 الذين يريدون أن يكون لهم وطن من أراضي اإلمبراطورية العثمانية - 

، بأن الدولة العثمانية كانت قد اتسعت وأخضعت تحت حكمها أجزاء ليست بقليلة يخياً لديناراكما هو معلوم ت    

حدودها نها كانت تحتوي على عناصر غير تركية ضمن إاألسيوية  واألوربية واألفريقية، وبهذا ف من األراضي في القارة

استفادوا من الوعود التي أظهرتها دول الحلفاء ومبادئ ، وال سيما )األرمن واألكراد والروم( الذين المتجددة خالل مدة توسعها

؛ وكان الذين عت بالرغبة في األراضي العثمانيةم، فكانت األطماع قد اتس 9191م ، وبداية عام 9191ولسون في نهاية عام 

 . [9] يفكرون بذلك على أسس الديموغرافية والعرقية والحقوق السياسية واالقتصادية وغيرها

األولى، التي كانت قد الفرنسيون منذ  تدمير الجيش الفرنسي على الجبهة الغربية خالل الحرب العالمية و          

، وكان شعب فرنسا غير راغب في التضحية أكثر من أجل تأمين الفتوحات الغامضة في مناطق بعيدة مثل تركيا. أنتهت للتو

لك  كان معظمهم أيضاً أعضاء في قسم من المنطقة الفرنسية في كان بعض الجنود في الواقع من الطوارق من الجزائر، ومع ذ

تم تنظيم الفيلق األرمني  ، بقيادة الجنرال الفرنسي لويس روميو،  (Légion Arménienne) المنطقة يسمى الفيلق األرمني

تشرين  2دًءا من ، وكان جزءاً من اإلمبراطورية العثمانية ولكن بم، تحت قيادة روميو في قبرص9191من عام  ابتداء

م، تحولت المنطقة إلى قاعدة لالعتداءات على الشرق األوسط اإلسالمي، تم التدريب وتوفير األسلحة  9192الثاني/نوفمبر عام 

، إذ تم أختيارها ع بالقرب من مونارجا )بو أزتيب(، شمال ماجوساإلى حد كبير تحت رعاية بريطانيا العظمى، في قاعدة تق

 ميني قريب.بسبب وجود دير أر

درة أسلحتهم وتسليمها تمت مصاكام العرفية لمنعهم من التدخل، ولقد تم تقييد األتراك في الجزيرة بشدة بموجب نظام األح      

قبل السكان اليونانيين  ، مما حرم األتراك القبارصة من القدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الطويلة األمد منإلى الفيلق

 وتقديم دعم عسكري كبير من قبل القوات الفرنسية والبريطانية التي تدربت في مكان قريب التحضير للهجوم على، المحليين

، جنباً إلى جنب مع األسلحة التي جلبت مع القوة اإلستطالعية البريطانية المرسلة من مصر، فجاءت  (Gallipoli) كالِّيبولو

، إلى حد كبير من حمالت لجبهة األرمينية، وكذلك لرواتب الضباط والرجالرها من المعدات لالموارد المالية لألسلحة وغي

االشتراك الشعبية التي شنت طوال فترة الحرب في الواليات المتحدة وبريطانيا العظمى والتي تهدف بشكل أساسي إلى اطعام 
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ي جميع أنحاء األناضول بمجرد هزيمة "األرمن الجائعين" ، ولكن تم استخدامها في الواقع لشن هجمات إرهابية ضد األتراك ف

 . [11]وقد ساهم اليونانيين بشكل كبير في الفيلق  . [10]العثمانيين وإحتالل الحلفاء للبالد جعل من الممكن تقسيم البالد

 :أراضي الدولة العثمانية كمايأتي ويمكن تصنيف هؤالء الذين كانوا طامعين في -

 بدولة مستقلة)أرمينيا الكبرى (أوالً : األرمن وأهدافهم ومطالبتهم 

يطالب به بتلك الدولة  م،9191فبراير عام /مذكرة في مؤتمر باريس شباط) Bogos Nubarقدم  بوغوس نوبار)     

 ، وكانت تلك الدولة التي طلب أن  تكون حدودها كمايأتي :ي تركيا، بحسب ادعائه  بأنه زعيم األرمن فاألرمينية

  (، دياربكر                            Bitlis( ، بيتليس) V a nع محافظات شرقية هي : فان)) أ( منطقة متشكلة من سب

Diyarbakır هاربوت ،) Harput (،  سيفاسSivas) (أرضروم ، ) Erzurum (طربزون، ) Trabzon) 

  ( ، جبل بركات)kozan، كوزان)(Maraş)ب( منطقة متشكلة في الجنوب الشرقي هي :ماراش )

CebelBereketميناء اإل،)( سكندرونةIskenderun  إدنه،)( Adana). 

قد أزدات قبل الحرب وأنه يأمل ماله عندما كان في لندن :"بأن نفوس أرمن تركيا آوكان نوبار قد أوضح عن      

التي يأمل بها أن هوريته  . كما صرح بأنه ألجل أن تستطيع جمظات التي طلبها  بجمهورية أريفانحاق تلك المحافإلب

(، وأن ذلك الميناء يكون تحت   Kilikyaنها بحاجة لميناء على البحر األسود يكون في منطقة كليكيا )إتعيش ف

 . [12]الحماية الفرنسية لتأمينه  من األتراك" 

تحت قيادة القيادة  لهذا السبب عندما كان العصيان األرميني في سورياو ان يعد  أرمينيا بمنطقة كليكيا،نوبار بهذا ك    

ً ا) Bontusالفرنسية. نوبار الذي صرح :" إن األرمن لم يطمعوا بمنطقة بونتوس)  ،لتي طالب بها اليونانيون سابقا

 . [13]وأساساً أنه لديه أفضل عالقة مع اليونانيين" 

 ثانياً: األكراد أهدافهم ومطالبتهم بوطن )كردستان المستقلة(  

يك عن طالب األكراد بحكم ذاتي أو مستقل عن طريق االستفادة من مبادىء ويلسون والتحربدأت األزمة عندما     

ت في إسطنبول، ئنشأالتي  ادر برئاسة مجلس  اللجنة الكردية، قام العضو الشيخ عبد القطريق المؤامرات البريطانية

ا واألراضي في المحافظات العلي ، بزيارة أندرو رايان  المسؤول السياسي للمفوضية البريطانيةوهو أحد مؤسسيه  

، وأن األكراد في هذه المدة يشكلون وطن في المحافظات الشرقية لتركيا، حيث أبلغه  بأنه قد تم وعد األرمن بالشرقية
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ل، وأيضاً مالهم بحكم ذاتي أو مستقآوأنهم يشعرون بالقلق من أن تهمل الغالبية األكثرية لنفوس تلك المحافظات، 

 Amiralقد أرسلها ضابط بريطاني برتبة عالية هو األميرال كالثوربي ) ، ففي مذكرةالموضوعبمايتعلق بهذا 

Calthorpe ج.( إلى وزير الخارجية ارتهور.  (       بالفورArthur .J.Balfour ) كانون  5ريخ ابت

، وكما هو معروف في موضوع حدود كردستان المستقلة ن أحد المؤسسين أبلغه برأيهمإم :"  9191الثاني/ينايرعام

 ، فانهم يريدون حدود لبالدهم تمتد إلى الجنوب من مدينة الزستانألتراكبأن تلك المناطق سوف تكون لألرمن ا

(Lazistan( في األقسام التي كان السلطان بايزيد األول ،)Beyazit I   ًسبباً فيها والتي كان قسمأ منها عائدا ) إلى

 ً ر السالم في تثبيت الحدود، وقد نه يتمسك بالتفضيل بأن يكون القرار في مؤتمإوبهذا ف. روسيا وفي حدود إيران سابقا

كانون الثاني/يناير  4رسال ممثل عن األكراد في أوربا لغرض تعريف القضية الكردية . بتأريخ إذن لغرض طلب األ

اد والموقعة من قبل موال سعيد، ومصطفى باشا، واألمير ركانت مذكرة طويلة كان قد بعثها األك، م 9191عام 

( ؛ وكانت الطلبات في تلك  Amiral Calthorpe أمين علي وآخرون إلى األميرال كلثورب )بدرخان زاده و

 المذكرة هي :

 تثبيت حدوده الجغرافية .( إعطاء وطن لألكراد و9)

 .وريين والكلدان والقوميات األخرىوالممنوحة للعرب واألرمن واالش( يعامل األكراد نفس المعاملة المتفق عليها 4)

 . [14]األكراد تحت التفويض اليريطاني  (  إعطاء الحرية إلى1)

، مر السالم .قد نشر كتيب في باريسوالمفترض أنه هو رئيس الوفد الكردي في مؤت خالل ذلك كان شريف باشا    

 : سوف تنشأ بهذا الشكل وهيية التي يعرف فيه  حدود الدولة الكرد

، )   (Erzincan، ارزين جان اس إلى أرض روم في الغربفي حدود القفق،  )  Ziven ("من شمال منطقة زيفان     

؛ في الجنوب هاران ، أربيل ،  (Divicik  ،ديفيجك ) (Besni، بسني) ( Arapkir، عرب كير )( Kemahكماه )

 . [15]كركوك ،سليمانية ، ومن خط سيناء إلى منطقة أرارات في الحدود اإليرانية 

غاية من إنشاء كردستان الحرة أو الذاتية الحكم على األراضي التي سوف من جهة أخرى كانت لبريطانيا العظمى     

 . [16]يتم نزعها من أراضي الدولة العثمانية 
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 اً: اليونايين أهدافهم ومطالبتهم بوطن )الفكرة الميكالية (ثالث

(* ، قد عرف هدف  Panayotis pipnellisالمؤرخ اليوناني بانا پانايوتيس پيپينَلليس )كان رجل الدولة و     

اد "مفهوم الوجود اليوناني هو جمع اليونان وجميع األفر الفكرة الكبرى ( بأنها : -كاليةاألمبريالية اليونانية )الفكرة المَ 

، تحمل في خيال كل منهم داخل نواة دولة متحدة وقومية نذوي العرق اليوناني داخل حدود، وإجبارهم على أن يكونو

 . [17]تجسيدا لالمبراطورية البيزنطية الجديدة "

 دت أهداف الفكرة المكالية بمايلي :( ، قد حدEtniki Eteryaوكانت جمعية اتنيكي اتريا)       

وجزر  )  Silenikوسيالنيك ) ) Batı Trakya، وإلحاق تراكيا الغربية )الل التام لكافة األمة اليونانية"تحقيق االستق

ِّدا ) (İmroz، وايمروز )الثانية عشر، وجزيرة ) (İce Deniz بحر إيجة ، وجزيرتي  كريت Bozcad) و بوزجا

 . [18]؛ وإنشاء حكومة بونتيوس الروميةاألناضول باليونانوقبرص وغرب 

نانيين في تلك المدة ،"نجد إن أحد الكتاب اليو ،(* A.G.Michalopoulosإذا قرأت أفكار أ.گ. ميكالوبوولوس )     

ة سوف بهذه الحالإنما إنقاذهم الماليين منهم " .  ،يا الصغرى وتراكيا ليس إمبرياليةمال بأن تكون اليونان ممتدة آلساآل

، االناضول وتمتد إلى البحر األسودغرب  (Lonia)وتكون المملكة اليونانية من لونيا  ،يتحد اليونانيون في يوم ما

بأنه" ليست رغبة وكان الكاتب يصف ذلك . بولوالمناطق الساحلية لالناضول وإسطن (Trakyaوتشمل تراكيا )

، بل هي وحشية في إلمبراطورية البيزنطينية من جديدألجل تجسيد اوالحلم أو فكرة تفريطية ، فكرية ومتغطرسة

ومن هذا   . [19]العرف والعادات، وهو صوت الشعب في طريق كسب الحرية من العرق التركي الغير منصف"

على سبيل المثال د.دراكوليس ، ومال التوسعيةلليونانيين تشير إلى األطماع واآلراء واألفكار القبيل نرى اآل

(Dr.Drakulis رئيس إتحاد العمال اليوناني يشير بأن محافظ )وبالنسبة له ات آسيا الصغرى سوف تصبح يونانية ،

 . [20]غريقي ن بحريين يمثالن الوالء للفكر األفأنه يرى أثينا مع إسطنبول فناري

مايحدث من استدراج ليس ، عندما تشير إلى صورة للنظام اإلمبريالي اليونانيوأضحت الصحافة اليونانية تعكس   

وألجل إنشاء جمهورية بونتوس لحدود منطقة البحر ، ل ألجل إسطنبول وحتى ألجل تركيافقط من أجل إزمير ب

، من قبل م9195ول باليونان كان  في عام فصدور أول مقترح بالحاق منطقة جنوب غربي األناض. [21]21األسود 

كان هدف هذا األقتراح هو ضمان  (*، Sir edward greyري) وزير خارجية بريطانيا العظمى السير ادورد ك

( كان من  Konstantin؛ لكن ملك اليونان كونستانتين )عالمية األولى بجانب دول الحلفاءدخول اليونان إلى الحرب ال
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ها قد قام (،الذي كان وقت  Venizelosأنصار األلمان مما حال دون ذلك، إال أَن رئيس الوزراء اليوناني فينيزالوس) 

وعند إحتالل  . [22]، وأجبره على النزول عن العرش عصيان ضد ملك اليونان كونستانتينبمساعدة دول الحلفاء بال

ر مع قوات عملت القوات اليونانية على الظهو، م 9141آذار/مارس عام  91بتأريخ إسطنبول من قبل قوات الحلفاء 

، غير أنهم بعد الهجوم الكبير اضطروا إلى (Ayub &Fener)نرحتالل منطقتي أيوب و فاالحلفاء إلى إسطنبول و

 . [23]ترك المنطقتين

 حتالل إزميرا - 

قامت القوات اليونانية بإحتالل األناضول بمساعدة قوات الحلفاء والروميين ، م9191مايس/مايوعام  95في      

(Rumlar (  المحليين وكان قد تم التخطيط لهذا اإلحتالل ألجل تحقيق األهداف اليونانية، فكانت أولى الخطوات لهذا*

بالسب والشتم ، اإلحتالل هي إزمير حيث  كان احتاللها مثاالً للوحشية واالستبداد، وبدون سبب تم تحقير المسلمين

الف من األتراك، ت سكن المسلمين ودخلوا بيوت اآلوبعد ذلك هجم الرومان على محال  [24]من هوامش 4والقتل .

حتالل إزمير من قبل اليونانيين وبمساعدة الروميين اوق تل كل من يصادفهم من امراة أو طفل تركي بدون نقاش، إن 

المحليين كان يتجة إلى األتراك بالغصب والسلب والحرق والقتل والتجاوز على األراضي والمقدسات وغيرها؛  

هناك سجاد في جوامع المسلمين  بت جميع دكاكين األتراك الموجودة في محالت سكن المسيحيين، ولم يتبقَ ونه [25]

رال . [26] ،منََمني ( Torbalı،طوربالى )(çeşme)،جشمة (Urla)  ومن بعد إزمير، احتل اليونانيون منطقة او 

(Menmeni )( مانيصا،Manisa) بياندر،(Beyandır)اياصولوك، (Ayasuluk)  ايدين،(Aydın)تيره ، 

(Tire) ترغوتلو،(Turğutlu)( ايَوليك ،Ayvelik( نيزيللي ،)Nezilli(أق حصار ،)Akhisar بركامه،)

(Bergama)(وجزيرة الطيور،kuşadası). 

 رابعاً:الدول األخرى الطامعة في أراضي اإلمبراطورية العثمانية 

تفاقيات السرية التي تم عقدها، ن دول الحلفاء باالستناد إلى االإف، األمريكيةناء الواليات المتحدة إذا ما تم استث      

كانت تسعى  ن بريطانيا العظمىإو. ن تكون الوريثة لألرض العثمانيةدالع الحرب كانت تعمل على أاننها من قبل إف

؛ وإيطاليا (kilikyaفرنسا كانت تسعى وراء )سوريا وكيليكيا وشبه الجزيرة العربية ( و ،وراء )العراق وفلسطين

ران مطامع في خالل ذلك كان إلي . [27]) إزمير وأدنه ومرسين إلى السواحل الجنوبية لألناضول( كانت تسعى وراء

لى مهرو الماليك إ م، أرسل وزير الخارجية اإليراني 9191آذار /مارس عام 41ريخ احيث  بت، األراضي العثمانية
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لب في األراضي العثمانية للقاءات التي سوف تكون في مؤتمر وزير الخارجية البريطاني يبلغه  فيها:" بأنه لهم مطا

، إلى حدود دربند في الشمال الشرقي، وتمتد في الحدود الشمالية اإليرانية( Aras)راس أباريس، وتبدأ من نهر 

حيث  وصف وكيل ، مطاليب اإليرانية لم تأخذ بجديةال أن الإ .(Elizabetpolواليزابتوبول)   (Erivan)وأريفان 

لية اليمكن في مذكرة سرية بأن رغبات إيران مفرطة وخيا( ، curzon)وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون 

م، بعنوان  9191نيسان/أبريل عام  41في  (Timesوقد تم نشر الموضوع في مجلة التايمز ). االستناد على جديتها

  . [28])خيالي ومضحك (

 المحور الثاني :األحداث التي مرت بها حرب االستقالل العثمانية    

جندي، وكانت  411م، بقوة مقدارها 9191أذار/مارس عام  1في   samsun)احتل البريطانيون منطقة سامسون )      

م،  كان  9191مايس /مايو عام98(. وفي Rum-Pontusبونتوس) -الطرق اليونانيالشوارع تحت سيطرة عصابات قطاع 

جندي،  وكان اليونانيون في روسيا في محاولة لتأسيس دولة 911أكثر من  .البريطانيون  قد وضعوا على منطقة سامسون

مانية في حالة إرباك وصعوبة مقابل بونتوس، قد انسحبوا إلى تلك المنطقة، وهم يعملون على التفكير بأن يجعلوا الحكومة العث

كما هو معروف و عصابة .21تلك األحداث؛ فقد حاولوا وضع األتراك في المنطقة تحت الضغط  وألجل ذلك  شكلوا مايقارب

م كانت بداية الحرب  )حرب األستقالل التركية( . فبدأت الحرب  9191عندما تحرك أتاتورك إلى سامسون في مايس /مايو عام 

كانت محتلة من قبل دول الحلفاء المنتصرة في الحرب.  ف سلبية للغاية لألتراك، فالبالد في الحرب العالمية األولىفي ظرو

 م، بما9111ريخ الحقيقي لهذه الحرب كان منذ عام ابدأت اليونان في مهاجمة األناضول ومع ذلك فإن الت ثارة المملكة المتحدةإبو

وقبل هذا كانت األمة التركية تقاتل باستمرار منذ  حوالي ثمان ، ية واتفاقيات سريةفيه من دسائس وتحركات عسكرية معاد

)صربيا والجبل األسود وبلغاريا  هي وأربعة من دول البلقان م(، 9194-9199سنوات؛ في طرابلس مع إيطاليا في  عامي)

 . [29] م(9191-9192م)وثم وقعت الحرب العالمية األولى في األعوا م (، 9191-9194واليونان(في عامي)

 الخطوط الرئيسة للحرب.- 

، قد البريطانية والفرنسية واإليطالية، كانت السفن الحربية م 9191تشرين الثاني/ نوفمبر عام من شهر  94-1خالل األيام     

، وكان م9191تشرين الثاني/نوفمبرعام  91، ورست في ميناء إسطنبول في (Çanakkaleمرت عبر مضيق چاناق قلعة )

كانون األول /  98غازي انتاب في  احتلت األول/ديسمبر ؛ وبريطانيا العظمىكانون 8الفرنسيون قد احتلوا مرسين وادنه في 

أما إيطاليا   .م، منطقة أورفا 9191آذار/مارس عام 42كانون األول/ ديسمبر، وفي 44انمارش في ديسمبر ومنطقة قهرم
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رزيفون( تحت م . وأصبحت منطقة )سامسون وم9191مايس/مايو عام  92قونيا(، في )فتحية ،بودروم ،و، إنطاليا احتلتف

حتل اليونانيون ام  9191مايس/مايو عام 95ن هناك التحريض البريطاني لألرمن، وفي وفي الشرق كا، السيطرة البريطانية

في مواجهة قوات اإلحتالل البريطانية  -ية بما فيها القوات األهل -مدينة إزمير. في البداية كانت الكثير من المناطق المحتلة

 . [30]، ومن بعد ذلك وضعت تشكيالت الجيش العثماني في المواجهة والفرنسية واإليطالية واليونانية

زدادت هجمات عصابات الروم . احث عن فرصة للمرور عبراألناضولوخالل المدة التي كان فيها مصطفى كمال باشا يب    

، وقد أعلم حكومة إسطنبول بمذكرة يعرفهم فيها بأن تراك المتواجدين في تلك المناطقالبحر األسود على األالبونيوس في منطقة 

بريطانيا العظمى التضمن الهدوء والسالم في المناطق التي تحتلها . فقام السلطان عبد الحميد الثاني بتعيين مصطفى كمال باشا 

، وتحرك إلى مالئه  الذين يثق بهم  إلى جانبهستدعى زاقد  ي المنطقة، وكانعلى مفتشية الجيش التاسع ألجل ضمان األمن ف

 . [31]م 9191مايس/مايو عام 91سامسون بتأريخ 

 أهم الجبهات في حرب االستقالل التركية هي : -      

 ( الجبهة الغربية )ساحة الحركات الغربية (9)     

ربية الجبهة الغ كانت ،w(اليونانية( أو )الحرب التركية اليونانية( أو )حرب آسيا الصغرى –وتسمى أيضاً )الجبهة التركية       

يات مكانإستقالل وقد جمعت واستخدمت جميع م أخذ النتائج القطعية في حرب اإلوهنا قد ت. هي األساس في ساحات القتال

الهدف كان تقسيم الدولة ؛ وكما تم التعريف بأن دة والقادة الكبار في هذه الجبهةفقد تواجد رؤساء القا، وقابليات األمة التركية فيها

، ولهذا كان بالنسبة لتركيا أما )الحرية أو إلحتالل تتجة نحو الجبهة الغربية، فقد كان الهجوم السياسي وحركات امن النصف

  . [32]م 9144أيلول/سبتمبر عام  1ى للمدينة من الجيش اليوناني بتأريخ ستالم المجلس التركي الوطني األعلا.وتم الموت(. 

 تواريخ إحتالل الجبهة الغربية-  

م ، إحتل اليونانيون إزمير، وبمجرد دخولهم إزمير تم  قتل القادة حسن تحسين والعقيد سليمان 9191مايس/مايو عام  95 في    

كان  ،م9191مايس/مايو عام  91جندي في مركز الشرطة. وفي  911-51الشرطة من فتحي،  وقتل الغزاة الذين دخلوا مخافر 

مايس/مايو عام  91في  أما وليسبوس وخيوس وأخيريا وإيبسارا،اإلحتالل اليوناني لجزر أورال وجيشم وكارابورون وساموس 

ليوناني لمدينتي مينمن اإلحتالل ام، كان 9191مايس/مايو عام  49وفي (. Söke)  حتل اليونانيين منطقة سَوكةام ، 9191

م، كان 9191مايس/مايو عام  41يندر، وفيبااليونان مدينة سلجوق و احتلتم ، 9191و عام مايس/ماي 44وبعدها في. وتوربالي

، م9191مايس/مايو عام  41م، لمدينة مانيسا. وفي 9191مايو عام مايس/ 45في احتلت( . كما Foçaلمدينة فوچا  ) احتاللها
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(. Incirliovaأنجرلي اوفا )احتاللها لمدينتي أليدين وم ، كان 9191مايس/مايو عام  48لمدينة جيرمنسيك؛ وفي احتاللهاكان 

مدينة  احتلت، م9191مايس/مايو عام  41ن اإلحتالل اليوناني لمدينة أتچا، وفي كا، م9191مايس/مايو عام  41وفي

ونان على م، فرضت الي9191حزيران / يونيو عام 9مدينة تيرة. أما في  احتلت م ،9191مايس/مايو عام  11وفي لتورغوتلو.

 . [33](Kiraz(وكيراز ) Kınıkم، كان اإلحتالل اليوناني لمدينتي ) 9191حزيران/يونيو عام 4، وفي مدينة  أوديميش

 أهم أحداث الجبهة الغربية -

قائد  تولى قيادتها ،(Ayvalık، فكان أولها جبهة أيفاليك )اليوناناحتلتها تم إنشاء الجبهات األولى في المناطق التي           

، وتصدوا بالمقاومة وتم تسليح األهالي في المنطقة(، Çetinkaya( المقدم علي بك ويسمى أيضاً )علي چتين قايا984الفوج )

ة العصابات التركية مثل عصابة ، داهم قادفي هذه األثناء، م9191مايس/مايو عام  41اليك في اليوناني لمنطقتهم ايف للغزو

(  Kuva-yi Milliye) ، وهاجمت القوات األهليةمن وقت إلى آخر القوات اليونانية، (Yörük Ali Efeيوروك علي افه )

وتمكنت من إخراج الغزاة من جبهة آيدين بعد  ،م9191حزيران/يونيو عام  41ن في ( الجنود اليونانييAydınعلى جبهة آيدين )

العصابات المسماة حتالل المدينة، فقامت إحدى اة قصيرة أعاد اليونانيون ، بعدها بمدمن االشتباكات الدموية، ومع ذلك ثالثة أيام

أيلول/سبتمبر  41موافقوفي يوم السبت ال . [34] بإنشاء جبهة الصالحي ،شركس إيثيم بك، التي كانت في هذه المنطقة

 يب عصمت والنقيب سليمان والمالزم تحسين بيلير إلى منطقة كوتاهيا جاء الرائد إسماعيل حقي مع النق ،م 9191عام

(Kütahya ،) فتم انتخاب الرائد  -كانت المساعدات التي تبرع بها األهالي مائة وخمسين ألف ليرة  -إلنشاء القوات األهلية

حاجة ماسة لألسلحة وبخاصة خالل وكانت هناك  .لمنطقة كوتاهيا  القوات األهلية رئيسا لشعبة ( Nüzhet bey نزهت باي )

حتى اآلن، قبل مجيء إسماعيل  األيام األولى من النضال الوطني، فالتقدم البطيء للعدو ووصول الالجئين لم يثر الجمهور

يهم أسلحة أعطوا أسلحتهم ، وأعلن أن أولئك الذين لدقد دخل في أيدي العدو (Alaşehir)، سمع أن قضاء اآلشهير حقي

 Kuva-yiبعض كان يردد اإلشاعات ولم يتمكنوا من فهم الوضع، لهذا كان على قائد القوات االنضباطية )، الللحكومة

Tedibiye)  نطقة كوتاهيا على مدى ، ومئات الذخيرة في مة إعالن عنيف في الواقع وتم نشره وجَمع مائتي سالح مفيدكتاب

  . [35]، وبدأت األسلحة تصل إلى قرى أخرىثالثة أيام

، تم إنشاؤها في الغزو اليوناني في غرب األناضول ، التي تغطي بشكل رئيسي المعارك ضدالجبهة الغربية أو جبهة غرب -  

حزيران/يونيو   44ن في ، الذي بدأ من خط ميالالهجوم القادم من الجيش اليونانيم، بعد  9141حزيران/يونيوعام  45

ستولت القوات اليونانية اباشا. وفي الوقت نفسه بقيادة علي فؤاد  هاؤتم أنشاالت الجبهة الغربية التي ، وكانت تشكيم 9141عام

آذار/مارس  من العام  41وفي ،  Afyon) أفيون، م 9141آذار/مارس عام 42في   r(Dumlupına)دوملوبنار  على منطقة
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سماعيل يم قيادة فوج كوتاهيا الوطنية إلى إ، كما تم تسلريخاات اليونانية أيًضاً بعد هذا الت، وجاءت الحروب الفعلية ضد القونفسه

؛ وفقًا لهذا القرار ، قررت الجمعية الوطنية التركية الكبرى تقسيم الجبهة الغربية إلى قسمينحقي من قبل علي فؤاد باشا

ركان ) الفتات إيزميت وإرتوغرول وإسكيسهير وكوتاهية(، وستكون تحت قيادة رئيس األ وستعطى الجبهة الشمالية المناطق

)السنجق المركزي * . وستعطى الجبهة الجنوبية المناطق )   İsmet bey İnönüالعامة العقيد عصمت بك إينونو )

، نيده وأضنة(، وسيتم إنشاؤها تحت قيادة ألفيونكاراهيسار، إسبرطة، بوردور، دنيزلي، أيدين، منتش، أنطاليا، قونيا، سيليفكي

 (، وكانت القوات في قيادة الجبهة الغربية للجيش النظامي المشكل حديثًاRefet Beyوزير الداخلية الكولونيل رأفت باي )

كان الهجوم الكبير لليونانيين  في غضون ذلك . [36]جنديًا 48589ضابًطا و  9841، م( 9141)تشرين األول/أكتوبرعام 

أن الوضع على جبهة  إال. ام  نفسهتموز/يوليو من الع 94ي م، وإزنيق ف 9141تموز/يوليو عام  1حتاللهم بورصة في اب

( وكانوا ينتقلون إلى منطقة سيماف Demirciغزت القوات اليونانية منطقة دميرجي)  ( لم يكن جيدًا أيضاً، إذSimavسيماف )

 . [37]م 9141آب /أغسطس عام  41في 

اليونانيون الذين وصلوا مع استعداداتهم إلى بدأ  م: 9149كانون الثاني/يناير عام 91األولى   İnönüمعركة إينونو  -    

-İnönüأسكي شهير ) -، بالهجوم باتجاه منطقة إينونو انون الثاني/يناير من العام نفسهك 1منطقتي أوشاك وبورصة حتى 

Eskişehirرك خالل ( من خالل االستفادة من قوات الجبهة التركية الغربية للمشاركة في عملية مع القوات األهلية. وقعت المعا

انون ك 91، في شكل عملية تغطية وقوات األمن. بدأت المعارك في مواقع إينونو في م 9149ونالثاني/يناير عامكان 1-1األيام 

 . [38]نسحبت القوات اليونانيةاكانون الثاني /يناير، بعدها  99 ، واستمرت حتىالثاني/يناير من العام نفسه

وتل  (Bilecik)ستولى اليونانيون على منطقة  بيلجيك اد أن م: بع 9144ر/مارس عام آذا 41معركة إينونو الثانية في  -   

وتم إرسال كتيبة حرس المجلس التركي الوطني األعلى إلى األمام. ، (Uşak) في إينونو وأوشاك  ( Metris Tepeميتريس )

وهكذا  هاجمت القوات التركية المعززة الهجوم اليوناني وصدته. ونتيجة لألمر الذي أعطاه  قائد الجبهة الغربية عصمت بك  

، بدأ م9144نيسان/أبريل عام 9 ، ففيفكان ذلك عاماًل من عوامل النجاح، حتى أخر رمق عن المواقع التركية إينونو بالدفاع

 . [39]ه زم اليونانيون في إينونو للمرة الثانية ناني باالنسحاب إلى بورصة، وهكذاالجيش اليو

أيلول/سبتمبر  9لبرقية إلتي أرسلها القائد العام، مصطفى كمال باشا، في في ا م:9144أيلول/سبتمبر عام 1تحرير إزمير  -   

. وتم نشرها البحر األبيض المتوسط إلى األمام، إلى الجيش التركي كان فيها : " ياأيها الجيوش! هدفكم األول هو م9144عام 

مير في م. فدخل الجيش التركي إلى إز9144أيلول/سبتمبر عام 4( ،في Hâkimiyet-i Milliyeفي صحيفة  حاكميت مليت )

 . [40]تي كانت تحت اإلحتالل اليوناني واحدًا تلو اآلخرأنقذ جميع األماكن الم، و9144أيلول/سبتمبر عام  1

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Metris_Tepe&action=edit&redlink=1
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 ( الجبهة الشرقية  9)         

. روسي مقابل تركيا في هذه  الحرب، في البداية لم يكن واضحاً الموقف الالجبهة الشرقية في مقابلة األرمنكانت             

ألتراك اكان لضعف األرمن وهزيمتهم مقابل و .ألسباب متعددة سياسية وإيدلوجية بعدها أ عطيت األهمية لصداقتها مع تركيا

؛ ي من الناحية العسكرية والسياسيةوتدخالتهم الكثيرة لم تكن موفقة مع الوضع الداخل متماشياً مع سياساتهم العامة ومصالحهم،

هولة مع وجود رأي يقول بأن الجبهة الشرقية مسألة فالنتيجة التي يمكن أن نلحظها بأن كسب الحرب مقابل األرمن كان من الس

، بما في ذلك الحرب ك في شرق األناضول وجنوب القوقازفالجبهة الشرقية هي الجبهة األمامية للمعار . [41]حياتية لتركيا

م  9191بين عامي، خالل حرب االستقالل التركية م(9141كانون األول/ديسمبر عام  4 -أيلول/سبتمبر 42التركية األرمينية )

وتألف الفيلق الخامس عشر التركي على هذه الجبهة من أربعة فرق وفوج من الفرسان والمدفعية، وكان عدد  م. 9149و 

فرقة، وطبقاً للمصادر األرمينية   94في حين كان لألرمن أربعة أقسام تتكون من  . [42]مقاتل 41111و  95111المقاتلين بين 

مقاتل. وتم  51111، كان يصل إلى مع الميليشيات؛ جنباً إلى جنب مقاتل 41.111كريين كان حوالي عسفإن عدد المقاتلين ال

، الذي هو الحدود (Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezitبيازد (  )  -اولتو–يوسف ألي -) أردشنسم اتعيين الخط األمامي بأ

الحرب بين حكومة المجلس التركي الوطني األعلى  م (.9181- 9188الروسية عامي) -العثمانية الروسية بعد الحرب العثمانية 

، تم إنشاء منظمة تسمى )جمعية قانون الدفاع عن األناضول الشرقية(، لمنع منطقة قبل بدء حرب االستقالل وجمهورية أرمينا:

 41هاجمت في و (.Ultuاألناضول الشرقية من الوقوع في أيدي األرمن، فدخلت هذه القوات في صراع مع األرمن في أولتو)

 –أولتو  -يوسفيلي  -، وعبرت الخط الحدودي )أرديشين التركية بقيادة )كاظم قارابكير( م القوات 9141أيلول/سبتمبرعام  

فحدثت  (Drastamat Kanayanفي صراع مع القوات األرمينية التي كانت تحت قيادة درستامات كانايان )بايزيد(، ودخلت 

تشرين  8األرمن الذين هزموا بعد دخول الجيش التركي إلى گومرو في مع  ( Gümrü Muharebesiمعركة گومرو )

 . [44]م، وقاموا بطلب السالم9141الثاني/نوفمبر عام 

 لحركات الجنوبية(( الجبهة الجنوبية )ميدان ا1)  

أهداف بريطانيا العظمى في العراق، والفرنسيين في سوريا، وألجل أخذ عند التكلم عن الجبهة الجنوبية فسوف نصل إلى     

. وكانت القوات فأن القوات الرسمية في حالة كفاحباالضافة إلى ذلك ، تكفي للتقدم إلى الشمال والداخلنها الإالتدابير الدفاعية، ف

. لذا يجب الوضع العسكري واالقتصادي والمالي والسياسي مقابل العدو ، التتناسب فية في تحركها إلى الجبهة الجنوبيةالنظامي

. ونتيجة لهذا الوضع فأن الداخلية التي كانت فيها العصيانوضع تخصيص مالي واقتصادي ألجل هذه القوات في الجبهة 

الجنوبية أمام البريطانيين والفرنسيين سوف تكون خسارة كبيرة في الستراتيجية  مصطفى كمال باشا كان يعد  دخول الجبهة

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCmr%C3%BC_Muharebesi
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بمهاجمة الجنود األرمن الذين ضربوا النساء في منطقة إمام  (Maraş)بدأت المقاومة األولى في مدينة ماراش  . [45]الوطنية

 9141شباط/فبراير عام  8لتركي األعلى في سوتچو. وحصل أهالي مدينة ماراش على لقب )البطل ( من قبل المجلس الوطني ا

 . [46]م بسبب هذا االنتصار الذي حققه  أهالي المدينة خالل حرب االستقالل

م، بدأت القوات  9141م: في بداية نيسان/أبريل عام 9191نيسان/أبريل عام 9في   (Antep) حتالل الفرنسيين أنتيپا   

، أطلق لتي استمرت عشرة أشهرالمقاومة ضد الفرنسيين، ويقال أنه خالل المقاومة ا الوطنية التركية انتفاضة في المدينة وبدأت

وضع الفرنسيون المدينة بكثافة في النار شخًصا على الجانب التركي؛ و 1198ألف رصاصة في المدينة وقتل  81الفرنسيون 

كانون األول/ديسمبر عام  98في أي نجاح عسكري في دخول أنتيپ. و ، لكنهم لم يظهرواوتلقوا الدعم من قواتهم في سوريا

وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه،  ،ورد الفرنسيين على هذا اإلحتالل، الذي استمر لمدة عام م، دخل البريطانيين أنتيپ، 9191

رفا ومارس(، ثم إحتل الفرنسيون تم إخالء )أنتيپ وأو  ،نيون عن "حق اإلشراف" على الموصل، سوريابعد أن تخلى البريطاو

في بداية عام  م،و9191تشرين الثاني/نوفمبر عام  5في  م، وأنتيپ 9191تشرين األول/أكتوبر عام  41(في  Kilisكيليس )

، م 9141نيسان/أبريل عام  9بدأ في ، الذي انتهى الدفاع عن هذه المدينةو ،أنتيپ ، بدأت عملية الدفاع الشهيرة عنم 9141

 شخص من سكانها. 1111رصاصة في المدينة وقتل  81111الدفاع عنها أطلق الفرنسيون وخالل 

، أصبح تنظيم الناس أسرع، إذ تم إنشاء قوة عسكرية من ثالثة آالف كقائد للدرك (urfaبعد تعيين علي ساي بك في أورفة )    

الرائدين في   94نيين الـ أنها تتكون من الوط شخص، وقامت حركة القوات األهلية التي يطلق عليها الـ االثنا عشر بسسبب

خالل زعيمهم حجي مصطفى حجي م، من  9141شباط/فبراير عام  8ورفة، بإعطاء إنذار نهائي للقيادة الفرنسية في أمنطقة 

/فبراير شباط  1وتم إستعادة نصف المدينة في  ، الذي أراد إخالء المدينة،(Hacı Mustafa Hacıkamiloğluوغلو )أكامل 

 . [47]م9141نيسان/أبريل عام  91وانسحاب الفرنسيين في 

 الجبهة الداخلية )ساحة العصيانات والفوضى(( 2)   

، وقعت العديد من العصيانات في أجزاء مختلفة من األناضول. وتهدف بعض هذه العصيانات خالل حرب االستقالل التركية     

، واألخرى هي حركات التمرد التي كانت مرتبطة تقليدًياً ودينيًاً بالسلطنة ناضوللة جديدة على بعض أراضي األإلى إقامة دو

والخالفة. والغرض من أعمال الشغب الناتجة عن الغدر والكراهية والتعصب، هو لخنق الحركة الوطنية. يولي أتاتورك أهمية 

؛ وتم ة، بينما تم سن قانون الخيانة من ناحية أخرىألمن الداخلي في البالد من ناحيقصوى لقمع أعمال الشغب الداخلية وضمان ا

 . [48]نتفاضات نتائج الكفاح الوطنيوأخرت اال كذلك إنشاء مفارز الدرك المتنقلة الستخدامها لقمع الفوضى الداخلية
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 ( الجبهة التركية لتحرير الجزيرة5)    

، فإن غالبية ط مختلفة الستعادة محافظة الموصلتنفيذ خطحتالل، وتم ااحتلت بريطانيا العظمى محافظة الموصل كأول       

، مما يجعل من السهل إقامة روابط ثقافية مع األتراك أناضول. كل من انتفاضات طقة يتألفون من األتراك واألكرادسكان المن

، ذكر م 9144امأيلول/سبتمبر ع 8في ، '(Özdemir Bey(، بقيادة أوزدمير باي) Derbent) شعوب المنطقة ومعركة دربنت

فوزي باشا في برقية له لقادة جبهتي الشرق والجزيرة أن "الطريقة الوحيدة للحصول على الموصل هي الكفاح المسلح. لهذا  تم 

هتم بالهجوم على ادعم من القبائل والسكان األصليين، و(، من خالل توفير الÖzdemir Beyتعزيز انفصال اوزدميرباي )

ية كانت (، وفي هذه األثناء بما أن القوات التركImadiye – Süleymaniyeسليمانية ) –عمادية كركوك عبر خط  -الموصل 

، ومع بدء مؤتمر لوزان رب. وبقيت بعض القوات على الحدودفقد تحولت هذه القوات إلى الغ ،ضرورية في منطقة المضيق

، رر أوزدمير بك، الذي لم يستمع إلى هذا األمرومع ذلك ق، برى علي شفيق أوزدمير باالنسحابأمرت الجمعية الوطنية الك

الذين حصلوا على تعزيزات في ذلك التقدم، تمكنوا من هزيمة أوزدمير بك  بالمقاومة؛ إال أن البريطانيين باالستمرار

  . [49]وجيشه

 ( جبهة ترأكيا )ساحة حركات ترأكيا(6)  

شرق تراقيا، تراقيا هي جزء داخل حدود تركيا، وهي كامل األراضي التركية التي في أوروبا، يحيط بها نهر ميريچ في     

، بحر األسود في بلغاريا من الشمال، والبوسفور، وبحر مرمرة، وتراقيا الشمالية والتراقيا الغربية المتصلة باليونانالغرب و

ريخي لمدينة إسطنبول والمدن القديمة المهمة مثل االجنوب على التوالي. والمركز التو والدردنيل وخليج ساروس في الشرق

 . [50]أدرنة في هذه المنطقة، وفي الوقت نفسه الطرق والسكك الحديدية األوروبية مع تركيا بشأن تراقيا الشرقية

 المحور الثالث : تأثيرات حرب االستقالل العثمانية    

 م8099تشرين األول/أكتوبر عام  88ودانيا الموقعة في أوالً: هدنة م       

قِّعت        هي اتفاقيِّة بيَن تركيا )حكومة الجمعية الوطنية الكبرى( من جهة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى من جهة ثانيِّة. و 

ى بعض االجتماعات المتعلِّقة بهذه كما استضافت بورصة هي األخر –ومنها أخذت االسم  –االتفاقية في مدينة مودانيا العثمانية 

ت إلى اله9144تشرين األول/ أكتوبر عام 99االتفاقية في  ، دنة بعد يوميِن من أجتماع بورصةم وكانت مملكة اليونان قد انضمَّ

 شروط هي: ةوشملت االتفاقيِّة أو الهدنة ثالث

 .يوًماحاب من أدرنة في غضوِن خمسة عشر نس( انسحاب القوات اليونانية من تراقيا الشرقية حتِّى ماريتسا وكذا اال9) 
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 .ن يوًماً من مغادرة القوات اليونانيةيتشكيل قوة مدنية تركية بعد ثالث 1(4) 

 .من رجال الدرك األتراك في تراقيا الشرقية من أجل توقيعِ معاهدة السالم 1111( تعيين حوالي 1) 

م، إلى  9144تشرين الثاني/نوفمبر عام 49( تمِّ التوصل إلى تسوية نهائية بين الطرفين في مؤتمر لوزان خالل المدة من 2) 

وز/يوليو عام  42نيسان/أبريل إلى  41، ومن م 9141شباط/فبراير عام  42 م، مما أدى إلى التوقيعِ فيما بعد على 9141تمِّ

ت في اة لوزان؛ وكانت قوات الحلفاء قد معاهد  . [51]حتالل المنطقة المحايدة حتى تمِّ سحبها بموجب شروط المعاهدةاستمرِّ

  م8091تشرين األول/أكتوبر عام   81ثانياً:معاهدة كارس الموقعة في 

قِّعت كانت إتفاقي (Карсский договор / Karskiy dogovor :بالروسية)، (Kars Antlaşması :بالتركية ة صداقة و 

م . وشمل 9144أيلول/سبتمبر عام 99م، وصدقت في يريفان في 9149تشرين األول /أكتوبر عام  91في مدينة قارص في 

م الجمهورية التركية، كذلك من أرمينيا 9141حقاً في عام الموقعون ممثلين من الجمعية الوطنية الكبرى التركية والتي أعلنت ال

) سابقاً( نتيجة  تحاد السوفيتيوالتي شكِّلت جميعها جزءاً من اال أذربيجان السوفيتية وجورجيا السوفيتية،السوفيتية المستقبلية و

، بمشاركة روسيا البلشفية. وهي معاهدة خلفت سابقتها معاهدة موسكو م9144في كانون األول/ ديسمبر عاممعاهدة االتحاد 

م ومعاهدة برست ليتوفسك لتخرج من الحرب العالمية األولى، وأسست الحدود المعاصرة  9149الموقعة في آذار/مارس عام

ظم األراضي التي تخلى عنها معو .سرداراباد والحملة القوقازية ككلبين تركيا ودول جنوب القوقاز. ساعدت على إنهاء معركة 

العثمانية  -لتركيا في المعاهدة كانت اإلمبراطورية الروسية قد حصلت عليها من اإلمبراطورية العثمانية خالل الحرب الروسية 

م (؛ واالستثناء الوحيد كان منطقة سورمالي، والتي كانت قد ضمتها روسيا في معاهدة تركمانجاي بعد 9181-9188عامي)

 . [52]م( مع الدولة القاجارية9141-9141) الفارسية عامي -روسيةالحرب ال

  م:8091تموز  92ثالثاً :معاهدة لوزان     

تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر و حددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي،   

(، كما تنازلت تركيا 1( والعراق وسوريا )الفقرة 98صر والسودان )الفقرة ( وم41( وقبرص )الفقرة 95دوديكانيسيا )الفقرة 

 م ، 9194( من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا في عام 91عن إمتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة )

سوريا بما يشمل ضم أراضي واسعة وتضم م(؛ في المقابل أعيد رسم الحدود مع 9141في معاهدة لوزان عام 44)كامل الفقرة 

من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق )مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر 

 . [53]وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر(
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 الخاتمة

–ساس منها هو إنقاذ الدولة العثمانية م (، كان الهدف األ 9141-9111)  إن حدوث حرب اإلستقالل العثمانية في األعوام   

ً التي أصبحت مقسمة ومنهارة ع –الفرد التركي والوطن األم  ك ألجل المحافظة على وحدة وكذل، سكرياً وسياسياً وحتى اقتصاديا

، ونظراً م (9191-9192حتالل دول الحلفاء للدولة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية األولى في عامي )االبالد،عقب 

ر في المجتمع العثماني والتي أثرت بشكل كبي، ختلفة في الدين والقومية والعرقلكون الدولة العثمانية تتألف من عدة أقوام م

، مما د وانفصالها عن الدولة العثمانيةوتشجيعها على حركات التمر، وربية إلى استغالل هذه األقوامدفع بالدول األ مما. وانقسامه

. نيين عن موقع الخالفة اإلسالمية، كانت تهدف إلى إبعاد العثمان دول أوربا الغربيةكما أ ي تمزيق الدولة العثمانية ؛يؤثر سلباً ف

، إال أنها تمكنت في النهاية من تحقيق النصر على كافة يات المتاحة لدى الدول العثمانيةمال الضعيفة وعدم األمكانورغم كل اآل

 أعدائها في الداخل والخارج.
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