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A GRANDE GUERRA NO MÉDIO ORIENTE 
 

 

Nos primeiros dias de Agosto de 1914, havia grande expectativa no tocante à posição que 
viria a adoptar o Império Turco perante o deflagrar do conflito. Ocupando uma posição de 
importância geográfica verdadeiramente decisiva, as convulsões internas decorrentes da revolta 
dos Jovens Turcos não aconselhavam o imediato empenhamento num conflito que apanhara de 
surpresa a maior parte dos países. Assim, prudentemente, a Turquia optou por declarar 
imediatamente a sua neutralidade. 
  Acontecia, porém, que o movimento dos Jovens Turcos, liderado por Enver Paxá, 
alimentava uma notória animosidade para com a Rússia. Assim, passado o efeito da surpresa, a 
aproximação da Turquia aos Impérios Centrais não tardou a concretizar-se. As hostilidades foram 
iniciadas no mar Negro, em 29 de Outubro de 1914, com um ataque da esquadra turca – reforçada 
com os cruzadores alemães Goeben e Breslau, que haviam içado o pavilhão otomano – aos portos 
russos de Odessa, Sebastopol, Novorossik e Feodosia. Como consequência, três dias depois, a 
Rússia declarou guerra à Turquia. Em 5 de Novembro, finalmente, a Turquia declarou-se em 
guerra com a Grã-Bretanha e com a França. 
 Apesar da imagem de decadência que o Império Otomano vinha dando no último meio 
século, o seu poderio militar era uma realidade a ter em conta. Organizado em quatro exércitos, 
totalizando 36 divisões, o exército turco estava equipado com material moderno. Se as divisões 
possuíam menos bocas-de-fogo de artilharia do que as suas congéneres ocidentais, já a 
quantidade de metralhadoras era francamente abundante. O soldado turco, além de bravo 
combatente, possuía qualidades de rusticidade que o tornavam apto a executar marchas 
prolongadas com reduzido apoio logístico. O exército turco tinha, a seu favor, uma tradição de 
combate em terrenos preparados – abrigos e trincheiras – que os exércitos ocidentais só agora 
iam começar a utilizar. 

As operações turcas em terra foram orientadas, inicialmente, em duas direcções principais: 
para a fronteira com a Rússia – a região do Cáucaso – e para o canal de Suez. Com esta decisão, a 
Turquia colocava à Rússia e à Grã-Bretanha problemas estratégicos graves que iam provocar uma 
inoportuna e custosa distracção de meios. 

No contexto geográfico do decadente Império Otomano, além dos aspectos meramente 
militares, havia que ter em conta condicionantes, de cariz político e religioso, capazes de, por si 
sós, gerarem situações de verdadeira insurreição. Procurando tirar partido do factor religioso, o 
sultão turco, Mehmet V, proclamou prontamente a guerra santa, procurando mobilizar todo o 
mundo islâmico a favor dos Impérios Centrais. Uma resposta positiva do Vice-Rei do Egipto, o 
Khedive, levou os Britânicos – que, desde 1882, haviam estabelecido no país um protectorado de 

facto – a retirar-lhe o poder, passando o território a constituir um protectorado de jure do Império 
Britânico. O apelo do sultão turco não teve um impacto decisivo no desenrolar da guerra. No 
entanto, ainda causou alguns embaraços à Grã-Bretanha, através de actos de rebelião que vieram 
a registar-se em unidades militares coloniais, predominantemente constituídas por soldados 
muçulmanos. 

A presença britânica na região era justificada pela defesa de múltiplos interesses. Desde 
logo, para controlar a navegabilidade do canal de Suez, essencial à manutenção da rota marítima 
mais curta para a Índia e restantes domínios asiáticos. Depois, os novos couraçados da armada 
britânica – os dreadnought – consumiam grandes quantidades de combustível líquido, tornando 
estrategicamente decisivo o controlo dos campos petrolíferos do golfo Pérsico. Com a Turquia por 
inimiga, as posições britânicas na região passavam a estar perigosamente ameaçadas. 
 Em Setembro de 1914, a Grã-Bretanha começou a concentrar na ilha de Bahrein a 6.ª 
Divisão Indiana, antevendo a necessidade de ter de se empenhar na região da Mesopotâmia. Com 
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a passagem da Turquia à condição de potência beligerante inimiga, os Britânicos prepararam-se 
para concretizar a acção ofensiva que haviam planeado. Em 7 de Novembro, a força 
expedicionária britânica procedente do Bahrein bombardeou as instalações portuárias turcas no 
golfo Pérsico, desembarcando, seguidamente, na região do Shatt el-Arab (confluência dos rios 
Tigre e Eufrates). A 9 de Dezembro, as tropas britânicas apoderaram-se de Basra e prosseguiram 
para Noroeste. 
 
 Entretanto, a Grã-Bretanha foi concentrando alguns efectivos militares no Egipto, ciente de 
que teria de enfrentar os turcos na fronteira do Sinai. Em Janeiro de 1915, o exército britânico no 
Egipto atingia já os 70.000 homens, muitos deles provenientes de parcelas do Império (Austrália, 
Índia e Nova Zelândia). 
 

 
 
 Os Turcos, com a assistência técnica da Alemanha, prepararam-se para a invasão do Egipto, 
convictos de que a sua acção iria desencadear uma revolta interna contra a presença britânica. O 
4.º Exército turco, sob o comando do general Ahmed Cemal, ia munido de pontões especiais, 
importados da Alemanha, que deveriam possibilitar a travessia do canal de Suez. A 3 de Fevereiro, 
a aproximação do 4.º Exército foi referenciada, já próximo de Ismailia, por um avião de 
reconhecimento francês, ficando as tropas britânicas alertadas para o iminente ataque. Apesar 
dos combates ao longo do canal se terem prolongado por uma semana, só um pelotão turco foi 
capaz de efectuar o lançamento de um pontão. Perante o insucesso do ataque e a indiferença da 
população egípcia, Cemal ordenou a retirada das suas tropas. 
 A situação no interior do Império Otomano agravar-se-ia, entretanto, com o início da 
revolta árabe contra o domínio de Constantinopla, liderada por Faisal ibn-Hussein, Xarife de Meca. 
Apostada em desmantelar o Império Otomano na estratégica região que hoje designamos por 
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Próximo Oriente, a Grã-Bretanha apoiou a revolta árabe e assegurou a Faisal ibn-Hussein uma 
independência territorial na Palestina, excepto no tocante aos lugares sagrados. Todavia, o acordo 
secreto Sykes-Picot (Abril-Maio de 1916) previa que os territórios árabes em causa se tornassem, 
depois da guerra, em mandatos da França e da Grã-Bretanha. A este primeiro recuo, juntar-se-ia a 
declaração que lorde Arthur Balfour enviou, em 2 de Novembro de 1917, a lorde Rothschild, 
dirigente sionista: 
 

 

 
O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de 

uma pátria para o povo judeu e empregará todos os seus esforços para facilitar a realização 

deste objectivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa atentar contra 

os direitos civis e religiosos das colectividades não judaicas na Palestina ou contra os direitos 

e estatuto político de que gozam os judeus em todos os outros países. 

 
 Os efeitos deste compromisso político – posteriormente desenvolvido por diversas 
negociações e tratados – redundaria numa série interminável de conflitos, que ainda nos nossos 
dias se fazem sentir. 
 
 Na frente do Cáucaso – de longe a mais importante pelos efectivos em presença – a 
campanha do Inverno de 1914-1915 revelou-se desastrosa para os Turcos. A acção do exército 
russo e as severas condições meteorológicas originaram 77.000 baixas, de um total de 95.000 
homens. 
 Na Mesopotâmia, entretanto, a força anglo-indiana aí desembarcada prosseguiu o seu 
avanço na direcção de Bagdad, pelo vale do rio Tigre. Em Novembro de 1915, a sua guarda-
avançada atingiu Ctesiphon, a 30 km da actual capital do Iraque. O comandante da força, major-
general Charles Townshend, apesar de não se encontrar ameaçado por nenhuma força inimiga 
com potencial de combate significativo, entendeu que o seu dispositivo se encontrava muito 
alongado e decidiu recuar para Kut el-Amara e entrincheirar-se numa curva pronunciada do rio 
Tigre. 
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O exército turco teve, então, tempo suficiente para cercar a divisão anglo-indiana, 
isolando-a completamente dos reforços que poderia receber provindos do golfo Pérsico. Apesar 
das tentativas britânicas para romper o cerco, a divisão de Townshend acabou por se render, em 
29 de Abril de 1916, por esgotamento dos indispensáveis meios de sobrevivência. Só no final de 
1916, uma segunda expedição anglo-indiana, de cerca de 200.000 homens, logrou retomar a 
iniciativa na Mesopotâmia.  
 Entretanto, na Primavera de 1916, graças à conquista da Sérvia e ao alinhamento activo da 
Bulgária, o esforço de guerra turco passou a dispor de uma ligação ferroviária entre a Alemanha e 
Constantinopla. A geografia da guerra era então, no capítulo terrestre, um espelho da 
predominância militar das potências centrais. Do Báltico ao golfo Pérsico, dominavam as nações 
lideradas pelo Império Alemão. A resistência dos Aliados era, cada vez mais, o resultado da sua 
superioridade naval. Não admira, portanto, que a guerra submarina sem restrições fosse, para 
alguns responsáveis alemães, uma hipótese crescentemente acarinhada. 
 
 Em Fevereiro de 1917, a nova expedição anglo-indiana, liderada pelo general Maude, 
reconquistou Kut el-Amara. Prosseguindo, então, para Noroeste, as tropas britânicas 
aproximaram-se de Bagdad e, a 11 de Março, apoderaram-se da cidade. Abria-se, assim, a 
possibilidade de uma continuação da ofensiva, para Norte, conduzir à junção com as forças russas 
que combatiam no Cáucaso. Não podiam adivinhar que, no dia seguinte, estalaria em Petrogrado 
uma revolta que, em poucos meses, levaria à retirada da Rússia da beligerância. 
 Entretanto, as tropas britânicas do Egipto, depois de terem consolidado as suas posições na 
península do Sinai, tentaram, em Março e Abril de 1917, atacar os turcos em Gaza e Beersheba. 
Perante o insucesso da ofensiva, o governo de Londres decidiu, então, substituir o general Murray 
pelo general Allenby, até então integrado na Força Expedicionária Britânica que combatia em 
França. O novo comandante do teatro de operações vinha com a missão expressa de conquistar 
Jerusalém até ao Natal. Para tanto, o exército britânico do Egipto foi significativamente reforçado, 
chegando a atingir 88.000 homens. Aos efectivos terrestres juntaram-se meios navais e aéreos 
cuja influência nas operações seria relevante. 
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 A 31 de Outubro, as tropas britânicas alcançaram uma importante vitória numa acção 
conjugada sobre Gaza e Beersheba. Prosseguindo para Norte, sempre apoiados por meios navais 
que se moviam ao longo da costa, as tropas de Allenby entraram triunfalmente em Jerusalém, a 9 
de Dezembro de 1917. No desenrolar desta fase da campanha, foi determinante o envolvimento 
directo da revolta árabe liderada por Faisal ibn-Hussein, Xarife de Meca, cuja acção militar se fez 
sentir de modo decisivo sobre o eixo definido pela linha férrea Medina-Damasco. A acção de 
Hussein foi apoiada directamente pelos serviços secretos britânicos, através da figura lendária do 
capitão Thomas Edward Lawrence, o famoso Lawrence da Arábia. 
 

 
 
 Após a tomada de Jerusalém, as operações militares sofreram um nítido abrandamento. A 
situação na Frente Ocidental impôs a transferência de algumas unidades britânicas para a Europa, 
enfraquecendo o potencial de combate do exército britânico no Médio Oriente. Assim, só em 
Setembro de 1918, com a chegada de novos reforços da Mesopotâmia e da Índia, foi possível 
retomar as operações ofensivas. Nessa ocasião, Allenby decidiu atacar a rede rodoviária e 
ferroviária turca, procurando, desse modo, estrangular o reabastecimento do exército otomano. 
 A ofensiva iniciou-se, 19 de Setembro, com uma forte preparação de artilharia, logo 
seguida do ataque da infantaria. Uma vez obtida uma brecha na frente turca, a cavalaria britânica, 
aproveitando as favoráveis condições do terreno, irrompeu velozmente pela retaguarda inimiga. 
Nesse mesmo dia, atingiu Meggido, e, a 20, entrou em Nazareth. A retirada turca foi conduzida em 
completa desordem, duramente flagelada pela acção da aviação aliada. No seguimento da 
ofensiva, as tropas turcas viriam a capitular, em grande número, nas imediações de Damasco e de 
Aman. 
 Com o seu exército em acelerado processo de ruína, o governo turco viu-se forçado a 
entabular negociações com os Aliados para pôr fim ao conflito. A 30 de Outubro de 1918, em 
Mudros, ilha de Lemnos, as conversações foram concluídas com a assinatura de um armistício, 
pelo qual cessaram as hostilidades no Médio Oriente. 
 
David Martelo – Outubro de 2018 

Faisal           T.E. Lawrence 


