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انـتصارات اجليش الروسـى بقرب النجم
األتــراك يـــتــركـــون جـــرحــاهم االحتـــاديــون
ـــنـــتـــصـــريـــون الــعـــجـم وتـــغـــزونـــهــا دول ا
األحالف احلــرب عـلـى تـركــيــا وبــريـطــانــيـا

العظمى تضم قارص إلى أمالكها .
جــاء من بـــتــروغــراد بــنـــاء عــلى رســائل
واردة من تـفليس عاصـمة بالد القوقاس أن
األتـراك أصـيـبـوا بـخـسـائـر بـاهـظـة من جـراء
مــحـاولـتـهـم ضـد الـروسـيــ حـ اضـطـروا
العبـور النجم الـتركية . وقـد امتألت ساحة

القتال بـجثث القتـلى واجلرحى من الترك 
ويبدو أن جيشـهم موقن بأن صفقته خاسرة
فى احلـرب اجلـديـدة  فـقـد برهـن الـرسـيون
عن بـراعــة تـامـة فـى إدارة مـدفـعــيـتــهم الـتى
ضعـفت صفوف الترك  وفـتكت لهم فتكاً

ذريعاً .
وكان الـترك قبل نشوب احلـرب قد نهبوا
األرمن  وألـقـوا القـبض علـى جيش مـنهم
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ولـذلك  كـان ظـهـور الـقـوات الـروسـية
فى أرمـينيـا مُدعـاة إلى طمأنـينة الـقوم الذين

عادوا الستغالل أقطانهم .
جلـــأ إلـى أوديـــســـا كـــثـــيـــرون من أهـــالى

أرميـنـيـا والتـمـسـوا قـبول تـطـوعـهم فى اجليـش الروسى حملـاربـة األتـراك  فأخـذت احلـكـومة
الروسية تبعث إلى القوقاس حيث سيتألف منهم فيلق خصوصى مستقل عن غيره .

وقـد أصدرت دائـرة أركان احلرب الـروسيـة تقـريراً عن احلرب األرمـنيـة يؤخـذ منه أن قوة
من جيش الـقوقاس هاجـمت الترك قرب بلـدة أردوست التى تبعـد ١٥ ميالً إلى اجلنوب من
مديـنـة كارس الـقريـبـة من حدود أرمـيـنيـا  فالذ الـترك الـفـارين تاركـ جرحـاهم فى سـاحة
ـعـركـة . ثم أزاح اجلـيش الـروسى جـمـاعـة الـعـدو من قـريـة أيـد وهى تـبـعد سـتـ مـيالً إلى ا
ـونة ثم اسـتولى عـلى حراسـان عقب مـعركة الغرب مـن أردوش  وغنم مقـداراً كبـيراً من ا
عنيفة واحتل أيضاً كول كاراد بان وجعل مائة فارس من فرسان القوازق على استحكامات

الترك  وأعملوا السيف برقاب مشاتهم .
وقـد اجتازت احلـدود أيضـاً قوة روسيـة ثانيـة  وسلكت فـى طرق صعـبة مسـافة ٥٣ ميالً
اجتازتها بثالث ساعـة فقط  ثم كافحت األتراك فى ميسون وديـادين اللت تبعدان ثالث
ميالً إلى الغرب من بايزيد التى هى قاعدة مقاطعة مسماة باسمها فبددت عدداً كبيراً منهم

واحتلت ديادين وأسرت مئات وغنمت ذخائر حربية .
واحـتل الروسـيـون فى ٣ اجلـارى بلـدة مـا يزيـد حـيث بددوا اجلـنـود الـكرديـة فـيهـا بـعد أن

أبدت مقاومة عظيمة.
ويُـستـفاد من تـقرير آخـر أصدرته أركـان حربـية القـوقاس الـروسيـة . إن اجلنود الـقيـصرية
اضي تصـارد شراذم الترك فى بلدان أرمينيا الشرقية وتبحر طالئعهم . كانت فى اليوم ا
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وقـد احـتل الـرسـيـون بـلـدة دازيـغـان الـتى فـر األتـراك مـنـهـا مـذعوريـن  وتـفـرقوا فـى الـقرى
اجملـاورة تـارك أسـلـحـتـهم وذخـائـرهم . ويُـقـال إن روسـيـا تـقـصـد بـسـرعـة زحف جـنـودها
القوقاسية إرهاب قبائل األكراد وحملهم على خذل اجليش التركى  ألنهم ال يبالون كثيراً
بانتصارات الترك من هذه احلرب . وغاية ما يهمهم هى ــــــــــــــــــ وقاية قراهم من احلرب
هم ـلـتـقى ا . وفى حـمـلـة الـبلـدان الـتى احـتـلهـا الـروسـيـون فى أرميـنـيـا . بلـدة أكـتى وهي ا

وصلة إلى أعلى الفرات . للطرق العمومية ا
انى سيقود بنـفسه اجليش التركى والشائع فى دوائـر بتروغراد أن الچـنرال ليمان ڤـون األ
فـى الــقـوقــاس . ويــؤخــذ من بــعض الــوســائل أن قــوة من اجلــيش الــتــركى عــبــرت احلـدود

الفارسية وفى نية قوادها إثارة الفارسي حملاربة روسيا .
وجاء عن لندن وباريس أن إنكلترا وفرنسا أعلنت احلرب على تركيا  وقد تولى السفير
صالح التركية فى إنكلـترا . وقد أسندت إنكلترا عملها هذا إلى األميركى فى لـندن حماية ا
اني . أما فرنسا  فقد بنت إعالنها أن جنود تركيا قامت بحركات عدوانية بقيادة ضباط أ
احلـرب على أن األسـطـول التـركى هـاجم بـاخرة أرنـسـية  وقـتـلت قـنابـله اثـن من الـبـحارة

وأحلقت ضرراً بليغاً بالباخرة .
سـئولية عما فـعله أسطولها اني  فإن ا ا أن تـركيا مل تعزل من خـدمتها الضبـاط األ و

مُلقاة على عاتقها .
ـصـري قـبعـوا على وحـمل البـرق رسالـة من اإلسـكنـدرية إلى لـنـدن أن رجال الـشحـنة ا
ـانى يُـدعى مــورس  كـان عـائـداً من تـركـيـا ومــعه خـطط لـنـسف تـرعـة أمـس عـلى ضـابط أ

ؤبد . السويس  فحُوكم فى مجلس عرفى وقُضى عليه بالسجن ا
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