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ال يأتـينا روتـر وال هاڤاس أو يأتـياننـا بالنزر
الــيـســيـر عـن احلـرب الــتى نـشــبت بـ روســيـا
وتركيـا  ولكن الـتلـغرافات اخلـصوصـية التى
تـرد لـلــجـرائـد الـيـونـانـيــة واإليـطـالـيـة وغـيـرهـا
تُـــنـــبىء بـــأن الـــروس قـــد تـــوغـــلـــوا لـــآلن فى
األراضى الـعـثـمـانـيــة نـحـو ٣٢ كـيـلـو مـتـراً من
احلــدود الــروسـيــة واســتــولــوا عـلـى عـدة بالد
وهــزمــوا اجلـــيــوش الــتــركـــيــة فى أرضــروم .
واستولـوا على ذخـائر ومـهمـات حربـية كانت
تركـيـا على مـا يـظهـر قـد اختـزنـتهـا هـناك لـهذه

احلرب .
ولم يـأتــنـا لــآلن خـبــر عـمــا تـفـعــله فــرنـسـا
وإجنـلــتـرا فـى هـذه احلــرب  ولـكن يُــشـاع فى
الدوائر السياسية فى القاهرة أن بوارج احللفاء
أغـرقت باخرتـ عثـمانـيتـ قرب مـينـاء أزمير

وأن عساكرهم قد احتلت جزيرة هناك .
وجــاء أيــضــاً أن طــيــارة عــثــمــانــيــة طـارت
لـالسـتـكــشـاف فى الـدردنــيل فـســقـطت وقُـتل
سـائقـها . وهـذا اخلبـر يدل عـلى وجود بوارج
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أو عسـاكر روسـيـة قرب الـدردنـيل أو حوله .
ألنه ال حـاجة لالسـتكـشاف إذا كان الـدردنيل

آمناً .
فـــاحلـــالــة إذاً لـــيـــست عـــلى مـــا كـــان يــظن
الـطـائشـون . فـإن الـدولـة خـرجت من احلرب
البلقانيـة وهى منهوكة القـوى مادياً ومعنوياً .
وكـانت حتـتـاج إلى عـشـر سـنـوات عـلى األقل

لتسترد ما فقدته فى حرب البلقان .
ولآلن  لم تُـعلن الـدولة العـثمانـية احلرب
على روسيا مع أنهما اشتبكا فى القتال . وقد
ورد فى أحد الـتلغـرافات أن أميـرال األسطول
ـانى قــد اسـتـقــال . فـهل لـنـا أن الـعـثــمـانى األ
جنـمع من هـذيـن اخلبـريـن أن تركـيـا تـرجع عن

احلرب وتعتذر عن اعتدائها على الروس ?
هذا بعـيد . ولكنه لـيس غريبـاً على الدولة
العـثمانـية الـتى باتت حتت حكم أنـور باشا فى

بالد الغرائب .
عـلى أنه إذا كــان شـيـطـان احلـرب سـيـغـلب
إله الـــسالم ويـــســـتــمـــر الـــقــتـــال بـــ الــروس
واألتــراك فــإن الــنــصــر ســيُالزم الــروس فى

هذه احلرب .
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فـهم قد تـوغلـوا فى أرضروم حـيث أكثـرية
ـيـلون إلى الـسـكـان مؤلَّـفـة من األرمن الـذين 
دولــة الـقـيــصـر  فــهم يـســيـرون اآلن فى بالد
مـواليـة لهم يـعـمل سكـانهـا على إيـجاد جـميع

أسباب الراحة لهم .
ــ والشكَ أن احلــلــفـــاء ســيُــهـــاجــمــون ا

الـعـثـمــانـيـة  ويـحـتـلـون بـيـروت وجـده ويـافـا
وأزمير وغـيرها  واجلـيش العثـمانى ال يقوى

على حماية هذه الثغور الغير * احملصنة .

* الصحيح : غير .
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