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حـــالــــة طـــرابـــزون ــ حــــالـــة أرضـــروم ــ
ــــواصالت ــ ــــرضـى واجملــــاعــــة ــ قــــطـع ا ا

ان والترك ضرب طرابزون ــ ب األ
ـنـدوب الـكـوربـرى خـوبـا (*) ــ مـاس ــ 

دلالسبرا
نـحـن هـنــا فى عــزلــة عن الــعـالـم كـله ال
نــعــرف مــا يــحـــدث أمــامــنــا وال نــســمع إال
تصاعدة مـن صدورنا . ففريق األصـوات ا
هنا يـشتغل باحلـرب وآخر يفر مـنها وآخر ال
يــعـرف شــيــئـاً وال يــدرى شـيــئـاً . واجلــمـيع

صائب والنوائب اجلانحة . شركاء ا
إن الـفاجـعة الـتى حـلت بأرمـينـيا الـغربـية
لهـى فاجـعة شـديـدة جداً فـحـرب ومذابح
وخــراب وتـدمـيــر وأوبـئـة ومـجــاعـة وشـقـاء
يـأخـذ بـعـضه بــأعـنـاق بـعض . وكل مـديـنـة
وكـل بـــلــــدة وهى اآلن شــــطـــران  شــــطـــر
رضى واجلرحى والـقتلى مسـتشفـى لكثـرة ا
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(*) خوبا : ثغر عثمانى على ساحل البحر األسود من والية طرابزون.
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وتى . والسقماء . وشطر صغير لكثرة ا
فـطـرابــزون اجلـمـيـلـة الــتى بـلـغت أقـصى
درجـــات الــعــز واجلــاه عــلـى عــهــد كــومــ

كادت اآلن تختنق بضروب الفساد . وهذه
ـديـنـة الـرابـضـة عـلى أحـد خـلـجـان الـبـحـر ا
األسود بـات نصـفهـا خرابـاً وفر مـنهـا أكثر
ســكــانــهــا بـعــد خــطب اجلــيش الــتــركى فى
الـــقــوقـــاز ــ وهــو خـــطب جــلـل ــ فــإن هــذا
اجليش الذى غامر فى الهجوم على احلدود
ــزقـاً إلى الـروســيــة عــاد عن تــلك احلــدود 
جـــهـــة طـــرابـــزون  كـــمـــا أن الـــفـــارين من
أرضــروم يــصــلــون مــئــات إلى طــرابــزون.
ـديـنة من فـمـعدل الـذين يـصـلون إلـى هذه ا
رضى فى اليوم الواحد ٤ آالف اجلرحى وا
جـندى وكـان رجـال العـسـكريـة قـد قدروا
قــــبل احلــــرب أن طــــرابـــزون تــــسع ٨ آالف
مــريض. فــأين نـحن اآلن مـن هـذا الــعـدد?
وفى كل يوم تصل قافـلة يُخيم فوقها احلزن
والـفاقة والـذين يصـلون من غـربى البالد ال
يـكـادون يـسـمـون أشــخـاصـاً بل هم أشـبـاح
ـوت تــكــفل ــا ا وصــور أشــخــاص  وكــأ
بـتخـفـيف هـذا الـعبء عـن طـرابزون فـفى
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ـــوت مــئـــة أو أكــثـــر . فــالـــســابق كـل يــوم 
يـذهب إلى الــقــبـر والالحق يــحل مــحـله .
والـتـيـفـوئـيـد واجلـدرى تفـتـكـان فـتـكـاً ذريـعاً
واألطـباء والـصـيادلـة عـاجزون عن مـقـاومة
ــديـــنــة وعــدد األوبـــئــة ألنـه ال يُــوجــد فـى ا
ســـكــانــهــا ٦٥ ألــفــاً ســـوى خــمــســة أطــبــاء
ـداواة األهـالى واجلـرحـى  وقد يُـكـلَّـفـون 
قلت األدويـة والعقاقيـر النقطاع الوارد ولم
ـطهـرات  فالـتيـفوئـيد يـنتـشر يـبق شئ من ا
بـسـرعـة غـريـبــة واجلـرحى الـذين لم يـشـفـوا
نـظر الـتـهبت جـراحـهم وسدت فـمـا أبشـع ا

صاب . وما أشد هول ا
ولقد حاولـوا منذ ٢٥ يومـاً مقاومة الداء
ـصـاب فـى مسـتـشفـيـات خـاصة فى بـعزل ا
دينـة  فكانـت النتـيجة أن الداء زاد وسط ا
انـتــشـاراً واحلـى الـنــظـيف تــلـوث من إنــشـاء
ــســـتــشــفـــيــات فــيه ; ألنـــهم أقــامــوا هــذه ا
سـاجـد والكـنائس ـسـتشـفيـات فى جـوار ا ا
ـدارس وقـنـصـلـيـات الـدول وقونـصـالتو وا

رضى وماتت بنت قنصل إيطاليا بالتيفوئيد . إيطاليا واقعة ب مستشفي مآلن با
فـر وإلى أين ? فطريق الـبحر مـقفلـة وطريق البر ال وفرت عائالت كـثيرة .ولـكن كيف ا
ـهاجر ـهدة وال سُـبل معبَّـدة وال سكك حـديديـة وال سواهـا  فا تُجـاز ألنه ال يوجـد طرق 
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ـشـى عـلى قــدمـيه وأن يــحـمل مــضـطــر أن 
حاجـاته كلـها ألنه ال يـجد فى طـريقه مأكالً

وال بيتاً .
وقد كانت احلـكومـة أرسلت ألف جمل
لـلـتـنـقل بـ أرضـروم وطـرابـزون فـنـفـقت
ثـمـان مـئــة من هـذه اجلـمـال وتـركت اجلـثث
فى األرض تـزيـد الـهـواء فـسـاداً واألمـراض

انتشاراً .
وليست حال أرمينيا الشرقية بأفضل من
حــال أرمــيــنــيـا الــغــربــيـة  فــهــنــا األمـراض
ــــواصالت واألوبــــئــــة واحلــــرب وقــــطع ا
وهــنــاك اجملــاعــة لــقــلــة احملــصــول وانــقــطـاع
الواردات  فال يـوجد فى هـذه البالد سـكر

وال بترول وال بُن وال أرز إلخ إلخ .
والـذين جـاؤا (*) من أرضـروم الــبـعـيـدة
عنا ٣٠٠ كيلـو متراً قبلوا أن احلالة هنا أسوأ
من احلـــــالــــة هــــنــــاك  فـــــأرضــــروم مــــوقع
عسكرى محض ومركز والية وسكانها مئة
ألف نـــــفس أكـــــثــــرهـم من األرمـن . وقــــد
تركتها احلكـومة العثمانـية بال مؤن وال أقنية
يـاه وكلها مـناقع آسنة راكدة تنصرف فـيها ا

(*) الصحيح : جاءوا .
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ـــــرضـى واجلـــــرحى  وهـى اآلن مألى بـــــا
ويــصل إلـيــهــا فى الـيــوم من ثــمـان مــئـة إلى
ألـف مــــــريـض وجـــــريـح  وفـى أرضـــــروم
وضــواحــيــهــا ٣٠٠ ألف جــنــدى فـى حــالـة
ديـنـة وغصَّت ـا امـتألت هـذه ا سـيـئة . و
أخـــذ الـــنــاس يـــهــجـــرونـــهــا إلى طـــرابــزون
الجىء ــســالك وقــلـة الــزاد وا ولــوعـورة ا
ـطـر مـات مـئـات فى وشـدة الـبـرد وكـثـرة ا
شى على الطـريق واجلنـود مكـرهون عـلى ا
األقــــــدام ; ألنه ال تـــــوجـــــد عـــــربـــــات وال
مـــركــبــات لــلــنــقـل  فــإذا ســقط واحــد فى
الطـريق يسـتـحيل عـليه أن يـجد من يـعوله.
وبــعــد أن مــزق شــمـل الــفــيــلق الــتــاسع فى

كوفرى كـنى وأولنى وسارى كميش وحلق به الفيلق العـاشر انسحب اجليش العثمانى كله
إلى احلـدود  ولم يـبق مـنه وراء احلــدود إال قـسم قـلـيل فى األراضى اإليـرانـيـة عـنـد أورمـيـا
دافع التى خـلصها وقطـور وفى منطـقة أزربيـچان وقدرت اخلسـائر بنـحو ٦٥ ألف مقـاتل وا
اجلـنود جمعت فى أرضروم وأزربـيچان وأخذ اجلـنود باالمتنـاع هناك معـدين معدات الدفاع
إذا تـقدم الـروس لـقتـالهم . أمـا مقـدمات اجلـيش الروسـى فهى اآلن عـلى ٣٥ كيـلو مـتراً من
ـدينـة فى أشـد اجلزع والـوجل ألنهـا تخـشى أن يـجتـمع فيـها هـول احلرب أرضروم  فـهذه ا

وهول األمراض واألوبئة واحلاجة .
دافع األسطول الروسى . أما طرابزون  فإنها فى كل يوم عرضة 

ــنـطــقـة ضــرب األســطـول الــروسى طــرابـزون فى ٢٤ يــنـايــر و ٢٨ مــنه و ٣ فـبــرايــر  فـا
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الـعـسـكـريـة لم تُـصب بـضـرر كـبـيـر  ولكن
ــديــنــة أصــيــبـت بــشــر عــظــيم وبــاألخص ا
سـيحية; ألنه عندما أطل أسطول األحياء ا
ـسـلـمـون على ديـنـة هـجم ا الـروس عـلى ا
األحياء الـنصرانـية . فنـصف طرابزون اآلن
أطالل  أمـا دور احلـكــومـة فـقـد دمــر مـنـهـا
بـيـت الـتـلـغـراف بـعـشـرين قـنـبـلـة كـذلك دار
الـبـوســطـة والـبـريــد  وتـهـدمت دار الـوالى
واألسـقف الـيـونـانـى وديـر اآلبـاء الـكـوتـيـ

ـانـيـا  وقـونــصالتـو الـنـمـسـا وقـونـصالتـو أ
وقــــــد نُـــــهـب حـى األروام ومـــــدرســـــتــــــهم
وكـنـيسـتـهم وبـلغ عـدد القـتـلى فى ٨ فـبـراير
نــحـو ٣٠٠ قــتـيل عـنــدمـا اشــتـد الـروس فى

دينة. ضرب ا
يناء فى ذلك اليوم للتفتيش هما فى الباخرة األمريكية وتفصيل ذلك أن نسَّافت دخلتـا ا
ـيـناء حتـمل عـقـاقيـر وأدويـة فـأمطـرت الـبـطاريـات تـينك واشـنطـون الـتى كـانت راسيـة فى ا
ـديـنــة فـبـادر قـنـصل إيـطـالـيـا الـنـسَّــافـتـ الـروسـيـتـ وابالً من نــار  واسـتـولى اجلـزع عـلى ا
كانة بـ اجلميع وجلأ إليه جمع عظيم ا له من ا الكومندوتورغاروتى إلى تهـدئة اخلواطر 
انيـا وقنصل النمسا للسفر  وغادر الضباط ففتح دار القـونصالتو للجميع واستعد قنصل أ
ان طرابزون إلى أرضروم وأرزجنان وسافر بعضهم إلى األستانة. واخلالف ب الضباط األ
ـكن إنكـارها اآلن  فـفى الـشهـرين األول كـانوا ـان حقـيقـة واقعـة ال  الـترك والـضبـاط األ
ــان يـوقــعـون تــبـعــة احلـوادث ــا أخــذ الـضــبـاط األ جـمــيـعــاً عـلـى أ وفـاق ووئــام  ولـكن 
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والـنكـبات عـلى الضـباط الـترك نـفروا مـنهم
وشـاركـهم الـشـعب فى هـذا الـنـفـور بـعد أن
كان قد انقاد إليهم بكل حماسة قبل احلرب
وقبل انـكسـار اجليش . واجلـندى الـعثـمانى
باسـل شـجاع  ولـكـن متـى أدرك أن عدوه
أكـثـر منه عـدداً أو اتـقن عـدداً وأنه ال قبل له
عـلى مـقـاومـته قـعـد عن الـقـتـال  وهـذا هو
السـر فى أن بعض الـطـوابيـر ألقت سالحـها
فـى األرض  وســــلَّــــمت لــــلــــروس بــــعــــد

قاومة العنيفة التى قدمتها . ا
أمـا الـسـر فى جنـاح الـروس جنـاحـاً كـامالً
فى قتـال العثـماني  فـهو أنهم تـمكنوا من
إنــــزال قـــوة قـــوامـــهـــا ١٥ ألـف مـــفـــتش فى
خــوبـا. فــهــذه الـقــوة زحـفت عــلى مـيــسـرة
العثماني  فأكرهتهم إلى االرتداد بعد أن
غزوا األراضى الـروسـية  وحتـول االرتداد
تـراكـمة والـبرد إلى فاجـعـة بسـبب الثـلـوج ا
ـــثـــيــــرة من اجلـــيش الـــقـــارس واألوحــــال ا
الـتـركى عــلى حتـمــله ألنه من بالد حـارة لم
تـألف أجـسام أبـنـائهـا هـذا البـرد . وقـد كان
بــ اجلــيش الــتـــركى الــنــظــامى عــصــابــات
ـتـطـوعـ  فـهـذه الـعـصـابات عـديـدة من ا
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بــــادت عـن آخــــرهـــــا  وكــــان عـــــدد هــــذه
ـتطوعـة نحو ٢٥ ألف لم يـنظر العـصابات ا
إلـيهـا الـروس نـظـرهم إلى اجلـنـود الـنـظـامـية
الــتى تُــعـامل مــعـامــلـة الــذين يـدافــعـون عن
وطـنــهم أو يـقـومـون بــخـدمـته بل عــامـلـتـهـا
مـعــامـلــة الـلـصــوص وقـطـاع الــطـرق الـذين
يهبطون على البالد للسلب والنهب  وفى
احلقـيقـة أن هذه الـعصـابات ألـفت وساحت
ال لــــلـــحـــرب فـــقط  بـل إلثـــارة الـــقـــبـــائل

الروسية على احلدود .
أمــا اآلن  فــقــد هــدأ الــقــتــال والــروس
يعسكرون قريـباً من العثمانـي  ويقول لنا
هـاجرون من األراضى الـروسيـة إن القواد ا
الروس ال يُريـدون الهجـوم بعد مـا أخرجوا
الـعـثـمـانـيــ من أرضـهم  ألنـهم يـخـشـون
جــداً أن تــنــقل عــدوى األمـراض الــوبــائــيـة
ــرض وقف حــاجــزاً بــ الـعــدوين إلــيــهم 
الــــذين يــــنــــظـــر أحــــدهم إلـى اآلخـــر  وال

يهاجمه وال يقاربه .
(.....)
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