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تـتـضـافـر الـدول الـعـظمـى التى
يـنبـغى أن نُسمـيهـا الدول الـعاجزة
الصـغـرى  وفرنـسا فى مـقـدمتـها
وتــتـعـاون عــلى ذبح أمـة بــأسـرهـا
بال أسف وال جــزع وال تـردد وال
نــدم . فـقــام الــيـوم نــصف أهـالى

تـركــيـا يـقـتـلـون الـنـصف اآلخـر 
وقــــد مـــــضـت الــــقـــــرون واألمــــة
األرمـــنـــيـــة حتت حـــكم سـالطــ

إسـتـنــبـول يُـعـامـلـونــهـا ال مـعـامـلـة
ـولى الـظـالم اجلـبـار لـرعـيـته وال ا
ن لـعـبـده  بل مـعـامـلـة الـسيَّـاف 
يقع فى يـده  فيـتفـ له كل برهة
وآن فى أســـالــــيب تـــعــــذيـــبه بـــ

الــــقـــطع والــــســـيـف والـــتـــمــــثـــيل
والـتــنــكـيل وأقــامت هــذه األمـة
حتت يــــد األتـــــراك فى مــــذبــــحــــة
ـــة يــــســـومـــونـــهـــا ســـوء مـــســـتـــد
الـــعــــذاب يـــذبـــحـــون أبـــنـــاءهـــا
ويـســتــحـيــون نـســاءهـا أعــوامـاً ال
تُـحصى  وسنـ ال تُعد حتى إذا
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* الصحيح : أعضاؤهم .

** الصحيح : أشالؤهم.

جاء وقت خُيل لنا فيه أن القاتل
مــــلـــوا من الـــقـــتـل وســـئـــمـــوا من
الـفــتك جتــدد الـذبح واســتـؤنف
ـا ال يُــوصف من الـقـسـوة الـقـتل 
والـفظـاعة  ونـحن نعـلم السـاعة
رغــمــاً عن مــواربــة اجلــرائـد الــتى
يُرسل السلـطان ألربابهـا النياش

مـظــروفــة فى أوراق الـنــقـود . إن
ـتــعـصـبـ من عــبـد احلـمـيــد أمـر ا

ـســلـمـ بــاسـتــئـصـال األرمن  ا
فقاموا عـليهم يذَّبحونهم وسالت
ــا لـم يــســمع الـــدمــاء بـــحــوراً  
ــثـــله. وقــد ورد عـــلىَّ من أرمن
األستانـة ومن نزالئهم فى باريس
تـــــفـــــصــــيـل عن تـــــلك الـــــوقــــائع
الــفــظــيــعــة فـــكــانت الــعــســاكــر
الـتــركــيــة تــسـحـب الالجــئـ إلى

الكـنائـس  وتذَّبـحهم عـلى أعـتابـها بـعـد أن يفـجـر أولئك اجلـبابـرة الـعُتـاة بالـفـتيـات قبل أن
يــشــقـوا بــطــونـهـن  ويـربــطــون األمـهــات فى األســاطـ وأوالدهـن عـلى صــدورهن  ثم
يرسلون عـليهن حراب الـبنادق  فتنـفذ الطعـنة من بطن الرضـيع إلى ثدى أمه  وال حصر

وال عد لألوالد الـذين يضربون بهم احلائط  فـتتمزق أعضاءهم * وتتفرق أشالءهم ** 
سيح  أو إلى أسـفل مثل القديس وال لـلرجال الذين يـصلبونـهم ورؤسهم  الى علـو مثل ا
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ســيـــمــفـــوريــون  فـــمن شــاء من
سيح مؤمنات عجائزنا أن يتبرك 
مصلوب  فعليهن باألستانة فقد

قامت لذلك فيها سوق .
وأفــــــظـع مــــــا فى األمــــــر  أن
ـدون أيــدى االســتــغــاثـة األرمـن 
والــدمـــاء تــشــخـب من أوداجــهم
والعسـاكر العـثمانـية تُطاردهم فى
الـــشــوارع والـــطـــرقـــات إلى دول
أوربا الـلئـيمـة التى تـدَّعى التـمدُّن
كــــذبــــاً وزوراً  فـــيــــســــد أربـــاب
الــســيــاســة آذانــهم  ويــعــتــريــهم
الــصـمم  وتــتــلـجــلج ألــسـنــتـهم
فـيقولون : «إن أوربـا ليس لها أن
تـــــتـــــداخل فـى أحــــوال تـــــركـــــيــــا
الـداخـلـيـة » . وقـد ورث هـانـوتـو
ـا هـذه الــكـلـمــات عن فــريـسـيــنه 

كـان نـاظـرا لـلـخـارجيـة فـأجـاب بـهـا األرمن الـذين تـضرَّعـوا إلـيه لـطـلب مـسـاعـدته . وقد
ارتــكب هـذان الـوزيـران أفـظـع الـكـذب وخـيـانـة الــعـهـد أمـام عـالم الـتــمـدُّن الـذى يـزعـمـان
وَّقعة ادة ٦١ من معاهدة برل ا بنقـصهما وانحطاطهما أنهما من رجـاله . وبيان ذلك أن ا
علـيها الدول الـعظمى وتركـيا معهـا أوجبت على السـلطان وجوبـاً قطعيـاً أن ينشر اإلصالح
فى أرمينية  ويُـحسن احلال الرديئة الـتى عليها األرمن  وأن يحـفظ حياتهم وأموالهم من
ـسـلمـ والـنصـارى  وعـينَّت تـعـدى األكراد والـچـراكسـة  وأن يُـساوى بـ رعـاياه من ا

ـجـرى هذه اإلصالحـات الـتى يدعـو إلـيهـا شـرف اإلنسـانـية  عـليه أن يُـحـيط أوربا عـلـماً 
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وعلى الدول أن تُـراقب تنفيذها.
واعــتــمـــدت أوربــا عــلـى فــرنــســا
اعـتـماداً ـ خـدعت فـيه ـ فـكـلَّـفـتـها
أن تُــراقب الــتــنــفــيــذ وأن تــقــبض
بيـدها عـلى زمام األمـر  حتى ال
ـذكـورة حـبـراً عـلى ـادة ا تـكـون ا

ورق .
ولــكـن كــيف تــقـــبض فــرنــســا
يدها عـلى الزمام ? وقد أصبحت
ال تـعـرف غـيـر مـدّهـا لـيـضع فـيـهـا
ـابـ ليـراتـه اجملـيديـة ووشـاحـاته ا

ُـــرصــعــة  ــلــونـــة ونــيــاشـــيــنه ا ا
فيعطى له وزراؤنا فى مقابل ذلك
تـفويضـاً عاماً لـيستـمر على الـسير

ذابح والفظائع . فى طريق ا
وقـد كنا نـظن أن زيارة الـظلـمة الـطغـاة من ملـوك الشرق لـفرنـسا واسـتنـشاقـهم ما نُـسميه

نـسيم احلـريـة واطالعـهم على نـظـام احلـكومـة الـدستـوريـة يُـخفف من ظُـلـمـهم وجُورهم 
ـثال  ولـكن أخطـأ الظن فيـرجعـون إلى بالدهم مسـتنـيرين بـضيـاء احلريـة مقـتدين بـحسن ا
فقـد اعتاد وزراؤنا ورجال سـياستنا ورؤسـاء جمهوريتـنا أنفسهم عـلى طأطأة رؤسهم  أمام
طلقة ـتوحش وإطرائـهم ومدحهم وتهـنئتهم على مـا رزقوه من السلطـة ا أولئك البرابرة ا
واحلكم االستـبدادى  حتى قال أولئك األضالل فى أنفسهم إن من الـسفه أن نُقيد سلطتنا
بـأيـديـنـا  وأن نُــراقب الـعـدل واإلصالح فى أحـكــامـنـا مع أن الـذين أخــذوا عـلى أنـفـسـهم
مطـالبـتنـا بـتنـفيـذه ال يُطـالبـونـنا به  ثم يـعودون إلى بالدهم أشـد تـوحشـاً فى الظـلم وأقوى
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مـجلس الـنواب ومـجلس الـشيـوخ رجال غـير هـؤالء اجلهالء األغـبيـاء أللقـوا األسئلـة على
غبر السالب وحده من رجال احلكومة ولدسُّوا آنافهم فى قذارة جنايتهم  وليس (مانيه) ا

رجال فرنسا  بل هانوتو معه أيضاً انتهى*.

ساعـداً فى اجلور وأحـدّ سنـاناً فى
الفتك والسفك .

وأصـبـحت فـرنـسا الـتى كـانت
ــكـارم تــنـشــر عــلى الـعــالم رداء ا
والـــفـــضـــائـل تـــســـعـى الـــيـــوم فى
معـاونة الـظا وتُـشجيع عـساكر

ذابح . السلطان على ا
ونــحن نُــشَّــهــر الــيــوم لــلــنـاس
عـمـومـاً خـيـانـة وزرائـنـا وغـدرهم
ـكلَّفون الـذى ركنوا إليه  وهم ا
عاهدة بـرل أن يضـعوا حدّاً ب

األتـــــراك الــــــقـــــاتــــــلـــــ واألرمن
ــقــتــولــ  فــلم يــلــتــفـتــوا أدنى ا
التـفاتة نـحو الذين يـستغـيثون بهم
ويـــســتـــنــصـــرون  ولـــو كــان فى

ـذابح احلـمـيـديـة ضـد األرمـن ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ ألنـها * انـتـهـجت فـرنـسـا الـرسـمـيـة سـيـاسـة سـلـبـيـة إزاء ا
صـاحبـة أكبـر استـثمـارات أجنـبيـة فى الـدولة الـعثـمانـية عالوة عـلى أن األستـانة قـد استـدانت من باريس

الرصيد األكبر من ديونها.
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