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ال يـخـطـر بـالـبـال أن مـلـجـأ  ُيـؤسـس بـغـيـر بـاعث الـشـفـقـة واخلـيـر الـعـام  ولـكن فى
عنطورة احدى قرى جبل لبنان وعلى بعد اثنى عشر ميالً من بيروت افتتح رجال تركيا
الـفـتـاة مـلــجـأ فى الـسـنـة الــثـانـيـة من احلـرب جـمــعـوا فـيه ألـفىّ يـتــيم ويـتـيـمـة من األرمن
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واألكـراد وأرغموهم عـلى درس اللغـة التـركية والـتاريخ التـركى والديانـة اإلسالمية
وبذلوا كل مجهود ليمحوا من ذاكرات هؤالء األطفال كل شئ يتعلق بأصلهم األرمنى
ـمـارسـة الـفرائـض الديـنـيـة . والـغرض من روا أسـمـاءهم وألزمـوهم  أو الـكـردى فغـيـَّ
ذلك أنـهم بعـدما ُيـهذبونـهم هذا الـتهـذيب التـركى ُيوزعون الـبنـات على ضـباط األتراك
وأشـرافهم فـيكن عـوناً عـلى تقـوية الـعنـصر الـتركى . أمـا األوالد فإنـهم يشـتغـلون فى

اجليش أو فى دوائر احلكومة .
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ة أو يتكلمون وقد وضعوا قصاصات صارمة على الذين يتمسكون بأسمائهم القد
بلغتهم األصلية فلم يـكن مسموحاً بنطق كلمة واحدة باألرمنية أو الكردية. واجتهد
ألوا عقول الناشـئة باألفكار والعوائد التركية وأن يعظموا أمامهم مجد علمون أن  ا
اجليش التركى واجلـنس التركى . فغـيَّروا اسم مر بفـاطمة واليـصابات بخـديجة وحنا
انى أو تركى كان األوالد لجأ ضـابط أ ا كان يـزور ا ـدحت وشوكت . و وبطرس 
ان». انيا واأل يجتـمعون حوله فى هيـئة مربع ويهتـفون «ليحيا مـلكنا السـلطان لتحـيا أ
وقد أخذوا من أعناقهم ومـن أيديهم ومن مالبسهم كل ما ُيـشير إلى ديانتهم األولى .
شـقات واألتعـاب أثناء ـوت منهم كل يـوم ثلـثة أو أربعـة بسـبب ما كابـدوه من ا وكان 

تسفيرهم من بالدهم .
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وهــؤالء األوالد بـالــطـبع هم أوالد األرمـن الـذين نــقـلـهـم الـتـرك فـى بـدء احلـرب من
بالدهم بـاأللوف وأتـوا بهم من بـر األناضـول وأرميـنيـا ُمشـاة فى بريـة العـراق إلى حلب
وحماة ودمـشق ودرعا ومـدن أخرى فمـات كثـيرون مـنهم وبقى بـعض الصـغار بدون
آباء  فكـانت حالتـهم أشبه بحـالة بنـى إسرائيل فى أيـام نبوخـذنصر وغـيره . ولكن لم
ُيخـبرنا الـتاريخ أن واحـداً من أولئك الـعتاة الـقدمـاء جمع كـسر احليـاة وألف منـها مـلجأ
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لجأ . بقصد سئ كهذا ا
أما البناء الذى وضعوهم فيه فكان مدرسة األوالد لآلباء العازاري فى عنطوره .
ـدن األخرى ـهـاجـرين فـى ا وكـان الـضـبـاط ُيـرسـلـون من وقت إلى آخـر إلى مـحالت ا
ويخـتارون ما يشاؤون من األوالد والبنات سـواء كان لهم آباء أو لم يكن ويأتون بهم
ـشهورة وصـاحبة ة ا لـجأ . وقد عـينوا لـطفى بك مـديراً وفوض خلـالدة ها الـعا إلى ا
ـعلـمات الالزمـات. وقد أُخـذت صورتـها مع مـدرسة بـيروت أن ُتـرسل من مـدرستـها ا
ـلجـأ وبالـقرب مـنهمـا ضابط ـوظفـون با لـجأ وحـولهـما ا جـمال بـاشا عـلى عتـبة بـاب ا

شروع ! انى . فماذا كان نصيبه يا ترى فى هذا ا بحرى أ
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ـلـجـأ يوم ١٧ أكـتـوبر سـنـة ١٩١٨ ; أى بعـد احـتالل بيـروت بـتسـعـة أيام ا زرتُ ا و
وجدتُ الباق فيه كاآلتى بيانه :

               ٨٢        بنات
أرمن أوالد ٣٧٤ ٤٥٦

          ٦٩  بنات
أكراد أوالد ١١٥ ١٨٤

٢٩    سوريون
٦٦٩            اجلملة
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هذا هو كل الباقى من ألف واآلخرون ماتوا فى هذه السنوات الثالث .
ومن هذه النـسبة ب األرمن واألتـراك وما ُعملَ لـتغريب كلـيهما يـدل داللة واضحة
عـلى أن الـغـرض لم يكن ديـنـياً بـل سيـاسـياً وقـومـياً  ألن األكـراد مـسـلمـون من أجـيال
ا يعتبرونه ان حقيقى بـاإلسالم وإ عـديدة . فاحلقيـقة أن رجال تركيـا الفتاة ليس لـهم إ

جزءاً من ميراثهم العثمانى ولو كان فى نظرهم نظاماً تقادم عهده .
(لها بقية)
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