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وردنا بـريد أوروبا أول أمس طافحـاً بالكالم على هذه
ا ـشـؤومة * الـتى عـلم الـقـراء أكـثـر تـفـاصـيـلـهـا  احلـادثـة ا
نـشـرنــاه فى األعـداد الـسـابـقـة من هـذه اجلـريـدة  فـلـذلك
نُــورد كـل مــا جــاء فى اجلــرائــد األوروبــيــة بــشــأنــهــا  بل

تقتصر على ما لم يسبق لنا إيراده تتمة للفائدة .
فقـد جاء فى جريدة الطـان أنه لم يبق مجال للشك فى
أن االضـطـرابات الـتى ثـارت فى هـذه األثـنـاء فى عـاصـمة
السـلطـنـة  قد دبـرهـا ونظم بـرنامـجـها جـمـاعة من الـثوار
مـتـبـعـ فى ذلك خـطـة مـرسـومـة ووجـهـة مـعـلـومة  وأن
ـنـاوشـات األولى الــتى حـدثت فى بـسـامــاثـيـا ومـحـطـتى ا
إستـمبـول وغلـطة اجلـمركـيتـ وفى حى ميـلسـان وغيـرها
قد كان الغرض منـها إشغال البوليس والچندرمة فى ح

مُحاولة االستيالء على البنك العثمانى .
ــصــادر عــلى أن وقــد أجــمــعت الــروايــات اخملــتــلــفـة ا
الـسفـراء  وردهم فى ساعـة الهـجوم عـلى البـنك منـشور
عــلـيه طــابع الـلـجــنـة األرمـنــيـة الـثــوريـة اجلـديــدة وتـواقـيع
عــديـدة  وفــيه يـقــولـون ويُــصـرحـون بــأن األرمن سـوف
يـلـبثـون فى الـبـنك يومـ يـنـتظـرون فى خاللـهـما مُـداخـلة
الـدول حلـل مـشـاكل بالدهم  ويُـهـددون الـسـفـراء بـأنـهم
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ينـسـفون الـبـنك  ويـهدمـون الـعاصـمـة كلـهـا  إذا حاول
رجال احلكومة الدخول إليه ومُهاجمتهم فيه .

وقـد روى مُــكـاتـب نـيــويـورك هــرالــد فى األسـتــانـة أن
أغــنـيــاء الــنُــزالء األمـيــركــيـ نُــبــهـوا إلـى مـا ســيــحـدث 

ناسب . فغادروا منازلهم فى الوقت ا
وإلـــيك اآلن بـــعض تـــفـــاصـــيل جـــديــدة  وردت إلى
شـركة هـاڤـاس فيـما يـتعـلق بتـسـليم الـثائـرين الذين دخـلوا

إلى البنك العثمانى .
سـيو مكـسيمـوف ترجمان «إن السيـر إدجر ڤنـسنت وا
السفـارة الروسيـة  تفاوضـا مليـاً مع زعماء أولـئك الثوار
ـســدســاتـهم فى الــذين كــانـوا قــائــمـ فى نــوافـذ الــبــنك 
ا احتلوا البنك  ليقوموا أكفهم فصرحوا لهـما  بأنهم إ
بتظـاهرة لـيس ضد األتـراك وال ضد الـبنك نـفسه  ولكن
ضـد أوروبا الـتـى أهمـلـت شأن األرمـن  وأنـهم اخـتاروا
ــكـان األوفق ــظـاهــرتــهم ألنه ا الــبـنـك الـعــثــمـانى مــقــراً 

ظاهرة مثلها .
وبـعـد أن سـلـمـوا سـيـر بـهم إلى الـيـخـت كـلـنـار  وهو
يـخت الــسـيـر إدجـر ڤـنـسـنت الــذى كـان راسـيـاً فى خـلـيج
ــوجن اإلنــكــلــيــزيــة مع مــودا حــيث قـــامت الــبــارجــة إ
رفـاصــ بـخـاريـ عـثـمــانـيـ عـلى مــراقـبـتـهم  وكـانت
شروط الـتسـليم تـسـمح لهم بـأن يبـقوا مـسدسـاتهم مـعهم
توجب أيـضاً أن يـتركـوا قنـابل الـدينـاميت ويـبرحـوا البالد

بسالم وأمان» .
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وقــــــد أرسل ١٥ مـن أولـــــئك األرمـن فى مـــــســـــاء ٢٨
ـاضى إلى مرسـيلـيـا على الـباخـرة جـيرونـد الفـرنسـوية  ا
وزعـيـمـهم يُـدعى غـارو  وتُـقـدر كـمـية الـديـنـامـيت الـتى

تركوها فى البنك بأكثر من ١٠كيلو غرامات .
ويُـقـال : إن األهـالى الـذين ثـاروا علـى األرمن بـسبب
هـذه احلادثة  وشرعـوا ينتـقمون مـنهم كان يـصحبهم فى
غـالب األحـيـان جمـاعـات من الـيـونـانـيـ لم يـكـونوا أقل
تـغـيــظـاً وسـخـطـاً من األولـ . أمـا األرمن فـإنـهم قـاومـوا
مــسـتــبـســلـ زمــنـاً طــويالً حـتى أنـه ألـقى الــقـبض فى ٢٩
اضى على بعض منـهم فى بيرا وهم يلقون القنابل على ا

اجلنود الراجعة من السلملك .
ــســتـشــفــيــات عـلى إثــر ذلك بــالــقــتـلى وقـد حــفــلت ا
واجلـرحى  أما عـدد األول فـتُقـدره شركـة روتر بـبضـعة
آالف وشـركـة الـسـنـتـرال نــيـوز بـألف أو ألف وخـمـسـمـئـة
وجـريـدة انــتـاجـبالت الـتى تُـطـبـع فى بـرلـ قـدرته بـألـفـ

وجريدة نيـويورك هرالد بـأربعة آالف وخمـسمئة  وهاك
اآلن باإليجاز اخلـطة التى جرى عـليها مـعتمدو الدول فى
األستانـة عندمـا شاع خبر الـفتنـة فى ترابيـا  أرسل متولى
سـفارة إنكلـترا سكرتـيره الثانى إلى األسـتانة ليـستعلم عن
احلالة  وعندما علم بـها طير رسالة برقية إلى توفيق باشا
وقف وبـوجوب وزير اخلـارجـية  يُـخبـره فـيهـا بخـطـارة ا

ُبادرة واإلسراع إلى إعادة النظام والسكينة . ا
دفـعيـة اإلنكلـيزية دريـاد بأن تأتى ثم صـدر األمر إلى ا
ـاضى تــبـعـتـهـا إلى األسـتـانـة مـن تـرابـيـا وفى صــبـاح ٢٩ ا
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الدارعتان الفرنسوية واإليطالية .
ويؤخـذ من تـلغـراف ورد من لـندن أن قـد رئى وجوب
إنزال بـحارة وعـسـاكر بـحريـة من اإلنكـليـز حلمـاية سـفارة
إنكـلتـرا وقنـصلـيتـها وإدارة بـوسطـتها وكـتب من نـيويورك
أن الـرئـيس كـلـيـڤـلنـد أمـر بـأن تُـسـافـر الطـرادة األمـيـريـكـية
ـثابة دارعة بتـكروفلت فى احلال إلى الـبسفـور وترسوفيه 
كـدوارع الـدول األخـرى وحـجم هـذه الـطـرادة ال يـتـعدى

ُعاهدات الدولية . ُقرر فى ا احلجم ا
وقد ورد مـن مُكاتب الـطان فى األسـتانـة فى مساء ٢٨
ـاضى رسـالـة بــرقـيـة عن طـرق صـوفـيـا يـقـول فـيـهـا : إن ا
الــسـكــيـنـة الــتى أُعـيــدت فى صــبـاح ذلك الــيـوم  عـادت
فـانـتـفـضت مــنـذ ظـهـره  وحـدثت مُــشـاجـرة فى الـسـاعـة
الثـامنة مساء فى شارع بيرا الـكبير  ولم تعد اجلنود قادرة

على عمل شئ .
وقــد حـدثت مـنــاوشـات فى لــيل ٢٨ اجلـارى فى قـرى
عـديدة مـن قرى الـبـوسفـور . أمـا جاللة الـسـلطـان  فـقد
ا حدث أبلغ السـفراء والقـناصل عـظيم استـيائه وتكـدره 
ووعد بـتـألـيف مـجلس عـسـكـرى  يحـكم بـالـعـدل على
ُـهيحـين  وقد أنفـذ جاللته هـذا الوعد جميع اجملـرم وا

كما أنبأنا البرق أخيراً .


