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جـاء فى احـدى اجلـرائـد األروبـيـة أن شـرذمـة
من األرمن هجـموا فى الـساعـة الثـانيـة بعـد ظهر
ـوافق ٢٧ أغـسـطس عـلى الـبنك يـوم اخلـميس ا
الــعــثــمــانى الـــذى يــحــتــوى عــلى أمــوال وافــرة
فانـقـبضت لـهـذا احلادث صـدور أربـاب البـنـوكة
ــــالـــيــــة  ويــــؤكــــدون أن عـــدد ــــعــــامالت ا وا
ُــهــاجــمــ كــان يــبــلغ ٢٠٠ نــفـس مــدجــجـ ا

بـاألسلـحة فـلمـا دخـلوا فى الـبنك  وقع الـهرج
بـ مُـسـتـخـدمـيه الـذين أرادوا الـدفـاع عـنه وعن
أنفسهم فلم يسـتطيعوا حتقيق هذه األمنية  ألن
األشقـيـاء كـانـوا يـطلـقـون عـلـيـهم الـرصاص بال
انـزعاج وال خـوف  وقد تـمكـنوا بـعد ذلك من
غلق أبواب الـبنك غلـقاً محكـماً  ثم أطلوا من
الـنـوافـذ  وأخـذوا يــصـيـحـون بـأعال أصـواتـهم
أنــهم سـيــنــسـفــونه بــالـديــنـامــيت وال يــسـلــمـون
أنــــفـــســـهم وفى هــــذه األثـــنـــاء  اتـــصل اخلـــبـــر

بـاحلـكـومة الـتى بـعـثت لـلـحـال الـقـوة الكـافـيـة حملـاصـرة األرمن  ومـنع الـثـائريـن من الـعبث
باألمن العام . وفى وقت استيالء األرمن عـلى البنك العثمـانى حصلت اضطرابات أخرى
ـساء  ولـذا صدرت أوامر الـسفـارة اإلنكلـيزية إلى ببعض أنـحاء األسـتانة واسـتمرت إلى ا
ـبارحة مـرساهـا فى ترابـيا إلى األسـتانـة العـليـة فتـبعـها الـباخـرتان الـفرنـسوية الـباخـرة درياد 
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واإليطـالـية  وجـاء إلى إدارة الـبـنك فى باريس
رسالة تلغرافـية من مديره باألستانة هذا نصها :
« انتـهت حوادث الـبارحـة بفـضل تداخل جاللة
الــســلــطــان األعــظم  ونــحن جــمــيــعــاً فى أمن

وسالم »
كـــان األرمن الـــذين هـــجــمـــوا عـــلى الـــبــنك
ـسدسـات  وقد حـاولوا العـثمـانى مُـسلـح بـا
الــدخــول فى الــبــنــوكــة األخــرى الــتى فــرَّمــنــهـا
حـراسـهـا  ولـكن عـسـاكـر احلـفظ مـنـعـوهم من
ذلك وقد تـمكـنت اجلنود بـعد حـصار طويل من
إخـــراج األرمن مـن داخل الـــبـــنك الــــعـــثـــمـــانى
ـوظـفـ وســلـمـته فى صــبـاح يـوم اجلـمــعه إلى ا

ـعـتـاد . ويـقـولـون ـ الـذين بـاشـروا أشـغـالـهم كـا
ـــؤيـــد الـــغـــراء ـ إن وهـــو مـــا نـــشـــرتـه جـــريـــدة ا
الـسـرإدجـار فـنـسـنت مـديـر الـبـنك الـعـثـمـانى قـد
ــسـوا الـبـنك بـسـوء عــاهـد الـثـائـرين عـلى أن ال 
وهـو يــضـمن لــهم عـدم تـعــرض احلـكــومـة لـهم

اب أثناء خروجهم ثم ذهب بعد ذلك إلى ا
وصار يـستغـيث برحمـة جاللة السـلطان  حتى
ال يـذهب الـبـنك اجلـامـع لـلـماليـ من الـدنـانـيـر
ُـعـامالت خـطـيـرة وجمـة مع كل بالد ـرتـبط  وا
العـالم رماداً تـنسفه ريـاح الدينـاميت  ولم يزل
يُكـثر من توسله حتى نال اسـتئمان أولئك الثوار
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األشرار .
يُؤخـذ من الـتفـاصـيل الواردة بـجـرائد الـبـريد
األخـيـر بـشـأن حـادثـة األسـتـانـة أن األرمن ألـقوا
الـقـنـابل الديـنـامـيتـيـة علـى بنـايـة الكـريـدى لـيونه
ومصلحة الـربحى  ويُقدرون عدد الذين قُتلوا
فى تـلك احلادثـة بـأربـعـة آالف نـفس مـنـهم أحد
مـســتـخـدمى الــبـوسـتـة اإلنــكـلـيــزيـة الـذى تـوفى
بسـبب ضربـة جسـام  وقد استـتب األمن بـهمة
العـساكر الـعثـمانـية  ولكن الـدكاكـ ومخازن
التـجارة التزال مُغـلقة وجـاء من األستانة الـعلية
أن عـــســـاكـــر الـــضـــبط الـــواقـــفـــ عــلـى قــوارع
الـطُـرقـات  وفى بـدايـة ونـهـايـة الـقـنـاطـر مـنـعـوا
ـــرور خـــوفــــاً من عـــدوان األرمن اإلفــــرجن من ا
علـيهم وقـد اتضح أن الـذين أغاروا عـلى البنك
الـعـثـمـانـى يـوم احلـادثـة  كـان يـتـبـعـهم جـمـاعـة
يـــحـــمــلـــون أكــيـــاســاً تـــتــضـــمن ١٠٠ رطالً من
الدينـاميت موهـم بأنـها نقـود يُريدون إيـداعها
فى الـبنك  وهذا الدينـاميت هو الذى القى من
الـنوافـذ عـلى اجلـنود احملـاصـرة للـبـنك وقـد القى
أشـقـياء األرمن قـنـابل الـديـنامـيت عـلى جـمـاعة
من الـعـسـاكـر الـبـحـرية  بـيـنـمـا كـانـوا يـتـنـزهون

بجهة غـلطة  وأطلـقوا مثلـها على عـربة حاملـة ألربعة مـن السـيدات التركـيات  فأتلـفتها
وقـتلت من فيـها . أمـا زعيم  العـصبة األرمـنية الـتى أحدثت هـذا القلق واسـمه أرم جارو
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فـقد قـصـد مـرسـيلـيـا عـلى الـباخـرة جـيـروند .
ويــؤخــذ من أخــبــار الــقــصــر الــشَّـاهــانى : أن
احلـضـرة الـسـلـطانـيـة أمـرت بـتـشـكـيل مـجـلس
عـسـكــرى مـؤلَّف من قُـضـاة مــسـلـمـ وأرمن
سـلم ُعـاقبـة اجلنُـاة  وبتـجريـد ا ويونـانيـ 

من الـسالح حـتى ال يـكـون ثـمت مـا يـتـمـسك
ـدافـعـ عن ثـوار األرمن من الدول به غالة ا
األروبـــيـــة ويُـــقـــال إن ســـفـــراء الــدول الـــست
الـكبـرى قد اجـتمـعوا اجـتمـاعاً خـاصاً وقرروا
أن يـحـتل عـسـاكـر السـفن الـتـابـعـة لـلـسـفارات

مـديـنـة األستـانـة لـلمـحـافظـة عـلى األروبـي
ولــكن ال نـــظن أن جاللــة الــســـلــطــان يــرضى
ُـظـفرة ـلـتـمس مادامـت اجلنـود ا بـإجـابة هـذا ا
ُـحـافــظـة عـلى قــائـمـة بــواجـبـاتــهـا من حـيـث ا

الرقاب واألموال .


