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أفـادتنـا أخبـار مرسـيلـيا : أن الـسبـعة عـشر أرمـنيـاً الذين
أغاروا عـلى البنك العثمانى  وأرسلـوا إليها على الباخرة
الـفــرنـسـاويــة جـيـرون  قـد سُــجـنـوا حـال وصــلـولـهم إلى

مرسيليا  وإنهم سيرسلون مع أول باخرة إلى أميركا .
تعلقة بحادثة اضى الـرواية الرسمية ا نشرنا فى العدد ا
األرمن األخـيرة باألسـتانـة العـلية واآلن نـأتى بنـشر تـرجمة
الــعـريــضـة الــتى رفــعت إلى مــقـام الــصـدارة الــعــظـمى من

حضرة وكيل بطركخانة األرمن فى دار السعادة وهى :
قـد ظـهـر لـلـعـمـوم بـعـ األسف واالشـمـئـزاز أن بـعض
نسوب جلمعـية الفساد األرمنيـة الثوروية قائمون األرمن ا
من مدة مديدة بـإحداث االضطرابـات والقالقل وارتكاب
أفظع اجلـنـايـات فى كثـيـر من اجلـهات  وعـلى اخلـصوص
فى قلب عاصمة السلطنة السنية  حيث قام جماعة منهم
اضى  وارتـكبوا أفـظع اجلرائم واآلثام فى يوم األربـعاء ا
بقصـد اإلخالل بالـنظـام وإحداث الفـوضى العـامة  حتى
هــجم جم غـفـيــر مـنــهم عـلى الـبــنك الـعــثـمـانى  وقــتـلـوا
ـنـوطـ بـحـفـظه وحـراسـتـه كـمـا قـتـلوا الـضـابط واألنـفـار ا

غيرهم من األنفس البريئة .
وبحمده تعـالى  قد صار تدارك ما وقع من الفظائع 
ولم يـتـم مـا قــصـده هــؤالء األشـرار من تــعــمـيم الــفـوضى
واإلخالل بالراحة الـعمومية بعـناية واقتدار جاللـة متبوعنا
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األعظم ظل اللَّه فى أرضه .
ا أنه غـير خاف على أحد أن أطـوار وحركة ومسلك و
ُـفـسدة  ومـا يـرتـكـبـونه من أشـنع أعـضـاء هـذه اجلـمـعـيـة ا
اجلرائم أمـام احلـقـوق الـعمـومـيـة وحـقوق الـدولـة وحـقوق
السـلطنة الـسنيـة  كل ذلك موجب لوقـوعهم حتت عظيم
ـسؤلـيـة  القـانـونيـة ومـستـلـزم ألشد الـعـقاب  فـإذا ادعوا ا
أنـهم قـائـمون بـالـنـيـابـة عن جمـاعـة األرمن  فـإن جـمـاعة
ُقدسة ترد تمسـكة بواجبات العـبودية ا هذا العبد الـعاجز ا
ادعـاءهم هـذا بـاسم الـديـن واألمـة والـوجـدان والـنـامـوس

ـقـدســة يـتـبــرؤون مـنـهم  وبــاسم جـمـيع اإلحــسـاســات ا
ألنهم ملعونون فى نظر العالم أجمع .

ـا أن حـوادث الـفـسـاد واالضـطـرابـات الـتى وقـعت ثم 
ـا تـفـتـح لـلـمـسـلـمـ ولـسـائـر أجـناس من هـؤالء اخلـونـة ر
ُـكـدرة  كمـا حصل ُـزعـجة ا األهالـى ميـداناً لـلـحوادث ا
ســابــقـــاً  فــيــلــزم أن كل من ضُــبـط أو يُــضــبط من هــؤالء
اجملرم يجرى عليه القصاص الصارم فى احلال بال فوات
دقـيــقـة واحـدة . وبـهـذا يـتـخـلص األرمن الـصـادقـون أمـام

سـيحي وسـائر األهالى من ربقـة هذا العار  سـلم وا ا
ويـداومون جمـيعاً عـلى حفظ روابط احملـبة واأللفـة األبدية
سلـم منذ ستمائة عام إلى اآلن التى ربـطتهم بإخوانهم ا
ـتـغـيـرة لـذات مـلـجأ وتـتـأيـد عـبـوديـتـهم وصـداقـتـهم غـيـر ا

ُقدسة وللسلطنة السنية . اخلالفة ا
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وألجل إعالن مـا سبق فى جـميع أنـحاء احملـروسة أرفع
ـتـواضع هـذه الــعـريـضـة بـالـنـيـابـة عن جـمـاعـة هـذا الـعـبـد ا

راجياً إعالنها رسمياً وإجراء ما استرحمته بها تماماً .
وإننا جميعاً نـسترحم  ونتضرع أيضـاً بعظيم االهتمام
مع سـكب عـبـرات التـأثـر والـتوجع لـلـتـكـرم بإسـراع تـبـليغ
هـذه الــعـريـضـة تـلـغـرافـيـاً إلى حـضـرات الـوالة الـعـظـام مع
ـؤثـرة  هـذا وقـد صار إبـالغ كـافـة الكـنـائس الـتـبـلـيـغـات ا
ــوجــودة فى دار الــســعــادة  والــتى فى ســائــر األرمــنـــيــة ا
ـمـالك الـشَّـاهـانـية مـن طـرف هـذا العـبـد اخلـاضع جـهـات ا
لعون  وإجراء جميع الصادق بحرمان هؤالء اجملرم ا
ـسـيح عـيسى ـعـامالت الالزمـة فى حقـهم بـاسم سـيـدنا ا ا

(عــلـيه الــسالم )  وهـذا مــا تـقــرر لـدى الـعــبـد الــعـاجـز 
ولدى أركـان إدارة البطريكـخانة احلالـية بالنـيابة عن عموم
جماعة األرمن وجوب عـرضه بكمال العـبودية واخلضوع

وصدق الوالء .
وفـى جـــمــــيع األحــــوال اإلرادة واألمــــر حلـــضــــرة ولى

األمر.
حتريراً فى ٢٧ أغسطس سنة ٩٦ .

« اإلمضاء » .
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