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جاء فى اإلندبندنس بلج ما يأتى :
تـلوح عـلى أفق السـياسـة إشارات وعالئم تُـبرهن
عــلـى قـرب حــصــول اخــتالف عــظــيم بــ إنــكــلــتـرا
والـدولــة الـعــلـيـة بــخـصــوص احلـكم الــذى أصـدرته
مـحكـمـة أجنورا قـاضـياً بـإعـدام ١٧ أرمنـيـاً  وسجن
عـدد كبـير مـنهم عـقابـاً لهم عـلى ما أتـوه من الفـظائع
فى مـــرســـيــوان وبـــيـــان احلـــادثـــة هـــو أن بـــعــضـــاً من
ـكـلَّـفـ بــتـدريس الـدين الـبــروتـسـتـانـتى األرمـنــيـ ا
ـدرســة األمـريـكــيـة فى مــرسـيــوان نـشـروا لـطــلـبــة ا
ـــســلــمــ إعالنــات من شـــأنــهــا أن تُــثـــيــر خــواطــر ا

وتـخدش عواطـفهم  فقـاموا يُريـدون االنتقـام منهم
ومعاقـبتهم . ولـوال تداخل احلكـومة احمللـية وقبـضها
ـسـلـمـ والـنـصـارى فى آن واحـد عـلى كـثـيــر من ا

ألصبحت البالد مرسحاً تُمثَّل فيه األدوار الدموية .
ـــا قــام رجــال احلــكــومــة بــتــوطــيــد األمن ورفــعت و
ـتـهـمـ  كـان يُـوجـد من بـ هؤالء الـقـضـيـة عـلى ا
٥٠ أرمــنــيــاً مـنــهم اثــنــان من أكــابــر أسـاتــذة مــدرسـة
ـرسل األمـريكـي وهـما األسـتاذ كـيايـان واألستاذ ا
طــومـايـان األرمـنـيــ . أمـا هـذا األخـيــر فـقـد تـلـقى
ـانـيــا  وتـزوج من دروسه الــديـنــيـة فى ســويـســرة وأ
ة أحد قـسوس مدينة لوزان اآلنسـة روزييه دفسم كر
بسويسرة . ويُقال إن كيايان وطومايان قد أنكرا أمام
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احملــكــمــة أنــهــمــا الــلـذان نــشــرا اإلعالنــات الــتى مــست
ــســلــمــ . فــكــان من عــواقــبــهــا حــصــول بـــعــواطف ا
ـوضوعة بأسفل االضطـراب والهرج وإن اإلمضاآت ا
ـا كـانـا ضـحـية تـلك اإلعالنـات لـيـست لـهـمـا وأنـهـمـا ر

ـسلم أو غـيرهم يُريد اإليـقاع بهما  لتـهمة عدو من ا
فـلم يــثـبت لـدى احملــكـمـة صــحـة هـذه االحــتـجـاجـات.

ولذلك حكمت عليهما باإلعدام مع ١٥ آخرين .
ـتـحـدة األمـريـكـية ال ويـظـهـر أن حـكـومة الـواليـات ا
تُريـد التداخل فى هذا األمر وإن كـان األرمنيان اللذان
حُكم عليـهما باإلعدام تابـع للمدرسـة األمريكية التى
ـرسـلــون األمـريــكـيــون . والـغـالـب إنـهـا لم أســسـهــا ا
ـــذهب إال لــكــونـــهــا رأت احلــكــومــة تـــذهب إلى هــذا ا
الـعـثـمـانـية تـلـوم مـراراً ذيـنك األرمـنـي عـلى تـعـصـبـهـما

الدينى فى وسط بلد إسالمى محض .
ولــكن مـــا كــاد يُــطـــنــطن نــبـــأ ذلك احلــكم فى آذان
اإلنكـليز حـتى اهتز له احلـزب احلر فرحـاً وطرباً  ورأى
فـيه وسـيلـة لـبث الـف وبـذر الـهرج وإثـارة الـشحـنـاء ب

األرمنـي ومتبـوعيهم األتراك كـما بث الف فى بـلغاريا
ســابـقـا فـنــشـأ عن فـعـله هــذا الـذمـيم أن اشـتــعـلت نـيـران
احلروب ب الـروسيا والدولـة العلية . وقـد اتصل بنا أن
سـتـر غالدستـون يُحـرض وزيـر خارجـية إنـكـلتـرا على ا
الـــتـــداخل مـــبـــاشـــرة أو بـــواســـطـــة احـــدى دول أوروبــا
تـهم . انيـا فى منع تنـفيذ اإلعـدام على ا الوسطى كـأ

ونـحن نعـجب من حتـرش إنـكـلـتـرا لـلتـداخل فى أمـر ال عالقـة لـهـا به ; إذ لـيس فى الـقـضـية
ـستـر غالدستـون سيـسلك شـخص إنكـليـزى أو تابـع للـحكـومة اإلنـكلـيزيـة واألرجح أن ا
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سبيالً غيـر هذا للوصـول الى غرضه  وهو إيقـاف تنفيذ
حكم اإلعدام باسـتناده عـلى أمرين . أوالً احلق احملفوظ
ن ـرحـمة  لـكل دولـة فى رفع صوتـهـا بـطلب الـشـفـقة وا
تراه مظلوماً  ثـانياً حق التداخل الـذى يُخوله لها مؤدَّى
ادة ٦١ من عُهـدة برل  وهـو أن الباب الـعالى يتـعهد ا
هـمة التى من جلميع الـدول بإدخال اإلصالحـات احلرة ا

ضـمـنهـا االعتـدال الديـنى . فـهذان هـما األمـران اللـذان ستـسـتنـد علـيهـمـا إنكـلتـرا فى طلب
عظَّم وحض احلـكومة الشاهـانية على إتمام تهمـ من مكارم جاللة السـلطان ا العـفو عن ا

اإلصالحات التى وعدت بإجرائها فى بالد األرمن .
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جاء فى جريدة الطان ما يأتى :
من أهم ما تشتغل به السياسة اإلنكليزية اآلن القضية
الـشـهيـرة الـتى رُفعت ضـد األرمـنيـ فى اجنـورا وصدر
. وكان تهـم فـيها أخـيراً األمر بـاإلعدام عـلى ١٧ من ا
ـتـبـادر إلى الـذهن فى أول األمـر حكـومـة الـواليات من ا
ـتــهـمـون اكــثـر مـن تـعـلُّــقـهم ــتـحــدة الـتى يــتـعــلَّق بـهــا ا ا
بـانــكـلــتــرا إذ أنـهم من أســاتــذة مـدرســة يـقــوم بـأمــرهـا
ـسـئـلة وال ـبـعـوثـون األمريـكـيـون تـتـداخل فـى تـلك ا ا
وأن فى أن تُـمـكن الـغـيـر من وضع أصـبـعـهـا فى شـقـهـا 
ذلك ضرب من ضروب الـسياسة احلـكيمة الـتى يتوخاها
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