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  مذبحة كربالء وأثرھا في العالقات الدولیة

  م١٨٤٧-١٨٤٣

Karbala massacre and its impact on international relations(  

1847-1843)                                        

  : ملخص البحث 

مسألة داخلیة تحولت الى أزمة دولیة ، إذ كان اقتحام  القوات العثمانیة لمدینة  یتناول  ھذا البحث 

واستباحتھا بحجة  ،١٨٤٣كانون الثاني  ١٣الى  ١٨٤٢ول كانون األ ١٩ما بینكربالء في المدة 

الذین استولوا علیھا وتحكموا بشؤونھا ، )  الیارامزیة( بمن ایدي المتمردین المعروفین  تخلیصھا

االقتحام من تدمیر وقتل وسرقة ، األمر  عن ذلك نتجوما . وفرض سلطة بغداد المباشرة علیھا 

الذي ادى الى ردود افعال قاجاریة ضد العثمانیین لتصل حدة الخالفات الى حالة التأھب للحرب ، 

 بوصفھما وسیطتین في تلك األزمة یا وروسیا دون اغفال لدراسة الدور الذي ادتھ بریطانمن 

  . وھو دور كان یرعى مصالح كل دولة منھما

Summary 

      This research deals with an internal issue that has turned into an 

international crisis. The Ottoman forces stormed the city of Karbala 

between December 19, 1842 and January 13, 1843, and confiscated it 

from the hands of the well-known Yarmuzi rebels who seized it and 

controlled it. Direct Baghdad. This led to the reactions of the Quraysh 

against the Ottomans to sharpen the differences to the state of war 

preparedness, without forgetting to study the role played by Britain and 

Russia as mediators in that crisis, a role that was the interests ofeach 

country.افتتاح مؤتمر العالقات الدولیة،استقصاء الحقائقمذبحة كربالء، ( المفتاحیة كلماتال ،

-The massacre of Karbala،International Relations،Fact()ارضروم ، ازمة دولیة 

finding،Erzurum Conference opens،International crisis(  
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والكشف عن قضیة محلیة في العالقات الدولیة، ھذه الدراسة محاولة جادة لفھم تأثیرتعد 

 ً ً عن ان ھذه الدراسة قدمت المسوغات التي اسھمت في تأجیج ذلك الصراع ، فضال أنموذجا

 ً ، الى جانب إلسالمیتین القاجاریة والعثمانیةطبیعة الصراع الدولي ما بین الدولتین ا عنواضحا

بریطانیا  بكل منمتمثلة القوى الكبرى في ذلك الوقت  ادبلوماسیة التي مارستھالجھودللعرضھا 

كانون  ١٩( في ضد الدولتین االسالمیتین لمنع اندالع حرب بینھما بسبب مذبحة كربالء یا وروس

ازت بمتغیرات شھدتھا م، والسیما ان تلك الحقبة ان)١٨٤٣كانون الثاني  ١٣ -١٨٤٢ول اال

والكشف عن طرق جدیدة االقتصاد وتوسع التجارة العالمیة،السیاسة الدولیة نتیجة لنمو 

للمواصالت وانتشار وسائل نقل سریعة بفضل المحركات البخاریة ، وماترتب على ذلك كلھ من 

نام للمطامع االستعماریة للدول الكبیرة وفي مقدمتھا بریطانیا وروسیا الدولتان الوسیطتان في ت

  .تلك االزمة 

اعتمدت الدراسة على المنھج التاریخي عبر تقصي الوقائع واالحداث ، واعادة تركیبھا ، بھدف 

ً في التعجیل لعقد مؤتمر ار ً مباشرا - ١٨٤٣( ضروم الوقوف على نتائج المذبحة بوصفھا سببا

األساس اتجھت  ھذا على .١٨٤٧آیار ٣١، ومن ثم عقد معاھدة ارضروم الثانیة في ) ١٨٤٤

الدراسة لمعرفة اسباب احتالل والي بغداد العثماني نجیب باشا لكربالء واستباحتھا ، وما تمخض 

  .والقاجاریینالعثمانییننتائج اثرت في طبیعة العالقات بین الجارین المسلمین من عنھ 

ة یالبد من الرجوع الى عدد كبیر من المصادر ، لكن الصعوبة الحقیقكان وعلى وفق ذلك ،      

كانت تكمن في تحصیل المعلومات التي تخص موضوع الدراسة وجمعھا ، لتناثرھا على قلتھا 

 ً عن ان الدراسات األكادیمیة المتخصصة في ذلك االتجاه في في مصادر كثیرة ومتنوعة ، فضال

  .معات العراقیة كانت نادرة الجا

كادیمیة وتحقیق الوحدة بین مباحثھ ألطر اعرض الموضوع بشكل علمي على وفق األ وبغیة   

من الناحیة المنھجیة ، تضمنت الدراسة مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة وقائمة مصادر ومراجع 

  .المعتمدة 

ً معرفی تناولت الدراسة مدخالً  المدینة المقدسة ، والموقف القاجاري من الجتیاح القوات العثمانیة  ا

دون اغفال من ومن ثم تم دراسة لجنة استقصاء الحقائق بشأن استباحة المدینة . ذلك االجتیاح 

ً لمذبحة كربالء ، ومن ثم االتفاق على معاھدة ارضروم ً مباشرا  مباحثات ارضروم بوصفھا سببا

ً ومتغیرات عدیدة داخلیة ودولی ة اظھرت حاجة لعقدھا ، وقد تطرقت الدراسة ، والسیما ان ظروفا
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التي بین ایدینا الى ذكر الظروف والمتغیرات التي اعقبت المجزرة ، وحللت طبیعتھا وأبعادھا 

  .وتناولت العالقات الدولیة في تلك الحقبة 

ولتكتمل الصورة العلمیة لھذه الدراسة ، وتكون مجدیة في میدانھا ، تنوعت منابعھا التي استقت 

ھمیتھا منھا المادة العلمیة المتمثلة بالمصادر االصیلة التي الیمكن ألي باحث االستغناء عنھا أل

 F0reign Office Records ,Factory Records: منشورة الالوثائق البریطانیة غیر ومنھا 

, Persia and India office, Persin Gulf.   . كما اعتمدت الدراسة على مجموعة من

العربیة التي اتسمت بالدراسات الوثائقیة ، وعوضت عن النقص في الوثائق ، والسیما الكتب 

 –كتب عبد العزیز سلیمان نوار في تاریخ العراق الحدیث ،داود باشا ، العالقات العراقیة 

فال یمكن للباحث في تاریخ العراق االجتماعي االستغناء عن ... الشعوب اإلسالمیة  اإلیرانیة ،

  .تلك الكتب 

  :تمھید 

ً ما تمردت عشائرھا و)١(حھا المعادیة للحكم العثماني ازت مدینة كربالء برومان  أسرھا، وكثیرا

الى ، وحین عاد الحكم العثماني المباشر ) ١٨٣١- ١٨١٧( والي بغداد ) ٢(على داود باشا 

، قاومت اسناد حكمھا الى شخص عثماني ، ویبدو ان اخفاق العثمانیین )١٩١٧ - ١٨٣١( العراق 

في السیطرة الكاملة على المدینة ، دفع احد المؤرخین الغربیین الى وصفھا بأنھا شبھ جمھوریة 

A self- governing Semil – alien Republic)) (إذ لم یربطھا ببغداد سوى تقدیم )٣ ،

ً ، حتى تلك الضریبة كانت تدفع تحت تلویح باشا بغداد  لقد عین . باستخدام القوة ضریبة سنویا

ً على كربالء من جانبھم ، غیر ان اھالیھاناصبوا اولئك الحكام العداء بالقتل ،  باشوات بغداد حاكما

  ).٤( اجبارھم على الھروب من  المدینة او 

ً ) ١٨٤٩ - ١٨٤٢( تعیین نجیب باشا لكان  أثر ، م١٨٤٢منتصف عام  بغداد فيعلى والیة والیا

ووصولھا الى شفیر الحرب الخالفات والتوتر بین الدولتین العثمانیة والقاجاریة ،  دةفي ازدیاد ح

والزائرین  التجار  ناإلداریة وجبایة الرسوم م إجراءاتھافي بغداد في عھده ،  والیة، فقد تشددت 

ً للعتبات المقدسة في العراق والمارین منھم في طریقھم الى الدیار  ً بالغا ، المقدسة في الحجاز تشددا

، من ا ذات طبیعة تسمح بسوء االستعمالجراءات المتشددة التي وضعھا نجیب باشإلوكانت ا

مما لم یكن للحكومة المركزیة في استانبول رغبة في على تطبیقھا ،  القائمینجانب الموظفین 

 ً   ) .٥(مشكالت جدیدة مع اإلیرانیین  ألیةحدوثھ تجنبا
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ً على إعادة الحكم العثماني المباشر لمدن العراق ، وبالنظر  كان نجیب باشا والي بغداد مصرا

جاریة والعثمانیة لخصوصیة كربالء المقدسة ، فقد توقع حصول أزمة دبلوماسیة بین الدولتین القا

بالوكیل القاجاري في كربالء ، والقنصلین البریطاني والفرنسي في بغداد ،  لالتصال، فسارع 

وعلى الرغم من نصائح القنصل البریطاني في طھران بالعدول عن مھاجمة كربالء ، فإن نجیب 

العربیة الموالیة  باشا استدعى القوات العثمانیة المرابطة في المسیب وقوات بغداد وبعض العشائر

ً مجھزة بحوالي بكتیبة من الفرسان جومھ على المدینةفأعلن ھ. لھ  ً عن ، عشرین مدفعا ثالث فضال

كانون  ١٣في ، وتمكنت قواتھ م ١٨٤٢كانون االول ١٩كتائب من المشاة والقوات العشائریة في 

ً )٦( م١٨٤٣الثاني  ً وقتال ، بحجة فرض األمن )٧(من الدخول الى مدینة كربالء واستباحتھا نھبا

ألھالي كربالء وصمودھا امام جیش منظم من المقاومة الشعبیة  لرغما،بوجبایة الضرائب 

  . ) ٨) (یزید باشا ( ب، وعلى اثر تلك الحادثة لقبھ اھالي كربالء كثر من شھرألوحدیث 

الرأي العام اإلیراني الى االنتقام من افقد دعشدیدة ، ذلك  نحوكانت ردود افعال القاجاریین

كما العتبات ، حرمة تلك  العثمانیینمراعاةالعثمانیین وضم العتبات المقدسة الى ایران ، لعدم 

ً عن عدم احترام البیت القاجاري ،  عن حكم المدن المقدسةبعادھم إطالبوا ب ففي خضم تلك ، فضال

والمعروف ظل )م١٨٣٤-١٧٩٧(فتح علي شاه  الشاه ابناحد األمراء القاجاریین االحداث كان

ً في كربالء  ً عن وجود جالیة ایرانیة كبیرة تقیم في كربالء آنذاك قدر عددھا السلطان منفیا ، فضال

  ).٩(ف مواطن ایراني آالالقنصل اإلیراني في بغداد المال عبد العزیزي خان بعشرة 

ملك الغضب الشاه القاجاري محمد شاه الحزن واألسى ارجاء ایران جراء مذبحة كربالء ، وت معَ 

، حینما علم بھا ، وما اعقب ذلك من تحشیدات عسكریة بدأتھا الدولة )م ١٨٤٨- ١٨٣٤( 

كانت بخطوات مماثلة في وقت خیرة القاجاریة على حدودھا مع الدولة العثمانیة ، وردت علیھا األ

في محادثات رباعیة  س على طاولة المفاوضات في ارضرومفیھ الدولتان تستعدان للجلو

  ).١٠(تحضرھا بریطانیا وروسیا بغیة حل الخالفات القائمة بینھما 

 وف یؤدي بدأ شبح الحرب یلوح بین الدولتین المسلمتین بسبب مجزرة كربالء ، األمر الذي س 

المنطقة ، بشكل یھدد العالقات الدولیة بأزمة خطیرة ، یمكن ان في  ضاع ألوالى اضطراب ا

. تضخم المصالح البریطانیة في العراق والنمو الكبیر للمصالح الروسیة في ایران  نعزوھا الى

العثمانیة والقاجاریة ،  وللحفاظ على مصالحھا ضغطت كل من بریطانیا وروسیا على الدولتین

بوقف أي تحركات عسكریة واللجوء الى المفاوضات في مؤتمر یعقد لتسویة المشكلة  ألقناعھما

ین بشكل مباشر بمذبحة كربالء توروسیا على اساس كونھما معنی اة بریطانیمشاركوجاء طلب 
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كربالء ، لمدینة العثماني قتحام العسكري األلسقوط عدد كبیر من الضحایا الروس اثناء عملیة 

ومعھا الدولة القاجاریة، دعا ذلك كلھ أن تطلب )١١(ن رعایا بریطانیا من الھنود وبعض القتلى م

م عقد مباحثات للوقوف على اسباب ١٨٤٣بریطانیا وروسیا من الدولة العثمانیة في اوائل آذار 

وقد استجابت الدولة العثمانیة لتلك الدعوة ، إال . لیة تداعیاتھا إمجزرة وما یمكن ان تفضي ھذه 

لتي كان انھ یبدو انھا كانت راغبة في ان یبحث موضوع كربالء في ارضروم ضمن المباحثات ا

ً إجراؤھا من اإلیرانیین في ھذه الوالیة  على حضور ممثلي  االتفاق، وعلیھ تم ) ١٢(مقررا

تفاق على عقده في ارضروم ، على ان یقتصر دورھم على بریطانیا وروسیا للمؤتمر الذي تم األ

  ). ١٣( دون التدخل في الجدال او اتخاذ القرار من  الوساطة فقط 

ھم تالكمش مثلریون مذبحة كربالء مشكلة كبرى في اھمیتھا وتداعیاتھا عد القاجالقد        

االخرى مع العثمانین ، وأرادوا بحثھا معھم بشكل مستقل ومن ثم فقد عین القاجاریون احد 

لبحث مشكلة كربالء فقط بحضور ممثلي بریطانیا وروسیا ، ) المیرزا جعفر خان (  دبلوماسییھم

جعفر خان لم یكمل  المھمة التي انیطت بھ بسبب ماقیل عن عدم تمكنھ من  غیر ان المیرزا

  ) .١٤(عد خروجھ من تبریز اإلیرانیة بنتیجة لمرضھ الوصول الى ارضروم

  :لجنة استقصاء الحقائق في كربالء  -

من مائتي شخص ، القاجاریتألف الوفد و، ) ١٥(م ١٨٤٣آیار  ١٥افتتح مؤتمر ارضروم في 

،   ومن بینھم . بأمیر كبیر  المعروف ) ١٦(وزیر النظام مرزا تقي خان فراھانيوترأس الوفد

وآمر مدفعیة ،  ھ، واحمد خان فرحاني ،وجیراغ علي زنكنمیرزا احمد خان رئیس الكتاب 

ً للوفد ، الجیش جان داود كمترجم للوفد ،  في حین تألف الوفد العثماني من  انور بیك رئیسا

ً ل ً وكامل افندي رئیسا ، وزاعم آغا مساعد مترجم لكتاب ، ومن بكیر باشا ، ورشدي باشا مترجما

) . ن یمترجم( وتشكل الوفد البریطاني من العقید ویلیامز ، وروبرت ، وجمس رید ھاوس . 

العقید دانیس ، وبرسفیركوف  تھوكان على رأس الوفد الروسي المسیوتیتوف ، وضم في عضوی

  ).١٧) (كاتبین (،وموكفین 

جدول اعمال المؤتمر على مذبحة كربالء وما یعانیھ الزوار اإلیرانیین الى العتبات المقدسة ز ترك

  ) . ١٨(في العراق 

، كانت مذبحة كربالء في مقدمة المواضیع التي بحثت في مفاوضات مؤتمر ارضروم الرباعیة 

ویبدو ان بعض تلك الصعوبات كان . سیر المفاوضات في الجلسات األولى  صعوبةبتسبب مما 

 ً صیالتھا فعلى تبني روایات للحادثة تختلف في كثیر من ترار المفاوض العثماني صعن ا ناجما
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الحادثة وتقدیراتھا للخسائر التي تسببت فیھا باألرواح واألموال عن الروایات وتحدیدھا ألسباب 

ً على تقریر . لقاجاریة األخرى ، والسیما ا ومن الواضح ان التصور العثماني للحادثة جاء اعتمادا

للتحقیق في مجزرة كربالء ، الذي اعتمد على ماجاء في تقریر القائد نامق باشا لمندوب العثماني ا

  ) . ١٩(الذي اقتحم كربالء سعد هللا باشا العسكري العثماني 

، وكاد مذبحة كربالء  بدأت المباحثات في عندما تھامات ن القاجاري والعثماني االباتبادل المندو

غیر ان الجانب ) .٢٠(ین ،تالدولتین االسالمیالمؤتمر ان یتوقف بسبب احتدام الخالف بین ممثلي 

البریطاني الذي كانت تھمھ مصالحھ في العراق نبھ الجانبین على مسألة مھمة تخص مذبحة 

المسألة مرتبطة بموضوع على درجة كبیرة من الخطورة من الناحیة السیادیة  وھي أنكربالء ، 

ً في الشأن  ً سافرا وتمثل بأن عرض تلك القضیة على مؤتمر مثل مؤتمر ارضروم یعد تدخال

  ) .٢١(الداخلي العثماني 

تلك ء في ما جا الى الحكومة العثمانیة ، واھم بدأ الجانب القاجاري من جانبھ بتقدیم مطالبھ       

  ) : ٢٢(المطالب 

 .ان یدفع السلطان العثماني تعویضات لمنكوبي كربالء  -١

ان یعلن الباب العالي بوضوح عدم موافقتھ على حملة نجیب باشا على كربالء ، وأنھ لم  -٢

 .یحصل على التصریح بذلك 

 .إعالن البابا العالي اسفھ إلراقة الدماء  -٣

 . المقدسةمن العتبات  قواتھ ب على ید أن یرمم نجیب باشا ماخر -٤

 بالعدل في مدن العراق المقدسة  ومحاكمتھم حمایة الزوار اإلیرانیین  -٥

ً الباب العالي ل توجیھ  -٦  .نجیب باشا بعزلھ في حالة إساءة التصرف الحقا

 . إبالغ تلك القرارات لجمیع السفراء  -٧

القاجاریة بعزل اعترض الباب العالي والسفیر البریطاني في اإلستانة على طلب الدولة 

ویمكن تفسیر ذلك باعتقاد الباب العالي إن عزل والیھ في . نجیب باشا عن والیة بغداد 

نجیب باشا قد اساء حتى لو كان العثمانیة في شؤون الدولة  سوغبغداد تدخل غیر م

التصرف ، كما وادعى مندوب الدولة العثمانیة بأن ھذا العمل حصل بدون علم الباب 

  .) ٢٣(العالي 

( ولغرض تسویات تداعیات المذبحة على العالقات الدولیة ، تم تشكیل لجنة ثالثیة 

لدراسة مالبسات مذبحة كربالء ، وتقدیم تقریر عنھا ، ) روسیة  –بریطانیة  –عثمانیة 
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وعلى الرغم من تحفظات میرزا تقي المندوب القاجاري ، إال انھ رضخ في نھایة األمر  

  ) .٢٤(ووافق على ذلك 

انت مذبحة كربالء أزمة دولیة بما تعنیھ األزمة من نتائج ، لذلك ارسل كاننك السفیر ك

ً من جانبھ ، وبناءً  على توصیة المؤتمر الكولونیل  البریطاني في األستانة مندوبا

الى ان لدراسة الموقف في كربالء ، ومن المھم اإلشارة ) (Colonel Farrantفارانت

الوكیل السیاسي البریطاني في بغداد الكولونیل تایلور قد ھنأ نجیب باشا على احتاللھ 

دون ابالغ كاننك ، األمر الذییفسر عدم اختیار كاننك لتایلور لفقدان األخیر من كربالء 

ستانة المستر بوتنیف وفي السیاق نفسھ قام سفیر روسیا في األ. الحیادیة  والنزاھة 

حین بعثت  في ،الحقائق ھناك  الستقصاءاللجنة بتمثیل روسیا في تلك رانتبتكلیف فا

ً الى كربالء    ).٢٥(الدولة العثمانیة نامق باشا مندوبا

قتل  .ف آالقدم فارانت تقریره الى المؤتمر ، حدد فیھ عدد القتلى بعدم تجاوزه خمسة 

یس من اإلیرانیین وان ف داخل المدینة المقدسة ، ومعظمھم من العرب ولآالمنھم ثالثة 

ً من اإلیرانیین قد فروا من كربالء قبل احتالل العثمانیین لھا آال أما خسائر رعایا .فا

من )  ٣٠الى  ٢٠(قد حوالي فبریطانیا ، فقد قتل ثالثة من الھنود من مملكة أواد ، و

م یقتل فارانت انھ لالمندوب البریطاني الكولونیل  وأعلن. البنجابیین ، ومن اھل كشمیر 

ً من  الرعایا الروس في تلك المجزرة  سوى فرد واحد ، بعكس ماقیل من قبل من ان عددا

  ). ٢٦(من الروس لقى حتفھ في اثناء المذبحة المشؤومة 

ً منھم ) ٢٥٠(اما تقریر نامق باشا فقدر عدد القتلى في المدینة بحوالي  ) ١٥٠(قتیال

ً ، في حین خسر العثمانیون    ).٢٧(جریح ) ٢٠٠(قتیل و) ٤٠٠(ایرانیا

إن مقارنة متواضعة للتقریرین توضح بما الیقبل الشك زیف تقریر المندوب العثماني ، 

ً داعموعدم دقتھ وتوازنھ ، والسیما إذا ماعرفنا ان الموقف البریطاني كان  للدولة ا

 جعلفي العراق ، إذ العثمانیة في صراعھا مع الدولة القاجاریة للحفاظ على مصالحھا 

ً بعدد القتلى ً كبیرا ً من شھداء اھالي كربالء وأظھر رقما من  قتلى العثمانیین اكثر عددا

ً في كربالء یاإلیرانیین ال ً اجنبیا   .ھام المؤتمر بأن ھناك تدخال

 : المطالب القاجاریة والعثمانیة في مؤتمر ارضروم  -

الحیویة بریطانیا وروسیا مذبحة كربالء للحفاظ على مصالحھا كل من استغلت لقد 

لتسویة في الدولتین القاجاریة والعثمانیة ، لذا سعت الى عقد مؤتمر ارضروم

بین الدولتین ، وتجنب اندالع أي حرب قادمة قد تضر بنفوذ بریطانیا  المشكالت

عقد تسویة شاملة بھذا لذا سعت بریطانیا وبكل قوة الى التفاھم  مع روسیا ل. وروسیا 
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الشأن ، وجرت اتصاالت على اعلى المستویات بین اللورد ابردین وزیر خارجیة 

بریطانیا والكونت ونسلرود وزیر خارجیة روسیا لحسم الخالفات العثمانیة القاجاریة 

  ) : ٢٨(تلخصت مطالب الدولة القاجاریة بما یأتي .

 .حقھا في اختیار حاكم السلیمانیة  -١

 .العشائر الكردیة كافة التابعة لھا القاجارییناستعادة  -٢

 .١٦٣٩ترسیم الحدود على وفق النص الفارسي لمعاھدة زھاب  -٣

 .منح القنصل القاجاري في األستانة الحقوق نفسھا للقناصل األوربیین  -٤

 .التعویض عن حوادث كربالء  -٥

 .الى الدولة العثمانیة  الالجئینتسلیم االسرى القاجاریین -٦

ب كافة المفروضة على اإلیرانیین في االراضي العثمانیة كباقي الغاء الضرائ -٧

 من قیمة البضاعة % ٤الرعایا األجانب ،ماعدا الرسوم الكمركیة ومقدارھا 

 .تحدید المبالغ التي تجبى من الفرس في الكرنتینة  -٨

السماح لإلیرانیین بممارسة التجارة الخارجیة على قدم المساواة مع الرعایا  -٩

 .العثمانیة 

تحدید ضریبة المركز المفروضة على العشائر اإلیرانیة في األراضي  - ١٠

 .العثمانیة 

ً كانوا او  - ١١ حمایة الرعایا اإلیرانیین المقیمین في الدولة العثمانیة حجاجا

 ً ً او تجارا  .زوارا

 . إلغاء التفرقة بین حقوق الشیعة والسنة امام المحاكم العثمانیة  - ١٢

 .الرعایا العثمانیین حق زواج الرعایا اإلیرانیین من  - ١٣

 .حق إقامة مساجد للشیعة خاصة بھم في اراضي الدولة العثمانیة  - ١٤

  ) :٢٩(تي في حین انحصرت مطالب العثمانیین باآل

 .للدولة القاجاریةالمحمرة وكل ماھو غربي نھر قارون وفرعھ قبان تكون  -١

 .زھاب تسویة سنجق  -٢

 .١٦٣٩دة تسویة خالفات الحدود على وفق النص العثماني لمعاھ -٣

 .إعادة العشائر العثمانیة التي عبرت الحدود الى فارس  -٤

 .الحدود بین الدولتین  فيالتفاھم على مستقبل العشائر النازلة  -٥

 .الدولة القاجاریة الى معاھدة بلطة لیمان  انتماء -٦
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ً المفعول ١٨٢٣من مواد معاھدةاإلبقاء على مالم یعدل -٧  .ساریا

تعویضات مناسبة عن تعدیاتھا على االراضي  أن تقدم الدولة القاجاریة -٨

 .والممتلكات العثمانیة 

ً وخطورة وأن ھناك تباین ویبدوا مما تقدم ً واكثر تعقیدا ً ان مطالب العثمانیین اقل عددا ً كبیر ا بین  ا

ً لذلك مارست بریطانیا . مطالب القاجاریین والعثمانیین  وروسیا على الدولتین اإلسالمیتین ضغطا

ً لت ً في تحویل دور  العالقة بینھما ،وقد تالكسویة المشكبیرا ً مھما أدت الدبلوماسیة البریطانیة أثرا

الوساطة الى فرض مسودة معاھدة بین الطرفین بما لم یتواءم مع اھداف بریطانیا في العراق ، 

قة ان والمفار. وفي الوقت نفسھ سعت الى تأصیل المكانة الدبلوماسیة لروسیا في البالط القاجاریة 

بریطانیا روجت بأن تدخلھا في فرض معاھدة بین القاجاریین والعثمانیین ھو لغرض فرض 

  .السالم وھو ھدف انساني نبیل ولیس من اجل تحقیق طموحاتھا في العراق 

طلقت الدبلوماسیة البریطانیة یدھا في وضع تسویة شاملة بالتفاھم مع سفارة روسیا في لقد ا

على مبدأیطبق في العالقات بین  تم االتفاقوبغیة ارضاء السفارة الروسیة . العاصمة العثمانیة 

 في الحفاظ على الوضع المبدأتركز ذلك . الدولتین القاجاریة والعثمانیة لغایة نھایة المباحثات 

، فال تتحركان حتى الیتغیر الوضع وھدوء العالقات القائمة بین الدولتین  )(Status quoالراھن 

، كانت وجھة نظر اللورد ابردین وزیر خارجیة بریطانیا لسفیره في االستانةكاننج ) ٣٠(الراھن 

  ) : ٣١( على النحو اآلتي 

عیة على ان الیكون ذلك عند تحدید التب)(Vtipossidetisاتخاذ مبدأ االحتالل الفعلي -١

ً ، إذ ینبغي ان یؤخذ في الحسبان بعض التعدیالت غیر الجوھریة عند تطبیقة  المبدأ مطلقا

العثمانیة ومشكلة  الدولة لصالح ) السلیمانیة ( ، فعلى ضوء ذلك یمكن تسویة مشكلة 

 .لشط العرب  الشرقيالشاطئلصالح الدولة القاجاریة ، ومعھا ) المحمرة (

وع زھاب ، فاعتقد ابردین ان االحتالل القاجاري لھا ، جاء قبل عقدین من اما موض -٢

الحروب بسبب و)  ١٨٢٩- ١٨٢١( الزمن وھو نتائج احتالل قاجاري ألرض عثمانیة 

عن استعادتھا بالقوة ، عجزت الدولة العثمانیة عن )  ١٨٤٠ -١٨٣١(العثمانیة المصریة 

ً عن ان زھاب ً لمفاوضات متتابعة في السنوات االخیرة  فضال لذا اعتقد . كانت موضوعا

وعلیھ اقترح ابردین تقسیم المنطقة بین . الحق الشرعي للدولة العثمانیة ابردین ان 

ً من الجبال  اماللقاجارین ، ) كرند( الدولتین بان تعطي  ً ابتداء من زھاب وانحدارا غربا

 . العثمانیة  للدولة فیكون  ونحو السھول الغربیة
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بین الدولتین على طول شط الحدود ابدى ابردین موافقتھ على مقترح كاننك لتحدید  -٣

 .العرب مع مراعاة االخذ بمدأ التبعیة والظروف التي تتحكم في اجزاء الحدود االخرى 

 .تعدل الدولتان عن تخلیھما عن مطالبتھما المالیة : التعویضات  -٤

ریة رعایا الدولة القاجاریة في زیارة حاعالن : جاریة الحقوق القنصلیة والدینیة والت -٥

ایة معوقات وبرعایة عثمانیة مناسبة في حین تعدل الضریبة دون من العتبات المقدسة 

ً ، اما ضریبة الرعى فتتم تسویتھ باالتفاق بین  الكمركیة  في ضوء السعر الجاري فعال

 .الدولتین 

ھة نظر مختلفة تتوائم مع تطلعات عرض وزیر خارجیة روسیا الكونت نسلرود وج

  ) :٣٢(الدولة القاجاریة وتمثل ذلك 

ً للجانب القاجاري  العثمانیة  الدولة القاجریة ترى في منح نصف زھاب للدولة  -١ ظلما

، وال سیما ان روسیا تعتقد ان الدولة العثمانیة في موقف ضعیف ، وعلیھم التسلیم 

 .لمنطقتي زھاب والمحمرة 

ن على االنسحاب من جزء زھاب یتطلب من الدولتین یان إرغام القاجاری ى نسلردأر -٢

دفعت تلك المالحظات الى ان یتطلب وزیر . الوسیطتین ممارسة دبلوماسیة الفرض 

خارجیة بریطانیا من كاننك السفیر البریطاني في االستانة  اقناع السلطان العثماني 

ً عن زھاب للدولة  بقبول مبلغ من المال یدفعھ القاجاریون مقابل التنازل نھائیا

غیر ان كاننك وجد صعوبة في تسویة مشكلة زھاب ، فاعتقد في نھایة . القاجاریة 

األمر ان تقسیمھا خیر من اعطائھا كلھا للقاجاریین ، وتمكن من اقناع السفیر 

لوماسیة القوة على الدولتین بالروسي في االستانة بمقترح التقسیم ، وان یتولیا د

 ) .٣٣(سالمیتین اإل

، وبعد سلسلة من االجتماعات وضعت ومھما یكن األمر التقى كاننكوبوتنییف -٣

السفارتان البریطانیة والروسیة مسودة معاھدة كتبت من نسخیتین وأرسلت الى 

 ).٣٤(حكومتي طھران واالستانة 

ً تجاه ذلك ، وارسلوا باخرة عسكریة مسلحة عند مد    خل كان موقف العثمانیین سلبیا

، وافتعلت ازمات حدودیة ودبر حرق بیت المندوب القاجاري میرزا )٣٥(الحفار 

وطالب . تقي  إلجباره على االنسحاب من ارضروم وعدم اكمال توقیع المعاھدة 

ً بنقل المفاوضات الى االستانة  غیر ان كاننك حذر وزیر خارجیة . العثمانیون ایضا

  ) .٣٦(دولتھ بأنھا مضیعة للوقت الدولة العثمانیة شكیب افندي من تصرفت 
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 ٢٤وتحت اصرار الباب العالي العثماني عالي باشا عقد مؤتمر مصغر في المدة 

حضره كل من سفیر بریطانیا في االستانةكاننك  ١٨٤٦شباط  ٥ –كانون الثاني 

وكانت الغایة من . ورشید باشا وزیر خارجیة الدولة العثمانیة  وسفیر روسیا تیتوف

عقد المؤتمر الوصول الى صیغة نھائیة لمعاھدة مقترحة من جانب بریطانیا وروسیا 

)٣٧. (  

ومھما یكن األمر ، فقد رفض السفیران البریطاني والروسي التعدیالت التي طالب 

بھا وزیر خارجیة الدولة العثمانیة ، وقرر السفیران فرض مسودة المعاھدة على 

  .الطرفین التي سمیت معاھدة ارضروم الثانیة 

في وعلى ایة حال اتفق في تلك المعاھدة على ان یكون للدولة القاجاریة قناصل 

) . ٣٨(الدولة العثمانیة لھم الحقوق نفسھا التي حصل علیھا قناصل الدولة األخرى 

على وفق اتفاقیة ارضروم وحددت قیمة الرسوم الكمركیة على التجار القاجاریین

ونصت المادة الثانیة على وجوب تعھد الحكومة القاجاریة باالنسحاب ) . ٣٩(األولى 

ب زھاب ، وتتعھد الحكومة العثمانیة بتبعیة من جمیع األراضي المنخفضة في غر

 ٢٥وبذا تمت تسویة موضوع سنجق زھاب الذي امتد ) . ٤٠(شرق زھابللقاجاریین 

 ً ً ، . عاما االقالیم الجبلیة المكملة للھضبة  فاصبحتویعتقد ان ذلك التقسیم كان عادال

اطھا بداخل رتبال، والسھول ظلت في حوزة العراق ، وذلك .اإلیرانیة للقاجاریین 

  .العراق اكثر من ارتباطھا بداخل إیران 

ونصت مسودة المعاھدة على اعتراف الدولة العثمانیة بالسیادة القاجاریة على مدینة 

المحمرة ومینائھا ، وجزیرة عبادان ، واألراضي الواقعة على الضفة الشرقیة من 

د التقاء كارون عن( شط العرب من مصبھ الى اتصال حدود الدولتین قرب المحمرة 

وفي الوقت نفسھ تنازل الدولة القاجاریة عن ادعاءاتھا في مدینة ) . بشط العرب 

  ) .٤١(السلیمانیة وعدم التدخل في شؤون المنطقة 

واتفق الطرفان على تشكیل لجان مشتركة من الجانبین المتعاقدین لتسویة المشكالت 

، كما نصت )٤٢(ن والفارین التي تنشأ بین البلدین وعلى تبادل تسلیم المجرمی

المعاھدة على ان تلتزم الدولة العثمانیة بحمایة اإلیرانین من أي اعتداء للحفاظ على 

  .) ٤٣(العالقات السلمیة بین البلدین 
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  الخاتمة 

  : تي لقد توصل البحث الى عدد من االستنتاجات التي یمكن اجمالھا باآل

ً في انعقاد مؤتمر ارضروم  مة وكانت المذبحة  المشؤ -١  .سببا

العثمانیة وبدایة صفحة جدیدة من  –ساعدت مذبحة كربالء في انھاء الخالفات القاجاریة -٢

 . العالقات بین الدولتین 

الدولة القاجاریة فوائد كبرى من مذبحة كربالء ، فقد كان احتاللھا للمحمرة  لقد جنت  -٣

ً  غرضلواستنفار الجیوش والھجوم على السلیمانیة  تحقیق غایتھا التوسعیة ولیس دفاعا

بموجب یین بشأن مذبحة كربالء ، فحصلت العثمانموقف عن العتبات المقدسة الشریفة و

،  لھا  على اعتراف عثماني ودولي بتبعیة المحمرة ودلتا الكارونمقررات المؤتمر 

 .ة وامتداد للعراق العثماني وھي اراض كانت تابع، وعلى جزء من سنجق زھاب

ً من المؤتمر الذي عقد بسبب المذبحة التي طالت سكانھا وزوا -٤ رھا ، لم تجن كربالء شیئا

الصیت نجیب باشا من والیة  یىءسال، ولم یتم اعفاء الوالي فلم تدفع تعویضات للمدینة 

 .بغداد ، بل تم التشبث ببقائھ في منصبھ 

حدوده الحالیة كنتیجة اصبح من الواضح ان العراق الحدیث والمعاصر ، إنما رسمت  -٥

 .من نتائج مذبحة كربالء التي عقد على اثرھا مؤتمر كربالء 

كانت مذبحة كربالء نھایة ألستقالل المدینة  وبدایة للحكم العثماني المباشر علیھا ، الذي  -٦

ألھالي كربالء الشیعیة  المذھب ، وخطیب حنفي بدأ بأختیار قاض من المذھب الحنفي 

 .اني في صالة الجمعة یدعو للسلطان العثم

كان من الواضح ان الدول األوربیة  المتمثلة ببریطانیا وروسیا حولت مسألة محلیة ،  -٧

كمذبحة كربالء الى مؤتمر دولي ، إذ عرضت وساطتھا لتتحول الوساطة األوربیة الى 

 .، لغرض فرض المعاھدة على الدولتین اإلسالمیتین ) دبلوماسیة القوة ( 

بر ومن المؤتمر العراق العثماني ، إذ وضعت المصالح العثمانیة فوق كان الخاسر األك -٨

 .مع القاجاریین على حساب العراق تھا مصالح العراق ، وسویت الدولة العثمانیة مشكال

، الدولة العثمانیة ، بریطانیا  الدولة القاجاریة( لم تضع االطراف المتشاركة في المؤتمر  -٩

مصالح العراق في الحسبان ، بل كانت تبحث عن حلول في إطار غایاتھا ) ، روسیا 

 .التوسعیة ، والسیما من الجانب البریطاني 

طرف من العراق في مؤتمر ارضروم ، األمر  أيلم تشرك الدولة العثمانیة  - ١٠

 .اء مریعة ارتكبتھا الدولة العثمانیة الذي جعل العراق یدفع في اوقات الحقھ أثمان اخط
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كان من الواضح ان بریطانیا قد دأبت منذ حركة التوسع المصري في الشام  - ١١

والعثمانیة من الدخول في حرب بینھما ربي على منع الدولتین القاجاریةونجد والخلیج الع

زین واعسكریة شدیدة من شأنھا أن تقلب م المنطقة لھزات سیاسیة او، حتى ال تتعرض 

القوى في الشرق االوسط ، مما یكلف بریطانیا  االحتفاظ بجیش واسطول قویین على 

باستمرار لمواجھة نشاط القاجاریین والروس ، مما یكلف بریطانیا  االستعداداھبة 

لذا  سعت بریطانیا الى تحویل ازمة كربالء الى مجال . االحتفاظ بجیش واسطول قویین 

مة والضغط الدبلوماسي حتى تتالشى نذر الحرب وتحل الدراسة والمفاوضة والمساو

 .األزمة 

على المصالح الخاصة كان یحدد في كثیر من األحیان  االتجاه المحافظإن  - ١٢

ا وتصرفاتھا حیال القضایا والمواضیع التي تبحث على یمواقف كل من بریطانیا وروس

  .طاولة المفاوضات 

  الھوامش 

 .٢٤-٢٣ت ، ص.دم ،.دوادي العطیة ، تاریخ الدیوانیة ،  -١

تاریخ عبد العزیز سلیمان نوار ، :ینظر  ،لمزید من التفاصیل عن موقف داوود باشا من كربالء  -٢

، القاھرة الكاتب العربي ، دار  العراق الحدیث من نھایة حكم داوود باشا الى نھایة حكم مدحت باشا 

 ،١٩٦٨ . 

٣- Aself- governing- Alien Repulic, India Office Records, Political and 

Secret Department ,Letter from political Agentat Baghdad      

,Vol.13,p.147. 

٤- A.H.Layard,Earlyadventures in Persia, London, 1987,P.P.385-386.            

                                                                                     

النجار،معاھدةارضرومالثانیةبینالدولةالعثمانیةوایران -٥ .  جمیلموس

 -١٨٤٣ دراسةلعالقاتالدولتینخاللحقبةتبلورالمعاھدة

 السنةالسادسة،،٢ العدد ،٦ ،مجلةجامعةكركوكللدراساتاألنسانیة،المجلد١٨٤٨

  .٥- ١،صص٢٠١١

٦- A.H.Layard ,Op.cit,p385-386.     
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. الءبمعتمدبأننجیبباشاھومناصدراوامربقتالھالیكرویتھمالمؤرخ -٧

محمدفیریادمعتمد،تاریخروابطسیاسیایرانوعثمانى،جدلددوم،ازانتشاراتكتابخانھابنسینا،جاباتحا

  . ٥٠- ٣٣ت،صص.د،د

النجار،معاھدةارضرومالثانیةبینالدولةالعثمانیةوایران،المصدرالسابق،صص -٨   .٥- ١جمیلموس

  .٥- ١المصدر نفسھ ، ص ص  -٩

  .٥- ١ المصدرنفسھ،صص - ١٠

 ٥- ١ المصدرنفسھ،صص - ١١

 داریوشرحمانیان،ثریاشھسواری، - ١٢

" مسئلھاتباعایرانیدرعتباتعالیاتبعدازمعاھدھارزرومدوموبازتاباندرمناسباتایرانوعثمانی"

 ،مجلھ،مطالعاتتاریخیفرھنگی،پژوھشنامھانجمنایرانیتاریخ،سالسوم،شمارھیازدھم،بھار

  .٤٤،ص ١٣٩١

 .٤٤، بیشین ، ص  ثریاشھسواریداریوشرحمانیان، - ١٣

 .٤٦بیشین، ص ،ھمان منبع  – ١٤

النجار، - ١٥  .٥-١، ص ص معاھدةارضرومالثانیةبینالدولةالعثمانیةوایرانجمیلموس

ً لدى مرزا عیسى القائمقام١٨٠٧ولد محمد تقي خان عام  ١٦ الذي كان یشغل  م وكان والده طباخا

منصب الوزیر االعظم في عھد فتح علي شاه ، وقد تولى امیر كبیر في العدید من دوائر الدولة 

كان احد اعضاء الوفد الذي  زار العاصمة الروسیة   ١٨٢٩والبالط القاجاري ، وفي عام 

ً أبطرسبورغ ، عین   م ١٨٤٨ذربیجان لولي العھد عباس مرزا ، ووصل عام اللنظام في  میرا

 , Binder , Leonard , Iran  الى منصب الصدر  األعظم في عھد ناصر الدین شاه

Berkeley , 1962, P P .103 -104 .، ، فریدون آدمیت ، امیر كبیر وایران ، جاب ششم

 ..١٩٧،ص  ١٣٦١تھران ، 

  .٤٦، صھمان منبع  - ١٧

ونیمھ اول قرن جھاردھم  علي اصغر شمیم ، ایران در دوره سلطنت قاجار ، قرن سیزدھم - ١٨

 .٣١١، ص١٣٨٤، جاب سوم ، انتشارات زریاب ، تھران ، 

 .٣١١، صعلي اصغر شمیم  - ١٩

 .٥-١، ص ص معاھدةارضرومالثانیةبینالدولةالعثمانیةوایرانجمیل موسى النجار ،  - ٢٠

٢١ A.H.Layard ,Op.cit,p385-386                             -     . 

 .١٩٧،ص  بیشینفریدون آدمیت ،  - ٢٢

 .١٥-١ص ص . ، معاھدةارضرومالثانیةبینالدولةالعثمانیةوایرانجمیل موسى النجار ،  ٢٣
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النجار، المصدر السابق ٢٥  .٨، ص  جمیلموس

 .٨المصدر نفسھ ، ص  ٢٦

  .٤٠١ - ٣٩٦ صص، الشعوباالسالمیةعبدالعزیزسلیماننوار، ٢٧

 .٤٠١ -٣٩٦، ص ص المصدر نفسھ  ٢٨

قطر ، مطابع دولة مكتب امیر قسم الترجمة ب،  ٤لوریمر ، دلیل الخلیج العربي ، ج. ج ج  ٢٩

 .٣٠٣٢ -٢٠٣١ت ، ص ص . ، دبن علي ، الدوحة علي 

  .٤٧داریوشرحمانیان،ثریاشھسواری،بیشین،ص ٣٠

 .٣٢٨عبد العزیز سلیمان نوار ، تاریخ العراق الحدیث ، ص  ٣١

 .٤٨داریوشرحمانیان،ثریاشھسواری،بیشین،ص ٣٢

االیرانیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  –، العالقات العراقیة  عبد العزیز سلیمان نوار ٣٣

 .١٢٢ -١٢٠، ص ١٩٧٤

 .١٢٢ -١٢٠ص ، المصدر نفسھ  - ٣٤

فیھا جمیل موسى النجار ، العالقات العثمانیة اإلیرانیة تطوراتھا وتأثیر العراق العثماني - ٣٥

 .١١٩، ص ٢٠١٦، بیروت ، ١٨٧٥-١٨٢٣وانعكاسھا علیھ 

 .٤٨داریوشرحمانیان،ثریاشھسواری،بیشین،ص - ٣٦

  37- Lord Aberdeen to Sir S.Conning, January 

7,1847,Foreign Office,Doc,No.424. 

   38- C.Canning to Aberdeen, April 27, 1844, Foreign            

    Office,Doc,No.424. 

39- Aberdeen to Canning  , January 20, 1845, Foreign, 

Office,Doc,No.424.                                                               .

جابر ابراھیم الراوي ، الحدود الدولیة ومشكلة : ینظرلمزید من التفاصیل - ٤٠

، ص  ١٩٧٥دراسة قانونیة وثائقیة ، بغداد ،  ،یرانیةالحدود العراقیة اال

٢٢٨-٢٢٦. 

احتجت الدولة العثمانیة ان المحمرة تتبع البصرة التي یفصلھا عن االراضي - ٤١

 ً ً طبیعیا االیرانیة نھر الكارون ، وان الحفار الذي تقع علیھ المحمرة لیس منفذا
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عبد العزیز  ،لنھر الكارون وانما ھو قناة اصطناعیة تابعة للدولة العثمانیة 

 .٣٣٤سلیمان نوار ، تاریخ العراق الحدیث ، ص 

 .٣٤٠المصدر نفسھ ، ص- ٤٢

دراسة في . العالقات العراقیة ـ االیرانیة ، عبد العزیز سلیمان نوار - ٤٣

، ١٩٧٤، الكویت،   ١٨٤٤ـ  ١٨٤٣دبلوماسیة المؤتمرات ـ مؤتمر ارضروم 

 .١٢٢ص

 .٢٦٠ - ٢١٧جابر الراوي ، المصدر السابق ، ص- ٤٤

النجار،معاھدةارضرومالثانیةبینالدولةالعثمانیةوایرانجمیل- ٤٥  .١٨، صموس

 .٢٦٠-٢١٧جابر الراوي ، المصدر السابق ، ص - ٤٦

 – ١٠٦ ،ص ١٣٣٨ خانملكساسانى،سیاستكراندورھقاجار،جلددوم،تھران،- ٤٧

 ـ ١٨٣١ ؛سیاسةبالدفارسالخارجیةللفترةمابینأزمتیھیرات ١٠٨

:  ،ترجمة"١٨٥٦

الستار،جامعةالبصرة،مركزالدراساتاالیرانیة،جھادصالحالعمرومحمداحمدعبد

 . ٧٩ – ٧٨ ص،ت.د

48-John A . Boyle , Persia . History  and Heritage , London , 1978 

, p . 44.  

  .٤٨داریوشرحمانیان،ثریاشھسواری،بیشین،ص - ٤٩

 .٤٨ھمان منبع ، ص - ٥٠

 .٢٦٠-٢١٧ جابرالراوي،المصدرالسابق،ص - ٥١

  المصادر 

  OfficeForeignمنشور   الالوثائق البریطانیة غیر اوالً 

  1- Lord Aberdeen to Sir S.Conning, January 7,1847,Foreign  

Office,Doc,No.424.                                                            .

  2- C.Canning to Aberdeen, April 27, 1844, Foreign                

Office,Doc,No.424. 
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  3- Aberdeen to Canning  , January 20, 1845, Foreign,                 

Office,Doc,No.424.                                                                                .

 ً   الفارسیة  الكتب: ثانیا

 ١٣٣٨خان ملك ساسانى ، سیاستكران دوره قاجار ، جلد دوم ، تھران ،  -١

علي اصغر شمیم ، ایران در دوره سلطنت قاجار ، قرن سیزدھم ونیمھ اول قرن  -٢

 .١٣٨٤جھاردھم ، جاب سوم ، انتشارات زریاب ، تھران ،

 . ١٣٦١فریدون آدمیت ، امیر كبیر وایران ، جاب ششم ، تھران ،  -٣

فیریادمعتمد،تاریخروابطسیاسیایرانوعثمانى،جلددوم،ازانتشاراتكتابخانھابنسینا،جابامحمد -٤

  .ت.تحاد،د

 ً   الكتب العربیة : ثالثا

جابرابراھیمالراوي،الحدودالدولیةومشكلةالحدودالعراقیةاالیرانیة،دراسةقانونیةوثائقیة،بغ -١
 .١٩٧٥داد،

، قسم الترجمة  بمكتب امیر دولة قطر ،  ٤، دلیل الخلیج العربي ، ج لوریمر. ج ج  -٢
 . ت. مطابع علي بن علي ، الدوحة ، د

جمیل موسى النجار ، العالقات العثمانیة اإلیرانیة تطوراتھا وتأثیر العراق العثماني فیھا  -٣

 .٢٠١٦، بیروت ، ١٨٧٥-١٨٢٣ھا علیھ وانعكاس

نھایةحكممدحتباشا،دارالكاعبدالعزیزسلیماننوار،تاریخالعراق -٤ الحدیثمننھایةحكمداوودباشاال

  . ١٩٦٨ تبالعربي،القاھرة،

دراسة في دبلوماسیة . العالقات العراقیة ـ االیرانیة عبد العزیز سلیمان نوار ،  -٥

 .١٩٧٤، الكویت،   ١٨٤٤ـ  ١٨٤٣المؤتمرات ـ مؤتمر ارضروم 

االیرانیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  –عبد العزیز سلیمان نوار ، العالقات العراقیة  -٦

١٩٧٤. 

: ،  ترجمة "١٨٥٦ـ  ١٨٣١سیاسة بالد فارس الخارجیة للفترة مابین أزمتي ھیرات  -٧

جھاد صالح العمر ومحمد احمد عبد الستار ، جامعة البصرة، مركز الدراسات االیرانیة 

 .ت.، د

  .ت.وادیالعطیة،تاریخالدیوانیة،د -٨
 

 ً   األجنبیةالكتب : رابعا
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Abstract 
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The research reached a number of conclusions that can be 

summarizedas follows: 

1-  The disastrous massacre was the cause of the 

ErzurumConference. 

2-  The Karbala massacre helped end the Quagmire-Ottomans and 

the beginning of a new era of relations between the two countries. 

3- The Kajari State has benefited greatly from the massacre of 

Karbala. It was the occupation of the province and the army and 

the attack on Sulaymaniyah for the purpose of achieving its 

expansionist goal and not in defense of the honorable holy shrines 

and the position of the Ottomans on the massacre of Karbala. , And 

on part of SinjakZehab, a territory that was a subsidiary and 

extension of Ottoman Iraq. 

4-  Karbala did not enjoy anything of the conference held because 

of the massacre that affected its population and visitors, did not pay 

compensation to the city, was not exempted the bad governor, 

Najib Pasha of Baghdad, but was stuck to stay in office. 

5-t has become clear that modern and contemporary Iraq has drawn 

its present borders as a result of the Karbala massacre, which was 

followed by the Karbala Conference. 

6-The Karbala massacre was the end of the independence of the 

city and the beginning of direct Ottoman rule on it, which began 

with the selection of a judge of the Hanafi school of the Shiites of 

Karbala Shiite sect, and KhatibHanafi calls the Ottoman Sultan in 

Friday prayers. 

7-It was clear that the European countries represented by Britain 

and Russia turned a local issue, such as the Karbala massacre, into 

an international conference, offering mediation to turn European 
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mediation into a "force diplomacy" for the purpose of imposing the 

treaty on the two Islamic states. 

8-  was the biggest loser and the conference of Ottoman Iraq, as the 

Ottoman interests placed above the interests of Iraq, and the 

Ottoman state settled its problems with the Qajaris at the expense 

of Iraq. 

9- The parties participating in the conference (the Kajar state, the 

Ottoman Empire, Britain, Russia) did not take Iraq's interests into 

account, but were seeking solutions within their expansionist aims. 

  

10- The Ottoman Empire did not involve any part of Iraq at the 

Erzurum Conference, which made Iraq pay in later times the price 

of terrible mistakes committed by the Ottoman Empire.  

11- It is clear that since the Egyptian expansion movement in the 

Levant and the Arabian Gulf, Britain has been preventing the 

Kajari and Ottoman states from entering into a war between them, 

so that the region will not be subjected to severe political or 

military shocks that would upset the balance of power in the 

Middle East Britain maintains a strong army and fleet constantly 

on the alert to counter the activity of the Cajars and Russians, 

which costs Britain to maintain a strong army and fleet So Britain 

sought to turn the Karbala crisis into a field of study, negotiation, 

compromise and diplomatic pressure until the vows of war fade 

away and the crisis resolves. 

12- The conservative approach to private interests has often 

determined the positions of both Britain and Russia and their 

actions on the issues and topics being discussed at the negotiating 

table. 
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