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امللخ�س
ا يتعلق بمدينة كربالء املقدسة ما يزال مل  ّم� ا أّن هناك الكثري م� من الثابت معرفًي
يأخذ حقه من الدراسة العلمية الكاديمية املستفيضة، والسيم تلك احلقب التي 
كانت فيها املدينة ختضع للحكم العثمين، لعّل أسباب ذلك يعود لقّلة الوثائق 
الرتكية أو الفارسية املرتمجة وبقاء الكثري منها بلغاتا الم، وحبيسة املكتبات سواء 
ف الرشيف الرتكي أو اإليراين أو الوريب أحياًنا. ولتوافر عدد من الوثائق اجلديدة 
املرتمجة من تلك اللغات حول حادثة كربالء؛ فقد وقع اختيارنا عل موضوع حادثة 
كربالء عام 1843م، واملوقف القاجاري منها، تلك احلادثة التي وقعت إثر محلة وايل 
بغداد نجيب باشا عل مدينة كربالء إلخضاعها، وما رافق تلك احلملة من جمزرة 

راح ضحيتها اآلالف باإلضافة إىل السقة والنهب الذي قام به املهامجون. 

ومل يقترص أثر تلك احلادثة عل أهايل كربالء كوهنم رعايا الدولة العثمنية آنئذ، 
تأثره  كٌل حسب  والفرس  والروس  الربيطانيني  من  كّل  التأثري عل  إىل  تعّداه  بل 
العثمنية فقد وصلت  القاجارية إزاء الدولة  باحلادثة، وفيم يتعلق بموقف الدولة 
احلالة قاب قوسني أو أدنى من احلرب لوال تدخل كّل من روسيا وبريطانيا كوسطاء 

حتسًبا الندالع احلرب التي تؤثر بشكل مبارش عل الطراف املتنافسة.

الكلمات المفتاحية: حادثة كربالء 1843م، تاريخ كربالء، الموقف القاجاري.
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Abstract
Still the history of Karbala needs a lot of study and scrutiny, particularly 

those times under the Ottoman Empire. This scarcity of studies is due to the 

shortage of Turkish and Persian translated references, sources, manuscripts, 

and documents. Most literature related to these times is in the Turkish, Ira-

nian, and European archive in their native languages. Yet, new translated 

documents are now available on that incident in 1843; that is the reason of 

choosing this topic. 

Karbala assumed the self-governance responsibilities, away from the di-

rect Ottoman control, and used to pay taxations to the central government in 

Baghdad. Yet, Karbala was under the control of some rebellion groups on 

the local government of Karbala and even the central one in Baghdad. Such 

groups behaved chaotically in accord with their benefits, leading the public 

to resent and be displeased. The behavior of these groups was at the times 

when the Ottoman Empire underwent some restorations, recalling for more 

central and direct control over all territories, including Karbala. This issue 

was a motive for Mehmed Necib Pasha, also known as Muhammad Najib 

Pasha, an Ottoman statesman and governor, to regain complete control over 

Karbala. Not only Karbala residents who suffered from this incidence; Brit-

ish, Russians, and Persians also were effected. 

As for the Qajar stance against the Ottomans, the state was heated and 

intense; war was about to start between them were it not for the interference 

of United Kingdom and Russia to stop war that affects all opposing parties. 

Key Words: Incidence of Karbala in 1843, History of Karbala, Qajar 

Stance.
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املقّدمة
العوامل  من  ملجموعة  نتيجة  كانت  وإّنم  طارًئا،  حدًثا  كربالء  حادثة  تكن  مل 
شهدتا  التي  الداخلية  التطورات  ظل  ف  طويلة  ملدة  تراكمت  التي  والسباب، 
كربالء طيلة الثلث الول من القرن التاسع عرش، وحتت وطأة احلكم العثمين غري 
املبارش آنذاك، عل أّن إطار تلك السباب جتاوز اإلطار املكاين لكربالء أو العراق 

إىل املحيط اإلقليمي.

اإلطار  جتاوزت  أيًضا  احلادثة  تداعيات  فإّن  املدى  هبذا  السباب  كانت  ومثلم 
اليه  ما ذهبنا  آية  والعاملي ولعل  بل  اإلقليمي  التأثري  إىل  للعراق  املحدود  املكاين 
آثار املشكلة  آنذاك، لتحجيم  الدويل ممّثاًل بروسيا وبريطانيا وفرنسا  التدخل  هو 
القاجارية وحتى ال تكون ذريعة الندالع احلرب بني  العثمنية والدولة  الدولة  بني 

الطرفني، والسيم بعد أن آمن الطرفان باختبار ميزان القوى بينهم.

قسمُت الدراسة عل ثالثة مباحث وّضح الباحث ف أّوهلا السباب التارخيية 
باشا  نجيب  حممد  وصول  الثاين  املبحث  ناقش  حني  ف  باشا،  نجيب  حلادثة 
لوالية بغداد وأسباب اختاذ قرار اجتياح كربالء، وأخريًا وقف املبحث الثالث عل 
املوقف القاجاري من احلادثة، ولمهّية احلادثة وانعكاساتا عل املستويني اإلقليمي 
والدويل، وتعّلقها بتاريخ مدينة طاملا عانت الظلم واجلور واحلرمان؛ آثرنا تسليط 

ضوء البحث عليها أماًل منّا بتقديم ما يسّد فراًغا ف مكتبتنا العربية.
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املبحث االأول: 
حادثة نجيب باشا، قراءة يف املربرات التارخيية: 

خست اإلمرباطورية العثمنية خالل القرن الثامن عرش العديد من مقاطعاتا 
النائية، وقبلت بالتبعية االسمية لواليات أخرى، وبالوالء املشكوك فيه من واليات 
الكبري  النجاح  التي حالفها  الواليات  تلك  مثل  الحيان، وتزّعم  ثالثة ف بعض 
مرص  ف  حدث  كم  واململوكية  العثمنية  العساكر  من  واملغامرون  الفراد  بعض 
اإلمرباطورية  اتسمت  الواليات، وفضاًل عن ذلك  والعراق وفلسطني وغريها من 
بالضعف ف مواجهتها للثورات ف كّل من اجلزيرة العربية وكردستان ومن هم عل 

شاكلتهم ممن يمنّون النفس باالستقالل أو إدارة أنفسهم عل أقل تقدير.)1(

ومنذ الثلث الّول من القرن التاسع عرش، حاولت الدولة العثمنية إعادة سلطتها 
املركزية إىل تلك الصقاع كجزء من اخلطة اإلصالحية التي تبناها السلطان حممود 
الثاين)1808-1839( إلعادة هيبة احلكومة املركزية والقضاء عل أّية حماولة يمكن 

أن حتاكي الروح االنفصالية التي تبنّاها حممد عيل ف مرص.)2(

وفيم يتعّلق بالعراق فإنَّ الروح االنفصالية للممليك)3( ممثلة بجهود داود باشا 
احلكومة  وجهت  بأن  رئيًسا  ا  سبًب كانت  بغداد،  ف  والتم  آخر   )4(1831-1817

املركزية أنظارها نحو العراق مرة أخرى إلهناء حكم داود باشا.)5(

وف اإلطار نفسه، وبقدر تعّلق املوضوع بكربالء فإّن كربالء خالل حكم اململيك 
للعراق حتولت إىل ما يشبه)دولة املدينة( عل حد وصف املسترشق برنارد لويس.)6(

بيد أّن احلكومة املحلية ف كربالء وخالل العقود الخرية من حكم اململيك مل 
التي  بالغارات  املتمّثلة  املدينة سواء من الخطار اخلارجية  تكن قادرة عل حفظ 
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الفوىض واالعتداءات  أم حالة  العربية)7(  الوهابيون عليها من شبه اجلزيرة  شنّها 
القانون  اخلارجني عل  يد جمموعات من  املدينة عل  يشهدها سكان  التي كانت 
باشا)9(برئاسة  داود  الوايل  عهد  ف  بالتجمع  أخذوا  حيث  »الريماز«)8(  ويسمون 
ف  ويعيثون  العباد  بمصائر  يتحكمون  وأخذوا  الزعفراين)10(  إبراهيم  زعيمهم 
راضني  كربالء  ف  الهايل  يكن  ومل  يشاؤون،  كم  سكاهنا  ويستغلون  فساًدا  املدينة 
عن سلوكيات هؤالء لكنهم مغلوبون عل أمرهم.)11( ويذكر املؤرخ عباس العزاوي 
بأهنم »بلغوا ف غيهم أهّنم ف أحد اليام اعتقلوا املجتهد السّيد إبراهيم القزويني 
ومل يطلقوا رساحه حتى أدى هلم أربعة آالف قران من سكة حممد شاه«)12(.ويذكر 
لوريمر بأهّنم قتلوا اثنني أو ثالثة من الوالة الذين أوفدهم وايل بغداد إىل مدينتهم 

ف حمل اقامتهم)13(.

أرسل  بأن  العراق  إىل  املركزية  العثمنية  السيطرة  إلعادة  الوىل  اخلطوة  كانت 
ف  بغداد  إىل  أفندي  صادق  املعروف  السيايس   1830 عام  الثاين  حممود  السلطان 
احلديث،  للجيش  املناطق  من  وغريها  بغداد  من  التربعات  مجع  ظاهرها  مهمة 
طريق  عل  أوىل  كخطوة  احلكم،  عن  التخيل  باشا  داود  من  الطلب  وباطنها 
التخّلص من حكم اململيك)14( فم كان من داود باشا إاّل أن عامل املبعوث بكل 
عوامل  من  آخر  عاماًل  بذلك  فأضاف  بتصفيته)15(  ختمها  ثم  وجتاهل،  جفوة 
غضب وحنق السلطان عليه.)16( ودافًعا آخر للسلطان بأن أرسل محلة عسكرية 
حارصت بغداد بني شهري متوز-أيلول 1831 بقيادة وايل حلب عيل رضا الالظ)17( 
أعاد من خالهلا السيطرة املركزية إىل بغداد بعد استسالم داود باشا لقوات احلملة، 

منهًيا بذلك عهد السيطرة اململوكية ف العراق.)18(

أصبح عيل رضا الالظ والًيا عل بغداد طيلة إحدى عرشة سنة، إذ استمر ف 
الدولة  حلكم  بإرجاعها  قيامه  عن  كمنحة  له  أُعطيت  قد  املدينة  وكأّن  حكمها 
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املبارش، دون أن تأخذ الدولة بعني االعتبار مدى كفاءة هذا الوزير الذي وصف بأّنه 
»كان حاكًم فاشاًل«)19( فلم يستطع الالظ إحكام السيطرة عل املدن التابعة إليالة 
بالتبذير واإلفراط ف رصف الموال احلكومية ف غري أوجهها  بغداد، كم اتصف 
الصحيحة، مما تسبب بخواء خزينة الوالية.)20( ويمكن أن نختزل ما نروم قوله بم 
ورد عن املؤرخ عباس العزاوي قائاًل حول تلك احلقبة»دخل العراق ف عهد جديد 
زالت به إدارة اململيك، وصار يعتقد اخلري كّله ف هذا االنتقال والتحّول، فلم يلبث 
أن تقّطعت آماله بل شعر باخلطر ومن ثم استعىص عل اإلدارة أمره....ارتبك المر 
ف املدن، واضطربت احلالة ف العشائر، ودخلت المة ف جدال عنيف«)21(وقوله ف 
موضع آخر»وعيل رضا الالظ قد سكر بخمرة االنتصار فتحّكم به أتباعه وموظفوه 

جتاوزوا احلّد ف الظلم واالعتداء«)22(

عيل  الوايل  حّل  فعندما  احليثيات،  تلك  خضم  ف  كربالء  مدينة  وبخصوص 
رضا الالظ حمل داود باشا بدأ بإعطاء مدينة كربالء مقداًرا كبريًا من اهتممه ف أثناء 
الذى  أصاهبا  قد  اململيك-  حكم  ظل  ف  -أي  سبق  فيم  كربالء  وكانت  واليته، 
واإلمهال)23( وكان اهتمم عيل رضا الالظ هذا يقف وراءه عدد من السباب، منها أّنه 
 كان بكتاشًيا من أتباع الطريقة البكتاشية)24( فعمد إىل االدعاء بوالئه آلل البيت
لكن الهايل رفضوا استقباله عندما عمد إىل زيارة اإلمام احلسني)25( ربم لهّنم 

أعرف بدوافعه احلقيقية، التي كانت تتعلق باحلصول عل املال والنفوذ)26(.

وإلعطاء تصّور واضح حول الوضع العام ف كربالء آنذاك يمكن االستفادة من 
ما ف  زار كربالء عام 1834)27(، وبقدر  الذي  فريزر  الربيطاين  السائح  مشاهدات 
هذه املشاهدات من مبالغة)28( فإهّنا تؤرش ف اجلانب اآلخر مدى الفوىض وعدم 
واحلكومة  بغداد  ف  املركزية  احلكومة  بني  العالقة  وتذبذب  احلكومية  السيطرة 

املحلية والهايل ف كربالء.
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وف صيف عام 1835م وقعت املواجهة احلاسمة بني الوايل وسكان كربالء إذ 
املدينة وبمعّيته  للهجوم عل  الباشا خيطط  بأّن  الربيطاين  السيايس  الوكيل  كتب 
3000 جندي نظامي)29( وإذا أردنا أن نرسم صورة دقيقة ملا كان عليه الوضع ف 
Col. Tylor تايلور  الكولونيل  وهو  املعارصين  لحد  احلديث  نرتك  آنذاك  كربالء 

دائمة  بصورة  احلكومة  أصبحت  قائاًل»لقد  بغداد  الربيطاين ف  السيايس  املفوض 
الفساد متفننة ف أعمهلا اإلجرامية،  حتت سيطرة عصابة رشيرة تعيث ف الرض 
يغدرون  والتخريب،  التدمري  إاّل  هلم  هّم  ال  القانون  عل  اخلارجني  من  أفرادها 
برضباتم ويوّلون الدبار، متنقلني بني كّل زاوية وقبيلة ف الباشوية، حتى اجلنود 
وحيمون  يرحبون  العقاب،  ة  مغّب من  هاربني  هيرعون  كانوا  واملوظفون  العثمنيون 
املديونني من دائنيهم، واملذنبني املطلوبني للعدالة، ويستخدمون من يشاؤون ف 
محل السالح، ويرفضون كافة مطالب العثمنيني، وقد اضطر علمء الدين الشيعة 
املجتهدون أو معظم أساتذة الرشيعة أن يلعبوا دوًرا ثانوًيا بالنسبة لقضية عصابة 

ياراماز والمور السياسية املحلية)30(.

املدينة  أهايل  بأّن   E.N.Berizn برييزين  نيقوال  أيليا  ال��رويس  الرحالة  ويبنّي 
مقاتل،  آالف  عرشة  من  يقرب  بم  حتشدوا  قد  الزعفراين  إبراهيم  بقيادة  واليارماز 
وأعلنوا استعدادهم ملقاومة الوايل عيل الالظ فيم لو أراد اجتياح املدينة)31( وأظهرت 
تقارير تلك املدة بأّن الوايل وجد نفسه ضعيًفا أمام تلك املقاومة بحيث ال يمكنه 
احتالل املدينة والبقاء فيها مدة طويلة، ففّضل أن يتوصل مع املقاومني إىل تسوية 
تضمن له مصاحله)32(، ولّن هذا الوايل ف احلقيقة ال هيمه عصيان أهايل كربالء أو 
ثورتم ومعاجلة أسباهبا بقدر ما هيمه املال)33(، فقبل باالنسحاب بعد أن حصل 
عل تعهد بزيادة املدفوعات السنوية إىل 70.000 قران أي ضعف الرضيبة السابقة، 
كم قام بإسناد حكم املدينة إىل السّيد عبد الوهاب حممد عيل آل طعمة)34( وهو 
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من إحدى الرس الكبرية ف املدينة التي ظلت مدة حكم عل رضا الالظ ف العراق 
شبه مستقلة.)35(

لنفسه واستخدم جزًءا  البلدية  احلاكم عل ختصيص جزء من عائدات  أقدم 
من املال كمدفوعات للزعفراين ف سبيل محايته من خصمه مريزا صالح، واكتسب 
نفوًذا عل الشخصّيات البارزة عل شاكلة القنصل القاجاري من خالل إقراضه 
السمح  خالل  من  املجاورة  العربية  الزعامات  شجع  كم  املال،  من  كبرية  مبالغ 
الغنائم ف املدينة، فقد كان قطاع الطرق وجمموعات اجتمعية أخرى ف  بتخزين 
حاجة للوسطاء احلرضيني لترصيف بضائعهم وهو الدور الذي أختذه السّيد عبد 
الوهاب وبذلك بدا وكأن حكومة كربالء أصبحت حتت يد تلك العصابات، )36( 
ونتيجة لعدم سيطرة احلكومة املركزية فيها، وصف البعض كربالء آنذاك ب)شبه 
الالظ  باشا  عيل  عزل  حتى  املنوال  هذا  عل  فيها  الوضاع  وظلت  مجهورية(.)37( 

وجميء حممد نجيب باشا لوالية بغداد)38(.
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املبحث الثاين: 
والية حممد نجيب باشا وبداية احلادثة 

تضافرت عوامل عدة وتطورات سياسية عل دفع احلكومة املركزية إلقالة الوايل 
نها العزاوي بقوله»مل نقف عل أسباب عزله، وكل ما علمناه أّنه  عيل رضا الالظ، بّي
سخطت عليه دولته ولعل احلوادث املاضية وأوضاع رجاله وشيوع أعمهلم مما كان 

يكفي لعزله والرضب عل يده...«.)39( 

مل يكن عيل باشا الالظ هيّمه يشء سوى املال والنفوذ، فضاعف الرضيبة عل 
اكتفى منها  أن  بعد  فيها،  تنشغل بمشاكلها وضياع المن  أهايل كربالء، وتركها 
بالرضيبة السنوية، وعل إثر ذلك اإلمهال وتلك السيئات تم نقله من بغداد إىل 
الشام وحّل حمّله وايل الشام حممد نجيب باشا)40( الذي وصل بغداد عام 1842م)41(

وبعد  سلفه،  من  غالظة  وأشّد  وشكيمة  شخصية  أقوى  اجلديد  الباشا  كان 
ميض شهرين عل مترسه احلكم، وفشله ف احلصول عل املؤونة من كربالء لقواته 
ورفضهم السمح له بالدخول إىل املدينة املقدسة بصفة زائر إذ كان بصحبته أكثر 
من أربعة أو مخسة من املرافقني، استفّزه هذا المر وأرّص عل دخول املدينة عنوة 

وإعادة هيبة السلطة املركزية فيها)42(

وضع حممد نجيب باشا نصب عينيه منذ اللحظة الوىل لتوليه شؤون الوالية 
مسألة تقوية السلطة املركزية للدولة ف الوالية، وكانت حادثة كربالء التي حدثت 

عام 1843م نتيجة تلك املساعي التي قام هبا هبذا الشأن)43(

ورائه  ومن  باشا  نجيب  حممد  الوايل  رغبة  عند  احلادثة  تلك  أسباب  تقف  مل 
أسباب  إىل  ذلك  تعّدى  بل  كربالء،  إىل  املركزية  السيطرة  بإعادة  املركزية  احلكومة 
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ذلك  ويتمّثل  باشا  نجيب  حممد  والية  من  أسبق  مدة  إىل  يعود  ما  منها  أخرى 
بالسياسات اخلاطئة التي استخدمت ف عهد عيل رضا الالظ، ومن ذلك السياسة 
الهايل،  من  العشار  مجع  ف  الالظ  عيل  السابق  ال��وايل  طبقها  التي  الرضائبية 
فبجانب الرضائب الباهظة التي كانت جتمع من الهايل كان امللتزمون يتعاملون 
بقسوة أثناء اجلمع إذا مل حيّققوا حّصة زائدة للوايل، وعل هذا كان الهايل دائمي 
من  لكن  نفسها  واملكوس  الرضائب  سياق  وف  اإلدارة.)44(  من  بالتذّمر  الشعور 
جانب آخر، ونقصد بذلك البعد القاجاري ف املوضوع، فإّن تعيني نجيب باشا أّثر 
ف ازدياد حالة اخلالفات والتوتر بني الدولة العثمنية والدولة القاجارية ووصوهلا إىل 
شفري احلرب، فقد تشّددت إدارة والية بغداد ف عهده ف إجراءاتا اإلدارية وجباية 
منهم  واملاّرين  العراق،  ف  املقدسة  للعتبات  اإلرانيني  والزوار  التجار  مع  الرسوم، 
هبا ف طريقهم إىل الديار املقدسة ف احلجاز تشّدًدا بالًغا، وكانت تلك اإلجراءات 
القاسية التي وضعها نجيب باشا ذات طبيعة تسمح بسوء االستعمل من قبل 
املوظفني القائمني عل تطبيقها، مما مل يكن ف حسابات الدولة العثمنية رغبة ف 

ًبا لّية مشاكل جديدة مع الدولة القاجارية)45( حدوثه جتنّ

ويمكن أن يضاف إىل ذلك املنازعات واخلالفات التي كانت جتري بني العشائر 
أن  بغداد دون  مرأى ومسمع حكومة  أمام  املائية  بكربالء عل احلصص  املحيطة 
ا  حتّرك الخرية أي ساكن، المر الذي شّكلت معه تلك التطورات والحداث سبًب
املؤثرات  من  مجلة  نؤرّش  أن  ويمكن  الدولة.)46(  ضد  سلبي  عام  رأي  تكوين  ف 
اخلارجية كسبب ف حادثة نجيب باشا، ومنها خشية حكومة بغداد ومن ورائها 
الدولة  عن  باالستقالل  مرص  ف  عيل  حممد  جتربة  تكرار  من  العثمنية  احلكومة 

العثمنية ف كربالء، والرغبة ف القضاء عل أّية حماولة مشاهبة وهي ف املهد.)47(

كانت التطورات الداخلية ف كربالء آنذاك أيًضا وراء تلك احلادثة أو عل القل 
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الذاتية  اإلدارة  يشبه  ما  كربالء حتت  كانت  فقد  المر،  إشعال  فإهّنا ساعدت عل 
للسيد عبد الوهاب آل طعمة املرتبط بعالقات جيدة مع الوايل حممد نجيب باشا 
من جهة ومن جهة أخرى مع اجلمعات اخلارجة عل القانون ف كربالء، وعندما 
فرض الوايل الرضيبة املضاعفة عل الهايل وافقه السّيد عبد الوهاب بل ووافقه عل 
السمح بدخول 500 جندي للسيطرة عل املدينة، المر الذي استفّز الكربالئيني، 
بقائه ف منصبه رغًم عن  الرغبة ف  الوهاب هو  السّيد عبد  ومن دواعي موافقة 

أهايل املدينة املعارضني لوجوده ف احلكم.)48(

بني  ح��اًدا  عقائدًيا  خالًفا  تشهد  كانت  آن��ذاك  املدينة  فإّن  آخر  جانب  ومن 
والتيار  الرشتي)50(  كاظم  السّيد  بزعامة  كالشيخية)49(  اجلديدة  الدينية  العقائد 
الصويل السائد، وازداد هذا اخلالف حّدة بعد أن امتزجت دوافع اخلالف الدينية 
منها بالسياسية، وانقسم املجتهدون عل ضوء ذلك إىل قسمني: قسم أّيد السّيد 
كاظم الرشتي ف حني وقف اآلخرون ضده)51( وتنامى خطر ذلك اخلالف عندما 
أخذ الوايل يستغل اخلالف العقائدي معًدا تيار السّيد كاظم الرشتي هو الناطق 
عل  معارضة  أّية  لدية  يكن  مل  التيار  ذلك  أّن  والسّيم  كربالء،  أهايل  حال  بلسان 
حماولة الوايل فرض السيطرة املبارشة عل املدينة، المر الذي انعكس عل الساحة 
الداخلية ف كربالء إذ انقسم الهايل أيًضا بني معارض هلذا التوجه كرها ونكاية 

بالسيد كاظم الرشتي وبني مؤّيد له.)52(

كانت أوىل خطوات الوايل جتاه املتمردين ف كربالء بأن أرسل رسالة إىل احلكومة 
النفوذ  لتغلغل  إّياها  عازًيا  كربالء،  حيال  حركته  أسباب  فيها  موضًحا  العثمنية 
إرسال  منها  ا  طالًب الالظ)53(  السابق عيل رضا  الوايل  إمهال  بسبب  فيها  الفاريس 
العمل الذين لدهيم خربة ف عمل البارود واستخدام املدافع إىل بغداد، وأوضح ف 
رسالته أّن اجلنود الستمئة املوجودين ف لواء املدفعية ف بغداد غري مدّربني بشكل 
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د  ُزوِّ جيد، وهبذا فإهّنم ال يتمكنون من استخدام املدافع بمهارة، وبناء عل طلبه 
صنع  ف  وخبري  الربوسية  الصناعة  ذات  املدافع  استخدام  ف  خربة  له  بمدفعّي 
البارود ونّجار متخصص ف صنع قواعد املدافع)54(، وأعقب ذلك بإرسال إنذاٍر إىل 
الهايل ف كربالء ينذرهم فيه بوجوب اخلضوع ونزع السالح خالل شهر واحد)55(، 
كم قام باالتصال بقناصل بريطانيا وفرنسا وروسيا)56( وطلب مساعدتم الصالح 
ذات البني بينه وبني الكربالئيني وإنقاذ املوقف من االنزالق باجتاه احلرب، وكأّنه 
أراد من خالل تلك اإلجراءات أن يظهر نفسه وكأّنه غري مسؤول عم سيحدث 
من أزمة سياسية بني الدولتني العثمنية والقاجارية فيم قّرر امليض بخطته.)57( ثم 
أرسل الوايل رسالة إىل القنصل القاجاري ف بغداد املال عبد العزيز آخوند موضًحا 
املدينة حتى ال يتعرضوا خلسائر برشية أو  الرعايا اإليرانيني من  له رضورة إخراج 
مالية ودرًءا حلدوث مشكلة سياسية بني البلدين، وأخربه بأّن السلطات العثمنية 
ستضمن خروج رعاياهم من كربالء بشكل آمن.)58(، غري أّن القنصل القاجاري 
من  وليس  اله��ايل  إلخ��راج  رضورة  هناك  ليست  أّنه  اجلوابية  رسالته  ف  أوضح 

مصلحتهم ترك املدينة ف ذلك الوقت)59(. 

وعل إثر تلك اخلطوات توّجه نجيب باشا إىل املسّيب وهناك التقى بوفد ضّم 
السّيد كاظم الرشتي والمري عيل القاجاري)ابن الشاه القاجاري فتح عيل شاه()60( 
والسيد عبد الوهاب والقنصل القاجاري وآخرين، الذين كانوا قد بذلوا جهودهم 
لثني الكربالئيني عن املقاومة)61(، وقد طلب الوفد من الوايل أن يرسل موفًدا من 
أحد  الوايل  اختار  ذلك  عل  وبناء  املدينة،  ووجهاء  املتمردين  مع  للتفاوض  قبله 

وجهاء بغداد وهو احلاج عبد الرمحن هاشم البغدادي ليقوم بتلك املهمة.)62(

البداية  ف  خطًيا  االتفاق  تّم  أن  النتيجة  وكانت  كربالء  إىل  الوسيط  وصل 
متزيقها  تّم  االتفاقية  املدينة، ولكن هذه  إىل  بدخول مخسمئة جندي  السمح  عل 
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فتحولوا  الهايل،  والكثري من  الريماز  إذ رفضها زعمء  التوقيع عليها)63(  تّم  حاملا 
إىل جانب املقاومة، وما كان من الوايل إاّل أن يقرر حصار املدينة وقصف أسوارها 
باملدافع لغرض اجتياحها)64( وبني 13-19 كانون الول 1842 استمرت املناوشات 
بني الطرفني، وأثناء ذلك سّلطت القوات العثمنية مدافعها عل سور كربالء من 
ناحية باب النجف ففتحت فيه ثغرة واسعة، )65( وبعيًدا عن تفاصيل العمليات 
العسكرية التي ال تمنا ف هذه الدراسة بقدر ما هيمنا موضوعها الساس، يمكن 
أن نختزل القول بأّنه بعد معركة طاحنة عند الثغرة استطاعت القوات العثمنية 
املؤلفة من كتيبة من الفرسان وعرشين مدفًعا وثالث كتائب من املشاة أن تنجح 
ف التغلغل ف البلدة، وما هي إاّل برهة قصرية حتى تّم هلا النرص عل املدافعني 
ودخلت القوات العثمنية مدينة كربالء ف 13 كانون الثاين 1843)66(، ووقعت أثر 
ذلك جمزرة بشعة راح ضحيتها اآلالف من الهايل، واختلف الرواة ف تقدير عدد 
القتل من الهايل فمنهم من جعل العدد أربعة آالف ومنهم من جعله عرشين بل 
هناك من جعله ثالثني ألًفا)67(، وقد ُألقي القبض عل السّيد إبراهيم الزعفراين 
عبد  السّيد  الكليدار  وطورد  قليل،  بعد  فيها  ومات  بغداد  إىل  مكباًل  به  وجيئ 

الوهاب ثم عفي عنه بشفاعة نقيب بغداد)68(.

التدمري الذي شهدته املدينة املقدسة، نورد ما ذكره عامل  وللوقوف عل حجم 
له  تعرضت  ما  عل  عيان  شاهد  كان  الذي  لوفتس،  كنت  وليم  الربيطاين  اآلثار 
كربالء عندما زار املدينة بعد عرشة أعوام أي عام 1853م، ويعني ذلك بأّن الكثري 
من مالمح التدمري واخلراب قد أُزيلت ومع ذلك فإّنه شهد ما أَفزعه بقوله: »تّدمت 
دور الساي، ومل يعد تشييدها، فبقيت دالئل اخلراب والتدمري، وتعرضت املساجد 
إىل اخلراب والتدمري بصورة خطرية، فّظلت آثار القنابل والشظايا واضحة للعيان 
ف قباهبا، وجدران البلدة التي مل تسد الفجوات والثقوب احلاصلة فيها ومل يسلم 
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حتى النخيل ف البساتني من آثار القصف....«)69(

االسرتابادي  يوسف  املوىل  معارصها  الدموية  الحداث  تلك  طبيعة  إىل  وأشار 
بقوله »أهيا الرّب العظيم، ما هي املصيبة الكربى! فقد شهدنا جتسيًدا ليوم القيامة 

وفيه يفّر املرء من أخيه وصديقه وابنه وفصيلته التي تؤويه«)70(.
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املبحث الثالث:
موقف الدولة القاجارية من احلادثة

القاجاري وكان حينها  البالط  ما إن وصلت أخبار حادثة كربالء إىل مسامع 
العلمء واخلطباء  العام ونادى  الرأي  القاجاري عل العرش، حتى ثار  الشاه حممد 
من عل املنابر بالقتال ثأًرا ملدينة كربالء وما أصاهبا)71(، فقد أصدر السّيد حممد 
باقر الشفتي ف إصفهان فتوى بخصوص احلادثة توجب مواجهة القائمني عليها، 
وأقام الهايل التعازي ف املساجد والتكايا لجل ضحايا املذبحة، عالوة عل ذلك 
ظهرت احتجاجات استنكارية للحادثة ف سائر املدن)72(، وأُشيع أيًضا أّن السّيد 
حممد باقر الشفتي رئيس املجتهدين ف إصفهان يشجع القاجاريني عل اجلهاد، 
الدولة  صدر  آغايس  مريزا  احلاج  بمساعدة  بغداد  إىل  ومعدات  جنوًدا  يرسل  وأّنه 
بشكل  وماكو  خوي  من  العسكرية  واملعدات  اجلنود  جيلب  أّنه  كم  القاجارية 

رسي)73(.

البالط  مع  الزمة  إدارة  ف  مهًم  دوًرا  تربيز  ف  العثمنية  الدولة  قنصلية  أّدت 
القاجاري عن طريق املعلومات التي كانت ترسلها عن حتركات اإليرانيني، إذ كتب 
القنصل العثمين ف تربيز إىل إسطنبول خيربها بم ترّدد خالل السابيع القليلة التي 
أعقبت حادثة كربالء من شائعات ف إيران مفادها أّن قوات نجيب باشا قامت 
بقتل ثمنية آالف شخص إيراين خالل عميلة اقتحام كربالء، فبادرت إسطنبول 
إّياها جمّرد كالم ليس له أساس من  وعل الفور ف تكذيب هذه الشائعات عاّدًة 
أوضح  تربيز  ف  العثمين  القنصل  وكيل  راسم  عيل  هبا  بعث  رسالة  وف  الصحة، 
واإلشاعات  الخبار  تلك  إشاعة  وراء  تقف  التي  هي  القاجارية  السلطات  بأّن 
الكاذبة)74(، كم أرسل رسالة أخرى إىل املجلس العسكري اخلاص)75( خيربه فيها 
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باالستعدادات العسكرية التي كانت تقوم هبا احلكومة القاجارية خالل شهر آذار 
العثمنية  الدولة  قنصل  أفندي  راسم  من  رسية  معلومات  وردت  كم  1843م)76( 
القاجارية أخرجت من طهران أربعة وعرشين مدفًعا لرتسلها  بأّن الدولة  ف تربيز 
إىل تربيز، وقد حصل عل هذه املعلومات من عمالئه الذين أرسلهم إىل طهران.
)77( وأرسل راسم أفندي أيًضا معلومات هامة بواسطة نامق أفندي ورد فيها: أّن 

ألف  عرش  وأحد  مدفًعا  وثالثني  أربعة  السليمنية  نواحي  إىل  أرسلوا  القاجاريني 
واىل حدود  ألف جندي  مدفًعا ومخسني  وأربعني  واحد  بغداد  إىل  وأرسلوا  جندي 

بايزيد سبعة وعرشين مدفًعا ومخسة عرش ألف جندي)78(

وجاء ف تقرير راسم أفندي القنصل العثمين ف تربيز، أن الهايل كانوا يريدون 
االعتداء عل فيض اهلل تتار أحد املسؤولني العثمنيني ف سوق تربيز، لوال تدخل 
املسيو جواين إلنقاذه، وبعد هذه احلادثة كان راسم أفندي خياف اخلروج من مبنى 
القنصلية.)79( كم أرسلت وزارة خارجية الدولة القاجارية رسائل تعزية إىل العلمء 
واملجتهدين ف العتبات املقدسة يواسيهم حول ما أصاب كربالء، ومؤّكدين هلم 
العثمنية  للدولة  العظم  الصدر  فيه  فاتح  الذي  امللك  باهتمم  حيظى  المر  بأّن 
ملتابعة  العثمنية  القاجارية أرسلت مبعوًثا إىل احلكومة  باشا، وأّن احلكومة  رؤوف 

املوضوع.)80( 

ومن خالل رسالة حممد هبلول باشا قائد املعسكر العثمين ف بايزيد إىل الصدارة 
لدى  تولّد  الذي  التصّور  مدى  نستشّف  أن  يمكن  العثمنية،  للدولة  العظمى 
اإليرانيني حول الوحشية التي ارتكبها اجليش العثمين ف كربالء، ومن هنا وجب 

عليه حتذير حكومته من رّد فعل الدولة القاجارية جتاه تلك املذابح.)81( 

بالغت التقارير ف نرش النباء عن الوضع ف كربالء حتى إهنا ذكرت أن عدد 
املدينة  وأن  اإليرانيني،  من  معظمهم  شخص   30.000 بلغ  حتفهم  القوا  الذين 
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املدن  سكان  والشائعات  النباء  هذه  أثارت  وقد  بالكامل  وتدمريها  هنبها  تم  قد 
أررضوم  ف  الدولتني  بني  اجلارية  املفاوضات  قطع  أّن  وبدا  كبرية،  بدرجة  اإليرانية 

وإعالن احلرب بينهم ليس بعيد االحتمل.)82( 

وقد كان الشاه وقت احلادثة مريًضا فكتموا المر عنه، لكن بعد شفائه وعلمه 
باحلادثة غضب غضًبا شديًدا، وأقسم أن ينتقم من احلكومة العثمنية وقد أصدر 
أوامره للجيش بالتهّيؤ)83(، ومن املعلوم أّن أجواء العالقات العثمنية - القاجارية 
بني  وديمومتها  املشاكل  لكثرة  ال��دوام  عل  بالشكوك  مثقلة  كانت  حينذاك 
الطرفني)84(، ففي إسطنبول طالب ممثل الدولة القاجارية لدى احلكومة العثمنية 
بعزل حممد نجيب باشا من منصبه)85(، وكادت أن تكون حادثة كربالء سبًبا ف 
اندالع احلرب بني الطرفني، لوال تدخل احلكومتني الربيطانية والروسية إذ عملتا 

عل تدئة الوضع وإبعاد شبح احلرب واالجتاه للحّل الدبلومايس.)86(

ومن اجلدير ذكره أّن بعض الشائعات حول موقف البالط القاجاري تّم إطالقها 
من اجلانب العثمين لغراض ختدم حالة الرصاع القائمة بني الطرفني، ومن ذلك 
القاجارية قامت  الدولة  أّن  أثناء حمارصة مدينة كربالء  املثال فقد شاع  عل سبيل 
بإعداد جيش قوامه 20.000 مقاتل إلنقاذ كربالء وحماربة جيش وايل بغداد، وأهّنا 
الشائعة كان مصدرها  فإّن هذه  أقرب وقت ممكن، وف احلقيقة  سوف ترسله ف 
التي  القوى  نجاح  دون  حيول  أن  ذلك  وراء  من  ويروم  باشا  نجيب  حممد  الوايل 

تبحث عن املصاحلة ف إمخاد الفتنة)87(.

وتشري ترّصفات الوايل إىل أّنه أدرك أنَّ تأثري اهلجوم عل كربالء ف تعزيز موقفه 
الشخص وحتقيق املصالح التي يسعى اليها أكرب بكثري من تأثري املصاحلة، فلو 
أّنه نجح ف العمليات، كم حدث، كان يستطيع من خالل ما تّم من متهيدات أن 
يكسب النظام اإلداري والسيايس للدولة العثمنية إىل صفه، وأن يطّور بشكل عميل 



ّكمة
حمـ

ّية 
�صل

ة ف
جمّل

  -
الء 

كرب
ث 

ترا

146

مسحأاااهفف ارسياثداايا  رل ما مفس سرحا قيسا

عوامل تعزيز أركان والية بغداد ف البناء الديواين للدولة العثمنية، وحتى اهلزيمة 
إّما أهّنا كانت ستحدث  أيًضا مل تكن ختلو من النتائج بالنسبة له، فهذه اهلزيمة 
سيستطيع  كان  احلالة  هذه  وف  القاجارية،  الدولة  من  عسكري  تدخل  دون 
االنسحاب إىل بغداد وباالستناد إىل جمموعة االستدالالت حول خماطر املد القاجاري 
ف الماكن املقدسة، سيتم احلصول عل مساعدات عسكرية ومالية ضخمة من 
الباب العايل، وتسيري جيش مّرة أخرى إىل كربالء بقوات أكرب ودعم أكثر، أو أن 
حيدث احتمل آخر بحيث يواجه الوايل عماًل عسكرًيا من جانب الدولة القاجارية 
عن  ومسؤواًل  أعل  قائًدا  – بوصفه  يستطيع  نجيب  حممد  كان  احلالة  تلك  وف 
القتال مع القاجاريني -أن يتمتع بموقع أفضل بالنسبة  اخلطوط المامّية جلبهة 
لوالية بغداد؛ إذ سيصبح قائًدا عاًما للمناطق املجاورة للدولة القاجارّية، إذ سيتم 
تعيينه بشكل تلقائي قائًدا ملعسكرات أررضوم وبايزيد وقارص وبغداد، وعل هذا 
النحو سيجتمع حتت سيطرته رُكنا اجليش والدولة ملنطقة مهمة ف رشق احلدود 

العثمنية.)88(.

نجيب  حممد  تثني  أن  الدبلوماسية  بالطرق  القاجارية  احلكومة  حاولت  لقد 
باشا عن مقاصده ف مهامجة كربالء وحل قضية الريماز بإسلوب سلمي، وتؤكد 
ا  ذلك خماطبة رئيس الوزراء القاجاري مريزا آغايس للسفري الربيطاين ف طهران طالًب
إّياه أن يتدخل لدى وايل بغداد وأن يقنعه بالعدول عن فكرته، والسيم أّن الوايل إذا 
بقي مرًصا عليها وقام بتنفيذها فإّن ذلك سوف ييسء للعالقات بني البلدين ف 
واستمرارية  دوام  عل  احلرص  أشد  حريصة  القاجارية  احلكومة  فيه  الذي  الوقت 

تلك العالقات.)89(

أّي  لصّد  الالزمة  اإلج��راءات  بعض  باختاذ  رشع  قد  نجيب  حممد  الوايل  لكن 
قبل  من  الشديدة  االحتجاجات  توايل  بعد  القاجاريني،  قبل  من  حمتمل  هجوم 
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احلكومة القاجارية والرأي العام هناك، فطلب من احلكومة العثمنية بعد مرور أقل 
املالية  بقوات عسكرية إضافية وزيادة املخصصات  من شهر عل احلادثة تزويده 
العسكرية لوالية بغداد، كم طلب أوائل آذار 1843 من وايل أررضوم أن يرسل له 

عدًدا من اجلنود واملعدات احلربية واملدافع)90(

ومل يقترص نجيب باشا ف اختاذ التدابري الالزمة بعدما أتم حركته العسكرية ف 
كربالء، إذ عمل عل استمرار تقوية املنطقة من الناحية العسكرية، ولعل السبب 
ف ذلك هو رد الفعل القاجاري املحتمل بعنف عل تلك احلركة، لذا سعى نجيب 
باشا جللب قوات الرناؤوط املوجودة ف حلب وطلب من احلكومة إرسال 1200 

جندي إىل بغداد ونفقات تقدر ب�3200 قرش)91(.

إىل  هبا  بعث  التي  بغداد  ف  الرويس  القنصل  رسالة  تأيت  نفسه  السياق  وف 
سفارة بالده ف إسطنبول موضًحا بأّن املبعوث القاجاري ف بغداد قد أبلغه وأبلغ 
القنصل الربيطاين ُبعيد احلادثة بأرس القوات العثمنية لعدد من النساء والطفال 
إطالق  سبل  بتوفري  احلادثة،  حدوث  ف  التحقيق  مع  تزامنًا  وطالب  اإليرانيني، 
وثالثني  واحد  إعدام  الفور  عل  تّم  لقد  بغداد،  إىل  إحضارهم  حالة  ف  رساحهم، 
شخًصا مسكينًا، كانوا قد أحرضوا إىل بغداد، وتركت أجسادهم ف السواق، كم 
احلادثة صباح  لقد وقعت هذه  احللة،  إىل  إرسال مخسة عرش شخًصا  تّم كذلك 
وطلب  الربيطاين،  والقنصل  أنا  للقائي  الفور  عل  اإليراين  املبعوث  فجاء  اليوم، 
ا: وقف بيع ورشاء ما  ا أّواًل: وقف القتل وسفك الدماء الذي كان جارًيا وثانًي مرتجًي
تم هنبه من ممتلكات اإليرانيني الذين كانوا ف كربالء أو سائر املدن الخرى وثالًثا: 
ة التي استمرت ملدة أسبوع ف املساجد اجلامعة  وقف اخلطب الطائفية التحريضّي
ف بغداد، وكذلك إهناء توقيف الكثري من النساء والطفال الذين بقوا ف كربالء، 
بأّن املبعوث  إّن أكثرهم جرحى وال حيلة هلم، وأضاف القنصل موضًحا  حيث 
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القاجاري التمس من وايل بغداد حممد نجيب باشا تنفيذها.)92(

ويستطرد القنصل ف حديثه مؤّكًدا بأّنه مع زميله الربيطاين الّلذين أوضحا إىل 
الوايل بأّن اإلجراءات جيب أن تكون موافقة لإلنسانية، والسيم أّن قايض بغداد قد 
عاد من كربالء منذ ساعات عّدة وتم إعدامه)93( وقد أحرض معه ستني شخًصا، 
لذلك تم إرسال مرتمجي قنصلّيتي فرنسا وبريطانيا أثناء غياب الوايل نجيب باشا، 
إىل الكتخذا الذي توىل مهمة إدارة الوالية، وقاموا بتقديم إفادة بم حدث، وقد وعد 
الكتخذا بعدم إعدام االشخاص املذكورين، ومنع اخلطب التحريضّية ف املساجد، 
وتوفري أسباب إطالق رساح النساء والطفال... خاصة وأّن فريًقا للتحقيق وصل 
اليوم من طهران للتحقيق ف أسباب وقوع حادثة كربالء وإبالغ الشاه بالنتيجة)94(. 

تعّدى  بل  فقط  القاجارية  والدولة  العثمنية  الدولة  تعني  كربالء  أزمة  تكن  مل 
بريطانيا وروسيا، ومن دواعي ذلك عل القل وجود  تأثريها إىل دول أخرى مثل 
بأّن عدد ضحاياها كان كبريًا)95(، ومن  البعض  يذكر  التي  الدول  لتلك  ضحايا 
البدء  العثمنية  الدولة  من  وبريطانيا وروسيا  القاجارية  الثالثة  الدول  هنا طلبت 
وكانت  ونتائجها،  احلادثة  وراء  الدقيقة  السباب  عل  للوقوف  مباحثات  بإجراء 
العثمنية ف آذار 1843 سبًبا ف  الدولة  القاجاري لدى  وفاة نوري أفندي املفوض 
تأجيل املباحثات املخطط عقدها ملناقشة المر ف أررضوم، فتّم تعيني مريزا جعفر 
تأخرت  أيًضا  املباحثات  لكن  أفندي  لنوري  خلًفا  مؤقت  بشكل  مفّوًضا  خان 
بسبب مرض مريزا جعفر خان أثناء قدومه من تربيز إىل أررضوم)96(، لكن احلكومة 
ها مل تكن  القاجارية مل تكن راغبة ف واقع المر باحلضور إىل اجتمعات أررضوم لن�ّ
املقرر  العثمنية  الدولة  راغبة ف بحث مسألة كربالء ضمن جدول مشاكلها مع 
مناقشتها ف أررضوم، خلصوصية تأثري مشكلة كربالء ف نفوسهم، والسيم أّن هذه 

احلادثة مل يمِض عليها سوى عدة أسابيع)97(.
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وفضاًل عن التخطيط الجتمع أررضوم املزمع عقده، فقد قام السفري الربيطاين 
فارانت  فرانسيس.  الكولونيل  باختيار   S.Kaning كاننج  إسطنبول سرتاتفورد  ف 
F.Varantاملوظف ف السفارة الربيطانية ف طهران للتوجه إىل بغداد وتقّص احلقائق 

بمنحه  إسطنبول  ف  بوتينو  الرويس  املمثل  فعل  وكذلك  كربالء،  حادثة  حول 
ضغط  وحتت  احلادثة،  بتلك  التحقيق  ف  البلدين  ليمّثل  نفسه  للشخص  الثقة 
كلتا احلكومتني أيًضا فقد قبل الباب العايل إرسال حممد نامق أفندي الستقصاء 
أعطى  من  أول  هو  باشا  نجيب  أّن  ذكره  اجلدير  ومن  ك��رب��الء)98(،  ف  احلقائق 
معلومات لروسيا وبريطانيا تتعلق بحادثة كربالء، ثم أوضحت بريطانيا وروسيا 
املعلومات  بناء عل  باشا  أّن احلادثة ليست كم رشح نجيب  تأّكدتا من  بأهّنم قد 
التي وصلتهم، وأّنه قد حدثت انحرافات وأعمل غري الئقة، وبناء عليه جيب عل 

الدولة العثمنية عزل نجيب باشا من منصبه أيًضا)99(. 

مل تقف طروحات املمثلني الربيطاين والرويس لتسوية النزاع عند هذا احلد بل 
العايل وتضمنت جمموعة من المور ويأمالن  الباب  إىل  للتسوية  قّدما مقرتحات 

املوافقة عليها وهي: 

1: أن يمنح سمو السلطان مبلًغا مالئًم من املال إلغاثة املصابني ف كربالء.
وأسفه  كربالء،  العسكرية ضد  احلملة  موافقته عل  العايل عدم  الباب  يعلن  أن   :2
للحوادث التي جرت وغري املرخص هبا، واملخالفة للعقل، وبالخص الدم الذي 

ُأريق بسببها.
ر من أرضحة كربالء، وإدارة  3: أن يأمر نجيب باشا بالعمل عل إصالح ما ُخرِّب وُدمِّ
شؤون منطقته بعدل وإنصاف الرعايا القاجاريني هناك خصوًصا الزوار القادمني 
من إيران، وأن ال يقوم نجيب باشا بأّي عمل من شأنه أن يثري غضب السلطان.

د نجيب باشا بالطرد ف حالة إساءة الترصف ف املستقبل. 4: أن هُيدَّ
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ا إىل السفريين بتعليمت توّجه من قبل رفعت  النقاط خطًي ُتعَلن مجيع هذه  5: أن 
باشا إىل ترمجان الباب العايل، وتودع نسخه منها بحوزة السفريين.

6: أن يقوم الباب العايل بتوجيه كتاب إىل رئيس احلكومة القاجارية وإرسال نسخة 
منه إىل ممثيل الدول الوسيطة.)100(

وقبل أن نعود إىل مفاوضات أررضوم البد من اإلشارة إىل جهود املندوبني الذين 
نامق  بمحمد  يتعلق  وفيم  كربالء،  أحداث  ف  للتحقيق  حكوماتم  انتدبتهم 
أفندي فقد توّجه إىل بغداد ف 1 نيسان 1843، وف الطريق التقى بسعد اهلل باشا 
إسطنبول  ف  املركزية  احلكومة  استدعته  والذي  بغداد  ف  العسكرية  القوات  قائد 
لخذ إفادته عن حادثة كربالء كونه املسؤول الثاين عنها بعد نجيب باشا فالتقى 
الرجالن ف الطريق، وبعد أن استمع نامق باشا إىل أقوال سعد اهلل استكتبه تقريًرا 
التقى  بغداد  إىل  أفندي  نامق  حممد  وصول  وبعد  إسطنبول،  إىل  بإرساله  وقام 
الوايل واستنطقه حول ما جرى ف كربالء كم اجتمع بالوكيل السيايس الربيطاين 
والكولونيل فارانت ثم توّجه بنفسه إىل كربالء، وأعّد تقريًرا بالتفاصيل التي جاء 

من أجلها إىل بغداد وأرسله ف 19نيسان 1843)101(

حقائق  العثمين  السلطان  إىل  أرسله  الذي  أفندي  نامق  حممد  تقرير  ف  جاء 
تفصيلية عن احلادثة وبنّي فيه تفصيالت جديدة عن سكان كربالء وإحصائهم 
تكون  وكيفية  الريماز،  فئة  نشأة  وكيفّية  املشكلة  بدايات  عن  فضاًل  وجنسياتم 
الروح اإلستقاللية ف كربالء التي يسّميها هو التمرد، ثم يتحّدث عن احلادثة وما 
جرى خالهلا مشخًصا قّوة كّل من الطرفني، ويستطرد موضًحا بأّن القائد سعد اهلل 
باشا أمر اجلنود بعدم التعرض للممتلكات، وعندما تناسى أولئك تلك الوامر 
وحصل التجاوز فقد أعيدت كّل املسوقات إىل أماكنها وأصحاهبا، وقد قّلل نامق 
اجليش  عن  دافع  كم  وأعدادها،  كمياتا  عن  وحتّدث  املنهوبات  قيمة  من  باشا 
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العثمين وسلوكياته، وأشار أيًضا إىل عدد القتل ف احلادثة، وأخريًا فإّنه مل حيّمل ف 
تقريره اجلانب العثمين أية مسؤولية)102( 

أّما الكولونيل فرانسيس فرانت فقد كتب تقريره هو اآلخر وأرسله إىل حكومته 
الدولة،  طاعة  عل  اله��ايل  متّرد  أسمه  عّم  فيه  حتّدث  وأيًضا   1843 أيار   15 ف 
العثمين  التحرك  بدايات  وعن  املشينة،  وسلوكياتا  الريماز  فئة  عن  أيًضا  وحتدث 
القوات وذريعة حكومة بغداد ف ذلك واستطرد موضًحا  جتاه كربالء وآلية حترك 
احلادثة نفسها وخسائر الطراف فيها، وال نجد ف التقرير أيًضا أّية مسؤولية عل 
اجلانب العثمين بل العكس من ذلك متاًما فقد تغريت نظرة السفري الربيطاين ف 
هبذا  السفري  لسان  عل  ورد  ومما  للتقرير.)103(  قراءته  بعد  احلادثة  حول  إسطنبول 
اخلصوص »مع كون أنَّ االعتداءات غري اإلنسانية التي ارتكبها اجلنود العثمنيون 
أثناء احلملة مؤكدة وثابتة خصوًصا فيم يتعلق بأرواح وممتلكات مواطني الدولة 
القاجارّية، وترصفات نجيب باشا، ودرجة االغاظة واالستفزاز، املتمثلة أمامنا كلها 
للوهلة  أذهاننا  بعيد عم طبع ف  إىل حّد  فإهّنا ختتلف  عل ضوء االستقصاءات، 
الّوىل، وأّن االجراءات التي اختذها الباشا ف هذا الصدد، هي بحّد ذاتا ليست عل 
درجة كبرية من اإلدانة واللوم، بل إهّنا أقل بكثري مما حوته تقارير الوكيل القاجاري 

والقنصل الفرنيس اللذين حاوال استملتنا إليها لالعتقاد هبا«)104(.

الثالثة  للدول  الوىل  اجللسة  عقدت  فقد  أررضوم  مفاوضات  إىل  وبالعودة 
تلك  وخالل  القاجاري،  املمثل  حضور  دون  العثمنية  والدولة  وروسيا  بريطانيا 
القاجارية  الدولة  بأّن  العثمنية  الدولة  ممثل  وروسيا  بريطانيا  ممثال  طمأن  اجللسة 

ليس هلا أية نوايا بمهامجة الرايض العثمنية رًدا عل ما حصل ف كربالء)105(.
وخالل اجتمعات أررضوم التي حرضتا الدولة القاجارية منذ 15 ايار 1843)106(

التوتر  أّن روسيا وبريطانيا معنّيتني بموضوع  Titov املمثل الرويس  أوضح املسيو 
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القائم بني الدولة العثمنية والقاجارية وأهّنم لن تقفا متفرجتني عليه، وأهّنم اتفقتا 
عل إيقاع املسؤولية عل الدولة التي تبدأ باهلجوم عل الخرى، ويدعومها إىل عدم 
الرويس  املمثل  وقدم  اجلارية)107(  املفاوضات  تنسف  أن  يمكن  إجراءات  أية  اختاذ 
ذلك  ومن  للحل،  مفتاًحا  تكون  أن  يمكن  وجدها  التي  املقرتحات  من  جمموعة 
عدم اإلرصار عل عزل حممد نجيب باشا وهو المر الذي كانت ترفضه احلكومة 
اعرتفت  وإن  حّتى  الداخلية  شؤوهنا  ف  تدّخاًل  ذلك  تعّد  لهنا  سابًقا  العثمنية 
تعرضوا  الذين  كّل  تعويض  العثمنية  الدولة  بخطئه ومسؤوليته)108(، وجيب عل 
أن خترب كالًّ من روسيا  العثمنية  الدولة  أحداث كربالء، وجيب عل  للرضر جراء 
وبريطانيا والدولة القاجارية هبذه التعويضات التي جيب أن توزع ف الساس حتت 
التعويضات،  يتم تعيينه ملراقبة دفع  القاجارية  الدولة  إرشاف موظف من جانب 
والكاظمية  النجف وكربالء  من  كّل  قاجاري ف  قنصل  أو  تعيني وكيل  يتّم  وأن 
وسامراء)109( وكانت مطالب ممثل الدولة القاجارية ف املباحثات ال تبتعد كثريًا عم 
اقرتحته الدولتان الوسيطتان، إذ طالب بأن تعتذر احلكومة العثمنية عم جرى ف 
كربالء وتبدي أسفها، حمذرة وايل بغداد نجيب باشا من تكرار احلادثة ومؤكدة عدم 
علمها ورضاها عم وقع، وأن تقوم بتعويض من ترضر من احلادثة، فضاًل عن إعمر 

ما خترب ف العتبات املقدسة)110(

القاجارية  الدولة  بلسان  روسيا  تتحدث  أن  ساءها  العثمنية  احلكومة  أّن  غري 
بقدر ما أزعجتها بعض املقرتحات، فقررت أن ترسل مبارشًة للحكومة القاجارية، 
الدولة  »أّن  موضحة  بموقفها  القاجاري  املفوض  العثمنية  احلكومة  أخطرت  وقد 
التي وقعت ف كربالء، وعل عكس  تلك الحداث  مل تكن راضية عن  العثمنية 
املبذولة  اجلهود  بسبب  بالسف  بشعورها  خاصة  رسالة  سرتسل  روسيا،  مطلب 
للحصول عل بعض املكاسب من تلك احلادثة، أّما بخصوص املساعدات التي 
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حتت  ستتم  بأهّنا  العثمنية  الدولة  أوضحت  فقد  احلادثة،  ف  ترضر  ملن  ستقدمها 
مراقبة وإرشاف الشخاص الذين يعرفون من تعرض للرضر من الهايل«)111(

املباحثات  أخذت  أن  بعد  كربالء  قضية  عل  الستار  أُسدل  فقد  احلد  هذا  اىل 
عليها  املتنازع  واملناطق  احلدود  مشاكل  ذلك  ومن  الطراف  بني  أخرى  اجتاهات 
بني الطرفني فضاًل عن شؤون الزيارة واستقبال الزائرين وغري ذلك من املواضيع 
العالقة التي قد تعطي بعض االنطباع بأّن قضية كربالء مل تكن السبب الرئيس 

ف توتر العالقات بقدر ما كانت حجة إلظهار هذا التوتر.)112(
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اخلامتة
حتت  الواقعة  الواليات  ملختلف  االنفصالية  السياسة  العثمنية  الدولة  عانت   -1

أمام  املتكررة  خسارتا  عل  عالوة  والعراق،  وفلسطني  ومرص  كاحلجاز  إمرتا، 

حمسوب  غري  الفعل  رّد  من  حالة  تعيش  جعلها  الذي  المر  الغربية،  ال��دول 

العواقب جتاه املدن اخلارجة عن سيطرتا مثل كربالء، فكانت حادثة نجيب باشا 

نته الدولة العثمنية لبسط المن والسالم ف العراق، واحدة من مصاديق  الذي عّي

رّدة الفعل العثمنية.

التابعة للدولة  2- شكل سوء وتردِّي اخلدمات الذي كانت تعانيه أغلب الواليات 

اجلمعات  بعض  سيطرة  هلا  يضاف  الواليات،  تلك  النتفاضات  دافًعا  العثمنية 

اخلارجة عن القانون)يارماز( لتزيد الوضاع سوًءا، إذ سامهوا بشكل كبري ف دفع 

احلكومة املركزية للعمل عل إعادة تلك الواليات إىل سيطرتا، غري متناسني ف 

الوقت نفسه ما ستجنيه من عوائد مالية كانت غائبة عنها بسبب تلك اجلمعات 

وتأسيًسا عل ذلك جّرد حممد نجيب باشا محلته عل كربالء بحجة املحافظة عل 

المن والقضاء عل اخلارجني عل القانون، بعد أن أجرى مع بعض وجهاء املدينة 

للقوات احلكومية،  املدينة  أبواب  فتح  ا منهم  املباحثات واملراسالت طالًب بعض 

وعل أساس هذه الدعوة انقسم الهايل إىل قسمني منهم من جتاوب مع الدعوة 

احلكومية ويؤيدهم ف ذلك بعض رجال الدين، ومنهم من فّضل املقاومة، وكانت 

الذي أسفر عن  املتكافئ  الصدام غري  للفئة الخرية فكان ذلك سبًبا ف  الغلبة 

دخول القوات العثمنية إىل كربالء واستباحة املدينة.
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3- أسفر عن تلك احلملة ردود فعل إقليمّية ودولية متثلت باملوقف القاجاري من 

بعض  تدّخل  لوال  الطرفني  بني  العالقات  توتر  ف  سبًبا  كانت  إذ  احلادثة،  تلك 

الدول الوربية والسيم بريطانيا وروسيا مما دفع الطرفني إىل اجلنوح للسالم بعد أن 

تعّهدت احلكومة العثمنية بمعاجلة اآلثار التي ترتبت عن احلادثة.
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ج.ج لوريمر، دليل الخليج القســم التاريخــي ج3، ترجمة مكتب الترجمة في ديوان 
حاكــم قطــر، د.ت، ص1609-1612مقــدام عبد الحســن باقر الفيــاض، غارات 
القبائل النجدية على كربالء في مطلع القرن التاســع عشــر، مجلة دراســات الكوفة، 
العدد التاســع، مركز دراســات الكوفة، جامعة الكوفة، 2008؛ لوتســكي، المصدر 

السابق، ص102-100.
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كلمة)اليرمــاز( و)يــره ماز( تعنــي بالتركية الســفهاء الذين ال ينفعون لشــيء، وكان . 8
هــؤالء من الهاربين والمجرمين والعصــاة الذين وجدوا في كربالء آنذاك ملجأ لهم، 
وكان عددهــم بيــن ألفين إلــى ثالثة آالف يقودهــم زعماء بارعون، ويخضع لســوء 
تصرفهــم العالــم المجتهــد والحاكم علــى حد سواء.ســتيفن هيمســلي لونكريك، 
أربعــة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، ط4، بغداد، 1968، 
ص346؛ج.ج.لوريمر، دليل الخليج القسم التاريخي، ج4، ترجمة مكتب الترجمة 

في ديوان حاكم قطر، د.ت، ص1993.
جــواد الظاهر، الوجيــز في تاريخ العراق السياســي الحديــث، ج1، بغداد، 2008، . 9

ص60.
من أصول إيرانية وينتســب إلى عائلة فقيرة ووالده كان يبيع الزعفران، ترأس اليرماز . 10

فــي كربالء وأطاعــه الســفهاء واالراذل هناك فشــكل تلك المجاميــع منهم.عباس 
العزاوي، تاريخ العراق بين احتاللين، المجلد الســابع، مكتبة الحضارات، بيروت، 

ص78.
علــي الــوردي، لمحات اجتماعية مــن تاريخ العــراق الحديث، ج2، دار الراشــد، . 11

بيروت، 2005، ص125؛
عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص78.. 12
ج.ج.لوريمــر، دليل الخليج، القســم التاريخــي، ج4، ترجمة مكتــب الترجمه في . 13

ديوان حاكم قطر، د.ت، ص1993؛ 
ســتيفن هيمسلي لونكريك، المصدر الســابق، ص315؛عالء موسى كاظم نورس، . 14

المصدر السابق، ص250؛ لوتسكي، المصدر السابق، ص91.
للتفاصيل حول ما دار بين داود باشــا وصادق أفندي ينظر: سليمان فائق بك، تاريخ . 15

المماليــك »الكوله مند« في بغداد، ترجمة محمد نجيب ارمنازي، مطبعة المعارف، 
بغداد، 1921، ص 61-56.

للتفاصيل حول األسباب المفصلة لغضب السلطان ينظر: عالء موسى كاظم نورس، . 16
المصدر السابق، ص 249-250؛ سليمان فائق بك، المصدر السابق، 55-54.

ولد في طرابزون وفي بدايته ولي مناصب عديدة منها متســلم في مغنيســيا وموظف . 17
في كمرك ازمير وامير لمنمن وفي ســنة 1828 صار كتخذا والي حلب رؤوف باشا 
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فــي ســنة 1829 ثم صار والًيا لحلب برتبة وزير وفي ســنة 1830 صــار والًيا لديار 
بكر.عباس العزاوي، المصدر السابق، ص72.

عن تفاصيل تلك الحملة ينظر: رنا عبد الجبار حسين الزهيري، إيالة بغداد في عهد . 18
الوالي علي رضا الالظ 1831-1842، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، 

جامعة بغداد، 2005، ص37-22.
ايناس ســعدي عبد اللّٰه، تاريخ العراق الحديث 1258-1918، دار عدنان، بغداد، . 19

2014، ص418.
المصدر نفسه، ص 418.. 20
عباس العزاوي، المصدر السابق، ص 10-9.. 21
المصدر نفسه، ص 12، 17، 20.. 22
عبد العزيز ســليمان نوار، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية . 23

حكم مدحت باشا، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1968، 89-88.
سميت بذا االسم نسبة إلى الولي العارف باللّٰه محمد الرضوي الملقب بحاج بكتاش . 24

ولي ويقال بأنه من أوالد اإلمام الرضا وقيل من أوالد اإلمام الكاظم، مؤسس 
هذه الطريقة الصوفية والمولود في خراســان ثم هاجر إلى الدولة العثمانية واســتقر 
هناك في عهد الســلطان مراد األول حتى وفاته عام 1337، وعندما تأســس الجيش 
العثماني المســمى االنكشــارية كانوا يتبركون به بأن يمسح على رؤوس الجند، كما 
كان لهــذه الطريقــة تأثير كبير علــى الحياة الروحية لتركمان الحدود. محمد حســن 
آل الطالقاني، الشــيخية نشــأتها وتطورها ومصادر دراستها، دار المعارف، النجف، 
2007، ص 154-155؛ محمد فؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، ترجمة أحمد 

السعيد سليمان، دار الكتاب العربي، ص 177.
إحســان علي ســعيد الغريفي، عالء حســين أحمد آل طعمه، واقعة الوالي العثماني . 25

محمد نجيب باشا وأثرها على أهالي مدينة كربالء المقدسة، بحث منشور في مجلة 
تراث كربالء، العتبة العّباســية المقدسة، كربالء، السنة الثانية، المجلد الثاني، العدد 

الثالث، 2015، ص103؛ لوريمر، المصدر السابق، ج4، ص1993. 
جعفــر الخيــاط، صور من تاريــخ العراق في العصــور المظلمة، بغــداد، 1971م/ . 26

ص305.
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نقال عن: علي الوردي، المصدر السابق، ص126.. 27
ســلمان هادي آل طعمه، كربالء فــي مدونات الرحالة واألعــالم، كربالء، 2018، . 28

ص44.
خوان كول وموجان مومن، المصدر السابق، ص92.. 29
نقاًل عن: ج.ج.لوريمر، المصدر السابق، ج4، ص1995-1994.. 30
سلمان هادي آل طعمه، المصدر السابق، ص45.. 31
خوان كول وموجان مومن، المصدر السابق، ص92.. 32
عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص70.. 33
كان سادنا للروضة الحسينية المقدسة ثم تولى سدانة الروضة العّباسية المقدسة سنة . 34

1243هجرية. إحسان علي ســعيد الغريفي، عالء حسين أحمد آل طعمه، المصدر 
السابق، ص116.

عبد العزيز ســليمان نوار، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية . 35
حكم مدحت باشا، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1968، ص 89-88.

خوان كول وموجان مومن، المصدر السابق، ص93.. 36
عبد العزيز نوار، المصدر السابق، ص 88.. 37
علي الوردي، لمحات اجتماعية، ج2، ص121.. 38
عباس العزاوي، المصدر السابق، ص70.. 39
محمــد نجيب باشــا: والي بغــداد بين أيلــول 1842-تموز 1849 وهــو من أصل . 40

جورجــي ووالده اســمه عبد المجيب، وقد تــرك ثالثة مــن االوالد الذكور آخرهم 
محمود نديم باشــا الذي صار الصدر األعظم للدولة العثمانية فيما بعد، وســنة وفاة 
المترجــم له هــي 1851، لونكريــك، المصدر الســابق، ص286، علــي الوردي، 

المصدر السابق، ج2، ص121.
عباس العزاوي، المصدر السابق، ج6، ص287.. 41
ج.ج. لوريمر، المصدر السابق، ص1995.. 42
ديلك قايا، كربالء في األرشــيف العثماني دراســة وثائقية 1840 -1876، ترجمة . 43

حازم ســعيد منتصر ومصطفى زهران، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2008، 
ص190.
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ديلك قايا، المصدر السابق، ص192.. 44
جميل موســى النجار، معاهدة أرضروم الثانية بين الدولة العثمانية دراســة لعالقات . 45

الدولتيــن خــالل حقبــة تبلــور المعاهــدة 1843-1848، مجلــة جامعــة كركوك 
للدراسات اإلنسانية، العدد 2، المجلد 6، السنة السادسة، 2011، ص 5.

ديلك قايا، المصدر السابق، ص192-191.. 46
المصدر نفسه، ص196.. 47
لونكريك، المصدر السابق، 346.. 48
نســبة إلى الشــيخ أحمد زين الدين اإلحســائي المولود في قرية المطيرف باإلحساء . 49

عام 1752 والمتوفي في قرية هديه قرب المدينة المنورة عام 1825.عن الشــيخية 
وأفكارها ينظر: محمد حسن آل الطالقاني، المصدر السابق.

من المجتهدين المخالفين لمذهب األصول الشــيعي ولقب مذهبه بالكشــفي بشت . 50
سري فيما سمي مذهب الشيعة األصولية الذي هو أقدم منهم البالسرية وكان هؤالء 
بزعامة الشيخ محمد حسن البالسري وكان بين الطرفين عداء شديد يصل لمستوى 

التكفير.عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص 79.
علي الوردي، المصدر السابق، ص129-128.. 51
عبد الصاحب ناصــر آل نصر اللّٰه، المصدر الســابق، ص242-243.ومن الجدير . 52

بالذكر أن السّيد كاظم الرشتي كان يعتبر سبب االحتالل هو اخفاق األهالي في تقبل 
تعاليمه.خوان كول وموجان مومن، المصدر السابق، ص121.

رســالة من محمد نجيب باشــا إلى الصدر االعظــم للدولة العثمانيــة مؤرخة في 8 . 53
مــن ذي الحجة 1258 هجرية/1843.ينظر نّص الرســالة فــي: مجموعة باحثين، 
موســوعة كربالء الحضارية، المحور التاريخي، قســم التاريخ الحديث والمعاصر، 
الوثائــق العثمانيــة، الجزء التاســع، مركــز كربالء للدراســات والبحــوث، كربالء، 
2018، ص 242-245.وسنرمز للكتاب بالرمز)م.ك.ح( في الصفحات الالحقة.

ديلك قايا، المصدر السابق، ص 197.. 54
محمــد الفاطمي االبهــري، االحداث التي تعرضت لها كربالء إلى ثورة العشــرين، . 55

دراســات حول كربــالء ودورها الحضــاري، وقائع الندوة العلميــة التي عقدت في 
لندن بتاريخ 30-1996/3/31، مؤسسة الزهراء، الكويت، 1996، ص 183.
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رسالة من محمد نجيب باشا إلى قنصل جمهورية فرنسا المقيم في بغداد مؤرخة في . 56
19ذي الحجــة 1258 هجرية اوائل عام 1843.ينظر نّص الرســالة في: )م.ك.ح(، 

ص 292-286.
الوردي، المصدر الســابق، ص 129؛محمد حســن آل الطالقاني، المصدر السابق، . 57

ص 157.
ديلك قايا، المصدر السابق، ص 197.. 58
رسالة من المال عبد العزيز إلى محمد نجيب في 8ذي القعدة 1258هجرية/1843.. 59

ينظر نّص الرسالة في: )م.ك.ح(، ص 240-238.
كان هذا األمير مقيًما دائًما في كربالء واختلف المؤرخون حول سبب االقامة فمنهم . 60

من يرى بانه كان يعيش الجًئا في كربالء.لوريمر، المصدر الســابق، 1995. ومنهم 
مــن يرى بان الغــرض من اقامته الدائمة هــو لزيادة النفوذ الفارســي هناك، لوريمر، 

المصدر السابق، ج4، ص1988.
حيدر صبري شــاكر الخيقاني، تاريخ كربالء في العهد العثماني)دراســة في سياسة . 61

الدولة العثمانية تجاه اهم االحداث في مدينة كربالء 1534-1917(، دار السياب، 
بغداد، 2012، ص83؛ ج.ج.لوريمر، المصدر السابق، ج4، ص 1996.

رســالة من الكولونيل فرانس فرنت الممثل الخاص لدولة بريطانيا المرسل لكربالء . 62
إلى حكومة بريطانيا الملكية، ينظر نّص الرسالة في: )م.ك.ح(، ص 376-340.

ج.ج.لوريمر، المصدر السابق، ص 1996.. 63
علي الوردي، المصدر السابق، ص129؛ج.ج.لوريمر، المصدر السابق.. 64
جواد الظاهر، المصدر الســابق، ص 60؛عبد العزيز نوار، المصدر السابق، ص91؛ . 65

علي الوردي، المصدر السابق، ص 131-129.
للوقــوف على تفاصيل قــرار االجتياح والعميات الحربيــة ويوميات الحصار ينظر: . 66

ج، ج لوريمر، المصدر الســابق، ص 1996-2002؛خــوان كول وموجان مومن، 
المصدر السابق، ص119-97.

يشــير المــؤرخ العــزاوي بــأن عــدد القتلى مــن الفريقيــن كان كاآلتــي: 4000من . 67
األهالي و500من العســكر، في حين يشــير الكولونيل البريطاني فرانسيس فارانت 
بــأن عدد الضحايا كان 5000 وبينهم عدد كبير مــن العرب.وقدر المندوب التركي 
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نامــق أفندي عدد القتلى في المدينة بحوالي 250 بينهم 150 فارســًيا وأن خســارة 
العثمانيين بلغت 400 قتيل و200 جريح فقط.ويشير الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء أن عدد القتلى كان أربعة وعشرين ألًفا، وقدر آغا بزرك الطهراني عدد 
القتلى باثني عشــر ألًفا.ينظر بخصوص ذلك: العزاوي، المصدر الســابق، ص 79؛ 
خوان كول وموجان مومن، المصدر السابق، ص 117؛محمد حسن آل الطالقاني، 

المصدر السابق، ص 160.
عبــاس العــزاوي، المصدر الســابق، ص79-80؛علي الوردي، المصدر الســابق، . 68

ص131؛محمد حسن الطالقاني، المصدر السابق، ص 159. 
نقال عن: ســعيد رشــيد زميزم، تاريخ كربــالء قديما وحديثا، دار القــارئ، بيروت، . 69

2010، ص67.
نقال عن خوان كول وموجان مومن، المصدر السابق، هامش)1( ص 122.. 70
علي الوردي، المصدر السابق، 134.. 71
)م.ك.ح(، ص 194.. 72
المصدر نفسه.. 73
جميل موســى النجار، العالقات العثمانية االيرانية تطوراتها وتأثير العراق العثماني . 74

فيها وانعكاسها عليه 1823-1875، دار الرافدين، بيروت، 2016، ص91.
على أثر حادثة كربالء وبدء التأهب العســكري االيراني شــكل العثمانيون المجلس . 75

العســكري الخاص لمواجهة كّل االحتماالت العســكرية االيرانيــة التي قد تترتب، 
وكان المجلس يرتبط بالصدر االعظم، ويرســل تقاريره له، ويطلب موافقة الصدارة 
عليها، وكانت الصدارة بدورها تعلم الســلطان بما يردهــا من المجلس، وبقراراتها 
بشــأن تحريك القوات العســكرية العثمانية، وتطلب موافقته على بعض االجراءات 

المهة التي تتخذها.المصدر نفسه.
المصدر نفسه.. 76
ديلك قايا، المصدر السابق، ص211.. 77
المصدر نفسه، ص 212.. 78
المصدر نفسه، ص195.. 79
ينظر نّص الرسالة في: المصدر نفسه، ص518-517.. 80
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رســالة مــن القائد محمــد بهلول قائد المعســكر العثمانــي في بايزيد إلــى الصدارة . 81
العظمى في اسطنبول، ينظر نّص الرسالة في: )م.ك.ح(، ص534-532.

ج.ج.لوريمر، المصدر السابق، ج4، ص 2002.. 82
علي الوردي، المصدر السابق، 134.. 83
للتفاصيل حول ذلك ينظر: غزوه سعيد عبود، الصراع الفارسي العثماني وانعكاساته . 84

السلبية على العراق 1508-1914، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد 27، جامعة 
بغــداد، 2016، ص310-322؛ عبــد العزيز ســليمان نوار، الشــعوب االســالمية 
االتراك العثمانيون –الفرس-مســلمو الهند، دار النهضــة العربية، بيروت، 1991، 

ص400-398.
ج.ج.لوريمر، المصدر السابق، ج4، ص 2007.. 85
علي الوردي، المصدر الســابق، ص 134.رســالة من ســفير روســيا فــي إيران إلى . 86

وزارة الخارجيــة القاجاريــة مؤرخة فــي 1259هجرية/1843 ورســالة من وزارة 
الخارجية القاجارية إلى سفارتي روسيا وبريطانيا مؤرخة في 1259هجرية/1843 
رســالة من ســفير روســيا في بالد فارس إلى الحــاج ميرزا آغاســي الصدر االعظم 
 مؤرخــة فــي شــعبان 1258هجرية/1843.ينظــر نّص الرســائل فــي: )م.ك.ح(،

 ص 520، 530، 577.
)م.ك.ح(، ص 193.. 87
المصدر نفسه، ص194-193.. 88
رســالة من ميرزا اغاســي إلى الســفير البريطاني فــي طهران مؤرخة فــي ذي القعده . 89

1258 أواخر عام 1842، ينظر نّص الرسالة في: )م.ك.ح(، ص 283-280.
جميل موسى النجار، العالقات العثمانية االيرانية....، ص 81.. 90
ديلك قايا، المصدر السابق، ص 200.. 91
رســالة من قنصل روســيا في بغداد إلى الســفارة الروسية في اســطنبول مؤرخة في . 92

أواخــر ذي الحجــة 1843/1258.ينظــر نــّص الرســالة فــي: مجموعــة باحثين، 
)م.ك.ح(، ص279-272.

ســبق وأن أرســل قاضي بغداد إلــى كربالء للتحقيق في الحادثة فاســتنكر وحشــية . 93
الجيش العثماني مما كان سبًبا في إعدامه.
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المصدر نفسه.. 94
ج.ج.لوريمر، المصدر السابق، ص2004.. 95
ديلك قايا، المصدر السابق، ص 202.. 96
جميل موسى النجار، العالقات العثمانية اإليرانية.....، ص 82.. 97
ج.ج.لوريمر، المصدر السابق، ج4، ص2003.. 98
ديلك قايا، المصدر السابق، 202.. 99

ج.ج.لوريمــر، المصدر الســابق، ج4، ص 2006-2007؛ عبد العزيز ســليمان . 100
نوار، الشعوب اإلسالمية....، ص402-401.

جميــل موســى النجــار، العالقــات العثمانيــة اإليرانيــة....، ص 85؛ ديلك قايا، . 101
المصدر السابق، ص 195-194، 2032.

لالطالع على نّص التقرير ينظر: )م.ك.ح(، ص 490-448.. 102
لالطالع على نّص التقرير ينظر: )م.ك.ح(، ص 370-340.. 103
نقال عن: ج.ج، لوريمر، المصدر السابق، ج4، ص 2006.. 104
جميل موسى النجار، العالقات العثمانية االيرانية.....، ص 82.. 105
مثــل الجانــب العثماني في هــذه المفاوضات أنور بيك والوفــد المرافق له، ومثل . 106

الجانب القاجاري ميرزا تقي خان)أمير كبير( والوفد المرافق، في حين مثل الجانب 
البريطاني الكولونيل وليامز وروبرت كيرزون السكرتير الخاص للسفير البريطاني 
في إســطنبول، ومثل الروس المسيو تيتوف وشــخصيات أخرى. للتفاصيل ينظر: 

جميل موسى النجار، معاهدة أرضروم....، ص7.
المصدر نفسه، ص96.. 107
عبد العزيز سليمان نوار، الشعوب االسالمية....، ص 402.. 108
ديلك قايا، المصدر السابق، ص 218-217.. 109
جميل موسى النجار، معاهدة أرضروم....، ص 8.. 110
المصدر نفسه221-218.. 111
عبد العزيز ســليمان نوار، الشعوب االســالمية...، ص402-405؛جميل موسى . 112

النجار، معاهدة أرضروم....، ص18-8.
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امل�شادر واملراجع: 
الرسائل واإلطاريح: 

• رنا عبد اجلبار حسني الزهريي، إيالة بغداد ف عهد الوايل عيل رضا الالظ 1831-	
1842، رسالة ماجستري قدمت إىل كلية اآلداب، جامعة بغداد، 2005.

الكتب العربية واملرتمجة: 
إيناس سعدي عبد اهلل، تاريخ العراق احلديث 1258-1918، دار عدنان، بغداد، . 1

.2014

فاضل، . 2 أكرم  ترمجة  قرن 1914-1814،  منذ  العراق  احلياة ف  فوصيل،  بيري دي 
بغداد، 1968.

جعفر اخلياط، صور من تاريخ العراق ف العصور املظلمة، بغداد، 1977.. 3

مجيل موسى النجار، العالقات العثمنية اإليرانية تطوراتا وتأثري العراق العثمين . 4
فيها وانعكاسها عليه 1823-1875، دار الرافدين، بريوت، 2016.

بغداد، 2008، . 5 احلديث، ج1،  السيايس  العراق  تاريخ  الوجيز ف  الظاهر،  جواد 
ص60.

العثمين)دراسة ف سياسة . 6 العهد  تاريخ كربالء ف  حيدر صربي شاكر اخليقاين، 
الدولة العثمنية جتاه أهم الحداث ف مدينة كربالء 1534-1917(، دار السياب، 

بغداد، 2010.

7 . 1843 أنموذًجا  كربالء  العراق  وشيعة  العثمنيون  مومن،  وموجان  كول  خوان 
دراسة وترمجة د.هنار حممد نوري، دار الوراق، بريوت، 2016.
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ترمجة . 8 وثائقية)1876-1840(،  دراسة  العثمين  الرشيف  ف  كربالء  قايا،  ديلك 
حازم سعيد منترص ومصطفى زهران، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 2008.

ستيفن هيمسيل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة جعفر . 9
اخلياط، ط4، 1968.

سعيد رشيد زميزم، تاريخ كربالء قديًم وحديًثا، دار القارئ، بريوت، 2010.. 10

سلمن فائق بك، تاريخ اململيك الكوله مند ف بغداد، ترمجة حممد نجيب ارمنازي، . 11
مطبعة املعارف، بغداد، 1921.

سلمن هادي آل طعمه، كربالء ف مدونات الرحالة والعالم، كربالء، 2018.. 12

عباس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، مكتبة احلضارات، بريوت، د.ت.. 13

عبد العزيز سليمن نوار، داود باشا وايل بغداد، القاهرة، 1968.. 14

________، تاريخ العراق من هناية حكم داود باشا إىل هناية حكم مدحت . 15

باشا، دار الكتاب العريب، القاهرة، 1968.

اهلند، . 16 –الفرس-مسلمو  العثمنيون  التراك  الشعوب اإلسالمية   ،________

دار النهضة العربية، بريوت، 1991.

عبد الكريم رافق، العرب والعثمنيون 1516-1916، دمشق، 1974.. 17

عالء موسى كاظم نورس، حكم اململيك ف العراق 1750-1831، بغداد، 1975.. 18

ال��راش��د، . 19 دار  احل��دي��ث،  ال��ع��راق  ت��اري��خ  ف  اجتمعية  ملحات  ال���وردي،   ع��يل 
بريوت، 2005.

ترمجة . 20 الرابع،  واملجلد  الثالث  املجلد  التارخيي،  القسم  اخلليج  دليل  لوريمر، 
مكتب الرتمجة ف ديوان حاكم قطر، د.ت.
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لوتسكي، تاريخ االقطار العربية احلديث، ترمجة د. عفيفة البستاين، دار التقدم، . 21
موسكو، 1971.

التاريخ . 22 قسم  التارخيي،  املحور  احلضارية،  كربالء  موسوعة  باحثني،  جمموعة 
والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  ج9،  العثمنية،  الوثائق  واملعارص،  احلديث 

كربالء، 2018.

االنجلو . 23 مكتبة   ،1914-1514 العريب  والرشق  العثمنية  الدولة  أنيس،  حممد 
املرصية، القاهرة، 1984.

حممد فؤاد كوبرييل، قيام الدولة العثمنية ترمجة امحد السعيد سلمن، دار الكتاب . 24
العريب، د، ت.

حممد عبد اللطيف البحراوي، حركة االصالح العثمين ف عرص السلطان حممود . 25
الثاين 1808-1839، القاهرة، 1978.

دار . 26 دراستها،  ومصادر  وتطورها  نشأتا  الشيخّية  الطالقاين،  آل  حسن  حممد 
العارف، النجف، 2007.

البحوث والدراسات: 
إحسان عيل سعيد الغريفي، عالء حسني أمحد آل طعمه، واقعة الوايل العثمين . 1

حممد نجيب باشا وأثرها عل أهايل مدينة كربالء املقدسة، بحث منشور ف جملة 
الثاين،  املجلد  الثانية،  السنة  كربالء،  املقدسة،  العّباسية  العتبة  كربالء،  تراث 

العدد الثالث، 2015.

مجيل موسى النجار، معاهدة أررضوم الثانية بني الدولة العثمنية دراسة لعالقات . 2
كركوك  جامعة  جملة   ،1848-1843 املعاهدة  تبلور  حقبة  خالل  الدولتني 

للدراسات اإلنسانية، العدد 2، املجلد 6، السنة السادسة، 2011، ص 5.
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العراق . 3 عل  السلبية  وانعكاساته  العثمين  الفاريس  الرصاع  عبود،  سعيد  غزوه 
1508-1914، جملة كلية الرتبية للبنات، املجلد 27، جامعة بغداد، 2016.

العرشين، . 4 ثورة  إىل  كربالء  هلا  تعرضت  التي  الحداث  االهبري،  الفاطمي  حممد 
التي عقدت ف  العلمية  الندوة  وقائع  دراسات حول كربالء ودورها احلضاري، 

لندن بتاريخ 30-1996/3/31، مؤسسة الزهراء، الكويت، 1996.

مقدام عبد احلسن باقر الفياض، غارات القبائل النجدية عل كربالء ف مطلع . 5
القرن التاسع عرش، جملة دراسات الكوفة، العدد التاسع، مركز دراسات الكوفة، 

جامعة الكوفة، 2008.


