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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 
العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق

)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 
الصفحات ترقياًم متسلساًل.

يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4

والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم.

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.



إضافات ت.  أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقومون  يرى  التي  البحوث 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش.
الرفض.ث.  أسباب  إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبلغ  املرفوضة  البحوث 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة ح. 

مالية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. ت. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/

الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 
تراث كربالء(.





كلمة العدد

اخلطوة الثانية

كانا  إذا  والسيام  واحدة،  بعني  خمتلفني  عاملني  إىل  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني، وإذا أضفنا إىل هذه العقبِة عقبَة أّن الناظر 
ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق، ستكون العقبُة عقبتني 
حتاًم. هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  املجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية ومها  االستشارية 

وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.
ُذلَِّلت مصاعبه،  لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق، عىل الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهليأتان أّن 
الطريق بدأ يتيّس أمام خطواهتا بالرشوع، والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة 

األوىل من مشوارها.
أن  دلياًل عىل  املجلة،  إصدار  الثاين من مسرية  العدد  أعني  الثانية؛  اخلطوة  وتأيت 
الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي، والباب التارخيي، 
والباب األديب، والباب الفني، والباب العلمي، عىل جمموعة طيبة من البحوث 
الذين قّيموها  العلمي املحّكم، وقد كانت مثار استحسان اخلرباء  الطابع  ذات 



بالكفاءة  هلم  املشهود  اجلامعات  أساتذة  من  االختصاص  ذوي  األساتذة  من 
والعلمية، فضاًل عند تنّوع كّتاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقّدم املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي 
وفق  عىل  املكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربالئي 
رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ألّن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.

واهلل املوفق



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.- 
املادة األدق لتبيني تارخيها.- 
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا.- 

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى  إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: - 
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا.  ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي -  مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل. 

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث - 
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل - 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء - 

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف - 

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 



=1442-7 =1435هـ
)87 + 254 + 1101(

ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم
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امللّخ�ص

تطرق البحث اىل تاريخ وجود األقلية اإليرانية يف مدينة كربالء املقدسة مبينا 
أن أفراد اجلالية اإليرانية يف املدينة كانوا يتوزعون مابني التجار والزوار وطلبة 

العلوم الدينية فضاًل عن بعض رجال الدين )املجتهدين( املستقرين يف املدينة.
لقد تم حتديد مدة هذا البحث من تاريخ 1843م والذي شهد وقوع حادثة 
نجيب  بغداد حممد  وايل والية  قوات  قبل  املدينة من  مهامجة  كربالء حينام متّت 
من  كان  القتىل  من  كبري  عدد  وقوع  اىل  أدى  مما  اقتحامها  ثم  وحمارصهتا  باشا 
بينهم عدد من أفراد اجلالية اإليرانية يف املدينة األمر الذي أدى اىل تدخل الدولة 
القاجارية يف املسألة، وتنتهي مدة البحث بعام 1916م عندما غادر العثامنيون 

مدينة كربالء خالل سنوات احلرب العاملية األوىل.
سلط البحث الضوء عىل موقف اإلدارة العثامنية يف والية بغداد بل تعداه اىل مقر 
عدة  يف  كربالء  مدينة  يف  اإليرانية  األقلية  وجود  من  إسطنبول  يف  العثامنية  احلكومة 
الرعايا  املدينة، وشمول  امتالك اإليرانيني للعقارات يف  بينها مسألة  مسائل كان من 
للمضايقات  اإليرانيون  الزوار  وتعرض  العثامنية،  العسكرية  اخلدمة  يف  اإليرانيني 
أمهها  متنوعة  مصادر  عىل  البحث  اعتمد  وقد  العراق؛  يف  والسلب  النهب  وأعامل 
الوثائق الربيطانية غري املنشورة فضال عن مصادر متنوعة أخرى هاّمة وهي املصادر 
واملعربة. العربية  من  املختلفة  العلمية  واملراجع  املنشورة،  والعثامنية  الربيطانية 



150 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

األقلية اإليرانية يف لواء كربلء وموقف اإلدارة العثامنية يف والية بغداد منها 1842-1916م

Abstract

The present research entitled (The Iranian Minority in Kerbala county 

and the Ottomans Administration stand in Baghdad stand towards (1842–

1916 A. D.) dealt with the prevailing of the Iranian minority in the holy 

Kerbala city showing that the people of the Iranian community in the city 

were either tradesmen, pilgrims, or religious sciences students in addition 

to some theologians (highly pious men) who lived in the city.

The period of carrying out the research started from 1842 A. D. which 

witnessed the happening of Kerbala event when the city was attacked 

by the troops of Baghdad county governor, Muhammad Najeeb Basha 

and then its surrounding and breaking into it which resulted in leading 

to murdering a great number of people among whom a number of the 

Iranian community in the city ,which led to the interference of the Qajary 

state. The period of the research ended in 1916 A. D. when the ottomans 

left Kerbala during the breaking out of the first world war.

The research focused not only on the ottomans administration stand 

in Baghdad county but also on the ottomans government headquarter in 
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Istanbul against the Iranian Minority prevailing in Karbala city in addition 

to a number of matters among which the possession of Iranians people 

of the estates in the city and also rercruiting and enlisting the Iranian 

people in the military ottomans service in addition to the annoyance and 

spoliation and robbery the Iranian people suffer from in Iraq.

The paper depended on different sources the most important of which 

were the unpublished British documents in addition to various other 

important references represented by the published British and Ottomans 

sources and also various Arabic and Arabized scientific sources.



152 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

األقلية اإليرانية يف لواء كربلء وموقف اإلدارة العثامنية يف والية بغداد منها 1842-1916م

املقدمة

فضاًل  سكنته،  التي  البرشية  العنارص  بتعدد  العريق  تارخيه  عرب  العراق  متيز 
العرب،  أرضه  عىل  واستقر  استوطن  فقد  والديني،  العرقي  تنوعها  عن 
والكرد، والرتكامن، واإليرانيون، واليهود، والصابئة، واملسيحيون، واملسلمون 
عىل  ينطبق  ما  وان  أخرى.  ودينية  عرقية  جمموعات  عن  فضاًل  واليزيديون، 
العراق ككل فإنه ينطبق عىل مدنه ومنها مدينة كربالء التي كانت مركزًا إداريًا 

ألحد ألوية والية بغداد خالل العهد العثامين األخري.
األقليات)1(  واكرب  أهم  عىل  الضوء  تسليطه  خالل  من  البحث  أمهية  تأيت 
تواجدها  مناطق  حيث  من  اإليرانية  األقلية  وهي  كربالء)2(،  لواء  يف  األجنبية 
موقف اإلدارة العثامنية، ومن اجلدير بالذكر أن األقلية اإليرانية يف العراق احتلت 
أمهية كبرية جدًا اذ لعبت دورًا بارزًا يف تارخيه النضايل ومنه التصدي لإلحتالل 
الربيطاين والذي متثل بموقف رجال الدين واملجتهدين من ذلك االحتالل. وقد 
تم حتديد نطاق تارخيي للبحث يبدأ من عام 1843م حينام وقعت حادثة كربالء 
التي أدت إىل تأزم يف العالقات بني الدولتني العثامنية والقاجارية وينتهي بعام 

1916 الذي تم فيه خروج العثامنيني من مدينة كربالء.
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أوالً: األقلية اإليرانية يف لواء كربالء
بحكم اجلوار اجلغرايف بني العراق وإيران)3(، كان العراق حمطًا هلجرة األقوام 

اإليرانية، كام تعرض يف أزمنة تارخيية خمتلفة لغزو حكامها)4(.
وإن  العراق)5(،  يف  اإلقامة  أو  السكن  حديثي  ليسوا  اإليرانيني  فإن  هنا  ومن 
ورجال  كاإلداريني  اإليراين  باحلكم  مرتبطة  وجمموعات  رشائح  عىل  األمر  اقترص 
الصفوية  الدولة  ظهرت  وحينام  واحلرف)6(.  التجارة  وأرباب  العسكرية  املؤسسة 
مدن  صارت  هلا)7(،  رسميًا  مذهبًا  التشيع  أعلنت  التي  1501م،  عام  إيران  يف 
العتبات املقدسة يف العراق وخاصة كربالء املقدسة والنجف االرشف مراكز جذب 
الصفوي عام 1508م)9(. للحكم  العراق  بعد خضوع  اإليرانيني)8(، السيام  للشيعة 
ومل تقترص أعداد اإليرانيني القادمة للعراق عىل مدن العتبات املقدسة للزيارة 
بل شملت أيضًا التجار الذين جاؤوا ألول مرة خالل مديت االحتالل الصفوي 
للبالد، مستحوذين عىل قسم ال يستهان به من جتارة بغداد)10(، إضافة إىل طلبة 

العلم القاصدين إلكامل دراستهم الدينية يف املراكز العلمية العراقية)11(.
شاه  نادر  ومصادرة  1722م،  عام  ألصفهان  األفغاين  االحتالل  كان  كام 
الكثري من األوقاف التي تدعم رجال الدين الشيعة يف إيران سببًا يف هتجري عدد 

كبري من العلامء وعوائلهم إىل مدينتي النجف األرشف وكربالء املقدسة)12(.
يف  اإليرانيون  الدين  رجال  كان  للميالد  عرش  التاسع  القرن  منتصف  ويف 
الدين  برجال  مقارنة  عددًا  األكثر  املقدسة  وكربالء  االرشف  النجف  مدينتي 
األموال  من  كبري  قسم  عىل  يسيطرون  كانوا  لذلك  املدينتني)13(،  يف  اآلخرين 
اخلريية واملدارس الشيعية)14(. لقد استقر اإليرانيون يف مدن عراقية عديدة كان 
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ُقّدر  وقد  وطويريج)15(،  والكوفة،  املقدسة،  وكربالء  األرشف،  النجف  أمهها 
من   )%3( وبنسبة  نسمة   )70،000( بحوايل  1918م  عام  العراق  يف  عددهم 

جمموع سكان العراق)16(.

ثانيًا: اإلدارة العثامنية وموقفها املتشدد من األقلية اإليرانية
عدت األقلية اإليرانية أكرب األقليات العرقية األجنبية يف لواء كربالء خالل 
الدولة  سياسة  وكانت  للميالد،  العرشين  القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن 
العتبات  العراق وخاصة يف مدن  املتواجدين يف  الرعايا اإليرانيني  العثامنية جتاه 

املقدسة، تتأثر بطبيعة العالقات بني الدولتني العثامنية واإليرانيه.
العثامنية  الدولتني  بني  العالقات  شهدت  1842-1843م  عام  ويف 
والقاجارية توترًا شديدًا بسبب هجوم القوات العثامنية بقيادة وايل بغداد حممد 
نجيب باشا )1842-1848م( عىل مدينة كربالء واقتحامها األمر الذي خلف 
عددًا كبريًا من القتىل كان بينهم عدد من الرعايا اإليرانيني، وقد اختلفت املصادر 
يف تقدير عددهم فقدر بحوايل )150( شخصاً)17(، وهناك من اهتم الوايل حممد 
نجيب باشا بقتله وإعدامه ما يقرب من حوايل )6000( شخص، غري أن الوايل 
رفض هذا االهتام مبينًا أن قواته العسكرية حينام هجمت عىل كربالء سيطرت 
املتبقية فكانت  عىل باب واحد من أبواب املدينة اخلمسة، أما األبواب األربعة 
بيد الثوار وكان بإمكان الرعايا اإليرانيني اخلروج من تلك األبواب، كام أوضح 
أن عدد سكان قصبة كربالء حينذاك كان حوايل )13600( شخص من بينهم 
األطفال والنساء لذلك فإّن عدد القتىل اإليرانيني ال يتناسب مع عدد السكان 
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املتواجدين يف املدينة)18(.
الدولة  إىل  املطالب  بعدد من  القاجارية  الدولة  تقدمت  احلادثة  تلك  اثر  وعىل 
العثامنية كان من بينها أن تدفع الدولة العثامنية تعويضات ملنكويب حادثة كربالء ومن 
بينهم االيرانيون، وكذلك أن تطبق الدولة العثامنية العدالة يف أحكامها ومعاملتها 
للرعايا اإليرانيني يف العراق، وان توفر احلامية الالزمة للجالية اإليرانية يف كربالء 

وللزوار الوافدين إليها)19(.
)املنازل،  األمالك  اإليرانيني  الرعايا  امتالك  من  قلقة  العثامنية  الدولة  كانت 
احلوانيت، اخلانات( واألرايض يف العراق عامة وكربالء خاصة، بسبب خوفها من 
احتامل سعي إيران لبسط نفوذها عىل املنطقة عرب رعاياها املالكني، كام أن الدولة 
العثامنية كانت ختشى ظهور مشكالت جديدة باستخدام إيران هلذه األمالك كوسيلة 

الدعاء أحقيتها باملنطقة)20(.
كرس  بسياسة  العثامنية  السلطات  قامت  1842-1843م  عام  حادثة  بعد 
شوكة اإليرانيني يف كربالء عن طريق رشاء األمالك، من أجل رشاء تلك األمالك 
واألرايض اخلاصة باإليرانيني يف العراق، للقضاء عىل خماوفها جتاه نوايا إيران. إال أّن 
وايل بغداد حممد نجيب باشا أوضح بأن رشاء تلك األمالك واألرايض بأثامن باهظة 
سيؤدي إىل إرهاق خزانة الوالية، والسيام أنَّ السلطات العثامنية يف العراق كانت 

تدفع تعويضات لألرس اإليرانية من ذوي ضحايا حادثة كربالء عام 1842م)21(.
جّراء  من  ستنجم  التي  املالية  بالضائقة  العثامين  املالية  وزير  بغداد  وايل  اخرب  كام 
بني  العالقات  بتحسني  بغداد  وايل  نصح  هلذا  واألرايض،  األمالك  تلك  رشاء 
الدولتني العثامنية والفارسية من جهة، ومن جهة أخرى االستيالء عىل تلك األمالك 
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واألرايض من خالل رشائها من قبل الرعايا العثامنيني خاصة يف بغداد وكربالء)22(.
وقد اقرتح وايل بغداد عىل حكومة اسطنبول، بقاء أمالك وأرايض الشخص 
أبنائه  إىل  أمالكه  انتقلت  منذ )40-50( عامًا، والذي  العراق  املقيم يف  اإليراين 
باإلرث، ممن لدهيم رغبة بأن يكونوا رعايا عثامنيني، وهذا يعني تشجيع اإليرانيني 
وبناء  العراق،  اإليرانيني يف  الرعايا  وتقليل عدد  العثامنية،  بالتبعية  الدخول  عىل 
باألمالك  املساس  بعدم  قرارًا عام 1846م،  العثامنية  الدولة  عىل ذلك أصدرت 
واألرايض اخلاصة باألشخاص اإليرانيني الذين سينتقلون إىل التبعية العثامنية)23(.

من  واألجانب  اإليرانيني  بمنع  يقيض  عثامين  فرمان  صدر  عام 1847م  ويف 
اجلنسيات غري العثامنية من امتالك األمالك واألرايض، وإعطاء مهلة قدرها ستة 

شهور للمتملكني قبل عام 1847م لبيع ما بحوزهتم من األمالك واألرايض)24(.
يد  األمالك واألرايض من  نزع  العراق من  العثامنية يف  السلطات  تتمكن  مل 
اإليرانيني، األمر الذي أدى إىل طرح املوضوع للمناقشة ثانية يف عام 1848م، 
مديرية  إىل  تبليغها  تم  التعليامت  من  جمموعة  اسطنبول  حكومة  أصدرت  وقد 
التي يملكها اإليرانيون يف  أوقاف بغداد، تقيض برشاء كل األمالك واألرايض 
بغداد والكاظمية والنجف وكربالء والبرصة يف مدة أقصاها ثالثة شهور. كام 

تناولت تعليامت أخرى إىل مديرية أوقاف بغداد متثلت بام يأيت)25(:
املنازل أ.  معظم  أيدهيم  إىل  انتقلت  الذين  اإليرانيني  األشخاص  مع  حتقيق  فتح 

عام  يف  الصادرة  للتعليامت  خالفًا  كربالء،  يف  والبساتني  واحلدائق  واحلوانيت 
1848م، ومن ثّم جيب بيع تلك األمالك واألرايض أما للدولة العثامنية أو ملواطنيها.

الدولة ب.  الرعايا األجانب أو اإليرانيني األرايض يف  التأكيد عىل أن امتالك 
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العثامنية "حمظور رشعًا وعهدًا ورشطًا وقانونًا" حتى وإن كان الغرض منها 
أن تكون أوقافًا عىل العتبات املقدسة. وأّن سوء ترصف مديرية أوقاف بغداد 
القانون، كان سببًا  بغداد بشكل خيالف  أوقاف  من جهة، وترصف مديري 
يف انتقال األمالك واألرايض الواقعة يف بغداد وما حوهلا، إىل حوزة الرعايا 
وايل  تكليف  تم  وهلذا  اخلصوص.  وجه  عىل  اإليرانيون  ومنهم  األجانب 
بغداد بتطبيق هذا األمر وفقًا للقانون، وسيعمل مدير أوقاف بغداد عىل حل 

هذه املشكلة بناًء عىل أوامر وايل بغداد.
إّن مطالبة اإليرانيني ببيع أمالكهم غري املنقولة يف مدة قصرية وهي ثالثة ت. 

شهور، سيؤدي حلدوث ردود فعل قوية، لذلك متدد املدة بعام واحد، وسيتم 
إتباع نفس املعاملة أثناء عملية البيع والرشاء مع الرعايا اإليرانيني والرعايا 
الرغم من وجوب  بيع أمالكهم عىل  اإليرانيني  األجانب، ويف حالة رفض 
ذلك األمر، فسيتم منحهم أسعار عالية لتلك األمالك، من اجل تفادي أي 
املوظفون  وسيسعى  اإلجــراءات،  بتلك  القيام  أثناء  االضطرابات  من  نوع 

العثامنيون إلقناع أصحاب تلك األمالك وحثهم عىل بيعها.
يعفى اإليرانيون الذين مىض عىل وجودهم يف العراق مدة )40-50( عامًا ث. 

من أحكام هذا القانون. برشط ضامن انتقاهلم للتبعية العثامنية، وهبذا ال جيرب 
عىل بيع األمالك من وافق عىل الدخول يف تبعية الدولة العثامنية، وأقر بأنه لن 

يعدل عن قراره هذا.
ُيكلف وايل بغداد ومدير األوقاف بتنفيذ هذه التعليامت.ج. 
إرسال مجيع املعلومات اخلاصة هبذه القضية إىل حكومة اسطنبول، وهذه ح. 
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بموجبها  حددت  التي  والطريقة  املباعة،  األمالك  بقيمة  تتعلق  املعلومات 
قيمتها  وتوضح  دفاتر  يف  األمالك  تلك  تدون  أن  األمالك.عىل  تلك  قيمة 

ودخلها السنوي، ثم إرساهلا إىل اسطنبول.
ويف أواخر عام 1849م، قام الرعايا اإليرانيون الذين ال يريدون بيع أمالكهم 
استفادهتم  إمكانية  يعني  مما  املقدسة،  العتبات  ذريًا عىل  وقفًا  بوقفها  العراق  يف 

وذرياهتم منها مستقباًل)26(.
ومدير  بغداد  وايل  أعطى  أمالكهم،  ببيع  لإليرانيني  املحددة  املدة  انتهاء  وبعد 
األوقاف يف بغداد مهلة ثالثة أيام لإليرانيني لبيع أمالكهم. وقد أوضحت السفارة 
اإليرانية يف اسطنبول، بأن رعاياها لن يتمكنوا من بيع أمالكهم بقيمتها احلقيقية 
ال  اإليرانية  السفارة  بأن  العثامنية  احلكومة  أوضحت  وقد  املدة.  تلك  غضون  يف 
حيق هلا التدخل قانونيًا بقضية األمالك اإليرانية يف الدولة العثامنية، سواء أكانت 
املنية)27(. ووافتهم  العثامنية  التبعية  إىل  انتقلوا  للذين  أم  لرعاياها  األمالك  تلك 

هلذا طلب السفري العثامين يف طهران من وايل بغداد الرتيث يف األمر، ورضورة 
انتظار وصول املعلومات املتعلقة باألمالك اإليرانية إىل اسطنبول، والتحرك بعد 

ذلك وفقًا للقرار الذي سيتخذ مـن قبل حكومة اسطنبول.
ويف 6 آذار 1853م أرسل السفري اإليراين يف اسطنبول رسالة شديدة اللهجة 
تم  أنه  وأوضح  بغداد،  وايل  إجراءات  وعىل  العثامنية،  الدولة  موقف  عىل  رّدًا 
السامح بشكل قانوين برشاء األمالك. ومن اجل ضامن النجاح يف انتزاع األمالك 
من اإليرانيني، أصدرت الدولة العثامنية بعض القرارات التي تتصل بحظر رشاء 
بيع  منهم  آخر  رغبة  أو  أحدهم  تويف  حالة  ويف  جديدة،  أراٍض  ألية  اإليرانيني 
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أمالكه، حُيظر حينئذ انتقال تلك األمالك جمددًا إىل أحد اإليرانيني، مع بذل اجلهود 
العثامنيني)28(. الرعايا  ألحد  األمالك  تلك  بيع  اجل  من  العثامنية  السلطات  من 

منازهلم  ترميم  من  اإليرانيني  العثامنية  السلطات  منعت  1851م  عام  ويف 
وأمالكهم األخرى، فقد ُحظر عليهم رشاء الطابوق والقرميد، إال أن هذا احلظر 
املنازل  السامح هلم برتميم  املنازل خربة، فتم  بقاء  مل يستمر طوياًل، ألنه أدى إىل 
واخلانات حتى يتم التمكن من بيعها. كام قامت الدولة العثامنية بعزل املوظفني 
الذين ثبت أهنم اظهروا تساحمًا أو كانوا مسؤولني عن متلك اإليرانيني، كام حصل 
عندما تم عزل قائممقام كربالء)29(. غري أن موقف الدولة العثامنية قد تغرّي جتاه 
قانون  اإليرانيني لألمالك واألرايض منذ عام 1867م حينام صدر  مسألة متلك 

يسمح لألجانب يف الدولة العثامنية وبضمنهم اإليرانيني باستمالك األرايض)30(.
والقنصل  بغداد  يف  العثامنية  السلطات  بني  ُعقد  الذي  االجتامع  أسفر  وقد 
السلطات  موافقة  بينها  من  كان  نتائج  عدة  عن  1871م  آب   29 يف  اإليراين 
بكربالء،  املوجودين  اإليرانيني  قضايا  يف  إيراين  مراقب  حضور  عىل  العثامنية 

والتي تكون حتت نظر املوظفني العثامنيني)31(.
من  املتزوجات  النساء  من  تابعيها  إبقاء  عىل  العثامنية  الدولة  حرصت  كام 
الرعايا اإليرانيني املقيمني يف العراق بحمل اجلنسية العثامنية، وقد أكدت ذلك 
تتزوج  التي  العثامنية  املرأة  تبقى  بقرار أصدرته فـي عام 1874م، نص عىل أن 
أوالدها  خيضع  وأن  العثامنية،  الدولة  مواطني  من  اإليرانيني،  الرعايا  أحد  من 

للخدمة العسكرية يف اجليش العثامين)32(.
شهد عام 1875م حتوالً كبريًا يف أوضاع اجلالية اإليرانية يف العراق، إذ متتع 
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اإليرانيون املقيمون يف البالد بامتيازات كثرية نصت عليها املعاهدة التي عقدت 
بني الدولتني العثامنية والقاجارية يف عام 1875م، التي كان من بني نصوصها 
التي تفرضها الدولة العثامنية عىل رعاياها، وأن  إعفاء اإليرانيني من الرضائب 
تعامل الدولة العثامنية الرعايا اإليرانيني معاملة الدول األكثر حظوة، مقابل أن 

تعامل إيران الرعايا العثامنيني املعاملة نفسها)33(.
االمتيازات،  هذه  مثل  العراق  يف  اإليرانية  لألقلية  العثامنية  الدولة  منح  كان 
يعكس عجز حكومة اسطنبول عن فرض سيطرهتا الكاملة عىل العراق، وحماولتها 
جتنب اندالع حرب مع إيران حول مسألة وضع األقلية اإليرانية يف العراق)34(.
الرعايا اإليرانيني عن دفع بعض الرضائب  امتناع  أثار حفيظة احلكومة  كام 
عىل  احتجاجا  ضدها  إرضابًا  وإعالهنم  العثامنية،  للسلطات  عليهم  املستحقة 
فرضها تلك الرضائب، كام حدث يف عام 1906م، إذ أعلن مستأجرو احلوانيت 
فرضها  عىل  احتجاجًا  العثامنية،  السلطات  ضد  إرضابًا  كربالء  يف  اإليرانيون 
بان  كربالء  يف  الربيطاين  القنصل  نائب  أشار  وقد  عليهم)35(.  جديدة  رضائب 
حوايل )500( شخص إيراين قد تظاهروا واعتصموا بالقرب من مقر قنصليته، 

ضد إجراءات اإلدارة العثامنية يف املدينة)36(، وقد تواصلت مظاهراهتم عدة أيام)37(.
حاولت السلطات العثامنية يف املدينة أن ُتنهي اعتصام أو إرضاب اإليرانيني 
بإهناء  وإقناعهم  املرضبني  للقاء  عنها  ممثلني  أوفدت  فقد  السلمية،  بالوسائل 
بسبب  جدوى  دون  لكن  للدولة،  عليهم  املستحقة  الرضائب  ودفع  اإلرضاب 
السلطات  دفع  الذي  األمر  العثامنية)38(.  السلطات  ملطالب  االستجابة  رفضهم 
ذلك  عن  نتج  وقد  اإلرضاب،  إلهناء  العسكرية  القوة  استخدام  إىل  العثامنية 
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تكبد املرضبني خسائر يف األرواح بلغت )70( قتياًل، فضاًل عن عدد آخر من 
اسطنبول،  يف  العثامنية  للحكومة  شكوى  رفعوا  اإليرانيني  أن  إال  اجلرحى)39(. 
ُعزل عىل أثرها وايل بغداد جميد بك )1905-1906م()40(. ويبدو أن هذا العزل 

جاء للحفاظ عىل العالقات بني الدولتني العثامنية واإليرانية.
الرعايا اإليرانيني وشموهلم باخلدمة  العثامنية عىل جتنيد  الدولة  وقد عملت 
العسكرية حاهلم حال رعاياها، وكانت هذه املسألة مصدرًا لتوتر العالقات بني 
اجلانبني، فقد طالب الرعايا اإليرانيون بإعفائهم من اخلدمة العسكرية لكوهنم 
رعايا دولة أجنبية وأهنم غري خاضعني للدولة العثامنية)41(. غري أن الدولة العثامنية 
رفضت ذلك املطلب بحجة صعوبة التفريق أو التمييز بني رعاياها وبني الرعايا 
اإليرانيني املقيمني يف بعض املدن يف واليتي بغداد والبرصة منذ مدة طويلة، هلذا 

فإهنا تعامل الرعايا اإليرانيني يف تأدية اخلدمة العسكرية وكأهنم رعاياها)42(.
وقد بعث القنصل العام اإليراين يف بغداد رسالة إىل وزارة خارجيته أوضح 
دولته  رعايا  بني  التفريق  عدم  عىل  بغداد  يف  العثامنية  السلطات  إرصار  فيها 

والرعايا العثامنيني، وإجبار الرعايا اإليرانيني عىل تأدية اخلدمة العسكرية)43(.
ففي  املسألة،  هذه  حول  شكاوى  اإليرانيون  الرعايا  يقدم  ما  كثريًا  وكان 
النارصية  يف  املقيمني  اإليرانيني  الرعايا  من  شخصًا  نحو)44(  رفع  1903م  عام 
بوساطة القنصل اإليراين يف املدينة حسني احلسيني، شكوى إىل السفارة اإليرانية 
يف اسطنبول حول مسألة إجبارهم عىل تأدية اخلدمة العسكرية، داعني السفارة 
أن  ويبدو  اسطنبول،  يف  العثامنيني  املسؤولني  مع  املوضوع  وبحث  التدخل  اىل 

اجلهود قد تكللت بالنجاح وتم إعفاؤهم منها)45(.
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ثالثًا: موقف اإلدارة العثامنية من زوار العتبات املقدسة اإليرانيني
العالقات بني  التي كانت كثريًا ما تكون سببًا يف توتر  املسائل األخرى  من 
يف  املقدسة  للعتبات  اإليرانيني  الزوار  مسألة  هي  واإليراين،  العثامين  اجلانبني 
للحكومة  شكوى   1855 سنة  اسطنبول  يف  اإليراين  السفري  رفع  العراق.فقد 
الرضائب وتعددها)46(،  تنوع  اإليرانيني من  الزوار  فيها معاناة  العثامنية أوضح 
ومن سوء املعاملة التي يتعرضون هلا)47(، عىل أيدي أصحاب اخلانات واحلاملني 

يف الطرق، وعىل أيدي الُطفيليني يف العتبات املقدسة)48(.
رعاياها  منع  اىل  اإليرانية  احلكومة  تدفع  ما  كثريًا  السيئة  املعاملة  هذه  وكانت 
العراق،  يف  كبري  اقتصادي  أذى  إحلاق  يف  تسبب  الذي  األمر  العراق،  زيارة  من 
أثناء  اإليرانيون  الزوار  كان  فقد  بغداد)49(،  والية  يف  التجارية  املعامالت  خاصة 
خاصة  منه)50(،  املختلفة  السلع  رشاء  يف  كبرية  أمواالً  ينفقون  العراق  إىل  قدومهم 
ُقّدر بحوايل)51( ألف زائر سنويًا)52(، األمر الذي دفع الدولة  وأن عددهم كان كبريًا 
رعاياها  زيارة  احلظر عن  رفع  اجل  من  إيران  مع  املفاوضات  باب  فتح  إىل  العثامنية 
ذلك  يف  الدولتني  بني  اتفاقية  ُعقدت  عندما  1878م،  عام  يف  تم  الذي  العراق،  إىل 
اجلثث  بدفن  والسامح  العراق،  يف  الصحية  املحاجر  تنظم  أن  بموجبها  تقرر  العام، 
السفر والرسوم)53(. الزوار اإليرانيون وفق نظام جوازات  فيه، وأن يعامل  اإليرانية 
تعرض  التي  للمضايقات  دقيقًا  وصفًا  ديوالفوا  الفرنسية  الرحالة  أوردت  وقد 
الكاظمني  إىل  طريقها  يف  اإليرانيني  الزوار  قوافل  "متّر  بقوهلا:  اإليرانيون  الزوار  هلا 
بمدينة بغداد التي تعد من مراكز الطائفة السنية. وعند مرورها هبذه املدينة يالحقها 
األطفال من الطائفة املذكورة ويؤذوهنم ويسمعوهنم األقوال البذيئة... إذ عندما تدخل 
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القافلة التي حتمل الزوار اإليرانيني بغداد من باهبا الرشقي حييط هبا األطفال السائبون 
ويأخذون يف اسامع أفراد تلك القافلة قارص الكلم وجارحه يف وسط زوبعة من اهلرج 
واملرج. ومل يكتفوا بذلك بل هيجمون عىل بضائعهم املحملة عىل احليوانات التي معهم 
املعلقة عىل جوانب تلك  السمن  أواين  أو  أو نرجليتهم  وكثريًا ما يرسقون أغطيتهم 
الزوار اإليرانيني طبعًا حتّمل كل تلك  "وعىل هؤالء  قائلة:  الدواب")54(. وأضافت 
املصاعب واملشاق ومقابلتها بصرب وأناة، وأال يفكروا يف يوم من األيام بتقديم شكوى 
إىل السلطات الرتكية أو إقامة دعوى يف املحاكم ذلك ألهنم ال يصلون إىل نتيجة تذكر 
إذا ما قاموا بمثل ذلك فاملسؤولون الرتك -يف الواقع- يشجعون تلك احلوادث، أو 
حتدث بوحي منهم، وإن كل شكوى من هذا القبيل تقابل بسخرية واستهزاء!!")55(. 
ويف هذا الصدد ذكر لوريمر ما نصه: "لكن احلقيقة تبقى بأن الرعايا اإليرانيني كانوا 
يعاملون بطريقة عدائية مستمرة من جانب السلطات املحلية الرتكية")56(. وأضاف 
"إن الرعايا اإليرانيني الذين ينعتهم سعادته )وايل بغداد( يف حديثه العادي  بالقول: 
بنعت الرافضني املخزي، هم دائاًم عرضة الضطهاد وجور سافرين دون متييز")57(. 
وعلق أيضًا قائالً: "...، وااللتزام إجباريًا بالرشع السني عوضًا عن الرشع الشيعي 
بموجبه  منع  رسميًا  حظرًا  سعادته  أصدر  وقد  والنجف،...،  كربالء  مدينتي  يف 
االحتفال بالشعائر الدينية التقليدية التي كان مسموحًا هبا قبل لإليرانيني خصوصًا 
يقدم  بغداد  يف  اإليــراين  القنصل  وكان  أئمتهم")58(.  من  الشهداء  ذكرى  إحياء  يف 
مرارًا شكاوى إىل السلطات العثامنية يف بغداد، ففي عام 1884 قدم شكوى ضمنها 
جمددًا  اإليرانية  احلكومة  دفع  الذي  األمر  السيئة)59(.  املعاملة  هلذه  حد  بوضع  دعوة 
املنع يف عام 1885م)60(. العراق، إال أهنا ألغت ذلك  إىل أن متنع رعاياها من زيارة 
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اخلامتة:

خالل  كربالء  لواء  يف  األجنبية  األقليات  واهم  اكرب  اإليرانية  األقلية  تعد 
يف  التجارية  األعامل  عىل  األقلية  هذه  سيطرت  وقد  األخري،  العثامين  العهد 
املدينة، واستملك أفرادها أمالكًا كثرية يف املدينة، األمر الذي أثار حفيظة الدولة 
للتدخل يف  القاجارية هذا األمر ذريعة  الدولة  العثامنية وختوفها من أن تستغل 
حدث  ما  وهذا  كربالء،  مدينة  ومنها  العراق  يف  املقدسة  العتبات  مدن  شؤون 
القاجارية  الدولة  وتدخلت  كربالء  حادثة  وقعت  حينام  1843م  عام  يف  فعاًل 
يف املسألة. ويف حاالت استثنائية كام يف عام 1875م تنفس اإليرانيون املقيمون 
يف العراق الصعداء وفيام عدا ذلك عانوا وتعرضوا ملشاكل عدة منها ما يتعلق 
وتعرض  العسكرية  اخلدمة  تأدية  عىل  وإجبارهم  للعقارات،  امتالكهم  بمسألة 

الزوار القادمون لزيارة املراقد املقدسة ألعامل النهب والسلب.
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