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د .جمٌل موسى النجار
استاذ مساعد
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الملخص :
مرت العبلقات بين الدولة العثمانية وايران بحقب طويلة من التوتر  ،نشبت خبللهاا حابلوب
طاحنااة بااين الاادولتين هال ان عااات العبلقااات باادتت تشااهد تحااوالت ااالمية بياار منااا ان ابرماات بينهااا
معاعد ارضروم انة  . 3281وشرعت الدولتان بحل مشا لهما منا عقاد تلاا المعاعاد عان طريا
المفاوضات  .ولما ان هرث المشا ل بين الدولتين طويبلً ومعقداً فإن معاعد  3281م لم تانح فا
معالحااة اال تلااا المشااا ل  ،وف ا مقاادمتها مش ا لتا الحاادود وتنقاال العشااانر بااين تراض ا الاادولتين .
وااارعان مااا هاارت الحاحااة لعقااد معاعااد حديااد الااايما وان روف اا ً ومتلياارات عديااد  ..داخليااة
ودوليااة ت هاارت حاحااة لعقاادعا  ،وقااد تطرقاات الدرااااة الت ا بااين اياادينا ال ا ا اار تلااا ال اارو
والمتليرات ،وحللت طبيعتها وابعادعا  ،وتناولت عبلقات الدولتين خبلل الحقبة الت اعقبات معاعاد
 ، 3281بليااة التعاار عل ا بواعااث عقااد معاعااد ارضااروم ة الثانيااة ااانة  ، 3281ثاام تناولاات
الدرااة ف مبحث آخر المفاوضات الت افضت الا عقاد معاعاد ارضاروم الثانياة والتا اااتمرت
لحوال اربع انوات وانع اس احواء التاوتر فا العبلقاات العثمانياة االيرانياة عليهاا ،والتا ا دادت
توتراً بعد دخول قوات وال بلداد نحيب باشا ال مدينة رببلء اانة  3281م ،دون اغفاال لدراااة
الاادور الاااب لعبتااي الوااايطتان خاابلل تلااا المفوضااات  ...بريطانيااا وروااايا وعااو دور ااان يراع ا
مصال ل دولة منهما بطبيعة الحال  .وتناولت الدرااة فا مبحاث ثالاث  ،ماواد معاعاد ارضاروم
الث انية والمشا ل الت اثارعا العثمانيون حول بعض نصوص مواد عات المعاعد قبيل توقيعهاا والتا
ااعم ف حلها الوايطان البريطان والروا حبلً لم ي ن صال انهاء مشا ل العثمانيين وااليرانيين
عل المدى البعيد .

مقدمة:
تناولت عات الدرااة معاعد ترضروم الت عقدت بين الدولة العثمانية وهيران ف  13مايس
ااانة  ،3281وصااود عليهااا هياااانا ً بالباادء ف ا تنفيااا بنودعااا ف ا  8آاار  .3282وقااد دعياات عااات
المعاعد بمعاعد ترضروم الثانية تميي اً لها عن المعاعد الت عقدت قبل الا بين الدولتين ف مدينة
ترضااروم تيضاا ً فا ااانة  ،3281والتا تصاابحت – بعااد عقااد الثانيااة – تعاار بمعاعااد ترضااروم
األول .
وألن معاعد ترضروم الثانية عقدت ف حقبة تاريخياة انات تشاهد فيهاا العبلقاات العثمانياة
اإليرانيااة تحااوالت بياار لاام ت اان دوافعهااا ،فحاااب ،الايااااة الااالمية الحديااد الت ا باادتت الاادولتان
المتعاعدتان بإتباعها هحداعما تحات األخرى بعد معاعاد ترضاروم األولا  ،وال انع اااات التطاورات
التن يمية الت انت تشهدعا آنااا ل دولة منهما ،الايما الدولة العثمانية ،ف محمل يانها الداخل
وايااتها الخارحية ،بل انت تلا التحوالت ف تلا الحقبة ال منية تتمثل تيضا ً ف المتليارات التا
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انت تشاهدعا الاياااة الدو لياة نتيحاة لنماو االقتصااد وتوااع التحاار العالمياة ،وال شا عان طار
حديد للمواصبلت ،وانتشار واانل نقل اريعة بفضل المحر ات البخارية ،وما ترتب عل الا لي
من تنام للمطامع االاتعمارية للدول ال بير  .وف مقدمتها بريطانيا وروايا الدولتان الواايطتان فا
معاعد ترضروم ا لثانية ..،نقول ألن معاعد ترضروم الثانية عقادت فا حقباة المتليارات التاريخياة
تلا الت بللت توحها ف توااط القرن التااع عشر ،ان الباد مان عادم التوقا عناد مضاامينها ،تو
اال تفاااء بااالتعر عل ا المشااا ل الت ا عالحتهااا نصوصااها ماان بااين هرث رحاام المشااا ل العثمانيااة
اإليرانيااة الو لااود ،دون تحاااو الااا هل ا درااااة حوانااب تخاارى تتعل ا ببواعااث عقاادعا .وبطبيعااة
المفاوضات الت تفضت هل هبرامها ،وبالصعوبات والمفارقات الت رافقت عملية بلور نصوصها،
فضبلً عن مداخبلت الدولتين الوايطتين بريطانيا وروايا ،مما ان لي تأثيراتي الالبية عند التطبيا
الايما فيما يتعل بنصوص المواد الخاصة بتعيين الحدود وتنقل العشانر.
ومن ثام فقاد حااءت دراااتنا عاات لتنااول ال تلاا الحواناب ،فتطرقات توالً هلا العبلقاة باين
الدولة العثمانية وهيران بعد معاعد ترضروم األول الت تبرمت بين الدولتين انة  ،3281فقد انت
عات المعاعد نقطة تحول بر ى فا مااير تلاا العبلقاات ،انتهات بعاد عقادعا الحاروب ال بيار باين
الدولتين العثمانية واإليرانية الت ااتمرت أل ثر من ثبلثة قرون ،وبدتت معها مرحلة حديد ااادتها
غالبا ً تحواء من الهدوء والتفاعم ،دون تن يعن الا انقطاع المشا ل الت انت تصل تحيانا ً هلا حاد
حدوث عحمات عا رية متبادلة ،اببها غالبا ً التنا ع علا بعاض المنااط واألراضا  ،واالخاتبل
عل تعيين الحدود بين الدولتين ،وتنقل بعض العشانر ال ردية والعربية عبر تراضيهما .وعو األمار
الاب تشار قصاوراً واضاحا ً فا معاعاد ترضاروم األولا  ،وباين وحاود حاحاة ملحاة إلبارام معاعاد
حديد تعالج عات المشا ل ،فضبلً عن تطورات األوضاع ف الدولة العثمانية الت اقتضت التفاعم مع
هيران لحل الخبلفات معها بعد االندحارات العثمانية تمام حيوش محمد عل باشا وال مصر ،ووفاا
الااالطان محمااود الثااان ااانة  . 3213وقااد تاام االتفااا بااين الدولااة العثمانيااة وهيااران فا تواخاار اانة
 3288عل هحراء مفاوضات بينهما بوااطة بريطانياا ورواايا اللتاين تقحمتاا نفاايهما فا خبلفاات
عثمانية هيرانية قالتا تنهما معنيتان بحلها ،للتوصل هل مثل عاات المعاعاد  .وعا الشاعور بالحاحاة
هل عقد معاعد حديد بين الدولتين الشرخ الاب تحدثي ف العبلقات بينهما اقتحام قاوات والا بلاداد
نحياب باشااا لمديناة اارببلء فا مطلااع اانة  . 3281وماان ثام ااان الباد لهاااا المبحاث تن ياادرس تلااا
ال رو يما يتي فهما ً تفضل لبواعث عقد معاعد ترضروم الثانية ،ولطبيعة األحواء التا رافقات
عملية المفاوضاات التا تفضات هلا عقادعا ،وماا عالحتاي مان مشاا ل عالقاة باين الحاانبين العثماان
واإليران .
وشااهدت ال اارو الت ا تحرياات فيهااا المفاوضااات عل ا ماادى مااا يقاارب ماان تربعااة تعااوام
صعوبات عديد نتيحة انع اااات مشااعد التاوتر فا العبلقاات العثمانياة اإليرانياة – وآخرعاا حادثاة
رببلء الت وقعت قبل عقد تول حلاة للمفاوضات بحوال خماة تشهر – عل تحواء المفاوضات،
وشااروط المتفاوضااين ومطااالبهم ،فضابلً عاان مااداخبلت الطاارفين الوااايطين بريطانيااا وروااايا التا
انات تحر هااا هلا حااد بعياد بطبيعااة الحااال مصااالحهما الخاصااة ،وااواعا ماان ما ثرات تطاار هلا
ا رعا المبحث الثاان مان عاات الدراااة بتفصايبلت فا المعلوماات وتحلايبلت لمعطياتهاا اااتند هلا
الوثان والمصادر العثمانية والفاراية معاً.
وحينما بلورت تطرا مفاوضات ترضروم األربعة ماود معاعد تت فل بمعالحة ثير من
مشا ل العبلقة بين الدولة العثمانية وهيران معالحة آنياة ،وتضاع األااس ال فيلاة بحال بعضاها ا خار
ف المااتقبل ،مشا لة الحادود ،طفات علا الااط مشاا ل حدياد تخاص بعاض نصاوص المعاعاد
المقترحة الت انتهت من وضعها األطرا األربعة فا مديناة ترضاروم .وقاد عاالج المبحاث الثالاث
عات المشا ل -فضبلً عن نصوص المعاعد – التا تتمحاور حاول هيعاا البااب العاال لارنيس الوفاد
العثمان ف ترضروم باالتوق عان التوقياع علا مااود المعاعاد فا اللح اة األخيار التا انات
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اتوقع عليها حميع األطرا المتفاوضة ،بابب ما ان يرات من عدم وضوح بعض نصوص ماود
المعاعد  .بعاد الاا دخلات عملياة التوقياع علا المعاعاد والتصادي عليهاا فا ماداخل شاابتها بعاض
الشبهات ،الا تن الطرفين الوايطين فارا للبااب العاال بعاض تلاا النصاوص ،وتعهادا لاي بإنفااعاا
قباال تن يعلاام بااالا الحانااب اإليرانا  .وحينمااا عرضاات تلااا التفااايرات ماان قباال مااو ف الخارحيااة
العثمانية عل الافير اإليران الااب حااء هلا اااتانبول لتباادل نااا المعاعاد  ،وطلاب مناي الموافقاة
عليها ،تقرعا دون ااتناان ح ومتي الت لم تواف عل عملي عاا بعد علمها بي .وقد توحد الا مناخاا ً
مبلنما ً يما ياتمر ش ء من التوتر ف العبلقات العثمانية اإليرانية لمد طويلاة مان الا من بعاد عقاد
معاعد ترضروم الثانية ،امتد هل قبيل نشوب الحرب العالمية األول .
عل تن تناول الدرااة الت بين تيدينا لؤلبعاد المتعدد الت تضمنتها مباحثها الرنياة الثبلث
الت ا اااب ا رعااا ،حاااء لبلااوت عااد حاولاات بلوغااي ،يتمثاال ف ا ال ش ا عاان حوانااب لاام تااات مل
الدرااات الاابقة توضيحها ف تاريا العبلقات بين الدولة العثمانية وهيران ،وبخاصاة ماا اان منهاا
بالللة العربية ،وتن تضي حديداً لهاا اللاون مان الدراااات التاريخياة ،الاايما وتناي يتعلا بتاريخناا
العراق ف العهد العثمان  ،الاب تضح افتقارت واضحا ً هل م يد من الدرااات .وحدير بالاا ر تن
عات الدرااة ع حلقة فا الاالة دراااات عان تااريا العبلقاات باين الدولاة العثمانياة وهياران تنحا
الباحااث منهااا ماان قباال درااااة تخااتص بالحقبااة  ،3281 -3281تلااا العبلقااات التا انع ااات بشا ل
واض عل األوضاع الاياااية واالقتصاادية إليااالت العارا العثمانياة ألااباب عدياد فا مقادمتها
اشتراا عات اإلياالت بحدود طويلة مع هيران ،ورواباط اإليارانيين الروحياة ماع تعام تلاا اإليااالت،
وع هيالة بلداد.
ماان حانااب آخاار يتعل ا بالمصااادر ،فااان محاولااة ال ش ا عاان الحوانااب المتعاادد ال اخاار
بالحوادث والمداخبلت والتعقيدات ،مما قد يتي تحقي عد هضافة حدياد لدراااات تااريا العبلقاات
العثمانياة اإليرانيااة ،اقتضا  ،بطبيعااة الحاال ،تن تعتمااد عااات الدراااة علا مصاادر ووثااان عثمانيااة
وفاراية ،فضابلً عان مصاادر تخارى تعمهاا تااب  . ..لاوريمر الموااوم با ة دليال الخلايج الااب
ااتند هل الوثان البريطانياة ،وتن تقاارن ماا حااء فا عاات وتلاا ببعضاي ،مان معلوماات وتحلايبلت
وآراء لوحهت الن ر العثمانية واإليرانية المتقاطعة ف ثير من األحيان ،بلية الوصول هل الحقيقة
التاريخيااة بشااأنها ،تو باااألحرى هل ا مااا يقاارب منهااا ،بمااا ااااتطاع تن يل ا م بااي الباحااث نفاااي ماان
موضوعية ومنهحية علمية.
أوالً :عالقات الدولتٌن منذ معاهدة أرضروم( .. )3481مالمح عامة
شهدت العبلقات العثمانية اإليرانية مرحلة حديد اادتها تحواء من الهدوء والتفاعم بعاد عقاد
معاعد ترضاروم فا اانة  3281باين الدولاة العثمانياة والدولاة القاحارياة فا هياران .هال تن بعاض
الخبلفات والمشا ل الياير بدتت ت هار باين العثماانيين واإليارانيين بعاد مارور بضاع اانوات علا
عقاااد تلاااا المعاعاااد  .و اااان مااان تعااام تلاااا المشاااا ل شااا وى اإليااارانيين مااان قياااام داود باشاااا والااا
بلدادة 3213 -3231بفرض راوم حديد عل ال انرين اإليرانيين للعتباات المقدااة فا العارا ،
وعل حثث الموت الت ي ت بها من هيران لتدفن ف عات العتباتة. 3
وتفاقمت المشا ل باين الادولتين العثمانياة والقاحارياة مناا اانة  ،3211بعاد تن اقتحمات فا
تلا الانة القوات العا رية لوال بلداد عل رضا باشا البل ة  3288 -3213مدينة المحمر الت
تدع ل دولة منهما عانديتها لهاة . 8ولم تاافر الحهاود الدبلوماااية التا باالها اإليرانياون فا اانة
 3212للحصااول عل ا تعااويض ماان العثمااانيين عاان الخاااانر الت ا تااابب فيهااا عحااوم الاابل عل ا
المحمر عن نتيحة تاا رة ، 1الاا تن العثماانيين اانوا يعادون المحمار حا ءاً مان ممتل ااتهم .هال تن
العثمانيين حاولوا التخفي من حد ن اعهم مع اإليرانيين بعد ع يمتهم ال بير تمام محمد علا باشاا
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وال مصر انة  ،3213فبعثوا بوفد هل هيران انة  3281للبحث عن حلول لمشا لهم معها ،ومنها
موضوع المحمر  ،ولم يتوصل الطرفان عات المر تيضا ً هل تية حلول عملية لتلا المشا لة. 8
بادرت هياران بعاد الاا مباشار باتخااا بعاض اإلحاراءات العاا رية ضاد العثماانيين انتقاماا ً
ماانهم لهحااومهم علا المحماار وتشاابثهم بعانااديتها لهاام ،فهاحماات ااانة  3281الاااليمانية التا اناات
تطالاااب بضااامها لهاااا ،واحتاحااات حيوشاااها منطقاااة عربااااتان واااااتعادت اااايطرتها علااا المحمااار .
وااتعرض محمد شات القاحارب ة 3282 -3218حيوشي عل مقربة من حدود هيالة بلاداد للتلاوي
بقدرتااي العااا رية علاا اقتحامهاااة . 5وااااتمرت المناوشااات العااا رية فاا منطقااة الاااليمانية بااين
اإلياارانيين والعثمااانيين طااوال ااانت  3283و3288ة . 1وح ااول العثمااانيون التخفي ا ماان الضاالط
اإليران عل الاليمانية فدخلت فرقة من قاواتهم األراضا اإليرانياة لمهاحماة مقار الاوال اإليرانا
ف وادب تردالنة ، 1هال تن القوات اإليرانية تم نت من التصدب لها ودحرعاا ،األمار الااب تدى هلا
تفاقم حالة الصرع والتوتر بين الطرفين ف منتص عام 3288ة. 2
وف تواخر انة  3288بللت الخبلفات بين العثمانيين واإليرانيين توحها ،و اان ال منهماا
يحمل النحة من االتهامات لآلخر بخر بنود المعاعدات الاابقة الت وقعت بينهماا وآخرعاا معاعاد
ترضروم انة  ،3281والنحة من الش اوى ،وف مقدمتها قضاية هياواء البلحناين الايااايين .فضابلً
عن تامر اإليرانيين الم من من اوء معاملة مواطنيهم من التحار و انرب العتبات المقداة من قبال
الالطات العثمانية ف العرا  ،وتامر العثمانيين الاب ال يقل عني مرار من تدخل هيران فا شا ون
انح بابانة الاليمانية ة . 3هال تني يم ن القول هن عناا قضيتين محوريتين انت تدور ف نطاقهما
مع م خبلفات الدولة العثمانية مع هيران حت تواخر انة  ،3288توالعما :تنقل العشانر – ال ردياة
ف مع مها – بين تراض الدولتين ،وبخاصة ضمن امتدادات تراضا هياالت بلاداد والموصال ماع
األراض اإليرانية ،وما ان يرافقي ،ف ثير من األحيان من عمليات االب وهخابلل بااألمن يعقبهاا
اناحاب نحو م ان االنطبل ة ا من الاب ال يااتطيع الطار المعتادى علياي مبلحقتاي لوقوعاي فا
داخاال تراضا الطاار ا خاار .وثانيهمااا :مشااا ل الحاادود التا تغفلاات تحدياادعا بشا ل واضا آخاار
معاعد وقعت بين الدولة العثمانية وهيران ،ع معاعد ترضروم انة 3281ة. 31
فقد تشير ف عات المعاعد  ،ف بندة تااس  ،هل تن الحدود تبق ما انت علياي ،دون ا ار
تية تفصيبلت تخرى ،اوى ما ا ر ف البناد نفااي مان تن ت اون معاعاد اانة  3181ةمعاعاد ناادر
شات المبرمة بين الدولة العثمانية وهيران ،نافا المفعاولة . 33هال تن معاعاد  3181لام تتضامن عا
تيضا ً تحديداً واضاحا ً للحادود باين الادولتين ،عادا ا رعاا تن ت اون عاات الحادود ماا عينتهاا المعاعاد
الموقعة بينهما انة  3113ف من الالطان مراد الرابع دون تلييرة . 38و انت تلا المعاعد عينت
بش ل محمل األراض التابعة ل ل من الالطان العثماان والشاات الصافوب ،بادءاً مان تقصا الشامال
ف ا وان وقااارص ،مااروراً بشااهر ور وبلااداد والبصاار  .هال تن ثيااراً ماان المناااط الفاصاالة بااين
الدولتين ،وتعمها تلا الت تقع ف منطقت عرباتانة المحمر والاليمانية ،لت دون تن تحدد فيها
الحدود بش ل واض ة ، 31وبقيت ،مع تح اء تخرى تقل منها تعمية ،موضع ن اع بين الدولتين اان
يتفاقم عل مدى ت ثر من قرنين ،تب بين معاعدت  3113و.3281
وعل الرغم من تن معاعد ترضروم الت عقدت اانة  3281باين الدولاة العثمانياة وهياران
تنهت حالة من الصراعات العا رية المت رر بين الدولتين ااتمرت أل ثر من ثبلثة قرون ،و انت-
تب المعاعااد – خطااو تول ا إلقامااة عبلقااات طبيعيااة تو شاابي طبيعيااة بينهمااا ،فإنهااا لاام تحاال مش ا لة
الحدود الم منة بين العثمانيين واإليرانيين ،الايما حدود هيالة بلداد مع هيران ،ولم تضع حبلً حاريا ً
ااالا لمش ا لة تنقاال العشااانر بااين تراضاايهماة ، 38الااا تن اارو عقااد تلااا المعاعااد تشااير هل ا تن
هبرامها قد تم عل عحل بلرض التوصل بارعة هل هنهاء حالة الحرب الت ااتمرت باين الادولتين
طااوال الااانتين التا ااابقت عقاادعا .وماان ثاام فااان اتهامااات اال دولااة منهمااا لؤلخاارى بالتحاااو علا
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حدودعا قد ااتمرت بعد عقد معاعد  ،3281و الا االتهامات المتبادلة بإيواء هحداعما للعشانر الت
تتابب بأعمال الالب واإلخبلل باألمن ف تراض األخرى.
و ان لتعيين نحيب باشاة 3283 -3288واليا ً إليالاة بلاداد فا منتصا اانة  ،3288تثار
فا ا ديااد حالاة الخبلفاات والتاوتر باين الدولااة العثمانياة وهياران ووصاولها هلا شافير الحارب ،فقااد
تشددت هدار هيالة بلدا د فا عهادت ،فا هحراءاتهاا اإلدارياة وحباياة الرااوم ،ماع التحاار وال انارين
اإليرانيين للعتبات المقداة ف العرا  ،والمارين منهم بي ف طريقهم هل الديار المقداة ف الححا
تشدداً باللاً ،و انت تلاا اإلحاراءات المتشادد التا وضاعها نحياب باشاا اات طبيعاة س تاام بااوء
االاااتعمال سة 35ماان قباال المااو فين القااانمين عل ا تطبيقهااا ،ممااا لاام ي اان للح ومااة المر يااة ف ا
ااتانبول رغبة ف حدوثي تحنبا ً ألية مشا ل حديد مع اإليرانيينة. 31
ما تن المأوى الاب وفرتي هيالة بلداد للشيا ثاامر الااعدون الااب اان يحااول العاود لح ام
المحمر  ،والمطلوب من قبال اإليا رانيين ،والادعم الااب اان يلقاات عااا الشايا مان ة متاالم البصار
بإيعا من نحيب باشا ،تثار اإليرانيين ودفعهم هلا التأ ياد علا مطاالبتهم بالااليمانية وتواايع رقعاة
واشاااااتدت حاااااد
األراض الت انوا يطالبون بها ف هقليم عرباتان لتصل هل ةالقرنة ة. 31
الخبلفات لتصل هل حالة التأعب للحارب بعاد تن اقتحمات قاوات نحياب باشاا مديناة ارببلء فا 35
ااانون الثااان  3381الاتخبلصااها ماان تياادب المتمااردين المعااروفين با ة اليارام يااة الاااين ااااتولوا
عليها وتح موا بش ونها ،وفرض الطة هدار هيالة بلداد المباشر عليهاا ،األمار الااب دفاع بريطانياا
وروااايا هل ا ت ثي ا حهودعمااا ،الت ا اناات باادتت منااا ااانة  ،3213للتقريااب بااين وحهااات ن اار
اإليرانيين والعثمانيين ،والت تثمرت اتفاقاً ،حرى قبال اقتحاام ارببلء ،علا هحاراء مفاوضاات باين
الحانبين ف مدينة ترضروم ف مطلع انة  3281يحضارعا ممثلاون عان بريطانياا ورواايا إليحااد
حلااول حاريااة للمشااا ل بااين الدولااة العثمانيااة وهيااران ،الااايما مش ا لة الحاادود ،بعااد تن باتاات حميااع
األطرا مقتنعة بفشل معاعد ترضاروم المبرماة باين الادولتين اانة  3281فا التوصال لمثال عاات
الحلااولة . 32هال تن عمليااة االقتحااام العااا رب لمدينااة اارببلء تخاار المفاوضااات التاا ااان مقاارراً
هحرا عا ف ترضروم حت شهر مايس .3281
ثانٌاً :مفاوضات أرضروم  3481 -3481وانعكاس أجواء التوتر علٌها
تدت الوااااطة التا قاماات بهااا ،مااا ا رنااا ،بريطانيااا وروااايا هلا موافقااة الدولااة العثمانيااة
وهياران علا هحااراء مفاوضاات بينهماا فا ترضاروم فا توانال عاام  ،3281يحضاارعا وفادان عاان
الدولتين الوايطتين بلرض التوصال هلا معاعاد حدياد باين العثماانيين واإليارانيين تتبلفا قصاور
المعاعد الت تبرمت بينهما ف ترضروم انة  ،3281وتعالج خبلفات الدولة العثمانية وهياران التا
ااتعص حلها من قبل ،وفا مقادمتها مشا لة الحادود .وقاد تا امن موعاد عقاد عاات المفاوضاات ماع
اقتحام قوات وال بلداد نحيب باشا لمدينة رببلء ،مما تدى هل عدم عقدعا فا الموعاد المقارر لهاا
الاتياء اإليرانيين الشديد من العمل الاب قام بي نحيب باشا ف رببلء ن راً لقداية المدينة وم انتها
الروحية الاامية ف نفواهم ،ولوحود حالية هيرانية بير انات تقايم فا ارببلء آناااا قادر عاددعا
القنصل اإليران ف بلداد المبل عبد الع ي خان بعشار آال ماواطن هيرانا ة . 33فضابلً عان فشال
هيران ،ممثلة بالقنصل المبل عبد الع ي خان ،ف ثن نحيب باشاا عان ع ماي اقتحاام المديناة بقواتاي
العا رية ،تو حت تأحيال اقتحاماي لهاا ريثماا ياتم التوصال هلا حال االم ينها اايطر المتماردين
اليارام ية عليها حفا ا ً عل حرمتها وصونا ً لقدايتها وترواح مواطنيها والمقيمين فيهاة. 81
هن الح ن واألا الاب عم ترحاء هيران حراء حادثة رببلء ،واللضب الاب تملاا العاعال
اإليران محمد شات القاحارب حينما علم بهاة ، 83وما تعقب الا من تحشيدات عا رية بادتتها هياران
عل حدودعا ماع الدولاة العثمانياة ،وردت عليهاا األخيار بخطاوات مماثلاةة ، 88فا وقات انات فياي
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الاادولتان تاااتعدان للحلااوس هل ا طاولااة المفاوضااات ف ا ترضااروم ف ا محادثااات رباعيااة تحضاارعا
بريطانيااا وروااايا بليااة حاال الخبلفااات القانمااة بينهمااا ..دع ا  ،الااا لااي ،تن تطلااب هيااران ،ومعهااا
بريطانيا ورواايا ،مان الدولاة العثمانياة ،فا توانال آاار  ،3281عقاد مباحثاات معهاا للوقاو علا
تاباب حادثة رببلء ،وما يم ن تن تفض هليي تداعياتهاة . 81وحااءت مشاار ة الادولتين الواايطتين
إليران ف طلبها هحراء مباحثات مع العثمانيين بشأن رببلء ليس عل خلفية واااطتهما باين هياران
والدولة العثمانية فحاب ،بل تيضا ً عل تااس ونهما معنيتين بش ل مباشار بحادثاة ارببلء لااقوط
عدد بير من الضحايا الروس خابلل عملياة االقتحاام العاا رب ل ارببلء ،وبعاض القتلا مان رعاياا
بريطانيا من الهنودة. 88
وقااد ااااتحابت الدولااة العثمانيااة لهااات الاادعو  ،ه ال تنااي يباادو تنهااا اناات راغبااة فا تن يبحااث
موضوع رببلء ف ترضروم ضمن المباحثات الت ان مقرراً هحرا عا من َقبل مع اإليرانيين فا
عات المدينة ،األمر الاب لم ي ن موافقا ً لرغبات اإليرانيين الااين اانوا يعادون حادثاة ارببلء مشا لة
برى تفو ف تعميتها وتداعياتها ل مشا لهم األخرى مع العثمانيين ،ويريدون بحثها معهم بشا ل
ماتقل .ومن ثم فقد عين اإليرانيون تحد دبلومااييهمة المير ا حعفر خان لبحث مش لة رببلء فقط
بحضور ممثلا بريطانياا وروااياة ، 85هال تن الميار ا حعفار خاان لام ي مال المهماة التا تنيطات باي
بابب ما قيل عن عدم تم ناي مان الوصاول هلا ترضاروم بعاد خروحاي مان مديناة تبريا اإليرانياة
نتيحة لمرضية ، 81األمر الاب يشير هل تردد هيران ف حضور مفاوضات اتفقات األطارا الثبلثاة
األخرى عل هحرانها فا ترضاروم ،فيماا يبادو ،لبحاث محمال الخبلفاات العثمانياة اإليرانياة ،ولايس
مش لة رببلء فحاب.
عل عاا األااس يم ننا تن نفهم دواع غياب هيران عن االحتماع الاب عقدتي ف ترضروم
الدول الثبلث :بريطانيا وروايا والدولة العثمانية ف  32آاار 3281ة ، 81لي ون بداياة للشاروع فا
مفاوضات ان من المقرر – قبل حادثة رببلء – هحرا عا ف ترضروم بين العثمانيين واإليرانيين
بمشار ة بريطانيا وروايا ،إليحااد حلاول لحمياع المشاا ل والخبلفاات التا انات قانماة باين الدولاة
العثمانيااة وهيااران ،دون قصاارعا عل ا مش ا لة اارببلء .وقااد تناولاات وفااود الاادول الااثبلث ف ا الااا
االحتماع موضوع االاتعدادات للحرب ،الت انت قانمة عل قدم واا ف هيران والدولة العثمانية
معاً ،واإلحراءات الت يحب اتخااعا لنا ع فتيال التاوتر باين البلادين .وفا نطاا عااا التوحاي حااول
البريطانيون والروس ،ف االحتماع نفاي ،تن يهدنوا من مخاو العثمانيين من عحوم تشاني هياران،
وي دوا لهم – ربما عل تااس ضمانات حصلوا عليها مان هياران – عادم وحاود نواياا لادى هياران
بمهاحمة األراض العثمانيةة. 82
غياارت هيااران موقفهااا بعااد الااا ،ربمااا نتيحااة للضاالوط البريطانيااة الرواااية تو إلدرا هااا
ضرور حل خبلفاتها الم منة ماع العثماانيين بعاد تن خفات ااور غضابها لحادثاة ارببلء ،فحضار
الوفد اإليران االحتماعة الرباع األول الاب عقد ف ترضروم ف  35مايس  .3281وتأل عااا
الوفد من عدد من األعضاء ،بيانهم عادد مان ال تااب والمتارحمين ،واصاطحب معاي نخباة مان حايش
منطقة تاربيحان اإليرانية ،ليبلغ معهم عدد اإليرانيين الااين حضاروا هلا ترضاروم ماانت شاخص،
ان عل رتاهم المير ا تق خان و ير الن ام ة الاب عر بأمير بير فيماا بعاد  .و اان مان باين
تعام تعضااء الوفاد :ميار ا تحماد خاان رنايس ال تااب ،وتحماد خاان فرحاان  ،وحيارات علا ن ناي،
وحااان داودة متاارحم  ،وآماار مدفعيااة الحاايش .وقااد الق ا الوفااد اإليران ا ترحيب اا ً حاااراً عنااد دخولااي
األراض العثمانية ،فقد بعث وال ترضروم تحاد باار ضاباط الحايش العثماان علا رتس خمااين
فارااا ً الاااتقبالي ،وطلااب الااوال ماان رناايس الوفااد بعااد وصااولي هلا مدينااة ترضااروم تن يحاال ضاايفا ً
شخصيا ً عليي طيلة ماد هقامتاي فا المديناة فاعتاار مناي ،واعتاار تيضاا ً عان قباول ماانت ليار اعاب
ترالها لي هدية ف اليوم التال ة. 83
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تما الوفد العثمان  ،فقد تأل من تنور بيا رنياا ً للوفد ،ومن ب ير باشا ،و امل تفندبةرنياا
لل تاب  ،ورشدب باشاة مترحما ً و اعم تغا ة تخدا= مااعد مترحم  .وتش ل الوفد البريطان من
ال ولونياال ويليااام  ،وروباارت ياار ون الا ا رتير الخاااص للااافير البريطااان اااننغ ف ا العاصاامة
العثمانية ،وحو يا دي ااون ،و عاراب ،وحايمس ريادعاوسة متارحمين  .و اان علا رتس الوفاد
الروا المايو تيتو  ،وضم ف عضويتي العقيد دانيس ،وبرافير و  ،وموف ينة اتبين ة . 11وقد
خصصت الح ومة العثمانية من الً ماتقبلً إلقامة تعضاء ل وفد من وفاود الادول الاثبلث المشاار ة
ف مفاوضات ترضروم :هيران وبريطانيا ورواياة. 13
وخبلل مفاوضات ترضروم انت الادولتان الواايطتان ..بريطانياا ورواايا ،تعادان تنفااهما
معنيتااين بش ا ل مباشاار بموضااوع تااوتر العبلقااات بااين الدولااة العثمانيااة وهيااران ،الااايما بعااد حادثااة
رببلء التا قتال وفقاد خبللهاا عادد مان الرعاياا الاروس والبريطاانيين .ماا انتاا قلقتاين مان تحاول
التهديدات القانمة عل الحدود هل الحيا العامة ،والا ألن تب صادام اايحدث فا المنطقاة اان مان
المم ن تن تتدخل فيي انحلترا ورواياة 18حفا ا ً عل مصالحهما بالدرحة األولا  ،ماا عاو واضا ،
وعل التوا نات الدولية – وعما طرفان رنياان فيها – الت قد تتعارض لبلخاتبلل لايس فا اإلقلايم
الاب من المحتمل تن تنشب فيي الحرب بين العثمانيين واإليرانيين ،بل وربما ف تما ن تخرى.
ومن ثم نحد ،ف هطار عاا التقويم ،تن المايو تيتو رنيس الوفد الروا اان يارى خابلل
تلا المفاوضات تن العبلقات بين الدولة العثمانية وهيران تعن بلً من روايا وبريطانيا لالا فإنهما
لن تقفا متفارحتين ه اء تأ مهااة . 11وعلا عااا األاااس ،فقاد توافقات ثيار مان المواقا البريطانياة
والرواية خبلل المفاوضات ،ف انت ،مثبلً وحهات ن ر الوفد البريطان – يشار ي فا الاا الوفاد
الروا – الت طرحت علا طاولاة مفاوضاات ترضاروم ه اء االااتعدادات العاا رية التا انات
تقااوم بهااا اال ماان الدولااة العثمانيااة وهيااران خاابلل األشااهر األولا ماان المفاوضااات ،تاااتند هلا رتب
الافير البريطان فا اااتانبول ،وعاو تن هياران عا التا بادتت بتلاا االااتعدادات ،وتن العثماانيين
اتخاوا موقفا ً مماثبلً رداً عل الاة . 18وف الوقت الاب عملات فياي الدبلوماااية البريطانياة الروااية
عل تهدنة مخاو العثمانيين من احتمال عحوم هيران عل األراض العثمانيةة ، 15توض الوفدان
البريطان والرواا خابلل الحلااات األولا لمفاوضاات ترضاروم للوفادين العثماان واإليرانا تن
لبريطانيا وروايا اتفقتا عل تنهما اايحمبلن ماا ولية الحارب ،هاا نشابت ،علا الطار الااب يبادت
بالهحومة. 11
ويبدو تن االتحات للحفا عل المصال الخاصة ان يحدد ف ثير من األحياان مواقا ال
ماان بريطانيااا وروااايا ،وتصاارفاتهما ه اء القضااايا والمواضاايع التا تبحااث علا طاولااة مفاوضااات
ترضروم .ومن الا ما تشارت هليي بعض التقارير من تن رنيس الوفد الروا ف المفاوضات اان
ي يد المطالب اإليرانية بالحصول علا المحمار والااليمانية ل ا تعاوض هياران عان مادينت روان
ونخچوان اإليرانيتين اللتين ااتولت عليهما روااياة . 11تماا بريطانياا ،التا انات مصاالحها تتعاا م
ونفواعااا يتاااع فا العاارا منااا ثبلثينيااات القاارن التااااع عشاار ،فقااد اعتماات بمااا طاارح علا طاولااة
مفاوضات ترضروم من مشا ل العثمانيين واإليرانيين التا انات هيااالت العارا العثمانياة ماارحا ً
لها .وتمثل الا االعتمام ف قيام الح ومة البريطانية بتعيين مندوب خاص لها ف هيالة بلاداد مهمتاي
ف الافار
متابعة ش ون الحدود مع هيران ،و ان عاا المندوب ف تول األمر عو فارانت ،المو
البريطانية ف طهران الاب ان ترال هل بلداد للتحقي ف حادثة رببلء ،ثم ل بمهمتي الحدياد
مع بداياة مفاوضاات ترضاروم الرباعياة فا ماايس  ،3281وبقا فيهاا حتا اانون األول مان تلاا
الانة .وتنيطت مهمة متابعة تطورات توضاع حدود هيالة بلاداد معاي هياران بعاد الاا بالراناد تاايلور
الو يل الاياا البريطان ف بلدادة . 12ما تشارت بعض الوثان العثمانية هل تن بريطانياا انات
ت يد هيران ف مطالبتها بالمحمر مقابل تعهد هيران بأن تحعل التحار حر ف مينانهاة. 13
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انت حادثة رببلء ف مقدمة المواضيع الت بحثات خابلل مفاوضاات ترضاروم الرباعياة،
وتاببت ف صعوبات لاير المفاوضات خبلل الحلاات األول ة . 81ويبدو تن بعض تلا الصاعوبات
ااان ناحم اا ً عاان هصاارار المفاااوض العثمااان عل ا تبن ا روايااات للحادثااة تختل ا  ،ف ا ثياار ماان
تفصيبلتها وتحديدعا ألاباب الحادثة وتقديراتها للخاانر الت تاببت فيها ف األرواح واألموال ،عن
الروايات األخرى الاايما اإليرانياة منهاا .ومان الواضا تن التصاور العثماان للحادثاة حااء اعتمااداً
عل تقرير المندوب العثمان للتحقي ف حادثة رببلء نام باشا ،الاب اعتمد بادورت لياا ً علا ماا
حاء ف تقرير اعد هللا باشاة 83القاند العا رب العثمان الاب اقتحم رببلء .وقد القات هياران بشاأن
موضوع رببلء ف تلا الحلاات تعاطفا ً من الوفدين البريطان والروا  .وقد باللت هياران خابلل
المفاوضات ف تقدير تضرار اإليرانيين مان حاراء حادثاة ارببلء الاايما فا تعاداد القتلا ة ، 88فا
محاولة ،فيما يبدو ،للحصول عل ت بر قدر من الم ااب من العثمانيين.
و انت المطالب اإليرانية ف مفاوضات ترضروم بشأن رببلء ع نفااها التا حااءت فا
المقترح الاب اتف عليي الافيران البريطان والروا ف اااتانبول لتقديماي هلا الح وماة العثمانياة
بلرض تااوية ت ماة ارببلء ع قاب حادوثها مباشار  ،والتا تاتلخص فا اعتااار الح وماة العثمانياة
وتافها عل ما حصل ف رببلء ،وتني حصل دون علمها ورضاعا ،وتن تعيد تعمير ما تخرب مان
العتبات المقداة ،وتن يعامل ا ان رببلء و وارعا والمقيمون فيها معاملة عادلاة ويحماون مان تب
اعتداء ،وتن تعوض الح ومة الع ثمانية المتضاررين مان عا الء نتيحاة الهحاوم علا ارببلء ،وتهادد
نحيب باشا بإقالتي من و يفتي هاا رر مثل تصرفي ف رببلءة. 81
وقد ااتحاب الوفاد العثماان ألعام عاات المطالاب ،ووعاد بتنفيااعا ،فقاد توردت هحادى وثاان
ن ار الخارحية العثمانية تن رنيس الوفد العثمان المفاوض ف ترضروم تبلغ رنيس الوفد اإليران
بأن الح ومة العثمانية اتوحي اعتااراً لح ومة هيران توض فيي عدم رضاعا عن العملية الت قامت
بها القوات العا رية لوال بلداد ف رببلء ،وتافها لحدوثها ،وتنها اتقوم بتقديم تعويضات مناابة
للمتضررين من حرانهاة . 88ويبدو تن بادر الوفد العثمان االيحابية عاات قاد خففات مان حاد التاوتر
الاب شهدتي مفاوضات ترضروم ف حلااتها األول  ،فاتحهت المفاوضاات بعاد الاا نحاو االنفارا،.
وتناولت القضايا والمشاا ل األخارى العالقاة باين الادولتين اإليرانياة والعثمانياة وفا مقادمتها مشا لة
الحدود ،الت تمتد من الخليج حنوبا ً حت تراض انح باي يد ف هيالاة ترضاروم شار األناضاول
شماالً ،الت انت تعد المش لة الرنياة المطروحة عل طاولة المفاوضاتة. 85
فقد انات منااط عدياد تفصال باين الادولتين العثمانياة واإليرانياة لام تراام حادودعا بشا ل
واض بابب اإلرث الطويل من الحروب بينهما ،الاب يمتد هل انة  ،3538وما انات تتاابب فياي
تلا الحروب من تحاو ات متبادلة عل األراض والمادن .وقاد تفاقمات مشا لة الحادود بعاد احتيااح
قااوات والا بلااداد علا رضااا باشااا للمحماار ااانة  ،3211والهحااوم اإليرانا علا الاااليمانية ااانة
 ،3281وادعاءات بل الدولتين بعاندية ل من المحمر والاليمانية لها .هال تن ل دولة منهما بدتت
تشعر ف الوقت نفاي بضرور التوصل هل حلول لمشا ل الحدود الايما حدود منطقتا الااليمانية
والمحمر  ،وع مشا ل لم تعالحها تحدث معاعاد عقادت بينهماا فا اانة  ،3281فاتحهتاا مناا اانة
 ،3213ما تشرنا من قبل ،هل حلها ،وشحعهما عل الا دخول بريطانيا وروايا وايطين بينهما
منا الا التاريا .ومن ثم ،فان بلً مان الدولاة العثمانياة وهياران ادعات ،خابلل مفاوضاات ترضاروم
بعاندية المناط المختل عليها .وف عاا اإلطار طرحت الدولة العثمانية عل ماند المفاوضات ماا
انت ترات من تحاو ات هيرانية عل حدودعا ف بعض المناط ة . 81تما هيران فقد طالبت خبلل تلا
المفاوضات بالمحمر و عاب وبعض المناط األخرى التابعة إليالاة بلاداد .واااتندت فا مطالبتهاا
عات هل تن معاعد انة  3181الت عقادت فا مان الاالطان ماراد الراباع قاد تقارت بمل يتهاا لهاا.
و انت تصر عل عات المطالبة عل الرغم من رفض المفاوض العثمان لها ،وادعاني بفقدان دولتاي
للناااخة األصاالية ماان المعاعااد  .وقااد حاادا الااا اإلصاارار اإليران ا بالدولااة العثمانيااة عل ا ااااتننا
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اااااتعداداتها العاااا رية لمواحهاااة تب احتماااال بنشاااوب حااارب ماااع هيااارانة ، 81ومطالباااة اإليااارانيين
باالناحاب من المحمر و عاب معا ًة. 82
وااتعرضت تيضا ً ل من الدولة العثمانياة وهياران علا طاولاة مفاوضاات ترضاروم حملاة
من مشا لها مع األخرى ،ووحهة ن رعا فيها ،ومطالبها بشأنها .و ان ف مقدمة تلاا المشاا ل تنقال
بعض العشانر بين تراضا الادولتين ،التا تعاد مشا لة رنيااة تخارى تاأت فا تعميتهاا بعاد مشا لة
الحدود .و انت ل دولة منهما تدع بتبعية بعض العشانر لها ،فقد طالبت هيران خابلل المفاوضاات
بإعاد بعض العشانرة اإليرانية الت عاحرت هل األراض العثمانية .هال تن العثمانيين انوا يرون
تن تبناء مع م تلا العشانر من مواطنيهم .وطالبوا بأن ت ون لهم ،دون هيران ،تبعية بعاض العشاانر
ال ردياة والعربيااة ،وتعمهاا  :ااانحاب والهاورمااان وال لهار والحااا والمحياان ومن ااور وبنا الم.
وطالبوا تيضاا ً بتحدياد تبعياة محموعاة مان العشاانر التا تقطان المنطا الحدودياة باين الادولتينة. 83
حدير بالا ر تن بعض العشانر المتنقلة ،تو محموعات من تفرادعا ،انات تتاابب بااإلخبلل بااألمن،
وتقوم باالعتاداء علا الممتل اات فا ابل الادولتين لعادم تمي عاا بهوياة معيناة ..عثمانياة تو هيرانياة،
فالواحد منها حينما تقوم بمثل عات األعمال ف دولة منهما تهرب هل األخرى لبلحتمااء بأراضايها،
األمر الاب ياتوحب تن ت ون تابعة راميا ً إلحادى الادولتين ،لاالا اان مان مطالاب هياران فا تلاا
المفاوضات تن تعاقب العشانر العثمانية الت تهاحم األراض اإليرانيةة. 51
وطالبت هيران ف المفاوضات بتعويضات عن عحوم عل رضاا باشاا الابل علا المحمار
انة  ، 3211وعن عحوم قامات باي قاوات عثمانياة انطلقات مان راونادو علا األراضا اإليرانياة،
وعن الخاانر الت من بها اإليرانيون من حراء االقتحام العا رب لمدينة رببلء .وبالمقابل طالاب
الوفااد العثمااان بااأن تاادفع هيااران تعويضااات عاان الخاااانر التا تلحقتهااا بمنطقااة الاااليمانية الهحمااات
اإليرانية المتتابعة عليها الايما خبلل الانوات الثبلث الت ابقت المفاوضات.
و ااان إليااران خاابلل مفاوضااات الااانوات  3281 -3281التا تمخااض عنهااا عقااد معاعااد
ترضروم الثانية انة  3281بينها وبين الدولة العثمانية قانمة طويلة من المطالب ،تعمها:
 تن تمتنع الدولة العثمانية عن هيواء البلحنين الاياايين اإليرانيين ،ومع مهم من األار القاحاريةال حا مة الاين انوا يتخاون مان األراضا العثمانياة ،الاايما تراضا هيالاة بلاداد ،قاعاد لمناعضاة
الح ومة اإليرانية .وتقوم بإعاد الموحودين منهم لديها هل هيران.
من هيران الح ف االشتراا مع الح ومة العثمانية ف تعيين الحا م ةالبابان عل الاليمانية .قيام الح وم ة العثمانية بدفع المبالغ المتأخر عن هيحار المراع ف األراض اإليرانية. رفع دعاوى األحوال الشخصية ،والدعاوى التحارية للقضايا الت تنشب باين الماواطنين العثماانيينواإليرانيين ف األراض العثمانية هل محا م تأخا بأح اام الشاريعة اإلاابلمية ،ولايس هلا المحاا م
الم دنية والتحارية الت بدتت الدولة العثمانية بااتحداثها آنااا ،والت انت تعتمد القوانين الوضعية.
 تن تقااوم الح ومااة العثمانيااة بتقااديم التاااهيبلت البل مااة لل ا وار والححااا ،.وتن تلل ا ال ياااد ف االضرانب والراوم الت فرضت عل ال وار اإليرانيين للعتبات المقداة فا العارا  ،وعلا الحثاث
التا تااأت ماان هيااران لتاادفن فيهااا ،وعلا الححااا .اإلياارانيين الاااين يفاادون علا الااديار المقداااة فا
الححا  .وتن تقاوم تيضاا ً بإللااء تياة ضارانب ورااوم مااتحدثة بهااا الشاأن .وعليهاا االا تن تبقا
الراااوم ال مر يااة الباللااة  %8ماان قيمااة البضااانع التا يحلبهااا التحااار اإليرانيااون هلا العاارا دون
ياد  ،والا ما تقرتها الماد الثانية لمعاعد ترضروم لانة .3281
 تن تعامل الالطات العثمانية المقيمين اإليرانيين ف الاببلد العثمانياة معاملاة النقاة ،وال تفار بيانهموبااين المااواطنين العثمااانيين علا تااااس ماااعب  ،وتعماال علا تاااهيل هحااراءات عقااود الا وا .بااين
ع الء وتولنا.

العدد  / 3 :المجلد  / 6 :السنة السادسة 3122
3122

9

لمدراسات اإلنسانية

مجــمة جـامعــــة كـركوك

الاماح إليران بفت قنصليات لها ف ترحاء الببلد العثمانية ،ومن القناصل الاين يعينون فيهاا حاحماية اإليرانيين المقيمين ف تراض الدولة العثمانية .وعو الح الاب انت تمنحي الدولة العثمانياة
لقناصل الدول األوربيةة. 53
حاادير بالااا ر تن والا بلااداد نحيااب باشااا حينمااا علاام بهاااا الطلااب الاااب تقاادم بااي الوفااد اإليرانا
لمفاوضات ترضروم بادر هل تحاير دولتي من االاتحابة لي ،وطلب منها عدم الااماح إلياران بفات
قنصليات لها ف مدن هيالة بلداد ،ألني ان يرى تن عاا العمل ايراا النفاوا اإليرانا فا العارا ،
ويصب ب ر لمشا ل حديد مع هيرانة. 58
وف النطا نفاي ،تب الخشية من تواع النفوا اإليران ف العرا  ،طرحات الدولاة العثمانياة
عل ماند مفاوضاات ترضاروم فا اانة  3288موضاوع األراضا والعقاارات التا اان يمتل هاا
اإليرانيااون المقيمااون ف ا هيالااة بلااداد ،الااايما ف ا ماادينت اارببلء وبلااداد ،تو العثمااانيون ماان اوب
األصول اإليرانياة .وتبادت فا طرحهاا لهااا الموضاوع تنهاا بصادد التخطايط لشاراء عاات األراضا
والعقارات .ويبدو تن العثمانيين انوا يخشاون مان توااع النفاوا اإليرانا مان حاراء اماتبلا عا الء
وتولنا لؤلراض والعقارات ف هيالة بلاداد ،ومان احتمااالت نشاوء مشاا ل حدياد مان حاراء ماا قاد
ترتبي هيران لنفاها من حقو عل تااس عات المل ياة .ويبادو تن المفااوض العثماان صار الن ار
عاان عاااا الموضااوع بعااد تن ااااتم  .رتب والا بلااداد نحيااب باشااا فيااي .و ااان نحيااب باشااا ياارى تن
خ ينة هيالة بلداد ال تتم ن من رصد المبالغ البل مة لشراء تلاا األراضا والعقاارات ،و تاب لاالا
هلا نااا ر الماليااة موضااحا ً لااي صااعوبة تنفيااا عمليااة الشااراء تو ااااتحالتها ،خاصااة وتن هدار اإليالااة
بصدد صر تعويضات لمتضررب حادثة ارببلء ،فضابلً عان تن الحادثاة نفااها انات قاد ترعقات
خ يناة اإليالاة .ماا اان نحياب باشاا يخشا مان تن شاراء تراضا اإليارانيين وعقااراتهم قاد يا خر
موضوع تحاين العبلقات مع هيران ،وعقد معاعد معها الايما بعد التاوتر ال بيار الااب حادث بينهاا
وبين الدولة العثمانية بعد عملية رببلءة. 51
من حانب آخر ،فقد تاببت عد عوامل ف تن تاتلر مفاوضات ترضروم مد طويلة ،منهاا
ما يتعل بضع ثقة بعض األطرا تحيانا ً ببعضها ا خر ،بما فيها الطرفاان الواايطان .ومنهاا ماا
يخااتص بمر يااة عمليااة التفاااوض ،واالعتماااد عل ا المعلومااات الت ا ينت اار المفاااوض ،العثمااان
خاصة ،وصولها هليي ف ترضروم .و ان من الا ،عل ابيل المثال ،تش يا تنور بيا رنيس الوفد
العثماان فا المفاوضااات بنواياا رناايس الوفااد الرواا تيتااو  ،األماار الااب يا دب ،وتمثالااي بطبيعااة
الحال ،هل تباط وتير اير المفاوضات ،وهضفاء حو من عدم الثقة عليها .فقد تب تنور بياا هلا
ن ار الخارحية ف ااتانبول راالة يا ر فيها تني توصل من خبلل لقاءاتي برنيا الوفدين الروا
واإليران هل تن روايا تدفع باتحات حصول هيران عل المحمار والااليمانية مان الدولاة العثمانياة،
والا ل تعوض هيران عن روان ونخچوان اللتين انت عتهما روايا من تيدب اإليرانيينة. 58
وف هطار مر ية القرار ،واعتماد عملية التفاوض عل المعلومات التا تا ود بهاا الصادار
الع م ف ااتانبول من مصا در عديد  ،يما تاتم فا ضاونها عملياة اتخااا القارار المناااب ،انات
الصاادار تتلقا مثاال عااات المعلومااات ماان حهااات عديااد  ،فا مقاادمتها ن ااار الخارحيااة ،وماان والا
بلداد ،والقنصلية العثمانية ف مدينة تبري اإليرانية ،ومن رنيس وتعضاء الوفد العثماان المفااوض
ف ا ترضاارومة . 55و اناات الصاادار باادورعا تاان م بااااتمرار ة مطالعااات هل ا الااالطان العثمااان
إلعبلمااي بوضااع عمليااة مفاوضااات ترضااروم ،وطلااب رتيااي تحياناا ً فيمااا يحااب اتخاااات ماان هحااراءات
الايما ف المواضيع المهمةة. 51
تما فيما يتعل بالوفد اإليران المفاوض ،فيبدو تن رنياي المير ا تق خان و يار الن اام اان
تقل اعتماداً ،وبش ل ملحو  ،ف اتخاا قراراتي عل العاصامة طهاران ،مان اعتمااد ميلاي العثماان
عل عاصمتي .ويرحع الا هل حن ة المير ا تق خان و فاءتية ، 51واعتماد العاعل اإليران محمد
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شاات علياية . 52هال تن الااا ال يعنا فا الوقاات نفااي تن رنايس الوفااد اإليرانا المفااوض لاام ت ان لااي
مراابلت مع العاصمة طهران ،ومع العاعل اإليران نفاي ،ان يتلق خبللها توحيهات عاا األخيار
بشأن المطالب اإليرانية واير المفاوضاتة . 53وبهاا الصدد تيضاً ،ان محماد خاان القاانم باألعماال
اإليران ف ااتانبول يتباادل المعلوماات واألف اار ،قبيال اشاتراا هياران فا المفاوضاات فا ماايس
 ، 3281مااع الماابل عبااد الع يا خااان القااانم باألعمااال اإليرانا فا بلااداد بشااأن مااا يحااب تن تتناولااي
المفاوضات المقرر هحرا عا ف ترضروم من مشا ل ثير عالقة بين هيران والدولة العثمانية ،وف
مقدمتها آنااا حادثة رببلء ،الت انت تصدا عا ال ت ال تتردد بين اإليرانيين عل مختل الصاعد
لقرب العهد بهاة. 11
من حانب آخر ،يتعل بتطور الخبلفات والمشا ل بين الدولة العثمانية وهيران خابلل الاانوات
التاااا ااااااتلرقتها مفاوضااااات ترضااااروم ة ، 3281 -3281يم اااان القااااول هن طبيعااااة اااااير تلااااا
المفاوضات ،والمشادات الت انت تحدث خبللها بين الوفدين العثمان واإليران  ،انت تترحم هلا
وقانع عل األرض فتتفاقم معها المشا ل وحالة الخبل  ،تو تتأثر المفاوضات تحيانا ً بماا يااتحد مان
خبلفات عل ترض الواقع بين العثمانيين واإليرانيين ،فتتل أ وتير ايرعا وتتفاقم صعوباتها .وع اا
نحد تن هصرار هيران عل مطالب تها بالمحمر و عااب مناا بداياة المفاوضاات انع اس علا الوضاع
المتوتر فا منااط الحادود بينهاا وباين الدولاة العثمانياة ،فا ادت تاوتراً .وعلا الارغم مان تن حربااً،
بمعن الحارب ،لام تقاع باين الادولتين طاوال اانوات مفاوضاات ترضاروم ،فاان مواحهاات عاا رية
محدود نشبت ف تواخر انة  3281بينهما ف بعض القرى القريبة من الحدودة. 13
ما انت عناا تداعيات تخرى لتشدد هيران ف موضاوع المحمار  ،فقاد باادر العثماانيون فا
انة  3281هل وضع افينة عا رية ف مصب نهر قاارون فا شاط العارب لمناع الاافن التحارياة
المتحهة هل ميناء المحمر من بلوت عدفها ،وهرغامها عل الاعاب هل ميناء البصار لادفع الرااوم
ال مر ية عل بضانعها قبل الاماح لها بالوصول هل المحمر  .ولعل العثمانيين انوا ياتهدفون من
وراء عاا العمل تحقي تمرين مهمين بالنابة لهم ..تولهماا :هنعااش مينااء البصار بعاد تن اضامحلت
التحار فيي بابب تحول ح ء بير من تحار المنطقة هل ميناء المحمر  .وثانيهماا :محاولاة فارض
نااوع ماان الااالطة علا ميناااء المحماار إلثبااات حقااو الدولااة العثمانيااة فيااي ،فا مواحهااة المطالبااات
اإليرانية بي .عل تن االحتحا .اإليران الشديد عل وحود عات الافينة ،والدعم الاب تلقتي هيران من
بريطانيا ،دفع وال بلداد هل احبها نحو ميناء البصر ة 18لن ع فتيال عاات األ ماة ماع هياران ،فيماا
يبدو ،الايما وتن مفاوضات ترضروم ،الت شارفت عل نهايتها آنااا ،انات تشاير اتحاعاتهاا هلا
تن المحمر ات ون تابعة إليران.
وف ا اإلطااار نفاااي ،ااااتمرت خاابلل حقبااة المفاوضااات مش ا لة تنقاال بعااض العشااانر ،الااايما
ال رديااة منهااا ،بااين األراضا العثمانيااة واإليرانيااة ،ومااا ااان يصاااحبها تحياناا ً ماان عمليااات تاااليب
وهخبلل باألمن ،لتلق ب بللها القاتمة عل تحواء المفاوضات .فمع بدايات مفاوضاات ترضاروم فا
مايس  ،3281وحرص الحانبين العثمان واإليران آنااا عل تحنب تية مش لة قد تعرقل مايرتها
بليااة هنهاااء المشااا ل بينهمااا والحيلولااة دون تفاقمهااا ،تقاادمت بعااض العشااانر علا القيااام بأعمااال ماان
طبيعتها ياد التوتر بين العثمانيين واإليرانيين ،فقد تشارت التقارير البريطانياة هلا تن والا بلاداد
نحياب باشااا تبلااغ الرانااد فاراناات ،الاااب عااين مااا ا رناا ماان قباال مناادوبا ً خاصاا ً لبريطانيااا فا بلااداد
لمتابعة ش ون الحدود ،بأني عل الرغم من التادابير التا اتخااعا لمناع التحااو ات العشاانرية س فاان
قساما ً مان قبٌلاة جااك الكبٌارة القايناة فااً السالٌمانٌة قامات بئاارات مفاجضاة داخال أراضاً إٌااران
وسلبت القباضل هناك سة . 11وا ر لي تيضا ً بأني تب هل حا م الاليمانية يطلب مني اتخاا اإلحراءات
البل مة لمنع مثل عات األعمال .وقام فارانت ،بح م طبيعة الو يفة التا انتادب لهاا ،بإرااال رااالة
هل ل من حا م الاليمانية وحا م مدينة اني اإليرانا  ،عان طريا القنصال اإليرانا فا بلاداد ،س
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أبدى  ..رغبته إلٌهما بمحافظة الرعاٌا األكراد علاى األمـــاـن والنظاام لكان هاذل المحاولاة لام تجاد
نفعا ً سة. 18
تما بالنابة لمش لة تنقل العشانر وعادم تحدياد عويتهاا ،ومطالباة الدولاة العثمانياة ،التا تشارنا
هليها من قبل ،بأن تحصر تبعية بعض العشانر ال ردية والعربية بها ،تب ،ف انون األول ،3281
الو يل الايا ا البريطان ف بلداد هدوارد تاايلور ،الااب تاول المهماة التا اان يقاوم بهاا فارانات
وع متابعة ش ون الحدود ،ف تقرير لاي هلا مراحعاي ا ار فياي س بانن قساما ً مان قبٌلاة جااك التاً
هاجرت إلى إٌران قد رجعت باختٌارها إلى تركٌاا] الدولاة العثمانٌاة[ فنزالات باذلك ثقاالً هاماا ً ألن
الحكومة التركٌة ] العثمانٌاة[ كانات قاد يالبات بتسالٌمها إٌاهاا فرفضات الحكوماة ا ٌرانٌاة ياـلبها
سة . 15ويقول تايلور ف التقرير نفااي " :اساتمرت القباضال الكردٌاة فاً ارتكااا أعماال نهاا يفٌفاة
على الحدود لم ٌنتج عنها عواقا خيٌرة "ة. 11
ويبدو تن الوضع المتاوتر علا الحادود العثمانياة اإليرانياة ال قانماا ً هلا قبيال هبارام معاعاد
ترضروم الثانية انة  ،3281بابب المشا ل الت انت تنحم عن تحاو ات بعض العشانر وتنقبلتها
بين تراض الدولتين العثمانية واإليرانية .فف آاار انة  3281تشار ،تيضاً ،تقرير الو يل الاياا
البريطان فا بلاداد عنارب رو لنااون ،هلا تن العشاانر القاطناة علا الحاناب اإليرانا مان الحادود
انت تقوم ب س اعتداءات وأعمال سلا بالجملة وخسارة فً األرواح أصابحت تتكارر فاً كال ٌاوم
سة ، 11والا بابب غياب تية الطة رادعاة لهاا .واقتارح رولنااون ،بوصافي م لفاا ً بمهماة خاصاة –
عدا عن و يفتي األاااية – ع متابعة ش ون الحدود مع الوفد البريطان المشاارا فا مفاوضاات
ترضروم ،القيام بعمل عا رب واااع النطاا لاردع العشاانر المتحااو وهعااد األمار والن اام هلا
مناط الحدود .وبادر عو هل هقناع الح ومة اإليرانية ،عن طري البعثة الدبلومااية البريطانية فا
طهران ،بإراال قو عا رية لئلشرا عل تمر الحدود ،ومنع تحاو ات العشاانر التا تنطلا مان
داخل األراض اإليرانية .وطلب ف الوقت نفاي من وال بلداد نحيب باشا تن يرال موفداً من قبلي
للتعاون مع اإليرانيين بهاا الشأن ،هال تن نحيب باشا امتنع عن االاتحابة لي لعدم ثقتي ،ما ا ار فا
راالة ب عثها هل رولناون ،بنوايا اإليرانيين ،هال هاا ضمن رولناون التوصل هل نتيحة معهم ت فال
وق االعتداءات الت تأت من داخل تراضيهم ،وطلب مني تن يبعث بترحمة الرا الة هل اا تانبول
وطهران س لكن الرسالة ترجمت للحكومة ا ٌرانٌة بلهجة عداضٌة بحٌث صاارت تادل علاى أن يلاا
إٌفاد ممثل تركً ] عثمانً[ إلى الحدود قد رفض سة. 12
تماااا فيماااا يتعلااا بالمشاااا ل األخااارى باااين العثماااانيين واإليااارانيين خااابلل اااانوات مفاوضاااات
ترضروم ،عدا مشاا ل الحادود وتنقال العشاانر وتحااو ات بعضاها ،ف اان تعمهاا شا اوى هياران مان
تعامل غير طبيع لمواطنيها ف الاببلد العثمانياة .فقاد تلا م اإليرانياون الراغباون بادخول األراضا
العثمانية ف انة  3281بحمل حوا ات افر – ألول مر – بصفتهم تحانب األوربيين ،وفرضات
عل ححاحهم الاااعبين هلا الاديار المقدااة فا الححاا ضارانب حدياد  .و يادت الرااوم ال مر ياة
عل البضانع التحارية اإليرانية الاوارد للاببلد العثمانياة ،و االا رااوم دفان الماوت اإليارانيين فا
رببلء والنح  ،وااتحدثت راوم دفن ف تما ن لم ت ن الاالطات العثمانياة تااتوف عنهاا رااوما ً
ماان قباال .وضااوعفت الراااوم والضاارانب األخاارى مثاال ضاارانب عبااور الحاااور .و ااان ال اناارون
اإليرانياون للعتبااات المقداااة فا العارا ال يلقااون ماان الااالطات العثمانياة تيااة حمايااة ماان اعتااداءات
الااارا وقاااطع الطاار مقاباال الضاارانب والراااوم الت ا اناات تاااتوفيها تلااا الااالطات ،و ااالا
الححا .اإليرانيون الااعبون هل الديار المقداة ف الححا  ،مما ان ي دب هل اضطرار اإليرانيين
هل التوق عن تأدية فريضة الحج فا بعاض الاانينة . 13ويبادو تن بعاض شا اوى اإليارانيين عاات
اان مباللاا ً فيهااا ،وال تااتند هلا تدلااة واضاحةة . 11وربماا ااان لاالا عبلقاة باادعم موقا المفاااوض
اإليران ف ترضروم ،ومحاولة تحقي ت بر قدر من الم ااب من العثمانيين.
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وماان الااا لااي يتضاا تن اإلرث ال بياار والمعقااد ماان الخبلفااات والمشااا ل بااين العثمااانيين
واإلياارانيين ،واااااتمرار مشاااا لهما حتاا خااابلل المفاوضاااات التاا انااات تااادور بينهمااا فااا مديناااة
ترض روم ،تطال المد الت ااتلرقتها عات المفاوضات لتصل هلا حاوال ترباع اانوات .وقاد عقادت
خبلل المفاوضاات ة الرباعياة تلاا ،التا بادتت حلااتها األولا ماا ا رناا مان قبال فا  35ماايس
 ،3281ثمانيااة عشاار حلاااةة ، 13تخللتهااا ،مااا تبااين لنااا تيض ااً ،مشااا ل بااين العثمااانيين واإلياارانيين
ومشادات بين وفديهما خبلل عملية التفاوض ادت ت دب هل قطعها لوال تدخل الوايطين البريطان
والروااا لتاااوية الخبلفااات بينهمااا ،بليااة االاااتمرار فاا عمليااة التفاااوض والحيلولااة دون تاااأ م
األوضاع بين الدولة العثمانية وهيران هل تعل من الحد الاب بللتي آنااا.
فف آاار انة  3288تعطلت المفاوضات ،وانتقل بعادعا ر اااء الوفاود المشاار ة فيهاا ،دون
بقية األعضاء ،هل توربا لبعض الوقت ،حرصا ً عل عدم انقطاعها ليا ً فيماا يبادو ،والاا علا تثار
ما يصفي لاوريمر با س الوقاـاحة التاً أباداها المنادوا التركاً أناور بٌاه نحاو يلاا زمٌاـله ا ٌراناً
مٌرزا تقً خان بالسماح للشٌعة ببناء مساجد خاصة لهم فً تركٌا سة ، 18تب فا الدولاة العثمانياة.
وف انة  3281حدثت مش لة تخرى ان اببها ،عل ما يا ر الم رخ اإليران عل تصلر شميم،
فاااء وحن ااة رناايس الوفااد اإليران ا المياار ا تق ا خااان ونحاحااي ف ا مهمتااي التفاوضااية ،ممااا حاادا
بالعثمانيين عل التآمر عليي ،فألبت بعض قياداتهم قاض ترضروم والرتب العام فيها ضد اإليرانيين
بححة قيام تحد تعضاء الوفد اإليران باالعتداء عل مواطن مان اا ان مديناة ترضارومة . 11وعلا
تثر الا عااحم عادد مان اا ان المديناة مقار هقاماة الوفاد اإليرانا  ،وقااموا بقتال رحلاين مان تعضااء
الوفاد ،وحرحاوا آخارين اان مان بيانهم الميار ا تقا خاان رنايس الوفاد ،مماا اضاطرت هلا تن ياأمر
حنودت بالتصدب للمهاحمين .هال تن الم رخ شميم يقرر ،ف الوقت نفاي ،تن القاند العا رب لمنطقاة
ترضروم بحرب باشا توحي مع عدد بير من حناودت  -بعاد تن ااحب اابلحهم ل ا ال ينضاموا هلا
المهاحمين – لحماياة الوفاد اإليرانا ة ، 18وتم ان ،بعاد تن حارح عاو شخصاياً ،مان تن يقناع قاضا
منطقااة ترضااروم بتفري ا المهاااحمين .وطلااب بحاارب باشااا ماان المياار ا تق ا خااان وتعضاااء الوفااد
اإليران االنتقال هل معا رت خار .المدينة لئلقامة فيي .ويبدو تن وال ترضروم لم ي ن راغباا ً فا
انتقال ال وفد اإليران لئلقامة خاار .المديناة دون تن يشاير هلا عاات الرغباة صاراحة ،فقاد طلاب مان
رناايس الوفااد اإليرانا تن يرتاادب عااو وتعضاااء وفاادت الا ب العثمااان الخاااص بمنطقااة ترضااروم هاا
ترادوا اإلقامة خار .المدينة ل ال يتعرضوا العتداء ة الحماعير مار تخارى تثنااء ماايرعم عبار
شوارع مدينة ترضروم .ولما لم يواف المير ا تق خان عل الا بق الوفد اإليران ف مقر هقامتي
فا المديناة .وتحااو الطرفاان بعاد الاا تلاا األ ماة بعاد تن دفعات الح وماة العثمانياة دياة الارحلين
اإليرانيين اللاين قتبل خبلل الهحوم عل مقر الوفد اإليران ة. 15
ويباادو تن التعاااط الااا ب القااات الوفااد اإليرانا ماان القانااد العاا رب لمنطقااة ترضااروم ،وماان
آخرين من الاياايين والدبلوماايين العثمانيين الاين لم ي ونوا راضين عما القاات تعضااء عااا الوفاد
عل يد ة اللوغانيين  ،ويعدوني هااء لامعة الدولة العثمانياة ،اان دافعاا ً للميار ا تقا خاان رنايس
الوفد اإليرا ن لتو يفي فا تحقيا م اااب لاببلدت ،وحاث الحاناب العثماان علا اإلااراع بالموافقاة
عل ماود المعاعد الت انت عل وشاا االاات مال عنادما عاوحم مقار الوفاد اإليرانا ة . 11االا
تبااين لؤلطاارا األربعااة المشااار ة فاا مفاوضااات ترضااروم حميعهااا ،فاا خضاام تلااا الحااوادث
والمشا ل ،وقابلية الخبلفاات باين العثماانيين واإليارانيين تن يتوالاد بعضاها مان رحام الابعض ا خار
بارعة ،تن اإلاراع بعقد معاعد تحمل بعض الحلول للمشا ل والخبلفات العثمانية اإليرانية ،تفضل
من االنت ار إليحاد حلول لحميع المشا ل والخبلفات بينهما ،التا ربماا ال يم ان بلوغهاا فا المادى
المن ور ،الايما وتن المش لة الرنيااة للمفاوضاات ،وعا وضاع خارطاة دقيقاة للحادود باين الدولاة
العثمانية وهيران ،لم تحد لها األطرا المتفاوضة حبلً ،ها ع تحتاا .س إلاى وقات يوٌال للبات فٌهاا
حتى ٌمكن أن ٌرسم خي واضح بٌن الدولتٌن ٌقضً على أي نزاع فً المساتقبل وٌحادد تبعٌاة كال
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الدقاة سة . 11ومان ثام فقاد عقادت عاات المعاعاد  ،التا تنهات مشا لة المحمار
عشٌرة على وجاه
والاااليمانية ،ونصاات علا تش ا يل لحنااة تتااول مهمااة رااام خارطااة دقيقااة للحاادود ،ف ا  13مااايس
3281ة. 12
ثالثاً :معاهدة أرضروم ( ..)3481خيوة أولى نحو إقامة عالقات يبٌعٌة
تاأخر توقياع معاعاد ترضارومة الثانياة لحاوال شاهرين ،بعاد تن تنح تهاا األطارا األربعااة
المشاار ة فا المفاوضااات واتفقاات علا توقيعهااا ،الااا تن الح ومااة العثمانيااة توعا ت ،فا اللح ااة
األخير الت انت اتوقع فيها المعاعد  ،هل تنور بيا رنايس الوفاد العثماان لمفاوضاات ترضاروم
باالمتناع عن التوقيع عل ماود المعاعد  ،مما تدى هل تأخر توقيعها ،الاب ان من المقرر تن يتم
فا األااابوع األول ماان شااهر نياااان  ،3281هلا  13مااايس ااانة  .3281و ااان الااابب الاااب حاادا
بالدولة العثمانية عل اتخاا عاا اإلحراء ،عو تنها انت ترى تن بعض مواد ماود المعاعاد بحاحاة
هل توضي يضمن ح قوقها ف التعامل مع هيران ،ويحاول دون تياة تاأويبلت لنصاوص المعاعاد قاد
تصادر عاان الح وماة اإليرانيااة فا الماااتقبل .وترتاب علا الاا قيااام محماد تمااين عاال باشااا نااا ر
الخارحية العثمانية بتقديم ما ر  ،بالنيابة عان البااب العاال  ،فا  33نيااان  3281بهااا الشاأن هلا
افيرب الدولتين الوايطتين ف مفاوضات ترضروم ..بريطانيا وفرناا ف العاصمة العثمانية .وحاء
ف الما ر تن الح ومة العثمانية عل ااتعداد إلصدار توامرعا هل تنور بيا بالتوقيع علا مااود
المعاعد عل الفور بشرط تن تقدم الدولتان الوايطتان ،ممثلين بافيريهما فا اااتانبول ،هيضااحات
لب عض مواد المعاعد المقترحة التا تارى الح وماة العثمانياة تنهاا غيار واضاحة ماا ينبلا مماا قاد
تتعرض لتأويبلت من الحانب اإليران ف الماتقبل ،فبادر الافيران هل تقاديم ماا ر هلا الح وماة
العثمانياااة توضاااحا فيهاااا بعاااض نصاااوص مااااود المعاعاااد التااا انااات تطلاااب الح وماااة العثمانياااة
توضاا يحات لهااا ،دون تن يعلاام اإليرانيااون بمضاامون المااا ر هال بعااد بضااعة تشااهر علاا تقااديمها
للح ومة العثمانيةة ، 13األمر لاب ااعد عل بقاء بعض تبواب الخبلفات العثمانية اإليرانية مفتوحة،
ولم ي د هبرام المعاعد  ،الاب تم عقب الا ،هل غلقها بش ل نهان .
وتنحصاار بعااض حوانااب ماااود المعاعااد التا طلباات الح ومااة العثمانيااة تفااايرات لهااا ،فا
تربعة تمور ،ع :
توالً :ااتيضاااح الباااب العااال عمااا حاااء ف ا ماااود المعاعااد بشااأن تاارا مدينااة المحماار ومينانهااا
ومرااعا وح ير خضر هل هيران ..عل تن عاا يشمل األراض والماوان العثمانياة الواقعاة
خار .منطقة المحمر ؟
ثانياً :وبشأن ما ورد ف مااود المعاعاد عان العشاانر اإليرانياة التا يقطان قاام منهاا فا تراضا
هيران ،وقامها ا خر ف تراض الدولة العثمانية ،تااءلت الح ومة العثمانية :عال عااا يعنا
تن القام الاب يقطن ف تراضيها اي ون خاضعا ً إليران ؟ وعل إلياران الحا فا تن تطالاب
فيما بعد بهات األراض عل تااس تن العشانر الموحود فيها تابعة لها وخاضعة لح مها ؟
ثالثاً :وااتوض الباب العال عما حاء ف المادتين األول والرابعة من ماود المعاعد بشأن تنا ل
الح ااومتين العثمانيااة واإليرانيااة عاان التعويضااات الماليااة الت ا تطالااب بهااا اال واحااد منهم اا
األخرى ،عل تن يبق ح المطالبة بالتعويضات لؤلفراد فقط مان ماواطن الادولتين ،عال تن
الا يمن هيران الح بإدخال التعويضاات المالياة التا انات تطالاب بهاا ،تو بعضاها ،ضامن
المطالبات الشخصية لمواطنيها ؟ وبين الباب العال تني يعتقد تن التعويضات يحب تن تقتصر
عل الخا انر الت ت بدعا مواطنون من بل الادولتين ،وتعمهاا الخااانر الناحماة عان عحماات
قطاع الطر مثبلً.
رابعااااً :و اااان البااااب العاااال يرياااد تن ياتوضااا تيضاااا ً عااان نواياااا هياااران بشاااأن هقاماااة تحصاااينات
وااتح امات عا رية حديد علا الضافة الياارى لشاط العارب .و االا عماا تضامنتي المااد
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الاااابعة ماان ماااود المعاعااد التا تتعلا بالتعاماال بالمثاال بااين الاادولتين فا موضااوع تعيااين
القناصل ،والتعامل مع مواطن ل دولة منهما لدى األخرى.
وقد رد افيرا الدولتين الوايطتين ف ااتانبول اللورد ويلال والمايو تيتو ف  81نيااان
 3281عل ااتيضاحات عال باشا بما ر تعربت عان ارتياحهماا لبلااتعداد الااب تبدتاي الح وماة
العثمانية إلبرام ماود المعاعاد المتفا عليهاا فا ترضاروم ماا عا فاور تقاديم التوضايحات التا
طلبتها .وتضمنت ما ر الافيرين تفايراتهما للنقاط األربع الت تثارعا الباب العال  ،دون تن يعلما
الحانب اإليران  ،ما ا رنا ،بمضمون ما رتهما:
فبشأن النقطة األول تشارت ما ر الاافيرين ،هلا تن المراا يقاع مقابال مينااء المحمار ،
وتن المرا والميناء ،و بلعما عل حانب قنا الحفار ،و االا ح يار خضار تصابحت علا وفا
نصوص ماود المعاعد ضمن األراض اإليرانية .وال يعن عاا تن الدولة العثمانية قد تخلات عان
تية تراض تخرى ف المنطقة ،تو تية موان قد تقام فيها.
تما بخصوص النقطة الثانية ،تشار الافيران ف ما رتهما هل تني ال يحا إلياران تحات تب
اريعة انت االدعاء بعاندية األراض الواقعة عل الضافة اليمنا مان شاط العارب ،وال باألراضا
الواقعااة علا الضاافة اليااارى ال عانااد للدولااة العثمانيااةةهل الشاامال ماان نقطااة التقاااء الحاادود فا شااط
العرب  ،حت ف حالة هقامة بعض العشانر التابعة إليران ،تو تح اء منها ،ف عات األراض .
وتشارت الما ر  ،فيما يتعل بالنقطة الثالثة من النقاط الت تثارعا الباب العال عل مااود
المعاعاد  ،هلا تن ال ماااد األولا ماان عااات الماااود تشااير صااراحة هلا تنااا ل اابل الاادولتين عاان تيااة
تعويضات مالية انت تطالب بها هحداعما األخرى ،وال ابيل لتفاير آخر بهاا الشأن .ما تن المااد
الرابعااة ماان ماااود المعاعااد ت ااد تن التعويضااات الماليااة اتقتصاار علاا االدعاااءات الشخصااية
لمواطن الدولتين .وتضافت الما ر تن لحنة خاصة اتش ل للن ار فا مشاروعية تلاا االدعااءات،
وحقيقااة ونهااا ادعاااءات شخصااية ال تتعلا بمااا اناات تطالااب بااي الدولااة العثمانيااة وهيااران ،هحااداعما
لؤلخرى ،من تعويضات مالية .
وتوض ا الااافيران ف ا مااا رتهما حااول النقطااة الرابعااة ،هل ا تنهمااا يعتقاادان تن تعهااد اابل
الطرفين ..العثمان واإليران بعدم هقاماة تياة تحصاينات عاا رية علا ضافت شاط العارب يضامن
دوام العبلقات الالمية بين دولتيهما اإلابلميتين ،ويع حان النوايا بينهما .ماا تنهماا ال يرياان تن
عناا مانعا ً لدى الح ومة اإليرانية من اإلضافة هل ماود المعاعد ما يشير هل تنها ااتتعامل علا
وف مبدت المعاملة بالمثل بشأن التمثيل القنصل العثمان ف تراضيها ،وبشأن التعامل مع المواطنين
العثمانيين ف هيران .وتعرب الافيران للباب العال بأنهما يعتقادان تناي ال ماانع مان توقياع المعاعاد
قبل التعر عل الرد اإليران بشأن عاات النقطاة ،ألناي مان المم ان هضاافتها ملحا للمعاعاد فيماا
بعدة. 21
تلق الافيران البريطان والروا راالة من نا ر الخارحية محماد تماين عاال باشاا ،م رخاة
ف  83حمادى األول  3811عا =  35ماايس 3281م ،تعارب فيهاا عان ارتيااح البااب العاال لماا
ورد من هيضاحات وتأ يدات ف ما رتهما حول النقاط التا تثارتهاا الح وماة العثمانياة علا بعاض
نصااوص ماااود المعاعااد  .وورد ف ا الراااالة تن الااالطان العثمااان  ،لثقتااي بالاادولتين الوااايطتين
وبافيريهما ف ااتانبول ،تصدر هرادتي الاامية باإليعا هل مندوب الباب العال ف ترضروم تنور
بيا بالتوقيع عل ماود المعاعاد دون هحاراء تب تعاديل عليهاا ،علا تن توافا الح وماة اإليرانياة
عل ما حاء ف ما ر الافيرين البريطان والروا  ،وال تقوم بتقديم تية ادعاءات تتعارض معهاا،
وبخبل الا فان المعاعد تعد مللا وال قيمة لهاة . 23وقاد وقعات مااود المعاعاد بعاد الاا – دون
هشار تب من المصادر الت بين تيدينا هل علم اإليارانيين ب ال ماا حااء فا ماا ر الاافيرين – فا
ترضروم ف  31حمادى ا خر 3811ع =  13مايس 3281مة ، 28من قبل تنور بيا رنيس الوفد
العثمااان والمياار ا تق ا خااان رناايس الوفااد اإليران ا  ،و ااالا ماان قباال رنيا ا الوفاادين البريطااان
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والروا للمفاوضات بصفتهما ش اعدين عل المعاعد وماراقبين علا تنفياا موادعاا ،علا تن ترفاع
ناا المعاعد لتصديقها من قبل الالطان العثمان عبد المحيد والعاعل اإليران محمد شاتة. 21
هال تن عملية التصدي عل المعاعد وتباادل نااخها باين الدولاة العثمانياة وهياران اااتلرقت
حوال عشر تشهر بدالً من الشهرين اللاين نصت عليهما المعاعد عند توقيعها ف ترضروم .و ما
قد يبدو واضحا ً فان عاا التأخير ف التصدي عل المعاعد وتبادل نااخها باين الادولتين ،يشاير هلا
عدم اقتناع هيران ب ل ما ورد ف الما ر اإليضاحية الت تحاب بها الاافيران البريطاان والرواا
ف العاصامة الع ثمانياة اااتانبول علا بعاض حواناب مااود المعاعاد التا طلاب البااب العاال مان
الافيرين تفايرات لها ،والت يبدو تن الح ومة اإليرانية لم تعلام بمضامونها – مضامون الماا ر –
تو مع مي هال بعد بضعة تشهر من تقديمها .فضبلً عما انت تعدت هيران تحااو ات مان قبال الميار ا
محمد عل خان لحدود مهمتي الت ل بها ،وع تبادل ناا معاعد ترضروم ماع الدولاة العثمانياة
بعد مصادقة الالطان العثمان عليها .وتمثل الاا التحااو بقياام الميار ا محماد علا خاان بتأيياد ماا
ورد ف الما ر الت رفعها الافيران البريطان والروا هل الباب العال والتصدي عليها.
و ان العاعل اإليران محمد شات قد عين المير ا محمد عل خاان ،الناناب األول فا و ار
الخارحية اإليرانية افيراً إليران ف باريس ،و لفاي ،وعاو فا طريقاي هلا العاصامة الفرنااية ،باأن
يتبادل ف ااتانبول ناا معاعد ترضروم مع العثمانيين بعد مصادقة الالطان عليها ،و تاب رااالة
بالا هل الاالطان عباد المحيادة ، 28وحمال الميار ا محماد علا خاان رااالة بهااا المعنا تيضاا ً مان
الصادر األع اام اإليرانا مياار ا تقااا هلا محمااد رشاايد باشاا الصاادر األع اام العثمااان ة . 25وعنااد
وصولي هل ااتانبول طلب مني الافيران البريطان والروا الم وث فيها لبعض الوقت ريثماا تاتم
عملية التصدي عل المعاعد  .هال تن غرضهما الحقيق  ،ما تشير بعاض المصاادر الفارااية ،اان
تأخير وصولي هل باريس ف ماع منهما لعرقلة مااير العبلقاات الاياااية والتحارياة التا انات
تتنام بارعة آنااا بين هيران وفرنااة . 21وتثناء هقامتي ف اااتانبول عارض علياي بعاض ماو ف
الخارحيااة العثمانيااة موضااوع عاادم وضااوح بعااض نصااوص المعاعااد ماان وحهااة ن اار الح ومااة
العثمانية ،وطلبوا مني تصدي ماا حااء فا الماا ر التا رفعهاا الاافيران البريطاان والرواا هلا
الباب العال بلرض توضي تلا النصوص ،فرفض الا ألني ال يمتلا ،ما قاال ،تياة صابلحية مان
ح ومتي ب هااا الخصاوص ،هال تناي عااد ووافا بعاد تن دفعات لاي رشاو مقادارعا تربعاة آال توماان
هيران بعنوانة عدية الطانية  ،ما ي د بعاض الما رخين اإليارانيين ،مثال لااان الملاا اابهر فا
تابي نااا التوارياة ، 21ومحمد رضا نصيرب ف تعليقاتاي علا وثاان العهاد القاحاارب فا هياران
الت قام بنشرعاة. 22
قااام المياار ا محمااد عل ا خااان ب تابااة راااالة ف ا  13ااانون الثااان  3282هل ا الااافيرين
البريطان والروا ف العاصمة العثمانية اااتانبول ،تعارب فيهاا عان موافقتاي علا النقااط الاثبلث
األول من اإليضاحات الت قدمها الافيران هل الباب العال  .تماا بخصاوص النقطاة الرابعاة ،فاا ر
ف راالتي تني ال مانع لديي تن يدر .ف الماد الاابعة من المعاعد ما يشير هل موافقة هياران علا
العمل بقاعد المعاملة بالمثل لقناصل الدولة العثمانية ومواطنيها ف األراض اإليرانية .وا ر تيضا ً
بأن العاعل اإليران محمد شات يواف عل عدم هقامة تياة تحصاينات عاا رية علا الضافة الياارى
من شط العرب طالما تن الدولة العثمانية ال تقوم بعمل مماثل عل الضفة اليمن ة. 23
وعل ا تثاار راااالة المياار ا محمااد عل ا خااان تبودلاات ناااا معاعااد ترضااروم ةالثانيااة ف ا
ااتانبول ف  83آاار 3282ة 31بعد مصاادقة الاالطان العثماان عليهاا .وعااد الميار ا محماد علا
خان ،الاب ان مقرراً تن يلادر هل باريس افيراً لببلدت ف فرناا ،من اااتانبول هلا هياران باابب
وفا محمد شاات حاامبلً معاي نااخة مان المعاعاد التا وقعهاا الاالطان العثماان عباد المحياد ،ومعهاا
الما ر اإليضاحية الت رفعها الافيران البريطان والروا ف ااتانبول هل الباب العاال  ،والتا
واف ا عليهااا المياار ا محمااد عل ا خااان براااالتي الم رخااة ف ا  13ااانون الثااان  .3282فتعاارض
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للتحقي من قبل ح ومتاي بعاد وصاولي هلا طهاران ألناي لام ي ان مخاوالً بالموافقاة علا ماا حااء فا
الما ر اإليضاحية .ولم تصاد الح ومة اإليرانية هال عل نصوص المعاعد الت وقعت فا مديناة
ترضرومة ، 33األمار الااب توحاد المنااخ المبلنام الااتمرار شا ء مان التاوتر فا العبلقاات العثمانياة
اإليرانية أل ثر من نص قرن قادم آخر بعد توقيع معاعد ترضروم الثانية ،وهن انت عات المعاعد
ت احت شينا ً ثيراً آخر مني.
ويباادو لنااا تن عاااا القاادر م ان التااوتر – وهن ااان محاادوداً – الاااب بق ا يطفااوا عل ا اااط
العبلقات العثمانية اإليرانية بين حين وآخر لعد عقود بعد هبرام معاعد ترضروم الثانية ،وعو تاوتر
يتعل بالدرحة األول بمشا ل الحدود الت ورثها العرا المعاصر عن الدولة العثمانياة عقاب وال
الح م العثمان عني ،ان من صنع الايااة االااتعمارية البريطانياة .فقاد انات الماا ر اإليضااحية
للافيرين البريطان والروا ف ااتانبول ،الت اب تن تشرنا هليهاا ،نتاا .بريطاان خاالص ،وهن
قاادمت للح ومااة العثمانيااة مااا ر مشااتر ة للحااانبين الروا ا والبريطااان  .ولعااب ف ا بلااور عااات
الما ر بصيلتها الت تنار بتفحر المشا ل ف المااتقبل باين الدولاة العثمانياة وهياران ،ألنهاا وافقات
تفايرات الح ومة العثمانية لبعض نصوص ماود معاعد ترضروم ،ومنحتها تأ يدات عل هنفااعا
دون علم الحانب اإليران  ،ليس الاافير البريطاان فا اااتانبول اللاورد ويلاال فحااب ،بال و يار
الخارحي ة البريطان اللورد بالمراتون نفاي .فقد وحي بالمراتون الدبلوماااية البريطانياة نحاو دعام
موق ا الدولااة العثمانيااة ف ا مفاوضااات ترضااروم ،بححااة تن روااايا اناات تق ا هل ا حانااب هيااران
فيهاااة . 38و ااان غاارض بريطانيااا ماان الااا ،فيمااا يباادو ،عااو هبقاااء باااب الخبلفااات موارباا ً بااين الدولااة
العثمانية وهيران ،دون غلقي نهانياً ،يما تبق بريطانيا تتدخل ف شا ون الادولتين معااً ،الاايما وتن
هياالت العرا العثمانية انت ت بر ااحة مان اااحات الخابل العثماان اإليرانا  ،وعا آناااا ،تب
ف منتص القرن التااع عشار ،منطقاة نفاوا مهماة للبريطاانيين ،لهام فيهاا مصاال عدياد ومطاامع
ماتقبلية تدت هل ااتعمارعا من قبل بريطانيا ف نهاية المطا .
تضمنت معاعد ترضروم الثانية تاع ماواد عالحات مع ام المشاا ل التا انات تحاول دون
هقامة عبلقات طبيعياة ،تو شابي طبيعياة ،باين الادولتين العثمانياة واإليرانياة باابب الحااور التاريخياة
العميقة لتلا المشا ل من حهة ،وصعوبات حل بعضها ،مش لة تنقل العشاانر عبار حادود الادولتين،
من حهة تخرى .تما المشا ل الت ان يقتض حلها م يداً من الوقت ويتطلب آليات قانونية وتوثيقية
وفنية ال يم ن تن تتهيأ خبلل مد قصير مان الا من مشا لة تراايم الحادود باين الادولتين العثمانياة
واإليرانية ،فقد ترات نصوص المعاعد األاس ال فيلة بحلها .وعل الرغم من تن مش لة الحدود لم
تحل حبلً نهانيا ً شامبلًة 31حتا ماع هراااء عاات األااس ،فاان حانباا ً مهماا وواااعا ً مان المشاا ل باين
الدولتين قد تنه بفضل ما تضامنتي المعاعاد مان س تناازالت إقلٌمٌاة متبادلاة سة ، 38الاايما فيماا
يتعل بالمشا ل ال بير الخاصة بمناط عاب والمحمر والاليمانية.
تناولاات الماااد األول ا ماان المعاعااد موضااوع التعويضااات الماليااة الت ا اناات تطالااب بهااا
األخاارى اال ماان الاادولتين العثمانيااة وهيااران ،فنصاات عل ا تن تتنااا ل اابل الاادولتين عاان مطالبتهااا
بالتعويضااات ،عل ا تن ال يشاامل عاااا التنااا ل االدعاااءات الشخصااية بالتعويضااات الماليااة الخاصااة
باألفراد من مواطن الدولتين ،والت عالحتها الماد الرابعة من المعاعد  .وعل وف عات الماد  ،فقد
تخلت هيران عن مطالبتها الد وبة والملحة للدولة العثمانية الت ااتمرت لعقد من ال مان بتعويضاها
عن عحاوم والا بلاداد علا رضاا باشاا الابل اانة  3211علا مديناة المحمار  ،و االا ماا انات
تطالب باي مان تعويضاات حاراء اقتحاام قاوات والا بلاداد نحياب باشاا لمديناة ارببلء اانة .3281
وتشير المصادر الفاراية هل تن الضلوط الت مورات عل هيران من قبل الدولتين الوايطتين ف
مفاوضات ترضروم بري طانيا ورواايا ،اضاطرتها هلا التناا ل عان التعويضاات المالياة التا انات
تطالب بها الدولة العثمانيةة. 35
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وتطرقت الماد الثانية هل المناط الت اااتمر التناا ع عليهاا باين الدولاة العثمانياة وهياران
لمد طويلة ،وع مناط عاب والاليمانية والمحمر  ،فعالحتها بالش ل الااب ارتضا باي الطرفاان
المتنا عان ،والاب يقوم عل تااس من التقاام والتنا ل المتبادل .حدير بالا ر تن الا لم يمناع مان
ااااتمرار بعااض مشااا ل الحاادود فا عااات المناااط نفاااها ،والتا اناات بأحمعهااا تقااع ضاامن هياااالت
العاارا العثمانيااة ،األماار الاااب تورث الدولااة العراقيااة بعااد قيامهااا عقااب وال الح اام العثمااان تلااا
المشا ل ،واواعا من هرث الخبلفات العثمانية اإليرانية.
قامت منطقة عاب المتناا ع عليهاا ،علا وفا عاات المااد  ،باين الدولاة العثمانياة وهياران،
فألح قامها الشرق ة الحبل بإيران ،وضم قامها اللرب ة الاهل هل تراض الدولة العثمانية.
ونصت الما اد نفااها علا تناا ل هياران عان ادعاءاتهاا بمديناة الااليمانية ومنطقتهاا ،وعلا تعهادعا
بش ل رام بأن ال تتحاو عل عات المنطقة وال تتدخل ف شأن الح ام العثماان لهاا .والاا مقابال
االعترا الرام العثمان بخضوع المحمر هل هيران بش ل تاام ،ويشامل الاا مديناة المحمار ..
ميناءعا ومرااعا وح ير خضر ،واألراض الواقعة عل الضفة الشرقية لشط العرب افاة ،والتا
تقطنها عشانر معتر بأنها من رعايا هيران .وتعطت عات الماد الح للافن اإليرانية بالمبلحة فا
شط العرب بحرية تامة من مصبي ف البحر هل نقطة التقاء حدود هيران ماع الدولاة العثمانياة شاماالً
ف شط العرب نفاي.
تما الماد الثالثة ،فقد ا ارت فيهاا الادولتان المتعاعادتان علا تنهماا اتفقتاا علا تشا يل لحناة
تمثلهمااا معاااً ،تضاام خبااراء ومهنداااين لتقااوم بتعيااين الحاادود بينهمااا علاا وفاا مااا تقرتااي الماااد
الثانيةةالاابقة من المعاعد .
وا رت الماد الرابعة تن الدولة العثمانية وهيران اتعينان لحنة مشاتر ة للن ار فا القضاايا
الت اببت ضرراً إلحدى الدولتين بعد تاريا قبولهما للمقترحات الخاصة الت وضعتها فا حماادى
األول  3811ع = مايس 3285م ،لحنة حل المنا عات الت شا لت مان قبال الادولتين الواايطتين،
وتاويتها تاوية ودية عادلة .ول تقوم عات اللحنة تيضاا ً بالبات بالقضاايا المتعلقاة برااوم المراعا
الت انت تطالب بها هياران الدولاة العثمانياة اديون عان اانوات ااابقة وتااويتها تيضااً .وقاد ااب
القول هن الما ر اإليضاحية الت قدمها الافيران البريطان والروا قبل توقيع معاعد ترضاروم،
دون علاام هيااران ،ق ا د حااددت عااات المطالبااات الماليااة باالدعاااءات الشخصااية لمااواطن الاادولتين دون
ح ومتيهما.
وتطرقاات الماااد الخاماااة هل ا قضااية تبااادل المحاارمين والفااارين بااين الاادولتين ،وموضااوع
البلحنين الاياايين اإليارانيين فا الدولاة العثمانياة ،والااين اان حمايعهم ،تو غاالبيتهم الع ما مان
األار ا لقاحارية الحا مة ف هيران ،فنصت عل وحوب تن تالم تب دولة منهما المحرمين الفاارين
هليها من األخرى حينما تطالبها بالا ،تفعيبلً لما ورد ف الماد الرابعة من معاعد ترضروم األولا
الت تبرمت انة  . 3281وتعهدت الدولة العثمانية ف عات المااد بحصار هقاماة البلحناين الايااايين
من تمراء األار القاحارياة اإليرانياة الحا ماة فا مديناة بورصاة ،وهحباارعم علا عادم ملادرتهاا،
وعدم الاماح لهم باالتصال مع تتباعهم داخل هيران ،تو هقامة عبلقات ارية معهم ،تو العاود خلااة
هل هيران.
وت دت الماد الااداة من المعاعد ماا ورد فا المااد الثانياة مان معاعاد ترضاروم األولا
ة ، 3281بشأن اااتيفاء رااوم مر ياة مقادارعا  %8نقاداً تو عيناا ً مان قيماة البضاانع التا يادخلها
التحار اإليرانيون هل الدولة العثمانية ،دون تية ياد .
وتعهااادت الح وماااة العثمانياااة فااا المااااد الااااابعة بالعمااال علااا اااابلمة التحاااار وال انااارين
اإلياارانيين للااببل د العثمانيااة ،الااايما المتااوحهين ماانهم لؤلمااا ن المقداااة ،واحتاارامهم وحف ا تمااوالهم
وتعراضهم ،والحيلولة دون تعرضهم ألب لم قد يلح بهم ،تو تية مضايقات مهماا اان مصادرعا.
وتعهدت الا بالاماح إليران بفت قنصليات لها ف الدولة العثمانية ،ف األما ن الت تتطلب وحود
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تمثياال دبلوماا ا هيران ا لرعايااة مصااال التحااار والمااواطنين اإلياارانيين ،بااااتثناء م ااة الم رمااة
والمدينااة المنااور  .مااع التأ يااد عل ا تن الح ومااة العثمانيااة اااتعامل القناصاال اإلياارانيين باااحترام،
وتمنحهم االمتيا ات الت تقدمها لقناصل بقية الادول .ونصات المااد نفااها علا تن تتعهاد الح وماة
اإليرانية بالتعامل عل وف القاعد نفاها -التعامل بالمثل – مع التحار والمواطنين العثمانيين الااين
ي ورون هيران .وتن تام للح ومة العثمانياة بفات قنصاليات لهاا فا المنااط اإليرانياة علا وفا
الحاحة لالا ،وتعامل القناصل العثمانيين بالطريقة نفاها الت تعهدت بإتباعها الح ومة العثمانية مع
القناصل اإليرانيين.
ونصت الماد الثامنة عل تن تتعهاد الادولتان العثمانياة واإليرانياة بحفا األمان والن اام فا
المناااط الحدوديااة بينهمااا للحيلولااة دون قيااام بعااض المحاااميع العشااانرية بالااارقات وتعمااال الااالب
والقتال وقطاع الطار فا حاناب مان الحادود ،والفاارار هلا الحاناب ا خار لبلحتماااء باي ،والاا عاان
طري هقامة مخافر حدودية ف المناط الت ت ثر فيها عاات األعماال ،وت ثيا الادوريات العاا رية
فيهااا .تمااا بالنااابة للعشااانر المتنقلااة عباار حاادود الاادولتين التا ليااات لهااا حناااية عثمانيااة تو هيرانيااة
محدد  ،فتترا حر  ،عل وف ما ورد ف عات الماد  ،ف اختيار هحدى الادولتين  ..هياران تو الدولاة
العثمانية لبلاتقرار فيها ااتقراراً دانماً .هال تن العشانر المتنقلة الت من المعرو تنها تابعة إلحادى
الدولتين ،فتحبر عل العود لئلقامة فيها هاا انت تقيم عند توقيع المعاعد ف تراض األخرى.
ودار مضمون المااد التاااعة ة األخيار حاول التا ام الادولتين العثمانياة واإليرانياة بحمياع
بنود المعاعدات واالتفاقيات الاابقة بينهما ،وبخاصة معاعد ترضروم التا عقادت اانة  ،3281ماا
لام يارد فا عاات المعاعاد مااا يللا بعاض تلاا البناود تو يعاادلها .وتضامنت عاات المااد فقار ختاميااة
تشا رت هل تن العمل بهات المعاعد اي ون بعد تبادل نااخها باين الادولتين ،علا تن ياتم الاا خابلل
مد ال ت يد عل الشهرينة. 31
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( )6شميم ،عمان مآخا ،ص.131
( )7لوريمر ،اب ا رت ،ص .8188
ء
( )8ورعااارام ،د تااار غبلمرضاااا ،ن اااام ايااااا وااااا مانهاى احتمااااع هياااران در عصااار قاحاااار ،م اااااي
انتشارات معين ،تهران  ،3111ص.11
( )9عن وحهة الن ر العثمانية بشأن الاليمانية يراحع :حودت ،عينا حن اثر ،ص358؛ راام ،احماد راامل
وخريطااي لا عثمااانل تاااريخ  ،دردنحا حلااد ،برنحا طبااع ،هقبااال تبخانااي اا  ،مطبعاايء تبااو الضاايا،
قاطنطيني  ،3182-3111ص.3181-3183
( )11لتفاصيل ت ثر عن المشا ل والخبلفات العثمانية اإليرانية حت تواخر انة  ،3281يراحاع :رااام ،عيناا
حاان اثاار ،ص3115-3118؛ لااوريمر ،اااب ا اارت ،ص8188-8181؛ نااوار ،اااب ا اارت ص-133
.133
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()12

()13
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()15
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()18
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معاعدات محموعي ا  ،اوچنح حلد ،حريدتء عا ريي مطبعي اندت طبع اولنمشدر ،اااتانبول ،3831
ص8-3؛ تاريا حودت ،عينا گچن اثر ،ص.812-811
تراحع ماد ة تااس من مواد عات المعاعد  ،و الا بقية موادعا وشروطها ومبلحقها ،فا ال و او ل ،
الشيا راول ،دوح ة الو راء فا تااريا وقاانع بلاداد الا وراء ،نقلاي عان التر ياة مواا اا م ناورس،
مطبعة تمير ،قم  ،3831ص11-15؛ الضابط ،شاا ر صاابر ،العبلقاات الدولياة ومعاعادات الحادود باين
العرا وهيران ،دار البصرب ،بلداد  ،3311ص.83-82
لئلطبلع عل بنود المعاعد يراحع :معاعدات محموعي ا  ،اي نح حلد ،ح  ،3حقيقت مطبعاي ااندت
طبع اولنمشدر ،ااتانبول  ،3838ص.138-112
تن ر بنود المعاعدات ف  :معاعدات محموعي ا  ،اوچنح حلد ،عينا گچن اثر ،ص.5-3
قايا ،ديلا ،رببلء ف األرشي العثماان  ..دراااة وثانقياة  ،3211-3281ترحماي عان التر ياة حاا م
اعيد منتصر ومصطف عران ،ط ،3الدار العربية للمواوعات ،بيروت  ،8112ص.885
المرحع والصفحة تنفاهما.
ين ر :نوار ،اب ا رت ،ص.132-131
شميم ،عمان مآخا ،ص.133
ورد عاااا الاارقم ف ا الااوثيقتين اللتااين نشاارعما ااانان معاارو توغلااو ،ف ا تابااي :العاارا ف ا الوثااان
العثمانيااة ،دار الشاارو  ،عمااان  ،8111ص ،811-815 ،331-335وعمااا ماان الوثااان المحفو ااة فا
األرشي العثمان التابع لرنااة الو راء التر ية ف ااتانبول.
الوثيقتان تنفاهما ،وقارن مع:
Basbaknlik Osmanli Arsivi, Mesail –I Muhimme(Kerbela) 1831,
Lef: 21a, 8Ca 1258.

انشير فيماا بعاد هلا األرشاي العثماان فا اااتانبول التاابع لرناااة الاو راء التر ياة باالرم ،B.O.A :
وال ا محموعااة الوثااان المصاانفة فيااي تحاات عنااوان :ماااانل مهمااةة رببلء  ،بااالرم  .MM.K :والت ا
اعتماادنا عل ا ناااا مصااور منهااا اناات محفو ااة ف ا معهااد الدرااااات القوميااة واالشااترا يةة الملل ا -
الحامعة الماتنصرية.
( )21ورعرام ،عمان مآخا ،ص.11
B.O.A., MM.K1838, Lef: 10, Temmuz 1843.
()22
B.O.A., MM.K1833, Lef:1, 7S 1259.
()23
( )24لوريمر ،اب ا رت  ،ص. 3335
B.O.A., MM.K1833, Lef:4, 19 M 1259.
()25
( )26قايا  ،اب ا رت ،ص.818
B.O.A., MM.K1835, Lef: 2, 16S 1259.
()27
Aynen Eser.
()28
( )29شميم ،عمان مآخا ،ص.138-133
( )31عمانحا؛ قايا ،اب ا رت ،ص.881
B.O.A., MM.K1836, Lef: 6, 23R 1259.
()31
( )32قايا ،اب ا رت ،ص.831
B.O.A., MM.K1840, Lef : 2.
()33
B.O.A., MM.K1838, Lef: 10, 13 Temmuz 1843.
()34
( )35يم ن الرحوع بهاا الشأن هل ما رتين رفعهما الافير البريطان ف ااتانبول هلا الخارحياة العثمانياة،
وال ما ر مماثلة بعث بها الافير الروا هل الخارحية العثمانية ،وما رتين بالمعن نفاي رفعهاا هلا
الالطات العثمانية المعنية القنصل البريطان ف تبري عان طريا مرحعياتاي ،و االا القنصال الرواا
ف طواوس.
B.O.A., MM.K1840, Lef: 3, 6 Agustes 1843, lef: 4, 19 Agustos
1843, 1838, Lef: 9, 1 Temmuz 1843; 1839, Lef: 2, Agustos, 1843.
( )36قايا ،اب ا رت ،ص.832
B.O.A., MM.K1837, Lef: 2, 13R 1259.
()37
( )38لوريمر ،اب ا رت ،ص.8118-8113 ،3338
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( )39ين ر :المشايخ  ،عل خضير عباس ،هيران ف عهد ناصر الدين شات  ،3231 -3282راالة ماحاتير
غير منشور  ،لية ا داب ،حامعة بلداد  ،3321ص.11
ين ر :لوريمر ،اب ا رت ،ص.8185
()41
( )41تشير الوثان العثمانية هل تن عاا التقرير عو الاب وضع تحت يد المفاوض العثمان ف ترضروم.
B.O.A., MM.K1834, Lef: 3, 23Ra 1259.
( )42نوار ،اب ا رت ،ص.813
( )43المرحع والصفحة تنفاهما ،.وقارن مع ما توردت بهاا الشأن  :لوريمر ،اب ا رت ،ص.3331
( )44قايا ،اب ا رت ،ص.833
( )45ورعرام ،عمان مآخا ،ص.13-11
( )46ين ر :قايا ،اب ا رت ،ص.832
B.O.A.,MM.K1838,Lef: 2, 27Ca 1259.
()47
( )48نوار ،اب ا رت ،ص.818
( )49نفاي ،ص.818-818
( )51نفاي ،ص.811
( )51هاناد وم اتبات تاريخ هيران ةقاحاريي  ،بي اعتمام د تر محمد رضا نصيرى ،حلد دوم ،ا  3813تاا
 ،حاااب تول ،حاااب ا م ااااي يهااان ،تهااران  .3112اااند شاامارت 311ة اااواد فرمااان
 3811ع ا
محمد شات بي مير ا تق خان و ير ن ام  ،ص.838-831
انشير هل الوثان عات ،الخاصة بالعهد القاحارى ف هيران والت نشرعا األ اديم اإليران محمد رضا
نصيرب بعد تح اء ،فيما بعد باالختصار :ااناد قاحاريي.
B.O.A.,MM.K1839,Lef:3.
()52
( )53ين ر :قايا ،اب ا رت ،ص.855-858
B.O.A.,MM.K1837, Lef: 2, 13R 1259.
()54
( )55يم ن مراحعة الوثان – الراانل الموحهة هل الصدار – ا تية أمثلة عل ما توردنات:
B.O.A., MM.K1837, Lef: 7, 14R 1259;1836, Lef: 6, 23Ra 1259; 1836, Lef: 11,
20 S1259; 1840, Lef:19, 2 Ca 1259.
( )56تراحع مثال عل عات المطالعات الوثيقتان:
B.O.A.,
MM.K1839,
Lef:
8,
;1259
1838,
Lef:11,
1259.
()57

()58
()59
()61
()61
()62
()63
()64
()65
()66
()67

تبااوت المياار ا تقا خااان 3812-3881عا ة  ، 3258-3211الاااب ااان يعاار عناادما ااان ياارتس الوفااد
اإليران لمفاوضاات ترضاروم با ة و يار ن اام  ،مناصاب رفيعاة فا الدولاة القاحارياة ،وتصاب صادراً
تع م لناصر الدين شاتة ، 3231-3282وعر بلقب حديد عوة تمير بير  .انت لي هصابلحات مالياة
وايااااية وثقافيااة عديااد خاابلل صاادارتي ،هال تن ثاار حااااديي والوشااايات عنااي تدت هلاا اغتيالااي فاا
منتحعةفين بمدينة اشان .ااناد قاحاريي ،اند شمارت  ،32ص.811-818
ين اار الفرمااان الاااب تصاادرت محمااد شااات لتعيااين المياار ا تق ا خااان رنيا اا ً للوفااد اإليران ا لمفاوضااات
ترضروم ،المعنون :ة اواد فرمان محمد شات باي ميار ا تقا خاان  ،وموضاوعي :ة شار ت ميار ا تقا
خان در نفرانس ار ني الروم .تاريا :صفر  ، 3853ف  :هاناد قاحاريي ،اند شمارت  ،32ص.818
لئلطاابلع عل ا بعااض تلااا المراااابلت :هاااناد قاحاريااي ،اااند شاامارت  ،32عمانحااا؛ اااند شاامارت ،315
ص838؛ اند شمارت  ،311ص.831
هاناد قاحاريي ،اند شمارت  ،33ناميء محمد خاان مصالحتا ار دولات هياران در اااتانبول باي :مابل عباد
الع ي خان ارگ ار دولت هيران در بلداد ،ص.815 -818
B.O.A., MM. K1839, Lef: 3, 30 Temmuz 1259.
ين ر :لوريمر ،اب ا رت ،ص8113؛ النحار ،مصطف عبد القادر ،التاريا الاياا إلمار عربااتان
العربية  ،3385-3231دار المعار  ،مصر  ،3313ص.11
لوريمر ،اب ا رت ،ص.8113
تنفاهما.
نفاي ،ص.8118
المصدر والصفحة تنفاهما.
تنفاهما.
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نفاي ،ص.8111
حعفريااان ،راااول ،حااج گ ا ارى ايرانيااان در دورتء قاحااارة  ، 3188-3131بااي مناااابت برگ ا ارى
نفرانس دين وحامعة در هيران دورتء قاحار  31-38شهريور  ،3113ص.31
ين ر :لوريمر ،اب ا رت ،ص.8111
شميم ،عمان مآخا ،ص.138
لوريمر ،اب ا رت ،ص.8185
شميم ،عمان مآخاا ،ص 838؛ وقاارن ماع ماا توردت علا الاوردب عان الما رخ اإليرانا محماد رنادب
حااول ااابب تأليااب قاض ا ترضااروم والاارتب العااام فيهااا ضااد الوفااد اإليران ا  .الااوردب ،عل ا  ،لمحااات
احتماعية من تاريا العرا الحديث ،8. ،م تبة الصدر ،قم  ،8118ص.311
ياا ر لااوريمر تن ال ولونياال ويليااام رناايس الوفااد البريطااان لمفاوضااات ترضااروم س خاااطر بحياتااي فا
اابيل هنقااا الماانول اإليرانا س .لاوريمر ،اااب ا ارت ،ص .8185ماا تن الماايو تيتاو رنايس الوفااد
الروا س بال  ..تقص ما ف واعي لوضع حد لهات العملية البشعة س .شميم ،عمان مآخا ،ص.138
شميم ،عمانحا ،ص.131-138
عمانحا ،ص.131
نوار ،اب ا رت ،ص.81
ورعرام ،عمان مآخا ،ص13-11؛ لوريمر ،اب ا رت ،ص.8181
ين ر :ادموند  ،ا  .ح  ،رد وترا وعرب ،ترحمة حرحيس فت هللا ،بلداد  ،33183ص.381
تاريا حودت ،عينا کچن اثر ،ص88-88؛ شميم ،عمان مآخا ،ص.833-831
عينا اثر ،ص.13
معاعدات محموعي ا  ،اوچنح حلد ،عينا گچن اثر ،ص5؛ هاناد قاحاريي ،عمان مآخا ،حلاد ااوم ،ا
 3818تا  3111ع  ، .چاب اول ،حاب وصحاف م اايء يهان ،تهران  ،3113ص عفت.
شميم ،عمان مآخا ،ص.831
هاناد قاحاريي ،اند شمارت  ،338ناميء محمد شات قاحار بي الطان عبد المحيد عثمان  ،ص.888-883
هاااناد قاحاريااي ،اااند شاامارت  ،331ناماايء حاااح مياار ا آقاا ا بااي رشاايد باشااا صاادر اع اام عثمااان ،
ص.888-881
شميم ،عمان مآخا ،ص.831
عمانحا.
هاناد قاحاريي ،اند شمارت  ،338توضيحات ،ص.888
تاريا حودت ،عينا گچن اثر ،ص.18
لوريمر ،اب ا رت ،ص818؛ ادموند  ،اب ا رت ،ص.388
شميم ،عمان مآخا ،ص.832
عن دعم بريطانيا للدولة العثمانية ف مفاوضات ترضروم ،ين ر :قايا ،اب ا رت ،ص.881
ورعرام ،عمان مآخا ،ص.13
آدامو  ،ال اندر ،والية البصر ف ماضيها وحاضرعا ،8. ،ترحمي عن الللة الرواية الاد تور عاشام
صال الت ريت  ،مطبعة التعليم العال  ،البصر  ،3323ص.328
شميم ،عمان مآخا ،ص.113
معاعدات محموعي ا  ،اوچنحا حلاد ،عيناا گچان اثار ،ص3-5؛ شاميم ،عماان مآخاا ،ص831-831؛
ويم ن الرحوع هل الترحمة العربية لمواد المعاعد  ،ف  :الضابط ،اب ا رت ،ص.11-11

المصادر والمراجع
توالً :الوثان العثمانية غير المنشور  :وع الوثان المعنونة ب  :ماانل مهمةة رببلء  ،المحفو ة فا األرشاي
العثمان التابع لرنااة الو راء التر ية ،باألرقام:
- 1831, Lef: 21a, 8Ca 1258.
- 1833, Lef:1, 7S 1259: Lef: 4, 19 M1259.
- 1834, Lef: 3, 23 Ra 1259.
- 1835, Lef:2, 16 S1259.
- 1836, LEf: 6, 23 R1259; Lef: 11, 20 S 1259.
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1837, Lef: 2, 13 R 1259; Lef: 7, 14 R 1259.
1838, Lef: 2, 27 Ca 1259; Lef: 9, 1 Temmuz 1843; Lef: 10, 13 Temmuz
1843; Lef: 10, Temmuz 1843; Lef: 11, 1259.
1839, Lef: 2, Agustos 1843; Lef: 3; Lef: 3, 30 Temmuz 1843; Lef: 8, 1259.
1840, Lef: 2; Lef:3, 6 Agustos 1843; Lef: 4, 19 Agustos 1843; Lef: 10, 2 Ca
1259.

-

ثانٌاً :الوثاضق العثمانٌة والفارسٌة المنشورة
-

معاعدات محموعي ا  ،اي نح حلد ،ح  ،3حقيقت مطبعي اندت طبع اولنمشدر ،ااتانبول ،اني -3838
3111؛ اوحنح حلد ،حريدتء عا ريي مطبعي اندت طبع اولنمشدر ،ااتانبول ،اني .3831
معرو توغلو ،انان ،العارا فا الوثاان العثمانياة ..األوضااع الاياااية واالحتماعياة فا العارا خابلل
العهد العثمان  ،ط ،3دار الشرو للنشر والتو يع ،عمان .8111
هاناد وم اتبات تاريخ هيرانة قاحارية  ،باي اعتماام :د تار محماد رضاا نصايرى ،حلاد دوم ،ا  3813تاا
 3811ع  ، .چاب تول ،چاب ا  :م ااي يهان ،تهران 3112؛ حلد اوم ،ا  3818تا  3111ع ، .
چاب تول ،چاب وصحاف م ااي يهان ،تهران .3113

-

راااام ،تحمااد ،رااامل وخريطااي ل ا عثمااانل تاااريخ  ،اي نح ا حلااد ،برنح ا طبااع ،شاامس مطبعااي ا ا ،
ااتانبول 3181 -3182؛ دردنح حلد ،برنح طبع ،هقبال تبخاني ا  ،مطبعيء تبو الضايا ،قااطنطينيي،
.3182-3111
ء
] تاااريا حااودت[  ،محلااد ثااان عشاار ،اثاار خامااي احمااد حااودت ،در اااعادت ،مطبعااي عثمانيااي دت طبااع
اولنمشدر ،اني .3113
ء
امل باشا ،تاريا اياا دولت عليي عثمانيي ،اثار صادر اااب امال باشاا ،حلاد تول ،حلاد ثاان  ،مطبعاي
احمد هحاان ،ااتانبول  3181انيء عحريي 3185 -انيء ماليي.
حعفريااان ،راااول ،حااج گ ا ارى هيرانيااان در دورتء قاحااارة  ، 3188 -3131بااي مناااابت برگاا ارى
نفرانس دين وحامعي در هيران دورتء قاحار  31-38شهريور .3113
شميم ،عل اصلر ،هيران در دورتء الطنت قاحار ،قرن اي دعم ونيميء تول قرن چهااردعم ،چااب ااوم،
انتشارات رياب ،تهران .3128
ورعرام ،د تر غبلمرضا ،ن ام اياا واا مانهاى احتماع هيران در عصر قاحار ،م اايء انتشاارات
معين ،تهران .3111

-

ثالثاً :الكتا بالتركٌة العثمانٌة والفارسٌة:

-

رابعاً :الكتا العربٌة والمترجمة إلٌها
-

تدامو  ،ال ااندر ،والياة البصار فا ماضايها وحاضارعا ،8. ،ترحماي عان الللاة الروااية عاشام صاال
الت ريت  ،مطبعة التعليم العال  ،البصر .3323
آدموند  ،ا  .ح  ،رد وترا وعرب ،ترحمة حرحيس فت هللا ،بلداد .3313
ال عيرب ،رنا عبد الحبار حاين ،هيالة بلداد ف عهاد علا رضاا الابل  ،3288 -3213رااالة ماحااتير
غير منشور  ،لية ا داب -حامعة بلداد.8115 ،
الضااابط ،شااا ر صااابر ،العبلقااات الدوليااة ومعاعاادات الحاادود بااين العاارا وهيااران ،دار البصاارب ،بلااداد
.3311
الع اوب ،عباس ،تاريا العرا بين احتبللين ،1. ،شر ة التحار والطباعة المحدود  ،بلداد .3355
قاياا ،ديلاا ،ارببلء فا األرشاي العثماان  ..دراااة وثانقياة  ،3211 -3281ترحماي عان التر ياة حاا م
اعيد منتصر ومصطف عران ،ط ،3الدار العربية للمواوعات ،بيروت .8112
ال ر و ل  ،الشيا راول ،دوحة الو راء ف تاريا وقاانع بلاداد الا وراء ،نقلاي عان التر ياة مواا اا م
نورس ،تعادت طبعي مطبعة تمير ،قم  3831ع .
لوريمر ،. .. ،دليل الخليج ،القام التاريخ  ،8. ،قام الترحمة بم تب تميار دولاة قطار ،مطاابع علا بان
عل  ،الدوحة ةد .ت .
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المشايخ  ،عل خضاير عبااس ،هياران فا عهاد ناصار الادين شاات  ،3231 -3282رااالة ماحااتير غيار
منشور  ،لية ا داب – حامعة بلداد.3321 ،
النحاار ،مصااطف عباد القااادر ،التااريا الايااا إلماار عرباااتان العربياة  ،3385-3231دار المعااار ،
مصر .3313
نوار ،عبد الع ي اليمان ،الشعوب اإلابلمية ،دار النهضة العربية ،بيروت .3333
الوردب ،عل  ،لمحات احتماعية من تاريا العرا الحديث ،8. ،م تبة الصدر ،قم .8118
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Abstract
This study deals with the treaty of Arzroum Signed between
Ottoman State and Iran on May , 31st 1847 and ratified on March, 2nd
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1848. This treaty was well- known as: Second treaty of Arzroum to
distinguish it from earlier treaty contracted in the same city in 1823,
holding the same( First treaty of Arzroum).
This study has not deals with the terms of the treaty only, but looks at the
circumstances which led the two States to agree upon. So we have to
focus on the international and regional circumstances that affected and
accompanied Contacting.
Therefore, this study is divided into three sections. The first one
dedicated to the relation between Ottoman State and Iran since 1832
when the first treaty Arzroum signed. This treaty was watershed in
modern history of both States, because their great war were halted after
that. However this treaty did not succeed in resolving all problems,
particularly those of borders and trib movements. Thus, it is evident that
a new treaty became inevitable.
The second section deals with Situation between Ottoman State
and Iran during the period of negotiations that leads to the second treaty
of Arzroum, which lasted about four years, in which England and Russia
mediated. These negotiations faced many difficulties because of those
Ottoman – Persian long conflicts outstandingly Karbala accident led by
Najeeb phash, the governor of Ottoman Baghdad Ealyet.
As for the third section is devoted to study the text of the second
treaty of Arzroum, and to analysis them. Also we discussed the problems
raised by the Porte on the ambiguous clauses before Signing it, and the
interpretation of two mediators, that were not known to the Iranian
government. So, some problems remained unresolved.
Finally, this study is based on primary sources and documents published
and unpublished, Ottoman and Persians, wherever is possible.
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