له ن وان کۆلۆنياليزم و نهتهوەسازی دا

پرۆفيسۆر .د .ه نهر فيورتيگ
و .له ئه مانييهوە هه ۆ بهرزنجهيی

پاش جهنگی جيهانی يهکهم ،ه زە سهرکهوتووەکانی جهنگ ،ڕۆژهه تی ناوينيان له ن وان خۆيان دابهش
کرد .و ته عهرەبييهکان وردە وردە سهربهخۆيی خۆيان بهدەست ه نا .ههست کی هاوبهشی عهرەبی
دروست بوو ،ل نهيتوانی زاڵ ب ت بهسهر تاکه به تاکهی دەو هتهکان دا .تا ئهوکاتهی دوژمنه
هاوبهشهکهيان،دەو هتی ئيسرائيلی نوێ ،و تانی عهرەبی پ کهوە بهستهوە .له سهرەتای سهدەی
بيستهمدا،دانيشتوانی رۆژهه تی ناوين و باکووری ئهفريقا ،ژ ردەستهی سو تانی عوسمانی بوون،که
وەک خهليفه وابوو ،بۆ زۆر لهوانه وەک سهرۆکی ئاينيش بوو .له ڕاستيدا لهو سهردەمهدا،بزاڤ کی
ناسيۆنالی عهرەبی نهبوو ،که له دواجاردا وەک وە مدانهوەيهک بوو ،بهرامبهر به ناسيۆناليزمی تورکی
و ناوەند کی سهرکردايهتی کردنی نهبوو.ناسيۆناليزمی عهرەبی له دەستثيکيدا دەربڕی کهمی داخوازی
سياسی بوو ،به کو ز تر ههو ی بۆ کولتووری عهرەبی و بهتايبهت ژيانهوەی ميراتی کهلهپووری
"ڕابوون ـنهضة" بوو،وشهی سهرەکی بوو.
ههتا سهرهه دانی جهنگی جيهانی يهکهم،سهرانی ناسيۆناليستی عهرەبی داوای مافی وەک يهکيان
دەکرد،ياخود دان بنرێ به کولتوورەکهيان داـ شت وەک ڕ گهدان به زمانی عهرەبی وەک زمانی فهرمی
ـ وەک سهروەرييهکی دەو هتی بۆ ناوچه زمان عهرەبهکان .ئهم بارودۆخه سات گٶڕا ،که شهڕی جيهانی
يهکهم رۆژهه تی ناوەڕاستی گرتهوە .ڕووبهڕووبوونهوە بنچينهيی له ن وان هاوپهيمان تی )بهريتانيای
مهزن ،فهرەنسا ،رووسيا( وخاوەن ه ز)ئه مانيا،ئهوستريا/نهمساـ ههنگاريا،دەو هتی عوسمانی( بزاڤهکهی
کردە سياسی،چونکه ههو هکان بۆ سهرفرازيی ،له ئ ستا دەرەتانيان پ دەبهخش  ،ئيمکان ت کی ڕاستهقينه
پشتيوانی له ﻻيهن بهريتانيای مهزن و فهرەنساوە بهدەست به نن .بۆ ئهم هاوپهيمانان سهرلهنوێ
بهرژەوەندی ناسيۆنالی عهرەبی لهو چرکهساتهدا لهبهرچاو گيرا ،کات سو تان به خهس هتی خۆی وەک
خهليفهی عوسمانی له مانگی ١١ی  ١٩١٤دا ،داوای جيهادی له دژی دوژمنه کافرەکان ڕاگهياند ،واته
بهرەی هاوپهيمانان.
لهندەن چاوی گ ڕا،بۆ کهسايهتييهکی عهرەبی موس مان که شايسته ب ت،بۆ ئهوەی بانگهوازی عوسمانی
بۆ جيهاد له دەستوپ وەندکانيان بسهننهوە.ئهوە شهريف حوسهينی مهککه بوو،له بنهما هی پ غهمبهر،بهنی
هاشم)هاشمييهکان( ،پ شنيازەکهی بهريتانييهکان ،دووبارە خهﻻفهت ،بخاتهوە" دەستی عهرەب" به خۆشی
و شادييهوە وەرگرێ.ئهو ههر خهﻻفهتی عهرەبی نهدەويست ،به کو دەيويست بکر ته سهرۆکی دەو هت کی
يهکگرتووی عهرەبی له ئايندەدا .لهبهر ئهمه،بهشدارييهکی گهرموگوڕی لهنامهگۆڕينهوە دا کرد ،لهگهڵ
کۆمسيۆنی با ی پرۆتهکتۆر /پار زراوی بهريتانيا له قاهيرە . Hennry McMahon ،ئهميش ﻻی
خۆيهوە ن ردراوی خۆی ،بهر له ههمووان ) Edward Lawrenceلۆڕانسی عهرەب( دەستنيشان کرد،
بۆ ئهوەی عهرەب له ژ ر سهرکردايهتی شهريف دا ،بۆ ڕاپهڕين دژی عوسمانی هان بدات.

به کردەوە له مانگی شهشی  ١٩١٦دا ڕاپهرين له بيان دا دەستی پ کرد ،ڕ گای پ وەنديی و گهيشتنی
هاوکاريی عوسمانی به نيوە دورگهيی عهرەبی ش واند و ت کدا.وەک پاداشت ک بۆ ئهم پشتيوانييه
سهربازييه ،حکومهتی بهريتانی د نيايی دا ،پاش سهرکهوتن بهسهر عوسمانييهکاندا  ،دەو هت کی
سهربهخۆی عهرەبی دامهزر ن  .دوای دۆڕاندنی دەو هتی عوسمانی له  ١٩١٨/١٠/٣٠دا عهرەبه
ڕاپهڕيوەکان ههموو هۆکار کيان ههبوو،پهيمانهکهی ئينگيز بهرنه سهر .ئهوان نهيان دەتوانی ئهوە
بزانن،که که لهندەن لهگهڵ پاريس دا،لهم ژە پهيماننامهيهکی ديکهيان بهستووە.له  ١٩١٦/٥/١٦دا
دبلۆماتکارانی ئينگليزی و فهرەنسی  Mark Sykesو  Georges Picoڕ ککهوتبوون ،ناوچه
عهرەبييهکانی دەسه داڕ تی عوسمانی "ناوچهی کاريگهر" لهن وان خۆياندا دابهش بکهن)،ر کهوتننامهی
سايکس ـ پيکۆ( .سا کی تهواو دواتر له  ١٩١٧/١١/٢دا وەزيری دەرەوەی بهريتانيا Arthur James
، Balfourلهسهر ئهو بابهته بهناوی حکومهتهکهيهوە ڕاگهياندن کی دا،پشتيوانی له دامهزراندنی "
نيشتمان کی جولهکه" له فهلهستين دا دەکات).ڕاگهيهندراوی بهلفۆر(.
بهمهش دەردەکهوێ پ ش ڕووخانی عوسمانييهکان چهندين بڕيار دراوە.لهبهر کۆمه ی هۆکار ،فهرەنسا
و بهتايبهت بهريتانيای مهزن،ر کهوتنهکهيان به نه نی ه شتهوە،ئهمهش ناکاته شکاندنی ههموو به نهکانی
به عهرەبيان دابوو،له پ شی ههموويانهوە حوسهينی مهککه.

نامهی ه نری ماکماهۆن بۆ شهريف حوسهينی مهککه):(١٩١٥
له  ١٩١٥/١٠/٢٤دا کۆميساری با ی بهريتانی له قاهيرە ،ماکماهۆن بۆ شهريف حوسهينی مهککه
دەنووس :ههردوو مه بهندەکهی م رسينا و ئهلهکسهندريتا و ههروەها بهش کی سوريا ،که دەکهو ته
رۆژئاوای دەڤهری ديمهشق،حمس،حهما و حهلهب ،پياو ناتوان وەک ناوچهيهکی عهرەبی ب گهرد دايان
بن .
لهبهر ئهوە دەب ت نهکهونه ناو سنووری دەو هته داواکراوەکهوە(...).جگهلهوە ناوبراو ئهو پ شنيازە
گۆڕاوانه ،بهريتانيا ئامادەيه سهربهخۆيی عهرەب له ههموو ئهو ناچانهی لهﻻيهن شهريفی مهککهوە
داواکراوە ،دان پ دا بن و پشتيوانی ل بکات.من قهناعهتم ههيه ،ئهم ڕاگهياندنه بهڕ زتان ب دوود ی
به مهيلداری ڕازی دەکات،ئهوەی بهريتانيای مهزن بۆی دۆسته عهرەبهکانی د ن .
بهمه هاوپهيمان تييهکی توندوتۆڵ و ههميشهيی دادەمهزر ن  ،که ئاکامی خ رای دەرپهڕاندنی تورکهکان
دەب ت ،له و تانی عهرەبی و ئازادکردنی گهﻻنی عهرەبه له ستهمی تورک،که سا ن که دڕ ژەی ک شاوە
لهسهريان.
ڕاگهياندنهکهی) (١٩١٧بهلفۆڕ وەزارەتی دەرەوە ١٩١٧/١١/٢،خۆشهويستم !Lord Rothschild
سهبارەت به خۆشحا ی گهورەی خۆم ،ناوی حکومهتی  S.M.پ ت ڕادەگهيهنم ،ئهم ڕاگهياندنی ـ
مهيلدارييه ،لهگهڵ ههو ی زايۆنيستی ـ جولهکه ،که لهﻻيهن کابينهوە ل کۆ ينهوەی ل کراوە و ڕ گهی
پ دراوە .وە وای دادەن هه سهنگاندنی حکومهته خاوەنشکۆکهی ،دامهزراندنی نيشتمان کی نهتهوەيی له
فهلهستين بۆ گهلی جولهکه ،به چاکهوە دەخوازێ ههو کی زۆر دەدات،بۆ گهيشتن بهم ئامانجه .ئهوەی
به ڕوون ج ی ت گهيشتنه،وە ئهوەی ناب بکرێ ،دەب ت مابی بۆرژوازی و ئايينی هه و ستی ناجولهکه
بۆ کۆمه گای جولهکه له فهلهستين چی ب ت ياخود دەتوان ماف و هه و ستی سياسی جولهکه له ههر
و ت کی تر خراپتر و ﻻوازتر بکات.

من تکات ل دەکهم ئهم ڕوونکردنهوە بۆ زانيانی ببه بۆ فيدراسيۆنی زايۆنيستهکان .ئيمزا ج مس ب لفۆر.
لهبهر هۆکاری باش ،فهرەنسا و بهتايبهت بهريتانيا ئهم ڕ کهوتننامهيهيان به نه نی ه شتهوە،ئهمهش مانای
کهمتر نهبوو له شکاندنی گشت گفتهکانی دژی عهرەب ،له پ شی ههموويانهوە حوسهينی مهککه .تا
کۆتايی جهنگ،لهندەن لهسهر ڕاگرتن و ه شتنهوەی ف بازيی و خهيا پ وی لهسهر برايهتی چهکی
عهرەبی ـ بريتانی ئارەزووی ههبوو .له ژانيوەری  ١٩١٨دا حکومهتی بهريتانيا،به هاوبهشی لهگهڵ
فهرەنسييهکان،ڕاگهياندن کيان ئامادەکرد دەربارەی "ميسيۆنی ئازادکردن"،بۆ ئهو گهﻻنهی له ﻻيهن
تورکهوە دەچهوس نهوە.
سهربهخۆييان دەدر ت پاش "سهرکهوتن بهسهر دوژمنی هاوبهشدا" .ڕاگهياندنهوەکه به ش وەيهک له
ش وەکان بههۆی گوشاری ﻻيهنی س يهمهوە هاته ڕاگهياندن.چونکه ههر لهو سهردەمهدا سهرەک کۆماری
ئهمهريکا  Woodrow Wilsonبهرنامه  ١٤خا ييهکهی ڕاگهياند،که گفتی دا ههموو گهﻻنی سهرزەوی
مافی دياريکردنی چارەنووسی خۆيان ههيه .بهرنامهيهک له لهندەن و پاريس وەک شهڕ ڕاگهياندنی،
ﻻيهن کی تر وا بوو ،له پ ناوی سهرلهنوێ ڕ کخستنهوەی ناوچهکه ،بهو شيمانهيه ل کدانهوەی بۆ دەکرا،
کهوا بۆته گهنجينهيهکی دەو همهندی نهوت .له کۆتاييدا ،شۆڕشی ئۆکتۆبهری  ١٩١٧له ڕووسيا ،مشوری
ئهوەی خوارد ،که پﻼنی نه نی بهريتانی ـ فهرەنسی ئاشکرای کرد .له ههوڵ و تهقهﻻی ئاشکراکردنی
پﻼنه "تاوانکاريييهکهی" تسارە ڕووخاوەکان و " هاوکارە ئيمپرياليستهکانی"،پهردەی لهسهر ﻻدات.
بۆلشهفيکهکان مهلهفه نه نييهکانی دەو هتيان هه دايهوە.
له مانگی يهکی  ١٩١٨دا ،کۆپييهکی ڕ کهوتننامهی سايکس ـ پيکۆ کهوته بهردەست و ئاشکرا بوو،
ئيدی ئهوە نهما بانگاشه و خهياڵ پ وی " ئهرک و پهيامی رزگارکردن" )گوايه ئينگليز و فهرەنسی
خۆيان به ه زی رزگارکهر دەدايه قه هم( ئيدی هيچ مانايهکی نهما.

دامهزراندنی دەو هتی عهرەبی له سايهی ناپاکيدا
جاران پ ش سهدەيهک لهمهوبهر،ههو هکان به درەنگ و ه واشتر ب ودەبوونهوە و وەک ئ ستا نهبوو.
کات فهيسه ی کوڕی شهريف حوسهين سهرەتای مانگی  ،١٩١٨/١٠شهريف لهپ شهوە لهگهڵ سوپای
رۆژهه تی بهريتانی به سهرکردايهتی جهنهڕاڵ ،Allenbyه زە عهرەبيه هاوپهيمانهکانی چوونه ناو
ديمهشقهوە،ئهوجا ورته ورت و باس و خوازی لهمهڕ سايکس پيکۆوە بهرگوێ کهوت .ههربۆيه
دەستبهج خۆی ئامادە کرد،شاری ميترۆپۆلی ديمهشق بکاته پايتهختی ئهو دەسه ت و دەو هتهی خهون
به دامهزراندنييهوە دەبينرا.له  ١٩١٨/١٠/٥خۆی کردە بهڕ وەبهری ئهنجوومهن،ههروەکو حکوومهت کی
کاتی.
به پ ی ڕ کهوتنامهی سايکس پيکۆ ،که گفتی ت دا درابوو،سوريا بۆ فهرەنسا ب ت،له
،١٩١٨/١٠/٢٢بهريتانيا دەستی کرد به کشانهوەله سوريا و ه زە فهرەنسييهکان تا  ١٩١٩/١١/١و
بهتهواوی ج گهيان پڕکردنهوە و ت يدا ج گيربوون .ئيدی لهمهودوا فهيسهڵ و بزاڤی ناسيۆناليستی
عهرەب،نهيان دەتوانی چی ديکه چاويان له ئاست ڕاستيهکاندا بنووق نن .بير لهوە نهدەکرايهوە ه زە
هاوپهيمانه بهريتانييهکان به ڕوونی پابهندی ئهو ر کهوتننامهيه دەبن که لهکاتی شهڕدا ئيمزا کرا بوو .تا
دەهات ئهوە ئاشکرا دەبوو ،که ه ز کی ئهوروپای رۆژئاوا،ج ی ئيمپراتۆر تی عوسمانی بگر تهوە .نهک
تهنيا له سوريا ،به کو له ناوچه عهرەبييهکانی ديکهشدا،له ع راقهوە له رۆژهه ت تا ميسر له ناوەڕاست
و مهغريب له رۆژئاوا دانيشتوانهکه ڕابوون دژی فراوانبوون و قو بوونهوەی ستهم و ئهشکهنجهی

کۆلۆنياليستی .بهريتانی و فهرەنسييهکان بهدەستی خو ناوی توانيان راپهرينهکانی ناوچهکانی ژ ر
دەسه تی خۆيان دامرک ننهوە.
به م رۆژئاوا ئهو متمانهی پ ی ههبوو بهتهواوی لهدەستی دا .له ژ ر کاريکهڕ تی نائارامی دوای شۆڕش
له ئهوروپا و رۆژهه تی ناوين ،دەسه تگرتنه دەست له ﻻيهن لينينهوە ههروەها ئۆڤهرە له ﻻيهن
سهرۆکی ئهمريکا ويلسۆنهوە،بۆ بزاڤه دژە کۆلۆنييهکان ،فۆرمی دەسه تی کۆلۆنيالی بهريتانيا و
فهرەنسای گۆڕی.ر گهيان دا ،به کۆمه هی گهﻻن ،له  ١٩٢٠/٤/٢٠دا له سان ريمۆ  San Remoئهو
ناوچانهی "مانداتی" خۆيان و مرخيان ل خۆش کردبوو دابهش بکهن .دەسه تی ب گانهی خۆيان بهو
بيانووە دادەپۆشی ،ئهو دەو هتانهی ج ی گومان ،بۆ پرسی" سهربهخۆيی" ئامادە بکهن .له گۆڕانکارييهکی
کهمی ر کهوتننامهی سايکس پيکۆدا ،سوريای ئ ستا له فهلهستين دا و لوبنان و پاشماوەی سوريا،دابهش
بکهن .لوبنان و پاشماوەی سوريا دران به فهرەنسييهکان و فهلهستين و بهشی ڕۆژهه تی ع راقی
دراوس ،خرايه ژ ر مانداتی بهريتانياوە .لهم پ کهاتهيهدا ج گا بۆ فهيسهڵ نهما.له  ١٩٢٠/٧/٢٨دا
ه زەکانی فهرەنسی له خوارووی ديمهشق بهزاند و هه ت بهرەو ئيتاليا.
بهريتانيای هاوپهيمانی جارانی،خ را کار کی تری بۆ دۆزييهوە،و له  ١٩٢١/٨/٢١تاجی پاشايهتی له
ع راق دا کرايه سهر .ههر لهههمان کاتدا ،عهبدو ی برايشان کردە ،دەسه تداری رۆژهه تی ئهردەن.
باوکيان شهريف حوسهين ،بهپ چهوانهوە له  ،١٩٢٤لهبهردەم ئيبن سعود،دامهزر نهری سعودی عهرەبی
مۆد رندا،چۆک دا بدات .له کۆتاييدا دانانی فهيسهڵ لهسهر تهختی پاشايهتی ،نيشانهيهک بوو بۆ ستراتيژی
کۆلۆنيالی ئهوروپی.
سيستهمی ماندات ر گهی دا به کۆميسيۆنی با ،لهههر يهک له ناوچهکانی مانداتدا ،له بنچينهدا به
ن زيکهيی دەسه تی ڕەهای ههب ت .ل بهرخۆدانی دانيشتوانه ڕەسهنهکه ،گهورە و خۆڕاگرانه بوو،
خاوەن پﻼن و ڕاڤهکارييهکه د نيابوونيان ،بهشی ئهوەی دەکرد ،بۆ خستنه بهردەستی دۆست و هاوکارانی
هاوپهيمانی له ماندات .له کات کدا بهريتانيای مهزن و فهرەنسا،له در ژەی کاتدا ر گايهکی ناڕاستهخۆی
زامنکردنی دەسه تيان گرته بهر ،بهوەی ئهوان رژ م کی داردەستی خۆيان دامهزر نن .بهم ش وەيه
پ ش جهنگی جيهانی دووەم ،و تانی وەک ميسر ياخود ع راق به ڕووکهش /فۆرمال سهربهخۆييان
بهدەست ه نا ،به م سهرەتا و له ڕاستيدا به ش وەيهکی کردەکی ـ ههروەک زۆری ئهوانی تر ـ زۆر
درەنگتر.

ئيسﻼميزم ياخود ناسيۆناليزم
له کات کدا خودی ناسيۆناليزمی عهرەبی ،ـ به ههند ک هه وردکردن،وەک ئهوەی له جهزائير له دژی
ههو ی پ وەلکاندنی به فهرەنساوە لهسهدەی  ١٩داـ سهرەتا دژی ئهوروپا نهبوو،به کو زياتر بهرەنگاری
سهرپهرشتی /وسايه عوسمانييهکان بوو.کاريگهر تی خاوەن نفوزەکانی ڕۆژئاوا له ڕۆژهه تی
ناوەڕاست،زۆر کاری کردە سهر بيريارە ئيسﻼمييهکانی سهردەمی خۆيان و بۆ پهرچهکرداری زياتر
توند دەو هتی عوسمانی سا ن کی زۆر ئهمانی وەک قه يهکی دەهاته ههژماردن بۆ با دەستی
بيروباوەڕی خۆی بهکار ه ناوە.کهچی ئ ستا بۆيان دەرکهوت لهسهدەی  ١٩دا بهرامبهر به ڕۆژئاوا له
ڕووی ئابووری،تهکنهلۆژی،سهربازی و زانستييهوە به ئاشکرا بهرەودواوە پاشهکشه دەکهن.زۆر له
بيريانه ئهم گۆڕانکايهيان بهوە ل ک دەدايهوە،که له ڕەگ و و ڕيشهی باوەڕی ئيسﻼم ﻻدراوە و بيروڕای
دوژمن به ئيسﻼم له ئايدۆلۆژی و سيستهمی ترەوە وەرگيراوە.

لهئهنجامگيريی چارەسهرکردنی ئهم ک شهيهد لهوەدايه ،بگيڕ نهوە بۆ بنهڕەتهکانی ئيسﻼم که لهڕاستيدا
ئهمهش شت کی نوێ نهبوو .بيروڕای لهم چهشنه سهدان سا ه ههيه .لهسهدەی  ١٨دا ر کخراوە
چڕوپڕەکانی) /خاوەن جهماوەر،وەرگ ڕ( وەهابييهکان و دەستپ کی سهدەی  ١٩برادەرانی موس مان که
خه کی جهزائير حاج محهمهد ئا ـ سهنووسی سا ی  ١٨٣٧لهمهککه دايمهزراند،ئيدی لهو کاتهوە ئيسﻼم
له ليبيا شهق ی پ وەگرت.ههردوو ڕ کخراوەکه،داوای گهڕانهوەيان بۆ پ ڕەوکردنی ئيسﻼم وەک سهردەمی
پ غهمبهر و ههر چوار خهليفه کهی سهرەتا که ئهمانه به پ شڕەوانی سهلهفييهکانی ئيمڕۆ دادەنر ن.
زانايهکی وەک جهمالهدينی ئهفغانی  ١٨٣٩/١٨٣٨ـ ،١٨٩٧و محهمهد عهبدو ١٨٤٩ـ،١٩٠٥لهسهر ئهم
زەمينه و بنچينهيه بينای خۆيان کردووە .لهبری ئهوەی ب ڕەخنهی بهردەوام دووبارەکردنهوە و
ﻻساييکردنهوە شته باوەکان،داوايان دەکرد ل کدانهوە و هه سهنگاندنی نوێ به عهقڵ بۆ ت کسته پيرۆزەکان
بکرێ .بهم ش وەيه قورساييان خسته سهر سهردەمی جارانی ئيسﻼم ،لهگهڵ ئيمڕۆی سهلهفييهکاندا ،که
پ داگريی له سهر بهکاره نانی وشه به وشهی نهريته کۆنهکان دەکهن .له شو نی برينهکانی ئيسﻼمی
ريفۆڕم و ڕاديکاله سهلهفييهکان ڕەشيد رەزا  ١٨٦٥ـ،١٩٣٥له ڕ گای ئهزموونی ڕاستهوخۆ لهگهڵ
کۆلۆنياليزمی ڕۆژئاوايی و گهيشته ئهو باوەڕەی که تهنيا سيستهم کی سياسی ئييسﻼمی دەتوان ک شهی
موس مانهکان چارەسهر بکات.
بهم ت زە ڕ گای تهخت کرد بۆ )ئيسﻼمی سياسی(ياخود ئيسﻼميزم.ئيلهام وەرگرتن له ڕەزاوە ههميشه
سهرکهوتووبوون له قهناعهت پ ه نانی ئيسﻼمی چاﻻکدا که دامهزراندنی )ياسايهکی ڕ کۆپ کی ئيسﻼمی
دادپهروەر(،خهون کی دوور نييه،به کو ئهرک کی سياسييه بۆ ئ رە و ئ ستا .ئا بهم ش وەيه بوو که
مامۆستای سهرەتايی ميسری حهسهن بهنا ،قهناعهتی ه نا که ئيسﻼم چارەسهری ههموو پرسهکانی ئهم
دنيا و ئهو دنيايی له خۆگرتووە .کات ئهو له  ١٩٢٨دا له ميسر برادەرانی موس مانی وەک يهکهم و و تا
ئ ستا گرنگترين ڕ کخراو دامهزراند ،بهننا له ڕ گهی ژيانی خۆيهوە له ئيسماعيلييه،ڕۆژانه ئهزموونی
لهگهڵ دەسه تی کۆلۆنيالی بهريتانيا دەکهوته ژ ر کاريگهڕ تييهوە .سهرباری ئهو ههسته توندوتيژەی
ئهنتی ڕۆژئاوا و ئهنتی کۆلۆنياليزم،ئيسﻼمی ئيسﻼم ،ل ئهوە ناسيۆناليزمی عهرەبی بوو له دەيهکان و
داهاتووشدا دەيتوانی چوارچ وەی ئايدۆلۆژی خهباتی دژە کۆلۆنياليستی نهخش بکات .دەرئهنجام ؛لهم
واقيعييهتهوە ئهوە دروست بوو،که دەسه تی کۆلۆنيالی له ميراتی عهرەبی دەسه تی عوسمانی ـ وەک
بناغهيهکی د ڕەقانه نائاسايی ـ سنووری دەو هتی نو يان ک شا.
ئهم سنوورانه کاريگهر تی سهرەتا و پ ش ههر شترێ بۆ مانداتی کۆنکر تی بهرچاوەکان
،پرۆتهکتۆرات/پار زراوەکان ياخود ش وەکانی ديکهی ناوچه سهربهخۆکان .ئهگهرچی خهونی پان
عهرەبی دەو هت کی سهربهخۆی هاوبهشی عهرەبی ههرمابوو،لهم ديدی ئهم ههسارەيهوە ناسيۆناليزمی
ميسری،سوری و جهزائيری دروست بوو.هاوکات دەستهبژ ری ناوخۆييهکان بهه زدەبوون،ئهوانهی
بههاوکاری دەسه ته کۆلۆنياليهکان دەسه تی خۆيان دامهزراند بوو که نهيان دەويست چيدی ديکه به
سوودی پان عهرەبيزم خۆيان بدەن بهدەستهوە .به کورتييهکهی دەکرێ ئهوە ب ين ل رەدا دوو گۆڕانکاری
بنهڕەتی نوێ له جيهانی عهرەبی دا دەرکهوت له ن وان جهنگه جيهانييهکان دا.
١ـ بهرزبوونهوە و دەرکهوتنی ڕۆژئاوا له ش وە بهناوبانگهکهيدا دەسه تی کۆلۆنيالی به دوژمنی
سهرەکی.

 ٢ـ خهباتی بزاڤی ناسيۆناليستی عهرەبی و خۆی له بار کدا نهدييهوە ـ ب گو دانه ئهو ههموو گفتوسو نهی
بهيهکتريان دابوو ـ له ناو دەو هت کی ت کڕاييدا،واته له کۆنت کسی/سياقی پان عهرەبيزم دا،به کو له
چوارچ وەی ئهو دەو هته نهتهوەييانهی،که دەسه تی کۆلۆنياليستی سنووری بۆ ک شان.

ئهنتی زايۆنيزم وەک دروستکهری ناسنامه
ڕاگهياندنی بهلفۆری سا ی ،١٩١٧بۆ ئهو ر کخراوەی  ١٨٩٧له بازل دروست کرابوو"،ڕ کخراوی
زانيۆنيزمی جيهانی" سهرکهوتن کی گهورە بوو .ڕاگهياندراوەکه پشتيوانی ناوەڕۆکی سهرەکی
پرۆژەکهيان دەکات،که بريتييه له دامهزراندنی دەو هت کی جولهکه له فهلهستين.ئهم سهرکهوتنه ماوەيهکی
زۆر ناديار بوو :له رووی سياسييهوە ئهم ناوچهيه فهلهستين تا  ١٩١٧سهر بهدەو هتی عوسمانی بوو،که
دژی بهم داوخوازييهی زايۆنيزم وەستايهوە .تا سهرهه دانی جهنگی جيهانی يهکهم،له پايتهخهتهکانی و ته
ئهوروپاييهکان،به گرنگييهکی کهمهوە تهماشا دەکرا،ﻻی جولهکهکانی ئهوروپای رۆژهه ت،که لهژ ر
باری چهوساندنهوە دا دەياننا ند،دەنگدانهوەيهکی دياريکراويان بهرگوێ دەکهوتهوە،ل جولهکهکانی
ناوەڕاست و رۆژئاوای ئهوروپا،له پ شڕا چاود ری ئهم بزاڤهيان ب هيچ بايهخدان ک دەکرد.
ڕازی بوونی حکومهتی بهريتانيا لهسهر ئامانجی "ڕ کخراوی زايۆنيزمی جيهان"،له گهوههردا
دەگهڕيتهوە بۆ دوو هۆکار .يهکهم ،بۆ بزواندنی بهرفراوانبوونی ئهو جهنگه ناشياوە بوو،که حکومهتی
بهريتانيا له  ١٩١٦وە ههو ی بهه زی دەدا،ئهمهريکا،بۆ ﻻی بهرەی هاوپهيمانان ڕاک ش ته ناوە
جهنگهوە.ڕاگهياندنی بهلفۆر دەبوو فهرمان بدات به جﭭاتی بهه زی جولهکه له ئهمهريکا ،به سهنگی
سياسی خۆی،بکهو ته گهڕ بۆ ه نانهدی ئهم خواستهی بهريتانيا .له ﻻيهکی ديکهوە و بهر لهههموو
شت ک ڕاگهياندراوەکه به م لهبهر ئهوە بوو ،پايهداری رۆژهه تی ن وينی ستراتيژی بهديار بخات.
وەک گر دان کی گيۆگرافی له ن وان بهرفرانبوونی داگيرکاری ئيمپراتۆرييهتهکهيان تا هيندستان و چا ه
نهوتهکان ،که له سهرەتای دەستپ کردنی سهدەی بيستهمهوە بهردەوام بايهخی زياتر دەب ت و لهبهر ئهمهو
پ شتريش سا ی لهوەوبهر لهگهڵ فهرەنسادا ،له ڕ کهوتننامهی سايکس پيکۆدا،لهسهر دابهشکردنی
ڕۆژهه تی ناوين،دوای سهرکهوتن بهسهر عوسمانييهکان دا ڕ ک کهوتبوون.
ئا له ميانهدا بزاڤی زايۆنيزم هه سهنگاندنی ستراتيژی نو ی پ شکهش کرد .ئيدی دەيانزانی لهمهوپاش
پ ويسته وەک "هاوپهيمان کی سروشتی" هاوکاری ه نانهدی بهرژەوەندييهکانی بهريتانيادا بکهن.
دانيشتوانی عهرەبی موسو مانی زۆرينهی ژ ر دەسه تی مانداتی بهريتانی له فهلهستين ،ههر لهسهرەتاوە
لهوە دەترسان پ شخستن و پشتيوانی کردنی يهک ﻻيهنهی جولهکه هاونشينهکانيان له ڕ گهی دەسه تی
مانداتهوە .ترس و نگهرانييهکه له کۆتايی سا ی  ١٩٢٠وە به دوو گۆڕانگاری بهه ز بووە :يهکهم،
بهڕيوەبهرايهتی ماندات،خاکی دەو هتی عوسمانی جارانی بهخشندانه دا به جولهکه نيشتهج کراوەکان،
ياخود ههرزانفرۆشی کرد .بهم ش وەيه ،بهم هۆيهوە دەرفهتی زەوی شياو بۆ کشتوکاڵ،بۆ جوتيارە
بچکۆلهکان وـ بهکر گرته عهرەبهکان کهمبۆوە .دووەم له ئهکامی سهرکهوتنی سۆسياليسته
ناسيۆنالستهکان و دەسه ت گرتنه دەست له ئه مانيادا،ژمارەی ئهو جولهکانهی زياد کرد ،که دەگهڕانهوە
بۆ ئيسرائيل.له ن وان  ١٩٣٣ـ ١٩٣٩دا به فهرمی  ١٧٦٠٠٠ههزار جولهکه بۆ فهلهستين ٥٠٠٠٠،
ههزاريان له ئه مانياوە .بهم ش وەيه ئاو تهبوونی خه کهکه له ناوچهی ماندات به سوودی عهرەب
هه نهسوڕا.سا ی  ١٩٢٢ر ژەکه  ٩٠%بوو ،لهکات کدا سا ی  ١٩٣٦بووە .٧٠%
بهپ ی ئهم گۆڕانکارييه ،حاج ئهمين ئهل حوسهينی،گهورە موفتی ئورشهليم /قودس ،راديکالترين
سهرکردەی دژە زايۆنی بوو له فهلهستين .ئهو شهڕی ن وان عهرەب و جولهکهی به شهڕ کی ئاينی دادەنا،

و توانی وا بکات له ن وان سا نی جهنگی جيهانی دا ،کاريگهريی پ وەندييهکی نائاسايی لهن وان ئيسﻼمی
و ناسيونالهکان دا ساز بدات .له پ شينهی سا ی  ١٩٢٠دا ڕووبهڕووبوونهوەی خو ناوی و پهﻻماری
جولهکه هاوردەکان و ه زە سهربازی سﭭيلهکانی بهريتانی دەستی پ کرد .له نۆڤهمبهری  ١٩٣٥دا ئهل
حوسهينی داوای له دەسه تی مانداتی بهريتانی و کۆچبهرانی جولهکه کرد،ڕيگری بکرێ له فرۆشتنی
زەوی به جولهکه هاوردەکان .ناوەڕاستی ئهپريلی ،١٩٣٦داواخوازی بۆ سهربهخۆيی نهتهوەيی خسته
سهر داواکانی و له  /٤/١٩دا ،بانگهوازی شهش مانگ مانگرتنی گشتی دا.
ئامادەکردنی جلوبهرگی مانگرتووەکان" ،کۆميتهی با ی عهرەبی"به سهرۆکايهتی ئهل حوسهينی له
ئهستۆ گرت له ئاکامدا مانگرتنهکه بووە ڕاپهڕين و ه زە عهرەبييهکان پهﻻماری دامهزراوەکانی بهريتانيا
و جولهکهيان دا ،ه زەکانی ئاسايش و ه زە پاراسهربازييهکانی جولهکه پهﻻماريان دانهوە .له
 ١٩٣٦/٧/٣٠دا بهريتانييهکان مافی شهڕيان ڕاگهياند .ڕاپهڕيوەکان دەستگير دەکران و ههند کيان له
س دارەش دەدران و دەست بهسهر مو ک و ما يان دا دەگيرا،ياخود ت کوپ ک دەدرا .کات کۆمه ههوڵ
و تهقه ی ميانگيريی شکستخوارد ،لهناوەڕاستی  ١٩٣٧دا ڕاپهڕين جار کی تر تهقيهوە.له سيپتهمبهری
 ١٩٣٧دا دەسه تی ماندات" ،کۆميتهی با ی عهرەبی" قهدەغه کرد و ئهل حوسهينی هه ت بۆ لوبنان.
سهرباری ئهوەش ڕاپهڕينهکان بهردەوام بوون .ئهگهرچی  ٢٠٠٠٠ههزار سهربازی و  ١٥٠٠٠ههزار
پاراسهربازی ه ز له کاردا بوو ،ڕووداوەکان ههتا پاييزی ١٩٣٨ی خاياند ،ه زەکانی دەسه تی ماندات/
بهريتانيا کۆنترۆ ی ناوچهکه بکهنهوە .سياسهتی فهلهستينی بهريتانيا و راپهڕينی عهرەبی ،سهرجهم بزاڤی
سهربهخۆييخوازی عهرەبيان ڕاديکال کرد .نهتهوەی عهرەبی تازە خهم يو،که تازە بهتازە،ئا يهکی
دانابوو به سيمبۆلی له خۆت گهيشتنی خۆی ،پشتيوانی له عهرەبی فهلهستينی و له رەتکردنهوەی پرۆژەی
دەو هتی زايۆنيستی،خا کی بنچينهيهکی هاوبهشييان بينييهوە .چهند ه کاريی گشتی و گفتوگۆی پرۆژەی
دەو هت کی هاوبهشی عهرەبی ب بهر زيادی دەکرد ،ه ندە کاريگهر تی دروشم و سيمبۆلهکان ،به ه زەوە
گهشهيان دەسهند و پيشان دەدران .له ن وانياندا دژەزايۆنيزم،بهه زترين دروشم بوو.

جهنگی دووەمی جيهانی وەک دوڕيان
بۆ دواجار نهک بههۆی نرخی ئ چوو /خهرجی و ژمارەی دياکراوی کهسانی يهدەگهوە دەسه تی کۆلۆنی
بهريتانی له دوای کۆتايی جهنگی جيهانی يهکهمهوە لهزۆر ناوچهی ژ ر قه همڕەوی خۆی دا ،بهﻻيهوە
حوکمڕانييهکی ناڕاستهوخۆی به چاک زانيوە و پشتگيريی ل کردوە .که دەسه تهکهی بهئاستهميش
بهرتهسک نهکاتهوە .به م دەستهبژ ری ناسهربهخۆی خۆما ی ،وەک قه غان بهرامبهر قهبارەی
دانيشتوانی چهوساوە بخاتهگهڕ .ئهم نوخبهيه ،حهزی به کاريگهڕ تی بهردەوامی نفوزی دەرەکی ههبوو
و لهبهرئهوە ديسان ئامادەبوو ڕازی ب ت ،به جۆرەها سيناريۆی ڕووکهشی ڕووتی سهربهخۆيی.
ههرچهند مامه هی شهڕی جيهانی دووەم ،بهش کی زۆری باکوری ئهفريقا و رۆژهه تی ناوينی داخ
لهدڵ کردبوو ،کاريگهر تی در ژخايهنی شهڕ ،بهتايبهتی لهمهسهلهی ﻻوازبوونی دەسه تی کۆلۆنياليدا.
بهريتانيای مهزن و فهرەنسا دوای  ١٩٤٥خۆيان سهرقا ی گرنگترين ئابووريی و کۆلۆنياله ستراتيژييه
گرنگهکانی کرد ،سهردەمی کۆلۆنيالی ئيتالی له ليبيا له  ١٩٤٧دا به دۆڕاندن بهرامبهر به بهريتانيا کۆتايی
هات .بهم شيوەيه  ٦و ت بهشيوەيهکی فۆرم ل/ڕووکهشی سهربهخۆبوون).ميسر،ع راق ،رۆژئاوای
ئهردەن ،لوبنان ،عهرەبی سعودی و سوريا( .له  ١٩٤٥/٣/٢٢دا له قاهيرە و ته عهرەبيهکان ياخود
کۆمکاری عهرەبييان دروست کرد،يهمهن له مانگی  ١٩٤٥/٥دا بووە ئهندام.

پهيماننامهی کۆمکارەکه بريتی بوو له ر کهوتن کی "ڕاو ژپ کردن و دۆستايهتی"که ڕ زی دەگرت له
سهروەری يهک به يهکی دەو هته سهربهخۆکان .بهمهش جهختيان لهسهر ئهوە کردەوە لهسهر ئاقاری
گهشهسهندنی ههردوو دەيهی ڕابووردوو بۆ دەو هت کی ههمهڕەنگی عهرەبی .دەرئهنجام له پهراو زی
ئامانج کی دووردا ئاماژە به دەو هت کی عهرەبی يهکگرتوودا درا .جار کی تريش ک شهی فهلهستين،که
به ه ز و تواناوە له خهمی تهبايی و يهکگرتوويی ناوخۆيدا بوو،که بههيچ ش وەيهک ئامانج کی شاراوەی
دامهزراندنی کۆمکار،ڕيگريی له دامهزراندنی دەو هت کی ئيسرائيلی لهسهر خاکی ناوچهی مانداتی
بهريتانی فهلهستين بکات.
دوای ئهوەی بهريتانييهکان پاش جهنگ ڕاستهوخۆ ،سهرەتا ههو يان دا،بهرپرسيار تی بدەنه دەست
ئهمهريکا ئهوەيان نهکردوو دايانه دەست ،UNOکه  ١٩٤٥وەک در ژەپ دەر کی ر کخراوی کۆمه هی
گهﻻن هاته کايهوە.له ٢٩ی نۆڤهمبهری  ١٩٤٧دا له کۆبوونهوەی گشتی يونۆدا بڕياری  ١٨١وەک
پﻼن ک بۆ فهلهستين دەرکرد،فهلهستين بکر ته دوو بهش ،دەو هت کی جولهکه و دەو هت کی عهرەبی.
ناوچهی ئورشهليم بخر ته ژ ر کۆنترۆ ی ن ونهتهوەييهوە.لهکات کدا زۆرينهی دانيشتوانی جولهکه ئهم
پﻼنهيان پهسهند کرد،ﻻيهنی عهرەبی به توندی ئهمهی رەتکردەوە .بهسهرئهوەدا له  ١٤،٥،١٩٤٨دا
ئيسرائيل دەو هتی خۆی دامهزراند به سهرۆکايهتی يهکهمين سهرەک وەزيران داڤيد بين گۆريۆن David
 Ben Gurionوەک واقع ت کی بهرجهستهبوو .کۆمکاری عهرەبی رۆژێ دواتر شهڕی به دژێ ئهم
دەو هته ڕاگهيان .ڕاستهوخۆ دوای ئهوە ه زەکانی ميسری و ئهردەنی و لوبنانی و ئ راقی پهﻻماری
ئيسرائيليان دا.
هه سوکهوتی ناڕ کوپ کيان،بهرژەوەندييهکانيان ،بهرامبهر به خۆيان،له داگيرکردنی فهلهستين دا و له
ڕ يهوە ر گريی له گهشهی دەسه ت بکات،ههروەها بونياتی کۆنی سهربازەکانيان ،به خ رايی
ه رشهکهی ل پوچهڵ کردنهوە .له  ١٩٤٨/٦/١دا به گوشاری يونۆ ر کهوتننامهی ئاگربهست کرا .ئهم
ئاگربهسته بهتايبهتی ئيسرائيليهکان توانييان سوود ل وەرگرن .بۆ ئهوەی بۆ خول کی تری شهڕ باشتر
خۆيان ئامادە بکهن ئهوەبوو ههر له رۆژەکانی سهرەتای شهڕی رۆژههﻻتی ناويندا هيزەکانی ئيسرائيل
به ش وەيهکی ڕيکوپ کتر و چهکدارتر خۆيان نيشان دا.ههروەها بۆ دەو هته نو يهکه باش بوو ،که ئهو
سهرباری ئاب وقهی چهک کرين لهﻻيهم نهتهوە يهکگرتووەکان بۆ ﻻيهنه شهڕکهرەکان،،به ڕەزامهنديی
شورەوی لهسهر چهک له بهش کی و تانی ئهوروپای رۆژهه تی سهر به شورەوی بتوانن بکڕن.له
ن وان مانگی دەی  ١٩٤٨و مانگی يهکی  ١٩٤٩دا ،کۆمه ه رش و پهﻻماری ئيسرائيلی بۆ ت کشکاندن
وتهفروتوناکردنی ه رشبهرە عهرەبهکان.
له  ١٩٤٩ /٢/٢٤پهيمانی ئاگربهستی بهست،که دواتر تا مانگی  ٦و ته عهرەبييهکانی تريش بهدوايدا
کرديان.بهم ش وەيه ئيسرائيل توانی ناوچهيهکی فراوان کۆنترۆڵ بکات،زياتر لهوەی که به پ ی پﻼنی
دابهشکردنی يونۆی  ١٩٤٧گفتی پ درا بوو .له ئاکامی گفتوگۆی ئاگربهستن به سهرپهرشتی نهتهوە
يهکگرتووەکان کهرتی رۆژئاوا بۆ ئهردەن و رۆژئاوای غهزەبۆ ميسر دابهشکرا .ﻻيهنی عهرەبی ئهم
سنوورە نو يهی پهسهند نهکرد،به م ئهمهريکا و فهرەنسا و بهريتانيای مهزن وەک ه زی گهرەنتی به
قازانجی ئيسرائيل هاتنه پ شهوە ،يادەوەری يهکهم شهڕی رۆژهه تی ن وين ،ﻻی ﻻيهنه شهڕکهرەکان
بايهخ کی زۆر پ چهوانهيی ههيه .له کات کدا جيهانی عهرەبی دامهزڕينهرانی دەو هتی ئيسرائيلی خهريکی
دەرپهراندنی بهش کی زۆری دانيشتوانه فهلهستينی بوون و دۆڕاندنهکهيان له شهڕدا ناونا نهکبه
کارەسات،چهک رەوانهی ئيسرائيل دەکرا بۆ شهڕی سهربهخۆيی.

سهرئهنجامی يهکهم شهڕی رۆژهه تی ناوين،دامهزراندنی بزووتنهوەی سهربهخۆخوازی عهرەبی توند
کردەوە .ئهويش به پابهنديی يهکﻼيهنهی پشتيوانی کردن له سياسهتی ئيسرائيل وای کرد ه زە
دەسهﻻتدارەکانی رۆژئاوا،بوە هۆی ئهوەی خهستبوونهوەی شهڕ له دژی ه زە کۆلۆنييهلييهکان بهريتانيای
مهزن و فهرەنسا  .کارەساتی شکسته نانی دەستهبژ ری ناوخۆ له شهڕی رۆژههﻻتی ناويندا ڕەوايهتی
لهناوبردن .وەک دەستی در ژی ب توانای ه زە کۆلۆنيالييهکان و ئ ستا هی ئيسرائيليش تهماشا دەکران و
له دەرئهنجامدا وەک دوژمنی بزاڤی رزگاريخوازی ناسران.

له فۆرمالهوە بۆ رياله سهربهخۆيی
له  ١٩٥٢/٧/٢٣دا،گروپ ک "ئهفسهری ئازاديخواز" پاشا فاروقی سهر به بهرتانيان له قاهيرە ڕووخاند
و خول کی نوێ شهڕی عهرەبيان بۆ سهربهخۆيی نهتهوەيی بهرپا کرد .ههروەها لهوەبهدواوە له گهل
و تی تری عهرەبيش نو نهری چينهکانی ناوەڕاستههمان شتيان دروستکرد  ،به ش وەيهکی سهرەکی
سوپا ،که بڕبڕەی پشتی بزاڤی رزگاريخوازی و رژ می کۆماری ل پ ک هاتبوو .ئهفسهر جهمال
عهبدولناسر دامهزر نهری "ئهفسهرە ئازيخوازەکان" و "پياوی بهه زی"نو ی ميسر،له  ١٩٥٤دا
ه زەکانی بهريتانيای ناچار به کشانهوە له ناوچهی کهنا ی سويس کرد و له  ١٩٥٦/٧/٢٦دا کۆمپانيای
کهنا ی سويس که لهﻻيهن بهريتانيا و فهرەنساوە بهڕيوە دەبرا خۆما ی کرد،که سيمبۆ ی ههژموونی
رۆژئاوا بوو له ميسر.
له ههو کی سهرنهکهووتوانهدا ،بۆ لهدەست نهدانی داهات ،وەک هه سوڕ نهر و دەستبهسهرداگرتنن
ه ی گو زانهوەی ستراتيژی گرنگ له ڕ گای ئاوەوە ،له دەريای ناوەڕاستهوە بهسهر دەريای سووردا،
ههتا ئۆقيانووسی هيندی ،له  ١٩٥٦/١٠/٣١دا ه زەکانی بهريتانی و فهرەنسی کهنا ی سويسيان
داگيرکرد .دوو رۆژ پ شتر ئيسرائيل به ئاگاداری لهندەن و پاريس له ﻻی خۆيهوە پهﻻماری ميسری
دا)تهنگژەی سويس( .ئيسرائيل لهماوەی چهند رۆژ کدا نيوەدورگهی سينای داگيرکرد ،ههروەها
ڕۆژههﻻتی غهزا پ ويست بوو خۆی به م ـ ههروەک بهريتانيا و فهرەنسا ـ بکش نهوە کات شورەوی
ههڕەشهی کرد و بهنيازبوو به ﻻيهنگريکردنی سوپای ميسر پهﻻمار دەدات ،ههروەها ئهمهريکا و نهتهوە
يهکگرتووەکان ڤيتۆيان لهدژی ئهو پ ش لکارييه نيشان دا .له سهرکهون کی سهرەتا کورتخايهنی ئيسرائيل
و ه زە کۆلۆنياله ئهوروپاييهکانهوە بووە سهرکهوتن کی در ژخايهنی سياسی ميسر .که توانی دەسه تی
کۆلۆنيالی کۆن بهريتانيا له و ت دەرپهڕ ن و کهنا ی سويس بخاتهوە ژ ر کۆنتڕۆ ی خۆيهوە .له
بهراييهوە سنوری ئيسرائيل و ميسر له ﻻيهن پۆليسی يۆنۆوە زامن کرا.دوای  ١٩٤٨شهڕی تری
رۆژههﻻتی ناوين وەرچهرخان کی له کاتی ناوچهکهدا نهخش کرد.
سهردەمی کۆلۆنيالی تهقليدی /کﻼسيکی کۆتايی پ هات ،ه زە نو يهکانی ناوچهکه ه زی باوەڕبهخۆی
ناسيوناليستی عهرەبی و ههروەها دژەکانی زله زەکانی ئهمهريکا و شورەوی بوون .تازە "شهڕی
سارد"ەکهيان بهش کی گهوههری چارەنووسی دياری دەکات ،ههر يهک له حکومهتهکانی ناچار کرد،
باﻻنسی هاوسهنگی له ن وان بهرەکان و له زۆربهی حا هتهکاندا ههروەها بۆ ﻻيهنگری .له ڕ گهی کهمپی
پهروەردە و ف ربوونهوە پرۆسهی کۆتايی ئيمپرياليزم به توندی کاری لهسهر کرا .سا ی  ١٩٥٥بۆ نموونه
ع راق بووە چهقی ئهنتی کۆمۆنيستی له ڕ گهی هاوپهيمان تييهکی سهربازيهوە)پهيمانی بهغدا :بهريتانيای
مهزن ،عيراق ،پاکستان ،تورکيا و ههروەها ئهمهريکا وەک چاود ر( دەستنيشان کرا له کات کدا شورەوی
بووە پشتيوانی بزوتنهوە رزگاريخوازە عهرەبييهکان.دوای گۆڕينی حوکم له  ١٩٥٨دا ع راق دا ڕووی
لهو ش کرد)..واته دوای شۆڕشهکهی قاسم رووسيا بووە پشتيوانی ع راقيش :هه ۆ(

بههۆی دەنگدان به قازانجی ميسر،له ههرای سويس دا له شهڕی دووەمی رۆژهه تی ناويندا،ئهمهريکا
بۆی ڕەخسا هاوپهيمان تی جهنگی جيهانی بهريتانيا و فهرەنسا له رۆژهه تی ناوەڕاست وەک ه زی
سهرەکی رۆژئاوا هه وەش ن تهوە .وەل ههر لهو ساتهدا،ک شهی سويس له ئيدارەی ئهمهريکادا،دەرگای
لهسهر ت ڕوانين کی نوێ سهبارەت به بارودۆخی ههرای رۆژهه تی ناوين خسته سهر پشت .لهدوای
ههوڵ له پ ناوی سهربهخۆيی نهتهوەييدا ،ئيدی ههموو پ يان وابوو ،ئهوە بهردەوام "دەستی در ژی
مۆسکۆ" يه ،که مهودای جموجو ی سياسی ئهمهريکای بهرتهسک دەکردەوە و زۆر لهسهرکردە
عهرەبهکان لهم ئانوساتهدا ههو يان دەدا ،سهر به بلۆکی رۆژهه ت بن .شت کی ڕوون و ئاشکرا و ديار
بهتايبهتی لهم ميانهيهدا"بيروباوەڕی ئايزەنهاوەر"،به ڕاگهياندنهکانی سهرۆکی پ شووی ئهمهريکاوە
١٩٥٣ Dwight D. Eisenhowerـ ١٩٦١حوکمی کرد له  ١٩٥٧/١/٥دا وتی و تهکهی له ههر
شو ن ب ت به ههموو ش واز ک )ههروەها چهکی ناوکی( پشتيوانی و پار زگاری دەکات ،له حکومهتهکانی
سهر بهرۆژئاوا بهرامبهر به هاتنه ناوەوە يان دزەکردنی کۆمۆنيزم ،يان ههر ههڕەشهيهک لهﻻيهن
شورەوييهوە.
بيروباوەڕەکان دوو جار به زەقی جهختی لهسهر کرايهوە :له ئاپريلی  ١٩٥٧دا ،کاتی کهشتييهکی
ئهمهريکی پاشا حوسهينی يهکهمی ئهردەنی له ئۆپۆزيسيۆنهکان پاراست و له ههرای لوبنان له  ١٩٥٨دا
کات ه زەکانی ئهمهريکا ڕيگرييان له رووخانی رژ مه کريستييهکهی کاميل شمعونی سهر به رۆژئاوا
گرت .له ئاکامی کاريگهر تی بنهما شهڕەنگ زيی و ئاکامه پ چهوانهکانی بنهماکانی بوە هۆی ئهوەی
ئايزەنهاوەر له سا ی  ١٩٥٩دا ،بهبۆنهی سهردان کی سهرەکوەزيرانی پ شووی شورەوی Nikita
 Chruschtschowئهو بڕيار و بنهمايانه به قازانجی پ کهوە ژيانی ههردوو زله زی بلۆک واز
ل به ن ت .له فۆڕمی گۆڕاودا شهڕی ساردا شانی بهرەو پ شچوونهکان له ڕۆژهه تی ناوين تا کۆتاييهکهی
له سهرەتای  ١٩٩٠دا بهردەوام بوو .له سا نی داواتردا سهرکهوتنی ميسر ،بووە سهرچاوەی ئيلهام و
با ی ک شا بهسهر بزاڤی نهتهوەيی عهرەبيدا،له ههو کانياندا بۆ سهروەر تی تهواوەتی .بهدوای ئهودا له
 ١٩٥٨/٧/١٤دا " ئهفسهرە ئازاديخوازەکان" له ئ راق هاوش وەی نموونهی سهرۆکی ميسری ئايديا،
حومهتی پاشايهتی سهر به رۆژئاوايان خست و کۆماريان ڕاگهياند و لهشکری بهريتانيان له و ت کردە
دەرەوە .له باکوری ئهفريقا ليبييهکان له  ١٩٥١دا سهربهخۆييان بهدەست ه نا ،بهداوياندا له  ١٩٥٦تونس
و مهغريب.
له جهزائير دووساڵ بوو هه چوون و ناڕەزايی ههبوو ،که به در ژترين و خو ناويترين شهڕی ناوخۆ و
کۆلۆنيالی دادەنرێ له جيهانی عهرەبيدا ،تا توانی له پاش ههشت ساڵ له مارتی  ١٩٦٢دا به سهربهخۆيی
بگات .فهرەنسا جهزائيری وەک ناوچهيهکی کۆلۆنی و له ئاکامدا وەک بهش ک له" نيشتمانی دايک"
دادەنا .له نيوەدورگهی عهرەبی سعوديی،له دروستبوونيهوە و له ١٩٣٢وە سهربهخۆ بوو لهو
دۆمينه Domains/بهريتانييهی ئهوێ  ،له سهرەتا کويت  ،١٩٦١لهکاتی ڕاگهياندنی سهربهخۆييدا ،
ئيماراتی يهکرتووی عهرەبی له  ١٩٧١/١٢/٢دروست کرد .وەک خا ی کۆتايی دانا ،لهژ ر ناوی
پايتهختی م ژووی کۆلۆنياليستی ئهوروپی ،له رۆژههﻻتی ناوين.

نهوت وەک "ماددەيهکی کاريگهريی " م ژوويی
له سهرەتای  ١٩٧٠وە ئاماژەی کۆتايی وابهستهيی و پاشکۆيهتی دەرکهوت،که لهسهرەتای سهدەی
بيستهمهوە چارەنووسی ناوچهکهی به ش وەکی بهرچاو دياری کرد بوو نهخش کردبوو :چهوساندنهوە و
ڕووتاندنهوەی و تان له ڕ گهی کۆمپانيا زەبهﻻحهکانی نهوتی ب گانهوە.دوای ئهوەی له  ١٩٠٨دا

خوارووی رۆژئاوای و تی فارسهکان)ئيمڕۆ ئ ران( بۆ يهکهمجار نهوت له رۆژهه تی ناوين
دۆزرايهوە ،ک بهرک ی جيهانی بۆ کۆنترۆل کردنی دەستی پ کرد .جهنگی جيهانی و ک شه و ههراکانی
دوای جهنگ بۆ ماوەيهکی کورت پ شبڕ کهی ڕاگرت .لهگهڵ دۆزينهوەی بڕ کی زۆری نهوت،کهم ک
پ ش جهنگی جيهانی دووەم ،له نيوە دورگهی عهرەبی ،ناوچهکه بهتهواوی بووە ناوچهی زياترين
قازانجی گرنگترين سهرچاوەی کهلوپهلی بنهڕەتی سهدەی بيستهم .دوای جهنگی جيهانی دووەم ،خاوەن
کۆمپانيا گهورە گرنگهکانی ن ودەو هتی ،ناوچهکهيان له ن وان خۆياندا دابهشکرد .له پ چهوانهبوونهوەيهکی
بارودۆخی سياسی دا ،سهرەتا بهريتانيا ههژموونی گرت ،دواتر خاوەن کارخانه ئهمهريکييهکان،به م
بهردەوام ناکۆکی لهگهڵ فهرەنسا  ،هۆ هندە و ئيتاليا ههبوو .يهکگرتن له يهک خاڵ دا بوو :ڕ گه بگيڕێ
له و تانی خاون نهوت خۆيان دەسه ت بهسهر ئهو سامانه بههادارەدا بگرن .کات سهرەک وەزيرانی
ئيرانی محهمهد موسهدەق  ١٩٥١ههو ی خۆما يکردنی نهوتی دا،خاوەن کۆمپانياکانی رۆژئاوا ﻻی
حکومهتهکانيان بهن زيکی ههموويان بايکۆتی کڕينی نهوتی ئ رانيان کرد .دواجار موسهدەق له ئاوگۆستی
 ١٩٥٣دا له ڕ گای کوەتايهکی بههاوکاری  CIAپﻼن بۆداڕ ژراو ڕوخ ندرا.
بهمهش هاتنی نهوتی وەک جاران ئاسايی بووە ،ئهمهريکا هاوکات توانی ،کۆنترۆلی مۆنۆپۆلی بهريتانی
بهسهر نهوتهوە بشک ن  .ههر لهبهر ئهم پ شخانه بۆ دەو هتانی ماندوو زۆر سهخت بوو،خاوەن کارخانه
گهورەکانی oil multis/رۆژئاوا  ،وردە وردە دەست له بهش کی سوودی خۆيان نابهد نه
هه گرن ١٩٦٠.دەو هتانی ن ردەری نهوت ئۆپ ک (OPEC Organization oft he Petroleum
 (Exporting Countriesکه بهن زيکی ههموو و تانی رۆژههﻻتی ناوين له خۆدەگرێ.
گردبوونهوەی ع راق و ئ ران و قهتهر و کو ت و سعودی عهرەبی ئيمارات ،نيشاندانی سهرکهوتن کی
گرنگه ،توانا و دەسه تی مامه هی دەو هتانی نهوت دەره نهر بهرامبهر به رۆژئاوا به گشتی بهه ز
دەکات .دەب ت بهدەيا سا ی تريش بهردەوام بکات ب گرفت بهسهر يهدەگی نهوت و گازدا بهم پ يه ئهرک
و خهرجييان گرته ئهستۆ کهلوپهله کۆنهکانی نهوت دەره نان پهرە پ بدەن و نوێ بکهنهوە .له دەرئهنجام
دا دەو هتانی رۆژههﻻتی ناوين،له ناوەڕاستی  ١٩٧وە ههم سهروەريی سياسی و ههم ئابووری خۆيان
بهدەست ه نا.
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