نەوتی کەرکووک
و

ڕێگەی

لوولەکێشییەکەی

جێمس بار
لە ئینگلیزییەوە:
شەفیقی حاجی خدر

کاتێــک لــە کۆتاییــدا ،لــە ١٤ی ئۆکتۆبــەری ١٩٢٧دا نــەوت لــە
باباگوڕگوڕی باکووری عێراق لە قوڵپەی دا ،دوو لە بیرهەڵکۆڵەرەکان
بــە قوڵپــەی فوارەکــەی مــردن ،لــە مــاوەی بیســت و چــوار ســەعاتی
دوای نەوتدەرچوونەکــەش نــەوەد هــەزار بەرمیــل نەوتــی فــڕێ دا.
باباگوڕگــوڕ دە کیلۆمەتــر لــە الی باکــووری ڕۆژهەاڵتــی
کەرکووکــەوە هەڵکەوتــووە ،دیاربــوو لەگــەڵ دۆزینەوەکــەدا شــوێنی
لەبــاری بــۆ دەرهێنانــی نــەوت هەبــوو ،کــە شــەش مانــگ پێشــتر
دەســت بــەکار کرابــوو ،ئاخــر خــۆ ئاگــری باباگوڕگــوڕ هــەزاران ســاڵ
بــوو لــە دوورەوە مەشــخەڵە نەمرەکــەی دەبینــرا ،لــە قوواڵییەکــی
کەمــەوە لــە زەوییــەوە گازی وەک نافوورەیــەک بــۆ هــەوا هەڵــدەدا
و دەســووتا،کەچی هــەر ماوەیەکــی کــەم دوای دەرهێنانــی نەوتەکــە
ســەرۆکی کۆمپانیــای تورکــی بــۆ دەرهێنانــی نــەوت ،کــە هــەر خــۆی
مافــی لێگــەڕان و دەرهێنانــی هەبــوو ،هەســتی کــرد دەتوانــێ بــە
متمانــەوە ڕاپۆرتێــک بەرزبکاتــەوە ،لەمــەودوا بــە بڕێکــی زۆر و بــۆ
بازرگانــی نەوتەکــە دەربهێنــرێ ،ئــەو کات هــەر بیرێــك کرابــووەوە،
ئەگــەری ئــەوەش هەبــوو چەنــدان بیــری دیکەشــی بێتەپــاڵ ،چونکــە
نەوتێکــی زۆری تێدایــە .ئــەم دۆزینەوەیــەش دنــەی کێشمەکێشــی
کۆمپانیــا گەورەکانــی خــاوەن پشــک ،نێوانــی هــەردوو حکوومەتــی
بەریتانیــا و فەڕەنســا دا ،ســەبارەت بــەو ڕیگەیــەی کــە نەوتــە
دەرهێنراوەکــەی پــێ دەگوێزرێتــەوە بــازاڕەکان.
کاتێــک نــاو و ڕەگەزنامــەی ســەرۆکی کۆمپانیــای دەرهێنانــی
نــەوت ئاشــکرا کــرا ،شــتێکی تایبــەت بــە تــورک و کۆمپانیــای
تورکــی لــە ئــارادا نەبــوو« .ســێر جــۆن کادمــان Sir John
»Cadmanی ئەکادیمــی بەریتانــی بــووە بزنســمان ،ئــەو کەســێکی
نموونەیــی بــوو بــۆ هەڵســووڕاندنی کۆمپانیــای ئــەو کاتــە ،نەخاســمە
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کــە تیشــک کەوتــە ســەر دۆزینــەوە و دەرهێنانــی
نەوتەکــە .ئــەو لــە گوندێکــی کانــەکان لــە
ئینگلتــەرا لەدایــک بووبــوو ،بــە مەشــقکردن بــووە
ئەندازیــاری خەڵووزدەرهێنــان – جێــی باوکــی لــەو
کارە گرتــەوە .-خــۆی دەبــوو «کادمــان» هەمــوو
ژیانــی خــۆی لەمــاو ئــەوال لــە ناوچــەی ناوەڕاســتی
واڵتەکــەی بەســەربردبا ،کاتێکیــش لــە زانکــۆی
«بێرمینگەهــام» مامۆســتای کانــەکان بــوو،
کاتــی ئــەوەی نەبــوو مەیلــی بــەالی ئــەوەدا بــڕوا،
نــەوت بــۆ فرۆشــتن لــە شــوێنێکی دیکــە دەربهێنــێ.
ســەرەتا ئــەو لەالیــەن هــاوڕێ ئەکادیمییەکانییــەوە
ڕەت کرایــەوە ،بــەاڵم جۆشوخرۆشــی نــاوازەی
«کادمــان» بــۆ ئــەم پرســە ژیانــی گــۆڕی .ئەوەبــوو
لــە ١٩١٣دا لەالیــەن کۆمســیۆنی ســووتەمەنی
هێــزی دەریاییــەوە بانــگ کــرا ،ئــەم دەزگایــەش
لەالیــەن «وینســتن چەرچڵ»ـــەوە فەرمانــی پــێ
کــرا ،بەڵکــو «بــەدوای نەوتــدا بگەڕێــن» ،کــە
دەکرێ ببێتە جێگرەوەی ســووتەمەنی کەشــتیگەلی
بەریتانــی.
بــەم جــۆرە «کادمــان» بــۆ لێگــەڕان و لێکۆڵینــەوە
گەیشــتە ئێــران .کۆمســیۆنەکەش بــەو ئەنجامــە
گەیشــت ،کــە دەکــرێ پشتبەســتن بــە نەوتــی ئێــران
دەرەقــەت و شایســتە بــێ ،ئەمــەش وای لــە بڕیــارە
بایەخدارەکــەی حکوومــەت کــرد ،ســووتەمەنی
بــە نــەوت بگــۆڕن و دەســت بەســەر پشــکەکانی
کۆمپانیــای نەوتــی ئەنگلۆ-ئێرانیــدا بگــرن .هــەر
ئــەم جووڵەیــەش وای لــە ســوپای بەریتانیــا کــرد
لەگــەڵ هەڵگیرســانی یەکەمیــن جەنگــدا  ،بەســرە
داگیربــکات ،چونکــە لــە شــوێنی پااڵوگەکانــی
نەوتــی ئێرانــەوە نزیــک بــوو ،دوای داگیرکردنــی
بەســرە ،بەغــدا و لــە کۆتاییــدا مووسڵیشــی هاتەســەر
و بەدواداهــات.
تــا کۆتاییهاتنــی جەنگەکــە« ،کادمــان»
بەڕێوەبــەری جێبەجێــکاری کۆمپانیــای پەترۆلیــوم

بــوو ،لــە دۆزینــەوەی ســەرچاوە و دابینکردنــی نــەوت
و وزە بــۆ ماکینــەی جەنگــی بەریتانــی بەرپرســیار
بــوو .هــەروەک وەزارەتەکانــی دیکــەی حکوومــەت،
لــە کانوونــی دووەمی ١٩١٨دا بۆچوونی وەزارەتەکە
ڕێگــەی خــۆی بــۆ باسوخواســی بــەر لە کۆنفرانســی
ئاشــتی وەرگــرت .ئــەو بــە نیگەرانییەکــی زۆرەوە
وەســفی دابینکردنــی نەوتــی لــە ســەرچاوەی پێشــوو،
ســەرچاوەی نەوتی ئەمریکی کرد ،بۆیە شــێلگیرانە
داوای لــە حکوومــەت کــرد ،پارێزگاکانــی بەغــدا
و مووســڵ کۆنتــرۆڵ بــکات و ســووریش بــوو
لەســەر ئــەوەی «ڕاســتکردنەوەیەک لــە ڕەوشــی
ڕێککەوتنــەکان ســەبارەت بــە ســووریا بکــرێ تــا
ڕێگــەی لوولەکێشــی نــەوت لــە میزۆپۆتۆمیــا و
ئێرانــەوە بگەیەنرێتــە ســەر دەریــای ســپی ناوەڕاســت،
ئیــدی ئــەم ڕێگەیــە دەبــێ لەبــەر خاتــری بەرژەوەندی
بەریتانــی ئاســایش و ســەالمەت بکــرێ».
دانوســانکارانی بەریتانــی لــە پاریــس بــە بەرفرەوانی
بــە گوێــرەی ئــەم ڕاوێــژە ناوبــراوەی ســەروو ڕۆیشــتن.
لەســەر ئــەوەش یەکالبوونــەوە ،کــە لوولەکێشــی نــەوت
لــە باکــووری عێــراق بەســەر خاکــی قەڵەمــڕەوی
بەریتانییــەوە بگاتــە ســەر کەنــاری دەریــای ســپی
ناوەڕاســت ،بۆیە ئەوان داوای مێرگی «تەدمور»یان
کــرد و لــەو بارەیــەوە بەڵگــە و بەندیــان لەگــەڵ
فەڕەنســییەکان هێنایــە گــۆڕێ .ئــەم ســەختانگەیەش
لــە ١٩١٩دا چارەســەرکرا ،ئەمــەش لەوکاتــەدا بــوو،
کــە خێڵەکییەکانــی ســەر بــە فەیســەڵ لەگــەڵ
کۆتاییهاتنــی یەکەمیــن جەنگــی جیهانــدا (لەوانەیە
هــەر بــە دنەدانــی فەڕەنساشــەوە بووبــێ) دەســتیان
بەســەر دێــرەزوور و ئەلبوکەمــال لــە ناوچــەی فوراتــدا
گــرت .ئــەم کردەیــەی هــۆزەکان ســنووری ســووریای
قۆقــزی و دەرپەڕیــو کــرد ،کــە واتــای ئــەوەی
گەیانــد ،ڕێگــەی ڕاســتەوخۆ لــە باکــووری عێراقەوە
بــەرەو دەریــا دەبوایــە بەنێــو ئــەو خاکــەدا تێپــەڕێ،
کــە لــە بــن قەڵەمــڕەوی فەڕەنســادا بــوو .کاتێکیــش
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دواتــر لــە ١٩٢٧دا نەوتــی بابەگوڕگــوڕ بــەم شــێوەیە
دۆزرایــەوە ،ئاڵــۆزی خــۆی هەبــوو ،چونکــە پرســی
ڕێگــەی لوولەکێــش بــۆ گواســتنەوەی نــەوت لــە
کێڵگــە نەوتییــەکان بــۆ ســەر دەریــا هاتەپێشــەوە.
بەریتانییــەکان لــە ســەرەتاوە هیوایــان وابــوو
دۆزینــەوەی نــەوت لــە دەشــتە قاقڕەکانــی باکــووری
عێــراق تەنیــا بــۆ خۆیــان بــێ ،بەاڵم خــۆ دڵمەندبوونی
فەڕەنســییەکان لــە دەســتهەڵگرتن لــە مووســڵ لــە
بەرانبــەر پشــکهەبوون بــوو لــە هــەر دۆزینەوەیەکــی
کێڵگە نەوتییەکان .ئیدی لە دانیشتنە پەراوێزەکانی
کۆنفرانســی ســانریمۆ لــە ١٩٢٠دا و بــۆ ڕازیکردنــی
فەڕەنســییەکان« ،کادمــان» دانوســتانی بــۆ
ڕێککەوتــن لەســەر پشــهکەبوون لەگــەڵ «فیلیــپ
بێرســلۆت  »Philippe Berthelotلــە وەزارەتــی
کاروبــاری دەرەوەی فەڕەنســیدا کــرد ،بەڵکــو
پشــکی مافــی دوژمنەکەیــەکان لــە کۆمپانیاکــەی
دەرهێنانــی نــەوت لــە باکــووری عێــراق لــە نێــوان
خۆیانــدا دابــەش بکــەن .کاتــی خــۆی کۆمپانیــای
نەوتــی تورکــی بــوو ،کــە ئامــرازی گواســتنەوەی
فرەنەتەوەیــی ،فێرمــای هــەردوو دەوڵەتــی بەریتانــی
ئەڵمانیشــی تێــدا بەشــداربوون ،ئاخــر بــەر لــە
هەڵگیرســانی یەکەمیــن جەنــگ نامەیــەک
لــە ســەروەزیر (ســەدری ئەعــزەم)ی ســوڵتانی
عوســمانییەوە ســەبارەت بــە مافــی هەڵکۆڵینــی
بیــرە نــەوت لــە نزیــک مووســڵەوە دەرچووبــوو .هــەر
پێشــتر بەریتانیــا مەیــل و بەرژەوەنــدی خــۆی لــە
کۆمپانیاکــە لــە ڕێــی پشــکەکانی کۆمپانیــای
نەوتــی ئەنگلۆ-ئێرانییــەوە هەبــوو ،کــە یەکێــک بــوو
لــە دامەزرێنەرانــی کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی .لــە
ئەنجامــی ڕێککەوتنــی «کادمــان» لە ســانڕیمۆدا،
فەڕەنســییەکانیش هەمــان شــتیان کــرد.
زۆری نەبــرد دوای ئەمــە ،ئەمریکییەکانیــش –
کــە ئــەوکات مەزنتریــن بەرهەمهێنــەری نــەوت بــوون
لــە جیهــان -بــە قــۆڵ لێهەڵماڵینــەوە هاتنەســەر خــەت.

ئــەوان لــەو بڕاویــەدا بــوون پشــکی دەرهێنانــی خۆیــان
لــە کێماســی دەدا ،ترســان نەبــادا دەرهێنانــی نــەوت
لــە عێــراق ببێتــە مایــەی زاڵبوونــی بەریتانیــا بەســەر
بــازاڕی نەوتــدا .باڵیــۆزی ئەمریــکا لــە لەنــدەن ئەوەی
وەبیــر بەریتانییــەکان هێنایــەوە ،کــە حکوومەتەکــەی
ئەو مانداتە نوێیەی بەریتانیا چاوەڕێی دەکا «بەڵکو
بــە شــێوەیەکی وەهــا کاروبــار هەڵســووڕێنێ دڵنیایــی
لــە یەکســانی مامەڵەکردنــی یاســاییانە و ڕاســتی
بازرگانــی بــۆ هەمــوو نەتــەوەکان دەســتەبەر بــکا».
ئەمریکییــەکان ڕاشــکاوانە لەوەیــان دەپرســییەوە ئاخــۆ
ڕێپێداننامەکــەی ســەروەزیری عوســمانی چــی دی
دەیخــوا.
لــە بەراییــدا بەریتانییــەکان بەرانبــەر گوشــارەکانی
ئەمریــکا وەســتانەوە ،بــەاڵم ئــەو کێشمەکێشــە بــێ
کۆتاییــەی لەســەر خاوەندارێتــی مووســڵ ،کــە تــا
ســەرەتای  ١٩٢٠درێــژەی کێشــا ،ناچــاری کــردن
ڕوانینەکەیــان بگــۆڕن .ڕاپۆرتــی هەواڵگــری ئــەوەی
پشــت ڕاســت کــردەوە ،کــە هــەردوو الیــان ،فەڕەنســی
و ئەمریکییــەکان ژێربەژێــر دنــەی تورکەکانیــان
دەدا بــەوەی بــە داری زۆر مووســڵ وەربگرنــەوە ،هــەر
بۆیــە چەرچــڵ لــە بەرایــی ١٩٢٢دا گەیشــتە ئــەو
ئاکامــە بڵــێ« :تــا ئــەو کاتــەی ئەمریکییــەکان
لــە بەشــداریکردنی نەوتــی عێــراق بەدووربگیرێــن،
ئێمــە هەرگیــز لــە کــۆڵ ئاســتەنگییەکانمان لــە
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا نابینــەوە».
ئەوەبــوو حکوومەتــی بەریتانیــا بڕیــاری دا،
کۆنترۆڵکردنــی باکــووری عێــراق لــەوە زیاتــر
هەڵدەگــرێ هــەر پرســی ئــەوە بێنێتەگــۆڕێ ،ئاخــۆ
کــێ بێتــە ڕیــزی کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی،
هــەر بۆیــە «کادمــان» بــە درەنگــی ســاڵی ١٩٢٢
ســەری ئەمریــکای دا ،لــەوێ بەخســتنەڕوویەک
بــەوەی ئەوانیــش لــە کۆمپانیاکــە پشــکیان هەبــێ،
گەیشــتنە ڕێککەوتــن .کــە ئەمــە کــرا ،ئیــدی بــە
شــێوەیەکی ئەفســووناوی ڕەخنــەی ئەمریــکا لــە
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بەینــدا نەمــا و کێشــەی مووســڵێش لــە کۆتاییــدا و
لــە ١٩٢٦دا کۆتایــی هــات و ڕێککەوتننامەکــەش
لــە تەممــووزی ١٩٢٨دا مۆرکــرا.
مەرجەکانیــش چــوار کۆمپانیــا بــوون ،کۆمپانیای
ئەنگلۆ-ئێرانــی ،شــێلی شــاهانەی هۆڵەنــدی،
کۆمپانیای فەڕەنســی کە خاوەنەکەی حکوومەتی
فەڕەنســی بــوو لەگــەڵ کۆمپانیــای هــاوکاری
و پەرەپێدانــی ڕۆژهەاڵتــی نزیــک (ئەویــش
نوێنەرایەتــی بەرژەوەنــدی کۆمپانیــا هەمەجۆرەکانی
واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکای دەکــرد)،
هەریــەک لــەو کۆمپانیانــە بەڕێــژەی 23.75
پشــکی لــە کۆمپانیــای (داکانــە) ،کۆمپانیــای
نەوتــی تورکــی هەبــوو ،هەرچــی مســتەر پێنــج
پرۆســێنتیش ،واتــە «کالوســتە گولبنکیــان()٢
 »Calouste Gulbenkianکــە دامەزرێنــەری
کۆمپانیاکــە بــوو باقــی  ٪٥ی بــۆ مایــەوە.
«کادمــان» کــە خــۆی ســەرۆکی کۆمپانیــای
نەوتــی ئەنگلۆ-ئێرانــی بــوو ،بــووە بەرپرســی
کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی ،ئەمــەش زێدەمافێکــی
پــێ درا تــا لــە ســاڵی ١٩٢٥دا لەگــەڵ حکوومەتــی
عێراقــدا ڕێــک بکــەوێ .لــە مەرجەکانــی
کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی تــا تشــرینی دووەمــی
 ١٩٢٨بیســت و چــوار شــوێنی بــۆ بیرلێــدان و گــەڕان
بــەدوای نــەوت و بناغەدانانــی لوولەکێشــی نــەوت
بەنێــو بیابانــدا بــۆ ســەر دەریــای ســپی ناوەڕاســت
دەستنیشــان کــرد .دوای ئــەوە عێراقییــەکان
دەیانتوانــی کۆمپانیــای دیکــە بانگهێشــت بکــەن و
شــوێنی دیکەیــان بــۆ دیــاری بکــەن.
کێشــەی کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی ئــەوە
بــوو ،کــە بگرەوبــەردەی سازشــکارییانەی نێــوان
چــوار بەرژەوەنــدی ڕکابــەر بــوو ،واتــە بزنســێکی
ســەربەخۆی خــاوەن ســتراتیژییەکی تایبــەت و
دیاریکــراو بەخــۆی نەبــوو .لەکاتێکــدا کۆمانیــای
نەوتــی فەڕەنســا خوازیاربــوو تــا زووە کۆمپانیاکــە

دەســت بــە دەرهێنانــی نــەوت بــکات ،بەڵکــو
کورتهێنانــی فەڕەنســا لــە ســووتەمەنی پــێ پــڕ
بکاتــەوە ،هەرچــی ســێ کۆمپانیاکــەی دیکــەش
بــوون ،ئەوەیــان نەدەویســت .ڕەوشــی کۆمپانیــای
نەوتــی ئەنگلۆ-ئێرانــی نوێنەرایەتــی هــەر ســێ
باڵــە جیاخوازییەکــەی دیکــەی دەکــرد .ئاخــر
ئــەو پێشــتر مافــی هەڵکۆڵیــن و لێگەڕانــی بیــرە
نەوتــی لــە ئێرانــی دراوســێ هەبــوو ،لەوێــوە نەوتــی
لــە ڕێگــەی دەریــاوە بــۆ ئەوروپــا دەنــارد ،ئەمــەش
وای کردبــوو خەرجــی بارکردنــی کەشــتی و باجــی
تێپەڕیــن بــە نێــو نۆکەنــدی (ســوێس) بــدات .بۆیــە
گواســتنەوەی نــەوت لــە ڕێــی ڕاکێشــانی لوولــەی
نــەوت لــە باکــووری عێراقــەوە بــۆ ســەر دەریــای
ســپی ناوەڕاســت بــۆ هــەر یــەک تــۆن لــە نــەوت
یــازدە شــیلینگ هەرزانتــر دەوەســتا ،ئەمــەش
دەبــووە مایــەی وێرانکردنــی بــازاڕی ئەوروپــی
لەســەر نەوتــی ئێرانــی .ئــەو کۆمپانیایــە ئەوەشــی
نەدەویســت کــە هوروژمــی نەوتــی عیــراق ببێتــە
مایــەی داشــکانی نرخەکــەی .ســەرۆکی هــەردوو
کۆمپانیاکــە ،کۆمپانیــای نەوتــی ئەنگلۆ-ئێرانــی و
کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی هــەر «کادمــان» بــوو،
کــە بەرژەوەنــدی بەرچــاوی ناکــۆک بەیەکــدی
هەبــوو.
ئــەو گــەڕان و هەڵکۆڵینانــەی نــەوت لەالیــەن
کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی بەڕێوەدەچــوو ،قەناعەتــی
بــە هەرســێ کۆمپانیــا هەڵگــراوەکان کــرد ،ئــەو
ڕیککەوتنــەی کۆمپانیاکــە لــە ١٩٢٥دا لەگــەڵ
حکوومەتــی عێراقــی کردبــوو خەوشــدار بــوو .ئاخــر
جیۆلۆجییەکانیــان لــەو بڕوایــەدا بــوون کــە پــێ
دەچــێ نەوتــی ژێــر زەوی عێــراق هەمــووی یــەک
عەمبــاری گــەورە بــێ ،کەواتــە کاتــێ دواتــر
حکوومەتــی عێــراق ڕێگــە بەهــەر کۆمپانیایەکــی
دیکــە بــدا بــەدوای نەوتــدا بگــەڕێ ،ئــەوە لــە هەمــان
عەمبــار هەڵیدەهێنجــێ و دەبێتــە کێبڕکێــکار
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لەگــەڵ ئــەوان ،کەواتــە شــتەکە ســنووردار دەبــێ.
ئیــدی کێبڕکــێ دەکەوێتــە ســەر ئــەوەی ئاخــۆ کــێ
بەشــی شــێری بەردەکــەوێ ،پاشــانیش هەڵقواڵنــی
نــەوت بەهــۆی کۆمپانیــای تــازەوە نرخەکەشــی
دادەبەزێنــێ ،کەواتــە ســوود و کەڵکــی ئــەوان لــە
کێماســی دەدا .پــێ دەچــێ هــەر ئــەم نواڕینــەش
بووبێتــە هــۆکاری ئــەوەی لــە ئــازاری ١٩٢٨دا
«کادمــان» هێڵــی لوولەکێشــی نــەوت بــە شــتێکی
«ســەرباری پێشــوەختە» وێنــا بــکات.
«کادمان» ویستی بڕیاری ڕێگەی لوولەکێشی
نــەوت بــۆ ســەر دەریــای ســپیی ناوەڕاســت بــۆ هــەژدە
مانگــی دیکــە دوابخــات ،بــەاڵم کاتــێ نــەوت بــە
بڕێکــی زۆر دەرکــەوت ،ئیــدی ســەخت بــوو لێــدان
و ڕێگــەی لوولەکێشــی نــەوت دوابخــرێ .هەڵبــەت
ســەرهەڵدانی ئــەم ڕاســتییانەش لــە بەرژەوەنــدی
فەڕەنســییەکاندا بــوو .لــەو چــوار بەنــدەرەش
کــە دەبووایــە نەوتــی بــۆ چووبایــە و لــەوێ بــۆ
بازاڕەکانــی ئەوروپــا بگوێزرابایــەوە ،ســێ دانەیــان:
بەیــرووت و تەرابلــوس و ئەســکەندەرۆنە لــە ژێــر
جڵــەوی فەڕەنســادا بــوون .هــەر ســێ بەندەرەکــەش
لــە کێڵگــە نەوتییەکانــی باکــووری عێراقــەوە هــەم
نزیکتــر و هــەم هەرزانتریــش بــوون لــە چــاو بــژاردەی
بەریتانیــا کــە بەنــدەری حەیفــا بــوو ،چونکــە هــەر
تەنیــا ئــەو لــە ژێــر ڕکێفــی خۆیــدا بــوو.
فەڕەنســییەکان پێیــان لەســەر الیەنــی ئابــووری
ڕێگەی گواستنەوەی نەوت دادەگرت و بەریتانیاش
الیەنــی ئاســایش و ســەالمەتییەکەی ،کەچــی
هــەردوو دەوڵــەت هــەر لــە خەمــی ســتراتیژییەکەیاندا
بــوون .لــە ســەرەتای ســاڵی ١٩٢٨دا کاربەدەســتانی
وەزارەتــی کاروبــاری جەنگــی فەڕەنســی بــە
شــێوەیەکی تایبــەت لەنێــو خۆیانــدا مشــتومڕیان
لەســەر کۆنترۆڵکردنی «لوولەکیشــی نەوتەکەدا»
پەیدابــوو ،پێیــان وابــوو کۆنترۆڵکردنــی ڕێگــەی
لوولەکێــش و ڕێژگەکــەی بەقــەد کۆنترۆڵکردنــی

ســەرچاوەی کێڵگەکانــی نەوتەکــە گرنگــە« .ئاخــر
ئەگــەر ...بەریتانیــا جــاڕی شــەڕمان لــەدژ بــدا .ئەوە
هــەر هیــچ نەبــێ دەتوانیــن ڕێگــەی دەستگەیشــتنە
نەوتــی عێراقــی لــێ بگریــن ،هــەر هیــچ نەبــێ
ئــەوکات ئەوەمــان پــێ دەکــرێ ،ئــەو لوولەکێشــییە
دوورودرێــژە ،کــە بــە ســووریادا تێدەپــەڕێ لەکەڵــک
بخەیــن و وابکەیــن نەوتەکەیــان بەدەســت نــەگا».
کاتێکیــش لــە مانگــی ئــازاردا وەزیــری فەڕەنســایان
ئــاگادار کــردەوە ،کــە بڕیــاردان لەســەر ڕێگــەی
لوولەکێشــییەکە زۆر نزیــک بووەتــەوە ،ئەوەیــان
وەبیرهێنایــەوە ،ئەگــەر ڕێگــەی حەیفــا هەڵبژێــرن،
ئــەوە دەبێتــە مایــەی بێبەشــکردنی واڵت لــە
«تاکــە ســەرچاوەی نــەوت ،کــە فەڕەنســاش مافــی
ماخۆیەتــی خــۆی بەســەرەوە هەیــە».
کاربەدەســتانی بەریتانیایــش ســەبارەت بــە
ڕێگــەی لوولەکێشــییەکە بەهەمــان مــەرەدی هاوتــا
فەڕەنسییەکانیان نیگەران بوون .لە کۆتایی مانگی
شــوباتدا ســەروەزیر داوای لــێ کــردن لــە پرســەکە
بکۆڵنــەوە ،ئەوانیــش لــە حوزەیرانــدا ڕاپۆرتەکــەی
خۆیان دا ،ڕامانی ســەرۆکی لێکۆڵینەوەکە ئەوەبوو:
«مایــەی بایەخێکــی گــەورەی ســتراتیژییە» حەیفــا
بــۆ ڕێگــەی لوولەکێشــییەکە هەڵبژیــررێ ،چونکــە
ئــەو لوولەکێشــییە بەریتانیــا بــە هــەزاران کیلۆمەتــر
لەســەرچاوە نەوتییــەکان نزیــک دەکاتــەوە ،هەروەهــا
ئــەو چاکەیەشــی دەداتــێ ،ئــەو دەرامەتــە کۆنتــرۆڵ
بــکات ،کــە یەکێکــە لــە دەوڵەمەندتریــن کێڵگــە
نەوتییەکانــی جیهــان ».لــە ســەرێکی دیکەشــەوە
هۆشــداری ئەوەیــان دا ،ئەگــەر هاتــو لوولەکێشــییەکە
بــۆ یەکێــک لــە بەنــدەرە ســوورییەکان بــێ ،ئــەوکات
بەریتانیــا خــۆی دەخاتــە «بــەر ڕەحمەتــی فەڕەنســا».
هەرچــی ســەبارەت بــە الیەنــە باشــە ئابوورییەکــەی
خەرجــی فەڕەنســییش بــوو ،بــەوەی کە بــۆ بەندەرێکی
ســووریا بــڕوا ،ئــەوان باســی ئەوەیــان کــرد ،هێڵــی
لوولــە کێشــییەکە بــەرەو حەیفــا تەریــب بــێ لەگــەڵ
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هێڵــی ئاســنینی بیابــان ،ئەمــەش بــە هــاوکاری
کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی تێچوونەکەشــی کــەم
دەبێتــەوە.
بــۆ خۆدوورخســتنەوە لــە ڕێککەوتنــی خاوەندارێتــی
ماخۆیەتــی کۆمپانیــای تورکــی بــۆ نــەوت ،کــە لــە
ســەروبەندی تەواوبوونــدا بــوو ،هــەردووالی بەریتانــی و
فەڕەنســی ســەبارەت بــە هێڵــی لوولەکێشــییەکە بێدەنگییــان
لــێ کــرد .وەک لێکەوتەیەکیــش ،ئەوکاتــەی دیپلۆماتــی
فەڕەنســی «بێرســلۆت» لە تەممووزی ١٩٢٨دا ســەردانی
لەندەنــی کــرد ،کەوتبــووە بــن ســەرنجێکی هەڵــەوە ،بــەوەی
بەریتانییــەکان وازیــان لــە هێڵــی لوولەکێشــی حەیفا هێناوە،
گوایــە «کەموکورتــی لــە قازانجەکــەی زۆرترە ،».هەر
بــە هەمــان شــێوەش «کادمــان»ی لــە بڕواهێنانــی خۆی
ســەرچیخ چووبوو ،چونکە پێی وابوو فەڕەنســییەکانیش
لەســەر لوولەکێشــی ڕێگــەی حەیفــا بــێ دەنــگ بــوون،
بــەاڵم ئەوەنــدە هەیــە جارێــک نایانــەوێ بڕیــاری
خۆیــان ئاشــکرا بکــەن .ئــەم بەهەڵــە حاڵیبوونــەش
تەنیــا و تەنیــا لــە مانگــی ئابــدا دەرکــەوت و ڕوون
بــووەوە ،ئەویــش ئەوکاتــەی کۆمپانیــای تورکــی بــۆ
نەوت داوای درێژکردنەوەی دوا مۆڵەتی ڕاکێشانی
لوولــەی نەوتــی کــرد ،کــە ڕێگــەی پــێ درابــوو
لــە کــوێ بیــەوێ بــەدوای گــەڕان و هەڵکۆڵینــی
نەوتــدا بگــەڕێ .حکوومەتــی «فەیســەڵ»یش بــە
نابەدڵــی دوو ســاڵی بــۆ درێژکــردەوە ،بــە مەرجێــک
کۆمپانیاکــە ڕێگــەی لوولەکێشــی حەیفــا لەبەرچــاو
بگــرێ .عێراقییەکانیــش بۆیــە ئــەم ڕێگەیــان پــێ
پەســەندتر بــوو ،چونکــە لــە ســنووری باشــوورەوە
لــە هەڕەشــەی عەرەبســتانی ســعوودی دەترســان.
عێراقییــەکان پێیــان وابــوو هێڵــی لوولەکێشــی
نــەوت و هێڵــی ئاســنین کــە نیــاز وابــوو بەیەکــەوە
ببەســترێنەوە ،دەکــرێ ببێتــە ڕێگــە و داردەســتێکی
بــاش و لەبــار بــۆ ڕاچاندنــی تەونێکــی پتــەوی
سیاســی و بازرگانــی لەگــەڵ فەلەســتین و
ڕۆژهەاڵتــی ئوردنــدا.

هــەر زوو «کادمــان» دەرکــی بــەوە کــرد ،کــە
ئــەو داوایــەی حکوومەتــی عێراقــی ،فەڕەنســا
دەورووژێنــێ ،بۆیــە کاتێــک چــاوی بــە «لیۆ ئامری
 »Leo Ameryوەزیــری کۆلۆنیالــی بەریتانــی
کــەوت تــا لەبــارەی وەاڵمەکــەی عێــراق گفتوگــۆ
بکــەن ،ڕوونــی کــردەوە وەهــا باشــترە لەبەر هەســتیاری
بابەتەکــە بــۆ فەڕەنســا ،عێراقییــەکان داواکەیــان
بخەنــە پاشــکۆی ڕێککەوتننامــە ســەرەکییەکە،
بــەوەی ئامــاژە بــدرێ کــە باشــترە ئــەم ڕێگەیــە لــە نێو
ڕێگەکانــی دیکــەدا بخەمڵێنــرێ .هەرچۆنێــک بــێ
«ئامــری» لەگــەڵ ئــەو داڕشــتنە تەمومژاوییــەدا
نەبــوو .داوای لــە «کادمان»کــرد جارێکــی دیکــە
بەنامەکــەدا بچێتــەوە و تێیــدا ئامــاژە بــە ڕێگــەی
حەیفــا بــدرێ؛ لــە کۆتاییــدا «کادمان»یــش قایــل
بــوو.
کاتێکیــش «کادمــان» لــە ســەرەتای تشــرینی
یەکەمــدا پێشنووســە بەدەستگەیشــتووەکەی خســتە
بــەردەم کۆمپانیاکــە ،ڕوونکردنەوەشــی دا ،کــە ئــەم
مەرجە بۆیە پێویست بوو تا پشتگیری بەریتانییەکانی
پــێ وەربگــرێ ،چونکــە ئــەوان دەســەاڵتی مانداتــی
ســەر عێراقــن ،کەچــی فەڕەنســییەکان کوتوپــڕ
دەهــری بــوون .هــەر ئەوەندەشــی لەدەســت هــات
داڕشــتنی ڕێککەوتننامەکــە لــە ڕێــی دەنگدانــی
ئەنجوومەنەکــەوە بگــۆڕێ :لەمەشــیاندا پشــتگیریی
ئەمریکــی و هۆڵەندییەکانــی بەدەســت هێنــا،
چونکــە بــۆ ئــەوان هــەر مشــتومڕێک لەســەر
ڕێگــەی لوولەکێشــییەکە ســوودبەخش بــوو ،ئاخــر
هەرهیــچ نەبــێ جارێــک دەبــووە مایــەی ڕاگرتــن و
دواخســتنی ناردنــی نــەوت.
هاوتــای «کادمــان»ی هەشــت ســاڵ لەمەوبــەر
لــە دانوســتانەکانی ســانریمۆ «فیلیــپ بێدلــۆت»
بــوو ،هەنووکــە بووبــووە وەزیــری کاروبــاری
دەرەوەی فەڕەنســا ،ئیــدی ئــەو ســەری لــە باڵیــۆزی
بەریتانــی دا لــە پاریــس .لــە دانیشــتنێکی ورووژاو
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و تونــدا بەریتانییەکانــی بــە «:دەســتتێوەردانی
ناقــۆاڵ» تاوانبارکــرد ،ئاماژەشــی بــەوە کــرد کــە
فەڕەنســییەکان لەگــەڵ ئەمرییکەییــەکان لەســەر
پرســی ئــازادی کۆمپانیاکــە لــە کاروکردەوەکانیــدا
کۆکــن ،کــە پێشــتریش لــە ســانریمۆ «کادمــان»
لەســەر ئــەو پرســە مســۆگەری دابــوو.
ئەگــەری ئــەوەی فەڕەنســی و ئەمریکاییــەکان
پێوەندییەکــی تۆکمەیــان ســەبارەت بــەو پرســە لــە
نێوانــدا هەبــێ ،بــە نیگەرانییەکــی زۆرەوە لەالیــەن
وەزیــری کاروبــاری دەرەوەی بەریتانیــاوە وەرگیــرا.
لــە شــوباتی ١٩٢٩دا لەســەرانی وەزارەتەکــەوە
هۆشــداری درایــە وەزارەتــی کاروبــاری کۆلۆنیالــی،
کــە ناکۆکییەکەیــان لەگــەڵ فەڕەنســا لەوانەیــە
ڕێگــەی لوولەکێشــی حەیفــا لەبارببــات ،ئەمــەش
هەراســانییەکی الی وەزارەتــی کۆلۆنیالــی دروســت
کــرد و هاوپیشــە دیپلۆماســییەکانی وەزارەتــی
دەرەوەیــان بــەوە تاوانبــار کــرد گوایــە «بەتــەواوی
خۆیــان داوەتــە دەســت فەڕەنســییەکانەوە ».ئامــاژە
بــەوەش درا ،کــە بەرژەوەندییەکانــی بەریتانــی
و فەڕەنســی «زۆر دژ بەیەکــن» ،بــڕوا وەهابــوو
ئــەم ناکۆکییــە چــارەی ناکــرێ ،کەچــی باشــتر
وایــە کارێــک بکــرێ بەرلــەوەی پێوەندییەکانــی
هاوپەیمانێتــی نێــوان فەڕەنســا و ئەمریــکا بەهێزتــر
و پتەوتــر ببــێ .کاتێکیــش بــۆ هەفتــەی پاشــتر
کابینــەی وەزیــران ئــەو پرســەیان تاوتــوو کــرد،
مەیلیــان بــەالی بۆچوونــی وەزارەتــی کۆلۆنیالیــدا
نەچــوو ،کــە ڕووبەڕووبوونــەوەی پــێ پەســەندتر
بــوو .بەڵکــو لەبــری ئــەوە ،تــا بۆیــان بلــوێ خۆیــان
لــە ورووژاندنــی پرســەکە بەدووربگــرن ،هــەر بۆیــە
ڕێنماییــان دایــە باڵیۆزەکەیــان لــە پاریــس ،بەڵکــو
شــتێک بــکا تــا تەمــی گومانەکــە بڕەوێنێتــەوە،
بــەوەی بەریتانیــا بــە تــەواوی بــاری سەرشــانی
حکوومەتــی عێراقــی قــورس کردبــێ .ئەوەبــوو
لــە کۆتایــی مانگــی نیســاندا ،باڵیۆزەکەیــان بــە

شــێوەیەکی بــڕوا پــێ نەکراوانــە بــە فەڕەنســییەکانی
ڕاگەیانــد ،کــە هیــچ شــتێک لەدەســتی بەریتانیــادا
نییــە بــۆ ئــەوەی ڕاوبۆچوونــی کۆمپانیــای تورکــی
بــۆ نــەوت و ڕای عێراقییــەکان بگــۆڕێ.
دیاربوو لەماوەی مانگەکانی دواتردا بەریتانییەکان
شــەڕەکەیان دەدۆڕانــد .لەگــەڵ هەڵبژاردنــی گشــتیی
لــە مانگــی ئایــاردا ،حکوومەتــی پارێــزگاران
(کۆنســەرڤاتیف) دوودڵ بــوو لــەوەی پــارەی گشــتی
لــە هێڵــی ئاســنینی ڕێگــەی حەیفــادا خــەرج بــکات،
هەرچەندە وەهاش نیشان دەدرا ،کە هاوتەریب لەگەڵیدا
هێڵــی ئاســنین تێچوونــی کەمتــری دەوێ ،کەچــی
فەڕەنســییەکان هیــچ خۆپارێزییەکیــان نیشــان نــەدا و
بێدەنــگ نەبــوون .لــە شــوباتی ١٩٢٩دا کۆمســیاری
بــااڵی فەڕەنســی بــۆ ئــەوەی ڕێگاکــە خــۆش بــکات
و هێڵــی لوولەکێشــی ســووریایان لەبەرچــاو شــیرین
بــکات ،بــە بەریتانییەکانــی گــوت ،حکوومەتەکەی
بــە نیــازە ڕێگــەی ئاســنینی ســووریا تــا ســەر فــورات
لــێ بــدات .لێدانەکــەش بــە گەرەنتــی فەڕەنســا و
لەســەر حیســابی هــەردوو حکوومەتــی ســووریا و
لبنــان دەبــێ .بەرتیانییــەکان لــەوەش هەراســان بــوون،
کــە زانییــان فەڕەنســییەکان کۆمپانیــای تورکــی
بــۆ نەوتیــان لــەوە خاترجــەم کردبــوو ،کــە «بــە هــەر
نرخێــک بــێ و هــەر ئاســتەنگێکی سروشــتیش بێتــە
پێــش» ئــەوان خەریکــی دروســتکردنی بەندەرێکــی
نــوێ دەبــن لــە تەرابلــوس ».لــەو نێوەشــدا ئــەو
گوتەیــەی کــە بەریتانیــا پێــی وابــوو هێڵــی
لوولەکێــش بــەرەو حەیفــا ئاســایش و ســەالمەتترە،
زەبرێکــی گــەورەی پێکــەوت ،چونکــە لــە ئابــی
١٩٢٩دا کوشــت و کوشــتار لە ئۆرشــەلیم پەیدا بوو.
کوشــتارێکی زۆر لــە جووەکانــی «هیبــرون» کــرا و
هەڵمەتەکانــی تۆڵەکردنــەوەش لــە بــن قەڵەمڕەوێتــی
مانداتــی بەریتانــی بــووە مایــەی کوشــتنی ٢٧١
کــەس و بریندارکردنــی زیاتــر لــە  ٥٨٠کەســی
دیکــە .پــاش کەمتــر لــە هەفتەیــەک ،ئەفســەری
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پاشــکۆی ســەربازیی بەریتانــی الی فەڕەنســییەکان
لــە بــارەگای ســەرەکیی بەیــرووت ڕاپۆرتــی خــۆی
بەرزکــردەوە ،بــەوەی کۆمپانیــای نەوتــی عێــراق
– کــە لــەو دواییانــەدا نــاوی کۆمپانیــای نەوتــی
تورکــی گــۆڕا -داوای ڕێگەپێدانــی ئــەوەی کــرد،
بەڵکــو لــەو ڕێگــە لوولەکێشــییە بکۆڵنــەوە کــە
فەڕەنســییەکان پێشــنیازیان کردبــوو.
کاتێکیــش کۆنســەرڤاتیفەکان لــە کۆتایــی
مانگــی ئایــاردا لــە هەڵبژاردنــی گشــتیدا دۆڕان،
حکوومەتــی کرێــکاران جێگەی گرتەوە و هەرزووش
پرســی لوولەکێشــەکەی هێنایــەوە بەربــاس .ئــەوکات
پرســی هــەرە گــەورە بــەر لــە ڕووداوەکــەی «وۆل
ســتریت»یش ،بێــکاری بــوو ،ئیــدی وەزیــری
نوێــی کۆلۆنیالــەکان «لــۆرد پاســیفیڵد» لەســەر
ئــەوە پێداگــر بــوو ،بەڵکــو کابینــەی حکوومــەت
بگەڕێتــەوە ســەر هێڵــی ئاســنینی حەیفــا ،چونکــە
ئــەو یــەک ملیــۆن و نیــو پاوەنــەی تێــی دەچــێ
لەچاو ئەو تێچوونی ســێ ملیۆنەی هێڵی ئاســنینی
نێــو بەریتانیــا ئاســانتر و ســووکترە .ئەندامەکانــی
دیکــەی کابینەکــە هێنــدەی ئــەو دڵنیــا نەبــوون.
یەکێــک لــە هاوتاکانــی «پاســیفیڵد» هەســتێكی
وای دەربــڕی ،جارێــک هیــچ نەکــرێ ،تــا ئــەوە
ڕوون نەبێتــەوە ئاخــۆ هــەر بەڕاســتی فەڕەنســییەکان
پارەیــان بــۆ هێڵــی ئاســنینی خۆیــان خــەرج کــردووە.
یەکێکــی دیکــەش ئامــاژەی بــە ڕەتکردنــەوەی
«ئــەو قومــارە دا کــە دەســەاڵت مســۆگەر نییــە
بــەوەی دەســتکەوتی بازرگانــی لــێ بکەوێتــەوە.».
بەگشــتی کابینەکــە هەمــان گومانیــان هەبــوو،
هــەر بۆیــە جارێکــی دیکــە بڕیــاردان لەســەر هێڵــی
ئاســنین و لوولەکێشــی حەیفــا دواخــرا.
پرســەکە جارێکــی دیکــە ســەری هەڵدایــەوە،
کاتێــک لــە ٢٠ی ئــاداری ١٩٣٠دا حکوومەتــی
بەریتانیــا هۆشــدارینامەیەکی لــە «کادمان»ـــەوە
پێگەیشــت ،تێیــدا هاتبــوو؛ ئەگــەر حکوومــەت

دڵنیانامەیەکــی «دارایــی و توانســتی دیکــە»
نەخاتــە بەردەســت کۆمپانیــای نەوتــی عێــراق ،ئــەوە
دەکــرێ کۆمپانیاکــە ڕێگــەی لوولەکێشــی باکوور،
کــە هــەم هەرزانتــر و هــەم هەڵسوڕانیشــی باشــترە،
هەڵبژێــرێ .ئــەو پێشــنیازی کــرد ،بەڵکو دەمودەســت
حکوومەتــی بەریتانیــا لەگــەڵ فەڕەنســییەکان
بکەوێتــە گفتوگــۆی دانوســتاندن تــا بگەنــە
باشــترین هەلومــەرج و وەک دڵنیابەخشــێکیش بــۆ
کۆمپانیایەکــی نێونەتەوەیــی نــوێ ،کــە دەکــرێ
ڕێگــەی ئاســنین و لوولەکێشــی نــەوت بــە خاکــی
ژێــر قەڵەمــڕەوی فەڕەنســادا لــێ بــدا .پــاش چەنــد
ڕۆژێــک زانیــاری هەواڵگــری ئــەوەی دەرخســت،
کــە پێشــنیازەکەی «کادمــان» لەخــۆوە نەبــوو:
ئاخــر فەڕەنســییەکان لێبڕاوانــە دروســتکردنی
هێڵــی ئاســنینیان لەبەرچاوگرتبــوو تــا ئەنجوومەنــی
کۆمپانیــای نەوتــی عێــراق بــەالی بابەتەکــەدا
ڕابکێشــن.
ســەرەتا کابینــەی حکوومەتــی بەریتانیــا هەســتی
کــرد بــژاردەی دیکــەی بــەدەر لــە جێبەجێکردنــی
ڕاوێــژی «کادمــان» لەبەردەمــدا نییــە .لــە ١ی
ئایــاردا ڕاوێــژی ئــەوەی بــۆ چــوو ،کە فەڕەنســییەکان
«هەڵوێســتێکی بەخشــندانە» لــە هــەر دانوســتانێک
لەگــەڵ بەریتانییــەکان ســەبارەت بــەهێڵــی ئاســنین
و گواســتنەوەی نــەوت دەنوێنــن ،چونکــە کۆمەکــی
حکوومەتی بەریتانیایان پێویســتە بۆ قەناعەتپێهێنانی
حکوومەتــی عێــراق .کاتێکیــش ئەدمیرالێتــی
دەریایــی ڕایگەیانــد ،کــە بەپیرەوەچوونــی پێشــنیازی
«کادمــان» بــە کێفــەرات بــۆ بەریتانیــا دەشــکێتەوە،
لــە ناخــەوە هەڵوێســتەکەیان گــۆڕا .ئەوســا کابینــەی
حکوومــەت لەســەر ئــەوە کــۆک بــوو ،جــارێ هیــچ
بڕیارێکــی یەکالکــەرەوە نەدرێــت تــا بیروبۆچوونــی
حکوومەتــی عێــراق وەرنەگیرێــت.
حکوومەتــی بەریتانــی پرســی ڕوونکردنــەوەی
لوولەکێشــی نەوتــی لەگــەڵ حکوومەتــی عێــراق
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بــۆ نزیکــەی ســاڵێک دواخســت ،پاشــان لــە
١٥ی ئایــاردا کۆمســیاری بــااڵی بەریتانــی لــە
بەغــدا چــاوی بــە «فەیســەڵ» و ســەروەزیرەکەی
«نــووری ســەعید» و وەزیــری بەرگــری «جەعفــەر
پاشــا» کــەوت .ئەوســا باسوخواســی پرســەکەی
بــۆ ئاشــکراکردن .دڵگەرمبــوون بــە پشــتگیریی
بەریتانیــا بــۆ ســەربەخۆیی عێــراق ،ئەوانیــش
واتــە الیەنــە عێراقییەکــە بــە تــەواوی وەک
پێشــبینیکرابوو ،وەک بەریتانیــا خوازیاربــوو،
وەهــا دەرچــوو .هەرســێکیان( )٣ڕاشــکاوانە دژی
ڕێگــەی لوولەکێشــی نێــو خاکــی ســووریا بــوون،
هەروەهــا ئــەوان گەیشــتبوونە ئــەو خاڵــەی ،کــە
دانوســتانەکانی ســەبارەت بــە گۆڕانــکاری ســازش
لەگــەڵ کۆمپانیــای نەوتــی عێــراق ڕابگــرن .ئــەوان
گوتیــان؛ هیــچ شــتێکی حکوومەتــی فەڕەنســی
نەیدەتوانــی وەهاتــان لــێ بــکا تــا بــە پــرۆژە
پێشــنیازکراوەکەی ڕێگــەی تەرابلــوس دڵمەنــد بــن.
ئــەم کاردانــەوە ســازش هەڵنەگــرەی بەغــدا بــووە
بنەمــای ڕیککەوتــن .کاتێکیــش «کادمــان» لــە
هەمــان هاوینــدا وتووێــژی لەگــەڵ حکوومەتــی
بەریتانیــادا کــرد ،ئــەوە ڕوون بــوو ،کــە کاری
پێشــنۆرەیی ئەو ،هەموارکردنەوەی ڕێککەوتننامەی
ســاڵی  ١٩٢٥بــوو ،بــەوەی کۆمپانیــای نەوتــی عێراق
ڕووبــەڕووی کێبڕکێکاریــی هیــچ کۆمپانیایەکــی
دیکــە نەبێتــەوە ،کــە لــە باکــووری عێراقــدا بــەدوای
سازش و زێدەمافدا دەگەڕێ ،هەروەها بە شێوەیەکی
تایبــەت دانــی بەوەشــدا نــا ،کــە بــۆ خــۆی هێڵــی
باشــوور ،واتــە هێڵــی حەیفــای پــێ باشــترە ،ئەمــەش
لەوانەیــە لەبــەر ئــەوە بــێ ،کــە هــەر عێراقییــەکان ئــەم
ڕێگەیان ال چاکترە ،پشتگیریی ئەم ڕووبەڕووبوونەوە
لەبەرانبــەر بەڵگەوبەنــدی بــاری لەبــاری ئابــووری
فەڕەنســی باشــترین ڕێگەیــە بــۆ ئــەوەی قەناعــەت
بــە عێراقییــەکان بهێنــێ بەڵکــو مــاف و زێدەمافــی
ڕیککەوتنــە ماکەکــە هەمــوار بکەنــەوە .خــۆ ئەگــەر

وەک ئــەو پێشــبینی کــرد ،عێراقییــەکان ئامــادەی
دانوســتان بــن لەســەر ڕێککەوتنــی پێشــتر بــۆ ئــەوەی
پشــتگیری کۆمپانیــای نەوتــی عێــراق بــۆ ڕێگــەی
لوولەکێشــی حەیفــا بەدەســتبهێنن ،ئــەوە ئەنجوومەنــی
کۆمپانیاکــە قایــل دەبــێ.
ئــەم سازشــە بــووە بنەمــای ئــەو وتوێــژەی لەگــەڵ
فەیســەڵدا کــرا ،کــە زۆری نەبــرد گەیشــتبووە لەندەن
تــا لەگــەڵ «کادمــان» بکەوێتــە دانوســتان .دوای
ناوبژییەکــی ژێربەژێــری کۆمیســیاری بــااڵی
بەریتانیــا لــە بەغــدا ،ئەویــش لــە کاتــی گونجــاودا
هاتبــووە لەنــدەن« ،کادمــان» ڕێککەوتنەکــەی لــە
کۆبوونــەوەی ١٣ی ئابــدا لەبــەردەم ئەنجوومەنــی
کۆمپانیــای نەوتــی عێراقــدا دانــا .هەرچۆنێــک
بــێ تاووتووکردنەکــە لەســەر داوای نوێنــەری
کۆمپانیــای هــاوکاری و پەرەپێدانــی ڕۆژهەاڵتــی
نزیکــی ئەمەریــکا دواخــرا ،چونکــە پێویســتی بــە
ڕێنمایــی نیویــۆرک هەبــوو.
لە کاردانەوەی توند لەپاشەکشەی دەرامەتەکانیاندا،
فەڕەنســییەکان پەییــان بەوەبــرد ،هێشــتا ئەمریکاییەکان
بڕیــاری خۆیــان ســەبارەت بــە پاڵپشــتیکردنی
دەستپێشــخەرییەکەی «کادمــان» نــەداوە .بەدەســت لــە
پشــت دانــی وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی فەڕەنســا ،لــە
١٦ی ئابــدا خــاوەن بانکێکــی گــەورەی فەڕەنســی
بەنــاوی «هــۆراس فاینەلــی »Horace Finaly
بانگهێشــتی ســەرۆکی «والتــەر تیگلــە Walter
»Teagleی ســەرۆکی کۆمپانیــای ســتانداردی
نیوجێرســی بــۆ ســەر خوانــی ئێــوارەی خــۆی کــرد.
«تیگلــە» کــە دینگــەی کۆمپانیــای پەرەپێــدان و
هــاوکاری ڕۆژهەاڵتــی نزیــک بــوو ،ئــەوکات بــە
پاریســدا تێدەپــەڕی .بــەر لــە نــۆ ســاڵ پێــی وابــوو
کۆمپانیاکــە ڕێگەیەکــە بــۆ ڕاکێشــانی وەزارەتــی
کاروبــاری دەرەوە« .فاینالــی» خــاوەن بانکــی
فەڕەنســی «پاریبــاس  »Paribasچەنــد ســاڵێک
پێشــتر لەکاتــی دامەزراندنــی هۆبــەی کۆمپانیــای
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«نیوجەرســی» دەســتی یــارۆی ئەمریکاییەکــەی
لەبــارەی دارایــی و سیاســییەوە گرتبــوو و باربــووی
فەڕەنسیشــی بــۆ وەرگرتبــوو ،بــەاڵم دیاربــوو
لەکاتــی تێبینــی دەربڕینێــک پــێ هەڵبڕانــە ڕۆڵــی
کاریگــەری خــۆی لەســەر کابــرای ئەمریکاییەکــە
بینیبــوو کاتێــک بــە «تیگلــە»ی گــوت «ئاخــۆ
چەنــد شــتێکی ســوودمەند دەبــێ ،کــە کۆمپانیــای
ســتاندارد ڕێگــە لــە هەڵوێســتێکی نادۆســتانەی
لەنــدەن ســەبارەت بــە ڕاکێشــانی لوولــەی نــەوت
دەرهــەق بــە فەڕەنســا بگــرێ».
لــە دوو ســاڵی پێشــتردا حکوومەتــی فەڕەنســا
پشــکی هەناردەی دیاری کردبوو و کۆمپانیایەکی
نوێــی پااڵوتنــی نەوتــی دامەزراندبــوو تــا کۆمپانیــا
نەوتییــە بیانییــەکان ناچــار بــکات سەروســەودای
لەگەڵــدا بکــەن .ئــەم هەنــگاوەش بــۆ پاراســتنی
پیشەســازی نەوتــی فەڕەنســی و خوڵقاندنــی
بازاڕێکــی ناوخۆیــی بــوو بــۆ پشــکە هەبووەکانــی
لــە نەوتــی عێــراق ،بــەاڵم ئەمــە بووبــووە مایــەی
هەراســانکردنی کۆمپانیــای نەوتــی ئەمریــکا
بــەوەی لەنێــو فەڕەنســادا ســنوورداری بــکا .هــەر
بۆیــە وەاڵمــی «تیگلــە» بــۆ خاوەنــی «فاینالــی»
ڕەق و زبــر بــوو ،کاتــێ گوتــی؛ فەڕەنســا ناتوانــێ
چاوەڕوانــی گــەورەی لــە کۆمپانیــا ئەمریکییــەکان
هەبــێ تــا لــە لەندەن پشــتگیرییەکی دۆســتانەیان لێ
بــکا ،لەکاتێکــدا لــە نیشــتمانی خۆیــدا هەراســانیان
دەکا».
«تیگلــە» لــە پاریســەوە ڕووی لــە لەنــدەن کــرد ،تــا
لــەوێ هێڵــی لوولەکێشــییەکە لەگــەڵ «کادمــان»
تاووتــوو بــکا .هــەردوو پیاوەکــەش هەســتی ورووژاوی
فەڕەنســایان ســەبارەت بــەو بابەتــە دەزانــی –
ئاخــر «ئەنــدرێ تاردیــو »André Tardieuی
ســەرەکوەزیران گوتبــووی گوایــە «لوولەکێشــییەکە
ڕێگــەی هیــچ حکوومەتێــک نــادا بمێنێتــەوە ئەگــەر
دەســتبەرداری ئــەم کارتــە ببــێ -بۆیــە دەبوایــە

سازشــێک بدۆزنــەوە .لــە گفتوگۆکانــی هەفتەکانــی
پێشتر سەبارەت بە ئەگەری دوولەتبوونی لوولەکێشی
بــۆ هەریــەک لــە حەیفــا و تەرابلــوس هاتبووەکایــە،
هــەردوو پیاوەکــەش کۆکبــوون لەســەر ئــەوەی درێــژە
بــەو پرســە بــدەن .ئەوەبــوو «تیگلــە» پێوەنــدی بــەو
کابــرا ئەمریکییــە ڕووپێــوە کــرد ،کــە لــە ســەرەتای
ســاڵەکەوە ڕێگــەی ســووریای بــۆ لوولەکێشــییەکە
خەماڵندبوو تا تێچوونەکە هەڵبســەنگێنێ ،لەوکاتەدا
«کادمان»یش دیداری لەگەڵ حکوومەتی بەریتانی
هەڵوەشــاندەوە بــۆ ئــەوەی کات بداتــە «تیگلــە» تــا
بگەڕێتــەوە فەڕەنســا قســە لەگــەڵ «تاردیــو» بــکات.
«تیگلــە»ش بــە «تاردیــو»ی گــوت؛ پشــتگیری ئەم
چارەســەرییە نوێیــە بــە خاوکردنــەوەی ئــەو گــرژی و
توندییــە هەنووکەییــەی کۆمپانیاکانــەوە بەنــدە ،کــە
لــە فەڕەنســا تووشــی هاتــوون« .تاردیــو»ش بــەدەر لــە
ســەلماندن بژاردەیەکــی وەهــای بــۆ نەمابــووەوە.
فەڕەنســییەکان لــەو بگرەوبــەردە مانۆڕییــە جــاڕس
بووبــوون .لــە کۆبوونەوەیەکــی وەزارەتــی کاروبــاری
دەرەوەدا« ،فیلیــپ بێرســلۆت» گلەیــی لــەوە
کــرد ،کــە ئــەو شــێوازەی «کادمــان» ســەرکەوتوو
بــوو لــەوەی پێویســتی چاوخشــاندنەوە بــە مــاف و
زێدەمافــی سازشــەکان لەگــەڵ هێڵــی لوولەکێشــی
نەوتەکــەی بەیەکــەوە بەســتەوە .فەڕەنســییەکان
گەفــی بەرزکردنــەوەی داوای یاســاییان کــرد،
ئەمــەش خوویەکــی خۆشــی خۆیــان بــوو ،کــە
ڕوماڵێکــی نەیارانــەی ڕۆژنامەوانــی بــۆ بکــەن،
تەنانــەت ئــەوان ڕوویــان لــە «فەیســەڵ»یش نــا ،تــا
بزانــن ئاخــۆ مەیلــی لەســەرە بیکەنە پاشــای ســووریا،
بــەاڵم ئــەوان لــەوەدا ســەرنەکەوتن ،کــە ڕێگــە لــە
بــەرەو پێشــەوەچوونی لوولەکێشــی دووســەرە بــۆ
حەیفــا و تەرابلــوس بگــرن .ڕێککەوتنــی بنەمایــی
لــە مانگــی تشــرینی یەکەمــدا کــرا .لــە کۆتاییــدا
ڕێککەوتنێکــی بژارکــراو لــە ئــازاری ١٩٣١
مۆرکــرا .ئەمریکاییەکانیــش بــەوە هێوربوونــەوە ،کــە
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فەڕەنســا لــە هەمــان ســاڵدا پشــکی هاوردەکردنیــان
هەموارکــردەوە ،بەگوێــرەی سیســتمە نوێیەکــە،
کۆمپانیــای «تیگلــە» ســێ ئەوەنــدەی کۆمپانــای
ئەنگلۆ-ئێرانــی بەرکــەوت .لــە کۆتاییــدا هێڵــی
لوولەکێشــییەکە لــە ســاڵی ١٩٣٤دا کەوتــە کار.
یەکــێ لــە جیۆلۆجییەکانــی نەوتیــش گوتبــووی:
ئــەم کارەیــان سەرنجڕاکێشــترین دەســتکەوتی
ئەندازیــاری بــوو لــەم ســااڵنەی دواییــدا».
بڕیــاری یەکالکــەرەوەی بەریتانییــەکان بــۆ
هێشــتنەوەی کۆنترۆڵکردنــی نەوتــی عێــراق بــە
ئەنجامــی ســەرکەوتووی خــۆی گەیشــت ،بــەاڵم
نرخەکەشــی زیاتــر گرژبوونــی پێوەندییەکانیــان بــوو
لەگــەڵ فەڕەنســا ،هــەروەک «پاســفیلد»ی وەزیری
کۆلۆنــەکان تێبینــی کــرد؛ «پیشــەمەندایەتی
ئێمــە لــە دەســتوەرنەدان و بێالیەنــی تــەواو وای لــە
حکوومەتــی فەڕەنســا کــرد ،نــە باوەڕبــکا و نــە
پێشــی کارانــگاز بــێ .ئــەوان بڕوایــان نەدەکــرد ،کــە
ســووربوونی حکوومەتــی عیــراق لەســەر الیەندارێتــی
هێڵــی لوولەکێشــی حەیفــا شــتێکی دیکەبــووە
لــەوەی ڕاســتەوخۆ کەوتبێتــە بــن کاریگەریــی
«حکوومەتــی خاوەنشــکۆ ».کەچــی ئــەوان زۆر
لــەوە بەئەدەتربــوون تــا بیخەنــە ســەر کاغــەز.
بــە خاترجەمییــەوە ئــەو گوریــس ڕاکێــش ڕاکێشــە
شایســتەبوو ،ئاخــر بــە هاتنــی ســاڵی  ١٩٤٠لــە کێڵگــە
نەوتییەکانــی عێراقــدا چــوار ملیــۆن تــەن ســااڵنە نــەوت
دەردەهــات؛ ئەمــەش ڕێــژەی  ٪٥پێداویســتییەکانی
ناوخــۆی واڵتــی بەریتانیــای پڕکــردەوە ،وێــڕای
دابینکردنی هەموو پێداویستییەکانی کەشتیگەلەکەیان
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا مایــەی سەرســوڕمان نەبــوو،
گۆڤــاری «تایمــز» ،هێڵــی لوولەکێشــییەکە بــۆ حەیفــا
بــە «خوێنبــەری ملــی ئێمپراتۆریەتــی بەریتانــی» لــە
قەڵــەم دا .ئــەو شــوێنەی بەریتانیــا لــە ١٩٢٠دا وەک
قەاڵیەکی الی ڕۆژهەاڵت بۆ نۆکەندی سوێس گرت،
ئیــدی هەنووکــە فەلەســتین بایەخێکــی ســتراتیژی نوێی

وەک ڕێژگــەی نەوتــی عێــراق پەیداکــرد ،ئەمــەش وای
لــە بەریتانیــا کــرد تونــد دەســتی بــە ئەوێــوە بگــرێ -
لەنێــو ئــەو هەمــوو ناڕەزایەتییەشــدا -دیاربــوو بــە هەمــوو
نرخێــک دەســتی لــێ بەرنــەدەدا.

پەراوێزەکان:
( )١داکانــە :بنــەرەت ،ڕەســەن ،ئــەوەی یەکــەم جــار دەســتی
پــێ کــردووە( .وەرگێــڕ).
( )٢کالــوس مەکیــز گولبنکیــان ()١٩٥٥-١٨٦٩
بزنســمانێکی ئەرمەنــی بــوو ،ڕەگەزنامــەی بەریتانــی هەبــوو،
یەکەمیــن کــەس بــووە نەوتــی عێراقــی دەرهێناوە(.وەرگێــڕ)
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