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ملخص:
يناقش البحث انعكاس أحداث ثورة أيلول يف الصحافة املصرية احلكومية خالل عهد عبدالكرمي قاسم ،ودراسة ما ورد

وتفسريا ،وأثر ذلك على العالقات املصرية الكوردية
وتعليال
حتليال
ا
فيها من أخبار ومقاالت ومتابعات ألحداث الثورة؛ ا
ا
والعالقات املصرية العراقية ،وذلك يف إطار أسباب الثورة ،ومسمياهتاَ ،وَم ْن وراءها ،وعملياهتا ،ومفاوضاهتا ،واإلشاعات،
وحاالت ر
التسُّت والكتمان من قبل احلكومة العراقية...إخل .ويف وقت ُمب ّكر استطاعت الصحف املصرية كسر حاليت التسُّت
واإلنكار اللتني استخدمهما النظام العراقي يف بداايت ثورة أيلول ،مما جعل صوت ثورة أيلول يصل إىل أوساط عربية ودولية

عديدة .ويف أغلب األحوال ع ّدت الصحف املصرية ما قام به الكورد يف 1961م ثورة كوردية ضد سياسات عبدالكرمي قاسم
اخلاطئة ،وسعيا إىل احلقوق القومية الكوردية يف حكم ذايت يف إطار وحدة احلدود السياسية للعراق.

الكلمات الدالة :ثورة أيلول ،الصحافة املصرية ،عبدالكرمي قاسم ،العالقات املصرية العراقية.
مقدمة:

ٍ
ابهتمام غري قليل يف الصحافة
حتظى القضية الكوردية
املصرية يف فنوهنا اخلربية واملقالية والتقريرية والتحليلية منذ هناية
احلرب العاملية الثانية وحىت اآلن .ويتحرك مؤشر مستوى
االهتمام وف ًقا ملستوى حتركات احلركة التحررية الكوردية ميدانيًّا
وسياسيًّا ،ووف ًقا ملاهية العالقات املصرية مع الدول اليت تتقاسم
مناطق كوردستان ،وهي العراق وسوراي وإيران
ُ
حدودها السياسية َ
وتركيا.
وتُ َع ُّد ثورة أيلول اليت قام هبا كورد العراق ضد حكومة بغداد
بني عامي (1961-1975م) إحدى القضااي
الكوردية/العراقية اليت تناولتها الصحافة املصرية السيما األهرام
ِ
ف فيه العالقات
واجلمهورية ،ابهتمام ملحوظ يف وقت مل تَق ْ
املصرية العراقية على حال؛ إذ كانت بني متذبذبة ومتنافرة
أحياًن أخرى.
أحياًن ،وبني اثبتة ومتعاونة ً
ً
التعرف على انعكاس أحداث ثورة
واختصاص هذا البحث
ُ
أيلول يف الصحافة املصرية احلكومية أايم (قاسم) ،ال سيما
األهرام واجلمهورية وغريمها ،ومناقشة ما ورد فيها من أخبار
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وتفسريا
وتعليال
حتليال
ً
ومقاالت ومتابعات ألحداث الثورة؛ ً
ً
لنهج الصحافة املصرية يف تناوهلا أحداثها ،وأثر ذلك على
العالقات املصرية الكوردية والعالقات املصرية العراقية ،وذلك يف
إطار أسباهبا ،ومسمياهتاَ ،وَم ْن وراءها ،وعملياهتا ،ومفاوضاهتا،
التسُّت والكتمان من قبل احلكومة
واإلشاعات ،وحاالت
ُّ
العراقية ،إىل غري ذلك.
أما حتديد مدة البحث بزمن الثورة على عهد (قاسم) فقط
فبسبب احلجم الكبري للمادة العلمية اخلاصة ابلثورة املتوفرة يف
الصحافة املصرية؛ مما يستأهل دراستها يف كتاب موس ٍع أو يف
رسالة علمية متخصصة ،أما إمجاهلا يف ٍ
علمي ُمصغر فإنه
حبث ٍ
ُُْيحف ما ورد يف الصحافة املصرية بشأهنا ،ويَ ِس ُمه ابلقشورية
والسطحية البعيدة عن العمق والتحليل والتفسري .كما أنه لوحظ
تنوعُ أساليبها،
يف تناول الصحافة املصرية أحداث ثورة أيلول ُّ
وتبايُ ُن صياغاهتا مع كل نظام مع األنظمة العراقية األربعة(،)1
وهذا كان له تفسريه؛ إذ كان مرتبطًا ابملواقف السياسية بني
النظامني املصري والعراقي .وعليه ،فإنه ُُيكن دراسة ثورة أيلول
يف عدة حبوث يف مراحلها املتعاقبة ،ال يف حبث واحد.
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ومصادر هذا البحث الصحافةُ املصرية احلكومية بصفة
أساسية؛ فهي املنوطة ابلدراسة ،وهي بدورها اعتمدت فيما
نشرته عن ثورة أيلول وما يدور يف العراق عامة على مصادر
عديدة ،منها :وسائل اإلعالم العراقية املسموعة واملقروءة،
وكذلك بعض وكاالت األنباء العاملية يف إيران وبريطانيا وفرنسا،
ابإلضافة إىل بعض مندوبيها يف الدول العربية واألوروبية .كما
اعتمد البحث على بعض الكتب ذات الصلة من املصادر
واملراجع ،حيث ُوظفت بعض معلوماهتا يف خدمة جزئيات
البحث يف التوضيح والتحليل والتفسري.
ِ
ألسباب الثورة
الصحف املصر ِية
تناول
أوالُ :
ا
َ

تُ َع ُّد ثورة أيلول من وجهة النظر الكوردية أكرب ثورة يف اتريخ
كوردستان احلديث واملعاصر()2؛ فزمنيًّا استغرقت مخسة عشر
عاما (1961-1975م) ،وعسكرًّاي استطاعت تكبيد قوات
ً
اجليش العراقي خسائر فادحة ،وميدانيًّا أطالت مدة سيطرهتا
على مناطق واسعة من كوردستان العراق ،وسياسيًّا جعلت امسها
مسموعا لدى أنظمة عاملية وعربية أفسحت ألخبارها مساحة
ً
يف وسائلهم اإلعالمية ،وشجعت بعض أحرار العامل يف دعمها
اجا داخليًّا وإقليميًّا وعربيًّا
ماداي
ًّ
ًّ
ومعنواي ،يف حني أهنا سببت إحر ً
ودوليًّا لألنظمة العراقية األربعة املتعاقبة عليها ،واليت مل تصفها
كات
كات عصيان ،وحر ٌ
أبهنا ثورة ،وإمنا عربت عنها أبهنا حر ُ
مترد قام به جمموعة من اخلونة
انفصالية ،والفتنةُ الكوردية ،و ٌ
والفوضاويني واالنفصاليني بدعم غريب لتفتيت وحدة العراق
وإضعافه أمام االستعمار.
وقد جاء ذلك بعد حالة التباين اليت شهدهتا البالد بني
اجلانبني ،من عزوف حكومي ،مث مالسنات ضد احلقوق القومية
اقتصاداي
الكوردية ،أعقبها ِاهتامات ابلتآمر ،مث إجراءات تعسفية
ًّ
وعسكرًّاي على املناطق الكوردية منذ منتصف 1960م( .)3ويف
املقابل ،ارتفعت نربة احلركة التحررية الكوردية؛ ففي فرباير/شباط
1961م صرح مال مصطفى البارزاين بقوله« :سوف نتخذ كافة
اإلجراءات الالزمة اليت يف صاحل األكراد إذا مل ي ِ
ف رئيس الوزراء
َ
بوعوده» ،وقال« :إن الكرد سيضطرون إىل اتِباع السبيل الذي
سلكه الشعب اجلزائري إن مل تُ َس ِو احلكومة العراقية املسألة
الكردية»( .)4وانتهى األمر إىل قيام القوات العراقية يف 9

سبتمرب/أيلول ابملواجهة عسكرًّاي إلضراب سياسي عام نظمته
القيادة الكوردية يف كوردستان بدءًا من  6سبتمرب/أيلول ،مما
أدى إىل اندالع الثورة يف  11سبتمرب/أيلول 1961م(.)5
أما من ًنحية أسباب الثورة فإهنا تباينت بني ٍ
كل من املصادر
جمال تفصيل
الكوردية واملصادر العراقية الرمسية .وليس اجملال هنا َ
أسباب ٍ
كل؛ وإمنا ما خيص املوضوع أن املصادر الكوردية عللت
اندالع ثورهتا ابنقالب (قاسم) على ما مت االتِفاق عليه والتعهد
به للكورد قبيل ويف أثناء وبُعيد جناح ثورة  14يوليو/متوز
1958م ،واليت يف ضوئها شارك الكورد يف الثورة ضد امللكية
ويف دعم النظام الذي جاء على إثر السقوط برائسة (قاسم)،
وهو ما ُيكن تلخيصه يف :اعُّتاف احلكومة العراقية ابحلقوق
القومية للكورد ،وتفعيل الوسائل العملية اليت حتقق ذلك يف
شكل احلكم الذايت للكورد يف مناطقهم ضمن احلدود السياسية
للعراق(.)6
ويف املقابل ،رأت احلكومة العراقية أن املطالب الكوردية
ابطلة؛ ألن احلكومة قائمة مبا أمسته «واجبها الوطين املقدس»،
وأن "الزعيم" عبد الكرمي قاسم أحرص إنسان على مصلحة
الشعب من ِ
أي إنسان آخر ،بل ذهبت احلكومة إىل أبعد من
ذلك حينما صرحت أبنه لو كان الكورد يف دست احلكم ملا
استطاعوا أن يقدموا لشعبهم أكثر مما ق دَّم هلم قاسم(.)7
ومع بداايت الثورة تناولت الصحافة املصرية أسباب ثورة
أيلول ،ولكن بطريقتها؛ فبعد اندالع الثورة خبمسة أايم( ،أي
يف  16سبتمرب/أيلول) أشارت صحيفتا األهرام( )8وأخبار
اليوم( )9إىل أن الثورة اندلعت لسببني؛ أوهلما :غليان الشعب،
واثنيهما :بوادر انقسامات يف اجليش العراقي( .)10وتقصد
الصحيفةُ ابلغليان واالنقسام هنا ما كان ضد سياسات قاسم
املعادية للقومية العربية ومشاريع الوحدة ،وارمتاءَه يف أحضان
الشيوعية واالستعمار ،واعتداءَه على الكويت()11؛ أي أهنا
عممت الغليان واالنقسام يف عموم شعب العراق ،وليس من
الكورد فقط.
واتبعت الصحافة املصرية بعض األسباب اليت ذكرهتا
املصادر العراقية حيال اندالع ثورة أيلول ،ففي 18
سبتمرب/أيلول نقلت صحيفة اجلمهورية ما ذكرته مصادر السفارة
622
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العراقية يف بريوت «من أن ثورة األكراد احلالية تفوح منها
رائحة الزيت»( .)12وفسرت تلك املصادر أسباب الثورة،
فتقول« :إهنا نشأت من ضغط القبائل ال ُكردية املوالية لربيطانيا
على احلكومة العراقية كي تقبل شروط شركة البُّتول املستقلة يف
احملاداثت األخرية لشركة البُّتول العراقية يف بغداد»(.)13
وقد أيد املوقف املصري رمسيًّا هذا السبب؛ حيث نشرت
األهرام يف  18سبتمرب/أيلول أن لدى اجلمهورية العربية املتحدة
من املعلومات ما يؤكد أن شركة البُّتول العراقية الربيطانية ليست
بعيدة عما ُيري يف املنطقة اليت سالت فيها دماءٌ كثريةٌ منذ
()14
نظام عبد الكرمي
مصر َ
بدأت القالقل املسلحة  ،ومحلت ُ
دائما ما كانت تتهمه أبنه أحد عمالء
قاسم املسؤولية؛ إذ إهنا ً
للتدخل من جديد
بريطانيا يف الشرق ،وأنه َم ْن يفتح هلا األبواب ُّ
يف سياسات الدول العربية(.)15
ويف األايم األوىل من اندالع الثورة حددت الصحافة املصرية
أهداف الكورد من ثورة أيلول بصورة متيل إىل وجهة النظر
الكوردية؛ إذ قالت األهرام إن قائد الثورة مال مصطفى البارزاين
أعلن أن اهلدف من حتركاهتم نيل احلقوق القومية للكورد(.)16
ملخصا ملا
ومع بداايت عام 1962م ذكرت األهرام
ً
ِ
ب به الثورة الكوردية؛ إذ قالت« :إن الثوار األكراد يطالبون
تُطَال ُ
ابحلرية السياسية ،وابملساواة يف املشروعات احلكومية اليت ترمي
إىل رفع مستوى املعيشة ،وبتعديل األنظمة والقوانني اليت تقصر
تعليم اللغة ال ُكردية على املدارس االبتدائية ،وتوزيع املنح الدراسية
عادال مع األكراد ،واإلفراج عن مجيع األكراد الذين
توز ًيعا ً
اعتقلوا خالل الثورة»(.)17
وبعد مرور أكثر من مخسة أشهر على بداية الثورة نشرت
جريدة األهرام -من خالل منشورات منسوبة إىل مال مصطفى
خربا يف  26مايو/أاير 1962م
البارزاين وزعت يف بريوتً -
عنوانه« :منشورات تظهر يف بريوت بتوقيع الربزاين ..الربزاين
يروي قصة القتال الدامي يف مشال العراق» ،ويف تفاصيل اخلرب
قالت األهرام إن البارزاين ذكر يف منشوراته« :إننا حنارب من
أجل إقامة حكومة تعُّتف حبقوق الشعب ال ُكردي داخل إطار
الوحدة العراقية»(.)18
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إذن ،فإن الصحافة املصرية مل حتصر أسباب ثورة أيلول يف
إطار حملي على املستوى الكوردي ،بل أخرجتها إىل بُعدين عريب
ودويل .مبعىن أهنا تريد أن تقول إن الثورة مل تقم ألجل حقوقهم
القومية للكورد فقط ،وإمنا تعدت إىل جماهبة سياسة عبد الكرمي
قاسم الداخلية اليت وصفوها أبهنا انقالب على مبادئ ثورة 14
يوليو/متوز 1958م ،وجماهبة سياسته اخلارجية اليت أاثرت
حفيظة دول عربية عديدة ضده بسبب موقفه من الكويت ،ومن
الوحدة املصرية السورية ،وغريها .تلك احلالة اليت حاولت
بريطانيا استغالل أوراقها للحفاظ على مصاحلها النفطية يف
العراق ،وتدعيمها إىل مستوايت أعلى.
اثنياا :مسمى األحداث
على ِ
مر أايم العمليات القتالية لثورة أيلول عرب عنها النظام

العراقي بصفات ومصطلحات من شأهنا إضفاء عدم مشروعية
التحركات الكوردية ،واهتام القائمني هبا ابخليانة؛ األمر الذي
يوجب على اجليش العراقي ختليص البالد منها ،والقضاء على
منتسبيها .ومن ذلك وصف الثورة أبهنا" :مترد" ،و"عصيان"،
و"عصيان مسلح" ،و"حركات العصاة" ،و"احلركة االنفصالية"،
"نزاع قبلي" .كما أطلقت على الثوار" :املتمردون"" ،املخربون"،
"اخلونة" ،و"قُطاع الطرق" ،و"فوضويون" ،و"انفصاليون"...إخل.
كما مل يذكر نظام قاسم اسم "كوردستان" على املناطق

الكوردية ،وإمنا عادةً ما كان يقول" :الشمال" ،أو "مشال
العراق" ،وسوف يتضح هذا يف البحث.
ويذكر األستاذ الدكتور عبدالفتاح البواتين( )19أن اإلعالم
ضلِ ُل الرأي
العراقي الرمسي وتقارير مديرية األمن العامة كانت تُ َ
العام حول ثورة أيلول على عهد قاسم ،إذ اعتادت أن تذكر أبن
قادة احلركة الكوردية ما هم إال قُطَّاع طرق ولصوص وجمرمون
شقاة ،وأن مال مصطفى البارزاين أحقر إنسان عرفته األجيال،
يعيش على ما يسرقه من القبائل ،وهو ال خيتلف عن قُطاع
الطرق أو قراصنة البحار .ومن النماذج على ذلك أن قاسم
أطلق يف مؤمتر صحفي عُقد يف  23سبتمرب/أيلول على ثورة

وشبَّه حالة انتصاره على ما أمساه
أيلول «التمرد يف الشمال»َ ،
"التمرد" أنه« :أشبه ابنتصارًن يف ثورة  14متوز»(.)20
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أما الصحف املصرية ،وخباصة صحيفتا اجلمهورية واألهرام،
أي وتعبريٌ خيالف املوقف الذي تبناه نظام (قاسم)
فقد كان هلا ر ٌ
يف تصرحياته وبياًنته؛ فمن ًنحية املكان استخدمت كلمة
«الشمال» مثل نظام قاسم ،وجبانب ذلك كانت تستخدم
مسميات أخرى ،مثل« :املناطق الكردية» ،أو «مناطق
األكراد» .ومع الكورد أنفسهم مل تطلق عليهم الصحافة املصرية
ما استخدمه النظام العراقي من أوصاف قاسية ،وإمنا استخدمت
«األكراد» ،و«قبائل األكراد» ،و«رجال قبائل األكراد»(.)21
وهذا سوف يتضح يف مادة هذا البحث .أما األحداث نفسها
فقد وصفتها أبكثر من صفة ،مثل:
 -1الثورة:
وقد جاء ذلك يف عنوان خرب لصحيفة اجلمهورية يف 16
سبتمرب/أيلول ،مع أن املصدر الذي اعتمدت عليه الصحيفة مل
يصف األحداث أبهنا «ثورة»؛ بل عرب عنها أبهنا« :حركة
عصيان مسلح» ،فجاء عنوان اخلرب الذي كتبته اجلمهورية:

ص اخلرب
«راديو بغداد يكشف عن ثورة يف العراق»( .)22أما نَ ُّ

فقد ذكرت فيه« :أذاعت وكالة أنباء الشرق األوسط أن راديو
بغداد اعُّتف أمس األول عن قيام حركة عصيان مسلح يف مشال
العراق»( .)23ولكي تدعم اجلمهورية تسميتها األحداث أبهنا
"ثورة" نشرت يف اخلرب نفسه ما «أذاعته وكالة رويُّت َّ
أن إعالن
راديو بغداد برقيات التأييد لعبد الكرمي قاسم يف القضاء على
العصيان يعين أن ََثَّة ثورًة قد نشبت يف مشال العراق»(.)24
ويف اليوم التايل ( 17سبتمرب/أيلول) نقل مراسل صحيفة
اجلمهورية يف بريوت «أن املصادر الرمسية يف السفارة العراقية يف
بريوت َّ
أكدت أنباء ثورة قبائل األكراد اليت بدأت منذ أايم يف
مشال العراق ،وقالت هذه املصادر :إنه من املتوقع أن تنتهي هذه
()25
أعتقد أن ذكر كلمة "ثورة" هنا
الثورة يف غضون يومني»  .و ُ
إما أن تكون من لسان مراسل الصحيفة أو من حمرر اخلرب فيها؛
ألنه يُستبعد أن تصف السفارة العراقية األحداث أبهنا "ثورة"،
بدليل أنه يف اخلرب نفسه ذكرت الصحيفة أن املصادر الرمسية يف
السفارة العراقية ببريوت وصفت النزاع القائم أبنه «نزاع
قبلي»( .)26وظلت الصحف املصرية تستخدم كلمة "ثورة" هبذا
الشأن حىت سقوط نظام عبد الكرمي قاسم.

 -2االضطراابت:
يف بعض األحيان استخدمت صحيفة اجلمهورية وصف
«اضطراابت» عند حديثها عن ثورة أيلول ،ومل يكن ذلك جتاهالً
لوصف «ثورة» ،واعتماد كلمة «اضطراابت» كوصف جديد
ألحداث الثورة ،وإمنا كانت تستخدم هذا وذاك .ومن ذلك ما
جاء يف مانشيت الصحيفة بتاريخ  17سبتمرب/أيلول:
«اضطراابت خطرية يف العراق ،املعارك مستمرة منذ  3أايم بني
اجليش العراقي وقبائل األكراد»( .)27ويف متابعتها لألحداث يف
خرب آخر ذكرت« :االضطراابت تشمل  3ألوية يف العراق،
األكراد يستولون على القرى وحيتلون خمافر الشرطة»( .)28وقد
كتبت الصحيفة عنوان هذا اخلرب ملا نقلته عن راديو بغداد (نشرة
السادسة ليوم  17سبتمرب/أيلول) الذي مل يذكر كلمة
"اضطراابت" ،وإمنا ذكر «حركة التمرد الكردية يف مشال
املوصل» ،و«احلركة االنفصالية» ،كما وصف القائمني عليها ب
«املتمردين»(.)29
 -3معركة/معارك الشمال:
استخدمت الصحافة املصرية تعبري «معركة الشمال» ،أو
«معارك الشمال» على ثورة أيلول ،وقد بَ َدا ذلك أكثر يف
مقاالت حممد حسنني هيكل حتت زاويته "بصراحة" يف جريدة
األهرام ،إذ يقول يف معرض حديثه عن تالعب بريطانيا بنظام
قاسم« :وبريطانيا تعلم أن قاسم مل يعد يف جهده أن يهاجم
الكويت ،وهو ال أيمن لثالثة أرابع جيشه ،وأما الربع الباقي
فمشغول ابملعركة مع األكراد يف الشمال»(.)30

ويف معرض حديثه عن حالة االنقسام يف اجليش العراقي
قال« :وقيل يل إن عشرة يف املائة ال يزيدون من ضباط العراق
على اتِصال ابحلزب احلاكم ،لكن الباقني شغلوا مبعركة الشمال

قصدا وعن عمد»( .)31وقال يف موضع
أو لعلهم أُشغلوا هبا ً
آخر حينما كان يناقش ضعف الوضع العسكري للعراق:
«والدنيا كلها تعرف ،العرب وغري العرب ،أن القوات العراقية
بكاملها مشتبكة يف معارك الشمال»(.)32
 -4قبائل األكراد املتمردة:
أيضا مجلة «قبائل
استخدمت بعض الصحف املصرية ً
األكراد املتمردة» عند حديثها عن ثورة أيلول ،لكنها مل
624
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تستخدم ذلك إال منذ هناية أغسطس/آب 1962م وحىت
سقوط نظام عبدالكرمي قاسم ،وقد بَ َدا ذلك أكثر على صحيفة
األهرام ،وإن كانت مل تستخدم هذه اجلملة إال ثالث مرات على
عهد قاسم(.)33
وهكذا ،يتضح أن الصحافة املصرية مل تَ ِس ْر خلف وسائل
اإلعالم العراقية يف تسميتها ملا يدور من قتال بني الكورد وقوات
اجليش العراقي؛ وإمنا وصفته يف أغلب األحوال على األحداث
أبنه «ثورة» والقائمني عليه «ثوار» ،واستخدمت إىل جانب
ذلك وصف «اضطراابت» ،و«معارك» ،ويف أواخر عهد
(قاسم) استخدمت «قبائل األكراد املتمردة» ثالث مرات.
اثلثاا :التسُّت واإلنكار:

بعدما عزمت حكومة عبد الكرمي قاسم مواجهة احلقوق
القومية للكورد ابلقوة العسكرية ،شددت على ِس ِريَّة هذه
العمليات ،حبيث ال تتناوهلا أية ًنفذة إعالمية على أمل أنه سيتم
القضاء على الثورة خالل أايم وينتهي األمر .لكن كال األمرين
مل حيدث؛ فالقتال طال ل  15سنة تقريبًا على ُم دد متقطعة،
وأحداثه نُشرت يف وسائل اإلعالم العاملية مبا فيها الصحافة
املصرية ذات األمهية الكربى يف الشرق األوسط وقتذاك ،خمُّتقة
احلصار اإلعالمي العراقي()34؛ فبعد ثالثة أايم فقط من اندالع
خربا عن
الثورة؛ أي يف يوم  14يوليو/متوز ،نشرت األهرام ً
مراسلها يف لندن يُفيد أن ِص َد ًاما عني ًفا يدور بني اجليش العراقي
والكورد ،وأن سالح اجلو العراقي يشارك يف ضرب القبائل
الكوردية ،وأن هذه األحداث اليت اندلعت يوم اإلثنني (11
أيلول) أحيطت ِ
تسرهبا إىل اخلارج( .)35ومن
بس ِريَّة اتمة لعدم ُّ
وقتها لوحظ على الصحف املصرية اهتمامها بتطورات أحداث
الثورة ،ونشر أخبارها امليدانية والسياسية حسبما يتوفر هلا من
أخبار ،وما يكتبه كتاهبا من مقاالت تتضمن حتليالت
وتفسريات.
ولكشف حالة التسُّت والكتمان تلك لدى النظام العراقي
ٍ
كلمات تربهن
استخدمت الصحافة املصرية لتأكيد منشوراهتا
أن االعُّتاف سيد األدلة ،مثل كلمة «اعُّتف»؛ فمثالً نشرت
كلٌّ من صحيفيت اجلمهورية وأخبار اليوم خربين قالتا فيهما:
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ألوِل مرٍة بقيام عصيان مسلح
«إن راديو بغداد اعُّتف أمس َّ

يف مشال العراق»(.)36
خربا عنوانه« :إذاعة بغداد
أما صحيفة األهرام ،فقد نشرت ً

تعُّتف بوجود اضطراابت يف مشال العراق» ،ويف داخل اخلرب
ذكرت« :اعُّتف راديو بغداد أمس ألول مرة ابالضطراابت اليت
وقعت بني قوات اجليش العراقي وقبائل األكراد يف السليمانية
بشمال العراق .وكانت السلطات العراقية قد حاولت خالل
األايم املاضية منذ بدء االضطراابت إخفاء أنبائها ومنع تسرب
ِ
أي تفاصيل عنها»()37؛ أي أن راديو بغداد اعُّتف يوم 15
سبتمرب/أيلول بعدما نُشر اخلرب يف الصحافة املصرية بيوم.
ومعىن استخدام الصحف املصرية يف خربها لفظ
«اعُّتف» ،أو «يعُّتف» على وسائل اإلعالم العراقية أن نظام
قاسم ونوافذه اإلعالمية مل تكن فقط تتسُّت على اندالع ثورة
كوردية أو حدوث أعمال قتالية ،وإمنا كانت تنكر وجود ذلك
أيضا أن خرب اندالع ثورة كوردية وصل وسائل
أصالً .كما يُفهم ً
اإلعالم العاملية يف بُ ُكور حدوثها؛ فالثورة اندلعت يف 11
سبتمرب/أيلول ،وبعد يومني أُذيع خربها يف لندن ،ويف اليوم التايل
نشرته األهرام ،مث تناولته عدد من الصحف املصرية األخرى.
وهذا يُبني مدى االهتمام املصري أبحداث هذه املنطقة احليوية
ابلنسبة لنظام عبد الناصر ،وذلك له مرجعيته السياسية
واإلسُّتاتيجية يف أُط ٍر وسياقات رمسها عبد الناصر ملستقبل
منطقة الشرق األوسط مبا فيها املناطق الكوردية.
يف مقابل قيام الصحافة املصرية وغريها َك ْسَر حالة التكتم
واإلنكار القامسي ألحداث ثورة أيلول ،اضطرت وسائل اإلعالم
العراقية الرمسية إىل نَ ْشر أخبار الثورة من وجهة نظر السلطة
احلاكمة؛ لتهيئة الرأي العام ذهنيًّا لتأييد املوقف الرمسي ،والرد
على ما تراه غري صحيح يف الصحف املصرية والعاملية .وكانت
البداية فيما نشره راديو بغداد يف  15سبتمرب/أيلول 1961م
مسلحا نشب يف ُكوردستان ،لكنها
من االعُّتاف أبن قتاالً
ً
ذكرت يف اخلرب نفسه أن اجليش العراقي استطاع إمخاد هذا
القتال( ،)38واألمر نفسه كرره عبدالكرمي قاسم يف مؤمتر صحفي
عقد يوم  23سبتمرب/أيلول( .)39وقد عللت الصحف املصرية
حديث (قاسم) هبذه الطريقة لتلقي برقيات أتييد وهتنئة حلملته
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الواسعة اليت قام هبا للقضاء على الثوار الكورد الذين من وجهة
نظره «يعملون ضد سالمة مجهورية العراق»(.)40
ابعاَ :م ْن وراء الثورة؟
را

مع بداايت حديث قاسم ووسائل اإلعالم العراقية عن ثورة
دوال خارجية تدعم ما أمساه «مترد
كثريا ما رددوا أن ً
أيلول ً
الشمال» ،وعلى رأس هذه الدول كانت بريطانيا( )41و ِ
االحتاد
السوفييت وغريمها .وقد اهتمت الصحافة املصرية هبذا األمر؛ فمن
ًنحية بريطانيا فسر (قاسم) موقفها ابخلالفات النفطية بينها
وبني احلكومة العراقية ،ومن مث جلأت بريطانيا إىل الكورد كأداة
لتفتيت الوحدة العراقية( ،)42ولذلك قدم قاسم هلا اإلنذار تِْل َو
اآلخر .ففي  19سبتمرب/أيلول 1961م نقلت األهرام ما ذكرته
جريدة األهايل العراقية من أن الثوار الكورد تَلَ َّق ْوا أمواالً من
شركات نفطية ،وأسلحة من احللف املركزي ،وأن مؤامرات
اك ضد وحدة العراق بتقسيمه بني عرب
أنگلوأمريكية ُحتَ ُ
()44
وكورد( ،)43يف الوقت الذي َّاهتم فيه بعض املعاصرين الكورد
يك مؤامرات أنگلوأمريكية ضد فصائل كوردية
قاسم نفسه أبنه َِحي ُ
يف العراق.
لكن بريطانيا مل تسكت حيال هذا ِ
االهتام ،إذ نقلت األهرام
ما نشرته صحيفة التاُيز الربيطانية عن نفي احلكومة الربيطانية
ما صرح به (قاسم) ،وأن ِ
االحتاد السوفييت هو َم ْن يدعم الكورد
يف حتركاهتم حنو االنفصال عن ٍ
كل من تركيا وإيران والعراق(.)45
ومع ذلك ،كرر (قاسم) يف  24و 25سبتمرب/أيلول ِاهتامه
لربيطانيا يف كالم صريح أبهنا وراء تدبري ثورة أيلول ،وأهنا أنفقت
نصف مليون دينار على ما أمساه «املؤامرة» ،وأنذرها بغلق
سفارهتا يف العراق ،إذا مل تتوقف عما أمساه «األعمال املشينة
ضد سالمة العراق»(.)46
جدير ابلذكر أن وزير املالية يف حكومة قاسم (حممد حديد)
نفى أن يكون ملال مصطفى البارزاين أية عالقة سياسية مع
يتلق أية مساعدة مادية ومعنوية منها بعد اندالع
بريطانيا ،وأنه مل َّ
ثورة أيلول ،أما ما كان ينشر يف وسائل اإلعالم العراقية فكان
جملرد أتليب القوى الوطنية  -ال سيما القومية العربية منها -
على الكورد وتشويه ثورهتم( ،)47كما أن مال مصطفى نفسه نفى
مر ًارا قيام بريطانيا بتقدمي ِ
أي دعم لثورته(.)48

أما ِ
االحتاد السوفييت ،فقد جاء يف مقال بصحيفة
روزاليوسف( )49أن السوفييت يعطفون على ِ
االجتاه القومي
للكورد ،إذ إن موقفهم من مال مصطفى البارزاين معروف،
وكذلك موقفهم من كورد تركيا وقتذاك .لكن الكاتب مل يقطع
أبن ِ
االحتاد السوفييت هو احملرك الرئيس الوحيد لالضطراابت على
ِ
حد قوله ،وذكر أن ظهور فكرة الدولة الكوردية حينئذ يوضح
عدم الرضا الروسي عن األوضاع يف إيران والعراق وتركيا ،والرغبة
يف إاثرة املتاعب أمام حكومات هذه البلدان.
ويضيف الكاتب أن ِ
االحتاد السوفييت ليس القوة الوحيدة
اليت تستفيد من االضطراابت يف العراق؛ أي أن بريطانيا ُيكن
أن حتقق فوائد كبرية .وعلى الرغم من أن الغرب ال يشجع إقامة
الدولة الكوردية خلوفه من النفوذ الشيوعي فيها ،فإنه ال ُيانع
تشجيع بعض االضطراابت بني الكورد واحلكومة العراقية إذا
اقتضى األمر؛ فاإلجنليز يهمهم إضعاف حكومة عبد الكرمي
قاسم ملوقفه من الكويت ومن املسألة النفطية ،حىت يضطر إىل
طلب املعونة الربيطانية ضد الثورة الكوردية(.)50
خامسا :أحداث الثورة "جناحات وإخفاقات"
ا

يبدو أنه ملا تبني لقاسم أن الرأي العام فطن مدى كذب
ِادعائه أبن قواته قضت على الثورة الكوردية ،انتقل إىل أسلوب
فكثريا ما أكد يف تصرحياته وبياًنته أبنه سوف يقضي
جديد؛ ً
على ما أمساه «التمرد يف الشمال» خالل بضعة أسابيع .وكان
بعضهم وقتها لديه استغراب من تصرحياته وتوقعاته تلك؛ إذ
كان رجل الشارع العادي على قناعة أنه ابستطاعة بضعة آالف
من املقاتلني الكورد يف جبال كوردستان مواصلة حرب
العصاابت ومناورة اجليش العراقي لعشرات السنني(.)51
كما كانت الصحف العراقية ال تتواىن بني احلني واآلخر عن
تسريب شائعات حول مال مصطفى البارزاين ،فمثالً أذاعت يف
 27سبتمرب/أيلول 1961م أن إيران اعتقلت مال مصطفى،
وأهنا تتخذ اإلجراءات الدبلوماسية لتسليمه للعراق( ،)52مث
يتضح للرأي العام بعد ذلك عدم صحة هذا ِ
االدعاء.
ويف األخبار أو التصرحيات اخلاصة إبعالن انتصار القوات
العراقية على الثوار الكورد لوحظ على الصحف العراقية استخدام
ٍ
ألفاظ ُّ
تدل على أن القوات العراقية استطاعت حتقيق ذلك
626
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بسهولة ،فمثالً استخدمت كلمة "القضاء" ،كقوهلم" :مت القضاء
"سحق الفتنة
"س ْحق" ،كقوهلم :مت ْ
على املتمردين" ،وكلمةَ :
الكردية"(.)53
صدها ملا تذيعه
ويف املقابل ،لوحظ على الصحف املصرية تَ َر ُّ
املصادر العراقية من جناحات قوات اجليش العراقي يف قتاهلا مع
أيضا تُربز الصحف املصرية
الثورة الكوردية ،ويف مواجهة ذلك ً
األخبار األخرى اليت تشتمل على جناحات وتقدمات ميدانية
َ
للثورة الكوردية ،ومشوهلا معظم املناطق الكوردية يف العراق ،مث
تذكر بعض خسائر القوات العراقية وانسحاابهتا امليدانية .وإ ْن
اقعا يف كثري من
كان ما تذكره الصحف املصرية هبذا الشأن و ً
األحيان إال أن موقف الصحف املصرية هذا – يف ظين  -مل
يكن موق ًفا بقصد اإلنصاف بقدر ما هو تشهري مبوقف عبد
الكرمي قاسم الضعيف خلالفه مع عبد الناصر ونظامه ،وقد كان
ضحا حىت سقوط عبد الكرمي قاسم يف  8فرباير/شباط
ذلك وا ً
1963م.
من النماذج على ذلك ،أن صحيفة اجلمهورية نشرت يف
خربا عنوانه« :راديو بغداد
يوم  19سبتمرب/أيلول 1961م ً
يعلن القضاء على ثورة األكراد» ،وذكرت يف داخله أن راديو
بغداد يؤكد «أن اجليش العراقي قد سحق الفتنة الكردية يف مشال
العراق ،وأن الشعب العراقي أبدى أتييده التام ملا اختذته احلكومة
من تدابري حازمة»( .)54ويبدو أنه كان يَ ُّرد على ما نشرته األهرام
يف  18سبتمرب/أيلول من أن قوات قاسم تعاين موق ًفا عصيبًا يف
حلبجه( )55بعد أن طوقها الثوار الكورد وانقطع االتِصال بينها
وبني بغداد(.)56
خربا عنوانه:
يف مقابل ذلك نشرت األهرام يف اليوم نفسه ً
«اشتداد القتال بني الثوار األكراد واجليش العراقي ..حكومة
العراق ترسل جندات كبرية لتعزيز قواهتا يف الشمال» ،ويف داخل
اخلرب ذكرت أن الثوار الكورد فرضوا سيطرهتم الكاملة على
املواصالت يف منطقة واسعة من كوردستان بعد أن نزعوا سالح
عدد كبري من ممثلي حكومة بغداد يف تلك املناطق .وأضافت
الصحيفة أن الثورة الكوردية متتد بسرعة الربق على طول حدود
تركيا وإيران يف منطقة مساحتها  400كم(.)57
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ترد الصحيفة على ما يُذكر يف راديو بغداد
ويف آخر اخلرب ُّ
خبصوص ثورة الكورد؛ إذ تقول« :إن األنباء تؤكد عدم صدق
األنباء اليت يذيعها راديو بغداد من أن قوات حكومة بغداد
متكنت من سحق املتمردين والقضاء على الثورة»(.)58
تتابع األهرام تسليط الضوء على االنتصارات امليدانية للثورة
الكوردية وإخفاقات قوات حكومة قاسم ،ففي 21
سبتمرب/أيلول قالت« :إن ثورة األكراد ما زالت مندلعة بشدة،
وأن قاسم يقذف بقوات من املصفحات ووحدات الطريان
ملقاتلة الثوار ،ولكن طبيعة األراضي اجلبلية تساعد األكراد على
االستمرار يف ثورهتم ،وأن املال مصطفى اختفى ،وأن أتباعه جلأوا
إىل جبال إيران»(.)59
وردا على خرب نشرته إحدى الصحف العراقية يفيد إمخاد
ًّ
ثورة أيلول واختفاء مال مصطفى البارزاين وجلوء أتباعه إىل إيران،
نفت صحيفة اجلمهورية يف  22سبتمرب/أيلول صحة هذا الكالم
يف خ ٍرب عنوانه« :البارزاين مل يهرب إىل إيران» ،وقالت يف داخله:
َش ِدها ،وإن
«إن الثورة يف مشال العراق ما زالت مستمرة على أ ُ
البارزاين وأنصاره ما زالوا متمسكني مبراكزهم»( .)60وملا كرر
راديو بغداد إشاعة اعتقال البارزاين من قِبَل إيران يوم 26
سبتمرب/أيلول 1961م نشرت صحيفة اجلمهورية يف اليوم التايل
أن إيران تنفي صحة اخلرب(.)61
وألول مرة تذكر األهرام عدد الثوار الكورد ،حيث نشرت
خربا بعنوان 50« :ألف ُكردي يشُّتكون
يف  22سبتمرب/أيلول ً
يف الثورة ضد حكومة قاسم ..وإيران تؤكد استمرار سيطرة أتباع
البارزاين على املناطق الشمالية يف العراق» ،ويف تفاصيل اخلرب
ِ
ساعا.
كتبت «أن ثورة األكراد يف مشال العراق تزداد شدة وات ً
وأن بعض مناطق يف مشال املوصل قد خرجت على سلطة
حكومة بغداد ،ولكن من املتعذر احلصول على تفصيالت
املعارك؛ لِبُ ْع ِد املناطق اليت يدور فيها القتال والرقابة املشددة اليت
تفرضها حكومة بغداد على نقل املعلومات عن تطورات املعارك
إىل اخلارج»(.)62
ومل ِ
تكتف الصحف املصرية بنشر األخبار اليت توضح أثر
جناحات الثورة الكوردية على الداخل العراقي فقط؛ وإمنا رصدت
التأثريات على الواقع اإلقليمي ،ففي  23سبتمرب/أيلول كتبت
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األهرام نقالً عن رويُّت أن رئيس أركان اجليش الُّتكي (جودت
صوًني) أعلن أن القوات الُّتكية ختطط لتحشيد قواهتا على
احلدود العراقية بسبب تطورات املوقف يف مشال العراق ،كما
نقلت عن راديو ابريس أن الثوار الكورد استطاعوا إسقاط طائرة
عراقية مبدافعهم الرشاشة ،إذ كانت حتلق على ارتفاع قريب(.)63
ويف  25سبتمرب/أيلول نشرت األهرام نقالً عن بغداد
خربا عنوانه« :قاسم يعُّتف ابشتداد ثورة
ووكاالت أنباء عاملية ً

ست
األكراد» ،وأن ذلك جاء يف مؤمتر صحفي لقاسم استمر َّ
ساعات يوم  24سبتمرب ،وكشف فيه عن تفصيالت القتال
الدائر بني الثوار الكورد وقوات احلكومة ،وأن قاسم اعُّتف فيه
اعُّتافًا صرحيًا ابشتداد هجمات الثوار على املخافر األمامية
واتِساع سيطرهتم على عدد كبري من املناطق الشمالية ومناطق
أخرى داخل البالد ،وأن من املناطق اليت سيطروا عليها زاخو
والعمادية ودهوك وابرزان ورانيه وابزاين وغريها .كما ذكرت
اجلريدة أن قاسم اعُّتف ابنضمام كثريين ممن أمساهم "شبه
املثقفني" إىل حركة التمرد ضد احلكومة(.)64
وفسرت الصحافة املصرية قيام قاسم بتوجيه بعض قواته
العسكرية إىل اجلنوب على مقربة من احلدود الكويتية لفتح جبهة
جديدة يغطي هبا على موقفه املتهاوي واملزري يف الشمال أمام
الثوار الكورد ،والذي أصبح حديث الشارع العراقي والعريب،
وأضافت الصحيفة أنه رغم حالة التكتم فإن ثورة الكورد ال تزال
َش ِدها ،وأهنا أابدت بني اجلبال والتالل فصائل عراقية عن
على أ ُ
آخرها ،واستوىل الثوار على مناطق كاملة مبدهنا وقَُراها ،كما
أسروا لو ٍ
اءات عراقيةً جبنودها وضباطها وأسلحتها ،وقام الثوار
كذلك مبهامجة مراكز البوليس واالستيالء على حمتوايهتا يف مدن
أخرى كثرية(.)65
وكنتائج لتلك األعمال القتالية ،اهتمت الصحف املصرية
ابجملازر وأعمال القتل اليت قامت هبا قوات قاسم ضد الثوار
يوما منذ اندالع الثورة نشرت
الكورد ،فعلى مدى ستة عشر ً
صحيفة اجلمهورية أن عدد ضحااي الكورد بلغ  10آالف قتيل،
وأن القوات اجلوية أغارت على عشرات القرى واملدن الكوردية
الثائرة ودمرهتا ابلقنابل والصواريخ (.)66

وقد أيدت بعض ما ورد يف هذا اخلرب ذلك بعض املصادر
الكوردية املعاصرة؛ إذ يذكر شكيب عقراوي( )67أن القوات
عددا غري قليل من القرى الكوردية،
اجلوية العراقية دمرت ً
وشردت اآلالف من املواطنني املدنيني الذين مل تكن هلم عالقة
قسما من هذه املناطق اليت
بقوات البيشمرگه يف كردستان ،وأن ً
مت تدمريها كان جملرد أن اجليش العراقي مل يستطع الوصول إليها؛
إما لوعورهتا أو لبعدها عن معسكراته يف كوردستان(.)68
وهكذا ،ظلت الصحافة املصرية هتتم أبخبار وتطورات ثورة
يوما بعد يوم حىت حدث االنقالب العسكري يف سوراي
أيلول ً
 28سبتمرب/أيلول 1961م ،والذي على إثره انتهت الوحدة
املصرية السورية ،فحىت هناية عام 1961م اجتهت أغلب
اهتمامات الصحافة املصرية إىل هذا احلدث غري اإلُيايب على
نظام عبد الناصر ،وحىت غري اإلُيايب على ثورة أيلول نفسها
على حد ذكر شكيب عقراوي()69؛ ألن خط التَّماس املباشر
قد انتهى بني مصر والثورة الكوردية عن طريق حدود سوراي
(اإلقليم الشمايل للجمهورية العربية املتحدة) ،فضالً عن أن
االنفصال أدى إىل تقوية جانب عبد الكرمي قاسم على حساب
موقف عبد الناصر(.)70
ومع بداية عام 1962م عاودت الصحافة املصرية متابعتها
خربا بعنوان:
أحدث الثورة الكوردية؛ إذ نشرت صحيفة األهرام ً
«األكراد يستأنفون ثورهتم ضد قاسم ..معارك عنيفة جدًّا تدور
يف مشال العراق» ،ويف تفاصيل اخلرب كتبت األهرام أن رجال
القبائل الكوردية استأنفوا ثورهتم يف مشال العراق ضد قوات
ابري من
قاسم ،وأن معارك عنيفة جدًّا تدور بينهم ،حىت إن طو َ
رجال البوليس ُكلفوا مبقاومة الثوار الكورد يف شهر ديسمرب ،وأن
أمرا إىل وحدات من اجليش العراقي ابستعادة مدينة
قامسًا أصدر ً
سواراتوكا"( )71اليت كان الثوار قد استولوا عليها .ومن ًنحية
اخلسائر ذكرت الصحيفة أن احلكومة العراقية تقوم بتسليم قتلى
البوليس ألُسرهم يف بغداد يف املساء لتحول دون انتشار األنباء
عن املعارك اليت تدور َر َحاها يف الشمال ،وتقوم القطارات بنقل
اجلرحى من املوصل إىل العاصمة بغداد ،وأن النساء من أقارب
رجال البوليس الذين يقومون ابخلدمة يف الشمال يتجمعن كل
صباح خارج مركز بوليس (جعفر) ،حيث يعلن املسؤولون أمساء
628
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القتلى من رجال البوليس .ويف هناية اخلرب أكدت الصحيفة أن
مال مصطفى البارزاين ال يزال يقود الثورة مع أن احلكومة العراقية
حتدثت مر ًارا أنه أصيب جبراح خطرية أو أنه جلأ إىل مكان خارج
العراق(.)72
كما أن صحيفة األهرام فسرت خرب إلغاء احلكومة العراقية
االحتفال ب "يوم اجليش" ( 6يناير/كانون الثاين) أبن اجلزء
األكرب منه مشغول يف القتال ضد الثورة الكوردية ،وقد جاء
ذلك حتت عنوان« :إلغاء االحتفال بيوم اجليش يف العراق..
كبريا من قوات اجليش» .ويف داخل
ثورة األكراد تشغل ً
عددا ً
اخلرب أشارت الصحيفة إىل أن الثورة الكوردية قد اتسع نطاقها
إىل احلد الذي سيطرت فيه الثورة على معظم والية املوصل وعلى
كل املناطق اجلبلية فيها ،ولذلك قامت احلكومة العراقية بفرض
التجول يف الوالية كلها بعد هجوم الثوار الكورد على
حظر ُّ
مراكز البوليس ومعسكرات اجليش ،واستيالئهم على مدن وقرى
كثرية فيها ،وقطعوا مجيع وسائل املواصالت بني هذه
املناطق(.)73
حماوالت اغتيال البارزاين:
جيدا مدى مكانة مال مصطفى
كان عبدالكرمي قاسم يدرك ً
البارزاين لدى الشعب الكوردي ،ال سيما املنضوين حتت جناح
ثورة أيلول ،واعتقد أنه لو مت القضاء عليه ِ
أبي وسيلة سوف
ٍ
بشكل يُسهل للجيش العراقي القضاء
يؤثر سلبيًّا على الكورد
على الثورة بغري رجعة؛ ومن هنا جاءت خطط االغتيال أكثر
من مرة بطرق خمتلفة ،منها الغدر واخليانة ،والقصف اجلوي
أي تناول للصحف املصرية ٍ
ألي
وخالفه .ومل يقع حتت يدي ُّ
نظرا حلالة السرية التامة من قبل
من حماوالت االغتيال تلك؛ ً
نظام قاسم يف هذه احملاوالت.
العقيد حسن عبود يف 17
ومن تلك احملاوالت أن قامسًا أمر َ
ديسمرب/كانون أول 1961م عقد لقاء مع مال مصطفى
البارزاين هلدف معلن ،وهو حبث وقف القتال ،وهلدف سري مل
يعلمه عبود نفسه ،وهو تعيني مكان اجتماع البارزاين ِ
لشن
هجوم عليه ،لكن البارزاين –كما اعتاد -غري مكان االجتماع
احملدد ف ي منطقة َس ْر َسْنك( )74إىل مكان آخر قرب قرية
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بَ ِام ْرين( .)75وابلفعل قصفت الطائرات العراقية مكان االجتماع
يف سرسنك(.)76
ومنذ بداية فرباير/شباط 1962م بدأت تقل األخبار
اخلاصة بثورة أيلول يف الصحف املصرية ،وأن ما يَِرد فيها من
أخبار تكون متفرقة يف أايم وأسابيع متباعدة .ومن النماذج على
احدا
خربا و ً
ذلك أن صحيفة األهرام مل تنشر يف فرباير/شباط إال ً
يف  27منه كان عنوانه« :استمرار ثورة العراق ..شائعات عن
مصرع ابن البارزاين» ،ويف داخل اخلرب ذكرت الصحيفة أن ثورة
الكورد يف مشال العراق مستمرة على أشدها .وأشارت إىل ما
ذكرته صحيفة (أقشام) الُّتكية أن  15من الثوار قتلوا يف اشتباك
مع القوات العراقية ،وأشاعت "كذاب" أن من بني القتلى ابن
مال مصطفى البارزاين(.)77
خربا
مث يف  13إبريل/نيسان 1962م نشرت األهرام ً
اشتعاال يف مشال العراق معارك دامية بني
عنوانه« :الثورة تزداد
ً
اجليش العراقي والقبائل ال ُكردية» ،وقالت يف داخله إن القتال
يزداد عن ًفا يف مشال العراق ،حيث تدور املعارك الدامية بني
القوات العراقية والقبائل ال ُكردية( .)78وتعلي ًقا على اشتداد املعارك
عبد الكرمي قاسم املسؤولية من ًنحيتني :أن يقضي
محَّل
هيكل َ
ُ
على جيش العراق ،وأنه هو من حيارب ضد الكورد .يقول:
«ويف الشمال ضيع اللواء عبد الكرمي قاسم كتيبة من جيش
العراق بعد كتيبة يف حرب دامية ضد األكراد»(.)79
ويف  24يونيو/حزيران 1962م نشرت األهرام أن الثوار
الكورد استطاعوا عزل فرقة عراقية عسكرية على احلدود الُّتكية
تتشكل من وحدتني تساندمها الطائرات واملدفعية ،عندما كانت
حتاول أن تتخذ مراكز هلا بني املناطق اليت تسيطر عليها الثورة
وبني احلدود(.)80
خربا تقول فيه :إن
ويف  31أغسطس/آب نشرت األهرام ً
متر مبناطق سيطرة «قبائل األكراد
خطوط أًنبيب النفط اليت ُّ
املتمردة» قد نُسفت ،وعللت الصحيفة قيام الكورد إبيقاف
سراين النفط كخطوة من جانبهم «لكي يربهنوا حلكومة قاسم
على أهنم يف مركز ِ
ُيكنهم من تعطيل املصدر الوحيد للعملة
األجنبية يف العراق»(.)81
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وقد بني هيكل حالة االهنزام والضعف للقوات العراقية أمام
الثوار الكورد يف شهر سبتمرب/أيلول 1962م ،فقال« :إن
املنطقة الشمالية اليت يعيش فيها األكراد مل تَعُ ْد حتت سيطرته
(أي قاسم) ،ولقد دعا املال مصطفى الربازاين بعض الصحفيني
ُ
ليطوفوا هبا ويروا أبعينهم أن اجليش العراقي ال يسيطر على قرية
واحدة منها ،بل إن بعض كتائب اجليش العراقي حمصورة يف
أحد مضايق اجلبال ،وال تستطيع حكومة بغداد أن تبعث إليها
ابألغذية واألدوية إال بعد احلصول على تصريح من قيادة التمرد
الكردي!»(.)82
ويف  9نوفمرب/تشرين الثاين من السنة نفسها نشرت األهرام
أن معارك شديدة جرت قرب احلدود الُّتكية بني «قبائل األكراد
املتمردة وقوات اجليش العراقي»( .)83ويف  24ديسمرب/كانون
خبريا جيولوجيًّا
أول 1962م قالت األهرام إن الكورد اختطفوا ً
بريطانيًّا يدعى (ساندز جوزمان) يف إحدى القرى اجلبلية مع
أربعة عراقيني ،أثناء قيامهم بعملية مسح لألراضي بني املوصل
وكركوك .وأن مال مصطفى البارزاين قد أعلن أبن رجاله
سيستمرون يف اختطاف األوربيني كوسيلة إلظهار قوة قبائله اليت
تقابل قوات اجليش يف الشمال(.)84
ومع هناية الشهر األول من سنة 1963م نشرت صحيفة
()85
خربا ذا عنوان مثري وذا داللة؛ إذ كان
األخبار املصرية
ً
العنوان« :املنشورات ضد قاسم يف مقاطف!» ،ويف داخله

أشارت الصحيفة إىل أن قوات األمن العراقية ال تزال تستجوب
ضبِطَا َو ُمهَا حيمالن أربعة مقاطف( )86هبا منشورات
شخصني ُ
حتض على الثورة ضد قاسم ،وأن أحد العراقيني أطلق النار من
ُّ
األمن مجاعةً كانت جتمع توقيعات تطالب
مسدس عندما هاجم ُ
ب «السالم يف منطقة األكراد»(.)87
تفصيالت أكثر حول موضوع
أما األهرام فقد كان لديها
ٌ
مجع التوقيعات؛ إذ ذكرت أن البوليس العراقي يقوم ابستجواب
اثين عشر عراقيًّا قدموا مذكرة إىل قاسم طالبوا فيها بوقف إطالق
النار إىل أجل غري مسمى يف مشال العراق ،لوضع حد للقتال
مع القبائل ال ُكردية املتمردة .وقالت الصحف إن من بني الذين
وقعوا على املذكرة بعض كبار املوظفني يف الدولة منهم عبد
الرزاق الزبري املدير العام بوزارة الزراعة(.)88

لقد اتضح أن الصحف املصرية سارت على خط متقارب
يف إبراز التقدمات امليدانية لثورة أيلول على قوات اجليش
العراقي ،وهذا ما عربت عنه الصحف العراقية الرمسية ابلدور
السليب لإلعالم املصري جتاه أحداث العراق ،وأنه كان «ينشر
أخبار القتال لصاحل احلركة الكوردية مبلء من احلقد ونكران
اجلميل»(.)89
سادسا :املفاوضات الكوردية العراقية:
ا

تناولت الصحف املصرية حماوالت التفاوض العراقي
الكوردي لوقف إطالق النار والعمل على تسوية األمور عن
طريق املفاوضات على عهد عبدالكرمي قاسم وما بعده حىت عام
1975م ،وإن كانت حماوالت املفاوضات يف عهد (قاسم)
نظرا لتمسك كل طرف مبوقفه .لكن ليست هذه
حمدود ًة جدًّا؛ ً
هي القضية؛ وإمنا الطريقة اليت استخدمتها الصحافة املصرية يف
عرض تلك احملاوالت بني قاسم وقادة الثورة الكوردية .إذ
حاولت الصحف املصرية إعالء يد املفاوض الكوردي على
نظريه العراقي ،وبيان أن الثورة الكوردية هي من تَفرض وليس
حكومة (قاسم).
فمثالً نشرت صحيفة األهرام يف  10يناير/كانون الثاين
خربا عنوانه« :الثوار األكراد يفرضون شروطهم على
1962م ً
وفدا إىل البارزاين لوقف
قاسم ..حكومة بغداد ترسل ً
()90
الفت يف صياغته ،حيث بينت
القتال»  ،وهذا العنوان ٌ
الصحيفة فيه أن الثوار هم من يفرضون شروطهم على احلكومة،
كما أهنا قدمت عملية الفرض هذه قبل ذكرها أن حكومة بغداد
وفدا للتفاوض مع البارزاين ،واألصل أن الشروط أتيت
أرسلت ً
بعد التفاوض وليس العكس .وحىت اجلملة األخرية من العنوان
يالحظ فيها إعالء يد الثورة الكوردية؛ إذ إن حكومة بغداد هي
َم ْن تذهب إىل البارازين وليس العكس.
ويف داخل اخلرب فصلت األهرام قصدها مما تناولته يف العنوان
واملصادر اليت اعتمدت عليها يف معلومات اخلرب ،حيث قالت:
«فرضت ثورة األكراد شروطها على قاسم بعد قتال مرير استمر
أربعة أشهر ...وقد أُذيع نبأ خضوع قاسم لشروط البارزاين يف
إذاعات ٍ
كل من بريوت ولندن وإسرائيل أمس يف وقت واحد.
فقال راديو لندن :إن قاسم اتفق مع البارزاين على وقف إطالق
630
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النار ...وأن حماداثت وقف القتال قد تستمر بني سبعة وعشرة
أايم»( .)91مث أشارت الصحيفة إىل مطالب الثوار ابحلرية
السياسية ،وابلعدالة واملساواة يف توزيع الثروات وخطط التنمية،
وحق التعلم ابللغة الكوردية يف كل املراحل ،واإلفراج عن مجيع
املعتقلني الكورد(.)92
وبعد يومني تؤكد األهرام يف خرب آخر اخلطوة التالية ملا نشرته
يف اخلرب السابق ،وهو أن اتِفاقًا قد ُوقع ونُفذ بشأن وقف إطالق
أيضا على صياغة
النار بني قاسم والثوار الكورد .لكن يالحظ ً
عنوان هذا اخلرب وتفاصيله هنا ما ذكرتُه آن ًفا ،وهو أن الثورة
الكوردية هي املسيطرة ،وثوارها هم أصحاب اليد العليا ،وأن
عبد الكرمي قاسم هو َم ْن وقع على اتِفاق وقف إطالق النار،
ِ
ِ
معا كما هو
ومل أتت الصياغة أن الطرفني قد وقعا على االتفاق ً
معتاد يف مثل هذه املواقف .وعلى ذلك صاغت األهرام خربها
كاآليت« :قاسم وقَّع مع األكراد اتِّفاقاا لوقف إطالق النار»،
ويف داخل اخلرب ذكرت الصحيفة« :إن وقف إطالق النار بني
اجليش العراقي والقبائل ال ُكردية الثائرة قد نُفذ يف منتصف ليلة
يوم األربعاء املاضي ،وأن قامسًا وقع بنفسه قر َار وقف إطالق
النار بعد أن امتدت سيطرة األكراد على كل لواء املوصل»(.)93
إذن ،فإن الطريقة اليت صاغت هبا صحيفة األهرام أخبارها
مغزى قصدته اجلريدة؛ ففضالً عن كونه يُعرب
هنا كانت ذات ً
عن واقع ما حيدث من تطورات الثورة فإن الصياغة تُُّتجم حالة
الالوِد والتنافر بني النظامني (الناصري والقامسي) ،حيث
ُ
ِ
يستخدم كلٌّ منهما ما ُيكن استخدامه لتبيان أن اجتاهاته
يد عنها أو خيالفها
السياسية هي األجدى والصواب ،وأن من َِحي ُ
يكون مصريه القهقرى واالنكباب .ومن هذا الباب كانت
الصحافة املصرية تربز جناحات الثورة الكوردية ليفهم منها بصورة
مباشرة أو غري مباشرة حالة إخفاقات النظام العراقي.
يف املقابل ،مل يسكت نظام (قاسم) عما تنشره الصحف
املصرية ،ال سيما األهرام ذات الصوت املسموع واملؤثر يف الدول
العربية واليت تُعرب عن توجهات النظام احلاكم يف مصر .ففي
اليوم الذي نشرت فيه األهرام اخلرب (1962/1/12م) أعلن
قاسم يف وسائل إعالمه نفيه القيام بتوقيع أية اتِفاقات .وقامت
الصحف املصرية بنشر كالم (قاسم) هذا يف اليوم التايل ،لكن
631

بطريقتها .حيث جاء عنوان اخلرب« :ثورة األكراد مستمرة ،قاسم
ينفي اتِفاقه مع البارزاين» ،ويف تفاصيل اخلرب أشارت األهرام إىل
أن قامسًا أعلن أن القوات العراقية ال تزال تقاتل بعض الثوار يف
أجزاء أخرى .ونفى ما وصفه ابألنباء االستعمارية اليت أذيعت
حول وجود مفاوضات مع البارزاين»(.)94
ذهب قاسم أبعد من ذلك يف إعالنه أن الثورة الكوردية قد
ُسحقت هنائيًّا ،وكرر دعوته الثوار تسليم أنفسهم والكف عما
أمساه ب «أعمال الشغب» مقابل منحهم األمان .وقد نشرت
األهرام ذلك يف خرب عنوانه« :قاسم يكرر الدعوة للثوار
األكراد ابلتسليم»(.)95
وملا مل يستجب الثوار الكورد لدعوة (قاسم) ألسباب عديدة
على رأسها حجم االنتصارات اليت حققوها واألراضي اليت
سيطروا عليها ،وحالة الالثقة يف نظام (قاسم) ،نشرت الصحف
املصرية  -مثل جملة آخر ساعة( - )96أن« :ثورة األكراد ال تزال
قائمةً يف العراق» ،وأن «املفاوضات فشلت بني قاسم والبارزاين
لوقف إطالق النار» ،كما أشارت اجمللة إىل إحدى وسائل قاسم
يف حماربة الثورة الكوردية إباثرة خالفات داخلية بني القبائل
الكوردية للوقيعة بينهم ،إذ قالت« :حياول قاسم تفتيت الثورة
من الداخل ،إباثرة اخلالفات بني زعماء قبيلتني ُكرديتني
معا»(.)97
(الربزانيني والزيباريني) للتخلص منهما ً
سابعا :تفسري هنج الصحافة املصرية
ا

معربا
كانت الصحافة املصرية احلكومية يف ذلك الوقت ً
مباشرا عن توجهات سياسات النظام املصري يف الداخل
ً
واخلارج .ولتفسري هنج الصحافة املصرية يف تناوهلا أخبار ثورة
أيلول ال َّ
بد من تبيان املوقف املصري جتاهها.
العالقات املصرية الكوردية ليست طارئة ،وإمنا ممتدة اجلذور،
وهلا اعتبارات يف السياسات اخلارجية ذات الصلة بني الشعبني.
افق يف كثري من القضااي
وقبيل اندالع ثورة أيلول كان هناك تو ٌ
بني املوقفني املصري والكوردي ،مثل اخلالف مع نظام نوري
السعيد ،ورفض حلف بغداد ،والسعي إلسقاط احلكم امللكي
يف العراق ،وأتييد –بل دعم -ثورة  14يوليو/متوز
1958م( .)98وعلى عكس النظام العراقي أيد الكورد قرار مصر
أتميم الشركة العاملية لقناة السويس 1956م ،ونددوا ابلعدوان
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الثالثي يف العام نفسه ،كما أيدوا الوحدة املصرية السورية
(1961-1958م)(.)99
لكن حينما دبت اخلالفات بني نظامي قاسم وعبد الناصر
علنًا بداية من يناير/كانون الثاين 1959م وحىت سقوط قاسم
يف فرباير/شباط 1963م( ،)100وقعت القيادة الكوردية يف
حرج؛ فهي من ًنحية ال تزال تشارك (ولو هامشيًّا) يف إدارة
البالد يف حكومة قاسم ،ويف الوقت نفسه ال تريد أن ختسر قوة
إسُّتاتيجية يف املنطقة مثل عبد الناصر .وقد جنحت القيادة
الكوردية ٍ
بنسبة ما يف احلفاظ على هذا التوازن إىل أن بدأت
اهلوة تتسع بني الكورد وحكومة قاسم منذ منتصف عام
1960م واليت انتهت ابندالع الثورة يف  11أيلول 1961م.
ومع اندالع الثورة حرص قادهتا أن تتوطد العالقة أكثر مع
عبد الناصر لكسب دعمه ،على األقل من املنطقة القريبة
جغرافيًّا لكوردستان ،وهي اإلقليم الشمايل (سوراي) يف اجلمهورية
العربية املتحدة(.)101
ومن ًنحيته تعامل عبد الناصر مع ثورة أيلول حبرص شديد،
فهو من ًنحية لديه تعاطف مع قضية الشعب الكوردي ،وحقه
يف احلكم الذايت( ،)102واستقبل مال مصطفى البارزاين يف القاهرة
حينما كان عائدا من ِ
االحتاد السوفييت يف أكتوبر/تشرين أول
ً
1958م ،ويشنع ابجملازر اليت ترتكبها قوات قاسم يف عموم
العراق( ،)103لكن يف الوقت نفسه كان يعمل حسااب ِ
الهتامات
ً
احلكومة العراقية له أبنه يدعم ما أمسوه "احلركة االنفصالية" يف
العراق ،يقصدون بذلك احلقوق القومية الكوردية اليت اندلعت
ألجلها ثورة أيلول .ومن هنا مل تتأخر اجلمهورية العربية املتحدة
يف إعالن موقفها من أحداث ثورة أيلول.
واتبعت الصحافة املصرية ذلك ابلطبع ،حيث نشرت
األهرام بعد اندالع الثورة بسبعة أايم (أي يف  18سبتمرب/أيلول)
أن الدوائر املطلعة يف القاهرة تدرس احتماالت املوقف ساعة
بساعة( ،)104على أساس أن األمر يهمها من أكثر من ًنحية،
سواء يف أبعادها القومية فيما عُرف ابلقومية العربية وأثر هذه
األحداث عليها ،أو يف مشاريع الوحدة العربية اليت يسعى إليها
عبد الناصر ويعارضها عبد الكرمي قاسم ،أو التدخالت الغربية
دائما ما صرح عبد الناصر مبناهضاهتما
والتنامي الشيوعي اللذين ً

ومعاداة من يتحالف معهما .ففي املانشيت الرئيس لعدد 18
سبتمرب/أيلول 1961م كتبت األهرام« :القاهرة تتابع ابهتمام
أحداث العراق الدامية 3 ..مالحظات أولية عن موقف
اجلمهورية العربية من القالقل يف منطقة األكراد»( .)105وحتته
ذكرت الصحيفة أن اجلمهورية العربية املتحدة تدرس ابهتمام
تطورات املوقف يف العراق ،وتتابع األحداث اخلطرية اليت جتري
يف مشاله ،يف املنطقة الكوردية .مث فصلت اجلريدة بيان املوقف
املصري الذي جاء يف ثالث نقاط ،أمساها البيان "مالحظات
أولية"؛ أي ليست هنائية:
أوهلا املبدأ العام للجمهورية العربية املتحدة الداعمة للوحدة
بني البالد العربية ،واملناهضة ِ
ألي حركة انفصالية داخل هذه
حتمل عبدالكرمي قاسم املسؤولية الكاملة عما
البلدان .اثنيهاُّ :
حيدث يف العراق ،وخباصة القتال مع الكورد .آخرها :جتريس
وتشهري أو ما ُيكن تسميته ب "معايرة" عبدالكرمي قاسم بسبب
حتالفه مع الشيوعيني واالنتهازيني ،وهم من نصحه عبدالناصر
بعدم التمكني هلم(.)106
ورد أحد الباحثني( )107على املوقف املصري األويل من ثورة
حمايدا جتاه الثورة الكوردية؛
أيلول أبنه مل يكن منص ًفا وال متزًًن وال ً
ألن القيادة الكوردية مل تطالب ابالنفصال ،بل طالبت بتطبيق
املادة الثالثة من الدستور املؤقت ،وذلك من خالل احلكم الذايت
للكورد ضمن الوحدة الوطنية العراقية.
وغري املوقف األويل للجمهورية العربية املتحدة "املعلن"
كانت هناك من املمارسات الفعلية السرية من قِبَلِها لدعم
ومساندة مساعي الكورد حنو حقوقهم القومية بصورة أو أبخرى،
وهذا ما جعل قادة الكورد حريصني على خط التَّماس مع اإلقليم
الشمايل "سوراي" يف اجلمهورية العربية املتحدة( .)108وقد شجع
على ذلك اخلالفات احلادة بني نظامي قاسم وعبد الناصر.
هاجس ابملوقف غري املعلن للجمهورية
ويبدو أنه كان لدى قاسم
ٌ
العربية املتحدة ،لذلك أملح أكثر من مرة يف خطاابته إىل ما يفيد
بذلك.
ويف املقابل تعاملت الصحافة املصرية -خاصة كتاابت
هيكل -مع قاسم حبدَّة ُّ
وهتكم وسخرية شديدة ،حمملة إايه
املسؤولية الكاملة ملا حدث يف العراق من فوضى إدارية
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وسياسية ،وانقسامات خطرية يف صفوف الشعب واجليش
العراقي( .)109فعندما حتدث قاسم عن احلرية يف املؤمتر الوطين
للقوى الشعبية يف العراق يف يونيو/حزيران 1962م كتب هيكل
مقاالً حتت عنوان« :حديث عن األخطاء ..وعن احلرية»(،)110
وهتكم فيه على قاسم بقوله« :اللواء عبد الكرمي قاسم يف بغداد
يتحدث عن احلرية ،واحلرية عنده هي أن ُيعل من العراق نسخة
وحيَّة ،من لوحة بيكاسو املشهورة ال "جورنيما" اليت
جديدة َ
صور فيها فظائع احلرب األهلية يف أسبانيا ،ومأل زواايها رؤساء
أجسادا من غري رؤوس ،وبقع دم ،وألسنة
من غري أجساد ،و ً
هلب ،وبقااي رماد!».
ويف مكان آخر ألقى هيكل املسؤولية الكاملة على عاتق
قاسم فيما آل إليه اجليش العراقي ،يقول« :إن اجليش العريب
العراقي الذي استخلصه الكفاح الشاق من بني قبضة حلف
بغداد احلديدية ،قد بعثرته احلماقة واألًننية وضيعت أتثريه :ثلثه
اآلن يهدد الكويت يف جنوب العراق ،والثلث حيارب األكراد
يف مشال العراق ،والثلث األخري حيمي وزارة الدفاع  -مقر اللواء
عبد الكرمي قاسم -ال أدري أو سجنه -يف قلب بغداد!»(.)111
إذن ،فإن اخلالفات بني نظامي قاسم وعبد الناصر كان هلا
اضح على هنج وأسلوب وسائل اإلعالم لدى ٍ
كل جتاه
أثر و ٌ
ٌ
جانب غري قليل يف هذا األمر كما
اآلخر .وقد كان لثورة أيلول ٌ
اتضح يف صياغة بعض األخبار ويف حتليل بعض الوقائع.
اثمناا :ثورة أيلول وسقوط قاسم:

ًّأاي ما كان األمر يف األحداث اليت أوردهتا الصحافة املصرية
عن ثورة أيلول وتطوراهتا ،فإن السمة امليدانية العامة للثورة أفادت
أن قواهتا ظلت طوال سنوات الثورة مسيطرة على الريف
الكوردي املمتد من احلدود السورية وحىت حافة حقل نفط
خانقني (وهو على شكل هالل بطول  300ميل وبعرض 70
مسيطرا على املدن والقصبات
ميالً) ،وأن اجليش العراقي بقي
ً
اجليش
بني ُم َدد وأخرى .وكانت الطرق الرئيسة اليت يستخدمها ُ
دائمةَ التعرض لكمائن البيشمرگه( .)112وقد قيل :إن املدن
الكوردية جرى إخالؤها من البيشمرگه بتوجيه من مال مصطفى
البارزاين؛ وذلك حىت ال تكون املناطق املأهولة ابلسكان عُرضة
للقصف اجلوي واملدفعي من قبل اجليش العراقي( .)113ومل يكن
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قاصرا على املقاومة املسلحة فقط ،وإمنا
نشاط الثورة الكوردية ً
أُعدت كثري من الُّتتيبات اإلدارية واألمنية والقضائية للمناطق
احملررة حتت أيديهم(.)114
ولذلك ظلت الثورة مشتعلةً ،وابءت حماوالت عبد الكرمي
قاسم ابلفشل .وقد تزامن ذلك مع تزايد حالة الرفض العراقي
(شعبيًّا وعسكرًّاي) ،ومن هنا جلأ قاسم إىل وسيلة أخرى مع
الثورة الكوردية ،عن طريق توجيه طلبه من الثوار الكورد التسليم،
وذلك يف ثوب إنذارات مضموهنا نداءات ،لكن مل تُسمع
نداءاته ،ومل يُلتفت إىل شكل إنذاراته؛ فالثورة يف حالة قوة،
والداخل العريب يف العراق يزداد أتزًُّما .وقد رصدت الصحافة
املصرية هذه احلالة ،ففي  2فرباير/شباط 1963م؛ أي قبل
خربا عنوانه:
سقوط قاسم بستة أايم ،نشرت صحيفة األهرام ً
«قاسم ُيد مهلة اإلنذار لقبائل األكراد مرة اثنية» ،ويف داخل
اخلرب كتبت اجلريدة أن قامسًا كرر إنذاره ل «قبائل األكراد
املتمردة» ابلتسليم لثالث مرة ،وأنه أعلن يف  1فرباير/شباط للمرة
الثانية مد مهلة اإلنذار ،وأنه كان قد أعلن يف  10يناير/كانون
الثاين 1963م أنه أعطى الكورد الذين يقاتلون قوات اجليش
يف الشمال مهلة  10أايم فقط لتلقي السالح ،وإال دمر قرى
الشعب الكوردي وقتل أطفاهلم ،مث عاد فمد املهلة حىت آخر
يناير ،ويف أول فرباير/شباط مدها مرة أخرى إىل ما بعد عيد
الفطر(.)115
لكن األايم مل متهل قامسًا لتنفيذ إنذاراته؛ فقد مت االنقالب
عليه يف  8فرباير/شباط 1963م ،وقتله يف اليوم التايل ،وظهر
على املسرح العراقي نظام جديد بقيادة عبد السالم عارف.
وقد رصدت الصحافة املصرية موقف الثورة الكوردية من
ثورة  8فرباير/شباط ،حيث نشرت صحيفة األخبار أن «األكراد
أوقفوا القتال ومدوا يدهم إىل ثورة  14رمضان» ،وقالت :إن
فؤاد عارف وزير الدولة العراقي وممثل الكورد يف حكومة الثورة
صرح أبنه ال توجد خالفات بني ثورة  14رمضان والكورد،
وقال :حنن وطن واحد ،وأن كل شيء يسري على ما يرام.
وأشارت الصحيفة إىل أن فؤاد عارف أدىل هبذا التصريح عقب
اجتماعه مع جالل الطالباين وصاحل يوسفي ممثل الكورد يف لواء
السليمانية ،اللذين وصال إىل بغداد ليلة أمس قادمني من كركوك
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ٍ
حماداثت
على منت طائرة عسكرية .وصرح طالباين أبنه أجرى
أوليةً مع املسؤولني يف بغداد ،وأوضح أن مال مصطفى الربزاين
زعيم الكورد قد أوقف القتال على إثر مساعه نبأ قيام ثورة 14
أتكيدا حلبِه للقومية العربية ،ورغبته الصادقة يف آتخي
رمضان؛ ً
القوميتني العربية وال ُكردية ،وحقن الدماء العربية وال ُكردية
الغالية(.)116
كثريا من معادالت املنطقة داخليًّا
إن سقوط نظام قاسم غري ً
جديدا يف ثورهتم -ولو مؤقتًا-
هنجا ً
وخارجيًّا ،فالكورد أخذوا ً
ابلتفاوض السلمي على حقوقهم القومية ،والعالقات العراقية
املصرية تطوي صفحة التنافرات واخلالفات ،وتتغري هلجة هيكل
يف كتاابته عن النظام العراقي ،اليت افتتحها مبقال مطول
()117
أهال».
( 2823كلمة)
سالما اي دار السالم ..و ً
عنوانهً « :
اخلامتة:

يف هناية هذا البحثُ ،يكن رصد جمموعة من االستنتاجات،
منها:
أوال :أن الصحافة املصرية مل تتناول أسباب ثورة أيلول يف ثوب
ا
قبلي ضيق مثلما ذهبت مصادر احلكومة العراقية؛ وإمنا أوضحت
أن الكورد اثروا ضد سياسات قاسم الداخلية واخلارجية غري
اإلُيابية ،إىل جانب سعيهم للحقوق القومية الكوردية يف حكم
ذايت يف إطار وحدة احلدود السياسية للعراق.

اثنياا :مل تصف الصحافة املصرية أحداث ثورة أيلول كما وصفتها

وسائل اإلعالم العراقية؛ ومن مث أطلقت على أحداثها يف أغلب
األحوال وصف «ثورة» «ثورة األكراد» ،ووصفت القائمني
عليها أبهنم «ثوار» .كما استخدمت إىل جانب ذلك وصف
«اضطراابت» ،و«معارك» ،ويف ثالث مرات استخدمت
وصف «قبائل األكراد املتمردة» أواخر عهد قاسم.

اثلثاا :استطاعت الصحافة املصرية يف وقت ُمبكر اخُّتاق حاليت

التسُّت واإلنكار اللتني استخدمهما النظام العراقي يف بداايت
ثورة أيلول ،األمر الذي أوصل صوت الثورة الكوردية إىل أوساط
عديدة ،وجعلت نظام قاسم خيرج عن كتمانه وإنكاره وينشر
أخبارها املوجهة وفق طريقتهِ ،
للرد أو استباق الصحافة املصرية
والعاملية يف النشر.

ابعا :تناولت الصحافة املصرية جوانب ثورة أيلول من ًنحية
را
أسباهبا وأوضاعها وأحداثها ونتائجها وغريها ،لكن حجم
التناول كان أكثر لألحداث امليدانية واملعارك العسكرية للثورة،
وأهنا مل ُهتمل مطالب الثوار الكورد وأهداف ثورهتم كما ذكر
البعض يف أحد البحوث( ،)118بل حتدثت عنها واتبعتها يف
أكثر من عدد ،واعتمدت يف ذلك على مصادر كوردية وعراقية
وإيرانية وأجنبية.
خامسا :أن حدث انفصال سوراي عن مصر يف 28
ا
سبتمرب/أيلول 1961م أثر سلبًا على االهتمام الذي كانت
توليه الصحافة املصرية لتطورات ثورة أيلول منذ اندالعها؛ فقد
ولت الصحف وجهها لتغطية ما حدث يف سوراي وآاثره على
املنطقة.
سادسا :أن بعض الكتاب املصريني الكبار مبا فيهم هيكل(،)119
ا

آمنوا يف وقت متأخر من اندالع ثورة أيلول بعدالة احلقوق
القومية للشعب الكوردي بعد متابعتهم ألحداثها وما بَ َدا عليه
الثوار من إصرار وشجاعة ،فتحدث بعضهم وقتها عن ضرورة
احلل السلمي للقضية الكوردية إبقامة حكم ذايت للكورد يف
مناطقهم يف ظل احلفاظ على وحدة العراق السياسية.
مصادر ومراجع البحث:
أوال :الدورايت
 -1األخبار ،العدد (1963/1/31 ،)3300م ،)3317( -
1963/2/20م.
 -2أخبار اليوم ،العدد (1961/9/16 ،)880م.

 -3آخر ساعة ،العدد (1962/1/31 ،)1423م.
 -4األهـ ـ ـ ـرام ،األعداد (1961/9/14 ،)27305م
(1961/9/16 ،)27307م 1961/9/18 ،)27309( -م
(1961/9/19 ،)27310م 1961/9/21 ،)27312( -م
(1961/9/22 ،)27313م 1961/9/23 ،)27314( -م
(1961/9/24 ،)27315م 1961/9/25 ،)27316( -م
(1961/12/15 ،)27397م 1962/1/1 ،)27414( -م
(1962/1/7 ،)27420م 1962/1/10 ،)27423( -م
(1962/1/12 ،)27425م 1962/1/13 ،)27426( -م
(1962/1/17 ،)27430م 1962/1/19 ،)27432( -م
(1962/2/27 ،)27471م 1962/4/13 ،)27516( -م
(1962/5/11 ،)27554م 1962/5/26 ،)27559( -م

-
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(1962/6/8 ،)27562م 1962/6/24 ،)27588( -م -
(1962/7/20 ،)27606م 1962/8/31 ،)27657( -م -
(1962/9/7 ،)27664م 1962/11/9 ،)27727( -م -
(1962/12/24 ،)27772م 1963/2/2 ،)27812( -م -
(1963/2/8 ،)27818م 1963/2/15 ،)27825( -م -
(1963/2/20 ،)27832م – (1963/1/25 ،)27837م -
(1963/11/15 ،)28097م 1963/11/22 ،)28104( -م.
 -5اجلمهورية ،األعداد (1961/9/16 ،)2826م ،)2827( -
1961/9/17م 1961/9/18 ،)2828( -م ،)2829( -
1961/9/19م 1961/9/22 ،)2832( -م ،)2837( -
1961/9/27م 1961/9/28 ،)2838( -م.
 -6روزاليوسف ،العدد (1961/9/25 ،)1737م.

اثنيا :الكتب
 -1أمحد اتج الدين :األكراد اتريخ شعب وقضية وطن ،ط  ،1الدار
الثقافية للنشر-القاهرة2001 ،م.
 -2أمحد فوزي :قاسم واألكراد ..خناجر وجبال( ،د.م ،د.ت).
 -3جالل الطالباين :كردستان واحلركة القومية الكردية ،بغداد
1970م.
 -4زبري سلطان قدوري :القضية الكردية من الضحاك إىل املالذ ،ط ،1
دار الفرقد للطباعة النشر-دمشق2005 ،م.
 -5شكيب عقراوي :سنوات احملنة يف كردستان أهم احلوادث السياسية
والعسكرية يف كردستان والعراق من 1980-1958م ،ط  ،2أربيل
2007م.
 -6شريزاد زكراي حممد (دكتور) :جملس قيادة الثورة يف كوردستان-العراق
1971-1964م دراسة اترخيية سياسية عامة ،ط  ،1إصدارات مركز
الدراسات الكوردية وحفظ الواثئق جبامعة دهوك بكوردستان العراق،
2010م.
 -7صالح حممد سليم وعبد اجلليل صاحل موسى :موقف جريدة األهرام
املصرية من القضية الكردية يف العراق 1970-1958م ،حبث منشور يف
جملة الدراسات التارخيية واالجتماعية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة نواكشوط  -موريتانيا ،العدد (2016 ،)11م.
 -8عبداجلليل صاحل موسى :مجال عبدالناصر والقضية الكردية يف
العراق 1970-1952م ،ط  ،1دهوك 2014م.
 -9عبدالفتاح البواتين (دكتور) :واثئق عن احلركة القومية الكردية
التحررية مالحظات اترخيية ودراسات أولية ،منشورات مؤسسة موكرايين،
أربيل2001 ،م.
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 :........................... -10العراق دراسة يف التطورات
السياسية الداخلية 14متوز 8 -1958شباط 1963م ،ط  ،1منشورات
دار الزمان-دمشق2008 ،م.
 -11عدًنن مفيت :األكراد والعالقات العربية الكردية ،القاهرة 1998م.
 -12عطا طالباين :ذكرايت أايم النضال يف كوردستان ،ط  ،1مطبعة
ائرا-السليمانية2010 ،م.
 -13غامن حممد احلفو وعبدالفتاح البواتين (دكتوران) :الكورد واألحداث
الوطنية يف العراق خالل العهد امللكي 1958-1921م ،ط  ،1دار
سبرييز دهوك 2005م.
 -14مؤمن طاهر علي :القضااي العراقية يف الصحافة املصرية -1945
1963م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،أجيزت من كلية اآلداب جامعة
املنصورة عام 2014م.
 -15حممد إحسان :كردستان ودوامة احلرب ،ط  ،1دار احلكمة-لندن
2000م.
 -7ميڤان عارف عبد الرمحن :احلركة القومية الكردية التحررية يف
كردستان العراق 1963-1958م ،ط  ،1الدار العربية للموسوعات-
بريوت2006 ،م.

اهلوامش:
 .1وهم :نظام عبد الكرمي قاسم (1958-1963م) وعبد السالم عارف
(1966-1963م) ،وعبد الرمحن عارف (1966-1968م) ،وأمحد
حسن البكر (1968-1979م) ،حيث كان لنائبه صدام حسني دوٌر
ابرز يف أحداث الثورة حىت توقفها على إثر اتفاقية اجلزائر مارس 1975م.
ٌ
 .2عبد الفتاح البواتين يف تقدُيه لكتاب "جملس قيادة الثورة يف
كوردستان-العراق 1971-1964م دراسة اترخيية سياسية عامة" ،ملؤلفه
د .شريزاد زكراي حممد ،إصدارات مركز الدراسات الكوردية وحفظ الواثئق
جبامعة دهوك بكوردستان العراق ،ط 2010 ،1م ،ص .15وقد صدرت
عشرات الدراسات اليت تناولت ثورة أيلول ،ومع ذلك التزال يف حاجة إىل
مزيد من الدراسات املتعمقة ،وأعتقد أنه لذلك جاء املؤمتر العلمي األول
لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة زاخو يف مارس آذار 2017م حتت عنوان:
«ثورة أيلول يف الصحافة احمللية واألجنبية».
 .3للمزيد ينظر :عبد الفتاح البواتين :العراق دراسة يف التطورات السياسية
الداخلية  14متوز  8 -1958شباط 1963م ،منشورات دار الزمان-
دمشق ،ط 2008 ،1م ،ص 278وما بعدها.
 .4شريزاد زكراي حممد :مرجع سابق ،ص ص.26-25
 .5املرجع نفسه ،ص .26أمحد اتج الدين :األكراد اتريخ شعب وقضية
وطن ،الدار الثقافية للنشر-القاهرة ،ط 2001 ،1م ،ص ص -128
.129

زايد ،حممود حممد /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،4:ذمارة ،3:بث .2016 ،639 -621

 .6للمزيد ينظر :غامن حممد احلفو وعبد الفتاح البواتين :الكورد واألحداث
الوطنية يف العراق خالل العهد امللكي 1958-1921م .دار سبرييز
دهوك ،الطبعة األوىل 2005م ،ص ص .112-110شريزاد زكراي حممد،
مرجع سابق ،ص ص.23-22
 .7عبد الفتاح البواتين :العراق دراسة يف التطورات السياسية الداخلية،
ص.188
 .8جريدة يومية ،كانت والزالت من أكرب الصحف املصرية ،صدرت يف
عام 1976م.
 .9جريدة أسبوعية (كل سبت) صدرت عن مؤسسة األخبار يف عام
1944م.
 .10األهرام ،العدد (1961/9/16 ،)27307م .أخبار اليوم،
العدد (1961/9/16 ،)880م.
 .11هيكل" :وحدًن يف املعركة" ،بصراحة ،األهرام ،العدد
(1961/12/15 ،)27397م .هيكل" :بريطانيا وما الذي تفعله هذه
األايم" ،بصراحة ،العدد (1962/1/19 ،)27432م.
 .12اجلمهورية ،العدد (1961/9/17 ،)2827م.
 .13املصدر نفسه.
 .14األهرام ،العدد (1961/9/18 ،)27309م.
 .15للمزيد ينظر :هيكل" :وحدًن يف املعركة" ،بصراحة ،األهرام ،العدد
(1961/12/15 ،)27397م .هيكل" :بريطانيا وما الذي تفعله هذه
األايم" ،بصراحة ،العدد (1962/1/19 ،)27432م.
 .16األهرام ،العدد (1962/5/26 ،)27559م.
 .17األهرام ،العدد (1962/1/10 ،)27423م.
 .18األهرام ،العدد (1962/5/26 ،)27559م.
 .19يف كتابه :العراق دراسة يف التطورات السياسية الداخلية،
ص.188
 .20املرجع نفسه ،ص.186
 .21مل يكن املقصود من استخدام الصحف املصرية اسم «األكراد»
التحقري أو التقليل ،وإمنا كان هو االسم الشائع وقتها يف األوساط العربية.
 .22اجلمهورية ،العدد (1961/9/16 ،)2826م.
 .23املصدر نفسه.
 .24املصدر نفسه.
 .25اجلمهورية ،العدد (1961/9/17 ،)2827م.
 .26املصدر نفسه.
 .27املصدر نفسه.
 .28اجلمهورية ،العدد (1961/9/18 ،)2828م.
 .29املصدر نفسه.
 .30هيكل :بريطانيا وما الذي تفعله هذه األايم ،األهرام ،بصراحة،
العدد (1962/1/19 ،)27432م.

 .31هيكل :دفاع عن احلكم يف سوراي والعراق ،األهرام ،بصراحة،
العدد (1963/11/15 ،)28097م.
أيضا هليكل" :جمموعة مالحظات جتري وراء
 .32املصدر نفسه .وينظر ً
التطورات" ،األهرام" ،بصراحة" ،العدد (1963/11/22 ،)28104م
 .33ينظر :األهرام ،العدد (1962/8/31 ،)27657م ،والعدد
(1962/11/9 ،)27727م ،والعدد (1963/2/8 ،)27818م.
 .34أمحد فوزي :قاسم واألكراد ..خناجر وجبال( ،د.م ،د.ت)
ص .181عبد اجلليل صاحل موسى :مجال عبدالناصر والقضية الكردية يف
العراق 1970-1952م ،ط  ،1دهوك 2014م ،ص.139
 .35األهرام ،العدد (1961/9/14 ،)27305م.
 .36اجلمهورية ،العدد (1961/9/16 ،)2826م .أخبار اليوم،
العدد (1961/9/16 ،)880م.
 .37األهرام ،العدد (1961/9/16 ،)27307م.
 .38ميڤان عارف عبد الرمحن :احلركة القومية الكردية التحررية يف
كردستان العراق 1963-1958م ،ط  ،1الدار العربية للموسوعات-
بريوت2006 ،م ،ص .97
 .39عبد الفتاح البواتين :العراق دراسة يف التطورات السياسية
الداخلية ،ص.186
 .40أخبار اليوم ،العدد (1961/9/16 ،)880م .اجلمهورية ،العدد
(1961/9/16 ،)2826م.
 .41عبد الفتاح البواتين :العراق دراسة يف التطورات السياسية
الداخلية ،ص.186
 .42األهرام ،العدد (1961/9/14 ،)27305م ،حيث نقلت هذا
اخلرب عن جريدة البيان العراقية.
 .43األهرام ،العدد (1961/9/19 ،)27310م.
 .44عطا طالباين :ذكرايت أايم النضال يف كوردستان ،ط  ،1مطبعة
ائرا-السليمانية2010 ،م ،ص.96
 .45األهرام ،العدد (1961/9/22 ،)27313م.
 .46األهرام ،العدد (1961/9/24 ،)27315م .والعدد
(1961/9/25 ،)27316م.
 .47عبدالفتاح البواتين :واثئق عن احلركة القومية الكردية التحررية
مالحظات اترخيية ودراسات أولية ،منشورات مؤسسة موكرايين ،أربيل،
2001م ،ص.79
ِ
 .48مقابلة هليكل مع مال مصطفى البارزاين يف طهران بعد اتفاقية
اجلزائر ،نشرها يف 1975/9/6م حتت عنوان" :مناقشة مع صقر عجوز
من كردستان" ،يف إحدى الصحف العربية ،مل يتسن يل معرفة اسم اجلريدة
حىت اآلن ،لكن نَص املقابلة لدي.
 .49جملة أسبوعية ،صدرت عن مؤسسة روزا اليوسف عام 1925م.
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 .50حممود ذهين" :ماذا يريد األكراد يف العراق؟ وما هي العوامل اليت
يعتمدون عليها؟ مقال مبجلة روزاليوسف ،العدد (،)1737
1961/9/25م.
 .51شكيب عقراوي :سنوات احملنة يف كردستان أهم احلوادث
السياسية والعسكرية يف كردستان والعراق من 1980-1958م ،ط ،2
أربيل 2007م ،ص.35
 .52أمحد اتج الدين ،مرجع سابق ،ص.129
 .53ينظر مثالً :األهرام ،العدد (1961/9/19 ،)27310م.
 .54اجلمهورية ،العدد (1961/9/19 ،)2829م.
 .55إحدى حمافظات إقليم كوردستان العراق حاليا ،وجماورة للحدود
السياسية مع إيران.
 .56األهرام ،العدد (1961/9/18 ،)27309م.
 .57األهرام ،العدد (1961/9/19 ،)27310م.
 .58املصدر نفسه.
 .59األهرام ،العدد (1961/9/21 ،)27312م.
 .60اجلمهورية ،العدد (1961/9/22 ،)2832م.
 .61اجلمهورية ،العدد (1961/9/27 ،)2837م.
 .62األهرام ،العدد (1961/9/22 ،)27313م.
 .63األهرام ،العدد (1961/9/23 ،)27314م.
 .64األهرام ،العدد (1961/9/25 ،)27316م.
 .65األهرام ،العدد (1961/9/23 ،)27319م.
 .66اجلمهورية ،العدد (1961/9/28 ،)2838م.
 .67هو أحد شهود العيان املشاركني يف ثورة أيلول .ينظر كتابه:
سنوات احملنة يف كردستان ،..ص.38
 .68للمزيد ينظر :املصدر السابق ،ص.38
 .69مرجع سابق ،ص ص .68-67
 .70عبد اجلليل صاحل موسى ،مرجع سابق ،ص ص.148-147
 .71سواراتوكا من املصائف اخلالبة ،وإحدى نواحي حمافظة دهوك
حاليا.
 .72األهرام ،العدد (1962/1/1 ،)27414م.
 .73األهرام ،العدد (1962/1/7 ،)27420م.
 .74شكيب عقراوي :مصدر سابق ،ص  .70وسرسنك مصيف
خالب ،وإحدى نواحي حمافظة دهوك.
 .75ابمرين مصيف ،وإحدى نواحي قضاء العمادية مبحافظة دهوك.
 .76املصدر نفسه.
 .77األهرام ،العدد (1962/2/27 ،)27471م.
 .78األهرام ،العدد (1962/4/13 ،)27516م.
 .79هيكل" :هل هو طبيعي ما حيدث يف العامل العريب اليوم؟" ،األهرام،
"بصراحة"1962/5/11 ،)27554( ،م.
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 .80األهرام ،العدد (1962/6/24 ،)27588م.
 .81األهرام ،العدد (1962/8/31 ،)27657م.
 .82هيكل" :هذه املعركة وما الذي تقتضيه منا؟" األهرام ،بصراحة،
العدد (1962/9/7 ،)27664م.
 .83األهرام ،العدد (1962/11/9 ،)27727م.
 .84األهرام ،العدد (1962/12/24 ،)27772م.
 .85جريدة يومية تصدر منذ عام 1952م.
ِ
جمدول من ُخوص
ٌ
"م ْقطَ ُ
َ " .86م ْقاط ُ
ف" مجع َ
ف" ،وهو وعاءٌ صغريٌ
ف فيه الثمر ،أما املصنوع من اجللد املطاطي فإنه وعاء
النخل وحنوه ،يُ ْقطَ ُ
للُّتاب أَو ِ
السماد أَو احلَ ِ
الصناع.
ب أَو غ ِري ذلك من حاجات ُّ
الزَّراع و ُّ
 .87األخبار ،العدد (1963/1/31 ،)3300م.
 .88األهرام ،العدد (1963/2/8 ،)27818م.
 .89عبد اجلليل صاحل موسى ،مرجع سابق ،ص.146
 .90األهرام ،العدد (1962/1/10 ،)27423م.
 .91املصدر نفسه.
 .92املصدر نفسه.
 .93األهرام ،العدد (1962/1/12 ،)27425م.
 .94األهرام ،العدد (1962/1/13 ،)27426م.
 .95األهرام ،العدد (1962/1/17 ،)27430م.
 .96جملة أسبوعية ،صدرت عن مؤسسة األخبار منذ عام 1946م.
 .97جملة آخر ساعة ،العدد (1962/1/31 ،)1423م.
 .98جالل الطالباين :كردستان واحلركة القومية الكردية ،بغداد
1970م ،ص.176
 .99هناك عشرات املصادر واملراجع اليت حتدثت حول هذه القضااي
ابلتفصيل ،منها :غامن حممد احلفو وعبد الفتاح البواتين :مرجع سابق ،ص
ص .134 ،107-100 ،98-97حممد إحسان :كردستان ودوامة
احلرب ،دار احلكمة-لندن ،ط 2000 ،1م ،ص.212
 .100هيكل" :اي سيادة الزعيم األوحد" ،األهرام" ،بصراحة"
أيضا :األهرام ،بتاريخ 1959/4/4م.
1959/1/27م .وينظر ً
 .101شكيب عقراوي ،مصدر سابق ،ص ص .68-67
 .102عدًنن مفيت :األكراد والعالقات العربية الكردية ،القاهرة
1998م ،ص ص .45-42حممد إحسان :مرجع سابق ،ص ص
 .216-215زبري سلطان قدوري :القضية الكردية من الضحاك إىل
املالذ ،دار الفرقد للطباعة النشر-دمشق ،ط 2005 ،1م ،ص-137
.138
 .103الصحف املصرية هبا كالم كثري عما ذكره عبد الناصر ونظامه
حول "محامات الدم" اليت سالت يف العراق بسبب سياسات قاسمِ ،
حممالً
املسؤولية إايه .ينظر مثالً ما كتبه هيكل يف "بصراحة" ابألهرام بتاريخ
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1962/5/11م ،و1962/6/8م ،و1962/8/10م ،و18
و1963/1/25م.
 .104األهرام ،العدد (1961/9/18 ،)27309م.
 .105املصدر نفسه.
 .106املصدر نفسه.
 .107مؤمن طاهر علي :القضااي العراقية يف الصحافة املصرية -1945
1963م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،أجيزت من كلية اآلداب جامعة
املنصورة عام 2014م ،ص .50جدير ابلذكر :أن هذه األطروحة هلا
ولصاحبها فضل كبري على مادة هذا البحث؛ إذ كانت مبثابة مرشد يل
ألهم أعداد الصحف املصرية احملفوظة أبرشيف الدورايت بدار الكتب
املصرية ،واليت تناولت أحداث ثورة أيلول أثناء قيامي بعملية املسح الشامل
لتلك الصحف املصرية يف فُّتة الدراسة.
 .108عبد اجلليل صاحل موسى ،مرجع سابق ،ص ص.148-147
 .109ينظر مثالً :جملة روزاليوسف ،العدد (،)1737
1961/9/25م .وتراجع :مقاالت هيكل يف األهرام يف
1961/12/15م ،و ،6/8و ،8/10و ،9/7و 10/12لعام
1962م.
 .110األهرام" ،بصراحة" ،العدد (1962/6/8 ،)27562م.
 .111األهرام" ،بصراحة" ،العدد (1962/7/20 ،)27606م.

 .112عبد الفتاح البواتين :العراق دراسة يف التطورات السياسية
الداخلية ،ص .188نقال عن أوريل دان :العراق يف عهد قاسم اتريخ
سياسي 1963-1958م ،تعريب :جرجيس فتح هللا ،السويد 1989م،
ص.423
 .113شريزاد زكراي حممد ،مرجع سابق ،ص ص.29-28
 .114املرجع نفسه ،ص ص.45-40 ،31-30
 .115األهرام ،العدد (1963/2/2 ،)27812م.
 .116األخبار ،العدد (1963/2/20 ،)3317م.
 .117األهرام ،بصراحة ،العدد (1963/2/15 ،)27825م.
 .118صالح حممد سليم وعبد اجلليل صاحل موسى :موقف جريدة
األهرام املصرية من القضية الكردية يف العراق 1970-1958م ،حبث
منشور يف جملة الدراسات التارخيية واالجتماعية  -كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة نواكشوط-موريتانيا ،العدد (2016 ،)11م ،ص.77
وهو حبث مصغر يف ( )16صفحة ،تناول مناذج قليلة مما ورد من أخبار
يف األهرام طوال هذه املدة الطويلة 1970-1958م.
 .119يُنظر مقابلته مع مال مصطفى البارزاين يف طهران بعد اتِفاقية
اجلزائر ،مصدر سابق.

شورِةشا ئةيلوىلَ د رِوَذنامةطةريا مسريدا لسةردةمىَ عبدالكريم قامسى
)(1963 – 1961ىَ.
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كورتيا ليَكولينىَ:
ئةظ ظةكولينة طةنطةش َى لسةر رةنطظةدانا روودانيَن شورةشا ئةيلول د روذنامةطةريا مسرى يا حكومى لسةردةم َى
عبدالكريم قاسممم دكة و و اواندنا تىممدىَ دظىَ ظةكولينىَ دا اتى ذ دةنب و وار و را ور و دي ضممونيَن روودانيَن
ى ل سةر ةيوةندييَن م سرى و كوردى و ةيوةندييَن م سرى و
ى شلوظةكرنىَو و كاريَطةريا ظ َى ضةند َ
شورة ش َى و ىيَو َ
ىو
ى و كرياريَن وىَو و دانو سداندنيَت و َ
عيَراقىو و ئةظ ضةندة لدويظ ضوار ضوظ َى ئةطةريَن شورة ش َى و وناظكرنا و َ
رو اطةنديَن وىَو و ئةو كرياريَن ذاليىَ حكومةتا عيَراقى ظة اتينة ظة شارتن ...ددو و ل وةادةكىَ زوو روذنامةطةرييَو
م سرى شيان رةو شا ظة شارتن و نةرا سدطويى ئةوة ك َو سي سدةم َى عيَراقى ل دة سدثيَكا شورة شا ئةيلول وكارئينايى
دياردكة وووية ئةطةر دةنط َى شمممورةشممما ئةيلول وطة يدة دناظ مللةت َى عةرةوى و نيظدةولةتى .طةلةك جاران
روذنامةطةريا مسرى ئةو ضةندا كورد ل ساال  1961ىَ راووين وةك شورةشةكا كوردى دذى سياسةتيَن عبدالكريم
قاسم ييَن اةلة د ذمارتنو و ةولدان ووَ طة ىدنا مافيَن نةتةوةيني كوردى د حكومرانيةكا ئوتونومى و دضارضوظىَ
يةكةيةكا سنوريَن سياسى دطةل عيَراقىَ.

The Essence of Aylol Revolution in Egyptian Press during the Reign of
)Abdul Kareem Qasim (1961-1963

Abstract

The research discusses the reflection of the events of Aylol Revolution in the
Egyptian government press during the reign of Abdul KarimQasim, and the
impact on the Egyptian Kurdish relations, the Egyptian-Iraqi relations. Egyptian
newspapers broke the cases of cover-up and denial, which the Iraqi regime used
them at the beginning of Aylol Revolution, and made the voice of Aylol
Revolution spread to Arab and international. It said that what Kurds done in the
1961 is Kurdish revolt against the wrong policies of Abdul KarimQasim, and get
on rights for the Kurdish people in the national autonomy within the unity of the
political borders of Iraq.
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