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 3ـ  ستون عاما يف حب مصررحلة دبلوماسي: 
 اتي الخارجية يف السفارات املصرية: البداية من بغدادمهم

 براهيم يسريإالسفير 
نطقونها تاناناريف )و ي ،نيودلهي ،بوخارست ،التحقت بخمس سفارات هي كل خدمتي بالسلك الدبلوماسي: بغداد

سة ببعثتنا في نيويورك أكثر من مرة لالشتراك في أعمال اللجنة السادندبت للعمل ، و الجزائر سفيراو  ،انتاناناريفو(
ألمم بعثتنا في جنيف لمهام بالمقر األوروبي لو  تطوير ميثاق األمم المتحدة،و  مراجعةو  المعنية بالشئون القانونية

سفارتنا في لندن ، و ذريةحة الالوكالة الدولية لألسلو  األنسترالو  في أنشطة اليونيدو لالشتراكبعثتنا في فيينا ، و المتحدة
 إلىأوفدت ، و يافريقأو  آلسيا االستشاريةعمال اللجنة القانونية أ لظروف شخصية وسفارتنا في دلهي لالشتراك في 

وكما يري ، ندسوازيالو  بتسواناو  موزمبيقو  زيمبابوي و  نجوالأرؤساء  إلىفريقي لنحمل رسالة دول الجنوب األو  سيول
كما أنني قضيت في الديوان ما يقارب  ،بعثة إلىال من بعثة ، و أخري و  التنقل من إدارةالقارئ لم أكن أرغب في 

 .نصف مدة خدمتي بالخارجية
ملل القارئ توقيا ل ،فإنني سأتوخى اإليجاز الشديد هنا ،المشاكل التي خبرتهاو  تعدد المسائلو  المشوار ورغم طول

 قت آخر.مبقيا التفاصيل لو ، دالالت سياسية أو اجتماعية ال كل ما لهإذكر منها أفي تفصيالت فنية مهنية فلن 
 بغداد: املحطة الصعبة األولي بالخارج

كان و  ،إذن هذه الفترة لاللتحاق بمعهد العلوم السياسية بكلية الحقوق  علىكنت قد حصلت بصعوبة ؛ كما ذكرتو 
سجلت و  دبلومته التي تعادل ماجستير علىلكني في النهاية حصلت و  العمل يمنعني من حضور معظم المحاضرات

من فرط و  وواصلت العمل معه ،رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور حامد سلطان أستاذ القانون الدولي المرموق 
 ،تحمسه للموضوع وهو تنامي دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في عهد داج همرشولد سمح لي أن أزوره في منزله

اعتذاري عن النقل للخارج لظروف  ىموافقة الوزارة عل ىورغم حصولي عل ،إعداد النص النهائي ىأوشكت علو 
بغداد في ظروف  لىإفوجئت بقرار نقلي  ،نعائلية خالفا لزمالئي الذين نقلوا لسفاراتنا بالخارج بعد شهور من التعيي

حرصا و  بغداد تجهم وجهه شفقة علي   إلىبقرار نقلي  االنفصال عن سوريا وعندما أخبرت الدكتور حامد سلطان
 ،شهرين فقط لغاء القرار أو تأجيلهإاقترح ، و تحليلها في مشروع الرسالةو  الجهود التي بذلتها في تجميع المواد ىعل

 (.1961ووعد باالتصال بحسين ذو الفقار صبري نائب وزير الخارجية في ذلك الوقت )
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ن انسحابي إو  كارثة وطنية كبري ببأننا نمر  إلحساسيسرعة تنقيذ القرار  تربيتي فأملت علي  و  لكن عادت جيناتيو  
  .أمتيو  حبي لبلديو  حب الذات يفوق وطنيتيو  سيتضمن شيئا من األنانية

كانت و  لزمنا مكاتبنا أسبوعا كامال ال نغادرها صباحا أو مساء، و كان الجو وقت االنفصال مأساويا في أروقة الوزارة
 أعلنوهاو  تها بالبنوكأرصدو  المكاتبو  دار السكن ىمبن علىسفراء سوريون استولوا  ،نا لحل مشاكلهاسفاراتنا تستنجد ب

 .يطلبون البقاء بالسفارات المصريةو  دبلوماسيون سوريون يرفضون االنفصال، و سفارة سورية
كان و  ا لنا كما هيهلكنه تركو  فكان سفيرها سوريا هو مؤيد العظم ؛كانت سفارتنا في بغداد في وضع سيئ للغايةو 

 فاستغاث القائم ،اثنين من المصريين فقطو  من السوريين 6أما باقي الدبلوماسيين فكانوا  ،الشديد ىسيبدو عليه األ
ي في هذا الجو تجاوز التفكير في مصلحت ،باألعمال بالوزارة طالبا تعزيزها بعدد من الدبلوماسيين المصريين

قررت ، و رإخوتي القص علىو التمسك بقرار وزاري صدر لي بالبقاء في الديوان العام بوصفي وصيا أ الشخصية
  .و نيويوركأو لندن أبغداد تاركا حلم التعيين في باريس  ىأن أشد الرحال فورا إل

ار إليه العراق كان يش كانت حصيلة قراءات سريعة أنو  بغداد نظرية إلىانت خلفيتي عن العراق قبل الوصول ك
شوريين الشمالي الشرقي من حضارة اآل والجزء بابلبالد  حضارةبالد بابل أو ما بين النهرين التي قامت عليها ب

في مدينة أور في  التاريخحيث ظهرت أول كتابة في  Mesopotamiaببالد ما بين النهرين أو وادي الرافدين 
يعة حمورابي صاحب شر  حمورابياشتهر منهم الملك و  راهيم،حاليًا والتي ولد فيها النبي إب العراقجنوب  الناصرية

وكان نبوخذ نصر هو . قبل الميالد 562إلى  605الذي دام حكمه من ( بختنصر)الثاني  نبوخذ نصرو ، الشهيرة
وفي السبي الثاني الذي قاده بنفسه سنة ، م.ق 597في السبي األول سنة  فلسطينمن  اليهودأول من قام بإجالء 

قة اآلثار سر و  قيامهم بزيارة األماكن األثريةو  وكان ذلك سبب ابتهاج اليهود عندما غزت أمريكا العراق) .م.ق 586
ائب التي هي إحدى عج الجنائن المعلقةنشاء إنجازاته إومن  (الموجودة في المتحف العراقي عن عهد نبوخذ نصر

  .الدنيا السبع
كر الصديق األول أبو ب الخليفةولها في العراق في عهد أضمن الفتوحات اإلسالمية التي كان  و قد تم فتح العراق

رس الثاني عمر بن الخطاب بعد االنتصار على الف الخليفةبي وقاص في عهد أواكتملت على يد الصحابي سعد بن 
 ، والكوفة البصرةمدينتي  عمر بن الخطاب الخليفةونهاوند وشيد  القادسيةفي معارك عديده أهمها 

لعراق تدين واستمرت ا في دمشق األمويينبي طالب في الكوفة إلى حكم أتحول العراق بعد مقتل الخليفة علي ابن 
 وتألقت ،إدارة الدولة اإلسالمية للعراق وبقيامها انتقلت .هـ132/م750عام  الدولة العباسيةإلى أن قامت  لألمويين

سنة  والكو خانهإلى أن سقطت على يد القائد المغولي  ،التي بناها العباسيون لتصبح عاصمة العلم والترجمة بغداد
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قي الذي ل المستعصمبعد أن استسلم الخليفة العباسي  1258شباط / في فبراير بغداد المغولدخل  .هـ656/م1258
 . حتفه بعد خمسة أيام من دخول المغول

 .البريطانيبأيدي االحتالل  العراقسقط  ثيح 1918وفي التاريخ الحديث شهد العراق سقوط الحكم العثماني عام 
 كومةحإلى تشكيل  بريطانياعلى الوجود البريطاني مما دفع  العراقفي  ثورة العشرين اندلعت 1920وفي يوليو 

اهدة وتم التوقيع على مع .العراقاستفتاء عام ملكًا على الهاشمي في  فيصل األولانتخب  1921في عام و  ،ملكية
، الملك غازي تولى فيصل الثاني ابن و  .1925، وأقيمت انتخابات أول برلمان عراقي سنة 1922التحالف سنة 

 .البالغ من العمر ثالث سنوات الحكم تحت الوصاية
قامت ثورة ضد  1941 مايو 2وفي . البريطانية ومةالحكهو الذي يدير الدولة بمباركة من  نوري السعيدوكان  

رار في خارج العراق، ولم تستطع الثورة االستم نوري السعيدجديدة بعد هروب  حكومةتشكيل  وتم، البريطانيالوجود 
بغداد األمنية  على اتفاقية حلف تركياوقع العراق مع  1955وفي سنة  ،بعد شهر من الحرب فاستسلمتالمقاومة 

  .رفضها عبد الناصرو  وإيران وباكستان بريطانياوالتي انضمت إليها 
ية برئاسة ، وأعلنت الجمهور نوري السعيدورئيس الوزراء  لهاإلعبد وخاله  فيصل الثانيالملك  في االنقالب وقتل

 د الكريم قاسمعبواحتفظ  ،نحو ما تم لمحمد نجيب بمصر علىرتبة كبيرة و  كشخصية مقبولة محمد نجيب الربيعي
 ،ة العراقيةتولي رئاسة الجمهوريو  إال أنه ما لبث أن أطاح بالربيعي. رئيس الوزراء بصالحيات واسعة في إدارة البالد

ثورة حين أيدت مصر بقيادة عبد الناصر ال 1958يوليو  14في ودخلت العالقات المصرية العراقية منعطفا جديدا
ه كان زميلو  ،وعدد من كبار الضباط بالجيش العراقي عبد الكريم قاسمالعراقية التي قام بها الجيش العراقي بقيادة 

 .حمايتهاو  وكان عبد الناصر يبدي اهتماما شديدا برعاية الثورة العراقية ،التالي له في األقدمية عبد السالم عارف
اسم في تحول عبد الكريم ق -عوامل داخلية  علىعالوة  -ولكن تسبب سوء اإلدارة المصرية لعالقاتنا مع العراق 

تحالف و  ذلك أن تقارير األجهزة المصرية كشفت عن ميول غير عربية ،عدو له ىحليف لعبد الناصر إلو  من صديق
 .يمانه بالوحدة العربيةإعدم و  األقليات العرقيةو  اليساريينو  مع الشيوعيين

، كريم قاسمأهملت عبد الو  شريكه في الثورة عبد السالم عارف باعتباره من القوميين الوحدويين على تلهذا ركز  
مكتب مكتب عبد السالم عارف المواجه ل علىالملحق العسكري تتقاطر و  السفارة المصريةاتصاالت و  كانت زياراتو 

بد مما جعله يستشعر الخطر فقام باعتقال ع ،عبد الكريم قاسم بوزارة الدفاع دون أدني اعتبار لعبد الكريم قاسم
إلفراج أن تم ا ىسجونا إلالسجن المؤبد وظل م إلىخففه قاسم  باإلعدامصدر ضده حكم و  محاكمتهو  السالم عارف

 .1963ضده سنة  االنقالبعنه بعد نجاح 
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، حيث كان قاسم يهيمن 1961في شهر سبتمبر  بدأت خدمتي بسفارتنا في بغداد في تلك األجواءو  هذه الخلفية على
حاالت صي أق ىمصر إلو  وبعد مرحلة التحالف الوثيق وصلت العالقات بين العراق ،رأس السلطة علىو  الحكم على

 ناهكذا كانت العالقات شبه مجمدة فسحبنا سفير و  ،عبد الناصرو  بين قاسم عالمفي اإل االتهاماتتبادل و  التدهور
موظفين إداريين و  موظفين إداريين من الخارجيـــــةو  القائم باألعمال مع ثالثة دبلوماسيين ى مستو  ىأبقينا التمثيل علو 

ية وعدد من اإلداريين بالمكاتب الفنية كانوا يؤدون مهام استخبار ( العسكري و  الثقافيو  التجاري )في المكاتب الفنيــة 
في تسلم و  كانوا جميعا يستخدمون الحقيبة الدبلوماسية في تبادل تقاريرهم، و بتكليف من جهته بالقاهرةو  كل لصالح

 .الطرود التي لم نكن نعلم عنها شيئا بالسفارة
كانت و  ،وراقي استعدادا للسفر للعمل الدبلوماسي بالخارجأهم أ و  لوازميو  ثيابيلملمت ف وبدأت مرحلة بغداد في حياتي

خوتي إ ىالقلق علو  ،تحمل مسئولياتهو  لحظات مثيرة تختلط فيها مشاعر االستبشار لبداية عملي الدبلوماسي بالخارج
 ىالقلق عل، و رةلها األخيمراح إلىها ووصلت نالدكتوراه التي انتهيت م علىفوات فرصة الحصول  علىالقصر والندم 

ترابي الذين أو  صدقائيأترك ، و ن نقلت الوصاية لوالدتيأبعد حتى  الديو  خوتي الذين عينت وصيا عليهم بعد وفاةإ
و سلوب التعامل مع رئيس البعثة أأالتوجس من و  تقاليد متباينةو  مدينة أخري بعادات إلى ،عايشتهم من صباي

نني أبعثه ما القلق األكبر فكان مأ ،العسكري و  التجاري و  الصحفيو  الملحقين الثقافيو  مع أعضاء السفارةو  السفير
 .توتر شديد مع مصرو  كبير خالفذاهب للعمل في ظروف 

 .ليهم أبداإلن أعود  كأننيخوتي في وداع حار إو  هربت من دموع والدتــيو  حملت كل هذه المشاعرو  
نشغل بذلك سوريا الو  ردنراضي التي اجتزناها عبر األتضاريس األ ألتابعوانهمكت في التطلع من شباك الطائرة 

الفور االستنفار األمني المكثف في فحص  علىوصولي لمطار بغداد الحظت  ىلد ،عن فورة مشاعري المختلطة
 إلىزميلي  اصطحبني، و ابتسامة أو كلمة ترحيب ىالنظر لهم في ريبة مستفيضة دون أدنو  أمتعتهمو  أوراق الركاب

 .السفارة لتسليم بعض األوراق
المشتمل ووجدت الزمالء يسكنون فيما يسمي ب .مريح لمعيشتيو  كرست اليوم التالي للبحث عن سكن مناسب لمهنتي 

لم أجد نفسي و  ،سطح متسع ينام فيه العراقيون هربا من الحر الشديدو  وهو بيت صغير مستقل تتبعه حديقة صغيرة
فلم أجد إال  ،عبثا حاولت البحث عن شقة مماثلة لما نسكنه بمدننا في مصر، و تمستعدا للعيش في هذه المشتمال

بها وصلة تلفون و  شققها مكيفةو  بنتها شركة يوغوسالفية للخبراء الروس ،عمارة المنصور في حي المنصور الراقي
ماركت األرضي سوبر في الدور و  يتبعها مراب للسياراتو  سويتش عام كما أن مطبخها مجهز تجهيزا حديثا على

 .صغير
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ن أهم من ذلك كله هو األ. و عامل التلفون يسجل مكالمات السكان ىكانت عليها حراسـة أمنية كما كان موسو  
داد التي سواق بغأسوبرماركت  إلىالباقي من المرتب كان يذهب ، و أكثر من نصف مرتبي إلىيجارها يكاد يصل إ

لكنه كان يقدم و  مرتبي آخر الشهر ىكانت الفاتورة باهظة تتخطو  تليفونيا مأكوالتهو  طلب منها كل لوازم البيتأكنت 
  .تسهيالت في الدفع

 علىدني ساعو  وكنت أغطي العجز في ميزانيتي من حصيلة بيع قطع من األرض الزراعية التي ورثتها من والدي
يتسلم أهله و  النقود بالدينار العراقيكان يبني منزال له في مصر فكان يسلمني  ذلك أن أحد اإلداريين بالسفارة الذي

 بالقاهرة ما يعادلها بالجنيه المصري؟
 ما زلت أتذكر أن عالمين أزهريين هما الشيخ ،الجنيه المصري و  ذكر تغيير العمالت بين الدينار العراقي علىو 

عندما ، و عةبس متواضكانا يكتسيان مال، و بغداد في إعارة إلى( قدما السابق الشيخ طنطاوي )شيخ األزهرو  البرشومي
فهمت و  تنقصها أدوات كثيرةو  نها مفروشة بالحصيرأو  زرتهما في منزلهما وجدت أنهما يسكنان في شقة صغيرة

ي جالء فأناقشهما في عدم مالءمة سكن علماء ألم ، و قدر ما يستطيعان علىدخار المال ا إلىنهما يهدفان أمنهما 
لكنها أعطت مهلة للمصريين بالخارج لكي يرسلوا ، و العملة الورقية حدث أن قررت مصر إلغاء، و مثل هذه الظروف

جاءني و  ،حد البنوكأفي  إليداعهاويهم أو ذما لديهم من العمالت المصرية الملغاة بالحقيبة الدبلوماسية لتسلم ل
سعر الجنيه ان ك، و ةيعشرات األلوف من الجنيهات المصر  علىالشيخان الجليالن يحل كل منهما كيسا كبيرا يحتوي 

نهما كونا بحسبة بسيطة تبينت أ، و المصري في سوق العملة في بغداد ال يزيد عن عشر قدرته الشرائية في مصر
لف جنيه مصري، فقمت بتسلم النقود بعد سؤالهما عن مصدرها كما تقضي التعليمات ووقعا أثروة هائلة تراوح مائة 

رسلت أ لكنيو  كنت أعرف أنهما يتجنيان عن الحقيقة، و مصر حضرا هذه النقود معهما منأنهما أورقة تفيد  على
  خالق علي هذا التصرف؟مكارم األو  تعجبت كيف يسمح شيخان جليالن يدرسان الدينو  ثروتيهما للقاهرة

كان أثاثها ، و كانت المرة األولي التي تخصص غرفة كاملة ليو  وفي أول خدمة لي بالخارج دخلت مكتبي بالسفارة
 خط مباشر.و  خزانة حديدية ووصلة تليفون داخليو  طقم صالون متهالكو  مكتب .متواضعا

ن اليوم بدأت العمل م، و من التحفظ كعادة الدبلوماسيين شيءنما يشوبه إليس حارا و و  الزمالء جيدا وكان استقبال
ب لذوي الرتكان هناك اختصاصان و  خطار القاهرة بالوصولإو  كاستالم العمل روتينية إدارية بإجراءاتاألول 

 بأرشيفها الحتفاظاو  مسئوال عن إدارة أمن السفارة ،يالدبلوماسلعمله  باإلضافة ،ن يكون أالصغيرة بالسفارات األول هو 
ي سكرتير كان يسمو  استقبال البرقيات الرمزيةو  رسالإ يتولىن أالثاني هو و  ،األمن رسكرتيكان يسمي و  السري 
السفارة  يحاول اختراقو  جسيمة في دولة يعادينا نظامها مسئولياتهاكانت و ، وكلت لي مهمة سكرتير األمنأو  الرمز.
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ال بنا وكان العراقيون يتحاشون االتص ،تليفوناتنا مراقبةو  كانت كل تحركاتنا تحت رقابة مشددةو  ؛أوراقو  أشخاص
 .تحيتنا خشية االعتقالحتى  وأ

 مفاهيميو  ببغداد حيث شاركت في تكوين شخصيتيأروع ست سنوات في حياتي و  يوما أنني سأقضي أهم توقعأولم 
 إنجازاتهابفقد كنت في مقتبل العمر شابا مثاليا مؤمنا ببلده فخورا  ،التحدياتو  تشديد صالبتي في مواجهة الصعوباتو 

 دكانت مدة خدمتي في بغدا، و عقيدتهو  خدمة بلده شيءقبل كل و  الحبو  يبحث عن األمل في عهد عبد الناصر
 .سلوكياتيو  في شخصيتي األقوى ضفت التعديل أمباهج هي التي و  ها من مصاعبما لقيته فيو 
ذلك  إلىدفعني  ،سلوكيات هذا الوسطو  قواعدو  تعلمت فيها بدروس مكثفة جبرية كيف أتواصل مع السلك السياسي 

طاق ارج نفي ذات الوقت مارست أعماال خ، و الحصار الشديد الذي كان مفروضا علينا من االستخبارات العراقية
أساليب التواصل  ال اتباعإالدبلوماسية عندما لم أجد بديال لمعرفة ديناميكيات الصراع بين القوي العراقية تحت األرض 

 .الهروب من المراقبةو  السري 
 شاعرالتي تخضع السياسة لم ساليب إدارة السياسة الداخلية في الدول الناميةأكما تكونت لدي صورة مبكرة عن  
د كنا لكن األهم من ذلك فق ،الفسادو  من ثم يبدأ القمعو  البالد علىأنواء شخصية يسودها تسلط فرد أو مجموعة و 

ن و أننا دبلوماسيلذلك لم نشعر ب، و الوحدة العربيةو  العروبةو  ننا كتيبة محاربة متقدمة للدفاع عن مصرأنشعر بالسفارة 
جـود وقد اكتشفت من بغداد و  ،ننا نواجه مخاطر جسيمةأنا نعرف كما ك ،لم يكن لنا ساعات محددة للعملو  ن و تقليدي

 .تنافس داخل السلطة في مصرو  صراعات
 عبد الحكيم عامرب بغداد ابتداءً  علىبعد أن تقاطرت شخصيات سياسية كبيرة  تيح لنا بعد خلع عبد الكريم قاسمأكما 

نجاة الصغيرة و  مشاهير النجوم ومنهم عبد الحليم حافظا وفد علينا مك ،غيرهمو  حسين الشافعيو  زكريا محيي الدينو 
فسا للحياة متن وبصفة عامة فلم أجد في عهد قاسم .غيرهمو  فؤاد ى نجو و  مها صبري و  فايدة كاملو  شريفة فاضلو 

قلة مرتبي  علىم قيم حفالتي لهأفقد كنت  ،تكثيف التواصل مع السلك الدبلوماسيو  ال في االنتماء للنواديإاالنسانية 
  .سعار مرهقة بنادي المنصور العريقألقاء 

، بعد الثورة ىبقوقد است ،سر العريقةاألو  األغنياء ىهو ملتقو  بنادي المنصور القريب من بيتي الفور علىواشتركت 
 ثل ناظم الغزاليسهرات للمغنيين العراقيين مو  سهرة لعرض فيلم سينمائيو  ن للعبة البنجواكان ينظم كل أسبوع سهرتو 
 .اسعفتني الذاكرة إذاسليمة مراد وغيرهما و 

يقصده و  نجليزنسق نادي الجزيرة بالقاهرة اسمه نادي العلوية أنشأه اإل علىن في بغداد نادي عريق آخر أواكتشفت 
البعثيين و  صابئينالو  شوريينواآل التكليفيينرجال األعمال كما يضم عائالت األقليات مثل و  األجانب من الدبلوماسيين

ة يضم كل كان نادي العلوي، و صارما سكوتلنديااالتقاليد وكان مديره و  نادي العلوية غربي النشأة .األسر الغنيةمن 
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حرج أو معاناة  فتيات األقليات دون و  جنبياتفي هذا النادي كنا نلتقي بالفتيات األو  ،بالخبراء األجانو  الدبلوماسيين
 غيرها.و  بعائالت عريقة مثل عائلة عالوي هناك التقيت ، و حيث تسوده التقاليد الغربية

في هذا النادي توطدت الصلة ثم الصداقة مع حسين سالم الشخصية المصرية التي اشتهرت بعد ذلك وجمعت و  
لهذا النادي ألنه لم تقبل عضويته بنادي المنصور ألنه لم يكن  انتمىكان قد و  ؛المليارات بقصص ملؤها الفساد

ريم قاسم ليها بعد سقوط عبد الكإحضر و  لفرع شركة مصر للتجارة الخارجية في بغداد دبلوماسيا حيث كان رئيسا
 .بترشيح من السفير أمين هويدي الذي كان يخدم معه في الرباط

ان يتقرب ك، و سكواش معههو الذي علمني البلياردو السنوكر كما أغراني بلعب اإلو  نشأت صداقة بين أسرتيناو  
 كان يعرفه من المغرب عندما كان يعمل بفرعو  مين هويدي عندما عين سفيرا بالعراقأ إلىمني كوسيلة للوصول 

اعتباره شخصية مين هويدي بأتوثيق عالقاته مع  إلىلكنه كان يهدف ، و فرع الشركة ببغداد إلىشركة مصرية فنقله 
الشخصيات  لىعالتعرف و  كبيرة ذات نفوذ كبير بالقاهرة لجزء من مخطط رسمه لنفسه للتغلغل في أجهزة الدولة

 مسيطراو  عالميا مليارديراأن رأيناه بعد سنين  إلىلم نأخذها مأخذ الجد و  كان يتحدث عن طموحات كبيرة، و الفاعلة
قمت برفع و  انتهي األمر بأن كشفت دوره في صفقة تصدير الغاز إلسرائيل. و لكنه قطع كل اتصاالته بنا بعد ثرائهو 

 .اك مع كبار رجال الدولة الفاسدينثبت فيها فساده باالشتر أ ى دعو 
السواء فضال  علىرقية الشو  في غالبية المناسبات التي يقيمها الدبلوماسيون الشبان من الكتلتين الغربية وكنت ضيفا

 سالمية.بعض السفارات اإلو  عن السفارات العربية
لي أن طرق باب منز  قد حدث من ذلك مثال أنهو  ؛وفي كثير من المرات كنا نضطر إلجراء اتصاالت غير مكشوفة

 لىعدخولهم بناء  علىوافقت و  لكني فتحت البابو  انزعجت جدا، و ثالثة رجال طوال القامة في فجر أحد األيام
لكن و  رفضوا أي تفصيل في هذا الموضوع، و ن من جهة ما باصطحابي للقاء أحد القياداتو نهم مكلفإقالوا ، و طلبهم

إحدى ركبت  بالفعلو  عنصر المغامرة بالقبولو  فدفعني الفضول ،عوة المجهولةرادة في تلبية هذه الدلي مطلق اإل
وقفت السيارة أن ت ىمن الباب الخلفي إل ى منه ركبت سيارة أخر و  منزل إلىعرفه ثم نقلوني أ مكان ال  إلىسياراتهم 

يم الكردي الزع البارزانيدخلت ألجد شخصية كردية كبيرة عبرت عن رسالة من المال مصطفي و  الفيالت إحدىأمام 
  .رئيس البعثةو  للزميل المختص بإبالغهاعبد الناصر فقمت  للتواصل مع الرئيس

قات سيئة كانت العال ،العمل في بغداد ال يكاد يمت بصلة للعمل الدبلوماسي بمعناه التقليدي بصفة عامة كانو  
ضو ثالث لحق بهما عأستشار وعضوان دبلوماسيان كان بالسفارة قائم باألعمال بدرجة مو  مع نظام عبد الكريم قاسم

 حد المراقبة الظاهرة المقصود بها ردع العضو عن الحركة، ىكانت الرقابة علينا مشددة وصلت إل برتبة ملحق.
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باتباع  الداخلية إال ى لم يكن هناك من سبيل لرصد تفاعالت القو ، و كانت األحزاب السياسية كلها تحت األرضو 
 .السياسية ى إجراء اتصاالت سرية مع مختلف القو و  للدبلوماسيين تضطرهم للهروب من الرقابةطرق غير مألوفة 

ي لكنا كدبلوماسيين لم نقبل أن نعمل ف، و كان هذا يتم في األصل بواسطة بعض أعضاء أجهزة األمن في القاهرةو  
كذلك الحظنا أنه بعد طرد األعضاء ذوي الخبرة  ،اقتصاديةو  مكان ال نحيط بما يجري فيه من أنشطة سياسية

لذلك و  عيفا،وكان أداؤهم ض ،التابعين لألجهزة بقي بالسفارة عدد من صغار الموظفين ذوي الرؤية السياسية المحدودة
 .كان البد للعضوين الدبلوماسيين آن يغامرا بمحاولة إجراء اتصاالت من وراء ستار

متابعة أحداث العالم من خالل الراديو كما كنت أحرص  علىعراق كنت أحرص عالم حر في الإ ونظرا لعدم وجود 
 ةالدبلوماسيبة لينا أسبوعيا في الحقيإأو الصحف المصرية التي ترد  ،قراءة المجالت األجنبية التي اشتركت فيها على

الجوانب و  اسة الدوليةتطورات السيو  علم بما يحدث بالقاهرة ىأكون عل، حتى ألنها كانت ممنوعة من دخول العراق
  .ما خاصااالفنية التي كنت أوليها اهتمو  االجتماعية

، دبلوماسيينتعلمناها من عتاة الو  كنت أتصور أنني سأمارس الدبلوماسية التي قرانا عنها في الكتب ما عن العمل فقدأ
كان و  ،أو ألي خدمات أخري  سابيع قبل أن يزورنا عراقي أو عراقية لطلب تأشيرة دخولأو  يام بلألكن كانت تمر و 

كان ، و رتهاألوراق التي تبرر زيا علىعهم ليطو  رج السفارةاكل من يدخل السفارة يأخذ اإلذن مسبقا من قوة المراقبة خ
  .نيقأالعمل ممال وكنا نشعر أننا في شبه سجن 

ننا كنا أأذكر هنا ، و ينفكه بالمراقبحيانا نتأو لكنا لم نستسلم لجو الكآبة الذي تفرضه علينا الرقابة المستمرة فقد كنا 
بة دون برد الشتاء طقم المراقو  نجر وراءنا في حر الصيفو  ضواحيهاو  نتعمد السير لمسافات طويلة حول العاصمة

بل أذكر أننا كنا متوجهين لميدان باب شرقي الكبير لنتناول الغذاء في  ،ي بيتأو نزور أي اتصال أن نجري أ
قطرنا ياقبة كان طقم المر ، و مطعم تاجران وهو مطعم شهير يقدم األطباق الشرقية التي تشابه ما نطبخه في بيوتنا

 .ول المطعمبدخ أناهفاجالطاقم يلهث وراءنا بال ملل ثم و  درنا حول صينية الميدان عشرين مرةو  فقررنا المزاح معه
شير أو  نزل من سيارتيأو  قفأفكنت  ،نسانيةإكنت أحـاول دائما التعامل مع طاقم المراقبة المخصص لي بطريقة 

 ،اتهممن الخجل من سلوكي شيء ىنهم علأ والحظتلكنهم كانوا في البداية يتغافلون عن طلبي و  يءليهم بالمجإ
لهجة العراقية لومهم عليه فهم بالأال و  نهم يقومون بواجبهمأتفهم أكنت أهون عليهم بأنني و  ولكنهم أخير اطمئنوا لي

يضمنوه و  ا عنيينصرفو حتى  بدأوا يسألونني عن برنامجي اليومي، و يتقبلونها منيو  منحهم هداياأبدأت ، و خوش رجال
 ،باتصال غير مكشوفكنت أعطيهم تحركاتي كلها في اليوم الذي ال انتوي فيه القيام ، و تقاريرهم

 علىصل لكنه يحو  التي يغمض النظام عينه عليهاو  بدأت االتصاالت الدبلوماسية المكشوفةو  وقطعت هذا الملل
 كانت مثل تلكو  ما بالتنصت عليهاإو  كل ما تم فيها إما بتقرير مكتوب أو شفوي من الشخصيات التي كنا نقابلها
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 حسين جميلو  أذكر منهم صديق شنشل ؛لم يعتقلهم عبد الكريم قاسممع كبار السياسيين الذين  االتصاالت ممكنة
 لكني كنت أقابل بعضو  في وقت الحق الدكتور خير الدين حسيبو  الحسين علىعبد الستار و  طالب جميلو 

حماه و  األستاذ فؤاد الركابيو  مثل الدكتور هشام الشاوي  اجتماعيالقومي تحت ستار  االتجاهالشخصيات ذات 
 .عدنان الراوي و  أياد سعيد ثابتو  ةمحمود الدر 

لكن تقسيم . و أقوم وحدي بهذه االتصاالت بل كان كل عضو بالسفارة يختص بقطاع أو فصيل غير معلن ولم أكن
 .العمل داخل السفارة لم يكن معلوما خارجها

 هام بحزب البعث قبل االنقالب: اتصال
المطلوبة  األوراقمعها و  دخلت السفارةو  تحدت كل هذه العوائقواخر الثالثينيات من العمر، أعراقية في  ولكن امرأة 

السفارة بمعاونة المكتب الثقافي ب علىاستقبالها باعتباري مشرفا  أحيل إلي  ، و لاللتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة
تست الشاي احو  قدمت لي األوراق، و الملحق اإلداري. استقبلتها بنوع من الحفاوة تقدير لشجاعتها بدخول السفارة

 .العراقي الشهير
رسالة ب إلبالغنانها قدمت في مهمة خاصة إقالت و  انقلبت سحنات وجهها في جدية واضحة ،عند خلو المكتبو  

نه مطلوب مني أن أقصد صيدلية معينة بحي األعظمية الساعة السادسة مساء إاستفساري قالت  علىردا ، و هامة
يخفي و  قالت أنه سيكون بين المنتظرين بالصيدلية رجل يقرأ جريدةو  متها ليمعي روشتة لدواء تركيب سلو  ذات اليوم

 أن أتوجه فورا داخل الكاونتر ألقابل شخصية قيادية في عندما يدق هذا الرجل األرض بقدميه فعلي  ، و وجهه وراءها
ا عن مضمون ف شيئنها ال تعر أرفضت اإلفصاح عن اسمه كما ، و الخطورةو  حزب البعث ليبلغني بأمر بالغ األهمية

 .الرسالة
 ديدالقيام بهذه العملية رغم غموضها الش إلىدفعني و  أغراني العرض الذي يماثل ما نشاهده في األفالم من مغامرات

احتماالت أن تكون مدبرة من مخابرات قاسم لإليقاع بي في موقف المتلبس بممارسة عمل ال يدخل في صالحيات و 
 .العضو الدبلوماسي

اء أن انتظر دو  ولكن كان علي   ،دوية جاهزةأتردد عليها عدد من األفراد لشراء و  دلية في الموعدوذهبت للصي
 عندما خلت الصيدلية لدقائق دب الرجل بقدميهو  –كما قالت  –بقراءة جريدة  ىفجلست أمام رجل يتسل ،التركيب

 غامرةالمو  الفضولو  مشاعر الخوف تنازعنيوقمت  ،كانت هذه هي اإلشارة للدخول خلف الكاونترو  األرض ىعل
ادخلني غرفة صغيرة داخل الصيدلية ألجد رجال ممشوق القوام متجهم القسمات ينهض و  استقبلني الصيدليو 

لف من نا مكأشديد  بإيجازقال ، و قدم لي نفسه باسم العميد صالح مهدي عماش بالجيش العراقي، و لمصافحتي
 لكريم قاسمبعبد ا لإلطاحةالناصر بأن الحزب سيقوم قريبا بانقالب حزب البعث بنقل رسالة للرئيس جمال عبد 
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مع  قامة قناة سرية مغلقة للحوارإوهم يرغبون في  ،قوي القومية العربية إلىانضمامها و  عادة العراق لطبيعتهاإ و 
سيكون و  ل أسبوعخالأضاف أنهم ينتظرون الرد سريعا ، و العراقو  استراتيجية قومية بقيادة مصر علىالقاهرة لالتفاق 

 .العراق بدء الحوار مع بعث علىلكنهم لن يفصحوا عن اسمه إال بعد موافقة القاهرة و  ممثلهم في الحوار بالقاهرة
 حزب البعث أهميةبالقائم بأعمال السفارة و  انصرفت بسرعة تنتابني مشاعر الرضا حيث تبين المقابلة صدق رؤيتي

عكس ما كانت تتضمنه تقارير األجهزة المصرية العاملة بالعراق من تجمعات  على ،تحدي قاسم علىقدرته و  قوتهو 
حفظتها في خزانة و  كتبت مذكرة بالمقابلةو  ذهبت لمكتبي بالسفارة .ازاحة قاسم علىواألقدر  األقوى القومية هي  ى القو 

لم ، و يا األمورحت أعلم خفاعجبتني فكرة أنني أصبأ و  انصرفت عائدا لتناول العشاء بنادي المنصورو  األوراق السرية
 .ال قليالإأنم ليلتها 

عند  األعمالبقابلت القائم ، و توجهت للسفارة في الصباح الباكر انتظارا للقائم باألعمال ألعرض عليه المذكرةو  
قيامة جري إيه هي ال"تحية الصباح  ن يرد علي  أبادرني دون و  من االمتعاض ءشيباب الدخول مما أثار دهشته مع 

 .مكتبه ودعاني للحاق به ىسار بسرعة إلو  "...مالك ملهوف كدة ...قامت
 سلمه المذكرة أو أحتفظ بها ألسلمها بوسائليأراجع نفسي وهل أبدأت ، و نه رشني بمياه باردةأكو  دخلت مكتبه

ه عالمات وجه علىترتسم  بإمعانقدمتها له في النهاية فأخذ يقرأها  ،الخاصة لتصل مكتب السيد سامي شرف
ني أنا منها لماذا اختارو و  لكن لديه عوامل للشكو  ن هذا تطور خطيرإرفع رأسه قائال و  ،الرضا و  االهتمامو  الدهشة

طر في هذا خو  ما هو الغرض من الكشف عن نواياهم االنقالبية، و صلة ببعض رجال أجهزتنا علىبالذات وهم 
نائبا و  غير معروف )صار بعد ذلك وزيرا للدفاعو  م مزيفسم صالح مهدي عباس اسان أثم قطع ب ،كبير عليهم

نه ال يستطيع تحمل مسئولية ازعاج القاهرة بمثل هذه األمور التي إقال ، و لرئيس الوزراء في عهد صدام حسين(
 .تفتقد للتوثيق

رسال إمصداقيته دفعني لكي أطلب منه و  ن شعوري بجدية األمرأإال  ،كثيرا وهممت بمغادرة المكتب ابتأست 
ابلة تؤيد ما نبه أن المقو  ذلك خاصة علىفوافق  ،مسئوليتي مصحوبة بتحفظاته عليها علىو  المعلومة للقاهرة باسمي

 .قدراته التنظيميةو  حزب البعث ألهميته لىعإليه مرارا بالتركيز 
ب مني توخي يطل وصلني تنبيه من اإلدارة العربية بالخارجيةحتى  سبوعينأمن  أكثرلم يمض و  رسال المذكرةإتم 

مة شديدة كانت هذه لط، و اتصاالتي ىمسبقا عل باألعمالضرورة موافقة القائم و  عدم المبادرةو  الحذر في اتصاالتي
 .لي مشاعر سلبية سببت
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لح مهدي مقابلتي لصا علىالتي نبهت إليها السفارة بناء  أن وقعت األحداث إلىال شهور قليلة إولكن لم تمض 
الطيار و  وزيرا للدفاع وقد شارك في الثورة بقصف وزارة الدفاع التي يقيم بها عبد الكريم قاسم هو أصبحعماش الذي 

 .أن عين نائبا لرئيس الجمهورية في عهد صدام حسين إلىاستمر عماش في دوائر السلطة ، و منذر الونداوي 
ير أجهزة المخابرات المصرية محمل الجد بالقاهرة حيث كانت كل تقار  علىوكان واضحا أنه لم تؤخذ مذكرتي  

 تعظم من قدرات المنظمات القومية كالقوميين العربو  قوة حزب البعثو  العاملة في داخل العراق تهون من شأن
فبراير  8ي ف عبد الكريم قاسمانقالبا على  حزب البعثفقد قاد  .عدد من الفصائل بقيادات فرديةو  الرابطة القوميةو 

 للعراق. االذي لم يكن بعثيًا رئيس عبد السالم عارف، وأصبح 1963
سه ليرفعها أر مسك أحد الضباط بشعر أو  و اقشعر بدني عندما عرض التلفزيون العراقي صورة قاسم ميتا بعد إعدامه

ذه الثورة قيام ه علىولم يكن هناك أسعد مني  ،نهاية نظامهو  يتحقق الشعب من موتهحتى  مام عدسة التلفزيون أ
أبلغ و  ائق األمورحق علىقيادة حزب البعث ليس كرها لقاسم أو حبا للبعث بل ألن هللا قد أتاح لي التعرف و  بمشاركة

نهم لتوقع ألا عارضته أجهزتنا العاملة بالعراق فأكدت للقيادة عدم صحة هذاو  القاهرة بأن البعث قادم وهو ما أنكرته
 ا يمولونهاأن جماعاتهم التي كانو ، و القيام بانقالب ىكانوا يرون أن البعث ليس له من القوة أو التنظيم ما يعينه عل

 .قلب نظام قاسم علىاألقدر و  األقوى يشرفون عليها هي و 
اتنا مع بوقف نشاطن السفارة توصي أخطار القاهرة بإطلبت منه و  باألعمالاندفعت لمكتب القائم  وعلى الفور

ت منه أن يذكر سيادته تحفظه كالمعتاد فطلب ىأبدو ، ال بالتنسيق مع السفارةإال تتحرك أو  الفصائل القومية المختلفة
 .يدني الزميل الدبلوماسيأن أأن هذا هو اقتراح عضوين من الدبلوماسيين بعد 

 طردي من العراق:
نقوم  كنا ثيآخر حزميل  بطردي مع العراقية قد تلقت تعليمات من االستخبارات قبل الثورة بيومين وكانت الحكومة

كان من نصيبي تعقبي في إحدى المرات بقصد إلحاق الضرر بي األمر الذي و  بأعمال مثل ما نشاهد في السينما،
، ساعة 48ر بطردي مع زميل لي خالل انتهي األمو  قتها مما أزعج أسرتي بالقاهرةو  نشر بالصفحة األولي لألهرام

ساط السيارة قأو  النواديو  حسب ديوني للسوبر ماركتأو  غراضي الشخصيةأ  أرتبخذت أو  القاهرة بذلك بإبالغقمنا و 
 .معنوية تحل بي في حياتي كلهاو  كان الطرد هو أقسي عقوبة مادية، و التي اشتريتها بسلفة من البنك

الية بواسطة نه تقرر سداد جميع التزاماتنا المأتبلغنا بو  عبد الناصر تشيد بجهودناوجاءتنا برقية من مكتب الرئيس 
ا واحدا قتها مدينا بأقساط سيارة دفعت منها قسطو  كنت. و نقلنا ألي سفارة أو بعثة مصرية يختارها كل مناو  الرئاسة

دي األمم كنت اتطلع للعمل بوفدنا لكان األمر مغريا لي فقد ، و النواديو  فضال عن حساباتي المدينة بالسوبر ماركت
ل نشاطي واصألكي و  المتحدة في نيويورك ألستكمل رسالتي للدكتوراه عن سلطات الجمعية العامة لألمم المتحدة
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عداد إ و  ثاقتعديل الميو  القانوني في اللجنة السادسة التي تتناول كافة األوجه القانونية لتطوير المجتمع الدولي
شديد لقرار بينما شعرنا بالتقدير ال. و عمال لجنة القانون الدولي باألمم المتحدةأ متابعة و  الدوليةمشروعات االتفاقيات 

امت الثورة جاءنا الفرج في اليوم التالي فقد ق. و كنا نشعر بغضاضة المحارب الذي ترك المعركة قبل نهايتها، الرئاسة
 .تم إعدامهو  ناصبهفي اليوم المحدد لسفرنا حيث خلع من مو  ضد عبد الكريم قاسم

ورغم اإلغراءات التي تضمنتها تعليمات الرئيس جمال عبد الناصر فقد أبدينا للقائم باألعمال رغبتنا في البقاء فطلب 
من العمل  سأتمكني ننأمنا التفكير في األمر ألن المغادرة تنفيذا لتعليمات الرئاسة سيعفيني من سداد مديونياتي كما 

اعر ووجدت نفسي محمال بمش ،العمل مفيدو  الثقافة ميسرةو  في األمم المتحدة في نيويورك حيث المعيشة سهلة
الوحدة العربية، فطلبنا من القائم باألعمال االستفسار و  المقاتل حيث كنا نعمل كخلية ثورية قومية من أجل مصر

بي تحسبا عد حقائأ بينما كنت ، و سبة لألمر بطردي من العراقمن وزير خارجية الثورة طالب شبيب عن الموقف بالن
لنظام جاء الرد إيجابيا حيث ابلغنا ا، و للظروف اعترتني مشاعر التوتر في انتظار قرار الحكومة العراقية األخيرة

 .ورالف لىعأكدت طلبي بالبقاء فوافقت الرئاسة و  هللت شاكراو  قفزت فرحاو  البعثي الجديد بإلغاء أمر الطرد.
فون بعمل بعد أن كانوا يستخ، و التظاهر باألهميةو  وكان المشهد داخل السفارة في اليوم التالي غريبا فبعد الغرور

كانوا يتلقون و  ،للقاهرة بالحقيبة الدبلوماسية إلرسالهافي مظاريف مغلقة ال نعلم محتواها  تقاريرهميسلمونا و  السفارة
صف بعد أن كان بعضهم يتصل بي في منت، و بالحقيبة ال نعلم عنها شيئاطرودا و  من القاهرة أيضا مظاريف مغلقة

 لقائد طائرة مصر للطيران التي كانت تغادر في الثامنة أسلمهاالليل للحضور للسفارة إلعداد حقيبة دبلوماسية 
 .ضطر لالستيقاظ في السادسة صباحا للقيام بالمهمةفأ صباحا

عليمات من مكتب نهم تلقوا تأعلمنا و  يبدون االحترام بنوع من االعتذار عما تم السفارة إلىفي توافدهم  وتمثل التغيير
ي بل أخذت لم يكن هذا انتصار لي وحد .ال بالتنسيق مع السفارةإعدم التحرك و  الرئيس عبد الناصر بتجميد نشاطهم

الدرس ، و طلب مستشاريهيصدر قرارات خاطئة كو  أن الرئيس يمكن أن يعزل عن تتبع األحداث علىمنه داللة مبكرة 
 لىعيغلقون عليه الدائرة ثم يستصدرون منه قرارات و  ننا نفسد حكامنا بمن يحيطون بهم من المستشارينأاآلخر 

 . ليست بالضرورة لصالح مصرو  هواهم
في العراق  مقربة منه سفيرا لمصرو  عين عبد الناصر شخصية قويةو  القاهرة ىفقد انفتح عل ،نعود للحكم الجديدو  

كنت بحكم درجتي بعيد عن االتصاالت والمقابالت التي تتم بين سفيرنا وبين ، و وهو السفير أمين حامد هويدي
أذكر أنه في و  ،نهاية المقابلة إلىجلس مع سكرتير الرئيس أو  رافقه للقصر الجمهوري ألكني كنت  ؛العراقيالرئيس 

ر من بين ذك، و تقارير عن مقابالتي مع قوي مناهضة لهد السالم عارف بأن لديه بهذه المقابالت صارحه ع إحدى
هذا و  ن مقابالتنا هي لوضعه في الصورة الكاملة لألحداثأنه بألكن سفيرنا طمو  أسماء هؤالء وميض عمر نظمي

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 13 of 19 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

June 28, 2019     

تقبل الرئيس فدعم حكمه و  سنادهإن بسياسة عبد الناصر في و كل األعضاء ملتزمو  براهيم يسري إأن ، و ما يدفعنا لذلك
 .ذا الشرحمنه ه

القصر في رمضان ب إفطار وعندما أقام حفل .عبد السالم عارف ىمتقطعة علو  شخصيا لمدد وجيزة تعرفتولكني 
السمك و  اللحمو  رزقام بملء طبقي بيديه من األو  باالسممناديا  إلىجاء ، و كان يحتفي بالجميع بنفسهو  الجمهوري 
بعد ذلك  عرفت، و تصرفي ن يؤخذ علي  أنني تحاشيت أال إام المقدم باليد عكل هذا الطأمتنع عن أ كدتو  المسجوف

 .ذلك علىاعتدت و  أن هذه عادة العراقيين مع ضيوفهم
مرافقا له أثناء  -نا أقضي أول أيام زواجي أو  -عندما عينت 1964 و كانت المعرفة الشخصية قد توطدت سنة

ها بتقديم هدية قد جاملني وقتو  الرئيس جمال عبد الناصر بالقاهرةفريقي الذي نظمه اشتراكه في المؤتمر اآلسيوي األ
نني استدعيت لمرافقته رغم أقطعة فضية من صنع العراق عندما علم و  عبارة عن ساعة ماركة دوكسا متواضعة

ل بدا باالتصاأبادر ألم و  قامت صلة شخصية التزمت فيها بالتحفظ المطلوب، و لزواجي ىيام األولنني كنت في األأ
لبت و  كانت األسرة تسكن حي األعظمية الذي توجد به السفارةو  صلة صداقة بابنته علىبه رغم أن زوجتي كانت 

بالمنزل حيث  الرجال البقاء علىيمتنع فيها و  ما أذكر على "القبول"دعوة نسائية شهيرة خاصة للنساء فقط يسمونها 
 يها زوجتيعمليات النميمة النسائية المعتادة والتقت فو  العراقيةتناول األكالت و  الرقصو  البنات بالغناءو  تقوم السيدات

 لكني أيضا وضعت معايير متحفظة جدا في، و بنات اللواء عبد الرحمن عارف شقيق الرئيس عبد الســالمو  بزوجة
في حق حتي ال أحرج من السفير الذي له وحده الو  سنيو  مراعاة لصغر وظيفتي بين عائلة الرئيسو  التواصل بينها
ارف في سرة عبد الرحمن عأاستمرت . و خبار هذا التواصل عن كل زمالئي توقيا للمشاكلأتكتمت ، و مقابلة الرئيس

 .في تكتم شديدو  لكن في الحدود المرسومةو  التواصل مع زوجتي بعد توليه الرئاسة
اتخذ و  الذي التزم فيه الحذرقنوات اتصال مع حزب البعث في الوقت و  حوارا دائما ى جر أعبد السالم عارف قد  وكان

وذ البعث قام هو بحركة استباقية للتخلص من نف، و نجح في ذلكو  كافة االحتياطات لعدم قيام الجيش بانقالبات عليه
ووسط  يسكنهم في أماكن في قلبو  الحرس الوطني أو القومي ىكان الحزب يجند شبابا فيما كان يسم، و في الجيش

معسكرات شباب البعث الذين كانوا  علىم انقضت قوات الجيش من القوميين في صبيحة يو ، و العاصمة بغداد
معت تبادل س، و وقتها كنت قد انتقلت لإلقامة باألعظمية قريبا من السفارة، و يرتدون مالبس عسكريةو  مسلحين

عد خلع بكانوا يهربون من المبني و  توتر شديدينو  كان شباب البعث يهرب في حالة خوف، و طالق النار في الفجرإ
 .قتلوا بالفعل عددا من المدنيين األبرياءو  من يظنون أنه يتعقبهم علىيطلقون النار و  مالبسهم العسكرية
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مفوض فابلغهم فاتصلوا بالقائم باألعمال الوزير ال ،فلم تستطع االتصال بالسفارة ،هذا االنقالب للقاهرة نباءأوتسربت 
عالوة و  ازاء خطورة الموقف، و ن الجيش فرض حظر تجولأو  المنصورعدد من أعضاء السفارة يقيمون بحي و  نهأ

 .القاهرة بمعرفة توالي األحداثت اهتمعوامل داخلية  على
كانت ، و نيبالغهم بما يصلإو  فتح االتصال بالقاهرةو  طلب مني محاولة الذهاب للسفارةو  باألعمالاتصل بي القائم 

كان و  لحسن الحظ كان موظف الالسلكي يقيم باألعظمية أيضاو  السفارة إلىكيلومترين من منزلي  ىالمسافة ال تتعد
ترددا و  تحفظا ىأبدفطلبت منه انتظاري لنذهب سويا للسفارة و  قريبا جدا من مقر الحرس البعثي فاتصلت به منزله

، بينر صيحات شباب البعث الهاو  نه لم ينم طوال الليل من دوي طلقات الرصاصإقال و  كان كبير السنو  شديدين
وقمنا  .خاصة عندما أبلغته بأن تعليمات رئاسته تقضي بسرعة فتح المحطةو  لكنه وافق بعد أن شهد إصراري و 

لكن التغطية و  ،ذلك موجة اف ام تستخدم في االتصاالت العسكرية علىساعدنا و  بتزويد القاهرة بالتطورات أوال بأول
  .نالت استحسان القاهرةو  كانت ممتازة

مع القاهرة  توصل، و السلطة علىعبد السالم عارف لعشرات المحاوالت من حزب البعث لالستيالء وتعرض الرئيس 
نجحت و  ،عبد السالم عارف علىمشارف بغداد لمنع أي انقالب عسكري  علىيفاد قوة مصرية عسكرية ترابط إ إلى

يبة مع عالقة ط علىكنت ، و عبد السالم عارف إلزاحةمؤامرات البعث و  القوة المصرية بالفعل في منع االنقالبات
، حسام سويلم ذكر منهمأالملحقين العسكريين و ، و اللواء عبد الحميد حمديو  منهم اللواء ابراهيم عرابيو  قواد هذه القوة

 الذخائرو  سبوعيا طائرة نقل عسكرية من طراز توبوليف لتحضر بعض المؤن أبغداد  إلىكانت تصل ، و علي شريفو 
 جازاتهم ذهاباإعائالتهم باستقالل الطائرة في و  تم السماح ألعضاء السفارةو  إلجازاتن يراد القوة المستحقفأتنقل و 
 .ياباإو 

يأخذون من و  ،وهنا ظهر الفساد القبيح حيث كان بعض الضباط يحضرون من القاهرة بضائع غير متوفرة في بغداد
ون الذهب الالزم لصقل الموبيليا ثم تطور األمر فكانوا يشحن بغداد ما ال يتوافر في القاهرة كحجارة البطاريات وورق 

اسم حاسو فراغ محالت شهيرة بإ ىدوات الكهربائية األمريكية للقاهرة ووصل األمر بهم إلاألو  البوتاجازاتو  الثالجات
سفر  لىعالمرات بينما كنت أشرف مع الملحق العسكري  ىحدإفي ، و شحنها للقاهرةو  من كل اآلالت الكهربائية

الثالجات المشحونة عليها  إحدىكانت و  رحلة العودة أن رفض الطيار اإلقالع لزيادة الحمولة عن الحد المقرر
اذا  ى ر نزال أي شحنات أخإتخص شخصية كبيرة بالقوات المسلحة فجاءته تعليمات بالسفر متجاوزا الحمولة مع 

 لكن عناية هللاو  رسال شحنته فطار مضطراإ ىاألمر ووقع الطيار في حيرة عندما أصر كل ضابط عل ىاقتض
المرات طلب مني أن أسافر لتسليم وثائق هامة للرئاسة  إحدىفي . و مهارة الطـيار حفظت الطائرة من السقوطو 
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القاهرة العسكري  في مطار. و بالصدفة كانت تطير في اليوم التالي ألنهاو  فركبت الطائرة العسكرية تامينا للـــوثائق
  .تخرج دون أي رقابة جمركيةو  ما أذكر( رأيت اللوريات تنتنظر الطائرة لتشحن حمولتها علىلماظة أ)

 الطائرة المدنية لىعخروج لسفري  تأشيرة ىنني بعد تسليم الوثائق بيوم توجهت للوزارة للحصول علأ والمضحك هنا
ان يعامل كو  السلك الدبلوماسي بالخارجية بإدارةقابلت ضابطا بالجيش من مكتب المشير نقل كوزير مفوض و 

صرح لي ألن الوزارة لم ت التأشيرةغرور شديد فرفض منحي و  يقابلهم بوجه عابسو  الدبلوماسيين كجنود الجيش
انصرفت وطلبت و  اهرةطلبها بالقأجازة لم إشرحت له الموقف فلم يقتنع فقلت له شكرا فانت تعطيني ، و بالسفر للقاهرة

  خروج. تأشيرةللوزارة بمنحي ات مرسال تعليإ
الخروج  رةتأشيمنحني و  عاملني بلطف شديدو  ساريرهأجازات فانفرجت اإل علىوعدت مرة أخري للضابط المشرف  

 إلى مائدة عشاء جلس علىو  فريقيةالدول األ بإحدىين هذا الضابط سفيرا ع   ؛القصة إلكمالو . بغداد إلىللعودة 
جازات خاصة نظام اإلو  جازات بالسلك األمريكيجوار السفير األمريكي فكان سؤاله الذي يلح عليه هو نظام اإل

سقط و  سياسي نألم يتحدث قط في أي ش ألنهرا عجب السفراء الحاضرين ينجليزية مكسورة مثإذلك بلغة و  العارضة
 .تباره بين السفراءعا 

عبد الحكيم  صديقه المشيرو  أذكر أن عبد الناصر أوفد رفيقه ،قوط الطائرةوبعد وفاة عبد السالم عارف في حادثة س
 ،رأس وفد كبير يضم عددا من الضباط أذكر منهم علي شقيق مدير مكتبه للتباحث مع قادة العراق علىعامر 

 لىإفقد وردت برقية رمزية عاجلة من الرئيس  ،في قمة النظام المصري  ةشلليأذكر هنا أنني استنتجت وجود و 
 .المشير

ي أن أقدمها لكن السفير طلب من ،تعليمات عبد الناصر على طالعهواكان توقعي أن يقوم سفيرنا بمقابلة المشير و  
كان الوقت و  قصر الضيافة ىفذهبت بالمظروف إل ،العميد علي شفيق مدير مكتب المشير إلىف مغلق و ظر مفي 

لقاء  ىعل فأصررت ،زعاجهماإال يجوز و  العميد نائمانو  يرن المشإفقيل لي  ،ظهرا في حرارة جو بغداد الشديدة
رماني بكلمات و  السرير بمالبسه الداخلية علىوهو راقد  شفيق الذي أيقظوه من تعسيلة الظهر فقابلت علي شفيق

المظروف  سلم العميدت، و ما تلقيته من تعليمات بتسليم المظروف فورا للمشير إلىقد استندت و  له إليقاظيغير الئقة 
لسفير ا علىوعندما قصصت ذلك  ،الغيظ يمأل جوارحيو  خرجت من غرفتهو  نومه استأنفو  الوسادة علىووضعه 

 .خالصو  حنا سلمنا الرسالةإهو أ بتسامة ا قال بنصفو  لم يهتم كثير
ننا يجب أب ةشعرنا في السفار  التي طرحت عددا من األسماءو  األجهزة المصرية العاملة في العراق واستكماال لتقارير

 ىيه إلجلست في غرفتي أكتب تحليال للموقف انتهيت ف، و ن نؤدي واجبنا الستشراف عملية اختيار الرئيس الجديدأ
 .اللواء عبد الرحمن عارف شقيق الرئيس الراحلاختيار هي متاحة ال أن أفضل الفرص

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 16 of 19 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

June 28, 2019     

عث تمهيدا لتعيين وما يريده الب ،المناورة علىنه طيب القلب بعيد عن الفكر السياسي ال يتمتع بالقدرة أبررت ذلك بو  
ن هذا مختلف إالطيران السابق فقال  ضابطالوزير المفوض  تقدمت بورقتي للقائم باألعمال. و رئيس بعثي من بعده

لكنه و  كانت مخاطرة منه تحسبا لغضب أجهزة المشيرو  الترشيحات التي بحثها المشير، فبعث بها للقاهرة تماما عن
 .استبعاده من االتصاالت التي كانت تقوم بها تلك األجهزة علىبها  يضا كان يردأ
 نأو  سناد القائم باألعمالإطلبوا مني أن أخف يدي عن و  جاءني بعض الزمالء من القائمين بالعمل السري و  

كتب له كل أنني أيعلمون  ألنهمجهودهم لنقله راحت هباء خاصة بعد توقعه السليم بتعيين عبد الرحمن عارف 
نني ن هذا من واجبات عملي المهني كما أقد اعتذرت بلطف عن االستجابة لطلبهم أل، و البرقيات الرمزيةو  التقارير

 ألنهمو  مضض لقوة عالفتي الشخصية بهم علىقد تفهموا ذلك ، و رئيسي علىال أستطيع أن أشارك في التقول 
  .ال وزارة الخارجيةإنني لست تابعا ألي جهة أيعلمون 

كنه كان لو  شقيقه اللواء عبد الرحمن عارف رئاسة الجمهورية ىفتول -ثار حنق األجهزة أو  -توقعناه وحدث ما 
 لىعن البعث قد اختاره لسهولة خلعه بعد استكمال السيطرة أكان واضحا و  ،السذاجةو  شخصية مسالمة تتسم بالطيبة

 .الحرس الجمهوري و  الجيش
 على تم تعيين عبد الرحمن القزاز رئيسا للوزراء ريثما يتم االتفاق، و االتصاالتتعلم شيئا عن هذه  لم تكن السفارة

 ،القاهرة دون أن يحقق نجاحا في اختيار الرئيس الجديد إلىأذكر أن الوفد غادر عائدا ، و اختيار رئيس للجمهورية
من الزيارة  صودالمقكان و  ياراالختتلقي وعودا بحسن و  بلغها المشير عامر للجانب العراقيأسمعنا ترشيحات كثيرة و 

 دعم عدد من قادة القوي القومية في مواجهة البعث.
بانقالب عليه من قائد  إلزاحتهقبل مغادرتي للقاهرة بأسابيع مؤامرة و  1967قد رصدنا بالسفارة في خريف  وكنا

 حزب البعث تدبير منو  بتأييدما أذكر  علىمن محمد سعيد النايف رئيس الوزراء و  براهيم الهيثيإالحرس الجمهوري 
 ون عليهاألشخاص الذين يتآمر  ىاستدع فقد ،ساذجاو  مدهشاو  سلمناه تفاصيل المؤامرة كاملة فكان رد فعله عجيباو 
عندما و  المصحف بأنهم لن يخونوه أو يقوموا بانقالب ضده ىن يحلفوا علأكشف لهم تقرير السفارة وطلب منهم و 

 .السفارة متهما تقاريرها بعدم الدقة علىلوم ألقي بالو  اقسموا أمامه صدقهم
سهم عارف أر  علىو  صلة مع عدد من كبار الضباط القوميين بالجيش علىوقد حاولت األجهزة المصرية التي كانت 

رية حكم عربي قومي قوي بعد سحب القوة العسكرية المص إلرساء وصوال االنتباهو  الحذر عبد الرزاق قائد القوة الجوية
 .الحكم علىمن بغداد توقيا من استيالء البعثيين 

ودعناهم أ، و ماء بهاالسفارة لالحت على االنقالبتوافد الضباط المشاركون في هذا و  جهضوهأو  ن البعثيين اكتشفوهأال إ 
لهم تحت وقد قمنا بنق ،الحماماتو  كل المرافق من المطابخ بهو  يطاليالمبلط بالرخام اإلو  في بدروم السفارة الفخم
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طون الذين يخط فراداألو  الطائرة العسكرية التي كانت تحضر المؤن  علىدفعات  على-بوسائل خاصة و  ستار
 .السلطة علىالنقالب احترازي لمنع البعث من االستيالء الكامل 

م عدد من وزارة الدفاع لفترة وجيزة ث ىبالقاهرة حيث تول ى بعد نقل السفير أمين هويدي لمهام أخر  وتطورت األمور 
اق نقال عين اللواء السابق لطفي متولي سفيرا بالعر ، و المناصب الهامة ألنه كان يتمتع بالثقة التامة من عبد الناصر

ه علينا بوقف تنبيوتم ال ،المصرية باستثناء البعض منها االستخباريةفي عهده تم تجميد كافة األنشطة ، و من الكويت
أي اتصاالت سرية مما سبب عزلة كاملة عن األحداث دفعت السفير متولي بالتصريح باالتصاالت غير المكشوفة 

 .لكن مع مراعاة الحيطة الشديدة تفاديا لألزمات مع الحكومة العراقية
بعد أن غادرت بغداد منهيا ست ، لم يأخذ بهو  عبد الرحمن عارف إلىتحقق صدق كل المعلومات التي سلمناها و 

 حزب أثناء عملي بالوزارة بالقاهرة بعد عودتي بشهور فسمعنا أنو  .1967سنوات من الجهد الشاق في سبتمبر 
يوليو  17قد قام فعال بعد شهور من نقلي للقاهرة بالتنسيق مع بعض العناصر غير البعثية انقالبا ناجحا في  البعث

  .روسيا، واتجه العراق نحو أحمد حسن البكر، وتولى الرئاسة 1968
كما كانت  ،شديد البرودة في الشتاء ،كان الجو شديد الحرارة في الصيفو  كان العمل مرهقا بالسفارة ؛وبصفة عامة

جاءت و  إرهاق العمل عندما سقط عبد الكريم قاسمو  استمرت حساسيةو  عالقاتنا االجتماعية باإلخوة العراقيين مشلولة.
 اكتظت السفارةو  عين سفير لمصرو  ةصارت العالقات طبيعيو  األقل غير معادية، علىحكومات صديقة أو 

ممثلي األجهزة. حيث حفلت فترة ما بعد عبد الكريم قاسم سلسلة من الهزات و  الفنيينو  الدبلوماسيين باألعضاء
  .االنقالبات نتيجة صراعات بين القوي القوميةو  السياسية

 ناصرعبد الو  تر بين البعثيام التو أعشت  ،العراق بعد سقوط قاسمو  ازدهار العالقات بين مصر وكما شهدت
أكرم و  يطارصالح البو  سهم ميشيل عفلقأر  ىتذكرت جلسات الحوار المثيرة بين فالسفة البعث في سوريا وعلو 

 .بين عبد الناصرو  الحوراني
ارات شخصية اعتب علىكما هي العالقات العربية العربية تقوم ، و بغدادو  تدهورت العالقات مرة أخري بين القاهرةو  

 عرقية وطائفية.و  رواسب قبليةو  معتقداتو  للحكام
 1967نكسة يونيو 

ة كان العراقيون في قم، و التي وقعت أثناء الشهور األخيرة لعملي في بغداد 1967أنني ال أنسي نكسة يونيو  على
لقيادة عبد الناصر ليبلغ احضر زكريا محيي الدين موفدا من ، و تل أبيبو  الحمـاس ينتظرون دخول قواتنا للقدس

طالبا منهم اإلعداد للمساهمة في هذه  ذلك العام يونيو 5مصر تتوقع مواجهة عسكرية مع إسرائيل يوم ن أالعراقية ب
ا باالستراتيجية كان خبير و  كان جنرال عراقي كبير تخرج من المدرسة العسكرية التركية، و المالو  العدةو  المواجهة بالجند
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الجيش اإلسرائيلي  نأبرقنا به للقاهرة يقول فيه بعد دراسة النظام االسرائيلي في استدعاء االحتياط أنشر مقاال هاما 
خطرنا القاهرة أو  ،1967يونيو  5ن يشن الحرب علينا اعتبارا من اليوم التالي وهو أنه يمكن أو  يونيو 4سيكتمل يوم 

 بذلك.
، ليومقي فرحنا جميعا ببداية المواجهة العسكرية في صباح ذات ادراسة الجنرال العراو  بين تنبيه زكريا محيي الدينو  
كانت وسائل و  عشرات الطائرات اإلسرائيلية بإسقاطذاعة المصرية كنا نثق في بيانات اإلو  توقعنا النصرو  هللناو 

 .تبشر بالنصر العربيو  اإلعالم العراقية تتابع المعركة
 يام قتامةمن أشد األعلن تنحيه عن المسئولية أ و  عبد الناصر بالهزيمةقر فيه أيونيو الذي  8و جاء يوم الهزيمة في 

 تدفق العراقيون و  ،دول العالم الثالثو  فريقيةاألو  اإلسالميةو  الدول العربيةو  حياة الماليين في مصرو  حزنا في حياتيو 
فتيات و  تأن سيدا ىوال أنس ،ذاعة بيان عبد الناصرإالسفارة في كرادة مريم بعد دقائق من  ىمبن علىالعراقيات و 

 يصرخن حزنا كن، و جسادهن رغم التحفظ الشديد في البيئة العراقيةأعراقيات حضرن بمالبس النوم ودون ما يستر 
نتظاهر و  ي معهنوكنا نبك ،الشبابو  الرجال ىوكان هذا رد الفعل التلقائي لد ،يرفضن الهزيمةو  يطالبن ببقاء ناصرو 

حة في قرارة نفوسنا كنا ندرك فداو  -نصر مؤزر علىن و مقدم اننأب نعتقدما لو كنا ك –نطمئنهم و  برباطة الجأش
نهارا لعدة و  غيرهم من العرب المحتشدين عند السفارة ليالو  خجال من مواجهة العراقيين منزلي إلىانسحبت و  الهزيمة

ام كاملة بقينا ثالثة أيو  منزلي حيث رافقني عدد من الزمالء ىوانسحبت من األوضاع المحزنة داخل السفارة إل ،أيام
 .ذاعات باحثين عن أمل يطل علينا في ظلمة الهزيمةاإلو  مالزمين للمنزل نتتبع راديو القاهرة

عداد لجولة اإلو  ومطالب بمحاسبة المسئولين عنها ن اندلعت بيننا مناقشات ساخنة بين ناقد للهزيمةأما لبثت و  
يطلب منا أن نثق في القيادة السياسية وقد أسمينا ذلك الزميل يومها و  من كان يشيد بحكمة المسئولين بين، و جديدة

 .لسنوات طويلة تالية "حكمة المسئولين"
توقع و  تتقدم اأنهو  أظهرت الصحف العراقية أنباء كتائب مصرية مستمرة في القتال في سيناء رفض الهزيمةوفي 

لم يكن أحد يتصور أن يصل و  عبد الناصرو  لم يكن أحد يريد أن يصدق هزيمة مصر ،باليهود خسائر فادحة
 .ن النصر مؤكدأطمأنته بو  حد خداع عبد الناصر ىإل االستهتارو  اإلهمال

لمناورات او  زماتاألو  جواء التوترأوجه العموم كانت حصيلة عملي في بغداد ست سنوات متواصلة في ظل  وعلى 
تعلمت ، و هاخارجو  األزمات داخل السفارةو  صلب عودي في مواجهة المشاكلو  فقد نمت شخصيتي ،يجابيةإالسياسية 

وب نها حقيقة متأصلة في دماء الشعأو  الوحدة العربيةو  صالة القومية العربيةأو  قوة ىفي بغداد من العراقيين مد
 .ةيلقنونني دروس الوحدة العربيفتيات و  لتقي بشبانأفقد كنت  ،مر السنين علىالعربية لن يخبو وهجها 
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رة عبد جمل استغرق ثالثة أيام ليزور سفا علىكانت أكبر واقعة تأثرت بها هي قدوم أعرابي يعيش في الصحراء و  
ن قبيلته إو  نه مفتوح دائما صوت العربإقال و  جهاز راديو صغير إلىشار أو  تأييدو  يبعث له برسالة حبو  الناصر

ا تسلمت منه ورقة صغيرة بهو  العزة،و  طوات عبد الناصر نحو الوحدةخيمان إو  اسبع بحمافي عمق الصحراء تت
من و  روالده كلهم ذكو أن أجانب هذا الوعي القومي كان يفتخر ب إلىلكن ، و تحية لعبد الناصر ووعد بمناصرته

 هناءو  سعادةن الزوجة إذا عاشت في أوجهي كشف لي عن عقيدة قبلية ب علىعالمات التعجب  أىلما ر ، و زوجتين
ببنات ثالث  نني رزقتأذكرني هذا الحديث ب، و نها تنجب ذكوراإذا لم تشعر باألمان فإلكنها ، و اطمئنان تنجب بناتاو 

يوصي المرأة و  أنه صدر بحث طبي في أمريكا يؤكد ذلك 2012نا أكتب في سبتمبر أو  ن المدهشأغير  ،وولد واحد
 .األكلو  حةرا بالفسينجاب ذكر أال تنعم كثإالتي تريد 

 الناصر دتكشف ثغرات يف نظام عب
 وشك التضحية بحياتي دعما لخطه في االنحياز للفقراء علىكنت و  النخاعحتى  وبينما كنت أومن بعبد الناصر

بعد عودتي  1967غضبي من هزيمة يونيو و  فقد واصلت نقدي الدعــــوة للوحدة العربية )التي ما زلت أومن بها(و 
دد من الشخصيات عو  العربي االشتراكيقمت مع زمالء لي من الدبلوماسيين بزيارة كبار المسئولين باالتحاد و  للقاهرة

ألستاذ هيكل كان ا، و تحقيق مبادئناو  جيشناو  بناء بلدنا إلعادةماذا يمكن أن نفعله و  العامة نستشرف حقيقة ما حدث
لكنه شدد و  يةالسياسو  الهزيمة حدثت لسوء اإلدارة العسكريةن إرئيس تحرير األهرام وقتها هو الذي قال لنا بصراحة 

أن نقلت  لىإتلك قصة أخري انشغلت بها . و المستقبل ىننا يجب أن نركز علإو  أن العسكر ال يقبلون النقد علي  
 بوخارست؟ إلى 1969للخارج سنة 
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