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 رئيس وزراء العراق محضر المباحثات بين الرئيس جمال عبد الناصر وطاهر يحيى
 7691ديسمبر  2قصر القبة، القاهرة فى 

 

 
 الحاضرون

 من الجانب المصرى: 
الرئيس جمال عبد الناصر، زكريا محى الدين.. نائب 
الرئيس، حسين الشافعى.. نائب الرئيس، محمود فوزى.. 

محمود رياض.. وزير الرئيس للشئون الخارجية، مساعد 
الممثل الشخصى  ..الخارجية، حسن صبرى الخولى

 .للرئيس جمال عبد الناصر فى الجامعة العربية

 من الجانب العراقى: 
.. أمين طاهر يحيى.. رئيس الوزراء، عبد الكريم فرحان

، إحسان شيرزادة، عبد عام االتحاد االشتراكى العراقى
، عبد المحسن .. وزير الوحدة العراقىالرزاق محى الدين

 زلزلة.. سفير العراق بالقاهرة.

 
 المحتويات

 
 البيان المشترك

ة بين فى نطاق القيادة السياسية الموحد ،اجتماعاتهما عقد الجانبان المصرى والعراقى
الظروف التى تمر بها األمة العربية فى المرحلة  ،ن فى اجتماعاتهماالبلدين. وقد تناول الجانبا

الجهود التى بذلت  اواستعرض، المصيرية التى يتعرض لها الوطن العربى للعدوان الصهيونى
 ى.حتى اآلن على الصعيدين العربى والدول

وضرورة توحيد الجهد  ،واستعرضت القيادة موضوع الدعوة الى عقد مؤتمر قمة عربى
العربى إيمانا بالمسئولية المشتركة ووحدة المصير.وراجع الجانبان الخطوات التى اتخذت من 

بحث وسائل تنمية تلك تم كما  ،أجل توثيق الروابط السياسية واالقتصادية والثقافية بين البلدين
 والعمل فى سبيل الوحدة العربية الكبرى. ،تحقيقا لخير الشعبين الشقيقين ؛الروابط

 الصفحة  الموضوع 
نجازات القيادة السياسية الموحدة بين العراق  -7 الجانب العراقى يستعرض اجتماعات وا 

، وانضمام العراق الى اتفاقية الدفاع 7699والجمهورية العربية المتحدة منذ فبراير 
  7691يونيو  4المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة واألردن التى عقدت فى 
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، والعالقات 242العربى المرتقب فى الرباط، وقرار مجلس األمن مناقشة مؤتمر القمة  -2
 مع بريطانيا وأمريكا واالتحاد السوفيتى والصين

 
2 

 4 ومؤتمر الرباط ربى العام، ودور الجامعة العربيةالوضع الع  -3
 6-1 العالقات بين العراق واألردن وسوريا -4
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عن تقديره للخطوات التى خطتها الجمهورية العربية المتحدة  ،وقد أعرب الجانب العراقى
عن تقديره  ،إلزالة آثار العدوان، وأكد دعم العراق لهذه الخطوات. كما أعرب الجانب العربى

للخطوات التى خطتها حكومة العراق من أجل دعم الوحدة الوطنية بين المواطنين فى أرجاء 
 العراق. 

قشت النتائج التى أسفرت عنها اجتماعات األمم المتحدة فى الجمعية العامة و كما ن
 ية.ومواقف الدول المختلفة من األمة العرب ،لبحث وسائل إزالة آثار العدوان ،ومجلس األمن
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 النهاردهطبعا من سوء الحظ إن  ،فرصة سعيدة أن تجتمع اليوم القيادة السياسية الموحدة عبد الناصر:
عشان خاطر موضوع  بالذات أول يوم تكلمأطبعا ومش قادر  ،)ضحك(أول رمضان 

 )ضحك( !السبع نقط دولى تكلم فأقدر أفمش ها ،السجاير
 

القيادة السياسية عدة اجتماعات نظرت فيها عدة اجتمعت خالل العام  ..: سيدى الرئيسعراقى
 وبخاصة ؛قرارات تسير بنا على طريق الوحدة عدةواستصدرت  ،ليةحقضايا دولية وم
 .المواقف السياسية المشتركةب مايتصل منها
برئاسة السيد زكريا ، 6611، فبراير بغدادى اجتماع القيادة السياسية ف أوال:

كما حضر  ،ية وناجى طالب رئيس وزراء العراقمحى الدين نائب رئيس الجمهور 
صدر أو  .رفعبد الرحمن محمد عا الفريق االجتماع األول السيد رئيس الجمهورية

عن الموقف المشترك والرؤية الموحدة  ؛االجتماع بيانا مشتركا بين بغداد والقاهرة
وأوصت بضرورة حماية الحدود وتسليح  ،االعتداءات الصهيونيةالمتوقعة من واألحداث 

وأهمية والثورة فى الجنوب العربى، والثورة اليمنية ى ودعم الجانب الفلسطين ،أهلها
 .وتوسيع العالقات بين البلدين للقيام بالدور الطليعى ىاالتحاد االشتراك

بحضور القيادة السياسية الموحدة،  6611فبراير  4القاهرة ى واجتمعت ف
ا عدة اجتماعات وعقد ،رفالرحمن محمد عا الناصر وعبد ال عبدالسيدين جم

 .التنسيق وبحثت مجاالت ،واألحداث الجارية على الساحةالسابقة استعرضت القضايا 
، اجتمعت القيادة السياسية الموحدة فى القاهرة برئاسة السيد 6611وفى مايو 

نائب رئيس الوزراء صدقى سليمان.. رئيس الوزراء المصرى، والسيد طاهر يحيى.. 
 وتم استعراض الموقف الناشئ عن الحشود االسرائيلية. ،العراقى

 المجاالتى فوحشد قواهم المادية والمعنوية  ،واتفق الجانبان على التوحيد
كما تقرر  .الخارجية السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمواجهة التحدياتو  العسكرية

 لمتابعة تطورات الموقف. لموحدة مفتوحاالقيادة السياسية ااعتبار اجتماع 
بجانب الجمهورية العربية  -رئيسا وحكومة وشعبا  - ونوه العراق الى وقوفه
  والمشاركة التامة فيما يستلزمه الموقف.  ،المتحدة ضد الحشود االسرائيلية

الناصر  اجتمعت القيادة السياسية برئاسة السيد جمال عبد 6611يونيه  4وفى 
لى اتفاقية اوأتما انضمام العراق  ،ىيحيى نائب رئيس الوزراء العراق طاهرالفريق و 

  .الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة واألردن
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القيادة السياسية لم تستطع الوصول الى الغاية النهائية وعلى الرغم من أن 
 ،وجهات النظر حلك الظروف التقريب بينأى استطاعت فوالهدف من إنشائها؛ إال أنها 

  .موحد أمام العالمى عربى والخروج برأ ،والعمل على حل المشكالت بين الجانبين
تحققت على طريق الوحدة بين ى ن نشير إلى بعض اإلنجازات التأيحسن و 
وتوحيد المواقف  ،ىورفع حجم التبادل التجار  ،القطرينى توحيد مناهج التربية ف ؛القطرين

 ،وحلت البطاقة الشخصية محل جواز السفر بين البلدين ،يةالسياسية والجهود العسكر 
 وحرية العمل بين البلدين وغير ذلك.

 
ولكن جاءت  كنا نأمل فى الزيارة فى وقت أقربو  ،على هذا الترحيب الرئيسسيادة  أشكر: ىييح

اتفاقية النفط وتأخرنا بشأنها. والعراق مع الجمهورية العربية المتحدة على كافة 
وماحدث فى مؤتمر الخرطوم من ضرورة معالجة  - رئاسة وحكومة وشعبا - المستويات

 فنرجو إذا كانت هناك توجيهات لنقلها للسيد الرئيس. . الوضع العربى الحالى.
األمور التى نريد أن نصل فيها الى إتفاق فى هناك بعض  ..سيادة الرئيس

ومن أهم هذه األمور.. جهاز جامعة الدول  ؛مؤتمر القمة العربى القادم فى المغرب
فى هذا الظروف الحرجة خطوات  االعربية والميثاق والوحدة االقتصادية. أرجو أن نخطو 

 جريئة خاصة مابين العراق والعربية المتحدة.
 

إن  الى مؤتمر القمةخالنى دعيت ى اللى السبب األساس ،هو بالنسبة لمؤتمر القمة عبد الناصر:
ا الحقيقة ييضا موقف سور أو  .القضية مش قضيتى أنا لوحدى دى قضية كل العرب

طيب مين  ..ال بالحربإفيش حاجة اوم ،معوق وهو موقف التخوين والمعارضة
 مؤتمرننا لما نروح إه خوف يطبيعى يبقى ف !دى الموضوعآمصر تحارب و  !؟هيحارب

مزايدات  - ال أعمل كرجل سياسىأنا ى ولكن أنا عند رأي ،القمة تحصل مزايدات هناك
 .اقتنع بيه باتكلم فيهولكن اللى أنا ب - وغير مزايدات

نمشى زى ماحصل  فى كذا مااقتنعنا إن المصلحة دلوقتى إذا  كمسئولينحنا ا  و 
كلنا مقتنعين  اللى احنااقتنعنا بيها و ى نظرنا اللت هناك ووجهة لمواتك ،الخرطوم فى
  .بيها

هذا فى نا اتكلمت معاكم أو  ،طبعا بيجى بقى بعد كدا بيتربط بالقرار البريطانى
  ه.الموضوع ورياض برض
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لى اذا كنا وصلنا إما أ ،كالم معقول هتسوية سلمية د إذا كنا نصل الىوالحقيقة 
ذا كنا ا  و  ،وهناك فرق بين الحل السلمى واالستسالم !كالم مش معقول هاالستسالم فد

إن كان البد من  .نستسلم عسكريا إن احنافضل فاألأو عسكريا نستسلم سياسيا  عايزين
وحتى االستعداد العسكرى  ،ندخل معركة عسكرية ونستسلم فيها إن احنابودا  ؛االستسالم

  .بالنسبة لمؤتمر القمةدا  .بيحتاج الى وقت علشان نبنى القوة العسكرية.
 ،واألمريكانى تعن موقف االتحاد السوفيأنا اتكلمت  ،ىبالنسبة للموقف الدول

عادة العالقة معاهمى والوضع اإلنجليز  ى األمريكان ف موقفهم كان مختلف عن موقف .وا 
 طالبوا باالنسحاب الكامل وكانواو  ،وبالنسبة لخطب براون ،األمم المتحدة بالنسبة للقدس

حنا مالناش عالقة مع أمريكا وطلبوا إعادة العالقات ،قرب للعربأ باينين إن موقفهم . وا 
نعيد عالقاتنا مع  ،هتتأخرأمريكا العالقات مع فمن المصلحة إذا كانت إعادة  ؛وانجلترا
 ت ثم قطعت.عورج 61وهى قطعت فى  ،بريطانيا

وعايز جهد كبير  ،يدنايؤ بى االتحاد السوفيت ،العامى وبالنسبة للموقف الدول
ولم يساعدونا  ،ها غريب جداموقفبقى الصين  .فرنساى ز  باقى الدول تمشى معانا عشان
  !هاالتجاه دى ماشيين مع الروس ف حناإن اعش ؛وعدونابعد ما

دة هدف حو  يهالزم يبقى فمن مصلحتنا ى من رأي ،العامى وبالنسبة للوضع العرب
كانت بتعتمد على المعارك برضه  اسرائيلن أل ؛اسرائيلمواجهة ل عربية ووحدة صف

 !وبعضها البعض الموجودة بين الدول العربيةالفرعية 
 ..الثوريةلواوالثورية والتقدمية نجمد الكالم على الرجعية  وفى رأيى أيضا

مكانيات والجهد االالقوى و ن نعبئ كل أولكن بنحاول  ،والحاجات دى مش وقتها خالص
دينا أو  ؛سواء قوى رجعية أو ثورية أو جهد رجعى أو ثورى ؛داخل المعركةى العرب

  .وليبيا بتقوم بيه الكويت والسعوديةى شايفين الدعم الل
اتكلمنا عن العالقات السياسية والثقافية واالجتماعية  ،ىوبالنسبة للموقف الداخل

يعنى  ؛انضريناى الل ن احناوالحقيقة اتجهنا للتخفيف أل ،العدوان مع الدول التى ساندت
الطيران كان  ،وبعدين حتى بالنسبة للطيران !قطعنا العالقات السياسية ومنعوا هم السياح

 ،السياسية مع أمريكاى النواحى وماشيين ف ،احنا صرحنا بيهإ TWA ..بيجيب سياح
ص الشهر هيكون هناك تبادل السفراء نى ومع إنجلترا ف !فيش تقدماوألمانيا الغربية م

 )ضحك( !لسه نايم يا رياض؟ .اتصاالت.وحصلت 
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 )ضحك( !ىصاح ..: الرياض
 

ى دراسة ف يهوهل ف ،ة لهايل عن الجامعة العربية والصورة المستقبلأ: األخ طاهر كان سمحى الدين
 من الجامعة العربية. هذا الموضوع

 
 عبد الناصر: ماأظنش هانبت فيه فى المؤتمر.

 
 .والتقارب الموجود بين األعضاءاء دا متوقف على األعضرياض: 

 
الجامعة العربية وهو موضوع مهم فى الوضع الملقى على عاتقنا  ..: أيضا سيادة الرئيسيحيى 

مسئولية على عكس مستوى الوبعض األعضاء على قدر ى بس الجانب العراق ،جدا
ن تكون أوالجامعة البد  ،هذه القضاياى ف دءونعمل من جانبنا على الب !البعض اآلخر
هناك  ،واألعباء الملقاة على عاتقنا افيهى نحن تال ، والمعركةالمسئوليةعلى قدر 

 القضايا التى تعالجونها اآلن وهى من صميم الجامعة وعملها بالذات.
لى لم هذه الجهود والتكاتف اوتحتاج الحقيقة  ،ئعندنا طاقات وكفاءات وكل ش

زالة لى ابيننا جميعا للوصول  مثلما  -وقبولنا بالوضع الحالى  ،آثار العدوانقضيتنا وا 
ولو هناك  ،إذا لم نخرج بموقف جماعى موحد فعلى األقل ال نفترق -قلت سيادتك 

وعايزين نشوف هنوصل  ودول عايزين نتحملهم !بعض الدول العربية اتخذت موقف شاذ
ويبقى  ؟ينم وهنقطع مع ؟الدولمن شوف اتصاالتنا هتبقى مع مين نوعايزين  ؟يهإإلى 

 .د على كل المستويات بين كل العربتوحي يهف
البد من  ..سيادة الرئيسى نا من رأيأو  ،الجامعةى كل دا ييجى ويتناقش ف
ن نعالج فيها كل أجاية البد ى والقمة الل ،مؤتمر القمةمعالجة الموضوع على مستوى 

 القضايا الحالية.
ونتمنى أن يكون مؤتمر القمة فى نحن عشنا فى مؤتمر وزراء النفط أيام صعبة، 

 الرباط أفضل.
 

 أنت عايز تقول حاجة؟ عبد الناصر:
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يجتمعوا يوم تسعة وبعدين يتقرر الخارجية وزراء  إنيعنى محتاج  ،: بالنسبة لمؤتمر القمةرياض
ذهننا ى ن الصورة تكون واضحة فا  و  ،وهو محتاج لتحضير ؛إن متى يعقد مؤتمر القمة

وهى من ؛ وخطة عمل يعنى والزم تكون جاهزة قبل المؤتمر ،المقبلةبالنسبة للخطوات 
مكانية االستفادة منهاوحصر اإلمكانيات العسكرية  ،الناحية العسكرية قرب وقت أفى  وا 

  .اما غير ذلك البد من الكالم فيهأ ،ممكن
 قرار مجلس األمن بالموافقة عليه اقشنه ينإومش مطلوب من المؤتمر الحقيقة 

خطة العمل واضحة من ناحية فيه لكن المهم للمؤتمر تكون  ،الموافقة عليهعدم أو 
ع يكون والبد إن الموضو  ،هيشتغلواى هم الل 1و أ 6إن شاء اهلل يكون  .ىالعمل العسكر 

 نخش المؤتمر.مدروس ومتفق عليه قبل ما
ى هل دا ممكن يحصل ف ،العسكريةى الدراسات تمتد للنواح ،هطرحناى والذ

ى ولكن على األقل ينبغ !شك إن دا ممكن يحصلأنا أو  ؟!6وزراء الخارجية يوم مؤتمر 
  .العسكرية قبل القمةى شارة إلى تلك النواحاإل

 .قائمة ىن احتماالت فشل الحل السياسألفى تصورى البد من خطة عمل؛ 
لو فشل الحل ى يه إمكانياتها عشان التنسيق للعمل العسكر إتقول عربية وكل دولة 

 بالنسبة لمؤتمر القمة.ى تصور ى فى ودا الل ،ىالسياس
 

 .ناقشته فيهما سوف يتم ملتخطيط ال الزمالواقع يجب إن  ،: بالنسبة لمؤتمر القمةيحيى
 

 .عتقد إن مؤتمر وزراء الخارجية ممكن ينبثق منه بعض االقتراحاتا: أنا بعراقى
 

وال يكفى إحنا  ،كلهى تستدعى تعبئة العالم العربمرحلة ى ف النهارده إن احناعتبر انا بأو  عبد الناصر:
نعبئ نفسنا سياسيا واقتصاديا  !ىمليون يهود 2بيحاربوا ى مليون عرب 611ننا إنقول 

اليهود بالحل  يخرجذا لم إ :ولكن مثال قول للملك حسين ن نواجه اسرائيل.شاوعسكريا عل
مستحيل.. ماعندوش  !الغربية؟خراج اليهود من الضفة إكيف يستطيع حسين  ،ىالسياس
  !حاجة

ما العمل؟ إحنا مستعدين نضاعف قواتنا  ،بالقدس اسرائيلذا تمسكت إ ..القدس
النهارده نى أنا إومش معقول  !فيش فلوسامصاريف ومهذا يحتاج الى لكن  ،المسلحة

خط ى فى أنا الل !صرف وغيرى مابيعملش وال بيحاربأفرقة و  62 - 61 عملاب
أو بقى كل واحد يحل الموضوع  ،كل المستويات السياسية والعسكريةى دايما فالمواجهة 

 العملية كدة بقى!على كيفه لو 
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 شو يحل المشكلة على كيفه؟نى هو يع ..صوت: سيادة الرئيس
 

نه الضفة الغربية إويقبل  ،الملك حسين بقى يدينى القدس وقلقيلية وطولكرم وياخد الباقى عبد الناصر:
 !ة السالحتبقى منزوع

 
  !أصبحت منزوعة السالح ههى كد ..الرئيسصوت : سيادة 

 
 ؟فين ،مليون وكالم من دا 611إحنا  ،يعنى إحنا بنتكلم بس !اهقبل بقى بعودتي ..ال عبد الناصر:

إن المغرب  :وقبل الحرب قالواهو كالم بس!  ؟!هو فين دا !مساعداتى فيش أاوم
 !حاجةوال شوفنا  ..هيرسلواوتونس وغيره 

  
نه من مدة قدم ا  و  ،العراقية الموجودة باألردن نوجود القطعاى ه ،: إحنا عندنا مشكلة دلوقتىيحيى

إنها غير سليمة من الناحية  :وقال ،العراقية نوزير الدفاع تقرير عن وجود تلك القطعا
. فالموقف يجب أن يدرس بين سوريا .كل األحوالوهى معرضة للخطر فى  ،العسكرية

 والعراق واألردن.
األتاسى لما كان عندنا، يوافق على كل المقترحات الخاصة به، ولكنه يرفض   

 نووجود القطعاوسوريا؟ هو موقفنا كعراق بالنسبة لألردن ما أى شئ خاص باألردن!
العراقية فى المنتصف بين الجبهة السورية والجبهة األردنية، إذا قامت الحرب فالى أى 

بقاء القوات العراقية اآلن ال من ناحية المعسكرات  ..جبهة سنتحرك؟! إحنا حايرين
 !صحيا وال عسكريا

 وطلب الملك حسين سحب القطعان العراقية من األردن كان لسببين:
وبالتالى فهو يعتبر فى  6641قع على اتفاقية الهدنة عام األول: أن العراق غير مو 

حالة حرب مع اسرائيل، ووجوده سيجر المتاعب على األردن لو اسرائيل قامت بمهاجمة 
  !القوات العراقية

 !الثانى: ربما يستغل العراق هذه الفرصة ويعمل عملية ضد األردن
التلتزم بمقررات  وسوريا ،العراقية نموقف سوريا.. تريد جزء من القطعا

 على الرغم من أن سيادتكم صرحت بأنها ملتزمة بالقرارات.  ،الخرطوم
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قبل  إن احنا :همل قال ،المطارى سألوه فى وهو ماش ماخوس هودا  !.. ماصرحتشال عبد الناصر:
بيهاجموا دلوقتى  يد وهمولكن هذا كالم جرا ،الناصر بالرئيس عبد المؤتمر ممثلين
 !الجرايد واإلذاعةى بعنف فمؤتمر القمة 

 
تخص مصلحة سوريا ى معالجة القضايا التى تيجى سوريا ف ،: وفى المؤتمر بتاع القمةيحيى

 !بالذات فقط
فالبد للمرة المليون  ،ى تفضل به األخ محمود رياضلأرجع ل ..سيادة الرئيس

عداد واإل -سيدى الرئيس  -ما يحدث كل مرة  ندخل بالتخطيط للمؤتمر حتى ال يحدث
 يهثارتها والحلول البديلة وفرض الفروض الزم يكون فحتى إف ؛القضايا المحتمللكل 

ى زمات الللألفى المؤتمر حد فاصل  يهنه يمكن يكون فإتوقع أنا أو  ،عندنا تنظيم
 .بنعيشها

ن إأنا شايف أن كل العبء على العربية المتحدة، وشايف  ،والناحية العسكرية
ن و  ،البد من التخطيط  !والليل فى مكان آخر سوريا الحكومة تحكم بالنهارا 

 
 عبد الناصر: بتبات فى بيروت!

 
  )ضحك( !كل واحد يروح بحراسته يحيى:

بيبنوه دا وغيره وغيره ى وهى الفرات والسد الل ..إحنا عندنا مشكلة معاهم
.. مستحيل :قالوا ،وجبنا خبراء روس يخططوا لهد هذا السد !والمشاكل الحاصلة بسببه

فموقف  ..ما بيناى والتفاوض على المياه اإلقليمية والتعنتات والحاجة الل ،أنتم أصدقاء
 .جماعة والزم نشوف لها حلسوريا غريب جدا يا
 ..وشكرا سيادة الرئيس ،خ بذل المستحيلواأل ،الموضوعى طرف ف هوتركيا برض

 والزم يكون فيه تخطيط.
 

لى خطة اإن شاء اهلل بالنسبة  ؛سمعناها تبشر بالخيرى : سيادة الرئيس التوجيهات اللعراقى
على األقل بالنسبة  هن يوجأوهذا التخطيط يمكن  ،أشار إليها السيد رياضى العمل الت

والتنسيق له  ،مؤتمر وزراء الخارجيةى والتنسيق له ف ،للعراق والجمهورية العربية المتحدة
إن الحل  -سيادة الرئيس  -بينتوها حضراتكم ى والنقطة الل .اجتماع الرؤساءى أيضا ف

هذا ى ال نترك الحل السلمى فأوالبد  ،يمشى بصورة متوازيةى السلمى والحل العسكر 
  .ال يمكن نصل إليه حالياى الوقت ما دام الحل العسكر 
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 ؟حققتهحسب معلوماتنا قد تقوم بهجوم آخر أم أنها ستكتفى بما  اسرائيلو 
ولهذا ! إتساعيةسوف تقوم بعمليات أخرى  اسرائيلأنا أرى إن  ،شخصياى وبالنسبة ل

كما تفضلت سيادتك  -فضل أهذه المرحلة سيكون ى فإن االرتكاز على الحل السلمى ف
يتوقف على التعاون فى الوقت الحاضر والحل السلمى  !هذا ال يعنى استسالما - اآلن

  .بغض النظر عن أنظمة الحكم الموجودة ،بين العرب جميعا
ن نخطط للتغلب على هذه أيجب  ،هذا الطريقى ن وقفت عقبة فوسوريا إ

  .المشكلة
ى إحنا بنقو  -بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية  -والحكومة الحالية والعراق 

نجازات العراق ف ،الجبهة الداخلية لحل مشكلة الشمال بصورة صحيحة حل مشكلة ى وا 
لوال المشاكل اللى بين األكراد أنفسهم التى  ،حقيقة تبشر بالخيرحل جذرى الشمال 

  !تعرقل بعض المساعى
العالم ى عاون الشقيقة الكبرى مصر التى ترفع راية التوجيه الرائد فتسالعراق 

جل أوبخطة معلومة من لوضع أسس واضحة لمؤتمر لفالبد من التخطيط  ؛ىالعرب
 .غير صالحنا نرفضه رفضا قاطعاى ن كان فا  و  ،مصلحتنا

 
 )ضحك( !السحور قرب مدفع عبد الناصر:

 
 : أنا متأسف.عراقى

 
عارفين الكالم  موأنت تعبان جدا علشان السجاير.قى اببالحقيقة إن أول يوم صيام رمضان  عبد الناصر:

بيقعدوا  )ضحك( !وال أنت على سفر؟ !حيى صائم وال إيه؟يعرفش األخ اوم ،هد
 .بيعملوا البيان

 
 عندنا التصديق على الميزانية. : عراقى

 
 ال.. موافقين على الميزانية.عبد الناصر: 
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ى خاصة فى ن نخطط للعمل العسكر أى ذا تسمح لى الحقيقة اآلن ينبغإ ..: سيادة الرئيسعراقى
 ايسير جنبى إن العمل السياس :قلنايعنى  .وينبغى كل دولة تساهم ،القادممؤتمر القمة 

ن أن يكون هناك تنسيق بين الدول العربية و أى وينبغ ،ىالعسكر لى جنب مع العمل ا
العربية ماعندها قابلية تبنى جيش  القوىخاصة إن هناك بعض  ؛تتعهد الدول العربية

بناء الجيوش األخرى ى ن تساعد وتمد فأى فينبغ ؛مكانياتلكن موفورة الموارد واال
على تقديم المساعدات  إقناعهم بل إجبارهمى وينبغمثل الكويت.  ..الموجودة

 .ىخاصة بعد استبعادهم للحل العسكر  ،والمعونات لبناء الجيوش
 

 )ضحك(  !سميه كداأأنا  ..ىاألزهر الدكتور  أنا أسميه ،حسن موجود عبد الناصر:
 شكرا.
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