
  سرى للغاية 

 الرئيس جمال عبد الناصر  اجتماعمحضر 
 السفير السوفيتى فى القاهرة سيرجى فينوجرادوف مع

 7291ديسمبر  92القاهرة فى 
 

 الحاضرون
 

 الجانب المصرى:
  .الناصرالرئيس جمال عبد 

 

 الجانب السوفيتى:
.السفير السوفيتى فى القاهرة ..سيرجى فينوجرادوف

 
 
 

 المحتويات

 

 الصفحة  الموضوع 
رسالة من برجنيف الى عبد الناصر، يشير فيها الى أهمية تبادل اآلراء والمعلومات،  -7

، 949قرار مجلس األمن وأهمية تعزيز القوات المسلحة وعمل المستشارين، وتنفيذ 
 وتفهم القادة السوفييت لعدم فتح قناة السويس طالما اليهود على الضفة الشرقية لها

 
 
7 

تأجيل زيارة برجنيف الى القاهرة وأسبابه، مع تأييده وباقى القادة السوفييت لعبد  -9
 الناصر وحكومته

 
3 

 8 كيفية إعادة مركز مصر الدولى -3
 2 العربى المنتظرحول مؤتمر القمة  -4
 77-2 إزالة آثار العدوان؟ كيفية التحرك واإلسراع فى -5



  سرى للغاية 

1 
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 ..من الرفيق برجنيف .. أحمل لسيادتك رسالة  :فينوجرادوف
 

 اتفضل. عبد الناصر:
 

المسئولين بأحر  العزيز والى معاونيكمالى صديقى باسمى انتهز هذه الفرصة ألرسل  ..سيادة الرئيس" ]المترجم[:   
 التمنيات، كما أرسلها باسم اللجنة المركزية والحكومة السوفيتية.

عن شكرى الجزيل على تبادل اآلراء والمعلومات التى  -سيادة الرئيس المحترم  -أعبر لكم 
وضع الحالى والتى احتوت على تقديركم لل ،نقلت عن طريق السفير السوفيتى قبيل سفره الى موسكو

 جمهورية العربية المتحدة.فى الشرق األوسط وفى داخل ال
 وفى موسكو يخصصون أهمية كبرى للعمل الذى تقوم به حكومة الجمهورية العربية المتحدة

لمواصلة استقرار األوضاع فى البالد وتدعيم القوات المسلحة  ،تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر
وذلك فى ظل الظرف الصعب والمرير ضد قوى االستعمار  ،ومركز الجمهورية العربية المتحدة الدولى
 فى سبيل تصفية آثار العدوان االسرائيلى.

بيننا،  الى دور التبادل الوثيق والودى من المعلومات -بصورة خاصة  -كما تشير موسكو 
إننا نعتبر هذا التبادل والتصورات مفيدة للغاية على قضية بذل الجهود المشتركة والمنسقة فى الكفاح 

 ضد العدو المشترك.
الجمهورية العربية وأشار القادة السوفييت أيضا الى أهمية العمل الذى يجرى اآلن فى 

تقان فى استخدام ر الضباط واإلوخاصة فى إعداد كواد ،المتحدة فى مجال تعزيز القوات المسلحة
 .السالح من جانب كافة أفراد الجيش

والشك أن هذه المهمة لها األهمية األولى فى الظروف الراهنة، وقد اهتمت القيادة السوفيتية 
وسألوا: هل كلهم باشروا عملهم وهل نشاطهم  ،اهتماما بالغا بعمل المستشارين العسكريين السوفييت

لقيادة السوفيتية تريد بإخالص أن يجرى عمل المستشارين العسكريين باكتمال مناسب ومثالى؟ إن ا
 حتى تتقوى القوات المسلحة المصرية فى أسرع وقت ممكن. ؛كبير
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وتعبر الحكومة السوفيتية عن استعدادها بخصوص إرسال المستشارين العسكريين للوحدات 
 بوضع الروس. أن تتلقى مقترحات عمليةوتود بهذا الصدد  ،األخرى أيضا

إن القادة السوفييت متفقون معكم تماما فيما يختص بأهمية إنشاء كوادر الضباط، وتلبيتكم 
واالستعداد على  ،واالهتمام بقضية الثورة والشعب فى الجمهورية العربية المتحدة ،بروح اإلخالص

 الدفاع المتفانى عن الوطن الى جانب االهتمام بالعمل السياسى لكالم سيادتكم.
مستعد لقبول الضباط المصريين وتأهيلهم  -متماشيا مع مطالبكم  -إن الجانب السوفيتى 

فيتية وترى القيادة السو  .وتعليمهم فى االتحاد السوفيتى فى الطيران وغيرها من االختصاصات العسكرية
وكذلك فى البلدان العربية  ،أن تنمية القدرة القتالية للقوات المسلحة فى الجمهورية العربية المتحدة

وقبل كل شئ  ،لهى عامل هام يساند من أجل التسوية السياسية فى الشرق األوسط ،التقدمية األخرى
 ضروة سحب القوات االسرائيلية من األراضى المحتلة.

ر ويبقى ثابتا، يستبشر االتحاد سوفيتى الذى تعلمونه جيدا لن يتغيإن موقف االتحاد ال
ويدعو الجميع الى استخدام  ،السوفيتى بضرورة حل األزمة فى الشرق األوسط بالوسائل السياسية

 االمكانيات الجديدة التى ظهرت بعد اتخاذ مجلس األمن قراره المعروف حول الشرق األوسط.
يقضى بضرورة سحب قوات اسرائيل من األراضى  -واقصه بكل عيوبه ون -فهذا القرار 

ن اللجنة المركزية والحكومة السوفيتية ترى  .العربية المحتلة ن مسألة تنفيذ قرار مجلس األمن لها أوا 
ولذلك يجب  ؛حتى ينفذ هذا القرارومن المهم أال نضيع المبادأة ونستفيد من جميع اإلمكانيات  ،أهمية

 للقول كأن الدول العربية ترفض تنفيذ القرار.  أال ندع ألعدائنا حجة
حول استحالة موافقة  ،وقد أبدى القادة السوفييت تفاهما كامال فيما يتعلق بتصريح سيادتكم

الجمهورية العربية المتحدة على فتح قناة السويس طالما يحتل االسرائيليون ضفتها الشرقية. فمع هذا 
لمالحة فى أال يمكن استخدامه أكثر دعائيا موقف الدول الكثيرة المهتمة باالستخدام ل ..يوجد تساؤل
وذلك بتعبئة الرأى العام العالمى ضد اسرائيل التى هى سبب  ،نجلترا والهند والدول اإلفريقيةالقناة مثل إ
 ؟ولزيادة الضغط عليها وعلى الواليات المتحدة ،إغالق القناة

كانت  ،وكذلك الدول المعادية لالستعماروالبلدان االشتراكية األخرى إن االتحاد السوفيتى 
وضد  ،وستظل تؤيد الكفاح العادل الذى تأخذه الشعوب العربية من أجل تصفية آثار العدوان االسرائيلى

مؤامرات االستعمار األمريكى. وسوف يستمر االتحاد السوفيتى فى استخدام كل الوسائل لتنفيذ قرارات 
 ينالوفى هذا العمل  .من والضغط على الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية األخرىمجلس األ

تعاونا تاما من جانب الدول االشتراكية األخرى، فقد تم تبادل اآلراء حول الوضع فى  االتحاد السوفيتى
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كما حصل  ،الشرق األوسط فى مؤتمر وزراء خارجية الدول االشتراكية الذى انعقد أخيرا فى وارسو
 اتفاق كامل بين الوفود بتأييد الكفاح العربى فى التسوية السياسية وتنفيذ قرار مجلس األمن.
تفسير الدول  ،وقد سجل البيان المشترك المتخذ باإلجماع فى وارسو والموجه الى تأييد العرب

القرار ينص قبل كل  ن. وجوهر هذا التفسير هو: أاالشتراكية األوروبية المشتركة فى قرار مجلس األمن
وهى سحب القوات االسرائيلية من األراضى العربية المحتلة الى  ؛شئ على أن المهمة األساسية

أن مسئولية  ،وقد أكد المشاركون فى المؤتمر .يونيو الماضى 5الخطوط التى كانت ترابض فيها قبل 
وفى  ،الستعمارية المؤيدة لهاالمماطلة فى تنفيذ قرار مجلس األمن تقع أوال على اسرائيل والدول ا

 مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية.
أن نجاح نظام الردع ضد دسائس االستعمار األمريكى  ،قادة االتحاد السوفيتىويعتقد 
ن المضاد لالستعمار من الدول العربية ماليزال يتعلق بدرجة كبيرة من تقوية التضا ،وصنيعته اسرائيل

 المركزية أن الرئيس جمال عبد الناصر يتخذ جهودا بالغة فى هذا المجال.وشعوبها، وتعرف اللجنة 
 ؛أن أؤكد لكم مرة أخرى تأييدنا لخطكم حول تصفية آثار العدوان ،وطلب الرئيس برجنيف

وخصوصا  -ذلك بأن هذا الخط يسمح باستخدام أكثر الجتذاب المشاعر المعادية لالستعمار 
والمعتدين  ،ضد االستعمار - لعربى والمعتدين االسرائيلييناالستعمار األمريكى فى العالم ا

 االسرائيليين.
 71يجابيا فكرة عقد مؤتمر القمة العربى فى الرباط فى إففى موسكو يقدرون  ،وبهذه المناسبة

إذا استطاع هذا المؤتمر أن يتخذ قرارا  ،وقد يكون من المهم بالنسبة لقضيتنا المشتركة .يناير القادم
 ،عليه من جانب رؤساء الدول العربية لصالح التسوية السياسية ألزمة الشرق األوسط امتفقمنسقا و 

 من أجل تحقيق هذا القرار.والقيام بخطوات مشتركة للدول العربية 
أن أنقل الى سيادتكم أنهم يقدرون  ،وطلب قادة اللجنة المركزية للحزب والحكومة السوفيتية

المصرية  –التى تعطينا إمكانية بحث وحل مسائل العالقات السوفيتية  ،عاليا االتصاالت الودية معكم
 وتطويرها فى مصلحتنا العامة.

 ويود قادة اللجنة المركزية والحكومة السوفيتية أن يتوجهوا اليكم بما يلى:
 ،7291يوجد بيننا اتفاق على زيارة برجنيف الى الجمهورية العربية المتحدة فى أوائل سنة 

فمن المنتظر أن  ؛وهذا ما كنا نتوقعه من خاللنا، ولكن الوضع ال يسمح القيام بهذا فى الوقت الحاضر
 ،من اإلجراءات داخل الحزب وجهاز الدولة ايجرى االتحاد السوفيتى فى خالل األشهر القريبة عدد

ضطرون أن أننا م ،األمر الذى يتطلب وجود الرئيس برجنيف فى البالد. فنظرا مع هذه الظروف
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ومن الممكن  ،أن زيارة برجنيف الى الجمهورية العربية المتحدة تؤجل -مع األسف الكبير  - نبلغكم
 تحديد موعد فيما بعد.

إن  إننا نرجو من صديقنا الرئيس جمال عبد الناصر أن يقدر ظروفنا ويفهمنا صحيح،
الصديقة، يرغب أن يتقابل معكم العربية المتحدة  الرفيق برجنيف يرغب والبد أن يزور الجمهورية

فنحن نشعر باألسف الشديد لتأجيل زيارته ؛ شخصيا فى جو رفاقى ويبحث معكم جميع المسائل
 للجمهورية العربية المتحدة لبعض المدة. 

ومستعدون أن يرسلوا  ،ففى موسكو يدركون أهمية هذا الحدث ،أما االحتفاالت فى أسوان
ومن شأن  ئب رئيس الوزراء السوفيتى لالشتراك فى هذه االحتفاالت.وفدا على مستوى عالى برئاسة نا

وذلك له دوره الكبير فى الظروف  ،أن يكون مظاهرة جديدة للصداقة بين شعبينا وبين دولتينا ،هذا الوفد
 الراهنة.

أن يؤكدوا ما قد قيل للسيد على صبرى أثناء  ،وسيجن وبادرجورنىكويود الرفقاء برجنيف و 
ن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى وحكومة أوهو:  ،سكو فى نوفمبر الماضىزيارته لمو 

فى كفاحهما  ،االتحاد السوفيتى تؤيدان الرئيس جمال عبد الناصر وحكومته تأييدا كامال ودائما وحاسما
عى وتطورها فى طريق التقدم االجتما ،العادل فى سبيل توطيد استقالل الجمهورية العربية المتحدة

نهم يؤكدون أن االتحاد السوفيتى سوف يعمل أكما  .واالقتصادى من أجل إزالة آثار العدوان االسرائيلى
ولتأمين  ،لصد المخططات المضادة للثورة من جانب الواليات المتحدة فى الشرق األوسط ،كل الممكن

 حماية األنظمة التقدمية فى الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وسوريا.
ون بيننا المصرية والتعا –وتعتبر اللجنة المركزبة والحكومة السوفيتية الصداقة السوفيتية 

أنهما يرسوان على وحدة األهداف فى الكفاح المشترك ضد االستعمار  إذ ؛عامال مستمرا وثابتا
 واإلمبريالية من أجل االستقالل والتقدم االجتماعى.

أن أنقل الى  ،نى وغيرهم من القادة السوفييتويرغب الرفقاء برجنيف وكوسيجن وبادرجور 
 ."وتمنياتى النجاح الكبير فى عملكم ونضالكم لخدمة الشعب المصرى ،رفاقيةسيادتكم تحية حارة 

 
  ..أريد أن أقول لسيادتكم مرتين تقابلت مع برجنيف :فينوجرادوف

 
 شكرا.  عبد الناصر:
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لكن  ..دعوة صريحة ىن دأإنه يحب يتقابل مع سيادتك، لكن باعتبار  :هو فى المرتين كان يقول  :فينوجرادوف
لكن هو طبعا هييجى..  ،إن الظروف فى البلد دلوقتى ماتسمحش إنه ييجى :باقول لسيادتك فعال

 -باعتبارك رجل دولة  -لكن سيادتك  .تبحثوا مع بعض المسائل ،هييجى علشان يتكلم مع سيادتك
لذلك  ؛تكون هناك أسباب ماتسمحش لرئيس الدولة يعمل اللى عايز يعملهتعلم طبعا أنه فى الدولة 

إحنا بندرس الوقت اللى هييجى عضو المكتب السياسى والنائب األول لرئيس الوزراء السيد  :باقول
 مازاروف.

هو راجل كويس وفاهم وهيكون طبعا المستوى كويس، لكن أرجو من سيادتك أن  ،أنا عارفه
مش ألنه مش عاوز إنما ألن الظروف ماتسمحش. لكن أنا  ،يقدرش ييجىتعرف أن برجنيف ما

وألن مافيش عندى أى سر على  .ألن فيه بعض األمور الداخلية ؛ش ييجىر شخصيا عرفت إنه مايقد
وهو الزم يجمع جميع السكرتيرين األوائل من  ،سيادتك، فالزم يكون برجنيف فى جلسة اللجنة المركزية

األمور بصراحة يمكن بسبب أن بعض األمور مشيت فى  ،أعترفأن ا الزم وأن .جميع المقاطعات
ولكن اللى أنا مصر عليه أن هناك رغبة إنه  - وأنا أتكلم مش رسمى ولكن بصورة شخصية - البالد

ننى اقترحت على الرفيق برجنيف أن أقترح على الرئيس تأجيل احتفاالت أسوان علشان إييجى، حتى 
وأنا طبعا باشرح لسيادتك، وأنا مع حديثى مع الرئيس  .فى يناير مستحيل إنه :قال ،تلحق تيجى

ولكن أنا عن نفسى باشرح لسيادتك وأرجو  ،)ضحك( ٪711برجنيف قال لى: إنك أصبحت مصرى 
 إنك تفهمنى، ولذلك باقول لسيادتك بكل إخالص.

الكبار ن القادة إنما جاى واحد م ،طبعا الوضع شوية ألنه حصل إعالن فى الصحافة
جى يعنى. مافيش أى سؤال، مافيش حاجة تغيرت يعنى، لكن فى هذا الوقت فى يوبرجنيف طبعا هي
 يناير صعب جدا.

 
 أنا مقدر طبعا. عبد الناصر:

 
 ألن أنا مش عاوز يكون لدى سيادتك أى إحساس.. ؟هل أنا أقنعت سيادتك  :فينوجرادوف

 
 أنا باعرف إن العالقة بينا قوية جدا. ال.. ال يمكن يبقى عندى أى إحساس، عبد الناصر:
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األسباب، وأنا مقدما أكدت إن كل أملى فيك علشان تقدر تشرح لصديقنا  :الرفيق برجنيف قال لى  :فينوجرادوف
 الرئيس هيأجل..

 
 آه.. ولكن أنا باجدد الدعوة تانى وبأكدها. عبد الناصر:

 
 مافيش مانع يعنى.بخصوص مازاروف أنا أعتقد إن الرئيس   :فينوجرادوف

 
 ال بنرحب بيه طبعا. عبد الناصر:

 
 إمتى يعنى ييجى أحسن علشان يشترك فى االحتفاالت.  :فينوجرادوف

 
 .1ييجى برضه يوم  عبد الناصر:

 
 اشتغلت كتير فى موسكو علشان خاطر الجمهورية العربية المتحدة. )ضحك(  :فينوجرادوف

 
 ويرجع لكن هو يظهر قعد.. أيام 3إحنا استنينا يقعد  عبد الناصر:

 
وصلنا بالليل تانى يوم سافر الى  ..ألنه وصلنا موسكو برجنيف نفسه تانى يوم يعنى ،أنا كان نفسى  :فينوجرادوف

وهو شافنى ألنه كان بيحاول إنه يجد إمكانية إنه ييجى، هو  .نيبراج فى احتفاالت العيد الخمس
شاف وقال  ،بعد البحث الطويل بعد ما رجع من براجلكن  ،ماقالش من مرة إنه مايقدرش إنه ييجى

برجنيف وكوسيجن  -قدرش فى الوقت الحاضر. طبعا كل الرؤساء اإنه اتضح إننى ما :فعال
 أول سؤال عن سيادتك وطلبوا أن أنقل للرفيق ناصر.. -وبادجورنى 

 
 شكرا. عبد الناصر:
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مع وزير  ..النية، وبعدين أنا تقابلت مع المسئولين العسكريينأنا حسيت بنفسى إن كلهم لديهم حسن   :فينوجرادوف
إيه اللى نقدر نعمله كمان علشان نساعد  ..الدفاع جريتشكو ومع جروميكو، وكل واحد كان بيسأل

 ،وأؤكد أن الصداقة بيينا مش مؤقتة ولكن مستمرة ؟الجمهورية فى هذه الظروف وقضية إزالة اآلثار
 العرب والرئيس جمال عبد الناصر. وهنعمل كل الممكن لتأييد

 
 شكرا. عبد الناصر:

 
 هذا الشعور الذى كان يسود يعنى فى الجو. :فينوجرادوف

 
 أنا واثق من هذا الشعور. عبد الناصر:

 
 وده السبب اللى أنا إتأخرت شوية، ألننى كنت عاوز أشوف عدد أكبر من المسئولين.  :فينوجرادوف

 
 برضه مستنى انتهاء مؤتمر وارسو.أنا قلت إنه  عبد الناصر:

 
معلوماتنا عن وارسو تعرفوها قبل كده، هو اللى حدث كان إن االتحاد السوفيتى هو اللى اقترح والهدف   :فينوجرادوف

 ده الهدف. ..كان استمرار التأييد، والمسألة دائما تبقى مستمرة
 

 تمر.، وهو حضر المؤ أنا شوفت وزير خارجية يوغوسالفيا عبد الناصر:
 

 كل القيادات الكبرى يحاولون يدوروا على إيه اللى ممكن يقدموه. ،الناس اللى قابلتهم  :فينوجرادوف
 

 فيه الحاجات اللى كان طلبها على صبرى وأمين هويدى. عبد الناصر:
 

 كل المسائل اللى أثيرت تدرس، وأنا عاوز أقعد آخد فكرة تفصيلية.  :فينوجرادوف
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 مع فوزى.تبحث  عبد الناصر:
 

 هل فيه مالحظات من جانب سيادتكم على عمل المستشارين السوفييت؟ :فينوجرادوف
 

 . إذا كان عنده أى مالحظات..ماشى كويس عبد الناصر:
 

ونحول اسرائيل من  ،ال. ماذا تقترحون علشان نعيد مركز الجمهورية العربية المتحدة فى الموقف الدولى  :فينوجرادوف
 يعنى دى نقاط مهمة. ..لى الدفاعالموقف الهجومى ا

 
اه وكالم اسرائيل معاه بيدى فرصة، أعتقد إنك لو تشوف وزير يارنج بيدى فرصة، من كالمنا مع عبد الناصر:

 الخارجية وتشوف مقابالته التفصيلية مع يارنج.
 

 أنا هازور سيادته. :فينوجرادوف
 

عندى شوية برد النهارده كنت فكرت أأجل ميعادك لبكره  أنا ماقرتش التفاصيل الحقيقة، هو أنا كان عبد الناصر:
 نص ساعة بنخليك.. )ضحك( :الدكتور قال لى ..ولكن أجلته نص ساعة

 
 )ضحك( البرد مايعرفش. !كل إنسان يتعب حتى رئيس الدولة :فينوجرادوف

 
 وروحت األزهر ورجعت والجو برد برضه. ،أصل أنا النهارده كنت فى عربية مفتوحة عبد الناصر:

 
 الشعب هنا..  :فينوجرادوف

 
 كويس. عبد الناصر:

 
 دى حاجة مهمة.  :فينوجرادوف
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 هنا الشعب كويس هو هنا الحال كويس، سوريا رفضت تحضر مؤتمر القمة. عبد الناصر:
 

 والسعودية برضه..  :فينوجرادوف
 

 .ال.. لسه السعودية بين.. بين عبد الناصر:
 

إحنا  ؛وكمان شوف سيادتك الرسالة من برجنيف - يعنى من جانب السوريين -هم بيعملوا سخافة   :فينوجرادوف
 :والسوريين بيقولوا ،بنبحث والقادة السوفييت بيبحثوا من هذا المؤتمر إنه خطوة كويسة ضد االستعمار

 إنهم شماليين.. يساريين لكن خطهم يمشى مع السعودية!
 

 هم صغيرين لسه. عبد الناصر:
 

 ... )ضحك( :فينوجرادوف
 

 عربى! )ضحك( )ضحك( ده روسى والا  عبد الناصر:
 

 يعنى بيقول مافيش مخ.  ،بالنسبة للسوريين  :فينوجرادوف
 

 بالعربى؟! )ضحك(  لكن تعبيره بتتكلم بالروسى والا  ،أنا فاهم عبد الناصر:
 

 ..يعنى إيه اللى نعمله علشان تحريك وتسريع إزالة آثار العدوان؟ هم بيفكروا فى موسكو ،نفس السؤال :فينوجرادوف
هل فيه حاجة لسه مااستخدمناهاش؟ يعنى دائما اتجاه تفكيرهم فى هذا. يعنى خصوصا فى حديثى مع 

م، إنه عاوزنى، ذكريات طيبة عن زيارته وعن سيادتك والسيدة قرينتك :كوسيجن طلبنى وقال ..كوسيجن
 وبعد ما توفت زوجته حالته اإلنسانية صعبة.

 
 كانت ست حياة، يعنى حياء.  عبد الناصر:
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يعنى من وقت ما كنت فى ليننجراد لسه، وكنت أعرفها وهى  ،هو برضه كوسيجن إنسان عاطفى متأثر :فينوجرادوف
 سيدة مرحة..

 
 مرحة جدا. عبد الناصر:

 
 لجميع العائلة.كوسيجن طلب آخد تحياته  :فينوجرادوف

 
 شكرا. عبد الناصر:

 
 ألنه الرجل جاى يتكلم من قلبه والواحد بيسمع وهو متأثر.. :فينوجرادوف

 
 .51هو كان مرافق لى سنة  عبد الناصر:

 
 راجل كويس.  :فينوجرادوف

 
 راجل كويس. عبد الناصر:

 
 يعنى بيحب الناس.  :فينوجرادوف

 
 الطائرات تبقى عامل مساعد على إزالة آثار العدوان.فى رأيى هو تكرار زيارات  عبد الناصر:

 
 مافيش مانع، ممكن نعمل كمان زيارات.  :فينوجرادوف

 
 آه. عبد الناصر:
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وحشتنى مصر، فى بعض  ..يوم كنت فى موسكو 77إذا كان فيه أى رغبة عند سيادتك، بصراحة   :فينوجرادوف
الزم أتشاور مع الرئيس! )ضحك(  :باقول لهمبادجورنى وكوسيجن كنت نت باتكلم مع كالحاجات لما 

 فقالوا لى كنت سابقا سفير ديجول ودلوقتى أصبحت سفير.. )ضحك(
 

 )ضحك( عبد الناصر:
 

فى المكتب  ..وهذا الجو كنت أحس بيه فى كل المقابالت ،إنما طبعا كلهم كانوا مشاعر طيبة  :فينوجرادوف
بيسمعوا يعنى السفير فى الجمهورية العربية المتحدة على  السياسى فى اللجنة المركزية مع الوزراء، لما

نهم يعملوا كل الممكن  ،طول يعنى مقابالت طيبة، باختصار يعنى الجو فى موسكو لصالح مصر وا 
هذا يتطلب وقت  :للمساعدة. إحنا بحثنا فى موسكو كالم عن التقرير عسكرى مثال، وكلهم فكروا وقالوا

ن القوات المسلحة الزم تكون مستعدة إنما ده عاوزة مدة. إنما بعض و  ،طويل نعد القوات المسلحة ا 
لشان نسرع إيه اللى نقدر نعمله ع ..ولكن أتساءل ،الحاجات عايزة تحديد، وهذا الطريق طبعا طويل

 فى نفس الوقت.. العملية السياسية مثال
 

 تنا المسلحة.إحنا مايهمناش الوقت يعنى، طالما كنا نعمل على تقوية قوا عبد الناصر:
 

 إذا كان فيه وقت عند سيادتك نشوف نفكر إيه اللى ممكن نعمله.  :فينوجرادوف
 

 آه.. بعد األجازة. ،اتفضل عبد الناصر:
 

 إذًا هل أقدر أبلغ بخصوص مازاروف.  :فينوجرادوف
 

 آه.. طبعا. عبد الناصر:
 

 أنا أتمنى من كل قلبى إن صحتك يعنى المرض يزول. :فينوجرادوف
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 شكرا. عبد الناصر:
 

 واحتفاالت رأس السنة تكون سعيدة.  :فينوجرادوف
 

  شكرا. عبد الناصر:
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