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  شخصية عبد الناصر كنيدى عنالى  هنرى بايرود

 1961فبراير  5

  
  فبراير  5

  الرئيس ى سيد
نكــم إأن أراكــم مــرة أخــرى خــالل موعــدنا يــوم الســبت. وعنــدما قلــتم ى ســرور ى كــان مــن دواعــ

ى هوسبيستس" أخبرنى عتقدت أن الدافع كان مجرد نوع من التلطف والكرم. ولكن "أندإ ،ىطلبتم رؤيت
وأن الطلبين ربما تصادفا. وبينمـا كنـا نتحـدث افترضـت أن  ،ىحق أنكم طلبتم بالفعل رؤيتوقت الى ف

وأن الموضـوع المطـروح للنقـاش كـان بـالطبع أفغانسـتان. وأدركـت أنـه  ،ىالموعد كان بمبادرة من جـانب
 أن يأخذ هذا الموضوع كل وقتنا.  م يكن األمر كذلك لكنت أقل تشبثالو ل

هــذه المشــكلة. لقــد أتمنــى أن ُيفســح لنــا مزيــد مــن الوقــت لمناقشــة  وكنــت ،ســألتم عــن ناصــر
عتقــدت ألســباب تفهمونهــا إ ن، و أثنــاء واليــة رئيســيى ســرائيلاالى بالوضــع العربــ ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا

 ، أن هذه مشكلة أكثر صعوبة بالنسبة للديمقراطيين عنها بالنسبة للجمهوريين.جيدا

أننـــا إذا أردنـــا اســـتعادة ثقـــة عبـــد ى بـــر عنهـــا لكـــم، وهـــفكـــرة واحـــدة محـــددة وملموســـة أعى لـــد
هذه الغاية اآلن على مستوى السفراء فحسب. يمكن أن يتحقق الى  الناصر، أشك أننا يمكن أن نصل

هـذا الصـدد) بيـنكم ى فـى الحقيقـى ذلك مـن خـالل بنـاء عالقـة شخصـية مـن الثقـة (ُتظهـر وجهـه العربـ
الواليات المتحدة لهذا الغرض، وهذه خطـوة مـن شـأنها الى  دعوتهى وبين عبد الناصر. وقد تفكرون ف

 ثمارها.ى ولكنها قد تؤت ،أن تسبب لكم مشكالت جمة أنا أعلم

توقفــت عــن ى ولكننــ ،دعــوة لزيـارة أمريكــاى تلقــى فــ كــان ناصــر يأمـل كثيــراى األيــام الخــوالى فـ
تسـير علـى مـا يـرام إذا تمـت  تمـام االقتنـاع بـأن األمـور لـنى بعـد اقتنـاع ،نهاية المطافى المحاولة ف

ســوف  - ديـن راسـك أيضـاوأعتقـد  -(...) مقتنـع مـع ذلــك بـأنكم وناصـر ى هـذه الزيـارة بالفعـل. ولكننـ
 بشكل جيد. تتفاهمون معا

  ... أنا ال أعلم إن كانت وزارة الخارجية ستوافق أم ال
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ة أخـرى، فأنــا مشــكلى مـا يخـص أى أو فــ هــذا الشـأنى مسـاعدة فـى تقــديم أى وٕاذا كـان بوسـع
لمسـت ى ألننـ ،أفغانسـتانالـى  ىطريـق عـودتى خدمتكم بطبيعة الحال. وأنا أشعر باالرتياح وأنا فـى ف

منصـب ى المسـتقبل فـى إمكانيـة أن أخـدم فـالـى  أتطلـعى مع اإلدارة الجديدة. وٕاننـ تناغما وتوافقا كبيرا
  لكم أقصى قدر من المساعدة من خالله.ى سأسدى تعتبرون سيادتكم أنن

  
  مع وافر االحترام،

  بايرودى هنر 
  

ناصــر لزيــارة الواليــات المتحــدة، يجــب أن يعــرف مــن يخططــون لبرنامجــه أنــه ى إذا حــدث وأتــ
  أسلوب معيشته.ى شديد الحزم والتشدد ف
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