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  عبد الناصرالى  كنيدى

  الشرق األوسط وٕافريقياالى  لرئيس ومستشارهالشخصى لممثل الحول رحلة 

  1962يناير  24

  

  السيد الرئيس ى عزيز 

 فهـــم أكثـــر وضـــوحاالـــى  الوصـــولى أن هنـــاك مشـــكلة كبـــرى فـــى العـــام الماضـــى الحظـــت فـــ

قــة بدرجــة كافيــة بيننــا وبــين نتيجــة لعــدم وجــود اتصــاالت وثي ؛الخــارجى لقناعــات وشــواغل أصــدقائنا فــ

 رؤساء الدول اآلخرين.  

فهذا العام وهذا العقد حاسمان بالنسـبة لنـا  ،ىأن العالم يتغير بمعدل سرعة غير عادى وبديه

أننـا يجـب  ،ىالـرأى سنوات قليلة على مر التاريخ. وأنا أعلم أنكم تشاركوننى كما كان العهد ف ،جميعا

 كل ركن من أركان العالم. ى آفاق السالم ف وسعنا لتعزيزى أن نفعل كل ما ف

الشــرق الــى  برحلــة تشيســتر بــولزالســفير ى العزيــز ومستشــار ى ومــن المقــرر أن يقــوم صــديق

كافـة القضــايا  ،ىوســوف أطلـب منــه مـن ثـم أن ينــاقش معكـم بكــل صـراحة نيابـة عنــ ،فريقيـاإ األوسـط و 

ى كاهلـه. وقـد يتوقـف السـفير بـولز لعـدة أيـام فـ تكدر عالمنا اليوم وتثقلى العالمية الدقيقة والمعقدة الت

رايـر إذا كـان شهر فبراير لمناقشة تلك المسائل معكم، حيث يصل يوم الثالث عشر مـن فبى القاهرة ف

 لكم.  هذا التاريخ مناسبا

لشؤون العالقات بين  ومستشاراى ل صاخا السفير بولز ممثال ينت مؤخراوكما تعلمون، فقد ع

الشـــؤون ى مـــن الخبـــرة فـــ مريكـــا الالتينيـــة. وهـــو يمتلـــك قـــدرا واســـعافريقيـــا وأإ وآســـيا و الواليـــات المتحـــدة 

ى فهم دقيق وعميق للمشكالت المتعددة الت ه األجزاء من العالم، ولديه أيضااالقتصادية والسياسية لهذ

لخاصــة بهــا، كمــا أنــه تواجههــا البلــدان الســاعية بجديــة نحــو اإلســراع بــوتيرة عمليــة التنميــة الوطنيــة ا

 مع تلك البلدان. يتعاطف كثيرا

باعتبــاره فرصــة لزيــارة الجمهوريــة العربيــة  ،القــاهرةى علــن عــن الغــرض مــن توفقــه فــوســوف ي

مصـــر الحديثـــة. ومـــع ذلـــك، فـــالغرض ى والحصـــول علـــى انطبـــاع مباشـــر عـــن األوضـــاع فـــ ،المتحـــدة

ى أن يتسم الحديث بينكما بالصراحة نفسـها التـ وآمل ،من وراء زيارته للقاهرة هو االلتقاء بكمى الحقيق

تــؤثر علــى العالقــات بــين بلــدينا، وعلــى الشــرق األوســط بصــفة ى عــن المســائل التــى تميــز حــديثكم معــ
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لـــيكم حـــول كـــل تلـــك اى علـــى نقـــل وجهـــات نظـــر  الشـــؤون الدوليـــة. وســـوف يكـــون قـــادراعامـــة، وكافـــة 

  المسائل.

وأن يبلغكم بتفاصيل الزيارة المقررة للسيد  ،لرسالةمكم هذه ادو أن يسلابقد طلبت من السفير ل

، ىغايــة االمتنــان لمعرفــة ردكــم علــى اقتراحــى ذلــك. وســوف أكــون فــى بــولز إن كانــت لــديكم الرغبــة فــ

ى تضـطلعون بهـا، إلجـراء تلـك المناقشـات التـى لألعبـاء الكثيـرة التـ أن يسمح وقتكم، نظـراى وسيسعدن

  بة لكلينا على حد سواء.يمكن أن تكون ذات قيمة كبرى بالنس
 

  مع كل التمنيات الطيبة

  

  ىديجون كن

  لى فخامة الرئيسا

  جمال عبد الناصر

 رئيس الجمهورية العربية المتحدة
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