
21  

  �دى ا
� ا
ر��س ���ل ��د ا
���ر�ر��
 �ن ا
ر��س �ون �

�� �ول ��� ا
���و��
 ردا ��� ر��

  1962أ��طس  16

  
  1963أغسطس  16
  

  عزيزى السيد الرئيس، 

يونيو والتى تلقيتها على الرحب والسعة، وٕاننى  21لقد أردت أن أرد على رسالتكم المؤرخة فى 
األسابيع القليلة المقبلة. ولتكن مطمئنا أيضا أننى أوليت زيارة الدكتور أتطلع إلى القيام بذلك فى 

  القيسونى لواشنطن فى أبريل الماضى أهمية كبيرة وحقيقية.

وحيث أن العالقات بين بلدينا قامت على أساس من التعاون المثمر والتفاهم المتبادل، فإننى أعتقد 
وبصراحة  ،التى تنشأ بيننا يمكن دائما مناقشتها بالكاملأننا قد وصلنا إلى توافق على أن المشكالت 

وبهدوء وثقة. وأنا أتفق معكم على أن أسباب الخالفات ستبقى دائما بيننا بسبب ظروف كل منا أو تحت 
ضغط من القوى األخرى، ولكن التفاهم المتبادل سوف يبقى تلك الخالفات ضمن حدود ال ينبغى 

  تجاوزها.

طلبت من السفير بادو أن يناقش معكم  ..إطار هذا التفاهم سيدى الرئيس ومن هذا المنطلق وفى
بعض المسائل ذات األهمية بالنسبة لكلينا على حد سواء. وأنا واثق أنكم ومن خالل تأمالتكم، سوف 

تقع فى نطاق الحدود التى ال ينبغى تجاوزها.  - على الرغم من صعوبتها - تجدون أن هذه المسائل
ؤكد لكم أن سياسة الواليات المتحدة تجاه الجمهورية العربية المتحدة أو الشرق األدنى ويمكننى أن أ

بشكل عام لم يطرأ عليها أى تغيير، وال توجد أى نية لتغيير أساس عالقاتنا الودية وال استعدادنا للتوسع 
  فى هذه العالقات. 

 ،رة أخرى فى شهر سبتمبر المقبلوقد علمت أن الدكتور القيسونى يخطط لزيارة الواليات المتحدة م
وسوف  ،وسوف يكون من دواعى سرور وزير الخارجية استقباله ،نه سيلقى كل ترحيبإ :وأقول لكم

يسعى بكل ما فى وسعه لتيسير مهمته هنا. ولقد تابعت بإعجاب شديد إدارته الماهرة فى ظل توجيهكم 
والذى توصل إلى نتائج رصينة وتطلعات إلى  المحنك كرجل دولة، للمؤتمر الذى عقد مؤخرا فى القاهرة،

  آفاق مستقبلية.

لى االتصال بكم فى القريب، وعندئذ أريد أن أستعرض معكم بعض األحداث اوٕاننى أتطلع 
والتحركات على الساحة العالمية، وأتناول كذلك تطور العالقات بين بلدينا على نفس المنهاج الصريح 

ظر بيننا فى اآلونة األخيرة. وفى الوقت نفسه، أتمنى لكم دوام التوفيق والودى الذى ميز تبادل وجهات الن
والنجاح فى جهودكم العظيمة الرامية إلى تعزيز المصالح السياسية والرخاء االقتصادى واالجتماعى 

  لشعبكم.
  

  ىمع أخلص تحياتى وتمنيات
  ىيدنجون ك

  لى فخامة الرئيسا
  جمال عبد الناصر

  المتحدةرئيس الجمهورية العربية 
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







 


