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  حكومة الجمهورية المتحدةالى  الحكومة األمريكية

  اليمن حول عدم نية الواليات المتحدة التدخل فى شئون
  1962سبتمبر  27

  
  برقية من وزارة الخارجية األمريكية

  ىالتصنيف: سر 
  1962سبتمبر  27بتاريخ 

 للتعميم المحدود

الـــى  نصـــيحة ى تتضـــمنوالتـــ ،مـــن ســـفارة القـــاهرة 510بشـــكل منفصـــل للبرقيـــة رقـــم  تكـــرارا
ى حكومـــة الواليـــات المتحـــدة بتجنـــب دعـــم األميـــر الحســـن أو قبـــول المشـــورة الســـعودية بالتـــدخل فـــ

الــيمن، فــإن وزارة الخارجيــة غيــر متأكــدة مــن مــدى تــأثير الجمهوريــة العربيــة المتحــدة علــى النظــام 
ــة ى علــى مقاليــد األمــور فــ الجديــد، أو ممــا إذا كــان النظــام لديــه القــدرة علــى ممارســة ســيطرة فعال

ى أو علـى صـبر ى والحفاظ على تلك السيطرة. ولكن يجب الرد على المنـوال ذاتـه علـى علـ ،البالد
 أعلى منه: مستوى

 القاهرة:الى  بداية الرسالة المقترحة

ـــ"  ـــر ئو الشـــى إن حكومـــة الواليـــات المتحـــدة ال تعتـــزم التـــدخل ف ن اليمنيـــة نيابـــة عـــن األمي
آخر. وٕان اعتـراف الواليـات المتحـدة بالحكومـة اليمنيـة الجديـدة مرهـون ى فصيل يمنى الحسن أو أ

للحكومــة الجديــدة ى تســمح بتقيــيم مــدى القبــول الشــعبى التــ ،بالحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات
احتــرام االلتزامــات الدوليــة ى وســيطرتها الفعالــة علــى الــبالد، وبوجــود أدلــة علــى رغبــة الحكومــة فــ

 لقدرة على القيام بذلك. وٕابدائها االستعداد وا

مسـألة ى هـ ،وٕان طبيعة العالقة بين الحكومة اليمنيـة الجديـدة والجمهوريـة العربيـة المتحـدة
أن تـتفهم أن حكومـة  ،ال تخص الواليات المتحدة. ونتمنى من الجمهورية العربية المتحـدة مـع ذلـك

ى الخلـيج العربـ -الحفاظ على أمن منطقـة خلـيج فـارس ى الواليات المتحدة لديها مصلحة حيوية ف
 ،منطقـــة عـــدنى فـــ - نفوذهـــا –وهـــذه مســـألة تتوقـــف علـــى احتفـــاظ المملكـــة المتحـــدة بمكانتهـــا  -

الواقـــع فـــإن ى تشـــنها حكومـــة الـــيمن. وفـــى وحكومـــة الواليـــات المتحـــدة ال يمكنهـــا قبـــول الحملـــة التـــ
يعـــزز بصـــورة مباشـــرة مصـــلحة  ،خلـــيج فـــارسعـــدن و ى احتفـــاظ المملكـــة المتحـــدة بمكانـــة ونفـــوذ فـــ

  الحفاظ على أمن الكويت.ى الجمهورية العربية المتحدة ف
 



أن تمارس الجمهورية العربية المتحدة نفوذها علـى النظـام  ،وتأمل الواليات المتحدة من ثم
ى فـمـن الـدخول  ى والتنمية بـداللضمان توجيه جهوده نحو توطيد االستقرار الداخل ؛الجديدى اليمن

  . "مغامرات خارجية
 نهاية الرسالة المقترحة.

أال وهــو  ؛جــاه األجــدى نفعــا واألكثــر مكاســباأننــا يجــب أن نتخلــى عــن االت ،ونحــن نعتقــد
، فهـو نهــج ربمــا يفشـل أو علــى أقــل ىاليمنــى الــيمن والتالعــب بالوضـع الــداخلى محاولـة التــدخل فـ

على نحو ال يمكن التنبـؤ بعقبـاه. ى اليمن الشأنى تقدير يستتبع االنجرار بشكل أعمق من الالزم ف
القاهرة، ونحن القوة الغربية الوحيدة ى صنعاء ولكن فى ومن وجهة نظرنا، فإن لب المشكلة ليس ف

ــ عــن هــذا الــنهج مــع النــزوع نحــو ى لــديها القــدرة علــى التــأثير علــى الوضــع هنــاك. إن التخلــى الت
ســوف يتــرك للمملكــة المتحــدة حريــة  ،لمنطقــةاى دعــم نفوذهــا فــى مســاندة جنــاح المملكــة المتحــدة فــ

هـذا ى وُيقتـرح التشـاور مـع اللـورد هـوم فـ ،كمـا تـراه األنسـب لمصـالحهاى التعامل مع الوضـع اليمنـ
  الصدد.

  وُيرجى طلب تعليقات لندن والقاهرة وجدة على هذه المسألة.
 انتهى.





 
 


