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  حول الموقف فى كوبا عبد الناصرالى  كنيدى

  1962أكتوبر  22
  

  1962أكتوبر  22بتاريخ 

  السيد الرئيس، ى عزيز 

مكم بصفة شخصية نسخة من خطاب سوف ألقيه الليلـة حـول أن يسلطلبت من السفير بادو 

 أذنت به.ى والتحرك الذ ،كوباى التطورات الخطيرة ف

بإنشاء  حكومة السوفيتية قد قامت سراعلى أن ال ،ليها الشكهناك أدلة دقيقة بدرجة ال يرقى إ

العمــل اآلن علــى نطــاق واســع ى كوبــا. وعــالوة علــى ذلــك، يجــر ى قواعــد لصــواريخ نوويــة هجوميــة فــ

هـــذا اإلجـــراء ى وســـيتم إطـــالع ســـفيركم هنـــا علـــى تفاصـــيل هـــذا األمـــر. ويـــأت ،إلنشـــاء قواعـــد إضـــافية

شخصــيا منــذ بضــعة أيــام عــن ى أكــد لــى الــذ ،د خروشــوفتنــاقض مباشــر ألقــوال الســيى فــى الســوفيت

  د بأسلحة دفاعية فقط.كوبا تزو أن  ،روميكوجطريق وزير الخارجية 

ى المتصـاعد فـى إذا تحـول المـد الشـيوع أنـه " ،صرحت علنـا منـذ شـهرى ولعلكم تتذكرون أنن

، فــإن ىلســوفيتقاعــدة عســكرية هجوميــة ذات شــأن كبيــر بالنســبة لالتحــاد االــى  وقــت...ى أى كوبــا فــ

فالبــد مــن ى القيــام بــه لحمايــة أمنهــا وأمــن حلفائهــا". وبالتــالى بالدنــا ســوف تقــوم مــن ثــم بكــل مــا ينبغــ

لمنــع الحكومـــة الســوفيتية مــن نشــر المزيــد مــن قواعــد الصـــواريخ  ؛ىفــور ى فــرض عــزل أو حجــر نــوو 

القضاء على الصواريخ الى  ىسوف يؤد ،كوبا. وأنا على ثقة أيضا من أن هذا اإلجراءى الهجومية ف

  ت بالفعل. نشر ى الهجومية الت

  آمل أن نتمكن من استئناف مسار المفاوضات السلمية.ى وقد أخبرت السيد خروشوف أنن

وســأطالب كــذلك بعقــد اجتمــاع عاجــل لمجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة. وقــد طلبــت مــن 

يـدعو لسـحب قواعـد الصـواريخ واألسـلحة  ؛السفير ستيفنسون تقديم قرار بالنيابـة عـن الواليـات المتحـدة

األمـم المتحـدة. وهـذا اإلجـراء مـن شـأنه أن ى كوبـا تحـت إشـراف مراقبـى الهجومية األخرى الموجودة ف

ى فرضـــه. وآمـــل أن تكلفـــوا ممـــثلكم فـــى ترغـــب فـــى مـــن ضـــمان الحجـــر الـــذ ،ن الواليـــات المتحـــدةمكـــي

ليـه أعـاله امباشـر لـدعم البرنـامج المشـار والتحدث بصراحة وعلـى نحـو  ،نيويورك بالعمل بنشاط معنا

  األمم المتحدة.ى ف

  وزارة الخارجية األمريكية سفير بالدكم على علم بجميع التطورات.ى وسوف تبق

 ىديجون كن



 

 


