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  حول اليمن والجزائر عبد الناصرالى  دىيكن

   1962ديسمبر  24
  

 للرسالةى النص الحرف

 السفير بالقاهرة الى  برقية

 الرئيس ناصر: الى  ىف بنقل نص الرسالة التالية شفويًا من الرئيس كيندتكل

 نص الرسالة: 

ى األخير معه فى ئالسفير بادو خالل لقاى نقلها لى أود أن أبادلكم التحيات الودية الت " -1
ى عن نموذج التبادل الصريح لوجهات النظر الذى ورضائى واشنطن، وأن أعرب عن سرور 

 نقدمهاى يميز العالقات بيننا على نحو متزايد. وأنا أعتبر المساعدات الجوهرية للغاية الت
أكثر بين يدل على نيتنا الجدية إلقامة عالقة جديدة وبناءة  رمزا ؛للجمهورية العربية المتحدة

  بلدينا. 
ى للجهود الدولية الت أقيم وزنا كبيراى ننإ :أتكلم بصراحة عندما أقولى أشعر من ثم أننى وٕانن -2

نزاع الدائر الى تفاهم بين األطراف المنخرطة فالى  للتوصل ؛شاركنا فيها على حد سواء
أو وكاالت  ئاتهيى اليمن. وأنا واثق من أن حكومتكم سوف تتعاون بالكامل مع أى ف حاليا

ف بالتحقق من تنفيذ فض االشتباك وعملية االنسحاب. وكما تعلمون فإن تكل ،غير متحيزة
جميع أنحاء شبه الجزيرة ى عدن ومنطقة خليج فارس وفى النزاع أضر بمصالحنا الحيوية ف

العربية، وأرحب بالتأكيدات السابقة لحكومتكم أنها تعترف بهذه المصالح. وآمل أن نتمكن 
لتعزيز  ؛لتشجيع الجمهورية العربية اليمنية الجديدة على إيالء اهتمام خاص عمل معامن ال

 وٕاقامة عالقات سلمية وودية مع جيرانها.  ،أراضيهاى فى واالقتصادى االستقرار السياس

ى إحراز تقدم منتظم فالى  إقرار الجمهورية العربية المتحدة بالحاجة ،أيضاى وقد أثلج صدر  -3
نا كل جهد ممكن المملكة العربية السعودية. وآمل أن يبذل كالى فى سياق االستقرار السياس

المصالحة بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية الى  ىيفض ،لتهيئة مناخ موات
، فإننا نقف بالكامل وراء سالمة نظام ىالماضى السعودية. وكما أوضحت الواليات المتحدة ف
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ودعم اقتصادها. ، الجزائرى السفير بادو اهتمام حكومتكم باستعادة الهدوء والسكينة فى نقل ل -4
أن نجاح ى فى وأشارككم الرأ ،وأنا كما تعلمون مهتم بشكل خاص ومنذ فترة طويلة بالجزائر

ى ف حد كبيرالى  يصب ؛هذا البلد الهامى جهودها لتحقيق االستقرار فى الحكومة الجزائرية ف
صورة مساعدات ى مصلحة دولتينا. ونحن نقدم بالفعل عشرات الماليين من الدوالرات ف

أن تستخدموا نفوذكم مع ى إغاثة للجزائر، ونعتزم تقديم مساعدات أخرى مناسبة. وآمل بدور 
سياسات من شأنها تعزيز قدرتنا على تقديم مثل هذه  إتباعلتشجيعهم على  ؛الجزائريين

 المساعدات.

مؤتمر ى تبنته الجمهورية العربية المتحدة فى الذى موقفكم المبدئى قف معكم فنحن ن -5
وجهات ى بالقوة المسلحة. وأعتقد أن التشابه فى لمعارضة االستيالء على األراض ؛كولومبو

 لق منظومة من المصالح تدافع جيداقد خ ،النظر حول هذا الموضوع وقضايا أخرى كثيرة
  ."ونمن أجل نجاح مساعينا للتعا
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