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  اليمنفى حداث تردى األعبد الناصر حول الى  كنيدى

  1963يناير  18 

  

  السيد الرئيس ى عزيز 

ما اعتبرناه نحن االثنان عالقات واعدة لكال الطرفين، اتفقنا على ضرورة ى عندما شرعنا ف

ى بعتأن تكون تلك العالقات مبنية على أساس من الصراحة المطلقة المتبادلة بين الجانبين. وبعد متا

اليمن واآلراء المتبادلة بين حكومتينا، ى آلت إليه األحداث فى عن كثب للمسار المضطرب الذ

ما بيننا بصراحة فقد يخل ى إن لم نناقشه  ف ،أخشى أن تكون هذه القضية قد أثارت سوء فهم

 طور النمو. ى فى هى بعالقتنا الت

د على التعه عربية اليمنية علناوالجمهورية العندما اتفقت الجمهورية العربية المتحدة 

استشعر بعض الشك من جانب ى حرز. ولكننبالتزامات معينة، استبشرت خيرا بأن تقدما كبيرا قد أ

ى وبالتال ؛الجمهورية العربية المتحدة بسبب أن المملكة العربية السعودية لم تسحب دعمها للملكيين

اليمن. وأود أن أؤكد لكم بشكل قاطع أن ى ة ففمن الجائز أن الواليات المتحدة تمارس سياسة مزدوج

شبه الجزيرة العربية، ى لحماية مصالحنا فى األمر ليس كذلك. فقد قمنا وسنقوم بكل ما هو ضرور 

 اليمن.ى ولكننا أجرينا حساباتنا بعناية فائقة بحيث ال ندعم السياسات السعودية ف

تحدة أننا قد نكون قادرين على هو شعور الجمهورية العربية الم ،وربما األخطر من ذلك

ننا قد إ :مرة أخرى أن أقولى اليمن. واسمحوا ل منإجبار السعوديين على فض االشتباك واالنسحاب 

مع ذلك  . وأنتم تعلمون جيداالشخصية على القيام بذلك تحديدا قمنا بحث فيصل من أجل مصلحته

صديق لنا. وحتى إن ى زعيم عربى على أى أن الواليات المتحدة ال تنتهج أسلوب الضغط القسر 

اللحظة الراهنة أن سياسته تجاه اليمن ضرورية ى فعلنا ذلك لن يستجيب فيصل، فهو يرى ف

المملكة العربية السعودية. وأخشى أن أقوال وأفعال الجمهورية العربية ى للمحافظة على سالمة أراض

ى هذه النتيجة. وفالى  قناعه وأودت بهساعدت على إى التى ه ،المتحدة والجمهورية العربية اليمنية

أحداث من قبيل ى الواقع أننا كل مرة نشعر فيها بإحراز بعض التقدم نحو فض االشتباك، تأت

أن أقول لكم بكل صراحة من وجهة  ى نقطة الصفر مرة أخرى. وال بد لالى  تفجيرات نجران لتعود بنا

  بل ستزيد من غضبه. أن هذه األفعال لن تخيف فيصل أو تخضعه :نظرنا هنا

 



 2

وأثنينا  ،صبر وحنكة سياسية نعرفها عنكم نحن وآخرونالى  يحتاجى تقدير ى وهذا الوضع ف

  مناسبات سابقة.ى عليها ف

ينبع بوضوح  ،االعتراف بالجمهورية العربية اليمنيةى وبالمثل، فإن تردد المملكة المتحدة ف

لم يكن لها أثر سوى  ،رددها الرئيس الساللى ما يخص عدن. فالتهديدات المتكررة التى من قلقها ف

مقتنع بأن كلمات الطمأنة من شأنها أن تساعد ى حين أننى أنها زادت من وطأة تلك المخاوف، ف

ضمان اعتراف ى ف جمهورية الجديدة. وأنا أرغب جديااعتراف المملكة المتحدة بالالى  على الوصول

تعترف بالجمهورية العربية ى بالضغط عليها كى لموقف يسمح ى لست فى ولكنن ،المملكة المتحدة

  الحكمة. الى  تفتقرى ال سيما إزاء التصريحات القادمة من صنعاء والت ؛اليمنية

على صدق رغبتنا واهتمامنا المخلص بوجود عالقات جيدة مع  ،وأعتقد أننا قدمنا أدلة وافرة

حسن نية الواليات المتحدة. وقد بذلنا ى ف من كان التشكيكى ألى وال ينبغ ،الجمهورية العربية المتحدة

 عدن وشبه الجزيرة العربية. وٕاذا توصلناى بالمثل كل جهد ممكن للتأكد من أنكم تتفهمون مصالحنا ف

رضية عالقات مالى  لح تحول دون التوصلفأنا ال أرى أن هذه المصا ،تفاهم كامل بين الجانبينالى 

  للطرفين على حد سواء.    

على  ؛اليمنى أننا سنواصل جهودنا من أجل فض االشتباك ف ،أن أؤكد لكمى واسمحوا ل

سالم مع جيرانها. وآمل أن يكون بإمكان ى نحو يسمح للجمهورية العربية اليمنية الجديدة بالعيش ف

الجمهورية العربية المتحدة والواليات المتحدة تحقيق هذا الهدف من خالل الثقة والتفاهم المتبادلين. 

ويمكن لوسيط  ،صيغة تقدم لفيصل مسوغات معلنة لفض االشتباكالى  التوصلالى  حاجةونحن ب

محايد أن يجد الصيغة المناسبة على الوجه األفضل، وأنا أحثكم على الموافقة على هذا الجهد 

  بهذا الصدد. ى ذهنى ما يدور ف السفير بادو وتعزيزه. وسيشرح لكم 

 من كلى ة األجواء بيننا. وقد يثير الكثيرون الشكوك فوآمل أن تساعد هذه الرسالة على تنقي

بلدينا حول إمكانية إقامة عالقات جيدة بيننا بالفعل. وأنا أعتقد أنهم مخطئون، ولكن األمر متروك لنا 

   .إلثبات خطأهم

  

  ىمع أخلص تحيات

  ىديجون كن
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