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  الكنغومشكلة كنيدى الى عبد الناصر بشأن 

  1961أول مارس 
  

  1961بتاريخ أول مارس 
  السيد الرئيس، ى عزيز 

بعثتم ى والت ،الكونغوى فبراير بشأن الوضع ف 20ى لقد قرأت باهتمام بالغ رسالتكم المؤرخة ف
وأشاطركم  ،بة الرسالةحثتكم على كتاى عن طريق السفير راينهارت. وأنا أقدر االعتبارات الت الىبها 

 إطار األمم المتحدة.ى وقت مبكر فى بتسوية مشكلة الكونغو المعقدة فى هتمامكم القو إ

منــذ إعــدادكم الرســالة، وذلــك بعــد تمريــر قــرار جديــد لمجلــس  ئوقــد تحســن الوضــع بعــض الشــ
بيريــا جنــب مــع حكومــات لي الــى فبرايــر برعايــة حكــومتكم، جنبــا 21ى بشــأن الكونغــو فــى األمــن الــدول

على وجود دعم واسع بالفعل  ،اتخذه مجلس األمن بوضوحى وسيالن. ويبرهن هذا اإلجراء المواِت الذ
 الكونغو.ى لعملية معززة بقيادة األمم المتحدة ف

هــذه الواليــة الجديــدة ى قــد أدرجــت فــ ،رســالتكمى وهكــذا فــإن العديــد مــن الخطــوات المقترحــة فــ
تستطيع األمم المتحدة بموجبه أن  ،الوقت الراهنى ساس مقبول فلألمم المتحدة. وأنا واثق من وجود أ

مزقتهـا الصـراعات. وقـد أثلـج ى هذه الربـوع التـى فى والرفاه االقتصادى تستعيد تدريجيًا الهدوء السياس
التصـويت لصـالح ى جنـب فـ الـى ورية العربية المتحدة وقفتـا جنبـاأن الواليات المتحدة والجمه ،ىصدر 

األشــهر ى نحــو مزيــد مــن التفــاهم والتعــاون المتبــادلين فــ حكومتينــا قــدماى ل أن تمضــهــذا القــرار، وآمــ
 المقبلة.

 5ى أبـديتموها للسـفير راينهـارت فـى رسـالتكم بتعليقـاتكم البنـاءة التـى وكنت قد رحبـت قبـل تلقـ
اسـة حول النقاط الرئيسـية للسي ،بلديناى أوضحت بجالء مجال االتفاق العام بين حكومتى والت ،فبراير

أ) أن األمم المتحـدة يجـب أن تضـطلع : (ىفإن هذه النقاط هى تجاه مشكلة الكونغو. ومن وجهة نظر 
(ب) أن تبقـى الحـرب  .ىاسـتعادة الهـدوء علـى الصـعيد الـداخلى بدور أكبر ال أن تقلص مـن دورهـا فـ

السياسية، سواء  االغتياالتى ) التحقيق على قدم المساواة وبحزم وقوة فج( .الباردة بعيدة عن الكونغو
مـــن جانـــب خصـــومه علـــى يـــد  وأنصـــاره، أو كمـــا حـــدث مـــؤخرا ومبـــاتلـــك المرتكبـــة علـــى يـــد الســـيد لوم

ى (د) أن ُينظــر بمنتهــى الجديــة لكــل المســاعدات التــ .فيــل، وٕادانــة تلــك االغتيــاالتى مجموعــة ســتانل
مســاعدات بشــرية أو صــورة ى الكونغــو، ســواء فــى فصــيل فــى أ الــىخــارج إطــار األمــم المتحــدة ى تــأت

 مادية أو مالية، وأن ُتحظر بشكل قاطع. 
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كانــت هنــاك نقــاط خــالف بــين حكومتينــا، ومازالــت الخالفــات قائمــة حــول بعــض جوانــب هــذه 
لمشتركة الثابتة. ولن أكون أن تحجب األرضية اى المسألة الدقيقة، ولكن االختالفات الخالصة ال ينبغ

مـن الحكومـة الشـرعية  اعتراف بالفصائل الكونغوليـة بـدالى أن أ الىبدرجة كافية إن لم ُأِشر  صريحا
تقــويض هيبــة األمـــم  الــىمــن وجهــة نظرنــا ســوى ى ال يــؤد ،اعترفــت بهــا األمــم المتحــدة رســمياى التــ

 خالت الخارجيــة المصــاحبة لهــا أمــراالمتحــدة وســلطتها، ويجعــل مــن احتمــاالت الحــرب األهليــة والتــد
 وشيكا. 

تشــعرون أنهــا تقــع علــى عــاتق ى علــى "المســؤوليات الخاصــة" التــ ،ئيسوقــد شــّددتم فخامــة الــر 
أن حكومة  ،االفتتاحية وبوضوح تامى كلمتى ما يخص األمم المتحدة. وقد أكدت فى فى حكومة بالد

لألمــم المتحــدة. ونحــن نقبــل فعليــًا كامــل المســؤوليات ى تقــديم الــدعم القــو ى الواليــات المتحــدة مســتمرة فــ
جب ميثاق األمم المتحدة. وأود أن أقتـرح مـع ذلـك أن تلتـزم قـوى أخـرى، ال سـيما مـن الموكلة إلينا بمو 

ـــل مســـؤوليات مهمـــة ذات ثقـــل، وأن  الـــدول صـــاحبة النفـــوذ والســـطوة، ســـواء منفـــردة أو مجتمعـــة، بتحم
ها، ولكـن منظومـة األمـم تحظى بفرص خاصة ومتميزة. والواليـات المتحـدة قـادرة علـى أن ترعـى شـؤون

ى لتلــك القــوى التــى تــتمكن كــل دولـة مــن الحصــول علــى ضــمانات ألمنهـا. وينبغــى ت لكــجــدالمتحـدة و 
حـــد كبيـــر علـــى منظومـــة األمـــم المتحـــدة كوســـيلة للحفـــاظ علـــى ســـالمتها  الـــىيتحـــتم عليهـــا االعتمـــاد 

الكونغو ى تأكيد دعمها الثابت الستمرار عملية األمم المتحدة فى واستقاللها، أن تأخذ بزمام المبادرة ف
الكونغــو إال مــن ى حــل للمشــكالت الملحــة فــ الــى. وال يمكــن التوصــل إطــار واليتهــا المحفــزة مــؤخراى فــ

خـــالل هـــذه الخطـــوة، وال أن تحـــافظ األمـــم المتحـــدة علـــى مكانتهـــا كقـــوة بنـــاءة كبـــرى مـــن أجـــل الســـالم 
مهمـــة لهـــذه الى والتنميـــة المنهجيـــة والمســـتتبة للشـــؤون العالميـــة. وأنـــا أرحـــب بأمـــارات دعمكـــم الشخصـــ

 الملحة.

  .ىالطيبة لكم على المستوى الشخصى وتمنياتى وأود أن أعرب عن تقدير 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

  ىديجون كن
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