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  القاهرةالى  عبد الناصر بشأن زيارة السفير األمريكى السابق هنرى كابوت لودجالى  كنيدى

  1961إبريل  17 
  

  1961أبريل  17بتاريخ 
  السيد الرئيس، ى عزيز 

كــابوت لــودج ى الســابق المرمـوق هنــر ى معرفــة أن السـفير األمريكــى أعتقـد أنكــم قــد ترغبـون فــ
أوائـل شـهر مـايو. وسـوف يسـافر السـيد ى يـة العربيـة المتحـدة فـالجمهور الـى  سوف يقوم بزيـارة قصـيرة

ى فــ يلعــب دورا هامــاى الــذى لمعهــد التعلــيم الــدول بصــفته ممــثال ،فريقيــاإطق عديــدة مــن منــاالــى  لــودج
ى فـ ،ترتيب التحاق الطالب األجانب بالكليات والجامعات األمريكية. وقد سـاعد المعهـد بشـكل خـاص

عـام  خريفى بالدنا فالى  طالب من الجمهورية العربية المتحدةى ر مائتالترتيبات الخاصة بسفى تول
 على طلب حكومة الجمهورية العربية المتحدة. بناء ،1959

ذات طبيعـــة خاصـــة، إال أنـــه يتطلـــع لزيـــارة الجمهوريـــة ى حـــين أن زيـــارة الســـيد لـــودج هـــى وفـــ
نوات من قبل وزير خارجية فخامتكم ليه قبل عدة ساوجهت ى العربية المتحدة تلبية للدعوة الكريمة الت

كانت تربطه بالسيد لودج عالقة شخصية ودية أثناء ترأسه وفد الواليات المتحـدة ى ، الذىالدكتور فوز 
إذا ُأتيحت له فرصة االلتقاء  ثق من أن السيد لودج سيكون ممتنااألمريكية لدى األمم المتحدة. وأنا وا

 بفخامتكم. 

ى معارض للحـزب الـذى حزب سياسى الجدير باإلشارة أن السيد لودج، وهو شخصية بارزة ف
كممثـل للواليـات المتحـدة  . وقـد لعـب دورا متميـزاىإليه، يحظى باحترام وٕاعجاب كبيـر مـن جـانبى أنتم

ه ورشـح ،الحيـاة األمريكيـةى ستحق بفضله مكانة بارزة فإ ،األمم المتحدةى سنوات شاقة فى لمدة ثمان
. وشُرف السيد لودج، كما كان ىانتخابات نوفمبر الماضى لمنصب نائب الرئيس فى الحزب الجمهور 
إن سـجله  . حقـاىمجلـس الشـيوخ األمريكـى شخصيا، بتمثيـل واليـة ماساتشوسـتس فـى الحال بالنسبة ل

  خدمة الديمقراطية األمريكية هو مدعاة للفخر. ى كموظف عام عمل ف
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ى تلقتها من وزير الثقافة واإلرشاد القومى عن تقديرها العميق للدعوة الت كنيدىالسيدة وتعرب 
ســفح الهــرم. ولكــن كلينــا لألســف لديــه ى الصــوت والضــوء" فــ بالدكــم لحضــور افتتاحيــة عــرض "ى فــ

خلفيتــــه ى شــــرف مشـــاهدة هـــذا العـــرض الجميـــل فـــ كنيـــدىالســـيدة  تحـــول دون نيـــل ،التزامـــات ســـابقة
 التاريخية الرائعة.

  
 الشخصية.ى أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب لفخامتكم مرة أخرى عن أطيب تمنياتوأود 

  ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  ىديجون كن

  لى فخامة السيدا
  جمال عبد الناصر

  رئيس الجمهورية العربية المتحدة
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