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  حول أزمة كوبا عبد الناصرالى  ىكنيد

  1961مايو  3
  1961مايو  3بتاريخ 

  السيد الرئيس، ى عزيز 
السيد الى  بريلإالثامن عشر من ى لقد الحظت باهتمام التقارير الخاصة برسالتكم المؤرخة ف

يـل. بر إالتاسـع عشـر مـن ى أصـدرتموه باالشـتراك مـع المارشـال تيتـو فـى وكذلك اإلعالن الـذ ،كاسترو
ى نهايـة المطـاف فـى أن الحريـة والسـالم واإلنسـانية سـوف ُيكتـب لهـا النصـر فـ ق معكـم تمامـاوأنا متفـ

" مـن ىالتـدخل األجنبـ العـدوان" و" رسـالتكم واإلعـالن المشـترك أيضـا ذكـر "ى كوبا. ومع ذلـك، ورد فـ
 قامت بذلك.ى التى بما يشير ضمنا أن الواليات المتحدة ه ،اإلمبريالية" قبل "

عـــام ى لتجربـــة بالدكـــم وقـــت أزمـــة الســـويس فـــ ،الســـيد كاســـتروالـــى  رســـالتكمى قـــد أشـــرتم فـــو 
أثنيـتم فيهــا علــى ى ، والتــ1961فبرايـر  20ى فــالـى  هـذا الصــدد رسـالتكم الموجهــةى . وأذكـر فــ1956

عندما قامت الواليات المتحدة بـدعم المبـادئ بغـض النظـر  ،أثناء أزمة السويس موقف هذه الحكومة "
بمبـادئ العدالـة  واليـات المتحـدة ليسـت أقـل التزامـاأن ال ،أن أؤكد لفخامتكمى داقة". اسمحوا لعن الص

ل أن تشـكى حالـة بالدكـم. وينبغـى ذلـك الحـين فـى مما كانـت عليـه فـ ،حالة كوباى والتحرر والحرية ف
  ذلك الوقت األساس األقوى للطمأنينة من هذه الناحية.ى مرت بها حكومتكم فى التجربة الت

على أهمية أن يفهم جميع من يعملون من أجل  ،ىوأنا على يقين من أن فخامتكم تتفقون مع
كوبــا. فالواليــات ى وقعــت فــى لألحــداث األخيــرة التــى المغــزى الحقيقــ ،كافــة أنحــاء العــالمى الســالم فــ

، ال تســـتهجن تطلعـــات ىنفســـها أمـــة نشـــأت مـــن رحـــم التمـــرد علـــى الحكـــم االســـتعمار ى المتحـــدة، وهـــ
أيضا واحدة من أقرب ى الحرية الحقيقية واالستقالل، كما أن الواليات المتحدة هالى  وب األخرىالشع

جنـب مـع غيرهـا مـن الـى  ة لشـعبها، جنبـايـجيـدا وبعمـق التطلعـات الحقيقى وتعـ ،الدول المجاورة لكوبـا
ة أنهــت للتــو أن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدالــى  ،هــذا الصــددى الــدول األمريكيــة. وتجــدر اإلشــارة فــ

ى صيغ خصيصا لوضع الحالة الكوبيـة فـ ،باعتماد قرار برعاية سبع من دول أمريكا الالتينية ،دورتها
تقـع علـى ى بصفتها مشكلة تخـص أمريكـا الجنوبيـة، وٕاقـرار المسـؤوليات الخاصـة التـى سياقها الجغراف

 عاتق منظمة الدول األمريكية.

عـن  سـألة الكوبيـة، فضـالمـة األمريكيـة مـن الملوجود بعض سوء الفهـم لموقـف الحكو  وتحسبا
المدروس بأشـد العنايـة ى الشخصى القضايا األساسية المرتبطة بها، أود أن أضع أمام سعادتكم تقييم

 لهذه اإلشكالية الدقيقة.
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لحالة الكوبية، وٕان كانت اى لم ُتطرح بطبيعة الحال مسألة تدخل القوات المسلحة األمريكية ف
ى حـال مـن األحـوال الشـك فـى علـى أنـه ال يمكـن بـأى ، فأنـا أعتقـد أنكـم تتفقـون معـت بالفعـلقد ُطرحـ

سـوى حالـة أخـرى مـن الحـاالت  ،كوبـاى وقعـت فـى عواقبها الوخيمة. وال تشكل األحداث المأساوية الت
يعــج بهــا التــاريخ، حمــل فيهــا مواطنــون عاشــقون للحريــة الســالح لتخلــيص وطــنهم مــن ى واألمثلــة التــ
مواجهــة صــعوبات ى قهــر. وغــامرت مجموعــات صــغيرة مــن الــوطنيين الكــوبيين بحياتهــا فــالطغيــان وال

سـبيل ى مهمـا بـذلوا فـ ،لـوطنهم األمى جمة، ألن هؤالء كانوا عـازمين علـى اسـتعادة االسـتقالل السياسـ
الـى  ينضـمواى ذلك من ثمن غال أو نفيس. وتعرض هؤالء إما للقتل أو االعتقال، أو الذوا بالفرار لك

القيام بكل ما ى التالل. وستستمر حكومة الواليات المتحدة فى النضال فى ة المقاومة المستمرة فحرك
أيــة أعمــال داخــل كوبــا. بيــد أن ى مــن المــواطنين األمــريكيين فــى للتأكــد مــن عــدم تــورط أ ،وســعهاى فــ

رض لهـا يتعـى منـأى عـن المحنـة التـى األمريكيين، بوصفهم شـعبا محبـا للحريـة، ال يمكـن أن يظلـوا فـ
القــوة الــى  جيــرانهم الكــوبيين العاشــقين للحريــة، وال أن يتخــاذلوا عــن التعــاطف مــع أولئــك الــذين لجــأوا

 لتخليص وطنهم من هذا الطغيان.

يمكــن أن تحــرك ى بصــفتكم زعيمــا ثوريــا تــدركون جيــدا مــدى القــوة التــ ،وأنــتم فخامــة الــرئيس
مـــزاعم بـــأن هـــؤالء الرجـــال األحـــرار الـــذين ســـعوا مـــن خـــالل الرجـــال وتغيـــر وجـــه الشـــعوب. لقـــد ثـــارت 
هـم مـن المرتزقـة المـأجورين. وقـد ُذكـر مـع ذلـك أن الرسـالة  ،جهودهم الذاتيـة لإلطاحـة بنظـام كاسـترو

أن يــتم إجــالؤه مــن الــبالد ى عنــدما ســئل عمــا اذا كــان يرغــب فــ ،األخيــرة المنقولــة عــن قائــد المتمــردين
. ىبلـد أبـدا". وهـذه ليسـت إجابـة تصـدر عـن مرتـزق بـل عـن شـخص وطنـكانت: " أنا لـن أتـرك هـذا ال

المواطنـون ى نهاية المطاف، وأنا على يقـين، ويشـاركنى وسوف يقرر الكوبيون مصير كوبا بأنفسهم ف
ى مـن االنتصـار فـى ن الشـعب الكـوبنفسـه، مـن أن مثـل هـذه الـروح سـُتمكى األمريكيون اآلخـرون الـرأ
 النضال من أجل الحرية.

يمكــن أن ى الســلطة، والتــالــى  جلبــت الســيد كاســتروى األهــداف المعلنــة للثــورة الكوبيــة التــإن 
يتعــاطف معهــا غالبيــة األميــركيين بســهولة، قــد ُأخــل بهــا. فالســجون الكوبيــة لــم تكــن مــن قبــل مكتظــة 

هذا الحد؛ وتم إعدام مـا يربـو علـى سـتمائة سـجين حتـى اآلن بعـد محاكمـات الى  بالسجناء السياسيين
قتضــبة لــم ُتراعــى فيهــا اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، وحصــيلة الضــحايا ترتفــع يومــا بعــد يــوم. وقــد م

مـا ال يقـل  ،السـيد كاسـترو زمـام السـلطةى كوبـا منـذ تـولى أجبرت انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة ف
قمـتم بهـا ى التـعلى الفرار من ديارهم. إن الثورات الوطنية الحقيقيـة مثـل الثـورة ى كوب 100.000عن 
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تعاطفـــه ودعمـــه ى علـــى اإلطــالق أن يخفـــى محنـــة مماثلـــة. وال يمكــن للشـــعب األمريكـــالـــى  ىال تفضــ
  ال يعرف الرحمة.ى الذين يناضلون ضد هذا القمع الذ ،لهؤالء الكوبيينى المعنو 

فقــد ســعت قــوة معاديــة للعــالم الحــر مــن  ،الشــؤون الداخليــة لكوبــاى لقــد حــدث بالفعــل تــدخل فــ
قلــت ى تكثيــف الحــرب البــاردة مــن خــالل اســتغالل نظــام كاســترو. وقــد تتــذكرون أننــالــى  قــارةخــارج ال

ننــا لــن نتلقــى محاضــرات عــن "التــدخل" مــن هــؤالء الــذين إ :بريــلإالعشــرين مــن ى فــى للشــعب األمريكــ
، علــى الــرغم مــن الجهــود المخلصــة ىُوســَمت شــوارع بودابســت الداميــة بأســمائهم لألبــد. والنظــام الكــوب

بذلتها الواليات المتحدة من جانبها للحفاظ على عالقات ودية معه، انتهج سياسات عدائيـة تجـاه ى الت
أمريكــا ى الشــؤون الداخليــة للــدول المجــاورة فــى علــى نحــو صــارخ فــى بالدنــا. فقــد تــدخل النظــام الكــوب

ى ضــاء فــتقــويض حكوماتهــا. وتتحمــل الواليــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول األعالــى  وســعى ،الجنوبيــة
. وعلى الرغم من ىنصف الكرة الجنوبى مسؤولية خاصة إزاء هذه المشكلة ف ،منظمة الدول األمريكية

وجــود مشــكالت خطيــرة بــين الواليــات المتحــدة والحكومــة الكوبيــة، فــإن المشــكلة الكوبيــة ليســت نزاعــا 
كــل ربــع مــن الــى  متـدلنصــف الكـرة األرضــية بأكملــه، كمــا أن آثارهــا تى ولكنهــا الشــاغل الرئيســ ،ثنائيـا

إنشـاء حكومـات مسـتقلة أو الحفـاظ علـى الـى  ،ربوع العالم يسعى فيه الرجال األحـرار والشـعوب الحـرة
 والتخريب. ى مواجهة التهديد باالختراق األجنبى استقالل الحكومات ف

 تبـدوى قد يتأملون جيدا المأسـاة الكوبيـة التـ ،للدول الحرةى إن من يدعمون االستقالل السياس
كثير مـن األوسـاط غيـر معروفـة بدرجـة كافيـة، فضـال عـن تعرضـها لسـوء الفهـم ى معالمها ووقائعها ف

الحظــــت اهتمــــامكم الواضــــح بهــــذه ى والتأويــــل علــــى نحــــو مؤســــف ينــــذر بعواقــــب وخيمــــة. وحيــــث أننــــ
ن، المشكلة، فقد اعتبرت من ثم أنه من المفيد أن أوضح لفخامتكم، بروح من االحترام والثقـة المتبـادلي

  كوبا مؤخرا. ى وقعت فى ما يتعلق بمدلول األحداث التى الخاصة فى قناعات
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 ىدينجون ك
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