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  عبد الناصر بخصوص القضية الفلسطينيةالى  كنيدى

  )1(1961مايو  11

  

   ..األبيض البيت"

   .واشنطن

   .1961 سنة مايو 11

   الرئيس السيد عزيزى

 القابلــــة الدوليــــة المواقــــف مــــن عــــدد حــــول األخيــــرة األشــــهر فــــى العــــالم اهتمــــام تركــــز لقــــد

 بالنسـبة والحرب السالم وبين والعبودية يةالحر  بين الفرق نتيجتها تظهر أن يمكن والتى لالنفجار،

   .األمر نهاية فى كله البشرى للجنس بالنسبة وربما الناس، من عديدة لماليين

 أى علـــى وٕانـــى. اهتمـــامى أثـــارت كمـــا العميـــق، اهتمـــامكم أثـــارت المشـــاكل هـــذه أن وأعلـــم

 سـماء فـى متجمعـةال السـحب تبديـد الممكـن مـن بـأن االعتقـاد فـى تشـاركوننى أنكـم من واثق حـال،

 كـــل فـــى الطيبــة النيـــات ذوو الرجــال بـــإخالص يبـــذلها التــى الجهـــود بفضــل اآلن، الـــدولى الموقــف

   .بالعالم مكان

 شـــعوبهم الحتياجـــات المســـتجيبين الزعمـــاء علـــى األثنـــاء هـــذه فـــى يجـــب أنـــه ،يقينـــى وفـــى

 األســـس بنشـــر قيتعلـــ فيمـــا االحتمـــاالت كـــل لمواجهـــة االســـتعداد أهبـــة علـــى يكونـــوا أن وأمانيهـــا،

   .واالجتماعية السياسية للعدالة الرئيسية

 مــن بالعديــد كثيــرا شــغلت قــد كنــت وٕان ينــاير، 20 يــوم فــى الرياســة توليــت أن منــذ وٕانــى

 فـى كثيرا بالتفكير عنيت نفسه الوقت فى فإنى بها، العاجل االهتمام اقتضت التى الدولية المسائل

   .واالهتمام العناية جميعا نام تقتضى التى الدولية المشاكل من غيرها

 فـى جـدا كثيـرا سـاهمت التـى المنطقـة تلـك ،األوسـط الشـرق نحـو أفكارى اتجهت ما وكثيرا

 عظيمـــة إمكانيـــات علـــى تنطـــوى مازالـــت والتـــى اليـــوم، العـــالم فـــى الســـائد والثقـــافى الـــدينى التـــراث

  .الحضارة فى للمساهمة
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 مـن حـدة،المت الواليـات أسسـوا الـذين األمـريكيين الـوطنيين آراء ألن لفخـور كأمريكى وٕاننى

 ظهــورالــى  أدى عظيمــا دورا لعبــت قــد روزفلــت، وفــرانكلين ويلســون وودرو لنكــولن إبراهــام أمثــال

 فــى الــدول مـن غيرهــا مـع متســاوية سـيادة ذات كــدول بـاالحترام ومتمتعــة فتيـة، مســتقلة عربيـة دول

   .الدولى المجتمع

  

 ألمــانيكم مريكــىاأل والشــعب حكــومتى قدمتــه الــذى الحقيقــى بالتشــجيع كــذلك لفخــور وٕانــى

 الواليــــات حكومــــة إن. الحرجــــة 1956 عــــام أيــــام أثنــــاء وخاصــــة مضــــى، فيمــــا مــــواطنيكم وأمــــانى

 بقيـام تعتـرف أن سـرها - مسـتقلة واليـات عـدة بـين تـم التحـاد نتيجـة ذاتها حد فى وهى - المتحدة

 سرئــــي أول واشــــنطن مولــــد يــــوم وهــــو ،1958 ســــنة فبرايــــر 22 يــــوم المتحــــدة العربيــــة الجمهوريــــة

   .األمريكية المتحدة للواليات

 سياسـة فيـه تسـير الـذى االتجـاه عـن التكهنـات بعـض ،األخيـرة األسـابيع فـى الحظـت ولقد

   .األوسط الشرق بمنطقة يتعلق فيما المتحدة الواليات حكومة

 الســابق الرجــال عــن ورثناهــا التــى واألفكــار اآلراء أن لكــم أؤكــد أن ،الصــدد هــذا فــى وأود

 رئيسـا بوصـفى وٕانـى .األمريكيـة األمـة كيـان منهـا يتكـون التـى األساسـية األليـاف مـن جـزء ذكرهم،

 كــل وفــى وقــت كــل فــى ســتجدوننا أنكــم بمعنــى ؛واألفكــار اآلراء بتلــك التمســك أعتــزم األمــة، لهــذه

 وبواسطة الشعب من حكومات وٕاقامة الفرص، تكافؤ تحقيق سبيل فى الكفاح فى مساهمين مكان،

 منـذ العدالـة تطبيـق سـبيل فى وكذا والخوف، العوز من التحرر سبيل وفى ب،الشع لخدمة الشعـب

   .الدولية المنازعات تسوية

 الواليـــات سياســـة فـــى العظيمـــة واألفكـــار اآلراء هـــذه تطبيـــق عـــن يلـــى مـــا تعلمـــوا أن وأود

   :المقبلة القالئل السنوات خالل األوسط الشرق تجاه المتحدة

 دول لكـــل مالئمـــة مســـاعدة كـــل وســـعها، فـــى مـــا أقصـــى نطـــاق فـــى المتحـــدة، الواليـــات ســـتقدم -1

 لشـعوبها، الرفاهيـة من مزيد توفير بقصد ؛مصيرها فى التحكم على المصممة األوسط الشرق

   .نفسها األساسية األهداف هذه تحقيق على بالعمل لجاراتها السماح مع

 فـى - نطاقهـا وخـارج لمتحدةا األمم نطاق فى - للمساهمة دائما مستعدة المتحدة الواليات نإ -2

 وتـؤخر األوسـط، الشـرق لـدول الغاليـة الثمينـة الطاقـات تبدد التى للمنازعات حلول عن البحث

   .حق عن به تتمتع أن الحرة الشعوب كل تريد الذى االقتصادى التقدم
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 رلالسـتمرا مسـتعدة األوسـط، الشـرق شـعوب حـال تحسـينالـى  تتطلـع إذ المتحـدة، الواليات نإ -3

 كمـا دقيقـة، لخطـط طبقـا الموضوعة القومية التنمية برامج لتنفيذ الالزمة المساعدات تقديم فى

 ،"السـالم سـبيل فـى الطعـام" لبرنـامج طبقا األمريكية، الغذائية المنتجات تقدم ألن مستعدة أنها

 سـيرتي بقصـد ؛التعليميـة المبـادالت تشـجيع فـى لالسـتمرار مستعدة المتحدة الواليات فإن كذلك

   .واالقتصادى السياسى التقدم

 منطقـة فـإن األخـرى، العـالم منـاطق بعـض فـى األسـف مع واشتد احتد قد التوتر كان وٕاذا

 بدرجـة عائـد ذلـك فـى والفضـل. نسـبيا هادئـة الماضية الثالث السنوات خالل ظلت األوسط الشرق

 التنميــة بــرامجالــى  مــامهماهت فــى األولويــة أعطــوا الــذين المنطقــة، زعمــاء الساســة حكمــةالــى  كبيــرة

 مختلـف ممثلـى إجمـاع مـن - الخارجيـة وزيـر - راسـك ومسـتر أنا أخذت ولقد. البناءة االقتصادية

 السـائدة النسـبى الهـدوء حالـة تبقـى أن فيـه وأكـدوا ،عنـه أعربـوا الذى الرأى فى األوسط الشرق دول

   .بالمنطقة

 هـــذه ومـــن الظـــاهرى، الهـــدوء هـــذا تحـــت مختفيـــة مازالـــت التـــوتر مـــن حـــاالت ثمـــة أن بيـــد

 عميقــة عاطفيــة مشــاعر ثمــة أن أعلــم وٕانــى. حــل بــدون البــاقى اإلســرائيلى العربــى النــزاع الحــاالت

   .لها ظاهر سهل حل ثمة ليس وأنه المسـألة، بتلك متصلة

 مشــرفة تســوية إيجــاد الممكــن مــن أن يعتقــدان ،األمريكــى والشــعب األمريكيــة الحكومــة إن

 عــن تــنجم أن البــد التــى واألعبــاء األعمــال فـى للمســاهمة مســتعدان وهمــا نى،إنســا بطــابع ومتسـمة

 إننـا. المسـاهمة هـذه فـى األمـر يعنـيهم الـذين األطـراف رغـب إذا ،العويصة المشكلة هذه لمثل حل

 بإعـادتهم القاضـى المبـدأ أسـاس علـى العـرب، الالجئـين مشكلة مأساة حل فى للمساعدة مستعدون

 حـــل إيجـــاد فـــى للمســـاعدة اســـتعداد علـــى نحـــن كـــذلك. ممتلكـــاتهم عـــن متعويضـــه أو ديـــارهمالـــى 

 أننـا كمـا األردن، نهـر ميـاه مـوارد بتنميـة الخـاص المشـروع عـن الناجمـة للمشـكلة ومعقـول منصف

   .المعقدة المشكلة هذه نواحى من ناحية أية بشأن تقدم إحراز فى للمساعدة استعداد على

 بتنفيـــذ اإلســـراع ضـــرورة أخيـــرا أبـــرزت المتحـــدة مـــملأل العامـــة الجمعيـــة ألن لمســـرور وٕانـــى

 هــذه موقــف أن ،بوضــوح أذكــر أن المناســبة بهــذه وأود. الالجئــين مشــكلة بشــأن الســابقة توصــياتها

 الجمعيــة توصــيات بتأييــد التمســكالــى  - مســتندا وســيظل - يســتند المشــكلة تلــك حيــال الحكومــة

 الالجئين على تعود بطريقة التوصيات تلك نفيذبت تحيز بدون االهتمام مع الالجئين، بشأن العامة

   .المنفعة من قسط بأكبر
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ـــات وٕان ـــة فـــى عضـــوا بوصـــفها المتحـــدة، الوالي  دولـــة وبوصـــفها الفلســـطينية، التوفيـــق لجن

الـــى  الجـــد بعـــين تنظـــر الطويـــل المـــدى علـــى األوســـط، الشـــرق شـــعوب بتقـــدم االهتمـــام كـــل مهتمـــة

 ،نفوذنـا نسـتخدم أن علـى لمصـممون وٕاننـا. اللجنـة تلـكالـى  المتحـدة األمم بها عهدت التى المهمة

 وعـادل سـلمى حـل بإيجـاد يتعلـق فيمـا تقـدم إحـراز علـى للعمـل جهودهـا اللجنـة هذه تضاعف حتى

   .الفلسطينية للمشكلة

 تقـوم أن يمكـن التـى المحـددة الخطـوات هـى ما ،اآلن حتى الواضح من ليس أنه وطبيعى

 إبـداء فـى تتـوانى لـن المتحـدة الواليـات أن ،لكـم أؤكـد أن أستطيع لكنىو  الشأن، هذا فى اللجنة بها

   .الفعالة اإلجراءات باتخاذ اهتمامها

 مــع كليــا تعاونــا األمــر يعنيهــا التــى األطــراف كــل تتعــاون أن ،إخــالص بكــل آلمــل وٕانــى

   .لهم الرفاهية وكفالة الفلسطينيين الالجئين مصالح حماية بقصد تتخذه، برنامج أى فى اللجنة

 بــأن أعتــرف المتحــدة، والواليــات المتحــدة العربيــة الجمهوريــة بــين العالقــاتالــى  وباإلشــارة

 ألن بســرور أشــعر ،نفســه الوقــت فــى أنــى إال. دائمــا متشــابهة ليســت الهامــة المســائل حيــال آراءنــا

 مساعداتال وألن الجانبين، على بالنفع تعود بطريقة الميادين، من كثير فى بيننا مستمرة العالقات

 والتنميـة النهـوض برنـامج فـى هاما دورا لعبت قد مغزى، لها بمقادير المتحدة الواليات تقدمها التى

   .دقة بكل وضعتموه الذى

 المتحـدة الواليـات تسـاهم أن علـى يوافـق أن ،الكـونجرس علـى أخيـرا اقترحت أنى وتعلمون

 العربيـة الجمهوريـةالـى  المنتمـين لبـةالط بمئـات نرحـب مازلنـا وأننا النوبة، آثار على المحافظة فى

   .وتعليمهم دراستهم الستكمال األمريكية بالمعاهد التحقوا الذين ،المتحدة

 العظـيم البرنـامج عـن واشـنطن، فـى األخيـرة مشـاوراته أثنـاء راينهـارت، السفير حدثنى ولقد

 وبرفــع الرفاهيــة بزيــادة تســمح للصــناعة قاعــدة إلنشــاء ،المتحــدة العربيــة الجمهوريــة وضــعته الــذى

   .أجمعين لمواطنيكم المعيشة مستوى

 ظــروف فــى نــدبر أن المــرات مــن كثيــر فــى اســتطعنا ألننــا ،خــاص بوجــه لمســرور وٕانــى

 المتحــدة، العربيــة الجمهوريــةالــى  األخــرى المــواد مــن وغيــره القمــح مــن كبيــرة كميــات بيــع مالئمــة

   .كامال غذاؤه كان ما إذا الشعب بأهمية العترافنا

   .للجانبين المفيد التعاون هذا مثل بيننا يستمر أن آلمل ىوٕان
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 الطويــل للتــاريخ ونظــرا. األوســط الشــرق عــن هــذه آرائــى فائــدة لكــم تتجلــى أن آمــل كــذلك

ـــذين النـــاس كـــل بـــين للتـــرابط ونظـــرا ،األمريكـــى والشـــعب العربـــى الشـــعب بـــين الوديـــة للعالقـــات  ال

 فكـرة العـرب زعمـاء مـن وغيركم أنتم لديكم تتكون أال من كدأتأ أن أود أحرارا، يبقوا أن فى يرغبون

 ،المخلصـة الصـداقة علـى ينطـوى موقفـا مـازال موقفنا إن. العربى الشعب حيال موقفنا عن خاطئة

 مادامـت للسـالم، المحبـين شـعبينا وبـين بلـدينا بـين الوديـة العالقـات من سيزيد المستقبل أن وأعتقد

 المشــترك االهتمــام أســاس وعلــى اآلخــر، آلراء جانــب كـل احتــرام أســاس علــى قائمــة العالقــات هـذه

 أســباب بإزالــة الخاصــة الجهــود فــى المشــتركة المســاهمة أســاس علــى وكــذا ،البشــرية حــال بتحســين

   .الدولى التوتر

  المخلص

  دىيكن. ف جون


