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  الصراع فى اليمن والالجئين الفلسطينيين ومحادثات الوحدة الثالثية عنعبد الناصر الى  كنيدى

  1963إبريل  18

  1963بريل إ 18

  ناصر: الى  ىمن الرئيس كيندى مطلوب تسليم الخطاب التال

، ىصبر ى محادثاتهما األخيرة معكم والسيد على السفيران بنكر وبادو بما جرى فى أبلغن" 

ينم عن أنكم ى لنهجكم البناء الذى أبديتموه. وأود أن أعرب عن تقدير ى ا على التعاون الجيد الذوأكد

 ك. رجل دولة محن

أن أطراف  - السياق نفسه أيضاى العهد األمير فيصل فى وأكتب لول -وأنا على يقين 

حدة وممثله االستعداد نفسه للتعاون مع األمين العام لألمم المتى سوف تبد ،اليمنى النزاع ف

وأنها سوف تنفذ فض االشتباك بالكامل وعلى وجه السرعة  ،كما أبدته للسفير بنكر تماماى الشخص

ستعطونها للجمهورية ى ل على المشورة الودية التاليمن. ونحن نعو ى فى وتنسحب من النزاع الجار 

 هذا الصدد.ى العربية اليمنية لضمان تعاونها ف

ر ق من أن الواليات المتحدة قد تغيأنكم أعربتم عن بعض القل ،أيضا وذكر لنا السفير بادو

سبب ى سياستها تجاه الجمهورية العربية المتحدة. إن سياسة الواليات المتحدة لم تتغير، وال أرى أ

طيلة الوقت،  أن يكون مسار التعاون بيننا سلساال يمكن  ،الوقت الراهن. وبطبيعة الحالى لتغييرها ف

بالصبر وبذل الجهد والنية الحسنة، أن نخفف من  أننا استطعنا معا كثيراى صدر  ومع ذلك فقد أثلج

حلول لمشكالت الى  وأن نتوصل ،للخروج من مآزق صعبة وأن نجد سبال ،أثر بعض الصدمات

 بدت للوهلة األولى مستحيلة أو مستعصية الحل.

عليها دوامة ى تنطو ى ة التقلق للغاية إزاء المخاطر والتكلفى فإنن ،وكما ذكر لكم السيد كونر

أن أتفهم شواغلكم األمنية وشواغل إسرائيل  ،الوقت نفسهى الشرق األوسط. وأستطيع فى التسلح ف

أن أؤكد لكم عزمنا على الحفاظ على منظور متوازن إزاء هذه المشكلة، والتعامل ى كذلك. ويمكنن

 معها بعقلية منصفة وبطريقة عادلة وغير متحيزة. 

 تفويضا ،ىديسمبر الماضى وكما تعلمون، نحن نعتبر إجراء الجمعية العامة لألمم المتحدة ف

على الخروج من حالة  ،مساعدة الالجئين العربالى  لمواصلة المحاوالت الرامية ومتجددا واضحا

ة مشكلالى  بالدناى أدت فى تمنعهم من تبوؤ مكانتهم كأعضاء مفيدين لمجتمعهم، والتى الجمود الت

  .ىتتفاقم كل عام من أجل الحفاظ على دعمنا لالجئين عند نفس المستوى الحال
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العام ى حدثت فى على القرار الجديد للجمعية العامة وعلى االستكشافات المفيدة الت وبناء

المقام األول، ى من المحادثات الثنائية مع الحكومات المعنية ف مزيداى ونصف الماضيين، فنحن نجر 

ى نفس روح الموضوعية واالهتمام اإلنسان ،هذا الصددى اللجنة. ونحن ننتهج فى ف بصفتنا عضوا

وجهة نظركم بخصوص المحادثات الى  االستماعالى  أتطلعى اللذين وجها جهودنا حتى اآلن. وٕانن

دو حول هذه المسألة عندما تسمح لكم األمور األخرى بالتركيز اجرت بينكم وبين السفير بى الت

 عليها. 

الرئيس، أنتم ى أن أدع هذه الفرصة تمر دون أن أوجه لكم كلمة تهنئة سيدى ينبغ وال

القاهرة على تشكيل الجمهورية ى وزمالئكم العراقيين والسوريين، على االتفاق المعلن من حيث المبدأ ف

من خالل عملية تفاوض حر، إنشاء  اآلنى العربية المتحدة بصيغة جديدة وموسعة. ويبدو أنه يجر 

  ر عن وجهات نظرها.عات الشعوب العربية المعنية ويعبتلبية تطلالى  سليم يرنوى كل دستور هي

  ى،مع أخلص تحيات

 ىجون كيند
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