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  كنيدى الى عبد الناصر حول الموقف فى اليمن

  1963أكتوبر  19 
  

الـرئيس ناصـر عنـد  الـىليسـلمها السـفير ى نص الرسالة الشفوية من الرئيس كيندى ما يلى ف
  مقابلته: 
أن ى أعتقــد أن كلينــا يقــدرها علــى حــد ســواء، ال بــد لــى إطــار روح الصــراحة المتبادلــة التــى فــ

تنفيـــذ الجـــزء ى مـــن فشـــل الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة حتـــى اآلن فـــ ىالشخصـــى أعـــرب لكـــم عـــن قلقـــ
ن السعوديين يقومـون إاليمن. وأعتقد أنه من اإلنصاف القول ى الخاص بها من اتفاق فك االشتباك ف

الصــفقة. وأعتقــد أن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة تشــارك جهــاز المخــابرات األمريكيــة ى بمــا يخصــهم فــ
. إن لـم يكــن تمامــا انقطعــت تقريبــا ن إمــدادات األسـلحة عبــر الحــدود قـدإ :ائلــةبالفعـل وجهــة النظـر الق

قطعتاهـا لنـا ى بريطانيا والسعودية تحترمان بل وتلتزمـان بالتأكيـدات التـى ونحن واثقون من أن حكومت
نفــوذ وال ســطوة مــع فيصــل عنــدما ينفــذ هــو ى ومــن ثــم فلــن يكــون لــ ؛بعــدم مــد يــد المســاعدة للملكيــين

ويسمع  ،اليمنى حين أنه مازال يشهد وجود القوات المصرية فى ف ،االتفاقى ت الخاصة به فااللتزاما
  .القاهرةى عبارات عدائية صادرة ضده من حكومة الجمهورية العربية المتحدة ف

علـى نطـاق يتسـق  عربيـة المتحـدة باالنسـحاب تـدريجياومن ناحية أخـرى، لـم تقـم الجمهوريـة ال
حــين أننـا قـد نفهـم بعـض األســباب وراء ذلـك، ال يمكننـا أن نغـض الطــرف ى فـوفهمنـا لـروح االتفـاق. ف

نفذ العهد المبرم لجمهورية العربية المتحدة ال تأن اى وه ؛عن حقيقة أصبحت من قبيل المعرفة العامة
لكـال  اواقـع األمـر بصـفتها صـديقى تعهـدت بـه وضـمنته الواليـات المتحـدة فـى والـذ ،مع األمـم المتحـدة

  الطرفين. 
هــذه المســألة، أعتقــد أنكــم ســوف تفهمــون لمــاذا ى أضــطلع بــه فــى الــذى للــدور الشخصــ ونظــرا

هذا الصدد من الداخل والخارج على حد ى الواليات المتحدة ف الىأشعر بالحرج عندما ُتوّجه انتقادات 
رس فحسـب، جداخـل الكـونى تزيـد مـن تعقيـد الموقـف لـيس فـى وهـ ،سواء. إن هذه المسألة بالغة الدقة

ى مــا بيننــا فــى لتنفيــذ سياســة التعــاون الــودى فــ أبذلــه شخصــياى علــى مســتوى الجهــد الــذ بــل وأيضــا
  المجاالت ذات االهتمام المشترك.
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بأن تنفيـذ فـك االشـتباك تحـت مظلـة  لسياسة، وما زلت أؤمن أيضاما زلت أؤمن بهذه اى وٕانن
حة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة علــى المــدى مصــلى الــيمن، يصــب فــى بعثــة األمــم المتحــدة للمراقبــة فــ

عنــدما أطلــب مــنكم اتخــاذ تلــك  ،الوديــةى الطويــل. ولــذلك فأنــا أشــعر أنكــم لــن تســيئون فهــم وتأويــل نيتــ
ســوف تبــرهن علــى أن فــك ى لــيكم بــبعض منهــا، والتــاأن يشــير  طلبــت مــن الســفير بــادوى التــدابير التــ

يث يمكن تمديد والية بعثة األمم المتحدة للمراقبة بح ؛شكل مرض وكافاالشتباك يسير على ما يرام ب
  للخروج من األزمة. ى والعمل على إيجاد حل سياس ،اليمنى ف

الـــيمن، ى وانســـحاب بعثـــة األمـــم المتحـــدة للمراقبـــة فـــ وهـــو انهيـــار فـــك االشـــتباك ،أمـــا البـــديل
ــين الســـعودية والجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة ى يمكـــن إال أن يـــؤد فـــال ؛والمواجهـــة المباشـــرة المحتملـــة بـ

مزيــد مــن  الــىمنحــى تنجــرف فيــه  الــىبالعالقــات بــين الواليــات المتحــدة والجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
من التقارب. وٕاذا كنا سـندع مسـألة الـيمن تـؤثر علـى مصـالحنا الكبـرى، فسـوف نكـون قـد  التباعد بدال
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