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  عبد الناصر الى جونسون حول الموقف فى الشرق األوسط

   )1(1964إبريل  26

  

  ،عزيزى الرئيس

تلقيــت بكــل اهتمــام مبــادرتكم الطيبــة بالكتابــة الــى، اســتئنافا التصــاالت جــرت بــين ســلفكم   

  حاول كل منا بواسطتها أن يقترب من فكر اآلخر بالفهم. ،الراحل وبينى

مشـــاغلكم فرصـــة االطـــالع علـــى المراســـالت المتبادلـــة بينـــه  ولقــد أســـعدنى أن أتاحـــت لكـــم  

وبينى حول العديد من المشاكل والموضوعات التى أثـارت اهتمامنـا المشـترك، سـواء فـى العالقـات 

المباشرة بين بلدينا أو فى الدائرة العالمية األوسع بعدها، واثقا أن ذلك سوف يضع تحـت تصـرفكم 

  ربية المتحدة ودوافعها فى كل موقف اتخذته.صورة صحيحة من فكر الجمهورية الع

وٕانى ألؤمن بجدوى االتصال الشخصى المباشر بين رؤساء الدول، وأعتبر أن ذلك يمنح   

 –حتـى فـى وسـط األزمـات المحتدمـة  –تسـتطيع دائمـا أن تـتلمس  ،العالقات الدولية نظـرة إنسـانية

  أسبابا لالتصال.

ألتقى فى اآلمال  ،التى تعرضت لها رسالتكم الىوٕانى أللتقى معكم فى كثير من المسائل   

  المعلقة على األمم المتحدة والتعاون معها فى إطارها طريقا الى عالم أكثر انسجاما وسالما.

وفــى ضــرورة  ،وألتقــى فــى أهميــة تطــوير العلــم الــذرى لكــى يخــدم الســلم وال يســخر للحــرب  

األمريكيـة  –وتعميـق العالقـات العربيـة حصر انتشار األسلحة النووية. وألتقـى فـى ضـرورة توسـيع 

  وفتح طريقها بالتفاهم واالحترام المتبادل.

وفى  ،الطريق لتضييق مجال الخالف قدر المستطاعوألتقى فى ضرورة البحث دواما عن   

  مقابل ذلك توسيع مجال التعاون حيث يمكن أن تكون له فرصة وأمل.

عر من خالل التجربة بحيوية دورها، على أنى أريد أن أضيف بعض المالحظات التى أش  

ـــذين يهمهـــم اســـتقرار الســـالم  ـــدير الكـــافى مـــن جانـــب كـــل ال وأشـــعر أيضـــا بضـــرورة مالقاتهـــا بالتق

واستمراره. ولربما كان تركيزى األكبر فى هذه المالحظات على الشرق العربى بوجه خـاص وعلـى 

  اآلسيوى بوجه عام. –العالم اإلفريقى 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  كتاب األستاذ هيكل، عبد الناصر والعالم.المصدر، ) 1(

  



2 

 

أوال: أن هناك صراعا ضد االستعمار مازال قائما، وال يمكن إنكار وجود هـذا الصـراع وال   

وأشير هنا على سبيل المثال الى موقف بريطانيا فى جنوب شـبه  ،التقليل من أخطاره على السالم

  الجزيرة العربية والى موقف البرتغال فى أنجوال وموزمبيق.

بينهـا  تحقيقـا للـذات القوميـة ألمـم عديـدةصراعا من أجل الوحدة باعتبارهـا ثانيا: أن هناك   

ومـــازال هـــذا  ،ظـــروف ســـابقةأمـــم مزقتهـــا مصـــالح الـــدول االســـتعمارية الكبـــرى فـــى  ؛األمـــة العربيـــة

تغــذيها فعــال مــن الخــارج تتحصــن وراءه رواســب انفصــالية  ،التمــزق فــى الكثيــر مــن األحيــان قائمــا

  القوى نفسها صاحبة المصلحة فى التمزق.

بين التقدم والتخلف.. بتعبير آخر بين الغنى والفقر، ويمـارس هـذا ثالثا: أن هناك صراعا   

خصوصا مع التقدم العلمـى والتكنولـوجى العظـيم اللـذين تناقضـا  ،الصراع دوره على مستوى الدول

 ،ذلـــك أنـــه يمـــنح المتقـــدمين الفرصـــة ليكونـــوا أكثـــر تقـــدما ؛طبيعيـــا، وٕان بـــدا للوهلـــة األولـــى غريبـــا

ولــو بالقيــاس  اأن يكونــوا أكثــر تخلفــ –بــرغم كــل مــا يبذلونــه مـن جهــود  –ويفـرض علــى المتخلفــين 

  الى غيرهم من المتقدمين.

عــا: أن هنــاك صــراعا اجتماعيــا فــى داخــل هــذه األمــم المنتبهــة حــديثا الــى أبعــاد القــرن راب  

ة ويـــربط الحريـــ ،يســـتهدف إقامـــة حريـــة اإلنســـان علـــى أوثـــق الضـــمانات ،العشـــرين وآمالـــه الواســـعة

بالحرية االجتماعية ومضمونها األصيل. وٕانى ألستذكر فى هـذا  السياسية وأى معنى قد يكون لها

فــى أن حريــة تــذكرة االنتخابــات  ،د فــى الميثــاق الــوطنى للجمهوريــة العربيــة المتحــدةالمجــال مــا ور 

  ترتبط بحرية رغيف الخبز.

وٕان ألثق أنكم أول من يقدر شرعية هذا الصراع وضرورة مواجهته بكل مسئولية الضمير   

لـبالد فـى الوطنى، فلقد أثارت اإلعجاب فى بالدنا حملتكم ضد الفقر فـى الواليـات المتحـدة أغنـى ا

  عالمنا المعاصر.

التـى كـان  ،هنـاك صـراع بـين األمـة العربيـة واسـرائيل ،خامسا: بالنسبة الى الشـرق العربـى  

وٕابقـاء قاعـدة  ،قيامها نتيجة للرغبة فى تمزيق وحدة العرب والحيلولة دون التقاء شعوبهم من ناحية

وسط األمة العربية الستمرار تهديدها كما أثبتـت بجـالء عمليـة التواطـؤ بالعـدوان علـى مصـر سـنة 

1956.  

هـى أن السـالم  ،ولربما كان يمكن تلخيص هذه المالحظات التى أوردتها فى عبارة واحـدة  

مهمـــا  –لواقـــع ال يمكـــن أن يســـتقر أو يســـتمر حقيقـــة إال إذا كـــان مـــدعما بالعـــدل. وســـالم األمـــر ا

  يع غير أن يلعب دور الهدوء الذى يسبق العاصفة.ال يستط –خلصت النيات 

أن الجمهورية العربية المتحدة ال تتردد فى بذل أى جهد من أجـل تحقيـق  ،وٕانى ألؤكد لك  

مثل هذا السالم القـائم علـى العـدل، وتمـد بغيـر تحفـظ وبغيـر شـروط يـدها بالمحبـة واألمـل والرغبـة 

  ن الصادق الى كل من يشغل بالهم مستقبل السالم وكفالته.فى التعاو 
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وٕانى ألثـق فـى الوقـت نفسـه أن الواليـات المتحـدة األمريكيـة وشـعبها العظـيم تعطـى قضـية   

وليســت هنــاك فــى هــذا العصــر مســئولية تضــارع مســئولية الواليــات المتحــدة  ،الســالم كــل اهتمامهــا

  وقيادتها.

كمـا نتمنـى لكـم شخصـيا كـل  ،التوفيق للواليات المتحدةومن صميم قلوبنا نحن نتمنى كل   

  النجاح فى المسئولية العظيمة التى تتحملون تبعاتها.

  وتفضلوا بقبول موفور تحياتى،

  توقيع

  جمال عبد الناصر

   .1964إبريل  26القاهرة فى 
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