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إنها لفرصة سانحة تنم عن خطوة هامة إىل األمام لتطوير عالقات الصداقة بين الواليات 

املوحد الذي صدق عليه الكوجنرس والذي وقعت أنا عليه إن القرار . املتحدة ومنطقة الشرق األوسط

يعبر عن عزم السلطات التشريعية والتنفيذية يف احلكومة ملساعدة دول الشرق األوسط للمحافظة 

  .على استقاللها رغبة أكيدة من الشعب األمريكي لصيانة السالم العاملي

اإلدارية لتساهم يف إزالة  إن نصوص القرار وهدفه القومي املوحد سيزيد من اإلمكانيات

  .اخلطر الشيوعي عن منطقة الشرق األوسط ودعم االستقرار يف املنطقة

واقترحت يف رسالتي للكوجنرس بأين سأرسل رسوال خاصاً إىل الشرق األوسط لكي يشرح 

أهداف قرار الكوجنرس اخلاص بدول الشرق األوسط ثم ليقدم يل تقريراً عن الطرق الفعلية لتنفيذ 

وافق السيد جيمس ريتشارد رئيس جلنة  1957من يناير سنة  7األهداف وكما أعلن أنه يف  هذه

العالقات اخلارجية على أن يقوم بهذه املهمة وسيسافر السفير ريتشارد إىل الشرق األوسط يف 

  .اليوم الثاين عشر من مارس

سياسة القرار التي وأنا أعتبر مهمة السفير ريتشارد خطوة أولية غاية يف األهمية لتنفيذ 

ابة لطلب حكومات جتقوم على أساس التعاون وعلى تقديم املساعدات على حسب ما يف القرار است

دول الشرق األوسط وعلينا أن نزيد من عمق فهم املصالح املشتركة بيننا وبين شعوب الشرق 

بيننا وأنا على األوسط حيث أن مهمة السفير ريتشارد ستعمل على زيادة فهمه للمصلحة املشتركة 

  .يقين من أنه سينجح يف عمله هذا ملا له من مهارة فائقة خالل عمله يف احلياة العامة
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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