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  كتاب امللك عبد العزيز آل سعود

   )ترومان(إىل رئيس الواليات املتحدة 

  1946أكتوبر سنة  15

  

   ..يا صاحب الفخامة

 

والصداقة التي تأسست بيني وبين  ،إن الصداقة التي تربط بالدي ببالد الواليات املتحدة          

الرئيس الراحل روزفلت والصداقة التي جتددت بيني وبين فخامتكم جتعلني شديد احلرص يف 

احملافظة على هذه الصداقة وتغذيتها والعمل على تقويتها بكل الوسائل املمكنة لذلك جتدونني 

اليات املتحدة مع بالدي ومع فخامتكم ألح وأكرر يف كل مناسبة أشعر فيها بما يخل بصداقة الو

  .سائر البالد العربية لكي أزيل ما يمكن أن يعرقل هذا الصفاء

 

ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتكم حقيقة املوقف يف فلسطين واحلق الطبيعي للعرب فيها          

يف أول األمر  وأن ذلك يرجع إىل آالف السنين وأن اليهود ليسوا إال فرقة ظاملة باغية معتدية اعتدت

باسم اإلنسانية ثم أخذت تظهر عدوانها الصريح بالقوة واجلبروت والطغيان مما ليس بخاف على 

  .فخامتكم وعلى شعب الواليات املتحدة
 

أضف إىل ذلك أطماعهم التي بيتوها ليس لفلسطين وحدها بل لسائر البالد العربية اجملاورة         

  .ومنها أماكن يف بالدنا املقدسة
 

لفخامتكم بدعوى تأييد اليهود يف فلسطين  لقد دهشت لإلذاعات األخيرة التي نسبت تصريحاً         

  .للتعهدات السابقة اًعلى الوضعية احلاضرة فيها خالف وتأييد هجرتهم إليها بما يؤثر
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طلبت  لفخامتكم يتناقض مع البيان الذي ولقد زاد يف دهشتي أن التصريح الذي نسب أخيراً        

مفوضية الواليات املتحدة يف جدة من وزارة خارجيتنا أن ينشر يف جريدة أم القرى باسم بيان 

وذلك البيان صريح يف أن حكومة الواليات  1946أغسطس  16أدىل به البيت األبيض بتاريخ 

املتحدة األمريكية مل تتقدم بأية فكرة من جانبها حلل مشكلة فلسطين وأظهرتم أملكم بحلها 

واسطة احملادثات بين احلكومة البريطانية وبين وزراء خارجية الدول العربية وبين احلكومة ب

يف اتخاذ تسهيالت يف الواليات املتحدة رغبتكم البريطانية والفريق الثالث، وأظهرتم فخامتكم 

ر إليواء املشردين وفى جملتهم اليهود، ولذلك كانت دهشتي عظيمة حين اطالعي على البيان األخي

الذي نسب لفخامتكم مما جعلني أشك بصحة نسبته لكم ألنه يتناقض مع وعود حكومة الواليات 

وإين لعلى يقين بأن . من البيت األبيض 1946أغسطس  16املتحدة والتصريح الذي صدر يف 

شعب الواليات املتحدة الذي بذل دمه وماله يف مقاومة العدوان الغاشم ال يمكن أن يسمح بهذا 

غير إيمانه يف مبادئ العدل واإلنصاف  الصهيوين على بلد عربي صديق مل يقترف ذنباً العدوان

التي قاتلت من أجلها األمم املتحدة وكان من أركانها بالد الواليات املتحدة وكان لفخامتكم بعد 

رب والشرق غيف احملافظة على صداقة ال يورغبة من. سلفكم العظيم اجملهود العظيم يف هذا السبيل

مع الواليات املتحدة أوضحت لفخامتكم بهذا البيان الظلم الذي يمكن أن يحيق بالعرب إذا بذلت 

أي مساعدات لهذا العدوان الصهيوين وإين على يقين بأن فخامتكم ومن ورائكم شعب الواليات 

سائر أنحاء املتحدة ال يمكن أن يقبل أن يدعو للحق والعدل واإلنصاف ويحارب من أجله بقوة يف 

يمنع هذا احلق والعدل عن العرب يف بالدهم فلسطين التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم والعامل 

  .منذ العصور القديمة

  .واقبلوا حتياتنا
 

 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/resources/documents 


