جونسون الى كوسيجين
2691/22/12
عزيزى السيد الرئيس
أشكرك شك ار جزيال على ردك السريع على خطابى المؤرخ  29نوفمبر .وها أنا أرسل

ردى أيضا بسرعة؛ بالنظر الى أنه من المقرر أن ينعقد مجلس األمن غدا للتصويت على مشروع
قرار المملكة المتحدة .ومن الضرورى لمصلحة تحقيق تقدم مبكر تجاه السالم ،أن يتم تحقيق

نتيجة إيجابية من هذا اإلجتماع.

إ ن موقف الواليات المتحدة بخصوص الشرق األوسط كان دائما ثابتا طوال الوقت .وقد
شرحت سياستنا لك بصورة مباشرة فى "جالسبورو" ،وقد شرحتها بعد ذلك بصورة علنية فى بيانى

المؤرخ  26يونيو ..وهذا البيان يؤكد استمرار سياسة الواليات المتحدة كما هى.

إن السفير جولدبرج قد قام باألمس وفى مجلس األمن ،بشرح موقف الواليات المتحدة من

مشروع القرار الذى أعدته المملكة المتحدة .هذا القرار يتعامل بصورة متوازنة مع المقومات
الضرورية الالزمة للتوصل لسالم عادل ودائم فى المنطقة؛ وهذا يعنى انسحاب القوات المسلحة

االسرائيلية .ونحن نرى أن مشروع قرار المملكة المتحدة يتوافق مع بيانى المؤرخ  26يونيه؛
ولذلك سوف نصوت لصالح مشروع القرار هذا.
عالوة على ذلك ،لقد علمنا أن الدول العربية الرئيسية المعنية باألمر بصورة أساسية

وكذلك اسرائيل ،ترغب فى استقبال مبعوث األمم المتحدة على أساس مشروع قرار المملكة

المتحدة .وأنا متأكد أنك سوف توافق ..سيادة الرئيس ..على أن هدف المبعوث الخاص ال
يقتصر فقط على الحصول على تعاون من األطراف ،ولكن الحصول أيضا على الدعم الكامل

لكل أعضاء مجلس األمن الدائمين والمنتخبين .إننا مستعدون لتقديم دعمنا الدبلوماسى والسياسى
لجهود مبعوث األمم المتحدة بموجب قرار المملكة المتحدة؛ من أجل تحقيق تسوية عادلة

ومتكافئة ،وبحيث يعيش كل من هم فى المنطقة فى سالم وأمن وهدوء .وأملى أن حكومتكم
سوف تكون مستعدة أن تفعل بالمثل.
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إننى متأكد أن ممرات وأروقة اجتماعات األمم المتحدة ليست هى المكان المناسب

للتفاوض على تفاصيل التسوية فى الشرق األوسط ،ولكن ما نحتاجه بصورة ماسة هو التوصل
لقرار متوازن بصورة جيدة ،ويمكن أن يسمح لمبعوث األمم المتحدة بأن يذهب للمنطقة ويستمع

لكل المعنيين باألمر مباشرة ،وأن يتجادل ويتناقش معهم ،وأن يتوصل فى الحال الى اتفاقيات
عادلة ومتكافئة يمكن أن تساعد دول المنطقة على العيش فى سالم وكرامة.
إن وجهة نظرى المؤكدة ،هى أننا يجب أن ال نسمح لهذه الفرصة التى تهدف للبدء فى

عملية صنع سالم أن تفلت منا؛ ولذلك فإننى أعبر عن أملى أن تنضموا لهذا التوافق العريض

فى مجلس األمن ،وأن تقوموا بالتصويت لصالح مشروع قرار المملكة المتحدة غدا.

المخلص،
ليندون ب .جونسون
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540. Letter From President Johnson to Premier Kosygin1
Washington, November 21, 1967.
Dear Mr. Chairman:
Thank you very much for your prompt reply to my letter of November 19. I, too, am
responding promptly since the Security Council is scheduled to meet tomorrow afternoon
to vote on the United Kingdom draft resolution. It is imperative in the interests of early
progress toward peace that a constructive result be achieved at that meeting.
The United States position on the Middle East has been consistent throughout. I explained
our policy directly to you at Glassboro and I subsequently set it forth publicly in my
statement of June 19. This statement continues to be the policy of the U.S.
Ambassador Goldberg set forth yesterday in the Security Council the United States
position on the United Kingdom resolution.2 This resolution deals, in a balanced way,
with essential ingredients for a just and lasting peace in the area, including withdrawal of
Israeli armed forces. We consider the United Kingdom draft to be consistent with my
statement of June 19 and will vote for it.
Moreover, we have been informed that the key Arab States principally concerned and
Israel are willing to receive a United Nations representative on the basis of the United
Kingdom draft. I am sure you will agree, Mr. Chairman, that the special representative is
entitled not only to cooperation from the parties but to the full support of all the members
of the Security Council, permanent and elected, as he undertakes his arduous and difficult
peacemaking tasks. We are prepared to extend our diplomatic and political support to the
efforts of the United Nations representative under the United Kingdom resolution to
achieve a fair [Page 1061]and equitable settlement so that all in the area can live in peace,
security, and tranquility. I hope that your government will be prepared to do the same.
I am sure that we should not try to negotiate the details of a Middle East settlement in the
corridors and meeting halls of the United Nations.3 What we urgently need is a wellbalanced resolution that would permit a United Nations representative to go to the area,
listen to those directly concerned, reason with them, and find on the spot fair and
equitable agreements with which these nations can live in peace and dignity.
It is my considered view that we must not let pass this opportunity to initiate the
peacemaking process. I therefore express the hope that you can join the broad consensus
of the Security Council by voting for the United Kingdom resolution tomorrow.
Sincerely,
Lyndon B. Johnson4
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