جونسون الى حسين
 4يونيه 8691

واشنطن –  4يونيو 8691
رجاء تمرير الرسالة الشفهية التالية للملك حسين من الرئيس جونسون:

لقد أطلعت على قلقك فيما يخص السالمة المستقبلية لألراضى األردنية ،وأود هنا مرة

أخرى أن أؤكد لك – وكما فعلت فى خطابى المؤرخ  88فبراير – أن جزء أساسى من سياستنا
ومصلحتنا أن نواصل عالقاتنا الوثيقة ودعمنا للمملكة األردنية الهاشمية.

وكما أوضح السفير سيمشاس لك ،فإننا قد أوضحنا بصورة مكثفة جدا للحكومة

االسرائيلية سياستنا الخاصة بضرورة الحفاظ على االستقالل الدائم والسالمة المتواصلة ألراضى
بلدكم .كما يجب أن تعرف أيضا ،أننا سوف نعارض بكل قوة وشدة أى احتالل لألراضى التى
تقع وراء خطوط وقف إطالق النار الحالية .إننى مدرك أن جاللتك قد سعيت لمنع استخدام

األراضى األردنية كنقطة انطالق لشن أعمال عنف عبر خط النار ،وأناشدك أن تتخذ جهودا

متواصلة من أجل منع مثل هذه األعمال التى تؤدى لزعزعة االستقرار ،والتى تقف دائما عائقا

فى وجه إحراز تقدم على طريق السالم.

أود أيضا أن أؤكد لك أننى أواصل جهودى من أجل تحقيق تسوية عادلة فى الشرق

األدنى ،والتى تمثل – برغم كل شئ – الحل الوحيد للمشكلة التى تختص بموضوعنا.

188. Telegram From the Department of State to
the Embassy in Jordan 1
Washington, June 4, 1968, 2027Z.
175876. Ref: Amman 5084;2 5170.3
1.
Please pass to King Hussein following oral
message from the President: Your
apprehensions concerning future sanctity
of Jordanian territory have been brought to
my attention. I wish again to assure you,
as I did in my letter of February 11,4 that it
is our policy and our interest to continue
our close relationship and our support of
the Hashemite Kingdom of Jordan. As
Ambassador Symmeshas indicated to you,
we have made abundantly clear to the
Government of Israel our policy toward the
continued independence and integrity of
your country. You should also know that
we would strongly oppose any occupation
of territory beyond the present cease-fire
lines. I recognize that Your Majesty has
sought to prevent use of Jordanian territory
to mount acts of violence across the
cease-fire line and urge that continued
efforts be made to prevent these actions
which promote instability and are an
impediment to progress toward peace.
2.
I want also to assure you that we are
continuing our efforts to bring about a just

settlement in the Near East which is, after
all, the only solution to the problem about
which we are both concerned.
Rusk

