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 جونسونالى  حسين
 8691مارس  2

 
 سيادة الرئيس ى عزيز 

رسالتك الشخصية التى سبقت عودة الجنرال )اللواء( خماش من زيارته ى أشكرك عل
 لواشنطن
، مفيدة للجانبين منذ فترة طويلة من الوقتو  وثيقةو  ن بلدينا يتمتعان بعالقة حميمةإ

ى مصالحها هو االستمرار فو  الواليات المتحدةتأكيداتك بأن جزء من سياسة ى أن أتلقى ويسرن
المشاكل التى خلقتها حرب يونيو لم تغير من هذه السياسة و  أن التوترات، و هذه العالقة معنا

 األساسية للواليات المتحدة تجاه األردن.
تلبية الى  التى تهدفو  ليها اللواء الخماش استجابة لطلبناان صفقة السالح التى توصل إ
إعادة التزام الواليات المتحدة ى برهان واضح فعال على له ،ا المشروعة من السالحاحتياجاتن

لدينا أمل بأن هذه الصفقة مع  ،بدعمنا. إننا إزاء الكم الهائل من المشاكل التى تواجهناى القو 
وبحيث تمكننا  ،بشأنهاى اتفاق نهائالى  التوصلى بعض التعديالت البسيطة يمكن أن تساهم ف

 المشاكل الحالية.ى من التغلب عل
للسفير ى سياسى و الخاص بتقديم كل دعم دبلوماسو  الحازمو  أما فيما يخص قرارك الثابت

أن أؤكد ى فيمكنن، الشرق األوسطى دائمة فو  تسوية عادلةالى  يارنج حتى يتمكن من التوصل
لدعم القيم قد يمكن السفير يارنج من آمال كبيرة جدا بأن هذا اى أن لد -سيادة الرئيس  - لك

بأننى أصبحت  ،سبيل إنجاز مهمته. ولكن يؤسفنى أن أخبرك سيادة  الرئيسى تحقيق تقدم ف
ى يين فسرائيلغير متفاءل بصورة كبيرة للغاية نتيجة لعدم وجود رغبة صادقة من جانب اال

يدفعهم لسلوك سبيل يتسم  فإن النصر الذى حققوه ،لسوء الحظو  سالم عادل ودائم.الى  التوصل
لكن يبدو أنهم  ،يين قد تمكنوا من كسب معركةسرائيلرغم أن االو  قصر النظر.و  بضيق األفق

عدم وضوح ى فى أن يفهموا بالفعل أنهم لم يكسبوا الحرب حتى اآلن. وهذا يتجلى غير قادرين عل
أساس و  أساسهى بناء علالذى يتحرك السفير يارنج و  ،موقفهم الخاص بقبول قرار مجلس األمن
تصرفاتهم التى تمثل تحديا لقرار األمم ى كما يظهر ف، التفويض الوارد فيه نحو إنجاز مهمته

إجراءاتهم ى عالوة عل، حالة من شبه اإلجماعى الذى حاز علو  المتحدة الخاص بالقدس
ف سيادة كما تعر  –وضع تلك المدينة التى ى المتواصلة التى تهدف إلحداث تغييرات جذرية ف

المسلمين الذين تولوا دائما شرف و  لكل العربى ولكنها تنتم ،لينا نحن فقطاى ال تنتم –الرئيس 
 إجبار آالفى ف، و قرنا 81حماية األماكن المقدسة من الداخل منذ عصر الخليفة عمر منذ 

جباو  ،من خالل العدوان اسرائيلالنزوح من المناطق التى احتلتها ى آالف من البشر علو  رهم ا 
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يضيف مقدار ال يحتمل من التوتر  هو األمر الذىو  ،االضطهادو  الفرار إزاء أعمال اإلرهابى عل
 األعباء الثقيلة التى نتحملها فعال حاليا. ى لع

، الضفة الغربية المحتلةى مسمو  هناك قرارهم األخير الخاص بتغيير وضع ،النهايةى وف
ن تلك التصرفات ال تخلق إتوجيه ضربة قاسية لمهمة يارنج ووأد أى فرصة لنجاحها. ى وبالتال

 ،دائمو  الضرورية من أجل خلق سالم عادلو  لوضع األسس الالزمةى مناخ موات يمكن أن يؤد
بصورة  اسرائيلالتى طلبت من و  ،شهادة وجودها اسرائيلتمثل تحديا لألمم المتحدة التى منحت و 

 أراضيهم.و  ديارهمالى  أن تسمح ألفراده بالعودةو  ،قوق الشعب الذى تضطهدهمتكررة احترام ح
كما قامت ، قد واصلت اللجوء الستخدام القوة الوحشية اسرائيلفإن  ،ذلكى عالوة عل

مما عرضه  ؛الضفة الشرقية لنهر األردنى شعبنا الذى يعيش فى بصورة دائمة بالهجوم عل
الذى تبرر به و  غير المفهوم تماماو  ن السبب السخيفإ. األمالكو  األرواحى لخسائر هائلة ف

أمان قواتها التى و  ضمان أمنى فى هو أدعائها بأننى ال أقوم بواجب ،كل تلك األفعال اسرائيل
ى أن تفهم أنه طالما أبقت على تبدو غير راغبة ف اسرائيلإن  ى.بلدى من أراض اكبير  اتحتل جزء

فإنها سوف تواجه مقاومة متزايدة من جانب الشعب الذى يقع تحت هذا  ،ذلك االحتالل
 هو تعرض السالم ،ن النتيجة اإلجمالية لكل هذاإالذى أصبح أفراده ضحايا لعدوانها. و  ،االحتالل

 هذه المنطقةى دائمة فو  مشرفةو  تعرض كل هؤالء الذى يؤمنون بإمكانية تحقيقه بصورة عادلةو 
ى ف –التى و  ذلك مع اإلدراك المتزايد بأن فرصة تحقيق ذلك السالم وكل، مأساة عظيمةالى 
 الجميع لألبد.ى قد تضيع عل –األخيرة ى و الفرصة األولى ه –ى نظر 

ما أعايشه و  الرغم من أن ما أراهى ذلك علو  ،للوضع خاطئةى أتمنى أن تكون قراءت
لن تدخر وسعا لضمان  -سيادة الرئيس  -ننى واثق أنك إصواب. ى أننى علالى  أميلى يجعلن

 عدم ضياع تلك الفرصة.
إال أننى بدأت  ،شخص صبور ومتفائلى بأنه رغم كون -سيادة الرئيس  -ويجب أن أقر 
 بتلك الصفتين.ى حكمة استمرار تمسكى أشعر ببعض الشكوك ف

لتى تلك الصعاب العديدة اى من أجل التغلب عل ،ىننى أتمنى لك األفضل دائما ياسيدإ
طوال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ى باعتبارك زعيما وقائدا لواحدة من أعظم القو  ،تواجهها

أن نحقق و  أتمنى أن أشاركك ثقتك بأنه يمكن حل مشاكلنا -سيادة الرئيس  -ننى إالبشرية. 
يضم بين و  هو ظهور شرق أوسط جديد ينعم بالسالمو  أال؛ إليه بدأب شديدى نسعى الهدف الذ

 ى.نه أردن موحد يمكنه مواصلة لعب دوره التاريخأركا
 .ىمع أفضل تحيات

 حسين
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1. 

Following is text of letter dated March 2, 1968, addressed to President Johnson by 

King Hussein:3 

2. 

Dear Mr. President: I am grateful for your personal message which preceded the return of 

General Khammash from his visit to Washington. 

3. 

Our two countries have indeed enjoyed a warm, close and mutually beneficial 

relationship for a long period of time, and I am pleased to receive your assurances that it 

is in the United States policy and interest to continue this relationship with us and that the 

strains and problems created by the June war have not altered the United States 

fundamental policy towards Jordan. 

4. 

The arms package, which General Khammash brought us in answer to our request and 

which was aimed at meeting our legitimate arms requirements, did indeed manifest a 

strong reaffirmation of your support. We, and in the face of the enormity of the problems 

that confront us, have every hope that this package, with some slight modifications, can 

finally be agreed upon, to enable us to overcome the current problems. 

5. 

As for your unaltered and firm resolve to extend full diplomatic and political support to 

Ambassador Jarring to reach a just and durable settlement in the Middle East, I can assure 

you, Mr. President, that we have extremely high hopes that this valuable support may 

enable Ambassador Jarring to make progress in the pursuit of his mission. However, I 

regret to inform you, Mr. President, that I have become extremely disheartened by what 

appears to be lack of genuine interest in a just and durable peace by the Israelis. It is 

unfortunate that their victory should direct them to follow a very narrow and short-sighted 

approach. For though the Israelis have won a battle they seem unable to appreciate the 

fact that they have not won a war. This is manifested in their lack of clarity over the 

acceptance of the Security Council's resolution under the mandate of which 

Ambassador Jarring is pursuing his mission; in their arbitrary actions in defiance of a 

semi-unanimous United Nations resolution on Jerusalem; in their continuing actions 

aiming at major alterations in the city which, as you well know, Mr. President, does not 

belong to us alone but to all Arabs and Muslims who have enjoyed the privilege of being 

the proud custodians of the holy places within it since the time of the Khalifa Omar, over 

thirteen centuries ago; in compelling thousands upon thousands of people to continue to 

leave the areas acquired by Israel through aggression and to flee in the face of terror and 

persecution, thus adding an unimaginable strain to the already heavy burdens which we 

shoulder; and finally in their most recent decision to alter the status and even the name of 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v20/d99#fn:1.5.4.2.286.8.6
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the occupied West Bank, thus dealing a severe blow to the JarringMission and any chance 

of its success. Such actions do not create an atmosphere conducive to the laying of 

foundations for a just and durable peace and are in defiance of the United Nations through 

which Israel was created, and which has repeatedly called upon Israel to respect the rights 

of the people she persecuted and to permit them to return to their homes and land. 

6. 

Furthermore, Israel has persisted in the use of brutal force and has constantly attacked our 

people on the East Bank of Jordan, inflicting heavy losses of life and property. Her 

ridiculous and totally incomprehensible excuse for doing all this is that I am not fulfilling 

my so-called duty of ensuring the safety and security of her forces which occupy a good 

portion of my country. Israel seems unwilling to understand that so long as she remains in 

such occupation she will be [Page 205]met by mounting resistance by the people under 

occupation and who are victims of her aggression. The sum total of all this is a great 

tragedy for peace and for those who believe that a just, honourable and durable peace can 

and must exist in this area, and a growing realisation that the chance of achieving such a 

peace which, in my opinion, is the first and last such chance, may be lost to all forever. 

7. 

I hope my readings are wrong, although what I live and see makes me tend to believe that 

I am right. I am confident that you, Mr. President, will spare no effort to ensure that such 

a chance is not lost. 

8. 

I must confess, Mr. President, that patient and optimistic as I am, I am beginning to have 

some doubts about the wisdom of continuing to be so. 

9. 

I wish you, sir, the very best in surmounting the many difficulties that you face as leader 

of one of the world's greatest powers throughout this critical period in the history of 

mankind. I wish to share with you, Mr. President, your confidence that we can solve our 

problems and obtain the objective we both so fervently desire: a peaceful Middle East in 

which a united Jordan can continue to play its historic role. 

10. 

With my best regards. (Signed) Hussein. 

Symmes 
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