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29  
  بشأن الموقف فى اليمن كنيدىالى  فيصل

  1962نوفمبر  19
 

 الساعة العاشرة مساء ،1962نوفمبر  19ى فجدة 
وقت ى فالرياض الى  ىتشاور مع الملك الحسين قبل وصولقد كان فيصل إن ى ال أدر 

 أيضاتوجد ولكن  ،بعض الجوانبى ف حسينلرد فعل الملك  شابهمفعله فرد  ؛نوفمبر 18يوم متأخر 
رسالة  إزاءى قو الى سلبفيصل الرد فعل متأكد من أن أنا  ،حالى على أو . ى بينهماختالفات كبر ا

جهه فقد كانت قسمات و  ؛والقاطع األخيرعن رأيه نا ر له عبال أعتقد أنى لكننو الرئيس صادق تماما. 
  عبارات التمهيدية.العلى سبيل ليقوله كثير لديه اللم يكن و  ،عندما دخلت الغرفة جدية بالغةتنم عن 

فيصل  ردصحة الملك سعود. و تدهور ل هعن أسففيها عرب أى الترسالة الرئيس  هتلغبأوقد 
عاجلة عناية ى تستدعمرحلة خطيرة  بلغتن صحة الملك أمضيفا و  ،عن شكرهمعبرا المقابل ى ف

لكن و  ،فترات متقطعة علىنوبات  السابق منى فى كان يعانو . األطباء حسبما قال مستمرةومالحظة 
لكنه رفض اإلفصاح عن ، و للتو السقافى أخبرناآلونة األخيرة بشكل كبير. (ى حالته تدهورت ف

 .أيام)بضعة أكثر من  لن يبقى على قيد الحياةالملك أن ى فهناك شك  أن، حماية له همصدر 
الرئيس بشأن اليمن.  كتابليزية من جالعربية واإلنالنسختين سلمت األمير فيصل وقد 

مرتين. ى النص العربح تصف الكتاب وأنهالى  إشارةى فنه تلقى رسالة من السقاف أفيصل ى وأبلغن
أقول أن  من النظرة األولى " فاترة:نبرة قال ب ،وحاول أن يتمالك نفسه مشاعره غالب فيهابعد وقفة و 

لقد  ،الموقفهذا ى فخامة الرئيس وحكومته وضعنا فمن توقع أكن ألم ف ،للغايةهذا أمر مؤسف 
 ذلكى يعنو  ،ناصر هما يريدهو الواقع ى ذا فهولكن  .حد كبير على الواليات المتحدةالى  ناعتمدا

  ". جميعا فرض عليناست ل وأنهاو قبحظيت بالى التى هناصر  أن وجهة نظرى بالتال
ى ف تواستأذنعرضها، تعليمات ب تلقيتتعليقات  ةعدى ن لدإ :لو قالحد تدخلت أل اعند هذو 

شتباك حسب ترتيب على فك اال تثر أى التاألساليب الى  بعد ذلك طرقتثم ت. متابعة الحديث
من القسم األول من (أ) و (ب) و (ج )  الفقراتى ، والوارد فالواليات المتحدة رجحهتى الذ ةولوياأل

قبال است الحكومة السعوديةاقتراح  خصفيما يأما . و 264 وزارة الخارجية رقم برقيةى ف 1الفقرة 
 فيها أن تأوردكنت قد ى التمعه السابقة ى تمحادثب رتهذكفقد  ،العربية اليمنيةالجمهورية ى مبعوث

 . إذا وافق فيصلنا يمكن أن نحثه على تجديد عرضه الرياض، وأنالى  وفدعرض إرسال السالل 
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حيث أنه لن يقبل  ،هذه المسألة بشأنقلق أنفسنا أن نى ال داع نهإ :قائالفيصل على الفور ى نقاطعو 
  السالل. ى مبعوثاستقبال ظرف من الظروف ى تحت أ

ف اعتر االى  تنو الأنها و  ،البدرب وأضاف أن حكومة المملكة العربية السعودية تعترف
(ب) و  الفقرتينى ين الواردين فقتراحبالنسبة لاله فضلّ عما ييعلن لم الجمهورية العربية اليمنية. و ب

ذكر ى سهب فأود أن أى ذكرت أننمنهما. وبعد ذلك ى أعلى نه سوف يعترض أعتقد أأنا ال و (ج). 
مرارا وتكرارا وبكل الوضوح الالزم الواليات المتحدة كثيرا و  ما تلقيت تعليمات بإبالغه: لقد أوضحت

فيصل خالل زيارة األمير األخيرة للواليات ، أن الرئيس وعد أعوانهلجميع األطراف، وال سيما لناصر و 
  ا. ومادي امعنوي ادعمبمنح المملكة العربية السعودية  ،المتحدة

لتضامن مع باالعسكرية األخيرة اإليماءات والتلويحات ليس عن طريق  ،الوعدهذا  نانجز أُ وقد 
لم و قوية تسلمها ناصر شخصيا.  بيانات، ولكن أيضا من خالل فحسب المملكة العربية السعودية

تعبير ك بل ،الحكومة السعوديةطلب من ى نتيجة ألصدرت أنها  تسليمهاأثناء يحاء إى يكن هناك أ
ى من أشك ى ناصر أ. ولم يكن من الممكن أن يساور لواليات المتحدةأساسية لمصلحة عن ى إيجاب
الواليات  ميصمتى وف ،نظام فيصلينتهجه ى الذى لبرنامج اإلصالحالواليات المتحدة ل دعمى ف ،نوع

لن تقف مكتوفة  هاأن ،واضحبشكل  ت الواليات المتحدةقد حذر و للنجاح.  فرصة ءهإعطا المتحدة
أن و  ،الجمهورية العربية المتحدةعلى يد ض يقو تلهجوم أو يتعرض رى هذا النظام تى هو  ناليدي

. بالنسبة لمصالحها استقرار المملكة العربية السعودية مسألة ذات أهمية حيويةتعتبر الواليات المتحدة 
 ،نظام فيصلشؤون ى فلتدخل ا  ينوون على اإلطالقالبالطبع أنهم  ،أعوانهناصر و رد كان قد و 
أفضل  من الممكن أن تعد بمستقبلفيصل يبذلها ى الجهود الت أنى الرأى ف همتوافقأعربوا عن و 

تصريحاتهم خذ أل ادستعدا أيضا تمام المعرفة أننا لسنا علىون رفيع همكنولللمملكة العربية السعودية. 
لمملكة العربية االى  مدمرةالو  F-100 طرازمن طائرات الأرسلنا ومن ثم ، ظاهرهاعلى عالتها و 

أن فيصل غ بالبإتعليمات وقد تلقيت الظهران. الى  RB 66مدمرات  رسلت أيضاأو  ،السعودية
قن من أن حكومة الواليات المتحدة تصر على تنفيذ الجمهورية العربية المتحدة ويتي ،يطمئن

  اقتراح الرئيس.بها عمال ب تازمتالى التتعهدات الوالجمهورية العربية اليمنية 
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ن تقييم كل منا و كيمكن أن ي ما ، وأياواقعة حقيقةكانت ورة فإن الث ،اليمن نفسهبوفيما يتعلق 
 للتدخلعلى استعداد كانت الجمهورية العربية المتحدة فإن هذا البلد، ى فى والسياسى لوضع العسكر ل

من ثم و  ؛وبقائها الجمهورية العربية اليمنية وجودوقت مضى للحفاظ على ى عمق من أوأ بشكل أقوى
 ،تمامانا فيه ركاشيفيصل  كنا نعلم أنعتبار مهم ا . وهناكامباشر و  اواضح نزاعد اليكان خطر تصع

فإن احتماالت النزاع  ،وبمجرد خروجهاقوات الجمهورية العربية المتحدة من اليمن.  إخراج وهو
ى مكننا فبل وقد ي ،أن تقلالعربية اليمنية يمكن المباشر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية 

من  أكثر أهميةو بل ( ،دالبالى أنشطة الجمهورية العربية المتحدة فأن نراقب اليمن ى وجودنا ف ظل
 هايمكنى القوة الوحيدة التٕان . و المتنامية بشكل كبير فيهى تيالتحاد السوفياأنشطة أن نرصد ) ذلك

يقدمان ن فقط ااثنيوجد مصدران الواليات المتحدة. و ى هاليمن ى فى تحييد االتحاد السوفيت
جودنا ال ٕان و األمريكية. و  والواليات المتحدةى تياالتحاد السوفيهما لمساعدات االقتصادية لليمن ا

المعونة األمريكية من البالد فريق بمجرد خروج و  ،بالجمهورية اليمنيةدون اعتراف يستمر يمكن أن 
يحكم اليمن. ى النظام الذأيا ما كان المستقبل المنظور ى ف وطيدهإعادة تإمكانية من المرجح  فليس

بصورة واضحة ال يزال مضطربا كان  هولكن ،حد ماالى  أكثربسكون واطمئنان  عندئذفيصل وشعر 
سرعة على وجه العلى مراحل ولكن انسحاب القوى الخارجية الرئيس ( خطابالى  يشير للعيان وهو

  من اليمن). 
تلقائيا الفكرة  تقبلفقد ى وبالتال، بيانهاى بالفعل االنسحاب ف ت الحكومة السعوديةقد اقترحو 

؟ هو الغرض منهامراحل وما ى لماذا يجب أن يكون هناك أ :حل"اكلمة "مر ولكنها اعترضت على 
ى فيشك المتواجهة طرف من األطراف كل أن حاالت من هذا النوع من الواضح ى أنه فله شرحت و 

ذلك إال  ه، وال يتأتىوالتزامه بتعهدات ئهأدامن تحقق باليطالب من ثم و  ،تهسوء ني اآلخر ويفترض
هذا أن أجاب فيصل وقد سرعة". على وجه ال"عبارة منا ااستخدة له مالحظى نبغومع ذلك ي ،اتدريجي

على كان "قواته بسهولة أن انسحاب ى ألنه يمكن أن يدع ؛ناصر مصلحةى يصب فمن شأنه أن 
على اإلطالق.  نسحبببطء شديد أو ال تالواقع تنسحب ى فى بينما ه  ،وجه ممكن بالنسبة لهسرع" أ
وفق ما يعتبره هو ناصر يضعه ى الذى زمنالجدول اللن يحكمها الحكومة األمريكية أن  هأجبتو 

وتساءل . ةعلنمه الاتنه ينفذ التزامأرصد تحركاته عن كثب والتأكد من ى أننا ننو و  ،"ا"سريع انسحابا
أعتقد أن ى نأن تهأجبو  ،ةلملكينصار األى الدعم الخارج من وقفما هو مقصود بعد ذلك عفيصل 
 ؟على الجانب اآلخرنفسه شرط ال ينطبق اللماذا  ..والتدريب. ثم سألاإلمدادات وقف ى نهذا يع

الجمهورية العربية الى  الجمهورية العربية المتحدةمن المقدمة اإلمدادات العسكرية ى وكان يعن
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حكومة ى ، وهل تنو قوات الجمهورية العربية اليمنيةل الجمهورية العربية المتحدة وكذلك تدريب ،اليمنية
 ؟يةتصفية القوات الملكإمكانية لجمهورية العربية اليمنية المتحدة  أن تتيح لالواليات 

أقرب ى اليمن فى فالدائر وقف القتال ى رغب فوقد ذكرت أن حكومة الواليات المتحدة ت
ى قدما فى ضيمى كإليه  ةحاجال أمسى هو فى ذالبلد ال هذابأن يحل السالم بوالسماح  ،وقت ممكن

الى  همن حاجة سكانبكثير يحكم الجمهورية العربية اليمنية أقل أهمية وٕان مسألة من التنمية. سبيل 
ى أ هلديسألته إن كانت و . كبرىوداللة أهمية له ف القتال إن توقولذا ف ؛التنميةالطمأنينة و الهدوء و 

رض قوة على وجه األتوجد ال  " قائال: غاضب بتأكيدذلك. ورد فيصل عن كيفية القيام باقتراحات 
دراية له خالف ذلك ال  ظنيومن  ،ذاكجانب أو يجب أن ينتصر هذا ال ؛وقف هذا القتالتيمكن أن 
   . اليمنيينبطبيعة 

على هذا النحو؟ واحد جانب من ف يمكن لحكومة الواليات المتحدة أن تقترح برنامجا وكي
أن حكومة الواليات المتحدة كان البد لها  ،صراحةكل أجبته بو  ."عن طريق تصفية الملكيين فعليا؟

الجمهورية العربية بالعتراف ، وهو االوقت نفسهى ف وسريع ودقيق حاسم وقاطعاتخاذ قرار  من 
 اليمنية.

الثوار بعلى اعتراف الواليات المتحدة أبدا توافق  نحكومته لن " إ :ؤكدا بقوةوقال فيصل م
تستمر سوف وأن الحكومة السعودية  ،األجنبية من اليمنوكامل لجميع القوات ى فعلإال بعد انسحاب 
 ،ها هذاموقف عنظرف من الظروف ى أ يثنيهالن و  ،كإمام ودعمه البدرباالعتراف ى بطبيعة الحال ف

ننا أو امكذلك أن بإى يعنال و ، سحب هذا االعترافتى ك يهاعل اسطوته تمارسأو قوة ى ولن تحملها أ
لرئيس لهذا مرارا وتكرارا  ذكرتد قعلى الواليات المتحدة سياستها. لى ملنأن  أننا نستطيع نفترضأننا 

 ."فحسب موقفنا أعلن عنى نمريكيين، ولكناألمسؤولين للو 
؛ يجب أن يخرج من اليمن من العناصر الخارجيةكل عنصر أن  ،أكد فيصل مرة أخرىو 

والواليات المتحدة لسعودية واألردن الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية او ى تياالتحاد السوفي
بعثة المعونة أن المقصود من هذا إن كان سألت و  .النقاش) حميةى ده فبال طرح اسم(و  األمريكية
هذه وعند جيش. قوات اليقصد  نهلك"، و ال"فأجاب بشكل قاطع  ،يجب أن تنسحب أيضا األمريكية

انسحاب جميع القوات  على ضرورةى الرأى ف امشترك ااتفاقلدينا على األقل أن المرحلة اتفقنا 
 قالوقال إنه يود أن يُ  ،االنسحاب تنفيذ سبل علىفنا أكد اختال هولكن ،األجنبية. وأعرب عن موافقته

 ،يرغبونهاى طريقة من الطرق التى يحكمهم بأى الذ لنظامختيار اال ةزمني مهلة مهلدين إ :لليمنيين
عما إذا كان ى رد على سؤالى فو عترف به. األغلبية وأن ت هختار أن تقبل جميع الدول بما تى وينبغ
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طريقة أخرى ى أو أ ةستخدمحد السبل المأيكون ستفتاء يمكن أن إن اال :استفتاء، قالإجراء ى يعن
قوات  المسبق بانسحابال حتى النهاية. واعترض بشدة على اعتراف الواليات المتحدة تقتمثل اال

  . املالكبالجمهورية العربية المتحدة 
سحب يقبل أن كم وعدم منح اعتراف ،ناصربأناشدكم عدم الثقة  هدأ: "ثم قال الحقا بعد أن 

ى فجميعا  حيث أن هذا هو ما نرغب ،االنسحابى ف بدءالى هالمشكلة  بأنأجبته و جميع قواته". 
 إذا انسحبتتكون لهم الغلبة س ةالملكيأنصار أن هذا الحد من الى  إذا كان واثقاتحقيقه. وأضفت أنه 

اليمن ى ف أن القتال الدائربشكل غير متسق  وقت ماى فقد قال فقوات الجمهورية العربية المتحدة (
 ، إذاً )مقولة جادلته فيهاى وه ،ليس بين اليمنيين ولكن بين اليمنيين وقوات الجمهورية العربية المتحدة

أن  ،فيصلأجاب و ؟ الدخول فيهاالى  ندفع بهأن بنا ى حر انسحاب ناصر مقامرة حقيقية  أال يكون
متالحقة من سلسلة تبعه ألنه قد ي ةاالعتراف سيكون ضربة قاصمة لمعنويات القوات الملكي

إليه ى ما يفضؤثر على ييجب أال  ،اليمنى وجود الواليات المتحدة فأن الى  . وأشرتُ االعترافات
سبق كما  -  ةالمميز  إحدى سماتهمت إذا كان ،تقرير المصيرإطار ى نضال اليمنيين ضد اليمنيين ف

ن يوقف طرف أى ، وأنه ال يمكن ألنهدو ير يختارونه وينظام من أجل لقتال حتى الموت اى ه - قالو 
 تلك المعركة.

(انسحاب القوات  3 المقطع رقملتعليق على طلبت منه ا ،نص اقتراح الرئيسالى  وعودة
: فيصل ، رداليمنية) -  الحدود السعوديةمحيط الى  وتغلغلتثورة اليمن  دخلت البالد عقبى الت
المواقع المطلوبة الى  هقوات تحريك من أحد األطرافتوقع تأن لحكومة الواليات المتحدة كيف يمكن "

؟ أجبته أن قوات الجمهورية موجودة على ترابهتزال الجيوش الخارجية ال بينما ،اليمنى داخل أراض
 ؛مثل هذه الحاالتى ف القيام بهى نقوم بما ينبغأن هو فنا ، وأن هداليمن غادرسوف تالعربية المتحدة 

 عهامواق هر اعتباما يمكن  حتىعلى كال الجانبين  ةركز قوات المتمانسحاب متبادل للالى  ىالسعى أ
  العادية. 

 ةاليمني استمر وجود القواتإذا  هال يهم ،ةالمصريالقوات  نه بمجرد انسحابإ :وقال فيصل
 ةكم كلمإذا أعطيناف، ينحن شعب شر  " :عالوة على ذلكأضاف . و ةالسعودي -  اليمنيةعلى الحدود 

انسحاب  اليمن بعدالى  قوات مسلحةى حدث وأدخلنا أنا غير قابل للتغيير. وٕاذا م وعدذا هف
هجمات الجمهورية ذا استمرت إ : ". وأضافالرد علينا بكل قوة" ميمكنك ،منها وقتهاالمصريين 

ذلك وغض تحمل نستطيع لن ، فلمملكة العربية السعوديةالموجهة ل هامضايقاتو العربية المتحدة 
 عقب بهذه السرعةب اسحأن االنفيصل يشعر أن (من الواضح  .ال نهاية" ماالى  الطرف عنه
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ذه هحول  سهابإلشعرت أن هناك مجاال لى نولكن ،جانب واحد هفرضيهو أمر الهجمات األخيرة 
 .)النقطة

ال أصدق ما فأنا  ،حذر من ناصر والجمهورية اليمنيةالى توخأتوسل إليكم  :مرة أخرىوكرر 
 يقولون.

 فقد نماالمملكة العربية السعودية. الى  دعنا ننتقلف، واقعة اليمن حقيقةى الثورة فأنا: قلت و 
ى جدة أو فى عاديين ف أناسن م هلم أسمعى ولكننحاشية العائلة المالكة (دوائر  منى معمساالى 

النظام انتصرت فإن هذا سيكون إيذانَا بانتهاء إذا  حكومة الجمهورية اليمنية أن ،)يةالشرق المنطقة
مسألة حياة أو موت هو وناصر حكومة السعودية اليمن بين ى الصراع ف أن، و الحاكمى السعود

. وأنا كنت متأكدا من ىهذا الرأى صاحب السمو الملك أال يشارك ىتمنأى أنن ،وأضفت. بالنسبة لكم
 فهم خاطئو  ،االنهزاميةمن أشكال شكل بمثابة ألنه سيكون  ؛ىهذا الرأنه ال يتفق مع أ ىقلبأعماق 

اإلصالح  ها علىمستقبليعتمد ى الت، داخل شبه الجزيرة العربية المملكة العربية السعوديةلمدى قوة 
حكومة شبه تاإلمامة ال ، وأن القاهرةى فى ما يجر اليمن أو حتى ى حدث في، وليس ما ىالداخل

آل سعود،  تختلف قلبا وقالبا عنوأسرة حميد الدين  شكل من األشكل،ى المملكة العربية السعودية بأ
المملكة العربية ى ذا النحو فوأنه معروف على هلتقدم والتنوير، ارمز هو فيصل ، وأن والحمد هللا

  . فعليا تشويه صورتهمن صوت العرب اعة إذ تتمكن حتىلم و  ،ىالسعودية والعالم العرب
بمنتهى اللطف على ى نحد ما، شكر الى  اأكثر هدوءوبعد أن تمالك فيصل نفسه وأصبح 

تلك ألن  ذلك منهسعيد لسماع ى ننإ :لهقلت ال أهمية لها. و ن صوت العرب إ :وقال ،ىمالحظات
صوت أمر إذاعة : دعنا ننسى . وقلت لهكنت أود أن اتحدث معه بشأنهاى الت النقطة التاليةى ه

أعتقد اعتقادا ى وأشرت أننلمملكة العربية السعودية. ا التحدث عن ازدهارى قدما فى مضنو  ،العرب
ى إزاء ما يجر يشعر بالقلق  من يحكم اليمن لكنهال يعنيه شعب المملكة العربية السعودية راسخا أن 

 هذه النقطة. حول ى مع تفقأن يفيصل وأكد هنا. 
مع الملك ى الوقت الحالى فناقش تنأننا  ماكومبرالسفير فقد أخبرت  ،دنبالنسبة لألر أما و 
، وأن ها مع فيصل اليومتتخدماسى مشابهة لتلك التعلى غرار شروط اليمن بشأن مشكلة حسين 

ستمر الملك حسين إذا ااألردن ى فى قلق عميق إزاء الوضع الداخل حكومة الواليات المتحدة يعتريها
سياسة ال تحظى بشعبية الهذه أن و  ،اإلمامةمسألة استعادة حكم ى فبعمق أكثر بالده  امإقحى ف

كما يتضح من  ،المملكة العربية السعوديةى عليه فهو ما عألردن بالنسبة لأكبر بكثير  هاوخطر 
  السعودية. منهاى تعانى تمن تلك الاألردن ى فخطورة  األشد اتنشقاقاال
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أبداها ى الت ذكرت لماكومبر المالحظات ،عمانالواردة من  273البرقية الى  شارةإى فو 

للتو  قامى الذ العقيد راوشر F-100 سرب الطائراتقائد أن  توأضف ،طائراتالالملك بخصوص 
بعثة التدريب ى ف] نص غير واضح[ قائد القوات الجويةوكذلك  ،المملكة العربية السعودية ةار يز ب

أسرع من  F- 86 ا أن طائرات، أكدالمملكة العربية السعودية العقيد بوكانانى ال العسكرية األمريكية
  هوكر هنتر. طائرات 

الملك طلب حسبما  ،األردنالى  هوكر هنتر طائرات لعودة أةاألجواء مهياآلن أن  وبديو 
الخطوة  أن يأخذى ينبغأن الملك حسين  ،سابقال هموقفبلكن فيصل تمسك . و بشكل واضححسين 
أن . وأضفت حسين ذلك الملكمنه إذا طلب  سوف يتركها تعود إنه :وقال ،إعادتهاى فاألولى 
 التل للسفيرى من جراء تصريحات وصف ،هوكر هنتر تفاقمتطائرات بشأن استخدام  نامخاوف

قاعدة  اءنشإ بمجردحدود الخارج من المحتمل أن تنطلق طائرات لالطلعات الجوية لأن  ،ماكومبر
ى ه ال يوجد فنعتقد أنونحن ، بعد غدالطائف غدا أو الى  F-86وصول طائرات المقرر  منأمامية (

هجوم آخر على  ظل عدم شنى ف ،اليمن تلك الطائرات فوقحليق احتمال لتى أى الوقت الحال
 السعودية).ى األراض

تستحوذ عليه كانت كالمه بينما واصل فيصل و اقتراح الرئيس، الى  بالعودةث يحدواستأنفنا ال
قطعه على ى الذلتزام االنفذ سينه أالتأكد من ى ننو مرة أخرى أننا  عليه رددتو خداع ناصر.  فكرة
تعدونهم  ال لم"  :وأردف قائالاإلقناع.  وقوةبعض النفوذ  -  ا نظنمحسب - وأن لدينا ،نفسه

ى أنن] كالم غير واضح[ وأجبت ؟ "المتحدةالجمهورية العربية انسحاب قوات بعد  باالعتراف بدولتهم
يكون مفيدا. وذكر فيصل أن س ذاه نأشك أى نلكنو  ،حكومة الواليات المتحدةالى  االقتراحهذا سأنقل 

أنه فترض أن ي بإمكانه عندئذألن  ؛آخر ئشى ناصر أكثر من أى يرضاالعتراف السابق ألوانه 
من سلسلة ل مهد الطريققد سيكون ، ألنه قواته الحرب منتصرا حتى بعد انسحابخرج من 

، سيما وأن الجمهورية اليمنية الواليات المتحدةاالعترافات بالجمهورية العربية اليمنية على خطا 
المظاهر إن  :قلتو . موظفين مذعنين مطيعينكذلك بو  ،مع ناصر وتحالفات اتفاقاتبمرتبطة 

شبه ى ف ينالعادييمكن للسكان بحيث  ،لمنطقةاى الهدوء والسالم ف استتبابأقل أهمية من ع والتصن
 التنمية واإلصالح. وهو ؛ليهاة حاجأمس الى هم فز على ما يتركالالجزيرة العربية والشرق األدنى كله 

 ما أقول سجل ،ن البدرعتماما  منفسكأ واقصتال  "هو: فيصل لى موضوعتعليق وكان آخر 
  يوم من األيام".ى ف افيدكون ميقد ف
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 رد على خطاب الرئيس.يواشنطن قبل أن الى  تصريحاتهسأنقل تعليقاته و ى على أنناتفقنا و 
  تعليق: ال

فالقصر يمارس  ،أغراضنا يخدما لن ذه نفإهذه المرحلة ى فيا كتابعلى الخطاب فيصل  ردإذا   -1
 تقدم.ى إحراز أأمام باب الرد وسوف يسد ال ضارةهائلة و  اضغوطعليه 

أعربت عنها ى التضافية اإلشروط حال من األحوال الى بأن يقبل من الواضح أن فيصل ل -2
 خطابى ألنها لم ترد ف :أوال ..لسببين ها إليهنقلأ. وأنا لم iكومة الجمهورية العربية المتحدةح

 ثير حفيظة فيصل وسيعتبرهاها ستأن ومن ثم رأيت ،من جانب واحدألنها  :ثانياالرئيس، و 
كانت لديه لو يتمنى فيصل وٕان كان حتى فنتائج عكسية. الى  ىؤدتسى بالتالو  ،عدوانية للغاية

سرعة أو هذه الالبدر بعن ى التخلفيصل من طلب ن يُ أال يمكن ، فة البدر من اليمناحوسيلة إلز 
. نفوذ فيصلنطاق ى شريف بيحان ليس فأنشطة قف ٕان و هذه المرحلة. و ى التعهد بذلك ف

شتباك اقتراح فك االأن هذه المسألة ى د فيكالتأمن الحكمة ليس وعالوة على ذلك، شعرت أنه 
ى الشروط التلدعم  ادستعدبأمانة أن حكومة الواليات المتحدة على االتصريح القاهرة، و جاء من 

 .خطابهى ف الرئيسأعرب عنها ى الت جانب الشروطالى  الجمهورية العربية المتحدةضافتها أ
ى لدعم العسكر وضع حد لملكيين للى الخارجى الدعم العسكر  أن يقابل وقف ،فيصليطلب  -3

 أنه حتى لو وافقت الجمهورية العربية المتحدة ،المشكلة هناو لجمهورية العربية اليمنية. لى الخارج
إذا وقد يغض فيصل الطرف عن ذلك . دعمهاى قد يستمر فى تياالتحاد السوفي فإن ،على ذلك
، ولكن هذا يخلق حالة اإلمدادمن برنامج التدريب و  بالكاملة الجمهورية العربية المتحدانسحبت 

من و ى تيالسوفيى العتاد العسكر من  ةمباشر بصورة العربية اليمنية الجمهورية  فادةاستعلى  تشجع
عن تدريب ى لتخلاستعدادا لى لن تبدالجمهورية العربية المتحدة أن  أشك. و السوفييتية المشورة

عند  فإن القيام بذلك ،بالنسبة لناو للروس. تلك المهمة رك توت اليمنيةد الجمهورية العربية و جن
 فيصل. على اإلطالق تجاهى عمال غير ودالمرحلة سيكون  هذه

متبادل  تخلمن المنطقة الحدودية. ومع ذلك، إذا تحقق  ةالقوات السعوديانسحاب فيصل ال يقبل  -4
تقديم تسوقه السعودية لى فإن السبب الذ ،والذخيرةالمعدات العسكرية عن إمداد كال الجانبين ب

، جازانبلدة ى فالوقت فترة من الجنود ل ببعضفيصل وقد يحتفظ . ىسينتف السالحمخزونات 
ى فالعادية ( هاقواعدالى  انه سينقل معظمهأعتقد أى نلكن، و ضوء الهجمات األخيرةى ف وذلك
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الى  حاجةالهذا الجانب من المشكلة ويطرح  أكثر. هدأ األمورت حينه عندماى تبوك وغيرها) ف
 من مراقبين محايدين.ى فور رصد 

ووافق بالفعل  ،من اليمنبالكامل خارجية العسكرية القوات الوقد اقترح فيصل بالفعل انسحاب  -5
 متبادل. قبة الدولية على أساس ار معلى ال

خشى يو  ،البدرالوقت الراهن عن ى فتخلى يلن و الجمهورية العربية اليمنية، بعترف فيصل يلن  -6
 تحادالجمهورية العربية المتحدة واالنفوذ ظل ى الجمهورية العربية اليمنية ف اتتوجهمن بشدة 
قوة ضد الجمهورية العربية اليمنية ى مستعدا لتأييد أنه كان إ :قالمعينة عند نقطة و . ىالسوفيت
الجمهورية العربية ضد معارضة منظمة ى عم أأنا مستعد لد " موجودا:بدر الكن ي وٕان لمحتى 
كان  نرى إنس ". وأضاف: "شبه الجزيرةى رأس الحربة الشيوعية ف بمثابةى هى الت ،اليمنية

 ذاإوف يتالشى تماما سعليه عن ضرورة الحفاظ  ونتتحدثى . وٕان وجودكم الذحقعلى التاريخ 
ى كان فكوبا أن مثال الواضح ". ومن ىتيالجمهورية العربية اليمنية مع االتحاد السوف تصطفا

  . دوائر القصرى ف اكثير ليه ايشار حيث  آنذاك، ذهنه
 التوصيات:

 ولنقللقوات الجمهورية العربية المتحدة (ى فعلى رمز ى مجرد انسحاب مبدئأكثر من تحقيق  -1
 اليمنية.الجمهورية العربية ب ناعلن اعترافندعاية جيدة) قبل أن ب مصحوبةكتيبة كاملة انسحاب 

رقم  برقية القاهرةى ف أعربت عنهاى التضافية اإل شروطأن ال ،الجمهورية العربية المتحدة غبالإ -2
ى وأن إزاحة البدر ال يمكن بأ ،أقل من ذلكعليها أن تقبل ب وأنغير معقولة وغير واردة،  728

الجمهورية بن تعترف وأن حكومة السعودية ل ،فيصل عن طريقتحقق يحال من األحوال أن 
فيصل  ظهره أن يدير توقع ى بالتالى غير الواقعوأنه من  ،المستقبل المنظورى العربية اليمنية ف

 . حاجةوالوفاء له وقت اللصديق لوالء من لتقاليد العربية ل
بأن  ،ملكيينللى السعود دعمالاقتراح سحب ى فأقصى حد ممكن الى  احقق توازنيجب أن ن -3

خفض أن ت -  نا بالجمهورية العربية اليمنيةبعد اعتراف -  العربية المتحدةالجمهورية على طرح ن
شد الحأن تثنيها عن تعزيز و  ،لجمهورية العربية اليمنيةل ةالعسكري المقابل إمداداتهاى وف تدريجبال

أن تحتفظ بالقوة لجمهورية العربية اليمنية لى وينبغ. ىبمساعدة االتحاد السوفيتى العسكر 
لحين واالنتظار  ،حيويةالهداف األ ضد يشنها الملكيونى الت هجماتلصد ال زمةالال العسكرية

وة تمكنهم من دون ق تهمقاد، تاركين المشهدى ال تبقى لهم باقية فو  الملكيون إمداداتهم ذيستنف
  مهاجمة.ال
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 بيحان.ى تها فمملكة المتحدة ألنشطعمل على وقف الال -4
الرئيس عن طريق  ةعربيال ةطاوسإمكانية بذل جهود للح اقتر ، ا269 رقم برقيةالالى  وٕايماء -5

 . شهابى اللبنان
  هارت
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Jidda, November 19, 1962, 10 p.m. 
401. Policy. Whether Faysal had been in 
consultation with King Hussayn before I 
arrived Riyadh late November 18, I do 
not know. There is certain parallel in his 
reaction as compared that of Hussayn 
(Amman telegram 273 to 
Department)2Dated November 17. (Ibid., 
786H.00/11–1762.) For text, see the 
Supplement, the compilation on 
Yemen. but also significant differences. 
In any case am sure Faysal's powerful 
negative reaction to President's letter 
entirely sincere. Yet I do not believe we 
have his last word. His face very grave 
as I entered room and he had little to 
say by way of introductory phrases. 
I delivered President's message of 
regret over King Saud's health. Faysal 
expressed gratitude adding King's 
health had reached serious stage which 
according doctors warranted immediate 
attention. He had been having spells in 



12 

 

past but his condition had recently 
deteriorated badly. (Saqqaf, protect 
source, has just told me there is doubt 
King will live more than few days.) 
I handed Prince Faysal Arabic and 
English version of President's letter 
regarding Yemen. Faysal acknowledged 
he had received message from Saqqaf 
re letter but proceeded read Arabic text 
through twice. After pause in which he 
struggled with his feelings he said coldly 
"at first look this is very regrettable. He 
did not expect his Excellency the 
President and his government to put us 
in this position. We had depended 
greatly on US. This thing is actually 
what Nasir wants. It therefore means 
that Nasir's point of view has been 
adopted and is imposed on us.” At this 
point I said that I had number of 
comments I was instructed to make and 
asked permission to proceed. I then 
delivered to Prince Faysal contents 



13 

 

numbered paragraph 2 Section 1 of 
Department telegram 264.3Telegram 264 
to Jidda was sent for action to Cairo as 
telegram 524, Document 99.I then took 
up modalities affecting disengagement 
in US order of preference (a), (b), and 
(c) in paragraph 1 Section 1 Department 
telegram 264. With respect to proposal 
that SAG receive YAR emissaries I 
reminded him of previous conversation 
in which I had stated (Dhahran telegram 
122)4Dated November 10. (Department 
of State, Central Files, 786H.00/11–
1062) that Sallal offered send delegation 
to Riyadh and that if Faysal agreed we 
could urge Sallal renew his offer. Faysal 
immediately interjected that we need not 
worry ourselves over this matter as he 
would under no circumstances receive 
Sallal's emissaries. SAG recognized al-
Badr and was not going to recognize 
YAR. He did not state his preference 
with respect to proposal (b) or (c). I do 
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not think he would object to either one. I 
then stated I wished enlarge on my 
instructions. US moral and material 
support promised by President to Faysal 
during latter's recent visit had been 
made abundantly and repeatedly clear 
to everyone and particularly to Nasir and 
his men. 
This accomplished not only by recent 
military gestures of solidarity with Saudi 
Arabia but also by strong statements 
delivered to Nasir personally. There had 
been no intimation in delivery that they 
were result of any request from SAG but 
were made as positive expression of 
basic US interest. Nasir could be in no 
doubt whatever US supported Faysal's 
regime in its program of reform and was 
determined to give it chance to succeed. 
Clear warning had been given US would 
not stand idly by and see this regime 
attacked or undermined by UAR. US 
considers stability of Saudi Arabia 
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matter of vital interest. Nasir and his 
men had answered of course that they 
had no intention of interfering with 
Faysal regime and had agreed Faysal 
might inaugurate better days for Saudi 
Arabia. They knew however we not 
prepared to take their statements at face 
value for we had sent our F-100s and a 
destroyer to Saudi Arabia and RB 66s 
had just visited Dhahran. I was under 
instructions to tell Faysal that he could 
be sure US Government will insist on 
implementation by UAR and YAR of 
their commitments under President's 
proposal. 
With respect to Yemen itself revolution 
was fact and whatever our respective 
assessments might be of military-
political situation in that country, UAR 
was prepared to engage itself more 
deeply than ever to keep YAR alive and 
danger of escalation of conflict was 
therefore clear and immediate. 
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Important consideration which we knew 
Faysal fully shared was to get UAR 
forces out of Yemen. Once out chances 
of direct Saudi-YAR conflict could be 
reduced and would be possible for us 
with our presence in Yemen to oversee 
UAR activities in that country and (more 
important) considerably developing 
activities of USSR. Only force which 
could neutralize USSR in Yemen was 
US. Only two sources of economic aid 
to Yemen were USSR and USA. Our 
presence could not remain without 
recognition and once our AID team was 
out most unlikely it could be 
reestablished in foreseeable future 
whatever might be regime governing 
Yemen. Faysal now somewhat calmer 
but still agitated referred back to 
President's letter (phased but 
expeditious withdrawal of external 
forces from Yemen). SAG had already 
proposed withdrawal in its declaration 
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(Embassy telegram 381)5Not found. . 
and therefore automatically accepted 
idea except for word "phase”. Why 
should there be any phases and what 
were they for? I explained that in 
situations of this kind it obvious each 
antagonist would suspect other of bad 
faith and would demand verify 
performance on progressive basis. 
However he should note we used word 
"expeditious”. Faysal replied this would 
play into Nasir's hands as he could 
easily claim that his withdrawals were as 
"expeditious" as he could make them 
while moving very slowly or not at all. I 
responded USG would not be governed 
by Nasir's timetable as to what was 
"expeditious”. We mean to monitor his 
moves closely and make certain he 
carries out his public commitment. 
Faysal then asked what was meant by 
termination of external support to 
royalists. I replied that I assumed it 
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meant supplies and training. He then 
asked why same condition not made to 
apply to other side. He meant military 
supplies from UAR to YAR as well as 
training of YAR forces by UAR. Did USG 
intend to make it possible for YAR to 
liquidate royalist forces? 
I said USG wished to stop fighting within 
Yemen as soon as possible and permit 
that country much needed peace in 
order to push forward with development. 
Who rules YAR was far less important 
than need for Yemeni population to 
have tranquility and development. 
Stoppage of fighting was therefore of 
major importance. Did he have any 
suggestions as to how it could be done. 
Faysal responded angry emphasis "no 
power on earth can stop this fighting; 
one side or other must prevail. He who 
thinks otherwise does not know 
Yemenis. How could USG propose 
soone-sided a program? In effect 
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liquidate Royalists?" I replied quite 
frankly USG had to make surgical 
decision, which was to recognize YAR. 
Faysal stated with greatest emphasis 
his Government would never agree to 
U.S. recognition of revolutionaries 
except after clear and complete 
withdrawal of all external forces from 
Yemen. SAG of course would continue 
to recognize and support Al-Badr as 
Imam and would in no circumstances be 
swayed from this stand or be prevailed 
upon to withdraw such recognition, "not 
that we can or do presume to dictate to 
US its policy. I have said this repeatedly 
to President and to US officials, but I am 
giving you our stand.” 
Faysal emphasized again every foreign 
element should get out of Yemen—
USSR, UAR, Saudi Arabia, Jordan and 
USA. (He tossed in his own country in 
heat of discussion.) I asked whether he 
meant by this that US AID Mission 
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should be withdrawn. He replied 
emphatically no. He meant military. At 
this point we both agreed we at least 
had in common withdrawal all foreign 
forces. He concurred but underlined we 
differed in methods of achieving 
withdrawal. He would like to have it said 
to Yemenis that latter have time limit in 
which to determine their choice of 
regime by any methods they desire. 
Majority choice would be accepted by all 
states and recognized. In reply to my 
question whether he meant plebiscite, 
he said plebiscite could be used or any 
other method such as fighting to 
conclusion. He bitterly objected to US 
recognition in advance of total 
withdrawal UAR troops and later, when 
quieted down, said: "I plead with you not 
to trust Nasir and not to accord your 
recognition before they have withdrawn 
all their forces.” I replied problem was to 
get withdrawal started since this was 
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what we all wanted. If he was so 
confident that Royalists would win if 
UAR troops gone (at one point he had 
said inconsistently that fight in Yemen 
was not between Yemenis but between 
Yemenis and UAR forces; a statement 
which I disputed) then would not Nasir's 
withdrawal be real gamble which it was 
worth our while to make him take? 
Faysal replied recognition would be 
devastating blow to morale of Royalist 
forces since it would cause a chain 
reaction of recognitions. I pointed out 
US presence in Yemen should not affect 
outcome of struggle of Yemenis against 
Yemenis in self-determination if it was 
characteristic of them, as he had said, to 
fight to death for regime they wanted 
and that no one could stop that fight. 
Returning to text of President's proposal 
I asked him for comments on Number 3 
(withdrawal of forces introduced after 
Yemen revolt into vicinity Saudi-Yemeni 
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borders). Faysal replied how could USG 
expect one side to move forces to 
desired positions within its own territory 
when it let external armies continue in 
Yemen? I replied UAR forces would be 
leaving and that our aim was to do what 
is often done in such cases: Seek 
reciprocal withdrawals of concentrations 
on both sides to what might be 
considered normal positions. Faysal 
stated once Egyptians had left he did 
not care if Yemenis kept troops on 
Saudi frontier. Furthermore "we are 
people of honor, once we give you our 
word it is our promise and is unalterable. 
If after Egyptians withdraw we should 
introduce any armed men into Yemen 
then you can come back at us hard”. He 
added if UAR attacks and harassments 
continue against Saudi Arabia, "we 
would not be able to tolerate this 
endlessly.” (Faysal obviously feels 
withdrawals so soon after recent attacks 
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a one-sided imposition. However I felt 
there was room for more talk here.) 
Again he said I beg you to be wary of 
Nasir and Yemen Republic. Do not 
believe what they say. 
I said revolution in Yemen being a fact, 
let us turn to Saudi Arabia. I had been 
hearing clichn Royal Family entourage 
(which I had not heard expressed by 
ordinary people in Jidda or in East 
province) that if Yemen Republic 
Government won Saudi regime was 
finished, that struggle in Yemen 
between SAG and Nasir was matter of 
life and death to SAG. This I hoped His 
Royal Highness did not share. I believed 
in his heart he did not share it for it 
would be in [a?] form defeatism and 
misconception of Saudi Arabia's 
basically strong Arabia, whereon future 
depended was internal reform, not what 
happened in Yemen or even in Cairo. 
Imamate had no resemblance to SAG 
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and family of Hamid Al-Din totally unlike 
house of Saud, thank God. Faysal was 
symbol of progress and enlightenment—
known as such in Saudi Arabia and 
Arab world. Not even voice of Arabs had 
been able tarnish his image materially. 
Somewhat calmer, Faysal thanked me 
very graciously for my remarks and said 
voice of Arabs was unimportant. I said I 
was glad to hear him say this because 
this was to have been my next point: Let 
us forget about voice of Arabs and forge 
ahead on progress for Saudi Arabia. 
People of Saudi Arabia in my firm belief 
were not concerned over who rules 
Yemen but they were concerned over 
what is done here. Faysal gave 
emphatic agreement. 
With respect to Jordan I said 
Ambassador Macomber now discussing 
with King Husayn Yemen problem in 
similar terms to those I using with 
Faysal today. USG deeply worried over 
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internal situation in Jordan should King 
Husayn continue to involve his country 
more deeply in restoration Imamate. 
This was an unpopular policy and 
danger was far greater in Jordan than in 
Saudi Arabia as illustrated by defections 
more serious than those from Saudi 
Arabia. 
Referring to Amman telegram 273 I 
cited King's remarks regarding planes to 
Macomber and added that leader of F-
100 contingent which had just visited 
Saudi Arabia, Col. Rauscher as well as 
Col. Buchanan, Chief Air Force [garble] 
USMTM, confirmed F-86s faster than 
Hawker Hunters. It now seemed that 
stage set for return of Hawker Hunters 
to Jordan as clearly desired by King 
Husayn. Faysal however stuck to his 
earlier position that King Husayn would 
have to make first move to have 
themreturned. He would release them if 
King requested. I added our worries 



26 

 

regarding use of Hawker Hunters 
aggravated by remarks Wasfi Al-Tall to 
Ambassador Macomber that flights 
beyond borders might be undertaken 
once forward base established (F-86s 
due Taif tomorrow or next day. Believe 
there is now no likelihood overflight of 
Yemen in absence another attack on 
Saudi soil). 
Conversation returned to President's 
proposal and Faysal continued 
absorbed with Nasir's trickery. I 
responded again we intended to see to 
it he carried out commitment and we 
had, we thought, some leverage for 
persuasion. Why don't you, he said, 
promise them recognition will take place 
after UAR as withdrawn troops? I 
[garble] would convey this to USG but 
doubted it would be useful. Faysal 
stated premature recognition would 
please Nasir more than anything else 
because he could then assume a 
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victorious war even after withdrawal, for 
he would have established through US 
chain of recognitions of YAR already 
bound to him by pacts and obedient 
personnel. I said posings and posturings 
less important than getting tranquility 
and peace in this area so that common 
man of Arabian Peninsula and entire 
Near East could focus on what needed 
most: development and reform. 
Faysal's last substantive remark was "do 
not estrange yourself completely from 
Al-Badr. Mark my word, he may come in 
handy some day”. 
We agreed I would transmit his 
comments to Washington before he 
replied to President's letter. 
Comments: 1. If Faysal replied to letter 
in writing at this stage it would not 
advance our purposes. Palace 
pressures on him enormous and 
unhealthy. Response would close door 
to progress. 
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2. It obvious extra conditions attached 
by UAR Government (Cairo telegram 
728 to Department)6See footnote 3, 
Document 94. could not be acceptable 
to Faysal and I did not convey them to 
him for two reasons: (1) They were not 
embodied in President's letter, (2) They 
are so one-sided I knew they would be 
thoroughly offensive and counter-
productive. Even if he wished Faysal 
has no means of removing Al-Badr from 
Yemen. Faysal could hardly be asked to 
drop Al-Badr so quickly or pledge to do 
so at this stage. Stopping Sharif of 
Bayhan's activities not in Faysal's 
bailiwick. Furthermore, I felt it most 
unwise to underscore in this matter that 
proposal for disengagement had not 
only been cleared in Cairo, but to 
intimate that USG was prepared to 
support these added UAR conditions 
beyond terms President's letter. 
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3. Faysal demands that termination 
external military support to Royalists be 
balanced by termination of external 
military support to YAR. Problem here is 
that even if UAR agreed USSR could 
carry on. Faysalmight overlook this if 
UAR thoroughly disengaged from 
training and supply program, but this 
creates situation inviting further YAR 
direct investment in Soviet military 
hardware and advice. I suspect UAR 
would be unwilling to drop its training of 
UAR soldiery and leave this to 
Russians. For us to undertake it at this 
stage would be most unfriendly act vis-
à-vis Faysal. 
4. Faysal does not accept withdrawal 
Saudi forces from his frontier area. 
However, if reciprocal renunciation 
supply of military equipment and 
ammunition to both sides were achieved 
reason for Saudi forward depots would 
disappear. Faysal might keep soldiers 
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for while in Jizan Town, in view recent 
attacks but I believe he would shift most 
of them back to normal bases (Tabuk 
and others) in time as conditions 
become quieter. 
This aspect of problem poses need for 
on-the-spot monitoring by impartial 
observers. 
5. Faysal has already proposed 
complete withdrawal of outside military 
forces from Yemen. He has already 
agreed to international monitoring on 
reciprocal basis. 
6. Faysal will not recognize YAR, will not 
now give up Al-Badr and deeply fears 
orientation YAR under UAR and USSR 
influence. At one point he said he would 
have supported any force against YAR 
even if Badr were not there, "I would 
support any organized opposition to 
YAR which is spearhead of Communism 
in Peninsula. You will see, he said, 
whether history proves right. Your 
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presence which you speak of necessity 
of maintaining will be eliminated once 
YAR has lined up itself with USSR”. He 
obviously had Cuba in mind which 
frequently referred by palace circles for 
our benefit. 
Recommendations: 
1. We obtain something more than 
token preliminary actual withdrawal of 
UAR forces (say full battalion with good 
publicity) before we announce 
recognition YAR. 
2. We inform UAR that the extra 
conditions reported Cairo telegram 728 
are out of question and they will have to 
settle for less. Removal Al-Badr could 
not in any case be accomplished by 
Faysal. SAG will not recognize YAR in 
foreseeable future. Unrealistic to expect 
Faysal thus turn his back on Arab 
traditions of loyalty to friend in need. 
3. We balance out, as far as possible, 
proposal for withdrawal SAG support to 
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Royalists by asking UAR, following our 
recognition, to reciprocally and 
progressively cut down its military 
supply to YAR and discourage YAR 
from further military build-up with help 
USSR. YAR to maintain what is 
necessary repel Royalist attacks on vital 
targets and wait out time when 
Royalists, their supplies drying up, melt 
back into landscape leaving leaders 
without power to attack. 
4. We work on UK to stop activities from 
Bayhan. 
5. Re Department telegram 269,7Dated 
November 18. (Department of State, 
Central Files, 786H.00/11–
1862) suggest possible Arab 
intermediary might be President Chehab 
of Lebanon. 
Hart 
 

  
  



33 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  


