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39  
  بعد انقالبى العراق وسوريا فيصل بشأن القضية اليمنيةالى  كنيدى

  1963مارس  14
 

 ليال 11:00، الساعة 1963مارس  14ى واشنطن ف
رحب بموافقة سموكم من الخاص السفير بنكر، كما أى أقدر عظيم التقدير استقبالكم مبعوث "

 حيث المبدأ على اقتراحاتنا.
ال يمكن من وجهة نظرنا ف ،بقدر ما تؤرق سموكم أيضاى تؤرقنولكن هناك مشكلة واحدة 

تقدمتم بها لفك اشتباك القوات المسلحة للجمهورية العربية ى المقترحات التالتفاوض بنجاح على 
ى ف تجنب توسيع نطاق الصراعالوقت المتاح لنا من أجل  ضيقظل ى بالتأكيد فليس و ، المتحدة
مناخ خلق الى  ،ما ال يدع مجاال للشكالعراق وسوريا بى رت فجى فقد أفضت األحداث الت. اليمن

ضغوط جديدة على حكومتكم. الى  ىيفضو  ،جددةمتثقة يمنح خصومك ى العالم العربى جديد ف
وتؤكد معلوماتنا االستخبارية النجاح.  على وشكاليمن ى فى مصر الى عسكر الهجوم الويبدو لنا أن 

يمكن تصحيح هذا . و الخارجمن ى بالدكم تأتى األفكار الثورية فأن من  ،أبديتموهاى الت مالحظاتال
لفترة ى المأزق الحال فكلما استمر ؛ات على الفورجراءبعض اإل تاتخذو  تحرك اآلن حدثالوضع إذا 

 . اإلجراءات التصحيحية المتاحة أمام فعالية فرصأطول، كلما قلت ال
 كموأحثشتباك. عملية فك اال بدءى فبالتأكيد أن مصلحتكم تكمن عتقد أ ،صراحةبكل لذلك و و 

محاولة بلسفير بنكر لعلى السماح  ةفقمواالثمان دون شروط أو تحفظات، و ال النقاطل و قب على
ى الت، تعليق المساعدات مسبقا تفق عليهيموعد ى ف ابموجبهيتم ناصر  مع سويةتالى  التوصل

عن طريق  هاالجمهورية العربية المتحدة انسحابفيه تبدأ ى الذنفس الوقت ى ف ،لملكيينتمنحونها ل
 تعليقى ، على أن يتولى مراقبون محايدون التحقق من تنفيذ عمليتاليمنعسكرية خارج تحريك وحدة 

  . جانب الجمهورية العربية المتحدةمن  نسحابواال كمجانبالمساعدات من 
الحفاظ على من وجهة نظرنا،  األمين العامالى  ةقدمالممن شأن هذه التعهدات وسيكون 

كما أبلغكم  ،ىجو هذه الحالة إلرسال سرب ى فمكانتكم وهيبتكم. وسأكون على أتم االستعداد بالطبع 
القوات أن  -  هذا الصددى قوة فعليه ب ضغط الى أنو وأنا  -  ناصرى لأكد قد السفير بنكر. و بذلك 

كم عن وقفبمجرد ت ،لى وجه السرعةعو المسلحة لجمهورية مصر العربية سوف تنسحب على مراحل 
فك بتسمح ألنها األفضل ى ه ،المدروسة بعناية وترووأعتقد أن هذه اإلجراءات . م الملكييندع
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من  الفرصة لمملكة العربية السعوديةاشائك، وتمنح وضع صعب و والخروج من  كياسةشتباك باال
 مصالحها.تحتشد ضد ى التمساعدتنا، لمواجهة التهديدات خالل 

تحذيرات وجهنا و  ،تشمل حشدا بحرياكما تعلمون عددا من اإلجراءات وقد اتخذنا بالفعل 
يتحتم مع ذلك و المملكة العربية السعودية. ى أراضسالمة  حرصنا علىهدف تأكيد ب ؛ناصرأخرى ل
هجوم من ال يشجع علىى الذ اليمنى فى ن استمرار التدخل السعودإ :أن أقول بكل صراحةعلى 

باختصار، . ىبالنسبة لالتحرك على هذا المنوال مهمة بالغة الصعوبة ى االستمرار فالخارج، يجعل 
 لقيام بذلك.ا يسروا لنا إمكانية، ولكن يجب أن تممساعدتكى غب فنحن نر 

من خالل ردكم ى تلقالى  أتطلعى وٕانن ى،وتحياتى فضلوا بقبول أطيب تمنياتتتأرجو أن 
 ية.و شفالرسالة . انتهت ال"لعاجلا قريبال ى فالسفير بنكر 

شكل من األشكال عن نص أو روح التعهدات ى تراجع بأالدون و يرغب الرئيس  ،ملمعلوماتك
لواليات االتزام بأن عطاء انطباع إاألطراف المعنية  كافة بتجنى فلسابق لفيصل، اى المبذولة ف
ظروف ظرف من الى تحت أهو التزام مفتوح ومستمر لدفاع عن المملكة العربية السعودية االمتحدة 

لشروط ولكن با ،ىجو نحن على استعداد إلرسال سرب فأو لفترة غير محددة على المدى الطويل . 
الواليات حرية الحفاظ على ى فو  ،المستقبلى تجنب سوء الفهم فى غب فلكننا نر معروضة، و ال

 .تراها مناسبةى الت اتخاذ اإلجراءاتى التحرك وفى فالمتحدة 
الرئيس  غب، ير القريب مستقبلالى ف عضلةالمهذه  نا قد نضطر لمواجهةبأنقرار اإلورغم 

ى قواعد االشتباك المحتملة التبشأن هذه المرحلة ى نقاش مع السعوديين فى تجنب أى ف ،أيضا
إذا كانت  عما ،ىجانب السعودالمن محدد تساؤل عليكم . وٕاذا ُطرح ىاألمريكى السرب الجو  سيتبعها

غير  مأنك ..يكون الرديجب أن فلجمهورية العربية المتحدة، يلة لدخطائرات ى أ سقط ت طائراتنا سوف
الالزمة تعليمات واشنطن حاليا على وضع الى فالعمل ى مناقشة هذه المسألة، حيث يجر ب ينمخول

  . ىالجو لسرب ل
 انتهى
  راسك
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Washington, March 14, 1963, 11 p.m. 
583. Eyes only for Ambassadors Bunker 
and Hart and Badeau. President 
approved following oral message for 
delivery by Bunker to Faysal:2The 
original version of the oral message was 
drafted in the Department of State and 
sent to Bundy under cover of a March 
14 memorandum from Brubeck. A 
handwritten correction on the second 
page indicates a change made in the 
White House. (Ibid.) A March 14 
memorandum from Komer informed the 
Executive Secretariat of the Department 
of State that President Kennedy 
personally approved the message. 
(Ibid.) 
”I much appreciate your reception of my 
emissary, Ambassador Bunker, and 
your agreement in principle to our 
suggestions. 
But one problem disturbs me as much 
as it does you. The proposals you have 
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made for UAR disengagement could 
not, in our judgment, be successfully 
negotiated, certainly not within the short 
time we feel remains in which to avert a 
broadening of the conflict. Events in Iraq 
and Syria obviously have established a 
new atmosphere in the Arab world 
which can only give new confidence to 
your opponents and bring new 
pressures on your Government. The 
Egyptian offensive in Yemen seems to 
us on the eve of success. Our 
intelligence confirms your remarks that 
revolutionary ideas are abroad in your 
country. This situation can be corrected 
if action is taken now. The longer the 
current impasse goes on, the less 
chance there is that corrective action will 
be effective. 
Therefore, frankly I think it is 
emphatically in your interest that the 
disengagement process begin. I urge 
that you accept our eight points without 
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conditions or reservations and that you 
agree to let Ambassador Bunker try to 
work out with Nasser an arrangement 
whereby, on a date to be mutually 
agreed, you will suspend aid to the 
royalists at the same time the UAR will 
begin its withdrawal by moving a unit out 
of Yemen. Both suspension, on your 
side, and withdrawal, on the UAR side, 
would be verified by impartial observers. 
Such undertakings, made to the 
Secretary General would in our opinion 
preserve your honor. In this case I 
would of course be prepared to send the 
air squadron as Ambassador Bunker 
has informed you. Nasser has assured 
me, and I intend to press him hard on it, 
that after your cessation of support to 
the royalists the UAR force shall be 
withdrawn by phases and expeditiously. 
I believe that these actions are those 
best calculated to permit graceful 
disengagement from a difficult situation 
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and to permit Saudi Arabia, with our 
help, to meet the gathering threats to its 
interests. 
As you know, we have already taken a 
number of actions, including naval and 
other demonstrations and warnings to 
Nasser, designed to underline our 
interest in the integrity of Saudi Arabia. I 
must say in all candor, however, that 
continuation of Saudi involvement in the 
Yemen, which invites attack from the 
outside, makes it extremely difficult for 
me to take further such actions. In sum, 
we want to help you, but you must make 
it possible for us to do so. 
Please accept all my best wishes. I look 
forward to hearing from you shortly 
through Ambassador Bunker.” End of 
oral message. 
FYI, President desires that, without 
retreating in any way from letter or spirit 
of previous undertakings to Faysal, all 
concerned seek to avoid giving 
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impression of open-ended US 
commitment to defend Saudi Arabia 
under any or all circumstances, or for 
indefinite long term period. We are 
prepared to send squadron under terms 
offered, but we want to avoid future 
misunderstandings and to preserve US 
freedom of action. 
While recognizing that question may 
have to be faced at future date, the 
President also wants you to avoid any 
discussion with the Saudis at this point 
on the possible rules of engagement 
under which our squadron would 
operate. In particular, if asked by the 
Saudis whether our aircraft would shoot 
down UAR intruders, you should state 
that you are not authorized to discuss 
this question, since instructions for 
squadron are being worked out in 
Washington. End FYI. 
Rusk 
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