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   فيصلالى  جونسون

   السوفيتى - يشيد بقرارات مؤتمر الخرطوم ويدعوه الى قبول المشروع األمريكى 

  1967 سبتمبر 25

  

   1967سبتمبر  25بتاريخ  واشنطن

 ،الموقر جاللة الملك

بخطابكم  بشكل خاص  ترحبفقد الشرق األدنى، ى ف بالوضع العسير وثيقالى اهتمام ستمرارنظرا ال

نظر درست بعناية وجهات قد و  ينم عن فكر عميق.ى ، والذالسادس من سبتمبرى المؤرخ فالرصين 

على أود أن أرد لذلك  ؛تسمح لنا أن نتكلم بصفتنا أصدقاءوأعتقد أن العالقة الشخصية الودية بيننا  ،جاللتكم

 .تميز بها خطاب جاللتكمى ظل نفس روح الصراحة واالهتمام البناء التى ف خطابكم 

لقوى العربية أن مؤتمر الخرطوم األخير شهد تقدما ملحوظا ل، ىالرأى كم فجاللت معفق أنا متو 

تمخضت ى الت النتيجةالى  التوصلى إسهاما كبيرا ف ،قمتم به جاللتكمى رجل الدولة الذ دورلوكان  ،ةللمعتدا

 تلك االجتماعات. عنها

بناء على ذلك، آمل بداية و  ؛أمدا طويالاستمرت ى التقرار تصفية مشكلة اليمن ب ال سيما تشجعتو 

  حد كبير.الى  م وبالدنادكالب وهو أمر يهم ،شبه الجزيرة العربية جنوب غربالى  أن يعود االستقرار

 ،طويلةالجهودكم توجت بها ى التارة على هذه النتيجة اإليجابية جاللتكم  تهنئة ح أهنئأود أن و  

 تنفيذ القرار.ى بالفعل ف ملحوظالالتقدم  علىى وأرجو أيضا أن أثن

بين  العالقات تعقيدالى   أدىعامال حيث أزال موضع ترحيب أيضا،ى قرار رفع الحظر النفط وكان

ى العام األمريكى على مستوى الرأفعل الوكان رد يد فيه.  ى على نحو لم يكن لنا أ الدول العربية والغربية

 كالمعتاد.العالقات والعمل بيننا  استئنافى رغبة العرب فخير دليل على اعتبر ى الذ ،محبذا لهذا القرار

 –ى العرب اعالخرطوم بشأن تسوية النز مؤتمر قرارات تقييم ى صعوبة أكثر ف صادفنابيد أننا 

إزاء  ما  -  إال مواربة – ولكنه التزم الصمت ،للمؤتمر ما لن يفعله العربى البيان الختام فقد ذكر ى؛سرائيلاإل

 ،جانباى الحل العسكر  طرح ..ىونحن نرحب أيما ترحيب بالقرار العربعلى استعداد للقيام به. قد يكون العرب 

يضع عقبة كؤودا  - رئيسيةرغم كونها قضية  -  شن األعمال العدائيةقضية بيان بشأن ى ولكن عدم وجود أ

  .لألزمة تسويةالى  طريق التوصل ى ف
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شن األعمال ى بالحق فاالحتجاج ى مر فال نرى كيف يمكن لطرف أن يست ،ونحن بكل صراحة

ى اإلسرائيلنسحاب أن يفرض على الطرف اآلخر االلتزام بحالة السلم. ويبدو لنا أن اال بينما  يحاول ،العدائية

تهمنا بنفس القدر ى ية التسرائيلاإلى األراضسالمة  جانب العرب، يمستأكيدات مناسبة من ب غير المصحوب

يونيو  4كانت سائدة قبل ى الهدنة غير المستقرة التالى  العودةٕان و سالمة كل دولة عربية.  تهمنا بهى الذ

العواقب  تلكالى  أفضىى هذا هو الذعدم االستقرار  ألن ؛مصلحة أحدى من الصعب أن يكون  ف ،1967

 وخيمة.ال

ومن . بطريقة ما المنطقة حكوماتيع جمبها تلتزم و  ،واستقرارا تسوية أكثر ديمومةل نا بحاجةأعتقد أنو 

لكل من العرب ى ينبغى المنطقة التى ضمان السالم والتقدم ف ،ودون سواها هذه النتيجة وحدهاشأن 

 سويافيها يش واإلسرائيليين  الع

ت عليه مبدئيا الواليات المتحدة باالتفاق مع االتحاد فقواى الذ لمشروع القرار من وجهة نظرنا، يمكنو 

ونبذ  ،األعمال العدائيةٕانهاء بين انسحاب القوات و ربط يى الذورة الطارئة للجمعية العامة، و خالل الدى السوفيت

أو الدعاوى المصاحبة لها، أن يشكل قاعدة مفيدة لهذه التسوية. ومع ذلك، لم تحدد  حقوقكافة األطراف ال

تسوية. الى  التوصلمن خاللها يمكن ى الت يةكيفلل ها بالنسبةموقفعلى وجه الدقة حكومة الواليات المتحدة 

كنت  ،وطنيةدولة ى العيش فحقوق ضرورة االعتراف ب يونيو عن 19ى الصدد، عندما تحدثت ف هذاى وف

لم أكن و  ،تهديد بشن أعمال عدائيةى الوجود دون أى حق الدولة المجاورة لها فببالطبع قبول كل دولة ى أعن

 .ىعلى مسألة االعتراف الرسم امسبق احكمأصدر 

 ، ولكن1957عام ى تحقيق االنسحاب اإلسرائيلى فى بدور محور حكومة الواليات المتحدة  لقد قامت

لم ومن ثم  ؛أساس للتعايش يحظى بقبول الطرفين على غرار ما نحن بصدده اآلن م يوجدذلك الوقت لى ف

رأينا على األطراف ى ويجب فمرة أخرى.  أعتقد أن من الممكن اتباع هذا المسار الو  ،تستمر هذه الترتيبات

ينطبق و  ،للتعايش يحظى بقبول الجميعالمسؤولية األساسية إليجاد أساس  لتحم ،تقطن المنطقةى نفسها الت

الخطوات  ساعدة عندما تتضحعلى استعداد للمونحن بالطبع،  .لى كال الجانبينبطبيعة الحال عذلك 

 الملموسة المتوخاة.

ى فإليها على المأل  أشرت ى التالمبادئ  نا وضعناأن ،وبكل قوةلجاللتكم  أؤكد سوى أنى وال يسعن

نحن نعارض التهديد و وتعود بالفائدة على جميع األطراف المعنية.  حقق العدل والمساواةتى لك ؛يونيو 19

هذه المبادئ، فإننا نفضل الى  سرائيل على حد سواء. واستنادااجانب العرب و من ها أو استخدامبالقوة 

لدينا  ئونحن قبل كل ش ،من الجانبينى ليات العسكرية أو شبه العسكرية ألوانهاء العمى االنسحاب االسرائيل

  .السالم لجميع شعوب الشرق األوسط هاجلبسي رؤية لحياة أفضل
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تقييم  يقوم على بل ، تجاهنا بعض الدول العربية اعتبارات عابرة، مثل موقفالى  وال يستند موقفنا

 تتخذنأمل بطبيعة الحال أن و تاريخ الحق. ى ف نه مطلوب لمنع حدوث جولة أخرى من القتاللما نعتقد أ

الى  بعودة العالقاتسمح أن يتجاهنا من شأنه  اموقف ،ها معنا عما قريبعالقاتقطعت ى الدول العربية الت

عالقاتنا مع هذه الدول استعادة  تكونوسوف  .تاتصاال بمكان خلق تفاهم دون وجود ةبو فمن الصع ؛طبيعتها

بين ى المكونات األساسية الالزمة لوضع حد للمأزق الحال ولكننا نعتقد أن ،بلوغ تلك الغايةى فمفيدة العربية 

  .واستعدادا لتقديم تنازالتواقعية األطراف المعنية  مباشرة ى أن تبدى ه ،سرائيلاالعرب و 

ارب والود بيننا وبين عالقات التقتقديرا كبيرا  رمازلت أقدى كم أننأن أؤكد لجاللتى وختاما، ينبغ

 ول تقديم المساعدة خالل الدورة المقبلة لألمم المتحدة،كم بصفة شخصية. وسوف نحاوبيننا وبين ،حكومتكم

الوقت نفسه بتبادل وجهات ى أرحب فى وٕانن الماثلة حاليا.سبيل ما لتذليل المصاعب الى  من أجل التوصل

ى لتعزيز التفاهم المتبادل بيننا للمصاعب الجمة والعظيمة التوسيلة ك ،ىننا على الصعيد الشخصالنظر بي

  مازالت تنتظرنا.

  ،تحياتنا الشخصية سمىوتفضلوا بقبول أ

  ليندون جونسون
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447. Letter From President Johnson to King Faisal1 
Washington, September 25, 1967. 

Your Majesty: 

In view of my continuing close concern with the difficult situation in the Near East, I particularly 
welcomed your thoughtful letter of September 62 and have carefully considered Your Majesty's 
views. Our warm personal relationship permits us to speak as friends, and I would like to reply in the 
same spirit of frankness and constructive concern which characterized Your Majesty's own message. 

I agree that the recent Khartoum conference marked notable progress for the forces of Arab 
moderation. Your Majesty's own statesmanlike role at these meetings was a major contribution to 
this result. 

I am especially encouraged by the decision to liquidate the longstanding Yemen problem. It will, I 
hope, mark the beginning of a return to stability in Southwest Arabia in which both your country and 
mine are so deeply interested. I congratulate Your Majesty warmly on this happy result of your long 
efforts, as well as on the progress already discernible in implementing the decision. 

The decision to lift the oil embargo was also welcome. This action has removed a complicating factor 
in relations between the Arab countries and the West which was not of our making. American public 
opinion has reacted favorably to this evidence of Arab desire to return to business as usual. 

The Khartoum decisions regarding an Arab-Israel settlement are more difficult for us to evaluate. 
The final communiqué states what the Arabs will not do but, except by indirection, is silent on what 
the Arabs [Page 847]may be willing to do. The Arab decision to turn away from a military solution is 
most welcome. But the absence of any statement on the key issue of belligerency leaves a major 
obstacle to settlement unresolved. 

Frankly, we do not see how one party can continue to invoke rights of belligerency while attempting 
to impose on the other obligations of a state of peace. An Israeli withdrawal, unaccompanied by 
appropriate assurances from the Arabs, would seem to us prejudicial to Israel's territorial integrity, in 
which we are as interested as we are in the integrity of each Arab state. Return to the unstable 
armistice existing before June 4, 1967, can hardly be in anyone's interest, since this very instability 
led to such grave consequences. 

I believe what is needed is a more permanent settlement to which all governments in the area would 
in some manner be committed. Only this result will assure peace and progress for the region in which 
both the Arabs and Israelis must live together. 

The draft resolution tentatively agreed upon by the United States and the Soviet Union during the 
Emergency Session of the General Assembly, linking troop withdrawal to an end of belligerency and 
renunciation of attendant rights or claims by all the parties, could in our view be a useful basis for 
such a settlement. The United States Government has, however, no fixed position as to exactly how a 
settlement may be achieved. In this connection, when I spoke on June 19 of the need to recognize 
rights of national life, I of course meant the acceptance by each state of its neighbor's right to exist 
free from any menace of belligerency. I was not prejudging the question of formal recognition. 

The United States Government played a central role in bringing about Israeli withdrawal in 1957, but 
at that time no such mutually accepted basis for coexistence was established. Those arrangements 
accordingly did not endure. I do not think it possible to travel the same road again. In our view, those 
who inhabit the area must themselves take the primary responsibility for finding a mutually 
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acceptable basis on which coexistence is tolerable. This naturally applies to both sides, and we are, of 
course, ready to help when it is clear what concrete steps are envisaged. 

I cannot stress too strongly to Your Majesty that our principles—which I outlined publicly on June 
19—are designed to be both even-handed and beneficial to all parties concerned. We oppose threats 
or use of force by both Arabs and Israelis. On the basis of those principles, we favor Israeli 
withdrawal and an end to military or paramilitary actions by either side. Above all, we see a vision of 
the better life which peace would bring to all the people of the Middle East. 

Our position is not based on transient considerations, such as the attitude towards us of certain Arab 
states, but rather on an assessment [Page 848]of what we believe is required to prevent yet another 
round of warfare at some later date. We naturally hope that those Arab states that have broken 
relations with us will soon manifest an attitude towards us that will permit relations to return to 
normal. It is hard to have understanding without contact, and restoration of our relations with these 
Arab countries would be helpful. But we believe that realism and willingness to compromise by the 
parties directly concerned are the basic ingredients needed to end the present Arab-Israel impasse. 

In closing, I should emphasize to Your Majesty that I continue to value highly our close and friendly 
relations with you and your government. We will try at the coming session of the United Nations to 
help find some way to resolve the current difficulties. Meanwhile, I welcome our continuing personal 
exchanges as a means of strengthening our mutual understanding of the great difficulties which still 
lie ahead. 

All best personal regards, 

Sincerely, 

Lyndon B. Johnson 

 

 


