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45  
   جونسونالى  كوسيجن

  حول مبادئ التوصل الى تسوية سلمية فى الشرق األوسط 
  بدون تاريخ

  
  غير مؤرخ ،موسكو

  الرئيس،السيد ى عزيز 
ها من فالواليات المتحدة ال تزال على موق أن حكومة ،أكتوبر 23ى خطابكم المؤرخ فى فصرحتم لقد 

تضف أية شروط جديدة أو  األوسط، وأنها لم تلحقمنطقة الشرق ى جلة فعاالسياسية التسوية ضرورة ال
إبان  ،ىالجانب األمريكنوقشت وفقا للمقترحات المقدمة من ى الت ،مشاريع القرارات البديلةالى  تفسيرات جديدة

على عدم السيما . وشددتم ىيوليو الماضى امة لألمم المتحدة فالطارئة للجمعية العاختتام الدورة غير العادية 
دول ى من أراض يةسرائيلوجوب انسحاب القوات اال إزاء ،موقف الواليات المتحدةى حاجة للشك ف وجود ثمة
على وجه البيانات  تلك سوف يمضون قدما انطالقا من ونتوقع أن ممثليكم  ،كمبياناتنا علما بطوقد أحأخرى. 

عند مناقشة مشكلة كم اتبع ممثلو ولكن حتى اآلن،  رسالتكم.ى ورد ذكرها فى المشاورات التى ف ،الدقة والتحديد
، يةسرائيلمسألة انسحاب القوات االتسوية الى  الشرق األوسط نهجا يخلق عقبات إضافية تحول دون التوصل

  .وح مع فحوى رسالتكمضبكل و ارض وهو نهج يتع
 اللثام عن األحداث األخيرة  هذه المنطقة، ومع ذلك أماطتى تم مسألة أساسيات السياسة فذكر لقد ف

جانب  ينفذهاى فعلية التالجراءات اإلالى  أيضايمتد بل و  ،المبادئ العامة فقط ال يشملى والذ ،جوهر المشكلة
ع المبادئ المعلنة. وال أعتقد أن النظرة م الواقع هذه اإلجراءاتى تتوافق فحالة معينة، وكيف ى فآخر أو 

  .نفعاى دجتيمكن أن منظور مشوه  منى موقف االتحاد السوفيتالى  األمريكية
بشأن مشروع قرار دولتانا تقترح  ، أنر الوقتاهدإتجنب  ، بغرضنيويوركى ف كم اقترح ممثلقد و 

ونحن نتفق مع هذا االقتراح. وقد ألحقت  ،مجلس األمن ينظر فيهى الشرق األوسط لكى اسية فسيالتسوية ال
ليها وافقت عى المقترحات التالى  هو يستندو  ،هرأينا اعتمادى بهذه الرسالة مشروع قرار يمكن لمجلس األمن ف

تقدمت بها حكومة الواليات المتحدة ذاتها. الطارئة و حكومة الواليات المتحدة إبان اختتام الدورة غير العادية 
وبشكل خاص  ،رسالتكمى عنها ف تمأعربى اآلراء الت وقد  أخذنا بعين االعتبار عند وضع مشروع القرار

  .يةسرائيلت المتحدة بشأن انسحاب القوات االموقف الواليا يتعلق بثباتتأكيداتكم فيما 
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لديه مصلحة ى تاالتحاد السوفيإن  ال سيما ،شددتم عليهاى الت المبادئ العامة،الى  اآلنوأتطرق 
تحويل هذه الشرق  األدنى واألوسط . ونحن نعارض بقوة ى منطقتى السالم واالستقرار ف أن يسود ى حيوية ف
  .ساحة للخالفات والصراعات الخطيرةالى  المنطقة

لعب ى لعب وسوف تستمر فأن منطقة الشرق األوسط تمؤداها  ،من حقيقةى وينطلق االتحاد السوفيت
والموارد الطبيعية ى مار العمل الوطنثعتبر وت ،الحياة الدوليةى وفى العالمى النظام االقتصادى دور كبير ف

لية ذات أهمية كبرى مصلحة االتصاالت الدو ل تقدمهاى فضال عن الخدمات الت، والشعوب العربيةدول لل
ة بمشكلة الشرق مريكا الشمالية. ونحن مقتنعون بأن المقترحات والقرارات المتعلقأل ألوروبا وآسيا وأيضا

لعربية، الدول ا تسديهاى تجب لهذه المساهمة الترام الوااالحالى  المقام األولى أن تستند فى األوسط ينبغ
اسب من خالل أفعال كبإحراز م ح لمعتداسملمرء الوال يسع ابصرف النظر عن نظمها السياسية الداخلية. 

  من األفعال. شكل آخرى أمن خالل إليه، أو ى ال تنتم أراضيستحوذ بها على 
أحالم ى يون، الغارقون حتى الثمالة فسرائيليسلكه  المتطرفون االى الطريق الذى السير فى وال يعن

  تحدى العمل لصالح العدوان، فالمغامرة ، سوى  موجةالذين يركبون الحرب و وشن  الوطنية المغالى فيها
ذاتها   اسرائيل نا فحسب بل وتوقيعتوقيعاتاليحمل ى الذ ،م المتحدةلمبادئ األساسية للعدالة وميثاق األمل

  أيضا.
ال يمكن  وهو حق ،اسرائيلكل دول الشرق األوسط بما فيها حق ب االعترافى االتحاد السوفيت ويساند

  مستقل.ى وجود وطنى ف ،إنكاره
االستقالل الحفاظ على ى فهذه المنطقة أيضا، ى فتنبع منه سياستنا ى الذى ويتمثل المنطلق األساس

  تشنه.  ى ت الجهة التأيا كانودرء العدوان وكسر شوكته  ،والسالمة اإلقليمية لجميع الدولى السياس
من وجوب إزالة  ،المقام األولى فو  تحديداهذه الحالة ى ف قدماى حكومة االتحاد السوفيتى وتمض

تسوية المشكلة  ئل كل شوقب ، بلواستعادة السالمودون إبطاء، الدول العربية  ضدى سرائيلآثار العدوان اال
   احتلتها.ى الدول العربية التى ية من أراضسرائيلانسحاب القوات االى أال وه ؛األساسية واألكثر حدة

على أساس المراعاة الواجبة  ؛لمشكلة الالجئين العربالعادل ى سلمالحل الى ويدعم االتحاد السوفيت
 للسفن من جميع البلدان عبرى ممرور السلسوفيتية الالحكومة ال دعمتكما المشروعة. هم ومصالحهم لحقوق

تمتد هذه الممرات ى التمع االحترام الواجب لحقوق السيادة والسالمة اإلقليمية للدول  ،الممرات المائية الدولية
  .المائية خالل أراضيها
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سوى الترحيب بطبيعة الحال فال يمكننا ، هذه المنطقةى شكلة الحد من سباق التسلح فأما بالنسبة لم
شحن الواليات المتحدة ولكننا ال نعتقد أن استئناف . ىسرائيلاال على أساس إزالة آثار العدوانتسويتها ب

العدوان ضد  ارتكاب أعمالى ارتكبت ومازالت مستمرة فى تلك الدولة الت – الى اسرائيل األسلحة األمريكية
تسعى مؤخرا  اسرائيلفيين. سرائيللدى القادة االى إحياء الحس الواقعى ساهم فسوف ي - الدول العربية

قطع السبيل أمام العمل لى اتعقيد مسار التسوية، و الى  ،على الحرب فزازاتها الوقحةاست وبوضوح من خالل
مساره على ى وسوف يستمر فى برنامج مشترك. وينطلق االتحاد السوفيتالى  ُينجز لصالح التوصلى الذ

  .اسرائيلى يرضى الذأو المسار أن الدول ال يمكن أن تحيا حسب التقويم  ،حقيقة مؤداهاأساس 
تسويف أو مماطلة، ى ودون أ :أوال مجلس األمن ضرورة اعتمادى اقتراحنا واضح، ويتلخص فإن 

الشرق منطقة ى الدائرة رحاه فالنزاع ى بانسحاب القوات المسلحة لجميع األطراف المنخرطة فى قرارا يقض
، انطالقا من 1967كانت متمركزة فيها قبل الخامس من يونيو عام ى المواقع التالى  وسط ودون إبطاء،األ

ى واحتاللها عن طريق الحرب، واالعتراف دون إبطاء بحق كافة دول المنطقة فى عدم جواز غزو األراض
هذا القرار الى  قدما استناداى المض :ظل ظروف يسودها السلم واألمن. وثانياى ف المستقلى الوجود الوطن

  حقيق تلك الظروف.الصادر عن مجلس األمن من أجل تنفيذ إجراءات عملية نحو ت
أقصر فترة زمنية ى أن تنتقل األطراف المعنية فى ف ،عن أملهاى وتعرب حكومة االتحاد السوفيت

  تنفيذها فعليا. الى  ممكنة من اإلعالن عن المبادئ
  

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام،
  نجكوسيى أليكس
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34. Letter From Premier Kosygin to President Johnson1 
Moscow, undated. 

Dear Mr. President, 

In the letter of October 232 you state that the Government of the United States continues to stand for 
prompt political settlement in the Middle East, attaches no new conditions or new interpretations to 
alternative draft resolutions which were discussed in accordance with the proposals made by the 
American side toward the close of the Emergency Special Session of the U.N. General Assembly last 
July. You particularly emphasize that there need be no doubt of the United States position that Israeli 
troops must be withdrawn from the territories of other states. We take note of your statements and 
expect that your representatives will proceed exactly from these statements in the consultations 
mentioned in your letter. So far, however, in discussing the Middle East problem your representatives 
have followed the line which only creates additional obstacles for the solution of the question of the 
withdrawal of the Israeli troops and which is at obvious variance with the contents of your letter. 

You mention the question of the fundamentals of policy in this area. However, the latest events show 
that the crux of the problem is not only in the general principles but in concrete actions by one or 
another side in a given situation and how in fact these actions correspond to the declared principles. 
Nor do I think that the consideration of the position of the USSR by the American side in a distorted 
light can do any good. 

Your representative in New York suggested that in order to avoid the waste of time our two states 
should propose an agreed draft resolution on the political settlement in the Middle East for its 
consideration in the Security Council. We agree with this suggestion. As enclosure to this letter I am 
sending to you a draft resolution of the Security Council,3 which, in our opinion, could be adopted. 
The draft is based on the proposals to which the U.S. Government agreed toward the close of the 
Emergency Special Session and which the U.S. Government itself had put forward. In working out 
the draft we have taken into consideration the views expressed in your letter and particularly your 
assurance with regard to the invariability of the US position concerning the withdrawal of the Israeli 
troops. 

Now about the general principles, that you especially stress. 

The Soviet Union is vitally interested that the Near and Middle East be an area of stable peace. We 
are strongly opposed to turning this area into an arena of dangerous frictions and conflicts. 

The Soviet Union further proceeds from the fact that the Middle East plays and will continue to play 
a great role in the system of world economics and in the international life. The fruits of national 
labor, natural resources of the Arab states and peoples, as well as services provided by them in the 
interests of international communications are of great importance to Europe, Asia and also to North 
America. We are convinced that proposals and decisions on the Middle East problem should be 
based first of all upon due respect to this contribution by the Arab states, irrespectively of their 
internal political systems. One cannot allow the aggressor to gain through his actions a prize in terms 
of territories which did not belong to him, or in any other form. 

To take the route toward which the Israeli extremists, intoxicated by war chauvinism and wave of 
adventurism are now pushing, would mean to show benevolence for aggression, to defy the basic 
principles of justice and the U.N. Charter which bears not only our signatures but also that of Israel. 

The Soviet Union stands for the acknowledgment of an undeniable right for independent national 
existence of all states of the Middle East, including Israel. 
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Political independence and territorial integrity for all the states, prevention and curbing of 
aggression—whoever launches it—this is the basic provision from which our policy proceeds, and in 
this area, too. 

In this concrete situation the Soviet Government proceeds first of all from the necessity of 
elimination without delay of the consequences of the Israeli aggression against the Arab countries 
and of restoration of peace and first of all of the solution of the most acute and basic problem—[Page 
1052]the withdrawal of the Israeli troops from the territories of the Arab states occupied by them. 

The Soviet Union stands for peaceful and just solution of the problem of the Arab refugees on the 
basis of due regard to their legitimate rights and interests. The Soviet Government stands for a 
peaceful passage of ships of all countries through international waterways with due respect to the 
sovereign rights and territorial integrity of the states through which lands these waterways come. 

As for the problem of limitation of the arms race in this area, its solution on the basis of elimination 
of the consequences of the Israeli aggression, naturally cannot be but welcome. We do not think, 
however, that the resumption of shipments of American arms to Israel—the country that has 
committed and is still continuing aggression against the Arab states—will contribute to the 
awakening of the sense of reality with the Israeli leaders. By her latest brazen war provocations Israel 
is obviously seeking to complicate the way to settlement, to cross out the work which is being done 
in the interest of arriving at some common platform. The Soviet Union proceeds and will proceed 
from the fact that states cannot live by a political calendar written to please Israel. 

Our proposal is clear. It is necessary firstly, that the Security Council should adopt without any 
procrastination a decision on a withdrawal without delay of troops by the parties to the Middle East 
conflict to the positions they occupied before June 5, 1967, proceeding from the inadmissibility of 
conquest of territory by war, as well as on acknowledgment without delay of the right of all states in 
this area for independent national existence in the conditions of peace and security. Secondly, to 
proceed on the basis of such a decision by the Security Council to practical actions towards its 
realization. 

The Soviet Government expresses its hope that within shortest period of time the parties will come 
from declaring the principles to their concrete implementation. 

Sincerely, 

A. Kosygin 

 

 


