جونسون الى إشكول
 12مارس 2691

عزيزى السيد رئيس الوزراء
أود بصفة شخصية أن أؤكد على األهمية التى أوليها للرسائل التى قام وكيل و ازرة

الخارجية كاتزنباخ  ،والسفير باربور بتسليمهما لك ولمندوبيك اليوم.

إننى آسف كثي ار ومثلك تماما من تلك العمليات اإلرهابية األخيرة التى تعرضت لها

األرواح والممتلكات االسرائيلية.

ولكنى مقتنع تماما بصورة مؤكدة ،أن القيام بعملية انتقام عسكرية ضد األردن سوف

تكون خطئا جسيما وسوء تقدير للحسابات .إن مثل هذه العملية سوف تكون لها عواقب كارثية

على آمالنا المشتركة من أجل تحقيق السالم وعلى مستقبلنا المشترك ،عالوة على وضعكم فى

الشرق األدنى.

ولذلك ومن أجل مصلحة بلدينا ،فإننى أناشدك بصورة قوية بأن ال يتم اللجوء إلجراء من

هذا النوع .كما أننى فى الوقت الحالى أقوم باتخاذ موقف قوى مع الملك حسين ،من خالل
مطالبته بأن يبذل أقصى ما فى وسعه من أجل وقف العمليات اإلرهابية ووضع حد لها.

المخلص،
ليندون ب .جونسون

119. Telegram From the Department of Stateto
the Embassy in Israel 1
Washington, March 21, 1968, 0511Z.
133886. Deliver following message urgently from President to Prime MinisterEshkol:
Dear Mr. Prime Minister:
I want personally to emphasize the importance I attach to the messages Under
Secretary Katzenbach2 and Ambassador Barbour have today delivered to you and your
representatives. We deplore as much as you do the recent terrorist actions against Israeli
lives and property. I am firmly convinced, however, that a military reprisal against Jordan
would be a major miscalculation. Such action would have destructive consequences for
our common hopes for peace and for the future of our own as well as your position in the
Near East.
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In the interest of both our countries, I strongly urge that no action of this kind be taken. 3
I am making a strong approach at this time to King Hussein for a maximum effort to
bring terrorism to a halt.4
Sincerely, Lyndon B. Johnson
Rusk

