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52  
  كنيدى الى إشكول

  وٕاثارة الزيارات األمريكية لمفاعل ديمونة لتهنئته بتولى منصب رئيس الوزراء
  1963يوليو  4

 

  بعد الظهيرة 3:02، الساعة 1963يوليو  4ى واشنطن ف
 ،السيد رئيس الوزراءى عزيز " 

رئيس  منصب على توليكمبالتهنئة إليكم كبير أن أتوجه الى شخصالى سرور ى إنه لمن دواع
مهامكم ى بالتوفيق ف نا لكمطيب تمنياتعرب عن أأأن صداقتنا و م لكأؤكد ، وأود أن اسرائيلزراء و 

 وأنا أكتب إليكم اآلن بشأن إحدى تلك المهام. الجديدة. 
بشأن  ،وريونجبن السابق رئيس الوزراء بيننا وبين  ةتبادلرسائل المالبعلى علم ا واثق أنكم أن

 4ى مؤخرا فرئيس الوزراء ى قد كاتبنو . ىسرائيلاالى مفاعل ديمونة النوو منشآت لالزيارات األمريكية 
على حكومتكم، كما  ت بالهينةليس هامشكلة أنا أعلم أنل يداشد اشخصيتقديرا كلماته وعكست  ،مايو
رئيس الوزراء السابق أبداها ى لتقوية اال تتأكيدابالرحبنا وقد . ليست سهلة على حكومتنا أيضاأنها 

أيضا ه مجددا وتأكيد ،حصرعلى وجه اللألغراض السلمية خصص يأن مفاعل ديمونة سب ،وتعهداته
 .ةديمون لمفاعلزيارات دورية إجراء لسماح با اسرائيلاستعداد 

المبكر للغاية عقب وقت هذا الى فئكم و أعباالى  أضطر إلضافة أعباء جديدةأن ى يؤسفنو 
أن أدرس ى ستدعت ،قصوىأهمية هذه المشكلة ذات أشعر أن ى نهذا المنصب، ولكنمهام توليكم 
وريون جبعض االعتبارات اإلضافية المنبثقة عن رسالة السيد بن هذا الوقت المبكر ى فمعكم 

 .ىجدولها الزمنو هذه الزيارات طبيعة بشأن  ،مايو 27ى المؤرخة ف
 أقرب وقتى جرى فتهذه الزيارات يجب أن  أن ،ىالرأى ف ىعلى يقين أنكم متفقون معأنا و 

لمشروع  ةالسلمي ايوانالبشأن ثار تى التالشكوك  من ثم يمكن تبديد كافةلمعايير الدولية، و وفقا لممكن 
 . ةديمون

ى للزيارات الذ بديلالى الزمنجدول استعراض ال ،علمائنامن قد طلبت بناء على ذلك و 
يدع مجاال للشك، أعتقد أن على نحو ال  اسرائيلأغراض مكن توضيح إٔاذا اقترحناه نحن وأنتم. و 

وقت ى زيارة فأول  إجراءى يتمثل ف ،وجهأفضل  يخدم أغراضنا المشتركة علىى الذى الجدول الزمن
  ستة أشهر. كل بعد ذلك واحدة  زيارة، و 1964يونيو ى زيارة أخرى فثم ، ىالجار  مبكر من الصيف
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 أشار إليهاى تلك التر من بأكى هذا الجدول الزمنمع  مشكلة اكم لن تصادفو أنواثق أنا و 
، حسبما فهمت من رسالة ىسيكون من الضرور . و مايو 27ى المؤرخ فكتابه ى وريون فجالسيد بن 
مفاعل موقع أنحاء جميع زيارة ب نائعلماسمح ليأن سارت على نفس الخط، ى وريون التجالسيد بن 

فصل البلوتونيوم، مصنع مثل مرافق تصنيع الوقود أو  ؛لمجمعاى فصلة ى ذآخر  قسمى أو  ةديمون
 . شاملتفقد الموقع على نحو للهم  كافٍ  قتو تخصيص و 

ى ف اسرائيلوعلما بأننا نقدر تمام التقدير األهمية الحيوية الفعلية لهذه المسألة بالنسبة لرفاه 
واثق أن طلبنا النابع من  ، فأناىعلى الصعيد الدولأهميتها المستقبل وبالنسبة للواليات المتحدة و 

  سوف يحظى باهتمامكم واستجابتكم الودية مرة أخرى.للموقف، دراسة متأنية للغاية 
 ،"ىوأخلص تمنياتى مع أطيب تحيات

 ىنيدكجون 
  

خطاب الرئيس وضع بعد ى الوارد فى على أن الجدول الزمن ،نقل ما سبقى فالبد وأن تشدد 
مثل الحد األدنى حكومة الواليات المتحدة، وأنه يى ف دراسة شاملة أجرتها السلطات المختصة

األسباب العلمية تكمن و . ولمصالحنا المشتركة سرائيلبالنسبة ال احيوي عتبرهالمطلوب لتحقيق غرض ن
الى  إجراء زيارة قبل تعقد األمور وتفاقم خطورتها وقبل الوصولسوف يتيح : (أ) ىفيما يلوراء ذلك 

وهذا هو السبب وراء طلب إجراء  ،لوقوف على مالمح المفاعلفرصة لمرحلة الحرجية النووية  
(ب)  .يليه على أقصى تقديرى أو الذى الحالشهر الحدد خالل ونأمل أن ت ،مطلع الصيفى الزيارة ف

بقصد  نتجأن البلوتونيوم إذا أى الدولى المجتمع العلمى من المعروف والمقبول على نطاق واسع ف
دار بحيث يحرق حمولة وقود سوف يديمونة نهاية المطاف، فإن مفاعال بحجم ى أسلحة فتصنيع 

ى تالمدة الزمنية فإن ال ،حين أنه إذا اقتصر على األغراض السلميةى واحدة تقريبا كل ستة أشهر، ف
جدولة الزيارات ى ما يجعل من الضرور ؛ عامين تقريباى حوالالى  تصلحرق الوقود يستغرقها 

  .1964 أشهر بعد منتصف عام الميدانية كل ستة
  راسك
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Washington, July 4, 1963, 3:02 p.m. 
19. Eyes only for Ambassador. Deptels 
938, 939.2See Document 274 and 
footnote 1 thereto.Following letter from 
President should be conveyed Prime 
Minister Eshkol,3On June 26, the Israeli 
Knesset approved a new Israeli Cabinet, 
headed by Prime Minister Levi Eshkol. 
Documentation relating to Ben Gurion's 
resignation and Eshkol's assumption of 
power is ibid., Central Files, POL 15–1 
ISRAEL. preferably at your initial 
meeting with him: 
”Dear Mr. Prime Minister: 
”It gives me great personal pleasure to 
extend congratulations as you assume 
your responsibilities as Prime Minister of 
Israel. You have our friendship and best 
wishes in your new tasks. It is on one of 
these that I am writing you at this time. 
”You are aware, I am sure, of the 
exchanges which I had with Prime 
Minister Ben-Gurion concerning 
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American visits to Israel's nuclear facility 
at Dimona. Most recently, the Prime 
Minister wrote to me on May 
27.4See Document 258. His words 
reflected a most intense personal 
consideration of a problem that I know is 
not easy for your Government, as it is 
not for mine. We welcomed the former 
Prime Minister's strong reaffirmation that 
Dimona will be devoted exclusively to 
peaceful purposes and the reaffirmation 
also of Israel's willingness to permit 
periodic visits to Dimona. 
”I regret having to add to your burdens 
so soon after your assumption of office, 
but I feel the crucial importance of this 
problem necessitates my taking up with 
you at this early date certain further 
considerations, arising out of Mr. Ben-
Gurion's May 27 letter, as to the nature 
and scheduling of such visits. 
”I am sure you will agree that these 
visits should be as nearly as possible in 
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accord with international standards, 
thereby resolving all doubts as to the 
peaceful intent of the Dimona project. 
[3–1/2 lines of source text not 
declassified] 
”Therefore, I asked our scientists to 
review the alternative schedules of visits 
we and you had proposed. If Israel's 
purposes are to be clear beyond 
reasonable doubt, I believe that the 
schedule which would best serve our 
common purposes would be a visit early 
this summer, another visit in June 1964, 
and thereafter at intervals of six months. 
I am sure that such a schedule should 
not cause you any more difficulty than 
that which Mr. Ben-Gurion proposed in 
his May 27 letter. It would be essential, 
and I understand that Mr. Ben-Gurion's 
letter was in accord with this, that our 
scientists have access to all areas of the 
Dimona site and to any related part of 
the complex, such as fuel fabrication 
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facilities or plutonium separation plant, 
and that sufficient time be allotted for a 
thorough examination. 
”Knowing that you fully appreciate the 
truly vital significance of this matter to 
the future well-being of Israel, to the 
United States, and internationally, I am 
sure our carefully considered request 
will have your most sympathetic 
attention. 
”Sincerely, 
”John F. Kennedy” 
In conveying foregoing, you should 
stress that exhaustive examination by 
the most competent USG authorities 
has established scheduling embodied in 
President's letter as minimum to achieve 
a purpose we see as vital to Israel and 
to our mutual interests. Scientific 
reasons for this arethat (a) only a visit 
before criticality can fully establish 
features of a reactor—this is reason for 
requested early summer visit which we 
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hope could be this month or next at 
latest; (b) it is widely known and 
accepted by knowledgeable 
international scientific community that, if 
intended for ultimate production of 
weapons grade plutonium, a reactor of 
this size would be operated to burn a 
single fuel load approximately every six 
months, whereas for peaceful purposes 
optimum burn-up time would be about 
two years—this is what makes it 
essential that after mid-1964 visits be 
scheduled semi-annually.5On July 9, 
during a meeting with President 
Kennedy, McCone reviewed the results 
of [text not declassified] advised the 
President that the intelligence 
community was satisfied [text not 
declassified] that the inspection 
procedures outlined in the letter printed 
here would be satisfactory. (Central 
Intelligence Agency, Job 80 D 01285A, 
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DCI (McCone) Files, Memoranda for the 
Record) 
Rusk 
 

  


