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  اسرائيلإشكول للتأكيد مجددا على ضمان أمريكا ألمن وسالمة الى  كنيدى

  1963أكتوبر  2

  

 مساء 6:26، الساعة 1963أكتوبر  2ى واشنطن ف

 السيد رئيس الوزراء،ى عزيز 

محل تفكير عميق  ،مايو 12ى وريون المؤرخة فجلقد كانت رسالة رئيس الوزراء السابق بن 

 جوريوناألشهر القليلة الماضية. وأنا أعلم مدى قلقكم مثلما كان السيد بن ودقيق من جانبنا خالل 

من ثم أن أعرض بكل قوة وصدق. وأود مكاتباته ى عبر عنها فى الت ،اسرائيلإزاء إشكالية أمن قلقا 

 تلك المسألة ذات األهمية الكبرى بالنسبة لنا ولكم أيضا. حولبشكل كامل  أفكارناعليكم 

إزاء ى الوقت الحالى فتشعرون بالقلق ال أنكم  ،ليهااللرسالة المشار ى اءتمن قر ى ويبدو ل

على  ئيةالعدااألعمال من استمرار  اسرائيليواجه ى الخطر الذمن  بقدر ما تخشون اسرائيلأمن 

عززت أن بعد ، ال سيما اسرائيلحرب تهدد وجود الى  ىوقوع حادث قد يؤداحتمال من و  ،حدودها

   حد كبير. الى  العسكريةالدول العربية قدراتها 

التعاطف ب متسمادائما كان واليزال  ،اسرائيلدولة إن موقف الواليات المتحدة من إنشاء 

على عزمنا  ،فعلياسياساتنا قد دللت إعادة تأسيس وطنكم القديم. و الى  الرامية كماتتفهم طموحبو 

 ،قبول جيرانها المباشرينتحظى بو تنعم باألمن  ،ق األدنىالشر ى ف سرائيلمزدهرة التأسيس دولة 

 ذه السياسة.تعزيز هى ستمر فسنو 

 ،األردنى باالنزعاج إزاء الوضع فنشعر نا جميعا ك ،جوريونالسيد بن ى كاتبنعندما و 

ى أعتقد ف هو ما ساهم حسبما، و اغير مرغوب فيهتطورات ى أحدوث اتخذنا عدة تدابير لتجنب و 

لمشكلة ى أنها ذات صلة باأر ى ألنن ،هذا المقامى فتلك األمثلة ذكر وأورد . إيجابيةنتيجة إحراز 

ى ف التابعة لنا قوات الرد السريعته. فقد قمنا بتحريك رسالى ف جوريونها السيد بن قشانى الت حوريةالم

ى استقالل أمما هو مطلوب لحماية وأكبر حجما بكثير اآلن أقوى ى وه –البحر األبيض المتوسط 

  ووضعناها على أهبة االستعداد لتنفيذ العمليات. وجه السرعة على  - الشرق األدنىى فصديقة دولة 

حتمل كان من المى التف اطر قدمناها لألى ة التفعاللالمشورة القوية وادعمت هذه القوات وقد 

موقفنا ى بشكل علنأنه من المستحسن أن أكرر بلى ذلك، شعرت عالوة ع. و تلك الحادثةى تورطها ف

ى غرضكان . و األساسية ناونوايا نامكن مواقفذكرت بكل وضوح محيث ، مايو 8يوم عدوان ى إزاء أ
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من العام ديسمبر ى ئير فاهذا الصدد للسيدة مى فمنحتها ى التتطمينات الأن أؤكد هو بالطبع 

 مايو. 5يوم  جوريونالسيد بن الى  ىرسالتى ف تهادرجأو  ،ىالماض

طابع شديد إزاء الال هقلقوهو  ،قتراحهذا االجوريون الى دفع بالسيد بن وثمة عامل آخر 

القاهرة. ببريل إ 17ى ف بين مصر وسوريا والعراقالثالثية لوحدة العربية عالن اتفاق اإلى عدائال

 مرة أخرى. األفقى يلوح فبالطبع قد أنه ن على أن هذا االحتمال قد انحسر، ولو اأعتقد أننا متفقو 

بل أبعد من ياق المدى القصير سى فليس  ،جوريونعلى أية حال اقتراح السيد بن قد بحثنا و 

أن  امن شأنهالصريحة الترتيبات األمنية ة المتعلقة بما إذا كانت األساسيمسألة ضوء الى ف ،ذلك

شك ى ويساورن. ا كهذاتحركأنها تصاحب نرى ى ضرار التتفوق األدرجة ب ،اسرائيلأمن عليا عزز فت

 .هذا الصددى فى تفكير أتقاسم معكم ، وأود أن مزايا هذا التحرك أرجح من مساوئه أنى ف

الشرق األدنى اليوم، أيا ى فنحن نعتقد أنه ال يوجد زعيم فأوال، بالنسبة لمصداقية نوايانا، 

 مايو. 8يوم  مجددا تهأكدى الذمعلن الى الوطن ناالتزام مغزى ، ال يفهم تمامامكدولتكان موقفه تجاه 

عدوان ضد ى أو درء أردع لأكثر من كافية ال تزال  ،هذا االلتزامعلى الوفاء بقدرتنا ثانيا، إن 

 عملية ،جوريونرسالة السيد بن ى الواقع بعد تلقى فوقد أجرينا . على وجه السرعةأو جيرانها  اسرائيل

نا أنومتأكد أنا راض تماما  لذلكونتيجة  ،المنطقةى ة فوجودمال ناوقوات ناإعادة تقييم شاملة لخطط

 نا.اتتأكيد نستطيع أن ندعم

تزودها يؤكد أنها  يةسرائيلااللقدرات العسكرية ييمنا لتق ، فإننفس القدر من األهميةوعلى 

 مأنكالى  ،العسكريين تكموتصريحات قاد جوريونخطابات السيد بن وتشير كبيرة.  يةميزة ردعب

 هذا التقدير.ى وننشاركت

على نحو كاف  اسرائيلاحتياجات ى تلب ،حاليةأن الترتيبات غير الرسمية الى بالتالنرى و 

ستتبع بعض يسوف الحالية المرحلة ى أبعد من ذلك فى وٕان المض ،تحذيرا واضحا للعربى وتعط

الدول ب ذات الصلةنا. وقد أدت سياساتنا وبرامجنا يلمغبتها عليكم وع عودستى مثالب المؤكدة التال

هم، وتمكننا من معسمح لنا أن نتحدث بصراحة وواقعية ما ي بيننا تحسين العالقاتالى  ،العربية

مقتنع ى فإننتقدير هذا التأثير، ى بالغ فأ أود أنبينما ال و على أفعالهم. للتأثير ممارسة بعض النفوذ 

من خالل الحفاظ على هذه  ،مصالحنا على أكمل وجهوكذلك  كممصالحنخدم أننا يمكن أن ب

العالقات أخشى أن ى . بيد أننجراء محادثات مع الجانبينعنها على إالناتجة تنا قدر على العالقات و 

 .بشكل ملحوظ غاير لذلكيكون لها أثر مقد  ،جوريونالسيد بن  على غرار ما اقترحهاألمنية الثنائية 

ى السع هو، للغايةهو محتمل كما  كان رد العرب سوف يتعاظم هذا األثر الضار إذاو 

ى االتحاد السوفيت ويبرهن اعتراض. عوضا عن ذلكى تطمينات من االتحاد السوفيتللحصول على 
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أنه اليزال  ،ىالدولمجلس األمن اسرائيل الى تقدمت بها ى التشكوى ال على اتخاذ إجراء بشأنمؤخرا 

 هنااقتر ى بقدر ما يقلقن ،وحدهى العربالعداء ى وال يقلقن. مصلحتهى ف اسرائيلدعم العرب ضد  عتبري

ى اتخاذ أى نحن نتردد فف. لذلك كمتهديدا ألمنحيث يشكل ذلك وأسلحته ى السوفيتاالتحاد من بدعم 

ترتيبات أمنية مع موسكو، أو على األقل للحصول على أسلحة لى السعشجع العرب على إجراء ي

ى التحاد السوفيتل حقيقية وجديةذلك فرصة ى عطيخشية أن  ؛اآلنعليه يحصلون إضافية خالف ما 

 .كم وال مصالحنامصالح ولن يخدم إجراء كهذا ،الماء العكرى للصيد ف

من الحرص على و  اسرائيل مع تعاطفوالدقيق النابع من ال التقدير المتأنفإن باختصار، و 

 هانتبعى التسياسات الأن مفاده استنتاج الى  ىيقودن ،أيضاالواليات المتحدة  ها ومصالح مصالح

ى وتعزيز االستقرار ف ،خدمة هذه المصالحمن حيث  ؛األفضلى هالشرق األدنى ال تزال ى اآلن ف

 ،طرف كانى أبال بيخطر  نول. ألسباب الخالف والشقاقى ستغالل السوفيتاالوالحد من  ،المنطقة

على ى الطابع الرسمإضفاء وٕان . يقدم عليهعدوان غير مبرر ى أعلى  نارديكون أن  يمكنكيف 

 -  الحالية المرحلة خالل اسرائيلمنية مع األترتيبات الى قدما فى مضبال -  نامعروفة والتزاماتالنوايانا 

قد يكون له  معادى رد فعل عرباألمر واقع ى فيثير الردع، بينما ى ف إال مساهمة ضئيلة ملن يساه

على و الواقع ى فسوف ينظر إليها  ،القبيلخطوة من هذا ى وٕان أ. اسرائيلعواقب وخيمة على أمن 

إثارة الى  ىستفضو ، الراسخة ياسة الواليات المتحدةسى ا فمفاجئانحرافا نطاق واسع باعتبارها 

 العالم بأسره.ى فو بل الشرق األدنى ى الشكوك والقلق ف

الواليات المتحدة  فيما يخص حرص أنةطمالى  ةحاجم لستم بأنكواثق ومع ذلك، أنا 

وضع ل ،الالزمتيناإلرادة والقدرة نحن نمتلك ها. و واستقالل اسرائيلأمن على ى ستثنائاالمستمر و ال

 ونحن ندرك. ىمحل التنفيذ الفعل ،اسرائيلى أمن واستقالل لحفاظ علبا ينالمعلنعزمنا وتصميمنا 

مع مرور الوقت وٕاذا ثبت . بصورة خطيرةيد از قد يتى العربى التهديد العسكر  نعالوة على ذلك، أ

حدث ، كما نا سوف نبحث معكمأن أؤكد لكم أنى يمكننهذا هو الحال، األحداث أن من خالل و 

يسعدنا و . لهذا التهديدى صدوالوسائل للتسبل أفضل ال ،فائقةوبعناية صواريخ هوك مسألة بالنسبة ل

د يثير قلقا جانب من جوانب تلك المسألة قى أ معكم ومع شعبكم ناقشأن نحال ى أعلى دائما 

 عميقا على الجانبين. 

  ،ىتمنيات خلصوأى مع أطيب تحيات

  ىجون كنيد
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Washington, October 2, 1963, 6:26 p.m. 
309. Verbatim text. Please deliver 
following letter from President to Prime 
Minister Eshkol. Department will pass 
copy Israel Embassy. 
”Dear Mr. Prime Minister: 
”We have been giving the most careful 
thought in the last few months to former 
Prime Minister Ben-Gurion's letter of 
May 12.2See Document 246. I know you 
are as concerned as he has been with 
the problems of Israel's security of which 
he wrote so tellingly. So I wish to put 
before you our full thinking on a matter 
of such great importance to us as well 
as you. 
”It seems to me, from my reading of the 
letter, that your concern is not as much 
the security of Israel at this moment as 
the danger that confronts Israel from the 
persistence of belligerence on its 
borders and the possibility that, after the 
Arab States have increased their military 
potential, there might be an incident that 
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would lead to a war threatening the very 
existence of Israel. 
”The attitude of the United States to the 
creation of Israel has always been one 
of sympathy and understanding for your 
aspiration to re-establish your ancient 
homeland. Our policies have given 
concrete proof of our determination to 
see a prosperous Israel securely 
established in the Near East and 
accepted by her immediate neighbors. 
We shall continue this policy. 
”When Mr. Ben-Gurion wrote we were 
all disturbed over the situation in Jordan. 
We took several measures to avoid any 
untoward happening, which I believe 
contributed to the happy result. I 
mention these because I see them as 
relevant to the central problem 
discussed in Mr. Ben-Gurion's letter. 
Our quick reaction forces in the 
Mediterranean—far stronger than 
needed to protect the independence of 
any friendly Near Eastern state—were 
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brought promptly into operational range. 
These forces backed up our vigorous 
private counsels to the parties 
potentially involved. In addition, I felt it 
advisable to restate publicly on May 8 
our position in the event of aggression, 
putting as clearly as I could our 
fundamental attitudes and intentions. My 
purpose was of course to underline the 
reassurances in this respect which I had 
given to Mrs. Meir the previous 
December and included in my letter to 
Mr. Ben-Gurion on May 5. 
”Another factor giving rise to Mr. Ben-
Gurion's proposal was his acute concern 
over the trend toward a hostile form of 
Arab unity exemplified by the April 17 
Tripartite Arab Declaration in Cairo. I 
think that we would both agree that this 
prospect has receded, though of course 
it may rise again. 
”In any event we have looked at Mr. 
Ben-Gurion's proposal less in this short 
term context than in the light of the basic 
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question as to whether more explicit 
security arrangements would actually 
enhance Israel's security sufficiently to 
outweigh the disadvantages we see 
attending such a move. I doubt that they 
would, and I would like to share my 
thinking with you. 
”First, as to the credibility of our 
intentions, we believe that there is no 
Near Eastern leader today, whatever his 
attitude toward your nation, who does 
not fully understand the import of our 
public, national commitment as I 
reaffirmed it on May 8. 
”Second, our capabilities to carry out 
this commitment are, and will remain, 
more than adequate to deter or halt 
swiftly any aggression against Israel or 
its neighbors. In fact, after receiving Mr. 
Ben-Gurion's letter, we thoroughly 
reassessed our plans and forces-in-
being; as a result, I am fully satisfied 
that we can back up our assurances. 
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”Equally important is our assessment 
that Israel's own military capabilities 
continue to provide it with a substantial 
deterrent advantage. Mr. Ben-Gurion's 
letters and the statements of your own 
military leaders indicate that you share 
this estimate. 
”Thus it is our judgment that the existing 
informal arrangements meet Israel's 
needs and give clear warning to the 
Arabs; to go further at this juncture 
would entail certain positive 
disadvantages to you as well as to us. 
Our policies and programs in regard to 
the Arab states have resulted in 
improved relationships which permit us 
to talk frankly and realistically to them 
and enable us to exert some leverage 
on their actions. While I do not wish to 
overestimate this influence, I am 
convinced that we can best advance 
your interests as well as ours by 
maintaining such relationships and our 
resultant ability to talk with both sides. A 
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bilateral security relationship such as 
Mr. Ben-Gurion suggested would, I fear, 
have a distinct contrary effect. 
”This adverse effect would be magnified 
if, as is all too likely, the Arabs 
responded by seeking compensatory 
reassurances from the USSR. The 
USSR's recent veto of action on Israel's 
complaint in the UN Security Council 
shows that it continues to see its interest 
in backing the Arabs against Israel. It is 
not so much Arab hostility as this 
hostility plus Soviet arms support which 
creates the threat to your security. So 
we hesitate to encourage the Arabs to 
seek security arrangements with 
Moscow, or at least to seek even more 
arms than they are now getting, lest it 
give the USSR a dangerous opportunity 
to fish in troubled waters. This would 
serve neither your interests nor our own. 
”In sum, a careful and sympathetic 
weighing of Israel's as well as US 
interests leads me to conclude that the 
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policies we are now following in the 
Near East remain those best calculated 
to serve these interests, enhance 
stability in the region, and minimize 
Soviet exploitation of divisive trends. 
There is no doubt in Arab minds as to 
how we would respond to unprovoked 
aggression by them. To formalize our 
known intentions and commitments—to 
go further into special security 
arrangements with Israel at this point—
would contribute little to deterrence, 
while in fact provoking a hostile Arab 
reaction which might have 
consequences adverse to Israel's 
security. In fact, any such move would 
be widely viewed as an abrupt departure 
from established United States policy, 
arousing suspicion and concern both in 
the Near East and the world at large. 
”Nonetheless, I know you need no 
reassurance as to the constant and 
special United States concern for the 
security and independence of Israel. We 
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have the will and the ability to carry out 
our stated determination to preserve it. 
We recognize, moreover, that there may 
yet develop a serious increase in the 
Arab military threat. Should time and 
events prove this to be the case, I can 
assure you that, as in the case of the 
Hawk missile, we will most carefully 
consider with you the best ways and 
means of coping with it. In any case, we 
always remain happy to discuss with 
you and your people any aspect of this 
matter, which is of such deep mutual 
concern. 
”Sincerely, 
”John F. Kennedy.” 
 

  


