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  مفاعل ديمونةناصر و حول  سون الى إشكولجون

  1964مارس  19

  

 بعد الظهيرة 3:10، الساعة 1964مارس  19ى واشنطن ف

 ،السيد رئيس الوزراءى عزيز 

تطميننا للرئيس عبد ستحسنون من السفير بربور أنكم ال تأن علمت أشعر باألسى بعد 

الخوف والقلق أن من ين على اإلطالق ثقلسنا واونحن  .لمفاعل ديمونةى الناصر بشأن الطابع السلم

ن عردع ناصر على ساعد من شأنه أن ي - شرتمأكما  - سرائيلة الالمحتملمن القدرة النووية 

 قدرة اسرائيلتطوير ن خوف عبد الناصر من أ ،لى العكس تمامانحن نعتقد عبل . اسرائيلمهاجمة 

لجمهورية العربية ل ةالعسكريبوتيرة تعزيز القوة تسريع الإما  ،اختيارالى  دفع بهيقد ى هو الذنووية 

على أمن من أخطر ما يكون  اآثار  ينالخيار كال وسيكون ل ؛متهورى هجوم استباقشن المتحدة أو 

عدم وراء من تعود  يمكن أنقيمة رادعة محتملة ى أن أ ،ضوحبكل صراحة وو نعتقد ونحن . اسرائيل

  هذه المخاطر.بمقارنة بالمتواضعة وهزيلة تعتبر  ،على الحقائقناصر إطالع 

بشأن األغراض  تطميناتنا لهناصر تصور إمكانية استغالل  ،أيضا بالنسبة لنا صعبيو 

كما أنه ، تفاصيلبأية بالتأكيد تزويده ى ال ننو إذ أننا  ؛بشكل مناوئالنووية  اسرائيلالسلمية ألنشطة 

وقد أدت تلك . تكمباالتفاق مع حكومه بطريقة سيئة عنما أبلغناه مؤخرا بذلك ل ناستخدم تطميناتيلم 

 .اسرائيلتخفيف حدة التوتر بين العرب و الى  الواقعى فالخطوة 

ى ون معتفقتسوف  ممن أنكأنا واثق هذا الشأن، و بقراركم ى النظر ف ةداعمنكم إلذلك أرجو 

 نفس مصلحتكم. ى ه - اسرائيلأمن تعزيز ى وه – ةالنهائيمصلحتنا على أن ى الرأى ف

  ،ىخالص تقدير و ى تحياتأطيب مع 

 ليندون جونسون

 شكول:إلشفويا النقاط التالية على د يالتأكى ينبغ

سوف يحاط علما و  ،ةديمون أن الواليات المتحدة أجرت زيارات سابقة لمفاعلناصر يدرك 

 اسرائيل حيث أبلغتنا ،ينايرى المفاعل فأجرتها بلدان أخرى لموقع ى الت رةالزيابنهاية المطاف ى ف

ممكن للحصول على أقصى قدر  ،معلومات مباشرةناصر إعطاء بح لنا اسمالفضل وي. ةثق أنها محل

  من النتائج اإليجابية.
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ى عربى سياسقائد كل ف ،افبراير ليس جديد 22ألقاه يوم ى خطاب عبد الناصر الذمحتوى 

ى تمعتدلة الالواقعية و القرارات وٕان ال. ىسياسال هءبقايضمن ى ك هاهاجموي اسرائيليندد بأن يجب 

   أكثر وضوحا من كلماته.على نحو تعكس موقف عبد الناصر  ،مؤتمر القمة العربية ااتخذه

من عبد  ينالمقربعلى المأل، وهو أحد هيكل أعلن رئيس تحرير جريدة األهرام حسنين 

بسبب  ةغير ممكن اسرائيلأن الحرب ضد تقر بالجمهورية العربية المتحدة  أن ويحظى بثقته،الناصر 

 دعم الواليات المتحدة.

األمن بيد أن  ،عليها عدوانى ألدرء  هاقدرة الواليات المتحدة وتأهبى ف اسرائيلأمن يكمن 

  .األمن الكاملالى  تفتقرنفسها حتى الواليات المتحدة و  ،الكامل مستحيل

  . ناصربتطمين ال عالقة لها مسألة الدبابات  

ة تقرير بعنوان "دراس قاالمفبراير  14وبزرفر يوم أنشرت صحيفة جويش  ،لمعلوماتك

مكانات المفاعل إل ةسادر بعد أن أجروا ن و الخبراء األمريكيه أعدى تقرير سر  "الى  ارشأ ،ديمونة"

واردة الفكرة إال أن  ،المقالى فزيارة  ستخدم كلمةوبينما لم تديمونة ... ى ف سرائيلالى الرئيسى النوو 

وقت ى فأجريناها ى ية التالتفتيشبالزيارات علم بالفعل هؤالء الذين على لومفهومة ال سيما  اضمني

 اهتمامعن  ،فبراير تحديدامطلع شهر ى هنا فى سرائيلاالى الصحفاستفسر سابق. وعالوة على ذلك، 

 تهتنا. للموقعى األمريكى ة زيارة الفريق العلمشاعروج إلو ، ةديمون بمفاعلالواليات المتحدة 

 .ةلمعلوما

  بول
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Washington, March 19, 1964, 3:10 p.m. 
810. Please convey following message 
to Eshkol from President: 
“March 19, 1964 
Dear Mr. Prime Minister: 
I am distressed to learn from 
Ambassador Barbour that you feel 
unable to approve of our reassuring 
President Nasser about the peaceful 
character of the Dimona 
reactor.2Telegrams 916 and 919 from 
Tel Aviv, March 3 and 4, reported a 
March 3 conversation between Barbour 
and Eshkol, in which Eshkol argued that 
a degree of apprehension as to Israel's 
nuclear potential would serve as a 
useful deterrent to Nasser. (National 
Archives and Records Administration, 
RG 59, Central Files 1964–66, AE 11–2 
ISR) We are far from confident that 
apprehension as to Israel's atomic 
potential will, as you suggest, help 
deter Nasser from attacking Israel. Quite 
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the contrary, we believe that Nasser's 
fear of a developing Israeli nuclear 
power may drive him to a choice 
between accelerating the UAR military 
buildup or a desperate pre-emptive 
attack. Either of these choices would 
have the gravest effects on the security 
of Israel. We think it plain that any 
possible deterrent value that might 
come from keeping Nasser in the dark is 
trivial compared to these risks. 
It is also hard to see how Nasser could 
adversely exploit reassurance that 
Israel's nuclear activities are for 
peaceful purposes. We certainly do not 
intend to provide him with details. Nor 
did he misuse our reassurances when, 
with the agreement of your government, 
we last informed him along these lines. 
Indeed our doing so served to ease 
Arab-Israeli tensions. 
Therefore I hope you will reconsider 
your decision on this matter, on which I 
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am sure you will agree that our ultimate 
interest—enhancement of Israel's 
security—is the same as yours. 
With warm regards, 
Sincerely, Lyndon B. Johnson.” 
You should make following points orally 
to Eshkol: 
1. Nasser aware past US visits to 
Dimona and eventually will learn of 
January visit from other countries Israel 
has agreed we may take into our 
confidence. Preferable permit us give 
Nasser information directly to gain 
maximum favorable results. 
2. Content February 22 Nasser speech 
not new. Every Arab politician must 
inveigh against Israel to survive 
politically. Realistic and moderate 
resolutions taken by Arab Summit 
Conference reflect Nasser's position 
more clearly than his words. 
3. Al-Ahram editorialist Hassanain 
Haikal, confidant of Nasser, has publicly 
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voiced UAR recognition that war against 
Israel is not possible because of US 
support. 
4. Israel's security lies in US capability 
and preparedness to ward off 
aggression. Total security is not 
possible, however; even US lacks that. 
5. Tank issue unrelated to Nasser 
reassurance.3Telegram 976 from Tel 
Aviv, March 23, reported that in a 
meeting with Eshkol that morning, 
Barbour delivered Johnon's message 
and made the five points in telegram 
810. (Ibid.) 
FYI. Jewish Observer February 14 
carried article entitled “Dimona Report 
Studies” that referred to “a top secret 
report from American experts who had 
studied the potentialities of Israel's 
principal nuclear reactor at Dimona…” 
While word visit not used, idea is implicit 
especially to those aware already of our 
earlier inspection. Moreover, early in 
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February Israeli newsman here 
specifically inquired about US interest in 
Dimona and rumored visit by US 
scientific team. End FYI. 
Ball 
 

  


