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   إشكولالى جونسون  

  يناشده تجنب إتخاذ أى إجراء لتصعيد التوتر

  1967مايو  17

  

 ، الساعة السابعة مساء1967مايو  17واشنطن فى 

  عزيزى السيد رئيس الوزراء،

ويساورنى قلق عميق إزاء الحفاظ  ،أتابع عن كثب الوضع المتوتر فى الشرق األدنى

حثيثة بالتعاون مع  ونبذل مساع ،على السلم فى هذه المنطقة. وقد أبلغنا قلقنا لدمشق والقاهرة

  وسنواصل جهودنا فى هذا الصدد. ،بلدان أخرى فى األمم المتحدة

بسبب الحوادث المستمرة على طول حدودكم.  وأنا أدرك أنكم أنتم وشعبكم قد نفد صبركم

أن أشدد بأقوى العبارات على ضرورة تجنب أى إجراء من جانبكم يكون من  ،أود فى هذه الحالةو 

شأنه إضافة مزيد من العنف والتوتر فى المنطقة. وأحثكم على التشاور بينكم وبين الدائرة المقربة 

  من أصدقائكم الرئيسيين.

ية بالنيابة عن الواليات ولؤ وأنا واثق أنكم ستتفهمون أننى ال يمكن أن أقبل تحمل أى مس

  المتحدة للوضع الذى قد ينشأ نتيجة التخاذ إجراءات دون التشاور معنا.

  ،مع أطيب تحياتى الشخصية

  ،وأخلص تمنياتى

  ليندون جونسون

   



Washington, May 17, 1967, 7 p.m. 
196541. Please deliver following 
personal message from President to 
Prime Minister Eshkol: 
“Dear Mr. Prime Minister: 
I am following very closely the tense 
situation in the Near East and am 
deeply concerned about the 
maintenance of peace in that area. We 
have made known our concern in 
Damascus and Cairo and are working 
closely with other countries in the 
United Nations. Our efforts will 
continue. 
I know that you and your people are 
having your patience tried to the limits 
by continuing incidents along your 
border. In this situation, I would like to 
emphasize in the strongest terms the 
need to avoid any action on your side 
which would add further to the violence 
and tension in your area. I urge the 
closest consultation between you and 
your principal friends. I am sure that 
you will understand that I cannot 



accept any responsibilities on behalf of 
theUnited States for situations which 
arise as the result of actions on which 
we are not consulted. 
With personal regards. 
Sincerely, 
Lyndon B. Johnson” 
Rusk 

 

 


