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  جونسون الى إشكول

   االتصاالت مع بريطانيايلخص 

  1967يونيه  4

  

  ، الساعة الثانية وثالث دقائق بعد الظهيرة1967يونيو  4واشنطن بتاريخ 

رد الرئيس سليم لت واشنطنى فى سرائيلاستدعى وزير الخارجية المكلف بأعمال السفير اال

 المبعوثة 207955الرسالة من خالل البرقية رقم نص قل نوقد  .جونسون على رسالة رئيس الوزراء

  .ذلك اليوم رظه بعدورد فيها أن راسك سلم إفرون الرسالة و  يونيو، 3تل أبيب بتاريخ الى 

محاولة لتكرار كل ما قيل من قبل، بل كان الغرض منها ى أ رد بهاوالمالحظ أن الرسالة لم ت

مجلس األمن والمناقشات  داخلجهود المبذولة حاليا الفيها  تالموقف الراهن. واستعرض تلخيصهو 

  .ىالجارية بشأن اإلعالن البحر 

ى ليس لديها ما تضيفه بشأن الموقف الروس الواليات المتحدة أن ،بعد ذلك  الرسالةى ورد فو 

  لمسائل الحالية. المهمة لجوانب الإزاء 

هذا ى معلومات ف ئيلاسرا(إفرون) إذا كان لدى حكومة  إشكولوطرح الوزير سؤاال على 

  .ى(إفرون) بالنف إشكولوأجاب  ،الصدد

ن وأنه سيسلمه إياه بعد ترجمته، جكوسيإشكول الى من  ان معه خطابأولكن إفرون أشار 

 ،ض المصريينر حيى أن االتحاد السوفيتأمارات على ية سرائيلهناك من وجهة نظر الحكومة االوأن 

فق على أن تبقى الواليات المتحدة تمضيق تيران. وامسألة صدى لموقفهم  من ى أبه ولكن ال يوجد 

  ية فيما يخص النوايا الروسية.سرائيلعلى اتصال وثيق مع الحكومة اال

أجريت مع ى المكلف بأعمال السفير بصورة عامة عن المباحثات التالخارجية وأطلع وزير 

ظهرت حيث أ ؛طسشرق األو منطقة الى لمشكالت فبارزة اوتناولت بصفة  ،رئيس الوزراء ويلسون

وأنهما تدرسان  ،بجالء أن الواليات المتحدة والمملكة المتحدة تحشدان  الدعم الستصدار اإلعالن

  بعناية ما يمكن أن يسفر عنه من احتماالت.

تفحصان بكل حرص الجوانب االقتصادية فإن الواليات المتحدة وبريطانيا  ،وعالوة على ذلك

جوانب المشكلة. والواضح أن المملكة المتحدة تعتبر هذه المسألة  على جانب وغير ذلك من  والمالية

لكن إلحاحا. و  وعلى أكثر المستوياتوأنها توليها أكبر قدر من االهتمام  ،كبير من الخطورة والجدية
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كيفية إشراك أكبر عدد ممكن من الحكومات ى فإن أهم مسألة ه ،من وجهة نظر الواليات المتحدة

  المستقبلية. الخطط ى ف

وٕان  ،بصدد إجراء محادثات مع فرنسا وكنداية سرائيلفترض أن الحكومة االإنه ي :قال الوزيرو 

، وهو أمر قد ال يكون مفاجئا للغاية.  وتوجد مسألة ىالوقت الحالى ف مرضغير ى الموقف الفرنس

ما ستقدم عليه فرنسا إذا عبرت سفينة تجارية وأطلقت الجمهورية العربية المتحدة الطلقة ؛ ىرئيسية ه

ببيان محدد ودقيق  لم يدلول جأن ديى ف ،السبب وراء أهمية تلك المسألةويكمن األولى عليها. 

  .خصوص هذه النقطةب

الوزير الخطط الحالية، وأجاب ى عامل الوقت فبشان ر راسك يغط إفرون على الوز وقد ض

واليات المتحدة تبذل جهودا مضنية للغاية على عدة أصعدة. وسوف يتضح ولنقل بحلول يوم أن ال

ما يمكن لمجلس األمن القيام به. ونحن نحاول أن نسرع بوتيرة دراسة اإلعالن بهدف صدوره  ،االثنين

فإن وزارة  ،لكوذلك لنتمكن من معرفة حجم الدعم المتوفر لدينا. وعالوة على ذ ؛منتصف األسبوع

ستجابة وٕان اال، رس إلحاطتها علما بالموقفجتا طويال مع التكتالت داخل الكونوقى الخارجية تمض

أن الواليات المتحدة يجب أن ى بشعور قو ى رس حتى اآلن، ولكنها تشجبناءة ومشجعة داخل الكون

  تتعامل مع المشكلة من جانب واحد.

   أقرب وقت ممكن. ى الوزراء ف رئيسالى  ووافق إفرون على تسليم الخطاب
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140. Telegram From the 
Department of State to the 
Embassy in Israel 1Source: 
National Archives and Records 
Administration, RG 59, Central 
Files 1967–69, POL ARAB –ISR. 
Secret; Exdis. Drafted by Battle 
on June 3 and approved by 
Rusk.  
Washington, June 4, 1967, 2:03 p.m. 
208004. 1. Secretary called in Israeli 
Chargé to present President Johnson's 
reply Prime Minister's letter (sent 
separately).2Document 139; the text was 
transmitted in telegram 207955 to Tel 
Aviv, June 3, which states that Rusk 
gave the letter to Evron that afternoon. 
(National Archives and Records 
Administration, RG 59, Central Files 
1967–69, POL ARAB–ISR) Rusk met 
with Evron from 5:15 to 5:40 p.m. 
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(Johnson Library, Rusk Appointment 
Book)Noted letter did not attempt repeat 
everything that had been said previously 
but was designed summarize where we 
are at moment. He reviewed current 
efforts within Security Council and 
discussions re Maritime Declaration. 
Then stated U.S. had nothing further on 
Russian position on important aspects 
current issues. He asked Eshkol [Evron] 
whether GOI had info this matter. 
Eshkol [Evron] replied in negative, 
indicating, however, he had Eshkol's 
letter to Kosygin which he would provide 
us after translation. There were in 
opinion GOI indications USSR prodding 
Egyptians but still no reflection their 
attitude on Straits. It was agreed U.S. 
and GOI would keep in close touch 
regarding Russian intentions. 
2. Secretary briefed Charge in general 
terms talks Prime Minister Wilson in 
which Middle East problems had figured 
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prominently. Clear from these 
discussions that U.S. and U.K. were 
mobilizing support on Declaration and 
considering carefully contingencies that 
might follow. In addition, U.S. and U.K. 
looking carefully into economic, 
financial, and other aspects problem. 
Clear that U.K. regards matter as 
serious issue to which it is giving most 
urgent attention. From U.S. point of 
view, important question was how 
involve as many governments as 
possible in plans for future. Secretary 
assumed GOI talking to France and 
Canada. French position at present 
unsatisfactory which was perhaps not 
too surprising. One key question was 
what France would do if merchant 
vessel transited Straits and UAR fired 
first shot. De Gaulle statement not 
precise on point. 
3. Evron pressed Secretary re time 
factors current plans to which Secretary 
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replied U.S. working very hard several 
tracks. Should know by about Monday 
what Security Council can do. We are 
trying speed up consideration 
Declaration with target for mid-week to 
know how much support we have. 
Moreover, Department spending much 
time withCongressional groups to inform 
them of situation. So far response in 
Congress constructive and encouraging 
but indicates strong feeling U.S. should 
deal with problem multilaterally. 
4. Evron agreed transmit letter Prime 
Minister soonest. 
Rusk 

 
1 Source: National Archives and Records 
Administration, RG 59, Central Files 
1967–69, POL ARAB–ISR. Secret; 
Exdis. Drafted by Battle on June 3 and 
approved by Rusk. 
2 Document 139; the text was 
transmitted in telegram 207955 to Tel 
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Aviv, June 3, which states that Rusk 
gave the letter to Evron that afternoon. 
(National Archives and Records 
Administration, RG 59, Central Files 
1967–69, POL ARAB–ISR) Rusk met 
with Evron from 5:15 to 5:40 p.m. 
(Johnson Library, Rusk Appointment 
Book) 
 

   


