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   جونسون الى كوسيجن

   ينفى مشاركة طائرات أمريكية فى العدوان على مصر
  1967يونيه  7

  
 دقيقة صباحا 18، الساعة الحادية عشرة و1967يونيو عام  7واشنطن بتاريخ 

  الرئيس،  السيد
لقد أعطينا تعليمات لسفيرنا لدى األمم المتحدة بالموافقة على عقد اجتماع عاجل لمجلس 

  عندما يقترح سفير بالدكم ذلك.األمن 
أن وزير الخارجية  إيبان أبلغ مجلس األمن مساء  ،وردت من سفيرناى وتفيد التقارير الت

 ى،لع على رد فعل الجانب العربالق النار ، بينما ذكر أنه لم يطسرائيل ستقبل وقف إطاأمس أن 
وأفاد أيضا أن السفراء العرب التزموا الصمت حيال هذه النقطة. وحتى وقت كتابة هذه الرسالة ، 

  لم يتضح لنا نحن أيضا موقفهم،  ربما باستثناء األردن.
ونحن بصدد اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ جميع األطراف المعنية قرار مجلس األمن. 

  المنطقة.ى خرى من أجل إقامة سالم دائم فوٕاننا على استعداد للعمل مع جميع األطراف األ
ى بأن طائرات أمريكية شاركت ف ،ولقد أفضت التقارير الكاذبة واالتهامات الملفقة

لى او  ،لى أفعال غوغائية ضد السفارات والقنصليات األمريكيةا ،ُشنت ضد مصرى الهجمات الت
وٕان هذا العمل الحقير،  قطع سبع دول عربية عالقاتها الدبلوماسية مع الواليات المتحدة.

الدول ى ولين والمواطنين األمريكيين العاديين فؤ لى عدم توفير حماية كافية للمساباإلضافة 
أن تتمكنوا من إسداء ى لى تدهور الوضع على نحو خطير للغاية. وأكرر أملاى سيؤد ؛العربية

 .المشورة  بالتزام جادة االعتدال حيثما تبرز الحاجة إليها
  قبول فائق االحترام والتقدير،وتفضلوا ب

  ليندون جونسون  
 

  



Washington, June 7, 1967, 11:18 a.m. 
Mr. Chairman: 
We are instructing our Ambassador at 
the United Nations to agree to an 
immediate meeting of the Security 
Council when one is suggested by 
your Ambassador. 
Our Ambassador reports that the 
Security Council was informed last 
evening by Foreign Minister Eban that 
Israel would accept a cease-fire, while 
noting that he did not know of the 
reaction of the Arab side. He also 
reported that the Arab Ambassadors 
were silent on this point. At the time of 
this message, we ourselves are not 
clear as to their attitude, with the 
possible exception of Jordan. 
We are taking steps to see that the 
resolution of the Security Council is 
implemented by all concerned. We are 
prepared to work with all others to 
establish a lasting peace in the region. 
The wholly false reports and invented 
charges that United States aircraft 



participated in attacks on Egypt have 
resulted in mob action against 
American embassies and consulates 
and a break in Diplomatic Relations by 
seven Arab countries with the United 
States. This despicable act on their 
part and failure to give adequate 
protection to American officials and 
private citizens in Arab countries will 
lead to a very serious deterioration in 
the situation. I repeat the hope that 
you will be able to counsel moderation 
where it is needed. 
Respectfully, 
Lyndon B. Johnson 
 

 


