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   كوسيجنالى  جونسون

  عن إدعاء اسرائيل أنها ستقبل قرار مجلس األمن 

  1967يونيه  10

  

 دقيقة صباحا 39، الساعة التاسعة و1967يونيو  10واشنطن بتاريخ  

 ن،جالسيد كوسيى عزيز 

وقت متأخر الليلة ى ف الى اسرائيل أرسل أن تعلموا أن وزير خارجيتناى وينبغ، مرسالتكى وصلتن دقل

على أرض الواقع أن  اسرائيلمن األهمية بمكان أن تبرهن عتبر ورد فيها أننا ن ،ملحة للغايةرسالة الماضية 

ن أ ،الساعة الثالثة صباحا بتوقيت واشنطنى تلقينا تأكيدات فوقد . نافذة فعلياوقف إطالق النار أوامرها ب

 من جانبها. فعلياوقف إطالق النار تعتزم تماما  اسرائيل

سوف تجتمع أن سلطاتها  ،ىألمممجلس األمن ا يةسرائيللحكومة االوتمشيا مع هذا التأكيد، أبلغت ا

الترتيبات  تخاذ كافةإل ؛فلسطينى ف األمم المتحدة لمراقبة الهدنة ان هيئةرئيس أرك" أود بول"الفريق  مع

 سوريا. بينها وبينلوقف إطالق النار الالزمة 

نداءات  وجهتم لهم قد ونواكتالحكومة السورية، ونأمل أن الى  وسيلة للوصول ةلدينا أي ال يوجدو 

 . مماثلة

بتوقيت دقيقة  45 السابعة و الساعةى رسالة ف ربورابالسيد  اسرائيلى ولقد بعث لنا اليوم سفيرنا ف

اعتبارا من هذه اللحظة. توقف طالق النار أخبروه أنهم يعتقدون أن إيين سرائيلن االأ أبلغنا فيهاواشنطن، 

 كم.بمراقبة التطورات بشكل وثيق وسوف نبقى على اتصال ى ف ونستمر ونحن م

  ليندون جونسون

   



Washington, June 10, 1967, 9:39 a.m. 
Dear Mr. Kosygin, 
I have your message. You should know that 
late last night our Secretary of State sent a 
most urgent message to Israel to say that 
we considered it very important that Israel 
demonstrate by actions on the ground that 
its orders for a cease-fire are effective. We 
received assurance at 3 A.M. Washington 
time that Israel fully intended to achieve 
actual cease-fire on its side.  
Consistent with this assurance, Israelis 
informed the UN Security Council that its 
authorities were meeting with General Bull 
of UN to make all arrangements for cease-
fire with Syria. 
We have no means of reaching Syrian 
Government and hope that you have been 
making similar appeals to them. 
Our Ambassador Barbour in Israel has now 
sent us a message, at 7:45 Washington 
time, today, saying that Israelis tell him they 
believe the firing has stopped as of this 



moment. We continue to watch 
developments most closely and will keep in 
touch with you. 
Lyndon B. Johnson 
 

 

 


