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  عن التسلح النووى عبد الناصرالى  جونسون

  1964أغسطس  13 

 

 1964 أغسطس 13ى ف واشنطن

 ،السيد الرئيسى عزيز 

ى الت ،1964يوليو  26ى ف رسالتكم المؤرخةعلى ى امتنانوددت أن أعبر لكم عن خالص 

تحقيق ى تستمر فأن  هامنتوقع أمراسالتنا و وأنا أقدر عظيم التقدير السفير كامل شخصيا. ى ها لسلم

 المستقبل.ى نتائج مفيدة ف

أن منكم شخصية  اتضمان أحصل علىأن  ،والرضا أيضا سرورالى من دواعكان و 

 ٕانلحيازة أسلحة الدمار الشامل. و  هاتكريس جهودها أو مواردى الجمهورية العربية المتحدة ال تنو 

أن الجمهورية  يشهد عليهما تصريحكم ،العالمى السالم ف كم وحرصكم علىتعزيز رفاه شعبب ماهتمامك

 .اجزء منهى منطقة هالى  ىخطر نزاع نوو  استحداثى  تفكر فالعربية المتحدة ال

ى سعالمى يشكل خطوة هامة أخرى ف ،وجهات نظركم كم على هذا النحو عنوأعتقد أن تعبير 

للطاقة النووية. ى وضمان االستخدام السلم ،ىسباق التسلح النوو للحد من سبل الى  الدائم للتوصل

ى التفكير فدائمو  مأنك ،بادولسفير لتالبوت و  الخارجية لمساعد وزير كمأيضا تصريحاتى نتوشجع

يوم تتمكن فيه من ى يأتأن الى  الجمهورية العربية المتحدة اتلتطلعبالنسبة قيمة الضمانات الدولية 

 بناء مفاعل للطاقة النووية.

ابتعاد ى فمتزايدا  أمالى منحننها تأل ،طميناتكمت علىمرة أخرى أن أشكركم ى اسمحوا لو 

سعيها وقت مضى، و ى من أ ت وتيرته حاليا أكثرتصاعدى حموم الذالبشرية عن سباق التسلح الم

 على الحلول السلمية.االعتماد دائما وبشكل أكبر نحو 

  ،ىتحيات خلصمع أ

  ليندون جونسون

   



Washington, August 13, 1964. 
Dear Mr. President: 
I was most grateful for your letter of July 
26, 1964,2See Document 86. which 
Ambassador Kamel delivered to me 
personally. I place high value on our 
correspondence and anticipate that it 
will continue to yield useful results in the 
future. 
It is most gratifying to have your 
personal assurance that the United Arab 
Republic does not intend to devote its 
efforts or resources to acquiring 
weapons of total destruction. Your 
interest in advancing the well-being of 
your people and the peace of the world 
is attested by your statement that the 
United Arab Republic has no thought of 
introducing the danger of nuclear 
conflict into the region of which it is a 
part. 
I believe this expression of your views 
constitutes another significant step in 



the continuing quest for means of 
curtailing the nuclear arms race and 
ensuring the peaceful use of nuclear 
energy. I am also encouraged by your 
statements to Assistant Secretary Talbot 
and Ambassador Badeau that you are 
continuing to give thought to the value of 
international safeguards in looking 
ahead to the time when the United Arab 
Republic may build a nuclear power 
reactor. 
Again, let me thank you for your 
assurances. They give me increased 
hope that mankind is turning away from 
the ever-spiraling arms race and toward 
ever greater reliance on peaceful 
solutions. 
Sincerely, 
 

 


