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وثائق سرية لحكومة جنوب إفريقيا تقدم دليالً
على سالح نووي إسرائيلي

2010 مايو 25الثالثاء, 
القاهرة - جيهان الحسيني الناصرة - أسعد تلحمي

في تYوW يقدم أوX «دليW Tسمي» على امVالU إسرائيT أسلحة نووية، كشفت وثائق سرية لحكومة
جنوب افريقيا ت` ا\فرc عنها أbيراً aW` كT ال_^و[ ا\سرائيلية لمن] نشرها، أن اسرائيZ Tاولت

 عدداً مj الرiوh النووية، وهو أمر نفاd gشدة مكfV الرئيd1975eي] Zكومة جنوب افريقيا العام 
qمعون dيريm الlي كان وpيراً للدفاo في Zينn. وتmامj هlا النفي م] kرد الحكومة ا\سVرالية
أمe ديuلوماسياً إسرائيلياً في ما يd TtVاسsVدام جواpاr سفر مmوWة في اVaياX القيادي في

Zركة «Zماh» محمود المuحوح في دdي. كما تmامj م] pياWة مدير ا\سusVاWاr المtرية عمر
vdاw XقاVي اعلنت اعVال «hماZ»ر وtم jيd ًدداxة مyالعال rWت تدهوyفي و ،Tسليمان \سرائي

glهd ريtم zتشكي vالمقاومة، وس jع «rم] معلوماxة «لma oاYy الى Tفي] تسلW ريtم
الرواية.

 اkل] عليها الuاZ{ ا|ميركي ساqا dو\كو}1975ووفقاً لوثائق سرية لحكومة جنوب أفريقيا العام 
سوWانسكي في إkاd Wح{ يxريn ~عداد كVاب عW jواvd اسرائيd Tحكومة ا|yلية الuي_اء في

جنوب افريقيا في �لz الوyت، ف�ن إسرائيZ Tاولت في �لz العام dي] عدد مj الرiوh النووية لxنوب
أفريقيا.

zرح في �لVyا mيريd د� الوثائق أنZإ jع eأم jم Xانية أوYريuديان» الWاa كما نقلت صحيفة «�ي
gالدd ويدmت fلk يرb|وأن ا ،jلديuال jيd ًوتا تعاوناً نووياd ليوdنوب ا|فريقي دxال gت على ن�يرyالو

iWوساً نووية، فيما اVyرح dيريm تmويدiW gوساً dثالثة أxZام، م_يفة أن الوpيريj وyعا اتفاyاً
للVعاون ا|مني السري dيj الuلديj. وأqاrW إلى أن الحكومة ا~سرائيلية الحالية ماWست w^وkاً

على Zكومة جنوب أفريقيا الحالية لعدم نشر الوثائق السرية القديمة، لكj محاو\تها ل` تثمر نxاZاً.
وساoW مكd fVيريm امe إلى نفي هgl ا\نuاء، وyاX في dيان إن الusر \ أساh لn مj الtحة،

.«Uرuب مفlوثائق هو ك nدو ك�نuر أو عر� ما يb�«وكT محاولة أbر� لقوq Xيء 
nأن {اwأ nيرية «تقليدية كيماوية ونووية»، لكنxتف hوiW jجر� ع }ف�ن الحدي ،}Zاuال fحسdو
Xسمياً هو ا|وW ًة دليالWكوlأ� في الوثائق المWو .lنفيVال mيZ فقة إلىtال cرsلما�ا ل` ت jيuVل` ي

مj نوعn على امVالU إسرائيT سالZاً نووياً.
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وتmامj النشر عj هgl الوثائق م] اعالن وpير الsاWجية ا\سVرالي سVيفj سمي{ ان الحكومة
XياVaية ا_y Wاkفي ا oوuون اس_a يرا فيuة ا\سرائيلية في كانWع_و في السفا fت سحuلk

المuحوح، مشيرا الى ان الVحقيق الlي اجرتn الشرkة «ل` يدo مxا\ً للشz في ان اسرائيT مسؤولة
عj اساءة اسsVدام وتmوير تلz الxواpاr. هgl ليست افعاX صديق». واwا}: «\ يمكj ان

تVسامح اي Zكومة م] اساءة اسsVدام جواpاr سفرها، tbوصا مZ jكومة أجنuية ... ليe هlا
ما كنا نVوyعn مj دولة لنا معها مثT هgl العالyة الوثيقة والودية والداعمة».

في هgl ا\ثناء، وفي ظT أجواء الVوتر السائد dيj اسرائيT وسوWية ولuنان، إwافة الى ا~bفاق في
الVوصT الى صفقة تuادX اسر� \kالق الxندي ا\سرائيلي ا\سير aلعاد qاليت، وصT مدير

المsاdراr المtرية الوpير عمر سليمان الى اسرائيT امZ eي{ d fZWاسVئنا} المفاوwاa rير
المuاqرة، وyاX في مؤتمر صحافي م] وpير الدفاo ايهود dاWاU في مقر وpاWة الدفاo: «نحVاc الى

Tشة كyمناd `Vمي]. نهxاح فيها فرصة للرفاهية للVقة، وأن تYالمن glفي ه WقراVالهدوء وا\س
الق_ايا الVي ته` اسرائيT ومtر وكT المنYقة».

وتmامنت الmياWة م] عودة الVوتر الى العالyة dيj مtر و«Zماd «hعد إعالن وpير الداbلية في
الحكومة المقالة الVاdعة للحركة فVحي Zماد اعVقاw Xاvd مtري Wفي] تسلT الى Yyاma oة «لxم]

«jيYنشرتها صحيفة «فلس rريحاtماد في تZ `ر. واتهtالى م nالمقاومة وإعادت jع «rمعلوما
jينييYالفلس fيlالمقاومة، وتع jع rمعلوما [مxة لma سللون الىVي ]اuw XساWاd» القاهرة eام
المعVقليj لديها مj اجT الحtوX عj معلوماw rد maة». ودعاها الى «تشكيT لxنة أمنية مشVركة

لVنسيق الVعاون dيj الYرفيj، وليe مb jالuw Xا[ يsرyون جداW ا\مj الفلسYيني».
glر ان هuVي اعlكي الp سامZ ريةtجية المWاsة الWاpاس` وd قkلسان الناd القاهرة rدWو

eر، م_يفاً لوكالة «فرانtم] م WواZ دءuفي محاولة ل «hلحما oراVbليست سو� «ا rالمعلوما
dرh» ان «هد} Zماh هو العمT على ان تVحدث اليها مtر مj جديد».
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