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مؤتمر القدس يؤكد :  كيان االحتالل 

اإلسرائيلي الحق له يف األراضي الفلسطينية
ــالم األديان“  ــدس عاصمة س ــال مؤتمر ”الق ــاركون يف أعم ــد املش أك
ــق يف األرايض  ــه أي ح ــس ل ــل لي ــان محت ــيل كي ــان االرسائي أن الكي
ــدس  ــا الق ــة بعاصمته ــطني متكامل ــة وأن فلس ــطينية املحتل الفلس

والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصري بلده.
ــر الذي عقد أمس يف  ــاركون يف بيان صدر يف ختام املؤتم ــدد املش وش
ــخصيات الدينية  ــران بحضور عدد من الش ــة اإليرانية طه العاصم
ــة  ــالم والصداق ــدس أرض الس ــىل أن ”الق ــة ع ــية والثقافي والسياس
ــىل االرض  ــاءة وعدوان ع ــات وأي اس ــع الديان ــني جمي ــش ب والتعاي

الفلسطينية والشعب الفلسطيني مدانة ومرفوضة“.
ــفارة  ــب نقل س ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــرار الرئي ــان ق ودان البي
ــريا إىل أن هذا القرار ليس  الواليات املتحدة إىل القدس املحتلة... مش
ــكل تهديدا لجميع الديانات واألمن  له أي صفة او مربر قانوني ويش

والسالم الدوليني.
ــوق عىل  ــل الحق ــه كام ــطيني ل ــعب الفلس ــان ان الش ــح البي وأوض
ــاعدته لتحقيق ذلك  ــا وان مس ــى تحريره ــاع عنها حت ــه والدف أرض
ــال والبناء من جانب  ــا إىل ان الدعم الفع ــاني عظيم... الفت أمر أنس
ــرتاث  ــة ال ــكو يف حماي ــيما اليونيس ــدة وال س ــم املتح ــات األم منظم
ــطينية هو خطوة مهمة  ــم التاريخية لألرايض الفلس ــة والقي والثقاف

وأساسية ومطلب جميع الديانات.

امللك األردين: هناك دول طالبتنا بتغيري 
موقفنا من القدس مقابل تحسني االقتصاد

عمان/ وكاالت
ــس األول أن بعض الدول  ــه الثاني، أم ــك األردني عبدالل ــف املل  كش
ــاه القدس  ــن مواقفها اتج ــأن التخيل ع ــاومة بالده بش ــت مس حاول

املحتلة مقابل معونات اقتصادية.
ــة كلية األمري  ــة من طلب ــاء مع مجموع ــي، يف لق ــك األردن ــار املل وأش
الحسني بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية، إىل أن عمان تتعرض 
لضغوط اقتصادية بسبب املوقف األردني من القرار األمريكي األخري 
ــة عاصمة للكيان اإلرسائييل، مؤكدا أن بعض  باعتبار القدس املحتل
ــائل مفادها أن تغري املوقف األردني من  ــلت إىل األردن رس الدول أرس

موضوع القدس سينعكس ايجابا عىل اقتصاد األردن.
ــيحيني  ــك ضغطا يمارس عىل املس ــك األردني إىل أن هنال ــت املل ولف
ــددا عىل  ــة اإلرسائيلية، مش ــواء من الحكوم ــلمني عىل حد س واملس
ــالمي العمل مع العالم املسيحي من أجل  أنه يجب عىل العالم اإلس

تجاوز الضغوط اإلرسائيلية. 
ــس األول يف عمان الرئيس  ــد التقى أم ــك عبدالله الثاني ق وكان املل
ــان عىل العمل معا  ــطيني محمود عباس، حيث اتفق الزعيم الفلس
ــع دول أخرى من  ــطينية ومن ــة فلس ــدويل بدول ــب االعرتاف ال لكس

االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان اإلرسائييل.
من الجدير ذكره أن وسائل إعالم غربية وعربية أكدت يف وقت سابق 
ــي ملنعه من  ــىل امللك األردن ــت ضغوطا كبرية ع ــعودية مارس أن الس
املشاركة يف القمة اإلسالمية التي انعقدت قبل أسابيع يف اسطنبول 
ــد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة  بع
ــل أبيب إليها وهو ما  ــفارة األمريكية من ت ــان االحتالل ونقل الس لكي

أثار موجة غضب عارمة يف العاملني العربي واإلسالمي.

روسيا ترفض االتهامات األمريكية 
لطهران بخصوص برنامجها الصاروخي

موسكو/ وكاالت
ــييل  ــدى األمم املتحدة فاس ــيا الدائم ل ــدوب روس ــدد من ج
نيبينزيا، رفض بالده الجراء أي تحقيق دويل بحق ايران يف 

ما يتعلق بربنامجها الصاروخي.
ــىل االتهامات األمريكية  ــاف نيبينزيا يف معرض رده ع وأض
ــتعرضته  ــا اس ــد م ــخ، وبالتحدي ــر صواري ــران بتطوي لطه
ــي هاييل أمام  ــم املتحدة نيك ــة لدى األم ــفرية األمريكي الس
ــاذج صواريخ زعمت أن إيران  أعضاء مجلس األمن، من نم
ــا أن نفهم أوال  ــه يف اليمن، قائال :"علين ــا ألنصار الل تقدمه
ــمعنا  ــابقا، قد س ــّم تتحدث (هاييل). ألننا كما ذكرت س ع
ــوع، خالية من أي يشء  ــث غامضة حول هذا املوض أحادي
ــدار أحكام  ــراه، فكيف يمكن إص ــذا ما يجب أن ن ــدد. ه مح

مترسعة، قبل أن نعرف حقيقة األمر".
ــن لجنة  ــدة تتضم ــم املتح ــزة األم ــا أن أجه ــر نيبينزي وذك
ــأنها البت يف هذا  ــة العقوبات، التي من ش خاصة هي لجن

املوضوع.
ــفرية االمريكية لدى االمم املتحدة نيكي هاييل،  وكانت الس
ــوراً يف مؤتمر صحفي لها، وقالت إنها أجزاء  قد عرضت ص
ــادة تجميعهما من  ــالهما وإع ــم انتش ــني ت ــود لصاروخ تع
ــت وجود أدلة غري  ــتي ُصنع يف إيران، وزعم ــاروخ باليس ص
ــاروخ هو ذاته الذي  ــىل ذلك، وأن ذلك الص ــة لإلنكار ع قابل

أطلقته القوات اليمنية عىل السعودية قبل شهرين.

فرنسا تؤكد تزايد أعمال 
العنصرية ضد املسلمني

باريس/وكاالت 
ــة جديدة حول  ــس، احصائي ــية، أم ــة الفرنس ــرشت وزارة الداخلي ن
ــالل العام املايض  ــهدتها البالد خ ــف العنرصية التي ش ــال العن أعم

والتي أظهرت تصاعد الهجمات العنرصية ضد املسلمني.
ــجلت العام املنرصم  ــب الداخلية الفرنسية فإن األرقام قد س وبحس
ــدار 16يف املئة باملقارنة  ــل تراجعا بمق ــة عنرصية مما يمث 950 واقع
ــجلت تراجعا  ــنة التي س مع ما كان عليه الوضع يف 2016، وهي الس
كبريا جدا يف األعمال العنرصية، ويف الوقت ذاته فان اغلب الهجمات 

كانت ضد املسلمني.
ــق  ــف، حرائ ــال عن ــع (أعم ــاءات إىل الوقائ ــذه االحص ــتند ه وتس
متعمدة، تدنيس)، والتهديدات (خطية أو شفهية أو رسائل جارحة 

للمشاعر) التي تم التقدم بشكوى بشأنها أو اإلبالغ عنها رسميا.
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عواصم/وكاالت
ــريغي  ــر الخارجية الرويس س ــرب وزي اعت
الفروف أن جزءا من املعارضة السورية غادر 
ــباب  ــوتيش ألس مؤتمر الحوار الوطني يف س

مختلقة ال عالقة لها بالتسوية.
ــر صحفي مع  ــروف خالل مؤتم ــال الف وق
ــكو،  ــريه اإليطايل انجيلينو ألفانو يف موس نظ
ــة  ــة املعارض ــس، إن "مجموع ــس الخمي أم
ــطنبول  ــت تتخذ من إس ــورية التي كان الس
ــوتيش، لكنها رفضت  ــا وصلت إىل س مقرا له
ــة لها  ــباب ال عالق ــر ألس ــاركة يف املؤتم املش
ــوية، يمكن وصفها باملختلقة، وعادت  بالتس

إىل اسطنبول".
ــل  ــك نق ــع ذل ــن م ــر: "ولك ــاف الوزي وأض
ــر  وزي ــب  نائ إىل  ــم  صالحياته ــون  املعارض
ــل  ــارك يف عم ــذي ش ال ــي  الرتك ــة  الخارجي
ــى النهاية، ما ضمن  املؤتمر من البداية وحت
ــامل للمؤتمر فيما يخص تمثيل  الطابع الش

املعارضني من إسطنبول".
ــيا تأمل بأن تساعد  وأكد الفروف أن روس
ــوريا  ــوث األممي إىل س ــر املبع ــج املؤتم نتائ
ــة  ــيط عملي ــتورا يف تنش ــتيفان دي ميس س
ــراء اإلصالح  ــاوض يف جنيف بهدف إج التف

الدستوري.
ــرويس أن دي  ــة ال ــر الخارجي ــر وزي وذك
ــرب عن ارتياحه  ــتورا يف حديث معه أع ميس

للمناقشات التي جرت يف سوتيش، واعتربها 
ــن تمثيلية، بل  ــم يك ــىل أن املؤتمر ل ــال ع دلي
ــكل  ــن اآلراء بش ــري ع ــة التعب ــن إمكاني ضم
ــات املجتمع  ــيل مختلف فئ ــي ملمث ديمقراط

السوري.
وأضاف الفروف: "قال يل دي ميستورا إن 
ــوده إلحياء  ــاعده بالفعل يف جه املؤتمر يس

مفاوضات جنيف".
ــة  الخارجي ــر  وزي ــن  أعل ــه،  جانب ــن  م
ــيا تلعب  ــايل، أنجيلينو ألفانو، أن روس اإليط

دورا اسرتاتيجيا يف التسوية السورية.
وقال الوزير اإليطايل: "من األهمية بمكان 
ــوريني  ــوريا من قبل الس ــري س ــرر مص أن يق
أنفسهم، أي القوى املعنية بتسوية الوضع. 
ــة لتحديد  ــة جدي ــري وعملي ــل كب ــذا عم وه
ــرى أن دور  ــتوري يف البالد. ون ــام الدس النظ

روسيا يف هذه العملية اسرتاتيجي".
ــوث  املبع ــود  لجه ــده  تأيي ــو  ألفان ــد  وأك
ــربا  معت ــتورا،  ميس دي  ــتيفان  س ــي  األمم
ــوريا  ــاوض حول س ــتانا للتف ــة أس أن عملي
ومؤتمر سوتيش "مرحلتان مهمتان للعملية 
ــار إىل تحقيق تقدم يف  ــة". كما أش التفاوضي

التسوية السورية.
إىل ذلك دعا وزير الخارجية الرتكي مولود 
ــة  ــاء عملي ــو إىل رضورة إحي ــش أوغل جاوي
ــوية السورية، وذلك بعد يومني  جنيف للتس

ــوري يف  ــن عقد مؤتمر الحوار الوطني الس م
سوتيش الروسية.

يف  ــني  للصحفي ــو  أوغل ــش  جاوي ــال  وق
ــن إحياء  ــس، إنه ال بد م ــرة أمس الخمي أنق
ــالم بني السوريني يف جنيف،  مفاوضات الس
ــة  الحكوم رشوع  ــب  يتطل ــذا  ه أن  ــا  مضيف

السورية يف التفاوض.
ــاءت بعد  ــي ج ــر الرتك ــات الوزي ترصيح
ــذي  ــوري، ال ــي الس ــوار الوطن ــر الح املؤتم
بادرت روسيا إىل عقده عىل أراضيها، بهدف 
ــد  ــوري جدي ــتور س ــة دس ــد لصياغ التمهي

واملساعدة يف دفع عملية جنيف املتعرثة.
ــرويس فالديمري بوتني  ــان ال وكان الرئيس
ــربا عن  ــب أردوغان قد ع ــب طي ــي رج والرتك
ــوتيش، وأكدا  ــر س ــج مؤتم ــا لنتائ ارتياحهم
ــاق عليه يف  ــم االتف ــذ ما ت ــىل رضورة تنفي ع
ــوية  ــل دفع عملية التس ــذا املؤتمر من أج ه
ــرار  ق ــاس  أس ــىل  ع ــوريا  س يف  ــية  السياس

مجلس األمن الدويل رقم 2254.
ــش أوغلو  ــر، وصف جاوي ــياق آخ  ويف س
ــول عملية "غصن  ــية ح املالحظات الفرنس
ــش الرتكي مع  ــي ينفذها الجي ــون" الت الزيت
ــلحة ضد  ــورية املس ــة الس ــل املعارض فصائ
ــوريا،  ــمال س ــني األكراد يف عفرين ش املقاتل

بأنها إهانة لبالده.

ــم  باس ــة  املتحدث ــفت  كش
ــية ماريا  وزارة الخارجية الروس
ــات من بينهم  ــا، إن املئ زاخاروف
ــالل العملية  ــون، قتلوا خ مدني
ــنها تركيا  ــي تش ــكرية الت العس
عىل مدينة عفرين شمال غرب 

سوريا.
ــس  إنرتفاك ــة  وكال ــت  ونقل
لألنباء عن زاخاروفا، قولها: إن 
ــكرية أسفرت عن  العملية العس

مقتل املئات.
ــن تركيا حملة عسكرية  وتش
ــلحني أكراد يف عفرين،  عىل مس
ــة 712 يف  ــل وإصاب أدت إىل مقت
ــراد  يف  ــلحني األك ــوف املس صف

عفرين.
ــالل األحمر  ــس اله وكان رئي

ــن،  عفري ــة  منطق يف  ــردي  الك
ــال االثنني:  ــد ق ــرب، ق ــوري قن ن
يسء  ــاني  اإلنس ــع  "الوض إن 
للغاية يف عفرين وريفها نتيجة 
ــدات  للبل ــي  الرتك ــتهداف  االس

القريبة من الحدود السورية".
ــار رئيس الهالل األحمر  وأش
ــكان  ــردي إىل أن "آالف الس الك
ــون  ــن يعيش ــني يف عفري املدني
ــا يف األقبية وداخل  منذ 10 يوم
ــري معدة  ــوف ويف أماكن غ الكه

للسكن".
وطالب الرئيس الرتكي رجب 
ــبوع املايض  طيب أردوغان األس
ــارض العملية  ــي تع ــدول الت ال
ــة وتطلب من  ــكرية الرتكي العس
ــرض لجنودها؛  ــرة عدم التع أنق

باالبتعاد عن املنطقة، يف إشارة 
إىل الواليات املتحدة.

ويف وقت سابق هّدد أردوغان 
ــات  العملي ــاق  نط ــيع  بتوس
ــق  ــج ومناط ــكرية إىل منب العس
ــى حدود  ــع رشقا حت ــرى تق أخ
ــراق، بينما تعهد القيادي يف  الع
قوات سوريا الديمقراطية ريدو 
ــرك  ــدي ألي تح ــل بالتص خلي

تركي باتجاه الرشق.
ــش  الجي أن  ــر  بالذك ــر  جدي
ــايض  ــبوع م ــّن األس ــي ش الرتك
ــمى  ــكرية تحت مس حملة عس
ــىل مدينة  ــون" ع ــن الزيت "غص
ــع األكراد  ــورية ملن ــن الس عفري

من السيطرة عليها.

وزير الخارجية الروسي: جزء من المعارضة السورية غادر سوتشي ألسباب مختلقةوزير الخارجية الروسي: جزء من المعارضة السورية غادر سوتشي ألسباب مختلقة

موسكو : مئات الضحايا جّراء عملية تركيا على عفرينموسكو : مئات الضحايا جّراء عملية تركيا على عفرين

جاويش أوغلو يدعو إلحياء عملية جنيفجاويش أوغلو يدعو إلحياء عملية جنيف

ــريغي  ــة الرويس س ــر الخارجي ــد وزي أك
ــود املبعوث  ــد جه ــيا تؤي ــروف أن روس الف
ــالمة، مشريا إىل  ــان س األممي إىل ليبيا غس
ــابها بني الجهود املصالحة يف  أن هناك تش

ليبيا ومؤتمر سوتيش للحوار السوري.
ــر صحفي  ــالل مؤتم ــروف خ ــال الف  وق
مشرتك مع نظريه اإليطايل انجيلينو ألفانو 
ــوث  ــس، إن "املبع ــكو،أمس الخمي يف موس
الخاص لألمم املتحدة السيد سالمة يطرح 
ــة والوحدة  ــول املصالح ــة ح ــكارا صائب أف
ــد هذه  ــكو "تؤي ــدا أن موس ــة"، مؤك الوطني

األفكار مثل أغلبية الدول".
ــر حول ليبيا  ــول إمكانية عقد مؤتم وح
ــوري  ــرار مؤتمر الحوار الوطني الس عىل غ
ــوتيش، قال الفروف: "نعم، أرى بعض  يف س
التشابه مع املؤتمر الذي عقد يف سوتيش".

ــيتوقف عىل  وتابع قائال إن "كل يشء س
االتفاقات التي سيتم التوصل إليها. واألهم 
هو نبذ محاوالت الرهان عىل طرف واحد يف 
ــراف، األمر الذي  ــا وتهميش بقية األط ليبي
كان يف املراحل األوىل من عملية التسوية".

ــدد الفروف عىل أن "الحوار الشامل  وش
ــاكل  ــل كافة املش ــق الوحيد لح ــو الطري ه

الليبية".
واضاف الفروف: "كنا منذ بداية الجهود 
ــي  ــا، الت ــاع يف ليبي ــط األوض ــة لضب الدولي
ــون  ــف للقان ــو املخال ــدوان النات ــا ع دمره
ــو إىل  ــدويل، ندع ــن ال ــس األم ــرار مجل ولق
ــرك نحو  ــل التح ــن أج ــي م ــوار الوطن الح
ــول، حيث تحولت  ــاوز الوضع غري املقب تج
ليبيا إىل منطقة عبور للمسلحني املتجهني 
ــاحل وتهريب  ــراء والس ــة الصح إىل منطق
ــن غري الرشعيني  ــالح، وتدفق املهاجري الس
ــوب إىل  ــن الجن ــس، أي م ــاه املعاك باالتج
ــاكل  ــبب بمش ــا، ما تس ــمال، إىل أوروب الش
ضخمة لكثري من الدول األوروبية، بما فيها 

إيطاليا".
ــة اإليطايل  ــر الخارجي ــدوره، رصح وزي ب
انجيلينو ألفانو بأن جهود املبعوث األممي 
ــن  ــرتاب م ــمح باالق ــالمة ستس ــان س غس
ــام العملية االنتقالية يف ليبيا، مؤكدا أن  إتم
"إيطاليا وروسيا واملجتمع الدويل يجمعون 

عىل دعم جهود سالمة".
ــال دقيقة  ــة أعم ــاف إن وضع خط وأض
ــة  ــاره املهم ــن اعتب ــة يمك ــوية الليبي للتس
ــص  يخ ــا  فيم 2018م  ــام  لع ــية  الرئيس

التسوية.
ــر الخارجية  ــه مع وزي ــتهل لقائ ويف مس
ــد  ــيا تؤي ــروف أن روس ــد الف ــايل، أك اإليط
ــز عمل  ــاص بتعزي ــايل، الخ ــرتاح اإليط االق
ــاون األوروبي يف اتجاه  ــة األمن والتع منظم

البحر األبيض املتوسط. 
ــد هذه  ــكو تؤي ــروف، إن موس ــال  الف وق
ــف عواقب  ــدف إىل تخفي ــي ته ــادرة الت املب
ــاد  ــني اىل دول االتح ــرة والالجئ ــة الهج أزم

األوروبي.
ــر باهتمام إىل  ــيا تنظ ــار إىل أن روس وأش
ــة يف  ــرتأس املنظم ــي ت ــا الت ــط إيطالي خط
ــرب هذه الخطط  ــرتة الحالية وقال :"نعت الف
بناءة وتركز بشكل إيجابي عىل املستقبل".

الفروف: تشابه بين جهود المصالحة الفروف: تشابه بين جهود المصالحة 
في ليبيا ومؤتمر سوتشي حول سوريافي ليبيا ومؤتمر سوتشي حول سوريا

ــا  ــدي قانوًن ــيوخ البولن ــس الش ــر مجل أق
ــالد بتجريمه  ــي إىل الدفاع عن صورة الب يرم
استخدام عبارة "معسكرات املوت البولندية" 

يف الحديث عن املعسكرات النازية.
ــذا القانون،  ــارض "إرسائيل" ترشيع ه وتع
ــاول من خالله  ــو تح التي قالت عنه إن وارس

"إعادة كتابة التاريخ وإنكار املحرقة".
ــاعات من  ــون بعيد س ــرار القان ــي إق ويأت
إبداء الواليات املتحدة "قلقها" إزاء الترشيع 
ــتكون له  ــو من أنه س ــذرة وارس ــد، مح الجدي
ــدا وعالقاتها  ــىل "مصالح بولن "تداعيات" ع
ــات  الوالي ــع  م ــك  ذل يف  ــا  بم ــرتاتيجية،  االس

املتحدة وإرسائيل".
ــجن من يحّمل البالد  والقانون يقيض بس
ــنوات،  ــة، ملدة 3 س ــة النازي ــؤولية املحرق مس
ــرى املحرقة،  ــي لذك ــوم العامل ــع الي ــاً م تزامن
ــيا  وينص أيضاً عىل حظر إنكار "قتل ميليش
ــرب  ــدي يف الح ــف بولن ـــ 100 أل ل ــة  أوكراني

العاملية الثانية".
ــتدعت الخارجية اإلرسائيلية السفري  واس
ــىل القانون،  ــمياً ع ــدي لالحتجاج رس البولن
ــني ريفلني "ال  ــس اإلرسائييل رئوف ــال الرئي وق
ــادة كتابته، ال  ــخ، أو إع ــف التاري ــن تزيي يمك
ــب إدانة أي جرم،  يمكن إخفاء الحقيقة، يج

والتنديد به".
من جانبه، وصف رئيس الوزراء اإلرسائييل 

بنيامني نتنياهو القانون بأنه "باطل".
ــال الوزير اإلرسائييل يوآف غاالنت  فيما ق
إنه يجب مناقشة هذه املسألة بادعاء أنه "ال 
ــن تقبل إنكار املحرقة"، مضيًفا "ال يمكن  يمك
ــدي،  ــيوخ البولن ــس الش ــرار مجل ــل ق تجاه
ــة كان تزّيت  ــامية البولندي مضيفا أن "الالس

عجالت النازية".
ــؤوليتها  مس ــر  تنك ــدا  "بولن أن  ــاف  وأض
ــاعدة يف إبادة  ــم وتقديم املس ــة يف دع الجزئي

اليهود".
ــت  الكنيس ــو  عض ــت  قال ــا،  جهته ــن  م
ــكر  (املعس ــي  ليفن ــيبي  تس ــيل  اإلرسائي

إن  ــالل  االحت ــش  جي ــة  إلذاع ــي)  الصهيون
"الحديث عن بصقة يف وجه إرسائيل".

ــت أن "بولندا بصقت مرتني يف وجه  وأضاف
ــعب اليهودي التي  ــرة كدولة الش إرسائيل، م
ــرى، ومرة ثانية  ــوع محرقة أخ تهتم بعدم وق
ــس الحكومة الذي توصل  بصقت يف وجه رئي
ــد ذلك تم  ــدي، وبع ــريه البولن ــاق مع نظ التف

تجاهل االتفاق".
ــكل معلن  ــدء بش ــب الب ــه يج ــت أن وتابع
ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا يف 

املحرقة، لنقل رسالة إىل البولنديني.
ــفري  ــتدعاء الس ــه يجب اس ــت أن وأوضح
ــاورات،  مش ــراء  إلج ــدا  بولن يف  ــيل  اإلرسائي

ــج.  بالنتائ ــدة  املتح ــات  الوالي وإرشاك 
ــدا أن "تدفع  ــبها فإنه يجب عىل بولن وبحس

ثمن ترصف ال يحتمل".
ــيك  ــت إيتس ــو الكنيس ــال عض ــدوره، ق ب
ــس  ــنه مجل ــذي س ــون ال ــمويل إن "القان ش
ــازًا  ــدا إنج ــق لبولن ــدي يحق ــيوخ البولن الش
ــة األوىل التي تريس  ــكوًكا به بكونها الدول مش
ــكار املحرقة.  ــني إن ــكل مه ــا بش يف ترشيعاته
ــي  ــايض الت ــم امل ــرتاف بجرائ ــن االع ــدًال م وب
ــاول إعادة كتابة  ــا دور فيها، فهي تح كان له

الحقيقة والتاريخ".
وأضاف أنه سيواصل الدفع باقرتاح قانون 
ــدي، و"يوفر الحماية  ــض القانون البولن يناق

القضائية لكل ناج من املحرقة يروي شهادته 
أو املربي الذي يعمل عىل تخليد الذكري".

ــوم  ــة العل ــس لجن ــال رئي ــه، ق ــن ناحيت م
أوري  ــت  الكنيس ــو  عض ــا،  والتكنولوجي
ــح  من ــي  ه ــع  الترشي ــة  "عملي إن  ــف،  ماكلي
ــل جزء ال  ــن قب ــذت م ــات نف ــة لعملي الرشعي
يستهان به من الشعب البولندي، والذين كان 

دورهم فعاال وقاسيا وفتاكا".
ــري ألنه قد  ــون خط ــذا القان ــاف أن ه وأض
ــبه فإنه  ــامية. وبحس ــال الس ــؤدي إىل أعم ي
ــعب  ــزًءا من الش ــايس أن ج ــدم تن ــب ع "يج
البولندي سلموا أناًسا للنازيني دون أن يكون 
لذلك رضورة أو حاجة إلنقاذ أنفسهم، وإنما 

بدافع الكراهية لليهود"، عىل حد تعبريه.
ويرى منتقدو القانون أنه يمكن أن يسمح 
ــت فيها  ــي ثب ــاالت الت ــكار الح ــة بإن للحكوم

تورط بولندا يف جرائم حرب.
ــون والعدالة الحاكم يف  ــض حزب القان ورف
بولندا هذا االنتقاد، قائال إنه يرغب يف الدفاع 
ــتخدام لغة غري  ــع اس ــمعة البالد ومن ــن س ع

صحيحة لتصوير تاريخها.
ــيوخ  الش ــس  مجل ــس  رئي ــال  ق ــدوره،  ب
ستانيسالف كارسسوفسكي إن "بولندا تريد 
مواصلة الحوار مع إرسائيل ورشح النية وراء 

الترشيع الجديد".
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