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ـتحـدة االمـريـكـية في اليـزال مصـيـر االرشـيف الـيهـودي الـعـراقي مـجهـوال" في الـواليـات ا
اعـقـاب سـرقـته مـن قـبل قـواتـهـا الـتـي احـتـلت الـعـراق سـنـة  . 2003 وبـعـد مـضي عـشـر
تحدة أي ستة وثالثون ألف سنوات عـلى وجود االرشيف اليهودي العراقي في الـواليات ا
وخمسمائة يوم 36500يوما" أكدت مديرة برامج ترميم ووقاية االرشيف اليهودي دوريس
هـامـبـورغ  بتـاريخ  14آب  2013أن إعـادة" مـحـتـويـات االرشـيف الـيـهـودي الى الـعراق
سـيـتم بـعـد "االنـتـهـاء من اعـمـال الـصـيـانـة عـلـيه" وأضـافت دوريس هـامـبـورغ في تـقـرير
صـحـافي نـشرته صـحـيفـة الـواشنـطن بـوست االمريـكـية إن (مـا يـقارب  %60من اعـمال
ـعنى أن اعـمال الصـيانـة سيتم االنـتهاء الصـيانة قـد اكتـملت على مـحتـويات االرشيف). 
مـنـهـا في عام  2018اذا مـا احـتـسـبنـا مـعـدل االجنـاز نـسبـة لـعـدد الـسـنـ ?   وأضافت
قر صيـانة االرشيف الوطني هامبورغ بـحسب الواشنـطن بوست أن "االرشيف  جلـبه 
باالتفـاق مع السـلطـات العـراقيـة في اواخر عام "2003مبـينة أن "اعـمال الـصيـانة جتري
بـسـرعـة في احـد فـروع مـركز االرشـيـف في كـلـية بـارك حـيث يـقـوم فـريق مـن اخلبـراء في
مـجـال الـصـيـانـة والـتـرمـيم بـاسـتـخـدام ادوات ذات تـقـنـيـة عـالـيـة لـغـرض تـنـظـيف الـوثـيـقـة
وترميمهـا وحفظها بالسجالت". وكانت وزارة السيـاحة واآلثار العراقية قد حملت الواليات
تـحـدة االمـريـكـية في ( 27حـزيران  ?(2012مـسـؤولـية تـهـريب األرشـيف الـيـهودي إلى ا
وضوع أو إسرائيل في حال ثـبت األمر مطالـبة إياها بـاإلجابة عن استـفساراتهـا بشأن ا
ـوضوع في احملـافل الدولـيـة. وعنـدما تـلـكأت ومـاطلت اجلـهات نـفيـه فيـما هـددت  بطـرح ا
االمـريكـيـة ذات العالقـة في االعالن عن مـصـير االرشـيف الـيهـودي الـعراقي  دعت وزارة
السـياحة واآلثار العـراقية  بتاريخ  31اذار  2013وزارة اخلارجـية العراقـية الى مفاحتة
تـحدة االمريـكيـة بكتب رسـمية إلعـادة االرشيف الـيهودي الـعراقي بـشكل كامل الواليـات ا
تـحدة االمـريكـية وجب اتـفاق بـ الطـرف موقـع في العام  "2005 مـتهـمـة" الواليـات ا
ـلف". ومن اجلدير بالـذكر أن وزير السـياحة واآلثار بـ"عدم االيفاء بـالتزاماتـها جتاه هذا ا
لواء سـميـسم سبـق ان رفض طلـباً أمـيركـياً بـإعادة نـصف األرشـيف اليـهودي إلى بـغداد
وطالب بإعـادته كامالً باإلضافـة الى إعادة اآلثار العـراقية التي سرقـت عقب دخول القوات
ـتحـدة االمـريكـية األمـيركـيـة عام   .2003وفي نـيـسان  2013زار وفـد عـراقي الواليـات ا
انـية عن كتلة التغيير كان احد اعضائه النـائب لطيف مصطفى عضو اللجـنة القانونية البر
الكردية الـذي أكد أن مركز األرشـيف الوطني األمـيركي قطع وعدا بـإنهاء العـمل بأرشفة
وحفظ األرشيف اليهودي إلكترونيا خالل عام  2014وستعيده بعدها للعراق أواخر العام
نفسه. وهو أمـر مستبعـد اذا ما اخذنا مـعدل االجناز نسـبة لعدد سـن بقاء االرشيف في
مـركـز االرشـيف الــوطـني االمـريـكي فـي كـلـيـة بـارك وال نــعـرف كـيف تـأكــد اعـضـاء الـوفـد
الـعـراقي آنف الـذكر وهم مـن اختـصـاصات بـعـيدة عن االثـار من أن مـا شـاهدوه في كـلـية
تحدة االمريكية . بارك هو كل ما  سـرقته من االرشيف اليهودي العراقي الى الواليات ا
ـا سبق فـإنـنا وبـكل أسف ال يسـعنـا اال ان نسـجل االرشـيف اليـهودي الـعراقي استـنادا" 
سروق من آثـار العراق وأن مسـؤولية اعادته الى فـقود وا ضمن ا
مالـكـيه الشـعب الـعراقي تـقع عـلى عاتق احلـكومـة الـعراقـية وأن
نـقل الـقـضـيـة الى احملـافل الـدوليـة هـو الـطـريق االسـلم حلـمـاية
حـــقــــوق الـــشـــعـب الـــعـــراقي فـي امـــتالك تــــاريـــخه الــــثـــقـــافي

واحلضــاري .
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{ واشـــــنــــــطن - أ ف ب - هــــــنّـــــأ
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
ـكـسيـكي اليـساري امس الـرئيس ا
ـنـتـخـب أنـدريس مـانــويل لـوبـيـز ا
أوبرادور مؤكـدا استعـداده "للعمل
مـــعه". وقــال تـــرامب عــلى تـــويــتــر
"هـنـاك الـكـثـيــر من الـعـمل الـواجب
ـصلـحة كل مـن الواليات القـيام به 

كسيك". تحدة وا ا
وافـادت تـقـديـرات رسـميـة لـلـمـعـهد
ـكـسيك الـوطـني لالنـتـخـابـات في ا
ان لـوبـيـز أوبـرادور حـصل عـلى ما
ــــئـــة مـن أصـــوات ب  51و 53بــــا
الــنـاخــبــ في االقـتــراع الــرئـاسي

الذي جرى االحد.
من جـهته اكـد لـوبيـز أوبرادور في
خـطـاب بـعـد فـوزه في االقـتـراع انه
يــــريـــد اقــــامـــة عـالقـــات "صــــداقـــة

تحدة. وتعاون" مع الواليات ا
ـــــــهــــــــاجــــــــرين وصف تــــــــرامـب ا
ـــكــــســـيــــكــــيـــ خالل حــــمــــلـــته ا
االنتـخابية بـانهم "مـجرمون" وأمر
في بـدايـة واليـته الـرئـاسـيـة بـبـنـاء
جدار على طـول احلدود التـي تمتد

كسيك.  3200كلم مع ا
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وانـتـقـدت مكـسـيـكـو بـعـنف تـرامب
ـــهــــاجـــرين بــــعـــد ذلك لــــوصـــفـه ا
ب"احلــيــوانــات". وألـــغى الــرئــيس
نتهية واليته انريكي بينيا نييتو ا
زيــارتــ الى واشــنـطـن مع إصـرار
ترامب على حتميل مكسيكو نفقات

بناء اجلدار.
من جـــــهــــة اخـــــرى هــــدد تـــــرامب
بـتـمـزيق اتفـاقـيـة التـبـادل احلر في
ـوقـعة أميـركـا الـشمـالـيـة (نـافتـا) ا

منذ عقدين. وجتري مفاوضات ب
ـــوقــعـــة عـــلــيـــهــا الــدول الـــثالث ا
كسيك) تحدة وكندا وا (الواليات ا

لتعديلها.
وفي اوتــاوا هــنــأ رئــيس الــوزراء
الــكـنــدي جــاسـ تــرودو الــرئـيس
ـنتـخب مؤكـدا ان كندا ـكسـيكي ا ا
ــكــســيك "صـديــقــتــان قـريــبــتـان وا

وشريكتان منذ فترة طويلة".
وكـتب ترودو في تـغـريدة "جتـمعـنا
أهـــداف مـــشـــتـــركــة (...) وعـالقــات
جتـــاريـــة تــعـــود بـــالـــفـــائــدة عـــلى
الطرف ويحسـدنا علينا العالم --
ـشـتـركـة وهـذا تـعــكـسه جـهـودنــا ا
التي تهدف الى التوصل الى اتفاق
نـــافـــتـــا جــديـــر بـــالـــقـــرن احلــادي
والــــعـــشــــرين". مـن جـــهــــته كــــتب
الـــرئــيس الــفــنـــزويــلي نــيــكــوالس
مــادورو في تــغـريــدة عــلى تــويــتـر
كـسـيـكي ورئـيسه "اهـنئ الـشـعب ا
نـتخب وآمل ان يفـتح ذلك الطرق ا
واســعــة من أجل ســيـادة وصــداقـة

شعبينا".
وقــال الــرئــيـس الــبــولــيـــفي ايــفــو
مـــــورالـــــيس "نـــــحـن واثـــــقــــون ان
حكـومتـكم ستـسطر صـفحـة جديدة
فـي تـاريخ كـرامـة وســيـادة أمـيـركـا
الالتـيــنـيـة" مــؤكـدا "نـريــد امـيـركـا
التيـنـية مـسـتـقلـة وانـتـصار أخـيـنا
لــوبــيــز أوبــرادور يــعــد بــتــحــريــر
أوطـــانـــنــا مـن أجل بـــنــاء جـــســور

التكامل بدال من جدران التمييز".
وعـــبــر رئـــيـس االكـــوادور لـــيـــنــ

مـــوريــنــو عـن "خــالص تــمـــنــيــاته"
للـمـكـسـيـكـيـ ودعـا الى "مـواصـلة

تعزيز العالقات وجلب االمل".

فيما انـتخبت كالوديـا شينبوم من
حـزب "حـركــة الـتـجـديــد الـوطـنـيـة"
(مـوريـنـا) الـيـسـاري األحـد حـاكـمـة
ـكسيـكية لـتصبح بذلك للـعاصمة ا
ـنـصب اول امــرأة تـنـتـخب لـهـذا ا
بـــحـــسب اســـتـــطالع لـــلـــرأي لــدى
خــــروج الــــنـــاخــــبــــ من مــــراكـــز

االقتراع.
ومـديـنــة مـكـسـيـكــو اصـبـحت بـعـد
تـعـديالت اداريـة في عـهـد الـرئـيس
الــســابق انـريــكي بــيـنــيـا نــيـيــتـو
الـواليـة الـثـانـيـة والـثالثـ لـلبالد.
وقــد انـتـخـبت االحـد لـلـمـرة االولى
حاكما لها سيمارس كل صالحيات

رئيس بلدية العاصمة.
وذكــر "مــعـــهــد مـــيــتــوفـــســكي" ان

شيـنبوم العـالِمة الـبالغـة من العمر
 56عامـا حصـلت على مـا ب 47,5
و %55,5من األصــوات مـــتــقــدّمــةً
بــــفـــارق شــــاسع عــــلـى مـــرشــــحي
األحزاب التقلـيدية. وقد انهت بذلك
عــشــرين عــامـا مـن هـيــمــنــة "حـزب
ـوقــراطـيـة" الـيـسـاري الـثـورة الـد

على مكسيكو.
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وشــيـنـبـوم هي أوّل امــرأة تُـنـتـخب
ـديـنة مـكـسيـكـو وان كانت حـاكـمة 
سيـدة اخرى هي روزاريـو روبليس
ـنـصب بـالـنـيـابـة في شـغـلت هـذا ا
 1999عــلـى اثــر اســتــقـــالــة رئــيس
الـــبـــلـــديــة حـــيـــنـــذاك كــوتـــيـــمــوك
كـارديــنـاس. وكــان هـذه الــنـاشــطـة

ـــتـــحـــدة مـــســـتـــشـــارة في اال ا
واجــهت خالل احلــمـلــة انــتــقـادات
حـادة حـمـلـتـهـا مـسـؤولـيـة انـهـيـار
مـدرســة خالل الـزلـزال الـذي ضـرب

البالد في  19ايلول2017  .
وكانت مدرسة ريبـسام التي قتل
فـيـها  19طـفال وسـبـعـة بـالـغ في
الـــزلــزال تـــقع في الـــقــطـــاع الــذي

دينة. تتحمل مسؤولية من ا
وقـــال خــبـــراء ان مـــخـــالـــفـــات في
ــبــنى ادت الـى انــهــيـار تــشــيــيــد ا
ـــبـــنى بـــيـــنـــمـــا يـــطـــالب اهـــالي ا
الــضـحــايــا بــاجـراء حتــقــيق حـول
مـسـؤولـيـة شـيــنـبـوم الـتي اتـهـمت
خصـومهـا باسـتغالل هـذه القـضية

الغراض انتخابية.

الـيـسـاريــة كـلـفت مـلـف الـبـيـئـة في
مـكــســيـكــو بــعـد انــتــخـاب لــوبــيـز
اوبـرادور رئيـسـا لبـلديـة الـعاصـمة
في  1999حتت رايـة "حـزب الـثـورة

وقراطية". الد
وقـد رافقـته بـعد ذلك عـنـد تأسـيسه
"حركة التجديد الوطنية" في .2014
وشـيـنبـوم مولـودة لـعائـلـة يهـودية
مـن الـعـلـمـاء ودرسـت الـفـيـزيـاء في
ستـقلة كـسيك الـوطنيـة ا جامـعة ا
وشــاركـت في احلــركــة الــطــالــبــيــة
الـواســعـة الــتي عـارضـت سـلــسـلـة
اصالحــات في هـــذه اجلــامــعــة في

1986.
وكـــانت شــــيـــنـــبـــوم الــــتي حتـــمل
دكتوراه في هندسـة الطاقة وعملت

∫“u

كالوديا بعد
فوزها حاكمة
للعاصمة
االنكليزية


