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بغداد 

التي استخـدمتها ضـد مدن اليابان
وشـعـبــهـا. فـقــد ظـلت تــلك الـعالقـة
ي جـديـد كـما مـحـكـومـة بـواقع عـا
ظــــلت مـــوضع تـــفـــهـم شـــعـــبي من
الــــــــيـــــــــابــــــــان الـــــــــذي اوكـل الى
امـبـراطوريـته وحـكـومته الـتـصرف
وقــبـول مــا يــوجب االســتــمـرار في
العالقة بالنسبة للقواعد العسكرية
ـوضــوعـة االمــريـكــيــة ولـلــخـطـط ا
لـكـبح جمـاح اي خـروج يـاباني عن
(االذعـــان) الــــذي ادى الى تــــوقـــيع
وثـيـقـة االسـتـسالم الالمـشـروط في
احلـــــرب. ومن واقـع الــــتـــــجـــــربــــة
الـيـابـانـيـة فـان الـعـراق يـنـظـر الى
نــتــائــجــهــا من زاويــة اقــتــصــاديـة
بــالـوسـع االقـتــداء بــهــا وتــأسـيس
قـواعــد نـهـوض راســخـة والســيـمـا
بـتـوفر ثـروات نفـطـية وبـشـرية هي
قوام اي عـمـلـيـة بـناء مـثـالـيـة. كـما
ـــكـن لـــلــــعـــراق االســـتــــفـــادة من
ـشـتـرك مـؤثـرات تــلك الـتـجـربــة بـا
احلـضــاري واجلـذر الـشـرقي وهـو
العامل الـذي وضعه رئيس الوزراء
ـالــيـزي مــخـاتـيــر مـحــمـد نـصب ا
عيـنيه عـند وضع خـطة بـناء بالده
الكـات اجلامعيـة والفنية وتوفير ا
ــؤهــلــة في اقــتــصـاد والــتــقــنــيـة ا
مـــالــيـــزيــا ونـــشـــاطــهـــا الــعـــلــمي.
وجب ذلك اجنز مـخاتيـر محمد و
ــنــطــقــة جتــربــة يــعــتــد بــهــا في ا
والعالم ساهمت بدورها في حتفيز
بـلـدان الـنمـور االسـيويـة عـلى بـناء
مــشـاريـعــهـا بـاالقــتـداء بـالــتـجـربـة
ـالـيـزيـة الـعـمالقـة. وظل الـنـشـاط ا
الـدبـلـوماسي الـيـابـاني في الـعراق
بــارزا بــحــيث شــجع اول حــكــومـة
انـــبـــثـــقت بـــعـــد اول انـــتـــخـــابــات
قراطية عام  2005على الشروع د
ــبــاحـثــات الــسـيــاســيـة عــالــيـة بـا
ـسـتـوى بـ الـبـلـدين عام 2009. ا
وشـــهـــدت هـــذه اخلـــطـــوة تــوقـــيع
سلسلـة من االتفاقيات في مـقدمتها
اتفاقية تشجـيع وحماية االستثمار
حـيـز الـتنـفـيـذ عام 2014. و عام
 2017 افـــتــتـــاح مــكـــتب الـــيــابــان
الـــقــنـــصـــلي في اربـــيل وهي اولى
اخلطوات الـتي شجعت دوال اخرى
عـــلى االقـــتــداء بـــالـــيـــابــان وفـــتح
ـاثلة. وبالتوازي شكل قتصليات 
نـشـاط الـشـركـات الـيـابـانـيـة عـامال
مــــهــــمــــًا في ايــــصــــال الــــعـالقـــات
الـسيـاسـية واالقـتـصاديـة الى افاق
اوسـع فـــقـــد شـــاركـت الـــشـــركـــات
الـيـابـانيـة بـنشـاط تـنـموي مـلـحوظ
شـهـده الـعـراق خالل الـسـبـعـيـنات
ـاضي والـثــمـانـيــنـات من الــقـرن ا
ووجــدت الـبـضـائع والـسـلع سـوقـا
واعـــدة لـــهـــا في الـــعــراق. وتـــركت
سـتـهـلك انـطـبـاعـا ايـجـابـيـا لـدى ا
الـعـراقي الـذي كـان الى وقت قـريب
تـــعــتـــمــد ســـوقه عـــلى الـــبـــضــائع
ـاركـات الــغـربـيــة وكـان النـتـاج وا
الــيــابـان مـن الـســيــارات وااللــيـات
قبول واسع بحـيث تقدمت على ما
عداها حـتى اليوم وصـنف العراق
ــــركــــز االول او الــــثـــــاني في فـي ا
اخلــــــمـس ســــــنــــــوات من  1977-
 1981 كشـريك اجنـبي في مشاريع
الــبــنـاء لــلــشـركــات الــيـابــانــيـة في
اخلـارج بـعـد ايـران وانــدونـيـسـيـا

ومـــالـــيــــزيـــا فـــيـــمـــا تــــأتي كل من
ـرتـبـة الـسـعــوديـة وهـونغ كـونـغ بـا
ـعــهـد ــوقع االلـتــروني  الــثـالــثـة (ا
الــبــحـوث االقــتــصــاديـة االســيــويـة

جليترو). 
ومنذ عام  2003 قدمت اليابان الى
الـعــراق حـزمــة دعم بـلــغت خــمـسـة
مـلــيـارات دوالر تـتـوزع عـلى (قـرض
وجبه تـعهدت الـيابان ) الـذي  ال
ـــبــلغ  3,5 مــلـــيـــار دوالر الجنــاز
ـتـبـادلـة لـثالثـ ـذكـرات ا تـوقـيع ا

مـشـروعــاً اي مـا يـعــادل نـحـو 6,7
مـليـارات دوالر كمـا قـدمت له منـحا
ــبـلغ  1,5 مــلـيــار دوالر لــتـنــفــيـذ
مــشـاريع بـقــيـمـة  2,2مـلـيـار دوالر
فـيمـا شـمل التـعاون الـفـني مشـاركة
 8800 مــوظف عــراقي في بــرنـامج
الـتدريب احلـكـومي (جايـكـا) ومنـها
خـمسـة مـشاريع فـي الري والـزراعة
وغــيــرهــا فــضال عن خــفض ديــون
الـيـابـان على الـعـراق وقـيمـتـها 6,7
مـلــيـارات دوالر. وقــدمت احلـكــومـة
الــيـابـانــيـة دعــمـاً مـالــيـاً لـلــمـوازنـة
الــعـراقــيـة (قـرض ســيـاســة تـنــمـيـة
ــالي) ويــصـل الى نــحــو االصـالح ا
 217 مـــــلــــيـــــون دوالر عــــام 2016
ـرحــلـة الـثـانــيـة من نـفس وقـرض ا
ـشروع بـقـيـمة  273 ملـيون دوالر ا

عام 2017.
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ويـعـد الـنشـاط الـتجـاري في مـقـدمة
االفـاق الـتـي بـلـغتـهـا الـعـالقـات ب
الـبــلـدين حــيث بـلغ اجــمـالي قــيـمـة
الـصــادرات الـعــراقـيــة الى الـيــابـان
خالل عام  2017 نـحـو مـلـيـار و12
مـلـيــون دوالر يـشـكل الــنـفط اخلـام
ـئـة. امـا مـنـهـا فـقط نـحـو  8,99 بـا
مــســتـــوردات الــعــراق من الــيــابــان
فبلغت خالل العام ذاته  286مليون
دوالر تــتــوزع عــلـى مــعــدات الــنــقل
كالسـيارات واحلافالت والـشاحنات
والـدراجـات الـنـاريــة بـنـسـبـة 61,2
ـئة ئـة والفـوالذ بنـحو  15,1 با بـا
ـئة ـكـائن الـعامـة بـنـحو  6,6 با وا
ـــــالــــيــــة (احــــصــــائـــــيــــات وزارة ا
ــســاعــدات الــيــابــانــيــة). وتــمــثل ا
الـرئيـسة لـلـعراق (مـشروع الـشؤون
االقـتـصـاديـة الــيـابـانـيـة الـعـراقـيـة)
مـــشــروعــاً طــمــوحـــاً يــعــكس رؤيــة
طوكيو الى االهمية التي يتمتع بها
الـــعـــراق وهـــو يـــتـــضـــمن انـــتـــاج
ســـيــارات اســـيـــوزو ومـــوتــورز في
مـعمـل الشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعات
ــيـــكــانـــيــكــيـــة في االســكـــنــدريــة ا
شاركة في معرض بغداد الدولي وا
ومـجـال الـتـنـقــيب عن الـنـفط ضـمن
الـرقعـة االستـكـشافـية  10انيـيكس
ــشــاركــة في تــطــويـر حــقل نــفط وا
غــرب الــقــرنــة  1وتــقــوم بـه شــركـة
شاركة في تطوير حقل اتيوتشو وا
الــغـراف الــنـفــطي وتــتـواله شــركـة
ـشــاركـة في جـابــيـكـس فـضال عـن ا
شــركـة غـاز الـبـصـرة الـذي تـقـوم به
ـشاريع شـركـة ميـتسـوبـيشي. امـا ا
اخلـدمـيـة التـي تـسـهم بـهـا الـيـابان
عـبر شـركاتـها ذات اخلـبرة فـتتـمثل
ــشــروع حتــســ امــدادات مــيــاه
الـبـصـرة ضـمن قـرض الـ وتـتواله
شـركـة هـيـتـاشي ومـشـروع حتـسـ
مــصـفى الــبــصـرة ومــشــروع اعـادة
تـأهــيل مـحـطــة الـهـارثــة احلـراريـة
وتتواله شركة ميـتسوبيشي النظمة
الـــطــاقـــة ومــشـــروع اعــادة تـــأهــيل
ــــوانئ واعــــادة تــــأهــــيل مــــعــــمل ا
االســمــدة الــكـــيــمــيـــاويــة في خــور
الـــزبــــيـــر وفي الـــســــمـــاوة تـــقـــوم
الــشـركــات الـيــابـانــيـة بــبـنــاء طـرق
وجسور احملافظة في وقت تمتد يد
الــشـركــات الــيــابـانــيــة االخـرى الى
مــــشــــاريـع في انــــحـــــاء اخــــرى من
ــيــاه في الــعــراق مــنــهــا امـدادات ا

الغـرب االوسط واعادة اعـمار قـطاع
الـطــاقـة الــكـهـربــائـيـة الــذي تـتـواله
شــركــتـا تــســوشـو وســومــيـتــومـو
وقطاع الري وانشاء محطات فرعية
بتـمويل من شـركة تويـوتا تـسوشو
وانـشـاء وتـشـغـيـل تـويـوتـا الـعراق
ـــشــاريـع الــصـــنـــاعـــيــة وهـــو من ا
الــــرائــــدة الـــتـي يـــجـب ان حتـــسن
وزارة الصـناعـة العـراقيـة بالـتعامل
كن ـا  مع مـراحل اجنازه بـالنـظر 
ان يــــوفــــره من فــــرص عـــمـل ورفـــد
ـنـتــجـات كـفـوءة. امـا في الـسـوق 
اقــلــيم كـــردســتــان فـــان الــشــركــات
اليابـانية تعمـل في مشروع حتس
يـاه واعادة قطـاع الطاقة امدادات ا
اسـة لـهـما الكـهـربـائـية لـلـحـاجـة ا
ولــوجـود ازمـة مـلــحـوظـة في اربـيل
والــســلــيــمــانــيــة ودهـوك. وواكــبت
الــيــابــان الــتــحــديــات االمــنــيــة في
الــعــراق ومــدت يــدهــا لــدعــمه بــعـد
القضاء على تنظيم داعش وتكشف
ـنح احـصـائـيـات حـكـومـيـة عن ان ا
قـدمة له مـنذ شـباط  2014 لغـاية ا
شـــبــاط  2018 بــلـــغت نـــحــو 426
مليون دوالر وانها قدمت  26مليون
دوالر لــــدعم االســــتـــقــــرار من خالل
صـــنــــدوق اعــــادة االعـــمــــار الـــذي
ــأوى والــغــذاء والـدواء يــتـضــمن ا
ــاء والـــنــظـــافــة والـــبــطـــانــيــات وا
للنازح وسـيارات االسعاف وبناء
ــدارس واحلـــمــايـــة الــقـــانــونـــيــة ا
دن متلكات الثقافية في ا وحماية ا
احملـــررة. وقــامـت شــركـــة تــويـــوتــا
ـتحدة بالـتعـاون مع برنـامج اال ا
. ـائي بـتـدريب مـهني لـلـنـازح اال
وتـطــورت الـعالقـات الــثـقـافــيـة بـ
البلـدين على نحـو ملحـوظ جدا منذ
عام  1956عندما بدأت بعثة جامعة
طـوكـيــو في الـعـراق وايــران بـحـفـر
وصل. وفي سورسات بـالقرب من ا
عـــــــام  1971بـــــــدأت جـــــــامـــــــعـــــــة
ـسح بـقـايا صـحراء كـوكـوشيـكان 
الــــطـــار فـي كـــربـالء وعـــام 1988 
شرع معهد ابحاث الـثقافة العراقية
ة فـي الـيـابان بـالـتـنـقـيب في الـقـد
ـعـلق حـالـيـا اطالل مـديـنـة كـيـش ا
لالسف وهـي مـــنــــاســـبــــة لـــدعـــوة
اجلــهــات الــثـــقــافــيــة فـي الــبــلــدين
لتفعيـله. وقامت اليابان عام 2004 
تحف بدعم وتأهيل مخـتبر ترميم ا
العـراقي عبر مـنظمـة دولية وتـوفير
عــجالت احلـمـايـة االمـنـيـة حلـراسـة

االثار. وفي مـجال الـثقـافة ايـضا 
عـرض افالم يــابـانــيـة وبــرامج عـام
 2003 من قناة العراقية الفضائية.
ومـنــذ عـام  2009 نــظـمت الــيـابـان
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ومنذ  2012  تـنظـيم احتـفالـيات
الثقافة اليـابانية على ارض معرض
بـغــداد الـدولي وتــنـظــيم مــهـرجـان
االفالم الــيــابـانــيــة االول في اربــيل
عام 2018. امـا الـتـعـاون في قـطـاع
التعلـيم فشمل عام  2005استئناف
ـعاهد قبـول الطـلبـة العراقـي في ا
واجلـامـعـات الـيـابـانـيـة. فـقـد ارسل
 38 طـــالــبـــا لــهـــذا الــغـــرض بــدعم
حـــكــومـي بــ االعـــــــــوام  2006-
2018. كـمــا جـرى تــوقـيع مــذكـرات
ي بـ جامـعة تـفاهم وتـبادل اكـاد
تـــشـــيـــبــا ونـــظـــيـــرتـــيـــهـــا بـــغــداد
ـســتـنـصــريـة. ومــنـذ عـام 2009 وا
عـقـدت الـنـدوة الـيـابـانـيـة الـعـراقـية
بـالـتـنـاوب ب الـبـلـدين واالجـتـماع
الــعـــاشــر في طــوكــيـــو في تــشــرين
ـــاضـي. ويـــتـــعـــ عـــلى الـــثـــاني ا
احلكومة العراقية ايالء التعاون في
هـــذا اجملــال اهــمــيـــة كــبــرى وفــتح
مـجـاالت قـبـول لــلـطـلـبـة الـعـراقـيـ
بـــاجلـــامـــعـــات الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلى
الـدراسـات الـعـلـيا واتـاحـة الـفـرصة

ÎUł–u/√ w «dF «

بـعــد عـشـرات الـسـنــ من احلـكم الـشـمــولي في كـثـيـر مـن بـلـدان الـعـالم
وحتديـدا الـبلـدان الشـرق اوسـطيـة والعـربـية جنـحت مجـمـوعة من الـقوى
ط باحـداث تغـييرات حـادة في بنيـة تلك االنـظة السـياسـية وحتويـلها من 
شـمـولي الى اخـر تعـددي وبـاسـالـيب اخـتـلـفت من دولـة الى اخـرى حيث
مـارس الـبـعـض مـنهـا طـريـقـة صـنـاديـق االقتـراع فـي انـتـخـاب مـؤسـسات
ـان ) كما حصل في ؤسـسة التـشريعيـة ( البر الدولـة اجلديدة والسـيما ا
كل من الـعـراق وتونس وبـيـنـمـا اخـتـطت تونـس طريـقـا ابـعـدهـا قلـيال عن
اخلـيـارات الـديـنـية كـثـفت الـطـبـقـة السـيـاسـيـة الـعـراقيـة تـوجـهـهـا الـديني
ـهـيـمنـة بـاسـتـثـنـاء اقـليم ـذهـبي واصـبـحت مـعـظم الـقـوى السـيـاسـيـة ا وا
كردسـتـان  تـنحـو بـاجتـاه والية الـفـقـيه وان لم تـعلن بـشـكل صـريح حيث
ـرجعـية الـشـيعـيـة وتعـلـيمـاتـها كـما تـأتـمر الـسـلطـات الـثالث بتـوجـيهـات ا
حصـل في تشـكـيل احلكـومـة الـعراقـيـة اجلديـدة الـتي خـضعت لـقـانون او
عنى عـدم استخدام رجعـية الذي تـضمن عدم جتريب اجملـرب  توجـيه ا
ـرجعـية سـؤولـ السـابقـ في ادارة الدولـة وهذا يـعـني ان الفـقيه او ا ا
هــو الـذي يـحـدد شــكل وعـنـاصـر احلــكـومـة. لـنــعـود االن الى دول الـعـالم
واطن ضريبة وجتاربـها السياسية فيما يتعـلق باخلدمة عامة حيث يدفع ا
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توسط  وإزاء تـلك اخلدمة يـتقـاضى ما يسـد مصاريـفه باحلـد األدنى أو ا
واقـصـد بـاخلـدمـة الـعـامـة حتـديـدا اجلـنـديـة حـيث أنـهـا تـمـثل ارفـع أنواع
اخلدمـة الوطنيـة العامة ونـتذكر جـميعا مـقدار مرتبـاتها وامتـيازاتها وهي
بالـتالي رمـزية ال تـتعـدى مصـاريف جيب ألنـها فـي األصل ضريـبة وطـنية
سـواء كانت تـطوعـية أم إلـزاميـة ومن ثم فهي تـقدم في أي وقت أو سـاعة
ـوت عن الـوطـن ومصـاحله اعـلي مـسـتـويـات اخلدمـة وهـي الدفـاع حـتى ا
العليا. في العراق كنموذج للدول التي  تغيير نظامها السياسي من قبل
تحدة االمريكية واسقطت نظام حزب البعث حتالف دولي قادته الواليات ا
في الـعراق ثم بعد ذلك كررت التجربة مع حـلفاء اخرين في اسقاط أنظمة
احلـزب والقائـد األوحد في ما سـمي ببلـدان الربـيع العربي وقـد تعرضت
ـصطـلـحـات إلى تـغـيـيـرات حـادة أفقـدتـهـا مـعـانـيـها ـفـاهـيم وا كـثـيـر من ا
األصلـية وحتولت مؤسسـات اخلدمة الوطـنية إما إلى ميـليشيات مـناطقية
أو حـزبــيـة أو ديــنـيــة أو مـذهــبـيــة وتالشى أي مــفـهـوم جــامع لــلـمــواطـنـة
ال وخدمـاتـها الـرفـيعـة أو إلى قـيـادات ال يجـمـعهـا إال الـتكـسب ونـهش ا
العـام حتت مسميات االمتيازات الواقيـة واحلمايات القبلية التي أدت إلى
تفـكك اجملـتمـعات وتـباعـد االرتبـاطات بـ مـكونـات وطبـقات تـلك الشـعوب
والـدول. وبتـحـول اخلدمـة الـوطنـيـة إلى ارتزاق أو احـتـراف لم يعـد هـناك
ـال الـذي أصـبح الـطـرف الـثانـي في مـعـادلـة العـمل رابط أو جـامع غـيـر ا
ـراكـز القـيـادية في الـنظم تـكـالبـ على ا ت طبـقـة من ا الوطـني وبـذلك 
السـياسيـة البديلـة وأصبحت مـؤسسات الدولـة وسلطـاته بازارا أو سوقا
ـقـراطـيـات ـنـاصـب كـمـا يـحـدث فـي الـعـراق وأقـرانه من دول الــد لــبـيع ا
العـرجاء حـيث حتولت الـسـلطـات التـشريـعيـة والتـنفـيذيـة والقـضائـية إلى
ال الـعام حتت مـصادر لإلثـراء والصـفقـات التـجاريـة واالستـحواذ عـلى ا
ـناصب بـينـما مسـميـات عديـدة اقلـهـا االمتـيازات وأبـشعـها بـيع وشراء ا
ـتـحـضـرة مـنـح االمـتـيـازات والـتـكـر لـلـفـنـان نـرى في مـعـظم الـبـلـدان ا
ـتـمــيـزين في إبــداعـاتـهم ومــواهـبـهم حــيث يـتـدافع واألدبـاء والــعـلـمــاء وا
ـستويـات والفرص لـلنـاجح في أعـمالهم اجلمـيع من أجل توفـير أرقى ا
ودفـعهم إلى األمـام في الوقت الـذي يـتنـافس في بلـدانـنا الـكثـير من أجل
ـتميـزين ومحـاولة كـبح جماحـهم وتقـدمهم وإفـشالهم. إرباك الـناجـح وا
وفي االنـتــخـابــات االخـيـرة الــتي جـرت في  12 ايـار 2018م ســألت أحـد
اً ومتعجباً رشـح لعضوية مجلس النواب عن دوافع ترشـيحه فرد متأ ا
من سـؤالي قـائال بـعـد أن سـرد لـي حـالـة الـبالد وكـيف ال يـرشح نـفـسه
ـنـقذ وهو أمـام هـذا الـكم الـهـائل من الـفسـاد وبـالـتـأكـيد كـان يـعـني انه ا
ان واخمللـص وانه سيفـعل كذا ويسـتدعي الفـاسدين ويحـاسبهم في الـبر
ـسـؤولـ في الدورات عـلى غـرار االسـتدعـاءات الـتي حـصـلت لـلـوزراء وا
السـابقـة والتـي أنتـجت أجيـاال من احليـتان ال مـثيل لـها في الـعالم وبـعد
ان التي والـلتيا اعترف األخ بأن وضعه تعبان وبأن آخر ملجأ له هو البر
قـراطية لتـحسـ أحواله بامـتيـازات حراميـة الوطـنية ومـتسـلقي سلم الـد
الـعـرجاء. هـذه االمـتـيـازات الـتي جتـاوزت مـثـيالتـهـا في كـل بـلدان الـعـالم
ـعـاشي لتـلك الـبلـدان بل أصـبحت هـدفـًا لكـل مُتـاجر ـسـتوى ا قيـاسـا با
ومُغـامر للحصول عـلى كنز علي بابـا ولصوصه الثالثمائـة وملحقاتهم من
وزراء الغـفلة وتُجار الصفقات الـقذرة حتى أصبح البلد واحداً من أفشل
ا فيها العاصمة بقايا مدن البلدان وأفسدها في العالم وأصبحت مدنه 
كانت ذات يـوم حواضـر ترتع فـيهـا اليـوم عصابـات وميـليـشيـات ونكرات
اعـتـلت مـنـصـات احلـكم واإلدارة في أبـشـع حـقب الـتـاريخ الـتي تـمـر بـهـا
الـشعوب. تـلك االمـتيازات والـسحـت احلرام أو مغـارة علـي بابا ( مـجلس
الـنواب واحلـكـومـة والـرئـاسات الـثالث ) الـتي أصـبـحت بـيـد مـجامـيع من
تاجرين وأصحاب القومسيونات السياسية بعد استحواذها اللصوص وا
على كـلمـة السر في دخـولهـا والهيـمنـة على معـظم مفـاصلهـا حتى لـيكاد
ـرء ال يفـرق بـ أولـئك الـذين يـحـمـلـون عـلى أكـتـافـهم أعـباء وطـن جريح ا
ـزايـداتـهم وبــ طـوفـان الـفــاسـدين الـذيـن جتـاوزوا أصـحـاب الــقـضـيــة 
ـصلحـ بل إن أغلـبهم ـناضـل وا وتقـمصـهم لشـخصـيات الـوطنـي وا
فبـرك له قصة نـضاليـة على أيام حـكم حزب البـعث مُدعيـاً بأنه ــحد أبطال
ـعـارضة وتـب بـعد ذلك ــنه مفـصـول ألسبـاب أخالقيـة تتـعلق قـاومة وا ا
بـذمته في االختالس أو خـيانة األمـانة أو الهـروب من اخلدمة اإللـزامية أو
القـيام بالـعـمال الدنـيئة وقصص هـؤالء يعرفهـا العراقـيون جيداً. وحـينما
ـوظف باخلدمة اذا كـل هذه االمتيازات  تسـأل ـحد القائـم على احلكم 
الـعـامــة? يــتـك اجلـواب بـكل تـفـاهـة وصـفـاقــة بـأنـهـا حتـمي صـاحـبـهـا من
االنـحراف أو االختراق من األجنبي حيث يجب أن يتمتع برفاهية ال مثيل
لهـا لـكي ال يـخـون وطـنه ويـصـبح جـاسـوساً أو عـمـيالً لـدولـة أجـنـبـية. أي
مــنــطق أو مـبــدأ وطــني هــذا وأي أخالق تــلك الــتي تــدفع الـقــائــمــ عـلى
ـال والــتــشـريـع بـالــربط بــ الــوطـنــيــة واالنــتـمــاء والــشـرف الـســلــطــة وا
?  بالـله ـسـؤولـ ـال وامـتـيـازاته لـلـنـواب والـوزراء وكـبـار ا الـشخـصي وا
عـلــيـكم أيـة وطـنــيـة هـذه الـتي تــشـتـرى بـاالمـتــيـازات وأي شـرف تـصـونه
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ــبـدأ لن تـبـقى عالقـة ـقـارنـة حتت ذات ا وعـلى هـذه األسس اخملـجـلــة وبـا
طــاهـرة وال شـرف مُــصـان وال غــيـرة ألنـهــا وضـمن هــذا الـسـيــاق سـيـتم
حـمـايـتهـا بـاالمـتـيـازات ابـتـداءً بـالـزوجـة واالم واألخت وهـكـذا دوالـيك في
عــرف فــاســد وســلــوك مــنــحـرف لــتــبــريــر واحــدة مـن أخــزى الــســرقـات
سؤول والـنائب من االنحراف واجلـاسوسية. واللـصوصيـة باسم حمايـة ا
ـان وأعـضـاءه واحلـكـومـة ولـكي نـسـتـطـيع أن جنـعل األهـالي حتـتـرم الـبـر
ـســؤولـ وتـرتـعب مــنـهم وحتـقــد عـلـيـهم بــسـبب لـيس ووزراءهـا وكــبـار ا
يـليـشيات امتـيازاتـهم غيـر العادلـة وحمـاياتـهم من عصـابات الـعشائـر وا
عـليـنـا أن نـعمـل من اجل الغـاء االمـتـيـازات لكي يُـصـان الـشـرف والوطن
سـؤولـ الكـبار سـلعـة تُـباع وتُـشتـرى حالـها ا ذلك سـتـبقى طـبقـة ا دو
! عـلـيـنا أن نـذهب إلى تـشريع حال أي بـضـاعـة يتم تـداولـها في الـدكـاك
قوانـ حـديـثة لـلـخـدمة الـوطـنـيـة تلـغي كـافـة االمتـيـازات احلـالـية وفي كل
ا دنـية أو تـعديالته  سـتويـات معتـمدة عـلى تشـريعات قـانون اخلـدمة ا ا
يـتوافق مع وضع البالد وجتارب الشعوب األخـرى واعتبار تلك الوظائف
خــدمـة عــامـة حــالــهـا حــال اجلـنــديــة وبـرواتب تــقع ضــمن ســلم الـرواتب
ـوظفـ التـي كانت سـائدة مـثل بدل ودرجـات الوظـائف مع مخـصـصات ا
السـكن واإليـفاد وبـشكل مـعقـول ال يسـتـفز األهـالي ووضعـهم واستـبدال
احلمـايـات بأفـراد من الـشرطـة احمللـيـة وبعـدد مـعقـول يتـم حتديـده حسب

احلاجة احلقيقية مع مراعاة الوضع األمني سلبا وإيجابا.
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اربيل

لـلــتـدريــسـيـ بــالـزيــارات وتـبـادل
اخلـبـرات والسـيـمـا في الـقـطـاعات
الـتـكـنـولـوجـيـة احلـديـثـة والـزراعة
ا تتمتع به اليابان والبناء بالنظر 
من سمـعة دوليـة ورصانـة الدراسة
اجلـــامـــعـــيـــة فـــيـــهـــا. وعـــودة الى
اليزية فان قطاع التعليم التجربة ا
حــاز ونــال االولــويـة فـي الــتـأهــيل
والـتــدريب والـبـنــاء الـعــلـمي االمـر
الــذي ســـاعـــد الــبالد فـي اضــطالع
ابنـائها بـتوجيه خـطط التنـمية في
مــالــيـزيــا الــوجــهــة الــصــحــيــحـة
ــطــابـقــة لــبـيــئــة وثـقــافــة الـبالد. ا
وشـمــلت مـجـاالت الــتـعــاون ايـضـا
قـطــاع الــريــاضــة. وفي عـام 2004
اسـتـضــافت الـيـابــان مـبـاراة وديـة
نـتخـب الـوطنـي الـعراقي بـ ا
والــيــابــاني بــكــرة الــقــدم وتــدريب
ـيدان. العـبي اجلودو والـسـاحة وا
وفي عـام  2005 قــامـت الــشــركـات
الــيـابــانـيــة بـاعــادة تــأهـيل مــلـعب
السـماوة الريـاضي فيمـا قام نائب
رئـــيس  االحتــاد الـــيــابــانـي بــكــرة
الـــقــــدم بـــزيــــارة الــــعـــراق. وخالل
الــعــامـ  2017- 2018  اقـــيــمت
مـنـافسـات كأس الـسـفيـر لـلكـاراتيه
واجلــودو. وبـــالـــرغم مـن اجملــاالت
الـواسعـة الـتي خاضـتـها الـعالقات
الـثـنـائـيـة مـنـذ عام 1939فـان افاق
ــسـتــقـبـل مـفــتـوحــة بـ الــعـراق ا
والـــيـــابـــان الرســـاء اسس تـــعــاون
اوسع واعــمق وبــذل جــهــود اكــبــر
لالفادة من النجاحات التي حتققت
لــتــعـزيــز واقـعــهـا عــبـر تــفـاهــمـات
اقــتـــصــاديــة وثــقــافـــيــة وعــلــمــيــة
مـــشــتـــركـــة. ونـــرى ان احلـــكـــومــة
الــعــراقــيــة مــطــالــبــة بــاالفــادة من
خـبـرات اليـابـان في مـجال الـصـحة
والبيئة بوصف هذا البلد االسيوي
عـمرين يـحتـفظ باعـلى نـسبـة من ا
واالصـحــاء في الـعـالم وان ظـروفه
الــســيــاســيــة وجــغــرافــيــته امــدته
ــجـال مـكــافـحـة بـخــبـرات مــهـمـة 
ـتلك الـتـلـوث ونـقاء الـبـيـئة. كـمـا 
خـــبــرات يـــجب االفـــادة مــنـــهــا في
دني نتيجة ضغط مجاالت الدفاع ا
ــيــة الــثـــانــيــة ومــا احلــرب الــعـــا
اعــــقـــبــــهـــا وتــــهـــديــــدات االنـــواء
والـطـقس حــيث تـتـعــرض الـيـابـان
الى زالزل قـوية وتـسـونـامي امحت
مـــدنـــاً ومـــنـــاطق ويـــتـــعـــ عـــلى
احلـكـومـة العـراقـيـة ايضـا االقـتداء
بـتـجربـة اليـابـان االعالمـية وتـطور
الـيــاتـهــا في الـفــضـاء االلــكـتـروني
والــرقـــمـي والســـيــمـــا فـي مـــجــال
الـصـحـافـة الورقـيـة. ويـسـجل لـهذا
البلد ان وسائل االعالم فيه مازالت
نـابـضـة بـاحلـيـاة وتـتـصـاعـد فـيـها
وتيرة الصـحافة الورقيـة والطباعة
وتـتـمــتع بـجـاذبـيــة الى حـد كـبـيـر.
واليزال القراء اليابـانيون يفضلون
القراءة من الورق اكـثر من الشاشة
ـتقـدم الـذي قـطـعته بـرغم الـشـوط ا
بالدهم في صـنـاعـة وانـتـاج اجملـال
الرقـمي. لقـد كانت عـالقات البـلدين
صالح عبر  80 عامـا مبنـية عـلى ا
ـــشـــتـــركــــة والـــتـــفـــاهم ومـــازال ا
بانتظارها الكثير. اذا تذكرنا ايضا
ان الـيابـان بلـد مـتفـوق في صنـاعة
ــواصالت وفـيـه مـشـاريع الــنـقل وا
فــريـدة في مــجــال الـســكك احلــديـد
عـلقـة فائـقة الـسرعة. والـقطـارات ا
ــكن لــلــجـهــد الــدبــلــومـاسي ان و
ــهـد الــطـريق لــتــأسـيس ارضــيـة
مشتـركة قويـة تعوض البـلدين عما
فـاتهـمـا من سنـوات الـتراجع خالل
وقــفــتــ في الــعـام  1942والــعــام
 ?1991الـلــذين يـأمل الـشـعـبـان اال
يـتـكررا مـهـما كـانت االوضـاع التي
تسـود السـاحة الـدوليـة واحلوادث

التي تمر على اد البلدين. 
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وعــمـلــيـات الــبـيـع وغـيــرهـا فــكـيف
تكون العالقة تكاملية  .

 4. ان الــقـــانــون يــراعـي جتــســيــد
ملكية الشعب للثروة كما يقال  ولو
ــا يــســمى يــحــسب مــا يــخــصص 
بـــصــنــدوق الــشــعـب والــصــنــاديق
ـبلغ األخرى يـؤكد  خالف ذلك الن ا
شحـيح جدا  ومضـحك وال يسد أي

حاجة بسيطة للمواطن .   
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 5. ان قانون شـركة النفط الـوطنية
لــيس إلصالح الـقــطـاع الــنـفـطي بل
ـسـؤولـيـات وإيـجاد جاء لـتـعـقـيـد ا
هــيــكل تـــنــظــيــمي جـــديــد يــتــمــتع
بــصالحـيـات واسـعـة جـدا أكـبـر من
وزارة الــنــفط كــمــا  ســتــعــفـى هـذه
الـشــركـة من الــعـديــد من الــقـوانـ
عمـول بهـا للحـفاظ على العـراقيـة ا
نفوذها الكبير وستستحوذ الشركة
عــلـى كل  صالحــيــات وزارة الـنــفط
حيث سـيتم تـملـيك هذه الـشركة كل
الــنــفط الــعــراقي وهي الــتـي حتـدد
جملــلس الـوزراء مـا يــتم إدخـاله من
أمـــوال بــــيع الــــنــــفط في مــــوازنـــة

الدولة.
 6.ان نــقـض احملــكــمـــة االحتــاديــة
للعديد من بنود قانون شركة النفط
الـــوطـــنــيـــة ألنـــهـــا تـــتــعـــارض مع
الـــدســـتـــور الــعـــراقي ولـــيس فـــقط
بـسـبب الـطـعــون الـتي تـقـدمت بـهـا

بعض اجلهات ذات االختصاص.
 7.لم يــتم األخــذ بـاحلــســبـان عــنـد

اجناز واجبات الـشركة أعاله وبكل
كفاءة  وكما معمول به منذ عقود. 
 2.إذا كـانت الــشــركـة مــحــاطـة من
جــهـــاتـــهـــا األربع بـــوزارة الـــنـــفط
ــهـــمـــة األخــرى فـــمــا والـــوزارات ا

الداعي لوجود الشركة إذن.
 3. ان عالقة الـشركة بـوزارة النفط
تـكامـلـية كـما يـقول قـانونـها لـكنـها
لـــيـــست تـــكــامـــلـــيــة الن الـــشـــركــة
ســـتــصــادر الــكــثـــيــر من واجــبــات
ومـســؤولــيــات وصالحــيـات وزارة
الـــنـــفط األســـاســـيـــة وصالحـــيــات
وزيــرهـــا بــحــيث تـــصــبح الــوزارة
مـجــرد مـوظف إداري لـدى الـشـركـة
الــتي لـهـا صالحــيـات واسـعـة جـدا
فـوزارة الــنـفط تــصـبـح واجـبــاتـهـا
اإلشراف والرقابة أمـا الشركة فهي
سؤولة عن جهة تنفيذية أي إنها ا
عـــمـــلـــيــات الـــكـــشف والـــتـــنــقـــيب
واالســــتــــخــــراج والــــتــــعــــاقــــد مع
الشركات األجـنبية وعقـد الصفقات

ردا عـلى مـا ذكـره الـسـيـد إبـراهيم
نشور بحر العلـوم في موضوعه ا
في جـــريــدة الـــزمـــان يــوم  28ك2
 2018 قـــانــــون شــــركــــة الـــنــــفط
الوطـنية وقـرار احملكمـة االحتادية

نود ان نوضح ما يلي:
1. ان الــقـــانـــون أعاله هـــو تــرهل
إداري جــــديــــد ومــــؤسف يــــكــــلف
الدولـة أعباءً مـالية وإداريـة وفنية
ولـوجـسـتـيــة كـثـيـرة وزارة الـنـفط
والدولـة أحوج مـا تكـون إليـها في
هذه الظروف االقتـصادية الصعبة
الكات فال داعي لتأسيس شركة 
إداريـة وفـنيـة واسـعـة حتـتاج الى
رواتب ومـــخـــصــصـــات ومـــقــرات
وعــجالت وايــفــادات واســتــقــبــال
وفود وشركـات وإجراء منـاقصات
وغــيــرهـا مـن األمــور الـتـي تـكــلف
الـدولـة مـليـارات الـدنـانيـر شـهـريا
ووزارة الـنــفط بـكـوادرهـا اإلداريـة
والـفـنـيـة والـقــانـونـيـة قـادرة عـلى

ريعيـاً ال كما يشـاع ان هذا القانون
يقـلل من اعتمـاد الدولة عـلى النفط

كمورد وحيد إليرادات الدولة .
 11. ال يـــخــــفي عـــلـى احـــد ان في
العـراق عدة شـركات نـفطـية عـريقة
أهـمـها شـركـة نفط الـوسط وشـركة
نـفط الشـمال وشـركة نـفط البـصرة
الـــتي كــانـت تــســـمى شــركـــة نــفط
اجلــنـوب قــبل ان تـؤسس شــركـتي
نفط مـيسـان وذي قار وتـرتبط هذه
الـشركـات بـوزارة النـفط من جـميع
الـنــواحي اإلداريــة والـفــنــيـة وهي
تخصصـة في العديد من األعمال ا
الــنـــفــطــيــة كـــالــتــنـــقــيب واحلــفــر
والــــصـــيــــانـــة  والــــضخ والــــنـــقل
التصدير وغيرها من األمور الفنية
واإلداريــة األخــرى قــبل ان تُــســلب
منهـا هذه الصالحيـات بعد جداول
التـراخيص الشـهرستـانية الـسيئة
الـصـيت وتــأسـيس شــركـة جـديـدة
حتـت اسم شـركـة الـنــفط الـوطـنـيـة
سـيـحـد من عـمل هـذه الـشـركات بل
ومن وزارة النفط  كلها وسيتسبب
في تـــــرهل إداري وفـــــني إضـــــافي
يـكـلف الـدولـة أعـبـاءً مالـيـة بـاهـظة
كــرواتب ومــخــصــصــات ومــقــرات
وحـمـايـات وعـجالت وصــرفـيـاتـهـا
ونــثــريــات وايــفــادات وحــجــوزات
طــائــرات بــالــدرجـة أولـى وفــنـادق
خــمــســة جنــوم ألعــضــاء الــشــركـة
ـكن لــلـدولـة والـوفــود األجـنـبــيـة 
تـوظـيف هـذه األمـوال الـكـبـيـرة في

مشـاريع خدميـة (تعلـيمية _صحية
_بـلـديـة ) ومـشـاريع أخـرى الـشعب
والــوطن في أمس احلــاجــة إلــيــهــا
لــكـنــهــمـا لــيـســا في أمس احلــاجـة
لـــشــركــة نــفط تــســـتــحــوذ عــلى كل
صالحـيـات وواجـبـات وزارة الـنـفط
االحتادية  وتتـسبب في هدر أموال

الشعب.
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12. ان تـأسـيس هذه الـشـركـة التي
تـتعـارض العديـد من مـواد قانـونها
مـع الــدســـتــور الـــعــراقي ال تـــخــدم
مصـلـحـة الـوطن الـعلـيـا ومـصـلـحة
ستـفيد من هذا الشعب الـعراقي وا
الـــقـــانـــون هم أشـــخـــاص وفـــئـــات
ـال مــحـدودة تــريــد االسـتــئــثـار بــا
العام وهذه الشركـة تبذير وتشتيت
مــتــعــمــد لـــلــمــوارد واإلمــكــانــيــات
واجلـــهـــود والـــقـــدرات وزيـــادة في
الـروت والـتعـقيـد اإلداري وهيـمنة
ال مــبـــرر لـــهــا عـــلى مـــســؤولـــيــات
وواجـبـات وزارة النـفط . ولـلـحـفاظ
عــلى ثــروة الــعــراق الــنــفــطــيــة من
الـــهـــدر والــتـــبـــذيـــر والــصـــفـــقــات
شـبوهة  ولـتقلـيل الترهل اإلداري ا
الـغــيــر مـبــرر وحــفــاظـاً مــســتــقـبل
ثروتنا النفطية ثروة أجيال العراق
عـــلى احملـــكـــمــة االحتـــاديـــة نــقض
قانـون شركة الـنفط الـوطنيـة برمته
ألنه يــتـعــارض والــعــديــد من مـواد
الدستور العراقي وال يخدم مصالح

الوطن العليا ومصالح الشعب.

إعداد هذا القانون آراء ومقترحات
وزراء سـابــقـ وخــبـراء نــفـطــيـ
عــراقـــيــ مــتـــخــصــصـــ أمــثــال
الدكتور عصام اجللبي وزير النفط
األســــبق والـــعـــديــــد من اخلـــبـــراء
ا اقـتـصـر األمـر على ـعـروفـ إ ا
ـوجودة في بـعض الـشـخـصـيـات ا
الساحة العراقـية وبعضهم انيطت
بـه مــســؤولـــيــات مــهـــمــة في هــذه

الشركة .
  8. ان إقــــــرار هـــــذا الــــــقـــــانـــــون
سـيتسـبب بـضياع ونـهب ما تـبقى
من ثـروة الـعـراق الـنـفـطـيـة  وليس
أحملـافــظـة عـلـيــهـا وهـو الــصـفـحـة
الـثـانــيـة  من صـفـحــة االسـتـحـواذ
عــلـى نــفط الــعــراق بــعــد صــفــحــة
ثـيـرة للـجدل جـداول التـراخـيص ا
التي سـلمت نفط الـعراق للـشركات

األجنبية واستكماالً لها.
5ðË— qOKIð

9. فـي الـــوقـت الـــذي تــــعـــمـل فـــيه
احلـــكــــومـــة لــــتـــقــــلـــيل الــــروتـــ
واخـــتــصـــار الــتــعـــامالت اإلداريــة
ـــعـــقـــدة والـــتي تـــضـــيع الـــوقت ا
واجلـهد فـان هـذا القـانـون سيـجذر
الــروتــ ويــزيــد األمــور تــعــقــيــداً
سؤوليات لتشابك الصالحـيات وا
في بعض اجلوانب  وتقـاطعها في

جوانب أخرى.     
 10. ان هـــذا الـــقـــانـــون ســـيـــزيــد
اعتـماد الـعراق عـلى النـفط  كمورد
رئــيـسي لــلـبـلــد لـيــبـقى اقــتـصـاده
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د عــام 1956. وخـالل الـــســـنـــوات
الالحـــــقــــة وقـف الــــعـــــالم ومـــــنه
الـعراق يـتأمل الـتجـربة الـيابـانية
الشجاعة حيث شرع الشعب بكل
ــة وذكـاء مــا اوتي من قــوة وعـز
بــطي صــفـحــة احلــرب وتـضــمــيـد
اوجـاع جــروحـهـا الــغـائــرة وبـنـاء
االنــســان كــمــقــدمــة لــبــنــاء كـل مـا
خـــربــته قـــنــبـــلــتي هـــيــروشـــيــمــا
ونـاكـازاكي. وفي الـعام  1960رفع
الــتــمـــثــيل الــيــابــاني في الــعــراق
والتـمثيل الـعراقي في الـيابان الى
مـسـتـوى سـفـيـر. وكـان لـتـوجـهات
ثورة  14 تموز  1958التحريرية
الــــدور فـي االنــــتـــبــــاه الـى الـــدور
االقــتــصـادي اخلالق الــذي انــبـثق
ـيـة الثـانـية من رمـاد احلـرب العـا
ووقع الــبــلــدان اتـفــاقــيــة جتــاريـة
مهمة لم تدخل حـيز التنفيذ اال في
الــعــام 1964. وســـارت الــعالقــات
بــاجتـاه اعــمق بـابــرام اتــفـاقــيـات
شـمـلت جـوانب اخـرى. وفي الـعام
ـســاعـدة  1968دخـلت اتــفــاقـيــة ا
ـتبـادلة حـيز الـتنـفيذ الـقضـائية ا
وقــفـــزت الــعالقــات الـى مــســتــوى
متـقـدم عام  1974بدخـول اتـفاقـية
الـتعـاون االقـتصـادي والـفني حـيز
الــتــنـــفــيــذ كــمـــا دخل االتــفــاقــان
الثقافي واجلوي حيـز التنفيذ عام
ـطـرد في 1979. وبـرغـم الـتـطـور ا
عالقـات الـبــلـدين فـانـه سـرعـان مـا
اصــابـتــهـا انــتـكــاسـبــة حـادة عـام
 1991 نـــتــيـــجـــة دخــول الـــقــوات
العراقية دولة الكويت. فقد اغلقت
الـسـفـارة الـيابـانـيـة في بـغداد مع
احلــــــــفـــــــاظ عـــــــلـى الـــــــعـالقـــــــات
الدبـلوماسـية. وظل اجلمـود يطبع
هـذه الـعالقـات زمنـاً طـويال انـتهى
بـــســقــوط نـــظــام الـــرئــيس صــدام
حـسـ عـام  2003ثـم اســتــئــنـاف
ســــفـــــارة الــــيــــابــــان في بــــغــــداد
العـمــالــهــا. ولم يــتـحــقق شيء من
مردودات هذا االجناز اال بعد اربع
سـنـوات. ففي  2007بـدات ندوات
عرفة اليابانية. تبادل اخلبرات وا
ــكن الــقـول ان الــعـراق وسـواه و
من الـدول بــوسـعــهـا ان تــسـتــلـهم
التجربة اليـابانية في اعادة البناء
واالعـــــمــــار وكـــــذلك دراســـــة واقع
ــقــيــدة مع عالقــتــهــا ا
ـتـحدة الـواليات ا
بـــرغم الـــقــوة
الــــنـــوويـــة

قطع العراق واليابان  80 عاما من
ـهمة مـتدة واحملـطات ا العالقـات ا
في تـــاريخ الـــبــلـــدين. وصــادف ان
شـهـدت حـصـيـلـة االعـوام الـطـويـلة
مــنــذ افـتــتــاح سـفــارة الــيــابـان في
العراق بدرجة تمثيل وزير مفوض
احــداثـــا ذات اهـــمــيـــة تـــاريــخـــيــة
وسـيـاســيـة كـبـرى لـيس بــالـنـسـبـة
للبـلدين حسب بل بـالنسبـة للعالم
بـاسره. فـقد تـسـببت وقـائع احلرب
ية الـثانيـة بانسـحاب (الوزير العـا
ــفـوض) الـيـابـاني من بـغـداد عـام ا
 1942وغلق الـسفـارة. كان الـعراق
يـدور في فلـك دول احللـفـاء بزعـامة
بـريطـانـيـا فـيـمـا انـحـازت الـيـابان
ــانــيـا. الى دول احملــور بــزعــامــة ا
وشمل تأثير احلرب وما رافقها من
حتـــوالت الـــبـــلـــدين وان كـــان مــا
اصـــاب الــــيـــابـــان مـن اوجـــاعـــهـــا
ـا تـعرض له وكـوارثهـا ال يـقارن 
الــعـراق الـذي اسـتــخـدمت اراضـيه
في عــمـــلــيــات مـــحــدودة نــســـبــيــا
للـمحافـظة على الـنفوذ الـبريطاني
فـي اخلـــلــــيج الــــعــــربي جــــنــــوبـــا
واالراضي الـــبـــاردة شـــمـــاال حـــتى
اوربــا. فــفي  1943 اعــلن الــعــراق
ؤلفة من احلرب على دول احملـور ا
ـانيـا وايطـالـيا والـيابـان وتركـيا. ا
ــا تـسـبب في انــقـطـاع الـعالقـات
الــدبــلــومـاســيــة مع الــيـابــان. لــقـد
خرجت دول احملور مضـرجة بدماء
مــئــات االالف من قـــتالهــا وبــدمــار
مدنـهـا وبـنـيتـهـا الـتـحتـيـة وانـهاك
اقــتــصــادهـــا بــالــكــامل فــضال عن
الـتـكبـيل باتـفاقـيـات مذعـنة مـثلـما
خسرت دول احلـلفاء مصـادر مهمة
من ثرواتها التي عـوضتها بامتداد
جـغرافي ومـنـاطق نفـوذ مـهمـة لكن
العـراق لم يكسب من مـوقفه ازاءها
اية نـتائج مـفيـدة باسـتئـناء وعود
مــــكــــررة بــــاالســـتــــقالل الــــنــــاجـــز
واالنــــســـحــــاب الـــكــــلي لــــلـــقـــوات
ستشارين االجانب. البريطانيـة وا
وعـنـدما صـادق عـلى معـاهـدة سان
فـرانــسـيـســكـو لــلـسالم عـام 1955
عـادت الـعالقـات الـدبـلـومـاسـيـة مع
الـــيــابــان و فـي الــســنـــة ذاتــهــا
افـتتـاح سفـارته في اليـابان بـدرجة

ـقابل اعادت تمثـيل وزير. با
طـوكـيـو افـتـتـاح
ســفــارتــهــا
فـــــــــــــي
بغدا

شعار االحتفال 
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