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  وزير الدولة للشؤون اخلارجية  –*ماساهيسا ساتو 

 

ألف إحساس اختلج قليب إذ استطعت أن أخطو مرة أخرى على تربة العراق 

   ذكريات.كثري من الاليت ترتبط بال

أبداً تلك أشهر يف السماوة٬ وال ميكنين أن أنسى  6قضيت ٬ 2004يف 

وكان ذلك بصفيت قائد جمموعة إعادة إعمار ودعم األيام طاملا حييت. 

العراق اليابانية ممثلني شعب اليابان ملساعدة شعب العراق الذين كانوا 

عملنا بال  يعانون يف سبيل العودة

كان األمر صعباً نوم تقريباً على مشاريع مثل إمداد املياه وبناء جسر.  

رغم ذلك٬ أذكر أن ذلك اإلرهاق حتول إىل نعيم داخلي بطرفة عني حني رأيت سعادة الناس لرؤية النتائج.  حياناً. أ جسدياً 

ة اإلعمار بعقلية قوية. حىت عندما رأيت الشعب يعمل على إعاد كما أذكر أنين كنت مقتنعاً أن العراق سينهض من جديد

  بالعراق. عليَّ يوم واحد من دون التفكري ياآلن٬ ال ميض

وبعد أن قد قلت ذلك٬ حيزنين أن العراق قد واجه حتديات خمتلفة حيث ُفقدت أرواح مثينة وُأجرب الكثريون على مغادرة 

إعادة اإلعمار من خيار سوى أن خيمل. رغم التقدم حنو مل يكن أمام . مع توسع نفوذ عصابات داعشمناطقهم املألوفة 

يف كل أحناء البالد٬ وهذا ألن شعب العراق  األزمات الوطنيةفشعب العراق يوشك مرة أخرى اآلن على التغلب على ذلك٬ 

أصبحت لعراق٬ يت إىل ازيار  طائفة والعرق.ال يتجاوزإىل ما  احتد بفخرالعريق وثقافته الغنية تارخيه الذي يدعم أسس 

  هو ذاته الذي أحسسته يف السماوة. عظيما٬ً وهذا اإلحساس ميلك أمالً مقتنعاً مرة أخرى أن العراق 

بقينا إىل  لقدكصديقة خملصة ورفيقة درب كلما واجه العراق أوقاتاً صعبة. مع العراق  أخذت اليابان خطوات حنو األمام 

البىن  تنميةحىت يرتاوح من املساعدات اإلنسانية الدعم الضروري فعًال الذي مقدمني  ألقصى قدر ممكنالعراق  شعب جانب

وبصفيت الديون.  فيف عبءمليار دوالر أمريكي٬ مبا يف ذلك خت 15التحتية. 

إعادة إعمار وبناء أمتكم.  مع عزميةشعب العراق االختالفات الطائفية والعرقية  يتجاوزأمتىن أن  مواطناً من مثل هذا البلد

جداً الستقرار كبرية أمهية   ذولقادة وشعب العراق. إن العراق بلد أهم غرض من زياريت هذه املرة هو لنقل هذه الرسالة 

  . أنتم يا أبناء الشعب العراقي همما تدركونأكثر املنطقة 



وتقدم االصالحات الوطنية كاملصاحلة   األفضللتحقيق املستقبل  تحديات اليت جيب التغلب عليهاالمع العراق  تعاملسي

القوية شعب العراق العزمية ميلك كصديقة خملصة ورفيقة درب طاملا تواصل اليابان دعمها  وبدورها ساالقتصادية واملالية. 

عالقات لتأسيس ال 80الذكرى الــ آخذين طلع قدماً لتعزيز مدى واسع من التبادالت للنهوض جبهودهم الذاتية. كما نت
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