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achieved. Don’t settle for anything less.
You don’t pay unless we win.

Let us help. Call today for a free consultation.
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أكد تلتقي سعادة السفير العراقي وديع بتي  
حجم التبادل التجاري بين كندا والعراق 147 مليون دوالر !! 
نسعى لمد الجسور مع جميع أبناء الجالية العراقية في كندا 

إلتقت جريدة أكد ممثلة برئيس تحريرها ) اكرم سليم 
( وبمعية األستاذ الفاضل مصلح طاهر، سعادة السفير 

وديع بتي ، مرحبين بمقدمِه أوالً ولطرح عدداً من 
األسئلة التي حملناها معنا لسيادته ، واليكم تفاصيل اللقاء 

 :
س : ما هي إمكانية التعاون مع الجهات الكندية وهل 

هناك من خطة ما لمد جسور التعاون معها ؟ 
ج : أساس عمل اي سفارة في العالم هو كيفية مد 

الجسور بين البلد القادم منه السفير والبلد المستضيف ، 
وان أساس عمل البعثات الدبلوماسية هو وجود مصالح 

مشتركة بين البلدين لحاجة البلدين لذلك ، وطبعاً يتم ذلك 
من خالل إتفاقات دولية وبروتوكوالت تم التوقيع عليها 

من قبل سلطات البلدين ، وكذلك يرتبط بغاية يسعى 
اليها الطرفين بوصول العالقات الى مستوى متقدم يخدم 
مصلحة البلدين ، فليس هناك بلد مستفيد وآخر متضرر 
نتيجة إنماء تلك العالقات . كندا ينظر العراق لها نظرة 

متميزة كون كندا هي ضمن البلدان السبعة االكثر 
تطوراً في العالم ، دولة تمتلك مقومات وإمكانيات كثيرة 

، كذلك فأن موقف كندا بعد سقوط النظام السابق هو 
موقف مساند للنظام الديمقراطي الفيدرالي في العراق ، 
وكندا قامت وتقوم اآلن بدعم النظام الجديد في العراق 
من خالل دعم المشاريع االقتصادية وتطوير الكوادر 

العراقية وتأهيلها مما سيؤدي الى تطوير البنى التحتية 
في العراق وإدامتها وكذلك هناك دعم إنساني مستمر 

إضافة الى وقوفها مع العراق ضد االرهاب من خالل 
المشاركة في تدريب القوى االمنية العراقية . لكن هل 

هو هذا كل ما نبغيه من كندا ؟ الجواب كال ، حيث نبغي 
الكثير ألننا نعتقد بأن هناك الكثير ضمن االمكانات 

الموجودة والتي تمتلكها كندا وكذلك يمتلكها العراق ، 
كيف يتحقق ذلك ؟ فأني كسفير أعرف ما يحتاجه بلدنا 
العراق ، وأعرف ما يمكن ان تساهم به كندا تلبية لتلك 

الحاجة ، ولهذا فأني ووفقاً لهذه الرؤية سأعمل مع سفارة 
البلد المضيف في بلدنا العراق كفريق عمل حيث أني 

وقبل المجئ الى كندا كنُت قد إجتمعت مع السفير الكندي 
في العراق وأتفقت معه على كيفية العمل معاص ألجل 

اإلرتقاء بالعالقات العراقية الكندية لما يخدم مصلحة 
البلدين . 

واآلن هناك اتصال دائم بيننا وهي طريقة مثلى ألجل 
كسر الروتين الذي يعرقل المشاريع المشتركة . 

 وأضاف السيد السفير : نحُن بعد القضاء على ) داعش 
( وكسر االرهاب ، بتنا في امس الحاجة لالعمار 

والبناء ولهذا نريد ان نسبق الزمن وهذا يتم عبر التعامل 

المباشر مع الشركات الكندية لغرض سحبها عبر التعامل 
المباشر مع الشركات الكندية لغرض سحبها لدخول 

السوق العراقية الواعدة وفيها فائدة لكل من العراق وكندا 
، وهذه العالقة مع كندا ستصل الى مراحل متقدمة تتحقق 

منفعة لكال الطرفين . 
 العمل السياسي مهم دون شك لكن العمل االقتصادي 

اصبح مهم جداً وهو الذي اصبح ربما االهم في تطوير 
العالقات بين البلدان ، وهنا لدينا جالية عراقية كبيرة 

وهي ستكون عامالً مهماً في تطوير العالقة بين البلدين 
وهذا ما سينعكس ايجاباً على تلك العالقة . 

وفيما يخص الحكومة العراقية الحالية قال السيد السفير: 
حكومة السيد عادل عبد المهدي معروف عنها انها 

حكومة خدمات ، فبعد النجاح الذي حققته القوى االمنية 
في مكافحة االرهاب فقد اصبح لزاماً على هذه الحكومة 

ان تلتفت لما يحتاجه المواطن من خدمات وبهذا فائدة في 
إستتباب االمن ، حيث االنسان بطبيعته يجنح للسلم . 

س : على أي شئ تركز الخارجية العراقية في إقامة 
وتطوير العالقة مع باقي الدول ؟ 

ج : السياسة الخارجية للبلد يرسمها رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء ولكل مرحلة لها خصوصيتها ، 
ولهذا يعمل الجميع كفريق عمل مشترك بما يخدم 

البلد ومواطنيه ، ويحقق مصلحته ، وقد إطلعُت على 
برنامج الحكومة ، وفي مجال السياسة الخارجية فهو 

مبني على اساس واحد وهو مصلحة البلد وهي سياسة 
مبنية على اساس الدستور ، سياسة عدم التدخل في 
شؤون اآلخرين ، سياسة تجنح للسالم واالبتعاد عن 

سياسة المحاور ، سياسة إقامة أفضل العالقات مع دول 
الجوار والدول الصديقة ، وعدم إعتبار العراق ساحة 
للصراع وإنما ممكن أن يكون ساحة للمشتركات وهذا 
ما مثبت في الدستور ، فنحن نريد ان نكون جزءاً من 
الحل ال ان نكون جزءاً من المشكلة ، نراعي حقوق 

اإلنسان ، والديمقراطية واحترام االقليات وهذا ما يجعلنا 
نقترب كثيراً من دول العالم وهذه هي مقومات السياسة 

الخارجية العراقية . 
 واضاف سيادته قائالً : نحن نعمل وسنعمل على تشجيع 

الشركات العالمية على االستثمار في العراق حيث اننا 
نحتاج في العراق لكل شئ وهذا ما يدعونا الى تسهيل 

السبل امام تلك الشركات الجل الدخول الى السوق 
العراقية حيث ما هو موجود في العراق من فرص تفتقر 

اليها باقي البلدان . 
 وعن صعوبة تلك المهام قال السيد السفير : الشك ان 
مهمتنا ليست سهلة حيث مستوى التبادل التجاري بين 

العراق وكندا هو 147 مليون دوالر فقط ! وهذا الرقم 
ال يُعد شيئاً يذكر ، ولهذا فالمهمة كبيرة وصعبة ، ولكن 

هناك رغبة صادقة لدى الطرفين باالهتمام بتطوير 
العالقات بين البلدين ، علماً ان هناك برامج تدريبية 
بعشرات الماليين تدار من كندا ، كذلك هناك برامج 

إنسانية عديدة . 
 وعلينا ان نوفر المناخ المناسب للشركات ألجل دخول 
السوق العراقية مما سيؤدي الى تشجيع تلك الشركات 
التي تتخوف من االقدام على تلك الخطوة نتيجة الفساد 

الموجود في العراق إضافة الى الروتين والبيروقراطية 
والنظام المصرفي الذي الزال متخلفاً . 

 سألنا سيادته عن إمكانية رفع عدد الزماالت الدراسية 
للطلبة العراقيين فأجابنا مشكوراً : بالتأكيد هذا ضمن 

إهتمامنا نتيجة معرفتنا بالنظام التعليمي المتقدم في كندا 
، وفقط قبل ايام تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة دهوك 

وجامعة كارلتون ، ونحن بصدد التنسيق مع وزارة 
التعليم العالي ألجل التعاون مع الجامعات الكندية بغية 

الحصول على مقاعد دراسية وكذلك تبادل البحوث 
والدراسات . 

عن نشاطات السفارة وسط الجالية العراقية أفادنا السيد 
السفير قائالً : نحن وضعنا خطة للتوجه الى الجالية حيث 
بدأنا بمونتريال فقد زرنا جميع تجمعات جاليتنا الموجودة 

هناك ، ومبدأنا هو خدمة الجميع . 
 إلتقينا ببعض وجهاء الجالية هنا في أوتاوا وكان الفضل 
في ذلك لألخ ) مصلح ( الذي لم يألوا جهداً في إقامة ذلك 

اللقاء الي تعرفنا من خالله على بعض االخوة من ابناء 
جاليتنا الكريمة . 

 إضافة الى ما ذكرت فقد شكلنا وفداً من السفارة لزيارة 
ستة مدن كندية من تلك التي يتواجد فيها أبناء الجالية 

ألجل تقديم الخدمات الالزمة لهم . 

 أكد : في نهاية لقائنا باألستاذ وديع بتي السفير العراقي 
في كندا تمنينا له الموفقية في إدارة عمله وان تكلل 

جهوده بالنجاح خدمة للعراق وأبناءه ، خرجنا ونحن 
متفائلون تماماً بإمكانية النجاح لما لمسناه من سيادته من 
إستعداده العالي لخدمة العراق وأبناءه من خالل موقعه 

كسفير للعراق في اوتاوا . 
وبدورنا نتوجه بالشكر لألخ األستاذ مصلح طاهر الذي 

رافقنا في هذا اللقاء . 


