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 للزيارة   األقليمة   لرئيس   الوزراء   ألبعاد   األستراتيجية  

     تجاه   العراقي   كل وطهران   والكويت     الرياض من

  

   مركز   نون

   وحدة   تحليل   السياسات

  

     ن ا ر ي  ح /    ي ن و ي  

   تـحليليـــة   رؤيــة
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 ( تنظيم الدولة اإلسالمية:داعش )ما أن وصلت عمليات تحرير األراضي العراقية مما يسمى بـ       

دول   تجاه  بغداد،  قبل  من  العراقية  الدبلوماسية  تفعيل  محاوالت  نشطت  حتى  األخيرة،  مراحلها 

لوزراء  الجوار األقليمي، وبالذات األعمدة الفاعلة منها. إذ جاءت الجولة األقليمية لرئيس مجلس ا 

العراقي تجاه كل من الرياض وطهران والكويت، إدراكاً منه بأهمية هذه الدول على صعيد الشرق 

األوسط، وأهمية المصالح المشتركة، فضالً عن التحديات المجابهة، والرغبة في األرتقاء بالتعاون  

يت  إلى مجاالت أرحب.هذا الحديث ينسحب على كل من الرياض وطهران بشكل عميق، والكو

 بصورة أقل نسبياً، وذلك لتباين المعطيات والمكانة والدور الناتج عنها.  

 العراق والمملكة العربية السعودية : المصالح المشتركة والتحديات المجابهة:  

نتظمة منذ الماضي القريب  السعودية مرت بمراحل غير  م  – ية  جرم أن العالقات العراقال

الفعل وردة الفعل، فإذا كانت فترة الثمانينيات قد شهدت   بفعل تغييرات ومعطيات يجسدها نطاق 

السعودية الى مرحلة ممتازة، لمواجهة اهداف الثورة اإليرانية أنذاك    – أرتقاء في العالقات العراقية  

في تصدير مبادئها لكال البلدين ،والتي افضت الى وقوف السعودية الى جانب العراق في حرب  

ا الى  الخليج األولى، فإن دخول  أدى  الثانية كان قد  الخليج  ثم نشوب حرب  للكويت ومن  لعراق 

، بعدها  2003قطيعة وعداء مباشر بين بغداد والرياض استمر الى األحتالل األمريكي للعراق عام  

جهضت على لعالقات الى مسار جديد، لكنها  أحاوالت خجولة بين الطرفين ألعادة اكانت هناك  م

بين رئيس الوزراء العراقي انذاك نوري المالكي للسعودية بدعم االرهاب   ااثر االتهامات المتبادلة م

في العراق، وردها عليه بأن سياسة التهميش التي يتبعها تجاه بعض المكونات العراقية قد أفضت  

 الى توليد ردود فعل متشددة وتسببت بجميع مشاكل العراق. 

  راقية جديدة برئاسة حيدر العبادي فيأستمرت القطعية الدبلوماسية الى ان تشكلت حكومة ع

الذي سعى الى تحسين العالقة مع الرياض ،بإرساله برقية تعزية إلى السعودية أثر    2014العام  

إذ عينت   البلدين،  بين  ما  الدبلوماسي  بدأت محاوالت جادة لألرتقاء  الملك عبد هللا ، ومنها  وفاة 

سعودية فتح سفارتها في بغداد في أول سفير لها في العراق بعدما أعادت ال نالسبها رامث السعودية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
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انقطاع دام    2015ديسمبر     ل ادع  عام، وبعدها بعامين زار وزير الخارجية السعودي   25بعد 

عام   27، وهي أول زيارة لوزير خارجية سعودي للعراق منذ  0172بغداد في فبراير    رالجبي

،داعياً رئيس الوزراء العراقي الى تلبية دعوة رسمية للملك السعودي بزيارة الرياض، وبالفعل  

سجل ثمة ابعاد إستراتيجية اري كبير من بغداد الى الرياض، لتتمت هذه الزيارة على رأس وفد وز

 يمكن ايجازها باألتي: 

هذه الزيارة الرؤية الحقيقية والجادة من قبل بغداد لكسر الجمود الدبلوماسي في العالقة   تمثل ▪ 

ما بين البلدين، وبالتالي التطبيع الفعلي لها، فهي الزيارة األولى لرئيس الحكومة العراقية  

عام، ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز،    14، الى الرياض، اي بعد مرور  2003منذ عام  

عكس رغبة حقيقية باألنفتاح على مجاالت جديدة من التعاون ضمن أفاق أكثر أتساعاً  ما ت

 بفعل متغيرات الواقع التي تمر بها المنطقة ، والشرق األوسط بشكٍل عام . 

بين  ▪  ما  المتوترة  العالقة  في  تهدئة  عامل  يكون  ان  في  للعراق  رغبة  هنالك  يكون  ربما 

مشتركات تجمع بغداد بطهران، وبغداد بالرياض، وكذلك تهدئة  السعودية وإيران في ظل  

بين السعودية وقطر، وبذا شملت الجولة كل من الرياض و طهران، ومن ثم الكويت كونها  

 القطرية .   -طرفاً مهماً في الوساطة السعودية

تعد الزيارة خطوة مهمة بأتجاه عودة العراق إلى المحيط العربي، في ظل وجود أطراف   ▪ 

ليمية ال تود ذلك، كون عودة العراق الى محيطه العربي يعني فقدانها للكثير من مصالحها اق

 في العالقة معه. 

رغبة المملكة العربية السعودية في إعادة األنفتاح على العراق، السيما بعد حدوث متغيرات   ▪ 

إدراك في  أهمية  اكثر  أصبح  فالعراق  الدولتين،  من  كل  الحت  وخارجية  داخلية   مهمة 

 ، والتي دعا فيها ترامب  2017/ 20/5السعودية في    – السعودية السيما بعد القمة األمريكية

الى تشكيل جبهة لمواجهة التطرف واألرهاب ومصادر تمويله، هذا على الصعيد الخارجي  

،أما على الصعيد الداخلي قثمة تغييرات تدفع كال الطرفين إلى إعادة األنفتاح على األخر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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ا للمصالح المشتركة، كالتغيير الذي حدث على مستوى النظام السعودي في ظل إدراكهم

والعالقة  سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد  ولي  و  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  ووصول 

النظام  في  التغيير  وكذلك  ترامب،  بدونالد  الممثلة  الجديدة  األمريكية  األدارة  مع  الجديدة 

الم المتمثل بخروج  العراقي  الكي ومجيئ رئيس وزراء عراقي جديد هو حيدر السياسي 

العبادي الذي يعد أكثر ترحيبا لدى الرياض من سلفه نوري المالكي. وبذا وجدت الرياض 

الجانب  إلى  ترقى  أهمية  األخر  إليالء  حان  قد  المناسب  الوقت  أن  أيضاً  بغداد  وربما 

 الدبلوماسي في العالقة ما بين الطرفين.  

قت مناسب جداً للعراق، بعد األزمة القطرية بفترة زمنية غير مباشرة،  جاء توقيت الزيارة بو ▪ 

محور  جانب  إلى  تقف  بأنها  البعض،  لدى  يتولد  قد  تصور  أي  ألبعاد  بغداد  من  محاولة 

الرياض والدول المتوافقة معها في عزلتها بالضد من قطر، إذ أكدت الدبلوماسية العراقية  

قاتها الخارجية مع الجميع، وأنها لن تسمح بأن تكون  مراراً انها تقف بمسافة واحدة في عال

ضمن سياسة المحاور بالوقوف مع طرف ضد طرف أخر، فقد كان تصريح العبادي واضحاً 

 نفتحاً على الجميع، وال يدعم طرف ضد أخر"  قوله "إن العراق  موصريحاً في هذا الجانب ب

بأن المملكة العربية السعودية ستتبوأ  السعودية،  -إدراك العراق السيما بعد القمة األمريكية  ▪ 

الدور واألداء الخارجي فيما يتعلق بمنطقة  القريب على صعيد  المستقبل  مكانة مهمة في 

الشرق األوسط، وقبلها الخليج العربي، وبذا اقتضت الضرورة اإلستراتيجية تفعيل العالقات 

، أو على أقل تقدير تفعيل  الدبلوماسية مع الرياض أمالً في تحقيق مصالح مشتركة تجمعهما

 الجوانب التنسيقية فيها للمرحلة المقبلة. 

التنسيق االمني واالستخباراتي في مجال مكافحة االرهاب، إذ يدرك كال الطرفان أهمية  ▪ 

الخر له في هذا الجانب، األمر الذي يدفع بهما إلى محاولة جادة للجلوس والتنسيق أمنياً ا

وبما يعزز االمن واالستقرار لكال البلدين، السيما وأن العراق  ي عد خط المواجهة االول  

السعودية في   – لالرهاب، فضالً عن كون السعودية شرعت ومن خالل القمة األمريكية  

 أسيس مركز لمجابهة الفكر التطرفي، فضالً عن افصاحها عن إعالنالى ت  2017/ 20/5

الرياض الذي أسس لنواة "تحالف الشرق األوسط اإلستراتيجي" المدعوم بقوة من األحتياط  
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الف جندي في ضوء تحالف إسالمي موسع لمحاربة االرهاب ضم أكثر من   34قوامها  

ظمات اإلرهابية عند الحاجة، أبتغاًء  دولة عربية وإسالمية، ودعم اي عمليات ضد المن  55

 لتحقيق السلم واألمن في المنطقة والعالم. 

تفعيل المصالح المشتركة ما بين البلدين، وهو ما اسفر عن أتفاق بينهما على تاسيس مجلس  ▪ 

تنسيقي لالرتقاء بالعالقات الى المستوى االستراتيجي المأمول، وفتح أفاق جديدة من التعاون  

جاالت، السياسية واالقتصادية واألمنية والطاقوية األستثمارية، السيما وأن في مختلف الم

العراق على ابواب مرحلة جديدة من إعادة األعمار، تتطلب مؤازرة ومساندة في هذا الجانب 

 ،في ظل إدراكه أهمية السعودية أقتصادياً ومالياً. 

باخ هي  تتلك  التي  االستراتيجية  األبعاد  معطياتتصار  العبادي   شخصها  بها  قام  التي  الزيارة 

 مرغوب بها.  احتماالت عديدة ممكنة، محتملة، و نفتحة على رياض، ومساراتها المستقبلية ال ملل

 العراق وإيران : أبعاد زيارة العبادي لطهران بعد الرياض مباشرة: 

ر،  اإليرانية، وعلى طول خطها التاريخي بصفة عدم اإلستقرا  – تميزت العالقات العراقية 

والرؤى   واألهداف،  المصالح  التقاطع في  الماضي، في ظل  القرن  من  السبعينيات  نهاية  السيما 

السياسية واأليديولوجية، وهو ما تسبب بحرب طويلة أنهكت طرفيها ،وعمقت من العداء ما بين  

س ، لتبدا صفحة جديدة من التأسي2003الدولتين،  إلى أن وقع األحتالل األمريكي على بغداد عام  

األيراني لمصالح جديدة في العراق، إنطالقاً من أهداف إكثر عمقاً برؤاها األستراتيجية ذات الطابع  

األقليمي. إذ نجحت طهران في أحتواء العراق وإعادة األنفتاح عليه سياسياً واقتصادياً وأمنياً أكثر 

ات المتعاقبة في بغداد من اي دولة أقليمية مجاورة، وربما ذلك مرده الى التجاوب من قبل الحكوم

مع الحكومات في طهران، باإلضافة ألى ما يشكله العراق في المدرك األيراني من أهمية قصوى   

 ً   ةعام  تقنصليا  وخمسة      دغداب    سفارة في  نإيرا  ىلد  نأب  كمتغير  مهم في عالقتها بواشنطن. علما

وبذا ليس   .نهراط  .وكذلك للعراق سفارة في  ءربالك  ،ف لنجا   ،ةلبصر ا  ،ل ربيأ  ،  ةلسليمانيا    في

الماضي    بالشيء المفاجى أن يزور رئيس الحكومة العراقية طهران، قياساً بالرياض، السيما وان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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لعراقيين  القريب بعد األحتالل األمريكي للعراق، شهدت فيه طهران أستقباالً لعشرات المسؤولين ا 

الوزراء،   رئاسة  الجمهورية،  رئاسة  األول،  السياسي  الخط  الشيء  من  أن  إال  البرلمان،  رئاسة 

زيارة  الم  بعد  مباشرة  والتي جاءت   ، بالذات؟!  األن  الزيارة  توقيت  هو  المرة،  هذه  لألنتباه  لفت 

ية ،وأزاء  اإليران  – الرياض، في ظل إدراك الجميع حجم التقاطع في الرؤى والمصالح السعودية  

ذلك يمكن الوقوف على أهم االبعاد التي تمثلها زيارة العبادي لطهران في هذا التوقيت بالذات ،  

 وإيجازها باألتي:   

رغبة الدبلوماسية العراقية في الزيارة بهذا التوقيت ، ألنه يدحض أي تصور لدى أي جهة  ▪ 

ا األقليمي الجديد الذي تشكل اقليمية أو دولية بان العراق يقف ألى جانب الرياض في موقفه

مولة هران على أنها داعمة لألرهاب و مالسعودية، والذي يشير ألى ط  -بعد القمة األمريكية

له، وكذلك نفس الشيء فيما يتعلق بموقفها مع قطر ونظرة السعودية له "وقد سبق ذكره"، 

ويعكس تصاريحه وبذا يحاول رئيس الوزراء العراقي ان يضفي طابع الحيادية في مواقفه،  

منفتح على جميع األطراف ولن يقف مع طرف أو محور     ألعالمية على الواقع العملي بأنها

بالضد من طرف أو محور أخر، وهذا ما يفسر لنا سر التوجه المباشر من الرياض إلى 

 طهران من قبله.  

فيما يتعلق    ربما يحاول رئيس الوزراء العراقي أن ينقل بعض الرسائل السعودية الى إيران ▪ 

بالمستقبل القريب، والرغبة السعودية في أيقاف بعض التدخالت اإليرانية السلبية في دول 

مجلس التعاون الخليجي، أو حتى محاولة  الضغط عليها لتغيير موقفها من قطر، وتعزيز 

 العزلة تجاهها. 

قد يكون موضوع الحشد الشعبي أحد محاور األهتمام في اللقاء الذي جمع العبادي بمرشد  ▪ 

الثورة االسالمية السيد علي الخامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى 

االيراني، وبتأييد سعودي الى حٍد ما، كون الرياض ال تخفي هواجس قلقها من مستقبل هيئة  

اق وتدخل إيران فيها بالدعم اللوجستي المباشر، السيما وانه وصل  الحشد الشعبي في العر

تنظيم الدولة ) يسمى بـ    السورية، بعد محاربتة لما  – الى تماس مباشر مع الحدود العراقية  
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 نظام السوري هناك، وهو ما عارضته ، ورغبته باأللتقاء مع قوات ال( في العراق: داعش

 اشنطن أكثر من مرة وبقوة. و

رغبة الطرفين بتعزيز العالقات الثنائية فيما بينهما واألرتقاء بها الى مضامين أوسع واكثر   ▪ 

ياً واستثماريا، إذ تضمنت الزيارة وفد رسمي مرافق سياسياً واقتصادياً وامنياً وطاقمتانة،  

التخطيط و العمل و    لرئيس الوزراء العبادي ضم وزراء كل من الخارجية و الداخلية و

الزراعة، فضالً عن االمين العام لمجلس الوزراء ومسؤولين اخرين بناء على دعوة رسمية 

من الجانب اإليراني، ويكفي أن نشير هنا إلى أن إيران تنظر الى العراق على أنه متوافق  

، سواء نوعاً ما مع سياساتها األقليمية أو انه ضمن األطار الغير معارض لها الى حٍد ما

فيما يتعلق بموقفها من سوريا او ربما تجاه قضايا أخرى، هذا على الجانب السياسي، أما 

العسكري، يمكن اإلشارة إلى أن العراق وفر أليران أول أمس االثنين    -على الجانب األمني

ايران  2017- 6- 19 من  أنطلقت  ايرانية  لصواريخ  الجوية  أجوائه  بفتح  لوجستياً  دعماً   ،

بحسب (الدولة االسالمية: داعش ) أراضي سورية قالت أنها وجهت ضد تنظيم  واستهدفت  

  5. 8مصادرها األعالمية، أما أقتصادياً فقد وصل حجم التبادي التجاري بين البلدين إلى  

، 2017مليار دوالر حسب تصريح السفير اإليراني في العراقي حسن دانائي فر في أذار 

ي في العراق رضا زادة ، في وقت سابق، الى أن في حين ذهب الملحق التجاري اإليران

مليار دوالر سنويا، و أن صادرات إيران للعراق    13حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ  

 مرة خالل العقد األخير.   17تضاعفت 

  

 .  2017- 6- 20تلك هي أهم النقاط التي جسدتها أبعاد زيادة العبادي لطهران في الثالثاء الموافق 

 - 6-21ن زيارة العبادي للكويت بعد طهران مباشرة، في يوم األربعاء الموافق أما ع

، فهي لن تخرج عن دائرة التعاون المشترك ما بين الدولتين في قضايا ذات اهتمام مشترك،  2017

تتقدمها الرغبة العراقية في حذف جزء من الديون الكويتية المتراكمة على العراق أو تاجيلها على 

، إن لم نقل رغبة العراق في أن يكون للكويت دور في السعي باعادة إعمار العراق، من  أقل تقدير
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خالل الدعم المالي واإلستثماري، فضالً عن تطوير مجاالت التعاون االقتصادي كون الكويت تعد  

 بوابة اقتصادية للعراق تجاه الخليج والعالم، فبحسب بعض البرلمانيين العراقيين كان هنالك مؤتمر

للمانحين كان من المفترض عقده بالكويت، لكنه تأجل بسبب تذبذب وانخفاض أسعار النفط، وبالتالي  

فالعبادي كان له مقترح برنامج بديل، بأن تدعم تلك الدول المانحة العراق باالستثمار في قطاعات  

بدل تقديم    ومشاريع استراتيجية خدمية داخل العراق كالماء والكهرباء والطرق والبتروكيمائيات،

إلعمار   بجلبهم  الكويت  في  المستثمرين  من  االستفادة  في  العبادي  رغبة  إلى  إضافة  مالية،  منح 

سياسية   التوافقات في قضايا  العراق. فضالً عن  أرباح تصب بمصلحة  مقابل  المحررة  المناطق 

 ة فائقة.  تتعلق بمستقبل الدولتين والقضايا المشتركة ضمن المنطقة ومتغيراتها المتالحقة بسرع


