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ش��ي��خ ق��ب��ي��ل��ة ج��ب��ور أك���د أن ال��ع�لاق��ات م��ت��ي��ن��ة وي��رب��ط��ه��ا ش��ع��ب��ان م��ت��ق��ارب��ان إل���ى ح���د املصاهرة

 :ص � ��اح � ��ب ال �س �م ��و
اجل � � �ب � � ��وري ل� � �ـ
جت� ��اوز ب�ح�ن�ك�ت��ه ال �س �ي��اس �ي��ة م �ن �غ �ص��ات ال �ت��اري��خ
ن������ح������ت������رم إج���������������������راءات ال�����ك�����وي�����ت
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى أم��ن��ه��ا ل��ك��ن ندعو
إل����ى ت��س��ه��ي��ل ال�����زي�����ارات التجارية

(ت�صوير :وداد ال�شيخ)

ال��������ت��������ش��������رذم ال������س������ي������اس������ي واالص��������ط��������ف��������اف خ������ل������ف اآلل����������ي����������ات احل�������زب�������ي�������ة وال������ط������ائ������ف������ي������ة س������ب������ب م����ش����اك����ل����ن����ا
كتب :عبدالله الشمري

�أ�شاد ا�ستاذ العل ��وم ال�سيا�سية والإعالم �شي ��خ قبيلة جبور البوطعمة
ال�شيخ حميي الدي ��ن احلاج ح�سني اجلبوري الذي زار الكويت بعد غياب
 30عام ��ا ،مبا �شهدته الكوي ��ت من تطور عمراين وبن ��اء وعودتها كما
< حدثنا عن زيارتك �إىل الكويت؟
ـ ��شرف كبري �أن �أزور دول��ة الكويت ال�ش��قيقة ،ويف النف�س �أمل
ي�ص��بو �إىل زيارة الكويت و�أهلها ،وحقيقة هناك �شعور ب�أننا بني
�أهلنا و�إخواننا ،مع الدعاء لدولة الكويت� ،أمريا و�ش��عبا ،بالأمن
والأم��ان والرفاهية ،مثمنا زيارة ال�ش��يخ عبداحلمي��د العبدربه
حفيد �أمري قبائل اجلبور للكويت حاليا.
< ماذا عن و�ضع العراق حاليا؟
ـ و�ض��ع الع��راق مع��روف ،وتداعي��ات االحت�لال الأمريك��ي،
وم�ش��اريع الفو�ض��ى اخلالق��ة معروف��ة للجميع ،لك��ن الآن نقول
احلمد هلل ف�ش��عور االنتماء الوطني يتنامى لدى ال�ش��عب العراقي
مبختل��ف �أطياف��ه ،وهن��اك توح��د كب�ير نح��و الع��ودة بالوطن
«العراق» �إىل حالة اال�ستقرار والبناء والإعمار ،من حاالت الت�رشذم
التي حدثت ودفع ثمن الكثري منها ال�ش��عب العراقي من دم �أبنائه
وت�أخ��ر التنمي��ة وحال��ة البن��اء والعمران ب��ه ،ولذل��ك الآن هناك
�شعور كبري وجهد ي�صاحب هذا ال�شعور نحو العودة بالعراق �إىل
م�ستواه الأمني واالقت�صادي والعمراين وال�شعبي �أي�ضا.
< ما هي العوائق التي تقف �أمام العراق للعودة؟
ـ لي�س��ت عوائ��ق ،و�إمن��ا ما يق��ف �أم��ام العراق ه��و حاالت
االنفالت الأمن��ي التي حدثت ،والتداعيات الأمنية التي وقعت
و�ش��هدتها حمافظ��ات العراق ،وح��االت الت�رشذم ال�سيا�س��ي
التي كانت ت�س��ود ال�س��احة ال�سيا�س��ية ،واال�ص��طفاف خلف
الآلي��ات احلزبي��ة والطائفية ،ويج��ب �أن يكون هناك �ش��عور
ب�أن كل الطائفية واحلزبية والأناوية يجب �أن تذوب من �أجل
م�صلحة العراق العليا.
< م��ا الوقت ال��ذي يحتاجه العراق لكي يع��ود كما كان عليه
يف ال�سابق؟
ـ يحتاج البلد �إىل فرتة من الزم��ن لكن طاملا هناك جهد ،ووعي
ومثابرة للعودة بالوطن �إىل و�ض��عه الطبيعي �إن �شاء اهلل ت�سري
بخطى ثابتة وواعية.
< ما هو و�ض��ع القبائل يف ظل هذه الأزم��ات الأمنية املختلفة
التي �شهدها العراق؟
ـ القبائل هي �ص��مام الأم��ان الوحيد الذي حاف��ظ على وحدة
الع��راق ،لأن الع��راق يف تكوين��ه التاريخ��ي جمتم��ع قبل��ي
وع�ش��ائري ،ويف العراق تذوب العرقية والطائفية ،لأن الع�شائر
ت�ش��مل خمتلف الأطياف ،وحفظت الع�ش��ائر برموزه��ا و�أبنائها
ورموزه��ا عل��ى الن�س��يج االجتماعي م��ن التمزق ال��ذي حدث يف
ال�سنوات الأوىل ملا بعد االحتالل.
< الع��امل كل��ه يتاب��ع �أخب��ار داع�ش وم��ا يح��دث يف العراق
و�سورية فماذا تقول يف ذلك؟
ـ بالتاكي��د فالتداعي��ات التي حت��دث يف دول اجل��وار تنعك�س
على الع��راق� ،س��لبا �أو �إيجابا ،وكذل��ك التداعي��ات التي حتدث
يف الع��راق تنعك�س على الدول املج��اورة �س��لبا �أو �إيجابا ،والآن
املنطق��ة ودول اجل��وار والإقلي��م يعي���ش حالة الته��اب حقيقي،
وبالت��ايل فقد كان الع��راق يعاين من ع��دم اال�س��تقرار ،وحدث ما
حدث يف دول مثل �س��ورية وغريها ،وه��ذه الأمور من �ش���أنها �أن
تنعك�س على الو�ض��ع الأمني والو�ض��ع ال�سيا�س��ي ،لكن القبائل
والع�ش��ائر لها دور يف احلفاظ على الن�س��يج الوطني ،وا�س��قطت
القبائ��ل والع�ش��ائر م�ش��اريع التق�س��يم ،والفدرالي��ة مبعناه��ا
التق�سيمي والتجزيئي.

كانت ،مبين ��ا ان �سمو �أمري الكوي ��ت امل�شهور بحنكت ��ه ال�سيا�سية جتاوز
منغ�صات التاريخ ،و�أن الروابط ب�ي�ن ال�شعبني كفيلة بعودة العالقات �إىل
�أف�ضل مما كانت عليه.
ويف حني �شدد على احرتام �إجراءات الكويت للمحافظة على �أمنها،
دعا �إىل ت�سهيل احل�صول على الزي ��ارات التجارية .ونفى اجلبوري

< هناك كثري من الأقاويل التي ت��دور حول داع�ش فمن ه�ؤالء
النا�س؟
ـ هناك �سوء فهم حول هذه التنظيمات ،وبعد الو�سائل �أ�شارت
�إىل �أن داع�ش حم�س��وبة على املكون ال�س��ني وهذا غري �ص��حيح،
فهذه التنظيمات املتطرفة دينيا ال حت�سب على طائفة معينة� ،أو
مكون معني واح��د ،وحدث ذلك يف بلدان كث�يرة ،والتاريخ زاخر
مبثل هذه الأم��ور ،حتى ومبا ذل��ك دول �أوروبا ،فهناك ت�ش��ويق
من جهات كثرية ت�س��عى �إىل ت�ش��ويه هذا املكون ،وهذا املكون من
�أجل زرع البلبلة والفتنة بني املكونات العراقية لأغرا�ض �ش��تى،
منها التق�س��م والتجزئ��ة والتفتت� ،إال �أن العراق بلد ذو ح�ض��ارة
كبرية وتاري��خ عريق ،بلد كان ير�س��م للآخرين خطاهم �أي�ض��ا،
وهو بلد �صاحب ح�ضارة عمرها � 5آالف �سنة و�أكرث ،وهناك جهد
لتمزيق هذا البلد الكبري ،وبلدان �أخرى مثل م�رص لوال امل�ؤ�س�س��ة
الع�س��كرية والأمني��ة وال�ش��عب امل��صري ال��ذي كان مب�س��توى
الطموح وم�س��توى التاري��خ العريق ليقف خلف مب��ادئ الدولة
امل�رصية واحلف��اظ على تاريخها ،وق�ض��ية داع�ش �أثرت ب�ش��كل
كبري على الو�ض��ع الأمني لكنها غري حم�س��وبة على مكون معني
داخل العراق.
< ذكرت �أن ال�شعب امل�رصي وقف وقفة م�رشفة ف�أين ال�شعب
العراقي مما يحدث فيه؟
ـ ال�شعب العراقي �أي�ضا والقبائل والع�شائر وقفت وقفة م�رشفة،
لكن م�رص تعي�ش حالة خمتلفة ،فاالحتالل الأمريكي �ألغى اجلي�ش
و�ألغ��ى الأجهزة الأمنية وفكك الدولة العراقية بكامل م�ؤ�س�س��اتها
التي كانت تقف حجر عرثة �أمام التجزئة والتق�س��يم ،ومن حافظ
على هذا الن�سيج االجتماعي هم الع�شائر والقبائل.
< الأعياد الوطنية الكويتية انتهت منذ �أيام قليلة فكيف ترى
العالقات الكويتية ـ العراقية احلالية؟
ـ فرحت فرحا كبري مبجيئ��ي �إىل الكويت التي مل �أزرها منذ 30
عاما ،وما �ش��هدته يف الكويت من تطور عمراين وبن��اء �أمور تفرح
القل��ب لعودتها كم��ا كانت ،والكويت والعراق يف الأ�ص��ل �ش��عب
واح��د ،وتاري��خ م�ش�ترك ،وجغرافيا م�ش�تركة ،وهن��اك ثوابت
قومي��ة جتمع ال�ش��عبني ،وهناك ع��دد كبري م��ن العراقيني كانوا
يعي�ش��ون يف الكوي��ت ومازالوا ،وهناك م�ص��اهرة بني الع�ش��ائر
الكويتية والعراقية ،وهذا التاريخ الكبري حدثت به مناق�ص��ات،
لكن رجال ال�سيا�س��ة والق��ادة الكويتيني و�أمري الكويت م�ش��هور
بحنكته ال�سيا�س��ية جتاوز منغ�ص��ات التاريخ ،لك��ن اجلغرافيا
تنت�رص دائما بالوعي ال�سيا�س��ي على منغ�صات التاريخ ،فنحن
نعي�ش يف بلدين متجاورين يف �ش��عبني متجاورين بينهما روابط
وو�ش��ائج جتمعهم �أك�ثر مم��ا يفرقهما ،ولذل��ك نح��ن ن�أمل منو
مت�سارع للعالقات الكويتية ـ العراقية ،ومنو مت�سارع للعالقات
االقت�ص��ادية بني البلدين كما كان يف ال�س��ابق ،خا�صة �أن العراق
والكوي��ت كانا الرق��م واحد يف التب��ادل التج��اري ،وكان العراق
ي�ص��در ب�ض��ائع كثرية لدول اجلوار الأخرى ع�بر الكويت ،لذلك
ن�أمل �أن نعي�ش حالة تن�ش��يط للعالقات الكويتية ـ العراقية كما
كانت يف ال�سابق.
< حدثنا عن زيارتك �إىل الكويت و�أ�سبابها؟
ـ �أن��ا مل �أزر الكوي��ت يف زي��ارة ر�س��مية ،و�إمن��ا �أتي��ت �إىل �أهل��ي
و�أحباب��ي يف الكوي��ت ،و�أت��داول م��ع الإخ��وان م��ن �أجل تن�ش��يط
العالق��ات العراقي��ة ـ الكويتي��ة عل��ى امل�س��توى التج��اري وعلى

ان يك ��ون داع� ��ش حم�سوب ��ا على املك ��ون ال�سن ��ي يف الع ��راق ،م�ؤكدا
يف حدي ��ث ل� �ـ «اخلليج» ،ان ه ��ذا التنظي ��م املتطرف مت زرع ��ه من �أجل
البلبلة والفتنة بني املكون ��ات العراقية لأغرا�ض �شتى منها التق�سيم.
وحدد اجلبوري ا�سباب ازمة الع ��راق يف حاالت الت�رشذم ال�سيا�سي
واال�صطفاف خلف الآليات احلزبية والطائفية ،م�ستدركا ب�أن هناك

ال�شيخ عبداحلميد العبدربه اجلبوري

امل�س��توى الثقايف وال�ش��عبي ،لأننا ن�ش��عر ب�أننا بحاج��ة �إىل عودة
العالقات كما كانت ل�صالح الدولتني وال�شعبني ول�صالح املنطقة.
< ه��ل الباب مفتوح �أم��ام عودة هذه العالق��ات على كل هذه
امل�ستويات؟
ـ نعم الباب مفتوح �إن �ش��اء اهلل وهناك �أمل �ش��عبي يف العراق،
والحظنا تفهما وارتياحا من ال�ش��عب الكويتي ال�ش��قيق ،لعودة
العالقات الكويتية ـ العراقية كما كانت.
< امل�ش��كلة الأمنية هي من �أهم العوائق التي تقف �أمام عودة
التبادل التجاري �أو االقت�صادي فماذا تقول يف ذلك؟
ـ بالفعل امل�ش��كلة الأمنية هي من الأ�س��باب ولكن �إن �ش��اء اهلل
نتجاوز هذه امل�ش��كلة ،وهناك حمافظات عراقية تعي�ش و�ض��عا
�أمني��ا م�س��تقرا ،والطريق ب�ين الع��راق والكويت طريق �س��الك،
والأي��ام املقبل��ة واع��دة مب�س��تقبل �أف�ض��ل للعالق��ة الكويتي��ة ـ
العراقية.
< كيف تقيم الربيع العربي؟
ـ الوط��ن العرب��ي كان يعي�ش مرحلت�ين ،مرحل��ة ذات �أنظمة
ديكتاتوري��ة مت�س��لطة ،وكان هناك طموح لأبن��اء الأمة العربية
�إىل احلرية ،وهناك من �أبناء ه��ذه الوطن من يعتقد �أن احلرية ما
هي �إال فو�ض��ى� ،إال �أن الدميوقراطية بناء منظم للحياة واقت�صاد
البل��دان ،وبن��اء منظ��م للعالق��ات الثقافية ب�ين �أبناء ال�ش��عب،
و�ض��من هذا الإطار حدث �س��وء فهم وحرف الربي��ع العربي عن
املبتغى الذي �أقيم من �أجله ،وم�رص �أكرب مثال على ذلك ،وتون�س
عاد فيه��ا الوع��ي للنا�س ب���أن النظ��ام والقانون وهيب��ة الدولة
مطلوبة ل��كل املواطن�ين لأنها ال�ض��مان احلقيقي مل�س��تقبل �أبناء
�شعب هذه الدولة ،ولي�س الفو�ضى �أو التخريب.
< ذكرت �أن هناك حمافظات عراقية تعي�ش �أمنا و�أمانا فرنيد
�أن تو�ضح لنا ما هي هذه املحافظات؟
ـ هناك الكثريون من �أهل الكويت يحبون زيارة العراق ونحب
�أن نطمئنه��م ومن املحافظ��ات التي تعي�ش �أمن��ا و�أمانا الب�رصة،
وني�س��ان وقاد�س��ية والديواني��ة والنج��ف وكرب�لاء املقد�س��ة،

توح ��دا كب�ي�را نحو الع ��ودة بالوط ��ن «الع ��راق» �إىل حال ��ة اال�ستقرار
والبن ��اء والإعم ��ار ،بعدما دف ��ع ال�شع ��ب العراقي ثمن ��ا باهظا .ودعا
ال ��دول العربي ��ة والإ�سالمي ��ة �إىل التق ��ارب والت�ص ��دي ملح ��اوالت
التق�سيم والإ�ساءة �إىل الدين الإ�سالمي احلنيف ،وتخريب االقت�صاد
العربي ،من خالل وحدة الأمة العربية .وفيما يلي التفا�صيل:

وبابل وبغداد ،والتداعي��ات الأمنية التي وقعت حدثت يف الأنبار
واملو�ص��ل و�ص�لاح الدين ودياىل ،وهناك جهد ع�سكري و�شعبي
لعودة الأمن والأمان �إىل تلك املحافظات وعودة النظام �إىل ما كان
عليه يف ال�سابق.
< ماذا عن ال�شعب العراقي قبل وبعد �صدام؟
ـ ال�ش��عوب ال تقا�س ب�أنظمتها ال�سيا�س��ية ،فال�شعب العراقي
�ش��عب عريق ،و�ش��عب �أ�ص��يل ،والدول��ة العراقية دول��ة عريقة
مب�ؤ�س�س��اتها ،وبها �ش��واخ�ص ثقافي��ة وتراثي��ة وتاريخية� ،أما
الأنظمة ال�سيا�سية فت�أتي وتذهب ،وبالت�أكيد لكل نظام �سيا�سي
ب�ص��مة يف حياة الدولة وال�ش��عب �س��واء �إيجابية �أو �سلبية ،وما
حدث لي�س تغيري نظام ،ما ح��دث من قبل االحتالل الأمريكي هو
ا�س��قاط الدولة بكل م�ؤ�س�س��اتها وتدمري بناها التحتية ،وتدمري
�شواخ�ص��ها الثقافي��ة ،وتهج�ير �أدمغ��ة وعق��ول عراقي��ة كانت
�س��ندا للأمة العربية ،فما حدث كان ا�س��قاط دول��ة ،ولكي تعود
بعد ا�س��قاطها ال بد �أن متر بهذا املخا�ض الع�سري ،ومنذ االحتالل
الأمريك��ي �إىل الأن الكثري من الدماء �س��الت ،والكثري م��ن الأموال
هدرت ،واملواطن بد�أ من جديد من �أجل �أن تعود الدولة العراقية
كما كانت.
< الإع�لام لعب دورا كبريا يف ن�رش فكر الإرهاب على م�س��توى
العامل فكيف تقيم دور الإعالم العربي يف هذه الق�ضايا؟
ـ بعد التطور التكنولوجي يف �أجهزة االت�صال مل يعد مقبوال �أن
تفر�ض دولة �س��يطرتها على �أجهزة الإعالم ،فالقنوات الف�ضائية
وو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي املختلفة غري مراقب��ة وال مقيدة،
وهناك جهات كثرية تغذي و�س��ائل االت�ص��ال هذه بالأفكار التي
تخدمها ،وهناك جهات ت�سعى �إىل متزيق الأمة العربية ،وت�شوه
الدين الإ�س�لامي ،فالدين الإ�سالمي دين ت�س��امح ،يرتقي بالقيم
الأخالقية والروحية للمواطن ،و�س��عت بع�ض و�سائل الإعالم �إىل
ت�شويه �صورة الإ�س�لام الدين املت�سامح ،الدين القيم الذي ي�ؤذن
بال�سالم ،لأن اهلل هو ال�سالم ،والدين الإ�سالمي هو دين ال�سالم.
< هل جنح ه�ؤالء يف الإ�ساءة �إىل الإ�سالم؟
ـ مل ينجحوا يف ذلك فالدين الإ�س�لامي دين قيم ،ومهما �س��عت
معاول الت�شويه �أن تنال من هذا الدين العظيم الروحي يف نفو�س
امل�س��لمني فلن ينجحوا �أبدا ،ومطل��وب من الدعاة عرب امل�س��اجد
واملنابر ،وعرب منتديات الفكر ،ومنابر اجلامعات ،وال�شخ�صيات
امل�ؤثرة من ال�شخ�ص��يات الدينية �أن ت�س��عى �إىل �أن تت�صدى لهذه
التعدي��ات والت�ش��ويهات للدي��ن الإ�س�لامي ،وهن��اك جهود من
الأزهر ال�رشي��ف ،ومن اململكة العربية ال�س��عودية يف ذلك ،وعلى
ه�ؤالء ال�س��عي ل��شرح املفاهي��م ال�ص��حيحة للإ�س�لام ،وتكذيب
الأفكار التي ت�شوه �أو حتاول الإ�ساءة �إىل الدين الإ�سالمي.
< من هم ه�ؤالء الدواع�ش؟
ـ �إىل الآن ال نعل��م م��ن ه���ؤالء ،منه��م الفرن�س��يون والأمري��كان
وغريه��م ،لك��ن �إىل الآن ال نعل��م من املم��ول له���ؤالء ،و�إىل �أي مدى
ممتدة ،فال�شعب العراقي على كل مكوناته ال ي�ؤيد قتل الآخرين.
< ماذا تقول يف فكرة عودة اخلالفة الإ�س�لامية التي تروج لها
بع�ض هذه اجلماعات؟
ـ الزم��ن الآن جتاوز مو�ض��وع اخلالفة ،وهن��اك اجتهاد فكري
متعدد ملا يخدم الدين ويرتقي به ولي�س لزرع ال�شقاق واخلالف
بني امل�س��لمني� ،أما من يدع��ون بالبحث عن اخلالفة ف�س��نجد �أن
الكل �أ�ص��بح ي��ديل بدل��وه يف ظل جمتم��ع منفتح ،تعي���ش به كل

الديان��ات والطوائف وقانون املواطنة يق��ول �إن كل �أبناء الوطن
يعي�ش��ون يف ظل قانون اجلميع مت�س��اوون يف احلق��وق وعليهم
واجب��ات ،وه��ذا النظ��ام هو الكفي��ل لالرتق��اء بالدول��ة ،والدين
الإ�سالمي هو الدين الدويل للعراق مبفهومه الإ�سالمي احلقيقي.
< هناك ر�سالة ملن تريد �أن توجهها؟
ـ ونحن يف الكويت نوجهها �إىل ال�شعب الكويتي ونقول �إن �آمالنا
كبرية وطموحنا كبري �أن تكون العالقة �شاخ�ص��ة بني ال�ش��عبني
العراقي والكويتي وتنمو وتن�ش��ط جتاريا وثقافيا ،ويكون هناك
تب��ادل للزيارات وتبادل للم�ص��الح التجاري��ة والثقافية ،لأننا يف
الأول والآخر دولتني متجاورتني و�شعبني �شقيقني.
< �إن وجهت ر�سالة �إىل �أبناء الأمة العربية فماذا تقول فيها؟
ـ لغة التوحد والتفاهم والت�ض��امن مبا يعزز العالقة العربية
والإ�س�لامية احلقيقي��ة لأنن��ا يف حاج��ة �إىل تنوير النا���س بالفكر
الإ�س�لامي احلقيق��ي ،الدي��ن القائ��م عل��ى الت�س��امح وال�س�لام
ولغ��ة الإعم��ار والبن��اء وع��دم التفري��ق ب�ين ه��ذا وذاك ،وه��ذا
ال��دور التنويري والتب�ص�يري يعود ال��دور الأول في��ه �إىل علماء
الدين الأفا�ض��ل الذين لهم �ص��وت وقوة عرب القنوات الف�ض��ائية
و�أحاديثهم يف اجلامع��ات واملراكز التنويرية من �أجل ت�ص��حيح
املفاهيم اخلاطئة لدى البع�ض.
< ماذا عن عائلة اجلبور يف الكويت؟
ـ من �أوىل الع�ش��ائر التي �س��كنت الكويت عائلة ال�رشاق ،وهي
الت��ي ترف��ع راي��ة م�ش��يخة القبيل��ة يف الكوي��ت ودول اخللي��ج
العربي.
< حتدثت عن العمل التجاري امل�ش�ترك بني الكويت والعراق
فكيف تراه يف امل�ستقبل؟
ـ هناك �س��وق يف العراق يخدم ال�س��وق الكويتي ،وهنا �س��وق
بالكويت يخدم ال�سوق العراقي ،وهناك لغة تفاهم تخدم رجال
الأعم��ال يف الكويت والعراق ،عرب زمن طوي��ل من التعامل اجليد
واملمتاز ون�أمل �أن تعود هذه اللغة �إىل �سابق عهدها.
< هل هناك عوائق يف الزيارات بني البلدين؟
ـ لكي يتم تن�ش��يط العالقة بني العراق والكويت هناك جتار
كثريون ع�بر �أجداده��م و�أبنائهم ي�أمل��ون الع��ودة �إىل التبادل
التج��اري ب�ين اخوانه��م يف الكوي��ت ،ومو�ض��وع الت�أ�ش�يرات
اخلا�ص��ة بالزيارة التجاري��ة ،ن�ؤكد �أننا نح�ترم �أمن الكويت،
ونحرتم اجراءاتهم للمحافظة عل��ى �أمن الكويت ،ولكننا ندعو
�إىل ت�سهيل احل�صول على الزيارات التجارية ،فهناك عدد كبري
جدا من رجال الأعمال العراقيني يطمحون من �ص��احب ال�سمو
االمري اتخاذ �إجراءات لت�س��هيل زيارات رجال الأعمال �إىل دولة
الكويت ،ولدينا م�رشوع من خالل حممد ال�ش��ايع لعمل �رشاكة
خليجي��ة ـ عراقية مركزه��ا دولة الكويت ،الهدف منه تن�ش��يط
العالقة بني الكويت والعراق ،وتن�ش��يط التج��ارة بني الكويت
والعراق ودول اخلليج الأخرى ،و�س��يكون مركز هذه ال�رشاكة
اخلليجي��ة ه��و دولة الكوي��ت ون�أم��ل �أن يحظى ه��ذا امل�رشوع
برعاية �ص��احب ال�س��مو الأمري وامل�س���ؤولني يف دول��ة الكويت
ل�يرى النور من �أجل خدم��ة املنطقة ،وهذه الفك��رة انطلقت من
ر�ؤى �ص��احب ال�س��مو الأمري ال�شيخ �ص��باح الأحمد يف حتويل
الكوي��ت �إىل مرك��ز م��ايل وجت��اري عاملي ،وان�س��جاما م��ع هذا
التوجه املهند�س حممد ال�شايع كان �صاحب فكرة �إقامة �رشاكة
خليجية عراقية مركزها الكويت.

