بسم ل الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب الموقر النائبان المحترمان اخاوة واخاوات اعضاء المجلس المحترمون
السمم عليكم ورحمة ل وبركاته
اعزي نفسي واعزيكم والشعب العراقي والعالم بالقوافلل المتعاقبللة من الشلهداء الللتي يقلدمها اللوطن وابنلاؤه ،واارهلا ثلللة الشللهداء اللذين
سقطوا امل اخيام القليلة الماضية بعد العدوان اخثم الذي تعرضوا له فانا ه وانا اليه راجعون
ساحاول اخاتصار خوجز لمجلسكم الموقر اخحداث والتداعيات اخايرة التي وصلنا اليها والموقف المطلوب اتااذه سللاتناول في الجللزء
اوول تسلسللم سللريعا لمحللداث  ،وفي الثللاني القاعللدة القانونيللة لوجللود القللوات اخمريكيللة ،وفي الجللزء الثللالث القللرار المطلللوب اتاللاذه
ومضاعفاته ،مع التوصيات والااتمة
اوخً :نبذة عن تطور اخحداث
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ليس سرا ً توتر العمقات بين الجمهورية ايسممية اييرانية والوخيات المتحدة اخمريكية وانعكاساتل ذلك على السللاحة العراقيللة
خ اتكلم قبل  2003بل اتكلم فقط بعد  2003رغم ذلك كانت هناك فترات ايد فيها الطرفلان مواقلف الحكوملة العراقيلة كمللا في
فترة اقرار الدستور او اخنتاابات التشريعية او دعم العملية السياسللية وغللير ذلللك بلل قاتللل الطرفللان – كللل من موقعلله – ضللد
اخرهاب وداعش ودعما القوات المسلحة العراقية لتحقيق انتصار نهائي في 2017
في نيسان  2018واروج الوخيات المتحدة من اختفاق النووي ازدادت حللدة التللوتر بين الطلرفين وفي تشللرين الثللاني 2018
اي بعد  10ايام تقريبا ً من تشكيل الحكومة العراقية الحالية بدأت الحزمة اخولى من العقوبات على ايران
اعلنت هذه الحكومة انها ليست جزءا ً من منظومة العقوبات كما انها ليست جللزءا ً من ايللة منظومللة معاديللة للوخيللات المتحللدة او
غيرها من دول صديقة كما اعلنت الحكومللة ان الحشللد الشللعبي الللذي ولللد من رحم الحللرب ضللد داعش وكللانت بدايتلله الفتللوى
المرجعية المشهورة والذي يتكون  % 100من عناصر عراقية هو جزء من المنظومة اخمنية العراقية وصدرت اخوامر بالبللدء
بعملية تنظيمية واسعة فمن يريد التحللول الى قللوة سياسللية عليلله ان يتالى عن السللما ومن يريللد ان ينللدرج في اطللار القلوات
المسلحة فعليه ان يتالى عن وخءاته خية جهة حزبية وسياسية غير اخلتزام بالمؤسسة العسللكرية الرسللمية والقائللد العللام للقللوات
المسلحة
ً
لم نكن نفترض ان تطبيق اخمر سيتم فورا ومن الجميع ،ولكن اخغلبية الساحقةل انصاعت لممر وبقينللا نحللاول مللع المعترضللين
وللتاريخ اقول ان الشهيد ابللا مهللدي المهنللدس لعب في مناسللبات عديللدة دورا ً ايجابيلا ً في السلليطرة على بعضللها وعللدم ارتكابهللا
انتهاكاتل خ يقبلها القانون
بعد ما حصل لمتفاق النووي ازداد تشدد الوخيات المتحدة مع ايران ،وبدأت تطرا معنا ومع غيرنا سياسة (اما معي او ضللدي)
وخ امر االلر بينهمللا ويقينلا ً ان هللذا موقللف يصللعب على العللراق تبنيلله وبلرغم شللرا موقفنللا مللرارا ً وتكللرارا ً الى المسللؤولين
اخمريكلان على ملدى شلهور وبكلل صلراحة ووضلوا وعلى اعلى المسلتويات ،فلم يلؤد ذللك كلله اخ الى ازديلاد الشلكوكيات
والضنيات فنظرة الوخيات المتحدة تجاه العراق أصبحت في امور كثيرة جزءا ً من سياساتهال تجاه إيران ،وأاذت تتعامللل بشللكل
متزايد مع ملفات العراق من وجهة نظر صراعها مع إيران ،رغم اننا بدأنا بتعزيز عمقاتنا بجميللع دول الجللوار ليس مللع ايللران
فقط بل مع دول بعيدة عن ايللران وصللديقة للوخيللات المتحللدة كالسللعودية واخردن ومصللر والكللويت وتركيللا واخمللارات وقطللر
وغيرها من دول ايضا ً وبدأنا نشعر بتراجع الثقة بيننا وبين الطرف اومريكي ما دمنا اارج منظومة العقوبللات ضللد إيللران وخ
نوافقها على العديد من سياسللاتهال دااللل العللراق او اارجلله  ،التزاملا ً بالمنهللاج الللوزاري الللذي منح مجلسللكم المللوقر الثقللة لهللذه
الحكومة بموجبه
ازدادت الشكوك ومحاوخت التشكيك مع كل ابر عن سقوط صاروخ او حصول عدوان على قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها
عناصر من قوات التحالف رغم ذلللك كللان اخمن في البمد في تحسللن مسللتمر وكللذلك المعركللة ضللد داعش ،ورفعت الحللواجز
وفتحت الاضللراء واصللبح مسللؤولون وممثلللون دبلوماسلليون امريكيللون يرتللادون اخمللاكن العامللة والمطللاعم بكللل امن وحريللة
وحافظت الحكومة على التزاماتها كاملة لكن مع ارتفاع حدة التوتر وحصول سلسلة تفجيرات في مستودعات للحشللد في صلليف
 ، 2019نقلل لنللا الجلانب اخمللريكي ان بعضلها قلامتل بلله اسللرائيل وازداد الشلحن السياسللي واخملني والنفسلي ايضلا ً ملع بلدء
التظاهرات في اخول من تشرين اخول  2019وهي اخحداث التي ادت الى تقديم استقالة الحكومة في 29/11/2019
وجهت الحكومة اخمريكية عدة تحذيرات بان تعرض قواتهلا للاطلر سليؤدي الى رد فعللل مباشلر على الفعلل ومن يقلف الفله
وبعد حادثة سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد وسقوط عدد من الجرحى العراقيين يوم  ،27/12/2019ثم حادثة (ك ( )1
 ) 27/12/2019ووفاة متعاقد امريكي وسقوط عدد من الجرحى العراقيين نفذت الطائرات اخمريكية القادمة من اللارج العللراق
يوم  29/12/2019هجوما ً على اللللواءين  45و  46حشللد في القللائم والللذي كللان من نتيجتلله سللقوط اعللداد كبلليرة من الشللهداء
والجرحى وقد رفضت الحكومة العراقية اخعتداء بعد إابارها من قبل وزير الدفاع اخمريكي بالقرار اوحادي اومريكي بدقائق
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قبل تنفيذ القصف ،وحذرنا ان مثل هذه اخعمال ستكون لها ردود فعل عنيفة خ يمكن السلليطرة عليهللا ،وهللو مللا تم توضلليحه في
البيانات الرسمية التي شجبت جميع هذه اخعمال وبغض النظر عن الجهة التي قامت بها
وفي يوم الثمثاء  31/12/2019وامل تشييع الشهداء في الجادرية توجه عدد غير قليل من المشيعيين الى المنطقللة الاضللراء
عبر بوابة الجسر المعلق ،وكللان هللدفهم المعلن اداء صللمة الجنللازة على الشللهداء المتواجللدة جنللائزهم في مقللر هيئللة الحشللد في
الاضراء فيما توجه بعضللهم إلى السللفارة اومريكيللة لم تعللطِ الحكومللة او الجهللات اخمنيللة ايللة موافقللات بالللداول الى المنطقللة
الاضراء  ،ورفضت ببيان رسمي هذا العمل فللورا ً وطلبت من المتظللاهرين مغللادرة المكللان وامل يللوم الثمثللاء واخربعللاء تم
استدعاء  6افواج عسكرية بما في ذلك فوجين من قوات مكافحة اخرهاب قللام المتظللاهرون مللرات عديللدة بحلرق اخطللارات او
حاولوا العبور الى حرم السفارة ورموا الحجارة والنيران على اخسوار والمكاتب الاارجية وحاولوا كسر زجاجهللا لكن القللوات
اخمنية منعتهم في كل مرة بل قامت الحكومة بارسال وزير الداالية مع قادة اارين ليشللرفوا ميللدانيا ً على عمليلة حمايللة السلفارة
اومريكية منعا ً من اقتحامهال ووقف عند احدى بواباتها رفضت الحكومة اعطاء غطاء حكومي للتظاهرات لذلك قام السلليد رئيس
هيئة الحشد اخستاذ فالح الفياض ظهر اخربعاء بالتهديد باخستقالة ان لم ينسحبل المتظاهرون ،وقللد ايللده اخسللتاذ هللادي العللامري
وعللدد غللير قليللل من المسللؤولين ،وقللام رئيس مجلس الللوزراء بالتهديللد بللترك المنصللب ايضلاً ،وهللو مللا دفللع المسللؤولين عن
التظاهرات الى اخنسحاب من امام السفارة امل ساعات قليلة وانتهاء اخزمة وللتاريخ ايضلا ً لعب الشللهيد ابللو مهللدي المهنللدس
دورا ً محوريا ً في اقناع المتظاهرين باخنسحاب بعد ان جلبوا ايامهم وعُددهم وبدأت اعدادهم باخزدياد وكانوا ينللوون اخعتصللام
امام السفارة اعتصاما ً مفتوحا ً حتى تحقيق مطاليبهم
تلقى رئيس مجلس الوزراء مكالمات من اعلى الجهات الرسمية اخمريكية تشكر موقف الحكومة العراقية ،وقد توج ذلك بمكالمللةل
بناءة من الرئيس اخمريكي السيد دونالد ترامب يدعو العراق للعب دور وسيط للتهدئة مع ايلران باعتبللار ان الطلرفين يصلرحان
بانهما خ يريللدان الحللرب بالمقابللل االلذت الطللائرات السللمتية اخمريكيللة والمسلليرة تجللوب اجللواء بغللداد دون اذن من الحكومللة
العراقية وبدأت الحكومة تتلقى طلبات باستقدام المزيد من الجنود اخمريكان لحماية القواعد والسفارة اخمريكيللة وبللداول منللاطق
الحظر الجوي وتزويد الجللانب اخمللريكي بللالترددات واخشللارات الجويللة وهللو اخمللر الللذي رفضللت الحكومللة العراقيللة اعطللاء
موافقات وكررت للقادة العسكريين والسياسيين اخميركيين ان العراق لن يوافق اخ على اخسللس اللتي جللاءت من اجلهللا القلوات
وعلى اخعمال المشتركة وخ يقبل باي قرار او عمل احادي
في مساء يوم الاميس  2/1/2020وقبل ضربة المطار اخايرة ،ومع تراكم هذه اخحداث ،اتصلت بنللائب رئيس مجلس النللواب
اخستاذ حسن الكعبي (بسبب سفر السيد رئيس المجلس) للتباحث حول عقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب الموقر ،لكن في فجر
يوم الجمعةل  3/1/2019قامت الطائرات اخمريكية المسلليرة بقصللف جللوي اسللتهدف الشللهيدين ابي مهللدي المهنللدس والجللنرال
سليماني وشهداء اارين من العراقيين واخيرانيين مما اضاف تعقيدات جديدة على المشهد وجعل عقد هللذا اخجتمللاع ضللرورة خ
مفر منها وللتاريخ اذكر ايضا ً بانني كنت على موعد مع الشهيد سليماني في الساعة الثامنة والنصف من صباا استشهاده وكللان
من المقرر ان يحمل لي رسالة من الجانب اخيراني ردا ً على الرسالة السللعودية الللتي اوصلللناها للجللانب اخيللراني للوصللول الى
اتفاقاتل وانفراجات مهمةل في اخوضاع في العراق والمنطقة

ثانياً :اخساس القللانوني لوجلود القلوات :ان وجلود القلوات اخمريكيلة في العللراق وبالتلالي قللوات التحلالف يعلود اساسله الى رسلالتين من
الاارجية العراقية الى مجلس اخمن لممم المتحدة حددت مهمللة القللوات ،بمحاربللة داعش ،وبتللدريب القلوات العراقيللة وتقللديم المسللاعدات
التكنولوجية وتنشيف منابعه داال واارج العراق ،ولم يحللدد ايللة مهللامل االلرى وخ اسللاس قللانوني االر بعللد ان اتفللق العللراق والوخيللات
المتحدة على جدولة انسحاب القوات التي دالت العراق في فترة سابقة والذي انجز ،اي اخنسحاب،ل في كانون اخول 2011
-1

-2

رسالة وزير الاارجية اوسبق السيد هوشيار زيباري في  25حزيران  2014الموجهللة الى اخمين العللام والللتي قللدمها الممثللل
الدائم للعراق لدى اخمم المتحدة والتي تم فيها شرا الظروف الصللعبة الللتي يمللر بهللا العللراق بسللبب عمليللات داعش اخرهابيللة
وطالب العراق المساعدة "على هزيمة داعش وحماية اراضينا وشعبنا ،وبشكل ااص نطالب الدول اخعضاء لتقديم المساعدات
في التدريب العسكري ،والتكنولوجيا المتطورة ،واخسلحة الضرورية ووفق ما تطلبه الحالللة لحرمللان اخرهللابيين من اخسللتفادة
من قواعد اخنطمق والممذات اخمنة" وتابعت الرسالة انه "في هذه اللحظة الحرجة فاننا نواجه تهديدا ً اطلليرا ً من المنظمللاتل
اخرهابية الدولية ولذا نطلب مساعدة عاجلة من اخسرة الدولية ونطلب تقديم هللذه المسللاعدة وفقلا ً لمتفاقيللات الثنائيللة والمتعللددة
اخطراف واخحللترام الكامللل للسلليادة الوطنيللة والدسللتور العللراقي والللتي وافقت عليهللا الحكومللة العراقيللة من امل مؤسسللاتهال
الدستورية واستنادا ً الى قرار مجلس اخمن  )2007( 1770الذي منح العراق حللق الطلب من اخمم المتحللدة وضللمن مللا تللراه
مناسبا ً له ولمصالحه وسيادته وبما خ ينتقص او يقوض من هذه السيادة"
رسالة وزير الاارجية السابق السيد إبراهيم الجعفري في  20ايلول  2014المكملة للرسالة السابقة والتي حملهللا الممثللل الللدائم
للعراق لدى اخمم المتحدة الى رئيسة مجلس اخمن والتي نصت من جملة ما نصللت عليلله اختي" :اعللترف المجتمللع الللدولي في
مؤتمر باريس في  15ايلول  2014بان داعش يشللكل تهديللدا ً للعللراق ،ونحن نللرحب بللالتزام  26دولللة بللدعم حكومللة العللراق
الجديدة في حربها ضللد داعش بكافللة الوسللائل الضللرورية بمللا في ذلللك المسللاعدة العسللكرية المناسللبة بتللأمين الغطللاء الجللوي،

وبالتنسيق مع القوات المسلحة العراقية ووفقا ً للقانون الدولي ودون التعللرض ومن المللدنيين ،وتحاشلليا ً لضللرب المنللاطق اخهلللة
بالسكان ومراعاة للسيادة العراقية" "ان العراق يثمن الدعم العسكري الذي يتلقاه ،بمللا في ذلللك الللدعم العسللكري من الوخيللات
المتحدة اخمريكية استجابة لطلبات العراق المحددة ،والتي لدينا معها اتفاقية اخطار اخستراتيجي ،مما يمكن مثل هللذا الللدعم من
تحقيق تقدم كبير في حربنا ضد داعش ،ان العراق وان كان بحاجة الى مساعدة اخشقاء واخصدقاء في محاربللة مللا يواجهلله من
اخرهاب اخسود اخ ان الحفاظ على سيادته واستقملية قراره يحظى باهمية بالغة ،فمبد من رعاية ذلللك في كللل اخحللوال لهللذه
اخسباب وتوافقا ً مع القانون الدولي ووفقا لمتفاقيات الثنائية والمتعددة اخطراف واخحللترام الكامللل للسلليادة الوطنيللة والدسللتور،
طلبنا من الوخيات المتحدة اخمريكية قيادة جهود دولية مع موافقتنا المحددة لضرب مواقللع داعش وحواضللنها العسللكرية والللتي
من شأنها انهاء التهديدات المستمرة للعراق وحماية المواطنين العراقيين وفي نهايللة المطللاف تمكين القللوات العراقيللة وتسللليحها
لتأدية مهمتها في استعادة السيطرة على الحدود العراقية"
ثالثاً :القلرار المطللوب اتاللاذه ومضلاعفاته :كلان باخمكللان حسللب شللرا السلليد وزيلر الاارجيلة العللراقي والقللانونيين في جلسلة المجلس
الوزاري لممن الوطني المنعقدة بتاريخ  3/1/2020ان يتاذ المجلس المذكور القرار الذي تراه الحكومة العراقية محققا ً لمصللالح العللراق
دون الرجوع إلى مجلس النواب الموقر ولقد اجمع اعضاء المجلس في اخجتماع المذكور انه من مصلحة العراق والوخيات المتحللدة في
ظل هذه الظروف انهاء هذا التواجد بعللد التطللورات اخالليرة والسللعي خبقللاء عمقللات صللداقة بين الطللرفين ومنعلله من ان يكللون سللاحة
لصراع او حرب ،سعى خبعاد نفسه عنها فاخساسل القانوني لتواجد القوات اخجنبية اسسللته الرسللالتان المشللار اليهمللا انفلا ً والصللادرة من
الحكومة العراقية واللتان وقع عليهما وزيللرا الاارجيللة ولم تصللدر بقللرار من مجلس النللواب لكن واقللع الحكومللة الحللالي واخوضللاع في
البمد ،وخن هذا موضوع في غايللة اخهميللة بالنسللبة لمللا يللدور في العللراق والمنطقللة والتللداعيات المرتقبللة بعللد استشللهاد قائللدين كبلليرين
كالمهندسل وسليماني ،وخن الحكومة حريصة على بلورة وتبني موقف وطني واضح ومستدام يستند إلى قاعدة عريضللة حيللال هلذا الملللف
اخستراتيجي الاطير ،لذلك نعرض على مجلسكمل الموقر التفكير جديا ً ودراسة الايارات وتبعات كل منهللا قبللل اتاللاذ القللرار الللذي يحمللل
مصلحة البمد ويحمي سيادتها ويمنع انتهاك امنها والتدال في شؤونها ومن اي طرف او يقللود لتعللريض مواطنيهللا او اي مللواطن اجنللبي
يعيش على ارضها للاطر والتهديد او يهدد نسيجنا الوطني او عمقاتنا الاارجية او امن وسممة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمصالح
الوطنية واخجنبية العاملة في العراق
لذلك  ،أننا أمام ايارين رئيسيين:
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انهاء تواجد القوات باجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك
او العودة الى مسودة قرار كانت مطروحة امللام مجلس النللواب المللوقر قبللل مجيء هللذه الحكومللة ينص "ان شللروط تواجللد اي
قوات اجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات اخمنية العراقية ومسللاعدة العللراق في ممحقللة اميللا داعش اخرهابيللة
تحت اشراف وموافقة الحكومة العراقية سواء في حركة هذه القوات او استادام اخجواء العراقية وخ يجوز تواجد قوات اجنبية
تتولى مهام قتالية على اخراضي العراقية وحيث انه قد مضللى اكللثر من سللنتين على انهللاء دولللة الارافللة الداعشللية فللان على
الحكومة العراقية ان تضع جدوخً زمنيا ً ملزما ً بتافيض اعداد هذه القوات باتجاه انهاء وجودهللا بالكامللل على اخرض العرااقيللة
وبما يحقق المصلحة العراقية والسيادة الوطنية "

ويقينا سيضع مجلس النواب عبر الكتل والنواب مقترحات لنصوص تشريعية تحقق الايار الصحيح
ولكن قبل ان يقرر المجلس الموقر اياره اضع امامكم الحقائق اختية:
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ازداد التعارض بين اولويات العراق والوخيللات المتحللدة اخمريكيللة ممللا زعللزع الثقللة بين الطلرفين تغللذيها نلليران اعتراضللات
ماتلفة من قبل الوخيات المتحدة على الحشد الشعبي او على عمقات العراق بواحللد من أكللبر جيرانلله والضللغوط المتزايللدة في
نظام العقوبات والتجاوز المتكللرر في ممارسللات تتعلللق بالسلليادة العراقيللة واتاللاذ قللرارات انفراديللة تجريميللة على شاصلليات
عراقية بل وشن عمليات عدوانية قاتلة على معسكرات رسمية وشاصلليات رسللمية عراقيللة واجنبيللة واعطللاء اخولويللة لحمايللة
القوات اخجنبية من العراقيين والتي من المفترض انها جاءتل لحماية العراقيين الخ ومع هللذا التعللارض سيصللعب اللجللوء الى
الايار ( ) 2فاذا كانت الحجة هي ان المعسكرات تهاجم من عناصر غير منضبطة فهللذا واجب القللوات العراقيللة وليس واجب
اي طرف اجنبي ان يتصرف بمفرده فما حصل يوم الجمعة من اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس والفريق سليماني ورفاقهم
العراقيين واخيرانيين هو اغتيال سياسي عليه جدل قانوني واسع اليوم حتى في الوخيات المتحدة ذاتها ،فكيللف يمكن للعللراق ان
يقبل به ويعتبره عممً يادم العراق بل اؤكد اننا كنا نمتلك قبل اخغتيال ادوات ضغط وضبط في العديد من الحاخت ،واننا فقدنا
جزءا ً مهما ً منها اخن

-2

ان الذهاب الى الايار ( )1حتى مع احتمال مضاعفات انية هو الايار اخصح في النهاية عمليا ً وعقليا ً ومصلحة وحكمة وسلليادة
ولمنع اخنحراف عن مقاتلة اخرهاب وداعش ،كمللا انلله الايللار العملي الوحيللد الممكن لحمايللة جميللع المتواجللدين على اخرض
العراقية ،اذ سيصعب على القوات اخجنبية حماية نفسها من ضربات تأتي من داال العراق او اارجه ،وسيصعب على القوات
العراقية القيام بحمايتها بعد الذي حصل مؤارا ً وتغلب لغة التفرد بقرارات الرد وعدم اللجوء للحلللول السلللمية والسياسللية ،رغم
ذلك على مجلس النواب الموقر ان يضع بالحسبان ،وان نوضح جميعا ً للشعب العراقي بانه – ان سارت العملية تصادميا ً ورأها
البعض بشكل عدائي وليس تصويبي وتصحيحي – فقد تكون هناك كلفا ً سياسية واقتصادية ونقدية وامنية وفي العمقللاتل الدوليللة
ليس فقط مع الوخيات المتحدة بل مع الكثير من دول التحالف الدولي فالسنوات الماضية راكمت الكثير من الترتيبات التي باتت
جزءا ً من الكثير من المؤسسات العسكرية واخقتصادية والسياسية العراقية ،وهو ما يتطلب اعلى درجات الوحدة الوطنية وادارة
سياسة ترعى مصلحة العراق اوخً قائمة على الصداقة اصوصا ً مللع الللدول الللتي وقفت معنللا ضللد داعش وعلى حسللن الجللوار
ومراعاة المواثيق الدولية وعدم التدال في شؤوننا او ان نتدال في شللؤون احللد وحمايللة سلليادتنا واسللتقملنا ومصللالحنا العليللا،
وتغيير القوى السياسية للكثير من السلوكيات اخمنية واخدارية واخقتصادية والسياسية واستبدال منطق المدولة بمنطللق الدولللة،
ومنطق طلب كل شيء دون تحمل مسؤوليات اي شيء ومنطق الكسللل واختكللال على المللوارد النفطيللة واسللتبدال ذلللك بمنللاهج
تنمي الناتج الوطني اخجمالي وتحارب البطالة ليس عبر التعينات فقط بل اساسا ً عبر تنشيط القطاعات الحقيقية وتوفللير الحقللوق
الحقيقية وليس اخمور الترقيعية والمفسدة

رابعاً :ااتمة وتوصيات :التوصية التي اوصي بها كرئيس مجلس الوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة هو الللذهاب الى الايللار ( )1فللرغم
بعض الصعوبات الداالية والاارجية التي قد تواجهنا ،لكنلله يبقى اخفضللل للعللراق مبللدئيا ً وعمليلاً ،بلل هلو افضللل خعللادة تنظيم عمقللات
صحية وصحيحة مع الوخيات المتحدة وبقية الدول تؤسس لصداقة أصولية متينللة على أسللاس احللترام السلليادة وعللدم التللدال في الشللؤون
الداالية وتعزيز المصالح المشتركة فللالعراق عللاش بللدون قللوات اجنبيللة للفللترة من  2011و  2014ولم تتللدهور عمقاتلله خ بالوخيللات
المتحدة وخ باي طرف اار رغم ان الظروف الحالية في الصراع ضد داعش هي افضللل ممللا كللانت عليلله يومهللا وعلى مجلس النللواب
اتااذ ما يراه من قرارا مناسبا
اتاما ً  ،انتهز هذه الفرصة للتأكيد على مجلسكم الموقر حسم ملف تشللكيل الحكومللة القادمللة الللتي تجللاوز مدتلله الدسللتورية  ،وانهللاء حالللة
تصللريف اومللور اليوميللة  ،اصوصللا في مثللل هللذه الظللروف الاطلليرة الللتي تتطلب صللمحيات كاملللة واسللتقرارا ً في سياسللاتل السلللطة
التنفيذية  ،برغم تقديري لصعوبة التحديات التي يواجهها مجلسكم الموقر ،وهو اومر الذي كنت قد حللذرت منلله قبللل تقللديم اخسللتقالة حين
أعلنت برسائل واطابات عدة استعداد الحكومة لتقديم استقالتها شريطة تقديم البديل تجنبا ً للوقوع بهذا الفراا الذي نعاني تبعاته الن
واار دعوانا ان الحمد ه رب العالمين والسمم عليكم ورحمة ل وبركاته
عادل عبد المهدي
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