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 !دمة القاقية العراحلكومة الفيتو يف اشكل و طبيعة 
 

خلزرجي اعزيز 
 

ك لكي نكوف منصفُت يف .. بقة السالدكرة اؿ لعدؿ خالاب ائواداقية ك العراحلكومة اـ ك شكل النظاتقييم عمل  ردانألو 
كنو ا فال.. قيُت العراف من اثناخيتلف عليو  مر الا ادلشينة ك ىذادلخلصة ك اؿ اعمالنت مشوبة اباحلكم ؛ فقد ؾا حد ديم
عي ك ترسيخ الزرالصحي ك الصعيد ات على اخلدـادلعيشي ك الوضع اؿ حتسُت احلكومة يف مجا امت بواضي عّم ؽالتغا

. اـ ك طولو لنظادلوجعة يف عمق القوية ابية ارهالات لضرابات بسبب اثل للسقوط مرالذم متاـ النظاك  منألائم ادع
ف امن ك الاـ ك النظازف افظ على تواف تحا اذل حّد ـاعت استطامنية الات القوانب ابج اكدهحلكومة ك صمالكن جهود 

 اليت يعتز بواء اشوراسم عاء مراجرامُت ذل اتافة اضالاب, ت افظادلحات يف ابانتخالا ءاجرإل امنة نسيبالاء اجوالاتوفر 
 . بقة السالفًتة اؿ مة خالالواصل اؼدلامن  افتو ك غَتهاتو ك ثقامن حي اصبحت جزءاقي حيث العرالشعب ا

دلسؤكلُت اء ك الوزراـ من قبل بعض العاؿ اؿ للمستغالالية ك ات ـاكزات ك تجالوضع من خركؽادل خيلو  الكن مع كل ىذ
اكة ئدة رغم قسالباتورية الدكتانت موجودة حىت يف زمن اك ىذه ؾ, حلكومية ائر الدكاء اث ك رؤسلثالات اسلرائافيهم  امب
نت ختطط اليت ؾاسية السيالكتل امية لبعض اجرالاقف ادلواذل بعض افة اضالؾ ابانذاتية ابرادلخامنية ك الاجهزة الاثرة ؾك

سة احلساحليوية ك اكز ادلراتدمَت  اف كلفواحىت ك  اقي للنيل منوالعرالشعب اـ اـاز صورة بشعة للحكومة ابرية الالبدامنذ 
 ..ف ام ذتن ؾك اب اميعالاك  امٍتاك  ك عسكراي داياقتصاك  راياداللدكلة 

ت ادلؤسساـ ك ىيكلية النظاك لعّل شكل  ،ت السيئات ك احلسنامن  اخليط الوضع عمـواف اؿ لقد ؾاعلى كّل ح 
ئية القضالتشريعية كا)ثة لثالالرئيسية القول اخيص عمل  اجلديد فيماـ النظات يف قمة ادلسؤكرلاخل بعض احلكومية ك تدا
سة حدم حىت رائاف ينتبو لو ادحة من دكف ائر ؼاؽ خسالذم سبب للعراسي لرائالفيتو امل اذل عافة اضالاب (لتنفيذيةاك
ف رئيس اضحة على لساريح كاؿ تصمشي من خالالوارؽ السيد طاعتربت فيتو العكس بل اب -سف لال اجلمهورية نفسوا
لسيد الكن ! طية الدديقرامن صلب  اعتربهامة بل ك حلكوادية يف كضع الة عاين حق طبيعي ك حالبالطالسيد اجلمهورية ا

ؽ العراخزينة  اليت تعرضت لوارية ادلليائر ادديية للخساؾاسة البيشمركة دراجوقتو من  ىو ك ال ين دل جيرم الالبالطاؿ جال
ستة  يقرب من اب على مدل ـالنوات رللس امشي لقررالواء فقط نقض اجر -ؼ ادلطاية اقي يف نوالعرالشعب ام ا –
.  رماجلار اذات حىت ابانتخالالذم مّت مبوجبو دتديد ايف اضالالزمن ا الو اضفناشهر لو ا
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, ضية ادلاحلكومة الية ك عمل الدكلة بسبب ارية يف خزينة اخيتالارة اخلساب تلك اف نكوف دقيقُت حلسا رداناك لو 
دلدة اؿ خال امّت صرفو! ت ارلّدكالات من ارالعشرة مليامر يتعدل الاف انرل  انناؼ,  ايتعلق مبوضوعن افيم اخصوص

 ءن انتواء ك الوزراجمللس ك رئيس اجلمهورية ك رئيس ابرئيس  ءن ابتداحلكومية امج الربام تقّدـ يف ابقة من دكف كجود السا
. لدكلة اصغر موظف يف اب
لفيتو ات اراقش قرات ك تناجللسانت تقيم اؾ, لفيتو حملكومة ابالشورل احلكومة ك رللس اسة ك لرائاف ىيئة الغريب اك 
لعملي سول صرؼ الصعيد اكثر من شهرين دكف تقدـ يذكر على اجلمهورية ك على مدل ائب لرئيس درة من رلرد انالصا
 احلق دلسبيب ىذاجلمهورية يعطي اف رئيس انرل  اسوء من كل ىذالاك .. ت سنت بسنت ادلخصصاتب ك الركاجور ك الا
 الكن يبدك.. لُت اللموضوع يف ك قتو مبق شراناك قد . لسنُت ات اؽ لعشرالعراذم سبب ختلف ؿالكبَت اضح ك الفا أخلطا
؛ ( بةالكتاءة ك القراعٍت ا ب فكر ك منهج ك الاصحا عٍتا)ممتعلمُت  انواهنم لو ؾال.. ذل درجة كبَتة امّيوف اء ف ىؤالا

ؽ العرلذم حّل اباخلطَت ارم ادالامٍت ك الادم ك اقتصالادم ك ادلالنزيف اذلك  اكقفوألرل التجرل ك اب احقيقة ـ الفهمو
!  جلوع امن  التسمّد رمقو ت شهرايارلدكالاذل بعض اجة الفقر ك ىي بحائل تعيش دكف خط العوايُت مال ابينم

قة دلنطاك دكؿ  ردف ك سورايالالسعودية ك ا ارجية ك يف مقدمتواخلاجندة الات اثَتت ك اتذاباء ك تجاىواكّل ذلك بسبب 
 اىمككال اك عمدا جهال اـا ايضالعظمي ات اناخليانب تلك اك يصطف بج, حلكومية اسية ك السيات انالكياء اعلى رؤس
ر ك اره ملياحلصوؿ على قرض مقدا اقية دّتت مبوجبواتفالدكرل النقد ابـر مع صندكؽ الذم الية ادلالسيد كزير انة اممّر ؛ خي

لعمل ا اك هبذ..  2007ـ السنوية لعانية ادليزاصل يف احلالنقص السد ( الدكالر ارمدلليارب ايق اـ)ر لف دكالا ةائذتازل
دلي لكنو العادم اقتصالالوضع ابسبب تدىور  ادتوارارجة عن ارئة خانية طاحلكومة من كرطة انقذ الوزير قد السيد ايكوف 
لة اذل حاده اقتصاؽ ك العرا ك عرض هللاء اش اذل ـانية اخلياقية اتفالات تلك ابل تبعادلقدلسكُت اباقي العرالشعب ازتل 

لكربل ادلية العات الشرؾادية من قبل اقتصالاذليمنة البعيد لَتزح حتت ظل ادلدل الكربل على ارة اخلسائمة ك الداذليمنة ا
.  النفسو الادلنفعة اتريد  ليت الا
لدكرل ك النقد اقًتضت من صندكؽ ا -لث الثادل العا اخصوص -دل العاف ترل دكلة من دكؿ ادلستحيل انوم من ا 
ؿ ك ستقالاسيعرض  الزمن ممامبركر  انويناؽ ادلًتتبة عليوادلضطردة ك الطبيعية ائد الفواك  اف تتخلص من ديونواعت استطا

د ك اقتصالامن ك الالية قد عرض ادلاكزير  غلسيد صوالاك بذلك يكوف ! ئم ك مفركض ار داستعماذل البلد احيثية 
سة السياد ك اقتصالاسخوف يف الرا الا اتواثَتك ات ادلوأيعلم مبدل  لعمق الاصمة يف اذل ضربة ؽاؽ العراؿ ستقالا دة كالسيا

دلركب ك كصوذلم اقيُت جلهلهم العراؽ ك العرالكربل حبق ائم اجلراب مثل ىذه ارتكالو من امثاّذر ك حنن نمح.. لفكر اك 
حلكومة اخرل يف اية مسؤكلية اء يف د على مثل ىؤالاعتمالاحلذر من افقط  اعلُت ينبغيلذلك .. للمنصب بغَت حّق 

. لظلمار ك الدـاب ك اخلرادلزيد من احلكم يعٌت اذلم يف امثاف كجود دمة الالقا
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 اينبغى علُت ..مة انب قاجو امنو اليت عرضنات ادلعطيات ك ادلؤشراؿ بقة من خالالسالدكرة اؿ جرل خال ادل ان سيسأتك 
ك من  ان طيامر دديقرالائبيو ك جعل جلمهورية ك انارئيس  اليت يتمتع بوالفيتو الة اء حالغا كجوب بل ك ضركرة ذلاف ننتبو ا
ية جهة حيق ال ك ال, دمة القالدكرة اده يف ايجابد من  لذم الادم اتحالاجمللس اقي فقط كالعرالوطٍت اجمللس اص اختصا
لقوؿ افقط نستطيع  اء ك عندهالقضاك اجلمهورية اسة ك رائاحلكومة انت اؾ ءاسوت القررالتمتع بتلك التحكم ك اخرل ا
. قل الاجملرمة على اتورية الدكتالعربية انظمة الافضل من بقية ادؿ ك اـ شبو عاؽ نظالعراف يف اب
ت ك افظادلحالس ابل شّل عمل مجادلقك اب ان ك رمسي ان نويناتورية ؽالدكتاف يعٍت ترسيخ الاىو عليو  الوضع على ـاء اف بقا  
تورية ك الدكتاب اؿ زلكـواز الذم ـاقي العرالشعب ادة اراب التحكم كضعيارل التك اب, حلكومةا الوطٍت ك معواجمللس ا
لية ك ات ـازاميتلذين يتمتعوف اباقي العراف الربدلاء اعضالبعض من اكمُت مع احلات من قبل رتيع اسختالالاب ك ارهالا
. اقيُتلعراؽ ك العرالبعد عن مهـو اجيعلهم بعيدين كل  اـ,  ادهانتقاف من الربدلاء اعضارية جعلت حىت ادادية ك اقتصا

ف عتقد ابا حيث ال -دلشًتؾ احلر التصويت اثة عن طريق لثالالرئيسية ائم القوالف اذل تحاج اسنحت امع ىذ انناشك  ك ال
قل الاثة على ك ثالائمتُت اكف ؽابد من تع ؾ اللذؿ, ئة مقعد اكثر من ـات سيحصل على ابانتخالاؼ يف اطرالامن  ايّن ا

, بقة السالدكرة احصلت يف  ات كماصصادلحات ك افقالتواعن  ان بعيد ان حر ابن انتخائبيو جلمهورية ك اناب رئيس انتخال
قبة ك ارد تمعّد ضركرة حتمية دلاتحالاّف تشكيل رللس احيث , لثلثُت اغلبية دم اباتحالاجمللس اذل ضركرة تشكيل افة اضالاب

 ان بدأح النجاف يكتب لو اديكن  ال اك ىذ. ء الوزراسة ك لرائاء مرحلة رللس انتوابعد  ان خصوص, لدستور اء اجرانة ك اصي
ك  ابقاحصل س ات كمافقالتوات ك اصصادلحانوف ار على تفعيل ؽاستالادلتحكموف من خلف ائزكف ك الفالو عمل 
ليت اسية السيات انالكيات ك اؼئتالالابل ذلك ىو اكرب مقالابح الراحيد ك لواسر اخلاىو  اقي عندهالعرالشعب اسيكوف 

لشخصية ك ات ازاميتالاحل كادلصاكز حدكد اتتج ليت الاحملدكدة ا افواىداك  احلواسول مص اليت دل يهمواكصلت للحكم ك 
. رجية اخلات اجندالاك احلزبية ا
 

. ذلك ت اثببقة يكفي الالساحلكومة اؿ حدث ك جرل خال افم
 

.  لعظيم العلي اهلل اب الاقوة  حوؿ كال ك ال
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