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الجديد في عقود النفط والغاز، الموقعة من قبل "مالحظات حول 

 "حكومة إقليم كردستان، والسياسة النفطية لإلقليم

 فؤاد قاسم األمير

 

حكومة إقليم كردستان وقانون النفط : "كنت قد كتبت في الموضوع أعاله في كتابي

الجديااد فااي : "، وكااكلف فااي م دمااة كتااابي8002، الصااادف فااي كااانون ال اااني "والغااا 

ول ااد حااديت فااي ثااكه ا ينااا  . 8018، الصااادف فااي  اابا  "ال ضااية النفةيااة اليراقيااة

تةوفات عديدة بهكا الشأن فأيت من المهم أن يةلع عليها ال افئ اليراقي، وا ثم أن 

يةلع عليها ال افئ الكردي اليراقي، إذ بالرغم من ا ثمية البالغاة للموضاوع بالنةابة 

إن ا ماار يينااي الفاارد الكااردي اليراقااي بالااكات، سااوا  فيمااا يتيلاا  لليااراقيين عامااة، فاا

باااال روة الهايدفوكربونياااة الموياااودة فاااي كردساااتان الياااراق، أ  فاااي سياساااة وعالقاااة 

حكومة اإلقليم بالحكومة االتحادية، ومةات ب  اإلقلايم ويروتاس بةاالر الشاير اليراقاي، 

 .الهايدفوكربونية لليراقيين عامةوآمال الجميع في االستفادة ا كبر من يروة اليراق 

الشركات النفةية الياملاة فاي كردساتان فاي " تهديد"إن ما يلر نظري مؤخراً ثو 

الادفوعات " تاأخر"، من أنها ستوقف تصادير الانفط بةابر 8010أوال  تشرين ا ول 

، إياار البااد  بتنفيااك االتفاقيااة التااي تماات مااا بااين الحكومااة -حةاار ت ااديرثا–ماان بغااداد 

 12/9/8018يااة وحكومااة اإلقلاايم، والتااي هااادق عليهااا مجلاا  الااو فا  فااي االتحاد

علاا  " الضااغط"إلعااادة اساات ناد تصاادير الاانفط المنااتم ماان اإلقلاايم، وذلااف ماان خااالل 

و ير الموافد الةبييية لإلقليم الدكتوف أ تي ثاوفامي، إلي اد كميات النفط التي بُاد  

ة التصاادير االتحاديااة وخااط ماان خااالل أيهاا  8018بتصااديرثا فااي أواسااط  ااهر آ  

التصاادير االتحااادي الااكي يااربط كركااوي بمينااا  ييهااان التركااي، بكميااات تصاا  إلاا  
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ألف برميا  يوميااً لماا تب ا  مان الياا  ( 800)ألف برمي  يومياً نهاية أيلول، و( 140)

8018. 

فاااي النشااارة النفةياااة اإللكترونياااة ذات ال  اااة  4/10/8018ل اااد هااادف م اااال فاااي 

"Iraqi Oil Reportت رير نفط اليراق "جيدة، والموضوعية ال
(1)

، يتحاد  عان ثاكا 

وبيد أن ذكر أن ميدالت نفط اإلقليم الواهلة إلا  خاط التصادير كانات قاد . الموضوع

الياو ، /ألاف برميا ( 170)الياو ، وبحاد أعلا  قادفه /ألف برمي ( 111)بلغت حوالي 

د مةاؤولي الشاركات تةرق إل  موقف الشركات من موضوع االتفاقياة ون ا  عان أحا

وأنهام ... يمياع الشاركات قاد ملهات ثاكا الوضاع ككا : "الياملة في اإلقليم قولاس مان أن

علماااً أن دفيااة ". سيناقشااون مااع ثاااوفامي مةااألة وضااع الاادفوعات وإنهااا  التصاادير

كان قد ُهدهق عليها ( مليون دوالف 148أي حوالي )ملياف ديناف ( 010)الةلفة البالغة 

  وتااأخر فااي حينااس وهااولها لكردسااتان بحااوالي ا ساابوع  ساابا  فااي مجلاا  الااو فا

ملياااون  898أي حاااوالي )مليااااف دينااااف ( 010)أماااا مبلاااف الةااالفة ال انياااة الباااالف . فنياااة

، 8018، فهناي تحفظ من قب  ديوان الرقابة المالية ليد  توفر مبالغها فاي عاا  (دوالف

 .هكا التحفظ، وأخك مجل  الو فا  ب8010ويحتم  تأييلها إل  عا  

إن ما ذكره الم ال أعاله عن مةؤولي الشركات الياملة فاي كردساتان ي يار الحيارة 

كيف نةتةيع أن نشرح ا مار إلا  : "واالستغرا ، حيث ن   الم ال عنهم أيضاً قولهم

نحن نفض  أن : "، ككلف"مالكي أسهم  ركاتنا من أننا نصدف وال نيرد مت  يدفع لنا

ماان أن ال نحصاا  علاا   ااي  ماان  -أي داخاا  اإلقلاايم–خليااة نحصاا  ماان المبييااات الدا

مان الاوافد فاي بياع % 10إذ في ثكا الحديث مغالةة، فما يدفع سلفة ثو "!!. التصدير

عاد  الحصاول علا  "الدفع يتم إليهم فياال ولاي  االمار  ان النفط لتغةية التكاليف، أي

فضلون ثكا الحا ، وكاأن كما وأنهم ييترفون ببيع النفط داخلياً وي".  ي  من التصدير

اليالد من البيع الداخلي ي يد عن نصف أسياف التصدير الرسمية والتي تتم مان خاالل 

 !!.التصدير المرك ي
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الادكتوف أ اتي  80/7/8018ما أياف استغرابي أك ر ثاي الرساالة التاي أفسالها فاي 

النرويجيااة  DNOإلاا  الشااركات الاا ال ، وثااي الشااركات التااي سيُصاادهف نفةهااا، أي 

 KAR، وإلا  مجموعاة (ح ا   ا   ا )، وإل  يني  إنيريي التركياة (ح    اوقة)

ي ول في تلف الرسالة أناس يكتار لهام للبحاث فاي (. قبة خرمالة، ح   كركوي)اليراقية 

إعادة تصدير النفط المنتم من قبلهم، مع ا خاك بنظار االعتبااف أن دفوعاات  كبيارة لام 

وثااو يةااأل عاان مااد  . ر الوضااع مااع بغااداديةااتلموثا نتيجااة هااادفاتهم الةاااب ة بةااب

مواف تهم للتصدير لفترة تص  إل   هر أو  اهرين، وذلاف فاي محاولاة حةان نياة مناس 

، وثاو ينتظار 8011وخل  يو إيجابي للن اش مع بغداد إل الق دفوعات تصدير عا  

فااي فسااال  منفصاالة وباانف   80/7/8018أياباات الشااركات الاا ال  فااي !!. فدودثاام

، وثااي عااد  اسااتيدادثم إلاا  إعااادة التصاادير للماارة ال ال ااة دون ضاامان الميناا  ت ريباااً 

ما ي صدوه ثو لي  استال  الكلفة ف ط وإنما أيضاً نفط الربح، )استال  دفوعات كاملة، 

لو افة اإلقلايم التاااذ  -عل  مضض–، ويتركون ا مر (إذ أن ع ودثم ع ود مشافكة

أن يميااع حةاااباتس مدق ااة ماان قباا   وأضاااد الماادير التنفيااكي لمجموعااة كاااف. ال ااراف

وأعت د أن ما ي صده ثو أنها مدق ة من ديوان الرقاباة )، "ا يه ة المينية في اليراق"

علمااً أناس مان المفارو  أن !!. ، وفغم ذلف لم يةتلم الدفوعات المةتح ة لاس!!(المالية

، ثااو ع ااد خدمااة ولااي  ع ااد مشااافكة (لتةااوير قبااة خرمالااة)ع ااد ثااكه المجموعااة 

 .إلنتاجبا

وبالرغم من أنني سأفيع لهكا الموضوع يانية، وبتوضيح أك ار، وذلاف فاي الفصا  

ال اني من ثكه المالحظات، ولكنناي ويادت أن مواقاف الشاركات تباين أن البادي  عان 

التصاادير الرساامي لاانفةهم، ثااو  ري ااة عماا  وبيااع للمنااتم يااأتيهم بيوالااد أك اار، وأنهاام 

البياع "دياة للتصادير، والاكثا  إلا  ماا يةامونس يريدون كةار احتكااف الحكوماة االتحا

، لهااكا افتأياات أن أ لااع أك اار علاا  آفا  وأفكاااف وعماا  ثااكه الشااركات ماان "الااداخلي

خااالل الريااوع إلاا  الت ااافير الةاانوية والنصااف الةاانوية والدوفيااة لهااكه الشااركات 

نصاف "لميرفة أدق للةبر الكي تياف  فيس الشاركات التصادير الرسامي واساترداد 
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، بادالً مماا افترضاتس التوقاف (أي الحصول عل  نفط الكلفة)عل  ا ق  " ت مافاتاالس

عن اإلنتااج، إذ أن مصاافي اإلقلايم الفيلياة الصاحيحة ال تةاتوعر إاله يا  اً قلايالً مان 

 .اإلنتاج، وكما سنوضحس الح اً 

ونجد في الفصا  ا ول مان ثاكه المالحظاات كيفياة عما  ثاكه الشاركات وذلاف مان 

ا  فااي الت ااافير التااي تاام إعاادادثا بالكاماا  ماان قاابلهم، وثااي مويااودة علاا  خااالل مااا ياا

ل اد اختارت . اإلنترنت لمن يرغر باال الع عليها، أو التوساع بااال الع علا  غيرثاا

عدداً من الشركات، ولم أدخا  إلا  ت اافير يمياع الشاركات، فاا مر يحتااج إلا  وقات 

صاوفة أفضا ، ويصاحح لاي فاي وتفرغ كاملين، وأتمن  أن أف  غيري يكم  اليم  ب

 .حال ذكرت أمراً غير دقي ، وثي حاالت نادفة في اعت ادي

 الفصل األول

 عمل الشركات العاملة في كردستان العراق من خالل تقاريرهم

( 8011لةااانة )كماااا يالحاااظ ال اااافئ بأنناااا اعتمااادنا ك ياااراً علااا  الت اااافير الةااانوية 

كماا أخاكنا . 8018ال ااني مان سانة  للشركات، والتي تصادف عاادة فاي الرباع ا ول أو

، وكاكلف علا  الت اافير وا خبااف 8018بنظر االعتباف الت افير نصاف الةانوية لةانة 

 .التي أعدت من قب  نف  الشركات أو من الجهات المؤيدة لها

 اإلماراتية والمتعلق بتصنيع الغاز DANA GASعقد شركة دانة غاز  -1

باين أعضاا  مجلا  الناوا  اليراقاي  12/4/8007تم ع د ايتماع في دباي بتاافي  

ل اانون الانفط والغاا  ( 8007 ابا   11)وعدد من الابرا  اليراقيين لمناقشة مةاودة 

مع مالح ها، والتي سب  أن وافا  عليهاا مجلا  الاو فا  وقادمها إلا  مجلا  الناوا  

فاي الوقاات نفةاس كاناات ثاكه المةااودة نفةاها مرفوضااة ب اوة ماان اليدياد ماان . إلقرافثاا

ابرا  والةياسيين والن ابيين اليراقيين المهتماين بالصاناعة النفةياة اليراقياة، وذلاف ال

 ن ثكه المةودة كانت تةمح بي ود المشافكة باإلنتاج، وت لا  ك ياراً مان الصاالحيات 
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علماااً أن ثااكه . الواياار إعةا ثااا للحكومااة االتحاديااة لوضااع وتنفيااك الةياسااة النفةيااة

الم مااع ) ااة تيةاا  إلاا   ااركة الاانفط الو نيااة اليراقيااة المةااودة تضاامنت يااداوالً ملح

عدداً ييداً من الح ول النفةية في يميع أنحاا  الياراق لتةويرثاا ( إعادة تشكيلها يانية

 Production Sharingبصااايف ماتلفاااة، بضااامنها ع اااود مشاااافكة باإلنتااااج 

Contracts PSC . نباا ، فاي ثاكا االيتمااع أيضااً حاديت مفاياأة تناقلتهاا وكااالت ا

، تحااديت عاان غضاار وففااض و ياار المااوافد -ماا الً – CNNفحةاار وكالااة أخباااف 

وثي نفةها التي وافا  عليهاا مجلا  الاو فا  )الةبييية إلقليم كردستان لهكه المةودة 

فماي ثاكه المةاودة فاي "، ودعاا إلا  "ماالفة للدستوف"، واعتبرثا !!(بكام  أعضالس

"!!يااة و ااوفينية وقوميااةبي "، متهماااً إياثااا بأنهااا "ساالة المهمااالت
(8)

وا ساابا  التااي . 

قدمت لهكا الرفض ثي من الناحية اليملية عك  ا سبا  التي كانت وفا  ففض ثكه 

المةااودة ماان الجهااات اليراقيااة ا خاار  الميافضااة لهااا، إذ اعتباار الاادكتوف أ ااتي أن 

الصااالحيات الميةاااة لإلقلاايم والمحافظااات محاادودة يااداً، وإن هااالحيات الحكومااة 

إضاافة إلا  أن مةاودة ال اانون لام تفاتح باا  !!. االتحادية عالية ياداً تتجااو  الدساتوف

ولكان )عل  مصراعيها، أي  جيت المةودة ع اود الادماة " خصاصة النفط"مةألة 

، ولاام تضااع يميااع الح ااول النفةيااة أو غالبيتهااا تحاات هاايف ع ااود (لاام تضاايها حصااراً 

 .نهم حكومة اإلقليمالمشافكة باإلنتاج، كما كان يريد البيض وم

، وبال أية دعاية قامات حكوماة اإلقلايم بتوقياع 11/4/8007قبي  ثكا االيتماع وفي 

اإلمافاتيااة لتةااوير وتوساايع اسااتادامات " دانااة غااا "عاادد ماان االتفاقيااات مااع  ااركة 

" ع اد خدماة"الغا  الةبييي في اإلقليم، وكان أثمها توقيع ما كان في حينس ييت د بأناس 

، وذلااف لتجهياا  "خوفمااوف الغااا ي"وير وتصاانيع ون اا  الغااا  ماان ح اا  اعتيااادي لتةاا

محةتين غا يتين لتولياد الكهرباا ، ا ولا  لادماة أفبيا ، وال انياة لادماة الةاليمانية، 

 .واللتين كانتا تحت اإلنشا  في ذلف الوقت

هاالح "إن ح   خوفموف، ثو ح ا  غاا ي هاغير إلا  متوساط ي اع فاي محافظاة 

عاان الةرياا  اليااا  ( كاام01)الشاارقي لمدينااة الةااو ، وحااوالي  ، فااي الشاامال"الاادين
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تم اكتشافس من قب   ركة نفط الشامال وكاان ياداف وحتا  االحاتالل (. كركوي-الةو )

الممكان " الحلاو"مان قبا  ثاكه الشاركة، ويمتاا  غاا ه بأناس مان الناوع  8000في سنة 

يت مةااودة ل ااد وضاا. اسااتادامس مبا اارة ماان غياار مياملااة خاهااة لرفااع الكبرياات منااس

، (والم اارة ماان مجلاا  الااو فا  بكاماا  أعضااالس)ل ااانون الاانفط والغااا ،  11/8/8007

الح ااول غياار المنتجااة ال ريبااة ماان ح ااول ع ااد )ثااكا الح اا  ضاامن الملحاا  ال اااني، أي 

ولياا  ثااكا ا ماار ثااو أحااد أساابا  . ، وضاامن ح ااول محافظااة هااالح الاادين(اإلنتاااج

قليم من مةاودة ال اانون، والمشااف إلياس آنفااً الةيد و ير الموافد الةبييية لإل" غضر"

وعناادما أعاادت (. فغاام إقااراف ثااكه المةااودة ماان الااو فا  الكاارد فااي مجلاا  الااو فا )

،  لبااات ن ااا  ح ااا  87/4/8007حكوماااة اإلقلااايم مالحااا  يديااادة قااادمتها الح ااااً فاااي 

فقيااااة "إذ اعتبرتااااس (!!. الرقااااع االستكشااااافية)خوفمااااوف إلاااا  الملحاااا  الرابااااع، أي 

وثو ح   ميرود ومحفاوف فياس آبااف ت ييمياة اساتيملتها  اركة داناة غاا  " ةاستكشافي

الرقاع "أيضااً إلا  " ح ا  يمجماال الغاا ي"وأضافت مالح  اإلقليم !!. الح اً لإلنتاج

وثو أيضاً ح   غا ي من النوع الجيد، ومحفوف فياس آبااف وم ايم كح ا  " االستكشافية

!!مةتكشف ياث  للتةوير
(0)

يره حاليااً مان قبا  حكوماة اإلقلايم ومان وفيالً ياتم تةاو. 

 .قب  الشركة نفةها التي وقع ميها لتةوير ح   خوفموف

ومما تجدف اإل افة إليس أن و افة النفط كانت في ذلف الوقت تتفاو  مع  اركات 

عالمية لتةوير ح   خوفموف الغا ي، وي ال إن الي د الكي توهلت إل  االتفاق علياس 

ير ي اا  ك يااراً عاان الي ااد الااكي وقيتااس حكومااة اإلقلاايم مااع كااان بةاا( مااع  ااركة ثنديااة)

وفي الواقع ال أستةيع أن أي   بكلف، إذ ال أعرد حجم عم  ومبلاف .  ركة دانة غا 

 .الي د الهندي

إن الميلومات التالية حول تةاوير ح ا  خوفماوف اعتمادت با ساا  علا  الت ريار 

8011الةنوي لشركة دانة غا  لةنة 
(4)

هافحة، وكاكلف علا  ( 104)ي ، والكي ي ع ف

 :ميلومات أخر  عن الشركة منشوفة في موقيها عل  اإلنترنت، وكما يلي
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، وبياد توقياع الي اد، -وكماا يظهار مان الت ريار–ل د حديت فاي الةانوات الةااب ة  -أ

بيض التغييرات في الحصص وإدافة اليم  فيما يتيل  بأعمال الشركة فاي كردساتان 

( كونةارتيو )إذ ي او  حاليااً باإالدافة تجماع  اركات . إلقلايماليراق وبمواف ة حكومة ا

". Pearl Petroleum Consortium PPCLتجمع اللؤلؤة النفةاي : "يديدة يةم 

%( 40)لشااركة دانااة غااا  اإلمافاتيااة، و%( 40)وثااكا الكونةااوفتيو  مملااوي بنةاابة 

الشا ي ة وثاي الشاركة ) اإلمافاتياة، Crescent Petroleumلشاركة الهاالل النفةياة 

مااااان %( 10)النمةااااااوية بنةااااابة  OMVوكاااااكلف لشاااااركة (. لشاااااركة داناااااة غاااااا 

وثماا  اركتان ميروفتاان %(. 10)الهنغافياة بنةابة  MOLالكونةوفتيو ، ولشركة 

 .في أوفبا الوسة 

وثنااا ناار  بيااض المالمااح لمااا يحااد  مااؤخراً فااي كردسااتان ماان إعااادة البيااع أو 

ة تنظاايم الحصااص، وعلاا  ضااو  تةااوف التركياار للشااركات كااالً أو ياا  اً، مااع إعاااد

الشااركة والي ااوف علاا  مكتشاافات نفةيااة أو غا يااة، وحايااة الشااركات لالساات مافات 

فم الً في حال ع د  ركة دانة غا  أعاله، حصلت الشاركة . الال مة للتوسع والتةوير

ماان حصااة  ااركة دانااة غااا  فااي تجمااع اللؤلااؤة % 1علاا  حصااة  MOVالنمةاااوية 

PPCL   ون دوالف، كما حصلت  ركة ملي( 171)م ابMOL   1الهنغافياة علا %

ونفا  ا مار حاد  ماع  اركة . MOLمان أساهم % 0م اب  حصول دانة غاا  علا  

 .اإلمافاتية مع الشركتين الهنغافية والنمةاوية -الهالل–كرسنت 

وقد يةتاد  اسام بيارل كونةاوفتيو  بادالً مان ذلاف )ل د قامت  ركة دانة غا ،  -ب

مان خوفماوف ( كام170)، بإكمال خط أنبو  الغاا  بةاول (ل اليراقفيما يتيل  بأعما

.  اهراً ف اط( 10)إل  محةتي الكهربا  المشاف إليهما أعااله، فاي فتارة وييا ة أمادثا 

ويةاام  أحياناااً البناا ين ) condensateوباادأ إنتاااج الغااا  والمك فااات النفةيااة الافيفااة 

 -لمحةتااي الكهربااا –  الغااا  يهاا. 8002، وذلااف فااي آ  (الةبييااي أو النف ااا الافيفااة

وكماا يظهار . المك فات، وكماا سانر  الح ااً " أو ثُربت" فبي  والةليمانية وُهدفت 

فاي  Liquefied Petroleum Gas LPGوليد  ويود وحدات فص  الغاا  الةاال  
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ذلف الحين، فإن الغا  الةال  كان يةاتيم  ماع الغاا ، وتفصا  المك فاات النفةياة ف اط 

 .عن الغا  الاا 

إكمال نصار وتشاغي  وحادة الغاا  الةاال  ا ولا ، وتام  8011تم في كانون ال اني 

 .إكمال نصر وتشغي  الوحدة ال انية 8011في ح يران 

 KARإن أنبااو  الغااا  المشاااف إليااس أعاااله يماادد حالياااً ماان قباا  مجموعااة كاااف 

Group   ( 100)إلاا  محةااة كهربااا  دثااوي الغا يااة والتااي ت اادف  اقتهااا اإلنتاييااة باا

مليون قد ( 100)ميكاوا  وتحتاج إل  
0
ليحا  محا  الغا أويا  ( م ما )قياسي يوميااً  

ملياون لتار ( 0)، حياث تةاتهلف ثاكه المحةاة ماا يياادل (الادي ل أويا ) - يت الغاا –

والميلومة ا ثم أن خرالط اليم  تبين أن خط الغا  الجديد ثاكا . يومياً من  يت الغا 

وثو بهكا ي بت ما ت ول بس حكومة اإلقليم من أنها سود يدخ  حت  ا فاضي التركية 

تصدف الغا 
(1)

. 

 أمور مالية وإنتاجية -ج

أدناااه بيااض المالحظااات اإلنتاييااة والماليااة المهمااة، والتااي يااا ت فااي ت رياار دانااة 

 .8011لةنة 

، الاكي يادير "PPCLالنفةي  -اللؤلؤة–تجمع بيرل " 8011أنتم في سنة  ل د: أولا 

مناس، مان ح ا  خوفماوف، % 40روع خوفموف، والكي تملف داناة غاا  اليم  في مش

مليااون قااد ( 801)مااا ميدلااس 
0
كمااا أنااتم مااا ميدلااس . ماان الغااا  الجاااد( م ماا )يومياااً  

، وككلف أنتم ما ميدلس (الةوال  النفةية الافيفة)اليو  من المك فات /برمي ( 18411)

ج الكونةاوفتيو  مان كردساتان أي أن مجما  إنتاا. اليو  من الغا  الةاال / ن( 800)

ل الغا  المناتم إلا  برميا  )برمي  نفط مكافئ يومياً ( 80700)بلف ما ييادل  حيث حوه

قد  0000نفط مكافئ باحتةا  
0
 (.ييادل برمي  نفط 

كما ت ول الشاركة أن التجماع يياد خةاة إلكماال تةاوير خوفماوف، وكاكلف لتةاوير 

التصدير إل  "تهالي الغا ي الداخلي وح   يمجمال الغا ي من أي  التوسع في االس

 ".أوفبا
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وت ول الشركة أيضاً إن عالداتها من اليراق قد افتفيت بصاوفة كبيارة بياد تشاغي  

حيث أنها تسلم الغاز الجاف إلى حكومة اإلقليم مجانااا، وتساتلم . وحدتي الغا  الةال 

وبتوجيا  مان  الشركة عوائدها من بيع الغاز السائل والمكثفاات إلاى القطاال ال اا 

إضافة لاكلف فاإنهم اساتلموا دفوعاات مالياة كانات قاد هارفت مان قبا   .حكومة اإلقليم

الحكومة االتحادية إل  حكومة اإلقليم، ولكني لم أيد فاي الت ريار مبلاف ثاكه الادفوعات 

علماً أن موقع دانة غا  عل  اإلنترنت كان قد نشار . أو إذا كانت أك ر من دفية واحدة

مليااون دوالف، ( 180)، اسااتلم مااؤخراً "تجمااع بياارل النفةااي"بااأن :4/18/8018فااي 

إن . وثااي حصااتس ماان الاادفوعات التااي قاادمتها الحكومااة االتحاديااة إلاا  حكومااة اإلقلاايم

ماان % 40مليااون دوالف، والتااي تم اا  الاا ( 42)حصااة دانااة غااا  ماان ثااكه الدفيااة ثااي 

 (.ويمجمال)حصتها في ثكا التجمع الكي يدير مشروع خوفموف 

 :لشركة دانة غا  بالجدول أدناه( اليوالد وا فباح)يوي  الوضع المالي  :اا ثاني

 مليون دولر

               1111          1111 

 العوائد والمبيعات -

مصر     890   804 

كردستان             880   28 

 الربح الصافي -

مصر                    100 

كردستان                   191 

المالحظ أن ما ذكر أعاله من عوالد مالية وأفباح يم   حصة  ركة داناة غاا   من

% 40، وثنااي (من اليوالد المتأتية من كردستان لتجمع بيرل النفةي% 40أي )ف ط 

كمااا يالحااظ ال ااافئ أنااس علاا  (. الشااركة الشاا ي ة لدانااة غااا )أخاار  لشااركة كرساانت 

برميا  نفاط  48100والباالف ) مان مصار 8011الرغم من أن إنتااج الشاركة فاي عاا  
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برميا  ( 80700)، ييادل ضيف إنتاج ك  التجمع في كردستان والباالف (مكافئ يومياً 

، (برميا  نفاط مكاافئ يوميااً ف اط 9420، أي %40نفط مكافئ يومياً، مناس لداناة غاا  

ولكن هافي أفباحها مان كردساتان الياراق ي ياد عان أفباحهاا فاي مصار بماا ي ااف  

باحهااا ماان كردسااتان ت يااد أك اار ماان خماا  ماارات عاان أفباحهااا فااي ، أي أن أف12%

 !!.مصر لك  برمي  مكافئ منتم في كال البلدين

، فإناس يؤكاد أناس ال يحتااج 8018عند حدي س عن االست مافات المةلوباة لةانة  :ثالثاا 

ملياااون دوالف مااان أهااا  ( 1,9)إلااا  اسااات مافات إضاااافية فاااي كردساااتان إاله بحااادود 

( 004)والتاي تبلاف حاوالي  8018ية المةلوباة مان الشاركة فاي سانة االست مافات الكل

إذ أن لاااس أعمااااالً أخااار  (. ملياااون دوالف 99,8أي حاااوالي )ملياااون دفثااام إماااافاتي 

 Sharjah Westernوخصوهاااً فيمااا يتيلاا  با عمااال البحريااة لغاار  الشااافقة 

Offshoreهكوي "  وثنا يأتي موضوع ما يةم. ، ولكا فهو بحاية إل  سيولة ن دية

sukuk " ،(مليااون دوالف 940) ااركة دانااة ب يمااة تصاا  إلاا  حااوالي ملياااف دوالف ،

–وأن المجموعاة واي اة مان حلهاا  8018والتي تةتح  الدفع في نهاياة تشارين ا ول 

 .-حةر ما يا  في الت رير

، أيياارت فااي أسااواق الالاايم الماليااة مةااألة 8018ولكاان فااي أواخاار تشاارين ا ول 

ركة داناة غاا ، يارا  ا حادا  فاي مصار وا  ماة باين بغاداد  ا" هكوي"انافا  

(الفايننشاال تاايم )عن  00/10/8018في " دنانير"وين   موقع !!. وأفبي 
(0)

مان أن  

عاان قيمتهااا االساامية مااع قاار  %( 81)هااكوي دانااة غااا  تياااني ماان انافااا  قاادفه 

ي مصاار ، وذلااف بةاابر الهاا ة الةياسااية واالقتصااادية فاا01/10/8018اسااتح اقها فااي 

حيث عةلت إنتايها باإلضافة إلا  النا اع ال االم ماا باين الحكوماة االتحادياة وحكوماة 

، ين اا  عاان الاارلي  14/11/8018وفااي ت رياار لاانف  الموقااع فااي . اإلقلاايم فااي اليااراق

التنفيكي للشركة بأن ا يها ة اإلعالمياة النفةياة قاد بالغات فاي مةاألة الصاكوي، وأن 

  الم دفة عل  الةداد، وإنماا فاي الةايولة الن دياة، فهاي مشكلة دانة غا  لم تكن في عد
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وعلااى مليااون دوالف،  800ال تاا ال لهااا مةااتح ات علاا  الحكومااة المصاارية ب يمااة "

 ."مليون دولر 011حكومة كردستان 

من المهم ا الع ال افئ عل  بيض ما يا  في م ابلة الةيد مجيد ييفر، المادير  -د

، (فاي تجماع بيارل النفةاي% 40والتي لها حصاة ) التنفيكي لشركة كرسنت بتروليو 

"Iraqi Oil Reportت رياااار نفااااط اليااااراق "مااااع المجلااااة اإللكترونيااااة 
(7)

فااااي  

، حيث تحد  الةيد مجيد عن اإلنتاج فاي فتارة الم ابلاة، إذ وها  إنتااج 0/11/8018

ملياون قاد ( 040)الغا  من خوفموف إل  ميادالت عالياة بلغات 
0
ألاف ( 11)الياو ، و/

ويتوقاع أن يتضااعف اإلنتااج الفيلاي عناد . الياو  مان ساوال  المك فاات النفةياة/برمي 

ويتحد  عان ح لاي خوفماوف ويمجماال الغاا يين علا  . إكمال تةوير ح   يمجمال

، ونفهام مان كالماس وكاأن الي اد أك ار مان كوناس ع اد خدماة "ح ليهماا الااهاين"أنهما 

. د الادماة ثاكا بي اد آخار غيارهاعتيادي، وليلاس ع اد خدماة  ويا  ا يا ، أو بادهل ع ا

تحد  أيضاً حول اسات مافثم ماا ي ااف  مان مليااف دوالف فاي مشاروع خوفماوف مناك 

وال أعرد في الواقع أين ثكه االست مافات، إذ أن عملهم كان تجهي  ونصار . 8007

كيلااومتر ووحاادتين لياا ل الغااا ، ويحتماا  حفاار ب اار أو ب اارين ( 170)أنبااو  بةااول 

انت ثناي أعمال أخر  غير مشروع خوفموف قااموا بتنفياكثا فاي إضافيتين، وفبما ك

 .كردستان

 بيع المكثفات النفطية في السوق المحلية -هـ

 :نود تبيان ما يلي حول ثكا الموضوع

خبااراً  8/10/8018ل ااد ذكاارت وكالااة فويتاار  فااي  :أولا 
(2)

أياااف حفيظااة واسااتيا   

نفةها في ا سواق الدولية بمويار أن حكومة إقليم كردستان بدأت بيع : "الك ير، وثو

ل اد ". اتفاقيات تصدير مةت لة تتحد  فيهاا سايةرة بغاداد علا  تصادير الانفط اليراقاي

حد  ثكا ا مر وحبر االتفاق بين الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم لم يجف بياد، إذ 

بضاا  مااا ي يااد عاان  -وحةاار االتفاااق–كااان ماان المفتاار  أن ت ااو  حكومااة اإلقلاايم 
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اليو  في تلاف الفتارة، أو باا حر  تضا  يمياع ماا يفايض عنادثا / ألف برمي ( 800)

 .من نفط ومنتجات بيد إكمال حايتها من النفط  غرا  التصفية

إن خبر وكالاة فويتار  ثاكا يتضامن  ارا   احنتين مان قبا   اركتين سويةاريتين 

حياث . ميروفتين في تجاافة الانفط ومشات اتس، وثماا  اركة ترافيجاوفا و اركة فيتاول

، وتاام 8018ا ااترت ا ولاا   ااحنة ماان المك فااات النفةيااة للتةااليم فااي تشاارين ا ول 

تبيتهاا . إلا  تركياا يام تام تحميلاس فاي مةلاع الشاهر" ح ا  كاردي" حن النفط براً من 

ألف  ن للتحمي  في ( 18)نفةية تبلف " مك فات"بكلف  ركة فيتول، إذ ا ترت  حنة 

دوالف، وعليس فاإن كا   احنة تةااوي أك ار مان ( 290)نهاية الشهر ويبلف سير الةن 

واساتمرت فويتار  لت اول أن المتحاد  باسام الحكوماة اليراقياة . مليون دوالف،( 10)

قال فاي تي يار علا  ثاكه المبيياات أن الياراق يؤكاد ح اس فاي المالح اة ال انونياة لكا  

ففضات . !!أول ف الكين يشافكون في تهرير ممتلكاات الشاير اليراقاي محليااً ودوليااً 

 ااركة ترافيجااوفا التي ياار، بينمااا أكاادت  ااركة فيتااول أنهااا ا ااترت  ااحنة ماان منشااأ 

كردي للتحمي  في تركيا وففضت إعةا  أية تفاهي  أخر ، ولكن المتحاد  باسامها 

أن  را  الشحنة الصغيرة  تم في عةا  عا  بنظا  تةليم ظهر الةفينة في مرفاأ "ذكر 

علمااااً أن الشاااركتين تااا ودان الجهاااات !!. "! اااوفو  فاااي تركياااا وال تيليااا  إضاااافي

ثاكا وقاد ذكار الةايد (. حةر ما ذكرت فويتر )االتحادية اليراقية بالمنتجات النفةية 

فاي أيناا  حضاوفه اليتمااع أوباف فاي فيناا أن  9/18/8018و ير النفط اليراقاي فاي 

قااد اعتااكفت للحكومااة اليراقيااة وألغاات الصااف ة، وذلااف حةاار  Vitol ااركة فيتااول 

كمااا عرفاات الح اااً أن  ااركة ترافيجااوفا اعتااكفت أيضاااً . ات تااوفرت لنااا الح اااً ميلوماا

 .لو افة النفط في فترة الح ة

إننااي ذكاارت تفاهااي  الاباار،  ن ا ماار متيلاا  بالشااركة اإلمافاتيااة التااي نتحااد  

عنها، وسنحاول الح اً أن نحتةر مبالف ثكه الشحنات وغيرثا والتي ت ول الشركة إن 

 .، كما ذكرنا ساب اً "تحت توييس حكومة اإلقليم"ليها عوالدثا تيود إ
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بياارل "عنااد الحااديث عاان المك فااات النفةيااة، فااإن الجهااة المينيااة فااي كردسااتان ثااي 

ماان ثااكا % 20، ودانااة غااا  وكرساانت بتروليااو  اإلمااافاتيتين يملكااان"كونةااوفتيو 

، علاا  حالااة مشااابهة 8018وقااد سااب  أن ا لياات فااي أوالاا  ح يااران . الكونةااوفتيو 

، تتحاد  عان 8018وثي أوفاق فسمية ماتومة بأختا  إيرانية تيود إل  أواخر أيااف 

، كمااا مكتااو  علاا  "النف ااا"كيلااوغرا  ماان ( 81820)حمولااة  اااحنة حوضااية قاادفثا 

" فاافابي"أوفاق الشحنة، مرسلة عان  ريا  الةاليمانية إلا   اركة البتروكيمياوياات 

" المك فااات"أغلاار احتمااال منة ااي، ثااي والم صااود بالنف ااا ثنااا، وعلاا  . فااي بناادفإما 

 .النفةية

، والمشااف إليهاا أعااله، ال ينكار 0/11/8018إن الةيد مجيد ييفر فاي م ابلتاس فاي 

إن من يأخك المك فاات أو ياأمر بأخاكثا : "ا مر الكي تحديت عنس فويتر ، ولكن ي ول

حاان ال ن. فهاام يحااددون لتجمااع بياارل النفةااي المشااتر  الااداخلي. ثااي حكومااة اإلقلاايم

نصاادف المك فااات، وإنمااا نبييهااا داخلياااً تحاات إ ااراد حكومااة اإلقلاايم، لااكا فااإن ت رياار 

نحاان : "، ويضاايف.-عالمااات التيجاار وضاايت ماان قبلااي–!!!" فويتاار  غياار دقياا 

نياارد أن االتفاااق ا خياار بااين حكومااة اإلقلاايم والحكومااة االتحاديااة قااد وضااينا تحاات 

 "!!.فقابة ديوان الرقابة المرك ية

نا نتحد  عن المك فات النفةية التي تنتم عرضياً من الغاا  الااا  المناتم مان إننا ث

خوفمااوف، وتةااتاد  م اا  ثااكه المنتجااات فااي اليااراق لم يهااا مااع البناا ين، أو إلنتاااج 

، ويمكاان إضااافتها إلاا  الاانفط "البناا ين الةبييااي"البناا ين المحةاان، ولااكا يةلاا  عليهااا 

لانفط، فهاو يتضامن اعتياديااً علا  الةاوال  المصدف ل يادة كميتس وتحةاين ك افاة ثاكا ا

الهايدفوكربونياااة الافيفاااة، التاااي تكاااون أي ااا  مااان الغاااا ات فاااي الظااارود الجوياااة 

. C6، والهكةاان C5وتشام  البنتاان  C4االعتيادية، أي أي   من الغا  الةال  البيوتان 

 .وثي مواد ذات قيمة عالية إذ تةتاد  أيضاً في هناعة البتروكيمياويات

 مناقشة الموضول: ثانياا 
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يتحد  الجمياع علا  أن البياع ياتم داخليااً، وكاأن ثاكه الماادة ثاي إحاد  الماواد  (1)

التي يةتهلكها الموا ن اليادي، علماً أنها غاية في الاةوفة من حيث سرعة ا تيالها 

التهريار "لكا فإن البياع الاداخلي ييناي بالنتيجاة الحتمياة . وبالتالي التةبر في الحرال 

وي اال أيضااً أن ا مار ياتم تحات تويياس وفعاياة حكوماة اإلقلايم، ". افج اليراقإل  خ

ولكاان ثاا  تةااتلم حكومااة اإلقلاايم . فالمةااؤول ا ول وا خياار إذن ثااي حكومااة اإلقلاايم

ثاكا . خافياس بالنتيجاة " المهرباة"ي  اً مان قيماة ثاكه الماادة المباعاة داخا  اإلقلايم و

ن ت رير  ركة دانة غا  ي ول إن ثكه المادة تياود ا مر ال أستةيع نفيس أو تأكيده، ولك

 !!.إل  الكونةوفتيو 

، ثاااو -وكماااا يااا  فاااي الت رياار الةااانوي للشااركة–إن مياادل إنتااااج المك فااات  (1)

 .8011الةنة لةنة /مليون برمي ( 4,10)أي . 8011اليو  لةنة /برمي ( 18411)

اليااو ، أي /برمياا  ألااف( 11)ف ااد وهاا  مياادل اإلنتاااج لهااكه المااادة  8018أمااا فااي 

 .8018مليون برمي  لةنة ( 1,42)

( 10)وهااالت إلااا  حاااوالي  8018و 8011وبهاااكا فاااإن المك فاااات المنتجاااة لةااانتي 

 .ماليين برمي 

دوالف ( 110)الةاان، أي حااوالي /دوالف( 290)ولااو أخااكنا سااير البيااع ا خياار، أي 

روح فاي الموقاع دوالف للبرمي  مة( 91)ولن   . للبرمي  عل  ظهر الباخرة في تركيا

 .مليون دولر( 051)ما يزيد على  1111و 1111يكون مجمل بيع المكثفات لسنتي 

ولااو ساالمت ثااكه المااواد إلاا  الحكومااة االتحاديااة لبييهااا مااع الاانفط المصاادف وبةاايره 

الياااالمي، لكاااان باإلمكاااان بياااع ثاااكه الماااواد بمبلاااف يتجااااو  المليااااف دوالف فاااي كااا  

 .االحتماالت

ةااااول هااااادف ماااان  ااااركة دانااااة غااااا  وعلاااا  موقيهااااا فااااي ثناااااي ت رياااار م (0)

إنتاج  ركتي دانة غا  وكرسنت بترولياو  مان كردساتان : "، وبينوان14/10/8018

 ".ألف برمي  نفط مكافئ يومياً، وذلف بمناسبة الككر  الرابية( 20)وه  إل  
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 .والم صود بالككر  الرابية الفتتاح مشروع خوفموف

مليااف دوالف، وأن اإلنتااج الكلاي ومناك ( 1)الكلاي بلاف ي ول الت رير باأن االسات ماف 

مليون برمي  نفاط مكاافئ، وأن المشاروع وفار لحكوماة اإلقلايم كلفاة ( 07)بلف  8002

الواها  إلا  (  يات الغاا )وي صاد كلفاة الغا أويا  . مليااف دوالف( 1,4)وقود تياادل 

ي ف ارة الح اة سانريع إلا  كلاف الغاا  فا. محةات الكهربا  في حال عد  توفر الغاا 

 .النفةية" المك فات"وسنةتمر في احتةا  كلف 

ملياون قاد  مكيار ( 040)ي ول ثكا الت رير أن اإلنتاج اليومي للغا  قد وها  إلا  

وفاي المجماوع . الياو /ألف برمي ( 11)يومياً، وأن إنتاج المك فات النفةية وه  إل  

مليااف قاد  ( 879)ن قاد بلاف وحتا  اآ 8002الكلي فإن إنتاج الغا  منك تشارين ا ول 

وثكه أفقا  أك ار . مليون برمي ( 10)مكير، كما وأن اإلنتاج الكلي من المك فات بلف 

إذ أنهاا تيةيناا مجما  . يومااً ( 001)دقة مما ذكرتس عن الميادل الياومي مضاروباً فاي 

 .اإلنتاج الفيلي

إذ كان مجماوع  نر  أننا لةنا بييدين عن الحةابات التي أيريناثا كما مبين أعاله،

( 10)قاد بلغات حاوالي  8018و 8011المك فات المنتجة التي توهلنا إليها فاي سانتي 

وثناا ذكار الت ريار أن مجما  اإلنتااج للمك فاات مناك . 8018مليون برمي  حتا  نهاياة 

مليااون برمياا ، وعملياااً ( 10)قااد بلااف  8018إلاا  تشاارين ا ول  8002تشاارين ا ول 

 .8018ي  نهاية مليون برم( 10,9)يص  إل  

مليااار دولر لااو بيعاا  ( 1301)قيمااة مكثفااات نفطيااة تعاادل بهاكا نحاان نتحااد  عان 

مليار دولر فيما لو سلم  إلى الحكوماة ( 131)داخل كردستان، وتصل إلى أكثر من 

 .التحادية لمزجها مع النفط المصدر

نهاام لشااركة دانااة غااا  ي ااول أ 8011إضااافة لمااا سااب ، فااإن الت رياار الةاانوي  (1)

، باإلضاافة إلا  المك فاات النفةياة، حياث أكملات LPGمباال  الغااز الساائل  يةتلمون

، أي 8011، وال انياة فاي ح ياران 8011وحدة الغا  الةال  ا ول  في كانون ال ااني 
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وذكر الت رير أن ميادل إنتااج . وما قبلها 8010لم يكن ثناي بيع للغا  الةال  في سنة 

 . ن يومياً ( 800)  إل  وه 8011الغا  الةال  لةنة 

ولاااو افترضااانا أن الغاااا  الةاااال  يبااااع با ساااياف المدعوماااة ياااداً، أي يبلاااف ساااير 

فةااود يكااون اليالااد . ديناااف بةااير الجملااة( 1000)كيلااوغرا  ( 10)ا سااةوانة ذات 

ملياف ديناف وتيادل حوالي ( 80,141)مليون ديناف، والةنوي ( 00,4)اليومي حوالي 

ملياون ( 41)إلا  ماا ي ياد عان  8018و 8011، ونص  لةانتي مليون دوالف( 19,0)

 .دوالف

، -يانيااً، أعااله -وكماا مباين فاي ج–ت ول  ركة دانة غا  في ت ريرثا الةنوي  (5)

 8010مليااون دوالف فااي ( 28)، و8011ملياون دوالف فااي سانة ( 800)أنهاا اسااتلمت 

ولماا . اتين الةانتينملياون دوالف لها( 042)من مبيياتها في الياراق، أي ماا مجموعاس 

ماان الكونةااوفيتو ، فهااكا يينااي أن الكونةااوفيتو  اسااتلم % 40كاناات دانااة غااا  تملااف

( 8010وساانوات مااا قباا  ) 8018ولااو أخااكنا ساانة . مليااون دوالف( 270)مبلغاااً قاادفه 

بنظر االعتباف، فإننا سنص  إل  أفقا  قريبة يداً من أفقا  مبيياات المك فاات التاي تام 

 .أعاله( 4)ملياف دوالف، كما مبين في الف رة ( 1,08)إل  احتةابها ووهلت 

علماً أنس في نف  الوقت فإن الكونةوفيتو  يةتلم حصص من الدفيات التاي تادفيها 

الحكومة االتحادية إل  حكوماة اإلقلايم نتيجاة اتفاقياة تصادير نفاط اإلقلايم، حياث اساتلم 

دوالف لشااركة دانااة غااا ، مليااون ( 42)مليااون دوالف، منهااا ( 180)قباا  فتاارة ويياا ة 

 .، وكما أوضحنا ساب اً 8011إضافة إل  دفية أو أك ر كانت قد سلمت إليهم في سنة 

كااكلف قااال الماادير . ي ااول الكونةااوفيتو   أنااس هاارد مااا ي اااف  ملياااف دوالف (6)

( 000)أن حكوماة اإلقلايم مديناة لهام با  14/11/8018التنفيكي لشاركة داناة غاا  فاي 

أعرد ث  ي صاد أن الادالن لحكوماة اإلقلايم ثاو كا  الكونةاوفيتو  وال . مليون دوالف

إذ لو كان المبلف أعاله يم   دانة غا  لوحدثا فهكا ييني أن ا قلايم . أو  ركة دانة ف ط

 !!.مليون دوالف( 710)مدين عل  ثكا المشروع حت  اآن مبلف 
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وماة اإلقلايم بالواقع وعلى ضوء ما جاء في أعاله ل أستطيع أن أفهم كيا  أن حك

ل تزال مدينة للكونسوريتوم بهاهه المباال ، إلإ إ ا كانا  مباال  البياع للمكثفاات تادفع 

إ  ماان المفاارو  أن الكونسااوريتوم قااد . بالنتيجااة إلااى حكومااة اإلقلاايم كااالا أو جاازءاا 

كما وإن إعطائ  حصاة مان المباال  المدفوعاة مان . استلم جميع مبالغ  من المبيعات

تحادية لحكومة اإلقليم أمر غيار وارد مطلقااا، ألنا  ل يعطاي منتجاات قبل الحكومة ال

 .وأن المبال  تدفع عن الكلفة للشركات التي تصدر النفط. لغر  التصدير

، للمك فااات والتااي تهاار  "المبييااات الداخليااة"كمااا يظهاار ممااا سااب  فااإن مبااالف 

وثااكه . روع وت ياادبالنتيجااة، وكااكلف مبااالف المبييااات للغااا  الةااال ، تغةااي كلفااة المشاا

المبالف مو عاة باين حكوماة اإلقلايم وكونةاوفيتو  بيارل بترولياو ، أو لاد  يهاات أو 

 .غير مبينة في الت افير وا خباف الصادفة من الشركات نفةها" مشافيع"

قاد أفسالت " المك فاات"علماً أن الميلومات المتوفرة أخيراً تبين أن كمياة قليلاة مان 

ولكان ثاكه الكمياة ال ليلاة ياداً ال تاؤير فاي . ير الرليةايإل  خط التصاد 8018في آ  

وساانريع الاا  ثااكا الموضاوع فااي نهايااة حاادي نا عاان   .ساياق ثااكه المالحظااات بااالمرة

 من ثكه الدفاسة ( 5)النرويجية في الف رة    DNO ركة 

 (عر  ومناقشة)الغاز الجاف المسلم إلى محطات الكهرباء : ثالثاا 

ثكا الموضوع، بيد أخاك الميلوماات الاوافدة فاي ساياق نود أن نوضح ما يلي حول 

 :المالحظات أعاله بنظر االعتباف

ي ول الم اول بأنس سلم يميع الغاا  المناتم الجااد إلا  حكوماة إقلايم كردساتان  (1)

مجاناً، وذلف لغر  استيمالس في محةتي كهربا  الةليمانية وأفبي ، وسايتم توهايلس 

ويحتم  أن ثناي استادامات أخار  للغاا ، إذ ثنالاف . إل  محةة كهربا  دثوي قريباً 

فااي الاةااة الموضااوعة توسااع فااي اسااتادا  الغااا  فااي الصااناعة، ومنهااا فااي محااافق 

 .ميام  الةمنت، وككلف  غرا  من لية، وثو أمر ييد واقتصادي
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، أي قبا  إكماال وحادتي الغاا  8002بُد  بتةليم الغاا  إلا  حكوماة اإلقلايم مناك آ  

، مما ييني أن الغا  الةال  كان ضمن الغا  الجاد المةلم إلا  8011ة الةال  في سن

حكومة اإلقليم قب  إكمال وحدتي الغا  الةال ، وما كان يي ل مان الغاا  الااا  المناتم 

 .النفةية ف ط" المك فات"من ح   خوفموف ثو 

ي ااول ت رياار  ااركة دانااة غااا  المشاااف إليااس أعاااله، بااأن مياادل الغااا  المنااتم  (1)

فااي ساانة ( م ماا )مليااون قااد  مكياار يومياااً ( 801)لمةاالم إلاا  حكومااة اإلقلاايم بلااف وا

كمااا وهاا  اإلنتاااج فااي . 8011ملياااف قااد  مكياار فااي ساانة ( 90,781)، أي 8011

 110والاكي ييناي حاوالي )م ما  يوميااً، ( 040)إلا   8018النصف ال اني مان سانة 

. 8018خاالل سانة ( قا م م  يوميااً علا  ا  000بافترا  ميدل –ملياف قد  مكير 

، أن 14/10/8018وفي كا  ا حاوال فاإن  اركة داناة غاا  ذكارت علا  موقيهاا فاي 

مليااف ( 897)مجم  الغا  الجاد الكي أنتجس الكونةوفتيو  من ح   خوفموف قد بلف 

وحتا  نهاياة  8002قد  مكير قياسي وذلاف مناك باد  اإلنتااج فاي النصاف ال ااني مان 

8018تشرين ا ول 
(9)

 .8018ملياف نهاية ( 011)حوالي ، أي 

إن الةير المادعو  للغاا  والاكي تبيياس الحكوماة االتحادياة لمحةاات الكهرباا  ( 0)

ديناف للمتر المكير الواحد، وثكا ييني ( 10)وميام  ا سمدة والبتروكيمياويات يبلف 

دوالف، والااكي ييااادل ( 1,11)يبلااف  Btuأن سااير المليااون وحاادة حرافيااة بريةانيااة 

قاااد  مكيااار( 970,2)
(10)

دوالف للملياااون وحااادة حرافياااة ( 1,11)وان ساااير الغاااا  . 

بريةانية، ثو سير مدعو  فيالً وي اف  أساياف الغاا  المادعو  فاي الادول المجااوفة، 

( 9-7)م افنة بأساياف الغاا  اليالمياة فاي أوفباا والياباان والصاين والتاي تبلاف حاوالي 

إن الةااير . دوالف فااي الواليااات المتحاادة( 1)دوالف للمليااون وحاادة حرافيااة، وحااوالي 

قد ( 1000)المدعو  ثكا ييني أن سير 
0
( 1,12)ديناف وتيادل ( 1411)يبلف حوالي  

 .قد  مكير قياسي( 1000)دوالف لك  
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لنأخااك مجماا  إنتاااج الغااا  المنااتم والمةاالم إلاا  حكومااة اإلقلاايم، والمااككوف أعاااله، 

( 011)، أي حاوالي 8018شارين ا ول ملياف قد  مكير حتا  نهاياة ت( 897)والبالف 

 011,000,000: وبهكا يكون مجم  سير الغا  بالةاير المادعو . 8018ملياف نهاية 

با سااياف المدعومااة التااي  8018مليااون دوالف إلاا  نهايااة ( 078)حااوالي =  1,12× 

 .يباع بها الغا  من قب  الحكومة االتحادية

ولااو )بياار المويااود للغااا  الةبييااي أمااا لااو أفادت حكومااة اإلقلاايم ففااع الاادعم الك

، وثااي سياسااة الةااوق المفتااوح والتااي تاادعم تويههااا حكومااة اإلقلاايم، وكااكلف (ي لياااً 

( 0,88)سياسااة البنااف الاادولي وهااندوق الن ااد الاادولي، وأفادت اختياااف سااير الغااا  

دوالف للمليون وحدة حرافية، وثو الةاير الم تارح مان يهاات أينبياة علا  الحكوماة 

اليراقياااة
(10)

أماااا لاااو اعتمااادنا ا ساااياف . مليااااف دوالف( 1,192)، لوهااا  المبلاااف إلااا  

ولكننا سنعتمد السعر المدعوم بالكامال، واعتمااد مبلا  . اليالمية لتضاعف ثكا المبلف

مليااون دولر كسااعر للغاااز المجهااز إلااى حكومااة إقلاايم كردسااتان ماان حقاال ( 071)

 .خورمور

جمال الغاا ي ساتتةوف، وستتضااعف إن كميات الغا  المنتم وبيد تةوير ح   يم

إن خارالط . كميات الغا  المناتم،  غارا  االساتادامات المحلياة،  وكاكلف للتصادير

أنبااو  الغااا  الحااالي تاادخ  إلاا  داخاا  تركيااا، والحااديث ياادوف حااول ت ويااد المنااا   

الجنوبيااة لتركيااا بالغااا  وكااكلف الااربط إليصااال الغااا  إلاا  أوفبااا، وكمااا أوضااحنا فااي 

مليون دوالف سيتضاعف عند ذلف، وبضمنس ( 078)إن المبلف . المالحظاتسياق ثكه 

ستكون ثنالف مبالف إضافية نتيجة تصدير الغا ، وقد ت ول حكومة اإلقليم عند ذاي أن 

، وإنمااا م ايضااة (كمااا ت ااول عاان الاانفط المهاار  إلاا  تركيااا اآن)ا مار لااي  تصااديراً 

إن كانات )ا  أو المنتجاات الم اايض بهاا، ، وكأن أقياا  الانفط أو الغا!!!بمنتجات نفةية

 !!!.، ثي أموال سالبة ال تدخ  في المي انيات االتحادية(ثناي م ايضة أهالً 

إلا  ال ةااع الااا  " مجانااً "ال نيرد ث  يةتلم اإلقليم قيمة ثكا الغا ، أو ييةياس 

 وثا  ثنااي مواف اة مان الحكوماة االتحادياة علا . الكي  يد ويشغ  المحةات الغا ياة
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إذ ماان غياار المي ااول أن تةااتلم الحكومااة االتحاديااة مبااالف الغااا  المنااتم ". التباارع"ثااكا 

وتاادخل هااهه المبااال  إلااى الميزانيااة العامااة عناادثا والااكي تبييااس إلاا  يهااات حكوميااة، 

، بينمااا اإلقلاايم يعطاي هااهه الماااد  مجاناااا، (يأخااه منهااا اإلقلاايم حصات  منهااا)كاواردات 

الميزانيااة العامااة إلعطائهااا إلااى المقاااول الااه  نفااه  وكااهلي يأخااه كلفااة إنتاجهااا ماان

أمااا إذا كااان اإلقلاايم يةااتلم أقيااا  ثااكه الكميااات ماان الغااا  وال . المشاارول ويااديره حالياااا 

يوهاالها إلاا  الحكومااة االتحاديااة، إلدخالهااا كااوافدات عامااة للدولااة اليراقيااة ويأخااك 

ة ومجل  النوا  متابياة حصتس منها، فهكا أمر آخر وعل  و افة النفط وو افة المالي

 !!.ذلف

 ما اله  توصلنا إلي  من أعاله؟: رابعاا 

 :إن ما يراه ال افئ من ك  ما يا  في أعاله ثو الصوفة التالية

إن حكومة إقليم كردستان اساتغل  حقال خورماور الغااز ، الاه  يقاع فاي منطقاة 

كاهلي تقاوم  ، وكان  الحكومة التحادية علاى وشاي إحالتا  للتنفياه،"متنازل عليها"

ولقاااد أعطااا  كاااال الحقلاااين إلاااى . حكوماااة اإلقلااايم بتطاااوير حقااال جمجماااال الغااااز 

الكونسوريتوم بعقد غير واضح المعالم، إ  أن الغاز الجاف يعطى إلى حكومة اإلقليم 

والغااز الساائل عناده " المكثفات"مجاناا، بينما يبقي الكونسوريتوم السوائل النفطية 

تحاا  إشااراف حكومااة اإلقلاايم، ممااا يااؤد  بالتااالي إلااى  ويبيعهااا فااي السااوق المحليااة

 .التهريب األكيد للمكثفات

، والبااال  قيمتهااا حتااى نهايااة "المكثفااات"إن الحكومااة التحاديااة ل تسااتلم مبااال  

ملياااار دولر، بأساااعار البياااع الاااداخلي فاااي كردساااتان، ( 1301)حاااوالي  1111سااانة 

أرسال  للتصادير ماع الانفط المصادر ويزداد المبلا  فيماا لاو كانا  هاهه المكثفاات قاد 

ول يعارف أحاد إ ا . تنفيهاا لالتفاقية األخير  بين حكوماة اإلقلايم والحكوماة التحادياة

 .كان  حكومة اإلقليم تستلم جزءاا من ههه المبال  أم ل
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كهلي ل تستلم الحكومة التحادية أ  مبل  عن الغاز الجاف اله  ياتم إيصاال  إلاى 

لماا أن نصب محطاات الكهربااء أمار ممتااز تحماد عليا  حكوماة محطات الكهرباء، ع

 .مليون دولر( 071)إن قيمة هها الغاز باألسعار المدعومة جداا يبل  . اإلقليم

، تعطااي (التااي تمثاال كاال الشااعب العراقااي)إضااافة لااهلي فااكن الحكومااة التحاديااة، 

الشاااعب الاااه  يمثااال أي ااااا كااال )التاااي يقررهاااا مجلااا  الناااواب، ( النسااابة)الحصاااة 

كهلي فكنهاا . ، من عائدات العراق إلى حكومة اإلقليم من الميزانية التحادية(العراقي

من عائدات النفط المصدر من كردستان كسلفة لتغطية كلا  الشاركات % 51تعطي 

، ولكن قسماا مان هاهه المباال   هبا  (الستثمارية والتشغيلية)التي تنتج منها النفط 

 .يساهم حتى ببرميل واحد من النفط المصدر إلى الكونسوريتوم اله  لم

الاانفط والغاااز ملااي الشااعب العراقااي فااي كاال "ماان الدسااتور ( 111)تقااول الماااد  

 ".األقاليم والمحافظات

حكومة اإلقليم لم تدفع أ  مبل  مهما كان ضئيالا إلى ال زينة التحادياة، ولام تعاط 

المتناازل "تازود المناا ق  أية حصة مهما كان  صغير  ل ارج اإلقليم، حتى أنها لام

، بأيااة كميااة ماان "المنااا ق المسااتقطعة ماان كردسااتان"، والتااي تسااميها "عليهااا

 !!!.الكهرباء

والمناا ق )إن ماا موجاود فاي كردساتان : من هنا نرى كاأن حكوماة اإلقلايم تقاول

من غاز ونفط هو ملي كردستان وحدها، وعلى الحكوماة التحادياة ( المتنازل عليها

طااويره، ومااا موجااود ماان نفااط أو غاااز فااي بقيااة أنحاااء العااراق فكنهااا دفااع تكااالي  ت

 .تتقاسم  مع الجميع

وأية قسمة ههه، إ  لو كان اإلقليم يعطي جزءاا من قيمة ههه المواد إلاى الحكوماة 

، ولكان عنادما "ظالم"أو " غير عادل"التحادية بدلا من كل المبال ، لقلنا أن األمر 

إنتاجا ، فاكن األمار يتعادى الظلام، وقاد يسامى حينئاه  ل يعطي أ  شيء وتؤخه قيماة

 !!.، أو سمإ  ما شئ "حواسم"، أو "نهيبة"، أو "خاو "، أو "إتاو "
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 عقود المشاركة باإلنتاج مع شركة نفط كل  كيستون -1

وبصاوفة ماوي ة 8002كنت قد أ رت في كاانون ال ااني مان الياا  
(11)

إلا  ع اود  

 Gulf Keystoneكلااف كيةااتون المحاادودة  ااركة نفااط "المشااافكة باإلنتاااج لاا 

Petroleum Ltd" ماع حكوماة إقلايم كردساتان، ساوا   0/11/8007، والموقياة فاي

وذكاارت فااي حينااس أن ت ياايم . مااع الشااركة لوحاادثا أو مااع بيااض الشااركا  ا وفبيااين

التاي وقيتهاا ماع ثاكه " االستكشاافية"حكومة اإلقليم لينصار المجا فاة فاي ثاكه الرقاع 

" Akri-Bijeelبجيا  -ع ارة"كينصر للمجا فاة لرقياة " وسط"وح بين الشركة يترا

( أي ال يويد عنصار مجا فاة مان الناحياة اليملياة" )منافض"وفي فقية دثوي، إل  

 ".Shaikan ياان "في فقية 

إن الميلومااات المااككوفة أدناااه تيتمااد بصااوفة أساسااية علاا  الت رياار الةاانوي لةاانة 

للشركة أعاله 8011
(18)

هفحة، ويفهم مان ساياقس أناس هاادف فاي  78ع في ، والكي ي 

 .8018الربع ال اني من عا  

إن الشركة أعاله  ركة هاغيرة مةات لة الستكشااد وإنتااج الانفط، ويرتكا  عملهاا 

وثااي مةااجلة فااي بيرمااودا . فااي الوقاات الحاضاار علاا  اليماا  فااي كردسااتان اليااراق

توياد لاديها أفباع . نادنومويودة في بوفهة لندن ولها مكاتر في أفبي  والج الار ول

ماع احتماال امتاداد عملهاا إلا  المناا   المتناا ع عليهاا أو )فقع متجاوفة في اإلقلايم، 

، وضمن ثكه الرقاع  اياان والح ا  المكتشاف فيهاا مان !!(حت  داخ  محافظة نينو 

 Giantاالكتشااااد اليظااايم لح ااا   اااياان اليماااالق : "قبااا  الشاااركة والاااكي تةاااميس

Shaikan Field"  مليااف برميا  نفاط ( 10)  ت ول الشركة عنس أنس يتضامن وثو ح

oil in place ًكما سنوضح الح ا ،. 

يمكاان إيجااا  مااا قاماات بااس الشااركة حتاا  اآن، وحةاار مااا يااا  بااالت رير الةاانوي 

 :أعاله، بما يلي

، فااي 8007بيااد أن حصاالت الشااركة علاا  ع ااود المشااافكة فااي تشاارين ال اااني  -أ

، فاإن (Akri-Bejeelبيجيا  -تكتبس الشركة أكاري أو حةر ما)بجي  - ياان وع رة
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 2Dعلاا  الميلومااات ال ل اليااة يناليااة ا بياااد  8002حصاالت فااي ساانة "الشااركة 

seismic data. 

وال يتحااد  الت رياار عاان كيفيااة الحصااول علاا  ثااكه الميلومااات ال ل اليااة يناليااة 

، أو 8002ا بيااااد، وثااا  ثاااي نتيجاااة أعماااالهم ال ل الياااة الفيلياااة الااهاااة فاااي سااانة 

، إذ أن ميظاام الرقااع (أو كليهمااا)علاا  أعمااال  ل اليااة ساااب ة " حصااولهم"الم صااود 

كانت قد تمت بها م   ثكه ا عمال، إضافة إل  أنها امتدادات ييولويية مترابةاة ماع 

علماً أن من ا ماوف االعتيادياة . منا   في  مال اليراق كان قد ويد فيها النفط ساب اً 

، حت  قب  اإلحالة إليها، م   ثكه الميلومات وبصوفة فسمية أن يية  إل  الشركات

، أو وف   رو  الي د عناد (إن كانت ثناي م ايدات)وضمن  رو  م ايدات اليةا  

لااو افة " وهاالت"ثااكا وأن يميااع الويااال  المتيل ااة بهااكه المنااا   كاناات قااد . التياقااد

ل ا ميركاي للياراق، الموافد الةبييية في كردستان فاي الةانوات ا ولا  مان االحاتال

إضافة إل  أنها ميروفة لد  الجيولوييين الكين كانوا ييملون فاي  اركة نفاط الشامال 

 .ساب اً 

حصالت ثاكه الشاركة علا  ع ادين آخارين للمشاافكة باإلنتااج فاي  8009في تمو  

علمااا أن ". Ber Bahrبياار بحاار "، ومنة ااة  "Sheik Adi ااي  عااادي "منة ااة 

لفترة أن أعمالها في الج الر إذ كانات ثاكه ا عماال خاسارة الشركة انةحبت في ثكه ا

 .وبال يدو 

الب ار )حصلوا عل  الجال ة الكبر  عند إكمال أول ب ار فاي  اياان  8009في آ  

وثناا نالحاظ . ، حيث بينات نتاالم الب ار اكتشااد نفةاي كبيار(Shaikan-1 1- ياان

ثي اإلعالن عن الي اوف حالة خاهة نجدثا في يميع ع ود المشافكة في كردستان، و

عل  ح ول ثايدفوكربونية يديدة مان أول ب ار تحفار، وثاو أمار ناادف فاي " اكتشاد"

وثااكا أماار يؤكااد االنةباااع الةااالد بااأن لااد  الشااركات ميلومااات ييولوييااة . اليااالم

وييوفي يالية مةب ة وحيدة، باإلضافة إل  ويود نضوحات نفةية وغا ياة نشاةة فاي 

 .بيض الرقع االستكشافية
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كانوا قاد  8009، وفي تشرين ال اني 87/4/8009في  1-ل د بد  بالحفر في  ياان

 8009متااار، بياااد أن اخترقاااوا الةب اااة النفةياااة فاااي آ  ( 8910)وهااالوا إلااا  عمااا  

وبدأوا بت ييم النتالم وتوهلوا فاي ت ريار أكما  فاي . للوهول إل   ب ات نفةية أعم 

( 1,9)تصا  إلا   oil in placeفط ، إلا  وياود كمياات مان الان8010كاانون ال ااني 

محتما  )تيناي ثناا  Pعلمااً أن . P10مليااف برميا  ( 7,4)، وP90ملياف برمي  ت يايم 

probable)أو أي فقاام آخاار سااود يااككر فااي المةاات ب  فإنااس يينااي نةاابة  90و 10، و

محتماا ، وثااو يشاابس ا ماار المؤكااد ويياا   الح اااً % 90تينااي  P90االحتمااال، أي أن 

تيناي كمياة إضاافية، واحتماال  P10كماا وأن . ر  وغيرثاا مان الةارقبحفر آباف أخا

 %.10ويودثا بنةبة 

، وفااي آذاف 8009فااي كااانون ا ول ( Bejeel-1 ،1-بجياا )ياام بااد  بحفاار الب اار 

، فااي منة ااة (وأيضاااً ماان أول ب اار حفاارت)أعلاان عاان اكتشاااد كبياار آخاار،  8010

، (P50ت يايم )ياة مان الانفط أعلان أن الح ا  يتضامن كم(. بيجي -ع رة/ بيجي -أكري)

 8018عدهل الرقم بيد إعادة ت ييم الح   فاي كاانون ال ااني . ملياف برمي ( 8,4)تيادل 

، P90ملياف برمي  ت يايم ( 8,1)بيجي  يحوي نفةاً ييادل -وتوه  إل  أن ح   أكري

 .P10ملياف برمي  ت ييم ( 4,1)و

، حيث تم الحصول "وليو كلف كيةتون بتر"واستمرت االكتشافات الجديدة لشركة 

فاي  3D Seismic dataعل  الميلوماات ال ل الياة ياليياة ا بيااد  8010في هيف 

وباد  بحفار الب ار . كيلومترمربع( 214)منة ة الشي  عادي و ياان، وبمةافة تيادل 

متاار، وتوهاا  أيضاااً إلاا  (0700)ووهاا  إلاا  عماا   4/2/8010فااي  1- ااي  عااادي

، وتام ت ادير االحتياا ي !!(اً من أول ب ار تام حفرثااوأيض)اكتشاد مكمن نفةي كبير 

 .P10ملياف برمي  ت ييم ( 0)للنفط المويود فيها بحوالي 

بدأ االثتما  بت ييم ح    ياان من خالل آباف أخر  وهوالً إل   ب ات ييولويية 

فل د بد  . أخر ، وبأعماق ماتلفة، وإيرا  فحوهات وإعادة ت ييم للميلومات الةاب ة

متاار فااي كااانون ( 1112)ووهاالوا إلاا  عماا   8/9/8010فااي  0-الب اار  ااياانبحفاار 
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، ووهلوا إل  عما  1/18/8010في  8-وككلف بد  بحفر الب ر  ياان. 8010ا ول 

مليااف برميا  ( 2)بهكا أهابح االحتياا ي لح ا   اياان . 8011متر في آ  ( 0000)

(P90)ملياف برمي  ( 10,4)، و(P10 ) كنفط مويودoil in place. 

، مان أنهاا تملاف احتياا ي 8011ي ول فلي  ثكه الشركة فاي الت ريار الةانوي  -ب

ويؤكااد أن يميااع ت ااديرات . ملياااف برمياا  كاانفط مويااود( 10)فااي كردسااتان ييااادل 

، بت ريار مان الشاركة 8011االحتيا ي للح ول الجديدة المكتشافة ميا  ة، فاي نيةاان 

والتااي  Dynamic Global Advisors DGAاالستشااافية المةاات لة الماتصااة 

 .م رثا في بوستن في الواليات المتحدة ا ميركية

ييتباار ماان أثاام االكتشااافات النفةيااة الحدي ااة فااي  -بنظاار الشااركة–إن ح اا   ااياان 

 P90ملياااف نفااط ( 2)، إذ أن أي ح اا  يتضاامن احتيااا ي يبلااف (وثااكا هااحيح)اليااالم 

بيااد أخااك نتااالم الب اار )ملياااف برمياا  ( 10,1)، والمياادل P10ملياااف نفااط ( 10,4)و

 .، ثو ح   ضام بك  الم ايي (بنظر االعتباف 4- ياان

، (المكتشاف حادي اً )يجر أن نوضح ثنا من أن فقية  اياان ت اع باين ح ا   اوقاة 

، ويوياد فيهاا نشاا  واضاح (المكتشف في سبيينيات ال ارن الماضاي)وح         

ي ااول فااي ت رياارثم  ونظااراً لضاااامة الح اا  فااإن فلااي  الشااركة. لنضااوحات نفةيااة

الياو  مان ح ا  /ألاف برميا ( 400)الةنوي، أن غاايتهم الوهاول بالنتيجاة إلا  إنتااج 

 .اليو /ألف برمي ( 100) ياان وحده، ويمكن الوهول إل  إنتاج 

 اإلنتاج الحالي للشركة -ج

إن مااا يلاار نظااري فااي حااديث فلااي  الشااركة المااككوف فااي الت رياار وفيمااا يتيلاا  

، ثاااو تمدياااد فتااارة (، وماااا بيااادثا ب ليااا 8018أي لةااانة )اآنياااة بمهاااامهم الرليةاااية 

، وتكبير منشاتت إنتااج الفحوهاات، "Extended Well Tests "EWTفحوهات 

فترة الفحاص "ألف برمي  في اليو  في ( 40)ويؤكد أن الغاية ثي الوهول إل  إنتاج 

كماا ياككر أن . تمللانفط المنا" البياع الاداخلي"ثكه، لاللتحاق بالتصدير للانفط و" الممدد
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 8010عن سنة % 144بما ي اف   8011سية منشتت فحص اآباف ا دادت في سنة 

اليااو  فااي ساانة /برمياا ( 28014)اليااو  باادالً ماان /برمياا ( 800107)إذ وهاالت إلاا  

8010. 

في التةبي  اليملي الفني فإن تمديد فترة الفحوهات وتكبير سيات أيها ة الفحاص 

، ثاو أمار (وإضافة عا الت الغا  في ثكه الحالاة أي وضع خ انات ومضاات أكبر)

ال ينةب  عل  وضع الشركة ثنا وال يويد لس مبرف مةل اً ، ولكن فغم ذلف نجاده فاي 

ت رير ثكه الشركة وت افير الشركات ا خر  الياملة في إقليم كردساتان وكماا سانر  

الب ار بياد ذلاف  إن الفحاص للب ار ياتم اعتياديااً لفتارة سااعات وتغلا . عند الرياوع لهاا

مان الناادف ياداً أن . لحين فبةها باط أنبو  النفط المنتم الواه  إل  عا الت الغاا 

تمدد فترة فحص اآباف، وذلف  سبا  فنية، م   مالحظاة عاد  اسات راف الضاغو  أو 

وحةر ميلوماتي فإن ثكا ا مر حد  مارة واحادة فاي الةااب ، وذلاف . التدف  النفةي

سابيينيات ال ارن الماضاي، حياث كاان ثنااي تكباك  كبيار فاي  في ح ا  الب فكاان فاي

 .ضغط الب ر، دون ميرفة الةبر في حينس

تمدياد "ات ا  قرار كما يظهر ثنا، وفي الحاالت المشابهة ا خر  في اإلقليم، فإن 

، وحصول المواف ة عليس من قب  و افة الماوافد الةبييياة فاي اإلقلايم، "فتر  الفحص

هااو ، إذ ثااو يةلاار ثنااا أن يةااتمر اإلنتاااج  سااابيع و ااهوف وقااد ثااو تالعاار بهااكا المف

، وذلف من أي  بيع المنتوج ولي  من أيا  "تمديد فترة الفحص"يكون سنوات بحجة 

فاإلنتاج في ثكه الحاالت ثو لي  بكميات قليلة  غرا  الفحص، وإنما . فحص الب ر

ابات وتاادقيقات ولهااها يجااب أن ياادخل الاانفط فااي جميااع حسااينااتم  غاارا  تجافيااة، 

ديوان الرقابة المالية، لمعرفة أيان تاههب أقياما  وكيا  يتصارف بهاا، ويجاب تقليال 

 .المبال  المدفوعة للكلفة في حالة ههه األقيام

 "المكتشفة"حصص الشركة والشركات األخرى في الحقول  -د

إن  ااركة كلااف كيةااتون ال تملااف حالياااً يميااع الحصااص فااي فقااع ع ودثااا وفااي 

، إذ حديت تبديالت في الملكية نتيجة البيع أو الشارا  أو الم ايضاة فيماا باين اكتشافاتها
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، ويتوقااع أن تةااتمر ثااكه (بيلاام ومواف ااة أو بتوييااس ماان حكومااة اإلقلاايم)الشااركات، 

اليملية، خصوهاً وأن ثكه الح ول النفةية الجديدة والكبيرة ساتحتاج إلا  اسات مافات 

 .ركة كلف كيةتون النفةيةعالية يداً للتةوير ال تتناسر وحجم  

، حصااص 8011يم اا  الجاادول التااالي، والمااأخوذ ماان الت رياار الةاانوي ليااا   :أولا 

، والشاااركات ا خااار  فاااي االكتشاااافات الجديااادة فاااي working interestالشاااركة 

81/1/8018. 

 اسم الرقية
حصة كلف 

 workingكيةتون 

interest 

 الشركات ا خر 

 %71  ياان -

MOL  (80)الهنغافية% 

TKI (1 )%  تكةا

 كيةتون

 %(80)حكومة اإلقليم  %20  ي  عادي -

 Berبيربحر  -

Bahr 
40% 

يني  إنيريي التركية 

(40)% 

 %(80)حكومة اإلقليم 

 بيجي –ع رة -

Akri-Bjeel 
80% MOL (الهنغافية )20% 

لح لاي  اياان  operatorإن  ركة كلف كيةتون مةؤولة عن التةاوير والتشاغي  

دي، أمااا ح اا  بيربحاار في ااع تحاات مةااؤولية  ااركة ينياا  إنيريااي التركيااة، و ااي  عااا

ولاام نالحااظ حصااص لحكومااة . الهنغافيااة MOLبيجياا  مةااؤولة عنااس -وح اا  ع اارة

 .بيجي -اإلقليم في ح لي  ياان وع رة

 ركة نفةية عالمية تيم  في إقلايم ( 42)تككر الشركة في ت ريرثا أن ثناي : ثانياا 

. ح ا  نفةاي يدياد( 80)الشاركات إلا  اكتشااد ماا ي ااف  كردستان، وتوهلت ثكه 
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( 41)حاوالي  oil in placeوأن االحتيا ي الم دف فاي كردساتان يبلاف كانفط موياود 

ملياااف برمياا  ييااود إلاا   ااركة كلااف ( 10)ماان ثااكا االحتيااا ي يويااد . ملياااف برمياا 

ة فاي اكتشاافات كريةتون، والجدول أدناه يرينا النتالم النهالية لكمياات الانفط الموياود

 :ثكه الشركة

 (النفط الموجود)مليار برميل 

ملياف برمي  كما في تشرين ( 10,1)، الميدل P90 (2) ،P10 (10,4) :شي ان -

 8011ال اني 

ملياف برمي  كما فاي آ  ( 1,9)، الميدل P90 (1,0) ،P10 (0,0) :شيخ عاد  -

8011 

مليااف برميا  كماا فاي ( 0,9)، الميدل P90 (8,1) ،P10 (1,4) :بيجيل–عقر   -

 8018 با  

 ملياف برمي ( 1,1)   ،    ، الميدل : Ber Bahr بيربحر -

 ملياف برمي ( 17,2: )المجموع

ملياف برمي ، ولكن لاو ( 10)ت ول الشركة في ت ريرثا أن لديها نفط مويود ييادل 

ملياااف ( 17,2)حةاابنا نةاابة حصصااها ماان مجماا  الاانفط المكتشااف والبااالف مجموعااس 

والكي يفهم من ذلاف . ملياف برمي  ف ط( 11,0)الشركة ثو " تملكس"رمي  نجد أن ما ب

عدا بيربحر الاكي لام يكتما  ( ولي  حصتها)أن الشركة تتحد  عن مجم  اكتشافاتها 

 .8018احتةا  النفط المويود فيها حت  النصف ا ول من سنة 

بااااف والمباااالف وتضااايف الشاااركة بأنهاااا لاااو أخاااكت يمياااع اكتشاااافاتها بنظااار االعت

المصروفة للوهول إليها، فإنها ستص  إل  نتيجة أن كلفة االستكشافات لان ت ياد عان 

سنت للبرمي  الممكن استارايس وتحت أي افتارا  مي اول لنةابة االساتاراج ( 80)

recovery factor . في الواقع إن ثكه الكلفة منافضة يداً م افنة بكلاف االساتاراج

 !!.اق، وتحت أي م يا  يؤخك بس الحتةا  م   ثكه الكلففي اليالم، وحت  في الير
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 بعض المسائل التشغيلية والمالية -هـ 

برمياا ، ( 800107)مااا ييااادل  8011لةاانة " التجريبااي"بلااف إنتاااج الشااركة : أولا 

ومجم  ما باعتاس الشاركة للةاوق . برمي ( 28014)حيث أنتجت  8010م افنة بةنة 

برمياا ، وحصاالت الشااركة نتيجااة ثااكه ( 807242)ثااو  -كمااا يااككر الت رياار–المحلااي 

 .ملياف دوالف( 7,7)المبييات 

للبيع فاي  "حق الشركة"ما يلر نظري في الت رير أمر لم أفهم ميناه، إذ ي ول إن 

دوالف ( 41,01)برمي ، وقد باعتاس داخليااً بميادل ساير ( 100877)كان  8011سنة 

برمي  وباعتاس بميادل ساير ( 00190)كان  8010في سنة " ح ها"للبرمي  الواحد، و

كاان قاد أعةاي لهاا  "حق الشاركة"والكي يفهم من ثكا أن . دوالف للبرمي ( 80,72)

فاإن الشاركة كانات قاد  -مان ا فقاا  أعااله–من قب  حكومة اإلقلايم، ولكان كماا يظهار 

، ولكان المباالف التاي يميهاا الم ااول والماككوفة فاي الت ريار "حقهاا"أكثر من باعت 

 !!!.، وال يككر أين ذثبت مبالف الفرق"الح " تيادل ثكا

، فااإن الشااركة اسااتمرت باإلنتاااج ماان ثااكه الب اار 1-بيااد فحااص الب اار  ااياان :ثانياااا 

، المبااين فااي "EWTفحااص اآباااف المماادد "ويااال  آباااف غيرثااا، بموياار مااا ساامتس 

( 8180)اسااتمر بميااادل  0-، و اااياان1-إن اإلنتاااج مااان  ااياان. أعااااله( ج)الف اارة 

( 1000)إلا  ميادل  8018اليو ، يم ا داد اعتبافاً من نهاية الربع ا ول لةنة /برمي 

إذ ي اول . اليو ، ومن المؤكد أن وتالر اإلنتاج قاد افتفيات فاي الفتارات الالح اة/برمي 

، ويتوقاع  ياادة (8010)الت رير أن الح   سيةتمر ت ةيمس ويةتمر في ذلف حت  سنة 

الياو ، /ألف برميا ( 40-00)ثو ماةط لس، وثو ليص  إل  ما " فحص اآباف"إنتاج 

وتكون وحدات ميالجة الانفط الااا  لشاياان قاد أكملات للوهاول إلا  مواهافات نفاط 

السااوق المحلااي فااي "إمااا أن يبااال فااي  -كمااا يؤكااد التقرياار–التصاادير وعنااد ذاي 

، كماا أنهام قاد يقوماون بكاال !!اعتماداا على شرو  التصادير -أو يصدر–" كردستان

عالمات التيجار ليةات فاي أها  الت ريار ) !!.ين في التصدير أو البيع الداخلياألمر

 (.وإنما وضيت من عندي



 00 

من الواير في ثكه المرحلة من كتابة ثاكه المالحظاات، التوقاف عان متابياة : ثالثاا 

. ت رير  ركة كلف كيةتون مؤقتاً، والحديث عن فقيتي  اياان و اي  عاادي بالاكات

يخ عاااد  يقعااان فااي محافظااة نينااوى، ل ياازالن كااهلي، كاال ماان ماادن شااي ان وشاا إن

وقااد يمتاد قةام مان ح اا  . فهماا مان الناحياة اإلدارياة والماليااة ضامن محافظاة نيناوى

 ااياان إلاا  محافظااة دثااوي، غياار أن ياا  اً كبيااراً وكاا  ح اا   ااي  عااادي ي يااان فااي 

ل % 17وإن حصااة اإلقلاايم ماان الميزانيااة العامااة والبالغااة حالياااا . محافظااة نينااو 

 (!!.الحكومااة التحاديااة)تشااملهما، فالمصااروفات تتحملهااا ميزانيااة محافظااة نينااوى 

، (محافظاة نيناو )كانت يميع ثكه المنا   تحات إدافة وسايةرة الحكوماة االتحادياة 

. وب يات كااكلف بيااد االحااتالل ا ميركااي لةانوات وأينااا  توايااد ال ااوات ا ميركيااة فيهااا

أت ال ااوات ا ميركيااة باالنةااحا  منهااا، لتحاا  بااد 8000 – 8001وبااد اً ماان ساانوات 

محلهاا قاوات البيشامركة لتةايةر بالتاالي سايةرة كاملاة عليهاا، ساوا  كاان ثاكا ا مار 

لياد  وياود ياي  " ا مار الواقاع"م صوداً أهالً من قب  الوالياات المتحادة أ  بةابر 

الدولاة ولويود قوات بيشمركة كاملاة اليادد واليادة وضايف . عراقي بةبر قراف حلهس

وفي هها الحال استطاع  شركة كل  كيستون العمل في ههه المناا ق، !!. المرك ية

وكهلي استطاع  شركة هن  األميركية القيام بنف  األعمال في مناا ق أكثار جنوبااا 

في سفين، وثم العقود األخير  لشركة أكسن موبيل التي تجااوزت كال الحادود للعمال 

 .في بعشيقة والقوش

ن وشيخ عاد  هما حقالن نفطيان تابعان لمحافظاة نيناوى، ولكان إن حقلي شي ا

أمااام األماار الواقااع المشااار ارناا  الااهكر، وبوجااود قااوات البيشاامركة فيهمااا بكثافااة 

، ويمكاان للشااركات العماال فااي منا قهمااا "المنااا ق المتنااازل عليهااا"أصاابحا ضاامن 

ا مار ال قاد يكاون ح ا   اياان ضامن ثاكه المناا   ولكان !!. أحاد" معارضة"دون 

لقد تم التعاقد عليها مع حكومة اإلقليم بعقود المشاركة . ينةب  عل  ح    ي  عادي

وهااو أماار غياار مسااموت باا  بتاتاااا ماان الناحيااة الدسااتورية وعلااى عااالت )باإلنتاااج 

 !!.، ودون أية مداولت ماع الحكوماة التحادياة أو حتاى إعالمهاا!!(الدستور الحالي
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، وعرد "تحت ينح الظال "و 8007 ياان في سنة  ل د تمت مناقشة ومفاوضة ع د

البيض عنس عند نشر التوقع عليس في خبر م تضار فاي موقاع حكوماة إقلايم كردساتان 

 4/11/8007يتحااد  عاان مواف ااة مجلاا  الاانفط والغااا  لإلقلاايم فااي  0/11/8007فااي 

-عل  التوقيع عل  سبية ع ود مشافكة باإلنتاج، ومن ضمنها ع د  ياان وع د ع رة

 .عن ثكه الي ود -مهما كانت قليلة–يجي ، ودون ذكر أية ميلومات ب

 ،8018، وإل  أواسط تشرين ال اني 8018وتتوفر لدي ميلومات، ومنك أواخر آ  

وثاكه . أل  برميل يومياا ( 11-8)تؤكد أن تحميل النفط من حقل شي ان يصل ما بين 

، وقاد ي صاد (عاادي قار  ميباد  اي )الميلومات تاككر أن التحميا  مان ح ا   اياان 

وثنااي حاديث واساع فاي المحافظاة . با مر أن التحمي  من ح لي  ياان و ي  عادي

ماان أن الااوافدات يااتم ت اساامها بااين إدافة اإلقلاايم وبااين  اصااية ( ال أسااتةيع تأكيااده)

سياسية كبيرة يداً في المحافظة تمتلف الةيافات الحوضية تيم  عل  ن   النفط الااا  

أي )ألف برمي  في اليو ، ( 2)حليين إل  البحر ا سود، وبميدل عن  ري  وسةا  م

، ولو كانت قاد سالمت للحكوماة االتحادياة  8018لةنة ( مليون برمي  8,98ما ييادل 

 .مليون دوالف( 898)لكان اليالد للا ينة المرك ية مبلغاً ال ي   عن 

دينا تشاير إلا  أن إننا نتحد  ثنا عن ح    ياان ف ط، ولكن الميلومات المتوفرة ل

 اااحنة حوضااية، تن اا  يومياااً نفو اااً ماان ح ااول   ةاا  ( 000-810)ثناااي مااا ميدلااس 

، و اااياان وباساااتوفا، ومناااا   أخااار  إلااا  إياااران مااان منافاااك ( اوقاااس)و ااااوكي 

بروي خان وحايي عمران، ومنهاا إلا  البحار ا ساود حياث تفارغ حمولتهاا فاي سافن 

ة وأذفبيجانيااة، أي أن ثناااي تهرياار مااا فاسااية فااي البحاار باالتفاااق مااع  ااركات تركياا

ألااف برمياا  يومياااً فااي فتاارة ذفوة االتفاااق الااكي تاام بااين الحكومااة ( 10)ي اااف  ماان 

االتحادية وحكومة اإلقليم لتصدير ك  نفط اإلقليم، أي تم ذلاف فاي  اهر تشارين ا ول 

 . 8018وأوال  تشرين ال اني 

لهاات الكميااات التااي يرساالها حيااث ق 8018أمااا اآن ونحاان فااي أواسااط كااانون ا ول 

، فيتوقاع أن (اليو /ألف برمي  00)اإلقليم من خالل أنبو  التصدير إل  حوالي ال لث 
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في ك  ا حاوال سانريع للحاديث عان تهريار الانفط فاي . الكميات المهربة قد ا دادت

 .الفص  ال اني من ثكه المالحظات

اا، ولنتحاادع عاان لنرجااع مجاادداا إلااى تقرياار شااركة كلاا  كيسااتون مجاادد: رابعاااا 

 مصروفات الشركة

ملياااون دوالف، ( 00,4) 8011بلاااف مجمااا  المصاااروفات الياماااة واإلدافياااة لةااانة 

وإن الفارق باين . ملياون دوالف( 08,0)والتاي بلغات  8010م افنة بمصاروفات سانة 

 share -أسااهم-حااواف  مشااافكة "ثااو بةاابر إعةااا   8011و 8010مصااروفات  

bounds awards"بدفوعات وحواف  كأساهم بمبلاف  8011كة في ، حيث قامت الشر

وثاكا ييناي . ملياون دوالف( 81,2)ماا يياادل  8010مليون دوالف، وفي سنة ( 48,1)

 8011ملياون دوالف لةانة ( 17,9)أن مصروفاتها اليامة واإلدافياة الفيلياة ثاي ف اط 

 .8010مليون دوالف لةنة ( 10,9)و

ملياون ( 0,9)ياككر، أن اليوالاد  8011عندما يلاص ت رير الشركة حةاباتس لةانة 

" الضااريبة"دوالف ماان مبيياتااس فااي كردسااتان، وأن النتيجااة كاناات خةااافة بيااد دفااع 

" الضريبة"لهكه  -م   استغرابي–وقد يةتغر  ال افئ . مليون دوالف( 08,4)البالغة 

 0وكما يظهار فاي الت ريار–، ولكن !!وأين دفيها وكيف يدفع ضريبة والشركة خاسرة

 !!.كة دفيت ثكه الضريبة في المملكة المتحدةفإن الشر

ملياااون دوالف فاااي سااانة ( 178,1)بلغااات  المباااال  المساااتثمر يضااايف الت ريااار أن 

وأن الغالبيااة اليظماا  . 8010مليااون دوالف فااي ساانة ( 117,8)، م افناة بمبلااف 8011

مان ضامن اسات مافاتس فاي . من است مافات الشركة ثكه قد تمت فاي كردساتان الياراق

مليون دوالف علا  أعمالهاا فاي التحاري ( 118,1)ثو هرد  8011ق في سنة اليرا

، 1-، و اي  عاادي0-، و اياان1-، و ياان4-، و ياان8- ياان)وحفر ستة آباف، 

، "EWTالفحص الممدد لآلباف "، باإلضافة إل  إنشا  وتةوير منشتت ((1-وبيربحر

 .0و8و1-لشياان
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 8010أعمالااس فااي اليااالم لةاانتي  ممااا ت ااد  نجااد أن مجماا  اساات مافاتس فااي يميااع

وذكاار الت رياار أيضاااً أنااس . مليااون دوالف 089,7=  117,8+  178,1بلغاات  8011و

مان % 22أي حاوالي ) 8011مليون دوالف فاي كردساتان فاي سانة ( 118,1)است مر 

لم ن رأ مبلف است مافاتس في كردستان لةنة (. مجم  است مافاتس في اليالم في تلف الةنة

، نص  إل  أن اسات مافاتس فاي كردساتان لةانة 8011افترضنا نف  نةبة ولو . 8010

، إذ تم حفر ب ر 8011مليون دوالف  عمال مشابهة لما تمت في ( 109)بلغت  8010

فاااي ماتلاااف  3D، وإيااارا  مةاااوحات  ل الياااة ياليياااة ا بيااااد 0-و اااياان 1-بجيااا 

 .المنا  

كردساااتان حاااوالي  فاااي 8011و 8010بهاااكا يبلاااف مجمااا  اسااات مافاتس فاااي سااانتي 

 .مليون دوالف( 891,1)

أيضااً، حياث  8009من الجدير بالككر أن الشركة است مرت في كردستان فاي سانة 

كمااا أن الشااركة حصاالت فااي تلااف الةاانة علاا  ع اادي . وتاام ت ييمااس 1-تاام حفاار  ااياان

المشااافكة فااي  ااي  عااادي وبيربحاار، وماان المفاارو  أنهاام دفيااوا حاااف  توقيااع الي ااد 

bonus ،(ن الحاف  ،حةر الميلومات المتوفرة، لم يتجااو  الملياون دوالف لكا  ولو ا

والميلومات التي )حيث دفيوا حاف  التياقد  8007ونف  ا مر حد  في سنة (. منهما

-ملياون دوالف لي ارة 10ملياون دوالف لشاياان، و 10لدي ت ول أن حاف  التياقد كان 

كاسات مافات لععماال  8002 إضافة إل  ذلاف فهنااي مباالف هارفت فاي سانة(. بيجي 

 .التحضيرية وال ل الية ينالية ا بياد

مليااون دوالف، منهااا أفقااا  دقي ااة ( 400)قااد تصاا  يميااع االساات مافات إلاا  مبلااف 

 .مليون دوالف( 891,1)والبالغة  8011و 8010ت ريباَ لةنتي 

 آباف وإنشا  ميدات بةايةة( 9)مليون دوالف تم هرفها عل  حفر ( 400)إن مبلف 

للفحص، وإيرا  فحوهات  ل الياة وياليياة ا بيااد، ثاكا عادا المصاروفات اإلدافياة 

إن ثااكه الكلااف تيتباار عاليااة بكاا  الم ااايي ، إذ لااو افترضاانا كلفااة حفاار الب اار . واليامااة
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ملياون ( 90)آبااف لان تتجااو  ( 9)ملياون دوالف، فاإن حفار ( 10)وت ييمها يص  إلا  

 .دوالف

 ةتوفير تمويل الشرك: خامساا 

أو ماا " هاكوي"لم أيد في الت رير ماا يظهار أن الشاركة قاد اساتدانت أو أهادفت 

يظهار أنهاا حصالت  8011 ابس ذلف لغر  تموي  عملياتها، ب  باليك  فاإن ت ريار 

وكماا يظهار فاإن تمويا  . عل  فوالد من أموالها المودعة، واساتفادت مان فارق اليملاة

، وخصوهااً بياد (فتفااع قيماة ا ساهمنتيجاة ا)الشركة ياأتي مان بياع وأفبااح ا ساهم 

ح ااا  "إعاااالن اكتشاااافاتها النفةياااة الكبيااارة واليديااادة، وباااا خص االكتشااااد ا ول 

باان  ( 0,01)إذ كااان سااير الةااهم ا هاالي، وقباا  إعااالن اكتشاااد  ااياان ".  ااياان

، ووهاا  سااير الةااهم إلاا  (باان  100والباونااد البريةاااني )بريةاااني للةااهم الواحااد 

 .في الةياق أدناه وذلف بيد إعالن االكتشاد ا فقا  المبينة

تام  ياادة فأسامال الشاركة نصاف  8011في ايتماع الجميياة الياماة فاي ح ياران 

دوالف ( 0,01)مليااون سااهم اعتيااادي يديااد بةااير ( 10)مليااون دوالف، وتاام إهااداف 

يام  ياد مجادداً . سهماً اعتيادياً ( 270,121,080)للةهم، وكان للشركة في ذلف الوقت 

ساهم بةاير اسامي قادفه ( 91,180,000)وبلف عدد ا سهم الجديدة  80/9/8011ي ف

باوناد للةاهم الواحاد، وبهاكا ( 1,4)دوالف للةهم، ولكن باعتاس الشاركة بةاير ( 0,01)

مليون دوالف، وفغم ذلف استمر افتفاع ( 800)حصلت الشركة عل  عالد ي اف  من 

ألف سهم ( 200)الشركة أيضاً  أهدفت 8011سير الةهم في البوفهة، وفي أيلول 

ماليين ساهم ( 7)ما م دافه  8011علماً أن الشركة كانت قد أهدفت في  با  . يديد

باإلضاافة . يديد كحواف  لمدفا  الشركة، وككلف مليون سهم يديد كحاواف  للمنتةابين

إل  أسهم وحواف  ومكافتت أخر  عديدة للمدفا ، مما ييةاي انةباعااً أن مادفا  ثاكه 

أحاد أكبار " اكتشافت"كة قد أهابهم الاير الوفير، وثو أمر مفهو  إذ أن الشاركة الشر

الح اااول النفةياااة المكتشااافة حااادي اً فاااي الياااالم باإلضاااافة إلااا  اكتشاااافات أخااار  فاااي 

 .كردستان، وسترتفع قيمة الشركة ك يراً 
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في غمرة ثكه االنتصافات وثكا النمو المضةرد، كان للشركة مشااك  قانونياة ماع 

حيااث أقاماات ثااكه الجهااة " Excaliburسااكين فااي الااهاارة "ةااميها الت رياار يهااة ي

دعااو  قانونيااة ضاادثا فااي لناادن ونيويااوفي، وال يتوقااع الباات بهااا إاله فااي أواخاار عااا  

8018. 

 مستقبل الشركة -و

يتحااد  الت ريااار الةااانوي للشااركة بإساااها  عااان كردسااتان الياااراق، واإلمكانياااات 

ها لم تكن مويودة عل  الااف ة النفةية قب  سنوات النفةية اليالية المويودة، فغم أن

قليلاااة ولكااان اآن موياااودة بشاااك  واضاااح ومتميااا  إذ أن اإلقلااايم الاااكي عااادد نفوساااس 

كيلومترمربااع، كمااا ين اا  الت رياار ثااكه ( 40040)نةاامة، ومةاااحتس ( 0,717,012)

الميلومااات ماان الموقااع الرساامي لحكومااة اإلقلاايم فهااو اآن مياارود فااي كاا  ا وسااا  

فااي !!( والاارقم ثنااا دقياا  يااداً )ساانريع إلاا  عاادد النفااو  . لرساامية النفةيااة اليالميااةا

 .الفص  ال اني

إن الت رياار متفالاا  يااداً ماان مةاات ب  الشااركة، ويتحااد  عاان الاادخول فااي مرحلااة 

( 188)اإلنتاج التجافي التي تحتاج إل  بنية تحتية يجار إكمالهاا، منهاا أنباو  بةاول 

ييهان بال ر  مان فيشااابوف علا  -فط التصدير كركويكيلومتر يربط  ياان باط ن

ألاااف ( 400)وإن ساااية ا نباااو  يجااار أن تصااا  إلااا  أك ااار مااان . الحااادود التركياااة

كمااا وأن دفاسااات الشااركة للمةاات ب  تيتمااد علاا  خةااة اإلقلاايم لاةااو  . اليااو /برمياا 

أنابير النفط، والتي تدف  في الوقت الحاضر مان قبا  حكوماة اإلقلايم، ومان ضامنها 

اليااو  إلاا  الحاادود التركيااة، وخااط أنبااو  آخاار بةاقااة /خااط أنبااو  لن اا  مليااون برمياا 

 .اليو  لن   النفط ال  ي  المنتم في كردستان/ألف برمي ( 100)

لحكومة اإلقلايم خةتهاا فاي تةاوير  GKPمن المتوقع أن ت د   ركة كلف كيةتون 

كماا -ح وييتماد ، وإن حجم اإلنتاج في الاةة غيار واضا8010ح    ياان في  با  

 Iraq Oilت ريار نفاط الياراق "فاي م الاة  ويلاة مهماة نشارت فاي  -ي ول بين اليادو

Report"
(10)

م ا  )، عل  خةاط ا نابيار المشااف إليهاا أعااله، والسايما للانفط ال  يا  
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، وكااكلف علاا  مااد  تياااون تركيااا مااع اإلقلاايم فااي المواف ااة علاا  (نفااط  ااياان وغيااره

ويةااتمر ثااكا الم ااال، عنااد . ة لن اا  نفةااس إلاا  البحاارخةااو  تصاادير منفصاالة ومةاات ل

التحااد  عاان كلااف كيةااتون، لي ااول عنهااا وعاان غيرثااا ماان الشااركات الصااغيرة التااي 

حصلت علا  ع اود مشاافكة باإلنتااج، مان أن إمكانياتهاا المالياة والت نياة، تحتااج إلا  

لاا  وباناادفاع الشااركات الكباار  اليالميااة للحصااول ع. مةاااندة ماان الشااركات الكباار 

ح ول في كردستان، فإنس من المتوقع أن تبياع كلاف كيةاتون اكتشاافاتها فاي كردساتان 

والكي تةميس الشركة حةر ماا ياا  فاي الم اال )كالً أو ي  اً، وبضمنها ح    ياان 

، وستحص  الشركة عل  عرو  مغرية، بياد التأكاد (crown jewelبجوثرة التاج 

بالكاماا ، أو إحتفظاات بجاا   ماان "!! ح ولهااا"ماان هااحة االحتيا يااات، سااوا  باعاات 

 .الحصص

، أو الحصاااول علااا  "اكتشاااافاتها"إن اإلعاقاااة ا خااار  فاااي خةاااط الشاااركة لبياااع 

عرو  ييدة لها، ثو الدعو  الم امة عليها حالياً في لندن، والتي أ رنا إليهاا سااب اً، 

مان حصاة % 00حيث تدع  الجهة التاي أقامات عليهاا الادعو  ال ضاالية بأنهاا تملاف 

 .8018ف كيةتون في ح    ياان والح ول ا خر ، وينتظر البت بها في نهاية كل

 عقد المشاركة باإلنتاج لحقل نفط  ق  ق. النفط" شمبانيا" -0

نود أن نوضح الن ا  حاول الموضاوع أعااله، وقاد يجاد ال اافئ بياض اإل الاة فاي 

 .بيض الف رات، فال صد من ذلف إعةا  هوفة واضحة ودقي ة

 :المقدمة -أ

عن عدد مان ع اود المشاافكة باإلنتااج  8002عندما تحديت في كانون ال اني : أولا 

باااين حكوماااة إقلااايم كردساااتان وعااادد مااان الشاااركات ا ينبياااة
(14)

، ذكااارت أن اتفاقياااة 

المشااافكة باإلنتاااج بااين حكومااة اإلقلاايم والكونةااوفتيو  المكااون ماان  ااركة يينياا  

الكندية ب يات ساراً وال  Addax  و ركة أداك General Energyإنيريي التركية 

ييرد محتواثا عل  الرغم من مروف أك ر من يال  سنوات من توقييهاا، إذ اعت ادت 
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ونشرت حكومة اإلقليم قب  سنتين، وعل  . 8004في حينس أن االتفاقية وقيت في سنة 

موقيها عل  االنترنت، عدداً كبيراً من ع اود المشاافكة باإلنتااج كانات قاد وقيتهاا ماع 

لشركات، ومنها ما ياص ح        ، حيث اتضح أن التوقيع ا ول لالتفاقية كان ا

، وعادلت االتفاقياة وأضايف عليهاا مارات عديادة حتا  أهابحت 8008قد تم فاي سانة 

 .عل  ع د المشافكة الحالي، كما سود نبينس الح اً 

إن حال ح         النفةي  بيس بحال ح   خوفموف الغا ي والكي تحدينا عناس 

في مير  حدي نا عن  ركة دانة غا ، والفرق أن خوفموف ي ع فاي مناا   متناا ع 

عليها، بينما ح         ي ع في إقليم كردساتان، ولكان كليهماا ح االن مكتشافان مناك 

سبيينيات ال رن الماضي، وكانت الحكومة االتحادية التي ياا ت بياد االحاتالل تناوي 

مان مةاودة ( 0)، ضمن الملحا  (خوفموفم   ح   )ي ع ح        ، . استغاللهما

، وهااادق عليهااا مجلاا  الااو فا  باإليماااع 11/8/8007قااانون الاانفط والغااا  فااي 

ولكن ففضت بيد ذلف . بضمنهم و فا  اإلقليم وففيت لمجل  النوا  إلقراف ال انون

: بيناوان( 0)والملحا  . -كماا أوضاحنا سااب اً  -من قب  و ير الموافد الةبييية لإلقلايم 

. ، أي ثي ح ول يابتاة نفةياة أو غا ياة"ح ول غير المنتجة البييدة عن ع د اإلنتاجال"

ح ا  "ولكن في المالح  التاي قادمها الح ااً و يار الماوافد الةبييياة فاي اإلقلايم حاول 

الميرود والمحفوف فيس ياال  آبااف، والم يهماة احتيا ياتاس علا  ضاو  ثاكه "      

، أي (4)تم تحويلس من قب  اإلقلايم إلا  ملحا  فقام  اآباف، وذو نوعية نفط عالية يداً،

التااي لاام يااتم بهااا أي عماا  عاادا بيااض الدفاسااات الجيولوييااة " الرقااع االستكشااافية"

ولام يكان ثاكا التحويا  أماراً مفاي ااً .  وا عمال ال ل الياة ا ولياة فاي أحةان ا حاوال

  يابات إلا  منة اة إذ كيف يتحاول بجارة قلام ح ا. ومةتغرباً ف ط وإنما مةتهجناً ككلف

استكشااافية، وأك اار ماان ذلااف يةااتغ  عاان  رياا  التوقيااع عليااس بي ااد مشااافكة باإلنتاااج 

، وال تويااد فااي ثااكا (risk contracts -ع ااود مجا فااة -وم اا  ثكااكا ع ااود تةاام  )

 .الح   أية مجا فة مهما كانت هغيرة
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يناو  ( كام01) مال  رق كركاوي، وحاوالي ( كم 00)ي ع ح         حوالي 

ويبلاف  اول الح ا  حاوالي .  امال غار  الةاليمانية( كام180)رق أفبي ، وحاوالي  

 (.كم18)

إن نتااالم اآباااف الاا ال  المحفااوفة فااي ثااكا الح اا  فااي أواخاار الةاابيينيات،  :ثانياااا 

والفحوهااات ال ل اليااة والجيولوييااة التااي أيرياات عليااس فااي حينااس، بيناات أنااس مكماان 

ملياون ( 800)تياا ي الممكان إنتاياس يبلاف نفةي يياد ومياما  االساتاراج يياد واالح

ا ثم . برمي ، وي داد ثكا االحتيا ي بةهولة عل  ضو  حفر آباف أخر  وت ييم يديد

، أي خفياف ياداً، وال يحتاوي API( 42)من ذلف أناس نفاط ممتاا  ياداً إذ تبلاف ك افتاس 

ي عل  كبريت يجر التالص منس بيمليات عديدة قب  تصديره، م   ح ا  كركاوي الاك

يحتوي عل  نةر مركبات كبريتياة عالياة ياتالص منهاا فاي ميما  خاا  يتاألف مان 

وثو الميم  ". process plantميم  التركي  أو الميالجة "عدد من الوحدات يةم  

نفةس الكي تم ضربس بالكام  من قب  ال وات الكردية ب يادة الشاهيد محماد محماود عباد 

وذلاااف فاااي مةاااا  ياااو  ( د الااارحمنوالاااكي كاااان اسااامس الحركاااي ساااامي عبااا)الااارحمن 

، مما أد  إل  إي اد التصدير تمامااً مان الشامال ولمادة  اهوف  ويلاة، إذ 1/0/1909

ثااي المصاادف الاارلي  لصااادفات ( ومنهااا كركااوي)كاناات فااي حينااس الح ااول الشاامالية 

في الوقت نفةس أد  ثكا الهجو  إل  تبادل ياكفي فاي موقاف حكوماة ان اال  . اليراق

ياص الحركة الكردية وضروفة حلها، إذ  لبت الحكوماة اليراقياة فيما  1902تمو  

، الاكي فشا  1970/آذاف/81إعادة التفااو  ماع ال ياادة الكردياة والتاي انتهات باتفااق 

أيضاً واستمرت بيده اليمليات الحربية
(11)

. 

، م افناة (API 42)تحادينا عان نفاط  ا   ا  وأناس نفاط خفياف ياداً بك افاة  :ثالثاا 

-08)وسةة الك افة م   نفو  كركوي المصدفة والتي تصا  ك افتهاا باين بالنفو  المت

00 API ) ونفااو  البصاارة حيااث تبلااف ك افتهااا(00-89 API )  المصاادفة ماان مينااا

 .المصدفة من مينا  الةوافات الجديد( API 01-00)البصرة و
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ونالحااظ ثنااا أن الاارقم يرتفااع كلمااا كااان الاانفط أخااف بيكاا  مفهااو  الك افااة النوعيااة 

 .يث ت داد الك افة كلما كانت المادة أي  ح

قد وضع " API American Petroleum Instituteميهد النفط ا ميركي "إن 

نظاماً لك افة النفط والمنتجات النفةية، ييةي فقماً أعل  كلماا كانات الماادة أخاف كماا 

يلي
(10)

: 

 101,1 –الك افة النوعية /  API  =141,1ك افة 

، وبمااا ان الاانفط أخااف ماان المااا  (10API)ظهاار ك افااة المااا  وماان ثااكه الميادلااة ت

 .للنفط أعل  من الما  APIولكلف فإن ك افة 

 

عل  ضو  ثككا نوعياة نفاط مان حياث خفتاس اليالياة وعاد  وياود الكبريات فياس، وماع 

باساتدفاج  8001ويدود احتيا ي مناسر منس، قامت و افة النفط االتحادية فاي سانة 

ألاف برميا  يوميااً فاي المنة اة، ( 70)ةاوف بةاقاة إنتايياة عرو  لتشييد مصف  مت

باستادا  م يم من نفط كركوي ونفط      ، ومع ويود وحدات لتكةاير وتصاليح 

بنا ين ونفاط )من المواد ال  يلة في النفط لتحويلهاا إلا  وحادات خفيفاة % 80وميالجة 

اج الريااح ولكان ذثار المشاروع أدف(. -كا أويا  -، و يات الغاا -كيروساين -أبيض 

كةالر المشافيع ا خر  في حينس، وثاير المهند  الكيمياوي الالماع المةاؤول عان 

 !!.مشافيع المصافي إل  خافج اليراق، مع حةرة وخيبة أم  كبيرتين

ت داد أسياف النفط كلما ا دادت خفتس وق  كبريتاس، وثكاكا كاان حاال النفاو  الليبياة 

 (.باإلضافة إل  قربها من أوفبا)

دفت اليديد من الم االت والدفاسات حاول الانفط الليباي فاي أيناا  االنتفاضاة ل د ه

، لتبين أن حر  ليبياا، "لتحريرثا"الشيبية ضد ال كافي، ودخول ال وات ا ينبية ليبيا 

، ثي حر  من أي  النفط تحات ذفيياة إسا ا  الادكتاتوف !!(كما كانت حر  اليراق)

لاارغم ماان أن االحتيااا ي النفةااي الليبااي وعلاا  ا!!. مااع اسااتغالل المااد الشاايبي ضااده

منافض يداً م افنة باليراق، ولكن لس مي ة الجودة اليالياة، إذ أناس خاال مان الكبريات 
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وال يحتاج إل  ميالجات خاهة سوا  في المنشأ أو في المصافي، وثككا ثو حال نفاط 

 44-48ثاي نفاو  خفيفاة وك افتهاا حاوالي  -عل  اليمو -     ، كما أن نفو  ليبيا 

API وك افة نفط       أق  بك ير، إذ تشير أفقا  اآباف المحفوفة فاي الةابيينيات ،

، وعنادما حفارت آبااف بياد اتفاقياة المشاافكة باإلنتااج وهالت فاي API(42)إل  أنها 

إنني ال أعرد نفةاً في الياالم يضااثي نفاط . API(11)ب ر من اآباف عل  ا ق  إل  

أو شاامبانيا " الشاامبانيا السااوداء": ي اليااالم النفةااي اا   اا ، ولهااكا يةاام  حالياااً فاا

 ."النفط

" ثباة/ثدياة"عل  ضو  ما سب ، فإن المر  يةتغر  من سابر إعةاا  ثاكا الح ا  

إل  إحد  الشركات وبي د مشافكة باإلنتاج بدالً من االحتفاظ بس لكردستان اليراق إن 

ط الياراق ككا ، وكاان مان فاإلقليم في ك  ا حوال يةتلم حصتس من نف. لم ن   لليراق

ا فض  لس االحتفاظ بم   ثكاكا ح اول للمةات ب  حياث مان المؤكاد أن الكاوفد سايكون 

 !.ال مينة، ولمن كان " الهدية"فماذا كان اليالد يا تر  من وفا  ثكه . لهم دولة

قد يكون من المفيد لو أعةينا ال افئ إيجا اً عن اقتصاديات ما يةم  بي اود : رابعاا 

 PSC, PSA production sharing contracts)قياات المشاافكة باإلنتااج أو اتفا

or agreements).  ولغاار  اال ااالع علاا  تفاهااي  ثااكا النااوع ماان الي ااود، يمكاان

"ياليية النفط اليراقي: "الريوع إل  كتابي
(17)

. 

باين حكوماة اإلقلايم ( أو يمناس)إن الغاية من ثكا الموي  ثو تبيان كيفية ت اسم النفط 

" ع ااود مجا فااة"ونؤكااد ماارة أخاار  أن م اا  ثكااكا ع ااود تةاام  عااادة . لشااركاتوا

لم يتم اليم  عليها بالحفر والبحث عن النفط أو الغاا ، " فقع استكشافية"وتةب  عل  

وككلف في منا   هيبة يداً باثضة التكاليف كالبحث في الجرد البحري وماا  اابس 

اكتشاد نفط أو غا  في تلاف المناا   وسميت بي ود مجا فة  نها في حالة عد  . ذلف

المتياقاد عليهااا، فااإن يمياع النف ااات التااي تكبادتها الشااركة ياارا  اإلنتااج غياار النااايح، 

وقااد ييماا  بهااا فااي . سااود تاةاارثا ثااي وحاادثا دون أن تتحماا  الحكومااة أيااة خةااافة

حاااالت أخاار  نااادفة يااداً، وذلااف فااي منااا   يياارد فيهااا الاانفط، ولكاان فااي ح ااول 
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الااكي " نفااط الااربح"ة يااداً وبكلااف عاليااة يااداً، وفااي كاا  ا حااوال فااإن وظاارود مي ااد

 !!.التي أعةيت في اإلقليم" الةاية يداً "يية  الشركات ال يكون بالكمية 

إن ع ود المشافكة باإلنتاج تيتمد عل  تو يع النفط، وكما يلي، وفيما يتيلا  بي اود 

 :كردستان

استيماالت للنفط المنتم ضامن  قد تكون ثناي ":Royalty Oilنفط الريع ( "1)

/ عمليااات الشااركة نفةااها، وثااي كميااة قليلااة يااداً، ولكاان الاانفط المتب ااي والجاااث  للبيااع

 :منس يو ع كما يلي% 90كريع لحكومة اإلقليم، ويب   % 10التصدير يؤخك منس 

من النفط المشااف إلياس فاي أعااله، نةابة مان % 90تؤخك من ال  ":نفط الكلفة( "1)

التاي ( المصاروفات الرأسامالية)إل  الشركات لتغةية النف اات االسات مافية  النفط تةلم

تكباادتها الشااركات ماان كلفااة ا مااوال التااي كاناات قااد أنف تهااا لالستكشاااد وإنتاااج الاانفط 

وكاااكلف فاااي الكلاااف . وتوهااايلس إلااا  خاااط التصااادير، إضاااافة إلااا  المكافاااتت والهباااات

حظت أن نفط الكلفة ثكا في ع اود اإلقلايم ول د ال. التشغيلية قب  وفي أينا  فترة اإلنتاج

من النفط % 06أ  . أعاله( 1)المتبقية المبينة في % 01من الـ% 11ل يزيد عن 

 .الكلي الجاهز للبيع

كمااا الحظاات أن الكلااف االساات مافية تتضاامن فااي بيااض الي ااود أنابياار خافييااة أو 

و أغارا  مصف  أو محةة كهرباا ، أو  اوافع أو منشاتت تااد  أغارا  الشاركة أ

وثو أمر ييد ياداً، ولكان حتا  نكاون منصافين وعاادلين أماا  . اإلقليم وأثالي المنة ة

اليراقيين يمييااً، فاإن ثاكا ا مار يجار أن يةبا  علا  كا  الياراق، ويجار أن تأخاكه 

وفاي كا  ا حاوال، فاإن احتةاا  ثاكه . الحكومة االتحادية كنموذج وتةب اس ثاي أيضااً 

أو ) انياااة الياماااة للدولاااة، وضااامن حصاااة اإلقلااايم الكلاااف يجااار أن تكاااون ضااامن المي

مان المي انياة االتحادياة، وأاله تكاون خافيهاا فيناد ذاي ساتكون ( المحافظات ا خار 

 .المحافظات ا خر  مغبونة

مان الانفط % 90مان % )40ما يجر مالحظتس ثنا أن الحد ا عل  لانفط الكلفاة ثاو

دفياة كبيارة بياد اساتكمال دفاع قيماة ، ولكن ثاكه النةابة ت ا  إلا  (الكلي الجاث  للبيع
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وتب   عناد ذاي . االست مافات التي أنف تها الشركات للوهول إل  إنتاج نفط قاب  للبيع

وعناادما ت اا  ثااكه النةاابة نتيجااة دفااع الكلااف . الكلااف التشااغيلية أو االساات مافية الالح ااة

علا  اليماو  . اسود تا داد نةابته( نفو  الربح المبينة أدناه)االست مافية فإن ما تب   

من المفض  افتفاع نةبة نفط الكلفة للتالص من ثكا الدين، إاله إذا كانات ثنااي حاياة 

 .ماسة آنية للن د

 ":نفط الربح( "0)

بعااد اسااتقطال % )01ماان % 61يبلااف المتب ااي بيااد اساات ةاع الريااع ونفااط الكلفااة، 

الكلاي لكا   ، يم ا  نفاط الاربحمن النفط الكلي الجاهز للبياع% 51، أو %(11الريع 

ويعطااى جاازءاا ماان هااها الاانفط إلااى الشااركات بنسااب  .ماان الشااركات وحكومااة اإلقلاايم

 .أي فبح الشركات، "نفط الربح"تحددها العقود ويسمى 

إلااى % 05للشااركات علااى العمااوم بالنساابة للاانفط بااين " نفااط الااربح"يتااراوت 

إلا  % 40بين  وفي الغا . ، وقد تاتلف النةر قليالً سوا  بال يادة أو الن صان15%

 ."R-Factorمعامل الربح "وفي كلتا الحالتين تيتمد النةبة عل  ما يةم  %. 80

، يم   نةبة اليالدات المتراكمة لد  الم ااول إلا  "R-Factorمعامل الربح "إن 

مجماا  المصااروفات، وبمااروف الوقاات ت اا  نةاابة مياماا  الربحيااة، وخصوهاااً بيااد 

، %01" نفااط الااربح"فااي بدايااة اإلنتاااج يكااون لااكا . اسااتكمال المصااروفات الرأساامالية

" نفااط الااربح"وياانافض . ييااادل واحااد أو أقاا  F-Factorحيااث يصاابح مياماا  الااربح 

، وذلاف عنادما %11تدفيجياً وبحةر الصوفة المككوفة في الي د ليصابح فاي النهاياة 

إن ت ليا  نةابة . كماا ثاو محادد فاي الي اد( 8,1)أو ( 8)يكون مياما  الاربح أك ار مان 

% 01ال تينااي بالضااروفة ت لياا  أفباااح الشااركات ماان النةاابة الياليااة " فااط الااربحن"

، ثااو أماار "فبااح الكلفااة"، إذ كمااا أوضااحنا ساااب اً، فااإن انافااا  %11للوهااول إلاا  

حتمي خصوهاً بيد استكمال المصروفات الرأسامالية، وتا داد عناد ذاي نةابة حصاة 

الي فاإن حصاة  الشاركات الفيلياة ا فباح التي تت اسمها الحكومة مع الشاركات، وبالتا

 .ت داد أيضاً 
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نككر ا فقا  أدناه لبيض الشاركات وكماا ياا  فاي " نفط الربح"وكأم لة عل  نةبة 

 :ع ودثا المنشوفة في مواقع حكومة اإلقليم

، وح ااا  %(12 -% 01)وح ااا   اااياان %(. 11 -% 87)ح ااا   ااا   ااا  باااين 

، وح ا  أكاري بيجيا  %(82 -% 40)باين ( مع  ركة ويةاترن  اكارو )كردامير 

 -% 08)، وح ا  بيربحار %(11 -% 00)، ومع  ركة ثنت أوي  %(80 -% 02)

للنفط، وللغاا  %( 10 -% 01)بين ( ويةترن  اكرو )، وفي ح   كافميان %(10

 -% 01)للاااانفط، وللغااااا  %( 11 -% 00)، وح اااا   ااااي  عااااادي %(80 -% 40)

 ااركة )  بيااره مكاارون ، ولح اا%(10 -% 02) اوقااس بااين /، ولح اا   اااوكي%(12

، ولح ااا  %(19 -% 02)للااانفط، وللغاااا  %( 10 -% 08)باااين ( فسااابول اإلسااابانية

 %(.12 -% 01)للنفط، وللغا  %( 11 -% 00)ميران مع  ركة ثيريتم إنيريي 

 -% 01)تبلااف علاا  اليمااو  " نفااط الااربح"يجاار أن نالحااظ بأننااا افترضاانا نةاابة 

مناس % 14لكلياة الجااث ة للبياع وإنماا مان ، ولكن ثكه النةبة ليةت مان الانفط ا%(11

مان %( 2,1 -% 12,9)يبلاف " نفط الاربح"أي من الناحية اليملية . كما موضح أعاله

الياملاة، وب ياة " تجماع الشاركات"مجم  الانفط الجااث  للبياع، وثاكه الكمياة تادفع إلا  

 إن حصص تجمع الشاركات يحتاوي علا  اليماو  علا . النفط يدفع إل  حكومة اإلقليم

 .، وثي حصتها من نفط الربح أيضاً %80حصة لحكومة اإلقليم تص  إل  حوالي 

مان الماوافد % 10إن اتفاقيات الحكومة االتحادية مع حكومة اإلقلايم ثاي دفاع ( 1)

وفاي الواقاع . المتأتية من النفط المصدف من اإلقليم من خالل أنبو  التصدير الرسامي

عادا ماا يةاتاد  فاي )نفط المناتم فاي اإلقلايم فإن االتفاق ا خير ينص عل  أن يميع الا

مان أقياماس % 10يتم تصاديره فسامياً، وتةالم الحكوماة االتحادياة ( المصافي الرسمية

 (.والكي أفهمس تغةية نفط الكلفة)لتغةية كلف الشركات، 

لغر  تةاهي  االحتةاا  نفتار  ساير نفاط اإلقلايم المصادف مان خاالل الحكوماة 

ولنةباا  ثااكا الةااير علاا  اتفاقيااات المشااافكة . ف للبرمياا دوال( 100)االتحاديااة يبلااف 

 :باإلنتاج الحالية، وفي الوقت الحالي نحص  عل  ما يلي
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 .البرمي  للحكومة/دوالف( 10: )الريع -

 .البرمي ، نفط الكلفة، يدفع للشركات/دوالف( 00: )نفط الكلفة -

أي ) %80البرميا  مناس /دوالف 80البرمي  لن ا  /دوالف( 12,9: )نفط الربح -

" 8-1"م افنااة باا )دوالف للشااركات، ( 10)والمتب ااي " اإلقليميااة"للحكومااة ( دوالف 4

دوالف للبرمي  المنتم عل  ا ك ر في ميظم ع ود الادمة الفنية التاي وقيتهاا الحكوماة 

 %(.81االتحادية بيد  رح حصتها ال بالغة 

الكلفاة،  دوالف الساترياع( 00)دوالف كاربح و( 10)وبهكا تكاون حصاة الشاركات 

 .دوالف( 42)المتب ية والبالغة " اإلقليمية"وحصة الحكومة . دوالف( 18)والمجموع 

لتغةياة نفاط الكلفاة، ولكان ( البرميا :دوالف 10أي % )10تدفع الحكومة االتحادية 

إن الةري اااة المتبياااة ثاااي أن . البرميااا  ف اااط/دوالف( 00)ماااا تةاااتح س الشاااركات ثاااو 

البرمياا  إلاا  حكومااة اإلقلاايم، لغاار  تغةيااة /دوالف( 10)الحكومااة االتحاديااة تاادفع 

ولكاان مااا يجاار أن تدفيااس حكومااة اإلقلاايم إلاا  الشااركات !!(. بيااد التاادقي )التكاااليف 

البرمياا  ف ااط، ثااكا علاا  افتاارا  أن الكلااف /دوالف( 00)المنتجااة للاانفط المصاادفثو 

البرميا  /والفد( 10)ولهاكا فاإن ماا يادفع . مدق ة بالكام  من قب  ديوان الرقابة المالية

البرميا  المتب ياة  ثا  تاكثر لتغةياة يا   /دوالف( 14)فاأين تاكثر الا !!. ييتبر سلفة

أ  تأخاك حكوماة اإلقلايم . البرمي  /دوالف( 10)من نفط الربح للشركات أيضاً، والبالف 

البرمي  باالضاافة الا  حصاتها مان /دوالف( 10)ي  اً منس، عل  أسا  الريع والبالف 

، ويميع ثكه المبالف يجر أن تيود إل  الا ينة !البرمي  /دوالف( 4)لف نفط الربح البا

أ  أنها تدفع نفط الكلفة أك ر مما ثو محدد بالي د، وثاكا أمار يياد لاو كاان !!. االتحادية

يجار تياديلها " ع ود المشاافكة"يحص  فيالً إلنها  المصروفات، وعل  افترا  أن 

أن حكومااة اإلقلاايم ت ااو  بجميااع ثااكه ا مااوف  أ . الح اااً لتنةااجم مااع الدسااتوف اليراقااي

 "!!.وسواثا"

( عل  أك ر احتماال)ثكا ونود أن نؤكد ثنا مرة أخر  أن عالدات الشركات لن ت   

حادوده الادنيا، إذ عناد انافاا  نفاط الكلفاة عناد " نفط الاربح"ب  قد ت يد عند وهول 
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نفاط "سات داد حصاة  وبالتاالي" ا فبااح"إكمال دفع المصاروفات الرأسامالية سات داد 

 .، وفي الوقت نفةس ت داد عوالد الحكومة والشركات"الربح

دفاسة مهماة  80/0/8018و نشير ثنا أن ا ستاذ كام  المهيدي كان قد أهدف في 

"قرا ة في ع ود إقليم كردستان النفةياة م افناة ماع ع اود و افة الانفط: "بينوان
(12)

 ،

فاي " IRR Internal Rate of Return نةابة اليالاد الاداخلي"توها  فيهاا إلا  أن 

ككلف توه  %(. 19)، بينما يبلف في ع ود و افة النفط %(01)ع ود كردستان يبلف 

إل  أن التدف ات المالية للشركات فاي ع اود كردساتان تفاوق ماا ثاو موياود فاي ع اود 

فااي ع ااود " نفااط الااربح"علماااً أن الكاتاار قااد افتاار  أن . الااو افة بم ااداف الضاايف

كااكلف افتاار  أن الضااريبة فااي كاا  ماان ع ااود . علاا  عماار الي ااد%( 81) كردسااتان

ب ، فااي حااين أن الضااريبة فااي ع ااود و افة الاانفط حااددت %(01)اإلقلاايم والااو افة 

، وكان م دافثا في ع د %(!!40)، بينما في ع ود كردستان حددت بأق  من %(01)

 !!.ف ط%( 11)وسط دثوي مع  ركة ثنت ا ميركية 

دي أن حكومة اإلقليم قد وقيت ع وداً في المنا   المتناا ع عليهاا، ككلف ذكر المهي

أن ا فاضي الماتلف عليها، حةار المصاادف ا ميركياة، تشام  كا   امال : "وي ول

الموه ، وتمتد ينوباً لتشم  ك  محافظة كركوي وميظم ديال  وهوالً إل  محافظة 

تكون ضيف ما عليهاا  واسط، بمين  أن الماةط إن نفك، فإن مةاحة كردستان سود

ثي اآن، وأن اليراق سود ياةر حدوده مع تركيا ويف د منفكه التاافياي إلا  إياران 

 ".عبر خان ين

 مالحظات فنية حول الحقل والشركة في  ق  ق -ب

سنيتمد في مالحظاتنا ثاكه با ساا  علا  الت ريار الةانوي لشاركة يينيا  إنيرياي 

، "Genel Energy/ Annual Report and Account 2011"، 8011لةانة 

هافحة( 188)والكي ي ع في 
(أ19)

وباالنظر إلا  أن ثاكا الت ريار يتحاد  عان الوضاع . 

 GEILيينياا  إنيريااي اليالميااة المحاادودة "الجديااد لمااا آلاات إليااس الشااركة التركيااة 
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Genel Energy International Limited " وثاي الشاركة التاي تام التياقاد ميهاا

، باالساااتحواذ علااا  "Vallare PLCفاااالير "البريةانياااة  إذ قامااات الشاااركة. أهاااالً 

 Genelيينيا  إنيرياي "الشركة التركية، وبالتفاثم ميهاا، وساميت الشاركة الجديادة 

Energy plc" ودخلت سوق 81/11/8011بريةانية، وذلف في  –، كشركة تركية ،

اً عان إن الت رير الةنوي ثكا يتحد  عن وضع يديد مغاير وعملي. البوفهة في لندن

من عمر ثكه الشركة الجديدة التي احتفظات 8011يوماً ا خيرة من سنة ( 40)فترة ال 

 .باسمها ال ديم

عل  الرغم من الميلومات الك يارة التاي يحتويهاا ثاكا الت ريار، عان ح ا   ا   ا  

وأثمهااااا ح اااا  )وغيااااره ماااان الح ااااول التااااي تملااااف يينياااا  إنيريااااي حصصاااااً فيهااااا 

باااين ( االساااتحواذ)ر يركااا  علااا  مةاااألة االنااادماج ، غيااار أن الت ريااا( ااااوكي/ اوقاااس

لاكا فأيناا أناس مان ا فضا  . الشركتين، وعل  وضع ا سهم وسيرثا في بوفهة لندن

الجديادة، وعلا  /االعتماد أيضاً عل  عدد من الت اافير التاي أهادفتها الشاركة ال ديماة

ول محاضاارات وناادوات وم اااالت مويوقااة كتباات ماان قبلهااا أو عنهااا، وتجاادثا فااي يااد

 ...(.أ، و ، وج،19)المصادف تحت أفقا  

 :وفيما يلي أثم المالحظات

ل ااااد تاااام توقيااااع اتفاقيااااة مشااااافكة باإلنتاااااج لتةااااوير ح اااا   اااا   اااا  فااااي : أولا 

، مااان قبااا  إدافة الةاااليمانية (أي قبااا  االحاااتالل ا ميركاااي للياااراق)، 17/7/8008

االساام الظاااثري ولااو أن ". يينياا  إنيريااي إنترنا اانال"المؤقتااة، مااع  ااركة تركيااة 

يدل ع  أنها تيم  في مجال الةاقة، إال انها لم يكان لهاا أياة عالقاة " الةاقة: إنيريي"

مةل اً بأموف البحث واالستكشاد والتةاوير النفةاي، فهاي  اركة لععماال اإلنشاالية، 

لام "فلي  الشركة حين أعةي لس ح         أنس  Sepilوعندما يتككر محمد سيب  

"!!عن النفط عدا البن ين المويود في خا ان سايافتسيكن ييرد أي  ي  
(80)

ولهاكا . 

فاي ثاكه " نفط الاربح"لم تةتةع ثكه الشركة أن تيم  أي  ي  إاله بيد سنوات، وكان 

 %(.49)االتفاقية ا ول  
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، 8/1/8004بيااد ذلااف تاام تياادي  االتفاقيااة ووقياات مااع حكومااة إقلاايم كردسااتان فااي 

عااادلت االتفاقياااة فاااي . ماااع الجهاااة التركياااة نفةاااها أيضااااً كاتفاقياااة مشاااافكة باإلنتااااج

الكنديااة، علماااً أن أداكاا  كاناات قااد  Addaxبإدخااال  ااركة أداكاا   81/11/8000

فاي يينيا  إنيرياي، و اكال تجميااً إلدافة مشاروع  ا   ا   8001دخلت في تماو  

"Taq Taq Operating Company TTOPCO ." ل اد كانات حصاة أداكا  فاي

 8000، ياام عاادلت فااي ساانة %(70)ة يينياا  إنيريااي ، وحصاا%(00)تيااادل  8001

وحصااة ينيياا  إنيريااي فااي ح اا   اا   اا  إلاا  %( 41)لتصاا  حصااة أداكاا  إلاا  

ياام عاادلت ماارة أخاار  بيااد هاادوف قااانون الاانفط والغااا  إلقلاايم كردسااتان %(. 11)

. 0/2/8007، وذلف بيد مصادقة برلماان اإلقلايم علياس فاي 8007لةنة ( 88)والمرقم 

ضر فإن ع د المشافكة باإلنتاج وبيد تفيي  حصة حكوماة االقلايم فاي وفي الوقت الحا

 WIأو ماااا يةااام  مشاااافكة عاملاااة )، يتضااامن حصاااة %80المشاااافكة  والبالغاااة 

working interest ) ولشاااركة أداكااا  %(44)لشاااركة يينيااا  إنيرياااي تبلاااف ،

علماااً أن االساات مافات المةلوبااة . حصااة حكومااة اإلقلاايم%( 80)، والباااقي %(00)

، %(41)، وأداكاا  %(11)حصااة اإلقلاايم تاادفع ماان قباا  الشااركتين ينيياا  إنيريااي ل

كمااا أن أداكاا  لاام تيااد  ااركة كنديااة إذ ا ااتريت . وتةااتريع ماان خااالل نفااط الكلفااة

والتاي تيما  فاي " Sinopec Groupساينوبيف "وأهابحت مان المجموعاة الصاينية 

 .إفري يا والشرق ا وسط

، كمااا 8009ة ح اا   اااوكي فااي ساانة ماان إيااا % 81اسااتملكت يينياا  إنيريااي 

واسااتمرت يينياا  إنيريااي . ماان إيااا ة ح اا  ميااران% 81اسااتملكت فااي الةاانة نفةااها 

ماان إيااا ة دثااوي % 40، فاسااتحوذت علاا  (8009أي فااي )بالتوسااع فااي ثااكه الةاانة 

ثاكا . Chia Surkمان إياا ة ح ا  يياساوفي % 80، وكاكلف Ber Bahrوبيربحار 

التاي كانات قاد " Kewa chirmilaكياوا ييرملاس "ية باإلضافة إل  الرقية االستكشااف

إل  ع ود المشاافكة لح ا   ا   ا ، ودخلات حكوماة اإلقلايم  8000أضيفت في سنة 
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% 00، وحصاة أداكا  %44، وباكلف أهابحت حصاة يينيا  إنيرياي %80بحصة 

 .من حصة ثكا الي د

علا  اليمالقاة  BPاضةر توني ثيوافد المدير التنفيكي لشاركة باريتي  بترولياو  

مااا ي اااف   BP، إياار الحاااد  المأساااوي الااكي كلااف  ااركة 8010االساات الة فااي ساانة 

ملياف دوالف، حيث حد  نضوح نفةاي كبيار ياداً فاي منصاة بحرياة فاي خلايم ( 00)

وفي واقع ا مر أن توني ثياوافد لام يت اعاد وإنماا . المكةيف قر  الةواح  ا ميركية

. لي  ا ميركي أوباما بأنس سود يةردهأيبر عل  الت اعد، خصوهاً بيد تصريح الر

مليااف دوالف و اك   اركة ( 8)إذ يمع ما ي ااف  . ولم يتري النفط!! إاله أنس لم يت اعد

ساالي  الياللااة  Rothschildمااع بيااض ا يريااا  فااي اليااالم ماانهم نايانيااال فويجايلااد 

وكاان  المصرفية الميروفة، وككلف مشاافكة الصانادي  الةايادية الكويتياة وأباو ظباي،

Vallare PLCاسااااام الشاااااركة 
(80)

، وحةااااار قاااااانون الشاااااركات فاااااي ييرساااااي 

"Companies (Jersey) Law" والاكي يةامح بتكاوين  اركة مهمتهاا االساتحواذ ،

( 100)أهادفت ثاكه الشاركة أساهماً اعتيادياة بماا ي ياد عان . عل  الشركات ا خر 

باوند للةهم، ( 10) باوند للةهم، وباعتس بةير( 0,10)مليون سهم، بةير اسمي قدفه 

مليون دوالف، وذثبت تفت  عن  ركات استكشاد وإنتاج ( 1200,1)وحصلت عل  

الااانفط، ولااام تجاااد أفضااا  مااان كردساااتان الياااراق مكانااااً لهكاااكا اسااات ماف، فهناااا منتهااا  

مةتمر والشركات الصغيرة تريد است مافات عالية " اكتشاد"، والح ول في!!الةاا 

جااااد أفضاااا  ماااان يينياااا  إنيريااااي لالسااااتحواذ عليهااااا كمااااا لاااام ت. للتةااااوير واإلنتاااااج

(acquisition) أو ا فض  ال ول لاللتحاا  بهاا ،(merger )  فهاي تمتلاف أحاد أفضا

ح ول كردستان إن لم يكن أفضلها يميياً، وثو ح ا   ا   ا ، إضاافة إلا  حصاص 

 Vallare PLC، قامات  ااركة 81/11/8011وثكااكا فااي . فاي ح ااول أخاار  عديادة

، Genel Energy International Limitedااللتحاا  ماع  اركة باالساتحواذ أو 

، ذات اإلمكانياااات اليالياااة للتةاااوير Genel Energy plcلتشاااكي   اااركة باسااام 
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المةاات بلي، ويمكاان ال ااول أن الشااركات اليالميااة الكباار  لاان تةااتةيع  اارا  الشااركة 

 .الجديدة، وستكون إحد  الشركات النايحة والياملة والباقية في كردستان

 بعض األمورالفنية: ثانياا 

سنوات قب  أن تكم  ب رثا ا ول  في ح ا   ا  ( 4)إن الشركة تأخرت ما ي اف  

وماان المضااحف المبكااي أن الت رياار . 8000، فااي ساانة 4- اا ، وثااي الب اار  اا   اا 

عاان  8007للشااركة ي ااول بيااد حفاار ثااكه الب اار أنااس أعلاان فااي تمااو   8011الةاانوي 

نتاااج كااان مةااتمراً منااس قباا  ثااكه الفتاارة وكمااا مااع أن اإل!! اكتشاااد ح اا   اا   اا 

يلي
(ج10)

:: 

 الكميات المنتجة ( 1)

    السنة/      برميل     

005117    /1110 

161500    /1111 

067708    /1115 

515781     /1116 

001617    /1117 

010011     /1118 

638513011 /1110 

1130003006 /1111 

1030113508 /1111 

مليااون ( 44,944)بلااف  8011مااوع اإلنتاااج ماان ثااكا الح اا  وإلاا  نهايااة أي أن مج

 .8018مليون برمي  عدا إنتاج سنة ( 41)برمي ، أي حوالي 

إلا  سانة  8009إن الت رير الةنوي يؤيد ثكه ا فقا  فيماا يتيلا  باإلنتااج مان سانة 

، 8009ألاف برميا  لةانة ( 19)، حيث ي ول أن ميدالت اإلنتاج اليومي بلغت 8011

وي اادف اإلنتاااج . 8011ألااف برمياا  لةاانة ( 00)، و8010ألااف برمياا  لةاانة ( 00)و
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إلا   8010ألاف برميا ، وياةاط أن يصا  اإلنتااج سانة ( 90)با  8018اليومي لةنة 

علمااً أناس ضامن الماةاط أن يصا  ميادل إنتااج الح ا  فاي . الياو /ألف برمي ( 180)

 .ألف برمي  يومياً ( 800)إل   8014سنة 

فةنصاا  إلاا  ( 000×  90)والم اادف باا  8018ا اإلنتاااج الةاانوي لةاانة ولااو أضاافن

 8000مليااون برمياا ، ليصاا  المجمااوع الكلااي إلنتاااج الح اا  منااك ( 08,940)حااوالي 

وسنحةر الح اً قيمة . مليون برمي ( 77,9)بكمية كلية تص  إل   8018وحت  نهاية 

ادياة لتصاديرثا ضامن خاط ثكه الكمية فيما لو كانت قد ُسلمت كلها إل  الحكومة االتح

 .التصدير بين كركوي وييهان

يؤكد الت رير الةنوي للشركة المشاف إليس أعاله، أن ما يييا  اإلنتااج ويحاد التوساع 

 اااحنة  400بااس ثااو  ري ااة ن اا  الاانفط بالشاااحنات الحوضااية، وثناااي مااا ي اااف  ماان 

ولكا ولتةاهي  . اليو /ألف برمي ( 100-90)حوضية تحد بالنتيجة إنتاج الح   بحدود 

، (8011كماا ي اول ت ريار )الن   واالفتفاع باإلنتاج ولت ليا  كلاف الن ا ، فإناس ياةاط 

وحةاار . كاام ماان ح اا   اا   اا  إلاا  خرمالااة مبا اارة72لمااد خااط أنبااو  بةااول 

"ت رياار نفااط اليااراق"الميلومااات المتااوفرة مااؤخراً ماان الجرياادة اإللكترونيااة 
(81)

فااي  

فاي  ري اس إلا  اإلكماال ( ع ادة 80)كا ا نبو  ، يككر بن الندو بأن ث12/18/8018

ويضاايف أن يينياا  إنيريااي تنااوي أيضاااً تصاادير الغااا  ماان ح اا  . 8018فااي نهايااة 

لن ا   8018ميران الغا ي وأن أنباو  ن لاس إلا  تركياا أيضااً ساود يكتما  فاي نهاياة 

ملياون قاد  مكيار ( 090)ماليين متر مكير سنوياً من الغاا ، أي ماا ي ار  مان ( 4)

كما أنها تاةط لتموي  خاط تصادير فليةاي مان خرمالاة إلا  فيشااابوف . م  يومياً م 

 .8011مليون دوالف ليكمت  في سنة ( 400)اليو ، بكلفة ت اف  /بةاقة مليون برمي 

وفي ت رير آخر عن فويتار 
(د19)

، يتحاد  كاتباس عان ميلوماات مةات اة مان فلاي  

ألااف ( 101)الح اا  يضاا   ، حيااث ذكاار أن7/2/8018اليمليااات لح اا   اا   اا  فااي 

ألاف برميا  منهاا بشااحنات حوضاية إلا  ( 11)، ين ا  -في ذلاف الوقات -اليو  /برمي 

الياو  أيضااً بالشااحنات إلا  مصاف  /ألاف برميا ( 01)خرمالة للتصدير وكاكلف ين ا  
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ألاااف ( 11)إن البااااقي ثاااو "!!. والبااااقي ياااا ن"با ياااان ويضااايف فلاااي  اليملياااات 

الا انات يمييها مملو ة، إذ لام يكان ثنااي تصادير قبا   والمفرو  أن. اليو /برمي 

، وثاي كناياة ملةفاة "للبياع الاداخلي"وواضح أن ثكه الكمياة المتب ياة ثاي . ثكه الفترة

 "!!.التهرير"عن 

( 11)يبلف التصادير : "وا غر  من ذلف فإن مدير اليمليات ي ول في نف  الم ابلة

( 70)ولو  لبت حكومة اإلقليم  يادة إلا  اليو  بةلر من حكومة اإلقليم، /ألف برمي 

أناس مان الممكان االساتمراف بإنتااج : "كماا يضايف". الياو  لتمكناا مان ذلاف/ألف برمي 

، وذلف من (اليو /ألف برمي  101من الةاقة الحالية البالغة )اليو ، /ألف برمي ( 20)

مصاف   ولماا كاان". البياع الاداخلي والكمياات التاي ترسا  إلا  مصاف  با ياان"خالل 

( 41)الياو ، فاإن البياع الاداخلي لح ا   ا   ا  يبلاف /ألف برمي ( 01)با يان يحتاج 

 !!.ألف برمي  يومياً ف ط

ياتم " البياع الاداخلي"، أو ماا يةام  "التهريار"إن ما يا  أعاله يؤكد الشاكوي باأن 

من خالل توييس وإف اد حكومة اإلقليم، وثاي التاي تحادد الكمياات المرسالة للتصادير 

، ول اد ساب  "المشاتري الاداخلي"ميات الميدة للبيع الداخلي، لك   ركة ومان ثاو والك

ثنااي عادة تفةايرات . أن ذكرت ثكا ا مر في مير  الحاديث عان  اركة داناة غاا 

لكلف، فإن أفدنا أن نكون حةني الظن، يمكن ال ول بأن حكومة اإلقليم تحاول أن تدفع 

ياؤدي " البياع الاداخلي"والميارود أن . ا مان ثاكا البا" نفط الربح"ي  اً أو كالً من 

إل  االنتفاع المادي لجهات ماتلفة إذ ا ساياف منافضاة، وتبلاف أسايافثا يلاث أساياف 

ب لام  17/7/8010التصدير كما ت اول م الاة أخار  لرويتار  عان ح ا   ا   ا  فاي 

تريةي  يلتون
(د19)

 ، ولهكا يمكن تصوف احتماالت الفةاد المالي، وما قد يدخ  فسامياً 

لمي انيااة اإلقلاايم نةاابة محاادودة مااع عوالااد ثكااكا مبييااات ضااامة، وبالنتيجااة فااإن ثااكه 

 !!.اليمليات ال ينتفع منها حت  الشير الكردي

 معلومات عن اربار وكلفها ونوعية النفط( 1)

إن الميلومات أدناه مةت اة من الت ريرين
(ج،د19)

: 
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 فقم الب ر
ميدل اإلنتاج 

 اليو /برمي 

ميدل 

 APIالك افة 

 الكلفة

 مليون دوالف

    -4 89790 47 12,119 

     -1 80110 42 10,172 

     -0 12900 42 18,800 

     -7 00100 42 10,171 

     -2 01710 42 10,001 

     -9 10870 42 9,804 

     -10 44840 42 14,710 

     -11 470 88 0,024 

     -18 49140 11 11,807 

     -10 89210 42 7,007 

     -14 89210 42 1,707 

 غير متوفرة 11-     
غير 

 متوفرة
0,010 

 غير متوفرة 10-     
غير 

 متوفرة
0,120 

    

KC-1 

Kiwa-chirmila 

 (كيوه يرمي )

 غير متوفرة
غير 

 متوفرة
01,201 

 .8018إن وضع اآباف أعاله ثو كما في كانون ال اني 
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وي ااول الت رياار أيضاااً  
(ج19)

أباااف أخاار  فااي ( 1)، أن الشااركة سااود ت ااو  بحفاار 

كااكلف . باسااتادا  يهااا  الحفاار الااكي تملكااس الشااركة 8010آباااف فااي ( 0)، و(8018)

إحاد  اآبااف الجديادة فاي  ا   ا  والتاي ستصا  إلا  عما   KC-02سيتم حفر ب ر 

، إذ ييت ااد أن الةب ااات اليمي ااة Triassicمتاار الستكشاااد  ب ااة الترايةااف ( 1800)

 .وي نفةاً أيضاً، وتةي  الشركة إل   را  يها  حفر يديدتح

ف ااد حفاار فااي أيلااول  14-أمااا  اا   اا . 12/0/8009فااي  10-أعلاان عاان  اا   اا 

 .ولكا لي  لس عالقة بالح   المنتم الحالي Pila Sp1في تركير آخر  8002

وماار علاا  ( 0920)إلاا  عماا   1972كااان قااد حفاار فااي عااا   1-علماااً أن  اا   اا 

 .فةيةأفبع  ب ات ن

، لوياادنا مبالغااة كبياارة فااي كلفااة حفاار 14-ثااكا ولااو اسااتبيدنا كلفااة حفاار  اا   اا 

اآباف، وخصوهاً بالنةبة لب ر كيوه يرميلاس، وكاكلف الغالبياة اليظما  مان آبااف  ا  

غير موي ة لدي، ولكان  10و 11-إن الميلومات المتيل ة بإمكانية اآباف      .   

 .API 42ة لب ية آباف      ، كما أن الك افة ميلوماتي ا ولية ت ول أنها مشابه

 معلومات عن احتيا ي حقل  ق  ق( 0)

االحتياا ي ( 1P: )يتحد  الت رير الةنوي عن يالية أنواع من االحتيا يات، وثاي

وثااااو االحتيااااا ي المااااريح ( 2P)الممكاااان إنتايااااس، و proven reserveال اباااات 

probable oil  م يمة بدقة، إذ لام يحفار ماا يكفاي ولكن غير " يابتة"وثي احتيا يات

، Possible reserve( 3P)وثناااي احتيا ياات ممكنااة . مان اآبااف لت ييمهااا بالكاما 

وثو احتيا ي التامين والحاد  الميتماد علا  الميلوماات الجيولويياة وال ل الياة فاي 

 .منة ة االحتيا يات ال ابتة والمريحة وما ياوفثا

 & McDanielييتمد ت ديرات  ركة مكداني   إن الت رير الةنوي لجيني  إنيريي

associates  فاي ت اديرات االحتياا ي، وحصاة(WI working interest )  يينيا

، وييتمااد ( اا   اا  و اااوكي)إنيريااي فااي ماتلااف الح ااول المشااافكة فيهااا وأساساااً 

وثنااا يينااي االحتيااا ي ال اباات واالحتيااا ي )ماان االحتيااا ي  2Pمكااداني  احتةااا  
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،  ن 00/0/8011كماا فاي ( االحتياا ي الممكان) 3Pيأخك االحتيا ي ، وال (المريح

ثااكه الت ااديرات تحاادد قيمااة الشااركة فااي بوفهااة لناادن، وكااكلف لت ياايم  ااركة يينياا  

ماع  اركة فاالير ( االساتحواذ)إنيريي إنترنا انال وت ادير قيمتهاا قبا  أن ياتم االلتحاا  

 .التي سب  الحديث عنها

وثي با ه  حصصاها فاي احتياا ي  ا   ا  )ي ولت ييم مويودات ييني  إنيري

، افترضت أن يميع النفط المنتم ثو للتصدير، وأن الشركة ستحصا  علا  (و اوكي

ووها  . ا سياف اليالمية، وبويود خط أنابيار خاا  إلا  الحادود التركياة للتصادير

مليااون ( 1201)بلااف  net present valueهااافي ال يمااة الحاليااة "الت ياايم إلاا  أن 

يبلااف " discount rateسااير الاصاام "فااي الوقاات الحاضاار، علاا  افتاارا  دوالف 

(10.)% 

 :ي ول الت رير الةنوي أيضاً، وفيما يتيل  باالحتيا ي لح        

، مليون برميل( 617)لحقل  ق  ق يبل  ( أ  الثاب  والمرجح) 2Pإن احتيا ي 

االحتياا ي  علمااً أن ت اديرات(. ملياون برميا  821)حصة  اركة يينيا  % 44منها 

 .مليون برمي ( 800)، في أواخر سبيينيات ال رن الماضي كانت 2Pلح         

والكي ييم  حالياً علا  ت ييماس مان خاالل  ،(الحتيا ي الممكن) 3Pأما الحتيا ي 

 .مليون برميل( 1111)فيبل  حفر آباف أك ر وتحلي  نتالجها، 

ساتمرافية وتادف اً مةات رين ي ول ت رير الشركة الةنوي إن آباف  ا   ا  أعةات ا

وعاااليين، ممااا ياادل علاا  أن المكماان ذو مواهاافات عاليااة، وأن مياماا  االسااتاراج 

recovery factor   ويتوقع الت ريار  ياادة (وثو فقم عال  )، %40 – 01يص  إل ،

 .ميام  االستاراج بت د  الوقت والميرفة أك ر عن المكمن

 Giantعتباف       ح الً عمالقاً ف ط، يمكن ا 2Pبهكا وعل  ضو  احتيا يات 

Fieldثاااو الح ااا  الاااكي يحتاااوي نفةااااً يابتااااً يمكااان : ، إذ أن تيرياااف الح ااا  اليماااالق

وح ا  . مليافات برمي ، وت يد عن نصف ملياف برمي ( 1)استارايس بكمية ت   عن 
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ملياافات برميا  ( 1)أما عندما ي يد احتيا ي الح   عان .       ضمن ثكه ا فقا 

 .Super Giant Fieldي يدع  عمالقاً يداً فيند ذا

 :معلومات عن احتيا يات حقول أخرى، لجينيل إنيرجي حصة فيها( 1)

، (سب  أن كتبتس ح    اوقس وا هح  اوك )، من رخصة حقل  اوكى% 15* 

بشاااكابر "علمااااً أن فقياااة . وسااانتحد  عااان ثاااكا الح ااا  الح ااااً، إذ أناااس ح ااا  مناااتم

Peshkabir "إل  فخصة  اوك ، وأن ثكه الرقية مالها ة لرقياة  قد تمت إضافتها

 اوك  من يهة الغر  ا مر الكي ييني أنها علا  ا فياح ت اع فاي محافظاة نيناو ، 

 "!!.المنا   المتنا ع عليها"أو في ما يةم  

إن ثاكا الح ا  يياود إلاا  %. 12,7، وتملاف يينيا  إنيرياي حقال مياران الغااز * 

 .operatorكة المشغلة وثي الشر Heritage ركة ثيريتم 

مضافاً إل  ذلف احتياا ي . ترليون قد  مكير من الغا ( 4)إن احتيا ي ثكا الح   

مليااف ( 900)ملياون  ان مكاافئ للانفط، أي حاوالي ( 171)، قد يبلف (3Pأي )تحري 

 .قد  مكير

 3D Seismicأكملااات التحرياااات ال ل الياااة ال اليياااة ا بيااااد  8011وفاااي سااانة 

كماا باد  بحفار . 8018فاي أواساط  Miran West-3 0-ر  ميارانوأكملت الب ار غا

 .8018في آذاف  Miran East-1 1-الب ر  رق ميران

مااان المحتمااا  فاااي محافظاااة )وي اااع ثاااكا الح ااا  إلااا  الشااارق مااان ح ااا   ااا   ااا  

، تود أن تأخك أكبر حصاة فياس، ول اد (بةاقمها الجديد)، وإن ييني  إنيريي (الةليمانية

 .ي إيصال غا  ميران إل  تركياذكرنا ساب اً خةةها ف

 Chia Surkhحقل جياسورخ  *

عل  الحادود اإليرانياة، وييتبار مشاتركاً  Garmianوي ع إل  الشرق من فقية كافميان 

 .بين محافظتي ديال  والةليمانية
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ماان الح اا  وأن تكااون ثااي المشااغ  % 20إن يينياا  إنيريااي تةااي  لالسااتحواذ علاا  

operator. 

 .مليون برمي  مكافئ للنفط للغا  والنفط( 000)   قدفه إن احتيا ي ثكا الح

 مالحظات مالية -ج

إن الت رير الةنوي ال ييةينا الك ير عن موضوع الكلف االسات مافية أو التشاغيلية، 

وال عن قيمة المبييات، أو المباالف المةاتلمة مان قبا  الشاركة عان حصاتها فيماا تدفياس 

ةيااة الكلااف التشااغيلية واالساات مافية لهااكه الحكومااة االتحاديااة علاا  أسااا  ساالفة لتغ

إن )، وميرفة ماذا تةتلم الشاركة فياالً، أو اإلقلايم !!الشركات، وذلف بيد تدقي  الكلف

، أو "البيع الداخلي"، وذلف نتيجة ما يةم  (!كانت تدخ  المبالف ضمن مي انية اإلقليم

قاع أن يكاون ساير قيمة النفط الكي تةتادمس المصاافي الرسامية فاي كردساتان، والمتو

 .النفط المجه  للمصافي أق  من سير النفط المصدف

لهكا فإن ما سيككر أدناه ثو أفقا  من الت افير المشااف إليهاا سااب اً بضامنها الت ريار 

الةاانوي، وكااكلف حةااابات قماات بإيرالهااا علاا  ضااو  ا فقااا  الرساامية المتااوفرة ماان 

 :الشركات وحكومة اإلقليم، وكما يلي

   الستثماريةالكل: أولا 

عاان ح اا   اا   اا  17/1/8018تتحااد  الناادوة التااي ع اادت فااي 
(ج19)

لمناقشااة  

 :ونص  منها إل  النتالم التالية. 8018المصروفات الةاب ة، ومي انية 

المصروفة عل  اآباف التاي تام حفرثاا والمشااف إليهاا فاي  إن مجمول الستثمارات

 :تلاص بما يلي ،"ميلومات عن اآباف( "0)يدول الف رة يانياً 

بئاااراا والمحفاااور  حتاااى  لاااي ( 10)ملياااون دولر لرباااار البالغاااة ( 1583865)* 

وثااي أفقااا  عاليااة يااداً بكاا  . مليااون دوالف لكاا  ب اار( 18,822)أي بمياادل . الحااين

الم ايي ، سيما وأن قةماً من آباف     ا  قاد تجااو ت كلفهاا ثاكا الميادل ووهالت 
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قاد بلغات  Kc-51كما أن كلفة ب ر . 4-ب ر      مليون دوالف كما في ( 12,1)إل  

 !!.مليون دوالف( 01,201)

. 8010تةااتكم  فااي نهايااة  آبااار أخاارى( 0)مليااون دولر لحفاار ( 1113151) *

وحةااا  ثااكا المبلااف تاام ماان قبلااي اعتمااداً علاا  مياادل سااير اآباااف الةاااب ة اليااالي يااداً 

 .مليون دوالف للب ر الواحدة( 18,822)والبالف 

، وثاو ا مار الاكي ياككره ت ريار ثاكه النادوة 1111مليون دولر ميزانية ( 81)* 

مليون دوالف لنصر محةة كهربا ، وستتم ( 10)نفةها، ويككر أن ضمن ثكه المبالف 

كاكلف . 8010وتشاغيلها فاي الرباع ال ااني مان  8018إحالتها في الربع ال الث من سنة 

ماليااين ( 2)و. وتشاام  تنظاايم الماااا نمليااون دوالف للمنشااتت الادميااة الدالمااة ( 81)

ملياون دوالف، وباعت اادي أنهاا ( 01)يب ا  . دوالف  غرا  ايتماعياة تااد  المنة اة

ألاف برمياا  ( 90)هارفت علا  المرحلااة ال انياة إلنشااا  منشاتت مياملااة الانفط بةاقااة 

 .اليو 

ر ولاو أضافنا ت ادي. ملياون دوالف( 010)المجموع الكلي لما يا  أعاله ثاو حاوالي 

مليااون دوالف، ( 800)يااربط خرمالااة بح اا   اا   اا ، بحااوالي ( كاام72)كلفااة أنبااو  

م افنة بت ادير كلفاة ا نباو  الرليةاي الماةاط لاس والاكي ياربط خرمالاة بفيشااابوف، 

ملياون دوالف لةاقاة تياادل ( 099)والكي ت ول الشركة نفةها فاي ت ريرثاا أناس يكلاف 

ولمةاافة تصا  إلا  الضايف بةارق وعارة أم ال  اقة ا نباو  ا ول، ( 1)أك ر من 

 .يداً 

مليااون دوالف أخاار  لتغةيااة يميااع الكلااف الرأساامالية ( 110)ولااو أضاافنا  عاااله 

مالياين دوالف، وإكماال ( 10)والتشغيلية الةاب ة ا خار ، ومنهاا  ارا  حفاافة ب يماة 

ستصا  إلا   3Dالمرحلة ا ول  من منشتت مياملة الانفط، وكلاف التحاري ال ل الاي 

مليااون دولر لتشاامل كافااة المصاااري  ألقصااى حااد حتااى هااها ( 711) أك اار ماان لاافمب

عدا الهبات والحواف  المحددة بالي د والتي سنتحد  عنهاا الح ااً، وثاكه المباالف ) اليوم

كااان يجاار أن تةاالم إلاا  المي انيااة االتحاديااة، مااع لفاات نظاار ال ااافئ إلاا  أننااا اعتبرنااا 
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و  ياد ال اافئ !! لمحةوبة من قب  الشركة هاحيحةالكلف اليالية يداً لحفر اآباف وا

وضاااوحاً حاااول ثاااكه الن ةاااة، فاااإن الت ريااار الةااانوي للشاااركة ي اااول إن المصاااروفات 

( 40)، و 8009مليااون دوالف لةاانة ( 02)الرأساامالية لشااركة يينياا  إنيريااي كاناات 

ملياون ( 800)أي . 8011مليون دوالف لةانة ( 20)، وتبلف 8010مليون دوالف لةنة 

وال تشاام  ثااكه  بياااً ح اا   اا   اا  (!!. 8011)إلاا  ( 8009)ف ف ااط للةاانوات دوال

ليس  ولكن ثكه . ف ط، وإنما تشم  نةبة حصتها في ع ود المشافكة باإلنتاج ا خر 

مبال  أو اساتثمارات جدياد  أدخلا  إلاى كردساتان، إ  أن الشاركة كانا  تناتج وتبياع 

وسانر  . 8010 وده باالنفط قبا  ، ولم يكن ثناي مصف  فسمي لتا1110داخلياا منه 

 .كم ثي قيمة النفط التي باعتس الشركة

 :بيع النفط داخلياا : ثانياا 

نجد في ك  ت افير الشركة وفي ما مكتو  عنهاا، أنهاا تبياع الانفط داخليااً للحصاول 

علاا  عوالااد لتمشااية مصااروفاتها الادميااة والتشااغيلية ونةاار عاليااة ماان المصااروفات 

 .الرأسمالية

 :مالحظات التالية بنظر االعتبافولنأخك ال

إن عوالد الشاركة تاأتي مان الانفط : للشركة 8011ي ول الت رير الةنوي لةنة (  1)

ويضيف إن ثنااي . ، ومن البيع الداخلي(ي صد من خالل الحكومة االتحادية)المصدف 

وكأنااس يتحااد  عاان بضاااعة !! )سااوقاً داخلياااً واضااح ومضاامون فااي كردسااتان اليااراق

حيث ي و  المشتري بتحمي  النفط مبا رة مان الح ا  بواساةة الشااحنات (. !!اعتيادية

إن سعر البرميل للمشتر  الداخلي ياأتي مان : والمهم في الت رير أنس ي ول. الحوضية

تقااااوم بهااااا حكومااااة إقلاااايم كردسااااتان،  tendering processخااااالل عاااارو  

طهاا داخليااا مقادماا والدفوعات تتم مباشار  إلاى شاركات الانفط المنتجاة التاي يباال نف

ألااا  ( 161)إن المبيعاااات الداخلياااة تقااادر بحاااوالي  :ويضااايف أيضااااً . بماااد  شاااهر

( 810)، ويتوقع أن ت داد الكمية إل  ما ي ااف  (يقصد لجميع الشركات)اليوم /برميل

إن حقلي  ق  ق و اوكى يمثالن ماا !!. اليو  في الةنوات ال ليلة ال ادمة/ألف برمي 
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أعت اد ي صاد عادا ) بيعاات الداخلياة مان المنتجاين المساتقلينمان الم% 75يزيد عن 

إن لشاركة جينيال إنيرجاي عالقاة ماع المشاترين المحلياين  :ويضايف(. ح   خرمالاة

 .منه فتر   ويلة

مان البياع الاداخلي )يضيف الت رير الةنوي ثكا إن الشركة تأم  أن تصا  عوالادثا 

 .إل  ا سياف اليالمية ب يادة التصدير( والتصدير

ويؤكااااد الت رياااار مةااااألة مهمااااة، وثااااو أن الن ااااد المةلااااو   غاااارا  اليمليااااات 

operating cash flow  تكفااي لتموياال يااتم ماان مبيياااتهم الداخليااة المحليااة والتااي

 -، علماً أن حايتهم لهكه المبالف تطويراتنا الحالية، ومنهاج الستكشاف في كردستان

 low capitalلمباالف االسات مافية مدعوماة باالكلف المنافضاة ل -كماا ي اول الت ريار

cost  البرمي /دوالف(0-8)، ولكلفة التةوير واإلنتاج المنافضة التي تص  إل. 

ألااي  ثااكا ال ااول ثااو نفاا  مااا توقيناااه وتحاادينا عنااس فااي أواخاار الف اارة الةاااب ة عاان 

 .المصروفات التي تمت في ح        

ثااكا الحااد فهااو يضاايف لاام ي ااف عنااد  8011ولكاان الت رياار الةاانوي للشااركة لةاانة 

وبغااض النظاار عاان التوصاال أو عاادم التوصاال إلااى : "وبصااوفة واضااحة ال لااب  فيهااا

فكنناا ل نازال نساتطيع تطاوير اساتثماراتنا  اتفاق  ويل األمد للتصدير في كردساتان،

 ."!!!.في كردستان مع الحتفاظ بقدر كاف للتوسع

، لكميات كبيرة من الانفط "يرتهر"تيترد الشركة ثنا بأنها تبيع داخلياً، وبالنتيجة 

ماان ح اا   اا   اا  أو ماان ح اا   اااوك ، وأن الن ااد المةااتلم ماان ثااكه المبييااات يكفااي 

أي يأخااك ماان مبااالف !!. لتموياا  كاا  تةااويراتهم ومنهاااج االستكشاااد فااي كردسااتان

أيضااً، %( 81)مبييات       و اوك  لتموي  حصاة عمليااتهم فاي ح اول مياران 

 %(!!.80)، وفي يياسوفخ (%40)وفي ع د دثوي وبيربحر 

( 84)ي ااول ت رياار الشااركة الةاانوي إن عالاادات الشااركة ماان المبييااات كاناات  (1)

من الوثلاة ا ولا  نار  أن ثاكا الارقم قليا  ياداً، . مليون دوالف من المبييات الداخلية

 :ولكن لننظر بس ملياً 
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من تاافي  مليون دوالف ثي عالدات ييني  إنيريي من المبييات الداخلية ( 84)إن 

يوماااً ف ااط، ( 40)، أي لماادة 01/18/8011وحتاا  نهايااة الةاانة، إلاا   81/11/8011

علماً أنس في ذلف التاافي  كاان ثنااي . واستلمت من مبيياتها في       وفي  اوك 

 :8011تصدير لنفط كردستان من خالل ا نبو  الرسمي، وكما يلي لةنة 

ميدل اإلنتاج الكلي في  

 كردستان

  اليو/برمي 

ميدل ما استلمتس 

الحكومة االتحادية 

 اليو /للتصدير برمي 

 72228 129817 تشرين ال اني

 72047 881220 كانون ا ول

 

إن الميلومات أعاله مةت اة من ويال  من حكومة اإلقلايم، وإنناي ساود أبحاث ثاكا 

الموضوع بالتفصي  في الفص  ال اني من ثكه المالحظات وذلف لغر  تحديد م اداف 

، وقيمتس الفيلية، ا مر الكي أد  إل  إحادا  أضاراف يةايمة "كميات النفط المهر "

 .إنني أعةي ثنا فؤو  أقال  وت ديرات عامة ف ط!!. للشير اليراقي بيربس وكرده

ثااي نتيجااة حصااة يينياا  ( 40)مليااون دوالف لماادة ( 84)فيمااا يتيلاا  باليالاادات الاا 

فاي ذلاف الحاين كانات الةاقاة  %(.81)، وفاي  ااوك  %(44)إنيريي في  ا   ا  

مليون دوالف ( 11,0)لهكا يمكن االفترا  أن . اإلنتايية والتصديرية للح لين مت افبة

 .مليون دوالف يا ت من  اوك ( 2,7)يا ت من       و

يوماااً ( 40)مليااون دوالف يااا ت فااي ( 84)يمكاان االفتاارا  أيضاااً أنااس إذا كاناات 

ملياون ( 819)ثاو  8011يومااً، أي لةانة ( 001)لجيني  إنيريي، فإن ماا يا ثاا فاي 

مليااون دوالف ماان ح اا    ااط  اا  حيااث تملااف ( 109,0)أو . دوالف ماان كااال الح لااين

×  109,0ولهكا فإن مادخالت الح ا  الكلياة مان المبيياات ثاي %. 44ييني  إنيريي 

، 8011مليااون دوالف ماان ح اا   اا   اا  ف ااط ولةاانة ( 017,0)حااوالي =  100/44

مليون دوالف اساتلمتها حكوماة اإلقلايم، ( 00,1)المبلف، أي حوالي من ثكا % 80وإن 
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مليااون ( 810,2)اسااتلمتس الشااركتان يينياا  إنيريااي   وأداكاا  ويبلااف % 20والباااقي 

علماااً أن أسااياف البيااع الااداخلي ماتلااف عليهااا، فماانهم ماان ي ااول أنهااا نصااف . دوالف

البرمياا  /دوالف 00 – 40 وت ااافير أخاار  ت ااول إنهااا بااين. ا سااياف اليالميااة أو يل هااا

كماا وأن ثنااي ميلوماات أخار  ت اول إن . حةر نوعية النفط وأفضلها نفط     ا 

 !!.البرمي /دوالف( 70)إل   8018نفط       وه  سيره ثكه الةنة، أي سنة 

ولاو . البرميا /دوالف( 100,8)لانفط الشامال كاان  8011إن ميدل سير البيع لةنة 

( 00)ييااادل  8011بااس نفااط  اا   اا  داخلياااً فااي ساانة  افترضاانا أن الةااير الااكي بيااع

ملياون دوالف لكا  مبيياات الح ا ، أماا ( 017,0)البرمي  وحصالوا علا  مبلاف /دوالف

كااان االيااد  لجميااع اال ااراد باادالً ماان ذلااف لااو ان ثااكا الاانفط قااد أفساا  مااع الاانفط 

تادفع  مليون دوالف،( 108)المصدف في تلف الفترة ولكان اليراق قد حص  عل  مبلف 

مليااون دوالف إلاا  حكومااة اإلقلاايم للاادفع إلاا  الشااركات كةاالفة ل ااا  ( 821)نصاافها أي 

مليااون دوالف وتكااون كاا  ا مااوف قانونيااة، ( 00)الكلفااة، والفاارق لااي  كبيااراً إذ يبلااف 

 (. بياً عدا أن ع ود المشافكة باإلنتاج ثي أهالً غير دستوفية بالمرة)

 :عن الةنوات ا خر  ف ط ولنتحد  8011نحن نتحد  عن سنة 

مالحظات فنية عن الح   والمباين أعااله ذكرناا يادوالً  -في الف رة يانياً من   (0)

مان المفتار  أن يمياع اإلنتااج وإلا  . 8011إلا  سانة  8000بإنتاج الح   من سانة 

وضيت حكومة اإلقليم حصصاً لما يكثر  8011وبيد . قد تم بييس داخلياً  8011بداية 

 .كثر للمصافي، وما يكثر للةوق الداخليللتصدير، وما ي

، "التهريار"مع تككير ال اافئ بأنناا سانريع لموضاوع البياع الاداخلي، أو باالهاح 

وبإسااها  أك اار الح اااً، أود ثنااا أن أوضااح فااي الجاادول التااالي قيمااة مااا باعتااس  ااركة 

 :8011وإل   8000ييني  إنيريي وبميدالت ا سياف اليالمية للنفط في حينس، منك 

اإلنتاج  لةنواتا

 برمي 

الةير للبرمي  

 دوالف

ال يمة الكلية مليون 

 دوالف
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يكون حاوالي  1111إلى  1110مجمل المبال  لقيمة اإلنتاج بين أن من ثنا يظهر 

مليون دولر، فيما لو كان  ههه الكمياة قاد سالم  إلاى الحكوماة التحادياة ( 1581)

للتصاادير وبااافترا  بيعهااا بالسااوق المحلااي بنصاا  سااعرها سااتكون حصااة جميااع 

 .مليون دولر( 701)شركاء حقل  ق  ق 

 1111في نيسان  American Merrill Lynchيقول تقرير أصدره بني ( 1)

عن جينيل إنيرجي
(ب10)

، إن (صافحة 16وقد صدر بالتنسيق مع الشركة ويقاع فاي ) 

( 181)وحصال المقااولون علاى  1111جميع إنتاج  ق  ق تم بيع  داخلياا في سنة 

ملياون دولر بكدخاال حصاة ( 051)مليون دولر، مما يعني أن مجمل البيع الداخلي 

، فااكن المقاااولين حصاالوا ماان 1111أمااا فااي ساانة . بالعائاادات% 11قلاايم حكومااة اإل

ملياااون دولر، والاااه  يعناااي أن مجمااال المبيعاااات ( 101)المبيعاااات الداخلياااة علاااى 

بتقاساااام % 11مليااااون دولر بكدخااااال حصااااة حكومااااة اإلقلاااايم ( 06135)الداخليااااة 

نفساها،  وحسب تقارير الشركة 1111و 1111أ  ان المبيعات في سنتي . المبيعات
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مليااون دولر لساانتين ( 71135)أو البنااي الااه  يعماال علااى الدعايااة للشااركة، تبلاا  

مما يعني أن سعر بيع نفط  ق  ق داخلياا ولجودت  أكثر من نص  ساعر بياع !! فقط

 .نفط كركوك

أعااله واعتمااد ساعر البياع الاداخلي الم فاض، ا  ( 0)لنستمر بماا جااء فاي ( 5)

ملياون دولر، ولاو أضافنا لهاا ماا جااء ( 701)بلغا  نص  سعرها، تكون المبيعاات 

مليااون دولر، نصاال إلااى ( 06135)، والبالغااة 1111أعاااله حااول مبيعااات ( 1)فااي 

وبكضااافة المبيعااات . مليااون دولر( 115135)حااوالي  1111مبيعااات داخليااة نهايااة 

، نصال إلاى مبيعاات داخلياة كلياة 1111والتاي سانعتبرها مثال  1111الداخلية لسنة 

ملياااااار دولر، وهاااااها المبلااااا  أكثااااار مااااان ضاااااع  الساااااتثمارات ( 1511)ارب تقااااا

والمصااروفات لشااركة جينياال إنيرجااي منااه تأسيسااها، وبااافترا  أن المصااروفات 

 .العالية التي سبق أن قدرتها كان  قد صرف  فعالا، وهو أمر مستبعد

% 51لماا ا تادفع الحكوماة التحادياة للشاركات : لها يطرت الساؤال التاالي نفسا 

ماان أسااعار بيااع مااا مساالم لهااا باا  لاادفع النفقااات؟، وقااد اسااتلم  هااهه الشااركات كاماال 

النفقااات قباال ساانين، وأن مااا ياادفع لهاام ماان قااوت الشااعب العراقااي بعرباا  وكاارده هااو 

وإذا كاانوا لام يةاتلموا ثاكه المباالف، فيلا  المتاابع والاكي يرياد أن . إضافة مالية هائلة

ير الكاردي، وكاكلف دياوان الرقاباة المالياة، ييرد أين تكثر يروتس، وخصوهاً الشا

أيان  هبا  والكي يدق  المصروفات وبالتالي يجر أن يدق  الوافدات، عليس أن يةاأل 

هااهه المبااال  وهاال دخاال قساام منهااا فااي ميزانيااة كردسااتان، ناهيااي عاان الميزانيااة 

مااارة " النهيباااة"إنهاااا . حياااث لااام يااادخلها دوالفا واحااادا مااان ثاااكه المبيياااات التحادياااة

 !!.خر أ

ياا تار  . أن مبالف كميات النفط المصفاة تريع اعتياديا إلا  الا يناة االتحادياة( 6)

 !!.أين تكثر مبالف النفط المصف ، وث  ي ود للمصافي مجاناً 

لم أتةرق ثنا إل  البياع للمصاافي الحكومياة وانماا ف اط احتةابنا قيماة الانفط المبااع 

إن ساير البياع للمصاافي . هاكه المصاافيداخليا، إذ أن يينيا  إنيرياي مجها  مةاتمر ل
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البرميا ، وفاي /دينااف( 1802)الحكومية االتحادية للنفط الاا  في  امال الياراق يبلاف 

البرمي ، وثو سير فخيص يداً ويم ا  كلفاة إنتااج /ديناف( 8000)المصافي الجنوبية 

 .النفط ف ط

دياون  -أو غيرها -على ضوء ما مر في أعاله، هل لشركة جينيل إنيرجي  -د

 !!.، سواء أكان  الحكومة التحادية أم حكومة اإلقليم!على الحكومة؟

 !؟"استحقاقات الشركات"ما هي : أولا 

، باأن الةايد و يار "ت ريار نفاط الياراق"فاي  12/18/8018فاي " بين الندو"ي ول 

ملياون برميا  مان ( 11)الموافد الةبييية في اإلقليم أ تي ثاوفامي ي دف بأن حاوالي 

المةتارج من كردستان كانت قد تم تصاديرثا دون دفوعاات مان قبا  الحكوماة النفط 

ترلياون دينااف عراقاي ( 4)االتحادية، وي دف المبالف المتأخرة دفيها للشركات بحاوالي 

من الواضاح أن الةايد أ اتي ال يتحاد  عان حصاة (. ملياف دوالف 0,00أو ما ييادل )

وماان ضاامنها المرساا  ماان )يااة لليااراق ماان وافدات الاانفط  الكل% 17اإلقلاايم البالغااة 

، !!(كردستان إل  خط التصدير بين فترة وأخر ، وبحةر ماا تشاتهي حكوماة اإلقلايم

 %!!.17علماً أن ثناي تحفظات كبيرة أهالً عل  نةبة ال 

ديون الشركات عل  الحكومة االتحادياة، إذ / إن الةيد أ تي يتحد  عن استح اقات

ات علااا  حكوماااة اإلقلااايم وإنماااا علااا  الحكوماااة اساااتح اق/أناااس ال يتحاااد  عااان دياااون

أي نفااط )، %(10)ولكاان مااا تيهاادت بااس الحكومااة االتحاديااة ثااو دفااع !!. االتحاديااة

، ماان قيمااة الاانفط المرساا  إليهااا للتصاادير، وذلااف لتغةيااة النف ااات االساات مافية (الكلفااة

 .، بيد تدقي ها من قب  ديوان الرقابة المرك ية(أي نفط الكلفة)والتشغيلية، 

مليااون دوالف حتاا  أياااف ( 114)كاناات الحكومااة المرك يااة قااد دفياات مااا ي اااف  

، علاا   اار  8018مليااون دوالف أخاار  فااي تشاارين ال اااني ( 141)، ودفياات 8011

ألاااف ( 800)ففاااع ميااادل الااانفط المرسااا  مااان كردساااتان إلااا  خاااط التصااادير إلااا  

ألااف ( 810)، ليرتفااع إلاا  8018اليااو  اعتبااافاً ماان أيلااول إلاا  نهايااة ساانة /برمياا 
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وقااا  مجلاا  الااو فا  بإي اااد دفيااة يانيااة تاادفع لةاانة . اليااو  فااي الةاانة ال ادمااة/برمياا 

العترا  ديوان الرقابة المالية المرك ياة علا  دفيهاا لياد  توفرثاا فاي سانة ) 8018

أي ماا دفاع فياالً . ملياون دوالف( 898)، وتبلف قيمة ثكه الدفية غير المدفوعة (8018

( 1011)ثاو مبلاف  8018، حتا  نهاياة سانة (دفيها إلا  الشاركاتلتا)لحكومة اإلقليم، 

ولكن حكومة اإلقليم لم ييجبها ذلاف فأوقفات إفساال الانفط للتصادير فاي . مليون دوالف

ألااف ( 800)، و لاام تصاا  كمياتهااا فااي أي يااو  ماان ا يااا  8018أواسااط كااانون ا ول 

 .اليو /برمي 

مان " ليباة"لتصادير يظهار كأناس إن إفسال أو عد  إفسال نفط كردستان إلا  خاط ا

عل  الحكومة ولال  الحجم تلو الحجام إللغالاس " للضغط"قب  حكومة اإلقليم تةتاد  

تااتم لحةااا  الشااركات " بغيضااة"، فهااو ليبااة "ليبااة"فااإن كااان ا ماار فيااالً . وإفياعااس

ا ينبية، وعل  حةاا  مصاالح الشاير الكاردي فاي كردساتان الياراق، إذ أن الارابح 

ك  مةاتفيد أو منتفاع آخار خاافج نةااق مي انياة )ثي الشركات ا ينبية و الوحيد منها

، كما ت ير مشاعر ك يرة غاضبة لد  الشير اليراقي في الجنو  في أح ية ما (اإلقليم

وتبادأ التةااؤالت المح اة عان ماد  هاحة نةابة . يتم في كردستان من ا موف النفةياة

اإلقلايم فاي المي انياة االتحادياة التاي حصة اإلقلايم مان المي انياة، ناثياف عان مةااثمة 

تبلف الصفر نتيجاة عاد  تصادير الانفط مان ح ولهاا مان خاالل الحكوماة االتحادياة ، أو 

 .احتفاظها بيالدات نفةية وغير نفةية يجر أن تكون ي  اً من المي انية االتحادية

، إن أمر وضع فقام تصادير لانفط اإلقلايم والوايار تةاليمس إلا  الحكوماة االتحادياة

بشاك   8010الياو  يجار ت بيتاس بمي انياة /ألاف برميا ( 810)وأن ال ي   كميدل عن 

واضح، وبهكا يكون افسال ثكه الكمية ال  خط التصادير امارا قانونياا وايار التنفياك، 

علماااً أنااس كاناات ثناااي محاااوالت بهااكا الاصااو  فااي . إذ أن المي انيااة تصاادف ب ااانون

النجاااح، والمفاارو  ت بيتهااا فااي مي انيااة ، ولاام يكتاار لهااا 8018و 8011مي انيتااي 

إذ أن ماان غياار الياادل أو المنةاا  أن تمااول ح ااول الجنااو  مي انيااة اإلقلاايم، . 8010
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واإلقليم ينتم في الوقات نفةاس الانفط وال يرسالس إلا  خاط التصادير االتحاادي، ويهرباس 

 .إل  الاافج

علاا  تيهااد  فغاام تحفظااي أهااالً )إن مااا تيهاادت  بااس الحكومااة االتحاديااة تاام تنفيااكه، 

ولكن كون دفوعات الحكومة االتحادياة كانات نصاف قيماة الانفط (. الحكومة االتحادية

، واعتبافثااا ساالفة لحااين انتهااا  (أي نفااط الكلفااة)المةااتلم، ولتغةيااة كلفااة إنتاااج الاانفط 

تاادقي  ديااوان الرقابااة المرك يااة، يياا  ا ماار أك اار قبااوالً لحااين ميرفااة نتااالم تاادقي  

 .الرقابة المرك ية

ل د الحظناا فاي كا  الصافحات الةااب ة، وكاكلف سانر  فاي الصافحات الالح اة، أن 

ح   خوفموف وأنبو  الغاا ،  -أثمها  ركة دانة غا  )يميع الشركات التي ذكرناثا 

، قاااد اساااتردت كامااا  كلفهاااا الرأسااامالية (ح ااا   ااا   ااا  -و اااركة يينيااا  إنيرياااي 

يلمناا الشاركات أيان ذثبات مباالف والتشغيلية وأك ر، وإذ كانت لم تةترد ثكه الكلاف فلت

 !. "المبييات الداخلية"

إن ما خبرناه مان تجربتناا الشاصاية ماع دياوان الرقاباة المرك ياة ومناك سابيينيات 

، ثاو (حيث لير دوفاً فقابياً باف اً تمت تأديتس بنجاح في تلف الفتارة)ال رن الماضي، 

لية فحةاار، فهااكا أماار أنااس ال ياادق  فااي هااحة احتةااا  الكلااف الرأساامالية أو التشااغي

ولكاان مهمتااس ا ساسااية كاناات أدا  المنشااأ .  بييااي وضاامن اليماا  اليااومي االعتيااادي

الكي يدق ها، وث  ثناي من أموف ت ير االستفةاف، وعالقة ثاكا ا مار باالكلف المشااف 

إن وياادت، وفااي حالتنااا ثااكه " اإلياارادات"ال يمكاان ميرفااة الكلفااة دون ميرفااة . إليهااا

وبصافتس حاامي  -إن من المهاا  الرليةاية لاديوان الرقاباة المرك ياة ! !مويودة وثاللة

ثااي تاادقي  اليوالااد المتأتيااة للشااركات الياملااة فااي  -المصااالح الماليااة للشااير اليراقااي

كردستان أيضااً، وثا  تتةااب  ماع الكمياات المنتجاة وا ساياف اليالمياة، وأيان تاكثر 

وال نيرد إذا كاان !. ا وكيف استلمها كميات النفط المنتجة ثكه وأقيامها، ومن استلمه

ديااوان الرقابااة المرك يااة قااد قااا  بااكلف أ  ال، إذ فااي حةاااباتي التااي قاادمتها فااي ثااكه 

نفااط "الدفاسااة، أن الشااركات ثااي مدينااة لنااا، ولااي  لهااكه الشااركات ديااون علينااا ل ااا  
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ثاو  وأود أن أضيف أن ما دفيتس الحكومة االتحادية حت  اآن لهاكه الشاركات". الكلفة

مليون دوالف، ثو مبلف ال تةتح س الشركات ا ينبياة ( 1011)سلفة ولمبلف وه  إل  

كما أن ما ثاو ماصاص للشاركات الياملاة فاي كردساتان فاي . بالمرة ويجر استرداده

( 710)والتااي أفساالها مجلاا  الااو فا  إلاا  مجلاا  النااوا ، والبالغااة  8010مي انيااة 

ألاف ( 810)، وبافترا  إفسال (ون دوالفملي 081أي حوالي )ملياف ديناف عراقي، 

اليو ، ثو أيضاً مبلاف كبيار ياداً ويجار أن ال يادفع باالمرة إاله بياد االنتهاا  مان /برمي 

، آخااكين عالاادات الشااركات بنظاار "الكلااف"ب التاادقي  الصااحيح والكاماا  لمااا يةاام  

 ".نفط الكلفة"و رحها من " البيع الداخلي"االعتباف نتيجة 

، فتلف "نفط الربح"يد أشتي يتحدع عن استحقاق الشركات لقيمة أما إ ا كان الس

وال أفياد أن أقاول و ناي، أو قاومي، )إذ ال يمكان  ي عاقا ، !! بالتأكيد مةألة أخر 

مان خ يناة " نفاط الاربح"، أن يةامح بإعةاا  قيماة !!(أو أي  اص تهمس يروة و نس

فاكلف أمار قاد انتهيناا مناس ولان  ،"تاأميم الانفط"إننا ال نتحد  ثنا عن . الدولة االتحادية

نريااع عناااس، وكااان مةلااار يمياااع ال ااو  الو نياااة اليراقياااة، وفااي م ااادمتها الحااا   

الشاايوعي اليراقااي وال ااو  اليةااافية ا خاار ، وا حاا ا  الكرديااة، وغالبيااة ال ااو  

ال ومية وال و  الدينية الةياسية، وذلف في أواخر ساتينيات ال ارن الماضاي، وتام فياالً 

نصاف ا ول مان سابيينيات ذلاف ال ارن، فاي  مان حكام حا   البياث وفاي ذلف في ال

ولام أعارد فاي ذلاف الحاين أيااً مان ال او  الةياساية . ظرود سياسية وإقليمياة مواتياة

، وحت  أيناا  االقتتاال فيماا (وبضمنها الح بين الكرديين الرليةيين الحاليين)الكردية، 

 .تأييد للتأميم دالماً بينهما، من عاف  تأميم النفط، ب  كنت أسمع ال

بك  مين  الكلمة، ول د تحادينا " خصاصة للنفط: "إن ع ود المشافكة باإلنتاج ثي

إضافة لكلف أن اإلقليم لم يكان مضاةراً . عن ثكا ا مر في كتبنا الةاب ة بما فيس الكفاية

بااالمرة لم اا  ثااكه الي ااود، فهااو يأخااك حصااتس التااي يحااددثا مجلاا  النااوا  لااس ماان نفااط 

فااي كاا  ا حااوال، وفااي الوقاات نفةااس يب اا  نفااط كردسااتان  ثاا  كردسااتان  اليااراق

وثناي مان ييت اد أن ال ياادة الكردياة قامات بتشاجيع !!. محفوظاً لهم عند تكوين دولتهم



 02 

ولكن ثكه ا موف . لميرفة ماذا تحوي كردستان من كنو  نفةية" الةاية"ثكه الي ود 

يالياااة واآبااااف المحفاااوفة سااااب اً، ميروفاااة وفااا  الميلوماااات الجيولويياااة والجيوفي 

والبرثان واضح إذ أن المكمن النفةي أو الغا ي يظهر إل  اليلان مان أول ب ار تحفار 

 !!!.فه  ا مر مصادفة يا تر  !!. في كردستان

إضافة لكلف فإن من الممكن ميرفة احتيا يات النفط بأسالو  آخار و ارق أخار ، 

شاركات، وذلاف مان خاالل  لار مباالف من أفبااح الانفط إلا  ال% 01-11دون إعةا  

خصيصاااً لالستكشاااد سااوا  ماان المي انيااة االتحاديااة أو مي انيااة اإلقلاايم تكفااي لهااكا 

 .الغر 

إنناااي أتحاااد  ثناااا وأقاااول يانياااة ويال اااة أن الدساااتوف الحاااالي ال يةااامح أباااداً بي اااود 

دية م بلة، المشافكة باإلنتاج، وإذا قبلت الحكومة االتحادية الحالية، أو أية حكومة اتحا

، فإنهاا ساتكون حكوماة قاد كةارت "نفاط الاربح"في  يو  من ا يا ، إعةا  الشاركات 

، ويرفااع عنهااا وقت ااك (الكااوفدوفااي م ادمتهم )الدساتوف واسااتهانت بمصااالح المااوا نين 

إضافة !!. هفة حكومة و نية، وإنما تصبح حكومة فعاية مصالح الشركات ا ينبية

مح بكلف، فمن غير المنة ي أن توقع م   ثكه الي اود لكلف، وحت  لو كان الدستوف ية

في م   ظرود الياراق، وخصوهااً لح اول م يماة ومحفاوفة بهاا آبااف كالح ا  الاكي 

 .نتحد  عنس اآن في      

 لتوقيع عقود المشاركة باإلنتاج؟" م في"هل هناك سبب : ثانياا 

تي ول الةيد أ تي، في الم ال نفةس الكي تحدينا عنس قب  هافحا
(81 )

عنادما يتحاد  

كردستان تةتةيع أن تصنع حلوالً  ويلاة : "عن الاةط النفةية الم بلة لكردستان، أن

أماا فاي ماؤتمر إساةنبول ". ا مد لهكه المةألة من خالل إكمال البنياة التحتياة الال ماة

إن الةياسايين ال يمكانهم أن : "مندداً بالةياسايين، ب ولاس 11/11/8018فل د هرح في 

: ، إذ قااال!!أذثلتنااي مؤقتاااً " نافيااة"، ويضاايف يملااة "الةياسااات الصااحيحة يهندسااوا

عنااد خلااق وقااائع علااى األر ، فااكن قسااماا ماان هااؤلء السياساايين سااينزاحون عاان "

 By:"وأفض  ثنا أن أعيد كتابتها كما هرح بها أ تي باللغاة أإلنكلي ياة"!!. الطريق
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creating facts on the ground, some of these politician will go by 

the sideway." 

في دبي وفي الوالياات " تصريحاتس النافية"قلت ذثلت مؤقتاً، ولكن عندما تككرت 

حكومة إقليم كردساتان وقاانون الانفط : "المتحدة بيد ذلف، والمككوفة في كتابي الةاب 

"والغا 
(0)

 !!.تال   ذثولي 

عان " إزاحاتهم"ريد أشتي السؤال المطروت هو من هم أولئي السياسيين الهين ي

 ، وما هاي هاهه الوقاائع، وعان أ  أر  يتحادع؟"خلق وقائع على األر " ريق 

 -" المنااا   المتنااا ع عليهااا"حةاار فهمااي فإنااس يتحااد  عاان خلاا  وقااالع يدياادة فااي 

حةار تةامية بياض " مناا   مةات ةية مان كردساتان"، أو -حةر النص الدستوفي

(. ةبيييااة، كمااا أ اارت لااكلف فااي كتبااي الةاااب ةوماانهم و ياار المااوافد ال)قااادة اإلقلاايم 

إلمكانية تصدير الانفط مبا ارة وبصاوفة " البنية التحتية"إضافة لكلف فهو يريد إكمال 

، مياكةاااً بااكلف أيضاااً نصوهاااً دسااتوفية ال تيةيااس ثااكا "سااومو"مةاات لة عاان بغااداد و

أياة مباالف الح ، وإن فيلت حكومة اإلقليم ذلف، عنادثا علا  الحكوماة االتحادياة قةاع 

 !!تصرد لإلقليم من المي انية االتحادية، إذ يصبح ا مر عصياناً سافراً 

الةاايد أ ااتي عاان الةرياا  ماان بيااض " ياا يحهم"نحاان نياارد ماان الااكين يريااد أن 

 الكاوفدعادداً مان الةياسايين " يا يح"مةؤولي الحكومة االتحادية، ولكن ث  يرياد أن 

ملاون علا  إفشاالها للضارف البلياف الاكي من الكين ال يؤمنون بم ا  ثاكه الةياساات ويي

، "خلا  واقاع علا  ا ف "تؤديس للياراق عمومااً وللكارد خصوهااً، إذ أن سياساات 

، ويباادو اناا  اسااتلهم الاادرن جياادا ماان أساااته  خلااق "خلاا  عاادا  دالاام"تينااي سياسااة 

 !!وقائع جديد  على الر 

سابا  أخار  وعودة إل  موضوعنا، ث  أن توقيع م   ثاكه الي اود المضارة ثاو  

قد تاةر أو ال تاةر علا  بالناا، وإذا كاان ا مار كاكلف فيناد ذاي عليناا أن نأخاك ثاكه 

إن كناا نحةان الظان  -من ا موف التاي تاةار علا  الباال . االحتماالت بنظر االعتباف

تثبيا  أمار واقاع علاى "، ثاو -الكين يؤيدون م   ثكه الةياسات الكوفدبم اهد ال ادة 



 70 

وإنما ينةاجم ماع ياا  بم دماة "  لة لةان" لس الةيد أ تي ثو لي ، وأن ما قا"األر 

"الجديد في ال ضية النفةية اليراقية: "كتابي ا خير
(88)

، وثو أن توقيع ثكه الي ود ماا 

وفيما يتيل  بالحادود المةات بلية التاي يريادثا  "أمر واقع عل  ا ف "كان إاله لت بيت 

علاا  كركااوي بالكاماا ، وأك اار ماان نصااف  اإلقلاايم لحجاام إقليمااس، وذلااف باالسااتحواذ

 .محافظتي نينو  وديال ، والك ير من محافظة هالح الدين

للشاركات، ثاو لتأيياد ثاكه الشاركات لهاكا االتجااه، " الةااا  الهالا "إن إعةا  ثكا 

والتاي تياادل عشار فارق " أكةن موبي "وبا خص الشركات اليالمية الكبر ، ومنها 

د الباف اني فلي  اإلقليم نفةس، والعت ادثم كاكلف أن عةكرية حةر قول الةيد مةيو

 !!.حكومات ثكه الشركات ستدعمهم في حال حدو  المشاك 

فإناس ال يااد  أحاداً مةل ااً، وفاي أحةان  -إن كان موياوداً  -إننا نيت د بأن ثكا ا مر 

، وبالنةااابة للفااارد الكاااردي ثاااو !!ثاااو م اااامرة الكاااوفدا حاااوال فإناااس بالنةااابة لل اااادة 

لشيوفه ال ومي لتكوين دولتس التي يةتح ها، وذلف بمحاولة سلر اآخرين " ةاداخت"

ح وقهم وخل  بوادف أ ماة مجهولاة عواقبهاا، ولان تكاون مااا ر وإحتمااالت التادخ  

و قاد تاؤدي " الليباة المشابوثة"اليةكري وإنغما  دول الجواف فيس خافج إ ااف ثاكه 

 !!دف  اال  يديد ال  إدخال الشير الكردي وقضيتس في متاثات و

لاام يكاان عاار  اليااراق يوماااً ضااد ال ضااية الكرديااة، باا  اليكاا  ثااو الصااحيح فل ااد 

تير  الك ير منهم لل ت  والتيكير حت  الموت والةجن بةبر موقفهم المؤيد لل ضية 

وال ننة  مان أن م اات ا لاود مان عراقياي الجناو  والوساط أل اي ال ابض . الكردية

ماان هااوفة عريضااة قاادمتها الحكومااة ا ميركيااة ل ااادة علاايهم بيااد أن أخااكت أساامالهم 

، وكاناات ثااكه اليريضااة قااد قاادمت إلاا  حكومااة المرحااو  عبااد 1900 اابا  2ان ااال  

الكااريم قاساام لاارفض الحاار  التااي أعلنتهااا الحكومااة اليراقيااة علاا  الحركااة الكرديااة 

ير، ومن المؤسف يداً أنس في ذلف الوقت الكي كان يتير  فيس الةاجنا  للتياك. وقت ك

كاناات ال يااادة الكرديااة قااد أياادت االن ااال  المشااؤو  وثااي تياارد أن قادتااس ماان أ ااد 

!!. علاا  ثااكا التأييااد الكااوفدولاام يمااض وقتاااً  ااويالً قباا  أن ينااد  . المناااولين لحركتهااا
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من الكين تجاو وا الامةين من أعمافثم في الوقت الحالي ذلاف  الكوفدويتككر ال ادة 

 .واللحمة اليربية الكردية ييداً، وييرفون مين  ا خوة

 "نفط الربح"الموق  من : ثالثاا 

الياو ، /ألف برميا ( 710)ي ول أ تي في الم الة نفةها، أن بإمكان كردستان إنتاج 

، وقااد فأينااا أن "الميوقااات التااي تضاايها بغااداد"أي ياليااة أم ااال اإلنتاااج الحااالي، لااوال 

 ".نفط الربح"الميوقات الم صودة ثي عد  دفع قيمة 

اليو ، من الح اول الموياودة /ألف برمي ( 710)بالتأكيد تةتةيع كردستان أن تنتم 

في كردستان وككلف من الح ول المويودة فاي ا فاضاي المتناا ع عليهاا، وباا خص 

ما ي ع في محافظة نينو  والتي ثي حالياً تحت إمرة البيشمركة، بينما يتم تمويلها مان 

 .حافظة نينو الا ينة االتحادية من خالل حصة م

الياو ، ي ااف  /ألاف برميا ( 710)إن نفط الربح الحالي مان الكمياة أعااله والبالغاة 

% 00مان نفاط الاربح الباالف % 01اليو ، بافترا  أناس يم ا  /ألف برمي ( 141,71)

وبالنتيجة وكما تم احتةابس فاي %. 10من النفط الكلي بيد است ةاع نةبة الريع البالغة 

فاااإن اساااتح اق "( اقتصااااديات ع اااود المشاااافكة باإلنتااااج: "أعاااالهالف ااارة فابيااااً مااان )

ماان مجماا  الاانفط %( 12,9)الشااركات الحااالي بموياار ع ااود المشااافكة يصاا  إلاا  

 .ملياف دوالف( 1,40)وقيمتس الةنوية با سياف الحالية لنفط كركوي، ستبلف . المنتم

% 10ت ةاع بيااد اساا)ماان نةاابة ا فباااح الكليااة % 01" نفااط الااربح"ل ااد افترضاانا 

، وذلف بةبر إهراف حكومة اإلقليم عل  أن الحكومة االتحادياة لام تادفع كاما  (الريع

مان قيماة % 10من كام  النفط المصدف، فغم أنها دفيات % 00والبالف " نفط الكلفة"

سوا  الحكومة )ول د حاولنا في الصفحات الةاب ة تبيان أن الجانر اليراقي . ثكا النفط

كانتا قد دفيتا يميع نفط الكلفة، وذلف من خاالل دفوعاات ( ة اإلقليماالتحادية أو حكوم

مبا ارة مان قبا  الحكوماة االتحادياة لانفط الكلفاة، أو قيماة مبيياات الشاركات الداخلياة 

 .التي واف ت عليها حكومة اإلقليم



 78 

علا  الحكوماة " فرضاس"ولو افترضنا يدالً إمكانية تةبي  ما ترياد حكوماة اإلقلايم 

فما الكي ساتفيلس حكوماة اإلقلايم فيماا لاو سالمت اليهاا كمياة اإلنتااج الممكان االتحادية، 

للتصارد باس مبا ارة  -الياو /ألف برميا ( 710)والبالف  -تصديره من كردستان حالياً 

 بموير بنود اتفاقيات المشافكة التي ع دتها مع الشركات النفةية  

ألاف ( 870)، تصا  إلا  مان اإلنتااج الكلاي%( 00)البالغاة " نفاط الكلفاة"إن كمية 

مليااف دوالف، وثاي أيضااً ( 10,01)اليو ، وقيمتها بةير نفط كركاوي الحاالي /برمي 

أي أن حكوماااة اإلقلااايم ستةااالم ". نفاااط الاااربح"مااان حصاااة الشاااركات باإلضاااافة إلااا  

( = نفاط الاربح)مليااف دوالف ( 1,40+ )مليااف دوالف نفاط الكلفاة ( 10,01)الشركات 

ألاااف ( 710)ن تصااادير سااانوي لااانفط كردساااتان يياااادل مليااااف دوالف عااا( 11,72)

 .اليو /برمي 

ولمااا كاناات قيمااة ثااكه الكميااة ماان الاانفط بالةااير الحااالي لةااير نفااط كركااوي تيااادل 

، أنس لن يةتلم (أو با حر  سيجد الشير الكردي)ملياف دوالف، ولكا سنجد ( 82,74)

مليااااف دوالف ( 10)، أي حاااوالي (11,72 - 82,74)مااان ثاااكه المباااالف اليالياااة ساااو  

 !!!.ف ط

ماان الاانفط الكلااي %( 16)لغاار  تسااهيل الحسااابات المقبلااة، ساانفتر  نساابة 

، وذلاف علا  اعتبااف أن ، للسانوات القليلاة المقبلاة"نفاط الاربح"المصدر هاي نسابة 

من النفط الكلي الجاث  للتصادير، وفاي حالاة انافاا  %( 12,9)نفط الربح اآن ثو 

ماان الاانفط ( 18,2)سااتنافض إلاا  " نفااط الااربح"قيمااة  ، فااإن%(1)إلاا  " نفااط الكلفااة"

 .الكلي

لنفط الاربح، " البا لة"بالتأكيد إن الحكومة االتحادية ال تواف  عل  دفع ثكه المبالف 

"!!. با لااة"وإن دفيتهااا فااي الم باا  ماان ا يااا  لةاابر أو آخاار، فااإن الحكومااة سااتكون 

كه المباااالف إلااا  الشاااركات، ولكااان إن أفادت حكوماااة اإلقلااايم أو برلماناااس أن ييةاااوا ثااا

فلييةوثا من حصتهم، ولي  من حصة ف را  المحافظاات ا خار  مان غيار اإلقلايم، 

إن الةاايد أ ااتي . فااي كاا  ا حااوال ساايتحملون عاار  ثااكه المبااالف الكااوفدإذ أن ف اارا  
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وحكومااة اإلقلاايم يااكهعون دالماااً بااأن ع ااودثم ثااي ا م اا ، وأن سياسااتهم النفةيااة ثااي 

كماا ي ولاون دالمااً باأن ". تتاراكض الشاركات ا ينبياة إلا  كردساتان"ا نجح، ولهاكا 

ماان ع ااود الحكومااة " أفضاا "اليالاادات التااي يحصاالون عليهااا نتيجااة ع ااودثم ثااي 

 .اليراق بصوفة أفض " تاد "االتحادية، و

إذا كان ا مر ككلف، واقتنع بس االكردا، إذن، لنتف  عل  أن تكون الحصص المالياة 

أي نيةيهم النةبة التي ي رفثاا . امة النفةية لإلقليم ليةت ن داً ب  عيناً من المي انية الي

مجل  النوا  نفةاً، ولي  أي نفط، وإنما النفط الكي وقياوا ع اود إنتاياس، ولاو كانات 

ثكه الي ود تيةي عالداً أفض  كما تدعي حكومة اإلقليم، فمن المفرو  أن يكون ثكا 

قلاار حكومااة اإلقلاايم،  نهااا ستحصاا  علاا   االقتااراح أمااراً يبيااث علاا  الةااروف فااي

الياو  /ألاف برميا ( 710)علمااً أن . إيرادات أك ر  ن ع ودثا ا فض  حةر ادعالها

. التي ت ول أن باستةاعتها إنتايها تغةي أية حصة ياةط لها مجل  الناوا  وتفايض

ليااً ولو أنني متأكد من أنهم سيصرون عل  دفع نفط الكلفاة للشاركات،  ن ماا بياع داخ

مااادينين  -بنظااارثم -مااان الااانفط ال ييااارد أيااان ذثبااات أقياماااس بالضااابط، ولاااكا ال  لناااا 

 !!للشركات النفةية

إن ثككا قاراف يمكان أن يتااك بياد احتةاا  المةاتح ات علا  حكوماة اإلقلايم نتيجاة 

عد  إفسالها النفط إل  خط التصدير الرليةي، وقد قامت و افة النفط بهكا االحتةاا  

 .االحتةا  مرة أخر  في مكان آخر من ثكه المالحظات و سأحاول إعادة

إنني متأكد بأن حكومة اإلقليم لن تواف  عل  ثكا االقتاراح  سابا  عديادة باد اً مان 

منهاا كانفط الاربح ساتدفيها % 10أنها ستةتلم عوالد بييها للنفط ناقصاً مناس ماا ميدلاس 

لكلفااة التااي ياادعون أن الاا  الشااركات النفةيااة، باإلضااافة إلاا  نةاار عاليااة ماان نفااط ا

فااإذا كاناات حصااتها النفةيااة ماان المي انيااة االتحاديااة ثااي كاا  . الشااركات لاام تةااتلمها

مليااف دوالف، ( 82,7)اليو ، فإنها ستةاتلم لاي  كا  قيمهاا البالغاة /ألف برمي ( 710)

ملياف دوالف في أحةن ا حوال، أماا فاي ( 80,2)، أي ستةتلم %10ب  سيةرح منها 

ملياف دوالف ف ط، كما أوضاحنا قبا  ( 10)فإنها ستةتلم  -وثو المتوقع -أسوأ ا حوال 
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ولاو كانات . وفي ك  ا حوال فإن مي انية االقليم ستتةلم مبلغاً بين ثتين ال يمتين. قلي 

الياو ، فإنهاا ستةاتلم مبالغااً أقا  تبيااً /ألف برمي ( 710)حصة حكومة اإلقليم أق  من 

 .لنةبة ثكه الحصة

خاار  التااي سااتجابهها حكومااة اإلقلاايم، وليلهااا ا هااير ثااي فقابااة ماان ا مااوف ا 

ولان تكاون ثنااي أماوفاً ساالبة وغيار . أنفةهم وبرلمانهم عل  اليالادات الكلياة الكوفد

 .مراقبة كما ثي عليس الحال اآن

إن فكاض الشاركات نحاو . أود أن أضيف مالحظاة هاغيرة حاول ع اود كردساتان

إذ أن ثااكه . الةياسااة النفةيااة لحكومااة اإلقلاايم" جاااحن"كردسااتان ثااو بالتأكيااد ال يينااي 

الكي يريده الشاير " الربح المنصف"الي ود ال تؤدي إل  الربح اليالي، أو عل  ا ق  

الكردي، وإنما باليك  تةي  إل  الربح اليالي يداً للشركات النفةياة وغيار النفةياة، 

ر المي اول يةارق مان أفاواه وثكا الربح اليالي وغي. الكبيرة أو المتوسةة أو الصغيرة

المغاااامرة التاااي ترياااد "إن نفاااو  كردساااتان بالنةااابة للشاااركات . قبااا  اليااار  الكاااوفد

، أو بالنةبة للشركات النفةية الفيلية، وكما ن ارأه فاي "االستحواذ عل   ركات أخر 

 "الحواساام"أو " الفرهااود"نفااو  يميااع النشاارات والصااحف اليالميااة النفةيااة، ثااي 

اً للشاركات فاي ثاكا الا من الاكي اساتمرت فياس ا  ماة االقتصاادية والربح الةريع ياد

وفاي ثاكا الجاو االقتصاادي . سنوات وتمتد بالتأكيد لةنوات أخر  4اليالمية أك ر من 

 !!.فإن الشا ر من يحص  عل  حصة من نفط كردستان.. الاان  في أميركا وأوفبا

ثاكه االمتياا ات، ثا  تصوف ا مر ميكوسااً، وأن الحكوماة االتحادياة أعةات م ا  

كانت ستب    ركة واحدة من الشركات في كردستان، وعل  فأسها الشركات النفةية 

 .الكبر  

بنظارة بةايةة فاي الوضاع الكردساتاني، مااذا "!!. نايحاة"يا لها من سياسة نفةياة 

سياةار الشااير الكااردي، وماااذا سااتكون اليالقاة مااع الدولااة اليراقيااة، و ااير ينااو  

ع أثاالي محافظااة نيناو  كم ااال، ساير  أن الةياسااة تم ا  منتهاا  ووساط الياراق، وماا

أما إ ا كان المقصود بههه السياساة هاو شايء آخار، !!. الفش  والة و  وخيبة ا م 
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، فهااو فااي أحةاان بااـالحقول النفطيااة لقاااء خلااق واقااع علااى األر " التباارل"وهااو 

راق يا  اً كبياراً غبية، قد تنتهي بأن ياةر الشير الكردي في الي" م امرة"ا حوال 

  .ممااا ح  ااس حتاا  اآن، وثااو أماار لاام يح  ااس أي  ااير كااردي فااي البلاادان المجاااوفة

 !!والمةت ب  سيرينا هحة ما أقول

 ما ا ت طط شركة جينيل إنيرجي وحكومة اإلقليم؟: رابعاا 

تيما  إلكماال البنياة التحتياة  -كما يظهر مان لةاان الةايد أ اتي -إن حكومة اإلقليم 

ت الل الضا  النفةاي لكردساتان عان المنظوماة االتحادياة، وخاافج سالةة الال مة الس

إن نظاا  . ، الماولاة الوحيادة بالتصاديرSOMO ركة تةوي  النفط االتحادية سومو 

وقاد يكاون أك ار )البنية التحتية يتضمن خ اناات ومضااات وخةاو  أنابيار مةات لة، 

سايما وأن نفاط كردساتان ، إليصال نفط كردستان إل  داخ  الحدود التركياة، (من خط

(. نفاط  اياان) API 87، إلا  أقا  مان (نفاط  ا   ا ) API 42تتفاوت ك افتس من 

ولكاان ا ثاام ماان كاا  ذلااف حصااول مواف ااة الحكومااة التركيااة علاا  م اا  ثااكا اليماا  

المنفصاا  لحكومااة اإلقلاايم، ا ماار الااكي سييرضااها إلاا  مشاااك  يمااة مااع الحكومااة 

ت حكومة عراقية يديدة ترض  لما تريده حكوماة اقلايم االتحادية اليراقية، إاله إذا يا 

وت اول ا خبااف . كردستان، ولن يأت برلمان يم   الشير اليراقي بم   ثاكه الحكوماة

تيماا  بجهااد عااال إلقناااع ( Sepilبرليةااها التركااي محمااد ساايب  )أن يينياا  إنيريااي 

ة إلا  البحار ال ةاع الاا  التركي لبنا  خط أنابير ن   نفاط داخا  ا فاضاي التركيا

، وككلف تروج ييني  إنيريي داخا  تركياا وداخا  (مشابهاً الاط اليراقي إل  ييهان)

إلقنااع " إمكانياتها"وتيم  ثكه الشركة بك  يهدثا و. كردستان لمد ا نبو  المنفص 

 !!.الحكومة التركية بكلف

 قاادف علا  ضا  ملياون( ع ادة 80)ل د تيهدت الشركة بتموي  وإكمال خاط أنابيار 

( 400)اليو  من خرمالاة إلا  الحادود التركياة قار  فيشااابوف وبكلفاة ت ادف با /برمي 

ول اد أنشاأت ثاكه الشاركة . مليون دوالف ياث ة اآن للتمويا  مان قبا  يينيا  إنيرياي

تحات  82/11/8018لهكا الغر   ركة أخر  يديدة خاهة سجلت في ييرسي في 
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". Genel Energy Pipeline Limitedأنابيار يينيا  إنيرياي المحادودة : "اسام

أن ثناااي خةااة لمااد أنبااو  ماان خرمالااة إلاا  : "وي ااول ساايبي  فلااي  الشااركة التركيااة

فيشاااابوف، والااكي نأملااس أيضاااً أن يمااد إلاا  داخاا  تركيااا، ولكاان ثااكا ال ااراف ثااو بيااد 

"حكوماااة إقلااايم كردساااتان
(81)

وكأناااس ييلااان بهاااكا أن مواف اااة الجانااار التركاااي قاااد تااام . 

 .يت مواف ة حكومة اإلقليمالحصول عليها وب 

والتاي تتحاد  عان  1/9/8018من المفيد الريوع إل  م الاة النيوياوفي تاايم  فاي 

، الكي  رد منهاا علا  BP، المدير التنفيكي لشركة بريتي  بتروليو  "توني ثيوافد"

، !!إير حاد  خليم المكةايف، وأهابح بيادثا المادير التنفياكي لشاركة يينيا  إنيرياي

 Merrillميرياا  لاانم ( ماان المؤسةااة الماليااة الشااهيرة)يوليااان  وأساا  مااع هاادي س

Lynch  باسم  ركة فايبر، والتي انادمجت فاي "  ركة استحواذ"، وعدد من ا غنيا

ييني  إنيريي إنترنا اينال ال ديماة لتشاكال يينيا  إنيرياي الجديادة، وتوقاع الصادي ان 

وقع أن يتح ا  حلمهماا بفتارة أنهما سيكونان من ا يريا  بالدخول إل  كردستان، والمت

 !!.ويي ة

إنااس ماان ا مااوف غياار االعتياديااة أن تجااد اساات مافاً : "ي ااول يوليااان فااي ثااكه الم الااة

لام ياتم حتا  اآن االساتحواذ علياس مان قبا   -ي صد ح    ا   ا  -بم   ثكه النوعية 

أن يينيا  إنيرياي ياا ت فخيصاة ياداً، حياث الانفط : "، ويضيف"الشركات الكبر 

من احتيا يات مويودة حالياً، وتوسايات م بلاة، وبةاير كلفاة نفاط ي ادف بحاوالي ينتم 

 ".دوالف للبرمي  1,1

ثباة "ل د كانت ييني  إنيريي فخيصة يداً فيالً، والةابر فاي ذلاف أن الح ا  كاان 

 .أهالً، وال يحتاج إل  است ماف يككر إلنتاج أحةن أنواع النفط في اليالم" ساية

، بياد أن كانات قاد %00بحدود  8018ثكه الشركة في آ  وعندما انافضت أسهم 

باوندات بريةانية للةاهم، علمااً ( 10)افتفيت سريياً بصوفة عالية لتص  إل  حوالي 

، أي افتفيت مالاة مارة (بن  100الباوند )بن  الةهم ( 10)أن سير اإلهداف ييادل 

باان   029,1وكمااا قلنااا انافضاات فااي آ  إلاا  مااا ييااادل . عاان سااير الةااهم ا هاالي
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اعت ااد الك ياار مماان ييملااون فااي بوفهااة لناادن أن الوضااع المتااوتر بااين بغااداد . للةااهم

ولكان يينيا  . وأفبي  كاان ثاو الةابر، وأن انافاا  ساير الةاهم ياا  انيكاسااً لاكلف

إنيريي كان لها فأي آخر، وثي تضغط باتجاثس، حيث بايهن أحاد محللاي دويتشاس بناف 

Deutche Bank يلي اً عل  انافاا  الةاهم، أن الةابر ثاو تاوتر في الم الة نفةها ت

بويااود أنبااو  خااا  لن اا  نفااط كردسااتان إلاا  "اليالقااات بااين بغااداد وأفبياا ، ولكاان 

". الياالم، وإن حاد  ثاكا، فاإن ساير ساهم يينيا  إنيرياي سايرتفع إلا  الضايف فااوفاً 

فهااي تريااد بشاادة أنبااو  خااا ، إذ أن قادتهااا يرياادون أن يكونااوا أغنيااا  بةاارعة، وال 

وثام !!. يريدون تدخالً من الحكومة االتحادية، أو ممانياة مان أياة قاوة سياساية كردياة

 .لتح ي  ذلف" بك  الوسال "يةيون 

إن  ركة ييني  إنيريي، بمديرثا التنفيكي الحالي توني ثيوافد، الكي كان ي ضاي 

إيا تس علا  ياتاس عنادما حاديت كافياة خلايم المكةايف وثاو المادير التنفياكي لشاركة 

كمااا أن  ااركة يينياا  إنيريااي يرأسااها . يت  بتروليااو ، ولاام يهااتم أو ي ةااع إيا تااسباار

 اص م   محمد سيبي ، والكي قد  إليس أحد أفض  ح ول اليراق مجاناً وعلا   با  

!!. من ذثر، لن يتوفعا عن عم  أي  ي  ضد ما يحول دون الغن  الةاريع الةاريع

لشاير الكاردي، أو بمصاالح الياراق ث  ييت د أحد أن م   ثككا  ركة تهتم بمصاالح ا

 !!.كك  

، 2/1/8010اآن وبيد أن فرغت من تبييض وتن ايح مالحظااتي ، نشار ثاكا الياو  

عل  موقع وكالة ا نبا  فويتر  م االً ييلن فيس أن نفط       وه  مينا  ميرسين 

مان التركي ويحم  عل  ناقالت النفط للتصدير، وبيد أن تم ن لس بالشاحنات الحوضية 

قباا   ااركة يينياا  إنيريااي ماان خةهااا الجديااد فااي فيشاااابوف إلاا  مينااا  ميرسااين، 

للتصدير المبا ر من قب   ركات النفط الياملة في كردستان وبرعاية حكومة اإلقليم، 

 !!.وبمي ل، أو با حر  بتحد واضح ويلي للحكومة االتحادية، وك  الدولة اليراقية

الحمارا ، وتماادت وبغةرساة عالياة، وال  اآن كةرت حكومة اإلقليم كا  الاةاو 

اليهاا بمويار المي انياة " المةاتح ة"أف  أما  الحكومة االتحادية إاله إي اد الدفوعات 
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كاكلف مان المفارو  اتاااذ . االتحادية، اذ لد  حكومة االقليم حالياا موفدثاا الااا  

ل نفةهم إل  إيرا ات سريية الست ةاع الديون المةتح ة عل  اإلقليم نتيجة عد  إفسا

 .كما وثناي إيرا ات يجر اتااذثا ضد تركيا. الاط االتحادي للتصدير

ويساااااااترن زاكااااااارون "عقاااااااود المشااااااااركة باإلنتااااااااج لشاااااااركة  -1

WesternZagros" 

ساانيتمد فااي كتابااة ثااكه المالحظااات علاا  ت رياار  ااي  عاار  كمحاضاارة ماان قباا  

 WesternZagros/ Corporate Presentation/ August: "الشاركة، بيناوان

هفحة 14، وي ع في 8018، في آ  " 2012
(أ80)

وعل  ت ريار هاادف مان الشاركة . 

لشااركة  8018الت رياار التشااغيلي والمااالي للربااع ال الااث ماان "عاان  81/11/8018فااي 

"ويةااترن  اكاارو 
(80 )

، ونشاارثا فااي "بااين الناارو"وكااكلف علاا  م ابلااة قااا  بهااا . 

سااايمون "ر التنفياااكي للشاااركة ، ماااع المااادي10/18/8018فاااي " ت ريااار نفاااط الياااراق"

"ثاتفيلد
(ج80)

باإلضافة إل  ت افير هاادفة مان الشاركة أو مان هاحفيين قاريبين مان . 

 .عم  الشركة

معلومات عن الشركة، وكي  دخلا  كردساتان، ومواقاع عقاد  المشااركة  -أ

 باإلنتاج

 :ونوي  ثكه الميلومات بما يلي

، (Calgaryكالكااافي  -ألبيرتااا مةااجلة فااي واليااة)إن ثااكه الشااركة الكنديااة،  :أولا 

 Calgary"، تحت اسام 8004وكانت من أوال  الشركات التي دخلت اإلقليم في عا  

Western Oil Sands Inc." في وقت لم تكن ا موف فيس واضحة لما يي   اإلقليم ،

علاا  اتفاقيااة تيهااد مااع  8000فااي أياااف " Western"وحصاالت  ااركة . أن ي ااو  بااس

فاي ثاكه الفتارة قامات  اركة ". Kurdamirكاوفدامير "ير فقية حكومة اإلقليم لتةو

ويةاااتيرن فاااي " ممتلكاااات"، ولكااان "ويةاااتيرن"ماااافايون ا ميركياااة بشااارا   اااركة 

، "WesternZagrosويةااتيرن  اكاارو  "كردسااتان ب ياات مي ولااة وباساام يديااد 
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كاان إلضافا  " يبال  اكارو "المأخوذ من اسم "  اكرو "ويحتم  أن إ الق اسم 

 .ع المحلي عل  االسمالةاب

والتااي تيتباار )ا ميركيااة النفةيااة الميروفااة  Marathonعلماااً أن  ااركة مااافايون 

، لم تادخ  كردساتان مبا ارة إاله فاي أواخار عاا  (من الشركات النفةية متوسةة ال   

. ، حااكفاً ماان الحكومااة االتحاديااة وأمااالً فااي الحصااول علاا  ع ااد مناساار ميهااا8010

انياادا  احتمااال توقيااع ع ااد ماان ع ااود المشااافكة باإلنتاااج مااع ولكاان بياادما تأكاادت ماان 

الحكومة االتحادية وأن ا مر منافةاة باين الشاركات، اتجهات نحاو كردساتان لتحصا  

علاا  ع ااود منفصاالة، وكااكلف دخلاات كشااريف فااي ع ااود أخاار ، واعتباار دخااول ثااكه 

فقيااة فل ااد دخلاات لتشااافي . لحكومااة اإلقلاايم" نصااراً نفةياااً "الشااركة إلاا  كردسااتان 

، وعلاا  فقيااة "حرياار"وحصاالت علاا  فقيااة . 8010فااي تشاارين ا ول " أتااروش"

حياث أن ع اد " )سرسنف"في الوقت ذاتس، كما دخلت أيضاً في فقية " Safenسفين "

، كماا تام توقيياس فاي "Hillwoodِثا  وود "المشافكة باإلنتاج ا ول كان مع  اركة 

مهمااً فاي مةايرة كردساتان  ، وأهابحت  اركة ماافايون العبااً (8007تشارين ال ااني 

النفةية
(د80)

. 

، ولكاان ع ااد 8000تاام االتفاااق ا ولااي مااع  ااركة ويةااتيرن  اكاارو  فااي أياااف 

يام . 8002لام يوقاع إاله فاي  ابا  " Kurdamirكوفدامير "المشافكة باإلنتاج لرقية 

ا ميركياة، وتام " Talisman  تاليةامان" بإدخاال  اركة  8002عادل فاي ح ياران 

( WI working interest)حصااة % 40بي ااد كااوفدامير إلاا   تو يااع الحصااص

مااع . لحكومااة اإلقلاايم% 80لشااركة تاليةاامان، و% 40لشااركة ويةااتيرن  اكاارو ، و

 .operatorتحديد  ركة تاليةمان بالمشغ  

بيااد أن ظهاارت نجاحااات فقيااة كااوفدامير، تاام توقيااع ع ااد مشااافكة باإلنتاااج : ثانياااا 

فاي " Garmianكافمياان "و ، وثاي فقياة لرقية أخر  مع  ركة ويةتيرن  اكار

، تاام دخااول operatorوبيااد نجاااحهم فااي ثااكه الرقيااة أيضاااً، وكمشااغ  . 8011تمااو  

فااي النصااف ال اااني ماان ساانة " Gazprom Neftكااا برو  نفاات "الشااركة الروسااية 
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لشااركة % 40وأهاابحت حصااص ح ااول فقيااة كافميااان، . فااي ثااكه الرقيااة 8018

لحكوماة اإلقلايم، وب يات % 80ة كا برو ، وحصة  رك% 40ويةتيرن  اكرو ، و

، حياث يتوقاع اإلنتااج 8014إلا  سانة  operatorمؤقتااً ويةاتيرن  اكارو  المشاغ  

 .التجافي عند ذاي

 Abu Dhabi ااركة  اقااة اإلمافاتيااة "علماااً أنااس قباا  ذلااف بفتاارة ويياا ة قاماات 

National Energy Company "  ماان أسااهم  ااركة ويةااتيرن % 19,9بشاارا

 . اكرو 

كردسااتان قااد أياااف ضااجة " كااا برو  نفاات"إن دخااول الشااركة الروسااية الحكوميااة 

كبيرة، إذ أنها متياقدة مع الحكومة االتحادية عل  ع د تةوير ح   بادفة، ولهاا حصاة 

ويشافكها في ثكا الي د أيضاً الشركة الكوفية كوكا  ولها حصة . في ثكا الي د% 00

 TPAO، والشاركة التركياة %11ها حصة ، والشركة المالي ية بترونا  ول88,1%

حصااة  ااركة االستكشااافات النفةيااة الحكوميااة % 81، والباااقي %7,1ولهااا حصااة 

 .اليراقية

وعل  الشركة الروسية اآن الاياف بين اليم  فاي كردساتان ماع حكوماة اإلقلايم أو 

تااري كردسااتان واليااودة ماارة أخاار  لليماا  مااع الحكومااة االتحاديااة، والمفاارو  أن 

إن الميلومااات متضااافبة حااول فدود فياا  . لااف خااالل ا سااابيع ال ليلااة ال ادمااةت اارف ذ

ففااي . حااول ثااكا ا ماار(  ااركة حكوميااة" كااا برو  نفاات"إذ أن )الحكومااة الروسااية 

الوقت الكي ت اول فياس حكوماة اإلقلايم أن الحكوماة الروساية فاضاية عناس، فاإن دوالار 

باأن فاي أيناا   ياافة الةايد فلاي  وتاككر . الحكومة االتحادية اليلياا ت اول عكا  ذلاف

، أييار ثاكا الموضاوع 8018الو فا  اليراقي ا خيرة إل  موسكو في تشارين ال ااني 

فاسااتدع  الاارلي  الروسااي ثااكه الشااركة و لاار منهااا . مااع الاارلي  الروسااي بااوتين

 !!.التيام  مع الحكومة االتحادية حصراً 

مربع، وت اع ينوبهاا مبا ارة كيلومتر( 040)، بمةاحة "كوفدامير"إن فقية  :ثالثاا 

كيلومترمرباع، وتيتبار مان أكبار الرقاع التاي تاام ( 1720)، بمةااحة "كافمياان"فقياة 
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والرقيتان قريبة مان الحادود اإليرانياة، وال يفصالهما . التوقيع عليها إن لم يكن أكبرثا

المناا   "ولماا كانات يياساوفخ مان ". فقياة يياساوفخ"عن ثكه الحادود إاله منة اة 

، حياااث ت اااع فاااي محافظاااة دياااال ، فهنااااي احتماااال كبيااار أن فقياااة "ع عليهااااالمتناااا 

، كمااا وأن ا سااما  م اا  كااوفدامير أو "!!منة ااة متنااا ع عليهااا"ت ااع فااي " كافميااان"

كافميان وغيرثماا ثاي أساما  أ ل ات حادي اً لاكا قاد ويادت هايوبة فاي تحديادثا فاي 

اً مان و افة ال اروة الةبييياة المالح  الم دمة من الحكومة االتحادياة أو الم دماة الح ا

 .ل انون النفط والغا  8007لكردستان، والمرتبةة بمةودة  با  

 "المنا ق المتنازل عليها: "رابعاا 

من المالحظ أن حكومة اإلقليم تحااول دالمااً أن تمانح فخاص أو تادخ  فاي فخاص 

اضااح وثااكا ا ماار و". منااا   متنااا ع عليهااا"الشااركات اليالميااة النفةيااة المهمااة فااي 

بالنةاابة لشااركة ثناات ا ميركيااة، و ااركة أكةاان موبياا  ا ميركيااة اليمالقااة، وثناااي 

نحن نيت د أن  ركة كاا برو  نفات . حاالت ك يرة مشابهة ستكشف عنها ا يا  الم بلة

الروسااية قااد وقياات فااي ثااكا المةاار، سااوا  عاان دفايااة أو عااد  دفايااة، وذلااف بالنةاابة 

مناسر التحد  ثنا عن المنا   المتناا ع عليهاا، لهكا فأيت أن من ال. لرقية كافميان

وأف  أنس عل  و افة النفط والحكومة االتحادية متابية ثكا ا مر المهم والتحديد بدقاة 

ما ثي الي ود التي وقيتها حكوماة اإلقلايم والتاي ت اع ضامن المناا   المتناا ع عليهاا، 

 .وغيرثما وذلف باإلضافة لما ذكرناه ساب اً بالنةبة لاوفموف و ياان

، "المنااا   المتنااا ع عليهااا"نااود ثنااا أن نوضااح بأننااا ال نياارد بالضاابط مااا ثااي 

ا فاضاااي الكردساااتانية عبااار "وخصوهاااً بياااد أن أ لااا  عليهاااا فلاااي  اإلقلااايم اسااام 

، وأن ثكه التةمية بالتأكيد ال يمكن أن تكون فدة في  عل  تةميتها من قبا  "!!الحدود

إ  أنها ، ومنه بداية الحاتالل، تحا  ، "  الماتلةةالمنا "بفلي  الو فا  االتحادي 

السيطر  الكاملة للبيشمركة، و لي ل لاق أمار واقاع علاى األر ، باعتبارهاا أرا  

" الااط ا  فق"والم صاود بهاا ا فاضاي التاي ت اع خاافج . مستقطعة من كردستان

ردسااتان، الااكي تيتاارد بااس ا ماام المتحاادة قباا  وبيااد االحااتالل، علاا  أنااس يم اا  إقلاايم ك
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كحصاة لكردساتان مان خاالل اتفاقياة % 10وعل  ضولس كانت ا مم المتحدة تةت ةع 

ل د قب  باكلف النظاا  الةااب ، باعتبااف أن الااط ا  فق ". النفط م اب  الغكا  والدوا "

وعناادما أعلاان عاان تشااكي  اإلقلاايم . ثااو حاادود لمحافظااات الةااليمانية وأفبياا  ودثااوي

يااة واالحااتالل ا ميركااي كااان الاااط ا  فق ثااو حاادود واعترفاات بااس الحكومااة االتحاد

اي حادود المحافظاات الكردياة الا ال ،  الةاليمانية وأفبيا  ودثاوي " اقليم كردستان"

 .مع المحافظات اليراقية المجاوفة لها

إذ . ما حد  بيد االحتالل أموف عديادة أدت يمييهاا إلا  ضايف الةالةة المرك ياة

فااي يميااع اليااراق، بضاامنها ثااكه المنااا  ، وكااان كاناات ال ااوات ا ميركيااة منتشاارة 

الجي  اليراقي قاد تام حلاس، كاكلف لام تكان ثنااي سالةات محلياة ذات و ن أو سالةة، 

، وإقلااايم "فيدفالياااة"باإلضاااافة إلااا  أن الجمياااع كاااان يتحاااد  عااان دولاااة ديم را ياااة 

ه لكلف دخلت ال وات المةالحة الوحيادة فاي ذلاف الوقات ثاك. كردستان ثو اإلقليم ا ول

المنااا  ، وثااي قااوات البيشاامركة، لتةااد الفااراغ ا منااي، وحمايااة المااوا نين، وفاايهم 

، وب يت ثكه ال اوات حتا  يومناا ثاكا، وبياد ذلاف توسايت أك ار الكوفدنةبة عالية من 

 !!وإ دادت قوة وانتشافاً بمروف الوقت

يم ال ييرد أحد حت  اآن، ث  ثكه ثاي الحادود النهالياة التاي تريادثا حكوماة اإلقلا

المنا   المتنا ع "، أ  أن ثناي حدود أوسع أو مضافة من !لحدود كردستان اليراق 

، وغيرثاااا مااان "كردساااتان الكبااار "وال أفياااد ثناااا أن أتحاااد  عااان خااارالط ". عليهاااا

 !!.الارالط التي تباع في اإلقليم، كي ال ندخ  متاثة ال آخر لها

كمنة اة " كركاوي"ياككر عندما يتحد  لدستوف عن المنا   المتنا ع عليهاا، فهاو 

 ".المنا   ا خر  المتنا ع عليها"متنا ع عليها، ويضيف ما يةميها 

ماان الدسااتوف ثااي المااادة ا ساسااية التااي ييتمااد عليهااا فااي مفهااو  ( 140)إن المااادة 

بأن تتاول  الةالةة "منها، " أوالً "وإن ثكه المادة تؤكد في ". المنا   المتنا ع عليها"

ماان قااانون إدافة ( 12)وات الال مااة السااتكمال متةلبااات المااادة التنفيكيااة اتااااذ الاةاا

 ".الدولة اليراقية للمرحلة االنت الية، بك  ف راتها
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المشاف إليها ، تتحاد  عان مةاال  عديادة تااص المهجارين وسالر ( 12)إن المادة 

اتااااذ تاادابير ماان أياا  ففااع الظلاام (... أ)ومنهااا تحديااداً . الي ااافات وال ضااايا المشااابهة

والمتمثلاة بتغيار الوضاع الساكاني لمناا ق معيناة كي سببس ممافساة النظاا  الةااب  ال

لقد تالعب النظام السابق بالحادود اإلدارياة وغيرهاا (  )وككلف . ...ب منها كركوك

 .ألغرا  سياسية، والمطلوب معالجة تلي التغييرات غير العادلة

من قاانون إدافة ( 12)والمادة من الدستوف الدالم، ( 140)عند النظر ملياً في المادة 

أو كماا ت اول ال اعادة )الدولة، يظهار لناا أن الوضاع يجار أن يب ا  علا  حالاس الةااب  

وثاكا (. يب   الحال عل  ماا كاان علياس لحاين هادوف قاانون مااالف: الف هية الميروفة

يينااي وبكاا  وضااوح، أن المنااا   المتنااا ع عليهااا ومنهااا كركااوي، ولحااين إياارا  

ولاام ي اا  . يرفااة النتيجااة، تب اا  بيااد الحكومااة االتحاديااة، وبااال اساات نا االسااتفتا  وم

، كما حد  فيالً إذ لم تيم تنفيك ثاكه الماادة (140)الدستوف  ي اً عند تأخير تنفيك المادة 

 .المهمة

ماان أعاااله ناار  بوضااوح أن كركااوي مويااودة تحديااداً ضاامن المنااا   المتنااا ع 

منا  ، وماد   امولها بأنهاا متناا ع عليهاا، فيليناا عليها، أما بالنةبة للب ية من ثكه ال

وأحااد ثااكه النصااو  (. 12)ماان النصااو  الدسااتوف وكااكلف ماان قااانون " االسااتنبا "

التالعار بالحادود اإلدافياة وغيرثاا  غارا  "المهمة ثو ما أ رنا إليس أعااله، وثاو 

 ".تغيير الوضع الةكاني"، وككلف "سياسية

عليها نصاً من غير يدال، وال يوياد أي تأويا   لنتري كركوي  نها منة ة متنا ع

أما بالنةبة للب ية فإن التالعر بالحدود اإلدافية  م  اك ار المحافظاات اليراقياة . لكلف

إيااار إنشاااا  محافظاااة هاااالح الااادين، وكاااكلف التياااديالت اإلدافياااة التاااي حاااديت فاااي 

 .لنجفالمحافظات الوسة  والجنوبية، م   بغداد وواسط و كربال  وا نباف وا

أما فيما يتيل  بال ضية الكردية في منا   أخر  غير كركوي، فنود أن نوضح أنس 

لاام يكاان ثناااي تغيياار بالحاادود اإلدافيااة لمحافظااة نينااو  بيااد تشااكي  محافظااة دثااوي 

، وذلاف أيناا  1909الصادف في سنة ( 1000)بموير المرسو  الجمهوفي ذي الرقم 
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وقيااادة ال ااوفة  1902ان ااال  تمااو   المفاوضااات التااي تماات فااي حينااس بااين حكومااة

إن فش  المفاوضات الح اً كان بةبر كركوي ف ط ولم ت ر أية مةألة أخر ، . الكردية

والااكي يينااي أن ال يااادة الكرديااة كاناات مواف ااة ضاامنياً علاا  حاادود التشااكي  الجديااد 

كانت ثناي بيض االعتراضات من قب  (. بيد تشكي  محافظة دثوي)لمحافظة نينو  

ال او  الكردياة والميافضاة لل ياادة الكردياة، علا  عاد  إلحااق بياض المناا   بيض 

ذات الك افاااة الةاااكانية الكردياااة م ااا  ع ااارة بمحافظاااة دثاااوي الجديااادة، ولكااان ثاااكه 

 .االعتراضات لم تكن تم   فأي ال وفة الكردية في حينس

لةااانة ( 00)، إذ أهااادف المرساااو  1971وكانااات ثنااااي حالاااة خاهاااة حاااديت فاااي 

ست ةاع قضا  ماموف من محافظة أفبي  وإلحاقس بمحافظة نينو ، لاكا مان ، با1971

الةبييي أن يكون قضا  ماموف ضمن المنا   المتنا ع عليها، بةابر ثاكا االقتةااع 

 .لل ضا  والحاقس بمحافظة اخر  من قب  النظا  الةاب 

د لااكا وحةاار قرا اتااي للتااافي  الحااديث، فااإن محافظااة نينااو  بتشااكيلها الجديااد، بياا

، ما كانت في يو  مان ا ياا  ضامن (عدا مةألة قضا  ماموف)إنشا  محافظة دثوي، 

نيم ل د كان ثناي اضةهاد وتيةف و ارد . المنا   المتنا ع عليها، إاله بيد االحتالل

في اليديد مان ال ار  التاي ت اع باين محاافظتي أفبيا  ونيناو ، أو  الكوفدوتيدي عل  

، وفي ك  ا حوال "منا   متنا ع عليها"اي قضية ولكن لم تكن ثن. في نينو  نفةها

لي  بالشك  الكي ثو عليس اآن والكي يتضمن نصف محافظة الموها   ارقي ديلاة 

 .وسنجاف، وما يحتم  ان يشك  أك ر من نصف  مةاحة المحافظة

حيااااث ألحاااا  قضااااا  )كااااكلف ا ماااار بالنةاااابة لمحااااافظتي ديااااال  وهااااالح الاااادين 

، وديااال  حيااث ألحاا  قضااا  (1970دين فااي ساانة  و خوفماااتو بمحافظااة هااالح الاا

ماان قااانون  12، وبموياار مضاامون المااادة 1971كفااري بمحافظااة ديااال  فااي ساانة 

االدافة المؤقتة فأن ثاتين الحالتين منا   متنا ع عليها مع كركوي ولي  ماع اإلقلايم 

شام  ، واإلقلايم ي!!إذ أن كركوي لم يبت بأمرثا نهالياً حتا  اآن لتكاون ضامن اإلقلايم

ككلف  لم تكن خان ين، أو المنة اة . الةليمانية وأفبي  ودثوي ف ط: المحافظات ال ال 
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وباالريوع إلا  ". منة اة متناا ع عليهاا"المحصوفة باين محافظاة دياال  والةاليمانية 

يميااع المفاوضااات الةاااب ة للحركااة الكرديااة مااع الحكومااات اليراقيااة قباا  االحااتالل 

وتويت باتفاقية آذاف، فإنناا  1902يا ت بيد تمو  وبا خص مع حكومة البيث التي 

، (عادا كركاوي وماماوف)ال نر  ثكه المناا  ، التاي تتمركا  فيهاا البيشامركة اآن، 

مشمولة  ضمن المنا   موضوع التفاو ، وإنما كانت محةومة بكونها خاافج إقلايم 

 .كردستان

فيدفالياة، والةابر  إن ما قامت بس حكومة اإلقليم ثو أمر ال يمكن تصدي س في دولاة

الرليةااي ثااو ضاايف الحكومااة االتحاديااة وعااد  قاادفتها علاا  اتااااذ إياارا ات فادعااة 

علا  ا ف  مان " منفاردة"إذ أن ما يجري حالياً ثاو لاي  ف اط خلا  ح اال  . مناسبة

وا ك ار . قب  حكومة اإلقليم، وإنما في أف  ال يحا  ل واتهاا المةالحة أهاالً دخولهاا

عدا تمويا  خادماتها إذ )كه المنا   كأنها ي  اً من اإلقليم، من ذلف أن تتصرد في ث

قاد نفاكت بالكاما  ( 140)، وكأن الماادة !!!(أنها تمول من مي انية الحكومة االتحادية 

بكاما  حريتهاا  8007بالةري ة التي أفادتها حكومة اإلقلايم، وثاي تتصارد مناك عاا  

ال اروة " مبي ارة"الماوا نين،  في التياقد في ثاكه المناا   بي اود نفةياة مجحفاة بحا 

النفةية يميناً و ماالً، مغرية الشركات أالينبية لليما  فيهاا مان أيا  خلا  ثاكا الواقاع 

علاا  خلاا  تااوتر  -سااوا  بدفايااة مةااب ة أو ماان دونهااا -الجديااد، وثااي بالتااالي تيماا  

وهراع دالم مةاتمر ماع ال او  اليربياة والتركمانياة وا قلياات ا خار ، وا ثام ماع 

كومة االتحادية وبشك  يتجااو  مفهاو  الحكام الفيادفالي با  ويتجااو  حتا  مفااثيم الح

وعالقااات الحكاام الكونفياادفالي بمراحاا ، وإذا تاام الةااكوت عاان ثااكه االنتهاكااات اآن 

 !!.وعل  مضض، فلن يةتمر ثكا ا مر إل  ا بد

لمتناا ع إن عدد ع ود المشافكة باإلنتاج التي وقيتهاا حكوماة اإلقلايم فاي المناا   ا

، ومن المفتر  أن ت و  الجهات الحكومياة !!ك يرة يداً "غير المتنا ع عليها"عليها و

إذ . االتحادية المينية، بمتابياة ثاكا ا مار وتحدياد ثاكه الح اول واتاااذ ماا تاراه مناساباً 

سب  وأن تحدينا عان توقياع ع اود لح اول فاي مناا   متناا ع عليهاا أو خاافج اإلقلايم 
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حافظاة دياال ، وكاكلف فاي الشاياان و اي  عاادي وسافين وعاين م   يياساوفخ فاي م

ساافني وال ااوش وبيشااي ة فااي نينااو ، وخوفمااوف فااي هااالح الاادين، إضااافة إلاا  قبااة 

ولااو أفدنااا أن نتوسااع فهناااي ع اادي ح لااي بلاانااة وإنجانااة فااي ديااال ، كااكلف . خرمالااة

ياة استكشاافية ثناي الي ود التي وقيتها حكومة االقليم تحت اسما  ماتلفة لرقاع يغراف

، (هاالح الادين، الةاليمانية، كركاوي)ت ع في محافظات أخر ، م    رق خوفماوف 

، و اامال (الموهاا )، وينااو  ع اارة (الةااليمانية وديااال )و اامال غاار  يياسااوفخ 

 !!!.والحب  عل  الجراف(. الموه )، وينو   رق سنجاف (الموه )غر  أفبي  

 معلومات فنية -ب

، بأنهااا 8018فااي ت ريرثااا فااي كااانون ا ول  -بااكلف ولهااا الحاا  -تفتااار الشااركة 

حفرت أفبع آباف استكشافية في الارقيتين كاوفدامير وكافمياان، وحصالت علا  أفباع 

%100اكتشافات نفةية وغا ية، أي ان نةبة النجاح 
(ث 84)

وثنا تكراف للحاالت التاي . 

أ لاع حتا  اآن وفاي الواقاع لام %. 100ذكرناثا ساب اً والتي كانت نةبة النجاح فيهاا 

عل  حفر ب ر فا   في ع ود المشافكة باإلنتاج في كردساتان، وثاكا يؤكاد باال ةع ان 

كما ثو المراد من ع ود " مجا فة"ع ود المشافكة باإلنتاج في كردستان ليةت ع ود 

وال ياا ال ثناااي الك ياار ماان اليماا  فااي ثاااتين الاارقيتين، وفيمااا يلااي مااوي  . المشااافكة

 :الم الفنيةلبيض ا عمال والنت

 رقعة كوردامير: أولا 

الياو  /برمي ( 1178)وفحصها، أنتم الب ر  1-عند إكمال حفر الب ر كوفدامير( 1)

، كااكلف (ممااا يينااي مك فااات نفةيااة)، API( 01)ماان سااوال  نفةيااة خفيفااة ذات ك افااة 

 .اليو  من الغا /مليون قد  مكير( 87,1)أنتم ما ي اف  من 

، ف ااد أنااتم فااي الفحااص ا ول لةب ااة ثيروكافبونيااة 8-أمااا الب اار كااوفدامير (1)

، مع كمياة مان الغاا  API( 48-02)اليو  نفط خفيف ذو ك افة /برمي ( 910)ميينة، 

 .اليو /مليون قد  مكير( 7,0)ت دف 
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إلاا  أعماااق أخاار  وظهاارت النتااالم فااي  8-وعناادما اكتماا  حفاار الب اار كااوفدامير

8018تشرين ال اني 
(84 )

( 0410)الب ار إداماة إنتااج مةات ر بكمياة ، تباين أن بإمكاان 

كااكلف أنااتم . ، وخااال ماان الكبريااتAPI( 02)اليااو ، بنوعيااة عاليااة ذو ك افااة /برمياا 

 .اليو  من الغا  الةبييي/مليون قد  مكير( 2,2)

من أعاله نر  أن فقية كوفدامير تحوي اكتشافات نفو  خفيفة، وغاا ات  بييياة 

وثناااي عماا  . مااع نةاار كبرياات منافضااة، condensateومك فااات نفةيااة خفيفااة 

التاي باد   0-مةتمر لتحري  اقات الح   االنتايية، بحفر آباف أخر  منها كاوفدامير

 .8018الحفر بها في الربع الرابع من 

ال ي ال ييما  علا   ياادة االحتيا ياات، إذ قامات يهاة أميركياة مةات لة وثاي  (0)

Sproule International Limited ات كااوفدامير وكافميااان، بتاادقي  احتيا ياا

( P10, P50, P90أي الميادل باين )وتوهالت ثاكه الجهاة إلا  أن ميادل االحتياا ي 

. وأك اار API( 02)مليااون برمياا  نفااط بك افااة ( 1110)يبلااف فااي كااوفدامير حااوالي 

مليااون برمياا  ماان ( 09)ملياااف قااد  مكياار غااا ، وعلاا ( 990)وكااكلف يحتااوي علاا  

 .condensateالمك فات النفةية 

ملياون ( 100)يتبر الشركة ح   كوفدامير ح   عمالق الحتوالاس علا  أك ار مان ت

. الجيولويياة Oligoceneبرمي  نفط قاب  لالستاراج، وذلف في  ب ة ا وليكوساين 

( الممكان)، فإن احتيا ي التحري Eoceneولو أخكنا  ب تي ا وليكوسين وا يوسين 

prospective reserves   برمي  مليون( 1009)يص  إل. 

 رقعة كارميان: ثانياا 

. وت ييماس( Sargala-1 1-ساركلس)، بيد أن تم حفر الب ر اكتش  حقل ساركل ( 1)

الياو ، ويجاري /برميا ( 1000)بميدل  8018بدأ إنتايس الفيلي بيد الفحص في بداية 

ألاااف ( 10)الياااو  ومااان يااام إلااا  /برميااا ( 2000)اليمااا  علااا   ياااادة إنتاياااس إلااا  

 EWTتمديد فحص الب ار "وقد تمت مواف ة اإلقليم عل . 8010نة اليو  في س/برمي 

Extended Well Tests" ف اد اساتمر . ، وكما الحظنا سااب اً فاي الشاركات ا خار
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وإلاا  نهايتهااا، وتوقااف لفتاارة  8018منااك بدايااة  -الااكي اللاا و  لااس بتاتااا  -" الفحااص"

كااانون ا ول كمااا توقااف فااي النصااف ال اااني ماان . ويياا ة إلياارا  بيااض التصااليحات

لفتاارة قصاايرة، وماان المتوقااع أن ييااود قريباااً ليكماا  ساايرتس فااي التغةيااة علاا   8018

 "!!البيع الداخلي"

ال ت ال الت ييماات مةاتمرة الحتيا ياات ح ا  ساركلة، والت ادير الحاالي لالحتياا ي 

أمااااا االحتيااااا ي . مليااااون( 400)ثااااو حااااوالي  P10( prospective)االستكشااااافي 

( 44)، وP90مليااون برمياا  ( 9)فهااو يتااراوح بااين ( contingent oil)المحتماا  

 .P10مليون برمي  

 Mil Qasim-1 1-البئر ميل قاسم( 1)

ويتااراوح االحتيااا ي . API( 44-40)أنااتم الب اار نفةاااً ذو نوعيااة عاليااة ذو ك افااة 

وال يا ال . P10مليون برميا  ( 801)، و P90مليون برمي  ( 7)النفةي ا ولي بين 

 .تمراً الت ييم مة

احتيا ياات  Sproul International Limitedل اد قادفت الجهاة المةات لة ( 0)

ملياااف برمياا  مكااافئ نفااط ( 4,9)الغا يااة، بأنهااا تصاا  إلاا    كااوفدامير وكافميااان

مليون برميا  مكاافئ نفاط ( 400)، وال  كمية (prospective)كاحتيا ي استكشافي 

 ( .contingent)كاحتيا ي محتم  

 ائل الماليةبعض المس -ج

من ا موف التي ت ير االستغرا  عند الدخول إل  موقع  ركة ويةاتيرن  اكارو  

علاا   اابكة اإلنترناات، ظهااوف  هااوفة كبياارة لمياادات تحمياا  الةاايافات الحوضااية، 

علماااً أنااس وحةاار الميلومااات . وكااأن مةااألة بيااع الاانفط داخلياااً أماار فوتينااي ويااومي

والاكي  ،1-محادود ياداً ومحصاوف بب ار ساركلسالمتوفرة فإن اإلنتاج في ثاكه الشاركة 

وأن أول دفيااة ن ديااة . 8011اليااو  اعتبااافاً ماان كااانون ا ول /برمياا ( 1000)تجاااو  

، بياد أن تمات 87/10/8011كانات فاي " البيع الاداخلي"استلمت عن ثكا النفط نتيجة 
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، وذلااااف فااااي "الفحااااص المماااادد للب اااار"مواف ااااة حكومااااة اإلقلاااايم علاااا  مااااا يةاااام  

87/10/8011. 

ملياون دوالف، ( 18,9)ف اط  8011ل د كانت المبيياات محادودة، إذ بلغات فاي سانة 

وكاان ماا ماةاط لاس يماع . 8018مليون دوالف للربع ا ول من سانة ( 81,9)وبلغت 

، ببيااع داخلااي مةااتمر وبمياادل 8018مليااون دوالف، للنصااف الةاانة ا ول ماان ( 40)

علماً أن نفط سركلس ثو . البرمي /فدوال( 44)اليو ، أي بةير ييادل /برمي ( 1000)

 .نفط مرغو   نس من النوع الافيف الاالي من الكبريت

( 1000)ل د قامت  اركة ويةاترن  اكارو  باأمر يدياد إذ أفسالت إنتايهاا الباالف 

اليو  بالشااحنات إلا  خرمالاة، ولمادة أسابوعين، ليكاون ضامن الانفط المصادف /برمي 

ي اول المادير التنفياكي للشاركةو. 8018وذلف في  اهر تشارين ال ااني 
(ج84)

إن الانفط : 

أماا نفاط . المصدف من خرمالة كان م يم نفاو  مان خرمالاة و ا   ا  وساركلة ف اط

إن الشاركة احتفلات بإنتااج ملياون برميا  : ويضيف.  اوك  فإنس يض  من فيشاابوف

 .من ثكه الب ر أينا  ض  إنتايها إل  خرمالة للتصدير

 70=1000×14)كه الب ر خالل ثكين ا سبوعين ثو إن ك  ما هدف فسمياً من ث

، ولكاان المليااون برمياا  المةااتارج ماان ثااكه الب اار، والتااي احتفلاات بهااا (ألااف بمياا 

( 10)إلا  " البياع الاداخلي"والماةاط ثاو  ياادة اإلنتااج و". بييس داخليااً "الشركة، تم 

 .8010اليو  في سنة /ألف برمي 

ت الروسااية دخلاات بحصااة كبياارة فااي إن مااا يجلاار النظاار أن  ااركة كااا برو  نفاا

 .كردستان، مما يوحي بأن لهكه الرقية إمكانيات عالية

النرويجياة، حقال  ااوكى  DNOعقود المشاركة باإلنتاج مع شاركة  -5

Tawkeودور كالبريث في الدستور العراقي ،:!!! 

النرويجيااة ماان أوالاا  الشااركات ا ينبيااة التااي دخلاات إقلاايم  DNOتيتباار  ااركة 

فل ااد . لتوقيااع ع ااود اتفاقيااات المشااافكة باإلنتاااج الستكشاااد وإنتاااج الاانفط كردسااتان،
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، والتاي حولات فيماا 81/0/8004في "  اوك "وقيت اتفاقية مشافكة باإلنتاج لرقية 

لتنةااجم مااع قااانون الاانفط والغااا   10/0/8002بيااد إلاا  ع ااد مشااافكة باإلنتاااج فااي 

الشركة النرويجية قد وقيات ماع  كما كانت ثكه. 8007الصادف في اقليم كردستان في 

، 81/0/8004حكومة اإلقليم اتفاقية مشافكة باإلنتاج  بالتافي  الةااب  نفةاس، أي فاي 

. أيضااً  10/0/8002والتي حولت إل  ع د مشافكة باإلنتاج فاي " أفبي "عل  الرقية 

وماان غياار  10/0/8002فل ااد وقااع فااي " دثااوي"أمااا ع ااد المشااافكة باإلنتاااج لرقيااة 

. علا  ع ادي  ااوك  ودثاوي 8010و 8009ل د أيريت تياديالت فاي . ة ساب ةاتفاقي

سنتحد  في ثكه المالحظات عل  االتفاقية ا ول  لرقية  ااوك  والتياديالت اليديادة 

 .التي أدخلت عل  ثكه االتفاقية، فهي ا ثم يداً 

حكومااة إلقلاايم : "ساانيتمد فااي كتابااة ثااكه المالحظااات، علاا  مااا يااا  فااي كتااابي

0/1/8002الصااادف فااي " ان وقااانون الاانفطكردساات
(0)

، وذلااف فيمااا ياااص الميلومااات 

علا  الت ريار الةانوي للشاركة  وفيما ياص االعمال الحدي اة للشاركة إعتمادنا. ال ديمة

هفحة( 180)، والكي ي ع في 8011لةنة 
"  (أ81)

DNO International-Annual 

Report and Accounts 2011  " الصااااادف  8018وت رياااار الفصاااا  ال اااااني

عنها
(81 )

، أو عان أعمالهاا، كماا ، وعل  عدد آخر من الت افير الصاادفة عان الشاركة

وككلف سيجد ال افئ في سياق ثكه المالحظات هفحات . سنبين في سياق المالحظات

عدياادة حااول اليالقااة التااي فبةاات حكومااة اإلقلاايم وثااكه الشااركة النرويجيااة والةاافير 

 .يكالبريث وهياغة الدستوف اليراق

وكماااا ثاااو الحاااال ماااع ب ياااة الشاااركات التاااي وقيااات ع اااود المشاااافكة باإلنتااااج فاااي 

كردستان، فل د تم اكتشاد ح    اوك ، مان أول ب ار تام حفرثاا فاي الح ا  فاي فبياع 

اليااو ، بنوعيااة /برمياا ( 4720)قااد بلغاات  1-وكاناات إنتاييااة الب اار  اااوك . 8000

(81,4 API) اليااو  بنوعيااة نفااط ذو /برمياا ( 0200)، بإنتاييااة 8-، ياام الب اار  اااوك

 (.API 80,1)ك افة 



 91 

الةااوق "، وتاام بيااع يميااع اإلنتاااج إلاا  8007باادأ اإلنتاااج ماان ب اارين فااي ح يااران 

 .وبأسياف مافضة" المحلي

آباااف ( 9)، عاان حفاار 82/18/8007وكاناات الشااركة قااد أعلناات فااي ت رياار لهااا فااي 

ياة االحتياا ي النفةاي استكشافية وت ييمية وتةويرية، توهالت مان خاللهاا إلا  أن كم

مليااااف برميااا  كميااادل، وأن الااانفط ال ابااا  ( 1,0)، تبلاااف Oil in placeالموياااود 

كما أعلنت الشاركة . 8007مليون برمي  كما في نهاية ( 800)لالستاراج يبلف ميدل 

كيلااومتر، وإن ( 0)كيلااومتر، وعرضااس ( 81)فااي حينااس إن  ااول ح اا   اااوك  يبلااف 

، حيث اإلنتايياة عالياة ونوعياة Cretaceousة الكريت  اإلنتاج يتم من  ب تين،  ب 

، حياااث Jeribeكاااكلف مااان  ب اااة يريباااة (. API 82 -87)الااانفط  ذو ك افاااة حاااوالي 

 (.API 81-80)اإلنتايية أق  ونوع النفط أفدأ، إذ أنس ذو ك افة 

، بااأن إنتاييااة 8007كااكلف ت ااول الشااركة فااي ت ريرثااا أعاااله والصااادف فااي نهايااة 

 .اليو /ألف برمي  90من يمان آباف بلغت ( 8007هاية في ن)الح   

 APIك افة               اليو /برمي          إنتايية اآباف

 81,4    4720  1- اوك ( 1)

 80,1    0200   8- اوكي( 8)

 82,4   11010  0- اوكي( 0)

 80,4   18000  4- اوكي( 4)

 81,4    2100  1- اوكي( 1)

 87,1   11410  أ1- اوكي( 0)

 87,0   80000  2- اوكي( 7)

 80,9    9100  10- اوك ( 2)

 21020  آباف( 2)مجموع 
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برميا  يوميااً،  9100بتادف  ) 10-إكماال حفار ب ار  ااوك  8002علماً أنس تام فاي 

 18000بتااااادف  ) 11-، كاااااكلف أكمااااا  حفااااار الب ااااار  ااااااوكي(API 80,9وك افاااااة 

 (.API 87اليو ، وبك افة /برمي 

الةااوق "، الاا  أن الشااركة ت ااول إن (8002أي فااي بدايااة )حينااس ل ااد أ اارت فااي 

ال يحتما  أك ار مماا ينتجاس ثاكا الح ا ، والاكي كانات كمياتاس قاد وهالت إلا  " المحلي

علماااً إن الت رياار الةاانوي لشااركة يينياا  إنيريااي لةاانة . برمياا  يومياااً ( 0900)مياادل 

ألااااف ( 100)عاليااااة وتصاااا  إلاااا  " البيااااع الااااداخلي"يااااككر بااااأن إمكانيااااات  8011

اليااو  فااي الةاانوات ال ليلااة /ألااف برمياا ( 810)اليااو ، ويتوقااع أن تاا داد إلاا  /برمياا 

المبييااات "ماان % 71، وإن ح لااي  اا   اا  و اااوكي يماا الن مااا ي يااد عاان !!الم بلااة

البياع "وكنات قاد ذكارت فاي كتاابي الةااب  الاككر عان نفاط كردساتان أن "!!. الداخلية

فج اليراق، مؤكداً بكلف ت افير كانت قاد هادفت ييني تهرير النفط إل  خا" الداخلي

 Plahsبالتاا  أويلكاارا  نيااو  "عاان النشاارة النفةيااة الميروفااة  8007فااي نهايااة 

Oilgram News" والتي تككر إن نفط كردستان يهر  إل  إيران بواساةة  ارد ،

أن ال علااام لهاااا بالتهريااار إلااا  !!: "عااان ثاااكا االتهاااا  DNOفاااردت  اااركة . يالاااث

ماً أنس كان من المتوقع في ذلف الوقت أن نفاط ح ا   ا   ا  ذو الجاودة عل"!!. إيران

ألاااف ( 80)حاااوالي  8002 -8007اليالياااة واإلنتايياااة المرتفياااة، والتاااي بلغااات فاااي 

وتهار  إلا  إياران ومنهاا إلا  أفغانةاتان، " تباع داخلياً "اليو ، ثي التي كانت /برمي 

 !!. ربس الشديد من الحدود التركيةأما نفط  اوك  فالمريح أنس كان يهر  إل  تركيا ل

 .ولنةتمر باست صا  الميلومات الحدي ة عن الح   وعن الشركة

 معلومات عامة عن الشركة -أ

وكانات . ، حياث قةام الي اد بشاك  آخار01/0/8009ل د تم تيدي  ع اد  ااوك  فاي 

من الح  ، % 11تيادل ( working interest WI)النرويجية  DNOحصة  ركة 



 90 

مان الح ا ، واساتلمت حكوماة اإلقلايم % 81موعة ييني  إنيريي حصاة وأعةيت مج

 .من الح  ، وسود نيود إل  موضوع ت ةيم الحصص الح اً % 80المتب ي والبالف 

فخصاة نفةياة وغا ياة ( 17)تككر الشركة في ت ريرثا الةانوي إنهاا مشاافكة فاي 

في سلةنة عماان، ( 4)في كردستان اليراق، و( 0)في اليمن، و( 1)حول اليالم، منها 

 .في تون ( 8)في فأ  الايمة، و( 0)و

، 1992وفي الوقت نفةس فإن ت ريرثا الةنوي ثكا يككر أنها دخلت الايمن فاي سانة 

أي  - ثنااي، ولكان إنتايهاا الكلاي!! ب اراً منتجااً ( 10)كانت قد أكملت  8011وبحلول 

ت اليماا  فااي بينمااا باادأ. اليااو /برمياا ( 1000)مياادل  8011لاام يتجاااو  فااي  -حصااتها

، وكانت حصتها من اإلنتاج ا عل  فاي تافياهاا فاي 8004كردستان اليراق في سنة 

وثااي تفتااار فااي . اليااو  ماان ح اا   اااوك /برمياا ( 11011)، وبمياادل 8011أياااف 

 The Jewelياوثرة التااج "عنوان كبير في ت ريرثا الةنوي أن ح    اوك  يم   

in Crown " بالنةاابة لجميااع أعمااال  ااركةDNO . وبااالواقع فااإن ماان ي اارأ الت رياار

، إذ لاي  لهاا !!!يالحظ وكأن عملها في كردستان يمول مشافييها في البلدان ا خار 

 !!.من عالدات من ثكه البلدان إاله عالد يةير يداً من اليمن

، لت ااول بفااار عااال فااي موقيهااا علاا  8018ولكاان الشااركة تيااود فااي أواخاار ساانة 

فاي سالةنة عماان  offshoreفي المياه البحرياة ( 2)ية إن إنتايها من الرق: اإلنترنت

اليااو  ماان الاانفط والمك فااات النفةيااة /ألااف برمياا ( 80)وهاا  إلاا  فقاام قياسااي قاادفه 

اليااو  ماان الغااا  الةبييااي بيااد إكمااال حفاار ب اارين فااي ح اا  /مليااون قااد  مكياار( 00)و

ماان ثااكا الح اا  وتملااف  ااركة كوفيااة % DNO 10، حيااث تملااف "Bukhaبوخااس "

ة النصف اآخر منسينوبي
(80)

. 

والسااافير كالبرياااث والدساااتور  DNOحكوماااة إقلااايم كردساااتان وشاااركة  -ب

 العراقي
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ملحمة البحاث عان الانفط والماال والةالةة : الجال ة"عندما ت رأ الكتا  الموسوعي 

، 8004، لمؤلفس دانيي  يرغن، والصادفه تريمتس اليربية في سنة "من باب  إل  بوش

ن ألاف هافحة مان ال ةاع الكبياار، تجاد الك يار ياداً مان تشااابف والاكي ي اع فاي أك ار ماا

مصالح  ركات وفيال النفط، مع مصالح فيال الةلةة والباح ين عن المال الةاريع 

وفيال الةياسة المنتفيين والكين يةهلون أعماال ثاكه الشاركات، والتادخ  الكبيار فاي 

قاد " ماؤامرات"ويمياع ثاكه ا ماوف تةاير فاي .  ؤون الدول مان قبا   اركات الانفط

وتر  ثاكه ا ماوف علا  نةااق عاالمي، وفاي . تكشف في فترة الح ة أو ال تكشف أبداً 

 .ك  دولة منتجة للنفط منك بداية ال رن اليشرين وحت  اآن

كبيرة تمات فاي الياراق، وفاي  مانناا الحاالي، وتام /وما سنيرضس ثنا حالة هغيرة

ويةااتةيع . د الماتلفااةكشااف يواناار مهمااة منهااا عناادما تضااافبت مصااالح ا  اارا

ال ااافئ أن يةااتةرد فااي ذثنااس ليةااتنتم ا مااوف غياار المكشااوفة سااوا  بالنةاابة لشااركة 

DNO  الماا كانات " قصة"أو لغيرثا من الشركات، إذ إن من المؤكد أن لك   ركة 

ويةااعد . االتفاقيات تتم بمفاوضات ينالياة ولاي  مان خاالل م ايادات مفتوحاة للجمياع

 .الةياسي المظلم والموبو  في اليراق بيد االحتالل عل  ذلف ك يراً الجو

لييكفني ال افئ عندما ير  توسياً كبيراً فاي عار  ثاكه الف ارة المتيل اة بالشاركة 

وعملها في إقليم كردستان، إذ أف  أن من الضروفي يداً أن يةلع  DNOالنرويجية 

محاياداً فاي  الم يارة، وثاي قصاة ح ي ياة حاولات أن أكاون" ال صاة"ال افئ عل  ثاكه 

عرضها، مع اعترافي الكاما  أن مان غيار الممكان أن يكاون المار  محاياداً فاي أماوف 

كبير يداً فيما يتيلا  باا موف النفةياة " المافي"تاص حياة وقوت النا ، وأعت د أن 

ياا  لتادمير ماا كاان  -وكما أوضحت في ك  كتبي -ومةت ب  اليراق، إذ أن االحتالل 

والحصااول علاا  ال ااروة النفةيااة، وت ةاايم اليااراق إلاا  دويااالت  قااد بناااه أبنااا  اليااراق،

ولكان لاي  )هغيرة تتصافع فيما بينهاا  سابا  قومياة أو  الفياة أو إينياة أو غيرثاا 

، ماع تشاكي  ( سبا  ايتماعية أو  ب ية، إذ أن ح  الف را  مضيع في ثاكه الصاف ات

 !!.حكومة مرك ية ضييفة
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نت وبدون ما يشير ال  ويود فابةاة ظااثرة ثناي مجموعة احدا  تالح ت وت ام

كاناات قااد وقياات اتفاقيتهااا ا ولاا  مااع حكومااة  DNOبينهااا، فماان المالحااظ أن  ااركة 

، وتاام تيااديلها علاا  ضااو  قااانون الاانفط 81/0/8004اإلقلاايم للمشااافكة باإلنتاااج فااي 

، وثنااي تياديالت 10/2/8002والغا  ومن يم تم توقيع ع ود المشاافكة باإلنتااج فاي 

، وسنشير إليها في حيناس، 8009و 8002الح  عديدة لهكه الي ود تمت في سنوات وم

وفااي خااط مااوا  كاناات المباح ااات يافيااة بااين ماتلااف اال ااراد لالتفاااق علاا  مااواد 

، الكي أكم  وير  االستفتا  عليس ونشر فاي 8001و 8004الدستوف الدالم في سنتي 

 . 82/18/8001الجريدة الرسمية في 

فضاحت بوفهاة أوسالو والحكوماة النرويجياة حادياة بياع اساهم  8009وفي ايلول 

DNO وظهوف اسم حكومة كردستان كمشتري لهكه ا سهم لحةاا   اركة تركياة ، .

ماان خااالل التح ي ااات وا خباااف الصااحفية  8010وظهاار فااي ثااكه الفتاارة وفااي ساانة 

ماان  DNOاليالميااة دوف الةاافير بيتاار كالبريااث وحصااولس علاا  حصااة فااي  ااركة 

حااول الدسااتوف " المشااوفة" الكااوفدفااي اليااراق، ودوفه فااي إعةااا  ال ااادة  ع ودثااا

 !!.8001 - 8000اليراقي االتحادي وح وقهم ال ومية في سنوات 

" ال صااة"ولكاان مااا اليالقااة التااي تجمااع بااين ثااكه ا حاادا  ، ثااكا مااا ساانراه فااي 

 !!.التالية

تتعلااق فااي الناارويج إلخفائهااا معلومااات  DNOإدانااة وتغااريم شااركة : أولا 

 بأسهمها

 :وحول ثكا الموضوع نبين ما يلي

، ثااو DNOإن بدايااة مااا ساامي فااي ا وسااا  الماليااة اليالميااة بفضاايحة  ااركة ( 1)

، بأنهاا قامات فاي 12/9/8009في النارويم فاي ( سوق ا سهم)إعالن بوفهة أوسلو 

وثاو )مليون كرون نرويجي ( 8,4)مبلغاً قدفه  DNOبتغريم  ركة  8009ح يران 
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، وذلف لياد  ت اديم الشاركة البياناات الكافياة (ألف دوالف في ذلف الوقت 002ادل ما يي

أي قباا  حااوالي ) 8002حااول هااف ة كبياارة لبيااع أسااهمها الااهااة فااي تشاارين ال اااني 

حياث إن ساوق ا ساهم كاان (. عشرة أ هر من تاافي  تغاريم بوفهاة أوسالو للشاركة

ركة والتاي اعترضات علياس، وتام يح   في فترة اليشرة أ هر ثكه، وقا  بم اضاة الشا

 .التوه  إل  التغريم المككوف

ا ول عاااد  التااا ا  الشاااركة : ل اااد تااام اتهاااا  الشاااركة مااان قبااا  البوفهاااة باتهاااامين

بالتيليمااات الال مااة إلعااال  الةااوق بااالبيع، وال اااني عااد  االلتاا ا  بتيليمااات البوفهااة 

باأن ا ساهم قاد تام  وادعت البوفهة بأن الشاركة كانات تيارد فاي وقات البياع. نفةها

والم صاود ح ا   ااوك  فاي )بييها إل  مشاتر واحاد، يارتبط بأحاد مشاافييها المهماة 

، وكان عليهم إ هاف اسم ثكا المشتري حةر التيليمات، ولكن ذلاف (كردستان اليراق

بأحاد  DNOقامات الشاركة باسات ناد قاراف البوفهاة، ولكان بالنتيجاة أدينات . لم ياتم

 .ال  الةوق، ولكا تم التغريماالتهامين، وثو عد  إع

حتاا  اآن لاام يتيااد ا ماار موضااوع عااد  قيااا  الشااركة بتةبياا  تيليمااات سااوق  (1)

أي قبياا  إعاااالن البوفهااة فاااي )، ولكاان فاااي ثااكه الفتااارة -ا ساااهم -ا وفاق الماليااة 

 Dagen، كاناات أثاام مجلااة ماليااة نرويجيااة وثااي (المشاااف إليااس أعاااله 12/9/8009

Naeringsiv DN  واتضاح أن . بتح ي اتها الااهاة عمان ا اتر  ثاكه ا ساهم، ت و

المشتري ثاو و يار الماوافد الةبييياة فاي كردساتان الادكتوف أ اتي ثااوفامي، حياث 

( 171,1)، بمبلااف (ماان أسااهم الشااركة% 4,2وتم اا  )مليااون سااهم ( 40,9)ا ااتر  

ي وإن ثاوفام(. مليون دوالف في ذلف الوقت 87أي ما ييادل )مليون كرون نرويجي 

 Helgeثيلااف إياادي ) DNOكااان لااس اتصااال مبا اار مااع الاارلي  التنفيااكي لشااركة 

Eide ) في عملية الشرا. 

بيتاار " الةاافير"قااد أوضااحت، إن  DNإضااافة لااكلف فااإن تح ي ااات المجلااة الماليااة 

نتيجااة لي ودثااا النفةيااة فااي  DNOفااي حصااص  ااركة % 1كالبريااث كاناات لااس حصااة 

، وذلاف أيناا  قياا  كالبرياث بت اديم 8004ي سانة كردستان الياراق، والتاي حصالت عليهاا فا
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كماا اكتشافت المجلاة إن كالبرياث . فاي  ري اة إعاداد دساتوف الياراق الكوفدالمشوفة لل ادة 

، وذلف عندما تم تيدي  ع اود الشاركة مان قبا  حكوماة اإلقلايم فاي DNOاستبيد من  ركة 

فتااارة إعاااالن  لاااكي قاااا  كالبرياااث برفاااع دعاااو  قضاااالية علااا  الشاااركة فاااي. 10/9/8002

ثكه، وا مر مةروح في التحكيم في بريةانياا فاي ذلاف الحاين، وكماا سنوضاح " الفضيحة"

 .ذلف بيد قلي 

انتشرت الفضيحة بصوفة كبيرة خصوهاً بياد أن وفد اسام بيتار كالبرياث وكاكلف ذكار 

حكومااة إقلاايم كردسااتان فااي هاالر ال ضااية، وكتاار الكاتاار والباحااث النرويجااي المياارود 

والماااتص فااي الشااؤون اليراقيااة، وهاااحر أ روحااة " Reider Visserفياادف فةاار "

، والتاي "البصارة وحلام الجمهوفياة الاليجياة: "الدكتوفاه من يامياة أكةافوفد والموساومة

علماً إن لس كتباً أخر  عن اليراق . 8002تريمتها داف الجم  وأخريتها في كتا  في عا  

تحليلين  اويلين مهماين فاي  historia org ل د كتر فةر عل  موقيس في اإلنترنت. الحالي

حااول الموضااوع وخصوهاااً فيمااا يتيلاا  بكالبريااث ونشااا اتس الةاااب ة  14/10/8009و 18

في اليراق
(أ،  82)

. 

ل د توسيت الفضيحة أك ر عندما أييرت في الصحافة اليالمية المهمة، وخصوهاً عندما 

مةتشاف أميركي "تحت عنوان ، 18/11/8009نشرت النيويوفي تايم  م الها المفص  في 

"، بيتر كالبريث، يحصد أفباحاً نفةيةالكوفدإل  
(ج82)

عندثا اضةر كالبريث إلا  إهاداف . 

 Noال تنااقض فاي كردساتان : "، بيناوان80/11/8009فد عل  موقيس فاي اإلنترنات فاي 

Conflict in Kurdistan " يشير بالاكات إلا  م اال نيوياوفي تاايم  الةااب  الاككر، وثاو

ر مهم بالنةبة لس، إذ ثاو مان ا عضاا  البااف ين للحا   الاديم را ي، ونشار اليدياد مان أم

بياان : "تحت عناوان 12/18/8009كما أهدف بياناً في . م االتس في النيويوفي تايم  نفةها

، "A Statement on my activities in Kurdistanحاول نشاا ي فاي كردساتان 

حاول في يميع م االتس أعااله . ekued.net  المحايدوكالثما منشوفان في الموقع الكردي 

، موا نااً عاديااً، ولاي  (وقات إعاداد الدساتوف اليراقاي)، 8001أن يؤكد بأنس كان فاي سانة 

كما وإنس كان قد قد  النصالح إل  ال ياادات الكردياة . لديس عالقة فسمية بالحكومة ا ميركية

ضااات، ولاام يكاان فااي الغرفااة التااي تماات بهااا بالمفاو" يشااافي"بنااا اً علاا   لباااتهم، وإنااس لاام 

 "!!كان في الغرفة المجاوفة: " ولكنس كما ي ول!!!. المفاوضات
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بوفهة أوسلو، وظهوف اسم حكومة اإلقليم  فاي الفضايحة، قامات عل  إير إعالن ( 0)

في كردستان، وتكليف  اركة  DNOبتجميد أعمال  ركة  81/9/8009حكومة اإلقليم في 

باعتباف أن ماا . ، بتمشية ا عمال( فيح  ركة ييني  إنيريي التركيةوثي عل  ا)أخر ، 

وعلا  . يا  في إعالن بوفهة أوسلو أضر بةمية حكومة اإلقليم و فافية اليم  في اإلقليم

خاالل يالياة أياا ، والةابر %( 41)بحادود  DNOإير ذلاف انافضات أساياف أساهم  اركة 

 ا  الغالبياة اليظما  مان أعمالهاا فاي فاي كردساتان الياراق يم DNOالرلي  ثاو أن عما  

 8007اليالم، السايما وأن الشاركة كانات قاد بادأت باإلنتااج مان ح ا   ااوك  فاي ح ياران 

 .8009، وقامت بالتصدير الرسمي لبيض إنتايها في ح يران "للبيع الداخلي"

ما نالحظس أن تجميد أعمال الشركة قد استمر فترة قصيرة يداً، تراوحت حةر ما 

أسااابيع، بياادثا عااادت الشااركة إلاا  الصااحف اليالميااة بااين أساابوعين إلاا  سااتة يااا  فااي 

وقد يكون أحد أسبا  فيوع الشاركة الةاريع ثاو االنافاا  . م اولة أعمالها في كردستان

ا ساهم " مان ا اتر "الحاد الكي حص   سياف أسهمها، والاكي أد  بالنتيجاة إلا  خةاافة 

سهم مجدداً بيد ففع التجميد، وعادت إلا  أسايافثا وفي ك  ا حوال افتفيت ا . في اإلقليم

، خالل يالية أيا  من إعالن %(11)الةاب ة بيد أق  من أفبية أ هر، يم قف ت فجأة بحدود 

عاان ياث يتهااا لتصاادير الاانفط ماان ح اا   8010حكومااة اإلقلاايم فااي أواسااط كااانون ال اااني 

 .التصدير  اوك ، وإنها في  ري ها لالتفاق مع الحكومة االتحادية عل 

وماان المحتماا  أيضاااً أن ساابر الرفااع الةااريع لتجميااد عماا  الشااركة، ثااو تجناار إخافااة 

الشااركات النفةيااة ا خاار  الياملااة فااي كردسااتان ماان أن فد فياا  حكومااة اإلقلاايم قااد يكااون 

" فضاالح"ت اف، واليم  في ذلاف الوقات قاد يحما  " فضيحة"، عند ك  (م   التجميد)كبيراً 

المحتم  أن ثناي أموفاً أخر  بهكا الي د بالكات وعالقتس بكالبريث ال كما أنس من !!. أخر 

، أو قاد تكاون يمياع ثاكه االحتمااالت ثاي تكهناات، وأن حكوماة !!يراد لها أن تظهر للييان

 .اإلقليم تصرفت وف  ما فأتس هحيحاً وياد  مصالح اإلقليم

وثاي )، DNOي مان ل د وضح في ذلف الوقت أن ا سهم التاي ا اتراثا الةايد أ ات (1)

، قاد تام بييهاا الح ااً مان قبا  الةايد أ اتي نفةاس (أي مملوكاة لهاا -أسهم الشاركة الشاصاية 

كما أوضاحنا سااب اً إن اتفاقياات المشاافكة باإلنتااج التاي وقيات . DNOباالتفاق مع  ركة 
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لتنةاجم ماع قاانون الانفط  10/0/8002، قد عدلت إل  ع ود مشافكة باإلنتاج في 8004في 

وقياات حكومااة اإلقلاايم مااع الشااركة مااا ساامي  10/9/8002وفااي . ا  إلقلاايم كردسااتانوالغاا

، حياث اتفا  علا  تيادي  الي اد بإمكانياة "Confirmation Agreementاتفاقياة تأكياد "با 

، Porcupine، مااع إلغااا  حصااص  ااركتي %81إضااافة  اارد يالااث إلاا  الي ااود بحصااة 

 Pinewood، وحصاة  اركة %(1وتبلاف والتي ظهر الح اً أنها تيود إلا  بيتار كالبرياث )

ويملكها  اص نرويجي وباعها الح اً إل  مليونير يماني، وسنتةرق % 1والتي تبلف أيضاً 

 .لهكا الموضوع الح اً 

تام توقياع اتفاقياة أخار  بااين  10/9/8002وفاي ياو  توقياع االتفاقياة نفةاس، أي فاي 

يااويض عاان ضاارف ت/اتفاقيااة تااأمين"الشااركة وحكومااة اإلقلاايم، وثااي مااا سااميت باا 

Indemnity Agreement" لحماية حكومة اإلقليم مان أياة مةالباة باالتيويض مان ،

 .قب  الشركتين اللتين تم إبيادثما

، حياث تام تو ياع الحصاص لتكاون حصاة 01/0/8009يم تم تيدي  آخر للي د فاي 

DNO 11% لحكومة اإلقليم% 80، والمتب ي %81، وييني  إنيريي. 

، وقاال عنادما 8002 اتي ا اتر  ا ساهم فاي تشارين ال ااني ما نالحظس إن الةيد إ

، إنااس كااان وساايةاً فااي الشاارا ، أي ا ااتر  ماان 8009فااي أيلااول " الفضاايحة"ظهارت 

DNO وباع إل   ركة ييني  إنيريي، وال نيرد الفترة ال منية بين الشارا  والبياع .

نها ح ا  بضم) DNOولكن من توافي  تةوف الي د، إن ييني  إنيريي أدخلت بي ود 

وإن مااا . أ ااهر ماان  اارا  ا سااهم( 1)، أي بيااد حااوالي 01/0/8009، فااي ( اااوك 

، بينماا أدخلات يينيا  إنيرياي DNOمن قيمة أسهم  ركة % 4,1ا تراه إ تي يم   

فااي كردسااتان والتااي تم اا   DNOفااي ع ااود % 81ب وتهااا ومبالغهااا وأسااهمها بنةاابة 

 .لم، وكما أوضحنا ساب اً الغالبية اليظم  من ملكية ثكه الشركة في اليا

، !!أنكر الدكتوف إ تي ويود أي عم  ماالف أو خا ئ في هف ة ا سهم ثكه (5)

هاافحات( 9)وأهاادف بياناااً فااي 
(ثاا 82)

، وذلااف بيااد أن أهاادفت الةاالةات النرويجيااة 

أواماار بااالتح ي  فااي الصااف ات المتيل ااة ببيااع ثااكه ا سااهم، حيااث قااال الماادعي اليااا  
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بأن ا موف تم ت ييمها من قب  بوفهة أوسالو وحةار : "ويتر النرويجي إل  وكالة ف

متةلباتها، وويدنا أن من المنة اي أن تنظار الشار ة االقتصاادية فيماا إذا كاان ثنااي 

، كما أضااد أن حكوماة اإلقلايم أعلماتهم باأنهم يرغباون بالتيااون ميهام "عم  يرمي

بهكا الاصو 
(و-82)

. 

ر مةاااعدة للشااركتين  ن ظروفهمااا الماليااة قااال ثاااوفامي فااي بيانااس بأنااس قااا  بترتياا

أن ساابر "، و!غياار يياادة بةاابر إي اااد تصاادير الاانفط ماان قباا  الحكومااة المرك يااة

إذ إن فشاا  ثاااتين الشااركتين يينااي فشاا  . المةاااعدة للشااركتين كااان واضااحاً ومنة ياااً 

في الواقع إن من المنة ي ال اول باأن فشا  الشاركات ". الةياسة اليامة لحكومة اإلقليم

النفةية في كردستان، ثو فش  للةياسة النفةية لإلقليم، ولكن ا مر الكي ال أفهمس ثاو 

كيف تكون ظرود الشركتين المالية غيار ييادة وثماا يملكاان ح لاين نفةياين منتجاين 

، سيما ييني  إنيريي حيث تملف أحد أفض  الح ول اليراقية، وأفضا  !!في كردستان

كح ا  مكتشاف كاما  وثاو ح ا  " ثدياة"وقاد  لهاا الح ول عالمياً مان حياث النوعياة، 

اساتحوذت فاي / إضافة إل  ذلف فإن ييني  إنيريي التركية كانت قد ا ترت.      

% 40مان إياا ة ح ا  مياران، و% 81من إياا ة  ااوك ، و% 81عل   8009سنة 

، إذ إن ثااكه الشااركة !!ماان إيااا ة يياسااوفي% 80ماان إيااا ة دثااوي وبيربحاار، و

 !!.ت ال تت د  في إقليم كردستان لةبر أو آخر التركية كانت وال

إن الصااف ة  ااملت أسااهماً ب يمااة "وقااال الةاايد إ ااتي ثاااوفامي أيضاااً فااي مككرتااس، 

، وبياد DNOفاي البداياة مان أيا  )مليون دوالف، والتي استادمتها أنا لةاببين ( 10)

 ، وأن الصااف ة تماات المواف ااة عليهااا ماان قباا  فلااي (ذلااف ماان أياا  يينياا  إنيريااي

 ".و فالنا

فتظهاار ال صااة ماان ويهااة أخاار  UPIأمااا وكالااة 
(82- )

حيااث ت ااول إن الشاار ة  

ثيلاف " DNOالنرويجية تدخلت بالتح ي ، وذلف بيد أن ذكر المدير التنفياكي لشاركة 

بااأن الشااركة لاام تكاان تياارد فااي حينااس أن حكومااة إقلاايم كردسااتان " Helge Eidآيااد 

فت ثاوفامي ودفيتس إلهداف بيانس المشاف وثو أحد ا سبا  التي أيا. ا ترت ا سهم
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 اصاياً  DNOاتصا  باي مادير  8002في أيلاول : " إليس أعاله، حيث قال ثاوفامي

وأعلمني أنهم يبييون بيض ا سهم، وفيما إذا كاان باساتةاعة حكوماة إقلايم كردساتان 

وأيبتاس باأنني ساود أفكار بالموضاوع، : "ويةاتمر أ اتي باال ول".  را  ثاكه ا ساهم

وإن فلاي  الاو فا  أعلمناي (... نيجرفاان بااف اني)د أستشير فلاي  و فالاي وسو

بياد ذلاف : "واستمر أ اتي باال ول". مليون دوالف ال أك ر( 10)إمكانية الشرا  بحدود 

ملياون ( 40)وأخبرناي إن لاديهم  -مادير الشاركة  - Eideبفترة قصيرة اتص  بي إيد 

ير ل ا  ثاكه ا ساهم، ولكنناي لام أوافا  سهم، وكان ييت د أنهم سيحصلون عل  مبلف كب

 0,7أي مااا ييااادل )كرونااات نرويجيااة  4واتف نااا علاا  سااير سااهم ييااادل . علاا  ذلااف

 ".للةهم الواحد( دوالف

في البداية، وذلف فاي تصاريحاتها إلا  بوفهاة أوسالو باأن  DNOثكا ول د ادعت 

 اااً بااأن ولكاان أقاارت الح. الصااف ة كاناات ماان وساايط إلاا  وساايط، ولاام تياارد المشااتري

 .ا سهم ا تريت من قب  حكومة إقليم كردستان، ومن يم بييت إل  ييني  إنيريي

لي  من أفض  التيلي ات حول ثكا الموضوع، ثو ما يا  من الكاتار الكاردي ( 6)

والمنشاوف باللغاة اإلنكلي ياة فاي الموقاع  87/9/8009الةيد  وان  الل في م الس فاي 

إلاا   DNOفضاايحة بيااع أسااهم : "عنااوان تحاات Ekwrd.netاإللكترونااي الكااردي 

"الشركة التركية ييني  إنيريي، ودوف الةيد الو ير الكردي في المةألة
(ح-82)

. 

ثاكه "بيد أن يشرح  وان  الل الموضوع بصاوفة محايادة، يصا  إلا  نتيجاة باأن 

الفضيحة تبين الةري ة غير الشفافة التي تيم  بها حكومة إقليم كردستان في ميالجتها 

ي صد الةيد أ تي  -إن الو ير الميني . ثا المالية، وكيفية التصرد بالمال اليا  موف

وغيره من مةؤولي الحكومة قد يكون تحري ضمن نةااق االحتياال والفةااد الماالي  -

أو اليماا  بةري ااة غياار كفااو ة أو بةري ااة ساااذية، ولكاان النتيجااة ثااي إحااراج إلقلاايم 

قلايم هاحيح، وإن المةاألة ثاي ف اط لجماع فإن كان ك  ما ت ولاس حكوماة اإل. كردستان

لت و  بأعمالهاا، فالةاؤال الاكي يةارح نفةاس، ثاو لمااذا لام ييلان  DNOأموال لشركة 
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ا مر في ذلف الوقت، ومن أعة  التاوي  إلدافة الصف ة بهكه الةري ة، إذ ا مار فاي 

 ".ك  ا حوال ثو التيام  با موال اليامة

يم علااا  موقيهاااا فاااي  ااابكة اإلنترنااات فاااي علمااااً أناااس قاااد أهااادفت حكوماااة اإلقلااا

بوفهااااة أوساااالو تجتمااااع مااااع حكومااااة إقلاااايم : "، خبااااراً تحاااات عنااااوان89/9/8009

"كردسااتان
(82- )

، مااع 82/9/8009، ذكاارت فيااس بااأن ايتماعاااً تاام فااي أوساالو بتااافي  

الةاايد خالااد هااالح مةتشاااف أقااد  فااي فلاسااة الااو فا  مااع بوفهااة أوساالو، وأكاادت 

شااكلة مااع حكومااة اإلقلاايم، ولاام تكاان ثااكه الحكومااة تحاات البوفهااة أن لااي  لااديها م

، حةار ماا ياا  فاي خبار موقاع DNOالتحري في أي وقت، وأن المشكلة مع  ركة 

و إذا كان ا مر ككلف، فلماذا ك  ثكه الضجة، إذ إن تغريم الشاركات !! حكومة اإلقليم

 !!التي ال تلت   بتيليمات البوفهة ثو أمر اعتيادي يداً 

، فلي   ركة ييني  إنيريي ثو في  Sepilمض  أن محمد سيب   نر  مما( 7)

فل اد أعةاي لاس ح ا  يااث   فضا  نفاط فاي !!(. إن كنا نؤمن باالحظ!! )محظوظ يداً 

، وثو لم يكان ييارد عان الانفط إاله علا  قادف البنا ين الموياود فاي 8004اليالم سنة 

يام قاا  و يار . ياة سااب اً خ ان سيافتس، كما ذكرنا ذلف عندما تحدينا ثكه الشاركة الترك

فاي سانة  DNOالموافد الةبييياة فاي إقلايم كردساتان بنفةاس بشارا  أساهم مان  اركة 

بجمياع ع اود % 81يم أدخ  بحصاة . إل   ركتس(  بياً ل ا  قيمتها)إلعةالها  8002

DNO  إضاااافة لاااكلف أدخااا  بحصاااص بح اااول مياااران 8009فاااي كردساااتان فاااي ،

 !!.8009ويياسوفخ في سنة 

ا موف كانت قد تمت خاالل الةانتين الماضايتين، لكاان الوضاع مفهومااً،  لو أن ثكه

حيث إن  ركات سيبي  في تركيا ت اع ضامن تجماع هاناعي ماالي كبيار لاس تاأيير فاي 

وكمااا أوضااحنا فااي حاادي نا عاان  ااركة يينياا  . التركيااةال يااادات الةياسااية واالقتصااادية 

ي  ومد أنباو  تصادير خاا  لانفط إنيريي، إن ثكه الشركة تيتبر الالعر ا سا  في تمو

وأن ك  ما تريده حكومة اإلقلايم حاليااً ثاو اساتال  . اإلقليم عبر تركيا، وثو قيد اإلنشا  اآن

بغااض النظاار عمااا إذا كااان ذلااف  8010أكباار مبلااف ممكاان ماان المي انيااة االتحاديااة لةاانة 
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خااا  بهاام، ساايكون لااديهم خااط تصاادير  8014اسااتح اقهم ال ااانوني أ  ال، إذ أنااس فااي ساانة 

وسيكون لهاكه الشاركة وفليةاها دوف فليةاي فاي تنفياك ثاكه الاةاة، ولاكا فاإن مان الوايار 

ولكن ماا يجلار النظار أن ماا حصا  !. االثتما  بمصالحس  ن مصالحس تاد  مصالح اإلقليم

فه  كانت ثناي نية لاد  حكوماة اإلقلايم فاي الةانوات !!. وما قبلها 8009عليس ثو في سنة 

ساات الل إمكانيااة التصاادير لاانفط اإلقلاايم، وأفادت فااي حينااس االسااتفادة ماان ال 8009 – 8002

 . !!!عالقات محمد سيبي  في تركيا

كما ظهر لنا أن حكومة اإلقليم قامت بشرا  أسهم في ثكه الشركة مان مي انياة ( 8)

اإلقليم، وال ندفي إن تم بيع يميع ا سهم إل  ييني  إنيرياي، أ  ال يا ال ثنااي أساهم 

ا، وث  تح   فبح أو خةافة من ثكه الصف ة وسجلت في مي انية اإلقليم  ككلف باسمه

من المحتم  يداً أنها قد ا ترت أسهماً من الشركات النفةية ا خر  وبا خص أسهم 

 .ييني  إنيريي أو غيرثا

هال هاهه األساهم مساجلة فاي ميزانياات اإلقلايم، كاهلي هال الةؤال الكي يةارح نفةاس، 

األسهم، تسمى أصول وعوائد نفطياة يجاب احتساابها فاي حصاة اإلقلايم  قيمة وعوائد ههه

 .من الميزانية التحادية

 ؟DNOما هي عالقة بيتر كالبريث بشركة : ثانياا 

إن عالقة بيتر كالبرياث باالكرد قديماة تبادأ مان أواخار يمانينياات ال ارن الماضاي، وذلاف 

ي مجلا  الشايوخ ا ميركاي، حياث عندما كان موظفاً نشةاً في لجنة اليالقاات الاافيياة فا

وبضاامنها اسااتادا   الكااوفدعلاا  تويياا  حمااالت هاادا  حةااين ضااد 1922عماا  فااي ساانة 

ولكلف فلي  من الغرير أن تةلار  اركة نفةياة مةااعدتس للحصاول علا  . الغا ات الةامة

ع اود فااي كردساتان، وثااو أمار اعتيااادي لاد  الشااركات النفةياة، واسااتمرت ثاكه م اا  ثااكه 

 8010  اآن، وكااان آخرثااا مااا قاماات بااس  ااركة أكةاان موبياا  فااي  اابا  الممافسااات حتاا

، كمةتشااف James Jefferyبتيياين الةافير ا ميركاي الةااب  فاي الياراق يايم  يفاري 

لها، والكي كانت لس عالقات  يبة مع الةاسة اليراقيين المويودين فاي الحكام، وكاان أيضااً 

وتأماا  أكةاان موبياا  ب اادفة !!. تانماان أ ااد منت اادي أكةاان موبياا  فااي ع ودثااا مااع كردساا
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علمااً أن أكةان موبيا  كانات !!. مةتشافثا الجديد عل  ح  مشاكلها مع الحكوماة االتحادياة

قد عينت أيضاً كوندالي ا فاي ، و يارة الاافيياة الةااب ة، وساتيفن ثاادلي مةتشااف ا مان 

!!ال ومي في عهد الرلي  بوش االبن، مةتشافين لها
(89)

. 

ت بس الشركة النرويجية أمر اعتياادي لماا لكالبرياث مان عالقاات ودياة ماع لكا فإن ما قام

إنادفي )علماً أن  وية كالبرياث نرويجياة، كاكلف  اريكس فيا  ا عماال . ال يادات الكردية

نرويجاي الجنةاية أيضااً، ولهاكا اتجهات ثاكه الشاركة النرويجياة ( Endre Rosjoفوسجو 

ث، واسااتةاعت أن تحصاا  علاا  عاادد ماان وبظهرثااا كالبرياا 8004إلاا  كردسااتان فااي ساانة 

% 1اتفاقيات المشافكة باإلنتاج في دثوي وأفبي ، وكانت حصة ك  من كالبريث و ريكس 

 %(.10أي المجموع )لك  منهما 

 :وإلعةا  ميلومات إضافية عن ثكا الموضوع نبين ما يلي

، والمشااف إلياس سااب اً 18/11/8009ت ول النيويوفي تايم  فاي م الهاا فاي ( 1)
(89-

(ج
 18)، إنها توهالت إلا  الميلوماات الاوافدة فاي م الهاا بياد م ابلاة أك ار مان د يناة 

من المةؤولين الحكاوميين وفياال ا عماال الةااب ين والحااليين فاي النارويم (  اصاً 

وفرنةا والواليات المتحدة وأمااكن أخار ، وكاكلف بياد حصاولها علا  وياال  قانونياة 

ريث حص  عل  ح اوق كبيارة ياداً، علا  ا قا  فاي وغيرثا ت بت وبتفاهي  بأن كالب

وإناس حصا  علا  ثاكه الح اوق . 8004ح   نفةي واحد في كردستان، وذلف في سنة 

في أن تحفر في محافظاة  DNOبيد مةاعدتس في إكمال ع د سمح للشركة النرويجية 

 .ذات اإلمكانيات النفةية اليالية( والتي ي ع فيها ح    اوك )دثوي 

فة إن كالبريااث ييتاارد بااكلف، ولكنااس ي ااول إنااس كااان فااي ذلااف الوقاات وت ااول الصااحي

 اصاً اعتيادياً ليةت لس عالقة بالحكومة ا ميركياة، ولكان فاي الوقات ذاتاس كانات لاس 

سااوا  فيمااا يتيلاا  بااا موف الةياسااية أو بااأموف "اثتمامااات كبياارة بالمةااألة الكرديااة 

عندما تم الي وف عل   النفط في و: "وتةتمر الصحيفة بال ول"!!. businessا عمال 

، لاام يياارد أحااد سااو  عاادد قلياا  فااي حكومااة إقلاايم 8001 اااوك  فااي كااانون ا ول 

باأن البناود كردستان والمةؤولين في الشركة والادوالر الضاي ة التاي تحايط بكالبرياث 
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قب   هوف قليلة يمكن أن تغنياس  التي أدخلها كالبريث في الدستور العراقي حول النفط

 "!!.كبيرةبصوفة 

التي تيد مان قبا  الناباة فاي الياالم الغرباي أثام وأويا  )وتيترد النيويوفي تايم  

، وبياد أن قابلات ودفسات وحللات، بادوف كالبرياث فاي كتاباة بناود (هحيفة في الياالم

الدستوف اليراقي، عل  ا ق  فيما يتيل  بال ضية النفةية، وككلف فاي اسات ماف عالقتاس 

خص فيمااا يتيلاا  بالدسااتوف، للحصااول علاا  مكاساار ماديااة فااي ، وبااا الكااوفدبال ااادة 

وثنااا ناار  االفتبااا  واضااحاً بااين الةياسااة والتاادخ  فااي . ح ااول نفةيااة فااي كردسااتان

 !.الشؤون الداخلية للدولة، وبين المال والشركات النفةية

تةتمر النيويوفي تايم  لت ول بأناس عنادما قادمت نتاالم التحرياات والم اابالت التاي 

، وثاي أيضااً مجلاة أميركياة "The Timesالتايم  "ها الصحيفة وككلف مجلة قامت ب

مرموقة ومرتبةة بصحيفة النيويوفي التايم ، فأن كالبريث لم ينكر ذلف  وإنما أفس  

اسااتمر فااي "كمااا وإنااس . 8004فسااالة إلاا  مجلااة التااايم ، تااككر إن الي ااد وقااع فااي 

وقاال !. "وماا بعادها 1115سانة عالقات عمل مع الشركة أثنااء مناقشاات الدساتور 

قااد أعلنااوه حتاا  قباا   الكااوفدإن كاا  مااا قااا  بااس ثااو الدعايااة لموقااف كااان : "أيضاااً 

وساانر  الح اااً أن ثااكا ال ااول لااي  دقي اااً وإنمااا "!!. DNOالمفاوضااات مااع  ااركة 

تملصاً من أس لة الصحفيين، إذ أن الموقف الكردي، وحةر ماا ياا  بأحاد كتباس، كاان 

 !!8000بتبنيس في أياف  الكوفدونصح قد تحدد من قبلس 

، في اول للصاحيفة Helge Eide، ثيلف أيد DNOأما المدير التنفيكي لشركة  (1)

أعاله إن كالبريث ساعد الشركة في مناقشة ع د  اوك ، كمةتشااف سياساي لهاا، وإن 

نحان بالتأكياد لام ن اد  : "لم تناق  أبداً مفاوضات الدساتوف مياس، وي اول DNO ركة 

علماً إنس لم ي ا  "!!. دخالت إل  الدستوف سوا  بالنةبة للغتس أو لم تراحات موادهأية م

أحد بأن الشركة قامت بكلف تحديداً وإنما الحديث عن كالبريث، ولكن ثنا وفاي أواخار 

، تحاول الشركة أن تبيد نفةها عان تادخ  كالبرياث بالدساتوف، أو قاد تكاون قاد 8009

 .يداً بالتدخ  بمواد الدستوفا ليت عل  أقوال من اتهمها تحد
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إن مان الصاحيح ال اول : "ويةتمر كالبريث فاي فساالتس المشااف إليهاا أعااله باال ول

وهاو النشاا  الاه  ياتالءم بصاور  إنني قمت بنشاا  كريا  أعماال فاي ذلاف الوقات، 

 DNOكاملااة مااع موقاا  السياسااي الثاباا  منااه فتاار   ويلااة، حيااث إن عملااي فااي 

خلق صناعة النفط الكردية، والتي سااعدت فاي إعطااء ساعد في ( وشركات غيرها)

 .".تقريباا  الكوردكردستان القاعد  القتصادية ل لق حكم  اتي يرغب ب  كل 

كاان لاديهم علام كاما  حاول عالقاة  الكاوفدثكا وي اول كاتار الم اال إن المةاؤولين 

 .، وإنهاام مااا  الااوا ييتبرونااس هاادي اً وداعيااة ل ضاايتهمDNOعماا  كالبريااث بشااركة 

، فااي وقاات كااانوا فيااس قااد 8009ليتااككر ال ااافئ أن ثااكا ال ااول كااان فااي تشاارين ال اااني 

اسااتبيدوا كالبريااث ماان حصااتس فااي الشااركة قباا  أ ااهر قليلااة، ولاام ييلاان أحااد لماااذا تاام 

اسااتبياده عاادا قااول عااا  بااأن االسااتبياد يااا  ليتما اا  مااع قااانون الاانفط والغااا  فااي 

 !!!.كردستان

ا قالس كالبرياث حةار النيوياوفي تاايم ، وذلاف عنادما ومن المناسر أن نككر ثنا م

لام يادفع : "س   عمن كان يدفع لس أينا  ت اديم المشاوفة حاول الدساتوف للكارد، إذ ذكار

"!!. كانا  تادفع لاي DNOلي أ  مبل  في ههه الفتر ، إ  كاانوا يعرفاون أن  الكورد

ن ييماا  بالمجااان علينااا أن نحتاار  الرياا  ل ولااس ثااكا، إذ كااان هااريحاً ولاام ي اا  إنااس كااا

 DNO، وإنمااا أكااد أن  ااركة !!أو ل ضااية إنةااانية، أو لل ضااية الكرديااة!!. لويااس ه

ييرفااون  الكااوفدكاناات تاادفع لااس  عمااال ي ااو  بهااا لصااالح حكومااة اإلقلاايم، وأن ال ااادة 

 !!.ذلف

ل د ففض كالبرياث إعةاا  أي ميلوماات للصاحافة عان ماثياة عالقتاس المالياة  (0)

اسااتلم منهااا، بحجااة المحافظااة علاا  الةاارية، ولااكا ال يياارد وكاام  DNOمااع  ااركة 

ولكان اليدياد مان المةاؤولين، ومان ضامنهم . بالضبط المبالف التي استلمها من الشركة

، ي ول بأنس وباإلضافة إل  ما دفيتس الشركة لس عان Endre Rosjo ريكس النرويجي 

فااي % 1منهمااا  وكالبريااث يملااف كاا  واحااد -أي الشااريف -أيااوف االستشااافات، فإنااس 

الي ود الموقية في كردستان مع الشركة النرويجية
(ج-82)

. 
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، حصالت عليهاا 0/18/8000، مؤفخاة فاي DNOثناي مككرة داخلية فاي  اركة 

والتااي سااب  أن أ اارنا  Dagens Naerinsliv ول ماارة المجلااة الماليااة النرويجيااة 

فاااي  Delawareمةاااجلة فاااي دالويااار  Procupineإليهاااا، تباااين أن  اااركة اسااامها 

ماان ع ااود % 1الواليااات المتحاادة ا ميركيااة تحاات اساام بيتاار كالبريااث تملااف حصااة 

DNO  فاااي كردساااتان، ويملااافRosjo  وعنااادما نشااارت المجلاااة . أيضااااً % 1حصاااة

وأكادتها النيوياوفي تاايم  فاي تشارين ال ااني  8009النرويجية ثكه المككرة في أيلول 

د أهادف إنكاافاً واضاحاً عناد أول ، توقف كالبريث عن إنكاف ال ضية، إذ كان ق8009

. ظهوف لهكه الميلومات، مدعياً إنس لم يكن ي  اً في أي من ثاكه ا عماال واالتفاقياات

وفااي ثااكه الفتاارة اتضااح أنااس قااا  باادعو  قضااالية ضااد الشااركة مةالباااً بتيويضااات 

إن الاادعو  ال ضااالية كاناات تحاات التحكاايم فااي إنكلتاارا، . السااتبياده ماان ثااكه الي ااود

مليااون ( 111)تبلااف فااي ذلااف الوقاات مبلغاااً ييااادل % 1فااي حينااس أن حصااة الاا وقاادفت 

( 800)دوالف، علاا  اعتباااف أن احتيااا ي ح اا   اااوك  ال اباا  لإلنتاااج ي اادف بحااوالي 

 .مليون برمي ، وينتم عل  عمر المشروع

أن  1/10/8010ل ااد كااان التحكاايم فااي هااالح كالبريااث، وقاارف قاضااي التحكاايم فااي 

وقااال كالبريااث علاا  ضااو  قااراف التحكاايم إنااس ". ح وقااس"لااس إعةا DNOعلاا   ااركة 

، ساااوا  فاااي فيرمونااات !!سيةااات مر المالياااين التاااي سيةاااتلمها فاااي الةاقاااة النظيفاااة

Vermont (الواليات المتحدة ا ميركية)أو في كردستان ،.!! 

0/10/8010فااي  Boston Globeوت ااول هااحيفة البوسااتن كلااو  
(ي82)

، بااأن 

علا  ع ادثا فاي  DNOأنس كان لس دوف فليةاي فاي حصاول  إعالن التحكيم ثكا يؤكد

وتضيف الصاحيفة أن كالبرياث كاان ييما  كمةتشااف باأير فاي . 8004كردستان في 

كماا أناس سااعد . ل ادة كردستان في أينا  مناقشاتهم ماع الحكوماة المرك ياة 8000سنة 

نفةياة الةايةرة علا  ح اولهم ال الكاوفدبيض بنود الدساتوف والتاي أعةات "في كتابة 

أي فااي ساانة ) 8001فااي ( 8000ي صااد بيااد )والح اااً ". المكتشاافة حاادي اً فااي منااا  هم

وثااكا !!. للكاارد بصااوفة غياار فساامية، وبااال م اباا " النصااالح"قااد  ( مناقشااة الدسااتوف
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كانت تدفع لس ل ا   DNOا مر ينةجم مع ما قالس كالبريث وذكرناه ساب اً، بأن  ركة 

 !!.الكوفدوبيلم ال ادة " نصالحس"

ثكا ول د أخبر كالبريث مراسلة الصحيفة أعاله بأنس كان ماة اً عندما لم ييلن عان 

ولكان فاي الوقات "!!. وإنناي أعتاكف عان ذلاف... "أعمالس حينما كان يكتر عن الياراق

نفةااس أكااد لهااا أن الةاالةات الكرديااة كاناات تياارد بأعمالااس، كمااا أكااد لهااا أنااس ال يويااد 

ومان الواضاح أناس . فية وما قا  بس من أعماال سياسايةتناقض مصالح بين أعمالس التجا

، "تنااقض المصاالح"ما كان عل  كالبريث في حينس إاله أن يؤكد الجملة ا خيارة بياد  

حماية لةميتس، السيما وأنس كان مر حاً في ذلف الحين ليضوية مجل  الشيوخ لوالية 

 !!.فيرمونت عن الح   الديم را ي

، Tom Bratileفي ذلف الوقت، تو  براتاي   DNOير ومن المفيد ذكر ما قالس مد

أن دوف كالبريااث الاارلي  كااان بةاابر ميرفتااس "إلاا  الصااحيفة نفةااها، حيااث أعلمهااا 

أن قراف إبيااد كالبرياث والشاريف "، و"الوضع الةياسي إلقليم كردستان ميرفة كبيرة

مااً أناس فاي فتارة عل"!!!. إذ إن اإلقلايم لام يوافا  علا  إب الهماا... اآخر لم يكان قرافناا

حياث  Ansan Wikf Investmentالتحكيم كان الشريف اآخر ثو الشركة اليمانياة 

 .ا ترت ثكه الشركة قب  فترة حصة الشريف النرويجي

حت  اآن ال ييرد المبلف الكي استلمس كالبريث كتيويض عن حكم محكمة التحكيم 

( 71-11)وح ماا باين ، فاالمبلف تاراLondon Court of Arbitrationالبريةانياة 

مليون دوالف لك  مان كالبرياث والشاركة اليمانياة كماا قدفتاس هاحيفة بوساتن كلاو ، 

وثناي ت ديرات أخر  قد تكون أقار  إلا  الواقاع ت اول إن كالبرياث لوحاده اساتلم ماا 

وإن النيويااوفي تااايم  فااي م الهااا المشاااف إليااس أعاااله . مليااون دوالف( 100)ي يااد عاان 

 .مليون دوالف عل  ا ق ( 111)ت دف حصتس بحوالي 

مان قبا  حكوماة ( وهاحبس)حت  اآن لم يتةرق أحد ال  سبر إبياد كالبريث  (1)

ثا   نهاا لام . 8002اإلقليم عن الصف ة، وعن الي د النهالي الكي تم توقييس في أيلاول 

حصة "ترغر أن يرد في ع ودثا ما يككهر بي ود اليراق النفةية قب  التأميم، من ذكر 



 109 

، والم صاااود باااس فاااي ذلاااف الوقااات حصاااة %"1أي الةااايد . مةاااتر فاااايف بيرسااانتل

كولبنكياااان، والاااكي قاااا  بترتيااار الوساااا ة باااين الحكااام الي مااااني والشاااركات النفةياااة 

عان وساا تس، وانت لات ثاكه % 1للحصول عل  تراخيص نفط اليراق، وحص  علا  

نفةيااة لااس فاااي الحصااة وب ياات ميااس بيااد اساات الل اليااراق وتوقيااع وتجديااد الي ااود ال

 .عشرينيات ال رن الماضي حت  تأميم النفط

لاام تبيااد كالبريااث عاان ع ااد  -وكمااا فأينااا فااي الصاافحات الةاااب ة -إن حكومااة اإلقلاايم

الشاركة النرويجيااة فحةاار، وإنماا وقياات مااع الشاركة اتفاقيااة بيااد  تحملهاا أيااة تبيااات 

ياث وحصاتس وأح يتاس، فهي ال تيرد ف اط دوف كالبر. قانونية ومالية نتيجة ثكا اإلبياد

، وسود يكةر أية دعو  قد ي يمها، وإنماا تيارد أيضااً حا  "ح وقس"وأنس لن يتري 

ال ااادة " نصاايحة"الميرفااة أن ماان غياار عالقااة كالبريااث بحكومااة اإلقلاايم ودوفه فااي 

ان تحصا  أهاالً علا    DNOفيما يتيل  بالدساتوف وغياره، ماا كاان لشاركة  الكوفد

" مةاتر فاايف بيرسانت"إن إبيااده ثاو  مار يتجااو  كوناس !!. م   ثكه الي ود الةاية

سانحاول . اإلقلايم علا  كالبرياث ثاو  مار آخار"  ع "لي ود اإلقليم، ومن المؤكد إن 

 .أن نتكهن بأسبا  ثكا اإلبياد في الف رة التالية

 كالبريث والدستور العراقي وحكومة اإلقليم: ثالثاا 

18/11/8009في في م ابلة لكاتر م ال النيويوفي تايم  
(ج-82)

، ماع الةايد فيصا  

وثو كاكلف فياالً و  -"كاتبي الدستوف"أمين ا ستربادي، والتي ت ول الصحيفة إنس أحد 

بيهن أن اليالقاة المالياة ثاكه لكالبرياث تضاع  -كان قد ا لع عل  تفاهي  دوف كالبريث

ة أن  اركة إذ إن فكار"أس لة كبيرة حول است امة و فافية مناقشاات الدساتوف برمتهاا، 

إن الشركة من : "، ويضيف"نفةية تةاثم في إعداد دستوف تتركني عاي اً عن النة 

ونالحاظ ثناا أناس لام ". الناحية اليملية كان لها مم   في الغرفة يكتر هياغة الدساتوف

وعالقاتهم بالموضاوع، ويتحاد  وكاأن كالبرياث يم ا   اركة  الكاوفديشار إلا  ال اادة 
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DNO ماار الصااحيح إن كالبريااث كااان مةتشااافاً لل يااادة وا. فااي ثااكه المفاوضااات 

 .الكردية، وفي الوقت نفةس مدفوع ا ير من قب  الشركة

من المفض  أن نر  ماذا قاال كالبرياث نفةاس عان دوفه فاي هاياغة الدساتوف  (1)

ولكن قب  ذلف نر  من المفيد تبيان سابر االثتماا  بهاكه الشاصاية فاي ذلاف . اليراقي

 د اعتمادت فاي الميلوماات التالياة عناس علا  ماا وفد فاي موساوعة ول. الوقت وما قبلس

وكيبيديا
(00)

 .، وعل  المصادف ا خر  التي سب  أن أ رنا إليها

واليضاو الحاالي فاي مجلا  الشايوخ ) 1910إن بيتر كالبريث، والمولاود فاي سانة 

ثاو ابان االقتصاادي الميارود ( المحلي في والية فيرمونت عان الحا   الاديم را ي

حصا  كالبرياث االبان علا   اهادتس الجاميياة ا ولياة مان كلياة . كنيث كالبرياث يون

ثاااففرد، و ااهادة المايةااتير ماان ياميااة أكةاافوفد، والاادكتوفاه ماان ياميااة يااوفج 

لكا فإن مؤثالتس اليالية ونشا س في الح   الاديم را ي سااعدتس . مرك  ال انون/تاون

الً فااي لجنااة اليالقااات الاافييااة فااي فااي أن تكااون بدايااة حياتااس اليمليااة موظفاااً ومحلاا

وماان ياام عاايهن بااين . 1990-1979مجلاا  الشاايوخ ا ميركااي وذلااف بااين الةاانوات 

كااأول ساافير للواليااات المتحاادة ( فااي واليااة الاارلي  كلنااتن) 1992-1990الةاانوات 

ا ميركية في كرواتيا، وكان لس دوف واضح فاي الحار  ا ثلياة اليوغةاالفية وتفتيات 

كااان ماادير الشااؤون الةياسااية واالقتصااادية  8001-8000ن الةاانوات وبااي. يوغةااالفيا

واالنتاابية للحكومة المؤقتة التي  كلتها ا مم المتحدة لتيماوف الشارقية، وثاي منة اة 

أخر  تيرضت للتفتيت والت ةايم إذ كانات أهاالً ضامن إندنوسايا، وقامات فيهاا ياوفة 

   الاا  لعمم المتحدة فاي يم  غ  منصر نالر المم. مةلحة ضد الحكم اإلندنوسي

-8008أي بيد أن أنه  مهمتس في اليراق بين الةانوات ) 81/0/8009أفغانةتان في 

ماان قباا  مم اا  ا ماام  8009و اارد ماان منصاابس فااي أفغانةااتان فااي أيلااول (. 8000

، إيااار اخاااتالد متيلااا  بنتاااالم انتااباااات الرلاساااة Kai Eideالمتحااادة النرويجاااي 

وإقلايم كردساتان أييارت فاي  DNOعالقتاس بشاركة " فضايحة"علمااً أن !!!. ا فغانية

 .ثكه الفترة وإير مغادفتس أفغانةتان
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في خالل فترة عملس في لجنة اليالقات الاافيية في مجل  الشيوخ، نشر كالبريث 

عدداً من الت افير حاول الياراق ماع اثتماا  خاا  بال ضاية الكردياة، وخصوهااً فاي 

لماانظم لحكاام هاادا  حةااين فااي تاادمير ال اار  ، عناادما كشااف عاان اليماا  ا1927ساانة 

 1922اللحاااة إي ااااد التةهيااار اليرقاااي لةااانة "الكردياااة، وبياااد سااانة هااااغ كتاباااة 

Prevention of Genocide Act at 1988 ." ل ااد تاام تمرياار الاللحااة دون

والتااي )ميافضااة فااي مجلاا  الشاايوخ، ولكاان تماات ميافضااتها ماان قباا  إدافة فيغااان 

مع إيران واساتمرت اإلدافة ا ميركياة علا  ذلاف لحاين كانت داعمة لصدا  في حربس 

 .، ولهكا لم تصبح الاللحة قانوناً (ايتياحس الكويت

اساااتكماالً النتفاضاااة الجناااو  ) 1991عنااادما قامااات االنتفاضاااة الكردياااة فاااي سااانة 

، ساافر كالبرياث إلا  كردساتان، وكتار عادة ت اافير (اليراقي ضد حكم هادا  حةاين

ت في خل  الجاو الياا  فاي أميركاا وأوفباا لحماياة المنة اة للصحافة والتلف يون ساعد

وفااي ساانة . الكرديااة وماان ياام ييلهااا  اابس مةاات لة بيااد انةااحا  ال ااوات اليراقيااة منهااا

 اان ماان ويااال  ا ماان اليراقااي التااي تاام ( 14)أخاارج كالبريااث ماان اليااراق  1998

تياار  لهااا  االسااتيال  عليهااا ماان قباا  ال ااوفة الكرديااة، تبااين ا عمااال الفظييااة التااي

 .الكوفد

كيف خل ات عاد  كفاا ة ا ميركاان حربااً باال : نهاية اليراق: "ل د هدف كتابس المهم

"نهايااة
(01)

وثااو الكتااا  الااكي تشااير إليااس كاا  المصااادف، . 8000، والااكي هاادف فااي 

، وت تااب  عنااس مااا قالااس كالبريااث عاان دوفه فااي هااياغة الدسااتوف (ومنهااا الوكيبيااديا)

إل  ت ةايم الياراق، وماا يتبياس مان فوضا  الانفط ويلاو  إدافة والكتا  يدعو . اليراقي

كتاا   8002كما هدف لس فاي سانة !!. بوش ليد  قيامها بكلف، وييتبر ذلف عد  كفا ة

ت الحار  فاي الياراق أعادا  الوالياات : النتالم غير الم صودة: "آخر بينوان كيف قوه

"المتحدة
(01)

. 
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لكاان قاارأت مراييااة ون ااد لااس ماان قباا  ، و"نهايااة اليااراق"إننااي لاام أقاارأ كتااا   (1)

ا ستاذ سياف الجمي  لم يتةرق فيها إلا  أغلار ا ماوف الم اافة أدنااه، وكاكلف ماا ياا  

في كتابات فيدففشر
(أ، 82)

 .، والوكيبيديا والمصادف ا خر  التي ذكرتها ساب اً 

، 8000بياد أن غاادفت الياراق فاي أيااف : "ي ول كالبريث في كتاباس الةااب  الاككر

فيمااا  Conceptual problemمشااكلة فااي المفاااثيم  الكااوفدفكاات أن لااد  ال ااادة أد

إذ إنهم كانوا يفكرون في تفويض للةلةات، والكي . يتيل  بالتاةيط لليراق الفيدفالي

باأن المعادلاة يجاب وأن مناقشتي ميهام كانات . ييني أن بغداد ثي من تيةيهم ح وقهم

بارثم هاالح ونيجرفاان بااف اني فاي آ  وفي مككرة أفسالتها إلا   أن تكون معكوسة

، وضااحت الفاارق بااين الم ترحااات الةاااب ة وفيمااا يجاار أن تكااون عليااس، للحكاام 8000

 bottom –upإن الفيدفاليااة ثااي نظااا  ا سااف  يصاابح ا علاا  : الااكاتي والفيدفاليااة

system ." إن أساااا  الوحااادة التنظيمياااة لل ةااار ثاااي المنة اااةprovince  أوstate 

إن اإلقلاايم أو المنطقااة تتشااكل فااي البدايااة ثاام تعطااى (. "ة أو اإلقلاايمي صااد المحافظاا)

فاي ... إلاى الحكوماة المركزياة of its choiceبعاض الصاالحيات وحساب رغباتهاا 

أي )النظا  الفيدفالي فإن الةالةة الفيلياة والنهالياة ت اع فاي الوحادة المكوناة للفيدفالياة 

. ا  حكام ذاتاي ضامن حكوماة مرك ياة، وذلف في ظا  نظا(المحافظة أواإلقليم/المنة ة

إن الحكومااااة المركزيااااة لااااي  لهااااا الصااااالحية بااااأن تناااااقض صااااالحيات األقاااااليم 

باأن أ  تنااقض فاي قاوانين كردساتان وكتبت في النهاياة، : "ويضيف". والمحافظات

 101-100هافحة ". )وقوانين ودستور العاراق، ساوف يكاون فاي صاالح كردساتان

 (.من الكتا 

بالتوساع فاي  ياادة  الكاوفدعلا   -حةر ما ي ولس فاي كتاباس -ريث بيد ذلف ألح كالب

علا  ح اوقهم، كماا  الكاوفدقد ال ترغر إدافة بوش في إهراف : "مةالبهم حيث ي ول

 (.من الكتا  100هفحة ". )قلت للكرد، ولكن سود تحترمهم إذا قاموا بكلف

وثااي )لااي  ف ااط إعةااا  مشااوفة  -وثااو فاااوف بااس  -إن مااا يتحااد  عنااس كالبريااث 

، وإنما تحريض لتحدي الحكومة المرك ية فاي الفتارة التاي كاان النظاا  (مشوفة كاذبة



 110 

اليااراق "الةاااب  قااد أساا ط، واالحااتالل مويااود، وماان الواياار ويااود تفاثمااات عاان 

" تتناااا ل"ثاااو ييااارد بالاااكات أن ال حكااام ذاتاااي أو فيااادفالي فاااي الياااالم، ". الجدياااد

أو إن أي !!. يةيهاا إلا  الحكوماة المرك ياةلت" ح وقهاا"المحافظات وا قاليم فيس عان 

إن !!. تناقض بين قاوانين اإلقلايم والدساتوف االتحاادي يكاون فاي هاالح قاوانين اإلقلايم

. ثكه المفاثيم ثي ما كان يرياده ثاو، وليةات المفااثيم الموياودة فاي الادول الفيدفالياة

لام يةاتةع أن وعل  الرغم من وضع قةم من ثكه المفاثيم في الدستوف الحالي، ولكن 

( 10)، إذ إن الماادة (عل  الارغم مان تحفظاتناا علا  الدساتوف بكاملاس)ينفكثا بالكام ، 

ييد ثكا الدستوف ال انون ا سم  وا عل  في اليراق، ويكاون مل مااً فاي : "أوالً ت ول

ال يجاو  سان قاانون يتيااف  : "يانيااً ( 10)وت ول المادة ". أنحالس كافة، وبال است نا 

لدستوف، ويياد باا الً كا  ناص يارد فاي دسااتير ا قااليم، أو أي ناص قاانوني مع ثكا ا

 .".آخر يتياف  ميس

وثاكا ". أن تكاون الميادلاة ميكوساة" الكاوفدما نالحظس أيضاً ثاو  لباس مان ال اادة 

ا مر ييني عملياً بلغة كالبريث عد  التفاو  الاودي ماع ال او  ا خار  فاي الياراق 

. الكاوفدول الح وق والصالحيات التاي يمكان أن يتمتاع بهاا ، ح(والتي تم   ا ك رية)

عكا  "ثاي " الابي ة"كالبريث " نصيحة"أن يفيلوه، ولكن  الكوفدوثكا ما كان يريد 

، ويتركون بيض الصاالحيات للحكوماة "الح وق"، أي بأخك ما يشاؤون من "الميادلة

  الميادلاة الميكوساة إنس كان فالد تفتيات الياراق وإنهالاس، فهاو يرياد تةبيا. المرك ية

 .لي  في إقليم كردستان فحةر ولكن في ك  محافظة، حت  ينتهي اليراق

إن ثكا ا مر يككرني بموقف نتنياثو عندما فا  في االنتاابات اإلسراليلية في سانة 

ال ياا ال مةروحاااً بااين الفلةااةينيين واإلسااراليليين، " الحاا  الةاالمي"، وكااان 1990

لام يكان موقاف الليكاود (. فاي فتارة إدافة كلنتاون)ا ميركياة برعاية الواليات المتحادة 

ونتنياااثو يؤياادان المفاوضااات والحاا  الةاالمي، ولكاان المفاوضااات كااان لهااا أن تةااتمر 

ياااا  نتنيااااثو إلااا  الوالياااات المتحااادة ليةلااار ". ا ف  م ابااا  الةاااال "تحاات فؤياااة 

للدفاساات "دثم المشوفة لي  من الحكومة ا ميركية ب  من المحافظين الجادد ومياثا
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، وباادالً ماان الةااير "!!أن الميادلااة يجاار أن تكااون ميكوسااة"فااأعلموه ". اإلسااتراتيجية

إذ ثاو )، "إنناي أملاف ا ف : "، علا  نتنيااثو أن ي اول"ا ف  م اب  الةاال "وف  

فإساارالي  ثااي ال ويااة ". الةااال  م اباا  الةااال "، وأن تكااون الميادلااة (محتلهااا فيااالً 

وهااادفت فاااي حيناااس عااان ". للحااا  الةااالمي"تضاااع الشااارو   والمالكاااة ا ف ، لاااكا

 Clearال ةيياااة الكاملاااة "الدفاساااة المشاااهوفة 1990المحاااافظين الجااادد فاااي سااانة 

Break"وإذا فغار . إلا  الفشا  حتا  اآن" الحا  الةالمي"، وانتهت المفاوضاات، و

 (.08)ال افئ في تفاهي  ثكه المةألة يمكنس اليودة إل  المصدف 

قاااانون إدافة الدولاااة اليراقياااة للمرحلاااة "الدساااتوف المؤقااات، أي أماااا فيماااا يتيلااا  ب

دعا  نيجرفاان إلا  ايتمااع  10/8/8004فاي : "، في ول كالبريث في كتاباس"االنت الية

، KDPو PUKفي مجل  النوا  الكردستاني لل يادات اليليا مان الحا بين الرليةاين 

وعاادا . المؤقااتوقاادمت فصاا  كردسااتان إلاا  المجتميااين، لكااي يكااون ضاامن الدسااتوف 

، -أساساً ا موف الاافيياة -بيض ا موف ال ليلة التي أعةيت إل  الحكومة المرك ية 

فااإن ال ااوانين التااي تشاارع فااي مجلاا  النااوا  لكردسااتان سااتكون ثااي الةااالدة ضاامن 

". وإن حكوماااة إقلااايم كردساااتان سااايكون باساااتةاعتها تأساااي  قاااوات مةااالحة. اإلقلااايم

لف أفضس، ما ه، ولكن الحكومة االتحادية في بغاداد إن إقليم كردستان سيم: "ويضيف

ستةتمر بإدافة يميع الح ول المنتجة تجافياً فاي الوقات الحاضار،  ناس لام يكان ثنااي 

كاان "و". 12/0/8000ح ول تجافية ضمن إقليم كردستان، كما ثو محادد فاي حادود 

، كماا "نفةهاالهكا االقتاراح ا يار الكبيار فاي إعةاا  كردساتان الةايةرة الكاملاة علا  

إن الدسااتوف الاادالم لليااراق ساايةب  فااي كردسااتان ف ااط فااي حالااة : "ويضاايف. يااككر

الميلوماات أعااله تجادثا فاي الصافحات ". )الكاوفدحصولس عل  الغالبية من أهوات 

 (.من الكتا  100-107

من ا موف التي حديت الح اً، والتي اعتبرثا كالبريث أنها تم   نجاحااً  اصاياً لاس 

، وثااو الكااوفدوالااكي قااا  بااس  8001فتا  غياار الرساامي الااكي تاام فااي ساانة ثااو االساات
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إذ كما يظهار فاإن إيارا  االساتفتا  (. 171هفحة . )االستفتا  عل  است الل كردستان

 .كان بم ترح من قب  كالبريث

، فإناااس (8001-8000)عنااادما يةاااتير  كالبرياااث حاااواد  الياااراق للفتااارة  (0)

كبيار فاي نظاا  الحكام الحاالي فاي الياراق مان خاالل يحاول أن يصوف لنا أن لس تاأيير 

إن : ، ا ولا 8001مةاألتين أساسايتين فاي دساتوف  -برأياس -ف اد ح ا  . بنود الدساتوف

ثاي سايادة : الةلةة النهالية بيد اإلقليم والمحافظات ولي  الحكومة المرك ية، وال انية

 .قوانين ا قاليم عل  ال وانين الفيدفالية

مار هاحيحاً لل ارا ة ا ولياة الةاةحية للدساتوف، وخصوهااً فيماا وقد يبادو ثاكا ا 

ماان ( 110)يتيلاا  بمةااال  الاانفط، والمةااال  ا خاار  المتيل ااة باااافج حاادود المااادة 

، وثااي مااادة "الصااالحيات الحصاارية للةاالةات االتحاديااة"الدسااتوف، والتااي سااميت 

ث فياالً دوف فاي في ك  ا حاوال إن كاان لكالبريا. دستوفية مبهمة متناقضة مع نفةها

هياغة ثكه المواد الدساتوفية، فل اد أناتم بالنتيجاة دساتوفاً يمكان اساتغاللس فاي تفتيات 

اليراق عل  الرغم من ويود مواد أخر ، قاد تكاون قاد وضايت مان يهاات  اافكت 

مناق اة لماا مان خاالل وضاع ماواد أساساية " التفتيات"في هياغتس، وحاولت تيةي  

: التاي تانص( 111)قابلاة التنفياه، ككضاافة المااد   وضعها كالبريث، أو تجعلها غيار

، والتااي جعلاا  "الاانفط والغاااز ملااي الشااعب العراقااي فااي كاال األقاااليم والمحافظااات"

، المتعلقتين باالنفط أي ااا، ل يمكان تفسايرهما إلإ مان خاالل (115)، و(111)المواد 

ن الةياسااة ثمااا المةااؤوالن عاا اعتبااار الحكومااة التحاديااة ومجلاا  النااواب التحاااد 

النفةيااة، وتحاار  ع ااود المشااافكة باإلنتاااج، فغاام أن الاانفط ال يويااد ضاامن المةااال  

، ول اد أوضاحت -كماا أفاد كالبرياث -( 110)الحصرية للةالةة االتحادياة فاي الماادة 

ذلف بالتفصي  في كتابي عن نفط كردستان
(0)

. 

الحاسامة  ثكا ول د كنت أبحث عان الشاصاية التاي ألحات لوضاع الماادة الدساتوفية

، فحصلت عل  ميلومات مؤخراً تؤكد أن الشي  الجلي  الةايد علاي الةيةاتاني (111)

كان يؤكد عل  ك  من يراييس في فترة إعداد الدستوف، بويو  تحديد مواد دساتوفية 
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ثمااا ملااف الشااير اليراقااي فااي كافااة " الاانفط والمااا "واضااحة ال لااب  فيهااا، تبااين أن 

ابياااة ت بيااات ثاااكه الماااادة فاااي الدساااتوف مااان مريدياااس وتمااات مت. ا قااااليم والمحافظاااات

 .المويودين في قيادة البرلمان أو في لجان هياغة الدستوف في ذلف الحين

ويؤكااد كالبريااث بااأن تااأييره المبا اار فااي هااياغة الدسااتوف كااان آخاار لحظااة ماان 

ذكرثاا ثناا، " المفياد"مان كتاباس حادياة نجاد مان ( 199)إكمالس، إذ يككر فاي الصافحة 

إن خبياراً ماليااً : "ف اد كتار ي اول!!. شير أيضاً إل  ويود بريةاني في اإلعادادحيث ي

بريةانياً ييم  مةتشافاً لةفافتس في بغداد، كاان علا  و اف أن يوقاف إنهاا  الدساتوف 

قب  ساعتين من الوقت النهالي إلكمالس، حيث كان ي رأ تريمة إنكلي ياة لمةاودة نصاس 

فاي )ل  غرفة ايتماع ال ادة الةياسيين الياراقيين وكان عل  و ف الدخول إ... اليربي

ف لات . ، عندما الحظس مةتشاف كردي، فاركض إلاي يشارح الموقاف(الغرفة المجاوفة

ماااع ال اااادة )للمةتشااااف البريةااااني أن علياااس االتصاااال بةااافيره قبااا  فاااتح الموضاااوع 

 "!!.، والكي من المحتم  أن يهد  التةوية الةياسية ال ل ة(اليراقيين

بريث كان ييت د اعت اداً يا ماً بأن اليراق متجس نحو التفتيت، لكلف لام يااف إن كال

وفاي أيناا  المناقشاات النهالياة للدساتوف  8001غبةتس لهكا ا مر في كتابس، إذ في آ  

، ولكناس كاان متشاالماً decentralizationكان فاضياً يداً عن موضوع الالمرك ياة 

 !!.دات الدستوفمن ا دياد التأيير اإلسالمي في مةو

من ا موف الال   التنويس عنها في ساياق ثاكه المالحظاات، ثاي اليالقاة الويي اة ماا 

. الحاالي، فكا  واحاد منهماا يؤياد اآخار( نالر الرلي  ا ميركي)بينس وبين يو بايدن 

لمنصر نالر الرلي ، استبشر كالبريث  8002وعندما ف ح بايدن في أواخر خريف 

ولكان . ،  ن بايدن كاان دافيااً لةياساة ت ةايم الياراق"مشجع يداً  إن ثكا ا مر"ب ولس 

في الوقت نفةس علينا التأكيد ثنا من إن سياساة ت ةايم الياراق التاي كاان يريادثا بايادن 

، ثااي مااا يمكاان تةااميتها (و ميلااس يااون كيااري الااكي يحماا  ح يبااة الاافييااة اآن)

أكباار ممااا أفاد كالبريااث،  ، حيااث للمركاا  دوف"soft partitionالت ةاايم الناااعم "باا 

علمااً إن أوباماا ال يؤياد . والةياسة النفةية مرك ية، وثو أمار يااالف توياس كالبرياث
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، إذ ثو عل  ا فياح ضاد ثاكه الةياساة، وب ياة سياساات "الناعمة"حت  سياسة بايدن 

كالبريث التي كان يروج لها في الح   الديم را ي
(أ82)

. 

بالةاير بالايااف اآخار،  -وأيناا  ن ااش الدساتوف -ويككر كالبريث إنس فكر في فتارة 

. -أي الدساتوف المؤقات -" قاانون إدافة الدولاة اليراقياة للمرحلاة االنت الياة"وثو إب ا  

ولما كان ثكا ال انون ال يلبي ما يريده كالبريث فيما يتيل  بالنفط أو تفتيت اليراق، لكا 

(. ا قااليم والمحافظاات)ية للمناا   أفاد أن ييدل ثكا ال اانون ياكفياً، بوضاع اسات الل

ال ريبااة ماان " New York Review of Books"فل ااد كتاار مجاادداً فااي مجلااة 

ساي بلون باساتمراف الدساتوف المؤقات،  الكوفدإن ال ادة : "النيويوفي تايم  مؤكداً ذلف

، لت من ملكية إقليم كردساتان للانفط الموجاود فاي كردساتانعل   ر  تيدي  بنوده 

ويضاايف حااول إب ااا  ". يح وضااع المنااا   المتنااا ع عليهااا ليااتم حلهاااوكااكلف توضاا

الدستوف المؤقت وال ضية النفةية بأن يتم بالضاغط علا  حكوماة بغاداد وأيضااً تيادي  

إن الي ود النفةياة التاي وقيتهاا حكوماة إقلايم كردساتان، "بنود الدستوف المؤقت بحيث 

الل اتفاقيااة يناليااة بااين بغااداد يمكاان أن يااتم إعفاؤثااا ماان الةاايةرة الفيدفاليااة ماان خاا

النفةيااة التااي كاناات موقيااة ماان قباا  ( أو االتفاقيااات)علماااً إن عاادد الي ااود ". وأفبياا 

الااكي يملااف كالبريااث )حكومااة اإلقلاايم كاناات محاادودة يااداً وماان ضاامنها ع ااد  اااوك  

 .، وع د       مع  ركة ييني  إنيريي التركية(منس% 1حصة 

فااي حينااس  الكااوفدويحتماا  مااا أفاده ال ااادة )البريااث لاايالحظ ال ااافئ أن مااا أفاده ك

، لام يتح ا  "ملكياة إقلايم كردساتان للانفط الموياود فاي كردساتان"، ثو ضامان (أيضاً 

( 111)أبداً، وإنما يا  الدستوف بصايغة مياكةاة لماا أفاده كالبرياث وذلاف فاي الماادة 

( 111)ن الماادة قبا  اليار ، وإ الكاوفدإن ما اقترحس كالبريث ال يح   مصاالح . منس

 .يا ت متوا نة ولمصلحة الجميع

ثا  كاان . في الواقع ال أستةيع حت  اآن أن أفهم ماذا كان يريد كالبريث بالضابط 

فلو كاان ا مار كاكلف إذاً مااذا عان المحافظاات . يريد لإلقليم ملكية النفط المويود فيس 

لوحدثا، واآخرين لهام ف يرة االحتيا ي النفةي  أ  كان يريد أن يكون نفط كردستان 
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ولكاان ثااكا ا ماار سااود يضاار كردسااتان ك يااراً فااي ذلااف الوقاات، إذ إن نةاابة . نفةهاام 

( حتاا  لااو أضاافنا إليااس ح اا  كركااوي)االحتيااا ي المياارود فااي كردسااتان فااي حينااس 

م افنااة باحتيااا ي يميااع اليااراق، ثااو أقاا  ماان نةاابة الحصااة التااي يأخااكثا اإلقلاايم ماان 

 ماار أيضاااً هااحيح حتاا  بيااد االكتشااافات النفةيااة الكرديااة المي انيااة اليامااة، وثااكا ا

ماان المحتماا  أنااس كااان يفكاار باأن نفااط كردسااتان يب اا  إلقلاايم كردسااتان، وفااي . الحدي اة

الوقاات نفةااس تب اا  لهاام حصااتهم فااي نفااط اليااراق وباانف  النةاابة التااي يأخااكونها ماان 

ومااة اإلقلاايم فااي وفااي واقااع الحااال ثااكا ت ريباااً مااا عملاات عليااس حك!! المي انيااة اليامااة

 .الةنوات ا خيرة، وكما أوضحنا في سياق ثكه الدفاسة

الةااب ة، حاول محاولاة فهام خلفياة ( 0-يانيااً )استكماالً لما وفد في نهاية الف رة  (1)

وأي )اساتبياد كالبرياث مان ع اد ح ا   ااوك   DNO لر حكومة اإلقليم من  ركة 

دة ثيكلاة الي اد وتيديلاس فاي ، وذلاف عناد إعاا(فاي الياراق DNOع ود أخر  لشاركة 

كالبريااث حصااتس " يةااتح "، وثااو أماار محياار، إذ حةاار ظاااثر االمااوف10/9/8002

التااي قاادمها للكاارد فااي هااياغة مااواد الدسااتوف وأدت الاا  " الجليلااة"نظااراً للنصاايحة 

 !!.دستوف تدعي ك  يهة أنها تةير وف س

دة قاانون مالحظات حول مةاو: مرة يال ة"دفاستي  9/1/8007كنت قد نشرت في 

"الاانفط والغااا 
(8)

 -علاا  عالتااس -، أوضااحت فيهااا لماااذا ال يةاامح الدسااتوف اليراقااي 

إذ إن الدساتوف ال . 8007 ابا  / بالنصو  الاوافدة فاي مةاودة قاانون الانفط والغاا 

كماا إن . ، والمةودة تةامح باكلف(أي الاصاصة)يةمح أبداً بي ود المشافكة باإلنتاج 

ال لب  فيها تؤكد أن الةياسة النفةية وتوقيع الي ود ال  المةودة تالو من بنود واضحة

يمكن أن يتما إاله من خالل الحكومة والبرلمان االتحاديين، فهي مبهماة فاي ثاكا ا مار 

 .مما يفتح المجال لتفةيرات ماتلفة الح اً، ولهكا كنت ضد ثكه المةودة باال الق

لاايم كردسااتان وقااانون حكومااة إق"نشاارت دفاسااتي  8002فااي أوالاا  كااانون ال اااني 

، بينت فيها بوضوح لماذا ثكا الدساتوف ييتبار يمياع الي اود التاي وقيهاا "النفط والغا 

 .اإلقليم وككلف قانون النفط والغا  الكي أهدفه اإلقليم، غير دستوفية ومرفوضة
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وفي الح ي ة لم أتل  أبداً فدود مياكةة لما قلتس في الدفاساات أعااله، با  والحظات 

ككلف لم تصدف أياة . ين قد اقتنيوا بما قلت، بيد أن كانت لديهم  كوي با مرأن الك ير

دفاسة من أية يهة كانت تيةاي الحا ، مان خاالل نصاو  ماواد الدساتوف، لحكوماة 

اإلقليم بأن ت و  بما قامت بس، وتةاتمر بال ياا  باس، بتوقييهاا ع اود المشاافكة باإلنتااج، 

المنااا   المتنااا ع عليهااا، أو فااي منااا    سااوا  لرقااع أو ح ااول داخاا  اإلقلاايم أو فااي

 .ضمن المنا   المتنا ع عليها" حشرت"

قرأت م االً  كاديمي قانوني دساتوفي عراقاي ليةات لادي عالقاة  8002في تمو  

ل اد كاان ذلاف .  اصية ميس، ولكن كنت أقرأ م االتاس ال انونياة والدساتوفية لرهاانتها

مة اإلقليم الح  فيما وقيتس وأهادفتس، وعرفات الم ال م االً عاماً قد يفهم منس أن لحكو

وكاي ال . أيضاً من خالل الم اال أن كاتباس ثاو أحاد الاكين  اافكوا فاي وضاع الدساتوف

، أفسلت لس الدفاسة التي نشرتها في كانون ال اني -إن كنت ماة اً  -أستمر في الاةأ 

وتااس أن وفي. وأخبرتااس بااأنني مهنااد  ولةاات ماتصاااً بالدساااتير أو ال ااوانين 8002

يةاعدني وييلمني أين الاةأ فيما ذكرتس في الدفاسة  هحح لنفةي وأسحبها ان كان 

ال توياد أياة أخةاا  : "ببرساالة ختمهاا  80/7/8002فأيابني مشكوفاً في. ثناي خةأ

 "!!في كتابكم وإنما تباين في االيتهادات

مح لهاا بماا ، إن الدساتوف يةا(أو أي فارد)وحت  اآن عنادما ت اول حكوماة اإلقلايم، 

 .منس( 111)قامت بس، ال تككر ال ثي وال غيرثا كيف يةمح لها بكلف بويود المادة 

لن أعيد ما كتبتس عن الموضاوع، ولكان الدساتوف فاي كا  ا حاوال مرتباف ويتحما  

تفةاايرات ماتلفااة لااو أخااكت إحااد  مااواده بمياا ل عاان المااواد ا خاار  ذات اليالقااة، 

ة ينبغااي أخااك المااواد ذات اليالقااة مجتميااة، وللتفةااير الصااحيح  ي قضااية دسااتوفي

والوهول إل  تفةير مشتري تةمح بس ثكه المواد يمييااً بداللاة ووالياة بيضاها علا  

وثناا أذكار حادي اً لاي ماع أحاد ال اادة الةياسايين الاكين  اافكوا بوضاع . البيض اآخر

ف كياف واف اتم علا  م ا  ثكاكا دساتو: "قلات لاس. الدستوف، وبحضوف عدد مان اإلخاوة

بصااراحة احترمااس يااداً  -فأيااابني ". مرتبااف متناااقض قااد يفااتح البااا  لتفكيااف اليااراق 
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تريد الح ي ة  لم يكن يهمنا من الدستوف إاله كوناس يؤكاد باأن الياراق بلاد : "قالالً  -عليها

ولهاكا تمات . مةلم وتةاير يمياع قوانيناس وفا  الشاريية اإلساالمية وال تتيااف  ميهاا

ي المةااودات إلاا  أن تأكاادنا ممااا نريااده، وثااو إسااالمية مناقشااات عدياادة وأخااك وفد فاا

 "!!.الدستوف، فواف نا عليس ولم ننظر إل  ب ية المواد

للشهيد محمد بااقر الصادف، والصاادفة " إقتصادنا"وحةر فهمي لما يا  في كتا  

، فااإن اإلسااال  ال يةاامح باصاصااة الاانفط، 1901 بيتااس ا ولاا  فااي النجااف ساانة 

باإلنتاج إذ إنها خصاصة للنفط، حيث اإلسال  ي ول أن كا   وبضمنها ع ود المشافكة

 . ، أي الدولة"للمال اليا "ما تحت ا ف  ثو 

علا   -وما بيدثا أن الدستوف  8002، وبا خص في 8007ل د وضح ومنك أواخر 

ال يةمح بما قامت بس حكومة اإلقليم فيما يتيل  بالنفط، وإن كالبرياث لام يانجح  -عالتس

، وكاكلف كاك  عنادما كتار 8001ل د كك  عل  ال يادة الكردية فاي .  يا  بسبما أفاد ال

ماان أنااس اسااتةاع هااياغة الدسااتوف  8000الااكي أهاادفه فااي " نهايااة اليااراق"كتابااس 

اليراقي بةري ة ال ت ب  التأوي ، وتةمح لل يادة الكردية أن توقع ما وقيت وأن تصادف 

ن النفط المويود في اإلقليم ثاو ملاف ، وأ8007قانون النفط والغا   الكي أهدفتس في 

 !!!للكرد وحدثم

كان قد خدعهم وكك  عليهم، أو عل  ا ق  لم ي م بيملس بالةري اة وبالشاك  الباراق 

وإن النتيجاة التاي هادفت فاي ماواد الدساتوف ال تتناسار ماع ماا . الكي عرضاس علايهم

" ح ا "س من إناس  رحس من آمال أمامهم، أو عل  ا ق  ال تنةجم مع ما ذكره في كتاب

ولهاكا أهابح كالبرياث فاي نظار ال ياادة الكردياة غيار كاف ، ولام يكان . للكرد ما ح  

بالنتيجة بالمةتشاف الجيد، وأهبح عب ااً علايهم، لاكا فالي وباة المناسابة ثاي إبيااده عان 

المنفيااة الماديااة المتح  ااة لااس فااي ع ااد ح اا   اااوك ، وأيااة منفيااة ماديااة أخاار  فااي 

إن مااا ذكرتااس أعاااله ثااو مجاارد تكهنااات منةااجمة مااع مااا وفد ماان  بااالواقع!!. اليااراق

 !!!.ميةيات حول كالبريث والدستوف وحكومة اإلقليم

*  *  * 
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 DNOولنيود لنكم  ما تحدينا عنس عن  ركة 

 

 :بعض المعلومات الفنية والمالية عن الشركة -ج

التاي فيما يلي موي  لميلومات عن الشركة عل  ضو  الوياال  الصاادفة منهاا و

وسنوضاح فاي أينااا  عار  ثاكا الماوي  ا ماوف المتيل اة باإلنتاااج، . أ ارنا إليهاا سااب اً 

تركياا، أو بيياس / وتصدير قةم منس فسمياً من خالل أنبو  التصدير الرلي  إل  ييهاان

التهريار فاي  -كماا أوضاحنا سااب اً  -والاكي ييناي " البياع الاداخلي"من خاالل ماا يةام  

اج مااان الح ااا  لااام يتوقاااف نتيجاااة توقاااف التصااادير الرسااامي، إن االنتااا. أغلااار الحااااالت

وساانتةرق فااي الوقاات نفةااس إلاا  الحاااالت المشااابهة عنااد الشااركات ا خاار  إلعةااا  

اإلقلايم " اسات اللية"تفاهي  موي ة إضافية الستمراف اليما  بتي يا  وتةاوير ماا يةام  

ثاكه الميلوماات  ويؤسفني أن أقول إنس ال علم لاي فيماا لاو كانات. تهرير نفةس/ بتصدير

في مي انية اإلقليم، وإن كانت تصريحات كتلة التغيير الكردياة تشاير الا  عاد  " موي ة"

 !!تويي  تلف الميلومات

 DNOاحتيا ي حقل  اوكى، واحتيا ي : أولا 

، P50 recoverable reservesوه  االحتياا ي النفةاي ال ابا  لالساتاراج 

8011وحةاار ت رياار الشااركة الةاانوي لةاانة 
(أ81)

( 000)إلاا   8011، وكمااا فااي تمااو  

سنة، علماً إنس ( 17,1)ألف برمي  يومياً لمدة ( 100)مليون برمي ، والكي يكفي إلنتاج 

يتوقع  يادات م بلة في االحتيا ي من خالل اليم  المك ف الحالي في التحاري ا عما  

 .والتوسع في التحري في أ راد الح   الشمالية

8018ف في أيلول وحةر ت رير الشركة الصاد
(ج81)

تتوساع  DNO، فإن  ركة 

ساوا  فاي ح ا   اااوك  أو ( working interestحصاتها )ل ياادة احتيا يهاا الااا  

وثاي تيتماد علا  يهاات استشاافية يال اة فاي . ح ولها ا خر  الموياودة فاي كردساتان

إعااادة احتةااا  الت ياايم، إذ أن ثااكا ا ماار ثااو ضااروفي الحتةااا  قيمااة الشااركة فااي 

يرثا الةنوية، فحصة الشركة في الح  ، ثي ملاف الشاركة حةار الت اافير الةانوية ت اف



 188 

لي ود المشافكة باإلنتاج وتيتبر ي  اً من فأسمالها، وقيمة الشركة تا داد كلماا ا دادت 

 .حصتها من االحتيا ي أو ا داد االحتيا ي نفةس

ات وفي الجدول أدنااه نار  تةاوف حصاة الشاركة فاي ح ا   ااوك  نتيجاة عمليا

إذ   8002م افناة بةانة  8009االستكشاد والت ييم، وثي في  ياادة مةاتمرة، عادا سانة 

فاي  DNOعلا  حةاا   اركة % 81قلهت الحصة نتيجة دخول ييني  إنيريي بحصاة 

 .ثكا الح   كما أوضحنا ساب اً 

 8018 8011 8010 8009 8002 8007 8000 السنة

 470,8 021,0 190,1 141,8 114,8 148,8 12,0 مليون برميل

، وثاي (Boe)ثي مليون برمي  نفط مكافئ  DNOإن ا فقا  التي تم   حصة 

 Proven and probableوالكي ييني النفط المحتم  وال ابات ) 2P/P50لالحتيا ي 

reserves.) 

، من خاالل حفار الب ار 8000وكما أوضحنا ساب اً فإن الح   تم اكتشافس في سنة 

بااار أول ب ااار نفةاااي حفااار فاااي كردساااتان الياااراق بياااد ، والاااكي ييت(1- ااااوك )ا ول 

ونالحااظ فااي الجاادول أن االحتيااا ي ا داد لتصاا  حصااة . االحااتالل ا ميركااي لليااراق

DNO (11 )% والاكي ييناي . مليون برمي  نفاط مكاافئ( 470,8)إل   8018في آذاف

م وثو فقم ياتلف عان الارق. مليون برمي  نفط مكافئ( 214,9)أن احتيا ي الح   يبلف 

وقاد يكاون الةابر فاي . مليون برميا ( 000)، والبالف (8011في تمو  )المككوف ساب اً 

أ اهر وبياد حفار ( 9)يتحد  عن ت ييم آخر تام بياد  8018ثكا االختالد إن ت ريرآذاف 

كاان يتحاد  ف اط عان نفاط  8011ت ريار تماو  آباف يديدة وبكا ا داد االحتيا ي، أو إن

، بينما في الت ريار الالحا  اساتاد  مصاةلح (مي  نفطبر)الح  ، لهكا استيم  مصةلح 

، مماااا ييناااي احتةاااا  الغاااا  المصااااحر أيضااااً ضااامن (Boeبرميااا  نفاااط مكاااافئ )

وثنااي احتماال . قد  مكير قياسي ت ريباً ( 0000)االحتيا ي، حيث برمي  النفط ييادل 

 .، والكي لم يحتةر في الت رير الةنوي"Probable"احتةا  االحتيا ي المحتم  
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فااي احتيااا ي  اااوك  ف ااط ثااي  DNOقااد يكااون ماان المفيااد أن نااككر إن حصااة 

( 87,0)مليااون برمياا  نفااط مكااافئ، بينمااا تملااف احتيااا ي فااي ساالةنة عمااان ( 470,8)

مليااون برمياا  مكااافئ ف ااط، وفااي ( 10,1)مليااون برمياا  ن ااط مكااافئ ف ااط، وفااي الاايمن 

مان )ا يها في إقليم كردساتان مما ييني أن احتي. مليون برمي  مكافئ( 88,2)اإلمافات 

ماان احتيا ياتهااا فااي يميااع أنحااا  اليااالم% 29ييااادل حااوالي ( ح اا   اااوك  ف ااط
(ج81)

 ،

الح ااول النفةيااة / علماااً إن الشااركة مةااتمرة فااي اسااتكمال استكشاااد وت ياايم المكااامن

فااي كااال % 40ا خاار  المويااودة لااديها فااي إيااا تي أفبياا  ودثااوي، إذ تملااف حصااة 

اكتشاافت المااواد الهايدفوكربونيااة فااي ح اا  بيشااكابر ماان خااالل الب اار وقااد . اإليااا تين

، (Summail-1 1-سامي )، وح   سمي  من خالل الب ر (Peshkabir-1 1-بيشكابر)

الكي أكم  ( 0-بنينان)، وآخرثا الب ر Benenan/Bastoraوفي ح   بنينان وباستوفا 

8018حفاااره فاااي تشااارين ال ااااني 
(00ج، و81)

تااا  اآن فاااإن ثاااكه ولكااان وكماااا يظهااار ح. 

االكتشااافات التااي تماات ماان أول ب اار محفااوف فااي أي ماان الح ااول المااككوفة، لاام تظهاار 

. إمكانيات تجافية عالية، ولهكا فاإن ثنااي اساتمرافاً فاي حفار آبااف أخار  وإعاادة ت يايم

ومن المالحظ إن ثكه المنا   لم يتم اعادتها إل  حكوماة اإلقلايم، مماا ييناي إن كا  مان 

 .يم والشركة م تنيتان بويود النفط التجافي في ثكه الح ولحكومة اإلقل

ت و  الشركة أيضاً بتحريات واسية في ح    اوك ، وحةر ت ريرثا في أيلول 

8018
(ج81)

مااان آذاف ) اااهراً  10-18، فإنهاااا تحفااار عااادداً مااان اآبااااف الت ييمياااة خاااالل 

الستكشااد اليميا  ل 17-الب ار( تحات الحفار الفيلاي)لميرفة آفاق الح  ، منهاا ( 8018

متراً ليص  إلا  الةب اة الجيولويياة الترايةاف، ( 0807)والكي يص  إل  عم  يتجاو  

، و ب اااة (متااار1200علااا  عمااا  )بياااد أن يتجااااو   ب اااة الكريتشااا  المنتجاااة حاليااااً 

وفي الوقت نفةاس فاإن ثاكا الب ار سايكون منتجااً فاي (. متر8407عل  عم  )الجوفاسف 

والاكي ثاو أيضااً تحات  12-كاكلف الب ار  ااوك (. ي الكريتشا أ)الةب ة المنتجة حاليااً 

وكالثمااا لميرفااة الحاادود الشاامالية للح اا ، علماااً إن  19-الحفاار الفيلااي، والب اار  اااوك 

، 8018الواقع في  امال  ااوك  قاد أكما  وفحاص فاي آذاف  10-الب ر الت ييمي  اوك 
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اً، وأنتم كمية مان متر010متر ويمر بيمود نفةي افتفاعس  8089حيث كان عل  عم  

 .API 87-80اليو ، بنوعية /ألف برمي ( 81)النفط عند الفحص بلغت 

 اإلنتاج والتصدير الرسمي من حقل  اوكى: ثانياا 

 :فيما يلي بيض المالحظات حول الموضوع أعاله

، وبادأ اإلنتااج فاي 1-بياد حفار الب ار  ااوك  8000اكتشف ح    اوك  فاي سانة  (1)

، حياث تام إكماال 8009ط التصادير الرسامي حتا  سانة ، وتأخر فبةس باا8007

( 000)أنبو  الربط وخ انات وإمكانيات ض  في فيشاابوف بةاقة عالياة قادفثا 

علمااً إن . اليو  تحةباً  ي تةاوف إلمكانياات إنتااج وتصادير مةات بلية/ألف برمي 

بادالً  ،"البيع الداخلي"ثكه الميدات ال تةتاد  للتصدير الرسمي ف ط، وإنما تةه  

 .من المروف في قضا   اخو

 8002، إن الشاركة كانات فاي بداياة DNOل د ذكرناا فاي بداياة حادي نا عان 

برمياا  يومياااً، مااع اليلاام إن ( 0900)، وبمياادل "داخلياااً "تبيااع منتويهااا النفةااي 

 DNOول اد كتبات الصاحافة فاي حيناس عان قياا  . إنتايية الح   تبلف أضياد ذلف

للشااركة أن !! وأوضااحت أن ماان ا فضاا  اقتصااادياً ! !بتهرياار الاانفط إلاا  إيااران

علماً إن الشركات المنتجة ليةت ثي التي ت و  بتهرير . النفط إل  تركيا" تهر "

الاانفط بنفةااها، وإنمااا تبيااع الاانفط محلياااً وتةااتلم المبااالف م اادماً، وي ااو  المهربااون 

الشااحنات بإكماال عملياة ن ا  الانفط خاافج الحادود اليراقياة بواساةة " المحليون"

 .كما أوضحنا ساب اً 

كناات قااد حصاالت مااؤخراً علاا  يااداول كميااات الاانفط الواهاالة الاا  خااط التصاادير  (1)

الرسمي للشركات الياملة في كردستان، وقد أ رت إل  ذلاف فاي ميار  حادي ي 

ماان ثااكه الدفاسااة، وساانل ي  0-والف اارة يانياااً  1-عاان  ااركة دانااة غااا  فااي الف اارة 

 .ر في الةةوف التاليةالضو  اك ر عل  ثكا االم

فاي منظوماة الااط اليراقاي التركاي باين  حقال  ااوكى منإن الكميات المةلمة  *

ثااي كمااا يلااي، علماااً إنااس لاام يكاان ثنالااف ماان تصاادير قباا   8011و 8009ساانوات 
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، فماا تاوفر لادي مان ميلوماات ثاو ضامن 8018أما فيماا يتيلا  بتصادير . 8009

 .DNOد لشركة مجموع تصدير اإلقليم، وال يويد فقم محد

 التصدير الرسمي من حقل  اوكى

 المالحظات (برميل)الكمية  السنة

بو ر بح ن نفط  اوك  باط التصدير في أول ح يران  0,711,111 1110

 .8009وتوقف في أيلول  8009

 .ألف برمي ( 01)الميدل اليومي  فبية أ هر ثو  -

 الف برمي ( 41,8)أعل  ميدل يومي في آ   -

 اليو /ألف برمي ( 10,8)   ول الةنة ميدل عل -

  ال يويد 1111

 إل  نهاية الةنة 8011 با   8بد  بالتصدير في  1730813006 1111

 ألف برمي ( 18,8)الميدل اليومي  يا  التصدير  -

 ألف برمي ( 47,0) 8011الميدل اليومي لةنة  -

علماً إن أعل  ميدل تصدير كان في أيااف حياث وها   -

 –اليو ، وميدل ا  اهر نيةاان /ألف برمي ( 20,8)إل  

اليااااو  وبياااادثا باااادأ /ألااااف برمياااا ( 20,1)تمااااو  كااااان 

 .بالتناقص

 8018عدا ما هدف في سنة  1131113801 المجمول

 DNOوثنالف يداول أخار  تيتماد ميلوماات اإلقلايم، تاككر إن مجما  إنتااج 

ول ماا مسالم وبماا  ان مجمابرميا ، ( 48,020,107)، ثاو 8018إل  نهاياة آ  

 1111سانة مما ييناي أن ماا سالم فاي . برميل( 1138113611)ل ط التصدير هو 

برمياااال،  وهااااو ل شااااهر  7103710 ( =81,100,291  - 81,204,000)هااااو

أي بميادل ياومي يبلاف الثالثة األولى منها فقط، حياث تام إيقااف التصادير بعادها، 
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برمي  إذا أخاكنا كا  ( 1980)برمي  لل الية ا هر، أو بميدل يومي يبلف ( 7280)

 .بنظر االعتباف 8018سنة 

 8018ويمكاان أن نوضااح أن مجماا  مااا هاادف فساامياً ماان كردسااتان فااي ساانة 

مليااون برمياا ، والااكي يم اا  تصاادير يميااع ( 0,077)ثااو ( ل اليااة أ ااهر ف ااط)

( 700709)أك اار ماان  8018فااي ساانة  DNOالشااركات، لااكا قااد يكااون تصاادير 

( 48,020,100)ما  إنتااج ح ا   ااوك  ثاو فياالً ولكن ا ثم ثو ث  مج. برمي 

 .ثكا ما سنراه الح اً . 8018برمي  إل  نهاية آ  

8011نالحظ في الت رير الةنوي لةنة  *
(أ81)

، ما يظهار وكاأن ثنااي تناقضااً فاي 

فاي إنتااج  DNOإذ في مكاان مناس يظهار إن حصاة . تبيان إنتاج الح   لتلف الةنة

الياو ، وثاكا ييناي إن ميادل اإلنتااج الياومي /برميا ( 04900)كانات  8011سنة 

إذ إن حصاة الشاركة )ألف برمي ، ( 00,0)كان قد بلف  8011لح    اوك  لةنة 

ولكن في الجا   المهام اآخار المتيلا  با ساهم، والاكي ي اد  إلا  مةاج  %(. 11

الشركات في أوسلو، وككلف في الج   المويس لمجل  اإلدافة، كما ذكر أيضاً في 

8/8/8018لشااركة الصااادف فااي ت رياار ا
(ج81)

، ناار  أن حصااة الشااركة فااي ح اا  

(. مماا قاد ياوحي أن ثنااي خةاأ مةبياي)الياو ، /برميا ( 09900) اوك  كانات 

( 78,7)ي اااف   8011وبهااكه الحصااة يكااون المياادل اليااومي إلنتاااج الح اا  لةاانة 

ذ ، وسانيتمد ثاكا الارقم إ(8011ملياون برميا  لةانة  80,0أي )الياو  /ألف برمي 

 .نراه ثو الصحيح

علماااً إن حكومااة اإلقلاايم بيناات فااي فسااالة مويهااة إلاا  الحكومااة االتحاديااة، 

، وفيهاا (والكي ييناي ح ا   ااوك )لمحافظة دثوي  8011اإلنتاج الشهري لةنة 

الياو  ف اط، /ألاف برميا ( 11,0)الا  ماا يياادل  8011يص  الميدل اليومي لةنة 

 .كوفة أعالهوثو أق  بك ير عن أفقا  اإلنتاج المك

حياث كاان  8011ثكا وإن الت رير يؤكد إن أكبار إنتااج للح ا  كاان فاي أيااف 

باارميالً يومياااً، أي إن الح اا  أنااتم ( 11011)مياادل حصااة الشااركة ماان اإلنتاااج 
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وثاكا يؤكاد ماا كانات . برميا ( 90000)بميدل يومي في ذلف الشهر إنتايااً قادفه 

ألاااف ( 100)تتجااااو   8018ت ولاااس الشاااركة مااان أن خةتهاااا لإلنتااااج فاااي سااانة 

 .اليو /برمي 

ل ااد ذكرنااا فااي الجاادول الةاااب  إن المياادل اليااومي للتصاادير الرساامي لح اا  

الياو ، وثاو أعلا  ميادل سانوي /ألاف برميا ( 47,0)ثاو  8011 اوك  في سنة 

، والسؤال اله  يطرت نفس  أين  هب الفرق بين اإلنتااج الباال  للتصدير للشركة

 1531أ  )الياوم /ألا  برميال( 1736)والتصادير الباال  الياوم /أل  برميال 7137

وقيمتهااا النقديااة تقااارب المليااار  -مليااون برمياال 3 (031)ألاا  برمياال،اليوم، أو 

!! قاد ي اول قالا  إن الفارق ذثار إلا  المصاافي. (فقط 1111لمجمل سنة  -دولر

لةاانة  DNOوعليااس يجاار أن أوضااح بالتفصااي  ثااكا الموضااوع بالنةاابة لشااركة 

بلغااات أعلااا   DNOلاااكات حياااث التصااادير الرسااامي لنفاااو  كردساااتان با 8011

ولحةن الحظ فإن يميع الميلومات المتيل ة بالموضوع متاوفرة وموي اة . ميدالتها

سوا  من قب  الشركة نفةها أو من قب  حكومة اإلقليم، أو من الجهة اليراقية التاي 

نةب  عل  ثنا ي DNOوما سود نراه في  ركة . استلمت النفط لغر  تصديره

البيااع "يميااع الشااركات ا خاار  المنتجااة والياملااة فااي كردسااتان والتااي تيتمااد 

الجدياد فاي "ول د كنت أؤكد دالماً ساوا  فاي ثاكه الدفاساة أو فاي كتاابي ". الداخلي

البياااع "، إن ماااا يةااام  8018الصاااادف فاااي  ااابا  " ال ضاااية النفةياااة اليراقياااة

 .خافج اليراق، ثو عملياً تهرير نفط كردستان إل  "الداخلي

أفيااو ماان ال ااافئ أن ييااكفني لإل الااة فااي المالحظااات المبينااة أدناااه، إذ إن 

الاانفط " ساارقة"أو ماان ا نةاار ال ااول " تهرياار"الموضااوع مهاام يااداً وياااص 

 .اليراقي، ويهم الفرد الكردي قب  ا فراد اآخرين من أبنا  الشير اليراقي

ر لجاداول فيلياة مةاتلمة مان إن يدول التصدير المككوف قب  قليا ، ثاو ماتصا *

قب  الجهاات المينياة بتصادير نفاط الشامال، والتاي توضاح الكمياات الشاهرية لكا  

 ركة من الشركات المتياقدة مع اإلقليم والتي قامات بتصادير الانفط فسامياً وذلاف 
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، 8011وثناااااا نتحاااااد  عااااان سااااانة . 8018، 8011، 8010، 8009للةااااانوات 

 .وسنتحد  الح اً عن الةنوات ا خر 

مصف  نفةياً في دثاوي، وقاد تكاون ثنالاف وحادات  8011ال يويد في سنة 

، وثاي وحادات غيار فسامية، ويوياد topping plantبةيةة يداً أو ما تيرد ب 

إن م   ثككا وحدات خةرة يداً، وتةاتةيع . وحدة 800منها في كردستان بحدود 

وبنوعياات فدي اة  في أحةن ا حوال إنتاج منتم واحد أو ايناين بكمياات قليلاة ياداً 

ويةااتغر  الماار  كيااف يااتم إنشااا  م اا  ثااكه الوحاادات الاةاارة فااي اإلقلاايم، . يااداً 

وكيف تةمح حكومة اإلقليم بإنشالها وثي تدعي أن اإلقليم ثاو الجهاة الوحيادة فاي 

اليااراق التااي تةباا  فيهااا ال ااوانين، ممااا ييةااي انةباعاااً أن ثناااي مواف ااات غياار 

، وثاو أمار مةاتغر  ياداً إن !!بإياا ات فساميةفسمية بإنشالها وحت  قد تكاون 

البياع "والغر  الوحياد المنة اي لاكلف ثاو لتغةياة يا   مان !!. كان ا مر ككلف

، حيث تهر  بالنتيجة ك  كمية الانفط الااا  المشاتر  مان قبا  الوحادات "الداخلي

مان الانفط المشاتر  مان قبا  الوحادات % 90الشكلية غير الياملة، و ما ي يد عن 

ماان مشااترياتها ماان الاانفط الاااا  % 10والتااي ال تةااتيم  اال إقاا  ماان " لااةاليام"

 .النتاج  أحد المنتجات النفةية

إضافة لكلف فإن نفط  اوك  ال ييتبر من النوعيات الجيدة فاي كردساتان، إذ 

، م افناة بانفط ح ا  (82API -87)إن ك افة النوعية الجيدة من نفط  ااوك  ثاي 

لهااكا فماان (. 08APIحااوالي )أو نفااط خرمالااة  ،(42API) ا   اا  الااكي ك افتااس 

المنة ي أن تبن  المصافي الرسمية اعتماداً عل  نفط  ا   ا  أو خرمالاة، وثاكا 

وفي الوقت نفةس فاإن مان غيار المنة اي أن ياتم إنشاا  ثاكه . ما يجري اليم  عليس

 .اعتماداً عل  م   ثككا نفط ي ي " الوحدات البةيةة"

ه يانباااً، وافترضاانا أن ثااكه الوحاادات البةاايةة لااو تركنااا كاا  مااا ذكرنااا أعااال

دوالف للبرمياا ، ( 00-40)ا ااترت ثااكا الاانفط، فهااي تشااتريس بمبااالف تصاا  إلاا  

فالشااركات تةااتلم . البرمياا  للنوعيااات الياليااة/دوالف( 70)ويصاا  إلاا  أك اار ماان 
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الوحادات "مبالف بيع النفط وال تو عس مجاناً، وفي الوقات نفةاس فاإن منتجاات ثاكه 

م افناة با ساياف الحكومياة التاي فيهاا )يجر أن تباع بأسياف عالية ياداً " ةالبةية

 (!!البرمي /دوالف 8كلفة النفط الاا  بحدود كلفة إنتاج النفط، أي حوالي 

حتاا  لااو تركنااا أيضاااً الةااةوف ال ليلااة الماضااية، وعاادنا إلاا  الجااداول التااي 

وتضامنت ( رنا إليهاا سااب اً التي أ ا)أفسلتها حكومة اإلقليم إل  الحكومة االتحادية 

، فاإن ثاكه الجاداول تاككر الكمياة الشاهرية 8011و 8010كميات اإلنتااج للةانتين 

، أي الكي تم  را ه من مصافي فسامية أو غيار فسامية بضامنها "المكرف"للنفط 

التي تحادينا عنهاا، وتصا  الميادالت اليومياة لهاكا الانفط " الوحدات البةيةة"ثكه 

عل  ( اليو /برمي  8104)ةر ثكه الجداول، إل  ميدل ح 8011لةنة " المكرف"

 4184)ما ميدلاس  8011كما وه  مةتواثا في كانون ال اني . 8011امتداد سنة 

حيااث لاام يكاان ثناااي تصاادير فساامي، وانافااض فااي ال مانيااة أ ااهر ( اليااو /برمياا 

، حيث كان التصدير الرسمي عالياً، ليص  إل  ميدل يومي (أيلول - با  )التالية 

الياو  فاي  اهري /برميا ( 4010)اليو  ف اط، ليرتفاع إلا  ميادل /برمي ( 1000)

ثا  . عندما بدأ التصدير الرسامي باالنافاا  8011تشرين ال اني وكانون ا ول 

سمع أحد من الماتصين ويود م   ثكا التفاوت في الكميات المكرفة في مصااد 

 !!.من المفتر  أنها تيم  بانتظا  

نا يدالً ب صحة يميع ا فقاا  الميةااة مان قبا  حكوماة اإلقلايم لح ا  ولو سلمه

، فإنهااا فااي الح ي ااة متناقضااة مااع الواقااع، فحيااث أن مياادل 8011 اااوك  لةاانة 

ألاف برميا  ، ( 1,0)مناس " مكارف"لالياو ، وا/ألف برمي ( 11,0)اإلنتاج فيها ثو 

مان  اليو  للتصدير، في حين ان النفط المصدف الفيلاي/ألف برمي ( 10,0)سيب   

ولااي   -حةاار سااجالت الاانفط المةااتلم لغاار  التصاادير -( 18,8)الح اا  يبلااف 

وبالتأكيد فإن الرقم غير الصحيح ثاو فقام . ، لكا فأحد ا فقا  غير هحيح(10,0)

الياو  /ألف برمي ( 78,7)اإلنتاج الفيلي المية  من اإلقليم والكي يجر أن يكون 
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ألاااف  81,1)لن دياااة لكمياااة وقيماااة الفااارق ا. الياااو /ألاااف برميااا ( 11,0)ولاااي  

 . كما بينا ساب اً  8011، تبلف ملياف دوالف لةنة (اليو /برمي 

8018فااي أيلااول  DNOإسااتناداً الاا  ت رياار  *
(ج81)

، نجااد فااي اليمااود االول ماان 

الجدول ادنااه حصاص ثاكه الشاركة مان إنتايهاا فاي الياالم، ولاو  رحناا مان ثاكه 

دل الحاادود اليليااا لحصااص إنتايهااا اليااو ،  والتااي تيااا/برمياا ( 1000)المياادالت 

( 0000)علمااااً إن حصاااص إنتايهاااا خاااافج اإلقلااايم ال تتجااااو   -خاااافج اإلقلااايم 

فإننااا نصاا  فااي اليمااود االخياار ماان الجاادول الاا   -8011اليااو  فااي ساانة /برمياا 

، وذلاف 8018و  8010، 8009مجموع االنتاج الةانوي لح ا   ااوكي للةانوات 

، لااكا 8009منااك الربااع الرابااع لةاانة % 11 باعتباااف إن حصااتها فااي اإلقلاايم ثااي

 %.70كلس  8009افترضت حصتها في اليا  

 الحصة في الةنة

 يميع اليالم

 اليو /ألف برمي 

الحصة في 

 كردستان

ألف 

 اليو /برمي 

 ميدل إنتاج ح    اوك 

 اليو /ألف برمي 

مجموع االنتاج 

 لةنة

 مليون برمي  

8009 88 17 84,0 2,720 

8010 17,1 18,1 88,7 2,820 

8018 04 89 18,7 19,882 

ساننةل   8011و8002، 8007اما فيما ياص انتاج ح    اوكي للةانوات 

 8002و 8007من ت ديرات متحفظة ونفتر  أن ميدل البيع الداخلي في سنوات 

قد ذكرت فاي ت افيرثاا الةااب ة   DNOوكانت  ركة . ثو ميدالت اإلنتاج نفةها

ملياااون  8,119)الياااو  /برميااا ( 0900)ثاااي  8007إن ميااادالت البياااع فاااي سااانة 

، لاكا ساود نفتار  ان مبيياات سانة 8002ولياد  تاوفر ميادالت (. الةانة/برمي 

وقد ذكرنا ساب ا في (. مليون برمي  1أي ) 8007ثي ضيف مبييات سنة  8002

يبلاااف  8011يااادول التصااادير الرسااامي مااان ح ااا   ااااوكي ان التصااادير لةااانة 
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ملياون برميا  فاي سانة ( 0,704)ناي تصدير قادفه مليون برمي ، وث( 17،024)

8018. 

وبجمع كا  االفقاا  اعااله سنصا  إلا  الجادول التاالي للكمياات التاي أنتجات 

وباافترا  ان ميادالت . وككلف للكميات التي لم ترس  إل  خط التصدير الرسامي

اسياف ثكا النفط المنتم من ح    اوكي ثي نف  ميادالت أساياف الانفط المصادف 

ماان " والمةااروقة"ماان  اامال اليااراق نصاا  إلاا  كميااة المبااالف المف ااودة  فساامياً 

، بةبر عد  إفساال ثاكه الكمياات (وككلف من مي انية اإلقليم)المي انية االتحادية، 

 .إل  خط التصدير

 

 حقل  اوكى

اإلنتاج مليون  الةنة

 الةنة/برمي 

التصدير الرسمي 

 الةنة/مليون برمي 

الكمية غير 

المةتلمة مليون 

 الةنة/برمي  

المبلف مليون 

دوالف للكميات 

 غير المةتلمة

8007 8,1  -8,1 818,1 

8002 1,00  -1,0 110,0 

8009 2,9 0,7 1,8 090,0 

8010 2,0  -2,0 001 

8011 80,0 17,4 9,8 921,0 

8018 19,0 0,7 12,0 1928,2 

 175130 1838 1138 7136 المجمول

، (دوالف للبرميا  21حوالي ) 8007سنة  إن ميدالت أسياف النفط كانت في

 8010، وفاي(دوالف 71حاوالي ) 8009، وفي (دوالف 110حوالي ) 8002وفي 

بميدل ) 8018، وفي (دوالف 100,7بميدل ) 8011، وفي (دوالف 70,1حوالي )
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ثاااي ميااادالت فيلياااة  8018 - 8010، علمااااً إن أساااياف (دوالف للبرميااا  100,0

 .ن قب  سومو سياف نفط الشمال مباعاً م

 من الجدول السابق نرى 

ي ااف   8018أن مجم  إنتاج ح    اوك  منك بد  إنتايس وحت  نهاياة  أولا 

مليااون برمياا  حتاا  نهايااة آ  ( 01)مليااون برمياا ، أو مااا ي اااف  ماان ( 70,0)

، باادالً ممااا ذكرتااس يااداول حكومااة اإلقلاايم، ون لتااس و افة الاانفط إلاا  مجلاا  8018

( 48,020)وه  إل   8018إنتاج  اوك  حت  نهاية آ  الو فا  من أن مجم  

في الواقع ال أعرد من أين ياا ت حكوماة االقلايم . مليون برمي  كما ذكرنا ساب اً 

برمي  لمجم  إنتاج ح    اوكي منك البد  باإلنتاج فياس،  مليون( 48,020)بالرقم 

تاااج التااي مليااون برمياا  عاان افقااا  االن( 88)إذ الفاارق كبياار يااداً وي اا  بحااوالي 

اعتماادت فيهااا علاا  إحصاااليات الشااركة نفةااها، والتااي حاولاات وضااع ت ااديرات 

 .متحفظة لعفقا  في حال عد  ويود إحصاليات دقي ة

والكي نجده في الجدول أعاله أيضاً، ثو أن الكمياة التاي  األمر الثاني واألهم

 (4718)لم يتم تصديرثا مان خاالل خاط التصادير الرليةاي تصا  قيمتهاا حاوالي 

مليااون دوالف كااان يجاار أن تاادخ  فااي ( 718)مليااافات و( 4)مليااون دوالف، أي 

مليااون دوالف، ( 202)أي حااوالي % 17المي انيااة االتحاديااة، ويأخااك اإلقلاايم منهااا 

حةار  -حيث لم تةتلم المي انياة االتحادياة ثاكا المبلاف، ولام تةاتلم مي انياة اإلقلايم 

مليااون  751مليااارات و 1)لهائاال  وعملياااا هااها المبلاا  ا. أي مبلااف منهااا -علمااي

سرق من قوت الشعب العراقي كل  بعرب  وكارده ( دولر، ومن حقل  اوكي فقط

 .وبقية أ ياف 

، حياث 8018اآن يريد اإلقليم تيويض الشركات، وأوقف التصدير في سنة 

ألاف برميا  يوميااً حةار االتفااق الموقاع باين ( 800)كان من الواير عليس ضا  

والحكومة االتحادية، ولم يض  إاله للا ال  ا  اهر ا ولا  مان تلاف حكومة اإلقليم 

. اليااو  ف ااط/الااف برمياا ( 10,0)حااوالي  8018الةاانة، وبمياادل علاا  مااد  ساانة 
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وكاان الةابر الميلان إلي افااس التصادير أن الشاركات لام تةااتلم حصاتها مان المبااالف 

 !!من قيمة النفط المصدف من قبلها لتغةية كلفها% 10البالغة 

افترضاانا اآن بااأن ثااكه الشااركة باعاات إنتايهااا غياار المصاادف فساامياً  لااو

مااان ا ساااياف اليالمياااة، فإنهاااا تكاااون قاااد حصااالت علااا  مبلاااف يةااااوي % 40بااا 

فه  هرفت الشركة ثكا المبلف أو حت  . مليون دوالف( %1900 = )40×4718

 ! "نفط الكلفة"، أال يكفي ثكا المبلف لحصتها من !فبيس 

يمكن أن تيو  بأي مبلف كاان، إذ إنهاا اساتلمت أضاياد إن ثكه الشركة ال 

وإنني . ما هرفتس، وحالتها تشبس حاالت الشركات ا خر  التي تحدينا عنها ساب اً 

ملياون ( 081) ستغر  فيالً من أن يواف  مجل  النوا  عل  تاصيص حاوالي 

التحاديااة دوالف، لتاادفع إلاا  الشااركات النفةيااة الياملااة فااي اإلقلاايم، ماان المي انيااة ا

علمااااً إن ثاااكا المبلاااف لااام يُااار  الكتلاااة التحاااالف . لتغةياااة كلفهاااا 8010لةااانة 

الكردساااتانية فاااي البرلماااان مماااا حااادا بهاااا إلااا  م ا ياااة يلةاااات المصاااادقة علااا  

إن !!. مليااف دوالف لادفيها إلا  الشاركات( 0,1)المي انية في البرلماان و البات با 

ية بةبر ت ليص المباالف الماصصاة المجموعة التي قا يت ثكه الجلةات البرلمان

تدافع ( وبضمنهم بيض النوا  في الكتلة اليراقية)للشركات النفةية في كردستان 

بدون وياس حا  إ القااً عان المصاالح اللصوهاية للشاركات ا ينبياة الياملاة فاي 

كردستان، والتي قامت باستال  يميع مةتح اتها وأك ار مان ذلاف بك يار مان خاالل 

، فما قامت بس ثكه المجموعة ثو أمر يدعو إل  التةااؤل "الداخليالبيع "ما يةم  

مليااون دوالف ثااو أماار غياار مباارف ( 081)وحتاا  تاصاايص !! والتشااكيف أيضاااً 

أهااالً، وعلاا  ديااوان الرقابااة الماليااة، وو افة الماليااة، و افة الاانفط تاادقي  الكلااف 

هم عل  أسا  إنهاا بدقة متناثية وعد  المصادقة عليها أو ا خك با فقا  الميةاة ل

هحيحة، وإنما تدقي ها بيناياة فال اة، إذ إن الشاركات النفةياة فاي كردساتان تنهار 

 !!.الشير الكردي وب ية الشير اليراقي نهباً ال حدود لس
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( 810)يجر أن نالحظ أن البرلمان تمكن ثكه المرة مان ت بيات تحدياد كمياة 

الها إل  خاط التصادير لكاي اليو  كأمر واير عل  حكومة اإلقليم إفس/ألف برمي 

ل د حاول مجل  النوا  أن يضايف م ا  ثاكه . تدفع لها مةتح اتها حةر المي انية

الف رة في المي انيات االتحادية الةااب ة ولام يةاتةع ذلاف، لاكا لام تةاتةع الحكوماة 

( 800)ولام يرسا   8018اتااذ أي إيرا  عندما قةع اإلقليم تصاديره فاي نيةاان 

ولكان . لمبينة في االتفاقية الموقية بين حكومتي المرك  واإلقليماليو  ا/ألف برمي 

في ثكه المرة تم تأكيدثا في قانون المي انياة، وعلا  اإلقلايم تةاليم ثاكه الكمياة مان 

عااد  دفااع أي مبلااف إلاا   -باا  ماان وايبهااا –الاانفط، وماان حاا  الحكومااة المرك يااة 

مي ساوا  ذكار ذلاف فاي اإلقليم ما لام يرسا  اإلقلايم نفةاس إلا  خاط التصادير الرسا

 .المي انية أو لم يككر

، إذ مااا 8010اليااو  ليةاات كميااة كبياارة لةاانة /ألااف برمياا ( 810)إن كميااة 

الياو ، لاكا /مليون برمي ( 8,9)ثو تصدير ما ميدلس  8010ماةط لس في مي انية 

ف ااط ماان المي انيااة، بينمااا يةااتلم % 2,0فااإن الكميااة المةلوبااة ماان كردسااتان تم اا  

ماان مي انيااة اإلقلاايم % 2,4منهااا، أي إن الجنااو  الف ياار يمااول باا % 17اإلقلاايم 

الغني، وذلف في حال قيا  اإلقليم بإفسال الكمية المحاددة فاي المي انياة، أماا إذا لام 

وكان من الواير أن يحادد . يرس  الكمية ي  ا أو كالً فإن النةبة ت داد تبياً لكلف

الياو ، ليصا  /ألاف برميا ( 100)ساال البرلمان في المي انية، بأن عل  اإلقلايم إف

، ويةتةيع اإلقلايم إفساال م ا  ثاكه الكمياة للتصادير مان %17إل  حصتس البالغة 

الشركات الياملة في كردستان، ولكن سيكون من الصير ياداً أن ت او  الشاركات 

عند ذاي بالتالعر والنهر الكي الحظناه عند الحاديث عانهم فاي ثاكه ( ومن ميها)

 !!.لن تواف  حكومة اإلقليم عل  ذلف أبداً الدفاسة، ولكا 

 بعض المسائل المالية للشركة: ثالثاا 

ما سيككر أدنااه ثاو ماوي  لمةاال  مالياة كانات قاد أياافت انتبااثي عناد قرا تاي 

 :لت افير ثكه الشركة
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حصاتها  8011أنهاا اساتلمت فاي ح ياران  8011تككر الشركة في ت ريرثاا لةانة  (1)

قلايم عان تصادير الانفط الرسامي لشاهري  ابا  وآذاف وكأول دفية مان حكوماة اإل

 .مليون دوالف( 100,7)، وبلف ما استلمتس الشركة 8011

( 1,071,077) 8011يبلااف مجمااوع تصاادير ح اا   اااوك  فااي  ااهر  اابا  

( 8,040,900)برمياا ، أي ( 1,102,810)برمياا ، وفااي  ااهر آذاف لاانف  الةاانة 

وت اول . لشاهري  ابا  وآذاف برمي  ثو مجموع ما تم تصاديره مان ح ا   ااوك 

من كمياة التصادير % 11مليون دوالف دفع عن ( 100,7)الشركة بأن مبلغاً قدفه 

( 1,414,108)، والتااي تيااادل (وثااي حصااة الشااركة فااي الح اا  المااككوف)أعاااله 

!!. دوالف عاان كاا  برمياا  مصاادفة ماان حصااتها( 71,0)أي دفااع للشااركة . برمياا 

 ، أي الكلاف الرأساامالية "نفاط الكلفااة"ف ثاو فها  مان المي ااول أن يكاون ثاكا المبلاا

مااان الااانفط % 40والتاااي تااادفع حةااار الي اااد ماااع حكوماااة اإلقلااايم بماااا ال يتجااااو  

لكا فإن ثناي خةأ فاي . المصدف، ثكا في حال ويود كلف فأسمالية وايبة التةديد

ثااو لتصاادير كميااة هاادفت فااي  ااهوف ( 100,7)مكااان مااا، فإمااا أن يكااون مبلااف 

وثكا غير مةموح بس )أيضاً " نفط الربح"أو تم تةديد . وآذاف أخر  إضافة لشبا 

حةر اتفاقياة الادفع باين الحكوماة االتحادياة وحكوماة اإلقلايم، كماا أوضاحنا سااب اً 

وفي ك  ا حوال فإن نفط الربح يةدد عمليااً (. عند الحديث عن الشركات ا خر 

" البياع الاداخلي"من ثكا  "نفط الكلفة"، باالضافة ال  تةديد "!!البيع الداخلي"من 

دوالف ( 8,11)علماً إن كلفة اإلنتاج لنفط ح ا   ااوك  ثاي . كما الحظنا قب  قلي 

 .للبرمي ، كما ي ول نف  الت رير

مليااون دوالف مةاادد عاان كاماا  تصاادير ( 100,7)ماان المحتماا  أن مبلااف 

دوالف عان كا  برميا  مصادف، وعلا  ( 09,8)ح    اوك ، أي ان ماا و ع ثاو 

وفاي %. 80، وحصاة اإلقلايم %81، إعةا  حصة يينيا  إنيرياي DNO ركة 

كاا  الحاااالت عناادما ن ااول إعةااا  حصااة الشااركات، ف ااد يفهاام ماان ذلااف حصااة 

مان % 80الشركات ا ينبية ف اط، ولكان ثنااي حصاة اإلقلايم، فهاو يمتلاف حصاة 
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والةااؤال المةااروح ثاا  يةااتلم اإلقلاايم حصااة ممااا تيةيااس الحكومااة . ح اا   اااوك 

 !.للشركات النفةية الياملة في كردستان ل ا  النفط المصدف فسمياً المرك ية 

 8011اساتلمت الح ااً دفياة أخار  فاي أيلاول  DNOولليلم فاإن  اركة 

مليون دوالف، ليص  مجماوع ماا اساتلمتس ( 00)، بلغت (وحةر ما يككر الت رير)

 .مليون دوالف( 100,7)ال   8011في سنة 

يجااري لهااا فااي سااوق أسااهم أوساالو، وكمااا توضااحس  إن الشااركة تتااابع ك يااراً مااا( 1)

فهي نفةاها تبياع . التفاهي  الك يرة عن ثكا الموضوع في الت رير الةنوي للشركة

وتشتري بأسهمها، إذ إنها ت ول بأنها باعت أسهماً إلا   اركة نفةياة نرويجياة فاي 

، (ملياون دوالف 90أي ماا يياادل )ملياون كارون نرويجاي  181بمبلف  8011آ  

ملياون ( 44)يياادل  -أي فارق ساير الةاهم -ا مر أعاد عليها فبحااً حةاابياً  وثكا

 8011نفةااها فااي تشاارين ا ول  DNOكمااا أنهااا ا ااترت أسااهم  ااركة . دوالف

كاارون نرويجااي ( 7,1)مليااون سااهماً ماان البوفهااة بةااير ( 48,1)وبكميااة بلغاات 

 (.دوالفاً  1,89أي ما ييادل )للةهم الواحد 

الةاهم قاد اساتريع قيمتاس وب اوة بياد أن انافاض  وتؤكد الشركة إن ساير

، (دوالفاً للةااهم 0,22حيااث وهاا  إلاا  مااا ييااادل ) 8010بشاادة فااي أواخاار ساانة 

 0,71حياث وها  إلا  ماا يياادل ) 8011وككلف استمر منافضااً فاي أوالا  أياا  

، ولكن وبيد تصدير النفط فسمياً قف  سيره ليص  إلا  أعلا  ساير (دوالفاً للةهم

، وفااي النتيجااة اسااتمرت (دوالفاً للةااهم 1,21أي مااا ييااادل )رون كاا 10,1وثااو 

أي مااا ييااادل )كاارون  7,47علاا  مياادل ي اااف   8011أسااياف ا سااهم فااي ساانة 

 (.دوالفاً للةهم 1,89

إن ماان واياار الشااركات أن تااككر فااي ت ريرثااا إلاا  المةاااثمين ماتلااف 

 -ا ر الي د نفةس فيما يتيل  بما -فهي تؤكد . الماا ر التي يمكن أن تتير  لها

، وباادأ التصاادير 8011أنااس علاا  الاارغم ماان أن اتفاقيااة التصاادير تماات فااي ساانة 

وفغام . الفيلي، إاله أن ا مر ال يمكن اعتباافه باأي حاال مان ا حاوال اتفاقااً نهاليااً 
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وحةار ماا ياا   -أنها استلمت مبالف ل ا  التصدير، ولكن لم تةتلم كافة مةاتح اتها

مع اليوالد التاي يجار أن ( لحد ذلف التافي )مبالف ال تتناسر ، وثكه ال-في الت رير

ويؤكد الت رير بأن . تحت بنود ع د المشافكة باإلنتاج DNOتحص  عليها  ركة 

 ااركة فابحااة، ولكاان ماان المفاارو  أن تح اا  أفباحاااً أك اار تحاات  DNO ااركة 

 !!.ظرود ع د المشافكة باإلنتاج

احتمالياة المااا ر، أناس  وتضيف الشركة فاي ت ريرثاا عناد الحاديث عان

ح  ح ي ي في ممتلكاتهاا فاي  DNOعل  الرغم من اعت اد إدافتها من أن لشركة 

كردستان اليراق مان الانفط والغاا ، وح هاا فاي استكشااد وتةاوير وإنتااج الانفط 

، إاله أن و افة الاانفط (وتؤياادثا بااكلف حكومااة اإلقلاايم)والغااا  ماان ثااكه الممتلكااات 

ع ود المشافكة باإلنتاج التي وقيتها حكومة اإلقليم، وبهاكا االتحادية تياف  مبدأ 

 .في ممتلكاتها في كردستان من النفط والغا  DNOتياف  ح   ركة 

إن الاالفات في ويهات النظر بين الحكومة االتحادياة وحكوماة اإلقلايم، 

 -حةار فأي الت ريار الةانوي -وعد  وياود قاانون اتحاادي للانفط والغاا ، ياؤدي 

ويااود ضاامان بااأن الاانفط يمكاان تجهياا ه إلاا  الةااوق المحليااة بالكميااات إلاا  عااد  

الكافيااة الممكاان إنتايهااا ماان الح اا ، وبا سااياف المي ولااة، بحيااث تةااتةيع إدافة 

كمااا وإن ثناااي . الشااركة أن تب ااي علاا  حيويااة اليمليااات النفةيااة وخةااط النمااو

ية ع اااود احتماااال باااأن الحكوماااة االتحادياااة قاااد تتحاااد  أح ياااة وقانونياااة ودساااتوف

وإن أي تغيير في  رو  ع اود . المشافكة باإلنتاج الموقية من قب  حكومة اإلقليم

( assets)المشااافكة باإلنتاااج الحاليااة ساايكون لااس تااأيير ساالبي فااي قيمااة ممتلكااات 

. الشركة في كردستان من النفط والغا ، وككلف عل  عوالادثا مان ثاكه الممتلكاات

مان ثاكا الموضاوع، مماا قاد ييةاي االنةبااع كما يظهر فإن الشركة متاوفاة ياداً 

 !!.أنها غير م تنية تماما ب انونية الي ود 

لم أيد في ك  ما قرأت من ت افير هادفة من ثاكه الشاركة أو عنهاا ماا يشاير مان  (0)

بييااد أو قرياار إلاا  إنهااا لاام تةااتود قيمااة االساات مافات التااي قاماات بهااا لغاار  
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راق، ولكنهااا فااي الوقاات نفةااس ت ياار استكشاااد وتةااوير ح ولهااا فااي كردسااتان الياا

ماان ( أي كاماا  نفااط الااربح)، كاماال األربااات المتوقعااةمةااألة عااد  حصااولها علاا  

 !!.ع ود المشافكة باإلنتاج التي وقيتها مع حكومة اإلقليم

إضافة لكلف فإنها تؤكد بأنها في أوضاع مالية ييدة وأفباحها ييدة، وك  

 ، الاكي يادف بالغالبياة اليظما  ماان وثاو ح ا   ااوك" ياوثرة التااج"ذلاف نتيجاة 

أفباحها في اليالم، ا مر الاكي ييةاي انةباعااً باأن أفباحهاا مان كردساتان تغةاي 

 .أعمالها في المواقع ا خر  من اليالم

إن يميع حةاابات الشاركة ثاي باالكرون النرويجاي، ول اد قمات بتحويا  

أي كاان الادوالف  ،8010ثكه ا فقا  إلا  الادوالف ا ميركاي وبأساياف نهاياة عاا  

 .كرون نرويجي وقت ك( 1,2)ييادل 

( 847)كانت حاوالي  8011ت ول الشركة إن مبيياتها في كردستان سنة 

وال يككر فيما إذا كاان المبلاف المةاتلم مان الحكوماة االتحادياة ل اا  )مليون دوالف، 

، مماا ييناي (التصدير الرسمي ثو ضمن ثكا المبلاف، والمفارو  أن يكاون كاكلف

حيااث )مليااون دوالف ( 410)بلغاات حااوالي  8011بييااات ح اا   اااوك  لةاانة إن م

 8011، كماااا إن أفباحهاااا مااان كردساااتان بلغااات سااانة (مناااس% DNO 11تمتلاااف 

. ماان مبيياتهااا% 20مليااون دوالف، أي عملياااً فااإن أفباحهااا تيااادل ( 818)حااوالي 

ملياون  (110)ولو قافنا ذلف بيملياتهاا فاي الايمن، نجاد أن مبيياتهاا كانات حاوالي 

ماان % 41مليااون دوالف، أي إن ا فباااح ال ت يااد عاان ( 49)دوالف بينمااا أفباحهااا 

دوالف للبرميا ، ( 8,11)والةابر أن كلفاة اإلنتااج فاي كردساتان تياادل . المبييات

كماااا يؤكاااد !!. دوالف للبرميااا ( 80,91)بينماااا تياااادل كلفاااة االنتااااج فاااي الااايمن 

بوياود ن اد لاديها  8011ذ انتهات سانة الت ريرعل  الوضع المالي الجيد للشاركة، إ

 .مليون دوالف( 824)ييادل 

إن مبييات الشركة المككوفة أعاله تتناقض مع ا فقا  التي تم احتةاابها 

في الصافحات الةااب ة وت ا  عنهاا ك ياراً، فغام إن أفقاا  إنتااج ح ا   ااوك  ثاي 
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ساابا  ثااكا وعلينااا تحلياا  الةاابر أو أ. نفةااها التااي تاام ذكرثااا فااي الت رياار الةاانوي

مان % 40االختالد، فنحن كنا قد افترضنا أن أسياف البيع الداخلي كانات حاوالي 

أو ا سياف التي كانت ستبيع بها الحكومة االتحادية فيما لو كاان )ا سياف اليالمية 

ويحتم  أن الشركة قامت بالبيع بأسياف أق  من ذلف، فهي (. ك  النفط قد سلم إليها

الشاحنات في الح  ، ويحتم  أن يكون قد باعات ب لاث أو  تبيع م دماً ومحم  عل 

إضافة لكلف ثناي بالتأكيد من يشافكها أفباح البياع !!. حت  بربع ا سياف اليالمية

، ولةنا بحاية إل  أن نةأل من ثكه الجهاة التاي تشاافي فاي أقياا  المبيياات !!ثكه

ي تهرياار، والاانفط الداخليااة، إذ فااي كاا  ا حااوال إنهااا أعمااال نهاار وساارقة وبالتااال

المهر  يباع حت  في آخر ن ةة يصلها، سوا  في تركيا أو إيران أو بحر قا وين 

. فااي ا فباااح" المشااافكين"أو فوساايا، بأسااياف ت اا  عاان ا سااياف اليالميااة لك اارة 

 .إضافة ال  أن نفط  اوك  لي  بيالي الجودة

مان  وثناي سؤال يةرح نفةس، وثو إذا كانت ثكه الشركة تةج  أفباحااً 

ح اا   اااوك ، فهااكا يينااي أن حكومااة اإلقلاايم تةااج  أيضاااً أفباحاااً ولااو أقاا ، إذ 

ومااان المفااارو  أن ترياااع حصاااة %DNO (11 .)، وحصاااة %(80)حصاااتها 

. حكومااة اإلقلاايم ماان ا فباااح ماان ثااكه الشااركة أو غيرثااا إلاا  المي انيااة االتحاديااة

 !!.ية اإلقليم بالواقع ال أعرد أين تكثر ثكه ا فباح، وث  تةج  لد  مي ان

 عود  إلى عقد شركة دانة غاز -د

من ثاكه الدفاساة عان ع اد  اركة داناة غاا ، وذكارت ( 1)ل د تحديت في الف رة 

منها، إن الميلومات المتوفرة ماؤخراً تفياد باأن كمياة قليلاة مان (" 0)يانياً  -ث "في الف رة 

كه الكمياة ال إل  خاط التصادير الرسامي، ولكان ثا 8018قد أفسلت في آ  " المك فات"

 !!.تؤير في سياق المالحظات إ القاً 

الشركة، فإنني حصلت عل  ميلومات حدي ة عان ثاكه الكمياات " نظلم"ولكي ال 

التي أفسلتها الشركة إل  خط التصدير الرسمي في عدة سنوات ولي  في سنة " ال ليلة"

سااياق  ف ااط، وساانر  إنهااا أيضاااً ال تااؤير فااي النتااالم التااي توهاالت إليهااا فااي 8018
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ل د آيرت أن أنشر ثكه المالحظات ثنا اآن، وفي غير موضايها الصاحيح . المالحظات

، ولكن سأن   ثكه المالحظات لتكون ضمن ماا كتار عان الشاركة (أي ضمن دانة غا )

 .المككوفة عند إعداد ثكه الدفاسة لةبيها في كتا  قريباً 

 ".برميل"ة التالية محسوب" المكثفات"لقد استلم خط التصدير كميات 

 المالحظات الكمية برمي  الةنة

لمدة يالية أ هر اعتبافاً من تشرين ا ول  وإل   829191 8002

اليو  لفترة /برمي ( 0140)نهاية الةنة أي بميدل 

 .اإلفسال

كان  8009لةول الةنة، أي الميدل اليومي لةنة  1,490,001 8009

 .اليو /برمي ( 4028)

 8010الةنة، أي الميدل اليومي لةنة  عل   ول 1,710,042 8010

 .اليو /برمي ( 4790)كان 

بلف  8011عل   ول الةنة، أي بميدل يومي لةنة  1,070,200 8011

 .اليو /ببرمي ( 0778)

  برميل 130163711 المجمول

بلااف  8011علماااً إن ت رياار الشااركة نفةااها ي ااول إن مياادل إنتاااج المك فااات ساانة 

كما إناس ي اول إن . اليو /ألف برمي ( 11)إل   8018وفي سنة اليو ، /برمي ( 18411)

 .8002إنتاج المك فات بدأ منك تشرين ا ول 

الا  مجماوع الكمياات المةالمة  8018ولو أضفنا ما تم تصديره فسمياً فاي سانة 

، 8011والماككوفة أعااله، وبانف  ميادالت  8011إل  خط التصدير وحت  نهاياة سانة 

الياو  /برميا  0778كميات المصدفة فسمياً بكمية أخر  تةااوي نر  أن علينا  يادة ال

عنااد  8018حياث تاام إي ااد التصادير نهالياااً فاي سانة . بارميالً  040818= يومااً  91× 

 .، وذلف بأمر من حكومة اإلقليم8018نهاية  هر آذاف 
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 :بهكا يكون مجموع الكمية المصدفة فسمياً 

 .مك فاتمليون برمي  من ال 1,810=  0,040+  4,907

فغم إن التصدير الرسمي مان المك فاات قاد توقاف، ولكان ال يمكان إي ااد إنتااج 

المك فات، إذ إن الغا  الجاد الال   لمحةات الكهربا  يجر أن يةتمر وبنف  ميادالت 

اليو ، كمنتم عرضي، /ألف برمي ( 11)، وبهكا يجر إنتاج المك فات وبميدالت 8018

لفترات  ويلة يداً إذ تحتاج إل  سية تا ينياة عالياة،  ال يمكن خ نها" المك فات"وثكه 

 (.أي تهريبها)لكلف يجر بييها داخلياً 

، وتوهاالنا 8018و 8011ل ااد كنااا قااد احتةاابنا كميااات المك فااات المنتجااة لةاانتي 

كماا اعتمادنا علا  ماا ذكرتاس الشاركة مان . مليون برمي  لهاتين الةانتين( 10)إل  كمية 

رميا  مان المك فاات، وذلاف بمناسابة الاككر  الرابياة إلكماال ملياون ب( 10)إنها أنتجت 

، وذلاااف بإضاااافة 8018ملياااون برميااا  حتااا  آ  ( 10)أي . 8002المشاااروع فاااي آ  

 .8010، 8009، 8002الكميات المنتجة في الةنوات 

، عليناا 8018ولغر  إكمال احتةا  كمياة المك فاات المنتجاة حتا  نهاياة سانة 

أي عليناا . الياو /ألاف برميا ( 11)، وبميادل 8018نة  اهر مان سا( 4,1)إضافة إنتاج 

 .مليون برميالً  8,011( = يوماً ) 107× ألف ( 11)إضافة 

( 11)حااوالي  8018بهااكا تصاابح كميااة المك فااات منااك بااد  اإلنتاااج وحتاا  نهايااة 

مليون برمي ، والفرق بينهما أي ( 1,810)مليون برمي ، ومجم  ما مصدف فسمياً بلف 

 ".أي تم تهريبها"برمي  تم بييها بالةوق المحلي مليون ( 9,710)

مليااون دوالف لااو تاام بييهااا ( 980,81)إن ثااكه الكميااة كاناات ستصاا  قيمتهااا إلاا  

، م ا  الحااالت المشاابهة التاي تحادينا عنهاا عناد الحاديث عان "الةوق الاداخلي"بأسياف 

انت قد سالمت أو كانت ستص  قيمتها إل  ما ي اف  الملياف دوالف لو ك.  ركة دانة غا 

 .إل  خط التصدير لغر  تصديرثا
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في ك  ا حوال فإن بويود م ا  ثاكه المباالف، حتا  فاي حاال بياع المناتم محليااً، 

فإنها كانت ستغةي يميع االست مافات التي قامت الشاركة بصارفها إلكماال المشاروع، 

 .، وثكا ما كنا نةي  إل  تبيانس(ول د غةت ذلف فيلياً )

مارة أخار  أيان ذثبات ثاكه المباالف إذا لام تكان قاد غةات  وثنا يجر أن نتةاا ل

إذ ت اول  اركة داناة غاا  فاي ت ريرثاا !!. االست مافات التي هارفت إلكماال المشاروع

ملياون ( 191)ما يياادل  8011الةنوي، إنها فبحت من عملياتها في كردستان في سنة 

اح الكونةاوفيتو  أي إن أفب%. 40دوالف، علماً إن حصتها تبلف في بيرل كونةوفيتو  

وعلااا  الااارغم مااان ثاااكه !!!. ف اااط 8011ملياااون دوالف لةااانة ( 427,1)بمجملاااس بلغااات 

ا فباح، نر  أن كالً من الشركة وحكومة اإلقلايم يادعيان، باأن الشاركة لام تةاتلم حتا  

علمااً إنناا نتحاد  . اآن ما هرفتس من است مافات وعل  المي انية االتحادية دفيهاا لهماا

ات ف ط، وتب   أقيا  الغا  الجاد والغا  الةال ، وثي كما احتةبناثا فاي ثنا عن المك ف

 .مالحظاتنا عن الشركة
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، فااؤاد قاساام ا مياار، نيةااان "م اااالت سياسااية اقتصااادية فااي عااراق مااا بيااد االحااتالل: "كتااا . 08

فلةاااةين والياااراق وحكااام المحاااافظين الجااادد فاااي الوالياااات : "بضااامنس الدفاساااة المينوناااة. 8001

 .19/8/8004، والتي نشرت في هحيفة الغد في "المتحدة

00 ."DNO taps additional oil in Benenan field in Kurdistan Iraq" Oil Gas 

Journal/ November 2012. Also in "OGJ Online 11.9.2012" 

 الفصل الثاني

 مالحظات حول السياسة النفطية لإلقليم

بالرغم من أن ثكه الدفاسة كانت قد أعدت أهالً لغر  آخار غيار اليناوان أعااله، إذ 

ردساتان بي اود المشاافكة باإلنتااج، أفيد منها الحديث عن الشركات النفةية الياملاة فاي ك

وأدالها من خالل دفاسة ومناقشة الت افير الصادفة لبيض منهاا، كماا ياا ت فاي الفصا  

ا ول، ولكن الحظنا بأن ثكه الدفاسة سود تصبح ناقصة، إذا ماا تركناا ال اافئ دون أن 

د فاي يةلع علا  تفاعا  حكوماة اإلقلايم ماع أدا  الشاركات بصاوفة أك ار تفصايالً عماا وف

وال ياتم ثاكا ا مار إاله بإضاافة بياض المالحظاات المتيل اة بةياساة اإلقلايم . الفص  ا ول

النفةية، وعالقة حكومة اإلقليم مع الحكومة االتحادية، وث  ثناي خةوات يدية من قبا  

حكومة اإلقليم للوهول إل  حلول وقتية أو دالمة، مع الحكومة االتحادية  وث  ثناي مان 

الحكومااة االتحاديااة أن تماادثا مااع حكومااة اإلقلاايم، علاا  ضااو  المتةلبااات يةااوف تحاااول 

 الدستوفية ومصلحة الشير اليراقي كك  

، عااان كتلااة التحاااالف -والميتاادل فاااي تصااريحاتس -ل ااد أكااد النالااار الكااردي المةااات   

الكردستاني محمود ع مان
(1)

، وثو أحد أعضا  الوفد الكردي الكي تفاو  ماع الحكوماة 

: ، أناس10/4/8010فاي "  ف  نياو "، أكد إل  أخباف 8010في أواسط نيةان  االتحادية،

أنفةهم للمشاك  أو المةالر الكردية ماع بغاداد، ولام  الكوفدلم يكن ثناي متابية من قب  "

تلف المشااك  : "، مضيفاً إن"يكن ثناي متابية  موفنا بشك  ييد خالل الةنتين الةاب تين

وياود :"وأقاره محماود ع ماان با ". ت أهير من ذي قب تراكمت اليو  وتي دت، وأهبح

إثمال في متابية المشاك  مع بغداد من قبا  كا  ال اادة ولاي  بيضاهم، ومان أعلا  الهار  
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إلاا  أساافلس، ويويااد إثمااال وعااد  متابيااة وعااد  تشااكي  يهااا  للحااواف وعااد  متابيااة علاا  

الوضع لادينا ومناك  ثكا: "وأوضح أن". مةتويات عليا، خاهة تلف التي تةتةيع أن ت رف

ال يجو  أن نلو  الجانر اآخر ف ط  ن : "، يم استدفي قالالً "سنتين ونصف، وثكه حالنا

حكومة بغداد من الجال  أنها ال تؤمن بالمةالر التي لدينا، ولكن نحن لادينا ت صاير يجار 

 الكوفد" دفع"وباصو  إ افة ت افير هحفية إل  أن بغداد تةي  إل  ". أن نيترد بس

ال أعت اد بوياود ثكاكا أمار : "، أفاد الةيد محماود ع ماان"االنفصال وإعالن دولتهم"حو ن

 ".لد  بغداد ولم أ ير بويود م   ثككا تويس عندثم

اليوالااد الماليااة المتأتيااة ماان ثااكه "إن مشااكلة الي ااود النفةيااة الموقيااة فااي كردسااتان و

فحةار، ولكان ثنااي  إ اكاالت ، لم تؤد إل  التاوترات الحالياة باين بغاداد وأفبيا  "الي ود

ماان " المةاالة"حيااث تن اا  وكالااة . متيل ااة بهااكا الموضااوع حتاا  فااي داخاا  حكومااة اإلقلاايم

أفبي 
(8)

، عن بيان هادف عن الةيد كوسرت فسول، نالر فلي  كردستان الياراق، فاي 

كشاااف إيااارادات نفاااط إقلااايم كردساااتان الياااراق : " ، دعاااا فياااس إلااا  وياااو 01/0/8010

 اافافة كااي ييلاام كاا   اااص فااي اإلقلاايم إلاا  أياان تااكثر ثااكه  ووضاايها فااي حةااابات

لغايااة اآن لاام ترساا  تلااف اإلياارادات إلاا  : "وأ اااف الةاايد كوساارت إلاا  أنااس". اإلياارادات

 ".البرلمان

والميافضاااة الكردياااة مااان المةاااألة النفةياااة " تغييااار"أماااا ماااا يتيلااا  بموقاااف حركاااة 

ضاة دالمااً فاي برلماان كردساتان واليالدات من ع ود كردستان، فهي أموف ت يرثاا المياف

 .في الف رة التالية 8010وخافيس، وسنتتةرق إل  موقفهم من المي انية االتحادية ليا  

لنبحث اآن في قةم من مشااك  ا ماوف النفةياة الميل اة، وثا  باإلمكاان التوها  إلا  

 . دإيجاد حلول لها، في ظ  التباعد الحالي بين ويهات النظر، والوضع الةياسي المي

 حصة إقليم كردستان من الميزانية التحادية -1

ة مان قبا  اإلقلايم، فغام  ييتبر ثكا الموضاوع مان ا ماوف المحةاومة والمنتهياة والم اره

ويود اعتراضات ك يرة عل  حصة اإلقليم الحالية من المي انية االتحادية، مان قبا  قاو  
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ثااكا الموضااوع والااكي  وناار  أن نل ااي الضااو  علاا . سياسااية ماتلفااة ماان خااافج اإلقلاايم

 .سي اف حتماَ مرات عدة في المةت ب 

نحااان نتحاااد  ثناااا عااان حصاااة إقلااايم كردساااتان، بوضاااع اإلقلااايم الحاااالي، أي حصاااة 

أفبيا  والةاليمانية ودثاوي ف اط، وبحادودثا الجغرافياة التاي : المحافظات الكردية الا ال 

 .كانت عليها عند احتالل ال وات ا ميركية لليراق

 :يةبنود دستور -أ

المالية لإلقليم والمحافظاات بموضايين، أي فاي ماادتين " الحصة"يتحد  الدستوف عن 

من مواده
(0)

. 

 :والتي ت ول :أولا  111الماد  -أولا 

ت ااو  الحكومااة االتحاديااة بااإدافة الاانفط والغااا  المةااتارج ماان الح ااول الحاليااة مااع "

ا بشاك  منصاف يتناسار حكومات ا قاليم والمحافظاات المنتجاة، علا  أن تاو ع وافداتها

ل قاااليم  حصااة لمااد  محاادد مااع التو يااع الةااكاني فااي يميااع أنحااا  الاابالد، مااع تحديااد 

المت رر ، والتي حرم  منها بصور  مجحفة من قبل النظاام الساابق، والتاي ت اررت 

 ".، وينظم ذلف ب انونبعد  لي، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمنا ق الم تلفة من البالد

لم يصدف، ال انون المةلو ، وكان من المفرو  أن يصدف مع قانون النفط  حت  اآن

في ك  ا حوال يجار أن تؤخاك ثاكه الماادة بنظار االعتبااف عناد إعاداد المي انياة، . والغا 

 .حت  في حالة عد  ويود قانون

تتحااد  عاان الح ااول الحاليااة، كمااا ثااو واضااح ماان ( أوالً  118)بااالرغم ماان أن المااادة 

أي )ه، ولكاان الحااديث عاان اليوالااد الماليااة لااي  محصااوفاً بااالح ول الحاليااة الصاايغة أعااال

والمةت بلية، أي " الحالية"، وإنما يشم  إنتاج يميع الح ول (المنتجة يو  هدوف الدستوف

تشم  أيضاً الح ول المنتجة اآن في كردستان، ولم تكن منتجة وقت هدوف الدستوف فاي 

فأي آخاار ي ااول بااأن تو يااع الحصااص يشاام  ف ااط ولاام أساامع أو أقاارأ أي . 8001ساانة 

أمر ياص اإلقليم أو المحافظات غير " الح ول المةت بلية"، وإن موافد "الح ول الحالية"

، كما حاول كالبريث أن ي ول، والكي سب  أن تحادينا عناس عناد حادي نا !!!المرتبةة بإقليم
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لاو كاان ا مار كاكلف النرويجية في الفص  ا ول من ثاكه الدفاساة، إذ  DNOعن  ركة 

لكان إقليم كردستان أكبر المتضرفين، حيث إن الح ول اليمالقة والتاي ثاي قياد التةاوير 

 .ت ع في الوسط والجنو 

ًا  ًا  111الماد  -ثانياا  :ت ول :ثالثاا

، تكفاي حصاة عادلاة مان اإليارادات المحصالة اتحاديااا تاصص لعقاليم والمحافظات "

ا خك بيين االعتبااف موافدثاا وحاياتهاا، ونةابة الةاكان  لل يا  بأعبالها ومةؤولياتها، مع

 ".فيها

 :مناقشة المواد الدستورية أعاله-ثالثاا 

، ال تيتمد عل  عدد (والمحافظات)حةر المواد الدستوفية أعاله، فإن حصص اإلقليم 

( أوالً  118)إذ إن الماادة . نفو  الةكان ف ط، ولاو أن عادد النفاو  يم ا  المحادد الارلي 

تحديد حصة لمدة محددة لعقاليم المتضرفة، والتي حرمت "إل  التو يع الةكاني  تضيف

منها بصوفة مجحفة من قب  النظا  الةاب ، والتي تضارفت بياد ذلاف، بماا ياؤمن التنمياة 

 ".المتوا نة للمنا   الماتلفة

، إذ "المحافظاات المتضارفة"، تشام  "ا قاليم المتضارفة"من الواضح من أعاله، أن 

وإن الم صاود بالضارف، ثاو ماا ياا  . يويد في اليراق حت  اآن غير إقليم واحد ف اطال 

كماا وإن . نتيجة إيحاد النظاا  الةااب ، أو الضارف الاكي وقاع بياد سا و  النظاا  الةااب 

 .عن نةبة عدد النفو  ثي لمدة محددة وليةت دالمة" ال يادة في الحصة"

كردسااتان واضااحة يااداً، وتحااديت عنهااا  إن أضااراف النظااا  الةاااب  فيمااا يتيلاا  بااإقليم

فااإذا كااان الم صااود بإعةااا  حصااة إضااافية لإلقلاايم لهااكا الةاابر، فالماادة . يهااات ماتلفااة

قااد انتهاات منااك فتاارة  ويلااة، إذ إن حالااة اإلقلاايم االقتصااادية ثااي ا فضاا  فااي " المحااددة"

ن ثنااي إن كاا)كما كان من الواير أن يحدد الةابر فاي ال ياادة فاي الحصاة . ال ةر اآن

 .والمدة المةلوبة في هلر قانون الموا نة(  يادة

ولكن أضراف النظاا  الةااب  لام تشام  كردساتان ف اط، با  ثنااي أضاراف يةايمة ياداً 

اإليرانياة، -عمت المنة ة الوسة  والجنوبية، وخصوهاً البصارة أيناا  الحار  اليراقياة
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متسااي حاار  الكوياات وكااكلف أينااا  احاتالل الكوياات، و. حياث لاام تةاالم محلااة مان ال صااف

ل ااد دماار ال صااف . وخااروج الجااي  اليراقااي منهااا، إضااافة إلاا  فتاارة الحصاااف ال اسااي

ا ميركي في حر  الكويت والةنوات التي تلت ذلاف يمياع ماا أقاماس اليراقياون مان بنا  

تحتية وميام  هناعية، والمويودة أغلبها في منا   بغاداد والبصارة، ا مار الاكي خلا  

كماا أن . مدقع، انتهت فيها المناثم الصاحية والتربوياة فاي عماو  الابالدبةالة ثاللة وف ر 

الفيليين كانت ثاللة باإلضافة إل  تدمير أعداد كبيرة ياداً  الكوفدالمتسي التي تير  لها 

وإذا . من قراثم عل  الحدود ماع إياران وفاي محافظاات ثاي خاافج إقلايم كردساتان حاليااً 

ت بةبر الضرف الاكي ساببس النظاا  الةااب ، كاان مان كانت ثنالف نةبة إضافية للمحافظا

 .الواير  مول المحافظات أعاله بهكه ال يادة

، أي بياد "تضارفت بياد ذلاف"أما فيما يتيل  بتحدياد حصاة إضاافية للمحافظاات التاي 

أعاله، فإن ثكا ييني إعةا  حصة إضاافية ( أوالً  118)س و  النظا ، كما يا  في المادة 

ت ت ريبااً، والتاي ت اع خاافج اإلقلايم، وذلاف نتيجاة ا عماال اإلفثابياة إل  يميع المحافظاا

 !!.والتاريبية المةتمرة وتوقف ا عمال نتيجة ذلف، ولكن لم نةمع أن أحداً  الر بكلف

تاصاص لعقااليم والمحافظاات حصاة عادلاة مان اإليارادات (: "يال اً 181)ت ول المادة 

ومةاؤولياتها، ماع ا خاك بنظار االعتبااف موافدثاا  ، تكفي لل يا  بأعبالهاالمحصلة اتحادياا 

وثناا يوياد إبهاا   اديد يجار أن يوضاحس قاانون يصادف ". وحاياتها، ونةبة الةكان فيهاا

، ومااا يكفااي "حاياااتهم"و" مااوافدثم"إن نةاابة الةااكان واضااحة، ولكاان كيااف ت اايم . بااكلف

ادة، فإننا نتوه  إل  وفي ك  ا حوال، وعند تفةير ثكه الم. لل يا  با عبا  والمةؤوليات

أنس ال يمكن إعةا  إقليم كردستان وضع خا  ل يادة حصاتس مان المي انياة، إذ إن ثنااي 

محافظات في الوساط والجناو  بحاياة أ اد إلا   ياادة حصاتها م افناة بكردساتان، فهاي 

وحةر يميع الت افير اإلحصالية المحلية والدولية في حالة تاأخر وف ار وإثماال، وأعاداد 

 .ن سكان ثكه المحافظات ييي  تحت خط الف ركبيرة م
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ماان المهاام أن نوضااح ن ةااة مهمااة فااي ثااكه المااادة، قااد تكااون ماان ا مااوف التااي تيتباار 

، ولكاان وكمااا ساانر  فااي ف اارة الح ااة أنهااا ليةاات كااكلف بالنةاابة ل ااادة "تحصااي  حاهاا "

 .حكومة إقليم كردستان

علا  فأ  ثاكه اإليارادات ، و"اإليرادات المحصالة اتحاديااا "يتحد  الدستوف ثنا عن 

مااان % 91ثاااي عوالاااد الااانفط والغاااا  باااالةبع، إذ تم ااا  فاااي الوقااات الحاضااار أك ااار مااان 

إن ثكا النص يؤكد ما ثو منة ي في الدستوف مان أن عوالاد . اإليرادات المحصلة اتحادياً 

الاانفط تةتحصاا  اتحادياااً، وال يمكاان  يااة يهااة، أن ت ااول إنهااا تةااتةيع أن تصاادف الاانفط 

إن ع ود تصدير النفط وأسيافه والجهاات التاي تصادف لهاا، . الحكومة االتحاديةمتجاو ةَ 

وإيرادات عمليات التصدير ثكه يجر أن يتم استحصالها مان الادوالر االتحادياة ف اط، وال 

، بإعةاا  (أو المحافظاة)تويد أية مادة في الدستوف تةمح بغير ذلف حت  لو تيهاد اإلقلايم 

فااإن مااا ي ولااس بيااض قااادة اإلقلاايم، أو مااا يتحااد  عنااس لااكا . حصااة المحافظااات ا خاار 

أفدوغان، من إمكانية التصدير المنفرد لانفط اإلقلايم ثاو أمار با ا  دساتوفياً، وسانتحد  

 .عن ثكا الموضوع في ف رة الح ة

 وحصة اإلقليم 1110الموازنة التحادية لسنة  -ب

 :فيما يلي أثم الن ا  المتيل ة بهكا الموضوع

، ونشر في يريادة الوقاالع 8010دف قانون الموا نة اليامة االتحادية لةنة ل د ه :أولا 

81/0/8010اليراقية في 
(4)

 .، وأهبح بكلف نافك المفيول

: أوالً  -9-فجااا  فااي المااادة . ماان الموا نااة  ري ااة ت ةاايم الحصااص -9-حااددت المااادة 

يمااالي تراعاا  حصااص المحافظااات غياار المنتظمااة فااي إقلاايم بنةاابة عاادد سااكانها ماان إ"

الملح  بهكا ال انون بيد استبياد حصاة إقلايم ( النف ات الحاكمة -ث   -الجدول )النف ات في 

 %(".17)كردستان البالغة 
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مان إيماالي %( 17)تحادد حصاة إقلايم كردساتان بنةابة : "يانيااً، فت اول -9-أما المادة 

 اانون مان قبا  و افة الملحا  بهاكا ال( النف ات الحاكمة -ث   -الجدول )النف ات المبينة في 

 ".المالية االتحادية

من مجماوع النف اات التشاغيلية ونف اات %( 17)تحدد نةبة "يال اً،  -9-ويا  في المادة 

المشافيع االست مافية للموا نة اليامة االتحادية لجمهوفية اليراق المصادق عليهاا إلقلايم 

 ".كردستان بيد استبياد النف ات الةيادية

مجلا  الناوا ، فلاساة "يال اً نفةها، بف رات  -9-دية محددة في المادة إن النف ات الةيا

الجمهوفياااة، مجلااا  الاااو فا ، و افة الاافيياااة، و افة الااادفاع، أياااوف المفاوضاااات 

والمةالبااات ال انونيااة للااديون، أيااوف تاادقي  ومالح ااة ا مااوال فااي الاااافج، أيااوف تاادقي  

، المةااثمة فاي كلفاة الانفط المصادف، ع اود  ركة التدقي  الدولية ولجنة الابرا  المااليين

فاااي ضااو  االتفاااق بااين مم لااي الحكوماااة )الشااركات ا ينبيااة المنفااكة إلقلاايم كردسااتان 

االتحاديااة ومم لااي حكومااة إقلاايم كردسااتان حااول إنتاااج وتصاادير الاانفط الاااا  فااي اإلقلاايم 

ف ، فوالااد قاارو  البناا(8018لةاانة  000المااككوف بموياار قااراف مجلاا  الااو فا  فقاام 

الدولي وقرو  هندوق الن اد الادولي وال ارو  ا ينبياة ا خار ، فوالاد علا  ساندات 

حواالت الا يناة الياماة، فوالاد الةاندات علا  إ فاا  الاديون الاافيياة لل ةااع الااا ، 

مبالف المةاثمات اليربية والدولية، مبالف تيويضات حر  الكويت، نف ات مديرياة الةافر 

ود ويها  ا من الاو ني، تةاوية الاديون فاي الااافج، أياوف والجنةية وقيادة قوات الحد

ن اا  الاانفط المصاادف عباار تركيااا، أقةااا  االتفاقيااات ال ناليااة مااع دول نااادي بااافي  ودول 

خااافج نااادي بااافي ، تةااديد قيمااة إهاادافات حااواالت الا ينااة ال ديمااة، التةااوية الن ديااة 

ياا  المشااتري، ومشااافيع للااديون الصااغيرة لل ةاااع الاااا  فااي الاااافج، ونف ااات التمو

المااوانئ والةاادود ومنظومااة الةااكف الحديااد المرتبةااة بالشاابكة الدوليااة، وإدافة ا يااوا ، 

وتةاااوية دياااون الاةاااو  الجوياااة الكويتياااة، وأقةاااا  قااارو  هاااندوق الن اااد الااادولي، 

 ."ومةتح ات هندوق الن د اليربي عن اتفاقية إعادة ثيكلية مديونية اليراق
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ود الشااركات النفةيااة ا ينبيااة المنفااكة إلقلاايم كردسااتان، تاام ماان المالحااظ أن كلااف ع اا

وضيها ضمن النف ات الةيادية، وثو أمار هاحيح إذ تااد  يمياع الياراق، ولكان لام نجاد 

فيماا يتيلا  بي اود و افة ( أو اليراقية)في النف ات الةيادية كلف ع ود الشركات ا ينبية 

الانفط االتحادياة، وثاو أمار يجار أن النفط االتحادية، وإنما وضايت ضامن نف اات و افة 

 .يياد النظر بس، وسنريع لمناقشة ثكا ا مر الح اً 

نالحظ من ثكه الف رة، أن حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثاي بنةابة عادد 

 .سكانها بيد استبياد حصة إقليم كردستان

اضاح مان لحصاة اإلقلايم فلاي  لهاا عالقاة بنةابة الةاكان، كماا ثاو و%( 17)أما نةبة 

، ال "سياساي"الصيف أعاله والوافدة في الموا نة االتحادية، فهي فقم اعتبا ي، ولنةميس 

وإن ثاكا الارقم موياود مناك و افة الةايد إيااد . ييتمد علا  أياة أسا  قانونياة أو دساتوفية

، ويأخاك قانونيتاس الحالياة مان كاون الموا ناة تصادف ب اانون، ولاكا 8000عالوي في سنة 

 .ة هادفة ب انونفإن ثكه النةب

، والموا نات التي سب تها، ثو ما مككوف في الف ارة 8010إن الفرق بين موا نة  :ثانياا 

ييااد النظار فاي حصاة إقلايم كردساتان والمحافظاات : "، إذ ت ول8010من موا نة ( 11)

وماا بيادثا علا  ضاو   8010غير المنتظمة في إقليم في الموا نة اليامة االتحادية لةانة 

، علاا  أن يااتم علاا  ضااولس تحديااد المبلااف 8010إلحصااا  والتيااداد الةااكاني لةاانة نتااالم ا

الح ي ي لحصة اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم فاي الموا ناة الياماة االتحادياة 

 ".، وعر  الفرق عل  مجل  الو فا  لتةويتس8014لةنة 

إذ إن )كردسااتان قانونياااً  إن الفاارق اآخاار المهاام يااداً، ثااو إلاا ا  حكومااة إقلاايم: ثالثاااا 

الياو  مان نفاط كردساتان لغار  /ألاف برميا ( 810)، بضا  ماا ميدلاس (المي انية قاانون

 :التصدير ضمن الاط االتحادي لتصدير النفط كما موضح في الف رات التالية

بمبلاااف  8010ت ااادف الموا ناااة االتحادياااة لةااانة : "أوالً، ت اااول -1-إن الماااادة  (1)

تااام احتةاااا  "مااان ثاااكه الماااادة تاااككر بأناااس (  )والف ااارة ". ترلياااون دينااااف( 119,897)

دوالف ( 90)اإلياارادات الناتجااة عاان تصاادير الاانفط الاااا  علاا  أسااا  مياادل سااير قاادفه 
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ألاف ( 810)ملياون برميا  يوميااً، بضامنها ( 8,9)للبرمي  الواحد، وميدل تصادير قادفه 

  كافة اإليارادات المتح  اة برمي  يومياً عن كميات النفط المنتم في إقليم كردستان، وتدخ

%( 1)أو أي تشاكي  آخار يحا  محلاس بياد خصام ( DFI)فيالً في هندوق تنمية الياراق 

عاان تيويضااات حاار  الكوياات أو أي نةاابة أخاار  ي رفثااا مجلاا  ا ماان وتةااديدثا إلاا  

 ".ا مم المتحدة

لتاي وبنف  الصيغة ا 8018ل د كانت ثناي محاولة إلدخال م   ثكه الف رة في مي انية 

الياو  لانفط كردساتان /ألاف برميا ( 171)، وذلاف بتحدياد كمياة 8010يا ت في موا نة 

الواياار إفسااالها إلاا  خااط التصاادير ضاامن قااانون الموا نااة، ولكاان فشاالت المحاولااة فااي 

لةانة ( 88)مان قاانون الموا ناة فقام ( أوالً أ -1)الةاعات ا خيرة، إذ أدفيت في المادة 

بةاااعات، علمااا بااأن مشااروع  8018ف النهااالي لمي انيااة ، وتاام ففيهااا قباا  اإلقاارا8018

لم يتضمن  ر اَ ي اليااَ فاي حالاة عاد  التا ا  حكوماة االقلايم بالتصادير،  8018مي انية 

ولااو كتاار لهااكه المحاولااة أن تاانجح، لكااان ماان . 8010االماار الااكي تاام تالفيااس فااي مي انيااة 

ملياون برميا  ( 0,77)ن بدالً ما 8018مليون برمي  في سنة ( 04,010)الواير إفسال 

ملياافات دوالف إلا  ( 0)وما كانت لتاكثر قيماة الفارق والتاي تتجااو  . التي أفسلت فيالً 

، فاي الوقات الاكي كاان يجار أن تاكثر فياس إلا  "اآخرين"ييو  الشركات والمهربين و

وبهااكا ساارقت ثااكه المبااالف ماان أفااواه كاا  اليااراقيين، إذ لاام تاادخ  فااي . المي انيااة االتحاديااة

% 17مي انية االتحادية وال في مي انية اإلقليم أيضاً والكي كان من المفتر  أن تدخ  ال

 .منها في مي انيتس

إضافة لكلف ثناي مةؤولية مادية واضحة تؤكد قيا  حكومة اإلقليم بتنفيك ف ارة  (1)

إذ إن الماادة . ألف برمي  يومياً من نفط اإلقليم وإاله تيرضت لي اا  ماالي( 810)تصدير 

 :من المي انية ت ول( ابياً ف 10)

ت و  و افة المالية االتحادية باست ةاع مبالف الضرف التي يةببها اإلقلايم أو المحافظاة "

المنتجة عند عد  تةليم النفط والغا  المناتم إلا  و افة الانفط االتحادياة لغار  التصادير 

 ناااة ويةااات ةع مبلاااف الضااارف مااان تاصيصاااات اإلقلااايم أو المحافظاااة المنتجاااة فاااي الموا
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، وت و  و افة النفط االتحادية بتحديد الضرف وعرضس عل  مجل  8010االتحادية ليا  

الو فا  االتحادي التااذ ال اراف بشاأنس وفاي حاال اعتارا  حكوماة اإلقلايم أو المحافظاة 

 ".عل  قراف مجل  الو فا  يحال إل  المحكمة االتحادية للبت فيس

فة النفط كانت قد أفسالت فاي النصاف ا ول وحةر الميلومات المتوفرة لدينا فإن و ا

إل  مجل  الو فا  فسالة، تنفياكاً لهاكه الف ارة، تيلماس بياد  قياا  اإلقلايم  8010من نيةان 

اليو ، مما تةبر باةافة للموا نة االتحادياة وهالت إلا  ماا /ألف برمي ( 810)بإفسال 

 .8010ملياف دوالف عن ال الية ا  هر ا ول  من سنة ( 8,0)ي اف  

إن الوضع النفةي في اإلقليم  اذ يداً، إذ كما أوضحنا في الفصا  ا ول، فاإن حكوماة 

اإلقلاايم ال تةاالم الاانفط المنااتم إلاا  خااط التصاادير االتحااادي، وفااوق كاا  ذلااف تةاامح، أو 

وقاد تادعي . ، والكي يفضي إل  التهريار"بيع النفط داخلياً "، لما يةم  "تنة "با حر  

عناد عاد  تةاليم : "تنتم النفط، إذ إن المادة في المي انية أعاله ت اول حكومة اإلقليم أنها ال

من الواضاح أن م ا  !!!. ، ولهكا لي  لديها ما تةلمس إل  الحكومة االتحادية"النفط المنتم

فهو ادعا  مرفو  أهالً، إذ إن ثنااي إمكانياة حالياة إلنتااج نفاط  -إن حد  -ثكا ادعا  

الياو ، إضاافة /ألف برمي ( 810)في المي انية، أي  يغةي حاية التصدير الماصص لها

ثكا وإن ثكه الكميات محاددة فاي االتفااق الاكي تام . إل  سد حاية مصافي اإلقليم الرسمية

، والمشااف (000)بين الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم بمويار قاراف مجلا  الاو فا  

اليااو  فااي /ألااف برمياا ( 800)إليااس فااي أوالً أعاااله، حيااث اتفاا  أن ي ااو  اإلقلاايم بتصاادير 

، ول اد ساب  أن 8010، وييادهل التصادير فاي سانة 8018ا  هر ال الية ا خيرة من سنة 

علماً إنس في ك  ا حاوال ال يمكان لإلقلايم أن يوقاف اإلنتااج إذ . تحدينا عن ثكا الموضوع

، "اخليالبياع الاد"إن الشركات النفةية الياملة ثنااي ترياد عالادات، وعالاداتها مان خاالل 

مما ييني أن ثناي إنتااج مةاتمر ساوا  دخا  ثاكا اإلنتااج أنباو  التصادير الرسامي أ  لام 

وحالياً ونحان نكتار ثاكه الةاةوف ثنااي إنتااج مةاتمر مان قبا  ثاكه الشاركات ياتم . يدخ 

تصااريفس عاان  رياا  البيااع الااداخلي، ويجااد مجالااس للتهرياار إلاا  إيااران ومااا وفالهااا وإلاا  

 8010ككر ما ن لتس وكالاة فويتار  مان أن ارة فاي أوالا  نيةاان ومن الةريف أن ن. تركيا
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عاان م ابلااة لهااا مااع و ياار الةاقااة التركااي تااانر يلااد  حااول اليالقااات النفةيااة مااع إقلاايم 

كردسااتان
(1)

إن وافدات تركيااا ماان  اامال اليااراق تتغياار يومياااً لكنهااا : "، حيااث قااال يلااد 

ثاكا ثاو التهريار إلا  "!!. ههريم في اليو  810-800وهلت إل  حدثا ا قص  بنحو 

هاهريم يوميااً قاد ييناي تهريار ماا ( 810)علماً إن . تركيا، وماذا عن إيران وما وفالها

 .اليو /ألف برمي ( 40)ي اف  

ألاف برميا  ( 810)إن المبالف الداخلة إل  اإليرادات االتحادياة نتيجاة تصادير  (0)

نفةية االتحادية، في حين يةتلم من اإليرادات ال%( 2,8)يومياً من نفط اإلقليم، تم   ف ط 

، 8018إن اإلقلايم لام يصادف الكمياات المةلوباة سانة . من ثكه اإليارادات%( 17)اإلقليم 

ولكاان وبةاابر عااد  ويااود نااص قااانوني بمااا يجاار اتااااذه، إضااافة إلاا  الوضااع الةياسااي 

المضااةر  والمتااأ   مااع حكومااة اإلقلاايم، لاام تتاااك الحكومااة االتحاديااة أي إياارا  نتيجااة 

تناع اإلقليم عن التصدير، واستمر إعةا  حصتهم من المي انية، وثو أمر يجر ففضس ام

إن م   ثكا الوضع يي   ال ول بأن نفاط الجناو  والوساط ثاو لكا  الياراقيين، . با سا 

، إذ لام !!، أماا نفاط كردساتان فهاو لكردساتان ف اط%17وبضمنهم إقليم كردستان وبنةبة 

 .اإلقليميةتلم اآخرين أي  ي  من نفط 

ونحن في )، فإن اإلقليم لم يصدف فسمياً حت  اآن أية كمية 8010أما فيما يتيل  بةنة 

، وال توياد أياة باوادف للتصادير، علمااً إن يمياع الادالل  (8010الشهر الاام  مان عاا  

تظهر ويود إنتاج مةتمر من يميع الشاركات ت ريبااً، وقاد يكاون اإلنتااج بميادالت أو اأ 

. نتاييااة، ولكاان اإلنتاااج والبيااع الااداخلي وتجهياا  مصااافي اإلقلاايم مةااتمرةماان  اااقتهم اإل

إضافة إل  ويود ميلومات تفيد باستمراف توهي  نفط       إل  الماوانئ التركياة فاي 

 .ميرسين بواسةة الشاحنات الحوضية لحين إكمال الاط الاا  بتصدير النفط الكردي

سايواف  علا  التصادير فاي بداياة أيااف  إن اإلقلايم -فاي أحةان ا حاوال -ولو افترضانا 

الياو  /ألف برمي ( 000)، فإن عليس أن يرس  إل  خط التصدير الرسمي ما ميدلس 8010

ولاو أضافنا الا  ذلاف . 8010وحت  نهاية الةنة لكي يفي بمتةلبات قاانون الموا ناة لةانة 

 حايااة المصااافي فااي المنة ااة الكرديااة، سااتكون ثناااي حايااة  ااهرية تصاا  إلاا  حااوالي
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( 100)اليو ، وثو فقم هير، ولكان يمكان تجااو ه والوهاول إلا  /ألف برمي ( 400)

 .اليو  خالل النصف ال اني من ثكا اليا /ألف برمي 

با غلبيااة النيابيااة، مااع م ا يااة الكتلااة  8010ل ااد تماات المواف ااة علاا  مي انيااة  (1)

أو أي قااانون ) وإن مااروف المي انيااة. الكرديااة، وعاادد ماان تكتاا  اليراقيااة لجلةااة البرلمااان

في البرلماان اليراقاي با ك رياة ييتبار حادياً فرياداً، إذ تمارف م ا  ثاكه ال اوانين فاي ( مهم

" الاديم را ي"، وثو  ك  النظا  الةياسي الحاالي "تواف ية"الظرود االعتيادية بةري ة 

في  "التواف "ولو اعتمد . في اليراق، والكي أيبت فشالً ذفيياً في الةنوات اليشر الةاب ة

تاؤدي إلا  " تناا الت"ثكه المي انية، لما انتها  مان إقرافثاا إاله بياد فتارة  ويلاة، م ابا  

 .تشويهها

%( 17)إن الااكين ماارفوا المي انيااة با ك ريااة، قاااموا فااي الوقاات نفةااس بمراعاااة نةاابة 

وإب الها كحصة لإلقليم مان المي انياة االتحادياة، ماع ا خاك بنظار االعتبااف إيارا  التياداد 

ال أعت اد بإمكانياة ال ياا  بالتياداد الةاكاني فاي الظارود الحالياة . 8010كاني في سانة الة

المضةربة، وفي ظ  الشكوي المتبادلة باين ماتلاف الجهاات، والسايما فيماا يتيلا  باإقليم 

كردستان، والكي أضاد ال  تيداده ما ي اف  مان ملياون نةامة خاالل أفبياة  اهوف كماا 

شاااكوي باااين ماتلاااف المحافظاااات، إذ أهااابح تياااداد نفاااو  ذكرناااا سااااب اً، إضاااافة إلااا  ال

وثكه الن ةة تأخك أثمية خاهة بالنةبة لإلقليم إذ . المحافظة متيل  بتو يع الموافد المالية

سانوات، وإن أياة إحصاالية للنفاو  ( 7)مةتمرة منك أك ر مان %( 17)إن حصتس البالغة 

كبيااراً للااكين عملااوا بهااكه  ساايال  إحراياااً %( 17)تبااين أن نةاابة عاادد الةااكان أقاا  ماان 

وفاي . النةبة، وإن توها  اإلحصاا  إلا  ثاكه النةابة ساي ير  اكوكاً ك يارة لاد  اآخارين

إذ . الواقع إن ثكا ا مر أيافتاس الميافضاة الكردياة نفةاها فاي االنتااباات المحلياة الحالياة

الكردياة" سبيدة"عن فضالية ( أين-أفبي )ين   موقع 
(0)

افضاة أن المي 82/0/8010فاي  

الكردية عبرت عن  كوكها في  يادة النةبة الةكانية التاي حصالت فاي محاافظتي أفبيا  

عان : "ويضيف الابر. ، مةالبة بإيرا  تح ي  في ذلف%(4,0)ودثوي والتي تص  إل  

، لاكلف "ويود تالعر في عدد سكان اإلقليم واستغالل ذلف في اليمليات االنتاابية الم بلاة
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اعتراضااات علاا  أفقااا  نشاارتها مااؤخراً ثي ااة اإلحصااا  فااي  أباادت الميافضااة الكرديااة

وت ول الميافضة إن لديها  كوكاً حاول ثاكه ا فقاا  لنةابة  ياادة . حكومة إقليم كردستان

سكان اإلقليم، واهفة إياثا بأنها غيار منة ياة وغيار عملياة، مبيناة أن نوابهاا فاي برلماان 

 ."كردستان سيةالبون بإيرا  تح ي  في ثكه ال يادة

إن ماان اعتاار  علاا  المي انيااة الم اارة با غلبيااة، لاام ييتاار  علاا  ف راتهااا المتيل ااة 

بنةاابة الحصااة أو التيااداد الةااكاني، ولكنااس اعتاار  با سااا  علاا  المبااالف الماصصااة 

وميهام بيااض )يلةاة المي انياة  الكاوفدللشاركات النفةياة الياملاة فاي كردساتان، وقاا ع 

مليااف ( 0,1)يصات التي  البوا بها والبالغاة حاوالي ،  ن التاص(أعضا  الكتلة اليراقية

مان  -84-دوالف، لم تدفج في المي انية، وإنما خصص أق  من ذلف، كما ياا  فاي الماادة 

 :المي انية

لمجلااا  الاااو فا  االتحاااادي تةاااديد مةاااتح ات الشاااركات ا ينبياااة المتياقااادة علااا  "

  المبلااف الماصااص لهااكا اسااتاراج الاانفط الاااا  مااع حكومااة إقلاايم كردسااتان عااالوة علاا

 8010ملياف ديناف والمدفج ضمن قانون الموا نة االتحادية ليا  ( 710)الغر  والبالف 

أو عان  ريا  إهادافات حاواالت  8010من ا مر المتح ا  عان اإليارادات خاالل سانة 

الا يناااة بياااد قياااا  دياااوان الرقاباااة المالياااة االتحاااادي وو افة الااانفط االتحادياااة بالتااادقي  

 ".يا هول

، ولكان لام تغلا  (ملياون دوالف 081أي )مليااف دينااف ( 710)نالحظ أنس تم تاصيص 

المي انية الباا ، إذ سامحت بإعةاا  أك ار مان ثاكا المبلاف مان الوفاوفات أو مان حاواالت 

و لي بعد قيام ديوان الرقابة المالية التحادية ووزار  النفط التحادية بالتدقيق الا ينة، 

مشااكلة حكومااة اإلقلاايم، حيااث لاام يااتم حتاا  اآن التاادقي  ا هااولي  وثنااا ت ااع. األصااولي

، إذ إن كا  "نفط الكلفة"للمبالف الميةاة في الةنوات الةاب ة والتي من المفتر  أن تم   

الميلومات الميةاة من قبا  حكوماة اإلقلايم ثاي ساةحية وناقصاة ومتناقضاة مماا يتةلار 

حنا في الفص  ا ول، فإن ما يجاري لانفط وكما أوض. ميلومات إضافية لم ت د  حت  اآن

اإلقليم ثو نهار، وسايظهر ثاكا النهار واضاحاً فاي حاال نشار الميلوماات الصاحيحة عان 
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إن . كمية اإلنتاج الفيلية وأين ذثبت اليوالد، ولماذا لم تةلم كميات التصدير المتف  عليهاا

توافا  علا  ماا  ، وإن أياة حكوماة اتحادياة"تادقي  هاوفي"ما ترياده حكوماة اإلقلايم ثاو 

تريده حكومة اإلقليم، ثو أمر مرفو  مةل ااً، فهناا سارقة علنياة لل اروة النفةياة الكردياة 

، !!فااي ثااكه الف اارة، يينااي مشااافكة فااي النهاار" توافاا "إن أي . أوالً ولليراقيااة ككاا  يانياااً 

ول د أوضحت في الفص  ا ول بأن الشركات استلمت يميع ما هارفتس وأك ار، أي أك ار 

من خالل " نفط الربح"، وأك ر من ذلف إذ استلمت نةبة كبيرة من "نفط الكلفة"ع من يمي

البيع الداخلي والتهريار، وال يمكان للشاركات أو حكوماة اإلقلايم أن ت اد  وياال  هاحيحة 

و فافة، ويمكن تدقي ها من ا يه ة الرقابية اليراقية، إذ عناد ذاي ستنكشاف أماوف ك يارة 

 .مافية

أعاااله، فااإن أمااا  حكومااة اإلقلاايم مشااكلة أخاار ، وثااي مةااألة  إضااافة لمااا ذكاار (5)

إن حكومااة اإلقلايم تياارد . الياو  إلا  خااط التصادير الرسامي/ألاف برمياا ( 810)إفساال 

ألاااف ( 810)يياااداً ماااا الم صاااود الفيلاااي بهاااكه الكمياااة، إذ مااان الةاااه  عليهاااا إفساااال 

ولكان ثاكا ال ييناي . اليو ، إضافة إل  ما تحتايس المصافي الرسامية فاي كردساتان/برمي 

أو التهريار للكمياات " البياع الاداخلي"بأن ثنااي مواف اة مان أياة يهاة اتحادياة لماا يةام  

اليو  مضافاً لها حاية المصافي الرسامية، إذ /ألف برمي ( 810)المنتجة التي تفيض عن 

ماان المفاارو  دسااتوفياً، أن يرساا  يميااع إنتاااج الاانفط إلاا  خااط التصاادير الرساامي، بيااد 

وثنااا ساات ع حكومااة اإلقلاايم فااي مشااكلة مااع . مصااافي اإلقلاايم الرساامية بحايتهااات ويااد 

" سااتمتنع"بةاابر ع ااود المشااافكة باإلنتاااج، و" نفااط الااربح"الشااركات التااي تةااي  إلاا  

وستمضاي " البياع الاداخلي"، ولهاكا ستصار حكوماة اإلقلايم علا  !!الشركات عن اإلنتااج

 .لم تر  بهكا الةري  سوا  فضيت الحكومة االتحادية أ 

حلولهاااا "فااي الواقااع إن حكومااة اإلقلاايم الحاليااة، وبتحرياااف ماان تركيااا لهااا، أوياادت 

وثو التصدير باط منفص  وبمني ل عن الحكومة االتحادية، وتيم  عل  ذلاف " الااهة

وبمؤا فة وتشاجيع الحكوماة التركياة، وسانتحد  عان ثاكا ا مار فاي ف ارة " بهمة عالية"

 .الح ة
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حكومااة اإلقلاايم أن تيماا  وفاا  مااا يااا  فااي الدسااتوف، وت ااو  أمااا كااان ماان ا ياادف ب

وبالتنةااي  مااع الحكومااة االتحاديااة بوضااع الحلااول الدسااتوفية وال انونيااة لع مااة، ومنهااا 

تيدي  ع ودثا مع الشركات مع إب ا  بيض المغريات التي يمكان التفااثم عليهاا، كتحويا  

يياد م افناة باالحواف  التاي " اف حا"ع ود المشافكة باإلنتاج إل  ع ود خدمة، مع إعةا  

ما الً فاي %( 10)أعةتها ع ود الادمة الفنية التاي وقيتهاا الحكوماة االتحادياة، أي  ياادة 

واليو  ثي فرهة نادفة لمن يريد أن يحافظ عل  ال روة النفةية في كردساتان، !!. الحاف 

ة االتحادياة فالحكوما. والحصول عل  أحةن االمتيا ات للشير الكردي وسالر الياراقيين

ضد م   ثكه الي اود، والدساتوف ال يةامح بهاا، وإن ثاكه الي اود ليةات ا فضا  اقتصاادياً 

، والشاااركات قامااات بتوقياااع الي اااود فياااالً وهااارفت (كماااا أوضاااحنا فاااي يمياااع كتاباتناااا)

قااد ي ااول الاابيض ثااكا يينااي عااد  . وفبحاات، وماان حاا  حكومااة اإلقلاايم تياادي  ثااكه الي ااود

توقييهااا مااع الشااركات، ولكاان حكومااة اإلقلاايم قاماات عاادة ماارات احتاارا  حكومااة اإلقلاايم ل

بتياادي  ثااكه االتفاقيااات والي ااود، وتةااتةيع أن تياادلها ماارة أخاار  لااو توخاات مصاالحة 

 .، وب ية اليراقيينالكوفد

وففااض التحااالف الكردسااتاني  8010فااي نهايااة ثااكه الف اارة المتيل ااة بمي انيااة  (6)

الكردياة " تغييار"يااديين البااف ين فاي حركاة لها، نر  من المناسر أن نبين فأي أحاد ال 

الميافضة، الةيد محمد توفي  فحيم مةؤول اليالقات الدبلوماسية بالحركة، كما يا  في 

18/0/8010فاي " الشرق ا وساط"ت رير  ير اد  يااني لصحيفة 
(7)

إن : "، حياث قاال

، "اإلعالمياةتمرير الموا ناة بصايغة ا غلبياة أمار  بيياي، وال يحتااج إلا  ثاكه الضاجة 

ثااكه أفضاا  مي انيااة ت اار ماان البرلمااان فااي تااافي  اليااراق الحااديث، وميظاام : "وأضاااد

المةالر الكردية قد تم إدفايهاا بتلاف المي انياة ماا عادا الموضاوع المتيلا  باالنفط والاكي 

نيافضس نحن أساساً، وفي اليادة فاإن ت يايم أدا  الحكوماات، نجاحااً أو فشاالً، ييتماد علا  

القتصادي وما تةتةيع أن تح  س من إنجا ات تنموية وايتماعياة وغيرثاا مان برنامجها ا

وعناااد ساااؤالس عااان أسااابا  ميافضاااتهم للموضاااوع المتيلااا  باااالنفط ". مجااااالت الحيااااة

 ن الةياسااة النفةيااة إلقلايم كردسااتان غياار واضااحة : "ومةاتح ات الشااركات، قااال فحايم



 108 

ن يديرثا وكيف تاو ع وأيان تاودع، وغير  فافة، وال ندفي أين تكثر عوالد النفط وال م

وك   ي  يتيل  بالنفط وعوالده غيار واضاح أمامناا، والانفط ملاف الشاير يفتار  علا  

 ".ا ق  أن ييلم البرلمانيون أين تكثر تلف الموافد وأويس هرفها ومن المةؤول عنها

 أمر  بييي أن: "وأضاد الةيد محمد توفي  فحيم فيما يتيل  بتشكي  حكومة ا غلبية

تتشاك  حكومااة ا غلبياة، فااال يجاو  وال يمكاان أبااداً أن نيتماد التواف ااات الةياساية فااي كاا  

. أمر، إذا كانت ك  ا موف تةاير بالتواف اات فماا الحاياة إذن إلا  البرلماان واالنتااباات 

نحن ال نيتر  عل  حكومة ا غلبية بشر  أن ال ينجم عنها تهمي  أو إقصا  المكونات 

ص المكااون الكااردي، يجاار أن يتم اا  فيهااا الشااير الكااردي باعتبااافه ا ساسااية، وبااا خ

مكوناً أساسياً و ريكاً بإدافة  ؤون الدولة للدستوف، وعل  ك  حال نحن ننتظر، في حال 

كانت ثناي تويهات نحو حكومة ا غلبياة سان رأ برنامجهاا، وعلا  أساا  ذلاف البرناامم 

 .م اعد في البرلمان االتحادي( 2)ها علماً إن حركة التغيير ل". سن رف موقفنا منها

وفي نف  ثكا الت رير دعاا المتحاد  الرسامي باسام المكتار الةياساي لالتحااد الاو ني 

ا  راد المشافكة في اليملية الةياسية في اليراق إلا  "الكردستاني الةيد آ اد يندياني 

ة بارلي  إقلايم التيام  بشك  يدي مع الماااود التاي أبادتها ال او  الكردساتانية المجتميا

أن "، مؤكااداً "كردسااتان مةاايود باااف اني بشااأن تمرياار الموا نااة االتحاديااة لليااا  الحااالي

االتحاااد الااو ني ي ااف إلاا  ياناار ب يااة ال ااو  الكردسااتانية فااي موقفهااا تجاااه اليمليااة التااي 

ولم يككر لنا ما ثي اعتراضات ح بس عل  المي انية، وث  ثاي ". يرت لتمرير الموا نة

  اعتراضاات الةايد آ اتي ثااوفامي و يار الماوافد الةبييياة فاي اإلقلايم، فاي نف  أسابا

 !!.ملياف دوالف للشركات النفةية الياملة في كردستان( 0,1)ويو  تاصيص 

 ما هي نسبة سكان إقليم كردستان -ج

، ال ييناي عاد  وياود إحصااليات 1927إن عد  إيرا  تياداد ساكاني فاي الياراق مناك 

ن دوالر اإلحصا  في الحكوماة االتحادياة وحكوماة اإلقلايم، إذ ت او  ليدد الةكان تصدف م

ثكه الدوالر بتحديد تلاف اإلحصااليات علا  ضاو  الاوالدات والوفياات وتاوفر الميلوماات 
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المةلوبااة ا خاار ، وكااكلف اسااتمراف الحايااة إلاا  البةاقااة التموينيااة وضااروفة تجدياادثا 

 .سنوياً 

لام يكتار عناس الك يار، علا  % 17البالغاة  من الالفت للنظر إن موضوع حصة اإلقلايم

الرغم من أثميتس الكبر  في تو يع ال روة في بلد تياني ميظم محافظاتس من الحاية إلا  

فاااي موسااام مناقشاااة  -وعلااا  اساااتحيا  وويااا  -وإن ثاااكا الموضاااوع ينااااق  ف اااط . المااال

تهم ياث ة لكا  إذ إن ثناي . المي انية الةنوية، وكأنس أمر يجر االبتياد عنس قدف اإلمكان

من يريد أن يةرح الموضوع ليناقشس بموضوعية وحيادية، ف د تةمع عنادثا وت ارأ الاتهم 

ماان يماعااات ال تياارد ميناا  الشااوفينية، ولااو عرفتااس لكفاات عنااس " الشااوفينية"بالجاااث ة 

وكااكلف تةاامع وت اارأ . وسااكتت، إذ سااتجد نفةااها انهااا ثااي التااي تتحااد  بمفهااو   ااوفيني

لجماعااات لاام تكاان فااي يااو  مااا قريبااة ماان " اف البي يااة والصااداميةحملااة ا فكاا"اتهامااات 

والتاي ياتهم بهاا يماعاات " اليدا  لل ضية الكردياة"الصداميين أو البي يين، وتةمع وت رأ 

قضااوا ُياا ه حياااتهم فااي الاادفاع عاان ال ضااية الكرديااة، يااو  أن كاناات ثناااي قضااية كرديااة 

اق اللاكين اضاةهدوا كا  الشاير ل ومية مهمشة ومضةهدة ومحافبة مان قبا  حكاا  اليار

 .الكوفداليراقي وكان أولهم 

ليااا  الكاتااار الوحياااد الاااكي أعةااا  الموضاااوع ح اااس ثاااو الكاتااار اليةاااافي الالماااع 

ماة (ا ستاذ هاالر خليا )والموسوعي  ، وكيادتاس كاان واضاحاً وهاريحاً، وم االتاس مدعه

علا  ماا ت اد  باس بمصادف وإحصاليات موي ة، ولهكا اعتمدت في كتاباة المالحظاات أدنااه 

مصاااادف الفصااا  "االساااتاذ هاااالر خليااا  مااان ميلوماااات فاااي م االتاااس المشااااف إليهاااا فاااي 

"ال اني
(2)

. 

الكرديااة فااي ( أكااانيو )سااأدخ  لإلحصاااليات الرساامية ماان خباار نشاارتس وكالااة  :أولا 

ذكر فلي  اللجنة المالية والشؤون االقتصاادية فاي برلماان : "الابر  ، ي ول18/0/8018

مااان % 10,7الحاااالي تبلاااف  8018لياااو  ال الياااا ، إن مي انياااة اإلقلااايم لياااا  كردساااتان، ا

عااان الياااا  الماضاااي، إاله أن حاياااة % 9الموا ناااة المالياااة الياماااة للياااراق، أي ب ياااادة 

وقااال آفا  حةااين فااي ت رياار اللجنااة ". ترليااون ديناااف 80مؤسةااات اإلقلاايم لليااا  الحااالي 
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ملياااف ديناااف عراقااي،  180ترليااون و 117بلااف ت 8018الموا نااة ليااا  : "الماليااة النيابيااة

ملياف دينااف عراقاي، أي  004ترليون و 18حصة إقليم كردستان من ثكا المبلف ذاتس تبلف 

عاادد سااكان إقلاايم "، ولفاات النظاار إلاا  أن "ماان موا نااة اليااراق الماليااة% 10,7بنةاابة 

ماااان مجمااااول سااااكان % 1136مليااااون نساااامة، ويشااااكلون ( 13180)كردسااااتان يبلاااا  

"اقالعر
(أ2)

. 

 الكاوفد، أ  أناس كاان ياا ار " لة لةان"ث  كان حديث ثكا المةؤول المالي الكردي 

، فاي الوقات الاكي ييارد ثاو %(10,7)لييلمهم إن حصتهم من المي انياة االتحادياة ثاي 

ويبتاات كااكلف بيااد اعتراضااات ك ياارة ماان قااو  فااي %( 17)بالضاابط أن حصااتهم ثااي 

تحةاار بيااد إبياااد النف ااات %( 17)ن نةاابة كمااا يياارد بالضاابط أ. البرلمااان وخافيااس

 .8010الةيادية، ول د سب  أن ناقشنا الموضوع عند الحديث عن مي انية 

ا باأن عاددا  المهم في موضوعنا اآن أن الوكالة الكردياة، والمةاؤول الماالي الكاردي قاد أقاره

د ثاكا ل اد اعتما. من مجماوع نفاو  الياراق%( 18,0)مليون نةمة ويم لون ( 4,129)نفوسهم 

المةؤول عل  اإلحصاليات الرسمية في ذلاف الحاين والتاي تفياد أن نفاو  الياراق تبلاف حاوالي 

 .مليون نةمة( 00,81)

مان % 10,7، ولكانهم أخاكوا %18,0إنس يحاول أن ي ول ثنا إن نةبة نفو  كردساتان ثاي 

، وإساتحوذ %18,0بينما الواقع إن نةبة نفو  اإلقليم !!!. المي انية، وثكا أمر ياالف الدستوف

عاان حصااة الفاارد ماان خااافج اإلقلاايم، %( 01)ماان المي انيااة االتحاديااة، أي ب يااادة % 17علاا  

سوا  أكان ثكا الفرد عربي أ  كردي أ  تركمااني أ  غياره مان أ يااد الشاير اليراقاي، وثاكا 

 .أمر ياالف الدستوف تماماً وال يمكن تفةيره تحت أية مةميات

عان  اركة كلاف ساتون، ذكرناا إن الت ريار الةانوي للشاركة  عندما تحدينا في الفصا  ا ول

يككر ن الً عن الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، بأن عدد نفو  أإلقلايم يبلاف  8011لةنة 

نةمة، وثو فقم دقيا  ياداً يصا  حاد احتةاا  الشااص الواحاد، مماا ييناي أن ( 0,717,012)

من المحتما  أن ثاكا الارقم، . حصا  في اإلقليمثنالف متابية منتظمة ليدد النفو  لد  دوالر اإل

وثااي نةاابة  يااادة % )0,1، وب يااادة ساانوية تبلااف 8009مليااون نةاامة ثااو لةاانة ( 0,717)أي 
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، وثاو فقام 8018مليون نةمة بيد يال  سنوات، أي في سنة ( 4,100)، يص  إل  فقم (عالية

 .مليون نةمة( 4,129)يم، أي ينةجم مع ما ذكره الةيد فلي  اللجنة المالية في برلمان اإلقل

ولكن ما حد  بيد  هوف قليلة من تصريحات الةيد فلي  اللجناة البرلمانياة فاي : ثانياا 

ي يار االساتغرا ، إذ أعلنات ماديريات اإلحصاا  فاي محافظاات إقلايم كردساتان فاي اإلقليم أمر 

مةمليااون نةاا( 1,0)إحصااا اً يديااداً يظهاار أن عاادد نفااو  كردسااتان يبلااف  88/10/8018
(2 )

 ،

ملياون نةامة ( 1,1)وإن ثاكا الارقم ي ياد بحاوالي ". هاوت الياراق"ول د ن   الابر عن موقاع 

أي قبا  أفبياة ) 18/0/8018ملياون، والميلان فاي ( 4,129)عن الرقم المي اول الةااب  الباالف 

، ثاو أمار ال يمكان حدوياس إ القااً مان %80,1إن  ياادة سانوية قادفثا (. أ هر ونصاف ت ريبااً 

والتااي افترضااناثا ساااب اً تيتباار ماان المياادالت %( 0,1)وإن نةاابة !! والدات والوفياااتخااالل الاا

لكا فإن ثنالف خةأ في مكاان ماا، فإماا أن يكاون الارقم ا ول خةاأ، وثاكا االحتماال . اليالية يداً 

( مليااون نةاامة 1,0أي )أو إن الاارقم ال اااني . اسااتبيده  نااس ينةااجم مااع ال يااادات الةاانوية لإلقلاايم

أو أن ثنااي قفا ة فاي ا عاداد قاد حصالت فاي ثاكه الةانة، أو . غلو اً، وثو أمر محتما يكون م

 .كانت تحص  خالل عدة سنوات ولم يتنبس إليها الجها  اإلحصالي في اإلقليم

، وثاي نةابة عالياة، علا  الارقم الاكي اوفده المةاؤول 0,1ولو إحتةبنا  يادة النفو  بنةبة 

( 1,0)ملياون بادالً مان ( 4,000)لوهلنا إل  عدد نفاو   مليون( 4,129)المالي الكردي وثو 

ألاف نةامة، وثاو فقام عاال ياداً ( 904)قف ة قادفثا حاوالي /مليون، أي إن ثنالف  يادة مفتيلة

 !!.سنحاول أن نجد لس تفةيراً إن استةينا

مليون نةامة، ( 00,81)فقماً هحيحاً، وذلف عند اعتباف نفو  اليراق ( 1,0)إن كان الرقم 

. ولكان ماا يا ال بيياداً عناس%( 17)، وثو فقم ي تار  مان %(11,9)نةبة نفو  اإلقليم  تكون

فاي أوالا  ( الياالم)ذكار لصاحيفة ( مهادي الياالق)علماً إن فلاي  الجهاا  المركا ي لإلحصاا  

ملياون نةامة بناا اً علا  دفاساة  04عادد ساكان الياراق يبلاف حاليااً : "باأن 8018تشرين ا ول 

مؤكاداً ". 8009دفية ا ول  عل  الحصر والترقيم الكي أنج  في نهاية عا  أعددناثا تيتمد بال

إن ثكا الارقم ييتماد بياناات دقي اة وهاحيحة، مشايراً إلا  أن ميرفاة ساكان الياراق ال يمكان أن 

تغني عن ال يا  بإيرا  تيداد سكاني،  ن التياداد ال يةاتهدد ميرفاة عادد الةاكان فحةار، با  

ملة وواسية عن التيليم والصحة واليم  والهجرة وحتا  ظارود البي اة يوفر قاعدة للبيانات  ا
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"المحيةاااة بالمةاااكن
(ج2)

نةااابة  -إن كانااات هاااحيحة -ملياااون نةااامة ( 1,0)وبهاااكا تشاااك  الااا . 

 !!.من نفو  اليراق%( 11,0)

( 01)، باأن عادد ساكان الياراق بلاف 8010وقال و يرا التاةيط اليراقي فاي أواخار نيةاان 

"إلحصاااليات دقي ااة وحدي ااة وف اااً "مليااون نةاامة 
(10)

وبهااكا ت اا  نةاابة الةااكان فااي اإلقلاايم إلاا  . 

 !!!.مليون نةمة هحيحاً ( 1,0)، في حالة افترا  أن الرقم %(11,11)

خاالل أفبياة %( 80,1)إنني أساال  نفةاي لمااذا وضايت ثاكه ال فا ة فاي عادد النفاو ، أي 

تحضيراً للن اش المرت ار حاول  ث  ثو أمر مفتي  واعتبا ي. أ هر ونصف أو لن   عا  واحد

، أ  أن ثناي أمراً آخراً كانت حكومة اإلقليم قد غفلت عنس في الةنوات الةااب ة، 8010مي انية 

مااا الً أعاااداد اليااار  المهجااارين نتيجاااة الصاااراعات الةالفياااة، . واآن يرياااد اإلقلااايم إضاااافتس

، ( يناة الياراقيين)ةيحيين ، وبضمنهم ثؤال  أعداد كبيرة من الم(مشكوفاً )واستضافهم اإلقليم 

عاين )الكين است روا في المدن المةيحية من محافظة نينو ، والك ير منهم في اإلقليم في مديناة 

إن ماان حاا  اإلقلاايم المةالبااة بحصااة ثااؤال  المهجاارين إن كااانوا قااد . ال ريبااة ماان أفبياا ( كاااوه

حماياة ا منياة وغيرثاا مان است روا فيس، إذ إنهم يتل ون يمياع الاادمات الصاحية والتيليمياة وال

ولكن ال يمكن أن يص  عدد ثؤال  المهجرين المةات رين . الادمات الحكومية الماتلفة ا خر 

فاي اإلقلايم إلاا  ماا ي ااف  المليااون  اصااً، كماا ال يمكاان أن يصا  عاددثم حتاا  إلا  فباع ثااكا 

 !!. يادةوفي ك  ا حوال لماذا ال ييلن اإلقليم أن ثكا ا مر ثو ما سبر ال. الرقم

إن ثكا ا مر ي ير  كوكاً كبيارة، وقاد تكاون فاي محلهاا، حاول إمكانياة إيارا  تياداد ساكاني 

 .لجميع محافظات اليراق، وخصوهاً في اإلقليم 8010ن يس في سنة 

ثاو فقام عشاوالي، تام باتفااق %( 17)من ك  ما سب  فإن حصاة اإلقلايم البالغاة  :ثالثاا 

وقات كاان فليةااً للاو فا ، حةار قاول النالار الكاردي  بين ال يادة الكردية وإياد عاالوي

المةت   محمود ع مان
(د2)

. 

تحت المناقشاة، كتار هاالر خليا  م التاس  8002عندما كانت الموا نة االتحادية لةنة 

8002، وذلف في  با  %(17)ا ول  عن موضوع حصة ال 
(ث 2)

، ويا  في تلف الم الاة 

انياة فاي حيناس، وذكار إن النالار أساامة النجيفاي ميلومات عن موقف غالبية ال او  البرلم

، ويتفا  ثاكا الارقم ماع ماا أوفده أعضاا  %(18,2)قال بيد ت ديم أفقاماس إن النةابة تبلاف 
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أي )أما أعضا  ح   الدعوة فرفضاوا بشادة تاصايص الحصاة ال ديماة . الكتلة الصدفية

ي اقترحتاس الادالرة ، وثاو الارقم الاك%(10)إلقليم كردستان و االبوا بت ليلهاا إلا  %( 17

االقتصادية في و افة المالية  ك ر من مرة، وثو الرقم الميتمد أيضاً في تةبي  مشروع 

ول اد فأ  %(. 10,1)أماا البةاقاة التموينياة فاعتمادت نةابة . النفط م ابا  الغاكا  والادوا 

لإلقلاايم أماار غياار % 17الةاايد حياادف اليبااادي فلااي  اللجنااة االقتصااادية إن تاصاايص 

ل اد كانات "ي وبييد عن عملية ت ةيم المي انية عل  أسا  نةبة الةكان، وأضااد دستوف

عملية ت ةيم المي انية فاي ا عاوا  الةااب ة تجاري علا  أساا  االتفاقاات الةياساية ولاي  

يجار أن يحتفظاوا بهاكه النةابة  نهاا  الكاوفدف اال إن ( عادل عبد المهادي)أما ". ال انونية

الدستوف أو أن تيديلها سيتم ب انون أيضاً وثو قاانون الموا ناة الم رفة قانوناً، متجاثالً 
أ 2)

(ث 2و
. 

تبااين أنهااا  1991، وإحصااالية %(11,1)ت ااول إن النةاابة  1927علماااً إن إحصااالية 

فاي %(. 11,0)تظهار  1947، وإحصاالية %(10,9)كانت  1917، وإحصالية %(11)

وحصلت عليها، وال %( 17)  عل 8002ك  ا حوال أهرت الكتلة الكردية في مي انية 

، وب يات ثاكه المةاألة وساتب   قنبلاة "!!!التوافا "أعرد ل ا  ماذا، فبما علا  ا قا  لياتم 

 .موقوتة سود ت اف في ك  مرة حت  يتم إنجا  تيداد ميتمد ييترد بس الجميع

عندما أيير موضوع تهرير نفط اإلقليم عل  نةاق الدولة فاي الرباع ال ااني مان  :رابعاا 

وإنماا % 17حصة كردساتان ليةات : "هرح الدكتوف حةين الشهرستاني أن 8018 سنة

، وذثاار إلاا  تحمياا  مجلاا  النااوا  ومجلاا  الااو فا  مةااؤوليتهما لليماا  بالنةاابة 10%

الجديدة
(و2)

. 

كااان قوياااً ضااد ماان يةااي  لت لياا  الحصااة، ولياا  أك اار التصااريحات  الكااوفدإن موقااف 

النالار الكاردي المةات   والميتادل فاي تصاريحاتس اعتداالً ثي م الة الةيد محمود ع ماان 

إن الحصة الكردية في مي انية الدولة قد تم إقرافثا في عهاد فلاي  الاو فا  : "حيث قال

". الةاب  إياد عالوي بموير اتفاق سياسي وبيلم بريةانيا والوالياات المتحادة ا ميركياة

علا  ( عدنان المفتي)اإلقليم  وخالل ايتماع مع وفد الةفافة ا ميركية  دد فلي  برلمان
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ة منااك عهااد %17أنااس ال يمكاان تافاايض نةاابة اإلقلاايم إلاا  أقاا  ماان  ،  ن ثااكه النةاابة م ااره

"8000مجل  الحكم الكي  ك  إير س و  النظا  الةاب  عا  
(أ2)

. 

تام بمويار "ياا ت % 17وقال الةيد مةيود الباف اني فلي  إقليم كردساتان مان أن 

كه النةبة إلقليم كردستان، ونحن نر  إن ثاكه النةابة ثاي أقا  اتفاق سياسي عل  تحديد ث

ماان النةاابة الح ي يااة، ولكاان قبلنااا بهااكا حةاار اتفاااق سياسااي إلاا  أن يجاار  إحصااا  فااي 

"اليااراق
(أ2)

تتفاا  علاا  موضااوع واحااد ثااو  الكااوفدماان المالحااظ أن تصااريحات ال ااادة . 

االتفااق "اد علا  مبادأ ، ولكن تصريح الةايد مةايود البااف اني، أضا"االتفاق الةياسي"

 %(!!!.17)النةبة يجر  أن تكون أعل  ولكنهم قبلوا بالنةبة ا ق  وثي " الةياسي

ليالحظ ال افئ بأننا نتحد  عان حصاة اإلقلايم، أي حصاة ياال  محافظاات ف اط وثاي 

فااي اليااراق، وبضاامنهم  الكااوفدونحاان ال نتحااد  عاان نةاابة . أفبياا  والةااليمانية ودثااوي

كماا . لةاكنون في محافظة بغداد أو في محافظات ديال  والكوت وغيرثااالفيلية، ا الكوفد

من  الكوفدكركوي، أو /من سكنة محافظة التأميم الكوفدال نتحد  عن خان ين أو منا   

سكنة محافظة نينو  وخصوهاً المنا   الشمالية والشارقية منهاا، وال نتحاد  عان كارد 

رد اإلقلايم، وعلا  الاارغم ذلاف فاإن فلااي  المناا   المتناا ع عليهاا، وإنمااا نتحاد  عان كاا

ولكاانهم فضااوا بهااكه %( 17)اإلقلاايم ي ااول بااأن حصااة اإلقلاايم يجاار أن تكااون أك اار ماان 

 !!!.النةبة التفاقات سياسية

إن المشاكلة تتمحاوف حاول عاد  وياود أفقاا  : "فإنس ي ول( سامي ا ترو ي)أما الةيد 

... 1927أي إحصااا  سااكاني منااك إحصااالية دقي ااة للنةاار الةااكانية، فاااليراق لاام يشااهد 

وكأناس ي اول "!!. وبالتالي فنحن نيت د بأن ثناي  يادات  رأت عل  سكان إقليم كردساتان

إن ال يادات التي  رأت عل  سكان اإلقليم لام تةارأ علا  ب ياة ساكان الياراق، حياث إنناا 

نتحااد  عاان نةاار، والمنةاا  اإلحصااالي ي ااول إن النةاار تكااون متةاب ااة أو قريبااة يااداً 

قاد ييناي الةايد ا ترو اي . بمروف الةنوات، أي ويود  يادات مت افبة في تيداد الةاكان

بااأن عاادد ال تلاا  ماان خااافج اإلقلاايم أك اار بك ياار ماان  -وثااو عنااد ذاي يكااون مصاايباً  -ثنااا 

 1991إيرانيااة، وفااي ال صااف ا ميركااي فااي عااا   -داخلااس، وذلااف فااي الحاار  اليراقيااة 
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وال أتةاارق ثنااا إلاا  قتلاا  مااكابح االنتفاضااة . تومااا بينهمااا، فااي حاار  الكوياا 8000و

فااي نفاا  الوقاات، وقتلاا  مااكابح  الكااوفدالشاايبانية، إذ كااان ثناااي مااا ي ابلهااا ماان انتفاضااة 

وقد ييني الةيد ا ترو ي باأن أك ار الاكين ثاايروا إلا  خاافج الياراق، . ا نفال وحلبجة

ي تصريحاتس، فيندما لجاأ ولكن ا ترو ي لم ي ف عند ثكا الحد ف!!. ثم من خافج اإلقليم

، لحاا  الاااالد، قااال 8018مجلاا  النااوا  إلاا  و افة التاةاايط، عنااد مناقشااة مي انيااة 

لاااو كانااات ا فقاااا  التاااي سااات دمها و افة التاةااايط مةاب اااة لعفقاااا  التاااي : "ا ترو اااي

بحو تنا، فلي  ثنالف من خالفات بشأن ذلف، أما إن كانت ا فقا  غيار مت افباة فةانيم  

إن الم صاااود "!!. مشاااروع الموا ناااة، حتااا  لاااو وهااا  إلااا  ثي اااة الرلاساااةعلااا  ن اااض 

، إذ لم ي د  أية إحصاالية تادعم ثاكه الحصاة، وفاي %17ثي ال  " ا فقا  التي بحو تنا"ب 

الواقع ال تويد لدياس م ا  ثاكه اإلحصاالية أساسااً، إذ إن اإلحصااليات التاي بحاو ة اإلقلايم 

 %.10ة أق  من ولد  الحكومة االتحادية ت بت أن الحص

من الموا نة االتحادية % 17بحصول اإلقليم عل   8018وتمت المواف ة عل  مي انية 

، وال !!متبادلااة" بتنااا الت"أو " بتوافاا  سياسااي"وباتفاااق سياسااي أيضاااً، وقياا  فااي حينااس 

ن اض "عناس فاي تلاف الموا ناة، غيار عاد  تنفياك تهديادثم با  الكاوفدأعرد ما الكي تنا ل 

 !!!.، وعد  االنةحا  منها"التواف  الو ني"، وبالتالي إب ا  حكومة "ةمشروع الموا ن

 إنتاج وتهريب نفط كردستان العراق، وشفافية المعلومات -1

ل د تحديت ك يراً ومنك مدة  ويلة، عن إنتاج وتهريار نفاط كردساتان، ساوا  فاي كتباي 

حكومااة إقلاايم : "وقااد باادأت الحااديث عاان ذلااف فااي كتااابي. الةاااب ة أو فااي ثااكه الدفاسااة

الجدياد : "ومان يام فاي. 8002، الصادف في كانون ال اني "كردستان وقانون النفط والغا 

ع اود "، وذلاف عناد الحاديث عان 8018، الصادف في  با  "في ال ضية النفةية اليراقية

. ضمن م دمة الكتا " إكةن موبي  مع حكومة إقليم كردستان والتةوف النفةي في اإلقليم

إننااي لاام أكاان أعت ااد إن حجاام التهرياار سيصاا  إلاا  ثااكه  -هااا بصااراحة تامااةوأقول -ولكاان 
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الكمية الهاللة إاله بيد فتحي لت افير الشركات الياملة في كردستان، في دفاساتي ثاكه كماا 

 .أوضحت ذلف في الفص  ا ول

قااد يةااأل ال ااافئ لماااذا إذن تكاارف الريااوع إلاا  الموضااوع اآن ، الةاابر ثااو إننااي 

 .وضوع يرتبط بما تحدينا عنس ساب اً، ولن يكون تكرافاً لسسأتحد  ثنا عن م

إن الحكومة االتحادية وو افة النفط لم يتحاديا فسامياً عان تهريار الانفط إاله فاي الرباع 

، وقااد يكااون ذلااف ت صاايراً منهمااا أو  ساابا  سياسااية تجنباااً إليااافة 8018ال اااني ماان ساانة 

ليد  توفر ميلوماات مؤكادة لاديهم حتا   أو"! التواف  الةياسي"المشاك  والمحافظة عل  

ذلف الوقت، ولم ي م أحاد فاي الحصاول عليهاا مان خاالل اال االع علا  ت اافير الشاركات 

ولكان بياد ت ليا  كمياات الانفط المصادفة فسامياً مان كردساتان وتوقفهاا نهاليااً فاي . نفةها

ألااف ( 171)تاانص إن علاا  اإلقلاايم تةااليم  8018، فغاام أن مي انيااة 8018أواخاار آذاف 

ي اف مان ا يها ة " تهرير النفط"برمي  يومياً إل  خط التصدير الرسمي، وبدأ موضوع 

وخصوهاً بيد حصول ثكه ا يه ة عل  ويال  فسمية من اإلقليم مرسلة إل  . االتحادية

". البيااع الااداخلي"ا يهاا ة االتحاديااة ت باات كميااات اإلنتاااج، وكااكلف تشااير إلاا  مااا يةاام  

عان الانفط المهار  ومنافاك " اساتابافاتية"يها ة االتحادياة ت اافير إضافة الا  اساتال  ا 

ووسال  تهريبس، وكمياتس ولو بصوفة غير دقي ة، إذ كانت الكميات م دفة بيدد الشاحنات 

 .الحوضية

وما سانككره فاي الف ارة التالياة، ثاو بياض مان ثاكه الميلوماات التاي نشار الك يار منهاا 

 .8018نصف ال اني من سنة فسمياً في مؤتمرات هحفية تمت في ال

 أولى الوثائق الرسمية المرسلة من إقليم كردستان عن إنتاج النفط -أ

 :إن ا مر متيل  أساساً برسالتين موضحتين أدناه

، أفساالت و افة ال ااروات الةبيييااة فااي اإلقلاايم 8011فااي أواخاار كااانون ا ول : أولا 

إياارادات "موضااوع / ة، تحاات عنااواندالاارة الموا ناا/ فسااالة إلاا  و افة الماليااة االتحاديااة

، أفف اات فيهااا و افة ال ااروات (أ-1)، وتويااد هااوفة ثااكه الرسااالة فااي المرفاا  "اإلنتاااج
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( المصاف )الةبييية يدوالً بكميات النفط الاا  المنتم والغا  المصاحر، والانفط المكارف 

مان  توجاد كمياات"كماا ذكارت الرساالة بأناس . ، ولك   هر8010لمحافظات اإلقليم لةنة 

النفط ال ام تم بيعهاا محليااا مان قبال الشاركات المنتجاة إلاى المصاافي الصاغير  لغار  

وتةالاار الرسااالة و افة الماليااة ". اسااترداد جاازء ماان التكااالي  التااي صاارف  ماان قاابلهم

والم صاود ". عن ماد   امولها بالمشاروع أعااله -أي إعال  اإلقليم  -إعالمنا "االتحادية 

 ".إيرادات إنتاج"ع الكتا  بالمشروع أعاله ثو موضو

، والاانفط 8010فااي ساانة( مليااون برمياا )يتضاامن الجاادول أدناااه، مجماا  الاانفط المنااتم 

 ".أفبي  والةليمانية ودثوي: "وم ةم عل  يال  محافظات(. مليون برمي )المكرف 

 1111موجز الجدول المقدم لسنة 

 النفط المكرف ألف برمي  اإلنتاج ألف برمي  المحافظة

 7000 80000 أفبي 

 1400 4084 دثوي

 0911 8090 الةليمانية

 مليون برمي  18,704 مليون برمي  87,020 المجموع

 .اليو /ألف برمي ( 04,2)اليو ، والتكرير /برمي ( 74,8)اإلنتاج بميدل 

( 09,4=  04,2 - 74,8)ولااو افترضاانا أن ا فقااا  أعاااله هااحيحة، فااال ياا ال ثناااي 

مليون برميا  ال نيارد أيان ذثبات، إاله إذا كاان الم صاود ( 14,4)اليو ، أي /ألف برمي 

تويد كميات من النفط الاا  تم بييها محلياً من قبا  "من ذلف ثو ما يا  في الجملة أعاله 

إلا   8010إذ لام ياتم تصادير أياة كمياة فاي سانة ..."!!. الشركات إل  المصافي الصاغيرة

ن برميااا  مااان المك فاااات مااان ح ااا  ملياااو( 1,710)خاااط التصااادير الرسااامي، فيماااا عااادا 

 .اليو /برمي ( 4200)خوفموف، وبميدل حوالي 

 0980أي بميادل )ملياون برميا  ( 1,400)ل د ذكر الجادول إن ثنااي كمياة نفاط تبلاف 

وثاكه الكمياة ثاي خاافج . 8010قد تم تكريرثا في محافظة دثوي في سنة ( اليو /برمي 
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ولكان لام يكان ثنالاف مصافاً فسامياً فاي . هالمشااف إليهاا أعاال" للمصافي الصغيرة"ما بيع 

الياو  ثاي كمياة قليلاة /برمي ( 0980)وفي ك  ا حوال فإن كمية . 8010دثوي في سنة 

ييتبر مصفاً هغيراً بك  الم اايي   -إن كان ثنالف مصف  -يداً، والمصف  الكي استلمها 

لهاكا فاإن !. !حت  لو كانت ك  ثكه الكمية قد ذثبت إلا  مصافاً واحاد ولاي  عادة مصااد

 ".المصافي الصغيرة"ثكه الكمية يجر أن تضاد إل  

مليون برميا ، أي بميادل ( 8,090)ل د ذكر الجدول إن النفط المنتم في الةليمانية بلف 

أي )مليااف متار مكيار قياساي ( 1,001)ماع غاا  مصااحر قادفه . اليو /برمي ( 7090)

. الياو /ملياون قاد  قياساي( 112,0)، أي بميادل (ملياف قد  مكيار قياساي 17,72حوالي 

، لاكا فإنناا 8010والكي نيرفاس ثاو عاد  وياود ح ا  نفةاي مناتم فاي الةاليمانية فاي سانة 

المك فااات "نيت ااد إنااس يتحااد  عاان ح اا  خوفمااوف الغااا ي، والم صااود بااالنفط الاااا  ثااو 

التي تحدينا عنها في الفص  ا ول، عناد الحاديث عان  اركة داناة غاا ، والغاا  " النفةية

ثاي مناتم " المك فاات النفةياة"نتم ثاو لاي  بغاا  مصااحر، إذ إناس المناتم الرليةاي والم

ول اد . عرضي، وال تةتيم  كنفط خا  في المصافي،  نها بن ين ذو فقام أوكتااني وا ائ

ثاو أعلا   8010الحظنا عند الحديث عن ثكه الشركة إن إنتاج الغا  والمك فات في سانة 

لااف لتغةيااة حايااة محةتااي الكهربااا  فااي أفبياا  ممااا ثااو مااككوف فااي ثااكا الجاادول، وذ

 .والةليمانية إل  الوقود

والكي نفهمس من الجدول المرس  من حكومة اإلقليم، إن اإلنتاج في محافظة أفبي  ثاو 

من ح         ويمكن أن يكون من قبة خرمالس أيضاً، وإن اإلنتاج في محافظاة دثاوي 

 .المك فات من ح   خوفموف الغا يثو من ح    اوك ، وفي الةليمانية ثو إنتاج 

ل د كان وهول الكتا  مان اإلقلايم إلا  الحكوماة االتحادياة أمار غيار متوقاع ومفاايئ، 

وظهرت عدة تفةيرات لس خصوهاً وأناس لام يكان ثنااي تصادير فسامي لانفط اإلقلايم فاي 

، عاادا كميااات قليلااة يااداً ماان المك فااات النفةيااة، لاام تشاار إليهااا و افة الاانفط 8010ساانة 

 .التحادية في ت افيرثاا
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ل اااد فهااام الااابيض مااان ثاااكا الكتاااا  فاااي حيناااس، باااأن اإلقلااايم يحااااول الحصاااول علااا  

وإذا كان ال صد كاكلف، . ، أي استال  دوالف عن ك  برمي  منتم أو مصف "البترودوالف"

وثو لام " البترودوالف"فيندثا يمكن اعتباف ثكا الةلر غرير يداً، إذ كيف يةلر اإلقليم 

 .أية كمية من النفط للتصدير 8010ومة االتحادية في سنة يةلم الحك

، إذ ييتاارد اإلقلاايم فساامياً و ول ماارة " لااة قلاام"واعت ااد آخاارون إن ثااكا الكتااا  ثااو 

، وا ثام اعتارد باأن ثنااي كمياات مان (مع اإلهراف عل  عد  تصديره فسمياً )بإنتايس 

الكمياة المباعاة وهالت حةار في اإلقلايم، و" مصاد هغيرة"إل  " تباع داخلياً "اإلنتاج 

، ولهاكا (أي أك ار مان نصاف اإلنتااج)ملياون برميا ، ( 14,4)حةابات اإلقلايم نفةاس إلا  

" البيااع الااداخلي"فإنهااا ليةاات كميااات قليلااة، كمااا وإن الشااركات قااد اسااتلمت يميااع مبااالف 

يون مل( 14,4)في الواقع إن الكميات المباعة داخلياً تتجاو  الرقم . حةر ما يا  بالكتا 

، ساوا  "التهريار"وكما أوضحنا ساب اً ييني بالنتيجاة " البيع الداخلي"برمي  بك ير، وإن 

، وبهاكا "topping plantsالمصاافي الصاغيرة "تم ذلف مبا رة، أو من خالل ما يةام  

 !!.فإن اإلقليم اعترد عملياً بويود تهرير لنفةس

، (  -1المرفاا  ) 8018 اااني أفساا  اإلقلاايم فسااالة يانيااة فااي أواخاار كااانون ال: ثانياااا 

تتضامن أيضااً يادوالً . 8011مشابهة تمامااً للرساالة الةااب ة فاي أوالً أعااله، ولكان لةانة 

ويود كميات من النفط تام بييهاا محليااً "مشابهاً لما يا  في الرسالة ا ول ، وتككر ككلف 

اليف التي من قب  الشركات المنتجة إل  المصافي الصغيرة لغر  استرداد ي   من التك

وثكه الميلومة غير دقي ة إ القاً إذ إن الكميات غيار قليلاة، وكاكلف "!!. هرفت من قبلهم

كماا أوضاحنا فاي الفصا  ا ول، وإن ا مار " آخرين"فإن ثناي أفباحاً عالية للشركات و

 .، إذ إن يميع الكلف مةتردة"السترداد ي   من التكاليف التي هرفت من قبلهم"لي  

ن الرسااالتين، إذ فااي الفتاارة التااي تغةيهااا الرسااالة ال انيااة، أي فااي ساانة وثناااي فاارق بااي

، كان ثناي تصدير فسمي من نفط اإلقليم، وذلف عل  ضو  اتفاق تم باين حكوماة 8011

اإلقليم والحكومة االتحادية بإعةاا  سالفة تم ا  نصاف قيماة الانفط المةالم مان اإلقلايم إلا  

ويتم تصافية الةالفة بياد تادقي  (. نفط الكلفة) خط التصدير الرلي  لتغةية كلف الشركات
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ال  8011ولكاان الجااداول المرساالة ماان اإلقلاايم لةاانة . ديااوان الرقابااة الماليااة لهااكه الكلااف

تتضاامن كميااة الاانفط المةاالم إلاا  الحكومااة االتحاديااة، وإنمااا تتضاامن كميااة الاانفط المنااتم، 

بياااا  ودثااااوي أف"والغااااا  المصاااااحر والاااانفط المكاااارف  ااااهرياً لكاااا  ماااان المحافظااااات 

 !!.وبهكا فإنها ال تتحد  عن دفع نصف قيمة النفط المصدف". والةليمانية

 1111موجز للجدول المقدم لسنة 

 النفط المكرف ألف برمي  اإلنتاج ألف برمي  المحافظة

 18741 40200 أفبي 

 790 12204 دثوي

 1009 1478 الةليمانية

مليون برمي  أي  02,109 المجموع

ألف ( 120,0)بميدل 

 اليو /برمي 

مليون برمي  أي  19,800

ألف ( 18,0)بميدل 

 اليو /برمي 

والااكي نفترضااس كلااس ماان ح اا  )ماان المالحااظ ماان الجاادول أعاااله، إن إنتاااج دثااوي 

اليااو ، بينمااا /ألااف برمياا ( 11,0)مليااون برمياا ، أي بمياادل ( 12,204)، بلااف ( اااوك 

 8011باأن إنتااج  ااوك  لةانة  (في الفصا  ا ول) DNOيككر الت رير الةنوي لشركة 

 .مليون برمي ( 80,0)ألف برمي  وإن اإلنتاج الكلي ( 78,7)كان 

أما فيما يتيل  بمحافظة الةليمانية، فإن اإلنتاج المككوف يتناسر مع إنتاج المك فات من 

ملياون  4,101أو )الياو ، /ألاف برميا ( 18,4)ح   خوفموف، حياث كاان ميادل اإلنتااج 

 (.8011برمي  في سنة 

ول اد ويادنا فاي ت ريار . إن إنتاج محافظة أفبي  يتضامن ح ا   ا   ا  وقباة خرمالاة

الياو  /ألف برميا ( 00)كان بميدل  8011الشركة الةنوي، أن إنتاج ح         لةنة 

 .مليون برمي ، ولي  لدينا ميلومات عن إنتاج قبة خرمالة( 80,941)بما مجموعس 

، والاكي اساتاريتس الشاركات 8011اج ال لي  في سنة إنني لم آخك بنظر االعتباف اإلنت

ا خر  الياملة في اإلقليم، م   ويةترن  اكرو  وكلف كيةاتون، والتاي تحادينا عنهماا 
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فاي الفصاا  ا ول، باإلضااافة إلا  عاادد ماان الشاركات ا خاار  التااي ت اول يميااع ا خباااف 

 .بالبيع الداخلي والتهرير" تةاثم"بأنها 

مليااون برمياا  حةاار أفقااا  اإلقلاايم، ومااا تاام ( 02,109)كااان ، 8011إن مجماا  إنتاااج 

ملياون برميا  حةار أفقاا  و افة الانفط، والمتب اي ( 04,101)تةليمس لغار  التصادير 

ي اول اإلقلاايم إن . لام يةالم للتصادير( اليااو /ألاف برميا  98,1)ملياون برميا  ( 00,002)

 14,4=  19,8 – 00,0)مليااون برمياا  منااس ذثباات إلاا  التكرياار، أي إن الباااقي ( 19,8)

حةاار تةاامية اإلقلاايم، وثااو بالنتيجااة " المصااافي الصااغيرة"، تاام بييااس إلاا  (مليااون برمياا 

 .اليو /ألف برمي ( 09,1)انته  إل  التهرير وبميدل 

الياو ، إذ /ألاف برميا ( 09,1)في الحةابات الواقيية فإن التهرير يص  إل  أك ار مان 

الياو ، كماا إن كمياة /ألاف برميا ( 81)يلس بحاوالي كما الحظنا فإن إنتاج  اوك  قد تم ت ل

ضمن يادول اإلقلايم ثاي لمصااد غيار فسامية، لهاكا فاإن " الكميات المكرفة"كبيرة من 

علماااً إن الاانفط . اليااو / ألااف برمياا ( 00)، مااا ميدلااس 8011التهرياار يتجاااو  فااي ساانة 

كاان بأسااياف الميةاا  إلاا  المصااافي، وبضاامنها المصااافي الرساامية، ال ييةاا  مجاناااً، ول

منافضااة قااد تصاا  إلاا  أقاا  ماان نصااف الةااير اليااالمي للاانفط بالنةاابة للمصااافي غياار 

، إذ بالنتيجاة سايهر  غالبياة ثاكا الانفط (وبافترا  أنها ح ااَ مصااد هاغيرة)الرسمية، 

 .بيد استاال  أحد المنتجات النفةية منس في ثكه المصافي

كوماة اإلقلايم بإي ااد تةاليم الانفط عل  ضو  ثاتين الرسالتين، وبياد أن قامات ح :ثالثاا 

، كتباات و افة الاانفط إلاا  8018إلاا  خااط التصاادير الرساامي فااي بدايااة الربااع ال اااني ماان 

مجلاا  الااو فا  لتيلمااس بااا مر، وأفف اات كتبهااا بجااداول تتضاامن كميااات الاانفط الشااهرية 

لنفةياة ، والكمياات ا(اعتمااداً علا  الكتار الاوافدة مان اإلقلايم)المنتجة في إقليم كردساتان 

الشهرية المةلمة من حكومة اإلقليم إل  و افة النفط لغار  التصادير، واعتبارت الفارق 

، وذلف بيد أن ضربت فرق 8011و 8010بين الكميتين ثو خةافة للموا نات االتحادية 

يم أضافت إليها . الكميات الشهرية بميدالت أسياف التصدير الشهرية الفيلية لنفط كركوي

، 8018المةااتلمة لغاار  التصاادير للةااتة أ ااهر ا ولاا  ماان ساانة كميااات الاانفط غياار 
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، ماع أخاك 8011ثو نف  ميادالت اإلنتااج لةانة  8018واعتبرت أن اإلنتاج الفيلي لةنة 

 .بنظر االعتباف 8018أسياف التصدير لةنة 

، فغام عاد  وياود تصادير فسامي 8011مةااب  إلنتااج  8018إن فر  كون إنتااج 

وقاد يكاون اإلنتااج الفيلاي أقا  ب ليا ، . ، ثو فر  م باول8018ع ابتدا اً من الشهر الراب

وقد أكدت ك  الصحف ا ينبية المينية عل  ويود تهرير كبير للنفط إل  تركيا فاي تلاف 

باادفع " المةاات  "الفتاارة، وحتاا  تصااديره ماان المااوانئ التركيااة، وذلااف للتهيااؤ للتصاادير 

كردسااتان تحاات قيااادة الشااركة وتشااجيع ماان الحكومااة التركيااة والشااركات الياملااة فااي 

 .البريةانية ييني  إنيريي/التركية

باأن يكاون  8018إضافة إل  ذلاف فاإن ثنااي التا ا  بمويار الموا ناة االتحادياة لةانة 

 .ألف برمي  يومياً كما أوضحنا ساب اً ( 171)تصدير النفط من اإلقليم 

وفدت بجااداول  التااي" الاانفط المكاارف"لاام تأخااك و افة الاانفط بنظاار االعتباااف كميااات 

و افة ال روات الةبييية في اإلقليم، وثي قد تكون مح ة بكلف إل  دفياة ماا، إذ ال يمكان 

في اإلقليم بجدية، كما ال تويد ميلومات واضحة عن مصااد " بفوض  المصافي"ا خك 

" الانفط المكارف"فسمية  خكثا بنظر االعتباف، وإن ويدت فإنها تم   ي  اً ضا يالً مان 

وفي ك  ا حاوال فاإن كمياات اإلنتااج الفيلياة ثاي أك ار مماا . 8011و 8010ن في الةنتي

الرسامية، وإضاافة لاكلف " الانفط المكارف"يا  في يداول اإلقلايم، وتكفاي لتغةياة كمياات 

مان المنتجاات النفةياة مان المصاافي اليراقياة، وأحيانااً %( 17)فإن اإلقلايم يةاتلم حصاة 

كماا سنوضاح فاي . نتجاات بةابر بارودة الجاويةتلم أك ار مان ثاكه الحصاة مان بياض الم

 .الف رة فابياً أدناه

 موجزاا لجداول وزار  النفط المشار إليها أعاله

مليون برمي   الةنة

 النفط المنتم

مليون برمي  

 النفط المةتلم

مليون برمي  

 النفط غير المةتلم

مليون دوالف 

قيمة النفط غير 

 المةتلم

8010 87,020 - 87,020 8020 
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8011 02,109 04,101 00,002 0140 

 0010 87,972 0,077 04,014 (أ هر 0) 8018

 2009 22,078 40,172 189,849 المجموع

ونصاااف  8011و 8010إن الاةاااافة التاااي تكبااادتها الموا ناااات االتحادياااة لةااانوات 

، بةبر امتناع حكومة اإلقليم عن تصدير النفط من خالل خاط التصادير الرسامي، 8018

 .ملياف دوالف حةر حةابات و افة النفط( 2,009)بلغت 

مبلغااً  8018ولو أخكنا  ري ة احتةا  و افة النفط نفةها، لبلغت الاةاافة إلا  نهاياة 

بيد ا خك بنظر االعتبااف اساتال  الحكوماة االتحادياة مان )ملياف دوالف ( 11,000)ييادل 

  ا خياارة ماان مليااون برمياا  لغاار  التصاادير فااي ا  ااهر الاا ال 9,9اإلقلاايم مااا ي اااف  

، ولاام يةااتفد "اآخاارين"ودخلاات ثااكه المبااالف فااي ييااو  الشااركات والمهااربين و(. 8018

منهاا إلا  موا ناات اإلقلايم، %( 17)منها أبنا  اإلقليم إذ كان من المفارو  أن تاكثر الا 

" النفط المكارف"وحت  لو أخكنا كميات . وأخكت ثكه المليافات من أفواه اليراقيين يميياً 

مليااافات دوالف فااي كاا  ا حااوال، علماااً إن ( 10)عتباااف، فااإن المبلااف يتجاااو  بنظاار اال

 .ولم يتم احتةا  الةنوات الةاب ة 8018 – 8010االحتةا  ثو لةنوات 

وفا  ماا  8018ولو احتةبنا الاةافة النايمة عان إي ااد تصادير نفاط اإلقلايم فاي سانة 

اليو ، /ألف برمي ( 171)مية ، أي ويو  تصدير ك8018يا  بالموا نة االتحادية لةنة 

ولكان ماا هادف فياالً فاي سانة . ملياون برميا ( 00,271)لكان من واير اإلقليم تصادير 

مليون  9,80في ال ال  أ هر ا ول  و 0,077منها )مليون برمي  ف ط ( 10)ثو  8018

ملياون ( 47,271)وبهكا تبلف كمية النفط غير المصدف (. برمي  في ال ال  أ هر ا خيرة

ملياف دوالف، بأسياف النفط المصدف من كركاوي فاي ذلاف ( 1,8)رمي ، ت يد قيمتها عن ب

وثناااا لااام . مليااااف دوالف( 10,2) 8018 – 8010و هااابحت خةاااافة سااانوات . الوقااات

التي يككرثا اإلقليم في ت افيره، واعتبارت أن مان حا  اإلقلايم " المكرفة"تحتةر الكمية 

وبهكا . دفع عوضاً عنها أي مبلف للا ينة االتحاديةالتصرد بها لتكرير نفةس، ودون أن ي
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نجد أن الاةافة قافبت أو حت   ادت عن  ري ة االحتةاا  ا ولا ، فغام إدخاال يمياع 

 .لحةا  اإلقليم مجاناً " المكرف"النفط 

ل د كانت النةبة المؤية من مجم  اإلنتاج المحلي للمشت ات النفةية التي سالمتها : رابعاا 

، كمااا يلااي، 8011 – 8002ديااة الاا  إقلاايم كردسااتان للفتاارة بااين الةاانوات الحكوماة االتحا

 .إعتماداَ عل  ميلومات موي ة من و افة النفط

 

( كيروسين) البن ين الةنة

 النفط ا بيض

 الغا  الةال   يت الغا 

8002 12% 80% 18% 80% 

8009 10% 80% 10% 10% 

8010 10% 12% 18% 11% 

8011 80% 80% 18% 11% 

، 8018وعلاا  إياار قيااا  اإلقلاايم بت لياا  الاانفط  غاارا  التصاادير الرساامي وذلااف فااي بدايااة 

وككلف لحصول و افة النفط عل  ميلومات فسمية من اإلقلايم، مان خاالل الكتار المشااف إليهاا 

كميات كبيرة من نفط اإلقليم، إضافة إلا  الانفط " تكرير"في أوالً ويانياً أعاله، والتي تشير إل  

، بإي ااد 8018، اتاكت و افة النفط قرافثا فاي أوالا  آذاف "المصافي الصغيرة"إل  المجه  

ككلف  لبت من دوالرثا المينية احتةا  كميات . تةليم أي نفط أسود لمحافظات إقليم كردستان

وكانات . المشت ات النفةية المنتجة في إقليم كردستان، وخصمها من الحصاص الم ارفة لإلقلايم

 (1100)النفةية المنتجة في محافظات اإلقليم ال ال  بلغت كميات المشت ات 
0
اليو  مان الانفط /

 (1100)ا بيض و
0
 (0100)اليو  من  يت الغا ، و/

0
 (.النفط ا سود)اليو  من  يت الوقود /

ونود أن نضيف ثنا بأن كلف النفط الاا  الال   للمصافي االتحادياة خاافج اإلقلايم، وعوالاد 

المشاات ات النفةيااة كلهااا تظهاار فااي حةااابات و افة الاانفط، وتةاادد إلاا  ثااكه المصااافي ماان بيااع 

كااكلف ا ماار بالنةاابة للوقااود الااال   . و افة الماليااة لتحتةاار كيالاادات فااي الموا نااة االتحاديااة

لمحةااات الكهربااا ، فااإن علاا  و افة الكهربااا  أن تاادفع كلفتااس ويظهاار بالنتيجااة كيالاادات فااي 

فاإن أي اساتيراد للمشات ات النفةياة لاو افة الانفط، أو اساتيراد إضافة لاكلف . الموا نة االتحادية



 179 

الال   للكهربا  يحتةار علا  حةاا  و افتاي الانفط والكهرباا ، ويؤخاك مماا " الغا "الوقود و

مان تلاف الموا ناة، % 20ثو ماصص لهما في الموا نة اليامة، والتي ثي بالنتيجة يا   مان 

علماً إنني ثنا أدخلات حصاص اإلقلايم . اإلقليم ا خر  منها تكثر إل  حكومة%( 17)حيث ال 

 .والحكومة االتحادية من المصروفات الةيادية ضمن ثكه النةبة

من اليالدات المبينة أعاله والمتأتياة مان و افتاي الانفط والكهرباا ، والمتيل اة بالمصاافي أو 

%( 17)ياكثر   را  المواد ا ولياة والوقاود، والتاي تاكثر إلا  الموا ناة االتحادياة كيالادات،

 .منها إل  اإلقليم كج   مما خصصتس الموا نة اليامة لس

في الوقت نفةس، فإن اإلقليم لم يدفع أي مبلف للموا نة االتحادية من ثكه اليالادات ساوا  عان 

ول د أ رنا إل  ثكا الموضاوع عناد حادي نا . كلف الوقود أو المنتجات النفةية أو أيوف الكهربا 

الفص  ا ول، وبينا أن قيمة الغاا  المجها  إلا  محةاات الكهرباا  فاي  عن  ركة دانة غا  في

ملياون ( 078)اإلقليم، وبالةير المدعو  الكي تدفيس محةات الكهربا  االتحادية، قد وه  إلا  

دوالف، وكان يجر أن يةلم إلا  الحكوماة االتحادياة ليكاون يا  اً مان الموا ناة االتحادياة التاي 

أمااا قيمااة المنتجااات النفةيااة المباعااة ماان قباا  حكومااة اإلقلاايم، وقيمااة  %.17يةااتلم منهااا اإلقلاايم 

النفط المةلم لمصافي اإلقليم، فتص  إل  أضياد ثكا الرقم، وكان من المفرو  أن تكون ثكه 

وال ندفي إن كانت ي  اً مان عالادات مي انياة !!. اليوالد ي  اً من عالدات الموا نة االتحادية

 !!ل  المي انية االتحادية، فإنها يجر أن تكون ي  اً من موا نة اإلقليماإلقليم، فإذا لم تةدد إ

 !!تطور العالقة بين المركز واإلقليم -ب

مان الانفط " يا  "علا  اسات ناد تصادير  8011ل د واف ات حكوماة اإلقلايم فاي أوالا  

أ ، وفا  مباد8011وبدأ التصدير في  ابا  . المنتم من قب  الشركات النفةية الياملة لديها

لتادفيها إلا  )قيا  الحكومة االتحادية بدفع نصف قيمة الانفط المصادف إلا  حكوماة اإلقلايم 

وييتبار (. أي تغةية نفط الكلفة)لتغةية كلف الشركات االست مافية والتشغيلية ( الشركات

المبلف سلفة يجر تصافيتها وتةاويتها بمصاادقة دياوان الرقاباة المالياة، وذلاف علا  ضاو  

ية التي ت دمها الشركات وحكومة اإلقليم إليبات ثكه الكلف، ولم ياتم حتا  الميلومات الكاف

أوقااف اإلقلاايم التصاادير فااي نهايااة آذاف . اآن تصاافية أيااة ساالفة لاان ص الميلومااات الم دمااة
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إلاا  الشااركات، فغاام عااد  " والمتفاا  عليهااا"بحجااة عااد  إعةااا  المبااالف الال مااة  8018

كاان يةااعد فاي  8018النصاف ال ااني مان عاا  ولكان الجاو الياا  فاي !! تةوية أياة سالفة

 :التوه  إل  ح  ما، وسافت ا موف كما يلي

، بين و افة الانفط االتحادياة 8018يرت مفاوضات في النصف ال اني من سنة : أولا 

وو افة ال ااروات الةبيييااة لإلقلاايم، بمبافكااة الجهااات المةااؤولة عاان الةاارفين وبمشااافكة 

م نتيجة ثكه المفاوضاات التوها  إلا  محضار ايتمااع فاي ت. الو افات والجهات المينية

لليالقااة النفةيااة المتااوترة بااين المركاا  " اختااراق"، والااكي اعتباار فااي حينااس 10/9/8018

 .واإلقليم

والمالحظ في محضر االيتماع ثكا، ثو توقييس مان قبا  الةاادة و فا  الانفط والمالياة 

من قب  فلي  ديوان  10/9/8018في  والتجافة في الحكومة االتحادية، وككلف تم توقييس

مليااف دينااف لياد  وياود  010أتحفاظ علا  مانح الةالفة ال انياة "الرقابة المالية مع إضافة 

ولكاان لاام يوقااع ثااكا المحضاار ماان قباا  فلااي  اللجنااة ". 8018تاصاايص فااي موا نااة 

الو افية نالر فلي  الو فا  للشؤون االقتصادية الدكتوف فو  نوفي  ااوي ، وال مان 

ب  و ير ال روات الةبييية في اإلقليم الدكتوف أ تي ثاوفامي، إذ إن اسميهما ماككوفان ق

 !!.في المحضر ولكن دون توقييهما

ففع المحضار كماا ثاو إلا  مجلا  الاو فا ، ووافا  علياس المجلا  فاي قارافه المارقم 

 ([. 8أ و8)المحضر وال راف مويودان في المرف  . ]12/9/8018في ( 000)

ن ا ، وتضمن قراف مجل  الو فا  الن ا  ال مانية المويودة في ( 2)ر تضمن المحض

المحضر مع إضاافة ن ةتاين أخارتين، وسنوضاح أدنااه أثام ن اا  محضار االتفااق وقاراف 

 .مجل  الو فا 

اعتمااد "بالمواف اة علا  المحضار ماع إضاافة ( 000)يا  قاراف مجلا  الاو فا  ( 1)

ة التحاد ، وشريطة توقيع ممثلاي اإلقلايم علاى تحفظ السيد رئي  ديوان الرقابة المالي

 ".المح ر
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من الواضح أن مجل  الاو فا  تنباس إلا  عاد  توقياع المحضار مان قبا  الةايدين فو  

ناااوفي  ااااوي ، وأ اااتي ثااااوفامي، واعتبااار أن المواف اااة مشااارو ة بتوقييهماااا علااا  

جلاا  ماان قاارافه بااأن يصااادق االتفاااق ماان قباا  م( 9)المحضاار، وكمااا يباات فااي الف اارة 

كما أل   و افة المالية االتحادية بيد  دفع أي (. الو فا  االتحادي ومجل  و فا  اإلقليم

وكما يظهار فاإن المحضار تام توقيياس . مبلف لحين موافاتها بمصادقة مجل  و فا  اإلقليم

مليااف دينااف إلا  حكوماة اإلقلايم فاي ( 010)من قب  مم لي اإلقليم الح ااً، إذ تام دفاع مبلاف 

وإن كاناات و افة الماليااة قااد قاماات باادفع المبلااف ماان غياار ثااكين . 8010يلااول أواخاار أ

، وفاي !!التوقييين ومصادقة مجل  و فا  اإلقليم، عند ذاي سيكون ا مر غريبااً ومريبااً 

الوقت نفةس يصبح بم دوف اإلقليم أن ي ول إناس لام يوقاع علا  المحضار، وعلياس فهاو غيار 

 !!. رات أدناهمل   بما يا  بس كما سنوضحس في الف

يار  االتفااق علا  أن تكاون كمياات الانفط الااا  المةالمة مان اإلقلايم إلاا  و افة  (1)

 :النفط االتحادية بالميدالت التالية

 .اليو  لما تب   من أيلول الحالي/ألف برمي ( 140* )

 .8018اليو  لع هر المتب ية من عا  /ألف برمي ( 800* )

م بت ديم ت ديراتس لكميات النفط المتوقع تصاديرثا خاالل وأضاد االتفاق بأن ي و  اإلقلي

مشاروع الموا ناة مع مةاتح ات الشاركات الم ادفة لانف  الفتارة المدفياة فاي  8010عا  

 .، بالتنةي  مع و افتي النفط والتاةيط االتحاديتين8010اليامة االتحادية للةنة المالية 

إن ميدل ا سبوعين ا خيرين من أيلول ولكن ما تم تنفيكه ياتلف عما يا  في المحضر، إذ 

فل ااد بلااف حااوالي  8018أمااا مياادل ال اليااة أ ااهر ا خياارة ماان . اليااو /ألااف برمياا ( 188)كااان 

ألاااف 118الياااو  ميااادل تشااارين ا ول، و/ألاااف برميااا  140منهاااا )الياااو  /ألاااف برميااا ( 102)

يرسا  اإلقلايم أي ، كاكلف لام (ألاف ميادل كاانون ا ول 87اليو  ميادل تشارين ال ااني، و/برمي 

فغم تأكيدات و افة الانفط علا  و افة ال اروات الةبييياة،  8010ت رير عن التصدير في سنة 

من قراف مجل  الو فا  بويو  ت اديم اإلقلايم لت ديراتاس للكمياات ( 0)وفغم ما يا  في الف رة 
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صدير ماا حول ويو  قيا  اإلقليم بت 8010و ما يا  بمي انية . 8010المتوقع تصديرثا خالل 

 .اليو ، ثو ت ديرات من و افة النفط االتحادية/ألف برمي ( 810)ميدلس 

ماان قااراف مجلاا  )تاادفع و افة الماليااة إلاا  حكومااة اإلقلاايم بدايااة ا ساابوع ال اااد   (0)

، 8018ملياااف ديناااف وف اااً ل ااانون الموا نااة اليامااة لةاانة ( 010)ساالفة م اادافثا ( الااو فا 

 .ملياف ديناف( 010)بيد مواف ة مجل  الو فا  م دافثا وسلفة يانية نهاية ا سبوع 

ملياااف ديناااف لاام يااتم دفيااس لتأييااد مجلاا  الااو فا  لااتحفظ فلااي  ( 010)علماااً إن المبلااف 

 .ملياف دوالف في الوقت المحدد( 010)ديوان الرقابة المالية كما أوضحنا أعاله، وتم دفع 

إعااداد ت رياار مفصاا  عاان "ماان قااراف مجلاا  الااو فا  علاا  ( 4)أكاادت الف اارة ( 1)

الكميااات المنتجااة والمصاادفة والمباعااة محلياااً والمكاارفة ومةااتح ات الشااركات عاان ثااكا 

ولغايتس، وعل  أن ي د  الت رير إل  مجل  الاو فا  خاالل  8002الةري  ابتدا اً من عا  

ماان و افة ال ااروات الةبيييااة فااي اإلقلاايم وو افة )ثااكا الشااهر ماان خااالل لجنااة مشااتركة 

وسانتحد  ". تبادأ أعمالهاا فاي محافظاة أفبيا  خاالل  اهر أيلاول الحاالي( االتحاديةالنفط 

 .أدناه( يانياً )عن ثكا الت رير في الف رة 

فريا  عما  التادقي  المشاك  مان "مان قاراف مجلا  الاو فا  ب ياا  ( 1)وأكدت الف ارة 

اإلقليم، وبرلاساة و افة النفط االتحادية وال روات الةبييية في اإلقليم والرقابة المالية في 

مم   من ديوان الرقابة المالياة االتحادياة بمبا ارة أعمالاس فاوفاً بتادقي  كلاف ومةاتح ات 

الشااركات المنتجاااة حةااار الي اااود المبرماااة الياملااة فاااي اإلقلااايم وتاااؤمن و افة ال اااروات 

 "الةبييية مةتل مات اليم 

ات باين الةارفين من قراف مجل  الو فا  عل  تباادل الميلوما( 0)وأكدت الف رة ( 5)

حول كميات النفط المكرفة وكمياات المنتجاات النفةياة وحةاا  حصاة اإلقلايم منهاا وف ااً 

مان الانفط الااا  الماوفد إلا  %( 17)مان الانفط الااا  المكارف، ماع نةابة %( 17)لنةبة 

 .و افة الكهربا  بيد خصم نةبة النفط ا سود
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 لاي و افة الانفط والمالياة ودياوان تشكي  لجنة دالمة عليا من مم( 7)كما  لبت الف رة 

الرقابة المالية االتحادية ونظرالها في اإلقليم لمتابية تنفيك االتفاق وميالجاة أي  اافئ قاد 

 .يحص 

تنفيااه هااها : "ماان قااراف مجلاا  الااو فا  ماان أثاام الن ااا  إذ ت ااول( 2)وتيتباار الف اارة 

 ".التفاق ككل واإلخالل بأحد بنوده يعني اإلخالل بالتفاقية

فاي هاالح اإلقلايم بكا  الم اايي ، إذ لام ( 000)ل د كان االتفاق وقراف مجل  الو فا  

اليااو  ماان نفااط اإلقلاايم، /ألااف برمياا ( 171)بويااو  تصاادير  8018يشاار إلاا  مي انيااة 

عن ثكه الكميات المحاددة فاي المي انياة التاي هاوت " بالتنا ل"وحاول أن يكةر الجمود 

ولكان لام ي ام اإلقلايم ومناك الياو  ا ول بتنفياك . االتحااديعليها ناوا  اإلقلايم فاي البرلماان 

ألاااف ( 188)ف اارات االتفااااق، إذ كااان ميااادل ضاا  نفاااط التصاادير لماااا تب اا  مااان أيلااول 

كما كان ميدل ال ال   هوف ا خيارة مان . اليو /ألف برمي ( 140)اليو  بدالً من /برمي 

الياو ، ووها  أعلا  /ميا ألاف بر( 800)الياو  بادالً مان /ألف برمي ( 102) 8018سنة 

اليااو ، أي أقاا  ماان المةلااو  /ألااف برمياا ( 118)مياادل للضاا  فااي  ااهر تشاارين ال اااني 

 -والةاابر الااكي قدمتااس حكومااة اإلقلاايم لإلخااالل باالتفاااق. اليااو /ألااف برمياا ( 42)بكميااة 

ألااف  800باادالً ماان )اليااو  ف ااط /ألااف برمياا ( 87)بحيااث وهاا  التصاادير إلاا  مياادل 

ثاو الاتحفظ الاكي  -لشهر ا خير من الةنة ومن يم إي اد التصادير كليااً في ا( اليو /برمي 

وضيس فلي  ديوان الرقابة المالية، وواف  عليس مجل  الو فا ، بيد  المواف ة عل  دفاع 

ليااد  ويااود تاصاايص مااالي فااي ( مليااون دوالف 820أي حااوالي )ملياااف ديناااف ( 010)

لحا  الموضاوع، ولكان حكوماة  8010 وكان من الممكن تأييلس إل  سانة. 8018مي انية 

المتياقاادة ميهااا " ح ااوق الشااركات ا ينبيااة النفةيااة"اإلقلاايم كاناات تاادافع بحمااا  عاان 

وتةالر بالحصول عل  المبلف اليو  قب  الغد، وثي تيارد يياداً باأن الشاركات كانات قاد 

 ".فةنفط الكل"ولي  " نفط الربح"استلمت مةتح اتها تماماً، وما يدفع لها ثو لتغةية 

كاارداً )ل ااد انهاااف االتفاااق كلااس، ولاام يؤخااك ب ااراف مجلاا  الااو فا ، وخةاار اليراقيااون 

: مناس ت اول( 2)ما خةروا، وفش  االتفااق، إذ إن الف ارة ( وعرباً وباقي ا  ياد اليراقية
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، وفبحااات "تنفياااك ثاااكا االتفااااق ككااا  واإلخاااالل بأحاااد بناااوده ييناااي اإلخاااالل باالتفاقياااة" 

 !!.منها وخةر اليراقيون" المنتفيين"الشركات و

إن ما ي ير استغرابي ثو موقاف الحكوماة االتحادياة وو افة المالياة، إذ فغام اإلخاالل 

باالتفاااق ماان قباا  حكومااة اإلقلاايم، والاةااافة التااي لح اات باااليراقيين، فااإن و افة الماليااة 

 م ادماً، وقبا  هادوف 8010الفص  ا ول مان سانة " استح اق"دفيت إل  حكومة اإلقليم 

وإن الوزير الاه  دفاع هاها الساتحقاق لام يادفع فاي الوقا  نفسا  اساتحقاقات . المي انية

وكاناات و افة الاانفط قااد قاادمت لمجلاا  الااو فا  دفاسااة عاان مبااالف . المحافظااات األخاارى

خةااالر المي انيااة االتحاديااة نتيجااة عااد  تصاادير نفااط اإلقلاايم، والتااي تحاادينا عنهااا ساااب اً، 

، ولكن المجل  لم يتاك أي إيرا ، وفاي ثاكا اإليناا  "ا يل  اتااذ م"وتةلر من المجل  

 !!.ال ي ال سييرثا يتصاعد لحد كتابة ثكه الةةوف" فتنة"اليراق " ا تي "

 

ضامن اللجناة المشاكلة  -اساتلم مم لاوا و افة الانفط االتحادياة  8018في أواخار : ثانياا 

مان و افة  -دساتانلتادقي  كلاف تةاوير ح اول كر( 000)بموير قراف مجلا  الاو فا  

عماااود، ماااع ( 10)الماااوافد الةبييياااة يااادوالً كبياااراً مكتوبااااً باللغاااة اإلنكلي ياااة ي اااع فاااي 

يةلاا  عليهااا اساام ( ساابع  ااركات)يتضاامن الجاادول ميلومااات عاان . مالحظااات فااي أساافلس

، والواضااح أن الجاادول ال يتحااد  عاان ثااؤال  الم اااولين وإنمااا contractorsم اااولين 

يتضاامن . operatorيااديرثا ثااؤال  الم اااولين كمشااغلين لهااا  يتحااد  عاان الح ااول التااي

الجدول إنتااج كا  ح ا  مان ثاكه الح اول الةابية، وكياف و ع ثاكا اإلنتااج باين التصادير 

، local sales، والمبييات الداخلية main refineries، والمصافي الرليةية "الرسمي"

لف يتضاامن الجاادول مااا كااك. topping plantsومااا تاام إفسااالس إلاا  المصااافي الصااغيرة 

مان المباالف التاي دفيتهاا الحكوماة ( والاكي يةاميهم الجادول م ااولين)استلمتس ثكه الح ول 

(. local sales)االتحاديااة م اباا  التصاادير، والمبااالف المةااتلمة ماان المبييااات الداخليااة 

وميلومات أخر ، غير مفهومة، عن كا  م ااول تحتااج إلا  توضايحات، حياث يفهام مان 

 (!!والمفهو  منها حصة حكومة اإلقليم)لومات أنها تتضمن حصص للحكومة ثكه المي
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إن الميلومااات عاان كميااات الاانفط محةااوبة إلاا  حااد البرمياا  الواحااد، والميلومااات عاان 

الميلوماات الشاديدة " دقاة"بالمبالف موضوعة إل  حد الدوالف الواحد، مما ييةي انةباعااً 

" تهرياار"م يتضاامن الجاادول أيااة إ ااافة إلاا  ولاا! بالنةاابة لمياادي الجاادول -علاا  ا قاا   -

، ولم تكثر أية قةرة منس إلا  خاافج !!النفط، وكأن النفط يمييس استهلف في داخ  اإلقليم

 .ال ةر، عدا ما تم تصديره فسمياً من خالل أنبو  التصدير االتحادي

ولتناقض الميلومات المويودة في ثكا الجدول عما ياا  فاي ت اافير الشاركات نفةاها، 

ما أوضحتس في الفص  ا ول من ثاكه الدفاساة عان خما  مان الشاركات الماككوفة فاي ك

المنظم فيها لنفط اإلقليم، فأيت مان الوايار بحاث بياض الجوانار " النهر"ثكا الجدول و

ماان ثااكا الجاادول، ولميرفااة دقااة ثااكه الميلومااات بصااوفة واضااحة، علينااا الريااوع إلاا  

، إذ إن الجادول يشام  مجماوع الكمياات 8018وحتا   8000ت افير الشركات نفةها منك 

 8011والمبااالف خااالل ثااكه الفتاارة، وقااد اعتماادت علاا  الت ااافير الةاانوية للشااركات لةاانة 

، وال لي  من الميلومات عن الةنوات 8018و 8010ف ط، مع بيض الميلومات عن سنة 

ليلهاا، و لالسف ال أملف الوقت الكافي للدخول في ت افير الةنوات ا خار  وتح. ا خر 

، "النهار"فمهمة ثكه الدفاساة إعةاا  أدلاة علا  . ولي  من  أن ثكه الدفاسة ال يا  بكلف

وكاكلف إعةاا  أدلاة علا  عااد  دقاة الميلوماات المرسالة مان اإلقلاايم مان خاالل النظار فااي 

تحديد كمية الاةأ بدقاة، " اللجان الماتصة"، وعل  8011ت افير الشركات الياملة لةنة 

 .لر عملهاإذ إن ا مر من ه

إلعةااا  الاةااو  اليامااة لمااا يااا  فااي ثااكا الجاادول، ف ااد قماات بت رياار أفقااا  اإلنتاااج 

أي حاكفت )المككوفة فيس إلا  أقار  ألاف برميا ، وقربات المباالف إلا  أقار  ألاف دوالف 

مةبوخاة "ولن يغير ثكا من أ مر  ي اً، إذ إن أفقا  الجادول غيار دقي اة و(. يالية أهفاف

cooked " حوالفي ك  ا! 

ا ساما  التالياة، والتاي ( contractorsالم ااولين )ل د وضع الجدول تحت عماود  (1)

يجر توضيحها، قبا  قيامناا بوضاع ياداولنا الميتمادة علا  ثاكا الجادول وتوضايح أمااكن 

 :الاةأ فيس
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DNO ( وي صااااد بهااااا إنتاااااج ح اااا   اااااوك  المةااااؤولة عاااان ثااااكا الح اااا  ككاااا .)

TTOPCO  النفةي الكي يادير ح ا   ا   ا ، أي ( فتيو الكونةو)وي صد بس التجمع

 (.يميع الميلومات التي في الجدول ثي عن ح        

 KAR ( وثااي الشااركة اليراقيااة التااي تاادير ح اا  قبااة خرمالااة، ولاام نتحااد  عنهااا فااي

 (. الفص  ا ول

GKPI (ركة كلف كيةتون  .) 

WZ ( وثي  ركة ويةترن  اكرو.) 

 Afren (حااد  عنهااا فااي الفصاا  ا ولوثااي  ااركة بريةانيااة لاام نت) وعاارد عنهااا ،

-Simrit 8-سايمريت"بأنها ويدت احتيا ياً نفةياً ييداً عل  إير انتهالها مان حفار الب ار 

، ولها عالقة ماع  اركة 8018في فقية عين سفني، وأعلنت ذلف في منتصف نيةان " 2

ال و". Barda Rashبارده فش "كما إن لهاا حصاة فاي فقياة . ثنت في ح   عين سفني

أعرد من أي ح   يا ت الكميات المككوفة في الجدول، وث  ثي من ح    ركة ثنات 

،  ن ثنالاف لغاط كبيار حولهاا (أي اسم  ركة ثنات)ا ميركية نفةس و تجنبوا ذكر اسمها 

 !!من أنها تيم  في محافظة نينو  ولي  في اإلقليم 8007منك 

 DANA  ( ح ا  خوفماوف الغاا ي، وثي ي   من كونةاوفتيو  اللؤلاؤة الاكي يادير

لاكا فاإن ماا . والكي تحدينا عنس في الفص  ا ول في مير  حدي نا عان  اركة داناة غاا 

 -يا  بالجدول ال ياص  ركة دانة غا ، وإنما ييود لك  نظا  الغا  مان ح ا  خوفماوف 

 (.الكي يداف من كونةوفتيو  اللؤلؤة ب يادة دانة غا  -وقريباً من ح   يمجمال أيضاً 

أدناااه جااداول اعتماادت الجاادول المقاادم ماان حكومااة اإلقلاايم، وأولهااا جاادول  فااي (1)

 :الكميات

اسم الم اول 

contractor 

 اإلنتاج

 ألف برمي 

 التصدير الرسمي

 ألف برمي 

المصافي الرليةية 

 ألف برمي 

المصافي الصغيرة 

topping plants  

 ألف برمي 

DNO 48020 81201  -17101 
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TTOPCO 01104 12021 11710 87809 

KAR 40289 9000 89010 4210 

GKPI 787 81  -700 

WZ 911  - -911 

Afren 070  -011 01 

DANA 10711 0109  - -

 10941 41021 10410 100118 المجموع

نالحااظ فااي ثااكا الجاادول أن مجماا  اإلنتاااج أك اار ماان مجمااوع الاانفط المصاادف، والاانفط 

المصااافي الصااغيرة "إلاا  " liftedلمرساا  ا"المرساا  إلاا  المصااافي الرليةااية، والاانفط 

topping plants" ." والةاابر أن ثناااي عمااود فااي الجاادول المرساا  ماان اإلقلاايم يااككر

إذ  DANA، وياككر فياس م ااول واحاد قاا  باكلف وثاو "local salesالمبييات الداخلية "

مرسا  إلا   ااوك  : "كماا يوياد عماود آخار تحات عناوان. ملياون برميا ( 7,818)باع 

lifted to Tawke" ويتيلا  بالم ااول ،DNO  ملياون برميا ، ( 0,411)، حياث أفسا

ييناي ح ا   ااوك ، فلمااذا يرسا  إلا   DNOوال أعرد ما الم صود بهكا اليمود إذ إن 

 !!.الح   ثكه الكمية الكبيرة من النفط والمنتجة منس

سيةاااوي فااي كاا  ا حااوال لااو أضاافنا الكميتااين المااككوفتين أعاااله، فااإن اإلنتاااج الكلااي 

 .الكميات المصرفة

بارميالً لام ياتم ( 110017)إن : يويد في أساف  يادول اإلقلايم ياال  مالحظاات، وثاي

باارميالً اسااتادمت لعغاارا  ( 08120)احتةااابها  نهااا تم اا  الةاقااة التا ينيااة، وإن 

باارميالً كاناات قااد اسااتادمت ماان ( 091941)الداخليااة فااي عمليااات الح ااول، كااكلف ثناااي 

 !!.8000المصف  الرليةي في الةليمانية في سنة ح         في 

 :فيما يلي جدول المبال  والمأخو  من الجدول المقدم من حكومة اإلقليم (0)

اسم الم اول 

contractor 

المبلف المةتلم 

للتصدير الرسمي 

المبلف المةتلم للمبييات الداخلية 

local sale (1000 )دوالف 
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 دوالف( 1000)

DNO 100002 101010 

TTOPCO 107711 740189 

KAR 47018 849100 

GKPI  - -

WZ  -87787 

Afren  -790 

DANA 108100 074942 

 1,904,200 411848 المجموع

من المالحظ أن يادول اإلقلايم لام يشار فاي كمياات المبيياات الداخلياة إاله لشاركة داناة، 

اضح أن ماا ي صاده الجادول ومن الو. بينما في مبالف المبييات الداخلية  م  ك  الشركات

ال . أيضاً " topping plantمبالف المصافي الصغيرة "ثو " المبييات الداخلية"في مبالف 

سيما وإن تفاهي  ا عمدة ا خر  المككوفة في الجدول تشاير إلا  ذلاف، وقاد يفهام منهاا 

 حصااة فااي المبييااات الداخليااة ماان ضاامن مااا اسااتلمتس( حكومااة اإلقلاايم)أيضاااً أن للحكومااة 

، "المصاافي الصاغيرة"الشركات من مبالف نتيجة البيع الداخلي ومبالف النفط الماأخوذ مان 

ثا  ذثبات ثاكه : ولكن ثكا أمر يحتاج إل  تادقي  وتوضايح، وكاكلف يةارح الةاؤال نفةاس

حياث إن مباالف المبيياات الداخلياة تصا  حةار الجادول إلا  !! المبالف إل  موا نة اإلقلايم

فقاام عااال  يااداً، ولكاان الاارقم الح ي ااي ثااو أعلاا  ماان ذلااف  ملياااف دوالف وثااو( 1,901)

 !!.بك ير

 أعاله( 0)و( 1)مناقشة الجدولين  (1)

ونؤكااد ثنااا ماان أن ثااكه المناقشااة ثااي فؤو  أقااال  ف ااط، وماان يريااد أن يحصاا  علاا  

ميلومات دقي اة ياداً فيلياس الرياوع إلا  ت اافير الشاركات نفةاها فاي للفتارة التاي يغةيهاا 

 .8018إل  سنة  8000من اإلقليم، أي من سنة الجدول الم د  
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إن المالحظااات المكتوبااة أدناااه ثااي ليةاات بتةلةاا  مااا يااا  بالجااداول نفةااها، وإنمااا 

مالحظات اعتمدت عل  ما عرضناه عان الشاركات فاي الفصا  ا ول مان ثاكه الدفاساة، 

 .تاليةوللتفصي  يري  الريوع إل  ما كتبناه كلما أ رنا إل   ركة منها في الن ا  ال

  ملياااون ( 411,88)يشااير يااادول المبااالف أعااااله، بااأن الشاااركات اسااتلمت

، بينما دفيت الحكوماة االتحادياة 8018دوالفاً عن مبالف التصدير الرسمي إل  نهاية آ  

لتةادد إلا  الشاركات  8011مليون دوالفاً إل  نهاية أياف ( 114)إل  حكومة اإلقليم مبلف 

إضاافة الا  ذلاف فاإن . ، وال نيارد أيان ذثار الفارقعن الانفط المصادف إلا  ذلاف الوقات

مليااون دوالفاً فااي تشااارين ا ول ( 141)الحكومااة االتحاديااة سااددت مبلغاااً آخاااراً قاادفه 

 .8018وال يظهر ثنا، إذ إن الجدول ينتهي في آ   8018

  حةاار )بلااف الااربح الصااافي لشااركة دانااة غااا  فااي عملياتهااا فااي اليااراق

مليااااون دوالفاً، ممااااا يينااااي أن فبااااح ( 002) 8011و 8010، فااااي ساااانتي (ت افيرثااااا

كونةااوفيتو  اللؤلااؤة مشااروع غااا  خوفمااوف فااي كردسااتان والااكي يتضاامن إدافة ح اا  

( 770)خوفمااوف وإنتاااج الغااا  الةبييااي والغااا  الةااال  والمك فااات النفةيااة، يصاا  إلاا  

ادل ولاو افترضانا أن ثاكه ا فبااح تيا%(. 40إذ إن حصة داناة غاا  ثاي )مليون دوالفاً 

، نااار  أن عالااادات (وثاااو فقااام مرتفاااع ياااداً، ولكناااس فقااام فيلاااي)مااان اليالااادات % 20

ولااو افترضاانا . مليااون دوالف( 908,1)الكونةااوفيتو  ماان عملهاام فااي اليااراق يصاا  إلاا  

ملياون دوالف كماا ثاو ( 108,8)أيضاً أن ما استلمتس دانة عن النفط المصادف، وثاو مبلاف 

اليالاادات، عناادثا تكااون اليالاادات ا خاار   واضااح فااي ياادول المبااالف أعاااله ثااو ضاامن

كماا موضاح )ولكن يدول اإلقليم . ف ط 8018و 8010مليون دوالف عن سنتي ( 200,0)

( 074,9)اسااتلمت ماان المبييااات الداخليااة  DANA، ي ااول إن (فااي ياادول المبااالف أعاااله

إلا  نهاياة  8018مليون دوالف ف ط عن يميع سنوات عملهاا فاي كردساتان بضامنها سانة 

أي عم  في كردستان غيار عملهاا فاي  DANAوحةر علمنا ال يويد لشركة .  هر آ 

، فماان أياان يااا  الفاارق البااالف (وثااكا مااا ت ولااس ت ااافير الشااركة نفةااها)ح اا  خوفمااوف 

مليااون دوالف بااين عالاادات دانااة غااا  الم اادفة بنااا  علاا  ت افيرثااا وبااين مااا ( 421,4)
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ده في عرضنا لشركة دانة غاا  فاي الفصا  استلمتس حةر أفقا  يدول االقليم الجوا  تج

 "!!.المبييات الداخلية"، وثو بالتأكيد من !!ا ول

  ي ول يادول حكوماة اإلقلايم إن  اركةGKPI (كلاف كيةاتون) لام تةاتلم ،

ي ااول إنهااا  8011أي مبلااف ماان المبييااات الداخليااة، بينمااا ت رياار الشااركة الةاانوي لةاانة 

ملياون، ولاو أخاكنا ماا ذكرتاس ( 7,7)، وكانات 8011لةانة " البيع الداخلي"استلمت مبالف 

ولكاان حكومااة . مليااون دوالف( 2,1)نصاا  إلاا  مبلااف  8010لةاانة " البيااع الااداخلي"عاان 

 !!DANAاإلقليم ألغت الرقم نهالياً، ولم ت م بت ليلس كما فيلت بأفقا  

ألاف ( 81)إضافة لكلف فإن يدول كميات اإلنتاج، ي ول إنها أفسلت إل  خط التصدير 

ألاااف برميااا  ذثبااات إلااا  المصاااافي الصاااغيرة ( 700)برميااا ، والبااااقي مااان إنتايهاااا أي 

topping plant . بأن إنتايها قد بيع داخلياً،  8011بينما ت ول الشركة في ت ريرثا لةنة

يادول " نةي"مما يفيد بأن البيع الداخلي والمصافي الصغيرة ذو مين  واحد، وفغم ثكا 

لف فاي عمااود المبيياات الداخلياة وكاأن الشاركة أعةات ثااكه حكوماة اإلقلايم أن يضاع المباا

الكميااات مجاناااً إلاا  المصااافي الصااغيرة حةاار مااا يااوحي بااس الجاادول، ومااا كااان بإمكااان 

لاكا لجاأ الا  تجاثا  " تهريار"الجدول أن ي ول إن ماا ذثار إلا  المصاافي الصاغيرة ثاو 

ينا عنهاا فاي الفصا  ا ول علماً إن الميلومات االستابافاتية اليراقية والتاي تحاد!! االمر

، (GKPIوثاو الح ا  التاابع إلا  كلاف كيةاتون )قد ذكرت في ت افيرثا إن ح    اياان 

( 10-2)من ضمن الح ول التي يهر  منس النفط  إل  البحر ا سود، وبكميات تصا  إلا  

ويجااد ال ااافئ ميلومااات أك اار عاان تهرياار الشااركات ا خاار  للاانفط . ألااف برمياا  يومياااً 

 .ناه في الفص  ا ول عن ثكه الشركةضمن ما كتب

  المبييااات الداخليااة"ذكاار الجاادول الميااد ماان قباا  حكومااة اإلقلاايم أن قيمااة "

، بلغاات 8018وإلاا  نهايااة آ   8000المةااتلمة ماان الم اااول، منااك بااد  اإلنتاااج فااي ساانة 

تجماااع  اااركتي أداكااا  ويينيااا  ) TTOPCOملياااون دوالف، والم ااااول ثناااا ( 740,1)

 (.إنيريي التركية
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ولكاان مااا يااراه ال ااافئ فيمااا كتبناااه عاان الشااركة فااي الفصاا  ا ول، ثااو هااوفة أخاار  

فما الً . مأخوذة عن ت افير الشركة نفةها، أو من الت ريار المكتاو  عنهاا وبالتنةاي  ميهاا

 American Merrillأميريكاان ميريا  ليانم "ي اول ت ريار البناف ا  اهر فاي أميركاا 

Lynch " تنةي  مع  اركة يينيا  إنيرياي، باأن إنتااج  ا  بال 8018الصادف في نيةان

، 8010تاام بييااس داخلياااً، إذ لاام يكاان ثناااي أي تصاادير فساامي فااي ساانة  8010 اا  لةاانة 

. وقةم من اإلنتاج أفس  إل  المصاافي الرليةاية، والبااقي ثاو الاكي يتحاد  عناس الت ريار

لةانة " الاداخليالبياع "مليون دوالفاً، مما ييني أن مباالف ( 820)وحص  الم اولون عل  

، فالجدول يتحاد  %80مليون دوالفاً، إذ إن لحكومة اإلقليم حصة ( 010)كانت  8010

، وثاي الةانة 8011أماا فاي سانة . ، وحكوماة اإلقلايم ليةات مانهم"الم ااولين"عن حصاة 

( 890)حصالوا علا  " الم ااولين"التي كانت فيها الصادفات الرسامية علا  أ ادثا، فاإن 

حةر الت رير نفةس ، وإن مجم  البيع الداخلي يصا   -البيع الداخلي  مليون دوالفاً نتيجة

 8011و 8010بإدخال حصة اإلقلايم، ليصا  مجما  البياع الاداخلي لةانتي ( 008,1)إل  

 .مليون دوالف( 718,1)ف ط، إل  

، 8011مةااااوية لمبيياااات سااانة  8018لةااانة " المبيياااات الداخلياااة"ولاااو اعتبرناااا أن 

، نصا  إلا  أن المبيياات 8018ذ توقاف التصادير فاي نهاياة آذاف والمفرو  أنها أك ار إ

أي إن المبيياات . ملياون دوالف( 848)ول مانية أ هر تنتهاي بشاهر آ  تبلاف  8018لةنة 

 8011و 8010ملياااون دوالف للةااانتين ( 914)الداخلياااة لح ااا   ااا   ااا  وهااالت إلااا  

 (.إل   هر آ ) 8018ولل مانية أ هر من 

 - 8000فاط  ا   ا  كاان قاد تام بيياس داخليااً باين الةانوات وثنا لم نحتةار كام مان ن

مان  ا   ا  فاي " الشمبانيا"مليون برمي  من نفط ( 2,990)، حيث تم استاراج 8009

ولاو افترضانا . ملياون دوالف( 000)ثكه الفترة، وتبلف أقيامها با سياف الةالدة في حينهاا 

ولااو . مليااون دوالف( 100) أن فبااع الكميااة ذثباات إلاا  المصااافي الرساامية، يب اا  لاادينا

من ا ساياف اليالمياة الةاالدة نظاراً لنوعياة % 00يبلف " البيع الداخلي"افترضنا أن سير 

 8009و 8000النفط اليالياة الجاودة علياس ساتكون قيماة المبيياات الداخلياة للةانوات باين 
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 لح ا " المبييات الداخلية"مليون دوالف، ويكون مجم  المبييات ( %000 = 00×100)

مليااف دوالف، أي حاوالي ( 1,81)ما ي يد عن  8018لغاية  هر آ   8000      من 

أك ر من المبلف الكي ذكره الجدول الميةا  مان قبا  و افة الماوافد الةبييياة إلا  % 70

 .مم لي و افة النفط االتحادية

من المفارو  أن ال نةاتغر  مان أفقاا  مبيياات ح ا   ا   ا ، إذ أن ت ريار  اركة 

وبغااض النظاار عاان التوهاا  أو عااد  التوهاا  إلاا  : "ي ااول 8011ريااي لةاانة يينياا  إني

اتفاق  وي  ا مد للتصدير في كردستان، فإننا ال ن ال نةاتةيع تةاوير االسات مافات فاي 

وي اول الت ريار أيضااً إن لشاركة يينيا  ". كردستان، مع االحتفاظ ب دف كااد مان التوساع

وي اول مادير اليملياات فاي ح ا  ". رة  ويلاةإنيريي عالقة مع المشترين المحليين منك فت

      إنس حت  إذا لم يكن ثنالف من تصدير فاإنهم يةاتةييون االساتمراف باإلنتااج إلا  

الياو  إلا  مصاف  با ياان، والبااقي يبااع /ألف برميا ( 01)اليو ، منها /ألف برمي ( 20)

أي )نتااج الحاالي ، ذكار إن اإل7/2/8018وفي م ابلة ماع مادير اليملياات فاي "!! داخلياً "

اليااو  ين اا  /ألااف برمياا ( 11)اليااو ، منااس /ألااف برمياا ( 101)، يبلااف (فااي ذلااف التااافي 

، ولام 7/2/8018ولم يكن ثنالف تصدير فاي )بالشاحنات الحوضية إل  خرمالس للتصدير 

اليو  ين   إل  مصف  با يان، والبااقي /ألف برمي ( 01)، ومنس (8018يبدأ إاله في أيلول 

، وبالواقع ما يينيس مدير اليمليات أن !والا ن ثنا فكاثة!! اليو  يا ن/ف برمي أل( 11)

ويمكاان اال ااالع علاا  !!. اليااو  يباااع داخلياااً، أي يهاار /ألااف برمياا ( 70(=)11+11)

تفاهااي  ذلااف فااي الريااوع إلاا  مااا كتبنااا عاان  ااركة يينياا  إنيريااي التركيااة فااي الفصاا  

 .ا ول

( 091941)ول اإلقليم، بأن كمياة مان الانفط بلغات ي ول الهام  المويود في أسف  يد

 mainإلاا  المصااافي الرليةااية  8000برمياا  ماان ح اا   اا   اا  قااد تاام ن لهااا فااي ساانة 

refineriesوحةار علمناا ال يوياد مصافاً فاي الةاليمانية، وماا . ، إل  مصاف  الةاليمانية

وتام تشاغيلس  8000مويود حالياً في الةليمانية ثو مصف  با يان، الكي بُد  اليم  بس في 

 .كما يا  في الهام  8000ولي   8009في سنة 
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  ي ول يادول حكوماة اإلقلايم إن مجما  ماا اساتلمتس ويةاترن  اكارو  مان

مليون دوالف، بينما ت رير الشركة نفةاس ي اول إن مبييااتهم ( 87,7)المبييات الداخلية ثو 

ن دوالف فاي الرباع ملياو( 81,9)، و8011ملياون دوالف فاي سانة ( 18,9)الداخلية كانت 

مليون دوالف وال يا ال لادينا خمةاة أ اهر مان المبيياات ( 02,2)، أي 8018ا ول لةنة 

 .لم يتم احتةابها( إل  نهاية  هر آ ) 8018الداخلية لةنة 

  يااا  فااي الجاادول المشاااف إليااس أعاااله، أن مجماا  إنتاااجDNO (  أي ح اا

نا عناادما تحاادينا عاان  ااركة مليااون برمياا ، بينمااا فااي حةااابات( 48,020)، بلااف ( اااوك 

DNO   مليااون ( 70,0)النرويجيااة وهاالنا إلاا  أن مجماا  إنتاااج ح اا   اااوك  وهاا  إلاا

 .8018مليون برمي  إل  نهاية آ  ( 01)، أو ما ي اف  8018برمي  إل  نهاية 

( 78,7)كاان  8011وقد ويدنا أيضاً في حدي نا نفةس عن الشركة أن إنتايهاا فاي سانة 

حةاار ت ااافير الشااركة، ( ف ااط 8011مليااون برمياا  لةاانة  80,1أي )اليااو ، /ألااف برمياا 

، إن (1)بينما ت ول حكومة اإلقليم فاي الرساال  المرسالة  والمشااف إليهاا فاي المرفا  فقام 

 .اليو /ألف برمي ( 11,0)كان  8011ميدل إنتاج ح    اوك  لةنة 

ثا مان من ح    اوك ، ت اول إن أفباحهاا لوحاد% 11، والتي تملف DNOإن  ركة 

مليااون دوالف، أي أفباااح الح اا  كاناات حااوالي ( 818)كاناات  8011ثااكا الح اا  فااي ساانة 

بلغااات  8011ف اااط، والاااكي ييناااي أن مبيياتهاااا لةااانة  8011ملياااون دوالف لةااانة ( 021)

فكياف لناا أن نت با  أن . من المبيياات% 20مليون دوالفاً، بافترا  نةبة الربح ( 421)

بلغاات  8018إلاا  نهايااة آ   8007  إنتايهااا فااي ساانة مبييااات الشااركة الداخليااة منااك بااد

علماااً إن . مليااون دوالفاً كمااا يااا  فااي الجاادول المرساا  ماان حكومااة اإلقلاايم( 101,0)

باعت إنتايها  DNOحةاباتي لمبيياتها كانت ت اف  يالية أم ال ثكا المبلف بافترا  أن 

صا  ا ول، ومشايرين ف ط من ا سياف اليالمية، كما موضح في الف% 40بأسياف تيادل 

باأن نفاط  8007فاي نهاياة عاا  " بالتا  أويلكارا "ال  ما ذكرتس المجلة النفةية الشاهيرة 

 . ح    اوك  يهر  إل  إيران بواسةة  رد يالث
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  ل ااد يااا  بت رياار مم لااي و افة الاانفط، الااكين حملااوا ميهاام الجاادول الااكي

لماوقيي ح ا   ا   ا ، وح ا  أعةتهم إياه و افة الموافد الةبييية، باأنهم فاي  ياافتهم 

كااان مةااتمراً فااي اإلنتاااج  80/18/8018قبااة خرمالااس، الحظااوا إن ح اا   اا   اا  فااي 

 87/18/8018كما إن ح ا  خوفمالاة كاان أيضااَ فاي . اليو /ألف برمي (  100)وبميدل 

أي إن اإلنتاج من ح لاين ف اط كاان . اليو /ألف برمي ( 101-100)مةتمراً بانتاج ما بين 

ولاو افترضانا . اليو  فاي وقات توقاف فياس التصادير الرسامي/ألف برمي ( 800)أك ر من 

أو التهريار " البيع الاداخلي"اليو  يرس  إل  المصافي الرسمية، يكون /ألف برمي ( 20)

 .اليو /ألف برمي ( 180)من ثاتين الشركتين ف ط حوالي 

 مسائل مالية نفطية أخرى ت ص إقليم كردستان العراق -ج

عن مةال  مالية نفةية لم يةب  الحديث عنها من قب ، ولكان قةاماً منهاا  سنتحد  اآن

 .م اف من قب  و افة النفط االتحادية

 :حوافز العقود الموقعة: أولا 

، فااي Bonusماان ا مااوف االعتياديااة فااي الي ااود النفةيااة أن تماانح الشااركات حااواف اَ 

حاااف  التوقياااع "يةاام   تباادأ عااادة بماااا. مراحاا  ماتلفااة ماان توقياااع الي ااد وسااير اليمااا 

Signature Bonus"حاواف "وثنااي . ، إذ تدفع ثك الحااف  للحكوماة عناد توقياع الي اد "

أخر  تدفع عند اكتشاد النفط أو الغا ، أو عناد باد  اإلنتااج، أو تجااو  اإلنتااج الكمياات 

 .المحددة، ويحدد مبلف ونوع الحاف  في الي د

ود المشاافكة باإلنتااج الموقياة ماع حكوماة ول د قامت و افة الانفط بااال الع علا  ع ا

اإلقليم، والمويودة عل  الموقع الرسامي لحكوماة إقلايم كردساتان
(11)

و كاان عادد الي اود . 

، وال  ال (0)ع دا موقياَ كما في المرف  فقم ( 48) 8018المويودة في الموقع في آذاف 

الهجالياااة  ، مرتباااة حةااار الحااارود 8010نفااا  عااادد الي اااود علااا  الموقاااع لحاااد آذاف 

اإلنكلي يااة الساام الرقيااة الموقيااة، ولاام تكاان ع ااود أكةاان موبياا  ا ميركيااة، أو كااا برو  

 .  الروسية، أو توتال الفرنةية من ضمن ثكه الي ود
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ل اد وياادت دفاساة و افة الاانفط للحاواف  المويااودة فاي ثااكه الي اود، والتااي قادمت فااي 

يااة أنااواع ماان الحااواف ، وثااي ، إن ع ااود كردسااتان تشاام  يال8018 ااهر تشاارين ال اااني 

" Capacity Building Bonusحااواف  بنااا  الةاقااة االنتاييااة "، و"حااواف  التوقيااع"

حااف  "أماا الحااف  ال الاث فهاو . يومااً ( 00)وكلتاثما تةاتلم بياد تاافي  نفااذ الي اد وخاالل 

 .والكي يدفع بيد بد  اإلنتاج" Production Bonusاإلنتاج 

 .مليون دوالفاً ( 122,9(: )ع داً  48)ع بلغت مبالف حواف  التوقي -

 .مليون دوالفاً ( 1417(: )ع داً  48)بلغت مبالف حواف  بنا  الةاقة  -

ملياون ( 1041,9)وبهكا يكون مجموع ما استلمتس حكومة اإلقليم عان الحااف ين أعااله 

مليون دوالفاً أخر  لي دين سيتم استالمهما في مةلع عامي ( 00)دوالفاً، باإلضافة إل  

 .8014و 8010

ملياف دوالف تم استالمس، ولكن اإلنتاج التجافي قاد تام ( 1,040)نحن نتحد  عن مبلف 

لهاكين الح لاين " حاواف  اإلنتااج"منك فترة  ويلة في ح لي     ا  و ااوك ، ولاكا فاإن 

تكاون " حااف  اإلنتااج"وإن . قد تام اساتالمهما مان قبا  حكوماة اإلقلايم أيضااً ( عل  ا ق )

ككلف ال نيرد مبالف الحواف  التاي . عالية، ولكن ال نيرد مبالف ثكه الحواف  عادة بمبالف

م    8018وفي  8011تم دفيها من قب  الشركات الكبيرة التي وقيت ع ودثا في أواخر 

 .أكةن موبي  وتوتال وكا برو  نفت

 ار لكا يتوقع أن يتجاو  مبلف الحواف  المةتلم من قب  حكوماة اإلقلايم مان الشاركات، أك

وإن ثااكا المبلااف يجاار أن يةاالم إلاا  و افة الماليااة . ملياااف دوالف بكاا  ا حااوال( 8)ماان 

من ثكا المبلف ييود إلا  الياراقيين %( 20)إن . االتحادية، ليوضع في الموا نة االتحادية

هل ظهر هها المبل  في موازنة وا مر الم ير للتةاؤل بصوفة أ د ثو . في خافج اإلقليم

ت اول إن  الكاوفدحةر الميلومات التاي لادينا والتاي يتاداولها بياض إإلخاوة إذ و !اإلقليم؟

 !.، فكيف نةالر بإدخالها في الموا نة االتحادية !ثكه المبالف لم تدخ  في مي انية اإلقليم

في الواقع إن مةألة استال  ثكه المبالف من قب  الحكومة االتحادياة فاي الوقات الحاضار 

ة ثااكه الي ااود أهااالً، ثااكا فااي حااال مواف ااة اإلقلاايم علاا  مةااألة ت ياار ياادالً حااول  اارعي
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إذ إن ثاااكه الي اااود غيااار  ااارعية وغيااار دساااتوفية بنظااار الحكوماااة االتحادياااة . تةاااليمها

، وفااي اعت ااادي إن اسااتال  المبااالف المشاااف إليهااا أعاااله ماان قباا  (وبنظرنااا نحاان أيضاااً )

 !!.الحكومة االتحادية ييني االعتراد بشرعية ثكه الي ود

 مستحقات الشركات النفطية األجنبية والمصاري  السيادية: اا ثاني

الموا ناة االتحادياة لةانة - "ل د تناولنا ثكا الموضوع بإيجا ، عند الحديث في الف رة 

ماان الموا نااة االتحاديااة لةاانة ( يال اااً  9)، وعمااا يتيلاا  بااالف رة " وحصااة اإلقلاايم 8010

تح ات ع ود الشركات ا ينبية النفةية مة"حول النف ات الةيادية، والتي تتضمن  8010

وقاد الحظناا سااب اً باأن مةاتح ات الشاركات النفةياة ". الياملة في إقليم كردساتان الياراق

، بينماا مةاتح ات "المصاروفات الةايادية"ا ينبية الياملة فاي كردساتان اعتبارت ضامن 

النفط االتحادية تام مع و افة " خدمة فنية"الشركات النفةية ا ينبية والمتياقدة في ع ود 

علماااً إن . وضاايها ضاامن مصااروفات و افة الاانفط، ولااي  ضاامن المصااروفات الةاايادية

مةتح ات الشركات المتياقدة مع و افة الانفط عالياة ياداً م افناة بم يلتهاا فاي كردساتان، 

 ن ما يتم تةويره في ثكه الي ود ثو لح ول عمالقة يداً تفضي بالنتيجة إل  إنتاج يياادل 

وماا سنناقشاس ثاو ثا  ثنااي إيحااد لجهاة ماا . أم اال ماا ياتم فاي كردساتان ت ريبااً عشرة 

 !.نتيجة ثكا الوضع الحةابي 

إن المصافيف الةيادية ثي التي تاد  يميع اليراقيين، ومصافيف الشاركات النفةياة 

ا ينبية لتةوير الح ول ثي لادمة يمياع الياراقيين، إذ إنهاا تةاوف ح اول عراقياة ساوا  

تان اليراق أو في ب ية أنحا  اليراق، وماا يةاوف ويناتم مان نفاط ثاو لفالادة كا  في كردس

 .اليراق

عند وضع الموا نة اليامة يتم ت دير اليالدات، ومن يم تحتةر المصاروفات الةايادية، 

إلا  %( 20)إل  إقليم كردستان و%( 17)والتي تةت ةع من اليالدات، والباقي ي ةم إل  

ت المصروفات الةايادية ا دادت المصاروفات التاي يمكان تو ييهاا وكلما قله . ب ية اليراق

وبهاكا فاإن المصاروفات الةايادية لاي  . بين اإلقليم وب ية اليراق، واليكا  هاحيح أيضااً 

لإلقليم في حاال تنفياك مشاافيع % 17لها عالقة بالحصص، إذ قد ت اد الحصة الفيلية عن 
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ياة وغيرثاا، وكااكلف قاد تاا اد حصاة ب يااة تااد  كا  اليااراق فاي اإلقلاايم كبناا  الةاادود المال

في حال تنفيك مشافيع تاد  ك  اليراق م   إنشا  الموانئ أو الةكف %( 20)اليراق عن 

 .الحديدية أو غيرثا

إن مصروفات الشركات ا ينبية النفةية، ثي لغر  تةوير ح ول نفةية، فهي كلف 

مااع فوالاادثا، وثااي  اساات مافية قاماات الشااركات بصاارفها ويجاار إفياعهااا إلاا  الشااركات

في ع ود المشاافكة فاي إقلايم كردساتان، وكاكلف تةااوي ماا هارفتس " نفط الكلفة"تةاوي 

الشركات المتياقدة مع و افة النفط والتي يجر إفياعها إلا  الشاركات بال ادف والةري اة 

 ".الادمة الفنية"المبينة في الي ود في ع ود 

الشاركات ا ينبياة فاي ع اود و افة لو كانت الموا نة االتحادياة اعتبارت مصاروفات 

الاانفط ضاامن المصااروفات الةاايادية، ل لاات المبااالف الممكاان تو ييهااا بااين اإلقلاايم وب يااة 

، وفي الوقات 8010اليراق، ولحص  اإلقليم عل  مبالف أق  مما حص  عليها في مي انية 

. ياسنفةس لحصلت ب ية المحافظات والو افات االتحادية عل  مبالف أعل  مماا حصالت عل

ولكنها موضوعة حالياً بالكام  ضمن المبالف الماصصة لو افة الانفط، أي ضامن ماا تام 

 .لمن ثو خافج اإلقليم%( 20)تو ييس 

( 12)تيااادل  8010نالحااظ أن الماصصااات االساات مافية لااو افة الاانفط فااي مي انيااة 

بياة مليااف دوالف، يصارد قةام منهاا للشاركات ا ين( 14,4أي ماا يياادل )ترليون ديناف 

وقةم آخر يصرد عل  المصافي الجديدة أو توسايع المشاافيع الحالياة، أو يصارد علا  

ويصاارد علاا  تةااوير إنتاااج الغااا  . المااوانئ النفةيااة وعلاا   اابكة ا نابياار الواسااية

ولااو حولاات إلاا  المصااافيف الةاايادية، ساات   . المصاااحر، ويمييهااا تاااد  اليااراق كلااس

ن يييا  عملهاا، إذ سايتم الصارد مان المصاافيف مي انية و افة النفط ولكن ثكا ا مر لا

أي عمليااً سات   حصاة . ولكن سي   ما متوفر للتو يع بين اإلقلايم وب ياة الياراق. الةيادية

ملياف ( 8,44)ملياف دوالف، أي ي   بمبلف ي دف ب ( 14,4)من %( 17)اإلقليم بمبلف ييادل 

ر اإلقلايم،  ن المبلاف اسات ةع مان كما لن تتأير أيهاً من المؤسةات والدوالر في غيا. دوالف

ماصصااات و افة الاانفط وثااي فااي الوقاات نفةااس تةااتةيع هاارفس ماان خااالل المصااافيف 



 192 

مليااف دوالف مان الفاالض ( 8,442)ب  وت داد ماصصات بيض الدوالر بمبلف . الةيادية

 .من اإلقليم

 .ثكه ثي الةري ة الصحيحة واليادلة والواير تةبي ها حةابياً 

ر عل  المصافي وعل  خةاو  ا نابيار أيضااً، والتاي احتةابها اإلقلايم ينةب  ثكا ا م

وباالواقع فاإن ا مار ينةبا  . ضمن المصافيف التي هارفتها الشاركات النفةياة ا ينبياة

أيضاااً علاا  بيااض محةااات الكهربااا  التااي احتةاابتها حكومااة اإلقلاايم ضاامن مصااافيف 

 بالنةبة لمحةة كهربا  دثاوي، الشركات النفةية، حةر ما ذكرتس الصحافة اليالمية م الً 

 .ولو من المفض  تدقي  هحة ثكا الابر من قب  اللجان الماتصة

 حصص حكومة اإلقليم في الشركات المتعاقد معها: ثالثاا 

ل ااد تياقاادت و افة الاانفط االتحاديااة مااع الشااركات النفةيااة اليالميااة فااي ع ااود سااميت 

الاكي ييةا  لهاا " الحااف "ود يأتي من إن فبح الشركات في ثكه الي ". ع ود خدمة فنية"

عاان كاا  برمياا  منااتم يتجاااو  الحاادود اإلنتاييااة المحااددة لهااا فااي الي ااود، وذلااف بالنةاابة 

أما في الح ول الجديدة فإن الحاف  يية  لك  برمي  منتم مع . للح ول المنتجة قب  التياقد

اليمالقاة يكاون باين  والحاف  ياتلف من ح   آخر، فهو فاي الح اول الكبيارة. بد  اإلنتاج

أو ( 0)دوالف للبرمي ، وبالنةبة للح ول الصغيرة يكاون أعلا  ويصا  إلا  ( 1,2 - 1,0)

دوالف للبرمياا  الواحااد، ييةاا  إلاا  ( 8)ولنفتاار  أن الحاااف  يبلااف . أك اار دوالف للبرمياا 

الكونةوفتيو  المكون لتةاوير الح ا ، والمكاون مان الشاركات ا ينبياة وإحاد   اركات 

ماان حصاااة الكونةااوفتيو ، ول اااد %( 81)نفط والتااي لهاااا دوماااً حصاااة قاادفثا و افة الاا

إن أفبااح الشاركات عالياة ". الجديد في ال ضية النفةياة اليراقياة"أوضحنا ذلف في كتابنا 

الياو  ليادد مان الح اول، فاإن اإلنتااج /ملياون برميا ( 0)يداً، إذ لو كنا نتحد  عن إنتااج 

 4,02( = 8,19×8)برمي ، ومبلف الحاف  الكلاي  ملياف( 8,190)الةنوي سيكون بحدود 

مبلغااااً قااادفه ( أي الموا ناااة االتحادياااة الياماااة)مليااااف دوالف، تةاااتلم الحكوماااة االتحادياااة 

ياام تةااتلم الشااركة اليراقيااة . ماان ا فباااح% 01ملياااف دوالف كضاارالر ب اادف ( 1,100)

ر، أي تةاااتلم مااان بااااقي ا فبااااح بياااد احتةاااا  الضااارال%( 81)التابياااة لاااو افة الااانفط 
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، (الموا ناة االتحادياة)مليون دوالفاً، وتةلمها أيضاً إلا  الحكوماة االتحادياة ( 711,71)

مليااف دوالفاً، والبااقي ياكثر إلا  ( 8,841)ليكون مجموع ما تةتلمس الموا نة االتحادية 

مان ثاكا المبلاف، وكاكلف مان قيماة الانفط المباااع %( 17)وإن . الشاركات ا ينبياة النفةياة

علماااً إن ثااكا %(. 17ثااكا فااي حااال ب ياات حصااتها )ثر كحصااة إلاا  إقلاايم كردسااتان سااتك

 .اليو /مليون برمي ( 0)اإليرا  يتم اآن ولكن بكميات أق  يداً من 

الموا نة االتحادية )يا تر  ماذا يتم في ع ود كردستان، وث  تةتلم الحكومة االتحادية 

وإذا لاام تةااتلم . ة الاانفط االتحاديااةمااا يكااافئ الحصااص المبينااة فااي ع ااود و اف( اليامااة

منهاااا تياااود إلااا  الشاااير اليراقاااي خاااافج % 20إذ إن )الحكوماااة االتحادياااة ثاااكا المبلاااف 

 !.، فه  تةتلم موا نة اإلقليم ثكه المبالف (اإلقليم

من حصة الكونةوفتيو ، % 80في ع ود المشافكة في كردستان، فإن لحكومة اإلقليم 

ولكان أفبااح اإلنتااج للكونةاوفتيو  . المتب ياة مان الح ا % 20والشركات ا ينبية تملاف 

التاي " الحاواف "وبالتأكيد فاإن عالادات الشاركات فاي البرميا  يتجااو  ". نفط الربح"ثي 

في ع ود و افة النفط بأضياد، ولهكا نجد اإلقبال عل  نفط كردستان من قبا  الشاركات 

عل  نفط الاربح، ولهاا %( 00)فثا إن حكومة اإلقليم تأخك ضرالر قد. ا ينبية عال  يداً 

والموا ناة )من نفط الربح بيد  رح الضرالر، ولكن الحكومة االتحادياة %( 80)حصة 

ماان ثااكه %( 20)ال تةااتلم ثااكه المبااالف، فااي الوقاات الااكي يجاار أن تةااتلمها إذ ( االتحاديااة

والبالغاة المبالف تياود إلا  الياراقيين خاافج اإلقلايم، باافترا  أن الحصاة الحالياة لإلقلايم 

إذن أين تكثر ثكه المبالف، وث  تكثر إلا  مي انياة اإلقلايم . ثي حصة هحيحة%( 17)

ولكان كماا أوضاحنا سااب اً فاإن . التي تةتلمها من الحكومة االتحادية%( 17)لتضاد إل  

 !!.ي ولون إنهم ال ييلمون عن ثكه المبالف  ي اً  الكوفدالك ير من ال ادة 

% 11قد تصل مبالغ  إلاى أكثار مان حصاة اإلقلايم البالغاة وهو وثناي أمر مهم يداً، 

، من النفط المناتج فاي اإلقلايم%( 11)، إ  يبل  "الريع"في نفط الربح، وهها األمر هو 

، أو ن اداً (أي نفةااً )وذلف في يميع ع ود كردساتان، والرياع تةاتلمس حكوماة اإلقلايم عينااً 

دوالف ما الَ، فاإن حكوماة اإلقلايم ( 100)بمين  لو كان ساير برميا  الانفط . بيد بيع النفط
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" نفاط الاربح"و" نفاط الكلفاة"دوالفات عن ك  برمي ، قب  أن تبادأ حةاابات ( 10)تةتلم 

أيان تاكثر مباالف الرياع ثاكه، إذ ثاي بالتأكياد لام تةالم إلا  الحكوماة . والضرالر وغيرثا

 !.ليم ، فه  سلمت إل  مي انية اإلق(المي انية االتحادية اليامة)االتحادية 

قد ي ول قال  إن المةالبة بجميع ما مر أعاله يتم بيد االعتاراد بهاكه الي اود، والتاي ال 

 الكاوفديمكن االعتراد بشرعيتها دستوفياً، إضافة إل  إنها ليةت في هاالح الياراقيين، 

وكااان يجاار أن تحتةاار وتةاات ةع ممااا ييةاا  إلاا  إقلاايم كردسااتان ماان !!. قباا  الياار 

 .الموا نة االتحادية

إن اإلقليم نفةس ي ول في الجدول الم د  من قبلاس والاكي أ ارنا إلياس فاي الف ارة الةااب ة، 

إنناا سانأخك بهاكا . 8018ملياون بارميالً إلا  نهاياة آ  ( 100,0)بأن مجما  إنتااج اإلقلايم 

فاإذا كاان . الرقم، ولو أننا نيت د وأيبتنا في ثاكه الدفاساة باأن اإلنتااج أك ار مان ذلاف بك يار

مليااون ( 10,00)يكااون قااد بلااف " الريااع"مليااون باارميالً، فااإن ( 100,0)قااد أنااتم اإلقلاايم 

مليااف دوالفاً ( 1,000)برميالً، قاد اساتلمتس حكوماة اإلقلايم عينااً أو ن اداً، وإن قيمتاس تبلاف 

دوالفاً للبرمي ، وقاد يصا  المبلاف إلا  ( 100)عل  افترا  أن ميدل سير نفط كركوي 

 !.فأين ذثبت ثكه المبالف . 8018سنة  ملياف دوالف إل  نهاية( 8)

كما لو افترضنا هاحة المبلاف الاوافد عان المبيياات الداخلياة فاي ثاكا الجادول، والباالف 

، وثو فقم قلي  يداً م افنة بما توهالنا إلياس، 8018ملياف دوالف إل  نهاية آ  ( 1,901)

ي إن ثنااي ، أ(مان الحصاص% 80 نهاا تملاف )منس ييود إل  حكوماة اإلقلايم % 80فأن

ملياون دوالفاً إلا  نهاياة ( 100)مليون دوالفاً، وقد يصا  المبلاف إلا  ( 021)مبلغاً قدفه 

لام تةاتلمس، ولاكا نتةاا ل ( الموا نة االتحادية اليامة)، حيث إن الحكومة االتحادية 8018

 التي تبلف أضاياد الارقم المباين" المبييات الداخلية"إضافة ال  !. أين ذثبت ثكه المبالف 

 !!. في الجدول الم د  من الحكومة االتحادية

 الشفافية في عقود اإلقليم والتقارير والحسابات المقدمة من حكومة اإلقليم -د
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للشفافية  8010احتفال ب بول أول ت رير سنوي لةنة  0/4/8010أقيم في بغداد بتافي  

الصااناعات  مبااادفة الشاافافية فااي"فااي الصااناعة اإلسااتارايية النفةيااة ماان قباا  منظمااة 

"EITI Extractive Industries Transparencyاإلسااتارايية 
(18)

، وسنةااميها 

 .، وذلف اختصافاً لالسم الكي سود يتكرف مرافاً "إيتي EITI"أو " منظمة الشفافية"

وما يلر نظري ثو عد  ويود مم لاين عان اإلقلايم فاي ثاكا االحتفاال، وباا خص مان 

ية في استاراج النفط، السيما وإن من باادف أهاالً، فاي قب  و افة الموافد الةبييية المين

عنادما كاان نالبااً ( بارثم هاالح)، بانضما  اليراق إل  ثكه المنظمة ثاو الةايد 8009سنة

 .لرلي  الو فا  االتحادي

، 8007الكي هادف فاي آ  " قانون النفط والغا  إلقليم كردستان"إضافة إل  ذلف فإن 

م بالةير، بما يتيل  بالنفط  ومبيياتس، وفا  أثاداد ومباادئ يل   الجهات المينية في اإلقلي

مؤسةااة هااندوق نفااط كردسااتان "منظمااة الشاافافية ثااكه، إذ ياادعو ال ااانون إلاا  تشااكي  

Kurdistan Oil Trust Organization KOTO" والتاي مان المفارو  فيهاا أن ،

فااا  مباااادئ تااادير عالااادات الااانفط والغاااا  فاااي اإلقلااايم، وأن يكاااون عملهاااا ومةاااؤولياتها و

، وكماااا ياااا  فاااي التيليماااات الصاااادفة عااان المنظماااة فاااي آذاف "EITIإيتاااي "وضاااوابط 

8001
(10)

ويل   قاانون نفاط اإلقلايم ثاكه المؤسةاة، بنشار ت اافير الجهاات الرقابياة التاي . 

لام ياتم تشاكيلها إلا  اآن، وحالماا تشاك  " كوتو KOTO"ولكن مؤسةة . تدق  حةاباتها

"EITIإيتي "واير تةبي  ميايير منظمة الشفافية ثكه المؤسةة سيكون من ال
(10)

. 

لهااكا وياادت ماان المفيااد إ ااالع ال ااافئ علاا  بيااض الميلومااات ا وليااة عاان منظمااة 

، ومحاولااة إيابااة 8010الشاافافية ثااكه، وعاان ت ريرثااا الصااادف عاان نفااط اليااراق لةاانة 

 !!لماذا لم يحضر مم لوا اإلقليم ثكا االحتفال : الةؤال المةروح

ياااف عاادد ماان ا كاااديميين والصااحفيين والكتااا  الميااروفين فااي اليااالم فااي أواخاار ل ااد أ

ليناااة المصاااادف الةبييياااة "تةااايينيات ال ااارن الماضاااي قضاااية عرفااات فاااي حينهاااا باسااام 

Resource Curse " والمتيل اااة بالفةااااد الماااالي الكبياار الاااكي استشااار  فاااي اساااتغالل

ناة، وذلاف ب ياا  الشاركات اليالمياة المصادف الةبييياة وبالاصاو  الانفط والمياادن ال مي
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إعةا  الر او  والمنح المالية الضاامة الساتغالل الماوافد الةبييياة، وفاي الوقات نفةاس 

وظهرت منظمات المجتمع المدني فاي . إف اف الشيو  التي تكون ثكه الموافد في أفضها

ت ماتلفاة الدول الرأسمالية الغربية التي تحاول أن تحد من ثكه الظاثرة مان خاالل حماال

أنشاار مااا دفياات ماان مبااالف "ماان أثمهااا الضااغط علاا  الشااركات اليالميااة تحاات عنااوان 

Published What You Pay" الكي (يوفج سوفو )، التي  افي فيها المليافدير ،

وباادأت حملااة أخاار  حااول . بيااد أن يمااع المليااافات ماان الاادوالفات" اسااتي ظ ضااميره"

وفاي  ابا  . 1999أنغاوال فاي كاانون ا ول  النفط، بيد هدوف ت رير عن الفةاد في نفاط

الت اماس بنشار ميلوماات عان  BPأعلن المدير التنفيكي لشاركة باريتي  بترولياو   8001

سااااونانكول "الاااادفوعات النفةيااااة فااااي أنغااااوال، ممااااا أياااااف فد فياااا   ااااديد لااااد   ااااركة 

Sonangol "ا نغولية النفةية بحجة نشر ميلومات غير مصرح بنشرثا.!! 

، عندما كان فليةاً لو فا  بريةانيا، (توني بلير)ه المحاوالت حت  أعلن ل د فشلت ثك

في مؤتمر ال مة اليالمي للتنمية المةتدامة الاكي ع اد فاي يوثاان بري فاي يناو  إفري ياا 

ااااا سااااماه 8008فااااي تشاااارين ا ول   Extractive Industries "، أعلاااان عمه

Transparency Initiative EITI" ة فاااااي الصاااااناعة مباااااادفة الشااااافافي"، أي

"االستارايية
(14)

يام اتفا  فاي ماؤتمر ع اد فاي . والتي أ رنا إليها فاي م دماة حادي نا ثاكا 

، وتبنا  ماؤتمر قماة ال مانياة EITIعل  مبادئ منظماة الشافافية  8000لندن في ح يران 

وضاايت مجموعااة الاباارا  اليااالميين  8001وفااي آذاف . ثااكه المنظمااة 8004فااي  اابا  

نظمااة، والااكي تاام تأييااده ماان قباا  مااؤتمر قمااة ال مانيااة فااي ح يااران  ري ااة عماا  ثااكه الم

تااام اني ااااد الماااؤتمر الياااالمي ال الاااث للمنظماااة فاااي  8000وفاااي تشااارين ا ول . 8001

النرويم وت رف فياس تشاكي  مجلا  إدافة عاالمي لمنظماة الشافافية إيتاي مؤلاف مان /أوسلو

ات النفةياااة والتيدينياااة عضاااواً يم لاااون دول ومنظماااات المجتماااع المااادني والشااارك( 80)

تااام اختيااااف أوسااالو كم ااار للةاااكرتافية الياماااة  8000وفاااي كاااانون ا ول . واالسااات مافية

بااأن الواليااات المتحاادة سااتلت   بأثااداد  8018وأعلاان الاارلي  أوبامااا فااي ساانة . للمنظمااة
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تأييده والت امس  0/18/8000علماً إن البنف الدولي كان قد أعلن في . منظمة الشفافية إيتي

 .المنظمة، كما الت مها هندوق الن د الدولي في فترة الح ة

تصاادف المنظمااة ت ريااراً ساانوياً نهالياااً عنااد التأكااد ماان ويااود  اافافية فااي عماا  الدولااة 

المينية وذلف بيد إهداف عدد من الت افير ا ولية التي تةلار فيهاا م ياداً مان الميلوماات 

ت اااااافير تواف ياااااة "هالياااااة تةااااام  إن الت اااااافير الن. للوهاااااول إلااااا  الت ريااااار النهاااااالي

reconciliation reports"  وتكااون لةاانة محااددة وليةاات عامااة، والم صااود بااالتواف ،

reconciliationوإلاا  . ، ثاو توافاا  المبييااات مااع الماادخوالت المةااتلمة ماان قباا  الدولااة

ت رياار ( 100)كاناات المنظمااة قااد أهاادفت ومنااك م اولااة عملهااا  8018تشاارين ا ول 

 .تواف ي

همااة منظمااة الشاافافية إيتااي ثااي التركياا  علاا  الشاافافية فيمااا يتيلاا  بالمبااالف التااي إن م

تدفيها الشركات النفةية أو التجافية ل ا   را  النفط، أو ل اا  أي التا ا  ع ادي آخار إلا  

الحكومااات، أو إلاا  الجهااات المرتبةااة بالحكومااات، وعلاا  كميااات الاانفط المنتجااة وأياان 

كاكلف التركيا  علا  الشافافية فاي المباالف المةاتلمة مان قبا   .تكثر ثكه الكمياات وأقيامهاا

وا مر نفةس فيما يتيل  بشفافية إنتاج النفط وتصاريفس وماا يةبا  . الحكومات وأين ذثبت

ولهاكا فاإن إكماال . عل  الشركات يةب  عل  الحكومات التي ت و  نفةها باستاراج الانفط

لشااركات المينيااة والحكومااات، الساايما إن الت رياار التااواف ي يتةلاار تياوناااً وتجاوباااً ماان ا

الت رير التواف ي النهالي يرتبط بصوفة أكيدة بويود يهة مالية تدقي ية مةت لة تؤيد هحة 

الميلومات
(10)

علماً إن عم  المنظمة ينصر عل  النفط الاا  المصادف وعلا  المنتجاات . 

ياة أو الم ااوالت التاي النفةية المصدفة، وال عالقة لاس فاي الوقات الحاضار باالي ود الموق

تتم ضمن تنفيك الي اود، كماا ال يشاير إلا  احتةاابس منتجاات المصاافي الداخلياة، وفيماا لاو 

 .كان ثناي تهرير أو سوق سودا  أو سرقة من المصافي في داخ  البلد الميني

كدولاة مر احة "، وتام قبولاس 8009ل د ت د  اليراق بةلر االنضما  إلا  المنظماة فاي 

candidate country " 10/8/8010من قب  مجل  المنظمة في. 
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، وذلف عن ت رير الانفط 8011ونشر أول ت رير للمنظمة عن اليراق في كانون ا ول 

، وبيااد مااداوالت عدياادة مااع كافااة الجهااات المينيااة للوهااول إلاا  الت رياار 8010لةاانة 

 compliantدولاة متياوناة "تم قبول اليراق كيضو كام  وتةامية المنظماة لاس . النهالي

country " في " الت رير التواف ي"تم نشر . بيد إكمالس الت رير النهالي 18/18/8018في

 .وثكا الت رير ثو ما سنتحد  عنس. ، وبمصادقة يهة فقابية مةت لة4/0/8010

: والكي أهدفتس منظمة الشفافية إيتي تحت عناوان 4/0/8010إن الت رير الصادف في 

عالدات تصدير الانفط وتةاويره  –في الصناعات االستارايية مبادفة الشفافية اليراقية "

 Iraqi Extractive Industries Transparency 8010فااي الح ااول فااي ساانة 

Initiative (IEITI) – Oil Export and Development Revenues in 

2010-"
(18)

. 

 Price Watertihouse Coopers"تمت المصادقة عليس من المدق  المالي المةت   

Pwc." 

هاافحة،  ن الجاا   ( 01)هاافحة، وبا هااح أنااس ي ااع فااي ( 180)وي ااع الت رياار فااي 

 Kurdistan Regionفصااا  إقلااايم كردساااتان "ا خيااار مناااس والاااكي يحمااا  عناااوان 

Chapter" لم تتم المواف ة عليس من المنظمة أو من المدق  المالي، وقامات منظماة إيتاي ،

 .ي سنبينها في الف رة يانياً من ثكه المالحظاتبةحبس من ت رير اليراق، ولعسبا  الت

 :وفيما يلي أثم المالحظات حول الت رير والموقف من ت رير إقليم كردستان

ل اااد ا اااتم  الت ريااار المصاااادق علياااس مااان المنظماااة والمااادق  الماااالي والمتيلااا   :أولا 

ة مان قبا  ، عل  مبالف التصدير المةاتلمة والميلنا8010بالحكومة االتحادية لتصدير سنة 

وتام البياع . مليااف دوالف( 18,8)سومو، والمةاتلمة مان قبا  الحكوماة االتحادياة، وكانات 

مشااتري نفااط باإلضااافة إلاا  ا فدن، وتةاب اات ا فقااا  التااي ذكروثااا مااع مااا ( 04)إلاا  

المةتلمة من قبا  و افة " حواف  التوقيع"ككلف ا تم  الت رير عل  متابية . أعلنتس سومو

مليااف دوالف، منهاا ( 1,01)ة مان الشاركات النفةياة اليالمياة، والتاي بلغات النفط االتحادي

مليااون دوالف علاا   ااك  قاارو  والمتيل ااة بح اا  الرميلااة والتااي أفيياات فااي ( 100)
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التاي تادفيها و افة الانفط إلا  الشاركات " بحاواف  الادماة"أما بماا يتيلا  . 80/2/8018

حادود "، إذ لام تح ا  الشاركات 8010سانة اليالمية، فلم يكن ثناي من دفع مبالف لهاا فاي 

التي وضايت فاي الي اود، ولهاكا لام يكان ثنااي أيضااً ضارالر متح  اة للحكوماة " اإلنتاج

%( 81)عل  ذلف، ولم يتح   أيضاً عوالاد للشاركات الحكومياة المشاتركة ماع الشاركات 

 .في الكونةوفتيو  المةؤول عن ك  ح  

فةنير  الن ا  التالية، اعتماداً علا  ماا ياا  فاي أما ما يتيل  بإقليم كردستان،  :ثانياا 

الت رير المتيل  باإلقليم والاكي لام تاتم المصاادقة علياس، وسانيتمد أيضااً علا  المالحظاات 

الصاادفة فاي " Iraqi Oil Reportت ريار نفاط الياراق "والتحليا  الاكي وفد فاي نشارة 

حااول الموضااوع 10/4/8010
(10)

إذ إن ثااكه النشاارة ، والمفاارو  بااس أنااس تحلياا  محايااد، 

 .ميروفة بموضوعيتها وحيادثا

ل د قامت و افة الموافد الةبييية في اإلقليم بإعداد ت ريرثاا إلا  منظماة الشافافية ( 1)

هفحات تضامنت فهام حكوماة اإلقلايم للدساتوف اليراقاي ( 9)إيتي مع م دمة  ويلة بلغت 

نتااج، وعاد  وياود قاانون فيما يتيل  بالنفط، وككلف أوضحت مفاثيم ع ود المشاافكة باإل

للنفط والغا  وغيرثاا مان ا ماوف، وذلاف لتبريار ا فقاا  الاوافدة فاي ت ريرثاا والجاداول 

. الواير إكمالها فيما يتيل  باإلنتاج والمبييات والتصادير والمباالف المةاتلمة وأيان ذثبات

ن منظماة ول د أيافت ثكه الم دمة يدالً كبيراً، وان عاياً عاال لاد  مةاؤولي المنظماة،  

إيتااي تهااتم با فقااا  والميلومااات المحااددة، وال تهااتم بااا موف الةياسااية واالختالفااات فااي 

ولكاان حكومااة اإلقلاايم أهاارت علاا  إب ااا  ثااكه . التفاسااير بااين اإلقلاايم والحكومااة االتحاديااة

ال يمكان توضايح و ارح أيان  –وحةر ماا بيناس مم لاوا اإلقلايم  –الم دمة،  ن من دونها 

 !!.اتذثبت اليالد

وكاااكلف )، 8018خاااالل الةااانة الماضاااية " إيتاااي"ل اااد حاولااات منظماااة الشااافافية  ( 1)

، وبهمة وإلحاح أن تدخ ، ماا يااص إنتااج وبياع نفاط إقلايم كردساتان (الحكومة االتحادية

إذ أعلان و يار الماوافد . ، في ت رير  فافية نفط اليراق، وبأية هايغة ممكناة8010لةنة 

وبياد مفاوضاات . رير كردستان يجار أن يكاون بت ريار منفصا الةبييية في اإلقليم أن ت 
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أيرياات فااي بغااداد بااين مم لااي اإلقلاايم ومم لااي المنظمااة، واف اات حكومااة اإلقلاايم أن يكااون 

وعناادما وهاالت . خااا  chapterت ريرثااا الاااا  ضاامن ت رياار اليااراق، وفااي فصاا  

بييياة متاأخرة  فاي المةودة ا خيرة من فص  اإلقلايم، والتاي أفسالتها و افة الماوافد الة

، قال مةؤولوا منظمة الشفافية إيتاي إن ماا أفسا  إليهاا ال يرقا  إلا  مةاتو  0/0/8010

ميايير المنظمة، وقرفوا ففيس مان ت ريار الياراق كوناس ال ياتاللم ماع المةالار ا ساساية 

كماا لام يار  البناف الادولي . للمنظمة في ويو  التأكد مان اسات امة و افافية الميلوماات

ت ديمس، وكان مم لوا البناف الادولي قاد ذكاروا أن إدخاال نفاط كردساتان فاي ت ريار  عما تم

 فافية اليراق يم   خةوة مهمة في تحةين سمية اليراق فاي مجاال الانفط، وذلاف عنادما 

مع حكومة اإلقليم بإدخال ميلوماتها في المةودة ال انية لت رير سانة  8018اتف  في تمو  

، والتاي كانات (Clare Shortكلير  وفت )، " Chairs فليةة المنظمة"ولكن . 8010

و ياار الدولااة لشااؤون التنميااة اليالميااة فااي حكومااة تااوني بلياار، قالاات متحديااة فااي ايتماااع 

يجر أن نيم  يمييااً باأن نكاون متأكادين مان أن "احتفال بغداد بانضما  اليراق للمنظمة 

( 8011أي لةاانة )لم باا  أفقااا  حكومااة إقلاايم كردسااتان م بولااة ومشاامولة فااي الت رياار ا

إن ثاكا الت ريار : "أما الدكتوف حةاين الشهرساتاني ف اد قاال فاي االيتمااع نفةاس". لليراق

، والكي حكد دون (ي صد اإلقليم)غير كام   نس ال يتضمن الج   المهم من نفط اليراق 

إن ثااكا الموضااوع يجاار أن يااتم حلااس،  ن كاا  : "، وأضاااد"ميرفااة الحكومااة اليراقيااة

النااا  ماان البصاارة وذي قاااف وواسااط وغياارثم أيضاااً . يين يملكااون ثااكه المصااادفاليااراق

 dealtولهكا يجر أن يتم حلاس .  ركا  في المصادف النفةية المويودة في إقليم كردستان

with("10.) 

ول د أهدفت حكومة اإلقليم بياناً ذكرت فيس، بأن ففع الفص  المتيلا  بكردساتان كاان 

الااا   auditorماة اإلقلايم تاةاط أن تضاع مراقبهاا الماالي وإن حكو". سياساي"بدافع 

لينظر في اعتراضات المنظماة، وذلاف باالتوا ي ماع الت ريار الرسامي الصاادف منهاا عان 

المشاااف إليهااا أعاااله حااول مااا يااا  ببيااان " ت رياار نفااط اليااراق"وتضاايف م الااة . اليااراق

الااكي عينتااس ( Pwc)ماان  حكومااة اإلقلاايم ماان إنهااا سااتيين مراقبهااا المااالي الاااا ، باادالً 
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-إن لم تكن سكرتافية المنظمة في أوسلو –وبالرغم من عد  ميرفة الجهة : "... المنظمة

"، والتي ستصادق علا  ت اافير حكوماة اإلقلايم
(10)

فإناس مان غيار الواضاح فيماا لاو كاان . 

 ".باستةاعة اليراق أن يلت   بالكام  بميايير المنظمة دون تياون إقليم كردستان

إن : "، وعضااو مجلاا  إدافة المنظمااة(وثااو غياار عراقااي)عااال  محيااي الاادين  وقااال

بيناس  reconcileميلومات حكومة اإلقلايم ت يار التةااؤالت، وقةام منهاا ال يمكان التوافا  

، والم صود بالميلومات الم دمة من قب  حكومة اإلقليم التي تحتاج "وبين ب ية الميلومات

ول اد اتفا  مةاؤولوا المنظماة، فاي الجهتاين . عديادةإل   روحات ك يرة، وفيها تناقضات 

كماا ". الفص  المتيلا  بكردساتان ال يتةااب  ماع مياايير المنظماة"اليراقية واليالمية بأن 

أقرت حكومة اإلقليم بأن من الصير االلت ا  بهكه الميايير ووضيت اللو  علا  المنظماة 

ر والتويياس، وإن اليما  كاان فاي بأن منظمة إيتي لم ت م بما يل   من التادفي: "حيث قالت

 ".ظرود هيبة وذلف فيما يتيل  بتحديدات الوقت الال   إلكمال الميلومات

في الواقع فإن حكومة اإلقليم لم تةتةع، ولن تةتةع أبداً ت ديم ميلومات بشافافية كاملاة 

، وأي ساانة أخاار ، لعساابا  التااي 8010وذلااف فيمااا يتيلاا  بإنتاااج ومبييااات الاانفط لةاانة 

كمااا ساانر  ماثيااة اعتراضااات ومالحظااات . تهااا فااي يميااع مااا يااا  فااي ثااكه الدفاسااةبين

 .في الف رة التالية" قةم كردستان"منظمة الشفافية عل  

ال يمكان أن يلباي مياايير منظماة "إن أثم الن ا  التي تجي  فص  إقليم كردساتان  ( 0)

 :، ثي التالية!الشفافية إيتي، أو أية ميايير أخر  للشفافية

 أفقا  المبييات االتحادية مدق ة حةابياً وذلف تبياً للشارو  الموضاوعة مان  إن

قب  قارافات مجلا  ا مان والتاي تفار  ذلاف، وتفار  إياداع المباالف المدق اة ماليااً فاي 

حةااا  محاادد ماان قبلهااا فااي نيويااوفي، وإن حةااابات إيااداع الاانفط اليراقااي ثااكه ال تشااك  

كا فماان المنة ااي أن تكااون ثناااي  ااكوكاً متوقيااة ولهاا!!. النفااو  المنتجااة ماان قباا  اإلقلاايم

بةالمة واست امة ا فقا  الم دمة من قب  اإلقليم، والتي لم تادق  مان قبا  أياة يهاة فقابياة 

 .مالية ميروفة ومةت لة ولها اسم منشوف عالمياً 
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أن الماادفوعات واليالاادات يجاار أن "إن ماان أثاام  اارو  منظمااة الشاافافية إيتااي ثااي 

ا، وذلااف بتأييااد ماان يهااة فقابيااة ذات ساامية  يبااة ومةاات لة، وباسااتادا  تتوافاا  فيمااا بينهاا

مياااايير التااادقي  الحةاااابي اليالمياااة، ماااع نشااار ت ريااار ثاااكه الجهاااة بماااا يتيلااا  بالتواف ياااة 

reconciliationوبيان االختالفات إن ويدت ،." 

كمااا وإن ماان متةلبااات منظمااة الشاافافية إيتااي، أن تةااتلم المنظمااة يميااع الميلومااات 

وت افن المنظمة ثاكه الميلوماات لميرفاة . وفة منفصلة من قب  الحكومات والشركاتبص

ولكاان حكومااة إقلاايم كردسااتان قاماات باااالد ذلااف بالضاابط، إذ إنهااا (. إن ويااد)الالاا  

الميلومااات ماان الشااركات قباا  أن ت ااد  ثااكه الميلومااات إلاا  الماادق  المااالي " يمياات"

وبالنتيجاة فاإن . ميتمد من قبا  منظماة إيتاي، والPwcالمةت  ، وثو فرع ا فدن للمدق  

المدق  لم يتمكن من أن ييةي فأياً محايداً للمنظمة يؤكد بمويبس أن أفقا  حكوماة اإلقلايم 

 .كانت متواف ة مع تلف الميةاة من قب  الشركات ا ينبية

فصا  "فاإنهم يلهحاون باأن  -وكماا يظهار -إضافة لاكلف، فاإن مةاؤولي منظماة الشافافية 

من الت ريار، يجار أن ياتم تدقي اس ومصاادقتس مان عاين الجهاة اليراقياة " اليراق كردستان

الرقابية، أي ديوان الرقابية المالية االتحادي، وي اول دياوان الرقاباة المالياة بأناس لام يةاتلم 

الميلومات لتدقي ها
(10)

( لتةاوي  الانفط)علمااً إن يمياع حةاابات و افة الانفط وساومو !!. 

 .الرقابة المالية االتحادي مدق ة من قب  ديوان

  مااان خاااالل الحكوماااة )ي اااول ت ريااار حكوماااة اإلقلااايم إن التصااادير الرسااامي

ماان اإلنتاااج، وذلااف تبياااً  فقااا  حكومااة % 7مااا ييااادل  8010بلااف فااي ساانة ( االتحاديااة

 .اإلقليم

إن  ااركة نفااط الشاامال، والتااي تاادير خااط التصاادير أكاادت اسااتالمها الاانفط ماان خرمالااة 

عن الكمية التي قالات  اركة %( 10)ها سجلت حجم نفط مةتلم ي   بنةبة للتصدير، ولكن

. بارميالً ( 190177)إنهاا هادفتها والبالغاة ( والمةاؤولة عان ح ا  خرمالاة) KARكاف 

كما ت ول و افة الموافد الةبييياة فاي االقلايم فاي ت ريرثاا إنهاا هادفت مان  اركة داناة 

 !!!ات لهكا التصديرغا ، ولكن ال تككر الكمية، وال تحدد أية عالد



 809 

، حةار أفقاا  8010ثكا وناود أن نوضاح، أن أفقاا  اإلنتااج النفةاي مان اإلقلايم لةانة 

مليون برمي ، في حين إن أفقا  اإلنتاج الفيلي ( 87,021)حكومة اإلقليم، كانت قد بلغت 

 .أعل  من ذلف بك ير، كما أوضحنا في سياق ثكه الدفاسة

ملياون برميا ، منهاا ( 1,982)، ف د بلف 8010نة أما ما أفس  إل  خط التصدير في س

برمياا  ماان المك فااات النفةيااة ( 1,710,042)، وKAR/برمياا  ماان خرمالااة( 177170)

أي إن مااا . داناة غااا  وذلااف حةار الميلومااات المتاوفرة لاادي/المنتجاة فااي ح ا  خوفمااوف

فااي  ماان اإلنتاااج حةاار أفقااا  حكومااة اإلقلاايم، ولكاان مااا تاام% 7هاادف فساامياً يم اا  فيااالً 

إذ إن ما هدف ميرود ومحدد، ولكن الشكوي الكبيارة ثاي حاول كمياة . الواقع أق  ك يراً 

كما إن ما قالتس نفاط الشامال مان . اإلنتاج، والتي ثي أك ر بك ير مما أعلنتس حكومة اإلقليم

إنهاا أفسالتها ثاو  KARمان الكمياة التاي قالات  اركة %( 10)إن ما استلمتس ي   بنةابة 

ثو موضح في ا فقا  أعاله، ولكننا نحان نتحاد  ثناا عان فارق بةايط أيضاً هحيح كما 

ألف برمي  ف اط، والفارق الصاحيح الكبيار لاي  ثناا وإنماا فاي كمياة ( 19)يداً يص  إل  

 .اإلنتاج لنفط اإلقليم كما أوضحناه في سياق ثكه الدفاسة

ذ إن كا  إ!!. إنني أستغر  من أن حكومة اإلقلايم لام تحادد عالادات للكمياات المصادفة

التي تدير ح   قبة خرمالة، و ركة دانة غا  التي تدير ح   خوف  KARمن  ركة كاف 

موف الغا ي لم يوقيا ع د مشافكة باإلنتاج، لكي يتم الدفع لهما كما تةلر حكومة اإلقليم، 

وإن إنتاج كلتا الشركتين يجر أن يرس  إل  خط التصدير بالكام ، ويةتلم اإلقليم حصاتس 

وثو فيالً اساتلم ثاكه الحصاة كاملاة فاي سانة . منها -في الوقت الحاضر -%( 17)البالغة 

ودانة غاا ، وذلاف مان خاالل الموا ناة  KAR، وبضمنها حصة ما هدف من قب  8010

االتحاديااة اليامااة، فغاام إنااس أفساا  ياا  اً قلاايالً ممااا أنااتم، إذ إن مااا ب ااي ماان إنتايااس كااان 

ن تكااون قااد أوفاات يميااع االساات مافات التااي للمبييااات الداخليااة، والتااي ماان المفاارو  أ

 .هرفت من قب  الشركتين المككوفتين
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  إن ت رياار منظمااة الشاافافية إيتااي، ال يؤكااد مجماا  عوالااد حكومااة اإلقلاايم ماان

% 00ملياون دوالف لحاوالي ( 001,8)مبييات النفط، ولكنس ي ول، إن الم ااولين اساتلموا 

 .تم   حصة الم اولين من اإلنتاج الكلي

مان الحكوماة االتحادياة  8010كانات حكوماة اإلقلايم لام تةاتلم أياة مباالف فاي سانة ولما 

لتدفيها للم اولين، لكا يكون من الواضح أن المبلف أعااله قاد دفاع مان أقياا  الانفط المهار  

وإذا كانت الشركات قاد اساتلمت . والتي تيني أيضاً النفط المهر " المبييات الداخلية"أو 

مليااون دوالف، اسااتلمت منااس ( 147,9)مجماا  المبييااات يكااون  ماان المبييااات، فااإن% 00

اسااتلمتس حكوماااة اإلقلاايم كحصاااة ( 120,7)مليااون دوالف، والبااااقي ( 001,8)الشااركات 

وثااكا المبلااف، ثااو إضااافة لمااا تةااتلمس كحصااتها ماان المي انيااة االتحاديااة والبااالف !!. لهااا

إن ثاكا المبلاف . ر من ثكا الرقم، و بياً الرقم الفيلي ثو أك ر بك ي!!من المي انية%( 17)

 !!.لم يدخ  المي انية االتحادية اليامة، فيا تر  ث  دخ  مي انية اإلقليم 

إن ثكه الميلومة التي ذكرثا ت رير الشفافية أكدت هحة يميع ما قلتس في ثكه الدفاسة 

نفااط كردساتان واليالاد إلاا  كا  اليااراقيين، ولكنهاا أضاافت فااي الوقات نفةااس " نهار"عان 

. ماان عالاادات المبييااات الداخليااة%( 04)لومااة يدياادة، وثااي أن حكومااة اإلقلاايم تةااتلم مي

علماً إنني كنت قد سميت ثكه الميلومة من أهدقا  أكراد قب  فترة  ويلة، ولكان لام أكان 

 !.متأكداً منها إاله بيد أن قرأت ت رير الشفافية ثكا، وثو باعتراد حكومة اإلقليم نفةها

الاانفط "إن حكومااة اإلقلاايم ت اايم كااكلف م اياادات علنيااة لمااا يةاام   ي ااول الت رياار أيضاااً 

ثو المنتم ال  ي  من عملياات التصافية، ولكان  -وحةر قول حكومة اإلقليم -ثكا " ا سود

وثنااا نجاد مباالف أخاار  قاد اسااتلمتها . ال توياد ميلوماات عاان كمياة ومباالف ثااكه المبيياات

االتحادية، وال نادفي فيماا إذا سالمت أقيامهاا  حكومة اإلقليم ولم تةلم أقيامها إل  الحكومة

ونااود أن نشااير ثنااا الاا  أن اإلقلاايم كااان يةااتلم حصااتس ماان الاانفط !. إلاا  مي انيااة اإلقلاايم 

ا سود من الحكومة االتحادية في ذلف الوقات، وفاي الوقات عيناس كاان يبياع الانفط ا ساود 

 8018كومااة االتحاديااة فااي لااكا فااإن قااراف الح. المنااتم لديااس ويةااتلم مبااالف ثااكه المبييااات

إذ إن . بإي اد إفسال النفط ا سود إل  اإلقليم والاكي تحادينا عناس سااب اً ثاو قاراف هاالر
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النفط ا سود ثو الوقاود الرليةاي للمحةاات الكهربالياة الباافياة، وثنااي ن اص فياس أد  

غا ياة مرافاً إل  توقف ثكه المحةات، علماً إن يميع المحةات الكهربالية في كردستان 

ويةتاد  النفط ا ساود .  ركة دانة غا /تةتلم وقودثا من الغا  المنتم في ح   خوفموف

 .في كردستان  غرا  ميام  اإلسمنت والحديد وميام  النوفة

  ل د ذكرت حكومة اإلقليم في ت ريرثا بيض الميلومات حاول اساتالمها بياض

فاي كردساتان الياراق، ولكان كماا  من الشركات ا ينبية النفةية الياملاة" الحواف "مبالف 

في الحاالت ا خر  في ت رير حكومة اإلقليم الم د  لمنظمة الشافافية، فاإن ماا أعلان ي يار 

ملياون دوالف مان الشاركات النفةياة ( 820)إذ إنها ذكرت بأنها استلمت . تةاؤالت ك يرة

( 820)لاف الا وإضاافة لمب. ماليين دوالفاً حواف  توقيع( 9)كحواف ، منها  8010في سنة 

حااواف  بنااا  الةاقااة "مليااون دوالف ( 811)مليااون دوالف ثااكا، فإنهااا ت ااول إنهااا اسااتلمت 

capacity building payments ." وتضايف حكوماة اإلقلايم مان إنهاا اساتادمت ثاكه

فااي تنويااع اقتصاااد اإلقلاايم وتي ياا  " -مليااون دوالف( 102=  811+  820)أي  -المبااالف 

كماا !!!. ي ول الت ريار المجااالت المحاددة فاي هارد ثاكه المباالف، وال "الموافد البشرية

، ال يويااد "ماادفوعات أخاار "مليااون دوالف، وضاايت فااي ( 19)ي ااول الت رياار أن ثناااي 

توضيح لها
(10)

. 

مليااون دوالف كحااواف  ( 117)وثنااا ناار  أن اإلقلاايم اسااتلم ماان الشااركات مبلغاااً قاادفه 

، وبادون أن "قلايم وتي يا  الماوافد البشاريةتنوياع اقتصااد اإل"، واستيملها في "أخر "و

وثناا نيياد مارة أخار  أن مان المفارو  أن تةالم ثاكه المباالف إلا  الموا ناة . يحدد كيف

ولاو أضافنا ماا ذكرنااه . االتحادية اليامة، وال نيرد أيضاً ث  سالمت إلا  موا ناة اإلقلايم

مبلغااً يياادل  -تها ثايوحةار حةاابا -في الف رة الةاب ة، تكون حكومة اإلقليم قد استلمت 

، أي %(17)، ال تةااتح  منااس إاله 8010مليااون دوالف فااي ساانة ( 744=  127+  117)

مليااااون دوالف، ثااااو حصااااة باااااقي ( 017,1)مليااااون دوالف، والمتب ااااي وثااااو ( 180,1)

ثاكا المبلاف حةار حاسابات اإلقلايم، . الكين يييشون خافج اإلقلايم الكوفداليراقيين ومنهم 

!!. ، ولو كان ثناي  فافية في أفقا  حكومة اإلقليم ل اد الرقم  يادة كبيرةأما الرقم الفيلي
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ول د ذكرنا في ف رة ساب ة إن مبالف الحواف  في ع ود الحكومة االتحادية كانات قاد سالمت 

 .إل  الموا نة االتحادية اليامة كما مبين في ت رير  فافية اليراق

س فااي الصااناعة النفةيااة يمتااا  بالشاافافية، تكاارف حكومااة اإلقلاايم، بااأن مااا ت ااو  باا :ثالثاااا 

، (0الملحاا  فقاام )وتااككر دالماااً إن نشاار ع ااود المشااافكة باإلنتاااج مااع الشااركات النفةيااة 

وثي خةوة يديرة باالحترا  والت دير، ونتمن  . عل  موقيها اإللكتروني كم ال عل  ذلف

. نفط اإللكترونايأن ت و  الحكوماة االتحادياة باكلف، وتضاع ع ودثاا علا  موقاع و افة الا

ولكاان كمااا فأينااا ساااب اً، فااإن نشاار هاايف الي ااود  ااي ، وإعةااا  الميلومااات الصااحيحة 

وماا كناا ن ولاس فاي كا  ثاكه . للكميات المنتجة والمبالف المةتلمة  اي  آخار ماتلاف تمامااً 

، "EITIمنظمة الشفافية إيتاي "الدفاسة بيد  ويود الشفافية في تنفيك ع ود اإلقليم، أكدتس 

وال أعاارد مااذا ساات ول عناادما تتحااد  عاان ساانوات . ف ااط 8010تتحااد  عاان ساانة وثاي 

 !.اإلنتاج ا خر  

ثاو " فص  ت رير الشافافية إلقلايم كردساتان"إن ا مر المهم يداً والكي لم يتحد  عنس 

،  ن الميلوماات الم دماة مان اإلقلايم لام تشار إلا  topping plantsالمصااد الصاغيرة 

إلا  تلاف " تصارد"اق ثكه الدفاسة الكميات الهاللة من النفط التي ول د فأينا في سي. ذلف

 !!.المصافي غير الرسمية، وعبرثا كةري ة لتهرير النفط

فاااي عااادد مااان المواقاااع منهاااا موقاااع  9/18/8010ساااأن   ثناااا ميلوماااات نشااارت فاااي 

مصف  غيار قاانوني وغيار مارخص تيما  فاي  20الكشف عن : "تحت عنوان" الجديدة"

، وثااكه الميلومااات من ولااة عاان هااحيفة ثاااوالتي الكرديااة المةاات لة، فااي "إقلاايم كردسااتان

التافي  نفةس أو قبلس بأيا  قليلة
(11)

. 

ت ول هاحيفة ثااوالتي، باأن و يار الماوافد الةبييياة لحكوماة اإلقلايم اعتارد بوياود 

مصااف  نفةااي بااال تاارخيص فااي اإلقلاايم، و ااكلت الحكومااة لجنااة عليااا لتنفيااك قااراف ( 20)

المصافي النفةية غير المجا ة من الحكومة، والتي عملت ليدة سانوات بشاك   إغالق تلف

وت ااول هااحيفة . غياار  اارعي، وت ااع فااي منااا   ماتلفااة ماان محافظااات اإلقلاايم الاا ال 

ثاوالتي إن أ تي ثاوفامي وخاالل فده علا  أسا لة أحاد ناوا  كتلاة التغييار، أفشا  تلاف 
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المصاافي النفةياة غيار المرخصاة ثاي أغلار منتجاات تلاف "الميلومات وأكد في فده أن 

وي اول ساكرتير مجلا  الاو فا  فاي ". النفط ا سود، وإن بيض منتجاتها الانفط ا بايض

حكومة اإلقليم محمد قرداغي إن الحكومة  كلت لجنة عليا إلغالق تلف المصافي التاي ال 

ون لاات ثاااوالتي عاان . تملااف تااراخيص ماان الحكومااة والتااي أنشاا ت بشااك  غياار قااانوني

وثاي ... تويد عشرات المصافي النفةية غير ال انونية في إقليم كردستان: "داغي قولسقر

ويشااتبس عضااو لجنااة الصااناعة ". تن ةاام إلاا  ياليااة أنااواع الصااغيرة والكبياارة والمتوسااةة

والةاقااة وال ااروات الةبيييااة فااي برلمااان اإلقلاايم عبااد ه مااال نااوفي بااأن مةااؤولين كباااف 

شااا  تلااف المصااافي غياار المرخصااة، ويتةااا ل مااال نااوفي وففييااي المةااتو  ثاام وفا  إن

بأنااس ال يمكاان افتتاااح محاا  لبيااع الموبااايالت إن لاام يكاان قااد حصاا  علاا  تاارخيص ماان "

الحكومة، إذن كيف أنش ت ك  ثكه المصافي بال تاراخيص، إاله إذا كاان وفا ثاا مةاؤول 

عن مصدف ذلاف الانفط "كما يتةا ل النالر في برلمان اإلقليم عبد ه مال نوفي ". ففيع 

تلاف المصاافي "كماا يؤكاد النالار أن ". ومن أين يؤت  بس وتتم تصفيتس في تلف المصافي 

فضالً عن عملها غير ال انوني، فإنها في الوقت ذاتاس عاما  مةااعد فاي تلوياث البي اة، إذا 

إنها غير خاضية لرقابة ولكلف ال ييارد مان الناحياة النوعياة والكيفياة كياف ثاو إنتايهاا 

وكيااف يااتم تصااريف اإلنتاااج فااي الةااوق ووافداتااس تيااود لماان ، الساايما إن يميااع ثااكه 

كياف تا ود ثاكه المصاافي باالنفط ولمصالحة : "وتةاا ل". المصافي تحتاج إل  مواد خاا 

مان ولحةااا  مان وتلااف ياروة إسااتراتيجية ملااف للشاير وفاا  الدساتوف وال ااانون ال يجااو  

 ".التالعر بها

في ن   حديث النالر عبد ه مال نوفي، وذلف  نس وضع يالحظ ال افئ أنني توسيت 

إهبيس علا  الجارح، وحادد تةااؤالتس بدقاة وتوضايحاتس التاي توها  إيابتهاا إلا  مكمان 

 .، وكأنس ثنا يكم  بالضبط ما أفدت توضيحس في ثكه الدفاسة"الفةاد"

مصف  فاي ( 10)وتضيف هحيفة ثاوالتي أن المصافي غير المرخصة تتو ع بواقع 

فااي دثااوي، وياليااة مصاااد أخاار  فااي منااا   ( 10)فااي أفبياا ، و( 10)الةااليمانية، و

ونالحاظ ثناا تناقضااً فاي !!. متفرقة، باإلضاافة إلا  عشارة مصااد أخار  تحات اإلنشاا 
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( 10)مصااف ، و( 10)ا فقااا ، إذ إن مجمااوع المصااافي التااي ذكرتهااا الصااحيفة بلغاات 

مصاف ، وثاو ( 20)لةبييياة إن عاددثا بينما ي اول و يار الماوافد ا. أخر  تحت اإلنشا 

وكانات ثنااي ت اديرات أخار  أن عادد ثاكه المصاافي يتجااو  . الرقم ا قر  إل  الح ي اة

، ولكن سنيتمد اليدد الكي ذكاره الةايد و يار topping plantsمصفاً هغيراً ( 100)ال 

 .مصفاً هغيراً ( 20)الموافد الةبييية والبالف 

الحكوميين في حكومة اإلقليم يتحديون عن تشاكي  لجناة ما يجلر النظر أن المةؤولين 

كماا . مصاد يديادة تحات اإلنشاا ( 10)عليا لتنفيك قراف إغالق تلف المصاد، بينما نجد 

، ولام نةامع عان غلا  أي 8010إن الم الة أعاله كانت قاد كتبات فاي أوالا  كاانون ا ول 

وياود نياة لغل هاا فاي ، مماا ييناي عاد  !!8010من ثكه المصاد ونحن فاي أواساط سانة 

، وثااي وساايلة لتمويااس -فااي فأينااا -الوقاات الحاضاار، كمااا إن لهااكه المصااافي غايااة أخاار  

 .تهرير النفط كما كنا قد أوضحنا ساب اً في سياق ثكه الدفاسة

ت ريار "ومن المفيد أن نن   ي  اً من م ابلة الادكتوف أ اتي ثااوفامي ماع مم ا  نشارة 

فاي ( Ben Van Heuvelenبان فاان ثيوفاالين )، "Iraq Oil Reportنفاط الياراق 

10/1/8018
(10)

، فيما يتيل  بموضوع المصافي الصغيرة، وبالكات فيما يتيل  بالةيات 

حاول الةيد أ تي أن يتملص من ذكر مجم  ثكه الةاقة، وبينما ثو . الكلية لهكه المصافي

اإلنتايياة ماا باين من ثكه المصاد، تتراوح  اقاتهاا ( 11)أو ( 18")ككلف ذكر أن ثناي 

، بأناس (بن فان ثيوفالين)فرد ". اليو /برمي ( 8000-1000)اليو  و/برمي ( 000-100)

اليااو ، فااإن /برمياا ( 8000)مصااف  وبةاقااة ( 11)وبحةااابات بةاايةة إذا كااان ثناااي "

: فأياا  أ ااتي". الياو /ألاف برميا ( 00)الةاقاة اإليمالياة لهاكه المصااد الصاغيرة ثاي 

 "!!.ك ر من ذلف ب لي إن مجم  الةاقة أ"

مصاف  ف اط، وإن مجما  ( 11-18)نالحظ ثنا أن و ير الموافد الةبييية يتحد  عن 

والميلوماات المتاوفرة أن مبيياات ثاكه ". ألف برمي  يومياً ( 00)أك ر ب لي  من " اقاتها 

 !!.اليو /ألف برمي ( 10)المصاد قد تجاو ت 
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ثااكه المصااافي تنااتم فااي الغالاار الاانفط ، إن -كمااا ذكاارت ثاااوالتي أعاااله -كمااا إنااس قااال 

فإذا كانات تناتم الانفط ا ساود ف اط، (. الكيروسين)ا سود، وقةم منها ينتم النفط ا بيض 

فه  تحرقس ، . من النفط%( 11 -10)فماذا تصنع بالباقي ، فالنفط ا سود ييادل اعتيادياً 

ا سااود بهااكه الكميااات  وإذا كاناات تنااتم الاانفط! أو تري ااس فااي الح ااول الكرديااة، أو ماااذا 

إذ يةتاد  الانفط ا ساود اعتياديااً كوقاود للمحةاات الكهربالياة . اليالية، أين يتم تصريفس 

وفاي . الباافية، وفي محافق ميام  اإلسمنت، والحديد، وميام  الةابوق، والنوفة أيضاً 

  كردسااتان ال يةااتاد  فااي المحةااات الكهرباليااة،  ن وقااود محةااات الكهربااا  ثااو الغااا

كما إن الةلةات الكردية منيت إنشا  مياما  (. الدي ل)المنتم من خوفموف و يت الغا  

 .الةابوق حفاظاً عل  الةين، أي حفاظاً عل  ا ف  ال فاعية وثو قراف هالر يداً 

إضافة إل  ذلف فهناي إنتاج مان الانفط ا ساود فاي مصااد كردساتان الرليةاية، وذكار 

لشاافافية، إن حكومااة اإلقلاايم ت اايم ماا ادات علنيااة لبيااع فااي ت رياار ا" فصاا  نفااط كردسااتان"

النفط ا سود، مما ييةي االنةباع أن ثناي فالضاً منس، إذ من المفرو  أن ت و  حكومة 

اإلقلاايم بتجهياا  مياماا  اإلساامنت ومياماا  النااوفة ومياماا  الحديااد بةااير ياباات محاادد، 

للانفط ا ساود المناتم مان أ  إن الم ادات ثاي . ومدعو  أيضاً ولي  عن  ري  الم ادات

ولم يتم  8010المصاد الصغيرة غير الرسمية والتي تم إهداف قراف بإلغالها منك أواخر 

 !!.تنفيكه

مصااف  غياار قااانوني، تةااتلم أك اار ماان ( 11-18)ثنااا  ماا  للشاافافية بالكاماا ، إذ أن 

فمااذا  .اليو /ألف برمي ( 40)، ولن   -حةر قول الةيد الو ير -اليو  /ألف برمي ( 00)

 !.عن باقي المصافي الصغيرة 

ألاف برميا  يوميااً، أي تةاتلم ( 10)لو افترضنا أن مجم  ما تةتلمس ثكه المصافي ثو 

ملياااون برميااا  سااانوياً، قيمتهاااا بميااادل أساااياف كركاااوي ( 12,810)سااانوياً كمياااة نفاااط 

ملياااف ( 1,910)، تصاا  إلاا  (البرمياا /دوالف 101حااوالي )التصااديرية للةاانوات الاا ال  

ملياااف دوالف للةاانوات الاا ال  الماضااية، ( 1,71)الف فااي الةاانة الواحاادة، وتصاا  إلاا  دو

أي حوالي ملياف دوالف حصة موا ني اإلقليم، فيما لو كان قد تام تصاديرثا %( 17)منها 
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وعل  ضو  ثكه ا فقا ، يكون من واير حكومة اإلقليم إيابة التةاؤالت الككياة . فسمياً 

 !!.الةيد عبد ه مال نوفي للنالر في برلمان اإلقليم

ونود أن نضايف أناس وحةار ا فقاا  الرسامية لإلقلايم التاي أفسالت إلا  و افة الانفط، 

 8000وتحدينا عنها في ف رة ساب ة، وفيما يتيل  بمجم  اإلنتاج النفةي لي ود اإلقليم مناك 

( 10,410)مليون برمي ، مناس ( 100,111)فإن اإلنتاج الكلي كان . 8018إل  نهاية آ  

( 12,00)و. أفس  إل  سومو للتصدير الرسمي -من اإلنتاج% 01,1أي  -مليون برمي  

. تااام بيياااس داخليااااً وإلااا  المصاااافي الصاااغيرة -مااان اإلنتااااج% 04,1أي  -ملياااون برميااا  

 .تم توهيلس إل  المصافي الكبيرة الرليةية -%87,7أي  -مليون برمي  ( 41,021)و

غريار ويادعو إلا  الدثشاة والتةااؤل والشاف، وثاو أن أال ير  ال افئ أن ثاكا ا مار 

منس تكثر %( 01,1)أكبر نةبة من يميع النفط المنتم في كردستان منك بد  اإلنتاج، أي 

إلاا  مصاااد غياار  اارعية وغياار فساامية وغياار قانونيااة، ولااي  عليهااا أي مراقبااة، وال 

لااديها منتااوج  إن كااان)يُياارد مالكيهااا وكيااف تةااتلم نفةهااا الاااا  وأياان تصاارد منتويهااا 

، %(04,1)وفاي الوقات نفةاس فاإن ماا أعةاي للتصادير الرسامي لام يتجااو  !!.   (أهالً 

 .ف ط من اإلنتاج%( 87,7)والمصاد الرليةية والكبيرة استلمت 

ث  ثكه ثي الشفافية والن اثاة واالسات امة فاي اليما  النفةاي، وا فقاا  أعااله ثاي ماا 

ولكان ا فقاا  . قمت بإحصاالس فاي ثاكه الدفاساة أعةتس حكومة اإلقليم فسمياً وليةت مما

وثاكا أمار لاي  بالغريار فالجهاة . الواقيية ثي أك ر ضبابية وإياافة للتةااؤالت والشاكوي

بأفقااا  اإلنتاااج والتو يااع ماان دون فقابااة، لااي  لهااا حاادود فااي مجااال ثااكا " تلياار"التااي 

 !!.اللير

 main refineries)يةية من المفض  اآن أن نل ي الضو  عل  المصاد الرل :رابعاا 

 (.حةر ما يا  بالجدول المرس  من حكومة اإلقليم والمشاف إليس أعاله

ي ااول الةاايد أ ااتي ثاااوفامي، و ياار المااوافد الةبيييااة فااي اإلقلاايم
(10)

، بااأن مااا تيتبااره 

 toppingحكومة اإلقليم بالمصاد الرليةية، ثما ايناان كبياران، وكاكلف وحادة هاغيرة 

plant شاااتت  اااركة موياااودة فاااي منDNO ( ح ااا   ااااوك .) إن مجماااوع  اقاااة ثاااكه
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ألااف ( 00)، تبلااف 10/1/8018المصاافي ال اليااة فااي ذلااف الوقاات، أي فاي تااافي  الم ابلااة 

 .اليو /ألف برمي ( 100)إل  ( 8018أي نهاية )اليو ، وستتوسع عند نهاية الةنة /برمي 

ت رياار نفااط اليااراق " ولكاان ثنالااف أفقااا  تاتلااف فااي الم ابلااة نفةااها للنشاارة، أي نشاارة

Iraq Oil Report" للةيد با  كريم، فلي  مجموعة كاف ،KAR
(17)

، وثو أيضاً يدير 

ح   خوفمالة، وال نيرد بأي  ك  يداف الح   إذ إن مجموعة كاف، ثي مجموعة قةاع 

ويتحااد  فلااي  كاااف عاان مصااف  كلااف، وأحياناااً يةااميس مصااف  أفبياا ، وكااأن . خااا 

فهااو ي ااول إن الةاقااة اإلنتاييااة لمصااف  كلااف فااي تااافي  . المصااف  ييااود إلاا  مجموعتااس

اليو ، ويتكون من وحدتين،  اقاة / ألف برمي ( 40)تبلف ( 10/2/8018أي في )الم ابلة 

وستصا  . ألف برمي  يومياً ( 80)اليو ، ووحدة يال ة بةاقة /آالد برمي ( 10)ك  منهما 

اليو ، حياث ستضااد وحادتان، / ألف برمي( 100)إل   8018الةاقة اإلنتايية في نهاية 

الياو  وثماا تحات اإلنشاا  وساود تنجا ان قبا  /ألاف برميا ( 00) اقة كا  واحادة منهاا 

ألاااف ( 71-00)فاااي الوقااات نفةاااس ثنااااي توسااايع آخااار إضاااافي بةاقاااة . 8018نهاياااة 

وكماا . 8018اليو ، وسيبدأ بإفسال ميدات ثاكا التوسايع اإلضاافي فاي نهاياة عاا  /برمي 

كلااف ييتماد علا  نفااط قباة خرمالاة، وذكاار باا كريم إن ساية المنشااتت يظهار فاإن مصاف  

اليااو ، /ألااف برمياا ( 21)اليااو ، ولكاان  اقتااس اإلنتاييااة /ألااف برمياا ( 100)للح اا  تبلااف 

. اليو  حت  يكفاي لمصاف  كلاف/ألف برمي ( 100)إل   8018وستتم  يادة الةاقة بنهاية 

حياث يتوقاع ) 8010اليو  بنهاية /مي ألف بر( 171)وأكد أن  ركتهم لوحدثا تحتاج إل  

، ولهااكا ييماا  علاا   يااادة الةاقااة اإلنتاييااة لح اا  قبااة خرمالااة، (إكمااال التوساايع ال اااني

. ويحتاج ثكا ا مر إل  دفاسات متكاملة لميرفاة ماا ماد  إمكانياة ال ياادة فاي ثاكا الح ا 

 .ونحن نتحد  ثنا عن مصف  كلف ف ط، ويظ  مصف  با يان في الةليمانية

عان الماؤتمر الصاحفي المشاتري الاكي ع اد فاي  81/1/8018 لت وكالة فويتر  في ن

وو ياار المااوافد الةبيييااة فااي اإلقلاايم ( تااانر يلااد )أفبياا  بحضااوف و ياار الةاقااة التركااي 

سيشيد مصفاً كبيراً في ييهان، وإن نفط  ياان : "، حيث قال ثاوفامي(أ تي ثاوفامي)

ن حايااة ثااكا المصااف  ستصاادف إلاا  ا سااواق ساايكثر إلاا  ثناااي، والكميااات الفالضااة عاا
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وقال ثاوفامي أيضاً في محاضرتس في ذلف المؤتمر، إن  اقاة مصاف  با ياان ". اليالمية

اليو  وسيتم ففيها إل  /ألف برمي ( 80)تبلف ( 81/1/8018في )الحالية ( في الةليمانية)

م ففااع  اقتااس أمااا مصااف  كلااف فااي أفبياا  فةاايت(. ولاام ي اا  متاا )اليااو  /ألااف برمياا ( 01)

 8011كماا سايتم فاي . الياو /ألف برميا ( 71)اليو  إل  /ألف برمي ( 40)الحالية البالغة 

الياو ، ميتماداً علا  المك فاات /ألاف برميا ( 00)إكمال تشييد مصف  في       بةاقاة 

أي  التي تنتم من ح   خوفموف الغا ي، ويحتم  أيضاً مان ح ا  يمجماال )الغا ية ف ط 

 !!.ال ييتمد عل  نفط       ، أي(!!الغا ي

كنت أعت د دالماً أن مصف  با يان ومصاف  كلاف، ثماا مصافيان حكومياان، ولكان فاي 

"ت رير نفط اليراق"م ابلة الةيد أ تي مع مم   
(10)

، فإنس ياككر أن و افة الانفط وو افة 

ي صااد )فااي بنااا  مصاافيين  8004و 8000الصااناعة االتحاااديتين كانتااا قااد باادأتا فااي ساانة 

( 10)علماً إن  اقة كا  منهماا تبلاف )، topping plants، وسماثما أ تي ( يان وكلفبا

يااام توقاااف اليمااا  بهماااا . ، وبياااد أفباااع سااانوات لااام يحاااد  أي  اااي (الياااو /آالد برمياا 

ولم يكن لادينا . أنتم أكملوثما بأنفةكم" -حةر قول الةيد أ تي -وأفييوثما إلينا، وقالوا 

، ولهااكا نحاان بيناثمااا إلاا  ال ةاااع الاااا  وبالمبااالف التااي أيااة إمكانيااات أو مااوافد ماليااة

 "!!!.، وفي خالل سنتين كانا ينتجان(أي بةير الكلفة)هرفت عليهما 

دوالف ( 10 – 11)كمااا ذكاار أيضاااً فااي ثااكه الم ابلااة، بااأن حكومااة اإلقلاايم تاادفع بااين 

، وذلاااف خاااالل فتااارة اساااترداد كلاااف  ااارا  refining feesللبرميااا  كاااأيوف تصااافية 

لمصاافيين، وبيااد سااداد مبااالف ثااكه المصاااد، فيتوقااع أن تصاا  ا يااوف إلاا  نصااف ثااكه ا

الكي أفهمس أن حكومة اإلقليم تةالم الانفط الااا  إلا  . المبالف، ولكن لم ننتس من االتفاق بيد

 .المصاد، وتدفع أيوف التصفية لتةتلم المنتجات وت و  بتو ييها

كي والكي تحد  عنس الةيد أ تي وكأناس أما فيما يتيل  بالمصف  الصغير في ح    او

، فلن ت يد topping plantواحد من المصاد الرليةية، فال نيرد  اقتس، ولكن بما أنس 

مليااون ( 0,411)وثنااا يمكاان تفةااير كميااة الاا . اليااو / برمياا ( 8000-1000) اقتااس عاان 
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فهاي . عناس برمي ، المويودة في الجدول الم د  من حكومة اإلقليم، والكي سب  أن تحدينا

 .كمية نفط أخكت من ح    اوكي وأفسلت إليس، والظاثر إل  ثكا المصف  الصغير

 ، ما العمل؟!!الشركات النفطية وحكومة اإلقليم وتركيا والحكومة المركزية -هـ 

كما فأ  ال اافئ فاي ساياق ثاكه الدفاساة، ومان الكتار المتيل اة بال ضاية النفةياة التاي 

ط إقلاايم كردسااتان قااد أهاابحت مةااألة مي اادة يااداً و ااالكة هاادفت لااي ساااب اً أن قضااية نفاا

حكومة اإلقلايم االقتصاادية وال ومياة واحتمااالت االنفصاال، فاي " مصالح"وتداخلت فيها 

، (وبالاصاااو  الشاااركات ا ميركياااة والتركياااة)مصاااالح الشاااركات النفةياااة ا ينبياااة 

ضااع المضااةر  فااي والتةاابر بااا ذ  لليااراق ومحاااوالت تفكيكااس وتفتيتااس، باسااتغالل الو

وإن قضااية نفااط اإلقلاايم ثااكه قااد أخااكت أبياااداً تجاااو ت بك ياار عااد  . ب يااة أياا ا  اليااراق

االتفاق عل  قانون اتحادي للنفط والغا ، واالخاتالد علا  بناود الدساتوف، كماا تجااو ت 

إذ تااادخلت . مةاااألة دساااتوفية ع اااود المشاااافكة التاااي وقيهاااا اإلقلااايم أو عاااد  دساااتوفيتها

بياة فاي الشاؤون الداخلياة للياراق، ووضايت تفةايراتها الااهاة للدساتوف الشركات ا ين

سوا  فيما يتيل  بأموف النفط أو هالحيات الحكومة االتحادياة وحكوماة اإلقلايم، والتاأيير 

ل ااد أهاابح تاادخ  الشااركات ا ميركيااة واضااحاً فااي  ااؤون . فااي ساايادة الدولااة وساالةتها

ع ودثاا ماع اإلقلايم  8007ميركية في أيلول اليراق الداخلية منك أن وقيت  ركة ثنت ا 

للتحري واالستكشااد والتةاوير النفةاي فاي مواقاع ال ت اع ف اط داخا  المناا   المتناا ع 

عليهااا، وإنمااا امتاادت إلاا  داخاا  محافظااة نينااو ، ممااا أياااف ضااجة فااي حينهااا، وأعلناات 

عل  ثكه الي ود" عد  ميرفتها أو مواف تها"الحكومة ا ميركية 
(12)

ا كانات تيارد ، ولكنه

أنها تشم  منا   في نينو  ولي  في دثوي، كما يا  في ويال  ويكيليك 
(9)

. 

يم قامت الشركة ا ميركية اليمالقة أكةان موبيا  بتوقياع ساتة ع اود مشاافكة باإلنتااج 

ال اوش )مع حكومة اإلقليم لرقع نفةية، إينان منها في محافظة نيناو   10/11/8011في 

وأييارت ضاجة كبيارة أيضااً فاي . قرة أنجيار فاي محافظاة كركاوي ، وال ال ة في(وبيشي ة

إلا  الشاركة  8011حينها، دفيت بالحكومة االتحادية إل  توييس إنكاف فاي تشارين ال ااني 
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المككوفة، ولكان لام تنفاك الحكوماة إناكافثا حتا  اآن، مماا أد  إلا  عواقار وخيماة نجاد 

وإضياد الةلةة االتحادية، ونحن اآن  آيافثا اليمي ة اليو  في الةيي إل  تفتيت اليراق

 .8010في  هر أياف 

التصاادير المةاات   "وقاماات الشااركات النفةيااة ا ينبيااة باادفع اإلقلاايم إلاا  مااا يةاام  

، عاان  رياا  تركيااا، وتبناات ثااكا ا ماار  ااركة يينياا  إنيريااي التركيااة، التااي "لإلقلاايم

ساتغلت تركياا الظارود وا. استادمت عالقاتهاا الكبيارة ماع الناار التركياة لهاكا الغار 

الحريااة والمضااةربة فااي اليااراق أبشااع اسااتغالل بتااأييم الصااراع الةااالفي، وإضااياد 

بةااير )الحكومااة االتحاديااة، وا ثاام تح ياا  مةاميهااا فااي الحصااول علاا   اقااة فخيصااة 

ماان الاانفط والغااا ، وثااي فااي أماا  الحايااة إلاا  ذلااف نظااراً لتوسااع الصااناعة ( خااا 

ت ماف ظرود كردستان واختالفها مع الحكومة المرك ية، والكهربا  في تركيا، وذلف باس

 .للةاقة، مضرة باإلقليم وباليراق كلس، وسنتحد  عن ثكا ا مر الح اً " هف ة"لي د 

التصادير "واندفيت الشركات الكبر  ا ميركياة أكةان موبيا  و ايفرون لتأيياد ودعام 

ابيار وغيرثاا مان االسات مافات ، وأبديا استيدادثما ا كيد للدعم الماالي لماد ا ن"المةت  

ولام يكتفيااا باكلف إذ دخاال الميتااري الةياساي فاي أميركااا، وذلاف بالضاغط علاا  . المةلوباة

إدافة الرلي  ا ميركاي أوباماا بالمواف اة علا  الاةاة التركياة التفاقياة الةاقاة والتصادير 

ن إدافة إ. المةت  ، والةيةرة عل  أموال يميع النفط اليراقاي المصادف مان خاالل تركياا

أوباما ال ت ال تيااف  الاةاة التركياة، وتيت اد بأنهاا ساتؤدي إلا  تفكياف الياراق، ولكان 

 !!.إلكةن موبي  و يفرون و نين كبيرين يداً 

ل د تحد  اليديد من الكين فاي الحكوماة اليراقياة وبضامنهم الةايد فلاي  الاو فا  فاي 

، مان أن ثاكه الشاركة ، عندما الت   فلاي   اركة أكةان موبيا 8018وا نةن في أوال  

وكااان فد الةاايد فلااي  إقلاايم . سااتغادف كردسااتان وتيااود لتكماا  ع ودثااا مااع و افة الاانفط

إن  ركة أكةن موبي  لان تتالا  عان ع ادثا "كردستان مةيود الباف اني واضحاً، وثو 

إن  اااركة أكةااان موبيااا  مهماااة وتياااادل عشااار فااارق : "وأضااااد". ماااع إقلااايم كردساااتان

 ااة سااتدافع عنهااا كونهااا تمتلااف مصااالح فيهااا بيكاا  التوايااد عةااكرية، إذا يااا ت للمنة
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قااد تكااون ثناااي عشاار فاارق عةااكرية لكنهااا قااد تنةااحر : "، مةااتدفكاً بااال ول"اليةااكري

وثاو ثنااي ". ببرقية واحدة ويكونون متوايدين في المةا  وفي الصباح لن تجاد لهام أياراً 

يم  ال اوة فاي حاال قياا  يجير عل  أقوال بيض الةياسيين من أن الحكومة اتحادية ستةت

ول اد بادأت الشاركة فاي اليما  الفيلاي !!. أكةن موبي  باليم  الفيلي فاي بيشاي ة وال اوش

، وال ت ال أكةان موبيا  محتفظاة بحصاتها فاي !!خالل الشهوف الماضية، ولم يمنيها أحد

وقد تكون االضاةرابات الحالياة فاي نيناو  وا نبااف والحويجاة !!. -1-ع د غر  ال رنة 

 !!.رثا ثي أحد ا سبا  في عد  اتااذ أي إيرا وغي

، وأخاكت أبيااداً يديادة عنادما وقيات "المناا   المتناا ع عليهاا"وتي دت أيضاً مةاألة 

الشااركات النفةيااة اليالميااة الكباار  ع ااوداً لليماا  فااي ثااكه المنااا  ، وحتاا  ينااو  ثااكه 

إذ إن ". ع عليهااامنااا   متنااا "المنااا  ، وحاادا ثااكا ا ماار بااالبيض إلاا  أن ال ييتبرثااا 

الدكتوف أ تي ثاوفامي و ير الموافد الةبييياة فاي اإلقلايم، ي اول إيار توقياع ع اد أكةان 

، ونحان نادير (لإلقليم)نحن ندير المنة ة، وفيها انتاابات "، (في نينو  وكركوي)موبي  

، وقاال "وبهاكا فاإن ا مار النهاالي بالنتيجاة ثاو مان المةاؤول ... ك   ي  مان كردساتان

ونحاان ال نملااف  ااي اً فااي المنااا   ... لااي  لااس علاام بأنهااا منااا   متنااا ع عليهااا: "أيضاااً 

"المتنا ع عليها، وإن ك  ما وقيناه ثو في كردستان
(80)

. 

إن كااال  الةاايد أ ااتي غياار دقياا ، فهااو إمااا ال يياارد حاادود إقلاايم كردسااتان، أو يياارد 

كيلايك  تؤكاد أن إدافة ويدلي متيمداً بتصريح غير دقي ، إذ ساب  أن ذكرناا أن وياال  وي

، ثاي ضامن المناا   ( اركة ثنات ا ميركياة)بوش االبن تيارد أن  فقياة عاين سافين 

ككلف  قرة أنجير التي تيود إلا  . المتنا ع عليها وقد تمتد إل  الجنو  من محافظة نينو 

علمااً إناس ال يوياد . محافظة كركوي، وبيشي ة وال وش اللتان تيودان إل  محافظاة نيناو 

كه المنا   انتاابات لإلقليم، وال يداف أي  ي  فيها مان كردساتان، وقبا  كا   اي  في ث

فإن الموا ناات  المالياة لهاكه المناا   ثاي مان محاافظتي نيناو  وكركاوي، وال يصارد 

وماااان الصااااحيح ال ااااول أيضاااااً إن ال ااااوات المةاااالحة الكرديااااة . اإلقلاااايم أي مبلااااف عليهااااا
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الياااراق حاليااااً نتيجاااة ضااايف الحكوماااة تةااايةر عليهاااا، ولكااان ثاااكا ثاااو ( البيشااامركة)

 !!!.المرك ية

 .لهكا سأبدأ مالحظاتي حول الف رة المتيل ة بالمةألة الكردية

 الدولة الكردية المستقبلية والفيدرالية الحالية: أولا 

إن ح  ت رير المصير للكرد بإنشاا  دولاة كردياة، أمار مشاروع تافيايااً، ولكان  (1)

كا المةلاار علاا  حةااا  ب يااة اليااراق، كمااا يحااد  اآن اعتراضاانا أن ال يكااون تح ياا  ثاا

وبشك  غيار منة اي ومتياال، وكماا أوضاحنا فاي ساياق ثاكه الدفاساة، وعلا  ا قا  فيماا 

 .يتيل  بالمةألة النفةية، ولن نتةرق إل  ب ية المةال  ا خر 

ويمكن إيجا  تافياية ال ضية الكردياة كماا يلاي، ومان يرياد التوساع فهنااي اليدياد مان 

اليراق بين مةرقة هدا  وساندان : "مصادف، كما يمكن الريوع إل  ما كتبتس في كتابيال

8004، الصادف في  بيتس ا ول  في ح يران "الواليات المتحدة
(81)

. 

يشكلون قومية لها مواقيهاا  الكوفدمن الواضح يداً عند قرا ة التافي  والجغرافية، أن 

بااين أفا  الدولااة  -الحاار  اليالميااة ا ولاا  قباا  -الجغرافيااة المحااددة، وكااانوا مااو عين 

وفاي الياراق كاانوا . وباين أفا  الدولاة الفافساية( في تركيا واليراق وسوفيا)الي مانية 

ضاامن واليااة الموهاا ، التااي تشاام  محافظااة نينااو  وإقلاايم كردسااتان الحاااليين، علماااً إن 

 .كركوي كانت من ضمن والية بغداد

عناادما باادأت المفاوضااات وانتهاات إلاا  ( فمنيااةوكااكلف ا )باار ت المةااألة الكرديااة 

كمااا كااان يةلاا  علاا  الدولااة الي مانيااة فااي أواخاار " الرياا  المااريض"مياثاادات لت ةاايم 

، وكأنس محارف الشايو  (وودفو ويلةن)وظهر في ثكه الفترة الرلي  ا ميركي . عهدثا

فااي  ماان م تاارح ويلةاان حااول ا قليااات غياار التركيااة( 18)ويااا ت الن ةااة . المةتضاايفة

للتمتااع بحاا  التةااوف ( لهااكه ا قليااات)ماانح فرهااة مؤكاادة "اإلمبرا وفيااة الي مانيااة وثااو 

 ".المةت  

ولكن كاان للادول االساتيمافية بريةانياا وفرنةاا وفوساية ال يصارية فأي آخار، حياث 

لت ةايم اإلمبرا وفياة الي مانياة، " سايك  بيكاو"اتفاقية  1910وقيت ثكه الدول في سنة 
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، وتنا لات إلا  الشايو  عان كا  1917نشرتها ال وفة البلشفية في سانة والتي فضحتها و

توقياع مياثادة سايفر  10/2/1980يم تام فاي . ما أعةي لروسيا ال يصرية من ثكه التركة

و ول مارة اعتارد . ، والتي لم يصدق عليها أبداً، لت ةيم التركة الي مانياة(قر  بافي )

تيياين لجناة "منهاا علا  ( 08)تضامنت الف ارة  فيها فسمياً بالح وق الةياسية للكرد حياث

، وذلاف "تتول  اإل راد عل  إقامة منة ة كردية تتمتع بحكم ذاتاي برعاياة عصابة ا مام

والةابر أن بريةانياا . في المنا   الجبلية في ينو  تركيا مع استبياد المناا   ا خار 

الوالياات المتحادة  كماا تارددت. وفرنةا ففضتا التالي عن المناا   الااضاية النتادابهما

 .برلاسة ويلةن ب بول عصبة ا مم لإل راد عل  الدولتين الكردية وا فمنية

مان مياثادة ( 04)اآخرين، وبضمنهم كرد اليراق، فإن الف ارة  الكوفدأما فيما يتيل  ب

، مان عصابة (والتاي ساتكون فاي تركياا)في حال  لر كردستان الصغيرة، : "سيفر ت ول

 الل، وتتمكن مان إيباات أن أغلبياة الةاكان فاي ثاكه المناا   يرغباون ا مم بمنحها االست

في الحصول فيالً عل  االسات الل عان تركياا، وإذا فأت عصابة ا مام أن ثاؤال  الةاكان 

قادفون عل  ممافسة است اللهم عان تركياا، وواف ات علا  مانحهم إيااه، فاإن تركياا تتيهاد 

، وتضايف "يمياع قومياتهاا فاي المنة اة منك اآن باالنصياع لهاكه التوهاية والتالاي عان

ال يحا   ياة دولاة مان الادول الحليفاة االعتارا  فاي حاال  لار "بأنس ( 04)نف  الف رة 

الم يمين في ذلف الج   من كردستان التاابع فاي الوقات الحاضار لوالياة الموها   الكوفد

لااام ياااتم  ولكااان بالنتيجاااة فاااإن مياثااادة سااايفر". باالنضاااما  إلااا  الدولاااة الكردياااة المةااات لة

 !!.تصدي ها

، والتي تمت المصاادقة عليهاا، اعترفات ثاكه 84/7/1984يم وقيت مياثدة لو ان في 

وقاا  كماال أتااتوفي . الكاوفدالمياثدة بالدولة التركية الجديدة، ولام تتضامن اإل اافة إلا  

، كمااا تاام ن اا  مليااون كااردي ماان قااراثم إلاا  الكااوفدبحمااالت عنيفااة ضااد  1988فااي ساانة 

الكرديااة فااي تركيااا بتصاافيات بشاارية  1981، وتاام ال ضااا  علاا  يااوفة غاار  ا ناضااول

 .ثاللة
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، بدأ اإلنكلي  بتتويم فيص  ا ول ملكااً علا  الياراق، وأفادوا اساتفتا اً 1981في سنة 

ف ا ع كرد الةليمانية االساتفتا ، و لار كارد كركاوي تأييلاس، بينماا .  يبياً النتاابس ملكاً 

وكااان الشااي  محمااود الحفيااد قااد أعلاان ماان . ر فيصاا أيااد كاارد الموهاا  وأفبياا  ا مياا

است الل كردساتان، وأخمادت يوفتاس مان قبا  اإلنكليا  وحكام  1919الةليمانية في نيةان 

ولكنااس عاااد وأعلاان نفةااس ملكاااً علاا  كردسااتان، و ااك  . عليااس باإلعاادا  ياام نفااي إلاا  الهنااد

اإلنكليا   حكومة كردياة وأهادف  واباع ويريادة، وأخمادت حركتاس مارة أخار  مان قبا 

 .أيضاً 

فااي  88/18/1988وفااي بيااان مشااتري، تيهاادت الحكومتااان البريةانيااة واليراقيااة فااي 

الم يمين ضمن حدود اليراق في إقاماة حكوماة ضامن  الكوفدباحترا  ح  "عصبة ا مم 

أن تتوها  يميااع اليناهاار الكردياة فااي أساارع "، وأعربتااا عان أملهمااا فااي "ثاكه الحاادود

همااا علاا   ااك  ثااكه الحكومااة، وحاادود المنة ااة التااي سااتيم  وقاات إلاا  اتفاااق فيمااا بين

 .، ولم ينفك ثكا ا مر"ضمنها

واساتمر . من ثنا نر  أن المةالبة بالح وق ال ومية للكرد مةألة قديمة، وليةت  افلاة

في يوفاتهم التي لم تنجح ساب اً، والتي تريناا إهارافثم لنيا  ح اوقهم دون ثاوادة  الكوفد

 .8001ه  ا مر بالفيدفالية، كما يا  في الدستوف اليراقي لةنة وبال ترايع، حت  انت

عندما تم إيرا  تصويت علا  الدساتوف فاي المناا   الكردياة، وغيرثاا، أيارت  ( 1)

أو " الفيدفاليااااة"فيااااس بااااين  الكااااوفد، تاياااار "غياااار فساااامي"ال يااااادة الكرديااااة اسااااتفتا اً 

ضااامنهم كااارد بغاااداد، ثاااو ، وبالكاااوفد، وكاااان فأي ا غلبياااة اليظمااا  مااان "االسااات الل"

 نهاا تيارد أن الظارود !!. ، ولكن ال يادة الكردية لم تلر  لار يماثيرثاا"االست الل"

وأخاكت . غير مواتية في ذلف الوقت، وحت  في الوقات الحاضار، لتكاوين الدولاة الكردياة

، وفي الوقت نفةس اعتبرت ثاكا "الفيدفالية"للدستوف والكي تضمن " الرسمي"باالستفتا  

، وأيضاااً هاااف "حةاان النيااة"عاان  موحااات الجماااثير الكرديااة، وبيااان " تنااا الً "ماار ا 

ومااان يااام بااادأت بالتوساااع بمفهاااو  !!. علااا  ساااالر الشاااير اليراقاااي" ِمنهاااة"ا مااار وكأناااس 

الفيدفاليااااة، وأهاااابحت فيدفاليااااة اليااااراق أماااار فريااااد فااااي اليااااالم، وتجاااااو ت حتاااا  
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ياااا ت نتيجاااة " غيااار الرسااامي"تا  علمااااً إن فكااارة االساااتف. ، بمراحااا "الكونفيدفالياااة"

 DNOماان كالبريااث، وكمااا ذكرنااا ساااب اً عنااد حاادي نا عاان كالبريااث و ااركة " نصاايحة"

 .النرويجية

في اليراق في الوقت الحاضر، إذ يوياد اآن " ال ضية الكردية"لم ييد ثناي ما يةم  

قليااات قضااية ا "، أو "ال ضااية التركمانيااة"، أو "ال ضااية اليربيااة"مااا يجاار أن نةااميس 

، فهااي يميياااً تيااي  فااي مةااتويات مييشااية أقاا  ماان المةااتو  المييشااي فااي "المةاايحية

كردستان، وتتير  لإلفثا  وال تا  والماؤامرات والتفرقاة الةالفياة، ا مار الاكي ييا  

 .إمكانية التةوير في منا  ها  بس مةتحيلة

ماااال إن حااا   الي. اآن، ولكااان ثاااكا ا مااار فاااي تركياااا" قضاااية كردياااة"نيااام توياااد 

الكردسااتاني التركااي لااي  بمنظمااة إفثابيااة كمااا تاادعي أميركااا وتركيااا، وإنمااا ثااو حاا   

ولكننا نجد اآن قياا  فلاي  الاو فا  التركاي . مناض  يا  لتح ي   موحات أكراد تركيا

فااي تركيااا، بإفسااال م اااتلي حاا   اليمااال إلاا  " ال ضااية الكرديااة"وبحجااة أنااس يريااد حاا  

نوبااس أيضاااً وهااوالً إلاا  كركااوي، وباادون أخااك مواف ااة اليااراق فااي يباا  قناادي  وإلاا  ي

الحكومااة اليراقيااة، وإنمااا استحصاا  مواف ااة حكومااة إقلاايم كردسااتان اليااراق ف ااط، وكااأن 

فاإذا كاان أفدوغاان يرياد فياالَ حا  ال ضاية الكردياة فاي !!. اإلقلايم دولاة أخار  بحاد ذاتاس

وا  واضاح، وثاو إفبااي والجا!. تركيا، فلماذا يرس  بم اتلي ح   اليماال إلا  الياراق 

الحكومة االتحادية اليراقية، وتصدير مشاكلس مع أكراد تركيا إل  اليراق، باإلضاافة إلا  

المشاك  التي يال ها لليراق بصوفة مةتمرة، ومنها تأييم الصراع الةالفي فيس، وتألير 

كردساتان وفي الوقت الكي تبتيد فيس حكومة إقلايم . حكومة اإلقليم عل  الحكومة االتحادية

عن الحكومة االتحادية المنتابة والمشافكة ثي فيها، فإنها تت ار  إلا  حكوماة أفدوغاان 

 .التركية وتنضوي تحت يناحيها وتلبي مةالبها

، وكم اال الكوفدثنا ييلم بنوايا تركيا، وبا خص فيماا يتيلا  با الكوفدولكن اليديد من 

، والااكي ثااو (محمااود ع مااان)ادي علاا  ذلااف النالاار الكااردي المةاات   فااي البرلمااان االتحاا

فااي ( ساانا)فل ااد قااال فااي تصااريح لوكالااة أسااراف اإلخبافيااة . ضاامن التحااالف الكردسااتاني
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تركيااا لااديها موقااف ساالبي تجاااه اليااراق ودوفثااا إ اايال هااراع بااين : "أن 14/1/8010

ضااروفة أن يكااون للحكومااة "، مشاادداً علاا  "حكااومتي كردسااتان والحكومااة االتحاديااة

فااااً واضاااحاً تجااااه تركياااا، وأن ال تكتفاااي بإهاااداف البياناااات والتصاااريحات االتحادياااة موق

وياود سياساة خافيياة موحادة فاي الياراق، سايحد مان تادخالت "وأضاد أن ". الاجولة

يميع الدول، وخاهة دول الجواف، ولكن استمراف الاالفات الداخلية بين الكت  الةياساية 

"سيؤكد عل  أن اليراق أف  للتدخالت الاافيية
(88)

. 

من ا موف ا خر  التي تبين أن اإلقليم ال يتصرد كفيدفالياة، ويهما  ماا ي ولاس (  0)

ولنتحاد  . الدستوف اليراقي عندما يتحد  بوضوح ال لب  فيس وبما ال يرغر فياس اإلقلايم

عن المي انية االتحادية ا خيرة، التي ففضها اإلقليم ولم يحضر للمشافكة فاي التصاويت 

 .مانعليها في البرل

مان %( 17)كانات قاد خصصات  8010ل د ذكرنا أن الموا نة االتحادياة الياماة لةانة 

الموا نة لإلقليم بيد است ةاع الماصصات الةايادية، وأعةات للشاركات النفةياة الياملاة 

، (أو با حر  أق  مما أفادتس الشركات النفةية ا ينبية)في اإلقليم أق  مما أفاده اإلقليم، 

وثااي موا نااة فااي . اليااو /ألااف برمياا ( 810)أيضاااً أن يصاادف اإلقلاايم  و لباات الموا نااة

، ولكااان حكوماااة اإلقلااايم اعتبرتهاااا قماااة الكباااالر ولعسااابا  التاااي ساااب  الكاااوفدهاااالح 

 .وأوضحناثا

مااان الدساااتوف، التاااي تحااادد ( يال ااااً  110)إن الموا ناااة االتحادياااة ت اااع ضااامن الماااادة 

عندما يواف  عليها البرلماان االتحاادي، االختصاهات الحصرية للةلةة االتحادية، وت ر 

ولكن حكومة اإلقليم ففضت ا مار دفاعااً عان الشاركات النفةياة، التاي ساب  . وثكا ما تم

أن اسااتلمت كاماا  مااا هاارفتس، ولاام ت ااد  الويااال  الال مااة لتاادقي ها ماان قباا  يهااا  الرقابااة 

 تةاتح  أي مبلاف المالية المرك ية، إذ لو كانت قد قادمتها بصاوفة هاحيحة لظهار أنهاا ال

والةاابر ال اااني وثااو ا ثاام لاارفض اإلقلاايم للموا نااة . عاان المصااافيف التااي كاناات أنف تهااا

اليو  إل  خط التصدير الرسامي، فغام /ألف برمي ( 810)االتحادية، ثو ففضس إلفسال 

ال يريااد . منهااا%( 17)ماان الموا نااة ف ااط، بينمااا يةااتلم اإلقلاايم %( 2,8)إن الكميااة تم اا  
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ن يتشافي حت  بنصف ما يةتلمس من الموا نة اليامة، ويرياد وكماا فاي الةانوات اإلقليم أ

الةاب ة، أن يكاون الانفط المناتم فاي كردساتان ثاو لكردساتان وحادثا، ويكاون  اريكاً فاي 

وا ساوأ مان ذلاف فاإن عوالاد الانفط %(. 17)النفط المنتم في ب ية أي ا  الياراق، بنةابة 

لموا ناة االتحادياة الياماة، وإنماا ال تاكثر أيضااً إلا  المنتم في كردستان ال تاكثر ف اط ل

موا نة اإلقليم لفالدة الشير الكاردي، وبشاهادة حركاة التغييار الكردياة، والةايد كوسارت 

فسااول نالاار فلااي  إقلاايم كردسااتان، اللااكان ذكاارا أن ال أحااد يياارد أياان تااكثر اليوالااد 

ت  إل  برلمان اإلقلايم، وكماا النفةية من ح ول كردستان، ولم ت د  أية ميلومات حولها ح

إذ لو كان الشير الكردي وف رالاس قاد اساتفادوا منهاا، لكاان لناا  روحاات . أوضحنا ساب اً 

 .أخر  في ثكه المةألة

، ن االً 7/4/8010يم يصرح الةيد فؤاد حةين فلي  ديوان فلاساة كردساتان فاي ( 1)

" ف  نيو "عن موقع 
(80)

( الشاييي)تحاالف الاو ني إن ال ياادة الكردياة خيارت وفاد ال"، 

وظهر الح اً وفي أينا  ماا ظهار مان ايتمااع ". الكي  افثا مؤخراً بين الةالق والشراكة

الةاايدين فليةااا الااو فا  االتحااادي واإلقلاايم، أن علاا  فأ  مةالاار اإلقلاايم ثااو تياادي  

. الموا نة االتحادية، التي سب  وأن تحدينا عنها، وإهاداف قاانون الانفط والغاا  االتحاادي

وأهبح الموضوع ثو إما أن تواف  الحكوماة االتحادياة، التاي يرأساها التحاالف الاو ني، 

بهااكين الموضااوعين وبغااض النظاار عمااا ي ولااس الدسااتوف وتةاانس  الكااوفدعلاا  مةالاار 

يؤيده الك يرون من " تهديد"وثو ! ألي  ثكا تهديد باالنفصال "!. الةالق"ال وانين، وإما 

إن الحكوماات الفيدفالياة ال تتصارد فاي الياالم !!. االنفصاالالير  إذ ال مانع لديهم مان 

 !!.مع الحكومات االتحادية عل  ثكا النحو

عضواً م ابا  ( 99)، بمواف ة 80/4/8010ل د أهدف برلمان إقليم كردستان قانوناً في 

قانون ت بيت وتحصي  المةاتح ات المالياة إلقلايم كردساتان مان "عضواً، تحت اسم ( 18)

"لنفةية االتحاديةاليالدات ا
(84)

إذا الحكوماة "، والكي يناكف فياس الحكوماة االتحادياة ب ولاس 

، عنااد ذاي ساايكون حصااة كردسااتان ماان العائاادات العراقيااة إعطاااءاالتحاديااة فشاالت فااي 

وييةاي ". لإلقليم الصالحية بأن يبيع نفةاس دون التشااوف ماع بغاداد لةاد فروقاتاس النفةياة
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اإلقلاايم، " يةااتح ها"دافة اإلقلاايم الحتةااا  المبااالف التااي يوماااً إلاا  إ( 90)ال ااانون مهلااة 

وإذا لم تةتجر بغاداد لهاكا الةلار . وتةلر ثكه المبالف فسمياً من و افة المالية االتحادية

يوماً، عند ذاي فإن ال انون ياول و افة الموافد الةبييية بالمبا رة بتصدير ( 00)خالل 

 .النفط بصوفة مةت لة

، والكي ييني "حصة كردستان من اليالدات اليراقية"ون يؤكد عل  ونر  أن ثكا ال ان

، "اليالاادات اليراقيااة"حصااتها ماان نفااط الجنااو  دون أن تشااافي ب ةاارة ماان نفةهااا فااي 

فاليالاادات اليراقيااة ال تشاام  عالاادات اليااراق ماان نفااط كردسااتان، حةاار مفهااو  برلمااان 

ن أن يكاون نفاط كردساتان يريادو الكاوفدوثو يؤكد ثنا مرة أخر  بأن بياض . كردستان

 %!!!.17لكردستان ف ط، ونفط باقي اليراق لهم فيس حصة تبلف 

نالحظ أيضاً أن المدد المحددة في ال انون الكردي تاتاللم ماع إكتماال المنشاتت الال ماة 

 .للتصدير المةت  ، والكي يتوقع إكمالها بالكام  خالل الشهرين أو ال الية أ هر ال ادمة

حكومة اتحادية تةتجير لم ا  ثاكا الةلار وال تنفاك ماا ياا  فاي قاانون  نؤكد ثنا أن أية

، ثااي حكومااة تاان ض وتااارق ال ااوانين التااي هااادق عليهااا 8010الموا نااة الماليااة لةاانة 

لصااالح  8010البرلمااان، كمااا وإن أي برلمااان اتحااادي يصااادق علاا  أي تياادي  لموا نااة 

يراقاي، إذ إن التيادي  سايكون كلاس اإلقليم، ثو برلمان ييم  عل  اإلضراف بك  الشير ال

أعةت اإلقليم أك ر مما يةتح س  8010في هالح الشركات ا ينبية النفةية، وإن موا نة 

 .أهالً 

إن مااا تةلبااس بااالواقع حكومااة إقلاايم كردسااتان، ومااا يلااوح بااس ماان تهديااد برلمااان اإلقلاايم 

النفةية ا ينبية الياملاة للحكومة والبرلمان االتحاديين، ما ثو إاله تنفيك لمةالر الشركات 

وإذا لاام تنفااك الحكومااة . فااي اإلقلاايم، وثااي مةالاار غياار مشااروعة وغياار  اارعية أهااالً 

بتنفيك ماا ( بحكومتس وبرلمانس)والبرلمان االتحاديين مةالر الشركات ثكه، فةي و  اإلقليم 

ن الاكي سيضار بااليراقيي" التصدير المةات  "تأمر بس الشركات وتةي  إليس ياثدة، وثو 

يميياً، كرداً وعرباً وغيرثم من ا  ياد اليراقية ضرفاً بالغاً، ويان ض بناود الدساتوف، 
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وي ل  مان ثيباة وسايادة الدولاة، وياؤيم الفرقاة باين الياراقيين، وثاو ماا ترياده الشاركات 

 !!.، وما تريده تركيا أيضاً (وبا خص ا ميركية والتركية)النفةية 

ين بااأن تيماا  ح ااول البصاارة والح ااول الجنوبيااة إن ماان الميياار ال بااول المااكل والمهاا

ا خر  عل  إعالة اليراق وبضمنس إقلايم كردساتان، وفاوق ذلاف تييا  الشاركات النفةياة 

، وال يشاافي اإلقلايم فاي تمويا  !!ا ينبية الياملة في كردستان، وتلباي المةالار التركياة

رلمااان كردسااتان، وذلااف ، والتااي يتحااد  عنهااا ب"اليالاادات اليراقيااة للموا نااة االتحاديااة"

بتصدير النفط المنتم في اإلقليم من خالل التصدير الرسمي، والكي يم   في ك  ا حوال 

نصااف المبااالف الماصصااة  -8010إن تاام ذلااف وفاا  قااانون الموا نااة االتحاديااة لةاانة  -

 إن من ينكف الحكومة االتحادية والبرلمان االتحادي بهكا الشاك  المتياال، علياس أن. لإلقليم

فاإن كاان . ي رأ الدستوف ييداً، إذ ييام  اإلقليم تماماً م   المحافظات غير المرتبةة باإقليم

باعت اده أن بإمكانس تصدير ن ةة نفط مةت الً، فيناد ذاي مان الممكان أن ت او  المحافظاات 

أو إذا كان ييت د أنس يةاتح  حصاة فاي . ا خر  المنتجة باالست الل بتصدير نفةها أيضاً 

ة االتحادية دون أن يدخ  نفةس في خط التصدير الرسمي، فاآخرون سايكون لهام الموا ن

 .نف  الح 

والتاي تااص الةالةات االتحادياة ( أوالً  110)ولكن الدستوف ي اول غيار ذلاف، فالماادة 

فسام الةياساة الاافيياة والتم يا  الدبلوماساي، : أوالً : "باالختصاهات الحصرية، ت اول

واالتفاقيااات الدوليااة، وسياسااات االقتاارا  والتوقيااع عليهااا والتفاااو  بشااأن المياثاادات 

 ".ورسم السياسة القتصادية والتجارية ال ارجية السياديةوإبرامها، 

الةياساااة االقتصاااادية والتجافياااة "وإذا لااام يكااان تصااادير الااانفط واساااتال  عالداتاااس ثاااو 

تتحاد  ثاكه ، فين أية بضاعة أخار  حصارية بياد الةالةة االتحادياة "الاافيية الةيادية

 !الف رة من الدستوف 

إن من ي و  بالتصدير المةت  ، وال ييةي نفةس للتصدير الرسمي، ال يةتح  أي مبلف 

وإن أياة حكوماة اتحادياة أو برلماان اتحااد ، . مهما كان ضا يالً مان الموا ناة االتحادياة

حكوماة  يعطي أ  مبل  من الموازنة التحادية للجهة التي تقوم بهها اإلجراء، وضامنها
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اإلقليم، فكن  يعار  بهلي الدستور، وي ون األمانة التي أولت  ل  الجهاة التاي انت بتا ، 

وهي الشعب العراقي بأسره، ويأخه من أفواه جياال الشاعب العراقاي ليعطيهاا للشاركات 

النفطيااة األجنبيااة، ويلبااي مااا تريااده هااهه الشااركات ومااا تسااعى إلياا  دولااة أجنبيااة غياار 

 .اق وهي تركياصديقة ومؤ ية للعر

 قانون النفط والغاز وسياسة حكومة اإلقليم: ثانياا 

إن مااا سنيرضااس اآن ثااو ف ااط مااا يتيلاا  باليالقااات المتااوترة بااين الحكومااة االتحاديااة 

وحكومة اإلقليم بةبر الموضوع أعاله، حياث إن الحاديث الاكي يادوف اآن ثاو ضاروفة 

تحاادينا عاان ثااكا ال ااانون وال ااانون إهااداف قااانون اتحااادي للاانفط والغااا ، والااكي سااب  أن 

الصادف إلقليم كردستان في كتبنا الةاب ة عن النفط
(81و 12و 9)

. 

مع مالح س ا فبياة، وأعلان  11/8/8007هدفت مةودة قانون النفط والغا  في ( 1)

المواف اة عليهاا باإليمااع، وأعلان المجلا  كاكلف  8007مجل  الو فا  في أواخر  با  

أفساالها إلاا  مجلاا   ااوف  الدولااة لتبيااان الاارأي وتصااحيح اللغااة فااي أواخاار  اابا  أنااس 

ككلف تم التوقيع عل  مككرة . ال انونية لترس  إل  مجل  النوا  من أي  المصادقة عليها

بين الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم تشير إل  مةاودة  81/8/8007تفاثم، مؤفخة في 

منياً ليرضها عل  مجل  النوا  في مع المالح  ا فبية، وتضع يدوالً   11/8/8007

كماا وفدت . 8007، عل  أن تتم مواف ة مجل  النوا  عليهاا قبا  نهاياة أيااف 8007آذاف 

ف رة في مككرة التفاثم ت ول في حالة عاد  تمريار ال اانون فاي مجلا  الناوا  ضامن ثاكه 

نجاا  المدة فةيتم ايتماع بين فلي  و فا  الياراق وفلاي  إقلايم كردساتان لبحاث ساب  إ

ذلااف، وخااالل ماادة  ااهر، وإيجاااد حاا  علاا  أسااا  أحااد الايااافين، إمااا التمديااد لمااا بيااد 

إبارا  ع اود التةاوير واإلنتااج  –أي المرك  واإلقلايم  -يح  للةرفين "، أو 01/1/8007

وف اً لما يا  في الدستوف ومشاروع قاانون الانفط والغاا  والمباادئ الياماة لمياايير نمااذج 

 ".الي ود
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  مااان مجلااا  الناااوا  اليراقاااي ماااع عااادد مااان الابااارا  فاااي دباااي فاااي ايتماااع أعضاااا

، وحااد  أماار مفااايئ غياار متوقااع، إذ ففااض الةاايد أ ااتي ثاااوفامي و ياار 12/4/8007

، والتاي (مع مالح ها ا فبية)الموافد الةبييية في اإلقليم مةودة قانون النفط والغا  ثكه 

  الح ااً عليهاا أي  ااص أو سب  وأن واف  عليها مجل  الو فا  باإليماع، ولم ييتر

ل اد كاان ففاض أ اتي لهاكه المةاودة . مةؤول من إقليم كردستان حت  تافي  ايتماع دبي

ساالة "، ودعااا إلاا  فميهااا فااي "بي يااة وقوميااة"، إذ اعتبرثااا "غياار اللاا "ففضاااً عنيفاااً و

 !!.، وثي مةودة كان مجل  الو فا  قد واف  عليها باإليماع"المهمالت

ال افئ، ل د سرفت لرفض أ تي لهكه المةودة،  نني كنات ضادثا  كون هريحاً مع 

تماماً، عدا ما يا  فاي المالحا  ا فبياة، ولكان أسابا  ففضاي ثاي  مار ميااك  تمامااَ 

وإن كتاباتي في ذلف الوقت كانت تيم  علا  إسا ا  ثاكه المةاودة، .  سبا  ففض أ تي

وة الال مااة، وكااكلف لاام توضااح  نهااا لاام تيااط ال ااراف المركاا ي فااي ال ضااية النفةيااة ال اا

بصوفة دقي ة ضروفة عاد  توقياع ع اود المشاافكة باإلنتااج، وكاال ثاكين ا مارين يجار 

ا خك بهما  ن الدستوف منع ع ود المشافكة باإلنتااج، واعتبار الةياساة النفةياة ثاي أمار 

لاكلف فاإن . مرك ي، فغام إناس لام ي ا  ذلاف نصااً، ولكان ال يمكان تفةايره ككا  بغيار ذلاف

ففض اإلقليم لهكه المةودة مع مالح ها ييني عد  إمكانية تمرير ثكه المةودة فاي مجلا  

وتام ففاض مةاودة  ابا  . عليهاا" مواف ة مجل  الو فا  باإليمااع"النوا ، وعد  تنفيك 

 .من قب  اإلقليم قب  انتها  المدة التي حددتها مككرة التفاثم المشاف إليها أعاله 8007

بيانااً باللغاة اإلنكلي ياة،  87/4/8007عند ثكا الحد، ف د أهدف في لم ي ف الةيد أ تي 

ونلفت النظر إل  أن ثكه ا حدا  كانت في  هر نيةان، . نشر في الموقع الرسمي لإلقليم

فاي  الكاوفدأي إن حكومة اإلقلايم ففضات المةاودة التاي ساب ت أن وافا  عليهاا الاو فا  

محددة لتمرير مةودة ال انون في مجل  النوا  في الو افة االتحادية، قب  انتها  الفترة ال

نهاية  هر أياف، وبالةبع لم يتم االيتماع بين فلي  الو فا  وفلاي  أإلقلايم لتحياد خةاة 

 !!عم  الكي أ افت اليس مككرة التفاثم، بيد ففض حكومة االقليم للمةودة
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ا ، أوضاااح الةااايد أ اااتي ثااااوفامي فاااي بياناااس المشااااف إلياااس أعااااله أسااابا  االعتااار

وثااي الوحياادة فااي المةااودة التااي يمكاان اعتبافثااا )وخصوهاااً علاا  المالحاا  ا فبيااة 

القانون المعرو  بشكل  "، ووضع بدالً منها أفبية مالح  يديدة، وأضاد بأن (م بولة

الحاالي لان يكااون دساتورياا أو شاارعياا وإنماا يعتباار باا الا حتااى لاو صااادق عليا  مجلاا  

إن حكوماة إقلايم كردساتان ستةاتمر فاي ممافساة : "اً وأضاد أيضا!!! "النواب التحاد 

سلةتها الكاملة الميةاة لها من قب  دستوف اليراق، بضمنها المفاوضاات التاي تاؤدي إلا  

وال أعارد فيماا لاو ". ع ود المشافكة باإلنتاج مع المةت مرين ا يانر وال ةااع الااا 

الادوف الكبيار لاس فاي تحدياد بياد انكشااد !أن كالبريث كان قد  افي في كتاباة ثاكا البياان

 .النرويجية DNOالةياسة النفةية الكردية، وكما الحظنا عند حدي نا عن  ركة 

إن مالح  الةيد أ تي ثااوفامي ا فبياة، قلبات االتفاقياة فأسااً علا  ع ار، إذ حولات 

الح ول المكتشفة أهالً إلا  فقاع استكشاافية، كماا اساتبيدت الح اول والرقاع االستكشاافية 

دة فااي المنااا   المتنااا ع عليهااا، وكااكلف فااي خااافج المنااا   المتنااا ع عليهااا فااي المويااو

محافظاااات كركاااوي ونيناااو  وهاااالح الااادين ودياااال ، عااان مجاااال عمااا   اااركة الااانفط 

 !!!.الو نية

والغرير أن يتحد  قادة اإلقليم اآن بأنهم يرغبون بةن قاانون اتحاادي للانفط والغاا ، 

، وأنهاا ثاي التاي يجار أن تيار  !!!8007با  ويؤكدون علا  أنهام يريادون مةاودة  ا

، وثاي (8010ونحن اآن في أيااف )عل  البرلمان االتحادي خالل ا سابيع ال ليلة الم بلة 

المةودة ذاتها التي كان قد وافا  عليهاا و فا  التحاالف الكردساتاني فاي مجلا  الاو فا  

. د اآن الياودة إليهاا، وتريا8007، يم ففضتها حكومة اإلقليم في نيةاان 8007في  با  

 !!.والةؤال الكي يةرح نفةس لماذا 

!! ولكان مان دون مالحقهاا، 8007إن ما تريده حكومة اإلقليم اآن، ثي مةودة  با  

حيااث إن حكومااة اإلقلاايم كاناات قااد وقياات ع ودثااا ت ريباااً، والتااي ت يااد عاان خمةااين ع ااد 

كوفة، تشااير إلاا  أن الح ااول مشاافكة باإلنتاااج، بينمااا المالحاا  ا فبيااة فاي المةااودة المااك

حياث كاان مان . التي توقع مان قبا   اركة الانفط الو نياة، تكاون فاي الغالار ع اود خدماة
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المفرو  إعاادة تكاوين  اركة الانفط الو نياة، لتكاون  اركة لكا  الياراقيين، ويمكان أن 

 .تؤس   ركات أخر  تابية لها

لرقاااع االستكشاااافية إضاااافة لعمااار أعااااله، فاااإن حكوماااة اإلقلااايم أكملااات توقياااع يمياااع ا

والح ول النفةية التي تيود إل   ركة النفط الو نية حةر المالح ، ولهكا فاإن ماا ترياده 

حكومااة اإلقلاايم اآن فيااالً، وبيااد أن نفااكت مااا نفكتااس، وماان غياار أيااة مداولااة مهمااا كاناات 

بةيةة وسةحية مع و افة النفط االتحادية وبةري اة ماالفاة للدساتوف وال اوانين الةاالدة، 

الي ود التي ساب  وأن وقيتهاا، و ارعنة قاانون الانفط "  رعنة"ما ثو بالواقع إاله محاولة 

إن ماااا ترياااده حكوماااة اإلقلااايم . والغاااا  الاااكي ساااب  أن أهااادفتس، وكلهاااا غيااار  ااارعية

والشركات العاملة هنااك، مان خاالل عقاود المشااركة باإلنتااج، وكثيار منهاا فاي مناا ق 

ماااا هاااو غيااار " شااارعنة"الا، هاااو فاااي الواقاااع متناااازل عليهاااا، أو حتاااى خارجهاااا أصااا

 !!."شرعي

إن يميع الت افير الةنوية للشركات النفةية الياملة في كردساتان، تؤكاد لمةااثميها أن 

فااي ع ودثااا مااع حكومااة اإلقلاايم ويجاار علاا  المةاااثمين أخااكثا " مجا فااة قانونيااة"ثناااي 

والغااا  سااينجيها ماان بيااين االعتباااف، وتؤكااد للمةاااثمين أن هاادوف قااانون اتحااادي للاانفط 

 !!.خةر ثكه المجا فة ال انونية

مرفوضااة ففضاااً قا ياااً، وخصوهاااً بيااد أن أفرغتهااا  8007إن مةااودة قااانون  اابا  

حكومة اإلقليم من ك  ما يمكن أن يكون م بوالً، حيث أكملت توقيع ع ودثا وأنهت يمياع 

أي عملياااً ألغاات ". اً أمااراً واقياا"الح ااول والرقااع االستكشااافية ت ريباااً، وأهاابحت وكأنهااا 

المالح  ا فبية التي كانت ي  اً من المةاودة ، وفرضات المالحا  ا فبياة التاي كانات 

كواقااع حااال،  8007قااد وضاايتها و افة المااوافد الةبيييااة فااي اإلقلاايم فااي نهايااة نيةااان 

وأنهت ماا أفادت عملاس واآن ترياد أن يوافا  ب ياة الياراقيين علا  ثاكه اإليارا ات غيار 

يااة وغياار الدسااتوفية ماان خااالل إهااداف قااانون مشااوه ومااؤذ وغياار دسااتوفي للاانفط ال انون

 .8007 با   11والغا  باسم الريوع إل  مةودة قانون النفط والغا  الصادفة في 
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إن أية يهة سياسية لها مم لين في البرلمان االتحادي توافا  علا  ثاكه المةاودة كواقاع 

باإلضااافة إلاا  عااد  دسااتوفية  ثااكه المةااودة حااال توقااع ضاارفاَ بالغاااَ بالشااير اليراقااي، ف

أهالً 
(81,12,9)

، فإن النوا  الكين سيصوتون بتأييدثا سيكونون مةاؤولين أماا  يمااثيرثم 

والشااير اليراقااي، لايااانتهم ا مانااة، وتفااريةهم بمصااالح اليااراقيين يميياااً، وإثاادالهموا 

وا ييااال الم بلااة، ففااي  يااروة الجياا  اليراقااي الحااالي -ظلماااً  -الشااركات النفةيااة ا ينبيااة 

الوقاات الااكي يجاار أن يكااون الاانفط اليراقااي مؤمماااً بالكاماا ، فااأن ع ااود المشااافكة ثااي 

 .خصاصة لهكا ال ةاع

إضافة لكلف فما فالدة هدوف قانون اتحادي للنفط والغاا  فاي الوقات الحاضار، بياد أن 

، وفاي 8007ي الاكي أهادفه فا -غيار الشارعي -وقع اإلقليم ع وده اعتمااداً علا  قانوناس 

كماا إن الحكوماة . الواقع وقع اتفاقياتس قب  ذلف التافي  بةنوات، ولم يبا  إاله ال ليا  ال ليا 

لكاا  الح ااول فااي ب يااة أنحااا  اليااراق " الادمااة الفنيااة"االتحاديااة سااب  وأن وقياات ع ااود 

انون الوحيد  من إصدار ق" الفائد "إن . اعتماداً عل  ال وانين الةاب ة والنافكة حت  اآن

" األتعا  جاداا "، أو علاى غارار المساود  1117للنفط والغاز على غرار مسود  شبا  

التي أرادت لجناة الطاقاة فاي مجلا  الناواب تمريرهاا فاي غفلاة مان الازمن
(0)

، ساتجني 

ثمارهااا الشااركات النفطيااة األجنبيااة فقااط، والااهين تعاااونوا معهااا واسااتفادوا منهااا ماان 

شرعنة ما هو غير شارعي مان خاالل قاانون غيار "كون والنتيجة األكيد  ست. العراقيين

 ".شرعي

"حكوماة إقلايم كردساتان وقاانون الانفط والغاا : "ل د سب  وأن ن لت في كتابي( 8)
(12)

 

عن فلي  الجمهوفية ا ستاذ يالل الةالباني قولس في خبراً نشره موقع الملف بر  فاي 

 ات الاانفط التااي أبرمهااا وفيمااا ياااص هااف"، واليهاادة علاا  ناااقلي الاباار، 80/18/8007

اإلقلاايم فإنهااا ال تتيلاا  بإنتاااج الاانفط واسااتغاللس ب اادف مااا ثااي خةااوات أوليااة للتن ياار عاان 

النفط، وعندما نص  إل  اإلنتاج واالستفادة من عوالده فيلينا أن نيود إل  بغداد كما ينص 

ردساتاني، من الدستوف اليراقي، مما ييني أنس قد حد  سو  فهم للموقاف الك( 118)البند 

ول اد أباديت تحفظاي علا  الابار  ن ". لام يةاالبوا يومااً باحتكااف الانفط وأفباحاس الكوفدف
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الي ود الموقية لم تكن للتن يار ف اط، ولكان لإلنتااج أيضااً، وفاي الوقات نفةاس فاإن ماا قالاس 

ثااو أماار ( 118)، حةاار المااادة "اليااودة إلاا  بغااداد"الةاايد فلااي  الجمهوفيااة بااأن علاايهم 

 .من المفرو  أن يتم ذلف قب  توقيع الي ودهحيح ولكن 

ل ااد هاادفت فسااالة مشاااتركة موقيااة ماان الةاايدين فلاااي  يمهوفيااة اليااراق ياااالل 

، تحااات عناااوان 8/18/8007الةالبااااني، وفلاااي  و فا  الياااراق ناااوفي الماااالكي، فاااي 

، هادفة مان فلاساة "السياسة النفطية العراقية والعقود النفطية مع الشركات األجنبية"

ونظااراً . وفيااة ومويااس إلاا  الةاايد فلااي  إقلاايم كردسااتان اليااراق مةاايود الباااف انيالجمه

 ثمية ثكه الرسالة، سأن   م تةفات عديدة منها، لتوضيح ما كان يفكر باس فأساا الةالةة 

 .التنفيكية في الجمهوفية اليراقية في ذلف الوقت

محافظاتاس وأقاليماس أكاد الدساتوف اليراقاي مبادأ ملكياة الشاير فاي كافاة "ت ول الرساالة 

". لل روة الهيدفوكربونية وأكد مبدأ عدالاة تو ياع ثاكه ال اروة تيبياراً عان وحدتاس ولحمتاس

وعلاا  ذلااف يااا ت الحايااة لةاان قااانون اتحااادي يةااتند علاا  مبااادئ الدسااتوف : "وتضاايف

وييم  عل  تح ي  أثدافس، وثكا قيد التشاريع فاي مجلا  الناوا  بياد أن تام االتفااق علياس 

 ".8007 با  ( 11)الو فا  منك في مجل  

وييتمااد ال ااانون االتحااادي مريييااة المجلاا  للاانفط والغااا  : "وتضاايف الرسااالة أيضاااً 

المنب   عان مجلا  الاو فا  اليراقاي إلقاراف اإلساتراتيجيات والةياساات النفةياة الياماة 

 التااي ت ترحهااا و افة الاانفط بالتياااون مااع حكومااات ا قاااليم وكااكلف إلقااراف هاايف الي ااود

النفةية المييافية ومؤ ارات ضاوابط التفااو  وبالتاالي المصاادقة علا  الي اود النايماة 

عن المفاوضات، سوا  مع و افة النفط أو و افة الموافد الةبييية في إقليم كردساتان أو 

أماا مان ". وفي ثكا تيبير عن مبادئ الدستوف نصاً وفوحااً .  ركة النفط الو نية اليراقية

في ظ  ع ود مج ية للبلاد "ي ود فيجر أن تكون وف  ثكه الرسالة، حيث هيف و بيية ال

مااع  ااركات الاانفط اليالميااة المؤثلااة وتح ياا  الةاايةرة الو نيااة الكاملااة وأعلاا  منفيااة 

وبالتاالي يتةلار ا مار فاي التةبيا  أفضا  دفياات "وتؤكاد الرساالة ". اقتصادية لليراق

... م فااي تنفيااك الةياسااة النفةيااة للدولااةالتنةاي  والتياااون بااين و افة الاانفط وحكومااة اإلقلاي
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من الدستوف اليراقي التي تنص عل  فسم الةياسة  118وذلف وف  الف رة يانياً من المادة 

 ".اإلستراتيجية مياً أي من قب  الحكومة المرك ية والحكومة اإلقليمية مياً 

( 1)ف اارة وتشااير الرسااالة المشااتركة ثااكه إلاا  مااككرة التفاااثم التااي أ اارنا إليهااا فااي ال

ومن يانر آخر تم تبادل فسالة بين فلي  الاو فا  وفلاي  اإلقلايم فاي : "الةاب ة، فت ول

، يا  فيها، سود تلت   ك  ا  راد باالمتنااع عان إبارا  أياة ع اود أو 8007 با   81

الدخول في الت امات يديدة في نشا  التن ير واإلنتااج فاي كافاة ا فا  اليراقياة وحتا  

ولكاان بااالرغم ماان ثااكه االتفاقااات باادأت و افة المااوافد : "، وتضاايف"نوننفاااذ ثااكا ال ااا

الةبييية في اإلقليم بالتياقد مع عدد من الشركات النفةية ا ينبية بشك  متةاافع وخالفااً 

لآلليات الوافدة في مةودة ال انون وال من خالل مرييية المجل  االتحادي للنفط والغاا  

وخل  ثاكا ا مار  فجاوة تنفيكياة وقانونياة . ن النفط والغا المنتظر تشكيلس بيد تشريع قانو

بين ما يجري في اإلقليم ودوف و افة الموافد الةبييية وباين و افة الانفط االتحادياة مماا 

ممااا خلاا  نااوع ماان .... أويااد اعتراضااات حكوميااة وبرلمانيااة وسياسااية واسااية فااي بغااداد

فااي المواقااف والتصااريحات البلبلااة باادأت تظهاار بصااوفة علنيااة علاا   ااك  اختالفااات 

مماا يتةلار ا مار . المتناقضة مما  ك  ظاثرة سلبية في المةتو  اليا  داخليااً وخافييااً 

بنظرنا مرايية ا مر بمنته  الموضوعية والجدية، بما فاي ذلاف ساياقات اليما  الجاافي 

لتوقاف عان حالياً من قب  و افة الموافد الةبييية في اإلقليم بشأن الي ود النفةية وأثمية ا

أية ع ود نفةية وتيلي  إبرا  أياة ع اود نفةياة وتيليا  ماا أبار  منهاا لحاين تشاريع قاانون 

 ".النفط والغا  ووضع اآليات ال انونية الصحيحة والم رفة اتحادياً لم   ثكا النشا 

: وتنتهي فسالة فلي  الجمهوفية وفلاي  الاو فا  إلا  فلاي  إقلايم كردساتان باال ول

ادتكم لتصااحيح الموقااف بمااا فيااس خدمااة لمصااالح الشااير اليراقااي عامااة آملااين تاادخ  سااي"

و يبنا الكردي خاهة ويؤمن التةوف والتنفيك المتوا ن والهادئ لهاكه الفيالياة بيياداً عان 

 ".أيوا  التصريحات اإلعالمية وال رافات المنفردة
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مااوف، كمااا ناار  فااإن الرسااالة أعاااله، ثااي فسااالة مت نااة ثادلااة وثادفااة  إلاا  تةااوية ا 

ولكن قانون النفط والغا  الكي تتحد  عنس كان قد ففض من قب  اإلقليم قب  انتها  الفتارة 

 .الةاب ة( 1)التي حددتها مككرة التفاثم بأك ر من  هر وكما أوضحنا في الف رة 

ال أعرد يوا  الةيد فلي  اإلقليم عل  ثكه الرسالة، وال أعت د بأنس قد أياا  عليهاا، 

تصريحات و ير الموافد الةبييية في اإلقليم قب  أفبية أيا  ف اط مان  ولكن سأذكر بيض

ثكه الرسالة، وذلف عند  يافتس لوا نةن وتكةا  بميية نالار فلاي  و فا  اإلقلايم
(12)

 .

عان موضاوع توقياع ع اود  82/11/8007حيث ن لت هحيفة الوا نةن بوست عناس فاي 

وفاي كا  ... ال نحتااج إلا  ماواف تهم نحان: "المشافكة باإلنتاج في كردستان الياراق قولاس

 Theأما هحيفة أخباف داال  الصباحية ". نوقع ع دين آخرين( غير قانوني)مرة نةمع 

Dallas Morning News عن أ تي قولس 82/11/8007، ف د ن لت في التافي  نفةس :

وأعت اد أن . ، كماا ذكارت الوا انةن بوسات"!!نوقاع ع ادين: "، أي لاي "!!نوقع ع وداً "

، إذ بيااد فسااالة الةاايدين فلااي  الجمهوفيااة وفلااي  !!ثااو ا هااح" نوقااع ع ااوداً "باار خ

الو فا ، فإن اإلقليم وقع ع وداً عديدة يداً، والةبر  ن الرسالة ت ول للةايد فلاي  إقلايم 

ولانكن واضاحين !!. كردستان إن ما ت و  بس و افة الموافد الةبييية ثو أمر غير قانوني

فااي ( النافيااة)المااوافد الةبيييااة عناادما نشااير دالماااً إلاا  أقوالااس فاانحن نظلاام الةاايد و ياار 

الشؤون النفةية، إذ إن ملف نفط اإلقليم ثو لاي  فاي ياده، وإنماا بياد الةايدين فلاي  إقلايم 

كردستان وفلي  و فالاس، مةايود ونيجرفاان البااف اني حصاراً، وإن الةايد ا اتي منفاك 

باستشافة آخارين أيانار أو كارداً، ماتصاين للةياسة النفةية التي يضيانها لوحدثما، أو 

 !!.بالشؤون النفةية أو سياسيين

إن مااا يجلاار النظاار ح اااً ثااو إن فلااي  الجمهوفيااة اليراقيااة ا سااتاذ يااالل الةالباااني، 

حا   )يحت  أعل  منصر في الياراق، وثاو كاردي وفلاي  الحا   ال ااني فاي اإلقلايم، 

الحاا   الااديم را ي )   الباااف اني ، والمؤتلااف مااع حاا(االتحاااد الااو ني الكردسااتاني

فهاو لاي  غريار . ، في تكوين حكومة إقليم كردستان والتحاالف الكردساتاني(الكردستاني
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عن إقليم كردستان، وعملياً فسمياَ ثو أعل   اصية سياسية فيها، ولكن ماا كتباس ونصاح 

 !!بس في أثم قضية عراقية عل  ويس اإل الق، وثي النفط، ذثر أدفاج الرياح

 8007غاار  االسااتفادة أوفد بيااض التصااريحات والكتابااات التااي تماات فااي ساانة ول

عن موضوع تصدير نفط كردستان، وم افنتها بالتصريحات التي تةل  في ثكه  8002و

 .ا يا  حول الموضوع نفةس

إن : "81/11/8007هاارح الةاايد يمااال عبااد ه المتحااد  باساام حكومااة اإلقلاايم، فااي 

من قال ... واالستكشاد ولن يتم التصدير دون االتفاق مع بغداد اإلقليم في مرحلة التن ير

اآخار، فل اد ياا  فاي هاحيفة ( الناافي)أماا تصاريح أ اتي ". إننا سن و  بتصادير الانفط 

، وذلاف عنادما استفةار 82/11/8007، المشاف إليها أعاله، في (أخباف داال  الصباحية)

ثناااي عالمااات اسااتفها  حااول كيفيااة منااس عنااد  يافتااس لوا اانةن وتكةااا ، بأنااس ال تاا ال 

بااأن بغااداد : "للاانفط دون مواف ااة الحكومااة المرك يااة ، إذ اعتاارد أ ااتي الكااوفدتصاادير 

حت  هدا  حةاين لام يةاتاد  : "، وأضاد"تةتةيع إي اد إيصال النفط إل  مينا  ييهان

 "!!ثكه التكتيكات

عن إيجااد الجاوا ،  ، حيث كلما ييج !!لهكا الري " الي م الفكري"وثنا ما يشير إل  

ا فكااف "، و"الفكار البي اي وال اومي"، و"الصادامية واليهاد الصادامي"يبدأ بالحديث عن 

وي صد الشوفينية اليربية، وثي أقاوال مملاة يوفاا  تصادف دالمااً عان فاافغي " الشوفينية

الفكر،  وعن ن عة  وفينية م يتة، فمان ياا  بياد االحاتالل ا ميركاي ثام مان ميافضاي 

الصاادامية، والميااادين للشااوفينية اليربيااة، واليديااد ماانهم مماان  فدوا علاا  أ ااتي البيااث و

، وتيرضوا ما تيرضوا لاس الكوفدكانوا أك ر الير  مياداة للصدامية ومحبة ودفاعاَ عن 

 !!ل ا  ذلف

8002وأختم ثكه الف رة بما كنت قد كتبتس حول ثاكا الموضاوع فاي كاانون ال ااني 
(12)

 ،

وإلا  خما  سانوات أخار  ساتكون ثاكه الشاركات يااث ة  8002مان سانة : "حيث قلات

لإلنتاج التجافي والتصدير، ماذا سانيم  عناد ذلاف، ثا  سانكثر إلا  الحكوماة االتحادياة 

، ودون مشاافكتها أهاالً ! ونرمي الطلب على الطاولة ونأمرها بفتح المجال كأمر واقاع
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تيمااالن لوحاادثما  111و 118بهاكا ا ماار، وحتاا  لااو افترضاانا أن المااادتين الدسااتوفيتين 

أ  ساان ول للشااركات النفةيااة ا ينبيااة، نحاان (. وثااو مااا أوضااحناه إنااس افتاارا  خااا ئ)

آساافين ال يةااينا التصاادير وإن المبااالف التااي أنف تموثااا ذثباات سااد  فااي الوقاات الحاضاار 

 !!"وحت  نجد سبيالً لكلف 

 "التصدير المستقل"تركيا والشركات واإلقليم و: ثالثاا 

المالحظااات التاليااة الاةااوات التااي اتاااكتها حكومااة اإلقلاايم وتتاااكثا لمااا ساانتناول فااي 

للااانفط، والاااكي يشاااك  مفصاااالً فليةاااياً، وييتبااار مااان آخااار " التصااادير المةااات  "تةاااميس 

ثاااكه " التصااادير المةااات  "وتاااأتي سياساااة . الاةاااوات الةياساااة النفةياااة لحكوماااة اإلقلااايم

لنفةياااة ا ينبياااة الياملاااة فاااي كاساااتجابة للمةالااار والضاااغو ات المةاااتمرة للشاااركات ا

كردسااتان، والتااي ال يهمهااا نتااالم ذلااف علاا  اليالقااة مااا بااين اإلقلاايم والمركاا ، أو مااد  

وفي الواقع فإن من مصالح الشركات ا ينبية أن تتوتر اليالقات ماا . قانونيتس ودستوفيتس

ومااة بااين المركاا  واإلقلاايم،  ن ذلااف سيةاااعدثا فااي  يااادة الضااغو ات والتااأيير فااي حك

 .اإلقليم، خصوهاً بويود حليف قوي لها وثي الحكومة التركية

الحكومااة " اقنياات"دبلوماسااياً قوياااً عناادما " نصااراً "تيت ااد حكومااة اإلقلاايم بأنهااا ح  اات 

كااان نصااراً تركياااً فااي " النصاار"، وفااي ح ي ااة ا ماار فااإن "التصاادير المةاات  "التركيااة باا 

وامتياا ات ك يارة فاي ثاكا ( ط والغاا الانف)حصول تركيا عل  مصاادف للةاقاة الرخيصاة 

المجااال، وكااكلف تيماا  تركيااا علاا  أن ت يااد ماان التااوترات بااين اإلقلاايم والمركاا ، حيااث 

تةتةيع عند ذاي التأيير أك ر في ال راف الةياسي لكارد إقلايم كردساتان الياراق، وضامهم 

، خصوهااااً عنااادما تكاااون !!وحمايتهاااا، كماااا تحماااي كااارد تركياااا" حنانهاااا"تحااات ينااااح 

!!. شركات النفةية اليالمية الكبار  م ا  أكةان موبيا  و ايفرون فاي هافها ومةااندتهاال

وباادالً ماان أن يحاا  اإلقلاايم مشاااكلس مااع الحكومااة االتحاديااة، كمااا يجاار أن يااتم فااي الحكاام 

الديم را ي الفيدفالي، لجأت حكومة اإلقلايم إلا  الشاركات النفةياة ا ينبياة وإلا  تركياا 

 !!!.لح  ثكه المشاك 
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، إذ "ولياد الةااعة"إن سياسة اإلقليم في التصدير المةت   لي  با مر الجدياد أو  (1)

كااان البااد أن يحااد  ثااكا عنااد توقيااع حكومااة اإلقلاايم ع ااود المشااافكة باإلنتاااج بهااكا الياادد 

الهال  ليشم  يميع إنتايها النفةي الحالي والمةت بلي، ودون أية مرونة فيها تةامح بااط 

. ثااكه الي ااود ثااي غياار قانونيااة وفاا  ال ااوانين الةااالدة فااي اليااراقفييااة فااي المةاات ب  ، و

ككلف ثي غير دستوفية وف  الدستوف الحالي كما أوضحناه ساب اً بالتفصي 
(9 ،12 ،81)

. 

-11)، وثاو كميادل يصا  إلا  "نفط الربح"ولتنفيك ثكه الي ود يجر إعةا  الشركات 

، "نفااط الكلفااة"قلاايم تريااد إعةااا  ماان اإلنتاااج، باإلضااافة إلاا  ذلااف فااإن حكومااة اإل%( 80

وباعتماد ا فقا  التي ت دمها الشركات، وباال أي تادقي  أو فقاباة، وقاد الحظناا فاي ساياق 

 ".نفط الكلفة"ثكه الدفاسة المبالغة الهاللة في ت ديرات 

ولتجاااو  ثااكا ا ماار كااان أمااا  حكومااة اإلقلاايم عاادة حلااول، أحاادثا أن تتحماا  حكومااة 

لي ود، أي تتحم  نفط الكلفة غير المدق ، ونفاط الاربح المرتفاع ياداً، ثكه ا" و ف"اإلقليم 

وبالنتيجااة يتحماا  المااوا ن الكااردي ذلااف والااكي ساايبدأ بالتةاااؤل لماااذا ، وتنكشااف ميااس 

"!! لإلنكشاااد"الك ياار ماان الفضااالح والمفاسااد، وساايير  الك ياار ماان الاارؤو  الياليااة 

 "!!.حلول وقتية"ستكون بالتأكيد  ولتالفي ذلف لجأت حكومة اإلقليم إل  حلول أخر 

ل د حاولت حكومة اإلقلايم فاي البداياة، وعنادما كانات كمياات الانفط المنتجاة فاي اإلقلايم 

محددة، ح  ثكا ا مر بالةماح واإل راد علا  تهريار الانفط المناتم، ساوا  عان  ريا  

لااف ، وذ"البيااع الااداخلي للمصااافي الصااغيرة"التهرياار المبا اار، أو ماان خااالل مااا يةاام  

إلاا  الشااركات النفةيااة،  -اليااالي  -، ونفااط الااربح -غياار الماادق  -لتةااديد يماان نفااط الكلفااة 

ا مار، كماا ا دادت " بياض"وانكشاف . أيضااً " ح اوقهم"وإلعةاا  المهاربين واآخارين 

، مان "ح اوق الشاركات"يام حاولات أن ياتم إعةاا  !. كمية الانفط المناتم فاي الوقات نفةاس

ع اود المشاافكة باإلنتااج، وذلاف بإقنااع الحكوماة " و ف"ية خالل تحم  الحكومة االتحاد

االتحاديااة، أو بااا حر  الضااغط عليهااا بماتلااف الوسااال  علاا  قبااول إعةااا  نصااف قيمااة 

النفط المةلم إليها للتصادير الرسامي كةالفة، علا  أن ت اد  الوياال  الال ماة للمصاروفات 

مان قبا  دياوان الرقاباة المالياة،  الح ي ية للشاركات الح ااً، وكاكلف تادقي  كافاة المتةلباات
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وتةلم ثاكه الةالفة إلا  حكوماة . ومن ضمنها كميات النفط المنتجة وكيف تم التصرد بها

اإلقلاايم لتةاالمها إلاا  الشااركات، ولكاان ثااكا الحاا  فشاا  أيضاااً إذ إن حكومااة اإلقلاايم قاادمت 

وال الشاركات الكلفة للشركات، وفي الوقت نفةس لم ت د  ال ثي " لمةتح ات"أفقاماً ثاللة 

أيااة ويااال  يمكاان تاادقي ها ماان قباا  ديااوان الرقابااة الماليااة، ليااد  قاادفة حكومااة اإلقلاايم أو 

ثاكا وفاي !!. أمر واضح مكشود" النهر"الشركات ت ديم م   ثكه الويال  بالمرة، إذ إن 

الوقاات نفةااس، وأينااا  التصاادير الرساامي ل ةاام ماان نفااط اإلقلاايم، كااان ال ةاام اآخاار يهاار  

وفش  ثكا الحا  أيضااً، وكاان الااسار ا كبار ثاو الشاير اليراقاي !!. أخر بصوفة أو ب

 !!وأولهم الشير الكردي

علاا   ري تهااا الااهااة، أي ثااي ال " التصاادير المةاات  "واآن تحاااول حكومااة اإلقلاايم 

ت ااول سااتخك حصااتي ماان المي انيااة عيناااً، ماان نفةااي فااي اإلقلاايم  هاادفه، وحصااتي فااي 

انيااة االتحاديااة، وأنااا سااأقو  بتصاادير نفةااي، وأعةاايكم ماان المي % 17الوقاات الحاضاار 

كال إنها تريد حصتها من الموا نة االتحادياة، وثاي ". المصروفات الةيادية"حصتي من 

ماان عالاادات تصااديرثا، ودون أن يشاارد أحااد علاا  %( 20)ترساا  للموا نااة االتحاديااة 

وغيرثاا مماا يجار وبغض النظر عن ال وانين وسايادة الدولاة . كميات إنتايها وتصديرثا

أن ي ااو  بااس اإلقلاايم الفياادفالي وثااو ياا   ماان اليااراق، فهناااي  ااكوي ثاللااة عمااا ساايية  

للموا نة االتحادية، ثكا في حال استةاعة اإلقليم التصدير للكميات الال مة وعد  أخك أية 

وككلف ما أوضحناه في ثاكه الدفاساة، " ت رير الشفافية"حصة من الموا نة اليامة، إذ إن 

إذ النهاار ساايكون نهبااين، والفةاااد فةااادين، والاةااافة لليااراقيين . ر دليلااين علاا  ذلاافخياا

 .خةافتين

لنفةهاا، والكفيا  " التصدير المةات  "فالح  ا خير الكي تةي  إليس حكومة اإلقليم ثو 

 ف وف : "وكما ي ول الم   اليراقي. ، وثكا ما سنوضحس الح اً !!!والمدق  ستكون تركيا

ماان " حصااتها"بهااكا الحاا  تريااد حكومااة اإلقلاايم أخااك "!!!. ياانهم  يااافهكفاا  عصاافوف واين

 !!الموا نة اليامة االتحادية
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إن التصاادير المةاات   غياار ممكاان دسااتوفياً، ول ااد سااب  وأن تحاادينا عاان المااادة  (1)

للةاالةة االتحاديااة، ومنهااا " االختصاهااات الحصاارية"ماان الدسااتوف الااهااة باا ( 110)

، وذكرنا فيها "الةياسة االقتصادية والتجافية الاافيية الةيادية"التي تحدد ( أوالً )الف رة 

الةياساة االقتصاادية والتجافياة الاافيياة "إذا لم يكن تصدير النفط واساتال  عالداتاس ثاو 

فين أية بضاعة أخار  حصارية بياد الةالةة االتحادياة تتحاد  ثاكه الف ارة مان " الةيادية

من الموا نة االتحادية في الوقت الحاضر، % 91والنفط يم   ما ي اف  من !   الدستوف 

 .ويتجاو  ولي ود عديدة قادمة أك ر من نصف الموا نة االتحادية

يتحد  بيض ال انونيين و غيرثم، ممن يبح ون عن منفك للةماح لإلقليم بالتصدير مان 

خالل ال وانين النافكة
(80)

مار بيد الةلةة االتحادية ثاو أ" حصرية التصدير"، وي ولون إن 

وتيتمااد حكومااة اإلقلاايم والشااركات النفةيااة ا ينبيااة علاا  يهااات أينبيااة !!. غياار واضااح

ميروفااة، لمحاولااة إيجاااد ال غاارات فااي الدسااتوف أو ال ااوانين النافااكة للبرثنااة علاا  عااد  

تياااف  توقيااع حكومااة اإلقلاايم ع ودثااا الحاليااة، أو حتاا  تصاادير نفةهااا مااع الدسااتوف 

د حت  اليو  فأياً واضحاً كان قاد هادف عان ثاكه الجهاات أو ولكن لم أي. وال وانين النافكة

غيرثا يؤيد ما يريدون التوها  إلياس، وإن يمياع ماا نشار ييتماد علا  التالعار بالكلماات 

علماااً إن ماان واياار . ، كمااا سأوضااح فااي الم ااال أدناااه"الغمااو "وا لفاااظ ومااا يةاامونس 

رعية الدسااتوفية ماان خااالل الحكومااة االتحاديااة إنهااا  محااواالت اإللتفاااد ثااكه علاا  الشاا

المحكمااة االتحاديااة، أو الشااركات والهي ااات والمنظمااات اليالميااة ال انونيااة الماتصااة، إذ 

ساات اف دعاااو  عالميااة عدياادة لهااا عالقااة بهااكه المةااألة، وعلاا  الحكومااة االتحاديااة أخااك 

 .تحو اتها من ثكه اللحظة، إن لم تكن قد قامت بكلف فيالً 

، أن ثنااي ويي اة فسامية فليةاية (يريدون أن يجدوا يغرة ماا الكين)ييترد ال انونيون 

 State Organization forالمؤسةااة اليامااة لتةااوي  الاانفط)تيةااي مؤسةااة سااومو 

Marketing of Oil SOMO) لةانة ( 101)، سلةتها في تصدير النفط، وثي ال اانون

لاااانفط ، والتيااااديالت والتيليمااااات التااااي فاف تااااس، فااااي تحديااااد هااااالحيات و افة ا1970

وإن سومو قامت بيمليات التصدير لوحدثا كأمر واقع في حالاة عاد  . وهالحيات سومو
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واضاح "ولكنهم ي ولون أيضاً أنس ال يويد في ال انون ف رة ت اول بشاك  . ويود مناف  لها

، وعليااس (أو موافدثااا الهيدفوكربونيااة)، بمنااع الجهااات ا خاار  ماان بيااع نفةهااا "ومحاادد

 !!فةس بصوفة مةت لةيمكن لإلقليم أن يصدف ن

ثو استف ا ي أحياناً ، إذ يضع الةارد الم ابا  فاي "التفةير"أو " الن اش"إن م   ثكا 

وحت  لو افترضنا أن ما ي ولونس هحيحاً، فه  ييني . موضع الجاث  لكي يه  ي تس بنفةس

ثكا أن أية يهة أو أي  اص بإمكانس أن يصدف النفط، من غير مواف ة أو تأيياد أو قاانون 

إن هااالحية سااومو يااا ت ماان خااالل قااانون هاادف ماان الدولااة . خااا ، أو مااا  ااابس ذلااف

المرك ية، لكا فإن المنة  ال انوني ي ول إن هالحية أياة يهاة أخار  للتصادير يجار أن 

وإذا . 1970لةانة ( 101)تأتي من قانون يصدف عن الجهة نفةها التاي أهادفت ال اانون 

يمكن  ية محافظة أخر  أن تصدهف لوحدثا وتأخك  كان لإلقليم الح  بالتصدير، فيند ذلف

 !!.للموا نة االتحادية" المتب ي"، يم تيةي ما تراه أنس "حصتها"

" ييهاان -اتفاقية خط أنابير كركوي "وثكا النوع من الن اش ثو نفةس الكي ي اف حول 

 بحضاوف الادكتوف حةاين الشهرساتاني 8010لتصدير النفط ، والتي تم تمديادثا فاي سانة 

و ياار الاانفط اليراقااي فااي ذلااف الوقاات وتااانر يلااد  و ياار الةاقااة التركااي
(87)

فينااد توقيااع . 

االتفاقيااة أهاادف الجانبااان بياناااً مشااتركاً يظهاار منااس بااأن تركيااا تيتمااد بغااداد كجهااة وحياادة 

حيااث يااا  فااي البيااان المشااتري . مةااؤولة عاان التصاادير، وتركيااا كاناات تيتمااد ذلااف فيااالً 

 sovereignبااأن الجهااة الوحياادة التااي لهااا الةاالةة الةاايادية  التأكيااد علاا  الت امهااا،"

authority ولكان ا تاراي تبناوا فأي ". لتصدير المواد الهيدفوكربونية ثاي ساومو ف اط

ولي  البياان المشاتري الاكي لاي  لاس )آخر اآن، فهم ي ولون أن االتفاقية ال انونية نفةها، 

ة أو ساومو بحصارية التصادير، وإنماا ، ال ت بات حا  الحكوماة المرك يا!!(سلةة قضالية

أن "ت باات ف ااط قانونيااة تصاادير الاانفط اليراقااي ماان تركيااا، وأن االتفاقيااة ال ت ااول حصااراً 

وتؤكاد الحكوماة "!!. التصدير الكي ياتم مان قبا  الحكوماة االتحادياة، لجمياع نفاط الياراق

وإنهاا ترياد أن  التركية أنها ستيام  تصدير اإلقليم لنفةس المياملة نفةاها لتصادير ساومو،

 8010يكون تصدير كردستان أمراً مشروعاً من الناحية ال انونية، حيث ستةتاد  اتفاقية 
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ثنااي : "وي ول أحد المةؤولين ا تاراي!!!. نفةها التي وقيها الدكتوف الشهرستاني ويلد 

داد إذ عند توقييها كان ثناي تفاثماً بأن أن رة تتبن  موقف بغا... ن ةة ضيف في االتفاقية

وسلةتها عل  التصدير، ولكن االتفاقية ال ت ول ذلاف، ولهاكا فاإن تركياا تةاتةيع اساتغالل 

"ن ةة الضيف ثكه
(87)

، فياا تار  بمااذا وكام !ثكا ثاو موقاف حكوماة أفدوغاان اآن!!!. 

موقف الحكومة التركية خالل ال ال  سنوات " تبدي "حت  استةاعوا  الكوفدتبرع ال ادة 

االتفاقية، ل د تبرع من ال يملف ال  من ال يةتح  عل  حةا  مصالح الماضية منك توقيع 

 (!!! الكوفدوعل  ا خص مصالح )الشير اليراقي 

فاي  19/0/8018ذكر الدكتوف أ تي ثاوفامي و ير الموافد الةبييية لإلقليم في  (0)

CWC Iraq Petroleumمؤتمر 
(80)

الاكي ع اد بلنادن، عان خةاط اإلقلايم إلكماال بناا   

إنناي : "  ا نابير الغا  والنفط والبنية التحتية للوهول إلا  الحادود التركياة، وقاالخةو

لهاا ( أو يها  عراقي)بأن أية ثي ة ... ال أعت د بويود أسا  في الدستوف أو في أي مكان

وأوضح أيضاً في ثكا المؤتمر أن خةاة ". الح  الحصري بأن تصدف يميع الغا  والنفط

م افنة بةاقتهاا الحالياة  8019اليو  في سنة /مليون برمي ( 8)تاج اإلقليم الوهول إل  إن

 .اليو /ألف برمي ( 000)والبالغة 

ولكن ا مر الغرير أن أ تي قاا  فاي ثاكا الماؤتمر، بيار  هاوف للحار  الكيميالياة 

التااي  اانها هاادا  علاا  حلبجااة، وعاارج فااي كلمتااس علاا  تااافي  االضااةهاد الكبياار الااكي 

غيار فاغباة  -برأيس -ن النظا  الةاب ، مما يي   حكومة اإلقليم في  م الكوفدتير  لس 

وثااكا !!!.بااأن ت اا  بتااري مةاات بلها مرتبةاااً بحكومااة بغااداد، نظااراً لتااافي  االضااةهاد ثااكا

تصريح واضح لالنفصال والكراثية، تحت ذفيية قيا  هدا  بضر  حلبجة، فاي الوقات 

الحالية ثم ممن عافضوا نظا  هادا   الكي يمكن اعتباف ك  الفرقا  في الحكومة اليراقية

أ د الميافضة، كما إن يميع ثؤال  أدانوا اليم  الوحشي في حلبجة، وتيرضاوا إلا  ماا 

إن ماا يرياد أن ي ولاس أ اتي فاي ثاكا . تيرضوا لس إبان تلف الح بة من حكام النظاا  الةااب 
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نوع الحكم فيها،  ال يمكن أن يتياي  مع بغداد مهما كان -بنظره -التصريح ثو أن اإلقليم 

 !!!ثي دعوة لالنفصال

، المادير Tony Hawardوأيد أن مان المفضا  أن أذكار اآن ماا قالاس تاوني ثياوافد 

 -والماادير التنفيااكي الحااالي لشااركة يينياا  إنيريااي التركيااة  BPالتنفيااكي الةاااب  لشااركة 

مان  البريةانية، والكي تحديت عنس في مير  حدي ي عن ثكه الشركة في الفصا  ا ول

ثكه الدفاسة، حيث قال في م ابلاة يانبياة فاي ايتمااع لنادن ثاكا
(80)

نحان نأما  أن يجاد : "

ولكاان إذا لاام يااتم : "، مضاايفاً "نفااط كردسااتان  ري ااس إلاا  اليااالم باتفاااق بااين اإلقلاايم وبغااداد

الوهول إل  نتيجة، فاإن ثاكا الانفط سايجد  ري اس إلا  الةاوق الياالمي مان خاالل  ريا  

ولهاكا فاإن الكمياات المت ايادة مان ... داد حجام الانفط الجااث  للةاوقفاي كا  ياو  يا . آخر

 "!!.النفط ستاترق الةوق خالل الةنتين ال ادمتين بشك  أو بتخر

إنس ييني أن تصدير النفط . ماذا ييني ثكا الكال ، وثو يصدف من  ركة ييني  إنيريي

ه الشاركة، دفاع نصاف وييناي بالنةابة لهاك" أفبيا  -بغاداد "يتم أما عن  ري  اتفااق باين 

ا قيا  بدون وهوالت أو مراقبة مالية ل ةم من النفط المصدف فسمياً، وفي الوقات نفةاس 

تهرير مبا ر أو غير مبا ر عن  ري  البيع الداخلي لل ةم اآخر منس، أو التصادير مان 

 !!.أو التهرير المبا ر لك  الكميات -إن نجح التصدير المةت   -خالل تركيا 

يد نيجيرفان الباف اني فلي  حكومة إقليم كردساتانويضيف الة
(82)

 8/1/8010، فاي 

نحاان نيماا  بشااك  ياادي ماان أياا  مااد ثااكا : "فااي مااؤتمر هااحفي ع ااد فااي أفبياا ، قااالالً 

وكاان البااف اني يجيار ". ا نبو  النفةي عبر تركيا وسياستنا واضاحة فاي مجاال الانفط

ة تركياة، حياث تنتظار مواف اة عل  الةؤال بشأن مشروع ا نباو  النفةاي مان قبا   ارك

باال : "ويجير عل  ما يتيل  بتصدير النفط. فلي  الو فا  التركي فير  ير أفدوغان

 ااف الشااركات ا ينبيااة التااي تيماا  فااي اإلقلاايم هاارفت أمااواالً واآن تريااد مةااتح اتها 

وثاي اآن تضاغط عليناا وقامات بوقاف : "، وتابع البااف اني"والحكومة االتحادية ال تدفع

والةاؤال الاكي يةارح "!!. دير النفط  نهم ال يةتةييون اليم  بدون دفاع مةاتح اتهمتص

نفةس بشك  يدي، إذا لم تةاتلم الشاركات مةاتح اتها مان كا  اإلنتااج الاكي قامات بإنتاياس 
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وباعتااس فااي الةااوق المحلااي، وكااكلف مااا اسااتلمت ماان الحكومااة االتحاديااة نتيجااة التصاادير 

 !.يافات التي تحدينا عنها في سياق ثكه الدفاسة الرسمي، أين ذثبت ك  ثكه المل

: ، تحاات عنااوان17/4/8010ونن اا  أدناااه عاان ت رياار مةااول لرويتاار  ماان أن اارة فااي 

"كردستان اليراق مةاتيدة لضا  الانفط إلا  الياالم مان خاالل تركياا"
(89)

، والاكي يتحاد  

ريحات   اتي ولكان ماا نن لاس ثناا ثاو تصا. عن استيداد اإلقليم وتركيا للتصادير المةات  

ثاااوفامي لهااا ويااس آخاار، حيااث ياادفي أن الواليااات المتحاادة متاوفااة وميافضااة لهااكه 

الاةااوة، ولهااكا فهااوال يتحااد  ثنااا بلهجااة التهديااد ولهجااة االنفصااال، وإنمااا يحاااول أن 

مان الانفط التاي " الهاللاة"يةترضي الواليات المتحدة، وفي الوقات نفةاس ييادثا بالكمياات 

إن عالقااة حكومااة اإلقلاايم مااع حليااف : "وثااو ي ااول. الةااوق اليالميااةسيرساالها اإلقلاايم إلاا  

وفيماا يتيلا  باأموف الةاقاة يجار أن ال ي يار قلا  حلفاا  ( تركياا)أميركا في الناتو وي صد 

إن وحدة اليراق وااللت ا  بالدستوف الفيادفالي ثماا مةاألتان مرك يتاان . الواليات المتحدة

تمر علاا  ثااكا الاانهم الااكي قااد يباادو متناقضاااً مااع ، ويةاا"!!فااي يميااع مناقشاااتنا مااع تركيااا

إن كردساتان ساتيم  علا  إيارا  حاوافات ماع بغاداد لحا  : "لي اول( النافية)تصريحاتس 

إن مان حا  حكوماة اإلقلايم : "، ولكنس يؤكد مجادداً "ا موف الميل ة، اعتماداً عل  الدستوف

: الةاايد أ ااتي لي ااول ويةااتمر"!!. أن ت ااو  بتصاادير الاانفط وتفضاا  أن ن ااو  بااس مااع بغااداد

ليشام  )نحن بحاية أن نن   النفط من إقليم كردستان، وبصوفة أ م  من  مال اليراق "

ماليااين ( 0)ساايكون ثناااي  8019وفااي ساانة . إلاا  الةااوق اليااالمي( نفااط كركااوي أيضاااً 

، "!!اليو  من النفط من الممكن ن لس من الممر الشمالي إل  تركيا والةاوق الياالمي/برمي 

ومان الجادير بالاككر أن ت ريار فويتار  . صد بهكه الكمية ثي نفط اإلقلايم وغيرثااوثنا ي 

اليو  مان إقلايم /ألف برمي ( 810)االتحادية حددت تصدير  8010ثكا، يككر أن مي انية 

تام تحدياد  8018وفاي مي انياة . كردستان، ولام ياتم إفساال أي برميا  إلا  خاط التصادير

ألااااف ( 01)قلااايم كردساااتان ولااام يتح ااا  إاله الياااو  ماااان إ/ألاااف برميااا ( 171)تصااادير 

ويمكان اعتبااف قاول فويتار  ثاكا ياوا  واد علا  ماا يدعياس الةايد أ اتي . الياو /برمي 
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حول المحاديات مع بغداد، وااللت ا  بالدستوف، وعل  غيرثاا مان التياابير التاي أهابحت 

 !!.مكرفة بشك  مم ، وكال  ال يلت   بس أبداً 

فير أفدوغان فلي  الو فا  التركي وتدخالتاس فاي "د "ووناتم ثكه الف رة بأقوال 

الشأن الداخلي لليراق من خالل المةألة النفةياة فاي اإلقلايم، حياث تحاد  فاي نهاياة آذاف 

CNN Turkل ناة  8010
(00)

إننا عل  و ف التوه  إل  اتفااق ماع : ، ومن يملة ما قالس

لياراق أفادت إبارا  اتفااق ميناا  لماذا تظنون أن منة ة  مال ا: "، مضيفاً "أكراد اليراق

ال توياد !!: "، وأضااد مفةاراً الدساتوف اليراقاي" نها ال تةتةيع التوها  ماع الماالكي

علمااً ". مان إبارا  اتفااق ميناا( حكومة كردساتان الياراق)مادة في الدستوف اليراقي تمنع 

الصااف ة ا ميركاي مان ثاكه " ال لا "إن أفدوغاان كاان قاد قلا  فاي ثاكه الم ابلاة مان  اأن 

يح  لكردستان اليراق بموير الدستوف اليراقي استادا  موافدثا من الةاقة "مؤكداً أنس 

وكمااا ناار  أن أفدوغااان ذثاار أبيااد ماان أيااة يهااة أخاار  فااي "!!. مااع الدولااة التااي تاتاااف

، أياان يويااد فااي الدسااتوف مااا يةاامح لكردسااتان اليااراق، أو لغيرثااا ماان !!تفةااير الدسااتوف

إن أفدوغاان يؤلار "!!. الدولة التي تاتااف"افدثا من الةاقة مع المحافظات، استادا  مو

اإلقليم عل  الحكوماة المرك ياة وبةري اة سامجة ياداً، ويحااول أن يادفع اإلقلايم بالمضاي 

 !!!بالصف ة عل  حةا  الشير اليراقي

وعاان خااط أنابياار الاانفط إلاا  تركيااا والااكي تةاايةر عليااس بغااداد قااال أفدوغااان فااي ثااكه 

، كماا يمكان "ثاو ييا  الااط أك ار نشاا اً "إن الهادد : CNN Turkالاة الم ابلاة ماع وك

 .توسييس بيدة أنابير غا  ونفط

ولنر  في الف رة التالية، ماذا ييني ثاكا ا مار، ومااذا يجاري حاليااً داخا  اإلقلايم وفاي 

 ".التصدير المةت  "تركيا في هدد بنا  ا نابير والبنية التحتية لغر  الةير نحو 

10/8/8010لصاااحيفة الكردياااة المةااات لة ثااااوالتي فاااي ت اااول ا (1)
(01)

، أن حكوماااة 

كردستان أعةت الحكومة اليراقية فرهة  اهرين إلقاراف قاانون الانفط والغاا  اليراقاي، 

. وفي حال لم ي ر ال انون فإن اإلقليم سيصدف الانفط إلا  الااافج دون الرياوع إلا  بغاداد
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إن : "قولاس( علاي بلاو)بييياة فاي اإلقلايم ون لت الصحيفة عن مةتشااف و افة الماوافد الة

أنابيااب نقاال الاانفط بااين اإلقلاايم وتركيااا سااتكتمل خااالل شااهرين وإن الحكومااة العراقيااة 

 1117والبرلمان إ ا لم يفلحا في إقرار قانون النفط والغاز العراقي بنس ت  المقدمة في 

 ".فكن حكومة اإلقليم ستبدأ بتصدير النفط ال ام عبر خط األنابيب

، التاي يتحاد  8007 د تحدينا قبا  هافحات حاول مةاودة قاانون الانفط والغاا  لةانة ل

وكاكلف تحادينا عان اإلناكاف الموياس إلا  الحكوماة "!!. إيجابيااً "عنها الةايد علاي بلاو اآن 

االتحادية، وقلنا إن المدد ال منية الميةااة لهاكا اإلناكاف تنةاجم ماع الفتارة ال منياة إلكماال 

 .صدير المةت  البنية التحتية للت

إن خاااط التصااادير الرسااامي لااانفط الشااامال، خاااط كركاااوي ييهاااان، خاااط قاااديم و اقتاااس 

الياو /مليون برمي ( 1,0)التصميمية كانت 
(08)

، وثاو فاي الواقاع لاي  خاط أنابيار واحاد 

ملياون ( 1,0)وإنما خةان متوا يان من كركوي إلا  ييهاان والةاية التصاميمية لكليهماا 

ال ااد  وعااد  اإلدامااة وبةاابر التفجياارات اليدياادة يااداً داخاا   ولكاان وبةاابر. برمياا  يومياااً 

الحدود اليراقية، وأحياناً قليلة داخ  الحدود التركياة، فاإن الةاقاة الحالياة للااط انافضات 

ولاام تةااتةع الحكومااة االتحاديااة اسااتغالل الةاقااة . إلاا  مااا ي اااف  يلااث الةاقااة التصااميمية

الياااو ، إذ إن  اقاااة ح اااول /ألاااف برميااا  (000-100)المتاحاااة الحالياااة والبالغاااة حاااوالي 

وتضاااةر . الياااو /ألاااف برميااا ( 000 - 810)كركاااوي فاااي الوقااات الحاضااار ال تتجااااو  

الحكومة االتحادية إل  دفع غرامات نتيجة عد  إكمال ض  الحاد ا دنا  المتفا  علياس ماع 

 .ا تراي

ناة االتحادياة اليو ، المحددة فاي الموا /ألف برمي ( 810)ولو كان اإلقليم قد بدأ بض  

اليو ، والتي تم   الةاقاة االساتييابية /ألف برمي ( 100)، لوه  الض  إل  8010لةنة 

اليو  بإيرا  تصاليحات /ألف برمي ( 700)وقد يمكن الوهول إل  حوالي . الحالية للاط

وإدامات مي ولة، ا مر الكي ييني من الممكن استييا  الاط الحالي لك  تصدير اإلقليم، 

إن تام الةاير )شمال، وثو ا مر الكي عناه أفدوغان عندما قال إن االتفاق ا خير ونفط ال

ولكاان يجاار البااد  بتصااليح الاااط بصااوفة ". ساايجي  ا نبااو  الحااالي أك اار نشااا اً "، (بااس
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هحيحة لمحاولة الوهول إل   اقة أك ر من ذلف، ككلف التاةيط لاةو  أخر ، حياث 

لاانفط االتحاديااة، بالتياااون مااع  ااركة باارت  إن ثناااي دفاسااات مك فااة ماان قباا  و افة ا

اليااو ، /ألااف برمياا ( 100)، ل يااادة  اقااة ح ااول كركااوي إلاا  مااا ي اااف   BPبتروليااو  

كاااكلف فاااإن اإلقلااايم سااايرفع مااان إنتاياااس خاااالل الةااانتين ال اااادمتين، ليصااا  إلااا  ملياااوني 

ومااة  لباااً للحك calikول ااد قاادمت الشااركة التركيااة ياليااف . 8019اليااو  فااي ساانة /برمياا 

. التركية لبنا  خط نفط موا  للاط الحالي، من الحدود اليراقية التركياة إلا  ميناا  ييهاان

لمااد خااط غااا  ماان الحاادود التركيااة  Siyahkalemكمااا  لباات  ااركة تركيااة أخاار  ثااي 

اليراقية إل  منا   عديدة من تركيا
(00)

. 

ا خيار مان من المفرو  أن خط أنبو        إل  خرمالة كان قد اكتم  في الربع 

كيلااومتر، ويةااه  عمليااة ن اا  نفااط  اا   اا  إلاا  خااط ( 72)، وثااو بةااول 8018ساانة 

ولكن ثكا الاط يم ا  المرحلاة ا ولا ، والمرحلاة ال انياة التاي أعلنتهاا . التصدير الرسمي

، ثي إنشاا  خاط آخار بةاية ملياون برميا  فاي الياو  ياربط 8018حكومة اإلقليم في أياف 

ة وخ نية قر  فيشاابوف، التاي تبياد كيلاومترات قليلاة عان خط خرمالس إل  منشتت نفةي

ولم ييلن عن نية فسمية إلكمال الاط إلا  . DNOالحدود التركية، وتداف من قب   ركة 

، ولكن المةاؤولون فاي 8018داخ  تركيا وتجاو  بغداد، وذلف عندما أعلن عنس في أياف 

 يا  بتجاافة متبادلاة ماع تركياا عناد حكومة اإلقليم أكدوا في حينس بأنس سيكون من الةه  ال

إكمال ثكا الاط
(08)

. 

، كاان ثنااي خةااً للغاا  يماد إلا  محةاة كهرباا  8018في الوقات نفةاس، أي فاي سانة 

( 400)وتبلاف ساية خاط الغاا  ثاكا . ميكااوات( 100)وبةاية ( في محافظة دثوي)سمي  

( 100)هربااا  ثااو يومياااً، بينمااا مااا تحتايااس محةااة الك( مليااون قااد  مكياار قياسااي)م ماا  

 .م م  يومياً ف ط، وكان من المفتر  أن يصدهف المتب ي من الغا  إل  تركيا

ال بااة ال ال ااة ماان ح اا  كركااوي وح اا  )إن خااط الغااا  ثااكا يباادأ ماان ح اا  قبااة خرمالااة 

، ويةاتمر باأنبو  قةاره (خرمالة ثكا يداف من قب   ركة كاف مع حكومة إقلايم كردساتان
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ع ادة ليصا  إلا  محةاة ( 00)ةتمر بيد الا ا  باأنبو  قةاره ع دة إل  ال ا ، وي( 84)

 .كهربا  سمي ، ومن يم إل  داخ  ا فاضي التركية

، وذلاف لتمكاين 8010كان من المفرو  أن ينتهي إكمال أنباو  الغاا  ثاكا فاي أوالا  

الااال   للمحةااة، واسااتبدالس ( الاادي ل أوياا )حكومااة اإلقلاايم ماان إي اااد اسااتيراد الكا أوياا  

، علاا  إياار اسااتكمال 8010ولكاان مااا ت اارف وحااد  فااي الربااع ال اااني ماان ساانة . بالغااا 

، ثو تبدل ياكفي "هف ة الةاقة"المحاديات بين اإلقليم وتركيا، والوهول إل  ما سمي ب 

" التصاادير المةاات  "فااي سياسااة اإلقلاايم النفةيااة، حيااث اتاااك ال ااراف بالمضااي قاادماً فااي 

أن ا نبو  الال   للتصدير المةت   سايكم   -ون رأ نةمع  -في الوقت الكي بدأنا . لإلقليم

خالل ا  هر ال ليلة ال ادمة، وظهر الح اً أن الميني بهكا ا نباو ، ماا ثاو فاي الواقاع إاله 

ألااف ( 000)تحااوير لاااط الغااا  المشاااف إليااس أعاااله وتحويلااس إلاا  خااط لن اا  الاانفط بةاقااة 

وف علاا  الحاادود التركيااة اليراقيااة، اليااو ، يباادأ ماان ح اا  قبااة خرمالااة إلاا  فيشااااب/برمياا 

 .متحا ياً خط التصدير الرسمي

ع ادة علا  بياد نصاف ( 00)، كاان خاط الغاا  8010حتا  ا سابوع ا ول مان نيةاان 

دثاوي، ولكان أوقاف اليما  بتمدياده إلا  / كيلومتر ف ط من المحةاة الكهربالياة فاي سامي 

لغار  وأهابح ماوا  للةريا  المحةة، وبدالً من ذلف ُحول اتجاثاس عان المحةاة باتجااه ا

كيلومتراً عن محةة كهربا  ( 41)المؤدي  إل   اخو، باتجاه فيشاابوف التي تبيد حوالي 

إن اليم  يةير بةرعة كبيرة ويتوقع االنتها  منس في أيلول ال اد . سمي 
(04)

. 

( 81)إن اليم  ال يتضمن إكمال تمديد ا نبو  إل  فيشاابوف ف اط، وثاو يبياد حاوالي 

، وإنماا ياتم فاي الوقات نفةاس تبادي  كابةاات الغاا  (8010ونحن في أواخر أياف )نها كم م

كماا ياتم إكماال ا عماال الال ماة فاي موقاع فيشااابوف . في خرمالة بمضاات ض  الانفط

، حياث ت اع منشاتتها لميالجاة الانفط، والموقاع DNOالكي يياود لشاركة الانفط النرويجياة 

اليالادة إلا  و افة الانفط االتحادياة فاي  Metering Stationقرير من محةاة الت ياي   

 .فيشاابوف
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اليو ، لن   نفط ح   /ألف برمي ( 100)ع دة، بةية ( 18)يتم أيضاً فبط أنبو  قةره 

آنفة الاككر، والتاي ثاي " منشتتها لميالجة النفط"، إل  (النرويجية DNO ركة ) اوكي 

ي أنباو  نفاط لاربط ثاكه المنشاتت وثناا. أيضاً مةتيدة الست بال  احنات النفط الحوضاية

 .بمحةة الت يي  التابية لو افة النفط االتحادية

منشااتت "إن أنبااو  الغااا  الااكي يااتم تحويلااس إلاا  أنبااو  نفااط، ساايتم إيصااالس إلاا  موقااع 

ملياون ( 1,1)وبإمكاان ثاكه المنشاتت اسات بال . DNOاليالادة إلا   اركة " ميالجة النفط

ألااف ( 10)هااا با نابياار، وكااكلف اساات بال مااا ييااادل اليااو  ماان الاانفط الواهاا  إلي/برمياا 

اليااو  ماان الاانفط المن ااول بالشاااحنات الحوضااية، ولكاان تحتاااج إلاا  أعمااال إضااافية /برمياا 

 .لربط يميع  بكة ا نابير

اليااو ، مااا /ألااف برمياا ( 000)ماان المتوقااع أن يضاا  فااي ثااكا ا نبااو ، والااكي ساايتس 

اليااو  ماان قبااة /ألااف برمياا ( 81) ، واليااو  ماان ح اا   اا   اا/ألااف برمياا ( 90)ييااادل 

. الياو /ألف برميا ( 811)اليو   اوكي، ليصبح المجموع /ألف برمي ( 100)خرمالة، و

باارده "ألااف برمياا  يومياااً للتصاادير المةاات   ساايكون ماان ح اا  ( 000)والمتب ااي إلكمااال 

الياو ، وغيرثاا مان /ألاف برميا ( 40)، ومن كلف كيةتون حوالي Afrenلشركة " فش

 .لالح و

إن تشغي  المنظوماة مان عادمها، ييتماد علا  عادة عواما  خافيياة وداخلياة، منهاا فد 

الكي أهدفه برلمان اإلقليم، والكي تةرقناا إلياس ( اإلنكاف)في  الحكومة االتحادية لل انون 

ساب اً، والكي يجر أن يرفض تماماً مان قبا  الحكوماة والبرلماان االتحااديين، إذ ال يمكان 

وككلف ييتمد ا مار علا  المناقشاات الحالياة "!. ابت ا "إاله أنس مجرد  وهف ذلف ال انون

بين الحكوماة االتحادياة وحكوماة اإلقلايم، وا ثام مان ذلاف ثاو فد فيا  الحكوماة التركياة 

أن اإلدافة ا ميركياة لام  -لحاد اآن -، والاكي ظهار"الصاف ة"عل  الموقف ا ميركي من 

ضة لتةبي ها بالشك  الكي تريده تركيا، ولم ياأت تيط الضو  ا خضر لها وال ت ال مياف

، بالنتيجة التي يريوثا، إذ لم يتمكن من 8010سفر أفدوغان إل  أميركا في أواسط أياف 

إقناع اإلدافة ا ميركية بصيغتس
(04)

. 
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 التصدير المستقل وال طة التركية: رابعاا 

نفااط إقلاايم " ياارتهر"ل ااد سااب  أن تحاادينا، وتحااديت الصااحافة اليالميااة عاان موضااوع 

كمااا تحاادينا أيضاااً عاان موضااوع . كردسااتان، وأهاابح التهرياار المةااتمر مةااألة اعتياديااة

، لحالاة اكتشااد بياع 8/10/8018المك فات النفةية، ونشر وكالة فويتار  فاي " تهرير"

 احنتين ماان المك فاات النفةيااة محملااة علا  ظهاار الةافينة فااي مينااا   اوفو  فااي تركيااا 

كمااا ذكاار (. ترافيجااوفا وفيتااول)، إلاا   ااركتين سويةااريتين دوالف للةاان( 290)بةااير 

الياراق يؤكاد ح اس فاي : "الابر نفةس أن المتحد  باسم الحكومة اليراقياة كاان قاد قاال أن

: فااي فينااا أن 9/18/8018كمااا أن الةاايد و ياار الاانفط ذكاار فااي "!! المالح ااة ال ضااالية

أهابح ا مار وكأناس انتها ، ، و" ركة فيتول اعتكفت للحكومة اليراقية وألغات الصاف ة"

 !! ننا لم نةمع عن مالح ة قضالية واحدة

بين تركياا وإإلقلايم لام يياد " هف ة الةاقة"وبيد قبول دخول حكومة إقليم كردستان في 

، وإنما اهبح علنيااَ ومةاتمراَ، وبتحاد لكا  ماا أعلنتاس الحكوماة اليراقياة "التهرير سرياَ "

, و  قضالية ضد ك  من يشاتري الانفط اليراقايو ركة سومو من أن اليراق سيرفع دعا

وإن آخااار المتحاااديين بهاااكا الاصاااو  حتااا  كتاباااة ثاااكه الةاااةوف كاااان الااادكتوف حةاااين 

إساتراليا،  -الشهرستاني، نالر فلي  الاو فا  لشاؤون الةاقاة، حياث تحاد  مان سايدني 

، 8010أينا  حضوفه مؤتمر الشفافية للمواد االساتارايية فاي ا سابوع الراباع مان أيااف 

في بيان ن لتس وكالة  ف  نياو  باللغاة اإلنكلي ياة
(01)

أي نفاط يؤخاك إلا  خاافج "ميلنااَ أن  

اليااراق، وال تااكثر عالداتااس إلاا  الشااير اليراقااي ماان خااالل الحكومااة المرك يااة، ييتباار 

ثنااي عادد مان الةاب  تدفساها "كاكلف ذكار باأن ". استيال اً عل  ال روة الو نياة اليراقياة

". ة، م اا  أيااة حكومااة مةااؤولة، إلعةااا  ا ولويااة لحمايااة يااروة الشاايرالحكومااة اليراقياا

ونأماا  أن ثناااي إياارا ات تتاااك، ولكاان لاام نةاامع بااأي منهااا حتاا  اآن، فغاام أن تصاادير 

ونيار  فيماا يلاي . النفط خاافج الةالةة المرك ياة، ماا  ال مةاتمراً وباوتيرة متصااعدة

 ": التصدير المةت  "  فر  مةلة  الاةوات التي إتاكتها حكومة االقليم في سبي
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، أن حكومة اإلقليم أعةات 7/1/8010أعلنت وكالة أنبا  فويتر   ول مرة في  (1)

المواف ااة لتصاادير الاانفط
(00)

ون لاات عاان محمااد ساايب  ". للتصاادير المةاات  "كاةااوة أولاا   

Sepil إن حكومااة اإلقلاايم أعةاات مواف ااة : "فلااي   ااركة يينياا  إنيريااي التركيااة، قولااس

كماا . ، ولم يحدد الكمية إذ كما يظهار فاإن الكمياة مةل اة"لنفط من ح        لتصدير ا

إنس تحد  عن ح ا   ا   ا  ف اط، ولكان وكماا ظهار الح ااً إن مواف اة اإلقلايم كانات فاي 

 .حينس، أو بيد ذلف بفترة ويي ة، مفتوحة لجميع الشركات

فات النفةياة تن ا  اليو  من المك /ألف برمي ( 11)وذكر خبر فويتر  أيضاً أن حوالي 

وفاي م ابا  ذلاف يةاتلم اإلقلايم منتجاات . من ح   خوفموف إل  مينا   وفو  في تركياا

 .نفةية

فاي " ت رير نفط اليراق"تابيت الجهات اليالمية المينية ثكا الابر المهم، وكتبت نشرة 

تفاه  أك ر عنس 9/1/8010
(07)

 ، وذلف بيد أن حاولت حكوماة اإلقلايم الت ليا  مان أثمياة

الابر، وتحاديت عان أن الكمياات قليلاة ياداً، وإنهاا تباادل تجاافي ل اا  المنتجاات النفةياة 

التي ثي في أم  الحاية لها، حيث كان الوقت  تا اً وكانت الحاية ماسة للنفط ا بايض 

، وللمولادات الكبيارة (أي الكا  أوي  لمحةاة سامي  فاي دثاوي)، وللكهربا  (الكيروسين)

 .ا خر 

البريةانيااة، بن ا  الاانفط مان ح اا   ا   اا   -كة يينيا  إنيريااي التركياة ل اد بادأت  اار

اليو ، إذ إن المشكلة التاي يابهتهاا ثاي /ألف برمي ( 11)بكميات تجريبية هغيرة قدفثا 

كيلااومتر ماان  اا   اا  إلاا  مينااا  ( 1000)الن اا  بالشاااحنات الحوضااية لمةااافة ت اااف  

، افتفيات "التصادير المةات  " مرسين، ولكن كمية نفط     ا  ثاكه التاي تادخ  ضامن

الياااو  فاااي /ألاااف برميااا ( 40)، وإلااا  8010الياااو  فاااي آذاف /ألاااف برميااا ( 00)إلااا  

8010اليو  في ح يران /ألف برمي ( 00)، ويتوقع أن تص  إل  8010أياف
(01)

.!!! 

التصاادير "النرويجيااة باليماا  نفةااس، أي  DNOوماان المتوقااع أيضاااً أن ت ااو   ااركة 

ويااد لاادينا ميلومااات عاان الكميااات، وكااكلف ال تويااد ميلومااات عاان ، ولكاان ال ت"المةاات  



 814 

ويظهار ذلاف بصاوفة واضاحة . الكميات التي تصدفثا  اركة كااف مان ح ا  قباة خرمالاة

 "!!التهرير اليلني أو  بس اليلني"إل  مرحلة " التهرير الةري"بأننا انت لنا من مرحلة 

اليااو  ماان المك فااات /برمياا ألااف ( 11)، فااإن حكومااة اإلقلاايم تبااادل 8018ومنااك تمااو  

 Power، مان خاالل  اركة (كا أوي  أو ديا ل أويا )المنتجة في خوفموف ب يت الغا  

Trans ول د تم توهاي  اليدياد مان الشاحنات إلا  ميناا   اوفو ،
(07)

وفاي الواقاع فاإن . 

ا ماار مةااتمر حتاا  وقاات كتابااة ثااكه الةااةوف، علماااً إنااس ال يمكاان إاله االسااتمراف بإنتاااج 

الياو ، مان ح ا  خوفماوف  نهاا /ألاف برميا ( 11)ت النفةية، وبكمية ال ت   عان المك فا

و المااا ان . منااتم يااانوي للغااا  الااكي يااتم إيصااالس لمحةااات كهربااا  الةااليمانية وأفبياا 

حكومااة اإلقلاايم تاارفض افسااال المك فااات الاا  خااط التصاادير الرليةااي، فااأن أمامهااا أحااد 

 .إما حرقها أو تصديرثا: خيافين

مالياين لتار ( 0)تصا  إلا  ( الكا أويا )محةة كهربا  سمي  من  يت الغا   إن حاية

يومياااً، وستةااتمر لهااكه الحايااة، إذ إن أنبااو  الغااا  الااكي كااان ماان المفاارو  أن ي ااو  

، قاد تام تحويلاس إلا  أنباو  نفاط، كماا ذكرناا قبا  8010بتغكيتها بغا  خوفماوف فاي أيااف 

 .قلي 

مصافاً غيار فسامي فاي اإلقلايم، ( 20)، ثو وياود ولكن ما يجلر النظر وي ير التةاؤل

مصاد فليةية، باإلضافة ال  أن اإلقليم يةتلم ككلف حصاتس مان المنتجاات النفةياة ( 0)و

من الحكوماة االتحادياة، وفغام ذلاف ال تا ال ثنالاف كمياات كبيارة مان المنتجاات النفةياة 

ةااؤل، فمااذا تناتم إذن ثاكه ألاي  ا مار غريبااً، وي يار الت!!. يحتاج اإلقليم إل  اساتيرادثا

المصافي التي يتجااو  عاددثا ال ماانين إذا كاان اإلقلايم يةاتوفد ثاكه الكمياات الكبيارة مان 

أال يؤكاد ذلاف ماا أ ارنا الياس سااب اَ باأن ثاكه المصاافي ماا ثاي إاله أمار . المنتجات النفةياة

 !! كلي، وواسةة وغةا  لتهرير نفط كردستان

مالياين برميا  للةاتة أ اهر ( 10)مؤقات ي ياد عان  "تصادير مةات  "إننا نتحد  عان 

ومان المحتما  ياداً أن . ف ط، ولعفقا  الميلنة للمرحلة ا ول  منس 8010ا ول  من سنة 

يص  الرقم الح ي ي إل  ضيف ثكا الرقم عند احتةاا  ا فقاا  غيار الميلناة، ساوا  كاان 
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مان يالياة أم اال ثاكا عان  ريا  تركياا أو غيرثاا، وقاد يصا  إلا  أك ار " التصادير"ثكا 

ولكنناا ". التصادير المةات  "، حين تبادأ المرحلاة ال انياة مان 8010الرقم إل  نهاية أيلول 

 !!لآلسف لم نةمع حت  اآن عن إقامة دعو  واحدة من قب  الحكومة االتحادية

وإقاماة الادعاو  الال ماة يتةلار يهاداً " المصادفة"إن البحث والتحاري عان الكمياات 

ونياااة هاااادقة وعااا   أكياااد، تتيااااون فياااس و افة الااانفط وو افة الاافيياااة  كبياااراً ياااداً،

وا يها ة االساتابافاتية اليراقياة، ماع االساتيانة الكبيارة بشاركات التحاري ( وسفافاتها)

اليالمية، وا يه ة ال انونية اليالمية وغيرثا، وذلف إلعادة ح وق الشير اليراقي يمييااً 

 .خةافة ال روة النفةية اليراقية ، وإي اد ن يفالكوفدوفي م دمتس 

 صفقة الطاقة بين تركيا وإقليم كردستان العراق( 1)

حاولاات حكومااة كردسااتان ومنااك فتاارة  ويلااة إقناااع الحكومااة التركيااة بالمواف ااة علاا  

لنفةهااا، وذلااف عباار التااودد والترغياار وت ااديم التنااا الت للحكومااة " التصاادير المةاات  "

الشااركة التركيااة البريةانيااة يينياا  إنيريااي بالضااغط  كمااا قاماات. التركيااة لهااكا الغاار 

الةياسي عل  الحكومة التركية من خاالل اللاوبي الصاناعي الماالي والتاي ثاي يا   مهام 

وعناادما دخلاات الشااركتان ا ميركيتااان اليمالقتااان أكةاان موبياا  و اايفرون الليبااة . فيااس

ة، بأنهماا مةاتيدتان بالضغط الةياسي والمالي، وذلف من خالل تيهادثما للحكوماة التركيا

الساات ماف أيااة مبااالف مةلوبااة فااي تركيااا إلكمااال البنيااة التحتيااة لهااكا المشااروع، وكااكلف 

محاولااة خلاا  لااوبي فااي أميركااا للضااغط علاا  إدافة أوبامااا لل بااول ب يااا  اإلقلاايم ( ا ثاام)و

كاا  ثااكه اليواماا ، وباإلضااافة إلاا  أن تركيااا دخلاات الاابالد اليربيااة، . بالتصاادير المةاات  

لتنةااي  مااع الةاايودية وقةاار، ماان خااالل بااكف وإنياااش التةاارد الااديني والصااراع وبا

لم تكتف . الةالفي، حت  وهلت دفية تدخلها الةافر بالشأن الداخلي اليراقي بهكه الحجة

الحكوماااة التركياااة باااكلف، بااا  ثاااي ترياااد تناااا الت اقتصاااادية ك يااارة أخااار   مااان اإلقلااايم 

لتحصااا  علااا  مكاسااار أك ااار وأك ااار مااان  الممانياااة" تصااانيت"و باااا حر  !! للمواف اااة

 !!.اإلقليم
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ييتبر االقتصاد التركاي الياو  مان االقتصااديات النايحاة والنامياة بةارعة فاي ظارود 

ا  مة االقتصادية اليالمياة، إذ إن ميادل نماوه الةانوي للةانوات اليشار الماضاية ي ااف  

. الماضاية ، وثو نماو عاال  فاي الظارود االقتصاادية الصايبة فاي الاما  سانوات%(1)

هاحيح . ولكن مشكلة تركيا ثي ن ص الةاقاة، ومحاولتهاا الحصاول علا   اقاة فخيصاة

أنها اسات مرت مياثهاا فاي تولياد الكهرباا  بإنشاا  الةادود اليمالقاة عليهاا، ولكان ال تا ال 

بحاية ماسة يداً إل  الةاقة لتغكية الةلر المت ايد والمتةافع للكهربا   غرا  تةوير 

إن ميظم الكهربا  في تركياا يناتم . وال فاعة والحايات المدنية ا خر  وتنمية الصناعة

وثاي تيتماد . من الغا  الةبييي، وذلف بيد أن استكملت إنتاج الكهربا  من الةدود المالية

حالياً عل  فوسيا في أك ر مان نصاف اساتيراداتها مان الغاا  الةبيياي، ولهاكا تبحاث عان 

 .مصادف يديدة للغا  والنفط

ولت تركيا ساب اً، في الةبيينيات وال مانينات من ال ارن الماضاي ابتا ا  الياراق ل د حا

م اباا  المياااه المتااوفرة لااديها ( الاانفط)بصااوفة فخيصااة، للحصااول علاا   اقااة فخيصااة 

بك اارة، و الباات بصااوفة علنيااة بيااع المياااه لليااراق م اباا  الاانفط
(02)

، ولكاان لاام تاانجح فااي 

مان خاالل " التصادير المةات  "حكوماة اإلقلايم با حت  يا ت اآن مةالار . ابت ا ثا ثكا

فكردساتان بادي  مناسار ياداً للحصاول علا  الةاقاة، إذ بياد تركياا . تركيا ثبة من الةما 

خيااو  ك ياارة للحصااول علاا  مكاساار عاليااة وأسااياف منافضااة ماان اإلقلاايم، وال تةااتةيع 

كون لها إال  الةاند كردستان اليراق أن تةوق نفةها إل  اليالم إاله من خالل تركيا، ولن ي

من ب ية اليراق، كما تهدد بس دالماً الحكومة االتحادياة " الةالق"في حالة أعلنت  -التركي

إن المةليااين علاا  . مااا لاام تلااِر يميااع مةالاار الشااركات النفةيااة الياملااة فااي كردسااتان

"هاااف ة اتفاقياااة الةاقاااة"
(00)

، يؤكااادون أن ثنااااي تفاثماااات خاهاااة حاااول أساااياف الغاااا ، 

. ، فغم أنهم ففضوا اإلعالن عن الحةومات التي ست دمها حكومة اإلقلايم(النفط وأسياف)

إن تركيااا تجااا د : "وين اا  عاان أحااد المةااؤولين ا تااراي المةليااين علاا  االتفاقيااة قولااس

 "!!، ولهكا سيكون ثناي  ي  بالم اب geopoliticalييوسياسياً 
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واضاح، ولكان ماا ي يار إن الموقف التركي فاي الحصاول علا  مكاسار اقتصاادية أمار 

التيجاار واالسااتغرا  والتةاااؤل ثااو موقااف حكومااة اإلقلاايم التااي تياار  مصااالح  اايبها 

، وثاو أمار ال يل ا  "الةالق"ييني " التصدير المةت  "ومنج اتس للاةر فهي تيرد أن 

لت ةايم الياراق إلا  " غيار الملا  "التأييد من قب  الواليات المتحدة، حت  أن قانون بايادن 

إن سااوق كردسااتان . ، وضااع الاانفط ومااوافده بيااد الحكومااة المرك يااة"ياادفالياتف"يااال  

اليراق الةبييي ثو ب ية أنحا  اليراق، ولي  تركيا، ولهكا فإن موقف حكومة اإلقليم ثاكا 

سيير  الشركات الكبر  الكردية النايحة م    ركتي الهاتف الن ال آسياسي  وكاوفي 

كماا سايير   اركات اإلسامنت . للاةار( ياراقوبا خص آسياساي  الممتادة فاي كا  ال)

والحديااد الكبياارة الكرديااة للاةاار أيضاااً، حيااث أن مبيياتهااا ا ساسااية ثااي فااي ب يااة أنحااا  

وإن يميع ثكه الشركات النايحة لن تتمكن من فتح ودخول ا سواق التركياة با  . اليراق

، ومصادف مهام باليك  فإن تركيا ستر  في كردستان الياراق امتاداد  بيياي القتصاادثا

للماااادة ا ولياااة لةاقتهاااا كماااا قالااات هاااحيفة الفاينينشاااال تاااايم  فاااي عاااددثا الصاااادف فاااي 

11/1/8010
(09)

إضافة لكلف فإن كردستان ثي المرك  الةياحي ا ثم لب ياة الياراقيين، . 

 .وأن هناعة الةياحة مصدف مهم آخر للتةوف االقتصادي في كردستان اليراق

ية أعاااله وغيرثااا، فااإن ب يااة اليااراق، ولااي  تركيااا ماان فااي يميااع ا مااوف االقتصاااد

ولكن ما نراه اليك  تماماً إذ إن حكومة اإلقليم وضيت يادثا . سيةاعد في ا دثاف اإلقليم

وكاا  ي لهااا وي تهااا بيااد الشااركات النفةيااة ا ينبيااة وتركيااا إلضااياد الةاالةة االتحاديااة، 

تحادياة، وتنفاي أن ماا ت او  باس مماا مدعية دالماً أنها ت او  باكلف نتيجاة ضاغط الحكوماة اال

في الوقت الكي كان !! ثو استجابة لضغو  الشركات النفةية" التصدير المةت  "بيةم  

من المنة ي والواير عليها، التياون مع الحكومة االتحادية، واالستفادة مماا موياود فاي 

  بك يار الدستوف، للضغط عل  الشركات النفةية ا ينبية في الحصول عل   رو  أفضا

لليراق عامة ولكردستان اليراق خاهة، مما ثو موياود، فاي ع اود المشاافكة باإلنتااج، 

 . وتيدي  ثكه الي ود بصوفة مي ولة



 812 

بااين تركيااا وإقلاايم كردسااتان ومااا هاادف عنهااا فااي " اتفاقيااة الةاقااة/ هااف ة"لنتااابع اآن 

بالحكومااة ميظاام الصااحف اليالميااة المهمااة أو الماتصااة، مااع التركياا  علاا  مااا يتيلاا  

 .االتحادية والةيادة الو نية لليراق

  باادأت تركيااا، ومنااك قرافثااا بالمضااي بالتصاادير المةاات   لاانفط كردسااتان

اليااراق، بإعااادة ثيكليااة و افة الةاقااة التركيااة والشااركات الحكوميااة التابيااة لهااا، وخلاا  

هاا ة خاهااة، اعت اااداً منهااا إن الترتياار الجديااد لهيكليااة ا ي - ااركات مشااتركة حكوميااة 

وثي  ركة استكشاد وتن يار وإنتااج حكومياة، ولهاا  TPAOالحكومية، سيحمي  ركة 

وككلف تحااول الحكوماة التركياة أن تتجنار . عدة ع ود هغيرة نفةية وغا ية في اليراق

المشاااك  ال انونيااة الالح ااة فااي مةااألة خةااو  الغااا  والاانفط اليااابرة  -حةاار اعت ادثااا -

قباا  يهااة غياار ماولااة قانونياااً بااكلف، وكااكلف حمايااة للحاادود، وتصاادير نفااط اليااراق ماان 

ملياف دوالف في سانة ( 18)والتي بلغت  -إن أمكن -ليالقتها التجافية الواسية مع اليراق 

مليااف فاي تلاف  10وثناي أفقا  تشير إل  أن حجام التباادل التجاافي كاان قاد بلاف ) 8018

ة، لكان مان التوقاع أن الياراق ولو سافت اليالقات التركية اليراقية بصوفة حةن(. الةنة

سيكون أكبر منفك تجافي لبضالع تركيا وم اوليها في ا عمال اإلنشالية والمدنية ونصار 

وتشااغي  المياماا ، ولمنتجااات مصااانيها وم افعهااا، ولكااان ساابباً مبا ااراً فااي اسااتمراف 

 !!.اال دثاف التركي

تركيااة (  ااركاتأو )تحاااول الحكومااة التركيااة فااي الوقاات الحاضاار أن تالاا   ااركة 

ماتلةة، ولكن تب ا  تحات الةايةرة الكاملاة للحكوماة التركياة، إلدافة اليما  النفةاي ماع 

ماع ا خاك بنظار االعتبااف أن الشاركات التركياة الحكومياة سات و  بهاكا . كردستان اليراق

، أو الشاركة التابياة Botasاليم  في المراح  ا ول  الحالية، وأثمها الشركة الحكومياة 

  TPIC (Turkish Petroleum Internationalعلماااً إن  ااركة . TPICلهااا 

Company)  كاناات فرعاااً لشااركةTPAO وتاام تحويلهااا لتكااون فرعاااً لشااركة ،Botas ،

 Botasإن اختصاااا   اااركة . لتكاااون الاااكفاع الحكاااومي التركاااي فاااي إقلااايم كردساااتان
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يااة بهااا، الحكوم TPICالحكوميااة، ثااو هااناعة ا نابياار والا انااات، وبإلحاااق  ااركة 

سااتكون ياااث ة لجميااع ا عمااال النفةيااة، إذ إن اختصااا  الشااركة ا خياارة ثااو التحااري 

 .واالستكشاد واإلنتاج النفةي

ل د قال أفدوغان، للصحفيين في مةاف أن رة، قب  سفره إلا  وا انةن لل اا  أوباماا فاي 

ن إن بااالده اتف اات مااع حكومااة إقلاايم كردسااتان و ااركة أكةاان موبياا  بشااأ: "14/1/8010

ثااكه خةااوة مااع حكومااة اإلقلاايم بشااأن أنشااةة : "، وأضاااد"التن ياار فااي  اامال اليااراق

"وساانةوف خةواتنااا بيااد ثااكه ال يااادة... التن ياار
(40)

الاانفط "وعلاا  الاارغم ماان أن نشاارة . 

"اليومياااة
(41)

وضااايت عنوانااااً مفااااده أن الشاااركة التركياااة الحكومياااة  11/1/8010، فاااي 

TPAOقااع االستكشااافية مااع حكومااة اإلقلاايم و ااركة ، ثااي التااي قاماات بتوقيااع ع ااود الر

أكةاان موبياا  ا ميركيااة، ولكاان هااححت ا ماار فااي مااتن خبرثااا، وذكاارت أن االحتمااال 

ثااي ماان قاماات بااالتوقيع، وثااو أماار  TPICا كباار، أن تكااون الشااركة الحكوميااة التركيااة 

 .متوقع عل  ضو  ما أوضحناه آنفاً 

ة باإلنتااج، والاكي أتوقياس أن تكاون من الواضح أن يميع ثكه الي ود ثي ع ود مشاافك

الرقااع التااي ا ااتركت بهااا الحكومااة التركيااة مااع أكةاان موبياا  وحكومااة اإلقلاايم، ثااي فااي 

، وكااكلف فااي منااا   داخاا  محافظااة نينااو  وخااافج المنااا   "المتنااا ع عليهااا"المنااا   

وأتوقاع أن تكاون الحكوماة التركياة قاد ا اتركت ماع أكةان موبيا  فاي ". المتنا ع عليها"

داخا  محافظاة )، وفاي بيشاي ة وال اوش (محافظاة كركاوي)الرقع الواقية فاي قاره أنجيار 

كما أن من المتوقاع أن تكاون ثنااي إغارا ات أخار  للحكوماة التركياة، إذ سايتم (. نينو 

إعةا  ا تراي فقياً استكشافية أخر  لم يتم توقيع ع ودثا بيد، أو مشاافكة ا تاراي فاي 

تشاااافها مااان قبااا   اااركات نفةياااة هاااغيرة، وتحتااااج إلااا  ح اااول نفةياااة ساااب  وأن تااام اك

إنني أتحد  ثنا عن الشاركات النفةياة التركياة الحكومياة، . است مافات إضافية لتةويرثا

أمااا فيمااا يتيلاا  بال ةاااع الاااا  فل ااد سااب  الجميااع فااي حصااولس علاا  ح اا   اا   اا  

يريااي المكتشااف فااي الةاابيينيات ماان ال اارن الماضااي، وذلااف ماان خااالل  ااركة يينياا  إن
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، والمالكاة لحصاص عادة فاي الك يار (البريةانياة -والتاي أهابحت اآن التركياة )التركية 

 .من الح ول المكتشفة م    اوكي وميران ويياسوفخ وغيرثا

حصصاااً  TPAO (Turkey Petrolleri A.O)إن للشااركة الحكوميااة التركيااة 

إذ إن لهاا . التحادياةهغيرة في أفبية ع ود خدماة فنياة نفةياة وغا ياة ماع و افة الانفط ا

من يولة ( الب فكان وفكة وأبو غرير)في ع د ح ول ميةان النفةية %( 11,81)حصة 

فاي ع اد ح ا  بادفة النفةاي مان دوفة التاراخيص ال انياة، %( 7,1)و. التراخيص ا ولا 

حياث تملاف ( كاا برو  نفات)علماً إن الحصة ا كبر في ثاكا الي اد ثاي للشاركة الروساية 

الي د، ولكنها في الوقت نفةس وقيت ع ود مشاافكة باإلنتااج ماع حكوماة من ثكا %( 00)

وكمااا إن !!. إقلاايم كردسااتان ولاام تتاااك الحكومااة االتحاديااة ضاادثا أي إياارا  عاادا التهديااد

حصة هغيرة في ع د تةوير ح ا  الةايبة الغاا ي ماع الشاركة  TPAOللشركة التركية 

صااة هااغيرة فااي ع ااد تةااوير ح اا  كااكلف للشااركة التركيااة ح. الكويتيااة، كوياات إنيريااي

 .المنصوفية الغا ي، وكال الي دين ا خيرين ضمن دوفة التراخيص ال ال ة الغا ية

تيت د الحكومة التركية أن بإمكانها اليم  مع أفبي  ومع بغداد في وقت واحد من خالل 

، ولهاكا اتااكت اإليارا ات !! ركات حكومية ماتلفاة، كماا قامات باكلف الصاين وفوسايا

، مان قبا  و افة 8018فاي أيااف  TPAOولكنس تام إيبااف  اركة . ي أ رنا إليها ساب اً الت

ماان المحتماا  ح اا  )الاانفط ، علاا  االنةااحا  ماان أحااد الي ااود الغا يااة المااككوفة أعاااله 

وييت د أن الةبر ثو قياا  و افة الانفط . ، ولم ييرد الةبر في حينس(المنصوفية الغا ي

عليهااا  -كشاركة حكوميااة تركياة  -قيااع علا  ملحا  ع ااد بالةلار مان الشااركة التركياة التو

ذلف TPAOالتيهد فيس بأن ال توقع ع داً مع حكومة اإلقليم، وففضت  ركة 
(87)

.!! 

  لسايطر  غيار مسابوقة علاى جمياع " خطة"لقد  ورت الحكومة التركية

عوائاد الانفط المتأتياة ماان جمياع نفاط العااراق المسات رج فاي الشاامال، ساواء ماا تنتجاا  

ره الحكومة التحادية، أو ما تنتج  الشركات النفطية العاملة في كردستان، وههه وتصد

، التاي تما  باين حكوماة كردساتان العاراق "اتفاقياة الطاقاة"ال طة هي لاب ماا يسامى 
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والحكومااة التركيااة، وبمعاازل تااام عاان الحكومااة التحاديااة وكااأن هااهه الق ااية المركزيااة 

كوماة اإلقلايم، حياث إن الانفط فاي إتفاقياة ليس  من اختصاصها وإنما مان اختصاا  ح

وتنا لاات حكومااة اإلقلاايم عاان . الطاقااة هااهه يشاامل مااا تساات رج  وزار  الاانفط التحاديااة

، حياث اتفا  "التصادير المةات  "الةيادة الو نياة اليراقياة، وذلاف لةاواد عاين ماا يةام  

لبااف اني فلي  الو فا  التركي فير  ير أفدوغان، وفلي  و فا  اإلقليم نيجرفاان ا

، علاا  الاةااة التااي سنوضااحها أدناااه والتااي تاااص 81/0/8010فااي ايتماااع مغلاا  فااي 

 !!!، وقرفا المضي بتنفيكثا!!!اليراق من  اخو إل  الفاو

، عاااكفاً فلاااي  الاااو فا  التركاااي، نفةاااس َحكَمااااً ويابيااااً "الاليفاااة الي مااااني"ل اااد عاااي ن 

المتأتيااة ماان تصاادير الاانفط بااين ، لي ااو  بتو يااع المااوافد النفةيااة "بياات المااال"وهاااحر 

، عفااواً بااين بغااداد وأفبياا  والشااركات النفةيااة الياملااة فااي "واليتااي بغااداد والموهاا "

وفيماااا يلاااي بياااض التفاهاااي  التاااي هااادفت عااان ثاااكه الاةاااة !!!. كردساااتان الياااراق

الدولاااة " أمجااااد"التاااي ترياااد تركياااا أن تيياااد بهاااا " الجهنمياااة"، أو الاةاااة "!!اليب رياااة"

ونوي  ما هدف منها !!الي مانية
(87)

 :وكما يلي 

إن يميع اليوالاد المالياة المتأتياة مان الانفط المصادف مان خاالل الماوانئ التركياة، (: أ)

ساوا  المتأتياة مان نفاط اإلقلايم أو مان نفااط و افة الانفط االتحادياة سايتم إفساالها مان قباا  

 escrowالحكومااة التركيااة، أو بصااوفة أوتوماتيكيااة إلاا  حةااا  خااا ، أو مااا يةاام  

account ( أي ياتم تودياع الماال عناد يهاة يال اة "حةاا  عهادة"حةا  أيةاكرو، وثاو ،

 (.ليةتلمها المةتفيد عند تنفيك الشرو  المةلوبة

مااان المباااالف المودعاااة، لوضااايها تحااات %( 1)ت اااو  الحكوماااة التركياااة بضااامان تاااري 

حةاار ، و1990نتيجااة حاار  الالاايم فااي " التيويضااات"تصاارد ا ماام المتحاادة، لاادفع 

قرافات مجل  ا من، كما يتم حالياً فيما يتيل  بمبالف النفط اليراقي المودعاة فاي حةاا  

، والمحفوظاة فاي بناف "Development Fund of Iraq DFIهندوق تنمية اليراق "

( Federal Reserve Bankالبنف المرك ي ا ميركي )االحتيا ي الفيدفالي ا ميركي 
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م ا  الحماياة ا ميركياة نفةاها لحةاا  " حماياة"ت او  با  تيهادت تركياا باأن. في نيويوفي

DFI  إذ إن حةااااا  ا يةااااكرو التركااااي ساااايكون موا ياااااً لحةااااا ،DFI . وثنااااا فماااان

، إذ نحاان نياارد الاروقااات "ودهع الباا ون  ااحمة"الضااروفي أن نريااع للم اا  اليراقااي 

ف ، وثناااي ت رياار نهااالي موسااع وحيااادي هاادف فااي آذاDFIا ميركيااة اليدياادة لحةااا  

عن المفت  ا ميركي اليا ، يتحد  فيها عن الاروقات والنهر فاي ثاكا الحةاا   8010

والمبااالف التااي تاام نهبهااا فااي  ماان بريماار، وا حكااا  التااي هاادفت الح اااً بحاا  عاادد ماان 

ا ميااركيين الااكين ساااثموا فااي ذلااف النهاار، واآن يريااد ا تااراي خلاا  حةااا  مشااابس لااس، 

 !!. وا عل  ذلفويتوقيون من اليراقيين أن يواف

ييهااان عاان تصاادير  -يااتم فااي الوقاات الحاضاار إفسااال عالاادات خااط التصاادير كركااوي 

. فاي نيوياوفي DFIألف برمي  يومياً من نفط كركوي إل  حةاا  ( 000 -810)حوالي 

أن تااكثر المبااالف المتأتيااة ماان  -8010وحةاار مي انيااة  -وكااان ماان المفاارو  أيضاااً 

إلا  الحةاا  ( كاأمر وايار)اليو ، مان نفاط اإلقلايم /ألف برمي ( 810)تصدير ما ميدلس 

، فإن ثكه المبالف، (كردستان اليراق -تركيا )ولكن حةر خةة . نفةس أعاله، ولم يتم ذلف

إن . لك  اليالدات من كركوي أو من نفط اإلقلايم، ساتكثر إلا  حةاا  ا يةاكرو التركاي

كردستان ونفاط الحكوماة ثكه الاةة تيتمد عل  ويو  فتح حةا  ا يةكرو، إذ إن نفط 

االتحادية سيكونان سوية في خط التصدير، وفي ن ةة تفريف النفط فاي الميناا  لان ييارد 

أماا الكمياات مان كا  يهاة فةاتحددثا .  ية يهة ييود ثكا الانفط، إذ سايكون للجهتاين ميااً 

وبهاكا يكاون بإمكاان حةاا  ا يةاكرو اساتال  . الم ايي  المويودة في أول خط التصادير

 .يع المبالف لجميع النفو يم

" ح وقهاا"ستضمن الحكومة التركية استال  الشاركات الياملاة فاي اإلقلايم يمياع  (:ب)

، (بضامنها نفاط الكلفاة ونفاط الاربح)بموير ع ود المشافكة باإلنتاج مع حكوماة اإلقلايم، 

وبيد  رح ثكه المبالف و رح مصافيف تشغي  الاط، ياتم تو ياع المتب اي باين الحكوماة 

وبهكا تكاون الحكوماة التركياة قاد قامات بيملهاا فاي %(. 17)، واإلقليم %(20)تحادية اال
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وأهابح تفةاير الحكوماة التركياة !!!. حةر الدستوف وال اوانين الةاالدة" اليادل"التو يع 

للدستوف ولشرعية ع ود المشافكة باإلنتاج، والتي تيافضها الحكومة االتحادية وتيتبرثا 

فل اد حلات الحكوماة التركياة محا  الحكوماة !!!. النهاالي لعمار غير  رعية، ثو الفيص 

والبرلمااان االتحاااديين، ومحاا  المحكمااة الدسااتوفية اليراقيااة فااي تفةااير ووضااع الحلااول 

ث  يتوقع عاق  أن تكون ثناي حكوماة عراقياة تحتار  نفةاها توافا  !! لجميع ثكه ا موف

 !!عل  ثكه الاةة، أو أن يواف  عليها عاق  يحتر  نفةس

لاااو افترضااانا يااادالً أنناااا نوافااا  علااا  التفةاااير التركاااي للدساااتوف وال اااوانين اليراقياااة 

ما الً . ، فهنالف أموف مالية لم ياتم اإلعاالن عنهاا أو توضايحها(المرفو  يملة وتفصيالَ )

، Royaltyمن النفط المصدف مان اإلقلايم، وثاو الرياع %( 10)من يةتلم ما ييادل قيمتس 

ثا  سايتم تةاليمس إلا  . ة باإلنتااج الموقياة ماع حكوماة اإلقلايموذلف حةر ع ود المشاافك

حةاار %( 17)االتحاديااة أ  إلاا  حكومااة اإلقلاايم، إضااافة لمااا تةااتلمس ماان حصااتها  الحكومااة

" اساتح اقات"إضافة إل  من سود يةاتلم حصاة حكوماة اإلقلايم فاي . التو يع التركي لليالدات

، ثا  ستةالم إلا  حكوماة اإلقلايم باإلضاافة "االساتح اقات"من ثاكه %( 80)الشركات والبالغة 

وكاكلف أيضااً مان ساود يةاتلم الضارالر الموضاوعة مان قبا  اإلقلايم علا  %(. 17)لحصتها 

ث  ستةلم لحكومة اإلقلايم !! من أفباح ثكه الشركات%( 00)، والتي تبلف حوالي "نفط الربح"

للشاركات " نفاط الكلفاة"يماة وا ثم مان ثاكا كلاس، ثا  سايتم دفاع ق!. أو إل  الحكومة االتحادية 

، وثااو ا ماار الااكي (وحةاار ا عااراد الدوليااة للتاادقي )دون حةااابات الكلفااة المدق ااة أهااولياً، 

تريااده الشااركات وأيدتااس حكومااة اإلقلاايم، وففضااتس الحكومااة االتحاديااة وديااوان الرقابااة الماليااة 

 !.ومنظمة الشفافية حيث ال تريد الشركات وحكومة اإلقليم أي تدقي  عليها

، ثا  سايتم إي ااد "الكردياة -التركياة "إن الةؤال اآخر الاكي يةارح نفةاس فاي ثاكه الاةاة 

وثا  سايتم إي ااد ماا يةام  . التهرير المبا ر أو غيار المبا ار مان خاالل المصاافي الصاغيرة

 اارعي "، أو الةااماح لهااا باالسااتمراف ليكااون ثناااي مااوفد إضااافي آخاار، "المبييااات الداخليااة"

، لفالااادة الشاااركات النفةياااة وحكوماااة اإلقلااايم، "كاااي للدساااتوف وال اااوانينحةااار التفةاااير التر

المويودين في اإلقلايم أو تركياا أو فاي ب ياة أنحاا  الياراق، أو حتا  ا يانار مان " اآخرين"و

ثم عماد ثكه الاةة، فلوالثم لماا كاان ثنااي أهاالً خةاة، " اآخرين"إذ إن !!.  اكلة كالبريث
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لهاا ل بولهاا علا  أساا  أنهاا " الحةانة"ك  مكاان إلعةاا  الصاوفة ولما تم تكوين اللوبيات في 

 !!.تح  المشكلة كلها

إذ كاناات ثااكه الاةااة تحاا  المشااكلة كلهااا وفاا  الدسااتوف وال ااانون وإنهااا ستحضاا  بمواف ااة 

البرلمان والحكومة االتحاديين، فلماذا إذا تدخ  تركيا في الليبة أهالً، وتادن  الةايادة الو نياة 

إن ثكه الاةة ليةت حالً للمشكلة، ب  . بالتدخ  بالشأن اليراقي بهكا الشك  الةافروالةماح لها 

إنهااا سااود تصاابح ثااي المشااكلة، وسااتكون الةاابر الاارلي  فااي تفكيااف اليااراق بااد اً لمااا تةااميس 

مع ب ية اليراق، واالنفصال وما يتبع ذلف، من تملم  فاي المحافظاات " الةالق"حكومة اإلقليم 

لمحتم  ل ةام منهاا، وينتهاي الياراق بادويالت هاغيرة ال حاول لهاا وال قاوة، ا خر  والتفكف ا

وثو ما تريده بيض قو  حكومة اإلقليم، وتركيا، وبيض ال و  المنتفية في المجتمع اليراقي، 

وككلف إسارالي  واليدياد مان الادول المجااوفة، وثاو أيضااً ماا يرفضاس الشاير اليراقاي ففضااً 

 .الفتنة الةالفية والمكثبية وال ومية والدينيةقا ياً وبال تردد فغم تأيم 

لحصااول مواف ااة الواليااات " الضااروفية"ل ااد اتاااكت تركيااا اإلياارا ات التااي فأتهااا  (:ج)

المتحدة لاةتها ثكه، فتصالحت وت افبت مع إسرالي ، واتف ت مع الشاركتين اليمالقتاين أكةان 

للمواف ة عل  ثاكه الاةاة، التاي  موبي  و يفرون لال  لوبي أميركي للضغط عل  إدافة أوباما

تبتدئ بفتح حةا  ا يةكرو، وثو أمر يتةلر مواف ة أميركا، وباعت ادي يتةلر مواف ة مجل  

 !.ثكا في حال إثمال الشر  ا ثم وثو ضروفة أخك مواف ة اليراق. ا من أيضاً 

لاكا ما ، ولكن الجميع ييلم أن الواليات المتحادة وإدافة أوباماا تارفض ثاكه الاةاة بالكا

فاي أواخار آذاف  CNN Turkو يار الةاقاة التركاي فاي م ابلاة أيرتهاا مياس ( تانر يلاد )نر  

ولكننااي أعت ااد أن ... يويااد لاادينا بيااض االختالفااات مااع الواليااات المتحاادة: "، يصاارح80010

وعنادما ايتماع أفدوغاان ". و ير الاافيية كيري واإلدافة ا ميركية ستتف  مينا في ن ةاة ماا

، أكد كيري بأن الواليات المتحدة سود ال تؤيد أي اتفااق 8010كيري في أوال  آذاف مع يون 

دون مواف ااة بغااداد، و لاار كيااري ماان أفدوغااان عااد  اتااااذ أي قااراف قباا   يافتااس الم بلااة إلاا  

وا ااانةن، وأن عالقاااة وا ااانةن باااأن رة ساااتكون علااا  المحاااف بهاااكا الاصاااو 
(00)

علمااااً إن . 

، عنادما هارح 8010فضتهم لم   ثكه االتفاقات، مناك بداياة سانة ا ميركان موقفهم ثكا، وميا

كاا  ماان الجاناار التركااي وحكومااة اإلقلاايم أنهاام بصاادد الوهااول إلاا  هااف ة للةاقااة، تتضاامن 
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ف اد هارحت المتحدياة الرسامية لاو افة الاافيياة ا ميركياة . لنفط اإلقليم" التصدير المةت  "

إن الواليااات " 2/1/8010هااحفي فااي  فااي مااؤتمر( Victoria Nulandفكتوفيااا نوالنااد )

المتحاادة ال تؤيااد تصاادير الاانفط اليراقااي، سااوا  كااان التصاادير مبا ااراً أو ماان خااالل اتفاقيااات 

، وماان أي مكاان فااي اليااراق دون أخااك المواف اة الال مااة ماان المةااؤولين barterتجافياة يناليااة 

سوا  في إياباتناا اليلنياة أو  إن يوابنا لهكا ا مر ثو واحد،: "، وأضافت"االتحاديين اليراقيين

الداخلية، وفي محادياتنا مع الشركات ا ميركية، أو محادياتنا مع الحكومة التركية، باأن موقفناا 

ول اد انت اد الةافير التركاي ". حول تجافة النفط من اليراق كانت يابتة وتب   ككلف بادون تغييار

أن رة وأفبي  بأن ال يمضاوا قادماً فاي في حينس بم ابلة تلف يونية الضغط ا ميركي عل  ك  من 

 .اتفاقاتهم النفةية ال نالية

وفاي آذاف مان نفا  الةانة، ولكان حكومتاا اإلقلايم  8010ل د كان الكال  أعاله في بداياة سانة 

" التصاادير المةاات  "، ومحوفثااا "هااف ة الةاقااة"وتركيااا أسااتمرتا بالمضااي بإكمااال تفاهااي  

ن باستةاعتهما إقناع إدافة أوباما بهكه الصاف ة وفاتح حةاا  لإلقليم، وكان في اعت اد الجانبين أ

ا يةكرو المشاف إليس أعاله، ولهكا قال أفدوغان في مةاف أن رة عند مغادفتس إل  وا نةن في 

 "!!.سنةوف خةواتنا بيد ثكه ال يافة" 14/1/8010

ةتس  الةابر المهام ييت د أن باستةاعتس إقناع أوباما با( أو اإلقليم)ولكن لماذا كان أفدوغان 

ثمااا  ااركتا أكةاان موبياا  و اايفرون
(48)

، إذا كاناات إدافة (الكااوفدو)، إذ يتةااا ل ال ااادة التااري 

أوبامااا فيااالً ضااد ثااكا االتفاااق، فلماااذا إذن تصاار وتؤكااد وتتاادخ  الشااركتان ا ميركيتااان أعاااله 

وثماة عااليتين  فالشركتان تيمالن بجد. وب وة لتمرير ثكه االتفاقية وبا خص التصدير المةت  

عل  تشجيع كردستان الست اللية التصدير، كما يؤكد مةؤول تركي كان حاضراً ومشاافكاً فاي 

االتفاقية، وثو يؤكد أن الشركتين أبدتا اساتيدادثما الكاما  لتمويا  نصار /مناقشات ثكه الصف ة

كي يكاون ، ل(من أنابير وخ انات ومضاات وغيرثا)كافة البنية التحتية الال مة في كردستان 

لإلقليم خاط تصادير خاا  منفصا  عان الااط االتحاادي، ويمار فاي أفا  تابياة بالكاما  إلا  

أي أكةاان )وكااكلف ثااو موقفهمااا . حكومااة اإلقلاايم، وخااافج ساالةة وساايةرة الحكومااة االتحاديااة

مع الحكومة التركية إلكمال خاط أنابيار منفصا  عان الااط االتحاادي داخا  ( موبي  و يفرون

لف فإن الشركتين كانتا تؤكدان دالماً أن باستةاعتهما إقنااع الحكوماة ا ميركياة إضافة لك. تركيا

 .بالمواف ة عل  االتفاقية
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10/1/8010فاي " Iraq Oil Reportت رير نفاط الياراق "وين   
(48)

، باأن ايتماعااً تام فاي 

لو فريدون سينرليك)مةتشاف ا من الو ني اليراقي، و( فالح فيا )في لندن يضم  2/4/8010

Sinirlioglu )مةؤول كبير في الاافيية التركياة، و( تاوني بلانكنBlinken ) نالار مةتشااف

وكياا  و افة الاافييااة ا ميركيااة، لمناقشااة اتفاقيااة ( Burnsولاايم بيرناا  )ا ماان ا ميركااي، و

وت اول النشارة إن ا ميركاان . ، ومحاولة إيجاد حلاول لهاا(من ضمن ما تم مناقشتس)الةاقة ثكه 

باقتراح، أفاه غريباً يداً وغير مي ول وال أهدق أن ثكا االقتراح قد تم  رحاس مان قبا  ياؤوا 

، أي فبح لك  مان (Win-Win-Winفبح،  -فبح  -فبح )ل د سموا اقتراحهم ثكا . ا ميركان

واالقتاراح يتضامن بناا  خاط أنابيار إساتراتيجي ضاام يجماع نفاط يمياع . أن رة وأفبي  وبغداد

ي البصرة، وفبةس بااط إليصاال ثاكه الكمياة الهاللاة مان الانفط إلا  الماوانئ الح ول اليمالقة ف

بالتأكياد إن ثاكا . التركية من خالل ثاكا الااط اإلساتراتيجي، وكاكلف فباط نفاط اإلقلايم باس أيضااً 

" Winفبااح "لكاا  ماان تركيااا واإلقلاايم، ولكاان أياان  Winاالقتااراح غياار المي ااول ساايكون فبااح 

علاا  أيااة حااال ل ااد ن لاات ثااكا الاباار !!!. يااد الحكومااة التركيااةاليااراق، وثااو يضااع كاا  يروتااس ب

وا خباف ا خر   وضح أن أفدوغان سافر إل  وا نةن متفالالً مان أن إدافة أوباماا ساتواف  

االتفاقياة، وإن  ايفرون وأكةان موبيا  قاد قامتاا بماا يجار ال ياا  باس للضاغط علا  /عل  الصف ة

 !!.اإلدافة ا ميركية

وفيماا يتيلا  بهاكا  10/1/8010ك يرة عن ايتماع أوباما وأفدوغاان فاي  لم تصدف ميلومات

ولكاان الموضااوع تاام تداولااس بالتفصااي  فااي . الموضااوع، وتكااراف الموقااف ا ميركااي بااالرفض

ايتماااع يااانبي فااي و افة الةاقااة ا ميركيااة بااين تااانر يلااد  و دانيااال بونمااان و ياار الةاقااة 

اتفا  علا  أن مان ا فضا  المضاي باالتفاقياة بمبافكاة  وتشير الت افير إلا  أن يلاد . ا ميركية

بغداد، ولكن ففض التصريح بإنها  اليالقات ال نالية مع أفبي 
(04)

. 

وماان الجاادير بالااككر أن الحكومااة االتحاديااة كاناات قااد أخااكت تحو اتهااا اليتماااع أوبامااا مااع 

  تفكياف الياراق، أفدوغان، و لبات فسامياً مان إدافة أوباماا ففاض االتفاقياة  نهاا ساتؤدي إلا

وأياادت إدافة أوبامااا الةلاار اليراقااي، ولاام تةاامح لعتااراي سااوا  خااالل االيتماااع المبا اار بااين 

الرليةااين ا ميركااي والتركااي، أو فااي االيتماعااات الجانبيااة إعةااا  أي مجااال للشااف بإمكانيااة 

 .ركيالمضي بالصف ة دون مواف ة بغداد، وكانت ثناي خيبة أم  كبيرة يداً لد  الجانر الت
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قد يةأل البيض، عان حا ، لمااذا أهابح الوضاع الحاالي وكاأن الوالياات المتحادة تحااول أن 

فااي الواقااع إن الواليااات ! تاادافع عاان وحاادة اليااراق ومصااالح  اايبس وثااي أ  المصااالر كلهااا 

المتحدة ما  الت ال تريد عراقااً قويااً يةاتةيع التمارد عليهاا، ولكان فاي الوقات نفةاس ثاو حلياف 

ا، في الوقت الحاضر، ولس ميها اتفاقية إستراتيجية  ويلة ا مد، لكا فهي ال تريده إستراتيجي له

. ضييفاً يداً وغير قادف عل  الب ا  مع ما يجاره ذلاف مان فوضا  تضار  ا نابهاا فاي المنة اة

كمااا إنهااا تيت ااد اعت اااداً يا ماااً بااأن تصاادير الاانفط واسااتال  عوالااده يجاار أن يب اا  بيااد الةاالةة 

ماان الدسااتوف اليراقااي، بغياار أن تصاادير الاانفط ( أوالً  110)ال يمكاان تفةااير المااادة االتحاديااة، و

 .واستال  عوالده مةألة حصرية بيد الةلةة المرك ية

كما إنها تر  أيضاً في حال تنفيك اتفاقية الةاقة ثكه، فإن ذلف سي يد من تاوتر اليالقاات باين 

ي ااة لاابيض قااادة اإلقلاايم أن بإمكااانهم اإلقلاايم والةاالةة المرك يااة إلاا  دفيااة عاليااة، وسااييةي 

وإن ثاكا ا مار سايؤدي ". يكن االسات الل الفيلاي"إن لم " است الل ا مر الواقع"الحصول عل  

إلاا  تكةاار اليااراق واتجاااه المنااا   الجنوبيااة للحصااول علاا  المكاساار نفةااها باالعتماااد علاا  

الجنو  الاةوات نفةاها التاي وفي حال اتااذ . إيران، م لما اعتمدت حكومة اإلقليم عل  تركيا

، إذ إن إعا ااة يميااع !!اتاااكثا اإلقلاايم فااي مةااألة الاانفط فاااقرأ عنااد ذاي علاا  اليااراق الةااال 

اليراقيين تتم حالياً من نفط الجنو ، وإن اإلقليم لن ي دف ولةنوات قادمة  ويلة مان أن يحصا  

ية في حال اعتماده عل  نفةاس عل  مبالف اليالدات التي يحص  عليها حالياً من الموا نة االتحاد

كما إن تنفيك ثكه االتفاقية سي لر الموا ين، إذ من المحتم  يداً أن يرفض الجنو  إعةا  . ف ط

أي مبلف لحكومة اإلقليم، ثكا ا مر يدفكس ا ميركان، ولكن ماع ا ساف ال يدفكاس بياض ال اادة 

 ".التصدير المةت  "ون نحو المؤيرين يداً في ال راف الكردي النفةي والكين يدفي الكوفد

إضافة لكلف فاإن الوالياات المتحادة ال تا ال ترغار ياداً فاي حلياف لهاا لاس إمكانياة التواها  

 .واالتصال بإيران وسوفيا، وما اليراق إاله ثو ذلف الحليف

وثناي أمر مهم يداً قد يغف  عنس اليديدون، وثو إن مةألة ا نابير اليابرة للدول ثي ليةت 

فية اعتيادية، با  ثاي مةاألة دبلوماساية قانونياة  االكة ال تاتم إاله مان خاالل عالقاات مةألة تجا

أي عالقاة دولاة ماع دولاة، مان خاالل اتفاقياة فسامية، وإن حكوماة اإلقلايم . دولية موي ة فسمية

وتيارد أميركاا بالضابط . غير مؤثلة لهكا ا مر بتاتاً، سوا  من الناحية ال انونية أو الدساتوفية

قيااا  الحكومااة االتحاديااة بالشااكو  فااي مجلاا  ا ماان حااول ثااكه ال ضااية، فااإن النجاااح فااي حااال 
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أن ت ف متفرية علا  ثاكا ا مار، لاكا  -وثي حليف لليراق -سيكون  حليفس، وال يمكن  ميركا 

فهي تحاول ياثدة أن تجهض ثاكه الصاف ة، أو علا  ا قا  ماا يتيلا  منهاا بالتصادير المةات  ، 

فةس إيجاد بدال  أخر ، وقاد تكاون ثاكه البادال  مضارة أيضااً بااليراق وثي تحاول في الوقت ن

 .ولكن ال تؤدي إل  النتالم الوخيمة التي ستؤدي إليها هف ة الةاقة ثكه

إن بيض ال ادة التري ييت دون بيد  الحاية إل  مواف ة الواليات المتحادة للمضاي (: د)

ركيااا يشااابس ذلااف المفتااوح فااي بهااكه الاةااة،  المااا أن حةااا  ا يةااكرو الااكي سااتفتحس ت

قد وه  الغروف بهم إل  حاد كبيار،  الكوفدكما إن قةماً من ال ادة (. DFIأي )نيويوفي 

فهاام ال ييت اادون ف ااط أن ال حايااة لمواف ااة الواليااات المتحاادة بالمضااي بالاةااة، باا  أنهاام 

وعرضااوا مصااالحهم للاةاار، وذلااف باادفع ماان الشااركات  الكااوفدأضااروا يااداً بمااا ح  ااس 

ستمضاي قادماً، مان " هاف ة الةاقاة"إن اعت ااد حكوماة اإلقلايم باأن . فةية الياملة ثنايالن

غياار عراقياا ، وإن البنيااة التحتيااة للتصاادير المةاات   فااي  ري هااا لالكتمااال، يياا  ثااكه 

االتحاديااة، وثااي  8010تاارفض موا نااة ( وكااكلف غالبيااة البرلمااان الكااردي)الحكومااة 

ولكن ضمن ثكه الموا نة ثو ويو  قيا  اإلقليم .  بك  الم ايي الكوفدموا نة في هالح 

الياو  مان الانفط، وثاو ماا ترفضاس /ألاف برميا ( 810)إفسال إل  خط التصدير الرسمي 

 !!.الشركات

إن بيض ال ادة ا تراي ييت ادون أن الحكوماة االتحادياة اليراقياة سات ب  بالصاف ة،  ن 

إن !!. ا سيضر بالموا نة االتحاديةكركوي للتصدير، وثكا مففضها سييني عد  إفسال نفط 

ثكا االعت اد ثو اعت اد ساذج،  ن ثاكا ثاو ماا يجار أن ت او  باس الحكوماة االتحادياة بالضابط ، 

حةار )وثو إي اد ض  يميع النفط االتحادي إل  ييهان، ليظ  نفط اإلقليم ف ط في ثاكا الااط 

أمااا فيمااا يتيلاا  . محافاا  الدوليااة، مااع اتااااذ اإلياارا ات ال انونيااة الال مااة فااي ال(هااف ة الةاقااة

باإليرا ات الال   اتااذثا تجاه اإلقليم، فيجر أن ال تكاون ف اط اسات ةاع المباالف، مان الحصاة 

الياو  /ألاف برميا ( 810)المالية لإلقليم، والتي لم تص  الموا نة االتحادية نتيجة عاد  تصادير 

اليو  مان /ألف برمي ( 000)قيمة  من نفط اإلقليم من خالل  ركة سومو، وإنما أيضاً است ةاع

حصة اإلقليم نتيجة قيا  حكومة اإلقليم بإيرا  غير دساتوفي فاي التصادير المةات  ، وبالنتيجاة 
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" اسات الل اقتصاادي"وبهكا سيكون ثنااي عمليااً . إيباف سومو عل  إي اد تصدير نفط كركوي

وثاكا ثاو أإليارا  !!. االتحادياة، إذ سود لن يةتلم اإلقليم أي مبلف من الموا نة !!فيلي لإلقليم

الحاسم الواير إتااذه، إذ كف  تيالي وعنجهية وا دفا  للدستوف وال وانين اليراقية والحكوماة 

االتحادية ولب ية الشير اليراقي، وكف  بالجنو  الجوعان أن ي و  بتمويا  متةلباات الشاركات 

 .إلي اد عنجهية وتيال حكومتسا ينبية الياملة في اإلقليم، وعل  الشير الكردي أن يتحري 

 !ما العمل؟: خامساا 

8002و 8007فااي ساانتي 
(12،81)

، كناات أقااول أن علاا  حكومااة اإلقلاايم المحافظااة علاا  

ال روة النفةية والغا ية المويودة في اإلقليم، وعد  الجري وفا  توقيع ع ود مضرة يداً 

ة اليظماا  منهااا لعييااال باااإلقليم خاهااة وباااليراق عامااة، وإب ااا  ثااكه ال ااروة أو الغالبياا

ال ادمااة، سااوا  كاناات ثااكه ا ييااال تيااي  فااي حكاام فياادفالي ضاامن الدولااة اليراقيااة، أو 

وإن ع اود المشاافكة . أفادت أن تيي  في دولة مةت لة تتياي  بةال  وولا  ماع ييرانهاا

باإلنتاج في ك  ا حوال لن تكون ع ود دستوفية، كما إن  ري ة تياقدثا وبمي ل تا ، أو 

با حر  بتحد تا ، للحكومة االتحادية سيال  يواً مان التاوتر الشاديد، لاي  ماع الحكوماة 

االتحاديااة فحةاار، باا  مااع ب يااة الشااير اليراقااي وبااا خص الحلفااا  التااافيايين للكاارد، 

ويشااجع الشااركات النفةيااة الياملااة فااي اإلقلاايم علاا  التمااادي فااي  لباتهااا، وعلاا  تااأييم 

، الاكين كانات الكاوفدوفي ك  ا حوال فاإن . فباحها ونفوذثاالصراع مع المرك  ل يادة أ

حصتهم من الموا نة اليامة تصلهم في ك  ا حوال، سود ياةرون ماديااً ومينويااً عناد 

 .توقيع ثكه الي ود المجحفة بح هم وح  ب ية الشير اليراقي

قلايم، ولكني ال أستةيع أن أقول م   ثكه ا موف اآن، وذلاف بياد أن وقيات حكوماة اإل

عان الملاف النفةاي، ماا ي ياد عان الامةاين ع اداً، فغام  الكاوفدوتحت قياادة المةاؤولين 

فااي ب يااة أنحااا  اليااراق أو ماان قباا   الكااوفدميافضااة الك ياارين يااداً سااوا  ماان أهاادقا  

وعل  فأسهم الرلي  يالل الةالباني  الكوفدالحكومة االتحادية أو من قب  عدد كبير من 

 .ه الدفاسةوكما بينا في سياق ثك
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وفي المالحظات أدناه أحاول أن أضع بيض الحلاول لمحاولاة ت ليا  ا ذ  الاكي 

وباليراقيين نتيجة توقيع ثكه الي ود، وعة  أن نص  إل  نتيجة تكون فاي  الكوفدلح  ب

سايجدون بالنتيجاة أيان تكاون  الكاوفدهالح يميع اليراقيين، وإنني عل  ي ة تاماة، باأن 

الوحيدون ال ادفون عل  وضع الحلاول الصاحيحة ال دثاافثم  مصلحتهم الح ي ية، وثم

 .ولتيايشهم الةلمي وا خوي مع ييرانهم بشك  أو بتخر

يفت ار الا  الواقيياة علا  ضاو  الظارود الةاالدة  ل الاثالح  الم تارح ا قد يبدو 

وال و  التي تتحكم بال رافات النفةية في االقليم، إال ان الاةاا  فاي ثاكا الم تارح إنماا 

وياااس با ساااا  الااا  ال اااو  الكردياااة الايااارة التاااي ال توافااا  علااا  ان تكاااون أفضاااها م

ومصااالحها اإلقتصااادية ساااحة للصااراعات والمةااامع اإلقليميااة، ونتوساام فيهااا الحاار  

عل  المصالح اليمي ة للشير الكردي ومةت بلس وتحريار قرافاتاس المصايرية مان ثيمناة 

ه حلااول تجناار  اايبها اإلناا الق الاا  الشااركات اإلحتكافيااة، وان تاادفع وتضااغط بإتجااا

المجهااول، ويلبااي فااي الوقاات نفةااس تةلياااتهم المشااروعة لبنااا  خبااراتهم إلدافة  ااؤونهم 

 .   وو نهم مت  نضجت الظرود الح ي ية وذثبوا ال  ذلف الاياف

نااار  إن الاةاااوة ا ولااا  يجااار أن تاااتم مااان خاااالل مواف اااة حكوماااة اإلقلااايم  (1)

، فهااي موا نااة فااي هااالح  ااير 8010اليامااة لةاانة  وبرلمانااس علاا  الموا نااة االتحاديااة

وعليناا . اإلقليم بك  الم ايي ، وأستةيع أن أقول ب  ة، ثي أك ر من عادلاة بالنةابة لإلقلايم

عنااد دفاسااة ثااكه  الكااوفدأن ننظاار بيااين اإلنصاااد لمصااالح الشااير اليراقااي، وأولااس 

ياة ا ينبياة الياملاة فاي الموا نة، وأن ال ننظر إل  المةامح غيار اليادلاة للشاركات النفة

 .الكوفداإلقليم أو المةتفيدين من ثكه المصالح من 

، ثو "مةتح ات مصروفات الشركات"إن عد  المواف ة عل  الموا نة االتحادية بةبر 

إذ إن أياة مصاروفات ياتم دفيهاا يجار أن . االسته ا  واللير عل  الكقون بالكلمات بييناس

لال مة، وبضمنها كمية اإلنتاج النفةاي أيناا  إنفااق يكون من خالل الوهوالت والويال  ا

ثااكه . ، وأياان ذثاار الباااقي(لةااداد المصااروفات)ثااكه المصااروفات وبيااده، وكاام بيااع منهااا 

ا مااوف ماان أوليااات المحاساابة النظيفااة، وثااي ليةاات مةالاار يدياادة غياار ميروفااة وغياار 
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أيضااً أمار واضاح فاي  وثاي!. مةب ة في اليالم ويريد ديوان الرقاباة المالياة تةبي هاا اآن

إن المباالف التاي دفيات . االتفاقات الموقية بين الحكومة االتحادية واإلقليم، والتي لم تةب 

كانت سالف يجار تصافيتها، ولتصافيتها يجار ت اديم الوياال  " مصروفات الشركات"عن 

وال يمكان االساتمراف بإعةاا  سالف  فقاا  تضايها !!. أعاله لتدقي ها، ولم ت اد  لحاد اآن

 !!.الشركات من غير تدقي 

إن الشااركات النفةيااة الياملااة فااي كردسااتان كاناات قااد اسااتلمت بالكاماا  مااا  (8)

هرفتس في اإلقليم وثي ال تةتح  أي مبلف، أو في الواقع فإنها استلمت أك ر مماا تةاتح  

كما أوضحت ثكه الدفاسة، وإن كانت لم تةتلم ما هرفتس، يأتي الةؤال نفةاس أيان ذثبات 

 !.لنفط المنتم من ثكه الشركات إذن مبالف ا

حتاا  اآن فااي )ملياااف دوالف ( 11)ل ااد تحاادينا فااي ثااكه الدفاسااة عاان مبااالف ت يااد عاان 

، كااان ماان الواياار أن تصاا  إلاا  الموا نااة االتحاديااة ماان إنتاااج الشااركات (8010أياااف

وإن ماا ياا  فاي ثاكه الدفاساة، يمكان !!. النفةية، ولكنها لم تصا  وضااعت فاي الادثالي 

فه البااا  الااكي تاادخ  منااس أيااة دفاسااة وتح ياا  وتاادقي  يجاار أن يااتم، لااي  ماان قباا  اعتبااا

الحكومة االتحادية فحةر، وثكا وايبها، وإنما ا ثم أن يتم التح ي  من قب   ير اإلقليم 

إن يميع الشير اليراقي قاد خةار ثاكه . نفةس ببرلمانس وأح ابس وثي اتس المدنية وحكومتس

وإن أي . وفاي يمياع ناواحي حيااتهم وعالقااتهم الكاوفدكبار ثام المبالف، ولكن الااسر ا 

تح ي  يدي و ام  ودقي  سيجد إن ما توهلت إليس في ثاكه الدفاساة ثاو الشاي  ال ليا ، 

إذ ماا ويدتاس ثاو نتيجاة دفاساة  اصاية بحتاة، . وما خفاي كاان أعظام بك يار مماا ويدتاس

مييشااتس وظروفااس لشاااص فااي الةادسااة والةاابيين ماان عمااره غياار متفاارغ، ومشااغول ب

ولكااي تكااون الدفاسااة متكاملااة ودقي ااة، فيجاار ان تااتم ماان خااالل . الصااحية غياار المةاات رة

لجان ماتصة متفرغة، تحت إ راد حيادي ون يس، لنر  أين ذثبات مباالف الانفط المناتم 

 !!.من ح ول اإلقليم، وييم  عل  إفياعها، أو إفياع ما تب   منها 
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يحاا  التااوترات بااين اإلقلاايم والمركاا ، إن الحاا  الصااحيح والمنة ااي والااكي  (0)

ويضمن مصالح الشير اليراقي، وينةجم مع ما ياا  بالدساتوف، وكاكلف يضامن مصاالح 

، ثو الح  الاكي ياأتي عان  ريا  تيادي  ع اود المشاافكة "المشروعة"الشركات النفةية 

خدماة، باإلنتاج التي تياقدت بها حكومة اإلقليم مع الشركات النفةية، وتحويلها إل  ع ود 

 :وعل  الشك  التالي

لهاكه " حاواف "يجر أن ن ار باأن عليناا المواف اة بشاك  أو باتخر بإعةاا   -

. الشركات أك ر مما تةتح س فيما لو كان التياقد أهالً من خالل ع ود خدمة فنية اعتيادياة

أي )لهااكا يجاار أن تكااون ثناااي محاديااات يديااة بااين حكومااة اإلقلاايم والحكومااة االتحاديااة 

، للوهول إل  فقام منة اي للحااف  ينةاجم ماع ماا (وافد الةبييية وو افة النفطو افة الم

تم إعةااؤه لشاركات فاي ع اود و افة الانفط، ماع أخاك نوعياة الرقياة االستكشاافية وماد  

احتماليااة ويااود الاانفط فيهااا أهااالً، وحجاام مااا اكتشااف ماان الاانفط فيااالً فااي الرقااع التااي تاام 

فط، وظرود اليم ، وغيرثاا مان ا ماوف للوهاول وككلف نوعية الن. اكتشاد النفط فيها

وبياد الوهاول . الكي يتم إعةالاس اعتياديااً فاي م ا  ثاكه الظارود" الحاف  المنة ي"إل  

تضاااد  يااادة اليااس لفتاارة  منيااة محااددة، كااأن تااتم  يادتااس بنةاابة  " الحفاا  المنة ااي"الاا  

لا ال  سانوات ( %10)لفترة ال ال  سنوات ا ول ، بيدثا تافاض ال ياادة إلا  %( 71)

 . فبية سنوات أخر %( 81)أخر ، يم تافض إل  

فغاام إن المناقشااات ا ولاا  التااي تااتم بااين حكااومتي اإلقلاايم والمركاا ، يجاار أن تكااون 

من الدستوف، ولكن إدافة ثكه الح ول تب ا  بياد حكوماة اإلقلايم، ماع  118بمرييية المادة 

دلاة باين اإلقلايم والمركا  علا  يمياع إفسال ت افير مةاتمرة للمركا ، وإب اا  مراقباة متبا

ويمكن في حالة تنفيك ثكا ا مر أن تواف  و افة النفط عل   تاوي  اإلقلايم إدافة . الح ول

 .بيض الح ول في المنا   المتنا ع عليها

منيااً باتااً، وإغاالق يمياع المصاافي " التهريار"أو " البيع الداخلي"يجر عند ذاي منع 

وساتكون ثنااي فقاباة مشاتركة ومتبادلاة . وفي أية منة ة أخار  غير المجا ة في اإلقليم،

إن ماا سايباع داخليااً سايكون ف اط للمصاافي . لمراقبة الاروقاات فاي يمياع أنحاا  الياراق
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الحكومية وغير الحكومية المجا ة، ويتف  عل  أسياف النفط أو الغا  المباع داخلياً وعلا  

 .أسياف المنتجات النفةية لغر  التوحيد

إن يميااع عوالااد بيااع المنتجااات النفةيااة . لتصاادير يجاار أن يااتم ماان خااالل سااوموإن ا

والغااا ، وكااكلف يميااع عوالااد حكومااة اإلقلاايم نتيجااة حصصااها فااي الشااركات النفةيااة، أو 

ضرالبها علا  أفبااح ثاكه الشاركات، أو الهباات المةاتلمة مان ثاكه الشاركات ترياع إلا  

 .الموا نة االتحادية اليامة

إذ . ا الحاا  ساات بلس الشااركات، إذ ضااغةت حكومااة اإلقلاايم بهااكا االتجاااهباعت ااادي إن ثااك

، وإنماا "ضاغط الشاركات"يجر أن ال يكاون موقاف حكوماة اإلقلايم وايهاةَ وتيبياراَ عان 

الاارأي اليااا  اليراقااي، والكااردي بااا خص، "يكااون موقفهااا وايهااة َ وتيبيااراَ عاان ضااغط 

الجهاات ضاروفة تيادي  الي اود ، حيث تر  يميع ثكه "وتحت ضغط الحكومة االتحادية

إن المكاسر التجافية للشركات ستكون عالية يداً، وتفاوق أياة . بالشك  المشاف إليس أعاله

االساات راف "إضااافة لااكلف فإنهااا سااتح   . مكاساار يمكاان أن تح  هااا الشااركات الممايلااة،

 !!.مما قد يحد  في المةت ب ، وعل  المد  الةوي " والضمان

ي  ا مر ثو االتفاق عل  قانون اتحادي للانفط والغاا ، وبالتأكياد إن ما يةاعد عل  تح 

دون المالح  فهي مرفوضة تماماً، وليةت مةودة لجناة الةاقاة فاي  8007ليةت مةودة 

قد يمكن النظار فاي . عل  ك  من وضيها وعم  عل  تمشيتها" عاف"مجل  النوا  فهي 

وثناا يجار أن تتضامن المةاودة  .مةودة و افة النفط بيد إيارا  بياض التياديالت عليهاا

عد  المواف ة عل  ع اود المشاافكة باإلنتااج، وعلا  ال او  الكردياة أن ال ت اف ضاد م ا  

وثاكا ا مار سيةااعد فاي الضاغط علا  . ثككا مةودة، فإن لم تؤيدثا فليكن موقفهاا الحيااد

 .   ثكه الي ودالشركات لل بول بالم ترح أعاله، بإعتباف أن ثناي قانوناً اتحادياً ال ي ب  بم

أعااله، فاإن يمياع ( 0)في حالة عد  المواف ة عل  الح  المةروح في الف رة  (4)

خاهاة، وتالا  تاوترات عالياة ياداً،  الكوفدالحلول ا خر  تضر بالشاير اليراقاي، وبا

وب ياة الياراقيين  الكاوفدلي  بين حكومة اإلقليم والحكوماة االتحادياة فحةار، وإنماا باين 

ت حكومة اإلقليم وبرلمانس وككلف ففضات الجمااثير الكردياة ماا ياا  ولكن إذا ألح. أيضاً 
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أعاله، وأهرت عل  إن ع ودثا أفض  لعكراد مما تيةيس ع اود الادماة، ( 0)في الف رة 

فيند ذاي يمكن  رح أق  الحلول ضرفاً، مع تكييفس دساتوفياً، وت ليا  الضارف علا  ب ياة 

مااة اإلقلاايم أن ع ودثااا تتمتااع بهااا، فماان التااي ت ااول حكو" المياا ات"اليااراقيين، وتح ياا  

 :الممكن اتااذ ما يلي

أي )إن التاصيصااات التااي تضاايها المي انيااة لإلقلاايم لاان تكااون ن ااداً، باا  تكااون عيناااً 

( 810)اليااو ، منهااا /مليااون برمياا ( 8,9)تصاادير  8010فماا الً اعتماادت مي انيااة (. نفةاااً 

ملياون برميا  يوميااً، ( 8,9)تصادير  والبادي  يكاون اعتمااد. اليو  مان اإلقلايم/ألف برمي 

أي يصاادف اإلقلاايم %(. 17 ن حصااة اإلقلاايم فااي الموا نااة )ماان اإلقلاايم، %( 17)منااس 

اليو ، وذلف بمواف اة خةياة مان ساومو تاولاس ذلاف، وياتم ذلاف باةاس /ألف برمي ( 490)

 ولاد . وتةلم اليوالد إل  الحةا  اليراقي نفةاس الموياود فاي نيوياوفي. النفةي الاا 

 .اإلقليم اآن اإلمكانية إلنتاج ثكه الكمية وككلف الكمية المةلوبة لمصافيس

ولكن في الوقات نفةاس سايكون ثنااي تيهاد مان حكوماة وبرلماان اإلقلايم وكاكلف ضامن 

 .تفاهي  الحةا  بتةليم حصتها من المصافيف الةيادية إل  الحكومة االتحادية

ات النفةياااة، فااايمكن اعتبااااف يمياااع أماااا فيماااا يتيلااا  بالمصاااافيف االسااات مافية للشااارك

المصاااافيف االسااات مافية للشاااركات النفةياااة فاااي الشااامال والجناااو ، مااان المصاااافيف 

الةيادية، وتصرد ل ا  الوهوالت والويال  والتدقي  الال  ، ومن ضامنها تادقي  دياوان 

الرقابااة الماليااة، وثااكا ا ماار ينةباا  علاا  المصااافيف االساات مافية لجميااع الشااركات فااي 

 .اق، وتيام  المياملة نفةها من حيث الرقابة والتدقي الير

سيكون ثناي تيهد وتنفيك بغل  يميع المصافي غير المجا ة في كردستان وباقي أنحا  

اليااراق، ومنااع البيااع الااداخلي والتهرياار منياااً باتاااً، وتكااون ثناااي أيهاا ة مراقبااة ماان كاا  

مان اليالادات  -إن حاديت  -مبالغهاا الجهات المينية لمالحظة تنفيك ثكه الف رة، ويتم حةم 

 .لتكثر إل  موا نة الجهة ا خر 

 بياً ثناي مشاك  يمة لهاكا الحا ، وثاو لاي  حاالً بنظاري، إذ إن ثنااي ترقار وعاد  

ي ة متبادلة فيما يتيل  بالتهرير أو البيع الداخلي، كما إن ثناي مشاكلة كبيارة فاي تصادير 
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ح   ااير اإلقلاايم غاابن كبياار  ن ع ااود وا ثاام ماان ذلااف ساايل. نفااط كركااوي يجاار حلهااا

فجماثير اإلقلايم . المشافكة باإلنتاج تيةي أهالً عوالد أق  لإلقليم وعوالد أك ر للشركات

ستةااتلم مبااالف أقاا ، حتاا  لااو أخااكنا بنظاار االعتباااف إن أسااياف الاانفط المصاادف ماان مااوانئ 

البرلمااان كمااا ساايكون علاا  . المتوسااط ثااي أعلاا  ماان أسااياف الاانفط المصاادف ماان الالاايم

والجماااثير مةااؤولية كبياارة فااي مراقبااة أي خلاا  كالتهرياار أو البيااع الااداخلي أو مااا  ااابس 

 .ذلف،  ن يميع اليوالد ستكون لكردستان اليراق

أعاااله أي ال بااول ( 1)ثااو مااا ذكرناااه فااي الف اارة ( 4)إن الحاا  ا فضاا  ماان  (1)

تةاير علا  نفا  ، وسيكون ثنااي موا ناات أخار  للةانوات ال ادماة 8010بموا نة سنة 

المنوال في تحديد كمية النفط التي يجر إفسالها لاط التصدير من اإلقليم، وإن لم يرسلها 

وثناا أيضااً تب ا  . كالً أو ي  اً، يتم است ةاع مبلف الكمية غير المرسلة من حصاة اإلقلايم

للشاركات " نفاط الاربح"التوترات بةبر احتمااالت التهريار والبياع الاداخلي لادفع حصاة 

 ".التصدير المةت  "تب   الشركات تضغط باتجاه وس

، بااين اإلقلاايم وب يااة "الةااالق"فهااكا يينااي بدايااة " التصاادير المةاات  "إن تاام  (0)

 .اليراق، وال أعرد نتالجس، ولكنها ستكون وخيمة يداً يداً 

 

                                                           10/5/1110 
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 مصادر الفصل الثاني

.  اف  نياو " من أعل  الهر   سفلس أثملوا متابية ح  المشااك  ماع بغاداد الكوفد: ع مان" (1)

10/4/8010. 

". لاايمقكوساارت فسااول يةالاار حكومااة كردسااتان اليااراق بكشااف وافدات الاانفط فااي اإلإ " (8)

 .01/0/8010. أفبي / المةلة

نةاة من حة هادفة عن مجلا  . 8000نيةان . الةبية ال انية". دستوف يمهوفية اليراق" (0)

تصحيح ا خةاا  . "81/8/8000في ( 4017)الو فا  ومنشوفة في يريدة الوقالع، اليدد 

والااهاااة بدساااتوف يمهوفياااة  82/18/8001فاااي ( 4018)المةبيياااة الاااوافدة فاااي اليااادد 

 ".اليراق
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/ الوقالع اليراقية". 8010قانون الموا نة اليامة االتحادية لجمهوفية اليراق للةنة المالية " (4)

 .81/0/8010في ( 4878)اليدد 

هااحيفة الصااباح الجديااد فااي ". هااهريجاً يومياااً  810هااادفات الاانفط ماان اإلقلاايم بلغاات " (1)

 .عن وكالة فويتر  من أن رة. 0/4/8010

الميافضة الكردية تؤ ر تالعباً في عدد سكان أفبي  ودثوي وتاش  من : إقليم كردستان" (0)

 .82/0/8010في ( أين–أفبي  )عن موقع ". باتاستغالل ذلف في االنتاا

ثكه أفض  مي انية ت ر فاي البرلماان فاي تاافي  الياراق : حركة التغيير الكردية الميافضة" (7)

تمريار موا ناة الياراق با غلبياة الةياساية : حركة التغييار الكردياة الميافضاة"، ".الحديث

 .18/0/8010". الشرق ا وسط" ير اد  يااني : أفبي ". أمر  بييي

 .18/0/8018. هالر خلي ". كردستان ت ر بأن للكردي في اليراق ما لليربي ونصف" -أ (2)

هالر !". سكان كردستان يتضاعفون ك  عا ، وسيةب ون الصين خالل يمانية أعوا " - 

 .11/11/8018. خلي 

. هااااالر خلياااا ". فضااااالح يدياااادة فااااي عالقااااة ابتاااا ا  دالاااام –كردسااااتان واليااااراق " -ج

9/10/8018. 

 .19/9/8018. هالر خلي !". اتف وا عل  تةبيع التميي  ضد عر  اليراق" -د

". ال تاادعوا يريمااة البرلمااان اليراقااي الينصاارية تغااوف فااي ذاكاارة الياار  عاان الكاارد" -ثاا 

 .8002 با  . هالر خلي 

. هااااالر خلياااا ". بااااين الح ي ااااة وأوفاق الضااااغط%... 17الشهرسااااتاني وأنااااا والاااا " -و
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