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 1 إصالح عائدات النفط يف كردستان العراق

 
 

شوان زوالل  
 مستشار وزلّلل ذو خلفية قانونية مقيم يف لندن

 
فمنذ . لطادلا وصف ادلعنّيون بقطاع النفط كردستان العراق، أبهنا آخر حدود برّية يف العامل مل يتم التنقيب عن النفط فيها 

، تبُّت أهنا ترقى إىل مستوى التوّقعات 2003سقوط نظام صدام حسُت العام فتح ادلنطقة أمام ادلنقِّبُت عن النفط، بعد 
إىل  2007العام  "ادلسح اجليولوجي األمريكي"فقد أشارت تقديرات . اليت حتّدثت عن وجود كمية وافرة من النفط فيها
 مكّعب من الغاز تريليوانت مًت 6-3مليار برميل من النفط و 45أن متوّسط االحتياطي الكردستاين وحده يفوق 

حائطاً مسدوداً يف ( وكذلك تقاسم العائدات)ويف ذلك العام، عندما بلغت النقاشات حول قوانُت النفط والغاز . الطبيعي
عقداً لشركات من أكثر  40بغداد، وضعت حكومة إقليم كردستان تشريعها اخلاص حول النفط والغاز، فمنحت حنو 

ار سعي احلكومة االحتادية العراقية إىل فرض مركزيّة القطاع النفطي، اّّتمت بغداد يف غضون ذلك، ويف إط. بلداً  17من 
حكومة إقليم كردستان ابلفساد مّدعيًة أن عقود تقاسم اإلنتاج اليت وّقعتها ىذه احلكومة مع الشركات األجنبية غَت 

فقد انتقدت ىذه العقود ألهنا : ع الشفافيةومن ادلسائل األساسية اليت رّكزت عليها بغداد يف ىذا السياق موضو. دستورية
(. مبا أن مضموهنا غَت معروف)مل تُعَلن على ادلأل و ابلتايل الميكن االعًتاف هبا 

أيلول /ففي سبتمرب. لكن يف األشهر األخَتة ادلاضية، اخّتذت حكومة إقليم كردستان خطوات غَت مسبوقة لزايدة الشفافية
كانون األول اجلاري، أقّرت احلكومة برائسة برىم /ويف اخلامس من ديسمرب. م اإلنتاجادلاضي، نشرت أغلبية عقود تقاس

صاحل مشروع قانون معّداًل حول عائدات النفط والغاز، ما ميثل خطوة كبَتة حنو تعزيز ادلساءلة داخل احلكومة الكردية 
ة الشفافية، إال أن مشاريع القوانُت ادلتنافسة، صحيح أن جهوداً بُِذَلت يف السابق لزايد. اليت تتمّتع بشبو استقالل ذايت

ولعل مشروع القانون . اليت قّدمتها كل من احلكومة وجلان الطاقة النيابية، مل تفلح يف أن حتّدد صراحًة ما تقتضيو الشفافية
 .الذي  ل برىم صاحل لواءه يُرسي معياراً جديداً 

ىل مأسسة آلية منح العقود، اليت افتقرت حىت اآلن إىل الشفافية، واقع احلال أن مشروع القانون ادلقًتح سوف يؤّدي إ
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على أن تتم )ومنح رللس النواب إشرافاً أكرب على الصناعات اذليدروكربونية، وإنشاء ىيئة تنفيذية ختتار احلكومة أعضاءىا
أّما . واليتها أربع سنوات تتوىّل إدارة ومراقبة صندوق عائدات النفط والغاز ومّدة( ادلصادقة عليهم يف رللس النواب

حساابت ىذه اذليئة فُتودَع ابلعملة األجنبية أو ابلدينار العراقي، وميكن لرئيس اذليئة وحده أن يصرف من أموال 
ومبوجب القانون، ُتطبَّق ىذه الًتتيبات . صندوقها، إمنا بعد احلصول على موافقة اللجنة النيابية الكردستانية للنفط والغاز

مشتّقات النفط والغاز، وادلنح ادلتأتية من العقود النفطية والغازية، والتخصيصات )الواردات ادلالية ذات الصلة  أيضاً على
، ما يشّكل دتايزاً الفتاً عن اإلجراءات السابقة (األخرى اليت دتنحها احلكومة ادلركزية للقطاع أو اليت ّتدف إىل  اية البيئة

االحتاد الوطٍت الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين، جتتمعان : ألساسيتانحيث كانت القّواتن السياسيتان ا
 .خّصيصاً الختاذ قرارات الدفع

فضاًل عن ذلك، سوف ختّصص اللجنة النيابية إيرادات صندوق عائدات النفط والغاز لتمويل االستثمار يف مشاريع إعادة 
كذلك ميكن ذليئة مراقبة وإدارة . افظات الكردية حبسب عدد السّكان فيهااإلعمار والبٌت التحتية، وسيتم توزيعها على ادلح

لكن ال . الصندوق إصدار توصيات لتنفيذ مشاريع سلتلفة وختصيص األموال الالزمة ذلا، بعد ُمصادقة رللس النواب عليها
وازنة السنوية حلكومة إقليم ُيسَمح ابستعمال الصندوق يف مشاريع مل يتم التعاقد بشأهنا بعد، وغَت مدَرجة ضمن امل

كردستان، ما يضع حداً لقيام األحزاب السياسية األكثر نفوذاً بسحب رساميل هبدف تنفيذ مشاريع تصادق عليها 
. إىل ذلك، يعترب قطاع النفط والغاز، إىل جانب مشاريع البٌت التحتية احمللية، ادلستفيد األول من ىذا الصندوق. أحادايً 

لرئيسّية، يقًتح مشروع القانون أيضاً قيام شركة زلاسبة دولية معروفة بتدقيق مستقّل يف احلساابت سنوايً، ويف أحد بُنوده ا
وللقانون جانب آخر على القدر نفسو من األمهّية، فهو ينص على . ما جيعل منو الصندوق األكثر شفافية يف ادلنطقة

الذي تودَع فيو نسبة معّينة من العائدات النفطية ادلستحَصلة " لإلقليمصندوق دعم األجيال القادمة "وجوب أتسيس 
ويكون مبثابة صندوق سيادي ميكن من خاللو ختصيص أموال من الدخل الوطٍت لتنفيذ مشاريع استثمارية كربى، كوسيلة 

م إنشاء ىذا الصندوق دلياًل على أن حكومة إقليم . لضمان اإليرادات يف ادلستقبل كردستان ابتت انضجة مبا كما يُقدِّ
 .فيو الكفاية للتخطيط على ادلدى الطويل، بداًل من االكتفاء ابحللول القصَتة األمد للمشاكل ادلستمرّة

مشروع القانون ىذا، الذي تقّدم بو صاحل ىو أحدث نقطة توتر يف عملّية شّد احلبال بُت حكومة إقليم كردستان 
، اخّتذت حكومة إقليم كردستان موقفاً واضحاً جداً أبهنا تريد تطوير 2003العام فمنذ . واحلكومة االحّتادية العراقية

وقد أصبح حسُت الشهرستاين، انئب رئيس الوزراء العراقي لشؤون . قطاعها النفطي بصورة مستقّلة عن السيطرة االحتادية
األكراد كي يسيطروا أبنفسهم على قطاعهم فقد عارض بشّدة احملاوالت اليت يبذذلا . النفط، رمزاً دلعارضة ادلوقف الكردي

. النفطي ادلستقل، فيما وضعتو آراؤه يف مسار تصادمي مع آشيت ىورامي، وزير ادلوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان
 حاول الشهرستاين منع الشركات النفطية من دخول إقليم كردستان عرب ّتديدىا إبقصائها عن بقية ادلناطق العراقّية، يف
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حُت جذب ىورامي الشركات إىل اإلقليم عاِرضاً عليها عدداً من الصفقات ادلرحبة اليت ظّلت حىت اآلونة األخَتة حكراً 
 .على ادلستثمرين األكثر جرأة، لكنها ابتت تستقطب اآلن العديد من الشركات النفطية الكربى

تشرين األول ادلاضي، /مة إقليم كردستان يف أكتوبرعقداً مع حكو" إكسون موبيل"ويف تطّور ابلغ األمهية، وّقعت شركة 
وعلى الرغم من أن . جييز ذلا التنقيب عن النفط والغاز يف ست مناطق يف مشال اإلقليم، ما أاثر حفيظة الكثَتين يف بغداد

  .احلكومة االحتادية شجبت العقد، إال أنو قد يكون العامل الذي سيساىم يف حلحلة ادلأزق

انقالابً موّفقاً يف العالقات العامة ابلنسبة إىل حكومة إقليم كردستان، فقد " إكسون"ترب الصفقة مع شركة ويف الواقع، تع
صحيح أن رئيس الوزراء العراقي نوري . جعلت بغداد تعيد النظر يف سياستها اليت تقوم على مركزية التنقيب عن النفط

وعدت " إكسون"، أبن 2011كانون األول /ديسمرب 15ة يف ادلالكي صرّح يف زايرتو األخَتة إىل الوالايت ادلتحد
فقد زعمت بغداد أهنا تعارض الصفقة انطالقاً من مبدأ معُّت . إبعادة النظر يف الصفقة، لكن ادلوقف االحتادي قد تبّدل

اآلن ، لكن تبدو (أي عدم السماح لشركات النفط الدولية اليت تعمل يف كردستان ابلعمل يف العراق يف شكل عام)
فهذه . بردراش والقوش وقرة ىنجَت: التنقيب فيها، وىي" إكسون"مهتّمة فقط بثالث من ادلناطق الست اليت أجيز لشركة 

، واثنتان منها (من الدستور العراقي 104حبسب تعريفها يف ادلادة " )األراضي ادلتنازع عليها"ادلناطق تقع يف ما يُعَرف بـ
ي إهنما ليستا تقنياً جزءاً من كردستان العراق، لكنهما خاضعتان إلدارة حكومة إقليم تتبعان رمسياً حملافظة نينوى، أ

 .، وذتة خالف مع احلكومة العراقية ادلركزية حول السيطرة عليهما2003كردستان منذ عام 

ط ابلعقود عن التنقيب يف ادلناطق الواقعة يف األراضي ادلتنازع عليها، واستمّر العمل فق" إكسون"وحىت لو أحجمت 
ادلوقَّعة للتنقيب يف ادلناطق الثالث األخرى، فهذا ال يُلغي واقع أن تغيَتاً مهماً حدث يف سياسة احلكومة االحتادية 

فمن شأن مشروع القانون ادلعدَّل . كما أنو ُيشّكل سابقة لدخول الشركات العمالقة األخرى إىل إقليم كردستان. العراقية
ّدم بو برىم صاحل أن يُرسي، يف إطار القطاع النفطي ادلستقل يف اإلقليم، أساساً جديداً حول عائدات النفط الذي تق

 .للتوزيع الشّفاف وادلنصف للثروة النفطية الضخمة اليت يتمّتع هبا إقليم كردستان العراق
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