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

 حكومة إقليم كردستان، والسياسة النفطية لإلقليم"

 المقدمة

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

ا وكااكلف فااي م دمااة كتااابي: "ال د ااد فااي 8002والغااا،"ا الداااد  فااي كااانون ال اااني 

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

تةو ات عد دة بهكا الشأن  أ ت من المهم أن  ةلع عليها ال ا ئ اليراقيا وا ثام أن 

 ةلع عليها ال ا ئ الكردي اليراقيا إذ بالرغم من ا ثمية البالغاة للموضاوع بالنةابة 

ينااي الفاارد الكااردي اليراقااي بالااكاتا سااوا  فيمااا  تيلاا  لليااراقيين عامااةا فاارن ا ماار  

بااال روة الها د وكربونياااة الموفاااودة فااي كردساااتان الياااراعا أ  فااي سياساااة وعالقاااة 

حكومة اإلقليم بالحكومة االتحاد اةا ومةات با اإلقلايم ويروتاا بةااشر الشايا اليراقايا 

 بونية لليراقيين عامة.وآمال ال ميع في االستفادة ا كبر من يروة اليراع الها د وكر

" الشركات النفةية الياملاة فاي كردساتان فاي تهديدإن ما فلا نظري مؤخراً ثو "

ا من أنها ستوقف تداد ر الانفط بةابا "تاأخر" الادفوعات 8018أواشا تشر ن ا ول 

ا إياار البااد  بتنفيااك االتفاقيااة التااي تماات مااا بااين الحكومااة -حةااا ت ااد رثا–ماان بغااداد 

 12/9/8018اإلقلاايما والتااي  ااادع عليهااا م لااف الااو، ا  فااي االتحاد ااة وحكومااة 

إلعااادة اساات ناد تدااد ر الاانفط المنااتم ماان اإلقلاايما وذلااف ماان خااالل "الضااغط" علاا  

و، ر الموا د الةبييية لإلقليم الدكتو  أ تي ثاو اميا إل  اد كميات النفط التي بُاد  

االتحاد ااة وخااط ماان خااالل أفهااصة التدااد ر  8018بتدااد رثا فااي أواسااط  ااهر آ  

التدااد ر االتحااادي الااكي  ااربط كركااوي بمينااا  فيهااان التركاايا بكميااات تدااا إلاا  

( ألاف برمياا  وميااً لماا تب ا  مان الياا  800( ألف برميا  ومياً نها ة أ لولا و)140)

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

"Iraqi Oil Report ر نفط الياراع والموضوعية ال يدةا "ت ر
(1)

ا  تحاد  عان ثاكا 

الموضوع. وبيد أن ذكر أن ميدالت نفط اإلقليم الوا لة إلا  خاط التداد ر كانات قاد 

( ألاف برمياا/اليو ا 170( ألاف برمياا/اليو ا وبحاد أعلا  قاد ه )111بلغت حوالي )

لشاركات تةرع إل  موقف الشركات من موضوع االتفاقياة ون اا عان أحاد مةاؤولي ا

الياملة في اإلقليم قولاا مان أن: "فمياع الشاركات قاد ملاات ثاكا الوضاع ككاا... وأنهام 

سيناقشااون مااع ثاااو امي مةااألة وضااع الاادفوعات وإنهااا  التدااد ر". علماااً أن دفيااة 

مليون دوال ( كان قد ُ داع عليها  148( مليا  د نا  )أي حوالي 010الةلفة البالغة )

حينااا و ااولها لكردسااتان بحااوالي ا ساابوع  ساابا   فااي م لااف الااو، ا  وتااأخر فااي

ملياااون  898( ملياااا  د ناااا  )أي حاااوالي 010فنياااة. أماااا مبلاااا الةااالفة ال انياااة الباااالا )

ا 8018دوال (ا فهناي تحفظ من قبا د وان الرقابة المالية ليد  توفر مبالغها فاي عاا  

 .ا وأخك م لف الو، ا  بهكا التحفظ8010و حتما تأفيلها إل  عا  

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

واالستغرا ا حيث ن ا الم ال عنهم أ ضاً قولهم: "كيف نةتةيع أن نشار  ا مار إلا  

مالكي أسهم  ركاتنا من أننا ندد  وال نيرد مت   دفع لنا"ا ككلف: "نحن نفضاا أن 

ماان أن ال نحدااا علاا   ااي  ماان  -اخااا اإلقلاايمأي د–نحدااا ماان المبييااات الداخليااة 

% مان الاوا د فاي بياع 10التدد ر"!!. إذ في ثكا الحد ث مغالةةا فما  دفع سلفة ثو 

الدفع  تم إليهم فياال ولايف االمار "عاد  الحداول علا   ان النفط لتغةية التكاليفا أي

الحااا وكاأن  ي  من التدد ر". كما وأنهم  يترفون ببيع النفط داخلياً و فضلون ثاكا 

الياشد من البيع الداخلي  ص د عن ندف أسيا  التدد ر الرسمية والتي تاتم مان خاالل 

 التدد ر المركصي!!.

الادكتو  أ اتي  80/7/8018ما أيا  استغرابي أك ر ثاي الرساالة التاي أ سالها فاي 

النرو  يااة  DNOإلاا  الشااركات الاا ال ا وثااي الشااركات التااي سيُداادا  نفةهاااا أي 

 KAR(ا وإل  فنيا إنيرفاي التركياة )ح اا  ا   ا (ا وإلا  م موعاة )ح ا  اوقة
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اليراقية )قبة خرمالةا ح ا كركوي(.   ول في تلف الرسالة أناا  كتاا لهام للبحاث فاي 

إعادة تدد ر النفط المنتم من قبلهما مع ا خاك بنظار االعتباا  أن دفوعاات  كبيارة لام 

بغااداد. وثااو  ةااأل عاان مااد    ةااتلموثا نتي ااة  اااد اتهم الةاااب ة بةاابا الوضااع مااع

مواف تهم للتدد ر لفترة تدا إل   هر أو  اهر نا وذلاف فاي محاولاة حةان نياة مناا 

ا وثاو  نتظار 8011وخل  فو إ  ابي للن اش مع بغداد إل الع دفوعات تدد ر عاا  

فااي  ساااشا منفداالة وباانفف  80/7/8018 دودثاام!!. أفاباات الشااركات الاا ال  فااي 

اسااتيدادثم إلاا  إعااادة التدااد ر للماارة ال ال ااة دون ضاامان  الميناا  ت ر باااًا وثااي عااد 

استال  دفوعات كاملةا )ما   ددوه ثو ليف استال  الكلفة ف ط وإنما أ ضاً نفط الربحا 

لو،ا ة اإلقلايم التاااذ  -عل  مضض–إذ أن ع ودثم ع ود مشا كة(ا و تركون ا مر 

ةاااباتا مدق ااة ماان قبااا ال اارا . وأضاااد المااد ر التنفيااكي لم موعااة كااا  أن فميااع ح

"ا فهصة المينية في اليراع"ا )وأعت د أن ما   دده ثو أنها مدق ة من د وان الرقاباة 

المالية!!(ا و غم ذلف لم  ةتلم الدفوعات المةتح ة لاا!!. علمااً أناا مان المفارو  أن 

ع ااد ثااكه الم موعااة )لتةااو ر قبااة خرمالااة(ا ثااو ع ااد خدمااة ولاايف ع ااد مشااا كة 

 باإلنتاج.

الرغم من أنني سأ فع لهكا الموضوع يانيةا وبتوضيح أك ارا وذلاف فاي الفداا وب

ال اني من ثكه المالحظااتا ولكنناي وفادت أن مواقاف الشاركات تباين أن الباد ا عان 

التدااد ر الرساامي لاانفةهما ثااو  ر  ااة عمااا وبيااع للمنااتم  ااأتيهم بيواشااد أك اارا وأنهاام 

را والااكثا  إلا  مااا  ةامونا "البيااع  ر ادون كةار احتكااا  الحكوماة االتحاد ااة للتداد 

ا لهااكا ا أو الاادفع بات اااه خةااوة خةاارة أخاار  وثااي "التدااد ر المةاات ا"الااداخلي"

ا تأ ت أن أ لع أك ر عل  آ ا  وأفكا  وعما ثاكه الشاركات مان خاالل الرفاوع إلا  

الت ا  ر الةنو ة والندف الةنو ة والدو  ة لهاكه الشاركات لميرفاة أدع للةابا الاكي 

يا الشركات التدد ر الرسمي واسترداد "نداف االسات ما ات" علا  ا قاا تيا   ف

)أي الحدول عل  نفط الكلفة(ا بدالً مما افترضتا التوقف عن اإلنتاجا إذ أن مداافي 



 4 

اإلقلاايم الفيليااة الدااحيحة ال تةااتوعا إالا فااص اً قلاايالً ماان اإلنتاااجا وكمااا سنوضااحا 

 الح اً.

ا )والاكي كنات قاد أكملتاا ونشارتا فاي حظااتون د في الفدا ا ول مان ثاكه المال

كيفية عما ثكه الشركات وذلف من خالل ما فا  في الت ا  ر التاي تام  (ا81/0/8010

إعدادثا بالكاما من قبلهما وثي موفودة عل  اإلنترنت لمن  رغاا بااال الع عليهااا 

 أو التوسااع باااال الع علاا  غيرثااا. ل ااد اختاارت عاادداً ماان الشااركاتا ولاام أدخااا إلاا 

ت ااا  ر فميااع الشااركاتا فااا مر  حتاااج إلاا  وقاات وتفاار  كاااملينا وأتمناا  أن أ   

غياري  كمااا اليمااا بدااو ة أفضاااا و دااحح لاي فااي حااال ذكاارت أمااراً غياار دقياا ا 

 وثي حاالت ناد ة في اعت ادي.

النفةياة  أما الفدا ال اني من ثكه الد اساةا والموساو : "مالحظاات حاول الةياساة

عن عالقاة حكوماة اإلقلايما )وباا خ  عان عالقاة الاك ن بيادثم لإلقليم"ا فهو  تحد  

الملف النفةي في اإلقليم(ا مع الحكومة االتحاد ة وو،ا ة الانفط وفيماا  تيلا  باا مو  

عاان حدااة  وال ااوانين الةاااشدة. وبضاامن ذلااف ن اارأ مت اااو، ن بااكلف الدسااتو  النفةيااةا

ا وأساابا  الموا،نااةفااي ثااكه  اإلقلاايم ماان الموا،نااة االتحاد ااة اليامااةا ومااد  مةاااثمتا

تحاات تااأيير ا وذلااف 8010لةاانة   فااض حكومااة اإلقلاايم للموا،نااة االتحاد ااة اليامااة

ةيااة ا فنبيااة الياملااة فااي اإلقلاايم. وكااكلف الحااد ث عاان مااد  وضااغو  الشااركات النف

أو التااي ساالمتها حكومااة اإلقلاايم إلاا  الحكومااة   اافافية الميلومااات النفةيااة المنشااو ة

 كلفا فاارن ثااكا الفدااا  تحااد  عاان ضااغو  الشااركات النفةيااةلاا ة. إضااافاالتحاد ااة

لةر ا  غيار الدساتو ي فاي "التداد ر الةالف اإلقليم عل  والحكومة التركية  ا فنبية

ماان اعتماااد التدااد ر  باادالً  ا وفيمااا  ةاام : "البيااع الااداخلي للاانفط" وتهر بااااالمةاات ا"

م والمركاص. وحاولات أن اليالقاات باين اإلقلايالرسمي الدستو يا مماا أيار فاي م ماا 

ع ماااوتحةاااين اليالقاااات باااين أ اااراد الم ت أضاااع بياااض الحلاااول إلنهاااا  الموضاااوع

 كرد.اليراقيينا وفي م دمتهم مدلحة الضو  مدلحة اليراع وفي وذلف اليراقيا 
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ا الااكي (مافااد عااالوي)وأنهااي ثااكه الم دمااة بشااكري وت ااد ري إلاا   ااد   عمااري 

لمناقشاتا وتداحيحا ماا أكتاا وقباا أن  نشارا  ا ئ ا ول لماا أكتااا وذلاف لاأعتبره 

والنشاار(ا ومنااك أن وكااكلف لدعمااا المااادي والمينااوي )ماان خااالل دا  الغااد للد اسااات 

 ا88/1/8004بدأت الكتابة في  حيفة الغد التي  اد  عاددثا ا ول فاي الياراع فاي 

والتي  أس تحر رثا  د  ي اليص ص و فيا  عملاي الةياساي والاد م را ي وأساتاذي 

عهاااادة تحر اااار الدااااحيفة فااااي  ا حيااااث ساااالمنيفكاااار الالمااااع )إبااااراثيم عااااالوي(الم

ا بيااد أن غاد ثااا  ساابا   ااحية قاااثرةا وإلكمااال  ااهادة الاادكتو اه 84/4/8001

 ال انية التي كان  يما عليها.

ا ومنااك أواسااط خمةااينيات ال اارن الماضااي فااي فمييااة الةلبااة كااكلف أ ااكر  ااد  ي

للفناون د ا )قحةان المالي(ا  احا دا  المالي اليراقيين في بر ةانياا الكاتا وا 

وذلف ل ياماا بنشار وتو، اع ومناقشاة  من الكتااواآلدا  والنشرا والمؤلف ليدد كبير 

ن تماع فيهاا ماا ،لناا والتاي  في مكتبتا اليامرة والتي  فادتني بالكتاا النااد ةا ما أكتبا

 د  ي )"أبا ذ "  ال رن الماضي وحت  اآلن  با  كا سبت. ككلف أ كر منك أواخر

ا  احا الشادية "الدافية والن ية"ا والكي ساعدني وبال كلاا فاي ع يا الاصاعي(

اليمياا   كتاباااتي وكتباايا  غاام اروفااا الدااحية الداايبة فااداًا وذلااف باادافع حبااا نشاار

 اد  ي ال د اد الشاا   لو نا و ايباا فهاو م اال للاو ني الغياو . وفاي الاتاا  أ اكر

الةات الماضايةا وعماا علا  كتبت بيد ا خالل الةنوات  الكي نضد فميع ما)اافر(ا 

 بشاكلها الالشا كتبااً لتاارج   امم أغلفتهاا فمييااً وا وتنمي هاا وإعادادثا للةباعتنةي ها 

 فيية.  يما بهمة عالية و و  و نية التي ثي علياا وكان 

 فؤاد قاسم األمير    

 الفصل األول

 قاريرهمعمل الشركات العاملة في كردستان العراق من خالل ت
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( 8011كماااا  الحاااظ ال اااا ئ بأنناااا اعتمااادنا ك ياااراً علااا  الت اااا  ر الةااانو ة )لةااانة 

. كماا أخاكنا 8018للشركاتا والتاي تداد  عاادة فاي الرباع ا ول أو ال ااني مان سانة 

ا وكاكلف علا  الت اا  ر وا خباا  8018بنظر االعتبا  الت ا  ر نداف الةانو ة لةانة 

 و من ال هات المؤ دة لها.التي أعدت من قبا نفف الشركات أ

 اإلماراتية والمتعلق بتصنيع الغاز DANA GASعقد شركة دانة غاز  -1

باين أعضاا  م لاف الناوا  اليراقاي  12/4/8007تم ع د افتماع في دباي بتاا    

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

وافا  عليهاا م لاف الاو، ا  وقادمها إلا  م لاف الناوا  مع مالح هاا والتي ساب  أن 

إلقرا ثاا. فاي الوقاات نفةاا كانات ثااكه المةاودة نفةااها مرفوضاة ب اوة ماان اليد اد ماان 

الابرا  والةياسيين والن ابيين الياراقيين المهتماين بالداناعة النفةياة اليراقياةا وذلاف 

ك ياراً مان الداالحيات   ن ثكه المةودة كانت تةمح بي ود المشا كة باإلنتااجا وت لاا

الوافااا إعةا ثااا للحكومااة االتحاد ااة لوضااع وتنفيااك الةياسااة النفةيااة. علماااً أن ثااكه 

المةااودة تضاامنت فااداوالً ملح ااة تيةاا  إلاا   ااركة الاانفط الو نيااة اليراقيااة )المصمااع 

إعادة تشكيلها يانية( عدداً فيداً من الح ول النفةية في فمياع أنحاا  الياراع لتةو رثاا 

 Production Sharingاتلفاااةا بضااامنها ع اااود مشاااا كة باإلنتااااج بدااايا م

Contracts PSC فاي ثاكا االفتمااع أ ضااً حاديت مفافاأة تناقلتهاا وكااالت ا نباا ا .

ا تحااديت عاان غضااا و فااض و، اار المااوا د -ماا الً – CNNفحةااا وكالااة أخبااا  

ف الاو، ا  الةبييية إلقليم كردستان لهكه المةودة )وثي نفةها التي وافا  عليهاا م لا

بكاما أعضاشا!!(ا واعتبرثا "ماالفة للدستو "ا ودعاا إلا  " ماي ثاكه المةاودة فاي 

ساالة المهمااالت"ا متهماااً إ اثااا بأنهااا "بي يااة و ااوفينية وقوميااة"!!
(8)

. وا ساابا  التااي 

قدمت لهكا الرفض ثي من الناحية اليملية عكف ا سبا  التي كانت و ا   فض ثكه 

اقيااة ا خاار  الميا ضااة لهاااا إذ اعتباار الاادكتو  أ ااتي أن المةااودة ماان ال هااات الير

الدااالحيات الميةاااة لإلقلاايم والمحافظااات محاادودة فااداًا وإن  ااالحيات الحكومااة 
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االتحاد ة عالية فاداً تت ااو، الدساتو !!. إضاافة إلا  أن مةاودة ال اانون لام تفاتح باا  

ادماة )ولكان مةألة "خدادة النفط" عل  مدراعيهاا أي   يت المةودة ع اود ال

لاام تضاايها حدااراً(ا ولاام تضااع فميااع الح ااول النفةيااة أو غالبيتهااا تحاات  اايا ع ااود 

 المشا كة باإلنتاجا كما كان  ر د البيض ومنهم حكومة اإلقليم.

ا وبال أ ة دعا ة قامات حكوماة اإلقلايم بتوقياع 11/4/8007قبيا ثكا االفتماع وفي 

 اتيااة لتةااو ر وتوساايع اسااتادامات عاادد ماان االتفاقيااات مااع  ااركة "دانااة غااا،" اإلما

الغا، الةبييي في اإلقليما وكان أثمها توقيع ما كان في حينا  يت اد بأناا "ع اد خدماة" 

اعتيااادي لتةااو ر وتداانيع ون ااا الغااا، ماان ح ااا "خو مااو  الغااا،ي"ا وذلااف لت هيااص 

ا محةتين غاا، تين لتولياد الكهرباا ا ا ولا  لادماة أ بيااا وال انياة لادماة الةاليمانية

 واللتين كانتا تحت اإلنشا  في ذلف الوقت.

إن ح ا خو مو ا ثو ح اا غاا،ي  اغير إلا  متوساط   اع فاي محافظاة " اال  

كاام( عاان الةر اا  اليااا  01الااد ن"ا فااي الشاامال الشاارقي لمد نااة الةااو،ا وحااوالي )

كركوي(. تم اكتشافا من قبا  ركة نفاط الشامال وكاان  ادا  وحتا  االحاتالل -)الةو،

مان قباا ثاكه الشاركةا و متاا، غاا،ه بأناا مان الناوع "الحلاو" الممكان  8000في سنة 

اسااتاداما مبا اارة ماان غياار مياملااة خا ااة لرفااع الكبر اات منااا. ل ااد وضاايت مةااودة 

ل ااانون الاانفط والغااا،ا )والم اارة ماان م لااف الااو، ا  بكامااا أعضاااشا(ا  11/8/8007

ر بااة ماان ح ااول ع ااد ثااكا الح ااا ضاامن الملحاا  ال ااانيا أي )الح ااول غياار المنت ااة ال 

اإلنتاااج(ا وضاامن ح ااول محافظااة  ااال  الااد ن. وليااا ثااكا ا ماار ثااو أحااد أساابا  

"غضا" الةيد و، ر الموا د الةبييية لإلقليم من مةاودة ال اانونا والمشاا  إلياا آنفااً 

) غاام إقاارا  ثااكه المةااودة ماان الااو، ا  الكاارد فااي م لااف الااو، ا (. وعناادما أعاادت 

ا  لبااات ن اااا ح اااا 87/4/8007دة قااادمتها الح ااااً فاااي حكوماااة اإلقلااايم مالحااا  فد ااا

خو مااااو  إلاااا  الملحاااا  الرابااااعا أي )الرقااااع االستكشااااافية(!!. إذ اعتبرتااااا " قيااااة 

استكشافية" وثو ح ا ميرود ومحفاو  فياا آباا  ت ييمياة اساتيملتها  اركة داناة غاا، 

الرقاع الح اً لإلنتاج!!. وأضافت مالح  اإلقلايم "ح اا فم ماال الغاا،ي" أ ضااً إلا  "
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االستكشافية" وثو أ ضاً ح ا غا،ي من النوع ال يدا ومحفاو  فياا آباا  وم ايم كح اا 

مةتكشف فاثص للتةاو ر!!
(0)

تةاو ره حاليااً مان قباا حكوماة يماا علا  ال. وفياالً  اتم 

 ميها لتةو ر ح ا خو مو .الي د اإلقليم ومن قبا الشركة نفةها التي وقع 

لنفط كانت في ذلف الوقت تتفاو  ماع  اركات ومما ت د  اإل ا ة إليا أن و،ا ة ا

عالمية لتةو ر ح ا خو مو  الغا،يا و  ال إن الي د الكي تو لت إل  االتفاع علياا 

)مااع  ااركة ثند ااة( كااان بةااير   ااا ك يااراً عاان الي ااد الااكي وقيتااا حكومااة اإلقلاايم مااع 

ومبلاا   ركة دانة غا،. وفي الواقع ال أستةيع أن أفص  بكلفا إذ ال أعرد ح م عماا

 الي د الهندي.

إن الميلومات التالية حاول تةاو ر ح اا خو ماو  اعتمادت با سااس علا  الت ر ار 

8011الةنوي لشركة دانة غا، لةنة 
(4)

(  افحةا وكاكلف علا  104ا والكي   ع في )

 ميلومات أخر  عن الشركة منشو ة في موقيها عل  اإلنترنتا وكما  لي:

ا وبياد توقياع الي ادا -وكماا  ظهار مان الت ر ار–ل د حاديت فاي الةانوات الةااب ة  -أ

بيض التغييرات في الحد  وإدا ة اليما فيما  تيل  بأعمال الشاركة فاي كردساتان 

اليراع وبمواف ة حكوماة اإلقلايم. إذ   او  حاليااً بارالدا ة ت ماع  اركات )كونةارتيو ( 

". Pearl Petroleum Consortium PPCLفد دة  ةم : "ت مع اللؤلاؤة النفةاي 

%( 40%( لشااركة دانااة غااا، اإلما اتيااةا و)40وثااكا الكونةااو تيو  مملااوي بنةاابة )

)وثاي الشاركة الشا ي ة  اإلما اتياةا Crescent Petroleumلشاركة الهاالل النفةياة 

%( مااااان 10النمةااااااو ة بنةااااابة ) OMVلشاااااركة داناااااة غاااااا،(. وكاااااكلف لشاااااركة 

 اركتان ميروفتاان %(. وثماا 10الهنغا  اة بنةابة ) MOLالكونةو تيو ا ولشاركة 

 في أو با الوسة .

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

التركيااا للشااركات كااالً أو فااص اًا مااع إعااادة تنظاايم الحداا ا وعلاا  ضااو  تةااو  

الشااركة والي ااو  علاا  مكتشاافات نفةيااة أو غا، ااةا وحافااة الشااركات لالساات ما ات 

 ر. فم الً في حال ع د  ركة دانة غا، أعالها حدلت الشاركة الال،مة للتوسع والتةو
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% ماان حدااة  ااركة دانااة غااا، فااي ت مااع اللؤلااؤة 1علاا  حدااة  MOVالنمةاااو ة 

PPCL ( مليون دوال ا كما حدلت  اركة 171م ابا )MOL   1الهنغا  اة علا %

. ونفاف ا مار حاد  ماع  اركة MOL% مان أساهم 0م ابا حدول داناة غاا، علا  

 اإلما اتية مع الشركتين الهنغا  ة والنمةاو ة. -لالهال–كرسنت 

ل د قامت  ركة دانة غا،ا )وقد  ةاتاد  اسام بيارل كونةاو تيو  بادالً مان ذلاف  -ب

كام( مان خو ماو  170فيما  تيل  بأعمال اليراع(ا بركمال خط أنباو  الغاا، بةاول )

(  اهراً ف اط. 10إل  محةتي الكهربا  المشا  إليهماا أعاالها فاي فتارة وفياصة أمادثا )

)و ةاام  أحياناااً البنااص ن  condensateوباادأ إنتاااج الغااا، والمك فااات النفةيااة الافيفااة 

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

  بيا والةليمانية وُ د ت "أو ثُربت" المك فاتا وكماا سانر  الح ااً. وكماا  ظهار 

فاي  Liquefied Petroleum Gas LPGفدا الغاا، الةااشا وليد  وفود وحدات 

ا وتفدا المك فات النفةية ف اط عان الغاا،  تم حرقاذلف الحينا فرن الغا، الةاشا كان 

 الاا .

إكمال نداا وتشاغيا وحادة الغاا، الةااشا ا ولا ا وتام  8011تم في كانون ال اني 

 إكمال ندا وتشغيا الوحدة ال انية. 8011في حص ران 

 KARنبااو  الغااا، المشااا  إليااا أعاااله  ماادد حالياااً ماان قبااا م موعااة كااا  إن أ

Group (  100إلاا  محةااة كهربااا  دثااوي الغا، ااة والتااي ت ااد   اقتهااا اإلنتافيااة باا )

( مليون قد 100ميكاوا  وتحتاج إل  )
0
قياساي  وميااً )م ما ( ليحاا محاا الغا،أو اا  

( ملياون لتاار 0ةااة ماا  يااادل ))الااد صل أو اا(ا حيااث تةاتهلف ثاكه المح -، ات الغاا،–

 ومياً من ، ت الغا،. والميلومة ا ثم أن خراشط اليما تبين أن خط الغا، ال د اد ثاكا 

 دخا حت  ا  اضي التركية وثو بهكا   بت ما ت ول با حكومة اإلقليم من أنهاا ساود 

تدد  الغا،
(1)

 بتةو ر ح ا فم مال. اإلسراع ا ا مر الكي  تةلا

 إنتاجيةأمور مالية و -ج
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أدناااه بيااض المالحظااات اإلنتافيااة والماليااة المهمااةا والتااي فااا ت فااي ت ر اار دانااة 

 .8011لةنة 

"ا الاكي  اد ر PPCLالنفةاي  -اللؤلؤة–"ت مع بيرل  8011أنتم في سنة  ل دأوالً: 

% منااا مان ح اا خو ماو ا 40اليما في مشروع خو مو ا والكي تملف داناة غاا، 

( مليااون قااد 801مااا ميدلااا )
0
 ومياااً )م ماا ( ماان الغااا، ال اااد. كمااا أنااتم مااا ميدلااا  

( برميا/اليو  من المك فات )الةواشا النفةية الافيفة(ا وككلف أنتم ما ميدلاا 18411)

(  ن/اليو  من الغاا، الةااشا. أي أن م ماا إنتااج الكونةاو تيو  مان كردساتان 800)

ل ا80700بلا ما  يادل ) لغاا، المناتم إلا  برمياا ( برميا نفط مكافئ  ومياً )حيث حوا

قد  0000نفط مكافئ باحتةا  
0
  يادل برميا نفط(. 

كما ت اول الشاركة أن الت ماع  ياد خةاة إلكماال تةاو ر خو ماو ا وكاكلف لتةاو ر 

ح ا فم مال الغا،ي من أفا التوسع في االستهالي الغا،ي الداخلي و"التدد ر إلا  

 أو با".

اع قد ا تفيات بداو ة كبيارة بياد تشاغيا وت ول الشركة أ ضاً إن عاشداتها من الير

حيث أنها تسلم الغاز الجاف إلى حكومة اإلقلييم مجانياً، وتسيتلم وحدتي الغا، الةاشا. 

الشركة عوائدها من بيع الغاز السيائل والمكففيات إليى القطياخ الوياو وبتوجيي  مين 

قباا إضافة لاكلف فارنهم اساتلموا دفوعاات مالياة كانات قاد  ارفت مان  حكومة اإلقليم.

الحكومة االتحاد ة إل  حكومة اإلقليما ولكني لم أفد فاي الت ر ار مبلاا ثاكه الادفوعات 

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

( مليااون دوال ا 180: بااأن"ت مع بياارل النفةااي"ا اسااتلم مااؤخراً )4/18/8018فااي 

قاادمتها الحكومااة االتحاد ااة إلاا  حكومااة اإلقلاايم. إن  وثااي حدااتا ماان الاادفوعات التااي

% ماان 40( مليااون دوال ا والتااي تم ااا الاا 42حدااة دانااة غااا، ماان ثااكه الدفيااة ثااي )

 حدتها في ثكا الت مع الكي  د ر مشروع خو مو  )وفم مال(.

  وفص الوضع المالي )اليواشد وا  با ( لشركة دانة غا، بال دول أدناه: ثانياً:

 رمليون دوال



 11 

               1111          1111 

 العوائد والمبيعات -

 804   890   مدر 

 28   880           كردستان 

 الربح الصافي -

 100                 مدر  

 191                 كردستان 

من المالحظ أن ما ذكر أعاله من عواشد مالية وأ با   م ا حدة  اركة داناة غاا، 

% 40من اليواشد المتأتية من كردستان لت مع بيرل النفةاي(ا وثنااي  %40ف ط )أي 

أخاار  لشااركة كرساانت )الشااركة الشاا ي ة لدانااة غااا،(. كمااا  الحااظ ال ااا ئ أنااا علاا  

برمياا نفاط  48100مان مدار )والباالا  8011الرغم من أن إنتااج الشاركة فاي عاا  

( برمياا 80700باالا )مكافئ  ومياً(ا  يادل ضيف إنتاج كا الت مع في كردساتان وال

برمياا نفاط مكاافئ  وميااً ف اط(ا  9420%ا أي 40نفط مكافئ  وميااًا مناا لداناة غاا، 

ولكن  افي أ باحها مان كردساتان الياراع  ص اد عان أ باحهاا فاي مدار بماا   اا   

%ا أي أن أ باحهااا ماان كردسااتان تص ااد أك اار ماان خمااف ماارات عاان أ باحهااا فااي 12

 كال البلد ن!!.مدر لكا برميا مكافئ منتم في 

ا فرناا  ؤكاد أناا ال  حتااج 8018عند حد  ا عن االسات ما ات المةلوباة لةانة  ثالفاً:

( ملياااون دوال  مااان أ اااا 1,9إلااا  اسااات ما ات إضاااافية فاااي كردساااتان إالا بحااادود )

( 004والتاي تبلاا حاوالي ) 8018االست ما ات الكلية المةلوباة مان الشاركة فاي سانة 

ملياااون دوال (. إذ أن لاااا أعمااااالً أخااار   99,8والي ملياااون د ثااام إماااا اتي )أي حااا

 Sharjah Westernوخدو اااً فيمااا  تيلاا  با عمااال البحر ااة لغاار  الشااا قة 

Offshore ا ولكا فهو بحافة إل  سيولة ن د ة. وثنا  أتي موضوع ما  ةم  " كوي

sukuk( ا  940"  ااركة دانااة ب يمااة تدااا إلاا  حااوالي مليااا  دوال ا) مليااون دوال
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–وأن الم موعاة واي اة مان حلهاا  8018ي تةتح  الدفع فاي نها اة تشار ن ا ول والت

 .-حةا ما فا  في الت ر ر

ا أيياارت فااي أسااواع الالاايم الماليااة مةااألة 8018ولكاان فااي أواخاار تشاار ن ا ول 

انافا  " كوي"  اركة داناة غاا،ا فارا  ا حادا  فاي مدار وا ،ماة باين بغاداد 

عان )الفا ننشاال تاا مص( 00/10/8018في  وأ بيا!!. و ن ا موقع "دنانير"
(0)

مان أن  

%( عاان قيمتهااا االساامية مااع قاار  81 ااكوي دانااة غااا، تياااني ماان انافااا  قااد ه )

ا وذلااف بةاابا الهااصة الةياسااية واالقتداااد ة فااي مداار 01/10/8018اسااتح اقها فااي 

 حيث عةلت إنتافها باإلضافة إلا  الناصاع ال ااشم ماا باين الحكوماة االتحاد اة وحكوماة

ا  ن ااا عاان الاارشيف 14/11/8018اإلقلاايم فااي اليااراع. وفااي ت ر اار لاانفف الموقااع فااي 

التنفيكي للشركة بأن ا فهاصة اإلعالمياة النفةياة قاد بالغات فاي مةاألة الداكويا وأن 

مشكلة دانة غا، لم تكن في عد  الم د ة عل  الةادادا وإنماا فاي الةايولة الن د اةا فهاي 

وعلييى مليااون دوال ا  800ومااة المداار ة ب يمااة "ال تااصال لهااا مةااتح ات علاا  الحك

 .مليون دوالر" 011حكومة كردستان 

من المهم ا الع ال ا ئ عل  بيض ما فا  في م ابلة الةيد م يد فيفارا الماد ر  -د

% فاي ت ماع بيارل النفةاي(ا 40التنفيكي لشركة كرسنت بتروليو  )والتي لهاا حداة 

"Iraqi Oil Report مااااع الم لااااة اإللكترونيااااة "ت ر اااار نفااااط اليااااراع
(7)

فااااي  

ا حيث تحد  الةيد م يد عن اإلنتااج فاي فتارة الم ابلاةا إذ و اا إنتااج 0/11/8018

( ملياون قاد 040الغا، من خو مو  إل  ميادالت عالياة بلغات )
0

( ألاف 11/الياو ا و)

برميااا/اليو  ماان سااواشا المك فااات النفةيااة. و توقااع أن  تضاااعف اإلنتاااج الفيلااي عنااد 

ح ا فم مال. و تحاد  عان ح لاي خو ماو  وفم ماال الغاا، ين علا   إكمال تةو ر

أنهما "ح ليهماا الاا اين"ا ونفهام مان كالماا وكاأن الي اد أك ار مان كوناا ع اد خدماة 

اعتيااديا وليلاا ع اد خدماة  و اا ا فااا أو بادال ع اد الادماة ثاكا بي اد آخار غيااره. 

شاروع خو ماو  مناك تحد  أ ضاً حاول اسات ما ثم ماا   اا   مان ملياا  دوال  فاي م

. وال أعرد في الواقع أ ن ثكه االست ما اتا إذ أن عملهم كان ت هياص ونداا 8007
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ا عادد قلياا مان اآلباا حفار  ماع( كيلومتر ووحادتين لياصل الغاا،ا 170أنبو  بةول )

 و بما كانت ثناي أعمال أخر  غير مشروع خو مو  قاموا بتنفيكثا في كردستان.

 في السوق المحلية بيع المكففات النفطية -هـ

 نود تبيان ما  لي حول ثكا الموضوع:

خبااراً  8/10/8018ل ااد ذكاارت وكالااة  و تاار، فااي  أوالً:
(2)

أيااا  حفيظااة واسااتيا   

الك يرا وثو: "أن حكومة إقليم كردستان بدأت بيع نفةها في ا سواع الدولية بموفاا 

نفط اليراقاي". ل اد اتفاقيات تدد ر مةت لة تتحد  فيهاا سايةرة بغاداد علا  تداد ر الا

حد  ثكا ا مر وحبر االتفاع بين الحكومة االتحاد ة وحكومة اإلقليم لم   اف بيادا إذ 

بضاا  مااا  ص ااد عاان  -وحةااا االتفاااع–كااان ماان المفتاار  أن ت ااو  حكومااة اإلقلاايم 

( ألف برميا/ اليو  في تلاف الفتارةا أو باا حر  تضا  فمياع ماا  فايض عنادثا 800)

 كمال حافتها من النفط  غرا  التدفية.من نفط ومنت ات بيد إ

إن خبر وكالاة  و تار، ثاكا  تضامن  ارا   احنتين مان قباا  اركتين سو ةار تين 

ميروفتين فاي ت اا ة الانفط ومشات اتاا وثماا  اركة ترافي او ا و اركة فيتاول. حياث 

ا وتاام 8018ا ااترت ا ولاا   ااحنة ماان المك فااات النفةيااة للتةااليم فااي تشاار ن ا ول 

راً مان "ح اا كاردي" إلا  تركياا يام تام تحميلاا فاي مةلاع الشاهر. تبيتهاا  حن النفط ب

( ألف  ن للتحميا فاي 18بكلف  ركة فيتولا إذ ا ترت  حنة "مك فات" نفةية تبلا )

( دوال ا وعلياا فارن كاا  احنة تةااوي أك ار مان 290نها ة الشهر و بلا سير الةن )

حاد  باسام الحكوماة اليراقيااة ( ملياون دوال ا. واساتمرت  و تار، لت اول أن المت10)

قاال فاي تي ياا علا  ثاكه المبيياات أن الياراع  ؤكاد ح اا فاي المالح اة ال انونياة لكااا 

أول ف الك ن  شا كون في تهر ا ممتلكاات الشايا اليراقاي محليااً ودوليااً!!.  فضات 

 ااركة ترافي ااو ا التي ياااا بينمااا أكاادت  ااركة فيتااول أنهااا ا ااترت  ااحنة ماان منشااأ 

ا في تركيا و فضت إعةا  أ ة تفا يا أخر ا ولكان المتحاد  باسامها كردي للتحمي

ذكر "أن  را  الشحنة الدغيرة  تم في عةا  عا  بنظا  تةليم اهر الةفينة في مرفاأ 

 اااو وس فاااي تركياااا وال تيليااا  إضاااافي"!!!. علمااااً أن الشاااركتين تاااصودان ال هاااات 
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 تر،(. ثاكا وقاد ذكار الةايد االتحاد ة اليراقية بالمنت ات النفةية )حةا ما ذكرت  و

فاي أيناا  حضاو ه الفتمااع أوباف فاي فيناا أن  9/18/8018و، ر النفط اليراقاي فاي 

قااد اعتااك ت للحكومااة اليراقيااة وألغاات الدااف ةا وذلااف حةااا  Vitol ااركة فيتااول 

ميلومااات تااوفرت لنااا الح اااً. كمااا عرفاات الح اااً أن  ااركة ترافي ااو ا اعتااك ت أ ضاااً 

 الح ة. لو،ا ة النفط في فترة

إننااي ذكاارت تفا اايا الاباارا  ن ا ماار متيلاا  بالشااركة اإلما اتيااة التااي نتحااد  

عنهاا وسنحاول الح اً أن نحتةا مبالا ثكه الشحنات وغيرثا والتي ت ول الشاركة إن 

 عواشدثا تيود إليها "تحت توفيا حكومة اإلقليم"ا كما ذكرنا ساب اً.

 هااة المينيااة فااي كردسااتان ثااي "بياارل عناد الحااد ث عاان المك فااات النفةيااةا فاارن ال

% ماان ثااكا 20كونةااو تيو "ا ودانااة غااا، وكرساانت بتروليااو  اإلمااا اتيتين  ملكااان

علاا  حالااة مشااابهةا  8018الكونةااو تيو . وقااد سااب  أن ا لياات فااي أواشااا حص ااران 

ا تتحاد  عان 8018وثي أو اع  سمية ماتومة بأختا  إ رانية تيود إل  أواخار أ اا  

( كيلااوغرا  ماان "النف ااا"ا كمااا مكتااو  علاا  81820وضااية قااد ثا )حمولااة  اااحنة ح

أو اع الشحنةا مرسالة عان  ر ا  الةاليمانية إلا   اركة البتروكيمياو اات "فاا ابي" 

فااي بنااد إما . والم دااود بالنف ااا ثناااا وعلاا  أغلااا احتمااال منة اايا ثااي "المك فااات" 

 النفةية.

لمشاا  إليهاا أعاالها ال  نكار ا وا0/11/8018إن الةيد م يد فيفار فاي م ابلتاا فاي 

ا مر الكي تحديت عنا  و تر،ا ولكن   ول: "إن من  أخاك المك فاات أو  اأمر بأخاكثا 

ثااي حكومااة اإلقلاايم. فهاام  حااددون لت مااع بياارل النفةااي المشااتر  الااداخلي. نحاان ال 

ندااد  المك فاااتا وإنمااا نبييهااا داخلياااً تحاات إ ااراد حكومااة اإلقلاايما لااكا فاارن ت ر اار 

.ا و ضاايف: "نحاان -عالمااات التي ااا وضاايت ماان قبلااي–غياار دقياا !!!"  و تاار، 

نياارد أن االتفاااع ا خياار بااين حكومااة اإلقلاايم والحكومااة االتحاد ااة قااد وضااينا تحاات 

  قابة د وان الرقابة المركص ة"!!.
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إننا ثنا نتحد  عن المك فات النفةية التي تنتم عرضياً مان الغاا، الااا  المناتم مان 

 ااا ثااكه المنت ااات فااي اليااراع لمصفهااا مااع البنااص نا أو إلنتاااج خو مااو ا وتةااتاد  م

البنااص ن المحةاانا ولااكا  ةلاا  عليهااا "البنااص ن الةبييااي"ا و مكاان إضااافتها إلاا  الاانفط 

المدد  لص ادة كميتا وتحةاين ك افاة ثاكا الانفطا فهاو  تضامن اعتياد ااً علا  الةاواشا 

فاااي الظااارود ال و اااة  الها د وكربونياااة الافيفاااةا التاااي تكاااون أي اااا مااان الغاااا،ات

. C6ا والهكةاان C5وتشاما البنتاان  C4االعتياد ةا أي أي ا من الغا، الةاشا البيوتان 

 وثي مواد ذات قيمة عالية إذ تةتاد  أ ضاً في  ناعة البتروكيمياو ات.

 ثانياً: مناقشة الموضوخ

واد  تحد  ال مياع علا  أن البياع  اتم داخليااًا وكاأن ثاكه الماادة ثاي إحاد  الما (1)

التي  ةتهلكها الموا ن الياديا علماً أنها غا ة في الاةو ة من حيث سرعة ا تيالها 

وبالتالي التةبا في الحراش . لكا فرن البياع الاداخلي  يناي بالنتي اة الحتمياة "التهر اا 

إل  خا ج اليراع". و  اال أ ضااً أن ا مار  اتم تحات توفياا و عا اة حكوماة اإلقلايما 

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

فص اً مان قيماة ثاكه الماادة المباعاة داخاا اإلقلايم و"المهرباة" خا فاا بالنتي اة . ثاكا 

ا مر ال أستةيع نفيا أو تأكيدها ولكن ت ر ر  ركة دانة غا،   ول إن ثكه الماادة تياود 

 إل  الكونةو تيو !!.

ا ثاااو -وكمااا فاااا  فااي الت ر اار الةاانوي للشااركة– فااات إن مياادل إنتاااج المك (1)

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

( ألااف برميااا/اليو ا أي 11ف ااد و ااا مياادل اإلنتاااج لهااكه المااادة ) 8018أمااا فااي 

 .8018( مليون برميا لةنة 1,42)

( 10و االت إلااا  حاااوالي ) 8018و 8011وبهااكا فااارن المك فااات المنت اااة لةااانتي 

 مال ين برميا.
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( دوال  110( دوال /الةاانا أي حااوالي )290ولااو أخااكنا سااير البيااع ا خياارا أي )

( دوال  للبرميا مةارو  فاي الموقاع 91للبرميا عل  اهر الباخرة في تركيا. ولن ا )

 ( مليون دوالر.051ما يزيد على ) 1111و 1111يكون مجمل بيع المكففات لسنتي 

ساالمت ثااكه المااواد إلاا  الحكومااة االتحاد ااة لبييهااا مااع الاانفط المدااد  وبةاايره  ولااو

الياااالميا لكاااان باإلمكاااان بياااع ثاااكه الماااواد بمبلاااا  ت ااااو، الملياااا  دوال  فاااي كاااا 

 االحتماالت.

ثنااااي ت ر اااار مةااااول  ااااد  ماااان  ااااركة دانااااة غاااا، وعلاااا  موقيهااااا فااااي  (0)

نت بترولياو  مان كردساتان ا وبينوان: "إنتاج  ركتي دانة غا، وكرس14/10/8018

 ( ألف برميا نفط مكافئ  ومياًا وذلف بمناسبة الككر  الرابية".20و ا إل  )

 والم دود بالككر  الرابية الفتتا  مشروع خو مو .

( ملياا  دوال ا وأن اإلنتااج الكلاي ومناك 1  ول الت ر ار باأن االسات ما  الكلاي بلاا )

أن المشاروع وفار لحكوماة اإلقلايم كلفاة ( مليون برميا نفاط مكاافئا و07بلا ) 8002

( ملياا  دوال . و  داد كلفاة الغا،أو اا )، ات الغاا،( الوا اا إلا  1,4وقود تياادل )

محةات الكهربا  في حال عد  تاوفر الغاا،. سانرفع إلا  كلاف الغاا، فاي ف ارة الح اة 

 وسنةتمر في احتةا  كلف "المك فات" النفةية.

( ملياون قاد  مكياا 040ي للغا، قاد و اا إلا  )  ول ثكا الت ر ر أن اإلنتاج اليوم

( ألاف برمياا/اليو . وفاي الم ماوع 11 ومياًا وأن إنتاج المك فات النفةية و ا إل  )

( ملياا  قاد  879وحتا  اآلن قاد بلاا ) 8002الكلي فرن إنتاج الغا، مناك تشار ن ا ول 

ثكه أ قاا  أك ار ( مليون برميا. و10مكياا كما وأن اإلنتاج الكلي من المك فات بلا )

(  ومااً. إذ أنهاا تيةيناا م ماا 001دقة مما ذكرتا عان الميادل الياومي مضاروباً فاي )

 اإلنتاج الفيلي.

نر  أننا لةنا بييد ن عن الحةابات التي أفر ناثا كما مبين أعالها إذ كاان م ماوع 

( 10قاد بلغات حاوالي ) 8018و 8011المك فات المنت ة التي تو لنا إليها فاي سانتي 
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. وثناا ذكار الت ر ار أن م ماا اإلنتااج للمك فاات مناك 8018ليون برمياا حتا  نها اة م

( مليااون برمياااا وعملياااً 10قااد بلااا ) 8018إلاا  تشاار ن ا ول  8002تشاار ن ا ول 

 .8018( مليون برميا نها ة 10,9 دا إل  )

( مليييار دوالر لييو بيعيي  1301قيميية مكففييات نفطييية تعييادل )بهااكا نحاان نتحااد  عاان 

( مليار دوالر فيما لو سلم  إليى الحكومية 131كردستان، وتصل إلى أكفر من ) داخل

 االتحادية لمزجها مع النفط المصدر.

لشااركة دانااة غااا،   ااول أنهاام  8011إضااافة لمااا سااب ا فاارن الت ر اار الةاانوي  (1) 

ا باإلضاافة إلا  المك فاات النفةياةا حياث أكملات LPGمبيال  الغياز السيائل   ةتلمون

ا أي 8011ا وال انياة فاي حص اران 8011الةاشا ا ول  في كانون ال ااني  وحدة الغا،

وما قبلها. وذكر الت ر ر أن ميادل إنتااج  8010لم  كن ثناي بيع للغا، الةاشا في سنة 

 (  ن  ومياً.800و ا إل  ) 8011الغا، الةاشا لةنة 

ساااير  ولاااو افترضااانا أن الغاااا، الةااااشا  بااااع با سااايا  المدعوماااة فاااداًا أي  بلاااا

( د نااا  بةااير ال ملااة. فةااود  كااون الياشااد 1000( كيلااوغرا  )10ا سااةوانة ذات )

( مليا  د نا  وتيادل حوالي 80,141( مليون د نا ا والةنوي )00,4اليومي حوالي )

( ملياون 41إلا  ماا  ص اد عان ) 8018و 8011( مليون دوال ا ونداا لةانتي 19,0)

 دوال .

" فااي عااددثا Iraq Oil Reportماان نشاارة "علماااً وحةااا الميلومااات المتااوفرة 

ا فرن حر  اً وانف ا ات قد وقيت في وحدة الغا، الةاشا فاي 82/1/8010الداد  في 

ا أدت إل  توقف الوحدة مناك ذلاف الوقات وحتا  اآلنا وإن الغاا، المناتم 88/0/8018

 ااتم حرقااا بداااو ة مةااتمرة!!ا و اااتم حالياااً محاولاااة تدااليح ثاااكه الوحاادة وإعادتهاااا 

 ا!!.لليم

ا -يانيااًا أعااله -وكماا مباين فاي ج–ت ول  ركة دانة غا، في ت ر رثا الةنوي  (5)

 8010( مليااون دوال  فااي 28ا و)8011( مليااون دوال  فااي ساانة 800أنهااا اسااتلمت )
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( ملياون دوال  لهااتين الةانتين. ولماا 042من مبيياتها فاي الياراعا أي ماا م موعاا )

 تو ا فهااكا  ينااي أن الكونةااو  تو  اسااتلم % ماان الكونةااو 40كاناات دانااة غااا، تملااف

( 8010)وساانوات مااا قبااا  8018( مليااون دوال . ولااو أخااكنا ساانة 270مبلغاااً قااد ه )

بنظر االعتبا ا فرننا سندا إل  أ قا  قر بة فداً من أ قاا  مبيياات المك فاات التاي تام 

 .( أعاله4( مليا  دوال ا كما مبين في الف رة )1,08احتةابها وو لت إل  )

علماً أنا في نفف الوقت فرن الكونةو  تو   ةتلم حد  من الدفيات التاي تادفيها 

الحكومة االتحاد ة إل  حكوماة اإلقلايم نتي اة اتفاقياة تداد ر نفاط اإلقلايما حياث اساتلم 

( مليااون دوال  لشااركة دانااة غااا،ا 42( مليااون دوال ا منهااا )180قبااا فتاارة وفيااصة )

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

  ااول الكونةااو  تو   أنااا  اارد مااا   ااا   مليااا  دوال . كااكلف قااال المااد ر  (6)

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

 تو  مليون دوال . وال أعرد ثا   داد أن الاداشن لحكوماة اإلقلايم ثاو كاا الكونةاو 

أو  ركة دانة ف ط. إذ لو كان المبلا أعاله  م ا دانة غا، لوحدثا فهكا  يني أن ا قلايم 

 ( مليون دوال !!.710مد ن عل  ثكا المشروع حت  اآلن مبلا )

بالواقع وعلى ضوء ما جاء في أعاله ال أستطيع أن أفهم كيي  أن حكومية اإلقلييم 

إالّ إذا كاني  مبيال  البييع للمكففيات تيدفع  ال تزال مدينة للكونسيوريتو  بهي ه المبيال ،

بالنتيجيية إلييى حكوميية اإلقليييم كييالً أو جييزءاً. إذ ميين المفييروم أن الكونسييوريتو  قييد 

استلم جميع مبالغ  من المبيعات. كما وإن إعطائي  حصية مين المبيال  المدفوعية مين 

عطيي منتجيات قبل الحكومة االتحادية لحكومة اإلقليم أمير غيير وارد مطلقياً، ألني  ال ي

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

كمااا  ظهاار ممااا سااب  فاارن مبااالا "المبييااات الداخليااة"ا للمك فااات والتااي تهاار  

بالنتي ااةا وكااكلف مبااالا المبييااات للغااا، الةاااشاا تغةااي كلفااة المشااروع وتص ااد. وثااكه 

ةاو  تو  بيارل بترولياو ا أو لاد  فهاات أو المبالا مو،عاة باين حكوماة اإلقلايم وكون

 "مشا  ع" غير مبينة في الت ا  ر وا خبا  الداد ة من الشركات نفةها.
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علماً أن الميلومات المتوفرة أخيراً تبين أن كمياة قليلاة مان "المك فاات" قاد أ سالت 

إل  خط التدد ر الرشيةي. ولكن ثكه الكمياة ال ليلاة ال تاؤير فاي ساياع  8018في آ  

ثااكه وساانرفع الاا  ثااكا الموضااوع فااي نها ااة حااد  نا عاان   ثااكه المالحظااات بااالمرة.

 الشركة في الف رة خامةاً.

 ثالفاً: الغاز الجاف المسلم إلى محطات الكهرباء )عرم ومناقشة(

نود أن نوضح ما  لي حول ثكا الموضوعا بياد أخاك الميلوماات الاوا دة فاي ساياع 

 المالحظات أعاله بنظر االعتبا :

  ول الم اول بأنا سلم فميع الغاا، المناتم ال ااد إلا  حكوماة إقلايم كردساتان  (1)

م اناًا وذلف لغر  استيمالا في محةتي كهربا  الةليمانية وأ بيااا وسايتم تو ايلا 

إل  محةة كهربا  دثوي قر باً. و حتما أن ثناي استادامات أخار  للغاا،ا إذ ثنالاف 

الغااا، فااي الدااناعةا ومنهااا فااي محااا ع  فااي الاةااة الموضااوعة توسااع فااي اسااتادا 

 مياما الةمنتا وككلف  غرا  منصليةا وثو أمر فيد واقتدادي.

ا أي قباا إكماال وحادتي الغاا، 8002بُد  بتةليم الغاا، إلا  حكوماة اإلقلايم مناك آ  

 يني أن الغا، الةاشا كاان ضامن الغاا، ال ااد المةالم قد ا مما 8011الةاشا في سنة 

قبا إكمال وحادتي الغاا، الةااشاا وماا كاان )إذا لم  كن قد حرقا(ا  امإل  حكومة اإلقلي

  يصل من الغا، الاا  المنتم من ح ا خو مو  ثو "المك فات" النفةية ف ط.

  ااول ت ر اار  ااركة دانااة غااا، المشااا  إليااا أعااالها بااأن مياادل الغااا، المنااتم  (1)

اً )م ماا ( فااي ساانة ( مليااون قااد  مكيااا  ومياا801والمةاالم إلاا  حكومااة اإلقلاايم بلااا )

. كمااا و ااا اإلنتاااج فااي 8011( مليااا  قااد  مكيااا فااي ساانة 90,781ا أي )8011

 110( م ما   وميااًا )والاكي  يناي حاوالي 040إلا  ) 8018الندف ال ااني مان سانة 

. 8018م ما   وميااً علا  ا قاا( خاالل سانة  000بافترا  ميدل –مليا  قد  مكيا 

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

( ملياا  897م ما الغا، ال اد الكي أنت ا الكونةو تيو  من ح ا خو مو  قد بلاا )
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وحتا  نها اة  8002قد  مكيا قياساي وذلاف مناك باد  اإلنتااج فاي النداف ال ااني مان 

8018تشر ن ا ول 
(9)

 .8018( مليا  نها ة 011ا أي حوالي )

غااا، والاكي تبييااا الحكوماة االتحاد ااة لمحةاات الكهربااا  إن الةاير المادعو  لل( 0)

( د نا  للمتر المكيا الواحدا وثكا  يناي 10ومياما ا سمدة والبتروكيمياو ات  بلا )

( دوال ا والااكي  يااادل 1,11 بلااا ) Btuأن سااير المليااون وحاادة حرا  ااة بر ةانيااة 

( قاااد  مكياااا970,2)
(10)

وحااادة حرا  اااة  ( دوال  للملياااون1,11. وان ساااير الغاااا، )

بر ةانيةا ثو سير مدعو  فيالً و  اا   أسايا  الغاا، المادعو  فاي الادول الم ااو ةا 

( 9-7م ا نة بأسايا  الغاا، اليالمياة فاي أو باا والياباان والداين والتاي تبلاا حاوالي )

( دوال  فااي الوال ااات المتحاادة. إن الةااير 1دوال  للمليااون وحاادة حرا  ااةا وحااوالي )

( قد 1000أن سير )المدعو  ثكا  يني 
0
( 1,12( د نا  وتياادل )1411 بلا حوالي ) 

 ( قد  مكيا قياسي.1000دوال  لكا )

لنأخااك م مااا إنتاااج الغااا، المنااتم والمةاالم إلاا  حكومااة اإلقلاايما والمااككو  أعااالها 

( 011ا أي حاوالي )8018( مليا  قد  مكيا حتا  نها اة تشار ن ا ول 897والبالا )

 011,000,000كا  كون م ما سير الغاا، بالةاير المادعو : . وبه8018مليا  نها ة 

با ساايا  المدعومااة التااي  8018( مليااون دوال  إلاا  نها ااة 078= حااوالي ) 1,12× 

  باع بها الغا، من قبا الحكومة االتحاد ة.

أمااا لااو أ ادت حكومااة اإلقلاايم  فااع الاادعم الكبياار الموفااود للغااا، الةبييااي )ولااو 

وع المفتااو  والتااي تاادعم توفههااا حكومااة اإلقلاايما وكااكلف فصشياااً(ا وثااي سياسااة الةاا

( 0,88سياسااة البنااف الاادولي و ااندوع الن ااد الاادوليا وأ ادت اختيااا  سااير الغااا، )

دوال  للمليون وحدة حرا  ةا وثاو الةاير الم تار  مان فهاات أفنبياة علا  الحكوماة 

اليراقياااة
(10)

نا ا سااايا  ( ملياااا  دوال . أماااا لاااو اعتماااد1,192ا لو اااا المبلاااا إلااا  )

ولكننا سنعتمد السعر الميدعو  بالكاميل، واعتمياد مبلي  اليالمية لتضاعف ثكا المبلا. 

( مليييون دوالر كسييعر للغيياز المجهييز إلييى حكوميية إقليييم كردسييتان ميين حقييل 071)

 خورمور.
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إن كميات الغا، المنتم وبيد تةو ر ح ا فم ماال الغاا،ي ساتتةو ا وستتضااعف 

ا  االساتادامات المحلياةا  وكاكلف للتداد ر. إن خاراشط كميات الغاا، المناتما  غار

أنبااو  الغااا، الحااالي تاادخا إلاا  داخااا تركياااا والحااد ث  اادو  حااول تصو ااد المنااا   

ال نوبيااة لتركيااا بالغااا، وكااكلف الااربط إل دااال الغااا، إلاا  أو باااا وكمااا أوضااحنا فااي 

فا وبضامنا ( مليون دوال  سيتضاعف عند ذل078سياع ثكه المالحظات. إن المبلا )

ستكون ثنالف مبالا إضافية نتي ة تدد ر الغا،ا وقد ت ول حكومة اإلقليم عناد ذاي أن 

ا ماار لاايف تدااد راً )كمااا ت ااول عاان الاانفط المهاار  إلاا  تركيااا اآلن(ا وإنمااا م ا ضااة 

بمنت ات نفةية!!!ا وكأن أقياا  الانفط أو الغاا، أو المنت اات الم اا ض بهااا )إن كانات 

 (ا ثي أموال ساشبة ال تدخا في الميصانيات االتحاد ة!!!.ثناي م ا ضة أ الً 

ال نيرد ثا  ةتلم اإلقليم قيمة ثكا الغاا،ا أو  يةياا "م انااً" إلا  ال ةااع الااا  

الكي  يد و شغا المحةات الغا، اة. وثاا ثنااي مواف اة مان الحكوماة االتحاد اة علا  

تحاد ااة مبااالا الغااا، المنااتم ثااكا "التباارع". إذ ماان غياار المي ااول أن تةااتلم الحكومااة اال

وتييدخل هيي ه المبييال  إلييى الميزانييية العاميية عناادثا والااكي تبييااا إلاا  فهااات حكوميااةا 

كييواردات )يذخيي  منهييا اإلقليييم حصييت  منهييا(، بينمييا اإلقليييم يعطييي هيي ه الميياد  مجانيياً، 

وكيي لي يذخيي  كلفيية إنتاجهييا ميين الميزانييية العاميية إلعطائهييا إلييى المقيياول اليي   نفيي  

. أمااا إذا كااان اإلقلاايم  ةااتلم أقيااا  ثااكه الكميااات ماان الغااا، وال وخ ويييديره حالييياً المشيير

 و االها إلاا  الحكومااة االتحاد ااةا إلدخالهااا كااوا دات عامااة للدولااة اليراقيااة و أخااك 

حدتا منهاا فهكا أمر آخر وعل  و،ا ة النفط وو،ا ة المالية وم لف الناوا  متابياة 

 ذلف!!.

 لي  من أعاله؟رابعاً: ما ال   توصلنا إ

 إن ما  راه ال ا ئ من كا ما فا  في أعاله ثو الدو ة التالية:

إن حكومة إقليم كردسيتان اسيتغل  حقيل خورميور الغياز ، الي   يقيع فيي منطقية 

"متنازخ عليها"، وكان  الحكومة االتحادية عليى وشيي إحالتي  للتنفيي ، كي لي تقيو  

قيييد أعطييي  كيييال الحقليييين إليييى حكومييية اإلقلييييم بتطيييوير حقيييل جمجميييال الغييياز . ول
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الكونسوريتو  بعقد غير واضح المعالم، إذ أن الغاز الجاف يعطى إلى حكومة اإلقلييم 

مجاناً، بينما يبقي الكونسوريتو  السوائل النفطية "المكففيات" والغياز السيائل عنيده 

ويبيعهييا فييي السييوق المحلييية تحيي  إشييراف حكوميية اإلقليييم، ممييا يييؤد  بالتييالي إلييى 

 ب األكيد للمكففات.التهري

إن الحكوميية االتحادييية ال تسييتلم مبييال  "المكففييات"، والبييال  قيمتهييا حتييى نهاييية 

( ملييييار دوالر، بذسيييعار البييييع اليييداخلي فيييي كردسيييتان، 1301حيييوالي ) 1111سييينة 

ويزداد المبلي  فيميا ليو كاني  هي ه المكففيات قيد أرسيل  للتصيدير ميع الينفط المصيدر 

ر  بين حكومية اإلقلييم والحكومية االتحاديية. وال يعيرف أحيد إذا تنفي اً لالتفاقية األخي

 كان  حكومة اإلقليم تستلم جزءاً من ه ه المبال  أ  ال.

ك لي ال تستلم الحكومة االتحادية أ  مبل  عن الغاز الجاف الي   ييتم إيصيال  إليى 

محطات الكهرباء، علماً أن نصيب محطيات الكهربياء أمير ممتياز تحميد عليي  حكومية 

 ( مليون دوالر.071اإلقليم. إن قيمة ه ا الغاز باألسعار المدعومة جداً يبل  )

إضييافة ليي لي فييكن الحكوميية االتحادييية، )التييي تمفييل كييل الشييعب العراقييي(، تعطييي 

الحصييية )النسيييبة( التيييي يقررهيييا مجلييي  النيييواب، )الييي   يمفيييل أي ييياً كيييل الشيييعب 

الميزانية االتحادية. ك لي فكنهيا  العراقي(، من عائدات العراق إلى حكومة اإلقليم من

% من عائدات النفط المصدر من كردستان كسلفة لتغطيية كلي  الشيركات 51تعطي 

التي تنتج منها النفط )االستفمارية والتشغيلية(، ولكن قسيماً مين هي ه المبيال  ذهبي  

 إلى الكونسوريتو  ال   لم يساهم حتى ببرميل واحد من النفط المصدر.

( ميين الدسييتور "اليينفط والغيياز ملييي الشييعب العراقييي فييي كييل 111تقييول الميياد  )

 األقاليم والمحافظات".

حكومة اإلقليم لم تدفع أ  مبل  مهما كان ضئيالً إلى الوزينة االتحاديية، وليم تعيط 

أية حصة مهما كان  صغير  لوارج اإلقليم، حتى أنهيا ليم تيزود المنيااق "المتنيازخ 

المسييتقطعة ميين كردسييتان"، بذييية كمييية ميين  عليهييا"، والتييي تسييميها "المنييااق

 الكهرباء!!!.
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من هنا نير  كيذن حكومية اإلقلييم تقيول: إن ميا موجيود فيي كردسيتان )والمنيااق 

المتنازخ عليها( من غاز ونفط هو ملي كردستان وحدها، وعليى الحكومية االتحاديية 

كنهييا دفييع تكييالي  تطييويره، ومييا موجييود ميين نفييط أو غيياز فييي بقييية أنحيياء العييراق ف

 تتقاسم  مع الجميع.

وأية قسمة ه ه، إذ لو كان اإلقليم يعطي جزءاً من قيمة ه ه الميواد إليى الحكومية 

االتحادية بدالً من كل المبال ، لقلنا أن األمر "غير عادل" أو "ظالم"، ولكين عنيدما 

ال يعطي أ  شيء وتؤخي  قيمية إنتاجي ، فيكن األمير يتعيد  الظليم، وقيد يسيمى حينئي  

 "، أو "خاو "، أو "نهيبة"، أو "حواسم"، أو سّم  ما شئ !!."إتاو 

 خامساً: معلومات إضافية حول تصدير المكففات النفطية

ن الميلوماات المتاوفرة ماؤخراً تفياد أا أعاله(" 0يانياً) -ذكرت في الف رة "ث  ل د

إلا  خاط التداد ر الرساميا  8018بأن كمية قليلة مان "المك فاات" قاد أ سالت فاي آ  

 كن ثكه الكمية ال تؤير في سياع المالحظات إ القاً!!.ول

ولكي ال "نظلم" الشركةا فرنني حدلت عل  ميلومات حد  اة عان ثاكه الكمياات 

"ال ليلة" التي أ سلتها الشركة إل  خط التدد ر الرسمي في عدة سنوات وليف في سنة 

ا فااي سااياع ف ااطا وساانر  إنهااا أ ضاااً ال تااؤير فااي النتاااشم التااي تو االت إليهاا 8018

 .المالحظات

 لقد استلم خط التصدير كميات "المكففات" التالية محسوبة "برميل".

 المالحظات الكمية برميا الةنة

لمدة يالية أ هر اعتبا اً من تشر ن ا ول  وإل   829191 8002

( برميا/اليو  لفترة 0140نها ة الةنة أي بميدل )

 اإل سال.

كان  8009الميدل اليومي لةنة  لةول الةنةا أي 1,490,001 8009

 ( برميا/اليو .4028)
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 8010عل   ول الةنةا أي الميدل اليومي لةنة  1,710,042 8010

 ( برميا/اليو .4790كان )

بلا  8011عل   ول الةنةا أي بميدل  ومي لةنة  1,070,200 8011

 ( ببرميا/اليو .0778)

  برميل 130163711 المجموخ

بلااا  8011ركة نفةااها   ااول إن مياادل إنتاااج المك فااات ساانة علماااً إن ت ر اار الشاا

( ألف برميا/اليو . كما إناا   اول إن 11إل  ) 8018( برميا/اليو ا وفي سنة 18411)

 .8002إنتاج المك فات بدأ منك تشر ن ا ول 

الا  م ماوع الكمياات المةالمة  8018ولو أضفنا ما تم تدد ره  سامياً فاي سانة 

ا 8011والماككو ة أعاالها وبانفف ميادالت  8011نها اة سانة إل  خط التدد ر وحتا  

برمياا/اليو   0778نر  أن علينا ، ادة الكميات المدد ة  سمياً بكمية أخار  تةااوي 

عنااد  8018باارميالً. حيااث تاام إ  اااد التدااد ر نهاشياااً فااي ساانة  040818 وماااً =  91× 

 ا وذلف بأمر من حكومة اإلقليم.8018نها ة  هر آذا  

 كون م موع الكمية المدد ة  سمياً:بهكا  

 مليون برميا من المك فات. 1,810=  0,040+  4,907

 غم إن التدد ر الرسامي مان المك فاات قاد توقافا ولكان ال  مكان إ  ااد إنتااج 

المك فاتا إذ إن الغا، ال اد الال،  لمحةات الكهربا    ا أن  ةتمر وبانفف ميادالت 

( ألف برميا/اليو ا كمنتم عرضايا 11وبميدالت )ا وبهكا   ا إنتاج المك فات 8018

وثكه "المك فات" ال  مكن خصنها لفترات  و لة فداً إذ تحتاج إل  ساية تاص نياة عالياةا 

 لكلف   ا بييها داخلياً )أي تهر بها(.

ا وتو االنا 8018و 8011ل ااد كنااا قااد احتةاابنا كميااات المك فااات المنت ااة لةاانتي 

اتين الةانتين. كماا اعتمادنا علا  ماا ذكرتاا الشاركة مان ( مليون برميا لها10إل  كمية )

( ملياون برمياا مان المك فااتا وذلاف بمناسابة الاككر  الرابياة إلكماال 10إنها أنت ات )
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ا وذلاااف برضاااافة 8018( ملياااون برمياااا حتااا  آ  10. أي )8002المشاااروع فاااي آ  

 .8010ا 8009ا 8002الكميات المنت ة في الةنوات 

ا عليناا 8018ياة المك فاات المنت اة حتا  نها اة سانة ولغر  إكمال احتةاا  كم

( ألاف برمياا/اليو . أي علينااا 11ا وبميادل )8018(  اهر مان سانة 4,1إضاافة إنتااج )

 مليون برميالً. 8,011) وماً( =  107× ( ألف 11إضافة )

( 11حااوالي ) 8018بهااكا تداابح كميااة المك فااات منااك بااد  اإلنتاااج وحتاا  نها ااة 

( مليون برمياا والفرع بينهماا أي 1,810ما مدد   سمياً بلا ) مليون برمياا وم ما

 ( مليون برميا تم بييها بالةوع المحلي "أي تم تهر بها".9,710)

( مليااون دوال  لااو تاام بييهااا 980,81إن ثااكه الكميااة كاناات ستدااا قيمتهااا إلاا  )

 ث عان بأسيا  "الةوع الاداخلي"ا م اا الحااالت المشاابهة التاي تحادينا عنهاا عناد الحاد

 ركة دانة غا،. أو كانت ستدا قيمتها إل  ما   ا   المليا  دوال  لو كانت قاد سالمت 

 إل  خط التدد ر لغر  تدد رثا.

في كا ا حوال فرن بوفاود م اا ثاكه المباالاا حتا  فاي حاال بياع المناتم محليااًا 

ا فرنها كانت ستغةي فميع االست ما ات التي قامات الشاركة بدارفها إلكماال المشاروع

 )ول د غةت ذلف فيلياً(ا وثكا ما كنا نةي  إل  تبيانا.

وثنااا   ااا أن نتةااا ل ماارة أخاار  أ اان ذثباات ثااكه المبااالا إذا لاام تكاان قااد غةاات 

االست ما ات التي  رفت إلكمال المشروع!!. إذ ت ول  اركة داناة غاا، فاي ت ر رثاا 

( 191)مااا  يااادل  8011الةاانويا إنهااا  بحاات ماان عملياتهااا فااي كردسااتان فااي ساانة 

%. أي إن أ باااا  40ملياااون دوال ا علمااااً إن حداااتها تبلاااا فاااي بيااارل كونةاااو  تو  

ف اااط!!!. وعلااا   8011( ملياااون دوال  لةااانة 427,1الكونةاااو  تو  بم ملاااا بلغااات )

الرغم من ثكه ا  با ا نر  أن كالً من الشركة وحكومة اإلقليم  دعيانا بأن الشاركة 

ا ات وعلا  الميصانياة االتحاد اة دفيهاا لهماا. لم تةتلم حت  اآلن ما  ارفتا مان اسات م

علماً إننا نتحد  ثنا عن المك فات ف طا وتب   أقيا  الغا، ال اد والغا، الةاشاا وثاي 

 كما احتةبناثا في مالحظاتنا عن الشركة.
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 عقود المشاركة باإلنتاج مع شركة نفط كل  كيستون -1

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

إلا  ع اود  

 Gulf Keystoneالمشااا كة باإلنتااااج لااا " ركة نفاااط كلاااف كيةااتون المحااادودة 

Petroleum Ltd ماع حكوماة إقلايم كردساتانا ساوا   0/11/8007"ا والموقياة فاي

مااع الشااركة لوحاادثا أو مااع بيااض الشااركا  ا و بيااين. وذكاارت فااي حينااا أن ت ياايم 

ه الرقاع "االستكشاافية" التاي وقيتهاا ماع ثاكه حكومة اإلقليم ليندار الم ا،فاة فاي ثاك

" Akri-Bijeelب ياا -الشركة  تراو  بين "وسط" كيندار للم ا،فاة لرقياة "ع ارة

وفي  قية دثويا إل  "منافض" )أي ال  وفاد عندار م ا،فاة مان الناحياة اليملياة( 

 ".Shaikanفي  قية " ياان 

الت ر اار الةاانوي لةاانة  إن الميلومااات المااككو ة أدناااه تيتمااد بدااو ة أساسااية علاا 

للشركة أعاله 8011
(18)

 فحةا و فهم مان ساياقا أناا  ااد  فاي  78ا والكي   ع في 

 .8018الربع ال اني من عا  

إن الشركة أعاله  ركة  اغيرة مةات لة الستكشااد وإنتااج الانفطا و رتكاص عملهاا 

فااي الوقاات الحاضاار علاا  اليمااا فااي كردسااتان اليااراع. وثااي مةاا لة فااي بيرمااودا 

موفودة في بو  ة لندن ولها مكاتا في أ بيا وال صاشار ولنادن. توفاد لاد ها أ باع و

 قع مت او ة في اإلقلايما )ماع احتماال امتاداد عملهاا إلا  المناا   المتناا،ع عليهاا أو 

حت  داخا محافظة نينو !!(ا وضمن ثاكه الرقاع  اياان والح اا المكتشاف فيهاا مان 

 Giantليظااايم لح اااا  اااياان اليماااالع قباااا الشاااركة والاااكي تةاااميا: "االكتشااااد ا

Shaikan Field" ( ملياا  برمياا نفاط 10وثو ح ا ت ول الشركة عنا أناا  تضامن )

oil in place.ًا كما سنوضح الح ا 

 مكاان إ  ااا، مااا قاماات بااا الشااركة حتاا  اآلنا وحةااا مااا فااا  بااالت ر ر الةاانوي 

 أعالها بما  لي:

ا فااي 8007فااي تشاار ن ال اااني بيااد أن حداالت الشااركة علاا  ع ااود المشااا كة  -أ

(ا فارن Akri-Bejeelبي ياا -ب يا )أو حةا ما تكتبا الشاركة أكاري- ياان وع رة
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 2Dعلاا  الميلومااات الصلصاليااة يناشيااة ا بياااد  8002الشااركة "حداالت فااي ساانة 

seismic data. 

وال  تحااد  الت ر اار عاان كيفيااة الحدااول علاا  ثااكه الميلومااات الصلصاليااة يناشيااة 

ا أو 8002ا ثاااي نتي اااة أعماااالهم الصلصالياااة الفيلياااة الاا اااة فاااي سااانة ا بياااادا وثااا

الم دااود "حدااولهم" علاا  أعمااال ،لصاليااة ساااب ة )أو كليهمااا(ا إذ أن ميظاام الرقااع 

كانت قد تمت بها م ا ثكه ا عمالا إضافة إل  أنها امتدادات فيولوفياة مترابةاة ماع 

. علماً أن مان ا ماو  االعتياد اة منا   في  مال اليراع كان قد وفد فيها النفط ساب اً 

أن  ية  إل  الشركاتا حت  قبا اإلحالة إليهاا م ا ثكه الميلومات وبدو ة  سامية 

وضمن  رو  مصا دات اليةا  )إن كانت ثناي مصا دات(ا أو وف   رو  الي اد عناد 

التياقااد. ثااكا وأن فميااع الوياااش  المتيل ااة بهااكه المنااا   كاناات قااد "و االت" لااو،ا ة 

وا د الةبييية في كردستان فاي الةانوات ا ولا  مان االحاتالل ا ميركاي للياراعا الم

إضافة إل  أنها ميروفة لد  ال يولوفيين الك ن كانوا  يملاون فاي  اركة نفاط الشامال 

 ساب اً.

حدالت ثاكه الشاركة علا  ع اد ن آخار ن للمشاا كة باإلنتااج فاي  8009في تمو، 

". علمااا أن Ber Bahr"بياار بحاار   "ا ومنة ااةSheik Adiمنة ااة " ااي  عااادي 

الشركة انةحبت في ثكه الفترة أن أعمالها في ال صاشر إذ كانات ثاكه ا عماال خاسارة 

 وبال فدو .

حدلوا عل  ال اشصة الكبر  عند إكمال أول ب ار فاي  اياان )الب ار  8009في آ  

 (ا حياث بينات نتااشم الب ار اكتشااد نفةاي كبيار. وثناا نالحاظShaikan-1 1- ياان

حالة خا ة ن دثا في فميع ع ود المشا كة في كردستانا وثي اإلعالن عن الي او  

"اكتشاد" عل  ح ول ثا د وكربونية فد ادة مان أول ب ار تحفارا وثاو أمار نااد  فاي 

اليااالم. وثااكا أماار  ؤكااد االنةباااع الةاااشد بااأن لااد  الشااركات ميلومااات فيولوفيااة 

ود نضوحات نفةياة وغا، اة نشاةة فاي وفيوفيص اشية مةب ة وحيدةا باإلضافة إل  وف

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

 8009( متااارا بياااد أن اخترقاااوا الةب اااة النفةياااة فاااي آ  8910و ااالوا إلااا  عمااا  )

ر ار أكماا فاي للو ول إل   ب ات نفةية أعم . وبدأوا بت ييم النتاشم وتو الوا فاي ت 

( 1,9تداا إلا  ) oil in placeا إلا  وفاود كمياات مان الانفط 8010كاانون ال ااني 

تيناي ثناا )محتماا  P. علمااً أن P10( ملياا  برمياا 7,4ا و)P90ملياا  برمياا ت يايم 

probableأو أي  قاام آخاار سااود  ااككر فااي المةاات با فرنااا  ينااي نةاابة  90و 10(ا و

تماااا وثااو  شاابا ا ماار المؤكااد و يااص، الح اااً % مح90تينااي  P90االحتمااالا أي أن 

تيناي كمياة إضاافيةا واحتماال  P10بحفر آبا  أخار  وغيرثاا مان الةارع. كماا وأن 

 %.10وفودثا بنةبة 

ا وفااي آذا  8009( فااي كااانون ا ول Bejeel-1 ا1-ياام بااد  بحفاار الب اار )ب يااا

ة ااة أعلاان عاان اكتشاااد كبياار آخاارا )وأ ضاااً ماان أول ب اار حفاارت(ا فااي من 8010

(ا P50بي ياا(. أعلان أن الح اا  تضامن كمياة مان الانفط )ت يايم -بي يا/ ع رة-)أكري

 8018( مليا  برميا. عدال الرقم بيد إعادة ت ييم الح اا فاي كاانون ال ااني 8,4تيادل )

ا P90( مليا  برمياا ت يايم 8,1بي يا  حوي نفةاً  يادل )-وتو ا إل  أن ح ا أكري

 .P10( مليا  برميا ت ييم 4,1و)

واستمرت االكتشافات ال د دة لشركة "كلف كيةتون بتروليو "ا حيث تم الحدول 

فاي  3D Seismic dataعلا  الميلوماات الصلصالياة ياليياة ا بيااد  8010في  يف 

( كيلومترمرباع. وباد  بحفار الب ار 214منة ة الشي  عادي و ياانا وبمةافة تيادل )

(متاارا وتو ااا أ ضاااً إلاا  0700وو ااا إلاا  عماا  ) 4/2/8010فااي  1- ااي  عااادي

اكتشاد مكمن نفةي كبير )وأ ضاً مان أول ب ار تام حفرثاا!!(ا وتام ت اد ر االحتياا ي 

 .P10( مليا  برميا ت ييم 0للنفط الموفود فيها بحوالي )

بدأ االثتما  بت ييم ح ا  ياان من خالل آبا  أخر  و والً إل   ب ات فيولوفياة 

حو ات وإعادة ت ييم للميلومات الةاب ة. فل د باد  أخر ا وبأعماع ماتلفةا وإفرا  ف

( متاار فااي كااانون 1112وو االوا إلاا  عماا  ) 8/9/8010فااي  0-بحفاار الب اار  ااياان
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ا وو لوا إل  عما  1/18/8010في  8-. وككلف بد  بحفر الب ر  ياان8010ا ول 

( ملياا  برمياا 2. بهكا أ ابح االحتياا ي لح اا  اياان )8011( متر في آ  0000)

(P90(ا و)( مليا  برميا )10,4P10 كنفط موفود )oil in place. 

ا مان أنهاا تملاف احتياا ي 8011  ول  شيف ثكه الشاركة فاي الت ر ار الةانوي  -ب

( مليااا  برميااا كاانفط موفااود. و ؤكااد أن فميااع ت ااد رات 10فااي كردسااتان  يااادل )

ن الشاركة ا بت ر ار ما8011االحتيا ي للح ول ال د ادة المكتشافة مياص،ةا فاي نيةاان 

والتااي  Dynamic Global Advisors DGAاالستشااا  ة المةاات لة الماتدااة 

 م رثا في بوستن في الوال ات المتحدة ا ميركية.

 يتباار ماان أثاام االكتشااافات النفةيااة الحد  ااة فااي  -بنظاار الشااركة–إن ح ااا  ااياان 

 P90( مليااا  نفااط 2اليااالم )وثااكا  ااحيح(ا إذ أن أي ح ااا  تضاامن احتيااا ي  بلااا )

( ملياااا  برميااا )بياااد أخااك نتااااشم الب ااار 10,1ا والمياادل )P10( مليااا  نفاااط 10,4و)

 بنظر االعتبا (ا ثو ح ا ضام بكا الم ا يف. 4- ياان

  ا أن نوضح ثنا من أن  قياة  اياان ت اع باين ح اا  اوقاة )المكتشاف حاد  اً(ا 

ح وح ا       )المكتشف في سابيينيات ال ارن الماضاي(ا و وفاد فيهاا نشاا  واضا

لنضااوحات نفةيااة. ونظااراً لضاااامة الح ااا فاارن  شاايف الشااركة   ااول فااي ت ر اارثم 

( ألااف برميااا/اليو  ماان ح ااا 400الةاانويا أن غااا تهم الو ااول بالنتي ااة إلاا  إنتاااج )

 ( ألف برميا/اليو .100 ياان وحدها و مكن الو ول إل  إنتاج )

 اإلنتاج الحالي للشركة -ج

ركة المااككو  فااي الت ر اار وفيمااا  تيلاا  إن مااا فلااا نظااري فااي حااد ث  شاايف الشاا

ا وماااا بيااادثا ب لياااا(ا ثاااو تمد اااد فتااارة 8018بمهاااامهم الرشيةاااية اآلنياااة )أي لةااانة 

ا وتكبير منشاتت إنتااج الفحو ااتا "Extended Well Tests "EWTفحو ات 

( ألف برميا في اليو  في "فتارة الفحا  40و ؤكد أن الغا ة ثي الو ول إل  إنتاج )

لاللتحاع بالتدد ر للانفط و"البياع الاداخلي" للانفط المناتم. كماا  اككر أن  الممدد" ثكها
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 8010% عن سنة 144بما   ا    8011سية منشتت فح  اآلبا  ا،دادت في سنة 

( برميااا/اليو  فااي ساانة 28014( برميااا/اليو  باادالً ماان )800107إذ و االت إلاا  )

8010. 

ت وتكبير سيات أفهاصة الفحا  في التةبي  اليملي الفني فرن تمد د فترة الفحو ا

)أي وضع خصانات ومضاات أكبر وإضافة عا،الت الغا، في ثاكه الحالاة(ا ثاو أمار 

ال  نةب  عل  وضع الشركة ثنا وال  وفد لا مبر  مةل اً ا ولكن  غم ذلاف ن اده فاي 

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

لهاا. إن الفحا  للب ار  اتم اعتياد ااً لفتارة سااعات وتغلا  الب ار بياد ذلاف  عند الرفاوع

لحين  بةها باط أنبو  النفط المنتم الوا ا إل  عاا،الت الغاا،. مان النااد  فاداً أن 

تمدد فترة فح  اآلبا ا وذلف  سبا  فنيةا م اا مالحظاة عاد  اسات را  الضاغو  أو 

مر حاد  مارة واحادة فاي الةااب ا وذلاف التدف  النفةي. وحةا ميلوماتي فرن ثكا ا 

فاي ح اا البص كاان فاي سابيينيات ال ارن الماضايا حياث كاان ثنااي تكباك  كبيار فاي 

 ضغط الب را دون ميرفة الةبا في حينا.

اتواذ قيرار "تمدييد كما  ظهر ثناا وفي الحاالت المشابهة ا خر  في اإلقليما فرن 

،ا ة الماوا د الةبييياة فاي اإلقلايما ا وحدول المواف ة عليا من قباا وفتر  الفحص"

ثااو تالعااا بهااكا المفهااو ا إذ ثااو  ةلااا ثنااا أن  ةااتمر اإلنتاااج  سااابيع و ااهو  وقااد 

 كون سنوات بح ة "تمد د فترة الفح "ا وذلف من أفا بيع المنتوج وليف مان أفاا 

فح  الب ر. فاإلنتاج في ثكه الحاالت ثو ليف بكميات قليلة  غرا  الفح ا وإنماا 

ولهيي ا يجييب أن يييدخل اليينفط فييي جميييع حسييابات وتييدقيقات تم  غاارا  ت ا  ااةا  ناا

ديوان الرقابة المالية، لمعرفية أيين تي هب أقيامي  وكيي  يتصيرف بهيا، ويجيب تقلييل 

 المبال  المدفوعة للكلفة في حالة ه ه األقيا .

 حصص الشركة والشركات األخر  في الحقول "المكتشفة" -د

تملااف حالياااً فميااع الحداا  فااي  قااع ع ودثااا وفااي  إن  ااركة كلااف كيةااتون ال

اكتشافاتهاا إذ حديت تبد الت في الملكية نتي ة البيع أو الشارا  أو الم ا ضاة فيماا باين 
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الشااركاتا )بيلاام ومواف ااة أو بتوفيااا ماان حكومااة اإلقلاايم(ا و توقااع أن تةااتمر ثااكه 

اج إلا  اسات ما ات اليمليةا خدو اً وأن ثكه الح ول النفةية ال د دة والكبيارة ساتحت

 عالية فداً للتةو ر ال تتناسا وح م  ركة كلف كيةتون النفةية.

ا حداا  8011 م ااا ال اادول التاااليا والمااأخوذ ماان الت ر اار الةاانوي ليااا   أوالً:

ا والشاااركات ا خااار  فاااي االكتشاااافات ال د ااادة فاااي working interestالشاااركة 

81/1/8018. 

 اسم الرقية
حدة كلف 

 workingكيةتون 

interest 

 الشركات ا خر 

 %71  ياان -

MOL ( 80الهنغا  ة)% 

TKI (1 تكةاس )%

 كيةتون

 %(80حكومة اإلقليم ) %20  ي  عادي -

 Berبيربحر  -

Bahr 
40% 

فنيا إنيرفي التركية 

(40)% 

 %(80حكومة اإلقليم )

 بي يا–ع رة -

Akri-Bjeel 
80% MOL  )20)الهنغا  ة% 

لح لاي  اياان  operatorولة عن التةاو ر والتشاغيا إن  ركة كلف كيةتون مةؤ

و ااي  عاااديا أمااا ح ااا بيربحاار في ااع تحاات مةااؤولية  ااركة فنيااا إنيرفااي التركيااةا 

الهنغا  ااة. ولاام نالحااظ حداا  لحكومااة  MOLبي يااا مةااؤولة عنااا -وح ااا ع اارة

 بي يا.-اإلقليم في ح لي  ياان وع رة

 ركة نفةية عالمية تيما فاي إقلايم ( 42تككر الشركة في ت ر رثا أن ثناي )ثانياً: 

( ح اا نفةاي فد اد. 80كردستانا وتو لت ثاكه الشاركات إلا  اكتشااد ماا   اا   )
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( 41حاوالي ) oil in placeوأن االحتيا ي الم د  فاي كردساتان  بلاا كانفط موفاود 

( مليااا  برميااا  يااود إلاا   ااركة كلااف 10مليااا  برميااا. ماان ثااكا االحتيااا ي  وفااد )

ول أدناه  ر نا النتاشم النهاشية لكمياات الانفط الموفاودة فاي اكتشاافات كر ةتونا وال د

 ثكه الشركة:

 مليار برميل )النفط الموجود(

( مليا  برميا كما في تشار ن 10,1(ا الميدل )10,4) P10(ا 2) P90 شيوان: -

 8011ال اني 

( مليا  برميا كماا فاي آ  1,9(ا الميدل )0,0) P10(ا 1,0) P90 شيخ عاد : -

8011 

( ملياا  برمياا كماا فاي 0,9(ا الميادل )1,4) P10(ا 8,1) P90 بيجيل:–عقر   -

 8018 با  

 ( مليا  برميا1,1   ا    ا الميدل ): Ber Bahr بيربحر -

 ( مليا  برميا17,2الم موع: )

( مليا  برمياا ولكان لاو 10ت ول الشركة في ت ر رثا أن لد ها نفط موفود  يادل )

( مليااا  17,2ماان م مااا الاانفط المكتشااف والبااالا م موعااا ) حةاابنا نةاابة حددااها

( مليا  برميا ف ط. والكي  فهم مان ذلاف 11,0برميا ن د أن ما "تملكا" الشركة ثو )

أن الشركة تتحد  عن م ما اكتشافاتها )وليف حدتها( عدا بيربحار الاكي لام  كتماا 

 .8018احتةا  النفط الموفود فيها حت  الندف ا ول من سنة 

تضااايف الشاااركة بأنهاااا لاااو أخاااكت فمياااع اكتشاااافاتها بنظااار االعتباااا  والمباااالا و

المدروفة للو ول إليهاا فرنها ستدا إل  نتي ة أن كلفة االستكشافات لان تص اد عان 

( سنت للبرميا الممكن استارافا وتحات أي افتارا  مي اول لنةابة االساتاراج 80)

recovery factorة فداً م ا ناة بكلاف االساتاراج . في الواقع إن ثكه الكلفة منافض

 في اليالما وحت  في اليراعا وتحت أي م ياس  ؤخك با الحتةا  م ا ثكه الكلف!!.
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 بعض المسائل التشغيلية والمالية -هـ 

( برمياااا 800107مااا  يااادل ) 8011بلااا إنتاااج الشااركة "الت ر بااي" لةاانة أوالً: 

ماا باعتاا الشاركة للةاوع  ( برميا. وم ما28014حيث أنت ت ) 8010م ا نة بةنة 

( برمياااا وحداالت الشااركة نتي ااة ثااكه 807242ثااو ) -كمااا  ااككر الت ر اار–المحلااي 

 ( مليا  دوال .7,7المبييات )

للبياع فاي  "حق الشركة"ما فلا نظري في الت ر ر أمر لم أفهم ميناها إذ   ول إن 

( دوال  41,01( برمياا وقاد باعتاا داخليااً بميادل ساير )100877كان ) 8011سنة 

( برمياا وباعتاا بميادل ساير 00190كان ) 8010للبرميا الواحدا و"ح ها" في سنة 

كاان قاد أعةاي لهاا  "حيق الشيركة"( دوال  للبرميا. والكي  فهم من ثكا أن 80,72)

فارن الشاركة كانات قاد  -مان ا  قاا  أعااله–من قبا حكومة اإلقلايما ولكان كماا  ظهار 

لا التاي فميهاا الم ااول والماككو ة فاي الت ر ار ا ولكان المبااأكفر من "حقهيا"باعت 

 تيادل ثكا "الح "ا وال  ككر أ ن ذثبت مبالا الفرع!!!.

ا فاارن الشااركة اسااتمرت باإلنتاااج ماان ثااكه الب اار 1-بيااد فحاا  الب اار  ااياان ثانييياً:

"ا المبااين فااي EWTويااال  آبااا  غيرثاااا بموفااا مااا ساامتا "فحاا  اآلبااا  المماادد 

( 8180اساااتمر بميااادل ) 0-ا و اااياان1-نتااااج مااان  ااياانالف اارة )ج( أعااااله. إن اإل

( 1000إلا  ميادل ) 8018برميا/اليو ا يم ا،داد اعتبا اً من نها ة الربع ا ول لةانة 

برميا/اليو ا ومن المؤكد أن وتاشر اإلنتااج قاد ا تفيات فاي الفتارات الالح اة. إذ   اول 

(ا و توقاع ، اادة 8010)الت ر ر أن الح ا سيةتمر ت ةيما و ةتمر في ذلف حت  سانة 

( ألاف برمياا/اليو ا 40-00إنتاج "فح  اآلبا " ليدا إل  ما ثو ماةط لاا وثاو )

وتكون وحدات ميال اة الانفط الااا  لشاياان قاد أكملات للو اول إلا  موا افات نفاط 

إمييا أن يبيياخ فييي "السييوق المحلييي فييي  -كمييا يؤكييد التقرييير–التدااد ر وعنااد ذاي 

اً على شروا التصيدير!!، كميا أنهيم قيد يقوميون بكيال اعتماد -أو يصدر–كردستان" 

)عالمات التي اا ليةات فاي أ اا الت ر ار  األمرين في التصدير أو البيع الداخلي!!.

 وإنما وضيت من عندي(.
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من الوافا في ثكه المرحلة من كتابة ثاكه المالحظااتا التوقاف عان متابياة ثالفاً: 

 قيتاي  اياان و اي  عاادي بالاكات.  ت ر ر  ركة كلف كيةتون مؤقتاًا والحد ث عن

كييل ميين مييدن شيييوان وشيييخ عيياد  يقعييان فييي محافظيية نينييو ، ال يييزاالن كيي لي،  إن

. وقااد  متااد قةاام ماان ح ااا فهميا ميين الناحييية اإلدارييية والمالييية ضييمن محافظية نينييو 

 ااياان إلاا  محافظااة دثااويا غياار أن فااص اً كبيااراً وكااا ح ااا  ااي  عااادي   يااان فااي 

% ال 17ن حصيية اإلقليييم ميين الميزانييية العاميية والبالغيية حالييياً وإمحافظااة نينااو . 

 تشييملهما، فالمصييروفات تتحملهييا ميزانييية محافظيية نينييو  )الحكوميية االتحادييية(!!.

كانت فميع ثكه المنا   تحات إدا ة وسايةرة الحكوماة االتحاد اة )محافظاة نيناو (ا 

ل ااوات ا ميركيااة فيهااا. وب ياات كااكلف بيااد االحااتالل ا ميركااي لةاانوات وأينااا  توافااد ا

باادأت ال ااوات ا ميركيااة باالنةااحا  منهاااا لتحااا  8000 – 8001وبااد اً ماان ساانوات 

محلهاا قاوات البيشاامركة لتةايةر بالتاالي ساايةرة كاملاة عليهااا سااوا  كاان ثاكا ا ماار 

م دوداً أ الً من قبا الوال اات المتحادة أ  بةابا "ا مار الواقاع" لياد  وفاود فاي  

  حلاا. ولوفود قوات بيشامركة كاملاة اليادد واليادة وضايف الدولاة عراقي بةبا قرا

وفي ه ا الحال استطاع  شركة كل  كيستون العمل في هي ه المنيااق، المركص ة!!. 

وك لي استطاع  شركة هن  األميركية القيا  بنف  األعمال في منيااق أكفير جنوبياً 

جياوزت كيل الحيدود للعميل في سفين، وثم العقود األخير  لشركة أكسن موبيل التيي ت

 في بعشيقة والقوش.

إن حقلي شيوان وشيخ عاد  هما حقالن نفطيان تابعيان لمحافظية نينيو ، ولكين 

أمييا  األميير الواقييع المشييار ارنيي  اليي كر، وبوجييود قييوات البيشييمركة فيهمييا بكفافيية 

أصييبحا ضييمن "المنييااق المتنييازخ عليهييا"، ويمكيين للشييركات العمييل فييي منااقهمييا 

قاد  كاون ح اا  اياان ضامن ثاكه المناا   ولكان ا مار ال ارضة" أحيد!!. دون "مع

لقد تم التعاقد عليها مع حكومة اإلقليم بعقود المشياركة  نةب  عل  ح ا  ي  عادي. 

باإلنتيياج )وهييو أميير غييير مسييموً بيي  بتاتيياً ميين الناحييية الدسييتورية وعلييى عييالت 

 تحاديية أو حتيى إعالمهيا!!.الدستور الحالي!!(، ودون أية ميداوالت ميع الحكومية اال
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و"تحت فنح الظال "ا وعارد  8007ل د تمت مناقشة ومفاوضة ع د  ياان في سنة 

البيض عنا عند نشر التوقع عليا في خبر م تضاا فاي موقاع حكوماة إقلايم كردساتان 

 4/11/8007 تحااد  عاان مواف ااة م لااف الاانفط والغااا، لإلقلاايم فااي  0/11/8007فااي 

- ود مشا كة باإلنتاجا ومن ضمنها ع د  ياان وع د ع رةعل  التوقيع عل  سبية ع

 عن ثكه الي ود. -مهما كانت قليلة–بي ياا ودون ذكر أ ة ميلومات 

 ا8018ا وإل  أواسط تشر ن ال اني 8018وتتوفر لدي ميلوماتا ومنك أواخر آ  

. وثاكه ( أل  برميل يومياً 11-8تؤكد أن تحميل النفط من حقل شيوان يصل ما بين )

الميلومات تاككر أن التحمياا مان ح اا  اياان )قار  ميباد  اي  عاادي(ا وقاد   داد 

با مر أن التحميا من ح لي  ياان و ي  عادي. وثنااي حاد ث واساع فاي المحافظاة 

)ال أسااتةيع تأكيااده( ماان أن الااوا دات  ااتم ت اساامها بااين إدا ة اإلقلاايم وبااين  ادااية 

 ات الحوضية تيما عل  ن ا النفط الااا  سياسية كبيرة فداً في المحافظة تمتلف الةيا

( ألف برميا في الياو ا )أي 2عن  ر   وسةا  محليين إل  البحر ا سودا وبميدل )

ا ولو كانات قاد سالمت للحكوماة االتحاد اة  8018مليون برميا( لةنة  8,98ما  يادل 

 ( مليون دوال .898لكان الياشد للاص نة المركص ة مبلغاً ال   ا عن )

تحد  ثنا عن ح ا  ياان ف طا ولكن الميلومات المتوفرة لاد نا تشاير إلا  أن إننا ن

(  اااحنة حوضاايةا تن ااا  ومياااً نفو اااً ماان ح ااول   ةاا  000-810ثناااي مااا ميدلااا )

و ااااوكي ) اوقاااا(ا و اااياان وباساااتو اا ومناااا   أخااار  إلااا  إ اااران مااان منافاااك 

حمولتهاا فاي سافن برو صخان وحافي عمارانا ومنهاا إلا  البحار ا ساود حياث تفار  

 اسااية فااي البحاار باالتفاااع مااع  ااركات تركيااة وأذ بي انيااةا أي أن ثناااي تهر ااا مااا 

( ألااف برميااا  ومياااً فااي فتاارة ذ وة االتفاااع الااكي تاام بااين الحكومااة 10  ااا   ماان )

االتحاد ة وحكومة اإلقليم لتدد ر كا نفط اإلقليما أي تام ذلاف فاي  اهر تشار ن ا ول 

 . 8018وأواشا تشر ن ال اني 

حيااث قلااات الكميااات التااي  رساالها  8018أمااا اآلن ونحاان فااي أواسااط كااانون ا ول 

ألف برمياا/اليو (ا فيتوقاع أن  00اإلقليم من خالل أنبو  التدد ر إل  حوالي ال لث )
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الكميات المهربة قد ا،دادت. في كاا ا حاوال سانرفع للحاد ث عان تهر اا الانفط فاي 

 الفدا ال اني من ثكه المالحظات.

رابعيياً: لنرجييع مجييدداً إلييى تقرييير شييركة كليي  كيسييتون مجييدداً، ولنتحييد  عيين 

 مصروفات الشركة

( ملياااون دوال ا 00,4) 8011بلاااا م ماااا المداااروفات الياماااة واإلدا  اااة لةااانة 

( مليااون دوال . وإن الفاارع بااين 08,0والتااي بلغاات ) 8010م ا نااة بمدااروفات ساانة 

 share -أسااهم-فص مشااا كة ثااو بةاابا إعةااا  "حااوا 8011و 8010مدااروفات  

bounds awards بدفوعات وحوافص كأساهم بمبلاا  8011"ا حيث قامت الشركة في

( ملياون دوال . وثاكا  يناي 81,2ماا  ياادل ) 8010( مليون دوال ا وفي سانة 48,1)

 8011( ملياون دوال  لةانة 17,9أن مدروفاتها الياماة واإلدا  اة الفيلياة ثاي ف اط )

 .8010لةنة ( مليون دوال  10,9و)

( ملياون 0,9 اككرا أن اليواشاد ) 8011عندما  لا  ت ر ر الشركة حةااباتا لةانة 

دوال  ماان مبيياتااا فااي كردسااتانا وأن النتي ااة كاناات خةااا ة بيااد دفااع "الضاار بة" 

لهكه "الضار بة"  -م ا استغرابي–( مليون دوال . وقد  ةتغر  ال ا ئ 08,4البالغة )

 0وكماا  ظهار فاي الت ر ار–الشركة خاسرة!!ا ولكن وأ ن دفيها وكيف  دفع ضر بة و

 فرن الشركة دفيت ثكه الضر بة في المملكة المتحدة!!.

( ملياااون دوال  فاااي سااانة 178,1بلغااات ) المبيييال  المسيييتفمر  ضااايف الت ر ااار أن 

. وأن الغالبيااة اليظماا  8010( مليااون دوال  فااي ساانة 117,8ا م ا نااة بمبلااا )8011

قد تمت فاي كردساتان الياراع. مان ضامن اسات ما اتا فاي من است ما ات الشركة ثكه 

( ملياون دوال  علا  أعمالهاا فاي التحاري 118,1ثو  رد ) 8011اليراع في سنة 

ا 1-ا و اي  عاادي0-ا و اياان1-ا و اياان4-ا و ياان8-وحفر ستة آبا ا ) ياان

"ا EWT((ا باإلضافة إل  إنشا  وتةو ر منشتت "الفح  الممدد لآلباا  1-وبيربحر

 .0و8و1-شياانل
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 8010ممااا ت ااد  ن ااد أن م مااا اساات ما اتا فااي فميااع أعمالااا فااي اليااالم لةاانتي 

مليااون دوال . وذكاار الت ر اار أ ضاااً أنااا  089,7=  117,8+  178,1بلغاات  8011و

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

. لم ن رأ مبلا است ما اتا في كردستان لةنة م ما است ما اتا في اليالم في تلف الةنة(

ا ندا إلا  أن اسات ما اتا فاي كردساتان لةانة 8011. ولو افترضنا نفف نةبة 8010

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

فاااي ماتلاااف  3Dا وإفااارا  مةاااوحات ،لصالياااة ياليياااة ا بيااااد 0-و اااياان 1-ب ياااا

 ا  .المن

فاااي كردساااتان حاااوالي  8011و 8010بهاااكا  بلاااا م ماااا اسااات ما اتا فاااي سااانتي 

 ( مليون دوال .891,1)

أ ضااًا حياث  8009من ال د ر بالككر أن الشركة است مرت في كردستان فاي سانة 

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

ماان المفاارو  أنهاام دفيااوا حااافص توقيااع الي ااد المشااا كة فااي  ااي  عااادي وبيربحاارا و

bonus ا )ولو ان الحافص احةا الميلومات المتوفرةا لام  ت ااو، الملياون دوال  لكاا

حيث دفيوا حافص التياقد )والميلومات التي  8007منهما(. ونفف ا مر حد  في سنة 

-لي ارة ملياون دوال  10ملياون دوال  لشاياانا و 10لدي ت ول أن حافص التياقد كاان 

كاسات ما ات لععماال  8002بي يا(. إضافة إل  ذلاف فهنااي مباالا  ارفت فاي سانة 

 التحضير ة والصلصالية يناشية ا بياد.

( مليااون دوال ا منهااا أ قااا  دقي ااة 400قااد تدااا فميااع االساات ما ات إلاا  مبلااا )

 ( مليون دوال .891,1والبالغة ) 8011و 8010ت ر باَ لةنتي 

( آبا  وإنشا  ميادات بةايةة 9ن دوال  تم  رفها عل  حفر )( مليو400إن مبلا )

للفح ا وإفرا  فحو ات ،لصالياة وياليياة ا بياادا ثاكا عادا المداروفات اإلدا  اة 

واليامااة. إن ثااكه الكلااف تيتباار عاليااة بكااا الم ااا يفا إذ لااو افترضاانا كلفااة حفاار الب اار 



 02 

( ملياون 90ن تت ااو، )( آباا  لا9( ملياون دوال ا فارن حفار )10وت ييمها  داا إلا  )

 دوال .

 خامساً: توفير تمويل الشركة

لم أفد في الت ر ر ماا  ظهار أن الشاركة قاد اساتدانت أو أ اد ت " اكوي" أو ماا 

 ظهار أنهاا حدالت  8011 ابا ذلف لغر  تمو ا عملياتهاا با بااليكف فارن ت ر ار 

فارن تمو اا  عل  فواشد من أموالها المودعاةا واساتفادت مان فارع اليملاة. وكماا  ظهار

الشاركة  ااأتي مان بيااع وأ باا  ا سااهم )نتي ااة ا تفااع قيمااة ا ساهم(ا وخدو اااً بيااد 

إعاااالن اكتشاااافاتها النفةياااة الكبيااارة واليد ااادةا وباااا خ  االكتشااااد ا ول "ح اااا 

( باانف 0,01 ااياان". إذ كااان سااير الةااهم ا  االيا وقبااا إعااالن اكتشاااد  ااياان )

باانف(ا وو ااا سااير الةااهم إلاا   100بر ةاااني بر ةاااني للةااهم الواحااد )والباونااد ال

 ا  قا  المبينة في الةياع أدناه وذلف بيد إعالن االكتشاد.

تام ، اادة  أسامال الشاركة نداف  8011في افتمااع ال ميياة الياماة فاي حص اران 

( دوال  0,01( مليااون سااهم اعتيااادي فد ااد بةااير )10مليااون دوال ا وتاام إ اادا  )

( سهماً اعتياد اً. يام ، اد م ادداً 270,121,080الوقت )للةهما وكان للشركة في ذلف 

( ساهم بةاير اسامي قاد ه 91,180,000وبلا عدد ا سهم ال د ادة ) 80/9/8011في 

( باوناد للةاهم الواحادا وبهاكا 1,4( دوال  للةهما ولكان باعتاا الشاركة بةاير )0,01)

مر ا تفااع ( مليون دوال ا و غم ذلف است800حدلت الشركة عل  عاشد   ا   من )

( ألف سهم 200أ د ت الشركة أ ضاً ) 8011سير الةهم في البو  ةا وفي أ لول 

( مال اين ساهم 7ما م دا ه ) 8011فد د. علماً أن الشركة كانت قد أ د ت في  با  

فد د كحوافص لمد ا  الشركةا وككلف مليون سهم فد اد كحاوافص للمنتةابين. باإلضاافة 

  عد دة للمد ا ا مما  يةاي انةباعااً أن ماد ا  ثاكه إل  أسهم وحوافص ومكافتت أخر

الشركة قد أ ابهم الاير الوفيرا وثو أمر مفهو  إذ أن الشاركة "اكتشافت" أحاد أكبار 

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

 كردستانا وسترتفع قيمة الشركة ك يراً.
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ثكا النمو المضةردا كان للشركة مشااكا قانونياة ماع في غمرة ثكه االنتدا ات و

" حيااث أقاماات ثااكه ال هااة Excaliburفهااة  ةااميها الت ر اار "سااكين فااي الاا اارة 

دعااو  قانونيااة ضاادثا فااي لناادن ونيو ااو يا وال  توقااع الباات بهااا إالا فااي أواخاار عااا  

8018. 

 مستقبل الشركة -و

اليااراعا واإلمكانياااات  تحااد  الت ر اار الةااانوي للشااركة برسااها  عااان كردسااتان 

النفةية اليالية الموفودةا  غم أنها لم تكن موفودة عل  الاا  ة النفةية قبا سانوات 

قليلاااة ولكااان اآلن موفاااودة بشاااكا واضاااح ومتمياااص إذ أن اإلقلااايم الاااكي عااادد نفوساااا 

( كيلومترمربااعا كماااا  ن ااا الت ر ااار ثاااكه 40040( نةاامةا ومةااااحتا )0,717,012)

الرساامي لحكومااة اإلقلاايم فهااو اآلن مياارود فااي كااا ا وسااا  الميلومااات ماان الموقااع 

الرساامية النفةيااة اليالميااة. ساانرفع إلاا  عاادد النفااوس )والاارقم ثنااا دقياا  فااداً!!( فااي 

 الفدا ال اني.

إن الت ر اار متفاشااا فااداً ماان مةاات با الشااركةا و تحااد  عاان الاادخول فااي مرحلااة 

( 188الهااا منهاا أنباو  بةاول )اإلنتاج الت ا ي التي تحتاج إل  بنية تحتياة   اا إكم

فيهان باال ر  مان فيشااابو  علا  -كيلومتر  ربط  ياان باط نفط التدد ر كركوي

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

برميااا/اليو . كمااا وأن د اسااات الشااركة للمةاات با تيتمااد علاا  خةااة اإلقلاايم لاةااو  

د س في الوقت الحاضار مان قباا حكوماة اإلقلايما ومان ضامنها أنابيا النفطا والتي ت

خااط أنبااو  لن ااا مليااون برميااا/اليو  إلاا  الحاادود التركيااةا وخااط أنبااو  آخاار بةاقااة 

 ( ألف برميا/اليو  لن ا النفط ال  يا المنتم في كردستان.100)

لحكوماة اإلقلايم خةتهاا فاي تةاو ر  GKPمن المتوقع أن ت د   ركة كلف كيةتون 

كماا -ا وإن ح م اإلنتاج في الاةاة غيار واضاح و يتماد 8010 ياان في  با  ح ا 

 Iraq Oilفاي م الاة  و لاة مهماة نشارت فاي "ت ر ار نفاط الياراع  -  ول باين ال ادو

Report"
(10)

ا عل  خةاط ا نابياا المشاا  إليهاا أعاالها والسايما للانفط ال  ياا )م اا 
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مااع اإلقلاايم فااي المواف ااة علاا   نفااط  ااياان وغيااره(ا وكااكلف علاا  مااد  تياااون تركيااا

خةااو  تدااد ر منفداالة ومةاات لة لن ااا نفةااا إلاا  البحاار. و ةااتمر ثااكا الم ااالا عنااد 

التحااد  عاان كلااف كيةااتونا لي ااول عنهااا وعاان غيرثااا ماان الشااركات الدااغيرة التااي 

حدالت علا  ع اود مشاا كة باإلنتااجا مان أن إمكانياتهاا المالياة والت نياةا تحتااج إلاا  

ات الكباار . وباناادفاع الشااركات الكباار  اليالميااة للحدااول علاا  مةاااندة ماان الشاارك

ح ول في كردستانا فرنا من المتوقاع أن تبياع كلاف كيةاتون اكتشاافاتها فاي كردساتان 

كالً أو فص اًا وبضمنها ح ا  ياان )والكي تةميا الشركة حةاا ماا فاا  فاي الم اال 

 ةا بياد التأكاد (ا وستحدا الشركة عل  عرو  مغرcrown jewelب وثرة التاج 

ماان  ااحة االحتيا ياااتا سااوا  باعاات "ح ولهااا"!! بالكاماااا أو إحتفظاات ب ااص  ماان 

 الحد .

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

عرو  فيدة لهاا ثو الدعو  الم امة عليها حالياً في لندنا والتي أ رنا إليهاا سااب اًا 

% مان حداة 00أقامات عليهاا الادعو  ال ضااشية بأنهاا تملاف حيث تدع  ال هة التاي 

 .8018كلف كيةتون في ح ا  ياان والح ول ا خر ا و نتظر البت بها في نها ة 

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

نود أن نوضح الن ا  حاول الموضاوع أعاالها وقاد   اد ال اا ئ بياض اإل الاة فاي 

 تا فال دد من ذلف إعةا   و ة واضحة ودقي ة.بيض الف را

 المقدمة: -أ

عن عدد مان ع اود المشاا كة باإلنتااج  8002عندما تحديت في كانون ال اني أوالً: 

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

ا ذكااارت أن اتفاقياااة 

 ااركة فينيااا  المشااا كة باإلنتاااج بااين حكومااة اإلقلاايم والكونةااو تيو  المكااون ماان

الكند اة ب يات ساراً وال  Addaxو ركة أداكف  General Energyإنيرفي التركية 

 يرد محتواثا عل  الرغم من مرو  أك ر من يال  سنوات من توقييهااا إذ اعت ادت 
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. ونشرت حكومة اإلقليم قبا سنتينا وعلا  8004في حينا أن االتفاقية وقيت في سنة 

كبيراً مان ع اود المشاا كة باإلنتااج كانات قاد وقيتهاا ماع موقيها عل  االنترنتا عدداً 

الشركاتا ومنها ما  ا  ح ا      ا حيث اتضح أن التوقيع ا ول لالتفاقية كاان 

ا وعادلت االتفاقياة وأضايف عليهاا مارات عد ادة حتا  أ ابحت 8008قد تم فاي سانة 

 عل  ع د المشا كة الحاليا كما سود نبينا الح اً.

النفةي  بيا بحال ح ا خو مو  الغا،ي والكي تحادينا عناا إن حال ح ا       

في مير  حد  نا عن  ركة دانة غا،ا والفرع أن خو مو    اع فاي مناا   متناا،ع 

عليهاا بينما ح ا         ع في إقليم كردساتانا ولكان كليهماا ح االن مكتشافان مناك 

د االحاتالل تناوي سبيينيات ال رن الماضيا وكانت الحكومة االتحاد ة التاي فاا ت بيا

( مان مةاودة 0استغاللهما.   ع ح ا      ا )م ا ح ا خو مو (ا ضامن الملحا  )

ا و ااادع عليهااا م لااف الااو، ا  باإلفماااع 11/8/8007قااانون الاانفط والغااا، فااي 

بضمنهم و، ا  اإلقليم و فيت لم لف النوا  إلقرا  ال انون. ولكن  فضت بيد ذلاف 

( بيناوان: 0. والملحا  )-كماا أوضاحنا سااب اً  -إلقلايم من قبا و، ر الموا د الةبييية ل

"الح ول غير المنت ة البييدة عن ع د اإلنتاج"ا أي ثي ح اول يابتاة نفةياة أو غا، اة. 

ولكن في المالحا  التاي قادمها الح ااً و، ار الماوا د الةبييياة فاي اإلقلايم حاول "ح اا 

ا ياتاا علا  ضاو  ثاكه      " الميرود والمحفو  فياا ياال  آباا ا والم ياماة احتي

(ا أي 4اآلبا ا وذو نوعية نفط عالية فداًا تم تحو لا من قباا اإلقلايم إلا  ملحا   قام )

"الرقااع االستكشااافية" التااي لاام  ااتم بهااا أي عمااا عاادا بيااض الد اسااات ال يولوفيااة 

وا عماال الصلصالياة ا ولياة فاي أحةان ا حاوال.  ولام  كان ثاكا التحو اا أماراً مفاف اااً 

اً ف ط وإنما مةته ناً ككلف. إذ كياف  تحاول ب ارة قلام ح اا يابات إلا  منة اة ومةتغرب

استكشااافيةا وأك اار ماان ذلااف  ةااتغا عاان  ر اا  التوقيااع عليااا بي ااد مشااا كة باإلنتاااج 

(ا وال توفااد فااي ثااكا risk contracts -ع ااود م ا،فااة -)وم ااا ثكااكا ع ااود تةاام  

 الح ا أ ة م ا،فة مهما كانت  غيرة.
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كام( فناو  01كم(  مال  ارع كركاويا وحاوالي ) 00  حوالي )  ع ح ا     

كام(  امال غار  الةاليمانية. و بلاا  اول الح اا حاوالي 180 رع أ بيااا وحاوالي )

 كم(.18)

إن نتاااشم اآلبااا  الاا ال  المحفااو ة فااي ثااكا الح ااا فااي أواخاار الةاابيينياتا  ثانييياً:

اا بيناات أنااا مكماان والفحو ااات الصلصاليااة وال يولوفيااة التااي أفر اات عليااا فااي حيناا

( مليااون 800نفةااي فيااد وميامااا االسااتاراج فيااد واالحتيااا ي الممكاان إنتافااا  بلااا )

برمياا و صداد ثكا االحتيا ي بةهولة عل  ضو  حفر آبا  أخر  وت ييم فد د. ا ثام 

ا أي خفياف فاداًا وال  حتاوي API( 42من ذلاف أناا نفاط ممتاا، فاداً إذ تبلاا ك افتاا )

تال  منا بيمليات عد دة قبا تدد رها م اا ح اا كركاوي الاكي عل  كبر ت   ا ال

 حتوي عل  نةا مركباات كبر تياة عالياة  اتال  منهاا فاي ميماا خاا   تاألف مان 

". وثو الميماا process plantعدد من الوحدات  ةم  "ميما التركيص أو الميال ة 

محماد محماود عباد نفةا الكي تم ضربا بالكاما من قبا ال وات الكرد ة ب ياادة الشاهيد 

الاارحمن )والاااكي كاااان اساااما الحركاااي ساااامي عباااد الااارحمن( وذلاااف فاااي مةاااا   اااو  

ا مما أد  إل  إ  اد التداد ر تمامااً مان الشامال ولمادة  اهو   و لاةا إذ 1/0/1909

كاناات فااي حينااا الح ااول الشاامالية )ومنهااا كركااوي( ثااي المدااد  الاارشيف لداااد ات 

  إل  تبادل فاك ي فاي موقاف حكوماة ان اال  اليراع. في الوقت نفةا أد  ثكا اله و

فيما  ا  الحركة الكرد ة وضرو ة حلهاا إذ  لبات الحكوماة اليراقياة  1902تمو، 

ا الاكي فشاا 1970/آذا /81إعادة التفااو  ماع ال ياادة الكرد اة والتاي انتهات باتفااع 

أ ضاً واستمرت بيده اليمليات الحربية
(11)

. 

(ا م ا ناة API 42ا نفاط خفياف فاداً بك افاة )تحادينا عان نفاط  ا   ا  وأنا ثالفاً:

-08بالنفو  المتوسةة الك افة م ا نفو  كركوي المدد ة والتاي تداا ك افتهاا باين )

00 API( ونفااو  البداارة حيااث تبلااا ك افتهااا )00-89 API  المدااد ة ماان مينااا )

 ( المدد ة من مينا  الةوافات ال د د.API 01-00البدرة و)
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رتفااع كلمااا كااان الاانفط أخااف بيكااف مفهااو  الك افااة النوعيااة ونالحااظ ثنااا أن الاارقم  

 حيث تصداد الك افة كلما كانت المادة أي ا.

" قاد وضاع API American Petroleum Instituteإن "ميهد النفط ا ميركي 

نظاماً لك افة النفط والمنت ات النفةيةا  يةي  قماً أعلا  كلماا كانات الماادة أخاف كماا 

 لي
(10)

: 

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

(ا وبمااا ان الاانفط أخااف ماان المااا  10APIوماان ثااكه الميادلااة تظهاار ك افااة المااا  )

 للنفط أعل  من الما . APIولكلف فرن ك افة 

 

عل  ضو  ثككا نوعياة نفاط مان حياث خفتاا اليالياة وعاد  وفاود الكبر ات فيااا وماع 

باساتد اج  8001ط االتحاد اة فاي سانة وفدود احتيا ي مناسا مناا قامت و،ا ة النف

( ألاف برمياا  وميااً فاي المنة اةا 70عرو  لتشييد مداف  متةاو  بةاقاة إنتافياة )

باستادا  مص م من نفط كركوي ونفط      ا ومع وفود وحادات لتكةاير وتداليح 

% من المواد ال  يلة في النفط لتحو لهاا إلا  وحادات خفيفاة )بناص ن ونفاط 80وميال ة 

(. ولكان ذثاا المشاروع أد اج الر اا  -كا،أو اا -ا و، ات الغاا،-يروساينك -أبايض 

كةاشر المشا  ع ا خر  في حيناا وثافر المهندس الكيميااوي الالماع المةاؤول عان 

 مشا  ع المدافي إل  خا ج اليراعا مع حةرة وخيبة أما كبيرتين!!.

النفاو  الليبياة  تصداد أسيا  النفط كلما ا،دادت خفتا وقا كبر تااا وثكاكا كاان حاال

 )باإلضافة إل  قربها من أو با(.

ل د  د ت اليد د من الم االت والد اسات حاول الانفط الليباي فاي أيناا  االنتفاضاة 

الشيبية ضد ال كافيا ودخول ال وات ا فنبية ليبيا "لتحر رثا"ا لتبين أن حار  ليبيااا 

إسا ا  الادكتاتو  )كما كانت حر  اليراع!!(ا ثي حر  من أفا النفط تحات ذ  ياة 

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

منافض فداً م ا نة باليراعا ولكن لا ميصة ال ودة اليالياةا إذ أناا خاال مان الكبر ات 
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وال  حتاج إل  ميال ات خا ة سوا  في المنشأ أو في المدافيا وثككا ثو حال نفاط 

 44-48ثاي نفاو  خفيفاة وك افتهاا حاوالي  -عل  اليماو -  ليبيا      ا كما أن نفو

API ا وك افة نفط       أقا بك يرا إذ تشير أ قا  اآلبا  المحفاو ة فاي الةابيينيات

ا وعنادما حفارت آباا  بياد اتفاقياة المشاا كة باإلنتااج و الت فاي API(42إل  أنهاا )

نفةاً في الياالم  ضااثي نفاط . إنني ال أعرد API(11ب ر من اآلبا  عل  ا قا إل  )

"الشييمبانيا السييوداء" أو شييمبانيا  اا   اا ا ولهااكا  ةاام  حالياااً فااي اليااالم النفةااي: 

 .النفط"

عل  ضو  ما سب ا فرن المر   ةتغر  مان سابا إعةاا  ثاكا الح اا "ثد ة/ثباة" 

إل  إحد  الشركات وبي د مشا كة باإلنتاج بدالً من االحتفاا با لكردستان اليراع إن 

ن ا لليراع. فاإلقليم في كا ا حوال  ةتلم حدتا من نفط الياراع ككااا وكاان مان  لم

ا فضا لا االحتفاا بم ا ثكاكا ح اول للمةات با حياث مان المؤكاد أن الكاو د سايكون 

 لهم دولة. فماذا كان الياشد  ا تر  من و ا  ثكه "الهد ة" ال مينةا ولمن كان !.

نا ال ا ئ إ  ا،اً عن اقتداد ات ما  ةام  بي اود قد  كون من المفيد لو أعةيرابعاً: 

 PSC, PSA production sharing contracts)أو اتفاقياات المشاا كة باإلنتااج 

or agreements).  ولغاار  اال ااالع علاا  تفا اايا ثااكا النااوع ماان الي ااودا  مكاان

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

. 

يان كيفية ت اسم الانفط )أو يمناا( باين حكوماة اإلقلايم إن الغا ة من ثكا الموفص ثو تب

والشااركات. ونؤكااد ماارة أخاار  أن م ااا ثكااكا ع ااود تةاام  عااادة "ع ااود م ا،فااة" 

وتةب  عل  " قع استكشافية" لم  تم اليما عليها بالحفر والبحث عن الانفط أو الغاا،ا 

وماا  اابا  وككلف في منا    يبة فداً باثضة التكاليف كالبحث في ال رد البحاري

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

المتياقاد عليهاااا فارن فميااع النف اات التااي تكباادتها الشاركة فاارا  اإلنتااج غياار النااافحا 

سااود تاةاارثا ثااي وحاادثا دون أن تتحمااا الحكومااة أ ااة خةااا ة. وقااد  يمااا بهااا فااي 

لااف فااي منااا    ياارد فيهااا الاانفطا ولكاان فااي ح ااول حاااالت أخاار  ناااد ة فااداًا وذ
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وااارود مي اادة فااداً وبكلااف عاليااة فااداًا وفااي كااا ا حااوال فاارن "نفااط الااربح" الااكي 

  ية  الشركات ال  كون بالكمية "الةاية فداً" التي أعةيت في اإلقليم!!.

د إن ع ود المشا كة باإلنتاج تيتمد عل  تو، ع النفطا وكما  ليا وفيماا  تيلا  بي او

 كردستان:

قد تكون ثناي استيماالت للنفط المناتم ضامن  ":Royalty Oil( "نفط الريع 1)

عمليااات الشااركة نفةااهاا وثااي كميااة قليلااة فااداًا ولكاان الاانفط المتب ااي وال اااثص للبيااع/ 

 % منا  و،ع كما  لي:90% كر ع لحكومة اإلقليما و ب   10التدد ر  ؤخك منا 

% من النفط المشاا  إلياا فاي أعاالها نةابة مان 90تؤخك من ال  ( "نفط الكلفة":1)

النفط تةلم إل  الشركات لتغةية النف اات االسات ما  ة )المداروفات الرأسامالية( التاي 

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

الكلاااف  وتو اايلا إلاا  خااط التداااد را إضااافة إلاا  المكافااتت والهباااات. وكااكلف فااي

التشغيلية قبا وفي أينا  فترة اإلنتاج. ول د الحظت أن نفط الكلفة ثكا في ع اود اإلقلايم 

% من الينفط 06( أعاله. أ  1% المتبقية المبينة في )01% من الـ11ال يزيد عن 

 الكلي الجاهز للبيع.

كمااا الحظاات أن الكلااف االساات ما  ة تتضاامن فااي بيااض الي ااود أنابيااا خا فيااة أو 

و محةة كهرباا ا أو  اوا ع أو منشاتت تااد  أغارا  الشاركة أو أغارا  مدف  أ

اإلقليم وأثالي المنة ة. وثو أمر فيد فاداًا ولكان حتا  نكاون مندافين وعاادلين أماا  

اليراقيين فمييااًا فارن ثاكا ا مار   اا أن  ةبا  علا  كاا الياراعا و  اا أن تأخاكه 

ا ا حاوالا فارن احتةاا  ثاكه الحكومة االتحاد ة كنموذج وتةب اا ثاي أ ضااً. وفاي كا

الكلاااف   اااا أن تكاااون ضااامن الميصانياااة الياماااة للدولاااةا وضااامن حداااة اإلقلااايم )أو 

المحافظاات ا خاار ( ماان الميصانيااة االتحاد اةا وأالا تكااون خا فهااا فينااد ذاي سااتكون 

 المحافظات ا خر  مغبونة.

الانفط  % مان90% )مان 40ما   ا مالحظتا ثنا أن الحد ا علا  لانفط الكلفاة ثاو

الكلي ال اثص للبيع(ا ولكان ثاكه النةابة ت اا إلا  د فاة كبيارة بياد اساتكمال دفاع قيماة 
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االست ما ات التي أنف تها الشركات للو ول إل  إنتاج نفط قابا للبيع. وتب ا  عناد ذاي 

الكلااف التشااغيلية أو االساات ما  ة الالح ااة. وعناادما ت ااا ثااكه النةاابة نتي ااة دفااع الكلااف 

ن ما تب   )نفو  الربح المبينة أدناه( ساود تاصداد نةابتها. علا  اليماو  االست ما  ة فر

من المفضا ا تفاع نةبة نفط الكلفة للتال  من ثكا الاد نا إالا إذا كانات ثنااي حافاة 

 ماسة آنية للن د.

 ( "نفط الربح":0)

% )بعييد اسييتقطاخ 01% ميين 61 بلااا المتب ااي بيااد اساات ةاع الر ااع ونفااط الكلفااةا 

ا  م اا نفاط الاربح الكلاي لكاا % من النفط الكلي الجياهز للبييع51، أو %(11الريع 

ويعطييى جييزءاً ميين هيي ا اليينفط إلييى الشييركات بنسييب  ماان الشااركات وحكومااة اإلقلاايم.

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

% إلييى 05يتييراوً "نفييط الييربح" للشييركات علييى العمييو  بالنسييبة لليينفط بييين 

% إلا  40تلف النةا قليالً سوا  بالص ادة أو الن دان. وفي الغا، بين ا وقد تا15%

 ."R-Factor"معامل الربح %. وفي كلتا الحالتين تيتمد النةبة عل  ما  ةم  80

ا  م ا نةبة الياشدات المتراكمة لد  الم ااول إلا  "R-Factor"معامل الربح إن 

بحيااةا وخدو اااً بيااد م مااا المدااروفاتا وبماارو  الوقاات ت ااا نةاابة ميامااا الر

%ا 01اسااتكمال المدااروفات الرأساامالية. لااكا فااي بدا ااة اإلنتاااج  كااون "نفااط الااربح" 

 يااادل واحااد أو أقااا. و اانافض "نفااط الااربح"  F-Factorحيااث  داابح ميامااا الااربح 

%ا وذلاف عنادما 11تد   ياً وبحةا الدو ة المككو ة في الي د ليدابح فاي النها اة 

( كماا ثاو محاادد فاي الي اد. إن ت لياا نةاابة 8,1( أو )8)  كاون مياماا الاربح أك اار مان

% 01"نفااط الااربح" ال تينااي بالضاارو ة ت ليااا أ بااا  الشااركات ماان النةاابة الياليااة 

%ا إذ كمااا أوضااحنا ساااب اًا فاارن انافااا  " بااح الكلفااة"ا ثااو أماار 11للو ااول إلاا  

حداة  حتمي خدو اً بيد استكمال المدروفات الرأساماليةا وتاصداد عناد ذاي نةابة

ا  با  التي تت اسمها الحكومة ماع الشاركاتا وبالتاالي فارن حداة  الشاركات الفيلياة 

 تصداد أ ضاً.
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وكأم لة عل  نةبة "نفط الربح" نككر ا  قا  أدناه لبيض الشاركات وكماا فاا  فاي 

 ع ودثا المنشو ة في مواقع حكومة اإلقليم:

ا وح اااا %(12 -% 01%(. وح اااا  اااياان )11 -% 87ح اااا  ااا   ااا  باااين )

%(ا وح اا أكاري بي ياا 82 -% 40كردامير )مع  اركة و ةاترن ،اكاروس( باين )

 -% 08%(ا وح اا بيربحار )11 -% 00%(ا ومع  ركة ثنت أو اا )80 -% 02)

%( للانفطا وللغاا، 10 -% 01%(ا وفي ح ا كا ميان )و ةترن ،اكروس( بين )10

 -% 01)%( للاااانفطا وللغااااا، 11 -% 00%(ا وح ااااا  ااااي  عااااادي )80 -% 40)

%(ا ولح ااا بيااره مكاارون ) ااركة 10 -% 02%(ا ولح ااا  اوكي/ اوقااا بااين )12

%(ا ولح اااا 19 -% 02%( للااانفطا وللغاااا، )10 -% 08 سااابول اإلسااابانية( باااين )

 %(.12 -% 01%( للنفطا وللغا، )11 -% 00ميران مع  ركة ثير تم إنيرفي )

 -% 01اليمااو  )   ااا أن نالحااظ بأننااا افترضاانا نةاابة "نفااط الااربح" تبلااا علاا 

% مناا 14%(ا ولكن ثكه النةبة ليةت مان الانفط الكلياة ال ااثصة للبياع وإنماا مان 11

%( مان 2,1 -% 12,9كما موضح أعاله. أي من الناحية اليملية "نفاط الاربح"  بلاا )

م ما الانفط ال ااثص للبياعا وثاكه الكمياة تادفع إلا  "ت ماع الشاركات" الياملاةا وب ياة 

مة اإلقليم. إن حد  ت مع الشاركات  حتاوي علا  اليماو  علا  النفط  دفع إل  حكو

 %ا وثي حدتها من نفط الربح أ ضاً.80حدة لحكومة اإلقليم تدا إل  حوالي 

% مان الماوا د 10إن اتفاقيات الحكومة االتحاد ة مع حكومة اإلقلايم ثاي دفاع ( 1)

مي. وفاي الواقاع المتأتية من النفط المدد  من اإلقليم من خالل أنبو  التداد ر الرسا

فرن االتفاع ا خير  ن  عل  أن فميع الانفط المناتم فاي اإلقلايم )عادا ماا  ةاتاد  فاي 

% مان أقياماا 10المدافي الرسمية(  اتم تداد ره  سامياًا وتةالم الحكوماة االتحاد اة 

 لتغةية كلف الشركاتا )والكي أفهما تغةية نفط الكلفة(.

لايم المداد  مان خاالل الحكوماة لغر  تةاهيا االحتةاا  نفتار  ساير نفاط اإلق

( دوال  للبرميااا. ولنةباا  ثااكا الةااير علاا  اتفاقيااات المشااا كة 100االتحاد ااة  بلااا )

 باإلنتاج الحاليةا وفي الوقت الحالي نحدا عل  ما  لي:
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 ( دوال /البرميا للحكومة.10الر ع: ) -

 ( دوال /البرمياا نفط الكلفةا  دفع للشركات.00نفط الكلفة: ) -

% )أي 80دوال /البرمياا مناا  80( دوال /البرمياا لن اا 12,9: )نفط الربح -

" 8-1( دوال  للشااركاتا )م ا نااة باا "10دوال ( للحكومااة "اإلقليميااة" والمتب ااي ) 4

دوال  للبرميا المنتم عل  ا ك ر في ميظم ع ود الادمة الفنية التاي وقيتهاا الحكوماة 

 %(.81االتحاد ة بيد  ر  حدتها ال بالغة 

( دوال  الساترفاع الكلفاةا 00( دوال  كاربح و)10كاون حداة الشاركات )وبهكا ت

 ( دوال .42( دوال . وحدة الحكومة "اإلقليمية" المتب ية والبالغة )18والم موع )

دوال :البرمياا( لتغةياة نفاط الكلفاةا ولكان  10% )أي 10تدفع الحكومة االتحاد ة 

ن الةر  اااة المتبياااة ثاااي أن ( دوال /البرمياااا ف اااط. إ00ماااا تةاااتح ا الشاااركات ثاااو )

( دوال /البرميااا إلاا  حكومااة اإلقلاايما لغاار  تغةيااة 10الحكومااة االتحاد ااة تاادفع )

التكاااليف )بيااد التاادقي !!(. ولكاان مااا   ااا أن تدفيااا حكومااة اإلقلاايم إلاا  الشااركات 

( دوال /البرميااا ف ااطا ثااكا علاا  افتاارا  أن الكلااف 00المنت ااة للاانفط المدااد ثو )

( دوال /البرمياا 10قبا د وان الرقابة المالياة. ولهاكا فارن ماا  ادفع ) مدق ة بالكاما من

( دوال /البرمياا المتب ياة  ثاا تاكثا لتغةياة فاص  14 يتبر سلفة!!. فاأ ن تاكثا الا )

( دوال /البرمياا . أ  تأخاك حكوماة اإلقلايم 10من نفط الربح للشركات أ ضاًا والبالا )

( دوال /البرمياا باالضاافة الا  حداتها مان 10فص اً مناا عل  أساس الر ع والبالا )

( دوال /البرميا !ا وفميع ثكه المبالا   ا أن تيود إل  الاص ناة 4نفط الربح البالا )

االتحاد ة!!. أ  أنها تدفع نفط الكلفة أك ر مما ثو محدد بالي ادا وثاكا أمار فياد لاو كاان 

كة"   اا تياد لها  حدا فيالً إلنها  المدروفاتا وعل  افترا  أن "ع ود المشاا 

الح اااً لتنةاا م مااع الدسااتو  اليراقااي. أ  أن حكومااة اإلقلاايم ت ااو  ب ميااع ثااكه ا مااو  

 "وسواثا"!!.

ثكا ونود أن نؤكد ثنا مرة أخر  أن عاشدات الشركات لن ت ا )عل  أك ر احتماال( 

با قد تص د عند و ول "نفاط الاربح" حادوده الادنياا إذ عناد انافاا  نفاط الكلفاة عناد 
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ل دفع المداروفات الرأسامالية ساتصداد "ا  باا " وبالتاالي ساتصداد حداة "نفاط إكما

 الربح"ا وفي الوقت نفةا تصداد عواشد الحكومة والشركات.

د اسة مهماة  80/0/8018و نشير ثنا أن ا ستاذ كاما المهيدي كان قد أ د  في 

 ة الانفط"بينوان: "قرا ة في ع ود إقليم كردستان النفةياة م ا ناة ماع ع اود و،ا
(12)

ا 

" فاي IRR Internal Rate of Returnتو اا فيهاا إلا  أن "نةابة الياشاد الاداخلي 

%(. ككلف تو اا 19%(ا بينما  بلا في ع ود و،ا ة النفط )01ع ود كردستان  بلا )

إل  أن التدف ات المالية للشركات فاي ع اود كردساتان تفاوع ماا ثاو موفاود فاي ع اود 

اً أن الكاتااا قااد افتاار  أن "نفااط الااربح" فااي ع ااود الااو،ا ة بم اادا  الضاايف. علماا

%( علاا  عماار الي ااد. كااكلف افتاار  أن الضاار بة فااي كااا ماان ع ااود 81كردسااتان )

ب %(ا فااي حااين أن الضاار بة فااي ع ااود و،ا ة الاانفط حااددت 01اإلقلاايم والااو،ا ة )

%(!!ا وكان م دا ثا في ع اد 40%(ا بينما في ع ود كردستان حددت بأقا من )01)

 %( ف ط!!.11وي مع  ركة ثنت ا ميركية )وسط دث

ككلف ذكر المهيدي أن حكومة اإلقليم قد وقيت ع وداً في المناا   المتناا،ع عليهااا 

و  ول: "أن ا  اضي الماتلف عليهااا حةاا المدااد  ا ميركياةا تشاما كاا  امال 

 المو اا وتمتد فنوباً لتشما كا محافظة كركوي وميظم د ال  و والً إل  محافظاة

واسطا بمين  أن الماةط إن نفكا فرن مةاحة كردستان سود تكون ضيف ماا عليهاا 

ثي اآلنا وأن اليراع سود  اةر حدوده مع تركيا و ف د منفاكه التاا  اي إلا  إ اران 

 عبر خان ين".

 مالحظات فنية حول الحقل والشركة في اق اق -ب

كة فينياا إنيرفاي سنيتمد في مالحظاتناا ثاكه با سااس علا  الت ر ار الةانوي لشار

"ا Genel Energy/ Annual Report and Account 2011ا "8011لةانة 

(  افحة188والكي   ع فاي )
أ(19)

. وباالنظر إلا  أن ثاكا الت ر ار  تحاد  عان الوضاع 

 GEILال د ااد لمااا آلاات إليااا الشااركة التركيااة "فينيااا إنيرفااي اليالميااة المحاادودة 
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Genel Energy International Limitedثاي الشاركة التاي تام التياقاد ميهاا " و

"ا باالساااتحواذ علااا  Vallare PLCأ اااالً. إذ قامااات الشاااركة البر ةانياااة "فاااالير 

 Genelالشركة التركيةا وبالتفااثم ميهااا وساميت الشاركة ال د ادة "فينياا إنيرفاي 

Energy plc ا ودخلت ساوع 81/11/8011بر ةانيةا وذلف في  –"ا كشركة تركية

إن الت ر ر الةنوي ثكا  تحد  عن وضع فد د مغا ر وعمليااً عان  البو  ة في لندن.

من عمر ثكه الشركة ال د دة التي احتفظات 8011(  وماً ا خيرة من سنة 40فترة ال )

 باسمها ال د م.

عل  الرغم من الميلومات الك يارة التاي  حتو هاا ثاكا الت ر ارا عان ح اا  ا   ا  

ي حدداااااً فيهااااا )وأثمهااااا ح ااااا وغيااااره ماااان الح ااااول التااااي تملااااف فينيااااا إنيرفاااا

 اوقاااا/ اوكي(ا غيااار أن الت ر ااار  ركاااص علااا  مةاااألة االنااادماج )االساااتحواذ( باااين 

الشركتينا وعل  وضع ا سهم وسيرثا في بو  ة لندن. لاكا  أ ناا أناا مان ا فضاا 

االعتماد أ ضاً عل  عدد مان الت اا  ر التاي أ اد تها الشاركة ال د مة/ال د ادةا وعلا  

ت وم اااالت مويوقااة كتباات ماان قبلهااا أو عنهاااا وت اادثا فااي فاادول محاضاارات وناادوا

 أا و ا وجا...(.19المداد  تحت أ قا  )

 وفيما  لي أثم المالحظات:

ل ااااد تاااام توقيااااع اتفاقيااااة مشااااا كة باإلنتاااااج لتةااااو ر ح ااااا  اااا   اااا  فااااي أوالً: 

ا )أي قباااا االحاااتالل ا ميركاااي للياااراع(ا مااان قباااا إدا ة الةاااليمانية 17/7/8008

تااةا مااع  ااركة تركيااة "فينيااا إنيرفااي إنترنا اانال". ولااو أن االساام الظاااثري المؤق

"إنيرفي: الةاقة"  دل عا أنها تيما في م ال الةاقةا إال انها لم  كان لهاا أ اة عالقاة 

مةل اً بأمو  البحث واالستكشاد والتةاو ر النفةايا فهاي  اركة لععماال اإلنشااشيةا 

لشركة حين أعةي لا ح ا       أناا "لام  شيف ا Sepilوعندما  تككر محمد سيبا 

 كن  يرد أي  ي  عن النفط عدا البنص ن الموفود فاي خاصان سايا تا"!!
(80)

. ولهاكا 

لم تةتةع ثكه الشركة أن تيما أي  ي  إالا بيد سنواتا وكان "نفاط الاربح" فاي ثاكه 

 %(.49االتفاقية ا ول  )
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ا 8/1/8004كردسااتان فااي  بيااد ذلااف تاام تيااد ا االتفاقيااة ووقياات مااع حكومااة إقلاايم

أ ضااااً كاتفاقياااة مشاااا كة باإلنتااااج ماااع ال هاااة التركياااة نفةاااها. عااادلت االتفاقياااة فاااي 

الكند ااةا علماااً أن أداكااف كاناات قااد  Addaxبردخااال  ااركة أداكااف  81/11/8000

فاي فينياا إنيرفايا و اكال ت ميااً إلدا ة مشاروع  ا   ا   8001دخلت فاي تماو، 

"Taq Taq Operating Company TTOPCO ل اد كانات حداة أداكاف فاي ."

 8000%(ا ياام عاادلت فااي ساانة 70%(ا وحدااة فينيااا إنيرفااي )00تيااادل ) 8001

%( وحدااة فنييااا إنيرفااي فااي ح ااا  اا   اا  إلاا  41لتدااا حدااة أداكااف إلاا  )

%(. ياام عاادلت ماارة أخاار  بيااد  اادو  قااانون الاانفط والغااا، إلقلاايم كردسااتان 11)

. 0/2/8007ادقة برلماان اإلقلايم علياا فاي ا وذلف بيد مد8007( لةنة 88والمرقم )

وفي الوقت الحاضر فرن ع د المشا كة باإلنتاج وبيد تفييا حداة حكوماة االقلايم فاي 

 WI%ا  تضااامن حداااة )أو ماااا  ةااام  مشاااا كة عاملاااة 80المشاااا كة  والبالغاااة 

working interest( لشاااركة فينياااا إنيرفاااي تبلاااا )ا ولشاااركة أداكاااف 44)%

( حدااة حكومااة اإلقلااايم. علماااً أن االساات ما ات المةلوباااة %80%(ا والباااقي )00)

%(ا 41%(ا وأداكااف )11لحدااة اإلقلاايم تاادفع ماان قبااا الشااركتين فنييااا إنيرفااي )

وتةااترفع ماان خااالل نفااط الكلفااة. كمااا أن أداكااف لاام تيااد  ااركة كند ااة إذ ا ااتر ت 

" والتاي تيماا فاي Sinopec Groupوأ ابحت مان الم موعاة الداينية "ساينوبيف 

   يا والشرع ا وسط.إفر

ا كمااا 8009% ماان إفااا،ة ح ااا  اااوكي فااي ساانة 81اسااتملكت فينيااا إنيرفااي 

% ماان إفااا،ة ح ااا ميااران. واسااتمرت فينيااا إنيرفااي 81اسااتملكت فااي الةاانة نفةااها 

% ماان إفااا،ة دثااوي 40(ا فاسااتحوذت علاا  8009بالتوسااع فااي ثااكه الةاانة )أي فااي 

. ثاكا Chia Surkفياساو ي % مان إفاا،ة ح اا 80ا وكاكلف Ber Bahrوبيربحار 

" التاي كانات قاد Kewa chirmilaباإلضافة إل  الرقية االستكشاافية "كياوا فيرملاا 

إل  ع اود المشاا كة لح اا  ا   ا ا ودخلات حكوماة اإلقلايم  8000أضيفت في سنة 
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% 00%ا وحدااة أداكااف 44%ا وبااكلف أ اابحت حدااة فينيااا إنيرفااي 80بحداة 

 من حدة ثكا الي د.

اليمالقاة علا   BPد المد ر التنفيكي لشاركة بار تي  بترولياو  اضةر توني ثيوا 

مااا   ااا    BPا إياار الحاااد  المأساااوي الااكي كلااف  ااركة 8010االساات الة فااي ساانة 

( مليا  دوال ا حيث حد  نضاو  نفةاي كبيار فاداً فاي منداة بحر اة فاي خلايم 00)

 ت اعاد وإنماا  المكةيف قر  الةواحا ا ميركية. وفي واقع ا مر أن تاوني ثياوا د لام

أفبر عل  الت اعدا خدو اً بيد تدر ح الرشيف ا ميركي أوباما بأنا سود  ةارده. 

( ملياا  دوال  و اكا  اركة 8إالا أنا لم  ت اعد!! ولم  تري النفط. إذ فمع ماا   اا   )

سااليا الياشلااة  Rothschildمااع بيااض ا ير ااا  فااي اليااالم ماانهم نايانيااال  وي ا لااد 

ةا وكاكلف مشاا كة الداناد   الةاياد ة الكو تياة وأباو ابايا وكاان المدرفية الميروف

Vallare PLCاساااام الشاااااركة 
(80)

ا وحةاااااا قاااااانون الشاااااركات فاااااي فيرساااااي 

"Companies (Jersey) Law ا والاكي  ةامح بتكاو ن  اركة مهمتهاا االساتحواذ"

( 100عل  الشركات ا خر . أ اد ت ثاكه الشاركة أساهماً اعتياد اة بماا  ص اد عان )

( باوند للةاهما 10( باوند للةهما وباعتا بةير )0,10سهما بةير اسمي قد ه ) مليون

( مليون دوال ا وذثبت تفت  عن  ركات استكشاد وإنتااج 1200,1وحدلت عل  )

الاانفطا ولااام ت ااد أفضاااا ماان كردساااتان الياااراع مكاناااً لهكاااكا اساات ما ا فهناااا منتهااا  

غيرة تر د است ما ات عالياة الةاا !!ا والح ول في"اكتشاد" مةتمر والشركات الد

للتةاااو ر واإلنتاااااج. كماااا لاااام ت ااااد أفضاااا ماااان فينيااااا إنيرفاااي لالسااااتحواذ عليهااااا 

(acquisition( ا أو ا فضا ال اول لاللتحاا  بهاا)merger فهاي تمتلاف أحاد أفضاا )

ح ول كردستان إن لم  كن أفضلها فميياًا وثاو ح اا  ا   ا ا إضاافة إلا  حدا  

 Vallare PLCا قاماات  ااركة 81/11/8011فااي  فااي ح ااول أخاار  عد اادة. وثكااكا

ا Genel Energy International Limitedباالساتحواذ أو االلتحااا  ماع  ااركة 

ا ذات اإلمكانياااات اليالياااة للتةاااو ر Genel Energy plcلتشاااكيا  اااركة باسااام 
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المةاات بليا و مكاان ال ااول أن الشااركات اليالميااة الكباار  لاان تةااتةيع  اارا  الشااركة 

 ون إحد  الشركات النافحة والياملة والباقية في كردستان.ال د دةا وستك

 ثانياً: بعض األمورالفنية

( سنوات قبا أن تكما ب رثا ا ول  فاي ح اا  ا  4إن الشركة تأخرت ما   ا   )

. وماان المضااحف المبكااي أن الت ر اار 8000ا فااي ساانة 4- اا ا وثااي الب اار  اا   اا 

عاان  8007أنااا أعلاان فااي تمااو، للشااركة   ااول بيااد حفاار ثااكه الب اار  8011الةاانوي 

اكتشاااد ح ااا  اا   اا !! مااع أن اإلنتاااج كااان مةااتمراً منااا قبااا ثااكه الفتاارة وكمااا 

 لي
ج(10)

:: 

 ( الكميات المنتجة 1)

    / السنة     برميل     

005117    /1110 

161500    /1111 

067708    /1115 

515781     /1116 

001617    /1117 

010011     /1118 

638513011 /1110 

1130003006 /1111 

1030113508 /1111 

( مليااون 44,944بلااا ) 8011أي أن م مااوع اإلنتاااج ماان ثااكا الح ااا وإلاا  نها ااة 

 .8018( مليون برميا عدا إنتاج سنة 41برمياا أي حوالي )

إلا  سانة  8009إن الت ر ر الةنوي  ؤ د ثكه ا  قاا  فيماا  تيلا  باإلنتااج مان سانة 

ا 8009( ألاف برمياا لةانة 19ن ميدالت اإلنتاج اليومي بلغات )ا حيث   ول أ8011

. و  ااد  اإلنتاااج 8011( ألااف برميااا لةاانة 00ا و)8010( ألااف برميااا لةاانة 00و)
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إلا   8010( ألاف برميااا و اةاط أن  داا اإلنتااج سانة 90با ) 8018اليومي لةانة 

ح اا فاي ( ألف برمياا/اليو . علمااً أناا ضامن الماةاط أن  داا ميادل إنتااج ال180)

 ( ألف برميا  ومياً.800إل  ) 8014سنة 

( فةندااا إلاا  000×  90والم ااد  باا ) 8018ولااو أضاافنا اإلنتاااج الةاانوي لةاانة 

 8000( مليااون برمياااا ليدااا الم مااوع الكلااي إلنتاااج الح ااا منااك 08,940حااوالي )

( مليون برميا. وسنحةا الح اً قيماة 77,9بكمية كلية تدا إل  ) 8018وحت  نها ة 

الكمية فيما لو كانت قد ُسلمت كلها إل  الحكوماة االتحاد اة لتداد رثا ضامن خاط  ثكه

 التدد ر بين كركوي وفيهان.

 ؤكد الت ر ر الةنوي للشركة المشا  إليا أعالها أن ماا  ييا  اإلنتااج و حاد التوساع 

 اااحنة  400بااا ثااو  ر  ااة ن ااا الاانفط بالشاااحنات الحوضاايةا وثناااي مااا   ااا   ماان 

( ألف برميا/اليو . ولاكا ولتةاهيا 100-90النتي ة إنتاج الح ا بحدود )حوضية تحد ب

(ا 8011الن ا واال تفاع باإلنتااج ولت لياا كلاف الن ااا فرناا  اةاط )كماا   اول ت ر ار 

كاام ماان ح ااا  اا   اا  إلاا  خرمالااة مبا اارة. وحةااا 72لمااد خااط أنبااو  بةااول 

ر نفااط اليااراع"الميلومااات المتااوفرة مااؤخراً ماان ال ر اادة اإللكترونيااة "ت ر اا
(81)

فااي  

ع ادة( فاي  ر  اا إلا  اإلكماال  80ا  ككر بن الندو بأن ثكا ا نباو  )12/18/8018

. و ضاايف أن فينيااا إنيرفااي تنااوي أ ضاااً تدااد ر الغااا، ماان ح ااا 8018فااي نها ااة 

لن اا  8018ميران الغاا،ي وأن أنباو  ن لاا إلا  تركياا أ ضااً ساود  كتماا فاي نها اة 

( ملياون قاد  مكياا 090و اً من الغاا،ا أي ماا   ار  مان )( مال ين متر مكيا سن4)

م م   ومياً. كما أنها تاةط لتمو اا خاط تداد ر  شيةاي مان خرمالاة إلا  فيشااابو  

 .8011( مليون دوال  ليكمتا في سنة 400بةاقة مليون برميا/اليو ا بكلفة ت ا   )

وفي ت ر ر آخر عن  و تار،
د(19)

مان  شايف  ا  تحاد  كاتباا عان ميلوماات مةات اة

( ألااف 101ا حيااث ذكاار أن الح ااا  ضاا  )7/2/8018اليمليااات لح ااا  اا   اا  فااي 

( ألاف برمياا منهاا بشااحنات حوضاية إلا  11ا  ن اا )-في ذلاف الوقات -برميا/اليو  

( ألاف برمياا/اليو  أ ضااً بالشااحنات إلا  مداف  01خرمالة للتداد ر وكاكلف  ن اا )
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( ألاااف 11ن"!!. إن البااااقي ثاااو )با، اااان و ضااايف  شااايف اليملياااات "والبااااقي  ااااص

برميا/اليو . والمفرو  أن الاصانات فمييها مملاو ةا إذ لام  كان ثنااي تداد ر قباا 

ثكه الفترة. وواضح أن ثاكه الكمياة المتب ياة ثاي "للبياع الاداخلي"ا وثاي كنا اة ملةفاة 

 عن "التهر ا"!!.

( 11التداد ر )وا غر  من ذلف فرن مد ر اليمليات   ول في نفف الم ابلة: " بلاا 

( 70ألف برميا/اليو  بةلا من حكومة اإلقليما ولو  لبت حكومة اإلقليم ، اادة إلا  )

ألاف برمياا/اليو  لتمكناا مان ذلاف". كماا  ضايف: "أناا مان الممكان االساتمرا  برنتااج 

ألف برميا/اليو (ا وذلف من  101( ألف برميا/اليو ا )من الةاقة الحالية البالغة 20)

لاداخلي والكمياات التاي ترسااا إلا  مداف  با، اان". ولماا كاان مدااف  خاالل "البياع ا

( 41( ألاف برمياا/اليو ا فارن البياع الاداخلي لح اا  ا   ا   بلاا )01با، ان  حتاج )

 ألف برميا  ومياً ف ط!!.

إن ما فا  أعاله  ؤكد الشاكوي باأن "التهر اا"ا أو ماا  ةام  "البياع الاداخلي"  اتم 

اإلقلايما وثاي التاي تحادد الكمياات المرسالة للتداد ر  من خالل توفيا وإ  اد حكومة

والكميات الميدة للبيع الداخليا لكا  ركة ومان ثاو "المشاتري الاداخلي"ا ول اد ساب  

أن ذكرت ثكا ا مر في مير  الحاد ث عان  اركة داناة غاا،. ثنااي عادة تفةايرات 

حاول أن تادفع لكلفا فرن أ دنا أن نكون حةني الظنا  مكن ال ول بأن حكومة اإلقليم ت

فص اً أو كالً من "نفط الاربح" مان ثاكا الباا . والميارود أن "البياع الاداخلي"  اؤدي 

إل  االنتفاع المادي ل هات ماتلفة إذ ا سايا  منافضاةا وتبلاا أسايا ثا يلاث أسايا  

ب لام  17/7/8010التدد ر كماا ت اول م الاة أخار  لرو تار، عان ح اا  ا   ا  فاي 

تر ةي  يلتون
د(19)

 مكن تدو  احتماالت الفةاد الماليا وما قد  ادخا  سامياً  ا ولهكا

لميصانيااة اإلقلاايم نةاابة محاادودة مااع عواشااد ثكااكا مبييااات ضااامةا وبالنتي ااة فاارن ثااكه 

 اليمليات ال  نتفع منها حت  الشيا الكردي!!.

 ( معلومات عن اربار وكلفها ونوعية النفط1)

إن الميلومات أدناه مةت اة من الت ر ر ن
د(جا19)

: 
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  قم الب ر
ميدل اإلنتاج 

 برميا/اليو 

ميدل 

 APIالك افة 

 الكلفة

 مليون دوال 

    -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 فرميا(

 غير متوفرة
غير 

 متوفرة
01,201 

 .8018ثو كما في كانون ال اني إن وضع اآلبا  أعاله 
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و  ااول الت ر اار أ ضاااً  
ج(19)

( أبااا  أخاار  فااي 1ا أن الشااركة سااود ت ااو  بحفاار )

باسااتادا  فهااا، الحفاار الااكي تملكااا الشااركة. كااكلف  8010( آبااا  فااي 0(ا و)8018)

إحاد  اآلباا  ال د ادة فاي  ا   ا  والتاي ستداا إلا  عما   KC-02سيتم حفر ب ر 

ا إذ  يت ااد أن الةب ااات اليمي ااة Triassic ااة الترا ةااف ( متاار الستكشاااد  ب1800)

 تحوي نفةاً أ ضاًا وتةي  الشركة إل   را  فها، حفر فد د.

ف ااد حفاار فااي أ لااول  14-. أمااا  اا   اا 12/0/8009فااي  10-أعلاان عاان  اا   اا 

 ولكا ليف لا عالقة بالح ا المنتم الحالي. Pila Sp1في تركيا آخر  8002

( وماار علاا  0920إلاا  عماا  ) 1972حفاار فااي عااا   كااان قااد 1-علماااً أن  اا   اا 

 أ بع  ب ات نفةية.

ا لوفاادنا مبالغااة كبياارة فااي كلفااة حفاار 14-ثااكا ولااو اسااتبيدنا كلفااة حفاار  اا   اا 

اآلبا ا وخدو اً بالنةبة لب ر كياوه فرميلااا وكاكلف الغالبياة اليظما  مان آباا   ا  

غير موي ة لديا ولكان  10و 11-  . إن الميلومات المتيل ة برمكانية اآلبا       

 .API 42ميلوماتي ا ولية ت ول أنها مشابهة لب ية آبا       ا كما أن الك افة 

 ( معلومات عن احتيااي حقل اق اق0)

( االحتياا ي 1P تحد  الت ر ر الةنوي عن يالية أنواع من االحتيا يااتا وثاي: )

الماااارفح  ( وثااااو االحتيااااا ي2Pالممكاااان إنتافاااااا و) proven reserveال اباااات 

probable oil  وثي احتيا يات "يابتة" ولكن غير م يمة بدقاةا إذ لام  حفار ماا  كفاي

ا Possible reserve( 3Pماان اآلبااا  لت ييمهااا بالكامااا. وثناااي احتيا يااات ممكنااة )

وثو احتيا ي التامين والحادس الميتماد علا  الميلوماات ال يولوفياة والصلصالياة فاي 

 والمرفحة وما فاو ثا.منة ة االحتيا يات ال ابتة 

 & McDanielإن الت ر ر الةنوي ل ينيا إنيرفي  يتمد ت د رات  ركة مكدانيا 

associates ( فاي ت اد رات االحتياا يا وحداةWI working interest فينياا )

إنيرفااي فااي ماتلااف الح ااول المشااا كة فيهااا وأساساااً ) اا   اا  و اااوكي(ا و يتمااد 

)وثنااا  ينااي االحتيااا ي ال اباات واالحتيااا ي ماان االحتيااا ي  2Pمكاادانيا احتةااا  
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ا  ن 00/0/8011)االحتياا ي الممكان( كماا فاي  3Pالمرفح(ا وال  أخك االحتياا ي 

ثااكه الت ااد رات تحاادد قيمااة الشااركة فااي بو  ااة لناادنا وكااكلف لت ياايم  ااركة فينيااا 

ير إنيرفاي إنترنا انال وت اد ر قيمتهاا قباا أن  ااتم االلتحاا  )االساتحواذ( ماع  اركة فااال

 التي سب  الحد ث عنها.

ولت ييم موفودات فينيا إنيرفي )وثي با  اا حدداها فاي احتياا ي  ا   ا  

و اوكي(ا افترضت أن فميع النفط المنتم ثو للتدد را وأن الشاركة ستحداا علا  

ا سيا  اليالميةا وبوفود خاط أنابياا خاا  إلا  الحادود التركياة للتداد ر. وو اا 

( مليااون 1201بلااا ) net present valueمااة الحاليااة الت ياايم إلاا  أن " ااافي ال ي

"  بلااا discount rateدوال  فااي الوقاات الحاضاارا علاا  افتاارا  "سااير الاداام 

(10.)% 

   ول الت ر ر الةنوي أ ضاًا وفيما  تيل  باالحتيا ي لح ا      :

ا ( مليون برمييل617)أ  الفاب  والمرجح( لحقل اق اق يبل  ) 2Pإن احتيااي 

ملياون برمياا(. علمااً أن ت اد رات االحتياا ي  821% حداة  اركة فينياا )44منها 

 ( مليون برميا.800ا في أواخر سبيينيات ال رن الماضي كانت )2Pلح ا       

والكي  يما حاليااً علا  ت ييماا مان خاالل  ا)االحتيااي الممكن( 3Pأما االحتيااي 

 برميل.( مليون 1111فيبل  )حفر آبا  أك ر وتحليا نتاش هاا 

  ول ت ر ر الشركة الةنوي إن آباا   ا   ا  أعةات اساتمرا  ة وتادف اً مةات ر ن 

وعاااليينا ممااا  اادل علاا  أن المكماان ذو موا اافات عاليااةا وأن ميامااا االسااتاراج 

recovery factor   ا )وثو  قم عاٍل(ا و توقاع الت ر ار ، اادة 40 – 01 دا إل%

  ر عن المكمن.مياما االستاراج بت د  الوقت والميرفة أك

 Giantف طا  مكن اعتبا        ح الً عمالقااً  2Pبهكا وعل  ضو  احتيا يات 

Field ا إذ أن تير اااف الح اااا اليماااالع: ثاااو الح اااا الاااكي  حتاااوي نفةااااً يابتااااً  مكااان

( مليا ات برمياا وتص د عن ندف مليا  برمياا. وح اا 1استارافا بكمية ت ا عن )
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( ملياا ات برمياا 1ندما  ص د احتيا ي الح اا عان )      ضمن ثكه ا  قا . أما ع

 .Super Giant Fieldفيند ذاي  دع  عمالقاً فداً 

 ( معلومات عن احتياايات حقول أخر ، لجينيل إنيرجي حصة فيها:1)

ا )سب  أن كتبتا ح ا  اوقا وا  ح  ااوك (ا % من رخصة حقل ااوكى15* 

ناااتم. علمااااً أن  قياااة "بشاااكابر وسااانتحد  عااان ثاااكا الح اااا الح ااااًا إذ أناااا ح اااا م

Peshkabir قد تمت إضافتها إل   خدة  اوك ا وأن ثكه الرقية مال ا ة لرقياة "

 اوك  من فهة الغر  ا مر الكي  يني أنها علا  ا  فاح ت اع فاي محافظاة نيناو ا 

 أو في ما  ةم  "المنا   المتنا،ع عليها"!!.

إن ثااكا الح ااا  يااود إلاا   %.12,7ا وتملااف فينيااا إنيرفااي حقيل ميييران الغيياز * 

 .operatorوثي الشركة المشغلة  Heritage ركة ثير تم 

( ترليون قد  مكيا من الغا،. مضافاً إل  ذلاف احتياا ي 4إن احتيا ي ثكا الح ا )

( ملياا  900( ملياون  ان مكاافئ للانفطا أي حاوالي )171(ا قد  بلاا )3Pتحري )أي 

 قد  مكيا.

 3D Seismicالصلصالياااة ال اليياااة ا بيااااد أكملااات التحر اااات  8011وفاااي سااانة 

. كماا باد  بحفار 8018فاي أواساط  Miran West-3 0-وأكملات الب ار غار  مياران

 .8018في آذا   Miran East-1 1-الب ر  رع ميران

و  اااع ثاااكا الح اااا إلااا  الشااارع مااان ح اااا  ااا   ااا  )مااان المحتماااا فاااي محافظاااة 

تود أن تأخك أكبر حداة فيااا ول اد  الةليمانية(ا وإن فينيا إنيرفي )بةاقمها ال د د(ا

 ذكرنا ساب اً خةةها في إ دال غا، ميران إل  تركيا.

 Chia Surkhحقل جياسورخ  *

عل  الحادود اإل رانياةا و يتبار مشاتركاً  Garmianو  ع إل  الشرع من  قية كا ميان 

 بين محافظتي د ال  والةليمانية.
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لح ااا وأن تكااون ثااي المشااغا % ماان ا20إن فينيااا إنيرفااي تةااي  لالسااتحواذ علاا  

operator. 

 ( مليون برميا مكافئ للنفط للغا، والنفط.000إن احتيا ي ثكا الح ا قد ه )

 مالحظات مالية -ج

إن الت ر ر الةنوي ال  يةينا الك ير عن موضوع الكلاف االسات ما  ة أو التشاغيليةا 

حداتها فيماا تدفياا وال عن قيمة المبيياتا أو المباالا المةاتلمة مان قباا الشاركة عان 

الحكومااة االتحاد ااة علاا  أساااس ساالفة لتغةيااة الكلااف التشااغيلية واالساات ما  ة لهااكه 

الشركاتا وذلف بيد تدقي  الكلف!!ا وميرفة ماذا تةاتلم الشاركة فياالًا أو اإلقلايم )إن 

كانت تدخا المبالا ضمن ميصانية اإلقليم(!ا وذلف نتي ة ما  ةم  "البيع الاداخلي"ا أو 

لنفط الكي تةتادما المداافي الرسامية فاي كردساتانا والمتوقاع أن  كاون ساير قيمة ا

 النفط الم هص للمدافي أقا من سير النفط المدد .

لهكا فرن ما سيككر أدناه ثو أ قا  من الت اا  ر المشاا  إليهاا سااب اً بضامنها الت ر ار 

فرة ماان الةاانويا وكااكلف حةااابات قماات برفراشهااا علاا  ضااو  ا  قااا  الرساامية المتااو

 الشركات وحكومة اإلقليما وكما  لي:

 أوالً: الكل  االستفمارية

عاان ح ااا  اا   اا  17/1/8018تتحااد  الناادوة التااي ع اادت فااي 
ج(19)

لمناقشااة  

 . وندا منها إل  النتاشم التالية:8018المدروفات الةاب ةا وميصانية 

إليهاا فاي المدروفة عل  اآلبا  التاي تام حفرثاا والمشاا   إن مجموخ االستفمارات

 ( "ميلومات عن اآلبا "ا تلا  بما  لي:0فدول الف رة يانياً )

( بئيييراً والمحفيييور  حتيييى ذليييي 10( ملييييون دوالر لربيييار البالغييية )1583865)* 

( مليااون دوال  لكااا ب اار. وثااي أ قااا  عاليااة فااداً بكااا 18,822أي بمياادل )الحييين. 

لفهاا ثاكا الميادل وو الت الم ا يفا سيما وأن قةماً من آبا   ا   ا  قاد ت ااو،ت ك
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قاد بلغات  Kc-51. كما أن كلفة ب ار 4-( مليون دوال  كما في ب ر      12,1إل  )

 ( مليون دوال !!.01,201)

. 8010تةااتكما فااي نها ااة  ( آبييار أخيير 0( مليييون دوالر لحفيير )1113151) *

داً وحةاا  ثااكا المبلاا تاام ماان قبلاي اعتمااداً علاا  ميادل سااير اآلبااا  الةااب ة اليااالي فاا

 ( مليون دوال  للب ر الواحدة.18,822والبالا )

ا وثاو ا مار الاكي  اككره ت ر ار ثاكه النادوة 1111( مليون دوالر ميزانيية 81)* 

( مليون دوال  لندا محةة كهربا ا وساتتم 10نفةهاا و ككر أن ضمن ثكه المبالا )

. كاكلف 8010وتشاغيلها فاي الرباع ال ااني مان  8018إحالتها في الربع ال الث من سنة 

( مال ااين 2( مليااون دوال  للمنشااتت الادميااة الداشمااة وتشااما تنظاايم الماااا،ن. و)81)

( ملياون دوال ا وباعت اادي أنهااا 01دوال   غارا  افتماعياة تااد  المنة ااة.  ب ا  )

( ألااف برميااا 90 ارفت علاا  المرحلاة ال انيااة إلنشااا  منشاتت مياملااة الاانفط بةاقاة )

 اليو .

( ملياون دوال . ولاو أضافنا ت اد ر 010فا  أعااله ثاو حاوالي )الم موع الكلي لما 

( مليااون دوال ا 800كاام(  ااربط خرمالااة بح ااا  اا   اا ا بحااوالي )72كلفااة أنبااو  )

م ا ناة بت اد ر كلفاة ا نباو  الرشيةاي الماةاط لاا والاكي  اربط خرمالاة بفيشااابو ا 

  لةاقاة تياادل ( ملياون دوال099والكي ت ول الشركة نفةاها فاي ت ر رثاا أناا  كلاف )

( أم ال  اقاة ا نباو  ا ولا ولمةاافة تداا إلا  الضايف بةارع وعارة 1أك ر من )

 فداً.

( مليااون دوال  أخاار  لتغةيااة فميااع الكلااف الرأساامالية 110ولااو أضاافنا  عاااله )

( مال اين دوال ا وإكماال 10والتشغيلية الةااب ة ا خار ا ومنهاا  ارا  حفاا ة ب يماة )

ستداا إلا   3Dتت مياملاة الانفطا وكلاف التحاري الصلصالاي المرحلة ا ول  من منش

( مليييون دوالر لتشييمل كافيية المصيياري  ألقصييى حييد حتييى هيي ا 711) أك اار ماان مبلااا

)عدا الهبات والحوافص المحددة بالي د والتي سنتحد  عنهاا الح ااًا وثاكه المباالا  اليو 

ئ إلاا  أننااا اعتبرنااا كااان   ااا أن تةاالم إلاا  الميصانيااة االتحاد ااةا مااع لفاات نظاار ال ااا 
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الكلف اليالية فداً لحفر اآلبا  والمحةوبة من قبا الشاركة  احيحة!! و ، اد ال اا ئ 

وضاااوحاً حاااول ثاااكه الن ةاااةا فااارن الت ر ااار الةااانوي للشاااركة   اااول إن المداااروفات 

( 40ا و )8009( مليااون دوال  لةاانة 02الرأساامالية لشااركة فينيااا إنيرفااي كاناات )

( ملياون 800. أي )8011( ملياون دوال  لةانة 20وتبلا )ا 8010مليون دوال  لةنة 

(!!. وال تشااما ثااكه  بياااً ح ااا  اا   اا  8011( إلاا  )8009دوال  ف ااط للةاانوات )

ليسي  ف طا وإنما تشما نةبة حدتها في ع ود المشا كة باإلنتاج ا خر . ولكن ثكه 

تج وتبيييع مبيال  أو اسيتفمارات جديييد  أدخلي  إلييى كردسيتان، إذ أن الشيركة كانيي  تني

. وسانر  8010ا ولم  كن ثناي مدف   سامي لتاصوده باالنفط قباا 1110داخلياً من  

 كم ثي قيمة النفط التي باعتا الشركة.

 ثانياً: بيع النفط داخلياً:

ن د في كا ت ا  ر الشركة وفي ما مكتو  عنهااا أنهاا تبياع الانفط داخليااً للحداول 

شااغيلية ونةااا عاليااة ماان المدااروفات علاا  عواشااد لتمشااية مدااروفاتها الادميااة والت

 الرأسمالية.

 ولنأخك المالحظات التالية بنظر االعتبا :

للشركة: إن عواشاد الشاركة تاأتي مان الانفط  8011  ول الت ر ر الةنوي لةنة (  1)

المدد  )  دد من خالل الحكومة االتحاد ة(ا ومن البيع الداخلي. و ضايف إن ثنااي 

فااي كردسااتان اليااراع!! )وكأنااا  تحااد  عاان بضاااعة سااوقاً داخلياااً واضااح ومضاامون 

اعتياد ة!!(. حيث   و  المشتري بتحميا النفط مبا ارة مان الح اا بواساةة الشااحنات 

إن سعر البرميل للمشتر  اليداخلي ييذتي مين الحوضية. والمهم في الت ر ر أنا   ول: 

تقييييو  بهييييا حكوميييية إقليييييم كردسييييتان،  tendering processخييييالل عييييروم 

وعات تيتم مباشير  إليى شيركات الينفط المنتجية التيي يبياخ نفطهيا داخليياً مقيدماً والدف

( ألييي  161إن المبيعيييات الداخليييية تقيييدر بحيييوالي ) و ضااايف أ ضااااً:بميييد  شيييهر. 

( 810ا و توقع أن تصداد الكمية إل  ماا   اا   )برميل/اليو  )يقصد لجميع الشركات(

إن حقلي اق اق وااوكى يمفالن ميا !. ألف برميا/اليو  في الةنوات ال ليلة ال ادمة!
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)أعت اد   داد عادا  % مين المبيعيات الداخليية مين المنتجيين المسيتقلين75يزيد عين 

إن لشييركة جينيييل إنيرجيي عالقيية ميع المشييترين المحليييين  ح اا خرمالااة(. و ضايف:

 من  فتر  اويلة.

داخلي  ضيف الت ر ر الةنوي ثكا إن الشركة تأما أن تداا عواشادثا )مان البياع الا

 والتدد ر( إل  ا سيا  اليالمية بص ادة التدد ر.

و ؤكااااد الت ر اااار مةااااألة مهمااااةا وثااااو أن الن ااااد المةلااااو   غاااارا  اليمليااااات 

operating cash flow  تكفييي لتمويييل  ااتم ماان مبيياااتهم الداخليااة المحليااة والتااي

 -المبالا ا علماً أن حافتهم لهكه تطويراتنا الحالية، ومنهاج االستكشاف في كردستان

 low capitalمدعوماة باالكلف المنافضاة للمباالا االسات ما  ة  -كماا   اول الت ر ار

cost(  دوال /البرميا.0-8ا ولكلفة التةو ر واإلنتاج المنافضة التي تدا إل) 

ألاايف ثااكا ال ااول ثااو نفااف مااا توقيناااه وتحاادينا عنااا فااي أواخاار الف اارة الةاااب ة عاان 

   .المدروفات التي تمت في ح ا    

لاام   ااف عنااد ثااكا الحااد فهااو  ضاايف  8011ولكاان الت ر اار الةاانوي للشااركة لةاانة 

وبغييض النظيير عيين التوصييل أو عييد  التوصييل إلييى وبدااو ة واضااحة ال لاابف فيهااا: "

فكننيا ال نيزال نسيتطيع تطيوير اسيتفماراتنا  اتفاق اويل األمد للتصدير فيي كردسيتان،

 ."!!!.في كردستان مع االحتفاظ بقدر كاف للتوسع

تيترد الشركة ثنا بأنها تبيع داخلياًا وبالنتي ة "تهر ا"ا لكميات كبيرة مان الانفط 

ماان ح ااا  اا   اا  أو ماان ح ااا  اااوك ا وأن الن ااد المةااتلم ماان ثااكه المبييااات  كفااي 

لتمو ااا كاااا تةااو راتهم ومنهااااج االستكشاااد فاااي كردسااتان!!. أي  أخاااك ماان مباااالا 

%( أ ضااًا 81فاي ح اول مياران )مبييات       و اوك  لتمو اا حداة عمليااتهم 

 %(!!.80%(ا وفي فياسو خ )40وفي ع د دثوي وبيربحر )

( 84  ااول ت ر اار الشااركة الةاانوي إن عاشاادات الشااركة ماان المبييااات كاناات ) (1)

مليون دوال  من المبييات الداخلية. مان الوثلاة ا ولا  نار  أن ثاكا الارقم قلياا فاداًا 

 ولكن لننظر با ملياً:
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ن دوال  ثي عاشدات فينيا إنيرفي من المبييات الداخلية مان تاا    ( مليو84إن )

(  وماااً ف ااطا 40ا أي لماادة )01/18/8011وحتاا  نها ااة الةاانةا إلاا   81/11/8011

واستلمت من مبيياتها في       وفي  اوك . علماً أنا في ذلاف التاا    كاان ثنااي 

 :8011لةنة تدد ر لنفط كردستان من خالل ا نبو  الرسميا وكما  لي 

ميدل اإلنتاج الكلي في  

 كردستان

 برميا/اليو 

ميدل ما استلمتا 

الحكومة االتحاد ة 

 للتدد ر برميا/اليو 

 72228 129817 تشر ن ال اني

 72047 881220 كانون ا ول

 

إن الميلومات أعاله مةت اة من وياش  من حكومة اإلقلايما وإنناي ساود أبحاث ثاكا 

لفدا ال اني من ثكه المالحظات وذلف لغر  تحد د م ادا  الموضوع بالتفديا في ا

"كميات النفط المهر "ا وقيمتا الفيليةا ا مر الكي أد  إلا  إحادا  أضارا  فةايمة 

 للشيا اليراقي بيربا وكرده!!. إنني أعةي ثنا  ؤوس أقال  وت د رات عامة ف ط.

 ااة حدااة فينيااا ( ثااي نتي40( مليااون دوال  لماادة )84فيمااا  تيلاا  بالياشاادات الاا )

%(. فاي ذلاف الحاين كانات الةاقاة 81%(ا وفاي  ااوك  )44إنيرفي فاي  ا   ا  )

( مليون دوال  11,0اإلنتافية والتدد ر ة للح لين مت ا بة. لهكا  مكن االفترا  أن )

 ( مليون دوال  فا ت من  اوك .2,7فا ت من       و)

(  وماااً 40ا ت فااي )( مليااون دوال  فاا84 مكاان االفتاارا  أ ضاااً أنااا إذا كاناات )

( ملياون 819ثاو ) 8011(  ومااًا أي لةانة 001ل ينيا إنيرفيا فرن ماا فا ثاا فاي )

( مليااون دوال  ماان ح ااا   ااط  اا  حيااث تملااف 109,0دوال  ماان كااال الح لااين. أو )

×  109,0%. ولهكا فارن مادخالت الح اا الكلياة مان المبيياات ثاي 44فينيا إنيرفي 

ا 8011ن دوال  ماان ح ااا  اا   اا  ف ااط ولةاانة ( مليااو017,0= حااوالي ) 100/44

( ملياون دوال  اساتلمتها حكوماة اإلقلايما 00,1% من ثكا المبلاا أي حوالي )80وإن 
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( مليااون 810,2% اسااتلمتا الشااركتان فينيااا إنيرفااي   وأداكااف و بلااا )20والباااقي 

دوال . علماااً أن أساايا  البيااع الااداخلي ماتلااف عليهاااا فماانهم ماان   ااول أنهااا ندااف 

دوال /البرميااا  00 – 40 ساايا  اليالميااة أو يل هااا. وت ااا  ر أخاار  ت ااول إنهااا بااين ا

حةا نوعية النفط وأفضلها نفط  ا   ا . كماا وأن ثنااي ميلوماات أخار  ت اول إن 

 ( دوال /البرميا!!.70إل  ) 8018نفط       و ا سيره ثكه الةنةا أي سنة 

( دوال /البرمياا. ولاو 100,8)لانفط الشامال كاان  8011إن ميدل سير البيع لةانة 

( 00 يااادل ) 8011افترضاانا أن الةااير الااكي بيااع بااا نفااط  اا   اا  داخلياااً فااي ساانة 

( ملياون دوال  لكااا مبييااات الح اااا أمااا 017,0دوال /البرمياا وحداالوا علاا  مبلااا )

كااان االفااد  ل ميااع اال ااراد باادالً ماان ذلااف لااو ان ثااكا الاانفط قااد أ سااا مااع الاانفط 

( ملياون دوال ا تادفع 108فترة ولكان اليراع قد حدا عل  مبلا )المدد  في تلف ال

( مليااون دوال  إلاا  حكومااة اإلقلاايم للاادفع إلاا  الشااركات كةاالفة ل ااا  821ندافها أي )

( مليااون دوال  وتكااون كااا ا مااو  قانونيااةا 00الكلفااةا والفاارع لاايف كبيااراً إذ  بلااا )

 ر دستو  ة بالمرة(.) بياً عدا أن ع ود المشا كة باإلنتاج ثي أ الً غي

 ف ط ولنتحد  عن الةنوات ا خر : 8011نحن نتحد  عن سنة 

مالحظات فنية عن الح اا والمباين أعااله ذكرناا فادوالً  -في الف رة يانياً من   (0)

. مان المفتار  أن فمياع اإلنتااج وإلا  8011إلا  سانة  8000برنتاج الح ا مان سانة 

وضيت حكومة اإلقليم حدداً لما  اكثا  8011قد تم بييا داخلياً. وبيد  8011بدا ة 

 للتدد را وما  كثا للمدافيا وما  كثا للةوع الداخلي.

مع تاككير ال اا ئ بأنناا سانرفع لموضاوع البياع الاداخليا أو باال اح "التهر اا"ا 

وبرسااها  أك اار الح اااًا أود ثنااا أن أوضااح فااي ال اادول التااالي قيمااة مااا باعتااا  ااركة 

 :8011وإل   8000 سيا  اليالمية للنفط في حيناا منك فينيا إنيرفي وبميدالت ا

اإلنتاج  الةنوات

 برميا

الةير للبرميا 

 دوال 

ال يمة الكلية مليون 

 دوال 



 00 

8000 – 

8001 

247041 00 10,9 

8000 101720 01 08,9 

8007 091017 21 00,0 

8002 019004 110 01,1 

8009 0,211,981 71 110,9 

8010 11,909,09

0 

)ميدل سير  70,1

 نفط كركوي الفيلي(

910,4 

يكيون حيوالي  1111إلى  1110أن مجمل المبال  لقيمة اإلنتاج بين من ثنا  ظهر 

( مليون دوالر، فيما لو كان  هي ه الكميية قيد سيلم  إليى الحكومية االتحاديية 1581)

للتصييدير وبييافترام بيعهييا بالسييوق المحلييي بنصيي  سييعرها سييتكون حصيية جميييع 

 .( مليون دوالر701ق اق )شركاء حقل ا

 1111في نيسيان  American Merrill Lynch( يقول تقرير أصدره بني 1)

عن جينيل إنيرجي
ب(10)

صيفحة(، إن  16)وقد صدر بالتنسيق مع الشيركة ويقيع فيي  

( 181وحصيل المقياولون عليى ) 1111جميع إنتاج اق اق تم بيع  داخلياً في سنة 

( ملييون دوالر بكدخيال حصية 051البيع اليداخلي )مليون دوالر، مما يعني أن مجمل 

، فييكن المقيياولين حصييلوا ميين 1111% بالعائييدات. أمييا فييي سيينة 11حكوميية اإلقليييم 

( ملييييون دوالر، والييي   يعنيييي أن مجميييل المبيعيييات 101المبيعيييات الداخليييية عليييى )

% بتقاسييييم 11( مليييييون دوالر بكدخييييال حصيييية حكوميييية اإلقليييييم 06135الداخلييييية )

وحسب تقارير الشيركة نفسيها،  1111و 1111أ  ان المبيعات في سنتي المبيعات. 
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( مليييون دوالر لسيينتين 71135أو البنييي اليي   يعمييل علييى الدعاييية للشييركة، تبليي  )

فقط!! مما يعني أن سعر بيع نفط اق اق داخلياً ولجودت  أكفر من نصي  سيعر بييع 

 نفط كركوك.

ر البييع اليداخلي الموفييض، ا  ( أعياله واعتمياد سييع0( لنسيتمر بميا جياء فييي )5)

( ملييون دوالر، وليو أضيفنا لهيا ميا جياء 701نص  سعرها، تكيون المبيعيات بلغي  )

( مليييون دوالر، نصييل إلييى 06135، والبالغيية )1111( أعيياله حييول مبيعييات 1فييي )

( مليييون دوالر. وبكضييافة المبيعييات 115135حييوالي ) 1111مبيعييات داخلييية نهاييية 

، نصيل إليى مبيعيات داخليية كليية 1111لتيي سينعتبرها مفيل وا 1111الداخلية لسينة 

( ملييييييار دوالر، وهييييي ا المبلييييي  أكفييييير مييييين ضيييييع  االسيييييتفمارات 1511تقيييييارب )

والمصييروفات لشييركة جينيييل إنيرجييي منيي  تذسيسييها، وبييافترام أن المصييروفات 

 العالية التي سبق أن قدرتها كان  قد صرف  فعالً، وهو أمر مستبعد.

% 51التيالي نفسي : لمياذا تيدفع الحكومية االتحاديية للشيركات ل ا يطيرً السيؤال 

ميين أسييعار بيييع مييا مسييلم لهييا بيي  لييدفع النفقييات؟، وقييد اسييتلم  هيي ه الشييركات كامييل 

النفقييات قبييل سيينين، وأن مييا يييدفع لهييم ميين قييوت الشييعب العراقييي بعربيي  وكييرده هييو 

متاابع والاكي  ر اد أن . وإذا كاانوا لام  ةاتلموا ثاكه المباالاا فيلا  الإضافة مالية هائلة

 يرد أ ن تكثا يروتاا وخدو ااً الشايا الكارديا وكاكلف د اوان الرقاباة المالياةا 

أيين ذهبي  والكي  دق  المدروفات وبالتالي   ا أن  دق  الوا داتا عليا أن  ةاأل 

هيي ه المبييال  وهييل دخييل قسييم منهييا فييي ميزانييية كردسييتان، ناهيييي عيين الميزانييية 

ا دوال ا واحااادا مااان ثاااكه المبيياااات. إنهاااا "النهيباااة" مااارة حياااث لااام  ااادخله االتحاديييية

 أخر !!.

أن مبالا كميات النفط المدفاة ترفع اعتياد اا إلا  الاص ناة االتحاد اة.  اا تار  ( 6)

 أ ن تكثا مبالا النفط المدف ا وثا  صود للمدافي م اناً !!.

الانفط المبااع لم أتةرع ثنا إل  البياع للمداافي الحكومياة وانماا ف اط احتةابنا قيماة 

داخليااا إذ أن فينياا إنيرفااي م هاص مةااتمر لهاكه المداافي. إن سااير البياع للمدااافي 
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( د نا /البرميااا وفاي 1802الحكومية االتحاد ة للنفط الاا  فاي  امال الياراع  بلاا )

( د نا /البرمياا وثو سير  خي  فاداً و م اا كلفاة إنتااج 8000المدافي ال نوبية )

 النفط ف ط.

ديون  -أو غيرها -وء ما مر في أعاله، هل لشركة جينيل إنيرجي على ض -د

 على الحكومة؟!، سواء أكان  الحكومة االتحادية أ  حكومة اإلقليم!!.

 أوالً: ما هي "استحقاقات الشركات"؟!

فاي "ت ر ار نفاط الياراع"ا باأن الةايد و، ار  12/18/8018  ول "بين الندو" فاي 

( ملياون برمياا مان 11تي ثاو امي   د  باأن حاوالي )الموا د الةبييية في اإلقليم أ 

النفط المةتارج من كردستان كانت قد تام تداد رثا دون دفوعاات مان قباا الحكوماة 

( ترلياون د ناا  عراقاي 4االتحاد ةا و  د  المبالا المتأخرة دفيها للشاركات بحاوالي )

حاد  عان حداة مليا  دوال (. مان الواضاح أن الةايد أ اتي ال  ت 0,00)أو ما  يادل 

% ماان وا دات الاانفط  الكليااة لليااراع )وماان ضاامنها المرسااا ماان 17اإلقلاايم البالغااة 

كردستان إل  خط التدد ر بين فترة وأخر ا وبحةاا ماا تشاتهي حكوماة اإلقلايم!!(ا 

 %!!.17علماً أن ثناي تحفظات كبيرة أ الً عل  نةبة ال 

  الحكومة االتحاد اةا إذ إن الةيد أ تي  تحد  عن استح اقات/ د ون الشركات عل

أناااا ال  تحاااد  عااان د ون/اساااتح اقات علااا  حكوماااة اإلقلااايم وإنماااا علااا  الحكوماااة 

%(ا )أي نفااط 10االتحاد ااة!!. ولكاان مااا تيهاادت بااا الحكومااة االتحاد ااة ثااو دفااع )

الكلفااة(ا ماان قيمااة الاانفط المرسااا إليهااا للتدااد را وذلااف لتغةيااة النف ااات االساات ما  ة 

 ط الكلفة(ا بيد تدقي ها من قبا د وان الرقابة المركص ة.والتشغيليةا )أي نف

( مليااون دوال  حتاا  أ ااا  114كاناات الحكومااة المركص ااة قااد دفياات مااا   ااا   )

ا علاا   اار  8018( مليااون دوال  أخاار  فااي تشاار ن ال اااني 141ا ودفياات )8011

( ألاااف 800 فاااع ميااادل الااانفط المرساااا مااان كردساااتان إلااا  خاااط التداااد ر إلااا  )

( ألاااف 810ا ليرتفاااع إلااا  )8018و  اعتباااا اً مااان أ لاااول إلااا  نها اااة سااانة برمياااا/الي
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برميااا/اليو  فااي الةاانة ال ادمااة. وقااا  م لااف الااو، ا  بر  اااد دفيااة يانيااة تاادفع لةاانة 

)العترا  د وان الرقابة المالياة المركص اة علا  دفيهاا لياد  توفرثاا فاي سانة  8018

( ملياون دوال . أي ماا دفاع فياالً 898(ا وتبلا قيمة ثكه الدفية غير المدفوعة )8018

( 1011ثاو مبلاا ) 8018لحكومة اإلقليما )لتادفيها إلا  الشاركات(ا حتا  نها اة سانة 

مليون دوال . ولكن حكومة اإلقليم لم  ي بهاا ذلاف فأوقفات إ ساال الانفط للتداد ر فاي 

( ألااف 800ا و لاام تدااا كمياتهااا فااي أي  ااو  ماان ا  ااا  )8018أواسااط كااانون ا ول 

 يا/اليو .برم

إن إ سال أو عد  إ سال نفط كردستان إلا  خاط التداد ر  ظهار كأناا "ليباة" مان 

قبا حكومة اإلقليم تةتاد  "للضغط" عل  الحكومة ولال  الح م تلاو الح ام إللغاشاا 

وإ فاعااا. فاارن كااان ا ماار فيااالً "ليبااة"ا فهااو ليبااة "بغيضااة" تااتم لحةااا  الشااركات 

ا الكاردي فاي كردساتان الياراعا إذ أن الارابح ا فنبيةا وعل  حةاا  مداالح الشاي

الوحيد منها ثي الشركات ا فنبية و)كا مةاتفيد أو منتفاع آخار خاا ج نةااع ميصانياة 

اإلقليم(ا كما ت ير مشاعر ك يرة غاضبة لد  الشيا اليراقي في ال نو  في أح ية ماا 

 احة نةابة   تم في كردستان من ا مو  النفةياة. وتبادأ التةااؤالت المح اة عان ماد 

حدة اإلقلايم مان الميصانياةا ناثياف عان مةااثمة اإلقلايم فاي الميصانياة االتحاد اة التاي 

تبلا الدافر نتي اة عاد  تداد ر الانفط مان ح ولهاا مان خاالل الحكوماة االتحاد اة ا أو 

 احتفااها بياشدات نفةية وغير نفةية   ا أن تكون فص اً من الميصانية االتحاد ة.

 ر لانفط اإلقلايم والوافاا تةاليما إلا  الحكوماة االتحاد اةا إن أمر وضع  قام تداد

بشاكا  8010( ألاف برمياا/اليو    اا ت بيتاا بميصانياة 810وأن ال   ا كميادل عان )

واضحا وبهكا  كون ا سال ثكه الكمية ال  خاط التداد ر امارا قانونياا وافاا التنفياكا 

ت بهااكا الادااو  فااي إذ أن الميصانيااة تدااد  ب ااانون. علماااً أنااا كاناات ثناااي محاااوال

ا ولاام  كتااا لهااا الن ااا ا والمفاارو  ت بيتهااا فااي ميصانيااة 8018و 8011ميصانيتااي 

. إذ أن ماان غياار الياادل أو المنةاا  أن تمااول ح ااول ال نااو  ميصانيااة اإلقلاايما 8010
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واإلقليم  نتم في الوقات نفةاا الانفط وال  رسالا إلا  خاط التداد ر االتحااديا و هرباا 

 إل  الاا ج.

هاادت  بااا الحكومااة االتحاد ااة تاام تنفيااكها ) غاام تحفظااي أ ااالً علاا  تيهااد إن مااا تي

الحكومة االتحاد ة(. ولكن كون دفوعات الحكوماة االتحاد اة كانات نداف قيماة الانفط 

المةااتلما ولتغةيااة كلفااة إنتاااج الاانفط )أي نفااط الكلفااة(ا واعتبا ثااا ساالفة لحااين انتهااا  

ك اار قبااوالً لحااين ميرفااة نتاااشم تاادقي  تاادقي  د ااوان الرقابااة المركص ااةا فيااا ا ماار أ

 الرقابة المركص ة.

ل د الحظناا فاي كاا الدافحات الةااب ةا وكاكلف سانر  فاي الدافحات الالح اةا أن 

ح ا خو مو  وأنباو  الغاا،ا  -فميع الشركات التي ذكرناثا )أثمها  ركة دانة غا، 

ية ح اااا  ااا   ااا (ا قاااد اساااتردت كاماااا كلفهاااا الرأسااامال -و اااركة فينياااا إنيرفاااي 

والتشغيلية وأك را وإذ كانت لم تةترد ثكه الكلاف فلتيلمناا الشاركات أ ان ذثبات مباالا 

 "المبييات الداخلية" !.

إن ما خبرنااه مان ت ربتناا الشاداية ماع د اوان الرقاباة المركص اة ومناك سابيينيات 

ال رن الماضيا )حيث ليا دو اً  قابياً با ،اً تمت تأد تا بن ا  في تلف الفتارة(ا ثاو 

أنااا ال  اادق  فااي  ااحة احتةااا  الكلااف الرأساامالية أو التشااغيلية فحةاااا فهااكا أماار 

 بييااي وضاامن اليمااا اليااومي االعتيااادي. ولكاان مهمتااا ا ساسااية كاناات أدا  المنشااأ 

الكي  دق هاا وثا ثناي من أمو  ت ير االستفةا ا وعالقاة ثاكا ا مار باالكلف المشاا  

ة "اإل اارادات" إن وفاادتا وفااي حالتنااا ثااكه إليهااا. ال  مكاان ميرفااة الكلفااة دون ميرفاا

وبدافتا حاامي  -موفودة وثاشلة!! إن مان المهاا  الرشيةاية لاد وان الرقاباة المركص اة 

ثااي تاادقي  اليواشااد المتأتيااة للشااركات الياملااة فااي  -المدااالح الماليااة للشاايا اليراقااي

 اان تااكثا كردساتان أ ضاااًا وثاا تتةاااب  ماع الكميااات المنت اة وا ساايا  اليالمياةا وأ

كميات النفط المنت ة ثكه وأقيامهاا ومن استلمها وكيف استلمها !. وال نيرد إذا كاان 

د ااوان الرقابااة المركص ااة قااد قااا  بااكلف أ  الا إذ فااي حةاااباتي التااي قاادمتها فااي ثااكه 

الد اسااةا أن الشااركات ثااي مد نااة لناااا ولاايف لهااكه الشااركات د ااون علينااا ل ااا  "نفااط 
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أن ما دفيتا الحكومة االتحاد ة حت  اآلن لهاكه الشاركات ثاو  الكلفة". وأود أن أضيف

( مليون دوال ا ثو مبلا ال تةتح ا الشاركات ا فنبياة 1011سلفة ولمبلا و ا إل  )

بالمرة و  ا استرداده. كما أن ما ثاو مادا  للشاركات الياملاة فاي كردساتان فاي 

( 710والبالغااة ) والتااي أ ساالها م لااف الااو، ا  إلاا  م لااف النااوا ا 8010ميصانيااة 

( ألاف 810مليون دوال (ا وبافترا  إ ساال ) 081مليا  د نا  عراقيا )أي حوالي 

برميا/اليو ا ثو أ ضاً مبلاا كبيار فاداً و  اا أن ال  ادفع باالمرة إالا بياد االنتهاا  مان 

"الكلااف"ا آخااك ن عاشاادات الشااركات بنظاار ب التاادقي  الدااحيح والكامااا لمااا  ةاام  

 بيع الداخلي" و رحها من "نفط الكلفة".االعتبا  نتي ة "ال

ا فتلاف أما إذا كان السيد أشتي يتحد  عن استحقاق الشركات لقيمة "نفط الربح"

بالتأكيد مةألة أخار !! إذ ال  مكان  ي عاقااا )وال أ  اد أن أقاول و نايا أو قاوميا 

أو أي  ا  تهما يروة و ناا!!(ا أن  ةامح برعةاا  قيماة "نفاط الاربح" مان خص ناة 

لدولة االتحاد ة. إننا ال نتحد  ثنا عن "تاأميم الانفط"ا فاكلف أمار قاد انتهيناا مناا ولان ا

نرفااع عناااا وكاااان مةلااا فمياااع ال ااو  الو نياااة اليراقيااةا وفاااي م اادمتها الحاااص  

الشاايوعي اليراقااي وال ااو  اليةااا  ة ا خاار ا وا حااصا  الكرد ااةا وغالبيااة ال ااو  

ف في أواخر ساتينيات ال ارن الماضايا وتام فياالً ال ومية وال و  الد نية الةياسيةا وذل

ذلف فاي النداف ا ول مان سابيينيات ذلاف ال ارنا فاي ،مان حكام حاص  البياث وفاي 

ارود سياسية وإقليمياة مواتياة. ولام أعارد فاي ذلاف الحاين أ ااً مان ال او  الةياساية 

تاال فيماا الكرد ةا )وبضمنها الحصبين الكرد ين الرشيةيين الحاليين(ا وحتا  أيناا  االقت

 بينهماا من عا   تأميم النفطا با كنت أسمع التأ يد للتأميم داشماً.

إن ع ود المشا كة باإلنتاج ثي: "خدادة للنفط" بكا مين  الكلمةا ول اد تحادينا 

عن ثكا ا مر في كتبنا الةاب ة بما فيا الكفا ة. إضافة لكلف أن اإلقليم لم  كان مضاةراً 

و  أخااك حدااتا التااي  حااددثا م لااف النااوا  لااا ماان نفااط بااالمرة لم ااا ثااكه الي ااودا فهاا

اليااراع فااي كااا ا حااوالا وفااي الوقاات نفةااا  ب اا  نفااط كردسااتان  ثااا كردسااتان 

محفوااً لهم عند تكو ن دولتهم!!. وثنااي مان  يت اد أن ال ياادة الكرد اة قامات بتشا يع 
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ثكه ا ماو  ثكه الي ود "الةاية" لميرفة ماذا تحوي كردستان من كنو، نفةية. ولكن 

ميروفاااة وفااا  الميلوماااات ال يولوفياااة وال يوفيص اشياااة واآلباااا  المحفاااو ة سااااب اًا 

والبرثان واضح إذ أن المكمن النفةي أو الغا،ي  ظهر إل  اليلان مان أول ب ار تحفار 

 في كردستان!!. فها ا مر مدادفة  ا تر  !!!.

خار و ارع أخار ا إضافة لكلف فرن من الممكن ميرفة احتيا يات النفط بأسالو  آ

% من أ باا  الانفط إلا  الشاركاتا وذلاف مان خاالل  لاا مباالا 01-11دون إعةا  

خديداااً لالستكشاااد سااوا  ماان الميصانيااة االتحاد ااة أو ميصانيااة اإلقلاايم تكفااي لهااكا 

 الغر .

إنناااي أتحاااد  ثناااا وأقاااول يانياااة ويال اااة أن الدساااتو  الحاااالي ال  ةااامح أباااداً بي اااود 

ذا قبلت الحكومة االتحاد ة الحاليةا أو أ ة حكومة اتحاد ة م بلةا المشا كة باإلنتاجا وإ

في   و  من ا  ا ا إعةاا  الشاركات "نفاط الاربح"ا فرنهاا ساتكون حكوماة قاد كةارت 

(ا و رفاع عنهاا وقت اك ا كارادالدستو  واساتهانت بمداالح الماوا نين )وفاي م ادمتهم 

لشركات ا فنبية!!. إضاافة  فة حكومة و نيةا وإنما تدبح حكومة  عا ة مدالح ا

لكلفا وحت  لو كان الدستو   ةمح بكلفا فمن غير المنة ي أن توقع م ا ثاكه الي اود 

في م ا اارود الياراعا وخدو ااً لح اول م يماة ومحفاو ة بهاا آباا  كالح اا الاكي 

 نتحد  عنا اآلن في      .

 ثانياً: هل هناك سبب "موفي" لتوقيع عقود المشاركة باإلنتاج؟

ل الةيد أ تيا في الم ال نفةا الكي تحدينا عنا قبا  افحات  و
(81 )

عنادما  تحاد  

عن الاةط النفةية الم بلة لكردستانا أن: "كردستان تةتةيع أن تدنع حلاوالً  و لاة 

ا مد لهكه المةألة من خالل إكمال البنياة التحتياة الال،ماة". أماا فاي ماؤتمر إساةنبول 

بالةياسايينا ب ولاا: "إن الةياسايين ال  مكانهم أن مندداً  11/11/8018فل د  ر  في 

 هندسااوا الةياسااات الدااحيحة"ا و ضاايف فملااة "نا  ااة" أذثلتنااي مؤقتاااً!!ا إذ قااال: 

عنييد خلييق وقييائع علييى األرم، فييكن قسييماً ميين هييؤالء السياسيييين سييينزاحون عيين "

 By:""!!. وأفضا ثنا أن أعيد كتابتها كما  ر  بها أ اتي باللغاة أإلنكليص اةالطريق
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creating facts on the ground, some of these politician will go by 

the sideway." 

قلت ذثلت مؤقتاًا ولكن عندما تككرت "تدر حاتا النا  ة" في دبي وفاي الوال اات 

المتحدة بيد ذلفا والمككو ة في كتابي الةاب : "حكومة إقليم كردساتان وقاانون الانفط 

والغا،"
(0)

 لي!!.تال   ذثو 

السؤال المطروً هو من هم أولئي السياسيين ال ين يريد أشيتي "إزاحيتهم" عين 

 اريق "خلق وقائع على األرم"، وميا هيي هي ه الوقيائع، وعين أ  أرم يتحيد ؟

 -حةااا فهمااي فرنااا  تحااد  عاان خلاا  وقاااشع فد اادة فااي "المنااا   المتنااا،ع عليهااا" 

ان" حةاا تةامية بياض ا أو "مناا   مةات ةية مان كردسات-حةا الن  الدساتو ي

قااادة اإلقلاايم )وماانهم و، اار المااوا د الةبيييااةا كمااا أ اارت لااكلف فااي كتبااي الةاااب ة(. 

إضافة لكلف فهو  ر د إكمال "البنية التحتية" إلمكانية تدد ر الانفط مبا ارة وبداو ة 

مةاات لة عاان بغااداد و"سااومو"ا مياكةاااً بااكلف أ ضاااً ندو اااً دسااتو  ة ال تيةيااا ثااكا 

ت حكومة اإلقليم ذلافا عنادثا علا  الحكوماة االتحاد اة قةاع أ اة مباالا الح ا وإن فيل

 تدرد لإلقليم من الميصانية االتحاد ةا إذ  دبح ا مر عدياناً سافراً!!

نحاان نياارد ماان الااك ن  ر ااد أن " ااص حهم" الةاايد أ ااتي عاان الةر اا  ماان بيااض 

 ا كاراداسايين مةؤولي الحكومة االتحاد ةا ولكن ثا  ر اد أن " اص ح" عادداً مان الةي

من الك ن ال  ؤمنون بم اا ثاكه الةياساات و يملاون علا  إفشاالها للضار  البلياا الاكي 

تؤد ا للياراع عمومااً وللكارد خدو ااًا إذ أن سياساات "خلا  واقاع علا  ا   "ا 

"، ويبييدو انيي  اسييتلهم الييدرن جيييدا ميين أسييات   خلييق تينااي سياسااة "خلاا  عاادا  داشاام

 وقائع جديد  على االرم!!

دة إل  موضوعناا ثا أن توقيع م اا ثاكه الي اود المضارة ثاو  سابا  أخار  وعو

قد تاةر أو ال تاةار علا  بالنااا وإذا كاان ا مار كاكلف فيناد ذاي عليناا أن نأخاك ثاكه 

إن كناا نحةان الظان  -االحتماالت بنظر االعتبا . من ا ماو  التاي تاةار علا  الباال 

تفبيي  أمير واقيع عليى ا ثاو "-ثكه الةياساتالك ن  ؤ دون م ا  ا كرادبم ا د ال ادة 
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"،لة لةان" وإنماا  نةا م ماع فاا  بم دماة  "ا وأن ما قالا الةيد أ تي ثو ليفاألرم

كتابي ا خير: "ال د د في ال ضية النفةية اليراقية"
(88)

ا وثو أن توقيع ثكه الي ود ماا 

ت بلية التاي  ر ادثا وفيما  تيل  بالحادود المةا كان إالا لت بيت "أمر واقع عل  ا   "

اإلقلاايم لح اام إقليماااا وذلااف باالسااتحواذ علاا  كركااوي بالكاماااا وأك اار ماان ندااف 

 محافظتي نينو  ود ال ا والك ير من محافظة  ال  الد ن.

إن إعةا  ثكا "الةااا  الهاشاا" للشاركاتا ثاو لتأ ياد ثاكه الشاركات لهاكا االت ااها 

ةن موبياا" والتاي تياادل عشار فارع وبا خ  الشركات اليالمية الكبر ا ومنها "أك

عةكر ة حةا قول الةيد مةيود البا ،اني  شيف اإلقليم نفةاا والعت ادثم كاكلف أن 

 حكومات ثكه الشركات ستدعمهم في حال حدو  المشاكا!!.

فرناا ال  ااد  أحاداً مةل ااًا وفاي أحةان  -إن كاان موفاوداً  -إننا نيت د بأن ثكا ا مر 

ثاااو م اااامرة!!ا وبالنةااابة للفااارد الكاااردي ثاااو  ا كااارادل اااادة ا حاااوال فرناااا بالنةااابة ل

"اختةاد" لشيو ه ال ومي لتكو ن دولتا التي  ةتح هاا وذلف بمحاولة سلا اآلخر ن 

ح وقهم وخل  باواد  أ،ماة م هولاة عواقبهااا ولان تكاون مااا ر وإحتمااالت التادخا 

وثة" و قاد تاؤدي اليةكري وإنغماس دول ال وا  فيا خا ج إ اا  ثاكه "الليباة المشاب

 ال  إدخال الشيا الكردي وقضيتا في متاثات ود   اال  فد د !!

لاام  كاان عاار  اليااراع  وماااً ضااد ال ضااية الكرد ااةا بااا اليكااف ثااو الدااحيح فل ااد 

تير  الك ير منهم لل تا والتيك ا حت  الموت والة ن بةبا موقفهم المؤ د لل ضاية 

اقياي ال ناو  والوساط أل اي ال ابض الكرد ة. وال ننةا  مان أن م اات ا لاود مان عر

علاايهم بيااد أن أخااكت أسااماشهم ماان  ااو ة عر ضااة قاادمتها الحكومااة ا ميركيااة ل ااادة 

ا وكاناات ثااكه الير ضااة قااد قاادمت إلاا  حكومااة المرحااو  عبااد 1900 اابا  2ان ااال  

الكاار م قاساام لاارفض الحاار  التااي أعلنتهااا الحكومااة اليراقيااة علاا  الحركااة الكرد ااة 

ف فداً أنا في ذلف الوقت الكي كان  تير  فياا الةا نا  للتياك اا وقت ك. ومن المؤس

كاناات ال يااادة الكرد ااة قااد أ اادت االن ااال  المشااؤو  وثااي تياارد أن قادتااا ماان أ ااد 

علاا  ثااكا التأ يااد!!.  ا كاارادالمناااوشين لحركتهااا. ولاام  مااض وقتاااً  ااو الً قبااا أن  نااد  
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من أعما ثم في الوقت الحالي ذلاف  من الك ن ت او،وا الامةين ا كرادو تككر ال ادة 

 فيداًا و يرفون مين  ا خوة واللحمة اليربية الكرد ة.

 ثالفاً: الموق  من "نفط الربح"

( ألاف برمياا/اليو ا 710  ول أ تي في الم الة نفةهاا أن برمكان كردستان إنتااج )

د  أ نااا أن أي ياليااة أم ااال اإلنتاااج الحاااليا لااوال "الميوقااات التااي تضاايها بغااداد"ا وقاا

 الميوقات الم دودة ثي عد  دفع قيمة "نفط الربح".

( ألف برميا/اليو ا من الح اول الموفاودة 710بالتأكيد تةتةيع كردستان أن تنتم )

في كردستان وككلف من الح ول الموفاودة فاي ا  اضاي المتناا،ع عليهااا وباا خ  

مركةا بينما  تم تمو لهاا مان ما   ع في محافظة نينو  والتي ثي حالياً تحت إمرة البيش

 الاص نة االتحاد ة من خالل حدة محافظة نينو .

( ألاف برمياا/اليو ا   اا   710إن نفط الربح الحاالي مان الكمياة أعااله والبالغاة )

% 00% مان نفاط الاربح الباالا 01( ألف برميا/اليو ا بافترا  أناا  م اا 141,71)

%. وبالنتي ة وكما تم احتةابا فاي 10بالغة من النفط الكلي بيد است ةاع نةبة الر ع ال

)الف اارة  ابياااً ماان أعاااله: "اقتدااااد ات ع ااود المشااا كة باإلنتاااج"( فاارن اساااتح اع 

%( ماان م مااا الاانفط 12,9الشااركات الحااالي بموفااا ع ااود المشااا كة  دااا إلاا  )

 ( مليا  دوال .1,40المنتم. وقيمتا الةنو ة با سيا  الحالية لنفط كركويا ستبلا )

% 10% ماان نةاابة ا  بااا  الكليااة )بيااد اساات ةاع 01ل ااد افترضاانا "نفااط الااربح" 

الر ع(ا وذلف بةبا إ را  حكومة اإلقليم عل  أن الحكومة االتحاد اة لام تادفع كاماا 

% مان قيماة 10% من كاما النفط المدد ا  غم أنها دفيات 00"نفط الكلفة" والبالا 

 ة تبيان أن ال انا اليراقي )سوا  الحكومة ثكا النفط. ول د حاولنا في الدفحات الةاب

االتحاد ة أو حكومة اإلقليم( كانتا قد دفيتا فميع نفط الكلفةا وذلف مان خاالل دفوعاات 

مبا ارة مان قبااا الحكوماة االتحاد اة لاانفط الكلفاةا أو قيماة مبييااات الشاركات الداخليااة 

 التي واف ت عليها حكومة اإلقليم.
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تةبي  ماا تر اد حكوماة اإلقلايم "فرضاا" علا  الحكوماة ولو افترضنا فدالً إمكانية 

االتحاد ةا فما الكي ساتفيلا حكوماة اإلقلايم فيماا لاو سالمت اليهاا كمياة اإلنتااج الممكان 

للتدارد باا مبا ارة  -( ألاف برمياا/اليو 710والباالا ) -تدد ره من كردستان حالياً 

 فةية  بموفا بنود اتفاقيات المشا كة التي ع دتها مع الشركات الن

( ألاف 870%( مان اإلنتااج الكلايا تداا إلا  )00إن كمية "نفاط الكلفاة" البالغاة )

( ملياا  دوال ا وثاي أ ضااً 10,01برميا/اليو ا وقيمتها بةير نفاط كركاوي الحاالي )

مااان حداااة الشاااركات باإلضاااافة إلااا  "نفاااط الاااربح". أي أن حكوماااة اإلقلااايم ستةااالم 

( ملياا  دوال  )نفاط الاربح( = 1,40ة + )( ملياا  دوال  نفاط الكلفا10,01الشاركات )

( ألاااف 710( ملياااا  دوال  عااان تداااد ر سااانوي لااانفط كردساااتان  ياااادل )11,72)

 برميا/اليو .

ولمااا كاناات قيمااة ثااكه الكميااة ماان الاانفط بالةااير الحااالي لةااير نفااط كركااوي تيااادل 

لم ( مليا  دوال ا ولكا سن د )أو با حر  سي د الشيا الكردي(ا أنا لن  ةات82,74)

( ملياااا  دوال  10(ا أي حاااوالي )11,72 - 82,74مااان ثاااكه المباااالا اليالياااة ساااو  )

 ف ط!!!.

%( ميين اليينفط الكلييي 16لغييرم تسييهيل الحسييابات المقبليية، سيينفترم نسييبة )

ا وذلاف علا  اعتباا  أن المصيدر هيي نسيبة "نفيط اليربح"، للسينوات القليلية المقبلية

ال اثص للتداد را وفاي حالاة انافاا  %( من النفط الكلي 12,9نفط الربح اآلن ثو )

( ماان الاانفط 18,2%(ا فاارن قيمااة "نفااط الااربح" سااتنافض إلاا  )1"نفااط الكلفااة" إلاا  )

 الكلي.

بالتأكيد إن الحكومة االتحاد ة ال تواف  عل  دفع ثكه المبالا "البا لة" لنفط الاربحا 

ا لااة"!!. وإن دفيتهااا فااي الم بااا ماان ا  ااا  لةاابا أو آلخاارا فاارن الحكومااة سااتكون "ب

ولكاان إن أ ادت حكومااة اإلقلااايم أو برلمانااا أن  يةااوا ثاااكه المبااالا إلاا  الشاااركاتا 

فلييةوثا من حدتهما وليف من حدة ف ارا  المحافظاات ا خار  مان غيار اإلقلايما 

إذ أن ف اارا  االكااراد فااي كااا ا حااوال ساايتحملون عااا  ثااكه المبااالا. إن الةاايد أ ااتي 
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أن ع ااودثم ثااي ا م اااا وأن سياسااتهم النفةيااة ثااي وحكومااة اإلقلاايم  ااكاعون داشماااً باا

ا ن احا ولهاكا "تتاراكض الشاركات ا فنبياة إلاا  كردساتان". كماا   ولاون داشمااً بااأن 

الياشاادات التااي  حداالون عليهااا نتي ااة ع ااودثم ثااي "أفضااا" ماان ع ااود الحكومااة 

 االتحاد ةا و"تاد " اليراع بدو ة أفضا.

كرداا إذنا لنتف  عل  أن تكون الحد  المالياة إذا كان ا مر ككلفا واقتنع با اال

من الميصانية اليامة النفةية لإلقليم ليةت ن داً با عيناً. أي نيةيهم النةبة التي   ر ثاا 

م لف النوا  نفةاًا وليف أي نفطا وإنما النفط الكي وقياوا ع اود إنتافااا ولاو كانات 

ا فمن المفرو  أن  كون ثاكا ثكه الي ود تيةي عاشداً أفضا كما تدعي حكومة اإلقليم

االقتاارا  أمااراً  بيااث علاا  الةاارو  فااي قلااا حكومااة اإلقلاايما  نهااا ستحدااا علاا  

( ألاف برمياا/اليو  710إ رادات أك ر  ن ع ودثا ا فضا حةا ادعاشهاا. علمااً أن )

التي ت ول أن باستةاعتها إنتافها تغةي أ ة حدة  اةط لها م لاف الناوا  وتفايض. 

د من أنهم سيدرون عل  دفع نفاط الكلفاة للشاركاتا  ن ماا بياع داخليااً ولو أنني متأك

ماااد نين  -بنظااارثم -مااان الااانفط ال  يااارد أ ااان ذثبااات أقياماااا بالضااابطا ولاااكا ال ،لناااا 

 للشركات النفةية!!

إن ثككا قارا   مكان أن  تااك بياد احتةاا  المةاتح ات علا  حكوماة اإلقلايم نتي اة 

الرشيةيا وقد قامت و،ا ة النفط بهاكا االحتةاا   عد  إ سالها النفط إل  خط التدد ر

 و سأحاول إعادة االحتةا  مرة أخر  في مكان آخر من ثكه المالحظات.

إنني متأكد بأن حكومة اإلقليم لن تواف  عل  ثكا االقتارا   سابا  عد ادة باد اً مان 

تدفيها % منهاا كانفط الاربح سا10أنها ستةتلم عواشد بييها للنفط ناقدااً مناا ماا ميدلاا 

الاا  الشااركات النفةيااةا باإلضااافة إلاا  نةااا عاليااة ماان نفااط الكلفااة التااي  اادعون أن 

الشااركات لاام تةااتلمها. فاارذا كاناات حدااتها النفةيااة ماان الميصانيااة االتحاد ااة ثااي كااا 

( ملياا  دوال ا 82,7( ألف برميا/اليو ا فرنها ستةاتلم لايف كاا قيمهاا البالغاة )710)

( مليا  دوال  في أحةن ا حاوالا أماا فاي 80,2م )%ا أي ستةتل10با سيةر  منها 

( مليا  دوال  ف طا كما أوضاحنا قباا 10فرنها ستةتلم ) -وثو المتوقع -أسوأ ا حوال 
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قليا. وفي كا ا حوال فرن ميصانية االقليم ستتةلم مبلغاً بين ثتين ال يمتاين. ولاو كانات 

نهاا ستةاتلم مبالغااً أقاا تبيااً ( ألاف برمياا/اليو ا فر710حدة حكومة اإلقليم أقا من )

 لنةبة ثكه الحدة.

ماان ا مااو  ا خاار  التااي ساات ابهها حكومااة اإلقلاايما وليلهااا ا  اايا ثااي  قابااة 

االكراد أنفةهم وبرلمانهم عل  الياشادات الكلياة. ولان تكاون ثنااي أماو اً سااشبة وغيار 

 مراقبة كما ثي عليا الحال اآلن.

د كردسااتان. إن  كاض الشااركات نحااو أود أن أضايف مالحظااة  ااغيرة حاول ع ااو

كردسااتان ثااو بالتأكيااد ال  ينااي "ن ااا " الةياسااة النفةيااة لحكومااة اإلقلاايم. إذ أن ثااكه 

الي ود ال تؤدي إل  الربح الياليا أو عل  ا قا "الربح المندف" الكي  ر ده الشايا 

نفةياةا الكرديا وإنما باليكف تةي  إل  الربح اليالي فداً للشاركات النفةياة وغيار ال

الكبيرة أو المتوسةة أو الدغيرة. وثكا الربح اليالي وغير المي اول  ةارع مان أفاواه 

قباااا اليااار . إن نفاااو  كردساااتان بالنةااابة للشاااركات "المغاااامرة التاااي تر اااد  ا كاااراد

االستحواذ عل   ركات أخر "ا أو بالنةبة للشركات النفةية الفيليةا وكما ن ارأه فاي 

 نفييوا "الفرهييود" أو "الحواسييم"لميااة النفةيااةا ثااي فميااع النشاارات والدااحف اليا

والربح الةر ع فاداً للشاركات فاي ثاكا الاصمن الاكي اساتمرت فياا ا ،ماة االقتدااد ة 

سنوات وتمتد بالتأكيد لةنوات أخار . وفاي ثاكا ال او االقتداادي  4اليالمية أك ر من 

 ردستان!!.الاان  في أميركا وأو با.. فرن الشا ر من  حدا عل  حدة من نفط ك

تدو  ا مار ميكوسااًا وأن الحكوماة االتحاد اة أعةات م اا ثاكه االمتياا،اتا ثاا 

كانت ستب    ركة واحدة من الشركات في كردستانا وعل   أسها الشركات النفةية 

 الكبر  .

 ا لها من سياساة نفةياة "نافحاة"!!. بنظارة بةايةة فاي الوضاع الكردساتانيا مااذا 

ا سااتكون اليالقااة مااع الدولاة اليراقيااةا و اايا فنااو  سياةار الشاايا الكاارديا ومااذ

ووسااط اليااراعا ومااع أثااالي محافظااة نينااو  كم ااالا سااير  أن الةياسااة تم ااا منتهاا  

أما إذا كان المقصود بهي ه السياسية هيو شييء آخير، الفشا والة و  وخيبة ا ما!!. 
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 ا فهااو فااي أحةاانوهييو "التبييرخ" بييـالحقول النفطييية لقيياء خلييق واقييع علييى األرم

ا حوال "م امرة" غبيةا قد تنتهي بأن  اةر الشيا الكردي في الياراع فاص اً كبياراً 

ممااا ح  ااا حتاا  اآلنا وثااو أماار لاام  ح  ااا أي  اايا كااردي فااي البلاادان الم اااو ة.  

 والمةت با سير نا  حة ما أقول!!

 رابعاً: ماذا توطط شركة جينيل إنيرجي وحكومة اإلقليم؟

تيماا إلكماال البنياة التحتياة  -هار مان لةاان الةايد أ اتيكما  ظ -إن حكومة اإلقليم 

الال،مة الست الل الضا  النفةاي لكردساتان عان المنظوماة االتحاد اةا وخاا ج سالةة 

ا الماولاة الوحيادة بالتداد ر. إن نظاا  SOMO ركة تةو   النفط االتحاد ة ساومو 

كاون أك ار البنية التحتية  تضمن خصاناات ومضااات وخةاو  أنابياا مةات لةا )وقاد  

من خط(ا إل دال نفط كردستان إل  داخا الحادود التركياةا سايما وأن نفاط كردساتان 

)نفاط  اياان(.  API 87)نفاط  ا   ا (ا إلا  أقاا مان  API 42تتفاوت ك افتا مان 

ولكاان ا ثاام ماان كااا ذلااف حدااول مواف ااة الحكومااة التركيااة علاا  م ااا ثااكا اليمااا 

ضااها إلاا  مشاااكا فمااة مااع الحكومااة المنفدااا لحكومااة اإلقلاايما ا ماار الااكي سيير

االتحاد ة اليراقيةا إالا إذا فا ت حكومة عراقية فد دة ترض  لما تر ده حكوماة اقلايم 

كردستانا ولن  أت برلمان  م ا الشيا اليراقي بم ا ثاكه الحكوماة. وت اول ا خباا  

( تيمااا ب هااد عااال إلقناااع Sepilأن فينيااا إنيرفااي )برشيةااها التركااي محمااد ساايبا 

 ةاع الاا  التركي لبنا  خط أنابيا ن ا نفاط داخاا ا  اضاي التركياة إلا  البحار ال

)مشابهاً الاط اليراقي إل  فيهان(ا وككلف تروج فينيا إنيرفاي داخاا تركياا وداخاا 

كردستان لمد ا نبو  المنفدا. وتيما ثكه الشركة بكا فهدثا و"إمكانياتهاا" إلقنااع 

 الحكومة التركية بكلف!!.

ع ادة( قااد  علا  ضا  ملياون  80دت الشركة بتمو ا وإكمال خاط أنابياا )ل د تيه

( 400برميا/اليو  مان خرمالاة إلا  الحادود التركياة قار  فيشااابو  وبكلفاة ت اد  با )

مليون دوال  فاثصة اآلن للتمو اا مان قباا فينياا إنيرفاي. ول اد أنشاأت ثاكه الشاركة 

تحات  82/11/8018في لهكا الغر   ركة أخر  فد دة خا ة س لت في فيرسي 
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". Genel Energy Pipeline Limitedاسام: "أنابياا فينياا إنيرفاي المحادودة 

و  ااول ساايبيا  شاايف الشااركة التركيااة: "أن ثناااي خةااة لمااد أنبااو  ماان خرمالااة إلاا  

فيشاااابو ا والااكي نأملااا أ ضاااً أن  مااد إلاا  داخااا تركياااا ولكاان ثااكا ال اارا  ثااو بيااد 

حكوماااة إقلااايم كردساااتان"
(81)

كأناااا  يلااان بهاااكا أن مواف اااة ال اناااا التركاااي قاااد تااام . و

 الحدول عليها وب يت مواف ة حكومة اإلقليم.

والتاي تتحاد  عان  1/9/8018من المفيد الرفوع إلا  م الاة النيو او ي تاا مص فاي 

ا الكي  ارد منهاا علا  BP"توني ثيوا د"ا المد ر التنفيكي لشركة بر تي  بتروليو  

 ابح بيادثا الماد ر التنفياكي لشاركة فينياا إنيرفاي!!ا إير حاد  خلايم المكةايفا وأ

 Merrillوأسااف مااع  ااد  ا فوليااان )ماان المؤسةااة الماليااة الشااهيرة( مير ااا لاانم 

Lynch ا وعدد من ا غنيا  " ركة استحواذ" باسم  ركة فا برا والتاي انادم ت فاي

الداد  ان فينيا إنيرفي إنترنا اينال ال د ماة لتشاكال فينياا إنيرفاي ال د ادةا وتوقاع 

أنهما سيكونان من ا ير ا  بالدخول إل  كردستانا والمتوقع أن  تح ا  حلمهماا بفتارة 

 وفيصة!!.

  ااول فوليااان فااي ثااكه الم الااة: "إنااا ماان ا مااو  غياار االعتياد ااة أن ت ااد اساات ما اً 

لام  اتم حتا  اآلن االساتحواذ علياا مان قباا  -  دد ح اا  ا   ا  -بم ا ثكه النوعية 

ر "ا و ضايف: "أن فينياا إنيرفاي فاا ت  خيداة فاداًا حياث الانفط الشركات الكب

 نتم من احتيا يات موفودة حاليااًا وتوسايات م بلاةا وبةاير كلفاة نفاط   اد  بحاوالي 

 دوال  للبرميا". 1,1

ل د كانت فينيا إنيرفي  خيدة فداً فياالًا والةابا فاي ذلاف أن الح اا كاان "ثباة 

    ككر إلنتاج أحةن أنواع النفط في اليالم.ساية" أ الًا وال  حتاج إل  است ما

%ا بياد أن كانات قاد 00بحدود  8018وعندما انافضت أسهم ثكه الشركة في آ  

( باوندات بر ةانية للةاهما علمااً 10ا تفيت سر ياً بدو ة عالية لتدا إل  حوالي )

رة بنف(ا أي ا تفيت ماشاة ما 100( بنف الةهم )الباوند 10أن سير اإل دا   يادل )

باانف  029,1عاان سااير الةااهم ا  االي. وكمااا قلنااا انافضاات فااي آ  إلاا  مااا  يااادل 
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للةااهم. اعت ااد الك ياار مماان  يملااون فااي بو  ااة لناادن أن الوضااع المتااوتر بااين بغااداد 

وأ بيا كاان ثاو الةاباا وأن انافاا  ساير الةاهم فاا  انيكاسااً لاكلف. ولكان فينياا 

حيث بايان أحاد محللاي دو تشاا بناف إنيرفي كان لها  أي آخرا وثي تضغط بات اثاا 

Deutche Bank  في الم الة نفةها تيلي اً عل  انافاا  الةاهما أن الةابا ثاو تاوتر

اليالقااات بااين بغااداد وأ بياااا ولكاان "بوفااود أنبااو  خااا  لن ااا نفااط كردسااتان إلاا  

الياالما وإن حااد  ثاكاا فاارن ساير سااهم فينيااا إنيرفاي ساايرتفع إلا  الضاايف فااو اً". 

ة أنبااو  خااا ا إذ أن قادتهااا  ر اادون أن  كونااوا أغنيااا  بةاارعةا وال فهااي تر ااد بشااد

 ر دون تدخالً من الحكومة االتحاد اةا أو ممانياة مان أ اة قاوة سياساية كرد اة!!. وثام 

  ةيون "بكا الوساشا" لتح ي  ذلف.

إن  ركة فينيا إنيرفيا بمد رثا التنفيكي الحالي توني ثيوا دا الكي كاان   ضاي 

تااا عنادما حااديت كا ياة خلايم المكةاايف وثاو المااد ر التنفياكي لشااركة إفا،تاا علا   ا

باار ت  بتروليااو ا ولاام  هااتم أو   ةااع إفا،تااا. كمااا أن  ااركة فينيااا إنيرفااي  رأسااها 

 ا  م ا محمد سيبياا والكي قد  إليا أحد أفضا ح ول اليراع م انااً وعلا   با  

الةار ع الةار ع!!.  من ذثاا لن  تو عا عن عما أي  ي  ضد ما  حول دون الغنا 

ثا  يت د أحد أن م ا ثككا  ركة تهتم بمداالح الشايا الكارديا أو بمداالح الياراع 

 ككا !!.

ا 2/1/8010اآلن وبيد أن فرغت من تبيايض وتن ايح مالحظااتي ا نشار ثاكا الياو  

عل  موقع وكالة ا نبا   و تر، م االً  يلن فيا أن نفط       و ا مينا  ميرساين 

عل  ناقالت النفط للتدد را وبيد أن تم ن لا بالشاحنات الحوضاية مان  التركي و حما

قبااا  ااركة فينيااا إنيرفااي ماان خةهااا ال د ااد فااي فيشاااابو  إلاا  مينااا  ميرسااينا 

للتدد ر المبا ر من قبا  ركات النفط الياملة في كردستان وبرعا ة حكومة اإلقلايما 

 د ةا وكا الدولة اليراقية!!.وبميصلا أو با حر  بتحد واضح وفلي للحكومة االتحا

اآلن كةرت حكومة اإلقلايم كاا الاةاو  الحمارا ا وتماادت وبغةرساة عالياةا وال 

أ   أما  الحكومة االتحاد ة إالا إ  اد الدفوعات "المةاتح ة" اليهاا بموفاا الميصانياة 
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االتحاد ةا اذ لد  حكومة االقليم حالياا مو دثاا الااا  . كاكلف مان المفارو  اتاااذ 

 ات سر ية الست ةاع الد ون المةتح ة عل  اإلقليم نتي ة عد  إ سال نفةهم إل  إفرا

 الاط االتحادي للتدد ر. كما وثناي إفرا ات   ا اتااذثا ضد تركيا.

عقيييييييود المشييييييياركة باإلنتييييييياج لشيييييييركة "ويسيييييييترن زاكيييييييرون  -1

WesternZagros" 

قبااا  ساانيتمد فااي كتابااة ثااكه المالحظااات علاا  ت ر اار  ااي  عاار  كمحاضاارة ماان

 WesternZagros/ Corporate Presentation/ Augustالشاركةا بيناوان: "

 فحة 14ا و  ع في 8018"ا في آ   2012
أ(80)

. وعلا  ت ر ار  ااد  مان الشاركة 

لشااركة  8018عاان "الت ر اار التشااغيلي والمااالي للربااع ال الااث ماان  81/11/8018فااي 

و ةااترن ،اكااروس"
(80) 

الناارو"ا ونشاارثا فااي  . وكااكلف علاا  م ابلااة قااا  بهااا "بااين

ا ماااع الماااد ر التنفياااكي للشاااركة "سااايمون 10/18/8018"ت ر ااار نفاااط الياااراع" فاااي 

ثاتفيلد"
ج(80)

. باإلضافة إل  ت ا  ر  ااد ة مان الشاركة أو مان  احفيين قار بين مان 

 عما الشركة.

معلومات عن الشركة، وكي  دخل  كردسيتان، ومواقيع عقيد  المشياركة  -أ

 باإلنتاج

 يلومات بما  لي:ونوفص ثكه الم

(ا Calgaryكالكااا ي  -إن ثااكه الشااركة الكند ااةا )مةاا لة فااي وال ااة ألبيرتااا أوالً:

 Calgaryا تحت اسام "8004وكانت من أواشا الشركات التي دخلت اإلقليم في عا  

Western Oil Sands Inc. ا في وقت لم تكن ا مو  فيا واضحة لما  يص  اإلقليم"

علاا  اتفاقيااة تيهااد مااع  8000" فااي أ ااا  Western"أن   ااو  بااا. وحداالت  ااركة 

". فاي ثاكه الفتارة قامات  اركة Kurdamirحكومة اإلقليم لتةو ر  قياة "كاو دامير 

ماااا ايون ا ميركياااة بشااارا   اااركة "و ةاااتيرن"ا ولكااان "ممتلكاااات" و ةاااتيرن فاااي 

"ا WesternZagrosكردسااتان ب ياات ميصولااة وباساام فد ااد "و ةااتيرن ،اكاااروس 
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ع اسم "،اكروس" المأخوذ من اسم "فباال ،اكاروس" كاان إلضافا  و حتما أن إ ال

 الةابع المحلي عل  االسم.

ا ميركيااة النفةيااة الميروفااة )والتااي تيتباار  Marathonعلماااً أن  ااركة مااا ايون 

من الشركات النفةية متوسةة ال  ا(ا لام تادخا كردساتان مبا ارة إالا فاي أواخار عاا  

د ااة وأمااالً فااي الحدااول علاا  ع ااد مناسااا ميهااا. ا حااك اً ماان الحكومااة االتحا8010

ولكاان بياادما تأكاادت ماان انياادا  احتمااال توقيااع ع ااد ماان ع ااود المشااا كة باإلنتاااج مااع 

الحكومة االتحاد ة وأن ا مر منافةاة باين الشاركاتا ات هات نحاو كردساتان لتحداا 

علاا  ع ااود منفداالةا وكااكلف دخلاات كشاار ف فااي ع ااود أخاار ا واعتباار دخااول ثااكه 

إلاا  كردسااتان "ندااراً نفةياااً" لحكومااة اإلقلاايم. فل ااد دخلاات لتشااا ي  قيااة  الشااركة

. وحداالت علاا   قيااة "حر اار"ا وعلاا   قيااة 8010"أتااروش" فااي تشاار ن ا ول 

" في الوقت ذاتاا كما دخلت أ ضاً في  قية "سرسنف" )حياث أن ع اد Safen"سفين 

ماا تام توقيياا فاي "ا كHillwoodالمشا كة باإلنتاج ا ول كان ماع  اركة "ث اا وود 

(ا وأ اابحت  ااركة مااا ايون العباااً مهماااً فااي مةاايرة كردسااتان 8007تشار ن ال اااني 

النفةية
د(80)

. 

ا ولكاان ع ااد 8000تاام االتفاااع ا ولااي مااع  ااركة و ةااتيرن ،اكااروس فااي أ ااا  

. يام 8002" لام  وقاع إالا فاي  ابا  Kurdamirالمشا كة باإلنتاج لرقية "كاو دامير 

" ا ميركيااةا وتاام Talisman  بردخااال  ااركة " تاليةاامان 8002عاادل فااي حص ااران 

( WI working interest% حدااة )40تو، ااع الحداا  بي ااد كااو دامير إلاا  

% لحكومااة اإلقلاايم. مااع 80% لشااركة تاليةاامانا و40لشااركة و ةااتيرن ،اكااروسا و

 .operatorتحد د  ركة تاليةمان بالمشغا 

تاام توقيااع ع ااد مشااا كة باإلنتاااج  بيااد أن اهاارت ن احااات  قيااة كااو داميراثانييياً: 

" فاي Garmianلرقية أخر  مع  ركة و ةاتيرن ،اكاروسا وثاي  قياة "كا مياان 

ا تاام دخااول operator. وبيااد ن اااحهم فااي ثااكه الرقيااة أ ضاااًا وكمشااغا 8011تمااو، 

" فااي الندااف ال اااني ماان ساانة Gazprom Neftالشااركة الروسااية "كااا،برو  نفاات 
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% لشااركة 40حداا  ح ااول  قيااة كا ميااانا فااي ثااكه الرقيااة. وأ اابحت  8018

% لحكوماة اإلقلايما وب يات 80% حدة  ركة كاا،برو ا و40و ةتيرن ،اكروسا و

ا حيااث  توقااع اإلنتاااج 8014إلاا  ساانة  operatorمؤقتاااً و ةااتيرن ،اكااروس المشااغا 

 الت ا ي عند ذاي.

 Abu Dhabiعلماااً أنااا قبااا ذلااف بفتاارة وفيااصة قاماات " ااركة  اقااة اإلما اتيااة 

National Energy Company  ماان أسااهم  ااركة و ةااتيرن 19,9" بشاارا %

 ،اكروس.

إن دخااول الشااركة الروسااية الحكوميااة "كااا،برو  نفاات" كردسااتان قااد أيااا  ضاا ة 

كبيرةا إذ أنها متياقدة مع الحكومة االتحاد ة عل  ع د تةو ر ح اا باد ةا ولهاا حداة 

كة الكو  ة كوكا، ولها حداة % في ثكا الي د. و شا كها في ثكا الي د أ ضاً الشر00

 TPAO%ا والشاركة التركياة 11%ا والشركة الماليص ة بتروناس ولها حدة 88,1

% حدااة  ااركة االستكشااافات النفةيااة الحكوميااة 81%ا والباااقي 7,1ولهااا حدااة 

 اليراقية.

وعل  الشركة الروسية اآلن الايا  بين اليماا فاي كردساتان ماع حكوماة اإلقلايم أو 

ليااودة ماارة أخاار  لليمااا مااع الحكومااة االتحاد ااةا والمفاارو  أن تااري كردسااتان وا

ت اار  ذلااف خااالل ا سااابيع ال ليلااة ال ادمااة. إن الميلومااات متضااا بة حااول  دود فيااا 

الحكومااة الروسااية )إذ أن "كااا،برو  نفاات"  ااركة حكوميااة( حااول ثااكا ا ماار. ففااي 

عنااا فارن دواشار  الوقت الاكي ت اول فياا حكوماة اإلقلايم أن الحكوماة الروساية  اضاية

الحكومة االتحاد اة اليلياا ت اول عكاف ذلاف. وتاككر باأن فاي أيناا  ، اا ة الةايد  شايف 

ا أييار ثاكا الموضاوع 8018الو، ا  اليراقي ا خيرة إل  موسكو فاي تشار ن ال ااني 

مااع الاارشيف الروسااي بااوتين. فاسااتدع  الاارشيف الروسااي ثااكه الشااركة و لااا منهااا 

 د ة حدراً!!.التياما مع الحكومة االتحا

( كيلومترمرباعا وت اع فنوبهاا مبا ارة 040إن  قية "كو دامير"ا بمةاحة ) ثالفاً:

( كيلومترمربااعا وتيتباار ماان أكباار الرقااع التااي تاام 1720 قيااة "كا ميااان"ا بمةاااحة )
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التوقيع عليها إن لم  كن أكبرثا. والرقيتان قر باة مان الحادود اإل رانياةا وال  فدالهما 

منة اة " قياة فياساو خ". ولماا كانات فياساو خ مان "المناا    عن ثكه الحادود إالا 

المتناااا،ع عليهاااا"ا حياااث ت اااع فاااي محافظاااة د اااال ا فهنااااي احتماااال كبيااار أن  قياااة 

"كا ميااان" ت ااع فااي "منة ااة متنااا،ع عليهااا"!!ا كمااا وأن ا سااما  م ااا كااو دامير أو 

د ادثا فاي كا ميان وغيرثماا ثاي أساما  أ ل ات حاد  اً لاكا قاد وفادت  ايوبة فاي تح

المالح  الم دمة من الحكومة االتحاد اة أو الم دماة الح ااً مان و،ا ة ال اروة الةبييياة 

 ل انون النفط والغا،. 8007لكردستانا والمرتبةة بمةودة  با  

 رابعاً: "المنااق المتنازخ عليها"

من المالحظ أن حكومة اإلقلايم تحااول داشمااً أن تمانح  خا  أو تادخا فاي  خا  

اليالميااة النفةيااة المهمااة فااي "منااا   متنااا،ع عليهااا". وثااكا ا ماار واضااح الشااركات 

بالنةاابة لشااركة ثناات ا ميركيااةا و ااركة أكةاان موبيااا ا ميركيااة اليمالقااةا وثناااي 

حاالت ك يرة مشابهة ستكشف عنها ا  ا  الم بلة. نحن نيت د أن  اركة كاا،برو  نفات 

أو عااد  د ا ااةا وذلااف بالنةاابة  الروسااية قااد وقياات فااي ثااكا المةاااا سااوا  عاان د ا ااة

لرقية كا ميان. لهكا  أ ت أن من المناسا التحد  ثنا عن المناا   المتناا،ع عليهااا 

وأ   أنا عل  و،ا ة النفط والحكومة االتحاد ة متابية ثكا ا مر المهم والتحد د بدقاة 

عليهااا ما ثي الي ود التي وقيتها حكوماة اإلقلايم والتاي ت اع ضامن المناا   المتناا،ع 

 وذلف باإلضافة لما ذكرناه ساب اً بالنةبة لاو مو  و ياان وغيرثما.

نااود ثنااا أن نوضااح بأننااا ال نياارد بالضاابط مااا ثااي "المنااا   المتنااا،ع عليهااا"ا 

وخدو اااً بياااد أن أ لاا  عليهاااا  شاايف اإلقلااايم اساام "ا  اضاااي الكردسااتانية عبااار 

كون  دة فيا عل  تةميتها مان قباا الحدود"!!ا وأن ثكه التةمية بالتأكيد ال  مكن أن ت

إذ أنها ، ومن  بدايية االحيتالل، تحي  المنا   الماتلةة"ا ب" شيف الو، ا  االتحادي 

السيطر  الكاملة للبيشمركة، وذليي لوليق أمير واقيع عليى األرم، باعتبارهيا أرام 

. والم داود بهاا ا  اضاي التاي ت اع خاا ج "الااط ا ، ع" مستقطعة من كردسيتان

يتاارد بااا ا ماام المتحاادة قبااا وبيااد االحااتاللا علاا  أنااا  م ااا إقلاايم كردسااتانا الااكي ت
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% كحداة لكردساتان مان خاالل اتفاقياة 10وعل  ضوشا كانت ا مم المتحدة تةت ةع 

"النفط م ابا الغكا  والدوا ". ل د قبا باكلف النظاا  الةااب ا باعتباا  أن الااط ا ، ع 

دثااوي. وعناادما أعلاان عاان تشااكيا اإلقلاايم ثااو حاادود لمحافظااات الةااليمانية وأ بيااا و

واعترفاات بااا الحكومااة االتحاد ااة واالحااتالل ا ميركااي كااان الاااط ا ، ع ثااو حاادود 

"اقليم كردساتان" اي حادود المحافظاات الكرد اة الا ال ا  الةاليمانية وأ بياا ودثاوي 

 مع المحافظات اليراقية الم او ة لها.

يهاا إلا  ضايف الةالةة المركص اة. إذ ما حد  بيد االحتالل أماو  عد ادة أدت فمي

كاناات ال ااوات ا ميركيااة منتشاارة فااي فميااع اليااراعا بضاامنها ثااكه المنااا  ا وكااان 

ال ي  اليراقي قاد تام حلااا كاكلف لام تكان ثنااي سالةات محلياة ذات و،ن أو سالةةا 

باإلضاااافة إلااا  أن ال مياااع كاااان  تحاااد  عااان دولاااة د م را ياااة "فيد الياااة"ا وإقلااايم 

قليم ا ول. لكلف دخلت ال وات المةالحة الوحيادة فاي ذلاف الوقات ثاكه كردستان ثو اإل

المنااا  ا وثااي قااوات البيشاامركةا لتةااد الفاارا  ا مناايا وحما ااة المااوا نينا وفاايهم 

نةبة عالية من ا كرادا وب يت ثكه ال وات حتا   ومناا ثاكاا وبياد ذلاف توسايت أك ار 

 وإ،دادت قوة وانتشا اً بمرو  الوقت!!

حد حت  اآلنا ثا ثاكه ثاي الحادود النهاشياة التاي تر ادثا حكوماة اإلقلايم ال  يرد أ

لحدود كردستان اليراع !ا أ  أن ثناي حدود أوسع أو مضافة من "المنا   المتناا،ع 

عليهاااا". وال أ  اااد ثناااا أن أتحاااد  عااان خاااراشط "كردساااتان الكبااار "ا وغيرثاااا مااان 

 آخر لها!!. الاراشط التي تباع في اإلقليما كي ال ندخا متاثة ال

عندما  تحد  لدستو  عن المنا   المتناا،ع عليهااا فهاو  اككر "كركاوي" كمنة اة 

 متنا،ع عليهاا و ضيف ما  ةميها "المنا   ا خر  المتنا،ع عليها".

( ماان الدسااتو  ثااي المااادة ا ساسااية التااي  يتمااد عليهااا فااي مفهااو  140إن المااادة )

ة تؤكد في "أوالً" منهاا "باأن تتاول  الةالةة "المنا   المتنا،ع عليها". وإن ثكه الماد

( ماان قااانون إدا ة 12التنفيك ااة اتااااذ الاةااوات الال،مااة السااتكمال متةلبااات المااادة )

 الدولة اليراقية للمرحلة االنت اليةا بكا ف راتها".
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( المشا  إليها ا تتحاد  عان مةااشا عد ادة تاا  المه ار ن وسالا 12إن المادة )

لمشااابهة. ومنهااا تحد ااداً )أ(... اتااااذ تاادابير ماان أفااا  فااع الظلاام الي ااا ات وال ضااا ا ا

والمتمفلية بتغيير الوضيع السيكاني لمنيااق معينية الكي ساببا مما ساة النظاا  الةااب  

لقد تالعب النظا  السيابق بالحيدود اإلداريية وغيرهيا . وككلف ) ( ب منها كركوك...

 ر العادلة.ألغرام سياسية، والمطلوب معالجة تلي التغييرات غي

( من قاانون إدا ة 12( من الدستو  الداشما والمادة )140عند النظر ملياً في المادة )

الدولةا  ظهار لناا أن الوضاع   اا أن  ب ا  علا  حالاا الةااب  )أو كماا ت اول ال اعادة 

الف هية الميروفة:  ب   الحال عل  ماا كاان علياا لحاين  ادو  قاانون مااالف(. وثاكا 

ن المنااا   المتنااا،ع عليهااا ومنهااا كركااويا ولحااين إفاارا   ينااي وبكااا وضااو ا أ

االسااتفتا  وميرفااة النتي ااةا تب اا  بيااد الحكوماااة االتحاد ااةا وبااال اساات نا . ولاام   اااا 

(ا كما حد  فيالً إذ لم تيم تنفياك ثاكه الماادة 140الدستو   ي اً عند تأخير تنفيك المادة )

 المهمة.

د ااداً ضاامن المنااا   المتنااا،ع ماان أعاااله ناار  بوضااو  أن كركااوي موفااودة تح

عليهاا أما بالنةبة للب ية من ثكه المناا  ا وماد   امولها بأنهاا متناا،ع عليهااا فيليناا 

(. وأحااد ثااكه الندااو  12"االسااتنبا " ماان الندااو  الدسااتو  وكااكلف ماان قااانون )

المهمة ثو ما أ رنا إليا أعاالها وثاو "التالعاا بالحادود اإلدا  اة وغيرثاا  غارا  

 "ا وككلف "تغيير الوضع الةكاني".سياسية

لنتري كركوي  نها منة ة متنا،ع عليها نداً من غير فادالا وال  وفاد أي تأو اا 

لكلف. أما بالنةبة للب ية فرن التالعا بالحدود اإلدا  ة  ما اك ار المحافظاات اليراقياة 

إيااار إنشاااا  محافظاااة  اااال  الاااد نا وكاااكلف التياااد الت اإلدا  اااة التاااي حاااديت فاااي 

 محافظات الوسة  وال نوبيةا م ا بغداد وواسط و كربال  وا نبا  والن ف.ال

أما فيما  تيل  بال ضية الكرد ة في منا   أخر  غير كركويا فنود أن نوضح أناا 

لاام  كاان ثناااي تغيياار بالحاادود اإلدا  ااة لمحافظااة نينااو  بيااد تشااكيا محافظااة دثااوي 

ا وذلاف أيناا  1909  في سنة ( الداد1000بموفا المرسو  ال مهو ي ذي الرقم )
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وقيااادة ال ااو ة  1902المفاوضااات التااي تماات فااي حينااا بااين حكومااة ان ااال  تمااو، 

الكرد ة. إن فشا المفاوضات الح اً كان بةبا كركوي ف ط ولم ت ر أ ة مةألة أخار ا 

والااكي  ينااي أن ال يااادة الكرد ااة كاناات مواف ااة ضاامنياً علاا  حاادود التشااكيا ال د ااد 

)بيد تشكيا محافظة دثوي(. كانت ثناي بيض االعتراضات من قباا  لمحافظة نينو 

بياض ال او  الكرد اة والميا ضاة لل ياادة الكرد اةا علا  عاد  إلحااع بياض المناا   

ذات الك افاااة الةاااكانية الكرد اااة م اااا ع ااارة بمحافظاااة دثاااوي ال د ااادةا ولكااان ثاااكه 

 االعتراضات لم تكن تم ا  أي ال و ة الكرد ة في حينا.

( لةااانة 00ا إذ أ اااد  المرساااو  )1971نااااي حالاااة خا اااة حاااديت فاااي وكانااات ث

ا باست ةاع قضا  مامو  من محافظة أ بيا وإلحاقا بمحافظة نيناو ا لاكا مان 1971

الةبييي أن  كون قضا  مامو  ضمن المنا   المتنا،ع عليهاا بةابا ثاكا االقتةااع 

 لل ضا  والحاقا بمحافظة اخر  من قبا النظا  الةاب .

ا قرا اتااي للتااا    الحااد ثا فاارن محافظااة نينااو  بتشااكيلها ال د اادا بيااد لااكا وحةاا

إنشا  محافظة دثويا )عدا مةألة قضا  مامو (ا ما كانت في  او  مان ا  اا  ضامن 

المنا   المتنا،ع عليهاا إالا بيد االحتالل. نيم ل د كان ثناي اضةهاد وتيةف و ارد 

ت اع باين محاافظتي أ بياا ونيناو ا أو في اليد د مان ال ار  التاي  ا كرادوتيدي عل  

في نينو  نفةها. ولكن لم تكن ثناي قضية "منا   متنا،ع عليها"ا وفي كا ا حاوال 

ليف بالشكا الكي ثو عليا اآلن والكي  تضمن ندف محافظة المو اا  ارقي دفلاة 

 وسن ا ا وما  حتما ان  شكا أك ر من ندف  مةاحة المحافظة.

ظتي د ااااال  و ااااال  الااااد ن )حيااااث ألحاااا  قضااااا  كااااكلف ا ماااار بالنةاااابة لمحاااااف

(ا ود ااال  حيااث ألحاا  قضااا  1970 و،خو ماااتو بمحافظااة  ااال  الااد ن فااي ساانة 

ماان قااانون  12ا وبموفااا مضاامون المااادة 1971كفااري بمحافظااة د ااال  فااي ساانة 

االدا ة المؤقتة فأن ثاتين الحالتين منا   متنا،ع عليها مع كركوي ولايف ماع اإلقلايم 

لم  بت بأمرثا نهاشيااً حتا  اآلن لتكاون ضامن اإلقلايم!!ا واإلقلايم  شاما  إذ أن كركوي

المحافظات ال ال : الةليمانية وأ بيا ودثوي ف ط. ككلف  لم تكن خاان ينا أو المنة اة 
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المحداو ة بااين محافظااة د اال  والةااليمانية "منة ااة متناا،ع عليهااا". وبااالرفوع إلاا  

مااع الحكومااات اليراقيااة قبااا االحااتالل  فميااع المفاوضااات الةاااب ة للحركااة الكرد ااة

وتوفت باتفاقياة آذا ا فرنناا  1902وبا خ  مع حكومة البيث التي فا ت بيد تمو، 

ال نر  ثاكه المناا  ا التاي تتمركاص فيهاا البيشامركة اآلنا )عادا كركاوي وماماو (ا 

مشمولة  ضمن المنا   موضوع التفاو ا وإنما كانت محةومة بكونها خاا ج إقلايم 

 ستان.كرد

إن ما قامت با حكومة اإلقليم ثو أمر ال  مكن تدد  ا فاي دولاة فيد الياةا والةابا 

الرشيةااي ثااو ضاايف الحكومااة االتحاد ااة وعااد  قااد تها علاا  اتااااذ إفاارا ات  ادعااة 

مناسبة. إذ أن ما   ري حاليااً ثاو لايف ف اط خلا  ح ااش  "منفاردة" علا  ا    مان 

 حا  ل واتهاا المةالحة أ االً دخولهاا. وا ك ار  قبا حكومة اإلقليما وإنما فاي أ   ال

من ذلف أن تتدرد في ثكه المنا   كأنها فص اً من اإلقليما )عادا تمو اا خادماتها إذ 

( قاد نفاكت بالكاماا 140أنها تمول من ميصانية الحكومة االتحاد ة !!!(ا وكأن الماادة )

بكاماا حر تهاا  8007بالةر  ة التي أ ادتها حكومة اإلقلايما وثاي تتدارد مناك عاا  

في التياقد فاي ثاكه المناا   بي اود نفةياة م حفاة بحا  الماوا نينا "مبي ارة" ال اروة 

النفةية  ميناً و ماالًا مغر ة الشركات أالفنبية لليماا فيهاا مان أفاا خلا  ثاكا الواقاع 

علاا  خلاا  تااوتر  -سااوا  بد ا ااة مةااب ة أو ماان دونهااا -ال د اادا وثااي بالتااالي تيمااا 

مر ماع ال او  اليربياة والتركمانياة وا قلياات ا خار ا وا ثام ماع و راع داشم مةات

الحكومة االتحاد ة وبشاكا  ت ااو، مفهاو  الحكام الفياد الي باا و ت ااو، حتا  مفااثيم 

وعالقااات الحكاام الكونفيااد الي بمراحاااا وإذا تاام الةااكوت عاان ثااكه االنتهاكااات اآلن 

 وعل  مضضا فلن  ةتمر ثكا ا مر إل  ا بد!!.

د ع ود المشا كة باإلنتاج التي وقيتهاا حكوماة اإلقلايم فاي المناا   المتناا،ع إن عد

عليها و"غير المتنا،ع عليها"ك يرة فداً!!ا ومن المفتر  أن ت و  ال هاات الحكومياة 

االتحاد ة المينيةا بمتابياة ثاكا ا مار وتحد اد ثاكه الح اول واتاااذ ماا تاراه مناساباً. إذ 

ود لح اول فاي مناا   متناا،ع عليهاا أو خاا ج اإلقلايم سب  وأن تحدينا عان توقياع ع ا
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م ا فياساو خ فاي محافظاة د اال ا وكاكلف فاي الشاياان و اي  عاادي وسافين وعاين 

ساافني وال ااوش وبيشااي ة فااي نينااو ا وخو مااو  فااي  ااال  الااد نا إضااافة إلاا  قبااة 

خرمالااة. ولااو أ دنااا أن نتوسااع فهناااي ع اادي ح لااي بلاانااة وإن انااة فااي د ااال ا كااكلف 

اي الي ود التي وقيتها حكومة االقليم تحت اسما  ماتلفاة لرقاع فغرافياة استكشاافية ثن

ت ع في محافظات أخر ا م ا  رع خو ماو  ) اال  الاد نا الةاليمانيةا كركاوي(ا 

و اامال غاار  فياسااو خ )الةااليمانية ود ااال (ا وفنااو  ع اارة )المو ااا(ا و اامال 

 والحبا عل  ال را !!!. غر  أ بيا )المو ا(ا وفنو   رع سن ا  )المو ا(.

 معلومات فنية -ب

ا بأنهااا 8018فااي ت ر رثااا فااي كااانون ا ول  -ولهااا الحاا  بااكلف -تفتااار الشااركة 

حفرت أ بع آبا  استكشافية في الارقيتين كاو دامير وكا مياانا وحدالت علا  أ باع 

%100اكتشافات نفةية وغا، ةا أي ان نةبة الن ا  
ث (84)

. وثنا تكرا  للحاالت التاي 

%. وفاي الواقاع لام أ لاع حتا  اآلن 100ذكرناثا ساب اً والتي كانت نةبة الن ا  فيهاا 

عل  حفر ب ر فا ا في ع ود المشا كة باإلنتاج فاي كردساتانا وثاكا  ؤكاد باال ةع ان 

ع ود المشا كة باإلنتاج في كردستان ليةت ع ود "م ا،فة" كما ثو المراد من ع اود 

ر ماان اليمااا فااي ثاااتين الاارقيتينا وفيمااا  لااي مااوفص المشااا كة. وال  ااصال ثناااي الك ياا

 لبيض ا عمال والنتاشم الفنية:

 أوالً: رقعة كوردامير

( برمياا/اليو  1178وفحدهاا أنتم الب ار ) 1-عند إكمال حفر الب ر كو دامير( 1)

ا )ممااا  ينااي مك فااات نفةيااة(ا كااكلف API( 01ماان سااواشا نفةيااة خفيفااة ذات ك افااة )

 ( مليون قد  مكيا/اليو  من الغا،.87,1) أنتم ما   ا   من

ا ف ااد أنااتم فااي الفحاا  ا ول لةب ااة ثيروكا بونياااة 8-أمااا الب اار كااو دامير (1)

ا ماع كمياة مان الغاا، API( 48-02( برميا/اليو  نفط خفيف ذو ك افة )910ميينةا )

 ( مليون قد  مكيا/اليو .7,0ت د  )
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ع أخاار  واهاارت النتاااشم فااي إلاا  أعمااا 8-وعناادما اكتمااا حفاار الب اار كااو دامير

8018تشر ن ال اني 
(84) 

( 0410ا تباين أن برمكاان الب ار إداماة إنتااج مةات ر بكمياة )

ا وخااال ماان الكبر اات. كااكلف أنااتم API( 02برميااا/اليو ا بنوعيااة عاليااة ذو ك افااة )

 ( مليون قد  مكيا/اليو  من الغا، الةبييي.2,2)

افات نفو  خفيفاةا وغاا،ات  بييياة من أعاله نر  أن  قية كو دامير تحوي اكتش

ا مااع نةااا كبر اات منافضااة. وثناااي عمااا condensateومك فااات نفةيااة خفيفااة 

التاي باد   0-مةتمر لتحري  اقات الح ا االنتافيةا بحفر آبا  أخر  منهاا كاو دامير

 .8018الحفر بها في الربع الرابع من 

أميركياة مةات لة وثاي ال  صال  يماا علا  ، اادة االحتيا يااتا إذ قامات فهاة  (0)

Sproule International Limited  بتاادقي  احتيا يااات كااو دامير وكا ميااانا

( P10, P50, P90وتو الت ثاكه ال هاة إلا  أن ميادل االحتياا ي )أي الميادل باين 

وأك اار.  API( 02( مليااون برميااا نفااط بك افااة )1110 بلااا فااي كااو دامير حااوالي )

( مليااون برميااا ماان 09كيااا غااا،ا وعلاا )( مليااا  قااد  م990وكااكلف  حتااوي علاا  )

 .condensateالمك فات النفةية 

( ملياون 100تيتبر الشركة ح ا كو دامير ح ا عماالع الحتواشاا علا  أك ار مان )

ال يولوفياة.  Oligoceneبرميا نفط قابا لالستاراجا وذلف في  ب اة ا وليكوساين 

تيا ي التحاري )الممكان( ا فرن احEoceneولو أخكنا  ب تي ا وليكوسين وا  وسين 

prospective reserves (  مليون برميا.1009 دا إل ) 

 ثانياً: رقعة كارميان

( وت ييماا. Sargala-1 1-ا بيد أن تم حفر الب ار )ساركلا( اكتش  حقل ساركل 1)

( برمياا/اليو ا و  اري 1000بميادل ) 8018بدأ إنتافا الفيلي بيد الفح  في بدا ة 

( ألاااف 10( برمياااا/اليو  ومااان يااام إلااا  )2000افاااا إلااا  )اليماااا علااا  ، اااادة إنت

 EWT. وقد تمت مواف ة اإلقليم عل "تمد د فحا  الب ار 8010برميا/اليو  في سنة 

Extended Well Tests ا وكما الحظنا سااب اً فاي الشاركات ا خار . ف اد اساتمر"
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لفتاارة  وإلاا  نها تهاااا وتوقااف 8018منااك بدا ااة  -الااكي اللااصو  لااا بتاتااا  -"الفحاا " 

وفيااصة إلفاارا  بيااض التدااليحات. كمااا توقااف فااي الندااف ال اااني ماان كااانون ا ول 

لفتاارة قداايرةا وماان المتوقااع أن  يااود قر باااً ليكمااا ساايرتا فااي التغةيااة علاا   8018

 "البيع الداخلي"!!

ال تصال الت ييماات مةاتمرة الحتيا ياات ح اا ساركلةا والت اد ر الحاالي لالحتياا ي 

( مليااااون. أمااااا االحتيااااا ي 400ثااااو حااااوالي ) P10( prospectiveاالستكشااااافي )

( 44ا و)P90( مليااون برميااا 9( فهااو  تااراو  بااين )contingent oilالمحتمااا )

 .P10مليون برميا 

 Mil Qasim-1 1-( البئر ميل قاسم1)

. و تااراو  االحتيااا ي API( 44-40أنااتم الب اار نفةاااً ذو نوعيااة عاليااة ذو ك افااة )

. وال  اصال P10( ملياون برمياا 801ا و )P90( مليون برمياا 7النفةي ا ولي بين )

 الت ييم مةتمراً.

احتيا ياات  Sproul International Limitedل اد قاد ت ال هاة المةات لة ( 0)

( مليااا  برميااا مكااافئ نفااط 4,9الغا، ااةا بأنهااا تدااا إلاا  )  كااو دامير وكا ميااان

ملياون برمياا مكاافئ نفاط ( 400(ا وال  كمية )prospectiveكاحتيا ي استكشافي )

 ( .contingentكاحتيا ي محتما )

 بعض المسائل المالية -ج

من ا مو  التي ت ير االستغرا  عند الدخول إل  موقع  اركة و ةاتيرن ،اكاروس 

علاا   اابكة اإلنترنااتا اهااو    ااو ة كبياارة لمياادات تحميااا الةاايا ات الحوضاايةا 

ي. علماااً أنااا وحةااا الميلومااات وكااأن مةااألة بيااع الاانفط داخلياااً أماار  وتينااي و ااوم

والاكي  ا1-المتوفرة فرن اإلنتاج فاي ثاكه الشاركة محادود فاداً ومحداو  بب ار ساركلا

. وأن أول دفيااة ن د ااة 8011( برميااا/اليو  اعتبااا اً ماان كااانون ا ول 1000ت اااو، )

ا بياد أن تمات 87/10/8011استلمت عن ثكا النفط نتي ة "البيع الاداخلي" كانات فاي 
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كومااااة اإلقلاااايم علاااا  مااااا  ةاااام  "الفحاااا  المماااادد للب اااار"ا وذلااااف فااااي مواف ااااة ح

87/10/8011. 

( ملياون دوال ا 18,9ف اط ) 8011ل د كانت المبيياات محادودةا إذ بلغات فاي سانة 

. وكاان ماا ماةاط لاا فماع 8018( مليون دوال  للربع ا ول مان سانة 81,9وبلغت )

داخلااي مةااتمر وبمياادل  ا ببيااع8018( مليااون دوال ا للندااف الةاانة ا ول ماان 40)

( دوال /البرميا. علماً أن نفط سركلا ثاو 44( برميا/اليو ا أي بةير  يادل )1000)

 نفط مرغو   نا من النوع الافيف الاالي من الكبر ت.

( 1000ل د قامت  اركة و ةاترن ،اكاروس باأمر فد اد إذ أ سالت إنتافهاا الباالا )

سابوعينا ليكاون ضامن الانفط المداد  برميا/اليو  بالشااحنات إلا  خرمالاةا ولمادة أ

. و  اول الماد ر التنفياكي للشاركة8018وذلف في  اهر تشار ن ال ااني 
ج(84)

: إن الانفط 

المدد  من خرمالة كان مص م نفاو  مان خرمالاة و ا   ا  وساركلة ف اط. أماا نفاط 

 اوك  فرنا  ض  من فيشاابو . و ضايف: إن الشاركة احتفلات برنتااج ملياون برمياا 

 ر أينا  ض  إنتافها إل  خرمالة للتدد ر.من ثكه الب 

 70=1000×14إن كا ما  د   سمياً من ثكه الب ر خالل ثك ن ا سبوعين ثاو )

ألااف بميااا(ا ولكاان المليااون برميااا المةااتارج ماان ثااكه الب اارا والتااي احتفلاات بهااا 

( 10الشركةا تم "بييا داخليااً". والماةاط ثاو ، اادة اإلنتااج و"البياع الاداخلي" إلا  )

 .8010لف برميا/اليو  في سنة أ

إن مااا   لااا النظاار أن  ااركة كااا،برو  نفاات الروسااية دخلاات بحدااة كبياارة فااي 

 كردستانا مما  وحي بأن لهكه الرقية إمكانيات عالية.

النرويجيية، حقيل اياوكى  DNOعقود المشاركة باإلنتاج مع شركة  -5

Tawke:!!!ودور كالبريث في الدستور العراقي ، 

النرو  يااة ماان أواشااا الشااركات ا فنبيااة التااي دخلاات إقلاايم  DNOتيتباار  ااركة 

كردسااتانا لتوقيااع ع ااود اتفاقيااات المشااا كة باإلنتاااج الستكشاااد وإنتاااج الاانفط. فل ااد 
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ا والتاي حولات فيماا 81/0/8004وقيت اتفاقية مشا كة باإلنتاج لرقية " اوك " في 

انون الاانفط والغااا، لتنةاا م مااع قاا 10/0/8002بيااد إلاا  ع ااد مشااا كة باإلنتاااج فااي 

. كما كانت ثكه الشركة النرو  ية قد وقيات ماع 8007الداد  في اقليم كردستان في 

ا 81/0/8004حكومة اإلقليم اتفاقية مشا كة باإلنتاج  بالتاا    الةااب  نفةااا أي فاي 

أ ضااً.  10/0/8002عل  الرقية "أ بيا" والتي حولت إل  ع د مشا كة باإلنتااج فاي 

وماان غياار  10/0/8002ا كة باإلنتاااج لرقيااة "دثااوي" فل ااد وقااع فااي أمااا ع ااد المشاا

علا  ع ادي  ااوك  ودثاوي.  8010و 8009اتفاقية ساب ة. ل د أفر ات تياد الت فاي 

سنتحد  في ثكه المالحظات عل  االتفاقية ا ول  لرقياة  ااوك  والتياد الت اليد ادة 

 التي أدخلت عل  ثكه االتفاقيةا فهي ا ثم فداً.

ي كتابااة ثااكه المالحظاااتا علاا  مااا فااا  فااي كتااابي: "حكومااة إلقلاايم ساانيتمد فاا

0/1/8002كردسااتان وقااانون الاانفط" الداااد  فااي 
(0)

ا وذلااف فيمااا  ااا  الميلومااات 

علا  الت ر ار الةانوي للشاركة  وفيما  ا  االعمال الحد  اة للشاركة إعتمادناال د مة. 

(  فحة180ا والكي   ع في )8011لةنة 
"  أ(81)

DNO International-Annual 

Report and Accounts 2011 الداااااد   8018"  وت ر اااار الفدااااا ال اااااني

عنها
(81) 

ا أو عان أعمالهااا كماا ا وعل  عدد آخر من الت ا  ر الدااد ة عان الشاركة

سنبين في سياع المالحظات. وككلف سي د ال ا ئ في سياع ثكه المالحظات  فحات 

لاايم وثااكه الشااركة النرو  يااة والةاافير عد اادة حااول اليالقااة التااي  بةاات حكومااة اإلق

 كالبر ث و ياغة الدستو  اليراقي.

وكمااا ثااو الحااال ماااع ب يااة الشااركات التااي وقيااات ع ااود المشااا كة باإلنتاااج فاااي 

كردستانا فل د تم اكتشاد ح ا  ااوك ا مان أول ب ار تام حفرثاا فاي الح اا فاي  بياع 

ياااا/اليو ا بنوعياااة ( برم4720قاااد بلغااات ) 1-. وكانااات إنتافياااة الب ااار  ااااوك 8000

(81,4 API ا ياام الب اار  اااوك)-( برميااا/اليو  بنوعيااة نفااط ذو 0200ا برنتافيااة )8

 (.API 80,1ك افة )
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ا وتاام بيااع فميااع اإلنتاااج إلاا  "الةااوع 8007باادأ اإلنتاااج ماان ب اار ن فااي حص ااران 

 المحلي" وبأسيا  مافضة.

( آبااا  9)ا عاان حفاار 82/18/8007وكاناات الشااركة قااد أعلناات فااي ت ر اار لهااا فااي 

استكشافية وت ييمية وتةو ر اةا تو الت مان خاللهاا إلا  أن كمياة االحتياا ي النفةاي 

( ملياااا  برمياااا كميااادلا وأن الااانفط ال اباااا 1,0ا تبلاااا )Oil in placeالموفاااود 

. كما أعلنات الشاركة 8007( مليون برميا كما في نها ة 800لالستاراج  بلا ميدل )

( كيلااومترا وإن 0( كيلااومترا وعرضااا )81)فااي حينااا إن  ااول ح ااا  اااوك   بلااا 

ا حياث اإلنتافياة عالياة ونوعياة Cretaceousاإلنتاج  تم من  ب تينا  ب ة الكر ت  

ا حياااث Jeribe(. كاااكلف مااان  ب اااة فر باااة API 82 -87الااانفط  ذو ك افاااة حاااوالي )

 (.API 81-80اإلنتافية أقا ونوع النفط أ دأا إذ أنا ذو ك افة )

ا بااأن إنتافيااة 8007فااي ت ر رثااا أعاااله والداااد  فااي نها ااة كااكلف ت ااول الشااركة 

 ألف برميا/اليو . 90( من يمان آبا  بلغت 8007الح ا )في نها ة 

 APIك افة               برميا/اليو          إنتافية اآلبا 

 81,4    4720  1-(  اوك 1)

 80,1    0200    8-(  اوكي8)

 82,4   11010  0-(  اوكي0)

 80,4   18000  4-كي(  او4)

 81,4    2100  1-(  اوكي1)

 87,1   11410  أ1-(  اوكي0)

 87,0   80000  2-(  اوكي7)

 80,9    9100  10-(  اوك 2)

 21020  ( آبا 2م موع )
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برمياا  وميااًا  9100)بتادف   10-إكماال حفار ب ار  ااوك  8002علماً أناا تام فاي 

 18000)بتااااادف   11-اوكي(ا كاااااكلف أكماااااا حفااااار الب ااااار  اااااAPI 80,9وك افاااااة 

 (.API 87برميا/اليو ا وبك افة 

(ا الاا  أن الشااركة ت ااول إن "الةااوع 8002ل ااد أ اارت فااي حينااا )أي فااي بدا ااة 

المحلاي" ال  حتماا أك اار مماا  نت ااا ثاكا الح اااا والاكي كاناات كمياتاا قااد و الت إلاا  

فااي لةاانة ( برميااا  ومياااً. علماااً إن الت ر اار الةاانوي لشااركة فينيااا إنير0900مياادل )

( ألااااف 100 ااااككر بااااأن إمكانيااااات "البيااااع الااااداخلي" عاليااااة وتدااااا إلاااا  ) 8011

( ألااف برميااا/اليو  فااي الةاانوات ال ليلااة 810برميااا/اليو ا و توقااع أن تااصداد إلاا  )

% ماان "المبييااات 71الم بلااة!!ا وإن ح لااي  اا   اا  و اااوكي  ماا الن مااا  ص ااد عاان 

الاككر عان نفاط كردساتان أن "البياع الداخلية"!!. وكنات قاد ذكارت فاي كتاابي الةااب  

الداخلي"  يني تهر ا النفط إل  خا ج اليراعا مؤكداً بكلف ت ا  ر كانات قاد  اد ت 

 Plahsعاان النشاارة النفةيااة الميروفااة "بالتااف أو لكاارا  نيااو،  8007فااي نها ااة 

Oilgram News ا والتي تككر إن نفط كردستان  هر  إلا  إ اران بواساةة  ارد"

عااان ثاااكا االتهاااا !!: "أن ال علااام لهاااا بالتهر اااا إلااا   DNO يالاااث. فاااردت  اااركة

إ ران"!!. علماً أنا كان من المتوقع في ذلف الوقات أن نفاط ح اا  ا   ا  ذو ال اودة 

( ألاااف 80حاااوالي ) 8002 -8007اليالياااة واإلنتافياااة المرتفياااةا والتاااي بلغااات فاااي 

ا إلا  أفغانةاتانا برميا/اليو ا ثي التي كانت "تباع داخلياً" وتهار  إلا  إ اران ومنها

 أما نفط  اوك  فالمرفح أنا كان  هر  إل  تركيا ل ربا الشد د من الحدود التركية!!.

 ولنةتمر باست دا  الميلومات الحد  ة عن الح ا وعن الشركة.

 معلومات عامة عن الشركة -أ

ا حياث قةام الي اد بشاكا آخار. وكانات 01/0/8009ل د تم تياد ا ع اد  ااوك  فاي 

% من الح ااا 11( تيادل working interest WIالنرو  ية ) DNOحدة  ركة 



 97 

% مان الح ااا واساتلمت حكوماة اإلقلايم 81وأعةيت م موعة فينيا إنيرفاي حداة 

 % من الح اا وسود نيود إل  موضوع ت ةيم الحد  الح اً.80المتب ي والبالا 

 اة (  خداة نفةياة وغا،17تككر الشركة في ت ر رثا الةانوي إنهاا مشاا كة فاي )

( في سلةنة عماانا 4( في كردستان اليراعا و)0( في اليمنا و)1حول اليالما منها )

 ( في تونف.8( في  أس الايمةا و)0و)

ا 1992وفي الوقت نفةا فرن ت ر رثا الةنوي ثكا  ككر أنها دخلت الايمن فاي سانة 

أي  - ( ب اراً منت ااً!! ثناايا ولكان إنتافهاا الكلاي10كانت قد أكملات ) 8011وبحلول 

( برميااا/اليو . بينمااا باادأت اليمااا فااي 1000مياادل ) 8011لاام  ت اااو، فااي  -حدااتها

ا وكانت حدتها من اإلنتاج ا علا  فاي تا  اهاا فاي 8004كردستان اليراع في سنة 

( برميااا/اليو  ماان ح ااا  اااوك . وثااي تفتااار فااي 11011ا وبمياادل )8011أ ااا  

 The Jewelا "فاوثرة التااج عنوان كبير في ت ر رثا الةنوي أن ح ا  اوك   م ا

in Crown بالنةاابة ل ميااع أعمااال  ااركة "DNO وبااالواقع فاارن ماان   اارأ الت ر اار .

 الحظ وكأن عملها في كردستان  مول مشا  يها في البلدان ا خار !!!ا إذ لايف لهاا 

 من عاشدات من ثكه البلدان إالا عاشد  ةير فداً من اليمن!!.

ا لت ااول بفااار عااال فااي موقيهااا علاا  8018ولكاان الشااركة تيااود فااي أواخاار ساانة 

فاي سالةنة عماان  offshore( في الميااه البحر اة 2اإلنترنت: إن إنتافها من الرقية )

( ألااف برميااا/اليو  ماان الاانفط والمك فااات النفةيااة 80و ااا إلاا   قاام قياسااي قااد ه )

( مليااون قااد  مكيااا/اليو  ماان الغااا، الةبييااي بيااد إكمااال حفاار ب اار ن فااي ح ااا 00و)

% ماان ثااكا الح ااا وتملااف  ااركة كو  ااة DNO 10"ا حيااث تملااف Bukhaخااا "بو

فنوبية الندف اآلخر منا
(80)

. 

والسييفير كالبريييث والدسييتور  DNOحكوميية إقليييم كردسييتان وشييركة  -ب

 العراقي
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عندما ت رأ الكتا  الموسوعي "ال اشصة: ملحمة البحاث عان الانفط والماال والةالةة 

ا 8004 رغنا والداد ه ترفمتا اليربية في سنة  من بابا إل  بوش"ا لمؤلفا دانييا

والاكي   اع فااي أك ار ماان ألاف  اافحة مان ال ةااع الكبيارا ت ااد الك يار فااداً مان تشااابف 

مدالح  ركات و فال النفطا مع مدالح  فال الةلةة والباح ين عن المال الةار ع 

بيار فاي و فال الةياسة المنتفيين والك ن  ةهلون أعماال ثاكه الشاركاتا والتادخا الك

 ؤون الادول مان قباا  اركات الانفط. وفمياع ثاكه ا ماو  تةاير فاي "ماؤامرات" قاد 

تكشف في فترة الح ة أو ال تكشف أبداً. وتار  ثاكه ا ماو  علا  نةااع عاالميا وفاي 

 كا دولة منت ة للنفط منك بدا ة ال رن اليشر ن وحت  اآلن.

مانناا الحااليا وتام وما سنيرضا ثنا حالة  اغيرة/كبيرة تمات فاي الياراعا وفاي ،

كشااف فوانااا مهمااة منهااا عناادما تضااا بت مدااالح ا  ااراد الماتلفااة. و ةااتةيع 

ال ااا ئ أن  ةااتةرد فااي ذثنااا ليةااتنتم ا مااو  غياار المكشااوفة سااوا  بالنةاابة لشااركة 

DNO  أو لغيرثا من الشركاتا إذ إن من المؤكد أن لكا  ركة "قدة"  الماا كانات

ولايف مان خاالل مصا ادات مفتوحاة لل مياع. و ةااعد  االتفاقيات تتم بمفاوضاات يناشياة

 عل  ذلف ك يراً ال و الةياسي المظلم والموبو  في اليراع بيد االحتالل.

لييك ني ال ا ئ عندما  ر  توسياً كبيراً فاي عار  ثاكه الف ارة المتيل اة بالشاركة 

لاع وعملها في إقليم كردستانا إذ أ   أن من الضرو ي فداً أن  ة DNOالنرو  ية 

ال ا ئ علا  ثاكه "ال داة" الم يارةا وثاي قداة ح ي ياة حاولات أن أكاون محا اداً فاي 

عرضهاا مع اعترافاي الكاماا أن مان غيار الممكان أن  كاون المار  محا اداً فاي أماو  

تا  حياة وقوت الناسا وأعت د أن "المافي" كبير فداً فيماا  تيلا  باا مو  النفةياة 

فاا  لتادمير ماا كاان  -وكما أوضحت في كا كتباي -ومةت با اليراعا إذ أن االحتالل 

قااد بناااه أبنااا  اليااراعا والحدااول علاا  ال ااروة النفةيااةا وت ةاايم اليااراع إلاا  دو ااالت 

 غيرة تتدا ع فيماا بينهاا  سابا  قومياة أو  اشفياة أو إينياة أو غيرثاا )ولكان لايف 

ماع تشاكيا   سبا  افتماعية أو  ب يةا إذ أن ح  الف را  مضيع فاي ثاكه الداف ات(ا

 حكومة مركص ة ضييفة!!.
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ثناي م موعة احدا  تالح ت وتصامنت وبدون ما  شير ال  وفاود  ابةاة اااثرة 

كاناات قااد وقياات اتفاقيتهااا ا ولاا  مااع حكومااة  DNOبينهاااا فماان المالحااظ أن  ااركة 

ا وتاام تيااد لها علاا  ضااو  قااانون الاانفط 81/0/8004اإلقلاايم للمشااا كة باإلنتاااج فااي 

ا وثنااي تياد الت 10/2/8002تم توقيع ع ود المشاا كة باإلنتااج فاي  والغا، ومن يم

ا وسنشير إليها فاي حينااا 8009و 8002ومالح  عد دة لهكه الي ود تمت في سنوات 

وفااي خااط مااوا، كاناات المباح ااات فا  ااة بااين ماتلااف اال ااراد لالتفاااع علاا  مااواد 

فتا  عليا ونشر فاي ا الكي أكما وفر  االست8001و 8004الدستو  الداشم في سنتي 

 . 82/18/8001ال ر دة الرسمية في 

فضاحت بو  اة أوسالو والحكوماة النرو  ياة حادياة بياع اساهم  8009وفي ا لاول 

DNO  .ا واهو  اسم حكومة كردستان كمشتري لهكه ا ساهم لحةاا   اركة تركياة

ماان خااالل التح ي ااات وا خبااا  الدااحفية  8010واهاار فااي ثااكه الفتاارة وفااي ساانة 

ماان  DNOيااة دو  الةاافير بيتاار كالبر ااث وحدااولا علاا  حدااة فااي  ااركة اليالم

"المشااو ة" حااول الدسااتو   ا كاارادع ودثااا فااي اليااراعا ودو ه فااي إعةااا  ال ااادة 

 !!.8001 - 8000اليراقي االتحادي وح وقهم ال ومية في سنوات 

ولكاان مااا اليالقااة التااي ت مااع بااين ثااكه ا حاادا  ا ثااكا مااا ساانراه فااي "ال دااة" 

 لية!!.التا

فييي النييرويج إلخفائهييا معلومييات تتعلييق  DNOأوالً: إدانيية وتغييريم شييركة 

 بذسهمها

 وحول ثكا الموضوع نبين ما  لي:

ا ثااو DNOإن بدا ااة مااا ساامي فااي ا وسااا  الماليااة اليالميااة بفضاايحة  ااركة ( 1)

ا بأنهاا قامات فاي 12/9/8009إعالن بو  ة أوسلو )سوع ا سهم( في النارو م فاي 

( مليون كرون نرو  اي )وثاو 8,4مبلغاً قد ه ) DNOبتغر م  ركة  8009حص ران 
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ألف دوال  في ذلف الوقت(ا وذلف لياد  ت اد م الشاركة البياناات الكافياة  002ما  يادل 

)أي قبااا حااوالي  8002حااول  ااف ة كبياارة لبيااع أسااهمها الاا ااة فااي تشاار ن ال اااني 

إن ساوع ا ساهم كاان عشرة أ هر مان تاا    تغار م بو  اة أوسالو للشاركة(. حياث 

 ح   في فترة اليشرة أ هر ثكها وقا  بم اضااة الشاركة والتاي اعترضات عليااا وتام 

 التو ا إل  التغر م المككو .

ل اااد تااام اتهاااا  الشاااركة مااان قباااا البو  اااة باتهاااامين: ا ول عاااد  التاااصا  الشاااركة 

ت البو  ااة بالتيليمااات الال،مااة إلعااال  الةااوع بااالبيعا وال اااني عااد  االلتااصا  بتيليمااا

نفةها. وادعت البو  ة بأن الشاركة كانات تيارد فاي وقات البياع باأن ا ساهم قاد تام 

بييها إلا  مشاتر واحادا  ارتبط بأحاد مشاا  يها المهماة )والم داود ح اا  ااوك  فاي 

كردستان اليراع(ا وكان عليهم إ ها  اسم ثكا المشتري حةا التيليماتا ولكن ذلاف 

بأحاد  DNOقارا  البو  اةا ولكان بالنتي اة أد نات لام  اتم. قامات الشاركة باسات ناد 

 االتهامينا وثو عد  إعال  الةوعا ولكا تم التغر م.

حتاا  اآلن لاام  تيااد ا ماار موضااوع عااد  قيااا  الشااركة بتةبياا  تيليمااات سااوع  (1)

ا ولكاان فااي ثااكه الفتاارة )أي قبيااا إعااالن البو  ااة فاااي -ا سااهم -ا و اع الماليااة 

 Dagenاله(ا كاناات أثاام م لااة ماليااة نرو  يااة وثااي المشااا  إليااا أعاا 12/9/8009

Naeringsiv DN ا ت و  بتح ي اتهاا الاا اة عمان ا اتر  ثاكه ا ساهم. واتضاح أن

المشاتري ثااو و، ار المااوا د الةبييياة فااي كردساتان الاادكتو  أ اتي ثاااو اميا حيااث 

( 171,1% ماان أسااهم الشااركة(ا بمبلااا )4,2( مليااون سااهم )وتم ااا 40,9ا ااتر  )

مليون دوال  في ذلف الوقت(. وإن ثااو امي  87رون نرو  ي )أي ما  يادل مليون ك

 Helge)ثيلااف إ اادي  DNOكااان لااا اتدااال مبا اار مااع الاارشيف التنفيااكي لشااركة 

Eide. في عملية الشرا ) 

قااد أوضااحتا إن "الةاافير" بيتاار  DNإضااافة لااكلف فاارن تح ي ااات الم لااة الماليااة 

نتي ااة لي ودثااا النفةيااة فااي  DNO فااي حداا   ااركة% 1كالبر ااث كاناات لااا حدااة 

ا وذلاف أيناا  قياا  كالبر اث بت اد م 8004كردستان اليراعا والتاي حدالت عليهاا فاي سانة 
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في  ر  اة إعاداد دساتو  الياراع. كماا اكتشافت الم لاة إن كالبر اث  ا كرادالمشو ة لل ادة 

قلايم فاي ا وذلف عندما تم تيد ا ع اود الشاركة مان قباا حكوماة اإلDNOاستبيد من  ركة 

. لاااكي قاااا  كالبر اااث برفاااع دعاااو  قضااااشية علااا  الشاااركة فاااي فتااارة إعاااالن 10/9/8002

"الفضيحة" ثكها وا مر مةرو  في التحكيم في بر ةانياا فاي ذلاف الحاينا وكماا سنوضاح 

 ذلف بيد قليا.

انتشرت الفضيحة بدو ة كبيرة خدو اً بياد أن و د اسام بيتار كالبر اث وكاكلف ذكار 

ان فااي  االا ال ضاايةا وكتااا الكاتااا والباحااث النرو  ااي المياارود حكومااة إقلاايم كردساات

" والمااات  فااي الشااؤون اليراقيااةا و اااحا أ روحااة Reider Visser"  ااد  فةاار 

الدكتو اه من فامياة أكةافو د والموساومة: "البدارة وحلام ال مهو  اة الالي ياة"ا والتاي 

لا كتباً أخر  عن اليراع . علماً إن 8002ترفمتها دا  ال ما وأخرفتها في كتا  في عا  

تحليلين  او لين مهماين فاي  historia orgالحالي. ل د كتا فةر عل  موقيا في اإلنترنت 

حاول الموضاوع وخدو ااً فيماا  تيلا  بكالبر اث ونشاا اتا الةاااب ة  14/10/8009و 18

في اليراع
أا  (82)

. 

وخدو اً عنادما  ل د توسيت الفضيحة أك ر عندما أييرت في الدحافة اليالمية المهمةا

ا تحت عنوان "مةتشا  أميركي 18/11/8009نشرت النيو و ي تا مص م الها المفدا في 

ا بيتر كالبر ثا  حدد أ باحاً نفةية"ا كرادإل  
ج(82)

. عندثا اضةر كالبر ث إل  إ ادا  

 Noا بيناوان: "ال تنااقض فاي كردساتان 80/11/8009 د عل  موقيا فاي اإلنترنات فاي 

Conflict in Kurdistan شير بالاكات إلا  م اال نيو او ي تاا مص الةااب  الاككرا وثاو  "

أمر مهم بالنةبة لاا إذ ثو مان ا عضاا  الباا ، ن للحاص  الاد م را يا ونشار اليد اد مان 

تحت عنوان: "بياان  12/18/8009م االتا في النيو و ي تا مص نفةها. كما أ د  بياناً في 

"ا A Statement on my activities in Kurdistanحاول نشاا ي فاي كردساتان 

. حاول في فميع م االتا أعااله ekued.net  وكالثما منشو ان في الموقع الكردي المحا د

ا )وقات إعاداد الدساتو  اليراقاي(ا موا نااً عاد ااًا ولايف 8001أن  ؤكد بأنا كان فاي سانة 

ح إل  ال ياادات الكرد اة لد ا عالقة  سمية بالحكومة ا ميركية. كما وإنا كان قد قد  النداش

بنااا اً علاا   لباااتهما وإنااا لاام " شااا ي" بالمفاوضاااتا ولاام  كاان فااي الغرفااة التااي تماات بهااا 

 المفاوضات!!!. ولكنا كما   ول: " كان في الغرفة الم او ة"!!
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بو  ة أوسلوا واهو  اسم حكومة اإلقلايم  فاي الفضايحةا قامات عل  إير إعالن ( 0)

في كردستانا وتكليف  اركة  DNOبت ميد أعمال  ركة  81/9/8009حكومة اإلقليم في 

أخر ا )وثي عل  ا  فح  ركة فينيا إنيرفي التركية(ا بتمشية ا عمال. باعتبا  أن ما 

فا  في إعالن بو  ة أوسلو أضر بةمية حكومة اإلقليم و فافية اليما في اإلقليم. وعلا  

خاالل يالياة أ اا ا والةابا  %(41بحادود ) DNOإير ذلاف انافضات أسايا  أساهم  اركة 

فاي كردساتان الياراع  م اا الغالبياة اليظما  مان أعمالهاا فاي  DNOالرشيف ثاو أن عماا 

 8007اليالما السايما وأن الشاركة كانات قاد بادأت باإلنتااج مان ح اا  ااوك  فاي حص اران 

 .8009"للبيع الداخلي"ا وقامت بالتدد ر الرسمي لبيض إنتافها في حص ران 

ت ميد أعمال الشركة قد استمر فترة قديرة فداًا تراوحت حةا ماا ما نالحظا أن 

أسااابيعا بياادثا عااادت الشااركة إلاا  فااا  فااي الدااحف اليالميااة بااين أساابوعين إلاا  سااتة 

مصاولة أعمالها في كردستان. وقد  كون أحد أسبا   فوع الشاركة الةار ع ثاو االنافاا  

إلا  خةاا ة "مان ا اتر " ا ساهم  الحاد الكي حدا  سيا  أسهمهاا والاكي أد  بالنتي اة

في اإلقليم. وفي كا ا حوال ا تفيت ا سهم م دداً بيد  فع الت ميدا وعادت إلا  أسايا ثا 

%(ا خالل يالية أ ا  من إعاالن 11الةاب ة بيد أقا من أ بية أ هرا يم قفصت ف أة بحدود )

نفط ماان ح ااا عاان فاثص تهااا لتدااد ر الاا 8010حكومااة اإلقلاايم فااي أواسااط كااانون ال اااني 

  اوك ا وإنها في  ر  ها لالتفاع مع الحكومة االتحاد ة عل  التدد ر.

وماان المحتمااا أ ضاااً أن ساابا الرفااع الةاار ع لت ميااد عمااا الشااركةا ثااو ت نااا إخافااة 

الشااركات النفةيااة ا خاار  الياملااة فااي كردسااتان ماان أن  د فيااا حكومااة اإلقلاايم قااد  كااون 

يحة" ت ا ا واليما فاي ذلاف الوقات قاد  حماا "فضااشح" كبيراً )م ا الت ميد(ا عند كا "فض

أخر !!. كما أنا من المحتما أن ثناي أمو اً أخر  بهكا الي د بالكات وعالقتا بكالبر ث ال 

 راد لها أن تظهر للييان!!ا أو قاد تكاون فمياع ثاكه االحتمااالت ثاي تكهنااتا وأن حكوماة 

 اإلقليم.اإلقليم تدرفت وف  ما  أتا  حيحاً و اد  مدالح 

ا )وثاي DNOل د وضح في ذلف الوقت أن ا سهم التاي ا اتراثا الةايد أ اتي مان  (1)

أي مملوكاة لهاا(ا قاد تام بييهاا الح ااً مان قباا الةايد أ اتي نفةاا  -أسهم الشاركة الشاداية 

. كما أوضاحنا سااب اً إن اتفاقياات المشاا كة باإلنتااج التاي وقيات DNOباالتفاع مع  ركة 
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لتنة م ماع قاانون الانفط  10/0/8002ت إل  ع ود مشا كة باإلنتاج في ا قد عدل8004في 

وقياات حكومااة اإلقلاايم مااع الشااركة مااا ساامي  10/9/8002والغااا، إلقلاايم كردسااتان. وفااي 

"ا حياث اتفا  علا  تياد ا الي اد برمكانياة Confirmation Agreementبا "اتفاقية تأكياد 

ا Porcupineحداا   ااركتي %ا مااع إلغااا  81إضاافة  اارد يالااث إلاا  الي ااود بحداة 

 Pinewood%(ا وحداة  اركة 1)والتي اهر الح اً أنها تيود إلا  بيتار كالبر اث وتبلاا 

% و ملكها  ا  نرو  ي وباعها الح اً إل  مليونير  مانيا وسنتةرع 1والتي تبلا أ ضاً 

 لهكا الموضوع الح اً.

قياة أخاار  بااين تام توقيااع اتفا 10/9/8002وفاي  ااو  توقياع االتفاقيااة نفةااا أي فااي 

الشاااركة وحكوماااة اإلقلااايما وثاااي ماااا ساااميت بااا "اتفاقية تاااأمين/تيو ض عااان ضااار  

Indemnity Agreement ا لحما ة حكومة اإلقلايم مان أ اة مةالباة باالتيو ض مان"

 قبا الشركتين اللتين تم إبيادثما.

ا حياث تام تو، اع الحدا  لتكاون حداة 01/0/8009يم تم تيد ا آخر للي اد فاي 

DNO 11لحكومة اإلقليم.80%ا والمتب ي 81ينيا إنيرفي %ا وف % 

ا وقاال عنادما 8002ما نالحظا إن الةايد إ اتي ا اتر  ا ساهم فاي تشار ن ال ااني 

ا إنااا كااان وساايةاً فااي الشاارا ا أي ا ااتر  ماان 8009اهارت "الفضاايحة" فااي أ لااول 

DNO ع. وباع إل   ركة فينيا إنيرفيا وال نيرد الفترة الصمنية باين الشارا  والبيا

)بضامنها ح اا  DNOولكن من توا    تةو  الي دا إن فينيا إنيرفي أدخلت بي ود 

( أ ااهر ماان  اارا  ا سااهم. وإن مااا 1ا أي بيااد حااوالي )01/0/8009 اااوك (ا فااي 

ا بينماا أدخلات فينياا إنيرفاي DNO% من قيمة أسهم  اركة 4,1ا تراه إ تي  م ا 

فااي كردسااتان والتااي تم ااا  DNO% فااي ع ااود 81ب وتهااا ومبالغهااا وأسااهمها بنةاابة 

 الغالبية اليظم  من ملكية ثكه الشركة في اليالما وكما أوضحنا ساب اً.

أنكر الدكتو  إ تي وفود أي عما ماالف أو خا ئ في  ف ة ا سهم ثكه!!ا  (5)

(  اافحات9وأ ااد  بياناااً فااي )
ثاا (82)

ا وذلااف بيااد أن أ ااد ت الةاالةات النرو  يااة 

لمتيل ااة ببيااع ثااكه ا سااهما حيااث قااال الماادعي اليااا  أواماار بااالتح ي  فااي الدااف ات ا
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النرو  ي إل  وكالة  و تر،: "بأن ا مو  تم ت ييمها من قبا بو  اة أوسالو وحةاا 

متةلباتهاا ووفدنا أن مان المنة اي أن تنظار الشار ة االقتدااد ة فيماا إذا كاان ثنااي 

لتيااون ميهام عما فرمي"ا كماا أضااد أن حكوماة اإلقلايم أعلماتهم باأنهم  رغباون با

بهكا الادو 
و(-82)

. 

قاال ثاااو امي فااي بيانااا بأنااا قااا  بترتيااا مةاااعدة للشااركتين  ن اروفهمااا الماليااة 

غياار فياادة بةاابا إ  اااد تدااد ر الاانفط ماان قبااا الحكومااة المركص ااة!ا و"أن ساابا 

المةاااعدة للشااركتين كااان واضااحاً ومنة ياااً. إذ إن فشااا ثاااتين الشااركتين  ينااي فشااا 

مة لحكومة اإلقليم". في الواقع إن من المنة ي ال اول باأن فشاا الشاركات الةياسة اليا

النفةية في كردستانا ثو فشا للةياسة النفةية لإلقليما ولكن ا مر الكي ال أفهماا ثاو 

كيف تكون ارود الشركتين المالياة غيار فيادة وثماا  ملكاان ح لاين نفةياين منت اين 

لف أحد أفضا الح ول اليراقياةا وأفضاا في كردستان!!ا سيما فينيا إنيرفي حيث تم

الح ول عالمياً مان حياث النوعياةا وقاد  لهاا "ثد اة" كح اا مكتشاف كاماا وثاو ح اا 

     . إضافة إل  ذلف فرن فينيا إنيرفي التركية كانت قد ا اترت/ اساتحوذت فاي 

% 40% مان إفاا،ة ح اا ميارانا و81% من إفاا،ة  ااوك ا و81عل   8009سنة 

% ماان إفااا،ة فياسااو ي!!ا إذ إن ثااكه الشااركة 80بيربحاارا وماان إفااا،ة دثااوي و

 التركية كانت وال تصال تت د  في إقليم كردستان لةبا أو آلخر!!.

وقااال الةاايد إ ااتي ثاااو امي أ ضاااً فااي مككرتاااا "إن الدااف ة  ااملت أسااهماً ب يمااة 

ا وبياد DNO( مليون دوال ا والتي استادمتها أناا لةاببين )فاي البدا اة مان أفاا 10)

لااف ماان أفااا فينيااا إنيرفااي(ا وأن الدااف ة تماات المواف ااة عليهااا ماان قبااا  شاايف ذ

 و، اشنا".

فتظهاار ال دااة ماان وفهااة أخاار  UPIأمااا وكالااة 
(82-)،

حيااث ت ااول إن الشاار ة  

"ثيلاف  DNOالنرو  ية تدخلت بالتح ي ا وذلف بيد أن ذكر الماد ر التنفياكي لشاركة 

حينااا أن حكومااة إقلاايم كردسااتان " بااأن الشااركة لاام تكاان تياارد فااي Helge Eidآ ااد 

ا ترت ا سهم. وثو أحد ا سبا  التي أيا ت ثاو امي ودفيتا إل دا  بيانا المشاا  
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 اداياً  DNOاتداا باي ماد ر  8002إليا أعالها حيث قال ثاو امي: " في أ لاول 

وأعلمني أنهم  بييون بيض ا سهما وفيماا إذا كاان باساتةاعة حكوماة إقلايم كردساتان 

ا ساهم". و ةاتمر أ اتي باال ول: "وأفبتاا باأنني ساود أفكار بالموضاوعا   را  ثاكه

وسود أستشاير  شايف و، اشاي )ني رفاان باا ،اني(... وإن  شايف الاو، ا  أعلمناي 

( مليون دوال  ال أك ر". واساتمر أ اتي باال ول: "بياد ذلاف 10إمكانية الشرا  بحدود )

( ملياون 40خبرناي إن لاد هم )وأ -ماد ر الشاركة  - Eideبفترة قديرة اتدا بي إ اد 

سهما وكان  يت د أنهم سيحدلون عل  مبلا كبير ل اا  ثاكه ا ساهما ولكنناي لام أوافا  

 0,7كرونااات نرو  يااة )أي مااا  يااادل  4علاا  ذلااف. واتف نااا علاا  سااير سااهم  يااادل 

 دوال ( للةهم الواحد".

باأن  في البدا ةا وذلاف فاي تدار حاتها إلا  بو  اة أوسالو DNOثكا ول د ادعت 

الدااف ة كاناات ماان وساايط إلاا  وساايطا ولاام تياارد المشااتري. ولكاان أقاارت الح اااً بااأن 

 ا سهم ا تر ت من قبا حكومة إقليم كردستانا ومن يم بييت إل  فينيا إنيرفي.

ليا من أفضا التيلي ات حول ثكا الموضوعا ثو ما فا  مان الكاتاا الكاردي ( 6)

لمنشاو  باللغاة اإلنكليص اة فاي الموقاع وا 87/9/8009الةيد  وان ،الل في م الا فاي 

إلااا   DNOتحاات عناااوان: "فضااايحة بيااع أساااهم  Ekwrd.netاإللكترونااي الكاااردي 

الشركة التركية فينيا إنيرفيا ودو  الةيد الو، ر الكردي في المةألة"
(82-) 

. 

بيد أن  شر   وان ،الل الموضاوع بداو ة محا ادةا  داا إلا  نتي اة باأن "ثاكه 

 ة غير الشفافة التي تيما بها حكومة إقليم كردستان في ميال تهاا الفضيحة تبين الةر 

  دد الةيد أ اتي  - مو ثا الماليةا وكيفية التدرد بالمال اليا . إن الو، ر الميني 

وغيره من مةؤولي الحكومة قد  كون تحري ضامن نةااع االحتياال والفةااد الماالي  -

ولكاان النتي ااة ثااي إحااراج إلقلاايم أو اليمااا بةر  ااة غياار كفااو ة أو بةر  ااة ساااذفةا 

كردستان. فرن كان كا ما ت ولاا حكوماة اإلقلايم  احيحا وإن المةاألة ثاي ف اط ل ماع 

لت او  بأعمالهااا فالةاؤال الاكي  ةار  نفةااا ثاو لمااذا لام  يلان  DNOأموال لشركة 
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ا مر في ذلف الوقتا ومن أعة  التاو ا إلدا ة الدف ة بهكه الةر  ةا إذ ا مار فاي 

  حوال ثو التياما با موال اليامة".كا ا

علمااااً أناااا قاااد أ اااد ت حكوماااة اإلقلااايم علااا  موقيهاااا فاااي  ااابكة اإلنترنااات فاااي 

ا خبااااراً تحاااات عنااااوان: "بو  ااااة أوساااالو ت تمااااع مااااع حكومااااة إقلاااايم 89/9/8009

كردسااتان"
(82-) 

ا مااع 82/9/8009ا ذكاارت فيااا بااأن افتماعاااً تاام فااي أوساالو بتااا    

أقااد  فااي  شاسااة الااو، ا  مااع بو  ااة أوساالوا وأكاادت الةاايد خالااد  ااالح مةتشااا  

البو  ااة أن لاايف لااد ها مشااكلة مااع حكومااة اإلقلاايما ولاام تكاان ثااكه الحكومااة تحاات 

ا حةاا ماا فاا  فاي خبار موقاع DNOالتحري في أي وقتا وأن المشكلة مع  اركة 

ت حكومة اإلقليم!! و إذا كان ا مر ككلفا فلماذا كا ثكه الض ةا إذ إن تغر م الشاركا

 التي ال تلتص  بتيليمات البو  ة ثو أمر اعتيادي فداً!!

ا  شيف  ركة فينيا إنيرفي ثو  فاا Sepilنر  مما مض  أن محمد سيبا ( 7)

محظوا فداً!! )إن كنا ناؤمن باالحظ!!(. فل اد أعةاي لاا ح اا فااثص  فضاا نفاط فاي 

لموفاود فاي ا وثو لم  كان  يارد عان الانفط إالا علا  قاد  البناص ن ا8004اليالم سنة 

خصان سيا تاا كما ذكرنا ذلف عندما تحدينا ثاكه الشاركة التركياة سااب اً. يام قاا  و، ار 

فاي سانة  DNOالموا د الةبييياة فاي إقلايم كردساتان بنفةاا بشارا  أساهم مان  اركة 

% ب مياع ع اود 81إلعةاشها ) بياً ل ا  قيمتها( إل   ركتا. يم أدخاا بحداة  8002

DNO  إضاااافة لاااكلف أدخاااا بحدااا  بح اااول مياااران ا 8009فاااي كردساااتان فاااي

 !!.8009وفياسو خ في سنة 

لو أن ثكه ا مو  كانت قد تمات خاالل الةانتين الماضايتينا لكاان الوضاع مفهومااًا 

حيث إن  ركات سيبيا في تركياا ت اع ضامن ت ماع  اناعي ماالي كبيار لاا تاأيير فاي 

 نا عاان  ااركة فينيااا التركيااة. وكمااا أوضااحنا فااي حااد ال يااادات الةياسااية واالقتداااد ة 

إنيرفيا إن ثكه الشركة تيتبر الالعا ا ساس في تمو ا ومد أنباو  تداد ر خاا  لانفط 

اإلقليم عبر تركياا وثو قيد اإلنشا  اآلن. وأن كا ما تر ده حكومة اإلقلايم حاليااً ثاو اساتال  

بغااض النظاار عمااا إذا كااان ذلااف  8010أكباار مبلااا ممكاان ماان الميصانيااة االتحاد ااة لةاانة 
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ساايكون لااد هم خااط تدااد ر خااا  بهااما  8014اسااتح اقهم ال ااانوني أ  الا إذ أنااا فااي ساانة 

وسيكون لهاكه الشاركة و شيةاها دو   شيةاي فاي تنفياك ثاكه الاةاةا ولاكا فارن مان الوافاا 

االثتما  بمدالحا  ن مدالحا تاد  مدالح اإلقليم!. ولكن ماا   لاا النظار أن ماا حداا 

ها!!. فها كانت ثناي نية لاد  حكوماة اإلقلايم فاي الةانوات وما قبل 8009عليا ثو في سنة 

السات الل إمكانياة التداد ر لانفط اإلقلاايما وأ ادت فاي حيناا االساتفادة ماان  8009 – 8002

 عالقات محمد سيبيا في تركيا!!! .

كما اهر لنا أن حكومة اإلقليم قامت بشرا  أسهم في ثكه الشاركة مان ميصانياة ( 8)

إن تم بيع فميع ا سهم إل  فينياا إنيرفايا أ  ال  اصال ثنااي أساهم اإلقليما وال ند ي 

باسمهاا وثا تح    بح أو خةا ة من ثكه الدف ة وس لت في ميصانية اإلقليم  كاكلف 

من المحتما فداً أنها قد ا ترت أسهماً من الشركات النفةية ا خر  وبا خ  أساهم 

 فينيا إنيرفي أو غيرثا.

هيل هي ه األسيهم مسيجلة فيي ميزانييات اإلقلييم، كي لي هيل ا الةؤال الكي  ةار  نفةاا

قيمة وعوائد ه ه األسهم، تسمى أصول وعوائيد نفطيية يجيب احتسيابها فيي حصية اإلقلييم 

 .من الميزانية االتحادية

 ؟DNOثانياً: ما هي عالقة بيتر كالبريث بشركة 

رن الماضايا وذلاف إن عالقة بيتر كالبر اث باالكرد قد ماة تبادأ مان أواخار يمانينياات ال ا

عندما كان موافاً نشةاً في ل نة اليالقاات الاا فياة فاي م لاف الشايوخ ا ميركايا حياث 

وبضاامنها اسااتادا   ا كاارادعلاا  تويياا  حمااالت  اادا  حةااين ضااد 1922عمااا فااي ساانة 

الغا،ات الةامة. ولكلف فليف من الغر ا أن تةلاا  اركة نفةياة مةااعدتا للحداول علا  

و أماار اعتياادي لاد  الشاركات النفةيااةا واساتمرت ثاكه م اا ثااكه ع اود فاي كردساتانا وثا

 8010المما سااات حتاا  اآلنا وكااان آخرثااا مااا قاماات بااا  ااركة أكةاان موبيااا فااي  اابا  

ا كمةتشاا  James Jefferyبتيياين الةافير ا ميركاي الةااب  فاي الياراع فايمف ففاري 

د ن فاي الحكاما وكاان أ ضااً لهاا والكي كانت لا عالقات  يبة مع الةاسة اليراقيين الموفو

ماان أ ااد منت اادي أكةاان موبيااا فااي ع ودثااا مااع كردسااتان!!. وتأمااا أكةاان موبيااا ب ااد ة 
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مةتشا ثا ال د د عل  حا مشاكلها مع الحكوماة االتحاد اة!!. علمااً أن أكةان موبياا كانات 

 قد عينت أ ضاً كونداليصا  ا فا و، ارة الاا فياة الةااب ةا وساتيفن ثاادلي مةتشاا  ا مان

ال ومي في عهد الرشيف بوش االبنا مةتشا  ن لها!!
(89)

. 

لكا فرن ما قامت با الشركة النرو  ية أمر اعتياادي لماا لكالبر اث مان عالقاات ود اة ماع 

ال يادات الكرد ة. علماً أن ،وفة كالبر اث نرو  ياةا كاكلف  ار كا  فاا ا عماال )إناد ي 

ا ات هات ثاكه الشاركة النرو  ياة ( نرو  اي ال نةاية أ ضااًا ولهاكEndre Rosjo وس و 

وبظهرثااا كالبر اثا واسااتةاعت أن تحدااا علا  عاادد ماان  8004إلا  كردسااتان فاي ساانة 

% 1اتفاقيات المشا كة باإلنتاج في دثوي وأ بياا وكانت حدة كا من كالبر ث و ر كا 

 %(.10لكا منهما )أي الم موع 

 وإلعةا  ميلومات إضافية عن ثكا الموضوع نبين ما  لي:

ا والمشاا  إلياا سااب اً 18/11/8009ت ول النيو و ي تا مص فاي م الهاا فاي ( 1)
(89-

ج(
 18ا إنها تو الت إلا  الميلوماات الاوا دة فاي م الهاا بياد م ابلاة أك ار مان د، ناة )

 اداً( من المةؤولين الحكاوميين و فاال ا عماال الةااب ين والحااليين فاي النارو م 

 ا وكاكلف بياد حداولها علا  ويااش  قانونياة وفرنةا والوال ات المتحدة وأمااكن أخار

وغيرثا ت بت وبتفا يا بأن كالبر ث حدا علا  ح اوع كبيارة فاداًا علا  ا قاا فاي 

. وإناا حداا علا  ثاكه الح اوع 8004ح ا نفةي واحد في كردستانا وذلف في سانة 

في أن تحفر فاي محافظاة  DNOبيد مةاعدتا في إكمال ع د سمح للشركة النرو  ية 

 لتي   ع فيها ح ا  اوك ( ذات اإلمكانيات النفةية اليالية.دثوي )وا

وت ااول الدااحيفة إن كالبر ااث  يتاارد بااكلفا ولكنااا   ااول إنااا كااان فااي ذلااف الوقاات 

 اداً اعتياد اً ليةت لا عالقة بالحكومة ا ميركياةا ولكان فاي الوقات ذاتاا كانات لاا 

و  الةياسااية أو بااأمو  اثتمامااات كبياارة بالمةااألة الكرد ااة "سااوا  فيمااا  تيلاا  بااا م

"!!. وتةتمر الدحيفة بال ول: "وعندما تم الي و  عل   النفط فاي businessا عمال 

ا لاام  ياارد أحااد سااو  عاادد قليااا فااي حكومااة إقلاايم 8001 اااوك  فااي كااانون ا ول 

بيذن البنيود كردستان والمةؤولين في الشركة والادواشر الضاي ة التاي تحايط بكالبر اث 
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قبا  هو  قليلة  مكان أن تغنياا  يث في الدستور العراقي حول النفطالتي أدخلها كالبر

 بدو ة كبيرة"!!.

وتيترد النيو و ي تا مص )التي تياد مان قباا الناباة فاي الياالم الغرباي أثام وأويا  

 حيفة في الياالم(ا وبياد أن قابلات ود سات وحللاتا بادو  كالبر اث فاي كتاباة بناود 

تيل  بال ضية النفةيةا وككلف فاي اسات ما  عالقتاا الدستو  اليراقيا عل  ا قا فيما  

ا وبااا خ  فيمااا  تيلاا  بالدسااتو ا للحدااول علاا  مكاسااا ماد ااة فااي ا كاارادبال ااادة 

ح ااول نفةيااة فااي كردسااتان. وثنااا ناار  اال تبااا  واضااحاً بااين الةياسااة والتاادخا فااي 

 الشؤون الداخلية للدولةا وبين المال والشركات النفةية!.

 ي تا مص لت اول بأناا عنادما قادمت نتااشم التحر اات والم اابالت التاي تةتمر النيو و

"ا وثاي أ ضااً م لاة أميركياة The Timesقامت بها الدحيفة وككلف م لة "التا مص 

مرموقة ومرتبةة بدحيفة النيو و ي التا مصا فأن كالبر ث لم  نكر ذلف  وإنما أ ساا 

"اسييتمر فييي . كمااا وإنااا 8004 سااالة إلاا  م لااة التااا مصا تااككر إن الي ااد وقااع فااي 

!. وقاال وميا بعيدها" 1115عالقات عمل مع الشيركة أثنياء مناقشيات الدسيتور سينة 

قااد أعلنااوه حتاا  قبااا  ا كاارادأ ضاااً: "إن كااا مااا قااا  بااا ثااو الدعا ااة لموقااف كااان 

"!!. وساانر  الح اااً أن ثااكا ال ااول لاايف دقي اااً وإنمااا DNOالمفاوضااات مااع  ااركة 

يينا إذ أن الموقف الكرديا وحةا ماا فاا  بأحاد كتبااا كاان تملداً من أس لة الدحف

 !!8000بتبنيا في أ ا   ا كرادقد تحدد من قبلا وندح 

ا في اول للداحيفة Helge Eideا ثيلف أ اد DNOأما المد ر التنفيكي لشركة  (1)

أعاله إن كالبر ث ساعد الشركة في مناقشة ع د  اوك ا كمةتشاا  سياساي لهااا وإن 

لم تناق  أبداً مفاوضات الدساتو  ميااا و  اول: "نحان بالتأكياد لام ن اد   DNO ركة 

أ ة مدخالت إل  الدستو  سوا  بالنةبة للغتا أو لم تراحات مواده"!!. علماً إنا لم   اا 

أحد بأن الشركة قامت بكلف تحد داً وإنما الحد ث عن كالبر ثا ولكن ثنا وفاي أواخار 

عان تادخا كالبر اث بالدساتو ا أو قاد تكاون قاد  ا تحاول الشركة أن تبيد نفةاها8009

 ا ليت عل  أقوال من اتهمها تحد داً بالتدخا بمواد الدستو .
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و ةتمر كالبر ث فاي  ساالتا المشاا  إليهاا أعااله باال ول: "إن مان الداحيح ال اول 

وهيو النشياا الي   ييتالء  بصيور  إنني قمت بنشاا  كرفاا أعماال فاي ذلاف الوقاتا 

 DNOياسييي الفابيي  منيي  فتيير  اويليية، حيييث إن عملييي فييي كامليية مييع موقيي  الس

)وشركات غيرها( ساعد في خلق صناعة النفط الكردية، والتيي سياعدت فيي إعطياء 

 .".كردستان القاعد  االقتصادية لولق حكم ذاتي يرغب ب  كل األكراد تقريباً 

قاة كاان لاد هم علام كاماا حاول عال ا كارادثكا و  ول كاتاا الم اال إن المةاؤولين 

ا وإنهاام مااا ،الااوا  يتبرونااا  ااد  اً وداعيااة ل ضاايتهم. DNOعمااا كالبر ااث بشااركة 

ا فااي وقاات كااانوا فيااا قااد 8009ليتااككر ال ااا ئ أن ثااكا ال ااول كااان فااي تشاار ن ال اااني 

اسااتبيدوا كالبر ااث ماان حدااتا فااي الشااركة قبااا أ ااهر قليلااةا ولاام  يلاان أحااد لماااذا تاام 

  ليتما اا  مااع قااانون الاانفط والغااا، فااي اسااتبياده عاادا قااول عااا  بااأن االسااتبياد فااا

 كردستان!!!.

ومن المناسا أن نككر ثنا ما قالا كالبر اث حةاا النيو او ي تاا مصا وذلاف عنادما 

ليم ييدفع س ا عمن كان  دفع لا أيناا  ت اد م المشاو ة حاول الدساتو  للكاردا إذ ذكار: "

"!!. تيدفع ليي كاني  DNOلي أ  مبل  في ه ه الفتر ، إذ كيانوا يعرفيون أن  األكراد

علينااا أن نحتاار  الرفااا ل ولااا ثااكاا إذ كااان  اار حاً ولاام   ااا إنااا كااان  يمااا بالم ااان 

 DNOلوفااا !!!. أو ل ضااية إنةااانيةا أو لل ضااية الكرد ااة!!ا وإنمااا أكااد أن  ااركة 

 يرفااون  ا كاارادكاناات تاادفع لااا  عمااال   ااو  بهااا لدااالح حكومااة اإلقلاايما وأن ال ااادة 

 ذلف!!.

كالبر اث إعةاا  أي ميلوماات للداحافة عان ماثياة عالقتاا المالياة  ل د  فض (0)

وكاام اسااتلم منهاااا بح ااة المحافظااة علاا  الةاار ةا ولااكا ال  ياارد  DNOمااع  ااركة 

بالضبط المبالا التي استلمها من الشركة. ولكان اليد اد مان المةاؤولينا ومان ضامنهم 

فيتا الشركة لا عان ا   ول بأنا وباإلضافة إل  ما دEndre Rosjo ر كا النرو  ي 

% فااي 1وكالبر ااث  ملااف كااا واحااد منهمااا  -أي الشاار ف -أفااو  االستشااا اتا فرنااا 

الي ود الموقية في كردستان مع الشركة النرو  ية
ج(-82)

. 
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ا حدالت عليهاا 0/18/8000ا مؤ خاة فاي DNOثناي مككرة داخلية فاي  اركة 

لتااي سااب  أن أ اارنا وا Dagens Naerinsliv ول ماارة الم لااة الماليااة النرو  يااة 

فاااي  Delawareمةااا لة فاااي دالو ااار  Procupineإليهااااا تباااين أن  اااركة اسااامها 

% ماان ع ااود 1الوال ااات المتحاادة ا ميركيااة تحاات اساام بيتاار كالبر ااث تملااف حدااة 

DNO  فاااي كردساااتانا و ملااافRosjo  أ ضااااً. وعنااادما نشااارت الم لاااة 1حداااة %

نيو او ي تاا مص فاي تشار ن ال ااني وأكادتها ال 8009النرو  ية ثكه المككرة في أ لاول 

ا توقف كالبر ث عن إنكا  ال ضيةا إذ كان قاد أ اد  إنكاا اً واضاحاً عناد أول 8009

اهو  لهكه الميلوماتا مدعياً إنا لم  كن فص اً في أي مان ثاكه ا عماال واالتفاقياات. 

وفااي ثااكه الفتاارة اتضااح أنااا قااا  باادعو  قضاااشية ضااد الشااركة مةالباااً بتيو ضااات 

ياده ماان ثااكه الي ااود. إن الاادعو  ال ضاااشية كاناات تحاات التحكاايم فااي إنكلتااراا السااتب

( مليااون 111% تبلااا فااي ذلااف الوقاات مبلغاااً  يااادل )1وقااد ت فااي حينااا أن حدااة الاا 

( 800دوال ا علاا  اعتبااا  أن احتيااا ي ح ااا  اااوك  ال ابااا لإلنتاااج   ااد  بحااوالي )

 مليون برمياا و نتم عل  عمر المشروع.

أن  1/10/8010تحكاايم فااي  ااالح كالبر ااثا وقاار  قاضااي التحكاايم فااي ل ااد كااان ال

إعةاشااا "ح وقااا". وقااال كالبر ااث علاا  ضااو  قاارا  التحكاايم إنااا  DNOعلاا   ااركة 

سيةااات مر المال اااين التاااي سيةاااتلمها فاااي الةاقاااة النظيفاااة!!ا ساااوا  فاااي فيرمونااات 

Vermont .!!الوال ات المتحدة ا ميركية(ا أو في كردستان( 

0/10/8010فااي  Boston Globeفة البوسااتن كلااو  وت ااول  ااحي
ي(82)

ا بااأن 

علا  ع ادثا فاي  DNOإعالن التحكيم ثكا  ؤكد أنا كان لا دو   شيةاي فاي حداول 

. وتضايف الداحيفة أن كالبر اث كاان  يماا كمةتشاا  باأفر فاي 8004كردستان في 

ناا سااعد ل ادة كردستان في أينا  مناقشاتهم ماع الحكوماة المركص اة. كماا أ 8000سنة 

الةايةرة علا  ح اولهم النفةياة  ا كارادفي كتابة "بيض بنود الدساتو  والتاي أعةات 

)أي فااي ساانة  8001( فااي 8000المكتشاافة حااد  اً فااي منااا  هم". والح اااً )  دااد بيااد 

مناقشااة الدسااتو ( قااد  "النداااشح" للكاارد بدااو ة غياار  سااميةا وبااال م ابااا!!. وثااكا 
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كانت تدفع لا ل اا   DNOوذكرناه ساب اًا بأن  ركة ا مر  نة م مع ما قالا كالبر ث 

 !!.ا كراد"نداشحا" وبيلم ال ادة 

ثكا ول د أخبر كالبر ث مراسلة الدحيفة أعاله بأنا كان ماة اً عندما لم  يلان عان 

أعمالا حينما كان  كتا عن الياراع... "وإنناي أعتاك  عان ذلاف"!!. ولكان فاي الوقات 

رد ااة كاناات تياارد بأعمالاااا كمااا أكااد لهااا أنااا ال  وفااد نفةااا أكااد لهااا أن الةاالةات الك

تناقض مدالح بين أعمالا الت ا  ة وما قا  با من أعماال سياساية. ومان الواضاح أناا 

ما كان عل  كالبر ث في حينا إالا أن  ؤكد ال ملاة ا خيارة بياد  "تنااقض المداالح"ا 

م لف الشيوخ لوال اة  حما ة لةميتاا السيما وأنا كان مر حاً في ذلف الحين ليضو ة

 فيرمونت عن الحص  الد م را ي!!.

ا Tom Bratileفي ذلف الوقتا تو  براتا اا  DNOومن المفيد ذكر ما قالا مد ر 

إلاا  الدااحيفة نفةااهاا حيااث أعلمهااا "أن دو  كالبر ااث الاارشيف كااان بةاابا ميرفتااا 

ث والشار ف الوضع الةياسي إلقليم كردستان ميرفة كبيرة"ا و"أن قارا  إبيااد كالبر ا

اآلخر لم  كان قرا ناا... إذ إن اإلقلايم لام  وافا  علا  إب اشهماا"!!!. علمااً أناا فاي فتارة 

حياث  Ansan Wikf Investmentالتحكيم كان الشر ف اآلخر ثو الشاركة اليمانياة 

 ا ترت ثكه الشركة قبا فترة حدة الشر ف النرو  ي.

و ض عن حكم محكمة التحكايم حت  اآلن ال  يرد المبلا الكي استلما كالبر ث كتي

( 71-11ا فاالمبلا تاراو  ماا باين )London Court of Arbitrationالبر ةانياة 

مليون دوال  لكاا مان كالبر اث والشاركة اليمانياة كماا قد تاا  احيفة بوساتن كلاو ا 

وثناي ت د رات أخر  قد تكاون أقار  إلا  الواقاع ت اول إن كالبر اث لوحاده اساتلم ماا 

يااون دوال . وإن النيو ااو ي تااا مص فااي م الهااا المشااا  إليااا أعاااله ( مل100 ص ااد عاان )

 ( مليون دوال  عل  ا قا.111ت د  حدتا بحوالي )

حت  اآلن لم  تةرع أحد ال  سبا إبياد كالبر ث )و ااحبا( مان قباا حكوماة  (1)

. ثاا  نهاا لام 8002اإلقليم عن الدف ةا وعن الي د النهاشي الكي تم توقييا في أ لاول 

غا أن  رد في ع ودثا ما  ككار بي ود اليراع النفةية قبا التأميما من ذكر "حداة تر
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%"ا والم داااود باااا فاااي ذلاااف الوقااات حداااة 1لمةاااتر فاااا ف بيرسااانت. أي الةااايد 

كولبنكياااانا والاااكي قاااا  بترتياااا الوساااا ة باااين الحكااام الي مااااني والشاااركات النفةياااة 

ا تاا وانت لات ثاكه % عان وسا1للحدول عل  تراخي  نفط اليراعا وحداا علا  

الحدااة وب ياات ميااا بيااد اساات الل اليااراع وتوقيااع وت د ااد الي ااود النفةيااة لااا فاااي 

 عشر نيات ال رن الماضي حت  تأميم النفط.

لاام تبيااد كالبر ااث عاان ع ااد  -وكمااا  أ نااا فااي الداافحات الةاااب ة -إن حكوماة اإلقلاايم

تحملهااا أ ااة تبيااات الشاركة النرو  يااة فحةاااا وإنمااا وقياات مااع الشاركة اتفاقيااة بيااد  

قانونية ومالية نتي ة ثكا اإلبياد. فهي ال تيارد ف اط دو  كالبر اث وحداتا وأح يتااا 

وأنا لن  تري "ح وقا"ا وسود  كةا أ ة دعو  قد   يمهااا وإنماا تيارد أ ضااً حا  

الميرفااة أن ماان غياار عالقااة كالبر ااث بحكومااة اإلقلاايم ودو ه فااي "نداايحة" ال ااادة 

ان تحداا أ االً علا    DNOبالدساتو  وغيارها ماا كاان لشاركة فيما  تيل   ا كراد

م ا ثكه الي ود الةااية!!. إن إبيااده ثاو  مار  ت ااو، كوناا "مةاتر فاا ف بيرسانت" 

لي ود اإلقليما ومن المؤكد إن "،عا" اإلقلايم علا  كالبر اث ثاو  مار آخار. سانحاول 

 أن نتكهن بأسبا  ثكا اإلبياد في الف رة التالية.

 كالبريث والدستور العراقي وحكومة اإلقليمثالفاً: 

18/11/8009في م ابلة لكاتا م ال النيو و ي تا مص فاي 
ج(-82)

ا ماع الةايد فيداا 

وثو كاكلف فياالً و  -أمين ا سترباديا والتي ت ول الدحيفة إنا أحد "كاتبي الدستو "

البر اث تضاع بايان أن اليالقاة المالياة ثاكه لك -كان قد ا لع عل  تفا يا دو  كالبر ث

أس لة كبيرة حول است امة و فافية مناقشاات الدساتو  برمتهااا "إذ إن فكارة أن  اركة 

نفةية تةاثم في إعداد دستو  تتركني عافصاً عن النة "ا و ضيف: "إن الشركة مان 

الناحية اليملية كان لها مم ا في الغرفة  كتا  اياغة الدساتو ". ونالحاظ ثناا أناا لام 

وعالقاتهم بالموضاوعا و تحاد  وكاأن كالبر اث  م اا  اركة  كارادا  شر إلا  ال اادة 
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DNO  فااي ثااكه المفاوضااات. وا ماار الدااحيح إن كالبر ااث كااان مةتشااا اً لل يااادة

 الكرد ةا وفي الوقت نفةا مدفوع ا فر من قبا الشركة.

من المفضا أن نر  ماذا قاال كالبر اث نفةاا عان دو ه فاي  اياغة الدساتو   (1)

با ذلف نر  من المفيد تبياان سابا االثتماا  بهاكه الشاداية فاي ذلاف اليراقي. ولكن ق

الوقت وما قبلا. ول د اعتمادت فاي الميلوماات التالياة عناا علا  ماا و د فاي موساوعة 

وكيبيد ا
(00)

 ا وعل  المداد  ا خر  التي سب  أن أ رنا إليها.

شايوخ )واليضاو الحاالي فاي م لاف ال 1910إن بيتر كالبر اثا والمولاود فاي سانة 

المحلي في وال ة فيرمونات عان الحاص  الاد م را ي( ثاو ابان االقتداادي الميارود 

فون كنيث كالبر اث. حداا كالبر اث االبان علا   اهادتا ال اميياة ا ولياة مان كلياة 

ثااا فردا و ااهادة المافةااتير ماان فاميااة أكةاافو دا والاادكتو اه ماان فاميااة فااو ج 

ة ونشا ا في الحاص  الاد م را ي سااعدتا تاون/مركص ال انون. لكا فرن مؤثالتا اليالي

فااي أن تكااون بدا ااة حياتااا اليمليااة موافاااً ومحلااالً فااي ل نااة اليالقااات الاا فيااة فااي 

. ومااان ياام عاايان باااين 1990-1979م لااف الشاايوخ ا ميركااي وذلاااف بااين الةاانوات 

)فااي وال ااة الاارشيف كلنااتن( كااأول ساافير للوال ااات المتحاادة  1992-1990الةاانوات 

ي كرواتياا وكان لا دو  واضح فاي الحار  ا ثلياة اليوغةاالفية وتفتيات ا ميركية ف

كااان مااد ر الشااؤون الةياسااية واالقتداااد ة  8001-8000 وغةااالفيا. وبااين الةاانوات 

واالنتاابية للحكومة المؤقتة التي  كلتها ا مم المتحادة لتيماو  الشارقيةا وثاي منة اة 

ضامن إندنوساياا وقامات فيهاا ياو ة  أخر  تيرضت للتفتيات والت ةايم إذ كانات أ االً 

مةلحة ضد الحكم اإلندنوسي. يم  غا مندا ناشا المم ا الاا  لعمم المتحادة فاي 

-8008)أي بيد أن أنه  مهمتا في اليراع باين الةانوات  81/0/8009أفغانةتان في 

ماان قبااا مم ااا ا ماام  8009(. و اارد ماان منداابا فااي أفغانةااتان فااي أ لااول 8000

ا إيااار اخاااتالد متيلااا  بنتااااشم انتااباااات الرشاساااة Kai Eide اااي المتحااادة النرو 

وإقلاايم كردسااتان أيياارت فااي  DNOا فغانياة!!!. علماااً أن "فضاايحة" عالقتااا بشاركة 

 ثكه الفترة وإير مغاد تا أفغانةتان.
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في خالل فترة عملا في ل نة اليالقات الاا فية في م لف الشيوخا نشر كالبر اث 

لياراع ماع اثتماا  خاا  بال ضاية الكرد اةا وخدو ااً فاي عدداً من الت اا  ر حاول ا

ا عناادما كشااف عاان اليمااا الماانظم لحكاام  اادا  حةااين فااي تاادمير ال اار  1927ساانة 

 1922الكرد اااةا وبياااد سااانة  اااا  كتاباااة "الشحاااة إ  ااااد التةهيااار اليرقاااي لةااانة 

Prevention of Genocide Act at 1988 ل ااد تاام تمر اار الالشحااة دون ."

الشاايوخا ولكاان تماات ميا ضااتها ماان قبااا إدا ة   غااان )والتااي  ميا ضااة فااي م لااف

كانت داعمة لددا  في حربا مع إ ران واساتمرت اإلدا ة ا ميركياة علا  ذلاف لحاين 

 افتياحا الكو ت(ا ولهكا لم تدبح الالشحة قانوناً.

)اساااتكماالً النتفاضاااة ال ناااو   1991عنااادما قامااات االنتفاضاااة الكرد اااة فاااي سااانة 

 ادا  حةاين(ا ساافر كالبر اث إلا  كردساتانا وكتاا عادة ت اا  ر  اليراقي ضد حكم

للدحافة والتلفص ون ساعدت في خل  ال او الياا  فاي أميركاا وأو باا لحما اة المنة اة 

الكرد ااة وماان ياام فيلهااا  اابا مةاات لة بيااد انةااحا  ال ااوات اليراقيااة منهااا. وفااي ساانة 

يراقااي التااي تاام (  اان ماان وياااش  ا ماان ال14أخاارج كالبر ااث ماان اليااراع ) 1998

االسااتيال  عليهااا ماان قبااا ال ااو ة الكرد ااةا تبااين ا عمااال الفظييااة التااي تياار  لهااا 

 ا كراد.

ل د  د  كتابا المهم: "نها ة اليراع: كيف خل ات عاد  كفاا ة ا ميركاان حربااً باال 

نها ااة"
(01)

. وثااو الكتااا  الااكي تشااير إليااا كااا المداااد ا 8000ا والااكي  ااد  فااي 

 ا(ا وت تاابف عنااا مااا قالااا كالبر ااث عاان دو ه فااي  ااياغة الدسااتو  )ومنهااا الوكيبيااد

اليراقي. والكتا   دعو إل  ت ةايم الياراعا وماا  تبياا مان فوضا  الانفط و لاو  إدا ة 

كتاا   8002بوش ليد  قيامها بكلفا و يتبر ذلف عد  كفا ة!!. كما  د  لاا فاي سانة 

ت الحار  فاي الياراع أعادا  الوال اات  آخر بينوان: "النتاشم غير الم دودة: كيف قوا

المتحدة"
(01)

. 
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إننااي لاام أقاارأ كتااا  "نها ااة اليااراع"ا ولكاان قاارأت مرافيااة ون ااد لااا ماان قبااا  (1)

ا ستاذ سيا  ال ميا لم  تةرع فيها إلا  أغلاا ا ماو  الم اا ة أدنااها وكاكلف ماا فاا  

في كتابات   د فشر
أا (82)

 ب اً.ا والوكيبيد ا والمداد  ا خر  التي ذكرتها سا

ا 8000  ول كالبر ث في كتاباا الةااب  الاككر: "بياد أن غااد ت الياراع فاي أ اا  

فيمااا  Conceptual problemمشااكلة فااي المفاااثيم  ا كاارادأد كاات أن لااد  ال ااادة 

 تيل  بالتاةيط لليراع الفيد الي. إذ إنهم كانوا  فكرون في تفو ض للةلةاتا والاكي 

بيذن المعادلية يجيب هم. وأن مناقشاتي ميهام كانات  يني أن بغداد ثي من تيةيهم ح وق

وفي مككرة أ سالتها إلا  بارثم  االح وني رفاان باا ،اني فاي آ   أن تكون معكوسة

ا وضااحت الفاارع بااين الم ترحااات الةاااب ة وفيمااا   ااا أن تكااون علياااا للحكاام 8000

 bottom –upالااكاتي والفيد اليااة: إن الفيد اليااة ثااي نظااا  ا ساافا  داابح ا علاا  

system إن أسااااس الوحااادة التنظيمياااة لل ةااار ثاااي المنة اااة ."province  أوstate 

إن اإلقليييم أو المنطقيية تتشييكل فييي البداييية ثييم تعطييى )  دااد المحافظااة أو اإلقلاايم(. "

... فاي إليى الحكومية المركزيية of its choiceبعيض الصيالحيات وحسيب رغباتهيا 

ت اع فاي الوحادة المكوناة للفيد الياة )أي  النظا  الفيد الي فرن الةالةة الفيلياة والنهاشياة

المنة ة/المحافظة أواإلقليم(ا وذلف فاي ااا نظاا  حكام ذاتاي ضامن حكوماة مركص اة. 

إن الحكوميييية المركزييييية لييييي  لهييييا الصييييالحية بييييذن تنيييياقض صييييالحيات األقيييياليم 

بيذن أ  تنياقض فيي قيوانين كردسيتان ". و ضيف: "وكتبت فاي النها اةا والمحافظات

 101-100". ) افحة ور العيراق، سيوف يكيون فيي صيالح كردسيتانوقوانين ودسيت

 من الكتا (.

بالتوساع فاي ، اادة  ا كارادعلا   -حةا ما   ولا فاي كتاباا -بيد ذلف ألح كالبر ث 

علا  ح اوقهما كماا  ا كرادمةالبهم حيث   ول: "قد ال ترغا إدا ة بوش في إ را  

 من الكتا (. 100) فحة قلت للكردا ولكن سود تحترمهم إذا قاموا بكلف". 

لاايف ف ااط إعةااا  مشااو ة )وثااي  -وثااو فاااو  بااا  -إن مااا  تحااد  عنااا كالبر ااث 

مشو ة كاذبة(ا وإنما تحر ض لتحدي الحكومة المركص اة فاي الفتارة التاي كاان النظاا  
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الةاااب  قااد أساا طا واالحااتالل موفااودا وماان الوافااا وفااود تفاثمااات عاان "اليااراع 

ال حكااام ذاتاااي أو فياااد الي فاااي الياااالما "تتناااا،ل"  ال د اااد". ثاااو  يااارد بالاااكات أن

المحافظات وا قاليم فيا عان "ح وقهاا" لتيةيهاا إلا  الحكوماة المركص اة!!. أو إن أي 

تناقض بين قاوانين اإلقلايم والدساتو  االتحاادي  كاون فاي  االح قاوانين اإلقلايم!!. إن 

ي الادول الفيد الياة. ثكه المفاثيم ثي ما كان  ر اده ثاوا وليةات المفااثيم الموفاودة فا

وعل  الرغم من وضع قةم من ثكه المفاثيم في الدستو  الحاليا ولكان لام  ةاتةع أن 

( 10 نفكثا بالكاماا )عل  الارغم مان تحفظاتناا علا  الدساتو  بكاملاا(ا إذ إن الماادة )

أوالً ت ول: " يد ثكا الدستو  ال انون ا سم  وا عل  في الياراعا و كاون ملصمااً فاي 

( يانيااً: "ال   او، سان قاانون  تياا   10ا كافةا وبال است نا ". وت ول الماادة )أنحاش

مع ثكا الدساتو ا و ياد باا الً كاا نا   ارد فاي دسااتير ا قااليما أو أي نا  قاانوني 

 آخر  تيا   ميا.".

"أن تكاون الميادلاة ميكوساة". وثاكا  ا كارادما نالحظا أ ضاً ثو  لباا مان ال اادة 

بلغة كالبر ث عد  التفااو  الاودي ماع ال او  ا خار  فاي الياراع  ا مر  يني عملياً 

. ا كاراد)والتي تم ا ا ك ر ة(ا حول الح وع والدالحيات التاي  مكان أن  تمتاع بهاا 

أن  فيلوها ولكن "نديحة" كالبر ث "الابي ة" ثاي "عكاف  ا كرادوثكا ما كان  ر د 

ركون بياض الداالحيات للحكوماة الميادلة"ا أي بأخك ما  شاؤون من "الح وع"ا و ت

المركص ة. إنا كان  اشاد تفتيات الياراع وإنهاشااا فهاو  ر اد تةبيا  الميادلاة الميكوساة 

 ليف في إقليم كردستان فحةا ولكن في كا محافظةا حت   نتهي اليراع.

إن ثكا ا مر  ككرني بموقف نتنياثو عندما فا، في االنتاابات اإلسراشيلية فاي سانة 

"الحااا الةاالمي" ال  ااصال مةروحاااً بااين الفلةااةينيين واإلسااراشيليينا ا وكااان 1990

برعا ة الوال ات المتحادة ا ميركياة )فاي فتارة إدا ة كلنتاون(. لام  كان موقاف الليكاود 

ونتنياااثو  ؤ اادان المفاوضااات والحااا الةاالميا ولكاان المفاوضااات كااان لهااا أن تةااتمر 

  الوال ااات المتحااادة ليةلاااا تحاات  ؤ اااة "ا    م ابااا الةاااال ". فاااا  نتنياااثو إلااا

المشو ة ليف من الحكومة ا ميركية با من المحاافظين ال ادد ومياثادثم "للد اساات 
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اإلسااتراتي ية". فااأعلموه "أن الميادلااة   ااا أن تكااون ميكوسااة"!!ا وباادالً ماان الةااير 

وف  "ا    م ابا الةاال "ا علا  نتنيااثو أن   اول: "إنناي أملاف ا   "ا )إذ ثاو 

الً(ا وأن تكااون الميادلااة "الةااال  م ابااا الةااال ". فرسااراشيا ثااي ال و ااة محتلهااا فياا

والمالكاااة ا   ا لاااكا تضاااع الشااارو  "للحاااا الةااالمي". و اااد ت فاااي حيناااا عااان 

 Clearالد اساااة المشاااهو ة "ال ةيياااة الكاملاااة 1990المحاااافظين ال ااادد فاااي سااانة 

Break.وإذا  غاا  "ا وانتهت المفاوضااتا و"الحاا الةالمي" إلا  الفشاا حتا  اآلن

 (.08ال ا ئ في تفا يا ثكه المةألة  مكنا اليودة إل  المدد  )

أماااا فيماااا  تيلااا  بالدساااتو  المؤقاااتا أي "قاااانون إدا ة الدولاااة اليراقياااة للمرحلاااة 

دعا  ني رفاان إلا  افتمااع  10/8/8004االنت الية"ا في ول كالبر ث فاي كتاباا: "فاي 

ا KDPو PUKمان الحاصبين الرشيةاين  في م لف النوا  الكردستاني لل يادات اليلياا

وقاادمت فدااا كردسااتان إلاا  الم تميااينا لكااي  كااون ضاامن الدسااتو  المؤقاات. وعاادا 

ا -أساساً ا ماو  الاا فياة -بيض ا مو  ال ليلة التي أعةيت إل  الحكومة المركص ة 

فاارن ال ااوانين التااي تشاارع فااي م لااف النااوا  لكردسااتان سااتكون ثااي الةاااشدة ضاامن 

حكوماااة إقلااايم كردساااتان سااايكون باساااتةاعتها تأسااايف قاااوات مةااالحة".  اإلقلااايم. وإن

و ضيف: "إن إقليم كردستان سيملف أ ضاا ما ها ولكن الحكومة االتحاد ة فاي بغاداد 

ستةتمر بردا ة فميع الح ول المنت ة ت ا  اً فاي الوقات الحاضارا  ناا لام  كان ثنااي 

". و"كاان 12/0/8000ود ح ول ت ا  ة ضمن إقليم كردستانا كما ثاو محادد فاي حاد

لهكا االقتارا  ا يار الكبيار فاي إعةاا  كردساتان الةايةرة الكاملاة علا  نفةهاا"ا كماا 

 ااككر. و ضاايف: "إن الدسااتو  الااداشم لليااراع ساايةب  فااي كردسااتان ف ااط فااي حالااة 

". )الميلوماات أعااله ت ادثا فاي الدافحات ا كرادحدولا عل  الغالبية من أ وات 

 من الكتا (. 100-107

من ا مو  التي حديت الح اًا والتي اعتبرثا كالبر ث أنها تم ا ن احااً  اداياً لاا 

ا وثااو ا كاارادوالااكي قااا  بااا  8001ثااو االسااتفتا  غياار الرساامي الااكي تاام فااي ساانة 
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(. إذ كماا  ظهار فارن إفارا  االساتفتا  171االستفتا  عل  است الل كردستان. ) فحة 

 كان بم تر  من قبا كالبر ث.

(ا فرناااا 8001-8000دما  ةاااتير  كالبر اااث حاااواد  الياااراع للفتااارة )عنااا (0)

 حاول أن  دو  لنا أن لا تاأيير كبيار فاي نظاا  الحكام الحاالي فاي الياراع مان خاالل 

ا ا ولاا : إن 8001مةاألتين أساسايتين فاي دساتو   -برأ اا -بناود الدساتو . ف اد ح ا  

المركص ةا وال انية: ثاي سايادة  الةلةة النهاشية بيد اإلقليم والمحافظات وليف الحكومة

 قوانين ا قاليم عل  ال وانين الفيد الية.

وقاد  بادو ثاكا ا مار  احيحاً لل ارا ة ا ولياة الةاةحية للدساتو ا وخدو ااً فيماا 

( ماان 110 تيلاا  بمةاااشا الاانفطا والمةاااشا ا خاار  المتيل ااة باااا ج حاادود المااادة )

ةاالةات االتحاد ااة"ا وثااي مااادة الدسااتو ا والتااي سااميت "الدااالحيات الحداار ة لل

دستو  ة مبهمة متناقضة مع نفةها. في كاا ا حاوال إن كاان لكالبر اث فياالً دو  فاي 

 ياغة ثكه الماواد الدساتو  ةا فل اد أناتم بالنتي اة دساتو اً  مكان اساتغاللا فاي تفتيات 

اليراع عل  الرغم من وفود مواد أخار ا قاد تكاون قاد وضايت مان فهاات  اا كت 

مناق ية لميا وحاولت تيةيا "التفتيات" مان خاالل وضاع ماواد أساساية  في  ياغتاا

( التيي تينص: 111وضعها كالبريث، أو تجعلهيا غيير قابلية التنفيي ، ككضيافة المياد  )

"اليينفط والغيياز ملييي الشييعب العراقييي فييي كييل األقيياليم والمحافظييات"، والتييي جعليي  

كين تفسييرهما إالّ مين خيالل (، المتعلقتين بيالنفط أي ياً، ال يم115(، و)111المواد )

ثمااا المةااؤوالن عاان الةياسااة  اعتبييار الحكوميية االتحادييية ومجليي  النييواب االتحيياد 

النفةيااةا وتحاار  ع ااود المشااا كة باإلنتاااجا  غاام أن الاانفط ال  وفااد ضاامن المةاااشا 

ا ول اد أوضاحت -كماا أ اد كالبر اث -( 110الحدر ة للةالةة االتحاد اة فاي الماادة )

ي كتابي عن نفط كردستانذلف بالتفديا ف
(0)

. 

ثكا ول د كنت أبحث عان الشاداية التاي ألحات لوضاع الماادة الدساتو  ة الحاسامة 

(ا فحدلت عل  ميلومات مؤخراً تؤكد أن الشي  ال ليا الةايد علاي الةيةاتاني 111)

كان  ؤكد عل  كا من  رافيا في فترة إعداد الدستو ا بوفو  تحد د ماواد دساتو  ة 
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فيهاااا تبااين أن "الاانفط والمااا " ثمااا ملااف الشاايا اليراقااي فااي كافااة واضااحة ال لاابف 

ا قااااليم والمحافظاااات. وتمااات متابياااة ت بيااات ثاااكه الماااادة فاااي الدساااتو  مااان مر د اااا 

 الموفود ن في قيادة البرلمان أو في ل ان  ياغة الدستو  في ذلف الحين.

لحظااة ماان و ؤكااد كالبر ااث بااأن تااأييره المبا اار فااي  ااياغة الدسااتو  كااان آلخاار 

( مان كتاباا حادياة ن اد مان "المفياد" ذكرثاا ثنااا 199إكمالاا إذ  اككر فاي الدافحة )

حيث  شير أ ضاً إل  وفود بر ةاني فاي اإلعاداد!!. ف اد كتاا   اول: "إن خبياراً ماليااً 

بر ةانياً  يما مةتشا اً لةفا تا في بغادادا كاان علا  و اف أن  وقاف إنهاا  الدساتو  

النهاشي إلكمالاا حيث كان   رأ ترفمة إنكليص اة لمةاودة نداا قبا ساعتين من الوقت 

اليربي... وكان عل  و ف الدخول إل  غرفة افتماع ال ادة الةياسايين الياراقيين )فاي 

الغرفة الم او ة(ا عندما الحظا مةتشا  كرديا فاركض إلاي  شار  الموقاف. ف لات 

وضاااوع )ماااع ال اااادة للمةتشاااا  البر ةااااني أن علياااا االتداااال بةااافيره قباااا فاااتح الم

 اليراقيين(ا والكي من المحتما أن  هد  التةو ة الةياسية ال ل ة"!!.

إن كالبر ث كان  يت د اعت اداً فا،ماً بأن اليراع مت ا نحو التفتيتا لاكلف لام  ااف 

وفاي أيناا  المناقشاات النهاشياة للدساتو   8001غبةتا لهكا ا مر في كتاباا إذ فاي آ  

ا ولكناا كاان متشااشماً decentralizationموضاوع الالمركص اة كان  اضياً فداً عن 

 من ا،د اد التأيير اإلسالمي في مةودات الدستو !!.

من ا مو  الال،  التنو ا عنها فاي ساياع ثاكه المالحظااتا ثاي اليالقاة الويي اة ماا 

بينا وبين فو با دن )ناشا الرشيف ا ميركاي( الحااليا فكاا واحاد منهماا  ؤ اد اآلخار. 

لمندا ناشا الرشيفا استبشر كالبر ث  8002ندما   ح با دن في أواخر خر ف وع

ب ولا "إن ثكا ا مر مش ع فداً"ا  ن با ادن كاان دافيااً لةياساة ت ةايم الياراع. ولكان 

في الوقت نفةا علينا التأكيد ثنا من إن سياساة ت ةايم الياراع التاي كاان  ر ادثا با ادن 

بااة الاا فيااة اآلن(ا ثااي مااا  مكاان تةااميتها )و،ميلااا فااون كيااري الااكي  حمااا ح ي

"ا حيااث للمركااص دو  أكباار ممااا أ اد كالبر ااثا soft partitionباا "الت ةيم الناااعم 

والةياسة النفةية مركص ةا وثاو أمار  ااالف توفاا كالبر اث. علمااً إن أوباماا ال  ؤ اد 
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اساات حت  سياسة با دن "الناعمة"ا إذ ثو عل  ا  فاح ضاد ثاكه الةياساةا وب ياة سي

كالبر ث التي كان  روج لها في الحص  الد م را ي
أ(82)

. 

بالةاير بالاياا  اآلخارا  -وأيناا  ن ااش الدساتو  -و ككر كالبر ث إنا فكر في فتارة 

. -أي الدساتو  المؤقات -وثو إب ا  "قاانون إدا ة الدولاة اليراقياة للمرحلاة االنت الياة" 

 ث فيما  تيل  بالنفط أو تفتيت اليراعا لاكا ولما كان ثكا ال انون ال  لبي ما  ر ده كالبر

أ اد أن  يدل ثكا ال اانون فاك  اًا بوضاع اسات اللية للمناا   )ا قااليم والمحافظاات(. 

" ال ر بااة ماان New York Review of Booksفل ااد كتااا م اادداً فااي م لااة "

لمؤقاتا ساي بلون باساتمرا  الدساتو  ا ا كرادالنيو و ي تا مص مؤكداً ذلف: "إن ال ادة 

ا لت من ملكية إقلييم كردسيتان للينفط الموجيود فيي كردسيتانعل   ر  تيد ا بنوده 

وكااكلف توضاايح وضااع المنااا   المتنااا،ع عليهااا ليااتم حلهااا". و ضاايف حااول إب ااا  

الدستو  المؤقت وال ضية النفةية بأن  اتم بالضاغط علا  حكوماة بغاداد وأ ضااً تياد ا 

النفةياة التاي وقيتهاا حكوماة إقلايم كردساتانا  بنود الدستو  المؤقت بحيث "إن الي ود

 مكاان أن  ااتم إعفاؤثااا ماان الةاايةرة الفيد اليااة ماان خااالل اتفاقيااة يناشيااة بااين بغااداد 

وأ بيااا". علماااً إن عاادد الي ااود )أو االتفاقيااات( النفةيااة التااي كاناات موقيااة ماان قبااا 

البر ااث حكومااة اإلقلاايم كاناات محاادودة فااداً وماان ضاامنها ع ااد  اااوك  )الااكي  ملااف ك

 % منا(ا وع د       مع  ركة فينيا إنيرفي التركية.1حدة 

فااي حينااا  ا كاارادلاايالحظ ال ااا ئ أن مااا أ اده كالبر ااث )و حتمااا مااا أ اده ال ااادة 

أ ضاً(ا ثاو ضامان "ملكياة إقلايم كردساتان للانفط الموفاود فاي كردساتان"ا لام  تح ا  

( 111كالبر اث وذلاف فاي الماادة )أبداًا وإنما فا  الدستو  بدايغة مياكةاة لماا أ اده 

( 111قباا اليار ا وإن الماادة ) ا كارادمنا. إن ما اقترحا كالبر ث ال  ح   مداالح 

 فا ت متوا،نة ولمدلحة ال ميع.

في الواقع ال أستةيع حت  اآلن أن أفهم ماذا كان  ر د كالبر ث بالضابط . ثاا كاان 

ا مار كاكلف إذاً مااذا عان المحافظاات  ر د لإلقليم ملكية النفط الموفود فيا . فلو كاان 

ف يرة االحتيا ي النفةي  أ  كان  ر د أن  كون نفط كردستان لوحدثاا واآلخار ن لهام 
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نفةهاام . ولكاان ثااكا ا ماار سااود  ضاار كردسااتان ك يااراً فااي ذلااف الوقااتا إذ إن نةاابة 

االحتيااا ي المياارود فااي كردسااتان فااي حينااا )حتاا  لااو أضاافنا إليااا ح ااا كركااوي( 

باحتيااا ي فميااع اليااراعا ثااو أقااا ماان نةاابة الحدااة التااي  أخااكثا اإلقلاايم ماان م ا نااة 

الميصانيااة اليامااةا وثااكا ا ماار أ ضاااً  ااحيح حتاا  بيااد االكتشااافات النفةيااة الكرد ااة 

الحد  ااة. ماان المحتمااا أنااا كااان  فكاار بااأن نفااط كردسااتان  ب اا  إلقلاايم كردسااتانا وفااي 

باانفف النةاابة التااي  أخااكونها ماان الوقاات نفةااا تب اا  لهاام حدااتهم فااي نفااط اليااراع و

الميصانيااة اليامااة!! وفااي واقااع الحااال ثااكا ت ر باااً مااا عملاات عليااا حكومااة اإلقلاايم فااي 

 الةنوات ا خيرةا وكما أوضحنا في سياع ثكه الد اسة.

( الةااب ةا حاول محاولاة فهام خلفياة 0-استكماالً لما و د في نها ة الف ارة )يانيااً  (1)

اساتبياد كالبر اث مان ع اد ح اا  ااوك  )وأي  DNOركة  لا حكومة اإلقليم من  

فاي الياراع(ا وذلاف عناد إعاادة ثيكلاة الي اد وتيد لاا فاي  DNOع ود أخار  لشاركة 

ا وثااو أماار محياارا إذ حةااا ااااثر االمو " ةااتح " كالبر ااث حدااتا 10/9/8002

نظااراً للنداايحة "ال ليلااة" التااي قاادمها للكاارد فااي  ااياغة مااواد الدسااتو  وأدت الاا  

   تدعي كا فهة أنها تةير وف ا!!.دستو

د استي "مرة يال ة: مالحظات حول مةاودة قاانون  9/1/8007كنت قد نشرت في 

الاانفط والغااا،"
(8)

 -علاا  عالتااا -ا أوضااحت فيهااا لماااذا ال  ةاامح الدسااتو  اليراقااي 

. إذ إن الدسااتو  ال 8007بالنداو  الاوا دة فاي مةاودة قاانون الانفط والغاا،/  ابا  

ي ود المشا كة باإلنتاج )أي الادادة(ا والمةاودة تةامح باكلف. كماا إن  ةمح أبداً ب

المةودة تالو من بنود واضحة ال لبف فيها تؤكد أن الةياسة النفةية وتوقيع الي اود ال 

 مكن أن  تما إالا من خالل الحكومة والبرلمان االتحاد ينا فهاي مبهماة فاي ثاكا ا مار 

 ح اًا ولهكا كنت ضد ثكه المةودة باال الع.مما  فتح الم ال لتفةيرات ماتلفة ال

نشاارت د اسااتي "حكومااة إقلاايم كردسااتان وقااانون  8002فااي أواشااا كااانون ال اااني 

النفط والغا،"ا بينت فيها بوضو  لماذا ثاكا الدساتو   يتبار فمياع الي اود التاي وقيهاا 

 وضة.اإلقليم وككلف قانون النفط والغا، الكي أ د ه اإلقليما غير دستو  ة ومرف
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وفي الح ي ة لم أتل  أبداً  دود مياكةة لما قلتا فاي الد اساات أعاالها باا والحظات 

أن الك ير ن قد اقتنيوا بما قلتا بيد أن كانت لد هم  كوي با مر. ككلف لم تداد  أ اة 

د اسة من أ ة فهة كانات تيةاي الحا ا مان خاالل نداو  ماواد الدساتو ا لحكوماة 

ا وتةاتمر بال ياا  بااا بتوقييهاا ع اود المشاا كة باإلنتااجا اإلقليم بأن ت و  بما قامت باا

سااوا  لرقااع أو ح ااول داخااا اإلقلاايم أو فااي المنااا   المتنااا،ع عليهاااا أو فااي منااا   

 "حشرت" ضمن المنا   المتنا،ع عليها.

قرأت م االً  كاد مي قانوني دساتو ي عراقاي ليةات لادي عالقاة  8002في تمو، 

م االتاا ال انونياة والدساتو  ة لر اانتها. ل اد كاان ذلاف  ادية مياا ولكن كنت أقرأ 

الم ال م االً عاماً قد  فهم منا أن لحكومة اإلقليم الح  فيما وقيتاا وأ اد تاا وعرفات 

أ ضاً من خاالل الم اال أن كاتباا ثاو أحاد الاك ن  اا كوا فاي وضاع الدساتو . وكاي ال 

لتي نشرتها في كانون ال ااني ا أ سلت لا الد اسة ا-إن كنت ماة اً  -أستمر في الاةأ 

وأخبرتااا بااأنني مهناادس ولةاات ماتداااً بالدساااتير أو ال ااوانين. و فوتااا أن  8002

 ةاعدني و يلمني أ ن الاةأ فيما ذكرتا في الد اسة   حح لنفةي وأسحبها ان كاان 

"ال توفاد أ اة أخةاا  ب: برساالة ختمهاا  80/7/8002ثناي خةأ. فأفابني مشكو اً فاي

 إنما تبا ن في االفتهادات"!!في كتابكم و

وحتا  اآلن عناادما ت ااول حكوماة اإلقلاايما )أو أي فاارد(ا إن الدساتو   ةاامح لهااا بمااا 

 ( منا.111قامت باا ال تككر ال ثي وال غيرثا كيف  ةمح لها بكلف بوفود المادة )

ماا تلن أعيد ما كتبتا عن الموضاوعا ولكان الدساتو  فاي كاا ا حاوال مرتباف و ح

لفااة لااو أخااكت إحااد  مااواده بميااصل عاان المااواد ا خاار  ذات اليالقااةا تفةاايرات مات

وللتفةااير الدااحيح  ي قضااية دسااتو  ة  نبغااي أخااك المااواد ذات اليالقااة م تميااةا 

والو ول إل  تفةير مشتري تةمح با ثكه الماواد فمييااً بداللاة ووال اة بيضاها علا  

يين الاك ن  اا كوا بوضاع البيض اآلخر. وثناا أذكار حاد  اً لاي ماع أحاد ال اادة الةياسا

الدستو ا وبحضو  عادد مان اإلخاوة. قلات لاا: "كياف واف اتم علا  م اا ثكاكا دساتو  

بدااراحة احترمااا فااداً  -مرتبااف متناااقض قااد  فااتح البااا  لتفكيااف اليااراع ". فأفااابني 
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قاشالً: "تر د الح ي ة  لم  كن  همنا من الدستو  إالا كونا  ؤكد باأن الياراع بلاد  -فلها 

تةاير فمياع قوانيناا وفا  الشار ية اإلساالمية وال تتياا   ميهاا. ولهاكا تمات مةلم و

مناقشااات عد اادة وأخااك و د فااي المةااودات إلاا  أن تأكاادنا ممااا نر اادها وثااو إسااالمية 

 الدستو ا فواف نا عليا ولم ننظر إل  ب ية المواد"!!.

د ة وحةا فهمي لما فا  في كتا  "إقتدادنا" للشهيد محمد بااقر الداد ا والداا

ن اإلسااال  ال  ةاامح بادادااة الاانفطا ا بااأ1901بيتااا ا ولاا  فااي الن ااف ساانة  

اإلسال    ول أن كاا ماا إذ وبضمنها ع ود المشا كة باإلنتاج إذ إنها خدادة للنفطا 

 تحت ا    ثو "للمال اليا "ا أي الدولة. 

علا   -وما بيدثا أن الدستو   8002ا وبا خ  في 8007ل د وضح ومنك أواخر 

ال  ةمح بما قامت با حكومة اإلقليم فيما  تيل  باالنفطا وإن كالبر اث لام  ان ح  -التاع

ا وكاكلف كاك  عنادما كتاا 8001بما أ اد ال يا  با. ل د كك  عل  ال يادة الكرد اة فاي 

ماان أنااا اسااتةاع  ااياغة الدسااتو   8000كتابااا "نها ااة اليااراع" الااكي أ ااد ه فااي 

وتةمح لل يادة الكرد ة أن توقع ما وقيات وأن تداد  اليراقي بةر  ة ال ت با التأو اا 

ا وأن النفط الموفود في اإلقليم ثاو ملاف 8007قانون النفط والغا،  الكي أ د تا في 

 للكرد وحدثم!!!

كان قد خدعهم وكك  عليهما أو عل  ا قا لم   م بيملاا بالةر  اة وبالشاكا الباراع 

ماواد الدساتو  ال تتناساا ماع ماا الكي عرضاا علايهم. وإن النتي اة التاي  اد ت فاي 

 رحا من آمال أمامهما أو عل  ا قا ال تنة م مع ما ذكره في كتابا مان إناا "ح ا " 

للكرد ما ح  . ولهاكا أ ابح كالبر اث فاي نظار ال ياادة الكرد اة غيار كاف ا ولام  كان 

ن بالنتي ة بالمةتشا  ال يدا وأ بح عب ااً علايهما لاكا فالي وباة المناسابة ثاي إبيااده عا

المنفيااة الماد ااة المتح  ااة لااا فااي ع ااد ح ااا  اااوك ا وأ ااة منفيااة ماد ااة أخاار  فااي 

اليااراع!!. بااالواقع إن مااا ذكرتااا أعاااله ثااو م اارد تكهنااات منةاا مة مااع مااا و د ماان 

 ميةيات حول كالبر ث والدستو  وحكومة اإلقليم!!!.

*  *  * 
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 DNOولنيود لنكما ما تحدينا عنا عن  ركة 

 

 الفنية والمالية عن الشركة:بعض المعلومات  -ج

فيما  لي موفص لميلومات عن الشركة عل  ضاو  الويااش  الدااد ة منهاا والتاي 

أ ارنا إليهااا سااب اً. وسنوضااح فاي أينااا  عار  ثااكا الماوفص ا مااو  المتيل اة باإلنتاااجا 

وتدد ر قةم منا  سمياً من خالل أنبو  التدد ر الرشيف إلا  فيهاان/ تركيااا أو بيياا 

التهر اا فااي  -كماا أوضاحنا سااب اً  -ماا  ةام  "البياع الاداخلي" والاكي  يناي  مان خاالل

أغلاااا الحااااالت. إن االنتااااج مااان الح اااا لااام  توقاااف نتي اااة توقاااف التداااد ر الرساااميا 

وساانتةرع فااي الوقاات نفةااا إلاا  الحاااالت المشااابهة عنااد الشااركات ا خاار  إلعةااا  

ماا  ةام  "اسات اللية" اإلقلايم تفا يا موي ة إضافية الساتمرا  اليماا بتيص اص وتةاو ر 

بتدد ر/ تهر ا نفةا. و ؤسفني أن أقول إنا ال علام لاي فيماا لاو كانات ثاكه الميلوماات 

"موي ة" في ميصانية اإلقليما وإن كانت تدر حات كتلة التغييار الكرد اة تشاير الا  عاد  

 تويي  تلف الميلومات!!

 DNOأوالً: احتيااي حقل ااوكى، واحتيااي 

ا P50 recoverable reserves ي النفةاي ال اباا لالساتاراج و اا االحتياا

8011وحةااا ت ر اار الشااركة الةاانوي لةاانة 
أ(81)

( 000إلاا  ) 8011ا وكمااا فااي تمااو، 

( سنةا علماً إناا 17,1( ألف برميا  ومياً لمدة )100مليون برمياا والكي  كفي إلنتاج )

الحالي في التحاري ا عما   توقع ، ادات م بلة في االحتيا ي من خالل اليما المك ف 

 والتوسع في التحري في أ راد الح ا الشمالية.

8018وحةا ت ر ر الشركة الداد  في أ لول 
ج(81)

تتوساع  DNOا فرن  ركة 

( سااوا  فااي ح ااا  اااوك  أو working interestلص ااادة احتيا يهااا الاااا  )حدااتها 

تشاا  ة يال اة فاي ح ولها ا خار  الموفاودة فاي كردساتان. وثاي تيتماد علا  فهاات اس

إعااادة احتةااا  الت ياايما إذ أن ثااكا ا ماار ثااو ضاارو ي الحتةااا  قيمااة الشااركة فااي 

ت ا  رثا الةنو ةا فحدة الشركة في الح اا ثي ملاف الشاركة حةاا الت اا  ر الةانو ة 
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لي ود المشا كة باإلنتاج وتيتبر فص اً من  أسمالهاا وقيمة الشاركة تاصداد كلماا ا،دادت 

 يا ي أو ا،داد االحتيا ي نفةا.حدتها من االحت

وفي ال ادول أدنااه نار  تةاو  حداة الشاركة فاي ح اا  ااوك  نتي اة عملياات 

إذ   8002م ا ناة بةانة  8009االستكشاد والت ييما وثي فاي ، اادة مةاتمرةا عادا سانة 

فاي  DNO% علا  حةاا   اركة 81قلات الحدة نتي ة دخول فينيا إنيرفاي بحداة 

 ب اً.ثكا الح ا كما أوضحنا سا

 8018 8011 8010 8009 8002 8007 8000 السنة

 470,8 021,0 190,1 141,8 114,8 148,8 12,0 مليون برميل

(ا وثاي Boeثي مليون برميا نفط مكاافئ ) DNOإن ا  قا  التي تم ا حدة 

 Proven and probable)والكي  يني النفط المحتماا وال ابات  2P/P50لالحتيا ي 

reserves.) 

ا مان خاالل حفار الب ار 8000ضحنا ساب اً فرن الح ا تم اكتشافا في سنة وكما أو

(ا والاااكي  يتبااار أول ب ااار نفةاااي حفااار فاااي كردساااتان الياااراع بياااد 1-ا ول ) ااااوك 

االحااتالل ا ميركااي لليااراع. ونالحااظ فااي ال اادول أن االحتيااا ي ا،داد لتدااا حدااة 

DNO (11  في آذا )%افئ. والاكي  يناي ( مليون برمياا نفاط مكا470,8إل  ) 8018

( مليون برميا نفط مكافئ. وثو  قم  اتلف عان الارقم 214,9أن احتيا ي الح ا  بلا )

( ملياون برمياا. وقاد  كاون الةابا فاي 000(ا والبالا )8011المككو  ساب اً )في تمو، 

( أ اهر وبياد حفار 9 تحد  عن ت ييم آخار تام بياد ) 8018ثكا االختالد إن ت ر رآذا  

كاان  تحاد  ف اط عان نفاط  8011ت ر ار تماو، كا ا،داد االحتياا يا أو إنآبا  فد دة وب

الح اا لهكا استيما مدةلح )برميا نفط(ا بينما فاي الت ر ار الالحا  اساتاد  مداةلح 

(ا مماااا  يناااي احتةاااا  الغاااا، المدااااحا أ ضااااً ضااامن Boe)برمياااا نفاااط مكاااافئ 

 ر بااً. وثنااي احتماال ( قد  مكيا قياسي ت0000االحتيا يا حيث برميا النفط  يادل )

 "ا والكي لم  حتةا في الت ر ر الةنوي.Probableاحتةا  االحتيا ي المحتما "
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فااي احتيااا ي  اااوك  ف ااط ثااي  DNOقااد  كااون ماان المفيااد أن نااككر إن حدااة 

( 87,0( مليااون برميااا نفااط مكااافئا بينمااا تملااف احتيااا ي فااي ساالةنة عمااان )470,8)

( مليااون برميااا مكااافئ ف ااطا وفااي 10,1لاايمن )مليااون برميااا ن ااط مكااافئ ف ااطا وفااي ا

( مليون برميا مكافئ. مما  يني أن احتيا يها في إقليم كردساتان )مان 88,2اإلما ات )

% ماان احتيا ياتهااا فااي فميااع أنحااا  اليااالم29ح ااا  اااوك  ف ااط(  يااادل حااوالي 
ج(81)

ا 

لنفةيااة علماااً إن الشااركة مةااتمرة فااي اسااتكمال استكشاااد وت ياايم المكااامن/ الح ااول ا

% فااي كااال 40ا خاار  الموفااودة لااد ها فااي إفااا،تي أ بيااا ودثااويا إذ تملااف حدااة 

اإلفااا،تين. وقااد اكتشاافت المااواد الها د وكربونيااة فااي ح ااا بيشااكابر ماان خااالل الب اار 

(ا Summail-1 1-(ا وح ا سميا من خاالل الب ار )سامياPeshkabir-1 1-)بيشكابر

( الكي أكماا 0-ا وآخرثا الب ر )بنينانBenenan/Bastoraوفي ح ا بنينان وباستو ا 

8018حفاااره فاااي تشااار ن ال ااااني 
(00جا و81)

. ولكااان وكماااا  ظهااار حتااا  اآلن فااارن ثاااكه 

االكتشااافات التااي تماات ماان أول ب اار محفااو  فااي أي ماان الح ااول المااككو ةا لاام تظهاار 

إمكانيات ت ا  ة عاليةا ولهكا فارن ثنااي اساتمرا اً فاي حفار آباا  أخار  وإعاادة ت يايم. 

ومن المالحظ إن ثكه المنا   لم  تم اعادتها إلا  حكوماة اإلقلايما مماا  يناي إن كاا مان 

 حكومة اإلقليم والشركة م تنيتان بوفود النفط الت ا ي في ثكه الح ول.

ت و  الشركة أ ضاً بتحر ات واسية في ح ا  اوك ا وحةا ت ر رثا في أ لاول 

8018
ج(81)

 اااهراً )مااان آذا   10-18يمياااة خاااالل ا فرنهاااا تحفااار عااادداً مااان اآلباااا  الت ي

لالستكشااد اليميا   17-( لميرفة آفاع الح ااا منهاا )تحات الحفار الفيلاي( الب ار8018

( متراً ليدا إلا  الةب اة ال يولوفياة الترا ةافا 0807والكي  دا إل  عم   ت او، )

متااار(ا و ب اااة 1200بياااد أن  ت ااااو،  ب اااة الكر تشاااف المنت اااة حاليااااً )علااا  عمااا  

متر(. وفي الوقت نفةاا فارن ثاكا الب ار سايكون منت ااً فاي 8407ف )عل  عم  ال و اس

والاكي ثاو أ ضااً تحات  12-الةب ة المنت ة حاليااً )أي الكر تشاف(. كاكلف الب ار  ااوك 

وكالثمااا لميرفااة الحاادود الشاامالية للح اااا علماااً إن  19-الحفاار الفيلاايا والب اار  اااوك 

ا 8018ل  ااوك  قاد أكماا وفحا  فاي آذا  الواقع في  اما 10-الب ر الت ييمي  اوك 
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متراًا وأنتم كمياة مان 010متر و مر بيمود نفةي ا تفاعا  8089حيث كان عل  عم  

 .API 87-80( ألف برميا/اليو ا بنوعية 81النفط عند الفح  بلغت )

 ثانياً: اإلنتاج والتصدير الرسمي من حقل ااوكى

 فيما  لي بيض المالحظات حول الموضوع أعاله:

ا وبادأ اإلنتااج فاي 1-بياد حفار الب ار  ااوك  8000اكتشف ح ا  ااوك  فاي سانة  (1)

ا حياث تام إكماال 8009ا وتأخر  بةاا بااط التداد ر الرسامي حتا  سانة 8007

( 000أنبو  الربط وخصانات وإمكانيات ض  في فيشاابو  بةاقاة عالياة قاد ثا )

ر مةات بلية. علمااً إن ألف برميا/اليو  تحةاباً  ي تةاو  إلمكانياات إنتااج وتداد 

ثكه الميدات ال تةتاد  للتدد ر الرسمي ف طا وإنما تةها "البيع الاداخلي"ا بادالً 

 من المرو  في قضا  ،اخو.

 8002ا إن الشاركة كانات فاي بدا اة DNOل د ذكرناا فاي بدا اة حاد  نا عان 

( برميااا  ومياااًا مااع اليلاام إن 0900تبيااع منتوفهااا النفةااي "داخلياااً"ا وبمياادل )

 DNOنتافية الح ا تبلا أضياد ذلف. ول اد كتبات الداحافة فاي حيناا عان قياا  إ

بتهر ااا الاانفط إلاا  إ ااران!! وأوضااحت أن ماان ا فضااا اقتداااد اً!! للشااركة أن 

"تهر " النفط إل  تركيا. علماً إن الشركات المنت ة ليةت ثي التي ت و  بتهر اا 

بااالا م اادماًا و  ااو  المهربااون الاانفط بنفةااهاا وإنمااا تبيااع الاانفط محلياااً وتةااتلم الم

"المحليون" بركماال عملياة ن اا الانفط خاا ج الحادود اليراقياة بواساةة الشااحنات 

 كما أوضحنا ساب اً.

كناات قااد حداالت مااؤخراً علاا  فااداول كميااات الاانفط الوا االة الاا  خااط التدااد ر  (1)

الرسمي للشركات الياملة في كردستانا وقد أ رت إل  ذلاف فاي ميار  حاد  ي 

ماان ثااكه الد اسااةا وساانل ي  0-والف اارة يانياااً  1-ركة دانااة غااا، فااي الف اارة عاان  اا

 الضو  اك ر عل  ثكا االمر في الةةو  التالية.

فاي منظوماة الااط اليراقاي التركاي باين  حقيل اياوكى منإن الكميات المةلمة  *

ثااي كمااا  لاايا علماااً إنااا لاام  كاان ثنالااف ماان تدااد ر قبااا  8011و 8009ساانوات 
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ا فماا تاوفر لادي مان ميلوماات ثاو ضامن 8018ماا  تيلا  بتداد ر . أما في8009

 .DNOم موع تدد ر اإلقليما وال  وفد  قم محدد لشركة 

 التصدير الرسمي من حقل ااوكى

 المالحظات الكمية )برميل( السنة

بو ر بح ن نفط  اوك  باط التدد ر في أول حص اران  0,711,111 1110

 .8009وتوقف في أ لول  8009

 ( ألف برميا.01دل اليومي   بية أ هر ثو )المي -

 ( الف برميا41,8أعل  ميدل  ومي في آ  ) -

 ( ألف برميا/اليو 10,8ميدل عل   ول الةنة ) -

  ال  وفد 1111

 إل  نها ة الةنة 8011 با   8بد  بالتدد ر في  1730813006 1111

 ( ألف برميا18,8الميدل اليومي   ا  التدد ر ) -

 ( ألف برميا47,0) 8011اليومي لةنة  الميدل -

علماً إن أعل  ميدل تدد ر كان في أ اا  حياث و اا  -

 –( ألف برميا/اليو ا وميدل ا  اهر نيةاان 20,8إل  )

( ألااااف برميااااا/اليو  وبياااادثا باااادأ 20,1تمااااو، كااااان )

 بالتناق .

 8018عدا ما  د  في سنة  1131113801 المجموخ

 DNOماات اإلقلايما تاككر إن م ماا إنتااج وثنالف فداول أخار  تيتماد ميلو

وبمييا  ان مجمييوخ مييا مسييلم ( برمياااا 48,020,107ا ثااو )8018إلاا  نها ااة آ  

 1111سينة . مما  يناي أن ماا سالم فاي ( برميل1138113611لوط التصدير هو )

برميييييل،  وهييييو ل شييييهر  7103710 ( =81,100,291  - 81,204,000هييييو)

أي بميادل  اومي  بلاا إيقياف التصيدير بعيدها،  الفالثة األولى منها فقيط، حييث تيم
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( برمياا إذا أخاكنا كاا 1980( برميا لل الية ا هرا أو بميدل  ومي  بلا )7280)

 بنظر االعتبا . 8018سنة 

 8018و مكاان أن نوضااح أن م مااا مااا  ااد   ساامياً ماان كردسااتان فااي ساانة 

ميااع ( مليااون برمياااا والااكي  م ااا تدااد ر ف0,077)ل اليااة أ ااهر ف ااط( ثااو )

( 700709أك اار ماان ) 8018فااي ساانة  DNOالشااركاتا لااكا قااد  كااون تدااد ر 

( 48,020,100برميا. ولكن ا ثم ثو ثا م ماا إنتااج ح اا  ااوك  ثاو فياالً )

 . ثكا ما سنراه الح اً.8018برميا إل  نها ة آ  

8011نالحظ في الت ر ر الةنوي لةنة  *
أ(81)

ا ماا  ظهار وكاأن ثنااي تناقضااً فاي 

فاي إنتااج  DNOتاج الح ا لتلف الةنة. إذ فاي مكاان مناا  ظهار إن حداة تبيان إن

( برميااا/اليو ا وثااكا  ينااي إن مياادل اإلنتاااج اليااومي 04900كاناات ) 8011ساانة 

( ألف برميااا )إذ إن حداة الشاركة 00,0كان قد بلا ) 8011لح ا  اوك  لةنة 

  إلا  مةا ا %(. ولكن فاي ال اص  المهام اآلخار المتيلا  با ساهما والاكي   اد11

الشركات في أوسلوا وككلف في ال ص  الموفا لم لف اإلدا ةا كما ذكر أ ضاً في 

8/8/8018ت ر اار الشااركة الداااد  فااي 
ج(81)

ا ناار  أن حدااة الشااركة فااي ح ااا 

( برميااا/اليو ا )ممااا قااد  ااوحي أن ثناااي خةااأ مةبيااي(. 09900 اااوك  كاناات )

( 78,7  ااا   ) 8011ةاانة وبهااكه الحدااة  كااون المياادل اليااومي إلنتاااج الح ااا ل

(ا وساانيتمد ثاكا الاارقم إذ 8011مليااون برمياا لةانة  80,0ألاف برمياا/اليو  )أي 

 نراه ثو الدحيح.

علماااً إن حكومااة اإلقلاايم بيناات فااي  سااالة موفهااة إلاا  الحكومااة االتحاد ااةا 

لمحافظة دثوي )والاكي  يناي ح اا  ااوك (ا وفيهاا  8011اإلنتاج الشهري لةنة 

( ألاف برمياا/اليو  ف اطا 11,0الا  ماا  ياادل ) 8011ومي لةانة  دا الميدل اليا

 وثو أقا بك ير عن أ قا  اإلنتاج المككو ة أعاله.

حياث كاان  8011ثكا وإن الت ر ر  ؤكد إن أكبار إنتااج للح اا كاان فاي أ اا  

( باارميالً  ومياااًا أي إن الح ااا أنااتم 11011مياادل حدااة الشااركة ماان اإلنتاااج )
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( برمياا. وثاكا  ؤكاد ماا كانات 90000شاهر إنتافااً قاد ه )بميدل  ومي في ذلف ال

( ألاااف 100تت ااااو، ) 8018ت ولاااا الشاااركة مااان أن خةتهاااا لإلنتااااج فاااي سااانة 

 برميا/اليو .

ل ااد ذكرنااا فااي ال اادول الةاااب  إن المياادل اليااومي للتدااد ر الرساامي لح ااا 

( ألاف برمياا/اليو ا وثاو أعلا  ميادل سانوي 47,0ثاو ) 8011 اوك  في سانة 

، والسؤال ال   يطرً نفس  أين ذهب الفرق بين اإلنتياج البيال  دد ر للشركةللت

 1531( أليي  برميييل/اليو  )أ  1736أليي  برميييل/اليو  والتصييدير البييال  ) 7137

وقيمتهييا النقدييية تقييارب المليييار  -(3 مليييون برميييل 031أليي  برميييل،اليو ، أو )

رع ذثاا إلا  المداافي!! . قاد   اول قاشاا إن الفافقط( 1111لمجمل سنة  -دوالر

لةاانة  DNOوعليااا   ااا أن أوضااح بالتفداايا ثااكا الموضااوع بالنةاابة لشااركة 

بلغااات أعلااا   DNOبالاااكات حياااث التداااد ر الرسااامي لنفاااو  كردساااتان  8011

ميدالتها. ولحةن الحظ فرن فميع الميلومات المتيل ة بالموضوع متاوفرة وموي اة 

إلقليما أو من ال هة اليراقية التاي سوا  من قبا الشركة نفةها أو من قبا حكومة ا

ثنا  نةب  علا   DNOاستلمت النفط لغر  تدد ره. وما سود نراه في  ركة 

فميااع الشااركات ا خاار  المنت ااة والياملااة فااي كردسااتان والتااي تيتمااد "البيااع 

الداخلي". ول د كنت أؤكد داشماً ساوا  فاي ثاكه الد اساة أو فاي كتاابي "ال د اد فاي 

ا إن ماااا  ةااام  "البياااع 8018ليراقياااة" الدااااد  فاااي  ااابا  ال ضاااية النفةياااة ا

 الداخلي"ا ثو عملياً تهر ا نفط كردستان إل  خا ج اليراع.

أ فااو ماان ال ااا ئ أن  يااك ني لإل الااة فااي المالحظااات المبينااة أدناااها إذ إن 

الموضااوع مهاام فااداً و ااا  "تهر ااا" أو ماان ا نةااا ال ااول "ساارقة" الاانفط 

 دي قبا ا فراد اآلخر ن من أبنا  الشيا اليراقي.اليراقيا و هم الفرد الكر

إن فدول التدد ر المككو  قبا قليااا ثاو ماتدار ل اداول فيلياة مةاتلمة مان  *

قباا ال هاات المينياة بتداد ر نفاط الشاامالا والتاي توضاح الكمياات الشاهر ة لكااا 

  ركة من الشركات المتياقدة مع اإلقليم والتي قامات بتداد ر الانفط  سامياً وذلاف
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ا 8011. وثناااااا نتحاااااد  عااااان سااااانة 8018ا 8011ا 8010ا 8009للةااااانوات 

 وسنتحد  الح اً عن الةنوات ا خر .

مدف  نفةياً فاي دثاويا وقاد تكاون ثنالاف وحادات  8011ال  وفد في سنة 

ا وثاي وحادات غيار  ساميةا و وفاد topping plantبةيةة فداً أو ما تيرد ب 

ا ثككا وحدات خةرة فاداًا وتةاتةيع وحدة. إن م  800منها في كردستان بحدود 

في أحةن ا حوال إنتاج منتم واحاد أو ايناين بكمياات قليلاة فاداً وبنوعياات  د  اة 

فااداً. و ةااتغر  الماار  كيااف  ااتم إنشااا  م ااا ثااكه الوحاادات الاةاارة فااي اإلقلاايما 

وكيف تةمح حكومة اإلقليم برنشاشها وثي تدعي أن اإلقليم ثاو ال هاة الوحيادة فاي 

لتااي تةباا  فيهااا ال ااوانينا ممااا  يةااي انةباعاااً أن ثناااي مواف ااات غياار اليااراع ا

 سمية برنشاشها وحت  قاد تكاون برفاا،ات  سامية!!ا وثاو أمار مةاتغر  فاداً إن 

كان ا مر ككلف!!. والغار  الوحياد المنة اي لاكلف ثاو لتغةياة فاص  مان "البياع 

ن قباا الوحادات الداخلي"ا حيث تهر  بالنتي ة كا كمية الانفط الااا  المشاتر  ما

% مان الانفط المشاتر  مان قباا الوحادات 90الشكلية غير الياملةا و ما  ص د عن 

% ماان مشااتر اتها ماان الاانفط الاااا  10"الياملااة" والتااي ال تةااتيما اال إقااا ماان 

 النتاج  أحد المنت ات النفةية.

إضافة لكلف فرن نفط  اوك  ال  يتبر من النوعيات ال يدة فاي كردساتانا إذ 

(ا م ا ناة بانفط ح اا 82API -87افة النوعية ال يدة من نفط  ااوك  ثاي )إن ك 

(. لهااكا فماان 08API(ا أو نفااط خرمالااة )حااوالي 42API اا   اا  الااكي ك افتااا )

المنة ي أن تبن  المدافي الرسمية اعتماداً عل  نفط  ا   ا  أو خرمالاةا وثاكا 

 اتم إنشاا  ثاكه  ما   ري اليما عليا. وفي الوقت نفةاا فارن مان غيار المنة اي أن

 "الوحدات البةيةة" اعتماداً عل  م ا ثككا نفط ي يا.

لااو تركنااا كااا مااا ذكرنااا أعاااله فانباااًا وافترضاانا أن ثااكه الوحاادات البةاايةة 

( دوال  للبرمياااا 00-40ا ااترت ثااكا الاانفطا فهااي تشااتر ا بمبااالا تدااا إلاا  )

ركات تةااتلم ( دوال /البرميااا للنوعيااات الياليااة. فالشاا70و دااا إلاا  أك اار ماان )



 100 

مبالا بيع النفط وال تو،عا م اناًا وفي الوقات نفةاا فارن منت اات ثاكه "الوحادات 

البةيةة"   ا أن تباع بأسيا  عالية فاداً )م ا ناة با سايا  الحكومياة التاي فيهاا 

 دوال /البرميا(!! 8كلفة النفط الاا  بحدود كلفة إنتاج النفطا أي حوالي 

 ليلااة الماضاايةا وعاادنا إلاا  ال ااداول التااي حتاا  لااو تركنااا أ ضاااً الةااةو  ال

أ سلتها حكومة اإلقليم إل  الحكومة االتحاد ة )التي أ ارنا إليهاا سااب اً( وتضامنت 

ا فارن ثاكه ال اداول تاككر الكمياة الشاهر ة 8011و 8010كميات اإلنتااج للةانتين 

للنفط "المكر "ا أي الكي تم  را ه من مداافي  سامية أو غيار  سامية بضامنها 

"الوحدات البةيةة" التاي تحادينا عنهااا وتداا الميادالت اليومياة لهاكا الانفط  ثكه

برميا/اليو ( علا   8104حةا ثكه ال داولا إل  ميدل ) 8011"المكر " لةنة 

 4184ماا ميدلاا ) 8011. كما و ا مةتواثا في كانون ال اني 8011امتداد سنة 

ي ال مانيااة أ ااهر برميااا/اليو ( حيااث لاام  كاان ثناااي تدااد ر  سااميا وانافااض فاا

أ لول(ا حيث كان التدد ر الرسمي عالياًا ليدا إل  ميدل  اومي  -التالية ) با  

( برميااا/اليو  فااي  ااهري 4010( برميااا/اليو  ف ااطا ليرتفااع إلاا  مياادل )1000)

عندما بدأ التداد ر الرسامي باالنافاا . ثاا  8011تشر ن ال اني وكانون ا ول 

ثكا التفاوت في الكميات المكر ة فاي مدااد سمع أحد من الماتدين وفود م ا 

 من المفتر  أنها تيما بانتظا  !!.

نا فدالً بدحة فميع ا  قاا  الميةااة مان قباا حكوماة اإلقلايم لح اا  ولو سلما

ا فرنهااا فااي الح ي ااة متناقضااة مااع الواقااعا فحيااث أن مياادل 8011 اااوك  لةاانة 

( ألاف برمياا ا 1,0مناا ) "مكار "ل( ألاف برمياا/اليو ا وا11,0اإلنتاج فيها ثو )

( ألف برميا/اليو  للتدد را في حين ان النفط المداد  الفيلاي مان 10,0سيب   )

ولاايف  -حةااا ساا الت الاانفط المةااتلم لغاار  التدااد ر -( 18,8الح ااا  بلااا )

(ا لكا فأحد ا  قا  غير  حيح. وبالتأكيد فرن الرقم غير الدحيح ثاو  قام 10,0)

( ألف برمياا/اليو  78,7إلقليم والكي   ا أن  كون )اإلنتاج الفيلي المية  من ا
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ألااااف  81,1( ألااااف برميااااا/اليو . وقيمااااة الفاااارع الن د ااااة لكميااااة )11,0ولاااايف )

 كما بينا ساب اً.  8011برميا/اليو (ا تبلا مليا  دوال  لةنة 

8018فااي أ لااول  DNOإسااتناداً الاا  ت ر اار  *
ج(81)

ا ن ااد فااي اليمااود االول ماان 

ثاكه الشاركة مان إنتافهاا فاي الياالما ولاو  رحناا مان ثاكه  ال ادول ادنااه حدا 

( برميااا/اليو ا  والتااي تيااادل الحاادود اليليااا لحداا  إنتافهااا 1000المياادالت )

( 0000علمااااً إن حدااا  إنتافهاااا خاااا ج اإلقلااايم ال تت ااااو، ) -خاااا ج اإلقلااايم 

فرننااا ندااا فااي اليمااود االخياار ماان ال اادول الاا   -8011برميااا/اليو  فااي ساانة 

ا وذلاف 8018و  8010ا 8009ع االنتااج الةانوي لح اا  ااوكي للةانوات م مو

ا لااكا 8009% منااك الربااع الرابااع لةاانة 11باعتبااا  إن حدااتها فااي اإلقلاايم ثااي 

 %.70كلا  8009افترضت حدتها في اليا  

 الحدة في الةنة

 فميع اليالم

 ألف برميا/اليو 

الحدة في 

 كردستان

ألف 

 برميا/اليو 

 وك ميدل إنتاج ح ا  ا

 ألف برميا/اليو 

م موع االنتاج 

 لةنة

 مليون برميا 

8009 88 17 84,0 2,720 

8010 17,1 18,1 88,7 2,820 

8018 04 89 18,7 19,882 

ساننةل   8011و8002ا 8007اما فيما  ا  انتاج ح ا  اوكي للةانوات 

 8002و 8007من ت د رات متحفظة ونفتر  أن ميدل البيع الداخلي في سنوات 

قد ذكارت فاي ت ا  رثاا الةااب ة   DNOميدالت اإلنتاج نفةها. وكانت  ركة  ثو

ملياااون  8,119( برمياااا/اليو  )0900ثاااي ) 8007إن ميااادالت البياااع فاااي سااانة 

ا لااكا سااود نفتاار  ان مبييااات ساانة 8002برميا/الةاانة(. وليااد  تااوفر مياادالت 

ب ا في مليون برميا(. وقد ذكرنا سا 1)أي  8007ثي ضيف مبييات سنة  8002

 بلاااا  8011فااادول التداااد ر الرسااامي مااان ح اااا  ااااوكي ان التداااد ر لةااانة 
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( ملياون برمياا فاي سانة 0,704( مليون برمياا وثناي تدد ر قاد ه )024ا17)

8018. 

وب مع كاا اال قاا  اعااله سنداا إلا  ال ادول التاالي للكمياات التاي أنت ات 

فترا  ان ميادالت وككلف للكميات التي لم ترسا إل  خط التدد ر الرسامي. وباا

اسيا  ثكا النفط المنتم من ح ا  اوكي ثي نفف ميادالت أسايا  الانفط المداد  

 ساامياً ماان  اامال اليااراع ندااا إلاا  كميااة المبااالا المف ااودة "والمةااروقة" ماان 

الميصانية االتحاد ةا )وككلف من ميصانية اإلقليم(ا بةبا عد  إ ساال ثاكه الكمياات 

 إل  خط التدد ر.

 

 حقل ااوكى

اإلنتاج مليون  لةنةا

 برميا/الةنة

التدد ر الرسمي 

 مليون برميا/الةنة

الكمية غير 

المةتلمة مليون 

 برميا /الةنة

المبلا مليون 

دوال  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 المجموخ

دوال  للبرمياا(ا  21)حاوالي  8007إن ميدالت أسيا  النفط كانت في سنة 

 8010دوال (ا وفاي 71)حاوالي  8009دوال (ا وفاي  110)حوالي  8002وفي 

)بميادل  8018دوال (ا وفي  100,7)بميدل  8011دوال (ا وفي  70,1)حوالي 
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ثاااي ميااادالت فيلياااة  8018 - 8010دوال  للبرمياااا(ا علمااااً إن أسااايا   100,0

  سيا  نفط الشمال مباعاً من قبا سومو.

 من الجدول السابق نر  

  اا    8018أن م ما إنتاج ح ا  اوك  منك بد  إنتافا وحتا  نها اة  أوالً 

( مليااون برميااا حتاا  نها ااة آ  01( مليااون برمياااا أو مااا   ااا   ماان )70,0)

ا باادالً ممااا ذكرتااا فااداول حكومااة اإلقلاايما ون لتااا و،ا ة الاانفط إلاا  م لااف 8018

( 48,020و ا إلا  ) 8018الو، ا  من أن م ما إنتاج  اوك  حت  نها ة آ  

مليون برميا كما ذكرنا ساب اً. في الواقع ال أعرد من أ ان فاا ت حكوماة االقلايم 

اوكي منك البد  باإلنتااج فيااا برميا لم ما إنتاج ح ا   ( مليون48,020بالرقم )

( مليااون برميااا عاان ا قااا  االنتاااج التااي 88إذ الفاارع كبياار فااداً و  ااا بحااوالي )

اعتماادت فيهااا علاا  إحداااشيات الشااركة نفةااهاا والتااي حاولاات وضااع ت ااد رات 

 متحفظة لع قا  في حال عد  وفود إحداشيات دقي ة.

أ ضاًا ثو أن الكمياة التاي والكي ن ده في ال دول أعاله  األمر الفاني واألهم

( 4718لم  تم تدد رثا مان خاالل خاط التداد ر الرشيةاي تداا قيمتهاا حاوالي )

( مليااون دوال  كااان   ااا أن تاادخا فااي 718( مليااا ات و)4مليااون دوال ا أي )

( مليااون دوال ا 202% أي حااوالي )17الميصانيااة االتحاد ااةا و أخااك اإلقلاايم منهااا 

حةاا  -حاد اة ثاكا المبلااا ولام تةاتلم ميصانياة اإلقلايم حيث لم تةتلم الميصانياة االت

مليييون  751مليييارات و 1وعملييياً هيي ا المبليي  الهائييل  )أي مبلااا منهااا.  -علمااي

دوالر، ومن حقل ااوكي فقط( سرق من قوت الشعب العراقي كل  بعربي  وكيرده 

 .وبقية أاياف 

ا حياث 8018اآلن  ر د اإلقليم تيو ض الشركاتا وأوقف التدد ر في سنة 

( ألاف برمياا  وميااً حةاا االتفااع الموقاع باين 800كان من الوافا عليا ضا  )

حكومة اإلقليم والحكومة االتحاد ةا ولم  ض  إالا للا ال  ا  اهر ا ولا  مان تلاف 

( الااف برميااا/اليو  ف ااط. 10,0حااوالي ) 8018الةاانةا وبمياادل علاا  مااد  ساانة 
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ركات لام تةاتلم حداتها مان المبااالا وكاان الةابا الميلان إل  افاا التداد ر أن الشا

 % من قيمة النفط المدد  من قبلها لتغةية كلفها!!10البالغة 

لااو افترضاانا اآلن بااأن ثااكه الشااركة باعاات إنتافهااا غياار المدااد   ساامياً 

% مااان ا سااايا  اليالمياااةا فرنهاااا تكاااون قاااد حدااالت علااا  مبلاااا  ةااااوي 40بااا 

ة ثكا المبلا أو حتا  ( مليون دوال . فها  رفت الشرك%1900 = )40×4718

  بيا !ا أال  كفي ثكا المبلا لحدتها من "نفط الكلفة" !

إن ثكه الشركة ال  مكن أن تيو  بأي مبلا كاانا إذ إنهاا اساتلمت أضاياد 

ما  رفتاا وحالتها تشبا حاالت الشركات ا خر  التي تحدينا عنها ساب اً. وإنناي 

( ملياون 081ادي  حاوالي ) ستغر  فيالً من أن  واف  م لف النوا  عل  ت

دوال ا لتاادفع إلاا  الشااركات النفةيااة الياملااة فااي اإلقلاايما ماان الميصانيااة االتحاد ااة 

لتغةياااة كلفهاااا. علمااااً إن ثاااكا المبلاااا لااام  ُااار  الكتلاااة التحاااالف  8010لةااانة 

الكردسااتانية فااي البرلماااان ممااا حاادا بهاااا إلاا  م ا يااة فلةاااات المدااادقة علااا  

( ملياا  دوال  لادفيها إلا  الشاركات!!. إن 0,1البات با )الميصانية في البرلماان و 

الم موعة التي قا يت ثكه ال لةات البرلمانية بةبا ت لي  المباالا المادداة 

للشركات النفةية في كردستان )وبضمنهم بيض النوا  في الكتلة اليراقية( تدافع 

ة فاي بدون وفاا حا  إ القااً عان المداالح اللدو اية للشاركات ا فنبياة الياملا

كردستانا والتي قامت باستال  فميع مةاتح اتها وأك ار مان ذلاف بك يار مان خاالل 

ما  ةم  "البيع الداخلي"ا فما قامت با ثكه الم موعة ثو أمر  دعو إلا  التةااؤل 

( مليااون دوال  ثااو أماار غياار مباار  081والتشااكيف أ ضاااً!! وحتاا  تادااي  )

اليااةا و،ا ة الاانفط تاادقي  الكلااف أ ااالًا وعلاا  د ااوان الرقابااة الماليااةا وو،ا ة الم

بدقة متناثية وعد  المدادقة عليها أو ا خك با  قا  الميةاة لهم عل  أسااس إنهاا 

 حيحةا وإنما تدقي ها بينا اة فاش اةا إذ إن الشاركات النفةياة فاي كردساتان تنهاا 

 الشيا الكردي وب ية الشيا اليراقي نهباً ال حدود لا!!.
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( 810ن تمكن ثكه المارة مان ت بيات تحد اد كمياة )  ا أن نالحظ أن البرلما

ألف برميا/اليو  كأمر وافا عل  حكومة اإلقليم إ سالها إل  خاط التداد ر لكاي 

تدفع لها مةتح اتها حةا الميصانية. ل د حاول م لف النوا  أن  ضايف م اا ثاكه 

وماة الف رة في الميصانيات االتحاد اة الةااب ة ولام  ةاتةع ذلافا لاكا لام تةاتةع الحك

( 800ولام  رساا ) 8018اتااذ أي إفرا  عندما قةع اإلقليم تداد ره فاي نيةاان 

ألف برميا/اليو  المبينة في االتفاقية الموقية بين حكومتي المركص واإلقلايم. ولكان 

في ثكه المرة تم تأكيدثا في قانون الميصانياةا وعلا  اإلقلايم تةاليم ثاكه الكمياة مان 

عااد  دفااع أي مبلااا إلاا   -بااا ماان وافبهااا – ااة الاانفطا وماان حاا  الحكومااة المركص

اإلقليم ما لام  رساا اإلقلايم نفةاا إلا  خاط التداد ر الرسامي ساوا  ذكار ذلاف فاي 

 الميصانية أو لم  ككر.

ا إذ مااا 8010( ألااف برميااا/اليو  ليةاات كميااة كبياارة لةاانة 810إن كميااة )

يو ا لاكا ( مليون برمياا/ال8,9ثو تدد ر ما ميدلا ) 8010ماةط لا في ميصانية 

% ف ااط ماان الميصانيااةا بينمااا  ةااتلم 2,0فاارن الكميااة المةلوبااة ماان كردسااتان تم ااا 

% ماان ميصانيااة اإلقلاايم 2,4% منهاااا أي إن ال نااو  الف ياار  مااول باا 17اإلقلاايم 

الغنيا وذلف في حال قيا  اإلقليم بر سال الكمية المحاددة فاي الميصانياةا أماا إذا لام 

النةبة تصداد تبياً لكلف. وكان من الوافاا أن  حادد   رسا الكمية فص ا أو كالً فرن

( ألاف برمياا/اليو ا ليداا 100البرلمان في الميصانيةا بأن علا  اإلقلايم إ ساال )

%ا و ةاتةيع اإلقلايم إ ساال م اا ثاكه الكمياة للتداد ر مان 17إل  حدتا البالغة 

ركات الشركات الياملة في كردستانا ولكن سيكون من الدايا فاداً أن ت او  الشا

)ومن ميها( عند ذاي بالتالعا والنها الكي الحظناه عند الحاد ث عانهم فاي ثاكه 

 الد اسةا ولكا لن تواف  حكومة اإلقليم عل  ذلف أبداً!!.

 ثالفاً: بعض المسائل المالية للشركة

ما سايككر أدنااه ثاو ماوفص لمةااشا مالياة كانات قاد أياا ت انتبااثي عناد قرا تاي 

 لت ا  ر ثكه الشركة:
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حداتها  8011أنهاا اساتلمت فاي حص اران  8011تككر الشركة في ت ر رثاا لةانة  (1)

وكأول دفية مان حكوماة اإلقلايم عان تداد ر الانفط الرسامي لشاهري  ابا  وآذا  

 ( مليون دوال .100,7ا وبلا ما استلمتا الشركة )8011

( 1,071,077) 8011 بلااا م مااوع تدااد ر ح ااا  اااوك  فااي  ااهر  اابا  

( 8,040,900( برمياااا أي )1,102,810آذا  لاانفف الةاانة )برمياااا وفااي  ااهر 

برميا ثو م موع ما تام تداد ره مان ح اا  ااوك  لشاهري  ابا  وآذا . وت اول 

% مان كمياة التداد ر 11( مليون دوال  دفع عن 100,7الشركة بأن مبلغاً قد ه )

( 1,414,108أعاااله )وثااي حدااة الشااركة فااي الح ااا المااككو (ا والتااي تيااادل )

( دوال  عاان كااا برميااا مدااد ة ماان حدااتها!!. 71,0أي دفااع للشااركة ) برميااا.

فهاا مان المي ااول أن  كاون ثااكا المبلاا ثااو "نفاط الكلفااة" ا أي الكلاف الرأساامالية 

% مااان الااانفط 40والتاااي تااادفع حةاااا الي اااد ماااع حكوماااة اإلقلااايم بماااا ال  ت ااااو، 

ناي خةأ فاي المدد ا ثكا في حال وفود كلف  أسمالية وافبة التةد د. لكا فرن ث

( ثااو لتدااد ر كميااة  ااد ت فااي  ااهو  100,7مكااان ماااا فرمااا أن  كااون مبلااا )

أخر  إضافة لشبا  وآذا . أو تم تةد د "نفط الربح" أ ضاً )وثكا غير مةمو  با 

حةا اتفاقياة الادفع باين الحكوماة االتحاد اة وحكوماة اإلقلايما كماا أوضاحنا سااب اً 

كا ا حوال فرن نفط الربح  ةدد عمليااً عند الحد ث عن الشركات ا خر (. وفي 

من "البيع الداخلي"!!ا باالضافة ال  تةد د "نفط الكلفة" من ثكا "البياع الاداخلي" 

( دوال  8,11كما الحظنا قبا قليا. علماً إن كلفة اإلنتاج لانفط ح اا  ااوك  ثاي )

 للبرمياا كما   ول نفف الت ر ر.

  مةاادد عاان كامااا تدااد ر ( مليااون دوال100,7ماان المحتمااا أن مبلااا )

( دوال  عان كاا برمياا مداد ا وعلا  09,8ح ا  ااوك ا أي ان ماا و،ع ثاو )

%. وفاي 80%ا وحداة اإلقلايم 81ا إعةا  حداة فينياا إنيرفاي DNO ركة 

كااا الحاااالت عناادما ن ااول إعةااا  حدااة الشااركاتا ف ااد  فهاام ماان ذلااف حدااة 

% مان 80تلاف حداة الشركات ا فنبية ف اطا ولكان ثنااي حداة اإلقلايما فهاو  م
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ح ااا  اااوك . والةااؤال المةاارو  ثااا  ةااتلم اإلقلاايم حدااة ممااا تيةيااا الحكومااة 

 المركص ة للشركات النفةية الياملة في كردستان ل ا  النفط المدد   سمياً !.

 8011اساتلمت الح اااً دفياة أخار  فاي أ لااول  DNOولليلام فارن  اركة 

ا ليداا م ماوع ماا اساتلمتا ( مليون دوال 00)وحةا ما  ككر الت ر ر(ا بلغت )

 ( مليون دوال .100,7ال  ) 8011في سنة 

إن الشااركة تتااابع ك يااراً مااا   ااري لهااا فااي سااوع أسااهم أوساالوا وكمااا توضااحا ( 1)

التفا يا الك يرة عن ثكا الموضوع في الت ر ر الةنوي للشركة. فهي نفةاها تبياع 

كة نفةياة نرو  ياة فاي وتشتري بأسهمهاا إذ إنها ت ول بأنها باعت أسهماً إلا   ار

مليااون دوال (ا  90مليااون كاارون نرو  ااي )أي مااا  يااادل  181بمبلااا  8011آ  

( ملياون 44 ياادل ) -أي فارع ساير الةاهم -وثكا ا مر أعاد عليها  بحااً حةاابياً 

 8011نفةااها فاااي تشااار ن ا ول  DNOدوال . كمااا أنهاااا ا ااترت أساااهم  اااركة 

( كاارون نرو  ااي 7,1لبو  ااة بةااير )( مليااون سااهماً ماان ا48,1وبكميااة بلغاات )

 دوال اً(. 1,89للةهم الواحد )أي ما  يادل 

وتؤكد الشركة إن ساير الةاهم قاد اساترفع قيمتاا وب اوة بياد أن انافاض 

دوال اً للةااهم(ا  0,22)حيااث و ااا إلاا  مااا  يااادل  8010بشاادة فااي أواخاار ساانة 

 0,71دل )حياث و اا إلا  ماا  ياا 8011وككلف اساتمر منافضااً فاي أواشاا أ اا  

دوال اً للةهم(ا ولكن وبيد تدد ر النفط  سمياً قفص سيره ليدا إلا  أعلا  ساير 

دوال اً للةااهم(ا وفااي النتي ااة اسااتمرت  1,21كاارون )أي مااا  يااادل  10,1وثااو 

كاارون )أي مااا  يااادل  7,47علاا  مياادل   ااا    8011أساايا  ا سااهم فااي ساانة 

 دوال اً للةهم(. 1,89

ر فااي ت ر رثااا إلاا  المةاااثمين ماتلااف إن ماان وافااا الشااركات أن تااكك

 -فيما  تيل  بماا ر الي د نفةاا  -الماا ر التي  مكن أن تتير  لها. فهي تؤكد 

ا وباادأ التدااد ر 8011أنااا علاا  الاارغم ماان أن اتفاقيااة التدااد ر تماات فااي ساانة 

الفيليا إالا أن ا مر ال  مكان اعتباا ه باأي حاال مان ا حاوال اتفاقااً نهاشيااً. و غام 
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وحةاا ماا فاا   -استلمت مبالا ل ا  التدد را ولكن لم تةتلم كافة مةاتح اتها أنها

ا وثكه المبالا ال تتناسا )لحد ذلف التا   ( مع اليواشد التاي   اا أن -في الت ر ر

تحت بنود ع د المشا كة باإلنتاج. و ؤكد الت ر ر باأن  DNOتحدا عليها  ركة 

تح اا  أ باحاااً أك اار تحاات   ااركة  ابحااةا ولكاان ماان المفاارو  أن DNO ااركة 

 ارود ع د المشا كة باإلنتاج!!.

وتضيف الشركة فاي ت ر رثاا عناد الحاد ث عان احتمالياة المااا را أناا 

ح  ح ي ي فاي ممتلكاتهاا فاي  DNOعل  الرغم من اعت اد إدا تها من أن لشركة 

كردستان الياراع مان الانفط والغاا،ا وح هاا فاي استكشااد وتةاو ر وإنتااج الانفط 

، ماان ثااكه الممتلكااات )وتؤ اادثا بااكلف حكومااة اإلقلاايم(ا إالا أن و،ا ة الاانفط والغااا

االتحاد ة تيا   مبدأ ع ود المشا كة باإلنتاج التي وقيتها حكومة اإلقليما وبهاكا 

 في ممتلكاتها في كردستان من النفط والغا،. DNOتيا   ح   ركة 

كوماة اإلقلايما إن الاالفات في وفهات النظر بين الحكومة االتحاد اة وح

 -حةاا  أي الت ر ار الةانوي -وعد  وفاود قاانون اتحاادي للانفط والغاا،ا  اؤدي 

إلاا  عااد  وفااود ضاامان بااأن الاانفط  مكاان ت هيااصه إلاا  الةااوع المحليااة بالكميااات 

الكافيااة الممكاان إنتافهااا ماان الح اااا وبا ساايا  المي ولااةا بحيااث تةااتةيع إدا ة 

نفةيااة وخةااط النمااو. كمااا وإن ثناااي الشااركة أن تب ااي علاا  حيو ااة اليمليااات ال

احتماااال باااأن الحكوماااة االتحاد اااة قاااد تتحاااد  أح ياااة وقانونياااة ودساااتو  ة ع اااود 

المشا كة باإلنتاج الموقية من قبا حكومة اإلقليم. وإن أي تغيير في  ارو  ع اود 

( assetsالمشااا كة باإلنتاااج الحاليااة ساايكون لااا تااأيير ساالبي فااي قيمااة ممتلكااات )

ستان من النفط والغا،ا وككلف عل  عواشادثا مان ثاكه الممتلكاات. الشركة في كرد

كما  ظهر فرن الشركة متاوفاة فاداً مان ثاكا الموضاوعا مماا قاد  يةاي االنةبااع 

 أنها غير م تنية تماما ب انونية الي ود !!.

لم أفد في كا ما قرأت من ت ا  ر  اد ة مان ثاكه الشاركة أو عنهاا ماا  شاير مان  (0)

إلاا  إنهااا لاام تةااتود قيمااة االساات ما ات التااي قاماات بهااا لغاار  بييااد أو قر ااا 
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استكشاااد وتةااو ر ح ولهااا فااي كردسااتان اليااراعا ولكنهااا فااي الوقاات نفةااا ت ياار 

ا )أي كامااا نفااط الااربح( ماان كامييل األربيياً المتوقعييةمةااألة عااد  حدااولها علاا  

 ع ود المشا كة باإلنتاج التي وقيتها مع حكومة اإلقليم!!.

نها تؤكد بأنها في أوضاع مالية فيدة وأ باحها فيدةا وكا إضافة لكلف فر

ذلاف نتي ااة "فااوثرة التااج" وثااو ح ااا  ااوك ا الااكي  ااد  بالغالبياة اليظماا  ماان 

أ باحها في اليالما ا مر الاكي  يةاي انةباعااً باأن أ باحهاا مان كردساتان تغةاي 

 أعمالها في المواقع ا خر  من اليالم.

باالكرون النرو  ايا ول اد قمات بتحو اا إن فميع حةاابات الشاركة ثاي 

ا أي كاان الادوال  8010ثكه ا  قاا  إلا  الادوال  ا ميركاي وبأسايا  نها اة عاا  

 ( كرون نرو  ي وقت ك.1,2 يادل )

( 847كانات حاوالي ) 8011ت ول الشركة إن مبيياتها في كردستان سنة 

وماة االتحاد اة ل اا  مليون دوال ا )وال  ككر فيما إذا كاان المبلاا المةاتلم مان الحك

التدد ر الرسمي ثو ضمن ثاكا المبلااا والمفارو  أن  كاون كاكلف(ا مماا  يناي 

( مليااون دوال  )حيااث 410بلغاات حااوالي ) 8011إن مبييااات ح ااا  اااوك  لةاانة 

 8011% مناااا(ا كماااا إن أ باحهاااا مااان كردساااتان بلغااات سااانة DNO 11تمتلاااف 

% ماان مبيياتهااا. 20تيااادل  ( مليااون دوال ا أي عملياااً فاارن أ باحهااا818حااوالي )

( ملياون 110ولو قا نا ذلف بيملياتهاا فاي الايمنا ن اد أن مبيياتهاا كانات حاوالي )

% ماان 41( مليااون دوال ا أي إن ا  بااا  ال تص ااد عاان 49دوال  بينمااا أ باحهااا )

( دوال  للبرميااا 8,11المبييات. والةابا أن كلفاة اإلنتااج فاي كردساتان تياادل )

( دوال  للبرمياااا!!. كماااا  ؤكاااد 80,91االنتااااج فاااي الااايمن )بينماااا تياااادل كلفاااة 

بوفاود ن اد لاد ها  8011الت ر رعل  الوضع المالي ال يد للشاركةا إذ انتهات سانة 

 ( مليون دوال .824 يادل )

إن مبييات الشركة المككو ة أعاله تتناقض مع ا  قا  التي تام احتةاابها 

إن أ قاا  إنتااج ح اا  ااوك  ثاي في الدافحات الةااب ة وت اا عنهاا ك ياراًا  غام 
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نفةااها التااي تاام ذكرثااا فااي الت ر اار الةاانوي. وعلينااا تحليااا الةاابا أو أساابا  ثااكا 

% مان 40االختالدا فنحن كنا قد افترضنا أن أسيا  البيع الداخلي كانات حاوالي 

ا سيا  اليالمية )أو ا سيا  التي كانت ستبيع بها الحكومة االتحاد ة فيما لو كاان 

ط قد سلم إليها(. و حتما أن الشركة قامت بالبيع بأسيا  أقا من ذلفا فهاي كا النف

تبيع م دماً ومحما عل  الشاحنات في الح اا و حتما أن  كون قاد باعات ب لاث أو 

حت  بربع ا سيا  اليالمية!!. إضافة لكلف ثناي بالتأكيد من  شا كها أ باا  البياع 

ال هاة التاي تشاا ي فاي أقياا  المبيياات ثكه!!ا ولةنا بحافة إل  أن نةأل من ثكه 

الداخليااةا إذ فااي كااا ا حااوال إنهااا أعمااال نهااا وساارقة وبالتااالي تهر اااا والاانفط 

المهر   باع حت  في آخر ن ةة  دلهاا سوا  في تركيا أو إ ران أو بحار قاصو ن 

أو  وسااياا بأساايا  ت ااا عاان ا ساايا  اليالميااة لك اارة "المشااا كين" فااي ا  بااا . 

   أن نفط  اوك  ليف بيالي ال ودة.إضافة ال

وثناي سؤال  ةر  نفةاا وثو إذا كانت ثكه الشركة تةا ا أ باحااً مان 

ح ااا  اااوك ا فهااكا  ينااي أن حكومااة اإلقلاايم تةاا ا أ ضاااً أ باحاااً ولااو أقاااا إذ 

%(. ومااان المفااارو  أن ترفاااع حداااة 11) DNO%(ا وحداااة 80حداااتها )

أو غيرثااا إلاا  الميصانيااة االتحاد ااة. حكومااة اإلقلاايم ماان ا  بااا  ماان ثااكه الشااركة 

 بالواقع ال أعرد أ ن تكثا ثكه ا  با ا وثا تة ا لد  ميصانية اإلقليم !!.

15/0/1110 
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 .8018. "ال د د في ال ضية النفةية اليراقية"ا فؤاد قاسم ا ميرا  با  80

 :Western ZAGROS. )أ( ت ر ااار  ااااد  عااان  اااركة و ةاااترن ،اكاااروس بيناااوان: "84
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 الفصل الفاني

 مالحظات حول السياسة النفطية لإلقليم

بالرغم من أن ثكه الد اسة كانت قد أعدت أ الً لغر  آخار غيار اليناوان أعاالها إذ 

ردساتان بي اود المشاا كة باإلنتااجا أ  د منها الحد ث عن الشركات النفةية الياملاة فاي ك

وأداشها من خالل د اسة ومناقشة الت ا  ر الداد ة لبيض منهااا كماا فاا ت فاي الفداا 

ا ولا ولكن الحظنا بأن ثكه الد اسة سود تدبح ناقداةا إذا ماا تركناا ال اا ئ دون أن 

د فاي  ةلع علا  تفاعاا حكوماة اإلقلايم ماع أدا  الشاركات بداو ة أك ار تفدايالً عماا و 
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الفداا ا ول. وال  اتم ثاكا ا مار إالا برضاافة بياض المالحظاات المتيل اة بةياساة اإلقلاايم 

النفةيةا وعالقة حكومة اإلقليم مع الحكومة االتحاد ةا وثا ثناي خةوات فد ة مان قباا 

حكومة اإلقليم للو ول إل  حلول وقتية أو داشمةا مع الحكومة االتحاد ة  وثا ثنااي مان 

الحكومااة االتحاد ااة أن تماادثا مااع حكومااة اإلقلاايما علاا  ضااو  المتةلبااات فةااو  تحاااول 

 الدستو  ة ومدلحة الشيا اليراقي ككا 

ا عاان كتلااة التحاااالف -والميتااادل فااي تداار حاتا -ل ااد أكااد الناشااا الكااردي المةاات ا 

الكردستاني محمود ع مان
(1)

ا وثو أحد أعضا  الوفد الكردي الكي تفااو  ماع الحكوماة 

ا أناا: 10/4/8010ا أكد إل  أخبا  " اف  نياو،" فاي 8010في أواسط نيةان  االتحاد ةا

أنفةهم للمشاكا أو المةالا الكرد ة ماع بغادادا ولام  ا كراد"لم  كن ثناي متابية من قبا 

 كن ثناي متابية  مو نا بشكا فيد خالل الةنتين الةاب تين"ا مضيفاً إن: "تلف المشااكا 

حت أ يا مان ذي قباا". وأقارا محماود ع ماان با :"وفود تراكمت اليو  وتي دتا وأ ب

إثمال في متابية المشاكا مع بغداد من قباا كاا ال اادة ولايف بيضاهما ومان أعلا  الهار  

إلاا  أساافلاا و وفااد إثمااال وعااد  متابيااة وعااد  تشااكيا فهااا، للحااوا  وعااد  متابيااة علاا  

ا الوضاع لاد نا ومناك مةتو ات علياا خا ة تلف التي تةتةيع أن ت ر ". وأوضح أن: "ثك

سنتين وندفا وثكه حالنا"ا يم استد ي قاشالً: "ال   و، أن نلو  ال انا اآلخر ف اط  ن 

حكومة بغداد من ال اشص أنها ال تؤمن بالمةالا التي لد ناا ولكن نحان لاد نا ت داير   اا 

أن نيتاارد بااا". وبادااو  إ ااا ة ت ااا  ر  ااحفية إلاا  أن بغااداد تةااي  إلاا  "دفااع" 

نحاو "االنفداال وإعاالن دولاتهم"ا أفااد الةايد محماود ع ماان: "ال أعت اد بوفاود  ا كاراد

 ثككا أمر لد  بغداد ولم أ ير بوفود م ا ثككا توفا عندثم".

إن مشااكلة الي ااود النفةيااة الموقيااة فااي كردسااتان و"اليواشااد الماليااة المتأتيااة ماان ثااكه 

ا فحةااا ولكان ثنااي  إ اكاالت الي ود"ا لم تؤد إل  التاوترات الحالياة باين بغاداد وأ بيا

متيل ااة بهااكا الموضااوع حتاا  فااي داخااا حكومااة اإلقلاايم. حيااث تن ااا وكالااة "المةاالة" ماان 

أ بيا
(8)

ا عن بيان  اد  عن الةيد كوسرت  سولا ناشا  شيف كردساتان الياراعا فاي 

ا دعاااا فياااا إلااا  وفاااو : " كشاااف إ ااارادات نفاااط إقلااايم كردساااتان الياااراع 01/0/8010
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ات  اافافة كااي  يلاام كااا  ااا  فااي اإلقلاايم إلاا  أ اان تااكثا ثااكه ووضاايها فااي حةاااب

اإل اارادات". وأ ااا  الةاايد كوساارت إلاا  أنااا: "لغا ااة اآلن لاام ترسااا تلااف اإل اارادات إلاا  

 البرلمان".

أماااا ماااا  تيلااا  بموقاااف حركاااة "تغييااار" والميا ضاااة الكرد اااة مااان المةاااألة النفةياااة 

ا ضاة داشمااً فاي برلماان كردساتان والياشدات من ع ود كردستانا فهي أمو  ت يرثاا المي

 في الف رة التالية. 8010وخا فاا وسنتتةرع إل  موقفهم من الميصانية االتحاد ة ليا  

لنبحث اآلن في قةم من مشااكا ا ماو  النفةياة الميل اةا وثاا باإلمكاان التو اا إلا  

 مي د.إ  اد حلول لهاا في اا التباعد الحالي بين وفهات النظرا والوضع الةياسي ال

 حصة إقليم كردستان من الميزانية االتحادية -1

ة مان قباا اإلقلايما  غام   يتبر ثكا الموضاوع مان ا ماو  المحةاومة والمنتهياة والم ارا

وفود اعتراضات ك يرة عل  حدة اإلقليم الحالية من الميصانية االتحاد اةا مان قباا قاو  

لاا  ثااكا الموضااوع والااكي سياسااية ماتلفااة ماان خااا ج اإلقلاايم. وناار  أن نل ااي الضااو  ع

 سي ا  حتماَ مرات عدة في المةت با.

نحااان نتحاااد  ثناااا عااان حداااة إقلااايم كردساااتانا بوضاااع اإلقلااايم الحااااليا أي حداااة 

المحافظات الكرد ة الا ال : أ بياا والةاليمانية ودثاوي ف اطا وبحادودثا ال غرافياة التاي 

 كانت عليها عند احتالل ال وات ا ميركية لليراع.

 ورية:بنود دست -أ

 تحد  الدستو  عن "الحدة" المالية لإلقليم والمحافظاات بموضايينا أي فاي ماادتين 

من مواده
(0)

. 

 والتي ت ول: أوالً: 111الماد  -أوالً 

"ت ااو  الحكومااة االتحاد ااة بااردا ة الاانفط والغااا، المةااتارج ماان الح ااول الحاليااة مااع 

تهاا بشاكا منداف  تناساا حكومات ا قاليم والمحافظاات المنت اةا علا  أن تاو،ع وا دا

ل قيياليم  حصيية لمييد  محييدد مااع التو، ااع الةااكاني فااي فميااع أنحااا  الاابالدا مااع تحد ااد 



 110 

المت رر ، والتي حرم  منها بصور  مجحفة من قبل النظيا  السيابق، والتيي ت يررت 

 ا و نظم ذلف ب انون".بعد ذلي، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمنااق الموتلفة من البالد

ن لم  دد ا ال انون المةلو ا وكان من المفرو  أن  دد  مع قانون النفط حت  اآل

والغا،. في كا ا حوال   اا أن تؤخاك ثاكه الماادة بنظار االعتباا  عناد إعاداد الميصانياةا 

 حت  في حالة عد  وفود قانون.

أوالً( تتحااد  عاان الح ااول الحاليااةا كمااا ثااو واضااح ماان  118بااالرغم ماان أن المااادة )

عااالها ولكاان الحااد ث عاان اليواشااد الماليااة لاايف محدااو اً بااالح ول الحاليااة )أي الداايغة أ

المنت ة  و   دو  الدستو (ا وإنما  شما إنتاج فميع الح ول "الحالية" والمةات بليةا أي 

تشما أ ضاً الح ول المنت ة اآلن في كردستانا ولم تكن منت ة وقت  دو  الدساتو  فاي 

ي  أي آخاار   ااول بااأن تو، ااع الحداا   شااما ف ااط . ولاام أساامع أو أقاارأ أ8001ساانة 

"الح ول الحالية"ا وإن موا د "الح ول المةت بلية" أمر  ا  اإلقليم أو المحافظات غيار 

المرتبةة برقليم!!!ا كما حاول كالبر ث أن   ولا والكي ساب  أن تحادينا عناا عناد حاد  نا 

ذ لاو كاان ا مار كاكلف النرو  ية في الفدا ا ول من ثاكه الد اساةا إ DNOعن  ركة 

لكان إقليم كردستان أكبر المتضر  نا حيث إن الح ول اليمالقة والتاي ثاي قياد التةاو ر 

 ت ع في الوسط وال نو .

 ًً : 111الماد  -ثانياً ًً  ت ول: ثالفاً

ا تكفاي حصية عادلية مين اإلييرادات المحصيلة اتحاديياً "تاد  لعقاليم والمحافظات 

مع ا خك بيين االعتباا  موا دثاا وحافاتهااا ونةابة الةاكان لل يا  بأعباشها ومةؤولياتهاا 

 فيها".

 مناقشة المواد الدستورية أعاله:-ثالفاً 

حةا المواد الدستو  ة أعالها فرن حد  اإلقليم )والمحافظات(ا ال تيتمد عل  عادد 

أوالً(  118نفوس الةكان ف طا ولاو أن عادد النفاوس  م اا المحادد الارشيف. إذ إن الماادة )

يف إل  التو، ع الةكاني "تحد د حدة لمدة محددة لعقاليم المتضر ةا والتي حرمات تض
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منها بدو ة م حفة من قبا النظا  الةاب ا والتي تضار ت بياد ذلافا بماا  اؤمن التنمياة 

 المتوا،نة للمنا   الماتلفة".

من الواضح من أعالها أن "ا قاليم المتضار ة"ا تشاما "المحافظاات المتضار ة"ا إذ 

  وفد في اليراع حت  اآلن غير إقليم واحاد ف اط. وإن الم داود بالضار ا ثاو ماا فاا  ال

نتي ة إفحاد النظاا  الةااب ا أو الضار  الاكي وقاع بياد سا و  النظاا  الةااب . كماا وإن 

 "الص ادة في الحدة" عن نةبة عدد النفوس ثي لمدة محددة وليةت داشمة.

يم كردسااتان واضااحة فااداًا وتحااديت عنهااا إن أضاارا  النظااا  الةاااب  فيمااا  تيلاا  باارقل

فهااات ماتلفااة. فاارذا كااان الم دااود برعةااا  حدااة إضااافية لإلقلاايم لهااكا الةااباا فالماادة 

"المحااددة" قااد انتهاات منااك فتاارة  و لااةا إذ إن حالااة اإلقلاايم االقتداااد ة ثااي ا فضااا فااي 

كاان ثنااي ال ةر اآلن. كما كان من الوافا أن  حدد الةابا فاي الص اادة فاي الحداة )إن 

 ، ادة( والمدة المةلوبة في  لا قانون الموا،نة.

ولكن أضارا  النظاا  الةااب  لام تشاما كردساتان ف اطا باا ثنااي أضارا  فةايمة فاداً 

اإل رانياةا -عمت المنة ة الوسة  وال نوبيةا وخدو اً البدارة أيناا  الحار  اليراقياة

ومتسااي حاار  الكو اات  حياث لاام تةاالم محلااة ماان ال دااف. وكاكلف أينااا  احااتالل الكو ااتا

وخااروج ال ااي  اليراقااي منهاااا إضااافة إلاا  فتاارة الحدااا  ال اسااي. ل ااد دماار ال دااف 

ا ميركي في حر  الكو ت والةنوات التي تلت ذلاف فمياع ماا أقاماا اليراقياون مان بنا  

تحتية ومياما  ناعيةا والموفودة أغلبها في منا   بغاداد والبدارةا ا مار الاكي خلا  

ر مدقعا انتهت فيها المناثم الداحية والتربو اة فاي عماو  الابالد. كماا أن بةالة ثاشلة وف 

الفيليين كانت ثاشلة باإلضافة إل  تدمير أعداد كبيرة فاداً  ا كرادالمتسي التي تير  لها 

من قراثم عل  الحادود ماع إ اران وفاي محافظاات ثاي خاا ج إقلايم كردساتان حاليااً. وإذا 

فظات بةبا الضر  الاكي ساببا النظاا  الةااب ا كاان مان كانت ثنالف نةبة إضافية للمحا

 الوافا  مول المحافظات أعاله بهكه الص ادة.

أما فيما  تيلا  بتحد اد حداة إضاافية للمحافظاات التاي "تضار ت بياد ذلاف"ا أي بياد 

أوالً( أعالها فرن ثكا  يني إعةا  حداة إضاافية  118س و  النظا ا كما فا  في المادة )
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فظاات ت ر بااًا والتاي ت اع خاا ج اإلقلايما وذلاف نتي اة ا عماال اإل ثابياة إل  فميع المحا

 والتار بية المةتمرة وتوقف ا عمال نتي ة ذلفا ولكن لم نةمع أن أحداً  الا بكلف!!.

يال اً(: "تادا  لعقااليم والمحافظاات حداة عادلاة مان اإل ارادات 181ت ول المادة )

شهاا ومةاؤولياتهاا ماع ا خاك بنظار االعتباا  موا دثاا ا تكفي لل يا  بأعباالمحصلة اتحادياً 

وحافاتهاا ونةبة الةكان فيهاا". وثناا  وفاد إبهاا   اد د   اا أن  وضاحا قاانون  داد  

بااكلف. إن نةاابة الةااكان واضااحةا ولكاان كيااف ت اايم "مااوا دثم" و"حافاااتهم"ا ومااا  كفااي 

المادةا فرننا نتو ا إل  لل يا  با عبا  والمةؤوليات. وفي كا ا حوالا وعند تفةير ثكه 

أنا ال  مكن إعةا  إقليم كردستان وضع خا  لص اادة حداتا مان الميصانياةا إذ إن ثنااي 

محافظات فاي الوساط وال ناو  بحافاة أ اد إلا  ، اادة حداتها م ا ناة بكردساتانا فهاي 

وحةا فميع الت ا  ر اإلحداشية المحلية والدولية في حالة تاأخر وف ار وإثماالا وأعاداد 

 ة من سكان ثكه المحافظات  يي  تحت خط الف ر.كبير

ماان المهاام أن نوضااح ن ةااة مهمااة فااي ثااكه المااادةا قااد تكااون ماان ا مااو  التااي تيتباار 

"تحداايا حا ااا"ا ولكاان وكمااا ساانر  فااي ف اارة الح ااة أنهااا ليةاات كااكلف بالنةاابة ل ااادة 

 حكومة إقليم كردستان.

ا وعلا   أس ثاكه اإل ارادات "اإلييرادات المحصيلة اتحاديياً" تحد  الدستو  ثنا عن 

% مااان 91ثاااي عواشاااد الااانفط والغاااا، باااالةبعا إذ تم اااا فاااي الوقااات الحاضااار أك ااار مااان 

اإل رادات المحدلة اتحاد اً. إن ثكا الن   ؤكد ما ثو منة ي في الدساتو  مان أن عواشاد 

الاانفط تةتحدااا اتحاد اااًا وال  مكاان   ااة فهااةا أن ت ااول إنهااا تةااتةيع أن تدااد  الاانفط 

ةَ الحكومة االتحاد ة. إن ع ود تدد ر النفط وأسايا ه وال هاات التاي تداد  لهااا مت او،

وإ رادات عمليات التدد ر ثكه   ا أن  تم استحداالها مان الادواشر االتحاد اة ف اطا وال 

توفد أ ة مادة في الدستو  تةمح بغير ذلف حت  لاو تيهاد اإلقلايم )أو المحافظاة(ا برعةاا  

كا فاارن مااا   ولااا بيااض قااادة اإلقلاايما أو مااا  تحااد  عنااا حدااة المحافظااات ا خاار . لاا

أ دوغانا من إمكانية التدد ر المنفارد لانفط اإلقلايم ثاو أمار با اا دساتو  اًا وسانتحد  

 عن ثكا الموضوع في ف رة الح ة.
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 وحصة اإلقليم 1110الموازنة االتحادية لسنة  -ب

 فيما  لي أثم الن ا  المتيل ة بهكا الموضوع:

ا ونشر في فر ادة الوقااشع 8010د  د  قانون الموا،نة اليامة االتحاد ة لةنة ل  أوالً:

81/0/8010اليراقية في 
(4)

 ا وأ بح بكلف نافك المفيول.

أوالً:  -9-ماان الموا،نااة  ر  ااة ت ةاايم الحداا . ف ااا  فااي المااادة  -9-حااددت المااادة 

ن إفمااالي "تراعاا  حداا  المحافظااات غياار المنتظمااة فااي إقلاايم بنةاابة عاادد سااكانها ماا

النف ات الحاكمة( الملح  بهكا ال انون بيد استبياد حداة إقلايم  -ث   -النف ات في )ال دول 

 %(".17كردستان البالغة )

%( مان إفماالي 17يانيااًا فت اول: "تحادد حداة إقلايم كردساتان بنةابة ) -9-أما المادة 

ال اانون مان قباا و،ا ة  النف ات الحاكمة( الملحا  بهاكا -ث   -النف ات المبينة في )ال دول 

 المالية االتحاد ة".

%( من م ماوع النف اات التشاغيلية ونف اات 17يال اًا "تحدد نةبة ) -9-وفا  في المادة 

المشا  ع االست ما  ة للموا،نة اليامة االتحاد ة ل مهو  ة اليراع المدادع عليهاا إلقلايم 

 كردستان بيد استبياد النف ات الةياد ة".

يال اً نفةهاا بف ارات "م لاف الناوا ا  شاساة  -9-ةياد ة محددة في المادة إن النف ات ال

ال مهو  اااةا م لاااف الاااو، ا ا و،ا ة الاا فياااةا و،ا ة الااادفاعا أفاااو  المفاوضاااات 

والمةالبااات ال انونيااة للااد ونا أفااو  تاادقي  ومالح ااة ا مااوال فااي الاااا جا أفااو  تاادقي  

يينا المةااثمة فاي كلفاة الانفط المداد ا ع اود  ركة التدقي  الدولية ول نة الابرا  الماال

الشااركات ا فنبيااة المنفااكة إلقلاايم كردسااتان )فاااي ضااو  االتفاااع بااين مم لااي الحكوماااة 

االتحاد ااة ومم لااي حكومااة إقلاايم كردسااتان حااول إنتاااج وتدااد ر الاانفط الاااا  فااي اإلقلاايم 

لبنااف (ا فواشااد قاارو  ا8018لةاانة  000المااككو  بموفااا قاارا  م لااف الااو، ا   قاام 

الدولي وقرو   ندوع الن اد الادولي وال ارو  ا فنبياة ا خار ا فواشاد علا  ساندات 

حواالت الاص ناة الياماةا فواشاد الةاندات علا  إ فاا  الاد ون الاا فياة لل ةااع الااا ا 

مبالا المةاثمات اليربية والدوليةا مبالا تيو ضات حر  الكو تا نف اات مد ر اة الةافر 
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لحدود وفها، ا مان الاو نيا تةاو ة الاد ون فاي الااا جا أفاو  وال نةية وقيادة قوات ا

ن ااا الاانفط المدااد  عباار تركياااا أقةااا  االتفاقيااات ال ناشيااة مااع دول نااادي بااا  ف ودول 

خااا ج نااادي بااا  فا تةااد د قيمااة إ اادا ات حااواالت الاص نااة ال د مااةا التةااو ة الن د ااة 

تمو ااا المشااتريا ومشااا  ع للااد ون الدااغيرة لل ةاااع الاااا  فااي الاااا جا ونف ااات ال

المااوانئ والةاادود ومنظومااة الةااكف الحد ااد المرتبةااة بالشاابكة الدوليااةا وإدا ة ا فااوا ا 

وتةاااو ة د اااون الاةاااو  ال و اااة الكو تياااةا وأقةاااا  قااارو   اااندوع الن اااد الااادوليا 

 ومةتح ات  ندوع الن د اليربي عن اتفاقية إعادة ثيكلية مد ونية اليراع."

ع ااود الشااركات النفةيااة ا فنبيااة المنفااكة إلقلاايم كردسااتانا تاام  ماان المالحااظ أن كلااف

وضيها ضمن النف ات الةياد ةا وثاو أمار  احيح إذ تااد  فمياع الياراعا ولكان لام ن اد 

في النف ات الةياد ة كلف ع ود الشركات ا فنبية )أو اليراقياة( فيماا  تيلا  بي اود و،ا ة 

 ة الانفط االتحاد اةا وثاو أمار   اا أن النفط االتحاد ةا وإنما وضايت ضامن نف اات و،ا

  ياد النظر باا وسنرفع لمناقشة ثكا ا مر الح اً.

نالحظ من ثكه الف رةا أن حد  المحافظات غير المنتظمة في إقلايم ثاي بنةابة عادد 

 سكانها بيد استبياد حدة إقليم كردستان.

و واضاح مان %( لحداة اإلقلايم فلايف لهاا عالقاة بنةابة الةاكانا كماا ثا17أما نةبة )

الديا أعاله والوا دة في الموا،نة االتحاد ةا فهي  قم اعتبا يا ولنةميا "سياساي"ا ال 

 يتمد علا  أ اة أساف قانونياة أو دساتو  ة. وإن ثاكا الارقم موفاود مناك و،ا ة الةايد إ ااد 

ا و أخاك قانونيتاا الحالياة مان كاون الموا،ناة تداد  ب اانونا ولاكا 8000عالوي في سانة 

 نةبة  اد ة ب انون.فرن ثكه ال

ا والموا،نات التي سب تهاا ثو ما مككو  فاي الف ارة 8010إن الفرع بين موا،نة  ثانياً:

ا إذ ت ول: " يااد النظار فاي حداة إقلايم كردساتان والمحافظاات 8010( من موا،نة 11)

وماا بيادثا علا  ضاو   8010غير المنتظمة في إقليم في الموا،نة اليامة االتحاد اة لةانة 

ا علاا  أن  ااتم علاا  ضااوشا تحد ااد المبلااا 8010م اإلحدااا  والتيااداد الةااكاني لةاانة نتاااش
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الح ي ي لحدة اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم فاي الموا،ناة الياماة االتحاد اة 

 ا وعر  الفرع عل  م لف الو، ا  لتةو تا".8014لةنة 

لاايم كردسااتان قانونياااً )إذ إن إن الفاارع اآلخاار المهاام فااداًا ثااو إلااصا  حكومااة إقثالفيياً: 

( ألااف برميااا/اليو  ماان نفااط كردسااتان لغاار  810الميصانيااة قااانون(ا بضاا  مااا ميدلااا )

 التدد ر ضمن الاط االتحادي لتدد ر النفط كما موضح في الف رات التالية:

بمبلاااا  8010أوالًا ت اااول: "ت اااد  الموا،ناااة االتحاد اااة لةااانة  -1-إن الماااادة  (1)

ناااا ". والف ااارة ) ( مااان ثاااكه الماااادة تاااككر بأناااا "تااام احتةاااا  ( ترلياااون د 119,897)

( دوال  90اإل اارادات النات ااة عاان تدااد ر الاانفط الاااا  علاا  أساااس مياادل سااير قااد ه )

( ألاف 810( ملياون برمياا  وميااًا بضامنها )8,9للبرميا الواحدا وميادل تداد ر قاد ه )

تدخا كافاة اإل ارادات المتح  اة برميا  ومياً عن كميات النفط المنتم في إقليم كردستانا و

%( 1( أو أي تشاكيا آخار  حاا محلاا بياد خدام )DFIفيالً في  ندوع تنمياة الياراع )

عاان تيو ضااات حاار  الكو اات أو أي نةاابة أخاار    ر ثااا م لااف ا ماان وتةااد دثا إلاا  

 ا مم المتحدة".

ة التاي وبنفف الدايغ 8018ل د كانت ثناي محاولة إلدخال م ا ثكه الف رة في ميصانية 

( ألاف برمياا/اليو  لانفط كردساتان 171ا وذلاف بتحد اد كمياة )8010فا ت فاي موا،ناة 

الوافااا إ سااالها إلاا  خااط التدااد ر ضاامن قااانون الموا،نااةا ولكاان فشاالت المحاولااة فااي 

( لةانة 88أوالً أ( مان قاانون الموا،ناة  قام ) -1الةاعات ا خيرةا إذ أد فت في الماادة )

بةاااعاتا علمااا بااأن مشااروع  8018قاارا  النهاااشي لميصانيااة ا وتاام  فيهااا قبااا اإل8018

لم  تضمن  ر اَ فصاشيااَ فاي حالاة عاد  التاصا  حكوماة االقلايم بالتداد را  8018ميصانية 

. ولااو كتااا لهااكه المحاولااة أن تاان حا لكااان ماان 8010االماار الااكي تاام تالفيااا فااي ميصانيااة 

( ملياون برمياا 0,77مان ) بادالً  8018( مليون برميا في سنة 04,010الوافا إ سال )

( ملياا ات دوال  إلا  0التي أ سلت فيالً. وما كانت لتاكثا قيماة الفارع والتاي تت ااو، )

فيو  الشركات والمهربين و"اآلخر ن"ا فاي الوقات الاكي كاان   اا أن تاكثا فياا إلا  

 الميصانياة االتحاد ااة. وبهااكا ساارقت ثااكه المبااالا ماان أفااواه كااا اليااراقيينا إذ لاام تاادخا فااي
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% 17الميصانية االتحاد ة وال في ميصانية اإلقليم أ ضاً والكي كان من المفتر  أن تادخا 

 منها في ميصانيتا.

إضافة لكلف ثناي مةؤولية ماد ة واضحة تؤكد قيا  حكومة اإلقليم بتنفياك ف ارة  (1)

( ألف برميا  ومياً من نفط اإلقليم وإالا تيرضات لي اا  ماالي. إذ إن الماادة 810تدد ر )

  ابياً( من الميصانية ت ول: 10)

"ت و  و،ا ة المالية االتحاد ة باست ةاع مبالا الضر  التي  ةببها اإلقلايم أو المحافظاة 

المنت ة عند عد  تةليم النفط والغا، المناتم إلا  و،ا ة الانفط االتحاد اة لغار  التداد ر 

موا،ناااة و ةااات ةع مبلاااا الضااار  مااان تاديداااات اإلقلااايم أو المحافظاااة المنت اااة فاااي ال

ا وت و  و،ا ة النفط االتحاد ة بتحد د الضر  وعرضا عل  م لاف 8010االتحاد ة ليا  

الو، ا  االتحادي التااذ ال ارا  بشاأنا وفاي حاال اعتارا  حكوماة اإلقلايم أو المحافظاة 

 عل  قرا  م لف الو، ا   حال إل  المحكمة االتحاد ة للبت فيا".

و،ا ة النفط كانت قد أ سالت فاي النداف ا ول وحةا الميلومات المتوفرة لد نا فرن 

إل  م لف الو، ا   سالةا تنفياكاً لهاكه الف ارةا تيلماا بياد  قياا  اإلقلايم  8010من نيةان 

( ألف برميا/اليو ا مما تةبا باةا ة للموا،ناة االتحاد اة و الت إلا  ماا 810بر سال )

 .8010 ( مليا  دوال  عن ال الية ا  هر ا ول  من سنة8,0  ا   )

إن الوضع النفةي في اإلقليم  اذ فداًا إذ كما أوضحنا فاي الفداا ا ولا فارن حكوماة 

اإلقلاايم ال تةاالم الاانفط المنااتم إلاا  خااط التدااد ر االتحاااديا وفااوع كااا ذلااف تةاامحا أو 

با حر  "تنة "ا لما  ةم  "بيع النفط داخلياً"ا والكي  فضي إلا  التهر اا. وقاد تادعي 

ال تنتم النفطا إذ إن المادة في الميصانية أعااله ت اول: "عناد عاد  تةاليم  حكومة اإلقليم أنها

النفط المنتم"ا ولهكا ليف لد ها ما تةلما إل  الحكومة االتحاد ة!!!. مان الواضاح أن م اا 

فهو ادعا  مرفو  أ االًا إذ إن ثنااي إمكانياة حالياة إلنتااج نفاط  -إن حد  -ثكا ادعا  

( ألف برمياا/اليو ا إضاافة 810لها في الميصانيةا أي ) غةي حافة التدد ر الماد  

إل  سد حافة مدافي اإلقليم الرسمية. ثكا وإن ثكه الكمياات محاددة فاي االتفااع الاكي تام 

(ا والمشاا  000بين الحكومة االتحاد ة وحكومة اإلقلايم بموفاا قارا  م لاف الاو، ا  )
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( ألااف برميااا/اليو  فااي 800 ر )إليااا فااي أوالً أعااالها حيااث اتفاا  أن   ااو  اإلقلاايم بتدااد

ا ول اد ساب  أن 8010ا و يادال التداد ر فاي سانة 8018ا  هر ال الية ا خيرة من سانة 

تحدينا عن ثكا الموضوع. علماً إنا في كاا ا حاوال ال  مكان لإلقلايم أن  وقاف اإلنتااج إذ 

الاداخلي"ا إن الشركات النفةية الياملة ثنااي تر اد عاشاداتا وعاشاداتها مان خاالل "البياع 

مما  يني أن ثناي إنتااج مةاتمر ساوا  دخاا ثاكا اإلنتااج أنباو  التداد ر الرسامي أ  لام 

 دخا. وحالياً ونحان نكتاا ثاكه الةاةو  ثنااي إنتااج مةاتمر مان قباا ثاكه الشاركات  اتم 

تداار فا عاان  ر اا  البيااع الااداخليا و  ااد م الااا للتهر ااا إلاا  إ ااران ومااا و اشهااا وإلاا  

 8010ن نككر ما ن لتاا وكالاة  و تار، مان أن ارة فاي أواشاا نيةاان تركيا. ومن الةر ف أ

عاان م ابلااة لهااا مااع و، اار الةاقااة التركااي تااانر  لااد، حااول اليالقااات النفةيااة مااع إقلاايم 

كردسااتان
(1)

ا حيااث قااال  لااد،: "إن وا دات تركيااا ماان  اامال اليااراع تتغياار  ومياااً لكنهااا 

يو "!!. ثاكا ثاو التهر اا إلا   هر م في ال 810-800و لت إل  حدثا ا قد  بنحو 

(  اهر م  وميااً قاد  يناي تهر اا ماا 810تركياا وماذا عن إ ران وما و اشها. علمااً إن )

 ( ألف برميا/اليو .40  ا   )

( ألاف برمياا 810إن المبالا الداخلة إل  اإل رادات االتحاد اة نتي اة تداد ر ) (0)

النفةية االتحاد ةا في حين  ةاتلم  %( من اإل رادات2,8 ومياً من نفط اإلقليما تم ا ف ط )

ا 8018%( من ثاكه اإل ارادات. إن اإلقلايم لام  داد  الكمياات المةلوباة سانة 17اإلقليم )

ولكاان وبةاابا عااد  وفااود ناا  قااانوني بمااا   ااا اتااااذها إضااافة إلاا  الوضااع الةياسااي 

 المضااةر  والمتااأ،  مااع حكومااة اإلقلاايما لاام تتاااك الحكومااة االتحاد ااة أي إفاارا  نتي ااة

امتناع اإلقليم عن التدد را واستمر إعةا  حدتهم من الميصانيةا وثو أمر   ا  فضاا 

با ساس. إن م ا ثكا الوضع  يص، ال ول بأن نفاط ال ناو  والوساط ثاو لكاا الياراقيينا 

%ا أماا نفاط كردساتان فهاو لكردساتان ف اط!!ا إذ لام 17وبضمنهم إقليم كردستان وبنةابة 

 فط اإلقليم. ةتلم اآلخر ن أي  ي  من ن

ا فرن اإلقليم لم  دد   سمياً حت  اآلن أ ة كمية )ونحن فاي 8010أما فيما  تيل  بةنة 

(ا وال توفاد أ اة باواد  للتداد را علمااً إن فمياع الادالشا 8010الشهر الاامف مان عاا  
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تظهر وفود إنتاج مةتمر من فمياع الشاركات ت ر بااًا وقاد  كاون اإلنتااج بميادالت أو اأ 

اإلنتافيااةا ولكاان اإلنتاااج والبيااع الااداخلي وت هيااص مدااافي اإلقلاايم مةااتمرة. ماان  اااقتهم 

إضافة إل  وفود ميلومات تفيد باستمرا  تو يا نفط       إلا  الماوانئ التركياة فاي 

 ميرسين بواسةة الشاحنات الحوضية لحين إكمال الاط الاا  بتدد ر النفط الكردي.

لايم سايواف  علا  التداد ر فاي بدا اة أ اا  إن اإلق -فاي أحةان ا حاوال -ولو افترضانا 

( ألف برمياا/اليو  000ا فرن عليا أن  رسا إل  خط التدد ر الرسمي ما ميدلا )8010

. ولاو أضافنا الا  ذلاف 8010وحت  نها ة الةنة لكي  في بمتةلبات قاانون الموا،ناة لةانة 

الي حافااة المدااافي فااي المنة ااة الكرد ااةا سااتكون ثناااي حافااة  ااهر ة تدااا إلاا  حااو

( 100( ألف برميا/اليو ا وثو  قم  اياا ولكان  مكان ت ااو،ه والو اول إلا  )400)

 ألف برميا/اليو  خالل الندف ال اني من ثكا اليا .

با غلبيااة النيابيااةا مااع م ا يااة الكتلااة  8010ل ااد تماات المواف ااة علاا  ميصانيااة  (1)

نيااة )أو أي قااانون الكرد ااةا وعاادد ماان تكتااا اليراقيااة ل لةااة البرلمااان. وإن ماارو  الميصا

مهم( فاي البرلماان اليراقاي با ك ر اة  يتبار حادياً فر اداًا إذ تمار  م اا ثاكه ال اوانين فاي 

الظرود االعتياد ة بةر  ة "تواف ية"ا وثو  كا النظا  الةياساي الحاالي "الاد م را ي" 

ف " في في اليراعا والكي أيبت فشالً ذ  ياً في الةنوات اليشر الةاب ة. ولو اعتمد "التوا

ثكه الميصانيةا لما انتها  مان إقرا ثاا إالا بياد فتارة  و لاةا م اباا "تناا،الت" تاؤدي إلا  

 تشو هها.

%( 17إن الااك ن ماار وا الميصانيااة با ك ر ااةا قاااموا فااي الوقاات نفةااا بمراعاااة نةاابة )

وإب اشها كحدة لإلقليم مان الميصانياة االتحاد اةا ماع ا خاك بنظار االعتباا  إفارا  التياداد 

. ال أعت اد برمكانياة ال ياا  بالتياداد الةاكاني فاي الظارود الحالياة 8010الةكاني في سانة 

المضةربةا وفي اا الشكوي المتبادلة باين ماتلاف ال هااتا والسايما فيماا  تيلا  بارقليم 

كردستانا والكي أضاد ال  تيداده ما   اا   مان ملياون نةامة خاالل أ بياة  اهو  كماا 

الشاااكوي باااين ماتلاااف المحافظااااتا إذ أ ااابح تياااداد نفاااوس  ذكرناااا سااااب اًا إضاااافة إلااا 

المحافظة متيل  بتو، ع الموا د المالية. وثكه الن ةة تأخك أثمية خا ة بالنةبة لإلقليم إذ 
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( سانواتا وإن أ اة إحدااشية للنفاوس 7%( مةتمرة منك أك ر مان )17إن حدتا البالغة )

فاااً كبيااراً للااك ن عملااوا بهااكه %( ساايال  إحرا17تبااين أن نةاابة عاادد الةااكان أقااا ماان )

النةبةا وإن تو اا اإلحداا  إلا  ثاكه النةابة ساي ير  اكوكاً ك يارة لاد  اآلخار ن. وفاي 

الواقع إن ثكا ا مر أيا تاا الميا ضاة الكرد اة نفةاها فاي االنتااباات المحلياة الحالياة. إذ 

أ ن( عن فضاشية "سابيدة" الكرد اة- ن ا موقع )أ بيا
(0)

لميا ضاة أن ا 82/0/8010فاي  

الكرد ة عبرت عن  كوكها في ، ادة النةبة الةاكانية التاي حدالت فاي محاافظتي أ بياا 

%(ا مةالبة برفرا  تح ي  في ذلف. و ضيف الابار: "عان 4,0ودثوي والتي تدا إل  )

وفود تالعا في عدد سكان اإلقليم واستغالل ذلف في اليمليات االنتاابية الم بلاة"ا لاكلف 

د ااة اعتراضااات علاا  أ قااا  نشاارتها مااؤخراً ثي ااة اإلحدااا  فااي أباادت الميا ضااة الكر

حكومة إقليم كردستان. وت ول الميا ضة إن لد ها  كوكاً حاول ثاكه ا  قاا  لنةابة ، اادة 

سكان اإلقليما وا فة إ اثا بأنهاا غيار منة ياة وغيار عملياةا مبيناة أن نوابهاا فاي برلماان 

 دة".كردستان سيةالبون برفرا  تح ي  في ثكه الص ا

إن ماان اعتاار  علاا  الميصانيااة الم اارة با غلبيااةا لاام  يتاار  علاا  ف راتهااا المتيل ااة 

بنةاابة الحدااة أو التيااداد الةااكانيا ولكنااا اعتاار  با ساااس علاا  المبااالا الماددااة 

فلةاة الميصانياة )وميهام بياض  ا كارادللشركات النفةياة الياملاة فاي كردساتانا وقاا ع 

( ملياا  0,1لتاديدات التي  البوا بهاا والبالغاة حاوالي )أعضا  الكتلة اليراقية(ا  ن ا

مان  -84-دوال ا لم تد ج في الميصانيةا وإنما خد  أقا من ذلفا كما فاا  فاي الماادة 

 الميصانية:

"لم لاااف الاااو، ا  االتحاااادي تةاااد د مةاااتح ات الشاااركات ا فنبياااة المتياقااادة علااا  

ة علاا  المبلااا الماداا  لهااكا اسااتاراج الاانفط الاااا  مااع حكومااة إقلاايم كردسااتان عااالو

 8010( مليا  د نا  والمد ج ضمن قانون الموا،نة االتحاد ة ليا  710الغر  والبالا )

أو عان  ر ا  إ ادا ات حاواالت  8010من ا مار المتح ا  عان اإل ارادات خاالل سانة 

الاص ناااة بياااد قياااا  د اااوان الرقاباااة المالياااة االتحاااادي وو،ا ة الااانفط االتحاد اااة بالتااادقي  

  ولي".ا 
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ملياون دوال (ا ولكان لام تغلا   081( ملياا  د ناا  )أي 710نالحظ أنا تم تاداي  )

الميصانياة الباا ا إذ سامحت برعةاا  أك ار ماان ثاكا المبلاا مان الوفاو ات أو مان حااواالت 

وذلي بعد قيا  ديوان الرقابة المالية االتحادية ووزار  النفط االتحادية بالتدقيق الاص نةا 

ت ااع مشااكلة حكومااة اإلقلاايما حيااث لاام  ااتم حتاا  اآلن التاادقي  ا  ااولي  . وثنااااألصييولي

للمبالا الميةاة في الةنوات الةاب ة والتي من المفتر  أن تم ا "نفط الكلفة"ا إذ إن كاا 

الميلومات الميةاة من قباا حكوماة اإلقلايم ثاي ساةحية وناقداة ومتناقضاة مماا  تةلاا 

أوضحنا في الفدا ا ولا فرن ما   اري لانفط  ميلومات إضافية لم ت د  حت  اآلن. وكما

اإلقليم ثو نهااا وسايظهر ثاكا النهاا واضاحاً فاي حاال نشار الميلوماات الداحيحة عان 

كمية اإلنتاج الفيلية وأ ن ذثبت اليواشدا ولماذا لم تةلم كميات التدد ر المتفا  عليهاا. إن 

اد اة توافا  علا  مااا ماا تر اده حكوماة اإلقلايم ثاو "تادقي   او ي"ا وإن أ اة حكوماة اتح

تر ده حكومة اإلقليما ثو أمر مرفو  مةل ااًا فهناا سارقة علنياة لل اروة النفةياة الكرد اة 

أوالً ولليراقيااة ككااا يانياااً. إن أي "توافاا " فااي ثااكه الف اارةا  ينااي مشااا كة فااي النهااا!!ا 

ول د أوضحت في الفدا ا ول بأن الشركات استلمت فميع ما  ارفتا وأك ارا أي أك ار 

فميع "نفط الكلفة"ا وأك ر من ذلف إذ استلمت نةبة كبيرة من "نفط الربح" من خاالل  من

البيع الاداخلي والتهر ااا وال  مكان للشاركات أو حكوماة اإلقلايم أن ت اد  ويااش   احيحة 

و فافةا و مكن تدقي ها من ا فهصة الرقابية اليراقياةا إذ عناد ذاي ستنكشاف أماو  ك يارة 

 مافية.

ذكاار أعااالها فاارن أمااا  حكومااة اإلقلاايم مشااكلة أخاار ا وثااي مةااألة  إضااافة لمااا (5)

( ألااف برميااا/اليو  إلاا  خااط التدااد ر الرساامي. إن حكومااة اإلقلاايم تياارد 810إ سااال )

( ألاااف 810فياااداً ماااا الم داااود الفيلاااي بهاااكه الكمياااةا إذ مااان الةاااها عليهاااا إ ساااال )

ساتان. ولكان ثاكا ال  يناي برميا/اليو ا إضافة إل  ما تحتافا المدافي الرسامية فاي كرد

بأن ثنااي مواف اة مان أ اة فهاة اتحاد اة لماا  ةام  "البياع الاداخلي" أو التهر اا للكمياات 

( ألف برميا/اليو  مضافاً لها حافة المدافي الرساميةا إذ 810المنت ة التي تفيض عن )

ماان المفاارو  دسااتو  اًا أن  رسااا فميااع إنتاااج الاانفط إلاا  خااط التدااد ر الرسااميا بيااد 
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و ااد مدااافي اإلقلاايم الرساامية بحافتهااا. وثنااا ساات ع حكومااة اإلقلاايم فااي مشااكلة مااع تص

الشااركات التااي تةااي  إلاا  "نفااط الااربح" بةاابا ع ااود المشااا كة باإلنتاااجا و"سااتمتنع" 

الشركات عان اإلنتااج!!ا ولهاكا ستدار حكوماة اإلقلايم علا  "البياع الاداخلي" وستمضاي 

 ة أ  لم تر .بهكا الةر   سوا   ضيت الحكومة االتحاد 

فااي الواقااع إن حكومااة اإلقلاايم الحاليااةا وبتحر ااف ماان تركيااا لهاااا أوفاادت "حلولهاااا 

الاا ة" وثو التدد ر باط منفدا وبمنيصل عن الحكومة االتحاد ةا وتيما علا  ذلاف 

"بهمة عالية" وبمؤا، ة وتشا يع الحكوماة التركياةا وسانتحد  عان ثاكا ا مار فاي ف ارة 

 الح ة.

د  بحكومااة اإلقلاايم أن تيمااا وفاا  مااا فااا  فااي الدسااتو ا وت ااو  أمااا كااان ماان ا فاا

وبالتنةااي  مااع الحكومااة االتحاد ااة بوضااع الحلااول الدسااتو  ة وال انونيااة لع،مااةا ومنهااا 

تيد ا ع ودثا مع الشركات مع إب ا  بيض المغر ات التاي  مكان التفااثم عليهااا كتحو اا 

  "حاافص" فياد م ا ناة باالحوافص التاي ع ود المشا كة باإلنتاج إل  ع ود خدمةا مع إعةاا

%( ما الً فاي 10أعةتها ع ود الادمة الفنية التاي وقيتهاا الحكوماة االتحاد اةا أي ، اادة )

الحافص!!. واليو  ثي فر ة ناد ة لمن  ر د أن  حافظ عل  ال روة النفةية فاي كردساتانا 

حكوماة االتحاد اة والحدول عل  أحةن االمتيا،ات للشيا الكردي وساشر الياراقيين. فال

ضد م ا ثكه الي اودا والدساتو  ال  ةامح بهااا وإن ثاكه الي اود ليةات ا فضاا اقتدااد اً 

)كماااا أوضاااحنا فاااي فمياااع كتاباتناااا(ا والشاااركات قامااات بتوقياااع الي اااود فياااالً و ااارفت 

و بحااتا وماان حاا  حكومااة اإلقلاايم تيااد ا ثااكه الي ااود. قااد   ااول الاابيض ثااكا  ينااي عااد  

يم لتوقييهااا مااع الشااركاتا ولكاان حكومااة اإلقلاايم قاماات عاادة ماارات احتاارا  حكومااة اإلقلاا

بتيااد ا ثااكه االتفاقيااات والي ااودا وتةااتةيع أن تياادلها ماارة أخاار  لااو توخاات مداالحة 

 ا وب ية اليراقيين.ا كراد

و فااض التحااالف الكردسااتاني  8010فااي نها ااة ثااكه الف اارة المتيل ااة بميصانيااة  (6)

د ال يااد ين الباا ، ن فاي حركاة "تغييار" الكرد اة لهاا نر  من المناسا أن نبين  أي أحا

الميا ضةا الةيد محمد توفي   حيم مةؤول اليالقات الدبلوماسية بالحركةا كما فا  فاي 
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18/0/8010ت ر ر  ير،اد  يااني لدحيفة "الشارع ا وساط" فاي 
(7)

ا حياث قاال: "إن 

لضا ة اإلعالمياة"ا تمر ار الموا،ناة بدايغة ا غلبياة أمار  بييايا وال  حتااج إلا  ثاكه ا

وأضاااد: "ثااكه أفضااا ميصانيااة ت اار ماان البرلمااان فااي تااا    اليااراع الحااد ثا وميظاام 

المةالا الكرد ة قد تم إد افهاا بتلاف الميصانياة ماا عادا الموضاوع المتيلا  باالنفط والاكي 

نيا ضا نحن أساساًا وفي اليادة فارن ت يايم أدا  الحكومااتا ن احااً أو فشاالًا  يتماد علا  

 ها االقتدادي وما تةتةيع أن تح  ا من إن ا،ات تنمو اة وافتماعياة وغيرثاا مان برنام

م ااااالت الحيااااة". وعناااد ساااؤالا عااان أسااابا  ميا ضاااتهم للموضاااوع المتيلااا  باااالنفط 

ومةاتح ات الشااركاتا قااال  حاايم: " ن الةياسااة النفةيااة إلقلاايم كردسااتان غياار واضااحة 

وال من  د رثا وكياف تاو،ع وأ ان تاودعا وغير  فافةا وال ند ي أ ن تكثا عواشد النفط 

وكا  ي   تيل  بالنفط وعواشاده غيار واضاح أمامنااا والانفط ملاف الشايا  فتار  علا  

 ا قا أن  يلم البرلمانيون أ ن تكثا تلف الموا د وأوفا  رفها ومن المةؤول عنها".

ياي أن وأضاد الةيد محمد توفي   حيم فيما  تيل  بتشكيا حكومة ا غلبية: "أمر  بي

تتشااكا حكومااة ا غلبيااةا فااال   ااو، وال  مكاان أبااداً أن نيتمااد التواف ااات الةياسااية فااي كااا 

أمرا إذا كانت كا ا ماو  تةاير بالتواف اات فماا الحافاة إذن إلا  البرلماان واالنتااباات . 

نحن ال نيتر  عل  حكومة ا غلبية بشر  أن ال  ن م عنها تهمي  أو إقدا  المكوناات 

بااا خ  المكااون الكاارديا   ااا أن  تم ااا فيهااا الشاايا الكااردي باعتبااا ه ا ساساايةا و

مكوناً أساسياً و ر كاً بردا ة  ؤون الدولة للدستو ا وعل  كا حال نحن ننتظرا في حاال 

كانت ثناي توفهات نحو حكومة ا غلبياة سان رأ برنام هااا وعلا  أسااس ذلاف البرناامم 

 ( م اعد في البرلمان االتحادي.2يير لها )سن ر  موقفنا منها". علماً إن حركة التغ

وفي نفف ثكا الت ر ر دعاا المتحاد  الرسامي باسام المكتاا الةياساي لالتحااد الاو ني 

الكردستاني الةيد آ،اد فند اني "ا  راد المشا كة في اليملية الةياسية في اليراع إلا  

م تمياة بارشيف إقلايم التياما بشكا فدي ماع الماااود التاي أبادتها ال او  الكردساتانية ال

كردسااتان مةاايود بااا ،اني بشااأن تمر اار الموا،نااة االتحاد ااة لليااا  الحااالي"ا مؤكااداً "أن 

االتحاااد الااو ني   ااف إلاا  فانااا ب يااة ال ااو  الكردسااتانية فااي موقفهااا ت اااه اليمليااة التااي 
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فرت لتمر ر الموا،نة". ولم  ككر لنا ما ثي اعتراضات حصبا عل  الميصانيةا وثاا ثاي 

أسابا  اعتراضاات الةايد آ اتي ثااو امي و، ار الماوا د الةبييياة فاي اإلقلايما فاي  نفف

 ( مليا  دوال  للشركات النفةية الياملة في كردستان!!.0,1وفو  تادي  )

 ما هي نسبة سكان إقليم كردستان -ج

ا ال  يناي عاد  وفاود إحدااشيات 1927إن عد  إفارا  تياداد ساكاني فاي الياراع مناك 

دد  من دواشر اإلحدا  فاي الحكوماة االتحاد اة وحكوماة اإلقلايما إذ ت او  ليدد الةكان ت

ثكه الدواشر بتحد اد تلاف اإلحدااشيات علا  ضاو  الاوالدات والوفياات وتاوفر الميلوماات 

المةلوبااة ا خاار ا وكااكلف اسااتمرا  الحافااة إلاا  البةاقااة التمو نيااة وضاارو ة ت د اادثا 

 سنو اً.

% لام  كتاا عناا الك يارا علا  17قلايم البالغاة من الالفت للنظر إن موضوع حدة اإل

الرغم من أثميتا الكبر  في تو، ع ال روة في بلد تياني ميظم محافظاتا من الحافاة إلا  

فااي موسااام مناقشاااة  -وعلااا  اسااتحيا  ووفاااا -المااال. وإن ثاااكا الموضااوع  نااااق  ف ااط 

ثناي تهم فااثصة لكاا الميصانية الةنو ةا وكأنا أمر   ا االبتياد عنا قد  اإلمكان. إذ إن 

من  ر د أن  ةر  الموضوع ليناقشا بموضوعية وحياد ةا ف د تةامع عنادثا وت ارأ الاتهم 

الشااوفينية" ماان فماعااات ال تياارد ميناا  الشااوفينيةا ولااو عرفتااا لكفاات عنااا ب"ال اااثصة 

وسااكتتا إذ ساات د نفةااها انهااا ثااي التااي تتحااد  بمفهااو   ااوفيني. وكااكلف تةاامع وت اارأ 

ا فكااا  البي يااة والداادامية" ل ماعااات لاام تكاان فااي  ااو  مااا قر بااة ماان اتهامااات "حملااة 

الدداميين أو البي يينا وتةمع وت رأ "اليدا  لل ضاية الكرد اة" والتاي  اتهم بهاا فماعاات 

قضااوا ُفاااا حياااتهم فااي الاادفاع عاان ال ضااية الكرد ااةا  ااو  أن كاناات ثناااي قضااية كرد ااة 

الياراع اللاك ن اضاةهدوا كاا الشايا  ل ومية مهمشة ومضةهدة ومحا باة مان قباا حكاا 

 .ا كراداليراقي وكان أولهم 

لياااا الكاتاااا الوحياااد الاااكي أعةااا  الموضاااوع ح اااا ثاااو الكاتاااا اليةاااا ي الالماااع 

ماة  والموسوعي )ا ستاذ  ااشا خلياا(ا وكيادتاا كاان واضاحاً و ار حاًا وم االتاا مدعا
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أدنااه علا  ماا ت اد  باا بمداد  وإحداشيات موي ةا ولهكا اعتمدت في كتاباة المالحظاات 

االساااتاذ  ااااشا خلياااا مااان ميلوماااات فاااي م االتاااا المشاااا  إليهاااا فاااي "مدااااد  الفداااا 

ال اني"
(2)

. 

سااأدخا لإلحداااشيات الرساامية ماان خباار نشاارتا وكالااة )أكااانيو،( الكرد ااة فااي  أوالً:

الابر: "ذكر  شيف الل نة المالية والشؤون االقتدااد ة فاي برلماان   ا   ول18/0/8018

% مااان 10,7الحاااالي تبلاااا  8018تانا الياااو  ال الياااا ا إن ميصانياااة اإلقلااايم لياااا  كردسااا

% عااان الياااا  الماضااايا إالا أن حافاااة 9الموا،ناااة المالياااة الياماااة للياااراعا أي بص اااادة 

ترليااون د نااا ". وقااال آ ا، حةااين فااي ت ر اار الل نااة  80مؤسةااات اإلقلاايم لليااا  الحااالي 

مليااا  د نااا  عراقاايا  180ترليااون و 117تبلااا  8018الماليااة النيابيااة: "الموا،نااة ليااا  

ملياا  د ناا  عراقايا أي  004ترليون و 18حدة إقليم كردستان من ثكا المبلا ذاتا تبلا 

عييدد سييكان إقليييم % ماان موا،نااة اليااراع الماليااة"ا ولفاات النظاار إلاا  أن "10,7بنةاابة 

ن % ميييين مجمييييوخ سييييكا1136( مليييييون نسييييمة، ويشييييكلون 13180كردسييييتان يبليييي  )

"العراق
أ(2)

. 

 ا كارادثا كان حد ث ثكا المةؤول المالي الكردي "،لة لةان"ا أ  أناا كاان  اا اا 

%(ا فاي الوقات الاكي  يارد ثاو 10,7لييلمهم إن حدتهم من الميصانياة االتحاد اة ثاي )

%( ويبتاات كااكلف بيااد اعتراضااات ك ياارة ماان قااو  فااي 17بالضاابط أن حدااتهم ثااي )

%( تحةااا بيااد إبياااد النف ااات 17الضاابط أن نةاابة )البرلمااان وخا فااا. كمااا  ياارد ب

 .8010الةياد ةا ول د سب  أن ناقشنا الموضوع عند الحد ث عن ميصانية 

ا باأن عاددا  المهم في موضوعنا اآلن أن الوكالة الكرد اةا والمةاؤول الماالي الكاردي قاد أقارا

 اد اعتماد ثاكا %( من م موع نفاوس الياراع. ل18,0( مليون نةمة و م لون )4,129نفوسهم )

المةؤول عل  اإلحداشيات الرسمية في ذلاف الحاين والتاي تفياد أن نفاوس الياراع تبلاا حاوالي 

 ( مليون نةمة.00,81)

% مان 10,7%ا ولكانهم أخاكوا 18,0إنا  حاول أن   ول ثنا إن نةبة نفوس كردساتان ثاي 

%ا وإساتحوذ 18,0قليم الميصانيةا وثكا أمر  االف الدستو !!!. بينما الواقع إن نةبة نفوس اإل
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%( عان حدااة الفاارد مان خااا ج اإلقلاايما 01% ماان الميصانياة االتحاد ااةا أي بص ااادة )17علا  

سوا  أكان ثكا الفرد عربي أ  كردي أ  تركمااني أ  غياره مان أ يااد الشايا اليراقايا وثاكا 

 أمر  االف الدستو  تماماً وال  مكن تفةيره تحت أ ة مةميات.

ا ا ول عان  اركة كلاف ساتونا ذكرناا إن الت ر ار الةانوي للشاركة عندما تحدينا في الفدا

 ككر ن الً عن الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستانا بأن عدد نفوس أإلقلايم  بلاا  8011لةنة 

( نةمةا وثو  قم دقي  فاداً  داا حاد احتةاا  الشاا  الواحادا مماا  يناي أن 0,717,012)

واشر اإلحدا  في اإلقليم. من المحتماا أن ثاكا الارقما ثنالف متابية منتظمة ليدد النفوس لد  د

% )وثااي نةاابة ، ااادة 0,1ا وبص ااادة ساانو ة تبلااا 8009( مليااون نةاامة ثااو لةاانة 0,717أي )

ا وثاو  قام 8018( مليون نةمة بيد يال  سنواتا أي في سنة 4,100عالية(ا  دا إل   قم )

 ( مليون نةمة.4,129ن اإلقليما أي ) نة م مع ما ذكره الةيد  شيف الل نة المالية في برلما

ولكن ما حد  بيد  هو  قليلة من تدر حات الةيد  شيف الل ناة البرلمانياة فاي ثانياً: 

  ير االساتغرا ا إذ أعلنات ماد ر ات اإلحداا  فاي محافظاات إقلايم كردساتان فاي اإلقليم أمر 

ليااون نةاامة( م1,0إحدااا اً فد ااداً  ظهاار أن عاادد نفااوس كردسااتان  بلااا ) 88/10/8018
(2) 

ا 

( ملياون نةامة 1,1ول د ن ا الابر عن موقاع " اوت الياراع". وإن ثاكا الارقم  ص اد بحاوالي )

)أي قباا أ بياة  18/0/8018( ملياونا والميلان فاي 4,129عن الرقم المي ول الةااب  الباالا )

%ا ثاو أمار ال  مكان حدوياا إ القااً مان 80,1أ هر ونداف ت ر بااً(. إن ، اادة سانو ة قاد ثا 

%( والتااي افترضاناثا سااب اً تيتباار مان المياادالت 0,1خاالل الاوالدات والوفيااات!! وإن نةابة )

اليالية فداً. لكا فرن ثنالف خةأ في مكاان مااا فرماا أن  كاون الارقم ا ول خةاأا وثاكا االحتماال 

 ملياون نةاامة( 1,0اساتبيده  ناا  نةاا م ماع الص ااادات الةانو ة لإلقلاايم. أو إن الارقم ال اااني )أي 

 كون مغلو اًا وثو أمر محتماا. أو أن ثنااي قفاصة فاي ا عاداد قاد حدالت فاي ثاكه الةانةا أو 

 كانت تحدا خالل عدة سنوات ولم  تنبا إليها ال ها، اإلحداشي في اإلقليم.

ا وثاي نةابة عالياةا علا  الارقم الاكي او ده المةاؤول 0,1ولو إحتةبنا ، ادة النفوس بنةبة 

( 1,0( ملياون بادالً مان )4,000( مليون لو لنا إل  عدد نفاوس )4,129المالي الكردي وثو )

( ألاف نةامةا وثاو  قام عاال فاداً 904مليونا أي إن ثنالف ، ادة مفتيلة/قفصة قاد ثا حاوالي )

 سنحاول أن ن د لا تفةيراً إن استةينا!!.
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ةا ( مليون نةام00,81(  قماً  حيحاًا وذلف عند اعتبا  نفوس اليراع )1,0إن كان الرقم )

%( ولكان ماا  اصال بيياداً عناا. 17%(ا وثو  قم   تار  مان )11,9تكون نةبة نفوس اإلقليم )

علماً إن  شيف ال هاا، المركاصي لإلحداا  )مهادي الياالع( ذكار لداحيفة )الياالم( فاي أواشاا 

ملياون نةامة بناا اً علا  د اساة  04بأن: "عادد ساكان الياراع  بلاا حاليااً  8018تشر ن ا ول 

". مؤكاداً 8009تمد بالد فة ا ول  عل  الحدر والترقيم الكي أن ص في نها ة عا  أعددناثا تي

إن ثكا الارقم  يتماد بياناات دقي اة و احيحةا مشايراً إلا  أن ميرفاة ساكان الياراع ال  مكان أن 

تغني عن ال يا  برفرا  تيداد سكانيا  ن التياداد ال  ةاتهدد ميرفاة عادد الةاكان فحةااا باا 

انات  املة وواسية عن التيليم والدحة واليما واله رة وحتا  اارود البي اة  وفر قاعدة للبي

المحيةاااة بالمةاااكن"
ج(2)

نةااابة  -إن كانااات  اااحيحة -( ملياااون نةااامة 1,0. وبهاااكا تشاااكا الااا )

 %( من نفوس اليراع!!.11,0)

( 01ا باأن عادد ساكان الياراع بلاا )8010وقال و، را التاةيط اليراقي في أواخار نيةاان 

"وف اااً إلحداااشيات دقي ااة وحد  ااة" مليااون نةاامة
(10)

. وبهااكا ت ااا نةاابة الةااكان فااي اإلقلاايم إلاا  

 ( مليون نةمة  حيحاً!!!.1,0%(ا في حالة افترا  أن الرقم )11,11)

%( خاالل أ بياة 80,1إنني أسااشا نفةاي لمااذا وضايت ثاكه ال فاصة فاي عادد النفاوسا أي )

اعتبا ي تحضيراً للن اش المرت اا حاول أ هر وندف أو لن ا عا  واحد. ثا ثو أمر مفتيا و

ا أ  أن ثناي أمراً آخراً كانت حكومة اإلقليم قد غفلت عنا في الةنوات الةااب ةا 8010ميصانية 

واآلن  ر اااد اإلقلااايم إضاااافتا. مااا الً أعاااداد اليااار  المه ااار ن نتي اااة الداااراعات الةاشفياااةا 

من المةيحيين )، ناة الياراقيين(ا  واستضافهم اإلقليم )مشكو اً(ا وبضمنهم ثؤال  أعداد كبيرة

الك ن است روا في المدن المةيحية من محافظة نينو ا والك ير منهم في اإلقليم في مد ناة )عاين 

كاااوه( ال ر بااة ماان أ بيااا. إن ماان حاا  اإلقلاايم المةالبااة بحدااة ثااؤال  المه اار ن إن كااانوا قااد 

مياة والحما اة ا منياة وغيرثاا مان است روا فياا إذ إنهم  تل ون فمياع الاادمات الداحية والتيلي

الادمات الحكومية الماتلفة ا خر . ولكن ال  مكن أن  دا عدد ثؤال  المه ر ن المةات ر ن 

فاي اإلقلايم إلا  ماا   اا   الملياون  ادااًا كماا ال  مكان أن  داا عاددثم حتا  إلا   باع ثاكا 

 سبا الص ادة!!. الرقم. وفي كا ا حوال لماذا ال  يلن اإلقليم أن ثكا ا مر ثو ما

إن ثكا ا مر   ير  كوكاً كبيارةا وقاد تكاون فاي محلهااا حاول إمكانياة إفارا  تياداد ساكاني 

 ل ميع محافظات اليراعا وخدو اً في اإلقليم. 8010نص ا في سنة 
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%( ثاو  قام عشاواشيا تام باتفااع 17من كا ما سب  فرن حداة اإلقلايم البالغاة ) ثالفاً:

د عاالوي وقات كاان  شيةااً للاو، ا ا حةاا قاول الناشاا الكاردي بين ال يادة الكرد ة وإ ا

المةت ا محمود ع مان
د(2)

. 

تحت المناقشاةا كتاا  ااشا خلياا م التاا  8002عندما كانت الموا،نة االتحاد ة لةنة 

8002%(ا وذلف في  با  17ا ول  عن موضوع حدة ال )
ثا (2)

ا وفا  في تلف الم الاة 

البرلمانياة فاي حينااا وذكار إن الناشاا أساامة الن يفاي  ميلومات عن موقف غالبياة ال او 

%(ا و تفا  ثاكا الارقم ماع ماا أو ده أعضاا  18,2قال بيد ت د م أ قاماا إن النةابة تبلاا )

الكتلة الدد  ة. أما أعضا  حص  الدعوة فرفضاوا بشادة تاداي  الحداة ال د ماة )أي 

رقم الاكي اقترحتاا الاداشرة %(ا وثاو الا10%( إلقليم كردستان و االبوا بت ليلهاا إلا  )17

االقتداد ة في و،ا ة المالية  ك ر من مرةا وثو الرقم الميتمد أ ضاً في تةبي  مشاروع 

%(. ول اد  أ  10,1النفط م اباا الغاكا  والادوا . أماا البةاقاة التمو نياة فاعتمادت نةابة )

ر % لإلقلاايم أماار غياا17الةاايد حيااد  اليبااادي  شاايف الل نااة االقتداااد ة إن تادااي  

دستو ي وبييد عن عملية ت ةيم الميصانية عل  أساس نةبة الةاكانا وأضااد "ل اد كانات 

عملية ت ةيم الميصانية فاي ا عاوا  الةااب ة ت اري علا  أسااس االتفاقاات الةياساية ولايف 

ال انونية". أما )عادل عبد المهدي( ف اال إن ا كاراد   اا أن  حتفظاوا بهاكه النةابة  نهاا 

مت اثالً الدستو  أو أن تيد لها سيتم ب انون أ ضاً وثاو قاانون الموا،ناة الم ر ة قانوناًا
أ 2)

ث (2و
. 

تبااين أنهااا  1991%(ا وإحداااشية 11,1ت ااول إن النةاابة ) 1927علماااً إن إحداااشية 

%(. فاي 11,0تظهار ) 1947%(ا وإحدااشية 10,9كانات ) 1917%(ا وإحداشية 11)

%( وحدلت عليهاا وال 17عل  ) 8002 كا ا حوال أ رت الكتلة الكرد ة في ميصانية

أعرد ل ا  ماذاا  بما علا  ا قاا لياتم "التوافا "!!!ا وب يات ثاكه المةاألة وساتب   قنبلاة 

 موقوتة سود ت ا  في كا مرة حت   تم إن ا، تيداد ميتمد  يترد با ال ميع.

ي مان عندما أيير موضوع تهر ا نفط اإلقليم عل  نةاع الدولاة فاي الرباع ال اان رابعاً:

% وإنماا 17 ر  الدكتو  حةين الشهرستاني أن: "حدة كردساتان ليةات  8018سنة 
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%ا وذثااا إلاا  تحميااا م لااف النااوا  وم لااف الااو، ا  مةااؤوليتهما لليمااا بالنةاابة 10

ال د دة
و(2)

. 

كاان قو ااً ضاد مان  ةاي  لت لياا الحداةا ولياا أك ار التدار حات  ا كارادإن موقاف 

ود ع ماان الناشاا الكاردي المةات ا والميتادل فاي تدار حاتا اعتداالً ثي م الة الةيد محم

حيث قال: "إن الحدة الكرد ة في ميصانية الدولة قد تم إقرا ثا فاي عهاد  شايف الاو، ا  

الةاب  إ اد عالوي بموفا اتفاع سياسي وبيلم بر ةانياا والوال اات المتحادة ا ميركياة". 

يف برلمان اإلقليم )عدنان المفتي( علا  وخالل افتماع مع وفد الةفا ة ا ميركية  دد  ش

ة منااك عهااد 17أنااا ال  مكاان تافاايض نةاابة اإلقلاايم إلاا  أقااا ماان  %ا  ن ثااكه النةاابة م اارا

"8000م لف الحكم الكي  كا إير س و  النظا  الةاب  عا  
أ(2)

. 

% فاا ت "تام بموفاا 17وقال الةيد مةيود البا ،اني  شيف إقلايم كردساتان مان أن 

  تحد د ثكه النةبة إلقليم كردستانا ونحن نر  إن ثاكه النةابة ثاي أقاا اتفاع سياسي عل

ماان النةاابة الح ي يااةا ولكاان قبلنااا بهااكا حةااا اتفاااع سياسااي إلاا  أن   اار  إحدااا  فااي 

اليااراع"
أ(2)

تتفاا  علاا  موضااوع واحااد ثااو  ا كااراد. ماان المالحااظ أن تداار حات ال ااادة 

ا ،انيا أضااد علا  مبادأ "االتفااع "االتفاع الةياسي"ا ولكن تدار ح الةايد مةايود البا

 %(!!!.17الةياسي" النةبة   ا  أن تكون أعل  ولكنهم قبلوا بالنةبة ا قا وثي )

ليالحظ ال ا ئ بأننا نتحاد  عان حداة اإلقلايما أي حداة ياال  محافظاات ف اط وثاي 

فااي اليااراعا وبضاامنهم  ا كاارادأ بيااا والةااليمانية ودثااوي. ونحاان ال نتحااد  عاان نةاابة 

الفيليةا الةاكنون في محافظة بغداد أو في محافظات د ال  والكوت وغيرثا. كماا  دا كرا

 ا كارادمان ساكنة محافظاة التاأميم/كركويا أو  ا كارادال نتحد  عن خاان ين أو مناا   

من سكنة محافظة نيناو  وخدو ااً المناا   الشامالية والشارقية منهااا وال نتحاد  عان 

نما نتحد  عن كرد اإلقليما وعل  الرغم ذلف فرن  شايف كرد المنا   المتنا،ع عليهاا وإ

%( ولكاانهم  ضااوا بهااكه 17اإلقلاايم   ااول بااأن حدااة اإلقلاايم   ااا أن تكااون أك اار ماان )

 النةبة التفاقات سياسية!!!.
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أما الةيد )سامي ا ترو ي( فرنا   اول: "إن المشاكلة تتمحاو  حاول عاد  وفاود أ قاا  

... 1927ليراع لاام  شااهد أي إحدااا  سااكاني منااك إحداااشية دقي ااة للنةااا الةااكانيةا فااا

وبالتالي فنحن نيت د بأن ثناي ، ادات  رأت عل  سكان إقليم كردساتان"!!. وكأناا   اول 

إن الص ادات التي  رأت عل  سكان اإلقليم لام تةارأ علا  ب ياة ساكان الياراعا حياث إنناا 

أو قر بااة فااداً نتحااد  عاان نةاااا والمنةاا  اإلحداااشي   ااول إن النةااا تكااون متةاب ااة 

بمرو  الةنواتا أي وفود ، ادات مت ا بة في تياداد الةاكان. قاد  يناي الةايد ا ترو اي 

بااأن عاادد ال تلاا  ماان خااا ج اإلقلاايم أك اار بك ياار ماان  -وثااو عنااد ذاي  كااون مداايباً  -ثنااا 

 1991إ رانيااةا وفااي ال دااف ا ميركااي فااي عااا   -داخلاااا وذلااف فااي الحاار  اليراقيااة 

ا فااي حاار  الكو اات. وال أتةاارع ثنااا إلاا  قتلاا  مااكابح االنتفاضااة ومااا بينهمااا 8000و

فااي نفااف الوقااتا وقتلاا  مااكابح  ا كاارادالشاايبانيةا إذ كااان ثناااي مااا   ابلهااا ماان انتفاضااة 

ا نفال وحلب ة. وقد  يني الةيد ا ترو اي باأن أك ار الاك ن ثاافروا إلا  خاا ج الياراعا 

عند ثكا الحد في تدر حاتاا فينادما ل اأ  ثم من خا ج اإلقليم!!. ولكن ا ترو ي لم   ف

ا لحااا الاااالدا قااال 8018م لااف النااوا  إلاا  و،ا ة التاةاايطا عنااد مناقشااة ميصانيااة 

ا ترو اااي: "لاااو كانااات ا  قاااا  التاااي سااات دمها و،ا ة التاةااايط مةاب اااة لع قاااا  التاااي 

فةانيما بحو،تناا فليف ثنالف من خالفات بشأن ذلفا أما إن كانت ا  قاا  غيار مت ا باة 

علااا  ن اااض مشاااروع الموا،ناااةا حتااا  لاااو و اااا إلااا  ثي اااة الرشاساااة"!!. إن الم داااود 

%ا إذ لم   د  أ ة إحدااشية تادعم ثاكه الحداةا وفاي 17ب "ا  قا  التي بحو،تنا" ثي ال  

الواقع ال توفد لد اا م اا ثاكه اإلحدااشية أساسااًا إذ إن اإلحدااشيات التاي بحاو،ة اإلقلايم 

 %.10 ة ت بت أن الحدة أقا من ولد  الحكومة االتحاد

% من الموا،نة االتحاد ة 17بحدول اإلقليم عل   8018وتمت المواف ة عل  ميصانية 

وباتفاااع سياسااي أ ضاااًا وقيااا فااي حينااا "بتوافاا  سياسااي" أو "بتنااا،الت" متبادلااة!!ا وال 

 ض عناا فاي تلاف الموا،ناةا غيار عاد  تنفياك تهد ادثم با "ن ا كارادأعرد ما الكي تناا،ل 

 مشروع الموا،نة"ا وبالتالي إب ا  حكومة "التواف  الو ني"ا وعد  االنةحا  منها!!!.
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 إنتاج وتهريب نفط كردستان العراق، وشفافية المعلومات -1

ل د تحديت ك يراً ومنك مدة  و لةا عن إنتاج وتهر اا نفاط كردساتانا ساوا  فاي كتباي 

ذلااف فااي كتااابي: "حكومااة إقلاايم  الةاااب ة أو فااي ثااكه الد اسااة. وقااد باادأت الحااد ث عاان

. ومان يام فاي: "ال د اد 8002كردستان وقانون النفط والغا،"ا الداد  في كانون ال ااني 

ا وذلاف عناد الحاد ث عان "ع اود 8018في ال ضية النفةية اليراقية"ا الداد  في  ابا  

ا . إكةن موبيا مع حكومة إقليم كردستان والتةو  النفةي في اإلقليم" ضمن م دمة الكت

إننااي لاام أكاان أعت ااد إن ح اام التهر ااا سيدااا إلاا  ثااكه  -وأقولهااا بدااراحة تامااة -ولكاان 

الكمية الهاشلة إالا بيد فتحي لت ا  ر الشركات الياملة في كردستانا فاي د اساتي ثاكه كماا 

 أوضحت ذلف في الفدا ا ول.

 قااد  ةااأل ال ااا ئ لماااذا إذن تكاار  الرفااوع إلاا  الموضااوع اآلن ا الةاابا ثااو إننااي

 سأتحد  ثنا عن موضوع  رتبط بما تحدينا عنا ساب اًا ولن  كون تكرا اً لا.

إن الحكومة االتحاد ة وو،ا ة النفط لام  تحاديا  سامياً عان تهر اا الانفط إالا فاي الرباع 

ا وقااد  كااون ذلااف ت داايراً منهمااا أو  ساابا  سياسااية ت نباااً إليااا ة 8018ال اااني ماان ساانة 

اف  الةياسي"! أو ليد  تاوفر ميلوماات مؤكادة لاد هم حتا  المشاكا والمحافظة عل  "التو

ذلف الوقتا ولم   م أحاد فاي الحداول عليهاا مان خاالل اال االع علا  ت اا  ر الشاركات 

نفةاها. ولكان بيااد ت لياا كمياات الاانفط المداد ة  ساامياً مان كردساتان وتوقفهااا نهاشيااً فااي 

( ألااف 171لاايم تةااليم )تاان  إن علاا  اإلق 8018ا  غاام أن ميصانيااة 8018أواخاار آذا  

برميا  ومياً إل  خط التدد ر الرسميا وبدأ موضوع "تهر ا النفط"   اا  مان ا فهاصة 

االتحاد ة. وخدو اً بيد حدول ثكه ا فهصة عل  وياش   سمية من اإلقليم مرسلة إلا  

ا فهااصة االتحاد ااة ت باات كميااات اإلنتاااجا وكااكلف تشااير إلاا  مااا  ةاام  "البيااع الااداخلي". 

ة الا  اساتال  ا فهاصة االتحاد اة ت اا  ر "اساتابا اتية" عان الانفط المهار  ومنافاك إضاف

ووساشا تهر باا وكمياتا ولو بدو ة غير دقي ةا إذ كانت الكميات م د ة بيدد الشااحنات 

 الحوضية.
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وما سانككره فاي الف ارة التالياةا ثاو بياض مان ثاكه الميلوماات التاي نشار الك يار منهاا 

 .8018 حفية تمت في الندف ال اني من سنة   سمياً في مؤتمرات

 أولى الوثائق الرسمية المرسلة من إقليم كردستان عن إنتاج النفط -أ

 إن ا مر متيل  أساساً برسالتين موضحتين أدناه:

ا أ ساالت و،ا ة ال ااروات الةبيييااة فااي اإلقلاايم 8011فااي أواخاار كااانون ا ول أوالً: 

ة/ داشاارة الموا،نااةا تحاات عنااوان/ موضااوع "إ اارادات  سااالة إلاا  و،ا ة الماليااة االتحاد اا

أ(ا أ ف اات فيهااا و،ا ة ال ااروات -1اإلنتاااج"ا وتوفااد  ااو ة ثااكه الرسااالة فااي المرفاا  )

الةبييية فدوالً بكميات النفط الاا  المنتم والغا، المداحاا والانفط المكار  )المداف ( 

توجيد كمييات مين بأناا "ا ولكا  اهر. كماا ذكارت الرساالة 8010لمحافظات اإلقليم لةنة 

النفط الوا  تيم بيعهيا محليياً مين قبيل الشيركات المنتجية إليى المصيافي الصيغير  لغيرم 

". وتةالااا الرسااالة و،ا ة الماليااة اسييترداد جييزء ميين التكييالي  التييي صييرف  ميين قييبلهم

عن ماد   امولها بالمشاروع أعااله". والم داود  -أي إعال  اإلقليم  -االتحاد ة "إعالمنا 

 وع أعاله ثو موضوع الكتا  "إ رادات إنتاج".بالمشر

ا والاانفط 8010 تضاامن ال اادول أدناااها م مااا الاانفط المنااتم )مليااون برميااا( فااي ساانة

 المكر  )مليون برميا(. وم ةم عل  يال  محافظات: "أ بيا والةليمانية ودثوي".

 1111موجز الجدول المقد  لسنة 

 لف برمياالنفط المكر  أ اإلنتاج ألف برميا المحافظة

 7000 80000 أ بيا

 1400 4084 دثوي

 0911 8090 الةليمانية

 مليون برميا 18,704 مليون برميا 87,020 الم موع

 ( ألف برميا/اليو .04,2( برميا/اليو ا والتكر ر )74,8اإلنتاج بميدل )
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( 09,4=  04,2 - 74,8ولااو افترضاانا أن ا  قااا  أعاااله  ااحيحةا فااال  ااصال ثناااي )

( ملياون برمياا ال نيارد أ ان ذثباتا إالا إذا كاان الم داود 14,4رميا/اليو ا أي )ألف ب

من ذلف ثو ما فا  في ال ملة أعاله "توفد كميات من النفط الاا  تم بييها محلياً من قباا 

إلا   8010الشركات إل  المدافي الداغيرة..."!!. إذ لام  اتم تداد ر أ اة كمياة فاي سانة 

( ملياااون برمياااا مااان المك فاااات مااان ح اااا 1,710عااادا )خاااط التداااد ر الرساااميا فيماااا 

 ( برميا/اليو .4200خو مو ا وبميدل حوالي )

 0980( ملياون برمياا )أي بميادل 1,400ل د ذكار ال ادول إن ثنااي كمياة نفاط تبلاا )

. وثاكه الكمياة ثاي خاا ج 8010برميا/اليو ( قد تم تكر رثا في محافظة دثوي في سانة 

المشاا  إليهاا أعااله. ولكان لام  كان ثنالاف مدافاً  سامياً فاي ما بيع "للمدافي الدغيرة" 

( برمياا/اليو  ثاي كمياة قليلاة 0980. وفي كا ا حوال فرن كمياة )8010دثوي في سنة 

 يتبر مدفاً  غيراً بكاا الم اا يف  -إن كان ثنالف مدف  -فداًا والمدف  الكي استلمها 

د ولايف عادة مدااد!!. لهاكا فارن حت  لو كانت كا ثكه الكمية قد ذثبات إلا  مدافاً واحا

 ثكه الكمية   ا أن تضاد إل  "المدافي الدغيرة".

( ملياون برميااا أي بميادل 8,090ل د ذكر ال دول إن النفط المنتم في الةليمانية بلا )

( ملياا  متار مكياا قياساي )أي 1,001( برميا/اليو . ماع غاا، مدااحا قاد ه )7090)

( ملياون قاد  قياساي/اليو . 112,0(ا أي بميادل )مليا  قاد  مكياا قياساي 17,72حوالي 

ا لاكا فرنناا 8010والكي نيرفاا ثاو عاد  وفاود ح اا نفةاي مناتم فاي الةاليمانية فاي سانة 

نيت ااد إنااا  تحااد  عاان ح ااا خو مااو  الغااا،يا والم دااود بااالنفط الاااا  ثااو "المك فااات 

غاا،ا والغاا،  النفةية" التي تحدينا عنها في الفداا ا ولا عناد الحاد ث عان  اركة داناة

المناتم ثااو لايف بغااا، مدااحاا إذ إنااا المناتم الرشيةااي و"المك فاات النفةيااة" ثاي منااتم 

عرضيا وال تةتيما كنفط خا  في المدافيا  نها بناص ن ذو  قام أوكتااني وا ائ. ول اد 

ثاو أعلا   8010الحظنا عند الحد ث عن ثكه الشركة إن إنتاج الغا، والمك فات في سانة 

ي ثااكا ال اادولا وذلااف لتغةيااة حافااة محةتااي الكهربااا  فااي أ بيااا ممااا ثااو مااككو  فاا

 والةليمانية إل  الوقود.
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والكي نفهما من ال دول المرسا من حكومة اإلقليما إن اإلنتاج في محافظة أ بياا ثاو 

من ح ا       و مكن أن  كون من قبة خرمالا أ ضاًا وإن اإلنتاج فاي محافظاة دثاوي 

 يمانية ثو إنتاج المك فات من ح ا خو مو  الغا،ي.ثو من ح ا  اوك ا وفي الةل

ل د كان و ول الكتا  مان اإلقلايم إلا  الحكوماة االتحاد اة أمار غيار متوقاع ومفاافئا 

واهرت عدة تفةيرات لا خدو ااً وأناا لام  كان ثنااي تداد ر  سامي لانفط اإلقلايم فاي 

هااا و،ا ة الاانفط ا عاادا كميااات قليلااة فااداً ماان المك فااات النفةيااةا لاام تشاار إلي8010ساانة 

 االتحاد ة في ت ا  رثا.

ل اااد فهااام الااابيض مااان ثاااكا الكتاااا  فاااي حينااااا باااأن اإلقلااايم  حااااول الحداااول علااا  

"البترودوال "ا أي استال  دوال  عن كا برميا منتم أو مدف . وإذا كان ال داد كاكلفا 

وثاو لام فيندثا  مكن اعتبا  ثكا الةلا غر ا فداًا إذ كيف  ةلا اإلقليم "البترودوال " 

 أ ة كمية من النفط للتدد ر. 8010 ةلم الحكومة االتحاد ة في سنة 

واعت ااد آخاارون إن ثااكا الكتااا  ثااو "،لااة قلاام"ا إذ  يتاارد اإلقلاايم  ساامياً و ول ماارة 

برنتافا )مع اإل را  عل  عد  تدد ره  سمياً(ا وا ثام اعتارد باأن ثنااي كمياات مان 

ة" في اإلقلايما والكمياة المباعاة و الت حةاا اإلنتاج "تباع داخلياً" إل  "مداد  غير

( ملياون برميااا )أي أك ار مان نداف اإلنتااج(ا ولهااكا 14,4حةاابات اإلقلايم نفةاا إلا  )

فرنهااا ليةاات كميااات قليلااةا كمااا وإن الشااركات قااد اسااتلمت فميااع مبااالا "البيااع الااداخلي" 

( ملياون 14,4الرقم ) حةا ما فا  بالكتا . في الواقع إن الكميات المباعة داخلياً تت او،

برميا بك يرا وإن "البيع الداخلي" وكما أوضحنا ساب اً  يناي بالنتي اة "التهر اا"ا ساوا  

"ا وبهاكا topping plantsتم ذلف مبا رةا أو من خالل ماا  ةام  "المداافي الداغيرة 

 فرن اإلقليم اعترد عملياً بوفود تهر ا لنفةا!!.

 (ا  -1)المرفاا   8018ي أواخاار كااانون ال اااني أ سااا اإلقلاايم  سااالة يانيااة فااثانييياً: 

. تتضامن أ ضااً فادوالً 8011مشابهة تمامااً للرساالة الةااب ة فاي أوالً أعاالها ولكان لةانة 

مشابهاً لما فا  في الرسالة ا ول ا وتككر ككلف "وفود كميات من الانفط تام بييهاا محليااً 

رداد فص  من التكاليف التي من قبا الشركات المنت ة إل  المدافي الدغيرة لغر  است
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 رفت من قبلهم"!!. وثكه الميلومة غير دقي ة إ القاً إذ إن الكمياات غيار قليلاةا وكاكلف 

فرن ثناي أ باحاً عالية للشركات و"آخار ن" كماا أوضاحنا فاي الفداا ا ولا وإن ا مار 

 دة.ليف "السترداد فص  من التكاليف التي  رفت من قبلهم"ا إذ إن فميع الكلف مةتر

وثناااي فاارع بااين الرسااالتينا إذ فااي الفتاارة التااي تغةيهااا الرسااالة ال انيااةا أي فااي ساانة 

ا كان ثناي تدد ر  سمي من نفط اإلقليما وذلف عل  ضو  اتفاع تام باين حكوماة 8011

اإلقليم والحكومة االتحاد ة برعةاا  سالفة تم اا نداف قيماة الانفط المةالم مان اإلقلايم إلا  

غةية كلف الشركات )نفط الكلفة(. و اتم تدافية الةالفة بياد تادقي  خط التدد ر الرشيف لت

ال  8011د ااوان الرقابااة الماليااة لهااكه الكلااف. ولكاان ال ااداول المرساالة ماان اإلقلاايم لةاانة 

تتضاامن كميااة الاانفط المةاالم إلاا  الحكومااة االتحاد ااةا وإنمااا تتضاامن كميااة الاانفط المنااتما 

ماااان المحافظااااات "أ بيااااا ودثااااوي والغااااا، المداااااحا والاااانفط المكاااار   ااااهر اً لكااااا 

 والةليمانية". وبهكا فرنها ال تتحد  عن دفع ندف قيمة النفط المدد !!.

 1111موجز للجدول المقد  لسنة 

 النفط المكر  ألف برميا اإلنتاج ألف برميا المحافظة

 18741 40200 أ بيا

 790 12204 دثوي

 1009 1478 الةليمانية

أي  مليون برميا 02,109 الم موع

( ألف 120,0بميدل )

 برميا/اليو 

مليون برميا أي  19,800

( ألف 18,0بميدل )

 برميا/اليو 

ماان المالحااظ ماان ال اادول أعااالها إن إنتاااج دثااوي )والااكي نفترضااا كلااا ماان ح ااا 

( ألااف برميااا/اليو ا بينمااا 11,0( مليااون برمياااا أي بمياادل )12,204 اااوك (ا بلااا )

 8011)في الفداا ا ول( باأن إنتااج  ااوك  لةانة  DNO ككر الت ر ر الةنوي لشركة 

 ( مليون برميا.80,0( ألف برميا وإن اإلنتاج الكلي )78,7كان )
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أما فيما  تيل  بمحافظة الةليمانيةا فرن اإلنتاج المككو   تناسا مع إنتاج المك فات مان 

ن ملياو 4,101( ألاف برمياا/اليو ا )أو 18,4ح ا خو ماو ا حياث كاان ميادل اإلنتااج )

 (.8011برميا في سنة 

إن إنتاج محافظة أ بياا  تضامن ح اا  ا   ا  وقباة خرمالاة. ول اد وفادنا فاي ت ر ار 

( ألاف برمياا/اليو  00كان بميدل ) 8011الشركة الةنويا أن إنتاج ح ا       لةنة 

 ( مليون برمياا وليف لد نا ميلومات عن إنتاج قبة خرمالة.80,941بما م موعا )

ا والاكي اساتارفتا الشاركات 8011ر االعتبا  اإلنتاج ال ليا في سانة إنني لم آخك بنظ

ا خر  الياملة في اإلقليما م ا و ةترن ،اكروس وكلاف كيةاتونا والتاي تحادينا عنهماا 

فاي الفدااا ا ولا باإلضااافة إلاا  عادد ماان الشااركات ا خاار  التاي ت ااول فميااع ا خبااا  

 بأنها "تةاثم" بالبيع الداخلي والتهر ا.

( مليااون برميااا حةااا أ قااا  اإلقلاايما ومااا تاام 02,109ا كااان )8011 مااا إنتاااج إن م

( ملياون برمياا حةاا أ قاا  و،ا ة الانفطا والمتب اي 04,101تةليما لغار  التداد ر )

ألااف برميااا/اليو ( لاام  ةاالم للتدااد ر.   ااول اإلقلاايم إن  98,1( مليااون برميااا )00,002)

 14,4=  19,8 – 00,0ا أي إن الباااقي )( مليااون برميااا منااا ذثباات إلاا  التكر اار19,8)

مليااون برميااا(ا تاام بييااا إلاا  "المدااافي الدااغيرة" حةااا تةاامية اإلقلاايما وثااو بالنتي ااة 

 ( ألف برميا/اليو .09,1انته  إل  التهر ا وبميدل )

( ألاف برمياا/اليو ا إذ 09,1في الحةابات الواقيية فرن التهر ا  دا إلا  أك ار مان )

( ألاف برمياا/اليو ا كماا إن كمياة 81 اوك  قد تم ت ليلاا بحاوالي ) كما الحظنا فرن إنتاج

كبيرة من "الكميات المكر ة" ضامن فادول اإلقلايم ثاي لمدااد غيار  ساميةا لهاكا فارن 

( ألااف برميااا/ اليااو . علماااً إن الاانفط 00ا مااا ميدلااا )8011التهر ااا  ت اااو، فااي ساانة 

 يةاا  م اناااًا ولكاان بأساايا   الميةاا  إلاا  المدااافيا وبضاامنها المدااافي الرسااميةا ال

منافضااة قااد تدااا إلاا  أقااا ماان ندااف الةااير اليااالمي للاانفط بالنةاابة للمدااافي غياار 

الرسميةا )وبافترا  أنهاا ح ااَ مدااد  اغيرة(ا إذ بالنتي اة سايهر  غالبياة ثاكا الانفط 

 بيد استاال  أحد المنت ات النفةية منا في ثكه المدافي.
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ا وبياد أن قامات حكوماة اإلقلايم بر  ااد تةاليم الانفط عل  ضو  ثاتين الرسالتين ثالفاً:

ا كتباات و،ا ة الاانفط إلاا  8018إلاا  خااط التدااد ر الرساامي فااي بدا ااة الربااع ال اااني ماان 

م لااف الااو، ا  لتيلمااا بااا مرا وأ ف اات كتبهااا ب ااداول تتضاامن كميااات الاانفط الشااهر ة 

لايم(ا والكمياات النفةياة المنت ة في إقليم كردساتان )اعتمااداً علا  الكتاا الاوا دة مان اإلق

الشهر ة المةلمة من حكومة اإلقليم إل  و،ا ة النفط لغار  التداد را واعتبارت الفارع 

ا وذلف بيد أن ضربت فارع 8011و 8010بين الكميتين ثو خةا ة للموا،نات االتحاد ة 

الكميات الشهر ة بميدالت أسيا  التدد ر الشهر ة الفيلية لنفط كركوي. يم أضافت إليها 

ا 8018كميااات الاانفط غياار المةااتلمة لغاار  التدااد ر للةااتة أ ااهر ا ولاا  ماان ساانة 

ا ماع أخاك 8011ثو نفف ميادالت اإلنتااج لةانة  8018واعتبرت أن اإلنتاج الفيلي لةنة 

 بنظر االعتبا . 8018أسيا  التدد ر لةنة 

ا  غام عاد  وفاود تداد ر  سامي 8011مةااب  إلنتااج  8018إن فر  كاون إنتااج 

ا ثو فر  م باول. وقاد  كاون اإلنتااج الفيلاي أقاا ب ليااا 8018من الشهر الرابع  ابتدا اً 

وقد أكدت كا الدحف ا فنبية المينية عل  وفود تهر ا كبير للنفط إل  تركياا فاي تلاف 

الفتاارةا وحتاا  تدااد ره ماان المااوانئ التركيااةا وذلااف للتهيااؤ للتدااد ر "المةاات ا" باادفع 

ركات الياملااة فااي كردسااتان تحاات قيااادة الشااركة وتشاا يع ماان الحكومااة التركيااة والشاا

 التركية/البر ةانية فينيا إنيرفي.

باأن  كاون  8018إضافة إل  ذلاف فارن ثنااي التاصا  بموفاا الموا،ناة االتحاد اة لةانة 

 ( ألف برميا  ومياً كما أوضحنا ساب اً.171تدد ر النفط من اإلقليم )

نفط المكاار " التااي و دت ب ااداول لاام تأخااك و،ا ة الاانفط بنظاار االعتبااا  كميااات "الاا

و،ا ة ال روات الةبييية في اإلقليما وثي قد تكون مح ة بكلف إلا  د فاة مااا إذ ال  مكان 

ا خك "بفوض  المدافي" في اإلقليم ب د ةا كما ال توفد ميلومات واضحة عان مدااد 

لمكار "  سمية  خكثا بنظر االعتبا ا وإن وفدت فرنها تم ا فاص اً ضا يالً مان "الانفط ا

. وفي كاا ا حاوال فارن كمياات اإلنتااج الفيلياة ثاي أك ار مماا 8011و 8010في الةنتين 

فا  في فداول اإلقلايما وتكفاي لتغةياة كمياات "الانفط المكار " الرساميةا وإضاافة لاكلف 
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%( مان المنت اات النفةياة مان المداافي اليراقياةا وأحيانااً 17فرن اإلقلايم  ةاتلم حداة )

الحداة مان بياض المنت اات بةابا بارودة ال او. كماا سنوضاح فاي  ةتلم أك ار مان ثاكه 

 الف رة  ابياً أدناه.

 موجزاً لجداول وزار  النفط المشار إليها أعاله

مليون برميا  الةنة

 النفط المنتم

مليون برميا 

 النفط المةتلم

مليون برميا 

 النفط غير المةتلم

مليون دوال  

قيمة النفط غير 

 المةتلم

8010 87,020 - 87,020 8020 

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 الم موع

ونداااف  8011و 8010إن الاةاااا ة التاااي تكبااادتها الموا،ناااات االتحاد اااة لةااانوات 

ساميا ا بةبا امتناع حكومة اإلقليم عن تدد ر النفط من خاالل خاط التداد ر الر8018

 ( مليا  دوال  حةا حةابات و،ا ة النفط.2,009بلغت )

مبلغااً  8018ولو أخكنا  ر  ة احتةا  و،ا ة النفط نفةهاا لبلغت الاةاا ة إلا  نها اة 

( مليا  دوال  )بيد ا خك بنظار االعتباا  اساتال  الحكوماة االتحاد اة مان 11,000 يادل )

ر فااي ا  ااهر الاا ال  ا خياارة ماان مليااون برميااا لغاار  التدااد  9,9اإلقلاايم مااا   ااا   

(. ودخلاات ثااكه المبااالا فااي فيااو  الشااركات والمهااربين و"اآلخاار ن"ا ولاام  ةااتفد 8018

%( منهاا إلا  موا،ناات اإلقلايما 17منها أبنا  اإلقليم إذ كان من المفارو  أن تاكثا الا )

المكار "  وأخكت ثكه المليا ات من أفواه اليراقيين فميياً. وحت  لو أخكنا كميات "الانفط

( مليااا ات دوال  فااي كااا ا حااوالا علماااً إن 10بنظاار االعتبااا ا فاارن المبلااا  ت اااو، )

 ولم  تم احتةا  الةنوات الةاب ة. 8018 – 8010االحتةا  ثو لةنوات 
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وفا  ماا  8018ولو احتةبنا الاةا ة النافمة عان إ  ااد تداد ر نفاط اإلقلايم فاي سانة 

( ألف برمياا/اليو ا 171أي وفو  تدد ر كمية ) ا8018فا  بالموا،نة االتحاد ة لةنة 

( ملياون برمياا. ولكان ماا  اد  فياالً فاي سانة 00,271لكان من وافا اإلقليم تداد ر )

ملياون  9,80في ال ال  أ هر ا ول  و 0,077( مليون برميا ف ط )منها 10ثو ) 8018

( ملياون 47,271)برميا في ال ال  أ هر ا خيرة(. وبهكا تبلا كمية النفط غير المداد  

( مليا  دوال ا بأسيا  النفط المدد  مان كركاوي فاي ذلاف 1,8برمياا تص د قيمتها عن )

( ملياااا  دوال . وثناااا لااام 10,2) 8018 – 8010الوقااات. و  ااابحت خةاااا ة سااانوات 

تحتةا الكمية "المكر ة" التي  ككرثا اإلقليم في ت اا  رها واعتبارت أن مان حا  اإلقلايم 

نفةاا ودون أن  دفع عوضاً عنها أي مبلا للاص نة االتحاد ة. وبهاكا  التدرد بها لتكر ر

ن د أن الاةا ة قا بت أو حت  ،ادت عن  ر  ة االحتةاا  ا ولا ا  غام إدخاال فمياع 

 النفط "المكر " لحةا  اإلقليم م اناً.

ا ل د كانت النةبة المؤ ة من م ما اإلنتاج المحلي للمشت ات النفةية التاي سالمتهرابعاً: 

ا كمااا  لاايا 8011 – 8002الحكوماة االتحاد ااة الاا  إقلاايم كردسااتان للفتاارة بااين الةاانوات 

 إعتماداَ عل  ميلومات موي ة من و،ا ة النفط.

 

)كيروسين(  البنص ن الةنة

 النفط ا بيض

 الغا، الةاشا ، ت الغا،

8002 12% 80% 18% 80% 

8009 10% 80% 10% 10% 

8010 10% 12% 18% 11% 

8011 80% 80% 18% 11% 

ا 8018وعلاا  إياار قيااا  اإلقلاايم بت ليااا الاانفط  غاارا  التدااد ر الرساامي وذلااف فااي بدا ااة 

وككلف لحدول و،ا ة النفط عل  ميلومات  سمية من اإلقلايما مان خاالل الكتاا المشاا  إليهاا 

لا  الانفط في أوالً ويانياً أعالها والتي تشير إل  "تكر ر" كميات كبيرة من نفط اإلقليما إضافة إ
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ا بر  ااد 8018الم هص إل  "المدافي الدغيرة"ا اتاكت و،ا ة النفط قرا ثا فاي أواشاا آذا  

تةليم أي نفط أسود لمحافظات إقليم كردستان. ككلف  لبت من دواشرثا المينية احتةا  كميات 

 المشت ات النفةية المنت ة في إقليم كردستانا وخدمها مان الحدا  الم ار ة لإلقلايم. وكانات

( 1100كميات المشت ات النفةية المنت ة في محافظات اإلقليم ال ال  بلغت )
0

/اليو  مان الانفط 

( 1100ا بيض و)
0

( 0100/اليو  من ، ت الغا،ا و)
0

 /اليو  من ، ت الوقود )النفط ا سود(.

ونود أن نضيف ثنا بأن كلف النفط الاا  الال،  للمدافي االتحاد اة خاا ج اإلقلايما وعواشاد 

المدااافي ماان بيااع المشاات ات النفةيااة كلهااا تظهاار فااي حةااابات و،ا ة الاانفطا وتةاادد إلاا   ثااكه

و،ا ة الماليااة لتحتةااا كياشاادات فااي الموا،نااة االتحاد ااة. كااكلف ا ماار بالنةاابة للوقااود الااال،  

لمحةااات الكهربااا ا فاارن علاا  و،ا ة الكهربااا  أن تاادفع كلفتااا و ظهاار بالنتي ااة كياشاادات فااي 

د ة. إضافة لاكلف فارن أي اساتيراد للمشات ات النفةياة لاو،ا ة الانفطا أو اساتيراد الموا،نة االتحا

الوقود و"الغا،" الال،  للكهربا   حتةاا علا  حةاا  و،ا تاي الانفط والكهرباا ا و ؤخاك مماا 

% مان تلاف الموا،ناةا 20ثو ماد  لهما في الموا،نة اليامةا والتي ثي بالنتي ة فاص  مان 

ا تكثا إل  حكومة اإلقليم. علماً إنني ثنا أدخلات حدا  اإلقلايم %( ا خر  منه17حيث ال )

 والحكومة االتحاد ة من المدروفات الةياد ة ضمن ثكه النةبة.

من الياشدات المبينة أعاله والمتأتياة مان و،ا تاي الانفط والكهرباا ا والمتيل اة بالمداافي أو 

%( 17تحاد اة كياشاداتا  اكثا ) را  المواد ا ولياة والوقاودا والتاي تاكثا إلا  الموا،ناة اال

 منها إل  اإلقليم ك ص  مما خددتا الموا،نة اليامة لا.

في الوقت نفةاا فرن اإلقليم لم  دفع أي مبلا للموا،نة االتحاد ة من ثكه الياشادات ساوا  عان 

كلف الوقود أو المنت ات النفةية أو أفو  الكهربا . ول د أ رنا إل  ثكا الموضاوع عناد حاد  نا 

 ركة دانة غا، في الفدا ا ولا وبينا أن قيمة الغاا، الم هاص إلا  محةاات الكهرباا  فاي عن 

( ملياون 078اإلقليما وبالةير المدعو  الكي تدفيا محةات الكهربا  االتحاد ةا قد و ا إلا  )

دوال ا وكان   ا أن  ةلم إلا  الحكوماة االتحاد اة ليكاون فاص اً مان الموا،ناة االتحاد اة التاي 

%. أماا قيمااة المنت ااات النفةياة المباعااة ماان قباا حكومااة اإلقلاايما وقيمااة 17نهااا اإلقلاايم  ةاتلم م

النفط المةلم لمدافي اإلقليما فتدا إل  أضياد ثكا الرقما وكان من المفرو  أن تكون ثكه 

اليواشد فص اً من عاشدات الموا،نة االتحاد ة!!. وال ند ي إن كانت فص اً مان عاشادات ميصانياة 

 ا فرذا لم تةدد إل  الميصانية االتحاد ةا فرنها   ا أن تكون فص اً من موا،نة اإلقليم!!اإلقليم
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 تطور العالقة بين المركز واإلقليم!! -ب

علا  اسات ناد تداد ر "فاص " مان الانفط  8011ل د واف ات حكوماة اإلقلايم فاي أواشاا 

ا وفا  مبادأ 8011ا  المنتم من قبا الشركات النفةية الياملة لد ها. وبدأ التدد ر في  اب

قيا  الحكومة االتحاد ة بدفع ندف قيمة الانفط المداد  إلا  حكوماة اإلقلايم )لتادفيها إلا  

الشركات( لتغةية كلف الشركات االست ما  ة والتشغيلية )أي تغةية نفط الكلفاة(. و يتبار 

 المبلا سلفة   اا تدافيتها وتةاو تها بمداادقة د اوان الرقاباة المالياةا وذلاف علا  ضاو 

الميلومات الكافية التي ت دمها الشركات وحكومة اإلقليم إليبات ثكه الكلفا ولام  اتم حتا  

اآلن تداافية أ ااة ساالفة لاان   الميلومااات الم دمااة. أوقااف اإلقلاايم التدااد ر فااي نها ااة آذا  

بح ااة عااد  إعةااا  المبااالا الال،مااة "والمتفاا  عليهااا" إلاا  الشااركاتا  غاام عااد   8018

كاان  ةااعد فااي  8018ن ال او الياا  فاي النداف ال ااني مان عاا  تةاو ة أ اة سالفة!! ولكا

 التو ا إل  حا ماا وسا ت ا مو  كما  لي:

ا باين و،ا ة الانفط االتحاد اة 8018فرت مفاوضات في الندف ال اني من سنة أوالً: 

وو،ا ة ال ااروات الةبيييااة لإلقلاايما بمبا كااة ال هااات المةااؤولة عاان الةاارفين وبمشااا كة 

ل هات المينية. تم نتي ة ثكه المفاوضاات التو اا إلا  محضار افتمااع فاي الو،ا ات وا

ا والااكي اعتباار فااي حينااا "اختااراع" لليالقااة النفةيااة المتااوترة بااين المركااص 10/9/8018

 واإلقليم.

والمالحظ في محضر االفتماع ثكاا ثو توقيياا مان قباا الةاادة و، ا  الانفط والمالياة 

من قبا  شيف د اوان  10/9/8018وككلف تم توقييا في  والت ا ة في الحكومة االتحاد ةا

ملياا  د ناا  لياد  وفاود  010الرقابة المالية مع إضافة "أتحفاظ علا  مانح الةالفة ال انياة 

". ولكاان لاام  وقااع ثااكا المحضاار ماان قبااا  شاايف الل نااة 8018تادااي  فااي موا،نااة 

 ااو فا وال مان  الو،ا  ة ناشا  شيف الو، ا  للشؤون االقتداد ة الدكتو   و، ناو ي

قبا و، ر ال روات الةبييية في اإلقليم الدكتو  أ تي ثاو اميا إذ إن اساميهما ماككو ان 

 في المحضر ولكن دون توقييهما!!.
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 فع المحضار كماا ثاو إلا  م لاف الاو، ا ا ووافا  علياا الم لاف فاي قارا ه المارقم 

  ([.8أ و8. ]المحضر وال را  موفودان في المرف  )12/9/8018( في 000)

( ن ا ا وتضمن قرا  م لف الو، ا  الن ا  ال مانية الموفودة فاي 2تضمن المحضر )

المحضر مع إضاافة ن ةتاين أخارتينا وسنوضاح أدنااه أثام ن اا  محضار االتفااع وقارا  

 م لف الو، ا .

اعتمياد ( بالمواف اة علا  المحضار ماع إضاافة "000فا  قارا  م لاف الاو، ا  )( 1)

ن الرقابة المالية االتحاد ، وشريطة توقييع ممفليي اإلقلييم عليى تحفظ السيد رئي  ديوا

 ".المح ر

من الواضح أن م لف الاو، ا  تنباا إلا  عاد  توقياع المحضار مان قباا الةايد ن  و، 

ناااو ي  ااااو فا وأ اااتي ثااااو اميا واعتبااار أن المواف اااة مشااارو ة بتوقييهماااا علااا  

االتفاااع ماان قبااا م لااف ( ماان قاارا ه بااأن  دااادع 9المحضاارا وكمااا يباات فااي الف اارة )

الو، ا  االتحادي وم لف و، ا  اإلقليم(. كما ألص  و،ا ة المالية االتحاد ة بيد  دفاع أي 

مبلا لحين موافاتها بمدادقة م لف و، ا  اإلقليم. وكماا  ظهار فارن المحضار تام توقيياا 

قلايم فاي ( ملياا  د ناا  إلا  حكوماة اإل010من قبا مم لي اإلقليم الح ااًا إذ تام دفاع مبلاا )

. وإن كاناات و،ا ة الماليااة قااد قاماات باادفع المبلااا ماان غياار ثااك ن 8010أواخاار أ لااول 

التوقييين ومدادقة م لف و، ا  اإلقليما عند ذاي سيكون ا مار غر بااً ومر بااً!!ا وفاي 

الوقت نفةا  دبح بم دو  اإلقليم أن   ول إناا لام  وقاع علا  المحضارا وعلياا فهاو غيار 

 ما سنوضحا في الف رات أدناه!!.ملص  بما فا  با ك

فار  االتفااع علاا  أن تكاون كمياات الاانفط الااا  المةالمة ماان اإلقلايم إلاا  و،ا ة  (1)

 النفط االتحاد ة بالميدالت التالية:

 ( ألف برميا/اليو  لما تب   من أ لول الحالي.140* )

 .8018( ألف برميا/اليو  لع هر المتب ية من عا  800* )
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بأن   و  اإلقليم بت د م ت د راتا لكميات النفط المتوقاع تداد رثا خاالل  وأضاد االتفاع

مشاروع الموا،ناة مع مةاتح ات الشاركات الم اد ة لانفف الفتارة المد فاة فاي  8010عا  

 ا بالتنةي  مع و،ا تي النفط والتاةيط االتحاد تين.8010اليامة االتحاد ة للةنة المالية 

  في المحضرا إذ إن ميدل ا سبوعين ا خير ن من أ لول ولكن ما تم تنفيكه  اتلف عما فا

فل ااد بلااا حااوالي  8018( ألااف برميااا/اليو . أمااا مياادل ال اليااة أ ااهر ا خياارة ماان 188كااان )

ألاااف 118ألاااف برمياااا/اليو  ميااادل تشااار ن ا ولا و 140( ألاااف برمياااا/اليو  )منهاااا 102)

ا ول(ا كاكلف لام  رساا اإلقلايم أي ألاف ميادل كاانون  87برميا/اليو  ميادل تشار ن ال اانيا و

 غم تأكيدات و،ا ة النفط علا  و،ا ة ال اروات الةبييياةا  8010ت ر ر عن التدد ر في سنة 

( من قرا  م لف الو، ا  بوفو  ت اد م اإلقلايم لت د راتاا للكمياات 0و غم ما فا  في الف رة )

قيا  اإلقليم بتدد ر ماا  حول وفو  8010. و ما فا  بميصانية 8010المتوقع تدد رثا خالل 

 ( ألف برميا/اليو ا ثو ت د رات من و،ا ة النفط االتحاد ة.810ميدلا )

تاادفع و،ا ة الماليااة إلاا  حكومااة اإلقلاايم بدا ااة ا ساابوع ال اااد  )ماان قاارا  م لااف  (0)

ا 8018( مليااا  د نااا  وف اااً ل ااانون الموا،نااة اليامااة لةاانة 010الااو، ا ( ساالفة م اادا ثا )

 ( مليا  د نا .010ة نها ة ا سبوع بيد مواف ة م لف الو، ا  م دا ثا )وسلفة ياني

( مليااا  د نااا  لاام  ااتم دفيااا لتأ يااد م لااف الااو، ا  لااتحفظ  شاايف 010علماااً إن المبلااا )

 ( مليا  دوال  في الوقت المحدد.010د وان الرقابة المالية كما أوضحنا أعالها وتم دفع )

 لااف الااو، ا  علاا  "إعااداد ت ر اار مفدااا عاان ( ماان قاارا  م4أكاادت الف اارة )( 1)

الكميااات المنت ااة والمدااد ة والمباعااة محلياااً والمكاار ة ومةااتح ات الشااركات عاان ثااكا 

ولغا تاا وعل  أن   د  الت ر ر إل  م لف الاو، ا  خاالل  8002الةر   ابتدا اً من عا  

يم وو،ا ة ثااكا الشااهر ماان خااالل ل نااة مشااتركة )ماان و،ا ة ال ااروات الةبيييااة فااي اإلقلاا

النفط االتحاد ة( تبادأ أعمالهاا فاي محافظاة أ بياا خاالل  اهر أ لاول الحاالي". وسانتحد  

 عن ثكا الت ر ر في الف رة )يانياً( أدناه.

( مان قارا  م لاف الاو، ا  ب ياا  "فر ا  عماا التادقي  المشاكا مان 1وأكادت الف ارة )

قابة المالية في اإلقلايما وبرشاساة و،ا ة النفط االتحاد ة وال روات الةبييية في اإلقليم والر
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مم ا من د وان الرقابة المالياة االتحاد اة بمبا ارة أعمالاا فاو اً بتادقي  كلاف ومةاتح ات 

الشااركات المنت ااة حةااا الي ااود المبرماااة الياملااة فااي اإلقلاايم وتااؤمن و،ا ة ال اااروات 

 الةبييية مةتلصمات اليما"

لا  تباادل الميلوماات باين الةارفين ( من قرا  م لف الو، ا  ع0وأكدت الف رة )( 5)

حول كميات النفط المكار ة وكمياات المنت اات النفةياة وحةاا  حداة اإلقلايم منهاا وف ااً 

%( مان الانفط الااا  الماو د إلاا  17%( مان الانفط الااا  المكار ا مااع نةابة )17لنةابة )

 و،ا ة الكهربا  بيد خدم نةبة النفط ا سود.

داشمة عليا مان مم لاي و،ا ة الانفط والمالياة ود اوان ( تشكيا ل نة 7كما  لبت الف رة )

الرقابة المالية االتحاد ة ونظراشها في اإلقليم لمتابية تنفيك االتفااع وميال اة أي  اا ئ قاد 

  حدا.

تنفييي  هيي ا ( ماان قاارا  م لااف الااو، ا  ماان أثاام الن ااا  إذ ت ااول: "2وتيتباار الف اارة )

 ".ل باالتفاقيةاالتفاق ككل واإلخالل بذحد بنوده يعني اإلخال

( فاي  االح اإلقلايم بكاا الم اا يفا إذ لام 000ل د كان االتفاع وقرا  م لف الو، ا  )

( ألااف برميااا/اليو  ماان نفااط اإلقلاايما 171بوفااو  تدااد ر ) 8018 شاار إلاا  ميصانيااة 

وحاول أن  كةر ال مود "بالتنا،ل" عن ثكه الكميات المحاددة فاي الميصانياة التاي  اوت 

لايم فاي البرلماان االتحاادي. ولكان لام   ام اإلقلايم ومناك الياو  ا ول بتنفياك عليها ناوا  اإلق

( ألاااف 188ف اارات االتفاااعا إذ كااان ميااادل ضاا  نفااط التدااد ر لماااا تب اا  ماان أ لااول )

( ألف برميا/اليو . كما كان ميدل ال ال   اهو  ا خيارة مان 140برميا/اليو  بدالً من )

( ألاف برمياا/اليو ا وو اا أعلاا  800ماان ) ( ألاف برمياا/اليو  بادالً 102) 8018سانة 

( ألااف برميااا/اليو ا أي أقااا ماان المةلااو  118مياادل للضاا  فااي  ااهر تشاار ن ال اااني )

 -( ألااف برميااا/اليو . والةاابا الااكي قدمتااا حكومااة اإلقلاايم لإلخااالل باالتفاااع42بكميااة )

ألااف  800( ألااف برميااا/اليو  ف ااط )باادالً ماان 87بحيااث و ااا التدااد ر إلاا  مياادل )

ثاو الاتحفظ الاكي  -رميا/اليو ( في الشهر ا خير من الةنة ومن يم إ  ااد التداد ر كليااً ب

وضيا  شيف د وان الرقابة الماليةا وواف  عليا م لف الو، ا ا بيد  المواف ة عل  دفاع 
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مليااون دوال ( ليااد  وفااود تادااي  مااالي فااي  820( مليااا  د نااا  )أي حااوالي 010)

لحاا الموضاوعا ولكان حكوماة  8010ن تأفيلا إل  سانة . وكان من الممك8018ميصانية 

اإلقلاايم كاناات تاادافع بحماااس عاان "ح ااوع الشااركات ا فنبيااة النفةيااة" المتياقاادة ميهااا 

وتةالا بالحدول عل  المبلا اليو  قبا الغدا وثي تيارد فياداً باأن الشاركات كانات قاد 

 " وليف "نفط الكلفة".استلمت مةتح اتها تماماًا وما  دفع لها ثو لتغةية "نفط الربح

ل ااد انهااا  االتفاااع كلاااا ولاام  ؤخااك ب اارا  م لااف الااو، ا ا وخةاار اليراقيااون )كاارداً 

( مناا ت اول: 2وعرباً وباقي ا  ياد اليراقية( ما خةرواا وفشاا االتفااعا إذ إن الف ارة )

" تنفياااك ثاااكا االتفااااع ككاااا واإلخاااالل بأحاااد بناااوده  يناااي اإلخاااالل باالتفاقياااة"ا و بحااات 

 ركات و"المنتفيين" منها وخةر اليراقيون!!.الش

إن ما   ير استغرابي ثاو موقاف الحكوماة االتحاد اة وو،ا ة المالياةا إذ  غام اإلخاالل 

باالتفاااع ماان قبااا حكومااة اإلقلاايما والاةااا ة التااي لح اات باااليراقيينا فاارن و،ا ة الماليااة 

 ادماًا وقباا  ادو  م 8010دفيت إل  حكومة اإلقليم "استح اع" الفدا ا ول مان سانة 

وإن الوزير الي   دفيع هي ا االسيتحقاق ليم ييدفع فيي الوقي  نفسي  اسيتحقاقات الميصانية. 

. وكاناات و،ا ة الاانفط قااد قاادمت لم لااف الااو، ا  د اسااة عاان مبااالا المحافظييات األخيير 

خةاااشر الميصانيااة االتحاد ااة نتي ااة عااد  تدااد ر نفااط اإلقلاايما والتااي تحاادينا عنهااا ساااب اًا 

الم لف "اتااذ ما  لص "ا ولكن الم لف لم  تاك أي إفارا ا وفاي ثاكا اإليناا   وتةلا من

 "ا تيا" اليراع "فتنة" ال  صال سييرثا  تداعد لحد كتابة ثكه الةةو !!.

 

ضامن الل ناة المشاكلة  -اساتلم مم لاوا و،ا ة الانفط االتحاد اة  8018في أواخار ثانياً: 

مان و،ا ة  -لاف تةاو ر ح اول كردساتان( لتادقي  ك000بموفا قرا  م لاف الاو، ا  )

( عماااودا ماااع 10الماااوا د الةبييياااة فااادوالً كبياااراً مكتوبااااً باللغاااة اإلنكليص اااة   اااع فاااي )

مالحظااات فااي أساافلا.  تضاامن ال اادول ميلومااات عاان )ساابع  ااركات(  ةلاا  عليهااا اساام 

ا والواضااح أن ال اادول ال  تحااد  عاان ثااؤال  الم اااولين وإنمااا contractorsم اااولين 

.  تضاامن operator  عاان الح ااول التااي  ااد رثا ثااؤال  الم اااولين كمشااغلين لهااا  تحااد
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ال دول إنتااج كاا ح اا مان ثاكه الح اول الةابيةا وكياف و،ع ثاكا اإلنتااج باين التداد ر 

ا local salesا والمبييات الداخلياة main refineries"الرسمي"ا والمدافي الرشيةية 

. كااكلف  تضاامن ال اادول مااا topping plantsومااا تاام إ سااالا إلاا  المدااافي الدااغيرة 

استلمتا ثكه الح ول )والاكي  ةاميهم ال ادول م ااولين( مان المباالا التاي دفيتهاا الحكوماة 

(. local salesاالتحاد ااة م ابااا التدااد را والمبااالا المةااتلمة ماان المبييااات الداخليااة )

 فهام مان وميلومات أخر ا غير مفهومةا عن كاا م ااول تحتااج إلا  توضايحاتا حياث 

 ثكه الميلومات أنها تتضمن حد  للحكومة )والمفهو  منها حدة حكومة اإلقليم(!!

إن الميلومااات عاان كميااات الاانفط محةااوبة إلاا  حااد البرميااا الواحاادا والميلومااات عاان 

"دقاة" الميلوماات الشاد دة بالمبالا موضوعة إل  حد الدوال  الواحدا مما  يةي انةباعااً 

لمياادي ال اادول! ولاام  تضاامن ال اادول أ ااة إ ااا ة إلاا  "تهر ااا" بالنةاابة  -علاا  ا قااا  -

النفطا وكأن النفط فمييا استهلف في داخا اإلقليم!!ا ولم تكثا أ ة قةرة منا إلا  خاا ج 

 ال ةرا عدا ما تم تدد ره  سمياً من خالل أنبو  التدد ر االتحادي.

الشاركات نفةاهاا ولتناقض الميلومات الموفودة في ثكا ال دول عماا فاا  فاي ت اا  ر 

كما أوضحتا في الفدا ا ول مان ثاكه الد اساة عان خماف مان الشاركات الماككو ة فاي 

ثكا ال دول و"النها" المنظم فيها لنفط اإلقليما  أ ت مان الوافاا بحاث بياض ال واناا 

ماان ثااكا ال اادولا ولميرفااة دقااة ثااكه الميلومااات بدااو ة واضااحةا علينااا الرفااوع إلاا  

ا إذ إن ال ادول  شاما م ماوع الكمياات 8018وحتا   8000نك ت ا  ر الشركات نفةها م

 8011والمبااالا خااالل ثااكه الفتاارةا وقااد اعتماادت علاا  الت ااا  ر الةاانو ة للشااركات لةاانة 

ا وال ليا من الميلومات عن الةانوات 8018و 8010ف طا مع بيض الميلومات عن سنة 

ةانوات ا خار  وتحليلهااا ا خر . و لالسف ال أملف الوقت الكافي للدخول في ت ا  ر ال

وليف من  أن ثكه الد اسة ال يا  بكلف. فمهمة ثاكه الد اساة إعةاا  أدلاة علا  "النهاا"ا 

وكاكلف إعةاا  أدلاة علا  عاد  دقاة الميلوماات المرسالة مان اإلقلايم مان خاالل النظار فااي 

ا وعل  "الل ان الماتدة" تحد د كمية الاةأ بدقاةا 8011ت ا  ر الشركات الياملة لةنة 

 إذ إن ا مر من  لا عملها.
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إلعةااا  الاةااو  اليامااة لمااا فااا  فااي ثااكا ال اادولا ف ااد قماات بت ر ااا أ قااا  اإلنتاااج 

المككو ة فيا إلا  أقار  ألاف برميااا وقربات المباالا إلا  أقار  ألاف دوال  )أي حاكفت 

يالية أ فا (. ولن  غير ثكا من أ مر  ي اًا إذ إن أ قاا  ال ادول غيار دقي اة و"مةبوخاة 

cooked!في كا ا حوال " 

( ا ساما  التالياةا والتاي contractorsل د وضع ال دول تحت عماود )الم ااولين  (1)

  ا توضيحهاا قباا قيامناا بوضاع فاداولنا الميتمادة علا  ثاكا ال ادول وتوضايح أمااكن 

 الاةأ فيا:

DNO  .)و  دااااد بهااااا إنتاااااج ح ااااا  اااااوك  المةااااؤولة عاااان ثااااكا الح ااااا ككااااا(

TTOPCO الت مع )الكونةو تيو ( النفةي الاكي  اد ر ح اا  ا   ا ا أي  و  دد با

 فميع الميلومات التي في ال دول ثي عن ح ا      (.

 KAR  وثااي الشااركة اليراقيااة التااي تااد ر ح ااا قبااة خرمالااةا ولاام نتحااد  عنهااا فااي(

 الفدا ا ول(. 

GKPI  .)ركة كلف كيةتون ( 

WZ .)وثي  ركة و ةترن ،اكروس( 

 Afren ة بر ةانيااة لاام نتحااد  عنهااا فااي الفدااا ا ول(ا وعاارد عنهااا )وثااي  اارك

-Simrit 8-بأنها وفدت احتيا ياً نفةياً فيداً عل  إير انتهاشهاا مان حفار الب ار "سايمر ت

ا ولها عالقاة ماع  اركة 8018" في  قية عين سفنيا وأعلنت ذلف في منتدف نيةان 2

". وال Barda Rashش ثنت في ح ا عين سفني. كماا إن لهاا حداة فاي  قياة "بارده  

أعرد من أي ح ا فا ت الكميات المككو ة في ال دولا وثا ثي من ح ا  اركة ثنات 

ا ميركية نفةا و ت نبوا ذكر اسمها )أي اسم  ركة ثنات(ا  ن ثنالاف لغاط كبيار حولهاا 

 من أنها تيما في محافظة نينو  وليف في اإلقليم!! 8007منك 

 DANA  لؤلاؤة الاكي  اد ر ح اا خو ماو  الغاا،يا )وثي فص  من كونةاو تيو  ال

والكي تحدينا عنا في الفدا ا ول في مير  حد  نا عان  اركة داناة غاا،. لاكا فارن ماا 
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 -فا  بال دول ال  ا   ركة دانة غا،ا وإنما  يود لكا نظا  الغاا، مان ح اا خو ماو  

 انة غا،(.الكي  دا  من كونةو تيو  اللؤلؤة ب يادة د -وقر باً من ح ا فم مال أ ضاً 

فييي أدنيياه جييداول اعتمييدت الجييدول المقييد  ميين حكوميية اإلقليييم، وأولهييا جييدول  (1)

 الكميات:

اسم الم اول 

contractor 

 اإلنتاج

 ألف برميا

 التدد ر الرسمي

 ألف برميا

المدافي الرشيةية 

 ألف برميا

المدافي الدغيرة 

topping plants  

 ألف برميا

DNO 48020 81201 - 17101 

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 الم موع

نالحااظ فااي ثااكا ال اادول أن م مااا اإلنتاااج أك اار ماان م مااوع الاانفط المدااد ا والاانفط 

" إلاا  "المدااافي الدااغيرة liftedشيةاايةا والاانفط "المرسااا المرسااا إلاا  المدااافي الر

topping plants" والةاابا أن ثناااي عمااود فااي ال اادول المرسااا ماان اإلقلاايم  ااككر ."

إذ  DANA"ا و اككر فياا م ااول واحاد قاا  باكلف وثاو local sales"المبييات الداخلياة 

إلا   اااوك   ( ملياون برمياا. كماا  وفاد عماود آخار تحات عناوان: "مرساا7,818بااع )

lifted to Tawke ا و تيلا  بالم ااول"DNO( ملياون برميااا 0,411ا حياث أ ساا )

 يناي ح اا  ااوك ا فلمااذا  رساا إلا   DNOوال أعرد ما الم دود بهكا اليماود إذ إن 

 الح ا ثكه الكمية الكبيرة من النفط والمنت ة منا!!.

ن اإلنتاااج الكلااي سيةاااوي فااي كااا ا حااوال لااو أضاافنا الكميتااين المااككو تين أعااالها فاار

 الكميات المدرفة.
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( بارميالً لام  اتم 110017 وفد فاي أسافا فادول اإلقلايم ياال  مالحظااتا وثاي: إن )

( بااارميالً اسااتادمت لعغااارا  08120احتةااابها  نهاااا تم ااا الةاقاااة التاص نيااةا وإن )

ماان ( باارميالً كاناات قااد اسااتادمت 091941الداخليااة فااي عمليااات الح ااولا كااكلف ثناااي )

 !!.8000ح ا       في المدف  الرشيةي في الةليمانية في سنة 

 فيما يلي جدول المبال  والمذخوذ من الجدول المقد  من حكومة اإلقليم: (0)

اسم الم اول 

contractor 

المبلا المةتلم 

للتدد ر الرسمي 

 ( دوال 1000)

المبلا المةتلم للمبييات الداخلية 

local sale (1000 دوال ) 

DNO 100002 101010 

TTOPCO 107711 740189 

KAR 47018 849100 

GKPI - - 

WZ - 87787 

Afren - 790 

DANA 108100 074942 

 1,904,200 411848 الم موع

من المالحظ أن فادول اإلقلايم لام  شار فاي كمياات المبيياات الداخلياة إالا لشاركة داناةا 

الشركات. ومن الواضح أن ماا   داده ال ادول بينما في مبالا المبييات الداخلية  ما كا 

" أ ضااً. ال topping plantفي مبالا "المبييات الداخلية" ثو "مبالا المدافي الدغيرة 

سيما وإن تفا يا ا عمدة ا خر  المككو ة في ال ادول تشاير إلا  ذلافا وقاد  فهام منهاا 

ن ضاامن مااا اسااتلمتا أ ضاااً أن للحكومااة )حكومااة اإلقلاايم( حدااة فااي المبييااات الداخليااة ماا

الشركات من مبالا نتي ة البيع الداخلي ومبالا النفط الماأخوذ مان "المداافي الداغيرة"ا 

ولكن ثكا أمر  حتاج إل  تادقي  وتوضايحا وكاكلف  ةار  الةاؤال نفةاا: ثاا ذثبات ثاكه 

المبالا إل  موا،نة اإلقلايم!! حياث إن مباالا المبيياات الداخلياة تداا حةاا ال ادول إلا  
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مليااا  دوال  وثااو  قاام عاااٍل فااداًا ولكاان الاارقم الح ي ااي ثااو أعلاا  ماان ذلااف  (1,901)

 بك ير!!.

 ( أعاله0( و)1مناقشة الجدولين ) (1)

ونؤكااد ثنااا ماان أن ثااكه المناقشااة ثااي  ؤوس أقااال  ف ااطا وماان  ر ااد أن  حدااا علاا  

ا ميلومات دقي اة فاداً فيلياا الرفاوع إلا  ت اا  ر الشاركات نفةاها فاي للفتارة التاي  غةيها

 .8018إل  سنة  8000ال دول الم د  من اإلقليما أي من سنة 

إن المالحظااات المكتوبااة أدناااه ثااي ليةاات بتةلةااا مااا فااا  بال ااداول نفةااهاا وإنمااا 

مالحظات اعتمدت عل  ما عرضناه عان الشاركات فاي الفداا ا ول مان ثاكه الد اساةا 

 نها في الن ا  التالية.وللتفديا  رف  الرفوع إل  ما كتبناه كلما أ رنا إل   ركة م

 ( ملياااون 411,88 شااير فاادول المبااالا أعاااالها بااأن الشااركات اسااتلمت )

ا بينما دفيات الحكوماة االتحاد اة 8018دوال اً عن مبالا التدد ر الرسمي إل  نها ة آ  

لتةادد إلا  الشاركات  8011( مليون دوال اً إل  نها ة أ ا  114إل  حكومة اإلقليم مبلا )

د  إلا  ذلاف الوقاتا وال نيارد أ ان ذثاا الفارع. إضاافة الا  ذلاف فارن عن الانفط المدا

( مليااون دوال اً فاااي تشااار ن ا ول 141الحكومااة االتحاد اااة سااددت مبلغااااً آخااراً قاااد ه )

 .8018وال  ظهر ثناا إذ إن ال دول  نتهي في آ   8018

  بلااا الااربح الدااافي لشااركة دانااة غااا، فااي عملياتهااا فااي اليااراع )حةااا

( مليااااون دوال اًا ممااااا  ينااااي أن  بااااح 002) 8011و 8010فااااي ساااانتي ت ا  رثااااا(ا 

كونةااو  تو  اللؤلااؤة مشااروع غااا، خو مااو  فااي كردسااتان والااكي  تضاامن إدا ة ح ااا 

( 770خو مااو  وإنتاااج الغااا، الةبييااي والغااا، الةاااشا والمك فااات النفةيااةا  دااا إلاا  )

ن ثاكه ا  باا  تياادل %(. ولاو افترضانا أ40مليون دوال اً )إذ إن حدة داناة غاا، ثاي 

% مااان الياشااادات )وثاااو  قااام مرتفاااع فاااداًا ولكناااا  قااام فيلاااي(ا نااار  أن عاشااادات 20

( مليااون دوال . ولااو افترضاانا 908,1الكونةااو  تو  ماان عملهاام فااي اليااراع  دااا إلاا  )

( ملياون دوال  كماا ثاو 108,8أ ضاً أن ما استلمتا دانة عن الانفط المداد ا وثاو مبلاا )

الا أعاااله ثااو ضاامن الياشااداتا عناادثا تكااون الياشاادات ا خاار  واضااح فااي فاادول المباا



 190 

ف ط. ولكن فدول اإلقلايم )كماا موضاح  8018و 8010( مليون دوال  عن سنتي 200,0)

( 074,9اسااتلمت ماان المبييااات الداخليااة ) DANAفااي فاادول المبااالا أعاااله(ا   ااول إن 

إلا  نها اة  8018 مليون دوال  ف ط عن فميع سنوات عملهاا فاي كردساتان بضامنها سانة

أي عما في كردستان غيار عملهاا فاي  DANA هر آ . وحةا علمنا ال  وفد لشركة 

ح ااا خو مااو  )وثااكا مااا ت ولااا ت ااا  ر الشااركة نفةااها(ا فماان أ اان فااا  الفاارع البااالا 

( مليااون دوال  بااين عاشاادات دانااة غااا، الم ااد ة بنااا  علاا  ت ا  رثااا وبااين مااا 421,4)

القليم ال وا  ت ده في عرضنا لشركة داناة غاا، فاي الفداا استلمتا حةا أ قا  فدول ا

 ا ول!!ا وثو بالتأكيد من "المبييات الداخلية"!!.

  اول فاادول حكومااة اإلقلاايم إن  اركة  GKPI  كلااف كيةااتون(ا لاام تةااتلم(

  ااول إنهااا  8011أي مبلااا ماان المبييااات الداخليااةا بينمااا ت ر اار الشااركة الةاانوي لةاانة 

( ملياونا ولاو أخاكنا ماا ذكرتاا 7,7ا وكانات )8011الداخلي" لةانة استلمت مبالا "البيع 

( مليااون دوال . ولكاان حكومااة 2,1ندااا إلاا  مبلااا ) 8010عاان "البيااع الااداخلي" لةاانة 

 !!DANAاإلقليم ألغت الرقم نهاشياًا ولم ت م بت ليلا كما فيلت بأ قا  

( ألاف 81لتداد ر )إضافة لكلف فرن فدول كميات اإلنتاجا   ول إنها أ سلت إل  خط ا

( ألاااف برمياااا ذثبااات إلااا  المداااافي الداااغيرة 700برميااااا والبااااقي مااان إنتافهاااا أي )

topping plant بأن إنتافها قد بيع داخليااًا  8011. بينما ت ول الشركة في ت ر رثا لةنة

مما  فيد بأن البيع الداخلي والمدافي الدغيرة ذو مين  واحدا و غم ثكا "نةاي" فادول 

لايم أن  ضاع المباالا فاي عمااود المبيياات الداخلياة وكاأن الشاركة أعةات ثااكه حكوماة اإلق

الكميااات م اناااً إلاا  المدااافي الدااغيرة حةااا مااا  ااوحي بااا ال اادولا ومااا كااان برمكااان 

ال دول أن   ول إن ماا ذثاا إلا  المداافي الداغيرة ثاو "تهر اا" لاكا ل اأ الا  ت اثاا 

يراقياة والتاي تحادينا عنهاا فاي الفداا ا ول االمر!! علماً إن الميلومات االستابا اتية ال

(ا GKPIقد ذكرت في ت ا  رثا إن ح اا  اياان )وثاو الح اا التاابع إلا  كلاف كيةاتون 

( 10-2من ضمن الح ول التي  هر  منا النفط  إل  البحر ا سودا وبكميات تداا إلا  )
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للاانفط ألااف برميااا  ومياااً. و  ااد ال ااا ئ ميلومااات أك اار عاان تهر ااا الشااركات ا خاار  

 ضمن ما كتبناه في الفدا ا ول عن ثكه الشركة.

  "ذكاار ال اادول الميااد ماان قبااا حكومااة اإلقلاايم أن قيمااة "المبييااات الداخليااة

ا بلغاات 8018وإلاا  نها ااة آ   8000المةااتلمة ماان الم اااولا منااك بااد  اإلنتاااج فااي ساانة 

)ت ماااع  اااركتي أداكاااف وفينياااا  TTOPCO( ملياااون دوال ا والم ااااول ثناااا 740,1)

 إنيرفي التركية(.

ولكاان مااا  ااراه ال ااا ئ فيمااا كتبناااه عاان الشااركة فااي الفدااا ا ولا ثااو  ااو ة أخاار  

مأخوذة عن ت ا  ر الشركة نفةهاا أو مان الت ر ار المكتاو  عنهاا وبالتنةاي  ميهاا. فما الً 

 American Merrill  اول ت ر اار البنااف ا  ااهر فااي أميركااا "أمير كااان مير ااا لياانم 

Lynchبالتنةي  ماع  اركة فينياا إنيرفايا باأن إنتااج  ا   8018ي نيةان " الداد  ف

ا 8010تاام بييااا داخلياااًا إذ لاام  كاان ثناااي أي تدااد ر  ساامي فااي ساانة  8010 اا  لةاانة 

وقةم من اإلنتاج أ سا إلا  المداافي الرشيةايةا والبااقي ثاو الاكي  تحاد  عناا الت ر ار. 

أن مباالا "البياع الاداخلي" لةانة ( مليون دوال اًا مما  يناي 820وحدا الم اولون عل  )

%ا فال ادول  تحاد  80( مليون دوال اًا إذ إن لحكومة اإلقليم حدة 010كانت ) 8010

ا وثاي الةاانة 8011عان حداة "الم اااولين"ا وحكوماة اإلقلاايم ليةات مانهم. أمااا فاي ساانة 

( 890التي كانت فيها الداد ات الرسامية علا  أ ادثاا فارن "الم ااولين" حدالوا علا  )

حةا الت ر ر نفةا ا وإن م ما البيع الاداخلي  داا  -ون دوال اً نتي ة البيع الداخلي ملي

 8011و 8010( بردخال حداة اإلقلايما ليداا م ماا البياع الاداخلي لةانتي 008,1إل  )

 ( مليون دوال .718,1ف طا إل  )

ا 8011مةااااو ة لمبيياااات سااانة  8018ولاااو اعتبرناااا أن "المبيياااات الداخلياااة" لةااانة 

ا نداا إلا  أن المبيياات 8018فرو  أنهاا أك ار إذ توقاف التداد ر فاي نها اة آذا  والم

( ملياون دوال . أي إن المبيياات 848ول مانية أ اهر تنتهاي بشاهر آ  تبلاا ) 8018لةنة 

 8011و 8010( ملياااون دوال  للةااانتين 914الداخلياااة لح اااا  ااا   ااا  و ااالت إلااا  )

 )إل   هر آ (. 8018ولل مانية أ هر من 
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 - 8000لام نحتةاا كام مان نفاط  ا   ا  كاان قاد تام بيياا داخليااً باين الةانوات وثنا 

( مليون برميا من نفط "الشامبانيا" مان  ا   ا  فاي 2,990ا حيث تم استاراج )8009

( ملياون دوال . ولاو افترضانا 000ثكه الفترةا وتبلا أقيامها با سيا  الةاشدة في حينهاا )

( مليااون دوال . ولااو 100سااميةا  ب اا  لااد نا )أن  بااع الكميااة ذثباات إلاا  المدااافي الر

% مان ا سايا  اليالمياة الةااشدة نظاراً لنوعياة 00افترضنا أن سير "البيع الداخلي"  بلا 

 8009و 8000النفط اليالياة ال اودة علياا ساتكون قيماة المبيياات الداخلياة للةانوات باين 

ت الداخلياة" لح اا ( مليون دوال ا و كون م ما المبييات "المبييا%000 = 00×100)

( ملياا  دوال ا أي حاوالي 1,81ما  ص د عان ) 8018لغا ة  هر آ   8000      من 

% أك ر من المبلا الكي ذكره ال ادول الميةا  مان قباا و،ا ة الماوا د الةبييياة إلا  70

 مم لي و،ا ة النفط االتحاد ة.

ر  ااركة مان المفاارو  أن ال نةااتغر  مان أ قااا  مبييااات ح ااا  ا   اا ا إذ أن ت ر اا

  ااول: "وبغااض النظاار عاان التو ااا أو عااد  التو ااا إلاا   8011فينيااا إنيرفااي لةاانة 

اتفاع  و ا ا مد للتدد ر في كردستانا فرننا ال ناصال نةاتةيع تةاو ر االسات ما ات فاي 

كردستانا مع االحتفاا ب اد  كااد مان التوساع". و  اول الت ر ار أ ضااً إن لشاركة فينياا 

المحليين منك فتارة  و لاة". و  اول ماد ر اليملياات فاي ح اا  إنيرفي عالقة مع المشتر ن

      إنا حت  إذا لم  كن ثنالف من تدد ر فارنهم  ةاتةييون االساتمرا  باإلنتااج إلا  

( ألاف برمياا/اليو  إلا  مداف  با، اانا والبااقي  بااع 01( ألف برميا/اليو ا منهاا )20)

ا ذكار إن اإلنتااج الحاالي )أي 7/2/8018"داخلياً"!! وفي م ابلاة ماع ماد ر اليملياات فاي 

( ألااف برميااا/اليو   ن ااا 11( ألااف برميااا/اليو ا منااا )101فااي ذلااف التااا   (ا  بلااا )

ا ولام 7/2/8018بالشاحنات الحوضية إل  خرمالا للتدد ر )ولم  كن ثنالف تداد ر فاي 

والبااقي  ( ألف برميا/اليو   ن ا إل  مدف  با، انا01(ا ومنا )8018 بدأ إالا في أ لول 

( ألف برميا/اليو   اصن!! والاصن ثنا فكاثة!ا وبالواقع ما  ينيا مد ر اليمليات أن 11)

( ألااف برميااا/اليو   باااع داخلياااًا أي  هاار !!. و مكاان اال ااالع علاا  70(=)11+11)
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تفا اايا ذلااف فااي الرفااوع إلاا  مااا كتبنااا عاان  ااركة فينيااا إنيرفااي التركيااة فااي الفدااا 

 ا ول.

( 091941موفود في أسفا فدول اإلقليما باأن كمياة مان الانفط بلغات )  ول الهام  ال

 mainإلاا  المدااافي الرشيةااية  8000برميااا ماان ح ااا  اا   اا  قااد تاام ن لهااا فااي ساانة 

refineries ا إلا  مداف  الةاليمانية. وحةاا علمناا ال  وفاد مدافاً فاي الةاليمانيةا وماا

وتام تشاغيلا  8000د  اليما با فاي موفود حالياً في الةليمانية ثو مدف  با، انا الكي بُ 

 كما فا  في الهام . 8000وليف  8009في سنة 

  اول فاادول حكوماة اإلقلاايم إن م مااا ماا اسااتلمتا و ةاترن ،اكااروس ماان  

( مليون دوال ا بينما ت ر ر الشاركة نفةاا   اول إن مبييااتهم 87,7المبييات الداخلية ثو )

( ملياون دوال  فاي الرباع 81,9ا و)8011( ملياون دوال  فاي سانة 18,9الداخلية كانات )

( ملياون دوال  وال  اصال لاد نا خمةاة أ اهر مان المبيياات 02,2ا أي )8018ا ول لةنة 

 )إل  نها ة  هر آ ( لم  تم احتةابها. 8018الداخلية لةنة 

  فااا  فااي ال اادول المشااا  إليااا أعااالها أن م مااا إنتاااجDNO  أي ح ااا(

بينمااا فااي حةاااباتنا عناادما تحاادينا عاان  ااركة  ( مليااون برمياااا48,020 اااوك (ا بلااا )

DNO (  مليااون 70,0النرو  يااة و االنا إلاا  أن م مااا إنتاااج ح ااا  اااوك  و ااا إلاا )

 .8018( مليون برميا إل  نها ة آ  01ا أو ما   ا   )8018برميا إل  نها ة 

( 78,7كاان ) 8011وقد وفدنا أ ضاً في حد  نا نفةا عن الشاركة أن إنتافهاا فاي سانة 

ف ااط( حةااا ت ااا  ر الشااركةا  8011مليااون برميااا لةاانة  80,1ف برميااا/اليو ا )أي ألاا

(ا إن 1بينما ت ول حكومة اإلقليم فاي الرسااشا المرسالة  والمشاا  إليهاا فاي المرفا   قام )

 ( ألف برميا/اليو .11,0كان ) 8011ميدل إنتاج ح ا  اوك  لةنة 

إن أ باحهاا لوحادثا مان  % من ح ا  ااوك ا ت اول11ا والتي تملف DNOإن  ركة 

( مليااون دوال ا أي أ بااا  الح ااا كاناات حااوالي 818كاناات ) 8011ثااكا الح ااا فااي ساانة 

بلغااات  8011ف اااطا والاااكي  يناااي أن مبيياتهاااا لةااانة  8011( ملياااون دوال  لةااانة 021)

% مان المبيياات. فكياف لناا أن نت باا أن 20( مليون دوال اًا بافترا  نةبة الربح 421)
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بلغاات  8018إلاا  نها ااة آ   8007الداخليااة منااك بااد  إنتافهااا فااي ساانة  مبييااات الشااركة

( مليااون دوال اً كمااا فااا  فااي ال ااادول المرسااا ماان حكومااة اإلقلاايم. علمااااً إن 101,0)

باعت إنتافهاا  DNOحةاباتي لمبيياتها كانت ت ا   يالية أم ال ثكا المبلا بافترا  أن 

كما موضح فاي الفداا ا ولا ومشاير ن  % ف ط من ا سيا  اليالميةا40بأسيا  تيادل 

باأن نفاط  8007ال  ما ذكرتا الم لة النفةياة الشاهيرة "بالتاف أو لكارا " فاي نها اة عاا  

 ح ا  اوك   هر  إل  إ ران بواسةة  رد يالث. 

  ل ااد فااا  بت ر اار مم لااي و،ا ة الاانفطا الااك ن حملااوا ميهاام ال اادول الااكي

أنهم فاي ، اا تهم لماوقيي ح اا  ا   ا ا وح اا أعةتهم إ اه و،ا ة الموا د الةبييياةا با

كااان مةااتمراً فااي اإلنتاااج  80/18/8018قبااة خرمالاااا الحظااوا إن ح ااا  اا   اا  فااي 

 87/18/8018( ألف برميا/اليو . كما إن ح اا خو مالاة كاان أ ضااَ فاي  100وبميدل )

ط كاان ( ألف برميا/اليو . أي إن اإلنتاج مان ح لاين ف ا101-100مةتمراً بانتاج ما بين )

( ألف برميا/اليو  فاي وقات توقاف فياا التداد ر الرسامي. ولاو افترضانا 800أك ر من )

( ألف برميا/اليو   رسا إل  المدافي الرسميةا  كون "البياع الاداخلي" أو التهر اا 20)

 ( ألف برميا/اليو .180من ثاتين الشركتين ف ط حوالي )

 عراقمسائل مالية نفطية أخر  توص إقليم كردستان ال -ج

سنتحد  اآلن عن مةاشا مالية نفةية لم  ةب  الحد ث عنها من قباا ولكان قةاماً منهاا 

 م ا  من قبا و،ا ة النفط االتحاد ة.

 أوالً: حوافز العقود الموقعة:

ا فااي Bonusماان ا مااو  االعتياد ااة فااي الي ااود النفةيااة أن تماانح الشااركات حااوافصاَ 

ا. تباادأ عاااادة بمااا  ةاام  "حااافص التوقياااع مراحااا ماتلفااة ماان توقيااع الي اااد وسااير اليماا

Signature Bonus "ا إذ تدفع ثك الحاافص للحكوماة عناد توقياع الي اد. وثنااي "حاوافص"

أخر  تدفع عند اكتشاد النفط أو الغا،ا أو عناد باد  اإلنتااجا أو ت ااو، اإلنتااج الكمياات 

 المحددةا و حدد مبلا ونوع الحافص في الي د.
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بااال الع علا  ع اود المشاا كة باإلنتااج الموقياة ماع حكوماة  ول د قامت و،ا ة الانفط

اإلقليما والموفودة عل  الموقع الرسامي لحكوماة إقلايم كردساتان
(11)

. و كاان عادد الي اود 

(ا وال ،ال 0( ع دا موقياَ كما في المرف   قم )48) 8018الموفودة في الموقع في آذا  

مرتباااة حةاااا الحااارود اله اشياااة ا  8010نفاااف عااادد الي اااود علااا  الموقاااع لحاااد آذا  

اإلنكليص ااة الساام الرقيااة الموقيااةا ولاام تكاان ع ااود أكةاان موبيااا ا ميركيااةا أو كااا،برو  

 الروسيةا أو توتال الفرنةية من ضمن ثكه الي ود.  

ل اد وفادت د اسااة و،ا ة الانفط للحااوافص الموفاودة فاي ثااكه الي اودا والتااي قادمت فااي 

كردسااتان تشااما ياليااة أنااواع ماان الحااوافصا وثااي ا إن ع ااود 8018 ااهر تشاار ن ال اااني 

" Capacity Building Bonus"حااوافص التوقيااع"ا و"حااوافص بنااا  الةاقااة االنتافيااة 

(  ومااً. أماا الحاافص ال الاث فهاو "حاافص 00وكلتاثما تةاتلم بياد تاا    نفااذ الي اد وخاالل )

 " والكي  دفع بيد بد  اإلنتاج.Production Bonusاإلنتاج 

 ( مليون دوال اً.122,9ع داً(: ) 48الا حوافص التوقيع )بلغت مب -

 ( مليون دوال اً.1417ع داً(: ) 48بلغت مبالا حوافص بنا  الةاقة ) -

( ملياون 1041,9وبهكا  كون م موع ما استلمتا حكومة اإلقلايم عان الحاافص ن أعااله )

ما في مةلع عاامي ( مليون دوال اً أخر  لي د ن سيتم استالمه00دوال اًا باإلضافة إل  )

 .8014و 8010

( مليا  دوال  تم استالماا ولكن اإلنتاج الت اا ي قاد تام 1,040نحن نتحد  عن مبلا )

منك فترة  و لة في ح لي     ا  و ااوك ا ولاكا فارن "حاوافص اإلنتااج" لهاك ن الح لاين 

تكاون )عل  ا قا( قد تام اساتالمهما مان قباا حكوماة اإلقلايم أ ضااً. وإن "حاافص اإلنتااج" 

عادة بمبالا عاليةا ولكن ال نيرد مبالا ثكه الحوافص. ككلف ال نيرد مبالا الحوافص التاي 

م اا  8018وفي  8011تم دفيها من قبا الشركات الكبيرة التي وقيت ع ودثا في أواخر 

 أكةن موبيا وتوتال وكا،برو  نفت.

م مان الشاركاتا أك ار لكا  توقع أن  ت او، مبلا الحوافص المةتلم من قبا حكوماة اإلقلاي

( مليااا  دوال  بكااا ا حااوال. وإن ثااكا المبلااا   ااا أن  ةاالم إلاا  و،ا ة الماليااة 8ماان )
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%( من ثكا المبلا  ياود إلا  الياراقيين 20االتحاد ةا ليوضع في الموا،نة االتحاد ة. إن )

ة هل ظهر ه ا المبل  في موازنفي خا ج اإلقليم. وا مر الم ير للتةاؤل بدو ة أ د ثو 

إذ وحةا الميلومات التاي لاد نا والتاي  تاداولها بياض إإلخاوة أ كاراد ت اول إن  اإلقليم؟!

 ثكه المبالا لم تدخا في ميصانية اإلقليم!ا فكيف نةالا بردخالها في الموا،نة االتحاد ة !.

في الواقع إن مةألة استال  ثكه المبالا من قبا الحكومة االتحاد اة فاي الوقات الحاضار 

ياار فاادالً حااول  اارعية ثااكه الي ااود أ ااالًا ثااكا فااي حااال مواف ااة اإلقلاايم علاا  مةااألة ت 

تةاااليمها. إذ إن ثاااكه الي اااود غيااار  ااارعية وغيااار دساااتو  ة بنظااار الحكوماااة االتحاد اااة 

)وبنظرنااا نحاان أ ضاااً(ا وفااي اعت ااادي إن اسااتال  المبااالا المشااا  إليهااا أعاااله ماان قبااا 

 كه الي ود!!.الحكومة االتحاد ة  يني االعتراد بشرعية ث

 ثانياً: مستحقات الشركات النفطية األجنبية والمصاري  السيادية

الموا،ناة االتحاد اة لةانة -ل د تناولنا ثكا الموضوع بر  ا،ا عند الحد ث في الف ارة " 

يال اااً( ماان الموا،نااة االتحاد ااة لةاانة  9وحدااة اإلقلاايم" ا وعمااا  تيلاا  بااالف رة ) 8010

ا والتي تتضمن "مةتح ات ع ود الشركات ا فنبية النفةياة حول النف ات الةياد ة 8010

الياملة في إقليم كردساتان الياراع". وقاد الحظناا سااب اً باأن مةاتح ات الشاركات النفةياة 

ا فنبية الياملة فاي كردساتان اعتبارت ضامن "المداروفات الةاياد ة"ا بينماا مةاتح ات 

ة فنية" مع و،ا ة النفط االتحاد اة تام الشركات النفةية ا فنبية والمتياقدة في ع ود "خدم

وضاايها ضاامن مدااروفات و،ا ة الاانفطا ولاايف ضاامن المدااروفات الةااياد ة. علماااً إن 

مةتح ات الشركات المتياقدة ماع و،ا ة الانفط عالياة فاداً م ا ناة بم يلتهاا فاي كردساتانا 

إنتااج  ياادل  ن ما  تم تةو ره في ثكه الي ود ثو لح ول عمالقة فداً تفضي بالنتي ة إل  

عشارة أم اال ماا  اتم فاي كردساتان ت ر بااً. وماا سنناقشاا ثاو ثاا ثنااي إفحااد ل هاة ماا 

 نتي ة ثكا الوضع الحةابي !.

إن المدا  ف الةياد ة ثي التي تاد  فميع اليراقيينا ومداا  ف الشاركات النفةياة 

اقياة ساوا  ا فنبية لتةو ر الح ول ثي لادمة فمياع الياراقيينا إذ إنهاا تةاو  ح اول عر
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في كردستان اليراع أو في ب ية أنحا  الياراعا وماا  ةاو  و ناتم مان نفاط ثاو لفاشادة كاا 

 اليراع.

عند وضع الموا،نة اليامة  تم ت د ر الياشداتا ومن يم تحتةا المداروفات الةاياد ةا 

%( إلا  20%( إل  إقليم كردساتان و)17والتي تةت ةع من الياشداتا والباقي   ةم إل  )

اليراع. وكلما قلات المداروفات الةاياد ة ا،دادت المداروفات التاي  مكان تو، يهاا ب ية 

بين اإلقليم وب ية اليراعا واليكاف  احيح أ ضااً. وبهاكا فارن المداروفات الةاياد ة لايف 

% لإلقليم في حاال تنفياك مشاا  ع 17لها عالقة بالحد ا إذ قد تصاد الحدة الفيلية عن 

بنااا  الةاادود الماشياة وغيرثاااا وكاكلف قااد تاصاد حدااة ب يااة تااد  كااا الياراع فااي اإلقلايم ك

%( في حال تنفيك مشا  ع تاد  كا اليراع م ا إنشا  الموانئ أو الةكف 20اليراع عن )

 الحد د ة أو غيرثا.

إن مدروفات الشركات ا فنبية النفةيةا ثي لغر  تةو ر ح ول نفةيةا فهي كلاف 

فاعهااا إلاا  الشااركات مااع فواشاادثاا وثااي اساات ما  ة قاماات الشااركات بداارفها و  ااا إ 

تةاوي "نفط الكلفة" في ع ود المشاا كة فاي إقلايم كردساتانا وكاكلف تةااوي ماا  ارفتا 

الشركات المتياقدة مع و،ا ة النفط والتي   ا إ فاعها إلا  الشاركات بال اد  والةر  اة 

 المبينة في الي ود في ع ود "الادمة الفنية".

ة اعتبارت مداروفات الشاركات ا فنبياة فاي ع اود و،ا ة لو كانت الموا،نة االتحاد ا

الاانفط ضاامن المدااروفات الةااياد ةا ل لاات المبااالا الممكاان تو، يهااا بااين اإلقلاايم وب يااة 

ا وفاي الوقات 8010اليراعا ولحدا اإلقليم عل  مبالا أقا مما حدا عليها في ميصانية 

أعلا  مماا حدالت علياا.  نفةا لحدلت ب ية المحافظات والو،ا ات االتحاد ة عل  مبالا

ولكنها موضوعة حالياً بالكاما ضمن المبالا الماددة لاو،ا ة الانفطا أي ضامن ماا تام 

 %( لمن ثو خا ج اإلقليم.20تو، يا )

( 12تيااادل ) 8010نالحااظ أن الماددااات االساات ما  ة لااو،ا ة الاانفط فااي ميصانيااة 

نهاا للشاركات ا فنبياة ( ملياا  دوال ا  دارد قةام م14,4ترليون د ناا  )أي ماا  ياادل 

وقةم آخر  درد عل  المدافي ال د دة أو توسايع المشاا  ع الحالياةا أو  دارد علا  



 192 

المااوانئ النفةيااة وعلاا   اابكة ا نابيااا الواسااية. و داارد علاا  تةااو ر إنتاااج الغااا، 

المداااحاا وفمييهااا تاااد  اليااراع كلااا. ولااو حولاات إلاا  المدااا  ف الةااياد ةا ساات ا 

ولكن ثكا ا مر لان  ييا  عملهااا إذ سايتم الدارد مان المداا  ف  ميصانية و،ا ة النفط

الةياد ة. ولكن سي ا ما متوفر للتو، ع باين اإلقلايم وب ياة الياراع. أي عمليااً سات ا حداة 

( مليا  8,44( مليا  دوال ا أي   ا بمبلا   د  ب )14,4%( من )17اإلقليم بمبلا  يادل )

ات والدواشر في غيار اإلقلايما  ن المبلاا اسات ةع مان دوال . كما لن تتأير أ ااً من المؤسة

ماددااات و،ا ة الاانفط وثااي فااي الوقاات نفةااا تةااتةيع  اارفا ماان خااالل المدااا  ف 

( ملياا  دوال  مان الفااشض 8,442الةياد ة. با وتصداد ماددات بيض الدواشر بمبلا )

 من اإلقليم.

 .ثكه ثي الةر  ة الدحيحة واليادلة والوافا تةبي ها حةابياً 

 نةب  ثكا ا مر عل  المدافي وعلا  خةاو  ا نابياا أ ضااًا والتاي احتةابها اإلقلايم 

ضمن المدا  ف التي  ارفتها الشاركات النفةياة ا فنبياة. وباالواقع فارن ا مار  نةبا  

أ ضاااً علاا  بيااض محةااات الكهربااا  التااي احتةاابتها حكومااة اإلقلاايم ضاامن مدااا  ف 

حافة اليالمية م الً بالنةبة لمحةة كهرباا  دثاويا الشركات النفةيةا حةا ما ذكرتا الد

 ولو من المفضا تدقي   حة ثكا الابر من قبا الل ان الماتدة.

 ثالفاً: حصص حكومة اإلقليم في الشركات المتعاقد معها

ل ااد تياقاادت و،ا ة الاانفط االتحاد ااة مااع الشااركات النفةيااة اليالميااة فااي ع ااود سااميت 

شركات في ثكه الي ود  أتي مان "الحاافص" الاكي  يةا  لهاا "ع ود خدمة فنية". إن  بح ال

عاان كااا برميااا منااتم  ت اااو، الحاادود اإلنتافيااة المحااددة لهااا فااي الي ااودا وذلااف بالنةاابة 

للح ول المنت ة قبا التياقد. أما في الح ول ال د دة فرن الحافص  ية  لكا برميا منتم ماع 

فاي الح اول الكبيارة اليمالقاة  كاون باين بد  اإلنتاج. والحافص  اتلف من ح ا آلخرا فهاو 

( أو 0( دوال  للبرمياا وبالنةبة للح ول الداغيرة  كاون أعلا  و داا إلا  )1,2 - 1,0)

( دوال  للبرميااا الواحاادا  يةاا  إلاا  8أك اار دوال  للبرميااا. ولنفتاار  أن الحااافص  بلااا )

د   اركات الكونةو تيو  المكون لتةاو ر الح ااا والمكاون مان الشاركات ا فنبياة وإحا
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%( ماان حداااة الكونةااو تيو ا ول اااد 81و،ا ة الاانفط والتااي لهاااا دوماااً حداااة قااد ثا )

أوضحنا ذلف في كتابنا "ال د د في ال ضية النفةياة اليراقياة". إن أ باا  الشاركات عالياة 

( ملياون برمياا/اليو  ليادد مان الح اولا فارن اإلنتااج 0فداًا إذ لو كنا نتحاد  عان إنتااج )

 4,02( = 8,19×8( مليا  برمياا ومبلا الحاافص الكلاي )8,190دود )الةنوي سيكون بح

ملياااا  دوال ا تةاااتلم الحكوماااة االتحاد اااة )أي الموا،ناااة االتحاد اااة الياماااة( مبلغااااً قاااد ه 

% ماان ا  بااا . ياام تةااتلم الشااركة اليراقيااة 01( مليااا  دوال  كضااراشا ب ااد  1,100)

بياااد احتةاااا  الضاااراشاا أي تةاااتلم %( مااان بااااقي ا  باااا  81التابياااة لاااو،ا ة الااانفط )

( مليون دوال اًا وتةلمها أ ضااً إلا  الحكوماة االتحاد اة )الموا،ناة االتحاد اة(ا 711,71)

( ملياا  دوال اًا والبااقي  اكثا إلا  8,841ليكون م موع ما تةتلما الموا،نة االتحاد ة )

الاانفط المباااع  %( ماان ثاكا المبلاااا وكاكلف ماان قيماة17الشاركات ا فنبيااة النفةياة. وإن )

%(. علماااً إن ثااكا 17سااتكثا كحدااة إلاا  إقلاايم كردسااتان )ثااكا فااي حااال ب ياات حدااتها 

 ( مليون برميا/اليو .0اإلفرا   تم اآلن ولكن بكميات أقا فداً من )

 ا تر  ماذا  تم في ع ود كردستانا وثا تةتلم الحكومة االتحاد ة )الموا،نة االتحاد اة 

بينااة فااي ع ااود و،ا ة الاانفط االتحاد ااة. وإذا لاام تةااتلم اليامااة( مااا  كااافئ الحداا  الم

% منهاااا تياااود إلااا  الشااايا اليراقاااي خاااا ج 20الحكوماااة االتحاد اااة ثاااكا المبلاااا )إذ إن 

 اإلقليم(ا فها تةتلم موا،نة اإلقليم ثكه المبالا !.

% من حدة الكونةاو تيو ا 80في ع ود المشا كة في كردستانا فرن لحكومة اإلقليم 

% المتب ياة مان الح اا. ولكان أ باا  اإلنتااج للكونةاو تيو  20 فنبياة تملاف والشركات ا

ثي "نفط الربح". وبالتأكيد فارن عاشادات الشاركات فاي البرمياا  ت ااو، "الحاوافص" التاي 

في ع ود و،ا ة النفط بأضيادا ولهكا ن د اإلقبال عل  نفط كردستان مان قباا الشاركات 

%( عل  نفاط الاربحا ولهاا 00ليم تأخك ضراشا قد ثا )ا فنبية عاٍل فداً. إن حكومة اإلق

%( من نفط الربح بيد  ر  الضراشاا ولكن الحكوماة االتحاد اة )والموا،ناة 80حدة )

%( ماان ثااكه 20االتحاد ااة( ال تةااتلم ثااكه المبااالاا فااي الوقاات الااكي   ااا أن تةااتلمها إذ )

الحالياة لإلقلايم والبالغاة  المبالا تياود إلا  الياراقيين خاا ج اإلقلايما باافترا  أن الحداة
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%( ثي حدة  حيحة. إذن أ ن تكثا ثكه المبالاا وثا تكثا إلا  ميصانياة اإلقلايم 17)

%( التي تةتلمها من الحكومة االتحاد ة. ولكان كماا أوضاحنا سااب اً فارن 17لتضاد إل  )

 الك ير من ال ادة ا كراد   ولون إنهم ال  يلمون عن ثكه المبالا  ي اً!!.

% 11وهو قد تصل مبالغي  إليى أكفير مين حصية اإلقلييم البالغية أمر مهم فداًا وثناي 

ا %( من النفط المنيتج فيي اإلقلييم11في نفط الربح، وه ا األمر هو "الريع"، إذ يبل  )

وذلف في فميع ع ود كردساتانا والر اع تةاتلما حكوماة اإلقلايم عينااً )أي نفةااً(ا أو ن اداً 

( دوال  ما الَا فارن حكوماة اإلقلايم 100ساير برمياا الانفط ) بيد بيع النفط. بمين  لو كاان

( دوال ات عن كا برمياا قباا أن تبادأ حةاابات "نفاط الكلفاة" و"نفاط الاربح" 10تةتلم )

والضراشا وغيرثا. أ ان تاكثا مباالا الر اع ثاكها إذ ثاي بالتأكياد لام تةالم إلا  الحكوماة 

 ت إل  ميصانية اإلقليم !.االتحاد ة )الميصانية االتحاد ة اليامة(ا فها سلم

قد   ول قاشا إن المةالبة ب ميع ما مر أعاله  تم بيد االعتاراد بهاكه الي اودا والتاي ال 

 ا كاراد مكن االعتراد بشرعيتها دستو  اًا إضافة إل  إنها ليةت في  الح الياراقيينا 

قبااا الياار !!. وكااان   ااا أن تحتةااا وتةاات ةع ممااا  يةاا  إلاا  إقلاايم كردسااتان ماان 

 الموا،نة االتحاد ة.

إن اإلقليم نفةا   ول في ال دول الم د  من قبلاا والاكي أ ارنا إلياا فاي الف ارة الةااب ةا 

. إنناا سانأخك بهاكا 8018( ملياون بارميالً إلا  نها اة آ  100,0بأن م ماا إنتااج اإلقلايم )

. فارذا كاان الرقما ولو أننا نيت د وأيبتنا فاي ثاكه الد اساة باأن اإلنتااج أك ار مان ذلاف بك يار

( مليااون 10,00( مليااون باارميالًا فاارن "الر ااع"  كااون قااد بلااا )100,0اإلقلاايم قااد أنااتم )

( ملياا  دوال اً 1,000برميالًا قاد اساتلمتا حكوماة اإلقلايم عينااً أو ن اداًا وإن قيمتاا تبلاا )

( دوال اً للبرميااا وقاد  داا المبلاا إلا  100عل  افترا  أن ميدل سير نفط كركوي )

 . فأ ن ذثبت ثكه المبالا !.8018يا  دوال  إل  نها ة سنة ( مل8)

كما لو افترضنا  احة المبلاا الاوا د عان المبيياات الداخلياة فاي ثاكا ال ادولا والباالا 

ا وثو  قم قليا فداً م ا نة بماا تو النا إليااا 8018( مليا  دوال  إل  نها ة آ  1,901)

% مان الحدا (ا أي إن ثنااي 80لاف % منا  يود إلا  حكوماة اإلقلايم ) نهاا تم80فأن
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( ملياون دوال اً إلا  نها اة 100( مليون دوال اًا وقد  داا المبلاا إلا  )021مبلغاً قد ه )

ا حيث إن الحكومة االتحاد ة )الموا،نة االتحاد ة اليامة( لام تةاتلماا ولاكا نتةاا ل 8018

أضاياد الارقم المباين  أ ن ذثبت ثكه المبالا !. إضافة ال  "المبييات الداخلية" التي تبلا

 في ال دول الم د  من الحكومة االتحاد ة!!. 

 الشفافية في عقود اإلقليم والتقارير والحسابات المقدمة من حكومة اإلقليم -د

للشافافية  8010احتفال ب بول أول ت ر ر سنوي لةنة  0/4/8010أقيم في بغداد بتا    

"مباااد ة الشاافافية فااي الدااناعات فااي الدااناعة اإلسااتارافية النفةيااة ماان قبااا منظمااة 

"EITI Extractive Industries Transparencyاإلسااتارافية 
(18)

ا وسنةااميها 

 إ تي"ا وذلف اختدا اً لالسم الكي سود  تكر  مرا اً. EITI"منظمة الشفافية" أو "

وما فلا نظري ثو عد  وفاود مم لاين عان اإلقلايم فاي ثاكا االحتفاالا وباا خ  مان 

وا د الةبييية المينية في استاراج النفطا السيما وإن من بااد  أ االًا فاي قبا و،ا ة الم

ا بانضما  اليراع إل  ثكه المنظماة ثاو الةايد )بارثم  االح( عنادما كاان ناشبااً 8009سنة

 لرشيف الو، ا  االتحادي.

ا 8007إضافة إل  ذلف فرن "قانون النفط والغا، إلقليم كردستان" الكي  اد  فاي آ  

ت المينية في اإلقليم بالةيرا بما  تيل  بالنفط  ومبيياتااا وفا  أثاداد ومباادئ  لص  ال ها

منظمااة الشاافافية ثااكها إذ  اادعو ال ااانون إلاا  تشااكيا "مؤسةااة  ااندوع نفااط كردسااتان 

Kurdistan Oil Trust Organization KOTO ا والتاي مان المفارو  فيهاا أن"

عملهاااا ومةاااؤولياتها وفااا  مباااادئ تاااد ر عاشااادات الااانفط والغاااا، فاااي اإلقلااايما وأن  كاااون 

"ا وكماااا فاااا  فاااي التيليماااات الدااااد ة عااان المنظماااة فاااي آذا  EITIإ تاااي "وضاااوابط 

8001
(10)

. و لص  قاانون نفاط اإلقلايم ثاكه المؤسةاةا بنشار ت اا  ر ال هاات الرقابياة التاي 

كوتاو" لام  اتم تشاكيلها إلا  اآلنا وحالماا تشاكا  KOTOتدق  حةاباتها. ولكن مؤسةة "

"EITIالمؤسةة سيكون من الوافا تةبي  ميا ير منظمة الشفافية "إ تي ثكه 
(10)

. 
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لهااكا وفاادت ماان المفيااد إ ااالع ال ااا ئ علاا  بيااض الميلومااات ا وليااة عاان منظمااة 

ا ومحاولااة إفابااة 8010الشاافافية ثااكها وعاان ت ر رثااا الداااد  عاان نفااط اليااراع لةاانة 

 ا االحتفال !!الةؤال المةرو : لماذا لم  حضر مم لوا اإلقليم ثك

ل ااد أيااا  عاادد ماان ا كاااد ميين والدااحفيين والكتااا  الميااروفين فااي اليااالم فااي أواخاار 

تةااايينيات ال ااارن الماضاااي قضاااية عرفااات فاااي حينهاااا باسااام "ليناااة المدااااد  الةبييياااة 

Resource Curse والمتيل اااة بالفةاااد الماااالي الكبياار الاااكي استشاار  فاااي اساااتغالل "

لانفط والمياادن ال ميناةا وذلاف ب ياا  الشاركات اليالمياة المداد  الةبييياة وبالاداو  ا

إعةا  الر او  والمنح المالية الضاامة الساتغالل الماوا د الةبييياةا وفاي الوقات نفةاا 

إف ا  الشيو  التي تكون ثكه الموا د في أ ضها. واهرت منظمات الم تمع المادني فاي 

لظاثرة مان خاالل حماالت ماتلفاة الدول الرأسمالية الغربية التي تحاول أن تحد من ثكه ا

ماان أثمهااا الضااغط علاا  الشااركات اليالميااة تحاات عنااوان "أنشاار مااا دفياات ماان مبااالا 

Published What You Pay ا التي  ا ي فيها المليا د ر )فو ج سو وس(ا الاكي"

"اسااتي ظ ضااميره" بيااد أن فمااع المليااا ات ماان الاادوال ات. وباادأت حملااة أخاار  حااول 

. وفاي  ابا  1999 ر عن الفةاد في نفاط أنغاوال فاي كاانون ا ول النفطا بيد  دو  ت ر

التصاماا بنشار ميلوماات عان  BPأعلن المد ر التنفياكي لشاركة بار تي  بترولياو   8001

الااادفوعات النفةيااااة فااااي أنغااااوالا ممااااا أياااا   د فيااااا  ااااد د لااااد   ااااركة "سااااونانكول 

Sonangolشرثا!!." ا نغولية النفةية بح ة نشر ميلومات غير مدر  بن 

ل د فشلت ثكه المحاوالت حت  أعلن )توني بلير(ا عندما كان  شيةاً لو، ا  بر ةانيااا 

في مؤتمر ال مة اليالمي للتنمية المةتدامة الاكي ع اد فاي فوثاانصبري فاي فناو  إفر  ياا 

ااااا سااااماه "8008فااااي تشاااار ن ا ول   Extractive Industries ا أعلاااان عما

Transparency Initiative EITIأي "مبااااااد ة الشااااافافية فاااااي الداااااناعة  "ا

االستارافية"
(14)

والتي أ رنا إليهاا فاي م دماة حاد  نا ثاكا. يام اتفا  فاي ماؤتمر ع اد فاي  

ا وتبنا  ماؤتمر قماة ال مانياة EITIعل  مبادئ منظماة الشافافية  8000لندن في حص ران 

ن وضاايت م موعااة الاباارا  اليااالميي 8001ثااكه المنظمااة. وفااي آذا   8004فااي  اابا  
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 ر  ااة عمااا ثااكه المنظمااةا والااكي تاام تأ يااده ماان قبااا مااؤتمر قمااة ال مانيااة فااي حص ااران 

تااام اني ااااد الماااؤتمر الياااالمي ال الاااث للمنظماااة فاااي  8000. وفاااي تشااار ن ا ول 8001

أوسلو/النرو م وت ر  فياا تشاكيا م لاف إدا ة عاالمي لمنظماة الشافافية إ تاي مؤلاف مان 

م تماااع المااادني والشاااركات النفةياااة والتيد نياااة ( عضاااواً  م لاااون دول ومنظماااات ال80)

تااام اختياااا  أوسااالو كم ااار للةاااكرتا  ة الياماااة  8000واالسااات ما  ة. وفاااي كاااانون ا ول 

بااأن الوال ااات المتحاادة سااتلتص  بأثااداد  8018للمنظمااة. وأعلاان الاارشيف أوبامااا فااي ساانة 

تأ يده والتصاما  0/18/8000منظمة الشفافية إ تي. علماً إن البنف الدولي كان قد أعلن في 

 المنظمةا كما التصمها  ندوع الن د الدولي في فترة الح ة.

تدااد  المنظمااة ت ر ااراً ساانو اً نهاشياااً عنااد التأكااد ماان وفااود  اافافية فااي عمااا الدولااة 

المينية وذلف بيد إ دا  عدد من الت ا  ر ا ولية التي تةلاا فيهاا مص اداً مان الميلوماات 

شي. إن الت اااااا  ر النهاشياااااة تةااااام  "ت اااااا  ر تواف ياااااة للو اااااول إلااااا  الت ر ااااار النهاااااا

reconciliation reports  ا وتكااون لةاانة محااددة وليةاات عامااةا والم دااود بااالتواف"

reconciliation  ا ثااو توافاا  المبييااات مااع الماادخوالت المةااتلمة ماان قبااا الدولااة. وإلاا

ت ر اار  (100كاناات المنظمااة قااد أ ااد ت ومنااك مصاولااة عملهااا ) 8018تشاار ن ا ول 

 تواف ي.

إن مهمااة منظمااة الشاافافية إ تااي ثااي التركيااص علاا  الشاافافية فيمااا  تيلاا  بالمبااالا التااي 

تدفيها الشركات النفةية أو الت ا  ة ل ا   را  النفطا أو ل اا  أي التاصا  ع ادي آخار إلا  

الحكوماااتا أو إلاا  ال هااات المرتبةااة بالحكوماااتا وعلاا  كميااات الاانفط المنت ااة وأ اان 

ه الكمياات وأقيامهاا. كاكلف التركياص علا  الشافافية فاي المباالا المةاتلمة مان قباا تكثا ثك

الحكومات وأ ن ذثبت. وا مر نفةا فيما  تيل  بشفافية إنتاج الانفط وتدار فا وماا  ةبا  

عل  الشركات  ةب  عل  الحكومات التي ت و  نفةها باستاراج الانفط. ولهاكا فارن إكماال 

اوناااً وت اوباااً ماان الشااركات المينيااة والحكوماااتا الساايما إن الت ر اار التااواف ي  تةلااا تي

الت ر ر التواف ي النهاشي  رتبط بدو ة أكيدة بوفود فهة مالية تدقي ية مةت لة تؤ د  احة 

الميلومات
(10)

. علماً إن عما المنظمة  ندا عل  النفط الاا  المداد  وعلا  المنت اات 
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لحاضار باالي ود الموقياة أو الم ااوالت التاي النفةية المدد ةا وال عالقة لاا فاي الوقات ا

تتم ضمن تنفيك الي اودا كماا ال  شاير إلا  احتةاابا منت اات المداافي الداخلياةا وفيماا لاو 

 كان ثناي تهر ا أو سوع سودا  أو سرقة من المدافي في داخا البلد الميني.

مر احة  ا وتام قبولاا "كدولاة8009ل د ت د  اليراع بةلا االنضما  إلا  المنظماة فاي 

candidate country 10/8/8010" من قبا م لف المنظمة في. 

ا وذلف عن ت ر ار الانفط 8011ونشر أول ت ر ر للمنظمة عن اليراع في كانون ا ول 

ا وبيااد مااداوالت عد اادة مااع كافااة ال هااات المينيااة للو ااول إلاا  الت ر اار 8010لةاانة 

 compliantا "دولاة متياوناة النهاشي. تم قبول اليراع كيضو كاماا وتةامية المنظماة لا

country بيد إكمالا الت ر ر النهاشي. تم نشر "الت ر ر التواف ي" في  18/18/8018" في

 ا وبمدادقة فهة  قابية مةت لة. وثكا الت ر ر ثو ما سنتحد  عنا.4/0/8010

والكي أ د تا منظمة الشفافية إ تي تحت عناوان:  4/0/8010إن الت ر ر الداد  في 

عاشدات تدد ر الانفط وتةاو ره  –الشفافية اليراقية في الدناعات االستارافية  "مباد ة

 Iraqi Extractive Industries Transparency 8010فااي الح ااول فااي ساانة 

Initiative (IEITI) – Oil Export and Development Revenues in 

2010-"
(18)

. 

 Price Watertihouse Coopersتمت المدادقة عليا من المدق  المالي المةت ا "

Pwc." 

(  اافحةا  ن ال ااص  01(  اافحةا وبا  ااح أنااا   ااع فااي )180و  ااع الت ر اار فااي )

 Kurdistan Regionا خيااار مناااا والاااكي  حماااا عناااوان "فداااا إقلااايم كردساااتان 

Chapter ا لم تتم المواف ة عليا من المنظمة أو من المدق  المااليا وقامات منظماة إ تاي"

 ليراعا ولعسبا  التي سنبينها في الف رة يانياً من ثكه المالحظات.بةحبا من ت ر ر ا

 وفيما  لي أثم المالحظات حول الت ر ر والموقف من ت ر ر إقليم كردستان:

ل اااد ا اااتما الت ر ااار المداااادع علياااا مااان المنظماااة والمااادق  الماااالي والمتيلااا   أوالً:

 ر المةاتلمة والميلناة مان قباا ا عل  مبالا التدد8010بالحكومة االتحاد ة لتدد ر سنة 
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( مليااا  دوال . وتاام البيااع 18,8سااوموا والمةااتلمة ماان قبااا الحكومااة االتحاد ااةا وكاناات )

( مشااتري نفااط باإلضااافة إلاا  ا  دنا وتةاب اات ا  قااا  التااي ذكروثااا مااع مااا 04إلاا  )

،ا ة أعلنتا سومو. ككلف ا تما الت ر ر عل  متابية "حوافص التوقيع" المةتلمة مان قباا و

( ملياا  دوال ا منهاا 1,01النفط االتحاد ة مان الشاركات النفةياة اليالمياةا والتاي بلغات )

( مليااون دوال  علاا   ااكا قاارو  والمتيل ااة بح ااا الرميلااة والتااي أ فياات فااي 100)

. أماا بماا  تيلاا  "بحاوافص الادمااة" التاي تادفيها و،ا ة الاانفط إلا  الشااركات 80/2/8018

ا إذ لام تح ا  الشاركات "حادود 8010ن دفع مباالا لهاا فاي سانة اليالميةا فلم  كن ثناي م

اإلنتاج" التاي وضايت فاي الي اودا ولهاكا لام  كان ثنااي أ ضااً ضاراشا متح  اة للحكوماة 

%( 81عل  ذلفا ولم  تح   أ ضااً عواشاد للشاركات الحكومياة المشاتركة ماع الشاركات )

 في الكونةو تيو  المةؤول عن كا ح ا.

ل  برقليم كردستانا فةنير  الن ا  التاليةا اعتماداً علا  ماا فاا  فاي أما ما  تي ثانياً:

الت ر ر المتيل  باإلقليم والاكي لام تاتم المداادقة عليااا وسانيتمد أ ضااً علا  المالحظاات 

" الدااد ة فاي Iraqi Oil Reportوالتحلياا الاكي و د فاي نشارة "ت ر ار نفاط الياراع 

حااول الموضااوع 10/4/8010
(10)

ا أنااا تحليااا محا اادا إذ إن ثااكه النشاارة ا والمفاارو  باا

 ميروفة بموضوعيتها وحيادثا.

ل د قامت و،ا ة الموا د الةبييية في اإلقليم برعداد ت ر رثاا إلا  منظماة الشافافية ( 1)

(  فحات تضامنت فهام حكوماة اإلقلايم للدساتو  اليراقاي 9إ تي مع م دمة  و لة بلغت )

ع اود المشاا كة باإلنتااجا وعاد  وفاود قاانون  فيما  تيل  بالنفطا وككلف أوضحت مفاثيم

للنفط والغا، وغيرثاا مان ا ماو ا وذلاف لتبر ار ا  قاا  الاوا دة فاي ت ر رثاا وال اداول 

الوافا إكمالها فيما  تيل  باإلنتاج والمبييات والتداد ر والمباالا المةاتلمة وأ ان ذثبات. 

  مةاؤولي المنظماةا  ن منظماة ول د أيا ت ثكه الم دمة فدالً كبيراًا وانصعافاً عاال لاد

إ تااي تهااتم با  قااا  والميلومااات المحااددةا وال تهااتم بااا مو  الةياسااية واالختالفااات فااي 

التفاسااير بااين اإلقلاايم والحكومااة االتحاد ااة. ولكاان حكومااة اإلقلاايم أ اارت علاا  إب ااا  ثااكه 
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 ار  أ ان ال  مكان توضايح و –وحةاا ماا بيناا مم لاوا اإلقلايم  –الم دمةا  ن من دونها 

 ذثبت الياشدات!!.

ا )وكاااكلف 8018ل اااد حاولااات منظماااة الشااافافية "إ تاااي" خاااالل الةااانة الماضاااية  ( 1)

الحكومة االتحاد ة(ا وبهمة وإلحا  أن تادخاا ماا  اا  إنتااج وبياع نفاط إقلايم كردساتان 

ا في ت ر ر  فافية نفط اليراعا وبأ اة  ايغة ممكناة. إذ أعلان و، ار الماوا د 8010لةنة 

ية في اإلقليم أن ت ر ر كردساتان   اا أن  كاون بت ر ار منفداا. وبياد مفاوضاات الةبيي

أفر اات فااي بغااداد بااين مم لااي اإلقلاايم ومم لااي المنظمااةا واف اات حكومااة اإلقلاايم أن  كااون 

خااا . وعناادما و االت  chapterت ر رثااا الاااا  ضاامن ت ر اار اليااراعا وفااي فدااا 

ا و،ا ة الماوا د الةبييياة متاأخرة  فاي المةودة ا خيرة من فداا اإلقلايما والتاي أ سالته

ا قال مةؤولوا منظمة الشفافية إ تاي إن ماا أ ساا إليهاا ال  رقا  إلا  مةاتو  0/0/8010

ميا ير المنظمةا وقر وا  فيا مان ت ر ار الياراع كوناا ال  اتالشم ماع المةالاا ا ساساية 

البناف الادولي للمنظمة في وفو  التأكاد مان اسات امة و افافية الميلوماات. كماا لام  ار  

عما تم ت د ماا وكان مم لاوا البناف الادولي قاد ذكاروا أن إدخاال نفاط كردساتان فاي ت ر ار 

 فافية اليراع  م ا خةوة مهمة في تحةين سمية اليراع فاي م اال الانفطا وذلاف عنادما 

مع حكومة اإلقليم بردخال ميلوماتها في المةودة ال انية لت ر ار سانة  8018اتف  في تمو، 

(ا والتاي كانات Clare Short"ا )كلير  او ت  Chairsولكن " شيةة المنظمة . 8010

و، اار الدولااة لشااؤون التنميااة اليالميااة فااي حكومااة تااوني بلياارا قالاات متحديااة فااي افتماااع 

احتفال بغداد بانضما  اليراع للمنظمة "  ا أن نيماا فمييااً باأن نكاون متأكاد ن مان أن 

( 8011مشاامولة فااي الت ر اار الم بااا )أي لةاانة أ قااا  حكومااة إقلاايم كردسااتان م بولااة و

لليراع". أما الادكتو  حةاين الشهرساتاني ف اد قاال فاي االفتمااع نفةاا: "إن ثاكا الت ر ار 

غير كاما  نا ال  تضمن ال ص  المهم من نفط اليراع )  دد اإلقليم(ا والكي حاكد دون 

حلاااا  ن كااا  ميرفااة الحكومااة اليراقيااة"ا وأضاااد: "إن ثااكا الموضااوع   ااا أن  ااتم

اليااراقيين  ملكااون ثااكه المداااد . الناااس ماان البداارة وذي قااا  وواسااط وغياارثم أ ضاااً 
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 dealt ركا  في المداد  النفةية الموفودة في إقليم كردستان. ولهكا   ا أن  تم حلاا 

with("10.) 

ول د أ د ت حكومة اإلقليم بياناً ذكرت فياا بأن  فع الفداا المتيلا  بكردساتان كاان 

الاااا   auditorفع "سياساي". وإن حكوماة اإلقلايم تاةاط أن تضاع مراقبهاا الماالي بادا

لينظر في اعتراضات المنظماةا وذلاف باالتوا،ي ماع الت ر ار الرسامي الدااد  منهاا عان 

اليااراع. وتضاايف م الااة "ت ر اار نفااط اليااراع" المشااا  إليهااا أعاااله حااول مااا فااا  ببيااان 

( الااكي عينتااا Pwcالمااالي الاااا ا باادالً ماان )حكومااة اإلقلاايم ماان إنهااا سااتيين مراقبهااا 

-إن لم تكن سكرتا  ة المنظمة في أوسالو –المنظمة: "... وبالرغم من عد  ميرفة ال هة 

ا والتي ستدادع علا  ت اا  ر حكوماة اإلقلايم"
(10)

. فرناا مان غيار الواضاح فيماا لاو كاان 

 قليم كردستان".باستةاعة اليراع أن  لتص  بالكاما بميا ير المنظمة دون تياون إ

وقااال عااال  محيااي الااد ن )وثااو غياار عراقااي(ا وعضااو م لااف إدا ة المنظمااة: "إن 

بيناا  reconcileميلومات حكوماة اإلقلايم ت يار التةااؤالتا وقةام منهاا ال  مكان التوافا  

وبين ب ية الميلومات"ا والم دود بالميلومات الم دمة من قبا حكومة اإلقليم التي تحتااج 

يرةا وفيها تناقضاات عد ادة. ول اد اتفا  مةاؤولوا المنظماةا فاي ال هتاين إل   روحات ك 

اليراقية واليالمية بأن "الفداا المتيلا  بكردساتان ال  تةااب  ماع مياا ير المنظماة". كماا 

أقرت حكومة اإلقليم بأن من الديا االلتصا  بهكه الميا ير ووضيت اللو  علا  المنظماة 

بما  لص  من التاد  ا والتوفيااا وإن اليماا كاان فاي  حيث قالت: "بأن منظمة إ تي لم ت م

 ارود  يبة وذلف فيما  تيل  بتحد دات الوقت الال،  إلكمال الميلومات".

في الواقع فرن حكومة اإلقليم لم تةتةعا ولن تةتةع أبداً ت د م ميلومات بشافافية كاملاة 

 ا لعساابا  التااي ا وأي ساانة أخاار8010وذلااف فيمااا  تيلاا  برنتاااج ومبييااات الاانفط لةاانة 

بينتهااا فااي فميااع مااا فااا  فااي ثااكه الد اسااة. كمااا ساانر  ماثيااة اعتراضااات ومالحظااات 

 منظمة الشفافية عل  "قةم كردستان" في الف رة التالية.

إن أثم الن ا  التي ت يا فدا إقليم كردساتان "ال  مكان أن  لباي مياا ير منظماة  ( 0)

 ية!ا ثي التالية:الشفافية إ تيا أو أ ة ميا ير أخر  للشفاف
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  إن أ قا  المبييات االتحاد ة مدق ة حةابياً وذلف تبياً للشارو  الموضاوعة مان

قبا قارا ات م لاف ا مان والتاي تفار  ذلافا وتفار  إ اداع المباالا المدق اة ماليااً فاي 

حةااا  محاادد ماان قبلهااا فااي نيو ااو يا وإن حةااابات إ ااداع الاانفط اليراقااي ثااكه ال تشااكا 

قبااا اإلقلاايم!!. ولهااكا فماان المنة ااي أن تكااون ثناااي  ااكوكاً متوقيااة  النفااو  المنت ااة ماان

بةالمة واست امة ا  قا  الم دمة من قبا اإلقليما والتي لم تادق  مان قباا أ اة فهاة  قابياة 

 مالية ميروفة ومةت لة ولها اسم منشو  عالمياً.

أن إن ماان أثاام  اارو  منظمااة الشاافافية إ تااي ثااي "أن الماادفوعات والياشاادات   ااا 

تتوافاا  فيمااا بينهاااا وذلااف بتأ يااد ماان فهااة  قابيااة ذات ساامية  يبااة ومةاات لةا وباسااتادا  

مياااا ير التااادقي  الحةاااابي اليالمياااةا ماااع نشااار ت ر ااار ثاااكه ال هاااة بماااا  تيلااا  بالتواف ياااة 

reconciliation."ا وبيان االختالفات إن وفدت 

ة فميااع الميلومااات كمااا وإن ماان متةلبااات منظمااة الشاافافية إ تاايا أن تةااتلم المنظماا

بدو ة منفدلة من قبا الحكومات والشركات. وت ا ن المنظمة ثاكه الميلوماات لميرفاة 

الالااا )إن وفااد(. ولكاان حكومااة إقلاايم كردسااتان قاماات باااالد ذلااف بالضاابطا إذ إنهااا 

"فمياات" الميلومااات ماان الشااركات قبااا أن ت ااد  ثااكه الميلومااات إلاا  الماادق  المااالي 

ا والميتمد مان قباا منظماة إ تاي. وبالنتي اة فارن Pwc دن للمدق  المةت اا وثو فرع ا 

المدق  لم  تمكن من أن  يةي  أ اً محا داً للمنظمة  ؤكد بموفبا أن أ قاا  حكوماة اإلقلايم 

 كانت متواف ة مع تلف الميةاة من قبا الشركات ا فنبية.

ون باأن "فداا فارنهم  لاحا -وكماا  ظهار -إضافة لاكلفا فارن مةاؤولي منظماة الشافافية 

كردستان اليراع" من الت ر ارا   اا أن  اتم تدقي اا ومداادقتا مان عاين ال هاة اليراقياة 

الرقابيةا أي د وان الرقابية المالية االتحاديا و  اول د اوان الرقاباة المالياة بأناا لام  ةاتلم 

الميلومات لتدقي ها
(10)

 !!. علمااً إن فمياع حةاابات و،ا ة الانفط وساومو )لتةاو   الانفط(

 مدق ة من قبا د وان الرقابة المالية االتحادي.
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  اااول ت ر ااار حكوماااة اإلقلااايم إن التداااد ر الرسااامي )مااان خاااالل الحكوماااة  

% ماان اإلنتاااجا وذلااف تبياااً   قااا  حكومااة 7مااا  يااادل  8010االتحاد ااة( بلااا فااي ساانة 

 اإلقليم.

رمالااة إن  ااركة نفااط الشاامالا والتااي تااد ر خااط التدااد ر أكاادت اسااتالمها الاانفط ماان خ

%( عن الكمية التاي قالات  اركة 10للتدد را ولكنها س لت ح م نفط مةتلم   ا بنةبة )

( بارميالً. 190177)والمةاؤولة عان ح اا خرمالاة( إنهاا  اد تها والبالغاة ) KARكا  

كما ت ول و،ا ة الماوا د الةبييياة فاي االقلايم فاي ت ر رثاا إنهاا  اد ت مان  اركة داناة 

 ا وال تحدد أ ة عاشدات لهكا التدد ر!!!غا،ا ولكن ال تككر الكمية

ا حةاا أ قاا  8010ثكا وناود أن نوضاحا أن أ قاا  اإلنتااج النفةاي مان اإلقلايم لةانة 

( مليون برمياا في حين إن أ قا  اإلنتاج الفيلي 87,021حكومة اإلقليما كانت قد بلغت )

 أعل  من ذلف بك يرا كما أوضحنا في سياع ثكه الد اسة.

( ملياون برميااا منهاا 1,982ا ف د بلاا )8010إل  خط التدد ر في سنة أما ما أ سا 

( برميااا ماان المك فااات النفةيااة 1,710,042ا و)KAR( برميااا ماان خرمالااة/177170)

المنت ااة فااي ح ااا خو مو /دانااة غااا، وذلااف حةااا الميلومااات المتااوفرة لاادي. أي إن مااا 

اإلقلاايما ولكاان مااا تاام فااي % ماان اإلنتاااج حةااا أ قااا  حكومااة 7 ااد   ساامياً  م ااا فيااالً 

الواقع أقا ك يراً. إذ إن ما  د  ميرود ومحددا ولكن الشاكوي الكبيارة ثاي حاول كمياة 

اإلنتاجا والتي ثي أك ر بك ير مما أعلنتا حكومة اإلقليم. كما إن ما قالتاا نفاط الشامال مان 

ثاو  إنهاا أ سالتها KAR%( مان الكمياة التاي قالات  اركة 10إن ما استلمتا   اا بنةابة )

أ ضاً  حيح كما ثو موضح في ا  قا  أعالها ولكنناا نحان نتحاد  ثناا عان فارع بةايط 

( ألف برميا ف اطا والفارع الداحيح الكبيار لايف ثناا وإنماا فاي كمياة 19فداً  دا إل  )

 اإلنتاج لنفط اإلقليم كما أوضحناه في سياع ثكه الد اسة.

لكمياات المداد ة!!. إذ إن كاا إنني أستغر  من أن حكوماة اإلقلايم لام تحادد عاشادات ل

التي تد ر ح ا قبة خرمالةا و ركة دانة غا، التي تد ر ح ا خاو   KARمن  ركة كا  

مو  الغا،ي لم  وقيا ع د مشا كة باإلنتاجا لكي  تم الدفع لهما كما تةلا حكومة اإلقلايما 
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قلايم حداتا وإن إنتاج كلتا الشركتين   ا أن  رسا إل  خط التدد ر بالكاماا و ةتلم اإل

منها. وثو فيالً اساتلم ثاكه الحداة كاملاة فاي سانة  -في الوقت الحاضر -%( 17البالغة )

وداناة غاا،ا وذلاف مان خاالل الموا،ناة  KARا وبضمنها حدة ما  د  من قبا 8010

االتحاد ااة اليامااةا  غاام إنااا أ سااا فااص اً قلاايالً ممااا أنااتما إذ إن مااا ب ااي ماان إنتافااا كااان 

والتااي ماان المفاارو  أن تكااون قااد أوفاات فميااع االساات ما ات التااي  للمبييااات الداخليااةا

  رفت من قبا الشركتين المككو تين.

  إن ت ر اار منظمااة الشاافافية إ تاايا ال  ؤكااد م مااا عواشااد حكومااة اإلقلاايم ماان

% 00( ملياون دوال  لحاوالي 001,8مبييات النفطا ولكنا   اولا إن الم ااولين اساتلموا )

 إلنتاج الكلي.تم ا حدة الم اولين من ا

مان الحكوماة االتحاد اة  8010ولما كانات حكوماة اإلقلايم لام تةاتلم أ اة مباالا فاي سانة 

لتدفيها للم اولينا لكا  كون من الواضح أن المبلا أعااله قاد دفاع مان أقياا  الانفط المهار  

أو "المبييات الداخلية" والتي تيني أ ضاً النفط المهر . وإذا كانت الشاركات قاد اساتلمت 

( مليااون دوال ا اسااتلمت منااا 147,9% ماان المبيياااتا فاارن م مااا المبييااات  كااون )00

( اساااتلمتا حكوماااة اإلقلااايم كحداااة 120,7( ملياااون دوال ا والبااااقي )001,8الشاااركات )

لهااا!!. وثااكا المبلاااا ثااو إضااافة لمااا تةااتلما كحدااتها ماان الميصانيااة االتحاد ااة والبااالا 

الفيلي ثو أك ر بك ير من ثكا الرقم. إن ثاكا المبلاا %( من الميصانية!!ا و بياً الرقم 17)

 لم  دخا الميصانية االتحاد ة اليامةا فيا تر  ثا دخا ميصانية اإلقليم !!.

إن ثكه الميلومة التي ذكرثا ت ر ر الشفافية أكدت  حة فميع ما قلتا في ثكه الد اسة 

فت فااي الوقات نفةااا عان "نهاا" نفااط كردساتان والياشااد إلا  كااا الياراقيينا ولكنهااا أضاا

%( ماان عاشاادات المبييااات الداخليااة. 04ميلومااة فد اادةا وثااي أن حكومااة اإلقلاايم تةااتلم )

علماً إنني كنت قد سميت ثكه الميلومة من أ دقا  أكراد قبا فترة  و لةا ولكان لام أكان 

 متأكداً منها إالا بيد أن قرأت ت ر ر الشفافية ثكاا وثو باعتراد حكومة اإلقليم نفةها!.

  ااول الت ر اار أ ضاااً إن حكومااة اإلقلاايم ت اايم كااكلف مصا اادات علنيااة لمااا  ةاام  "الاانفط 

ثو المنتم ال  يا مان عملياات التدافيةا ولكان  -وحةا قول حكومة اإلقليم -ا سود" ثكا 
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ال توفاد ميلومااات عاان كميااة ومباالا ثااكه المبييااات. وثنااا ن اد مبااالا أخاار  قااد اسااتلمتها 

أقيامها إل  الحكومة االتحاد اةا وال ناد ي فيماا إذا سالمت أقيامهاا حكومة اإلقليم ولم تةلم 

إلاا  ميصانيااة اإلقلاايم !. ونااود أن نشااير ثنااا الاا  أن اإلقلاايم كااان  ةااتلم حدااتا ماان الاانفط 

ا سود من الحكومة االتحاد ة في ذلف الوقاتا وفاي الوقات عيناا كاان  بياع الانفط ا ساود 

 8018ت. لااكا فاارن قاارا  الحكومااة االتحاد ااة فااي المنااتم لد ااا و ةااتلم مبااالا ثااكه المبييااا

بر  اد إ سال النفط ا سود إل  اإلقلايم والاكي تحادينا عناا سااب اً ثاو قارا   ااشا. إذ إن 

النفط ا سود ثو الوقاود الرشيةاي للمحةاات الكهرباشياة الباا  اةا وثنااي ن ا  فياا أد  

هرباشية في كردستان غا، اة مرا اً إل  توقف ثكه المحةاتا علماً إن فميع المحةات الك

تةتلم وقودثا من الغا، المنتم في ح ا خو مو / ركة دانة غا،. و ةتاد  الانفط ا ساود 

 في كردستان  غرا  مياما اإلسمنت والحد د ومياما النو ة.

  ل د ذكرت حكومة اإلقليم في ت ر رثا بيض الميلوماات حاول اساتالمها بياض

بية النفةية الياملاة فاي كردساتان الياراعا ولكان كماا مبالا "الحوافص" من الشركات ا فن

في الحاالت ا خر  في ت ر ر حكومة اإلقليم الم د  لمنظمة الشافافيةا فارن ماا أعلان   يار 

( ملياون دوال  مان الشاركات النفةياة 820تةاؤالت ك يرة. إذ إنها ذكرت بأنها اساتلمت )

( 820ص توقياع. وإضاافة لمبلاا الا )( مال ين دوال اً حواف9كحوافصا منها ) 8010في سنة 

( مليااون دوال  "حااوافص بنااا  الةاقااة 811مليااون دوال  ثااكاا فرنهااا ت ااول إنهااا اسااتلمت )

capacity building payments وتضايف حكوماة اإلقلايم مان إنهاا اساتادمت ثاكه ."

"فااي تنو ااع اقتداااد اإلقلاايم وتيص ااص  -( مليااون دوال 102=  811+  820أي ) -المبااالا 

وا د البشر ة"ا وال   ول الت ر ار الم ااالت المحاددة فاي  ارد ثاكه المباالا!!!. كماا الم

( مليااون دوال ا وضاايت فااي "ماادفوعات أخاار "ا ال  وفااد 19  ااول الت ر اار أن ثناااي )

توضيح لها
(10)

. 

( مليااون دوال  كحااوافص 117وثنااا ناار  أن اإلقلاايم اسااتلم ماان الشااركات مبلغاااً قااد ه )

ي "تنو اع اقتدااد اإلقلايم وتيص اص الماوا د البشار ة"ا وبادون أن و"أخر "ا واستيملها فا

 حدد كيف. وثناا نيياد مارة أخار  أن مان المفارو  أن تةالم ثاكه المباالا إلا  الموا،ناة 
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االتحاد ة اليامةا وال نيرد أ ضاً ثا سالمت إلا  موا،ناة اإلقلايم. ولاو أضافنا ماا ذكرنااه 

مبلغااً  ياادل  -وحةاا حةااباتها ثاي -استلمت في الف رة الةاب ةا تكون حكومة اإلقليم قد 

%(ا أي 17ا ال تةااتح  منااا إالا )8010( مليااون دوال  فااي ساانة 744=  127+  117)

( مليااااون دوال ا ثااااو حدااااة باااااقي 017,1( مليااااون دوال ا والمتب ااااي وثااااو )180,1)

يما الك ن  ييشون خا ج اإلقليم. ثاكا المبلاا حةاا حاسابات اإلقلا ا كراداليراقيين ومنهم 

أما الرقم الفيليا ولو كان ثناي  فافية في أ قا  حكومة اإلقليم لصاد الرقم ، ادة كبيارة!!. 

ول د ذكرنا في ف رة ساب ة إن مبالا الحوافص في ع ود الحكومة االتحاد اة كانات قاد سالمت 

 إل  الموا،نة االتحاد ة اليامة كما مبين في ت ر ر  فافية اليراع.

قلاايما بااأن مااا ت ااو  بااا فااي الدااناعة النفةيااة  متااا، بالشاافافيةا تكاار  حكومااة اإل ثالفيياً:

(ا 0وتااككر داشماااً إن نشاار ع ااود المشااا كة باإلنتاااج مااع الشااركات النفةيااة )الملحاا   قاام 

عل  موقيها اإللكتروني كم ال عل  ذلف. وثي خةوة فد رة باالحترا  والت د را ونتمنا  

ثااا علا  موقااع و،ا ة الانفط اإللكترونااي. أن ت او  الحكومااة االتحاد اة بااكلفا وتضاع ع ود

ولكاان كمااا  أ نااا ساااب اًا فاارن نشاار  اايا الي ااود  ااي ا وإعةااا  الميلومااات الدااحيحة 

للكميات المنت ة والمبالا المةتلمة  اي  آخار ماتلاف تمامااً. وماا كناا ن ولاا فاي كاا ثاكه 

"ا EITIفية إ تاي الد اسة بيد  وفود الشفافية في تنفيك ع ود اإلقليما أكدتا "منظمة الشافا

ف ااط. وال أعاارد ماااذا ساات ول عناادما تتحااد  عاان ساانوات  8010وثااي تتحااد  عاان ساانة 

 اإلنتاج ا خر  !.

إن ا مر المهم فداً والكي لم  تحد  عنا "فدا ت ر ار الشافافية إلقلايم كردساتان" ثاو 

ا  ن الميلوماات الم دماة مان اإلقلايم لام تشار إلا  topping plantsالمدااد الداغيرة 

لف. ول د  أ نا في سياع ثكه الد اسة الكميات الهاشلة من النفط التي "تدارد" إلا  تلاف ذ

 المدافي غير الرسميةا وعبرثا كةر  ة لتهر ا النفط!!.

فاااي عااادد مااان المواقاااع منهاااا موقاااع  9/18/8010ساااأن ا ثناااا ميلوماااات نشااارت فاااي 

يماا فاي مداف  غيار قاانوني وغيار مارخ  ت 20"ال د دة" تحت عنوان: "الكشف عن 
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إقلاايم كردسااتان"ا وثااكه الميلومااات من ولااة عاان  ااحيفة ثاااوالتي الكرد ااة المةاات لةا فااي 

التا    نفةا أو قبلا بأ ا  قليلة
(11)

. 

ت ااول  ااحيفة ثاااوالتيا بااأن و، اار المااوا د الةبيييااة لحكومااة اإلقلاايم اعتاارد بوفااود 

تنفيااك قاارا  ( مدااف  نفةااي بااال تاارخي  فااي اإلقلاايما و ااكلت الحكومااة ل نااة عليااا ل20)

إغالع تلف المدافي النفةية غير الم ا،ة من الحكومةا والتي عملت ليدة سانوات بشاكا 

غياار  اارعيا وت ااع فااي منااا   ماتلفااة ماان محافظااات اإلقلاايم الاا ال . وت ااول  ااحيفة 

ثاوالتي إن أ تي ثااو امي وخاالل  ده علا  أسا لة أحاد ناوا  كتلاة التغييارا أفشا  تلاف 

أن "أغلاا منت اات تلاف المداافي النفةياة غيار المرخداة ثاي الميلومات وأكد في  ده 

النفط ا سودا وإن بيض منت اتهاا الانفط ا بايض". و  اول ساكرتير م لاف الاو، ا  فاي 

حكومة اإلقليم محمد قرداغي إن الحكومة  كلت ل نة عليا إلغالع تلف المداافي التاي ال 

ون لاات ثاااوالتي عاان  تملااف تااراخي  ماان الحكومااة والتااي أنشاا ت بشااكا غياار قااانوني.

قرداغي قولا: "توفد عشرات المدافي النفةية غير ال انونية في إقليم كردساتان... وثاي 

تن ةاام إلاا  ياليااة أنااواع الدااغيرة والكبياارة والمتوسااةة". و شااتبا عضااو ل نااة الدااناعة 

والةاقااة وال ااروات الةبيييااة فااي برلمااان اإلقلاايم عبااد ! مااال نااو ي بااأن مةااؤولين كبااا  

ي المةااتو  ثاام و ا  إنشااا  تلااف المدااافي غياار المرخدااةا و تةااا ل مااال نااو ي و فيياا

"بأنااا ال  مكاان افتتااا  محااا لبيااع الموبااا الت إن لاام  كاان قااد حدااا علاا  تاارخي  ماان 

الحكومةا إذن كيف أنش ت كا ثكه المدافي باال تاراخي ا إالا إذا كاان و ا ثاا مةاؤول 

عبد ! مال نو ي "عن مداد  ذلاف الانفط   فيع ". كما  تةا ل الناشا في برلمان اإلقليم

ومن أ ن  ؤت  با وتتم تدفيتا في تلف المداافي ". كماا  ؤكاد الناشاا أن "تلاف المداافي 

فضالً عن عملها غير ال انونيا فرنها في الوقت ذاتاا عاماا مةااعد فاي تلو اث البي اةا إذا 

يفياة كياف ثاو إنتافهاا إنها غير خاضية لرقابة ولكلف ال  يارد مان الناحياة النوعياة والك

وكيااف  ااتم تداار ف اإلنتاااج فااي الةااوع ووا داتااا تيااود لماان ا الساايما إن فميااع ثااكه 

المدافي تحتاج إل  مواد خاا ". وتةاا ل: "كياف تاصود ثاكه المداافي باالنفط ولمدالحة 
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مان ولحةااا  ماان وتلااف يااروة إسااتراتي ية ملااف للشاايا وفاا  الدسااتو  وال ااانون ال   ااو، 

 التالعا بها".

ظ ال ا ئ أنني توسيت في ن ا حد ث الناشا عبد ! مال نو يا وذلف  نا وضاع  الح

إ ابيا علا  ال اار ا وحادد تةااؤالتا بدقااة وتوضايحاتا التاي تو ااا إفابتهاا إلا  مكماان 

 "الفةاد"ا وكأنا ثنا  كما بالضبط ما أ دت توضيحا في ثكه الد اسة.

( مدف  فاي 10بواقع ) وتضيف  حيفة ثاوالتي أن المدافي غير المرخدة تتو،ع

( فااي دثااويا وياليااة مداااد أخاار  فااي منااا   10( فااي أ بياااا و)10الةااليمانيةا و)

متفرقةا باإلضاافة إلا  عشارة مدااد أخار  تحات اإلنشاا !!. ونالحاظ ثناا تناقضااً فاي 

( 10( مدااف ا و)10ا  قااا ا إذ إن م مااوع المدااافي التااي ذكرتهااا الدااحيفة بلغاات )

( مداف ا وثاو 20  اول و، ار الماوا د الةبييياة إن عاددثا ) أخر  تحت اإلنشا . بينماا

الرقم ا قر  إل  الح ي اة. وكانات ثنااي ت اد رات أخار  أن عادد ثاكه المداافي  ت ااو، 

ا ولكن سنيتمد اليدد الاكي ذكاره الةايد و، ار topping plants( مدفاً  غيراً 100ال )

 ( مدفاً  غيراً.20الموا د الةبييية والبالا )

النظر أن المةؤولين الحكوميين في حكومة اإلقليم  تحديون عان تشاكيا ل ناة  ما   لا

( مداد فد ادة تحات اإلنشاا . كماا 10عليا لتنفيك قرا  إغالع تلف المدادا بينما ن د )

ا ولام نةامع عان غلا  أي 8010إن الم الة أعاله كانت قاد كتبات فاي أواشاا كاانون ا ول 

!!ا مماا  يناي عاد  وفاود نياة لغل هاا فاي 8010من ثكه المداد ونحان فاي أواساط سانة 

ا وثااي وساايلة لتمو ااا -فااي  أ نااا -الوقاات الحاضاارا كمااا إن لهااكه المدااافي غا ااة أخاار  

 تهر ا النفط كما كنا قد أوضحنا ساب اً في سياع ثكه الد اسة.

ومن المفيد أن نن ا فص اً من م ابلاة الادكتو  أ اتي ثااو امي ماع مم اا نشارة "ت ر ار 

( فااي Ben Van Heuvelen"ا )بان فاان ثيوفاالين Iraq Oil Reportع نفاط اليارا

10/1/8018
(10)

ا فيما  تيل  بموضوع المدافي الدغيرةا وبالكات فيما  تيل  بالةايات 

الكلية لهكه المدافي. حاول الةيد أ تي أن  تمل  من ذكر م ما ثكه الةاقةا وبينما ثاو 

دادا تتراو   اقاتهاا اإلنتافياة ماا باين ( من ثكه الم11( أو )18ككلف ذكر أن ثناي ")
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( برميا/اليو ". فرد )بن فان ثيوفالين(ا بأناا 8000-1000( برميا/اليو  و)000-100)

( برمياااا/اليو ا فااارن 8000( مداااف  وبةاقاااة )11"وبحةاااابات بةااايةة إذا كاااان ثنااااي )

ي: ( ألااف برميااا/اليو ". فأفااا  أ اات00الةاقااة اإلفماليااة لهااكه المداااد الدااغيرة ثااي )

 "إن م ما الةاقة أك ر من ذلف ب ليا"!!.

( مداف  ف اطا وإن م ماا 11-18نالحظ ثنا أن و، ر الموا د الةبييية  تحد  عان )

( ألف برميا  وميااً". والميلوماات المتاوفرة أن مبيياات ثاكه 00 اقاتها "أك ر ب ليا من )

 ( ألف برميا/اليو !!.10المداد قد ت او،ت )

ا إن ثااكه المدااافي تناتم فااي الغالااا الاانفط -ثاااوالتي أعااله كماا ذكاارت -كماا إنااا قااال 

ا سودا وقةم منها  نتم النفط ا بيض )الكيروسين(. فرذا كانات تناتم الانفط ا ساود ف اطا 

%( من النفط. فها تحرقا ا 11 -10فماذا تدنع بالباقي ا فالنفط ا سود  يادل اعتياد اً )

وإذا كاناات تنااتم الاانفط ا سااود بهااكه الكميااات أو تر  ااا فااي الح ااول الكرد ااةا أو ماااذا ! 

الياليةا أ ن  تم تدر فا . إذ  ةاتاد  الانفط ا ساود اعتياد ااً كوقاود للمحةاات الكهرباشياة 

الباا  ةا وفي محا ع مياما اإلسمنتا والحد دا ومياما الةابوعا والنو ة أ ضااً. وفاي 

ةااات الكهربااا  ثااو الغااا، كردسااتان ال  ةااتاد  فااي المحةااات الكهرباشيااةا  ن وقااود مح

المنتم من خو مو  و، ت الغا، )الد صل(. كما إن الةلةات الكرد ة منيت إنشاا  مياماا 

 الةابوع حفاااً عل  الةينا أي حفاااً عل  ا    الص اعية وثو قرا   اشا فداً.

إضافة إل  ذلف فهناي إنتاج مان الانفط ا ساود فاي مدااد كردساتان الرشيةايةا وذكار 

كردسااتان" فااي ت ر اار الشاافافيةا إن حكومااة اإلقلاايم ت اايم مااصادات علنيااة لبيااع  "فدااا نفااط

النفط ا سودا مما  يةي االنةباع أن ثناي فاشضاً مناا إذ من المفرو  أن ت و  حكوماة 

اإلقلاايم بت هيااص ميامااا اإلساامنت وميامااا النااو ة وميامااا الحد ااد بةااير ياباات محااددا 

. أ  إن الماصادات ثاي للانفط ا ساود المناتم مان ومدعو  أ ضاً وليف عن  ر   المصادات

ولم  اتم  8010المداد الدغيرة غير الرسمية والتي تم إ دا  قرا  برلغاشها منك أواخر 

 تنفيكه!!.
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( مدااف  غياار قااانونيا تةااتلم أك اار ماان 11-18ثنااا  مااف للشاافافية بالكاماااا إذ أن )

( ألف برمياا/اليو . فمااذا 40ا ولن ا )-حةا قول الةيد الو، ر -( ألف برميا/اليو  00)

 عن باقي المدافي الدغيرة !.

( ألاف برمياا  وميااًا أي تةاتلم 10لو افترضنا أن م ما ما تةتلما ثكه المدافي ثاو )

( ملياااون برمياااا سااانو اًا قيمتهاااا بميااادل أسااايا  كركاااوي 12,810سااانو اً كمياااة نفاااط )

( مليااا  1,910إلاا  )دوال /البرميااا(ا تدااا  101التدااد ر ة للةاانوات الاا ال  )حااوالي 

( مليااا  دوال  للةاانوات الاا ال  الماضاايةا 1,71دوال  فااي الةاانة الواحاادةا وتدااا إلاا  )

%( أي حوالي مليا  دوال  حدة موا ني اإلقليما فيما لو كان قاد تام تداد رثا 17منها )

 سمياً. وعل  ضو  ثكه ا  قا ا  كون من وافا حكومة اإلقليم إفابة التةااؤالت الككياة 

 شا في برلمان اإلقليم الةيد عبد ! مال نو ي!!.للنا

ونود أن نضايف أناا وحةاا ا  قاا  الرسامية لإلقلايم التاي أ سالت إلا  و،ا ة الانفطا 

 8000وتحدينا عنها في ف رة ساب ةا وفيما  تيل  بم ما اإلنتاج النفةي لي ود اإلقليم مناك 

( 10,410مليون برمياا مناا ) (100,111. فرن اإلنتاج الكلي كان )8018إل  نها ة آ  

( 12,00أ سا إل  سومو للتدد ر الرسامي. و) -% من اإلنتاج01,1أي  -مليون برميا 

تااام بيياااا داخليااااً وإلااا  المداااافي الداااغيرة.  -% مااان اإلنتااااج04,1أي  -ملياااون برمياااا 

 تم تو يلا إل  المدافي الكبيرة الرشيةية. -%87,7أي  -( مليون برميا 41,021و)

ال ا ئ أن ثاكا ا مار غر اا و ادعو إلا  الدثشاة والتةااؤل والشافا وثاو أن أال  ر  

%( منا تاكثا 01,1أكبر نةبة من فميع النفط المنتم في كردستان منك بد  اإلنتاجا أي )

إلاا  مداااد غياار  اارعية وغياار  ساامية وغياار قانونيااةا ولاايف عليهااا أي مراقبااةا وال 

تداارد منتوفهااا )إن كااان لااد ها منتااوج  ُياارد مالكيهااا وكيااف تةااتلم نفةهااا الاااا  وأ اان 

%(ا 04,1أ الً(  !!. وفاي الوقات نفةاا فارن ماا أعةاي للتداد ر الرسامي لام  ت ااو، )

 %( ف ط من اإلنتاج.87,7والمداد الرشيةية والكبيرة استلمت )

ثا ثكه ثي الشفافية والنصاثاة واالسات امة فاي اليماا النفةايا وا  قاا  أعااله ثاي ماا 

ليم  سمياً وليةت مما قمات برحدااشا فاي ثاكه الد اساة. ولكان ا  قاا  أعةتا حكومة اإلق
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الواقيية ثي أك ر ضبابية وإياا ة للتةااؤالت والشاكوي. وثاكا أمار لايف بالغر اا فال هاة 

التااي "تليااا" بأ قااا  اإلنتاااج والتو، ااع ماان دون  قابااةا لاايف لهااا حاادود فااي م ااال ثااكا 

 الليا!!.

 main refineriesلضو  عل  المداد الرشيةية )من المفضا اآلن أن نل ي ا رابعاً:

 حةا ما فا  بال دول المرسا من حكومة اإلقليم والمشا  إليا أعاله(.

  ااول الةاايد أ ااتي ثاااو اميا و، اار المااوا د الةبيييااة فااي اإلقلاايم
(10)

ا بااأن مااا تيتبااره 

 toppingحكومة اإلقليم بالمداد الرشيةيةا ثماا ايناان كبيارانا وكاكلف وحادة  اغيرة 

plant  موفاااودة فاااي منشاااتت  اااركةDNO  ح اااا  ااااوك (. إن م ماااوع  اقاااة ثاااكه(

( ألااف 00ا تبلاا )10/1/8018المداافي ال الياة فااي ذلاف الوقااتا أي فاي تاا    الم ابلااة 

 ( ألف برميا/اليو .100( إل  )8018برميا/اليو ا وستتوسع عند نها ة الةنة )أي نها ة 

فةااها للنشاارةا أي نشاارة "ت ر اار نفااط اليااراع ولكاان ثنالااف أ قااا  تاتلااف فااي الم ابلااة ن

Iraq Oil Report  ا للةيد با، كر ما  شيف م موعة كا"KAR
(17)

ا وثو أ ضااً  اد ر 

ح ا خو مالةا وال نيرد بأي  كا  دا  الح ا إذ إن م موعة كا ا ثي م موعاة قةااع 

خااا . و تحااد   شاايف كااا  عاان مدااف  كلاافا وأحياناااً  ةااميا مدااف  أ بياااا وكااأن 

دااف   يااود إلاا  م موعتااا. فهااو   ااول إن الةاقااة اإلنتافيااة لمدااف  كلااف فااي تااا    الم

( ألف برميا/ اليو ا و تكون من وحادتينا  اقاة 40( تبلا )10/2/8018الم ابلة )أي في 

( ألف برميا  وميااً. وستداا 80( آالد برميا/اليو ا ووحدة يال ة بةاقة )10كا منهما )

( ألف برميا/اليو ا حياث ستضااد وحادتانا 100إل  ) 8018الةاقة اإلنتافية في نها ة 

( ألااف برميااا/اليو  وثمااا تحاات اإلنشااا  وسااود تن ااصان قبااا 00 اقااة كااا واحاادة منهااا )

( ألاااف 71-00. فاااي الوقااات نفةاااا ثنااااي توسااايع آخااار إضاااافي بةاقاااة )8018نها اااة 

وكماا  .8018برميا/اليو ا وسيبدأ بر سال ميادات ثاكا التوسايع اإلضاافي فاي نها اة عاا  

 ظهار فاارن مدااف  كلااف  يتمااد علاا  نفاط قبااة خرمالااةا وذكاار بااا،كر م إن سااية المنشااتت 

( ألااف برميااا/اليو ا 21( ألااف برميااا/اليو ا ولكاان  اقتااا اإلنتافيااة )100للح ااا تبلااا )

( ألف برميا/اليو  حتا   كفاي لمداف  كلاف. 100إل  ) 8018وستتم ، ادة الةاقة بنها ة 
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)حياث  توقاع  8010( ألف برميا/اليو  بنها اة 171تاج إل  )وأكد أن  ركتهم لوحدثا تح

إكمااال التوساايع ال اااني(ا ولهااكا  يمااا علاا  ، ااادة الةاقااة اإلنتافيااة لح ااا قبااة خرمالااةا 

و حتاج ثكا ا مر إل  د اسات متكاملاة لميرفاة ماا ماد  إمكانياة الص اادة فاي ثاكا الح اا. 

  ان في الةليمانية.ونحن نتحد  ثنا عن مدف  كلف ف طا و ظا مدف  با،

عان الماؤتمر الداحفي المشاتري الاكي ع اد فاي  81/1/8018ن لت وكالة  و تر، في 

أ بيااا بحضااو  و، اار الةاقااة التركااي )تااانر  لااد،( وو، اار المااوا د الةبيييااة فااي اإلقلاايم 

)أ تي ثاو امي(ا حيث قال ثاو امي: "سيشيد مدفاً كبيراً في فيهانا وإن نفط  اياان 

ا والكميااات الفاشضااة عاان حافااة ثااكا المدااف  ستدااد  إلاا  ا سااواع ساايكثا إلاا  ثناااي

اليالمية". وقال ثاو امي أ ضاً في محاضرتا في ذلف الماؤتمرا إن  اقاة مداف  با، اان 

( ألف برميا/اليو  وسيتم  فيها إلا  80( تبلا )81/1/8018)في الةليمانية( الحالية )في 

ف  كلااف فااي أ بيااا فةاايتم  فااع  اقتااا ( ألااف برميااا/اليو  )ولاام   ااا متاا (. أمااا مداا01)

 8011( ألاف برمياا/اليو . كماا سايتم فاي 71( ألف برميا/اليو  إلا  )40الحالية البالغة )

( ألاف برمياا/اليو ا ميتماداً علا  المك فاات 00إكمال تشييد مدف  في  ا   ا  بةاقاة )

فم ماال الغا، ة ف ط )أي  التي تنتم من ح ا خو مو  الغا،يا و حتما أ ضااً مان ح اا 

 الغا،ي(!!ا أي ال  يتمد عل  نفط      !!.

كنت أعت د داشماً أن مدف  با، اان ومداف  كلافا ثماا مدافيان حكومياانا ولكان فاي 

م ابلة الةيد أ تي مع مم ا "ت ر ر نفط اليراع"
(10)

ا فرناا  اككر أن و،ا ة الانفط وو،ا ة 

بنااا  مداافيين )  دااد فااي  8004و 8000الدااناعة االتحاااد تين كانتااا قااد باادأتا فااي ساانة 

( 10ا )علماً إن  اقاة كاا منهماا تبلاا )topping plantsبا، ان وكلف(ا وسماثما أ تي 

آالد برمياااا/اليو (ا وبياااد أ باااع سااانوات لااام  حاااد  أي  اااي . يااام توقاااف اليماااا بهماااا 

"أنتم أكملوثما بأنفةكم. ولم  كان لاد نا  -حةا قول الةيد أ تي -وأ فيوثما إليناا وقالوا 

انيااات أو مااوا د ماليااةا ولهااكا نحاان بيناثمااا إلاا  ال ةاااع الاااا  وبالمبااالا التااي أ ااة إمك

  رفت عليهما )أي بةير الكلفة(ا وفي خالل سنتين كانا  نت ان"!!!.
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( دوال  10 – 11كمااا ذكاار أ ضاااً فااي ثااكه الم ابلااةا بااأن حكومااة اإلقلاايم تاادفع بااين )

ة اساااترداد كلاااف  ااارا  ا وذلاااف خاااالل فتااارrefining feesللبرمياااا كاااأفو  تدااافية 

المداافيينا وبيااد سااداد مبااالا ثااكه المدااادا فيتوقااع أن تدااا ا فااو  إلاا  ندااف ثااكه 

المبالاا ولكن لم ننتا من االتفاع بيد. الكي أفهما أن حكومة اإلقليم تةالم الانفط الااا  إلا  

 المدادا وتدفع أفو  التدفية لتةتلم المنت ات وت و  بتو، يها.

ف  الدغير في ح ا  اوكي والكي تحد  عنا الةيد أ اتي وكأناا أما فيما  تيل  بالمد

ا فلن تص د topping plantواحد من المداد الرشيةيةا فال نيرد  اقتاا ولكن بما أنا 

( مليااون 0,411( برميااا/ اليااو . وثنااا  مكاان تفةااير كميااة الاا )8000-1000 اقتااا عاان )

والكي سب  أن تحادينا عناا. فهاي  برمياا الموفودة في ال دول الم د  من حكومة اإلقليما

 كمية نفط أخكت من ح ا  اوكي وأ سلت إلياا والظاثر إل  ثكا المدف  الدغير.

 الشركات النفطية وحكومة اإلقليم وتركيا والحكومة المركزية!!، ما العمل؟ -هـ 

كما  أ  ال اا ئ فاي ساياع ثاكه الد اساةا ومان الكتاا المتيل اة بال ضاية النفةياة التاي 

لااي ساااب اً أن قضاية نفااط إقلاايم كردساتان قااد أ اابحت مةاألة مي اادة فااداً و اااشكة  اد ت 

وتداخلت فيها "مدالح" حكوماة اإلقلايم االقتدااد ة وال ومياة واحتمااالت االنفداالا فاي 

مداااالح الشاااركات النفةياااة ا فنبياااة )وبالاداااو  الشاااركات ا ميركياااة والتركياااة(ا 

تفتيتاااا باسااتغالل الوضااع المضااةر  فااي والتةاابا بااا ذ  لليااراع ومحاااوالت تفكيكااا و

ب يااة أفااصا  اليااراع. وإن قضااية نفااط اإلقلاايم ثااكه قااد أخااكت أبياااداً ت اااو،ت بك ياار عااد  

االتفاع عل  قانون اتحادي للنفط والغاا،ا واالخاتالد علا  بناود الدساتو ا كماا ت ااو،ت 

تااادخلت  مةاااألة دساااتو  ة ع اااود المشاااا كة التاااي وقيهاااا اإلقلااايم أو عاااد  دساااتو  تها. إذ

الشركات ا فنبياة فاي الشاؤون الداخلياة للياراعا ووضايت تفةايراتها الاا اة للدساتو  

سوا  فيما  تيل  بأمو  النفط أو  الحيات الحكوماة االتحاد اة وحكوماة اإلقلايما والتاأيير 

فااي ساايادة الدولااة وساالةتها. ل ااد أ اابح تاادخا الشااركات ا ميركيااة واضااحاً فااي  ااؤون 

ع ودثاا ماع اإلقلايم  8007أن وقيت  ركة ثنت ا ميركية في أ لول اليراع الداخلية منك 
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للتحاري واالستكشااد والتةاو ر النفةاي فاي مواقاع ال ت اع ف اط داخاا المناا   المتناا،ع 

عليهاااا وإنمااا امتاادت إلاا  داخااا محافظااة نينااو ا ممااا أيااا  ضاا ة فااي حينهاااا وأعلناات 

كه الي ودالحكومة ا ميركية "عد  ميرفتها أو مواف تها" عل  ث
(12)

ا ولكنهاا كانات تيارد 

أنها تشما منا   في نينو  وليف في دثويا كما فا  في وياش  و كيليكف
(9)

. 

يم قامت الشركة ا ميركية اليمالقة أكةان موبياا بتوقياع ساتة ع اود مشاا كة باإلنتااج 

مع حكومة اإلقليم لرقع نفةيةا إينان منها في محافظاة نيناو  )ال اوش  10/11/8011في 

بيشي ة(ا وال ال ة في قارة أن يار فاي محافظاة كركاوي. وأييارت ضا ة كبيارة أ ضااً فاي و

إلا  الشاركة  8011حينهاا دفيت بالحكومة االتحاد ة إل  توفيا إناكا  فاي تشار ن ال ااني 

المككو ةا ولكان لام تنفاك الحكوماة إناكا ثا حتا  اآلنا مماا أد  إلا  عواقاا وخيماة ن اد 

ةيي إل  تفتيت اليراع وإضياد الةلةة االتحاد ةا ونحن اآلن آيا ثا اليمي ة اليو  في ال

 .8010في  هر أ ا  

وقاماات الشااركات النفةيااة ا فنبيااة باادفع اإلقلاايم إلاا  مااا  ةاام  "التدااد ر المةاات ا 

لإلقلاايم"ا عاان  ر اا  تركياااا وتبناات ثااكا ا ماار  ااركة فينيااا إنيرفااي التركيااةا التااي 

تركياة لهاكا الغار . واساتغلت تركياا الظارود استادمت عالقاتهاا الكبيارة ماع النااا ال

الحرفااة والمضااةربة فااي اليااراع أبشااع اسااتغالل بتااأفيم الدااراع الةاااشفيا وإضااياد 

الحكومااة االتحاد ااةا وا ثاام تح ياا  مةاميهااا فااي الحدااول علاا   اقااة  خيدااة )بةااير 

خااا ( ماان الاانفط والغااا،ا وثااي فااي أمااف الحافااة إلاا  ذلااف نظااراً لتوسااع الدااناعة 

  في تركياا وذلف باست ما  ارود كردستان واختالفها مع الحكومة المركص اةا والكهربا

 لي د " ف ة" للةاقةا مضرة باإلقليم وباليراع كلاا وسنتحد  عن ثكا ا مر الح اً.

واندفيت الشركات الكبار  ا ميركياة أكةان موبياا و ايفرون لتأ ياد ودعام "التداد ر 

لدعم الماالي لماد ا نابياا وغيرثاا مان االسات ما ات المةت ا"ا وأبد ا استيدادثما ا كيد ل

المةلوباة. ولاام  كتفياا بااكلف إذ دخاال الميتااري الةياسااي فاي أميركاااا وذلاف بالضااغط علاا  

إدا ة الرشيف ا ميركاي أوباماا بالمواف اة علا  الاةاة التركياة التفاقياة الةاقاة والتداد ر 

داد  مان خاالل تركياا. إن إدا ة المةت اا والةيةرة عل  أموال فميع النفط اليراقاي الم



 881 

أوباما ال تاصال تياا   الاةاة التركياةا وتيت اد بأنهاا ساتؤدي إلا  تفكياف الياراعا ولكان 

 إلكةن موبيا و يفرون و،نين كبير ن فداً!!.

ل د تحد  اليد د من الك ن فاي الحكوماة اليراقياة وبضامنهم الةايد  شايف الاو، ا  فاي 

 شايف  اركة أكةان موبيااا مان أن ثاكه الشاركة ا عندما الت   8018وا نةن في أواشا 

سااتغاد  كردسااتان وتيااود لتكمااا ع ودثااا مااع و،ا ة الاانفط. وكااان  د الةاايد  شاايف إقلاايم 

كردستان مةيود البا ،اني واضحاًا وثو "إن  ركة أكةن موبياا لان تتالا  عان ع ادثا 

ماااع إقلااايم كردساااتان". وأضااااد: "إن  اااركة أكةااان موبياااا مهماااة وتياااادل عشااار فااارع 

كر ةا إذا فااا ت للمنة ااة سااتدافع عنهااا كونهااا تمتلااف مدااالح فيهااا بيكااف التوافااد عةاا

اليةااكري"ا مةااتد كاً بااال ول: "قااد تكااون ثناااي عشاار فاارع عةااكر ة لكنهااا قااد تنةااحا 

ببرقية واحدة و كونون متوافد ن في المةا  وفي الدبا  لن ت اد لهام أياراً". وثاو ثنااي 

الحكومة اتحاد ة ستةاتيما ال اوة فاي حاال قياا    يا عل  أقوال بيض الةياسيين من أن 

أكةن موبيا باليما الفيلي فاي بيشاي ة وال اوش!!. ول اد بادأت الشاركة فاي اليماا الفيلاي 

خالل الشهو  الماضيةا ولم  منيها أحد!!ا وال تاصال أكةان موبياا محتفظاة بحداتها فاي 

ا نباا  والحو  اة !!. وقد تكاون االضاةرابات الحالياة فاي نيناو  و-1-ع د غر  ال رنة 

 وغيرثا ثي أحد ا سبا  في عد  اتااذ أي إفرا !!.

وتي دت أ ضاً مةاألة "المناا   المتناا،ع عليهاا"ا وأخاكت أبيااداً فد ادة عنادما وقيات 

الشااركات النفةيااة اليالميااة الكباار  ع ااوداً لليمااا فااي ثااكه المنااا  ا وحتاا  فنااو  ثااكه 

 يتبرثااا "منااا   متنااا،ع عليهااا". إذ إن المنااا  ا وحاادا ثااكا ا ماار بااالبيض إلاا  أن ال 

الدكتو  أ تي ثاو امي و، ر الماوا د الةبييياة فاي اإلقلايما   اول إيار توقياع ع اد أكةان 

موبيا )في نينو  وكركوي(ا "نحن ند ر المنة ةا وفيها انتاابات )لإلقلايم(ا ونحان ناد ر 

لمةاؤول "ا وقاال كا  اي  مان كردساتان... وبهاكا فارن ا مار النهااشي بالنتي اة ثاو مان ا

أ ضاااً: "لاايف لااا علاام بأنهااا منااا   متنااا،ع عليهااا... ونحاان ال نملااف  ااي اً فااي المنااا   

المتنا،ع عليهاا وإن كا ما وقيناه ثو في كردستان"
(80)

. 
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إن كااال  الةاايد أ ااتي غياار دقياا ا فهااو إمااا ال  ياارد حاادود إقلاايم كردسااتانا أو  ياارد 

أن ذكرناا أن ويااش  و كيلايكف تؤكاد أن إدا ة و دلي متيمداً بتدر ح غير دقيا ا إذ ساب  

بوش االبان تيارد أن   قياة عاين سافين ) اركة ثنات ا ميركياة(ا ثاي ضامن المناا   

المتنا،ع عليها وقد تمتد إل  ال نو  من محافظة نينو . ككلف  قرة أن ير التي تياود إلا  

مااً إناا ال  وفاد محافظة كركويا وبيشي ة وال وش اللتان تيودان إلا  محافظاة نيناو . عل

في ثكه المنا   انتاابات لإلقليما وال  دا  أي  ي  فيها مان كردساتانا وقباا كاا  اي  

فارن الموا،ناات  الماليااة لهاكه المناا   ثااي مان محاافظتي نينااو  وكركاويا وال  داارد 

اإلقلاااايم أي مبلااااا عليهااااا. وماااان الدااااحيح ال ااااول أ ضاااااً إن ال ااااوات المةاااالحة الكرد ااااة 

عليهااااا ولكااان ثاااكا ثاااو الياااراع حاليااااً نتي اااة ضااايف الحكوماااة  )البيشااامركة( تةااايةر

 المركص ة!!!.

 لهكا سأبدأ مالحظاتي حول الف رة المتيل ة بالمةألة الكرد ة.

 أوالً: الدولة الكردية المستقبلية والفيدرالية الحالية

إن ح  ت ر ر المدير للكارد برنشاا  دولاة كرد اةا أمار مشاروع تا  ايااًا ولكان  (1)

ا أن ال  كااون تح ياا  ثااكا المةلااا علاا  حةااا  ب يااة اليااراعا كمااا  حااد  اآلن اعتراضاان

وبشكا غيار منة اي ومتياالا وكماا أوضاحنا فاي ساياع ثاكه الد اساةا وعلا  ا قاا فيماا 

  تيل  بالمةألة النفةيةا ولن نتةرع إل  ب ية المةاشا ا خر .

ع فهنااي اليد اد مان و مكن إ  ا، تا  اية ال ضاية الكرد اة كماا  لايا ومان  ر اد التوسا

المداد ا كما  مكن الرفوع إل  ما كتبتا في كتابي: "اليراع بين مةرقة  ادا  وساندان 

8004الوال ات المتحدة"ا الداد  في  بيتا ا ول  في حص ران 
(81)

. 

 شكلون قومية لها مواقيها  ا كرادمن الواضح فداً عند قرا ة التا    وال غرافيةا أن 

بااين أ ا  الدولااة  -قبااا الحاار  اليالميااة ا ولاا  -ا وكااانوا مااو،عين ال غرافيااة المحااددة

الي مانية )في تركيا واليراع وساو  ا( وباين أ ا  الدولاة الفا ساية. وفاي الياراع كاانوا 

ضاامن وال ااة المو اااا التااي تشااما محافظااة نينااو  وإقلاايم كردسااتان الحاااليينا علماااً إن 

 كركوي كانت من ضمن وال ة بغداد.



 880 

ألة الكرد ااة )وكااكلف ا  منيااة( عناادما باادأت المفاوضااات وانتهاات إلاا  باار،ت المةاا

مياثاادات لت ةاايم "الرفااا الماار ض" كمااا كااان  ةلاا  علاا  الدولااة الي مانيااة فااي أواخاار 

عهدثا. واهر في ثكه الفترة الرشيف ا ميركي )وود و و لةن(ا وكأناا محار  الشايو  

ا قليااات غياار التركيااة فااي  ( ماان م تاار  و لةاان حااول18المةتضاايفة. وفااا ت الن ةااة )

اإلمبرا و  ااة الي مانيااة وثااو "ماانح فر ااة مؤكاادة )لهااكه ا قليااات( للتمتااع بحاا  التةااو  

 المةت ا".

ولكن كاان للادول االساتيما  ة بر ةانياا وفرنةاا و وساية ال يدار ة  أي آخارا حياث 

مانياةا اتفاقية "ساا كف بيكاو" لت ةايم اإلمبرا و  اة الي  1910وقيت ثكه الدول في سنة 

ا وتنا،لات إلا  الشايو  عان كاا 1917والتي فضحتها ونشرتها ال و ة البلشفية في سانة 

توقياع مياثادة سايفر  10/2/1980ما أعةي لروسيا ال يدر ة من ثكه التركة. يام تام فاي 

)قر  با  ف(ا والتي لم  ددع عليها أبداًا لت ةيم التركاة الي مانياة. و ول مارة اعتارد 

( منهاا علا  "تيياين ل ناة 08وع الةياسية للكارد حياث تضامنت الف ارة )فيها  سمياً بالح 

تتول  اإل راد عل  إقامة منة ة كرد ة تتمتع بحكام ذاتاي برعا اة عدابة ا مام"ا وذلاف 

في المنا   ال بلية في فنو  تركيا مع اساتبياد المناا   ا خار . والةابا أن بر ةانياا 

النتادابهما. كماا تارددت الوال اات المتحادة وفرنةا  فضتا التالي عان المناا   الااضاية 

 برشاسة و لةن ب بول عدبة ا مم لإل راد عل  الدولتين الكرد ة وا  منية.

( مان مياثادة 04اآلخر نا وبضمنهم كرد اليراعا فرن الف ارة ) ا كرادأما فيما  تيل  ب

دابة سيفر ت ول: "في حال  لا كردستان الداغيرةا )والتاي ساتكون فاي تركياا(ا مان ع

ا مم بمنحها االست اللا وتتمكن مان إيباات أن أغلبياة الةاكان فاي ثاكه المناا    رغباون 

في الحدول فيالً علا  االسات الل عان تركيااا وإذا  أت عدابة ا مام أن ثاؤال  الةاكان 

قاد ون عل  مما سة است اللهم عان تركيااا وواف ات علا  مانحهم إ ااها فارن تركياا تتيهاد 

هاكه التو اية والتالاي عان فمياع قومياتهاا فاي المنة اة"ا وتضايف منك اآلن باالنداياع ل

( بأنا "ال  حا    اة دولاة مان الادول الحليفاة االعتارا  فاي حاال  لاا 04نفف الف رة )

الم يمين في ذلف ال ص  من كردستان التابع فاي الوقات الحاضار لوال اة المو اا  ا كراد
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النتي اااة فااارن مياثااادة سااايفر لااام  اااتم باالنضاااما  إلااا  الدولاااة الكرد اااة المةااات لة". ولكااان ب

 تدد  ها!!.

ا والتي تمت المداادقة عليهااا اعترفات ثاكه 84/7/1984يم وقيت مياثدة لو،ان في 

. وقاا  كماال أتااتو ي ا كارادالمياثدة بالدولة التركية ال د دةا ولم تتضامن اإل اا ة إلا  

ماان قاراثم إلاا  ا كماا تام ن ااا ملياون كاردي ا كاارادبحمااالت عنيفاة ضاد  1988فاي سانة 

الكرد ااة فااي تركيااا بتداافيات بشاار ة  1981غاار  ا ناضااولا وتاام ال ضااا  علاا  يااو ة 

 ثاشلة.

ا بدأ اإلنكليص بتتو م فيداا ا ول ملكااً علا  الياراعا وأ ادوا اساتفتا اً 1981في سنة 

 يبياً النتاابا ملكاً. ف ا ع كرد الةاليمانية االساتفتا ا و لاا كارد كركاوي تأفيلااا بينماا 

د كاارد المو ااا وأ بيااا ا مياار فيدااا. وكااان الشااي  محمااود الحفيااد قااد أعلاان ماان أ اا

اسات الل كردساتانا وأخمادت يو تاا مان قباا اإلنكلياص وحكام  1919الةليمانية في نيةان 

عليااا باإلعاادا  ياام نفااي إلاا  الهنااد. ولكنااا عاااد وأعلاان نفةااا ملكاااً علاا  كردسااتانا و ااكا 

ماادت حركتااا ماارة أخاار  ماان قبااا اإلنكليااص حكومااة كرد ااة وأ ااد   وابااع وفر اادةا وأخ

 أ ضاً.

فااي  88/18/1988وفااي بيااان مشااتريا تيهاادت الحكومتااان البر ةانيااة واليراقيااة فااي 

الم يمين ضمن حدود اليراع في إقاماة حكوماة ضامن  ا كرادعدبة ا مم "باحترا  ح  

ساارع ثاكه الحاادود"ا وأعربتااا عاان أملهمااا فااي "أن تتو اا فميااع الينا اار الكرد ااة فااي أ

وقاات إلاا  اتفاااع فيمااا بينهمااا علاا   ااكا ثااكه الحكومااةا وحاادود المنة ااة التااي سااتيما 

 ضمنها"ا ولم  نفك ثكا ا مر.

من ثنا نر  أن المةالبة بالح وع ال ومية للكرد مةألة قد مةا وليةت  ا شاة. واساتمر 

ن ثاوادة في يو اتهم التي لم تن ح ساب اًا والتي تر ناا إ ارا ثم لنياا ح اوقهم دو ا كراد

 .8001وبال ترافعا حت  انته  ا مر بالفيد اليةا كما فا  في الدستو  اليراقي لةنة 

عندما تم إفرا  تداو ت علا  الدساتو  فاي المناا   الكرد اةا وغيرثااا أفارت  ( 1)

فيااااا بااااين "الفيد اليااااة" أو  ا كاااارادال يااااادة الكرد ااااة اسااااتفتا اً "غياااار  ساااامي"ا تاياااار 
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ا وبضااامنهم كااارد بغااادادا ثاااو ا كاااراد غلبياااة اليظمااا  مااان "االسااات الل"ا وكاااان  أي ا

"االست الل"ا ولكن ال يادة الكرد ة لم تلاا  لاا فماثيرثاا!!.  نهاا تيارد أن الظارود 

غير مواتية في ذلف الوقتا وحت  فاي الوقات الحاضارا لتكاو ن الدولاة الكرد اة. وأخاكت 

وفي الوقت نفةا اعتبرت ثاكا باالستفتا  "الرسمي" للدستو  والكي تضمن "الفيد الية"ا 

ا ماار "تنااا،الً" عاان  موحااات ال ماااثير الكرد ااةا وبيااان "حةاان النيااة"ا وأ ضاااً  ااا  

نااااة" علااا  سااااشر الشااايا اليراقاااي!!. ومااان يااام بااادأت بالتوساااع بمفهاااو   ا مااار وكأناااا "م 

الفيد اليااااةا وأ اااابحت فيد اليااااة اليااااراع أماااار فر ااااد فااااي اليااااالما وت اااااو،ت حتاااا  

بمراحاااا. علمااااً إن فكااارة االساااتفتا  "غيااار الرسااامي" فاااا ت نتي اااة  "الكونفيد الياااة"ا

 DNO"نداايحة" ماان كالبر ااثا وكمااا ذكرنااا ساااب اً عنااد حااد  نا عاان كالبر ااث و ااركة 

 النرو  ية.

لم  يد ثناي ما  ةم  "ال ضية الكرد ة" في اليراع في الوقت الحاضارا إذ  وفاد اآلن 

ضااية التركمانيااة"ا أو "قضااية ا قليااات مااا   ااا أن نةااميا "ال ضااية اليربيااة"ا أو "ال 

المةاايحية"ا فهااي فميياااً تيااي  فااي مةااتو ات مييشااية أقااا ماان المةااتو  المييشااي فااي 

كردستانا وتتير  لإل ثاا  وال تاا والماؤامرات والتفرقاة الةاشفياةا ا مار الاكي فياا 

 إمكانية التةو ر في منا  ها  با مةتحيلة.

كا ا مااار فاااي تركياااا. إن حاااص  اليماااال نيااام توفاااد "قضاااية كرد اااة" اآلنا ولكااان ثااا

الكردسااتاني التركااي لاايف بمنظمااة إ ثابيااة كمااا تاادعي أميركااا وتركياااا وإنمااا ثااو حااص  

مناضا فا  لتح ي   موحات أكراد تركيا. ولكننا ن اد اآلن قياا   شايف الاو، ا  التركاي 

لاا  وبح ااة أنااا  ر ااد حااا "ال ضااية الكرد ااة" فااي تركياااا بر سااال م اااتلي حااص  اليمااال إ

اليااراع فااي فبااا قنااد ا وإلاا  فنوبااا أ ضاااً و ااوالً إلاا  كركااويا وباادون أخااك مواف ااة 

الحكومااة اليراقيااةا وإنمااا استحدااا مواف ااة حكومااة إقلاايم كردسااتان اليااراع ف ااطا وكااأن 

اإلقلايم دولاة أخار  بحاد ذاتااا!!. فارذا كاان أ دوغاان  ر اد فيااالَ حاا ال ضاية الكرد اة فااي 

حص  اليماال إلا  الياراع !. وال اوا  واضاحا وثاو إ بااي تركياا فلماذا  رسا بم اتلي 

الحكومة االتحاد ة اليراقيةا وتدد ر مشاكلا مع أكراد تركيا إل  الياراعا باإلضاافة إلا  
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المشاكا التي  ال ها لليراع بدو ة مةتمرةا ومنها تأفيم الدراع الةاشفي فياا وتألياا 

ت الكي تبتيد فيا حكومة إقلايم كردساتان حكومة اإلقليم عل  الحكومة االتحاد ة. وفي الوق

عن الحكومة االتحاد ة المنتابة والمشا كة ثي فيهاا فرنهاا تت ار  إلا  حكوماة أ دوغاان 

 التركية وتنضوي تحت فناحيها وتلبي مةالبها.

ثنا  يلم بنوا ا تركياا وبا خ  فيما  تيلا  باا كرادا وكم اال  ا كرادولكن اليد د من 

لكااردي المةاات ا فااي البرلماان االتحااادي )محمااود ع مااان(ا والااكي ثااو علا  ذلااف الناشااا ا

ضاامن التحااالف الكردسااتاني. فل ااد قااال فااي تداار ح لوكالااة أساارا  اإلخبا  ااة )ساانا( فااي 

أن: "تركيااا لااد ها موقااف ساالبي ت اااه اليااراع ودو ثااا إ اايال  ااراع بااين  14/1/8010

ة أن  كااون للحكومااة حكااومتي كردسااتان والحكومااة االتحاد ااة"ا مشاادداً علاا  "ضاارو 

االتحاد اااة موقفااااً واضاااحاً ت ااااه تركيااااا وأن ال تكتفاااي بر ااادا  البياناااات والتدااار حات 

الا ولة". وأضااد أن "وفاود سياساة خا فياة موحادة فاي الياراعا سايحد مان تادخالت 

فميع الدولا وخا ة دول ال وا ا ولكن استمرا  الاالفات الداخلية بين الكتاا الةياساية 

اليراع أ   للتدخالت الاا فية" سيؤكد عل  أن
(88)

. 

من ا مو  ا خر  التي تبين أن اإلقليم ال  تدارد كفيد الياةا و هماا ماا   ولاا (  0)

الدستو  اليراقي عندما  تحد  بوضو  ال لبف فيا وبما ال  رغاا فياا اإلقلايم. ولنتحاد  

شاا كة فاي التداو ت عن الميصانية االتحاد ة ا خيرةا التي  فضها اإلقليم ولم  حضر للم

 عليها في البرلمان.

%( مان 17كانات قاد خددات ) 8010ل د ذكرنا أن الموا،نة االتحاد اة الياماة لةانة 

الموا،نة لإلقليم بيد است ةاع الماددات الةاياد ةا وأعةات للشاركات النفةياة الياملاة 

نفةية ا فنبية(ا في اإلقليم أقا مما أ اده اإلقليما )أو با حر  أقا مما أ ادتا الشركات ال

( ألااف برميااا/اليو . وثااي موا،نااة فااي 810و لباات الموا،نااة أ ضاااً أن  دااد  اإلقلاايم )

ا ولكااان حكوماااة اإلقلااايم اعتبرتهاااا قماااة الكبااااشر ولعسااابا  التاااي ساااب  ا كاااراد اااالح 

 وأوضحناثا.
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يال ااااً( مااان الدساااتو ا التاااي تحااادد  110إن الموا،ناااة االتحاد اااة ت اااع ضااامن الماااادة )

الحدر ة للةلةة االتحاد ةا وت ر عندما  واف  عليها البرلماان االتحااديا  االختدا ات

وثكا ما تم. ولكن حكومة اإلقليم  فضات ا مار دفاعااً عان الشاركات النفةياةا التاي ساب  

أن اساتلمت كامااا مااا  اارفتاا ولاام ت ااد  الوياااش  الال،مااة لتاادقي ها ماان قبااا فهااا، الرقابااة 

د قادمتها بداو ة  احيحة لظهار أنهاا ال تةاتح  أي مبلاا المالية المركص ةا إذ لو كانت ق

عان المدااا  ف التااي كاناات أنف تهااا. والةاابا ال ااني وثااو ا ثاام لاارفض اإلقلاايم للموا،نااة 

( ألف برميا/اليو  إل  خط التداد ر الرساميا  غام 810االتحاد ةا ثو  فضا إل سال )

%( منهااا. ال  ر ااد 17يم )%( ماان الموا،نااة ف ااطا بينمااا  ةااتلم اإلقلاا2,8إن الكميااة تم ااا )

اإلقليم أن  تشا ي حت  بندف ما  ةتلما من الموا،نة الياماةا و ر اد وكماا فاي الةانوات 

الةااب ةا أن  كاون الانفط المنااتم فاي كردساتان ثاو لكردسااتان وحادثاا و كاون  ار كاً فااي 

 %(. وا ساوأ مان ذلاف فارن عواشاد الانفط17النفط المنتم في ب ية أفاصا  الياراعا بنةابة )

المنتم في كردساتان ال تاكثا ف اط للموا،ناة االتحاد اة الياماةا وإنماا ال تاكثا أ ضااً إلا  

موا،نة اإلقليم لفاشدة الشايا الكارديا وبشاهادة حركاة التغييار الكرد اةا والةايد كوسارت 

 سااول ناشااا  شاايف إقلاايم كردسااتانا اللااكان ذكاارا أن ال أحااد  ياارد أ اان تااكثا اليواشااد 

انا ولم ت د  أ ة ميلومات حولها حت  إل  برلماان اإلقلايما وكماا النفةية من ح ول كردست

أوضحنا ساب اً. إذ لو كان الشيا الكردي وف راشاا قاد اساتفادوا منهااا لكاان لناا  روحاات 

 أخر  في ثكه المةألة.

ا ن االً 7/4/8010يم  در  الةيد فؤاد حةين  شيف د وان  شاساة كردساتان فاي ( 1)

عن موقع " ف  نياو،"
(80)

"إن ال ياادة الكرد اة خيارت وفاد التحاالف الاو ني )الشاييي(  ا

الكي ،ا ثا مؤخراً بين الةالع والشراكة". واهر الح اً وفي أينا  ماا اهار مان افتمااع 

الةاايد ن  شيةااا الااو، ا  االتحااادي واإلقلاايما أن علاا   أس مةالااا اإلقلاايم ثااو تيااد ا 

 ادا  قاانون الانفط والغاا، االتحاادي. الموا،نة االتحاد ةا التي سب  وأن تحدينا عنهااا وإ

وأ بح الموضوع ثو إما أن توافا  الحكوماة االتحاد اةا التاي  رأساها التحاالف الاو نيا 

بهااك ن الموضااوعين وبغااض النظاار عمااا   ولااا الدسااتو  وتةاانا  ا كاارادعلاا  مةالااا 
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رون مان ال وانينا وإما "الةالع"!. أليف ثكا تهد د باالنفدال ! وثو "تهد د"  ؤ ده الك ي

الير  إذ ال مانع لد هم مان االنفداال!!. إن الحكوماات الفيد الياة ال تتدارد فاي الياالم 

 مع الحكومات االتحاد ة عل  ثكا النحو!!.

( عضاواً م اباا 99ا بمواف ة )80/4/8010ل د أ د  برلمان إقليم كردستان قانوناً في 

الياة إلقلايم كردساتان مان ( عضواًا تحت اسم "قانون ت بيت وتحديا المةاتح ات الم18)

الياشدات النفةية االتحاد ة"
(84)

ا والاكي  ناك  فياا الحكوماة االتحاد اة ب ولاا "إذا الحكوماة 

ا عنااد ذاي ساايكون حصيية كردسييتان ميين العائييدات العراقييية إعطيياءاالتحاد ااة فشاالت فااي 

يةاي لإلقليم الدالحية بأن  بياع نفةاا دون التشااو  ماع بغاداد لةاد فروقاتاا النفةياة". و 

(  وماااً إلاا  إدا ة اإلقلاايم الحتةااا  المبااالا التااي " ةااتح ها" اإلقلاايما 90ال ااانون مهلااة )

وتةلا ثكه المبالا  سمياً من و،ا ة المالية االتحاد ة. وإذا لم تةات ا بغاداد لهاكا الةلاا 

(  وماًا عند ذاي فرن ال انون  اول و،ا ة الموا د الةبييية بالمبا رة بتداد ر 00خالل )

 ط بدو ة مةت لة.النف

ونر  أن ثكا ال انون  ؤكد عل  "حدة كردستان من الياشدات اليراقية"ا والكي  يني 

حدااتها ماان نفااط ال نااو  دون أن تشااا ي ب ةاارة ماان نفةهااا فااي "الياشاادات اليراقيااة"ا 

فالياشاادات اليراقيااة ال تشااما عاشاادات اليااراع ماان نفااط كردسااتانا حةااا مفهااو  برلمااان 

 ر ادون أن  كاون نفاط كردساتان  ا كارادثنا مرة أخر  بأن بياض كردستان. وثو  ؤكد 

 %!!!.17لكردستان ف طا ونفط باقي اليراع لهم فيا حدة تبلا 

نالحظ أ ضاً أن المدد المحددة في ال انون الكردي تاتالشم ماع إكتماال المنشاتت الال،ماة 

 الية أ هر ال ادمة.للتدد ر المةت اا والكي  توقع إكمالها بالكاما خالل الشهر ن أو ال 

نؤكد ثنا أن أ ة حكومة اتحاد ة تةات يا لم اا ثاكا الةلاا وال تنفاك ماا فاا  فاي قاانون 

ا ثااي حكومااة تاان ض وتااارع ال ااوانين التااي  ااادع عليهااا 8010الموا،نااة الماليااة لةاانة 

لدااالح  8010البرلمااانا كمااا وإن أي برلمااان اتحااادي  دااادع علاا  أي تيااد ا لموا،نااة 

لمان  يما عل  اإلضرا  بكا الشايا اليراقايا إذ إن التياد ا سايكون كلاا اإلقليما ثو بر
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أعةت اإلقليم أك ر مما  ةاتح ا  8010في  الح الشركات ا فنبية النفةيةا وإن موا،نة 

 أ الً.

إن مااا تةلبااا بااالواقع حكومااة إقلاايم كردسااتانا ومااا  لااو  بااا ماان تهد ااد برلمااان اإلقلاايم 

ا ما ثو إالا تنفيك لمةالا الشركات النفةية ا فنبية الياملاة للحكومة والبرلمان االتحاد ين

فااي اإلقلاايما وثااي مةالااا غياار مشااروعة وغياار  اارعية أ ااالً. وإذا لاام تنفااك الحكومااة 

والبرلمان االتحاد ين مةالا الشركات ثكها فةي و  اإلقليم )بحكومتا وبرلمانا( بتنفياك ماا 

تدد ر المةات ا" الاكي سيضار بااليراقيين تأمر با الشركات وتةي  إليا فاثدةا وثو "ال

فميياًا كرداً وعرباً وغيرثم من ا  ياد اليراقية ضر اً بالغااًا و ان ض بناود الدساتو ا 

و  لاا مان ثيباة وسايادة الدولاةا و اؤفم الفرقااة باين الياراقيينا وثاو ماا تر اده الشااركات 

 !.النفةية )وبا خ  ا ميركية والتركية(ا وما تر ده تركيا أ ضاً!

إن ماان المييااا ال بااول المااكل والمهااين بااأن تيمااا ح ااول البداارة والح ااول ال نوبيااة 

ا خر  عل  إعالة اليراع وبضمنا إقلايم كردساتانا وفاوع ذلاف تيياا الشاركات النفةياة 

ا فنبية الياملة في كردساتانا وتلباي المةالاا التركياة!!ا وال  شاا ي اإلقلايم فاي تمو اا 

،نااة االتحاد ااة"ا والتااي  تحااد  عنهااا برلمااان كردسااتانا وذلااف "الياشاادات اليراقيااة للموا

بتدد ر النفط المنتم في اإلقليم من خالل التدد ر الرسميا والكي  م ا في كا ا حاوال 

ندااف المبااالا الماددااة  -8010إن تاام ذلااف وفاا  قااانون الموا،نااة االتحاد ااة لةاانة  -

تحادي بهكا الشاكا المتياالا علياا أن لإلقليم. إن من  نك  الحكومة االتحاد ة والبرلمان اال

  رأ الدستو  فيداًا إذ  ياما اإلقليم تماماً م ا المحافظات غير المرتبةة بارقليم. فارن كاان 

باعت اده أن برمكانا تدد ر ن ةة نفط مةات الًا فيناد ذاي مان الممكان أن ت او  المحافظاات 

كان  يت د أناا  ةاتح  حداة فاي ا خر  المنت ة باالست الل بتدد ر نفةها أ ضاً. أو إذا 

الموا،نة االتحاد ة دون أن  دخا نفةا في خط التدد ر الرسميا فاآلخرون سايكون لهام 

 نفف الح .

أوالً( والتاي تاا  الةالةات االتحاد اة  110ولكن الدستو    اول غيار ذلافا فالماادة )

دبلوماسايا باالختدا ات الحدار ةا ت اول: "أوالً:  سام الةياساة الاا فياة والتم ياا ال
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والتفاااو  بشااأن المياثاادات واالتفاقيااات الدوليااةا وسياسااات االقتاارا  والتوقيااع عليهااا 

 ".ورسم السياسة االقتصادية والتجارية الوارجية السياديةوإبرامهاا 

وإذا لااام  كااان تداااد ر الااانفط واساااتال  عاشداتاااا ثاااو "الةياساااة االقتدااااد ة والت ا  اااة 

ة أخار  حدار ة بياد الةالةة االتحاد اة تتحاد  ثاكه الاا فية الةياد ة"ا فين أ ة بضااع

 الف رة من الدستو  !

إن من   و  بالتدد ر المةت اا وال  يةي نفةا للتدد ر الرسميا ال  ةتح  أي مبلاا 

وإن أيية حكومية اتحاديية أو برلميان اتحياد ، مهما كان ضا يالً مان الموا،ناة االتحاد اة. 

جهة التي تقو  به ا اإلجيراء، وضيمنها حكومية يعطي أ  مبل  من الموازنة االتحادية لل

اإلقليم، فكن  يعارم ب لي الدستور، ويوون األمانة التي أولت  لي  الجهية التيي انتوبتي ، 

وهي الشعب العراقي بذسره، ويذخ  من أفيواه جيياخ الشيعب العراقيي ليعطيهيا للشيركات 

دوليية أجنبييية غييير  النفطييية األجنبييية، ويلبييي مييا تريييده هيي ه الشييركات ومييا تسييعى إلييي 

 .صديقة ومؤذية للعراق وهي تركيا

 ثانياً: قانون النفط والغاز وسياسة حكومة اإلقليم

إن مااا سنيرضااا اآلن ثااو ف ااط مااا  تيلاا  باليالقااات المتااوترة بااين الحكومااة االتحاد ااة 

وحكومة اإلقليم بةبا الموضوع أعاالها حياث إن الحاد ث الاكي  ادو  اآلن ثاو ضارو ة 

اتحااادي للاانفط والغااا،ا والااكي سااب  أن تحاادينا عاان ثااكا ال ااانون وال ااانون إ اادا  قااانون 

الداد  إلقليم كردستان في كتبنا الةاب ة عن النفط
(81و 12و 9)

. 

مع مالح اا ا  بياةا وأعلان  11/8/8007(  د ت مةودة قانون النفط والغا، في 1)

علان الم لاف كاكلف المواف اة عليهاا باإلفمااعا وأ 8007م لف الو، ا  في أواخر  با  

فااي أواخاار  اابا  أنااا أ ساالها إلاا  م لااف  ااو   الدولااة لتبيااان الاارأي وتدااحيح اللغااة 

ال انونية لترسا إل  م لف النوا  من أفا المدادقة عليها. ككلف تم التوقيع عل  ماككرة 

بين الحكومة االتحاد ة وحكومة اإلقليم تشير إل  مةاودة  81/8/8007تفاثما مؤ خة في 

مع المالح  ا  بيةا وتضع فدوالً ،منياً ليرضها عل  م لف النوا  فاي  11/8/8007
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. كماا و دت 8007ا عل  أن تتم مواف ة م لف النوا  عليهاا قباا نها اة أ اا  8007آذا  

ف رة في مككرة التفاثم ت ول في حالة عاد  تمر ار ال اانون فاي م لاف الناوا  ضامن ثاكه 

راع و شايف إقلايم كردساتان لبحاث سابا إن اا، المدة فةيتم افتماع بين  شايف و، ا  اليا

ذلاافا وخااالل ماادة  ااهرا وإ  اااد حااا علاا  أساااس أحااد الايااا  نا إمااا التمد ااد لمااا بيااد 

إبارا  ع اود التةاو ر واإلنتااج  –أي المركص واإلقلايم  -ا أو " ح  للةرفين 01/1/8007

لمياا ير نمااذج  وف اً لما فا  في الدستو  ومشاروع قاانون الانفط والغاا، والمباادئ الياماة

 الي ود".

افتماااع أعضاااا  مااان م لاااف الناااوا  اليراقاااي ماااع عااادد مااان الابااارا  فاااي دباااي فاااي 

ا وحااد  أماار مفااافئ غياار متوقااعا إذ  فااض الةاايد أ ااتي ثاااو امي و، اار 12/4/8007

الموا د الةبييية في اإلقليم مةودة قانون النفط والغا، ثكه )مع مالح ها ا  بياة(ا والتاي 

ها م لف الو، ا  باإلفماعا ولم  يتار  الح ااً عليهاا أي  اا  أو سب  وأن واف  علي

مةؤول من إقليم كردستان حت  تا    افتماع دباي. ل اد كاان  فاض أ اتي لهاكه المةاودة 

 فضاااً عنيفاااً و"غياار الشاا "ا إذ اعتبرثااا "بي يااة وقوميااة"ا ودعااا إلاا   ميهااا فااي "ساالة 

 عليها باإلفماع!!.المهمالت"ا وثي مةودة كان م لف الو، ا  قد واف  

 كون  ر حاً مع ال ا ئا ل د سر ت لرفض أ تي لهكه المةودةا  نني كنات ضادثا 

تماماًا عدا ما فا  فاي المالحا  ا  بياةا ولكان أسابا   فضاي ثاي  مار ميااكف تمامااَ 

 سبا   فض أ تي. وإن كتاباتي في ذلف الوقت كانت تيماا علا  إسا ا  ثاكه المةاودةا 

 اارا  المركااصي فااي ال ضااية النفةيااة ال ااوة الال،مااةا وكااكلف لاام توضااح  نهااا لاام تيااط ال

بدو ة دقي ة ضارو ة عاد  توقياع ع اود المشاا كة باإلنتااجا وكاال ثاك ن ا مار ن   اا 

ا خك بهما  ن الدستو  منع ع ود المشا كة باإلنتااجا واعتبار الةياساة النفةياة ثاي أمار 

مكاان تفةايره ككااا بغيار ذلااف. لاكلف فاارن مركاصيا  غام إنااا لام   ااا ذلاف نداااًا ولكان ال  

 فض اإلقليم لهكه المةودة مع مالح ها  يني عد  إمكانية تمر ر ثكه المةاودة فاي م لاف 

النوا ا وعد  تنفيك "مواف ة م لف الاو، ا  باإلفمااع" عليهاا. وتام  فاض مةاودة  ابا  

 ا  إليها أعاله.من قبا اإلقليم قبا انتها  المدة التي حددتها مككرة التفاثم المش 8007
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بيانااً باللغاة اإلنكليص اةا  87/4/8007لم   ف الةيد أ تي عند ثكا الحدا ف د أ د  فاي 

نشر في الموقع الرسمي لإلقليم. ونلفت النظر إل  أن ثكه ا حدا  كانت في  هر نيةانا 

أي إن حكومة اإلقلايم  فضات المةاودة التاي ساب ت أن وافا  عليهاا الاو، ا  ا كاراد فاي 

ا ة االتحاد ةا قبا انتها  الفترة المحددة لتمر ر مةودة ال انون في م لف النوا  فاي الو،

نها ة  هر أ ا ا وبالةبع لم  تم االفتماع بين  شيف الاو، ا  و شايف أإلقلايم لتحياد خةاة 

 عما الكي أ ا ت اليا مككرة التفاثما بيد  فض حكومة االقليم للمةودة!!

ياناااا المشاااا  إلياااا أعااااله أسااابا  االعتااارا ا أوضاااح الةااايد أ اااتي ثااااو امي فاااي ب

وخدو اااً علاا  المالحاا  ا  بيااة )وثااي الوحياادة فااي المةااودة التااي  مكاان اعتبا ثااا 

القانون المعروم بشيكل  م بولة(ا ووضع بدالً منها أ بية مالح  فد دةا وأضاد بأن "

مجليي   الحيالي ليين يكييون دسييتورياً أو شييرعياً وإنمييا يعتبير بييااالً حتييى لييو صييادق علييي 

!!! وأضاد أ ضااً: "إن حكوماة إقلايم كردساتان ستةاتمر فاي مما ساة النواب االتحاد "

سلةتها الكاملة الميةاة لها من قبا دستو  اليراعا بضمنها المفاوضاات التاي تاؤدي إلا  

ع ود المشا كة باإلنتاج مع المةت مر ن ا فانا وال ةااع الااا ". وال أعارد فيماا لاو 

ا ي فاي كتاباة ثاكا البيان!بياد انكشااد الادو  الكبيار لاا فاي تحد اد أن كالبر ث كان قد  ا

 النرو  ية. DNOالةياسة النفةية الكرد ةا وكما الحظنا عند حد  نا عن  ركة 

إن مالح  الةيد أ تي ثااو امي ا  بياةا قلبات االتفاقياة  أسااً علا  ع ااا إذ حولات 

دت الح اول والرقاع االستكشاافية الح ول المكتشفة أ الً إلا   قاع استكشاافيةا كماا اساتبي

الموفااودة فااي المنااا   المتنااا،ع عليهاااا وكااكلف فااي خااا ج المنااا   المتنااا،ع عليهااا فااي 

محافظاااات كركاااوي ونيناااو  و اااال  الاااد ن ود اااال ا عااان م اااال عماااا  اااركة الااانفط 

 الو نية!!!.

ا،ا والغر ا أن  تحد  قادة اإلقليم اآلن بأنهم  رغبون بةان قاانون اتحاادي للانفط والغا

!!!ا وأنهاا ثااي التاي   اا أن تياار  8007و ؤكادون علا  أنهام  ر اادون مةاودة  ابا  

(ا وثاي 8010عل  البرلمان االتحادي خالل ا سابيع ال ليلة الم بلة )ونحن اآلن في أ اا  

المةودة ذاتها التي كان قد وافا  عليهاا و، ا  التحاالف الكردساتاني فاي م لاف الاو، ا  
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ا وتر اد اآلن الياودة إليهاا. 8007ا حكومة اإلقليم فاي نيةاان ا يم  فضته8007في  با  

 والةؤال الكي  ةر  نفةا لماذا !!.

!! ولكين مين دون مالحقهياا 8007إن ما تر ده حكومة اإلقليم اآلنا ثي مةودة  ابا  

حيااث إن حكومااة اإلقلاايم كاناات قااد وقياات ع ودثااا ت ر باااًا والتااي تص ااد عاان خمةااين ع ااد 

نمااا المالحاا  ا  بيااة فااي المةااودة المااككو ةا تشااير إلاا  أن الح ااول مشااا كة باإلنتاااجا بي

التي توقع مان قباا  اركة الانفط الو نياةا تكاون فاي الغالاا ع اود خدماة. حياث كاان مان 

المفارو  إعاادة تكاو ن  اركة الانفط الو نيااةا لتكاون  اركة لكاا الياراقيينا و مكاان أن 

 تؤسف  ركات أخر  تابية لها.

رن حكومااة اإلقلااايم أكملاات توقياااع فميااع الرقاااع االستكشاااافية إضااافة لعمااار أعااالها فااا

والح ول النفةية التي تيود إل   ركة النفط الو نية حةا المالح ا ولهكا فارن ماا تر اده 

حكومااة اإلقلاايم اآلن فيااالًا وبيااد أن نفااكت مااا نفكتاااا وماان غياار أ ااة مداولااة مهمااا كاناات 

ماالفاة للدساتو  وال اوانين الةااشدةا  بةيةة وسةحية مع و،ا ة النفط االتحاد اة وبةر  اة

ما ثو بالواقع إالا محاولة " رعنة" الي ود التي ساب  وأن وقيتهااا و ارعنة قاانون الانفط 

إن ميييا ترييييده حكومييية اإلقلييييم والغاااا، الاااكي ساااب  أن أ اااد تاا وكلهاااا غيااار  ااارعية. 

نيااق والشركات العاملة هنياك، مين خيالل عقيود المشياركة باإلنتياج، وكفيير منهيا فيي م

متنيييازخ عليهيييا، أو حتيييى خارجهيييا أصيييالً، هيييو فيييي الواقيييع "شيييرعنة" ميييا هيييو غيييير 

 !!.شرعي"

إن فميع الت ا  ر الةنو ة للشركات النفةية الياملة في كردساتانا تؤكاد لمةااثميها أن 

ثناااي "م ا،فااة قانونيااة" فااي ع ودثااا مااع حكومااة اإلقلاايم و  ااا علاا  المةاااثمين أخااكثا 

مةاااثمين أن  اادو  قااانون اتحااادي للاانفط والغااا، سااين يها ماان بيااين االعتبااا ا وتؤكااد لل

 خةر ثكه الم ا،فة ال انونية!!.

مرفوضااة  فضاااً قا ياااًا وخدو اااً بيااد أن أفرغتهااا  8007إن مةااودة قااانون  اابا  

حكومة اإلقليم من كا ما  مكن أن  كون م بوالًا حيث أكملت توقيع ع ودثا وأنهات فمياع 

ت ر باااًا وأ اابحت وكأنهااا "أمااراً واقياااً". أي عملياااً ألغاات  الح ااول والرقااع االستكشااافية
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المالح  ا  بية التي كانت فص اً من المةاودة ا وفرضات المالحا  ا  بياة التاي كانات 

كواقااع حااالا  8007قااد وضاايتها و،ا ة المااوا د الةبيييااة فااي اإلقلاايم فااي نها ااة نيةااان 

اقيين علا  ثاكه اإلفارا ات غيار وأنهات ماا أ ادت عملاا واآلن تر اد أن  وافا  ب ياة اليار

ال انونيااة وغياار الدسااتو  ة ماان خااالل إ اادا  قااانون مشااوه ومااؤذ وغياار دسااتو ي للاانفط 

 .8007 با   11والغا، باسم الرفوع إل  مةودة قانون النفط والغا، الداد ة في 

إن أ ة فهة سياسية لها مم لين في البرلمان االتحاادي توافا  علا  ثاكه المةاودة كواقاع 

توقااع ضاار اَ بالغاااَ بالشاايا اليراقاايا فباإلضااافة إلاا  عااد  دسااتو  ة  ثااكه المةااودة حااال 

أ الً 
(81,12,9)

ا فرن النوا  الك ن سيدوتون بتأ يدثا سايكونون مةاؤولين أماا  فمااثيرثم 

والشاايا اليراقاايا لايااانتهم ا مانااةا وتفاار ةهم بمدااالح اليااراقيين فميياااًا وإثااداشهموا 

يااروة ال يااا اليراقااي الحااالي وا فيااال الم بلااةا ففااي  -الماااً  - الشاركات النفةيااة ا فنبيااة

الوقاات الااكي   ااا أن  كااون الاانفط اليراقااي مؤمماااً بالكاماااا فااأن ع ااود المشااا كة ثااي 

 خدادة لهكا ال ةاع.

إضافة لكلف فما فاشدة  دو  قانون اتحادي للنفط والغاا، فاي الوقات الحاضارا بياد أن 

ا وفاي 8007الاكي أ اد ه فاي  -غيار الشارعي -  قانوناا وقع اإلقليم ع وده اعتمااداً علا

الواقع وقع اتفاقياتا قبا ذلف التا    بةنواتا ولم  با  إالا ال لياا ال لياا. كماا إن الحكوماة 

االتحاد ااة سااب  وأن وقياات ع ااود "الادمااة الفنيااة" لكااا الح ااول فااي ب يااة أنحااا  اليااراع 

إن "الفائد " الوحيد  من إصدار قيانون ن. اعتماداً عل  ال وانين الةاب ة والنافكة حت  اآل

، أو عليى غيرار المسيود  "األتعي  جيداً" 1117للنفط والغاز على غرار مسود  شيباا 

التي أرادت لجنية الطاقية فيي مجلي  النيواب تمريرهيا فيي غفلية مين اليزمن
(0)

، سيتجني 

ا ميين ثمارهييا الشييركات النفطييية األجنبييية فقييط، واليي ين تعيياونوا معهييا واسييتفادوا منهيي

العراقيين. والنتيجة األكيد  ستكون "شرعنة ما هو غير شيرعي مين خيالل قيانون غيير 

 شرعي".

( ل د سب  وأن ن لت في كتابي: "حكوماة إقلايم كردساتان وقاانون الانفط والغاا،"8)
(12)

 

عن  شيف ال مهو  ة ا ستاذ فالل الةالباني قولا في خبراً نشره موقع الملف بارس فاي 
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يهاادة علاا  ناااقلي الاباارا "وفيمااا  ااا   ااف ات الاانفط التااي أبرمهااا ا وال80/18/8007

اإلقلاايم فرنهااا ال تتيلاا  برنتاااج الاانفط واسااتغاللا ب ااد  مااا ثااي خةااوات أوليااة للتن يااا عاان 

النفطا وعندما ندا إل  اإلنتاج واالستفادة من عواشده فيلينا أن نيود إل  بغداد كما  ن  

 يني أنا قد حد  سو  فهام للموقاف الكردساتانيا  ( من الدستو  اليراقيا مما118البند )

فا كراد لم  ةاالبوا  ومااً باحتكاا  الانفط وأ باحاا". ول اد أباد ت تحفظاي علا  الابار  ن 

الي ود الموقية لم تكن للتن ياا ف اطا ولكان لإلنتااج أ ضااًا وفاي الوقات نفةاا فارن ماا قالاا 

( ثااو أماار 118ا حةااا المااادة )الةاايد  شاايف ال مهو  ااة بااأن علاايهم "اليااودة إلاا  بغااداد"

  حيح ولكن من المفرو  أن  تم ذلف قبا توقيع الي ود.

ل ااد  ااد ت  ساااالة مشااتركة موقياااة ماان الةااايد ن  شاايف فمهو  اااة اليااراع فاااالل 

ا تحااات عناااوان 8/18/8007الةالباااانيا و شااايف و، ا  الياااراع ناااو ي الماااالكيا فاااي 

"ا  ااد ة مان  شاساة ركات األجنبيةالسياسة النفطية العراقية والعقود النفطية مع الش"

ال مهو  ااة وموفااا إلاا  الةاايد  شاايف إقلاايم كردسااتان اليااراع مةاايود البااا ،اني. ونظااراً 

 ثمية ثكه الرسالةا سأن ا م تةفات عد دة منهاا لتوضيح ما كان  فكار باا  أساا الةالةة 

 التنفيك ة في ال مهو  ة اليراقية في ذلف الوقت.

و  اليراقاي مبادأ ملكياة الشايا فاي كافاة محافظاتاا وأقاليماا ت ول الرساالة "أكاد الدسات

لل روة الهيد وكربونية وأكد مبادأ عدالاة تو، اع ثاكه ال اروة تيبياراً عان وحدتاا ولحمتاا". 

وتضاايف: "وعلاا  ذلااف فااا ت الحافااة لةاان قااانون اتحااادي  ةااتند علاا  مبااادئ الدسااتو  

ناوا  بياد أن تام االتفااع علياا و يما عل  تح ي  أثدافاا وثكا قيد التشار ع فاي م لاف ال

 ".8007(  با  11في م لف الو، ا  منك )

وتضاايف الرسااالة أ ضاااً: "و يتمااد ال ااانون االتحااادي مرفييااة الم لااف للاانفط والغااا، 

المنب   عان م لاف الاو، ا  اليراقاي إلقارا  اإلساتراتي يات والةياساات النفةياة الياماة 

مااات ا قاااليم وكااكلف إلقاارا   اايا الي ااود التااي ت ترحهااا و،ا ة الاانفط بالتياااون مااع حكو

النفةية المييا  ة ومؤ ارات ضاوابط التفااو  وبالتاالي المداادقة علا  الي اود النافماة 

عن المفاوضاتا سوا  مع و،ا ة النفط أو و،ا ة الموا د الةبييية في إقلايم كردساتان أو 
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اً و وحااً". أماا مان  ركة النفط الو نية اليراقية. وفي ثكا تيبير عن مبادئ الدستو  ندا

حيث  يا و بيية الي ود في ا أن تكون وف  ثكه الرسالةا "في اا ع ود م ص اة للبلاد 

مااع  ااركات الاانفط اليالميااة المؤثلااة وتح ياا  الةاايةرة الو نيااة الكاملااة وأعلاا  منفيااة 

اقتداد ة للياراع". وتؤكاد الرساالة "وبالتاالي  تةلاا ا مار فاي التةبيا  أفضاا د فاات 

لتياااون بااين و،ا ة الاانفط وحكومااة اإلقلاايم فااي تنفيااك الةياسااة النفةيااة للدولااة... التنةااي  وا

من الدستو  اليراقي التي تن  عل   سم الةياساة  118وذلف وف  الف رة يانياً من المادة 

 اإلستراتي ية مياً أي من قبا الحكومة المركص ة والحكومة اإلقليمية مياً".

( 1مااككرة التفاااثم التااي أ اارنا إليهااا فااي الف اارة )وتشااير الرسااالة المشااتركة ثااكه إلاا  

الةاب ةا فت ول: "ومن فانا آخر تم تبادل  سالة بين  شايف الاو، ا  و شايف اإلقلايم فاي 

ا فا  فيهاا سود تلتص  كا ا  اراد باالمتنااع عان إبارا  أ اة ع اود أو 8007 با   81

ة ا  ا  اليراقياة وحتا  الدخول في التصامات فد دة في نشا  التن يا واإلنتااج فاي كافا

نفاااذ ثااكا ال ااانون"ا وتضاايف: "ولكاان بااالرغم ماان ثااكه االتفاقااات باادأت و،ا ة المااوا د 

الةبييية في اإلقليم بالتياقد مع عدد من الشركات النفةية ا فنبية بشكا متةاا ع وخالفااً 

والغاا، لآلليات الوا دة في مةودة ال انون وال من خالل مرفيية الم لف االتحادي للانفط 

المنتظر تشكيلا بيد تشر ع قانون النفط والغا،. وخلا  ثاكا ا مار  ف اوة تنفيك اة وقانونياة 

بين ما   ري في اإلقليم ودو  و،ا ة الموا د الةبييياة وباين و،ا ة الانفط االتحاد اة مماا 

أوفااد اعتراضااات حكوميااة وبرلمانيااة وسياسااية واسااية فااي بغااداد.... ممااا خلاا  نااوع ماان 

ت تظهاار بدااو ة علنيااة علاا   ااكا اختالفااات فااي المواقااف والتداار حات البلبلااة باادأ

المتناقضة مما  كا ااثرة سلبية في المةتو  الياا  داخليااً وخا فيااً. مماا  تةلاا ا مار 

بنظرنا مرافية ا مر بمنته  الموضوعية وال د ةا بماا فاي ذلاف ساياقات اليماا ال اا ي 

اإلقليم بشأن الي ود النفةية وأثمية التوقاف عان حالياً من قبا و،ا ة الموا د الةبييية في 

أ ة ع ود نفةية وتيلي  إبارا  أ اة ع اود نفةياة وتيليا  ماا أبار  منهاا لحاين تشار ع قاانون 

 النفط والغا، ووضع اآلليات ال انونية الدحيحة والم ر ة اتحاد اً لم ا ثكا النشا ".
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إقلايم كردساتان باال ول: وتنتهي  سالة  شيف ال مهو  اة و شايف الاو، ا  إلا   شايف 

"آملااين تاادخا ساايادتكم لتدااحيح الموقااف بمااا فيااا خدمااة لمدااالح الشاايا اليراقااي عامااة 

و يبنا الكردي خا ة و ؤمن التةو  والتنفيك المتوا،ن والهاادئ لهاكه الفيالياة بيياداً عان 

 أفوا  التدر حات اإلعالمية وال را ات المنفردة".

الة متصنااة ثادشااة وثادفااة  إلاا  تةااو ة ا مااو ا كمااا ناار  فاارن الرسااالة أعااالها ثااي  ساا

ولكن قانون النفط والغا، الكي تتحد  عنا كان قد  فض من قبا اإلقليم قبا انتها  الفتارة 

 ( الةاب ة.1التي حددتها مككرة التفاثم بأك ر من  هر وكما أوضحنا في الف رة )

د بأنا قد أفاا  عليهااا ال أعرد فوا  الةيد  شيف اإلقليم عل  ثكه الرسالةا وال أعت 

ولكن سأذكر بيض تدر حات و، ر الموا د الةبييية في اإلقليم قبا أ بية أ اا  ف اط مان 

ثكه الرسالةا وذلف عند ، ا تا لوا نةن وتكةاس بميية ناشاا  شايف و، ا  اإلقلايم
(12)

 .

عان موضاوع توقياع ع اود  82/11/8007حيث ن لت  حيفة الوا نةن بوست عناا فاي 

اإلنتاج في كردساتان الياراع قولاا: "نحان ال نحتااج إلا  ماواف تهم... وفاي كاا المشا كة ب

 Theمرة نةمع )غير قانوني( نوقع ع د ن آخر ن". أما  حيفة أخبا  داالس الدباحية 

Dallas Morning News عن أ تي قولاا:  82/11/8007ا ف د ن لت في التا    نفةا

كماا ذكارت الوا انةن بوسات. وأعت اد أن  "نوقع ع وداً"!!ا أي لايف: "نوقاع ع اد ن"!!ا

خباار "نوقااع ع ااوداً" ثااو ا  ااح!!ا إذ بيااد  سااالة الةاايد ن  شاايف ال مهو  ااة و شاايف 

الو، ا ا فرن اإلقليم وقع ع وداً عد دة فداًا والةبا  ن الرسالة ت ول للةايد  شايف إقلايم 

. ولانكن واضاحين كردستان إن ما ت و  با و،ا ة الموا د الةبييية ثو أمر غير قاانوني!!

فاانحن نظلاام الةاايد و، اار المااوا د الةبيييااة عناادما نشااير داشماااً إلاا  أقوالااا )النا  ااة( فااي 

الشؤون النفةيةا إذ إن ملف نفط اإلقليم ثو لايف فاي  ادها وإنماا بياد الةايد ن  شايف إقلايم 

كردستان و شايف و، اشااا مةايود وني رفاان الباا ،اني حداراًا وإن الةايد ا اتي منفاك 

سة النفةية التي  ضيانها لوحدثماا أو باستشاا ة آخار ن أفاناا أو كارداًا ماتداين للةيا

 بالشؤون النفةية أو سياسيين!!.
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إن مااا   لااا النظاار ح اااً ثااو إن  شاايف ال مهو  ااة اليراقيااة ا سااتاذ فااالل الةالبااانيا 

 حتا أعل  مندا فاي الياراعا وثاو كاردي و شايف الحاص  ال ااني فاي اإلقلايما )حاص  

اد الااو ني الكردسااتاني(ا والمؤتلااف مااع حااص  البااا ،اني )الحااص  الااد م را ي االتحاا

الكردستاني(ا في تكو ن حكومة إقليم كردستان والتحاالف الكردساتاني. فهاو لايف غر اا 

عن إقليم كردستانا وعملياً  سمياَ ثو أعل   ادية سياسية فيهاا ولكن ماا كتباا ونداح 

 عا وثي النفطا ذثا أد اج الر ا !!با في أثم قضية عراقية عل  وفا اإل ال

 8007ولغاار  االسااتفادة أو د بيااض التداار حات والكتابااات التااي تماات فااي ساانة 

عن موضوع تدد ر نفط كردستانا وم ا نتها بالتدر حات التي تةل  في ثاكه  8002و

 ا  ا  حول الموضوع نفةا.

: "إن 81/11/8007 اار  الةاايد فمااال عبااد ! المتحااد  باساام حكومااة اإلقلاايما فااي 

اإلقليم في مرحلة التن يا واالستكشاد ولن  تم التدد ر دون االتفاع مع بغداد... من قاال 

إننا سان و  بتداد ر الانفط ". أماا تدار ح أ اتي )الناا ي( اآلخارا فل اد فاا  فاي  احيفة 

ا وذلاف عنادما استفةار 82/11/8007)أخبا  داالس الدباحية(ا المشا  إليها أعالها في 

، ا تااا لوا اانةن وتكةاااسا بأنااا ال تااصال ثناااي عالمااات اسااتفها  حااول كيفيااة منااا عنااد 

تدااد ر ا كااراد للاانفط دون مواف ااة الحكومااة المركص ااة ا إذ اعتاارد أ ااتي: "بااأن بغااداد 

تةتةيع إ  اد إ دال النفط إل  مينا  فيهان"ا وأضاد: "حت   دا  حةاين لام  ةاتاد  

 ثكه التكتيكات"!!

م الفكري" لهكا الرفا!!ا حيث كلما  ي ص عان إ  ااد ال اوا ا وثنا ما  شير إل  "الي 

 بدأ بالحد ث عان "الدادامية واليهاد الدادامي"ا و"الفكار البي اي وال اومي"ا و"ا فكاا  

الشوفينية" و  دد الشوفينية اليربيةا وثي أقاوال مملاة فوفاا  تداد  داشمااً عان فاا غي 

الحاتالل ا ميركاي ثام مان ميا ضاي الفكرا  وعن نصعة  وفينية م يتاةا فمان فاا  بياد ا

البيااث والدااداميةا والمياااد ن للشااوفينية اليربيااةا واليد ااد ماانهم مماان   دوا علاا  أ ااتي 

كانوا أك ر الير  مياداة للددامية ومحبة ودفاعاَ عن ا كرادا وتيرضوا ما تيرضوا لاا 

 ل ا  ذلف!!
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8002ن ال ااني وأختم ثكه الف رة بما كنت قد كتبتا حاول ثاكا الموضاوع فاي كاانو
(12)

ا 

وإلا  خماف سانوات أخار  ساتكون ثاكه الشاركات فااثصة  8002حيث قلات: "مان سانة 

لإلنتاج الت ا ي والتدد را ماذا سانيما عناد ذلافا ثاا سانكثا إلا  الحكوماة االتحاد اة 

 !ا ودون مشاا كتها أ االً ونرمي الطلب على الطاولة ونذمرها بفتح المجال كيذمر واقيع

تيمااالن لوحاادثما  111و 118لااو افترضاانا أن المااادتين الدسااتو  تين بهااكا ا ماارا وحتاا  

)وثااو مااا أوضااحناه إنااا افتاارا  خااا ئ(. أ  ساان ول للشااركات النفةيااة ا فنبيااةا نحاان 

آساافين ال  ةااينا التدااد ر وإن المبااالا التااي أنف تموثااا ذثباات سااد  فااي الوقاات الحاضاار 

 وحت  ن د سبيالً لكلف !!"

 اإلقليم و"التصدير المستقل"ثالفاً: تركيا والشركات و

ساانتناول فااي المالحظااات التاليااة الاةااوات التااي اتاااكتها حكومااة اإلقلاايم وتتاااكثا لمااا 

تةاااميا "التداااد ر المةااات ا" للااانفطا والاااكي  شاااكا مفداااالً  شيةاااياًا و يتبااار مااان آخااار 

الاةاااوات الةياساااة النفةياااة لحكوماااة اإلقلااايم. وتاااأتي سياساااة "التداااد ر المةااات ا" ثاااكه 

ة للمةالاااا والضاااغو ات المةاااتمرة للشاااركات النفةياااة ا فنبياااة الياملاااة فاااي كاسااات اب

كردسااتانا والتااي ال  همهااا نتاااشم ذلااف علاا  اليالقااة مااا بااين اإلقلاايم والمركااصا أو مااد  

قانونيتا ودستو  تا. وفي الواقع فرن من مدالح الشركات ا فنبية أن تتوتر اليالقات ماا 

اعدثا فااي ، ااادة الضااغو ات والتااأيير فااي حكومااة بااين المركااص واإلقلاايما  ن ذلااف سيةاا

 اإلقليما خدو اً بوفود حليف قوي لها وثي الحكومة التركية.

تيت ااد حكومااة اإلقلاايم بأنهااا ح  اات "ندااراً" دبلوماسااياً قو اااً عناادما "اقنياات" الحكومااة 

التركيااة باا "التدد ر المةاات ا"ا وفااي ح ي ااة ا ماار فاارن "النداار" كااان ندااراً تركياااً فااي 

ل تركيا عل  مدااد  للةاقاة الرخيداة )الانفط والغاا،( وامتياا،ات ك يارة فاي ثاكا حدو

الم ااالا وكااكلف تيمااا تركيااا علاا  أن تص ااد ماان التااوترات بااين اإلقلاايم والمركااصا حيااث 

تةتةيع عند ذاي التأيير أك ر في ال را  الةياساي لكارد إقلايم كردساتان الياراعا وضامهم 

تحماااي كااارد تركياااا!!ا خدو ااااً عنااادما تكاااون تحااات فناااا  "حنانهاااا" وحما تهااااا كماااا 
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الشركات النفةية اليالمياة الكبار  م اا أكةان موبياا و ايفرون فاي  افها ومةااندتها!!. 

وباادالً ماان أن  حااا اإلقلاايم مشاااكلا مااع الحكومااة االتحاد ااةا كمااا   ااا أن  ااتم فااي الحكاام 

بياة وإلا  تركياا الد م را ي الفيد اليا ل أت حكوماة اإلقلايم إلا  الشاركات النفةياة ا فن

 لحا ثكه المشاكا!!!.

إن سياسة اإلقليم في التدد ر المةت ا ليف با مر ال د اد أو "ولياد الةااعة"ا إذ  (1)

كااان البااد أن  حااد  ثااكا عنااد توقيااع حكومااة اإلقلاايم ع ااود المشااا كة باإلنتاااج بهااكا الياادد 

ونة فيهاا تةامح بااط الهاشا ليشما فميع إنتافها النفةي الحالي والمةت بليا ودون أ ة مر

 فيااة فااي المةاات با ا وثااكه الي ااود ثااي غياار قانونيااة وفاا  ال ااوانين الةاااشدة فااي اليااراع. 

ككلف ثي غير دستو  ة وف  الدستو  الحالي كما أوضحناه ساب اً بالتفديا
(81ا 12ا 9)

. 

-11ولتنفيك ثكه الي ود   ا إعةا  الشركات "نفط الاربح"ا وثاو كميادل  داا إلا  )

إلنتاااجا باإلضااافة إلاا  ذلااف فاارن حكومااة اإلقلاايم تر ااد إعةااا  "نفااط الكلفااة"ا %( ماان ا80

وباعتماد ا  قا  التي ت دمها الشركاتا وباال أي تادقي  أو  قاباةا وقاد الحظناا فاي ساياع 

 ثكه الد اسة المبالغة الهاشلة في ت د رات "نفط الكلفة".

دثا أن تتحمااا حكومااة ولت اااو، ثااكا ا ماار كااان أمااا  حكومااة اإلقلاايم عاادة حلااولا أحاا

اإلقليم "و، " ثكه الي ودا أي تتحما نفط الكلفة غير المادق ا ونفاط الاربح المرتفاع فاداًا 

وبالنتي ااة  تحمااا المااوا ن الكااردي ذلااف والااكي ساايبدأ بالتةاااؤل لماااذا ا وتنكشااف ميااا 

الك ياار ماان الفضاااشح والمفاساادا وساايير  الك ياار ماان الاارؤوس الياليااة "لإلنكشاااد"!! 

 ي ذلف ل أت حكومة اإلقليم إل  حلول أخر  ستكون بالتأكيد "حلول وقتية"!!.ولتالف

ل د حاولت حكومة اإلقلايم فاي البدا اةا وعنادما كانات كمياات الانفط المنت اة فاي اإلقلايم 

محددةا حا ثكا ا مر بالةما  واإل اراد علا  تهر اا الانفط المناتما ساوا  عان  ر ا  

م  "البيااع الااداخلي للمدااافي الدااغيرة"ا وذلااف التهر ااا المبا اارا أو ماان خااالل مااا  ةاا

إلاا  الشااركات النفةيااةا  -اليااالي  -ا ونفااط الااربح -غياار الماادق  -لتةااد د يماان نفااط الكلفااة 

وإلعةااا  المهااربين واآلخاار ن "ح ااوقهم" أ ضاااً. وانكشااف "بيااض" ا ماارا كمااا ا،دادت 
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الشاركات"ا مان كمية الانفط المناتم فاي الوقات نفةاا!. يام حاولات أن  اتم إعةاا  "ح اوع 

خالل تحما الحكومة االتحاد اة "و، " ع اود المشاا كة باإلنتااجا وذلاف برقنااع الحكوماة 

االتحاد ااةا أو بااا حر  الضااغط عليهااا بماتلااف الوساااشا علاا  قبااول إعةااا  ندااف قيمااة 

النفط المةلم إليها للتداد ر الرسامي كةالفةا علا  أن ت اد  الويااش  الال،ماة للمداروفات 

كات الح ااًا وكاكلف تادقي  كافاة المتةلباات مان قباا د اوان الرقاباة المالياةا الح ي ية للشار

ومن ضمنها كميات النفط المنت ة وكيف تم التدرد بها. وتةلم ثاكه الةالفة إلا  حكوماة 

اإلقلاايم لتةاالمها إلاا  الشااركاتا ولكاان ثااكا الحااا فشااا أ ضاااً إذ إن حكومااة اإلقلاايم قاادمت 

للشركاتا وفي الوقت نفةا لم ت د  ال ثي وال الشاركات أ قاماً ثاشلة "لمةتح ات" الكلفة 

أ ااة وياااش   مكاان تاادقي ها ماان قبااا د ااوان الرقابااة الماليااةا ليااد  قااد ة حكومااة اإلقلاايم أو 

الشركات ت د م م ا ثكه الوياش  بالمرةا إذ إن "النها" أمر واضح مكشاود!!. ثاكا وفاي 

قلاايما كااان ال ةاام اآلخاار  هاار  الوقاات نفةاااا وأينااا  التدااد ر الرساامي ل ةاام ماان نفااط اإل

بدو ة أو بأخر !!. وفشا ثكا الحاا أ ضااًا وكاان الااسار ا كبار ثاو الشايا اليراقاي 

 وأولهم الشيا الكردي!!

واآلن تحاااول حكومااة اإلقلاايم "التدااد ر المةاات ا" علاا   ر  تهااا الاا ااةا أي ثااي ال 

 ها وحدااتي فااي ت ااول سااتخك حدااتي ماان الميصانيااة عيناااًا ماان نفةااي فااي اإلقلاايم   ااد

% ماان الميصانيااة االتحاد ااةا وأنااا سااأقو  بتدااد ر نفةاايا وأعةاايكم 17الوقاات الحاضاار 

حدتي من "المدروفات الةياد ة". كال إنها تر د حدتها من الموا،ناة االتحاد اةا وثاي 

%( ماان عاشاادات تدااد رثاا ودون أن  شاارد أحااد علاا  20ترسااا للموا،نااة االتحاد ااة )

وبغض النظر عن ال اوانين وسايادة الدولاة وغيرثاا مماا   اا  كميات إنتافها وتدد رثا.

أن   ااو  بااا اإلقلاايم الفيااد الي وثااو فااص  ماان اليااراعا فهناااي  ااكوي ثاشلااة عمااا ساايية  

للموا،نة االتحاد ةا ثكا في حال استةاعة اإلقليم التدد ر للكميات الال،مة وعد  أخك أ ة 

ة" وككلف ما أوضحناه في ثاكه الد اساةا حدة من الموا،نة اليامةا إذ إن "ت ر ر الشفافي

خياار دليلااين علاا  ذلااف. إذ النهااا ساايكون نهبااينا والفةاااد فةاااد نا والاةااا ة لليااراقيين 

 خةا تين.
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فالحا ا خير الكي تةي  إليا حكومة اإلقليم ثو "التداد ر المةات ا" لنفةهااا والكفياا 

ل الم ا اليراقاي: "، ،و  والمدق  ستكون تركيا!!!ا وثكا ما سنوضحا الح اً. وكما   و

كفااا عداافو  واينياانهم  يااا ه"!!!. بهااكا الحااا تر ااد حكومااة اإلقلاايم أخااك "حدااتها" ماان 

 الموا،نة اليامة االتحاد ة!!

إن التدااد ر المةاات ا غياار ممكاان دسااتو  اًا ول ااد سااب  وأن تحاادينا عاان المااادة  (1)

حاد ااةا ومنهااا ( ماان الدسااتو  الاا ااة باا "االختدا ات الحداار ة" للةاالةة االت110)

الف رة )أوالً( التي تحدد "الةياسة االقتداد ة والت ا  ة الاا فية الةياد ة"ا وذكرنا فيهاا 

إذا لم  كن تدد ر النفط واساتال  عاشداتاا ثاو "الةياساة االقتدااد ة والت ا  اة الاا فياة 

 الةياد ة" فين أ ة بضااعة أخار  حدار ة بياد الةالةة االتحاد اة تتحاد  ثاكه الف ارة مان

% من الموا،نة االتحاد ة في الوقت الحاضرا 91الدستو  !   والنفط  م ا ما   ا   من 

 و ت او، ولي ود عد دة قادمة أك ر من ندف الموا،نة االتحاد ة.

 تحد  بيض ال انونيين و غيرثما ممن  بح ون عن منفك للةما  لإلقليم بالتداد ر مان 

خالل ال وانين النافكة
(80)

ر ة التدد ر" بيد الةلةة االتحاد اة ثاو أمار ا و  ولون إن "حد

غياار واضااح!!. وتيتمااد حكومااة اإلقلاايم والشااركات النفةيااة ا فنبيااة علاا  فهااات أفنبيااة 

ميروفااةا لمحاولااة إ  اااد ال غاارات فااي الدسااتو  أو ال ااوانين النافااكة للبرثنااة علاا  عااد  

الدسااتو   تيااا   توقيااع حكومااة اإلقلاايم ع ودثااا الحاليااةا أو حتاا  تدااد ر نفةهااا مااع

وال وانين النافكة. ولكن لم أفد حت  اليو   أ اً واضحاً كان قاد  اد  عان ثاكه ال هاات أو 

غيرثا  ؤ د ما  ر دون التو اا إليااا وإن فمياع ماا نشار  يتماد علا  التالعاا بالكلماات 

وا لفاااا ومااا  ةاامونا "الغمااو "ا كمااا سأوضااح فااي الم ااال أدناااه. علماااً إن ماان وافااا 

د ااة إنهااا  محااواالت اإللتفاااد ثااكه علاا  الشاارعية الدسااتو  ة ماان خااالل الحكومااة االتحا

المحكمااة االتحاد ااةا أو الشااركات والهي ااات والمنظمااات اليالميااة ال انونيااة الماتدااةا إذ 

ساات ا  دعاااو  عالميااة عد اادة لهااا عالقااة بهااكه المةااألةا وعلاا  الحكومااة االتحاد ااة أخااك 

 مت بكلف فيالً.تحو اتها من ثكه اللحظةا إن لم تكن قد قا
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 يترد ال انونيون )الك ن  ر دون أن   دوا يغارة ماا(ا أن ثنااي ويي اة  سامية  شيةاية 

 State Organization forتيةااي مؤسةااة سااومو )المؤسةااة اليامااة لتةااو   الاانفط

Marketing of Oil SOMO( ا سلةتها في تدد ر النفطا وثي ال اانون)لةانة 101 )

التااااي  اف تاااااا فااااي تحد ااااد  ااااالحيات و،ا ة الاااانفط  ا والتيااااد الت والتيليمااااات1970

و الحيات سومو. وإن سومو قامت بيمليات التدد ر لوحدثا كأمر واقع فاي حالاة عاد  

وفود منافف لها. ولكنهم   ولون أ ضاً أنا ال  وفد في ال انون ف رة ت اول بشاكا "واضاح 

كربونيااة(ا وعليااا ومحاادد"ا بمنااع ال هااات ا خاار  ماان بيااع نفةهااا )أو موا دثااا الهيد و

  مكن لإلقليم أن  دد  نفةا بدو ة مةت لة!!

إن م ا ثكا "الن اش" أو "التفةير"ثو استفصا،ي أحياناً ا إذ  ضع الةارد الم اباا فاي 

موضع ال اثا لكي  هص ي تا بنفةا. وحت  لو افترضنا أن ما   ولونا  حيحاًا فها  يناي 

لنفطا من غير مواف ة أو تأ ياد أو قاانون ثكا أن أ ة فهة أو أي  ا  برمكانا أن  دد  ا

خااا ا أو مااا  ااابا ذلااف. إن  ااالحية سااومو فااا ت ماان خااالل قااانون  ااد  ماان الدولااة 

المركص ةا لكا فرن المنة  ال انوني   ول إن  الحية أ اة فهاة أخار  للتداد ر   اا أن 

ذا . وإ1970( لةانة 101تأتي من قانون  دد  عن ال هة نفةها التاي أ اد ت ال اانون )

كان لإلقليم الح  بالتدد را فيند ذلف  مكن   ة محافظة أخر  أن تددا  لوحدثا وتأخاك 

 "حدتها"ا يم تيةي ما تراه أنا "المتب ي" للموا،نة االتحاد ة!!.

فيهاان"  -وثكا النوع من الن اش ثو نفةا الكي   ا  حول "اتفاقية خط أنابيا كركاوي 

بحضاو  الادكتو  حةاين الشهرساتاني  8010سانة لتدد ر النفط ا والتي تام تمد ادثا فاي 

و، اار الاانفط اليراقااي فااي ذلااف الوقاات وتااانر  لااد، و، اار الةاقااة التركااي
(87)

. فينااد توقيااع 

االتفاقيااة أ ااد  ال انبااان بياناااً مشااتركاً  ظهاار منااا بااأن تركيااا تيتمااد بغااداد ك هااة وحياادة 

البيااان المشااتري  مةااؤولة عاان التدااد را وتركيااا كاناات تيتمااد ذلااف فيااالً. حيااث فااا  فااي

 sovereign"التأكيااد علاا  التصامهاااا بااأن ال هااة الوحياادة التااي لهااا الةاالةة الةااياد ة 

authority  لتدد ر المواد الهيد وكربونياة ثاي ساومو ف اط". ولكان ا تاراي تبناوا  أي

آخر اآلنا فهم   ولون أن االتفاقية ال انونية نفةهاا )وليف البياان المشاتري الاكي لايف لاا 
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قضااشية!!(ا ال ت بات حا  الحكوماة المركص اة أو ساومو بحدار ة التداد را وإنماا  سلةة

ت باات ف ااط قانونيااة تدااد ر الاانفط اليراقااي ماان تركياااا وأن االتفاقيااة ال ت ااول حدااراً "أن 

التدد ر الكي  اتم مان قباا الحكوماة االتحاد اةا ل مياع نفاط الياراع"!!. وتؤكاد الحكوماة 

قليم لنفةا المياملاة نفةاها لتداد ر ساوموا وإنهاا تر اد أن التركية أنها ستياما تدد ر اإل

 8010 كون تدد ر كردستان أمراً مشروعاً من الناحية ال انونيةا حيث ستةتاد  اتفاقياة 

نفةها التي وقيها الدكتو  الشهرستاني و لد،!!!. و  ول أحد المةاؤولين ا تاراي: "ثنااي 

ن ثناي تفاثماً بأن أن رة تتبن  موقاف بغاداد ن ةة ضيف في االتفاقية... إذ عند توقييها كا

وسلةتها عل  التدد را ولكن االتفاقية ال ت اول ذلافا ولهاكا فارن تركياا تةاتةيع اساتغالل 

ن ةة الضيف ثكه"
(87)

!!!. ثكا ثاو موقاف حكوماة أ دوغاان اآلن!ا فياا تار  بمااذا وكام 

يااة خااالل الاا ال  حتاا  اسااتةاعوا "تبااد ا" موقااف الحكومااة الترك ا كاارادتباارع ال ااادة 

سنوات الماضية منك توقيع االتفاقيةا ل د تبرع من ال  ملف ال  من ال  ةتح  علا  حةاا  

 مدالح الشيا اليراقي )وعل  ا خ  مدالح ا كراد(!!! 

فاي  19/0/8018ذكر الدكتو  أ تي ثاو امي و، ر الموا د الةبييية لإلقليم فاي  (0)

CWC Iraq Petroleumماؤتمر 
(80)

 اد بلنادنا عان خةاط اإلقلايم إلكماال بناا  الاكي ع 

خةو  ا نابيا الغا، والنفط والبنية التحتية للو اول إلا  الحادود التركياةا وقاال: "إنناي 

ال أعت د بوفود أساس في الدستو  أو في أي مكان... بأن أ ة ثي ة )أو فها، عراقاي( لهاا 

ثكا الماؤتمر أن خةاة الح  الحدري بأن تدد  فميع الغا، والنفط". وأوضح أ ضاً في 

م ا ناة بةاقتهاا الحالياة  8019( مليون برميا/اليو  في سنة 8اإلقليم الو ول إل  إنتاج )

 ( ألف برميا/اليو .000والبالغة )

ولكن ا مر الغر ا أن أ اتي قاا  فاي ثاكا الماؤتمرا بيار   او  للحار  الكيمياشياة 

الضااةهاد الكبياار الااكي التااي  اانها  اادا  علاا  حلب ااةا وعاارج فااي كلمتااا علاا  تااا    ا

غيار  اغباة  -برأ ا -في ،من النظا  الةاب ا مما فيا  حكومة اإلقليم  ا كرادتير  لا 

بااأن ت اا  بتااري مةاات بلها مرتبةاااً بحكومااة بغاادادا نظااراً لتااا    االضااةهاد ثكا!!!.وثااكا 
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تدر ح واضح لالنفدال والكراثيةا تحت ذ  ية قيا   دا  بضر  حلب اةا فاي الوقات 

مكن اعتبا  كا الفرقا  في الحكومة اليراقية الحالية ثم ممن عا ضوا نظا   ادا  الكي  

أ د الميا ضةا كما إن فميع ثؤال  أدانوا اليما الوحشي في حلب اةا وتيرضاوا إلا  ماا 

تيرضوا لا إبان تلف الح بة من حكام النظاا  الةااب . إن ماا  ر اد أن   ولاا أ اتي فاي ثاكا 

ال  مكن أن  تيا   مع بغداد مهما كان نوع الحكم فيهااا  -نظرهب -التدر ح ثو أن اإلقليم 

 ثي دعوة لالنفدال!!!

ا الماد ر Tony Hawardوأفد أن مان المفضاا أن أذكار اآلن ماا قالاا تاوني ثياوا د 

 -والمااد ر التنفيااكي الحااالي لشااركة فينيااا إنيرفااي التركيااة  BPالتنفيااكي الةاااب  لشااركة 

ي مير  حد  ي عن ثكه الشركة فاي الفداا ا ول مان البر ةانيةا والكي تحديت عنا ف

ثكه الد اسةا حيث قال فاي م ابلاة فانبياة فاي افتمااع لنادن ثاكا
(80)

: "نحان نأماا أن   اد 

نفااط كردسااتان  ر  ااا إلاا  اليااالم باتفاااع بااين اإلقلاايم وبغااداد"ا مضاايفاً: "ولكاان إذا لاام  ااتم 

وع الياالمي مان خاالل  ر ا  الو ول إل  نتي ةا فارن ثاكا الانفط ساي د  ر  اا إلا  الةا

آخر. فاي كاا  او   اصداد ح ام الانفط ال ااثص للةاوع... ولهاكا فارن الكمياات المتصا ادة مان 

 النفط ستاترع الةوع خالل الةنتين ال ادمتين بشكا أو بتخر"!!.

ماذا  يني ثكا الكال ا وثو  دد  من  ركة فينيا إنيرفي. إنا  يني أن تدد ر الانفط 

أ بياا" و يناي بالنةابة لهاكه الشاركةا دفاع نداف  -فااع باين "بغاداد  تم أما عن  ر ا  ات

ا قيا  بدون و والت أو مراقبة مالية ل ةم من النفط المدد   سمياًا وفاي الوقات نفةاا 

تهر ا مبا ر أو غير مبا ر عن  ر   البيع الداخلي لل ةم اآلخر منااا أو التداد ر مان 

 التهر ا المبا ر لكا الكميات!!. أو -إن ن ح التدد ر المةت ا -خالل تركيا 

و ضيف الةيد ني يرفان البا ،اني  شيف حكومة إقلايم كردساتان
(82)

 8/1/8010ا فاي 

فااي مااؤتمر  ااحفي ع ااد فااي أ بياااا قاااشالً: "نحاان نيمااا بشااكا فاادي ماان أفااا مااد ثااكا 

ا نبو  النفةي عبر تركيا وسياساتنا واضاحة فاي م اال الانفط". وكاان الباا ،اني   ياا 

ةؤال بشأن مشاروع ا نباو  النفةاي مان قباا  اركة تركياةا حياث تنتظار مواف اة عل  ال

 شيف الو، ا  التركي  فا  يا أ دوغان. و  يا عل  ما  تيل  بتدد ر الانفط: "باال 
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 ااف الشااركات ا فنبيااة التااي تيمااا فااي اإلقلاايم  اارفت أمااواالً واآلن تر ااد مةااتح اتها 

 ،اني: "وثاي اآلن تضاغط عليناا وقامات بوقاف والحكومة االتحاد ة ال تدفع"ا وتابع الباا

تدد ر النفط  نهم ال  ةتةييون اليما بادون دفاع مةاتح اتهم"!!. والةاؤال الاكي  ةار  

نفةا بشكا فديا إذا لام تةاتلم الشاركات مةاتح اتها مان كاا اإلنتااج الاكي قامات برنتافاا 

تي ااة التدااد ر وباعتااا فااي الةااوع المحلاايا وكااكلف مااا اسااتلمت ماان الحكومااة االتحاد ااة ن

 الرسميا أ ن ذثبت كا ثكه المليا ات التي تحدينا عنها في سياع ثكه الد اسة !.

ا تحاات عنااوان: 17/4/8010ونن ااا أدناااه عاان ت ر اار مةااول لرو تاار، ماان أن اارة فااي 

"كردستان اليراع مةاتيدة لضا  الانفط إلا  الياالم مان خاالل تركياا"
(89)

ا والاكي  تحاد  

للتداد ر المةات ا. ولكان ماا نن لاا ثناا ثاو تدار حات   اتي  عن استيداد اإلقليم وتركيا

ثاااو امي لهااا وفااا آخاارا حيااث  ااد ي أن الوال ااات المتحاادة متاوفااة وميا ضااة لهااكه 

الاةااوةا ولهااكا فهااوال  تحااد  ثنااا بله ااة التهد ااد وله ااة االنفدااالا وإنمااا  حاااول أن 

هاشلاة" مان الانفط التاي  ةترضي الوال ات المتحدةا وفي الوقات نفةاا  يادثا بالكمياات "ال

سيرساالها اإلقلاايم إلاا  الةااوع اليالميااة. وثااو   ااول: "إن عالقااة حكومااة اإلقلاايم مااع حليااف 

أميركا في الناتو و  دد )تركياا( وفيماا  تيلا  باأمو  الةاقاة   اا أن ال   يار قلا  حلفاا  

كص تاان الوال ات المتحدة. إن وحدة اليراع وااللتصا  بالدستو  الفياد الي ثماا مةاألتان مر

فااي فميااع مناقشاااتنا مااع تركيااا"!!ا و ةااتمر علاا  ثااكا الاانهم الااكي قااد  باادو متناقضاااً مااع 

تدر حاتا )النا  ة( لي اول: "إن كردساتان ساتيما علا  إفارا  حاوا ات ماع بغاداد لحاا 

ا مو  الميل ةا اعتماداً عل  الدستو "ا ولكنا  ؤكاد م ادداً: "إن مان حا  حكوماة اإلقلايم 

لاانفط وتفضااا أن ن ااو  بااا مااع بغااداد"!!. و ةااتمر الةاايد أ ااتي لي ااول: أن ت ااو  بتدااد ر ا

"نحن بحافة أن نن ا النفط من إقليم كردستانا وبدو ة أ ما من  مال اليراع )ليشاما 

( مال ااين 0ساايكون ثناااي ) 8019نفااط كركااوي أ ضاااً( إلاا  الةااوع اليااالمي. وفااي ساانة 

مالي إل  تركيا والةاوع الياالمي"!!ا برميا/اليو  من النفط من الممكن ن لا من الممر الش

وثنا   دد بهكه الكمية ثي نفاط اإلقلايم وغيرثاا. ومان ال اد ر بالاككر أن ت ر ار  و تار، 

( ألف برمياا/اليو  مان إقلايم 810االتحاد ة حددت تدد ر ) 8010ثكاا  ككر أن ميصانية 
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تاام تحد ااد  8018كردساتانا ولاام  ااتم إ سااال أي برمياا إلاا  خااط التدااد ر. وفاي ميصانيااة 

( ألااااف 01( ألااااف برميااااا/اليو  ماااان إقلاااايم كردسااااتان ولاااام  تح اااا  إالا )171تدااااد ر )

برميااا/اليو . و مكاان اعتبااا  قااول  و تاار، ثااكا فااوا  واد علاا  مااا  دعيااا الةاايد أ ااتي 

حول المحاديات مع بغدادا وااللتصا  بالدستو ا وعل  غيرثاا مان التياابير التاي أ ابحت 

 لتص  با أبداً!!.مكر ة بشكا مماا وكال  ال  

وناتم ثكه الف رة بأقوال و"دس" فا أ دوغان  شيف الو، ا  التركاي وتدخالتاا فاي 

الشأن الداخلي لليراع من خالل المةاألة النفةياة فاي اإلقلايما حياث تحاد  فاي نها اة آذا  

CNN Turkل ناة  8010
(00)

ا ومن فملة ما قالا: إننا عل  و ف التو ا إلا  اتفااع ماع 

اع"ا مضيفاً: "لماذا تظنون أن منة ة  امال الياراع أ ادت إبارا  اتفااع ميناا  أكراد الير

 نها ال تةاتةيع التو اا ماع الماالكي"ا وأضااد مفةاراً الدساتو  اليراقاي!!: "ال توفاد 

مادة في الدستو  اليراقي تمنع )حكومة كردساتان الياراع( مان إبارا  اتفااع ميناا". علمااً 

الم ابلاة مان  اأن "ال لا " ا ميركاي مان ثاكه الداف ة  إن أ دوغان كاان قاد قلاا فاي ثاكه

مؤكداً أنا " ح  لكردستان اليراع بموفا الدستو  اليراقي استادا  موا دثا من الةاقة 

مااع الدولااة التااي تاتااا "!!. وكمااا ناار  أن أ دوغااان ذثااا أبيااد ماان أ ااة فهااة أخاار  فااي 

ليااراعا أو لغيرثااا ماان تفةااير الدسااتو !!ا أ اان  وفااد فااي الدسااتو  مااا  ةاامح لكردسااتان ا

المحافظاتا استادا  موا دثا من الةاقة مع "الدولة التاي تاتاا "!!. إن أ دوغاان  ؤلاا 

اإلقليم علا  الحكوماة المركص اة وبةر  اة سام ة فاداًا و حااول أن  ادفع اإلقلايم بالمضاي 

 بالدف ة عل  حةا  الشيا اليراقي!!!

ا بغااداد قااال أ دوغااان فااي ثااكه وعاان خااط أنابيااا الاانفط إلاا  تركيااا والااكي تةاايةر علياا

: إن الهادد "ثاو فياا الااط أك ار نشاا اً"ا كماا  مكان CNN Turkالم ابلاة ماع وكالاة 

 توسييا بيدة أنابيا غا، ونفط.

ولنر  في الف رة التاليةا ماذا  يناي ثاكا ا مارا ومااذا   اري حاليااً داخاا اإلقلايم وفاي 

   الةير نحو "التدد ر المةت ا".تركيا في  دد بنا  ا نابيا والبنية التحتية لغر
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10/8/8010ت اااول الداااحيفة الكرد اااة المةااات لة ثااااوالتي فاااي  (1)
(01)

ا أن حكوماااة 

كردستان أعةت الحكومة اليراقية فر ة  اهر ن إلقارا  قاانون الانفط والغاا، اليراقايا 

وفي حال لم   ر ال انون فرن اإلقليم سيدد  الانفط إلا  الااا ج دون الرفاوع إلا  بغاداد. 

إن ون لت الدحيفة عن مةتشاا  و،ا ة الماوا د الةبييياة فاي اإلقلايم )علاي بلاو( قولاا: "

أنابيييب نقييل اليينفط بييين اإلقليييم وتركيييا سييتكتمل خييالل شييهرين وإن الحكوميية العراقييية 

 1117والبرلمان إذا لم يفلحا في إقرار قانون النفط والغاز العراقي بنسوت  المقدمة في 

 ".دأ بتصدير النفط الوا  عبر خط األنابيبفكن حكومة اإلقليم ستب

ا التاي  تحاد  8007ل د تحادينا قباا  افحات حاول مةاودة قاانون الانفط والغاا، لةانة 

عنها الةايد علاي بلاو اآلن "إ  ابيااً"!!. وكاكلف تحادينا عان اإلناكا  الموفاا إلا  الحكوماة 

الفتارة الصمنياة إلكماال  االتحاد ةا وقلنا إن المدد الصمنياة الميةااة لهاكا اإلناكا  تنةا م ماع

 البنية التحتية للتدد ر المةت ا.

إن خاااط التداااد ر الرسااامي لااانفط الشااامالا خاااط كركاااوي فيهاااانا خاااط قاااد م و اقتاااا 

( ملياون برمياا/اليو 1,0التدميمية كانت )
(08)

ا وثاو فاي الواقاع لايف خاط أنابياا واحاد 

( ملياون 1,0يهماا )وإنما خةان متوا، ان من كركاوي إلا  فيهاان والةاية التداميمية لكل

برميااا  ومياااً. ولكاان وبةاابا ال ااد  وعااد  اإلدامااة وبةاابا التف ياارات اليد اادة فااداً داخااا 

الحدود اليراقيةا وأحياناً قليلة داخا الحدود التركياةا فارن الةاقاة الحالياة للااط انافضات 

 إلاا  مااا   ااا   يلااث الةاقااة التدااميمية. ولاام تةااتةع الحكومااة االتحاد ااة اسااتغالل الةاقااة

( ألاااف برمياااا/اليو ا إذ إن  اقاااة ح اااول 000-100المتاحاااة الحالياااة والبالغاااة حاااوالي )

( ألاااف برمياااا/اليو . وتضاااةر 000 - 810كركاااوي فاااي الوقااات الحاضااار ال تت ااااو، )

الحكومة االتحاد ة إل  دفع غرامات نتي ة عد  إكمال ض  الحاد ا دنا  المتفا  علياا ماع 

 ا تراي.

( ألف برميا/اليو ا المحددة فاي الموا،ناة االتحاد اة 810) ولو كان اإلقليم قد بدأ بض 

( ألف برميا/اليو ا والتي تم اا الةاقاة االساتييابية 100ا لو ا الض  إل  )8010لةنة 

( ألف برميا/اليو  بارفرا  تداليحات 700الحالية للاط. وقد  مكن الو ول إل  حوالي )
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ا  الاط الحالي لكا تدد ر اإلقلايما وإدامات مي ولةا ا مر الكي  يني من الممكن استيي

ونفط الشمالا وثو ا مر الكي عناه أ دوغان عندما قال إن االتفاع ا خيار )إن تام الةاير 

بااا(ا "سااي يا ا نبااو  الحااالي أك اار نشااا اً". ولكاان   ااا البااد  بتدااليح الاااط بدااو ة 

ا حياث  حيحة لمحاولة الو ول إل   اقة أك ر من ذلفا ككلف التاةيط لاةو  أخار 

إن ثناااي د اسااات مك فااة ماان قبااا و،ا ة الاانفط االتحاد ااةا بالتياااون مااع  ااركة باارت  

( ألااف برميااا/اليو ا 100ا لص ااادة  اقااة ح ااول كركااوي إلاا  مااا   ااا   ) BPبتروليااو  

كاااكلف فااارن اإلقلااايم سااايرفع مااان إنتافاااا خاااالل الةااانتين ال اااادمتينا ليداااا إلااا  ملياااوني 

 لباااً للحكومااة  calikدمت الشااركة التركيااة فاليااف . ول ااد قاا8019برميااا/اليو  فااي ساانة 

التركية لبنا  خط نفط موا، للاط الحاليا من الحدود اليراقية التركياة إلا  ميناا  فيهاان. 

لمااد خااط غااا، ماان الحاادود التركيااة  Siyahkalemكمااا  لباات  ااركة تركيااة أخاار  ثااي 

اليراقية إل  منا   عد دة من تركيا
(00)

. 

        إل  خرمالة كان قد اكتما في الرباع ا خيار مان من المفرو  أن خط أنبو

( كيلااومترا و ةااها عمليااة ن ااا نفااط  اا   اا  إلاا  خااط 72ا وثااو بةااول )8018ساانة 

التدد ر الرسمي. ولكن ثكا الااط  م اا المرحلاة ا ولا ا والمرحلاة ال انياة التاي أعلنتهاا 

ياا فاي الياو   اربط ا ثي إنشاا  خاط آخار بةاية ملياون برم8018حكومة اإلقليم في أ ا  

خط خرمالا إل  منشتت نفةية وخصنية قر  فيشاابو ا التاي تبياد كيلاومترات قليلاة عان 

. ولم  يلن عن نية  سمية إلكمال الااط إلا  DNOالحدود التركيةا وتدا  من قبا  ركة 

ا ولكان المةاؤولون فاي 8018داخا تركيا وت او، بغدادا وذلف عندما أعلن عنا في أ ا  

قليم أكدوا في حينا بأنا سيكون من الةها ال ياا  بت اا ة متبادلاة ماع تركياا عناد حكومة اإل

إكمال ثكا الاط
(08)

. 

ا كاان ثنااي خةااً للغاا،  ماد إلا  محةاة كهرباا  8018فاي الوقات نفةااا أي فاي سانة 

( 400( ميكااوات. وتبلاا ساية خاط الغاا، ثاكا )100سميا )في محافظة دثوي( وبةاية )

( 100ا قياسااي(  ومياااًا بينمااا مااا تحتافااا محةااة الكهربااا  ثااو )م ماا  )مليااون قااد  مكياا

 م م   ومياً ف طا وكان من المفتر  أن  ددا  المتب ي من الغا، إل  تركيا.
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إن خااط الغااا، ثااكا  باادأ ماان ح ااا قبااة خرمالااة )ال بااة ال ال ااة ماان ح ااا كركااوي وح ااا 

 ةاتمر باأنبو  قةاره خرمالة ثكا  دا  من قبا  ركة كا  مع حكوماة إقلايم كردساتان(ا و

( ع ادة ليداا إلا  محةاة 00( ع دة إل  الصا ا و ةتمر بيد الاصا  باأنبو  قةاره )84)

 كهربا  سمياا ومن يم إل  داخا ا  اضي التركية.

ا وذلاف لتمكاين 8010كان من المفرو  أن  نتهي إكمال أنباو  الغاا، ثاكا فاي أواشاا 

 صل أو ااا( الااال،  للمحةااةا واسااتبدالا حكومااة اإلقلاايم ماان إ  اااد اسااتيراد الكا،أو ااا )الااد

ا علاا  إياار اسااتكمال 8010بالغااا،. ولكاان مااا ت اار  وحااد  فااي الربااع ال اااني ماان ساانة 

المحاديات بين اإلقليم وتركياا والو ول إل  ما سمي ب " ف ة الةاقة"ا ثو تبدل فاك ي 

ت ا" فااي سياسااة اإلقلاايم النفةيااةا حيااث اتاااك ال اارا  بالمضااي قاادماً فااي "التدااد ر المةاا

أن ا نبو  الال،  للتدد ر المةت ا سايكما  -نةمع ون رأ  -لإلقليم. في الوقت الكي بدأنا 

خالل ا  هر ال ليلة ال ادمةا واهر الح اً أن الميني بهكا ا نباو ا ماا ثاو فاي الواقاع إالا 

( ألااف 000تحااو ر لاااط الغااا، المشااا  إليااا أعاااله وتحو لااا إلاا  خااط لن ااا الاانفط بةاقااة )

/اليو ا  باادأ ماان ح ااا قبااة خرمالااة إلاا  فيشاااابو  علاا  الحاادود التركيااة اليراقيااةا برميااا

 متحا ياً خط التدد ر الرسمي.

( ع اادة علاا  بيااد ندااف 00ا كااان خاط الغااا، )8010حتا  ا ساابوع ا ول ماان نيةااان 

كيلومتر ف ط من المحةاة الكهرباشياة فاي ساميا/ دثاويا ولكان أوقاف اليماا بتمد اده إلا  

الً من ذلف ُحاول ات اثاا عان المحةاة بات ااه الغار  وأ ابح ماوا، للةر ا  المحةةا وبد

( كيلومتراً عن محةة كهرباا  41المؤدي  إل  ،اخوا بات اه فيشاابو  التي تبيد حوالي )

سميا. إن اليما  ةير بةرعة كبيرة و توقع االنتها  منا في أ لول ال اد 
(04)

. 

( 81ل  فيشاابو  ف اطا وثاو  بياد حاوالي )إن اليما ال  تضمن إكمال تمد د ا نبو  إ

(ا وإنماا  اتم فاي الوقات نفةاا تباد ا كابةاات الغاا، 8010كم منها )ونحن في أواخر أ ا  

في خرمالة بمضاات ضا  الانفط. كماا  اتم إكماال ا عماال الال،ماة فاي موقاع فيشااابو  

والموقاع  ا حياث ت اع منشاتتها لميال اة الانفطاDNOالكي  ياود لشاركة الانفط النرو  ياة 
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الياشادة إلا  و،ا ة الانفط االتحاد اة فاي  Metering Stationقر ا من محةاة الت يايف  

 فيشاابو .

( ألف برميا/اليو ا لن ا نفط ح اا 100( ع دةا بةية )18 تم أ ضاً  بط أنبو  قةره )

النرو  ية(ا إل  "منشتتها لميال ة النفط" آنفاة الاككرا والتاي ثاي  DNO اوكي ) ركة 

ةتيدة الست بال  احنات النفط الحوضاية. وثنااي أنباو  نفاط لاربط ثاكه المنشاتت أ ضاً م

 بمحةة الت ييف التابية لو،ا ة النفط االتحاد ة.

إن أنبااو  الغااا، الااكي  ااتم تحو لااا إلاا  أنبااو  نفااطا ساايتم إ دااالا إلاا  موقااع "منشااتت 

( ملياون 1,1. وبرمكاان ثاكه المنشاتت اسات بال )DNOميال ة الانفط" الياشادة إلا   اركة 

( ألااف 10برميااا/اليو  ماان الاانفط الوا ااا إليهااا با نابياااا وكااكلف اساات بال مااا  يااادل )

برميااا/اليو  ماان الاانفط المن ااول بالشاااحنات الحوضاايةا ولكاان تحتاااج إلاا  أعمااال إضااافية 

 لربط فميع  بكة ا نابيا.

مااا ( ألااف برميااا/اليو ا 000ماان المتوقااع أن  ضاا  فااي ثااكا ا نبااو ا والااكي ساايتا )

( ألااف برميااا/اليو  ماان قبااة 81( ألااف برميااا/اليو  ماان ح ااا  اا   اا ا و)90 يااادل )

( ألاف برمياا/اليو . 811( ألف برميا/اليو   اوكيا ليدبح الم ماوع )100خرمالةا و)

( ألااف برميااا  ومياااً للتدااد ر المةاات ا ساايكون ماان ح ااا "باارده 000والمتب ااي إلكمااال )

( ألاف برمياا/اليو ا وغيرثاا مان 40الي )ا ومن كلف كيةاتون حاوAfren ش" لشركة 

 الح ول.

إن تشاغيا المنظومااة ماان عاادمهاا  يتمااد علاا  عاادة عوامااا خا فيااة وداخليااةا منهااا  د 

فيا الحكومة االتحاد ة لل انون )اإلنكا ( الكي أ د ه برلمان اإلقليما والاكي تةرقناا إلياا 

ان االتحااد ينا إذ ال  مكان ساب اًا والكي   ا أن  رفض تمامااً مان قباا الحكوماة والبرلما

و ف ذلف ال انون إالا أنا م رد "ابتصا،"!. وككلف  يتمد ا مار علا  المناقشاات الحالياة 

باين الحكوماة االتحاد ااة وحكوماة اإلقلاايما وا ثام مان ذلااف ثاو  د فيااا الحكوماة التركيااة 

كياة لام أن اإلدا ة ا مير -لحاد اآلن -عل  الموقف ا ميركي من "الداف ة"ا والاكي اهار

تيط الضو  ا خضر لها وال تصال ميا ضة لتةبي ها بالشكا الكي تر ده تركياا ولام  اأت 
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ا بالنتي ة التي  رفوثاا إذ لم  تمكن مان 8010سفر أ دوغان إل  أميركا في أواسط أ ا  

إقناع اإلدا ة ا ميركية بديغتا
(04)

. 

 رابعاً: التصدير المستقل والوطة التركية

ناا وتحااديت الدااحافة اليالميااة عاان موضااوع "تهر ااا" نفااط إقلاايم ل ااد سااب  أن تحاادي

كردسااتانا وأ اابح التهر ااا المةااتمر مةااألة اعتياد ااة. كمااا تحاادينا أ ضاااً عاان موضااوع 

ا لحالاة اكتشااد بياع 8/10/8018"تهر ا" المك فات النفةيةا ونشر وكالة  و تار، فاي 

ينااا   ااو وس فااي تركيااا  ااحنتين ماان المك فااات النفةيااة محملااة علاا  اهاار الةاافينة فااي م

( دوال  للةاانا إلاا   ااركتين سو ةاار تين )ترافي ااو ا وفيتااول(. كمااا ذكاار 290بةااير )

الابر نفةا أن المتحد  باسم الحكوماة اليراقياة كاان قاد قاال أن: "الياراع  ؤكاد ح اا فاي 

فااي فينااا أن:  9/18/8018المالح ااة ال ضاااشية"!! كمااا أن الةاايد و، اار الاانفط ذكاار فااي 

اعتك ت للحكومة اليراقية وألغات الداف ة"ا وأ ابح ا مار وكأناا انتها ا  " ركة فيتول

  ننا لم نةمع عن مالح ة قضاشية واحدة!!

وبيد قبول دخول حكومة إقليم كردستان في " ف ة الةاقة" بين تركياا وإإلقلايم لام  ياد 

ليراقياة "التهر ا سر اَ"ا وإنما ا ابح علنيااَ ومةاتمراَا وبتحاد لكاا ماا أعلنتاا الحكوماة ا

و ركة سومو من أن اليراع سيرفع دعاو  قضاشية ضد كا من  شاتري الانفط اليراقاي, 

وإن آخاار المتحاااديين بهاااكا الادااو  حتااا  كتاباااة ثاااكه الةااةو  كاااان الااادكتو  حةاااين 

إساترالياا  -الشهرستانيا ناشا  شايف الاو، ا  لشاؤون الةاقاةا حياث تحاد  مان سايدني 

ا 8010االساتارافية فاي ا سابوع الراباع مان أ اا   أينا  حضو ه مؤتمر الشفافية للمواد

في بيان ن لتا وكالة  اف  نياو، باللغاة اإلنكليص اة
(01)

ميلنااَ أن "أي نفاط  ؤخاك إلا  خاا ج  

اليااراعا وال تااكثا عاشداتااا إلاا  الشاايا اليراقااي ماان خااالل الحكومااة المركص ااةا  يتباار 

"ثنااي عادد مان الةابا تد ساها استيال اً عل  ال روة الو نياة اليراقياة". كاكلف ذكار باأن 

الحكومااة اليراقيااةا م ااا أ ااة حكومااة مةااؤولةا إلعةااا  ا ولو ااة لحما ااة يااروة الشاايا". 

ونأمااا أن ثناااي إفاارا ات تتاااكا ولكاان لاام نةاامع بااأي منهااا حتاا  اآلنا  غاام أن تدااد ر 
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الانفط خاا ج الةالةة المركص اةا ماا ،ال مةااتمراً وباوتيرة متدااعدة. ونيار  فيماا  لااي 

 الاةوات التي إتاكتها حكومة االقليم في سبيا فر  "التدد ر المةت ا": مةلةا 

ا أن حكومة اإلقلايم أعةات 7/1/8010أعلنت وكالة أنبا   و تر،  ول مرة في  (1)

المواف ااة لتدااد ر الاانفط
(00)

كاةااوة أولاا  "للتدااد ر المةاات ا". ون لاات عاان محمااد ساايبا  

Sepil ا: "إن حكومااة اإلقلاايم أعةاات مواف ااة  شاايف  ااركة فينيااا إنيرفااي التركيااةا قولاا

لتدد ر النفط من ح ا      "ا ولم  حدد الكمية إذ كماا  ظهار فارن الكمياة مةل اة. كماا 

إنا تحد  عن ح اا  ا   ا  ف اطا ولكان وكماا اهار الح ااً إن مواف اة اإلقلايم كانات فاي 

 حيناا أو بيد ذلف بفترة وفيصةا مفتوحة ل ميع الشركات.

( ألف برميا/اليو  من المك فاات النفةياة تن اا 11اً أن حوالي )وذكر خبر  و تر، أ ض

من ح ا خو مو  إل  مينا   و وس فاي تركياا. وفاي م اباا ذلاف  ةاتلم اإلقلايم منت اات 

 نفةية.

تابيت ال هات اليالمية المينية ثكا الابر المهما وكتبت نشرة "ت ر ر نفط اليراع" فاي 

تفا ا أك ر عنا 9/1/8010
(07)

د أن حاولت حكوماة اإلقلايم الت لياا مان أثمياة ا وذلف بي

الابارا وتحاديت عان أن الكمياات قليلاة فاداًا وإنهاا تباادل ت اا ي ل اا  المنت اات النفةياة 

التي ثي في أمف الحافة لهاا حيث كان الوقت  تا اً وكانت الحافة ماسة للنفط ا بايض 

ي(ا وللمولادات الكبيارة )الكيروسين(ا وللكهربا  )أي الكا، أو اا لمحةاة ساميا فاي دثاو

 ا خر .

البر ةانيااةا بن ااا الاانفط ماان ح ااا  اا   اا   -ل ااد باادأت  ااركة فينيااا إنيرفااي التركيااة 

( ألف برميا/اليو ا إذ إن المشاكلة التاي فابهتهاا ثاي 11بكميات ت ر بية  غيرة قد ثا )

( كيلااومتر ماان  اا   اا  إلاا  مينااا  1000الن ااا بالشاااحنات الحوضااية لمةااافة ت ااا   )

ينا ولكن كمية نفط  ا   ا  ثاكه التاي تادخا ضامن "التداد ر المةات ا"ا ا تفيات مرس

( ألااااف برميااااا/اليو  فااااي 40ا وإلاااا  )8010( ألااااف برميااااا/اليو  فااااي آذا  00إلاااا  )

8010( ألف برميا/اليو  في حص ران 00ا و توقع أن تدا إل  )8010أ ا 
(01)

.!!! 
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يمااا نفةاااا أي "التدااد ر النرو  يااة بال DNOوماان المتوقااع أ ضاااً أن ت ااو   ااركة 

المةاات ا"ا ولكاان ال توفااد لااد نا ميلومااات عاان الكمياااتا وكااكلف ال توفااد ميلومااات عاان 

الكميات التي تداد ثا  اركة كاا  مان ح اا قباة خرمالاة. و ظهار ذلاف بداو ة واضاحة 

 بأننا انت لنا من مرحلة "التهر ا الةري" إل  مرحلة "التهر ا اليلني أو  با اليلني"!!

( ألااف برميااا/اليو  ماان المك فااات 11ا فاارن حكومااة اإلقلاايم تبااادل )8018، ومنااك تمااو

 Powerالمنت ة في خو مو  بص ت الغا، )كا،أو اا أو د اصل أو اا(ا مان خاالل  اركة 

Transا ول د تم تو ايا اليد اد مان الشاحنات إلا  ميناا   او وس
(07)

. وفاي الواقاع فارن 

إنااا ال  مكاان إالا االسااتمرا  برنتاااج ا ماار مةااتمر حتاا  وقاات كتابااة ثااكه الةااةو ا علماااً 

( ألاف برمياا/اليو ا مان ح اا خو ماو   نهاا 11المك فات النفةيةا وبكمياة ال ت اا عان )

منااتم يااانوي للغااا، الااكي  ااتم إ دااالا لمحةااات كهربااا  الةااليمانية وأ بيااا. و المااا ان 

أحااد حكومااة اإلقلاايم تاارفض ا سااال المك فااات الاا  خااط التدااد ر الرشيةاايا فااأن أمامهااا 

 خيا  ن: إما حرقها أو تدد رثا.

( مال اين لتار 0إن حافة محةة كهربا  سميا من ، ت الغاا، )الكا،أو اا( تداا إلا  )

 ومياااًا وستةااتمر لهااكه الحافااةا إذ إن أنبااو  الغااا، الااكي كااان ماان المفاارو  أن   ااو  

باا ا قاد تام تحو لاا إلا  أنباو  نفاطا كماا ذكرناا ق8010بتغك تها بغا، خو ماو  فاي أ اا  

 قليا.

( مدافاً غيار  سامي فاي اإلقلايما 20ولكن ما   لا النظر و  ير التةاؤلا ثاو وفاود )

( مداد  شيةيةا باإلضافة ال  أن اإلقليم  ةتلم ككلف حداتا مان المنت اات النفةياة 0و)

مان الحكوماة االتحاد اةا و غام ذلاف ال تاصال ثنالاف كمياات كبيارة مان المنت اات النفةيااة 

اساتيرادثا!!. ألايف ا مار غر بااًا و  يار التةااؤلا فمااذا تناتم إذن ثاكه  حتاج اإلقليم إلا  

المدافي التي  ت ااو، عاددثا ال ماانين إذا كاان اإلقلايم  ةاتو د ثاكه الكمياات الكبيارة مان 

المنت ات النفةياة. أال  ؤكاد ذلاف ماا أ ارنا الياا سااب اَ باأن ثاكه المداافي ماا ثاي إالا أمار 

 نفط كردستان!! كليا وواسةة وغةا  لتهر ا 
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( مال اين برمياا للةاتة أ اهر 10إننا نتحاد  عان "تداد ر مةات ا" مؤقات  ص اد عان )

ف طا ولع قا  الميلنة للمرحلة ا ول  منا. ومان المحتماا فاداً أن  8010ا ول  من سنة 

 دا الرقم الح ي ي إل  ضيف ثكا الرقم عند احتةاا  ا  قاا  غيار الميلناةا ساوا  كاان 

عان  ر اا  تركياا أو غيرثاااا وقااد  داا إلاا  أك ار ماان يالياة أم ااال ثااكا ثاكا "التدااد ر" 

ا حين تبادأ المرحلاة ال انياة مان "التداد ر المةات ا". ولكنناا 8010الرقم إل  نها ة أ لول 

 لآلسف لم نةمع حت  اآلن عن إقامة دعو  واحدة من قبا الحكومة االتحاد ة!!

الادعاو  الال،ماة  تةلاا فهاداً  إن البحث والتحاري عان الكمياات "المداد ة" وإقاماة

كبياااراً فاااداًا ونياااة  اااادقة وعاااص  أكيااادا تتيااااون فياااا و،ا ة الااانفط وو،ا ة الاا فياااة 

)وسفا اتها( وا فهاصة االساتابا اتية اليراقياةا ماع االساتيانة الكبيارة بشاركات التحاري 

اقي فمييااً اليالميةا وا فهصة ال انونية اليالمية وغيرثاا وذلف إلعادة ح وع الشيا الير

 وفي م دمتا ا كرادا وإ  اد نص ف خةا ة ال روة النفةية اليراقية.

 ( صفقة الطاقة بين تركيا وإقليم كردستان العراق1)

حاولاات حكومااة كردسااتان ومنااك فتاارة  و لااة إقناااع الحكومااة التركيااة بالمواف ااة علاا  

ا،الت للحكومااة "التدااد ر المةاات ا" لنفةهاااا وذلااف عباار التااودد والترغيااا وت ااد م التناا

التركيااة لهااكا الغاار . كمااا قاماات الشااركة التركيااة البر ةانيااة فينيااا إنيرفااي بالضااغط 

الةياسي عل  الحكومة التركية من خاالل اللاوبي الداناعي الماالي والتاي ثاي فاص  مهام 

فيااا. وعناادما دخلاات الشااركتان ا ميركيتااان اليمالقتااان أكةاان موبيااا و اايفرون الليبااة 

لماليا وذلف من خالل تيهادثما للحكوماة التركياةا بأنهماا مةاتيدتان بالضغط الةياسي وا

الساات ما  أ ااة مبااالا مةلوبااة فااي تركيااا إلكمااال البنيااة التحتيااة لهااكا المشااروعا وكااكلف 

و)ا ثاام( محاولااة خلاا  لااوبي فااي أميركااا للضااغط علاا  إدا ة أوبامااا لل بااول ب يااا  اإلقلاايم 

ضااافة إلاا  أن تركيااا دخلاات الاابالد اليربيااةا بالتدااد ر المةاات ا. كااا ثااكه اليواماااا وباإل

وبالتنةااي  مااع الةاايود ة وقةاارا ماان خااالل بااك  وإنياااش التةاارد الااد ني والدااراع 

الةاشفيا حت  و لت د فة تدخلها الةافر بالشأن الداخلي اليراقي بهكه الح ة. لم تكتف 
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قلااايم الحكومااة التركياااة باااكلفا باااا ثاااي تر اااد تنااا،الت اقتدااااد ة ك يااارة أخااار   مااان اإل

للمواف اااة!! و باااا حر  "تدااانيت" الممانياااة لتحداااا علااا  مكاساااا أك ااار وأك ااار مااان 

 اإلقليم!!.

 يتبر االقتداد التركاي الياو  مان االقتدااد ات النافحاة والنامياة بةارعة فاي اارود 

ا ،مة االقتداد ة اليالمياةا إذ إن ميادل نماوه الةانوي للةانوات اليشار الماضاية   اا   

فاي الظارود االقتدااد ة الدايبة فاي الاماف سانوات الماضاية. %(ا وثو نماو عااٍل 1)

ولكن مشكلة تركيا ثي ن   الةاقاةا ومحاولتهاا الحداول علا   اقاة  خيداة.  احيح 

أنها اسات مرت مياثهاا فاي تولياد الكهرباا  برنشاا  الةادود اليمالقاة عليهااا ولكان ال تاصال 

تةا ع للكهربا   غرا  تةاو ر بحافة ماسة فداً إل  الةاقة لتغك ة الةلا المتصا د والم

وتنمية الدناعة والص اعة والحافات المدنية ا خر . إن ميظم الكهربا  في تركياا  ناتم 

من الغا، الةبيييا وذلف بيد أن استكملت إنتاج الكهربا  من الةدود الماشية. وثاي تيتماد 

ا تبحاث عان حالياً عل   وسيا في أك ر مان نداف اساتيراداتها مان الغاا، الةبييايا ولهاك

 مداد  فد دة للغا، والنفط.

ل د حاولت تركيا ساب اًا في الةبيينيات وال مانينات مان ال ارن الماضاي ابتاصا، الياراع 

بدااو ة  خيدااةا للحدااول علاا   اقااة  خيدااة )الاانفط( م ابااا المياااه المتااوفرة لااد ها 

بك اارةا و الباات بدااو ة علنيااة بيااع المياااه لليااراع م ابااا الاانفط
(02)

تاان ح فااي ا ولكاان لاام 

ابتصا،ثا ثكا. حتا  فاا ت اآلن مةالاا حكوماة اإلقلايم با "التدد ر المةات ا" مان خاالل 

تركيا ثبة من الةما . فكردساتان باد ا مناساا فاداً للحداول علا  الةاقاةا إذ بياد تركياا 

خيااو  ك ياارة للحدااول علاا  مكاسااا عاليااة وأساايا  منافضااة ماان اإلقلاايما وال تةااتةيع 

نفةها إل  اليالم إالا من خالل تركياا ولن  كون لهاا إال  الةاند كردستان اليراع أن تةوع 

في حالة أعلنت "الةالع" من ب ية اليراعا كما تهدد با داشماً الحكومة االتحاد اة  -التركي

مااا لاام تلااا  فميااع مةالااا الشااركات النفةيااة الياملااة فااي كردسااتان. إن المةليااين علاا  

" ااف ة اتفاقياااة الةاقااة"
(00)

ثنااااي تفاثمااات خا اااة حااول أسااايا  الغاااا،ا ا  ؤكااادون أن 

)وأسيا  النفط(ا  غم أنهم  فضوا اإلعالن عن الحةومات التي ست دمها حكوماة اإلقلايم. 
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و ن ااا عاان أحااد المةااؤولين ا تااراي المةليااين علاا  االتفاقيااة قولااا: "إن تركيااا ت ااا،د 

 ا ولهكا سيكون ثناي  ي  بالم ابا"!!geopoliticalفيوسياسياً 

ف التركاي فاي الحداول علا  مكاساا اقتدااد ة أمار واضاحا ولكان ماا   يار إن الموق

التي ااا واالسااتغرا  والتةاااؤل ثااو موقااف حكومااة اإلقلاايم التااي تياار  مدااالح  اايبها 

ومن صاتا للاةر فهي تيرد أن "التدد ر المةت ا"  يني "الةاالع"ا وثاو أمار ال  ل ا  

 ادن "غيار الملاص " لت ةايم الياراع إلا  التأ يد من قبا الوال ات المتحدةا حت  أن قانون با

يااال  "فيااد اليات"ا وضااع الاانفط ومااوا ده بيااد الحكومااة المركص ااة. إن سااوع كردسااتان 

اليراع الةبييي ثو ب ية أنحا  اليراعا وليف تركياا ولهكا فرن موقف حكومة اإلقليم ثاكا 

يا وكاو ي سيير  الشركات الكبر  الكرد ة النافحة م ا  ركتي الهاتف الن ال آسياسا

)وباا خ  آسياسايا الممتادة فااي كاا الياراع( للاةار. كمااا سايير   اركات اإلساامنت 

والحد ااد الكبياارة الكرد ااة للاةاار أ ضاااًا حيااث أن مبيياتهااا ا ساسااية ثااي فااي ب يااة أنحااا  

اليراع. وإن فميع ثكه الشركات النافحة لن تتمكن من فتح ودخول ا ساواع التركياة باا 

  في كردساتان الياراع امتاداد  بيياي القتداادثاا ومداد  مهام باليكف فرن تركيا ستر

للمااادة ا ولياااة لةاقتهاااا كمااا قالااات  اااحيفة الفا نينشااال تاااا مص فاااي عااددثا الدااااد  فاااي 

11/1/8010
(09)

. إضافة لكلف فرن كردستان ثي المركص الةياحي ا ثم لب ياة الياراقيينا 

 في كردستان اليراع.وأن  ناعة الةياحة مدد  مهم آخر للتةو  االقتدادي 

فااي فميااع ا مااو  االقتداااد ة أعاااله وغيرثاااا فاارن ب يااة اليااراعا ولاايف تركيااا ماان 

سيةاعد في ا،دثا  اإلقليم. ولكن ما نراه اليكف تماماً إذ إن حكومة اإلقليم وضايت  ادثا 

وكااا ي لهااا وي تهااا بيااد الشااركات النفةيااة ا فنبيااة وتركيااا إلضااياد الةاالةة االتحاد ااةا 

داشماً أنهاا ت او  باكلف نتي اة ضاغط الحكوماة االتحاد اةا وتنفاي أن ماا ت او  باا مماا مدعية 

التدد ر المةت ا" ثو است ابة لضغو  الشركات النفةية!! في الوقت الكي كان ب" ةم  

من المنة ي والوافا عليهاا التياون مع الحكومة االتحاد ةا واالساتفادة مماا موفاود فاي 

ات النفةية ا فنبية في الحدول عل   رو  أفضاا بك يار الدستو ا للضغط عل  الشرك
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لليراع عامة ولكردستان اليراع خا ةا مما ثو موفاودا فاي ع اود المشاا كة باإلنتااجا 

 وتيد ا ثكه الي ود بدو ة مي ولة. 

لنتااابع اآلن " ااف ة/ اتفاقيااة الةاقااة" بااين تركيااا وإقلاايم كردسااتان ومااا  ااد  عنهااا فااي 

لمهمااة أو الماتدااةا مااع التركيااص علاا  مااا  تيلاا  بالحكومااة ميظاام الدااحف اليالميااة ا

 االتحاد ة والةيادة الو نية لليراع.

  باادأت تركياااا ومنااك قرا ثااا بالمضااي بالتدااد ر المةاات ا لاانفط كردسااتان

اليااراعا برعااادة ثيكليااة و،ا ة الةاقااة التركيااة والشااركات الحكوميااة التابيااة لهاااا وخلاا  

ت اااداً منهااا إن الترتيااا ال د ااد لهيكليااة ا فهااصة خا ااةا اع - ااركات مشااتركة حكوميااة 

وثي  ركة استكشااد وتن ياا وإنتااج حكومياةا ولهاا  TPAOالحكوميةا سيحمي  ركة 

عدة ع ود  غيرة نفةية وغا، ة في اليراع. وكاكلف تحااول الحكوماة التركياة أن تت ناا 

لاانفط اليااابرة المشاااكا ال انونيااة الالح ااة فااي مةااألة خةااو  الغااا، وا -حةااا اعت ادثااا -

للحاادودا وتدااد ر نفااط اليااراع ماان قبااا فهااة غياار ماولااة قانونياااً بااكلفا وكااكلف حما ااة 

( مليا  دوال  في سانة 18والتي بلغت ) -إن أمكن -ليالقتها الت ا  ة الواسية مع اليراع 

ملياا  فاي تلاف  10)وثناي أ قا  تشير إل  أن ح ام التباادل الت اا ي كاان قاد بلاا  8018

و سا ت اليالقات التركية اليراقية بدو ة حةنةا لكان مان التوقاع أن الياراع الةنة(. ول

سيكون أكبر منفك ت ا ي لبضاشع تركيا وم اوليها في ا عمال اإلنشاشية والمدنياة ونداا 

وتشااغيا المياماااا ولمنت ااات مدااانيها ومصا عهاااا ولكااان ساابباً مبا ااراً فااي اسااتمرا  

 اال،دثا  التركي!!.

التركيااة فااي الوقاات الحاضاار أن تالاا   ااركة )أو  ااركات( تركيااة  تحاااول الحكومااة

ماتلةةا ولكن تب ا  تحات الةايةرة الكاملاة للحكوماة التركياةا إلدا ة اليماا النفةاي ماع 

كردستان الياراع. ماع ا خاك بنظار االعتباا  أن الشاركات التركياة الحكومياة سات و  بهاكا 

ا أو الشاركة التابياة Botasة الحكومياة اليما في المراحا ا ول  الحاليةا وأثمها الشرك

  TPIC (Turkish Petroleum International. علماااً إن  ااركة TPICلهااا 
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Company)  كاناات فرعاااً لشااركةTPAO ا وتاام تحو لهااا لتكااون فرعاااً لشااركةBotas ا

 Botasلتكاااون الاااك اع الحكاااومي التركاااي فاااي إقلااايم كردساااتان. إن اختداااا   اااركة 

الحكوميااة بهاااا  TPICنابيااا والاصاناااتا وبرلحاااع  ااركة الحكوميااةا ثااو  ااناعة ا 

سااتكون فاااثصة ل ميااع ا عمااال النفةيااةا إذ إن اختدااا  الشااركة ا خياارة ثااو التحااري 

 واالستكشاد واإلنتاج النفةي.

ل د قال أ دوغانا للدحفيين في مةا  أن رةا قبا سفره إلا  وا انةن لل اا  أوباماا فاي 

ع حكومااة إقلاايم كردسااتان و ااركة أكةاان موبيااا بشااأن : "إن بااالده اتف اات ماا14/1/8010

التن يااا فااي  اامال اليااراع"ا وأضاااد: "ثااكه خةااوة مااع حكومااة اإلقلاايم بشااأن أنشااةة 

التن يااا... وساانةو  خةواتنااا بيااد ثااكه الص ااادة"
(40)

. وعلاا  الاارغم ماان أن نشاارة "الاانفط 

اليومياااة"
(41)

لحكومياااة وضااايت عنوانااااً مفااااده أن الشاااركة التركياااة ا 11/1/8010ا فاااي 

TPAO ا ثااي التااي قاماات بتوقيااع ع ااود الرقااع االستكشااافية مااع حكومااة اإلقلاايم و ااركة

أكةاان موبيااا ا ميركيااةا ولكاان  ااححت ا ماار فااي مااتن خبرثاااا وذكاارت أن االحتمااال 

ثااي ماان قاماات بااالتوقيعا وثااو أماار  TPICا كباارا أن تكااون الشااركة الحكوميااة التركيااة 

 متوقع عل  ضو  ما أوضحناه آنفاً.

من الواضح أن فميع ثكه الي ود ثي ع اود مشاا كة باإلنتااجا والاكي أتوقياا أن تكاون 

الرقااع التااي ا ااتركت بهااا الحكومااة التركيااة مااع أكةاان موبيااا وحكومااة اإلقلاايما ثااي فااي 

المنااا   "المتنااا،ع عليهااا"ا وكااكلف فااي منااا   داخااا محافظااة نينااو  وخااا ج المنااا   

لحكوماة التركياة قاد ا اتركت ماع أكةان موبياا فاي "المتنا،ع عليهاا". وأتوقاع أن تكاون ا

الرقع الواقية فاي قاره أن يار )محافظاة كركاوي(ا وفاي بيشاي ة وال اوش )داخاا محافظاة 

نينو (. كما أن مان المتوقاع أن تكاون ثنااي إغارا ات أخار  للحكوماة التركياةا إذ سايتم 

مشاا كة ا تاراي فاي إعةا  ا تراي  قياً استكشافية أخر  لم  تم توقيع ع ودثا بيادا أو 

ح اااول نفةياااة ساااب  وأن تااام اكتشاااافها مااان قباااا  اااركات نفةياااة  اااغيرةا وتحتااااج إلااا  

است ما ات إضافية لتةو رثا. إنني أتحد  ثنا عن الشاركات النفةياة التركياة الحكومياةا 

أمااا فيمااا  تيلاا  بال ةاااع الاااا  فل ااد سااب  ال ميااع فااي حدااولا علاا  ح ااا  اا   اا  
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ن ال اارن الماضاايا وذلااف ماان خااالل  ااركة فينيااا إنيرفااي المكتشااف فااي الةاابيينيات ماا

البر ةانياة(ا والمالكاة لحدا  عادة فاي الك يار  -التركية )والتاي أ ابحت اآلن التركياة 

 من الح ول المكتشفة م ا  اوكي وميران وفياسو خ وغيرثا.

حدداااً  TPAO (Turkey Petrolleri A.O)إن للشااركة الحكوميااة التركيااة 

ود خدماة فنياة نفةياة وغا، اة ماع و،ا ة الانفط االتحاد اة. إذ إن لهاا  غيرة في أ بية ع 

%( في ع د ح ول ميةان النفةية )البص كان وفكة وأبو غر ا( من فولاة 11,81حدة )

%( فاي ع اد ح اا باد ة النفةاي مان دو ة التاراخي  ال انياةا 7,1التراخي  ا ولا . و)

روساية )كاا،برو  نفات( حياث تملاف علماً إن الحدة ا كبر في ثاكا الي اد ثاي للشاركة ال

%( من ثكا الي دا ولكنها في الوقت نفةا وقيت ع اود مشاا كة باإلنتااج ماع حكوماة 00)

إقلاايم كردسااتان ولاام تتاااك الحكومااة االتحاد ااة ضاادثا أي إفاارا  عاادا التهد ااد!!. وكمااا إن 

حدة  غيرة في ع د تةاو ر ح اا الةايبة الغاا،ي ماع الشاركة  TPAOللشركة التركية 

كو تيااةا كو اات إنيرفااي. كااكلف للشااركة التركيااة حدااة  ااغيرة فااي ع ااد تةااو ر ح ااا ال

 المندو  ة الغا،يا وكال الي د ن ا خير ن ضمن دو ة التراخي  ال ال ة الغا، ة.

تيت د الحكومة التركية أن برمكانها اليما مع أ بيا ومع بغداد في وقت واحد من خاالل 

الداين و وسايا!!ا ولهاكا اتااكت اإلفارا ات   ركات حكومية ماتلفاةا كماا قامات باكلف

ا مان قباا و،ا ة 8018فاي أ اا   TPAOالتي أ رنا إليها ساب اً. ولكناا تام إفباا   اركة 

الاانفط ا علاا  االنةااحا  ماان أحااد الي ااود الغا، ااة المااككو ة أعاااله )ماان المحتمااا ح ااا 

و،ا ة الانفط  المندو  ة الغا،ي(ا ولم  يرد الةبا في حينا. و يت د أن الةبا ثو قياا 

عليهااا  -كشااركة حكوميااة تركيااة  -بالةلااا ماان الشااركة التركيااة التوقيااع علاا  ملحاا  ع ااد 

ذلف TPAOالتيهد فيا بأن ال توقع ع داً مع حكومة اإلقليما و فضت  ركة 
(87)

.!! 

  لقد اورت الحكومة التركية "خطية" لسييطر  غيير مسيبوقة عليى جمييع

راق المسييتورج فييي الشييمال، سييواء مييا تنتجيي  عوائيد اليينفط المتذتييية ميين جميييع نفييط العيي

وتصدره الحكومة االتحادية، أو ما تنتج  الشركات النفطية العاملة في كردستان، وهي ه 
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الوطة هيي ليب ميا يسيمى "اتفاقيية الطاقية"، التيي تمي  بيين حكومية كردسيتان العيراق 

لمركزييية والحكوميية التركييية، وبمعييزل تييا  عيين الحكوميية االتحادييية وكييذن هيي ه الق ييية ا

ليس  من اختصاصها وإنميا مين اختصياو حكومية اإلقلييم، حييث إن الينفط فيي إتفاقيية 

. وتنا،لاات حكومااة اإلقلاايم عاان الطاقيية هيي ه يشييمل مييا تسييتورج  وزار  اليينفط االتحادييية

الةيادة الو نياة اليراقياةا وذلاف لةاواد عاين ماا  ةام  "التداد ر المةات ا"ا حياث اتفا  

 يا أ دوغانا و شيف و، ا  اإلقلايم ني رفاان الباا ،اني  شيف الو، ا  التركي  فا 

ا علاا  الاةااة التااي سنوضااحها أدناااه والتااي تااا  81/0/8010فااي افتماااع مغلاا  فااي 

 اليراع من ،اخو إل  الفاو!!!ا وقر ا المضي بتنفيكثا!!!

ل اااد عااايخن "الاليفاااة الي مااااني"ا عاااك اً  شااايف الاااو، ا  التركااايا نفةاااا َحكَمااااً وفابيااااً 

"بياات المااال"ا لي ااو  بتو، ااع المااوا د النفةيااة المتأتيااة ماان تدااد ر الاانفط بااين و اااحا 

"وال تااي بغااداد والمو ااا"ا عفااواً بااين بغااداد وأ بيااا والشااركات النفةيااة الياملااة فااي 

كردساااتان الياااراع!!!. وفيماااا  لاااي بياااض التفا ااايا التاااي  اااد ت عااان ثاااكه الاةاااة 

كياااا أن تيياااد بهاااا "أم ااااد" الدولاااة "اليب ر اااة"!!ا أو الاةاااة "ال هنمياااة" التاااي تر اااد تر

الي مانية!! ونوفص ما  د  منها
(87)

 وكما  لي: 

إن فمياع اليواشاد المالياة المتأتياة مان الانفط المداد  مان خاالل الماوانئ التركياةا )أ(: 

ساوا  المتأتيااة مان نفااط اإلقلايم أو ماان نفاط و،ا ة الاانفط االتحاد اة ساايتم إ ساالها ماان قبااا 

 escrowدااو ة أوتوماتيكيااة إلاا  حةااا  خااا ا أو مااا  ةاام  الحكومااة التركيااةا أو ب

account  حةاا  أ ةاكروا وثاو "حةاا  عهادة"ا أي  ااتم تود اع الماال عناد فهاة يال ااة(

 ليةتلمها المةتفيد عند تنفيك الشرو  المةلوبة(.

%( مااان المباااالا المودعاااةا لوضااايها تحااات 1ت اااو  الحكوماااة التركياااة بضااامان تاااري )

ا وحةااا 1990فع "التيو ضااات" نتي ااة حاار  الالاايم فااي تداارد ا ماام المتحاادةا لااد

قرا ات م لف ا منا كما  تم حالياً فيما  تيل  بمبالا النفط اليراقي المودعاة فاي حةاا  

"ا والمحفوااة فاي بناف Development Fund of Iraq DFI" ندوع تنمية الياراع 
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( Federal Reserve Bankاالحتيا ي الفيد الي ا ميركي )البنف المركصي ا ميركاي 

في نيو او ي. تيهادت تركياا باأن ت او  با "حما ة" م اا الحما اة ا ميركياة نفةاها لحةاا  

DFI  ا إذ إن حةااااا  ا  ةااااكرو التركااااي ساااايكون موا، اااااً لحةاااااDFI وثنااااا فماااان .

الضاارو ي أن نرفااع للم ااا اليراقااي "وداع البااصون  ااحمة"ا إذ نحاان نياارد الاروقااات 

ا وثناااي ت ر اار نهاااشي موسااع وحيااادي  ااد  فااي آذا  DFIا ميركيااة اليد اادة لحةااا  

عن المفت  ا ميركي اليا ا  تحد  فيها عن الاروقات والنهاا فاي ثاكا الحةاا   8010

والمبااالا التااي تاام نهبهااا فااي ،ماان بر ماارا وا حكااا  التااي  ااد ت الح اااً بحاا  عاادد ماان 

ا  مشااابا لاااا ا ميااركيين الااك ن ساااثموا فااي ذلااف النهاااا واآلن  ر ااد ا تااراي خلاا  حةاا

 و توقيون من اليراقيين أن  واف وا عل  ذلف!!.

فيهااان عاان تدااد ر  - اتم فااي الوقاات الحاضاار إ سااال عاشاادات خااط التدااد ر كركااوي 

فاي نيو او ي.  DFI( ألف برميا  ومياً من نفط كركوي إلا  حةاا  000 -810حوالي )

لمتأتيااة ماان أن تااكثا المبااالا ا -8010وحةااا ميصانيااة  -وكااان ماان المفاارو  أ ضاااً 

( ألف برمياا/اليو ا مان نفاط اإلقلايم )كاأمر وافاا( إلا  الحةاا  810تدد ر ما ميدلا )

كردستان اليراع(ا فرن ثكه المبالاا  -نفةا أعالها ولم  تم ذلف. ولكن حةا خةة )تركيا 

لكا الياشدات من كركوي أو من نفاط اإلقلايما ساتكثا إلا  حةاا  ا  ةاكرو التركاي. إن 

تمد عل  وفو  فتح حةا  ا  ةكروا إذ إن نفط كردساتان ونفاط الحكوماة ثكه الاةة تي

االتحاد ة سيكونان سو ة في خط التدد را وفي ن ةة تفر ا الانفط فاي الميناا  لان  يارد 

  ة فهة  يود ثكا الانفطا إذ سايكون لل هتاين ميااً. أماا الكمياات مان كاا فهاة فةاتحددثا 

وبهاكا  كاون برمكاان حةاا  ا  ةاكرو اساتال   الم ا يف الموفودة في أول خط التداد ر.

 فميع المبالا ل ميع النفو .

ستضمن الحكومة التركية اساتال  الشاركات الياملاة فاي اإلقلايم فمياع "ح وقهاا"  )ب(:

بموفا ع ود المشا كة باإلنتاج مع حكوماة اإلقلايما )بضامنها نفاط الكلفاة ونفاط الاربح(ا 

غيا الااطا  اتم تو، اع المتب اي باين الحكوماة وبيد  ر  ثكه المبالا و ر  مدا  ف تش
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%(. وبهكا تكاون الحكوماة التركياة قاد قامات بيملهاا فاي 17%(ا واإلقليم )20االتحاد ة )

التو، ع "اليادل" حةا الدستو  وال اوانين الةااشدة!!!. وأ ابح تفةاير الحكوماة التركياة 

مة االتحاد ة وتيتبرثا للدستو  ولشرعية ع ود المشا كة باإلنتاجا والتي تيا ضها الحكو

غير  رعيةا ثو الفيداا النهااشي لعمار!!!. فل اد حلات الحكوماة التركياة محاا الحكوماة 

والبرلمااان االتحاااد ينا ومحااا المحكمااة الدسااتو  ة اليراقيااة فااي تفةااير ووضااع الحلااول 

ل ميع ثكه ا مو !! ثا  توقع عاقا أن تكون ثنااي حكوماة عراقياة تحتار  نفةاها توافا  

 ه الاةةا أو أن  واف  عليها عاقا  حتر  نفةا!!عل  ثك

لاااو افترضااانا فااادالً أنناااا نوافااا  علااا  التفةاااير التركاااي للدساااتو  وال اااوانين اليراقياااة 

)المرفو  فملة وتفديالَ(ا فهنالف أمو  مالية لام  اتم اإلعاالن عنهاا أو توضايحها. ما الً 

ا Royaltyا وثاو الر اع %( من النفط المداد  مان اإلقلايم10من  ةتلم ما  يادل قيمتا )

وذلف حةا ع اود المشاا كة باإلنتااج الموقياة ماع حكوماة اإلقلايم. ثاا سايتم تةاليما إلا  

%( حةااا 17االتحاد ااة أ  إلاا  حكومااة اإلقلاايما إضااافة لمااا تةااتلما ماان حدااتها ) الحكومااة

التو، ع التركي للياشدات. إضافة إل  من سود  ةاتلم حداة حكوماة اإلقلايم فاي "اساتح اقات" 

%( من ثاكه "االساتح اقات"ا ثاا ستةالم إلا  حكوماة اإلقلايم باإلضاافة 80لشركات والبالغة )ا

%(. وكاكلف أ ضااً مان ساود  ةاتلم الضاراشا الموضاوعة مان قباا اإلقلايم علا  17لحدتها )

%( من أ با  ثكه الشركات!! ثا ستةلم لحكومة اإلقلايم 00"نفط الربح"ا والتي تبلا حوالي )

تحاد ة !. وا ثم مان ثاكا كلااا ثاا سايتم دفاع قيماة "نفاط الكلفاة" للشاركات أو إل  الحكومة اال

دون حةااابات الكلفااة المدق ااة أ ااولياًا )وحةااا ا عااراد الدوليااة للتاادقي (ا وثااو ا ماار الااكي 

تر ااده الشااركات وأ دتااا حكومااة اإلقلاايما و فضااتا الحكومااة االتحاد ااة ود ااوان الرقابااة الماليااة 

 تر د الشركات وحكومة اإلقليم أي تدقي  عليها!.ومنظمة الشفافية حيث ال 

الكرد اة"ا ثاا سايتم إ  ااد  -إن الةؤال اآلخر الاكي  ةار  نفةاا فاي ثاكه الاةاة "التركياة 

التهر ا المبا ر أو غيار المبا ار مان خاالل المداافي الداغيرة. وثاا سايتم إ  ااد ماا  ةام  

ناااي مااو د إضااافي آخاارا " اارعي "المبييااات الداخليااة"ا أو الةااما  لهااا باالسااتمرا  ليكااون ث

حةاااا التفةاااير التركاااي للدساااتو  وال اااوانين"ا لفاشااادة الشاااركات النفةياااة وحكوماااة اإلقلااايما 

و"اآلخر ن" الموفود ن في اإلقلايم أو تركياا أو فاي ب ياة أنحاا  الياراعا أو حتا  ا فاناا مان 
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ثنااي أ االً خةاةا  اكلة كالبر ث!!. إذ إن "اآلخر ن" ثم عماد ثكه الاةةا فلوالثم لماا كاان 

ولما تم تكو ن اللوبيات في كا مكان إلعةاا  الداو ة "الحةانة" لهاا ل بولهاا علا  أسااس أنهاا 

 تحا المشكلة كلها!!.

إذ كاناات ثااكه الاةااة تحااا المشااكلة كلهااا وفاا  الدسااتو  وال ااانون وإنهااا ستحضاا  بمواف ااة 

أ الًا وتدنف الةايادة الو نياة  البرلمان والحكومة االتحاد ينا فلماذا إذا تدخا تركيا في الليبة

والةما  لها بالتدخا بالشأن اليراقي بهكا الشكا الةافر. إن ثكه الاةة ليةت حالً للمشكلةا باا 

إنهااا سااود تداابح ثااي المشااكلةا وسااتكون الةاابا الاارشيف فااي تفكيااف اليااراع بااد اً لمااا تةااميا 

لفا من تملماا فاي المحافظاات حكومة اإلقليم "الةالع" مع ب ية اليراعا واالنفدال وما  تبع ذ

ا خر  والتفكف المحتما ل ةام منهااا و نتهاي الياراع بادو الت  اغيرة ال حاول لهاا وال قاوةا 

وثو ما تر ده بيض قو  حكومة اإلقليما وتركياا وبيض ال و  المنتفية في الم تمع اليراقايا 

ا اليراقاي  فضااً وككلف إساراشيا واليد اد مان الادول الم ااو ةا وثاو أ ضااً ماا  رفضاا الشاي

 قا ياً وبال تردد  غم تأفم الفتنة الةاشفية والمكثبية وال ومية والد نية.

ل ااد اتاااكت تركيااا اإلفاارا ات التااي  أتهااا "الضاارو  ة" لحدااول مواف ااة الوال ااات  )ج(:

المتحدة لاةتها ثكها فتدالحت وت ا بت مع إسراشياا واتف ت مع الشاركتين اليمالقتاين أكةان 

ون لال  لوبي أميركي للضغط عل  إدا ة أوباما للمواف ة عل  ثاكه الاةاةا التاي موبيا و يفر

تبتدئ بفتح حةا  ا  ةكروا وثو أمر  تةلا مواف ة أميركاا وباعت ادي  تةلا مواف ة م لف 

 ا من أ ضاً. ثكا في حال إثمال الشر  ا ثم وثو ضرو ة أخك مواف ة اليراع!.

لاكا المتحادة وإدا ة أوباماا تارفض ثاكه الاةاة بالكامااا ولكن ال ميع  يلم أن الوال اات 

فاي أواخار آذا   CNN Turkنر  )تانر  لد،( و، ار الةاقاة التركاي فاي م ابلاة أفرتهاا مياا 

ا  داار : " وفااد لااد نا بيااض االختالفااات مااع الوال ااات المتحاادة... ولكننااي أعت ااد أن 80010

في ن ةاة ماا". وعنادما افتماع أ دوغاان  و، ر الاا فية كيري واإلدا ة ا ميركية ستتف  مينا

ا أكد كيري بأن الوال ات المتحدة سود ال تؤ اد أي اتفااع 8010مع فون كيري في أواشا آذا  

دون مواف ااة بغاادادا و لااا كيااري ماان أ دوغااان عااد  اتااااذ أي قاارا  قبااا ، ا تااا الم بلااة إلاا  

 وا ااانةنا وأن عالقاااة وا ااانةن باااأن رة ساااتكون علااا  المحاااف بهاااكا الاداااو
(00)

. علمااااً إن 

ا عنادما  ار  8010ا ميركان موقفهم ثكاا وميا ضتهم لم ا ثكه االتفاقاتا مناك بدا اة سانة 
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كااا ماان ال انااا التركااي وحكومااة اإلقلاايم أنهاام بداادد الو ااول إلاا   ااف ة للةاقااةا تتضاامن 

 "التدد ر المةت ا" لنفط اإلقليم. ف اد  ارحت المتحدياة الرسامية لاو،ا ة الاا فياة ا ميركياة

"إن الوال ااات  2/1/8010( فااي مااؤتمر  ااحفي فااي Victoria Nuland)فكتو  ااا نوالنااد 

المتحاادة ال تؤ ااد تدااد ر الاانفط اليراقاايا سااوا  كااان التدااد ر مبا ااراً أو ماان خااالل اتفاقيااات 

ا ومان أي مكاان فاي الياراع دون أخاك المواف اة الال،ماة مان المةااؤولين barterت ا  اة يناشياة 

ن"ا وأضافت: "إن فوابنا لهكا ا مر ثو واحدا سوا  في إفاباتناا اليلنياة أو االتحاد ين اليراقيي

الداخليةا وفي محادياتنا مع الشركات ا ميركيةا أو محادياتنا مع الحكومة التركيةا باأن موقفناا 

حول ت ا ة النفط من اليراع كانت يابتة وتب   ككلف بادون تغييار". ول اد انت اد الةافير التركاي 

م ابلة تلفص ونية الضغط ا ميركي عل  كا من أن رة وأ بيا بأن ال  مضاوا قادماً فاي في حينا ب

 اتفاقاتهم النفةية ال ناشية.

وفاي آذا  مان نفاف الةانةا ولكان حكومتاا اإلقلايم  8010ل د كان الكال  أعاله في بدا اة سانة 

لمةاات ا" وتركيااا أسااتمرتا بالمضااي بركمااال تفا اايا " ااف ة الةاقااة"ا ومحو ثااا "التدااد ر ا

لإلقليما وكان في اعت اد ال انبين أن باستةاعتهما إقناع إدا ة أوباما بهكه الداف ة وفاتح حةاا  

ا  ةكرو المشا  إليا أعالها ولهكا قال أ دوغان في مةا  أن رة عند مغاد تا إل  وا نةن في 

 "سنةو  خةواتنا بيد ثكه الص ا ة"!!. 14/1/8010

إلقليم(  يت د أن باستةاعتا إقناع أوباما باةتا  الةابا المهام ولكن لماذا كان أ دوغان )أو ا

ثمااا  ااركتا أكةاان موبيااا و اايفرون
(48)

(ا إذا كاناات إدا ة ا كاارادا إذ  تةااا ل ال ااادة التااري )و

أوبامااا فيااالً ضااد ثااكا االتفاااعا فلماااذا إذن تداار وتؤكااد وتتاادخا الشااركتان ا ميركيتااان أعاااله 

ا خ  التدد ر المةت ا. فالشركتان تيمالن ب د وثماة عااليتين وب وة لتمر ر ثكه االتفاقية وب

عل  تش يع كردستان الست اللية التدد را كما  ؤكد مةؤول تركي كان حاضراً ومشاا كاً فاي 

مناقشات ثكه الدف ة/االتفاقيةا وثو  ؤكد أن الشركتين أبدتا اساتيدادثما الكاماا لتمو اا نداا 

ردستان )من أنابيا وخصانات ومضاات وغيرثا(ا لكي  كون كافة البنية التحتية الال،مة في ك

لإلقليم خاط تداد ر خاا  منفداا عان الااط االتحااديا و مار فاي أ ا  تابياة بالكاماا إلا  

حكومااة اإلقلاايما وخااا ج ساالةة وساايةرة الحكومااة االتحاد ااة. وكااكلف ثااو موقفهمااا )أي أكةاان 

منفداا عان الااط االتحاادي داخاا موبيا و يفرون( مع الحكومة التركية إلكمال خاط أنابياا 
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تركيا. إضافة لكلف فرن الشركتين كانتا تؤكدان داشماً أن باستةاعتهما إقناع الحكوماة ا ميركياة 

 بالمواف ة عل  االتفاقية.

10/1/8010" فاي Iraq Oil Reportو ن ا "ت ر ر نفط الياراع 
(48)

ا باأن افتماعااً تام فاي 

تشا  ا من الو ني اليراقيا و)فر دون سينرليكلو في لندن  ضم )فالح فيا ( مة 2/4/8010

Sinirlioglu ( مةؤول كبير في الاا فية التركيةا و)تاوني بلانكنBlinken  ناشاا مةتشاا )

( وكيااا و،ا ة الاا فيااة ا ميركيااةا لمناقشااة اتفاقيااة Burnsا ماان ا ميركاايا و)ولاايم بيرنااص 

حلاول لهاا. وت اول النشارة إن ا ميركاان  الةاقة ثكه )من ضمن ما تم مناقشتا(ا ومحاولة إ  اد

فاؤوا باقترا ا أ اه غر باً فداً وغير مي ول وال أ دع أن ثكا االقترا  قد تم  رحاا مان قباا 

(ا أي  بح لكا مان Win-Win-Win بحا  - بح  -ا ميركان. ل د سموا اقتراحهم ثكا ) بح 

تراتي ي ضاام   ماع نفاط فمياع أن رة وأ بيا وبغداد. واالقتارا   تضامن بناا  خاط أنابياا إسا

الح ول اليمالقة في البدرةا و بةا بااط إل داال ثاكه الكمياة الهاشلاة مان الانفط إلا  الماوانئ 

التركية من خالل ثاكا الااط اإلساتراتي يا وكاكلف  باط نفاط اإلقلايم باا أ ضااً. بالتأكياد إن ثاكا 

" Winكاان أ اان " بااح لكااا ماان تركيااا واإلقلاايما ول Winاالقتاارا  غياار المي ااول ساايكون  بااح 

اليااراعا وثااو  ضااع كااا يروتااا بيااد الحكومااة التركيااة!!!. علاا  أ ااة حااال ل ااد ن لاات ثااكا الاباار 

وا خبا  ا خر   وضح أن أ دوغان سافر إل  وا نةن متفاشالً مان أن إدا ة أوباماا ساتواف  

غط علا  عل  الدف ة/االتفاقيةا وإن  ايفرون وأكةان موبياا قاد قامتاا بماا   اا ال ياا  باا للضا

 اإلدا ة ا ميركية!!.

وفيماا  تيلا  بهاكا  10/1/8010لم تدد  ميلومات ك يرة عن افتماع أوباما وأ دوغان فاي 

الموضااوعا وتكاارا  الموقااف ا ميركااي بااالرفض. ولكاان الموضااوع تاام تداولااا بالتفداايا فااي 

لةاقااة افتماااع فااانبي فااي و،ا ة الةاقااة ا ميركيااة بااين تااانر  لااد، و دانيااال بونمااان و، اار ا

ا ميركية. وتشير الت ا  ر إل  أن  لاد، اتفا  علا  أن مان ا فضاا المضاي باالتفاقياة بمبا كاة 

بغدادا ولكن  فض التدر ح برنها  اليالقات ال ناشية مع أ بيا
(04)

. 

وماان ال ااد ر بالااككر أن الحكومااة االتحاد ااة كاناات قااد أخااكت تحو اتهااا الفتماااع أوبامااا مااع 

ن إدا ة أوباماا  فاض االتفاقياة  نهاا ساتؤدي إلا  تفكياف الياراعا أ دوغانا و لبات  سامياً ما

وأ اادت إدا ة أوبامااا الةلااا اليراقاايا ولاام تةاامح لعتااراي سااوا  خااالل االفتماااع المبا اار بااين 
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الرشيةااين ا ميركااي والتركاايا أو فااي االفتماعااات ال انبيااة إعةااا  أي م ااال للشااف برمكانيااة 

 انت ثناي خيبة أما كبيرة فداً لد  ال انا التركي.المضي بالدف ة دون مواف ة بغدادا وك

قد  ةأل البيضا عان حا ا لمااذا أ ابح الوضاع الحاالي وكاأن الوال اات المتحادة تحااول أن 

تاادافع عاان وحاادة اليااراع ومدااالح  اايبا وثااي أ  المداااشا كلهااا ! فااي الواقااع إن الوال ااات 

هااا ولكان فاي الوقات نفةاا ثاو حلياف المتحدة ما ،الت ال تر د عراقااً قو ااً  ةاتةيع التمارد علي

إستراتي ي لهاا في الوقت الحاضرا ولا ميها اتفاقية إستراتي ية  و لة ا مدا لكا فهي ال تر ده 

ضييفاً فداً وغير قاد  عل  الب ا  مع ما   اره ذلاف مان فوضا  تضار  ا نابهاا فاي المنة اة. 

عواشااده   ااا أن  ب اا  بيااد الةاالةة  كمااا إنهااا تيت ااد اعت اااداً فا،ماااً بااأن تدااد ر الاانفط واسااتال 

أوالً( ماان الدسااتو  اليراقاايا بغياار أن تدااد ر الاانفط  110االتحاد ااةا وال  مكاان تفةااير المااادة )

 واستال  عواشده مةألة حدر ة بيد الةلةة المركص ة.

ومن المفيد أن نككر بياض ا ماو  التاي قيلات عان لةاان ال اادة ا ميركاانا وذلاف بياد فشاا 

اإلقليم حول التداد ر المةات ا.  ناع أوباما باةتا عن الةاقة واتفاقا مع حكومةأ دوغان في إق

وتحاات عنااوان: بف الكو تيااةا  ااعاان  ااحيفة ال 1/0/8010ف ااد ذكاار موقااع "الةاافير نيااو،" فااي 

"ناشااا الاارشيف ا ميركااي... إنشااا  ا قاااليم ال اليااة ) ااييي وسااني وكااردي( بااات خيااا اً ملحاااً 

فار  عناد ل اشاا فاي ا ول مان حص اران  ثاكا فو با ادن()ن حد ث وضرو  اً". وت ول ال بف إ

باات  كاردي( –ساني  –ا قااليم ال الياة ) اييي  مع لفيف من الياراقيينا حياث قاال: "إن إنشاا 

با ادن ميارود عناد الابار باأن  ملحاً وضرو  اً الحتوا  ا ،مة في اليراع". كماا أ اا  خيا اً 

لاام  ااككر كيااف أن ت ةاايم ولكاان الاباار يم اليااراع". اليااراقيين باعتبااا ه "مهناادس مشااروع ت ةاا

نيارد فمييااً باأن حداول الكارد علا  ا ونحان الحتوا  ا ،مة !أمراً ضرو  اً  برتاليراع  ي

فكياف  اتم ثاكا الحاا بالا   "إقليم" و"فيد الية" لم  حا ا ،مة في اليراع وبالاكات ماع الكاردا

ا ون االً عان 0/0/8010عاد فاي  "الةفير"ولكن ما   لا النظرا أن موقع  فيد اليات أخر  !.

بيات ا بايض  نفاي أن  كاون با ادن دعاا م ادداً ل: "مداد  فاي ا حيفة الشرع ا وسطا لي ول

أن  كااون فااو  ة "الشاارع ا وسااط"لفيااد اليات". حيااث نفاا  مدااد  فااي البياات ا باايض لدااحيف

اليم ) ااييي وسااني قااد عاااد م اادداً و اار  مشااروعاً ساااب اً لت ةاايم اليااراع إلاا  ياليااة أقاا با اادن

اتدااا ا ساابوع  أن با اادن" المدااد  وكااردي(ا وذلااف  داً علاا  ت ااا  ر بهااكا الميناا ا كمااا أكااد

ثاتفياً ماع ناو ي الماالكيا  شايف و، ا  الياراعا وعبار للماالكي عان تأ ياد الوال اات  الماضي
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اون حر داة علا  اساتمرا  التياالمتحدة لوحدة وأمن واست را  الياراع وأن الوال اات المتحادة 

وقال المدد  أ ضاً إن با دن أفر  اتدالين مع كاا  مع حكومة اليراع لموافهة اإل ثا "!!.

 من مةيود البا ،انيا وأسامة الن يفيا وكر  "حر  الوال ات المتحدة عل  وحادة الياراع".

واآلن  ةر  الةؤال نفةا ثا ثنااي تحاول فاي موقاف با ادن مان ت ةايم الياراع !ا إذ ساب  أن 

 االً فاي أماع موقاف با ادن  أن أوباما في كا ا حاوال لام  كان احد  نا عن كالبر ثعند أ رنا 

 في اليراع!!. تكو ن الفيد اليات ال ال 

ن ذلاف سايص د مان باأتر  أ ضاً فاي حاال تنفياك اتفاقياة الةاقاة ثاكها أن الوال ات المتحدة كما 

ييةي ي ة لبيض قادة اإلقلايم توتر اليالقات بين اإلقليم والةلةة المركص ة إل  د فة عاليةا وس

أن برمكانهم الحداول علا  "اسات الل ا مار الواقاع" إن لام " كان االسات الل الفيلاي". وإن ثاكا 

ا ماار ساايؤدي إلاا  تكةاار اليااراع وات اااه المنااا   ال نوبيااة للحدااول علاا  المكاسااا نفةااها 

تااااذ ال نااو  باالعتماااد علاا  إ اارانا م لمااا اعتماادت حكومااة اإلقلاايم علاا  تركيااا. وفااي حااال ا

الاةوات نفةها التي اتاكثا اإلقليم في مةألة النفط فاقرأ عند ذاي عل  اليراع الةال !!ا إذ إن 

إعا ة فميع اليراقيين تتم حالياً من نفط ال نو ا وإن اإلقلايم لان   اد  ولةانوات قادماة  و لاة 

تحاد اة فاي حاال من أن  حدا عل  مبالا الياشادات التاي  حداا عليهاا حاليااً مان الموا،ناة اال

اعتماده عل  نفةا ف اط. كماا إن تنفياك ثاكه االتفاقياة ساي لا الماوا، نا إذ مان المحتماا فاداً أن 

 رفض ال نو  إعةا  أي مبلا لحكومة اإلقليما ثكا ا مر  د كا ا ميركانا ولكن ماع ا ساف 

ن  ادفيون نحاو الماؤير ن فاداً فاي ال ارا  الكاردي النفةاي والاك  ا كارادال  د كا بيض ال اادة 

 "التدد ر المةت ا".

إضافة لكلف فارن الوال اات المتحادة ال تاصال ترغاا فاداً فاي حلياف لهاا لاا إمكانياة التوا اا 

 واالتدال بر ران وسو  اا وما اليراع إالا ثو ذلف الحليف.

وثناي أمر مهم فداً قد  غفا عنا اليد دونا وثو إن مةألة ا نابيا اليابرة للدول ثي ليةات 

لة ت ا  ة اعتياد ةا باا ثاي مةاألة دبلوماساية قانونياة  ااشكة ال تاتم إالا مان خاالل عالقاات مةأ

دولية موي ة  سامية. أي عالقاة دولاة ماع دولاةا مان خاالل اتفاقياة  ساميةا وإن حكوماة اإلقلايم 

غير مؤثلة لهكا ا مر بتاتاًا سوا  من الناحية ال انونية أو الدستو  ة. وتيارد أميركاا بالضابط 

ي حااال قيااا  الحكومااة االتحاد ااة بالشااكو  فااي م لااف ا ماان حااول ثااكه ال ضاايةا فاارن الن ااا  فاا

أن ت ف متفرفة علا  ثاكا ا مارا لاكا  -وثي حليف لليراع -سيكون  حليفاا وال  مكن  ميركا 
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فهي تحاول فاثدة أن ت هض ثاكه الداف ةا أو علا  ا قاا ماا  تيلا  منهاا بالتداد ر المةات اا 

لوقت نفةا إ  اد بداشا أخر ا وقاد تكاون ثاكه الباداشا مضارة أ ضااً بااليراع وثي تحاول في ا

 ولكن ال تؤدي إل  النتاشم الوخيمة التي ستؤدي إليها  ف ة الةاقة ثكه.

إن بيض ال ادة التري  يت دون بيد  الحافة إل  مواف ة الوال ات المتحادة للمضاي )د(: 

فتحا تركيااا  شااابا ذلااف المفتااو  فااي بهااكه الاةااةا  المااا أن حةااا  ا  ةااكرو الااكي ساات

قد و ا الغرو  بهم إل  حاد كبيارا  ا كراد(. كما إن قةماً من ال ادة DFIنيو و ي )أي 

فهاام ال  يت اادون ف ااط أن ال حافااة لمواف ااة الوال ااات المتحاادة بالمضااي بالاةااةا بااا أنهاام 

ركات وعرضااوا مدااالحهم للاةاارا وذلااف باادفع ماان الشاا ا كاارادأضااروا فااداً بمااا ح  ااا 

النفةية الياملة ثناي. إن اعت ااد حكوماة اإلقلايم باأن " اف ة الةاقاة" ستمضاي قادماًا مان 

غياار عراقياااا وإن البنيااة التحتيااة للتدااد ر المةاات ا فااي  ر  هااا لالكتمااالا فيااا ثااكه 

االتحاد ااةا وثاااي  8010الحكومااة )وكااكلف غالبيااة البرلمااان الكاااردي( تاارفض موا،نااة 

ا الم ااا يف. ولكاان ضاامن ثااكه الموا،نااة ثااو وفااو  قيااا  بكاا ا كاارادموا،نااة فااي  ااالح 

( ألاف برميااا/اليو  مان الاانفطا وثاو مااا 810اإلقلايم إ ساال إلاا  خاط التدااد ر الرسامي )

 ترفضا الشركات!!.

إن بيض ال ادة ا تراي  يت ادون أن الحكوماة االتحاد اة اليراقياة سات با بالداف ةا  ن 

را وثكا ما سيضر بالموا،نة االتحاد اة!!. إن كركوي للتدد  فضها سييني عد  إ سال نفط 

ثكا االعت اد ثو اعت اد ساذجا  ن ثاكا ثاو ماا   اا أن ت او  باا الحكوماة االتحاد اة بالضابط ا 

وثو إ  اد ض  فميع النفط االتحادي إل  فيهانا ليظا نفط اإلقليم ف ط في ثاكا الااط )حةاا 

،مااة فااي المحافااا الدوليااة. أمااا فيمااا  تيلاا   ااف ة الةاقااة(ا مااع اتااااذ اإلفاارا ات ال انونيااة الال

باإلفرا ات الال،  اتااذثا ت اه اإلقليما في ا أن ال تكاون ف اط اسات ةاع المباالاا مان الحداة 

( ألاف برمياا/اليو  810المالية لإلقليما والتي لم تدا الموا،نة االتحاد ة نتي اة عاد  تداد ر )

( ألف برميا/اليو  مان 000است ةاع قيمة ) من نفط اإلقليم من خالل  ركة سوموا وإنما أ ضاً 

حدة اإلقليم نتي ة قيا  حكومة اإلقليم برفرا  غير دساتو ي فاي التداد ر المةات اا وبالنتي اة 

إفبا  سومو عل  إ  اد تدد ر نفط كركوي. وبهكا سيكون ثنااي عمليااً "اسات الل اقتداادي" 
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الموا،ناة االتحاد اة!!. وثاكا ثاو أإلفارا  فيلي لإلقليم!!ا إذ سود لن  ةتلم اإلقليم أي مبلا من 

الحاسم الوافا إتااذها إذ كف  تيالي وعن هية وا،د ا  للدستو  وال وانين اليراقية والحكوماة 

االتحاد ة ولب ية الشيا اليراقيا وكف  بال نو  ال وعان أن   و  بتمو اا متةلباات الشاركات 

 أن  تحري إل  اد عن هية وتيال حكومتا.ا فنبية الياملة في اإلقليما وعل  الشيا الكردي 

 خامساً: ما العمل؟!

8002و 8007فااي ساانتي 
(81ا12)

ا كناات أقااول أن علاا  حكومااة اإلقلاايم المحافظااة علاا  

ال روة النفةية والغا، ة الموفودة في اإلقليما وعد  ال ري و ا  توقيع ع ود مضرة فاداً 

و الغالبيااة اليظماا  منهااا لعفيااال باااإلقليم خا ااة وباااليراع عامااةا وإب ااا  ثااكه ال ااروة أ

ال ادمااةا سااوا  كاناات ثااكه ا فيااال تيااي  فااي حكاام فيااد الي ضاامن الدولااة اليراقيااةا أو 

أ ادت أن تيي  في دولة مةت لة تتيا   بةال  ووشاا  ماع فيرانهاا. وإن ع اود المشاا كة 

تاا ا أو  باإلنتاج في كا ا حوال لن تكون ع ود دستو  ةا كما إن  ر  ة تياقدثا وبميصل

با حر  بتحد تا ا للحكومة االتحاد ة سيال  فواً مان التاوتر الشاد دا لايف ماع الحكوماة 

االتحاد ااة فحةاااا بااا مااع ب يااة الشاايا اليراقااي وبااا خ  الحلفااا  التااا  ايين للكااردا 

و شاا ع الشااركات النفةيااة الياملااة فااي اإلقلاايم علاا  التمااادي فااي  لباتهاااا وعلاا  تااأفيم 

ا الاك ن كانات ا كارادلص ادة أ باحها ونفوذثا. وفي كا ا حوال فارن  الدراع مع المركص

حدتهم من الموا،نة اليامة تدلهم في كا ا حوالا سود  اةارون ماد ااً ومينو ااً عناد 

 توقيع ثكه الي ود الم حفة بح هم وح  ب ية الشيا اليراقي.

ت حكوماة اإلقلايما ولكني ال أستةيع أن أقول م ا ثكه ا ماو  اآلنا وذلاف بياد أن وقيا

عان الملاف النفةايا ماا  ص اد عان الامةاين ع اداًا  غام  ا كارادوتحت قياادة المةاؤولين 

فااي ب يااة أنحااا  اليااراع أو ماان قبااا  ا كاارادميا ضااة الك ياار ن فااداً سااوا  ماان أ اادقا  

وعلاا   أسااهم الاارشيف فااالل  ا كاارادالحكومااة االتحاد ااة أو ماان قبااا عاادد كبياار ماان 

 نا في سياع ثكه الد اسة.الةالباني وكما بي
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وفي المالحظات أدناه أحاول أن أضع بيض الحلاول لمحاولاة ت لياا ا ذ  الاكي 

وباليراقيين نتي ة توقيع ثكه الي ودا وعة  أن ندا إل  نتي ة تكون فاي  ا كرادلح  ب

ساي دون بالنتي اة أ ان تكاون  ا كاراد الح فميع اليراقيينا وإنني عل  ي ة تاماةا باأن 

م الح ي يةا وثم الوحيدون ال اد ون عل  وضاع الحلاول الداحيحة ال،دثاا ثم مدلحته

 ولتيا شهم الةلمي وا خوي مع فيرانهم بشكا أو بتخر.

 فت ار الا  الواقيياة علا  ضاو  الظارود الةااشدة  ل الاثالحا الم تار  ا قد  بدو 

الم تار  إنماا  وال و  التي تتحكم بال را ات النفةية في االقليما إال ان الاةاا  فاي ثاكا

موفاااا با سااااس الااا  ال اااو  الكرد اااة الايااارة التاااي ال توافااا  علااا  ان تكاااون أ ضاااها 

ومدااالحها اإلقتداااد ة ساااحة للدااراعات والمةااامع اإلقليميااةا ونتوساام فيهااا الحاار  

عل  المدالح اليمي ة للشيا الكردي ومةت بلا وتحر ار قرا اتاا المداير ة مان ثيمناة 

دفع وتضااغط برت اااه حلااول ت نااا  اايبها اإلنااصالع الاا  الشااركات اإلحتكا  ااةا وان تاا

الم هااولا و لبااي فااي الوقاات نفةااا تةلياااتهم المشااروعة لبنااا  خبااراتهم إلدا ة  ااؤونهم 

 وو نهم مت  نض ت الظرود الح ي ية وذثبوا ال  ذلف الايا .   

نااار  إن الاةاااوة ا ولااا    اااا أن تاااتم مااان خاااالل مواف اااة حكوماااة اإلقلااايم  (1)

ا فهااي موا،نااة فااي  ااالح  اايا 8010وا،نااة االتحاد ااة اليامااة لةاانة وبرلمانااا علاا  الم

اإلقليم بكا الم ا يفا وأستةيع أن أقول ب  ةا ثي أك ر مان عادلاة بالنةابة لإلقلايم. وعليناا 

عنااد د اسااة ثااكه  ا كاارادأن ننظاار بيااين اإلنداااد لمدااالح الشاايا اليراقاايا وأولااا 

لاة للشاركات النفةياة ا فنبياة الياملاة فاي الموا،نةا وأن ال ننظر إل  المةاامح غيار الياد

 .ا كراداإلقليم أو المةتفيد ن من ثكه المدالح من 

إن عد  المواف ة عل  الموا،نة االتحاد ة بةبا "مةتح ات مدروفات الشركات"ا ثاو 

االستهصا  والليا عل  الكقون بالكلمات بييناا. إذ إن أ اة مداروفات  اتم دفيهاا   اا أن 

و والت والوياش  الال،مةا وبضمنها كمية اإلنتاج النفةاي أيناا  إنفااع  كون من خالل ال

ثااكه المدااروفات وبياادها وكاام بيااع منهااا )لةااداد المدااروفات(ا وأ اان ذثااا الباااقي. ثااكه 

ا مااو  ماان أوليااات المحاساابة النظيفااةا وثااي ليةاات مةالااا فد اادة غياار ميروفااة وغياار 
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ةبي هاا اآلن!. وثاي أ ضااً أمار واضاح فاي مةب ة في اليالم و ر د د وان الرقاباة المالياة ت

االتفاقات الموقية بين الحكومة االتحاد ة واإلقليما والتي لم تةبا . إن المباالا التاي دفيات 

عن "مدروفات الشركات" كانات سالف   اا تدافيتهاا ولتدافيتها   اا ت اد م الويااش  

سالف   قاا  تضايها أعاله لتدقي هاا ولام ت اد  لحاد اآلن!!. وال  مكان االساتمرا  برعةاا  

 الشركات من غير تدقي !!.

إن الشااركات النفةيااة الياملااة فااي كردسااتان كاناات قااد اسااتلمت بالكامااا مااا  (8)

 رفتا في اإلقليم وثي ال تةتح  أي مبلاا أو في الواقع فرنها استلمت أك ار مماا تةاتح  

ذثبات  كما أوضحت ثكه الد اسةا وإن كانت لم تةتلم ما  رفتاا  أتي الةاؤال نفةاا أ ان

 إذن مبالا النفط المنتم من ثكه الشركات !.

( مليااا  دوال  )حتاا  اآلن فااي 11ل ااد تحاادينا فااي ثااكه الد اسااة عاان مبااالا تص ااد عاان )

(ا كااان ماان الوافااا أن تدااا إلاا  الموا،نااة االتحاد ااة ماان إنتاااج الشااركات 8010أ ااا 

د اساةا  مكان النفةيةا ولكنها لم تداا وضااعت فاي الادثاليص!!. وإن ماا فاا  فاي ثاكه ال

اعتبااا ه البااا  الااكي تاادخا منااا أ ااة د اسااة وتح ياا  وتاادقي    ااا أن  ااتما لاايف ماان قبااا 

الحكومة االتحاد ة فحةاا وثكا وافبهاا وإنما ا ثم أن  تم التح ي  من قبا  يا اإلقلايم 

نفةا ببرلمانا وأحصابا وثي اتا المدنية وحكومتا. إن فميع الشيا اليراقاي قاد خةار ثاكه 

وفاي فمياع ناواحي حيااتهم وعالقااتهم. وإن أي  ا كاراداا ولكن الااسر ا كبار ثام المبال

تح ي  فدي و اما ودقي  سي د إن ما تو لت إليا في ثاكه الد اساة ثاو الشاي  ال ليااا 

وماا خفاي كااان أعظام بك يار ممااا وفدتاا. إذ ماا وفدتااا ثاو نتي اة د اسااة  اداية بحتااةا 

ياار متفاار ا ومشااغول بمييشااتا واروفااا لشااا  فااي الةادسااة والةاابيين ماان عمااره غ

الدااحية غياار المةاات رة. ولكااي تكااون الد اسااة متكاملااة ودقي ااةا في ااا ان تااتم ماان خااالل 

ل ان ماتدة متفرغةا تحت إ راد حيادي ونص اا لنر  أ ان ذثبات مباالا الانفط المناتم 

 من ح ول اإلقليما و يما عل  إ فاعهاا أو إ فاع ما تب   منها !!.
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يح والمنة ااي والااكي  حااا التااوترات بااين اإلقلاايم والمركااصا إن الحااا الدااح (0)

و ضمن مدالح الشيا اليراقيا و نة م مع ماا فاا  بالدساتو ا وكاكلف  ضامن مداالح 

الشركات النفةية "المشروعة"ا ثو الحاا الاكي  اأتي عان  ر ا  تياد ا ع اود المشاا كة 

وتحو لها إل  ع اود خدماةا باإلنتاج التي تياقدت بها حكومة اإلقليم مع الشركات النفةيةا 

 وعل  الشكا التالي:

  ا أن ن ار باأن عليناا المواف اة بشاكا أو باتخر برعةاا  "حاوافص" لهاكه  -

الشركات أك ر مما تةتح ا فيما لو كان التياقد أ الً من خالل ع ود خدمة فنياة اعتياد اة. 

اد ااة )أي لهااكا   ااا أن تكااون ثناااي محاديااات فد ااة بااين حكومااة اإلقلاايم والحكومااة االتح

و،ا ة الموا د الةبييية وو،ا ة النفط(ا للو ول إل   قام منة اي للحاافص  نةا م ماع ماا 

تم إعةااؤه لشاركات فاي ع اود و،ا ة الانفطا ماع أخاك نوعياة الرقياة االستكشاافية وماد  

احتماليااة وفااود الاانفط فيهااا أ ااالًا وح اام مااا اكتشااف ماان الاانفط فيااالً فااي الرقااع التااي تاام 

ا. وككلف نوعية النفطا وارود اليمااا وغيرثاا مان ا ماو  للو اول اكتشاد النفط فيه

إل  "الحافص المنة ي" الكي  تم إعةاشاا اعتياد ااً فاي م اا ثاكه الظارود. وبياد الو اول 

الاا  "الحفااص المنة ااي" تضاااد ، ااادة اليااا لفتاارة ،منيااة محااددةا كااأن تااتم ، ادتااا بنةاابة  

%( لا ال  سانوات 10ض الص اادة إلا  )%( لفترة ال ال  سنوات ا ول ا بيدثا تافا71)

 %(   بية سنوات أخر .81أخر ا يم تافض إل  )

 غاام إن المناقشااات ا ولاا  التااي تااتم بااين حكااومتي اإلقلاايم والمركااصا   ااا أن تكااون 

من الدستو ا ولكن إدا ة ثكه الح اول تب ا  بياد حكوماة اإلقلايما ماع  118بمرفيية المادة 

وإب اا  مراقباة متبادلاة باين اإلقلايم والمركاص علا  فمياع إ سال ت اا  ر مةاتمرة للمركاصا 

الح ول. و مكن في حالة تنفيك ثكا ا مر أن تواف  و،ا ة النفط عل   تاو اا اإلقلايم إدا ة 

 بيض الح ول في المنا   المتنا،ع عليها.

  ا عند ذاي منع "البيع الداخلي" أو "التهر اا" منيااً باتااًا وإغاالع فمياع المداافي 

لم ا،ة في اإلقليما وفي أ ة منة ة أخار . وساتكون ثنااي  قاباة مشاتركة ومتبادلاة غير ا

لمراقبة الاروقاات فاي فمياع أنحاا  الياراع. إن ماا سايباع داخليااً سايكون ف اط للمداافي 
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الحكومية وغير الحكومية الم ا،ةا و تف  عل  أسيا  النفط أو الغا، المباع داخلياً وعلا  

 لغر  التوحيد.أسيا  المنت ات النفةية 

إن التدااد ر   ااا أن  ااتم ماان خااالل سااومو. إن فميااع عواشااد بيااع المنت ااات النفةيااة 

والغااا،ا وكااكلف فميااع عواشااد حكومااة اإلقلاايم نتي ااة حددااها فااي الشااركات النفةيااةا أو 

ضراشبها علا  أ باا  ثاكه الشاركاتا أو الهباات المةاتلمة مان ثاكه الشاركات ترفاع إلا  

 مة.الموا،نة االتحاد ة اليا

باعت ااادي إن ثااكا الحااا ساات بلا الشااركاتا إذ ضااغةت حكومااة اإلقلاايم بهااكا االت اااه. إذ 

  اا أن ال  كااون موقااف حكومااة اإلقلاايم وافهااةَ وتيبيااراَ عاان "ضااغط الشااركات"ا وإنمااا 

 كااون موقفهااا وافهااة َ وتيبيااراَ عاان ضااغط "الاارأي اليااا  اليراقاايا والكااردي بااا خ ا 

حيث تر  فميع ثاكه ال هاات ضارو ة تياد ا الي اود  وتحت ضغط الحكومة االتحاد ة"ا

بالشكا المشا  إليا أعاله. إن المكاسا الت ا  ة للشركات ستكون عالية فاداًا وتفاوع أ اة 

مكاسااا  مكاان أن تح  هااا الشااركات الممايلااةا. إضااافة لااكلف فرنهااا سااتح   "االساات را  

 والضمان" مما قد  حد  في المةت باا وعل  المد  الةو ا!!.

ن ما  ةاعد عل  تح ي  ا مر ثو االتفاع عل  قانون اتحاادي للانفط والغاا،ا وبالتأكياد إ

دون المالح  فهي مرفوضة تماماًا وليةت مةاودة ل ناة الةاقاة فاي  8007ليةت مةودة 

م لف النوا  فهي "عا " عل  كا من وضيها وعما عل  تمشيتها. قد  مكان النظار فاي 

ض التياد الت عليهاا. وثناا   اا أن تتضامن المةاودة مةودة و،ا ة النفط بيد إفارا  بيا

عد  المواف ة علا  ع اود المشاا كة باإلنتااجا وعلا  ال او  الكرد اة أن ال ت اف ضاد م اا 

ثككا مةودةا فرن لم تؤ دثا فليكن موقفهاا الحيااد. وثاكا ا مار سيةااعد فاي الضاغط علا  

 تحاد اً ال   با بم ا ثكه الي ود.الشركات لل بول بالم تر  أعالها برعتبا  أن ثناي قانوناً ا

( أعاالها فارن فمياع 0في حالة عد  المواف ة عل  الحا المةرو  في الف رة ) (4)

خا اةا وتالا  تاوترات عالياة فاداًا  ا كرادالحلول ا خر  تضر بالشايا اليراقايا وبا

 وب ياة الياراقيين ا كارادليف بين حكومة اإلقليم والحكوماة االتحاد اة فحةااا وإنماا باين 

أ ضاً. ولكن إذا ألحت حكومة اإلقليم وبرلمانا وككلف  فضات ال مااثير الكرد اة ماا فاا  
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( أعالها وأ رت عل  إن ع ودثا أفضا لعكراد مما تيةيا ع اود الادماةا 0في الف رة )

فيند ذاي  مكن  ر  أقا الحلول ضر اًا مع تكييفاا دساتو  اًا وت لياا الضار  علا  ب ياة 

ميااصات" التااي ت ااول حكومااة اإلقلاايم أن ع ودثااا تتمتااع بهاااا فماان اليااراقيينا وتح ياا  "ال

 الممكن اتااذ ما  لي:

إن التاديدااات التااي تضاايها الميصانيااة لإلقلاايم لاان تكااون ن ااداًا بااا تكااون عيناااً )أي 

( 810( مليااون برميااا/اليو ا منهااا )8,9تدااد ر ) 8010نفةاااً(. فماا الً اعتماادت ميصانيااة 

( ملياون برمياا  وميااًا 8,9والباد ا  كاون اعتمااد تداد ر ) ألف برمياا/اليو  مان اإلقلايم.

%(. أي  دااد  اإلقلاايم 17%( ماان اإلقلاايما ) ن حدااة اإلقلاايم فااي الموا،نااة 17منااا )

( ألف برميا/اليو ا وذلف بمواف اة خةياة مان ساومو تاولاا ذلافا و اتم ذلاف باةاا 490)

فاود فاي نيو او ي. ولاد  النفةي الاا . وتةلم اليواشد إل  الحةا  اليراقاي نفةاا المو

 اإلقليم اآلن اإلمكانية إلنتاج ثكه الكمية وككلف الكمية المةلوبة لمدافيا.

ولكن فاي الوقات نفةاا سايكون ثنااي تيهاد مان حكوماة وبرلماان اإلقلايم وكاكلف ضامن 

 تفا يا الحةا  بتةليم حدتها من المدا  ف الةياد ة إل  الحكومة االتحاد ة.

 ف االسااات ما  ة للشاااركات النفةياااةا فااايمكن اعتباااا  فمياااع أماااا فيماااا  تيلااا  بالمداااا 

المداااا  ف االسااات ما  ة للشاااركات النفةياااة فاااي الشااامال وال ناااو ا مااان المداااا  ف 

الةياد ةا وتدرد ل ا  الو والت والوياش  والتدقي  الال، ا ومن ضامنها تادقي  د اوان 

 ميااع الشااركات فااي الرقابااة الماليااةا وثااكا ا ماار  نةباا  علاا  المدااا  ف االساات ما  ة ل

 اليراعا وتياما المياملة نفةها من حيث الرقابة والتدقي .

سيكون ثناي تيهد وتنفيك بغل  فميع المدافي غير الم ا،ة في كردستان وباقي أنحاا  

اليااراعا ومنااع البيااع الااداخلي والتهر ااا منياااً باتاااًا وتكااون ثناااي أفهااصة مراقبااة ماان كااا 

مان الياشادات  -إن حاديت  -كه الف رةا و تم حةام مبالغهاا ال هات المينية لمالحظة تنفيك ث

 لتكثا إل  موا،نة ال هة ا خر .

 بياً ثناي مشاكا فمة لهاكا الحااا وثاو لايف حاالً بنظاريا إذ إن ثنااي ترقاا وعاد  

ي ة متبادلة فيما  تيل  بالتهر ا أو البيع الداخليا كما إن ثنااي مشاكلة كبيارة فاي تداد ر 
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ا. وا ثاام ماان ذلااف ساايلح   اايا اإلقلاايم غاابن كبياار  ن ع ااود نفااط كركااوي   ااا حلهاا

المشا كة باإلنتاج تيةي أ الً عواشد أقا لإلقليم وعواشد أك ر للشركات. ف ماثير اإلقلايم 

ستةااتلم مبااالا أقاااا حتاا  لااو أخااكنا بنظاار االعتبااا  إن أساايا  الاانفط المدااد  ماان مااوانئ 

الاايم. كمااا ساايكون علاا  البرلمااان المتوسااط ثااي أعلاا  ماان أساايا  الاانفط المدااد  ماان ال

وال ماااثير مةااؤولية كبياارة فااي مراقبااة أي خلااا كالتهر ااا أو البيااع الااداخلي أو مااا  ااابا 

 ذلفا  ن فميع اليواشد ستكون لكردستان اليراع.

( أعاااله أي ال بااول 1( ثااو مااا ذكرناااه فااي الف اارة )4إن الحااا ا فضااا ماان ) (1)

خار  للةانوات ال ادماة تةاير علا  نفاف ا وسيكون ثنااي موا،ناات أ8010بموا،نة سنة 

المنوال في تحد د كمية النفط التي   ا إ سالها لاط التدد ر من اإلقليما وإن لم  رسالها 

كالً أو فص اًا  تم است ةاع مبلا الكمية غير المرسلة مان حداة اإلقلايم. وثناا أ ضااً تب ا  

فاط الاربح" للشاركات التوترات بةابا احتمااالت التهر اا والبياع الاداخلي لادفع حداة "ن

 وستب   الشركات تضغط بات اه "التدد ر المةت ا".

إن تاام "التدااد ر المةاات ا" فهااكا  ينااي بدا ااة "الةااالع"ا بااين اإلقلاايم وب يااة  (0)

 اليراعا وال أعرد نتاش اا ولكنها ستكون وخيمة فداً فداً.

 

                                                           10/5/1110 
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( 9ككلف ت د الابر في م دمة كتابي: "ال د د في ال ضية النفةية اليراقياة". فاي المداد  )
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