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قرار المحكمة اإلتحادية العليا حول إدارة  *:  أحمد إبريهي علي د.

 النفط في كردستان
 

 
 قرار المحكمة 

، وأخرى من عضو مجلس  2012نظرت المحكمة االتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام  
عام   فارس  علي شداد  البصرة،  الثروات 2019محافظة  وزارة  على  النالطبيعية    ،   م يلقإ  يف  واب ومجلس 

من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية االتحاديين وكذلك من رئيس وزراء اإلقليم.    واستوضحت   .ناتسد ر ك
ُملزمة، وتجاوزت صالحياتها، في    اتحاديهخالصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين  

دولية هي من    اتفاقيات مع شركات أجنبية وأبرمت    وتطوير وإنتاج وتصدير النفط ، وتعاقدت   استكشاف
باطل من    2007وظيفة السلطة اإلتحادية؛ كما أن قانون النفط والغاز الذي شّرعه برلمان كردستان عام  

الوجهة الدستورية. وتسلمت المحكمة دفوعات مكتوبة من المدعى عليهما، وإستمعت إلى وكالئهما وما قّدما  
كومة كردستان لمضمون المواد ذات العالقة في الدستور اإلتحادي، وخاصة  من حجج تستند إلى فهم ح 

إستنادها إلى أن ما لم يرد ضمن الصالحيات الحصرية للسلطات اإلتحادية يكون لإلقليم وترجيح قانون  
اإلقليم عند التعارض مع قانون إتحادي، مع عرض لجوانب من مجريات العالقة بين كردستان وحكومة 

 قيداتها.  المركز وتع
 

وإشارت المحكمة العليا إلى سابقة قضائية من محكمة أمريكية لصالح السلطة اإلتحادية العراقية على أساس  
وبخالف   الوطنية  الحكومة  إذن  دون  نفط  لشحنات  اإلقليم  بتصدير  الشكوى  وتعلقت  للنفط،  المالكة  انها 

 ستئناف الذي طلبته كردستان.  سياساتها وإلتزاماتها الخارجية، ثم رفض القضاء األمريكي اإل
 

 من دستور    130، و  121،  115،  112،  111،  110وإستندت المحكمة اإلتحادية العليا إلى احكام المواد  
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النفط والغاز لحكومة اإلقليم وإلغائه؛ وبطالن    2005جمهورية العراق لسنة   للحكم: بعدم دستورية قانون 
ول وشركات أجنبية في كافة العمليات النفطية وتصدير وبيع  التعاقدات التي أبرمتها حكومة اإلقليم مع د 

صالحياتها الدستورية في العمليات النفطية ؛ وتسهيل مهمات   استخدامالنفط؛ وتمكين السلطات االتحادية من  
الحكم   والغاز من كردستان. ويتضمن  النفط  لتدقيق صادرات ومبيعات  المالية  الرقابة  وديوان  النفط  وزارة 

اإلقليم في الموازنة العامة على تسليم النفط المنتج إلى الحكومة االتحادية ممثلة    استحقاقعليق  القضائي ت
 بوزارة النفط.   

 
  األجنبية جاء القرار شامال وحاسما وملزما للسلطة التشريعية ومجلس الوزراء، ويتطلب تنفيذه إبالغ الشركات  

القاتها التعاقدية مع حكومة اإلقليم، والتعاون بحسن  للقرار الذي حكم بإبطال ع  االستجابةوالدول بضرورة  
  استكمال نية مع حكومة العراق لتكييفها. وصدر بيان من رئاسة الجمهورية يؤكد وجوب تنفيذ القرار مع  

التغطية القانونية لعالقة اإلقليم بالمركز وإدارة الثروة النفطية، وتفعيل مواد الدستور أو تعديلها لحل اإلشكاالت 
لقة. وكلف المجلس الوزاري لألمن الوطني وزارة النفط بالتواصل مع حكومة كردستان والشركات والدول  العا

لقرار    باالستشاريين  واالستعانةالمعنية   الصريح  الذكر  دون  وزمنية،  فنية  طريق  خارطة  لوضع  والخبراء 
س النيابي حول القرار بما  في مجاراة االحداث والتأجيل. ولم يصرح المجل  أسلوب المحكمة اإلتحادية، وهو  

 وكوردستان التي رأت حكومتها القرار مخالفا للدستور وبينت رفضها لتنفيذه.   النفط للعراقيتناسب مع أهمية  
 

للدولة والحياة    االقتصادياالساس    االكتراث تجاهتتسم مواقف األحزاب الحاكمة من القرار، عموما، بعدم  
عايش السلبي مع األزمات  دون توجه حاسم نحو أي هدف، وهذا يفسر  في العراق، ما يؤكد انها أدمنت الت

تباطؤ المحكمة اإلتحادية في حسم الخالف الدائم بين اإلقليم والمركز، ألنها تعمل ضمن هذه البيئة السياسية  
 بعيدا عن المصالح العليا للعراق.  انشغاالت الملتبسة في 

 
 ضرورة اإلدارة المركزية للثروة النفطية  

 
ضآلة اإليرادات الحكومية من غير النفط الخام معلومة ومن غير المتوقع، موضوعيا، تطويرها لتصبح رافدا 
رئيسا لتمويل اإلنفاق العام في العقود الثالثة القادمة؛ والنفط هو المصدر الوحيد للعملة األجنبية، وايضا، 
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ات جغرافية، وتفتقر أكثر محافظات العراق  الثروة الطبيعية في نطاق  األهمية، تتركزوهي مسألة في غاية  
إليها بما فيها بغداد ونينوى وهما األثقل سكانا وصالح الدين والفرات الوسط. ولذا، وبغض النظر عن درجة  
الالمركزية بين دولة الحكومة الواحدة والفدرالية السياسية، ال بد من إإلدارة المركزية للعمليات النفطية باكملها  

المركز بضرائب أو  انفراد ط والتصرف بها مركزيا. وحتى في دول الفدرالية السياسية من المعتاد وموارد النف
  االقتصادي إيرادات خاصة به، ويشارك الواليات والحكومات االدنى في إيرادات أخرى. النفط هو األساس  

النيابي ومجلس الوزراء   إلتزام المجلس  المبدأ الحيوي في  لدولة العراق ومرتكز سيادتها ومن الواجب  بهذ 
الدستور المعدل وإعادة النظر بالقوانين لتأكيد المركزية. وال يجوز توزيع إيرادات النفط مسبقا بل الموازنة  
الوطني   المستوى  على  اإلستخدامات  مختلف  بين  المالية  الموارد  لتخصيص  المناسبة  اآللية  هي  العامة 

لتوزيع اإلي  الوزراء  والمحلي. ومن الخطأ إستحداث هيئة  العامة وسلطات مجلس  المالية  رادات ألن نظام 
 والمجلس النيابي تكفي ومن الضروري إيقاف عمل هذه الهيئة لحين إلغائها في تعديل الدستور. 

 
الالمركزية معقولة في اإليرادات من غير النفط والغاز وإنفاقها أيضا، أما النفط  فال يجوز إقحامه في الجدل  

المركزية. وعند تعديل الدستور من األفضل عدم اإللتزام بأية صيغة محددة للفدرالية او حول الفدرالية وال
 الالمركزية عموما. ويترك هذا األمر لسياق التطور اإلقتصادي واإلجتماعي للعراق وتغير الوعي السياسي.

نفطية بين اإلقليم  اشارت العديد من الجهات إلى قانون النفط والغاز وأن عدم إصداره من أسباب األزمة ال
والمركز. وال أتفق مع هذا الرأي السائد، ألن القانون أريد له تعميم العالقة بين كردستان والمركز لتكون  
نموذجا لكل العراق، إلضفاء الطابع الفانوني للمألوف في كردستان، وهو خطأ قاتل إذ يؤدي إلى تحويل  

   العراق إلى أقاليم ال سيادة لدولة العراق عليها.
لقد أخفق المركز واإلقليم في اإلهتداء إلى منهج في التفكير السياسي يوفق بين شروط السيادة لدولة العراق 
والمصالح الحيوية والمشروعة للعراقيين خارج كردستان، من جهة، ومطالب كردستان في اإلستقالل المالي  

 من جهة اخرى. 
 

 كردستان ومبدأ عدم التناظر
 



 
 

  ياسات سأوراق 
 الموارد النفطية  ألدراهالدستورية  االطر  ف 

 
 

 

 
 4من   4صفحة  قرار المحكمة اإلتحادية العليا حول إدارة النفط في كردستان  د. احمد ابريهي علي 

من اية صيغة    استقالاللحالي والية فدرالية لكنها في الواقع ليست هكذا، هي اكثر  في الدستور ا  نكردستا
وترسيم الحدود ومسائل أخرى معلقة. ويفهم    140  زالت المادةفدرالية معروفة أو يمكن تصورها نظريا. وال  

ة أنشطة دبلوماسية  دولية، ومزاول  اتفاقيات في إدارة العمليات النفطية، وإبرام    االنفراد إصرار كردستان على  
وتعريف الدول األخرى بتطلعاتها.    استقاللهاليست معروفة في العالم للواليات الفدرالية، لتثبيت مرتكزات  

بنظام محدد للعالقة بين المركز ومستويات اإلدارة دونه.    االلتزامواألفضل للعراق دولة الحكومة الواحدة وعدم  
.   1976ى سبيل المثال ال حاجة لقانون جديد للنفط بل يكفي قانون  هكذا يكون الدستور وكافة القوانين، وعل

والتفاوض الهادئ والمسؤول مع كردستان حول اإلستثنآت التي ترضيها وبيانها صريحة في الدستور والقوانين  
الوطنية. أي الكف عن محاوالت تصميم الدولة العراقية إلحتواء كردستان ألنها مختلفة ولهذا اإلختالف 

 خ ال يتجاهله عاقل. والحل في مبدأ عدم التناظر بين كردستان وباقي العراق. تاري 
 

 األسبقنائب محافظ البنك المركزي  اكاديمي،)*( باحث وكاتب اقتصادي 
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