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قراءة يف النزاع النفطي بني احلكومة االحتادية
 وحكومة اإقليم كرد�ستان

رعد القادري*

لطاملا ُعداَّ النفط كالغراء الذي جيعل العراق متماسكاً، إلاَّ أن العديد من القضايا قد أثبتت انقسام 
النسيج املكون للدولة منذ عام 2003 أكثر من تلك القضايا املتعلقة بإدارة قاعدة املوارد الطبيعية وتوزيع 
العائدات القادمة من تلك املصادر، فبدًل من عدِّ النفط كعامل حيّفز على تعزيز العالقات املالية والسياسية 
بي بغداد وأربيل، وتشجيع الوصول إىل توافق بينهما حول القضايا الدستورية الرئيسة املتعلقة بالسيادة، 
فقد جلأ كل منهما إىل السيطرة على قطاع النفط اخلاص هبم )وآليات إيرادات التوزيع ذات الصلة( وذلك 
كآلية لتعزيز أجندات تقاسم السلطة اليت ل ميكن إحداث أي حتسُّن فيها إىل اآلن، إن حجر األساس 
جلهود حكومة إقليم كردستان يف دعم احلصول على احلكم الذايت بعيداً عن احلكومة املركزية يكمن يف 
وبيعه، فضاًل عن وض��ع األسس  اخل��ام  النفط  إنتاج  وإدارة  لألراضي  املستقل  الرتخيص  امتالكهم حرية 
لحتمالية النفصال، بينما اعرتفت احلكومة الحتادية هبذه احلقيقة، إذ فرضت احلكومة عقوبات أكثر 
قسوة يف عملية تقاسم العائدات وقامت مبنع أربيل من احلصول على معظم حصتها من امليزانية الوطنية؛ 
ونتيجة لذلك تزايد اخلالف بي الطرفي يف الوقت الذي شكلت األمور املالية واألمنية ضغطاً أكرب على 

التعاون وتعظيم إدرار اإليرادات.
هذا الوضع هو نتيجة لوضع األه��داف السياسية طويلة األم��د فوق املخاوف بشأن الستثمار 
والتنمية املثلى لقطاع النفط والغاز )وحتويله إىل نظام نقدي(، إناَّ محاية احلق السياسي يُعدُّ اهلدف األمسى 
لكل من بغداد وأربيل، ويف ظلِّ انعدام وجود صيغة توافقية لتقاسم السلطة، فإن كل جهة تعمل على 
وفق تفسريها اخلاص للدستور؛ ونتيجة لذلك مت حظر مرور تشريعات جديدة هتدف إىل توجيه تنمية هذا 
القطاع، فضاًل عن القواني املتعلقة بتوزيع الدخل وهيكل الصناعة احمللية، تضافرت هذه العوامل لتزيد 
من شكوك املستثمرين يف العراق وإحساسهم باملخاطر؛ األمر الذي أّدى إىل تقويض تنمية هذا القطاع 
بنحٍو كامل وبالتحديد يف كردستان، واألهم من ذلك أناَّ هذا الصراع بي احلكومتي اإلقليمية والحتادية 

كبدهتما إيرادات بقيم كبرية.

* حملل مستقل خمتص بشؤون النفط والغاز، وعمل سابقاً كشريك يف PFC للطاقة - جمموعة خمتصة بكتابة األحباث وتقدمي 
اإلستشارات حول قطاع الطاقة العاملي - وشغل منصب املستشار السياسي للممثل اخلاص للمملكة املتحدة يف العراق.
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هناك إشارات إىل أن الوضع السياسي الراهن الذي يشّكل هذه املشكلة من املمكن أن يصبح 
أكثر هشاشة، وما حيتاجه العراق هو صيغة جديدة دائمة لتقاسم السلطة اليت حترتم احلقوق السيادية 
إقليم كردستان  تلّب احلد األدىن من مطالب حكومة  الوقت نفسه  األساسية للحكومة يف بغداد، ويف 
للحكم ال��ذايت، وفضاًل عن ذلك من الضروري أن تقرر الشرائح العراقية -العرب والكرد- ما إذا كان 
ممكناً حتقيق ذلك داخل هيكل دولة موحدة، أو إذا كان ل بدُّ من إجراء املزيد من املفاوضات من أجل 

ترتيبات النفصال اجلذري.
العراقي -يف الشمال واجلنوب- يف  النفط  ال��ق��رارات ستحدد كيفية تطوُّر هيكل قطاع  إن هذه 
املستقبل، واألمر الوحيد الواضح من السنوات ال�13 املاضية هو أن آليات تقاسم عائدات القطاع النفطي 
وما يتعلق به ل ميكن أن تكون الوسيلة لتسوية نزاع تقاسم السلطة، بل على العكس متاماً إن اتباع النهج 
التصاعدي الذي يتبع احللول العملية للقطاع النفطي كأساس لبناء الثقة وتعميق التعاون بي بغداد وأربيل 
مل يثبت أنه أمر مستحيل فقط بل مت جتنبه بنحٍو فّعال؛ ومن أجل املبدأ السياسي فقد قامت كل من 
احلكومة الحتادية وحكومة إقليم كردستان باختاذ إجراءات مضرة، ويف حالة بعض القيادات الكردية، فقد 
كان الستقالل هو احللم الذي لطاملا حلموا به )مهما كان هدفهم غري عملياً(، وهكذا فإن إمكانات 
العراق وإقليم كردستان يف قطاع النفط والغاز، وفوائد اإلي��رادات القادمة منه، تعتمد على قدرة القادة 
العراقيي بالتفاوض على اتفاق جديد لتقاسم السلطة، حيث ل يعدُّ النفط كوسيلة للوصول إىل تسوية، 

بل أحد العناصر اليت تساعد على احلفاظ عليها على املدى الطويل.

خطوط الصدع اهليكلية يف السياسة العراقية:
كانت إدارة قطاع النفط والغاز والقضية اليت تتعلق بتقاسم عائدات النفط والغاز نقطة خالٍف 
كبرٍي بي احلكومة العراقية الحتادية وحكومة إقليم كردستان منذ إزالة نظام صدام حسي يف عام 2003، 
ابتداًء من سلطة التحالف املؤقتة بقيادة الوليات املتحدة )CPA(، فقد حاولت احلكومات العراقية 
املتعاقبة بعد احلرب بالتفاوض على تسوية حلل هذا املأزق من خالل التدابري التشريعية والدستورية، ولكن 

دون جدوى.
ظلت كل من بغداد وأربيل متشبثتان بتفسريات خمتلفة للصالحيات الدستورية والسلطة القانونية 
املختصة، وكان النهج الذي يتبعانه يعتمد على السياسة على وجه اخلصوص، ووجهات النظر خمتلفة جداً 
-وغري قابلة للحل- بشأن تقاسم السلطة يف الدولة العراقية بعد عام 2003، كان القادة السياسيون 
العرب يف بغداد يفضلون نظاماً من شأنه محاية سلطة احلكومة املركزية، وعلى الرغم من أن بعض األحزاب 
النقيض  ال��ع��راق- دع��م هيكلية مرنة بنحٍو أك��رب، فعلى  الشيعية -وأب��رزه��ا اجمللس األعلى اإلسالمي يف 
من ذل��ك دعمت األح��زاب الكردية الرئيسة »ال��ال مركزية للسلطة السياسية واإلداري���ة« ال��يت تنقل مجيع 
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الصالحيات احملددة إىل جمالس احملافظات ويف حالة حكومة إقليم كردستان -احلكومات اإلقليمية يف نظر 
األك��راد- فإن على السلطة املختصة يف احلكومة الحتادية أن ختضع ملوافقة األقاليم واحملافظات1، ومع 
مرور الوقت فإن الطموح بالستقالل الكردي قد أصبح وشيكاً على حنو متزايد؛ مما أدى إىل اعتماد أربيل 
سياسة شديدة لفصل اإلقليم من براثن سيطرة احلكومة الحتادية، ويف الوقت نفسه تعزيز مفاوضات واسعة 

النطاق لنتقال السلطة من بغداد إىل احملافظات العراقية العربية.
ك��ان ال��ت��وت��ر ب��ي ه��ذه اآلراء املتنافسة واض��ح��اً ج���داً منذ حلظة س��ق��وط ن��ظ��ام ص���دام، وأظ��ه��رت 
املقرتحات ما قبل احلرب من قبل مجاعات املعارضة العراقية -مبا يف ذلك احلزب الدميقراطي الكردستاين 
والحتاد الوطين الكردستاين- تصوراً لحتاد بي األكراد واحلكومة اإلقليمية العربية، مشريين إىل واقع دولة 
أكثر توحًُّدا يف حالة الفوضى اليت خلفتها حرب عام 2003 2، وأك��دت سلطة التحالف املؤقتة اليت 
أدارت البالد يف فرتة ما بعد احلرب احلاجة إىل وجود حكومة ل مركزية يف بياناهتا السياسية، لكّنهم مل 
حيددوا بالضبط العالقة بي احلكومة املركزية واألقاليم/احملافظات يف النظام الفيدرايل اجلديد، وفضاًل عن 
ذلك فإن وجود عدد قليل من املؤسسات املختصة الواقعة خارج إقليم كردستان يعين أن سلطة احلكومة 

املركزية قد سادت يف املمارسة العملية.
إن اجلهود املبذولة لتوضيح هيكلية تقاسم السلطة فشلت يف سد هذه الفجوة، يف حي تنصُّ املادة 
)1( من الدستور أن العراق “دولة احتادية واحدة”3، استمّر اخلالف بي كل من بغداد وأربيل بشأن إطار 
تقاسم السلطة الدقيق الذي ينبغي أن يتم تطبيقه وموازنة القوى اليت جيب أن تكون موجودة بي احلكومة 
املركزية وحكومة إقليم كردستان، وقد أثبتت اجلهود الوطنية التشريعية املتكررة لتحديد املعايري الفيدرالية 

بأهنا غري جمدية، ألناَّ كال اجلانبي قد متسك بتفسريه املتعارض لال مركزية.
ليس من املستبعد، أن تكون إدارة املوارد النفطية والغازية وإيراداهتا هي النقطة احملورية هلذا النزاع4، 
فدائماً ما يؤكد القادة السياسيون يف كل من بغداد وأربيل أن املال يساوي السلطة؛ وبالتايل فإن السيطرة 

1. انظر على سبيل املثال، رعد القادري، »النفط ومسألة الفيدرالية يف العراق«، الشؤون الدولية، اجمللد. 86، العدد 6، ص. 
1315-1328، تشرين الثاين 2010. شون كي، جوست هلرتمان ، رعد القادري، »عقدة العراق الفدرالية »، املصلحة الوطنية، 

آذار ونيسان 2012،
 http://nationalinterest.org/article/iraqs-federalism-quandary -6512.

2. انظر على سبيل املثال يف متوز 2002 إعالن شيعة العراق،
 http://www.albab.com/arab/docs/iraq/shia02a.htm #9.

3. لالطالع على نص الدستور العراقي 2005، انظر
http://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/IQ/Full٪20Text٪20of٪20Iraqi٪20C
onstitution.pdf/view.. 

4. كريستوفر بالنشارد، »العراق: تشريع النفط والغاز، تقاسم اإليرادات، وسياسة الوليات املتحدة«، تقرير الكونغرس،
 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl34064.pdf.
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على املوارد املدرة للدخل الرئيس يف العراق يعد أمراً بالغ األمهية لنجاح برناجمهم السياسي؛ ونتيجة لذلك 
والغاز  النفط  قطاعي  أدارا  الكردستاين-  الدميقراطي  احل��زب  الرئيسي، -ولسيما  الكرديي  احلزبي  فإن 

وكانت إدارة نظام تقاسم اإليرادات -وحلد كبري- تقع ضمن سيطرة بغداد.
إن إدارة احلزب الدميقراطي الكردستاين لقطاعي النفط والغاز من شأنه أن يقوم بتيسري الستقالل 
املايل؛ وبالتايل تلبية الشروط املذكورة من أجل الستقالل السياسي، وفضاًل عن ذلك فقد سعت حكومة 
إقليم كردستان على جذب الشركات األجنبية، ومنحتهم حصة يف اقتصاد كردستان على أمل بإن ذلك 
سيعزز من قوة ضغط أربيل يف العواصم الدولية الرئيسة، مبا يف ذلك واشنطن، وعلى النقيض من ذلك، 
قامت احلكومة الحتادية باتباع هنجاً معاكساً، ورفضت أي مقرتحات فيدرالية من شأهنا أن تضعف القوة 
املالية والسياسية يف قطاع النفط والغاز، وبسبب ذلك كانت بغداد مستعدة -وعلى مضض- للنظر يف 
قدر بسيط من التنازل اإلداري، ويف واقع األمر فإن احلكومة الحتادية كانت حريصة وبشدة على إدارة 
النفط وتوزيع عائداته، ليس فقط بسبب حكومة إقليم كردستان، ولكن أيضاً بسبب احلكومات احمللية 

يف العراق5.

الغموض الدستوري وقطاعا النفط والغاز:
ليس من املستغرب أن اجلهود التشريعية على مدى السنوات الثالث عشرة املاضية للتوفيق بي 
وجهات النظر املختلفة بي احلكومة الحتادية وحكومة إقليم كردستان فيما خيص قطاع إدارة النفط والغاز 

وتقاسم عائداته قد فشلت بنحٍو كامل تقريبا.
بدأت اجلهود الكردية على تضمي القانون الوطين وبدأ اهتمام حكومة إقليم كردستان يف إدارة 
قطاع النفط والغاز يف عام 2004 أثناء املفاوضات حول قانون إدارة الدولة يف الفرتة النتقالية، ومع ذلك، 
فقد مت رفض هذه احملاولت من قبل سلطة الئتالف املؤقتة، اليت اعرتفت بأمهية هذه القضية )وما يرتبط 
هبا من خماطر اليت ستقضي على اجلهود املبذولة للتوّصل إىل قانون إدارة قطاع النفط والغاز(، وبدًل من 
ذلك فقد مسح كبار املسؤولي يف سلطة الئتالف املؤقتة على استمرار السيطرة املركزية للقطاع كما كان 
الوضع قبل احلرب، معتقداً أن األحزاب العراقية ستكون قادرة على التوصل إىل اتفاق حل وسط بشأن 

الرتتيبات اجلديدة يف وقت لحق.
ومع ذلك، فقد أظهرت آمال الوليات املتحدة بأهنا غري واقعية فيما خيص سرعة الوصول إىل 
حل وسط بي األطراف؛ إذ إن اجلهود املكثفة من قبل القادة العراقيي على حل النزاع حول الفيدرالية 
أثناء صياغة الدستور اجلديد يف عام 2005 قد فشلت، حيث ظلت األطراف املتناحرة متشبثة مبواقفها؛ 

 ،)2009 ،ICG :5. جمموعة األزمات الدولية، العراق واألكراد: مشكلة على طول اخلط، تقرير الشرق األوسط 88. )بروكسل
ص 3-1.
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وبسبب عدم وجود حل وسط، جلأ واضعو مسودة الدستور إىل وضع صيغة غامضة الذي كان حيتمل 
تفسريات عديدة؛ األمر الذي أدى إىل تأجيج العداء بي بغداد وأربيل منذ ذلك احلي6، كان اجلانبان 
على استعداد لقبول املادة )111( من الدستور اليت تنص على أن »النفط والغاز هو ملك كل الشعب 
العراقي يف كل األقاليم واحملافظات«، ولكن األحكام املتضمنة يف املواد الالحقة واملتعلقة بالسلطة املختصة 
)ولسيما امل��ادة )112( وهي امل��ادة الوحيدة األخ��رى اليت تشري إىل النفط والغاز بنحٍو مباشر( كانت 
امل��ادة )112( اليت تنص على أن »احلكومة الحتادية  مثرية للجدل، وقد فسر أنصار احلكومة املركزية 
تقوم بإدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة« تعطي 
األولوية لبغداد يف توجيه اإلنتاج النفطي وتطوير املساحات املكتشفة، وفضاًل عن ذلك فقد عّدوا احلكم 
السياسات  الثالثة )احلكومة املركزية واألقاليم واحملافظات( برسم  قيام مستويات احلكومة  الالحق حول 
السرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز مبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي، وعلى النقيض من 
ذلك تصرُّ حكومة إقليم كردستان على أن الدستور يهدف إىل احلد من سلطة احلكومة الحتادية إىل إدارة 
املساحة اليت كانت تنتج النفط والغاز يف عام 2005، وأنه حىت ذلك احلي جيب أن يتم ذلك بالتزامن 
مع احملافظات املنتجة واحلكومات اإلقليمية، وبررت أربيل مطالبتها باحلصول على السلطة املختصة بناًء 
على مادتي يف الدستور مها )115 و121(، إذ تنص املادة 115 على حدود سلطة احلكومة الحتادية 
يف الختصاصات احلصرية املنصوص عليها يف املادة 110 اليت ل تشمل إدارة النفط والغاز، واليت تشري 
إىل أنه فيما يتعلق إىل القوى املشرتكة األخرى »تكون األولوية فيها لقانون األقاليم واحملافظات غري املنتظمة 
يف اقليم، يف حالة اخلالف بينهما«، ويف الوقت نفسه، تنص امل��ادة )121( »بأنه حيق لسلطة اإلقليم 
تعديل تطبيق القانون الحتادي يف اإلقليم، يف حالة وجود تناقض أو تعارض بي القانون الحتادي وقانون 

اإلقليم، خبصوص مسألة ل تدخل يف الختصاصات احلصرية للسلطات الحتادية7”.
بقيت هذه املشكلة الدستورية من دون حل، ويف عام 2008 سعت أربيل حنو احلصول على رأي 
قانوين مستقل من مكتب احملاماة الدويل “كليفورد تشانس” لدعم تفسريها بأن لديها السلطة إلدارة 
قطاع النفط والغاز بنحٍو مستقل وعلى وفق أحكام قانون النفط والغاز اإلقليمي اخلاص هبا8. ورأى التقرير 
أن املادتي )115 و121( تعطيان احلق للقانون اإلقليمي على القانون الحتادي يف مجيع اجملالت غري 
املنصوص عليها يف املادة 110 من الدستور، مبا يف ذلك قطاعا النفط والغاز والرتاخيص واإلدارة؛ وأن 

وتداعيات  اهليكلية  العيوب  العراقي:  الدستور  املثال، سعد جواد،  انظر على سبيل  الدستور،  النزاع يف صياغة  قضايا  6. حول 
سياسية، ومركز بورصة لندن يف الشرق األوسط ورقة سلسلة / 01، تشرين األول 2013، ص 13-10.

7. الدستور العراقي، مرجع سابق
8. لالطالع على نص التقرير، انظر حكومة إقليم كردستان »يؤكد خبري القانون الدويل سلطة حكومة إقليم كردستان إلدارة موارد 

النفط والغاز«، 5 فرباير 2008
 http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=12&a=22631.
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املادة 112 أعطت للحكومة الحتادية سلطة مشرتكة يف جمالت التجهيز والنقل والتصدير، وحىت ذلك 
احلي كانت هذه املادة تتعلق بإنتاج مساحات النفط والغاز حينما مت مترير الدستور.

أكد تقرير شركة احملاماة أيضاً أن امل��ادة 112 مل متنح أي سلطة تشريعية )حصرية أو مشرتكة( 
للحكومة الحتادية إلدارة قطاع النفط والغاز يف كردستان، وفضاًل عن ذلك فقد توصلت الشركة إىل أن 
إدارة حكومة إقليم كردستان هلذا القطاع ل يتطلب منهم املرور مسبقاً بالقواني الوطنية اخلاصة بالنفط 
والغاز أو تقاسم العائدات، على الرغم من أهنا تقرُّ بأناَّ احلكومة الحتادية ملزمٌة دستوريّاً بسنِّ هذا التشريع 

نظراً حلقها يف إدارة النفط والغاز من احلقول املنتجة بعد استخراجه.
ومع ذلك مل يؤثر هذا الرأي على وجهة نظر احلكومة الحتادية؛ إذ رفض الرأي السائد يف بغداد 
وباستمرار املطالبات الكردية باحلصول على السيطرة الدستورية يف قطاعي النفط والغاز، وعمل صانعو 
السياسات احلكومية الحتادية على وفق تفسرياهتم اخلاصة للدستور وعلى وفق أولوياهتم السياسية واملالية9، 
وقد جتاهلوا ما أشارت إليه أربيل وبنحٍو متكرِّر إىل التقرير القانوين، وأصروا بدًل من ذلك على سيطرة 
النفط وال��غ��از، ومج��ع عائدات  املنبع، وبيع  السياسات واملوافقة على عقود  احلكومة الحت��ادي��ة يف وض��ع 

التصدير على الصعيد الوطين وتوزيعها.

حماوالت غري جمدية يف التشريع:
كان غياب احلل هلذا النزاع الدستوري تأثري انعكس على اجلميع، ومنع كل احملاولت على مترير 
-القواني  ع��ام 2005  منذ  ال��ع��ائ��دات  وتقاسم  وال��غ��از  النفط  لقطاعي  الوطنية  ل���إدارة  تشريعي  خمطط 
اليت كان ينظر إليها على أهنا حامسة لتوضيح الدستور والتصرف بناًء عليها-، قامت مجيع اجلهود يف 
احلكومات املتعاقبة لتمرير قواني النفط والغاز وتقاسم العائدات يف جملس النواب بتسليط الضوء على 
طبيعة التعارض بي وجهات النظر املختلفة حول تقاسم السلطة، وسلطت الضوء على نسبة اختالف 
آرائهم حول احلكم وبناء عراق موحد. وكما قال نائب رئيس ال��وزراء السابق حسي الشهرستاين -يف 
حديث خاص مع الكاتب يف عام 2012-: مل يكن اخلالف مع حكومة إقليم كردستان حول قضية 

إدارية أو مالية بل كان سبباً يتعلق بالوجودية.
بلغت اجلهود األولية ما بعد احلرب ذروهتا لتمرير تشريعات النفط والغاز يف شباط 2007، حينما 
مت نشر مشروع القانون برعاية سفارة الوليات املتحدة يف بغداد، يف حي أن القانون أظهر تقدماً كبرياً يف 
بعض الدوائر، إل أن النص أكد الصعوبات يف التوفيق بي وجهات النظر املختلفة بي احلكومة الحتادية 
وحكومة إقليم كردستان حول تقاسم السلطة10. ركزت مسودة الدستور يف سيطرة احلكومة الحتادية على 

9. بالنشارد، مرجع سابق. ص. 10-8
10. لالطالع على نص مشروع القانون، انظر: 

http://www.krg.org/uploads/documents/Draft%20Iraq%20Oil%20and%20
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صنع السياسة، لكنها اعرتفت أيضاً باملواد الدستورية اليت جعلت سلطة بغداد جدليًة يف تصّور أربيل، وقد 
مت جتّنب سلطة املوافقة على عقود املنبع وكذلك مل تكن األحكام بشأن امللكية والسلطة واإلدارة حول 

البنية التحتية متناسقة يف النص.
إن عمق اخلالف العام على إدارة النفط والغاز، وغياب أي آلية فعالة لتحقيق املصاحلة لوجهات 
النظر املختلفة، مت تأكيده بنحٍو سريع حينما قام جملس شورى الدولة - الذي استعرض مسودة القانون 
يف شهر شباط لضمان مطابقته للدستور- بإنتاج نسخة منقحة يف متوز عام 2007 الذي كان خمتلفاً إىل 
حدٍّ كبري عن النّص األصلي يف اجملالت الرئيسة؛ وهو ما يعكس الرأي السائد لرئيس الوزراء نوري املالكي 
وحلفائه اإلسالميي الشيعة يف احلكومة وجملس النواب، قدمت مسودة الدستور يف متوز حل للغموض 
يف نّص الدستور السابق من خالل التأكيد على سيادة احلكومة املركزية بدًل من حكومة إقليم كردستان، 
استعادت احلكومة املركزية وحبزم إدارة عملية البحث عن النفط واستخراجه واملوافقة على العقود، وإعادة 
حق وزارة النفط الحتادية بأن تكون اهليئة الرئيسة لصنع السياسة، قام جملس شورى الدولة أيضاً باستخدام 
لغة مبهمة فيما خيص العقود النفطية، وابتعد عن اتفاقيات تقاسم اإلنتاج اليت فضلتها أربيل )وبعض من 

منافسي املالكي الشيعة(.
لتنهار  امل��س��ودة؛  ه��ذه  إقليم كردستان  رفضت حكومة  فقد  للدستور  التفسريات  ه��ذه  وبإعطاء 
احملادثات اليت أجريت حلل هذه املشكلة بسرعة، وحترك األكراد بسرعة لتمرير تشريعات خاصة هبم إلدارة 
قطاع النفط والغاز يف كردستان بنحٍو مستقل11، ومنذ ذلك احلي، مل يتم إحراز أي تقدم ملموس للخروج 
من هذا املأزق، وكانت آخر حماولة جادة للحصول على موافقة جملس النواب على قانون يف عام 2011، 
وانتهت مبأزق مماثل، ومت إثبات أن الوصول إىل حل وسط فيما خيص السلطة املختصة أمٌر مستحيٌل، إذ 
مت رفض مسودة جلنة جملس النواب للنفط والغاز اليت ُكتبت يف شباط عام 2007 12 -اليت مت تأييدها 
من قبل حكومة إقليم كردستان وحزب القائمة العراقية يف جملس النواب- من قبل حكومة املالكي، اليت 
أنتجت يف وقت لحق مسودة أخرى تشابه إىل حد كبري مسودة مشروع الدستور الذي أصدر يف متوز عام 
2007، وفضاًل عن ذلك فقد أصّرت احلكومة على أن املسودة اخلاصة هبم هي املعتمدة والوحيدة، ومل 
يكن لدى جملس النواب السلطة الدستورية لقرتاح التشريعات، بل هلم احلق باملوافقة عليها فقط، وكانت 
املالكي  ال���وزراء، واهتمت حكومة  املقدم من قبل جملس  النص  أربيل فورية وغاضبة، ورفضت  ردة فعل 
»خبيانة الثقة؛ وذلك ألن قرارهم قد أجري بطريقة استبدادية ومت تصميمه لفرض املركزية وتعزيز عملية 
Gas%20Law%20English__2007_03_10_h23m31s47.pdf.  

11.  بالنشارد، مرجع سابق، ص 8-9، حكومة إقليم كردستان،
 http://www.krg.org/pdf/2_English_Version_Kurdistan_Petroleum_Law.pdf.

12. جملس الوزراء العراقي يوافق على تأجيل مشروع قانون النفط، رويرتز، 28 آب 2011،
 http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL5E7JS0AM20110828
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صنع القرار القتصادي الدكتاتوري، ووضع مقاليد كل شيء يف أيدي قلة قليلة«13. ويف خضم مكافحة 
الهتامات القاسية، مت  ترك عملية التشريع بنحٍو مؤقت، مع عدم وجود عالمات منذ ذلك الوقت ألي 

مبادرة إلحيائه مرة أخرى14.
ال��ع��ائ��دات سيئة ك��ذل��ك، وتعرضت لوجهات نظر  ق��ان��ون تقاسم  لتمرير  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  كانت 
متناقضة بي حكومة إقليم كردستان واحلكومة الحتادية حول بنية الدولة، إذ بلغت املناقشات يف عام 
2007 ذروهتا يف مبادرة للتصويت على مسودة القانون يف جملس النواب يف صيف ذلك العام15، ولكن 
يف هناية املطاف مل يتم العثور على أي حل وسط بي جهود حكومة إقليم كردستان اليت تسعى حنو 
احلدِّ من دور احلكومة ليشمل توزيع النفط فقط وإصرار بغداد على احلفاظ على درجة أكرب من السلطة 
املالية والنقدية، اتفق الطرفان على أن مجيع اإليرادات من مبيعات النفط والغاز املستحقة للدولة والعوائد 
والضرائب وأي إيرادات إضافية قادمة من عقود النفط والغاز جيب أن حتفظ يف البنك املركزي العراقي، 
كانت هناك رغبة واضحة للحد من اإلنفاق على املشاريع السيادية والسرتاتيجية من قبل بغداد، ونقل 
إقليم كردستان؛ وذل��ك قبل متويل وزارات احلكومة  القومي إىل حكومة  الدخل  نسبة 17٪ من ص��ايف 

الحتادية.
ومع ذلك طالبت حكومة إقليم كردستان أيضاً بأن تقوم احلكومة الحتادية -على الفور- بتوزيع 
أي فائض مايل يف املستقبل، وأن يتم احتساهبا شهرياً، وتتحمل املسؤولية عن أي نقص مايل16، عارض 
هذه املطالب أحزاب إسالمية شيعية كانت فيما سبق متحالفة بنحٍو وثيق مع حكومة كردستان حول 
القضايا الفيدرالية- إذ مت تفسري حماولت أربيل بأهنا تسلب السلطة املالية من احلكومة املركزية الذي من 
احملتمل أن يضعف متاسك األقاليم يف العراق مع متسك كل طرف مبوقفه فإن نظام احلكومة املركزية املسيطر 

بقي يف مكانه.
     كما كان األمر عند تشريعات النفط والغاز، فقد استمرت املفاوضات الالحقة حول قانون 
تقاسم العائدات غارقة يف نزاع كبري لتقاسم السلطة، مع عدم وجود أي تغيري يف موقف كل من بغداد أو 

13. حكومة اقليم كردستان، »بيان الرئاسة يف جملس العراق من مرور الوزراء من قانون النفط والغاز الحتادي،« )الرتمجة ليست 
واضحة( 6 سبتمرب 2011،

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?a=41371&l=12&s=010000;
“بإمكان األكراد اسقاط املالكي وفقاً للقانون النفط والغاز العراقي” يوميا، 7 تشرين األول 2011،

http://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/9/invest728.htm.
14. انظر، على سبيل املثال، العراق ليس مهتم بتمرير قانون النفط –جنايب، رويرتز، 7 شباط 2013،

http://www.reuters.com/article/iraq-oil-idUSL5N0B790Z20130207
15. للمشروع، انظر حكومة إقليم كردستان،

 http://web.krg.org/pdf/English_Draft_Revenue_Sharing_law.pdf
16. املقابالت الشخصية مع املسؤولي يف وزارة اخلارجية األمريكية، متوز 2007.
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حكومة إقليم كردستان بشأن هذه املسألة، وقد كان التفاق على مترير كل هذه القواني سبباً لعدد من 
الصفقات السياسية على مدى السنوات القليلة املاضية -مبا يف ذلك تلك اليت سهلت تعيي رئيس الوزراء 
حيدر العبادي يف عام 172014-؛ األمر الذي يعكس أمهية القواني من الناحية السياسية هلذه القضايا، 
وتقديراً من كال الطرفي أن كيفية حل هذا النزاع سيشّكل حجر األساس يف أي ترتيب مستقبلي لتقاسم 
السلطة على املدى البعيد، ولكن يف حالة عدم وجود حل وسط لتحديد هيكل احتادي يف العراق، فإن 

التشريع الفعلي سيكون أمراً مستحياًل .

اتفاقيات جزئية حمكوم عليها بالفشل أيضاً:
إن حم��اولت التوصُّل إىل اتفاقات جزئية حول ص��ادرات النفط قد مت تقويضها بسبب اخلالف 
األساسي حول تقاسم السلطة وإدارة قطاع النفط والغاز، وقدرة أربيل على تطوير قطاع النفط يف اإلقليم 
املالية أج��رب ذل��ك ك��اّلً من احلكومة الحتادية  السياسية واحلاجة  الرغم من معارضة بغداد واملنفعة  على 
وإقليم كردستان بإبرام ثالثة اتفاقيات لتصدير النفط -يف عهد ما بعد صدام حسي- يف عام 2009، 
وذا ش��روط سطحية نسبياً؛ مما يعكس رف��ض كل من  و2011، و2014 ك��ان نطاق كل منها ضيقاً 
الدستورية  باملطالبات  إقليم كردستان إلقامة أي سابقة من شأهنا أن تضر  احلكومة الحتادية وحكومة 
والقانونية على املدى البعيد، ولكن مت إثبات أن كل من هذه التفاقيات مل تكن دائمة، إذنْ طغت عليها 

اخلالفات حول تقاسم السلطة -ولسيما السلطة املختصة حول مبيعات النفط-.
أوىل هذه التفاقيات كان يف عام 2009، واستغرقت عدة شهور للتفاوض عليها بسبب رفض 
مبيعات  ب���إدارة مجيع  النفط احلكومية )س��وم��و(  تقوم مؤسسة تسويق  ب��أن  بغداد  اإلذع���ان لطلب  إربيل 
 )ITP( وحتصيل اإليرادات من النفط اخلام الكردي وبيعها عرب خط األنابيب بي العراق وتركيا الرئيس
اخلزينة  إي���رادات  من  نسبة ٪17  إقليم كردستان  وتتلقى حكومة  ميناء جيهان،  اىل  وذل��ك من كركوك 
الحتادية، مت إبرام التفاق الثنائي يف هناية املطاف يف آيار عام 2009 لتصدير 60 ألف برميل من النفط 
اخلام يف اليوم من حقل طاوكي عرب خط األنابيب بي العراق وتركيا 18ITP، ولكن مت الرتاجع بسرعة عن 
هذه التفاقية بسبب نزاع حدث بي الشركة املشغلة حلقل طاوكي )DNO( وحكومة إقليم كردستان؛ 

األمر الذي أدى إىل تعليق مجيع الصادرات الكردية للنفط اخلام يف أيلول من ذلك العام.

 17. انظر، على سبيل المثال، »األكراد يرسلون 19 شرط لعالوي والمالكي،« ايكرد اليومية، 18 أب 
2010           http://ekurd.net/mismas/articles/misc2010/8/state4137.htm; 

18. http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?r=223&l=12&s=02010100&a=29364&s=010000;
إن العراق سيقوم بتصدير النفط من حقول كردستان، أخبار بيديا للطاقة، 01 آيار 9002،

, http://www.energy-pedia.com/news/iraq/iraq-will-export-oil-from-kurdistan-fields. 
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مت توقيع اتفاقية تصدير النفط الثانية يف عام 2011، وذلك بعد انتهاء حكومة إقليم كردستان 
من املراحل األوىل إلنشاء خط أنابيب مستقل لربط احلقول املنتجة يف كردستان مباشرة مع اجلزء الرتكي، 
الذي أعطى أربيل وسيلة لنقل النفط اخلام بنحٍو مستقل عن بغداد، ومرة أخرى كانت املوافقة على أن 
تكون سلطة املبيعات الوحيدة بيد )سومو( هو حجر األساس يف اتفاقية تصدير النفط، وحاولت احلكومة 
الحتادية ربط إقليم كردستان بالتزامات حجم التصدير اخلاص هبا باستحقاقات أربيل للميزانية الحتادية، 
على الرغم من أنه مت منع هذه املبادرة يف جملس النواب إّل أن اتفاقية التصدير توقفت يف السنة التالية؛ 

وهذه املرة بسبب خالف على مستويات اإلنفاق املالية من احلكومة الحتادية 19.
وم���ع ذل���ك ف���إن الت��ف��اق��ي��ة مثلت س��اب��ق��ة ب��رب��ط ص����ادرات ح��ك��وم��ة إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان للنفط اخل��ام 
بالستحقاقات املتعلقة بامليزانية، إذ إن حكومة إقليم كردستان ملزمة بتزويد 175 ألف برميل من النفط 
يف اليوم كجزء من ميزانية عام 2012. حاولت بغداد ولكنها فشلت يف إدراج شرط جزائي يف ميزانية 

عام 2012 وميزانية السنة التالية.
يف عام 2014 كان اخلالف حول بنود الصادرات الكردية، وإصرار احلكومة الحتادية على إدارهتا 
والسيطرة على تدفق اإليرادات قد منع مرور امليزانية الوطنية متاماً، وأّدت إىل قطع بغداد إيرادات اإلقليم، 
كان ذلك السبب ال��ذي دفع أربيل إىل املوافقة على استئناف بيع كميات حم��ددة من النفط اخل��ام من 
خالل )سومو( يف تشرين الثاين عام 2014 كجزء من صفقة الصادرات احملدودة مقابل اإليرادات، حيث 
مت استعادة مدفوعات احلكومة الحتادية عرب بيع أربيل ل�150 ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم مقابل 

حصوهلم على 500 مليون دولر من اخلزينة الحتادية.20
أثبتت الصفقة الثالثة أن تكون حماولة أكثر طموحاً لتفاقيات التصدير بي بغداد وحكومة إقليم 
كردستان، وبدأت يف كانون األول عام 2014 يف الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، وقد َوَرَدتنْ 
يف ميزانية عام 2015، وتطلبت استعادة حتويالت امليزانية الشهرية حلكومة إقليم كردستان مقابل موافقة 
أربيل على نقل 550 ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم عرب شبكة خطوط األنابيب اخلاصة هبم لتصب 
خبطوط األنابيب بي العراق وتركيا -300 ألف برميل من النفط اخل��ام يف اليوم تصدر من األح��واض 
اليت تسيطر عليها احلكومة الحتادية يف كركوك، و250 ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم تصدر من 
كردستان-21. كانت سومو -مرة أخرى- هي اليت تسيطر على تسويق هذا اخلام، ومت إدراج شرط جزائي 

يف امليزانية الوطنية إذا مل يتم تصدير الكميات املتفق عليها .

19. قد تقوم كردستان العراق بإعادة تصدير النفط بنحٍو مؤقت، رويرتز، 2 آب 2012،
 http://www.reuters.com/article/us-kurdistan-oil-idUSBRE8710E120120802.

20. العراق واألكراد يتوصلون لتفاق بشأن صادرات النفط وامليزانية املدفوعات، نيويورك تاميز، 13 تشرين الثاين 2014.
21. العراق وكردستان يتفقان على صفقة النفط، وول سرتيت جورنال، 2 كانون الثاين 2014.
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وكما هو احلال مع التفاقيات السابقة، مل ُيكَتب هلذه التفاقية البقاء طوياًل، فبحلول شهر آب 
عام 2015، أصبحت التفاقية بوضع يرثى له، إذ رفضت حكومة إقليم كردستان نقل صادراهتا من 
النفط؛ مما أدى إىل قطع احلكومة الحتادية حتويالت امليزانية الشهرية. إن سرعة انتهاء التفاقية والهتامات 
اليت مت تبادهلا يف وقت لحق من قبل بغداد وأربيل، يوضح استحالة إبرام أي اتفاق متعلق بإدارة القطاع 

النفطي من دون حل القضية األكرب وهو تقاسم السلطة.
مت الرتاجع عن التفاق بسبب خالف حول تنفيذ بنوده: إذ رفضت بغداد إصرار حكومة إقليم 
كردستان بأن حساب كمية الصادرات الكردية ومشال العراق ينبغي له أن يكون على أساس سنوي وليس 
شهريا، -مما يؤدي إىل عدم توجيه عقوبة مالية هلم عند حدوث نقص يف التسليم يف األشهر األوىل-؛ 
ورفضت حكومة إقليم كردستان من جانبها أن تعرتف بأن املدفوعات الشهرية ل ميكن أن حتدد -بنحو 
واضح- اإليرادات املستحقة الفعلية، اليت كانت أقل من امليزانية نتيجة لخنفاض أسعار النفط عما كان 
متوقع؛ وهذا يعين أن نسبة حكومة إقليم كردستان املتمثلة ب� 17٪ قد اخنفضت بسبب سعر قيمة الدولر 
األمريكي مقابل الدينار العراقي22، ولكن األمر الذي أّدى فعال إىل اهنيار التفاق كان تصميم اجلانبي 
النظر  بغض  اإلي����رادات،  واملبيعات وحتصيل  اخل��ام  النفط  إنتاج  إدارة  امتيازاهتم ح��ول  التخلي عن  بعدم 
عن التكلفة املالية أو التأثري على قطاع النفط والغاز مبا يف ذلك مصاحل املستثمرين، لتنتصر مرة أخرى 

العتبارات السياسية على املخاوف العملية املباشرة.
كان هذا القرار شديداً ول سيما من جانب حكومة إقليم كردستان، اليت دفعت مثناً باهظاً لقرارها 
من حيث السيولة املالية وقدسية التفاق، وإن إصرار أربيل باملطالبة بإيراداهتا الشهرية من بغداد كانت 
ثابتة وهلا شرعية ظاهرية فقط، ومل يتم إدراج أي نفقات طارئة يف قانون موازنة 2014 لنقص اإليرادات، 
ولكن ك��ان النهج ال��ك��ردي ضّيق األف��ق من الناحية السياسية وذل��ك يف أحسن األح���وال، أم��ا يف أسوأ 
األحوال فكان املتشددون يف أربيل حريصون على إجياد ذريعة مرحية لتقويض التفاق يف أسرع وقت ممكن 
قبل إنشاء أي رابط من شأنه أن يقوض استقاللية حكومة إقليم كردستان، وأجرب اخنفاض اإليرادات من 
تصدير النفط خالل األشهر األوىل من عام 2015 احلكومة الحتادية على فرض حالة التقشف يف أرجاء 

البالد، وأدى ذلك إىل اخنفاض املصروفات جلميع احملافظات العراقية.
ال��وزراء حيدر العبادي وحكومته الحتادية  لرئيس  إن هذا التقشف جعل من املستحيل سياسياً 
بالتعامل مع حكومة إقليم كردستان بنحٍو خمتلف، وفضاًل عن ذلك جتاهل قادة حكومة إقليم كردستان 
الوعود العلنية لوزير املالية الحتادي هوشيار زيباري -وهو أحد زعماء احلزب الدميقراطي الكردستاين- بأن 

22. كشف النقاب عن صفقة النفط الكردي مع بغداد مع ارتفاع حدة التوتر »، رويرتز، 13 آذار 2015
http://www.reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil-idUSKBN0M91MQ20150313;

 العراق وكردستان: صفقة النفط على وشك الهنيار،” وول سرتيت جورنال، 3 آذار 2015.
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املدفوعات ستعود إىل مستويات امليزانية السابقة ما إذا ارتفعت أسعار النفط ومنت اإليرادات23، وحدث 
هذا يف الوقت الذي كانت فيه حكومة إقليم كردستان تصرُّ على أنه ليس باستطاعتها أن تنقل كميات 
النفط املتفق عليها مع بغداد، ولكنها يف الوقت نفسه حافظت على تصدير الكميات الضخمة املستقلة 

واليت تعوض اإليرادات املستقطعة )انظر الشكل 1(.

الشكل )1( : تصدير النفط حلكومة اقليم كردستان كانون الثاين 2015 -  آيار 2016

حكومة اقيلم كردستان - جيهان  سومو - جيهان 
املصدر :جينيل انريجي - عرض املستثمر حزيران 2016

وأصر املسؤولون األكراد على أن هذا النقص املبكر يف التصدير واملبيعات املستقلة كان جزءاً 
من صفقة التصدير مقابل اإليرادات، وت�َُعدُّ املبيعات املستقلة مهمًة بنحٍو يسري كي يتم الدفع للمنتجي 
األجانب يف كردستان، ولكن كان هنج حكومة إقليم كردستان العام حنو التفاقية مؤشراً على أولويات 

أربيل ورغبتها يف احلفاظ على السيطرة املستقلة الذاتية على قطاع النفط مهما كلف األمر، وقد حّققت 
أربيل آلية لتصدير النفط اخلام بنحٍو مستقل ومبساعدة تركية يف عام 2014، وارتفاع وحدات التخزين 

اإلمجالية ولسيما مع إدراج الرباميل اليت تسيطر عليها احلكومة الحتادية وذلك كجزء من صفقة 
التصدير مقابل اإليرادات، وبدا أن أربيل مستعدة للتخلي عن مصدر الستقالل املايل الذي كانت حتلم 

به منذ مدة طويلة، وفضاًل عن ذلك فقد كان من الواضح أهنا كانت على استعداد إلعطاء األولوية 
للمبيعات املستقلة، وجتنب اإليرادات من بغداد يف هذه العملية، حىت ولو كان ذلك على حساب 

23. انظر: »منتدى السليمانية السنوي الثالث: هالل اخلصيب يف اضطراب: التحديات والفرص«، ص 37-36،
http://auis.edu.krd/sulaimaniforum/sulaimaniforum_procedings_2015.pdf .
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إجبارهم على بيع النفط اخلام الكردي بسعر أقل من أسعار السوق )بسبب وضع بغداد العراقيل 
القانونية اجتاه تصدير النفط اخلام(24، وبالتايل يؤدي إىل تفاقم األزمة املالية اليت كانت تعاين  كردستان 

منها بالفعل.

ماذا تريد أربيل؟
إن استعداد أربيل يف وضع نفسها حتت الضغوط املالية منذ عام 2015، واألثر الذي تركته على 
القتصاد احمللي، يعدُّ مؤشراً واضحاً على كيفية رؤية حكومة إقليم كردستان للقطاع النفطي احمللي الذي 
يساهم يف وضع أجندة سياسية أوسع، وهي تؤكد على فكرة أكرب: بأن قطاع النفط مل يكننْ ولن يكون 

وسيلة لتسهيل التسوية السياسية والستقرار بي بغداد وأربيل.
وقامت احلكومة اإلقليمية بإعالن حدوث عجٍز مايل ضخم وذلك منذ توقف صفقة التصدير 
مقابل اإليرادات، وأصبحت عائدات الصادرات املستقلة أقل بكثري من امليزانية التشغيلية حلكومة إقليم 
كردستان25. وتشري التقديرات يف بداية عام 2016 أن ميزانية رواتب العاملي يف القطاع العام وحده هو 
730 مليون دولر/شهر26، بينما قدرت امليزانية بأكثر من 350 مليون دولر/شهر27. ومنذ ذلك احلي 
أشار كبار مسؤويل حكومة إقليم كردستان إىل وجود عجز أقل، على الرغم من أن إمجايل اإليرادات من 
صادرات النفط قد تراوح متوسطها بي 450-500 مليون دولر/شهرياً   منذ بداية عام 2016 )وذلك 
قبل تسديد املدفوعات للمشغلي وسداد قيمة التمويل ما قبل التصدير(، ومع ذلك فقد اضطرت أربيل 
إىل تأخري دفع أجور املوظفي احلكوميي وبعض أج��زاء من أجهزهتا األمنية، والنظر يف إصالح القطاع 

24. يستعد العراق حلملة قانونية على مبيعات النفط الكردية، فاينانشال تاميز، 4 أيلول 2014. »مناورة النفط الكردية« وول 
سرتيت جورنال، 21 متوز 2014.

25. حممد صاحل، »أسعار النفط املنخفضة وتعقيد الستقالل الكردي العراقي«، معهد الشرق األوسط
http://www.mei.edu/content/low-oil-prices-complicate-iraqi-kurdish-independence. 

العبادي، 17 شباط  العراق حيدر  اليت أدىل هبا رئيس وزراء  التصرحيات  إقليم كردستان على  الرمسية حلكومة  الردود  انظر   .26
، 2016

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=54240،
 نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان )قوباد طالباين( “عجز امليزانية الشهري يف كردستان العراق يصل إىل 406 ماليي 

دولر”،27 كانون الثاين 2016
 http://ekurd.net/kurdistan-monthly-deficit-millions-2016-01-27. 
27. انظر رد الطالباين يف »احتياجات حكومة كردستان للدعم هبدف سد عجز 100 مليون دولر«، رويرتز، 13 نيسان 2016، 
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-usa-idUSKCN0XA1SQ. 
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العام28، وكل ذلك بتكاليف سياسية مهمة، ولسيما فيما خيص مصداقية احلزب الدميقراطي الكردستاين 
لدى الشعب، علماً بأن احلزب يسيطر على حنو فعال يف احلكومة اإلقليمية منذ عام 2015. 

تراكمت على حكومة إقليم كردستان ديون حملية ودولية كبرية، مبا فيها تلك املستحقة من صفقات 
التمويل ما قبل التصدير والعقود مع جتار النفط الدوليي يف عام 2015 اليت يبدو أهنا قد وقعت على 

أسعار نفط بتوقعات أعلى من أن تتحق يف الواقع29.
أدت الضغوط املالية إىل احلدِّ من نطاق مدفوعات حكومة إقليم كردستان للشركات املنتجة يف 
كردستان، الذي أدى بدوره إىل تباطؤ الستثمارات الرأمسالية يف قطاع النفط والغاز. كانت أربيل قادرة 
على تسوية املدفوعات خالل النصف األول من عام 2016؛ وذلك استجابة لضغوط الشركة، ولكن 
ت��زال دي��ون شركات اإلنتاج يف السنوات  ه��ذه املدفوعات مت تسديدها فقط  للمطالبات احلالية، إذ ل 
السابقة معلقة جزئياً، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن املدفوعات اجلارية قد لحقتهم يف أوقات معينة عند 

حدوث الضغط املايل30.
إن استمرار صفقة التصدير مقابل اإليرادات مع بغداد لن يكون حاًل سحرياً ملشاكل أربيل املالية، 
إذ عانت احلكومة الحتادية من أزمة مالية خاصة هبا منذ عام 2014؛ وذلك بسبب اخنفاض أسعار 
النفط، ومن غري املرجح أن تكون احلكومة الحتادية قد عرضت مهلة لتعويض املستثمرين يف حكومة إقليم 
كردستان )تصر بغداد دائماً على أن تكون حكومة إقليم كردستان مسؤولة عن الدفع للشركات العاملة 
يف كردستان من نسبة ال�17٪ من امليزانية، بينما استنتجت أربيل أن تلك الصفقات مستقلة عن وزارة 
النفط الحتادية( ومع ذلك لرمبا كانت حكومة إقليم كردستان يف وضع مايل أقل سوءاً فيما لو تفاوضت 
باستمرار مع بغداد يف ما خيص اتفاقية الصادرات مقابل اإليرادات، إن ما تصدره أربيل اآلن يقارب 600 
ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم الواحد هو ما يقارب 17٪ من الصادرات العراقية الشاملة؛ ولذلك 
فإن التفاق يكلف حكومة إقليم كردستان من حيث احلجم، ويف الوقت نفسه كان باستطاعة أربيل 
تصدير النفط اخلام بأسعار مرتفعة فيما لو مسحت لسومو بالسيطرة على تصدير النفط، وحينها لن تكون 

هناك خماوف بشأن السيطرة ، وبالتايل فإن أي خصومات على النفط اخلام ستكون منخفضة. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن سعر العائد الصايف حلكومة إقليم كردستان – واحلكومة العراقية - يف 
اخلزينة ستكون أعلى، حيث أن تكاليف نقل وتسويق النفط  اخلام سيصبح أقل مما اتفق عليه يف اإلتفاقية 

28. »حكومة إقليم كردستان ختفض الرواتب للحيلولة دون اهنيار امليزانية« تقرير نفط العراق، 4 شباط 2016.
29. صاحل، مرجع سبق ذكره »تركيا تعطي قرضا لكردستان« ديلي الصباح، 25 شباط 2016. بيان صحفي صادر عن حكومة 

إقليم كردستان، وزارة املوارد الطبيعية، 20 آب 2015
 http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/474-mnr-setting-the-record-straight-
on-oil-export-and-revenue-for-the-people-of-kurdistan-to-judge-for-themselves. 
30. »إيرادات حكومة إقليم كردستان تتناقص يف متوز، شركات النفط العاملية يف انتظار الدفع«، تقرير نفط العراق، 5 آب 2016.
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استقاللية  لضمان  إقليم كردستان  حكومة  استخدمتهم  الذين  األت���راك،  الوسطاء  ذل��ك  يف  مبا  احلالية، 
صادراهتم، وقد نشرت وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان نسب اإلنتاج والتصدير بانتظام، 
ولكن أسعار العائد الصايف الفعلي، واملبالغ اليت تدفعها حكومة إقليم كردستان للحفاظ على استقاللية 
صادراهتا، مل تعلن على املأل أبداً، يعرتف املسؤولون يف املؤسسات املالية الدولية العاملة يف كردستان أهنم 

ليسوا على اطالع على املبالغ الصافية الفعلية اليت تستلمها حكومة إقليم كردستان.31
ال��وث��وق ببغداد يف دف��ع املستحقات امل��ال��ي��ة32، وأن��ه من خالل  تّدعي أربيل بأنه ل ميكن 
العتماد على الصادرات املستقلة، فإن حكومة إقليم كردستان تكون متأكدة بأهنا تتلقى مجيع 
األموال املستحقة هلا، ولكن هذا الدعاء مشكوك فيه، إذ أشارت احلكومة الحتادية مراراً إىل أهنا 
مستعدة إلحياء اتفاق التصدير مقابل اإليرادات، وكانت هناك حماولت متقطعة للتفاوض على 
إعادة العمل به، مشلت امليزانية الوطنية لعام 2016 آلية التصدير مقابل اإليرادات نفسها يف قانون 
عام 2015 )550 ألف برميل يف اليوم مقابل 17٪ من صايف امليزانية(، ولكن امليزانية اجلديدة 
أضافت تعدياًل حلساب أسعار النفط املتقلب وبالتايل إمجايل اإليرادات. ويف ضوء أسعار النفط 
احلالية، فإن املصاريف اليت متنحها احلكومة الحتادية لن متأل العجز املايل الذي تواجهه أربيل، ومع 
ذلك فإن حكومة إقليم كردستان من املمكن أن تصبح يف وضع مايل أفضل، وقد تتمكن من 
الوصول إىل احتياطات احلكومة العراقية الحتادية والقرتاض الدويل املتوقف حالياً؛ بسبب مجود 

تصدير النفط33.
وبعبارة أخرى فإن حكومة إقليم كردستان وضعت نفسها حتت الضغط السياسي واملايل احمللي للحفاظ 
على آلية تصدير مستقلة اليت تتوافق مع احلق الدستوري اخلاص هبا، وبالنسبة لبعض القيادات الكردية، فإن 
ذلك يشكل أساساً لالستقالل املايل والسياسي، إل أّن قطاع النفط يبدو أنه لن يكون قادراً على توفري ذلك 
األساس لالستقالل املايل ملدة من الزمن، يف حي انعدام وجود نسب دقيقة جيعل األمر مستحياًل لتقدمي أي 
31. مقابلة شخصية مع مسؤول مؤسسة مالية دولية مسؤول عن كردستان، انظر أرقام جلف كيستون. على وفق عرض املستثمر 
جلف كيستون يف آب عام 2016، كانت تكاليف نوعية الربميل والشاحنات / النقل على النفط 37,50 مليار دولر يف وقت 

،H1Results 2015 - كانت أسعار خام برنت حوايل 45 مليار دولر )انظر جلف كيستون برتوليوم
 http://webcasting.brrmedia.co.uk/broadcast/55daf1b1f67ebc1c6ff85179. 

32. بيان صحفي صادر عن حكومة إقليم حكومة إقليم كردستان، وزارة املوارد الطبيعية، مرجع سبق ذكره.
33. قالت احلكومة الحتادية يف رسالة  هلا عام 2016 يف نواياها بطلب دعم صندوق النقد الدويل بأهنا »تسعى حنو« إجياد سبل 
إلحياء اتفاق النفط مقابل الصادرات مع حكومة إقليم كردستان، مبا يف ذلك السماح لصادرات إقليم كردستان املستقلة بأن تتم مراجعتها 
يف هناية العام، وإجياد صايف الربح من تلك اإليصالت من صرف أربيل يف إطار ميزانية عام2016. ومع ذلك، فإن اللغة املستخدمة 
مشروطة، مما يعكس غياب أي آلية للتغلب على املأزق السياسي. انظر صندوق النقد الدويل، »العراق: خطاب النوايا، مذكرة حول 

السياسات املالية والقتصادية، ومذكرة تفاهم« 19 متوز 2016، ص 8.
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ال��الزم لتمويل اإلنفاق واللتزامات احلالية مع املستثمرين  تقدير دقيق، فمن الواضح أن ضمان إمجايل الربح 
يتطلب وجود صادرات أعلى بكثري من املستويات احلالية، وحىت مع ارتفاع أسعار النفط، وقد وعد مسؤولو 
النفط الكردي بزيادة سريعة يف الصادرات لبعض الوقت، مع تكرار هدف إنتاج مليون برميل يف اليوم بانتظام34. 
وم��ع ذل��ك ف��إن زي��ادة اإلنتاج يف واق��ع األم��ر ك��ان أكثر تواضعاً، إذ استفاد اإلنتاج الكردي من 
احلكومة  حت��ت سيطرة  ال��يت كانت  ع��ام 2015  إقليم ك��ردس��ت��ان عسكرياً  عليها  ال��يت سيطرت  املساحة 
الفدرالية اليت تسببت بزيادة يف اإلنتاج احمللي35. وميكن إضافة نسب جديدة من )قبة بابا( التابع حلقل 
كركوك إىل هذه األرقام، اليت من شأهنا أن تضيف أكثر من 150 ألف برميل إضايف يف اليوم على املدى 
القصري، ولكن هذا لن يكون كافياً لوصوهلم إىل مستوى الكتفاء الذايت مالياً، وتشري اهلجمات األخرية 

إىل البنية التحتية يف منطقة كركوك وسهولة تعرضها للتخريب.36
يبدو أن زيادة اإلنتاج هو أمر صعب املنال؛ إذنْ إن العقبة ليست سرية، على الرغم من أن التوصل 
إىل فهم أفضل لقاعدة املوارد وتعقيداهتا أدى إىل تقييم الشركات إلمكانات اإلنتاج يف كردستان أن تكون 
أكثر تفاؤًل. وبدًل من ذلك فإن التحدي هو واضح، ويُظهر مرة أخرى املخاطر اليت اختذهتا حكومة إقليم 
كردستان يف انتهاج سياسات القطاع النفطي؛ من أجل أهداف سياسية واسعة، وسببت حكومة إقليم 
كردستان ضرراً طويل املدى لقطاع النفط من خالل تبين مسار مستقل يف وقت األزمة املالية، وتسبب 
عملية تأخري األجور واإليصالت غري املدفوعة إىل فرض حدود على اإلنفاق الرأمسايل؛ وبالتايل تقويض 

التوقعات من أجل منو اإلنتاج.
تضررت مسعة كردستان كوهنا منطقة نفطية جذابة37. وقد أكدت سياسات احلكومة اإلقليمية أن 

34. انظر، نقلت حكومة إقليم كردستان عن وزير املوارد الطبيعية اشيت هورامي يف »عليك أن تبنيه بنحٍو أفضل: الطريق إقليم 
كردستان العراق يف املستقبل«، النفط والغاز، 17 كانون األول 2014،

 http://www.theoilandgasyear.com/interviews/build-it-better-the-path-forward-for-
the-kurdistan-region-of-iraq/. 

35. حكومة إقليم كردستان - اإلنتاج احمللي يف عام 2015 بلغ متوسطها حوايل 570 ألف برميل من النفط يف اليوم )انظر وزارة 
يف حكومة إقليم كردستان املوارد الطبيعية والزراعة، »إنتاج النفط والتصدير، وتقرير الستهالك 2015«، ص 5،

 http://mnr.krg.org/images/monthlyreports/KRG_MNR_Full_Annual_Report_2015_2.pdf.
 يف أعقاب هجوم تنظيم داعش اإلرهايب يف مشال العراق يف حزيران عام 2015، استولت قوات حكومة إقليم كردستان البيشمركة 

السيطرة على قبة أفانا من حقل كركوك، فضاًل عن حقل باي حسن.
36. هجوم قنبلة يضرب حقل باي حسن النفطي« تقرير نفط العراق ، 10 آب 2016«. وتقول شركة نفط الشمال إن بئراً 

نفطية مت تفجريها يف مشال العراق«، قناة العربية، 10 آب 2016.
37.  صحيفة وول سرتيت جورنال، 26 نيسان  2016

http://english.alarabiya.net/en/business/energy/2016/08/10/Oil-well-blown-up-in-north-
ern-Iraq-North-Oil-says.html.  
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األجندة السياسية حلكومة إقليم كردستان هي أكثر أمهية من العتبارات التجارية وتسييل املستثمرين، وأن 
اختالل السياسة ميكن أن يكون تأثريه ساماً لالستثمار، وتتسائل الشركات على حنو متزايد بشأن قدرهتم 
على حتقيق دخل من استثماراهتم، على الرغم من وجود البنية التحتية اجلديدة وترتيبات التصدير املستقلة، 
ومل تستطع حكومة إقليم كردستان إقناع العديد من الشركات أنه بإمكاهنا أن تضمن أن النفط الذي تنتجه 
سوف يصل إىل األسواق العاملية وبأسعار عاملية، وأهنم سيدفعون هلم على وفق عقودهم، ويعد اخلروج 
التدرجيي لبعض املستكشفي دلياًل على هذه احلقيقة، وحىت الشركات الصغرية اليت تعتمد وبنحٍو كبري 
على إنتاج كردستان قد خفضوا استثماراهتم، بينما يف بعض احلالت يسعون هبدوء إىل تصفية بعض أو 
كل املساحة اخلاصة هبم. ول يزال املسؤولون األكراد يسعون إىل رسم صورة إجيابية، واملنتجون حريصون 
على دعم هذا الرأي؛ ولكن حجم التزامات العجز املايل والديون اليت راكمتها حكومة إقليم كردستان 
اليت ستسددها مبفردها ترسم واقعاً خمتلفاً، ومن املرجح أن تشتمل على إعادة التفاوض حول العقد الرمسي 
وتشديد الشروط )لتتماشى والتغيريات غري الرمسية اليت حدثت خالل السنوات القليلة املاضية( اليت من 

شأهنا أن جتعل الستثمار جمدياً من الناحية املالية حلكومة إقليم كردستان. 

سياسة بغداد احلازمة:
إن التحدي املايل يف حكومة إقليم كردستان يشهد مزيداً من التعقيدات؛ بسبب التحول امللموس 
ال��ذي ح��دث يف سياسة بغداد حنو حكومة إقليم كردستان منذ ع��ام 2014، يف الوقت ال��ذي سعت 
فيه إىل تأكيد سيادهتا. بعد سنوات من اإلذعان للمطالب الكردية -على الرغم من التحديات اخلطابية 
لسياسات أربيل النفطية- تبنت احلكومة الحتادية هنجاً عقابياً؛ مما يتيح حلكومة إقليم كردستان متابعة 
مسارها اخلاص ولكن مت رفض تقدمي الدعم املايل جلدول األعمال الكردي، وهذا التغيري هو اعرتاف بأن 
قدرة بغداد حمدودة يف وضع حد حلكومة إقليم كردستان يف عملية صنع القرار، ولكنه يعكس أيضاً مدى 
اإلحباط والتعب من أربيل، والعرتاف بأن احلكومة الفدرالية هلا أولويات أمنية ومالية أكثر إحلاحاً للتعامل 
معها بدًل من الستجابة للشكاوي الكردية ومشاكل قيادة حكومة إقليم كردستان املتمردة، ويف الوقت 
نفسه أصبحت أربيل أكثَر تصميماً على حتديد مسارها السياسي واملايل املستقل، فقد كانت بغداد أكثر 
استعداداً لتخفيف العالقات مع حكومة إقليم كردستان، مبا يف ذلك فرض تكاليف مالية على القرارات 
الكردية؛ ونتيجة لذلك جتد أربيل صعوبة يف احلفاظ على احلالة األزدواجية بأهنا جزء من العراق ويف الوقت 

نفسه شبه مستقلة.
مل تسَع احلكومة الحتادية إىل قطع النفط والعالقات املالية بنحٍو كامل، بل تركت الباب مفتوحاً 
للوفاق وإج��راء املفاوضات حول الرتتيبات املالية يف املستقبل، لكنها أوضحت أن القرار سوف حيتاج 
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إىل أن يأخذ بنظر احلسبان أولويات بغداد، مبا يف ذلك بيع النفط اخلام الكردي عرب سومو، ويعكس 
هذا املوقف ع��دداً من العتبارات أوهل��ا: إهنا سياسة عملية؛ ألن احلكومة الحتادية ت��درك جيداً -نظراً 
النفط حلكومة إقليم كردستان،  املالية الوطنية- أهنا إذا ما قدمت امتيازات مالية وامتيازات بيع  لألزمة 
فإهنا ستواجه مطالب مماثلة من احملافظات املنتجة للنفط يف وسط العراق، والغاضبون من قلة الصرف من 
امليزانية نتيجة لألزمة املالية الذين ينتقدون احلكم الذايت الذي تتمتع به حكومة إقليم كردستان، ول جترؤ 
إدارة العبادي على أن تقدم للكرد معاملة تفضيلية -من حيث آليات املصروفات واملبيعات- خوفاً من 
أن يثري ذلك سلسلة من ردود الفعل يف احملافظات اجلنوبية املنتجة للنفط اليت من شأهنا أن تقوض سلطة 

احلكومة الحتادية وسيطرهتا38. 
مل يسَع رئيس الوزراء إىل تصعيد الصراع مع أربيل بشأن سياسة حكومة إقليم كردستان يف جمالت 
أخرى، كسيطرة حكومة إقليم كردستان على اإلنتاج النفطي اليت كانت تسيطر عليها احلكومة الحتادية، 
ولكن فيما يتعلق بالقضايا املالية كان رئيس الوزراء حازماً. ولكن هذا النهج املتشدد يعكس أيضاً حتوًل 
يف املشاعر بي السياسيي اإلسالميي الشيعة، إذ َعداَّ العديد منهم األك��راد بأهنم حلفاء اسرتاتيجيون، 
ولكنهم اآلن يعدوهنم عائقاً أمام تأمي مصاحل الشيعة، إل أّن األح��زاب اإلسالمية الشيعية الرئيسة يف 
العراق هلا جمموعة من وجهات النظر حول العالقات مع حكومة إقليم كردستان، مثل اجمللس األعلى 
اإلسالمي العراقي املتوافق مع آراء أربيل حول الفيدرالية على العكس من حزب الدعوة أو التيار الصدري؛ 
ومع ذلك فإن حكومة إقليم كردستان وأولويات احلكومة الحتادية قد تباينا، وتشابكت آراؤه��م بنحٍو 
مباشر وتوصل كثري من السياسيي اإلسالميي الشيعة إىل استنتاج مفاده أن هناك قيمة قليلة يف إجبار 

كردستان بأن تبقى جزءاً من العراق إذا مل ترغب حكومة اإلقليم بذلك.
ليست هناك رؤية واضحة بي هؤلء املسؤولي الشيعة حول الشروط احمل��ددة للفصل، ولسيما 
فيما يتعلق باحلدود اإلقليمية، إذ إن هناك رغبة متزايدة حول تأييد النفصال الكردي يف املستقبل، مل 
يعد الفصل الكردي أمراً مهماً بي القادة الشيعة السياسيي وعامة الشعب إذنْ إن جتزئة العراق هو أمر ل 
مفر منه، إن التفاوض بشأن النفصال -يف عقول بعض قادة الشيعة- من شأنه أن يعزز ما تبقى من 
الدولة العراقية وتسهيل الصفقات السياسية بي الشيعة والسنة العرب العراقيي اليت بدورها سيساعد على 

حتقيق الستقرار يف البالد.
يف هناية املطاف فإن الذي يسيطر على احلكومة الحتادية حول النفصال الكردي هي القيادة 
الشيعية الدينية املتمثلة بآية اهلل العظمى السيد علي السيستاين، ويبقى املرجع يف النجف أحد املؤيدين 
38. القادة احملليون يف البصرة قد جددوا مؤخراً دعوات إلنشاء حمافظة حكم ذايت، انظر »البصرة هتدد مبقاضاة من أجل احلكم 
الذايت إذا جتاهلت مناشدات بغداد خلدمات أفضل«، رضوي، 11 كانون الثاين 2016. »البصرة يسعى حنو الستقالل املايل«، 

تقرير نفط العراق، 23 آذار 2016.
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لوحدة العراق ولوجود حكومة احتادية قوية، لدرجة تساؤله هبدوء بشأن دستور عام 2005 يف مدِة نشره 
خوفاً من تأثريه احملتمل على التماسك اإلقليمي والسياسي يف العراق39. وقد وضع هذا املوقف السيستاين، 
وغ��ريه من كبار رج��ال الدين، على خالف مع األجندة السياسية يف أربيل، وأدت إىل الدعم الضمين 
للمقاومة يف بغداد للتحركات الكردية حنو احلكم الذايت، ولكن ذلك وضع الساسة اإلسالميي الشيعة 
الذين يدعمون النفصال الكردي -واحلكم الذايت اإلقليمي حملافظات جنوب العراق- يف وضع حرج، 

ألهنم ل جيرؤون على حتدي رأي املرجعية بصورة علنية.
هناك إش��ارات خفية ح��ول وج��ود خالفات بي كبار رج��ال الدين أنفسهم ح��ول قضية الوحدة 
الوطنية العراقية40، فبعضهم على استعداد لقبول شكل أكثر مرونة للفيدرالية العرقية -الطائفية من أجل 
محاية مصاحل الطائفة الشيعية يف العراق-؛ ودفع هذا التحّول يف الرأي “الغضب” من الفظائع اليت تنهال 
على الشيعة يف العراق من قبل الدولة اإلسالمية واملتطرفي الّسنة، ولكن النتيجة هي نفسها فعلياً، وهي 
ختفيف حدة املعارضة إلعادة التفاوض بشأن اإلطار السياسي الداخلي يف العراق )ويف بعض احلالت، 

التشجيع اإلجيايب هلذا التغيري(.
علناً،  املوقف  ه��ذا  يتبىن  السيستاين  إذا ك��ان  السائدة، ولسيما  املرجعية  ذل��ك وجهة  إذا أصبح 
فمن املرجح أن يعرض الطائفة الشيعية يف بغداد واحملافظات ذات األغلبية الشيعية يف اجلنوب للسياسة 
الضيقة اليت من شأهنا أن جتعل احلكومة الحتادية أكثَر حزماً يف التعامل مع األك��راد، ومع رفع القيود 
الدينية، وال��رأي اخلاص الذي جيمع الزعماء الشيعة هو أن العراق أفضل حاًل من دون شراكة حكومة 
إقليم كردستان غري املبال، هذا التغيري ميكن أن يسبب العديد من اخلالفات اليت تشتد يف الوقت احلايل، 
مبا يف ذلك النزاعات حول اإلدارة والسيطرة اإلقليمية يف قطاع النفط العراقي؛ األمر الذي ميهد الطريق 
ملدة تصادمية بنحٍو أكرب حول السياسة الداخلية يف البالد، إذ ستضغط بغداد -أو على األقل األحزاب 

اإلسالمية الشيعية اليت هتيمن على احلكومة– على جدول أعماله بنحٍو أكرب مما سبق.

النظر يف خيارات جديدة لتقاسم السلطة:
تشري هذه التغريات -يف هناية املطاف- إىل ضرورة معاجلة شعور النقص الذي يؤدي إىل تآكل 
النسيج العراقي املتماسك ويقلل من فعالية الدولة العراقية: وهو الفشل يف حل اخلالفات حول الفدرالية 

وتقاسم السلطة، واليت يعدُّها كل من حكومة إقليم كردستان واحلكومة الحتادية أسئلة وجودية. 
إن عدم وجود حل هلذه القضية قد منع قدرة احلكومة الحتادية للتوصُّل إىل تسوية مع حكومة 
إقليم كردستان حول إدارة ثروة العراق النفطية على املدى البعيد اليت من شأهنا أن تسمح لكال اجلانبي 

39. مقابلة شخصية مع ممثل السيستاين، نيسان 2005.
40. قابلة شخصية مع املسؤولي العراقيي مع عالقات وثيقة مع النجف.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

22

بتعظيم العوائد املالية من القطاع النفطي، وعلى مدى السنوات )13( املاضية أصبح واضحاً أن القيادة 
الكردية الرئيسة -ولسيما أعضاء احلزب الدميقراطي الكردستاين بقيادة مسعود بارزاين- متناقضة، ويف 
العراقية؛ ونتيجة لذلك فإنه من  ال��دول��ة  املتبقي م��ن  ف��ع��ال- اجل��زء  ت��ع��ارض -وبنحٍو  كثري م��ن احل���الت 
املستحيل حل النزاعات حول السلطة املختصة واإلدارة املستقلة لقطاع النفط )وغريها( من طريق اآلليات 

التشريعية العملية. 
إن احلاجة إىل هذا التفاق السياسي الشامل أصبح أكثر إحلاحاً مع مرور الوقت، وأدت اخلالفات 
السياسية العميقة وتضاعف غموض الدستور وما يرتبط به من الرؤى الفيدرالية املتنافسة إىل تقويض أسس 
الدولة العراقية ومتاسكها، جنباً إىل جنب مع التهميش، ويف بعض األحيان أدى النسحاب من الدوائر 
النتخابية الرئيسة من العملية السياسية -مبا يف ذلك حكومة إقليم كردستان يف كثري من النواحي- إىل 
وجود حكومة احتادية معقدة وجملس تشريعي غري قادر على مترير قواني مهمة. وبعدم معاجلة املسائل 
األساسية املتعلقة بكيفية تقاسم السلطة يف العراق فإن القادة العراقيي تسببوا بزيادة خطر حدوث اهنيار 
سياسي داخلي وجتزئة عنيفة على أساس اخلطوط العرقية الطائفية، وإذا مضت أربيل قدماً يف هتديدها 
تفاقم  من  ويزيد  الستقرار،  زعزعة  إىل  سيؤدي  فإنه  القريب،  املستقبل  يف  الستقالل  على  بالتصويت 

التوترات حول السيادة املركزية، اليت من شأهنا أن تسبب آثاراً ضارًة على قطاع النفط.
      إن ما يطلبه الوضع السياسي يف العراق هو وجود اتفاق سياسي جديد بي حكومة إقليم 
كردستان واحلكومة الحتادية كجزء من صفقة واسعة تشمل مجيع الطوائف العراقية الرئيسة - الشيعية 
والكردية والسنية، اليت تنشئ إطاراً واضحاً طويل املدى لتقاسم السلطة واملدونة يف التعديالت الدستورية، 
وترتكز إىل جمموعة من التشريعات املواتية. وكجزء من هذه العملية فإن كاّلً من  بغداد وأربيل حباجة لختاذ 
قرار ملرة واحدة ومستمر إىل األبد حول ما إذا ستكون العالقة بينهما شكاًل من أشكال التعايش السياسي 
والقتصادي يف دولة موحدة )وإذا كان األمر كذلك، حتت أي شروط؟(، أو ما إذا كانا سيتفاوضان حول 
فصل إقليم كردستان عن احلكومة الفيدرالية، وفضاًل عن ذلك فإن هذه الصفقة ستحتاج إىل أن تستند 
إىل التوافق والرتاضي من اجلانبي، بدًل من اإلصرار على أن يكون هناك توافق مشرتك حول القضايا كافة، 
وهو ما أتاح من الناحية العملية لكل من احلكومة الحتادية وحكومة إقليم كردستان احلفاظ على املواقف 

السياسية املتطرفة اليت ل تنضب.
لقد تغريت املعادلة السياسية يف العراق على مدى السنوات 13 املاضية، إذنْ إن أولوية احلكومة 
الحت��ادي��ة يف تكوين دول��ة شديدة املركزية مل تعد صاحلة، ول متثل احلقائق امل��وج��ودة على أرض الواقع، 
ويف الوقت نفسه جيب أن تكون الرتتيبات اجلديدة اليت تنظم تقاسم السلطة مقبولًة للجميع. وما هو 
مطلوب اآلن هو إعادة تأهيل شامل للدولة العراقية، مبا يف ذلك إصالح الدستور بشكل كامل، واستعادة 
املؤسسات العاملة على نطاق وطين، وتنفيذ سيادة القانون. ومن الواضح أن الصيغة النهائية جيب أن 
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تكون مقبولة لدى حكومة إقليم كردستان، وسيتطلب ذلك وجود سلطات تنفيذية حقيقية يف حكومة 
بغداد، وهو ما تطالب به معظم الفصائل غري الكردية. 

إن اإلتفاق النهائي ل ميكن أن يكون على حساب أحد األطراف، ول ميكن أن يفرض من قبل 
أي منها، وجيب أن يكون التفاق ذا فائدة جلميع األط��راف ويلب يف النهاية املطالب املالية والسياسية 
األساسية، ول يسبب  املصاحل  إقليم كردستان، وحيمي  الحتادية وحكومة  األساسية لكل من احلكومة 
عواقب سلبية على قدرة احلكومة الحتادية أو حكومة إقليم كردستان باحلكم بفعالية لألراضي اخلاضعة 
لسيطرهتما، ومن الناحية املثالية فإن هذه الرتتيبات تعزز -أيضًا- من النظام املايل الوطين والقتصادي، 
القانونية  النفط، واملعايري واآلليات  بالسلطة املختصة على قطاع  املتعلقة  القضايا  وذلك من طريق حل 

لتقاسم اإليرادات.

االستقالل:
يعد النفصال الرمسي حلكومة إقليم كردستان أحد اخليارات إذ يبدو سبب جهود أربيل لضمان 
الرقابة املستقلة على عائدات قطاع النفط وتصديره يف املنطقة على مدى السنوات 13 املاضية هو الرغبة 
خُي��ِف العديد  للفصل السياسي. مل  ب��غ��داد41؛ وبالتايل سيكون أس��اس��اً  امل��ايل عن  يف ضمان الستقالل 
من كبار القيادات الكردية -ولسيما التابعي للحزب الدميقراطي الكردستاين- رغبتهم يف إنشاء دولة 
كردية مستقلة، وأشارت التصرحيات األخرية ملسؤويل احلزب الدميقراطي الكردستاين -مبا يف ذلك مسعود 
بارزاين- إىل أن الدولة العراقية هي مشروع تأرخيي فاشل ينبغي أل يتكرر مررة أخرى، وهذه التصرحيات 
متثل قناعة خاصة هلؤلء املسؤولي42، ويبدو أن قادة احلزب الدميقراطي الكردستاين يرون يف ظل الظروف 
احمللية الراهنة يف العراق -وتلك السائدة إقليميًا– أن هناك فرصة تأرخيية لتحقيق حلم الستقالل الذي 
طال أمده، ويبدو كذلك أن خطاب احلزب الدميقراطي الكردستاين هو أقل قبوًل للمفاوضات املستقبلية 
مع بغداد بشأن ترتيبات تقاسم السلطة اجلديدة، أو هو عالمة على اخلالف الداخلي يف كردستان، كما 
أكد بعض النقاد43. ول ترغب مجاعات مهمة من القيادة الكردية -مبا يف ذلك اجلماعات اليت هتيمن 

41. يقول وزير النفط: كردستان العراق على مقربة من الستقالل القتصادي، »، 6 تشرين الثاين 2014. حصريا: كيف جتاوزت 
كردستان بغداد وبيع النفط يف األسواق العاملية، رويرتز، 17 تشرين الثاين 2015،

 http://www.reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil-idUSKCN0T61HH20151117. 
تنظيم داعش اإلرهايب، »املونيتور، 2 متوز 2015.  أن يساعد على هزمية  الكردي من شأنه  بارزاين: الستقالل  42. مسرور 
»بارزاين: الوقت قد حان لالستفتاء. الستقالل الكردي جيلب السالم للمنطقة »روداو، 2 شباط 2016. »بارزاين:« كردستان 

جاهزة من أجل الستقالل »،« روداو، 23 آيار 2016.
43. انظر، على سبيل املثال، دينيس ناتايل، »طريق مسدود، وليس بناء الدولة، لكردستان العراق،« احلرب القانونية، 1 تشربن 

الثاين 2015،
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القطاع  العراق، وكما أظهرت سياساهتم يف  من  بأن تكوَن ج��زءاً  إقليم كردستان-  على حكومة  حالياً 
النفطي.

إن استمرار أربيل يف املضي قدماً يف الستفتاء الكردي حول الستقالل الذي سيكون مؤشراً مهماً 
على مدى جدية اقرتاح النفصال، فحىت لو حتقق ذلك وكان التصويت لصاحل النفصال -وهو أمر ل 
مفر منه-44، فإن عملية نقل السلطة بشكل سليم سيفرض على حكومة إقليم كردستان التفاوض على 
شروط النفصال عن العراق، وكذلك ضمان اإلذع��ان والدعم اإلقليمي وال��دويل. إن ادع��اءات حكومة 
إقليم كردستان بأن التغيريات يف السيطرة على األرض منذ بدء هجوم داعش يف عام 2014 قد خلقت 
حقائق ثابتة على األرض يف املناطق املتنازع عليها، فعلى سبيل املثال تنكر حكومة اإلقليم احلاجة إىل 
التفاوض بشأن احلدود وأوضاع السكان احلاليي يف املناطق املختلطة كجزء من أي عالقة مستقرة وطويلة 
األجل مع بقية أجزاء العراق، وباملثل فإن الرتتيبات القانونية واملالية اجلديدة -مبا يف ذلك كيفية التعامل 
مع اللتزامات احلالية مع املستثمرين األجانب- ستحتاح إىل أن يتم التفاق عليها، وقد اجتهت حكومة 
إقليم كردستان -حىت اآلن- إىل سن تشريعات مستقلة حينها ل تتناسب وترتيبات بغداد مع األهداف 
الكردية، وستكون مفاوضات النفصال أكثر تعقيداً، وإن اهناء العالقات اليت ربطت كردستان بالعراق 

ملدة قرن تقريباً سوف تتطلب هنجاً علمياً أكرب.
إن السؤال الرئيس هو: هل وجود دولة كردية مستقلة ستكون قابلة لالستمرار من الناحية املالية يف 
ظل الظروف الراهنة بعد أن عزلت نفسها من أموال احلكومة الحتادية وإمكانية احلصول على القرتاض 
والحتياطيات الدولية على مدى السنوات الثالث املاضية؟ إن حكومة إقليم كردستان قد بينت األسس 
املالية الضعيفة وانعدام الستدامة يف القتصاد السياسي القائم على احملسوبية يف املنطقة، إذ إن النفصال 
سيسمح ألربيل بالتفاوض مباشرة مع املقرضي الدوليي واجلهات املاحنة، ولكن تكلفة ذلك القرتاض من 
املرجح أن تكون كبرية، نظراً لكثرة استدانة احلكومة اإلقليمية بالفعل45، وهنجها فيما خيص بالتخلف عن 

الدفع وإعادة التفاوض حول الديون ولسيما يف قطاع النفط.
ويف الواقع، فإن قطاع النفط أثبت أنه ليس الوسيلة حنو الستقاللية، إذ قوض هذا القطاع املوارد 
املالية حلكومة إقليم كردستان من خالل خلق الوهم للقادة األك��راد بأن احلكومة اإلقليمية من املمكن 
أن تكون مستقلة مالياً من دون العتماد على حتويالت العائدات من بغداد، ومت بناء خطوط أنابيب 
لنقل النفط، وعقدوا صفقات للتصدير؛ األمر الذي مسح لنموا مبيعات النفط اخلام بنحٍو مستقل، ولكن 

 https://www.lawfareblog.com/stalemate-not-statehood-iraqi-kurdistan. 
بأصواهتم لصاحل  أدلوا  ناخب  مليون  يقرب من 2  ما  الستقالل يف عام 2005، ٪98,8   ملزم حول  استفتاء غري  44. يف 
النفصال. انظر سيث فرانتزمان. » 2016: السنة اليت ستنفصل فيه كردستان أخرياً عن العراق« املصلحة الوطنية، 26 شباط 

.2016
45. أزمة الديون تفضح عيوب يف اقتصاد كردستان »الشرق األوسط العي«، 24 شباط 2016.
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محلة احلصول على احلكم الذايت يف هذا القطاع كلفت حكومة إقليم كردستان غالياً من حيث العائدات 
املفقودة؛ رجع ذلك جزئياً إىل احلاجة لبيع نفطها بسعر خمفض، وإىل التباطؤ يف استثمار رأس املال.

وم��ن الواضح أن إجي��اد حل ملسألة الستقالل يف كردستان من شأنه أن يساعد على التخلص 
من احلاجة ملنح ختفيضات على صادرات النفط اخلام بسبب الدوافع السياسية، ولكن كدولة حماطة غري 
ساحلية، فإن دولة كردستان املستقلة ستظل عرضة لضغوط سياسية من دول العبور -ولسيما تركيا- 
الذين أوضحوا أهنم يرون كردستان بصفتها مصدر لواردات الطاقة الرخيصة، وعلى وفق ذلك فمن املرجح 
أهنم سيتفاوضون وبشدة حول عمليات النقل واملبيعات؛ األمر الذي سيكون له تأثرٌي سلٌب على صايف 

عائدات النفط احلكومية، ومن املرجح أن يتم نقلها بعض من تلك الكلفة إىل املستثمرين.
إن املخاطر تشري إىل وجود حتٍد أكرب لدولة كردستان املستقلة وهي تأمي الستثمار املستمر يف 
قطاع النفط ولن ترتك الشركات املوارد النفطية ببساطة، ولكن شروط األجور املتفق عليها يف العقود حالياً 
أثبتت أنه من الصعب جداً -إن مل يكن من املستحيل- على حكومة إقليم كردستان اللتزام هبا، ولن 
يغرّي الستقالل هذه الظروف بنحٍو كبري، إذ إن الدولة ستظل تعتمد مالياً على عائدات النفط لتمويل 
ميزانيتها على املدى املتوسط؛ وبالتايل فإن أسعار وحجم الصادرات عليها أن ترتفع بشكل ملحوظ كي 
تغرّي جمرى العجز املايل احلايل، حىت لو كان من املمكن تنفيذ إصالحات ضخمة يف القطاع العام )وهي 
سياسة من الصعب تنفيذها ألسباب سياسية(؛ ومن املرجح أن يضطر اإلقليم إىل إعادة التفاوض حول 
أمور عديدة يف العقد مع املستثمرين من أجل احلصول الدولة على حصة أكرب من عائدات النفط وبالتايل 

استقرار دخل دولة كردستان املستقلة.
ق��درة الشركات األجانبية على حتقيق الدخل من استثماراهتم على وفق ش��روط العقد املتفق  إن 
عليه من شأنه أن يتحسن يف ظل هذه الظروف )إذ ستكون الدولة الكردية قادرة على دفع ما تدين به 
للمستثمرين على وفق العقد(؛ ولكن الشروط املعدلة يف العقود متنح للمستثمرين أجوراً أقل، وبذلك هي 

ستقوض من جاذبية الستثمار يف الدولة اجلديدة.

الكونفيدرالية:
تشري التجربة إىل أنه طاملا أن املشاعر السياسية تتفوق على الواقع املايل، فإن هذه املخاطر قد 
ل تردع بسهولة أولئك الذين يقودون حكومة إقليم كردستان حالياً من الستمرار يف سعيهم من أجل 
الستقالل؛ ومع ذلك فقد كانوا حريصي على تقدمي النفصال كأحد اخليارات من أجل حل النزاع حول 
تقاسم السلطة مع احلكومة الحتادية، وقد اقرتح دعاة احلزب الدميقراطي الكردستاين األكثر تأييداً حنو 
الستقالل أهنم سوف يرضخون يف هذه األثناء إىل هيكل الدولة العراقية الال مركزية، اليت من شأهنا أن 
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تؤول إىل توفري صالحيات واسعة للحكومات اإلقليمية يف مجيع أحناء البالد على حساب بغداد.46
إن نوعاً جديداً من اهليكلية الالمركزي يقدم معىًن للسياسة العملية بالنسبة للقيادات الكردية على 
املدى القصري، فأوًل: إنه مينع من احلاجة إىل اختاذ قرار متسرع حول النفصال، ومواجهة الشكوك املالية 
والسياسية اليت من شأهنا أن تصاحب ذلك، بينما يف الوقت نفسه يقدم فوائد أكرب للحزب الدميقراطي 
الكردستاين من فوائد سعيهم حنو الستقالل. وثانياً: إن هذا النهج حياذي بنحٍو كبري وجهات نظر األكراد 
غري املنتمي إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين يف كردستان، الذين لديهم حتفظات بشأن النفصال يف 
هذا الوقت، وقد تباحث كل من الحتاد الوطين الكردستاين وحركة التغيري بشكل مستقل ومشرتك لصاحل 
مالية، ولكن خيشى  ذل��ك جزئياً ألسباب  الرمسية مع احلكومة الحت��ادي��ة، ويعود  العالقات  اإلبقاء على 
الطرفان من أن احلركة حنو الستقالل هي جزء من لعبة القوة للحزب الدميقراطي الكردستاين للحصول 
تزايدت النشقاقات بي احلزب  السياسية والقتصادية طويلة األم��د يف كردستان، وبينما  السلطة  على 
الدميقراطي الكردستاين ومنافسيه الكرد على مدى الثمانية عشر شهراً املاضية، أصبحت الختالفات يف 
الرأي حول الستقالل أكثر وضوحاً. ثالثاً: من املرجح أن حتصل مبادرة الدولة العراقية الال مركزية على 
تأييد كبري من خمتلف اجملتمعات العراقية كذلك، وفضاًل عن حكومة إقليم كردستان فإن هناك مجاعات 
أخرى تطالب باحلصول على أمنوذج خمتلف لتقاسم السلطة يف العراق، إذ يرى بعض زعماء السنة بأن 
محاية مصاحلهم ل ميكن أن يتم إّل يف ظل وجود احلكم الذايت، وأن ضعف احلكومة الحتادية، وسوء 
اإلدارة، والضغط على اإليرادات الناجم عن اخنفاض أسعار النفط قد دفعت قادة حمافظات وسط وجنوب 

العراق إىل الدعوة حنو انتقال السلطة.
إن جتزئة الوضع السياسي، واملطالب املتنافسة من خمتلف الطوائف، وتراجع قدرة احلكومة الحتادية 
يف فرض سلطتها على املستوى الوطين يف مواجهة األزمات املالية واألمنية تشري إىل أن ترتيبات تقاسم 
السلطة احلالية يف العراق هو أمر غري مستدام على املدى املتوسط، إذ قامت  األزمة األمنية احلالية بصرف 
النتباه عن اجلدل الدائر منذ مدة طويلة حول ترتيبات الالمركزية املثلى هلذا البلد، ولكن من الواضح 
ستكون هناك حاجة لصيغة جديدة، ولسيما حي التخلص من تنظيم داعش اإلرهايب يف مشال غرب 

العراق؛ وبالتايل طرح النشقاقات الكامنة يف السياسة العراقية مرة أخرى.
النظام  فإن على  املتنافسة من خمتلف الطوائف، وطنياً وحملياً  العراق واملطالب  وبالنظر إىل واقع 
اجلديد لتقاسم السلطة أن يكون معقداً ومتعدد األوجه، وأن ينطوي على مستويات خمتلفة من الال مركزية 
إذا كان ذلك لتوفري أساس دائم لتفاق سياسي جديد، وقد أظهرت الثالث عشر عاماً املاضية وبوضوح 

46. »يقول مسرور بارزاين: إن العراق بعد الدولة اإلسالمية أن يصبح« دولة كونفدرالية أو وجود انفصال كامل »16 حزيران 
 ،2016

  http://ekurd.net/barzani-iraq-confederation-2016-06-16 
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أنه ليس هناك أمنوذج واحد يناسب اجلميع الذي من املمكن أن يكون مبنزلة أساس للتوصل إىل اتفاق 
سياسي، وبدًل من ذلك فإن التطلعات املختلفة للفصائل املتنافسة قد تكون حباجة إىل أن يقدم هلم نظام 

مزدوج يعاجل التطلعات الرئيسة ملختلف الطوائف.
من وجهة نظر حكومة إقليم كردستان -أو على األقل احلزب الدميقراطي الكردستاين الذي يهيمن 
الشؤون  السياسة ح��ول  الكبرية وسلطة صنع  ال��ق��رارات  فيه  ت��ؤول  ال��ذي  الكونفدرايل  النظام  ف��إن  عليه- 
السياسية واملالية إىل اجلهات الفردية املكونة للدولة ميثل احلد األدىن من احلكم الذايت اليت تقبل به47. ومثل 
بغداد فإن أربيل عازمة على التخلي عن أقل قدر من الستقالل الذي تتمتع به يف الوقت احلاضر، ومن 
أجل أن تعمل عملية اإلنفصال داخل دولة كونفدرالية موحدة بشكل صحيح على املدى املتوسط، فإن 
قيادة حكومة إقليم كردستان سوف حتتاج إىل النظر يف بعض التنازلت املهمة، واألهم من ذلك أنه من 
املرجح أن بغداد )أو املنطقة أو املناطق العربية( ستطالب حكومة إقليم كردستان بأن حتد من استقالهلا 
فيما خيص صنع القرار حول الشؤون املالية والدفاع والنفط وذلك إذا كانت حكومة إقليم كردستان تريد أن 
تستفيد مالياً من احلصول على اإليرادات الناجتة من خارج إقليم كردستان، وقد أوضحت بغداد مراراً أهنا 
لن تتحمل أي التزامات اإلنفاق لكردستان من دون حصوهلا على مستوى أعلى من النفوذ والتنسيق حول 
صنع القرار، وهذا اإلصرار من املرجح أن تكون اإلدارة اإلقليمية العربية رددته يف اتفاق كونفدرايل، وكما 
أظهرت السنوات القليلة املاضية، فإن سياسة حكومة إقليم كردستان اليت تصر على أهنا إقليم مستقل، ويف 
الوقت نفسه تتوقع أن تتحمل احلكومة الحتادية -وبعبارة اخرى: بقية العراق-  جزءاً من األعباء املالية 
اليت من شأهنا أن حتافظ على احلكم الذايت لإقليم، تعد لعنة لكثري من القادة العراقيي العرب. ويستطيع 
املسؤولون الكراد أن يصروا على كل ما يرغبون به، وذلك على وفق تفسرياهتم القانونية للدستور، فهي 
ضمن حقوقهم لتويل السلطة املختصة على سياسات الدفاع والنفط، ولكن اللغة املستخدمة يف الدستور 
-واملعىن املقصود– تعد نقطة اخلالف، وهي حباجة إىل مراجعة إذا مت تأسيس دولة كونفدرالية، واألهم 
من ذلك -من الناحية العملية- فإن اإلدارات خارج كردستان ستسيطر على جتمع اإليرادات اخلاصة هبا، 

وسيكون هلا حافز سياسي ضئيل للرضوخ للمطالب الكردية.
ومما تقدم سيكون من الصعب تكوين اتفاق قابٍل للتطبيق حول ما ميكن أن تقدمه مناطق السيادة 
خارج كردستان ألربيل، ومييل النقاش إىل أن صياغة التفاق من قبل القيادات الكردية يف الوقت احلاضر 
جيب أن تكون فيها تنازلت ثنائية كي تتوافق مع مصاحل العراقيي خارج إقليم كردستان )الذين قد يرغبون أو 
ِه طريقة  ل يرغبون أن يتم متثيلهم من قبل احلكومة يف بغداد(، وكذلك فإن النقاش جيب أن تعاد صياغته ِبَعدِّ
للتفاوض بي القادة العرب واألكراد للتوصل إىل توافق حول سلطة السيادية للحكومة الكونفدرالية اجلديدة 

اليت ستكون السلطة العليا واليت ستضم وبشكل فّعال إدارتي إقليميتي أو أكثر واملتمتعة باحلكم الذايت.
47. املرجع ذاته
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إن الرتكيبات الكردية الرمسية هليكل كونفدرايل متيل إىل التأكيد على ضرورة جعل احلكومة الحتادية 
يف بغداد جمرد مركز للتوزيع، وفرض احلدود على الرقابة املالية -ولسيما اإلنفاق- وسيطرة على األمن، 
وغريها من السلطات املتعلقة بالسيادة، بينما العراقيون العرب يف اهليكل الكونفدرايل اجلديد من املرجح 
أن يتساءلوا عن سبب مجع معظم عائدات النفط وتقامسها مع حكومة إقليم كردستان، ما مل يكن هناك 
تقاسم ثنائي للسلطة يف اجملالت املالية واألمنية الرئيسة، وبعبارة أخرى: كي تكون الكونفيدرالية مغرية 

للعراقيي العرب، سيكون على أربيل تقدمي بعض اإلغراءات املادية من حيث اختاذ القرار املشرتك.

إنشاء اتفاقية جديدة لقطاعي النفط والغاز:
بينما ثبت مراراً وتكراراً ومنذ عام 2013 أن آليات إدارة وتقاسم عائدات النفط لن تكون نقطة 
انطالق لتسوية سياسية أوسع بي حكومة إقليم كردستان واحلكومة الحتادية، إل أن هذه األمور ستكون 
حجر األساس ألية صفقة كونفدرالية مستدامة؛ إذ إن إنشاء مؤسسات وأطر قانونية ومالية قابلة للتطبيق 
-ولسيما أن هذين اجملالي الذين يوازيان مصاحل الكيانات العربية والكردية سيكونان حامسي بالنسبة 
لستمرارية الدولة اجلديدة ذات السيادة- سوف تكون هناك حاجة ملزيج من )صنع القرار( السياسي 
والستقالل اإلداري الذي يوفر الشعور باألمن إىل الكيانات الفرعية مع التشجيع على البقاء حتت راية 

موحدة.
ويف قطاع النفط، فإن احلفاظ على بعض اهلياكل والعمليات املؤسسية اليت مت إنشاؤها من احملتمل 
أن تكون شرطاً ل غىًن عنه، فعلى سبيل املثال، أوضحت حكومة إقليم كردستان أهنا لن تتخلى عن إدارة 
قطاع النفط حتت أي ظرف من الظروف اليت كانت حصرية وحتت سيطرة بغداد ملدة عشر سنوات تقريبا، 
ومع ذلك فإن التنسيق واملواءمة حول احلصول على الرتاخيص قد تستفيد مما تقوم به حمافظات النفط 
)العربية والكردية( املتنافسة يف الوقت الذي تسعى فيه شركات النفط العاملية للحصول على فرص جديدة.

إن ختفيف حدة هذا التنافس وتعزيز التخطيط السرتاتيجي املشرتك بي البلدين قد يتطلب وجود 
تقارب أكرب لشروط العقد، وهو األمر الذي من احملتمل أن يقدم منافع أكرب حلكومة إقليم كردستان مما 
مت تقدميه للمناطق اخلاضعة لسلطة بغداد حالياً، وإن الشروط احلالية اليت تقدمها أربيل قد تكون جذابة 
على الورق، إل أهنا أثبتت عدم قابليتها على الستمرار من الناحية العملية؛ ألن احلكومة اإلقليمية قد 
ختلفت بنحٍو منتظم على سداد التزاماهتا يف اآلونة األخرية، إذ إن حكومة إقليم كردستان غري قادرة على 
حتمل الشروط التعاقدية، وترفض بغداد استكمال اللتزامات الكردية للمستثمرين على عقود مل تشرف 
أو توافق عليها احلكومة الحتادية، والتفاق الكونفدرايل الذي يراجع الشروط الكردية قد يقدم حاًل مالياً 

عملياً على خالف املشكلة السياسية املستعصية. 
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ومع ذلك، فإن اجملالت الرئيسة اليت حتتاج إىل أن يتم التفاق على آلياهتا اجلديدة هي مبيعات 
النفط وتوزيع العائدات، اليت ل تزال تشكل جوهر النزاع املايل بي احلكومة الحتادية واحلكومات اإلقليمية، 
ومرة أخرى سوف تكون هناك حاجة للمسة بارعة لضمان بناء الثقة يف وقت مبكر، ولكن املفتاح سيتم 
بشفافية مطلقة لضمان أن مجيع األطراف تدرك متاماً كمية اإليرادات قبل اختاذ قرار بشأن كيفية تقسيمه، 
وأن النظام احلايل الذي تفضله أربيل هو أن يتم بيع نفطها بنحٍو مستقل وعلى بغداد أن تعوض أي نقص 
يف اإليرادات وذلك يف إطار امليزانية الحتادية، ول ميكن حلكومة إقليم كردستان أن تعمل على ذلك إلاَّ إذا 
كان هناك مراجعة كاملة للمبيعات وحتصيل اإليرادات، األهم من ذلك هو أهنا سوف حتتاج إىل الكشف 
عن سعر العائد الصايف احلقيقي اليت تستقبلها خزينة احلكومة اإلقليمية لصادرات اخلام، ومن دون هذا 
الرقم سيكون من املستحيل حساب الدخل القومي احلقيقي، وأن انعدام الشفافية تعزز عدم ثقة بغداد يف 

أربيل وترددها يف حتمل جزء من التزامات قطاع النفط والغاز حلكومة إقليم كردستان.
إذا كانت الكونفدرالية هي اهلدف، فإن أفضل نظام لكال اجلانبي أن يتم التدقيق بنحٍو مستقل 
من خالل شركة تسويق مسامهة اليت يتم متثيلها بصورة كاملة من قبل مسؤولي من احلكومات اإلقليمية، 
وهذا من شأنه أن يسمح للعراق -ككيان موحد كونفدرايل- لبيع نفطه بطريقة منسقة هبدف تعظيم 
إلي����رادات الوطنية -ب��دل م��ن جم��رد إن��ش��اء األس���واق ب��أي مث��ن- وه��و النهج املتبع يف أرب��ي��ل، ويف الوقت 
نفسه فإن توزيع الدخل سوف يتقرر من قبل امليزانية الحتادية، اليت يتم املوافقة عليها سنوياً من قبل كال 
اجلانبي، وأن كيفية إنفاق هذه األموال ستحدد من قبل السلطة املختصة يف الوزارات املالية اإلقليمية، إّل 
أن اإلدارتي هلما اإلشراف الكامل -وسيطرة مشرتكة- على تدفقات اإليرادات، وأن صيغة البيع وتوزيع 
اإلي��رادات تسمح للوضع املايل بأن يكون أكرب من جمموع أجزائه احلالية، وخلق حافز لتعاون سياسي 
بي اإلدارات، ويف هناية املطاف سوف حتتاج كل هذه اآلليات والرتتيبات إىل أن تكون منصوصاً عليها 
يف التشريعات اجلديدة للنفط والغاز وتقاسم العائدات، وأن يتم التفاوض والتفاق عليها من قبل مجيع 
الطراف الحتادية يف البالد، ولكن هذه املهمة لن تكون سهلة، إذ إن فك التشابكات ومواءمة األطر 
التعاقدية احلالية سوف تستغرق وقتاً طوياًل ويتطلب موافقة األطراف اخلارجية، مبا يف ذلك املستثمرون 
األجانب يف العراق، ومع ذلك -على افرتاض أن عوامل الكونفيدرالية متفق عليها ومت تفسريها مقدما- 
فإن املوافقة على أطر قانونية جديدة لتنظيم قطاع النفط والغاز وإدارة عائدات التصدير جيب أن تكون 
مهمة وواضحة بنحٍو أكرب مما كانت عليه حىت اآلن؛ ألن القضايا السياسية األكثر إحلاحاً سيكون قد 

مت حلها مسبقاً.
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االستنتاجات:
هذا املخطط من اخليارات آلليات بديلة لتقاسم السلطة وإدارة قطاع النفط والغاز يف العراق هو 
خمطط سريع، وهو غري مصمم ليكون دراسة متعمقة لآلليات الدستورية والقانونية واملالية اليت حتتاج إىل أن 
يتم توضيحها، وفضاًل عن ذلك فإنه من الواضح وجود ترتيبات أخرى لتقاسم السلطة اليت ميكن اعتمادها 

لتسوية النزاع الكامن بي احلكومة الحتادية وحكومة إقليم كردستان.
ومع ذلك، فإن املخطط يقدم خطوطاً عريضة حللول سياسية ممكنة لواحدة من مشاكل العراق 
النزاع بي احلكومة  للدولة منذ ع��ام 2003، وأعاقت حل  اهنيار تدرجيي  ال��يت سامهت يف  املستعصية، 

الحتادية وحكومة إقليم كردستان على إدارة القطاع النفطي وتقاسم العائدات.
إن غياب صيغة جديدة لتقاسم السلطة، جيعل كاّلً من بغداد وأربيل مستمرتي يف هنج املواجهة، 
وذلك حلماية الوصاية املستقلة على القطاع كوسيلة لدفع أجندات سياسية أوسع هلم، ويف حالة حكومة 
إقليم كردستان فهذا يعين توسيع سيطرهتا املستقلة على حساب األمنوذج املركزي السائد، وذلك يف املقام 
األول من طريق إنشاء املبيعات والتسويق، وخلق حقائق على األرض، ويف ظل هذه الظروف فمن املرجح 

أن يصبح موقف احلكومة الحتادية أكثَر صعوبة.
إن حقيقة انتهاج أربيل سياسة القطاع النفطي على الرغم من التكاليف السياسية واملالية الباهظة 
يف السنوات القليلة املاضية توضح تصميمها على محاية السلطة اليت تعتقد أنه حقها الدستوري، ولكنها 
تؤكد أيضاً مدى فشل النظام السياسي احلايل، واملدى الذي تتبعه الكتلة املهيمنة يف أربيل إلنشاء ما تأمل 
يف أن تكون يف هناية املطاف -حكماً ذاتيًا– مالياً وسياسياً، ويبدو أن قيادات حكومة إقليم كردستان 
متيل إىل العتقاد بأن تكلفة العائدات املفقودة، وتصاعد التوتر السياسي الكردي، وتناقص الدعم الشعب 

أمٌر يستحق العناء.
وقد أظهرت التدابري املالية اجلزائية اليت فرضتها بغداد على حنو متزايد رداً على السياسة الكردية 
كمؤشرات ضعيفة على إجبار حكومة إقليم كردستان إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجيتها، وعلى النقيض 
فإن هذه التدابري قد أثرت بنحٍو أكرب على الثقة القليلة املتبادلة بي املدينتي، وجعلت أربيل أكثر تصميماً 

على املضي قدماً مبفردها. 
إن تشديد سياسة احلكومة الحتادية منذ 2014 يدل على أن بغداد أيضاً فقدت صربها مع 
حكومة إقليم كردستان وما يروه من تعمد انفصال أربيل من ولية احلكومة الحتادية السيادية، وهذا دفع 

بدوره إىل إعادة النظر بي القادة الشيعة حول جممل العالقة مع أربيل.
من احملتمل أن خيلق هذا التغيري فرصة للتفاوض على إطار تقاسم السلطة الذي سيستمر على 
املدى الطويل الذي يتوافق مع املتطلبات األساسية لكال اجلانبي يف حال اغتنم كل من اجلانبي تلك 
الفرصة، ولكن الكراهية املتبادلة، والنشغال بالقضايا السياسية واألمنية األكثر إحلاحاً قد حال دون اجراء 
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مفاوضات جادة حىت اآلن. ومع ذلك فإن األحداث اجلارية على أرض الواقع -ولسيما حترير املوصل 
الذي طال انتظاره- قد تكون مبنزلة حافز إلجراء حمادثات تتناول اتفاقيات تقاسم السلطة، وإن اإلشارات 
على أن هذه العملية قد تؤدي إىل وجود خالفات كبرية حول السيطرة على األراضي، واملسؤولية األمنية، 
والال مركزية هي واضحة بالفعل يف احلرب الكالمية على املستوى املنخفض بي بغداد وأربيل، وسوف 
تصبح هذه القضايا أكثر إحلاحاً بعد التحرير، اليت ستصاعد من حجم التوتر بي اجلانبي، ولكن إذا مت 
جتنب هذا الكره -ورمبا الصراعات العنيفة- ومتت معاجلته فإن قرار عالقة تقاسم السلطة احلالية واملواد 

الدستورية سيكون من املرجح أن يتم معاجلته إذ إنه يُعدُّ املصدر الرئيس للنزاع.
وهذا بدوره سيسمح للسلطة املختصة يف قطاع النفط والغاز وتقاسم العائدات بي بغداد وأربيل 
إىل أن يتم توضيحها مل��رة واح���دة وأخ���ريه، وت��وف��ري ق��در أك��رب م��ن حتقيق الس��ت��ق��رار يف السياسات لكال 
اتفاق بشأن هذه  التوصل إىل  ف��إن  ذل��ك،  إقليم كردستان. وع��الوة على  احلكومتي، ولسيما حلكومة 
القضايا من احملتمل أن يكون أسهل إذا كانت جزءاً من اتفاق سياسي أوسع؛ ألهنا سوف تعكس معايري 
أي اتفاق لتقاسم السلطة، ولن يتم اعتبار إدارة النفط والغاز بأهنا تؤثر على القضايا الوجودية، بل إن 
التفاقيات ستقدم قرارات مسبقة حول التعايش السلمي املشرتك، ويف تلك املرحلة من املمكن أن تصاغ 
السياسات على وفق جمموعة خمتلفة من األولويات، استناداً إىل كيفية احلفاظ على اتفاق جديد بدًل من 

كيفية حتديده مسبقاً.


