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لو كان القادة الكرد جادين بشأن الشفافية فعليهم بنشر
الكشوفات الضريبية
مايكل رو ِبن *

يروق لرئيس وزراء إقليم كردستان ،مسرور ابرازاين ،التبشري ابلشفافية .يف خطاب ألقاه يف
كانون األول  2019مبناسبة مرور مائة يوم على توليه املنصب ،أعلن أن “كردستان أقوى وأكثر
شفافية وأماانً اليوم؛ مما كانت عليه عندما حتدثت إليكم يف حفل تنصييب .أيها املواطنون األعزاء،
أوالً وقبل كل شيء ،جيب أن تكون احلكومة اليت ختدم الشعب شفافة وكفوءة ومتجددة” .ويف
خطاب ألقاه أمام الربملان يف تشرين األول من عام  ،2020أوضح أن “الرقابة العامة والشفافية
واملساءلة أتيت على رأس أولوايت تفويضي كرئيس جمللس الوزراء” .وعند حديثه يف شباط ،2021
وعد بتطبيق “العدالة والشفافية” يف احلكومة واستعرض اسرتاتيجية من شأهنا أن ترفع نسب
“الشفافية والكفاءة يف اخلدمة العامة بنحو كبري” .يف الشهر التايل ،ويف اجتماع املوازنة ،وعد أبن
مشروع قانون املوازنة “سريتكز إىل بياانت شفافة”.
إن مسرور ابرزاين ليس الشخصية الكردية األوىل اليت تعد ابلشفافية .يف عام  ،2016وقع
نيجريفان ابرزاين ،رئيس الوزراء آنذاك ورئيس اإلقليم اآلن ،عقداً مع شركة ديلويت لتدقيق عائدات
النفط يف اإلقليم .وتفاخر قوابد طالباين ،مساعد مسرور ،بعمل إقليم كردستان مع شركة .PWC
وتكمن املشكلة يف أن حكومة اإلقليم مل تنشر أبداً نتائج تدقيقاهتا أو تسمح للمحاسبني القضائيني
ابلوصول غري املقيد إىل سجالهتا .يف الواقع ،يستخدم القادة الكرد عمليات تدقيق احلساابت
للتشتيت أكثر من التفسري.
إن احلاجة إىل تطبيق الشفافية هي حاجة حقيقية ،وعلى كل حال ،لو كان مسرور جاداً،
فلديه فرصة فريدة إلثبات ذلك .منذ عدة سنوات ،مل يكن مسرور مواطناً كردايً عراقياً فحسب،
بل كان مقيماً دائماً أيضاً يف الوالايت املتحدة .وشقيقه األصغر مال مصطفى “اببو” وخمسي
ابرازاين مها مواطنان أمريكيان ،وعلى هذا األساس ،ينبغي للمقيمني واملواطنني األمركيني إرسال
الكشوفات الضريبية ،حىت لو كانوا يقيمون يف اخلارج .يف واقع األمر أن الوالايت املتحدة هي
واحدة من الدول القليلة يف العامل اليت تفرض الضرائب على أساس املواطنة بدالً من الضرائب
* ابحث مقيم يف معهد املشاريع االمريكية ،متخصص يف إيران وتركيا والشرق األوسط.
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القائمة على أساس اإلقامة .وهذا يعين ،أن لدى دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية احلق يف أن
تفرض الضرائب على مواطنيها واملقيمني فيها حىت لو كانوا خارج البالد .وعلى الرغم من أن بعض
الدول لديها معاهدات منفصلة مع الوالايت املتحدة بشأن االزدواج الضرييب إال أن هذه املعاهدات
ال تلغي األعمال الورقية املطلوبة لتقدمي الكشوفات الضريبية ،ويف كثري من احلاالت ،يستدعي األمر
تقدمي تفاصيل مبحتوايت احلساابت املصرفية األجنبية غري األمريكية .ويف حالة عدم تقدمي مسرور
استماراته الضريبية لدائرة اإليرادات الداخلية األمريكية ،فقد يواجه مساءلة جنائية وخيسر إقامته.
وإذا مل يفعل ذلك مال مصطفى وخمسي ،فسيواجهان السجن عند عودهتما إىل الوالايت املتحدة.
من املتعارف عليه يف الوالايت املتحدة ،أن املرشحني الرائسيني يفصحون عن كشوفاهتم
الضريبية من أجل الشفافية ،وعلى الرغم من عدم وجود مادة قانونية بشأن هذا األمر .كان دوانلد
ترامب استثناء ،فقد سعى إلخفاء كشوفاته؛ مما دفع العديد من األمريكيني إىل االعتقاد أبن لديه
ما خيفيه .يف النهاية ،أفصح عن كشوفاته مكرهاً ،حيث أجربته حماكم نيويورك على فعل ذلك،
ويبدو اآلن أن الشكوك العامة كانت صحيحة حيث يسعى املدعي العام يف نيويورك إىل مقارنة
املعلومات الواردة فيها مع بياانت أخرى للبنوك تشري إىل االحتيال والفساد .بكل بساطة ،حىت لو
تكن هنالك ضرورة قانونية لالفصاح عن الكشوفات الضريبية ،فإن السياسيني الذين ليس لديهم
ما خيفونه ليس لديهم سبب للتسرت على مثل هذه الواثئق.
قد ال تفصح الكشوفات الضريبية عن كل شيء ،ألن السياسيني العراقيني واألكراد غالباً
ما يستخدمون األقارب واألصدقاء املقربني لتويل شؤوهنم املالية .يُقال إن مسرور يستخدم سروار
بيداوي ،وهو مواطن هولندي؛ ليتوىل شؤونه املالية وممتلكاته يف العراق .إذن ،ورمبا ابسم الشفافية،
قد ال يفصح مسرور عن مستنداته اخلاصة وحسب وأيمر أفراد أسرته وغريهم من املواطنني مزدوجي
اجلنسية العاملني يف حكومة إقليم كردستان ابإلفصاح عن كشوفاهتم الضريبية ،بل قد جيرب أيضاً
كل شاغلي املناصب الكرد ابإلفصاح عن األصول املودعة بواسطة وكالئهم املختلفني والشركاء
التجاريني .وهذا ما تقتضيه الشفافية ،وليس أقل من ذلك.
املصدر :معهد املشاريع االمريكية AEI
https//:www.aei.org/op-eds/if-kurdish-leaders-are-seriousabout-transparency-publish-tax-returns/
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