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بررسي وضعيت صنعت نفت و گاز منطقه كردستان عراق

علي خواجوي1    معاونت برنامه ريزي وزارت نفت

 مقدمه
كردســتان عراق منطقه اي در شمال شرقي 
اين كشــور به وسعت تقريبي 48 هزار كيلومتر 
مربع اســت كه به لحــاظ جغرافيايي در بخش 
شمال و شمال شرقي (در مجاورت مرز ايران و 
تركيه) داراي مناطق كوهستاني و بخش جنوبي 
و غربي آن بصورت دشت هاي هموار مي باشد. 
جمعيت منطقه كردســتان عــراق در حدود 5 
ميليــون نفر(معادل 71 درصــد از جمعيت كل 
عــراق) برآورد مي شــود و در حــال حاضر 3 
استان دوهوك، اربيل و سليمانيه تحت كنترل 
كردستان عراق و مركز آن شهر اربيل مي باشد. 
با توجه به سابقه قيام كردهاي عراق عليه 
رژيــم حزب بعث و اعالم تأســيس حكومت 
خودمختار اقليم كردســتان عراق كه در سال 
2991 (بعــد از جنگ عــراق وكويت و وضع 
منطقــه پرواز ممنوع در بــاالي خط 63 درجه 
شمالي) حاصل شده بود؛ پس از تهاجم آمريكا 
به عراق در سال 3002 نيز كردستان عراق خود 
را براي تثبيت وضعيت مستقل آماده نمود كه 
اين امر در نهايت در سال 5002 و با تصويب و 
تأييد دولت مستقل كردستان در قانون اساسي 

جديد عراق محقق گرديد.

منطقـه  نفتـي  فعاليت هـاي  اول:  بخـش   
كردستان عراق

اقليم خودمختار كردستان عراق، داراي 
قانون اساســي، مجلس، قوه قضائيه و ارتش 

مستقل اســت. كردســتان تنها منطقه داراي 
قوانين تجــاري آزاد در حوزه كشــورهاي 
خليج فارس است و در صنعت نفت و بطور 
كلي اقتصاد آن سياستهاي اقتصادي ليبرال و 
قانون آزادي سرمايه گذاري حاكم مي باشد. 
ايــن منطقه داراي دو فــرودگاه بين المللي و 
شبكه تلفن همراه و اينترنت مستقل مي باشد. 
از لحاظ منابع نفت و گاز، كشــور عراق 
و منطقه كردســتان از مناطق داراي پتانسيل 
بــاالي ذخاير هيدروكربوري و در عين حال 
توســعه يافتگي كم مي باشــند. قبل از ســال 
2006 ميــالدي در منطقــه كردســتان عراق 

جمعاً كمتر از 10 چاه اكتشــافي حفر شــده 
بود و طي 5 سال اخير، نرخ موفقيت اكتشاف 
در 52 چاه اكتشافي حفر شده در اين منطقه 
بسيار قابل مالحظه و بيش از 70 درصد بوده 

است.
قانون حاكم بــر فعاليت هاي نفتي منطقه 
كردســتان عراق، "قانون نفــت وگاز منطقه 
كردســتان" مي باشــد كه مجلس نمايندگان 
را  آن   2007 ســال  در  عــراق  كردســتان 
بــدون نظرخواهــي و تأييد دولــت مركزي 

1 A.khajavi@gmail.com

1   نظامهاي حاكم بر قراردادهاي صنعت نفت كشورهاي منطقه
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عراق تصويــب نموده اســت. در اين قانون 
قراردادهاي مشاركت در توليد مجاز شمرده 
شده و محدوده زماني فعاليت اكتشافي براي 
شــركت هاي نفتي بين المللي از 5 تا 7 سال و 
براي توسعه و بهره برداري از ميادين حداكثر 
تا 25 ســال فرصت تعيين شــده اســت. اين 
در حالي اســت كه پيــش نويس قانون نفت 
عراق (كه تاثير زيادي بر آينده اقتصادي اين 
منطقه دارد) از اواسط سال 2007 ميالدي به 
مجلس ارسال شــده و تاكنون مورد بررسي 
قرار نگرفته اســت. در فاصله سالهاي 2003 
تــا 2011، حكومت كردســتان عــراق بيش 
از 40 مورد قرارداد نفتي اعم از اكتشــافي و 
توسعه اي با شركتها و سرمايه گذاران خارجي 

منعقد كرده است. 
طبــق اعالم وزير منابــع طبيعي و نفت و 
گاز منطقه كردستان عراق (آشتي هورامي) 
در سال 2010، به دنبال فعاليت هاي گسترده 
شركتهاي نفتي بين المللي در منطقه كردستان 
عراق، برآوردهاي جديد از ميزان ذخاير اين 
منطقه حاكــي از وجود حداقــل 45 ميليارد 
بشــكه نفت خام و بين 100 تــا 200 ميليارد 
فوت مكعب گاز مي باشد. ميزان توليد نفت 
خام منطقه كردستان در تيرماه1390 (2011 
July) با رشــدى فزاينده به 250 هزار بشكه 
در روز رســيده اســت. اين در حالى اســت 
كه توليــد نفت خام اين منطقــه در ماه هاى 
 (May & June 1390 ارديبهشــت و خرداد
(2011 به ترتيب 142 هزار و 180 هزار بشكه 
در روز بوده اســت. در همين راســتا آشــى 
هورامى اعالم كرده اســت هدف اين منطقه 
صادرات نفت خام به ميزان 200 هزار بشكه 
در روز تا پايان ســال 2011 مى باشد. البته در 
برنامه اعالم شــده توسط "لعيبي" وزير نفت 
دولت عراق، ميزان صادرات منطقه كردستان 
در سال 2011حدود 150 هزار بشكه در روز، 
توليد نفت عراق حدود دو ميليون و هشتصد 
هــزار بشــكه و كل صــادرات نفــت عراق 
حدود دو ميليون و سيصدهزار بشكه در روز 

پيش بيني شده بود. 
در حــال حاضــر دولــت خودمختــار 
نفتــى  پااليشــگاه  دو  داراى  كردســتان 
جمعاً بــه ظرفيــت 60 هزار بشــكه در روز 
مى باشــد. همچنين 12 پااليشگاه خصوصى 
كوچك مقيــاس (از 50 تا 500 هزار بشــكه 
در روز) نيز در اين منطقه فعاليت دارند. البته 
قراردادى براى توســعه ظرفيت پااليشــگاه 
اربيــل بــه 80 هزار بشــكه در روز تــا آبان 
ســال 1390 با شــركت آمريكايــى ونتك 

(Ventech) بسته شده است. 
الزم بــه ذكر اســت با بــروز اختالفات 
مالــي بين دولــت عــراق و حكومت منطقه 
كردستان، در سال 2009 صادرات نفت خام 
از ايــن منطقه بمدت حــدود 18 ماه متوقف 
گرديد؛ زيرا دولت مركزي عراق بدليل عقد 
قراردادهاي غيرقانوني مشــاركت در توليد 
توســط اقليم كردســتان، حاضر به پرداخت 
هزينه و حق العمل شــركتهاي خارجي توليد 

كننده نفت كردستان نبود. 

 شركت هاي نفتي فعال در منطقه كردستان
بــراي  ســطح عالقمنــدي شــركت ها 
ســرمايه گذاري در منطقه كردســتان عراق 
با توجه به راهبرد آنها در مورد كل كشــور 
عراق تعيين مي شــود. شــركت هاي بزرگ 
بين المللي عالقه ويژه اي به پروژه هاي عمده 
توسعه ذخاير نفتي جنوب عراق دارند و هم 
اكنون، بســياري از آنها فرصت هاي موجود 
در شــمال اين كشور را بدليل اختالفات اين 
منطقه با دولت مركــزي دنبال نمي كنند. اما 
شركت هايي كه موقعيت رقابتي كمتري در 
جنوب عراق دارند يا انتظار مي رود در پشت 
صف طوالني مذاكرات در جنوب عراق باقي 
بمانند، به طور فعال تري به بررسي گزينه هاي 

موجود در كردستان عراق مي پردازند.
همچنين نــوع رابطه دولــت مركزى با 
دولــت خودمختار كردســتان عــراق نيز در 
حضور شــركت هاى خارجى تأثير بسزايى 

دارد. اكنون با از ســر گرفتن صادرات نفت 
خام منطقه كردستان عراق و پرداخت هزينه  
شــركت هاى طرف قرارداد توســط دولت 
مركزى، چشــم انداز بهترى بــراى فعاليت و 
ســرمايه گذارى در منطقه كردســتان فراهم 
شده اســت. در حال حاضر شركتهاي نفتي 
كشــورهاي مختلف آمريكا، كانــادا، كره 
جنوبــي، تركيه، نــروژ، انگليــس، اتريش، 
مجارســتان، هنــد، امــارات متحــده عربي، 
روســيه، چين و سوئيس در منطقه كردستان 

عراق فعاليت مي نمايند.
 از لحاظ تعداد، شركتهاي آمريكايي و 
كانادايي بيشــترين حضور را در فعاليت هاي 
نفتي منطقه كردســتان عراق دارا مي باشــند. 
شركتهاي آمريكايي كه تاكنون اسامي آنها 
اعالم شده است شامل شركت هاي «اسپكت 
انــرژي، ماراتن اويل، هيلــوود انرژي، هانت 
اويل، پرايم و مورفي اويل» هســتند. شركت 
ماراتن انرژي 80 درصد از ســهام دو بلوك 
نفتي حرير و سفين در شمال شرقي شهر اربيل 
(مابقي ســهام اين دو بلوك متعلق به دولت 
خود مختار كردستان است) و به ترتيب 20 و 
25 درصد از سهام دو بلوك گازي آتروش 
و سارسانگ واقع در شمال غرب اربيل را در 
اختيار دارد. شركتهاي كانادايي فعال در اين 
منطقه عبارتنــد از فوربس و منهتن، زاگرس 
غربي، تاليســمان انرژي، نيكو ريسورسس، 
گروند اســتار و شماران و ســاير شركتهاي 
موجــود در منطقه عبارتند از: شــركت ملي 
نفت كــره جنوبي؛ شــركتهاي چوكورودا، 
جنل انــرژى، دوهوليس، پت اويل و دوگان 
از تركيــه؛ شــركتهاي گلــف كي اســتون 
پتروليوم، اســترلينگ انرژي، هريتيج اويل، 
پرنكو از انگلســتان؛ او.ام.وي از اتريش؛ ام. 
او.ال مجارستان؛ ريالينس از كشور هند؛ دانا 
پتروليوم و كرســنت پتروليوم امارات متحده 
عربي؛ شركت نوربســت از روسيه؛ شركت 
اويل ريســرچ از گينــه، دي. ان. او. از نروژ 
و در نهايت شــركت ســاينوپك چين كه با 
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خريد 100 درصد ســهام شــركت آداكس 
سوئيس در ســال 2009 وارد اين منطقه شد. 
هرچند چيني ها ترجيح مي دهند بدليل منافع 
بســيار خود در عراق، حضوري كمرنگ در 
كردستان داشته باشند. البته الزم به ذكر است 
شــركت هاى متعدد ديگرى نيز وجود دارند 
كه در حال حاضر در اين منطقه فعاليت دارند 
يا در حال ورود به اين منطقه مى باشند.  نقشه 
شركتهاي فعال در بلوكهاي واگذار شده اين 

منطقه در شكل 1 پيوست مي باشد.
مياديــن نفتي بــزرگ و در حــال توليد 
كردســتان عراق عبارتنــد از: تاوكه، تق تق، 
خورمالدم و شيخان. ميدان نفتي بزرگ و در 
حال توليد كركوك نيز خــارج از مرزهاي 
كردســتان عراق واقع شده و در حال حاضر 
توسط دولت فدرال عراق مورد بهره بردارى 
قــرار مى گيرد كه البته يكــى از موارد مورد 
مناقشــه دولت مركــزي و اقليم كردســتان 

مي باشد.
ميدان نفتــي تاوكــه (Tawkeh) كه در 
 DNO ســال 2007 توسط شــركت نروژي
كشف شــده اســت. 55 درصد از سهام اين 
ميدان متعلق به شركتDNO ، 25 درصد به 
شركت جنل انرژي تركيه و 20 درصد سهام 
مابقي در اختيار دولت خودمختار كردستان 
اســت. شــركتDNO يكــي از بزرگترين 
شــركتهاي فعال در اين منطقه است كه هم 
در بخــش باالدســتي و هــم در بخش پايين 
دســتي در حال فعاليت است. همچنين ميزان 
نفت قابل استحصال ميدان تاوكه بالغ بر 636 
ميليون بشــكه و توليد كنونــي نفت خام آن 
حدود 70 هزار بشــكه در روز مي  باشد. اين 
ميدان در نزديكي مرز تركيه قرار دارد و نفت 
آن از طريــق يك خط لوله 12 اينچي بطول 
42 كيلومتر به تركيه صادر مي گردد. در زمان 
توقف صادرات نفت خام منطقه كردســتان 
در ســال 2009، شــركتDNO مجبــور به 
كاهش توليد و فروش روزانه 17 هزار بشكه 
نفت خام با قيمت كمتر از متوسط جهاني به 

دولت خودمختار كردستان شده بود. 
ميدان مهم ديگر كردستان ميدان نفتي تق 
تق (Taq-Taq) مي باشد كه سهام آن متعلق به 
شركتهاي جنل انرژي تركيه، ساينوپك چين 
(اداكس پتروليوم سابق) مي باشد. ذخيره قابل 
استحصال اين ميدان حدود 350 ميليون بشكه 
تخمين زده شده و در حال حاضر روزانه 80 
تا 90 هزار بشكه نفت خام توليد مى كند كه 
طبق برنامه قرار اســت تا پايان سال 2011 به 

120 تا 130 هزار بشكه در روز افزايش يابد. 
همچنين شركت كردستانى كار از ميدان 
خورمالدم روزانه حدود 70 تا 75 هزار بشكه 
در روز توليــد مى كند كــه انتظار مى رود تا 
پايان سال 2011 اين ميزان به 160 هزار بشكه 
در روز افزايــش يابد. البتــه دولت مركزى 
معتقــد اســت به دليل واقع شــدن اين ميدان 
در منطقه كركوك، بهره بردارى از آن بايد 

توسط دولت مركزى صورت پذيرد.

2   مسيرهاي احتمالي انتقال نفت خام توليدي منطقه كردستان

3   هزينه هاي انتقال نفت خام از مناطق مختلف عراق به خليج فارس (دالر بر بشكه)
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شــركت گلف كى اســتون نيــز روزانه 
بيش از 10 هزار بشكه از بلوك شيخان توليد 
مى نمايد كه به دنبال افزايش توليد تا ســقف 
20 هزار بشــكه در روز تا پايان ســال 2011 
مى باشــد. عالوه بر اين شركت مولداويايى 
آسكوم (Ascom) نيز 2 تا 3 هزار بشكه نفت 
خام در مناطق شــمالى كردستان عراق توليد 

مى كند.
فعــال در  برنامــه ســاير شــركت هاى 
بلوك هاى اكتشــافى نيز حكايــت از توليد 
زودهنگام 10 تا 15 هزار بشكه اى نفت خام 

در نيمه اول سال 2012 دارد.
در مجمــوع پيش بينــى مى شــود طبق 
برنامه هاى اعالم شــده، توان توليد نفت خام 
منطقه كردســتان عراق از 250 هزار بشــكه 
در روز در حــال حاضر به بيش از 400 هزار 

بشكه در نيمه اول سال 2012 افزايش يابد.
در اين زمينه مى بايســت بــه نقش مهم 
شــركت هاى ترك در بهره بردارى از منابع 
نفتــى منطقه كردســتان عراق اشــاره نمود. 
به طــورى كه در حال حاضر شــركت جنل 
انــرژى تركيه با حضــور در ميادين تق تق و 
تاوكــه در توليد حدود 160 هزار بشــكه از 
250 هزار بشــكه نفت خــام توليدى منطقه 

كردستان عراق مشاركت دارد.
در زمينــه توليد گاز نيز هــم اكنون در 
منطقه خودمختار كردســتان عــراق روزانه 
حدود 300 ميليون فوت مكعب گاز توســط 
شركتهاي اماراتي دانا گاز و كرسنت پتروليوم 
از ميادين چمچال و خورمور توليد مي شود. 
گاز توليدي جهت تأمين سوخت دو نيروگاه 

برق منطقه كردستان استفاده مي شود. 

البتــه شــركت داناگاز از ميــدان گازى 
خورمــور روزانــه حــدود 15 هزار بشــكه 

ميعانات گازى نيز توليد مى نمايد.
در ســال 2009 دو شــركت دانــا گاز و 
كرســنت پتروليــوم با شــركتهاي OMV و 
OML (از سهامداران ناباكو) براي صادرات 
گاز منطقه كردســتان عراق به اروپا از طريق 
خط لوله ناباكو يك توافقنامه استراتژيك و 
قرارداد 8 ميليــارد دالري امضا كردند كه با 
مخالفت و برخورد شديد وزارت نفت عراق 
 RWE مواجه شــد. همچنين شركت آلماني
(از سهامداران ناباكو) قراردادي با حكومت 
منطقه كردستان عراق براي تأمين 20 ميليارد 
متر مكعب گاز در سال از نياز خط لوله ناباكو 
(حدود 55 ميليون مترمكعب در روز) توسط 
منطقه كردستان منعقد نمود. اين قرارداد نيز 
با مخالفت دولت مركــزي مواجه و وزارت 
نفت عراق اعالم نمــود صادرات نفت خام، 
گاز و فرآورده هــاي نفتي كردســتان عراق 
فقــط با ارائه مجــوز از ســوي وزارت نفت 
دولت مركزي و ســازمان دولتــي بازاريابي 
نفت اين وزارتخانه (ســومو) قانوني و داراي 
اعتبار است. خاطر نشان مي سازد كل ظرفيت 
خط لوله ناباكو 30 ميليارد مترمكعب در سال 

مي باشد.
البتــه الزم بــه ذكر اســت هرچنــد اين 
قراردادها در حــال حاضر با مخالفت دولت 
مركزى مواجه شــده، اما به نظر مى رسد در 
زمان به بهره بردارى رسيدن طرح هاى توليد 
گاز و در دسترس بودن منابع گازى به اندازه 
كافى، ايــن امكان براى كردســتان عراق به 

رسميت شناخته شود.

 مسـيرهاي مختلف انتقال و صادرات نفت 
خام منطقه كردستان

يكي از مســائل قابــل توجــه در زمينه 
صادرات نفت خام توليدي منطقه كردستان 
عراق، مســيرهاي مختلف انتقال و صادرات 
آن است. عالوه بر مصارف محدود داخلي، 
نفت خام توليدي اين منطقه مي تواند از طريق 
يكي از مســيرهاي زير به بازارهاي مصرف 

انتقال يابد:
1) خط لوله موجود كردســتان به تركيه 

(كركوك - جيحان)
2) خط لوله جديد از تركيه 

3) انتقال به جنوب عراق و از طريق بندر 
بصره به خليج فارس

4) خط لوله از طريق سوريه به مديترانه
5) خط لوله از طريق اردن

6) خــط لولــه از طريق ايــران به خيلج 
فارس

در حال حاضــر كل صادرات نفت خام 
منطقه كردستان عراق از طريق تركيه و بندر 

جيحان صورت مى گيرد.
در شــكل 3 هزينــه انتقال نفــت خام از 
مناطق مختلف عــراق به خليج فارس جهت 
صادرات آن نشان داده شده است. همانگونه 
كه مشــاهده مي شود هزينه انتقال يك بشكه 
نفت خام از منطقه كردســتان عراق تا خليج 
فــارس بين 4 تــا 5 دالر هزينــه دارد. به نظر 
مي رســد مســير انتقال نفت خام كردستان به 
خليج فارس از طريق جنوب عراق با توجه به 
طوالني بودن مسير، هزينه زياد انتقال و عبور 
از مناطق نا امن كمتر از ســاير گزينه ها مورد 

توجه باشد. 
همجــواري منطقه كردســتان عــراق با 
كشــور تركيه و ســوريه و امكان صادرات 
نفت و گاز كردســتان از طريق اين كشورها 
به دريــاي مديترانه و اروپا، موقعيت ممتازي 
را در اختيــار اين منطقــه و همچنين تركيه و 

4    تعداد اتفاقات امنيتي در عراق به تفكيك ناحيه طي سالهاي 2004-9

2 Iraqi Federal Oil and Gas Law (FOGL)
3 قانون پيشنهادي تاسيس شركت ملي نفت عراق در ژوئيه سال 

2009 توسط هيات وزيران تدوين و به مجلس ارسال شده است.
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ســوريه قرار داده اســت. به عالوه بر اســاس 
اطالعات منتشر شده توسط نهادهاي امنيتي 
و سياســي بين المللي اســتان هاي ســه گانه 
تحت كنترل كردســتان عراق از امنيت قابل 
مالحظه اي برخوردارند كه اين امر مي تواند 
از نقاط مثبت و امتيازات برجســته اين منطقه 
نســبت به ســاير مناطق عراق به حساب آيد. 
شــكل 4 تعداد حوادث امنيتي و تروريستي 
اتفاق افتاده را در عراق طي ســالهاي 2009- 
2004 نشان مي دهد. مناطق قرمز رنگ مناطق 
نا امن و مناطق ســفيد از امنيت قابل مالحظه 

برخودار مي باشند.

دولـت  اساسـي  چالشـهاي  دوم:  بخـش   
خودمختار كردستان با دولت مركزي عراق

پس از تشــكيل حكومت خودمختار در 
كردســتان، اين دولت همواره بر سر مسائل 
متعــددي در حــوزه نفــت و گاز بــا دولت 
مركزي عراق داراي اختالف نظر و مناقشــه 
بوده اســت كه برخي از مــوارد مهم آن در 

ادامه ذكر مي گردد.

 اختـالف نظـر در مفـاد قانون نفـت و گاز 
عراق

يكي از مســايل مهم مورد مناقشــه بين 
دولت كردســتان و دولت مركــزي عراق، 
قوانين و مقررات حوزه نفت و گاز مي باشد 
كه از جمله آنها، قانــون فدرال نفت و گاز2 
است كه پيش نويس آن در اوايل سال 2007 
تدويــن و پس از تصويب هيــات وزيران به 
مجلس نماينــدگان عراق ارســال گرديد و 
تاكنون علي رغم اظهــار نظرهاي متعدد در 
خصوص اين پيــش نويــس، در زمره 179 
پيش نويس قانون ديگري است كه در صف 
رســيدگي مجلس عراق قــرار دارند و حتي 
براي دور اول نيز مورد بررســي قرار نگرفته 

است.
با توجه به گذشت زمان طوالني از طرح 
اوليه قانــون مذكور و برگــزاري مناقصات 

ميادين نفتي و گازي توســط دولت مركزي 
و دولــت اقليم كردســتان، ايــن پيش نويس 
نيازمند بازنگري جدي مي باشــد. قانون نفت 
عراق، قانون شــركت ملي نفت عراق، قانون 
وزارت نفت عراق و قانون تسهيم درآمدهاي 
ملي، چهار قانون مرتبط بهم و نيازمند اتفاق 
نظــر ملي طرف هاي ذينفع در عراق هســتند 
كه تاكنون تنها دو قانون نفت و گاز و قانون 
شــركت ملي نفت عراق3  به تصويب هيات 
وزيران رســيده و به مجلس ارائه شده است. 
در قانــون اخيــر، احياي شــركت ملي نفت 
عــراق كه در دهه 1960 ميالدي تاســيس و 
در ســال 1987 با وزارت نفــت عراق ادغام 
شــد، مد نظر مي باشد كه از برنامه هاي عراق 
براي توســعه صنعت نفت و گاز اين كشور 
به شمار مي رود. البته وزير جديد نفت عراق 
با احياي اين شــركت و اختيارات مندرج در 
قانون پيشــنهادي براي اين شركت مخالفت 
كرده اســت و لذا بايد منتظر ماند تا سرانجام 

اين اختالف روشن گردد.
پس از ارائه پيش نويس قانون فدرال نفت 
و گاز عــراق در ســال 2007، اظهارنظرهاي 
تندي از ناحيه دولت محلي كردستان به عمل 
آمد4. در تاريخ 18 آوريل 2007 در سميناري 
در شــهر دوبي كه با حضور تعداد زيادي از 
نماينــدگان مجلس عراق، متخصصان حوزه 
نفت، كارشناسان و نمايندگان دولت محلي 
كردســتان و به رياســت وزيــر منابع طبيعي 
كردستان (آشــتي هورامي) برگزار گرديد؛ 
وي بــا لحنــي تهاجمــي و غيرمنتظــره اين 
قانون و چهار الحاقيه5 آن را مردود دانســت 
و خواســت كه اين قانون به "ســطل آشغال 
ريخته شــود" و آن را "بعثي، ملي گرايانه و 
تعصب جويانه" خواند. اين در حالي بود كه 
نمايندگان دولت محلي كردستان در كميته 
فرعي وزرا به سرپرستي معاون وقِت نخست 
وزير عراق (نخست وزير فعلي دولت محلي 
كردســتان) برهــام صالح، شــركت كرده و 
پيش نويــس قانون را به اتفــاق آرا تصويب 

كرده بودند. بنظر مي رســد مخالفت مقامات 
دولت محلي كردســتان با اليحه قانون نفت 
فدرال و الحاقيه هاي آن،  زمينه ســازي براي 
تصويــب قريب الوقوع "قانــون نفت و گاز 
كردستان"6  در ششــم آگوست سال 2007 
توسط مجلس اين منطقه بوده است. تصويب 
قانون مذكور بدون مشــورت بــا دولت و يا 
مجلس نمايندگان عــراق (كه ُكردها نيز در 
ارگان هــاي اجرايي و قانوني آن به نســبت 
معين حضور دارند) به وقوع پيوست. مقامات 
دولت محلي كردســتان پــس از اين مرحله 
براي توجيــه و دفــاع از اين اقــدام خود به 
كــّرات اين جمله را تكرار مي كردند كه "ما 
نمي توانيــم منتظر بغداد بمانيــم". با اين حال 
تمام شــواهد حاكي از نقش فعــال آنها در 
توقف قانون فدرال نفت و گاز عراق است. 

همان گونه كه ذكر شد، تصويب قانون 
نفت كردســتان عراق بدون لحــاظ نمودن 
نظــرات دولت مركزي و اخالل در تصويب 
پيش نويس قانون نفت و گاز عراق از مسائل 
چالــش برانگيز فــي مابين دولــت مركزي 
عراق و دولت منطقه خود مختار كردســتان 
مي باشد. البته به تازگي تحوالتي و تغييراتي 

در اين خصوص اتفاق افتاده است.

 تفسير گزينشي و يكجانبه دولت كردستان 
از قانون اساسي

تفسير گزينشي و يك جانبه دولت محلي 
كردستان از برخي مواد قانون اساسي عراق و 
اصرار بر صحت تفســير خود يكي از موارد 

4 الزم به ذكر است كه اين قانون به اتفاق آرا در تاريخ 27 فوريه 

2007 توســط هيأت وزيران فدرال كه متشــكل از وزراي ُكرد 
بود به تصويب رســيد و در مرحله بعــد براي تصويب و اجرا به 

مجلس نمايندگان فدرال ارسال شد.
 5 پيش نويس قانون نفت و گاز عراق داراي چهار الحاقيه اســت
 كه عبارتند از الحاقيه شماره 1: ميادين توليدي فعلي كه مختص
 به شــركت ملي نفت عراق مي باشــند؛ الحاقيه شماره 2: ميادين
 كشف شــده (توسعه نيافته) مختص به شــركت ملي نفت عراق؛
 الحاقيــه شــماره 3: ميادين كشف  شــده (توســعه نيافته) كه در
 محدوده عمليات شركت ملي نفت عراق قرار ندارند؛ و الحاقيه
 شماره 4: نواحي اكتشافي
6 Kurdistan Oil and Gas Law (KOGL)
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مهم و چالش برانگيز مي باشد. قانون اساسي 
عــراق در ســال 2005 با هــدف اجماع بين 
قوميتها و مذاهب مختلف از جمله شــيعيان، 
ســني ها و اكراد به تصويب رســيد و همانند 
قانون اساسي ساير كشورها، به كليات و مباني 
كلي حكومت پرداخته است و حدود فعاليت 
بخشــهاي مختلف از جمله نفت، مي بايست 
توســط قوانين عادي تبيين و تصويب گردد. 
البته در قانون اساســي عــراق دو ماده 109 و 
110 تــا حدي مرزها و حيطــه قانون نفت و 
گاز را مشخص نموده است. ماده 109 قانون 
اساســي مالكيت نفت و گاز در همه مناطق 
و اســتان ها را درتملك مردم عراق دانسته و 
ماده 110 دولت فدرال را مســئول اداره امور 
نفت و گاز اســتخراج شده از چاه هاي فعلي 
تعيين نموده اســت. عبارت "فعلي" در ماده 
110 منجــر به بروز اختالفاتــي در اين زمينه 

شده است. 
همچنين از نظر دولت محلي كردستان، 
موادي مانند 115 و 121 در زمينه "اختياراتي 
كــه در فهرســت انحصاري دولــت فدرال 
قرار ندارد"، موقعيت اين دولت را نســبت به 
دولت فدرال برتــري مي دهد. اگرچه قانون 
اساسي تدوين شده در سال 2005 بسيار كلي 

بــوده و از دقت و شــفافيت كافي برخوردار 
نمي باشــد و از مواد مختلف آن نيز مي توان 
تعابيــر گوناگونــي داشــت، با ايــن حال به 
عقيده اكثر صاحبنظران و تحليلگران، تفسير 
دولت محلي كردســتان از اين مواد به شدت 
نادرســت و غيرقابل قبول  غيرواقع گرايانــه، 

است. 

 عقـد قراردادهاي خالف منافع ملي عراق 
توسط كردستان

طبــق قانون نفت و گاز اقليم كردســتان 
عــراق، عقد قرادادهاي مشــاركت در توليد 
مجاز شمرده شده اســت. در فاصله سالهاي 
2007 تا كنون منطقه كردستان عراق بيش از 
40 مورد از اين نوع قراردادها را با شــركتها 
و سرمايه گذاران خارجي منعقد كرده است. 
بســياري از صاحبنظــران، اين نــوع قرارداد 
را مغاير با مفاد قانون اساســي عراق مبني بر 
اصل مالكيت جمعي تمام شهروندان عراقي 
بر منابع نفــت و گاز مي دانند7 . به عالوه اين 
قراردادها به صورت كامًال سري منعقد شده 
و شرايط و مفاد آنها، به هيچ عنوان مشخص 

نمي باشند. 
همچنين نتايج مناقصات دولت فدرال در 

دو سال گذشــته پرده از معايب و اشكاالت 
قراردادهــاي دولــت محلــي كردســتان از 
جنبه هاي مختلف برداشته است. از نقطه نظر 
بلندمدت8   خدماتــي  قراردادهاي  مقايســه، 
آنگونه كه در قانون اساســي اين كشــور نيز 
آمــده بيــش از قراردادهاي مشــاركت در 
توليد دولــت محلي كردســتان، منافع مردم 
عــراق را تأميــن مي كنند. از نظر شــفافيت 
نيــز قراردادهــاي خدماتي بلندمدت بســيار 
بهتــر از قراردادهــاي مشــاركت در توليــد 
عمل مي كننــد. مفاد، شــرايط و هزينه هاي 
قراردادهاي خدماتي بلندمدت بطور شفاف 
در اختيار عموم قرار گرفته و فرآيند مناقصه 
نيــز بطور عمومي صــورت گرفته و حتي از 
تلويزيــون پخش مي شــد. از طــرف ديگر، 
قراردادهاي مشاركت در توليد دولت محلي 
كردســتان پشت درهاي بســته انجام گرفته، 
شرايط و مفاد قرارداد نمونه بطور آشكار در 
اختيار عموم قرار نگرفته و صحبت از فســاد 

مالي پيرامون آنها زياد است. 
همچنيــن رضايــت شــركت هاي نفتي 
بين المللي بــه تصحيح قراردادهــاي نمونه، 
مطابق با دســتورالعمل هيــأت وزيران مانند 
موضع وزارت نفت در برابر شركت ملي نفت 
چين (CNPC) در قرارداد ميدان االحدب به 
وضــوح حاكي از آنســت كــه قراردادهاي 
منعقدشده را مي توان مورد تصحيح قرار داده 

و به تأييد دولت مركزي رساند. 

  نحوه توزيع درآمدهاي نفتي
يكي از اساسي ترين محورهاي اختالف 
في مابين دولت مركزي و دولت كردستان، 
موضوع چگونگي توزيع و تسهيم درآمدهاي 
نفتي اســت. طبق قانون نفــت و گاز عراق، 
درآمدهاي نفتي به صندوقي واريز و از آنجا 
تقسيم مي شــود. اما كردها بيان مي كنند كه 

5   موقعيت جغرافيايي استانهاي تحت كنترل كردها در عراق

7 وزير ســابق نفت ابراهيــم بحرالعلوم (مــارس 2009)، تاريق 
شفيق، ثمير غضبان (آوريل 2009) و شهرستاني (سپتامبر 2008) 

مخالفت شديد خود را با اين نوع از قراردادها اعالم كرده اند. 
8 Long-Term Service Contracts (LTSC) 
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بدليل اينكــه در رژيم گذشــته در حق آنها 
اجحاف شده است، بايد نحوه و ميزان توزيع 
درآمد تغيير كند. در اين ميان سني ها كه در 
رژيم گذشــته همواره بر ديگر گروهها غلبه 
داشــتند، معتقدند كه بايد ايــن تبعيض ها از 
بين بــرود و درآمدها براســاس اولويت هاي 
تعيين شــده در دولت مركزي توزيع گردد. 
ارتبــاط نفتــي بين بغــداد و دولــت محلي 
كردســتان براي مدت كوتاهي پس از توافق 
ژوئن 2009 مبنــي بر صادرات نفت توليدي 
برخــي ميادين تحــت قراردادهــاي دولت 
محلي كردســتان بهبود پيدا كــرد. طبق اين 
توافق درآمــد حاصل از صادرات به وزارت 
دارايي فدرال پرداخت شده و 17 درصد آن 
به دولت محلي كردستان تعلق مي گيرد. الزم 
بذكر است در ابتدا سهم دولت كردستان 13 

درصد بوده است. 
با اين حال مسئله پرداخت به شركت هاي 
توليدكننده و اين كه چه كســي بايد به آنها 
پرداخت كند، نهايي نشــده بــود و در نتيجه 
صــادرات نفت بالفاصله پــس از اين تاريخ 
براي بيش از 18 مــاه به حالت تعليق درآمد 
و بــه تازگــي مجــددا از ســر گرفته شــده 
اســت. دولت فدرال اعتقــاد دارد كه دولت 
محلي كردســتان بايد از ســهم 17 درصدي 
خود بخشــي را بــراي بازپرداخت تعهدات 
بپردازد ولي  ســرمايه گذاري به شــركت ها 
دولت محلي كردســتان با اين مسئله مخالف 

است. 

 مشكالت مرزي
يكي از ديگر مشــكالت اصلــي بغداد 
با دولت منطقه  كردســتان، عــدم وجود مرز 
مشــخص بين منطقه  كردستان و ساير مناطق 
عراق است. كردســتان مدعي كنترل كامل 
6 اســتان از عراق اســت؛ ولي در واقع ســه 
استان تحت كنترل كامل كردها و سه استان 
ديگر(شــامل ديالــه، كركــوك و موصل) 
تحت كنترل نســبي دولت قــرار دارند. البته 

طبق قانون اساســي مصوب، قرار براين است 
كه پس از به ثبات رســيدن وضعيت عراق، 
جهت تعيين تكليف اين شهر ها، رفراندومي 
در بين مردم اين 3 اســتان برگزار شــود. در 
دهه هاي 1970 و 1980، صدام ساكنان كرد 
منطقــه كركوك را اخراج كرده و اعراب و 
تركها را در اين منطقه اســكان داده اســت. 
دولت منطقه اي كردســتان نيــز در نظر دارد 
كردهــا را بــه كركوك بازگرداند و ســاير 
نژادها را از اين شــهر بيرون كند كه اجرائي 
كــردن اين طرح، از ديــد تحليلگران گامي 
در جهت تجزيه  عراق به شــمار مي رود و از 
طرف ديگر احتمــال ايجاد تنش بين كردها 
و ترك ها در مناطــق كركوك و موصل را 
نيز در پي خواهد داشــت. تركيه از مخالفان 
جدي بازگشــت كردها بــه كركوك و در 
دســت گرفتن كنترل اين شهر توسط دولت 
منطقه كردســتان عراق مي باشد. الزم به ذكر 
است در اختيار داشتن استان كركوك، منجر 
بــه مديريت ميدان نفتي كركوك مي شــود 
كه تــوان توليد 700 هزار بشــكه در روز را 
دارا مي باشــد و جزو 5 ميدان عظيم نفتي دنيا 

محسوب مي گردد.
در عيــن حال، دولت محلي كردســتان 
جهت تثبيت موقعيت خود و قراردادن دولت 
مركزي در كار انجام شــده، در ميادين واقع 
شده در "نواحي مورد مناقشه" نظير كركوك 
و موصــل قراردادهاي مشــاركت در توليد 
منعقد كرده اســت. از اين مجموعه مي توان 
به قــرارداد هانت اويل (ســپتامبر 2007) در 
موصل، ميــدان نفتي خورمــال ُدم9 و ميدان 
گازي خورمــور در كركوك اشــاره كرد. 
آنچه وضعيت را پيچيده تر مي كند اين است 
كه قانون تصويب شده نفت و گاز كردستان، 
از هر گونه عمليات جديد نفتي توسط دولت 
فــدرال در "نواحــي مورد مناقشــه" ، بدون 
كســب رضايت از دولت محلي كردستان، 

ممانعت بعمل مي آورد. 
البته دولــت فدرال نيز به نوبــه خود و با 

اســتفاده از اختياري كه قانون اساســي به او 
داده، تمــام قراردادهاي نفتــي دولت فدرال 
كردســتان را از ابتداي سال 2007 غير قانوني 
و كان لم يكن اعالم كرده است10. وزير سابق 
نفت (شهرستاني) پيش از اين به شركت هايي 
كه بدون كســب اجازه از وزارت نفت اقدام 
به عقد قرارداد مي كنند هشدار داده و اعالم 
كــرده بود كه آنها را در ليســت  ســياه قرار 
خواهــد داد به گونــه اي كه امــكان عقد هر 
گونــه قرارداد آتي با دولت مركزي عراق از 
آنان سلب شود. همچنين كشورهاي همسايه 
عراق از صادرات نفت وگاز توسط مقامات 
ُكــرد بــدون هماهنگــي با دولــت مركزي 

ممانعت مي كنند.

 جابجايي وضعيت ميادين نفت و گاز
"مياديــن"  محلــي كردســتان  دولــت 
شناخته شده را به عنوان "بلوك هاي اكتشافي" 
معرفي مي كند. به عنوان مثال، ميدان نفتي تق 
 تق در ســومين الحاقيه به قانون فدرال نفت و 
گاز (ميادين كشف شــده كه هنوز به مرحله 
توليد نرسيده اند) ذكر شده، اما دولت محلي 
كردســتان آن را بــه الحاقيــه 4 (بلوك هاي 
اكتشــافي) منتقل كرد تا قرارداد مشــاركت 
در توليد خــود را با اداكــس – جنل انرژي 
توجيه كند. وضعيت ميادين گازي خورمور 
و چمچمال نيز به همين ترتيب است؛ اين دو 
ميــدان گازي از الحاقيه 3 به 4 منتقل شــدند 
تــا عقد قــرارداد با دانا گاز (وابســته به نفت 

كرسنت)، در اوايل سال 2007 تسهيل شود.

 تحول در مواضع دولت كردسـتان نسبت 
به قانون نفت و گاز عراق

نتايــج دو دور مناقصه دولــت فدرال و 
مشــخص شــدن اتخاذ سياســتهاي اصولي 
9 Khurmala Dom

10 موضــع وزارت نفــت در برابر قراردادهــاي دولت محلي 

كردســتان مورد تأييد بيش از 60 نفر از كارشناســان نفت و 
تكنوكرات هــا قرار گرفت كه نظر خــود را در اين زمينه طي 

نامه مورخ 27 نوامبر 2007 اعالم كردند.
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11 پوشش گســترده رســانه اي در نروژ حكايت از پيچيدگي 

مورد پيتــر گالبريت دارد. او به دليل ارتباط شــركت خود و 
شــركت پســرش به نام پوركوپاين (Porcupine) با ميدان 
 (5% .Mr) آقــاي 5 درصد DNO نفتي تاوكه وابســته به

ناميده مي شود.
12 Change List (Goran)
13 Kurdish Democratic Party (KDP)
14 Patriotic Union of Kurdistan (PUK)

و شــفاف از ســوي دولــت مركــزي، قطع 
18 ماهــه صــادرات نفت منطقه كردســتان 
بدليــل عــدم پرداخــت بدهي هــاي دولت 
كردســتان بــه شــركتهاي خارجي توســط 
دولت مركزي، حمايت كشورهاي همسايه 
از جملــه ايــران، تركيه و ســوريه از مواضع 
دولــت مركــزي در قبال صــادرات نفت و 
گاز منطقه كردســتان، حذف شركت چيني 
ساينوپك از كنسرســيوم ميدان نفتي زبير به 
دليــل حضور در قراردادهــاي دولت محلي 
كردستان كه نشــان از جّديت بغداد در قرار 
دادن شــركت هاي همكاري كننده با دولت 
محلي كردســتان در ليســت  ســياه داشت؛ 
همگي منجر به تقويت موضع دولت مركزي 
در برابــر دولت خودمختار كردســتان عراق 
گرديد. عالوه بر اين، بروز شــائبه هايي مبني 
بر فساد مالي در ميان مقامات منطقه كردستان 
و همچنين تضعيف موقعيت سياسي آنها در 
منطقه كردســتان، پــس از انتخابات مجلس 

نمايندگان اين موضع را تقويت كرد. 
از جمله شــائبه هاي فســاد مالي مي توان 
به عكــس العمل بورس اوراق بهادار اســلو 
در برابر ارتباطات شركت DNO (2009) با 
دولت محلي كردستان اشاره كرد. اين مساله 
زماني پيچيده تر شــد كه دخالــت ديپلمات 
ســابق آمريــكا، پيتــر گالبريت، آشــكار و 

مشخص گرديد. 
وي در زمــان تهيــه پيش نويــس قانون 
اساسي در سال 2005 نقشــي فعال به عنوان 
مشاور دولت محلي كردســتان داشت و در 
ســهام قرارداد ميدان نفتي تاوكه با شــركت 
DNO نروژ داراي منافع مشــترك است (در 
حدود 5 درصد از ســهام ميدان تاوكه متعلق 
به شركت پســر گالبرايت است)11. همچنين 
در اواخــر فوريــه 2010، در خصوص دخل 
و تصــرف و منافع كالن وزيــر منابع طبيعي 
كردستان (هورامي) در قرارداد نفتي هريتيج 
در سال 2008 مســائلي مطرح گرديد كه به 
وجهــه وي آســيب زده و او را مجبور كرد 

موضــع آشــتي ناپذير خود نســبت بــه دولت 
مركزي را تعديل كند.

همچنين پــس از انتخابات محلي مجلس 
كردســتان در اواســط ســال 2009، فهرست 
تغيير (حــزب گوران)12 به رهبري نوشــيروان 
مصطفي(رهبــر حــزب گــوران كه ســاليان 
متمادي شخص دوم پس از جالل طالباني بوده 
اســت) اعالم موجوديت نمود و با كسب 25 
كرسي (معادل 42 درصد) در انتخابات مجلس 
محلي كردســتان، عالوه بر ورود يك بازيگر 
تأثيرگذار به صحنه سياســي عــراق، تغييراتي 
عمده ايجاد و از تســلط دو حزب سنتي يعني 
حزب دموكرات ُكرد13 (بــه رهبري بارزاني) 
و اتحاديه ميهن پرســتي كردستان14 (به رهبري 
طالباني) كاســت. فهرســت تغيير(گوران) در 
انتخابــات ملي عــراق در مــارس 2010 نيز با 
كســب 8 كرســي موفق عمل كرد و در كنار 
اســالم گراهاي ُكرد (با 4 كرسي) جدي ترين 
منتقدان دولت محلي كردستان به خصوص در 
قضيه قراردادهاي نفتي و مسائل مربوط به فساد 

مالي مي باشند. 
حزب گوران اخيراً (اوايل دســامبر ســال 
2010) ارتباط خود را بــا ائتالف ُكرد (تحت 
تســلط طالباني- بارزاني) به دليل نارضايتي از 
شــيوه حكومــت دولت محلي كردســتان در 
منطقه قطع كرد. اين مسئله مي تواند بر توانايي 
و قــدرت مانور دولــت كردســتان در درون 
پارلمان فدرال به ويژه از نقطه نظر مسائل نفتي 
و قانون فــدرال نفت و گاز تأثيرگذار باشــد. 
توجه به اين نكته حائز اهميت است كه تعداد 
نمايندگان ائتالف ُكرد در پارلمان فعلي عراق 

كمتر از دوره قبل مي باشد. 
لذا با توجــه به تمامي موارد فوق، ديدگاه 
دولت كردســتان عراق نسبت به قانون نفت تا 
حدود زيادي تعديل و نگرش آشتي جويانه اي 
نســبت به ايــن قانون و تصويــب فوري تر آن 
حاكم شــده است. درهمين راســتا، در نوامبر 
2010، ائتالف نمايندگان ُكرد يك فهرســت 
19 موردي (شــامل قانون فدرال نفت و گاز) 

تهيــه نمــود و بــراي چانه زني در برابر ســاير 
فهرســت هاي برنده بــراي ائتالف قــرار داد. 
البته مشــخص نيســت اين اقدام دولت محلي 
كردســتان به منظور كسب سهم بيشتر قدرت 
در دولــت مركــزي عراق و يا نشــانه اي براي 
همــكاري با دولت فدرال بــراي پايان دادن به 
روند ايســتاي قانون فدرال نفــت و گاز بوده 

است.
انتصــاب وزير جديد نفت عــراق (آقاي 
عبدالكريــم لعيبــي) كــه داراي شــخصيتي 
بين المللــي و از صالحيت بــاالي مذاكره نيز 
برخوردار مي باشــد، امكان به تفاهم رســيدن 
دولت مركزي و دولت خودمختار كردســتان 
عراق بيش از پيش فراهم شــده است، هر چند 

كه هنوز راه طوالني در پيش رو مي باشد. 

 نتيجه گيري
منطقه كردســتان عــراق در همســايگي 
سه حوزه فرهنگي- سياســي ايراني، تركي و 
عربي واقع شــده و داراي يك موقعيت ممتاز 
ژئواستراتژيك اســت. اين منطقه همچنين از 
جملــه مناطق بكر نفــت و گاز جهان و بدليل 
جنگهــاي متعدد و ســاليان متمادي حكومت 
ديكتاتوري رژيم بعث توســعه نيافته مي باشد. 
اختالفــات كنوني دولت ايــن منطقه با دولت 
مركــزي عــراق كــه ناشــي از تــالش براي 
خودمختاري و دستيابي به حقوق پايمال شده 
در دوران حاكميــت رژيم صدام سرچشــمه 
مي گيرد، منجر به عدم ثبات و لذا عدم توسعه 
مناســب و كافي آن شده است. همچنين بنظر 
مي رسد فعاليت هاي اخير نفتي صورت گرفته 
توســط دولــت منطقه كردســتان عــراق طي 
ســالهاي گذشــته (از جمله عقد قراردادهاي 
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داشته اســت. همچنين وي مســئول تيمهاي 
مشــترك فني و مذاكره في مابيــن عراق و 
ايران و همچنين عــراق و دولت خودمختار 

كردستان بوده است. 
در پايــان، پيشــنهادات زيــر بــه منظور 
اســتفاده بهتر از فرصتهاي موجود در منطقه 
كردستان عراق براي ايران پيشنهاد مي گردد:

1. ميانجيگري ايران جهــت پايان دادن 
به اختالفات دولت مركــزي عراق و دولت 
خودمختار كردســتان در زمينه مسائل نفت 
و گاز: ايــران جايــگاه ويژه اي نــزد دولت 
خودمختــار كردســتان و همچنيــن دولت 
مركزي عراق دارا مي باشد و مي تواند از اين 
موقعيت به نحو احســن اســتفاده نمايد. هيچ 
كدام از كشورهاي همسايه عراق نمي توانند 
ايــن نقش را ايفــا نمايند؛ زيرا بعنــوان مثال 
دولت تركيه خود داراي مسائل و اختالفات 
فراواني با دولت منطقه كردستان مي باشد. در 
واقع كمك به حل اختالفات دولت مركزي 
عراق و دولت منطقه خودمختار كردســتان 
مي تواند منجر به كوتاهي دســت آمريكا و 
كشورهاي اروپايي در سوء استفاده و غارت 
منابع نفت و گاز منطقه كردستان و همچنين 
ايجاد ناامنــي در اين منطقه كه بــا ايران نيز 
داراي مرزهاي مشــترك اســت، گردد. در 
حال حاضر راهبرد اســتراتژيك آمريكا در 
عراق "جلوگيري از گســترش حضور ايران 
در عراق" و "فراهم ســازي زمينه هاي اتحاد 
كردها، ســني ها و شيعيان سكوالر به رهبري 
اياد عالوي در برابر شيعيان نزديك به ايران" 
مي باشــد. در واقع همــكاري ايران و كردها 
در زمينــه انرژي كه بــراي كردها از اهميت 
بسزايي برخوردار مي باشــد، مي تواند منجر 
به شكســت برنامه هاي آتي آمريكا در ساير 
زمينه هاي امنيتي- سياسي در عراق نيز گردد.

2. با توجه به هويت و اشتراكات فرهنگي 
و قومي مشــترك ايران و كردها، هم اكنون 
شــركتها و پيمانكاران ايراني حضور مناسب 
و قابل توجهــي در منطقه كردســتان عراق 

مشاركت در توليد با شركتهاي خارجي)كه با 
انگيزه تقويت موضع اين دولت در برابر دولت 
مركزي انجام شده، در بردارنده منافع و مصالح 
اين منطقه نبوده است. ضمن اينكه تعهدات بلند 
مدت ايجاد شده توسط اين قراردادها براي اين 
منطقه به راحتي قابل فســخ نبوده و شانه خالي 
كردن از آنها در آينده نيز عواقب خوشايندي 

به همراه نخواهد داشت. 
در اين ميان اتفاقاتي نظير "نتايج چشمگير 
سه دور مناقصه هيدروكربوري دولت مركزي" 
، "قطــع صادرات نفت منطقه كردســتان براي 
بيش از يكســال و نيم به دليــل عدم همراهي 
دولت مركزي"، "حمايت كشورهاي همسايه 
از جمله ايران، تركيه و سوريه از مواضع دولت 
مركــزي در قبال صادرات منابــع نفت و گاز 
منطقه كردســتان"، "حذف شركتهاي حاضر 
در قراردادهــاي دولــت محلي كردســتان از 
ليســت مناقصات هيدركربوري عراق"، "بروز 
شــائبه هايي مبني بر فساد مالي در ميان مقامات 
منطقه كردستان" و همچنين "تضعيف موقعيت 
سياســي آنها در منطقه كردستان و عراق پس 
از انتخابــات محلــي و ملي مجلــس"، دولت 
كردســتان عراق را در برابر دولت مركزي در 

موضع ضعف قرارداده است. 
لــذا با توجه به تحــوالت فوق و همچنين 
انتصــاب وزيــر جديــد نفــت عــراق آقاي 
شــخصيتي  داراي  كــه  لعيبــي  عبدالكريــم 
بين المللــي و از صالحيت بــاالي مذاكره نيز 
برخوردار مي باشــد، امكان به تفاهم رســيدن 
دولت مركزي و دولت خودمختار كردســتان 
عراق بيش از پيش فراهم شــده است، هر چند 
كــه هنــوز راه طوالني در پيش رو مي باشــد. 
الزم بذكر اســت لعيبي سابقه 35 سال فعاليت 
در صنعــت نفــت را دارا مي باشــد و پيش از 
ايــن، معــاون وزير نفــت در امور نفــت بوده 
اســت (در زمان شهرستاني كه در حال حاضر 
به معاون انرژي نخست وزير ارتقاء پيدا كرده 
اســت). وي مســئوليت برگزاري مناقصه هاي 
هيدركربوري عراق و مذاكره با شركتهاي بين 
الملي حاضر در آن مناقصه هــا را نيز به عهده 

ندارند. شــركتهاي ايراني مي توانند با حضور 
فعاالنــه در اين منطقه، عالوه بر اشــتغالزايي و 
كسب درآمد و حفظ منافع ملي كشور، رقابت 
در عرصه هــاي جهاني را در كنار شــركتهاي 

بين المللي ديگر در عراق تجربه نمايند.
3. ايــران مي تواند با توجه به نياز شــديد 
منطقه كردســتان و همچنين عــراق، به تجهيز 
زيرســاختها و فعاليتهــاي عمراني (مثــًال نياز 
بســيار جدي عراق و منطقه كردستان به برق و 
واردات برق از تركيه و ايران) از اين فرصت به 
منظور صادرات محصوالت داخلي و خدمات 

فني- مهندسي استفاده مناسب نمايد. 
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