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-تتسحػر فكخة البحث عغ تكّػف رغبة لجى كل مغ تخكيا وإقميع كخدستاف
العخاؽ بتصػيخ العالقات بيشيسا الى مدتػى الذخاكة االستخاتيجية في مجاؿ الصاقة 

الصخفيغ الى تعسيق ذلظ ، مجفػعيغ بعػامل عجة مشيا حاجة 2011بعج العاـ 
التعاوف في السخحمة الخاىشة؛ فتخكيا تحتاج الى الشفط والغاز مغ إقميع كخدستاف 
وبأسعار مشخفزة لتأميغ احتياجاتيا اليائمة مغ الصاقة وإمكانية تصػيخىا وجعميا 
احج اىع السػارد لجييا مدتكباًل، وإقميع كخدستاف مغ جيتو بحاجة ىػ أيزا إلنتاج 

ترجيخىا عبخ تخكيا لػتأميغ احتياجاتو السالية الستدايجة، السيسا بعج تراعج الصاقة و 
الخالفات مع الحكػمة السخكدية في بغجاد حػؿ جسمة مغ القزايا الخالفية مغ قبيل 
ارساؿ حرة اإلقميع مغ السػازنة، وقانػف الشفط والغاز وغيخىا. وخخج البحث بعجد 

اال تكػف ىحه الذخاكة عمى حداب  مغ االستشتاجات التي ركدت عمى ضخورة
العالقات الثشائية مع العخاؽ، واف تعسل تخكيا عمى حل السذكالت القائسة بيغ 
البمجيغ في السجاالت كافة، وتداىع عمى حل الخالفات بيغ السخكد واالقميع اذا 
ارادت فعال استسخار شخاكتيا مع إقميع كخدستاف وبسػافقٍة وتشديٍق مدبٍق مع الحكػمة 

 لسخكدية في بغجاد.ا
 : تخكيا وإقميع كخدستاف؛ شخاكة تخكيا؛ الصاقة.الكمسات السفتاحية
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The idea of the research is concentrated around a desire of both 
Turkey and the Kurdistan region of Iraq to develop relations between 
them to the level of energy strategic partnership after 2011, driven by 
several factors, including the need for both parties to deepen that 
cooperation at the current stage. Turkey needs oil and gas from the 
Kurdistan region at low prices to secure its huge energy needs and the 
possibility of developing it and making it one of its most important 
resources in the future. The Kurdistan Regional Government, on its 
part, also needs to produce energy and export it through Turkey to 
secure its growing financial needs, especially after the escalation of 
disputes with the central government in Baghdad over a set of 
contentious issues such as sending the region’s share of the budget, 
the oil and gas law, and others. The research came out with a number 
of conclusions that focused on the necessity for this partnership not to 
be at the expense of bilateral relations with Iraq, Turkey should seek 
to solve the existing problems between the two countries in all fields, 
and to contribute to settling differences between the central 
government and the Kurdistan Regional Government if it really 
wants to continue its partnership with the Kurdistan Regional 
Government with prior approval and coordination with the Iraqi 
government in Baghdad. 
Keywords: Turkey and the Kurdistan Region; Turkey’s partnership; 
energy. 
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 السقجمة
في بغجاد  يةالعخاؽ والحكػمة السخكد -بيغ إقميع كخدستافبعج تراعج الخالفات 

ارساؿ حرة  في األخيخة تمكؤتدببت في  التي والقزايا جسمة مغ السدائلحػؿ 
 ،االتيامات الستبادلة بيغ الصخفيغ ومع تراعجاالتحادية،  السالية اإلقميع مغ السيدانية

دستاف انو البج مغ إيجاد ادركت حكػمة إقميع كخ  ،واالزمة العسيقة الحاصمة بيشيسا
وعجـ االعتساد عمى بغجاد لتاميغ تمظ  ،خيارات بجيمة لتأميغ احتياجاتيا السالية

االحتياجات في ضل العالقات الستػتخة بيشيسا، وىشا وججت حكػمة اإلقميع اف خيار 
الى األسػاؽ العالسية عبخ األراضي  )الشفط والغاز( التشقيب وإنتاج وترجيخ الصاقة

وتحليل جسيع  عبخ اتفاقاٍت ثشائيةٍ  مع تخكيا استخاتيجيةٍ  شخاكةٍ  إقامة   ية يتصمب اوالً التخك
 العكبات لتحقيق ىحا اليجؼ.

 :أىسية البحث
أىسية البحث في تدميصو الزػء عمى مػضػع ججيج لع يتع التصخؽ لو  تتخكد

بعج  لعخاؽا-بيغ تخكيا وإقميع كخدستاف الحاصمة   وىػ العالقات   بذكل تفريمي مدبقاً 
 تمظ العالقات   وتقػية   تصػيخ   الصخفيغ السذتخكة   التي حتست مرالح  ، و 2011العاـ 

 بيشيسا عبخ مفاوضاتٍ  االستخاتيجية   الى مدتػى الذخاكة   1991التي تأسدت مشح عاـ 
 معمشةٍ  غيخ   ثشائيةٍ  عقج اتفاقاتٍ ، بيجؼ 2013-2012فتيا الدخية خالؿ عامي اكتش

الى تخكيا ومشيا  العخاؽ-تشصػي عمى انتاج وترجيخ الشفط ثع الغاز مغ إقميع كخدستاف
 عغ اشخاؾ  ، فزال ً لشقل الصاقة   ججيجةٍ  انابيب   خصػط   الى األسػاؽ العالسية عبخ شبكة  

الشفط والغاز في إقميع كخدستاف مع الذخكات  حقػؿ   واكتذاؼ   بالتشقيب   تخكيةٍ  شخكاتٍ 
 لتحقيق مرالح الصخفيغ االستخاتيجية. العالسية األخخى 

 :مذكمة البحث
بيغ شخفيغ غيخ  شبيعيةٍ  غيخ   استخاتيجيةٍ  تكسغ مذكمة البحث في نذػء شخاكةٍ 
ليا وزنيا الجيػسياسي في  كبيخة   إقميسية   متكافئيغ سياسيا واقتراديا، فتخكيا دولة  

 جارةٍ  اتحاديةٍ  لجولةٍ  تابعٍ  مدتقلٍ  غيخ  إقميع   ىػ العخاؽ-كخدستاف إقميعبيشسا السشصقة، 
ليا، وبالتالي فاف الدياؽ الصبيعي ليحه الذخاكة اف تكػف بيغ دولتيغ جارتيغ ىسا 

بيشيسا، ال أف تكػف بيغ تخكيا ومشصقة  السذتخكة   العخاؽ وتخكيا عمى أساس السرالح  
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الذخاكة وبغيخ مػافقتيا الخسسية، إال أف واقع الحاؿ اف ىحه  جارةٍ  مغ دولةٍ  ىي جدء  
 لكال الصخفيغ. خاصة   تأسدت مع ىحا االقميع اممتيا ضخوؼ  

 فخضية البحث:
إقميع  مرالح   بيغعكدية مػجبة أف ىشاؾ عالقة تقػـ فخضية البحث عمى 

وخالفو مع الحكػمة السخكدية في بغجاد وبيغ شخاكتو مع تخكيا، بسعشى كمسا  كخدستاف
الساسة إلى مشافع اقترادية مباشخة، العخاؽ حاجتيا -أدركت حكػمة إقميع كخدستاف

وسط خالفاتيا مع بغجاد، كمسا اتجيت نحػ تػسيع شخاكتيا االستخاتيجية مع انقخة، 
 والعكذ صحيح.

 :هيكمية البحث
 واستشتاجاتٍ  مع خاتسةٍ  رئيدةٍ  محاور   تقـػ ليكمية البحث عمى مجخل وأربعة  

 كسا يأتي:
 مجخل: احتياجات تخكيا لمظاقة

 وبجايات االنتاج والترجيخ إقميم كخدستان في الظاقةأوال: احتياطيات 
 2013-2011 الظاقة انتاجثانيا: تعاون تخكيا مع إقميم كخدستان في 

 2017-2014العخاق في مجال الظاقة -تعديد شخاكة تخكيا مع إقميم كخدستانثالثا: 
 العخاق-إقميم كخدستانمع شفط تجارة الإسخائيل و رابعًا: 
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 مجخل: احتياجات تخكيا لمظاقة
في تذخيغ الثاني/ مشح مجيء حكػمة حدب العجالة والتشسية إلى الدمصة 

كانت ، و سشػياً  ، تدايج الشسػ االقترادي في تخكيا بذكل ممحػظٍ 2002عاـ  نػفسبخ
وتبعا لحلظ تدايج  ،نسػًا بسا في ذلظ الريغ األسخع   سعجالت  ال في الغالب تشافذ  

ليا  حتياجات  لتشامي اال نتيجةً  كبيخٍ  )الشفط والغاز الصبيعي( بذكلٍ  الصاقة   استيالؾ  
 إلى ضخورة   التخكية   ة التخكية، االمخ الحي دفع الحكػمة  في جسيع قصاعات الجسيػري

تخكيا جعمت مغ  الستدايجة   . ىحه االحتياجات  مختمفةٍ  مغ مرادر   تمبية ىحه االحتياجات  
 .(1)في أوروبا الصاقة   أسػاؽ   مغ أكبخ   واحجةً 

مغ  (:30.2)، حيث يسثل في تخكيا الخئيذ   الػقػد   مادة  الغاز الصبيعي  يعج  
  (Total Primary Energy Supplyإجسالي إمجادات الصاقة األولية )
الصبيعي  الغاز   إمجادات   يتع تػفيخ  و . 2015مغ تػليج الكيخباء في عاـ  (:38.6)و

 0.4) ال يكاد يحكخ   محمياً  الغاز   إنتاج  و ، الخارجيةػاردات التقخيًبا مغ خالؿ  بالكامل  
الغاز الصبيعي بشدبة تخكيا مغ  ، نست واردات  2005مميار متخ مكعب(. مشح عاـ 

عمى  انتذارىا، بعج از في القصاع الدكشياستيالؾ الغ بارتفاع   ، مجفػعةً اً تقخيب (:80)
، بالغاز التي تعسل   الصاقة   في محصات   الخاصة   االستثسارات   ، وزيادة  واسعٍ  نصاؽٍ 

اإلمجاد  أمغ   دت مخاوؼ  في قصاع الرشاعة. ازدا الستدايج   االستيالؾ   فزال عغ
 لمغاز مع وارداتٍ  ، في حيغ أف إصالحات الدػؽ نحػ إنذاء محػرٍ بخصػةٍ  خصػةً 

 الحكػمةكانت و . 2009مشح عاـ  قج تقجمت ببطءٍ  تعكذ التكمفة   وأسعارٍ  متحخرةٍ 
سجمذ وقجمت إلى ال، 2001الغاز الصبيعي لعاـ  سػؽ   قانػف   ج عجلتق التخكية

سّ ي ب صبيعي لم لمغاز   قانػف   مذخوع   الػششي التخكي الكبيخ في  الغاز   سػؽ   قانػف  س 
 الحي تع اعتساده الحقًا. (2)2016عاـ 

الدكاف تدايج   عجد  التخكي فزال عغ أدى الشسػ الكبيخ في االقتراد 
في الصمب عمى الصاقة في  سخيعةٍ  إلى زيادةٍ  2005مشح عاـ والترشيع  والتحزخ

مغ الصاقة مشح عاـ  تخكيا الديادة الدشػية في احتياج معجؿ   بمغ متػسط  و . (3)البالد
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مغ الستػقع أف تتزاعف احتياجات الجولة الدشػية مغ الصاقة و . (4):(4,6) 1990
ال يسكغ تمبية  .(5)2030 حتى عاـ (:4,5)ا بشدبة سشػات وتشسػ سشػيً  (10) كل

يتع تػفيخ لحا  داخل تخكيا، محجودةٍ  محميةٍ  لصاقة بسػارد  ىحا السدتػى مغ الصمب عمى ا
، مغ الخارج صبيعي والفحعمغ إجسالي استيالؾ الصاقة مغ الشفط والغاز ال (:90)
 الصمب الخئيذ عمى سبيل السثاؿ بمغ الػاردات.يعتسج االستيالؾ إلى حج كبيخ عمى و 

الغاز  حرة   وبمغت مميػف شغ. (119.5حػالي ) 2012تخكيا عاـ عمى الصاقة في 
 ، وحرة  (:31)الفحع  ، وحرة  (:32)الصبيعي في الصمب عمى الصاقة األولية 

مرادر الصاقة الستججدة  حرة  و  ،(:4)الصاقة الييجروليكية  ، وحرة  (:26)الشفط 
نجج عشج دراسة تػزيع الصمب عمى الصاقة األولية حدب القصاعات و . (:7)خخى األ

، في قصاع اإلسكاف والخجمات (:26)، وفي الرشاعة (:27)تع استخجاـ  نوأ
 حرة   (1ويػضح الذكل رقع ) في قصاع التحػيل. (:24)و ،في الشقل (:14)و

الشفط والغاز الصبيعي والفحع في إجسالي الصمب التخكي عمى مػارد الصاقة األولية بيغ 
 .(6)2020-2012عامي 

 (1الذكل رقم )
 .2020-2012الظمب التخكي عمى مهارد الظاقة األولية بين عامي يهضح 

 )آالف االطشان(
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر:

- BOTAŞ  Sektör  Raporu,  2013, p.11:   
https://www.botas.gov.tr/uploads/galeri/5c6ded9d4533620.02.2019sek

torap_2013.pdf 

https://www.botas.gov.tr/uploads/galeri/5c6ded9d4533620.02.2019sektorap_2013.pdf
https://www.botas.gov.tr/uploads/galeri/5c6ded9d4533620.02.2019sektorap_2013.pdf
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لتمبية الصمب  تخكيافي  كافيةٍ  محميةٍ  شاقةٍ  مػارد   نطًخا لعجـ وجػد  و ، ومع ذلظ
مغ الصمب عمى الصاقة. وعمى  :(75)حػالي  عمييا استيخاد  تػجب ، عمى الصاقة

مغ إمجاداتيا مغ الغاز  :(90)و :(98)حػالي  إلى استيخاد   ، تحتاج البالد  األخز
 ، عمى التػالي. في حيغ لػحطت بعس التقمبات في واردات الشفط والغازوالشفط

لمبالد ، فقج زادت واردات تخكيا مغ الشفط والغاز بذكل  بالتػازي مع الشسػ االقترادي
 (.2)انطخ الذكل رقع  .(7)عاـ

 (2ذكل رقم )ال
 2016-2006حجم واردات الغاز لتخكيا يهضح 

Source: “Turkish Natural Gas Market Report 2016” ENERGY 

MARKET REGULATORY AUTHORITY  (EMRA), Strategy 

Development Department, ANKARA, 2017, p.9: 

http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-

manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf 

 

http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf
http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf


 

                 
  

 

 
16 

 

 

 

 

 

:  

 

 حػالي 2016في عاـ الصبيعي تخكيا مغ الغاز  واردات   بمغ إجسالي  
 ،(:16,62وإيخاف ) ،(:52,94روسيا ) شكمت ،مكعبٍ  متخٍ  مميػف   (46.352)

. فيسا بمغت واردات تخكيا مغ (8)(:16,46أخخى ) وبمجاف   ،(:13,98) وأذربيجاف
:(، 23،09، معطسو مغ العخاؽ )نفدو في العاـ شغٍ  مميػف  ( 40,064) الشفط حػالي

ألرقاـ ا ىحه .(9)(:40،21:( ومػردوف آخخوف )17،32:(، وإيخاف )19،38روسيا)و 
 لتمبيةاعتساًدا كبيًخا عمى روسيا وإيخاف  إلى أف تخكيا تعتسج   بػضػحٍ  تذيخ والشدب

 (.3رقع ) (، والذكل1انطخ الججوؿ رقع ) الصاقة. اتيا مغحاج
 (1الججول رقم )

 ( مميهن متخ مكعب2016-2006) من بمجان السشذأ واردات تخكيا من الغاز الظبيعييبين 

 

Source: “Turkish Natural Gas Market Report 2016” ENERGY 

MARKET REGULATORY AUTHORITY  (EMRA), Strategy 

Development Department, ANKARA, 2017, p.7: 

http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-

manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf 

  

http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf
http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf
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 (3) ذكلال
 2016-2006ات الغاز لتخكيا وارد يبين

 

Source: “Turkish Natural Gas Market Report 2016” ENERGY 

MARKET REGULATORY AUTHORITY  (EMRA), Strategy 

Development Department, ANKARA, 2017, p.9: 

http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-

manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf
http://avrasyagaz.com.tr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016_Natural_Gas_Market_Sector_Report_V1-1_17.pdf
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 وبجايات االنتاج والترجيخ العخاق-إقميم كخدستان في الظاقةاحتياطيات اوال: 
 (4)، (IEAوفًقا لػكالة الصاقة الجولية )العخاؽ -ستمظ إقميع كخدستافي

حكػمة إقميع كخدستاف  اتلكغ تػقع. (10)مغ االحتياشيات السؤكجة نفط مميارات بخميل
تقجر  الكخدية   اإلدارة   ، إذ أفمثبتةٍ  غيخ   تزسغ مػارد  ت األني مغ ذلظ أعمى بكثيخ

عمى الخغع مغ أف ىحا الخقع لع و . (11)بخميلٍ  مميار   (45) احتياشياتيا مغ الشفط بشحػ  
قل عمى األ معيشةٍ  مغ السحتسل أنو يحتػي عمى مػارد   ، إال أنومدتقلٍ  يتع تأكيجه بذكلٍ 

كخكػؾ . باستثشاء حقػؿ (12)كخكػؾ محافطة وخاصةفي السشاشق الستشازع عمييا 
بالسعاييخ  تداؿ كبيخةً  مافي الذساؿ أصغخ )رغع أنيا  الشفط   ، فإف حقػؿ  العسالقة
، فإف الجيػلػجيا السػاتية . ومع ذلظمحتسمةٍ  وفقا لسا تستمكو مغ احتياشياتٍ  الجولية(

 مغ الحاالت   خٍ ، وفي كثيمبجئياً  مختفعةٍ  إنتاجٍ  ذات معجالت   في السشصقة تػلج آباًرا
 .(13)أخخى مغ العخاؽ في أماكغ   عخوفةأعمى مغ تمظ الس

لتقجيخات وفًقا مغ الغاز الصبيعي فإنو  السقجرة   أما فيسا يتعمق باالحتياشيات  
، فإف احتياشياتيا السحتسمة مغ الغاز تفػؽ التقجيخات العخاؽ-حكػمة إقميع كخدستاف

، بسا في مغ الغاز تخيميػف قجـ مكعبٍ  (165)د الفيجرالية الحالية التي تذيخ إلى وجػ 
إقميع كخدستاف أف  تتػقع حكػمة  و . (14)تخيميػف قجـ قابل لالستخداد (38)ذلظ 

يسكغ أف تكػف عذخة أضعاؼ األرقاـ األولية السقجرة السقجرة مغ قبميا  االحتياشيات
تذافات األخيخة كاف ىشاؾ عجد مغ االك الدشػاتفي . و (15)مغ قبل وزارة الشفط العخاقية

احتساؿ اإلنتاج التجاري  إلثبات   بحجع كاؼٍ  العخاؽ شساؿ يف لمغاز الصبيعي
في اقميع لتصػيخ مػارد الغاز  ، جاء الجافع الخئيذ  وفي الػقت نفدو. (16)ىشاؾ

استثسار ىحه الحقػؿ  التي تتصمع إلى العالسية الذخكاتكخدستاف مغ خالؿ تشافذ 
 في ػارد الغازلس لقج مثمت ىحه االكتذافات   األسػاؽ الجولية.وشخح مشتجاتيا إلى 

 تمبية الصمب التخكي مرجرًا ميسًا وحيػيًا لتخكيا فيمشصقة حكػمة إقميع كخدستاف 
لتػريج الغاز الى تخكيا ومشيا الى  وايجاد بجيل مدتقبمي ميعٍ عمى الغاز  الستدايج

 .(17)االسػاؽ الجولية
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السشصقة عمى وضع  فإف قجرة  ، العخاؽ-مغ وجية نطخ حكػمة إقميع كخدستاف
 ؛نفديا كسرجر بجيل لمصاقة بذكل مدتقل عغ بغجاد متأصمة في الجستػر العخاقي

. 2005في عاـ  لو وأقخه دستػرٍ  ، صاغ العخاؽ أوؿ  2003بعج الغدو األمخيكي عاـ ف
حاتي قػي لسشصقتيع الستستعة بالحكع ال كاف األكخاد قادريغ عمى التفاوض عمى مػقفٍ و 

تعػد بالشفع عمى األكخاد  ميداتٍ  . وأعصى الجستػر  (17)التحادياقبل العخاؽ في مدت
البالد إلى شساؿ زساف بعس مطاىخ الحكع الحاتي لمسحافطات الكخدية الثالث في ل

لسدتقبل احتياشي الصاقة العخاقي. كسا تزسغ  وغيخ محجدةٍ  واسعةٍ  جانب معاييخ  
ديالى محافطات ىي  أربعةمشاشق في  الجستػر قانػًنا لحل حالة الستشازع عمييا

مثل  .(18)لشفط والغاز الصبيعيبا شيةالغ، كخكػؾو وكخكػؾ وصالح الجيغ ونيشػى، 
سالية ، تدتسج الحكػمة السخكدية في بغجاد غالبية احتياشياتيا الحكػمة إقميع كخدستاف

 إقميعو كخكػؾ  مػارد الصاقة في ، ومغ ثع فإف وضعمغ تدػيق مػارد الصاقة ىحه
 .(18)في السدتقبل وبغجاد   بيغ أربيل   لتكػف مرجر خالؼٍ مخشحة كانت  كخدستاف

مة ، أقخت حكػ ذشفاحيد ال الجستػردخػؿ ، بعج عاميغ مغ 2007في عاـ 
 ، الحي مشح حكػمة إقميع كخدستاف سمصة  (28)القانػف رقع  العخاؽ-إقميع كخدستاف

( بذكل (IOCSالشفط الجولية  التصػيخ مع شخكات  و  التػقيع عمى عقػد االستكذاؼ  
في حيشيا بغجاد عمى ىحه الخصػة  الحكػمة السخكدية في اعتخضتو بغجاد. عغ  مدتقلٍ 
مة الجولة ػ مغ خالؿ مشط الشفط   بأف تجيخ حكػمة إقميع كخدستاف صادرات   توشالب

، كسا فعمت (SOMO) الػششية سػمػ تدػيق الشفطعبخ شخكة  السخكدية العخاقية
زساـ إلى نطاـ في مقابل االنو األخخى السشتجة لمشفط في البالد.  السحافطات  

مغ إجسالي السيدانية  %(17)أكجت بغجاد مججًدا أنيا ستخرز  ،تحاديالترجيخ اال
 شيا مع األرقاـ التي يعيشيا الجستػرا، وذلظ تسسشػياً  العخاؽ-كخدستاف إلقميعية تحاداال

بالشدبة  دستافخ سكاف إقميع كندبة  %( بشاًء عمى17) وتع تحجيج ندبة العخاقي.
تسػز/  واستسخت حتى 2008دخمت االتفاقية حيد التشفيح في عاـ لدكاف العخاؽ. 

اتياـ حكػمة إقميع كخدستاف بترجيخ  عشجما بجأت الحكػمة السخكدية 2010يػليػ 
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حكػمة  لع تشكخ ي.تحادالشطاـ االبحلظ قػانيغ  ة تجاوز م الشفط برػرة غيخ قانػنية
، وكانت مغ فائس كانت قانػنيةوأكجت بانيا السبيعات تمظ  العخاؽ-خدستافع كإقمي

 .(19)قميع كخدستافل االشفط السشتج مغ السرافي السػجػدة في داخ
 2013-2011 الظاقة انتاجثانيا: تعاون تخكيا مع إقميم كخدستان في 

ة فخصة استثسارية متدايج اقميع كخدستاف يف، أصبح الشفط  2011بحمػؿ عاـ 
حكػمة  أجخت 2011نػفسبخ تذخيغ االوؿ/ في ف ؛األىسية لذخكات الشفط العالسية

 Exon مػبيل إكدػف )مع شخكة  وصفت بػالػ)سخية( إقميع كخدستاف مفاوضات

Mobil )  في  االستثسار لالمتيازات الجولية العسالقة فيسا بعج مسا أتاحاألمخيكية
، ثالثة العخاؽ-ذخة في جسيع أنحاء إقميع كخدستافكتل نفط مشت (6)في  مجاؿ الصاقة

 تميج. وقج (20)ؿ متشازع عمييا بيغ بغجاد وإربيلمشيا تقع عمى شػؿ مشاشق ال تدا
الصخيق لبشاء خط أنابيب ججيج  السيسة التي ما تداؿ بشػدىا غيخ معمشة االتفاقية ىحه

، وىػ السشفح األكثخ يياف في تخكياع كخدستاف وميشاء جيخبط بيغ حقػؿ الشفط في إقمي
الى مخافئ شخؽ الستػسط ومشو الى األسػاؽ  سيػلة لػصػؿ نفط شساؿ العخاؽ

ساعج وجػد أكبخ شخكة نفط أمخيكية ليذ فقط مغ الشاحية السالية ولكغ الجولية. و 
االقترادية الحكػمة الكخدية بالسزي قجما نحػ تحقيق أيًزا مغ الشاحية الدياسية و 

وعمى الخغع مغ اعتخاض الحكػمة السخكدية في بغجاد التي كانت بخئاسة  .اأىجافي
نػري السالكي آنحاؾ عمى تمظ االستثسارات إال أف حكػمة إقميع كخدستاف أصخت عمى 
مذخوعيا بترجيخ الشفط الى تخكيا بذكل مدتقل عغ بغجاد وسعت الى تعسيق العالقة 

 العخاؽ-رئيذ ديػاف رئاسة كخدستاف حديغ فؤاد قاؿبيغ أربيل وانقخة. في ىحا الدياؽ 
من عسمية بشاء مشظقتشا لو عالقة بالظبع بالتعامل مع  اً جدءإن لخويتخز " لػكالة

صفقة عمى  قيرجوتم الت .الشفط وتهقيع العقهد والسفاوضات مع مختمف الجول
الرفقات الشفظية األصغخ التي وقعتيا كخدستان بالفعل وكانت نرخًا و  مهبيل إكدهن 

  .(21)"كبيخًا لشا
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لحكػمة اإلقميع اجخاء مفاوضات مع تخكيا  االتفاقية الصخيق ىحه تلقج ميج
بشاء خط أنابيب ججيج يخبط بيغ مغ خالؿ  لعقج اتفاقية ترجيخ الشفط عبخ اراضييا

الػحيج حاليا ، وىػ السشفح ع كخدستاف وميشاء جيياف في تخكياحقػؿ الشفط في إقمي
 . (22)إلى األسػاؽ العالسية العخاؽنفط شساؿ  لػصػؿ

العاـ االكثخ اىسية فيسا يتعمق بذخاكة تخكيا مع اقميع كخدستاف  2013يعج عاـ 
في مجاؿ الصاقة؛ وتتسثل ابخز دوافع الصخفيغ فيسا يتعمق بتصػيخ مدتػى التعاوف 

 :(23)بيشيسا فيسا يأتي
ي العخاؽ في محاولة تخكيا االستفادة مغ تراعج نفػذ األكخاد ودورىع الدياسي ف .1

 إشار حداباتو االقميسية والتشافذ مع ايخاف.
في تحجيع حدب  العخاؽ-سعي تخكيا االستفادة مغ األكخاد في اقميع كخدستاف .2

العساؿ الكخدستاني الحي يتخح مغ السشاشق الحجودية السذتخكة إيخاف معقاًل 
امخ  حل لمقزية الكخدية في تخكيا، وىػ لقػاعجه العدكخية وصػال إلى إيجاد

 مخحب بو لجى حكػمة اقميع كخدستاف شخيصة اعتساد الحل الدمسي.
%( مغ 50رغبة الصخفيغ في االستفادة مغ االقترادية الستبادلة إذ أف أكثخ مغ ) .3

الذخكات االجشبية العاممة في تخكيا ىي شخكات تخكية تقػـ بتشفيح سمدمة ضخسة 
مغ السذاريع الخجمية والبشية التحتية السيسا الصخؽ والسصارات والسشذآت 

 الدياحية والعقارية وغيخىا. 
ه الجوافع السحفدة لمصخفيغ في تصػيخ عالقتيسا بجأت انصالقًا مغ ىح 

بعج انتياء حكػمة اقميع كخدستاف  2012السفاوضات غيخ السعمشة بيغ الصخفيغ عاـ 
مغ عقج االتفاؽ مع شخكة اكدػف مػبيل وتدػية جسيع السدائل الستعمقة باستخخاج 

انتاجيا مغ وانتاج الشفط مغ الحقػؿ السكتذفة اتجيت الى تدػية مدالة ترجيخ 
بعج أشيخ مغ الصاقة، وكانت تخكيا نافحتيا الػحيجة لترجيخىا لألسػاؽ العالسية. و 

تكمل العاـ التالي بشتائج ايجابية في ىحا السجاؿ؛  2012)الدخية( عاـ  السفاوضات
تع عقج اتفاقية بيغ اقميع كخدستاف وتخكيا لسجة خسديغ  2013آذار/ مارس  25ففي 



 

                 
  

 

 
22 

 

 

 

 

 

:  

 

مغ العاـ ذاتو  / نػفسبختذخيغ الثاني 27اقية الخسديشية(. وفي عامًا وصفت بػ)االتف
تع التػقيع رسسيا عمى االتفاقية مغ قبل نجيخفاف البارزاني رئيذ حكػمة اقميع 

 .(24)كخدستاف ورجب شيب أردوغاف رئيذ وزراء تخكيا آنحاؾ
( قج نذخت تقخيخًا ميسًا بعج FINANCIAL TIMESوكانت صحيفة ) 

أيار/  13في االتفاقية اعاله باألحخؼ االولى بيغ الصخفيغ أي اسبػعيغ مغ عقج 
أنقخة أبخمت  أشارت فيو إلى أف العجيج مغ السدؤوليغ األتخاؾ أكجوا أف 2013مايػ 

إقميع دخية في وقت سابق مغ ىحا العاـ مع حكػمة بػال وصفت اتفاقية إشارية
 لالستحػاذ عمى حرزٍ  في شساؿ العخاؽ لذخكات الصاقة التخكية الحكػمية كخدستاف

أف الرفقة ال تداؿ حداسة لمغاية لجرجة  أضافػافي حقػؿ الشفط والغاز في السشصقة. و 
في الػقت الحالي. وقج وصف  أنو مغ غيخ السخجح أف يتع االعتخاؼ بيا عالنية

رحب السدؤولػف األكخاد ". مغ جيتيع فهز كبيخرئيذ الػزراء اردوغاف الرفقة بأنيا "
,أشاروا إلى أف األخيخة ىي نافحتيع الػحيجة إلى العالع، مع تخكيا  العالقاتبتػثيق 

نطخًا لمػضع الستػتخ في السشصقة، فتخكيا قػة إقميسية كبيخة في السشصقة واذا ما اتبعت 
 .(25)العخاؽ فسغ الصبيعي اف يكػف حميفًا ليا-سياسات جيجة تجاه إقميع كخدستاف

بخئاسة نػري السالكي قية السخكدية في بغجاد الحكػمة العخا مغ جانبيا عارضت
تشتيظ الجستػر العخاقي  ىحه إف اتفاقية الصاقة آنحاؾ ىحه االتفاقية االشارية وقالت

أف  أعاله فاؽمغ شأف ربط خط األنابيب السباشخ بتخكيا بسػجب االتو بجوف إذف مشيا. 
، استقالاًل اقترادًيا لجييا بالفعل قػتيا العدكخية، التي يسشح حكػمة إقميع كخدستاف
تخزع خصػط أنابيب الترجيخ الػحيجة الستاحة إلى و أكبخ بكثيخ مغ ذي قبل. 

، وقج أوقفت حكػمة إقميع كخدستاف الرادرات مغ الحكػمة السخكديةالسشصقة لديصخة 
كسا ششت واششصغ حسمة قػية ضج  خالليا بدبب نداع عمى السيدانية مع بغجاد.

 جػف كيخي ) األسبق األمخيكي وزيخ الخارجية ححر إذ، (26)التخكي-االتفاؽ الكخدي
John Kerry بارزاني، رئيذ حكػمة إقميع المدعػد   2013/ مارس آذار( في

 ، مغ إبخاـ اتفاؽ مع تخكيا أو أي دولة أخخى في مػاجية معارضة بغجاد.كخدستاف



 

        

          

 

 
23 

 

 

 

:  

 

 بذكل أكبخاستبعاد الحكػمة السخكدية  أف مغيخذػف غ يغ األمخيكييالسدؤولذلظ أف 
، مع زيادة أقخب إلى إيخاف الحكػمة السخكديةغ أف تجفع يسك في ىكحا صفقات

كانت تأمل واششصغ  كسا أفالتػتخات بيغ حكػمة إقميع كخدستاف والحكػمة السخكدية. 
بيغ العخاؽ  االتفاؽ عمى العالقات الجبمػماسية الستػتخة  ىحا في الحج مغ تأثيخ

 .(27)وتخكيا
عتخاضات الحكػمة السخكدية في بغجاد وتححيخات واششصغ وعمى الخغع مغ ا 

العخاؽ وتخكيا لع يعيخا أي -بذأف االتفاقية االشارية أعاله، إال أف حكػمة كخدستاف
ـٍ ليا واضعيغ نرب اعيشيع تحقيق مرالحيسا كأولػية في ىحه السخحمة،  اىتسا

قة بذكميا الشيائي بيغ ومزيا قجما في استكساؿ المقاءات الثشائية إلبخاـ اتفاقية الصا
تذخيغ  27نذخت وكالة رويتخز تقخيخًا في  الصخفيغ وقج تحقق ذلظ بعج اشيخ؛ فقج

أف حكػمة اقميع كخدستاف وقعت مع الحكػمة التخكية اتفاقيتيغ  2013الثاني/ نػفسبخ 
خالؿ اجتساع في انقخة  االتػقيع عمييتع  اشارت الى اف االتفاقيتيغو في مجاؿ الصاقة. 

استسخ ثالث ساعات بيغ رئيذ وزراء حكػمة إقميع كخدستاف نيجيخفاف بارزاني ورئيذ 
في مكتب رئيذ مرجر  نقمت الػكالة عغو  .الػزراء التخكي رجب شيب أردوغاف

ولكن ...ىحا ىه أكثخ اتفاق لمظاقة شسهال في تاريخ تخكيا"قػلو بأف  الػزراء التخكي
ولع . (28)"فإن كال الجانبين يأخحان الهقت إلعالن ذلك بدبب الحداسيات الدياسية،

تػقيع االتفاقيتيغ أعاله، كسا  التخكية يؤكج مكتب رئيذ الػزراء التخكي وال وزارة الصاقة
 انو لع يرجر عغ الحكػمة العخاقية أي تعميق او ترخيح رسسي بيحا الذأف.

نقمة نػعية خاد العخاؽ تعج شخاكة أنقخة الػثيقة مع أكوبشاًء عمى االتفاؽ اعاله 
، بالشطخ إلى لشدبة لمكثيخيغ بجاية حكبة ججيجة، وتسثل بافي العالقات بيشيسا تاريخيةو 

القتاؿ السدتسخ مشح عقػد مع السدمحيغ األكخاد عمى األراضي التخكية والحي أودى 
اتفاقية مع حكػمة إقميع  دولة تػقعأصبحت تخكيا أوؿ و  .االؼ االشخاصبحياة أكثخ 

بػصفيا الجولة الػحيجة التي يدتصيع عبخىا اقميع  الصاقةصادرات كخدستاف حػؿ 
 .كخدستاف مغ ترجيخ نتاجاتو مغ الشفط والغاز
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 :(29)ووفقا لتقخيخ وكالة رويتخز الخسسية تزسغ االتفاؽ اعاله الفقخات اآلتية
 .جيج لحكػمة إقميع كخدستاف قخيًباجتجفق الشفط الخاـ في خط األنابيب ال . يكػف بجء1
جيياف  -بخط أنابيب كخكػؾ تجفق الشفط الخاـ في خط األنابيب الججيج  سيختبط . 2

 بػصة ليتع ترجيخه إلى األسػاؽ العالسية. (40)الحالي بعخض 
 Turkish Energy، وقعت شخكة الصاقة التخكية )كجدء مغ االتفاؽ. 3

Company TECيا أنقخة لمعسل في شساؿ ، التي أسدتة( السجعػمة مغ الجول
 ىحه السشاشقمشصقة استكذاؼ. في حػالي نرف  (13)، عقًجا لمعسل في العخاؽ
 مع شخكة الشفط األمخيكية العسالقة إكدػف مػبيل. الذخكة التخكية تتعاوف 

فإف شخكة الصاقة التخكية ستكػف مالكة لغالبية األسيع الدبعة  االتفاقيةوبحدب 
، الشفط في اإلقميع ، وىي : بمكانو، جبل قشج، عخبت، جػماف، ىشجريغلقصاع 

م كاف  .(30)خػرمالو وخ 
، بيجؼ مداعجة صادرات الشفط في أنابيب نفط ججيج وخط أنابيب غاز بشاء خط. 4

وحجد االتفاؽ . 2015السشصقة عمى الرعػد إلى مميػف بخميل يػمًيا بحمػؿ عاـ 
ستكػف قادرة عمى شخاء تخكيا. كسا أف االخيخة الى  تجفق الغازبجاية  2017عاـ 

مميار متخ مكعب سشػًيا مغ الغاز الكخدي عبخ خط أنابيب  20ما يرل إلى 
  ججيج سيتع بشاؤه عبخ تخكيا.

سيتع تحريل مجفػعات نفط حكػمة إقميع كخدستاف في  ايزاوبسػجب االتفاؽ . 4
دفع وباستثشاء . (Halk Bank) حداب ضساف في أحج البشػؾ الحكػمية التخكية

كسا ىػ حتى تتػصل حكػمة إقميع كخدستاف  سيبقى الخصيجفإف ، يغأتعاب السقاول
  وبغجاد إلى اتفاؽ بذأف تقاسع اإليخادات.

الخسديشية لمشفط والصاقة بيغ حكػمة إقميع  االتفاقيةف أ عمى ىشاؾ إجساع كخدي  
، وعغ غالبية غائبة عغ البخلساف ومػافقتو اتفاقيةوتخكيا كانت  العخاؽ-كخدستاف

ابيا عغ الذعب الكخدي في ، ناليظ عغ غيراء والسدؤوليغ في حكػمة اإلقميعالػز 
كانت محرػرة في  االتفاقيةالسخكدية في بغجاد. فيحه الحكػمة  فزاًل عغ، اإلقميع
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الخسديشية الشفصية بيغ  االتفاقيةإف  في حكػمة االقميع. عجد مغ الذخريات البارزة
، في حيغ إف  2013مغ عاـ  / مارسحكػمة اإلقميع وتخكيا جخت في شيخ آذار

 االتفاقيةرئيذ وزراء حكػمة إقميع كخدستاف نيجيخفاف البارزاني كذف لبخلساف اإلقميع 
 تػقيع ، أي بعج م زيّ  أشيخ شػيمة عمى2014مغ عاـ  / يػنيػفي شيخ حديخاف

عمى الرعج  االتفاقية ىحه ما يجؿ بكل وضػح عمى عجـ شخعية ،يةالخسديش االتفاقية
الكثيخة التي تجور  االستفياـالجستػرية، وعمى مجى الغسػض وعالمات  –القانػنية 
وحػؿ . بدببيا اإلجحاؼ الكبيخ الحي لحق بذعب إقميع كخدستاف فزاًل عغحػليا، 

بيغ اإلقميع  أعاله الشفصية االتفاقيةعجـ إشالع بخلساف إقميع كخدستاف عغ تفاصيل 
في بخلساف كخدستاف لسػقع  واالقتراديةوتخكيا ذكخ عدة صابخ رئيذ المجشة السالية 

 االتفاؽإنيع شمبػا مغ حكػمة إقميع كخدستاف تدويجىع بالسعمػمات حػؿ ": )نقاش(
 .(31)"بكتاٍب رسسيٍّ ، إاّل إنيع لع يتمقػا الخد حتى اليػـ

 2017-2014في مجال الظاقة  العخاق-مع إقميم كخدستان ثالثا: تعديد شخاكة تخكيا
بجأت حكػمة إقميع كخدستاف تػاجو أزمة اقترادية حادة مشح بجاية عاـ 

بدبب الفداد، وسػء اإلدارة، والخالفات مع بغجاد، ومحاربة تشطيع الجولة  2014
تاف )داعر( فيسا بعج. ولتجاوز ىحه األزمة سعت حكػمة إقميع كخدس (32)اإلسالمية

إلى حل ىحه االزمة مغ خالؿ تصػيخ عالقاتيا االقترادية مع تخكيا وخاصة في 
-2014)الدشػات  كذاؼ وإنتاج وترجيخ الشفط الكخدي. لحلظ شيجتستمجاؿ ا
يدبق لو مثيل مغ قبل في مجاؿ بيغ تخكيا وإقميع كخدستاف لع  ا مكثفاً تعاون (2017

تػقيع االتفاقية الخسديشية عمى  إلعالفالصاقة. لحلظ ادرؾ الصخفاف أف الػقت قج حاف 
، أعمشت تخكيا 2014يػنيػ  حديخاف/ 5 فيف الخغع مغ معارضة بغجاد وواششصغ ليا؛

عاًما مع حكػمة إقميع كخدستاف لترجيخ الشفط  (50)أنيا تػصمت إلى اتفاؽ مجتو 
. كسا أعمشت حكػمة اإلقميع عغ تػقيع االتفاقية السحكػرة إذ خط أنابيب جيياف عبخ

خالؿ  يةاالتفاق ىحه كذف رئيذ وزراء حكػمة إقميع كخدستاف نيجيخفاف بارزاني عغ
 .(33)كمسة ألقاىا أماـ بخلساف كخدستاف العخاؽ في أربيل
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مغ ل أياـ كاف أوؿ نقل لشفط حكػمة إقميع كخدستاف عبخ تخكيا قج حجث قبو 
وفي ىحا الدياؽ ف دوالر مغ الشفط. ػ ممي 110بسا يقجر بشحػ  اعالف ىحا االتفاؽ

يـػ  تانيخ يمجز في مؤتسخ صحفي عقج وزيخ الصاقة والسػارد الصبيعية التخكيأعمغ 
تخكيا باشخت ترجيخ الشفط من  "إفقائال:  2014مايػ  أيار/ 23الجسعة السػافق 

الذحشات بجأت الخخوج الخسيذ " مزيفًا أن "الجولية ستان العخاق إلى األسهاقكخد
واضاف ان "العخاق ىه الحي يبيع ويشتج الشفط،  من ميشاء جييان نحه مهانئ العالم"

، يتع جسع السبالغ كجدء مغ االتفاؽو . (34)"والعخاق ىه الحي سيجيخ السبيعات السقبمة
تخكيا مغ  قػـنفصيا في حداب ضساف، ت بيع السجفػعة لحكػمة إقميع كخدستاف مقابل

، كسا  مجفػعات مبيعات السػارد عمى لإلشخاؼخاللو كػسيط بيغ أربيل وبغجاد 
يذخف مدؤولهن من بغجاد وأربيل وتخكيا عمى "التخكي قائال: ػزيخ الأوضح 

 . (35)"السبيعات واألمهال من الشفط
ترخيحات الػزيخ  أيزا بالتدامغ مع أعمشت حكػمة إقميع كخدستافمغ جيتيا 

الى مبيعاتيا األولى  أف 2014مايػ أيار/  23في التخكي في بياف رسسي ليا 
ناقمة محسمة بأكثخ من ، معمشة أف "جيياف أنابيبعبخ خط األسػاؽ العالسية كانت 

مميهن بخميل من الشفط الخام غادرت الميمة الساضية من جييان باتجاه أوروبا. ىحه 
يج من مبيعات الشفط التي يتم ترجيخىا عبخ خط األنابيب ىي األولى من بين العج

سيتم إيجاع عائجات وذكخ البياف أنو " ".الحي تم تذييجه حجيًثا في إقميم كخدستان
في  (Halkbank) السبيعات في حداب تديظخ عميو حكهمة إقميم كخدستان في

تخكيا وسيتم التعامل معيا كجدء من استحقاق ميدانية حكهمة إقميم كخدستان 
بسهجب تقاسم اإليخادات وتهزيعيا عمى الشحه السحجد بسهجب دستهر العخاق لعام 

مسارسة حقهقيا في ستهاصل حكهمة إقميم كخدستان " ". وأكج البياف أيزا أف2005
ه، لكشيا تظل ممتدمة بالتفاوض ترجيخ وبيع الشفط بذكل مدتقل عن شخكة سهم

بحدن نية مع نظيخاتيا في بغجاد لمتهصل إلى تدهية شاممة بذأن قزايا الشفط في 
بال كمل مع  عسمت حكهمة إقميم كخدستانمذيخًا إلى أف " ."إطار الجستهر العخاقي
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االقترادية ججيجة لالزدىار والتشسية  شخكائيا الجوليين والسدتثسخين لخمق مدارات  
، وىي عمى استعجاد ألن تربح مرجًرا مهثهًقا ومدتقًخا ب كخدستان والعخاقلذع

 .(36)"لمظاقة لكل من جيخانيا السباشخين واألسهاق الجولية
 مهقف الحكهمة السخكدية في بغجاد من عالقات إقميم كخدستان مع تخكيا -

سبب تجفق ترجيخ الشفط مغ إقميع كخدستاف الى األسػاؽ العالسية عبخ قج ل
تراعجت األزمة بيغ الحكػمة العخاقية مغ جانب وكل مغ إقميع تخكيا تػتخًا كبيخا، و 

كخدستاف العخاؽ وتخكيا مغ جانب آخخ، بعج أف رفس اإلقميع إيقاؼ ترجيخ الشفط 
جاد إلى التيجيج بقصع العالقات التجارية مع تخكيا، وإيقاؼ غإلى تخكيا، ما دفع بب

رئيذ  ىحا الدياؽ صخح وفي .2014السالية لمعاـ حرة إقميع كخدستاف مغ السػازنة 
 قائاًل: 2014أيار/ مايػ  23في  فالح العامخي  )سػمػ( شخكة تدػيق الشفط العخاقية

إن إقميم كخدستان العخاق لم يحتخم االتفاقيات السهقعة بين الحكهمة السخكدية "
ي يؤكج أن وزارة عجم التدامو بالجستهر العخاقي الح فزاًل عنببغجاد وحكهمة أربيل، 

" الشفط ىي السدؤولة عن ترجيخ الشفط، ألن الشفط ممك لجسيع أبشاء الذعب العخاقي
إصخار إقميم كخدستان العخاق عمى ترجيخ الشفط سيتدبب بسذاكل إن " اضاؼو 

خمق مذاكل مع  فزال عنعجيجة لهزارة الشفط االتحادية وسياسة البمج الترجيخية، 
"، داعًيا السدؤوليغ في بغجاد وأربيل إلى حل الذخكات األجشبية العاممة في البمج

 .(37)الخالفات بذكل مخف واحتخاـ سياسة العخاؽ الشفصية
اعمشت الدمصات العخاقية اتخاذ اجخاءات قانػنية ضج تخكيا  عمى ذلظ تعقيًباو 

اف الذسالي، الى االسػاؽ العالسية، اثخ اعالف انقخة البجء بترجيخ نفط اقميع كخدست
. وجاء في بياف لػزارة الشفط 2014أيار/ مايػ  23في حدب ما اعمغ بياف رسسي 
ضج   تحكيم   قجمشا طمب  فخانذ بخس " نذختو وكالةالعخاقية بالمغة االنكميدية 
بهتاس لخظهط نقل الشفط التابعة لمجولة، الى غخفة  الجسيهرية التخكية وشخكة  
الف تخكيا قامت  واضاؼ البياف اف سبب شمب التحكيع" التجارة الجولية في باريذ

نقل وتخدين الشفط الخام من اقميم كخدستان، وعن طخيق تحسيل الشفط الخام عبخ بػ"
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". واكج ط العخاقيةناقمة في ميشاء جييان التخكي، كل ذلك من دون إذن من وزارة الشف
تخكيا و)شخكة( بهتاس انتيكت التداماتيا الخاصة باتفاقية انابيب نقل البياف اف "

لفخانذ  عاصع جياد الستحجث باسع وزارة الشفط العخاقية" وأكج التخكية-الشفط، العخاقية
الهزارة وّجيت رسائل الى جسيع الجيات التي تتعامل بالشفط لتححيخىا من بخس اف "

 .(38)"ميّخبا جل مع ىحا الشفط الحي يعالتعام
لكغ التػتخ الستراعج بيغ بغجاد مغ جية وكل مغ أربيل وأنقخة مغ جية 
أخخى، والحداسيات الشاجسة عغ قياـ إقميع كخدستاف بترجيخ الشفط بذكل مدتقل بيغ 

ما لبث اف خفَّ بدبب احتالؿ مدمحي  2017-2014بغجاد واربيل خالؿ السجة 
اإلسالمية )داعر( اإلرىابي مشاشق شاسعة مغ شساؿ العخاؽ في تشطيع الجولة 

بجءًا مغ الديصخة عمى محافطة نيشػى وحتى مشاشق حداـ  2014حديخاف/ يػنيػ 
بغجاد، وشكل تحجيًا وتيجيجًا كبيخًا لكل مغ الحكػمة السخكدية في بغجاد وحكػمة إقميع 

بجعع مغ التحالف الجولي كخدستاف في أربيل ما حتع عمى الصخفيغ تشديق جيػدىسا 
لحلظ  لمترجي ليحا التيجيج السباشخ لديادة العخاؽ ووحجة أراضيو ومرالحو الحيػية.

نخى بخودا في مػاقف الحكػمة السخكدية في بغجاد تجاه مدالة قياـ إقميع كخدستاف 
 بترجيخ الشفط عبخ تخكيا.

 العخاق-تهثيق الذخاكة بين تخكيا وإقميم كخدستان -
وعمى الخغع مغ ذلظ شيجت العالقات بيغ تخكيا وحكػمة إقميع كخدستاف 
تصػرا ممحػضًا مع تراعج التحجيات األمشية داخل العخاؽ عمى خمفية احتالؿ 
)داعر( لسداحات واسعة مغ شسالي العخاؽ، وفي ىحا الدياؽ تع تكثيف الديارات 

يارة التي قاـ بيا رئيذ إقميع الخسسية الستبادلة بيغ مدؤوليغ الصخفيغ وكانت أىسيا الد 
، بخفقة نائب 2014تسػز/ يػليػ  14كخدستاف العخاؽ مدعػد البارزاني الى تخكيا في 

رئيذ حكػمة اإلقميع ووزيخ الثخوات والسػارد الصبيعية ووزيخ السالية واالقتراد 
 ية. والستحجث باسع الحكػمة ووزيخ البيذسخكة ورئيذ ديػاف رئاسة اإلقميع ووزيخ الجاخم
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وفي ضل االزمة السالية التي كانت تعيذيا حكػمة إقميع كخدستاف ناشجت 
االستثسار في اإلقميع شخكات الشفط العالسية الخائجة  2015األخيخة في شباط / فبخايخ 

 وفًقا لتقخيخو بدبب التكمفة السشخفزة لمغاية لمتشقيب عغ الشفط. في مجاؿ الشفط 
ف تكمفة التشقيب عغ الشفط واستخخاجو في إقميع ، فإنذختو صحيفة فايشيشذاؿ تايسد

دوالًرا لمبخميل السختبط  (50)دوالًرا لمبخميل مقارنًة بدعخ  (12ي )لاحػ  تكمفكخدستاف 
ساىست ىحه الطخوؼ السػاتية في تصػيخ االىتساـ و بالرخخ الديتي األمخيكي. 

ليدت مشتًجا رئيدا التخكي بقصاع الشفط داخل شساؿ العخاؽ عمى الخغع مغ أف تخكيا 
، فإف احتياجات تخكيا مغ الصاقة مغ . كسا ىػ الحاؿ مع الغاز الصبيعيلمشفط بسفخدىا

حيث الصمب الػششي والتشػيع وحاجة حكػمة إقميع كخدستاف لترجيخ نفصيا كاف 
 .(39)بسثابة األساس لذخاكة قػية في مجاؿ الصاقة

حكػمة إقميع كخدستاف  واجيتالتي  السالية   ت التحجيات  مغ جية أخخى ضغص
وعجـ االعتساد عمى الحكػمة  حاجة أربيل إلى ترجيخ مػاردىا الخاصةباتجاه 

"تفتقخ إلى الساؿ لجفع كل السخكدية بدبب الخالفات بيشيسا إذ أف حكػمة اإلقميع كانت 
مغ شخكات الصاقة السشتجة لمشفط الحي تعتسج عميو الحكػمة في اإليخادات ومػضفييا 

 شبو كخدستافإقميع تعخض ي قجو  "مميػف الجئ 1.5ية تجفق حػالي ... ولسػاج
في  اً معدخ  يكػف اقميسا، وأف العالع في ريعي اقميعكػف أصغخ يالسدتقل لخصخ أف 

وزيخ السػارد الصبيعية في حكػمة إقميع وفي ىحا الدياؽ صخح  .(40)ذلظ الػقت
تذخيغ  15في قسة السجمذ األشمدي لمصاقة واالقتراد في  كخدستاف آشتي ىػرامي

لقج واجيشا عجدا كبيخا في السيدانية في " قائاًل: في اسصشبػؿ 2015نػفسبخ الثاني/ 
مميار دوالر من عائجات  2الشرف األول من ىحا العام ألنشا تمقيشا فقط حهالي 

إلى بيع نفظشا  مميارات دوالر. لحلك نحن بحاجة 7الشفط الستهقعة البالغة 
 .(41)"بأنفدشا

، كثخت الذائعات بأف حكػمة إقميع كخدستاف ربسا حاولت 2016بحمػؿ عاـ 
وسخب  مارس مغ ذلظ العاـ.آذار/ ؿ الشفط إلى تخكيا في ػ بيع جدء مغ أسيع حق
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مػقع ويكيميكذ )وىي مشطسة السبمغيغ عغ السخالفات( وثيقة سخية ذكخت أف وزيخ 
عية في إقميع كخدستاف اشتي ىػرامي اقتخح عمى وزيخ الصاقة الصاقة والسػارد الصبي

( عبخ بخيج الكتخوني Berat Albayrakوالسػارد الصبيعية التخكي )بيخات البيخؽ 
مذخوع بيع جدء مغ أقداـ حقػؿ الشفط في  2016آذار/ مارس  19ارسمو لو في 

، فإف األمػاؿ ويكيميكذوفًقا لػثائق . و مميارات دوالر 5إقميع كخدستاف العخاؽ مقابل 
مغ تخكيا ستكػف جدًءا مغ قخض تجفعو الحكػمة التخكية إلى ىػرامي التي شمبيا 

وأضافت الػثيقة: "تحتاج حكػمة إقميع كخدستاف إلى تسػيل  حكػمة إقميع كخدستاف.
شيًخا  18عمى مجار الػ  أخخ فزاًل عغ مميار دوالرمميػف دوالر  800فػري بحػالي 
وكذفت  السذاريع الحيػية". ؿلسقاوليغ إلعادة بجء واستكسارواتب االقادمة لجفع 

"مغ أجل ربط االكتذافات الشفصية الججيجة مثل شيكاف لتعديد الػثيقة أيزًا إلى أنو 
صادرات الشفط في إقميع كخدستاف وإنذاء خط أنابيب غاز استخاتيجي ججيج لترجيخ 

( KorMor)كػرمػر  مميار متخ مكعب مغ الغاز مغ مذاريع 30إلى  20
، تحتاج  (Miran / BnaBawi ( و)ميخاف/ بشاباوي ChemChemalو)جسجساؿ 

، السيسا لتسكيغ البشية التحتية لخصػط األنابيب لبشاء ة إقميع كخدستاف إلى تسػيلحكػم
التكاليف اإلجسالية ، مذيخة إلى التصػر في غزػف العاميغ السقبميغأصػؿ الغاز مغ 
 .(42)مميػف دوالر" 750بحػالي  جر"يق لخط األنابيب ىحا

أف وزيخ حكػمة إقميع كخدستاف أعصى ثالثة  أيزاً  وكذف تقخيخ ويكيميكذ
 وىي:( 43)ػسيع دعسيا لحكػمة إقميع كخدستافخيارات لمحكػمة التخكية لت

، لياالقخوض مع تحدغ القجرة السالية  بتدجيجحكػمة إقميع كخدستاف  تقػـ أف :األول
 .2021وتشتيي بحمػؿ عاـ  2019ربسا تبجأ في عاـ والتي قيل إنيا 

مميػف دوالر إلى حكػمة إقميع  (3740)تسجيج القخوض اإلضافية البالغة : الثاني
، ليتع سجادىا مع تحدغ الػضع السالي السعسػؿ بياكخدستاف بشفذ شخيقة القخوض 

 كخدستافالقخوض اإلضافية إلى حكػمة إقميع  ىحه تسجيج. و لحكػمة إقميع كخدستاف"
متفق عمييا مغ مغ قائسة  محجدة نقجية دفعات األخيخةط أف تخرز ذخ ب تكػف 
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جيياف إلى الجانب  ميشاء ، أو حتى بعس شحشات الشفط فيأصػؿ الشفط والغاز
السرالح  تغصيالخيار الثاني  عمييا يشز التي التخكي لزساف أف جسيع القخوض

 .الدمشي الججوؿ عمى االتفاؽ يتع أخخى ، ومخة الستفق عمييا
ىػ أف تذتخي الحكػمة التخكية أسيع حكػمة إقميع كخدستاف في حقػؿ  :الخيار الثالث

ألصػؿ  ةالشقجي جفعاتوقالت الػثيقة: "بجاًل مغ مجخد عخض ال قميع.اإلالشفط في 
، تفزل حكػمة إقميع كخدستاف وتقتخح أف يتع تخريز مرالح عسل الشفط والغاز

، "في ىحه الحالةوتزيف الػثيقة  ه األصػؿ لمجانب التخكي"يحلمدايا شػيمة األجل و 
، لكغ حكػمة إقميع ىحه األصػؿ ارتفاع ألرباحقج يدتفيج الجانب التخكي أكثخ مغ أي 

 ىحه كخدستاف ستقجـ أيًزا ضساًنا لمجانب التخكي ضج أي احتساؿ لزعف أداء
 .األصػؿ"

وزيخ الصاقة نقمت وكالة رويتخز عغ   2017مارس  بجاية آذار/ فيو 
والسػارد الصبيعية في إقميع كخدستاف آشتي ىػرامي ترخيحات ميسة حػؿ شبيعة 
القخوض السالية السقجمة لحكػمة اإلقميع فزاًل عغ الدياسات التي اتبعتيا الحكػمة 

إلنقاذ وضعيا السالي  2016-2015بعج انخفاض أسعار الشفط خالؿ عامي 
 أجختيا حكػمة االقميعالجيػف الججيجة التي محادثات  ىػرامي أف أوضحالستجىػر. و 

 3فتخات سساح تتخاوح بيغ  قميعمشحت االمع عجد مغ السقخضيغ في األسابيع األخيخة 
كانت الذخكات التجارية تسػؿ مدبًقا صادرات الشفط و  سشػات لدجاد الجيػف. 5و 

عمى أساس قريخ األجل  (2016-2015) الكخدية عمى مجار العاميغ الساضييغ
إلى حج ما بعج أف قخرت الحكػمة في أربيل بجء صادرات الشفط السدتقمة عبخ مػانئ 

سيقـػ التجار بإقخاض األمػاؿ إلى  2017بجءا مغ عاـ  تخكيا عمى البحخ الستػسط.
 شخكة الشفط الخوسية )روسشفت أصبحتو حكػمة إقميع كخدستاف لعجة سشػات. 

Rosneft تقػؿ حكػمة إقميع كخدستاف إنيا بحاجة إلى ترجيخ و  .يغسقخض( أحج ال
مثمسا  السيدانية االتحاديةا مغ حرتيالشفط بذكل مدتقل ألف بغجاد لع تجفع ألربيل 

واستزافة  )كياف تشطيع الجولة اإلسالمية اإلرىابي(إلى الساؿ لسحاربة  قميعحتاج االي
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أيزا إلى السزي قجما في نحن بحاجة "وقاؿ ىػرامي  .(44)الالجئيغ الدػرييغ
لقج تعمسشا الكثيخ من صجمة أسعار الشفط، وتكاليف " " مزيفًا:إصالحاتشا االقترادية

مميهن الجئ يأتهن إلى أراضيشا... اإلصالح  1.8محاربة داعر، وعبء حهالي 
". وحػؿ ضسانات القخوض لجيشا الكثيخ من الجيهن لمتعامل معيا -أمخ ال بج مشو 

إنيا تعدز وضعشا السالي. ىحا يعشي أنو يسكششا قاؿ ىػرامي: " االقميع لحكػمة ةمجقالس
لذخكات الشفط العالسية العاممة في حكهمة إقميم كخدستان  الجفع بذكل أكثخ انتظاماً 

 . (45)"، ويسكششا استثسار بعض األمهال في تهسيع بشيتشا التحتية الشفظية
ا وتكخاًرا بإدراج الذخكات بغجاد مخارً الحكػمة السخكدية في ىجدت مغ جيتيا 

تذارؾ فيسا ال تداؿ تعتبخه خاًما مدػًقا بذكل و  تذتخي الشفط مغ إقميع كخدستاف التي
ج بالشدبة لتخكيا، يع. "في القائسة الدػداء" غيخ مذخوع مغ حكػمة إقميع كخدستاف

، وال يداؿ أقل مغ السدتػيات وثانػياالشفط مغ إقميع كخدستاف إمجاًدا تكسيمًيا  استيخاد
  .(46)السذتخاة مغ العخاؽ وإيخاف

 وكحلظ الذخكات األخخى العاممة في حكػمة إقميعالذخكات التخكية، إف 
، وليذ كسالكيغ مباشخيغ لحقػؿ الشفط والغاز كخدستاف مػجػدة كسقجميغ لمخجمات

قخارات الصبيعي في السشصقة. وبالتالي فيع ال يمعبػف أي دور مباشخ في ال
االستخاتيجية التي تتخح عمى أرض الػاقع. ومع ذلظ، فقج بحؿ إقميع كخدستاف جيػًدا 

ومغ كبيخة لزساف أف تكػف عقػد خجماتو مفتػحة ومػاتية لمسدتثسخيغ السيتسيغ. 
ضسغ ىحه العقػد مغ الستػقع أف تحرل الذخكات عمى ندبة كبيخة مغ اإليخادات مغ 

إنيا مدؤولة عغ تحسل مخاشخ التشقيب عغ  إذيعي استخخاج الشفط أو الغاز الصب
، حفخال مغ عسميات السػارد. وبالعكذ، إذا كانت الذخكة غيخ قادرة عمى تحقيق ثخوة

 .(47)فدػؼ تتكبج خدائخ دوف أف تعخض حكػمة إقميع كخدستاف نفديا لسخاشخ مالية
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 العخاق-إقميم كخدستانمع شفط تجارة الإسخائيل و رابعًا: 
، لكشيا أكثخ مغ خسدة عقػدميع كخدستاف إلى العالقة بيغ إسخائيل وإقتعػد 

 25؛ ففي 2011بعج عاـ  ال سيسا في مجاؿ الصاقة تعسقت بذكل ممحػظ
 Benjamin بشياميغ نتشياىػ)أعمغ رئيذ الػزراء اإلسخائيمي  2014آب/أغدصذ 

Netanyahu)  بحاث في ألقاه في مخكد أ في خصاب إقميع كخدستافدعسو الستقالؿ
يغ إسخائيل وحكػمة إقميع حػؿ روابط الصاقة ب ما اثار الكثيخ مغ الججؿ، تل أبيب
يجة التي كانت حكػمة رئيذ الػزراء بشياميغ نتشياىػ ىي الػحو  .(48)العخاؽ-كخدستاف

لكخدستاف مدتقمة انفرالية  "نعع"، بل شجعت الترػيت بػلع تؤيج االستفتاء فحدب
 .(49)عغ دولة العخاؽ

-تجاه إقميع كخدستافالدياسة الخارجية لقج ادركت الحكػمة اإلسخائيمية أف 
تجارة  اصبحت، بجال مغ ذلظو أف تقجـ فقط دعسًا محجودًا وغيخ مباشخ.  يسكغ العخاؽ
اإلسخائيمية -عسل كعشرخ محجد لمعالقات الكخديةي ىي العامل الشذط الحيالشفط 

اسمػب تجارة ما يدسى  إقميع كخدستاف، اتبعت حكػمة 2014السعاصخة، فسشح عاـ 
في  العخاقية االتحاديةيتحجى الحكػمة ( أو الدخية الحي شفط تحت األرضالسػؽ بػ)

شخياف  العالسية الشفط في سػؽ  أو الدخية السباشخة غيخ التجارة بغجاد. لحلظ اضحت
 ذكياا تبشت حكػمة إقميع كخدستاف أسمػبً و الحياة لالستقالؿ االقترادي الكخدستاني. 

، مغ خالؿ تأجيخ سفيشتيغ لشقل وتفخيغ بخاميل الشفط إلحباط التتبع الجغخافي السكاني
الخاـ واالنخخاط في معامالت سخية مدبقة الجفع مع أي عسيل قج يخاشخ بالتجارة 

  .(50)خارج وزارة الشفط العخاقية
في وعمى الخغع مغ نفي بعس السدؤوليغ اإلسخائيمييغ مغ انو ال تػجج روابط 

إال اف بعس التقاريخ  العخاؽ-مجاؿ الصاقة بيغ إسخائيل وحكػمة إقميع كخدستاف
السيسة التي نذخت فيسا بعج مغ قبل صحف عالسية رصيشة مثل صحيفة فايشيشذاؿ 
تايسد اكجت غيخ ذلظ. وكانت وكالة االناضػؿ الخسسية قج نقمت ترخيحاٍت عغ 

شحشات الشفط مغ إقميع كخدستاف عبخ  مدؤوليغ إسخائيمييغ تؤكج استالـ إسخائيل بعس
ميشاء جيياف التخكي لكغ ذلظ لع يكغ رسسيا بحدب تمظ الترخيحات. في ىحا الدياؽ 
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ترخيحاٍت لمدفيخ اإلسخائيمي  2014آب/ أغدصذ  25نقمت وكالة االناضػؿ في 
أف ( أشار فييا إلى Oded Eranالدابق لجى االتحاد األوروبي )عػديج عيخاف 

دوف  2014 مايػأيار/  نقمت مغ تخكيا في"لمججؿ مغ الشفط الكخدي  مثيخةشحشة ً 
لخغع مغ ، تع استالميا في ميشاء عدقالف اإلسخائيمي عمى امػافقة الحكػمة العخاقية

" نافيًا أف تكػف اإلسخائيميةحكػمة ، وليذ مغ قبل الشخائيا مغ قبل شخكة خاصة
الػاحجة التي تع شخاؤىا ال تسثل واردات نفصية مغ كخدستاف وحسػلة الشاقمة ىشاؾ "

 وقاؿ "العقػد الحالية في مجاؿ الشفط مخضية لمغاية". مزيفًا أف أكثخ مغ ذلظ"
ذارؾ فييا ت، وال والغاز تتع مغ قبل القصاع الخاص إف جسيع صفقات الشفطعيخاف: "

أنو "مغ السحتسل أف  " مػضحاً الحكػمة إال عشجما تكػف ىشاؾ حاجة التفاؽ سياسي
 كسا أشار ج إلى مثل ىحه االتفاقية مع تخكيا إذا قسشا ببيع الغاز الصبيعي لتخكيا".نحتا

عمى عكذ عقػد الغاز الصبيعي التي يسكغ االتفاؽ عمييا لفتخات "إنو  إلى عيخاف
، مغ عاًما، يسكغ شخاء الشفط بديػلة، في غزػف يػـ واحج 25إلى  15تتخاوح مغ 

 .(51)"صفقات الدمع التي تربح سارية عمى الفػرالتي تتػسط في  -األسػاؽ الفػرية 
وقج اكجت بعس التقاريخ التي نذخت الحقا عكذ الترخيحات أعاله، وأشارت 

بذكل متدايج عمى صادرات الشفط الخاـ لحكػمة  اعتسجت إسخائيل بػضػح إلى أف
آب/  23نذختو صحيفة فايشيشذاؿ تايسد في  ميع لتقخيخ فصبقاً إقميع كخدستاف؛ 

إلى األكخاد لمحرػؿ عمى ثالثة أرباع  تمجأ إسخائيلبعشػاف " 2015أغدصذ 
%( مغ إمجاداتيا 77، ذكخت أف إسخائيل استػردت ما يرل إلى )"إمجاداتيا الشفصية

مميػف بخميل بيغ  19، حيث جمبت حػالي ية مغ كخدستاف في األشيخ األخيخةالشفص
ثمث  ، أكثخ مغ. خالؿ تمظ السجة2015اب/ أغدصذ  11بجاية أيار/ مايػ و 

تع شحشيا عبخ ميشاء جيياف التخكي، ذىبت إلى ، التي الرادرات العخاقية الذسالية
، نقاًل عغ قيسة السعامالت نحػ مميار دوالر، حدبسا ذكخ التقخيخ ، وبمغتإسخائيل

 .(52)"بيانات الذحغ والسرادر التجارية وتتبع الشاقالت الفزائية"
السرجر مغ إقميع كخدستاف يسخ عبخ خصػط انابيب ججيجة  الشفط الخاـ إف

يسثل أكثخ مغ ثمث إجسالي صادرات الشفط مغ إقميع  إذ، إلى ميشاء جيياف في تخكيا
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حجيثو إلى صحيفة جيخوزاليع  فيو كخدستاف ويبمغ حجع التجارة حػالي مميار دوالر. 
، ( اإلسرائيليةEco Energy Financial) ، أكج الخئيذ التشفيحي لذخكةبػست

"عمى الخغع مغ أنشي ال أعتقج أف األكخاد يػاجيػف  أنو (Amit Mor أميت مػر)
، فسغ السعقػؿ جًجا أف تذتخي السرافي كبيخة في ترجيخ نفصيع ىحه األياـصعػبات 

حيث يدتغخؽ  ]قخيب[ اإلسخائيمية الشفط الكخدي عبخ تخكيا. ميشاء جيياف البتخولي
اإلبحار يػًما واحًجا لشاقالت الشفط لمػصػؿ إلى ميشاء عدقالف البتخولي. ىحا ىػ 

 . (53)"الحاؿ أيزا بالشدبة لمشفط ]األذربيجاني[
 حػاليتتمقى  إذ، العخاؽ-لخاـ مغ كخدستافلمشفط ا سخائيل أكبخ مذتخٍ إتعج و 

 عاـ فيف ؛يػمًيا بالساء السشقػؿ الجػدةألف بخميل مغ الشفط الخاـ متػسط  300
عخاؽ ال-ما يقل قمياًل عغ نرف إمجادات الشفط الخاـ مغ كخدستاف شحغ تع ،2017

بسا يديج عغ مميار مغ األرباح لحكػمة إقميع ، إلى إسخائيل مغ ميشاء جيياف
، كانت الذخكات خكة قانػنية مع الحكػمة العخاقيةلتجشب أي معو كخدستاف. 

ىي أكبخ عسالء  (Trafigura( و)تخافيكػرا Vitolفيتػؿ )اإلسخائيمية الخاصة مثل 
، في حيغ أنكخت الحكػمة اإلسخائيمية جسيع التقاريخ عغ مة إقميع كخدستافحكػ 

 لػصػؿ إلى سػؽ الشفط العالسياوسيمة وكانت . مع إقميع كخدستاف التجارة الخسسية
بشقل ألكخاد سسحت بػرسعيج السرخية ل ، كساالسيشاء اإلسخائيمي في عدقالف عبخ

، دوف أف تكتذفيا أجيدة استذعار األقسار الرشاعية البخاميل مغ سفيشة إلى أخخى 
، حكػمة إقميع كخدستاف شبو مّكغ وضع إسخائيل الفعمي والػسيطقج و  الخادارية.

التجار األكثخ قيسة في  السدتقمة وغيخ الداحمية مغ مصابقة مخخجات اإلنتاج لبعس
 .(54)أوبظ ، مثل قصخ العزػ فيالدػؽ 

 مغ الصمب اإلسخائيمي (:77) ما يقخب مغ لقج لبت صادرات الشفط الكخدية
تع إنتاج معطسيا في حقػؿ نفط و  إسخائيل،أكثخ مغ ثالثة أرباع واردات لمشفط، أي 

ألف  (790حػالي )، التي تشتج اً كخدستاف سابق إقميع كخكػؾ التي كانت تحت سيصخة
في مجاؿ  اإلسخائيمية-العالقة التجارية الكخديةخزعت استجامة وقج بخميل يػمًيا. 

 حكػمة السخكدية في بغجاد، ال سيسا بعج استعادة الإلى تسحيز مكثف الصاقة
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كسا  محافطة كخكػؾ. وىي لديصخة عمى أىع مرجر دخل لحكػمة إقميع كخدستافا
 أكتػبخ/تذخيغ األوؿ 17حرخ التجخل العخاقي في كخكػؾ ونيشػى وديالى في 

في غزػف أياـ خدخت حكػمة إقميع و دستاف في ثالث محافطات فقط. خ ك 2017
 ضج 2014كخدستاف كل األراضي تقخيًبا التي اكتدبتيا في انترار األكخاد عاـ 

سػى حقل  إقميع كخدستاف حكػمةلع يتبق لو  ،2003داعر والتجخل األمخيكي عاـ 
خاـ ثقيل الجرجة  الشػعيػميا مغ بخميل  10000نفط واحج في خػرماال يشتج أقل مغ 

 .(55)يتحجى معالجة مرافي الشفط
 :خاتسة واستشتاجات

تشاوؿ البحث شخاكة تخكيا مع إقميع كخدستاف العخاؽ في مجاؿ الصاقة بعج عاـ 
التي شيجت تصػرًا كبيخًا بعج اف اتخحت حكػمة اإلقميع قخارًا استخاتيجيًا بإنتاج  2011

الحكػمة السخكدية في بغجاد. وبغس الشطخ عغ وترجيخ نفط وغاز اإلقميع بعيجًا عغ 
الججؿ الحاصل في تدميع او عجـ تدميع بغجاد لحرة اإلقميع مغ السيدانية االتحادية، 
فاف السدؤوليغ في اإلقميع يجركػف انيع يتستعػف باستقالؿ شبو كامل عغ بغجاد 

غ خاللو وإلكساؿ ىحا االستقالؿ كاف البج مغ إيجاد شخياف حياة اقترادي يسكغ م
تذكيل )دولة كخدستاف( التي يصسحػف لتأسيديا واالستقالؿ نيائيا عغ العخاؽ 
ومذاكمو الستخاكسة. وتسثل ىحا الذخياف االقترادي بجعػة شخكات الصاقة العالسية 
لالستثسار في اإلقميع وإنتاج الصاقة وتدػيقيا عبخ تخكيا السشفح الػحيج لو لتدػيق 

 ة.الشفط الى األسػاؽ العالسي
ال تخغب في تػتيخ العالقات مع بغجاد و وعمى الخغع مغ أف أنقخة ال تخيج 

بدبب ترجيخ نفط اإلقميع عبخ أراضييا الى األسػاؽ العالسية، إال أف الحكػمة 
التخكية ادركت اف مرمحتيا في السخحمة الخاىشة تقتزي استغالؿ الفخصة وتعسيق 

مجاؿ الصاقة في محاولة لالستثسار في  العخاؽ-العالقات مع حكػمة إقميع كخدستاف
في حقػؿ نفط اإلقميع والتشافذ مع شخكات الصاقة العالسية ىشاؾ وتأميغ مػرد إضافي 
لمصاقة قابل لمتػسع والتصػيخ مدتكبال. كسا أممت الحكػمة التخكية في لعب دور 
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خ الػسيط وحل اإلشكاالت بيغ الحكػمة السخكدية في بغجاد وحكػمة إقميع كخدستاف عب
تأميغ أمػاؿ ترجيخ نفط اإلقميع في بشظ تخكي حكػمي في تخكيا بيجؼ شسأنة 

 الحكػمة العخاقية اف تمظ األمػاؿ مؤمشة لجى الحكػمة التخكية. 
كسا تصخؽ البحث الى مػضػع تجارة الشفط غيخ الخسسية بيغ حكػمة إقميع 

ؼ الشطخ كخدستاف وإسخائيل بذكل غيخ مباشخ وعبخ شخكات خاصة إسخائيمية لرخ 
عغ اثارة اية مذاكل مع حكػمة بغجاد. ويسكغ اإلشارة الى أىع االستشتاجات كسا 

 يأتي:
-إف السذكالت القائسة بيغ الحكػمة السخكدية في بغجاد وحكػمة إقميع كخدستاف .1

حػؿ عجـ ارساؿ االولى حرة اإلقميع مغ السيدانية االتحادية بدبب عجـ ايفاء  العخاؽ
األخيخة بالتداماتيا السالية تجاه السخكد جخاء ترجيخ الشفط عبخ أراضييا الى تخكيا قج 
دفع حكػمة إقميع كخدستاف الى اتخاذ قخاٍر استخاتيجي بالتشقيب عغ الشفط والغاز في 

اقة وترجيخىا عبخ تخكيا فيسا بعج بيجؼ االستقالؿ عغ الص إلنتاجأراضي اإلقميع 
 بغجاد بذكل نيائي الحقًا.

في ضل األجػاء السذحػنة بالتػتخ بيغ بغجاد واربيل قخرت تخكيا مغ جيتيا  .2
استغالؿ الفخصة وتعسيق الذخاكة مع إقميع كخدستاف في مجاؿ الصاقة بسا يخجـ 

يا بجيال ورخيرا وقخيبا لمصاقة عبخ مرالح الصخفيغ، ويحقق لتخكيا مػردا استخاتيج
 نافحتيا لمتقميل مغ اعتسادىا عمى روسيا وايخاف في ىحا السجاؿ مدتكبال.

مغ مرمحة الحكػمتيغ في بغجاد واربيل حل السذكالت القائسة بيشيسا بالتفاىع  .3
والحػار وبسا يحقق مرالح الصخفيغ وضساف حقػقيسا وفق الجستػر والقػانيغ الشافحة، 

ذلظ يسكغ اف يتخح اإلقميع قخارات انفخادية بترجيخ الشفط الخاص بو عبخ بخالؼ 
البػابة التخكية واستحراؿ أمػاؿ تمظ الرادرات بصخؽ مختمفة قج تكػف رسسية وغيخ 
رسسية لتأميغ احتياجاتو السالية واستحقاؽ شخكات الصاقة العالسية العاممة في أراضي 

جع التشازالت التي يسكغ اف يقجميا الصخفاف اإلقميع، ويسكغ القػؿ انو ميسا كاف ح
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وخاصة الحكػمة العخاقية فإنيا ستكػف افزل مغ دفع اإلقميع لالستقالؿ واالنفخاد 
 ع سيكػف صعبًا.ػ بترجيخ حرتو مغ الصاقة، وبالتالي خط الخج

دفعت اإلقميع باتجاه ترجيخ الشفط  2011ال شظ اف األزمة السالية بعج عاـ  .4
والغاز مدتكبال وبأسعار مشخفزة ججًا الى األسػاؽ العالسية لمحرػؿ عمى  آنحاؾ

السػارد السالية الالزمة لو، ومغ السؤكج انو لتحقيق ىحا اليجؼ لغ تبالي حكػمة 
اإلقميع مغ يذتخي شحشات نفصيا السرجر الى ميشاء جيياف التخكي سػاء كاف 

ة العخاقية ومغ مرمحتيا اال تتذكل إسخائيل او غيخىا، لكغ ذلظ مؤكج انو ييع الحكػم
إسخائيمية قػية قج ال ترب في مرمحة العخاؽ االنية والسدتقبمية -عالقة تجارية كخدية

 باعتبار اف إقميع كخدستاف ما يداؿ جدءا مغ العخاؽ االتحادي.
في مجاؿ الصاقة  العخاؽ-عمى تخكيا أف تجرؾ اف شخاكتيا مع إقميع كخدستاف .5

اب عالقتيا مع الحكػمة السخكدية في بغجاد، الف األخيخة غيخ ستكػف حتسًا عمى حد
مػافقة عمى تمظ الذخاكة، وتعسل عمى تعسيق الخالفات بيغ السخكد واالقميع، وإذا كاف 
البج مغ تأسيذ ىحه الذخاكة مع اإلقميع فيجب اف تكػف في اشار العخاؽ الفيجرالي 

مع اإلقميع، وأف تأخح بعيغ  وبالتشديق مع الحكػمة العخاقية وليذ بذكل مدتقل
االعتبار أيزًا انو وعمى الخغع مغ اف العخاؽ يسخ بطخوؼ سياسية واقترادية وامشية 
صعبة وضعيفة خاصة بعج الحخب عمى داعر، إال أف عالقات تخكيا مع العخاؽ 
ميسا كانت حالتيا تبقى عالقات استخاتيجية ومحػرية ومغ مرمحة البمجيغ تقػيتيا 

تصػيخىا بسا يخجـ مرالحيسا السذتخكة، ال أف تجبخ العخاؽ عمى اتخاذ والعسل عمى 
 مػاقف أو خيارات قج تزخ بتمظ السرالح.
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