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چکيده
از زمان اش��غال عراق توس��ط امريکا تاکنون س��ه دور مناقصه نفتي و گازي در اين کشور برگزار گرديده
و دور چهارم آن بناس��ت در ژانويه س��ال  2012ميالدي برگزار گردد .بر اساس اين مناقصه ها ،بناست توليد
روزانه نفت عراق تا س��ال  2017به  12/5و يا حتي  13/5ميليون بش��که برس��د .گرچه رسيدن به اين سقف
از توليد از نظرکارشناس��ان نفتي ،بلندپروازانه و غيرواقعي ارزيابي مي شود 2،با اين حال سئوال اين است که
ريشه چنين بلندپروازي هايي در کدام بخش از سياست و حکومت عراق قرار دارد و اين بلندپروازيها ممکن
است چه تبعاتي براي آينده سياسي عراق به همراه داشته باشند؟
نوش��تار حاضر با روش��ي اکتش��افي و البته مبتني بر چارچوب نظريه س��ازي ،به اين نتيجه گيري رسيده
اس��ت که ريشه بلندپروازي هاي اخير در س��ازوکار نفتي و گازي قانون اساسي اين کشور و در پيش نويس
قانون هيدروکربورهاي عراق جاي دارد .به اين ترتيب  ،اش��کاالت ساختاري -قانوني فوق نه تنها مي توانند
ترجماني از فروپاش��ي دروني سياس��ت نفتي يکپارچه و منس��جم در عراق باش��ند بلكه ممکن است تبعات
ناخوش��ايندي را هم در آينده براي حق حاکميت ،اس��تقالل سياس��ي و رفاه اقتصادي کش��ور عراق به دنبال
داشته باشند.
واژگان کلیدی
پي��ش نويس قان��ون هيدروکربورهاي عراق ،تاريخ نفت عراق ،سياس��ت نفتي عراق ،قانون اساس��ي عراق،
مناقصه هاي نفتي و گازي عراق.
 -1دكتراي علوم اقتصادي ،كارشناس ارشد سياسي معاونت پژوهشي و مدير گروه مطالعات اقتصاد بين الملل و انرژي دفتر مطالعات
سياسي و بين المللي(،)biniaza@yahoo.com
 -2برخي كارشناسان رسيدن به سطح توليد  6تا  8ميليون بشکه در روز را به واقعيت نزديك تر ارزيابي مي کنند.
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مقدمه
عراق کش��وري با  169234مايل مربع مس��احت 31 ،ميليون نفر جمعيت 505 ،ميليارد
بش��که نفت در جا و حداقل  115ميليارد بشکه نفت قابل استحصال 2مي باشد .عراق داراي
 78ميدان نفتي شناخته شده است که از اين ميان  9ميدان آن ميدانهايي بسيار بزرگ 3هر يک
با ذخيره نفتي قابل اس��تحصالي بيش از  5ميليارد بش��که مي باشد 90 .درصد از درآمدهاي
ارزي اين کش��ور به صادرات نفت وابس��ته است .گفته مي ش��ود هزينه توليد نفت در اين
کشور در کمترين حد ممکن جهاني و در مناطق جنوبي اين كشور بين  1/5تا  1/8دلار در
هر بشکه نفت مي باشد؛ 4و 90درصد از خاک اين کشور در بخش صحراي غربي با احتمال
دارا بودن  100ميليارد بشکه نفت تازه ،هنوز مورد پيمايش و اکتشاف قرار نگرفته است .به
اين ترتيب چشم انداز ذخاير نفتي اين کشور قابل افزايش خواهد بود.
نه تنها سياست نفتي اين کشور در سالهاي دهه  1970در دشمني با غرب و شرکت هاي
بين الملل��ي نفت��ي رقم خورد و اين امر -با توجه به وس��عت ذخاي��ر و کيفيت باالي منابع
نفتي اين کش��ور -معنا و مفهومي قابل توجه را براي بازارهاي نفتي جهان و سياس��ت نفتي
کشورهاي عضو سازمان صادر کنندگان نفت (اوپک) به همراه داشت ،بلکه احتمال چرخش
در سياس��ت نفتي اين کشور در سالهاي اخير به س��ود شرکتهاي بين المللي نفت و گاز هم
مي تواند معنا و مفهوم متفاوتي را براي سياس��ت جهاني و منطقه اي نفت ،گاز و انرژي در
آينده بدنبال داش��ته باش��د .به اين ترتيب ،سياس��ت نفتي عراق در گذر زمان مانند پاندولي
نوسان کننده بين افراط و تفريط قابل تجسم است.
پيش از اشغال عراق توسط امريکا در سال  ،2003اداره اطالعات انرژي و وزارت انرژي
امري��کا برآوردي از ذخاير نفتي عراق را در حد  112ميليارد بش��که نفت قابل اس��تحصال
منتش��ر نمودند .بالفاصله در واکنش به اين خبر ،فدراس��يون دانشمندان امريکا حجم ذخاير
ف��وق را ب��ا توجه به اينکه هن��وز  90درصد از خاک عراق در صح��راي غربي مورد کاوش
1

 438317 -1كيلومتر مربع
 -2دانشنامه آزاد ويكيپيديا حجم ذخاير ثابت شده عراق را  143ميليارد بشكه مي داند .به هر حال ،منابع مختلف ،برآوردهاي
مختلفي از حجم ذخاير عراق را مطرح مي نمايند كه تفاوتهاي ياد شده اهداف اين نوشتار را چندان تحت تأثير قرار نمي دهند.

3- Super giant

 -4اما گزارش كنگره امريكا در سال  2005به نقل از صفحه خانه اينترنتي محمد حسين نوروز علي " هزينه افزايش توليد نفت در
اين کشور براي هر يک ميليون بشکه در روز را بين  3تا  5ميليارد دالر مي داند ".رجوع شود به
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قرار نگرفته ،نزديک به  215ميليارد بشکه اعالم نمود .پس از اشغال عراق ،جرج دابليو بوش
رييس جمهور پيش��ين امريکا و نيز کنگره نمايندگان اين کش��ور از شنيدن خبر انتشار پيش
نويس قانون نفت و گاز عراق در س��ال  20071اظهار ش��ادماني و استقبال نمودند .گزارش
بخش تحقيقات کنگره امريکا به نقل از اداره اطالعات انرژي اين كش��ور حاکي اس��ت که
دولت امريکا از ماه مارس  2009در راستاي کمک به نوسازي بخش نفت و گاز عراق ،قول
داده است 2كه مبلغ  2/05ميليارد دالر خرج نمايد (.)Guner, 2010
3
جو بايدن معاون رييس جمهوري امريکا نيز در س��فر  17س��پتامبر  2009خود به عراق،
اعالم کرد که الزم اس��ت عراق به منظور جذب س��رمايه خارجي و به مزايده گذاشتن تعداد
بيش��تري از ميادي��ن نفت و گاز خود ،ش��رايط دور دوم مناقصه ها را س��خاوتمندانه تر در
نظ��ر گي��رد .امريکائيها معتقدند هر ق��رارداد نفتي جديد براي عراق ب��ه معني جذب  50تا
 60ميليارد دالر س��رمايه خارجي 600 ،ميليون دالر درآمد اضافي براي کش��ور و دهها هزار
ش��غل جديد است .آنان معتقدند با توجه به ميزان ظرفيت مازاد توليد نفت روزانه  4ميليون
بش��كه اي اوپک براي بازار  90ميليون بشکه اي جهان ،بازار به نفت عراق نياز دارد .اين در
حالي است که در نقطه مقابل ،برخي تحليلگران مستقل ،سرمايه گذاري در بخش کشاورزي
عراق و توس��عه صنايع کوچک و متوس��ط را براي اقتصاد با نرخ باالي بيکاري اين کشور،
مناسب تر دانسته و اصوالً بخش نفت و گاز را ايجاد کننده اشتغال چندان بااليي نمي دانند.
در عين حال بايد از نظر دور نداش��ت که اين حجم باال از مناقصه هاي واگذار ش��ده ،حجم
زيادي از خدمات فني و مهندس��ي را براي شرکتهاي فرعي و وابسته خارجي ايجاد خواهد
کرد که سهم اشتغالي آن براي کارگران فاقد مهارت عراق چندان باال نخواهد بود.
مس��ئوالن نفتي عراق در اظهارات خود سياست نفتي اين کشور را غالب ًا سياستي مستقل،
ب��ه دور از اعم��ال نفوذ دولت امري��کا و تا حد زيادي س��ختگيرانه در مقابل منفعت جويي
خارجي��ان معرفي مي کنند .به زعم ايش��ان به رغم آنکه امريکا دولتي اش��غالگر اس��ت ،اما
ش��رکتهاي امريکايي در مناقصه هاي نفت��ي و گازي اخير عراق ،توفيقات چنداني را نصيب
خود نکرده اند .البته از نظر اين دولتمردان احتماالً نه تنها ميزان مشارکت شرکتهاي امريکايي
 -1اين پيش نويس هنوز هم به تصويب مجلس نمايندگان اين کشور نرسيده است و در نوع خود بزرگترين معضل قانوني بخش
نفت و گاز مي تواند بشمار رود.
 -3اين سفر در فاصله زماني بين دور اول و دور دوم مناقصه هاي نفتي عراق انجام شد.

2- Has pledged
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در بخش نفت و گاز کردستان عراق و نيز در خدمات فرعي واگذار شونده از سوي برندگان
مناقصه هاي اخير عراق کمتر مورد توجه قرار گرفته که فراموش نموده اند که براي کشوري
به مانند امريکا با آن درجه از هژماني در توليد کارآمدترين فناوريهاي نفتي روز ،هر رش��د
حادث در بخش خدمات فني و مهندسي نفت در هر نقطه از جهان که باشد ،رشدي را هم
براي صنعت نفت آن کشور بدنبال خواهد داشت.
بع�لاوه هدف امري��کا بيش از آنكه بدس��ت آوردن س��همي از کلوچ��ه خدمات فني و
مهندس��ي نفت عراق باشد ،مي تواند باز شدن سريع ،وسيع و بدون بازگشت نفت عراق به
س��وي بازارهاي جهاني و به طور هم ارز ،شکس��ته شدن انحصار چندگانه 1نفتي کشورهاي
عرب خاورميانه-آن هم با وضع شکننده امروزشان از نظر ثبات سياسي و اجتماعي -باشد.
هدف��ي که در اجراي آن ،يار ديرينه نفتي و از خودگذش��ته سياس��ت نفتي امريکا در ميدان
هماوردي طراحي و ساخت خط لوله باکو -تفليس -جيحان ،يعني شركت بي پي ،به کمک
آم��د و عم ً
ال با رضايت دادن به نرخ پاداش��ي در هر بش��كه توليد نفت م��ازاد به اندازه 50
درصد نرخ درخواس��تي اوليه خود در دور اول مناقصه ها ،باالخره طلس��م بي نتيجه ماندن
مناقصه هاي شروع شده از سال  2008عراق را شکست و راه را بر مذاکره تعداد بيشتري از
قراردادها در دورهاي بعدي مناقصه ها گشود.
البت��ه رس��انه هاي غربي افتخ��ار اين پيروزي ظاه��ري را به نام دولت عراق و سياس��ت
س��خت گيرانه آن در حيطه نفت و گاز ضرب نمودند .افتخاري که بر آن اساس عراق موفق
شده بود تا با تحميل شرايط درخواستي خود بر شركتهاي نفتي بين المللي ،رکورد جديدي
از دريافت خدمات فني و مهندسي ارزان نفت از سوي شرکتهاي غول پيکر بين المللي نفتي
را در عراق به ثبت برساند.
به هر حال پس از اشغال عراق توسط امريكا تاكنون و يا بهتر بگوييم پس از سال 2008
تاکنون ،دولت عراق سه دور مناقصه نفتي و گازي را به مورد اجرا گذاشته و اين مناقصه ها
در باالترين حد انتظار چش��م انداز توليد نفتي را ،در حدود  12ميليون بش��که نفت در روز
نويد مي دهند .وزير نفت عراق اخيرا ً اعالم نموده اس��ت که اين قراردادها انتظار مي رود با
برداش��ت  60ميليارد بشکه از ذخاير نفتي عراق ،درآمدي را معادل  4/2تريليون دالر نصيب
دولت اين کشور سازند .نفع عايدي از اين قراردادها براي دولت عراق نسبت به شرکت هاي
1- Oligopoly
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بين المللي خدماتي ش��رکت کننده در مناقصه ها از نظر وزير نفت عراق ،معادل  99درصد
خواهد بود! ين چشم انداز نه تنها به لحاظ زيرساختهاي فيزيکي و مواصالتي ضعيف عراق
و ضعفهاي فني و حقوقي مفرط صنعت نفت و دولت اين كشور ،بلکه به واسطه عدم درک
کاف��ي دولت عراق از تحوالت آين��ده بازار جهاني نفت از ابعاد مختل��ف مورد ترديد قرار
گرفته است.
حال با اين توصيفات ،س��ئوال اينس��ت که معنا و مفهوم بلندپروازيهاي نفتي اخير عراق
از منظر تئوري بازيها 1با توجه به چارچوب قانوني که دولت عراق بر آن اس��اس دس��ت به
کار عقد قرارداد جهت اکتش��اف و توس��عه ميادين نفتي و گازي خود ش��ده ،چه مي تواند
باشد؟ سئوال بعدي اينست که هدف رسيدن به  11و يا  12ميليون بشکه توليد روزانه نفت،
چه تلويحاتي 2را مي تواند براي حق حاکميت و اس��تقالل سياس��ي عراق در خود مس��تتر
داشته باشد؟
روش��ن اس��ت كه معنا و مفهوم بلندپروازيهاي نفتي عراق ج��داي از منظري که در اين
نوشتار مورد پيگيري قرار گرفته ،از منظر ديگري هم قابل تبيين است که مجال پرداختن به
آن در اينجا وجود ندارد .مجال جديد به نتايج سياس��تي ناش��ي از مناقصه هاي بلندپروازانه
نفتي و گازي اخير عراق براي س��اختار آتي بازار نف��ت و گاز جهان و تغييرات در وزنهاي
قدرتي شرکتهاي بين المللي نفت و گاز در مقابل شرکتهاي ملي نفت و گاز مربوط مي شود.
به اين ترتيب ،اين س��ئوال هم چنان مطرح خواهد بود که چش��م انداز درآمدي کشورهاي
عضو اوپک ش��امل ع��راق چگونه خواهد بود و آيا اساس�� ًا عراق خواهد توانس��ت به 4/2
تريليون دالر درآمد نفتي مورد انتظار خود در تعقيب اين مناقصه ها دس��ت يافته و بهروزي
 -1در واقع نظريه بازيها چارچوب نظري استنتاجات اين نوشتار را تشکيل مي دهد که براي اجتناب از اطاله کالم و رعايت حوصله
خوانندگان بدون اشاره به قانون منديهاي آن ،از نتايجش در متن نوشتار استفاده شده است .به اختصار ،نظريه بازيها تعامالت را
به صورت سلسله حرکتهاي پي در پي بازيگران ترسيم مي کند .هر بازيگر در هر مرحله از بازي ،گزينه انتخابي خود را بر اساس
انتظاري که از انتخاب راهبرد در مرحله بعد توسط بازيگر ديگر دارد ،تعيين مي کند .اين چارچوب مفهومي به ما مي گويد که
وقتي يک قانون طراحي مي شود ،بازيگران داراي نفوذ خواه در مجلس حضور داشته باشند و خواه نقش مشاوران را ايفاء نمايند،
مي توانند پيشنهادات قانوني را به گونه اي طراحي نمايند که يک هدف ثانوي را ولو آن هدف در ذهن نمايندگان از قبل جايي
نداشته باشد ،تعقيب نمايند .به نظر ما ،تنظيمات قانوني نفت و گاز عراق بگونه اي طراحي شده که توليد بيش از اندازه الزم را در
راستاي بيشينه سازي منافع غربيان تأمين مي نمايد .حتي اگر بر فرض محال چنين هدفي هم از اول مد نظر نبوده باشد ،به هر حال
در عمل چنين پيامدي در پي آمده است و البته روشن است که با اين دستاورد بزرگ ،امريکا نبايد نگران بيرون بردن نيروهاي خود
از عراق باشد.
2- Implicatios
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اقتصادي و تضمين استقالل خود را رقم زند؟
با اين مقدمه نس��بت ًا طوالني ،س��اختار نوشتار حاضر به ش��رح زير مي باشد :قسمت دوم
نوشتار به صورت گذرا پيشينه سياست نفتي عراق را مرور مي نمايد؛در قسمت سوم ،کليات
مناقصه هاي نفتي و گازي اخير عراق و و برنده هاي آنها را تا حدي كه دسترسي به اطالعات
مقدور بوده اس��ت ،بيان مي نمايد .قس��مت چهارم ،با نگاهي از زاويه ديد نظريه بازيها ،به
نح��وه مديريت نفت و گاز در قانون اساس��ي عراق و پيش نوي��س قانون هيدروکربورهاي
اين کش��ور اش��اره داش��ته و اين نظريه را مطرح مي كند که چارچوبه قانوني موجود عراق،
توليد نفت مازاد و بي رويه را تش��ويق نموده و عم ً
ال از فروپاش��ي دروني يك سياست نفتي
يکپارچه در عراق حکايت مي کند .در قس��مت پنجم ،ابهامات حقوقي احتمالي در ساختار
قراردادهاي اخير نفتي و گازي عراق مورد توجه قرار گرفته و سعي مي شود به صورت گذرا
به تلويحات ناش��ي از آنها بر حس��ب امكان آسيب پذيري حق حاکميت و استقالل سياسي
عراق در آينده اشاره شود .قسمت ششم هم به نتيجه گيري اختصاص دارد.
پيشينه سياست نفتي عراق
نفت عراق از دهه  1920به بعد با مش��ارکت كنسرس��يومي از ش��رکتهاي نفتي با اكثريت
انگليس��ي ،و اقليت فرانس��وي و امريكايي مانن��د بي پي ،رويال داچ ش��ل ،اگزان موبيل و
س��ي اف پي فرانس��ه ،تحت عنوان «شركت نفت عراق» مورد اکتش��اف و بهره برداري قرار
گرفت .اما در اين شركت ،همواره اختالفي بين جبهه شركتهاي انگليسي -امريكايي از يك
سوي و شركتهاي فرانسوي و دولت عراق از سوي ديگر بر سر منافع ناشي از توليد وجود
داش��ت .شركتهاي انگليسي -امريكايي در پي كاهش توليد در عراق به منظور حداكثرسازي
قيمت و س��ود خود بودند 1.همين عامل گفته ش��ده اس��ت كه مي تواند يكي از داليل مهم
بي ثباتيهاي سياس��ي عراق و تجربه خش��ونت بار كودتا و س��رنگوني در سالهاي بعد باشد؛
چرا كه عملكرد كنسرس��يوم نفتي عراق ،درآمد كافي را براي توسعه و عمران اين كشور در
اختيار دولت نمي گذاشت.
به هر حال در پي كودتاي عبدالكريم قاس��م بر ضد فيصل در س��ال  ،1958مذاكراتي بين
 -1براي مطالعه بيشتر رجوع شود به تارنماي روي خط زير:

http://www.globalpolicy.org/iraq/iraq-conflict-the-historical-background-/history-of-oil-in-iraq.html
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دولت عراق و ش��ركت نفت عراق که در واقع کنسرسيومي متشکل از چند شرکت خارجي
نفت بود ،با لحني چالش برانگيز در سال  1959شروع شد.
اين مذاکرات عمدت ًا در خصوص در اختيار گذاش��تن  60درصد از مناطق تحت پوش��ش
امتياز نفت و در اختيار كنسرس��يوم نفتي به دولت عراق و نيز دو برابر نمودن توليد نفت و
ساخت يك پااليشگاه در عراق بود .منتهي سرسختي و مقاومت كنسرسيوم در مقابل دولت
عراق ،راهي را براي ادامه مس��المت آميز مذاكرات باقي نگذاش��ت .تا اينكه مذاكرات فوق
در اكتبر س��ال  1961ميالدي -يعني تقريب ًا مقارن با تأس��يس سازمان كشورهاي صادركننده
نف��ت (اوپ��ك) -پايان يافت و اين کش��ور به اولين دور از ملي نم��ودن صنعت نفت خود
مب��ادرت ورزيد .فرآيندي كه نهايت ًا با ملي نمودن دارائيهاي كنسرس��يوم نفت عراق در اول
ژوئن  1972كامل ش��د .به اين ترتيب زمينه تأس��يس شرکت ملي نفت عراق در سال 1964
فراهم آمد و سياست نفتي عراق 1بر مبناي صادرات نفت مستقل از نفوذ شرکتهاي بين المللي
نفت��ي غرب و کم��ک به اهداف توليدي س��ازمان اوپک و فرموله نم��ودن راهبرد نفتي اين
سازمان بگونه اي که افزايش قيمت نفت در سرلوحه اهداف آن باشد ،دنبال شد.
از سال  1967ميالدي به بعد صنعت نفت عراق به صورت محدود از خدمات فني و مهندسي
ش��رکتهاي خارجي هم چون شركت الف فرانسوي و براس پتروي برزيلي در برخي ميادين
نفتي خود مانند مجنون و نهر عمر اس��تفاده نمود .هم چنين مقارن س��ال  1969دولت عراق
دو قرارداد نفتي با اتحاد ش��وروي س��ابق بست؛ در واقع در اين سالها عمدت ًا عراق به جانب
دريافت كمك از فرانسه و روسيه در راستاي پيشبرد سياست نفتي خود چشم اميد داشت.
در نوامبر سال  1967شركت ملي نفت عراق قراردادي را با شركت فرانسوي براي توسعه
برخ��ي ميادي��ن نفتي بزرگ خود (اما نه در ش��مال رميله) ،بر مبناي قان��ون مصادره اراضي
نفتي از كنسرس��يوم ،موسوم به قانون  80به امضاء رسانيد كه بعدا ً مورد اعتراض كنسرسيوم
قرار گرفت .هم چنين به منظور توس��عه ميدان از قبل توسعه يافته شمال رميله ،شركت ملي
نفت عراق در سال  1967به اتحاد شوروي سابق روي آورد.
اين همكاريها بعدا ً ادامه يافت .به اين ترتيب ،احتماالً حال راحت تر مي توان به بخشي از
دليل مخالفت فرانسه با جنگ امريکا بر ضد رژيم بعثي صدام و نيز خط و نشان كشيدنهاي
 -1جالب است كه كودتاي حزب بعث نيز در همين ايام يعني در سال  1968اتفاق افتاد ،حزبي كه چپ گرايي اساس سياستهاي آن
را در آينده تشكيل داد .براي اطالعات بيشتر به آدرس روي خط زير از دانشنامه اسالميكا در باره حزب بعث مراجعه شود:
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=1456
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روسها پس از شروع لشگركشي امريكا به عراق مبني بر اينکه «به امريکائيها خواهند فهماند
ک��ه معن��ا و مفهوم عمل نم��ودن در خارج از چارچوب س��ازمان ملل يعني چ��ه» ،پي برد.
وزارت نفت عراق در س��ال  1976تأسيس شد و در س��ال  1980چهار شرکت دولتي نفتي
منجمله ش��رکت بازاريابي نفت عراق تأسيس شدند .در سال  1987شرکت ملي نفت عراق
در وزارت نفت اين کشور ادغام شد.
به نظر مي رس��د يك طنز تلخ تاريخ معاصر ما اينس��ت که س��ه کش��ور ايران ،عراق و
ونزوئال در دهه هاي گذش��ته در سازمان کش��ورهاي صادرکننده نفت اوپك حامي افزايش
جدي قيمتهاي نفت بودند .از اين س��ه كش��ور ،ايران انقالبي اسالمي را از سر گذرانيد و به
عنوان چالش��ي غيرقابل ع�لاج در مقابل غرب درآمد .عراق در مع��رض حمله نظامي قرار
گرفت و تغيير رژيم را تجربه نمود و اينک مي رود تا سياس��ت نفتي متفاوتي را -هر چند
به صورتي ناخواس��ته  -در پيش بگيرد .اما ونزوئال با بهره برداري از مزيت همسايگي خود
با امريکا ،به رغم آنكه آبس��تن حوادثي چندان نامعلوم اس��ت ،هم چنان به چپ گرايي خود
ادامه مي دهد.
در نتيجه سياست هاي چپ گرايانه نفتي دولت عراق در دوره صدام و اعمال تحريم هاي
اقتص��ادي بر ضد اين کش��ور ،زيرس��اختهاي فيزيکي ،فني و حقوق��ي در بخش نفت عراق
ضعي��ف باقي ماند .ميدان نفت��ي رميله به عنوان بزرگترين ميدان نفت��ي عراق با  1/6ميليون
بش��که توليد نف��ت روزانه در جنوب عراق قرار دارد .با اين ح��ال فرآيند توليد از مديريت
ضعيف نگهداري مخزن ،حفاريهاي بيش از اندازه ،پوسيدگي لوله ها به خصوص آن بخش
از لوله ها که ميادين نفتي را به اسکله بارگيري دريايي وصل نموده و در زير آب قرار دارند،
رنج مي برد .حتي اخيرا ً رس��انه ها گزارش نمودند که به منظور کاس��تن از ميزان فشار نفت
بر جداره لوله ها که احتمال نش��ت نفت را بدنبال دارد ،از تزريق ماده اي ش��يميايي در نفت
استفاده مي شود.
در نتيجه اين ضعفهاي س��اختاري ،در دهه هاي گذش��ته توليد نفت عراق از سير کاهشي
برخوردار بوده است .به عنوان مثال ،عراق در سال  1979روزانه  4ميليون بشکه نفت توليد
مي کرد که اين ميزان در س��ال  1990به  3/5ميليون بشکه کاهش يافت .با شروع جنگ اول
خليج فارس و حمله صدام به کويت ،توليد نفت عراق به يکباره به  300000بشکه در روز
کاهش يافت .مس��ئولين نفتي عراق انتظار داش��تند تا س��ال  2000ميالدي سطح توليد نفت
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مج��ددا ً به  3/5ميليون بش��که در روز افزايش يابد که اين مقصود ب��ا توجه به ادامه کارکرد
ضعيف زيرساختهاي صنعت نفت عراق و مخالفت سازمان ملل متحد با در اختيار گذاشتن
تجهيزات الزم جهت بازس��ازي اين صنعت ،عملي نش��د .در نتيجه مآالً عراق تا سال 2002
ميالدي نتوانست به توليد  2/5ميليون بشکه در روز نزديک شود.
پترواکونوميس��ت در ژانويه  2011گزارش داد که توليد نفت عراق به سطح  2/45ميليون
بش��که در روز رسيده اس��ت .به هر حال مس��ئولين نفتي عراق توليد اين کشور را در حال
حاض��ر معادل  2/7ميليون بش��که در روز مي دانند .گفته مي ش��ود افزاي��ش توليدي معادل
 200000ت��ا  250000بش��که در روز هم تا پايان س��ال  2011در انتظ��ار بخش نفت عراق
مي باشد .به هر حال يک سرمايه گذاري عمده در بخش نفت عراق ،مي تواند براحتي توليد
نفت اين کشور را در سالهاي دهه بعد به  3تا  5ميليون بشکه در روز برساند.
اداره اطالعات انرژي امريکا معتقد است تا سال  2015با افزايش توليد يک ميليون بشکه
ديگر ،توليد نفت عراق به  3/7ميليون بش��که در روز بالغ خواهد ش��د که در آن زمان توليد
نفت ايران پش��ت س��ر گذاشته خواهد ش��د و به اين ترتيب ،تدريج ًا زمينه براي پايان يافتن
غيبت  21ساله عراق در نظام سهميه هاي اوپک فراهم خواهد آمد .در قبال ورود نفت عراق
به نظام س��هميه ها ي اوپک ،کش��ورهاي ديگر عضو مجبور خواهند ش��د سهميه نفت خود
را کاه��ش دهند و اين ام��ر به تغيير موازنه قدرت در درون اوپ��ک دامن خواهد زد .با اين
حال ،اخيرا ً يک مس��ئول نفتي عراق ،چنين اظهار داش��ته که عراق پس از ترميم توليد خود
در س��الهاي آتي ،مستحق جبران در نظام سهميه هاي اوپک خواهد بود .چنين اظهارنظري-
هر چند عجوالنه -اما فرضي جز احتمال خروج عراق از س��ازمان کش��ورهاي صادرکننده
نفت را ممكن است عالمت ندهد.
به اين ترتيب ،تا آنجا که به سياس��ت نفتي عراق در آينده مربوط مي ش��ود ،روشن است
ک��ه از نظر غربيها عراق در آينده با دو گزينه اساس��ي مواجه خواهد بود .گزينه اول تجديد
حيات شرکت ملي نفت عراق بر اساس راهبردهايي مشابه با راهبردهاي دهه هاي  1960و
 ،1970که در آن صورت عراق به يک رهبر نفتي در اوپک تبديل خواهد شد و با مشارکت
س��اير اعضاء س��ازمان اوپک ،س��رمايه گذاري خارجي در بخش نفت را در راس��تاي ثابت
نگ��ه داش��تن قيمتهاي باالي نفتي در بازار جهاني ،ب��راي دوره قابل توجهي از زمان محدود
نگه خواهد داش��ت؛ تا آنکه فناوريهاي جديد ان��رژي جهت پايان دادن به اين وضع و کارا
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نمودن بهره برداري از انرژيهاي فسيلي توسط کشورهاي مصرف کننده در بازار جهاني ابداع
و معرفي گردند .گزينه دوم اينست که عراق با تجديد ساختار صنعت نفت خود اجازه دهد
تا سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده و خصوصي سازي در بخش نفت اين كشور
صورت پذيرفته و به اين ترتيب رقابت بين عمليات نفتي در داخل کشور سبب رقابت بيشتر
در بازار جهاني نفت گرديده و به کاهش قيمتهاي انرژي در خالل زمان منجر گردد.
آنچه مس��لم است جهان در قرن حاضر در حال جابجا شدن از توليد و مصرف انرژيهاي
فس��يلي به س��وي توليد و مصرف انرژيهاي تجديدپذير اس��ت .با اين حال به نظر مي رسد
وابس��تگي ش��ديد بخش��هايي از اقتصاد جهاني هم چون حمل و نقل به مصرف نفت ادامه
خواهد يافت .اين بدان معني است که تمام انباره موجود انرژيهاي فسيلي جهان در يک بازه
نس��بت ًا قابل توجه زماني مورد نياز خواهد بود .بنابراين کشورهاي منطقه سرشار از انرژيهاي
فس��يلي خليج فارس ،نه تنها به صرفه ش��ان نخواهد بود که مانند گذشته بر طبل سياسي و
توخالي افزايش قيمتهاي نفت در آينده بکوبند که از دگر س��وي هم دليلي وجود ندارد که
بخواهند با تک روي ،بلندپروازيهاي خيال پردازانه و فريب هيمنه سياس��ي و يا مشورتهاي
فني احتماالً مزورانه قدرتهاي غربي را خوردن ،عم ً
ال در راهي قرار گيرند که چوب حراج را
به دارائيهاي فسيلي آنان بزند .به اين ترتيب ،اين کشورها به هماهنگي با يکديگر و تشريک
مس��اعي صادقانه به منظور اتخاذ رويه اي عادالن��ه در توليد و قيمت گذاري نياز دارند .هم
چنانکه به گفتگو با کشورهاي مصرف کننده در هيأتي جمعي به منظور مرتبط ساختن توليد
و انتقال انرژيهاي فس��يلي خود با انتقال و وتوس��عه فناوريهاي پاک فسيلي و غيرفسيلي نياز
خواهند داشت .بي ترديد ،عراق نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد.
مناقصه هاي نفتي و گازي اخير عراق
پنج س��ال پس از اش��غال عراق ،در  13اکتبر س��ال  ،2008نشس��تي به دور از دسترسي
اصحاب رسانه ها در لندن بين حسين شهرستاني وزير نفت عراق و مسئوالني از شرکتهاي
معظم بين المللي نفت هم چون رويال داچ شل ،شورون ،بريتيش گس و بي پي برگزار شد
( .)Satter, 2008بعدا ً در اين نشست انجام شده در پشت درهاي بسته -که کيفيت برگزاري
آن نگراني برخي شرکتهاي دست اندر کار نفت و گاز جهان را دامن زد -معلوم شد مناقصه
هايي براي پوش��ش دادن به  82درصد از ميادين نفتي عراق جهت توس��عه و توليد پيشنهاد
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شده بود .به هر حال  11ماه بعد در سپتامبر سال  2009وزارت نفت عراق اين مذاکرات را
بدليل بيش از حد طوالني شدن دوره انتظار جهت رسيدن به هرگونه توافق ،پايان يافته تلقي
نموده و عم ً
ال دس��ت به کار اعالم مناقصه هايي آش��کار و تلويزيوني ش��د .تا زمان نگارش
اين نوشتار سه دور از اين مناقصه ها پايان يافته و دور چهارم آن هم در سه ماهه آخر سال
 2011بناست برگزار گردد)Iraq-business news, 2011( .
شرايط عمومي اين مناقصه ها به اين صورت است که پس از تعيين صالحيت شرکتهاي
عالقمند به ش��رکت در مناقصه ،براي هر ميدان يک حداقل توليد توسط وزارت نفت عراق
داده مي ش��ود که به س��طح توليد فعلي ميدان خيلي نزديک اس��ت و به شرکتها تا آن حد از
توليد گفته مي شود که پاداشي فراتر از هزينه هاي توليدي داده نمي شود .فراتر از آن سطح
توليد ،نرخ پاداش��ي در هر بشکه توسط وزارت نفت پيشنهاد مي شود و شرکتها با مالحظه
مش��خصات ميدان ،نرخ پيش��نهادي متفاوت خود را مطرح مي نماين��د( .)Walt2009طبيعت ًا
ميدان به آن ش��رکتي واگذار خواهد شد که از نظر وزارت عراق در اين باره به بهترين وجه
خواس��ته آن را تأمين نمايد .عالوه بر اين ،برنده مناقصه موظف اس��ت مبلغي از قبل تعيين
ش��ده را به عنوان حق امضاء قرارداد به وزارت نفت عراق بپردازد که از آن شرکتها به امتياز
وام نرم ياد نموده اند .دولت عراق ابتدا مجموع پرداخت اخير را در حد  2/6ميليارد دالر در
نظر گرفته بود که با توجه به عدم اس��تقبال ش��رکتها از انعقاد قرارداد در دور اول مناقصه ها،
آن را ب��ه  1/6ميليارد دالر کاهش داد .باالخره اينکه قراردادهاي پيش��نهادي از نوع خدماتي
هستند و مدت آنها  20سال در نظر گرفته شده که تا  5سال ديگر هم قابل تمديد مي باشند
و ش��رکتهاي طرف قرارداد دولت اقليم کردس��تان از شرکت در مناقصه هاي دولت مرکزي
ممنوع شده اند .داده هاي مهم مربوط به اين سه دور مناقصه 1که طي آن  12قرارداد نفتي و
 3قرارداد گازي بسته شد ،به شرح زير مي باشد (:)Iraq Oil Forum, 2011
 .1دور اول مناقصه ها
اطالعات مربوط به اين دور از مناقصه ها که از ماه ژوئن  2008در دس��ترس ش��رکتهاي
بين المللي قرار گرفته بود ،نهايت ًا در  29ژوئن س��ال  2009به صورت علني برگزار گرديد و
 -1اطالعات تفصيلي مربوط به مناقصه هاي سه گانه نفتي و گازي عراق از اسناد موجود در صفحه خانه هاي الکترونيکي روي خط
 Iraq Oil Forumو بعض ًا  Iraq Oil Reportگرفته شده است.
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در آن  30ش��رکت خارجي در مورد  32ميدان به رقابت پرداختند که در نهايت با توافق در
مورد يک قرارداد مذاکرات در روز برگزاري مناقصه پايان يافت.
در اي��ن دور 8 ،ميدان ش��امل  6ميدان نفتي به نامهاي رميل��ه ،قرنه غربي ،زبير ،کرکوک،
ميس��ان ،باي حس��ن و  2ميدان گازي به نامهاي عکاز و منصوريه به مناقصه گذاش��ته شد.
نفت در جاي اين ميادين گفته مي ش��ود به حدود  180ميليارد بش��که بالغ مي شود .در اين
دور ،به اس��تثناي ميدان رميله که به کنسرس��يوم انگليس��ي -چيني بي پي و سي ان پي سي
واگذار ش��د ،برنده ديگري وجود نداشت .س��طح حداقل توليد اين ميدان  1750000بشکه
اعالم شده بود .عملکرد فعلي ميدان بين  950000تا  1050000تا  1120000بشکه مختلف
گزارش ش��ده اس��ت .نرخ پاداش توليد  2دالر در هر بشکه از س��وي وزارت نفت پيشنهاد
شده بود که کنسرسيوم برنده خواهان  3/99دالر در هر بشکه بود .برندگان بنا بوده تا اوايل
سال جاري توليد را به  1/2ميليون بشکه و تا سال  2012به  1/5ميليون بشکه افزايش دهند.
از آن پس پيش بيني مي ش��ود که افزايش توليد آس��انتر باش��د .در اين ميدان که بزرگترين
مي��دان نفتي عراق بين کويت و جنوب عراق مي باش��د ،دولت ع��راق  800حلقه چاه حفر
نموده که  500حلقه آن غيرفعال و  200حلقه مشغول فعاليت مي باشد .مدير ارشد اجرايي
بي  پي معتقد اس��ت که ميدان رميله داراي  65ميليارد بش��که نفت در جاست که از آن ميزان
تاکنون  12ميليارد بش��که برداش��ت ش��ده و انتظار مي رود  15ميليارد بشکه ديگر در آينده
برداشت شود.
به هر حال در تعقيب دور اول مناقصه ها ،مذاکرات در خصوص چهار ميدان ديگر ادامه
يافته و به سرانجام رسيد .اين ميدانها عبارتند از:
 فاز اول قرنه غربي که کنسرسيوم اگزان و شل برنده آن بودند .نرخ پيشنهادي پاداش
عراق براي اين ميدان  1/90دالر و درخواست کنسرسيوم  4دالر بود که نهايت ًا به  3/70دالر
تن داد .اين ميدان در حال حاضر روزانه  200000بشکه توليد دارد .حداقل توليد 600000
بش��که از سوي دولت تعيين ش��ده و کنسرسيوم برنده بناست آن را در عرض هفت سال به
 2825000بش��که برس��اند .در اين ميدان ظرفيت توليد براي  600000بش��که از قبل نصب
شده است که بنا بوده تا پايان فصل اول  2011کنسرسيوم سطح توليد را به  260000بشکه
در روز برساند.
 ميدان زبير که دولت عراق پيشنهاد نرخ پاداش  2دالر و سطح حداقل توليد 400000
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بش��که را مطرح کرده بود .برنده اين ميدان کنسرسيومي مرکب از اني ،ساينوپک ،اکسيدنتال
و ش��رکت گاز کره جنوبي بود که ابتدا پيش��نهاد  4/80دالر و نهايت ًا  4/40دالر در هر بشکه
را پذيرفت .س��طح توليد فعلي اين ميدان  201000بش��که در روز مي باشد که تا پايان سال
 2010بنابوده به  250000بشکه افزايش يابد .هدف نهايي کنسرسيوم اينست که توليد آن را
به  1/2ميليون بشکه برساند.
 ميدانهاي گروه ميسان شامل ميادين بزرگان ،فوق و ابوقريب که نرخ پيشنهادي پاداش
 2/30دالر و سطح حداقل توليد  275000بشکه از سوي دولت عراق براي آن پيشنهاد شده
بود و کنسرس��يوم برندگان مرکب از کنوک و س��اينوکم ،با درخواس��ت اوليه  21/40دالر و
نهايت ًا  18/90دالر در هر بشکه پاداش آن را پذيرفتند .توليد فعلي اين ميدان  100000بشکه
است که کنسرسيوم بايد آن را به  450000بشکه در روز برساند.
 ميدان باي حس��ن که نرخ پاداش درخواس��تي وزارت نفت عراق  4دالر در هر بشکه
بود و کنسرس��يوم مرکب از کونوکو ،کنوک و س��اينوکم در ابتدا با درخواس��ت نرخ پاداش
 26/70دالر و نهايت ًا با پذيرش نرخ  20/20دالر ،برنده اعالم شد .حداقل توليد اعالمي براي
اين ميدان  320000بش��که اعالم ش��د که کنسرسيوم هدف  390000بشکه در روز را اعالم
نموده است.
 .2دور دوم مناقصه ها:
در اين دور از مناقصه ها 10 ،ميدان به نامهاي مجنون ،هالفايا ،شرق بغداد ،ميادين شرقي،
قياره ،فاز دوم قرنه غربي ،قراف ،بدره ،فرات مرکزي و نجمه به مناقصه گذاشته شد که براي
س��ه ميدان شرق بغداد ،ميادين ش��رقي و نجمه مناقصه گذاري پيدا نشد و در مورد  7ميدان
به شرح زير توافق حاصل شد.
 ميدان مجنون :اين ميدان داراي توليد  75000بش��که در روز مي باش��د که کنسرسيوم
ش��ل و پتروناس پذيرفته اند که با دريافت پاداش��ي معادل  1/39دالر در هر بش��که ،سطح
توليد آن را به  1/8ميليون بشکه برسانند .کنسريوم بنا بوده تا ابتداي سال جاري توليد را به
 150000بشکه و تا سال  2012آن را به  175000بشکه در روز برسانند.
 ميدان هالفايا :توسعه اين ميدان را کنسرسيومي مركب از سي ان پي سي ،پتروناس و
توتال پذيرفته اند که با دريافت پاداشي معادل  1/40دالر در هر بشکه ،سطح توليد آن را به
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 535000بش��که برسانند .کنسرسيوم بناست تا پايان سال جاري توليد را به  70000بشکه و
تا نيمه دوم س��ال  2012آن را به  300000بش��که در روز و تا پايان سال  2014به 600000
بشکه برساند.
 ميدان قياره :توسعه اين ميدان را شرکت سونانگال پذيرفته است تا با دريافت پاداشي
معادل  5دالر در هر بش��که ،س��طح توليد آن را به  120000بش��که برس��اند .شرکت مزبور
بناست تا سال  2013توليد را به  30000بشکه در روز برساند.
 فاز دوم ميدان قرنه غربي :در اين فاز از توسعه ميدان ياد شده کنسرسيوم لوک اويل و
استت اويل پذيرفته اند که با دريافت پاداشي معادل  1/15دالر در هر بشکه ،سطح توليد آن
را به  1/8ميليون بشکه در روز برسانند .کنسريوم بناست تا سال  2012توليد را به 120000
بشکه در روز برساند.
 ميدان قراف :توس��عه اين ميدان را کنسرس��يوم پتروناس و ژاپکس پذيرفته اند که با
دريافت پاداش��ي معادل  1/49دالر در هر بش��که ،س��طح توليد آن را به  230000بشکه در
روز برسانند.
 ميدان بدره :توسعه اين ميدان را کنسرسيوم گازپروم ،کوگس (کره جنوبي) ،پتروناس
و شركت تركيش پتروليوم (تي پي اي او از ترکيه) پذيرفته اند که با دريافت پاداشي معادل
 5/50دالر در هر بش��که ،س��طح توليد آن را به  170000بشکه در روز برسانند .کنسرسيوم
بناست تا سال  2013توليد را به  15000بشکه در روز برساند.
 ميدان نجمه :برنده اين ميدان ش��رکت س��ونانگول (آنگوال) مي باش��د که پذيرفته با
دريافت نرخ پاداش��ي معادل  6دالر در هر بش��که ،س��طح توليد را به  110000بش��که در
روز برس��اند .تا س��ال  2013شرکت ياد ش��ده بناست س��طح توليد را به  20000بشکه در
روز برساند.
 .3دور سوم مناقصه ها:
در اين دور از مناقصه ها سه ميدان گازي به نامهاي منصوريه واقع در نزديکي مرز ايران
در اس��تان دياله ،عکاض در اس��تان انبار و س��يبا در اس��تان بصره به مناقصه گذاشته شد که
جزئيات بيشتر آنها به قرار زير است:
 ميدان گازي عکاز :براي اين ميدان سطح حداقل توليد  400000ميليون فوت مکعب
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در روز از س��وي دولت عراق تعيين شده است که کنسرسيومي مرکب از کوگس و شرکت
گاز قزاقس��تان بناست با دريافت پاداش��ي معادل  38دالر در هر بشکه ،معادل نفت آن را به
 425000ميليون فوت مکعب در روز برسانند .حجم ذخاير گاز اين ميدان 1/2تريليون فوت
مکعب توسط اداره اطالعات انرژي امريکا برآورد شده است.
 ميدان گازي منصوريه :س��طح توليد حداقل اين ميدان توس��ط دولت عراق 300000
ميليون فوت مکعب در روز تعيين شده است .کنسرسيوم برندگان مرکب از شرکت ترکيش
پتروليوم (تاپو) ،ش��رکت انرژي کويت و کوگس تعهد نموده اند که اين ميدان توسعه دهند.
حجم ذخاير اين ميدان معادل  3/3تريليون فوت مکعب برآورد ش��ده است و حداقل توليد
روزانه  300000ميليون فوت مکعب از سوي عراق براي آن در نظر گرفته شده است.
 ميدان گازي س��يبا :اين ميدان در نزديکي بصره قرار دارد و يک کنسرسيوم به رهبري
شرکت انرژي کويت قصد توسعه آن را دارند.
تلويحات سياستي ناشي از بلند پروازيهاي نفتي اخير عراق
ت��ا آنجا که به سياس��ت و حکوم��ت در عراق برمي گ��ردد ،ريش��ه بلندپروازيهاي اخير
نفت��ي عراق را مي توان در تنظيمات قانون اساس��ي اين کش��ور درب��اره چگونگي مديريت
مناب��ع نفت��ي و گازي ع��راق و در پيش نويس قانوني تهيه ش��ده براي مديري��ت اين منابع
ديد( .)Iraq Oil Fo rum, 2011اين پيش نويس با آنکه در س��ال  2007منتشر شد اما تاکنون
نتوانس��ته به تصويب مجلس نمايندگان اين کش��ور برس��د .به عبارت ديگر ،مي توان گفت
چارچوب قانوني حکومت و سياس��ت عراق عم ً
ال شرايطي را دامن زده است که به موجب
آن نمي توان از سياست نفتي و گازي يکپارچه در عراق سخن گفت .از اين گذشته تنظيمات
جاري قانوني ،بازيگران صحنه عراق را در س��طح محلي و منطقه اي و نيز مرکزي به سوي
تولي��د بيش از حد  ني��از و بدون مالحظات ژئوپليتيک و مالحظه وضع بازار جهاني س��وق
داده  است .اعتراضات مطرح شده و نيز اختالفات موجود در صحنه سياسي عراق به خوبي
چنين حدسي را راجع به چارچوبه قانوني مورد تبعيت نفت و گاز عراق نشان مي دهد.
قانون اساس��ي عراق مي گويد که نفت و گاز موجود در اين کش��ور به همه مردم عراق
تعلق دارد .با اين حال دولتهاي مرکزي و منطقه اي را موظف نموده تا نسبت به اوالً مديريت
مش��ترک نفت و گاز حاصل از ميادين عراق همکاري نموده و ثاني ًا فرمولي را در خصوص
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توزيع درآمدهاي حاصله بر حس��ب نس��بت جمعيت مناطق مختلف تنظيم و به مورد اجرا
گذارن��د .قانون اساس��ي هم چنين در باره قرارداد بس��تن وزارت نفت عراق با ش��رکتهاي
بين  المللي نفت و گاز س��اکت اس��ت .قانون هيدروکربورهاي عراق كه پيش نويس آن در
فوريه س��ال  2007منتشر شده و به تصويب شوراي وزيران عراق رسيد و هنوز به تصويب
مجلس نمايندگان عراق نرس��يده ،سيس��تم ملي نفت را مورد تأييد ق��رار داده لكن تدابيري
هم براي خصوصي س��ازي انديشيده اس��ت .در اين قانون قراردادهاي مشارکت توليدي با
خارجيان ديده نشده كه بنابراين بايد به قراردادهاي خدماتي بسنده نمود.
پيش نويس فوق مورد اعتراض اقش��ار مختلف ش��امل کارگران و اکراد قرار گرفته و در
واقع فاقد مکانيس��م روشني براي تقسيم درآمد هاي حاصله از بخش نفت و گاز بين دولت
مرکزي و دولتهاي منطقه ای اس��ت .تدابير انديشيده شده در اين پيش نويس مورد موافقت
کرده��اي عراق نب��وده و در نتيجه دولت اقليم کردس��تان عراق قانون نف��ت و گاز خود را
تدوين نموده و در  6اوت  2007آن را از مراحل قانوني گذرانيده اس��ت .در قانون نفت و
گاز كردس��تان نه تنها قرارداد مشارکت توليدي با خارجيان به رسميت شناخته شده که چند
بلوک هم به همين شيوه به خارجيان واگذار شده است .دولت مرکزي نسبت به اين فرآيند
اعتراض دارد.
از نگاه نظريه بازيها -که فرآيندهاي اجتماعي را به صورت رشته اي از اقدامات متسلسل
بازيگران در راستاي بهينه سازي منافعشان مورد مطالعه قرار مي دهد -روشن است که اين
ش��يوه از طراحي قانوني ،کش��ور را به سوي توليد بيش از اندازه الزم هدايت مي نمايد .زيرا
اوالً هر منطقه ،نه تنها کسب درآمد بيشتر نفتي و گازي خود را در گرو توسعه بيشتر نفت و
گاز موجود در منطقه خود مي بيند که عم ً
ال راهي قانوني هم براي مداخله آن در فرآيندهاي
توليدي پيش بيني ش��ده است .از اين فراتر کش��ور در راستاي خطوط قومي -مذهبي افراز
ش��ده است .بنابراين اگر منطقه کردس��تان عراق به بهانه مورد ظلم تاريخي رژيم بعث قرار
داش��تن و به پشتوانه حمايت سياسي امريکائيها دس��ت به توسعه گسترده منابع نفت و گاز
موجود در کردس��تان به شيوه مش��ارکت در توليد بزند ،در آن صورت دو منطقه سني نشين
در مرک��ز عراق و ش��يعيان در جنوب ،هر يک دليلي نمي بينن��د که منابع درآمدي کمتر و به
شيوه اي صيانتي و يا توأم با حزم و احتياط بيشتر نسبت به کردستان را در زمينه نفت و گاز
نصي��ب خود نمايند .به عالوه اگر کيفيت نف��ت برخي مناطق عراق پايين تر از مناطق ديگر
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بوده و دولت عراق نتواند براي آنها مشتري خارجي توسعه دهنده در شرايط رقابتي را پيدا
کند ،بايد ديد چه اتفاق خواهد افتاد.
وضعيتي که تاکنون در عراق ش��اهد آن بوده ايم ،حدس آموزش��ي فوق را در عمل تأييد
مي کند .به عنوان مثال ،گزارش رسيده است که استانهاي کربال و ذي قار در حال فشار وارد
نمودن به دولت مرکزي جهت توس��عه ميادين نفتي خود هس��تند .اما وزارت نفت در مقابل
اي��ن تمايالت مقاومت به خرج مي ده��د .دولت عراق مي گويد که تنها وزارت نفت عراق
شايستگي امضاء قراردادهاي نفتي با خارجيان را دارد و شرکتهاي خارجي نبايد با دولتهاي
محلي وارد مذاکره و البي در اين جهت شوند.
گفته مي ش��ود مسئولين اس��تان کربال موافقت نامه اي را به صورت مشارکت در توليد با
شرکت انرژي سن ليون و شرکت خدماتي المينا امضاء نموده اند .اين ميادين در دور دوم از
مناقصه ها مطرح بوده اما برنده اي را به خود نديدند .بلومبرگ گزارش داده که ش��رکتهايي
از ژاپن ،چين و امريکا که خواسته اند نامشان فاش نشود ،با مسئولين استان ذي قار جنوبي
در خص��وص مناقصه ميدان نفتي القتيا و س��اخت يک پااليش��گاه وارد مذاکره و هماهنگي
شده اند .اين ميدان مي تواند روزانه  300000بشکه نفت توليد کند .همچنين گزارشها حاکي
اس��ت که شرکتهاي خارجي با استانهاي ميس��ان ،ذي قار ،انبار ،واسط ،دياله و صالح الدين
مذاکراتي به دور از چشم دولت مرکزي در خصوص نفت و گاز داشته اند.
در کن��ار اي��ن بي توجهي ه��اي محلي و منطقه اي ،دولت عراق ني��ز در بودجه  2010و
نيز  2011موضوع دالرهاي نفتي موس��وم به پترو دالر را مطرح نموده اس��ت .بر اين اساس،
استانهاي عراق براي هر بشکه نفت توليدي و يا پااليش يافته خود و نيز هر  150متر مکعب
گاز تولي��دي در منطق��ه خود از دولت مرک��زي يک دالر دريافت مي نماين��د .چنين قانون
بودجه اي در راس��تاي ابهام موجود در قانون اساس��ي ،عم ً
ال دولتهاي منطقه اي را به سوي
تالش و البي گري قانوني و غيرقانوني به سوي توليد بيشتر نفت و گاز با تبعات و پيامدهاي
وسيع سياسي و اجتماعي براي حق حاکميت عراق در آينده تشويق مي نمايد.
ب��ه اين ترتيب ،اگر بنا بود دول��ت امريکا با خروج احتمالي از عراق ،حضور نرم خود را
به بهترين وجه در عراق ادامه دهد ،س��ازوکاري جالب تر از س��ازوکار نفت و گازي مورد
اش��اره در باال وجود نمي داشت .ش��رکتهاي نفتي ،نه تنها در توليد و توسعه ميادين نفت و
گاز مهارت دارند ،که در کش��ورهاي توس��عه نيافته ،طرح و برنامه و اقدامشان در خصوص
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شهرس��ازي و توس��عه و آباداني مناطق به مراتب مي تواند از دولتها قوي تر باش��د .در اين
صورت ،انتظار طبيعي اين خواهد بود که از دريچه توس��عه ميادين نفتي ،دولتهاي منطقه اي
و محل��ي ب��ه جاي تأمين نيازمنديهاي توس��عه اي خ��ود از طريق کانال دول��ت مرکزي ،به
ش��رکتهاي عامل خارجي نفت و گاز حاضر در منطقه خود متوس��ل ش��ده و به اين ترتيب
پدي��ده دولت در دولت را با تبعات تضعيف دولت مرک��زي و يا همراهي دولت مرکزي از
س��ر ناچ��اري در پي آورند .در اين صورت ،خالي از انتظ��ار نخواهد بود اگر اولين حلقه از
خاورميانه جديد مورد انتظار امريکا را در هارتلند عراق ش��اهد باشيم .مشاهده وضع جاري
در عراق به ما مي فهماند که ممکن است درخواست امتياز نفت شمال ايران از سوي روسها
با وابس��ته نمودن اس��تانهاي شمالي به آن کشور مرتبط باشد .آنها احتماالً مهم تر از اکتشاف
و توس��عه نفت ش��مال-که نفوذ تا عمق بيش از  800متري آن هنوز نتيجه اي را ببار نياورده
( ،1390خادمي)  -ممکن اس��ت توس��عه منطقه اي را موس��وم به «منطقه روس» در س��ر
داشته اند ،هدفي که کودتاي مرداد  1332امريکا و انگليس آن را خنثي نمود.
دولت اقليم کردس��تان گفته مي ش��ود که تاکنون  40قرارداد نفتي و گازي عمدت ًا به شيوه
مش��ارکت در توليد با خارجيان منعقد نموده است ،ش��يوه اي که مورد قبول دولت مرکزي
عراق نيس��ت .احتماالً اي��ن حجم باال از قرارداده��ا منعکس کننده نگران��ي کردها از بابت
آينده شان است .نخست آنکه آنها در يک آماده باش احتمالي براي استقالل کردستان ،مايلند
که تا امکان قراردادهاي بيش��تري را براي روز مبادا در اختيار داش��ته باشند .از سوي ديگر،
نااميدي از بابت راه نداشتن به صادرات با توجه به بلندپروازيهاي دولت مرکزي در افزايش
توليد و صادرات در جنوب و مركز عراق ،اين گزينه را تنها براي کردها باقي گذاشته که تا
حد امکان با شرکتهاي ترک بيشتري وارد تعامل گردند.
با اين حال بدنبال توافقات اخير دولت مرکزي و دولت اقليم کردستان و برقراري مجدد
صادرات نفت از طريق خط لوله كركوك به ترکيه ،ليستي از هزينه هاي خدماتي انجام شده
توس��ط ش��رکتهاي خارجي در بخش نفت و گاز کردستان از سوي دولت اقليم کردستان به
دولت مرکزي جهت تس��ويه حساب از س��وي خزانه داري عراق ارسال شده است .دولت
مرکزي اعالم مي دارد که مايل اس��ت پس از حسابرس��ي ،دس��تور پرداخت اين هزينه ها را
صادر نمايد .با اين حال ،از نداش��تن اطالعات کافي در خصوص س��نجش صحت و س��قم
هزينه هاي انجام شده در رنج است .چنين مشکلي نه تنها به راحتي قابل چشم پوشي نيست
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که سياست نفتي عراق را در مقابل مناطق ديگر هم ،با مشکلي نظري مواجه خواهد نمود.
زيرا در حالي که ائتالف العراقيه 1معتقد است که تمام قراردادهاي اخير نفتي اين کشور به
ويژه دور سوم مناقصه ها که پس از انتخابات مجلس نمايندگان و در زمان تعطيلي جلسات
مجلس منعقد شده ،بايد مورد بازبيني قرار گيرد و در حالي که عدنان جنابي رييس کميسيون
انرژي مجلس نمايندگان عراق مدعي است که مجلس بايد بر تمام قراردادهاي منعقده اخير
نفتي و گازي کنترل داشته باشد ،در عين حال نامبرده قراردادهاي مشارکت در توليد منعقده
توس��ط دولت اقليم کردس��تان را معاف از اين کنترل و بازبيني دانس��ته و توافق اخير دولت
مرکزي با دولت کردس��تان را کافي دانسته است .جالب اينجاست که در پاسخ به اظهار نظر
جنابي ،دولت عراق مدعي است که مجلس نيازي نيست قراردادهاي منعقده با خارجيان را
مورد وارس��ي قرار دهد .زيرا اين قراردادها در باره انتقال مالکيت منابع نفتي و گازي عراق
وارد هيچ توافقي نشده اند ( .)Lando, 2011اين يک بام و دو هواي سياستي منجر به چيزي
جز از هم فروپاشي دروني سياست نفتي در عراق نيست.
چندي پيش يک نماينده سابق کرد در مجلس عراق به نام خانم شعثاء الموسوي -که بعدا ً
بدليل انفجار بمب در مقابل خانه اش مجبور به عزيمت به اربيل ش��د -انعقاد قرارداد ميدان
نفتي رميله با کنسرسيوم بي پي و سي ان پي سي را خالف قانون اساسي دانسته و به دادگاه
فدرال شکايت برد ( .)Mason2010دولت مرکزي در مقام پاسخ به اين شکايت اعالم نموده
که تصويب مجلس نمايندگان در باره معاهدات بين المللي و دوجانبه با دولتهاي ديگر الزم
اس��ت و نه در باره قراردادهاي تجاري منعقده بين يک ش��رکت نفت منطقه اي عراق و يك
ش��رکت بين المللي نفت و گاز .ثاني ًا اين قراردادها به صورت خدمات فني -مهندس��ي و بر
اس��اس قانون هيدروکربورهاي عراق بسته شده اند و بنابراين به مصوبه مجلس نياز ندارند.
دادگاه عالي فدرال عراق ،قرارداد ياد شده را مخالف قانون اساسي عراق نشناخته است.
به هر حال نکته اساس��ي اينس��ت که قانون هيدروکربورهاي عراق تنها پس از تصويب
مجلس نمايندگان مي تواند مستمسک قانوني قرار گيرد .از اين گذشته ،اين قراردادها هم به
لحاظ مفاد حقوقي آنها و نااطميناني حاکم بر سرنوشتش��ان و نيز تأثيرشان بر سرنوشت حق
حاکميت عراق در آينده و هم با اس��تناد به اثرات و پيامدهاي بزرگ آنها براي سياست نفتي
 -1اهميت اين ائتالف از اين جهت است که ائتالف شيعي مهمي است که داراي مباني سکوالر در اداره حکومت مي باشد و اياد
عالوي نخست وزير دوره پس از اشغال در رأس آن فعاليت مي کند.
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جهان و رفاه و بهروزي عراق آينده ،نمي توانند صرف ًا تجاري تلقي ش��ده و به دور از چشم
مجلس نمايندگان عراق مورد رتق و فتق قرار گيرند.
نگاهي به ابهامات حقوقي ناشي از قراردادهاي اخير نفتي و گازي عراق
واقعيت اين است که وضعيت عراق و اين قراردادها نگران كننده است .ليپسي مي گويد
( )Bohm, 1987اگ��ر بدنب��ال وجود برخي اختالالت در محيط  ،نتوانيد در بهينه س��ازي به
بهترين گزينه دس��ت يابيد ،اين بدان معني نخواهد بود که در بهينه س��ازي خود در ش��رايط
اختالل��ي خواهيد توانس��ت به بهترين گزينه درجه  2رهنمون ش��ويد .زيرا فعل و انفعاالت
ناشي از اختالالت با ساير مؤلفه هاي سيستم و محيط اقدام ،ممکن است در عمل شما را در
بهينه سازي به گزينه هاي بهترين درجه  4 ،3و يا حتي درجات پايين تر هدايت نمايند.
اهميت اشاره به تئوري ليپسي از اين جهت است که در شرايطي که عراق با مشکل ناامني
دست به گريبان است و اين کشور در اشغال نظامي قدرتمندترين قدرت نظامي و اقتصادي
جهان است ،ونیز در شرايطي که بنيه فني ،اقتصادي ،سياسي و حقوقي اين کشور تا حد زيادي
ضعيف اس��ت و حتي بخش نفت و گاز آن خالي از کارشناسان زبده و کارکشته موجود در
چند دهه پيش مي باشد ،و در شرايطي که اين کشور در معرض فشارهاي چندگانه قوميتي-
مذهبي از درون و نيز از بيرون است ،چگونه دولتمردان عراقي مصلحت کوتاه مدت در اداره
کش��ور را ناديده گرفته و دست به کار برنامه ريزي بلندمدت با اين حجم از بلندپروازيها و
بدون مالحظه مشخصات بازار جهاني آينده نفت و گاز و انرژي مي شوند .البته اخيرا ً به نظر
مي رسد دولت عراق به بخشي از اين اشتباه راهبردي خود پي برده است .حسين شهرستاني
معاون نخست وزير عراق در امور نفت در پاريس اخيرا ً اعالم نموده که هدف عراق بيشينه
س��ازي توليد نفت نيس��ت .بلکه هدفش بيش��ينه س��ازي درآمدهاي حاصله از نفت و گاز
اس��ت .بنابراين ،اگر مالحظات بازاري و ژئوپليتيک به ما بگويند که بايد در اهداف اعالمي
خ��ود تجديدنظر نماييم ،ما آم��اده تجديدنظر خواهيم ب��ود.)Asharq Al -Awsat, 2011( .
ذي ً
ال به چند احتمال حقوقي که ممکن است براي عراق در آينده دردسر ساز باشد ،اشاره مي شود:
اخيرا ً اختالفي بين وزارت نفت عراق و شرکتهاي خارجي برنده مزايده ها جهت توسعه
ميادي��ن رميل��ه ،قرنه غربي و زبير در خصوص هزينه هاي مربوط به سيس��تم آب رس��اني
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در راس��تاي افزايش بازيافت ثانويه نفت اين ميادين مطرح ش��ده اس��ت .عراقيها قب ً
ال انتظار
داش��ته اند که هزينه اين عمليات در حد  10ميليارد دالر برآورد ش��ود .با اين حال شرکتهاي
خارج��ي به رهبري اگزان موبيل هزينه هاي فوق را بالغ بر  20ميليارد دالر مي دانند که اين
اختالف در برآورد هزينه ها مي تواند تأخير در عمليات توسعه ميادين را در پي داشته باشد.
احياء ميادين نفتي در جنوب نهايت ًا به تزريق روزانه  12ميليون بشکه آب دريا در سه فاز نياز
دارد .فاز اول اين آب رساني شامل  2ميليون بشکه در روز مي شد که اخيرا ً درخواست تغيير
آن به  4ميليون بشکه در روز مطرح شده است .آب رساني فاز اول بناست شامل ميادين قرنه
غربي ،ميادين زبير و رميله گردد(.)Lawson, 2011
در حال حاضر ،دولت عراق در پي اين اس��ت که راهي براي از بين بردن شکاف تخمين
هزينه هاي آبرس��اني پيدا نمايد .طبيعي اس��ت يک راه اين اس��ت که در نهايت دو طرف به
عددي بين  10و  20ميليارد دالر به عنوان هزينه آب رس��اني به توافق برسند .حال اين عدد
جديد بناس��ت در متن قرارداد وارد ش��ود واين در صورتي خواهد بود که هنوز تش��ريفات
قرارداد نهايي نش��ده باش��د و در هر صورت در اين ش��ق به معني افزايش هزينه خدمات
مرب��وط به توس��عه ميادين ياد ش��ده خواهد بود .راه ديگر اينس��ت که ع��دد جديد مذاكره
ش��ده به عنوان هزينه هاي مکمل در نظر گرفته ش��ود .اما روشن است که هزينه هاي مکمل
ش��رايط س��خت تري را در بازپرداخت دارند؛ منجمله بر آنها نرخ بهره تعلق مي گيرد .حال
در اين صورت ،مش��کل وقتي پديدار مي شود که بعدا ً معلوم شود بازار نفت جهان آمادگي
جذب نفت توسعه يافته توسط اين پيمانکاران را ندارد .در آن صورت روشن است که يک
منازعه جديد بين ش��رکت خدماتي و دولت عراق قابل پي��ش بيني خواهد بود .زيرا دولت
عراق مجبور اس��ت که زمان قرارداد را تمديد نمايدکه در نهایت نرخ هاي بهره تعلق گرفته
به هزينه هاي مکمل هم رش��د خود را خواهند داش��ت .از سوي ديگر ،ممکن است شرکت
خدماتي خواهان افزايش توليد باشد و در شرايطي که چنين کاري براي دولت عراق مقرون
به صرفه نباشد ،در آن صورت بايد به وجوه مکمل دولت عراق رضايت شرکتهاي خدماتي
را فراهم آورد .حال اگر فرض کنيم که اين تعداد کنسرس��يوم خدماتي ش��اغل در خدمات
نفت و گاز عراق همه در همين مقوله با دولت عراق وارد گفتگو و منازعه ش��ده و تصميم
بگيرن��د که حق دفاع از خ��ود را در مقابل دولت عراق به يک نماينده واگذار نمايند ،در آن
صورت معناي مذاکره با چنان نماينده اي براي عراق بر حسب حق حاکميت و استقالل اين
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کشور چه خواهد بود؟
مث��ال ديگر مربوط به هزينه هاي پيش بيني نش��ده و محتمل مانند هزينه هاي مين زدايي
و رف��ع موان��ع از مناطق عمليات��ي نفتي و گازي و ني��ز هزينه هاي امنيتي اس��ت .بند هفتم
قراردادهاي تيپ خدماتي تهيه شده اخير مستقيم ًا دولت عراق (و يا بهتر بگوييم شركت نفت
منطقه اي طرف قرارداد) را در قبال اين هزينه ها مسئول شناخته و از اين بابت هيچ هزينه اي
را بر دوش شرکتهاي خدماتي خارجي عامل نمي داند .اما اگر دولت عراق در اقدامات خود
موفق نشود ،بر اساس قرارداد ،حق اقدام را به هزينه خود براي شرکتهاي خدماتي عامل باقي
مي گذارد .راستي معناي قائل شدن چنين حقي براي يک شرکت عامل خدماتي خارجي در
قرارداد چيست؟ آيا جز اين است که شرکتهاي امنيتي وابسته به شركتهاي خدماتي خارجي
نفت و گاز مجاز خواهند بود در سرزمينهاي عراق به هزينه دولت عراق جوالن دهند ،هزينه
هاي��ي که بعدا ً به عنوان هزينه ه��اي مکمل از محل دارايي هاي نفتي ع��راق قابل پرداخت
خواهد بود؟
1
اخيرا ً ش��رکتهاي بين المللي برنده مناقصه ها از کاغذبازي طوالني ،در دس��ترس نبودن
مس��ئوالن عراق به خصوص وقتي پاي هزينه ها در ميان اس��ت ،مشکالت تدارکاتي ،کندي
کار و باالخ��ره نرخ باالي هزينه ويزا و يک س��فره بودن ويزاها ش��کوه دارند .واقعيت اين
اس��ت که عبارات و واژه هايي مبهم در قراردادهاي اخير نفتي و گازي عراق وجود دارد که
پي بردن به کنه تعهدات و هزينه هاي ناش��ي از آنها براي دولت عراق به بررس��ي جامع اين
قراردادها با بنيه علمي كافي و ميزان آش��نايي باال به زبان انگليس��ي نياز دارد و جاي ترديد
وجود دارد که تا چه حد با دقت اين قراردادها مورد بازبيني و مطالعه توس��ط دولت عراق
قرار گرفته باشد .به عنوان مثال در بند  7اين قرارداد های تيپ شرکت نفت منطقه اي طرف
قرارداد ش��رکت بين المللي نفتي متعهد دانس��ته شده اس��ت که ويزاي ورود و تمديد آن را
تأمي��ن نمايد و تمهيدات الزم براي ثبت نام کارگ��ران خارجي مورد نياز را بدون هيچگونه
هزينه اي ،و نیز تش��ريفات گمرگي الزم براي ورود و خروج تجهيزات مورد نياز ش��رکت
خارجي را فراهم آورد.
حال سئوال اينست که اگر روابط دولت مرکزي با دولت منطقه اي ذيربط و روابط دولت
مرکزي با ش��رکت منطقه اي ذيربط ،و يا روابط ش��رکت منطقه اي ذيربط با شرکت مرکزي
 -1پيداست که يک مناقصه از سوي ديگر مزايده به حساب مي آيد .در زبان نگليسي هر دو واژه با عنوان  auctionشناخته مي شود.
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نف��ت ع��راق و غير آن تغيير نموده و به تن��ش ميل نمايد-که احتمال آن در ش��رايط امروز
عراق دور از انتظار نيس��ت-در آن صورت چه اتفاقي بر سر اين تعهدات و اجراي آنها و يا
هرگونه هزينه اضافي ناش��ي از اجراي زمان مند آنها خواهد آمد؟ اگر دولت مرکزي تصميم
بگيرد بنا به هر مالحظه اي نرخ خدمات ياد شده را از حاشيه اي خاص فراتر ببرد ،چگونه
باي��د مطمئ��ن بود که اين هزينه ها به صورت هزينه هاي مکمل در آينده مورد درخواس��ت
شركتهاي خدماتي خارجي قرار نخواهند گرفت؟
بنابراين مالحظه مي شود با ظرافت خاصي طرف حساب اين شرکتهاي خدماتي خارجي،
يک ش��رکت منطقه اي نفت در نظر گرفته ش��ده است که روابط في مابين ماهيتي تجاري به
خ��ود گرفته و به بهترين ش��کل ممکن قابل پيگيري باش��ند .از س��وي ديگ��ر آنجا که پاي
خطاهاي شرکت خدماتي خارجي پيش مي آيد ،لحن قرارداد کام ً
ال ماليم و مسالمت جويانه
اس��ت .ب��ه عنوان مثال ،بند  7-6يک قرارداد تيپ مي گوي��د که در صورت ارتکاب خالف
قانوني ناخواس��ته ،دو طرف موافقت مي نمايند که با حس��ن نيت و در جهت منافع طرفيني
تصميم مقتضي را اتخاذ نمايند .اين بدان معني است که اگر معلوم شود که در اثر يک اشتباه
فني و يا فناوري ،توليد صيانتي يک ميدان در معرض مخاطره قرار گرفته است ،عم ً
ال معلوم
نيست دست دولت عراق به کجا برسد!
واقعيت اين اس��ت که اين نوع از قراردادهاي خدماتي ش��رايطي را در پيش زمينه خود
تص��ور مي نمايند که ما در علم اقتصاد آنها را ش��رايط بلندمدت براي يک جامعه مي ناميم.
شرايطي که در آن اختالالت کوتاه مدت رخت بربسته و احتمال رخدادهاي بر خالف انتظار
و پيش بيني کوچک اس��ت ،نه ش��رايطي به مانند شرايط امروز عراق که جوالنگاه خارجيان
اعم از قدرتهاي بزرگ و منطقه اي و بازيگران غيردولتي پرورش دهنده رفتارهاي تروريستي
در کن��ار طواي��ف و قوميتها و طرفداران مذاهب مختلف اس��ت و ه��ر روز دولت عراق با
مس��ئله اي جديد با ابعادي جديدتر مي تواند مواجه باشد .کدام دولت عاقلي در اين شرايط
مملو از اختالل به فکر بهينه سازي مسير بلندمدت خود از مسيري بلندپروازانه مي افتد؟
نتيجه گيري
از زمان اش��غال عراق توسط امريکا تاکنون س��ه دور مناقصه نفتي و گازي در اين کشور
برگزار گرديده و دور چهارم آن بناست در ژانويه سال  2012ميالدي برگزار گردد .بر اساس
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نتايج اين مناقصه ها پيش بيني ش��ده است كه توليد نفت عراق با جهشي بزرگ در سالهاي
منتهي به  2020مواجه باشد ،جهشي كه به نظر برخي کارشناسان نفتي ،مي تواند غيرواقعي،
بلندپروازانه و ناسازگار با بنيادهاي نفتي 1امروز عراق باشد.
نوشتار حاضر دو سئوال در اين رابطه مطرح نمود .اول اينكه ريشه چنين بلندپروازيهاي
نفتي در سياست و حکومت عراق در کدام نقطه قرار دارد؟ دوم اينكه چنين بلندپروازيهايي،
چ��ه تبعاتي را ممکن اس��ت براي آينده حق حاکميت و اس��تقالل سياس��ي ع��راق به دنبال
داشته باشند؟
پاس��خ نوشتار حاضر به س��ئوال اول اين است كه سياس��ت نفتي عراق بايد از وضعيت
تاريخ��ي نوس��ان بين افراط و تفريط پرهيز نمايد .به نظر مي رس��د مي��ل به افراط و تفريط
ش��رايطي را فراهم آورده است که نوعي از س��ازوکار نفتي و گازي بتواند در قانون اساسي
و در پي��ش نويس قانون هيدروكربورهاي اين كش��ور جاي گيرد كه ب��ه توليد مازاد بر نياز
بازار جهاني و به توس��عه بي پروا و غيرصيانتي از ميادين نفت و گاز اين کش��ور انجاميده و
بلندپروازيه��اي اخير نفتي و گازي را به ارمغ��ان آورد؛ دولت عراق بايد تالش بليغي را در
راس��تاي رفع مش��كل ياد شده به عمل آورد و از مش��ورتهاي جمهوري اسالمي ايران خود
را بي نياز احس��اس نکند .در حال حاضر پيش بيني ما اين اس��ت که ش��رکتهاي بين المللي
نفت و گاز فش��ار وي��ژه اي را بر مجلس و دولت عراق وارد م��ي آورند تا ظرف يکي دو
م��اه آينده ،پيش نويس قانون نفت و گاز عراق را از تصويب مجلس نمايندگان اين کش��ور
گذرانيده و در نتيجه قراردادهاي منعقده با خارجيان را الزام آور نمايند .گرچه دولت عراق
در اظهارنظري قبل از انتخابات اخير مجلس اين کش��ور اعالم نموده بود که حتي بر فرض
ع��دم تصويب مجلس ،ش��انه خالي نمودن از زير بار تعهدات من��درج در قراردادهاي اخير
جريمه هاي قابل توجهي را براي عراق به همراه خواهد داشت.
نوش��تار حاضر در پاس��خ به سئوال دوم مثالهايي را از ابعاد حقوقي تحوالت اخير نفت و
گاز عراق مطرح نموده و احتمال وجود خألهاي حقوقي و قابل برداش��ت توسط شركتهاي
بين المللي نفت و گاز در قراردادهاي اخیررا باال دانس��ت .به اين ترتيب ،اين عقيده مطرح
ش��د ک��ه نه تنها بلندپروازيهاي نفت��ي و گازي اخير عراق مي توانند ترجماني از فروپاش��ي
دروني يک سياست نفتي يکپارچه و منسجم در عراق باشند که به احتمال مي توانند تبعات
1- Oil fundamentals
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ناخوش��ايندي را بر حس��ب حق حاکميت ،استقالل سياس��ي و رفاه مردم عراق در آينده در
پي داشته باشند.
ب��ار ديگر ،ضرورت توجه به افراط و تفريط در سياس��تهاي نفتي عراق مطرح مي گردد.
روزگاري ش��رکتهاي امريکايي و انگليسي حاکم بر کنسرسيوم نفتي عراق در راستاي منافع
خود از توليد باالي نفت سر باز مي زدند و در نتيجه با فراهم نياوردن سرمايه مالي مورد نياز
توسعه عراق ،احتمال رخدادهاي سياسي خشن و کودتاهاي سياسي را براي اين کشور فراهم
آوردند .روزگاري ديگر ،اين کشور راه ورود شرکتهاي نفتي خارجي را بر عراق بست و در
نتيجه اسباب چکانيدن ماشه حمله نظامي را در کنار بي احتياطي هاي ديگر دولتمردان خود
فراهم آورد .امروز هم در جهت مخالف و در راستاي عطش توسعه اي پاسخ داده نشده از
گذشته ،چنان اين کشور به دامان شرکتهاي بين المللي نفت و گاز غلطيده که گفته مي شود
مناقصه هاي نفتي و گازي اخير اين کشور يکي از بزرگترين مناقصه هاي  150ساله اخير در
تاريخ نفت بوده اند.
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Ever since the occupation of Iraq by USA, three rounds of oil and gas tenders have
been organized there and the fourth one is to be organized in January 2012. Based on
these bids and tenders, the daily oil output in Iraq is to increase to 5.12 or 5.13 million barrels up to 2017. Despite the seemingly ambitious or even unreal output of this magnitude,
the question has raised that which sector of the Iraqi policy and government dictate such
ambitions and which consequences these may bring along for the future policy of Iraq.*
The present article has, through an exploratory method based on speculations, drawn
the conclusion that the origin of such ambitions could be traced back to the oil and gas
mechanisms in the Constitution of Iraq as well as in the draft of Hydrocarbons Act of the
country. These structural and statutory complications are not only reflections of the inherent collapse of integrated oil policy in Iraq but can have untoward repercussions in future
affecting the sovereignty, political independence and economic welfare of Iraq as well.
Certain experts evaluate the increase to a daily output of 6 to 8 million barrels as more
realistic.
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