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ـنح حـوافـز لــلـمـوظف الـذي كــان 
ــنــاطـق اجلــنــوبــيـة اذا عــمل في ا
وعالوات وحـوافــز بـيـنــهـا الــسـفـر

الي.  والدعم ا
كـانت الـعـجـلـة تـسـيـر بـسـرعـة الى
جانب التطوير الكبير الذي يواكب
عـجلـة الـتقـدم الى جـانب الكـفاءات
ــوجـودة فـي الـوزارة الــتي كـانت ا
جــهــة تــشــريــعــيــة تــضع خــطــطــا
ســتــراتــيــجــيــة لــكن الــشــركــة هي
الــذراع الـتــنــفــيـذي الــذي يــقـبض.
وكـان رئــيس الــدولــة نـائـب رئـيس
الـشـركـة وفي جمـيع بـلـدان الـعالم
فــان مـجــلس ادارة شـركــات الـنـفط
هو رئيس الدولة الهـميتها ,فكانت
مــفـخــرة لـنــمـو الــقـطــاع سـواء في
االستخـراج والتحـويل والوساطة
لــكـن لالسف بـــعــد صـــدور قــانــون
226 لــــــســـــنـــــة 1987 لـــــيـس حل
ـا دمـجـهـا بـالـوزارة, الــشـركـة وا
فهنا حدث اخلـطأ الفادح والسيما
ان الــــوزارة غـــيـــر مـــؤهـــلـــة الدارة

شــــركــــة عــــامــــلـــة
تـــغــطي الــعــراق
ومــــــن ثــــــم فـــــي
وضــعـهــا بـأدارة
صغيرة متقوقعة
فــي الـــــــــــــــوزارة
كـونـهـا ال تـمـتلك
اسـتـيـعـابـا لـهـذا
ــــــــــا االمــــــــــر 
تسبب بتراجعها
 وكــــــــان احــــــــد
الـــــوزراء انـــــذاك
دخـل في حــــــوار
مع رئيس الدولة
وقــال له حــرفــيـا
ان (هذه الـشـركة
وطــنـيــة ومـهــمـة
فــــأجـــابه اعـــرف
ذلك جــيــدا ولـكن
هـــــذه اجـــــراءات
دولــــة) ويــــقـــال
بـــــــعــــــد خــــــمس
سنوات ندم على

هذا الفعل.
 ان قــــــــــرار دمج
الـشـركـات ال يـتم
بـــــأرادتي فـــــقط
ـــــــــــــــــــــا كــل وا
اخلـبـراء في هذا
اجملـــــــــــــــــــال مـن
االصــدقــاء وبــعـد

ــــــؤتــــــمـــــرات عـــــام 2003 خـالل ا
والـــنـــدوات كـــنـــا نـــنـــاقش بـــعض
اخلــطـوات ومـنـهـا ارجـاع الـشـركـة
الن الـوزارة اصــبـحت تـمـثل غـطـاء
ثــقـــيال عــلـى قــطـــاع االســتـــخــراج
ومــركــزيــة قــاتــلــة مــقــرونــة بــعـدم
ـعـرفـة , الــدرايـة وعـدم الـكـفـاءة وا
فـهــنـا بـدأ الــتـراجع واعــطي مـثـال
على ذلك ان مديـر نفط اجلنوب اذا
كان يـنوي الـدخول في اي مـشروع
او شـــراء ايــة ســلـــعــة فـــانه يــجب
مــوافــقــة الــوزارة وبــالـتــالـي قـد ال
ـوافـقـة كـون بـعض يـحــصل عـلى ا
االطــراف ال تــمـتــلك مــعــرفــة بــتـلك
ـواضيع مـا سـيؤثـر عـلى الشـركة ا
ــا دفـــعــنــا الى وعــلـى ادائــهــا. و
االتـفاق وتـقـد الئحـة الى مـجلس
الــنــواب انــذاك لــكــنــهــا مــرتــبــطـة
بـاجملـلس االحتـادي لـلـنـفط والـغاز
ــا واجه وهــذا يــعــد خــطــأ اخــر 
ــعـوقــات لــكن عـام 2014 بــعض ا
قدمت الئـحة ووافـق عليـها مـجلس
ان رفض  ,و في الـوزراء لكن الـبـر
عام 2016 دفعت تـلك الالئـحة الى
ـادة االمـام وكـنت ارغب في ازالـة ا
226 الرجاع الـشركـة الى وضعـها
ومن ثم ارسلت الى مجلس النواب
بالصيغة التي أعدتها الوزارة بعد
اجــراء الـتــعــديالت عــلى الــقــانـون
ا يالئم الـتـقـدم احلاصل الـقـد 
لكن جلـنة الـطاقـة النيـابيـة تدخلت
ادية وارد ا في امور كثيرة منها ا
لــلـشــركـة وقــالت هي من تــسـيــطـر
علـيهـا وتعـطي الى احلكـومة وهذا
ـوارد اجـراء خــاطئ والسـيـمـا ان ا
يجب ان تذهب للحكومة االحتادية
كن النها شـركة تابعة لـلدولة وال 
ان تأخذ االمـوال وتعطي للـحكومة
حـيث تقـوم الشـركة بـأستقـطاع من
كل بـــرمـــيل كـــلف انـــتــاجـه حــسب
مـــوافـــقـــة مــجـــلس الـــوزراء وهي
تــنــمي وتــطــور واقـعــهــا من خالل
ايــــراداتـــهـــا ومــــا ســـمـــحـت لـــهـــا
احلــكـومــة بـذلك  ,كــمـا ان اقــتـراح
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وينـتج البتـروكيـماويات وبـتطوره
ستـصبح الفـاو مدينـة اخرى تضم
مــشـــاريع ســكــنــيـــة وحــدائق لــكن
بعض االطراف في الـوزارة عرقلت

هذا االمر . 
تـحققـة بالنـسبة { ما اعـز االجنازات ا
لـك خالل مــــدة الـــســـنــــتـــ من تــــســـلم

نصب ?  ا
- ان االجنــــازات الـــتي قـــدمـــتـــهـــا
ــنــصب الــوزارة خالل تــســـنــمي ا
كــثـيــرة وكـانت هــنـاك الــكـثــيـر من
الـشركـات اخلاسـرة وعمـلت بجـهد
كبيـر على اعادة تـلك الشركات الى
وضـعـهـا الـطـبـيـعي واصـبـحث في
الـــوقت احلـــالي شـــركــات رابـــحــة
وجتــنـي امــواالً تــعــود بــالــفــائــدة
للدولة  ,لكن الفـرحة الكـبيرة التي
غــمـــرتــني حلــظــة اعــادة تــشــغــيل
مــــصـــفى بـــيــــجي وقـــد اغـــرورقت
عـيـناي بـالـدموع لـلـمشـهـد. وكانت
اكـبــر من فـرحــتي يـوم كــنت اعـمل
ـناطق مـهـنـدسا وبـجـهد وطـني بـا
اجلنوبية في وقت
احلـــــــــــــصـــــــــــــار
واسـتـطـعـنا ومن
مـــعي تــطــويــر 7
حــقــول نــفــطــيــة
وانتجنا اكثر من
550 الف بـرمـيل
يومـيا وكـثير من
شـاريع االخرى ا
الــــــــــتي كــــــــــانت
بضـمنـها مـصفى
مـحـافـظـة كـربالء
الـــــــــذي كــــــــــانت
الـدولــة ال تـمـتـلك
امـــواال العــــطـــاء
رواتب لـلـعـامـل
حـيث تــمـكـنـا من
تـغـطـية الـنـفـقات
ودفـــعـــنـــا نـــحــو
مـــلــيــار دوالر من
ـــــــومــــــة اجل د
الـعـمل ,امـا عـنـد
ــوصل حتـــريــر ا
استطعـنا جتهيز
احملــفـظـة بــنـحـو
 200مـــيــــكـــا من
الـكـهـربـاء وكـذلك
حـل مـــــشــــكـــــلــــة
مــجـمـع بـســمـايـا
بدفع 30 مـلـيـون
دوالر شـــــهـــــريـــــا
لــتــغـطــيـة الــكــهـربــاء بـنــحـو 300
مـيـكـاواط بـاالضـافـة الى تـشـتـغيل
شـركة الـناقالت بـشراكـة مع احدى
الــشـركــات بــعــدمـا كــانت خــاسـرة
واالن فـأن الـشركـة تـمتـلك اسـطوال
من الـــــنـــــاقالت بـــــدون ان حتـــــمل
اخلـــزيــنـــة دوالرا واحـــدا وحتــقق
ايـرادات شـهـريـة من هـذه اخلـطوة
بــنــحــو  150 مــلــيــون دوالر كــمــا
تمكنا من الوصـول بتصدير النفط
الى 3 مالي و700 الـف بــــرمــــيل
يـومـيا اسـعـدني ذلك ويـعـد اجنازا
كــبــيـــرا لــلــبالد كــمــا نــســعى الى
تصـديـر النـفط اخلفـيف الى جانب
اخلـام الـثـقـيل. وهــذا سـعـره اكـثـر
من اخلــام الـعـادي بــنـحـو دوالرين

للبرميل. 
{ ولـو قـدر ان انــتـهت واليـتك الى اين

تفضل ان تذهب ?
- ان خدمـة العراق ال تـقتـصر على
ـا هي تــولي مـنــصب الـوزيــر وا
اكـبـر من ذلك.  واتـمـنى من زمـيلي
ــامـاً ـتــلك ا الــوزيـر اجلــديــد ان 
كـافـيـاً بقـطـاع الـنـفط وتـكـون لـديه
رؤيـة تـطـويـريـة ولـيس كالسـيـكـية
يـــــضع فـــــيــــــهـــــا اربع ســـــنـــــوات
لالستـفادة وجـني فوائـد شخـصية
فـقط كـمـا حـدث في بـعض احلـقب
ونكون بنفس اخلط ونعود للمربع
االول ما يـهمني هـو انقـاذ العراق
ـظــلم النــنـا ــسـتــنــقع ا من هــذا ا
بـــدون الــعـــراق ال نـــعـــني شـــيـــئــا
واتـــمـــنى ان اضـع خـــدمـــاتي وكل
االمـــكـــانـــيـــات بـــخـــدمـــة الـــعــراق
والــوصـول الـى اهـداف مــشــتــركـة
واجهـة التحـديات ومن اجل عدم
الـبـقاء فـي وضع التـصـديـر وحرق
االموال بالرواتب فمن غير مقبول
ان نكتفي بـذلك بل البد من تطوير
ـشـتقـات بدالً ـصـافي لتـصـدير ا ا
مـن اسـتـيـرادهــا الى جـانب انـتـاج
الــبــتــروكــيــمــيــاويــات واالســمــدة
والــدخـول في مــجــاالت صـنــاعــيـة

اخرى . 

صـناديق سـيـادية او لالعـمار هي
بـرأيي مـحـاولـة لــتـقـيـيـد الـشـركـة
وتكـبيلـها كون الـهدف االساس اذا
الـشـركـة عـادت بالـوضع الـطـبـيعي
تــــنــــمــــو وتــــصــــبح فـي مــــصـــاف
الــشـركــات الـكــبــرى والسـيــمـا ان
الـعــراق يـعــد الـعــضـو الــثـاني في
ـا يصل اوبك بـعد الـسـعوديـة ور
الى مستوى السعودية في االنتاج
واضـــرب مــثـــال عـــلى ذلك شـــركــة
ارامــكـو الـتي حـيـرت الـعـالم النـهـا
شـركـة عـمالقـة وتـتـقـدم يـومـا بـعد
يوم واستثمرت قبل ايام في مجال
التـكنـولوجـيا فـقط نحو 40 ملـيار
دوالر) فضال عن الشركة االمارتية
الـتي تـمـتـلك اسـتـثـمـارات وتـتـقدم
بـشــكل مـســتـمــر ومـقــتـدر وحتـقق
الكـثير من االيـرادات للـدولة. وذكر
لـي وزيــــر الــــطـــاقــــة االمــــارتي ان
انـخـفـاض اسـعــار الـنـفط ال يـعـني
شــــيــــئـــــا لالمــــارات المــــتالكــــهــــا
استثمارات في جميع العالم ,حتى

الشركة الكـويتية كي او سي تعمل
ـجـال االسـتـثــمـار وتـأخـذ عـقـود
حفر في نفط الشمال برغم من  ان
الــعـراق بـدأ في مـجــال الـنـفط قـبل
ـانع مـن تـطــويـر الــكـويت  ,فــمــا ا
شـركــتـنـا وجــعـلــهـا عـمالقــة تـنـفع
الــعــراق وتــنــمــو يــومــا بــعــد يـوم
وتـــكـــون في مـــصـــاف الـــشـــركــات

ية ونقفز الى مرتبة اخرى.  العا
{ والوضع احلالي كيف تتم معاجلته?
- ان الـوضـع احلـالي غـيـر مـقـبـول
لـســبـبــ اولـهــمـا لـوجــود بـعض
االطـراف مــسـتــفـادة من الــفـوضى
احلالية وعنـدما تعمل على ارساء
وضع سـلـيم ومــتـقـدم يــسـيـر عـلى
نهج صـحيح سـيضـع هؤالء خارج
عادلة الن الـطفيليـ يستفيدون ا
ــضـطـربــة فـضال عن من الـبــيـئـة ا
وجـــود اجــنـــدات خــارجــيـــة تــدفع
امواال لـعرقـلة تقـدم العـراق خطوة
ـتلك اخليط لالمام  والسـيما انه 
ـتلك اي الـوحيـد وهـو النـفط وال 
مـوارد اخـرى وعـنـدمـا اجـرت معي
احــدى اجملـالت االمــريــكـــيــة لــقــاء
مــوسـعـاً وصـفت اقـتـصـاد الـعـراق
كـــالـــبـــالـــون يــرتـــفـع ويــنـــخـــفض
العـــتـــمـــاده عـــلى الـــنـــفط بـــشـــكل
اسـاسي وهـذا يـدل اذا استـمـريـنا
بــهـذا الــنـهج  دون تــطــويـر نــبـقى
ـــعـــقــول مـــتـــخـــلـــفـــ وهل مـن ا
اسـتيـراد مشـتـقات بـنحـو ملـيارين
و700 مــلــيـون دوالر ونــحــرق غـاز
ـلـيار بـنـحو 7 مـلـيـارات ونـصف ا
دوالر? فـهــذا االجـراء او الـتـصـرف
اليـــرضـي احـــدا من الــــوطـــنــــيـــ
الــشـرفـاء كـمـا واتـسـاءل عن الـذين
ـشـاريع يـحـاولـون عـرقـلـة بـعض ا
خــدمــة لــدول خــارجــيــة كــمــصــيـر
مـصـفى الـفـاو الـذي بـقى مـرهـوناً
بـــأجـــنــدة مـــجـــلس االعـــمــار زمن
رئـــــيس الــــوزراء االســـــبق نــــوري
الـسـعــيـد.  وعـنـد قــدومي لـلـوزارة
تـمـكـنت من رفـع طـاقـته االنـتـاجـية
الى 300 الف بــرمـيل بـالـيـوم كـمـا
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بغداد

طور مـنها 32 حقال فقط بـاالضافة
الى وجـــود حـــقــــول غـــازيـــة قـــيـــد
ــشــكـالت صــغــيـرة الــتــطــويــر فــا
ولـيـست كـبـيـرة وبـعـد قـدوم رئيس
حــكــومـة كــردســتـان لــلــقــاء رئـيس
الـــوزراء حـــيـــدر الـــعــبـــادي خالل
ـــاضي وبــحــضــورنــا االســبــوع ا
نـاقــشـنـا الــنـقـاط اخلالفــيـة والـتي
وضوع ب ستفضي الى حلحلة ا

.( اجلانب
{ كـنت قـد أشرت في لـقـاء مع رؤوساء
حتـرير الصحف قـبل يوم الى وجود
بــعض الـشـخــصـيــات غـيـر الــكـفـوءة في

مفاصل الوزارة حدثنا عنها? 
- هـــنـــاك تــــراكـــمـــات فـي الـــوضع
االداري وتــركـيـبــة الـدولـة ادت الى
اربـــاك الــوزارات ومــا حــدث ان كل
مــجــمـــوعــة من االشــخــاص تــتــبع
اجنـدات معـينـة اضافـة الى منافع
شـــخــصـــيــة أوصـــلت الــوزارة الى
حـالـة من الـتـردي وجـعـلـتـهـا داخل
بيـئة فوضـوية نتج عن ذلك تـأخير

شرحت مـشاريع وسـتـراتيـجـيات ,
فـي وقت مـــــضى اولـــــويـــــاتي في
استثمار الغاز الطبيعي الذي يعد
موضـوعا غيـر سهل لكـنني اخذت
عـلى عــاتـقي ووصـلت الى مـراحل
مــتــقــدمــة وحلـد اول امـس وبــعـد
نقـاشات خالل عـام ونصف احـلنا
احد مشاريع محـافظة ميسان الى
شركة صينية وقلصت بنحو 200
مليـون دوالر من العرض لـيتقارب
مع التخمـ الذي وضع لكن عند
الــذهـــاب ألروقــة الـــوزارة حتــاول
بـعـض اجلـهــات االعــتــراض عـلى
شـروع برغم تـطابـقه مع الكـلفة ا
الـتـقـديـريـة والسـيـمـا ان مـوضـوع
الــغــاز يـــســبب خـــســارة كـــبــيــرة
لــــلــــعــــراق من خالل عــــمــــلــــيـــات
االحــــتــــراق بــــنــــحـــو 26 الى 28
ـدة ثـالثـ ســنـة مـلــيــون دوالر و
يـحتـرق ومـشاريع كـثيـرة مـتوقـفة
ــصـــلــحــة الــبالد وهـــذا يــضــر 
ــنــصب وبــدوري ومـــنــذ تــســلـم ا

عـمـلت جـاهـدا على تـغـيـيـر الوضع
ومعـاجلة الـتراكمـات التي تـسببت
بـتـراجع كـبـيــر واعـطي مـثـاال عـلى
مشروع تـنموي يوفـر العشرات من
ـردود مالي فـرص الـعمل ويـعـود 
كبـير لـكنه يـبقى فـي اروقة الوزارة
ـدة طـويلـة يـصل الى عـام ويذهب
الى جلـنـة الـطاقـة يـأخـذ من الوقت
ايــضــا ســتـة اشــهــر وبــعــدهـا الى
ـــا يـــتــســـبب مـــجـــلس الـــوزراء. 
بــضـــرر كــبــيـــر الى الــعــراق ,لــقــد
اعـــتــــرضت عـــلـى تـــلك االجـــراءات
واكـدت انهـا غـير مـقبـولـة وخاطـئة
ـا من لـيس مـن بـاب االجـتـهـاد وا
اجل مـصـلــحـة الـعــراق الـواضـحـة
لـلـعـيــان. كـمـا تـمــكـنت من حتـقـيق
الــكـثــيــر من االجنــازات في مــجـال
االنــتـاج الـذي لم تــسـتـطع الـوزارة
اضية حتقيق ذلك من دة ا خالل ا
خالل بنى حتتية ومصاف وتوزيع
في كل االمــــور ضــــمن ســــلـــســــلـــة
مـــتـــســـارعـــة مـن االجنـــازات. هــذا
الــديــدن الــذي اعـمـل الجــله خــدمـة

للعراق وشعبه).
{ وهل هـــذا الـــقـــرار هـــو الــذي دفـــعك
لـــلـــتـــراجـع عن قـــرار دمـج الـــشـــركـــات

التسعة ضمن شركة النفط الوطنية ? 
- كــمــا تـــعــرفــون ان الــشــركــة هي
امـــتــداد الى قـــانــون رقم 80 الــذي
ــــئــــة من اســــهم فـي اتـــاح 85 بـــا
االستكشـافات للعراق مـثلما كانت
شــركـات الــنــفط الــعــامـلــة في زمن
الرئيس الـراحل عبد الـكر قاسم,
فــهـي امــتـــداد لــذلك والـى قــانــون
اداري عـــــام 1964 الـــــذي اصـــــبح
واقع حـال.  واحلــقـيــقـة في بــدايـة
ـاضي عـنـدمـا سـبـعـيـنـات الــقـرن ا
بـاشر, حـدث االستـثمـار الوطـني ا
تـولت الشـركة عـلى عاتـقهـا تطـوير
الـرميـلة الـشمـالي وحقـقت اجنازا
وطنيا كبـيرا واصبحت عمالقة في
اجملــــاالت كـــافـــة مـن خالل انـــتـــاج
اربـعـة ماليـ بـرمــيل يـومـيـا قـبل
شهـر من دخـول العـراق في احلرب
مع ايـــران بــاالضـــافــة الـى انــشــاء
مـشـاريع وناقالت وشـركـات احلـفر
واالنــابــيـب وغــيــرهــا الــعــديــد من
الـشركـات التي انـبـثقت مـنهـا. وقد
اصـبــحت الـرمــيـلـة مــديـنـة كــبـيـرة
بعدمـا كانت مديـنة بائسـة ومحطة
انــتـاج واحـدة ولـكن بــعـد حتـقـيق
ـرحـلـة االولى والثـانـيـة والثـالـثة ا
عنـد تأمـيم النفط لـلشـركة الوطـنية
الـعــراقــيــة كـان مــفــخــرة لـلــقــطـاع
الـنـفـطي اضـافـة الى مـا قـدمـته من
مـنـافع اجـتـمـاعـيـة وخـدمـات سـكن

ـنـظـمة { كـيف تـصف عالقـة الـعـراق 
نتجة للنفط اوبك ?  الدول ا

ـنـظـمة مـتـمـيزة - تعـد عالقـتـنـا با
بـرغم اخلالف الـكبـيـر الـذي حصل
خالل مـــؤتــمـــر اجلــزائــر بـــســبب
سـعيـهم  لغـ العـراق بنـحو 550
الف بـرمـيل بـاليـوم ولـلـمرة االولى
ـنـظـمـة دار نـفـاش طويل بـتـاريخ ا
اســــتـــــمـــــر لــــســـــاعـــــات وهــــددت
ــوقع الــعـراق بــاالنـســحــاب لـكن 
ــتـــمــيـــز والــفـــاعل اســتـــجــابــوا ا
لشروطنا كمـا ان هناك تفاهماً مع
الــــوزراء االعــــضـــاء خــــارج اوبك
ــســاعــدة والـــتــنــســيق لــتــقـــد ا
لفات. باشر في بعض االمور وا ا
{ وهل هــنـاك نـيــة لـتــنـفـيــذ شـراكـة مع

السعودية في قطاع النفط?
- ليس هـناك مشـاريع مشـتركة مع
الـسـعـوديـة لـكـنـنـا انـفـتحـنـا عـلى
جـمـيع بـلـدان الـعـالم وعالقـتـنا مع
السـعودية قـوية وكـذلك مع روسيا
والـدول االوربـيـة االخرى حـتى مع

الـدول االفريـقيـة ونواصل اجلـهود
ـتــحـدة االمــريـكــيـة مع الـواليــات ا
لـفـتح االبــواب من جـديـد لــتـطـويـر

القطاع.
{ هـذا يـعـني وجـود اتـفـاق مع شـركات
امريـكـيـة لتـطـوير الـقـطـاع او االستـثـمار

فيه? 
- بـالـفـعل بـاشـرت شـركـة امـريـكـية
بـــالـــعــــمل في حـــقـل الـــنـــاصـــريـــة
فاوضات جارية الستثمار الغاز وا

في مجاالت كبيرة جدا. 
ـاذا اســتـمــرت قـضــيـة تــصـديـر  ×
ا الـنـفط من كـردسـتان مـعـلـقـة ور

مبهمة ?
- ان هـــذا الــــوضع نـــنــــظـــر له من
االطار الـواقعي كـشعب واحـد لكن
اخلالفـات الـسيـاسـيـة هنـا وهـناك
والـتي بـدورنا ال نـسـمح بـتراكـمـها
على الـقضـايا النـفطـية وانا ال ارى
وجـود فـجـوات كـبـيـرة مع االقـلـيم
ــتـلك 74 حـقال والسـيــمـا وانــنـا 
مكـتـشفـة وقـابـلة لـلـتـطويـر لـكن ما
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هـندس جبار علي الـلعيبي في الـقطاع النـفطي . بدأ عمله في احلـقول بعد تـخرجه من اجلامعات اربعـون عاماً هو عمـر جتربة ا
ـناطق الـنائـية وزامل اجـياال من الـعامـل في هـذا القـطاع احلـيوي الذي البـريطانـية وخـاض صعـوبات احلـياة في الـبوادي وا
. كانت مدة قـصيرة ئة من ايـراداته. اما العـمر الذي قـضاه في حقـيبة الـنفط فال يعـدو سنتـ تعـتمد مـوارد العراق على 90 بـا
نـصب كان يحدوه امل واسع بتحـقيق جناحات تسجل الى وطنه جدا لكنها مـترعة باالجنازات ومفـعمة بالتحديـات. ويوم تقلد ا
وتدعم تـطلـعات شـعبه. ولـعل التـجربـة التي امـضاهـا ب مـفاصل هـذا القـطاع اشـبعت فـيه هذا الـتوجه الـى خدمـة العراق. واال
كيف نفسـر قوله (عيـناي اغرورقـتا بالدمـوع حلظة  تـشغيل مصـفى بيجي). وفـيما كـان االلم يعتصـر قلبه حلـجم الدمار الذي
صـفى نتـيجـة جرائم تـنـظيم داعش فـأنه شعـر بـالسـعادة تـغمـره وهو يـشرف عـلى اعـادة الروح من جـديد الى خـطوط حلق بـا

صفى باجلهد الوطني.  ا
ـصاحب ـسـاعي الـتي تـبـذل من اجل االفـادة من الـغـاز ا ـصافـي االخرى وبـا ذات الشـعـور يالزمه في مـحـاوالت الـنـهـوض بـا
ـستطـاع العراق ان ينـفقها عـلى بناء مدنه وانهاء التـفريط بهذه الـثروة الوطـنية نتـيجة حرقـها واهدار ملـيارات الدوالرات كان 

ستقبل.   وتشغيل اياديه العاملة ودعم مشاريع ا
خالل حـديـثي مع اللـعيـبي الذي  عـشيـة االعالن عن الكـابيـنة الـوزارية اجلـديدة ,شـاركته االمـل بأن يـغادر العـراق صعـوباته
باالعـتماد على طاقات مواطنيه الكـامنة. ويرى اللعيبي ان (العـراق ال يبنيه اجنبي مهما كـان صديقاً او عربي مهما كان مؤازراً
ـكن اصالحه من البـنى التحـتية بل يبـنى بسواعـد ابنائه وعـقولهم). بـهذه الـقناعـة زاول مهمـاته الوزارية . وشـرع باصالح ما 
ال بل بحجم اخلدمـة التي يؤديها لقطـاع النفط الذي ينـظر اليه نظـرته الى عائلته ومصـادر ثروته الشخصـية. وهي ال تقاس بـا
للمواطن والفورة العمرانية التي يحصل عليـها بلده. وكنت قبيل اللقاء باللعيبي أتبادل اطراف احلديث مع مدير مكتبه الشاب
حيدر علي السعيدي فكشف لي بعض تقاليـد عمل الوزير.. انه قائد ميداني يتابع تفاصيل االعمال بزيارات دورية الى احلقول
مبـاشـرة.. يـجالـس العـامـلـ ويسـأل عن عـوائـلهم ويـتـنـاول الطـعـام مـعهم. ومـن خالل هذا الـنـشـاط ينـشـر في نـفوسـهم الـهـمة
ـداولة ومالحـقة تـابعـة وا ضـيهـا في االشـراف وا ويـضمـن مضـاعفـة االنـتاج. كـما انه يـزاول مـهمـاته طوال 16 ساعـة يومـيـاً 
فيـدة من عالقاته بالدول الصـاعدة. ولهذا فهو ية وهي سوق متـحركة واستخالص الـنتائج ا ستجـدات في سوق النفط العـا ا
وزيـر منـفتح عـلى الـعالم مـرحب بـالشـركـات من جمـيع الـبلـدان شـرط ان تنـهض بـأستـراتيـجـية الـوزارة في تـقلـيل الـضائـعات

نشودة. وارد وإحداث الطفرة ا وتعظيم ا
غادرة منصبه تاركاً نتهية واليته جبار علي اللعيبي الذي بدا مستعداً  وفيما يلي نص حوار اجرته (الزمان) مع وزير النفط ا
ـسـؤول لـشخـصـه بـقدر مـا يـشـع ويتـعـاظم ـنـصب ال يـقـاس بـالـفـوائـد الـتي يـجـنـيـهـا ا اثـراً وخـارطـة طـريق خلـلـفه مـؤكـدا ان ا

باالجنازات النوعية التي يصنعها لوطنه: 
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