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 ِبْسم هللا الرمحن الرحيم
 1972/ حزيران /1هل تأميم النفط العراقي يف  اهلدف الكبري التأميم ...

 سرتاتيجي ؟اأم هدف ، قتصادية حسب !!؟ اكان ضرورة 

 الرفيق اجملاهد ضياء الصفار 
 

ٍ  وأربعوحنن نستذكر قرار التأميم اخلالد ويف   ااما  بابد أن ني ملل هذا اليمم قبل سم
ىل أن قرار التأميم الذي أشرف الى تفاصيله الرفيق الشهيد اخلالد صدام إنشري 

حسني بدءا  من صياغة بنائه وتنفيذه والذي جاء وفق تصمرات ورؤى دقيقة تؤكد ما 
حلزب من تراكم معريف ونظرة فاحصة وممضماية لماقع يتمتع به ومن معه يف قيادة ا

العراق السياسي واباقتصادي وواقع الشركات اباستعمارية املستغلة للنفط العراقي 
هذا الرتاكم املعريف شكل احلافز املمضماي واملنطقي والذي تمائم  وثرواته اباخرى ،
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حتقيق اإلجنازات العمالقة  ىلإراها يف تنفيذ براجمها اهلادفة امع ديناميكية اللمرة وتس
جلماهري شعبنا العراقي الكرمي الذي ااىن ولسنني طميلة من الظلم واحلرمان ومن 

كما ألزم ثمار السابع اشر من متمز ومبسؤولية اللمار  الفقر واملرض واجلهل ،
املؤمنني بالتفكري يف املستقبل ومتغرياته قبل حدوثها ومل ينتظروا حدوث املعجزات 

نتظروا ..! ااية والذاتية وإدراكهم بأهنم أن وايهم لطبيعة الظروف املمضم من خالل 
أي تابعا  ملن  رتضما لنفسهم البقاء يف حالة التبعيةافأن اللمرة ستصبح جزءا  ممن 

 وهذا يناقض فكر اللمرة وقادهتا . يفكروا باملتغريات قبلها ،
دارة املية املفاوضات مع قتدارها إلايف  جيابيا  الى قيادة اللمرةإوقد أنعكٍ ذلك 

ىل قرار تأميم امليات إية ولفرتة ليست بالقليلة وصمبا  شركات النفط اباحتكار 
 والذي جاء منسجما   1972شركة نفط العراق يف ملل هذا اليمم اخلالد من اام 

مع ما أادته القيادة من دراسات وتفسريات للتمقعات للمماقف السياسية اخلارجية 
ن قيادة اللمرة أجيابا  داخليا  وخارجيا  وذلك ألمن مماقف سلبا  أو  وما يرتتب اليها

ة الصحيحة يف الدفاع ان العراق تؤمن وبشكل مطلق بأن تأميم النفط يشكل البداي
فقد كان  ستقالله اباقتصادي والسياسي بالرغم من أدراكها خلطمرة القرار آنذاك ،او 

وشركاهتا اباحتكارية يف املنطقة ويؤثر  َمٍ مصاحل الدول الكربى حدثا  مهما  كبريا  
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فالظروف الذاتية واملمضماية كانت معقدة وصعبة جدا   الى سياساهتا وتمجهاهتا ،
ففي  اليمم تصّمر الماقع آنذاك وكيف كانت صمرته ومعطياته ، وبا يستطيع شبابنا

حديث للرئيٍ الشهيد صدام حسني يف منتصف اللمانينات وهم يقارن بني سنمات 
من القرن املاضي مؤكدا  بأن شباب اللمانينات با يستطيعمن  تأميم يف السبعيناتال

تصّمر ومعرفة الظروف الصعبة اليت أحاطت بقرار التأميم مقارنة بظروف احلرب 
حيث  خرىمة األفمية دفااا  ان العراق وأقطار األالقائمة ضد أيران الفارسية الص

هي أالى  .. ستمرارهااىل إؤثرة فيها والدااية قال : أن احلرب مبالبساهتا وبالقمى امل
ته يئأن ميتحن قدراته ووطنيته ومبد اجملاهبة اليت ميكن لإلنسان مستمى من مستميات

ولكن لم أستبعدنا نظريا  فقط الدماء الغزيرة اليت  مكانياته هلذا النمع من املخاطر ،إو 
يم يف ذلك المقت أصعب جند أن قرار التأم دفعها أبناء العراق دفااا  ان وطنهم ..

  . من قرار جماهبة العدوان بالسالح كما حيصل اليمم يف احلرب
للمرة وأهدافها من خالل التمظيف الصحيح لعمائد النفط بعد التأميم وفق منهج ا

نطلقت ااتباره أداة التغيري اعراقي واباهتمام به كقيمة اليا بنسان اليف إاادة بناء اإل
 ( الصنااي والزرااي)  لربامج واخلطط اباقتصادية بشقيهالقيادة اللائرة بمضع ا

كي يف القطر ساسية ملسرية التنمية والبناء اباشرتا واخلدمية واليت شكلت املالمح األ
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نسانية النبيلة مما جعل وقيمه اإل ةاقيدته اللمرياحلزب و  ئواليت اربت ان مباد
وشكل  اللالث أو الدول النامية العراق حيتل ممقعا  متقدما  ونرباسا  ملا يسمى بالعامل

مريكا وبريطانيا جتربة فريدة يف العامل ، وهذا ما دفع قمى الشر والطغيان الدويل أ
له حتالالشن العدوان الى العراق وغزوه و  ختالق الذرائعاىل إومن حتالف معهم 

ىل تدمري العراق وتفكيك مقممات الدولة بقرارات إوبصفحاته املعروفة اليت هتدف 
جتاه التجهيل ومسخ العقل افقار العراق وشعبه ودفعه بإسفية جائرة من أجل تع

بعطائه  نسان العراقي متميزا  سيبقى اإل خسئماولكنهم  العراقي املبدع اخلالق ،
وتضحياته مبداا  بفكره واقله ملا ميتلكه من مقممات حضارية قادرة الى النهمض 

 . ب ملا يتمتع به من خزين حضاريوابانطالق يف اللحظة املناسبة والظرف املناس
كبار للقيادة اللائرة قيادة حزب البعث العريب اباشرتاكي اليت إحتية از وإجالل و 

  . نتصارهاالى قرار التأميم اخلالد وحققت  أادت وخططت وأشرفت
  ه هللامححتية لألب القائد الرفيق املناضل أمحد حسن البكر ر 

  . نتصارهامهندس التأميم وصانع  حتية للرفيق الشهيد اخلالد صدام حسني
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حتية لشعبنا العراقي الباسل الشجاع الذي آزر قيادته وحقق نصره الكبري الناجز 
ولكل من ساهم يف هذا اإلجناز المطين  الى الشركات اباحتكارية املستغلة ،

  . والقممي الكبري
 

 د. ضياء الصفار الرفيق
01  /06  /2017 


