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من تاريخ الصناعة العراقية
لنتذكر فتاح باشا ومعمله .. 

القصة الكاملة
فتاح باشا وبدايات الصناعة 

العراقية

باش��ا  فتاح 
رائد الصناعة الوطنية في العراق
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العدد )4900( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )18(
آذار 2021

ن�صرت �صبكة االقت�صادي���ن العراقيني على موقعها 
اقت�صادي���ة  خاط���رة   2014/11/12 بتاري���خ 
للأ�ص���تاذ الدكتور مظهر حممد �صالح حتت عنوان 
»م�ّص���اح االحذي���ة« والت���ي األهمتن���ا لكتاب���ة ه���ذه 
ال�ص���طور ع���ن رائ���د م���ن رواد ال�ص���ناعة العراقية 
وه���و �صخ�ص���ية معروفة بل )اأ�ص���هر من ن���ار على 
عل���م(، يعن���ى ن���ار عل���ى جب���ل. كان جده وا�ص���مه 
)�صليمان( م���ن �صاكني قرية ت�صع���ني يف �صواحي 
كركوك يقوم ب�صنع )نع���ل اخليل( يعنى )نعلبند( 
باللهج���ة العامي���ة. لك���ن يب���دو اأن ج���ده �صليم���ان 
كان رج���ًل ذكي���ًا وطموح���ًا ومتح�ص���رًا متامًا مثل 
اأخون���ا الفطن )ما�صح االحذي���ة( حيث اأدخل ولده 
وا�صم���ه )فت���اح( يف املدر�صة التي ُفتح���ت من قبل 
ج من الثانوية الع�صكرية  ال�صلطة العثمانية وتخرَّ
)ر�ص���دي ع�صك���ري( والتح���ق بالكلي���ة الع�صكري���ة 
يف اإ�صطنب���ول. وبعد تخرجه ت���درج يف املنا�صب 
الع�صكري���ة العثماني���ة حتى اأ�صبح ل���واء ومن هنا 
ح���از لق���ب )البا�صوية( و�ص���ار يع���رف با�صم فتاح 
ج ابنته الو�صطى  با�صا. ويذك���ر اأن فتاح با�ص���ا زوَّ
اإىل ال�صي���د �صال���ح اإبراهيم وه���و �صابط عثماين 
وكان مدي���رًا ملعم���ل ن�صي���ج العبخان���ة الكائن، كما 
تعلمون، قرب ج�صر االأحرار. وهذا املعمل اأن�صاأه، 
 كم���ا يق���ال، مدح���ت با�ص���ا واىل بغ���داد ال�صه���ر.
يف بداي���ة ع�صريني���ات الق���رن املا�ص���ي ق���ام فت���اح 
)�صال���ح  الو�صط���ى  ابنت���ه  زوج  باإيف���اد  با�ص���ا 
اأفن���دي( اإىل اأملاني���ا ل�ص���راء مكائن ن�صي���ج، فذهب 
مكائ���ن  وا�ص���رى  هن���اك  اإىل  اإبراهي���م  �صال���ح 
يف  ب�صت���ان  يف  ن�صبه���ا  ومتَّ  م�صتعمل���ة،  ن�صي���ج 
الكاظمية على الطريق م���ا بني �صاطئ دجلة مقابل 
االأعظمي���ة وباب الدروازة وما ي���زال املعمل هناك 
يف واخ���ر الثلثيني���ات كما ذك���ر لن���ا االأ�صتاذ عبد 
 اللطي���ف ال�ص���واف، و�صم���ل بالتاأميم ع���ام 1964.

تاأ�ص����س معمل فت���اح با�صا ب�صكل �صرك���ة ت�صامنية 
من قبل فتاح با�صا وكل من ولديه نوري و�صليمان 
ول���كل منهم���ا 10% م���ن اأ�صه���م ال�صرك���ة. وفى عام 
1943 مت تغي���ر اال�ص���م من معمل فت���اح با�صا اإىل 
�صرك���ة فتاح للغزل والن�صيج املح���دودة وذلك بناء 

على طلب اأوالد فتاح با�صا.
باإدخ���ال مكائ���ن  ال�صرك���ة  قام���ت  ع���ام 1950  يف 
حديث���ة بلغ���ت �صعته���ا االإنتاجي���ة ن�ص���ف ملي���ون 
م���ر م���ن املن�صوج���ات ال�صوفية. لق���د كان اختيار 
مدين���ة الكاظمي���ة موقع���ًا للمعم���ل لكونه���ا كان���ت 
مركزًا تتواج���د فيه اأغلب معامل وم�صاغل الن�صيج 
اليدوي مما �صاعد على رفد املعمل اجلديد باالأيدي 
العاملة ذات اخل���رة ال�صابقة بال�صناعة ال�صوفية 
حي���ث كان يف حينه يقوم باإنت���اج الغزل ال�صويف 
فق���ط )�ص���لح عريب���ي العبي���دي، ملح���ق جريدة 
املدى اليومية – “هل تتذكرون اقم�صة وبطانيات 

فتاح با�صا،” االأحد 19 �صباط 2013( .
اأُري���ُد اأن  اإن ال�صخ�صي���ة ال�صناعي���ة الف���ذة الت���ي 
اأحدثك���م عنها ه���ي �صخ�صي���ة )�صليمان اب���ن فتاح 
با�ص���ا( املولود ع���ام 1891 يف حمل���ة )جامع على 
اأفن���دي( الواقع���ة يف بغداد، ويف بيئ���ة اجتماعية 
الرج���ل،  ه���ذا  تركماني���ة.  اأ�ص���ول  ذات  بغدادي���ة 
�صليمان فتاح با�صا، كما يقول االأ�صتاذ عبد اللطيف 
ال�ص���واف يف كتاب���ه املو�ص���وم �صخ�صي���ات ناف���ذة 
كان ال�صخ�صي���ة االأوىل م���ن عائل���ة رائ���دة ترم���ز 
اإىل بن���اء ال�صناع���ة الوطنية وتوطي���د مكانها يف 

االقت�ص���اد الوطني احلديث. ويق���ول عنه اأ�صتاذنا 
عب���د اللطيف ال�ص���واف “كان���ت علقت���ه بال�صلطة 
وبال�ص���وق واملع���ارف وذوي القرب���ى واالأ�صدقاء 
علق���ات طبيعية وب�صيطة و�صادق���ة وكان يف ذلك 
كله قريبًا من خ�صائ�س رجال ال�صناعة االأوربيني 
اأمث���ال �صيمنز وبوهلر دينزدت���ك وكاردمن وفورد 
ودوج” )امل�ص���در ال�صاب���ق(. وح�ص���ب املعلوم���ات 
التاريخي���ة كان هن���اك معم���لن مهم���ان للن�صي���ج 
يعق���وب  ع���زرا  عزي���ز  معم���ل  االأول،  بغ���داد:  يف 
و�ص���ركاه )اأملاين ال�صن���ع(؛ والث���اين، معمل فتاح 
با�ص���ا واأوالده الذي �صبق ذك���ره. وي�صر الدكتور 
املو�ص���وم  كتاب���ه  �ص���امل يف  اللطي���ف  عب���د  عم���اد 
-1921 الع���راق  يف  اخلا����س  والقط���اع  الدول���ة 
 300 ي�صتخ���دم  با�ص���ا  فت���اح  معم���ل  كان   :1990
عام���ل ت���راوح اأجوره���م ب���ني 50 فل����س و 250 
فل����س وفق���ًا لكمي���ة عملهم وف���ى مواجه���ة �صارية 
م���ن ب�صائ���ع مان�ص�ص���ر واملن�صوج���ات الياباني���ة 
الرخي�ص���ة. كان املعم���ل يبي���ع االقم�ص���ة ال�صوفية 
املختلف���ة ما ب���ني 200 و 300 فل�صًا للي���اردة. وما 
 يلف���ت النظر ان املعملني لي�صا من �صنع بريطاين .
والقوان���ني  االإج���راءات  اأ�صهم���ت  ذل���ك  وم���ع 
والت�صهيلت التي وفرتها الدولة يف دعم ال�صناعة 
الوطني���ة اأ�ص���واق م�صمون���ة اأو اأف�صلية يف عقود 
الدولة لبع�س امل�صانع اأو اإعفاءات كلية اأو جزئية 
م���ن �صريب���ة الدخل و�صريب���ة االأم���لك والر�صوم 
امل�ص���رف  م���ن  ���رة  ُمي�صَّ قرو����س  اأو  الكمركي���ة 
ال�صناع���ي )د. عب���د اللطيف �صامل، م�ص���در �صابق، 
�صفحة 134(. وقد ح�صل كل من معمل فتاح با�صا 
ومعمل عزيز مرزا يعقوب و�صركاه على اإعفاءات 
بقان���ون  املعمل���ني  �صم���ول  ومتَّ  ال�صرائ���ب،  م���ن 

ت�صجيع ال�صناعة الوطنية رقم 14 ل�صنة 1929.
ومم���ا يذكر اأن املن���دوب ال�صامي الريطاين لرت 
كليت���ون Gilbert Clayton اعر����س على 
منح �صلف���ة اإىل معمل فتاح با�صا عل���ى اأ�صا�س اأنها 
خمالف���ة للقان���ون االأ�صا�ص���ي العراق���ي الأن املبل���غ 
يتطل���ب موافق���ة الرمل���ان، لك���ن امللك في�ص���ل اأبلغ 

املن���دوب ال�صام���ي باأن املبل���غ لي�س �صلف���ة بقدر ما 
ه���و ا�صتثمار مبلغ ُيودع لدى املعمل مقابل �صمانة 
وفائ���دة حم���ددة. وبن���اء عل���ى ذلك واف���ق جمل�س 
الوزراء على منح املعمل �صلفة قدرها 75 األف ربية 
من تخ�صي�صات وزارة الدفاع يف امليزانية العامة 
باحتياجاته���ا. وباملقاب���ل  ال���وزارة  تزوي���د  لق���اء 
وافق ن���وري فتاح على ت�صليم منتجات املعمل اإىل 
 ال���وزارة ب�صعر يقل ع���ن �صعر املنت���وج االأجنبي .
ومم���ا هو جدي���ر باالإ�ص���ارة اأن املل���ك في�صل االأول 
افتت���ح معم���ل فت���اح با�ص���ا للن�صي���ج ع���ام 1926. 
وكانت بع�س ال�صناعات الوطنية حتظى باهتمام 
امللك في�صل االأول وفى مقدمة ذلك �صناعة الن�صيج 
والدباغ���ة وال�صاب���ون والورق ث���م ال�صمنت وكان 
يدع���و احلكوم���ة اإىل حماي���ة املنتج���ات الوطني���ة 
امل�صنوع���ات  عل���ى  اجلمركي���ة  الر�ص���وم  بزي���ادة 
امل�صت���وردة. وق���د خط���ى املل���ك يف ه���ذا اجلان���ب 
خطوات عديدة اإذ واف���ق على منح �صلف للب�صائع 
وال�ص���ركات االأهلية ك�صركة حل���ج االأقطان و�صركة 
فت���اح با�ص���ا للغ���زل والن�صي���ج وبع����س امل�صان���ع 
االأهلي���ة ال�صغ���رة  .لنع���د اإىل مو�ص���وع بحثن���ا 
)�صليم���ان فتاح با�صا(. ا�صرك الرجل وهو �صابط 
مدفع���ي يف حروب البلق���ان يف اأواخر عهد ما قبل 
ف  احلرب العاملي���ة االأوىل يف بلغاريا )وهناك تعرَّ
عل���ى ن���وري ال�صعي���د وتوط���دت بينهم���ا �صداق���ة 
وطي���دة )ال�ص���واف، م�ص���در �صاب���ق(. لق���د تف���رغ 
�صليم���ان فتاح با�صا لل�صناعة بع���د احلرب العاملية 
 الثانية، فع���لوة على موقعه يف معمل فتاح با�صا:
- اأ�ص����س �صركة الدخ���ان االأهلية وبع����س امل�صاغل 

وامل�صانع ال�صغرة كمحلج عطار با�صا.
- اأ�ص����س �صرك���ة املن�ص���ور الت���ي اأ�ص�ص���ت مدين���ة 

املن�صور يف بغداد.
- اأ�ص�س �صركة �صباق املن�صور.

- واأ�ص�س �صركة املن�صور االإن�صائية.
والب���د من عق���د مقارنة ب���ني عق���د الثلثينيات من 
الق���رن املا�صي وم���ا ح�صل من تغّي���ر يف �صيا�صة 
احلكوم���ة العراقية جت���اه ال�صناع���ة الوطنية بعد 

احلرب العاملي���ة الثانية. �صه���دت ثلثينيات القرن 
املا�صي تو�صع���ًا كبرًا يف �صناعة الغزل والن�صيج 
وحل���ج االأقط���ان واإنت���اج ال�صواب���ني وغرها من 
ال�صناع���ات املحلي���ة ولك���ن م���ا اأن انته���ت احلرب 
حت���ى ب���ادرت احلكوم���ة اإىل فتح ب���اب اال�صتراد 
عل���ى م�صراعيه و�ص���ارت وزارة الدف���اع ووزارة 
الداخلي���ة تف�ص���لن املن�صوج���ات االأجنبي���ة عل���ى 
املن�صوج���ات الوطني���ة يف مناق�صاته���ا االأمر الذي 
���ر �صلبي���ًا على �صناع���ة املن�صوج���ات املحلية يف  اأثَّ

العراق.
لق���د ا�صتطاع �صليمان فت���اح با�صا تو�صيع وتطوير 
وحتوي���ل �صرك���ة فت���اح با�ص���ا م���ن معم���ل لغ���زل 
ال�ص���وف اإىل معم���ل الإنتاج االقم�ص���ة والبطانيات 
الق���رن  م���ن  الثلثيني���ات  اأواخ���ر  يف  ال�صوفي���ة 
اإىل  منتوجاته���ا  ت�ص���در  كان���ت  والت���ي  املا�ص���ي 
ال���دول املجاورة. لق���د بداأ معمل فت���اح با�صا بغزل 
ال�ص���وف العراق���ي وتوزي���ع الغ���زول ببيعها اإىل 
املنا�ص���ج اليدوية املنت�ص���رة يف مناطق العراق وال 
�صيما الكاظمية والنجف التي تقوم بحياكة العبي 
)جم���ع عباءة(، ويتمتع م���ا ي�صنع منها يف العراق 
وف���ى النجف ب�صورة خا�صة ب�صمعة جيدة وقبول 
 وا�ص���ع لكنه اأخذ بالتطور تبع���ًا لتطور االأ�صواق .

وكم���ا يذكرعب���د اللطي���ف  ال�ص���واف ف���اإن �صليمان 
فت���اح با�صا تبواأ من�صب رئي����س احتاد ال�صناعات 
العراق���ي بع���د ثورة الرابع ع�صر م���ن متوز 1958 
وح���اول من خ���لل من�صب���ه اأن يدف���ع باال�صتثمار 
واالإنت���اج ال�صناعي نح���و الزيادة والكف���اءة، كما 
ح���اول ا�صتخل����س املنافع احلقيقي���ة االقت�صادية 
من العلق���ات اجلدي���دة التي فتحتها ث���ورة متوز 
اأم���ام االقت�ص���اد العراقي وال�صناع���ة العراقية يف 
اأ�ص���واق االحت���اد ال�صوفيتي وال���دول اال�صراكية 
والع���امل الثال���ث اإىل اأن توف���اه الل���ه يف حزي���ران 
1960 بع���د اأن اأم�صى )30( ثلثني عامًا من عمره 

يف قطاع ال�صناعة واالأعمال.

عن : شبكة االقتصادين العراقيين

فاروق يونس

شذرات من تاريخ الصناعة الوطنية وروادها 

عائلة فتاح باشا نموذجًا
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ن�ص���رت جريدتن���ا احلبيب���ة ) امل���دى ( يف ملحقه���ا 
املتمي���ز والف���ذ ) ذاك���رة عراقي���ة ( مق���اال قيم���ا عن 
ان  هن���ا  واود   .. للن�صج���ة  با�ص���ا  فت���اح  معام���ل 
ا�صتدرك على ما جاء فيه بتعريف �صريع للمرحوم 
فت���اح با�ص���ا ، راجي���ا ان ت�صتمر جريدتن���ا بتذكر 
العراقيني بتاريخه���م الزاهر واجلميل ، واجلهود 
الكب���رة الت���ي ق���ام به���ا الرعي���ل االول م���ن رجال 

العراق واعلمه .. مع التقدير الفائق . 
قال عبد الك���رمي االأزري يف كتابه “ م�صكلة احلكم 
يف الع���راق “ ان���ه التق���ى بن���وري فت���اح يف عمان 
�صن���ة 1975 ، وق���د جاءها م���ن بروت ف���رارًا من 

احل���رب االأهلي���ة التي اندلع���ت ناره���ا يف لبنان .  
وقد ق���ال نوري فتاح للآزري ان���ه جتاوز الثمانني 
م���ن عمره ، واأ�صل اأ�صرته من قرية ت�صعني القريبة 
م���ن كرك���وك ،. وكان ج���ده يعمل يف كرك���وك وله 
معرفة مبت�صرفها ، وق���د راأى اأن يدخل ولده فتاح 
يف املدر�ص���ة الر�صدية الع�صكري���ة . وجنح يف ذلك 
مب�صاع���دة املت�ص���رف ، ففع���ل . ودر����س فت���اح يف 
املدر�ص���ة الر�صدي���ة الع�صكري���ة يف كرك���وك ، ث���م 
اأر�ص���ل اىل ا�صتانبول فاأمت درا�صته الع�صكرية فيها 

وتخرج �صابطًا.
ول���د فتاح با�صا �صن���ة 1861 ، وتق���دم يف اجلي�س 
الرك���ي حتى ن���ال رتبة اأم���ر ل���واء ، وكان مديرًا 
ملعام���ل الن�صيج الع�صكري يف بغ���داد، واأحيل على 
التقاع���د قبيل احلرب العاملي���ة �صنة 1914 . وعني 
عل���ى اثر تاليف احلكوم���ة العراقية مت�صرفًا للواء 

كرك���وك ) 1921 ( ف�صغل من�صب���ه اىل �صنة 1924 
.ث���م ا�ص�س مع اأبنه ن���وري معمًل لن�ص���ج ال�صوف 
يف الكاظمي���ة �صن���ة 1926 ف���كان املعمل يف مقدمة 
امل�صاري���ع ال�صناعية احلديثة قي العراق . وتويف 

فتاح با�صا يف بغداد يف 8 كانون الثاين 1936 .
ول���د ابن���ه �صليم���ان ب���ك �صن���ة 1891 ودر����س يف 
املدر�ص���ة احلربي���ة يف اأ�صتانب���ول وخ���دم �صابطًا 
يف اجلي����س الرك���ي . ثم جاء اإىل بغ���داد والتحق 
باجلي����س العراقي �صن���ة 1921 ومنح رتبة رئي�س 
) نقي���ب ( . وعني مرافقًا لوزير الدفاع فمعاون اآمر 
املدر�ص���ة الع�صكرية . واأوفد ل���لأ �صراك يف دورة 
ع�صكري���ة يف الهن���د ، ورفع �صن���ة 1928 اإىل رتبة 
مق���دم . وكان بع���د ذل���ك نائبًا عن كرك���وك ) 1930 
( واأعي���د انتخاب���ة �صن���ة 1934 ، فنائ���ب اربي���ل ) 
1934( ، فنائ���ب كرك���وك مرة اأخ���رى �صنة 1935 

و 1943 و 1947 . وت���ويف يف لن���دن يف حزيران 
. 1960

اأم���ا نوري فت���اح فول���د �صن���ة 1893 . وتخرج يف 
املدر�ص���ة الع�صكري���ة ف���كان �صابط���ًا يف اجلي����س 
الرك���ي. وع���اد اإىل الع���راق بعد احل���رب العظمى 
فا�ص���رك يف احلرك���ة الوطنية ونف���ي اإىل جزيرة 

هنجام يف اأب 1920.
 ق���ام مع اأبيه بتا�صي�س معمل الن�صيج يف الكاظمية 
وتوىل ادارته اإىل حني تاأ ميمة �صنة 1964 . وكان 
رئي����س الوفد العراقي اإىل موؤمتر التجارة الدويل 
املنعق���د يف راي م���ن اعمال نيوي���ورك يف ت�صرين 

االأول 1944 .
اأم�ص���ى يف ب���روت �صنوات���ه االأخرة بع���د تاأميم 
معمله ، وانتق���ل اإىل عمان على اأثر ن�صوب احلرب 

االأهلية يف لبنان ، وتويف يف اأيار 1976.

فتاح باشا وبدايات الصناعة العراقية

   
يف الب����دء كان يدع����ى معم����ل ن�صي����ج )العّبخانه( 
وه����ي اأول موؤ�ص�ص����ة ب�صيط����ة لل�صناع����ة اأقامه����ا 
امل�صلح العثماين مدحت با�صا 1868-1871 يف 
بغداد. ثم اأعقب ذلك ما عرف )مبدر�صة ال�صنايع( 
ع����ن  العل����وم  اأوائ����ل  البغدادي����ون  تلق����ى  حي����ث 
ال�صناعة احلديثة. وكانت ال�صنوات القليلة التي 
ق�صاه����ا مدح����ت با�صا يف بغ����داد كفيل����ة باإدخاله 
التاري����خ الوطن����ي العراق����ي م����ن اأو�ص����ع اأبوابه 
االإ�صلحية؛ وهو در�س مهم الأولئك الذين يرون 
التغي����ر يحدث بع�صرات ال�صنني بل مبئاتها! من 
اج����ل مزيد من )اخلّده( و) اخل����در( كما هو املثل 

العراقي.
وُيعرف عن العراقيني ولعهم اخلا�س بال�صناعة 
عل����ى الرغم م����ن كونهم �صعب����ا زراعي����ا منذ اآالف 
ال�صن����ني. فالزراعة واحدة م����ن اخراعاتهم. بيد 
اأنه����م يف عهود الفا�صي����ة االأخرة 1963- 2003 
مل يتقن����وا ال�صناع����ة وال الزراع����ة وال التج����ارة 
وال العم����ران وال القوان����ني وال الكتاب����ة؛ وكانت 
�صنعتهم الوحي����دة التي علمها لهم ال�صادة اجلدد 
)الت�صفي����ق( ث����م )التلفيق( ث����م )الق����ال والقيل(؛ 
العل����م- ه����ي  امل����وت - ولي�����س  اأب����واب  وكان����ت 
امل�صرع����ة اأمامهم، وال احد ي����دري متى ينتهي كّل 

ذلك.. حقا؟
هك����ذا ع����رف العراقي����ون �صناع����ة الن�صي����ج م����ن 
جدي����د يف وق����ت قيا�ص����ي )3( �صن����وات، بع����د اأن 
غادروه����ا يف اأواخ����ر الع�ص����ر العبا�ص����ي الثاين 
حي����ث كان����وا م����ن اأب����رع االأمم فيه����ا. وقب����ل اأن 
ي�صتعم����ل العراقي����ون لف����ظ )بطانية( ال����ذي �صاد 
البغدادي����ون  كان  1958الوطني����ة،  ث����ورة  بع����د 
والب�صراويون ورمبا املو�صليون اأي�صا ي�صمون 
م����ن  وه����ي   )blanket )بلنكي����ت  البطاني����ة 
م�صتوردات) اأبو ناجي( طبعا. وكان معمل فتاح 
با�صا ق����د اأحتف العراقيني باأع����داد ال حت�صى من 
)البلنكيت����ات( من نوع فت����اح با�صا ذات اجلودة 
العالية، حت����ى كان العراق ي�ص����در الفائ�س منها 

اإىل الدول املجاورة يف ذلك الزمن.
والعراقي بكل اإعزاز مل يكن ي�صتعمل البطانيات 
االأجنبي����ة الأنه����ا كان����ت االإرداء قيا�ص����ا ببطانيات 
فت����اح با�ص����ا العراقي����ة البغدادية علم����ة اجلودة 
العراقي����ة العالية بدون الرج����وع اإىل اأي تقيي�س 
و�صيط����رة نوعي����ة. ترى هل بقي لدين����ا �صيئا من 

اجل����ودة االآن؟! وكان �صليم����ان فت����اح با�ص����ا قبل 
اأن يفت����ح معمل����ه ال�صه����ر يف بغداد معم����ل فتاح 
با�ص����ا ال�صه����ر للبطاني����ات العراقي����ة "املعترة" 
�صاب����ط مدفعية و�صل اإىل رتبة لواء يف اجلي�س 
العراق����ي. لكن����ه كان يف الوق����ت نف�ص����ه من افخر 
ال�صناعي����ني العراقي����ني يف ع�ص����ره، كيف ال وقد 
كان����ت بطانيات����ه تغط����ي العراقي����ني حت����ى وقت 

قريب.
ذه����ب فت����اح با�ص����ا اإىل اأملانيا ع����ام 1926 وجلب 
الأول م����رة معدات ومكائن ن�صيج م�صتعمله منها، 
واأق����ام معمل����ه و�صط ب�صتان، حي����ث افتتحه امللك 
في�ص����ل االأول بنف�ص����ه. ترى مل اخت����ار فتاح با�صا 
املكائ����ن االأملاني����ة ومل يذه����ب اإىل بريطانيا التي 
كان����ت حتت����ل الع����راق وقتئ����ذ؟ ال يكم����ن ال�صب����ب 
يف االقت�ص����اد اأو ال�صناعة االأف�ص����ل بالطبع؛ بل 
يف منه����ج فت����اح با�ص����ا نف�ص����ه املع����ادي للحتلل 

االإنكليزي.
فتعّرف البغداديون اإىل �صناعة الن�صيج من فتاح 
با�صا حتى اأ�صبح رم����زا لل�صناعة الوطنية اأي�صا 

طوال الق����رن الع�صري����ن. كان فت����اح با�صا وطنيا 
حقيقي����ا معار�صا للحتلل الريط����اين لذلك فقد 
األق����ت �صلط����ات االحتلل وقت����ذاك القب�����س عليه 
ونفت����ه اإىل )جزيرة هنج����ام( يف اخلليج العربي 
اإبان ثورة عام 1920. كانت تلك اجلزيرة ماأوى 
للوطني����ني العراقي����ني املعار�ص����ني االأوائ����ل ممن 
قاتلوا االنكليز ب�صراوة. وكان فتاح با�صا واحدا 
منهم. مل يكن رج����ل �صناعيا بل وطني )قح( كما 

يود اأن ي�صفه )البغادة( من جمايليه.
ومل يتوق����ف فتاح با�صا عن تقدمي خدماته لوطنه 
ك�صناع����ي حي����ث اأ�ص�����س )�صركة املن�ص����ور( التي 
قام����ت باإن�ص����اء مدين����ة املن�صور احلالي����ة والتي 
تع����ّد واح����دة م����ن اأرق����ى االأحي����اء يف العا�صم����ة 
قب����ل ان ت�صبح ماأوى ح����ّرا للإرهابي����ني والقتلة 
واملجرم����ني. ث����م تع����ددت مواه����ب فت����اح با�ص����ا 
وا�صتط����اع اأن ي�صج����ل اأ�صم����ه باأح����رف من ذهب 
يف تاري����خ امل�صلح����ني العراقيني حت����ى بعد قيام 
حكومات ما بعد ثورة 1958 وتاأميم �صركته عام 
1964 يف تل����ك احلرك����ة العارفي����ة البائ�صة حتت 

يافط����ة اال�صراكي����ة الر�صيدة!! وه����ي بالطبع مل 
تك����ن ا�صراكية وال ر�صيدة بل نوع����ا من ال�صطو 
الر�صمي عل����ى الراأ�صمال الوطن����ي لفتح االأبواب 
بع����د ذلك اإىل هج����وم ال�صناع����ات االأجنبية لي�س 

اإال..
ويبقى ال�ص����وؤال االآن: اإىل كم فت����اح با�صا نحتاج 
يف الوق����ت احلا�ص����ر لنهو�����س الع����راق؟ مرحى 
فق����د �ص����كل الراأ�صم����ال العراق����ي الدرج����ة االأوىل 
لل�صتثم����ار.. ولكن اأي����ن؟ يف االأم����ارات العربية 
املتحدة!!)ط����ول عمرنا خرن����ا لغرنا( وال يزال 
قان����ون اال�صتثم����ار الوطن����ي يجل�س عل����ى قارعة 
طري����ق امل�صرع����ني من حج����اج بيت الل����ه احلرام 
منذ نهاية عام 2006 دون اأن نعرف �صببا وجيها 
لذلك. اجل اأنهم يري����دون للعراق اأن يكون جمرد 
دولة )ريعية( تافهة تعي�س على عائدات البرول 
الذي يراد ل����ه اأن يكون منهوبا وم�صلوبا ومهربا 
وم�صروق����ا.. اأم����ا اأن تن�ص����اأ يف الع����راق م����زارع 
حديث����ة اأو �صناعة متط����ورة اأو جتارة متقدمة .. 

رحم الله فتاح با�صا.

الى كم فتاح باشا نحتاج ؟

حسان الكروي

رياض األسدي
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صناع�ة الغزل والنسيج الصوفي
لق����د كان للتط����ورات االإدارية والت�صكي����لت اجلديدة 
الت����ي ظه����رت يف كي����ان الدول����ة العراقي����ة اجلدي����دة 
وم����ا رافقها م����ن ب����روز احلاج����ة اىل �ص����د متطلباتها 
م����ن املنتج����ات ال�صناعي����ة كحاجة اجلي�����س العراقي 
ال����ذي اأ�ص�س ع����ام 1921 اىل الن�صي����ج لعمل امللب�س 
امل�صت����وردات  والرتف����اع   ، جه����ة  م����ن  والبطاني����ات 
العراقية من املن�صوج����ات ال�صوفية ، وازدياد الطلب 
عليه����ا وال�صيم����ا بع����د انت�ص����ار االأزي����اء الغربي����ة وما 
ي�صبب����ه ذلك من ت�صرب للأم����وال الوطنية ، ف�صل عن 
الرغبة يف تاأ�صي�س �صناعة وطنية تناف�س ال�صناعات 
الغربي����ة من جهة اأخرى ، كل ذلك كان له دور يف فتح 
الباب اأمام الراأ�صمال الوطني لولوج ميدان ال�صناعة 
اخلفيفة ، وال�صيما �صناعة الغزل و الن�صيج ال�صويف 
التي كانت على راأ�س ال�صناعات احلديثة يف العراق 

.
بادر )عزيز مرزا يعقوب و�ص����ركاوؤه( باإن�صاء معمل 
للغزل والن�صيج ال�ص����ويف يف منطقة الكرادة ببغداد 
ع����ام 1923 ، وت�صم����ن )10( اأن����وال فق����ط وه����ي من 
�صن����ع اآمل����اين، وكان يقوم بغ����زل ال�ص����وف و ن�صجه 
، واك����ر منتجات����ه م����ن البطاني����ات واالج����واخ التي 
تتلءم مع احتياج����ات احلكومة من مدار�س اجلي�س 
وال�صرط����ة وال�صجون ،ومما يلحظ عل����ى املعمل ان 
اغلب املوؤرخني ال ي�صرون اليه بو�صفه بداية ظهور 
ال�صناع����ة الوطنية احلديث����ة ، ورمبا يعود ذلك لكون 

راأ�صماله مل يكن وطنيا خال�صا .
    

فتاح باشا وولده
يف ع����ام 1926 اقدم ن����وري فتاح با�ص����ا ووالده على 
تاأ�صي�����س اول معم����ل وطن����ي حديث دخ����ل يف تاريخ 
ال�صناع����ة العراقي����ة ، وهو)معم����ل فت����اح با�صا للغزل 
والن�صي����ج( ، وتعود ق�صة تاأ�صي�س هذا املعمل اىل ان 
�صالح ابراهيم )�صه����ر فتاح با�صا( ، كان يعمل مديرا 
فنيا ملعمل ن�صيج اجلي�س العثماين)العباخانه( . وقد 

�ص����درت اليه االأوامر عند ان�صحاب اجلي�س العثماين 
م����ن بغداد عام 1917 بتفكيك املعمل وتدمر مكائنه ، 
غ����ر انه قام بتفكيك املكائ����ن ومل يدمرها ، بل اأر�صلها 
اىل املو�صل ، وحاول خلل ال�صنوات اللحقة اأيجاد 
املمول����ني اللزم����ني الع����ادة تاأ�صي�ص����ه يف املو�ص����ل ، 
لك����ن حماوالته باآت بالف�ص����ل ، واأ�صبحت املكائن غر 
�صاحل����ة للعم����ل ، غي�����ر ان رغبت����ه يف تاأ�صي�س معمل 
للغزل والن�صيج بقيت �صديدة يف نف�صه ، وما ان راى 
اال�صتق�رار ال�صيا�صي يف الع����راق بعد ت�صكيل الدولة 
العراقية ، و�صيا�ص����ة احلكوم�ة يف ت�صجيع ال�صناع�ة 
الوطني����ة ، حتى توجه اىل ن����وري فتاح با�صا واأقنعه 
باأهمي����ة تاأ�صي�����س م�ص����روع وطن����ي للغ����زل والن�صيج 
، وال�صيم����ا بع����د تاأ�صي�����س اجلي�س العراق����ي ، وكانت 
اخل����رة التي ميلكه����ا فتاح با�صا عن هك����ذا م�صروع ، 
لكونه عمل مديرا ملعم����ل ن�صيج اجلي�س ) الغباخانه( 

عام�ل م�صاعدا يف االأقدام على تاأ�صي�صه.
مت اختيار منطق����ة الكاظمية يف بغداد موقعا للمعمل 
، لكونه����ا كانت مركزا مهم����ا تتواجد فيه اغلب معامل 

وم�صاغ����ل الن�صيج اليدوي ، مما �صاعد يف رفد املعمل 
ال�صابق����ة  اخل����رة  ذات  العامل����ة  باالأي����دي  اجلدي����د 
بال�صناع����ة ال�صوفي����ة ، وبداأ املعم����ل ميار�س ن�صاطه 
يف ع����ام 1926 حيث توىل نوري فتاح اإدارة االأعمال 
املالي����ة والتجارية واالإدارية ، وتوىل �صالح ابراهيم 
اإدارة االأم����ور الفنية ، وكان يف مرحلته االأوىل يقوم 
باإنت����اج الغ����زل ال�صويف فقط ويجهزه����ا اىل م�صاغل 
الن�صيج اليدوي����ة ال�صغرة ، واىل م�صلحة ال�صجون 
التي كانت تقوم باإنتاج بع�س املن�صوجات ال�صوفية 
وال�صجاد الي����دوي ، وبلغ عدد العاملني فيه مع بداية 
العمل )65( عامل ، ومع مرور الوقت ا�صتكمل املعمل 
معداته ، حيث احتوى على )40( نواال م�صتوردا من 
بولن����دا ، وجهز مبحرك بخاري بق����وة )75( ح�صانا 

وجهاز لتوليد الكهرباء.
با�ص����ر املعمل اإنتاج����ه ، بال�صكل املخطط ل�����ه ، اأواخر 
ع����ام 1929 ، وا�ص����رف علي����ه يف بداية االم����ر فنيون 
بولندي����ون، وو�صل ع����دد العاملني في����ه زهاء )300( 
و)12(   ، اإداري����ني  موظف����ني  و)8(  وعامل����ة،  عام����ل 
ملحظ����ا ورئي�س عم����ل ،وقد تراوحت اأج����رة العمال 
ب����ني )50 �250 ( فل�ص����ا يومي����ا ح�ص����ب كمي����ة العم����ل 
وق����درة العام����ل )وجت����در اال�ص����ارة اىل ان املهند�����س 
عب����د الوه����اب احلاج  حم�ص����ن يروي ان����ه عندما كان 
يدر�����س يف كلي����ة الهند�صة جامع�ة بغ�����داد عام 1944 
كان هناك ا�صتاذ م�ص����ري ا�صمه د.ح�صني كمال الدين 
وق����د اخذه����م يف زي����ارة اىل معمل ن�صيج فت����اح با�صا 
وبعد انتهاء الزيارة ويف طريق العودة اخذ اال�صتاذ 
امل�صري ينتق����د ادارة املعمل ب�صبب الظروف ال�صيئة 
التي  كان يعي�صها العمال حيث كان عدد العمال يربو 
على )700( عامل وفيه�م االطف�ال والن�ص�اء ،  وكان�وا 
يعمل����ون 13 �صاع����ة يف الي����وم ويتقا�ص����ون اج����ور 
زهي����دة(. وجتدر االإ�صارة اىل ان ن����وري فتاح اعتمد 
يف اإدارة املعمل على زملئه من ال�صباط املتقاعدين ، 
وذلك ل�صبطهم االإداري، وحاجتهم اىل فر�س العمل.                            
انتج املعم����ل االأقم�صة والغزل واالحرمة والبطانيات 

ب����ني  الواح����دة  البطاني����ة  قيم����ة  تراوح����ت  وق����د   ،
)450�750( فل�ص����ا ، وامت����ازت منتجات����ه باجل����ودة 
وباالخ�����س البطانيات الت����ي كان النا�����س يف�صلونها 
عل����ى االجنبية ، الن �صناعتها كان����ت متقنة و�صوفها 
خال�س ، ونتيجة لهذه اجلودة �صدرت املنتجات اىل 
ال�صام وم�صر واقطار اخلليج العربي وايران ، حتى 
انها ح����ازت على جوائز دولية جلودته����ا ، كما �صارك 
املعم����ل يف ع����دة معار�����س حملي����ة وعربي����ة وعاملي����ة 
، ومب����ا ان املعم����ل كان يعد معلما من مع����امل النه�صة 
ال�صناعي����ة يف الع����راق ، فق����د كان ي����زوره العديد من 
رجال ال�صيا�صة واالقت�ص����اد الذين يزورون العراق ، 
وكان من ب����ني زواره رائد االقت�ص����اد امل�صري حممد 
طلع����ت ح����رب يف ني�ص����ان 1936 ، وموؤ�ص�����س البن����ك 

العربي عبد احلميد �صومان يف عام 1947.
غ����ر ان النج����اح ال����ذي حقق����ه املعم����ل مل يك����ن ل����وال 
امل�صاع����دة والت�صجي����ع ال�صعب����ي واحلكوم����ي ال����ذي 
ح�ص����ل عليه ، فعل����ى امل�صتوى ال�صعب����ي لقي تاأ�صي�س 
املعم����ل ترحيبا كبرا م����ن قبل الراأي الع����ام العراقي 
، وع����دت ال�صحف العراقية ه����ذا املعمل املعمل االأول 
م����ن نوعه يف الع����راق ، ومنوذجا يحت����ذى به القامة 
م�صاري����ع �صناعي����ة وطني����ة مماثلة ، بو�صف����ه معمل 
ي�صاه����ي املعام����ل االأوربي����ة ، ودع����ت  ال�صع����ب اىل 
ت�صجيع����ه م����ن خ����لل االإقبال عل����ى �ص����راء منتجاته ، 
كما حملت احلكومة وال�صع����ب م�صوؤولية بذل اأق�صى 
اجله����ود به����دف زيادة الوع����ي ال�صعب����ي للإقبال على 

�ص�راء املنتجات الوطنية.                                     
اما على امل�صت����وى احلكومي فان املل����ك في�صل االأول 
)1921� 1932 ( نف�ص����ه كان يهت����م باملعمل ، ويو�صي 
با�صتم����رار بتقدمي الت�صهيلت له ، وتلبية احتياجاته 
، ومنح����ه م�صاعدات مالية ، وكانت احلكومة بدورها 
ت�صع����ى اىل دعم وت�صجيع ال�صناعات الوطنية ب�صكل 
ع����ام ، وقد حظي معم����ل )فتاح با�ص����ا( ومعمل )عزيز 
م����رزا يعقوب و�ص����ركاه( بدعم احلكوم����ة فقد ح�صل 
املعم����لن عل����ى اإعف����اءات م����ن ال�صرائب م����ن جمل�س 
ال����وزراء ع����ام 1927، كم����ا �صم����ل املعم����لن بقان����ون 
ت�صجي����ع ال�صناع����ة رق����م )14( ل�صن����ة 1929، والذي 
ت�صم����ن تق����دمي الت�صهي����لت وامل�صاع����دات ال�صحاب 
امل�صان����ع مبا فيه����ا اإعفاء املواد اللزم����ة وامل�صتوردة 

من ر�صم الكمركي.                                   
الر�صمي����ة  للموؤ�ص�ص����ات  احلكوم����ة  لدع����وة  وتلبي����ة 
والع�صكري����ة البتي����اع منتج����ات معمل  )فت����اح با�صا( 
ت�صجيعا لل�صناعة الوطنية ، تعاقدت وزارة املالية مع 
املعمل لتزويد وزارة الدفاع مبا حتتاجه من منتجات 
، ب�صرط ان تكون االأ�صعار ارخ�س من امل�صتورد ، كما 
قررت الوزارة منح املعمل �صلفة قدرها )لكني ون�صف 
لك روبية( بفائدة قدرها )5%( ، غر ان وزارة الدفاع 
طلب����ت م����ن وزارة املالية اإلغ����اء الفائ����دة ، لكون هذه 
ال�صناعة يف بداية ن�صوؤها ، وهي بحاجة اىل ت�صجيع 
حقيقي ، فوافقت وزارة املالية على ذلك ، كما تعاقدت 
وزارة املالي����ة مع املعمل عل����ى تزويد منت�صبي وزارة 

معامل فتاح باشا.. صفحة مشرقة من تاريخ 

الصناعة العراقية
د . صاح عريبي العبيدي

تول��وا  الذي��ن  العراقي��ن  الق��ادة  أذه��ان  م��ن  ج��زءا  الصناع��ة  ش��غلت    ، وطن��ي  ح��اس  م��ن  ذل��ك  راف��ق  وم��ا   ،  1921 ع��ام  العراقي��ة  الدول��ة  تش��كيل  بع��د  

املحلي���ة  االولي��ة  امل��واد  ع��ى  تعتم��د   الت��ي  تل��ك  خاص��ة  الحديث��ة  الوطني��ة  الصناع��ة  تش��جيع  اىل  بعضه��م  جه��ود  فاتجه��ت    ،  ، الحك��م  مس��ؤولية 

، وق�د اتضح ذلك من خالل إص�دار سلسلة من  الترشيعات القانونية الخاصة بتشجيع الصناعة الوطنية..

صناع���ة  بن��اء  اىل  الدع���وة  ان  للنظ��ر  امللف��ت  ،واألم��ر  آن��ذاك  املس��الة  به��ذا  والربمل��ان  والصحاف��ة  باألح��زاب  املتمث��ل  الع��ام  ال��رأي  اهت��م  ك��ا 

والوق��وف  الس��يايس  االس��تقالل  ولتحقي��ق   ، قوي��ة  اقتصادي��ة  قاع��دة  القام��ة  محاول��ة  يف  وذل��ك  نطاق��ا  أوس��ع  وطني��ة  حرك��ة  م��ن  ج��زءا  ع��دت  حديث���ة 

م��ن  مجموع��ة  ب��روز  الع��راق  ش��هد  وق��د   ، والتبعي��ة  التخل��ف  حال��ة  يف  البل��د  إبق��اء  تس��تهدف  كان��ت  الت��ي  الربيطاني��ة  االس��تعارية  املح��اوالت  بوج��ه 

املج��ال  ه��ذا  يف  الب��ارزة  األس��اء  ب��ن  م��ن  فت��اح  ن��وري  وكان   ، الس��يايس  للنض��ال  مكم��ال  االقتص��ادي  النض��ال  ع��دو  الذي��ن  الوطني��ن  الربجوازي��ن 

ومش��اريع   ، والنس��يج  الغ��زل  صناع��ة  مج��ال  يف  س��يا   ، الع��راق  يف  الوطني��ة  الصناع��ة  تأس��يس  يف  اس��هموا  الذي��ن  الصناعي��ن  أوائ��ل  م��ن  ويع��د 

صناعية واقتصادية وطنية اخرى .
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الداخلية مبا حتتاجه م����ن املن�صوجات والبطانيات ، 
ب�صرط ان تكون االأ�صعار ارخ�س من امل�صتورد اأي�صا 
، غ����ر ان املندوب ال�صامي الريط����اين انذاك كلرت 
على  اعر�����س   )Kilbert Clagton( كليت����ون
من����ح ال�صلفة اىل معمل فتاح با�ص����ا ، على اأ�صا�س اأنها 
خمالفة للقانون االأ�صا�س العراقي ، الن املبلغ يتطلب 
موافق����ة الرمل����ان ، لك����ن املل����ك في�ص����ل ابل����غ املندوب 
ال�صامي ب����اأن املبلغ لي�س �صلفة بقدر م����ا هو ا�صتثمار 
مبلغ يودع لدى املعمل  مقابل �صمانة وفائدة حمددة 
، وبناء على ذلك وافق جمل�س الوزراء يف 11 �صباط 
1930 على منح املعمل �صلفة قدرها )75( األف روبية 
م����ن تخ�صي�ص����ات وزارة الدف����اع يف امليزانية العامة 
لقاء تزويد ال����وزارة باحتياجاته����ا ، وباملقابل وافق 
نوري فتاح عل����ى ت�صليم منتجات املعمل اىل الوزارة 

وب�صعر اقل من ال�صعر امل�صتورد.
حظ����ي معمل فت����اح با�ص����ا بدع����م حكوم����ي ، اذ وافق 
جمل�س الوزراء يف عام 1932 على منح املعمل �صلفه 
قدرها)5( اآالف دين����ار ، وبناء على طلب نوري فتاح 
وافق����ت احلكومة يف 14 ت�صري����ن الثاين 1936 على 
اإعف����اء مواد اأخرى للمعمل م����ن ر�صم الوارد الكمركي 
وفق����ا للكميات امل�صموح بها ، وبع����د ان تو�صع املعمل 
وزاد اإنتاجه ح�صل مرة اأخرى على اإعفاءات كمركية 
ل����كل ما يحتاج����ه من م����واد اأولية م�صت����وردة يف عام 

.1939
�صه����د عقد الثلثينات تو�صعا كبرا يف �صناعة الغزل 
والن�صي����ج ال�ص����ويف ، فق����د انف�ص����ل �صال����ح ابراهيم 
ع����ن معمل فت����اح با�صا بع����د اختلفه مع ن����وري فتاح 
، واأ�ص�����س ل����ه معم����ل خا�ص����ا به يق����وم اأي�ص����ا باإنتاج 
املن�صوجات ال�صوفي����ة والبطانيات ، فا�صبح مناف�صا 
ملعم����ل فتاح با�صا وال�صيم����ا يف املناق�صات احلكومية 
ان  وي�ذك����ر   ، وال�صرط����ة  اجلي�����س  لتوفرمتطلب����ات 
املعمل ك�ان يحتوي على )40( الة ميكانيكية خمتلفة 
تقدر قيمتها ب����� )4000( دينار ،و�ص����م معملني االأول 
للغ�زل والثاين للن�صيج ، كما �صم مولدة بقوة )100( 
ح�صان ،  وقد ح�صل املعمل على العديد من االإعفاءات 
من احلكومة ، كما ح�صل على بع�س ال�صلف .           

ويف ع����ام 1938 اأ�ص�س �صالح ابراهي����م م�صنعا اأخر 
يف املو�ص����ل النت����اج الغ����زل و املنتج����ات ال�صوفية ، 
وبذلك بلغ يف عام 1939 جمموع املغازل يف املعامل 
الثلث����ة املذكورة اعله )7680 ( مغزال و)85( ماكنة 
ن�صيج )انوال ( ، وخلل فرة احلرب العاملية الثانية 
) 1939 � 1945( �صه����دت �صناع����ة الغ����زل والن�صي����ج 
ال�ص����ويف تو�صع����ا كب����را بفع����ل زي����ادة الطل����ب على 
منتجاتها ، بعد الهبوط احلاد يف اال�صتراد حتى بلغ 
را�س امل����ال امل�صتثمر فيها )155( اآل����ف دينار ، وعمل 
فيها )823( عامل عام 1942، اأنتجت ما قيمته )924 
،106 ( دين����ار ، وق����د عم����ل معمل فت����اح با�صا وبقيت 
املعام����ل خلل تلك الف����رة باأق�صى طاق����ة ل�صد حاجة 
ال�صوق املحلية ، ولكن باملقابل تعر�صت مكائن واآالت 
تل����ك املعامل اىل التل����ف ، وباتت حتتاج اىل ال�صيانة 
يف نهاي����ة احلرب)، لذا �صهد معم����ل فتاح با�صا اإدخال 
مكائ����ن حديثة ع����ام 1950 ، بلغت �صعته����ا االإنتاجية 
ن�ص����ف مليون م����ر من املن�صوج����ات ال�صوفي����ة، كما 
�صه����د املعم����ل خ����لل تلك الف����رة وبالتحدي����د يف عام 
1943 تغي����ر ا�صمه من معمل فتاح با�صا اىل  )�صركة 
فتاح با�صا للغزل والن�صيج املحدودة(  بناء على طلب 

اأوالد فتاح با�صا.
م����ا ان انته����ت احل����رب العاملي����ة الثانية حت����ى بادرت 
احلكوم����ة اىل اف�ص����اح املج����ال ب�ص����كل وا�ص����ع اأم����ام 
ا�صت����راد االأقم�ص����ة ال�صوفية ، واأخ����ذت تعتمد كثرا 
عل����ى املن�صوجات ال�صوفية االأجنبية ، وتف�صلها على 
املحلي����ة يف مناق�صاتها ، االأمر الذي اثر ب�صكل �صلبي 
عل����ى  �صناعة الن�صي����ج ال�ص����ويف ، والن نوري فتاح 
با�ص����ا كان يعاين اك����ر من اأي �صناع����ي اأخر من هذا 

احلالة ،    
فق����د انتق����د ن����وري �صعي����د )3 اب 1954� 17 كان����ون 
الث����اين 1955( ب�ص����كل علن����ي ، غر ان ه����ذا االنتقاد 
عر�صه لهجوم من قبل نوري ال�صعيد ، والذي حر�س 
عل����ى ان يجعل����ه يدفع ثمن انتق����اده ، وحذره قائل :" 
�صوف الب�س اجلي�س) كواين ( ليف القنب )اخلي�س( 

ب����دال من الب�ص����ه من م�صنعك " وباأنتقال����ه من التهديد 
اللفظ����ي اىل الفعل  ق�ام نوري ال�صعيد يف عام 1954 
مبنح �صرك����ة املن�صوجات ال�صوفي����ة ) ت�اأ�ص�صت ه�ذه 
ال�صركة يف ع����ام 1953 مب�صاعدة امل�صرف ال�صناعي 
العراق����ي ، وكان����ت اأول �صركة تدخل حق�����ل الت�صنيع 
مب�صاع����دة الراأ�صم����ال احلكوم����ي ، وق����د جنحت فيما 
بع����د ك�صرك����ة حكومي����ة يف اأدارتها ومتويله����ا ( التي 
ت�صيطر عليه����ا الدولة عقود اجلي�س وال�صرطة والتي 
كان يحتكره����ا نوري فت����اح با�صا وابراهي����م �صالح ، 
لكن بحلول هذا الوقت كانت اعمال نوري فتاح با�صا 
ق����د اأ�صبحت غاية يف التو�ص����ع والتنوع ، االأمر الذي 
مكن����ه من امت�صا�����س ال�صربة وال�صم����ود واملحافظة 

على قوته.

مشاريع صناعية واقتصادي�ة أخرى
مل يقت�صر ن�صاط نوري فتاح االقت�صادي على �صناعة 
الغ����زل والن�صيج فقط ، بل تنوعت ن�صاطاته وتعددت 
، فكان����ت ل����ه م�صاهم����ات يف العدي����د م����ن امل�صاري����ع 
ال�صناعي����ة واالقت�صادية الوطني����ة . ففي عام 1928 
اق����دم جمموعة م����ن العراقي����ني على ا�صت����راد مكائن 
واآالت لتاأ�صي�����س حمل����ج وطن����ي ، بع����د ان وجدوا ان 
�صرك����ة اإمن�اء القطن الريطاني�ة التي قامت بتاأ�صي�س 
حمل����ج للقط����ن يف بغداد ع����ام 1920 حتتك����ر جتارة 
املزارع����ني  تذم����ر  اىل  اأدى  ال����ذي  االأم����ر   ، االأقط����ان 
والتج����ار ، ويف 7 ت�صرين الثاين 1930 ويف منطقة 
ال�صرافي����ة يف بغ����داد وبرعاي����ة املل����ك في�ص����ل االأول 
مت افتت����اح اأول حمل����ج وطن����ي حت����ت ا�ص����م  )�صرك����ة 
جت����ارة وحلج اللقطان العراقي����ة املحدودة(  وكانت 
عب����ارة ع����ن �صرك����ة م�صاهم����ة راأ�صماله����ا )10( اآالف 
ل����رة اإنكليزي����ة ، موزعة عل����ى )1000( �صه����م ، قيمة 
ال�صه����م الواح����د )10( لرات اإنكليزي����ة ، وكان نوري 
فت����اح من املوؤ�ص�ص����ني االأوائل فيه����ا ، و�صغل ع�صوية 
جمل�����س اأدارته����ا )ويذك�����ر ان جمل�����س االإدارة �ص�����م 
اي�ص����ا كل م����ن : يا�ص����ني اخل�صري)رئي�صا(،يا�ص����ني 
الها�صمي)مدي����ر مفو�����س( ، حمم����د جعف����ر ابو التمن 
، ر�صي����د عال�����ي الكيلين ، زكي ق����دري ، جورج فندي 
، يو�ص����ف عزريا (، وجت����در االإ�ص����ارة اىل ان ال�صركة 
متكن����ت من حل����ج وكب�����س )951( بالة حت����ى ت�صرين 

الث����اين 1930 ، وو�ص����ف القط����ن املحل����وج فيها باأنه 
م����ن اأجود اأنواع االأقط����ان املحلوجة ، غر ان توقيت 
االإنت����اج مل يكن منا�صبا النه تزامن مع ا�صتداد االأزمة 
االقت�صادي����ة العاملي����ة ) 1929� 1932( التي اأدت اىل 
انخفا�س االأ�صعار وهب����وط يف كميات القطن الوارد 
اىل ال�صركة ، من ثم هبوط يف االإنتاج ، ولكن بانتهاء 
االأزمة ارتفعت كميات القطن املحلوج ، بحيث و�صل 
االإنت����اج اىل)021 ،2( بال����ة ع����ام 1934 � 1935  ، ث�م 
اىل ) 607 ، 14( بالة عام 1938 � 1939.                          

كما كان ن����وري فتاح من ابرز امل�صاهمني يف تاأ�صي�س  
)�صركة الدخان االأهلي�ة( والتي كان راأ�صمالها )300( 
ال����ف دين����ار ، وقد ا�صتع����ان نوري فت����اح يف تاأ�صي�س 

ه����ذه ال�صرك����ة مبدي����ر فني م�ص����ري له خ����رة طويلة 
يف جم����ال �صناع����ة ال�صكائر اكت�صبها م����ن خلل عمله 
يف معام����ل ال�صكائ����ر امل�صرية ، وق����د ح�صلت ال�صركة 
عل����ى اإعف����اءات م����ن الر�ص����وم الكمركية ا�صتن����ادا اىل 
قانون ت�صجي����ع امل�صاريع ال�صناعية ، كما ح�صل على 
اإعف����اءات اإ�صافية مبوافق����ة جمل�س ال����وزراء ، نظرا 
لتو�صي����ع اإنتاج����ه ، ف�ص�ل ع����ن ذلك كان ن����وري فت�اح 
م�����ن امل�صاهم����ني ف�ي �صرك����ة ال�صمن����ت  العراقية التي 
اأ�ص�ص����ت عام 1938 براأ�صمال قدره )200( األف دينار 
، و�صرك����ة االأ�صمنت املتحدة والتي قدر راأ�صمالها عام 

1958 ب� )250( األف دينار.
ومل تقت�صر م�صاهمات نوري فتاح عند هذا احلد ، بل 
امتدت لت�صمل امل�صاهمة يف �صركة ا�صتخراج الزيوت 
النباتي����ة الت����ي اأ�ص�ص����ت ع����ام 1940 براأ�صم����ال قدره 
)30( األ����ف دينار ، وب����داأت االإنتاج يف متوز1943  ، 
وال�صركة التجارية ال�صناعية املحدودة التي اأ�ص�صت 
عام 1948 براأ�صمال قدره )160( األف دينار ، وكانت 
ال�صناعي����ة  واملكائ����ن  ال�صي����ارات  با�صت����راد  تق����وم 
واملع����دات االإن�صائي����ة ، وكان ن����وري فت����اح مديره����ا 
املفو�س. كم����ا كان من امل�صاهمني يف ال�صركة االأهلية 
للتب����غ والت����ي يبل����غ راأ�صماله����ا )200( األ����ف دين����ار ، 
و�صركة املن�صور للبناء وراأ�صمالها )300( األف دينار 
، ف�ص����ل ع����ن م�صاهمت����ه يف البنك التج����اري العراقي 

وتوليه رئا�صة جمل�س االإدارة فيه.
ونتيج����ة للمكان����ة الت����ي كان يحظى بها ن����وري فتاح 
با�صا ، ولكونه م����ن ابرز رجال ال�صناعة الوطنية يف 
الع����راق ، فقد توىل رئا�صة احتاد ال�صناعات العراقي 
اعتبارا من 28 كانون االول 1960 ولغاية 20 كانون 
الث����اين 1963 . اأ�ص�س احتاد ال�صناعات العراقية يف 
ع����ام 1956 مبوجب القانون رق����م )56( ل�صنة 1956 
، وكان تاأ�صي�ص����ه نتيج����ة لتط����ور احلرك����ة ال�صناعية 
يف الع����راق ، وحاجة الرجوازي����ة الوطنية لتكوين 
احتاد لها بهدف الدفاع عن م�صالح ال�صناعيني ، وقد 
�صعى االحتاد اىل حماية ورعاية م�صالح ال�صناعيني 
، وكان �صع����اره تثبيت مبداأ حماية ال�صناعة الوطنية 
، ولك����ن لي�س على ح�صاب امل�صتهلك ، وحاول االحتاد 
التعاون م����ع الدوائر الر�صمية و�صب����ه الر�صمية ومع 
كل �صن����ف م����ن اأ�صن����اف امل�صاري����ع ال�صناعي����ة الجل 

تن�صيق اجلهود للو�صول اىل غايته .

عن رسالة )الدور االقتصادي للبرجوازيين 
الوطنيين في المشرق العربي حتى ستينات 
القرن العشرين  (
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متي���ز العراق من���ذ اآالف ال�صن���ني باحلرفي���ة العالية 
ب�صناع���ة املن�صوج���ات ال�صوفي���ة وخا�ص���ة ال�صجاد 
واأبدع���ت اأنام���ل العام���ل العراقي من���ذ اآالف ال�صنني 
بن�ص���ج �صج���اد مبوا�صفات عالية اجل���ودة منها اأقدم 
�صج���ادة يف الع���امل حيث يع���ود تاريخه���ا اإىل القرن 
اخلام�س قب���ل امليلد وجدت يف ق�صر اآ�صور بانيبال 
وت�صم���ى ب�«�صج���ادة البازاري���ك “ معرو�ص���ة حالي���ا 
يف متح���ف )االأرميتاج( يف مدينة �ص���ان بطر�صرج 

الرو�صية .
ول���د فت���اح با�ص���ا �صن���ة 1861 م وتق���دم يف اجلي�س 
الرك���ي حتى نال رتبة اأمر لواء وكان مديرًا ملعامل 
الن�صي���ج الع�صك���ري يف بغ���داد واأحيل عل���ى التقاعد 
قبي���ل احل���رب العاملي���ة �صن���ة 1914 وعني عل���ى اإثر 
تاألي���ف احلكوم���ة العراقي���ة مت�صرفًا لل���واء كركوك 
1921ف�صغ���ل من�صب���ه اإىل �صنة1924 .ث���م اأ�ص�س مع 
اإبنه نوري معم���ًل لن�صج ال�صوف يف الكاظمية �صنة 
1926 واأق���ام معمله و�ص�ط ب�صتان حيث اإفتتحه امللك 
في�صل االأول بنف�صه فكان املعمل يف مقدمة امل�صاريع 
ال�صناعي���ة احلديثة قي العراق.تويف فتاح با�صا يف 
بغ���داد يف 8 كان���ون الث���اين 1936 اأ�ص���ل اأ�صرته من 
قري���ة ت�صعني القريبة م���ن كرك���وك وكان جده يعمل 
يف كركوك وله معرفة مبت�صرفها وقد راأى اأن يدخل 
ولده فت���اح يف املدر�صة الر�صدي���ة الع�صكرية ودر�س 
فتاح يف املدر�ص���ة الر�صدية الع�صكرية يف كركوك ثم 
اأر�ص���ل اإىل اإ�صتانب���ول فاأمت درا�صت���ه الع�صكرية فيها 

وتخرج �صابطًا.
اأما نوري فتاح فولد �صنة 1893 وتخرج يف املدر�صة 
الع�صكري���ة فكان �صابط���ًا يف اجلي����س الركي وعاد 
اإىل العراق بعد احلرب العظمى فاإ�صرك يف احلركة 
الوطني���ة ونف���ي اإىل جزي���رة هنج���ام ق���ام م���ع اأبيه 
بتا�صي����س معمل الن�صيج يف الكاظمية وتوىل ادارته 
اإىل ح���ني تاأميم���ة �صن���ة 1964 م وكان رئي�ص���ا للوفد 
العراق���ي اإىل موؤمت���ر التج���ارة ال���دويل املنعق���د يف 
راي/ نيويورك يف ت�صرين االأول 1944 واأم�صى يف 
ب���روت �صنوات���ه االأخرة بعد تاأمي���م معمله واإنتقل 
اإىل عم���ان على اأثر ن�صوب احل���رب االأهلية يف لبنان 
وت���ويف يف اأي���ار 1976 ودف���ن مع عائلت���ه يف جامع 
يق���ع ق���رب ال�صرك���ة يف الكاظمية يحم���ل اإ�صم جامع 

فتاح با�صا.
لقد كان فت���اح با�صا من اأفخ���ر ال�صناعيني العراقيني 
يف الع���راق اأيام امللك في�صل االأول ومن منا ال يعرف 
بلنكيت )بطانية( فتاح با�صا اأو �صمع بها التي كانت 
والزال���ت تدفئنا من ب���رد ال�صتاء وتك���ون ب�صاطا لنا 
عندما نذهب للتن���زه فنفر�صها حتتنا تقينا من هوام 
االأر����س ويبو�صة الربة قبل اأن ي�صتعمل العراقيون 
لف���ظ )بطانية( الذي �صاد بعد 1958 كان البغ�داديون 
والب�صراوي���ون ورمب���ا املو�صليون اأي�ص���ا ي�صمون 

البطانية بلنكيت
كان���ت منتج���ات معم���ل فت���اح با�صا م���ن املن�صوجات 
اجلوخي���ة تناف����س اأف�صل منتوج���ات م�صانع مدينة 
مان�ص�ص���ر الريطانية للمن�صوج���ات حتى اأ�صبحت 
رم���زا لل�صناع���ة الوطني���ة ومفخ���رة ل���ه يف حقب���ة 
الق���رن الع�صري���ن ولغاية تاأميمه ع���ام 1964 من قبل 
جمموعة �صيا�صي���ني الع�صكري���ني احلاقدين على كل 
م���ا ه���و وطني بح���ق.مل تتوق���ف اأعمال عائل���ة فتاح 
با�صا اخلدميه لوطنها عند ال�صناعة فقط فقد اأ�ص�صت 
�صركة املن�صور على اأيديهم وهي التي قامت باإن�صاء 
مدين���ة املن�صور احلالية والت���ي تعّد االآن واحدة من 

اأرقى اأحياء بغداد .

بدايات معمل فتاح باشا
كان �صال���ح اإبراهي���م اأفن���دي )�صهر فت���اح با�صا( يف 
زم���ن احلكوم���ة العثماني���ة مدي���را ملعم���ل العبخانة 
برتب���ة )بينبا����س( وق���د �ص���درت الي���ه االأوام���ر عند 
ان�صح���اب اجلي����س العثماين م���ن بغداد ع���ام 1917 

بتفكي���ك املعم���ل وتدمر مكائنه غر اإن���ه قام بتفكيك 
املكائ���ن ومل يدمره���ا ب���ل اأر�صلها للمو�ص���ل وحاول 
خ���لل ال�صن���وات اللحق���ة اإيجاد املمول���ني اللزمني 
الإع���ادة تاأ�صي�ص���ه يف املو�ص���ل لك���ن حماوالته باءت 
بالف�ص���ل واأ�صبح���ت املكائن غر �صاحل���ة للعمل وقد 
ذه���ب مع االأتراك اإىل االإ�صتانه وعني بالوظيفة ذاتها 
. هن���اك را�صل���ه عمه فت���اح با�صا بالع���ودة اىل بغداد 
فرف����س بزعم اأن���ه ال يتمكن من الرج���وع لعدم توفر 
عمل كه���ذا يف بغداد واإنه يرغ���ب اخلدمة يف الدولة 
العثماني���ة ويف الوق���ت نف�ص���ه طلب من عم���ه )فتاح 
با�ص���ا( تاأ�صي�س معمل ن�صي���ج .لقيت هذه الفكرة عند 
البا�ص���ا حمل من الرحيب والرجحان و�صاور كثرًا 
م���ن التجار لغر����س ال�صروع وجلب مكائ���ن للن�صيج 
والغزل فلم ير منهم اإال الرف�س لكن عزمه مل يثنه عن 
القيام به���ذا العمل اجلليل منفردا وملا مل تكن اأمواله 

كافية للقيام بامل�صروع اإ�صطر لرهن وبيع اأملكه.
فاأخر �صالح اأفندي وهو يف االإ�صتانه ب�صحة عزمه 
ورغبت���ه يف اأن يق���وم به���ذا امل�ص���روع عل���ى اإثر هذا 
الطل���ب ذهب �صال���ح اأفن���دي اإىل برل���ني الإح�صار ما 
يل���زم مل�صروع���ه واإ�صتورد ماكنة واح���دة للغزل على 
�صبي���ل التجرب���ة واأ�ص����س املعم���ل يف الكاظمية قرب 
ج�صراالأئم���ة فتوىل نوري فتاح اإدارة االأعمال املالية 
والتجاري���ة واالإدارية وتوىل �صال���ح اإبراهيم اإدارة 
االأم���ور الفنية وكان يف مرحلته االأوىل يقوم باإنتاج 
الغ���زل ال�ص���ويف فق���ط ويجهزه���ا مل�صاغ���ل الن�صيج 
اليدوي���ة ال�صغ���رة ومل�صلحة ال�صج���ون التي كانت 
تقوم باإنت���اج بع�س املن�صوجات ال�صوفية وال�صجاد 
اليدوي وبلغ عدد العاملني فيه مع بداية العمل )65( 
عام���ل وم���ع م���رور الوق���ت اإ�صتكمل املعم���ل معداته 
حي���ث اإحتوى على )40( ن���واال م�صتوردا من بولندا 
وجهز مبح���رك بخاري بق���وة )75( ح�صان���ا وجهاز 

لتوليد الكهرباء.
با�ص���ر املعم���ل اإنتاج���ه بال�ص���كل املخط���ط ل���ه اأواخر 
ع���ام 1929 واأ�ص���رف علي���ه يف بداي���ة االأم���ر فنيون 
بولندي���ون وو�ص���ل ع���دد العاملني فيه زه���اء )300( 
عامل وعاملة و)8( موظفني اإداريني و)12( ملحظا 
ورئي����س عمل وق���د تراوحت اأجرة العم���ال بني )50 
�250( فل�صا يومي���ا ح�صب كمية العمل وقدرة العامل 
جت���در االإ�ص���ارة اأن���ه مت االإعتم���اد يف اإدارة املعم���ل 
عل���ى ال�صب���اط املتقاعدين وذل���ك ل�صبطه���م االإداري 

وحاجتهم اىل فر�س العمل
اأنتج املعمل االأقم�صة والغزل واالأحرمة والبطانيات 
وقد تراوحت قيمة البطانية الواحدة بني )450�750( 

باالأخ����س  باجل���ودة  منتجات���ه  واإمت���ازت  فل�ص���ا 
البطانيات التي كان النا�س يف�صلونها على االأجنبية 
الأن �صناعتها كان���ت متقنة و�صوفها خال�س ونتيجة 
لهذه اجلودة �صدرت املنتجات لل�صام وم�صر واأقطار 
اخلليج العربي واإيران حتى اأنها حازت على جوائز 
دولية جلودته���ا كما �صارك املعم���ل يف عدة معار�س 
حملي���ة وعربي���ة وعاملي���ة ومب���ا اأن املعم���ل كان يعد 
معلما من مع���امل النه�صة ال�صناعي���ة يف العراق فقد 
كان ي���زوره العديد م���ن رجال ال�صيا�ص���ة واالإقت�صاد 
الذي���ن ي���زورون الع���راق وكان من ب���ني زواره رائد 
االإقت�ص���اد امل�ص���ري حمم���د طلعت ح���رب يف ني�صان 
1936 وموؤ�ص����س البنك العرب���ي عبد احلميد �صومان 
يف ع���ام 1947 .غر اأن النجاح الذي حققه املعمل مل 
يكن لوال امل�صاعدة والت�صجي���ع ال�صعبي واحلكومي 
ال���ذي ح�ص���ل علي���ه فعل���ى امل�صت���وى ال�صعب���ي لق���ي 
تاأ�صي����س املعم���ل ترحيبا كبرا من قبل ال���راأي العام 
العراقي وعدت ال�صحف العراقية هذا املعمل املعمل 
االأول م���ن نوع���ه يف الع���راق ومنوذج���ا يحتذى به 
الإقام���ة م�صاري���ع �صناعي���ة وطني���ة مماثل���ة بو�صفه 
معم���ل ي�صاه���ي املعام���ل االأوربي���ة ودع���ت ال�صعب 
لت�صجيع���ه م���ن خ���لل االإقبال عل���ى �ص���راء منتجاته 
كما حمل���ت احلكومة وال�صعب م�صوؤولية بذل اأق�صى 
اجله���ود بهدف زي���ادة الوعي ال�صعب���ي للإقبال على 

�صراء املنتجات الوطنية.
اأم���ا على امل�صتوى احلكومي ف���اإن امللك في�صل االأول 
)1921� 1932( نف�ص���ه كان يهت���م باملعم���ل ويو�ص���ي 
باإ�صتمرار بتقدمي الت�صهيلت ل���ه وتلبية اإحتياجاته 
ومنح���ه م�صاع���دات مالية وكانت احلكوم���ة بدورها 
ت�صع���ى لدعم وت�صجي���ع ال�صناع���ات الوطنية ب�صكل 
ع���ام وقد حظي معم���ل )فتاح با�ص���ا( بدعم احلكومة 
فق���د ح�صل عل���ى اإعفاءات م���ن ال�صرائب من جمل�س 
ال���وزراء ع���ام 1927 كم���ا �صم���ل بقان���ون ت�صجي���ع 
ال�صناع���ة رقم )14( ل�صن���ة 1929 الذي ت�صمن تقدمي 
الت�صهيلت وامل�صاع���دات الأ�صحاب امل�صانع مبا فيها 
اإعفاء املواد اللزم���ة وامل�صتوردة من ر�صم الكمركي 
الر�صمي���ة  للموؤ�ص�ص���ات  احلكوم���ة  لدع���وة  وتلبي���ة 
ت�صجيع���ا  معم���ل   منتج���ات  البتي���اع  والع�صكري���ة 
لل�صناع���ة الوطنية تعاق���دت وزارة املالية مع املعمل 
لتزوي���د وزارة الدف���اع مب���ا حتتاج���ه م���ن منتج���ات 
ب�ص���رط اأن تك���ون االأ�صع���ار اأرخ����س م���ن امل�صتورد 
كما ق���ررت الوزارة من���ح املعمل �صلف���ة قدرها )لكني 
ون�ص���ف ل���ك روبي���ة( بفائ���دة قدره���ا )5%( غ���ر اأن 
وزارة الدف���اع طلبت من وزارة املالي���ة اإلغاء الفائدة 

لك���ون هذه ال�صناعة يف بداي���ة ن�صوؤها وهي بحاجة 
لت�صجيع حقيق���ي فوافقت وزارة املالية على ذلك كما 
تعاقدت وزارة املالية مع املعمل على تزويد منت�صبي 
املن�صوج���ات  م���ن  حتتاج���ه  مب���ا  الداخلي���ة  وزارة 
والبطاني���ات ب�ص���رط اأن تكون االأ�صع���ار اأرخ�س من 

امل�صتورد اأي�صا .
غ���ر اأن املن���دوب ال�صامي الريط���اين اآنذاك كلرت 
كليت���ون )Kilbert Clagton( اإعر����س عل���ى من���ح 
ال�صلف���ة ملعم���ل فتاح با�صا عل���ى اأ�صا����س اأنها خمالفة 
للقانون االأ�صا�س العراق���ي الأن املبلغ يتطلب موافقة 
الرمل���ان لكن امللك في�صل اأبل���غ املندوب ال�صامي باأن 
املبل���غ لي�س �صلفة بق���در ما هو اإ�صتثم���ار مبلغ يودع 
ل���دى املعم���ل مقاب���ل �صمان���ة وفائدة حم���ددة وبناء 
على ذلك وافق جمل����س الوزراء يف 11 �صباط 1930 
عل���ى منح املعمل �صلف���ة قدرها )75( األ���ف روبية من 
تخ�صي�صات وزارة الدف���اع يف امليزانية العامة لقاء 
تزويد الوزارة باإحتياجاته���ا وباملقابل وافق نوري 
فت���اح عل���ى ت�صلي���م منتج���ات املعم���ل اإىل ال���وزارة 
وب�صع���ر اقل من ال�صعر امل�صتورد . كما وافق جمل�س 
ال���وزراء ع���ام 1932 على من���ح املعمل �صلف���ه قدرها 
)5( اآالف دينار وبن���اء على طلب نوري فتاح وافقت 
احلكوم���ة يف 14 ت�صري���ن الث���اين 1936 عل���ى اإعفاء 
م���واد اأخرى للمعمل من ر�صم ال���وارد الكمركي وفقا 
للكميات امل�صم���وح بها وبعد تو�ص���ع املعمل واإزدياد 
اإنتاجه ح�صل م���رة اأخرى على اإعفاءات كمركية لكل 
ما يحتاجه من مواد اأولية م�صتوردة يف عام 1939.

�صهد عقد الثلثينات تو�صعا كبرا يف �صناعة الغزل 
والن�صي���ج ال�صويف فقد اإنف�صل �صال���ح اإبراهيم عن 
معمل فتاح با�صا بعد اإختلفه مع نوري فتاح واأ�ص�س 
له معمل خا�ص���ا به يقوم اأي�صا باإنت���اج املن�صوجات 
ال�صوفي���ة والبطاني���ات فاأ�صبح مناف�ص���ا ملعمل فتاح 
با�ص���ا وال�صيم���ا يف املناق�ص���ات احلكومي���ة لتوف���ر 
متطلب���ات اجلي�س وال�صرطة ويف ع���ام 1938 اأ�ص�س 
�صال���ح ابراهي���م م�صنع���ا اأخ���ر يف املو�ص���ل الإنتاج 
الغ���زل و املنتج���ات ال�صوفي���ة وبذل���ك بل���غ يف ع���ام 
1939 جمم���وع املغازل يف املعام���ل الثلثة املذكورة 
اأع���له )7680 ( مغزال و)85( ماكن���ة ن�صيج )اأنوال( 
.خ���لل فرة احلرب العاملي���ة الثانية )1939 � 1945( 
�صه���دت �صناع���ة الغ���زل والن�صيج ال�ص���ويف تو�صعا 
كبرا بفعل زيادة الطلب على منتجاتها بعد الهبوط 
احل���اد يف االإ�صت���راد حتى بلغ را�س امل���ال امل�صتثمر 
فيه���ا )155( األف دينار وعم���ل فيها )823( عامل عام 
1942 اأنتج���ت ماقيمت���ه )924 ،106( دينار وقد عمل 

لنتذكر فتاح باشا ومعمله .. القصة الكاملة
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معمل فتاح با�صا وبقيت املعامل خلل تلك الفرة باأق�صى 
طاقة ل�صد حاجة ال�صوق املحلي���ة ولكن باملقابل تعر�صت 
مكائ���ن واآالت تلك املعامل للتل���ف وباتت حتتاج لل�صيانة 
يف نهاية احل���رب لذا �صهد معمل فتاح با�صا اإدخال مكائن 
حديثة ع���ام 1950 بلغت �صعته���ا االإنتاجية ن�صف مليون 
مر م���ن املن�صوجات ال�صوفية كما �صهد املعمل خلل تلك 
الفرة وبالتحديد عام 1943 تغير اإ�صمه من معمل فتاح 
با�صا اإىل )�صركة فت���اح با�صا للغزل والن�صيج املحدودة.( 

بناء على طلب اأوالد فتاح با�صا
مل يقت�ص���ر ن�صاط نوري فت���اح االإقت�ص���ادي على �صناعة 
الغ���زل والن�صي���ج فق���ط ب���ل تنوع���ت ن�صاطات���ه وتعددت 
فكانت ل���ه م�صاهمات يف العديد م���ن امل�صاريع ال�صناعية 
واالقت�صادي���ة الوطني���ة ففي ع���ام 1928 اأق���دم جمموعة 
م���ن العراقي���ني عل���ى اإ�صت���راد مكائ���ن واآالت لتاأ�صي����س 
حمل���ج وطن���ي بع���د اأن وج���دوا اأن �صرك���ة اإمن���اء القطن 
الريطانية التي قام���ت بتاأ�صي�س حملج للقطن يف بغداد 
ع���ام 1920 حتتك���ر جتارة االأقط���ان االأمر ال���ذي اأدى اإىل 
تذم���ر املزارع���ني والتج���ار ويف 7 ت�صرين الث���اين 1930 
ويف منطق���ة ال�صرافي���ة يف بغداد وبرعاي���ة امللك في�صل 
االأول مت اإفتت���اح اأول حمل���ج وطن���ي حت���ت اإ�ص���م )�صركة 
جتارة وحل���ج االأقطان العراقية املح���دودة( كانت عبارة 
ع���ن �صركة م�صاهم���ة راأ�صمالها )10( اآالف ل���رة اإنكليزية 
موزع���ة عل���ى )1000( �صه���م قيم���ة ال�صهم الواح���د )10( 

لرات اإنكليزية .
كان ن���وري فت���اح م���ن املوؤ�ص�ص���ني االأوائ���ل فيه���ا و�صغل 
ع�صوي���ة جمل����س اإدارته���ا جت���در االإ�ص���ارة اأن ال�صرك���ة 
متكنت من حلج وكب����س )951( بالة حتى ت�صرين الثاين 
1930 وو�ص���ف القط���ن املحل���وج فيه���ا باأن���ه م���ن اأج���ود 
اأن���واع االأقطان املحلوجة غ���ر اأن توقيت االإنتاج مل يكن 
منا�صبا الأنه تزامن مع اإ�صتداد االأزمة االقت�صادية العاملية 
)1929� 1932( الت���ي اأدت الإنخفا����س االأ�صع���ار وهب���وط 
كمي���ات القطن ال���وارد لل�صركة من ثم هب���وط يف االإنتاج 
لكن بانته���اء االأزمة اإرتفعت كميات القطن املحلوج حيث 
و�صل االإنتاج اإىل )021 ،2( بالة عام 1934 � 1935 ثم اإىل 
)607 ، 14( بال���ة ع���ام 1938 � 1939.كما كان نوري فتاح 
من اأب���رز امل�صاهمني يف تاأ�صي�س )�صركة الدخان االأهلية( 
الت���ي كان راأ�صمالها )300( األف دينار وقد اإ�صتعان نوري 
فت���اح بتاأ�صي����س ه���ذه ال�صرك���ة مبدي���ر فن���ي م�ص���ري له 
خرة طويلة يف جم���ال �صناعة ال�صكائ���ر اإكت�صبها خلل 
عمل���ه يف معام���ل ال�صكائر امل�صرية وق���د ح�صلت ال�صركة 
على اإعف���اءات من الر�صوم الكمركي���ة اإ�صتنادا اإىل قانون 
ت�صجي���ع امل�صاري���ع ال�صناعي���ة كما ح�صل عل���ى اإعفاءات 
اإ�صافي���ة مبوافقة جمل�س الوزراء نظ���را لتو�صيع اإنتاجه 
ف�ص����ل عن ذلك كان نوري فت���اح م�ن امل�صاهمني يف �صركة 
ال�صمنت العراقية التي اأ�ص�صت عام 1938 براأ�صمال قدره 
)200( األ���ف دين���ار و�صركة االأ�صمنت املتح���دة والتي قدر 

راأ�صمالها عام 1958 ب� )250( األف دينار.
مل تقت�ص���ر م�صاهم���ات ن���وري فت���اح عن���د ه���ذا احل���د بل 
اإمت���دت لت�صم���ل امل�صاهم���ة يف �صركة اإ�صتخ���راج الزيوت 
النباتي���ة الت���ي اأ�ص�صت ع���ام 1940 براأ�صمال ق���دره )30( 
األ���ف دين���ار وب���داأت االإنت���اج يف مت���وز 1943 وال�صركة 
التجاري���ة ال�صناعية املح���دودة التي اأ�ص�ص���ت عام 1948 
براأ�صم���ال ق���دره )160( األف دينار كانت تق���وم باإ�صتراد 
ال�صيارات واملكائ���ن ال�صناعية واملعدات االإن�صائية وكان 
ن���وري فتاح مديرها املفو�س كم���ا كان من امل�صاهمني يف 
ال�صرك���ة االأهلية للتبغ والتي يبل���غ راأ�صمالها )200( األف 
دين���ار و�صرك���ة املن�صور للبن���اء وراأ�صماله���ا )300( األف 
دين���ار ف�صل عن م�صاهمت���ه يف البنك التج���اري العراقي 
وتوليه رئا�صة جمل�س االإدارة فيه ، ونتيجة للمكانة التي 
كان يحظ���ى بها نوري فت���اح با�صا ولكونه من اأبرز رجال 
ال�صناع���ة الوطني���ة يف الع���راق فقد ت���وىل رئا�صة اإحتاد 
ال�صناع���ات العراقي اإعتبارا من 28 كان���ون االأول 1960 

ولغاية 20 كانون الثاين 1963

عن صفحة ) بغداديات ايام زمان (

يقول االأ�صتاذ ترزي با�صي ، “ان املت�صرف فتاح با�صا ، ن�صر اعلنَا بتوقيعه يف جريدة ) النجمة 
( التي كانت ت�صدر يف كركوك ، وقتذاك ، يطلب فيه من اأهايل ت�صني االإ�صراع اىل ت�صجيل دورهم 
واأرا�صيه���م وب�صاتينهم يف دائ���رة الطابو ، ليّت�صنى للحكومة املحلي���ة ، تقدمي اخلدمات البلدية 
املطلوب���ة للنهو����س بواقع القري���ة اإدارياَ وحتويلها ، فيم���ا بعد اىل حّي �صكن���ي ُملحق باالحياء 
ال�صكني���ة لكرك���وك ” وكان ل���ه م���ا اأراد ، وكانت فرة تويل املرحوم ) فت���اح با�صا( ملت�صرفية لواء 
كرك���وك ،من اأجنح الفرات م���ن ناحية اخلدمات والتو�صع العمراين ،ومل���ن ال يعرف فتاح با�صا 

، نقول :
ه���و من اأجنح رج���ال االإدارة واالقت�صاد يف العراق ، اأ�ّص�س مع اإبنه نوري معمًل لن�صج ال�صوف 
يف الكاظمي���ة �صن���ة 1926 واأقام معمل���ه و�ص�ط ب�صتان حي���ث اإفتتحه امللك في�ص���ل االأول بنف�صه 
ف���كان املعم���ل يف مقدم���ة امل�صاريع ال�صناعي���ة احلديثة قي الع���راق ، كانت منتج���ات معمل فتاح 
با�ص���ا من املن�صوجات ال�صوفية ، تناف�س اأف�صل منتوج���ات م�صانع مدينة مان�ص�صر الريطانية 
للمن�صوجات حتى اأ�صبحت رمزَا لل�صناعة الوطنية ومفخرًة له يف حقبة القرن الع�صرين ، واأنتج 
املعمل االأقم�صة والغزل والبطانيات وقد تراوحت قيمة البطانية الواحدة بني )450�750( فل�صًا.
لونها على االأجنبية الأن  واإمت���ازت منتجاته باجلودة باالأخ�س البطانيات التي كان النا����س يف�صّ
دّرت املنتج���ات لل�صام وم�صر  �صناعته���ا كانت متقن���ة و�صوفها خال�صًا ونتيج���ة لهذه اجلودة �صُ
واأقط���ار اخلليج العرب���ي واإيران حتى اأنها حازت على جوائز دولي���ة جلودتها كما �صارك املعمل 

يف عدة معار�س حملية وعربية وعاملية
ومبا اأن املعمل كان يعد معلمًا من معامل النه�صة ال�صناعية يف العراق فقد كان يزوره العديد من 
رج���ال ال�صيا�صة واالإقت�صاد الذين يزورون العراق، ومل تتوقف اأعمال عائلة فتاح با�صا اخلدميه 
لوطنها عند ال�صناعة فقط فقد اأُ�ّص�صت �صركة املن�صور على اأيديهم وهي التي قامت باإن�صاء مدينة 

املن�صور احلالية والتي تعّد االآن واحدًة من اأرقى اأحياء بغداد ،
ت���ويف املرح���وم فتاح با�صا يف،8 كانون الثاين 1936 ، وجرى ل���ه ت�صييع �صعبي ور�صمي مهيب 
، ودف���ن يف باح���ة جامع���ه ) جامع فتاح با�ص���ا ( امللحق مبعمله ال���ذي �صار ا�صم���ًا وعنوانًا بارزًا 
لل�صناع���ة العراقي���ة . هذه اأ�ص���ارة �صريعة اىل منجزات واحد من اأملع رج���ال االقت�صاد العراقي ، 
من الذين اأجنبتهم ار�س مدينة كركوك املعطاء ، وحتديدًا منطقة ت�صني ، او قرية ت�صني القدمية 

التي حتولت على يد املرحوم فتاح با�صا ، اىل حي ت�صني الراقي واجلميل.

فتاح باشا .. وتسعين القديمة

 اعداد : جمهور كركوكلي

 ُيشرُي األستاُذ الراحل عطا ترزي بايش ، يف مؤلِفه املوسوم ) كشكول الرتكان ( 

إىل أن منطقة تسن او تسعن التي هي حالياً إحدى أرقى مناطق مدينة كركوك 

، كانْت اىل فرتِة العرشينيات من القرِن الفائت ،قريًة تابعًة للواء كركوك ، ميتهُن 

أهُلها الزراعَة والرعي ، اىل أن تّولىأحد أبنائها منصب مترصف ) محافظ ( كركوك 

وهو املرحوم ) فتاح باشا ( الذي هو باالصل من تركان كركوك ومن مواليد قرية 

تسن سنة 1861 ، وأسمه فتاح بن سليان ،دخل املدرسة الرشدية العسكرية، 

وتخّرج منها وسافر إىل إسطنبول، ودخل املدرسَة العسكرية يف الجيش 

العثاين، وتخّرج منها برتبة مالزم ، وتقّدم يف مناصِب جيش الدولة العثانية 

حتى نال رتبَة أمري لواء ، ُعّن عى أثِر تاليف الحكومة العراقية ، مترصفاً للواء 

كركوك ، يف شباط سنة 1921 وظل يف منصبه لغاية 1924 .
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يف �صل�صل���ة ت���راث بغداد كان���ت لنا حما�صرة ع���ن اول معمل 
لل�صناع���ات احلديث���ة يف بغداد، وه���و املعمل ال���ذي اأ�ص�صته 
العائل���ة البغدادي���ة املعروف���ة عائل���ة فت���اح پا�ص���ا يف منطقة 
الكاظمية يف بغ���داد .  ويعتر نوري فتاح با�صا ملك �صناعة 
الن�صي���ج يف بغداد ل�صن���وات بحيث متكنت ه���ذه العائلة من 
ا�صتثم���ار مبل���غ 12 ال���ف وخم�صمائة دينار �صن���ة 1926 اىل 
مبل���غ يقارب الثلث���ة مليني دينار نهاي���ة اخلم�صينات وكان 
ن���وري فت���اح با�ص���ا مدي���را له���ذا املعمل طيل���ة ه���ذه الفرة ، 
وخا�صة عندم���ا ابرم مع احلكومة ان يك���ون املجهز الوحيد 
للجي�س وال�صرطة بامللب�س ال�صوفية. وهذه العائلة املكونة 
م���ن الوالد فتاح با�صا الذي خ���دم باجلي�س العثماين وو�صل 
اىل رتبة فريق وقائدا الحدى فرق احلي�س العثماين واخوه 
�صليم���ان و�صل اىل من�ص���ب امل�صاعد املي���داين لوزير الدفاع 
وقائدا للكادميية الع�صكرية، وحتى نوري فتاح با�صا نف�صه 
كان �صابط���ا يف اجلي�س العثماين من �صن���ة 1912 اىل �صنة 

. 1916

وا�صتف���ادت العائل���ة م���ن التوجه���ات للمل���ك واحلكوم���ة يف 
ت�صجيع ال�صناعات الوطنية بدال من اال�صتراد من اخلارج ، 
حت���ى ان امللك في�ص���ل االول الذي كان بل دار �صكن يقول انه 
يف�صل روؤية بناء م�صنع على روؤية بناء ق�صر ملكي حيث مت 
اقرا����س نوري فتاح مبلغ اكر من اح���دى ع�صر الف دينار . 
وا�صهم ن���وري يف �صركة اال�صمنت العراقي���ة وهي ال�صناعة 
الوطني���ة الثاني���ة بعد م�صان���ع فتاح با�ص���ا وا�صتمر م�صروع 
فت���اح با�صا كم�صنع وحيد يف بغداد النتاج املن�صوجات حتى 
�صن���ة حي���ث ا�ص�ص���ت الدولة �صرك���ة املن�صوج���ات ال�صوفية ، 
وكان ق���د ب���ادر عزيز مرزا يعقوب و�ص���ركاوؤه الن�صاء معمل 
للغ���زل والن�صي���ج يف منطق���ة الك���رادة �صن���ة 1923 باأموال 
املاني���ة ولك���ن ال يعتر �صناع���ة وطني���ة الن راأ�صماله مل يكن 
وطني���ا خال�ص���ا . ويف ع���ام 1926 اق���دم ن���وري فت���اح با�صا 
ووال���ده عل���ى تاأ�صي����س اول معم���ل وطن���ي حدي���ث دخل يف 
تاري���خ ال�صناعة يف بغ���داد والعراق وهو معم���ل فتاح با�صا 
للغزل والن�صيج الذي يبداأ من  ان �صالح ابراهيم �صهر فتاح 
با�ص���ا كان يعم���ل مديرا ملعم���ل ن�صيج اجلي����س العثماين يف 
منطقة العبخان���ة يف ر�صافة بغداد وقد �صدرت اليه االوامر 
عن���د ان�صح���اب اجلي����س العثم���اين م���ن بغ���داد �صن���ة 1917 

بتفكيك املعمل وتدمره ، غر انه مل يدمر املكائن . 

وبع���د ا�صتقرار االو�ص���اع يف بغداد توج���ه اىل نوري فتاح 
واقنع���ه بتاأ�صي����س م�صروع وطن���ي للغ���زل والن�صيج ، والن 
فت���اح با�صا عم���ل مديرا ملعمل العبخانة �صابق���ا،  ومت اختيار 
منطق���ة الكاظمي���ة يف بغداد موقعا للمعم���ل الوطني لتواجد 
اغل���ب معامل الن�صيج اليدوي واالي���دي العاملة ذات اخلرة 
ال�صابقة بال�صناعة ال�صوفية ، وبداأ انتاج املعمل �صنة 1926 
حي���ث توىل نوري فتاح االعمال االدارية والتجارية واملالية 
وتوىل �صالح ابراهي���م االدارة الفنية ويف بدايته كان ينتج 
الغ���زل ال�ص���ويف ويجهزه���ا للم�صاغ���ل اليدوي���ة . وبلغ عدد 
العامل���ني 65 عامل ، ومت ا�صتكمال املع���دات اللزمة للمعمل 
حي���ث احت���وى على 40 ن���وال م�صتوردا م���ن برلندز وحمرك 
بخاري 75 ح�ص���ان وجهاز لتوليد الكهرباء ويف عام 1929 
وباإ�صراف الفنيون البولنديون واكر من 300 عامل باإجرة 
من 50 فل�صا اىل 250 فل�صا اعتمادا على ال�صباط املتقاعدين 
م���ن زم���لء ن���وري فت���اح انت���ج املعم���ل االقم�ص���ة والغ���زل 
والبطاني���ات وقد تراوحت قيمة البطانية بني 450 فل�صا اىل 

750 فل�صا اي بحدود ثلثة دوالرات كحد اعلى . 
كان اه���ل بغ���داد يف�صلون ه���ذه البطانيات عل���ى البطانيات 
االجنبي���ة ، حت���ى مت ت�صدي���ر املنتج���ات اىل اي���ران وم�ص���ر 
و�صوري���ا واخللي���ج العرب���ي وح���از عل���ى جوائ���ز وبلغ���ت 

�صهرت���ه حتى ان رجل االقت�صاد امل�ص���ري طلعت حرب توىل 
زيارت���ه �صن���ة 1936 وحتى ان دلي���ل اململك���ة الر�صمي ل�صنة 
1936 اعت���ره امن���وذج ال�صناع���ة الوطني���ة . وكان هنال���ك 
الت�صجي���ع ال�صعبي واحلكومي وترحي���ب ال�صحافة والراأي 
الع���ام ل�ص���راء منتجات���ه ،  كما كان امللك في�ص���ل االول يدعمه 
وق���رر جمل����س الوزراء �صن���ة 1927 باالعفاء م���ن ال�صرائب 
ملنتجات���ه ومت �صمول���ه بقانون ت�صجيع ال�صناع���ة رقم )14 ( 
ل�صنة 1929 حي���ث االمتيازات الكثرة كاالعفاء من الر�صوم 
االمرايه وتعاق���دت وزارة املالية مع���ه ومنحته قر�صا بدون 
فائ���دة مبوافق���ة جمل����س ال���وزراء بع���د اعرا����س املن���دوب 
ال�صام���ي الريط���اين وا�صه���م يف تاأ�صي����س حمل���ج وطن���ي 
بتاأ�صي����س �صرك���ة جت���ارة حل���ج االقط���ان العراقي���ة وا�صه���م 
ن���وري فتاح يف راأ�صمالها وع�صوي���ة جمل�س االدارة و�صاهم 
ن���وري فت���اح يف �صرك���ة الدخ���ان االهلي���ة وامل�صاهم���ني يف 
�صرك���ة ال�صمنت و�صركة ا�صتخ���راج الزيوت النباتية و�صركة 
التجاري���ة ال�صناعية التي ت�صتورد ال�صيارات واملكائن وكان 
ن���وري فت���اح مديره���ا املفو�س و�صاه���م يف البن���ك التجاري 
العراق���ي وتوىل رئا�صة جمل����س ادارته وتوىل رئا�صة احتاد 
ال�صناع���ات العرق���ي للمكان���ة الت���ي يحظى بها ن���وري فتاح 

پا�صا.

معمل فتاح باش��ا أول معمل 
للصناعات الحديثة في بغداد

طارق حرب  


