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تقرير

"األمناء" تقرير/ عبداهلل الظبي:

يعد مصنع الزيــوت النبايت "القطن" 
مبدينــة الكود مبديريــة خنفر مبحافظة 
أبني، الواقع داخــل محلج القطن من أهم 
املصانع التي نشأت عىل مستوى جمهورية 
اليمــن الدميقراطية الشــعبية، بدعم من 
إىل  تأسيسه  تاريخ  الشاملية. يعود  كوريا 
العام 1975م يف عهد الرئيس ســامل ربيع 
عيل )ساملني(، بعدها قامت الدولة بتأجريه 

ألحد املستثمرين إىل يومنا هذا.
ويعد من أهم املصانــع اإلنتاجية يف 
تصدير  خالل  من  اقتصادًيــا  ورافًدا  البالد 
املنتجات من الزيوت والصابون إىل السوق 

املحلية ليصل لالكتفاء الذايت للجنوب.
اليوم يعمل املصنع بشكل متقطع بني 
الحني واآلخر لعدم توفري بذور القطن من 

املحلج القطن يف الكود.
الكــود بخنفر عدًدا من  وتضم مدينة 
أهم املنشــآت الحكومية يف الجنوب مثل: 
محلــج القطن، ومركز األبحــاث الزراعي 
الذي يعد أول مركز بحثي يف شبه الجزيرة 
املصانع  هذه  وتستوعب  والخليج،  العربية 
عدًدا كبرًيا من العاملة من أبناء مدينة الكود 
واملحافظــة من أجل توفــري لقمة العيش 
ألطفالهــم يف ظل الظــروف االقتصادية 

الصعبة التي متر بها البالد.

"األمناء" تزور املصنع
"األمنــاء" نزلت إىل مصنــع الزيوت 
الكود، والتقت  النباتية "القطن" مبدينــة 
املسؤولني يف املصنع الذين بدورهم تحدثوا 
عن أهمية املصنع الذي كان له دور كبري يف 
أبناء املحافظة والجنوب خالل فرتة  خدمة 
الجهات  إدارة املصنع من  ســابقة، وتأمل 
الحكومية والســلطة املحليــة واملنظامت 
الدولية دعم املصنع حتى يتمكنوا من العمل 

بشكل كبري خالل الفرتة القادمة خاصة مع 
موسم حلج القطن باملحلج والتي يستخرج 

منها البذور.

أقدم املصانع باجلنوب
مصنع  مديــر  حيدرة،  فتحــي  يقول 
الزيوت النباتية "القطن": "تأسس املصنع 
يف 1975م بدعــم مــن جمهورية كوريا 
الشــاملية، ويعترب هديــة إىل جمهورية 
أقدم  وأحد  الشــعبية،  الدميقراطية  اليمن 
العمل  املصانــع بالجنــوب، حيــث كان 
واألعالف  للزيوت  بالنسبة  عالية  بإنتاجية 

الحيوانية نتيجة كــرة بذرة القطن، وكان 
دون  ساعة  وعرشين  أربعة  يعمل  املصانع 
والجنوبني  الكوريــني  الخرباء  من  توقف 

بدوام املناوبة".
وأضاف: "بعد ذلك ومــع كرة زراعة 
القطن طويل التيلة يف أبني وزراعة القطن 
قصري التيلة يف لحج ووجود محلجي قطن 
يف أبني بالكود وواحد آخر يف لحج مام زاد 
يف إنتــاج البذور بكرة هائلة وتذهب هذه 
البذور إىل مصنع الزيوت النباتية يف الكود 
واثنني مصانــع آخرين واحد يف املنصورة 

وواحد آخر باملعال يف العاصمة عدن".

إنتاج زيوت عالية اجلودة
فيام قــال جــالل قرادي، مســؤول 
املخترب يف املصنــع: "عملت باملصانع من 
٦٣م إىل ٦7م وبعــد ذلــك توقفت نتيجة 
ملشاكل البالد واالنقالبات الحاصلة يف ذلك 
الوقت، وأثبت مصنــع الزيوت النباتية يف 
الكود فضال يف تحقيــق املراد االقتصادي 
املرجو منــه باإلضافة لتحقيــق األهداف 
االقتصادية واالجتامعية املحدد له من قبل 

الوطني  االقتصاد  بعملية  الرفع  يف  الدولة 
نحــو األفضل من خالل تقديــم الخدمات 
بالزيوت  وتزويدهم  للمواطنني  الصناعية 

وشعر القطن وغريها".
وأشــار إىل هناك بعض العوامل التي 
لعبت دوًرا يف فشــل هذا املصنع وتوقفه 
عن العمل منذ عام ٦7م وحتى نوفمرب 9٣م 
وإن تم العمــل خالل هذا الفرتة إال أنه غري 
املؤثرة بعمل  العوامل  أهم هذه  ثابت، ومن 
املصنع التدخل الحكومي يف سياسة عمل 
املصنــع وعدم تزويد املصنــع بالخالفات 
اإلدارية )املبادرة عىل اإلرشاف واإلبداع يف 
العملية اإلنتاجية( وبعد فشل هذا السياسة 
فتحت الدولة باب االســتثامر عىل الرأس 
مال الوطني لخــوض التجربة يف العملية 
الصناعية ملا ميتلكه الــرأس املال الوطني 
من خربات تراكامت يف إدارة عملية اإلنتاج 
تم اكتسابها بالتجربة طيلة سنوات عملها، 
حيث أقــدم األخوان إبراهيــم عمر تايح، 
سوري الجنســية، وصالح بتحكيم، وهام 
مصنع  استثامر  تجربة  ولهام  مستثمران، 
نوفمرب 9٣م،  الكــود يف  النباتية  الزيوت 

ورغــم توقف اآلليات باملصنــع عن العمل 
منذ مطلع العقد التاسع، إال أنهام استطاعا 
تقديم كل ما ميلكانه مــن خربات بالعمل 
إلعادة تشــغيل هذا املصنع يف أرسع وقت 
ممكن وكان لهام ما يريــدان يف العملية 

اإلنتاجية للمصنع".
الزيوت  أن مصنع  العلــم  وتابع: "مع 
النباتية قــادر عىل إنتاج زيوت أخرى ويف 
مصنــع الزيوت مكينتان لعــر الجلجل 
كانــت مصممتان تصميــام خاصا لعر 
الجلجل  الجلجل ومع عــدم وجود  صليط 
العصارتني  التاجر لضم  لجأ  أسعاره  وغالء 
إنتاج بذرة  إىل املعارص األخــرى لزيــادة 
القطن بنســب عاليــة يف إنتــاج الزيت 

والعصار".
وأكمــل: "وهناك أصنــاف أخرى من 
املصنع عىل  النباتيــة قادر  الزيتية  البذور 
عرها، وإنتاج زيــوت عالية الجودة من 
زيوت عبادي الشمس وإنتاج زيوت عبادي 
الشمس طول السنة يف حالة توقف املصنع 
بعد عملية عر بذرة القطن ألنها موسمية 
ويتخلــص رسيعــا، وممكن اســتبدالها 
بذرة  بعر  اإلنتاجية  العمليــة  ومواصلة 
عالية يف  الشــمس وتعطي نسب  عبادي 
يوجد يف  أيضا  الحيوانية،  الزيت واألعالف 
الزيوت النباتيــة بعد عرها وعند تكريره 
تتم عملية فصــل الزيوت عن املواد األخرى 
املوجــودة مثــل الصوابني )السبوســتك 
كمواد  أمينيــة  وأحامض  والجلرسيــني( 

خامة يجب تنقيتها فيام بعد".

مدينة الكود.. منطقة عمالية بامتياز
من جانبــه قال ســمري باجميل، أحد 
"تعد  مجتمعي:  وناشط  الكود  مدينة  ابناء 
مدينة الكود والتي تقع يف الجنوب الغريب 
املحافظة زنجبار، منطقة عاملية  لعاصمة 
بامتياز لوجود منشئات مدنية إنتاجية مثل 
الذي  الذي تأســس 1949م  القطن  محلج 
بدأت أول طاقة إنتاجيــة يف عام 1950م 
-1951م زرع يف موسم 1950م وتم حلجه 
يف 1951م، وكان يرفــد خزينة )ج.ي. د. 
ش( بحوايل ٦0%من العملة الصعبة آنذاك".

وأضاف: "كذلك تأســيس مركز علمي 
بحثــي متطــور رائد يف البحــث العلمي 
الزراعية  األبحــاث  مركز  وهو  أال  الزراعي 
بالكود الذي تأســس يف 15مايو 1955م، 
املســتوى  أصبح منارة علمية عىل  والذي 
الوطني والدويل وظهرت ثلة نجوم متألقة 
بالضياء يف ســامء الوطن من هذا املركز 
أمثال املرحوم د. أبوبكر سامل املعلم 1945م 
- 2000م واملرحــوم د .شــفيق محســن 
عطاء1948م - 1998م فكان نتاجا طبيعيا 
عند تكاثر بــذرة القطن بكميات هائلة من 
تلك املواســم املاضية الوفــرية يف مطلع 
السبعينيات من القرن املايض بأبني ونتيجة 
آنذاك ساملني  الرئاسة  لزيارة رئيس مجلس 
تم تأســيس مصنع الزيوت النباتية بالكود 
الشاملية  يف عام 1975م بدعم من كوريا 
لالســتفادة من بذرة القطن وتحويلها إىل 
زيت نبايت ومن أبرز الوجوه يف تلك الفرتة 
التي عملت هنا املرحوم فضل أفندي كردي 
واملرحــوم حيدرة حمود العــوايض والعم 
نارص سعيد الســاحمي وكان األمر املميز 
األعداد الكبرية من األيدي العاملة من اآلباء 
واألمهات من منطقة الكود، وعىل فكرة يف 
نفس العام 1975م تم وضع حجر األساس 
ملرشوع إنشــاء املعهد املهني بالكود، حيث 

بدأت أول دفعة دراسية يف 1978م".

م�صنع الزيوت النباتية )القطن( باأبني.. اأقدم امل�صانع اجلنوبية
تأسس عام 1975م بدعم من كوريا الشمالية..

¿ كيــف ُيمثــل المصنــع 
واكتفــاًء  اقتصادًيــا  رافــًدا 

ذاتًيا للجنوب؟

¿ يعمــل اليــوم المصنع 
بشــكل متقطع لعدم توفر 

بذور القطن

¿"األمناء" تــزور المصنع 
علــى  الضــوء  وتســلط 

أهميته ومعاناته

الحكومــي  التدخــل   ¿
بسياســة عمل المصنع أحد 

أهم أسباب توقفه


