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تقرير

»األمناء« تقرير/ عبداهلل الصاصي:

العامة للنجارة ذا  الحديث عن املؤسســة 
شجون، ومتيض بنا األيام ونحن نقلب صفحات 
املــايض ونطالع بني صفحاتــه إرشاقات من 
الزهو والتألق لهذه املؤسســة العمالقة لتصبح 
مناًرا يشــار إليه ملــا حملته مــن طابع فني 
عمليايت ال تــزال بصامته تلوح للناظر بالبيوت 
الجنوبية بعدن ومناطــق الجنوب املجاورة لها 
بأبني ولحج، من خــالل النوافذ واألبواب عىل 
جنباتها ومن خالل األثاث الذي تحويه بداخلها 
الذي ال يــزال صامــدًا إىل اآلن يتحدى عوامل 
التعرية أن تؤثر فيه نظرًا ملا امتاز به من جودة 
عالية جمعت الخامة األصليــة واملهارة الفنية 
الشــارع  التصنيع، أضحت حينها حديث  أثناء 
الجنويب املبــادر بدعم املنتــج الوطني حينام 
قدم لحجز طلبياته املتعلقة باألثاث املنزيل من 
معارض املؤسسة بالقلوعة واملعال وعبدالعزيز 
الثالثة كانت  املعارض  بالشــيخ عثامن، وهذه 
التي ذاع صيتها يف  البداية لنشاط املؤسســة 
الحضارية  اللمسة  الوقت بكل فخر دمغته  ذلك 
بتقنيــة فائقة الجــامل بفــن التطريز وقمة 

الجودة.

نهوض مبكر
يف ظل تواتر إنجاز املهام التي رســمتها 
 30 يف  االســتقالل  بعد  الجنوبية  الحكومــة 
نوفمرب 1969م، كان لأليادي البيضاء الجنوبية 
دور فاعل يف تحريــك عجلة االقتصاد الوطني 
من الداخل وبكادر وطني تم تشجيعه وتدريبه 
وتنمية معارفه الحرفية بصناعة األثاث املنزيل 
واملكتبي، وكان ذلك مبنتصف سبعينيات القرن 
املايض يف ظل قيادة الرئيس ســامل ربيع عيل 
الداعم إلنشاء املؤسسة العامة للنجارة وصناعة 

السفن )االسم األول(.

شحة اإلمكانيات

رغم شحة اإلمكانيات كون نظام الجنوب 
العريب يف طور النشوء والتكوين يف ظل دولة 
حديثة خرجــت من طور اســتعامر ويف ظل 
جهود ومثابرة مســتمرة يف عمــل ليل ونهار 
للحكومة عىل كافة الصعد، وبعدد عرش مكائن 
نجارة وخمسني عاماًل عملوا بكل جهد واجتهاد 
للمؤسســة  البطويل  الدور  برز  النجارة  بحقل 
التي اســتطاعت بفضل كادرهــا املتميز رشاء 
للمنازل  األثاث  العامل وتوصيل  ســيارات نقل 
واإلدارات الحكوميــة ورشاء آالت نجــارة من 

القطاع الخاص الستكامل خطوط اإلنتاج.

نجاح أبهر الحكومة

عند مالحظة الرئيس والحكومة للخطوات 
الرسيعة ملؤسسة النجارة بدخولها سوق العمل 
مبنتجــات تضاهي منتجــات القطاع الخاص 
وبأســعار مناســبة كان لزامــًا عليهم الدعم 
بســيارتني إضافيتني ومبلغ مايل الستقطاب 

عامله وبناء اثنني عنابر إضافية.

نقلة نوعية

1982-1978م شــهدت  بني  ما  يف فرتة 
املؤسســة العامة للنجارة نقلة نوعية بتفردها 
الصيادين  الرشاعية وقوارب  الســفن  بصناعة 
بتقنيــة وجــودة عالية بالتصميم وجســارة 
تلك  ويف  املتالطمــة،  البحر  ألمــواج  التحدي 
الفرتة تم افتتاح قســم )التنجيد( للســيارات 
االســتقبال  وكرايس  “الســوفات”  وصناعة 
)الكنب(، وصناعة سطحات سيارات النقل التي 
تنقل البضائع والحديد واألخشــاب واألسمنت 
امليناء، وكلام زاد حجــم اإلقبال تضاعفت  من 
الجهود ليصبح اإلبداع هاجس املعنيني بالتطور 
والحداثــة، وعىل هذا املنوال تم افتتاح قســم 
النحت عىل الخشب وصناعة عود الطرب ويف 
ظل القفزة النوعية والشــهرة التي حظيت بها 
املالية  الســيولة  املؤسســة وتوفرت  منتجات 
توسعت مساحة املؤسسة وتم تسويرها بالشبك 
األخرض فقط وهذا دليل أن الجنوب كانت تنعم 
بأمن قوي ليس بفضل رجال األمن فقط ولكن 

مبستوى الوعي عند املواطن الجنويب وحرصه 
عىل الحفاظ عىل منجزات وطنه.

النجارة يف ظل رعاية وزارة الصناعة
ملا  تتويجًا  املتواصلة  النجاحات  مشــوار 
السابق  بوضعها  للمؤسسة  انجازات  من  سبق 
تحــت رعاية وزارة االشــغال العامــة آنذاك، 
كان البد من االنطالق نحــو االفاق التي طاملا 
واالحالم تــراود القيادة الجديدة املتمثلة باملدير 
العام قاســم حســن محمد الذي يعد رمزًا بني 

مدراء املؤسســات الجنوبية ويف هذه املرحلة 
التي انطلقــت عــام 1982م، يف ظل تنافس 
رشيف ومباريات انتاجية تقوم بها املؤسسات 
الحكوميــة وتحفيز ابطال االنتاج بشــهادات 
ومبالغ رمزيــة تعبريًا عن عمــق العالقة بني 

الطبقة العاملة وهرم القيادة بكل مرفق.

دعم سخي وحامس فياض
للدولة وبعد  املادي  الوضع  بعد تحسن 
التي  املرحلة  االقتصاد بهــذه  تثبيت دعائم 
نعتربها الذهبية ملا ملســه الشــعب حينها 
من توفري فــرص عمل ملن عنــده القدرة، 
وفيها تم اســتقطاب الشــباب الخريجني 
ومتوســطي العمر واملرأة للعمل جنب اىل 
جنب، ويف ظل هــذا النمط الحضاري التي 
عملت عليه الحكومة يف حني انهت البطالة 
وبهــذا العمل الجبــار النابــع من صميم 
املواطن وبهذا  االستشعار باملسؤولية تجاه 
الحب التفــاين من قبل الحكومة اصبح كل 
ايقونة باإلخالص للوطن والحفاظ  مواطن 
عــىل تطلعه وامنــه واســتقراره يف جو 
يســوده الحامس الفياض، كان ملؤسســة 
النجارة نصيبها ومشــاركتها الفعالة بزخم 
جنويب منقطع النظري المســناه من خالل 
املؤسســة  قيادة  بني  التوافق  االنســجام 
ووزارة الصناعة التي بدورها ذللت الصعاب 
امام مديــر النجارة بتوفــري مبالغ مالية 
من العملة الصعبة اســتغلها مدير النجارة 
باســترياد االخشــاب ذات الجودة ورشاء 
املكائــن االملانيــة التي التقارن بالســوق 
العامليــة ومل متض شــهور بعــد تركيبها 
ضمن الخطوط االنتاجية اال وحجم االنتاج 
تضاعف ثالث اضعاف مقارنة مبا كان عليه 
ســابقا وبزيادة حجم االنتاج من املسلم به 
للمدير قاسم  املوارد وهنا اشــادة  تزيد  ان 
للمؤسسة  بالصعود  القوي  لدوره  حســن 
من خالل توســع نشــاط املؤسسة وفتح 
املعــارض بالقلوعة واملعال وعبــد العزيز، 
واملشــاركة مبعرض املعارض التي تقوم به 
الحكومة الفصيل والسنوي تشارك فيه كل 
املؤسســات واملصانع الجنوبية ويف سياق 
االنجازات للمدير قاســم حســن الرشوع 

بتسوير املؤسسة بالخسانة املسلحة باتفاق 
عقده مــع مصنع املاين الجاهــزة الواقع 
له  يحســب  وما  )حاشــد(،  املنصورة  يف 
يغذي  الذي  الضخم  الكمربيشن  رشاء  أيضًا 
املؤسســة بطولها وعرضها بالهواء الجاف 
اآلالت واقســام  عرب رشايني تخللت عنابر 
التجميــع  واماكن الدهان، وكذا الشــفاط 
الضخم الذي ســاعد عــامل النظافة وحد 
من العنــاء الذي كانوا يواجهونه بعد توفري 
مواســري الشــفط وربطها باآللة مبارشة 

لســحب القرشة من جميع املكائن بغمضة 
عني وما ذكــرت قليل من حجــم انجازات 
الخريين ورغم هذا مل اصدق حينها ان مثله 
يتم اغالته من منصبــه، ولكنه القدر الذي 

ساقنا للوحدة اليمنية املشؤمة.

بداية مشوار التدمري املمنهج
مل متض ســنة من فرحتنــا بالوحلة 
)الوحــدة( التــي أغرقتنــا إال واملخطــط 
التدمريي للبنية التحتية للجنوب يحوم حول 
وللنجارة نصيب مام  استثناء،  بون  الجميع 

أصاب الجميع.
ويف 4 مايو رفع علــم الوحدة واليوم 
الثاين 5 مايــو 1990م بدأ العــد التنازيل 
لتدمري املؤسسات الجنوبية تارة باسم الدين 
وأخرى تحت ذريعة النظام الشمويل وان يف 
ذلك خطر عىل املســتقبل لألجيال الجنوبية 
وعىل الجميع االنفتاح عىل السوق املفتوحة 
بظل نظام رأساميل حر اتضح لنا فيام بعد 
أن نظام الســوق املفتوح بوابة عىل شــفا 
جرف هار مــن ولج فيه انزلق بالهاوية ومل 
بالحيص بيص  البالد  له مكان. فدخلت  يعد 
)نظام املحاصصة( لتصبح مؤسسة النجارة 
مــن ضمن نصيب حزب اإلصالح بتقاســم 

الكعكة الجنوبية وكان هذا مطلع 90م.

حزب اإلصالح يغزو املؤسسة

ويف ايام فارغة بني مجد تليد عمل تشييده 
ماهرون بالقيادة واستالمه من قبل قيادة ليس 
لها تجربة باملجال الذي تم اقحامها فيه، ولكنها 
املحاصصة ومرغم الجميع عىل تقبلها، فارسل 
االصالحيون واردهم ليلقوه بغياهب مؤسســة 
النجارة، يحمل شــنطته باليد اليمنى واليرسى 
صحيفتي الثــورة والجمهورية يف كل صباح، 
يرتبع عىل الكــريس وال يبارحــه اال بصوت 
املؤذن لصــالة الضهر ليظل عىل هذا الحال عدة 
شهور همة مطالعة الصحيفتني واحيانًا يضيف 
معهام صحيفة )الصحوة( لســان حال حزبه 
الذي وضعه عىل الكريس الــدوار الذي مل يدم 
له طوياًل بعــد ان ضاق به العامل ذرعًا إلفراغه 
مخازن املؤسسة التي تركها املدير السابق قاسم 

حســن مليانه مبواد اوليه من افخم الخامات 
املســتوردة ليايت لها االصالحي عنوة الفراقها 
ويبيع الهناجر التي كانت بباحة املؤسسة والتي 
الترصفات  التنفيذ لرتكيبهــا، ولهذه  كانت قيد 
التي ال يقبلها منطــق تم طرده من قبل العامل 

ويف مقدمتهم اللجنة النقابية.

النجارة يف ظل وزارة الرتبية
تدحرجــت الكرة بهذه املرة اىل مكان يكرث 
باملال وتفقد معه املعايري، ويف هذه املرحلة التي 

دخلت املؤسسة بتوقيع العقد مع وزارة الرتبية 
والتعليم ومع هذا االسم املعرب يف معناه العظيم 

لكن ما تجدونه يف التاي يحري العقل.
عاد نشــاط املؤسسة وبشــكل قوي جدًا 
بكرثة الطلبيات عىل الكريس املدريس بظل كم 
من االتفاقيات التي تصل للمؤسســة مباليني 
ودارت  الوطنية  العملــة  ومثلها من  الدوالرات 
عجلة العمل من جديد بظل االدارة الجديدة التي 
فرح بهــا العامل ملا يأيت بظــل وجودها عىل 
كريس القيادة ومل يدركوا ان هذا الكم من العمل 
وكــرثة األموال التي تدخل مــن عامل جهدهم 
مرشوطــة بزوالهــم وإخراجهم من املشــهد 

وإحالل غريهم محلهم.
 

زيــادة العمــل واملــال وفقدان 
املعايري

العاملة االساسية  ســنة فقط مرت عىل 
وهم يعملون بجو يسوده العبث باملواد واآلالت 
التي لها برنامــج دوري للصيانة تدمري لألصل 
الكفــو واحالل محلــه االقل كفــاءة وخدمة 
ليس عىل مســتوى االلة فقط بل عىل االنسان 
العامل بكل اخــالص ويف هذه املرحلة التي تم 
فيها اضافة هناجر للعمل ورشاء قواطر للنقل 
واسترياد ســيارات صغرية وكبرية لكنها اسوء 
مراحل النجارة ملا احدثته مــن تهميش لقيمة 

العامل وجودة العمل.
يف هذه املرحلة تم ترسيح العاملة االصلية 
والكوادر مــن الفنيني املهرة مبجــال النجارة 
بقرار تعسفي قىض فيام احتواه برشاء سنوات 
االجلني  احد  العامــل  لبلوغ  املتبقيــة  الخدمة 
مببالــغ ماليــة دفعتها املؤسســة للتأمينات 
واملعاشــات ويف ذلك مخالفة للدستور وارغام 
العامل الرافض لهذا الترصف الخاطئ بكيل من 
التهم الباطلــة واملضايقات حتى يرضخ ويوقع 
عىل استامرات ترسيحه من عمله ومل يصل بعد 
لســن التقاعد هذا ونحن يف ظل وزارة الرتبية 

والتعليم.

قرار تعسفي كرس عظم املؤسسة

القــرار التعســفي يف 2007م هو القرار 
الــذي كرس العظــم االصل ملؤسســة النجارة 

من  وافراقها  الفنية  العاملة  ترسيح  ومنطوقه 
الكوادر وتركهم عىل رصيف الشــارع واحالل 
صبية حديثي الســن ليحلوا محل من مل يبلغوا 
سن التقاعد ولهذا فعامل النجارة املرسحني يف 

2007م يعتربوا يف عداد املرسحني قرسًا.
يف هذه املرحلة طال املؤسســة كثري من 
العبث وفيها تم تدمري الكمربيشن العام ليسهل 
للعابثني كــم من الكمربيشــنا الصغرية التي 
رسيعًا ما تتلف ويتــم الرشاء من جديد تعطيل 
الشــفاط العــام وعدم اصالحه، اســتقطاب 
االطفــال يف العطل املدرســية ومتكينهم من 
اعامل ليســوا اهلني لها تســبب لهــم الكثري 
من االصابات، يف هــذه املرحلة اهدر كثري من 
املال العــام باألعامل التي تتم بطريقة الكم يتم 
الجودة  مواصفات  تراعي  ال  بطريقة  تصنيعها 
ومن يريد معرفة ومشاهدة ما تطرقت لطرحه 
فليذهب ألقرب مدرســة لريى بــأم عينه كم 

الكرايس املكرسة فيها.
ومن االخطاء الفظيعة تثبيت عاملة تفوق 
اســتيعاب املؤسســة وزيادة حجم موظفني 
االدارة من الكتبة واستحداث مناصب املؤسسة 
ليســت بحاجتها وبهذه الطريقة يتم استحواذ 
االدارة عىل نصيب االسد من املردود املايل لقيمة 
العمل وال يصل العامل املنتج سوى الفتات من 
الحوافز التي تذهب لإلدارة وهم تحت املكيفات 
ويحرم منها العامل الذي يكد ويتعب بني املكائن 
واقســام التجميع والتلميع الذي قد يصاب من 
يعمل فيها باألمراض ملــا تحويه الدهانات من 

مواد مرضة بحالة استنشاقها يوميًا.

يف ظل املؤسسة االقتصادية
مل تكن الرشاكة مع املؤسسة االقتصادية 
بعيدة عن الفتــك مبا بقي مــن قيمة للعامل 
ومعيار للعمــل باملواصفات التي يجب اتباعها 
فلم تقم بإصــالح ما افســده االولون فحذت 
اضافة  واملحســوبية وتم  العبث  وزاد  حذوهم 
عاملة ال يزاولون وتصــل رواتبهم اىل بيوتهم 
وهــم ال يعرفون حتى الطريق اىل املؤسســة 
واين موقعهــا وما زاد الطني بلــة هو القرار 
)كوفية  طربوش  بوضع  قىض  الذي  التعسفي 
عسكرية( عىل راسه ورقم عسكري عىل صدره 
العسكرية  املؤسســة  بقوائم  ذلك  بعد  ليصبح 
)وزارة الدفــاع( وال ندري الســبب الذي دفع 
التخاذ مثل هكذا قرار ارتجايل خايل من الحس 
الوطنــي عندم يتم الزج باملدين الذي يراد له ان 
يصبح ماهر مبهنته بإتقان يلبي حاجة الوطن 
باإلبداع يف مجالــه، ومثل عامل النجارة الذين 
ال يجيدون الحركة النظامية بامليدان وال التعامل 
مع الســالح ما الجدوى من ضمهم اىل قوائم 
العســكريني ولدينا بالجنوب االف من الشباب 
الفنيني  استقطاب  من  بداًل  لعسكرتهم  بحاجة 
ولكنه الغباء الــذي ال يفرق بني ما يفيد وما ال 

يفيد.
واآلن ما حصل فيام ســبق عىل املعنيني 
باألمر من القيــادة الجنوبية مراجعة األخطاء 
التي حصلت يف الجنوب بفعل فاعل حاقد عىل 
االرض الجنوبيــة وأهلها، والعمل الرسيع عىل 
اصالح الخلل عىل كل الصعد مبا يف ذلك مد يد 
النظر  واعادة  للنجارة  العامة  للمؤسسة  العون 
التي طالتها بدون وجه  التعســفية  بالقرارات 
حق والعمل عىل انتشــالها من وضعها الحايل 
وتشــغيلها لتعود رائدة مثلام كانت ســابقة 
تحت قيادة صادقة تضع املناسب حيث يناسب 

متجردة من االنانية وحب الذات واملحسوبية.

• كيف كان الجنوب ينعم بأمن قوي؟ وبفضل من؟

بعد اال�صتقلل يف 30 نوفمرب كان للأيادي اجلنوبية دور بتحريك عجلة االقت�صاد

• كيف غزا حزب اإلصالح مؤسسة النجارة؟

• ما القرار التعسفي الذي كسر عظم المؤسسة؟

املؤسسة العامة للنجارة.. من هنا بدأ مشوار التدمير املمنهج!


