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مصنع كابي يرد على شكاوي مزارعي الكفريات
ويعدهم بمياه معالجة مجانية للزراعة
مدي��ر المصنع :المي��اه الصناعي��ة المتدفقة
ف��ي األراض��ي الزراعي��ة «معالج��ة» ...وحرق
البالس��تيك س��لوك فردي م��ن المقاول نحن
منه براء

منسقة املصنع الشابة آالء بروق ،تم مالحظة الكثري من األمور
اإليجابية من حيث مدى التقدم والتطور التكنولوجي ،وحداثة
املاكينات والتي تعمل بشكل أوتوماتيكي يوميا ً باستثناء العطل
األسبوعية ،دون الحاجة لعدد كبري من العمال ،ومن ضمن عملها
استبعاد أي قنينة أصابها العوج ،أو ألصق غالفها بشكل غري
سليم ،ما يخلّف آخر اليوم ،مجموعة بسيطة من العبوات والتي
يتم التخلص منها عرب متعهد( مقاول) من منطقة الكفريات.
كما شاهدت «مجلة آفاق» البرئ الذي يزود املصنع باملياہ التي
تعالج الحقاً ،إلضافتها إىل مركزات العصائر «املستوردة»
ومختلفة النكهات مع قلي ٍل من السكر .ويالحظ املشرتي لعصري
كابي أن القنينة تمأل حتى فوهتها بالعصري ،لتجنب استخدام
رب
موا َد حافظة -عىل حد قول املنسقة بروق -كما يوجد مخت ٌ
لفحص كل عينة قبل توزيعها ،عدا عن الفحوصات الدورية التي
تقوم بها الرشكة األم.

عبوات بالستيكية محروقة قرب مصنع كابي.

يف الطريق املشجرة بالرسو وصوال ً إىل مصنع كابي للمرشوبات
الخفيفة يف كفر زيباد ،رصدت مجلة آفاق البيئة والتنمية آثار
حرق عبوات بالستيكية عىل رقعة ال تزيد عن عرشة أمتار مربعة،
بحيث ّ
شكلت عملية الحرق طبقة سميكة عدا عن الرائحة املزعجة
جراء الحرق والتي يشتكي منها املزارعون مساء كل جمعة.
وبتتبع املنطقة التي يقع عليها املصنع نزوال ً لألرايض املزروعة
بشجر الزيتون ،يسمع خرير مياہ تنساب من أنبوب مخفي،
لتتدفق يف مسار يخرتق األرايض الزراعية التي تعود ملكيتها
لبعض فالحي الكفريات ،والذين يؤرقهم انسياب ميا ٍہ ال يعرفون
«أصلها من فصلها» يف قلب أراضيهم ،وقد لوحظ أيضا ً خالل
الجولة التفقدية ،موت بعض أشجار الزيتون املتواجدة عىل مقربة
من مجرى املياہ عدا عن رائحتها غري املستحبة.

التحقيق واستيضاح األمور
والستيضاح تلك األمور البيئية ،تم زيارة رشكة املرشوبات
الوطنية يف رام الله والتي من ضمنها مصنع كابي ،حيث تم لقاء
املدير العام «عماد الهندي» الذي وُجّ هت له من خالل مجلة آفاق
شكوى املزارع « أبو السعيد» الذي تنساب مياہ املصنع يف أرضه
يف كفر زيباد ،فتجذب الخنازير الربية التي تتلف بدورها األخرض
واليابس ،وحيث أنه اشتكى ألطراف من املصنع ،ولجأ ملجلس
خدمات الكفريات دون أن يلقى ذاك التجاوب ،حملت املجلة عىل
عاتقها تلك املسؤولية واستمعت للرّد.

وقد تحرّت مجلة آفاق وزارت املوقع بعد شكوى عدد من املزارعني
من تلك األمور ،كما قامت بزيارة املصنع املجهز بأحدث املاكينات
العاملية ،والحائز عىل العديد من شهادات الجودة ،والخاضع
باستمرار للمتابعة والفحص من الرشكة األم «كابي» والتي ال تهب
عالمتها التجارية دون مقابل .وخالل الزيارة التي أرشفت عليها
مزارع يشري إىل املياہ الصناعية املتدفقة من مصنع كابي يف األرايض الزراعية.

تجارب زراعية وبيئية

ربى عنبتاوي /مركز معا ً

البالستيك

الصيفي:
أشجار ميتة بسبب الخنازير التي تجذبها املياہ الصناعية ذات الرائحة الكريهة
املتدفقة من مصنع كابي.

الحرق لمرة واحدة والكاميرات تشهد

وحول املياہ املنسابة يف األرايض الزراعية ،أق ّر الهندي بترصيف
املياہ عرب أنابيب تصب يف أرايض املصنع وأرايض الجريان،
ولكنه أكد أنها مياہ صناعية معالجة وغري خطرة أبداً ،وأما
الرائحة غري املستحبة فهي لركود املياہ لفرتة معينة .إال ً أن
الهندي عاد وطمأن املزارعني بأن املياه لن تعود لتتدفق ،حيث
سيتم االنتهاء خالل شهرين من وحدة معالجة املياہ الصناعية
لتحويلها ألغراض الزراعة دون أي تكلفة للمزارع ،وقد تم
استرياد كل املعدات من تركيا ،بتكلفة إنشائية ستصل إىل 300
ألف دوالر ،وستنتج يوميا ً  100كوب ماء.
وتعتمد وحدة املعالجة -وفق الهندي -عىل فصل املخلفات
الصلبة ،ثم القيام بعملية معالجة كيماوية ومعادلة للماء ،ومن
ثم عملية بيولوجية للتخلص من امليكروبات والكائنات الدقيقة،
وبعد املعالجة تخضع املياہ لفحوصات فورية ،ثم يتم توزيعها
عىل املزارعني.
وأشار الهندي إىل أن املصنع سعى ومنذ تأسيسه إىل تقليل
استهالك املياہ للصناعة حيث قلص استهالك املياہ حتى الحد

ويف لقاء مدير املصنع «الصيفي» حول مس�ألة املياہ املنس�ـابة
ورائحتها العفنة ،أكد بأن امليـاہ الصناعية املعالجة يتم فصلها
عن مياہ الرصف الصحي ،واألخرية تشفط عرب مضخات وتنقل
يف ش�احنات إىل طولك�رم ،مؤكدا ً أن امليـ�اہ الصناعية املعالجة
س�تتوقف ع�ن االنس�ياب يف األرايض خلال ش�هرين م�ع بدء
املرشوع .أما بالنس�بة للنفايات الخطرة مثل الزيوت املستعملة،
الش�حوم ،أنابي�ب الس�ليكون فإنه�ا تحمـّ�ل وترس�ل لرشكة
إرسائيلي�ة «طبيب» مقابل رس�وم تدفع من رشك�ة املرشوبات
الوطنية.
وحول حرق البالستيك مساء كل جمعة ،أكد الصيفي بعد إجراء
تحقيق خاص ،بأنها كانت مرة واحدة ،حيث انهارت من املتعهد
(املقاول) كميات من الحمولة فقام بحرقها بدال ً من إعادة
جمعها ،وهذا األمر غري مقبول نهائيا ً وسيتابعه مع املقاول
وحارس املصنع ،ونفى أن تكون عملية الحرق كل جمعة ،حيث
انه عاد لتسجيالت كامريا املراقبة خالل تسعني يوماً ،ولم يرى
إال حالة واحدة لتصاعد الدخان.

مركز العمل التنموي ً /
معا

احلكومة األسرتالية

مؤسسة أفيدا األسرتالية

MA’AN Development Center

Australian Government AusAID

Union Aid Abroad APHEDA

ضمن مشروع تطـــوير األمن الغـــــذائي من خالل بنــــاء القـــــدرات

تجارب زراعية وبيئية

وعرب الحديث عن العبوات البالستيكية تم التطرق ملوضوع
حرق البالستيك ،األمر الذي تفاجأ منه الهندي وأكد عدم
معرفته به ،مثمنا ً دور مجلة آفاق يف كشف السلوكيات البيئية
الخاطئة .وقد توقع أن يكون ترصفا ً فرديا ً من مقاول جمع
العبوات البالستيكية (شخص من أهايل الكفريات) للتخلص
من الحمولة الزائدة ،وقد أوكل الهندي مدير املصنع «أحمد
الصيفي» بالتحقيق يف األمر املرفوض تماما ً من قبلهم ،مشريا ً
إىل أن املصنع يرسل باستمرار العبوات البالستيكية عرب املقاول
ملكب زهرة الفنجان يف جنني.
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الهندي :سيتم معالجة المياه الصناعية وتدفقها األدنى من  8لرت مقابل كل لرت ،إىل  2لرت مقابل كل لرت« .املياہ
الصناعية» سيستفاد منها ألغراض الزراعة كما سبق ُ
وذكر.
لن يستمر بعد أيار القادم
وأشار إىل أن األمر مماثل بالنسبة للعبوات الصلبة نظرا ً لعدم
وقبل اإلجابة استعرض الهندي انجازات املصنع يف الكفريات ،وجود صناعات تدوير ،حيث تم تقليل املخلفات الصلبة من
حيث أنه ساهم يف إدخال الكهرباء للمنطقة عرب توليدها بحرق  100عبوة لكل ألف عبوة إىل عرش عبوات.
الديزل ( يق ّر بأنه ملوّت للبيئة) سابقاً ،ولكن منذ عامني يتم
رشاؤها من إرسائيل دون الحاجة لحرق الوقود ،عدا عن تشغيل
عرشات األيادي العاملة ،وتأمني املياہ لالستعمال املنزيل من برئ الهندي يشكر مجلة آفاق لكشفها قضية حرق
املصنع ،والعديد من املشاريع التنموية األخرى يف املدارس.

