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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير مع اقتراب موعد فض عروض مناقصة النفايات في مختلف المناطق اللبنانية ،وتصاعد الحديث عن نية
المتعهدين إنشاء مصانع إلنتاج الوقود البديل  RDFمن النفايات ،فإن مصانع اإلسمنت في لبنان غير جاهزة
الستخدام هذا الوقود ،وهي تحتاج إلى مجموعة من المتطلبات التقنية لن تكون الشركات جاهزة لالستثمار
فيها ما لم يحسم خيار المتعهدين

الوقود البديل  :RDFمصانع اإلسمنت غير جاهــ
بسام القنطار
يـتــزايــد الـحــديــث فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة
عن نية عدد من املتعهدين الطامحني
إلـ ــى الـ ـف ــوز ف ــي م ـنــاق ـصــة ال ـن ـفــايــات،
اعـتـمــاد تقنية معالجة الـنـفــايــات من
طريق إنتاج الوقود البديل  .RDFلكن
استخدام مصانع اإلسمنت في شكا
وسبلني لهذا الوقود ،دونه العديد من
العوائق التقنية ،وذلك بسبب طبيعة
األفران الحالية وعدم القيام بتجارب
أول ـي ــة تـثـبــت نـجــاعــة ال ــوق ــود الـبــديــل
املنتج ونوعيته.
يشير املدير التنفيذي لشركة الترابة
الوطنية (السبع) روجيه حداد ،إلى أن
الشركة ال تــزال على موقفها الرافض
إلق ــام ــة م ـص ـنــع ل ـل ــوق ــود ال ـب ــدي ــل فــي
منطقة شكا ،بالتزامن مع استعدادها
الس ـت ـخ ــدام هـ ــذا ال ــوق ــود ال ـن ــات ــج من
املصانع التي ستكون جزءًا من الخطة
ال ـج ــدي ــدة إلدارة ال ـن ـفــايــات الـصـلـبــة،
إذا قدمت عــروضــا جدية ومفيدة من
الناحيتني التجارية والبيئية.
وم ـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم أن ال ـ ـحـ ــدود الـبـيـئـيــة
وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ت ـم ـن ــع زيـ ـ ـ ـ ــادة نـسـبــة
اسـتـبــدال وق ــود الـبـتــروكــوك بالوقود
البديل في أفران مصانع اإلسمنت من
دون معايير فنية أبرزها تعديل نظام
الـ ـف ــرن ل ـل ـس ـمــاح بـتـكـثـيــف اس ـت ـخــدام
الوقود البديل.
وب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى ت ـجــربــة اس ـت ـخــدام
ال ــوق ــود الـبــديــل فــي مـصـنــع «نــورســم
بريفك» لإلسمنت في النرويج ،يتبني
أن درجـ ــات ال ـح ــرارة املــرتـفـعــة وفـتــرة
املـكــوث الطويلة وتــوافــر األوكسجني
والـخـلــط الـجـيــد ،هــي جميعًا عــوامــل
ـاف لكميات
الزم ــة لضمان اح ـتــراق ك ـ ٍ
كـبـيــرة مــن كـتــل الــوقــود الـبــديــل .وفــي
ح ــال ع ــدم تــوافــر ه ــذه الـعــوامــل يمكن
تــوقــع زي ـ ــادة ت ــرك ـي ــزات أول أوكـسـيــد
الـكــربــون ومـجـمــوع امل ــواد العضوية.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال وصـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـس ـ ـتـ ــوى أول
أوك ـس ـي ــد ال ـك ــرب ــون إلـ ــى  ٠.٣و ٪٠.٥
ب ــالـ ـحـ ـج ــم ،فـ ـ ــإن ذلـ ـ ــك ي ـس ـب ــب إع ــاق ــة
امل ــرس ــب ال ـك ـهــروس ـتــات ـي ـكــي لـتـجـنــب
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،خ ـص ــوص ــا إذا ك ـ ــان ه ــذا
األم ــر يـحــدث بــالـتــزامــن مــع انبعاثات
مرتفعة لألتربة .وغالبًا ما تكون هذه
االنـبـعــاثــات مصحوبة مــع انبعاثات
مجموع امل ــواد العضوية الـتــي تفوق
ح ــدود االنـبـعــاثــات االم ـنــة نسبة إلــى
ال ـ ـغـ ــاز ال ـ ـجـ ــاف ع ـن ــد  ٪١١بــال ـح ـجــم
أوكسجني.

من غير الممكن استخدام الوقود البديل دون تغيير نظام أفران اإلسمنت (األخبار)

وغالبًا ما تحتوي النفايات املنزلية
على نسبة عالية من الكلور .لذلك ،إن
زي ــادة كميات وق ــود املخلفات يــؤدي
إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة الـ ـكـ ـل ــور الـ ــداخـ ــل ب ـن ـظــام
ال ـفــرن .وألن الـكـلــور عنصر متطاير،
ي ـع ــاد ت ــدوي ــره ب ـش ــدة ف ــي ن ـظ ــام فــرن
اإلس ـم ـنــت ،ويـمـيــل إل ــى ال ـتــراكــم على
الخلطة الساخنة .وقد يؤدي ذلك إلى
تغيير الخواص االنسيابية للخلطة
وإلــى زي ــادة الــرواســب فــي الـنـظــام ،ما
قد يسبب انسداد السيكلون ومشاكل
أخــرى في التشغيل .وفــي حــال ثبوت
أن الخلطة الساخنة تحتوي على ٪٣
ب ــال ــوزن كـ ـل ــور و ٪٣ب ــال ــوزن ثــالــث
أوك ـس ـي ــد ال ـك ـب ــري ــت ،فـ ــإن ذلـ ــك يـعـنــي

أن مــن غـيــر املـمـكــن اسـتـخــدام الــوقــود
البديل بنسبة أعلى من  ٣٥باملئة من
دون تغيير نظام الفرن.
وينبعث جزء من كمية الكلور الداخل
إل ـ ــى الـ ـج ــو امل ـح ـي ــط مـ ــن ط ــري ــق غ ــاز
ال ـع ــادم ،وفــي ح ــال إدخ ــال كمية أكبر
م ــن ال ـك ـل ــور ،س ـي ــؤدي إل ــى زي ـ ــادة في
انبعاثات غــاز كلوريد الهيدروجني.
إض ــاف ــة إل ــى أن زي ـ ــادة نـسـبــة الـكـلــور
فــي الكلنكر (امل ــادة األولـيــة لإلسمنت
ق ـبــل ال ـط ـح ــن) ،فـ ــإن ذلـ ــك س ـيــؤثــر في
جــودة اإلسمنت املنتج .كذلك تواجه
مصانع اإلسـمـنــت مشاكل أخ ــرى من
جراء استخدام الوقود البديل تتعلق
ب ـق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى س ـح ــب األجـ ـ ـ ــزاء غـيــر

املحترقة من كتل الوقود الساقطة من
األع ـلــى ،مــا ي ــؤدي إل ــى سـقــوط أج ــزاء
من الوقود البديل داخل فوهة الفرن،

تحتوي النفايات
المنزلية على نسبة
عالية من الكلور

مــا يـثـيــر مـشــاكــل تتعلق بــالـخـلــل في
التدوير الداخلي للكبريت والقلويات.
ول ـح ــل هـ ــذه امل ـش ــاك ــل ،ال ب ــد ملـصــانــع
اإلسمنت أن تجري تغييرات أساسية
في نظام الفرن لتسهيل االستفادة من
الوقود البديل.
وبحسب دورية «اإلسمنت العاملية «،
وهي مجلة فنية متخصصة بصناعة
اإلسمنت ،احتاجت شركة Heidelberg
ل ــإس ـم ـن ــت ف ــي الـ ـن ــروي ــج إل ـ ــى رص ــد
اعتماد بقيمة  ٨ماليني يورو لتعديل
نـظــام ال ـف ــرن ،شـمـلــت تـعــديــل املسخن
االبـ ـت ــدائ ــي وت ــرك ـي ــب امل ـم ــر الـجــانـبــي
وتعديل نظام تغذية املخلفات.
وهــدف هــذا املـشــروع إلــى زيــادة طاقة

مصارف

«األهلي التجاري» السعودي يخرج من لبنان
محمد وهبة
قبل نحو أربـعــة أشـهــر ،أبلغت إدارة
ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـت ـج ــاري ال ـس ـعــودي،
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة،
نـ ّـيـتـهــا إق ـفــال فــروع ـهــا فــي ل ـب ـنــان ،ثم
أب ـل ـغــت ق ــراره ــا ل ـل ـمــوظ ـفــن ،تـمـهـيـدًا
ل ـل ـت ـف ــاوض م ـع ـهــم ع ـل ــى ب ــروت ــوك ــول
صرف ّ
يحدد مبالغ التسوية والصرف
التعسفي.
قالت مصادر مطلعة إن وفدًا سعوديًا
مـ ــن إدارة ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـت ـج ــاري

زار فــي مـطـلــع الـسـنــة ال ـجــاريــة حاكم
ّ
مصرف لبنان رياض سالمة ،وسلمه
كتابًا رسميًا يبلغه فيه رغـبــة البنك
األه ـل ــي ف ــي إق ـف ــال ف ــروع ــه ف ــي لـبـنــان
وتـ ـصـ ـفـ ـيـ ـتـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ب ـ ــات ـ ــت ك ـل ـفــة
تشغيلها أعلى من إنتاجيتها .كذلك
ت ـض ـمــن ال ـك ـت ــاب ال ــرس ـم ــي مـجـمــوعــة
حجج إضافية لهذا اإلغــاق ،مفادها
أن وجــود املصرف في لبنان محدود
ج ـدًا قياسًا بحجم الـســوق املصرفية
اللبنانية ،بينما ليس للمصرف أي
نيات توسعية في هذه السوق .أيضًا

أظـهــر الـكـتــاب أن وج ــود امل ـصــرف في
لبنان لم يعد مدرجًا ضمن اهتمامات
املصرف االستراتيجية.
ولــدى البنك األهـلــي الـتـجــاري فرعان
في لبنان (وســط بيروت ،الحازمية)،
يعمل فيهما نحو  25موظفًا .هــؤالء
ّ
تبلغوا أيضًا من اإلدارة نيتها اإلغالق
م ــن دون أن ت ـك ــون مـ ـب ـ ّـررات اإلغ ــاق
م ـق ـن ـعــة ،إال أن اإلدارة ل ــم ت ـت ـجــاوب
م ـع ـهــم ح ـتــى اآلن ب ـش ــأن ب ــروت ــوك ــول
الصرف .وبحسب املصادر فإن اإلدارة
الـسـعــوديــة تــريــد صــرف كــل املوظفني

ّ
بأقل كلفة ممكنة ،وستحاول التفلت
م ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول الـ ـص ــرف
املعتمد.
املـ ـ ـب ـ ـ ّـررات ال ـس ـع ــودي ــة إلقـ ـف ــال الـبـنــك
األهلي التجاري لم تكن مقنعة كثيرًا،
ألن «وجود البنك األهلي التجاري في
لـبـنــان يـعــود إلــى عــام  ،1952وهــو لم
يغلق طوال الحروب املاضية ،رغم كل
الخراب والدمار اللذين لحقا بلبنان،
ورغ ـ ـ ــم أن ف ــرع ــه فـ ــي وسـ ـ ــط بـ ـي ــروت
ت ـع ـ ّـرض ل ـلــدمــار ال ـك ــام ــل» ي ـقــول أحــد
املصرفيني .لــذا ،إن مثل هذه الخطوة

قد ّ
تعد مؤشرًا سلبيًا ألنها قد ّ
تفسر
ب ــأك ـث ــر مـ ــن ط ــريـ ـق ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أن
السوق العقارية في لبنان شهدت في
الفترة األخـيــرة عروضًا واسعة لبيع
ملكيات سعودية في لبنان .قد يوحي
ه ــذا األم ــر أو ي ـتــرك انـطـبــاعــا ب ــأن ما
يحصل ليس عشوائيًا ،بــل قــد يكون
مـ ـقـ ـص ــودًا .وف ـ ــي امل ـح ـص ـل ــة س ـت ـكــون
ال ـن ـت ـي ـجــة س ـل ـب ـيــة ،سـ ـ ــواء كـ ــان األم ــر
مقصودًا أو غير مقصود.
ّ
وم ــا ي ـعــزز ه ــذا االسـتـنـتــاج أن البنك
األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ه ـ ـ ــو املـ ـ ـص ـ ــرف

