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أفرز االنهيار االقتصادي في لبنان ظواهر عديدة، منها تجارة وسرقة المحول الحفاز أو ما يعرف بـ»ديبو البيئة« والذي 
يحتوي على معادن ثمينة تقلل من انبعاثات المواد الضارة في بلد ينافس مصر عربيا، على معدالت تلوث الهواء

تجارة نشطة للهروب من األزمة 
االقتصادية في لبنان

سرقة 
محوالت البيئة

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــة الـ ــلــــم الـــــشـــــابـ لــــــم تــــعــ
ــول  ــ ــحــ ــ املــ أن  يـــــــونـــــــس  ــا  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ســ
يعرف  مــا  أو   ،Catalyzer الــحــفــاز 
ــرق مـــن ســيــارتــهــا، إال  »ديــبــو الــبــيــئــة«، ُســ بـــ
ليتبني عقب  قــويــة،  أصــواتــا  بعدما سمعت 
أنها  غير  وجـــوده،  عــدم  املكانيكي  الفحص 
ال تعرف متى وأيــن حصلت عملية السرقة 
واســتــغــربــت حــصــول أمـــر كــهــذا، كــمــا تــقــول. 
ويــوجــد ديــبــو البيئة، أســفــل الــســيــارة عــادة 
هذه  وتساهم  الخلفي،  الــركــاب  مقعد  تحت 
الضارة  املـــواد  انبعاثات  تقليل  فــي  القطعة 
نــتــيــجــة احـــتـــراق وقــــود املـــركـــبـــة، كــمــا يــقــول 
جــونــي نــخــول، صــاحــب مــؤســســة لتصليح 
الــــســــيــــارات، فــــي جـــونـــيـــه شـــمـــالـــي بـــيـــروت، 
ويحتوي املحول على طبقة رقيقة من ثالثة 
ــي، الـــبـــالتـــني والـــبـــالديـــوم  ــعـــادن ثــمــيــنــة هــ مـ
ــوم )مــحــفــز  ــ ــروديـ ــ )مـــحـــفـــزان لـــأكـــســـدة(، والـ
مختزل(، وتعمل تلك املحفزات على تحويل 
ما يقارب 90% من املركبات الهيدروكربونّية 
الـــضـــارة، وأّول أكــســيــد الــكــربــون، وأكــاســيــد 
يتروجني إلى ثاني أكسيد الكربون، وغاز 

ّ
الن

ــيــتــروجــني، وبــخــار املــــاء لــحــمــايــة البيئة 
ّ
الــن

 AVTOTACHKI واإلنسان، وفق شرح موقع
املتخصص في السيارات.

ظاهرة منتشرة
حــالــة ســامــيــا، كــوضــع رانــيــا دربــــاس، والتي 
 

ّ
كل في  ل 

َ
ــســأ

ُ
ت أنها  الجديد«  »العربي  تخبر 

مرة تزور امليكانيكي عن رغبتها ببيع »ديبو 
أميركي  دوالر   300 أو   200 مــقــابــل  الــبــيــئــة« 
ــل اإلبــقــاء 

ّ
لــكــنــهــا كــانــت تــرفــض ذلــــك وتــفــض

عليه في سيارتها، بعكس رونــي ضو الذي 
أخبره مكانيكي في بيروت أن الديبو تعطل 
فــأخــذه مــن دون أن يــدفــع لــه ثمنه ولـــم يكن 
 هذه القطعة عــادة ما يدفع ثمنها 

ّ
يعرف أن

ملــا فيها من  فــّكــهــا  عــنــد  لــلــزبــون  امليكانيكي 
منها.  واالستفادة  بها  التجارة  يمكن  مــواد 
أجــراه  قياسي  غير  رأي  اســتــطــالع  ويكشف 
»العربي الجديد« بمشاركة عشرين شخصا، 

وفــيــات   4 بـــمـــعـــّدل  أي  عــــام 2018،  فـــي  حـــالـــة 
أعلى  مــن  بذلك  وتعتبر  شخص   10.000 لكل 
املعدالت في املنطقة إلى جانب مصر، وفق ما 
جاء في تقرير »الهواء السام: الثمن الحقيقي 
ــوري«، الــــصــــادر عــــن مــنــظــمــة  ــ ــفــ ــ لـــلـــوقـــود األحــ
والذي  الدولية،  )غرينبيس(  األخضر  السالم 
لبنان  الــهــواء في  السنوية لتلوث  الكلفة  قــدر 
بـ 1.4 مليار دوالر أميركي، أي 2% من الناتج 
املحلي اإلجمالي )gdp( وهــو ما يعد من بني 

األعلى في املنطقة كذلك إلى جانب مصر.
وال يدخل ديبو بيئة السيارة ضمن مجاالت 
ــيـــارة  ــلـــى الـــسـ ــنـــي عـ ــفـ ــكـــشـــف الـ ــقــــاط الـ عـــمـــل نــ
ــالــــي فــــإنــــه غــــيــــر مــــشــــمــــول بــالــفــحــص  ــتــ ــالــ وبــ
امليكانيكي أو عند تسجيل السيارة ما يجعل 
زع منها الديبو 

ُ
معرفة أعداد السيارات التي ن

 بــحــســب إفـــــــادة رئـــيـــس مــصــلــحــة 
ً
مــســتــحــيــال

إدارة  فــي هيئة  الــســيــارات واآللــيــات  تسجيل 
السير أيمن عبد الغفور.

البحث عن المعادن النفيسة
يبلغ سعر أونصة البالديوم  )31.10 غراما( 
الــروديــوم  أونــصــة  بينما سعر  دوالرا،   2828
البالتني فيصل سعر  فـ 28.400 دوالرا، وأمــا 
وفـــق  دوالرات،   1.209 إلـــــى  مـــنـــه  ــة  ــ ــــصـ األونـ
السعر املسجل على مواقع االتجار بالعمالت 
إبــريــل/نــيــســان   22 مــســاء  الثمينة،  واملـــعـــادن 
الــجــاري، وكثرت إعــالنــات شــراء ديبو البيئة 
وتواصل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
ــــع إحـــــــدى الـــشـــركـــات  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مـ
املــــوجــــودة فـــي بـــيـــروت والـــتـــي عـــرضـــت عبر 
البيئة  ديبو  »شـــراء  صفحتها،  على  منشور 
وبــأعــلــى ســعــر، وكـــاش بـــالـــدوالر األمــيــركــي«، 
»بي  نــوع  من  ديبو سيارة  الشركة  وتشتري 
يبدأ من 550 دوالرا  إم« موديل 2009 بسعر 
والدفع نقدا عند التسليم، وفق ممثل الشركة 
والـــــذي قــــال، عــنــد فــحــص الـــســـيـــارة والــديــبــو 
يمكن تــحــديــد الــســعــر، وفـــي حـــال تــم االتــفــاق 
في  لسنتني،  كفالة  السيارة  لصاحب  تعطى 
حال حصل أي ضرر بها مرتبط بفك الديبو، 
وأضـــــــاف، »نـــحـــن ال نــعــمــل عــلــى فـــك الــديــبــو 
بشكل كامل، بل إفراغ الجزء الذي فيه املعادن 
منها، ونضع »فلتر« بدال منها يفيد السيارة، 
العملية  ولكنه ليس حاميا للبيئة وكل هذه 
واحتمال  الوقت،  من  تستغرق حوالي ساعة 
ــراوح بـــني 3 الــــى 7  ــتــ تــغــيــر صــــوت املـــحـــرك يــ

باملائة كحد أقصى«.
وتــعــمــل الــشــركــة عــلــى فـــك مـــا بـــني 20 الـــى 25 
ديـــبـــو يـــومـــيـــا، كــمــا يـــقـــول مــمــثــلــهــا مــوضــحــا 
مناسبة  الكمية  ينتظرون حتى تصبح  أنهم 
لشحنها بــحــرًا، وتــخــتــلــف كــمــيــة املـــعـــادن في 
ــــرى حــســب نــوعــهــا،  ــيـــارة وأخــ الــديــبــو بـــني سـ
، سيارة »بي إم« 

ً
طرازها، حجم املحرك، فمثال

مــوديــل »نــيــو بــــوي«، يمكن تــفــريــغ مــا يــقــارب 
، وفي 

ً
26 غــرامــا مــن املــعــادن الــثــالث مجتمعة

الــجــاغــوار تصل كمية املــعــادن الــى 56 غراما، 
أمـــا الـــرانـــج روفــــر فــتــحــتــوي عــلــى حـــوالـــي 32 

غراما من املعادن الثالثة. 

استعماالت مدنية وعسكرية
توجد استخدامات عدة ملعادن »ديبو البيئة« 
والــذي يستعمل في صنع  البالتني،  وخاصة 
املجوهرات، وأدوات مخبرية وطبية وال سيما 
في طب األسنان والحشوات املرتبطة بها، كما 
يمكن االستفادة من البالديوم لالستخدامات 

ــيــــات الــــصــــواريــــخ  ــعــــض جــــزئــ الـــعـــســـكـــريـــة وبــ
ــا أوضــحــه  ومـــحـــركـــات الـــطـــائـــرات، بــحــســب مـ
ــربـــي الـــجـــديـــد« الــخــبــيــر فــــي الـــشـــؤون  ــعـ »الـ ـــ لـ
أن  وأضــاف  العميد خالد حمادة،  العسكرية، 
عملية استخراج معادن »ديبو البيئة« ليست 
صعبة، بل بسيطة يستعان فيها بفرن حراري، 
وإضافة إلى ما سبق يوضح نخول، أن األمر 
يتم في درجــات محددة، وبإضافة مــواد مثل 
حــمــض الــنــيــتــريــك وحــمــض الــهــيــدروكــلــوريــك 
وغـــاز الــكــلــور ومـــا الـــى ذلـــك فــي مــراحــل يجب 
السير بها لفصل املعادن عن طبقة السيراميك 

املتواجدة داخل الديبو.
ويقول صاحب محل قطع غيار للمركبات في 
بــيــروت فضل عــدم الكشف عــن اسمه حتى ال 
ـــه غــالــبــا مــا تتم 

ّ
تــتــعــرض تــجــارتــه لــلــخــطــر، أن

الخارج  في  السيارة  ديبو  بمكونات  التجارة 
وال سيما مع سورية وإيران والصني، )املعادن 
هــــذه تــســتــخــدم لــغــايــات مــدنــيــة وعــســكــريــة(، 
تفكيكها  بــعــد   ،

ً
مـــبـــاشـــرة ــعــــادن  املــ تـــرســـل  إذ 

واستخراجها، ويوجد في بيروت 5 من كبار 
تــجــارة ديبو  فــي مجال  التجار يعملون فقط 
البيئة. ووثقت »العربي الجديد« خالل عملية 
بحث عن الصفحات التي تعرض شراء ديبو 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  الــبــيــئــة عــبــر مـــواقـــع الـ
أن  الــــتــــجــــاري،  ــــي  ــــالنـ اإلعـ  »OLX« مـــوقـــع  أو 
ــراء تـــأتـــي مــــن مــن  ــشــ ــات الــ ــالنــ الـــعـــديـــد مــــن إعــ
والغبيري  الشياح،  فــي  فــي مناطق  كــاراجــات 
بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت. وتـــعـــددت 
األســعــار املــعــروضــة مــن هــذه الــكــاراجــات نقدًا 
وبـــالـــدوالر األمــيــركــي، ابـــتـــداء مــن 300 دوالر 
رســمــي  مــصــدر  ويـــؤكـــد  دوالر.   1000 وحــتــى 
 األمر يدخل ضمن 

ّ
في قوى االمن الداخلي، أن

نــطــاق تــجــارة عــاملــيــة لــيــســت فــقــط فــي لــبــنــان، 
»العربي الجديد«، أنه يتم تسجيل  موضحا لـ
ســرقــات مــن هـــذا الـــنـــوع  فــي كــل دول الــعــالــم، 
نظرًا ملا يحتوي عليه ديبو البيئة من معادن 
منها  واالســتــفــادة  استخراجها  يمكن  ثمينة 
واملعدات  واألسلحة،  املجوهرات،  في تصنيع 
الطبية، قائال: »من الصعب جدًا مكافحة هذه 
يعاني  التي  الــظــروف  في  الظاهرة وال سيما 
الحادة،  االقتصادية  والضائقة  لبنان،  منها 
أي  للبحث عن  اللبناني  باملواطن  تدفع  التي 
املــال أو الحصول عليه  سبيل لالستفادة من 
الذي  السيارة  التاجر أو حتى صاحب  ســواء 
بات يجد تصليح السيارة مكلفا جدًا بالنظر 
إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر وتسعير قطع 
الــســيــارة وفـــق ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي الـــذي 
ــوازي عتبة  تخطى فــي الــســوق الــســوداء أو املـ

الخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية«.
وجــــرى تــوقــيــف 12 شــخــصــا لــســرقــتــهــم ديبو 
الــبــيــئــة مـــن الـــســـيـــارات إذ رصـــــدت كــامــيــرات 
السيارات  بقرب  كانت موجودة  التي  املراقبة 
مقابل  لــقــاء  تركهم  وجـــرى  املتهمني،  هــويــات 
كفاالت مالية تصل الى غرامة بقيمة 400 ألف 
أميركيا  دوالرا   265 حــوالــي  أي  تقريبا  لــيــرة 
لـــيـــرة،  الـــرســـمـــي 1515  الــــصــــرف  وفـــــق ســـعـــر 
بحسب املــصــدر، والـــذي قــال إنــه مــن الصعب 
توقيف املرتكبني نظرًا لسهولة عملية السرقة 
وعدم التمكن من إثبات وجود جــرٍم، وهو ما 
يــؤكــده نــخــول قــائــال إن »ســرقــة ديــبــو البيئة 
ســهــلــة جــــدًا ويــمــكــن بــمــجــرد الــجــلــوس تحت 
السيارة واستخدام أدوات بسيطة فّكه وأخذه 
ببضع دقائق فقط ويمكن ألي شخص، حتى 

لو لم يكن ميكانيكيا القيام بذلك«.

أن 9 مــنــهــم ال يــوجــد فــي ســيــاراتــهــم »ديــبــو 
البيئة«، بينهم 3 سرق من سياراتهم بينما 
يكتشفوا  ولــم  منازلهم،  أمــام  مركونة  كانت 
ذلك إال بعد وقٍت طويل عندما قصدوا محال 
تصليح السيارات، فيما أكد 6 منهم أنهم ال 
يعرفون ما إذا كانت الديبوات سرقت بعدما 
اشــتــروا الــســيــارات، أم لــم تكن مــوجــودة من 
األســـاس قبل عملية الــشــراء، أي جــرى فكها 
قبل بيعها من املعرض الى زبائنه، أما البقية 
)11 شخصا( فما يزال ديبو البيئة موجودًا 
في سياراتهم وال يرغبون باالستغناء عنه، 
 عليهم أكثر من مرة وعند 

َ
وقالوا، أنه ُعِرض

أكثر من ميكانيكي إلغاء ديبو البيئة وكانت 
الــنــصــائــح تــرتــكــز عــلــى أنـــه ال اســتــفــادة منه 

وأنه هدر للمال.
ويقوم بعض العاملني في تصليح السيارات 
بفك ديبو البيئة من دون معرفة الزبون بذلك، 
لم تعد  القطعة  أن  ومنهم من يفبركون قصة 
ل فكها ويقنعون الزبون أن ال 

ّ
صالحة ويفض

فائدة منها وأن تركيب واحد مستعمل يكلف 
الــزبــون  بــني 400 و500 دوالر عــنــدهــا يــخــتــار 
إلغاءه، بحسب نخول، والذي تابع: »هناك من 
القطعة  الــزبــون وإن كانت  مــع  يكون صريحا 
لم تعد صالحة للسيارة يعرض عليه شراءها 
ابتداء من 100 دوالر وحتى 300 أو 400 دوالر 

حسب كل سيارة ونوعها«.
لكن إلغاء هذه القطعة يلحق أضرارًا بالسيارة 
ويــــؤدي الـــى زيــــادة نــفــقــات اســتــهــالك الــوقــود 
باملحرك باإلضافة  وظهور مشكالت مرتبطة 
إلـــى أن الـــغـــازات شـــديـــدة الـــضـــرر ســتــمــر عبر 
نظام العادم وتدخل في الهواء الذي نتنفسه 
وس مالك محل 

ّ
مباشرة، بحسب إفادة روي ون

لتصليح السيارات في زحلة - البقاع، ويتفق 
مع نخول في أن »أشخاصا كثرا يتم إقناعهم 
لـــه، وسعر  بــإلــغــاء ديــبــو البيئة ألن ال فــوائــد 
شراء قطعة جديدة منه مرتفع وأنه من املوفر 
التخلص منه«. وسجل لبنان ومصر وسورية 
أعلى معدل من الوفيات املبكرة املقدرة سنويا 
ــاب تـــعـــزى مـــبـــاشـــرة إلــــى تـــلـــوث الـــهـــواء  ــبـ ألسـ
الناجم عن استهالك الوقود األحفوري، وبلغ 
مــتــوســط الـــعـــدد الــتــقــديــري فـــي لــبــنــان 2.700 

توقيف 12 شخصًا 
لسرقتهم ديبو 
البيئة خالل عام 

2020
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