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ّ
الجميع على حجم اإلنفاق االنتخابي الضخم للمرشحين المتمولين في كل الدوائر االنتخابية .ماليين
يتفق ُ
الدوالرات تدفع لدرجة يعجز معها المرشح نفسه عن إحصاء نفقاته ،فكيف بمن يرغب في تتبعه .في ما
يأتي محاولة لرصد كلفة الحمالت االنتخابية ،من خالل ما هو ظاهر منها للعيان ،وما أمكن جمعه من مصاريف
غير مرئية ّ ،وهي محاولة تكشف أن حجم ّاإلنفاق سيتجاوز السقف القانوني الذي يقارب  680مليون دوالر،
والذي يتوزع على مختلف المرشحين في كل الدوائر االنتخابية

االنتخابات األغلى ...باألرقام!
غادة حالوي
هـ ــل ت ـم ـل ــك اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة امل ــرشـ ـح ــة فــي
بـ ـي ــروت ح ـجــم الـ ـث ــروة ال ـت ــي يملكها
رجل األعمال الكسرواني أو الزحلي أو
الشوفي أو الشمالي؟
اإلجــابــة هــي ال ،إال أن املقارنة تفرض
ن ـف ـس ـه ــا بـ ـع ــد االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ح ـجــم
ال ـن ـف ـق ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـ ــدى ش ــرك ــات
اإلعالن ،التي تكشف أن تلك اإلعالمية
أنـفـقــت فــي شـهــر آذار املــاضــي ضعف
ما أنفقه رجل أعمال تصل ثروته إلى
حــدود املليار دوالر ،آن ــذاك ،ليتجاوز
م ـج ـمــوع م ــا دف ـع ـتــه س ـقــف  200ألــف
دوالر ،فيما كثف رجــل األعمال نفسه
حملته االنـتـخــابـيــة فــي شـهــر نيسان
ليسجل إنفاقًا يتجاوز  500ألف دوالر.
وتكشف األرقــام أيضًا ارتفاع اإلنفاق
اإلع ــان ــي مــن مـلـيــون دوالر فــي شهر
شباط إلى أربعة ماليني في شهر آذار،
ومــن املتوقع أن يكون الرقم مضاعفًا
في شهر نيسان ،وربما أكثر.
إل ــى ال ـلــوحــات اإلع ــان ـي ــة ،ت ـبــرز كلفة
اإلطـ ـ ــاالت الـتـلـفــزيــونـيــة ،ال ـتــي بــاتــت
لها تسعيرتها املوحدة .يوميًا يجول
املوظف (الجابي) في إحــدى محطات
ال ـت ـل ـفــزة ع ـلــى املــرش ـحــن م ـمــن وردت
ُأسـ ـم ــاؤه ــم فـ ــي ن ـ ـشـ ــرات االخـ ـ ـب ـ ــار أو
أجـ ـ َ
ـريـ ــت م ـع ـهــم م ـق ــاب ــات س ــري ـع ــة ال
تتعدى الثواني ،ويتولى جباية بدل
إطالالتهم اإلعالمية 2000 .دوالر من
ه ــذا و 10آالف مــن ذاك ،لـيـعــود بغلة
يومية مقدارها  50إلى  100ألف دوالر.
«مـ ـ ــا فـ ــي شـ ــي ب ـ ـبـ ــاش ،وكـ ـ ــل هـمـســة
ل ـه ــا ت ـس ـع ـي ــرة» ،ي ـق ــول م ــدي ــر مـحـطــة
تلفزيونية ،ملمحًا إلــى أن «التساهل
مـمـنــوع ،حـتــى لـلـمــرشـحــن مــن الخط
السياسي ذاته».

مستعدون لإلنفاق
اإلعالنات واإلطالالت اإلعالمية ليست
املكان الوحيد الذي ينفق فيه املرشح
أمواله لجذب الناخبني .وهنا تتعدد
األخـ ـب ــار االن ـت ـخــاب ـيــة امل ــال ـي ــة ،فـ ُـيـنـقــل
عـ ــن َم ــرش ــح ك ـ ـسـ ــروانـ ــي م ـت ـم ــول أن ــه
َص ـ ـ َـرف لـغــايــة نـهــايــة نـيـســان املــاضــي
 8ماليني دوالر ،فيما لم يعد خصمه
الـكـســروانــي ،وهــو متمول أقــل مــاءة،
ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى اح ـت ـس ــاب امل ــاي ــن ال ـتــي
يـصــرفـهــا ،بــدلـيــل قــولــه أيـضــا بحسب
متابعني« :مستعد لـصــرف أي مبلغ،
كــي أفــوز بالنيابة هــذه امل ــرة» .وكذلك
نقل عــن شخصية متنية قولها إنها
مـسـتـعــدة ل ـصــرف « 25م ـل ـيــون دوالر
ّ
ً
كــي ال يخسر أبـ ــو .»...الــرقــم أق ــل قليال
بالنسبة إلى شقيق مرشح زحلي قال
في مجلس خاص ،وأمامه رزم مكدسة
بالعملة اللبنانية« :بــدي ّ
وصــل خيي
(ش ـق ـي ـق ــه) ولـ ــو ك ـل ـف ـت ـنــي امل ـع ــرك ــة 20
مليون دوالر» .أمــا املرشحة البقاعية
التي تتهم اآلخرين بــ«بيعها» ،فيتردد
أن ـ ـهـ ــا بـ ــاعـ ــت ق ـط ـع ــة أرض ب ـم ــاي ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات لـ ـت ــأم ــن ك ـل ـف ــة حـم ـلـت ـهــا
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة وض ـ ـمـ ــان فـ ــوزهـ ــا بـكــل
ال ـط ــرق .كــذلــك يـسـ ّـجــل إن ـفــاق ملحوظ
للمال من قبل مرشح زحلي محسوب
على حزب يملك حضورًا تاريخيا في
املــدي ـنــة .فــي امل ــن ،ي ـبــدو سـبــب إنـفــاق

الطريق إلى الطفيل :نهاية  7عقود من العزلة
انطلقت أعمال تنفيذ
المرحلة األولى من طريق
الطفيلُ ،لتنهي عقودًا من
العزلة التي كان يعيشها
مرة
سكان البلدة .ألول ّ
منذ االستقالل سيكون
لديهم طريق إلى الوطن
بعد خيبات أمل متواصلة
امتدت على أكثر من
سبعة عقود ،غير أن هذه
الطريق لن تعبدها انتخابات
السادس من أيار بعدما قررت
وزارة الداخلية نقل قلمي
اقتراع البلدة إلى معربون
محمد وهبة

ال تختصر الحمالت اإلعالنية واإلطالالت التلفزيونية الباهظة الكلفة مجمل مصاريف الحمالت االنتخابية (مروان طحطح)

املال مختلفًا ،إذ يرغب متمول ،معظم
أع ـم ــال ــه ف ــي ال ـخ ـل ـيــج وال ـ ـخ ـ ــارج ،فــي
تسجيل معدل أصــوات يؤهله ليكون
األول فــي الــدائــرة ربطا بحسابات ما
بعد السادس من أيــار (املواقع األولى
في الدولة) ،وهذا يعني أنه ال بد وأن
يتقدم على رئيس الئحته (مــارونــي).
هذا الجهد ال يعني أنه سيتفوق على
زميله «كبير املتمولني» املوارنة الذي
ً
يحل أوال في اإلنفاق.
ال ي ـ ــرى مـ ـت ــابـ ـع ــون أي م ـب ــال ـغ ــة فــي
ّ
هـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ،ل ـك ـن ـهــم يـ ــذكـ ــرون أي ـضــا
بـمـصــاريــف أه ــل الـسـطــة ،مـثــل رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ال ــذي يقول
العارفون إن غالبية نفقاته لم تسدد
بـ ـع ــد ،أو رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســابــق
نـجـيــب مـيـقــاتــي ال ــذي رص ــد مـيــزانـيــة
انتخابية ال تشبه كل حمالته السابقة،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ـص ــاري ــف األحـ ـ ـ ــزاب مـثــل
القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر
وتيار املستقبل ،وال يغيب عنها حزب
الله الــذي يخوض معركتني قاسيتني
فــي بعلبك ـ ـ الـهــرمــل وف ــي ك ـســروان ـ ـ
جبيل ،وقد تولى تمويل حمالت عدد
من الحلفاء ،بما في ذلك تأمني املاكينة
االنتخابية بكل تفاصيلها.
إذا صــدقــت ك ــل ه ــذه األرق ـ ــام ،يصبح
سقف اإلن ـفــاق املــرتـفــع ال ــذي سمح به
ال ـقــانــون االنـتـخــابــي ،سـهــل الـتـجــاوز.
ال ـقــانــون يـسـمــح لـلـمــرشــح بــإن ـفــاق ما
يقارب  150مليون ليرة في حد أقصى،

ّ
متحرك هو عبارة عن خمسة
مع مبلغ
آالف ل ـيــرة عــن كــل نــاخــب مـسـجــل في
ً
ال ــدائ ــرة .ف ــإذا افـتــرضـنــا مـثــا أن عــدد
ال ـن ــاخ ـب ــن ف ــي دائـ ـ ــرة م ـث ــل كـ ـس ــروان
ـ ـ ـ ـ جـبـيــل ه ــو  176أل ــف ن ــاخ ــب ،يحق
عندها للمرشح أن ينفق 150 :مليونًا
 880 +مليونًا عــن الـنــاخـبــن ،فيصل
معدل إنفاقه القانوني إلى مليار و30
مليونًا ،أي ما يقارب  690ألف دوالر.

معدل اإلنفاق القانوني لمرشح
في جبيل ـــ كسروان يصل إلى
 700ألف دوالر فمن يلتزم به؟
مصرفي يقول إن عددًا من
المرشحين يسحبون مبالغ نقدية
ضخمة يعمل المصرف على
تهيئتها ً
بناء على طلب مسبق
فـمــن م ــن املــرش ـحــن ف ــي ه ــذه ال ــدائ ــرة
ي ـل ـتــزم ه ــذا ال ـس ـقــف م ــن اإلنـ ـف ــاق؟ هو
مبلغ ال يغطي ،بحسب أحــد املعنيني
ب ـع ـم ــل م ــاك ـي ـن ــة ح ــزبـ ـي ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة،
«ن ـف ـقــات زاروب ف ــي دائـ ــرة انـتـخــابـيــة
تشهد منافسة حامية».
وب ـم ــا أن الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة الـتــي

تشهد منافسة حــامـيــة كـثـيــرة ،يمكن
رصد مجاالت أخرى لإلنفاق تتجاوز
اإلعـ ـ ــان االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،م ــا ي ـج ـعــل مــن
االن ـت ـخ ــاب ــات «م ــوس ـم ــا» ت ـن ـشــط معه
قـ ـط ــاع ــات م ـه ـن ـي ــة عـ ـ ـ ــدة .يـ ـب ــدأ األمـ ــر
بـشــركــات اإلعــانــات وامل ـطــابــع ،مــرورًا
بـشــركــات تــأجـيــر ال ـس ـيــارات واملـطــاعــم
ومـ ـ ـح ـ ــال بـ ـي ــع ال ـ ـهـ ــواتـ ــف وبـ ـط ــاق ــات
الشحن ،وال ينتهي بتأمني املندوبني
وحجز السيارات الخاصة والفنادق أو
الشقق املفروشة ،أو دفع تكاليف سفر
ً
املغتربني ،وصوال إلى شراء األصوات
ُ
َ
مباشرة وغيرها من مصاريف تــدرج
فـ ــي إط ـ ـ ــار امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
املختلفة.
ال يـ ـ ـت ـ ــردد م ـ ــوظ ـ ــف ف ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد أكـ ـب ــر
املصارف اللبنانية في القول إن عددًا
م ــن امل ــرش ـح ــن امل ـت ـم ــول ــن يـسـحـبــون
مـبــالــغ نـقــديــة ضخمة يعمل املـصــرف
على تهيئتها ً
بناء على طلب مسبق.
وفيما تعتزم هيئة اإلش ــراف التعاقد
مع مدققي حسابات للتأكد من التزام
ك ــل الئ ـحــة س ـقــف اإلنـ ـف ــاق ال ـقــانــونــي،
ي ــؤك ــد م ـت ــاب ـع ــون أن امل ـه ـم ــة سـتـكــون
فــي منتهى الـصـعــوبــة ،وال سيما مع
ُ
وجــود مبالغ ضخمة تدفع نقدًا دون
أي مستند يشير إليها.

إعالنات بأسعار جنونية
كـ ـي ــف س ـت ـت ـم ـك ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ـ ــن رص ــد
امل ـص ــاري ــف االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـت ــي تظهر

ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـ ـك ـ ــان ،وأب ـ ــرزه ـ ــا فــي
القطاع اإلعــانــي .االنقطاع عن إجــراء
ً
االنـتـخــابــات تسع سـنــوات كــان كفيال
بـ ــرفـ ــع األس ـ ـع ـ ــار إل ـ ــى ح ـ ــد الـ ـجـ ـن ــون،
بـحـســب م ــا يـفـيــد م ـس ــؤول ف ــي شــركــة
كبرى لإلعالنات ،كاشفًا عن أن اللوحة
اإلعــانـيــة الـتــي كــانــت كلفتها  30ألف
دوالر وصلت إلى  100ألف دوالر .أما
تسعيرة املقابالت التلفزيونية ،فتبدأ
مــن  100إل ــف دوالر ،وتـصــل إل ــى 500
ألــف دوالر ،فيما ت ــراوح كلفة املقابلة
عبر اإلنـتــرنــت مــن  10آالف دوالر إلى
 100ألــف دوالر ،وعبر الــراديــو من 15
ألــف دوالر إلــى  30ألــف دوالر .وتصل
كـلـفــة الـنـقــل امل ـبــاشــر إلعـ ــان الــائـحــة
إلى  100ألف دوالر .ويكشف املسؤول
أن أكـ ـث ــر ف ــري ــق س ـي ــاس ــي أنـ ـف ــق عـلــى
االنتخابات هو الـقــوات اللبنانية ،ثم
التيار الوطني الحر ،فتيار املستقبل.
ّ
ويقدر كلفة حملة القوات بما يعادل 9
ماليني دوالر بدل لوحات إعالنية و5
ماليني دوالر بدل إطالالت تلفزيونية.
أم ـ ــا الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،فـبـلـغــت
تكاليف حملته عبر لوحات اإلعالنات
والتلفزيونات  3ماليني دوالر .املبلغ
نفسه اقترب منه تيار املستقبل ،يليه
حـ ــزب ال ـك ـتــائــب ب ـم ـج ـمــوع ال يـتـعــدى
م ـل ـي ــون دوالر .ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت ال ـك ـل ـفــة
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة لـ ــإن ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى اإلع ـ ــان
واإلعـ ـ ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي م ــا يـ ـق ــارب 25
مليون دوالر.

منذ ُاالستقالل ،تعيش بلدة الطفيل
ف ــي «غ ـ ــرب ـ ــة» .ال ط ــري ــق م ــؤدي ــة إلــى
الـ ـبـ ـل ــدة ع ـب ــر األراض ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
ال ـط ــري ــق ال ـف ـع ـل ـيــة إل ـي ـه ــا تـ ـم ـ ّـر عـبــر
األراض ــي الـســوريــة .سكانها عاشوا
س ـب ـع ــة عـ ـق ــود ون ـص ـف ــا مـ ــن ال ـع ــزل ــة
ينتظرون طريقًا تربطهم بالوطن.
ت ـق ـ ّـي ـت ـه ــم كـ ــانـ ــت وع ـ ـ ـ ــودًا س ـيــاس ـيــة
ُ
ترجمت بقرارات غير قابلة للتنفيذ.
آمــالـهــم الخائبة انتعشت الـيــوم مع
بدء تنفيذ الطريق.
لطريق الطفيل ّ
قصة طويلة يرتبط
معظمها بالتمويل .ليس هـنــاك ما
ّ
يوثق فترة ما بعد االستقالل حتى
ّ
نـهــايــة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ،لـكــن ي ـتــردد
أن الطريق مرسومة على الخرائط،
ُ
ولم ترصد اعتمادات لتنفيذها .أما
فــي فـتــرة مــا بـعــد ال ـحــرب ،وتـحــديـدًا
ُ ّ
ف ــي م ـط ـلــع ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ف ـقــد لـ ــزم
تنفيذها لشركة يملكها املتعهد علي
إبراهيم املوسوي ،بمبلغ  1.8مليار
ّ
لـيــرة ،لكن «أحــد النافذين تمكن من
إلـغــاء املناقصة وإعــادتـهــا بعد نفخ
األسـعــار إلــى مبلغ  24مليار لـيــرة»،
وفق املوسوي .أهالي الطفيل دفعوا
الثمن ببقاء عملية ربطهم بالوطن
ّ
ّ
معلقة حتى عام  .2001يومها كلفت
وزارة األشغال العامة شركة كريدو
وضـ ـ ـ ــع مـ ـخـ ـط ــط وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ط ــري ــق
جـبـلـيــة ت ــرب ــط ق ــري ــة ال ـط ـف ـيــل بـقــريــة
ال ـن ـبــي س ـب ــاط .ان ـت ـهــت ال ــدراس ــة في
ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2002لـكــن التنفيذ
لــم يبصر الـنــور أيضًا بسبب غياب
التمويل.
ب ـع ــد ب ـض ـعــة أشـ ـه ــر ،ت ــداخ ــل م ـســار
 8803الـصــادر
الـطــريــق مــع املــرســوم ّ
في  2002/10/4الــذي صنف منطقة
الطفيل صالحة إلنـشــاء مقالع« ،ما
جعل مــن ال ـضــروري إع ــادة الــدراســة
املنجزة للطريق على أسس مختلفة
وبـ ـم ــواصـ ـف ــات جـ ــديـ ــدة ل ـك ــي ت ـكــون
صــال ـحــة لـسـيــر ال ـشــاح ـنــات الثقيلة
التي يحتاج إليها الستثمار منطقة
امل ـق ــال ــع ف ــي ال ـط ـف ـي ــل» ك ـم ــا ورد فــي
الدراسة .أيضًا نام امللف في األدراج
لخمس سنوات.
وف ــي ع ــام  ،2007اب ـتــدع امل ـســؤولــون
فـكــرة تكليف م ـصــرف لـبـنــان تنفيذ
الـ ـط ــري ــق وفـ ـ ــق ط ــريـ ـق ــة  BOTعـلــى
أســاس أن هناك الكثير من األراضــي
الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـط ـف ـيــل جـ ـ ــراء وض ـ ــع ال ـيــد
عـلــى أم ــاك بـنــك مـبـكــو .وب ـن ـ ً
ـاء على
مشاورات جرت بني رئاسة الحكومة
ووزارة األشـ ـغ ــال وم ـص ــرف لـبـنــان،

طلب املدير العام للطرق واملباني من
شــركــة كــريــدو اسـتـكـشــاف امل ـســارات
والـ ـحـ ـل ــول ال ـب ــدي ـل ــة مـ ــن ال ـت ـص ـم ـيــم
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ف ـت ــوص ـل ــت الـ ـش ــرك ــة إل ــى
تحديد ثالثة مسارات:
ـ ـ تنفيذ الـطــريــق الجبلية بـطــول 24
كـيـلــومـتـرًا وبـكـلـفــة تـقــديــريــة ت ــراوح
بــن  12مـلـيــون دوالر و 14مـلـيــونــا،
لكن هــذه الطريق لــن تـكــون صالحة
لتأمني سير الشاحنات الثقيل.
ـ ـ ـ ـ ت ـن ـف ـي ــذ طـ ــريـ ــق ص ــالـ ـح ــة ل ـل ـس ـيــر
ال ـك ـث ـي ــف ل ـل ـش ــاح ـن ــات ب ـم ــواص ـف ــات
هندسية عالية وانحدارات محدودة
ومـ ـنـ ـعـ ـطـ ـف ــات واس ـ ـ ـطـ ـ ــة بـ ـ ـط ـ ــول 32
كيلومترًا وبكلفة تقديرية تراوح بني
 24مليون دوالر و 28مليون دوالر.
ـ ـ تنفيذ طريق مماثلة للحل الثاني
بـعــد اخ ـت ـصــار أع ـلــى نـقـطــة للمعبر
الـ ـجـ ـبـ ـل ــي بـ ــواس ـ ـطـ ــة نـ ـف ــق طـ ــولـ ــه 4
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ،لـتـصـبــح ال ـط ــري ــق مع
الـنـفــق بـطــول  28كـيـلــومـتـرًا ،وبكلفة
تقديرية تصل إلى  28مليون دوالر.
لـ ـك ــن الـ ـنـ ـف ــق يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ص ـي ــان ــة
دوريــة وإدارة خاصة لناحية السير
والسالمة العامة.
أوصى االستشاري ومجلس اإلنماء
ّ
واإلع ـ ـمـ ــار بــاع ـت ـمــاد الـ ـح ــل ال ـثــانــي،
ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن األع ـ ـمـ ــال ال ـج ــاري ــة
فــي ه ــذه ال ـطــريــق سـتـخـفــض الكلفة
بنسبة  %20إذا سمح للمتعهد ببيع
ال ـك ـم ـيــات ال ـفــائ ـضــة ع ــن ال ـح ـفــريــات
ال ـص ـخــريــة ،ف ــواف ــق مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بـ ـت ــاري ــخ  2007/11/10ع ـل ــى ه ــذه
الـتــوصـيــة ،وأق ـ ّـر الـتـمــويــل مــن خــال
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـبــر أس ـل ــوب .BOT
املـفــاجــأة أن ق ــرار مجلس الـ ــوزراء لم
ي ـطـ ّـبــق ،ب ــل ت ـبـ ّـن أن م ـصــرف لـبـنــان
طلب بتاريخ  2008/9/26من شركة
«كـ ــريـ ــدو» دراسـ ـ ــة ج ــدي ــدة تتضمن
مسارات بديلة للطرق وخفض نسبة
االنحدار فيها إلى نحو  %6ووضع
جدول مقارنة بني املسارات املختلفة
على أساس معايير فنية ومالية.
ّ
مـجــددًا ،أنـجــزت الــدراســة وسلمتها
«كـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدو» ملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ف ــي
 ،2008/12/22إال أن هـ ــذا األخ ـيــر
«لم يتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن»
كـمــا ورد ف ــي ك ـتــاب ال ـشــركــة لــوزيــر
األشـ ـغ ــال ف ــي ح ـي ـنــه غ ـ ــازي زع ـي ـتــر.
ال ـس ـب ــب ،ب ـح ـســب وزارة األشـ ـغ ــال،

طرق ترابية للتهريب
في مداوالت مجلس الــوزراء ،كانت هناك قناعة دائمة بأن قرية الطفيل
ومنطقة إصبع الطفيل التي تبلغ مساحتها  40كيلومترًا هــي معبر
للتهريب وأنها معزولة عن األراضي اللبنانية .ففي قرار مجلس الوزراء
رقم  70بتاريخ  ،2014/5/20ورد أن منطقة الطفيل ال تربطها بسهل
البقاع أي طريق ّ
معبدة ،بل هناك طرق ترابية تستعمل غالبًا للتهريب،
وأن أهالي املنطقة يعتمدون طريق رنكوس من سوريا للوصول إليها.

من حام إلى الطفيل وبعلبك
تبدأ طريق الطفيل من جنوب قرية حام عبر وادي املزرعة باتجاه نقطة عبور
سلسلة جبال لبنان الشرقية على ارتفاع  2105أمتار ،ثم تذهب نحو منطقة
ً
عني الجوزة ،وتنعطف شماال في اتجاه قرية الطفيل .طول هذه الطريق يصل
إلــى  20.7كيلومترًا باستثناء مــداخــل الثكنات العسكرية التي زي ـ َـدت على
املسار األخير للمشروع .أقــرب نقطة في هذه الطريق للحدود السورية هي
على مسافة  146مترًا ،ويمكن إجراء وصلة مع بعلبك عبر رياق تتطلب شق
طرقات مسافتها  13.6كليومترًا وتأهيل طرقات مسافتها  5.76كيلومترات.
كلفة إنشاء طريق الطفيل التقديرية تبلغ  31.64مليون دوالر وكلفة صيانتها
السنوية تبلغ  1.58مليون دوالر.

أن ه ــذا ال ـق ــرار «يـحـتــاج إل ــى قــانــون
ّ
يشرع طريقة الـ.»BOT
بعد أرب ــع سـنــوات ،أدرج تنفيذ جزء
مــن طــريــق الـطـفـيــل ضـمــن الئ ـحــة من

لطريق الطفيل ّ
قصة طويلة
يرتبط معظمها بالتمويل
املشاريع التي ّ
أقرها مجلس الــوزراء
ف ــي  .2012/9/5ال ـت ـل ــزي ــم أن ـج ــز فــي
آذار  2013بمبلغ  4.5مـلـيــارات ليرة
بطريقة استدراج العروض املحصور،
لكن اعتراضات بعض الــوزراء حالت
دون التنفيذ ،إذ كانت هناك مزايدات
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ترفض تنفيذ املشروع جزئيًا .وعندما
عـ ـ ّـن غ ـ ــازي زع ـي ـتــر وزي ـ ـ ـرًا لــاش ـغــال
ال ـعــامــة ،أع ـيــد ع ــرض امل ــوض ــوع على
مجلس ال ــوزراء فــي جلسته املنعقدة
ف ـ ــي الـ ـقـ ـص ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري بـ ـت ــاري ــخ
 .2014/5/2يومهاّ ،
أقر تنفيذ الطريق
عبر تخصيص قانون برنامج لربط
ال ـط ـف ـيــل بــال ـب ـقــاع بـقـيـمــة  24مـلـيــون
ّ
دوالر ت ـ ـ ـتـ ـ ــوزع عـ ـل ــى عـ ــامـ ــي 2015
ُ
و ،2016على أن تعطى وزارة األشغال
سلفة خزينة بقيمة  4مــايــن دوالر
للمباشرة بــاألعـمــال املـطـلــوبــة .وزيــر
األشـ ـ ـغ ـ ــال أطـ ـل ــق ال ـت ـل ــزي ــم ب ــواس ـط ــة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض م ـح ـصــور ّ
ووج ــه
دع ـ ـ ــوة إل ـ ــى أرب ـ ـ ــع شـ ــركـ ــات م ـخ ـت ــارة
م ـ ـنـ ــه ب ـ ـمـ ــوجـ ــب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ــم 1/24

تــاريــخ  ،2015/1/15وه ــي« :الـشــركــة
العربية لــأعـمــال املــدنـيــة»« ،غلوبال
كـ ــون ـ ـتـ ــراك ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــغ»« ،م ـ ـك ـ ـتـ ــب ح ـم ـيــد
كـ ـي ــروز»« ،أس ـف ـلــت ح ــام ــات» .يومها
فازت «غلوبال كنتراكتينغ» اململوكة
مــن حـ ّـســان ب ـشــراوي وبشراكتها مع
علي إبراهيم املوسوي بمبلغ 4.616
مـلـيــارات لـيــرة .لكن التلزيم لــم يصل
إلى التنفيذ بسبب عدم حجز النفقة
الالزمة له.
ُعـ ـ ــرض املـ ـل ــف م ـ ـجـ ــددًا ع ـل ــى مـجـلــس
الوزراء في  2016/7/21بهدف تمكني
وزارة األشـ ـغ ــال م ــن ال ـح ـص ــول على
مـبـلــغ  4مــايــن دوالر ل ـبــدء األع ـمــال
من خــال نقل اعتمادات من احتياط
ً
امل ـ ــوازن ـ ــة بـ ـ ــدال م ــن س ـل ـفــة ال ـخــزي ـنــة!
اقتصر األمر على نقل االعتمادات من
ُدون تلزيم.
نـ ـفـ ـخ ــت الـ ـ ــوعـ ـ ــود ل ـل ـط ـف ـي ــل ،وب ـق ــي
املـ ـش ــروع ع ـلــى ال ـ ــورق ،إل ــى أن أع ــاد
وزي ــر األش ـغ ــال عــرضــه عـلــى مجلس
الـ ــوزراء فــي  2017/7/20بعد إجــراء
تعديالت على مسار الطريق وإضافة
طرق فرعية تصل إلى التالل القريبة.
ال ـ ــوزي ـ ــر ي ــوس ــف فـ ـنـ ـي ــان ــوس ،طـلــب
املوافقة على تلزيم األشغال بطريقة
اس ـ ـت ــدراج ع ـ ــروض م ـح ـصــور تــدعــى
إل ـيــه شــركــات مـخـتــارة م ـنــه ،ون ـقــل 9
مليارات ليرة من احتياطي املوازنة
ل ـت ـمــويــل ك ـل ـفــة ال ـت ـل ــزي ــم .وب ـمــوجــب
ق ــراره رقــم  1/2734املتعلق بتسمية
املـتـعـهــديــن املــدعــويــن لـلـمـشــاركــة في
م ـل ــف ت ـل ــزي ــم اشـ ـغ ــال ت ــأه ـي ــل طــريــق
ال ـط ـف ـيــل ،دع ــت وزارة األش ـغ ــال عــدة
شــركــات لــاشـتــراك فــي التلزيم ،هي:
«ج ـلــخ ل ـل ـم ـقــاوالت»« ،شــركــة غ ــزاوي
وط ــال ــب ل ـل ـت ـع ـهــدات»« ،ش ــرك ــة آراك ــو
لالسفلت اللبنانية»« ،مكتب حميد
كـ ـي ــروز» ،و«ش ــرك ــة ح ـمــود لـلـتـجــارة
واملقاوالت».
ّ
وبحسب محضر فض العروض ،فقد
ُرفض عرض «غزاوي وطالب» وقبلت
العروض األخرى ،فيما فازت «شركة
حـ ـم ــود» ب ـت ـنــزيــل م ـئ ــوي ي ـب ـلــغ %18
ورس ــا االل ـت ــزام عليها مــؤقـتــا بمبلغ
 8.89مليار ليرة.
أخيرًا ،بدأ التنفيذ لينهي عقودًا من
العزلة الـتــي شهدتها بـلــدة الطفيل.
ّ
إن ـش ــاء ال ـطــريــق إل ــى الـطـفـيــل تطلب
أكثر من سبعة عقود.

