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سياسة
على الغالف

وادي القديسين برسم االستثمار!
قداسة وادي قاديشا ال تحول دون التعديات عليه .الوادي الذي هجره معظم أبنائهُ ،
والمدرج على الئحة التراث العالمي،
واقع بين سندان تهديدات منظمة اليونيسكو بسحبه من الالئحة ،ومطرقة «الطموحات االستثمارية» التي تحظى بدعم
ال يستهان به من البطريركية المارونية
ليا القزي
«شــو جايينا مــن إدراج وادي قنوبني
على الئحة التراث العاملي؟» .يسأل رجل
دي ــن م ــارون ــي م ــن م ــؤي ــدي االسـتـثـمــار
السياحي في الــوادي الواقع في قضاء
ّ
البطريركية املارونية
بشري ،الذي تملك َ َ
جــزءًا كبيرًا منه! «الــنــفــس الرأسمالي»
لـ ـ «األب ــون ــا» ي ـه ـ ّـدد بـتـحــويــل «ال ـ ــوادي
املقدس» لدى املوارنة وإرثهم الروحي
وال ـتــاري ـخــي إل ــى قـبـلــة لـ ـ ـ ّ
ـرواد املـطــاعــم
ومــدخـنــي «األراكـ ـي ــل» ونـ ــزالء الـفـنــادق
في هذه البقعة الساحرة ،بدل أن يبقى
ّ
محجة للمؤمنني .عـيــون املستثمرين
مفتوحة على الوادي املدرج على الئحة
ال ـت ــراث ال ـعــاملــي ،وامل ـشــاريــع بالجملة:
«تـيـلـيـفــريــك» ،سلسلة مـطــاعــم ،فـنــادق
وغـ ـي ــره ــا ،م ـم ــا لـ ــم ت ـك ــن ل ـت ـط ــرح ل ــوال
«الريق الحلو» من بعض رجــال الدين،
واق ـت ـصــار مـنـظـمــة «ال ـيــون ـس ـكــو» على

أمين سر اللجنة البطريركية
للعناية بالوادي :ليتهم يشطبونه
من الئحة التراث العالمي
تجد األطراف السياسية نفسها
محرجة من رفع الصوت ،لكون
بكركي هي المعني األول باألمر
الـتـحــذيــرات اللفظية مــن إزال ــة ال ــوادي
عن الالئحة .وتؤكد مسؤولة في إحدى
ال ـج ـم ـع ـيــات امل ـع ـن ـيــة بــامل ـحــاف ـظــة على
الــوادي أن كل املشاريع السياحية التي
يجري الحديث عنها «تجد رعاية من
البطريركية املارونية».
م ـل ـك ـي ــة أراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوادي ت ـ ـعـ ــود ال ــى
الرهبانية اللبنانية املارونية ،وتحديدًا
الرهبانية املريمية ،إلى جانب عقارات
خـ ــاصـ ــة ذات م ـل ـك ـي ــة خـ ــاصـ ــة ي ـع ــود
معظمها الى سكان من منطقة حدشيت.
«قداسة» الوادي ّ
تتعرض لالنتهاك على
أيدي بعض من يفترض أن يكونوا من
ّ
حراسه ،فيما تجد األطــراف السياسية
نفسها محرجة من رفع الصوت ،لكون
بكركي هي املعني األول باألمر .رئيس
دير مار انطونيوس قزحيا ،في قضاء

ّ
مشاريع ّ
تهدد بتحويل «الوادي المقدس» لدى الموارنة إلى قبلة لرواد المطاعم ومدخني «األراكيل»! (مروان بوحيدر)

عشرة أشخاص في الوادي
وادي قاديشاُ ،يعرف بالوادي املقدس نسبة الى جذور الكلمة السريانية .يبدأ من بلدة
بشري ويتألف من واديني موازيني .في بلدة طورزا ،ينقسم الوادي الى قسمني ،األول
ُ
وادي قزحيا ،الذي يمتد من بلدة اهدن الى وادي النهر ،وتشرف عليه ثالث قرى .أما
ُ
الثاني ،فيمتد من بشري الى وادي النهرُ ،ويعرف باسم وادي قنوبني ،وتطل عليه ست
قرى .يجمع الوادي جغرافيًا بني قضاءي زغرتا وبشري ،ومنه يسيل نهر قاديشا،
الذي ينبع من مغارة تقع في منطقة األرز ،ويصل الى طرابلس ليتحول اسمه الى نهر
أبو علي .في الوادي سكن البطاركة املوارنة منذ  400سنة .يبلغ عدد الناخبني في
قنوبني  1011شخصًا 189 ،شخصًا فقط يقترعون .املقيمون ال يتعدون العشرة
بعد نزوح أو هجرة الباقني ،وال سيما إلى أستراليا وكندا.

ً
زغــرتــا ،مـثــا ،أمــر أخـيـرًا بقطع ثمانني
ش ـجــرة مـعـمــرة ف ــي الـ ـ ــوادي للحصول
على  40طنًا من الحطب ،من دون إذن
مــن وزارة ال ــزراع ــة .وتـشـيــر املعلومات
الى أن املسؤولني عن أمالك البطريركية
أعطوا إذنًا ألحد شركائهم ببناء منزل
ّ
مطل على ال ــوادي فــي العقار الــرقــم 38
التابع عقاريًا للديمان ،مخالفني بذلك
أبرز بنود املحافظة على الوادي بحسب
ت ـص ـن ـيــف م ـن ـظ ـمــة ال ـي ــون ـس ـك ــو ،ال ــذي
يقضي بتأمني محيط الحماية له .وفي
العقار الرقم  45التابع عقاريًا لقنوبني،
الذي تملكه البطريركية املارونية ،سمح
املـســؤولــون أيضًا لشريك آخــر بالبناء
وبتوسعة منزله( .نشرت «األخبار» في
الـعــدد  ،١١٣٣الجمعة  ٤حــزيــران ٢٠١٠
تحقيقًا عن مخالفات في الوادي تجري
بحماية من بعض اإلكليروس).
ف ــي عـ ــام  ،2013ت ـقــدمــت الـبـطــريــركـيــة

املارونية بدراسة الى اليونسكو تطلب
فيها توسعة الطريق الى أربعة أمتار،
وإضافة رصيفني للمشاة على جانبيها
وتعبيدها بالباطون .أرسلت املنظمة
املـهـنــدس الفرنسي بـيــار م ــاري تريكو
للتثبت م ــن ال ــدراس ــة مـيــدانـيــا ،فوجد
ّ
أن ال حــاجــة لـلـتــوسـعــة ،ل ـكــن املنظمة
ال ــدول ـي ــة تــراج ـعــت ع ــن رف ـض ـهــا ،فيما
بعد ،عبر ممثلها جاد تابت ،الذي قال
في اجتماع في الديمان ( 13آب )2014
خ ـصــص لـب ـحــث م ـلــف ال ـ ـ ــوادي ،إن ما
وصل الى اليونسكو من خالل الدراسة
هو «اجتزاء غير دقيق يركز على اقتراح
اقــامــة تيليفريك فــي ال ـ ــوادي» ،بحسب
محضر االجتماع .وتوافق املجتمعون
على «تبليط الطريق الترابية القائمة
بــالـحـجــارة الصخرية املحلية بعرض
ال يـتـجــاوز ثــاثــة أم ـتــار وتــأهـيــل طــرق
املشاة وإقامة الطرق الزراعية وترميم

بيوت وكنائس ومعالم وادي قنوبني
وإن ـ ـشـ ــاء م ــراك ــز االس ـت ـق ـب ــال واالع ـ ــام
وال ـت ــوج ـي ــه وم ـح ـط ــات ل ــاس ـت ــراح ــة...
لتوفير الـحــد األدنـ ــى مــن حـقــوق قرية
وادي قنوبني» ،علمًا بأن إدراج الوادي
على الالئحة يلحظ واقــع وجــود حياة
بشرية فيه.
أمــن ســر اللجنة البطريركية للعناية
بـ ــالـ ــوادي جـ ـ ــورج عـ ــرب يـتـسـلــح بـهــذا
الـبـيــان ،مـشـيـرًا ال ــى «أطـ ــراف سياسية
(الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة) ت ـخ ـت ـل ــق ه ــذه
ال ـع ـنــاويــن لـلـتـهــويــل» ،ج ــازم ــا ب ــأن «ال
أح ـ ــد ي ــري ــد ازالـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــوادي عـ ــن الئ ـحــة
الـ ـت ــراث» .وي ـس ــأل« :ملـ ــاذا يـحــق لـهــم أن
يـشـقــوا أوت ــوس ـت ــرادًا عـلــى طــريــق االرز
ويستفيدوا مــن املحمية سياحيًا ،وال
يحق لغيرهم القيام بــاألمــر نفسه في
ال ـ ــوادي؟» ،خالصًا الــى ال ـقــول« :ليتهم
يشطبون الــوادي عن هــذه الالئحة .كل

