
 03/06/2020 لبنان في

 

 مرتضى المحترمعباس معالي وزير الثقافة السيد 

 
وق الخراب )المتن( بملك دير مار ذ – A1/ قسم 98المشروع المنوي تشييده في العقار : الموضوع

موقع نهر حدود ضمن ، (األباتي العام نعمة هللا الهاشم) يوسف البرج التابع للرهبنة البلدية المارونية

الُمدرج بجميع ُمكّوناته على الئحة الجرد العام والُمصّنف كأحد  ،التاريخي و"حرمه"الكلب األثري 

 ...مواقع "الذاكرة العالمية"

ع المطالبة بإصدار توقيف رسمي ألعمال المشروع الذي يتّم تنفيذه عليه )وهو عبارة عن مركز م

 –رئيسي لحزب سياسّي: "التيار الوطني الحر" وليس كما هو ُمعلن عنه مجّمع ثقافي ترفيهي 

وتأهيل الوضع الحالي . (! مهندس المشروع: جبران جرجي باسيل، رئيس هذا الحزب السياسي

  "زكريت" المحازية لمنطقة هذا الموقع األثرّي والتاريخي.لطريق 

، والكتاب األخر 06/03/2020تاريخ  2020/  / م أ م611رقم الكتاب المسجل لديكم ب :جعالمر

 .06/04/2020تاريخ عامة  مديرية 999وزارة /  751رقم المسّجل لديكم ب 23/03/2020 تاريخ

بصفته الشخصية وكممثل عن جمعية "التجمع للحفاظ على التراث رجا جورج نجيم، : المرسل

 (APPL – Permit 1764اللبناني" )

 
 
 

 تحية وبعد،

والذي ، 06/03/2020تاريخ  2020/ م أ م / 611 رقمبكتابنا السابق المسّجل لديكم  عطفا على
بالرغم من انه من حقّنا الحصول على نسخة من جميع مستندات هذا الملف  ،لم يلق جوابا حتى اليوم

 (.مطلوبما هو وفق )
 

مديرية  999وزارة /  751 برقمالمسّجل لديكم  23/03/2020كتابنا الثاني تاريخ  وعطفا على

هذا  بحث مستجداتلولو بتحديد موعد  والذي لم يلق جوابا هو اآلخر، 06/04/2020عامة تاريخ 

والتوضيح  أيار الفائت 15الملف، خاصة فيما يتعلق بالبيان األخير الذي صدر عن "األونيسكو" في 

 .01/06/2020الجوابي عن وزارتكم بتاريخ 

 

بتوقيف األشغال على "موقع نهر الكلب" ضمن رسمي أي قرار بعد انكم لم تتخذوا الى ونظراً 

ألعمال المشروع الذي لمطالبة بإصدار توقيف تبعا لوق الخراب )المتن(، ذ – A1/قسم  98العقار 

يتّم تنفيذه عليه )عبارة عن مركز لحزب سياسّي: "التيار الوطني الحر" وليس كما هو ُمعلن عنه 

مهندس المشروع: جبران جرجي باسيل، رئيس هذا الحزب السياسي(.  –مجّمع ثقافي ترفيهي 

  محازية لمنطقة هذا الموقع األثرّي والتاريخي.وتأهيل الوضع الحالي لطريق "زكريت" ال

 



وصوالً الى الناحية الجنوبّية منها... عبر ما هو نهر الكلب سطح هضبة هذا الموقع الممتد على 

معروف بالطريق الساحلية )ذات مسارات ومناسيب مختلفة( التي تعبر مرتفع نهر الكلب، وكل 

مسار مرتبط )ويمّر( بمكان تواجد النصب التذكاري الخاص بالحقبة التاريخية المعنية، وذلك مع 

لظاهر اليوم )مروراً أيضاً بالباب البابلّي والفرعوني الممر األثري الروماني حيث الدرج الصخري ا

المحفورة بالصخر على سطح التلّة( والُمدرج بجميع ُمكّوناته على الئحة الجرد العام والُمصّنف 

 02/07/1998تاريخ  97/1كما بموجب قرار من وزير البيئة رقم  .كأحد مواقع "الذاكرة العالمية"

" متر من منتصف مجرى النهر وبإتجاه الضّفتين 500 كموقع طبيعي محمي مع حرم بعرض"

والُمصّدق على حمايته بموجب مرسوم )تنظيم األراضي...( الصادر عن مجلس الوزراء رقم 

 . مع الدراسة والجداول الُمرفقة به 2366/2009

 

شهر منذ اواسط ( de facto) عاواقمتوقفة ، ولو هي اً سارية الى األنفهذه األشغال ال تزال رسميّ 

 ،كما صدر عنكم وعن ممثلّي صاحب المشروع( 2019)وليس منذ خريف عام  فائتنيسان ال

مع ممّثل صاحب  وغير المشروع يغير الشرعإتفاقكم على أثر و "الكورونا" باألرجح من جراء

هذا اإلتفاق القائم على قبول او رفض منظمة األونيسكو  ،باسيلالمشروع المهندس جبران هذا 

ومتناسين  ن القوانين واألنظمة اللبنانيةمتجاهليّ و تصنيف هذا الموقع بوضعه الحالي كتراث عالمي،

عن المخالفات التي قامت بها مديريتكم  متغافلينوالقضائية  اإلدارات األخرى كما السلطات وجود

حتى  التي ال تزال كما هيعلى "الخرائط المبدئية" او موافقتها ها المبدئية" العامة بإصدار "موافقت

 ،تعليمات مديريتكم العامةلنظراً لمخالفة صاحب المشروع  اليوم

  

متى كانت  ألعمالاومواكبة  مالحقةو عدم متابعةعن هذه المديرية لمساءلة ونطراً لعدم إتخاذكم أدنى 

بعد ان  في الواقع توقف العمل على الموقعيبدو انه  وخاصةمن قبل صاحب المشروع  قيد التنفيذ

على هذا الموقع  وأضرارها الجسيمة لألشغال الكارثية ياتتداعال وحينها تثّبتت إنتهت أعمال الحفر

المخالفة أصالً للقوانين توقيف هذه األعمال عّدة أشهر لبسبب تأخركم وقد حصل ذلك  الطبيعياألثري 

تحذيراتنا ومطالباتنا  بالرغم من أمر واقع... مير والتخريب الحاصل كأنه، جاعالً من التدواألنظمة

 المعنّيين األخرين )من رسميين وأخصائيين مستقلين( وسائرُيلزم الوزارة  مما ...المتكررةالمستمرة و

 .ةاألساسي حالتهإعادته الى في وضع الدراسة المناسبة للقيام بتأهيل األرض والموقع عامة لمحاولة 

 

طلب غير مكترثة إلستعمال صالحياتها وتحّمل مسؤولياتها بتبدو وكأنها ونظراً ان وزارتكم ال تزال 

للنصوص  ورفض الترخيص السابق لها تطبيقاً  ألشغالغير القانونية ل ةصرخالتوقيف العمل ب

)تصنيف  02/07/1998تاريخ  97/1 الوزاري القرار نص باإلضافة الىالقانونية المرعية اإلجراء 

مع الدراسة  2366/2009والمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم مجرى نهر الكلب...( 

 ق على حماية هذا الموقع.حيث بموجبه تّم التصدي ،)تنظيم األراضي...( والجداول الُمرفقة به

 

بإتخاذ فوراً الموقف القانوني  الثقافة ةرلزم وزاتُ النصوص القانونية هذه أن  لفت النظر الىمع 

هذا  ،بموجب كتاب الى محافظ جبل لبنان، بداية بتوقيف األعمال بشكل رسمّي والُمحقّ  الواجب

المديرية موافقة  صدوربالرغم من  القيام به منذ أكثر من شهر، تنكفئون عناإلجراء اإللزامي الذي 

إذ هذه الموافقة المشروطة أضحت ، 9/10/2017تاريخ  4753رقم  بموجب كتابها العامة لألثار

او تقاعس لمضمونها باطلة نظراً لعدم توفّر أّي من شروطها إن بسبب تجاهل صاحب المشروع 

 ، كما سبق وأوضحناه في كتبنا السابقة الوارد ذكرها أعاله.رية العامة عن القيام بواجباتهالمدي



 

، 2020أيار  15مضمون بيان منظمة األونيسكو تاريخ  من ستفاديانه الى  أيضانظر ال لفتمع و

بل مغلوطة ونخشى ان يكون  منقوصةمعلومات التي وصلت الى هذه المنظمة هي  اّن المعلومات

وصف خاطىء وناقص لمكّوناته كما  وتقديمتسخيف أهمية الموقع  هوذلك وراء  من قصدال

للسماح الحقاً لصاحب هذا المشروع  اً تمهيدحتى اليوم،  عليه وفعت لألضرار الجسيمة التي

بأعمال  لقيامل ،من أثارها الفريدة اماقسوأالمخالف أصالً والذي دّمر أرضية هذه التلة التاريخية 

ُمحاسبته في حين أن الحق والعدل يقتضي إلخفاء البناء خلفها...   شجاربعض األزرع ك"ترقيعّية" 

او عن جهل... مع وضع تصميم ودراسة إلعادة تأهيل  عن قصدمع كل من تواطأ معه  ومعاقبته

 أمر ال يزال ممكن تماماً. نهخاصة وأالموقع، 

 

هذا الموقع المريب من التغطية والتستر على المخالفين الفاضحين المفضوحين  تنزلقوا الىال ولكي 

المديرية العامة لألثار ووزارة البيئة والمجلس األعلى للتنظيم  –وزارة الثقافة ضمن من هم  بمن فيهم

وق الخراب وإتحاد بلديات المتن، وسواها من ذ –الُمُدني ونقابتي المهندسين وبلدية الضبية 

 اإلدارات...  

 
ليس من وهو  ،بان هذا الملف ينضح بأعلى مستويات الفساد العلمّي واإلدارّي والماليّ  تذكيرال نعيد

التزوير والتضليل والتحوير جرائم التعّدي على األثار" فحسب، بل أيضاً من ملفات  جرائمملفات "

  وسواها من أفعال اإلجرام باإلقدام على الممنوع واإلمتناع عما هو واجب.

 

 ،لذلك

 

الوارد ذكرهما  23/03/2020وتاريخ  06/03/2020على مضمون كتبنا السابقة تاريخ  نؤّكد

يوم  90نحو  إنتظارلمرة أخيرة بعد  جانبكم. وال نزال نأمل من هافيمطالبنا الواردة  علىو، أعاله

 دون جدوى،

  

 .عن مستندات الملف اإلداري والعلمي للمشروع نسخة دون إبطاءتسليمنا : أوال

فضح اإلرتكابات و، فوراً بموجب كتاب الى محافظ جبل لبنان وقف األعمالب قرارإصدار  :ثانيا

  .، وإحالتهم الى المحاكم المختصةوالمرتكبين

الى لجنة اإلستشاريين داخل وزارتكم من أخصائيي تراث ومعمارّيين  ملف هذا المشروع إحالة :ثالثا

 وإستشاريوُمُدنيين، للقيام بدراسة ومراجعة جميع ُمكّونات المشروع بالتشبيه مع ما تقدم به حديثاً 

 .صاحب المشروع من خرائط

من خارج وداخل جمعية "إيكوموس لبنان"  نيأثرياإللزامي مع أخصائيين  التنسيقإجراء : رابعا

هذا الموقع هو بنفس الوقت موقع طبيعي محمّي والتعاون الضروري مع وزارة البيئة خاصة وان 

 .كما أثري وتاريخّي وطنّي وحتى عالميّ 

 

 وتفضلوا بقبول اإلحترام

 التراث اللبناني""التجمع للحفاظ على جمعية 

 رجا جورج نجيم( 605569/03)                                                                  


