حمى خربة قنـافار
في البــقاع الغربي

HIMA KHERBET
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IN WEST BEQAA
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كيف تصل الى خربة قنافار
في البقـــــاع الغربي؟

How to Reach Kherbet
Kanafar- West Beqaaa?

معلومات جغرافية عن خربة قنافار
املوقع :البقاع الغربي
املسافة من بيروت 65 :كلم
املسافة من زحلة 32 :كلم
املسافة من احلدود السورية 19 :كلم
اإلرتفاع عن سطح البحر 1020 :كلم
عدد السكان ٦000 :نسمة
البلدات املجاورة :عني زبدة وكفريا
مصــدر امليــاه :ينابيــع طبيعيــة مــن جبــل البــاروك
ومــن بئــر ارتــوازي فــي موســم الشــح
أعلن عنها كحمى :عام 2014

Kherbet Kanafar Geographical
Information

األراضي الزراعية في خربة قنافار

Location: West Beqaa
Distance from Beirut: 65 km
Distance from Zahle: 32 km
Distance from Syrian borders: 19 km
Elevation from sea level: 1020 m
Population: 6,000
Surrounding villages: Ain Zebdeh and Kefrayya
Water sources: Artesian well
Declared as a Hima: 2014

بلدة خربة قنافار

Agricultural Fields in Kherbet Kanafar

The Village of Kherbet Kanafar

اإلرث الطبيعي
تقــع حمــى خربــة قنافار/عــن زبــدة علــى املنحــدرات
الشــرقية جلبــل الشــوف ،وتطــل علــى ســهل البقــاع.
كمــا أنهــا تقــع علــى خــط الهجــرة الرئيســي للطيــور
احمللقــة واملائيــة ،وهــي متثــل منطقــة عنــق زجاجــة
واقعــة فــي الوســط مــا بــن محميــة أرزالشــوف
الطبيعيــة ،ومســتنقعات عميــق ،وبحيــرة قرعــون،
والتــي مت حتديدهــا واملوافقــة عليهــا كمناطــق مهمــة
للطيــور .تقــع هــذه املناطــق املهمــة للطيــور فــي أضيــق
األراضــي اللبنانيــة بــن جبــل حرمــون وجبــل لبنــان،
ممــا يجعلهــا واحــدة مــن املواقــع ذات األولويــة العليــا
حلفظهــا وحمايتهــا وإحيــاء مفهــوم احلمــى فــي لبنــان.

Natural Heritage
Hima Kherbet Kanafar/Ain Zebdeh is located
at the eastern slopes of the Shouf Mountain,
overlooking the Beqaa Valley. It is also under
the main migration flyway for soaring & water
birds, a bottleneck area situated in the middle
of the Shouf Biosphere Cedar Reserve, Ammiq
wetlands, and Qaraoun Lake, all identified
;and approved as Important Bird Areas-IBAs
situated at the narrowest Lebanese territory
between Mount Hermon & Mount Lebanon,
which makes it one of the top priority sites for
conservation & Hima revival in Lebanon.

ّ
اخللبة في خربة قنافار
املناظر الطبيعية

Kherbet Kanafar Beautiful Landscapes

احليوانات والنبــــاتات
املوجودة في املنطقة
تقــع حمــى خربــة قنافار/عــن زبــدة فــي موقع إســتراحة
وتكاثــر عــدد كبيــر مــن الطيــور املهــددة باالنقــراض
(ملــك العقبــان ،عقــاب ارقــط صغيــر ،ضــروب،
درســة ،ناقــر اخلشــب الســوري) وغيرهــا مــن الثدييــات
(الذئــاب ،الضبــع املخطــط ،النيص ،الســناجب ،الوشــق
والقــط البــري ،).. ،والنباتــات (البلوط وغابــات الصنوبر
والنباتــات الطبيــة واملســتوطنة الصاحلــة لــأكل).

Fauna & Flora of The Region
Hima Kherbet Kanafar/Ain Zebdeh is a
resting & breeding site for a large number
of threatened & endangered birds (Imperial
Eagle, lesser Spotted Eagle, Shrikes, Buntings,
Syrian Woodpecker) & others mammals
(wolves, Striped Hyenas, porcupines, squirrels,
badgers, Lynx & wild cat, etc..), & flora (mainly
oak & pine Forests, medicinal and edible
endemic plants).

السـنديانة املعمرة The old Oak Tree -

التراث الثقافي وأمــــاكن
اجلذب السياحي

Cultural Heritage & Tourism
Attractions

الســنديانة :مــن أهــم املعالــم فــي البلــدة هــي
الســنديانة املعمــرة .يقــال أنهــا تعــود إلــى أيــام
الفينيقيــن وعمرهــا أكثــر مــن  3000ســنة .تتميــز
الســنديانة بحجمهــا الضخــم .تقــام حولهــا الســهرات
واإلحتفــاالت واملهرجانــات التــي تنظمهــا الكشــافة
والنــوادي فــي األعيــاد واملناســبات.

The Old Oak Tree: One of the most important
features in the town is the old oak tree. It is
said that it dates back to the Phoenician days
and is more than 3000 years old. The ancient
tree is characterized by its enormous size.
Local celebrations and festivals organized are
all held around the tree.

اللقلق األبيض املهاجر

A Migrant White Stork

مغاور وادي اجلوز

The Caves of Wadi Al Jawz

مغــاور وادي اجلــوز :تعــرف هــذه املغــاور بجمالهــا
الطبيعــي الرائــع .حفــرت هــذه املغــاور حتــت تأثيــر قــوة
امليــاه التــي كانــت تتدفــق مــن داخلهــا .تتالــف املغــارة
مــن غــرف ،تظهــر فيهــا عواميــد الصواعــد والنــوازل.
حتتــاج هــذه املغــارة لإلهتمــام والصيانــة بســبب
أهميتهــا الطبيعيــة و جمالهــا.
نبــع وادي اجلــوز :يتميــز هــذا النبــع بغــزارة مياهــه
و نقائهــا .يغــذي هــذا النبــع البلــدات احمليطــة بخربــة
قنافــار.
املطاحــن :أقيمــت املطاحــن علــى نبــع اخلريــزات.
هــي مطاحــن قمــح تعمــل علــى قــوة املــاء وعددهــا
اثنــان .األولــى مهدمــة و لــم يبقــى منهــا ســوى اجلهــة
الغربيــة .أمــا الثانيــة فمــا زالــت حتافــظ علــى طابعهــا
املعمــاري القــدمي.
مغــارة التوبــة :هــي مغــارة طبيعيــة محفــورة داخــل
اجلبــل .عرفــت منــذ القــدم باســم مغــارة التوبــة وذلــك

Caves of Wadi Al-Jawz: These caves are known
for their natural and extraordinary beauty. They
are dug and formed under the effect of water
pressure that was used to flow inside. The cave
consists of rooms displaying stalagmites and
stalactites. This cave needs maintenance to
preserve its natural importance and beauty.
Wa d i A l - J o z S p r i n g : T h i s s p r i n g i s
characterized by the abundance of its water
and purity. Wadi Al Joz Spring feeds the
surrounding villages of Kherbet Kanafar.
The Mills: Two mills were set on the Khuraizat
spring. They are wheat mills which operate on
hydraulic power. One of the mills is partially
destroyed; the western side is what remained
from it. While, the other one still maintains its
old architectural character.
Al-Tawbi Cave: Al-Tawbi cave is a natural cave

ألن مرتكبــي اخلطايــا كانــوا يقطعــون مســافات طويلــة
فــي اجلبــل لزيــارة املغــارة للتوبــة وطلــب املغفــرة.
كنيســة مــار اليــاس املارونيــة :يصــل عمرهــا إلــى
أكثــر مــن 200عــام .هــي كنيســة ذات بنــاء جميــل،
ومــا زال الطابــع القــدمي ظاهــر علــى بنائهــا .بنــي مذبــح
الكنيســة عــام  1945أمــا األيقونــة التــي تزيــن جدارهــا
فتعــود للعــام .1868
مقــام الشــيخ مســافر :هــو مقــام ومــزار لشــيخ تقــي
مــن الطائفــة أليزيديــة املقيمــة فــي املوصــل ويعــرف
بالشــيخ مســافر .يقــال أن الشــيخ كان مــن الشــيوخ
الصاحلــن .كان قــد مــر فــي املنطقــة وتوفــي فيهــا
فأقيــم لــه هــدا املــزار ليتبــارك بــه أهــل املنطقــة .لكــن
املــزار مقفــل اآلن.
الكنيســة األجنيليــة :هــي كنيســة قدميــة تعــود إلــى
عــام  .1934أقيــم بالقــرب منهــا مدرســة حتمــل اإلســم
نفســه.
كنيســة مــار إليــاس للــروم امللكيــن الكاثوليــك:
شــيدت ســنة  1911بناؤهــا مــن احلجــر القــدمي
ومذابحهــا مــن الرخــام يعلوهــا زنــار مــن األيقونــات.
املدافــن :تنتشــر فــي اجلبــل غــرف مدفنيــة محفــورة
فــي الصخــر وهــي عبــارة عــن مدافــن جماعيــة تعــود
لعصــور قدميــة ولقــد عثــر بالقــرب منهــا علــى مجموعــة
مــن العمــات القدميــة العهــد.

engraved inside the mountain. The cave was
known since long time ago as Al-Tawbi cave
because the sinners were used to cross long
distances in the mountain to visit the cave for
remorse and forgiveness.
Mar Elias Maronite Church: The church goes
back more than 200 years. It is of a beautiful
architecture where the ancient marks still
appear on its structure. The altar of the church
was built in 1945, as for the icons and symbols
adorning its walls date back to 1868.
The temple of Al-Sheikh Musafer: It is the
temple of a Yazidi Sheikh from Mosul, known
as Al-Sheikh Musafer, meaning the traveler
sheikh. They say that Al-Sheikh Musafer was
from the holy, committed, and virtuous people.
He had passed in the area and died there, so a
temple was built for him to bless the area and
its people. However, unfortunately the temple
is closed now.
The Evangelical Church: is an old church
dating back to 1934. A school with the same
name was established nearby.
Melkite catholic church of Mar Elias: It was
built in 1911. Its marble altar is topped by a band
of icons.
The Cemeteries: Stone-carved collective
burial chambers were found scattered in
;the mountain, dating back to ancient times
whereby ancient coins were found next to them.

الرعي في خربة قنافار

Grazing Practices in Kherbet Kanafar

طائر البجع املهاجر

A Migrant Pelican

كنيسة مار الياس

Mar Elias Church

ما هي احلمى؟
تعنــي كلمــة احلمــى «منطقــة محميــة» فــي اللغــة
العربيــة.
• يعــود أصــل هــذا النظــام إلــى أكثــر مــن  1500ســنة
حيــث انتشــر فــي شــبه اجلزيــرة العربيــة كنظــام قبلــي
إلدارة املــوارد الطبيعيــة بطريقــة مســتدامة.
• اســتخدم احلمــى كنظــام إلدارة و تنظيــم إســتخدام
املراعــي الطبيعيــة بطريقــة تتماشــى مــع النظــم
اإليكولوجيــة و املمارســات احملليــة.
• يتخد قرار احلمى عبر املجلس البلدي نفسه.

?What Is Hima
Hima means a “protected area” in Arabic.
• It originated from more than 1500 years
ago where it was spread along the Arabian
Peninsula as a “tribal” system of sustainable
management of natural resources.
• It was applied as a system for organizing,
maintaining, regulating, and utilizing natural
pasture and rangelands in a way fitting with

Hiking Along The Shepherd Trail - مشي درب املعاز

ecosystems and local practices.
• Hima decisions are made by the local
authourity – municipality themselves
The Society for The Protection of Nature in
Lebanon- SPNL is reviving the Hima approach
in collaboration with municipalities in order
to promote the conservation of the Important
Bird Areas- IBAs.
Hima Kherbet Kanafar/Ain Zebdeh was
declared in 2014.
Kherbet Kanafar and Ain Zebdeh are adjacent
villages that share the same views and
characteristics.
Kherbet Kanafar and Ain Zebdeh are important
ecological sites since they represent an
extension for the Shouf Cedars Biosphere
Reserve located on its eastern side. These
villages are in a rural area that depends mainly
on agriculture and grazing as its economic
source of living.

)SPNL( تســعى جمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي لبنــان
إلــى إعــادة إحيــاء نظــام احلمــى مــن خــال التعــاون
 وذلــك بهــدف حمايــة املناطــق املهمــة،مــع البلديــات
عــن/ مت إعــان منطقــة خربــة قنافار.)IBAs( للطيــور
.2014 زبــدة كحمــى ســنة
خربــة قنافــار وعــن زبــدة هــي قــرى مجــاورة تتمتــع
 وتعتبــر خربــة.بنفــس املناظــر واخلصائــص الطبيعيــة
قنافــار وعــن زبــدة مواقــع إيكولوجيــة مهمــة ألنهــا
متثــل امتــدادا حملميــة أرز الشــوف الواقعــة علــى اجلانــب
 وتقــع هــذه القــرى فــي مناطــق ريفيــة.الشــرقي منهــا
حيــث تعتمــد علــى الزراعــة والرعــي كمصدرعيــش
.اقتصــادي

األستاذ أسعد سرحال املدير
العام جلمعية حماية الطبيعة
 األستاذ هنري شديد،في لبنان
مؤسس ومالك منتجع
،البقاع الغربي السياحي
األستاذ طوني شديد رئيس
بلدية خربة قنافار واألستاذ
لوكاس بك ممثل السفارة
السويسرية ومدير برامج املياه في
 خالل مؤمتر حماة،منطقة البقاع
احلمى الوطني في منتجع البقاع
الغربي السياحي
Mr. Asaad Serhal SPNL
Director General, Mr.
Henri Chedid owner of
WBCC, Mr. tony Chedid
Kherbet Kanafar Mayor
and Mr. Lucas Beck The
Representative of The
Swiss Embassy and
Manager of The Water
Program in Bekaa Region
during Homat Al Hima, A
Way of Life, for Sustainable
Development National
Conference in WBCC

القرار البلدي حلمى خربة قنافار
Hima Kherbet Kanafar
Municipal Decree

ألعاب احلبل في منتجع البقاع الغربي السياحي Rope Course Activities in WBCC -

النشــــاطات املوجودة
في خربة قنافار
• زيــارة منتــزه حمــاة احلمــى الدولــي فــي منتجــع
البقــاع الغربــي الســياحي ،مبــا فــي ذلــك حديقــة
فراشــات فريــدة مــن نوعهــا ،أكادمييــة حمــاة احلمــى،
متجــر لبيــع الهدايــا ،ملعــب ،وســاحة ملشــاهدة
الطيــور ،ومســارات للمشــي فــي الطبيعــة.
• مشي على درب املعاز
• اكتشاف شجرة البلوط املعمرة
• التعرف على الراعي وتعلم أسرار مهنته
• تناول الفطور التقليدي مع أسرة كرم

Activities to be done in Kherbet
Kanafar
• Visit Homat Al Hima International Park in
West Beqaa Country Club- WBCC including
a unique Butterfly Garden, Homat Al Hima
Academy, gift shop, a playground area, an
observation deck for bird watching, and nature
walk trails.
• Hike along the shepherd trail
• Discover the old oak tree of Kherbet Kanafar
• Meet the shepherd and learn about herding
and goats

مراقبة الطيور

Bird Watching Activities

ألعاب القوس والنشاب في املنتجع

Bow & Arrow Activities in WBCC

• تذوق النبيذ في شاتو قنافار
• مراقبة الطيور
• قوس ونشاب في منتجع البقاع الغربي السياحي
• ألعاب احلبل في منتجع البقاع الغربي السياحي
• تسلق احلائط في منتجع البقاع الغربي السياحي
• ركوب الدراجات
• املشاركة في املاراثون السنوي في خربة قنافار

• Have a traditional breakfast at the Karam
family
• Wine tasting at Chateau Kanafar
• Bird Watching
• Archery at WBCC
• Rope Course at WBCC
• Wall Climbing at WBCC
• Biking
• Participate in Kherbet Kanafar annual
Marathon

Kherbet Kanafar Annual Race
It all started with few young fellow men from
Kherbet Kanafar village who aimed high. Big
aspirations and strong determination was the
motive that fueled them all along. More than
500 participants from different age groups
participated in the Kanafar Marathon 2016.
This year Kanafar Half Marathon 2017 – Run
for Hima Revival, will be held on Sunday,
August 20, 2017 at 7:00 a.m. for the purpose of
fundraising to enable the municipality preserve
the Historical Oak Tree and to preserve and
sustain the green landscapes overseeing the
village which shelters many animals and rare
birds.
A large number of participants are expected to
participate following the success of last year’s
race. The event will be covered by different
local media and newspapers and winners will
receive valuable prizes. There will be a run
for fun race as well as a professional race for
highly qualified runners.
Visit Kherbet Kanafar Municipality and Kanafar
Marathon websites for more details and
pictures from last year’s event:
www.kanafar.epg-lebanon.com
www.kanafarmarathon.org

املاراثون الســـــنوي
في خربة قنافار
كانــت البدايــة مــع عــدد مــن الشــباب اليافعــن مــن
 تطلعاتهــم الكبيــرة وعزمهــم القــوي كانــوا.أهــل البلــدة
 شــارك.الدافــع األساســي لتنظيــم و إجنــاح املاراثــون
 شــخص مــن مختلــف الفئــات العمريــة500 أكثــر مــن
.2016 فــي ماراثــون قنافــار
 ســيقام،هــذا العــام ماراثــون قنافــار – اركــض للحمــى
7:00  الســاعة2017  آب20 يــوم األحــد الواقــع فــي
صباحــا مــن أجــل جمــع التبرعــات ملســاعدة البلديــة
للحفــاظ علــى شــجرة الســنديان التاريخيــة واحلفــاظ
علــى املناظــر الطبيعيــة اخلضــراء التــي تــأوي العديــد
.مــن احليوانــات والطيــور النــادرة
ومــن املتوقــع أن يشــارك عــدد كبيــر مــن املتســابقني
.هــذه الســنة بعــد جنــاح ســباق العــام املاضــي
وســيتم تغطيــة احلــدث مــن قبــل وســائل اإلعــام
احملليــة املختلفــة والصحــف وســيتلقى الفائــزون جوائــز
 ســيكون هنــاك ســباق للمتعــة وكذلــك ســباق.قيمــة
.للمحترفــن
للمزيــد مــن التفاصيــل حــول ســباق هــذا العــام
 الرجــاء زيــارة موقــع بلديــة خربــة،والعــام املاضــي
:قنافــار وموقــع املاراثــون
www.kanafar.epg-lebanon.com
www.kanafarmarathon.org

2016 الركض خالل سباق خربة قنافار عام

Running during Kanafar Marathon 2016

IBBAs are host
of thousands
of endangered
species, including
butterflies.
Lebanon shares
15 IBBAs out of
the 400 identified
IBBAs in the Middle
East region, and the
13000 IBBAs around
the planet Earth.
Help SPNL
Conserve IBBAs,
Revive Himas,
Empower Youth,
protect Wildlife
and Butterflies.
www.spnl.org

WEST BEKAA HIMAS

WEST BEKAA COUNTRY CLUB

HOMAT AL HIMA INTERNATIONAL PARK

HIMA SCHOOL AT HHI PARK

FROM VISION
TO ACTION
WITH GRATITUDE

Luc Hoffmann (1923-2016)
Mava Fondation pour la Nature

Henry Chedid
Philanthropist | Owner
West Bekaa Country Club
(WBCC)

Assad Serhal | Director General | SPNL
Lynda Mansson | Director General
Mava Fondation pour la Nature

