شمالن وحمى كيفون
في جبــــل لبنـــان
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كيف تصل إلى شمالن وحمى
كيفون في جبل لبنان؟

How to Reach Shimlan and
Hima Kayfoun in Mount
Lebanon?

Kayfoun
كيفون

 والــذي يقــع علــى ثانــي أهــم،مركــز احلمــى فــي جبــل لبنــان
مســار للطيــور املهاجــرة فــوق لبنــان
Mount Lebanon Hima center under the world second
most important flyway for migrating soaring birds

Geographical Information
Shimlan

Location: Mount Lebanon
Distance from Beirut: 23 km
From Beirut International Airport: 16 km
Distance from Alay: 6.5 km
Elevation from sea level: 750 m
Population: 1,000
Surrounding villages: Kayfoun & Ainab
Water sources: Natural springs

Kayfoun

Location: Mount Lebanon
Distance from Beirut: 23 km
From Beirut International Airport: 16 km
Distance from Alay: 6 km
Elevation from sea level: 800 m
Population: 3,000
Surrounding villages: Shimlan & Souk el Gharb
Water sources: Natural springs

معلومات جغرافية

شمالن

 جبل لبنان:املوقع
 كلم23 :املسافة من بيروت
 كلم١٦ :املسافة من مطار بيروت الدولي
 كلم٦.٥ :املسافة من عاليه
 م750 :إرتفاع عن سطح البحر
 نسمة١٬٠٠٠ :عدد السكان
 كيفون وعيناب:البلدات املجاورة
 ينابيع طبيعية:مصدر املياه

كيفون

 جبل لبنان:املوقع
 كلم23 :املسافة من بيروت
 كلم١٦ :املسافة من مطار بيروت الدولي
 كلم٦ :املسافة من عاليه
 م800 :إرتفاع عن سطح البحر
 نسمة٣٬٠٠٠ :عدد السكان
 شمالن وسوق الغرب:البلدات املجاورة
 ينابيع طبيعية:مصدر املياه

حملة عامة عن شمالن

General Overview Shimlan

ـريانية وتعنــي الشـ ّ
ـكل املكتمل /
شمــــان ،الكلمــة سـ ّ
واملنظــر اجلميــل

Shimlan (Syriac word meaning full and
)complete or beautiful view

اصطيافــي مميــز علــى تــال سلســلة اجلبــال
موقــع
ّ
الغربــي بقضــاء عاليــه،
ار
الشــح
منطقــة
مــن
ــة
الغربي
ّ
ّ
ّ
ّ
ذات منــاخ معتــدل ومطــل علــى العاصمــة بيــروت وعلى
الدولــي .تعــود ملكيتهــا بحســب املؤرخــن
مطارهــا
ّ
والكتــاب الــى زمــن التنوخيــن فــي القــرن الثانــي
عشــر وحتو ّلــت الــى األميــر حيــد الشــهابي الــذي أورثهــا
األنطونيــة .
اللبنانيــة
الــى الرهبانيــة
ّ
ّ
مــن ابــرز خصائصهــا :البيئــة اخلضــراء النظيفــة
أبنيــة
واحــراج مــن الزيتــون والصنوبــر والســنديان ّ /
جميلــة محاطــة بحدائــق األشــجار والــورود املتن ّوعــة /
اجنيليــة  /مطاعــم مبذاقــات
مارونيــة وأخــرى
كنيســة
ّ
ّ
وعامليــة .
عربيــة
لبنانيــة تقليد ّيــة ومأكــوالت
ّ
ّ
ّ
تتمتــع بشــهرة واســعة ألنهــا كانت مــكان والدة وســكن
وعلميــة واقتصاد ّيــة
وتاريخيــة
ـية
قامــات
ّ
ّ
لبنانيــة سياسـ ّ
ّ
ومستشــرقني المعــن وعمــداء وأســاتذة كبريــات
األجنبيــة .ذكرهــا العديــد مــن الك ّتــاب فــي
اجلامعــات
ّ
كتبهــم ودراســاتهم ومطبوعاتهــم .

Selected summer resort overlooking Beirut
and the International airport, can be reached
across several roads, moderate temperature,
suitable for summer and winter residency.
From the Tannoukheens in the 12th century it
became the property of Emir Haidar Chehabi
who inherited it to the Maronite Antonine
Monastery.
Remarkable features: its green and clean
environment (natural spots of pine, olive and
oak trees), beautiful urban views, one Maronite
and one Evangelical church, traditional, Arab
and international cuisines.
Well known as a birth place of many Lebanese
historical and scientific references, language
and theology learning institutes as well as
a resident of University deans, professors,
orientalists and prominent Lebanese, Arab
and foreign dignitaries.
Was mentioned in several books and
publications written by local, Arab and foreign
authors and writers.

حملة عامة عن كيفون

General Overview Kayfoun

كيفــون ،الكلمــة تعنــي احلجــر الصخــري أو تصغيــر
احلجــر أو الصخــر أو الصنــم احملفــور بالصخــر .

Kayfoun, word meaning rock stone or
engraved rock.

كيفــون هــي قريــة متوســطة احلجــم فــي محافظــة
جبــل لبنــان بقضــاء عاليــه .تقــع جنــوب قريــة ســوق
الغــرب .تطــل علــى منظــر مذهــل لبيــروت والبحــر
األبيــض املتوســط مــن اجلانــب الغربــي ومنظــر مريــح
علــى اجلبــال علــى اجلانــب الشــرقي .تشــتهر القريــة
بكونهــا وجهــة ترفيهيــة صيفيــة ومريحــة لســكان
بيــروت.
وهــي بلــدة عريقــة مثقلــة بالتاريــخ تتميــز بقلعــة
أثريــة هــي قلعــة احلصــن األثريــة التــي تعاقبــت عليهــا
حضــارات وشــعوب عديــدة منهــم التنوخيــون والرومان.

Kayfoun is a medium-sized village in Aley
District in the Mount Lebanon Governorate.
It lies slightly south of the village of Souk El
Gharb. It has a stunning view of Beirut and
the Mediterranean Sea from the western side
and a relaxing view of the mountains on the
eastern side. The village is known for being a
summer recreational and relaxing destination
for Beirut residents.
It is an ancient town, laden with history,
’characterized by an ancient castle, ‘Al-Hosn
archeological fortress, which witnessed the
succession of many civilizations and people,
including the Tnokhim and Romans.

فــي تشــرين الثانــي  ،2017أعلــن جــزء مــن أراضــي
بلديــة كيفــون حمــى للحفــاظ علــى مواردهــا الطبيعيــة
ولالســتخدام املســتدام ،مثــل الســياحة البيئيــة.
ويجــدر التذكيــر أن حمــى كيفــون هــي أول حمــى فــي
جبــل لبنــان.

In November 2017, part of the municipal land
of Kayfoun was declared as Hima to preserve
its natural resources and for sustainable use
such as ecotourism.
It is important to mention that Kayfoun is the
first Hima in Mount Lebanon.

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.
منــذ العــام  2004اختــذت جمعيــة حمايــة الطبيعــة
فــي لبنــان زمــام القيــادة فــي هــذه املبــادرة املهمــة
للمنطقــة ،وقامــت اجلمعيــة بالعمــل علــى إحيــاء مفهوم
احلمــى ضمــن عملهــا فــي احملافظــة علــى املناطــق
املهمــة للطيــور بالتعــاون مــع البلديــات ،أي الســلطات
املنتخبــة احملليــة.

شجر الصنوبر بني شمالن وكيفون

Pine trees between Shimlan and Kayfoun

?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
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.

القرار البلدي حلمى كيفون

Hima Kayfoun Municipal
Decree

يقــوم طــاب اجلامعــة األميركيــة
فــي بيــروت بتقييــم املشــهد
العــام ملســارات شــمالن وكيفــون
زارت البروفيســورة واملعماريــة ماريــا غابرييــا تروفاتــو
مــع طالبهــا فــي قســم هندســة املســاحات العامــة
واخلضــراء فــي اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت شــمالن
لتقييــم وحتليــل املشــهد العــام فــي القريــة ،خاصــة بعــد
اإلعــان عــن عــن القريــة املجــاورة كيفــون حمــى وبــدء
تصميــم مســارات الســياحة البيئيــة بــن قريتــن.
اجتمــع الطــاب مــع رؤســاء بلديــات القريتــن حيــث
مت جمــع معلومــات مهمــة تركــز علــى التــراث التاريخــي
والثقافــي والطبيعــي باإلضافــة إلــى أبــرز معاملهــا
الســياحية.
كمــا قــام الطــاب بزيــارة مركــز حمــى جبــل لبنــان
املقتــرح واملنتــزه اجلماعــي.

AUB students assess the
Landscape and ecotourism trails
of Shimlan and Hima Kayfoun
Professor and Architect Maria Gabriella
Trovato with her students at the Landscape
Department in the American University of
Beirut (AUB) visited Shimlan to assess and
analyze the landscape of the village, especially
after announcing the neighboring village
Kayfoun as a Hima and initiating ecotourism
trails between the two villages.
The students met the mayors of both villages
where important information was gathered
focusing on the historical, cultural and natural
heritage of the neighbouring villages in
addition to their landmarks.
The students also visited the proposed Mount
Lebanon Hima Center and community park.

اجلمعيــة واجلامعــة األميركيــة فــي
بيــروت يشــتركان فــي النقــاش حول
طبيعيــة شــمالن وحمــى كيفــون
نظمــت اجلمعيــة اجتماعــا مــع املجتمــع املدنــي فــي
شــمالن وكيفــون بالتعــاون مــع األســتاذة واملهندســة
املعماريــة ماريــا غابرييــا تروفاتــو وطالبهــا فــي قســم
هندســة املســاحات العامــة واخلضــراء فــي اجلامعــة
األمريكيــة فــي بيــروت.
حضــور ممثلــن عــن املجلــس البلــدي وأعضــاء املجتمــع
احمللــي االجتمــاع الــذي هــدف الــى مناقشــة وجهــة
اســتعمال األراضــي فــي كلتــا البلديتــن.

SPNL and AUB stipulate debate
on the landscape of Shimlan and
Hima Kayfoun
SPNL organized a meeting with the community
in Shimlan and Kayfoun in collaboration with
the Professor and Architect Maria Gabriella
Trovato and her students at the Landscape
Department at the American University of
Beirut (AUB).
Representatives of public administration and
members of the society as whole attended the
meeting/workshop which aimed to stipulate
debate among the various attendees on the
landscape of both villages.

عــرض التالمــذة أعمالهــم علــى احلضــور وذلــك لتوضيح
طبيعــة املنطقــة  ،ومــن ثــم مت تشــكيل مجموعــات
عمــل بهــدف تبــادل املعرفــة وجمــع املعلومــات مــن
املجتمــع احمللــي والتوافــق علــى القيــم املشــتركة
واملخاطــر والفــرص فــي كلتــا البلديــات.

The students presented their work to make the
attendees aware of the landscape elements
identified in their villages and working groups
were organized in order to share knowledge,
gather information from the community and
individuate common values, threats, and
opportunities for both Landscapes.

مت بحــث ومناقشــة العديــد مــن النشــاطات املتعلقــة
بحمايــة الطبيعــة والتوعيــة والســياحة البيئيــة التــي
تربــط كلتــا البلديــات ببعــض ،مثــل دروب املشــي.

Different conservational, educational,
ecotourism activities and highlights that
link both villages, such as hiking trails, were
discussed.

ـة -
عــرض تصميــم طــاب الهندسـ

Landscape Students Design
Presentations - Bridging
Shimlan to Kayfoun

بتاريــخ  10و 11أيــار  ،2018عــرض تالمــذة قســم تصميــم
املناظــر الطبيعيــة وادارة النظــم البيئيــة فــي اجلامعــة
األميركيــة فــي بيــروت أعمالهــم عــن دراســة وحتليــل
اســتخدام األراضــي فــي بلدتــي كيفــون وشــمالن،
وذلــك أمــام مجموعــة مــن اخلبــراء واألســاتذة،
باإلضافــة إلــى ممثلينعــن البلديــات وأعضــاء فريــق
جمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي لبنــان.

On May 10&11, 2018, the students at the
Department of Landscape Design and
Ecosystem Management in the American
University of Beirut (AUB) have presented
their 3 months work of Landscape assessment
and analysis of Kayfoun and Shimlan villages
in front of a jury of professors and experts,
municipal members of the two involved
municipalities, and representatives of SPNL.

قــام التالمــذة بعــرض سلســلة مــن الرســومات واخلرائط
 ،وذلــك لشــرح حيويــة املــكان والعناصــر الطبيعيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي أثــرت وتؤثــر علــى
تغيــر وتطــور أراضــي ومشــاعات البلديــات مبــا فيهــا
مركــز احلمــى فــي جبــل لبنــان التابــع جلمعيــة حمايــة
الطبيعــة فــي لبنــان ومركــز املجتمــع احمللــي فــي بلديــة
كيفــون.

Students produced and presented a sequence
of diagrams, maps, and photographic
documentation to graphically represent
and describe the identified landscape’s
dynamics, natural, and socio-economic factors
which have intervened and do intervene in
landscape evolution and transformation of the
municipality land including Mount Lebanon
Hima center and the community park.

لربــط شــمالن بكيفــون

عرضــت عــدة وثائــق فوتوغرافيــة ورســومات ختطيطيــة
ومخططــات توضيحيــة ملكونــات املناظــر الطبيعيــة:
الطوبوغرافيــا واملعالــم والتطــور احلضــري ومســارات
االتصــاالت ،والنباتــات؛ باإلضافــة إلــى خرائــط املكونــات
الطبيعيــة والنمــاذج واالجتاهــات املختلفــة التــي تؤثــر
علــى املناظــر الطبيعيــة لبنــاء الطــرق واملناطــق
الســكنية اجلديــدة.

Several photographic documentations
and annotated sketches and diagrams of
the landscape components: topography,
landmarks, urban development,
communication routes, and vegetation was
presented; in addition to maps of the natural
components and the different built pattern and
trends impacting the landscape construction of
roads and new residential areas.

زيــارة الوفــد االقليمــي للمجلــس
العاملــي حلمايــة الطيــور الــى حمــى
كيفــون
زار مديــر املكتــب االقليمــي للمجلــس العاملــي حلمايــة
الطيــور الســيد ابراهيــم خاضــر واملديــر االقليمي ملشــروع
الطيــور احمللقــة الســيد أســامة النــوري مركــز احلمــى
فــي جبــل لبنــان التابــع جلمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي
لبنــان ومركــز املجتمــع احمللــي فــي بلديــة كيفــون.
لقــد كانــت الزيــارة فرصــة مناســبة ملراقبــة الطيــور
احمللقــة فــوق جبــل لبنــان؛ وذلــك بحضــور رئيــس
بلديــة كيفــون املهنــدس علــي داغــر ،عضــو البلديــة
الســيد مالــك ســرحال ،أعضــاء مؤسســة حمــاة احلمــى
الســيد أندريــه بشــارة واملهنــدس عــادل ســرحال،
ومديــر جمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي لبنــان الســيد
أســعد ســرحال ،ومديــرة املشــروع جمــال حمــزة.
كمــا متــت زيــارة مســارات املشــي فــي كيفــون  ،ومزرعــة
احلمــى احملتملــة عنــد آل غنــدور فــي ســوق الغــرب.

Birdlife ME delegation visited
Hima Kayfoun
Birdlife ME director Ibrahim Khader and
Migratory Soaring Birds project manager
Ossama AlNouri visited today SPNL’s Mount
Lebanon Hima Center and Kayfoun community
center.
The visit was a good chance to watch the
soaring birds bottleneck areas over Mount
Lebanon with the mayor of Kayfoun Engineer
Ali Dagher, municipality member Malek Serhal,
HHI members Andre Bechara and Engineer
Adel Serhal, SPNL Director General Assad
Serhal, and project manager Jamal Hamzeh.
The delegation also visited Kayfoun Hima
trails, and Ghandour’s potential soaring birds
Hima farm, at Souk Elgharb.

