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لكن رية، ومن األحراج والغابات، ومن المواقع الطبيعية والنه، الدينية والسياحيةوالمواقع األثرية تضم منطقة الدراسة عدا كبيرا من 
  . فيما يلي المعالموسوف نستعرض أبرز. أجزاء منها قد تعرضت خالل العقدين األخيرين ألضرار جسيمة من جراء امتدلد المرامل

  المواقع األثرية والتراثية 

  حردين
  :وف منهار األثرية، المعتضم حردين مجموعة استثنائية من المواقع

، تعد مديرية اآلثار ٨/٩/٦٤ بتاريخ ٦٢٤ لألبنية األثرية بموجب القرار دخل في الئحة الجرد العاموقد : المعبد الروماني 
  .بار الرومانية وآنواويس وتوجد أيضا في حردين .دراسة لتأهيل المعبد

  .يعود بناؤه للعهود الصليبية: دير ما يوحنا الشقف 
  )من القرن السادس (دير ما اسطفان 
مار جرجس ادنا ـ مار تادرس ـ مار شليطا ونهرا ـ مار الياس ـ مار سركيس وباخوس : قديمةالس كنائمجموعة من ال 

  .ا الرعائيةنـ مار شي
  .بيت الطوباوي نعمة اهللا كساب الحرديني والبالطة الطبيعية والبيادر: باإلضافة إلى المعلمين األكثر شهرة وهما 

  : كليا أو جزئيا في الصخر وأهمهاوتضم حردين بشكل خاص عددا من الكنائس المحفورة
، خارطة ١٦٤٤٨٠، خط عرض ٢٥٥٤٨٠م، خط طول ١٢٧٠ارتفاع (دير مار سركيس القرن : في الجرف الشرقي لقرن حردين

يقع في الجهة الشمالية الغربية لجبل حردين على حافة الجرف الصخري المطل على نيحا ومزرعة بني ) ١/٢٠٠٠٠حصرون مقياس 
 خزانات مياه لجمع مياه األمطار، وبعض هذه األبنية ٣عدة أبنية مستقلة ومتباعدة تضم كنيستين ومسكنا للرهبان وصعب، ويتألف من 

مشيد بالحجارة وبعضه اآلخر محفور في الصخر وبعضه األخير كان مبنيا باألخشاب ومعلقا على جسور خشبية ما زالت النقور في 
قاعدة البناء مشيدة بأحجار ضخمة وجدرانه مغطاة بمالط جصي . اليوم إلى ظاهرةبية الجسور الخشالصخر التي كانت ترتكز عليها 

  .مركزاً للرهبان واالساقفة، يعود بناؤه لبداية القرن التاسعالدير كان و .أبيض تزينه خطوط حمراء
وما مقياس ة د، خارط١٦٢٦٣٠، خط عرض ٢٥٥٤٣٠ل م، خط طو٩٩٠ارتفاع (دير مار نوهرا وشليطا : في نطاق قرن حردين

كنيسة مار نوهرا لم يبق منها سوى شرقيتان بينما كنيسة مار شليطا، وهي أحدث عهدا، . ضم كنيستين ومدفنا صخرياي) ١/٢٠٠٠٠
، وهو يقع إلى الجنوب الشرق من البلدة، ويضم كنيسة ذات رواق دير مار فوقا و.جزء منها منحوت في الصخر وجزء مبني

ان هذا الدير يخص اليعاقبة، وكنيسة مار الياس المكونة من تجويف صخري يحتوي على الكنيسة زك, وشرقيتين وبناء مالصق
  .ومدفنتين

دير مار يوحنا الشقف وكنيسة ومحبسة مار اسطفان وعددا من التجويفات الصخرية : جرف كفرشيرا، عند أسفل قرية حردينيضم 
   تضم محبسة مار يوسف وكهف مار يوسفالضخمة

  بمزرعة بني صع
وهي (محبسة مار اسطفان  الواقع إلى شرقها، ودير مار شليطا، والخامس عشرالقرن  التي تعود إلىكنيسة مار ضومط تضم المزرعة 
) في الجرف تحت برحليون(كنيسة مار انطونيوس ودير مار انطونيوس ، و)من المزرعةيتم حردين وإنما الوصول إليها تقع في نطاق 

  .عها خزان للمياهمحفورة جزئيا في الصخر وم

  نيحا
  .قائمة على أسفل جبل حردين: سيدة القلعةتقوم فيها 

   الفوقاتنورين
 مبنية على كنيسة بيزنطية، وهذه وهي العائدة إلى الفترة الصليبية كنيسة مار شليطاتضم تنورين الفوقا عددا من الكنائس أشهرها 

، وهي الكنيسة الرئيسة في القرية، باإلضافة كنيسة سيدة االنتقالر بعيدة عنها ، وغيويسوفيها نوا األخيرة كانت مشيدة على معبد فينيقي
  .اللقلوقمنطقة كنيسة سيدة زويال في  وتقع في خراجها .كنيسة مار بطرسإلى 

  وطى حوب
الواقع ار ضومط دير م القائمة القائمة فوق الطريق الرئيسي وسيدة البزازتضم وطى حوب مجموعة من المعالم األثرية القديمة منها 

، )علقة مار ضومطوقد ورد في النصوص القديمة أن المنطقة بأسرها كانت تدعى (إلى الغرب من القرية على كتف وادي تنورين 
  .، وهما مبنيان جزئيا في الصخر ويتضمنان مجموعة من الكنائس القديمة واألبنية التابعةدير مار سركيسوبجواره 

  . ومحابس أخرى تقع في سفح جبل غيمون المقابل له من الشمالبومحبسة ح، وتتبعه  مار انطونيوسديرلكن أبرز معالمها دون شك 
  . يعود بناؤه للقرنين الرابع والخامس الميالديو

  .رومانيةمدافن و ا ونصباغيمون آثاروتضم منطقة 

  تنورين التحتا
 الذي درج السعادين إلى جانب الممر المعروف بوالواطيالعالي ، دير مار يعقوبوتضم في مغاور محفورة في الجرف المطل عليها 

  .يتسلق الجرف
الجزء في (كنيسة مار بطرس وسيدة عين الراحة  المشرف عليه من الجنوب وير مار مخايلكما تضم منطقة وادي عين الراحة د

   .دير ما انطونيوس ودير مار ضومط وكنيسة مار جريس ومحبسة عين الراحة و) من الواديالعالي

   المواقع الطبيعية

وأشهرها دون منازع بالوع بعتارة وبجواره . تضم المنطقة عددا كبيرا من المغاور والهوات التي يدأب األخصائيون على استكشافها
مغارة مار شليطا التي غير أن منطقة مزرعة بني صعب تضم أيضا عددا من المغاور، أبرزها . وهوة العبد) ومنه اسمها(بالوع بلعا 

مغارة الملح، ومغارة الكلس، ومغارة الطن، ومغارة نبع وفي المزرعة أيضا . أ في خراج قناة لكنها تمتد تحت أراضي المزرعةتبد
  .)مياهه فاترة(الكذاب 

  .وتقع بمحاذاتها الطواحين والقنوات القديمة. نهر العصفور، ووادي الجوز والراحةوتخترق المنطقة ثالثة أنهر هي نهر عين 
 بيار ، نديم حرب، األب عبدو بدري، األب حنا صادر،جورج طعمة. د :، لجنة احياء تراث عين الراحة من السادة٢٠٠٣ة تشكلت سن
تجتمع اللجنة، صيفاً في دير  . حليم طربيه، حشيمة سالمة،)رئيس بلدية تنورين( اللواء جورج قمير ، أنطوان الخوري حرب،أبي عون

  .طلياسحوب، وشتاء في دير مار الياس، ان
  .ن حنا صادر وعبدو بدوي عضوان في اللجنة التي شكلها البطريرك الماروني لدراسة تاريخ الكنائس الماروينة القديمةااألبوو

تعمل لجنة إحياء تراث عين الراحة على إدخال وادي غين الراحة وغابة األرز في التراث العالمي، كما تسعى اللجنة إلى تحسين 
  .لراحة، وإلى عدم تزفيت طريق تنورين التحتا ـ عين الراحةطريق وطى حوب ـ عين ا

وهناك أيضاً توجه لتحويل بيوت الحجر والبيوت القديمة إلى بيوت ضيافة تستقبل السواح، وقد باشر السيد بيار أبي عون دورة لتدريب 
  .وير السياحة البيئية، بهدف تطSIRأصحاب البيوت القديمة وأصحاب المطاعم في تنورين وحردين، بدعم من مؤسسة 

  . زائرا٦٠٠٠ً زائراً في السنة، وبيت الطوباوي الحرديني حوالي ٤٠٠٠تجدر اإلشارة إلى أن محمية األرز بدأت تستقطب حوالي 
 ان تحدد المواقع األثرية، بل يجب اجراء مسح لآلثار بشكل علمي، ألن هذه المواقع يفكيقول الدكتور أنطوان الخوري حرب أنه ال ي

  . تجلب السائح اذا لم يتم تظهيرهاال

  الغابات واألحراج 

 وان ال ، من جهة،مطالبة بتحديد مواصفات البناء في محيط الغابةوثمة  :محمية غابة األرزأشهر غابة هي طبعا تلك التي تقع ضمن 
 يعتبر ، وهي أمالك فردية،نيحا دونم من الغابة هي في حراج قرية ٨٠٠ان  .يحرم المالكون من استثمار عقاراتهم في هذا المحيط
  .)يزيد عدد المالكين على أربعين أسرة(محمية  إلى المالكون أنفسهم متضررين من تحويل هذه األمالك

 والباقي يدخل في ،ات خاصةي معظمها ملك،ا هكتار٩٠ مساحتها ٠ تقع بين حردين وكفور العربي :حردين غابة عصياوثمة أيضا 
باشراف بعثة من االتحاد  ،بدأ.  سنة٦٠-٥٠ تتراوح أعمار االشجار بين ،السنديان والشربين ولصنوبرفيها أشجار ا. مشاع حردين

  .توقف لخالف بين االهاليالمشروع  لكن ،محمية إلى تنظيم الغابة على أمل تحويلها ،االوروبي
 فيها أشجار ، هكتار١١٠ مساحتها ، تقع في الجهة الشمالية الغربية من حردين: حردين- غابة ظهر عرعارة ويجدر كذلك ذكر 

  . محمية إلى  يطالب بعض األهالي بتحويلها٠الصنوبر والسنديان 
منطقة الرهوة بشجيرات للرعي، تحمي البلدية هذه ، كما ويجب حمايتهامنطقة وادي البورية   في ينمو شجر اللزابوفي جرد تنورين،

  .المنطقة من الرعي بانتظار اكتمال نحو الشجيرات
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  .يطالب االهالي بنزع االلغامو.  ذلك هناك بعض االراضي الحرجية مزروعة بااللغام في الجهة الشمالية من قريتي حردين ونيحاالى
  

  المرامل والكسارات 
نشطت أعمال اقتالع الرمل في أرجاء عديدة من المنطقة، أبرزها محافر بلعا، ومحافر كفور العربي، ومحافر مزرعة بني صعب 

والوضعية . وأما المقالع فغالبيتها يحيط بسهل وطى حوب.  الميل عند حدود تنورين وحدث الجبة، فوق غابة األرزومحافر ضهر
  :الحالية كالتالي

  مرامل وكسارات فيها  ال يوجد :حردين
  . لقي معارضة من االهاليه ولكن، حاول البعض اقامة مرامل وكسارات، ال يوجد:نيحا

  . يقول رئيس البلدية أنها تلوث البيئة وتلحق الضرر باألراضي الزراعية المحيطة،ع رمل مقالة يوجد ست:كفور العربي
 بين معارض ، وكانت السبب في نشؤ خالف بين اهالي القرية، وكان عددها ثالثة،١٩٩٩توقفت المرامل سنة  :مزرعة بني صعب

  , والمرامل وبين محبذ العادة تشغيل الكسارات، تصنيف القرية سياحيةدعمللمرامل وي
  .  لكن المرملة التي تعمل حاليا على مدخل القرية خلقت استياء لدى العديدين، أوقفت البلدية المرامل:تنورين

  أنظمة الحماية، ضروراتها والشكاوى

  خصص مبلغ مليون دوالر للمكافحة من قبل 
  المبادرة من الصندوق العالمي للبيئة التابع لألمم المتحدة

  عامفيفبعد أن أنشئت . محميات في لبنان، بدءا من منتصف التسعينات، شكل إنشاء محمية أرز تنورين محطة بارزةفي سياق إنشاء ال
محميات ، ١٩٩٩، أنشئت في عام  شاطئ صور محمية،١٩٩٨وفي عام حرج إهدن وأرز الشوف وجزر النخل، محميات  ١٩٩٦

  .تنورين واليمونة وبنتاعل
والالفت في أمر محمية تنورين أنه قد حصلت إصابة طفيلية طالت األرز عشية تصنيف . فاوتا كبيراوقد تفاوت نجاح هذه المحميات ت

المنطقة، وكان من غرائب األمور أن الحشرة التي تبين أنها مسؤولة عن اإلصابة تحولت إلى أحد معالم المحمية، إذ ظهر للعلماء أنها 
  ".Cephalcia tannouninensis "حشرة فريدة، فسميت 

  "وفيما يلي نص قانون إنشاء المحمية
  في 
  في 

  
  
  
  
  
  

  ٩فانون رقم 
  ١٩٩٩ شباط ٢٠صادر في 

  انشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية 
  

   ،أقر مجلس النواب
   :وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه

  
  مادة وحيدة 

انشاء محمية أرز تنورين الطبيعية كما أقرته  إلى لرامي ا١٩/١٠/١٩٩٨ تاريخ ١٣٢٥٢صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 
  .لجنة الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية

  .ن فور نشره في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القانو
  
  
  
  

  
  

  لطبيعية اانشاء محمية غابة أرز تنورين  إلى يرميقانون 
   : ويحدها، تنورين التابعة لمشاع بلدة تنورينتعتبر محمية طبيعية غابة أرز: المادة االولى

  أسفل وادي عين العبد وطريق الرجل الممتد في منطقة الفوار : شماال     
  ،نبع الكداب ونبع الجوزة حتى الحقارة المطلة على رأس بنية إلى الطريق المؤدية: غربا     
 ووادي عين الصليب،كعب شير النحلة خط يمتد بين مغارة رأس بنية في : جنوبا     
 .ب وحتى القطارة وبيدر الزراعنةوادي عين الصلي إلى خط يمتد من كعب شير النحلة: شرقا     

   :اهداف انشاء المحمية: ٢المادة 
ور بما  من اشجار ونبات وحيوانات وطي، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها،الحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية الموجودة: اوال

   . واالفادة منه في سبيل البحث العلمي، يهدف اعادة تكوين نظام بيئي مستديم ومتجدد،يضمن حمايتها من االنقارض
 بما يضمن حمايتها من التلوث والتدهور الناتج ،ثانيا الحفاظ على الثروة والموارد الطبيعية من تربة ونظام بيئي ومصادر مياه عذبة

 بما ال يتعارض مع ، وادارتها وصيانتها بشكل سليم واالفادة منها للسياحة البيئية المنظمة،تخدام االنسانعن العوامل الطبيعية واس
   .الحفاظ عليها وحمايتها

 يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع االشجار على مختلف ،من اجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية:٣المادة 
   .وجودة ضمن المحميةانواعها الم

  . حماية لتربتها ونباتها ومنعا التالفها،اراضي المحمية إلى يمنع دخول المواشى:٤المادة 
يمنع رفع أي حاصل من حاصالت المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او التراب او الحشيش او  :٥المادة 

السمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او االثمار االخرى وسائر حاصالت االزهار او الكالء او االوراق الخضراء او ا
  .تحسين ايكولوجية المحمية إلى او محتويات المحمية اال لغاية البحث العلمي الراخي

   :يمنع القيام بأي عمل او تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي ال سيما: ٦المادة 
متر من / ٥٠٠/اب وغيره من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وذلك على اقل من شعال نار او حرق االعشإ-١

  .حدودها
  ...الصيد البري في اراضي المحمية او رمي النفايات الخ-٢
  ... التركن او التخييم في اراضي المحمية او رمي النفايات الخ-٣
  الطبيعية او يتلف مواردها  كل عمل آخر يضر بالمحمية او يشوه المناظر -٤

 ال سيما تلك التي تشدد على حماية ،يطبق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل االتفاقات الدولية المرعية االجراء: ٧المادة 
  .ثروة الحرجية والطبيعة الجماليةالبيئة وال

 ويحكم على ،اد بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية وتباع هذه المو،تصادر االعشاب واالحطاب المقطوعة او المصنعة: ٨المادة 
 ومئة الف ،ثالث سنوات وبغرامة مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة إلى المخالفين بالسجن من ثالثة أشهر

ئة وخمسين الف ليرة لبنانية  وم، ومائتي الف ليرة لبنانية عن كل صندوق مصنع،ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الخشب او الحطب
   .عن كل كيلو غرام من سائر المواد المصنعة

 وبالحبس من ،المحمية يعاقب بغرامة قدرها ما يتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل رأس إلى كل من يدخل المواشي: ٩المادة 
  .ستة أشهر إلى شهرين
 يعاقب بالغرامة من ، المحمية او ازال التخوم او العالمات المفروزةكل من كسر او اتلف او نقل أي حاصل من حاصالت: ١٠ :المادة

  .ستة أشهر إلى  وبالحبس من خمسة عشر يوما،مليون ليرة لبنانية إلى مئة الف
  . الحاسلة تقدرها المحكمة المختصةسنتين وبغرامة تتناسب مع االضرار إلى  يعاقب بالحبس من شهر،كل من اشعل النار في المحمية

  . تطبق العقوبة االشد،ال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفةفي ح
 ، وعالوة على العقوبات المبينة آنفا بحكم باسترداد المواد الحرجية المأخوذة او المقطوعة من الحرج،في جميع االحوال: ١١المادة 

  .التي استعملت الرتكاب المخالفةالنقل وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع واآلالت والوسائل والمواد االخرى ووسائل 
  .لجنة المحمية المذكورة إلى تعود هذه المواد المصادرة والغرامات

 مهمتها تأمين ، بقرار من وزير البيئة،تعيين لجنة من اثنتي عشر شخصا من المتطوعين لمدة ثالث سنوات إلى يصار: ١٢المادة 
برات العلمية العادة تأهيل المحمية والوقاية وتوفير الدراسات والخبرات العلمية العادة اعمال الحماية والوقاية وتوفير الدراسات والخ

   )ايكولوجيا(تأهيل المحمية بيئيا 
 وبلديات المنطقة والجمعيات البيئية ،تقضي في تعيين اعضاء لجنة المحمية مراعاة تمثيل وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والفروية

  .)ايكولوجيا(م البيئة واصحاب الخبرة في عل
  . فور نشره في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القانون :١٣المادة 

  
  


