
عالم احليوان
الِوبار  هي  هنا  الشائعة  احليوانات  غني.  أيضا  هو  احملمية  في  احليوانات  عالم 
الصخرية، التي تفضل االسترخاء في الشتاء على االنهيارات الصخرية الكبيرة. 
القوارض  الدلق،  آوى،  ابن  البرية،  اخلنازير  لياًل،  النشطة  احليوانات  من 

واخلفافيش. 

الصقور  بعض  النبع.  كهف  أعماق  في  تعشش  الصخور  حمام  من  مجموعات 
عصافير  تعيش  األنهر  ضفاف  نباتات  بني  أيًضا.  هي  شائعة  الصخور  وسمنة 
األحراج من بينها: هازجة سيتي، هازجة رأساء، صعو أوراسي، فصية رشيقة.

لتش،  شامي،  حفاف  بينها  من  األسماك،  أنواع  بعض  تعيش  الوادي  مياه  في 
وانواع من الشبوطيات، وأيضا بعض أنواع احللزونات.

اهال وسهال بكم 
في احملمية الطبيعية وادي بانياس

يبدأ وادي بانياس مساره عند سفوح جبل الشيخ، الذي يصل ارتفاع 
قمته الى 2،418 م فوق مستوى سطح البحر. ميتص اجلبل الشاهق 
داخل  املياه  تتغلغل  بغزارة.  عليه  تسقط  التي  والثلوج  االمطار  مياه 
الصخور الكلسية لتتدّفق عند سفوحه، الى املنابع التي تشكل مصادر 

مياه نهر األردن – نهر وادي دان، البانياس واحلاصباني.
طبيعية.  كمحميات  األردن  نهر  منابع  ُأدِرجت  الستينيات،  في 
رافده،  في  بعد جريانها  الزراعة، ولكن  في  البانياس  مياه  ُتستخدم 

وسط النباتات اخلضراء التي توفر مأوى للكثير من احليوانات. 
هنا نحافظ على آثار االنسان القدمية ايضا. سلطة الطبيعة واحلدائق 
التي  بانياس،  القدمية  املدينة  أطالل  على  وحتافظ  وتطور  تعتني 

أصبحت جزءا هاما من احملمية الطبيعة وادي بانياس.

الوادي
يقوم وادي بانياس بتصريف مياه املنحدرات اجلنوبية جلبل الشيخ وشمال اجلوالن. 
حوض الصرف صغير - حوالي 150 متر مربع. روافده الرئيسية - وادي خشبة 
)ناحل ساعر(، وادي عسل ووادي جوبتا - تزّود وادي بانياس 20 باملئة تقريبا 
من كمية املياه السنوية، التي تصل إلى حوالي 125 مليون متر مكعب )ربع مياه 
نهر األردن(. تنقل الروافد مياه الثلوج الذائبة، ولكن معظم املاء يأتي من الينابيع 

املوجودة عند سفوح كهف بانياس. 
املياه  البشر.  أصلحها  وجميلة،  كبيرة  طبيعية  برك  الى  بانياس  وادي  مياه  تتدفق 
باردة - 15 درجة مئوية عند منبعها. في البداية تتدفق مياه البانياس بشدة في وادي 
شديد االنحدار، على طول ثالثة أميال ونصف تقريبا. املنحدر الكبير ُيعطي املياه 
املتدفقة قوة هائلة، مما سبب في زيادة عمق أخدود الوادي وتكوين الشالالت. 

أكبر شالل هو "شالل بانياس"، الذي يسقط بغزارة من ارتفاع 10 أمتار.
قبل دخول وادي بانياس الى وادي احلولة، يخف انحداره، لكن ال يزال يحافظ 

الوادي  املزروعة حتى ضفاف  احلقول  متتد  احلولة  وادي  في  البرية.  على طبيعته 
اجلارية حزام رفيع من أشجار  املياه  بينها وبني  تقريبا، في بعض األحيان يفصل 
من  )بالقرب  أمتار  تسعة  بعد  املقدس.  والعليق  الصفصاف  الفضي،  احلور 
كيبوتس سديه نحميا( يلتقي البانياس مع نهر وادي دان، يندمجان معا لتشكيل 

نهر األردن.

قواعد السلوك في احملمية الطبيعية وادي بانياس 
الضرر باحليوانات، النباتات واجلمادات - ممنوع. ممنوع الصيد.   �

�  ُيسمح باملشي في املسارات احملددة فقط.

دخول املياه ممنوع في جميع انحاء منطقة احملمية.   �

يرجى املالحظة، هناك خطر التزحلق في احملمية.   �

التسلق على اجلدران، الدرابزينات، الصخور واألشجار ممنوع.   �

ال ترموا احلجارة واحترسوا من احلجارة املنزلقة.   �

األكل مسموح به فقط في موقف الطعام.   �

ممنوع إشعال النار. التدخني ممنوع.   �

حافظوا على النظافة والهدوء.   �

منوع إدخال احليوانات إلى منطقة احملمية.  �

املكوث في احملمية مسموح فقط خالل ساعات االفتتاح.   �

يجب االلتزام بتعليمات الالفتات وموظفي املوقع.   �

ممنوع ترك السيارات في موقف السيارات بعد إغالق املوقع.   �

َتضَمن احملافظة على هذه القواعد زيارة سعيدة لكم وملن سيأتي بعدكم. 
 املفتشون واملوظفون في املوقع مستعدون لإلجابة على أي سؤال 

أو استفسار، ال تترددوا في التوجه إليهم. 

ساعات الزيارة خالل التوقيت الصيفي: 
كل يوم بني الساعات 17:00-8:00 

الدخول للمحمية مسموح حتى الساعة 16:00

ساعات الزيارة خالل التوقيت الشتوي:
كل يوم بني الساعات 16:00-8:00 

الدخول للمحمية مسموح حتى الساعة 16:00

في أيام اجلمعة وعشية األعياد اليهودية - ُتغلق احملمية قبل ساعة من املوعد 
االعتيادي.

الهواتف: الينابيع: 6902577-04؛ الفاكس: 04-6904066
شالل بانياس - الطريق املعّلق: 04-6950272

كتابة: سلطة الطبيعة واحلدائق؛ الطريق املعّلق - يعقوب شكولنيك؛
ترجمة: فوزي إبراهيم؛ الصور: سلطة الطبيعة واحلدائق؛

رسم اخلريطة ومعبد اإلله بان: شالوم كفولر؛ إنتاج اخلريطة: يوفال أرمتان.
إنتاج: عدي جرينباوم.

© سلطة الطبيعة واحلدائق

حفاف شامي

آثار املاضي
تسفيريس( فاسيليوس  البروفيسور  )حسب 

منذ احتالل اإلسكندر األكبر للبالد في العصر الهلنستي )332 ق.م(، ودخول 
احلضارة اليونانية إلى الشرق، سحرت هذه احلضارة اجلديدة محيطنا أيًضا. هنا، 
)بانيون(،  بان  لإلله  معبد  ُبني  املتشابكة،  والنباتات  اخلصب  النبع  من  بالقرب 

اسمه.  من  مشتق  بانياس  املكان  اسم  منزله.  الطبيعة  كانت  الذي 
املؤرخ  يروي  رودس.  من  زينون  شهادة  هو  املعبد  َيذُكر  تاريخي  مصدر  أقدم 
السلوقيني  جيوش  بني  امليالد،  قبل   200 عام  في  بانيون  في  وقعت  التي  املعركة 

معبد اإلله بان

ضم  ق.م،  األول  القرن  نهاية  في  بالدنا.  على  السيطرة  أجل  من  والبطاملة، 
يوسيفوس  العصر،  ذلك  مؤرخ  ذكر  هيرودس.  مملكة  الى  بانياس  الرومان 
اإلمبراطور  اجل  من  الينابيع،  من  بالقرب  معبًدا  شّيد  هيرودس  بأن  فالفيوس، 

أوغسطس. الروماني 
بعد وفاة هيرودس، ُقّسمت اململكة بني أبنائه الثالثة. حصل فيليبوس على شمال 
على  أطلق  ق.م(.   2( ململكته  عاصمة  بانياس  في  وأسس  واجلوالن،  البالد 

بانياس. اسم  استخدام  استمرار  من  الرغم  على  فيلبس،  قيصرية  اسم  املكان 
الثاني  )النصف  الثاني  أغريباس  عهد  في  أيضا  للمملكة  عاصمة  بانياس  بقيت 
املدينة  بتزيني  قام  أغريباس  بأن  يوسيفوس  )كتب  امليالدي(  األول  القرن  من 

بالتماثيل. مزينة  ومعابد  كبيرا  قصرا  فيها  وبنى  كبير،  بشكل 
املسيحية: تطور  في  الهامة  احلوادث  إحدى  بانياس  في  للمسيحية، وقعت   وفقا 

قائال:  يسوع  فأجابه  املسيح.  هو  بأنه  يسوَع  بطرس  سمعان  أخبر  هنا   

أبي  لكن  لك،  يعلن  لم  ودما  حلما  إن  يونا،  بن  سمعان  يا  لك   "طوبى 
وعلى  بطرس  انت  ايضا:  لك  اقول  وانا  السماوات.  في   الذي 

عليها"  تقوى  لن  اجلحيم  وابواب  كنيستي  ابني  الصخرة  هذه 
)18-17  :16 )متى 

يعتقد  واألرض.  السماء  ملكوت  مفاتيح  لبطرس  يسوع  أعطى  املكان،  هذا  في 
دما"،  تنزف  كانت  التي  املرأة  شفاء  "معجزة  حدثت  أيضا  هنا  بأنه  الكنيسة  آباء 
كان  أنه  يبدو  بيتها.  باب  على  يسوع  متثال  وضعت  لشفائها  شكرها  عن  وتعبيرا 

التاريخ. في  ليسوع  متثال  أول  هذا 

املسيحية،  صعود  مع  امليالدي(،  الرابع  القرن  )بداية  البيزنطي  العصر  في 
لكن  املعابد،  وُهجرت  بان  اإلله  عبادة  توقفت  طابعها.  بتغيير  بانياس  بدأت 
قصر  وحتول  جديدة،  شوارع  إليها  أضيفت  باالزدهار.  استمرت  بانياس  مدينة 

حّمام.  الى  الثاني  أغريباس 

السابع  القرن  )في  اإلسالمي  االحتالل  بعد 
وأصبحت  بانياس  عظمة  قّلت  للميالد( 
في  امليالدي،  العاشر  القرن  في  قرية. 
جتدد  اإلسالمية،  الهجرة  موجات  أعقاب 
جماعات  أتت  كما  بانياس.  في  االستيطان 
من اليهود إلى بانياس تنتمي لطائفيتني، البابلية 
مركز  أيًضا  كان  بانياس  في  واألورشليمية. 

اليهودية.  القرائية  للطائفة 
طبيعية  حدوًدا  بانياس  منطقة  الصليبيون  اعتبر 
االسالمية،  والدولة  البالد  في  مملكتهم  بني 
تعتبر  بانياس  كانت  دمشق.   وعاصمتها 
الطريق  على  ملوقعها  نظرا  استراتيجيا  مكانا 
غزو  على  ردا  دمشق.  إلى  وصيدا  صور  من 
حّصن   )1099( الصليبيني  ايدي  على  اجلليل 
الطائفة  الى  تسليمها  مت  بانياس،  املسلمون 
اإلسماعيلية، ولكن بعد صراع داخلي إسالمي 
 1129 عام  في  بانياس  اإلسماعيليون  سّلم 
املسلمون  احتلها  النهاية،  في  الصليبيني.  إلى 
صالح  هزم  أن  بعد   .1132 عام  جديد  من 
 ،)1187( حطني  معركة  في  الصليبيني  الدين 
املدينة،  املماليك  حّصن  بانياس.  أهمية  قّلت 
وسيطر  املدينة،  قلعة  هجروا  النهاية  في  ولكن 
املدينة  أصبحت  املكان.  على  البدو  من  شيوخ 
احتالل  حتى  استمرت  صغيرة  قرية  الكبيرة 
األيام  حرب  في  للمنطقة  اإلسرائيلي  اجليش 

 .)1967( الستة 

معبد اإلله بان- إعادة بناء

מעיינות הבניאס

إسبارغانيون

النباتات
فخر وادي بانياس هو غابة ضفاف الوديان املوجودة فيه، أشجارها الرئيسية هي 
الدلب املشرقي، الصفصاف، الدردار السوري وامليس اجلنوبي. الدلب املشرقي 

أبرزها ويصل طوله حتى 15 مترا.
العام. من  التي جتري مياهها على مدار  الوديان  الدلب والصفصاف  مُتّيز أشجار 
السهل التعرف على الدلب من أوراقه الكبيرة التي تشبه كف اليد واملتساقطة في 
الشتاء، وثماره الكروية ذات الشعر الطويل. أما الصفصاف، فينبت عادة بدون 
فوق  احلمراء  تظهر جذوره  االحيان  بعّدة جذوع. في بعض  رئيسي ولكن  جذع 
الصغيرة  بأوراقه  ويتميز  الصغيرة،  الوديان  طول  على  الدردار  ينمو  االرض. 

املسننة. 
بان  اإلله  معبد  فوق  املوجود  الصخري  اجلرف  تغطي  والربيع،  الشتاء  نهاية  في 
األخرى.  الربيع  زهور  وبعض  الياقوتي  البصيل  الكرمليه،  زهور  من  الكثير 
نباتات اجلرف غنية وتستغل كل صدع وجيب في التربة. هنا جند نبتة مخلده )سرة 
متوسطة(، حشيشة الزجاج والسراخس مثل: عشبة الذهبية وسرخس الصخور. 

في منطقة الشالل ميكن رؤية أزهار ترمس اجلبال وعصا الراعي. 

في اخلريف، تزهر أزهار النرجس الصغيرة، اللحالح والزعفران.
شجرة  احلور  الفضي.  كاحلور  اإلنسان،  زرعها  أشجار  أيضا  تنمو  احملمية  في 
األخشاب  لصنع  املستقيم  جذعها  القرويون  استغل  السبب  لهذا  النمو،  سريعة 
البساتني  بقايا  الفاكهة-  أشجار  نالحظ  االحيان  بعض  في  املنازل.  ألسطح 
املهجورة، من بينها: التني، اجلوز، النخيل والتوت. أحيانا تتسلق كروم العنب 

على أغصان األشجار.
منطقة الينابيع غنية بالنباتات املائية: حشيشة اجلبل، احلنائيه، الفيرونيكا، القابوق 
والبوص. نباتات مختلفة جندها على املنحدرات فوق روافد االودية، بعيدا عن 
مجال تأثير املياه اجلارية. هنا جند أشجار األحراش املتوسطية، كالبلوط، البطم، 

السنديان، اللبنى والغار.

أعزائي الزوار، 
احملمية  إلى  بزيارتكم  استمتعتم  بأنكم  نأمل 
الطبيعة وادي بانياس. هذه احملمية هي واحدة 
في  املنتشرة  الوطنية  واحلدائق  احملميات  من 
جميع أنحاء البالد. ندعوكم لزيارة احملميات 
غابة  محمية  املنطقة:  في  األخرى  واحلدائق 
منرود،  قلعة  حديقة  جمال،  محمية  يهودا، 
حديقة حورشات طال، محمية وادي عيون، 

محمية تل دان ومحمية احلولة.

البوابة اململوكية

حنائيه  حشيشة اجلبل

وادي البانياس

وبر صخري

احلور الفضيالكرمليه

 دلب مشرقي

بلوط

�

محمية طبيعية
وادي بانياس

بني اإلنسان واملكان

احملمية الطبيعية وادي بانياس:
الينابيع - هاتف:  6902577-04؛ الشالل - هاتف: 04-6950272

www.parks.org.il  I  *3639  I

 اشتروا اآلن اشتراكا سنويا وتنزهوا
 مجانا طوال العام في محميات

الطبيعة واحلدائق الوطنية

ننصحكم
 باخلروج إلى الطبيعة

احلديقة الوطنية
قلعة منرود

حوالي 10 دقائق بالسيارة

محمية طبيعية
تل دان

حوالي 5 دقائق بالسيارة

مواقع قريبة من املكان

محمية طبيعية
وادي عيون

حوالي 20  دقائق بالسيارة

انت 
موجود

هنا



أنحاء  واملسلمون من جميع  الدروز  يزوره  اليوم،  العثماني.  احلكم  بانياس، خالل 
املوقع  والرقص.  االناشيد  املأكوالت،  مع  واالحتفال  والدعاء  للحجيج  إسرائيل، 
الشارع  من  املكان  ودخول  املسار  إكمال  يجب  املبنى،  إلى  للوصول  بسور.  محاط 

الى ساحة القبر. 
السالمة،  على  )حفاظا  بانياس  لسور   )12( اململوكية  البوابة  تقع  القبر  ساحة  أمام 
الدخول ملبنى البوابة ممنوع مؤقتا. ميكنكم االستمتاع مبنظره من الطريق(. بالقرب من 
مدخل البوابة جند مجموعة من فقرات أعمدة من احلجر اجليري، اجلرانيت والرخام، 
ترجع رمبا الى بانياس الرومانية. مبنى البوابة من أجمل ما بقي من قلعة بانياس في 
العصور الوسطى. هذه غرفة كبيرة )7x11 م(، ارتفاعها حوالي 7 م وسمك اجلدران 

2 متر. سقفها عقود مصّلبة، ال تزال قائمة بشكل كامل.
للبوابة مدخالن، أحدهما نحو داخل القلعة واألخر خارجها، الى جهة رافد وادي 
يربط  املاضي كان هناك جسر  للقلعة. في  السور اجلنوبي  الذي مير عند سفح  خشبة 
املدخل  فوق  الـ19.  القرن  بداية  في  دّمر  لكنه  للوادي،  البعيدة  والضفة  البوابة  بني 
اخلارجي كتابة عربية منقوشة على لوح من احلجر اجليري األبيض. إلى الشرق من 

البوابة غرفتان كبيرتان.
طول  على  خشبة  لوادي  الشمالية  الضفة  على  الطريق  يستمر  اململوكية،  البوابة  من 
اجلدار اجلنوبي من قلعة بانياس. يصل الطريق إلى البرج اجلنوبي الشرقي من السور، 
يتجاوزه ويستمر شماال داخل خندق )15( يرافق السور. عرض اخلندق حوالي 8 م. 
على أحد جانبي اخلندق يوجد السور الصليبي-اململوكي )14(، وعلى اجلانب اآلخر 
جدار ارتكازي. في الركن الشمالي من السور نرى بقايا منزل سوري كبير، بني على 

برج زاوية القلعة )16(.
بانياس- املتنزهني للخروج إلى شارع  بوابة دّوارة، توّجه  بالقرب من املكان، هناك 

مسعدة )الطريق السريع 99(. البوابة الرئيسية حملمية وادي بانياس وموقف الينابيع 
)هناك بدأنا اجلولة( موجودان مباشرة وراء الطريق. 

شالل  الى  اجلولة  لتكملة  هناك  من  والسفر   )1( الينابيع  موقف  إلى  العودة  ميكنكم 
بانياس. اذا اردمت أيًضا زيارة موقع حفريات قصر أغريباس الثاني )مسار 2( انعطفوا 
يساًرا قبل البوابة الدّوارة، التي تخرج الى الشارع. من األفضل عبور منطقة احلفريات 
بسرعة، حتى املمرات السفلية )االنفاق(، وبداية زيارة املوقع من هناك عبر معابر حتت 
األرض )22( والعودة نحو البوابة الدّوارة، كما هو موضح في املسار 2. معّقد بعض 

الشيء ولكن يقّصر املسافة. 
منطقة  تقع  احملمية  مدخل  بوابة  من  بالقرب  بحذر.  الطريق  نعبر   :1 املسار  تكملة 
احلفريات االثرية  B )17( - هنا مت اكتشاف بقايا مبنى رائع بأعمدة  قواعدها مصممة 
على شكل قلب. رمبا كان املبنى بوابًة رائعة )بروفيال( قادت إلى املنطقة املقدسة بجانب 
الكهف. يرجع املبنى الى عهد فيليبوس. في املكان اكتشفت بقايا كنيسة بيزنطية، في 

إحدى غرفها، احتفظ سكان املدينة بتمثال يسوع الذي ذكرناه سابقا )آثار املاضي(.

املسار 2: قصر أغريباس الثاني
نحن في مفترق الطرق الذي ذكرناه في بداية مسار 1. انعطفوا يساًرا نحو مجّمع قصر 

أغريباس الثاني )21(. 
تبدأ اجلولة في معابر حتت األرض )22(، إحدى االسقف املعقودة التي بنيت خالل 
العصر الروماني لم ُيجدد ابدا، وهو يحمل الشارع احلالي فوقه، لذلك نحن منر حتت 

الشارع الذي ميتد من بانياس إلى جبل الشيخ! الحظوا جودة البناء الرائعة للعقود.
جتري  موقع  الثاني،  وأغريباس  فيليبوس  مدينة  بقايا  على  تطّل   )23( رصد  ساحة 
ومؤسسات  واحلدائق  الطبيعة  سلطة  مع  بالتعاون  أثرية،  حفريات  االثار  سلطة  فيه 
بحث من الواليات املتحدة واليونان. جتري احلفريات منذ عام 1988 حتت إشراف 

البروفيسور فاسيليوس تسفيريس.  
ُبني على مساحة  امليالدي.  القرن األول  بداية  مبنى عمومي من  ُعثر على  املوقع  في 
يقع  البالد.  في  بنيت  التي  املباني  أكبر وأروع  أحد  كان  مربع،  متر  تزيد عن 2000 
ارتفاعه  ينخفض  خشبة.  ووادي  بانياس  وادي  بني   – رائعة  طبيعية  زاوية  في  املبنى 
عن ينابيع بانياس. نقلت بعض القنوات املياه من الينابيع إلى املبنى العمومي. يعتقد 
علماء اآلثار بأنه كان قصر أغريباس الثاني )24(. خالل العصر البيزنطي ُنقلت بعض 

مسارات التجوال 
في محمية وادي بانياس الطبيعية

)داخل األقواس توجد أرقام املواقع كما تظهر على اخلريطة وفي املوقع(.
جميع املسارات )باستثناء مسار 4( متر أواًل باملواقع: ينابيع بانياس، معبد بان ومغارة 
القمح  طاحونة  جوبتا،  ووادي  بانياس  وادي  نهر  ملتقى  الروماني،  اجلسر  بان، 
مطروف.  بعد طاحونة القمح، ينقسم كل مسار إلى وجهته، وفًقا للوصف في هذه 

الورقة وعلى اخلريطة.
مسار 1: اخلروج من موقف الينابيع الى املدينة الصليبية والعودة )املواقع 17-11(  - 

حوالي 45 دقيقة سيرا. املسار مؤشر باللون األصفر.
الينابيع  موقف  إلى  والعودة  )األنفاق(  السفلية  املمرات  أغريباس،  قصر   :2 مسار 
)مواقع 21-26( - حوالي 45 دقيقة سيرا. املسار مؤشر باللون الليلكي.
)37-31 )املواقع   ،)2( الينابيع  موقف  من  اخلروج  بانياس.  شالل  إلى   :3  مسار 

-  حوالي 90 دقيقة سيرا. املسار مؤشر باللون األزرق.
اخلروج من تقاطع الطرق، بالقرب من جسر شالل بانياس )41(، أو من  مسار 4: 
ساحة املطّل القريبة من موقف شالل بانياس )43(. املسار الدائري يشمل 
للسبيل  املسار  سيرًا.  دقيقة   45 حوالي   - بانياس  وشالل  املعّلق  السبيل 
شالل  الى  املسار  تكملة   .)43-41 )املواقع  األحمر  باللون  مؤشر  املعّلق 

بانياس مؤشر باللون األزرق )املواقع 37-35(.

املسارات 1-3:
من موقف الينابيع )1(: عند مدخل احملمية نقوم بجولة سيرا على األقدام. أمام مركز 
اخلدمة على ميني املسار توجد حديقة أثرية صغيرة، فيها قطع معمارية وجدت في مدينة 
بانياس القدمية. نواصل على ضفة برك ينابيع بانياس )2( باجتاه اآلثار املثيرة ملعبد بان 

.)3(
بني معبد بان عند سفح جرف صخري طوله70  
اجلدار  هو  اجلرف  أن  يبدو  م.   40 وارتفاعه  م 
وشّكل  سقفه،  انهار  ضخم  لكهف  اخللفي 
وساحات  املعابد  عليها  بنيت  صخرية  درجة 
الطقوس لعبادة اإلله بان. كهف بان )3(  الذي 

نراه اليوم هو بقايا الكهف القدمي. 
إشراف  حتت  املوقع،  في  احلفريات  كشفت 
عن  اآلثار،  سلطة  من  معوز  تسفي  الدكتور 
جزء من املجّمع املقدس الذي بني خالل العصر 
بناء  يعيد  ورسم  الشرح  الفتات  الروماني. 
ومجرى  احلقيقي  املعبد  شكل  يوضحان  املعبد 
على  للتعرف  املثيرة  األماكن  أحد   - فيه  احلياة 

العالم الوثني في اسرائيل وفينيقيا. 

ارتفاعها  بان،  كهف  أرضية  على 
متر،  متر وعرضها حوالي 20   15 
مستوى  على  املياه  أحيانا  تتجمع 
من  بانياس.  ينابيع  منبع  ارتفاع 
مشاهدة  ميكنكم  بان  كهف  منطقة 
اعلى  في  واألخضر  باألبيض  مبنى 
اخلضر  سيدنا  قبر  هو  هذا  اجلرف. 
الدروز  لدى  مقدس  مكان   ،)4(
 )5( األطالل  ترجع  واملسلمني. 
اخلضر،  سيدنا  قبر  أسفل  املوجودة 
على ما يبدو، إلى قصر أو معبد من 

عهد هيرودس.
إلى  اجلولة  ملتابعة  لكن  الينابيع.  إلى  والعودة  بان  االله  معبد  بزيارة  االكتفاء  ميكنكم 
الينابيع  بانياس، الى املدينة الصليبية، أو قصر أغريباس، استمروا نحو جسر  شالل 

الصغير الى أحد اخليارين:
برك  منحدر  في  السير  متابعة  منه،  أتينا  الذي  املسار  إلى  والنزول  العودة   :1 اخليار 
الشمالية  الضفة  إلى  الذي يصل  الصغير  الينابيع  م حتى جسر   100 الينابيع، حوالي 

للوادي.
)يتضمن تسلق غير شاق(: صعود درجات خشبية في منطقة الكهف، عند  اخليار 2 
سفح سيدنا اخلضر حتى شرفة املطّل، وهي جزء من مبنى قدمي. نشاهد من هنا منظرا 
جميال يطّل على برك نبع بانياس، أجزاء من وادي احلولة وجبال نفتالي، وحتى غابة 
جميلة من أشجار السنديان. في النزول نحو وادي بانياس، 15  م على يسار الدرج 
توجد بقايا جدار بني بأسوب "أوبوس رتيكوالتوم" )على شكل معينات(.  يبدو أن 
هذا بقايا قصر/معبد من عصر هيرودس. ينزل املسار في درج إلى الضفة الشمالية من 
وادي بانياس، مباشرة نحو جسر الينابيع الصغير، ويندمج مع مسار اخليار 1 - الذي 

ذكرناه سابقا )من هنا ميكن العودة إلى موقف الينابيع وإكمال اجلولة سيرا(.
إلى  للوادي.  الشمالية  الضفة  على  غربا،  واملريح  العريض  الطريق  في  اجلولة  نتابع 
الشمال )اليمني( من هنا ميكن رؤية االجزاء احلرجية من جبل الشيخ واملدخل الكبير 
لوادي سيئون. حوالي 100 م بعد اجلسر، ننزل على درج حجري إلى وادي جوبتا، 
التي تنبع مياهه طول السنة في اجلزء العلوي من رافد الوادي )على بعد 150 م تقريبا 
من هنا(. في الوادي تنمو أشجار الصفصاف، التني والغار، يتسلق عليها نبات العليق 

الشائك.
نتابع السير حتت جسر اسمنت مير فوقه شارع بانياس-كريات شمونة. مباشرة بعده منّر 
حتت جسر روماني )6( مقّوس مائل بالقرب من ملتقى الواديني جوبتا والبانياس. بني 
)تكّونت  الترافرتني  مبادة  الداخلي مكسو  اجلزء  املنحوتة.  الكبيرة  احلجارة  اجلسر من 
نتيجة ذوبان الكلس باملاء(. املرور حتت اجلسر الروماني بواسطة جسر خشبي صغير 
فوق املاء. من اجلميل هنا مشاهدة التقاء املياه الهادئة لوادي جوبتا باملياه الهائجة لوادي 

بانياس.
بعد عبور الوادي، نرى أمامنا بقايا برج صليبي، كان ّيطل على املمر الوحيد إلى مدينة 

بانياس. عند الضرورة ُأغلق مدخل املدينة بواسطته. 
نستمر في السير حتت ظالل أشجار احلور الكبيرة واجلميلة التي تتسلقها كروم العنب. 

بعد بضعة أمتار نصل حملطة الطاقة 
زودت  التي   )7( الكهرومائية 
الكهرباء بواسطة قوة املاء الى قرية 

بانياس حتى عام 1967. 
حجري  درج  في  الطريق  يصعد 
 ،)8( مطروف  القمح  طاحونة 
بقوة  تعمل  زالت  ما  مطحنة 
سكان  استخدم  املاضي  في  املياه. 
طاحونة  قنية  وعني  مسعدة  قرية 
إلى سطح  املياه  مطروف. وصلت 

الطاحونة عبر قناة من وادي بانياس. من طرف القناة تسقط املياه في ماسورة وبسقوطها 
في  يعمل  زال  ما  واحد  نظام  الرحى.  حجارة  من  ثالثة  شّغلت  عجالت  ثالث  تدير 
زيتون.  معصرة  توجد  الطاحونة  مبنى  في  املاضي.  في  كما  اليوم،  حتى  الطاحونة 

بجانب الطاحونة، يتم خبز اخلبز الدرزي وبيعه للزوار )مع لبنة وزعتر إن أحببتم(.
قناة ماء تنحدر مع الطريق ثم تنزل في شالالت صناعية صغيرة على مدرجات زراعية 
قدمية، حيث تنمو أشجار اجلوز واحلور. على شرق الدرج نرى جزء جميل من السور 

الصليبي ملدينة بانياس.
من  م   200 حوالي  مسافة  على 
الطريق  يتفرع  مطروف،  طاحونة 

الى:
اليسار - باجتاه بقايا املدينة الصليبية 
الثاني  أغريباس  وقصر   )1 )مسار 
موقف  حتى  والعودة   )2 )مسار 

السيارات الرئيسي.
بانياس،  وادي  بانحدار  اليمني: 

إلى شالل بانياس )مسار 3(.

املسار 1: بانياس الصليبية
ع آخر: نحو األمام مباشرة  بعد االنعطاف يساًرا، نتقدم 100 م تقريبا ونصل إلى تفرُّ
 ،2 )مسار  الثاني  أغريباس  قصر  إلى  اليسار  نحو   .)1 )مسار  الصليبية  املدينة  إلى   -

سنتحدث عنه الحقا(.
نواصل السير مع الضفة الشمالية لوادي خشبة، حتت اجلسر الذي يقطع الشارع الرئيسي 
فّجره  جسر اسمنت سوري مدمر )11(،  بقايا  بانياس-مسعدة(. أسفله نرى  )شارع 
اجلسر  يتكئ    .)1967 )حزيران  الستة  األيام  حرب  خالل  تراجعهم  أثناء  السوريون 

على مبنى مربع قدمي كان برجا في السور الصليبي لبانياس.
الشمالية  الضفة  إلى  شرقا  ونستمر  الصليبي،  البرج  يجتاز  الذي  الدرج  على  نصعد 
التني،  الفضي،  احلور  املشرقي،  الدلب  أشجار  من  حرش  في  خشبة،   لوادي 
الشيخ  ضريح  ساحة  أمام  حجري  درج  على  املسار  يصعد  املقدس.  والعليق  الدفلى 
توجد  القبر  بجانب  كبيرة.  بلوط  شجرة  حول  بقبة  املبنى  بني   :)13( إبراهيم  سيدي 
سوق  في  واألوزان  املقاسات  عن  مسؤوال  كّياال  إبراهيم  سيدي  )كان  "مضافة" 

قوس في معبد اإلله بان

قبر سيدنا اخلضر
قناة مياه – طاحونة القمح مطروف

ملزيد من اخليارات للتجول في املنطقة
1. من شالل بانياس إلى الينابيع: املسار رقم 3 )في االجتاه املعاكس ملا ذكر سابقا(.

تأشير  خريطة  في   1165 رقم  طريق  ياشوب:  شآر  جسر  إلى  بانياس  شالل  من   .2
الُسبل. مؤشر باللون األسود. 

بانياس: طريق رقم 1151 في  الى محمية وادي  الوطنية قلعة منرود  3. من احلديقة 
خريطة تأشير الُسبل - مؤشر باللون األخضر. ميكنك شراء تذكرة دخول مزدوجة 

للموقعني.
يرجى عدم ترك السيارات في موقف السيارات بعد ساعات االغالق!

احملمية الطبيعية وادي بانياس:
انتبهوا - األرقام على اخلريطة ليست متتالية.

1. موقف الشالالت
2. ينابيع بانياس 

3. معبد بان وكهف بان
4.  قبر سيدنا اخلضر

5. أطالل من فترة هيرودس
6. اجلسر الروماني

7. محطة الطاقة الكهرومائية
8. طاحونة القمح مطروف

املسار 1 )األصفر(: 45 دقيقة سيرا 
إلى املدينة الصليبية والعودة إلى موقف الينابيع 

)املواقع 1-8، 17-11(
11.  جسر اسمنت سوري مهدم 

12. البوابة اململوكية
13.ضريح الشيخ ابراهيم

14.السور الصليبي-اململوكي
15. خندق

16. برج الزاوية
B 17. منطقة احلفريات

املسار 3 )األزرق(: 90 دقيقة سيرا 
إلى شالل بانياس، ينتهي مبوقف الشالل

)املواقع 8-1، 37-31(
31. بركة الضباط

32.  طاحونة القمح أم راعي
33. طاحونة القمح اجلديدة

34. مطّل الشالل
35. شالل بانياس

36. مطّل
37. موقف الشالل

املسار 2 )الليلكي(: 45 دقيقة سيرا 
إلى قصر أغريباس والعودة إلى موقف 

الينابيع 
)املواقع 8-1، 26-21(

21. مدخل قصر أغريباس الثاني
22. معابر حتت االرض

23.  ساحة رصد 
24. قصر أغريباس الثاني

25. كنيس
26. الكاردو

املسار 4 )األحمر(: 45 دقيقة سيرا 
مسار دائري، الطريق املعّلق عن طريق شالل بانياس 

والعودة إلى موقف الشالل 
)مواقع 43-41، 37-35(.

41.  تقاطع مسارات  بجانب جسر الشالل
42. بداية السبيل املعّلق

43. مسار دائري إلى السبيل املعّلق

 طاحونة القمح مطروف

السبيل املعّلق

حجارة املبنى لبناء مباٍن أخرى وحتّول بعض أجزاء القصر إلى حّمام. بالقرب من مبنى 
احلّمام مت اكتشاف مبنى من القرن 11 م، والذي استخدم رمبا كنيس )25(. 

من هنا نستمر في اجتاه اخلروج وموقف الينابيع )1(. في طريقنا منر ببقايا الكاردو )26( 
- شارع االعمدة، الذي قطع املدينة من الشمال إلى اجلنوب. بداية الشارع في الضفة 
)17( بالقرب من موقف   B الشمالية من وادي خشبة، ويصل حتى منطقة احلفريات 
الينابيع. بني الكاردو في عهد فيليبوس وأغريباس. في العصر البيزنطي شقت شوارع 

أخرى اتصلت بالكاردو.

مسار 3: الى بركة الضباط وشالل بانياس
مالحظة: يجب ترك سيارة النتظار املتنزهني في نهاية املسار )في موقف الشالل(.

بداية املسار 3 عند طاحونة القمح مطروف )8( في مفترق الطرق، حوالي 200 م بعد 
الطاحونة يتفرع املسار ميينا نحو الشالل. ينحدر الطريق حوالي 50 م في وادي بانياس 
ويقطعه بجسر، إلى الضفة الغربية. حوالي 50 م بعد عبور الوادي يصل الطريق الواسع 
لبركة الضباط )31(. هنا منبع عني حلو، مياهها أكثر حرارة من ينابيع بانياس )االمر 
نسبي ...(. هنا بنى السوريون بركة من الباطون فوق العني، والتي استخدمها اجلنود 

السوريون حتى حرب األيام الستة. 
عني  منبع  مكان  مالحظة  ميكنكم 
ترتفع  التي  الفقاعات  حسب  حلو 
تستخدم  حاليا  البركة.  أرضية  من 
لألسماك  طبيعي  كموئل  البركة 

والالفقريات.
الدخول الى املياه ممنوع في جميع 

منطقة احملمية!
الضباط  بركة  من  التجوال  نواصل 
اجلسر  فوق  الوادي  نعبر  جنوبا، 
)خالل  الشرقي  اجلنوبي  جزئه  إلى 
الوادي  مياه  تغمر  عندما  االمطار 
الطريق  استخدام  ميكن  الطريق، 
الضفة  فوق  ميتد  الذي  العلوي 
يقطع  بعدها  للوادي(.  الشرقية 
جدران  حتّده  ترابيا  مسلكا  الطريق 
إلى  الشرق  من  الوادي  يقطع 
خط  عبور  نقطة  هي  هذه  الغرب. 
األنابيب التي نقلت النفط من العراق 

إلى صيدا بلبنان )TAP LINE(، األنبوب مدفون هنا أسفل الوادي.
يستمر الطريق على الضفة الشرقية داخل قناة ماء حجرية، نقلت املياه لتشغيل طواحني 
راعي  أم  طاحونة  الطريق:  طول  على  املهجورة  الطواحني  مباني  رؤية  ميكن  القمح. 

)32( وطاحونة اجلديدة )33(. 
على بعد حوالي 300 م نصل الى مطّل الشالل )34(، الذي يطّل على شالل بانياس 
)35( املثير. ينحدر الطريق ويقطع الوادي بجسر على جانبه الغربي. اآلن نواصل ميينا 
بصعود الوادي حتى شالل بانياس )35(، الذي تسقط مياهه في بركة كبيرة )السباحة 
املطّل )36( املوجود على حافة  الى  ممنوعة!( من هنا نعود في الطريق ونصعد الدرج 

الوادي. الفتات املطّل تساعدنا على التعرف على املناطق احمليطة. 
من هنا يخرج الطريق الى موقف الشالل )37(. 

مسار 4: السبيل املعّلق
يوفر  السبيل املعّلق متعة خاصة - نزهة في واد ضيق من البازلت فوق مياه وادي بانياس 

الهائجة.  
ووفًقا  املياه(،  تدفق  اجتاه  )عكس  الوادي  أعلى  في  املسار  هذا  في  التجوال  يرجى 

لالفتات.  
من هذا االجتاه، املنظر أكثر إثارة ويسهل حركة املتنزهني في السبيل املعّلق أيًضا.  

 شالل البانياس

أ. للقادمني من ينابيع بانياس 
بانياس قبل شالل  بانياس إلى اجلسر الذي يقطع وادي  ينابيع  القادمون من  يأتي   
 .)41( املسارات  مفترق  عند  يساًرا  انعطفوا  اجلسر،  عبور  بعد   :)43( بانياس 
سيروا حوالي 250 م حتى بداية السبيل املعّلق )42(. طريق طوله 80 م، معّلق 
بني  ضيق،  واد  عبر  ميتد  للمشي  فريد  طريق  هذا  للوادي.  البازلتية  الضفة  على 
الكهوف  االودية،  ضفاف  نباتات  طريقه  في  ويكشف  منتصبة،  بازلتية  جدران 

والشالالت.
عند اخلروج من السبيل املعّلق، نصعد مع الوادي، مرورًا باجلسر وتقاطع املسارات   
)41( حتى نصل إلى شالل بانياس )35(. عند االنتهاء من زيارة الشالل نصعد 

على درج الى املطّل )36( وموقف الشالل )37(.
ب.للقادمني من ساحة موقف شالل بانياس

في   .)43( بانياس  شالل  موقف  بجانب  املطّل  ساحة  من  املعّلق  السبيل  يبدأ   
الكبيرة في املنحدر الذي يصل الى  الترافرتني  الساحة، ننعطف مييًنا بني صخور 
املياه  في  املذاب  اجليري  احلجر  رواسب  من  الترافرتني  يتكون  املعّلق.   السبيل 
املتدفقة في روافد االودية. يدل وجود صخور الترافرتني في املنحدر على جريان 

مياه الوادي في املاضي في مسار مختلف عن مساره اليوم. 
نرى كتف جبل  الشمال  في  والبلوط.  السنديان  تنمو اشجار  السبيل  على طول   
الشيخ والسلسلة اجلبلية التي تقع عليها قلعة منرود. نحو اجلنوب ميكننا أن نرى 

منظرا مثيرا للبانياس السفلي. 
عند سفح املنحدر، ينقسم الطريق إلى قسمني: الطريق الذي ينعطف ميينا ينحدر   
نحو الوادي ويخرج من بوابة باجتاه واحد نحو شآر ياشوب. الطريق الذي يأتي 

من اليسار يستخدمه الزائرون القادمون من ينابيع بانياس.
املعّلق  السبيل  بداية  في  بازلتي  أخدود  إلى  مباشرة  يصل  الذي  الدرج  في  ننزل   
الشالل كما هو موضح في  بانياس وموقف  إلى شالالت  متابعة اجلولة   .)42(

القسم "أ".
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