ُه ّوية مسار...
ّ
الغباطية
اسم املسار :مسار وادي نيرية-
املنطقة الجغر ّ
افية :الجليل األعلى املركز ّي
طول املسار 3.5 :كم

املوسم املناسب :على مدار ّأيام السنة
(عدا األيام املاطرة)
لون املسار :أحمر
الجيل املناسب :من صف ثالث فما فوق
طبيعة املسارّ :
وعرية
الرابط لبداية املسار:
الرجاء مسح الرابط بواسطة الهاتف

الرابط لنهاية املسار:
الرجاء مسح الرابط بواسطة الهاتف

املخاطر خالل املسار:
• الحذر من ّ
السيارات املتواجدة في بداية املسار وفي نقطة النهاية
• االنزالق عن الصخور خالل املش ي في املسار
مالحظات ّ
عامة:
ّ
امكانية إقامة حفلة شواء مع التشديد في
• في بداية املسار ،هنالك
الحفاظ على النظافة ،وفي املكان تتواجد عربة قمامة كبيرة.
• هنالك امكان ّية مبيت بالخيم في منطقة الحميمة بدون تنسيق مسبق
• يمكن ّ
التزود بمياه للشرب في بداية املسار
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ّ
مطلة من جبل عداثر 1008م (הר אדיר) :جهة الشرق والشمال والغرب
(االبعاد بالتقريب)

عيناتا  27كم
الشمال

يارون  22كم

جبل عداثر (אדיר) 1008م
ّ
مطلة نحو جهة الشرق والشمال والغرب
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خارطة املسار:

محطة  :1بداية املسار-
خربة الحميمة
محطة  :2االلتقاء مع
وادي املرنة

محطة  :3نهاية املسار

نبذة ّ
عامة حول املسارواملنطقة:
ّ
يعتبر وادي نيريا بداية مجرى وادي القرن العلو ّي ،حيث يركز مياه الجليل األعلى املركز ّي ليص ّب
ّ
املتوسط.
في النهاية بالبحر
رسم تخطيطي ملنطقة الجليل األعلى:

منطقة وادي نيرية
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نقاط التقاء مع مسارات أخرى خالل املسار:
ً
صعودا ّ
لقمة جبل الجرمق باللون األسود.
 مسار خربة الحميمة
ً
 مسار خربة الحميمة نزوال نحو وادي الحنداج العلو ّي باللون األحمر ومترافق معه وادي
درب البالد (برتقالي ،أزرق ،أبيض).
 مسار وادي املوران -املرنة باللون األخضر.
 مسار وادي الحبيس باللون األخضر.
تفاصيل املسار:
يبدأ املسار من ساحة خربة الحميمة.
محطة  :1خربة الحميمة.
وهو موقع أثر ّي يرجع تاريخ بناء اآلثار فيه إلى الفترة
ّ
لعثمانية ،حيث كان يستعمل لراحة التجار في منطقة
ا
الجليل األعلى ،كذلك استعمل املكان ملبيت الدواب
عند عودتها من املراعي.
من الشرق للخربة تتواجد عين ماء ّ
طبقية ،سميت على
اسم الخربة ،وتعيش في هذه العين السلمندرة الصفراء
النادرة.
ّ
الغربية للساحة بإشارة لونها أحمر
يبدأ املسار من الجهة
موجودة على عامود حديد منصوب بجانب الطريق.
ّ
الحرشية
بداية املسار منحدرة ومتعرجه بين األشجار
ّ
املتنوعة ومن بعدها يكون مستويا وبانحدار بسيط.
خالل املسار نالحظ وجود حزمة من أشجار القاتل -القطلب
والذي ّ
يتميز باحمرار جذعه.
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صور لألشجار خالل املسار:

8

أيمن ريّان2021 -

ّ
املش ي في الوادي ممتع جدا ،حيث املسار مظلل في معظمه وسهل التنقل فيه بحسب اإلشارة
الحمراء ،وال مجال فقدان الطريق فيه.
يمكن مالحظة جميع أنواع األشجار والشجيرات التي تعيش في حوض البحر املتوسط مثل:
ّ
الخروبّ ،
البالن ،القندول ،الهنبلّ ،
السنديان ،العبهر ،البطم ،الزعرور ،امللولّ ،
اللباد،
السويد،
ّ
اآلس وغيرها...
عية وحولها أراض ي مغروسة بالزيتون وأشجار التين ّ
قبل نهاية املسار نلتقي بطريق زرا ّ
والرمان
والجوز.
محطة  :2يلتقي مسار وادي نيرية مع مسار وادي موران (املرنة) املل ّون باإلشارة الخضراء قبل
امكانية للعودة لبداية املسار في خربة الحميمةّ -
ّ
للسيارة-
نهاية املسار ببضعة أمتار (هنالك
ُ
بحسب اإلشارة الخضراء في وادي موران ،وعندها يكون املسار ّ
دائري) ،هذه املنطقة تسمى
الغباطية ،نسبة لقرية عر ّبية ّ
ّ
مهجرة صغيرة سكنها مزارعون حتى عام  1948حيث بلغ
أرض
عددهم نحو  60نسمة.
محطة  :3في نقطة التقاء اإلشارة الحمراء مع اإلشارة الخضراء ،نستمر في السير بحسب اإلشارة
الخضراء نحو الغرب ،وبعد ً 200
مترا تقر ًيبا يكون نهاية املسار حيث يلتقي الوادي مع شارع
االسفلت الذي يربط بين قريتي حرفيش من الشمال وبيت جن من الجنوب.
من نقطة النهاية للمسار تكون بداية مسار وادي الحبيس والذي ُيعتبر جزء من وادي القرن الذي
يبدأ من االنحدار الغربي لجبل الجرمق.
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