
 

 العناصر كامل تكونها وكيفية جعيتا مغارة عن تقرير

 هللا مٌزها التً الطبٌعٌة المعالم أهم من مجموعة لبنان دولة تضم ، العناصر كامل تكونها وكٌفٌة جعٌتا مغارة عن تقرٌر

 أخٌرصا وصل أن إلى جهٌتا، ثم ودجٌتا، الكلب، نهر ككهوف مرة، من أكثر اسمها تغٌٌر تم التً جعٌتا مغارة ومنها بها،

 بتوضٌح مقاالتً موقع سٌقوم النطاق ذات وفً اآلرامٌة، باللغة" الهادرة المٌاه"  تعنً والتً م،7291 عام جعٌتا اسم إلى

 .السٌاحً المعلم بتلك المتعلقة المعلومات كافة

 

 العناصر كامل تكونها وكيفية جعيتا مغارة عن تقرير مقدمة

 بتوافر علٌها وأنعم هللا حباها فلقد طبٌعٌة، سٌاحٌة ومعالم خالبة، بطبٌعة تتمتع التً البالد أكثر من واحدة لبنان دولة تعتبر

 ضمن ومن بها، العطالت وقضاء السٌاحة، بغرض األشخاص من الكثٌر إلٌها ٌوفد التً المثٌرة الجبلٌة المناطق من العدٌد

 من مجموعة اكتشافها على توالى قد التً جعٌتا مغارة هً السٌاحٌة المعالم عن الحدٌث عند ذكرها ٌجب التً المعالم تلك

 .أجانب ورواد لبنانٌون مغامرون

 

 العناصر كامل تكونها وكيفية جعيتا مغارة عن تقرير

 

 العالمً التراث حفظ تقدر التً العالمٌة المنظمات قبل من االهتمام من واسع نطاق على بلبنان الموجودة جعٌتا مغارة نالت

 فً المستدامة التنمٌة جائزة أبرزها من والتً الجوائز، من بالعدٌد حظٌت حٌث العالم، أنحاء شتى فً والطبٌعً اإلنسانً

 عام شٌراك جاك الفرنسً والرئٌس المتحدة لألمم التابعة العالمٌة السٌاحة منظمة قبل من جٌنٌف فً السٌاحة مجال

 عام الخامسة السٌاحٌة القمة قبل من لبنان فً السٌاحٌة المواقع لترمٌم المبذولة بالجهود اإلشادة نحو وجائزة م،9009

 .م9002

 

 

 جعيتا مغارة

 

 لدى اللبنانٌة السٌاحة جوهرة بمثابة تعد والتً لبنان، فً الواقعة والكهوف المغارات أهم من واحدة جعٌتا غارةم تعبر

 أنها كما الطبٌعة، بفعل نحتها تم وهٌاكل وقاعات وتجاوٌف ضٌقة شعاب على تحتوي مغارة عن عبارة وهً اللبنانٌون،

 2 حوالً طولها ٌقدر والتً الجٌرٌة، الصخور ذوبان من الناجمة الكارستٌة الجٌرٌة والصخور األحجار من مكونة كهوف

 .كم

 

 الجغرافي جعيتا مغارة موقع

 

 



 من كم 71 بعد على الكلب نهر بوادي البحر، سطح مستوى فوق قدم 220 ٌبلغ ارتفاع على الجبال بٌن جعٌتا مغارة تقع

 والتكوٌنات المنحوتات هذه وتشكلت المرتفعات من المٌاه تسربت حٌث بلبنان، جعٌتا بمنطقة والموجود بٌروت، العاصمة

 .البعض بعضهما مع مرتبطان ولكنها منفصلٌن، نظامٌن من الكهوف هذه تتكون كما الزمن، مرور مع

 

 العلوي جهيتا كهف

 

 نفق خالل من إلٌه الوصول ٌتم حٌث ، م7292  عام وافتتاحه جعٌتا بمغارة الخاص الكهف من العلوي الجزء اكتشاف تم

 عمالقة، غرف ثالثة على الجزء هذال ٌتضمن كما اإلضاءة، من فعالة بأنظمة تمتعه عن فضاًل  م،771 طوله خرسانً

 حوالً اتفاعها ٌبلغ إذ حجًما، أكبرهم فهً الثالثة وأما اللون، بالحمراء تسمى والثانٌة اللون، بالبٌضاء منهم األولى تعرف

 .م790 من أزٌد

 

 السفلي جعيتا كهف

 

 العمالقة القاعة وهو م،7291 عام للزوار افتتاحه وتم عام، أواًل  اكتشافه تم الذي الجزء المغارة من السفلً الكهف ٌعتبر

 مستواه وٌنخفض كما األرض، تحت نهًرا خالله من ٌجري حٌث الجذابة، الكلسٌة الرواسب من مجموعة على تشتمل التً

 .م 9900 مقدار طوله وٌصل م،90 حوالً بمقدار العلوي الكهف عن

 

 جعيتا مغارة تكونت كيف

 

 الجوفٌة المٌاه بفعل لٌذوب الجٌري الحجر ٌتفكك الزمن مرور ومع كارستٌة كهوف كونها إلى جعٌتا مغارة تشكل ٌرجع

 إلى الماء فٌدخل للماء، مضاد كونه بسبب الشقوق من مجموعة الجٌري الحجر ٌكون وبالتالً حمضالكربونٌك، وأمطار

 .الطبقات بداخل تذوب التً والشقوق الكهوف رقعة توسٌع فً ٌبدأ التكتونٌة، للقوى ونتٌجة الصخور

 

 جعيتا مغارة قصة هي ما

 

 زمن منذ بالسكان مؤهولة كانت أنها كما بها، بالفعل حٌاة هناك كان أنه على بالمغارة الموجودة األثرٌة البقاٌا أوضحت لقد

 عام طومسون وٌلٌام القس األمرٌكً المبشر إلى الحالً الوقت فً اكتشافها ٌعود ولكنه التارٌخ، قبل ما إلى ٌرجع قد بعٌد

 من رصاصة بإطالق كام وقد األرض، تحت غرٌب بشًء فشعر القرٌبة الكهوف إحدى فً ٌتجول كان حٌنما م، 7129

 خروج عن أظفر الذي الكهف بداخل متًرا 90 من ٌقرب ما واكتشف غامر قد وبالفعل الشًء، ذلك من ٌتأكد لكً مسدسه

 .الطبٌعة من فنٌة تحفة

 

 جعيتا مغارة أهمية

 



 أربعة حوالً من ٌقرب ما على والمتفوقة لبنان، فً الموجودة السٌاحٌة المعالم وأبرز أولى من واحدة جعٌتا مغارة إن

ا معلًما عشر ًٌ  :التالٌة النقاط فً أهمٌتها تكمن كما الكثٌرٌن، انتباه لجذب المثٌرة المناطق من تعتبر فهً بلبنان، سٌاح

 

 

 جعلت التً الخالبة الجمالٌة بالمناظر تمتعها بفضل وذلك لبنان، بدولة وثقافٌة واجتماعٌة اقتصادٌة مكانة تمتلك 

 .بها ٌستهان ال سٌاحٌة وجهة منها

 السبع الدنٌا عجائب ضمن المؤهلة المناطق بعض أحد لتصبح رشحتها التً الممٌزات من بمجموعة تتمتع. 

 المدٌنة أبناء كافة ٌستخدمها التً والعذبة الجوفٌة المٌاه لمجرى الطرٌق كونها حٌث من بالغة أهمٌة تشكل. 

 

 السبع الدنيا عجائب جعيتا مغارة

 

 معلم 91 بٌن من واحدة باعتبارها الحدٌثة، السبع الدنٌا عجائب قائمة ضمن لتكون م،9077 عام جعٌتا مغارة ترشحت

 على االختٌار وقوع فً لبنان دولة تأمل ولكن لها، حلًٌفا الفوز ٌكن لم ولكن النهاٌة، بالتصفٌات النضمام تأهٌله تم سٌاحً

 .الحدٌثة السبع الدنٌا عجائب قائمة ضمن من كواحدة خاللها من مائٌة قناة تمر التً العجٌبة المغارة تلك

 

 جعيتا مغارة عن خاتمة

 

 منها السفلً الجزء اكتشاف تم قد أنه حٌث وسفلً، علوي لشقٌن تنقسم أنها فً جعٌتا مغارة حول الحدٌث تلخٌص ٌمكن

ا افتتاحه تم وقد األمر، بداٌة فً ًٌ  المؤلف قبل من م،7292 عام بعده العلوي الجزء فتح وتوالى م،7291 عام رسم

 مخزًنا جعله وتم األهلٌة، الحرب اندلعت حتى بالسٌاح مؤهول عمالق حفل على أشرف والذي باٌل، فرانسوا الموسٌقً

 .م7229 عام للسٌاحة أخرى مرة افتتاحها أعٌد أن إلى م،7211 عام للذخٌرة


