
 
 في التاريخ الطبيعي  قدم التراث بين أَ هي  نوز  َأرضنا ك  في 

 

َفيَالعالمَريدَ ـفَزَ ـنـكَرَاللبنانيَ ـب َـنـالعَ 

 مليون سنة 531من طبيعة لبنان قبل  نادر   منظر  



ــــه الـغـنـي  في عن تـ راث لبنان  حاضرات  م  السلسلة في   تَـــنَـــوُّع 

 انيالتراثَاللبنَمركزَ 
َيف

َيركيةماللبنانيةَالَ َالجامعة
 ولح   لقاء  ىل إ   موك  دع  ي  

َفـريد َفيَالعالم َكـنـز  َالع ـنـب ـرَاللبناني 
  واقع العنرب يف لبنانم  م م عظ  ف مكتش  مع 

 داني عازار روفسورـپـال
َ للعنبر نائب رئيس المجلس العالمي  /رةج  ة لدراسة الحشرات المتحَ عالمي  رئيس الجمعية ال

َ

 من الدكتور جورج طعمة خلة  له مداتخل  ت
  ة/رئيس الجامعة اللبنانية سابقا  جلس الوطني للبحوث العلمي  مرئيس ال

 

 يـجـنـتـمن المخرج السينمائي فيليب عرق ومداخلة  
 عن دور عنبر لبنان في الفيلم العالمي "جوراسيك بارك"

 

 من الحضور  سئلة  وأَ  ه مناقشة  م  وتخت  
 

 المركز دير  م   اللقاءَ يـ ــديــر  
َيبـنريَزغـرَهـالشاع

َ

 1:53 الثانيتشرين  55 ثنينل  ا مساءَ  ::70 الساعة
 رضي الطابق الَ  -مبنى الجامعة الجديد  -عمال دارة والَ ة ال  ي  كل    - 4:9القاعة 

 بيروت –قريطم 



 .ق بهاعلَ ما يَ  كل  السنين   ينـماليـل  ظ حفَ تَ و ق بالنباتات لصَ تَ ة صمغي   مادة   و الكوربا(الكهرمان أَ َأو )العنبر * 
 .مة  في المجوهراتكري  ارة  حج اهفات  وص   اجمالهقيمت ها بـ بهَ ون الشمس والذ  بلَ  لئة  تلأ م   دافئة   مادة  هو  *

 فيه ق  علَ تَ الحياة البيولوجية كثيرة من صناف  أَ ظ الحشرات والعناكب و لحفأ ممتاز  صمغ  نباتي   وهو* 
 الثالثية.ها أَبعاد  يل تفاص دق  بأَ وتبقى محفوظة   

 الحجر الذي ) einbernst لمانيةالَ ، وفي (ي البخورالعربية "عنبر" أَ )من amber  نكليزية* هو في ال  
 تميمة ) yantar وفي الروسية، من خصائص كهربائيةفيه لما  electron ، وفي اليونانية(حترقيَ  
 (.بة العينــياء من صَ ـقــت  الوا بعاد الشرورل   
ر ه  في َأساطير وميثولوجيات تحد   دَ رَ وَ  *  .لهةدموع اآله إ لى أَنه بقايا من وَأرجَعت تكوينَ  جالل  إ  ــعنه ب تأ ـثَ ذ كأ

 
 تَـــزاو ج  محفوظ في العالم م  َأقدَ ...                                           ... و رضي  لزون أَ حَ  َأقدم  في َأرض لبنان0      

 

 ة.وال تزال الَبحاث مستمر   العنبر   ار فيهموضع يتوف   ::9عن  ما يزيد كتشاف  حتى اليوم ا تم  * في لبنان
  كائنات  في العالم الحتوائه على   اَلقدم   هو العنبر  العنبر اللبناني ي جمع العلماء االختصاصيون على َأن  * 
 ه يعود تكوينَ  ن  حتى اليوم، لَ ة فَ شَ ر المكتَ العنبَ نواع أَ  هم  أَ ه بين عة وكثيرة، ما يجعل  متنو   بيولوجية 
 على هرة زأ النباتات الم  وائل أَ ظهور ، زمَن مليون سنة( 531ي )أَ  فلي  السُّ  ري  و لى العصر الطبشإ   
 ، وفي دراسة عرفها اليومكما نَ شوء الحياة  متابعة ن  ة في ي  هم  الَ  بالغ   ث  حدَ  ذاوه .رضسطح الَ  
 .السنواتها عبر ماليين ر وُّ طَ تَ  
 في جميع البلدان السحيقة رضة منقَ البيولوجية العائالت المن  كثير  شاهد  على  نه أَ العنبر اللبناني  رادة  فَ  *
 ال  في لبنان.إ   د موجودة  ـع  ـلم تَ  النادرة   وهذه العائالت  رضية، قات الَ الجيولوجيا والطبَ  



       
 ة               يلي  فَ على الحياة الطُّ رض في الَ  د  شاه   قدم  ... وأَ ...                           العالمات في بابي  ل ذ  ممث   قدم  أَ رض لبنان0 في أَ 

 

 لزونيات حَ و  رات وعناكبشَ حَ من رضية قدم عائالت المفصليات الَ قياسية لَ ل عنبر لبنان َأرقاما  سج  * ي  
 .الحياة الطفيليةو  محفوظ للتزاوج ل  ج  س   م  قدَ ، وفي عنبر لبنان أَ وفقاريات صغيرةية رضأَ  
 

  531قبل نحو رض تركيب بيئة الَ  عادةَ إ  أَتاحت للعلماء العنبر اللبناني في بيولوجية الكائنات ال * دراسة  
 ثير تحت تأأ  ة  لمَ مظأ  كثيفة    بغابات   ة  و  س  كأ وكانت مَ هي لبنان حاليا ، في المنطقة التي مليون سنة  
 طب.ورَ  حار   ستوائي  إ   مناخ   
 

  لذا يجب   .زالةو ال  و التخريب أَ دة  بالتدمير أَ د  هَ رسمية، وهي م   بحماية   ال تحظىالعنبر في لبنان  مواقع  * 
 للتراث  كبيرة    خسارة  زوالها  ن  لَ  العالمي   نساني  راث ال  الئحة الت   على ز الطبيعي  ـنـهذا الك دراج  إ   
 .رةج  المتحَ  حفوريةالحشرات والمفصليات ال  طوُّر تَ ة دراسلـو  ،وللمعرفة العلمية ،نسانيال   


